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مدیریت منابع انسانی:عنوان دوره

Human Resource Management

دکتررحیم بقایی: مدرس دوره

دانشیار گروه پرستاری 

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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چالش های مدیران در سیستم سالمت؟



:برخی از مسائل مربوط عبارتند از

،اندازه، ترکیب و توزیع نیروی کار درمانی

،کارو توسعه نیروی مسائل مربوط به آموزش 

مهاجرت کارکنان بهداشتی، 

وتوسعه اقتصادی در یک کشور خاص سطح 

• و عوامل فرهنگیجغرافیایی شناختی، جامعه  .

What will be the demographical, epidemiological and sociocultural profile

• of the population in 5, 10 or 15 years?

اقتصادیشناختی و عوامل جامعه تنوع 

مهاجرت کارکنان

• Staff Shortages کارکنانکمبود 

• Turnover Ratesنرخ گردش

• کارکنانفرسودگی  Employee Burnout/  بیمارانکیفیت خدمات و رضایت بهبود . 



Number of nurses / 1000population

2015 9.842 کانادا

2005 9.88 امریکا

2015 2.645 مکزیک

2013 7.444 برزیل

2013 4.212 آرژانتین

2016 5.229 آفریقای جنوبی

2008 1.489 نیجریه

2014 10.542 هلند

2015 10.605 فرانسه

2015 13.79 آلمان

2016 8.421 انگلستان

2015 17.824 نروژ

2014 15.032 فنالند

2014 1.551 ایران

2014 1.81 عراق

2014 2.617 ترکیه

2015 0.502 پاکستان

2016 2.94 هند



اهمیت مدیریت منابع انساني؟





اهمیت مدیریت منابع انساني

موفقیت سازماني در راه رسیدن به اهداف •

كوتاه مدت و درازمدت حرفه اي، در گرو تركیب

كارآمد وسایل كار، پول، مواد اولیه و منابع 

. انساني است



چرا براي همه مدیران، مدیریت منابع انساني از

اهمیت ویژه اي برخوردار است؟

:مدیر نمي خواهد•

فردي را استخدام كند كه براي شغل موردنظر، مناسب * •

.نیست

.شاهد جابجایي بسیار باالي كاركنان باشد* •

كاركناني را استخدام كند كه به هنگام كار نهایت سعي* •

.خود را نمي نمایند

•



چرا براي همه مدیران، مدیریت منابع انساني از

اهمیت ویژه اي برخوردار است؟

.ودمتهم شود كه تبعیض قائل شده و به دادگاه كشانده ش* •

شركت او متهم به رعایت نكردن قوانین ایمني و * •

نسبت به . شود( طبق قوانین دولت مركزي)بهداشت 

آموزش هاي ناكافي چشم خود را ببندد و شاهد كاهش 

م به در رفتار با كاركنان مته. اثربخشي دوایر سازمان گردد

.نقض مقررات شود



ضرورت و اهميت مدیریت منابع انسانی

.کارکنان هویت اجتماعي و مبناي نهادي شدن سازمان بشمار مي روند

ازمان کارکنان سرمایه پایان ناپذیري از هوشمندي، معرفت، دانش، تجربه و مهارت  در اختیار س
.قرار مي دهند

.کارکنان اساسي ترین مزیت رقابتي سازمان در مواجهه با چالشهاي محیطي مي باشند

.شایستگي هاي کارکنان منشا شایستگي هاي سازمان است



مدیریت منابع انسانی

  ،منظور ازمدیریت منابع انسانی، شناسایی،انتخاب
ل به  به منظور نینیروی انسانیاستخدام،تربیت و پرورش 

.می باشدسازماناهداف 
دادهای نقش مدیریت منابع انسانی، نخست تشخیص استع

بالقوه نیروهای شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن 
.امکاناتی برای شکوفایی آنهاست

 استستادیمدیریت منابع انسانی ماهیتا و ظیفه ای.



