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مدیریت منابع انسانی
و

انگیزش نیروی انسانی

مجاهدیانمهدی دکتر محمد 

1401پاییز 



مدیریت

درمادی و انسانی منابع مؤثر و کارآمد فرآیند به کارگیری 
است که برای برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل 

.دستیابی به اهداف سازمانی صورت می گیرد

برنامه 

ریزی

سازماندهی

بسیج منابع

و امکانات

هدایت و 

سرپرستی

کنترل



اثربخشی و کارایی در مدیریت

اثربخش و کارآمد
هدفها تحقق می یابند و   
منابع به طور مطلوب به  

کار گرفته می شوند

اثربخش و ناکارآمد
قدری اتالف منابع وجود 

دارد

ناموثر وکارآمد
منابع تلف نمی شوند   
ولی اهداف نیز تحقق   

.نمی یابند

ناموثر و ناکارآمد
منابع اتالف می شوند و 
هدف ها تحقق نمی یابند

زیاد

کم

اثربخشی در 
کسب هدف

کارایی در استفاده
از منابع

خوبضعیف



(کارگزینی)بسیج منابع و امکانات 

:شامل
(مدیریت مالی)تامین منابع مالی و سرمایه ای •
(مدیریت منابع انسانی)ارزیابی، انتخاب و پرورش مدیران و کارمندان •
(مدیریت لجستیک)تامین مواد و وسایل •
تامین و استفاده از منابع حقوقی و مقرراتی•



هدایت

استانسانیتشکیالتهدایتمدیریت،نهفتهمفهوم.
تاسارتباطاتوانگیزش،رهبریبخشسهشاملمدیرهدایتوظیفه.
وانهداوطلبصورتبهآن هاکهنحویبهزیردستانبهنفوذهنر:رهبری

.دهندانجاممعینیاهدافچارچوبدررافعالیت هارغبترویاز



قدرت رهبری

قدرت مقام-1

سایهدرکهفردی.ببردبهرهآنازمی تواندخودخاصموقعیتبودنداراعلتبهمدیرکهاستابزاری«مقامقدرت»
.داردمقامقدرتکند،ترغیبخاصیکارانجامبهرادیگرافراداست،قادرخودسازمانیمقام
وذاشتهگتأثیرخودمرؤوسانبرتامی سازدقادررهبرنقشدررامدیرکهقانونازناشیتوانایی:قانونیقدرت

.دهدجهترفتارشانبه
بهخشیجهت ببرایایشانتنبیهیاومرؤوسانبهمعنوییامادیپاداشاعطایتوانایی:تنبیهوپاداشقدرت

.استسازمانیاهدافتحققمنظوربهآنانرفتار



قدرت رهبری
قدرت شخصی-2

باافرادهکمی گذاردتأثیرگونه ایبهنیروهادرآنوسیلهبهرهبرکهاستعاملی«شخصیقدرت»
درتقگیرد،میزیردستانازراقدرتشکهفردی.نمایندپیرویواطاعترااوفرمانرغبت،ومیل

.داردشخصی

:شخصیقدرتانواع
.الگوومرجععنوانبهدیگرانوسیلهبهرهبرقبولازناشیتوانایی:بودنمرجعقدرت•
نافذدیگرانبررااوکهاستشخصکاردانیوتخصصازناشیقدرت:تخصصیقدرت•

.سازدمی

رااوانمی توشود،کارکنانانگیزشجهت دهیبهمنجر«مقامقدرت»ازاستفادهباصرفاًکسیاگر
رهبرهبباشد،«شخصیقدرت»دارایوکندنفوذپیرواندروندربتوانداگرامانامید،موفقمدیری

.شدخواهدتبدیلنیزموثرمدیریو



مدیریت منابع انسانی



مدیریت منابع انسانی

ارزشمندترینمدیریتدرمنسجموراهبردیرویکردی(HRM)انسانیمنابعمدیریت•
اهدافشبهراسازمانآنان،جمعیوفردیتالشکهانسان هاییاست،سازماندارایی

.می رساند
روینیپرورشوتربیتاستخدام،انتخاب،شناسایی،را،انسانیمنابعمدیریتکلی،طوربه•

.کرده اندتعریفسازماناهدافبهرسیدنمنظوربهانسانی
شکوفا انامککردنفراهمسپسوبالقوهاستعدادهایشناسایینخست،انسانیمنابعمدیریتنقش•

