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 ریزی استراتژیک منابع انسانیفصل اول: برنامه

 ۱ ................................................................................................................................... مقدمه

؟گیرد قرار سازمان استراتژیک ریزیبرنامه راستای در باید انسانی منابع ریزیبرنامه چرا

 ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notانسانی منابع و استراتژیک ریزیبرنامه میان پیوند

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... انسانی منابع ریزیبرنامه

 .Error! Bookmark not defined .................................موجود موانع

 .Error! Bookmark not definedانسانی منابع استراتژیک الگوهای

 Error! Bookmark notانسانی منابع استراتژیک ریزیبرنامه الگوی عناصر

defined. 

 Error! Bookmark notانسانی منابع استراتژیک ریزیطرح مفهوم

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... استراتژیک ریزیطرح مزایای

 .Error! Bookmark not defined .................................. هامدل انواع

 فصل دوم: تجزیه و تحلیل شغل

 .Error! Bookmark not defined ................. شغل تحلیل و تجزیه

 .Error! Bookmark not defined ....... شغل تحلیل و تجزیه فواید

 .Error! Bookmark not definedشغل تحلیل و تجزیه اجرای زمان



 Error! Bookmark not؟گیردمی انجام چگونه شغل تحلیل و تجزیه

defined. 

 .Error! Bookmark not defined شغل تحلیل و تجزیه هایروش

 !Error.گیرند قرار بررسی و مطالعه مورد شغل تحلیل و تجزیه در باید که عواملی

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not definedشغل تحلیل و تجزیه پرسشنامه

 .Error! Bookmark not defined .................................... شغل شرح

 .Error! Bookmark not defined ........................... شغل مشخصات

 r! Bookmark not defined.Erroشغل تحلیل و تجزیه اجرای مراحل

 .Error! Bookmark not defined ... شغل تحلیل تجزیه اثربخشی

 .Error! Bookmark not defined .................... مشاغل بندی طبقه

 .Error! Bookmark not defined ....... مشاغل ندیب طبقه مراحل

 .Error! Bookmark not definedمشاغل بندی طبقه مقاصد و اهداف

 فصل سوم: كارمندیابی منابع انسانی

 .Error! Bookmark not defined ................................... کارمندیابی

 .Error! Bookmark not definedکارمندیابی فرایند هایمحدودیت

 .Error! Bookmark not defined ... نیرو تامین هایروش و منابع

 .Error! Bookmark not defined سازمانی برون جذب هایشرو

 فصل چهارم: انتخاب كاركنان

 ookmark not defined.Error! B ...........................کارکنان انتخاب

 .Error! Bookmark not defined ........................ انتخاب معیارهای

 .Error! Bookmark not defined ........................ انتخاب های روش

 .Error! Bookmark not definedانتخاب فرایند رد مداخله گستره



 .Error! Bookmark not defined .............................. انتخاب فرآیند

 .Error! Bookmark not defined ... انتخاب فرآیند بر مؤثر عوامل

 Error! Bookmark notاسالمی نظام در انتخاب عمومی معیارهای

defined. 

 فصل پنجم: آشناسازی و اجتماعی كردن كاركنان

 .Error! Bookmark not defined ..................................... آشناسازی

 .Error! Bookmark not defined ............................ کردن اجتماعی

 ark not defined.Error! Bookm . کردن اجتماعی فرآیند مراحل

 Error! Bookmark notمیلر رویکرد شش براساس کردن اجتماعی فرآیند

defined. 

 .Error! Bookmark not definedکردن اجتماعی فردی هایاستراتژی

 Error! Bookmark notکردن اجتماعی سازمانی هایاستراتژی

defined. 

 فصل ششم: آموزش و بهسازی كاركنان

 .Error! Bookmark not defined ....... کارکنان بهسازی و آموزش

 .Error! Bookmark not defined .......................... ؟چیست آموزش

 .Error! Bookmark not defined ........... نانکارک آموزش ضرورت

 .Error! Bookmark not definedپویا آموزش یک برای الزم مقدمات

 .Error! Bookmark not definedسازمانی نیروی رفتار بر آموزش تاثیر

 !Errorانسانی منبع رفتار نوع روی بر سازمان بر حاکم شرایط تاثیر

not defined.Bookmark  

 Error! Bookmark notکارآمد آموزش سوی به راهی تدبیر با مدیر

defined. 

