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 پیشگفتار

 

در فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقاابتی  

ر حاضار، مناابع   صا گردد، نیروی انسانی با کیفیت، خالق و پویاست. از ایان رو در ع ها میسازمان

تارین  انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عماده 

وری کلیاه  شوند و باید کارکنان را کلید طالیی بهباود کیفیات و بهاره   دارایی نامشهود قلمداد می

 سازمانی دانست.فرایندهای 
ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفاه  مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست

ویژه برای کارمندیابی، آماوزش  هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد، بهمدیریت است که با جنبه

نه بارای کارکناان   دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصافا 

-ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اماا باه  سازمان. مدیریت امور کارکنان حوزه

طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عط  این تغییر و تکامل جایی است کاه  

عاالوه بار   شود. مدیریت منابع انسانی به جای مدیریت کارکنان، مدیریت منابع انسانی مطرح می

تر و جدیدتری را در مدیریت نیروی دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی

 گیرد.انسانی در نظر می

ترین متاولی تعلایم و تربیات و    عنوان مهمجایگاه ممتاز و منحصر به فرد آموزش و پرورش به

ی و فناوراناه بار کسای پوشایده     عامل توسعه و تسهیل فرآیند توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد

داد آن و بارون نیست. در چنین دستگاهی نقش مهم  اساسی منابع انسانی که درون داد، فرآیناد  

یاباد. باه نحاوی کاه مقایساه فرآیناد       با انسان و تربیت او عجین شده است، اهمیت مضاعفی می

نظارت و ارزشایابی و ...  گیری در خصوص مراحل جذب، نگهداشت، توانمندسازی و ارتقا، تصمیم

پذیر نیسات. در اندیشاه مادیران ایان     ها امکانمنابع انسانی در آموزش و پرورش با سایر سازمان

شود و از این رو، توجه مدیریت را ها، نیروی انسانی، دارایی راهبردی سازمان محسوب میسازمان

ینده را نیاز از آن خاود   آکه ها سخت به خود معطوف کرده است. دیدگاه مدیران این نوع سازمان

ای و آن هام از  ای نیست، بلکاه سارمایه  اند، نسبت به مخارج امور کارکنان، دیدگاه هزینهساخته

ها بارای  توان انتظار داشت کارکنان اینگونه سازمانگذاری راهبردی است. بنابراین مینوع سرمایه

هاای  هاا و قابلیات  و مرتبط از تسلطحرکتهای خالق و دانش محور پرورش یابند. استفاده بهنگام 

شخصی کارکنان بصورت مستمر و با دیدی عمیق و روشن نه تنها تحوالت ساازمانی را ماوثرتر و   

 دهد.وری را تا حد چشمگیری افزایش مینماید بلکه بهرهکاراتر می



و ترین متولی تعلایم و تربیات   جایگاه ممتاز و منحصر به فرد آموزش و پرورش به عنوان مهم

عامل توسعه و تسهیل فرایند توسعه فرهنگی، اجتمااعی، اقتصاادی و فناوراناه برکسای پوشایده      

داد، فرایند و بارون داد آن   نیست. در چنین دستگاهی نقش مهم و اساسی منابع انسانی که درون

نحاوی کاه مقایساه فرایناد     یاباد. باه  با انسان و تربیت او عجین شده است، اهمیت مضاعفی مای 

و ...  یری در خصوص مراحل جذب، نگهداشت، توانمندسازی و ارتقا، نظارت و ارزشایابی گتصمیم

پذیر نیست. لذا در این کتاب سعی شده ها امکانمنابع انسانی در آموزش و پروش با سایر سازمان

هاا،  هاا و تایم  است به مباحث مهمی همچون جهانی شدن، فرهنگ معلمان، توانمندسازی گاروه 

 ای و ... پرداخت شده است.حریص، توسعه حرفههای سازمان

 


