
 

 
 باسار کار خارجی ً داخلی

 ً  
 

 رابطو آن با استزتژی ساسمان



اس آوجا کً مىابع اوساوی با ارسضتزیه عامل تُلیذ می باضذ یکی اس 
.مٍمتزیه بزوامً ٌای ساسماوی ،بزوامً ریشی مىابع اوساوی است  

 

بزوامً ریشی ویزَی اوساوی با تخمیه تعذاد َ وُع کارکىان مُرد 
ویاس،می تُاوذ جذب،گشیىص،آمُسش،بزوامً ریشی ضغلی َ سایز 

.فعالیت ٌای دیگز را بٍتز بزوامً ریشی کىذ  



 بزنامو ریشی نیزًی انسانی

فرایند مستمر و سیستمی تجزیه وتحلیل نیازهای نیروی انسانی یک 

سازمان در شرایط متغیر و بهبود خط مشی پرسنلی برای دستیابی 

.به اثربخشی سازمانی در بلند مدت است  

 

 

برنامه ریزی منابع انسانی بر این باورمبتنی است که کارکنان مهمترین 

اساسا به هماهنگ کردن منابع با نیازهای .منبع استراتژیک سازمانند
.شرکت در بلند مدت مربوط می شود  



امروزه تغییر چشم گیری در برنامه ریزی منابع انسانی رخ 

داده است و آن این است که منابع انسانی در تدوین 

راهبردهای شرکت نقش بزرگی بر عهده گرفته است،بدین 

وسیله مدیران بعد از بررسی نقاط ضعف و قدرت داخلی 

آن را با فرصت ها و تهدیدات موجود در خارج متعادل می 

کنند بعد از آن با توجه به استراتژی های تفسیر شده برای 

سازمان،نوع و تعداد نیروی مورد نیاز سازمان را تعیین 
.می کنند  



باسار کار داخلی                     باسار کار خارجی                                   

 

متعٍذاوً                             پیماوکاراوً          (باسدي)کىتزل محصُل  

 

پذراوً                               ثاوُیً            (رفتار)کىتزل فزایىذ  



از تقاطع بازار کار داخلی و کنترل بر محصول به :استراتژی متعهدانه

.مدیریت فاقد درک کامل از فرایند است.دست می آید  

از تقاطع کنترل محصول با بازار کار خارجی :استراتژی پیمانکارانه

در .نامید“سیستم مبتنی بر مهارت”استرمن این پدیده را .بدست می آید
.سازمان های مجازی از این استراتژی استفاده می شود  



از تقاطع کنترل بر فرایند و بازار کار داخلی :پدرانه استراتژی

افرادی را استخدام می کند که دارای رفتار .بدست می آید

.مشخص باشد و هیچ خدشه ای به فرایند تولید نزنند  

از تقاطع کنترل بر رفتار و از بازار کار :ثانویه استراتژی

سازمان هایی که کار های تکراری .خارجی تامین می شود

.دارند و هزینه هایش در سطح پایین است  

 



 تامین نیزًی انسانی

.فرایند پیوند دادن افراد با شغل ها  

بیر تامین نیروی انسانی را فرایندی دانسته که بر جریان ورود 

افراد به داخل،در درون و خارج از سازمان نظارت می 

.کند  

در واقع تامین نیروی انسانی در بر گیرنده همه مسائلی است 

که سازمان می کوشد با استفده از آنها به ترکیب نیروی کار 
.شکل دهد  



 فزاینذ تامین نیزًی انسانی

 برنامه ریزی

 نیروی انسانی

 تجزیه وتحلیل

 شغل
 انتخاب و  جذب

 انتصاب

 انتقال

 ارتقاء

 آموزش

 تنزل

 بهبود

 استعفاء

 بازنشستگی

 اخراج

 فوت



 داوطلبان و کارکنان

 اعالن شغلی

 موجودی مهارت ها

 انتقال و ارتقاء

 مراجعه مستقیم

 آکهی وخبر

 دفاتر استخدامی

 ...و



 منابع جذب ً تامین نیزًی انسانی

 منابع داخلی سازمان

 منابع خارجی سازمان

(:ساخت نیروی انسانی)منابع داخلی    

منظور از این منبع کارکنانی هستند که در حال حاضر در سازمان 

کارکنان موجود پست های خالی را از طریق .مشغول به کارند
.ترفیعات،پیشرفت ویا انتقال پر می کنند  



