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خدمات اجتماعی و مدیریت منابع انسانی
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در این مقاله به ارائه خدمات اجتماعی از طریق دولت ها و ارگان ها وسازمان هاو نقش مدیریت منابع انسانی در تحقق
بهتر این خدمات برای نیروی انسانی در سطح جامعه و همچنین سازمان های بزرگ و کوچک پرداخته شده است و
همچنین تاثیرات مستقیم این حمایت ها بر موفقیت سازمان ها برای دسترسی به اهداف تعیین شده نیز اشاره شده است
زیرا بررسی هایی انجام شده است که با استناد به تحقیقات پیشین انجام شده بوده که به صورت مروری برای شناخت
 نتایج، اهمیت این قبیل حمایت ها چه در سطح جامعه و در چه سطح خرد تر در سازمان ها و ارگان ها انجام شده بود
حاکی از ان بود که خدمات اجتماعی ارایه شده و همچنین سیاست های حمایت کننده از افراد و منابع انسانی به صورت
 بسیار مهم و تاثیر گذار بوده....  در سطح جامعه و سازمان و... ح مایت های مالی ارائه وام های بدون بازده یا کم بهره و
.است و ارایه درست و صحیح این قبیل حمایت ها باعث افزایش کارایی در سطح جامعه و سازمان میشود

حمایت اجتماعی، رفاه اجتماعی، مدیریت منابع انسانی،منابع انسانی،  خدمات اجتماعی:واژههای کلیدی
Review:
This article provides social services through governments, agencies, and organizations and the
role of human resource management in better achieving these services for human resources at
the community level as well as large and small organizations, as well as the direct impact of
these support on success. Organizations have also been noted for achieving their goals, as studies
have been conducted based on previous research that provides an overview of the importance of
such support, both at the community level and at a lower level in the organization. The organs
were done, The results showed that the social services provided as well as the policies that
support individuals and human resources in the form of financial support, providing loans
without return or low interest rates, etc., at the community and organization level, etc. It has
been important and effective, and providing such support properly and efficiently increases the
efficiency of the community and the organization.
Keywords: Social services, human resources, human resource management, social welfare, social
support
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مقدمه
جهان پیوسته ابستن حوادث مختلف بوده هست ،چه طبیعی و چه

ابتدا فهرستی از عناوین تهیه و چکیده آنها مورد بررسی قرار گرفت.

ساخته دست بشر  ،حوادثی که برخی ریشه در عقاید و فرهنگ

سپس مقاالت مرتبط با موضوع اصلی ،وارد فرآیند پژوهش گردید.

رایج در جامعه د اشته اند و برخی نیز حاصل فراموش کردن بخشی

رفاه اجتماعی و ابعاد انسانی آن

از فرهنگ و سنت های گذشته  ،همواره در طول تاریخ گرو های
اسیب پذیر در سطح جوامع بوده اند که نیاز به حمایت داشته اند

رفاه اجتماعی تعبیری اســت معطوف به وضعیت اقتصادی،

حال این حمایت یا به طور دایم و یا به طور موقت و دوره ای صورت

اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انســانی و مســئولیت پذیری

گرفته است ،این حمایت ها از ابتدا در بین نوع بشر بوده است اما

افراد جامعه ،در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیها ،از اهداف آن

ممکن است نوع و ابعاد ان متفاوت باشد ،برای این امر در گذر زمان

اســت .خدمات رفاهی اشــاره به حالتی از سالمت ،شادی ،سعادت،

سازمان های مختلفی تشکیل شده است که این سازمان ها هم

خوب بودن و مســاعدتی به ویــژه به صورت پول ،غــذا و دیگر

دولتی وهم غیر دولتی هستند که حوزه فعالیت و منابع تامین مالی

مایحتاج ضروری که بــه نیازمندان ارائه میشود ،دارد.رفاه اجتماعی

برای هر کدام متفاوت و گاه امیخته با هم بوده است ،این حمایت

دارای چهار الگوی زیر اســت :ســنتی ،برقراری مجدد عدالت

ها گاه ممکن است در عرصه گسترده جهانی و یا در سطح یک

اجتماعی ،توســعه اجتماعــی و الگوی جدید جهانــی رفــاه

کشور و یا حتی کوچکتر در درون سازمان ها و کوچک تر صورت

اجتماعی ابعاد مختلفی را دربر میگیرد ،از جمله :بعد زیســتی،

گیرد .امروزه کشور ها در سطح جهان در پی دست یافتن به رفاه

شــامل سـالمت جســمی (در مقابل معلولیت و بیماری)و سالمت

هستند و برای این محقق شدن این باید گروه های اسیب پذیر از

روانی )ترکیب جمعیت ،هرم ســنی ،امید به زندگی ،تغذیــه و،)...

