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 منابع انسانی در سازمان های کوچک

ی مباحث سنتی منابع انسانی )کارمندیابی، جبران خدمات، ارزیابی( در سازمانهای بزرگ اگر چه بیشتر دانش ما درباره

دهد که سازمانهای کوچک تفاوتهای دارند و توانند در سازمان های کوچک نیز بکار روند، با این حال شواهد نشان میمی

که درک ما از مباحث   مدیریت افراد درون آن طرح واضحی مانند سازمانهای بزرگ ندارد. بررسی ها آشکار کرده است

 محدود است . های کوچکمنابع انسانی در سازمان مهم
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دهند، و شاید حتی چگونه کنند، پاداش میه ما ناچاریم در ابتدا درک کنیم که سازمان های کوچک چگونه استخدام میاگر چ

انگیزند، اما با کمبود تئوری و اطالعات ضروری برای درک اینکه چگونه این سازمان های کارکنان خود را برمی

کنند و یا به روابط بالقوه کنند، تغییر سازمانی را اداره میبی میدهند، عملکردشان را ارزیاکوچککارکنانشان را آموزش می

ی منابع انسانی ناچار تأثیر بسزایی در موفقیت مسلم است که تصمیمات بالقوه اولیه  دهند، مواجه هستیم.ین کارکنان پاسخ می

 سازمان را دارند.

همچنین تکامل و تعامل آنها( بر سازمان های کوچک های کارکردی )و بسیار مهم است که ما درک کنیم چگونه این حوزه

گذارند و چگونه تصمیمات اتخاذ شده منابع انسانی در طول مراحل رسمی توسعه یک سازمان بر اهداف بلند نوظهور اثر می

 گذارد.مدت آن اثر می

 مقدمه

ت کارشناسان فنی، کارشناسان باشند خواه به صورسازمان های کوچک مدعی هستند که افراد مزایای رقابتی آنها می

در عصر حاضر، منابع انسانی به طور متناقض … متخصص در ارائه خدمات مناسب به مشتریان یا مدیران با بصیرت 

 ی سازمانهای باشند بخصوص برای نوع کار آفرین آنها.توانند عاملی برای موفقیت یا شکست برای همهمی

کند که رشته مدریریت منافع بیشتری را از ( بحث می2003سانی بارون )ی مروری مدیریت منابع ان]در یک مقاله

کند که سازمان های کوچک که بوسیله کار تر آن در سازمانها کوچک و جدید کسب نماید او پیشنهاد میی دقیقمطالعه

و تئوریهای مدیریت منابع اند یک مفهوم بالقوه تجاری با ارزش و منحصر به فرد را برای آزمون اصول آفرینان تشکیل شده

انسانی ارائه کنند سرمایه انسانی در سازمان های کوچک به عنوان اساسی برای موفقیت آنها در هر زمان در نظر گرفته 

 اند.شده

های افراد ی ویژگیحوزه مطالعاتی که بر نقش موسس در خلق این سازمانها تمرکز کرده است به طور اخص درباره

پذیری و نقش انتقالی که افراد آنها در طول ، خودباوری، پشتکار، توانایی ریسک 2003دویس چیو  آنهاست مثل رهبری

 (2002شاپ اند..)جانس وبیظهور سازمان تجربه کرده

کنند نیز رشد کنند. کند، آنها باید در تعداد افرادی که استخدام میهمچنان که نرخ فروش یا تولید بر سازمانهای نو رشد می

اند، برانگیخته اند، استخدام شدهچه مطالعات کمی به بررسی این که چگونه افراد سازمان های کوچک ، کارمند یابی شدهاگر 

 گیرند. پرداخته است.شوند یا بدلیل مشارکتهایشان پاداش میمی

ابی( در سازمانهای بزرگ ی مباحث سنتی منابع انسانی )کارمندیابی، جبران خدمات، ارزیبا این حال بیشتر دانش ما درباره

هایی دارند دهند که سازمانهای کوچک تفاوتتوانند در سازمانهای کوچک نیز بکار روند با این حال شواهد نشان میکه می

و مدیریت افراد در درون آنها طرح واضحی مانند سازمانهای بزرگ ندارند برای مثال فرآیند کارمندیابی در سازمانهای نو 

 است فاقد یک سیاست یا سیستم رسمی باشد .  ست دشواتر باشدو همچنین اغلب ممکنو کوچک ممکن ا



شناخت ما از چالشهای کلیدی در اسازمان های کوچک شامل تأسیس سازمان، شناسایی،ثبت قانونی، بدست آوردن مهارتها و 

ی کارکردی که از زیر سه حوزه ای محدود است. بعالوه درهای حیاتی، حفظ انعطاف پذیری و فعالیتهای توسعهتوانایی

