
  یو عملکرد سازمان یاخالق یها می، اقل یمنابع انسان تیریمد یها وهیش نیرابطه ب
 

 

 

 دبه کارگیری می شو موثربه طور کارآمد و یزمان ،یمنابع سازمان اصلی ترینبه عنوان  یمنابع انسان

 استفاده ازبه مفهوم  یمنابع انسان تیریدر مد کیاستراتژ کردیشود. رو تیریمد کیکه با نگرش استراتژ

واکنش مناسب  داریناپا طیمح برآنها در برا تکیه براست که سازمان بتواند با  نینو استراتژی هایفنون و 

 .آماده کند یرقابت تیرا در جهت کسب مز ینشان داده و منابع انسانو به موقع 

 تیریمد یمنحصر به فرد برا کردیرو کی (HRMP) در عصر امروزه یمنابع انسان تیریمد سبک های

کارگران کامالً  کیبهبود استراتژ قیاز طر یرقابت تیبه مز رسیدنآن  مقصوداست که  کار و فعالیت

 ی، ساختار یمنابع فرهنگ استراتژیاز  ادغامی یاز مجموعه ا به کارگیریبا  تیو با صالح یاختصاص

در  موثر و مفیدسازد تا به طور  یدر سازمان کارکنان را قادر ماثرگذار HRMP. است یو انسان

 شوند.  شریکو اهداف سازمان  خود به اهداف یابیدست

موجب که  به وجود می آوردرا  یکند و رفتار مثبت یکار خود م درکارمندان را متعهد موضوع   نیا

 شیرا از نما کنانکار نیسازمان همچن کیموثر در  HRMP د.شو یسازمان م یا اثربخش باالرفتن

 . دور میکند دیضد تول یو رفتارها یسازمان یمانند رفتار انحراف یمنف یرفتارها

 یکارگر یکار ارزش افزوده و برنامه ها یرویاز ن کیاستراتژبا به کارگیری  HRMP رود یانتظار م

و  سال گذشته ندچ اتیدر ادب یمنابع انسان یها وهی. مطالعه شموثر باشدبر تجارت  یکم یاز راه ها

بسیار مورد اهمیت می و تعهد کارمندان  ی، اثربخش (OP) یآن بر عملکرد سازمان ریمهمتر از همه تأث

 باشد.

قابل  اریبس یکل اقتصاد جهان نیو اقتصاد و همچن داریپا گسترش یروابط خوب کارفرما و کارمند برا

 اهمیت می باشد.



 

، فعال  کپارچهی سبککه بر گسترش پیدا کرد  1990دهه  لیو اوا 1980در اواخر دهه  SHRMمفهوم 

 کیرا به عنوان  ی، منابع انسان دیجد یالگو نی. اتاکید فراوان داشت HRM یو ارزش محور برا

 کیرا به عنوان  یمنابع انسان رایداند ز یم یتیریپاسخگو ، سفت و سخت و مد یبه جا کیاستراتژ

آن با  سهیبا مقا یسانمنابع ان کیاستراتژ تیریاصطالح مد . ردیگ یسازمان در نظر م یابر هیسرما

برترین بر استخدام  (HRM) یمنابع انسان تیریشود. تمرکز مد یبهتر درک م یمنابع انسان تیریمد

 سازمان است.  کیدر  تیموفق یراآنها ب گسترش، آموزش و  ایغرامت ، مزا نیکارمندان و تأم

 یو اهداف کل قسمت ها ریآنها با اهداف سا ییبا همسو یمنابع انسان کیاستراتژ تیریحال ، مد نیبا ا

 تیریکه مد یمنابع انسان یبرد. دپارتمان ها یگام جلوتر م کیها را  تیمسئول نی، ا یسازمان

 .کنند یم تیکه همه آنها فعال می دهد  نانیاطم زیدهند ن یرا انجام م کیاستراتژ

 

 

