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 چکیده 

ه یک بشد که باید ماه ها و یا حتی سالها تحصیل کرد و تجربه کسب نمود تا تجربی می با -یک روش آموزشی ،مدیریت 

 .ی باشدمفکیک ابعاد مختلف مدیریت در یک مجموعه مدیریت پایدار رسید. در این زمینه یکی از بهترین روشها، ت

ن بر دیریت دروم. رونب مدیریت در این مقاله سعی شده به دو بعد از این مجموعه پرداخته شود که عبارتند از: مدیریت درون و

اط بر عوامل مح یهر پامدیریت برون ب ، در حالی کهبوده وبه زبان ساده تر مدیریت منابع انسانی پایه مدیریت عوامل اجرایی

 شرکت می باشند.

 منابع انسانی، زمانمدیریت، سلسله مراتب، چکیده: 

 

 مروری بر تحقیقات انجام شده 

 ن کارکردهايدر شرکت هاي تعاونی و روابط مثبت و مهم بیگل محمدي در باره مدیریت منابع انسانی ، 1390در سال   

 .کارکنان و عملکرد تجاري شرکت مقاله اي نوشته است مدیریت منابع انسانی، تعهد

 Kim  وLee  فت ه نتیجه گرکهزینه را مورد بررسی قرار دادند  رضایت مشتري با استفاده از حامل هاي کم 2009در سال

 بعد پاسخگویی قویترین اثر را بر روي رضایت مشتري دارد.

  Reunanen  ر نگ زمان دن را مورد بررسی قرار داد که در آن به نقش پررعامل انسانی در مدیریت زما 2015در سال

 .موفقیت مدیر اشاره شده است

 مدیریت درون 

 شرکت، در ی پرسنلمدیر به عنوان باالترین عنصر یک شرکت باید نسبت به کنترل تمامی پرسنل ذیصالح اقدام نماید. تمام 

یشتر و ه تولید بب ،ولیددر قسمت ت هی خود قرار داشته باشند. بازدهیهر دو بخش تولید و فروش، باید همواره در باالترین بازد

 رد.با کیفیت مورد نظر، و در قسمت فروش به برخورد مناسب،  جذب مشتري و در نهایت فروش بیشتر بستگی دا

یریت حول مد ورد،مدیریت درون در قسمت مدیریت بازرگانی تا حد زیادي به مدیریت دولتی شباهت دارد. زیرا در هر دو م 

 می باشد.نیروي انسانی 

به عنوان مثال در سه شعبه از آب و فاضالب روستایی استان مازندران، سه نمونه مدیریت درون مشاهده گردید. در مورد اول،  

اهده صمیمی و گرم بوده است. در این نمونه مدیریت مش حد مدیر، کامال با پرسنل راحت بوده و روابط موجود بین آنها، بیش از
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گردید که پرسنل موجود به مرور زمان حالت خود مختار پیدا کرده و هر نیرو به صورت گلخانه اي عمل میکند. همچنین 

اضهار نظر می کنند. بنابراین از بازدهی شرکت کم شده و هرج و مرج  تمامی افراد، حتی راننده، در کار همدیگر دخالت کرده و

 جاي قانون را گرفته است.

زیر  ه نیروهايزیادي ب کامال قانون مدار بوده و عالوه بر آن فشاربا یک مدیریت خشک  مواجه می شویم که مدیر  دومدر شعبه 

ه شده ف خود آگاه وظایدست آورده می شود. با وجود اینکه پرسنل موجود به مرور زمان و با توجه به فشار هاي وارده، نسبت ب

ان از ه مرور زمده و بار بیش از حد و عدم وجود تشویق، نیروها دچار خستگی روحی شو به آنها عمل می کنند، اما به دلیل فش

 در زندگی شخصی آنها نیز تاثیر غیر مستقیم گذاشته است. شرایطبازدهی آنها کم گردید. همچنین این 

دیکی اجازه نز اینکه ه برهمراه با سیاست هاي تشویقی وجود دارد. مدیر در این شهرستان عالو  در شعبه سوم، مدیریت قاطع، 

 ردي که درفمثال  بیش از حد پرسنل ذیربط به خود را نمی دهد، همواره میزان کارایی پرسنل را کنترل می کند. به عنوان

 رتقاء پستافاقات قسمت اتفافات شرکت مشغول به کار بود، بعد از تالش فراوان و نشان دادن لیاقت هاي خود به مسئول ات

 100ن لیاقت خود، ساعت اضافه کار در ماه داشت، بعد نشان داد 20در تمام طول خدمت خود، نهایتا دي که داده شد. یا فر

 د.ساعت اضافه کار گرفت. بنا براین عوامل شرکت همواره براي دستیابی به موقعیت هاي بهتر تالش می کنن

 

      
 بازدهی کار، در مدیریتهاي مختلف 1نمودار   
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 سلسله مراتب ن موارد جهت حفظ انسجام مدیریتی)مدیریت درون(، ایجاد و حفظ سلسله مراتب می باشد.یکی از مهم تری 

وجه به ل، بدون تدر مح تصمیم گیري باید همواره رعایت گردد. اگر یک مدیر به معاون خود احتران نگذارد و یا با وجود معاون

امر در  شته و اینا  نداران پایین دست هم از معاونت حرف شنوي الزم از نظر یک کارگر ساده تبعیت کند، در آینده کارمند ،واا

