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آیا دانستن مدیریت منابع انسانی فقط برای
مدیران  HRالزم است یا برای همه مدیران؟

مدیر عامل می گوید چرا من باید مدیریت منابع انسانی بدانم؟
• یک مدیر عامل گفته است که دانش او در زمینه

• A CEO said the HR knowledge he got

منابع انسانی در درک جنبه انسانی سازمانش

was invaluable in understanding the

بسیار ارزشمند بوده است.

human side of a company.

کارآفرین می گوید آیا من هم باید مدیریت منابع انسانی بدانم؟
• شرکتهای کوچک منابع مالی الزم برای جذب
یک مدیر  HRبه صورت تمام وقت را ندارند.
• شاید الزم باشد خودتان هم مدیر عامل شرکت

تان باشید و هم مدیر منابع انسانی.

• Small firms generally don’t have the
critical mass required for a full-time
HR manager.
• you may well end up as your own HR
manager.

مدیر بازاریابی ،مدیر تولید ،مدیر مالی و  ...می گویند ما هم باید مدیریت منابع انسانی بدانیم؟
• همه مدیران همیشه به نوعی مدیر منابع انسانی
هم هستند ،زیرا همه آنها در استخدام ،مصاحبه،
انتخاب و آموزش کارکنان خود مشارکت دارند.

• All managers have always been, in a
sense, HR managers, because they all
get involved in recruiting, interviewing,
selecting, and training their employees

روندهای آینده مدیریت منابع انسانی

Workforce Demographics and Diversity Trends افزایش تنوع در نیروهای انسانی
• The composition of the workforce will
continue to become more diverse with
• more women
• older workers (Many employers are
bringing retirees back)

• hiring foreign workers

• ترکیب نیروی کار متنوع تر خواهد شد
• حضور بیشتر زنان
• کارگران مسن (بسیاری از کارفرمایان بازنشستگان

)را بازمی گردانند
• استخدام کارگران خارجی

Shift from manufacturing to service شیفت از تولید به خدمات
• work has shifted from manufacturing
to service.

• کار از سمت تولید به سمت خدمات شیفت پیدا
.کرده است

On-demand Workers کارکنان تقاضا محور
• today in companies like Uber and
Upwork, most workers aren’t
employees at all: They’re freelancers
and independent contractor.
• They work when they can, on what

they want to work on.

،Upwork  وUber • امروزه در شرکت هایی مانند
 آنها فریلنسر و:اصال کارمند نیستند
اکثر کارکنان
ً
.پیمانکار مستقل هستند

 روی آنچه که،• آنها زمانی که می توانند
.میخواهند کار می کنند

کارکنان تقاضا محور On-demand Workers

More jobs are becoming high tech پیشرفته تر شدن مشاغل
• Jobs like engineering always emphasized
knowledge and education.
• The big change now is that even

traditional manufacturing jobs like
assembler are increasingly high tech.
• Similarly bank tellers, retail clerks, bill
collectors, mortgage processors, and
package deliverers today need a level of
technological sophistication they didn’t
need a few years ago.

• مشاغلی مانند مهندسی همیشه بر دانش و
.تحصیالت تأکید داشتند
• تغییر بزرگ در حال حاضر این است که حتی

مشاغل سنتی نیز به طور فزاینده ای در حال
.پیشرفته شدن هستند
• بسیاری از مشاغل امروزه به سطحی از پیچیدگی
های تکنولوژیکی نیاز دارند که چند سال پیش به
.آن نیاز نداشتند

Technology Trends روندهای فناوری
• Employers use social media tools such

، • کارفرمایان از رسانه های اجتماعی مانند تلگرام

as Telegram, Instagram and LinkedIn

 و وب سایتهایی مانندLinkedIn اینستاگرام و

& website such as Indeed to recruit

 برای استخدام کارکنان جدید استفادهIndeed

new employees.
• Employers use mobile applications, for

instance, to monitor employee
location and to provide digital photos

at the facility clock-in location to
identify workers.

.می کنند
 کارفرمایان از اپ های تلفن،• به عنوان مثال
همراه برای نظارت بر موقعیت کارکنان و ارائه
عکس های دیجیتالی در محل ساعت به منظور
.شناسایی کارکنان استفاده می کنند

Technology Trends روندهای فناوری

Technology Trends روندهای فناوری

Technology Trends روندهای فناوری
• Data analytics means using statistical
techniques and algorithms to identify
relationships among data for the purpose

of solving particular problems
• At GE, an analytics tool helps
management identify when key
employees are likely to leave GE.
• When executives at Shell needed
employees with expertise, it used its
analytics-based talent search algorithm to

find those with the right skills.

• تجزیه و تحلیل داده ها به معنای استفاده از
تکنیکها و الگوریتم های آماری برای شناسایی
روابط بین داده ها به منظور حل مشکالت خاص
.است
 یک ابزار تجزیه و تحلیل به مدیریت،GE • در
کمک می کند تا مشخص کند چه زمانی کارکنان

. را ترک می کنندGE کلیدی می خواهند
 به کارکنانShell • هنگامی که مدیران شرکت
 از الگوریتم جستجوی،متخصص نیاز داشتند
استعدادها برای پیدا کردن افرادی که دارای
.مهارت های موردنیاز بودند استفاده کردند

داشبورد دیجیتالی منابع انسانی HR Digital dashboard
• یک تصویر به اندازه هزار کلمه می ارزد.
• تعداد کل پرسنل
• درصد کارکنان منابع انسانی در نقش های

سرپرستی
• هزینه های منابع انسانی
• میزان حقوق پرداختی به کارکنان

• a picture is worth a thousand words
• Total Staff
• Percentage of Staff in Supervisory Roles
• HR Expenses
• Salaries as a Percentage of Operating

Expense

داشبورد دیجیتالی منابع انسانی HR Digital dashboard

چگونه بعضی از سازمانها جزو لیست
best companies to work for
قرار می گیرند؟

The CEO of SAS has said  گفته استSAS مدیرعامل

The CEO of SAS has said  گفته استSAS مدیرعامل
• We’ve worked hard to create a
corporate culture that is based on
trust between our employees and the
company.
• a culture that rewards innovation,

encourages employees to try new
things and yet doesn’t penalize them

for taking chances.
• a culture that cares about employees’
personal and professional growth.