راه های صحیح مدیریت شوند تا از وابستگی صرف در امده و

بعد حقوقی ،شــامل قوانین حمایت از گروههای آســیب دیده و

همچنین میزان وابستگی انها به این قبیل حمایت ها کم شود پس

آســیب پذیر ،قوانین مربوط به کودکان،نوجوانان و زنان ،قوانین

این امر نیاز دارد که این حمایت ها به طریق درست انجام شود ،در

کیفری جزایی در مورد بزهکاری ،جوانان و آســیبهای اجتماعی،

همین راستا و برای این امر بنیان های نظری مختلف ایجاد شده

بعد اجتماعی ،شــامل مســائلی چون امنیت ،مهــارت اجتماعی،

است و راه حل های مختلف ارائه شده است ،پاره ای از این نظریه

فراغت ،اشــتغال ،خانواده ،آســیب اجتماعی ،جمعیت ،گروههای

ها صرفا دولت و حاکمیت را مسئول ایجاد این نوع حمایت ها

در معرض خطر ،از جمله زنان و کودکان و مشارکت اجتماعی ،بعد

دانسته اند و برخی از این نظریه ها خود اشخاص و یا سازمان های

اقتصادی ،شــامل بررسی فقر ،امنیت ،توسعه اقتصادی ،اشتغال،

حمایتی را مسئول این امر دانسته اند ،که امروزه به صورت تلفیق

مسکن ،سیستم پرداخــت یارانه ای ،اقتصــاد خیریه ای و

در اکثر کشور ها به این گونه مسایل پرداخته میشود.

غیرانتفاعی ،عدالت اجتماعــی ،حمایت اقتصادی از اقشار آسیب
پذیر و( ...مجیدی .)1109 ،بــا وجــود ســابقه بیــش از 09

روش شناسی مطالعه

ســال برنامه ریــزی مــدون و قریــب بــه  09ســال پیشــینه

روش شناسی مطالعه تحقیق حاضر براساس مطالعه کتبخانه ای و

تاریخــی در اقدامــات رفاهــی ایــران ،همچنیــن بــا گذشـت

اسنادی ،مرور تحقیقات و مقاالت منتشر شده در این حوزه صورت

بیـش از  09سـال از انقـالب اسالمی کـه شــعار حمایــت از

گرفته است .جستجوی مقاالت با استفاده از کلید واژههای متعدد

مســتضعفین و ایجــاد برابــری و عدالـت را سـرلوحه خـود قـرار

در حوزه خدمات اجتماعی و مدیریت منابع انسانی با مراجعه به

داده بـود ،و مهمتـر از همــه وجــود قانــون اساســی کــه بــا

پایگاههای مگیران و سیویلیکا و سایر پایگاه ها و با هدف واکاوی

اصــول متعــدد خــود همچــون اصــل ، 20دولــت رفاهــی را

مفهوم خدمات اجتماعی و مدیریت منابع انسانی انجام شد .در
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وعــده مــیداد؛هنــوز چتــر ایمنــی به طــور کامــل جامعــه

پوشــش حداکثــری را ندارنــد .مــوازی کاری ســازمانی و

را پوشــش نمیدهــد .چنانکــه شـاخصهایی چـون فقـر شـدید،

فعالیتهـای تکـراری در کنـار سـاختارهای ناکارآمـد سـنتی و

فقـر مطلـق و فقـر نسـبی جمعیـت قابـل توجهـی را متأثـر

کارشناسـی ضعیـف (عاملیتهـا) منجـر بـه پراکندگـی گسـترده در

مینمایـد(خالق پرست و همکاران.)1101،

عرصـه رفاهـی کشـور شـده اســت .فقــدان دســتگاهی کــه
مســئولیت مســتقیم بــر رفــاه کشــور داشــته باشــد و