 هاسازمان یبرا یپنج مدل منابع انسان

 

 یمنابع انسان تیریمد تیاستاندارد عل اول  . مدل1



مدل،  نی. امی باشد یمنابع انسان تیریمد تیها، مدل استاندارد علمدل مهمترین وپرکاربردتریناز  یکی

آغاز می کار و کسب یبا استراتژ یمنابع انسان یندهایفرآ قیکه از طر نمایش می دهدرا  یتیعل رهیزنج

 .انتها میرسدبه  یو با بهبود عملکرد مالگردد 

که با  یمنابع انسان یهاتیفعال به چه صورتکه  دهدینشان م نیها همچنسازمان یبرا یمدل منابع انسان

مدل،  نی. با توجه به ایگرددکار مو، منجر به عملکرد کسبجهت می باشند کیدر  یسازمان یاستراتژ

 پسراستا باشد  کیکار در وکسب یتراتژآن با اس یکه استراتژ و مثمر ثمراست دیمف یزمان یمنابع انسان

 .نتیجه میشود یکل یاز استراتژ یمنابع انسان یاستراتژ

 

  یجعبه از پاول بوسل 8. مدل 2

به کار گرفته  یدر منابع انسان هاتیفعال یالگو اغلب در جهت تعیین کردنمتفاوت که  یهااز مدل یکی

نمایش می را  یو داخل یخارج گوناگونجعبه عوامل  8است. مدل  یجعبه از پاول بوسل 8مدل  ،میشود

 . اثر گدار است  یاقدامات ما در منابع انسان یکه بر اثربخشدهد 

 

 یرونیب یعموم یسازمان طیشرا ،یرونیب تیبازار جمع طیشرا ،خارجی یبازار عموم طیشرا در شروع،

که بر  می باشند یعوامل خارج ،ذکر کردیمکه  یموارد نی. امیبینید را  یرونیب تیجمع ینهاد طیو شرا

 اثرگذار است. یاقدامات ما در منابع انسان

 

 یارزش منابع انسان رهی. زنج3

 یهاتیمدل بر اساس فعال نیاست. ا یمنابع انسان یهامدل بهتریناز  یکی یارزش منابع انسان رهیزنج

نحوه عملکرد منابع  به ویژه یو در مورد دو مدل قبل تاسیس شد 1997در سال  چاردسونیپاوا و ر

 به وجود آورد. یاختالف جزئ ،یانسان

قادر است به دو   میدهیانجام م یکه ما در منابع انسان یهر کار ،یارزش منابع انسان رهیتوجه به زنج با

 است. یمنابع انسان تیریمد جیو نتا یمنابع انسان تیریمد یهاتی: فعالدربرگیرندهشود که  میتقس بخش

آموزش و  ،یجبران یهاتی: استخدام، فعالاز جملهروزانه  یهاتیفعال ،یمنابع انسان تیریمد یهاتیفعال

قابل سنجش می  یمنابع انسان یارهایمع به کارگیریبا  غالبا هاتیفعال نیاست. ا یپرورنیطرح جانش

 ترعیو سر رکمت نهیرا با هزاشخاص . هرچه شوندیم دهینام یسودمند یارهایکه به اصطالح، مع باشد

 بهتر است. م،یاستخدام کن

 شرفتهیپ یارزش منابع انسان رهی. زنج4

به مدل  یلیمدل خ نی. امیکن دایمدل را پ نیا یمنبع اصل مینتوانست یول دنبال کردیم را  یادیمنابع ز ما

 مهم دارد.بسیار دو تفاوت در کل  یاست ولمشابه  یارزش منابع انسان رهیزنج



 

: در بردارندهمتوازن  یازی. کارت امتشودیم فیمتوازن تعر یازیدر کارت امت یعملکرد سازمان اول،

 یهاارزش رهیموارد با زنج نی. اشودیم ندیفرآ دیو د یمشتر دید ،یمال دیاز د یشاخص عملکرد اصل