.استعدادهاستسازی



منابع انسانیاهمیت مدیریت 

اوفردبهمنحصرنقشوانسانیعاملاهمیت•
سازماندروظایفسایربهنسبتوظیفهاینبودنجدید•
محیطشدنپیچیده تروسریعتحوالتوتغییر•
کارنیرویروزافزونتوقعات•

انسانینیرویترکیبدرشدهایجاددگرگونی های•



منابع انسانیوظایف مدیریت 

مشاغلطراحیوتحلیلوتجزیه-1
دارد؟نیازدانشیومهارت هاچهبهوداردوظایفیچهشغلهر
ارکشرایطوالزممهارت هایودانشدیگر،مشاغلباشغلآنرابطهشغل،مسئولیت هایووظایفخالصهشرح
منطقیومنسجمسیستمیکدرآن هاسازماندهیومشاغلشناسایی
دستمزدوحقوقسیستمطراحیدرگاماولین

:مراحل•
شغلتحلیلوتجزیه
شغلشرحتنظیم
شغلاحرازشرایطتنظیم
شغلطراحی



تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل 

:شغلتحلیلوتجزیه•
وقایعثبتمتخصصان،نشستگروهی،مصاحبهپرسشنامه،مصاحبه،مستقیم،مشاهده:روش ها
:شغلشرحتنظیم•
شغلجایگاهتصویب کننده،نگارش،تاریخشغل،شرحنویسندهسازمانی،پستکدشغل،عنوان)شغلشناسنامه

(حقوقحداکثروحداقلشغل،رتبهوپایهمستقیم،سرپرستعنوانسازمانی،مراتبسلسلهدر
شغلخالصه
اداریارتباطات
مسئولیت هاووظایفشرح
اختیارات
عملکردمعیار



تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل 

:شغلاحرازشرایط•
تحصیالت
تجربیات
تخصصیدوره های
قضاوتقدرت
ابتکار
تصمیم گیریتوان
فیزیکیمهارت های
مفاهیمانتقالدرمهارت
روانیروحیخصوصیات
چشممانندپنجگانهحواسازیکیاندازهازبیشاستفادهبهنیاز



تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل 

:کاربرد•
کارمندیابی
انتصابوانتخاب
آموزش
ایمنی
عملکردارزیابی
دستمزدوحقوق
شغلطراحی



منابع انسانیوظایف مدیریت 

انسانینیرویبرنامه ریزی-2
چهابکارمند،تعدادچهبهخوداهدافبهنیلبرایکهمی کندمعینسازمانآنوسیلهبهکهاستفرآیندی

.داردنیاززمانیچهدرومشاغلیچهبرایمهارت هایی،وتخصص
نیازموردانسانینیرویتامینبرایبرنامه ریزی

:مراحل•
سازماندرانسانینیرویموجودیتعیین
سازمانآتیاهدافبررسیومطالعه
(آتیاهدافبهتوجهبانیروبرایتقاضا)انسانینیرویبهسازماننیازبرآورد
(خارجیوداخلیمنابعاز)انسانینیرویعرضهبرآورد
اساسآنبرسازمانپرسنلیسیاست هایتعیینوانسانینیرویتقاضایوعرضهمقایسه



منابع انسانیوظایف مدیریت 
کارمندیابی-3
دادنانجاموسازماندرعضویتبرایبالقوه ایتواناییمی رسدنظربهکهکسانیآنوسیلهبهکهاستفرآیندی

.می شودفراهمسازمانسویبهآنهاجذبموجباتومی گردندشناساییدارند،رامحولوظایف
:مراحل•
سازماننیازموردنیروینوعوتعدادتعیین
شغلشرحنوشتن
شغلاحرازشرایطتعیین
کارمندیابیمنابعومراکزشناسایی
کارمندیابیروشانتخاب
کاردرخواستفرم هایبررسی
مقدماتیمصاحبهبرگزاری
شرایطواجدافرادازفهرستیتهیه



کارمندیابی

کارمندیابیمنابع•
سازماندرموجودنیروهایازاستفاده:داخلیمنابع(الف
خارجیمنابع(ب
آگهی
کاریابیموسسات
آموزشیمراکز
اعضاتوصیهومعرفی

مستقیممراجعه



منابع انسانیوظایف مدیریت 
استخداموانتخاب-4
،هستنددارامشاغلاحرازبرایراشایستگیبیشترینکهکسانیاستخداموانتخابیافتن.

