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 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
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 چکیده :

ای هداده  وبرای کسب موفقیت و اجرایی کردن هر طرح و ایده ای ، باید ساختار مدیریتی ناظر بر آن طرح از اصول 

ا و هداده  وده درست از منابع استانداردی پیروی کند و آنچه در شکل گیری درست یک نظام مدیریتی نقش دارد استفا

مکمل و  یک رابطه وببرد  همچنین دانشی که بتواند با ساختاری تعریف شده و برنامه ریزی شده ، از این این منابع انسانی بهره

ه ب گرشی وسیعندید و  منابع انسانی و رفتار سازمانی به وجود آورد . شیوه های مدیریتی در عصر جدید باید بایکپارچه بین 

د که ند حاکم کنیتی خود و ساختارهایی برنامه ریزی شده و اصولی در قوانین مدیرنتمامی ابعاد ارتباطات اجتماعی اهمیت بده

یک نظام  اساسی با معیارهای جهانی روابط اعضا در یک سازمان مطابقت داشته باشد  اهمیت به تواناییهای افراد مبنای

به  فاهیمی کهی خود مدر ساختار سازمانازمان  یا رفتار سازمانی در یک سازمان باید مدیریتی می باشد ، شیوه مدیریت یک س

نی نابع انسامز این شناخت و کشف منابع انسانی اهمیت می دهد را مورد توجه قرار دهد و راهکارهایی برای استفاده درست ا

نش و یازمند داارد ، نار سازمانی مطلوب و استاند. برای مدیریت درست منابع انسانی و همچنین اجرایی کردن رفت داشته باشد

ه بتی در آن نی مدیریباید مفاهیم و مبابرای اجرایی کردن هر برنامه مدیریتی در هر نظام و سازمانی ،  یعنیآگاهی هستیم 

  درستی تعریف شده باشد .

 مدیریت ، سازمان ، رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی واژگان کلیدی :
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 قدمهم

نسانی در یک سیستم و جامعه یک منبع داده ای است که باید با یک مدیریت استاندارد از این نیروی ا هر فرد

ت فرد ز ماهیاستفاده کرد و برای بهتر مدیریت کردن این فرد عالوه بر ساختار مدیریتی یکپارچه و ایده آل باید ا

  ا برد .داره یک سازمان یا یک جامعه بهترین استفاده ردر روند ا اوهم آگاهی داشت تا بتوان از تواناییهای 

اتی های حیافراد جامعه کسانی هستند که با توجه به نوع نظام خانوادگی و نوع ساختار جامعه رشد کرده و فعالیت

پس اگر  خود را در روند زندگی به گونه ای بروز می دهند و از خود یک فرد با یک جایگاه اجتماعی می سازند .

ا یک بی توان م، افراد آن جامعه افرادی آگاه و دانش پذیر بوده و ختار اجتماعی جامعه مطلوب و استاندارد باشد سا

 ساختار مدیریتی استاندارد ، از این افراد در بهبود روند یک سازمان یا یک جامعه استفاده کرد . 

ایشان اناییهد در اجتماع جایگاه متناسب با توهر یک از افراد دارای استعداد و عالیق متفاوتی هستند و می توانن

که  ه نحوییتوانایی های هر فرد در جامعه ، بداشته باشند . مدیریت منابع انسانی یعنی دادن جایگاه متناسب با 

د غلی فرشفرد در موقعیت مناسبی قرار گیرد تا بتواند بازده بیشتری داشته باشد . موقعیت اجتماعی یا جایگاه 

مسرت  رای اوبوحیات و استعدادهایش همسو باشد و فرد از وظیفه و کار خود لذت ببرد . و اگر فعالیت فرد ر ید بابا

 وی همسو و کارآیی بیشتری داشته باشد . پس ارتباط از تواناییهایش استفاده کندبخش باشد فرد بهتر می تواند 

آنها  ناسد وه می خواهد این منابع انسانی را بشمکمل بین فرد انسانی به عنوان منبع و ساختار اجرایی یک مدیر ک

یاز به ن، وجود دارد . ساختار و شیوه اداره و استفاده درست از منابع انسانی را در جایگاه درست قرار دهد 

 یشیوه  مدیریتی دارد که از ماهیت فرد انسانی شناخته کافی داشته باشد تا بتواند افراد را در یک سیستم به

 یشان بهگیرد و افراد هم در چنین سیستم یا سازمانی احساس کنند که جایگاهی مناسب با تواناییهادرستی بکار 

 آنها داده شده و همین بازده و راندمان کاری یک سازمان را بهبود می بخشد .

