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 چکیده 

 مباحث الينفك و مهم جزء شود، مي محسوب سازمانها براي استراتژيك منبع انساني، منابع اينکه به باتوجه

 ترين عمده از. دارند راهبردي ماهیت انساني منابع و سازماني ريزيهايبرنامه اكثر و است استراتژيك ريزيبرنامه

 دگرگونیهاي و تغییرات روند است شده انساني منابع استراتژيك ريزيبرنامه در جديد نگرش موجب كه عواملي

 سازمانها اگر. اند مواجه آن با همواره كه سازمانهاست خارجي و داخلي محیط در ادياقتص و اجتماعي تکنولوژيك،

 قرار مدنظر را گوناگوني الزامات و داشته راهبردي و جامع نگرش بايستي باشند تغییرات اين با همسو خواهند مي

 حال، درعین. هستند دانشي ركنانكا يا كارآمد انساني منابع سازمانها، رقابتي منبع تريناساسي حاضر، عصر در. دهند

 را انساني منابع استراتژيك هاي برنامه موثر طور به بتوانند كه هستند الزم مهارت و تخصص فاقد سازمانها از بسیاري

 منابع مديران همکاري و مشاركت انساني منابع استراتژيهاي گیري شکل الزمه آنکه اهمیت حائز نکته. كنند تهیه

 هاي حوزه مديران همکاري و مشاركت و استراتژيها پیوند و سازي همسو. است سازمان ارشد مديريت با انساني

 توسعه ريزي برنامه نیازمند كه دارد بهمراه را انساني منابع توسعه سازمان، ارشد مديريت با انساني منابع مختلف

 منابع، مديريت و ريزيبرنامه بازار، مناسب احتیاجات با ماهر پرسنل كمیابي و رقابت افزايش با. است انساني منابع

 مختلف هاي مدل و الگوها بررسي رو، اين از. طلبد مي انساني منابع ريزيبرنامه راستاي در را بسیاري تالش

 انساني منابع بهسازي و ريزيبرنامه جهت سازمانها و موسسات در آنها از بهینه استفاده و انساني منابع ريزيبرنامه

 .بود خواهد مثمرثمر
 

 

 واژگان كلیدي: 

 انساني منابع انساني، مدل برنامه ريزي منابع انساني، توسعه منابع استراتژيك، مديران ريزيبرنامه
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 مقدمه 

 

 

 ايجادكننده و رقابتي مزيت زاينده اصلي منبع و سازمان هر سرمايه مهمترين و تولید عامل ارزشترين با انساني منابع امروزه كه آنجا از

 وجود براي مهم عامل. است انساني منابع ريزيبرنامه سازماني، ريزيهايبرنامه ترين عمده از يکي  است، سازمان هر اساسي يقابلیتها

 به دستیابي راه موثرترين. است انساني منابع بهسازي درنهايت و آموزشي مهارتي، نیازهاي به نیل جهت ريزيبرنامه انساني، منابع ريزيبرنامه

 منابع توسعه راستاي در كه آنچه و است آنان بهسازي و بهبود طريق از سازمانها كاركنان كردن كارآمدتر فعلي شرايط در رقابتي مزيت

 توسعه به متعدد ازطرق بايد بلکه شود نمي حاصل تخصصي و فني آموزشهاي با تنها انساني منابع بهبود كه است اين دارد اهمیت انساني

 .نخواهدبود پذير امکان انساني منابع مديريت درقلمرو استراتژيك مديريت اعمال با جزء مهم اين و پرداخت كاركنان

 و است استراتژيك ريزيبرنامه مباحث الينفك و مهم جزء شود، مي محسوب سازمانها براي استراتژيك منبع انساني، منابع اينکه به باتوجه

 استراتژيك ريزيبرنامه در جديد نگرش موجب كه عواملي ترين عمده از. دارند برديراه ماهیت انساني منابع و سازماني ريزيهايبرنامه اكثر

 با همواره كه سازمانهاست خارجي و داخلي محیط در اقتصادي و اجتماعي تکنولوژيك، دگرگونیهاي و تغییرات روند است شده انساني منابع