:مراحل•
(برخوردوشخصیتظاهر،بررسی)(اولیهغربال)مقدماتیمصاحبه
(فردیاطالعاتبررسی)کاردرخواستفرمتکمیل
(دروغ سنجیشناسی،خطکار،شبیه سازی)استخدامیآزمون هایبرگزاری
(تخصصی)جامعمصاحبه
متقاضیسوابقبررسی
پزشکیمعاینه
نهاییتصمیم گیری



منابع انسانیوظایف مدیریت 
کردناجتماعی-5
شدهآنواردکهسازمانیدربارهراکافیوالزماطالعاتجدید،فردآنوسیلهبهکهاستفرآیندی

ادهدمطابقتاوضاعباراخودآن،رفتاریالگوهایوهنجارهاارزش ها،قبولباومی کندکسباست
.می روداوازانتظاریچهوبکندبایدچهکهمی آموزدو
عضوهبومی کندکسبراالزمدیدگاهومهارتدانش،وارد،تازهفردآنوسیلهبهکهاستفرآیندی

.می شودتبدیلسازمانبرایموثروموفق
انجامهکاستکاریازبیشتربسیارفرد،توانایی هایکهاحساساینتازه وارد،کارمندانخصوصدر

.استسازمانترکعاملمهم ترینبی محتواست،یابی اهمیتاوشغلکهفکراینومی دهد
وبتمثاطالعاتدادنوواقعیاتتشریحبیجا،انتظاراتیاتوهماتایجادازجلوگیریراهمهم ترین

.استمشاغلمتقاضیانبهسازماندرفعالیتوکارشرایطوشغلماهیتدربارهمنفی



در اجتماعی کردن افرادسطوح تغییر 

(در کوتاه مدت-دشواری کم )تغییر در دانش فرد -1
تغییر در نگرش فرد-2
تغییر در رفتار فرد-3

(در بلند مدت-دشواری زیاد )تغییر در رفتار گروهی -4



منابع انسانیوظایف مدیریت 
مدیرانتربیتوکارکنانآموزش-6
باتوانندبکهطوریبهآن هاپرورشوتربیتوکارکناناستعدادهایوتوانمندی هاشناختفرآیند

.برآیندآتیمسئولیت هایوفعلیوظایفعهدهازشایستگی
:مراحل•
آموزشینیازهایتشخیص
آموزشیاهدافتعیین
آموزشروشانتخاب
آموزشیدورهبرگزاریبرایبرنامه ریزی
آموزشیدورهارزیابی



منابع انسانیوظایف مدیریت 
عملکردارزیابی-7
وررسیبموردرسمی،طوربهومعینزمانیفواصلدرکارکنانکارآنوسیلهبهکهاستفرآیندی

.می گیردقرارسنجش
آنانردعملکبهبودبرایانگیزهایجادطریق،اینازوآن هابهپاداشاعطایوقویکارکنانشناخت

.استعملکردارزیابیاصلیعللجملهازکارکنان،سایرو
استکاریشرایطوتالشمهارت،مسئولیت،مشاغل،عملکردارزیابیدرموثرمتغیرهای.
:مراحل•
شودمشخصعملکردارزیابیازهدف.
شودتعیینعملکردارزیابیاستانداردهای.
می روداوازانتظاریچهوبکندبایدچهکهشودتفهیمفردبهشده،وضعاستانداردهابهتوجهبا.
می شوداندازه گیریمربوطهشغلدرفردواقعیعملکرد.
می شودمقایسهعملکرداستانداردهایبافردواقعیعملکرد.
آیدعملبهاصالحیاقداماتتامی شودگذاشتهمیاندرفردبامقایسهاینازحاصلنتایج.