یه افراد یک جامعه منابع و گرداننده گان یک سیستم اجتماعی هستند و یک مدیریت درست باید بتواند این سرما

های انسانی را در مسیر همسو با روند جامعه جریان بدهد . لذا قبل از بررسی نوع نظام مدیریتی حاکم بر افراد 

جامعه باید محیط اجتماعی ساختار درست و مناسبی داشته باشد تا این منابع و سرمایه های انسانی بتوانند به 

اعی استاندارد در اولویت بوده و باید هر جامعه ای به درستی رشد و شکوفایی پیدا کنند . پس وجود ساختار اجتم

قوانین و ساختار اهمیت بدهد و آن را اساس و مبنایی برای پیاده سازی هر گونه نظام مدیریتی در جامعه بداند ، 

ساختار اجتماعی و مدیریت منابع انسانی رابطه ای مکمل و همسو دارند که از یکدیگر تغذیه می شوند . در جوامع 

قوانین اجتماعی اهمیت بیشتری داده می شود افراد آن جامعه مسئولیت پذیرتر بوده و به روند و مدرن چون به 

ساختار های سازمانی بیشتر اهمیت می دهند و در نتیجه محیط اجتماعی مناسب تری دارند و در یک محیط 
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د را اجرا کند ، چرا که سرمایه انسانی آن اجتماعی مناسب هر گونه سازمان یا نهادی ، بهتر می تواند ایده های خو

 سازمان در محیطی استاندارد رشد یافته است .

شته ام  دااجرا کنندگان مدیریت منابع انسانی باید درک و شناخت کافی از نظام اجتماعی و افراد انسانی این نظ

هم به  وده فرد راد هم به تالش و ارا. تواناییهای افباشند تا بتوانند از این منابع انسانی به درستی بهره ببرند 

ن شت همیساختار اجتماعی که فرد در آن رشد یافته بستگی دارد و اگر نظام اجتماعی بهتری برای افراد وجود دا

اجتماعی  ه محیطافراد می توانستند بیشتر و بهتر از تواناییهایشان استفاده کنند . در مدیریت منابع انسانی باید ب

 داشتن زندگی می کنند توجه بشود تا علت رشد و عدم رشد استعدادهای افراد فهمیده شود و با که افراد در آن

 درک و برداشت درست از افراد ، آنها را بهتر شناسایی کرده و بهتر به کار گرفته شوند .

را به  فرادآگاهی داشت علل رفتاری اعلوم جامعه شناسی و روانشناسی  بهبرای مدیریت بهتر و نتیجه بخش باید 

هم  اری کهدرستی فهمید و شیوه ای درست برای برخورد با افراد را در ساختار نظام مدیریتی نهادینه کرد . ساخت

ز او نند کروند اداره و مدیریت یک سازمان را بهبود بدهد و هم افراد آن سازمان طبق این ساختار مدیریتی عمل 

ن نهاد و . و بدیهی است که بازده چنی راضی باشندو فعالیت خود  کارنحوه  همچنین از روش مدیریتی سازمان  و 

  پارچگی ، بازده ای ایده آل خواهد بود .سازمانی با این همسویی و یک

دامنه فعالیت یک ساختار مدیریتی در شیوه اجرا کردن یک نظام مدیریتی باید مورد توجه قرار گیرد . اگر قوانین 

اشد باید با قوانین اجتماعی جاری در آن جامعه آشنا بود و اگر قوانین مدیریتی مدیریتی برای اداره یک کشور ب

برای یک نهاد یا یک سازمان باشد شیوه مدیریتی باید متناسب با اعضای آن نهاد یا سازمان باشد . و همچنین 

سازمان را تحت  تا بتوان بیشتر افراد آن ، وضع ساختاری از مدیریتداشتن شناخت از افراد یک سازمان برای 

. در اجرای قوانین مدیریتی باید به محیطی که میخواهیم ساختاری برای اداره آن به شیوه مطلوب  ادتاثیر قرار د