 قرار مدنظر را گوناگوني الزامات و داشته راهبردي و جامع نگرش بايستي شندبا تغییرات اين با همسو خواهند مي سازمانها اگر. اند مواجه آن

 سازمانها از بسیاري حال، درعین. هستند دانشي كاركنان يا كارآمد انساني منابع سازمانها، رقابتي منبع تريناساسي حاضر، عصر در. دهند

 الزمه آنکه اهمیت حائز نکته. كنند تهیه را انساني منابع استراتژيك ايه برنامه موثر طور به بتوانند كه هستند الزم مهارت و تخصص فاقد

 پیوند و سازي همسو. است سازمان ارشد مديريت با انساني منابع مديران همکاري و مشاركت انساني منابع استراتژيهاي گیري شکل

 كه دارد بهمراه را انساني منابع توسعه سازمان، ارشد مديريت با انساني منابع مختلف هاي حوزه مديران همکاري و مشاركت و استراتژيها

 .است انساني منابع توسعه ريزي برنامه نیازمند

 كه سازماني فرهنگ ايجاد و سازمان عملکرد بهبود براي استراتژيك مدت بلند و مدت كوتاه هدفهاي با انساني منابع مديريت ساختن مرتبط

 (.Truss et,al,1994) دكر تقويت را خالقیت و پذيري انعطاف بتوان

 2991)نظر مورد هدفهاي تامین براي سازمان ساختن قادر هدف با كارهايي انجام و شده ريزي برنامه صورتي به انساني منابع از استفاده

,Wright.) 

 منابع تامین هايزمینه در هيافتسازمان گريتحول و نوآور فراگیر، دورانديشي: از است عبارت انساني منابع استراتژيك مديريت ديگر بعبارت

 اِعمال و شناخت با استراتژيك، منبع اين موثر و جابه كارگیريبه و كاري قبول قابل زندگي كیفیت تامین آن، بهسازي و پرورش انساني،

 آنجائي از  سازمان هدافا و رسالت تحقق منظوربه هااستراتژي تبیین راستاي در سازماني،برون و سازمانيدرون محیط تاثیرپذيري هايجنبه

 است، كرده تعیین را سازمان اولويتهاي و سیاستها و است نموده مشخص را بگیرند  قرار نظر مد بايد كه را اصلي مسائل كلي، اهداف كه

 طريق از مندتوان سازمانهاي. سازند منعکس را سازمان ارزشهاي و استراتژيك اهداف دقت با بايد انساني منابع مديريت استراتژيك اهداف

 استراتژي با كه كاركنان روابط و توسعه و آموزش خدمات، جبران استخدامي ارزيابي انساني، منابع ريزي برنامه مورد در هايي انتخاب ايجاد

 برنامه و سیاستها اهداف، كه معناست بدان اين بخشند، بهبود موفقیت براي را خود محیط كنند مي پشتیباني را آن و هستند مرتبط سازمان

 . باشد سازمان تجاري استراتژيك اهداف مکمل بايد انساني منابع هاي

 و طراحي انساني، منابع بخش اهداف و شركت تجاري اهداف كامل تناسب به دستیابي انساني، منابع مديريت استراتژيك اهداف مهمترين

 فرمانهاي در انساني منابع فعالیتهاي انجام اينکه از ناناطمی حصول خودش، شغل نقش بهینه انجام جهت در سازماني جو و فرهنگ مديريت
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 يافتن انساني، منابع مشاركت چگونگي طراحي نهايت در و است مؤثر سازمان شايستگي تقويت در برنامه مدت بلند و میان كوتاه،

 . شود مي موجب را شفاف صورت به ذينفعان نظر تأمین و عملکردي استانداردهاي

 شکايتها كاهش و خدمت ترک كاهش غیبت، كاهش عملکرد، افزايش آن نتیجه كه وري بهره شامل انساني منابع اتژيكاستر مديريت اهداف