منابع انسانیوظایف مدیریت 
پاداشسیستمطراحی-8
متعارفوعادیحددرمحولوظایفانجامخاطربهیامی دارددریافتسازمانازفردکهپاداشی

حیسطدروظایفانجامخاطربهیاومی شود،نامیدهدستمزدیاحقوقصورتایندرکهاست
ادهفوق العمزایایعنوانبهپاداشازصورتایندرکهاستکاریعادیاستانداردهایازباالتر

.می شودصحبت
سازماندرپاداشاعطایوتخصیصدیگر،عبارتبه.باشداثربخشوکارابایدپاداشسیستم

.سازدممکنسازمانبرایرابازدهحداکثرکهباشدگونه ایبهباید
بهوطمشرپاداش،اعطایکهگرددطراحیطوریبایدسیستمراستا،ایندرقدماولینعنوانبه

براییمکانیسمعنوانبهپاداشازبهره گیریکهاستصورتایندرتنها.باشدموثرعملکرد
.استکارسازکارکنان،درانگیزهایجادوتشویق



انواع پاداش

درونیپاداش-1
می دهددستافرادبهکارانجاماثربرکهاستخوبیاحساسمعموال.
یافتشدرانتظاراوکهاستپاداشیتنهامی کند،احساسخودکاردرستانجامازفردکهرضایتی

.داردرا
جه،نتیدرودارداوخودوجوددرریشهفرد،فعالیتوحرکتدرونی،انگیزهوجودخاطربه:مزیت

.می رسدحداقلبهوادارد،حرکتبهرااوکهسرپرستیوناظردخالتوحضوربهنیاز
بیرونیپاداشبامقایسهدرآنکمهزینه:مزیت



انواع پاداش درونی

کاررساندنانجامبهاحساس
شایستگیولیاقتاحساس
کاردراستقاللوعملآزادیاحساس
آرامشورضایتاحساس
بودنکمالورشدبهرووبودنمفیداحساس
تصمیم گیری هادرمشارکت
بودنمسئول
جالبوجذابکارانجام
وظایفتنوع



انواع پاداش

بیرونیپاداش-2
آن،افتدریبرایمکانیسم هاییوشرایطایجادباواستسازمانمسئوالندستدرابزاریووسیله

.می دهندسوقمطلوبجهتدرراکارکنانرفتار
استنقدیپرداختبیرونی،پاداشرایج ترین.
ویتصمیم گیرهمچنین،وسازمانیمقرراتوقوانینازمجموعه ایتابعاوالبیرونی،پاداش های

سازمانرایبسنگینیهزینه هایدرونی،پاداشخالفبرثانیا.استمسئوالنوسرپرستانقضاوت
.دارددربر

سهمنسبتهبشایسته،وپرتوانکارکنانکهباشدشدهطراحیطوریبایدبیرونیپاداشسیستم
.باشندداشتهبیشتریدریافت هایدارند،سازماناهدافپیشبرددرکهبیشتری



انواع پاداش بیرونی

غیرنقدیبیرونیپاداش(الف
مدیرشخصیسلیقهبهدکوریبابزرگدفتر
ابهتپرشغلیعنوان
مخصوصمنشییادفتررییسداشتن
تکالیفووظایفانتخابحق
کاریگروهوهمکارانانتخابحق
گرفتنقرارستایشمورد



انواع پاداش بیرونی

نقدیبیرونیپاداش(ب
فظحخاطربهبیشترپرداختزندگی،هزینهوتورمخاطربهحقوقافزایش)سازماندرعضویت

(التتحصیودانشگاهیدرجهبودندارامزایا،سایروبیمهسود،درکارکنانکردنسهیمنیروها،
سازماندرحضورزمان
ارشدیت
تخصص
کاردشواری
تصمیم گیریوقضاوت
عملکرد



پاداش بیرونی بر اساس عملکرد

بهبتوانآنلهوسیبهتاباشدداشتهوجودسازماندردقیقبسیارعملکردارزیابیسیستمیکباید
.استپاداشدریافتسزاوارعملکردینوعچهکهکردمعلومدرستی

استارزندهومهمکسیچهبرایپاداشیچهکنندتعییندرستیبهبتوانندبایدسازمانمسئوالن.
باشدعینمومعلومکامالپاداش،دریافتوبهترعملکردمیانارتباطچگونگیکارکنانبرایباید.
آنهاخوبکردعملکهباشندمطمئنکارکنانتاباشندداشتهاعتمادخودسرپرستبهبایدکارکنان