اند مباحث نگهداری و پیشرفت کارکنان، ترکیب و تعامل های اساسی مدیریت منابع انسانی هستند در این متن درک نشدهجنبه

میان فعالیتهای مدیریت منابع و توسعه و تغییر در فعالیتهای منابع انسانی در طول سازمانهای نوظهور . )کاتز، ولبرت 

2002) 

 ها کوچک و تازه واقعی هستند اما متفاوتمسئولیت 

سازمانهای کار آفرین بر اساس اندازه و جوانی )تازه تأسیس( با مسئولیتهای منحصر به فردی از آغاز تأسیس روبرو 

به طور  های متفاوتی راشوند که این مسئولیت چالششوند. این دو مسئولیتها بوسیله بیشتر سازمانهای کارآفرین تقسیم میمی

 دهند.واضح برای هر دو سازمانهای کارآفرین و مدیریت منابع انسانی درون سازمان های کوچک نشان می

ورود به یک صنعت یا گروه ناشناخته روبرو هستند آنها باید راههایی را برای  سازمانهای جوان با مسئولیت تازگی و چالش

زمانهای کوچک بدون توجه به عمر با احتمالی کوچکی الغلب و به دست آوردن مشروعیت در یک صنعت کسب کنند ، سا

ی رقابتی سنگین کمبود منابع الزم برای جستجوی فرصتهای جددی و یا در بسیاری از موارد وضعیت بر بازار و دوره

 مواجه هستند.

شوند با مناسب کردن خودشان در این سازمانها باید اتحادهایی را تشکیل دهند از فرصتها استفاده کنند و همچنان که موفق می

این سازمانها در آغاز  در خور یک سازمان بزرگ بتوانند منابعی را که برای رشد نیاز دارند بدست آورند .اگر چه همه

گیرند و اغلب در چالشهایی که ابتدا این سازمانها با آن مانهای کوچک شکل نمیی سازظهور )تشکیل( کوچک هستند، همه

 مواجه شدند ممکن است محدودیت منابع بیشتر از مشروعیت و کمبودوتجربه باشد.

ای وجود دارد. افزایش دشواری در سازمان های کوچک منابع کمیاب هستند و شمار کمی از درپارتمانهای رسمی و حرفه

دیابی و نگهداری کارکنان بدلیل کمبود منابع مالی، افزایش بی میلی بدلیل گرانی و فعالیتهای محدود کننده در در کارمن

سازمان های کوچک مشهود است در سازمانهای جوان در حالیکه تجربه احتماالً کم باشد، ما انتظار داریم تا کاهش در 

های غیر رسمی مدیریت کارکنان یل کمبود مشروعیت و سیستماعتماد به آموزش رسمی و دشواری در کارمندیابی به دل

 (2002ببینیم )هنمن و تانسکی، 

شوند که شامل: تأثیر پذیری آسان های منحصر به فرد مدیریت منابع مواجه میسازمان های کوچک با تعداد زیادی از چالش

لیدی کمبود مشروعیت به عنوان یک سازمان توسط کارمندان جدید دشواری در جذب و نگهداری مهارتها و استعدادهای ک

حمایت از انعطاف پذیری در کارمندیابی و توسعه سیاستهای قابل تحمل منابع انسانی که در برابر نوسانات   کارفرما

سازمانی مقاومند. به طور خالصه منابع انسانی برای سازمانهای نو بسیار حیاتی هستند و اغلب اهمیتشان برای تحقیقاتی که 

 اند درک نشده است .نها به مطالعه سازمانهای بزرگ پرداختهت

بدلیل اینکه مدیریت منابع انسانی و سازمان های کوچک تفاوت واضحی را از همتایان بزرگتر آنها در سازمانهای بزرگ 

هستیم که  اند. ما مدعیدارند، چندین محقق مطالعات بیشتری را در منابع انسانی در سازمان های کوچک انجام داده



های سازمانی برای کارمندیابی، جبران خدمات، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، تغییر سازمانی و روابط کاری روش

ها دارند و بنابراین کارایی و بقای سازمان به آنها بستگی دارد. اثر عمیقی بر توانایی سازمانها برای مبارزه با این چالش

ی آنها )کوچک یا متوسط( و یا چرخه ها در اندازهی کار آفرین مشابهه نیستند، بنابراین تفاوتی سازمانهاعالوه بر این همه

 (2007عمر آنها )نوظهور یا با سابقه ( مهم هستند. )کاتز 

 دانیم.آنچه ما درباره کارمند یابی می

یع در متون مربوط به سازمان های کارمندیابی و یافتن افراد مناسب برای شغل شاید مهمترین موضوعی باشد که به طور وس

کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه بیشتر سازمان های کوچک فاقد دپارتمانهای رسمی برای منابع انسانی 