 .است

 بر توانند نمي انساني منابع امور كارشناسان و مديران چند هر. است سازمان هر هدفهاي مهمترين از يکي وري بهره افزايش شك بدون

 بینش كار، نیروي از گیري بهره در توانند مي ولي باشند داشته بسیار نفوذ مستقیم طور به دارند اثر ريو بهره در كه مواد و سرمايه عوامل

 آن نتیجه كه كاري زندگي كیفیت. كنند نفوذ خاص اي گونه به سازمان در انساني منابع كار شیوه و انساني منابع درباره ارشد مديريت

 درخواست گذشته از بیشتر امروزي، كاركنان. است سوانح كاهش و عصبي فشار كاهش كار، از رضايت افزايش كار، در مشاركت افزايش

 آنان انگیختن بر و كاركنان با وشنود گفت. باشند داشته كنترلي خود كارهايشان در دارند آرزو داشته، را خود كارهاي در مشاركت و درگیري

 خود، انساني منابع مديريت سوي از را آنها رساندن انجام به سازمان، ارشد رانمدي كه است سودمندي كارهاي جمله از نظرهايشان ارائه به

 شهرت و اجتماعي بیني خوش افزايش قانوني، هاي جريمه رفتن میان از يا كاهش آن نتیجه كه قانون از پیروي نهايت در و. دارند انتظار

 كه باشند داشته توجه و گیرد قرار كار نیروي به جديد آراي و قوانین جريان در پیوسته بايد انساني منابع مديريت. است عموم نزد سازمان

 .انساني منابع آزار و گیريمچ براي اي وسیله نه سازمانهاست، در انساني منابع بیشتر چه هر راحتي و آسايش براي قوانین

 

 روش تحقیق 

 انساني منابع استراتژيك مديريت مدل

 
 (1002 رايت، و گرهارت هولنبك، نو،) ژيكاسترات مديريت فرآيند مدل. 2 شکل

 :گیرد صورت بايد زير اقدامات شود مي مشاهده مدل در كه همانطور
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 توجه مورد فعالتیها از زمینه يك انتخاب از پیش را داخلي و خارجي محیط گذار تأثیر عوامل ماهیت بايد انساني منابع مديران: محیط ارزيابي

 واكنش آن به نسبت چیزي دادن رخ از پس انگارانه ساده طور به آنکه جاي به تا دهد مي اجازه انساني منابع مديران بر امر اين. دهند قرار

 چنین براي را نهايي پاسخ تا دهد مي قرار فشار تحت را انساني منابع مديران امر اين. نمايند اقدام فعاالنه پییش اي گونه به دهند نشان

 و چگونه است؟ بهترين ما براي مسیر كدام باشیم؟ كجا در آينده در خواهیم مي هستیم؟ كجا ما كنونا.  نمايند جستجو بنیادي پرسشهاي

  كنیم؟ اجرا آنرا خواهیم مي زماني چه در

   .است آمده زير شکل در كه نمود تدوين را خاصي استرتژي هاي مدل توان مي انساني منابع مديريت كاركردهاي از يك هر براي
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 خاص استراتژيك هاي مدل تدوين. 1 شکل

 

 به توجه و منطقي استراتژيهاي تدوين به نیاز دلبستگي، و وفاداري با سازمان در ماندن معناي به انساني منابع استراتژيك نگهداري براي

 ماتريس تهیه روش از است بهتر كاركنان نگهداري ايبر نیاز مورد استراتژيهاي مجموعه تدوين جهت. است كاركنان وفاداري در مؤثر عوامل

 يا و( 4)تدافعي ،(2)كارانه محافظه ،(1)تهاجمي استراتژي چهار داراي مذكور ماتريس نمود استفاده( 2) استراتژيك اقدام و موقعیت ارزيابي

