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 مسئول( )نویسنده2اتیعبداهلل زاده کر فرزانه،  1محمد مهدی مظفری

 mozaffari@soc.ikiu.ac.irاستادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، 
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 دهیچک

ی با توجه به سیر تکوینی و جایگاه مدیریت منابع انسانی در جهان امروز ، فلسفه مدیریت منابع انسانی کامال روشن می گردد که اوال بایست

ابع انسانی در جهت پذیرش اهداف مشترک سازمانی ایجاد گردد و دوما نیل  بله اهلداف سلازمانی و     هماهنگی های الزم بین سازمان و من

 منابع انسانی راتضمین می کند به این دلی  مدیریت منابع انسانی را فرآیند شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیلروی انسلانی  

 تیل در گلرو فعال  یقلات یتحق یسازمان هلا  ژهیسازمانها به و تیصاحبنظران معتقدند که موفق ه اهداف سازمانی تعریف کرده اند.جهت نی  ب

بله   یابیدسلت  یخود، برا یبه خواستها دنیتحقق بخش یوخالق است که با اطالع از اهداف سازمان در راستا زهیانگ یدارا ،یکارکنان راض

افراد را از قلوه بله فعل      یها یمساعد، توانمند یطیمح جادیاهند بود با اخو ادرق رانیصورت مد نی. چرا که دراندینما یمهم تالش م نیا

شود، سلس  شلدت گرفتله و پل  زا      یکند آغاز م ینخست با شتاب یریادگیشده که  هینکته تک نیبرا یریادگیندیدر فرا یدرآورند. از طرف

از حد زمان، آرام  شیشدن ب یخواهد شد. طوالن  یخود نا یریادگیزمان فرد به حداکثر  نیکند، درا یم  یم کنواختیبه حالت  یمدت زمان

آن است که بلا   یکیسازمانها  کیاستراتژ فیاز وظا نیرا به دنبال خواهد داشت. بنابرا یا دهیکار را سبب شده ومشکالت عد یکنواختیارام 

 ریبوجودآورند. گردش مشلاغ  از جملله تلداب    کارکنان یهاییاستعدادا و توانا ییشکوفا یبرا ییفضا طیمتناسب با شرا یها کیتکن یریادگی

مختلف به طور مشروط  یها زهیکارکنان درمشاغ  گوناگون با انگ ییاست که موضوع آن با جابجا یمنابع انسان تیریدر  حوزه مد یتیریمد

 یعنل ی یمنلابع انسلان   تیرینظلام ملد   یا فهیانجام شود در سه بعد وظ حیصح یزیچنانچه با برنامه ر ریتدب نی. اردیپذ یانجام م ییو اقتضا

 بیل و معا ایل گلردش مشلاغ ، مزا   فیل مقاله ضلمن تعر  نیباشد. درا دیتواند مف یسازمان م یانسان یرویو کاربرد موثر ن ینگهدار ،یبهساز

 بیان گردیده است. یقاتیتحق یآن همراه با تجارب شرکت ها یاحتمال

 بهبودکلیدواژه: مدیریت منابع انسانی، گردش شغلی، 
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 قدمهم

 یمحسوب م یقاتیتحق یبقاء وتوسعه سازمانها جادیعام  ا نیو موثرتر نیتر یاصل ن،یبه عنوان برتر یانسان یرویدر آغاز هزاره سوم، ن

 یرویکه از ن ی. واضح است وقترندیگ یو.... قرار م یتکنولوژ ه،یو دستگاهها، سرما زاتیچون تجه یعناصر یبعد یشود و در رده ها

 یمد نظر قرار م زیدانش واطالعات روز و..... را ن ت،یوتفکر، عام  خالق شهیعوام  مرتبط با آن همچون اند دیآ یم انیسخن به م یانسان

توان به سرعت  یکه آن را نم یا هیاست ، سرما ییسازمانها نیچن هیسرما نیاحراز شغ  بزرگتر طیکارآمد و حائز شرا یانسان یروی. نمیده

را با آنان دارند ظاهر  یسازگار نیشتریکه ب ییخود را در پستها یاست که کارکنان بتوانند استعدادها نیکرد. نکته مهم ا نیگزیوسهولت جا