دیدگاه سعدی

ی سعدی در برخی از اشعار خود به مدیریت به خصوص منابع انسان
:اشاره دارد 

رعیت چو بیخند و سلطان درخت             
درخت ای پسر باشد از بیخ سخت

مراعات دهقان کن از بهر خویش            
که  مزدور  خوشدل کند کار بیش 

:وهمچنین توجه او به بازنشستگی 
چو  خدمتگزاریت   گردد   کهن

حق  سالیانش  فرامش  مکن 



تاریخ

(1760)

(1۹40-1۹10)

(1۹80-1۹40)

(2000-1۹80)

(2000-تا کنون)

نام دوره

انقالب صنعتی

دوره رفاه

مدیریت کارکنان

مدیریت منابع انسانی

مدیریت سرمایه انسانی

واژه

نیروی اسب
horse force

نیروی کار/قدرت یدی
Work force/Manpower

کارکنان
Personal

مدیریت منابع انسانی
HRM: Human Resource Management

مدیریت سرمایه انسانی
HAM: Human Asset Management

سير تحول و تطور مدیریت منابع انسانی

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره پنجم

دوره چهارم

دوره

اسالم (بعثت-تا کنون) مدیریت اسالمی خلیفه هللا



سيری بر مکاتب مدیریت و نوع نگاه آنها بر منابع انسانی در طول تکوین
«

ن
انسا

برترازتولي«
د

مکاتب و مدیریت 
منابع انسانی

نيروی کار
Work Force

مکتب ( 1
کالسیک ها

(مدیریت اداری)فایول -

(بوروکراسی وبر)وبر -

(مدیریت علمی)تیلور -

کارکنان
Personal

مکتب ( 2
نئوکالسیک ها 

(هاتورن)التون مایو 

منابع انسانی
Human Resource

مکتب ( 3
سیستمی

درون داد، فرآیند، برون داد ، )
(بازخور و محیط 

مدیریت ( 4
اقتضائی 

(بستگی دارد)