 انسانينابعريزي استراتژيك مالگوي تلفيقي برنامه

كاركردهاي منابع

 انساني

 هاياستراتژي 

 مناسب

تدوين الگوي جامع 

 استراتژيك جذب
كاركرد جذب و تأمين راهبردي 

 استراتژي با نگرش يكپارچه انسانيمنابع

كاركرد نگهداري راهبردي منابع 

 انساني

ماتريس ارزيابي و موقعيت و اقدام 

 استراتژيك

تراتژيك لگوي جامع اساتدوين 

 نگهداري

كاركرد پرورش راهبردي منابع

 انساني

استراتژي تجزيه و تحليل محيط، 

 سازمان، فرآيندها و مشاغل

تدوين الگوي جامع استراتژي 

 انسانيپرورش منابع

كاركرد بكارگيري راهبردي منابع

 انساني
 استراتژي تنوع

تدوين الگوي جامع استراتژيك 

 انسانيبكارگيري منابع

آموزش و فرهنگ               ساختار سازي

 سازي

 سازمان همشاركت هم    ايجاد تعهد مديريتي

هاي چهار گانه اجراي استراتژي

 انسانيمنابع

ريزي ارزيابي و كنترل برنامه

 انسانياستراتژيك منابع

تدوين برنامه 

 عمل دوباره

تعيين ميزان 

 انحرافات

گيري اندازه

 عملكرد

تعيين 

 صشاخ
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 و محیط ثبات خارجي بعد دو و رقابتي تمزي و مالي توان داخلي بعد دو دهنده نشان مذكور ارزيابي ماتريس محورهاي است( 5)رقابتي

 .است صنعتي قدرت

 الزير نظر از انساني منابع استراتژيك مديريت كاركردهاي

 
 (1000 الزير،) انساني منابع مديريت فرآيند. 2 شکل

 انساني نیروي تامین و جذب ريزي، برنامه

 ريزي برنامه. باشد مي( استخدامي امور مديريت)انساني نیروي ديلتع و تامین و انساني نیروي ريزي برنامه: است زير مقوله دو شامل كه

 .گیرد مي صورت زير موارد به توجه با (HRP) انساني نیروي

 ،(داد درون)خارج از داوطلبان جذب و داخل در جابجايي قابل منابع بیني پیش ،..(و ساختار استراتژي، اهداف، رسالت،)سازمان دروني محیط

 ريزي برنامه بوسیله(. داد برون) تقاضا و عرضه بین توازن ايجاد نهايت ،در(خارجي محیط...) و اقتصادي اجتماعي، یاسي،س تاثیرات به توجه

 افراد و سازمان منافع تا ايد بدست مناسب مکان و مناسب زمان در نیاز مورد تعداد به نیاز مورد انساني منابع شود مي تالش انساني نیروي

  :است شده ارائه زير در فرايند اين. كند مي بیني پیش را سازمان آتي تقاضاي و عرضه: انساني نیروي ريزي برنامه. گردد تامین سازمان

 فصل افزايش جهت در بايد انساني منابع مديريت سیستم در استراتژيك تدابیر مطابق انساني منابع استراتژيك ريزي برنامه فرايند ويژگیهاي

 با را انساني منابع مديريت سیستم اصلي اجزاي يا عناصر همچنین. شود اعمال منافع استراتژيك و ياقتضاي سیستمي، نگرش مشترک

 :كرد خالصه توان مي زير عنصر پنج در استراتژيك نگرشي

 انساني منابع استراتژيك مديريت خروجي يا هدفها .1

 نخستین انساني منابع تامین هدفها اين با متناسب بوده، موسسه هر استراتژيك هدفهاي از متاثر انساني منابع مديريت سیستم هدفهاي

 سازمانها در كه افرادي. گیرد مي صورت سازمان منافع تامین جهت در طورعمده به اقدام اين واقع در كه است سیستم اين از سازمان انتظار

 از بنابراين. كنند مي كار انتخاب و كاريابي به تمبادر خود شخصي منافع تامین و هدفها تحقق جهت در عمده طور به نیز شوند مي استخدام

 گیريهاي تصمیم فرايند در نیز را كاركنان منافع سازمان، منافع به توجه عین در كه رود مي انتظار انساني منابع مديريت سیستم هر

  .دارند ملحوظ استراتژيك
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 انساني منابع مديريت فرايندهاي .2

