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 مقدمه

را بیان کردیم. در این مبحث می خواهیم پیشران  تعریف مدیریت سرمایه انسانی در مباحث قبلی مفهوم سرمایه انسانی و

 .دهیم شرح خالصه بطور را هرکدام و کنیم بیان را انسانی سرمایه مدیریت های

مدیریت سرررمایه انسررانی اشررارد به مدیریت کارکنان برای مشررارکت معنادار در بهرد وری ک  سررا مان دارد. هرکارمندی 

 به تبدی   مان طول در نهایت تالش خود را می کند تا ا  دانش و مهارت خود در راسرریای ارتقا سررا مان اسرریفادد کند تا

سیراتژیک منبع یک ساس همین بر. شود ا شران ا سانی های پی سرمایه ان به عنوان کاتالیزر عم  می کنند. این  مدیریت 

 :ج گرود اصلی تقسیم می شوندپیشران ها موجب بهرد وری کارکنان و ک  سا مان می شوند. این پیشران ها به پن

 

 مهارت رهبری .1

 سا مان افزایش یابد. : ارتباطی سبت به  سیگی و وفاداری آنها ن ساس واب شود تا اح با کارکنان باید خوب رفیار 

ست. بلکه آنها باید خیلی مدیران باید حوا سیورات آنها نی ضور و دریافت د شد که نقش کارکنان تنها ح شان با س

خوب با  یردسرریان خود ارتباب برقرار کنند. کارکنان باید دسرریرسرری آسرران به مدیریت ارشررد داشرریه باشررند. 

لذا ضررروری اسررت تا ارتباطات ا  مدیریت به کارکنان باید بصررورت ارتباطات عمودی ا  باب به پایین باشررد و 

 .کارکنان ا  اهداف کالن و کوچک مدیران آگاد باشند تا انیظارات انها را درک کنند
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 شنهادات و با خورد ها آنها را دریافت : انتقاد پذیری شیند، پی شیرک ب ضای م مدیریت باید با کارکنان در یک ف

 .کند

 ستی سرپر سله نظارت و  سل سطوح مخیلف  شد اجرایی باید  مراتبی را بین خود و کارکنان کاهش : مدیران ار

 .دهند. مدیریت باید با کارکنان هرلحظه تعام  داشیه باد و به آنها انگیزد دهد

 ستی سرپر سله مراتب را بین خود و کارکنان کاهش دهند. باید : نظارت و  سل سطح  شد اجرای باید  مدیران ار

ا انگیزدد دهند تا بهیرین تالشررشرران را در راسرریای لحظه به لحظه با آنها ارتباب و تعام  داشرریه باشررند و به آنه

 .موفقیت سا مان انجام دهند

 دیران ارشرررد باید ا  نیروی کاری حمایت و در آنها نفون کنند تا نقش مو ری تر در به سرررا مان ایفا : مرهبری

 .کنند

  

 مشارکت کارکنان .2

 تجربه و همچنین عالیق باید در کنار آمو ش، مهارت، تخصررر ،  :حوزه های کلیدی مسئئلوتیت پذیری

 .کارکنان، باید برای آنها حو د های کلیدی مسئولیت پذیری طراحی و مشخ  شود

 در حیی و شرروند برانگیخیه آنها تا گیرد قرار تقدیر و  تالش های فوق العادد کارکنان باید مورد تشررویق :تعهد 

شیری تالش بعدی مراح  سئولیت انجام برای بی شان م نی که خوب کار می کنند باید به آنها کارکنا. نمایند های

 .پاداش داد و نزد دیگران ا  آنها تقدیر و تشکر کرد

 مدیریت  مان تضمین می کند که هیچ کارمندی بیش ا  اندا د بار مسئولیت را بر گردن ندا د. مسئولیت : زمان

 .ها باید بین کارکنان یکسان باشد

 توسط مدیریت ارشد ار یابی شودمشارکت کارکنان باید لحظه به لحظه : ارزیابی. 

  

 دسترسی به دانش .3

 سی به اطالعات ستر سی : د سیر شان د کارکنان باید براحیی به اطالعات مرتبط و مورد نیا  برای انجام وظایف

داشریه باشرند. سرا مان ها باید برنامه های آمو شری مخیلف را طراحی کنند و بطور پیوسریه مهارت های فعلی 

 .ند و آنها را با دانش و پیشرفت های جدید آشنا سا ندکارکنان را ارتقا ده

 کارکنان بجای اینکه به تنهایی کار کنند، باید تشویق به کار تیمی شوند: کار تیمی. 

 کارکنان را تشویق به تسهیم اطالعات با یکدیگر نمایید: تسهیم دانش. 

  

 بهینه سازی نیروی کار .4



 مدیریت ارشرررد باید فرایندهای کاری کارکنان را برای تحقق حداکبر بهرد وری، بخوبی تعریف و : فرایند کاری

 .مشخ  کند

 سا مان باید شرایط کاری فوق العادد برای کارکنان فراهم سا د سپس ا  آنها انیظار بهیرین نیایج : شرایط کاری

 .داشیه باشد

 دهند پاسخگو باشند. در قبال کار ا  آنها تعهد بگیریدافراد باید نسبت به کاری که انجام می : پاسخگویی. 

 سیخدام سیعداد باید تضمین کنند که کاندیداهای مناسب را برای پست های مناسب : ا کارکنان مسئول جذب ا

 .اسیخدام می کنند

 عملکرد کارکنان باید بخوبی اندا د گیری و مدیریت شود: مدیریت عملکرد. 

  

 یادگیری .5

 ضویق به مطرح کردن ایدد های سا مان با: نوآوری سیقبال کند. کارکنان باید ت ید ا  ایدد های جدید و نظرات ا

 .نوآورانه و جدید نمایند که برای سا مان ار ش خلق می کند

 آمو ش ها باید کاربردی و مرتبط باشد و مهارت های کارکنان را هدف گیری نماید. هرگز صرف داشین : آموزش

 .ی طراحی نکنید، برنامه ها باید باعث ارتقا کارکنان و سا مان شودبرنامه آمو شی، برنامه ا

 کارکنان باید ا  برنامه های رشد و توسعه شغلی در سا مان آگاد باشند: توسعه شغلی. 

 همه سا مان باید برای یادگیری و پیشرفت آر ش قائ  باشند: یادگیری. 

 

سا سرمایه ان شران های مدیریت  شدد پی سا مان باید حداکبر تالش خود را هر پنج عنوان بیان  شوند که  نی محسوب می 

کند تا آنها را در سررا مان محقق سررا د.  یرا تحقق هرکدام باعث افزایش بهرد وری کارکنان و در نییجه ک  سررا مان می 

سییبای به اهداف خرد  شکوفایی کارکنان موجب د سعه مهارت ها و  سانی با تو سرمایه ان شران های مدیریت  و شود. پی

 .کالن سا مان می شود

 