نبــود یــک ســاختار کارآمــد و متمرکــز رفاهــی منجــر بــه

فقــدان شــفافیت نظـارت دولـت بـر بخـش رفاهـی مشـهود

عدم انســجام و سوءاســتفاده از منابــع رفاهــی موجــود شــده

اسـت .چنیـن سـاختاری نیازمنـد اصـاح اسـت امـا ایجـاد

اسـت .قانـون سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن اجتماعـی نیـز

منفعتهــای فــردی (در ســطح مقامــات ســازمانی و میانـی)

در عمـل و عرصـه اجـرا نتوانسـت ناکارآمــدی تاریخــی

ایـن اصالح سـاختار را تحـت تأثیـر قـرار میدهــد .ایــن منافــع

ســاختاریافته را حــل نمایــد .هرچنـد موسسـات مـوازی

تعــارض بیــن ســازمانها را دامـن میزنـد دولـت چـه قبـل و

دولـت ،نقـش مطلوبـی در ارائــه بخشــی از خدمــات و

چـه بعـد از انقالب نتوانســته بــر منافــع موجــود در ســازمانها

حمایتهــا داشــتهاند امــا در نبــود یــک ســاختار کارآمــد و

غلبــه کـرده و بنیادهـای رفاهـی را تحـت نظـارت درآورد .

متمرکــز رفاهــی مبتنــی بــر اطالعــات بــه روز ،منجــر بــه

سـاختارهای غیـر رسـمی موجـود در سـازمانها کـه پنهـان از

عدمانســجام ،مــوازی کاری ،پراکندگــی و ســوء اسـتفاده از

ارزیابیهـا و نـگاه ناظـران بیرونـی اسـت ،منافــع موجــود و

منابـع رفاهـی موجـود شـده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن موضـوع،

صاحبــان منافــع را حمایــت میکنــد و اجــازه تغییــر

جامعـه ایـران در سـال  31بـه نقطـه بلوغـی رسـید کـه لـزوم

ســاختارها را نمیدهنــد(خالق پرست و همکاران.)1101،

ایـن انسـجام ،در قالـب قانـون سـاختار نظـام جامـع رفـاه و
تأمیـن اجتماعــی بــر عهــده دولــت گذاشــته شــد(الکاک و

خدمات اجتماعی وبشردوستانه

همکاران ،ترجمه مزینانی و همکار.)1101،
نوسانات اجتماعی در قرون اخیر و بروز جریانات اجتماعی و
دولتهــای حاکــم در طــول دوره بررســی شــده ،بـدون توجـه

اقتصادی در سطح جهان باعث ایجاد تنش های اجتماعی و

بـه ماهیـت سیاسـی شـان بـر اسـاس نیازهـای به وجـود آمـده

اقتصادی و سیاسی در سطح جهان شده است که تبعات ان بسیار

در جامعـه ،بـا رویکـردی درمانــی بــه جــای پیشــگیری،

گسترده بوده است که از ان جمله میتوان به این مورد اشاره کرد

بــرای انجــام و اجــرای امــور رفاهــی اقــدام بــه ســاختار

که در سال های بعد از انقالب صنعتی ،تنها فقر و محرومیت نبود

ســازی ،ایجــاد ســازمانها و دیوان ســاالری نموده انــد .ایــن

که توازن را از میان می برد و تنش های اجتماعی را به وجود می

سـازمانها در طـول فعالیـت بـه جـای تـالش بـرای رفــع نیــاز

آورد ،علت دیگر ،کوتاه شدن دستها از رشته های تولید و کار بود

جامعــه بــه نهادهایــی تبدیــل شــده اند کــه در پــی حفــظ

که اختراعات و صنایع جدید پیش می آورد .ابزارهای کوچک سابق،

قــدرت و منافــع درونــی خــود بــوده و بــه ابــزار بقــای

هر دسته و فردی را مستقل و متّکی به تالش و عمل خود می

ســازمان تبدیــل شــدهاند .بـه دلیـل فقـدان توانایـی انباشـت

ساخت و در نتیجه هر کسی احساس شخصیت و استقالل می نمود.