مدیریت ( 5
مشارکتی

ساختارهای –حداکثر مشارکت 
ماتریسی

سرمایه انسانی
Human Asset

مکتب ( 6
مدیریت دانائی

گروههای تخصصی 
Knowledge Workers





اهداف مدیریت منابع انسانی

اهداف 
مدیریت 

منابع انسانی

انگیزش

تأمین و 
حفظ کارکنان 

مطلوب

جذب 
متقاضیان 

شایسته و با 
استعداد

کیفیت 
زندگی 
کاری

بهره وری
قانون پذیر 

بودن

مسئولیت 
اجتماعی

تعادل در 
جبران 
خدمات

افزایش 
کارایی



اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی

تامین منافع سازمان

تامین منافع فرد

تامین منافع جامعه

موفق ترین سیستم مدیریت منابع انسانی، 

ه سیستمی است که بتواند فصل مشترک این س

دسته منافع را تا آنجا که ممکن است افزایش 

.دهد



منافع کارکنان

پذیرفته شدن به عنوان عضو سازمان

امکان پیشرفت و ترقی

برخوردار بودن از حقوق و مزایای کافی

خدمت در محل کار سالم و مطمن

برخورداری از ساعات کار مطلوب

برخورداری از رهبری و سرپرستی صحیح

داشتن امکانات بهداشتی و درمانی

انجام وظیفه با آزادی عمل



منافع سازمان

پذیرفتن سازمان و وفاداری به آن

تامین پیشرفت،توسعه و تغییر در سازمان

مطلوب بودن سطح کارایی و پیشرفت

برقراری ساعات کاری مطابق نیاز

کار بهتر در مقابل امتیاز بیشتر

تامین بهداشت سازمانی

نوع آوری و خالقیت

محدود کردن آزادی عمل و رعایت قوانین و مقررات سازمان



منافع جامعه

فرد و سازمان به عنوان عضو جامعه

تقدم ضوابط معیارهای اجتماعی

عهمنافع اقتصادی فرد و سازمان در جهت منافع اقتصادی جام

رعایت بهداشت و خودداری از آلوده کردن محیط زیست

تناسب ساعات کار با مالحظات اجتماعی

تامین آزادی فرد وسازمان در قالب مالحظات

نوآوری و خالقیت در جهت تعالی جامعه

تعدیل تضاد فرد و سازمان



محیط سیاسی

ویژگیهای حکومتی،سیاستها و دستورالعمل های 

دولت،مصوبات وزارتخانه ها و سایر سازمانهای 

ذیربط،نهاد های سیاسی و نظایر آنها اطالق می شود که 

به نحوی در طرح ریزی و مدیریت منابع انسانی 

.سازمانها تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارند



محیط اقتصادی

• نرخ بیکاری و عدم اشتغال،به طور مستقیم در هر چهار 

.حوزه سیستم مدیریت منابع انسانی تاثیر قابل مالحظه دارد

اثر این شاخص محیطی ملموس 

.تر از سایر شرایط است



محیط اجتماعی و فرهنگی

ویژگیهای باوری ،ارزشی،هنجاری و باالخره عادات 

جامعه به طور اعم و هر قوم و قبیله در مناطق 

مختلف کشور به طور اخص می باشد و از ان جا که 

شخصیت و طرز تلقی های افراد از فرهنگ آنها 

نشات می گیرد شناخت فرهنگ افراد داوطلب 

استخدام در سازمانها و گزینش افراد همسو با 

فرهنگ سازمان یک استراتژی  موثر در مدیریت 
.منابع انسانی به حساب می آید



دامنة فعالیت مدیریت منابع انساني

تعیین ماهیت شغل هر یك از )تجزیه و تحلیل شغل * •

(كاركنان

برنامه ریزي منابع انساني و كارمندیابي* •

گزینش داوطلبان واحد شرایط* •

چگونگي جبران خدمت )مدیریت حقوق و دستمزد * •

(كاركنان

ایجاد انگیزه و مزایا* •



دامنة فعالیت مدیریت منابع انساني

ارزیابي عملكرد* •

مصاحبه، مشاوره و اجراي)برقراري ارتباط با كاركنان * •

(مقررات انضباطي

توسعه نیروي انساني و آموزشي* •

متّعهد نمودن كاركنان به سازمان* •



وظایف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریتی

• کنترل-هدایت-سازماندهی-برنامه ریزی

وظایف عملیاتی

• روابط -جبران خدمات-بهبود کارکنان-تدارک نیرو
تحقیقات در زمینه انسانی-ایمنی و بهداشت-کار



برنامه ریزی

ا پیش بینی و تدوین برنامه ه

و اقدامات الزم و همچنین 
تعیین اهداف



سازماندهی

شناسایی و گروه بندی 

فعالیتها،تعیین اختیار و 

مسئولیت ها برای مدیران و 

سرپرستان،و ایجاد هماهنگی 

بین وظایف و فعالیتها می 

.باشد



هدایت

ایجاد انگیزه در افراد و استفاده از تحرک 

.آنها،جهت نیل به هدف

نامهای دیگر هدایت عبارت است 
دستوردهی-بکارگماری–انگیزش :از



کنترل

مشاهده عمل و مقایسه آن با 

برنامه ها و تعدیل آنها با 

انحرافات و انجام اقدامات 
اصالحی



تدارک نیرو: وظایف عملیاتی

• اولین و ظیفه عملیاتی مدیر نیروی انسانی تدارک تعداد و .

انواع مناسب نیروی انسانی مورد نیاز جهت نیل به اهداف 
.سازمانی است

تعیین کار بر 

اساس هدفهای 
سازمان

طراحی مشاغل کار شکافی برنامه ریزی نیروی 

انسانی

فرایند تدارک نیرو



بهبود و پرورش نیروی انسانی

• با توجه به تغییرات تکنولوژی و روشهای 

انجام کار ،افزایش پیچیدگی سازمان، تنوع

تخصصها و مشاغل، به طور مداوم باید 

امر آموزش و پرورش نیروی انسانی بر 

اساس سنجش عملکرد و برنامه ریزی و 

.ضعیت پیشرفت آنها مشخص گردد



جبران خدمات

برنامه ریزی برای پرداخت 

حقوق و دستمزد،مزایای مالی و 
غیر مالی و ارائه خدمات رفاهی



نگهداری

وظیفه نگهداری به 

حفظ موقعیت نیرو از

نظر بهداشت و ایمنی 

.توجه دارد



روابط کار

سه اقدام 

اساسی در 

فرایند روابط 
کار

شناخت حقوق  و مسئولیت های اتحادیه 
ها و مدیریت

مذاکره با اتحادیه و تعیین استراتژیها و
عملیات با توافق گروه های اتحادیه ای

اداره مذاکرات  و نتایج ناشی از مذاکرات در 
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت



تحقیقات در زمینه منابع انسانی

مدیریت نیروی انسانی با اتخاذ فرایند و 

روشهای تحقیقی مانند پژوهش عملکرد،بررسی 

و بازخورد و مداخله تالش می کنند تا با 

شناخت دالیل این نارساییها، نیروی انسانی را 

در جهت ایفای وظایف سر حال و پرتوان 

.نگهدارد



صف و ستاد در مدیریت منابع انسانی

ا نامید ، زیرا همهه آنهه  “ مدیر منابع انسانی” می توان همه مدیران را 

رایط به گونه ای درگیر فعالیت هائی  چون یافتن نیروی کار واجد شه 

.، مصاحبه ، گزینش و آموزش آنان می باشند

با وجود این در بیشتر سهازمان هها دایهره ای جداگانهه بهرای منهابع       

.انسانی وجود دارد که دارای مدیریت خاص خود است



اختیارات صف وستاد

.یعنی حق تصمیم گیری ، هدایت دیگران و دستور دادن:اختیار

ن حق دارد کارهای زیر دستان را هدایت نماید و مسهوولیت تهامی  :مدیر صفی 
.هدف های اصلی سازمان را بر عهده دارد

حق دارد مدیران صفی را در راه تامین این اهداف یاری دههد و  :مدیر ستادی 
.با آنها به مشاوره بنشیند

ا در آنهه .قرار مهی گیرنهد  مدیران ستادیمعموأل مدیران منابع انسانی در گروه 
نهان  زمینه کارمند یابی ، گزینش ، اسهتخدام و تعیهین حقهو  و مزایهای کارک    

.  توصیه های الزم را به مدیران صفی میدهند



(به عنوان مدیر منابع انسانی ) مسئولیت های مدیر صفی 

.گماردن افراد مناسب در شغل های مناسب
.توجیه نمودن افراد تازه استخدام در سازمان 

.آموزش دادن افراد در مورد کار هائی که برای آنان تازگی دارد
.بهبود عملکرد هر شخص

.تقویت روح همکاری بین افراد و ایجاد رابطه هماهنگ بین آنها
.تفسیر سیاست ها و رویه های شرکت
.اعمال کنترل بر هزینه های دستمزد

.افزایش توانائی های هر شخص
.حفظ معنویت و تقویت اصول اخالقی در دوایر سازمانی
.ایجاد شرایط فیزیکی و محیط سالم و امن برای کارکنان



دایره منابع انسانی و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی

ئه می دایره منابع انسانی کمک های تخصصی الزم و مورد نیاز مدیران صفی را ارا
خص مدیران متخصص در زمینه منابع انسانی در این زمینه سهه وظیفهه مشه   .کند

:انجام می دهند

ر آن از طریق هدایت کردن فعالیت های کسهانی کهه د  :نقش یا وظیفه صفی (1
.دایره و در زمینه های خدماتی مشغول به کار هستند

به عنوان عوامل ایجاد کننهده همهاهنگی در زمینهه فعالیهت    :ایجاد هماهنگی (2
ی برر  کنتررل متتنر  اغلب این وظیفه را. های کارکنان انجام وظیفه می نمایند 

.می نامند و به عنوان بازوی توانای مقام اجرائی عمل می کنندوظیفه

بهه  وظیفه مشاور یا ستادی ایفا مهی کننهد و  (:ارائه خدمت ) وظیفه ستادی (3
مدیران صفی کمک می دهند و این کار در فهرست وظهای  اصهلی ایهن مهدیران    

.گنجانده شده است
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نظام نگهداری نیروی 

:انسانی

نظام تامین اجتماعی -

روابط کار-

مدیریت فشارهای سازمانی-

:نظام بهسازی منابع انسانی

آموزش کارکنان-

بهسازی کارکنان-

ارتباط،مشارکت،عدالت،انصاف)
ی ،چالش،دید مشترک،خودکنترل

(و خودجوشی 

برنامه ریزی مسیر شغلی-

عناصراصلی مدیریت سرمایه های 

:انسانی( منابع)

عوامل 
موثر 
محیطی

(:کاربرد)نظام انگیزشی 

طراحی شغل -

ارزیابی عملکرد-

نظام پاداش-

نظام حقوق و دستمزد-

نظام انضباطی-

: نظام تامین نیروی انسانی

ی برنامه ریزی نیروی انسان-

کارمندیابی -

داخل سازمان-

خارج سازمان-

جامعه پذیرنمودن کارکنان-
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:قبل از ورود به سازمان نتیجهانطباق فردرویارویی فرد با سازمان