.ماندنخواهدباقیپاداشبی



مدل پورتر و الولر در تعیین رابطه میان عملکرد، پاداش و رضایت

رضایتپاداش،عملکرد،،(انگیزه)تالش:اصلیمتغیرهای



انگیزش

انگیزه
.می کندوادارفعالیتانجامبهراانسانکهدرونیحالتی•

.اهدافبهرسیدنبرایبسیارتالشانجامبرایاشتیاق•
طورهباهدافبهدستیابیجهتراآنومی بخشدنیروراشخصرفتارکهفرآیندهایی•

.می نمایدهدایتمستمر



انگیزش و رفتار



اهمیت انگیزش

(کارکنانبهره وریافزایشطریقاز)سازمانتوانمندسازی•
کارکنانرضایتمندیوماندگاری•
خالقیتایجاد•
مشتریانرضایتجلب•



(هرم مازلو)پنج سطح مختلف در سلسله مراتب نیازهای انسان 
فیزیولوژیکینیازهای-1

داشتیدهعقمازلو.خوابوغذاسالمت،مثلدارند،ضرورتبقاادامهبرایکههستندنیازهاییاساسی ترینوابتدایی ترینشاملنیازهااین
.نمی گیرندقراراولویتدرنیازهابقیهنشوندبرآوردهاین هاتازیراهستندنیازهامراتبسلسلهدرنیازهاغریزی ترینواساسی تریناین هاکه
امنیتینیازهای-2

بهتمایلازاستعبارتامنیتینیازهایازنمونه هایی.نیستندفیزیولوژیکینیازهایاهمیتبهامّادارنداهمیتبقابراینیزامنیتینیازهای
.محیطمقابلدرسرپناهیوپزشکیبیمهثابت،شغلداشتن

اجتماعینیازهای-3
اساسیامنیتی،نیازهایوفیزیولوژیکینیازهایازکمترنیازهااینمازلوعقیدهبه.استعاطفهوعشقخاطر،تعلّقوابستگی،شاملنیازهااین

مذهبیولیمحاجتماعی،گروه هایدرعضویت.می کندکمکنیازهااینارضاءبهخانوادگیروابطوعاطفیوابستگیدوستانه،روابط.هستند
.دارداثریچنیننیز
احترامینیازهای-4

بهنیازلشامنیازهااین.می یابدفزاینده ایاهمیتشدن،واقعاحترامموردبهنیازاجتماعی،وامنیتیفیزیولوژیکی،نیازهایارضاءازپس
.می یابدانعکاس،پیشرفتواجتماعیشناختشخصی،ارزش هایموفقیت،حسنفس،عزتاحترام،درکهاستچیزهایی

خودشکوفایینیازهای-5
عالقه مندوشخصیرشدبهعالقه مندخودآگاه،هستندافرادیخودشکوفا،انسان های.استمازلومراتبسلسلهدرنیازهاسطحباالتریناین
(مشکالتحلمهارت،خالقیت،اخالق،معنویت،).خودبالقّوهتوانائی هایارضاءبه



هرم مازلو



انگیزش

:انگیزشیعوامل
کوششرسیدنمقصدبهدراعتقاد
جذابومطلوبنتیجهبهکوشششدنختمدراعتقاد
سوددرمشارکتسیستم هایایجاد
بیرونیپاداش
درونیپاداش
پاداشبودنمنصفانهاحساس



رابطه پاداش و انگیزش
فتارروعملکرددرتاثیرینباشد،باارزشومهمکارمندبرایپاداشاگر:پاداشاهمیت•

ونیگوناگومتنوعپاداش هایبایدپاداشسیستم.(مازلوهرماساسبر)داشتنخواهداو
.باشدباارزشومهمسازمان،درعضویبرایآن هاازکدامهرکهگرددشاملرا

ملکردعکاهشیاافزایشبامتناسبراپاداشمیزانیامقداربتوانباید:پاداشانعطاف•
سالنمونهکارکنانبهجایزهاعطایمانند.دادتغییرموثر،

وارزشرفتنبینازیاکاهشباعثپاداش،یکمکرراعطای:پاداش(دفعات)فراوانی•
ودخاهمیتوارزشبی آنکهکهگرددطراحیپاداشیسازماندرباید.می گرددآناهمیت

.نموداستفادهآنازدفعاتبهبتواندهد،دستازرا
سازمان،افرادسایرهمچنینوفردخودبرایکهاستموثرپاداشی:پاداشآشکاری•