ایجاد کنیم ، اهمیت داده شود . و این توجه به شرایط یک نهاد ، از اجزای مدیریت منابع انسانی است . هدف شیوه 

گاه کلی باید ساختارهای مدیریتی نهاد ها های مدیریتی باید کمک به روند اجتماعی جامعه باشد در واقع در یک ن

همسو با نظام اجتماعی و همسو با نظام جهانی باشد در این صورت با یک مدیریت دانش همه ابعاد اداره یک 

سازمان را در نظر گرفته ایم و هدف و نگرشی کلی تر به ساختار یک نظام مدیریتی داده ایم و در این صورت افراد 

مطلوب هم برای خود سازمان و برای جامعه کرده ایم . پس ساختاری از مدیریت می تواند ی آن سازمان به افراد

موفق باشد که شیوه کاری خود را طبق استاندارهایی همسو با استانداردهای یک جامعه ایده آل تنظیم کند و 

امعه ، و اگر این هدف این سازمان هم موفقیت افراد سازمان می باشد و هم داشتن جایگاهی مطلوب در یک ج

شیوه مدیریتی در همه نهادها و سازمان ها و دانشگاه ها و ادارات و ... حاکم شود جامعه ای مطلوب و ایده آل هم 

و ساختاری یکپارچه خواهیم داشت . و در یک جامعه ایده آل به ساختار مدیریتی همه ابعاد جامعه توجه می شود 

به  و جاد می شود . ساختاری یکپارچه که به افراد اجتماع اهمیت می دهدمدیریتی در نهادهای اجتماعی جامعه ای

شیوه های مدیریتی که به ساختار  . امین می کندآنها جایگاه مناسب اجتماعی می دهد و رفاه و امنیت آنها را ت
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زمان یا جامعه به نتیجه مطلوب برسد و افراد آن سانظام اجتماعی آن جامعه و ماهیت افراد توجه نکند نمی تواند 

هم نمی توانند شغل و جایگاهی متناسب داشته باشند و این باعث می شود بخش عمده ای از خالقیت ها و توانایی 

این منابع انسانی های افراد در مسیر درست قرار نگیرد . و به علت عدم توجه به این مبناهای اساسی مدیریتی 

نوان مدیر در سازمان و نهادهای اجتماعی فعالیت می کنند باید و همچنین افرادی که به عهدر داده می شوند . 

در مفهوم مدیریت منابع انسانی از اهمیت دادن به دانش کافی در بکارگیری قوانین مدیریتی داشته باشند . پس 

 مقوله روان شناختی افراد و همچنین جامعه شناسی نظام های اجتماعی و نوع ساختار و شیوه مدیریتی و همچنین

 استفاده از مدیران آزموده و با دانش ، ضروری می باشد .

مان ، زدر نظام های مدیریتی نوین شیوه های و واژه هایی جدید چون مدیریت دانش ، رفتار سازمانی ، مدیریت 

 د شیوهآینده پژوهی و سایر دانش های جدید ، مفاهیمی گسترده تر از تعریف مدیریت بیان می کنند و می توانن

نی ار سازمارا تغییر داده و به سمت رشد و بهره وری بیشتر هدایت کنند . رفتمدیریتی را در نهادهای جامعه های 

از  ستفادهیکی از شیوه های جدید مدیریتی است . عالوه بر اهمیت دادن به منابع انسانی و ساختاری درست برای ا

ود تا شو استاندارد هم در یک سازمان نهادینه  افراد در سازمان و نهاد ها باید یک رفتار تدوین شده اصولی

ر درست د از افراد به شیوه ایساختار آن نظام مدیریتی به گونه ای درست و مطلوب شکل بگیرد و همچنین بتواند 

 اجرایی کردن اهداف سازمانی خود استفاده کند .