 . ترکیب می گردد یمنابع انسان

 

در  یکه منابع انسان یاقدامات یتوانمندسازها برا نی. اآغاز میکنداز توانمندسازها  یمدل با تعداد نیا بعد،

بودجه،  ،یمنابع انسان ستمی: سدربرگیرنده. توانمندسازها هستندمهم  اریبس دهند،یکار انجام موکسب

 . شودیم گریمتخصصان توانا و موارد مهم د

بوده و  یمیقد هاستمیاگر س ایباشد، اگر بودجه کم باشد  دهیدفاقد متخصصان آموزش  یمنابع انسان اگر

 یکمتر یورکار بهرهوکسب جیو نتا یمنابع انسان جیبه نتا دنیدر رس یشوند، منابع انسان یمانع نوآور

 دارد.

 یمنابع انسان تیریمد ی. چارچوب هاروارد برا5

قسمت می  6 دربرگیرندهاست که یمدل منابع انسان کی یمنابع انسان تیریمد یهاروارد برا چارچوب

 باشد.

 

 گروه کارمندان،  ت،یریداران، مدشامل سهام نفعانیذ نیا شروع می شود نفعانیمدل با سهام ذ نیا

 .کندیم فیرا تعر یمنابع انسان یهااستیها سسهام نی. اشودیم شتریدولت و موارد ب

 شامل:  یتی. عوامل موقعدهندیقرار م ریها را تحت تاثسهام نیا یتیعوامل موقع ن،یح نیهم در

جعبه قرار داده شده  8است که در مدل  یگریو همه عوامل د هاهیکار، اتحاد یروین یهایژگیو

 است.

 نی. اگذارندیم ریتاث یمنابع انسان تیریمد یهااستیبر س نفعانیو سهام ذ یتیموقع عوامل 

 .شودیپاداش م ستمیمثل: استخدام، آموزش و س یمنابع انسان یاصل یهاتیشامل فعال هااستیس

 تیریمثبت مد جیبه نتا یمنابع انسان تیریمد یهااستیانجام شود، س یدرستکه کارها به  یزمان 

مثبت شامل: حفظ کارمندان در شرکت، مقرون  جینتا نی. اشودیمنجر م یمنابع انسان

 ها اشاره شد.نکه قبال هم به آ شودیم تیبودن، تعهد و صالحصرفهبه

 تواندیمدت مبلند جینتا نی. اشودیمدت منجر مبلند یجیبه نتا یمنابع انسان تیریمثبت مد جینتا نیا 

 باشد. یو اجتماع یسازمان ،یفرد

 را اتخاذ  یترجامع وهیش یاست که نسبت به منابع انسان یمدل منابع انسان کیهاروارد  چارچوب

 .شودیم جیاست که شامل سطوح مختلف نتاکرده 



 

 

HRM کیاستراتژ  

 

HRM به کار گرفته می استخدام و انتخاب نامزد در زمان است که دربردارنده استراتژی  کیاستراتژ

 نیاستخدام دارد. همچن یبرا انجام شده یرا از استراتژ اثر نیشتریسازمان ب تی. عملکرد و موفقدشو

 یسازمان تمثب جیاز عملکرد کارگر و نتا نانیدر اطم یمهمبسیارنقش  کیاستخدام و انتخاب استراتژ

 دارد. 