 وابسته هم به رويدادهاي از تشخیص قابل جريان:  از عبارتست فرايند، از متداول تعريفهاي از يکي. است شده گوناگوني تعريفهاي فرايند از

 رسیدن براي زمان طول در پويايي و حركت از حاكي فرايند اينکه اول:  دارد وجود مشخص ويژگي دو تعريف اين در. هدف به رسیدن راه در

 .دارد اشاره هم به مرتبط اقدامات و رويدادها بین تعامل و وانفعاالت فعل به اينکه دوم و است هدف به

 :شودمي بندي تقسیم گونه اين به مجموعه زير چهار در انساني، منابع مديريت سیستم در اقدامات و عملیات فرايند

 انساني؛ منابع وتعديل تامین جذب، نظام .1 

 نساني؛ا منابع بهسازي كلي تعبیر به يا و آموزش و پرورش نظام .2 

 انساني؛ منابع نگهداري و حفظ نظام .3 

 انساني؛ منابع از موثر استفاده و بکارگیري نظام .4 

 انساني منابع مديريت سیستم داددرون .3

 عبارتند طورعمده به منابع اين كه دارد نیاز كافي اطالعات و منابع به انساني منابع استراتژيك مديريت فرايند در گانه چهار فعالیتهاي انجام

  .ارزشها و اطالعات ،( افزار نرم و افزار سخت)  تکنولوژي انساني، منابع مالي، منابع:  از

 سازماني برون محیط .4

 منابع هاي استراتژي و هدفها طبیعي طور به و شود مي انجام سازمانها، كالن هاي استراتژي و هدفها راستاي در انساني منابع ريزي طرح

 .سازمانها استراتژيهاي و هدفها كه است سازماني برون عوامل تاثیر تحت ازهاند همان به انساني

 جغرافیايي، عوامل و اقتصادي، شرايط حکومت، ويژگي:  جمله از شوند، بررسي بايستي متعددي هدفهاي سازماني برون محیط بررسي در

  . .و عمومي فرهنگ مشتريان، رقبا، كار، بازار كشور، در تکنولوژي سطح

  سازماني درون محیط .5

 عبارتند طورعمده به منابع اين كه دارد نیاز كافي اطالعات و منابع به انساني منابع استراتژيك مديريت فرايند در گانه چهار فعالیتهاي انجام

  .ارزشها و اطالعات ،( افزار نرم و افزار سخت)  تکنولوژي انساني، منابع مالي، منابع:  از

 (استخدامي امور مديريت)انساني نیروي تعديل و تامین

 استخدامي، استراتژي است ممکن مثال بطور. نمايد اعمال را خود خاص هاي استراتژي بايد سازماني هر استخدامي امور مديريت در

 از خدمت خريد استراتژي. باشد فصلي خدمات كاركنان استخدام از خودداري مواردي در يا و وقت تمام بطور انساني منابع تامین از خودداري

 سازي متناسب ،(down sizing)سازمان كردن كوچك ،(holding)سازمان شدن بخشي چند استراتژي ،(out sourcing)خارج

 (Wright-sizing)سازمان

 .نمود استخدامي عملیات به مبادرت بايد سازمان هاي استراتژي به توجه با صورت هر در

 :باشد مي زير شرح به نيانسا نیروي تعديل و تامین مراحل كلي بطور

 محوله وظايف دادن انجام و سازمان در عضويت براي اي بالقوه توانايي رسد مي بنظر كه افرادي آن بوسیله كه است فرايندي: يابي كارمند -1

 .گردند مي جذب و گردند مي شناسايي دارند

  :يابي كارمند منابع

 هاي آگهي كاريابي، موسسات ناخوانده، متقاضیان) خارجي منابع و.... (  و زنشستگيبا انتقاالت، و نقل ترفیع، جابجايي،) داخلي منابع

 (مدارس و ها دانشکده در يابي كارمند دفاتر ايجاد و سازمان كارمندان معرفي و توصیه كارگري، سازمانهاي استخدامي،