وفردتصوراتوذهنیات•

سازمانازاوانتظارات

نظام،بینشنگرش،•

عقایدوافکاروارزشی

ازقبلفردگرفتهشکل

سازمانبهورود

بافردبرخورد•

سازمانواقعیات
موفق

ناموفق

سازمانارزشهایفرد

بینش،وپذیردمیرا

راخودورفتارنگرش

تغییرآنبامطابق

جاسازماندرداده،

.افتدمی

یاتواندنمیفرد

راخودخواهدنمی

کارواقعیتهایبا

منطبقدرسازمان

.سازد

استعفاو•

خدمتترک

اخراج•

عالقهوتعهد•
انسازمبیشتربه

بهترعملکرد•

بهرهوتولید•
بیشتروری

1نمودار فرآیند اجتماعی کردن

1- Source: Feldman, Daniel



وظایف عمده اجرایی مدیریت منابع انسانی

و وظایف حقوق 

:دستمزد

کارشکافی

تعیین استاندارد کار

ارزشیابی مشاغل

تنظیم طرح حقوق

تبیین دستمزد های 

تشویقی

وظایف کارگزینی:

کارمند یابی

انتخاب انتصاب 

ارزیابی کارکنان

ترفیع و انتقال

انفصال از خدمت

بازنشستگی

نگهداری سوابق

:وظایف آموزشی
برنامه ریزی آموزشی

نظارت آموزشی

پیش بینی محل و 

تسهیالت آموزشی

تامین مربی

تهیه وسایل کمک 

آموزشی
ارزیابی آموزشی

:وظایف روابط کار

عقد قراردادهای دسته 

جمعی

تعیین شرایط و ساعات 

کار

نظارت در امور 

انظباطی

وظایف امور ایمنی و 

:بهداشت

نظارت در امر 

بهداشت

نگهداری سوابق 

ایمنی

نظارت بر امر 
آموزشی ایمنی

نظارت:امور بهداری
در تامین کمک های اولیه

نظارت بر امور اجرایی 

بهداری

نظارت بر امور خدمات 

درمانی

نظارت بر برنامه ریزی 

معاینات

مدارک نظارت در تنظیم 
پزشکی

:وظایف پژوهشی 
جمع آوری آمار و 

اطالعات پرسنلی

تجزیه و تحلیل آمارها

بررسی خطمشی ها و 

روش های پرسنلی

پزوهش علمی در زمینه 

|کارایی کارکنان 

پژوهش علمی در زمینه 

روحیه رفتار کارکنان

وظایف خدمات 

:پرسنلی
بیمه کارکنان

ایجاد غذاخوری

ایجاد تسهیالت ورزشی

تامین تفریحات سالم

تامین مسکن

تشکیل شرکت های تعاونی

تشکیل صندوق تعاونی



تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی

فرایندی که در جهت برقراری اهداف منابع 

انسانی و توسعه استراتژیها برای رسیدن به 

اهداف و شناسایی سیاستها برای بسیج، 

فراگیری،بهره برداری، توسعه و نگهداری 
.منابع انسانی است، بکار می گیرند



آثار تغییرات بر برنامه ریزی نیروی انسانی

تغییرات ترکیب نیروی کار

تغییر ارزشهای نیروی کار

هره تغییر در توقعات کارکنان و سطوح ب
وری
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مرحله اول

نی تعیین موجودی نیروی انسا فهرست موجودی مهارتها( الف

سانیسیستم اطالعاتی منابع ان( ب 

طرح جانشینی( ج

مرحله سوم

یانسانبرآوردنیروی

سازماننیازمورد

(نیروبرایتقاضا)

برآورد عرضه 
نیروی انسانی

مرحله چهارم

(نیروی اضافه) تقاضا کمتراز عرضه

کاهش ساعات کار•

بازنشستگی زودرس•

بازخرید•

عزل و برکناری•

حذف شغل•

انتقال و ماموریت بیرونی •

(یروکسری ن)تقاضا بیشتر از عرضه 

کارمندیابی•

استخداموانتخاب•

کارکنانآموزش•

جدیدمدیرانتربیت•

کسانیازمجدددعوتوفراخوانی•
اندشدهبرکنارکارازکه

پیمانیاستخدام•

کارساعاتافزایش)کاریاضافه•
(موجودنیروهای

عرضه مساوی با تقاضا

موجودوضعادامه•

دورهبرگزاریلزوم،صورتدر•
بازآموزیمنظوربهآموزشیهای

موردمهارتهایآموزشوکارکنان
آیندهدرسازماننیاز

:فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

مرحله دوم

بررسی اهداف آتی سازمان

سالهای )روش روندیابی( الف
(گذشته

روش نسبت یابی( ب

(حجم فروش و افراد موردنیاز)