 ویک سازمان به شیوه ای خاص رفتار سازمانی مجموعه دستورات و قوانین و برنامه ریزی هایی است که در 

 نحصر آن سازمان شکل می گیرد و افراد آن سازمان موظف به رعایت و پیروی از آن می باشند . شیوه ایم

ی مه دست بمدیریتی بر مبنای استاندارهایی مدرن و رشد یافته که هم بهره وری و بازده بهتری از چنین سازمانی 

ن ک سازمایفعالیت می کنند افرادی منظم تر و ماهر تر نسبت به افراد در  آید و هم افرادی که در چنین ساختاری

 د و دامنهری دارفاقد رفتار سازمانی استاندار ، می باشند ، لذا ساختار مدیریتی بر پایه رفتار سازمانی بازده بیشت

فراد و های رفتاری افعالیت و پوشش بیشتری هم دارد چرا که ساختاری استاندارد دارد و با نگرشی وسیع داده 

 ک رفتارینوعی هدفمندی و آینده نگری هم در شیوه های بکار گیری از تواناییهای فردی را سازماندهی می کند . 

شخص م، خط مشی و مسیری سازمانی وجود دارد چرا که یک رفتار سازمانی بر اساس و مبنایی برنامه ریزی شده 

 لوب دارد . و بازده مط دارد . و همچنین مقصد و نتیجه

در یک سازمان که رفتار سازمانی در بین اعضای آن نهادینه شده ، عالوه بر اینکه چنین سازمانی طبق معیاری 

اصولی و استاندارد فعالیت می کند ، اعضای آن سازمان هم افرادی می شوند که ارزش ها و استانداردهای 

می توانند در نهادهای اجتماعی به درستی فعالیت کنند . و اجتماعی را به درستی آموخته اند و درنتیجه این افراد 

اینگونه یک رفتار سازمانی با دید و نگرشی وسیع می تواند در روند سایر نهادهای اجتماعی تاثیر گذار باشد . 

،  ساختار یک رفتار سازمانی باید مدرن بوده و از دانش رفتار سازمانی مبتنی بر مفاهیم جدید علوم انسانی باشد 

مفاهیمی که ابعاد وجودی انسانی را به درستی می شناسد و همچنین ماهیت نظام هستی را به درستی تعریف می 
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کند ، یعنی هم به فرد به عنوان یک منبع و موهبت نگاه می کند و هم نظام هستی را فضایی هوشمندانه می داند 

ارد ، لذا باید با دانش و آگاهی در این نظام هستی که در این فضای هستی برای اعمال و افکارها نتیجه ای وجود د

 به خلق ایده ها و رویاها پرداخت و آنچه که سزاوار یک زندگی خوب است در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد .

نی هر برای موفقیت و نتیجه بخش بودن هر ایده باید هدف آن ایده دامنه کلی زندگی اجتماعی را شامل شود یع

زمان یا هر سا سازمانی باید بداند که نهادهای اجتماعی با یکدیگر مربوط هستند و از هم تاثیر می گیرند و نهاد یا

ختار نهاد هم متعلق به کشور و جهانی می باشد و همین نگرش درباره ساختار مدیریتی باعث می شود هم به سا

 .ید دانش کافی را کسب کرد مدیریت اهمیت بیشتری داده شود و هم برای مدیریت درست و موفق با

ای خاب برروند زندگی با ورود تکنولوژی وپیشرفت علم نسبت به گذشته تغییر کرده و گزینه هایی بیشتر برای انت

 گاهی وآافراد در اجتماع وجود دارد و همچنین برای استفاده درست و کسب موفقیت در این دنیای مدرن باید با 

دیریت ملیت ها و تواناییهایمان پیدا کنیم و همین رفتار سازمانی را هم در دانش کافی مسیری درست برای فعا

رستی دره به رفتاری خودمان ایجاد کنیم تا بتوانیم از استعدادهایمان در نهادهای اجتماعی و در فعالیت های روزم

 استفاده کنیم .

 بحث و نتیجه گیری

ندارد و برنامه هایی هستند که بر اساس مبنایی استاروش و اصولی که بتوان طبق آن به موفقیت رسید ، اصول 

تفاده را رین اسبرنامه ریزی شده اند و از منابع انسانی با یک ساختار مدیریتی ایده آل ، می توانند بیشترین و بهت

ای  ونهد به گببرند . شیوه مدیریت منابع انسانی و همچنین ساختار رفتار سازمانی در هر نهاد یا سازمانی می توان

تی مدیری متفاوت باشد ، پس الزم است که با دانش های فردی و تجربه به خلق شیوه های جدید و ایده آل در نظام

اشته دطلوبی شیوه ای که بتواند یک سازمان را استاندارد کرده و راندمان و بازده م سازمان ها و نهادها برسیم .

 باشد .
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