 گزينش يا انتخاب استراتژي

 :از است عبارت گزينش براي اوربروک ريچار مدل

 صورت نويسي رزومه بوسیله كار اين. است شرايط شرائز حائز حدودا متقاضي حد چه تا شود مي تعیین مرحله اين در: داوطلب پذيرش: الف

 .گیرد مي

 .است شغل احراز شرايط با متقاضي خصوصیات تطبیق خصوص در مقدماتي مطالعه روش اين از هدف: مقدماتي مصاحبه: ب

 رزومه اگر حقیقت در و شود مي انجام داوطلب مورد در الزم اطالعات داشتن دست در از اطمینان ظوربمن: شغل درخواست فرم تنظیم: ج

 .است شده انجام عمل اين باشد كامل
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 .... و شخصیت آزمون مهارت، آزمون استعداد، هوش،آزمون آزمون قبیل از: استخدامي هاي آزمون: د

 :شود مي انجام زير هاي روش به: مصاحبه: ه

 مخصوص مصاحبه شونده، هدايت مصاحبه عمیق، مصاحبه آزاد، همصاحب

 .گیرد مي صورت داوطلب گفتار صدق از اطمینان براي: محلي تحقیقات

 (انتصاب) گماردن بکار -3

 است شغل آن با متناسب آمده بدست اطالعات مبناي بر كه شغلي در داوطلب گماردن بکار

  دائم انتصاب و موقت انتصاب: انتصاب انواع

 مقدماتي توجیه -4

 مقررات، ها، مشي خط سازمان، سابقه با كارمند ساختن آشنا مرحله؛ سه در جديد كار و محیط با شدگان استخدام ساختن آشنا يعني

 هايي محل و سازمان محوطه در جديد كاركنان گرداندن و همکارانش و مستقیم سرپرست به جديد كارمند معرفي ،...و تسهیالت كار، ساعات

 .بشناسند بايد كه
 

  يافته ها

  براي ارزيابي مشاغل بطور عمده معموالً چهار روش استفاده مي شود. اين روشها به دو گروه كمي و غیر كمي يا كیفي تقسیم مي شوند:

 ارزيابي مشاغل

 نوع مقايسه

 روشهاي غیر كمي

 شغل بطور كلي بررسي میشود

 روشهاي كمي

 شغل به عوامل تقسیم مي شود

 ابي هر شغل در مقايسه با سايرارزي

 مشاغل

روش رتبه بندي -2 روش مقايسه عوامل -2   

 ارزيابي هر شغل در مقايسه با ساير

 مشاغل از قبل تعیین شده

روش طبقه بندي -1 روش امتیازي -4   

 

رزيابي دسته بندي و در طبقات خاصي ابتدا بررسي جامعي در باره كلیه مشاغل سازمان انجام، تمام شغلهاي مورد ا طبقه بندي، در روش      

مي شود. در  اين روش ارزيابي، مشاغل بر اساس وظايف و  كه از پیش تعیین گرديده جاي داده مي شوند. اين طبقات معموالً از قبل تعیین

، سابقه يا توانايي مسئولیتهاي مربوط طبقه بندي مي شوند و خصوصیات و شرايط انجام دادن شغل مورد نظر است و به تحصیالت، تجربه

 هاي افرادي كه شغل را انجام میدهند توجهي نمي شود.

مرحله اول ارزشیابي مشاغل به روش طبقه بندي تعیین رسته شغلي مي باشد. در اين روش معموال كلیه مشاغل بر حسب حوزه تخصصي و 

بر حسب درجه اهمیت نسبي زير يکديگر قرار داده مي حرفه آنها به چند دسته كلي كه اصطالحا رسته شغلي نامیده تقسیم و سپس مشاغل 

 شوند:

  الف( رسته خدماتي 

 ب( رسته اداري مالي 

 ج( رسته بهداشتي درماني 

  د( رسته آموزشي فرهنگي 

 ... و 

 د.ي تعیین تعداد طبقات مي باشد كه مشاغل در هر رسته به طبقات شغلي تقسیم مي شونمشاغل به روش طبقه بند يابیارزشمرحله دوم 