ی آنها کارمند یابی و سیاستهای منابع انسانی را دارند حتی اگر ضمنی )مجازی( باشند برای سازمان های هستند اما همه

ترین جزء برای کارایی، منابع انسانی باشند. درصد سازمان های کوچک فاقد کلیدی  ترین اصل وشایدکوچک انتخاب مهم

ها و توسعه سازمان است بلکه بهترین تهدید برای بقای یک باشند که این نه تنها تهدیدی برای برنامهکارکنان واجد شرایط می

 (1999)هنمن و بارکلی   تواند باشد.سازمان می

ان های کوجک فاقد کارکنان واجد شرایط هستند که این مهمترین تهدید برای یک سازمان می تواند باشد. سازم25%

باشد، علت این امر را رغم اهمیت موضوع، کارمندیابی اغلب برای سازمان های کوچک یک مسئله گیج کننده میعلی

نوان سازمانی که حق انتخاب دارد )ویلیامسون توان در محدودیت منابع مالی و مواد خام، کمبود مشروعیت و به عمی

این اگر چه سازمان های کوچک   ( و نیز وجود شغلهای بسیار با مسئولیتهای چندگانه و مبهم جستجو کرد عالوه بر2000

های کارمند یابی برای این سازمان ها باشد، اغلب استراتژیجهت تقویت رشد خود و نیازمند جذب کارکنان اضافی می

 ی و پراکنده است.موقت

( 2000توانند از نظر متقاضیان شغلی مناسب و در خور باشند )ویلیامسون ( این استراتژیها نمی1999)هیچ من و بارکلی 

 دهد.زیرا که مشروعیت و پتانسیل سازمان را برای استخدام کارکنان واجد شرایط کاهش می



 

حتماالً از استراتژیهای موقتی استفاده نفر کمتر است ا 20در میان سازمان های کوچک آنهایی که تعداد کارکنانشان اغلب از 

( از آنجایی که 1999شان داشته باشند. )هنمن، بارکلی ای کمی در پر کردن موقعیتهای شغلیکنند. آنها ممکن است تجربهمی

کردن در  گیرد. احتماالً باعث جلوگیری از هزینهفعالیتهای منابع انسانی مثل کارمندیابی در این سازمانها به ندرت انجام می

 شود.ای منابع انسانی میاستخدام مدیران حرفه

شود. واضح است که با توجه به بی ثباتی در نتیجه فعالیتهای منابع انسانی اغلب به مسئولیتهای مدیران عمومی اضافه می

که مورد نیاز  تقاضای منابع انسانی، مدیران سازمان های کوچک احتماالً کمترین توسعه مهارتها و دانش منابع انسانی

دهند و این مشکل بخصوص برای مدیران سازمانهای کوچک که از قبل با محدودیت زمان و منابع سازمان است را انجام می

 کند.مواجه هستند بیشتر نمود پیدا می

کوچک  دهد که کارمندیابی در سازمان هایی سازمانهای بزرگ و کوچک نشان میمقایسه چندین مطالعه انجام شده درباره

باشد که مناسب، ارزان و نیز بطور مستقیم قابل کنترل بوسیله شرکت باشند مثل تقاضای ابتدا شامل استفاده از منابعی می

 مستقیم، مراجعه شخص یا کارمند و روزنامه .

و بررسی های آموزشی و نیازهای آموزشی ها تجربه( در گزینش و انتخاب اساساً بر مبنای مصاحبه1999)هنمن، بارکلی 

انتخاب همچنین با مشارکت ناظران استخدامی و واحد کاری که فرد قرار   (1994باشد . )دشپند وگلهار ی فرد میسابقه

 (.1999گیرد. )هنمن و بارکلی است در آنجا مشغول به کار شود انجام می



گیرند مثل، هنجارها، خدام به کار میای برخی از فاکتورهای غیر مفید را در فرآیند استسازمانهای کوچک به طور گسترده

باشد. گیری گزینش میسازمان اغلب یک فاکتور مهم در تصمیم -ارزشها، باورهای سازمانی و متقاضی . رابطه مشخص

های فرد با نیازهای عمومی سازمان است به جای اینکه به نیازهای خاص عموماً تمرکز مدیران در تطبیق دادن شایستگی

های فرد با ارزشها و فرهنگ سازمانی است به جای اینکه تمرکز بر امر به معنی تراز کردن شایستگی شغل باشد. این

های الزم حداقل صالحیت باری امراز شغل باشد. )هنمن، بارکلی برقراری تعادل بین دانش اساسی، مهارتها و توانایی

1999.) 