 ًیژگی ىای باسار کار داخلی

محدود کردن رقابت شغلی به کارکنان کنونی -  

ارتقاء از درون سازمان با توجه به سابقه کار وشایستگی -  

تقویت آموزش و دورههای آموزش ضمن کار -  

ایمنی شغل -  



 اعالن شغلی

:اٌذافی کً در ایه رَش مذیزان دوبال می کىىذ  

 

  فزاٌم ساخته فزصت رضذ َ بٍبُد بزای کارکىان

  فزاٌم ساخته فزصت بزابز بزای پیطزفت ٌمً کارکىان

 بٍبُد َ پیطزفت کارکىان افشایص یافتً َ ٌشیىً کارمىذ یابی کاٌص 

.یابذ  



 مٌجٌدی ميارت ىای قابل استفاده

 

 

 

این مهارت ها از طرف نیروی انسانی برای سازمان شناسانده 

.نشده است  

.استفاده از سیستم اطالعات مدیریت نیروی انسانی  

کارکنان با کیفیتی که به اعالن شغلی جواب نداده اند شناسایی 

.گردنند  



 انتقال ً ارتقاء

یکی دیگر از منابع داخلی تامین نیرو ،انتقال داخلی یک  -

کارمند از یک پست تخصیص یافته قبلی به یک پست بال 

.تصدی جدید با همان رتبه و گروه شغلی است  

انتقال نوعی گردش شغلی است -  

ترفیع ،تغییر پست یک شخص به پست بالتصدی باالتر  -

.است  



 مزایای جذب از داخل

 

افزایش امید کارکنان به آینده خود در سازمان و در 1.

 نتیجه احساس همبستگی و عالقه بیشتر به کار

 کاهش نارضایتی شغلی2.

 جذب از داخل کم هزینه تر از جذب از بیرون3.

 کاهش ریسک و خطر وارد شدن افراد ناشناخته4.

آشنا بودن کارکنان فعلی با خصوصیات و خطی مشی 5.

 های سازمان



 معایب جذب از داخل سازمان

 

 

 عدم ورود افکار و عقاید تازه به سازمان1.

 دانش و تخصص جدید به سازمان وارد نمی شود2.

جلوگیری از ورود عناصر جوان و فعال در سازمان که 3.

 .باعث کاهش تحرک کارمندان داخل سازمان خواهد شد

 



(خزیذ نیزً)منابع کار خارجی  

در صورتی که استراتژی سازمان تمایز باشد و نیاز به نیروی 

متخصص داشته باشد یا اینکه سازمان در حال گسترش و توسعه 

باشد منبع داخلی جوابگوی نیاز های سازمان نمی باشد و کارمند 

 .یابی و تامین نیرو از منابع خارجی انجام می شود

 



 ضیُي ٌای تامیه ویزَ اس خارج یا خزیذ ویزَ

 مراجعه مستقیم داوطلبان استخدام
 کم هزینه می باشد1.

 افراد مربوطه تمایل به کار در سازمان دارند2.

 

 موسسات کاریابی
 موسسات کاریابی خصوصی

 

 موسسات کاریابی دولتی

 

 



 اگٍی َ تبلیغ

 .این روش متداول ترین طریقه جذب نیروی انسانی است

 در این روش باعث پیدا شدن تعداد زیادی متقاضی می شود

در این روش رسانه ها می توانند از اهمیت فوق العاده ای 
 برخور دار باشند



بزای اثز بخش تز کزدن آگيی بو چنذ نکتو بایذ تٌجو 
 کزد

 وسیله ارتباط جمعی که مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

 ساختار یا جمله بندی آگهی



 ساختار آگيی

گرفته شده از (AIDA)کلمه که از ابتدای کلمه 4در این میان 

 .اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

•Attention 

•Interest 

•Desire 

•Action: برای اطالعات ”یا “امروز تماس بگیرید”استفاده از جمالتی مثل

مکاتبه نمایید افراد ..... با کدپستی ““تماس بگیرید 630061بیشتر با شماره 
 .را وادار می کند سریع اقدام کنند