با سوابق مرتبط  ریعدم استقرار فرد درمشاغ  غ  یکه به دل یی. چه بسا استعدادهاونددیپ یبوقوع نم یسازگار نیکنند. متأسفانه همواره ا

رهگذر بروز کرده و اهداف را تحت الشعاع قرار  نیکه از ا یشغل یها یتینارضا زانیاست و چه م فتهبه هرز ر ،یو التیوعالقه و تحص

است .  یقاتیتحق یسازمانها ژهیحرکت اصالح شود به سود وصالح سازمانها بو نیو از هر نقطه که ا یدرهر مقطع زمان کنیداده است، ل

 تیریمد یاز آغاز نهضت ها ر،یدو قرن اخ یکیآنها در  یو توجه به نکات مثبت و ومنف تیریمد یها یتکام  تئور ریس یبررس

 ییآن است که اگرچه تخصص گرا انگریدر سازمان ب یاقتضا و ادغام یها یو ... تا کاربرد تئور یی، رفتارگرا کینئوکالس ک،یم،کالسیقد

مکرر به منظور  یها یگذار هیوحذف سرما نهیدروقت وکاهش هز یدانش ومهارت کارکنان شده و باعث صرفه جوئ ،ییکارآ شیموجب افزا

را به دنبال  یو دلزدگ یحوصلگ یو ب یتواند خستگ یکار م یکنواختیگردد، معهذا  یم تهایومسئول فیدر کنترل وظا  یاشتغال و تسه نیتأم

در  ند،یخود جستجو نما یشغل یجالب تر کردن زندگ یرا برا یگرید یشوند راهها یم ریاگزکارمندان ن یطیشرا نیداشته باشد. در چن

فوق االشاره  یایبه لحاظ مزا ییتوجه صرف به تخصص گرا شرفتهیو پ یرو در جوامع صنعت نی. از اابدی یسازمان کاهش م ییکارآ جهینت

 یناش التکنند بر مشک یم یسع یگردش شغل ای ییتنوع گرا یتئور یریبا بکارگ نینو یسازمانها رانیقرار گرفته و مد دیمورد شک وترد

 .دیوجود آه انجام کار ب یمطلوب برا هیکارکنان بکاهند تاروح یبرا یشغل یکنواختیآمده و از  قیفا ییاز تخصص گرا

 مفهوم مدیریت منابع انسانی

جهان امروز ، فلسفه مدیریت منابع انسانی کامال روشن می گردد که اوال بایستی با توجه به سیر تکوینی و جایگاه مدیریت منابع انسانی در 

هماهنگی های الزم بین سازمان و منابع انسانی در جهت پذیرش اهداف مشترک سازمانی ایجاد گردد و دوما نی  به اهداف سازمانی و 

یند شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی منابع انسانی راتضمین می کند به این دلی  مدیریت منابع انسانی را فرآ

 جهت نی  به اهداف سازمانی تعریف کرده اند.
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. فرآیند مدیریت منابع انسانی1شکل 

 

 تاریخچه پیدایش و نقش مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی را در واقع جنبه انسانی مدیریت بوده و مهمترین عام  در ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات و ارائله خلدمات در سلازمان    

بکار می رود. مدیران منابع انسانی کسانی هستند که مسائ  مربوط به نیروی انسلانی در یلک سلازمان را جهلت تلامین و تحقلق اهلداف        

سازمانی پیگیری می نمایند . برای اولین بار دانشمندانی همچون هنری مایول و رابرت اون در کتابی تحت عنلوان فلسلفه   سازمانی و افراد 

صاحبان صنایع برای مدیریت بیان نمودندکه در هر سازمانی توجه به انسان و تخصصهای او از عوام  موثر در اداره امور سازمان می باشلد.  
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شمندانی چون تیلر ) پدر مدیریت علمی ( فلسفه مدیریت علمی و افکار پرسنلی را تقویت نمود. در ادامه مدیریت پ  از این دانشمندان ، دان

ود که منابع انسانی آلتون مایو یک محقق استرالیایی ، استاد دانشگاه هاروارد آمریکا در واقع بنیانگذار نهضت روابط انسانی و جامعه شناسی ب

