
 

  

 هاي ايرانيمديريت منابع انساني در سازماني رو فرا هايچالش

 

 

 سيد حامد هاشمي

 هيأت علمي دانشگاه پيام نور استان گيالنعضو  

 hamed�٨h@gmail.com 
 

 

 سعيده پور امين زاد

 استان گيالندانشجوي كارشناسي مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور 

 

 چكيده

هاي موردنظر، ها و رسالتدر جهان رقابتي امروزي، يكي از ابزارهاي مهم براي ايجاد تحول و بقاي سازمان و رسيدن به هدف

نقش  ،كند، منابع انساني استبخشد و بقاي سازمان را نيز تضمين ميله تحول را حيات ميدر اين ميان آنچه مقو. عنصر انسان است

با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع  سزايي در موفقيت يا شكست سازمان خواهد داشتهانسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم ب

اين امر . شودياد ميدر سازمان  مزيت رقابتي پايدار موفقيت و انساني پررنگ تر شده و اكنون از آن به عنوان تنها عامل كسب

 يهاها با چالشبا اين وجود مديريت منابع انساني در سازمان. خصوصا در اقتصاد دانش امروز بيش از پيش به حقيقت پيوسته است

گيري، عدم شناخت نياز تصميم هرمجهاني شدن، كمبود نيروي كار ماهر و متعهد، توان متعددي مواجهه است كه از جمله مي

انگيزگي، عدم مشاركت كاركنان، ترك وري ناكافي منابع انساني، بيبهرهتبعيض، ، عدم شايسته ساالري، برنامگيبي، كاركنان

ها را شاين چال خوداز طريق توانمندسازي كاركنان  توانندمي اما مديران منابع انساني .نام بردهمكاري كاركنان باسابقه سازمان را 

ها با مديران نهايت همكاري و مشاركت را در جهت رفع چالش انمندكاركنان تو رفع كرده يا از بروز اكثر آنها پيشگيري نمايند،

با وجود اهميت فوق امروزه  .در توانمندسازي منابع انساني؛ انگيزه، مشاركت، تعهد، خالقيت و وفاداري نهفته استزيرا  نمايندمي

دسازي، متاسفانه در ايران بنابه داليل متعدد از جمله مبهم بودن اهداف سازماني، نداشتن تعريف مناسب از روابط كاري العاده توانمن

وري نيروي انساني و هاي مناسب جهت سنجش بهرهو روابط شخصي، نبودن سيستم مناسب ارزيابي عملكرد، عدم تعريف شاخص

شود سبب شده است ي بودن محيط كسب و كار و ساختار اقتصادي كشور ناشي ميبرخي عوامل موجود در بازار كه از غير رقابت

 .كه ساز و كار مشخصي در جهت كيفي سازي منابع انساني تعريف نشده و حتي اين سازوكار چندان جدي گرفته نشود

طور ديريت منابع انساني را بههاي مسپس چالش پرداختيمفرآيند، اهداف و وظايف مديريت منابع انساني  به ابتدا حاضردر مقاله 

-ي توانمندسازي، چالشهاطرح كرديم كه شامل الگوتوانمندسازي كاركنان را م بحث هاكامل شرح داديم و براي رفع اين چالش

 . شدبابراي توانمند كردن منابع انساني مي يهايو استراتژ اقدامات عملي، سازي منابع انساني، فرآيند راهبرديهاي موجود در توانا
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