انـواع سـرمایه در جامعـه ایـران ،ایـن موضـوع بـه صـورت

انقالب صنعتی و ظهور کارگاه و کارخانجات بزرگ و سوء سیاست

تاریخـی تکـرار میشـود و حاصـل آن اتـاف منابـع و زمـان از یــک

های صاحبان صنعت و تکنولوژی این استقالل را گرفت و همین،

ســو و عدم دســتیابی بــه اهــداف از ســوی دیگــر اســت.

خود زمینه ساز بسیاری از مسائل اجتماعی ،روانی -عاطفی،

امــا تعــدد نهادهــای اجرایــی کــه بودجــه کافـی از دولــت

اقتصادی و حتی سیاسی شد .توجه به زمینه های مختلف خدمات

را بــه خــود اختصــاص میدهنــد و در عیــن حــال تــوان

اجتماعی بصورت قوانین ،مصوبات ،برنامه ها و سیاست های اجرائی
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به وسیله دولت ها اجتناب ناپذیر و حتی بسیار ضروری و الزم می

زندگی منشور سازمان ملل متحد در سال  1000میالدی زمینه

نمود(محمدی  .)1101،قبل از بیان تعریف جدیدی از این اصطالح

ساز تحوالتی در رابطه با خدمات اجتماعی شد به طوری که اعالمیه

اشاره به مواردی چند از مباحث مربوط به خدمات اجتماعی مفید

حقوق بشر در سال  1003بیانگر نکاتی از جمله موارد زیر است:

خواهد بود  .خدمات اجتماعی برنامههایی است که به وسیله جامعه

-هر فردی حق دارد از سطح زندگی کافی برای حفظ سالمت

برای مبارزه با مسائل و مشکالت زندگی نظیر فقر و بیماری و پیری

شخصی و خانوادگی از نظر خوراک ،مسکن ،درمان و ...برخوردار

و بیکاری و حوادث و سوانح به وجود آمده و منظور از آن تأمین

شود -هر کس هنگام بی کاری ،بیماری ،از کار افتادگی ،پیری،

حمایت اجتماعی است که این حمایت از راههای مختلف نظیر

بیوه گی و نظایر آن حق تأمین شدن را دارد -زنان باردار و کودکان،

کمکهای دولت بیمههای اجتماعی جلب کمکهای مردمی و

حق دریافت کمک و معاونت ویژه را دارند(خالق پرست و

نهادهای اجتماعی امکانپذیر میشود  .خدمات اجتماعی به معنی

همکاران)1101،

تامین بیمه های اجتماعی و رفاه کودکان و سالمندان و بهداشت

سرآغاز خدمت اجتماعی و مفهوم خاص آن را در ایران ،می توان

روانی و جسمانی و برنامه های حمایت از خانواده ها تفریحات سالم

زمان قاجار مورد بررسی قرار داد .چنانچه مدارک و اسناد نشان می

و تعلیم و تربیت بازپروری و توانبخشی و غیره می باشد .تعریفی

دهد الهام بخش حرکت ها و اقدامات اجتماعی ،همراه با اعتقادات

که میتواند از جامعیت نسبی برخوردار باشد عبارت است از خدمات

مذهبی و فرهنگ اسالمی ،ایده هایی بود که ناصرالدین شاه پس از

اجتماعی مجموعه متشکل از تدابیر و فعالیتهای حرفهای است که

سفر به اروپا با خود به همراه آورد .تأسیس اولین بیمارستان بیست

در قالب نهادها سازمان ها و موسسات رفاهی اجتماعی عرضه می

تختی نظامی ،ایجاد مدرسه دارالفنون با همت و درایت امیرکبیر در

شود تا با ایجاد تغییر و تحول مناسب در شرایط مادی و معنوی

اوایل سال  1211هجری ،تأسیس چاپارخانه ،چراغ برق ،تلگراف و

زندگی افراد و قشرهای جامعه زمینه امکان تعالی آنها را فراهم آورد

تلفن و ...از آن قبیل است(زمانی و همکار .)1101،نخستین بار فکر

و باالخره خدمات اجتماعی به مفهوم خاص ،فعالیتی است حرفه

ایجاد پرورشگاه در زمان همین پادشاه مطرح شد که در نهایت با

ای که به افراد ،گروه ها و جوامع به منظور باال بردن ظرفیت آنها

ارائه طرحی توسط نمایندگان تجار تهران به مجلس اول شورای

در انجام تکالیف و وظایف اجتماعیشان در چارچوب اصول و قوانین

ملی به نتیجه عملی رسید(زاهدی اصل)1101،در سال 1231

جامعه عرضه می شود( .زاهدی اصل.)02 ،1130 ،

اولین قانون بلدی کشور به تصویب رسید که به موجب آن نگهداری

ویلیام بوریچ دانشمند و اقتصاددان انگلیسی که ریاست کمیته بیمه

از اطفال سر راهی به عهده شهرداری ها گذاشته شد و بر اساس آن

های اجتماعی تشکیل شده از طرف حزب کارگران انگلیس را به

به تدریج سازمان تربیتی سابق شهر تهران (وابسته به شهرداری

عهده داشت طرحی متکی بر سه اصل (بهداشت عمومی ،اشتغال

تهران) شکل گرفت .بررسی های به عمل آمده در برنامه های

کامل ،پرداخت کمک هزینه به اولیاء کودکان) را ارائه کرد .او معتقد

عمرانی کشور که هر کدام از آنها برای پنج سال تدوین می شد

بود که از راه استقرار تعاون ملّی و بیمه های اجتماعی ،عدالت

نشان می دهد که در برنامه عمرانی اول تا سوم عنوان خاصی برای

اجتماعی تأمین خواهد شد .بر اساس مصوّبه ای در بیست و

خدمات اجتماعی در نظر گرفته نشده بود هر چند برنامه های

ششمین اجالسیه ی عمومی «سازمان بین المللی کار» در سال

رفاهی -اجتماعی در جاهای مختلفی از این برنامه ها به چشم می

 1000در فیالدلفیا ،تحولی در زمینه خدمات اجتماعی به وجود

خورد .برای نخستین بار در برنامه عمرانی چهارم که از سال 1101

آمد که برخی از موارد آن چنین است: -فقر و عسرت هرجا ریشه

آغاز شد ،فصل مستقلی برای اقدامات مربوط به رفاه اجتماعی در

کند برای رفاه عمومی خطرناک است. -حمایت از مادران و

نظر گرفته شد که زمینه تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و

کودکان. -تأمین غذا و مسکن و وسائل تفریحی و تربیتی برای همه

نوجوانان ،خدمات مددکاری و مشاوره در مدارس ،جلب مساعدت

 -معاضدت و مساعدت در راه ایجاد اشتغال کامل و ارتقاء سطح

های خانواده ها برای پذیرش کودکان یتیم ،خانواده های پیش
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آهنگی ،اردوهای جوانان ،شرکت های تعاونی ،گسترش بیمه های

سیاستگزاری در عرصه رفاه و خدمات اجتماعی در سه بخش «بیمه

اجتماعی کارگران ،توسعه سپاهیان دانش ،بهداشت و ترویج ،ایجاد

ای»« ،حمایتی» و «امدادی» گردید(طالقانی .)2910،

انجمن توان بخشی و مراکز دست و پاسازی معلولین ،خدمات

در ایـران نظـام تأمیـن اجتماعـی مـدرن مسـیر پـر فـراز و

مختلف برای نابینایان و ناشنوایان و باالخره اردوهای کار و

نشـیبی را طـی کـرده اسـت .تــا ســقوط پهلــوی رشــد

دارالتادیب برای نوجوانان بزهکار را فراهم ساخت .در برنامه عمرانی

تدریجــی هرچنــد از شــکلگیری دولــت مــدرن رضاخانــی

پنجم بر اساس اهداف پیش بینی شده ،وزارت رفاه اجتماعی به

زیرســاختها ،شــکلگیری نظــام بیمــهای کارگــری،

عنوان محور اصلی خدمات اجتماعی (سال  )1101تأسیس شد که

صندوقهــای حمایــت ،تولــد نهادهــا و بنیادهــای مختلــف

بیش از دو سال دوام نیاورد و در سال  1100در وزارت بهداری

و ســازمان تأمیــن اجتماعــی صــورت گرفــت امــا

ادغام گردید .به طور کلی سازمان ها ،مؤسسات و ارگان های

پراکندگــی و نبــود سیاســتگذاری یکپارچــه در کنــار

مختلف ،مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی به اقشار نیازمند را عهده