(پاداشاعطایبرایتبلیغاتانداختنراهبه).استملموسومشهود



رابطه پاداش و انگیزش
هزینه هایکاهشنتیجهدروکارکنانکاراییافزایشپاداش،اعطایازهدفاگر:مناسبهزینه•

.بودخواهدغیرمنطقیپرهزینه،پاداش هایاعطایباشد،عملیاتی
:منصفانهتوزیع•
کنانکاراگرکهطوریباشد،صنعتواجتماعدرمتعارفحددربایدپاداش:پاداشبیرونیبرابری

ایند،نممقایسهدارند،مشابهسازمان هایسایردررامشاغلهمانکهکارکنانیباراخودسازمان،یک
.استشدهرفتارانصافوعدلباآن هاباکهیابنداطمینان

تبعیضینماینداحساسکهمی داننددرستراپاداشسیستمهنگامیکارکنان:پاداشدرونیبرابری
افتدریمشابه،عملکردوکاربرایاشخاصونداردوجودکارکنانسایروآن هامیانپاداشتوزیعدر

.دارندمشابه



انگیزش
:کارکناندرانگیزشایجادخصوصدرنکاتی

ازتفاوتمواقعیتولیاست،پولدهندهانگیزشعنصرمهمترینکهمی کنندتصورمدیران•
.استآن

.نمایندتوجهکارکناننظراتبه،انگیزش دهندهعواملخصوصدرمی بایستمدیران•
اثرهترینبشوند،همراهخالقیتوصفاسادگی،باوقتیودارندنمادینتاثیرمعمولیجوایز•

.داشتخواهندرادهندهانگیزش
.کندبرابرچندراجوایزتاثیرتواندمیجوایزاهدایشیوه•
.کنندانتخابشخصاًرانمونهکارمندخود،بینازدهیدامکانکارکنانبه•
ند،دهتوسعهخوددررامختلفمهارت هایتاکندکمککارکنانشبهبیشترمدیرهرچه•

.بمانندوفادارشرکتبهآن هاکهداردوجودزیادتریاحتمال



انگیزش
:کارکناندرانگیزشایجادخصوصدرنکاتی

رداختپبهنسبتکارمندانبرایبیشتریارزشسالدریکجاصورتبهپاداشپرداخت•
.داردماهیانهپاداش

طرح،...ومرخصی هابیمه ها،انواعهمچونمعینوثابتمزایایاعطایجایبهاستبهتر•
مفراهرامتنوعمزایایازمجموعه ایسازمانآن،اساسبرکهگرددارائه"سرویسسلف"

رزشابرایشانآنچهمعینی،حداکثرتاآنها،میانازکهمی دهداجازهکارکنانبهومی آورد
خواهدانپذیرامکمزایاوحقوقازمتنوعیترکیبترتیببدین.نمایندانتخابداردبیشتری

.بود



تیمیانگیزش و کار 

.نیستتواناترماهمه یازماازیکهیچاماتواناترنددیگربعضیازماازبعضی



منابع انسانیوظایف مدیریت 

ارائهوسازمانمختلفواحدهایمیانهماهنگیایجاد)سازمانتوسعهورشدبهکمک-9
(سازمانبیشترتوسعهورشدبرایسازندهومفیدپیشنهادات

(کارگریسندیکاهایوسازمانمیانوساطت)کارگریروابطمدیریت-10
کارکنانرفاهوایمنیسالمتی،بهداشت،سیستمطراحی-11
انجاموانضباطیمقرراتوقوانینوضعطریقازانضباطونظمبهمربوطاقداماتانجام-12

مقام،تنزل،(تعلیق)موقتانفصالکتبی،اخطارشفاهی،تذکرهمچونانضباطیاقدامات
کارکناننامطلوبرفتاراصالحبرای...واخراجمزایا،وحقوقکسر
بگیرانمستمریوبازنشستگیکارافتادگی،ازبهمربوطاقداماتانجام-13
مزایاودستمزدحقوق،سیستم هایطراحی-14
انسانیمنابعمدیریتاطالعاتیسیستمطراحی-15
کارکنانشکایاتیاخواسته هابهرسیدگیبرایسیستمیطراحی-16



منابع انسانینتیجه عملکرد مناسب مدیریت 

بیشترکاراییوتولید•
کارکنانکاریزندگیکیفیتافزایش•
سازماندرمطلوبومساعدجویایجاد•



45