 .Error! Bookmark not definedانسانی منابع آموزش در بازبینی لزوم



 .Error! Bookmark not defined انسانی منابع آموزش در اخالق

 .Error! Bookmark not definedانسانی منابع مدیریت در اخالق نقش

 فصل هفتم: مسیر پیشرفت شغلی كاركنان

 .Error! Bookmark not defined . کارکنان شغلی پیشرفت مسیر

 .Error! Bookmark not definedکارکنان شغلی پیشرفت مسیر اهداف

 .Error! Bookmark not definedکارکنان شغلی پیشرفت مسیر مراحل

 .Error! Bookmark not defined .... شغلی پیشرفت مسیر توسعه

  defined.Error! Bookmark not . شغلی پیشرفت مسیر مدیریت

 Error! Bookmark notشغلی پیشرفت مسیر بر مدیریت های مدل روند

defined. 

 فصل هشتم: انگیزش كاركنان

 .Error! Bookmark not defined ................................ انگیزه تعریف

 .Error! Bookmark not defined ...................... انگیزش های نظریه

 .Error! Bookmark not defined .........زلوام نیازهای ی نظریه -۱

 .Error! Bookmark not defined هرزبرگ عاملی دو ی ظریهن -۲

 .Error! Bookmark not defined ........ آلدرفر ERG ی نظریه -۳

 .Error! Bookmark not definedگالسر گانه پنج نیازهای ی یهنظر -۴

 Error! Bookmark notگریگور مک داگالس  Y و X  ی نظریه -۵

defined. 

 ned.Error! Bookmark not defi .... عدالت یا برابری ی نظریه -6

 .Error! Bookmark not defined .............وروم انتظار ی نظریه -7

 .Error! Bookmark not defined .......... گذاری هدف ی نظریه -۸

 .Error! Bookmark not defined(دادن نسبت)اسناد ی نظریه -۹



 Error! Bookmark not(پیشرفت یانگیزه)کللند مک ی نظریه -۱۰

defined. 

 فصل نهم: ارزیابی عملكرد كاركنان

 .Error! Bookmark not defined ............................ عملکرد ارزیابی

 .Error! Bookmark not defined ............... عملکرد ارزیابی اهداف

 .Error! Bookmark not defined ......................... ارزیابی های نقش

 .Error! Bookmark not defined ............. عملکرد یارزیاب ضرورت

 Error! Bookmark notسازمانی نظریه در عملکرد ارزیابی جایگاه

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ عملکرد کنندگان ارزیابی

 .Error! Bookmark not defined .... کنندگان ارزیابی های ویژگی

 .Error! Bookmark not defined ........... عملکرد ارزیابی خطاهای

 .Error! Bookmark not defined ....... شوندگان ارزیابی یها نقش

 .Error! Bookmark not defined ...... عملکرد ارزیابی کارکردهای

 .Error! Bookmark not defined ......... عملکرد ارزیابی هایروش

 .Error! Bookmark not defined .. عملکرد ارزیابی الگوهای انواع

 .Error! Bookmark not defined .... عملکرد ارزیابی اصلی عناصر

 .Error! Bookmark not definedعملکرد ارزیابی نیاز مورد شرایط

 فصل دهم: طراحی شغل كاركنان

 r! Bookmark not defined.Erro ................................ شغل طراحی

 .Error! Bookmark not defined ................... شغل طراحی تعریف

 .Error! Bookmark not defined ................... شغل طراحی اهداف

 .Error! Bookmark not definedشغل طراحی مورد در فکری مکاتب



 .Error! Bookmark not defined ............. شغل طراحی هایشیوه

 .Error! Bookmark not defined ................ شغل طراحی الگوهای

 Error! Bookmark not(شغل افقی گسترش)شغل توسعۀ روش

defined. 

 Error! Bookmark not(شغل عمودی توسعه)شغل سازی غنی روش

defined. 