افزایــش و کاهــش درآمــد دولــت (به ویــژه درآمدهــای

دار بودند که بیشتر آنها وابسته به دربار و یا وابستگان آنها بودند

نفتــی پهلــوی دوم) نوســان در خدمــات اجتماعــی و

که اغلب آنها بعد از پیروزی انقالب ،منحل و یا در سازمان بهزیستی

رفاهــی را رقــم زد .بعــد از انقــاب اســامی نیــز شــعارهایی

کشور ادغام شدند .بعد از پیروزی انقالب اسالمی اولین تحول در

بــا محــور عدالتخواهــی ،حمایــت از اقشــار آســیبپذیر

مورد برنامه های خدمات اجتماعی در سال  1103تحقق یافت که

(مســتضعفین) و تأمیــن همگانــی مطــرح شــده و

بر اساس مصوبه شورای انقالب ،کلیه سازمان های رفاهی-

مهمتریــن ســند بــرای تحقـق رفـاه اجتماعـی در قالـب اصـل

اجتماعی ،در وزارت بهداری و بهزیستی (معاونت بهزیستی) ادغام

 20قانـون اساسـی متولـد شـد .ایـن اصـل دولتـی را وعـده

شدند .در سال  1100الیحه ی قانونی تشکیل سازمان بهزیستی

میدهـد کـه بسـیاری از وظایـف دولـت رفـاه را دارد(نعیمیایی و

کشور به تصویب شورای انقالب رسید و بدین وسیله سازمان مذکور،

همکاران .)1100،

با زیر پوشش گرفتن حوزه معاونت بهزیستی وزارت بهداری و
بهزیستی ،مسئولیت کلیه ی برنامه های رفاهی و توان بخشی را

موسسات خدمات اجتماعی و جایگاه آنها در تامین

عهده دار شد .به موجب همین مصوبه قرار بود کمیته امداد امام و

اجتماعی

بنیاد شهید انقالب اسالمی نیز زیر نظر سازمان بهزیستی ایفای
وظیفه کنند که به دالیل مخلتف این امر منتفی شد .در اواخر سال

به منظور تامین رفاه اجتماعی و به مفهوم خواست آن برای اقشار

 1100خانه های فرهنگ روستائی با یک هزار واحد ،طبق مصوبه

و گروههای نیازمند جامعه سازمانها و موسسات مختلف از طرف

مجلس شورای اسالمی به امداد امام ،بنیاد شهید ،بنیاد پانزده

دولت و یا اشخاص حقوقی و حقیقی در سطح جامعه به وجود

خرداد و بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی ،یکی بعد از دیگری و با

میآید نظیر این حرکت ها و برنامه ها در اغلب کشورهای وابسته

توجه به ضرورت ها و نیازهای بعد از انقالب شکل گرفتند و طرح

به نظام سرمایه داری و اقمار آن دیده میشود ولی این امر در

شهید رجائی در جهت حمایت از سالمندان بی بضاعت روستایی

کشورهای بلوک شرق بر عهده دولت است.در کشور ما نیز در

ابتدا به وسیله ی سازمان بهزیستی و سپس توسط کمیته امداد

زمینه های مختلف

رفاه اجتماعی توسط نهادهای دولتی

امام به اجرا درآمد.در فاصله ی سالهای  1119تا 1132تالشهای

سازمانهای حمایتی غیر دولتی و موسسات عامل مانع از می شود

زیادی برای سامان دهی حوزه وسیع خدمات اجتماعی انجام گرفت

که می توان مجموعه این سازمان ها را به شرح زیر دسته بندی

که آخرین و جدیدترین آن ،نظام جامع «تأمین و رفاه اجتماعی»

کرد اجتماعی توسط نهادهای دولتی سازمانهای حمایتی غیر

بود که منجر به تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با هدف

دولتی و موسسات عامل مانع از می شود که می توان مجموعه
این سازمان ها را به شرح زیر دسته بندی کرد:
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. 1سازمان های دولتی رفاه اجتماعی که جزو تشکیالت دولت

منابع انسانی سـبب بهبـود کـارایی و اثربخشـی سـازمان مـیشـود

بوده و مستقیم از بودجه دولت تغذیه می کنند جمله از سازمان

(جمالی ،دیرانی و هاروود.)2910 ،بوین ()2991مدعی است

بهزیستی کشور سازمان زندانها وزارت کار و سازمان مرکزی

مدیریت بهتر برای بهبـود کیفیـت خدمات هنگامی رخ میدهد که

تعاونی روستایی سازمان خدمات درمانی که شخصیت حقوقی آنها

رهبری سازمان و ابزار مدیریت منابع انسانی میتواند مـؤثر باشـند

مستقل از دولت و سازمان های دولتی نیستند.