 مطالعات هاثورن در شرکت وسترن الکتریک انجام داد. مطالعات خود را تحت عنوان

 وظایف مدیر منابع انسانی 

  برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی 

 .تجزیه و تحلی  مشاغ  بطوری که ویژگیهای هر یک از مشاغ  مشخص گردد 

  نظارت بر استخدام در سازمان 

 کارمند یابی یعنی شناسایی افراد واجد شرایط 

  کارکنان جدید و جایابی آنانتسهی  ورود 

 طراحی سیستم اطالعاتی منابع انسانی 

 آموزش کارکنان 

 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 

 طراحی سیستم حقوق و دستمزد 

 طراحی سیستم پاداش 

 طراحی سیستم ایمنی و بهداشت 

 طراحی سیستم رسیدگی به شکایات 

 

 اهداف مدیریت منابع انسانی

 هدف بشرح ذی  برای مدیریت منابع انسانی وجلود   4 "ای انسانی در سازمان می باشد که معموالافزایش کارایی از طریق نیروه

 دارد که عبارتند از :

 هدف اجتماعی : احساس مسئولیت نمودن در مقاب  نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان آن 

 ن و حداکثر استفاده از تخصص هاهدف سازمانی : احساس مسئولیت نمودن در مقاب  اهداف سازما 

      هدف وظیفه ای : احساس مسئولیت نمودن در مقاب  وظایف و مسئولیتها که بر عهده واحد املور اداری سلازمان گذاشلته شلده

 است.
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  هدف اختصاصی : یعنی احساس مسئولیت نمودن در قبال اهداف شخصی کارکنان سازمان در راستای تامین اهداف سازمان 

 

 یمنابع انسان و یشغل گردش

پرسن   یفیاست که سطح ک نیاعتقاد برا شرفتهیپ یدر سازمانها رایشود، ز یمحسوب م زیانواع آموزش ن نیاز مهمتر یکی یگردش شغل 

کار همراه با  نیح یآموزشها یشود مثال در موسسات ژاپن یکارحاص  م نیآموزش ح قیامر از طر نیباشد وا یم تیعام  موفق نیمهمر

 یتیکار چندان اهم طیخارج از مح یشود و به آموزشها یمحسوب م رانیمحور آموزش مد نیتر یاصل نوانگردش مشاغ  به ع کیتکن

منابع  یبهساز یروش برا نیتر یومنطق نیتر جیو را ردیپذ یدر مشاغ  مختلف صورت م ییجابجا قیآموزشها از طر نیشودا یداده نم

شده تحت عنوان ) کارراهه( صورت  یقسمت براساس برنامه زمان بند کی دردر مشاغ  مختلف  افراد ییروش جابجا نیاست. درا یانسان

صورت  ییشود، مجدداً انتقال و جابجا یم  یگرفته و به متخصص آن شغ  تبد ادیرا  یاصل یآن کارمند درهر شغ  مهارتها یو ط ردیگیم

انتقال  نمرحلهی. پ  ازاردیصورت گ یافق ییو جابجا دهم سطح خود آشنا شو یمشاغ  افق ریتا فرد با سا ابدی یگرفته و آنقدر تداوم م

باشد و مدت  یمتفاوت م یشغل ریهر نوع مس یمراح  برا نیاست گردش کار در ا یهی. بدردیگ یصورت م گریبه قسمت د یافراداز قسمت

 40او به مرز  ادی یم انیفرد پا یو گردش شغل ییجابجا یمعموالً وقت یژاپن یدهد. در سازمانها یم صیبه خود تخص زیرا ن یزمان متفاوت

 یبا ارزش ریکسب شده مد یحاص  ازگردش در مشاغ  مختلف و تخصص ها ومهارتها اتیپ  با استفاده از تجرب نیو از ا دهیرس یسالگ

 کیکنت نیا تیعلت موفق کنیل کنندیم هیتوص ایسراسر دن یکارشناسان گردش مشاغ  را در سازمانها دیآ یسازمان به حساب م یبرا

کنند  یدرک م یخود را در استخدام مادام العمر داشته و بخوب یانسان یروین یموسسات نیچن رانیمث  ژاپن آن است که مد ییدرکشورها

 دگاهی. درحال حاضر در دندینما یرو در مقاب  آن مقاومت نم نیو ازا ردیگیشده در جهت پرورش آنان صورت م یطراح یکه آموزشها