روش همبستگی( ج

(زمیزان فعالیت و افراد موردنیا)

روش رگرسیون( د
تعیین)لمستقازمتغیروابستهبینیپیش

(تولیدیاراندمانطریقنیازاز

روش شبیه سازی( هـ
(MICROWORLDS)

مرحله پنجم
امقایسه عرضه و تقاض

منابع 
داخلی

صورت موجودی ( الف
مهارتهای شغلی

جدول جایگزینی( ب

ضه تعیین عر)نظرسرپرست( ج
(براساس نیاز

پرسشنامه ) روش دلفای( د
(های متوالی

یوضعیت عمومی اقتصاد( الف

بازارهای محلی کار( ب

بازارهای تخصصی کار( ج

منابع 
خارج

ی

بازار جهانی( د



برنامه ریزی شغلی رنامه ریزی نیروی انسانیب

:بررسی محیطی

تجزیه و تحلیل عرضه کار

تغییرات 

فرهنگی،اجتماعی،جمعیتی،قوان

ی ن و مقررات

پیش بینی نیازهای انسانی بر

اساس طبقه بندی شغلی

فرایند نوسان حقوق و تغییرات

بهره برداری

نیازهای کارگزینی طراحی شده

مازاد یا کاهش نیرو

ارتقا و انتقال

آموزش و پرورش نیروی انسانی

برنامه ریزی استراتژیک

فلسفه شرکت

مقاصد و ماموریتهای سازمان

قوتها و ضعفها

برنامه ریزی عملیاتی

هدفهای سازمان

بودجه بندی

پیش بینی روند اقتصادی

هدفهای عملکرد



اهداف برنامه ریزی نیروی انسانی

.Aی کمبود کاهش هزینه نیروی انسانی با استفاده از پیش بین

ازن، یا افزایش منابع انسانی و اصالح وضعیت غیر متو

.غیر قابل اداره،و هزینه زایی که قبال وجود داشته است

.B تدارک مبنا و اساس مناسبتری جهت برنامه ریزی

د پرورش کارکنان، بگونه ای که گرایش های آنها را تا ح

.مطلوب گسترش دهد

.Cبهبود فرایند برنامه ریزی شغلی



ادامه اهداف

و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب تر جهت حضور با نوان

افراد با بلوغ کمتر

آگاه ساختن نیروی انسانی از طریق سطوح سازمانی

 تدارک ابزار جهت ارزیابی موثر نیرو با استفاده از

سیاستها و عملیات های مشخص

ر سنجش تاثیر عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار ب

سازمان



پرسش های اساسی در برنامه ریزی نیروی 

انسانی

سازمان چه نوع افرادی را نیاز دارد؟. 1

چه تعداد افراد را می خواهد؟. 2

این افراد برای چه دوره ای از زمان مورد نیاز هستند؟. 3

چه تعداد از افراد مورد نیاز باید در امور جاری به کار گرف. ته 4
؟.شوند

سازمان چگونه می تواند از منابع داخلی و خارجی نیرو تام. ین 5
کند؟

چه متغیر هایی در بازار نیروی کار و محیط برسیستم ب. رنامه 6
ریزی نیروی انسانی اثر خواهد داشت؟



متغیرهای خارجی اثر گذار بر کارکرد برنامه 

ریزی نیروی انسانی

مالحظات حکومت

فرهنگی
رقباسهامداران

نیروی 

انسانی

مشتریان
تکنولوژی

اتحادیه ها و 

انجمنها

عوامل 

شرایط جغرافیایی

اقتصادی



 خط مشی های سازمانها در رابطه با نیروی

انسانی

تدارک فضای کار و ایجاد امنیت در آن برای کارکنان•

رد تنظیم سیاستهای جبران خدمت به منظور افزایش عملک•
نیروی انسانی به صورت کمی و کیفی