باشد که وچک به طور مؤثر جذب و انتخاب کاندیداهای شغلی میدر فرآیند کارمندیابی در سازمان های ک ترین چالشاساسی

باید در غیاب کارشناسان متخصص و افراد آموزش دیده منابع انسانی در این حوزه صورت گیرد. ویلیامسون و همکارانش 

بوسیله کنند می ( مدعی هستند که نیازهای سازمان های کوچک برای کسب مشروعیت در صنعتی که فعالیت2002-2000)

 گیرد.اتخاذ فعالیتهای کارمندی که بیان کننده هنجارهای صنعت باشند صورت می

توانند احتمال آگاهی یافتن متقاضیان بالقوه برای مثال تقلید از اشکال استاندارد تبلیغات شغل و نیز استفاده از بروشورها می

(. استفاده 2002باشد. )ویلیامسون شان میآوردن مشروعیت ای برای به ارمغاناز تبلیغات را افزایش دهند این و خود وسیله

تواند به ها دفاتر کارمندیابی و نیز تعریف مناسب موقعیتهای شغلی همچنین میاز فعالیتهای شرکت کارمندیابی مثل روزنامه

عتر پر کرده و برای کند تا موقعیتهای شغلی را سریتالشهای کارمندیابی موفق سازمان منجر شود و به سازمانها کمک می

 تری کارکنان خود را حفظ نمایند.مدت طوالنی

(. توجه به موقعیت شغلی مناسب سازمان های کوچک را قادر به دستیابی به منبع عظیمی از 1999)هنمن، بارکلی 

 (2000سازد )ویلیامسون متقاضان در ایجاد و اجرای فعالیتها )اعمال( موثر و قانونی کارمندیابی قادر می

سازند تا به طور موفقیت کنند و آنها را قادر میاند که از یک ایده ضد دیوان ساالری استفاده میشرکتهای بسیاری دیده شده

 غیر رسمی شان به فرآیند کارمندیابی بپردازند. آمیزی بر اساس روش

قرار گرفته است، توجه به  یک پنجره نسبتاً جدید که در باب فرآیند کارمندیابی در سازمان های کوچک مورد توجه

ای سازمانها، سازمان را قادر به استفاده از کارشناسان منابع انسانی باشد. کارکنان حرفهکارمندیابی در سازمانهای دیگر می

کند تا برخی از فعالیتهای منابع انسانی مثل کارمندیابی را به طور موثرتر با زمان و هزینه و استفاده از خدمات آنها می

 تری نسبت به خود سازمان به تنهایی انجام دهندکم

توانند با استفاده از نیروی کار موقت، مثل کارکنان موقتی، پیمانکاران مستقل با کارورزان وقتی سازمان های کوچک می –

 مشاوران برخی از مهارتهای ضروری را که برای اداره شرکت مهم است بدست آورند.

های کمتر ساختارش دهد تا در طول رشد خویش را هزینهی کار موقت به سازمان اجازه می( استفاده از نیرو2003)کاردن 

دهدچون از کارکنان موقت فقط هنگامی استفاده را تجدید کرده و نیز به طور سریعتر به تغییر است بازار واکنش نشان می

 ی استفاده از آنها دائمی نیست .هزینه وی سازمان مورد نیاز است وخاص آنها برای بهره شود که دانش و مهارتمی



آنچه حائز اهمیت است اینست که تجارتهای کوچک نیاز دارند به مرور اصالح فعالیتهای جذب و انتخاب در فرآیند 

 (1999های مطلوب دست یابند )هنمن بارکلی، کارمندیابی خویش بپردازند تا ضمن انجام انتخابهای استراتژیک به نتیجه

 

 بهبود یک طرح پرداخت حقوق آنچنان در یک سازمان کوچک اهمیت دارد که برای سازمان بزرگ مهم است.

جبران خدمات   آفرینی بازرگانی باشد.نابع انسانی و کارجبران خدمات شاید دومین موضوع با اهمیت در رابطه با مدیریت م

های های کوچک است بدلیل اینکه اغلب آن به طور چشمگیری تالشبه طور خاص موضوع مهمی برای سازمان

 گذارد.ها اثر میکارمندیابی و حفظ کارکنان سازمان

آنها  ی توانند آنها را استخدام کرده از مهارتها و دانشها نتوانند به طور کافی به متقاضیان حقوق بپردازند ونماگر سازمان

تواند یک وسیله مهم برای کنند جبران خدمات و سیستم پاداش میاستفاده کنند، در نتیجه کارایی سازمان نزول پیدا می

ای از مشروعیت نشانه توانند به منزلههای کارآفرینی بازرگانی باشند. آنها همچنین میپرورش و تأکید بر فعالیتهای موقعیت

 برای سهامداران باشند .

دهد که جبران خدماتی در سازمان های کوچک متفاوت است، این نه تنها به دلیل کمبود منابع همچنین بدلیل شواهد نشان می

تواند می ی آینده این سازمانها است. سازمانهای کارآفرین دارای طول و نرخ بقای کمتری هستند که اینابهام زیاد درباره

های پاداش این تواند عاملی برای تفاوت استراتژیمنجر به استراتژیهای پاداش متفاوتی برای آنها شود. رفتارهای کلیدی می

 سازمانها نسبت به همتایان بزرگ خود باشند.