 فصل یازدهم: ارتباطات كاركنان

 .Error! Bookmark not defined ..................... ارتباط شناسی واژه

 ookmark not defined.Error! B ............................... ارتباط تعریف

 .Error! Bookmark not defined .............................. ارتباط اهمیت

 .Error! Bookmark not defined .......... ارتباط فرایند هایویژگی

 .Error! Bookmark not defined ................ ارتباط در مؤثر عوامل

 .Error! Bookmark not defined ....................... سویه دو اتارتباط

 .Error! Bookmark not defined .................... ارتباطی های مهارت

 .Error! Bookmark not definedامری ادوبن دیدگاه از ارتباط انواع

 .Error! Bookmark not defined ............برلو دیوید ارتباطی مدل

 .Error! Bookmark not defined ..................... ارتباط فراگرد مدل

 ark not defined.Error! Bookm ........................ رمزگذاری مهارت

 .Error! Bookmark not defined ......................... نیرمزخوا مهارت

 .Error! Bookmark not defined ................................. تعقل مهارت

 

 فصل دوازدهم: خودكارآمدی كاركنان

 .Error! Bookmark not defined ................... خودکارآمدی مفهوم



 Error! Bookmark notشناختی روان کارکردهای بر خودکارآمدی اثرات

defined. 

 Error! Bookmarkکارکنان خودکارآمدی باور نظام تغییر و ایجاد راهبردهای

not defined. 

 فصل سیزدهم: مهندسی مجدد در منابع انسانی

 .Error! Bookmark not defined ............................................ مقدمه

 .Error! Bookmark not defined ...............مجدد مهندسی مفهوم

 .Error! Bookmark not definedانسانی منابع در مجدد مهندسی

  not defined.Error! Bookmark ............ مجدد مهندسی هایگام

 فصل چهاردهم: سیستم اطالعات منابع انسانی

 .Error! Bookmark not defined . انسانی منابع اطالعات سیستم

 .Error! Bookmark not definedانسانی منابع اطالعات سیستم ابعاد

 Error! Bookmark notانسانی منابع اطالعات سیستم تهیه اصلی مراحل

defined. 

 .Error! Bookmark not definedانسانی منابع اطالعات سیستم مزایای

 های تشویقی كاركنان فصل پانزدهم: پرداخت

 ۱6۵ .............................................................................................................................. مقدمه

 .Error! Bookmark not defined ..................... پرداخت طرح انواع

 .Error! Bookmark not defined ............. تشویق مقابل در پاداش

 .Error! Bookmark not defined ........... پرداخت و عملکرد پیوند

 .Error! Bookmark not defined . نشده تضمین و متغیر پرداخت

  defined.Error! Bookmark not ........... فردی تشویقی هایطرح

 .Error! Bookmark not defined ... گروهی تشویقی ایهپرداخت

 .Error! Bookmark not defined ................. دستاورد در مشارکت



 Error! Bookmark notمشتری به خدمت و کیفیت برای پرداخت

defined. 

 .Error! Bookmark not definedگروهی های پرداخت معایب و مزایا

 .Error! Bookmark not defined ................................... مالی تامین

 .Error! Bookmark not defined ..........ازمانس فرهنگ با تناسب

 های فراروی مدیریت منابع انسانیچالشفصل شانزدهم: 

 .Error! Bookmark not defined ............................................ مقدمه

 Error! Bookmark notمدار دانش اقتصاد در انسانی نیروی هایویژگی

defined. 

 Error! Bookmark notمدار دانش اقتصاد در ها سازمان رقابت نحوه

ned.defi 

 !Errorمدار دانش اقتصاد در انسانی منابع مدیریت روی پیش هایفرصت

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. انسانی سرمایه مباشر

 .Error! Bookmark not defined ...............   دانـش کننده تسهیل

 .Error! Bookmark not defined ...................... رابطه کننده برقرار

 Error! Bookmark notسریع آمادگی و آرایش کسب در متخصص

defined. 