ی بالقوه تنظیم سیاستهای تشویقی به گونه ای که استعدادها•
.آنها رابرانگیزد

ر اطمینان دادن به نیروی انسانی موجود که جهت ارتقا و پ•
کردن پستهای بال تصدی در آغاز،اولویت به نیروهای 

.درون سازمانی داده خواهد شد

تنظیم سیاست ارتقا از داخل سازمان•



شرایط مالی سازمان

نقطه 

سر بسر

درامد

هزینه

واحدهای تولید 

شده

درامد

هزینه 

سودکل

زیان

هزینه ثابت



متغیرهای فردی اثرگذار بر برنامه ریزی نیروی 

انسانی

در امد شغل

توانایی و استعداد افراد

 رفع نیاز افراد از طریق

(نیاز های مازلو)شغل
شخصیت فرد



متغیر های شغلی اثر گذار بر برنامه ریزی 

نیروی انسانی

میزان مسئولیت

مهارت

تالش

شرایط کاری



ابزار پیش بینی نیروی انسانی

انیجدول پیش بینی نیاز های انس

استفاده از نمودارها

 استفاده از بانکهای اطالعاتی
نیروی انسانی



جدول پیش بینی نیاز های انسانی

نیاز 

های 

استخدا

می

افزایش نیروی انسانی کاهش نیروی انسانی
پست 

بالتصدی
تعداد 

پست

مشاغل

ماموریتها ارتقا انتقال تعدیل 

نیرو

ماموریت مرخصیها فوت انفصال باز 

نشتگی

باز خرید از کار 

افتادگی

ارتقا انتقال



استفاده از نمودارها

ترک خدمت و غیبت 

کمکارکنان

زیاد

غیبت

زیاد

کم

رضایت 
از کار



قابل ارتقاء

اء اصال قابل ارتق

نیست

ارتقاء پس از 

شش ماه

ارتقا پس از یک

سال

ارتقاء پس از دو

سال

قابلیت ارتقاء

فعال ندارد

Aعالی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی 

B

C

D

E

سن

عملکرد

ارتقاء

جانشین

نام شغل

عنوان 

شغل

40

B

مدیر 

آموزشی
45

c

مدیر مالی

45

B

ب

مدیر کل

الف

55

A

ح

مدیر 

اداری

ح

38

A
ح

مسول 

یکارگزین

ح

39

B
ح

مسول 

رفاه

52

B

مدیر 

تاسیسات

30

c
ه

مسول 

اعتبارات
35

D
د

مسوول 

حسابداری



فنون پیش بینی نیروی انسانی

روشهای ذهنی•

روش قضاوت مدیریتی(الف

فن دلفی(ب

روشهای عینی•

یم مدلهای مبتنی بر تعم(الف

نیروی انسانی

مطالعه کار(ب



روش قضاوت مدیریتی

:  مزایا

ساده بودن(الف

سرعت انجام کار(ب

در صورت موجود نبودن اطالعات (ج

الزم می توان باز از ان استفاده 

.نمود

:معایب

فاقد دقت روشهای اماری(الف

است مطابفت نکردن ان با تغییراتی(ب
اردکه با تجربیات گذشته تفاوت د

• این روش مبتنی بر براورد 

مدیریت از تقاضای نیروی 

ز انسانی است که برگرفته ا

تجربه پیشین مدیریت و 

همچنین برنامه ریزیهای 

معموال .سازمان میباشد

مجموعه نظرات مدیریت 

از باال تا پایین سازمان 

جمع اوری و ارزیابی می 
.گردد



فن دلفی

دلفی نام معبدی است،در این روش•
.ما به دنبال توافق گروهی هستیم

:مراحل این روش•

پرسشها باگروهی در میان (الف•
گذاشته می شود و از انها خواسته 

.می شود پاسخ بدهند

جوابهااز سوی کمیته ای جمع (ب•
اوری و تنظیم گردیده و برای 
متخصصان پاسخ دهنده برای 

