نظریه های توسعه منابع انسانی

مقدمه
در بحث قبلی در مورد توسعه منابع انسانی و مفاهیم کلی این حوزه بحث کردیم .در این مطلب قصد داریم تا نظریه های
توسعه منابع انسانی را مرور کنیم.
عصر صنعتی و تولید انبوه
در ابتدای ظهور علم مدیریت و رفتارساااازمانی ،وظیفه توساااعه منابع انساااانی تنها پرداخت حقوق و مذاکرات مربوط به
دسااتدهدها بود .این نقش در دوره تولید انبوه و عصاار عاانعتی رایج بود .هدف این بخش بررساای ورود کارکنان ،فرایند
پرداخت حقوق و مهایا آنان بود .بعالوه در تعارضااات بین کارفرما و کارمندان میانجی گری می کرد .کم کم با ظهور بخش
خدماتی و توسعه تکنولوژی و شرکت ها مالی ،نقش توسعه منابع انسانی نیه هدراستا با آن تغییر کرد.

دیدگاه مبتنی بر منابع
برای مثال دیدگاه مبتنی بر منابع بنگاه ،بخش توسااعه منابع انسااانی را به عنوان مهیت رقابتی بنگاه در نظر می گیرد .لذا
منابع انسانی از دارایی های استراتژیک و منبع مهیت رقابتی سازمان محسوب می شود.

بنابراین منابع انسانی یک از عوامل اعلی عامل تولید در سازمان است که مهیت رقابتی ایجاد می کند .از آنجاییکه دیدگاه
کارکنان و ادراک نیروی کار اهدیت پیدا می کند ،آنها محور اعلی استراتژی سازمانی در نظر گرفته می شوند .برای مثال،
ب سیاری از شرکت های نرم افهاری و تکنولوژیکی و هدچنین شرکت ها دیگر در بخش خدماتی ،معدوال کارکنان شان را به
عنوان دارایی اعلی و منبعی مهیت رقابتی در برابر رقبا می دانند .ازاینرو ،وظایف پایه ای بخش توسعه منابع انسانی تغییر
کرده است .اکنون این بخش به عنوان بخش پشتیبان و کامال حیاتی در تصدیم گیری های استراتژیک سازمان محسوب
می شود.
با جهانی شدن و ر شد و تو سعه اقت صاد در ک شور های مختلف ،و با ظهور شرکت های بین الدللی و چند ملیتی دوباره
نظریه های توسااعه منابع انسااانی با تغییر مواجه شااد .در واقع از دیدگاه مبتنی بر منابع و با توجه به تنوع قومی و بین
الدللی ،بخش توسعه منابع انسانی پلی بین کارکنان مختلف در سازمان ها و در بخش های گوناگون و مدیریت بود.

توسعه منابع انسانی در عصرحاضر
مهوم سااازی فعلی به معنی این اساات که کارکنان نه تنها باید برانگیخته شااوند بلکه باید به آنها قدرت و اختیار داد .باید
آنها را تواندند کرد تا بتوانند ا ستعدادهای نهفته خود را شکوفا کنند .نکته ای که در اینجا مطرح می شود این ا ست که
دیگر کارکنان مانند قبل هر نوع دارایی در نظر گرفته ندی شاااوند .بلکه امروزه کارکنان به عنوان دارایی اساااتراتژیک در
سازمان ،مرکه جذب و توجه سازمان ها می باشند .لذا سازمان ها باید بجای اینکه از این بخش به عنوان میانجی و مذاکره
کننده استفاده کنند ،باید به آنها تفویض اختیار داد و آنها را تواندند ساخت.
در نتیجه نظریه های تو سعه منابع ان سانی در سالهای اخیر تو سعه یافته و تغییر کرده ا ست .درواقع از فعالیت های مانند
استخدام ،آموزش و پرداخت حقوق کارکنان تبدیل به نقش و منبع حیاتی و استراتژیک در سازمان شده است .این حوزه
دیگر تنها ناظر فرایندهای ساااازمانی و ال یه بین کارکنان و مدیر یت ندی باشاااد .بلکه با برقراری ارتباط بین کارکنان و
مدیریت و ارائه بازخورد های کارکنان به مدیران ارشااد ،نقش مهدی را در فرایندهای تصاادیم گیری اسااتراتژیک ایفا می
کند.
بطور کلی دو رویکرد در منابع انساانی وجود دارد -1 ،رویکرد ساخت در این رویکرد کارکنان مانند دیگر منابع در معادله
ورودی  -خروجی قرار می گیرند که با ید به عاااورت کارآمد اداره شاااوند -2 .رویکرد نرم این رویکرد ب یان می کند که
ندیتوان با کارکنان مانند دیگر منابع رفتار کرد زیرا برخالف دیگر منابع ،منابع انساااانی دارای قدرت تفکر ،نگرش و
عکسالعدل هسااتند .تدرکه در این رویکرد بر اسااتراتژیهایی برای دسااتیابی به تعهد از طریق آگاه ساااختن کارکنان از
مأموریت ،ارزشها ،برنامههای سازمان و شرایط محیطی ،م شارکت کارکنان در ت صدیمگیری در مورد چگونگی انجام امور
و گروهبندی کارکنان در تیمهای کاری بدون نظارت ر سدی ،تفویض اختیار و م شارکت در ت صدیدات ا ستراتژیک سازمان
می باشد.