باشند که ایی میبرای مثال خالقیت انواع، ریسک پذیری همکاری مبتی براعتی اما تعامل، تحمل در برابر ابهام رفتاره

در  ( تفاوتها1988برای سازمانهای کوچک نسبت سازمانهای بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند )بالکین و لوگان 

 (.2002جبران خدمات بر اساس اندازه و عمر سازمان در تمامی مقاالت علمی و معروف مشهود است )گراهام 

ت پرداخت حقوق به کارکنانش است. که شامل سطح پرداخت، ترکیبی جبران خدمات شامل یک سری تصمیمات سازمان جه

رشد پرداخت می باشد. سطح پرداخت مربوط است به مقایسه پرداخت بازار خارجی یا   پرداخت ، ساختار پرداخت و

 نسبتی از حقوق، مزایا و پاداش در کل پرداخت.  پرداخت ،مربوط است به  سازمانهای دیگر.ترکیب

مربوط است سلسله مراتب نرخ پرداخت بین مشاغل درون سازمان و رشد و افزایش   تساختار پرداخ

پرداخت مربوط می شود به اداره افزایش های پرداخت در سازمان. اکثر قریب به اتفاق جبران خدمات در   پرداخت.رشد

 (1988شود. )بالکین و لوگان باشد و به طور خاص به پرداختهای تشویقی تأکید میسازمان های کوچک از نوع ترکیبی می

ریزی هستند که این دلیل منابع محدودتر است ی شغلهای سیال و غیر قابل برنامههای کار آفرین احتماالً داراچون سازمان

( 2002آفرین استفاده بیشتری دارد. )گراهام بنابراین سیستم پاداش تشویقی در سازمانها در مقایسه با سازمانهای غیر کار

درصد بیشتر از سازمانهای بزرگ( را به  10تا  5نهای کوچک معموالً قسمت مهمی از درآمد بالقوه نشان را )سازما

 (1988پردازند )بالکین و لوگان های تشویقی میصورت پرداخت

نه از گذاری مجدد بر روی بخشهای مهم نیروی کارشان که بسیار هزیسازد تا با سرمایهچنین سیاستی این سازمانها در می

تا اهداف سازمان هر چه بهتر برآورده، فروشها  پذیر هستند بپردازند و به جبران خدمات آنها پرداختهنظر مالی و آسیب

دهند تا پذیری بیشتری میهای پرداخت متغیر به سازمانها انعطافوری افزایش یابد. از دیدگاه سازمانی سیستمبیشتر و بهره

ای به واکنشهای مناسب در برابر محیط، متالطم خود بپردازند )گراهام، بر پرداختهای پایهبا تسهیم ریسک و عدم تأکید 

2002.) 

گیرد پرداختهای تشویقی کوتاه مدت در سازمانهای کوچک ممکن است شامل تسهیم سود یا سهام باشد این هنگامی انجام می

نی که از قبل مرتب شده بودند بر آورده شوند صورت که قسمت مهمی از پرداختهای کارکنان، وقتی که اهداف سطوح سازما

 گیرد.

توانند کامالً مشوق کارکنان باشد حتی بیشتر از انجام آنها در سازمانهای بزرگتر، چون کارکنان در این طرحهای تسهیمی می

های ( طرح2002کوچک توانایی بیشتری در کنترل مستقیم درآمدهای سطوح سازمانی دارند)هنمن، تانسکی   سازمان های

پردازند بدلیل آنکه نمادی از سیستم پرداختهای مساوی قابل استفاده های کاری در سازمان میتسهیمی به حمایت از سیستم

کند تا اهداف جمعی به نحو ی کارکنان سازمانهای کوچک هستند این امر کارکنان را به همکاری بیشتر تشویق میبرای همه

 شوند.احسن برآورده می

هایی رداختهای تشویقی بلند مدت ممکن است شامل برخی از اشکال مالکیت مثل سهام ، اختیار خرید سهام یا حتی تشویقیپ

 بر اساس عملکرد سهام باشد



ی عمر یک سازمان کاربرد دارند، بعنوان مثال وقتی که محصوالت یک سازمان از مرحله پرداختهای ترکیبی نیز در چرخه

های کند کارکنان ممکن است مقدار یا اشکان مختلفی از جبران خدمات را بر اساس استراتژیحرکت میرشد به مرحله بلوغ 

سازمانی، ریسک و یا عدم اطمینانی که سازمان با آن مواجه است دریافت دارند . برای مثال همچنان که یک سازمان رشد 

بازار سازمان، را قادر به نگهداری کارکنانش کند. )گراهام رسد پرداختهای نقدی باید در سطوح رقابتی کند و به بلوغ میمی

2002.) 