اضافه شدن به  ایکارمندان در حال اخراج  ینیگزیجا یکه انتخاب کارگران نه فقط برا اغلب گفته میشود

عملکرد را نشان دهند.  ییدر سطح باال قادر هستنداست که  یکارگران جادیکار بلکه هدف آنها ا یروین

 یدانش ، مهارت ها و استعدادها یباشند که از قبل دارا یکارگران کسبقادر به  یکار یاگر سازمان ها

خود داشته باشند ،  ندهیآ یها ییدر مورد توانا قیدق ینیب شیتوانند پ یم نیهستند و همچن مرتبط با کار

 کند.  یم فایو عملکرد سازمان ا یاثر بخش یریرا در شکل گ ینقش اساس کیاستخدام و انتخاب استراتژ

پاداش و  یها یاعتبار کردن استراتژ ی، ب یسازمان یکاهش اثربخش موجبنامناسب  بانتخا ماتیتصم

که  یرانیمد یبرا می باشد و قادر استشود ، غالباً نسبت به فرد استخدام شده ناعادالنه  یمپایدار توسعه 

کارمندان  یبرابه کار گرفته شده  یمجبور به کار با کارمندان نامناسب هستند آزار دهنده باشد. استراتژ

 یکمک م یناراض انیو مشتر فیپرسنل ، عملکرد ضع ییجابجا زانیبه کاهش م وثر و مفیدم یروشبه 

متقابل ، در صورت امکان ، با عملکرد باال در هر دو  موثر و مفید یرابطه شغل کی جادیکند و باعث ا

 شود.  یم جهت



 

 

 و عملکرد  یمنابع انسان تیریمد یها وهیش نیرابطه ب

 

 یدر عملکرد اداره آموزش عموم علی الخصوصاست.  یاتیح مهم واریبس یدر بخش دولت OPکمبود 

(PESA )کل جامعه است که به  مرتبط باخدمات  ریو سا تیفیبا ک یبه ارائه خدمات آموزش یبخش متک

 نیدر ارائه ا یاگر ، خدمات عموم یکند. حت یعمل م ستمیس ازیخدمات مورد ن ضروری ترینعنوان 

 .کند یکند ، عمل نم یکه بتواند شهروندان را راض یشتریخدمات ب ریو سا یضرور ماتخد

 نیو استاندارد مهمتر تیفیاز مردم در رابطه با کاهش عملکرد ، ک یت های زیادی، شکا مورد نیدر ا

 .است ، وجود دارد  یبخش اقتصاد که بخش آموزش

کارمند در امور مربوط به شغل  یطرفانه از برتر یمنظم و ب یدرجه بند ک(یPAعملکرد ) یابیارز

  یمثبت و ارتباط یبا عملکرد کارکنان همبستگ یابیعملکرد بهتر است. ارز یبرا یو یها لیو پتانس یفعل

که  این موضوع را نشان می دهدبود. شواهد موجود از مطالعات  زیرابطه ناچ زانی، اما مرا دارا است 

 .وجود دارد  OP یعملکرد بر رو یابیارز ریتأث زانیدر مورد م یمختلف یها افتهیاختالف نظرها و 

کند و به عنوان  یم انیاهداف ب نییتع قیکارکنان را از طر زهیانگ تیهدف اهم مشخص کردن نظزیه

که به  یاهداف نییبه توافق و تع ازیامر بر ن نیعملکرد شناخته شده است. ا بهتر کردن یبرا فن کی

 کند. یم دیکنند ، تأک یعملکرد عمل م یریعنوان استاندارد اندازه گ



کند.  یم تیبه عملکرد باال حما یابیدست یبرا یخصاز تالش ش یبه عنوان تابع زهیانتظار از انگ هینظر 

قادر که  می باشندمنابع برترین از  یکی یکند که منابع داخل یاستدالل م (RBVبر منابع ) یمبتن دگاهید

 بهبود بخشد. بیسازمان رق نیرا در ب یرقابت تیمز است

 تیتواند مز یقلمداد شود که م یتواند به عنوان منابع داخل یعملکرد م یابیاستدالل مرتبط ، ارز کیدر  

 قیتواند از طر یم یمنابع انسان ستمیاظهار داشت که س RBVکند و عملکرد را بهبود بخشد.  جادیا یرقابت

 .منجر شود  یرقابت تیبه مز یلمس مانند اصول اخالق رقابلیغ یمنابع

 