 یواشراف آنان به اهداف سازمانها بها م یاز ک  نگر رانیمد یدهند، به برخوردار تیاهم ییآنکه به تخصص گرا از شیب دیجد یتیریمد

 یم  یتبد Generalist کیشدن به  رینکته توجه و عم  کرده اند در ژاپن هر فرد قب  از مد نیبه ا یوجه نیها به بهتر یدهند. ژاپن

داشته  ییسازمان نقش بسزا یاستراتژ نیتوانند در تدو یم رایهستند ز دیمهم ومف اریبس ازمانهاس یک  نگر برا رینان مدشود. از نظر آ

 Generalist ک  نگر رانیمتخصص به مد رانیمد  یتوان تبد یرا م یتیریاز محسنات گردش مشاغ  در سطوح مد یکیباشند. درواقع 

 (1373: 55 ،یاسیس ریدانست ) م

 یقاتیتحق یدرسازمانها یگردش شغل یایمزا  

 :گرددیم یطبقه بند  یبه شرح ذ سازمان ها گردش مشاغ  در  یایمزا یبطور کل   

 تیپست ) ارشد یهمکاران( وارتقا بر مبنا انی) کسب احترام در م تیارتقا براساس موقع ریانعطاف پذ یارتقا ستمیس کی جادیا 

 ی(سازمان
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 واحدها نیامور ب انیجر یوهمانگ  یتسه جتاًیارتباط و نت یرسم ریغ یشبکه ها یریدر شک  گ  یتسه 

 آنان یپژوهش یتهایو رشد قابل یانسان یروین یتوسعه مهارتها  

 ینیجانش یبا هدف کاربرد درطرح ها آت دیکارشناسان در مشاغ  جد یابیارز 

 ییتخصص گرا یژگیو یدر محققان بجا ییک  گرا هیروح جادیبرا دیتأک 

 یتنوع شغل جادیا قیدر محققان از طر تیخالق هیروح تیتقو 

 سازمان ییکارآ شیافزا جهیو در نت ینسب یشغل تیرضا نیتام زش،یانگ جادیا 

 محققان یوخستگ یاختالالت روح زانیکاهش م 

 یخدمت درون سازمان نیح یبرقرار آموزشها  یتسه 

 یبعد یسمتها یتصد یآماده نمودن کارشناسان برا 

 متخصصان ییجابجا قیاز طر یقاتیتحق یواحدها ازیمورد ن یانسان یروین نیتأم 

 در مح  کار،گسترش شبکه ارتباطات، بهبود  یکارکنان، بهبود روابط انسان هیروح شیافزا ،یگروه یریگ میتصم هیروح جادیا

 ....با کارکنان و تیریروابط مد

 طرح گردش مشاغل یموفق اجرا یها نمونه

و   یقاتیسازمانها عمدتاً تحق نیدرآنها گزارش شده است. ا یاز گردش شغل یموفق اتیوجود دارند که تجرب ایدردن یمختلف یسازمان ها   

در  ییکهایتکن نیچن یریبکارگ یتواند راهگشا یسازمانها م نیرااز گردش مشاغ  د یکسب شده ناش اتیتجرب یمعرف .باشند یم یدیتول ای

 .کشور باشد یقاتیتحق یسازمانها

 کیو به صورت  یانیم تیریدر سطوح مد یانسان با هدف بهسازی منابع 1369های ایرانی در سال از شرکت  یکیگردش مشاغ  در 

شرکت  نی. از آنجا که ساختار ارفتیچند نفر از صاحبنظران انجام پذ یوقت شرکت ومشارکت فن ریمد یبه سرپرست یدانیم یشیآزما قیتحق

به شرح  ینوع سازمانده نیا بیپروژه به منظور کاهش معا نیا یشده است اجرا یسازمانده (Functional) یا فهیوظ ستمیدر اساس س

 :دیآن محرز گرد یو ضرورت اجرا یطراح  یذ

 قسمتها نیب یمشکالت  درهماهنگ جادیا -الف     

 و گسترش آن یا فهیبر اهداف وظ دیتأک -ب   

 ارتقا یبرا رانیدر پرورش مد تیمحدود -ج   

 ارباب رجوع تیکاهش رضا -د   
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 ینظر خواه کیماهه آغاز شد و پ  از  4مدت  کی یقسمتها برا یو روسا رانینفر از مد 20 ییبا جابجا 1368طرح فوق از خرداد    