 

 .Error! Bookmark not defined ................................ماخذ و منابع

 

 

  



 

 

 

 پیشگفتار

ها و  ها در مفهوم کلی کلمه، از بنیان ها است و سازمان سازمانها، دنیای  دنیای فعلی انسان

شـوند. ایـن کتـاب حاصـل      ناپذیر جوامع بشری محسـوب مـی   دائیهای اصلی و ج شالوده

باشد که  های انجام یافته در حوزه مدیریت منابع انسانی می مطالعات و تحقیقات و بررسی

د و دانشـجویان سـختکوش ایـران    ای است به مـدیران و مسـالوالن دلسـوز و اسـاتی     هدیه

 اسالمی.

متشکل از چیزی بیش از نمودارهـای سـازمانی هسـتند. موجودیـت      ،ها به وضوح سازمان

ها براساس منابع متعددی همچون منابع انسانی، مالی، مادی و اطالعاتی و دانش شکل  آن

کـارکردی حیـاتی   ها بـه ماابـه    گیرد. با وجود این مدیریت منابع انسانی برای سازمان می

مدیریت اثـربخش  اعمال ها مردمند و  شود. زیرا مولفه اصلی شکل دهنده سازمان تلقی می

تـرین   تـرین و مهـم   اما مـدیریت، اصـلی  ها وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی است.  آنبر 

ها، استعدادها،  زمینه رشد و تعالی را فـراهم   ایست که باید بتواند با شناخت ظرفیت مقوله

اید و در این وادی نقش مدیریت منابع انسانی در راستای شناخت کشف اسـتعدادهای  نم

انسانی، پرورش و به کار گماردن و استفاده بهینه از ظرفیت موجود، بیش از پیش متجلی 

 گردد. می

های غیرمنصفانه، ناعادالنه و یک طرفـه غـرب و در راس آن    پس از تحریم ۱۳۸6در سال 

هـا، سـازمانها ،    ت سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی ایران، شـرکت آمریکا و شورای امنی

های اساسی مواجه گردید که متاسـفانه، در گذشـته بـه     ها، کشور ناخواسته با چالش بانک

دلیل عدم اشراف به مدیریت در شاخص منابع انسـانی، اثـرات و تبعـات منفـی بیشـتری      

%باشـد، فقـدان مـدیریت منـابع     ۳۰متوجه کشور گردید که اگر تاثیر سیستم تحریم هـا  

 % در اعمال این سیاست ناخواسته متجلی گردید.7۰انسانی و مدیریت استراتژیک بالغ بر 

توانـد آینـده را متـاثر     گذشته به تاریخ پیوسته و با تمام اهمیت و نکات آموختنی که مـی 

             کند و مجددا   رنماید، هیچ نیروی علیرغم داشتن دانش و ابزار، نخواهد توانست آن را تکرا

فرصت زمانی را، جبران و خلق نماید، اما آموزش و آگاهی نسل حاضر و آتـی، بـه علـم و    



دانش و فنون مدیریت منابع انسانی خواهد توانست عصای دست بوده و یـاریگر فرزنـدان   

این مرز و بوم شده تا با مدیریت صحیح و آگاهانه بر منابع انسانی، آثار و تبعـات ناشـی از   

متغیرهای منفی تاثیرگذار بر رشد و موفقیت را اعم از اینکه فرا ملی یا فرا سازمانی اعمال 

 باشد ،خنای نماید.

لذا به سبب اهمیت موضوع مدیریت منابع انسانی، حاصل تحقیقات و مطالعات خود را بـه  

هـای اجرایـی و همچنـین     هـا، دسـتگاه   مسوالن و دلسوزان متعصـب و عالقمنـد سـازمان   

کار آفرینان و سایر عالقمندان تقدیم نمود و امیدوار است  م و دانش پژوهان،جویندگان عل

هـا،   دیگر تالشگران عرصه علم و حوزه مدیریت برای توفیق روزافزون ایران در تمام عرصه

همکاری، هماهنگی نموده و با تشریک مسـاعی و تبـادل ایـده، مـا را در ارائـه بهتـرین و       

 گر باشند.ز روز و علم مدیریت یاریترین آثار مرتبط با نیا ضروری

             برتر به امید فردایی بهتر و

 كریم آقاجانی   

 