پرداخت ساختاری بین سازمانهای کوچک و بزرگ متفاوت است، سازمان های کوچک بیشتر تمایل به ساختار سازمانی 

ای مشابه ستفاده تخت و یا سطوح مدیریتی کم دارند. آنها در جبران خدمات کارکنشان و نیز پرداخت پاداش به آنها از راهه

 (.2002کنند )گراهام می

پرداختهای افزایشی )ترفیعی( نیز در این سازمانها متفاوت است اگر چه در سازمانهای بزرگ افزایش حقوق به طور ساالنه 

ثابت است و بدون توجه به سطح  امری عادی است اما برای سازمان های کوچک این امر مقدور نیست حقوق یک هزینه

یابد. سازمانهای کوچک توان فراهم کردن حقوق ز فروش و سود به طور خودکار به صورت ساالنه افزایش میمعینی ا

افزایشی ساالنه را ندارند. در عوض آنها مدعی هستند که شاید افزایشی یک مبلغ درشت مثل پاداش باید به کارکنانی داده 

 اند.ای در موفقیت سازمان داشتهشود که مهم عمده

در سازمانهای کوچک با مزایا در سازمان های بزرگ متفاوت است ، معموالً سازمانهای بزرگ افزایش حقوق به  مزایا

 طور ساالنه امری عادی است اما باری سازمان های کوچک این امر مقدور نیست.

نه افزایش حقوق یک هزینه ثابت است و بدون توجه به سطح معینی از فروش و سود به طور خودکار به صورت ساال

یابد. سازمان های کوچک توان فراهم کردن حقوق افزایشی ساالنه را ندارند. در عوض آنها مدعی هستند که شاید افزایش می

 اند.سازمان داشته  ای در موفقیتیک مبلغ درشت مثل پاداش باید به کارکنانی داده شود که سهم عمده

نهای بزرگ متفاوت است، معموالً سازمان های کوچک مزایا به نسبت مزایا در سازمان های کوچک با مزایا در سازما

اند، منطقی است که مزایایی ضوح در سازمانهای کوچک قابل مشاهده    باشد. چون محدودیت منابع مالی به وکمتری می

باالی شکست در این  چون بیمه عمر یا حقوق بازنشستگی در این سازمانها پذیرفته شده نیست شاید علت را بتوان در نرخ

سازمانها یافت. بازنشتگی یکی از گرانترین مزایا اغلب بوسیله طرح تسهیم سود در سازمانهای با نرخ رشد سریع انجام 

 گیرد.می

اند. شاید میزان های علمی از ابتدا به صورت جدی بر موضوع جبران خدمات در سازمان های کوچک تمرکز کردهانجمن

های جبران خدمات متعادل )مساوی( استوار بوده است شواهدی وجود دارد که سازمانهایی که برنامه این تمرکز بیشتر بر

توانند نوآوری را کاهش دهند. )بالکین لوگان، مالکیت سهام را به عنوان بخشی از سیستم جبران خدماتشان به طور بالقوه می

1988) 

 دانیمی آموزش میآنچه ما درباره



آموزش عبارتست از فرایند های یکپارچه ای که در برگیرنده افزایش توانایی و فابلیت فرد در یک مهارت یا شایستگی 

 خاص می باشد.

کند، موقعیت فرد و سازمان در گرو های کوچک و نو تغییر میچو نقشها و مسئولیتهای کارکنان به سرعت در سازمان

های جدید است . تحقیقات کمی در رابطه با آموزش وجود دارد که شاید علت این ی نقشهای جدید دربارهتوسعه و آموزش

 محدود بودن این تفکر است که در منابع انسانی ، آموزش به عنوان یک رویداد سطحی و واضح در نظر گرفته شده است.

کارمند دارد در سازمانهای  وری فردیتحقیق بر روی آموزش در سازمانهای بزرگ نشان داد که آموزش اثر مثبتی بر بهره

کوچک آموزش ساختار نیافته ، دستورالعمل های غیر رسمی ضمن خدمت و اجتماعی شدن سازمانی نیز بسیار مهم می 

های رسمی برای سازمانهای باشد و اغلب به عنوان جایگزین هایی برای آموزش رسمی قرار می گیرد. منابع آموزش

 محدودتر هستند.  کوچکتر نسبت به سازمانهای بزرگتر

های تجاری، سمینارهای دانشگاهی کوچک و کارگاههای آموزشی برای توسعه سازمانهای کوچکتر معموالً بر انجمن

برای توسعه و پیشرفت مهارتهای کارکنانشان تالش انجام   از سازمانهای %87)بهبود( مهارتهای کارکنانشان متکی هستند. 