 ،یامور ادار یکه در گردش مشاغ  جابجا شدند عبارت بودند از: روسا ییقسمتها یو روسا رانی. مددیگرد دیتمد گریماه د 4 یبرا یشفاه

 یامور انبارها، تدارکات داخل ت،یفیفروش، پژوهش، کنترل ک یمهندس ،یخدمات فن ،یبهره بردار شگاهها،یپاال ریمد ،یابیبازار ،یامور مال

شد  یو کارشناسان طراح دیسوال با نظر اسات کیو یس یحاوو یپرسشنامه ا قیتحق نیا یاثربخش زانیسنجش م یبرا .یوتدارکات خارج

 نیا ینکات مثبت و منف یعوام  آن به طور کل  یو تحل هیو تجز  یکه با تکم دیفوق ارائه گرد رانیاز مد کیبه هر  یینها میو پ  از تنظ

 :نمود هتوان خالص یم  یطرح را به شرح ذ

 طرح مثبت نکات – الف

 با کسب تجارب و  یریگ میو بهبود تصم یهماهنگ  شیموسسه و افزا گرید یبا مسائ  ومشکالت قسمتها رانیمد ییناآش

 رشد آنان نهیفراهم آوردن زم جتاًیو نت دیآموختن مطالب جد

 رانیانتصاب بهتر مد ینقاط ضعف وتنگناها برا ییشناسا تها،ینهفته، قابل یبروز استعدادها 

  یرسم ریغ یسازمانها تیوهدا زهیانگ شیکار، افزا یکنواختیکاهش 

  (یریپذ سکی) ر یریرپذییتغ هیروح جادیشدن مشاغ  وا یاز انحصار یریجلوگ 

  از مشاغ  یمجدد بعض یدر طراح راتییانجام تغ یشرکت وحت یمناسب در سازمانده راتییتغ یها، روش ها هیبهبود رو 

 دیجد ریمواجه شدن با مد یکارکنان برا یها برا زهیفرصتها وانگ جادیا 

  گریدادن به مشاغ  د تیاهم زیکاهش تعصبات نسبت به شغ  و ن 

  اهداف شرکت یشدن قسمتها در راستا نهیبه 

  رشد کارکنان( یپر قدرت ) برا ریمد کیاز اتکا کارکنان به  یریجلوگ 

  توجه به فرهنگ حاکم بر سازمانها طرح گردش مشاغ  با یمثبتدر جامعه نسبت به اجرا ینگرش جادیا 

 ینکات منف -ب

 رانیوذهاب مد ابیمشکالت در ا جادیا 

 نیشاغل یاحساس موقت بودن شغ  برا 

 یشغل تیاحساس عدم امن 

 یریگ جهیدر نت ریتأخ 
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 یقاتیموسسات تحق و یگردش شغل

ها،  تیفعال تیماه ،یساختار سازمان یاز  جمله نحوه سازمانده یبه عوام  متعدد یسازمان بستگ کینظام گردش مشاغ  در  یاجرا 

 رینبوده و امکان پذ حیسازمانها صح هیکل یبرا کسانیمدل  کیدارد. لذا ارائه  یمنابع انسان رتیمسائ  مد ریو سا یابیارتقا، ارزش یروشها

قرارداده و پ  از آن نسبت به   یو تحل هیبه دقت سازمان مورد نظر را مورد مطالعه وتجز تیریضرورت دارد کارشناسان مد هباشد،بلک ینم

 یمدل مورد نظر ) درهر سازمان( ضرورت دارد سطوح اصل یاست در طراح حیزم به توضال .ندی( اقدام نماییمدل مناسب ) اقتضا یطراح

مد  تیسازمانها از نظر نوع فعال یکار تیماه زی( ون1378: 45 ،یبهرنگ ( ) اسکات، ترجمهیو عال یانیم ،یسازمان طبق نظرتامسسون ) فن

 :نمود یبند میرا به دو رده مختلف تقس ارمانتوان  کارکنان شاغ  در هر س یاساس م نی. براردینظر قرار گ