ر طول داي خاصی مدیر باید روزهکه مجموع باعث ایجاد هرج و مرج و بروز تصمیمات گلخانه اي در شرکت می شود. هر چند 

آنان و  نظرات شنیدنیک ماه یا یک فصل را به روزهاي مالقات کارمندان و کارگران پایین دست اختصاص دهد تا نسبت به 

ث افزایش ار باعهمچنین مشکالت شخصی و کاري آنان اقدام و در صورت لزوم تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ کند، که این ک

ط کار در بر می گیرد (، هدایت اثربخش افراد را در محیHRMمدیریت منابع انسانی ) و انگیزه پرسنل می گردد.راندمان کاري 

ی مک سازمان شمند یو موضوع مهمی که با اجراي آن مورد تاکید قرار می گیرد، این مطلب است که کارکنان، دارائی هاي ارز

 (1390)گل محمدي، باشند.

 

 
 سلسله مراتب سازمانی در یک شرکتنمونه ای از یک  1شکل 

 

 

   

 مدیریت برون

 ال متفاوتلتی کامدر این قسمت، مدیر باید به کنترل عوامل محاط به شرکت بپردازد. مدیریت در این قسمت با مدیریت دو 

ود روش یا وجفولتی، د. به این شکل که در مدیریت بازرگانی، استانداردهاي فروش مهم می باشند. اما معموال در مدیریت است

 ندارد یا اهمیت باالیی ندارد.
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حل لیدي یا مگاه تومدیریت بازرگانی در این قسمت باید به باز خورد هاي خریداران، درصد فروش و سالمت محصوالت از کار 

 ترخیص کاال تا محل فروش توجه کند.

 از کارخانه به فروشگاه ها اطمینان حاصلبه عنوان مثال یک شرکت تولیدي لباس، باید نسبت به سالمت لباس هاي ارسالی  

دو روش وجود دارد.مورد  براي کرده و نسبت به نظرات مشتریان در باره نحوه فروش و کیفیت لباس ها پیگیر باشد که این  

در مراکز فروش  انروش اول از طریق مقایسه درصد فروش در دوره هاي مشابه، و روش دوم ایجاد صندوق هاي نظرات مشتری

جدید  مشتريمهم تر از جذب حفظ مشتري ننده است چرا که در خدمات صنعتی، رضایت مشتري یک مسئله قانع ک. است

)Kim and Lee, 2009 ).ستا  ا  

صولی که فد. در مورد مهم دیگر در باره مدیریت برون در شرکت هاي بازرگانی، شناختن فصول پیک خرید مشتریان می باش 

به )تولید و  وش  بهتر تبلیغات بیشتر، شرایط فروپردازند، شرکت باید از طریق روش هایی مانند مشتریان، بیشتر به خرید می 

انند با م می توهعرضه لباسهاي مربوط به آن فصول اقدام کنند. در فصول کم فروش عنوان مثال براي شرکت تولیدي لباس( 

  ایند.دام نمروش لباس هاي فروخته نشده شرکت اقتخفیف باالتر براي لباسهاي مربوط به فصول غیر مرتبط، نسبت به ف

زیت هاي رین ماز مهم ت ،همچنین مدیریت زمان از اهمیت باالیی برخوردار است. همواره داشتن یک جدول زمان بندي کار

زي در ایم به عملی سغلب اوقات رهبران متوجه میشوند که برنامه ریزي و هماهنگی با آن یا تصما[پیشرفت به حساب می آید. 

ه . در نتیجی دهندمیک زمان توافقی کار مشکلی است. برخی افراد بهتر از دیگران خود را با هم زمانی حقیقی رهبران وفق 

 ت. پیش ازري اسکار دشوا ،براي رهبران نیز درک چگونگی تجربه ي اعضاي سازمان از زمان بندي خود و میزان آگاهی آنها

ان سبت به زمخود ن فرد میزان بهره مندي خود از زمان، جهت گیري زمانی فردي و نگرش اینکه این امکان فراهم باشد تا یک

اید میزان زمان بنابر این یک مدیر خوب ب ( ,2015Reunanen)].را مدیریت کند، الزم است تاشرایط را هوشیارانه بسنجد

 را بررسی کند.و زمانبندي پیشرفت کار شرکت سنجی پرسنل خود 
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 نمونه اي از نمودار زمان بندي کار 2شماره نمودار 

  

 

  

 نتیجه گیری

ف و یظاوف، یکی از راه هاي مناسب جهت سهولت در تعریف این یجهت تفکیک وظادسته بندي عوامل مختلف مدیریت   

سازي  ي ها، جداا سازکی از این جدعملکرد بهتر می باشد. این دسته بندي ها می توانند در رسته هاي مختلفی انجام گیرند. ی

دیریت مون به کلی می باشد. در این دسته بندي، مدیریت به دو دسته مدیریت درون و برون تقسیم می گردد. مدیریت در

 و نتایج پروژه می باشد. شرکت مدیریت برون، مدیریت بر محاطمنابع انسانی اطالق می گردد.
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ای هرخی یافته بت منابع انسانی و عملکرد سازمانی: بررسی اجمالی ادبیات نظری و استنتاج مدیری(، 1390گل محمدي، ) 

 کاربردی برای تعاونیها در مالزی

[2]Kim,Lee, (2009), Customer satisfaction using low cost carriers 

Reunanen, (2015), Human factor in time management  [3]  
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