 فواید و مشکالت انواع وسایل تبلیغاتی

:روزنامه  

زمان انتشار کوتاه،قابلیت تغییر اندازه آگهی،متمرکز بودن انتشارات در :فواید

 مناطق جغرافیایی خاص

وقتی شرکت می خواهد جذب به منطقه خاص محدود نباشد ،وقتی :زمان استفاده

.مخاطبین و مناطق مختلف پراکنده باشند  

:مجالت  

مجالت تخصصی به گروههای شغلی می رسند،کیفیت چاپ باال،بعلت :فواید

.نگهداری و بایگانی شدن مجالت،آگهی ها چند بار خوانده می شود  

چاپ آگهی ممکن است مدت ها طول بکشد:اشکاالت  

وقتی شغل تخصصی است،وقتی برنامه جذب مستمر است:زمان استفاده  

 

 



 :رادیو و تلویزیون

قابلیت انعطاف به طور خالق،موضوع استخدام را به طور موثر :فواید

 .تری نسبت به آگهی ها بیان می کند

تنها پیام های خالصه و غیر پیچیده امکان پذیر است،ایجاد و :اشکاالت

 .تولید اگهی دررادیو و تلویزیون پرهزینه است

هنگامیکه تاثیر زیاد و نیروی انسانی سریع مورد نیاز :زمان استفاده

 .یک تبلیغ سریع می تواند به طور کلی منطقه پوشش می دهد.است

 :تابلوی اعالنات در کنار خیابان

تعداد زیادی افراد را مورد مخاطب قرار می دهد،افراد در رفت و آمد به آن :فواید

 .توجه می کنند

 .زمان زیادی باید منتظر ماند تا نوبت برسد:اشکاالت

هنگامی که تعداد زیادی پرسنل مورد نظر است و انتظار می رود این :زمان استفاده
 .نیاز طوالنی باشد



 دانشگاهها  و مراکز آموزشی

در مشاغلی که نیاز به نیروی متخصص فنی و پیچیده دارندو 

 .سطح خاصی از تحصیالت مد نظر باشد

 

 بحث مهم در اینجا مطلع کردن افراد از

 انتظارات سازمان و شغل

 

 



 

 انجمن های حر فه ای

گروههای حرفه ای مهندسین ،حسابداران،مدیرانو مربیان 
غالبا در اجالس های ساالنه خود از امکانات استخدامی و 

 .مشاغل خالی به اعضای خود اطالعاتی می دهند

 

 

 

 کارمندیابی با توصیه مستخدمین موجود

کارکنان موجود با استفاده از آگهی های سازمان آشنایان خود 
 که شایستگی دارند را معرفی می کنند



 

 جذب نیرو از طریق اینترنت

 از نظر هزینه به صرفه است•

 دوره عمر تبلیغی زیادی دارد•

 از نظر پاسخ متقاضیان زمان بر نیست•

 

 



 

 کارگران موقت

 

استفاده از کارگران پیمانکاری و به استخدام در آوردن آنها 

استفاده از این استراتژی مزایایی دارد که از آن جمله می 

توان به آشنا بودن متقاضیان با سازمان اشاره کرد و هزینه 

 . آن نیز پایی می باشد

 

 



 وتیجً گیزی

امروزه منابع انساني با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر 

سازمان و منبع اصلي زاینده مزیت رقابتي و ایجادكننده قابلیتهاي 

اساسي هر سازمان است پس یكي از عمده تریـــــن برنامه ریزیهاي 

در این میان تناسب بین . سازماني، برنامه ریزي منابع انساني است

استراتژی های سازمان و استراتژی های منابع انسانی اهمیت فوق 

هر سازمان با توجه به نوع استراتژی و کنترل مورد .العاده ای دارد

نیازش استراتژی خاصی از منابع انسانی انتخاب می کند که این 

استراتزی ها عبارت است از استراتژی پدرانه،متعهدانه،پیمانکارانه 
 .و ثانویه