 یکیزیف یرفع خستگ یسطح برا نیسازمان اشتغال بکار دارند، گردش مشاغ  درا یدیتول ای یکه در سطوح فن یکارکنان  (

 یتهایکه فعال یمشاغل یچرخش بر رو قیاز کار از طر یناش یکاهش فشار روان زیکار ون یکنواختیاز  یری( فرد و جلوگیجسمان

از هفته انجام  یبخش ایاز روز  یبصورت قسمت ینوع گردش شغل نی. معموالً اردیپذ یمطلبد صورت  یرا م یمتفاوت یجسمان

 یوبرا رندیگ یم یطبقه جا نیاجرا و.... دارند بعضا درا ،ینظارت، کنترل، بازرس ات،یعمل د،یتول تیکه ماه ی. مشاعلدیریپذ یم

نوبت  ،یهوا، استرس حرارت یحجم کار، دما دا،) مث  سروص یکیزیف طیدرآنها الزم است که شرا یگردش شغل ریمس نییتع

تا  ردیو....( بدقت مورد سنجش قرار گ یمطلوب جسمان طیشرا ،ی،خطرات دستگاه یکار فتیکند ش ای عیسر راتییتغ ،یکار

)  یانسان یطمهندسیافت کارنشود. شرا ای یصدمه به و جادیموجب ا دیجد راتیینوع مشاغ ، تغ نیا یهنگام چرخش فرد بر رو

کار،حرکات بدن از  تیوملزومات شغ ، کم التیامکانات، تسه ط،یمح ییروشنا زانیمد نظر واقع شود وبه م دیبا زی( ن یارگونوم

 .ابعاد مختلف و ...توجه شود

 نوع  نیاشتغال دارند. ا یریگ میو تصم یبه امور فکر شتریداشته و ب تیسازمان فعال یعال ای یانیکه در سطوح م یکارشناس

 رانیدتوسعه و بهبود نگرش کارشناسان و م یدرآنها با هدف اصل یو گردش شغل کنندینم جابیا یکیزیخاص ف تیمشاغ  فعال

 ی،طراح یزیبرنامه ر تیکه ماه ییتهای.فعالردیپذ یانجام م کسالیمدت شش ماه تا  کیمورد نظر با  یسمتها یرو ییبا جابجا

 یقاتی. درموسسات تحقرندیگ یطبقه قرار م نی.... دارند معموال درا و آموزش محاسبه، ،یاستانداردساز ، یوتحل هیتوسعه، تجز

 یمحقق برا کی گریمستتر دارند، به عبارت د ددرخو یفوق را به نحو یها تیهمه فعال باًیتقر یپژوهش ای یمشاغ  کارشناس

به برآورد  یشگاهیآزما یها تیوهنگام فعال ردیرا بکار گ  یو تحل هیو تجز یزیاصول برنامه ر دیخود با یانجام پروژه ها

آورد  یرو یبزرگتر به طراح اسیتوسعه آنها در مق یبرا قاتیتحق دنیرس جهیبسردازد و پ  از به نت یومحاسبه و استاندارد ساز

 آموزش ) تبادل اطالعات با همکاران وانتقال آموخته ها وتجارب ( موثر است ندیدر همه مراح  فوق فرآ
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 کشور یقاتیتحق یگردش مشاغل در سازمانها ییروش اجرا 

و  یدلبستگ ژهیما به و یباشد که باتوجه به فرهنگ حاکم بر سازمانها یمهم م اریگردش مشاغ  در کشور بس قیاز طر یوسعه منابع انسانت

تواند  یصورت م نیا ریدرغ ردیانجام پذ اطیبا احت ستیبا یآن م یاجرا یشغل تیاحساس تزلزل درامن زیتعصب کارکنان به شغ  خود و ن

 یبرا نیگردد و سازمان دچار تعارض ناملوب شود. بنابرا تیریناهمسو با مد یرسم ریغ یگروهها  یاز جمله تشک یمشکالت وزمنجر به بر

  یگردش شاغ  تشک تهیتحت عنوان کم یسطوح عال رانیمتشک  از متخصصان ومد یا تهیدر سازمان کم ستیبا یم ستمیس نیا یاجرا