 تعیین تعداد طبقات در روش طبقه بندي بستگي به عوامل ذيل دارد:

  نوع مشاغل مورد طبقه بندي 

  میزان حداقل و حداكثر حقوق و مزايا 
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  حدود مهارتهاي شغلي 

  سیاست گسترش عمودي مشاغل همراه با ارتقاء شغلي 

  سیاست گسترش افقي در هر طبقه با تغییر مرتبه 

عموماً از شاغل خواسته مي شود كه شغل خود را شرح  مي باشد كه نوشتن شرح طبقات يغل به روش طبقه بندمشا يابیارزشمرحله سوم 

دهد يا از تحلیلگر مشاغل خواسته مي شود شغل را با توجه به عواملي مثل وظايف ، مسئولیتها ، سرپرستي و ارتباط با ديگران شرح دهد، 

ني است كه فرد قضاوت كننده بايد در مورد عواملي مثل سختي كار ، حجم كار، مسئولیتها ، قضاوت در مورد ارزش كلي هر شغل به اين مع

 سرپرستي شدن و سرپرستي كردن ، تجربه الزم، تحصیالت يا دانش ويژه مورد نیاز و آموزش خاص مورد نیاز اظهار نظر كند.

روش رتبه بندي به حساب مي آيد و از لحاظ تکامل مانند  کي ديگر از روش هاي كمي نظام مقايسه عوامل است كه صورت تکامل يافتهي

روش درجه بندي در روشهاي غیر كمي است اين روش گرچه در تکامل به پايه روش امتیازي نرسیده، با اين وجود دشوار میباشد. در اين 

هر عامل ارزش پولي متناسب بر اساس روش ابتدا عواملي را كه در تمام يا غالب مشاغل هر سازمان مشتركند انتخاب مي كنند و براي 

اهمیت آن عامل در مشاغل سازمان ، در نظر میگیرند كه ارزش پولي به نوبه خود به درجاتي تقسیم مي شود آنگاه كلیه مشاغل سازمان را با 

بدست مي آورد ارزش آن شغل  هم و هر بار با توجه به يکي از عوامل با يکديگر مقايسه مي كنند. مجموع ارزش پولي كه شغل از كلیه عوامل

 محسوب مي شود.

 مراحل روش مقايسه عوامل

شغل از رده ها و تخصص هاي مختلف كه نماينده تمام قشرهاي سازمان باشد  15تا  25انتخاب مشاغل حساس نمونه: بین  .2

 انتخاب مي شود.

تهاي اساسي مرتبط با هرشغل انتخاب مي تجزيه و تحلیل مشاغل و تعیین عوامل عمده تشکیل دهنده آنها: در اين قسمت فعالی .1

 شود. مهمترين اين عوامل بشرح زير مي باشد: مهارت، مسولیت، شرايط فکري، شرايط جسمي، شرايط محیط كار

تعیین ترتیب تقدم هر شغل بر حسب هر يك از عوامل: مشاغل حساس نمونه انتخاب شده را بر حسب هر يك از عوامل پنجگانه  .2

 سر هم قرار داده و جدولي را طراحي مي كنیم.بترتیب اهمیت پشت 

 

 

 

  شرايط كار  شرايط جسمي  شرايط فکري  مسولیت  مهارت  ترتیب تقدم

2 

1 

2 

4 
 

 طراح

 مسول موتورخانه

 مسول توزيع

 ..  
 

 مسول توزيع

 طراح

 مسول توزيع

 طراح

 مسول توزيع

 مسول موتورخانه

 مسول پرس

 آهنگر

 ساده كارگر

 مسول پرس

 آهنگر

 گر سادهكار

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود مثال در مورد شرايط فکري تقدم يك به طراح داده شده است در صورتیکه در مورد شرايط 

 جسمي و محیط كار مسول پرس در اولويت است.

شرايط  تخصیص ارزش پولي به هر عامل كه معموال جمع ارزش پولي عوامل پنجگانه)مهارت، مسولیت، شرايط فکري، .4

 جسمي، شرايط كار( دستمزد پايه را براي هر يك از مشاغل مشخص مي كند.  