.پرسشها ارسال می گردد

ج متخصصان مجددا با توجه به نتای•
حاصل شده به پرسشها پاسخ می 

دهند،این عمل انقدر تکرار می شود
.تا به یک توافق گروهی برسند



روشهای اماری

مدلهای مبتنی بر تعمیم روند نیروی انسانی

مدلهای ربط دهنده تعداد تقاضای نیروی کار با شرایط سازمانی و محیطی



روشهای اماری

بنیان این روشها بر این فرض استوار

است که وضعیت اینده استمراری 

.از گذشته است



مدلهای مبتنی بر تعمیم روند نیروی انسانی

• ای بر مبنای تغییر در تقاض
نیروی انسانی در نظر 

گرفته شده اند و به عوامل 
موثر بر تقاضا توجهی 

بهترین مثال روش .ندارد
تعمیم روند رابطه بین 

تقاضای نیروی انسانی و 
زمان است که روند زمانی 
یا سری زمانی نامیده می 

.شود

• :معایب

• ارقام تاریخی نیروی (الف
ما انسانی به کار گرفته شده لزو

مشخص کننده تقاضای زمانی 
.نیروی انسانی نیست

• این مدلها برای تغییرات (ب
داخلی یا خارجی که ممکن 

است بر تقاضای نیروی انسانی
.تاثیر بگذارد انعطافی ندارد



مدلهای ربط دهنده تعداد تقاضای نیروی کار با 

شرایط سازمانی و محیطی

این مدلها را می توان با عواملی از قبیل تولید،

فروش

.سطح خدمات و غیره ساخت

از این عوامل می توان به تنهایی و در

ترکیب 

با عوامل 

.دیگر استفاده کرد



مطالعه کار

• مبنای این روش بر زمان سنجی و تجزیه تحلیل 

کارهای انجام شده برحسب نفر ساعت بر واحد 

.محصول است

• برای انجام مطالعه کار از روشهای نمودار 

کار،زمان بندی کار و ساده کردن کار استفاده 

می شود،



داوطلبان و کارکنان ممم

بالقوه کیفی

کارکنان موجود

موجودی مهارتها

مراجعه کارکنان

انتقال و ارتقاء

مراجعه مستقیم کارکنان

به شرکت

آگهی و خبر

دفاتر استخدامی

کارمند از مدارس و

دانشگاهها

منابع خارجیمنابع داخلی



معایب مزایا اثار

منابع

فکر تازه به داخل سازمان جاری نمی •

.شود

.هزینه آموزشی باالست•

افراد تحت تاثیر گروههای صنفی و •

.سیاسی عمل می کنند

نیاز شدید به ارائه•

برنامه های بهبود مدیریت

حفظ روحیه کارکنان•

تشخیص بهتر توانیها•

غلمشاهزینه کمتربرای برخی •

انگیزاننده برای عملکرد خوب•

ان بکار گماری فقط از سطوح داخلی سازم•
.است

داخلی     

ممکن است فرد انتخاب شده •

.دمتناسب با خواسته شغلی نباش

ممکن است روحیه کارکنان •

هزینه .موجود را تضعیف نماید
.ابدانتخاب و استخدام افزایش می ی

فکر و خون تازهدر سازمان جاری می •

هزینه آموزشینیروهای حرفه ای ارزانتر .شود

.است

گروههای حمایتی از قبل در سازمان وجود •

.ندارند

دو ممکن است اسرار رقبا به درون سازمان بیای•

.موجب دیدگاه تازه شود

امی به افراد در بهره گیریاز فرصتهای استخد•

.برابرکمک می کند

خارجی



حضور فرد در دایره

استخدامی

مصاحبه اولیه

فرم  درخواست شغل

ازمونهای استخدامی

مصاحبه

بررسی و تحقیق سوابق

انتخاب اولیه در بخش 

کارگزینی

انتخاب نهایی توسط

سرپرست

آزمایشات پزشکی

توجیه و بکار گماری

فرایند انتخاب



جامعه پذیری کارمند

فرایند آشنا سازی کارمند با واحد کاری،

آشنا با فضا و فرهنگ سازمانی،سیاستهای اداره 

کارکنان ودیگر موارد مربوط به سازمان و 

همچنین معرفی مستخدم جدید را جامعه پذیری 

.کارمند مینامند



مفروضات اصلی در جامعه پذیری کارکنان

• مفروضات اصلی (الف

سازمان

• اضطراب مستخدمین (ب

جدید

• جامعه پذیری کارکنان (ج

.در خال اتفاق می افتد

• رفتار افراد به روشهای (د

.مشابه تعدیل می گردد



دپیش از ورو رویارویی شکل پذیری

بهره دهی

ترک 
خدمت

تعهد 
پذیری

فرایند جامعه پذیری

نتایج



با آرزوی توفیق ، 

سربلندی  و 

. سرآمدی شما
پایان