 :باشد یحذف م ایرد قاب  اضافه موا یبرخ یقاتیفهرست کرد، البته برحسب نوع سازمان تحق  یذ رحتوان به ش یرا م تهیگردد. اقدامات کم

 :را مورد توجه و دقت قرارداد ریموارد ز دیکار با نیانجام ا یبرا: یلیطرح جامع و تفص کی طراحی – الف

 اهداف گرد مشاغ  نییعت 

 آن ریو نظا یشغ ، دانش شغل تیمشاغ  از ابعاد رسته، رشته،رده، ماه  یوتحل هیوتجز ییشناسا 

 گردش مشاغ  جبران گردد قیرود از طر یو نکات ضعف سازمان که انتظار م ازین نییتع 

 ( یوعال یانی،م ی) فن یسطوح سازمان نییتع 

  ( به کسالهیتا  6فرصت  کیبا  ییگردش بصورت جابجا ایو  یهفتگ ایروزانه  ،ی) مثال ساعت یمناسب گردش شغل وهیش نییتع

 یشگاهیو نوع مدت انجام پروژه  ها وخدمات آزما یقاتیتناسب سطوح وعملکرد سازمان تحق

  وارائه راه ح  مناسب ییواجرا یمشکالت اجتماع ینیب شیپ 

 بدست آمده در سازمان یشغل یبا توجه به فرصتها یگردش بصورت مورد. 

 :را در نظر داشت رینکات ز دیقسمت با نیدرا  :گردش مشاغ ینظارت براجرا -ب

 داوطلبانه یحالتها یبرا یخال یاعالن سمتها 

 عالقمند نیپرسشنامه وانجام مصاحبه با محقق یطراح 

 یآماده نمودن پژوهشگران جهت گردش شغل یمناسب قب  از شغ  برا یبرنامه آموزش نیتدو 

 ییجابجا 

 نظارت برحسن انجام کار 

 طرح یدر اواسط اجرا ینظر سنج 

 :است یضرور ریانجام اقدامات ز ییدر مرحله نها :یانجام گردش شغل یانیاقدام پا -ج

 آن یآمار  یو تحل یینها ینظر سنج 
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 یآت یبرنامه ها یو طراح یقبل یبازگشت کارکنان به سمتها ژهیبه و ستمینظرات جهت بازخور به س یبررس 

 یریگ جهینت

آنان گردد.  یکار هیروح تیکارکنان باعث تقو دیتواند ضمن توسعه د یاست که م یتوسعه منابع انسان یاز روشها یکیگردش مشاغ  

که به صورت حساب شده وهدفمند  یدرصورت یباشد ول یانتصاب و ارتقا نم ع،یترف یاعطا ،ییگردش مشاغ  جابجا یاز اجرا یهدف اصل

حرکت  ریمس یطراح یوحت یوتوسعه ا یزشیاز عوام  انگ کیبه موارد فوق وهر  حیصح یابیدست یبرا وثرتواند کمک م یاجرا شود م

گردد   نییتع یو... درنظر گرفته شود،سطوح سازمان یساختار ،یطیمح ،یگردش مشاغ  ضرورت دارد عوام  فرهنگ یغ  باشد. دراجرامشا

 داده شود. صیشخمناسب گردش مشاغ  ت وهیش ط،یشرا  یو تحل هیو با تجز

 منابع و ماخذ 

 پاتریک. ج.بیلو؛ راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک؛ترجمه ،17، ص 1376منصور شریفی کلویی، نشر آردین، تهران . 
 جیمز دبلیو واکر؛برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی؛ ترجمهخدابخش داشگرزاده، انتشارات موسسه نشر فرهنگی زند، چاپ

 .5، ص 1375اول، 
 منوریان، عباس؛ فرایند برنامه ریزیاستراتژیک؛ فصلنامه مدیریت10تشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره دولتی، ان پاییز

67، ص 1369
 ،57،ص1375سعادت، اسفندیار؛ مدیریت منابع انسانی؛ انتشارات سمت، چاپ اول.
  استراتژیک برای منابع استراتژیک؛فصلنامه دانشزارعی متین، حسن، برنامه ریزی 17مدیریت، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ،

66، ص 71تابستان 
 پیرس و رابینسون؛ برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک؛ ترجمهسهراب ،1380خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب، چاپ دوم ،

 307ص 
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