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 مدیریت منابع انسانی

 

ترین نَضَعات ٍ دغدغٌ  ترین ٍ پرجَش بحث عدالت ٍ اخالق در نحیط کار، یکی از نًو انرٍزى 
يا،  تر شدن فراینديا ٍ ٍظایف، ساختار سازنان فکری بسیاری از ندیران است ٍ با پیچیدى

مدیریت منابع  شَد ٍ در این نیان نقش تر نی يا نیز نشکل بر آن مدیریت ٍاحديا...،
يای ستادی سازنان با پیش از پیش  ترین بخش ترین ٍ اساسی عنَان یکی از نًو بٌ انسانی
يای اخالقی،  يا، پرداختن بٌ اخالق ٍ ارزش ٍتحلیل رفتار سازنان کنندى خَايد بَد. در تجزیٌ تعیین

ٍز از قبیل تقاضا، فرٍش، تَلید ٍ  ی نَقعیتتهان یکی از الزانات است. اگر بٌ يایی کٌ در طَل ر
نَاقص نحصَل ٍ سایر رخداديای رٍزانٌ فکر کنیو، خَايیو یافت کٌ خطايای اخالقی در تهام 

يا  يا نشترک ٍ در نسائل جانعٌ انرٍزی، انری رایج است اگر بٌ فضای کاری بسیاری از سازنان آن
گذارند ٍ در نَاقعی  ٌ کارنندان ٍ زیردستان خَد احترام نتقابل نهینگاى کنیو، بسیاری از ندیران ب

يا برخَرديای غیرعادالنٌ  کٌ سازنان شرایط ایدى الی ندارد، کارکنان را نقصر تلقی کردى ٍ با آن
 کنند. نی

 

  

: ندیریت ننابع انسانی بٌ نفًَم شناسایی، مدیریت منابع انسانی نقش اخالق در
 باشد. ننظَر نیل بٌ ايداف سازنان نی ، تربیت ٍ پرٍرش نیرٍی انسانی ٍ بٌاستخدام انتخاب،
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گَیی در سازنان است،  پذیری ٍ پاسخ بری کٌ آرنان اٍ نَآٍری، انعطافدر اقتصاد رقابتی انرٍز، ري
يای نعنَی  باید تأکید خَد را از افزایش کارایی ننابع نادی، بٌ اثربخشی ننابع انسانی ٍ دارایی

يایی ٍ درک رفتار، نگرش  يا ٍ سیستو يا، شیَى بًرى ديد. ندیریت ننابع انسانی، اشارى بٌ سیاست
نان را تحت تأثیر قرارنی ديد. با فشار نحیط داخلی ٍ خارجی، ندیریت ننابع ٍ عهلکرد کارک

يای خَد را از ٍظایف عهلکردی ٍ اداری نانند گزینش ٍ پاداش، بٌ يهاينگی  انسانی، فعالیت
شدن بٌ یک شریک رايبردی در  يای خَد با ايداف رايبردی سازنان، برای تبدیل عهلکرد ٍ فعالیت

، نیروی انسانی است. شریک رايبردی بَدن بٌ این نفًَم است کٌ کارکرد سازنان گسترش دادى
قادر بٌ ایجاد اثر نثبتی بر عهلکرد سازنان باشد؛ ٍ نظرات کارنندان جدید، افزایش آشفتگی 

، نَجب شد استخدام يا، رقابت جًانی ٍ اصالحات رايبردی در قانَن اقتصادی، تغییر ارزش
 ٌ یکی از ٍاحديای اساسی برای نَفقیت سازنان شَد.ندیریت ننابع انسانی تبدیل ب

  

 

  

نباحثی يهچَن عدالت اقتصادی، صداقت کاری، تبعیض، اننیت ٍ حقَق کارگر نَضَعات اخالق 
يای اخیر در رابطٌ با نباحث  اند. پژٍيش شدى يستند کٌ در رابطٌ با ندیریت ننابع انسانی نطرح

یابند.  رٍز در عهل افزایش نی خَبی نشان داد نسائل نرتبط با نیرٍی انسانی رٍزبٌ اخالقی بٌ
يا بر اساس  ٍکار، از زنانی کٌ سیستو ندیریت شرکت هیت رايبردی نسائل اخالقی در کسباي
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نفعان )نشتریان،  يای ذی خَبی پاسخگَی تهام نیازنندی نسائل اخالقی تعریف شد ٍ تَانست بٌ
ٌ است. داران ٍ رقبا( باشد، افزایش کارکنان، سًام  یافت

  

 

  

ٌ،  حل ، ارائٌ راىمدیریت منابع انسانی رٍیکرد ندرن بٌ يای عهلی، يهچَن: گزینش، آنَزش ٍ تَسع
باشد. اعهال ٍ  يای کارا نی ارزیابی عهلکرد ٍ پاداش ديی برای بًبَد نسائل اخالقی ٍ فنَن ٍ رٍش

تَجًی تحت تأثیر فراینديای کلی ندیریت ننابع  صَرت قابل ٍکار بٌ د نسائل اخالقی در کسببًبَ
 انسانی است.
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