های منابع، توسعه و پیشرفت مهارتهای کارکنان بسیار مهم رغم محدودیتاست که علی دادند که این مطلب حاکی از آنمی

 باشد.می

گیرد و در موقعیت بنابر ی یادگیری کارکنان در آموزشهای رسمی صورت نمیبه طور وسیعی پذیرفته شده است که همه

ها تسهیالت در نظر گرفته شده و نیز به اندازه یادگیری در محل کارند که در واقع برای آن %70گزارشهای آماری بیشتر از 

 (2003شاب،     شوند. )لیسازمان مربوط نمی



 

واردان یکی از اشکال خاص آموزش که اخیراً مورد بررسی قرار گرفته است، فرآیند اجتماعی کردن سازمانی تازه

گیرند و به تطبیق آن افراد نقشهایشان را درون یک سازمان یاد می اجتماعی کردن نوعی فرآیند بلند مدت است که در  است

پردازند. اجتماعی کردن شامل هر دو فرآیندهای رسمی و غیر رسمی ها و فرهنگ سازمانی میهای خویش با ویژگیویژگی

 شود که در زمان ورود تازه واردان به سازمان و شروع به کارستان رخ دهد.می

( 2003گذارند. )کاردن ،ی سازمان بر توسعه )بهبود( و یادگیری شغل اثر مین بدون توجه به اندازهفرآیند اجتماعی کرد

دهد، زیرا افراد تازه وارد سریعتر در کنند که فرآیند اجتماعی کردن در سازمانهای کوچک سریعتر رخ میپیشنهادی می

 جلسات و مالقاتها و وقایع اجتماعی شرکت می کنند.

هایی که تحقیقاتی در آنها صورت گرفته است، تمرکز برچند وظیفه ای بودن و تغییر نقش در سازمان حوزه یکی دیگر از

می باشد در سازمان های کوچک و نوظهور کارکنان اغلب به وظایف و نقشهای خاصی اختصاص داده نمی شوند بلکه با 

ر هستند. مدیریت چنین نقشها و تکالیف چند بعدی جامع توجه به تغییر شرایط سازمانی و محیطی، نقشها و تکالیف فرد متغی

 باشد.بسیار مهم می

را   بعضی از شرکت ها در ژاپن هر روز یک سخنرانی چند دقیقه ای برای کارکنان خود ترتیب می دهند تا اهمیت یادگیری

امه های اجتماعی فرهنگی تلوزیون تا روزنامه مطالعه کنند و برن  برای کارکنان خود انتقال دهند. و کارکنان تشویق شوند

 را نگاه کنند و ازروندهای جاری آگاه شوند.

 دانیم:ارزیابی می آنچه ما درباره



ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در مکانیسم اساسی )حیاتی( برای قوت بخشیدن به کار آفرینی بازرگانی هستند فعالیتهای 

 (.1995کنند )جونز ، های دیگر رفتارهای مطلوب قابل انتظار را تقویت میمنابع انسانی در این دو حوزه بیشتر از حوزه

تواند ی ارزیابی عملکرد در سازمانهای کار آفرین انجام نشده است. اگر چه ارزیابی عملکرد میای دربارهکار قابل توجه

شد ، اما تمرکز بر ارزیابی شامل اجزایی مثل جبران خدمات از طریق تشویق یا پاداش و همچنین آموزش و توسعه با

ی ارزیابی عملکرد سازمان ای که به طور مستقیم دربارههای انضباطی و اخراج کارکنان است مطالعهعملکرد مثل فرآیند

( و تنها تعداد اندکی مقاله که به طور مستقیم به ارزیابی عملکرد 2003های کوچک باشد موجود نیست )به استثنای کاردن 

برای فرآیندهایی مثل ارزیابی عملکرد  سازمان های کوچک اید این امر به دلیل کمبود فرآیندهای رسمی دراند شپرداخته

 فرآیندهای انضباطی یا اخراج کارکنان باشد.

 دانیم :ی انگیزش کارکنان میآنچه که ما درباره

ایند روانشناختی انگیزش کارکنان یکی از مهمترین جنبه های مدیریت و به ویژه مدیریت منابع انسانی می باشد.انگیزش فر

است که هدف و جهت رفتار را نشان می دهد. اگر رفتار را یک خروجی سیستم انسان با ریشه های درونی و بیرونی بدانیم 

 انگیزه ریشه درونی یا ذهنی رفتار و چرایی آن و هدف دلیل بیرونی رفتار می باشد.

، استخدام کارکنان پاره وقت و افزایش پتانسل رشد شرکت کمبودهای نیروی کار را می توانیم با بهبود محیط و شرایط کار

 3Dجبران نمود. و از طریق حذف 

 کثیفی    -1

 سختی    -2

 خطر    -3

 در محیط کار ،توسعه و بهبود مداوم و انجام عادالنه ارزیابی عملکرد کارکنان می توان آنها را برانگیخت.