 بي ساير مشاغل با مقايسه عوامل آنها با عوامل مشابه به مشاغل نمونه اارزشی .5

شیابي مي روش امیتازي يکي از روشهاي كمي ارزشیابي مشاغل است. در اين روش مشاغل بر اساس عوامل تشکیل دهنده آنها جز به جز ارز

شوند. ابتدا بر اساس اطالعات جمع آوري شده از مشاغل و تجزيه و تحلیل آنها، عوامل تشکیل دهنده مشاغل تعیین و براي هر عامل بنا به 

اهمیت آن امتیازي در نظر گرفته مي شود؛ سپس امتیاز هر يك از عوامل شغل را بر اساس امتیازهاي تعیین شده براي عوامل مشخص مي 

  جمع امتیازهايي كه هر شغل از عوامل گوناگون كسب مي كند ارزش امیتازي آن شغل را نسبت به مشاغل ديگر تعیین مي كند. كنند.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

كه در چهار مرحله تنظیم ايین نامه امتیازات، تنظیم مشخصات هر شغل بصورت استاندارد و يکنواخت، اختصاص دادن امتیاز به هر يك از 

 به ترتیب انجام مي گیرد. و تعیین مجموع امتیازات شغل و تعیین موقعیت شغل نسبت به ساير مشاغلعوامل قید شده در هر شغل 

 

 

  گیريبحث و نتیجه

 تصمیمات كه است مفروضاتي شناخت انساني منابع ريزيبرنامه زيربناي سنگ و است استراتژيك ريزيبرنامه جزء انساني منابع ريزيبرنامه

 ريزيبرنامه در اخیر سالهاي در كه آنچه. يابد مي تحقق موردانتظار اهداف مناسب، قضاوت و بیني پیش صورتدر و شود مي اتخاذ آن در

 موسسه خارجي و داخلي موجود وضعیت از شناخت گیرد، مي انجام استراتژيك ريزيبرنامه آن براي و گیرد مي قرار نظر مطمح انساني منابع

 نیروي به منابع ديگر يا مالي مسائل به توجه جاي به كه است موسسه ريزيبرنامه از اي جنبه آن هك چرا است، آينده با مواجهه منظور به

 صورت موسسه فعالیتهاي بر تاثیرگذار خارجي و داخلي عوامل به باتوجه تهديدات و فرصتها ضعفها، قوتها، وتحلیل تجزيه و دارد توجه انساني

 در را بسیاري تالش منابع، مديريت و ريزيبرنامه بازار، مناسب احتیاجات با ماهر پرسنل يكمیاب و رقابت افزايش با همچنین. گیردمي

 در آنها از بهینه استفاده و انساني منابع ريزيبرنامه مختلف هاي مدل و الگوها بررسي رو، اين از. طلبد مي انساني منابع ريزيبرنامه راستاي

 .بود خواهد مثمرثمر انساني منابع ازيبهس و ريزيبرنامه جهت سازمانها و موسسات

 
 

  منابع

 مديريت منابع انساني پیشرفته تالیف دكتر عباس عباس پور .2

 مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تالیف دكتر ناصر میرسپاسي .1

 ولتيطبقه بندي و ارزشیابي مشاغل مباني نظري)نگرش كاربردي( تألیف يوسف رونق نشر مركز آموزش مديريت د .2

جیمز دبلیو واكر؛ برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني؛ ترجمه:خدابخش داشگرزاده، انتشارات موسسه نشر فرهنگي زند، چاپ اول،  .4

 .5، ص 2235

پايیز  20منوريان، عباس؛ فرايند برنامه ريزي استراتژيك؛ فصلنامه مديريت دولتي، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، شماره  .5

 .33 ، ص2239

، 2230پیرس و رابینسون؛ برنامه ريزي و مديريت استراتژيك؛ ترجمه: سهراب خلیلي شوريني، انتشارات يادواره كتاب، چاپ دوم،  .3
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