• ما سخت تالش کرده ایم تا فرهنگی را ایجاد
کنیم که بر اساس اعتماد بین کارکنان و شرکت
.باشد

 کارکنان،• فرهنگی که به نوآوری پاداش می دهد
را تشویق می کند تا چیزهای جدید را امتحان
کنند و در عین حال آنها را برای ریسک کردن
.مجازات نمی کند
• فرهنگی که به رشد شخصی و حرفه ای کارکنان
.اهمیت می دهد

when founders began building Google زمانیکه بنیانگذاران شروع به ساختن گوگل کردند
• when Google founders began building
Google, they set out to make it a great
place to work.

• Google doesn’t just offer abundant
benefits and stock options.
• Google’s team of social scientists run
experiments, for instance, to determine
successful middle managers’ skills.
• The aim is to keep “Googlers” happy and
Google successful and growing.

• وقتی بنیانگذاران گوگل شروع به ساختن گوگل
 تصمیم گرفتند آن را به مکانی عالی برای،کردند
.کار تبدیل کنند

 فقط مزایای فراوان و گزینه های سهامGoogle •
.را ارائه نمی دهد
 تیم دانشمندان علوم اجتماعی،• به عنوان مثال
گوگل آزمایشاتی را برای تعیین مهارت های
.مدیران میانی موفق انجام می دهند
• هدف این است که کارمندان گوگل را راضی نگه
.داریم و گوگل موفق و در حال رشد باشد

آیا فرایندهای منابع انسانی باید با اهداف و
استراتژی های سازمان همراستا باشند؟

لزوم همراستایی بخش های مختلف با اهداف و استراتژی های کالن شرکت
مدیر عامل( %30افزایش
درآمد شرکت)

مدیر فروش (افزایش
فروش محصوالت شرکت)

مدیر تولید (افزایش تولید
محصوالت شرکت)ش

مدیر منابع انسانی (جذب
و آموزش نیروی انسانی
برای واحد فروش و تولید)

CEO (30% increase in
)company revenue

Sales Dept. (increase sales
)of company products

Production Dept.

HR Manager (recruitment

(Increasing the production

and training for sales and

)of company products

)production Dept.

بنابراین
• Every company’s HRM policies and
activities should make sense in terms
of the firm’s strategic aims.
• For example, a high-end hotel will
have different employee selection,

training, and pay policies than will a
small roadside motel because the

hotel’s customers expect exceptional
service

• فعالیتهای منابع انسانی هر سازمان باید با
.اهداف استراتژیک سازمان همراستا باشد
 نسبت به یک متل کوچک،• یک هتل گران قیمت

 آموزش و پرداخت حقوق، انتخاب،کنار جاده
متفاوتی خواهد داشت زیرا مشتریان هتل انتظار
.خدمات استثنایی دارند

The Shanghai Hotel هتل شانگهای

The Shanghai Hotel هتل شانگهای
• the new management reviewed the
Shanghai’s strengths and weaknesses and
its local competitors.

• They decided that to compete, they had
to improve the hotel’s level of service.

• مدیریت جدید نقاط قوت و ضعف هتل شانگهای
.و رقبای محلی آن را بررسی کرد
 باید سطح،• آنها تصمیم گرفتند که برای رقابت

.خدمات هتل را بهبود بخشند
 کارکنان هتل،• برای دستیابی به این هدف

• To achieve this, Shanghai employees

شانگهای باید مهارتها و رفتارهای جدیدی از خود

would have to exhibit new skills and

 مثال در مورد نحوه برخورد و،نشان دهند

behaviors, for instance, in terms of how
they treated and responded to guests.

.پاسخگویی به مهمانان

همراستایی منابع انسانی با استراتژی های سازمان
اهداف استراتژیک سازمان

Company’s Strategic Goals

شایستگیها و رفتارهایی که برای رسیدن به
اهداف سازمان باید در کارکنان وجود داشته
باشد.

Employee Competencies and Behaviors

فرایندهای منابع انسانی برای ایجاد این
شایستگیها و رفتارها در کارکنان

Required for Company to Achieve These
Strategic Goals

HR Policies and Practices Required to
Produce Employee Competencies and

Behaviors

The Zappos “WOW” Way

The Zappos “WOW” Way
• When your strategy involves selling
shoes and clothes online to people
who can’t try them on, you need
employees who are energized and
enjoy what they’re doing.

• That’s why Zappos’ founders knew
they needed special methods for

hiring, developing, and retaining
employees.

• هنگامی که استراتژی شما فروش آنالین کفش و
لباس به افرادی است که نمی توانند آنها رابه
 به کارمندانی نیاز،صورت حضوری امتحان کنند

دارید که از انرژی برخوردار بوده و از آنچه انجام
.می دهند لذت ببرند
 می دانستندZappos • به همین دلیل بنیانگذاران
 توسعه و حفظ کارکنان به،که برای استخدام
.روشهای خاصی نیاز دارند