 دانیم :ی روابط کارکنان میآنچه که ما درباره

معامله مهم روی آن  3شود فقط تأثیر اتحادیه در شرکتهای کوچک یا در حال ظهور در ادبیات منابع انسانی نادیده گرفته می

 انجام شده است.

های پیر در انتخابات برگزار شده در شرکتهای کوچک را بررسی کردند آنها دیش پند و فالنکم عوامل موثر بر نرخ اتحادیه

های کوچک ها در شرکتةای مدیریت منابع انسانی پس از انتخابات اتحادیهادراکات مدیران باال در مورد نیز در شیوه

ممکن  IPOهای کوچک از طریق فرایند گذاریها در سرمایهحضور اتحادیه بررسی کردند و بات و ولبران کشف کردند که

 است تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت داشته باشد.

https://mr-seyedi.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9


ای بر عملکرد مدیریت منابع تواند تأثیر عمدههای کارگری میهای عمومی در میان این مطالعات این است که اتحادیهیافته

های کوچک داشته باشد )دیش بند گذاریرقابتی از طریق افراد حتی برای سرمایه ها برای ایجاد یک مزیتانسانی در شرکت

های کار آفرین یک الحاق و ( ذکر کردند که بررسی روابط کارکنان در شرکت2002( بات و ولبورن )1996و فالنگن 

مانعی بر سر راه تغییر  ها معموالً برای عدم انعطاف پذیری و به عنوانهمجواری و مجاورت جالب است زیرا اتحادیه

گذاری کار آفرین برای نوآوری و انعطاف پذیری شناخته شده و به سرعت خود را با اند در حالی که سرمایهشناخته شده

 دهد.تقاضای بازار تغییر می

ان کار و آنها نشان دادند که در این زمینه شرکتها و اتحادیه هر دو فرصتهای زیادی برای پذیرفتن فرم جدیدی از سازم

 ( .2002مدیریت بهتر روابط کارکنان دارند )بان و ولبورن 

های کوچک از این رو عضویت اتحادیه در شاید این شرایط تفاوتی منجر به کمبود پژوهش روی روابط کارکنان در سازمان

ه آنها دریافتند که از این مفهوم محاسباتی کند ک 2002های بات و ولبورن های کوچک هست احتماالً کم و یافتهشرکت

ها نشان دادند که شرکتهای های بزرگ بیشتر است و در سازمانهای کوچک کمتر . بررسیها در سازمانحضور اتحادیه

 کوچک در سازماندهی کارکنان زیاد موفق نبودند.

موفق و ناموفق در یک مطالعه چگونگی نیروی انسانی آموزش، جبران خسارت ، محل کار و مسائل دیگر پس از انتخابات 

 ( چند ویژگی مهم در روابط کشف شد.1996اتحادیه در شرکتهای کوچک تغییر کرده بود )دیش پند فالنکن 

اول به سادگی حضور انتخاب اتحادیه در شرکتهای کوچک تأثیر قابل توجهی در عملکرد منابع انسانی در آن شرکتها دانسته 

دهد که بیشتری برای کارگران این نشان می توسعه و آموزش فعالیت است از جمله اختصاص بودجه بیشتر به آموزش و

 کند.یک هشدار برای سازمانهای کوچک عمل می  شاید انتخاب اتحادیه به تنهایی به عنوان

 کند یا تمایل برای آموزش و پیشرفتکند آنها را بر طرف کردن مسائلی که کارمندان را ناراضی میو مجبور می

 العمل کارمندان دارد.های مختلف مدیریت منابع انسانی و عکسنتخاب اتحادیه اثر مهمی در شیوهدوماً نتایج ا

 ها موفق هستندبیشتر به طور خاص در آن جاهایی که در انتخاب اتحادیه

با  یابد تبلیغات و بیکاری اتفاق می افتد و همچنین کاهش دستمزد در مقایسهجبران خودکار مبنی بر شایستگی کاهش می

 استاندارها داریم .

پذیری کارگران و کاهش متعهد به شرکت و انعطاف  همچنین منجر به افزایش حجم معامالت کارکنان موفقیت اتحادیه

 شود.می

در مقابل وقتی که انتخاب اتحادیه ناموفق است در نتیجه افزایش تبلیغات مبنی بر شایستگی چندان خسارت و بیکاری و 

پذیری فهای اتحادیه همچنین به افزایش قابل توجه در تعهد کارمند، کار گروهی، انعطارکنان است. زیانافزایش دستمزد کا

 شود.کارگر مدیریت ارتباطات کارکنان و طرح مشارکت کارمند منجر می



 