 .مـدیریت منـابع انسـانی  ،بر اقدامات و خدمات اثربخش و مؤثری
مبتنی است و میتوان با استفادة مؤثر از افراد به اهداف فردی و

. 2سازمان های رفاهی مستقل وابسته به دولت که دارای

سازمانی دست یافت (.) Manistitya, at all2910امروزه

شخصیت حقوقی مستقل هستند از قبیل سازمان تامین اجتماعی

سرمایه انسانی یکی از مهم ترین دارایی های سازمان

و صندوق بازنشستگی و سازمان بازنشستگی کشوری

هاست( .)tagging,2911در نگاه سنتی ،سرمایه انسانی هر

. 1سازمانهای مستقل و رفاه اجتماعی که جنبه بین المللی دارند

سازمان شامل  :پول،تجهیزات،فناوری و زمین می شد ،ولی امروز

نظر جمعیت هالل احمر ایا نمایندگی سازمان یونیسف در ایران

منابع انسانی به عنوان بهترین سرمایه مطرح است و نگاه هزینه ای
به منابع انسانی در حال از بین رفتن است .هدف از مدیریت منابع

. 0سازمانهای مستقل و عام المنفعه که دارای شخصیت حقوقی

انسانی ان است که سازمان را قادر سازد توسط افراد به موفقیت

مستقل بوده و از طریق و یا حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی

دست یابد.هدف اصلی در مدیریت منابع انسانی ،کسب اثر بخشی

اداره می شوند نظیر صندوق های قرض الحسنه شرکتهای

است و کوشش میشود با استفاده بهینه از منابع موجود ،بیش ترین

تعاونی محلی موسسات خیریه

قابلیت در جهت تحقق اهداف سازمان فراهم اید (یزدانی و

.0نهاد های انقالب اسالمی که عموما بعد از انقالب و به حکم

همکاران.)1102،مطالعاتی که انجام شده در خصوص مدیریت

رهبر انقالب به وجود آمده اند(.زاهدی اصل.)1130،

منابع انسانی و عملکرد کارکنان نشان میدهد که خط مشی های
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان و کسب مزیت رقابتی

خدمات اجتماعی ،فعالیت هایی در راستای منفعت اجتماعی و

یک سازمان اثر گذار است(گست ،2992،بلوچی و دیگران

کمک به افراد نیازمند ،گروه های اسیب پذیر و یا اسیب دیده

،2919،کورشی و دیگران.)2919،به عالوه ایکاترینی ()2919یافته

است .این خدمات ممکن است به صورت نقدی و جنسی باشد.در

های رایت مبنی بر وجود رابطه بین ماهیت سرمایه انسانی سازمان

ایران تامین اجتماعی ،امور جوانان ،بهزیستی ،امور مربوط به زنان

و خط مشی مدیریت منابع بر عملکرد کارکنان را مجداد مورد تایید

(باالخص زنان بیسرپرست و بد سرپرست)،برخی نهاد های شبه

قرار دادجبران خدمات ،نظام پاداشی است که سازمان ها در ازای

عمومی همچوم کمیته امداد امام خمینی و برخی بخش ها نظیر

انجام مشاغل مختلف و وظایف درون سازمان،برای افراد ایجاد

بنیاد جانبازان از جمله سازمان هایی هستند که رسالت ارائه

میکنند (روح الهی و همکاران  .)1100،در حقیقت بازدهی و بهره

خدمات عمومی اجتماعی را بر پایه احترام و تکریم انسان است را

وری هر سازمان به رفتار و عملکرد نیروی انسانی ان سازمان وابسته

بر عهده دارند(رخشان و همکاران.)1101،

است و کارکنان شاغل در سازمان ها ،ازجمله شاخص های سنجش
میزان برتری سازمان ها نسبت به هم هستند(طالقانی و

مدیریت منابع انسانی در خدمات حمایتی

همکاران.)2910،نگاه به گذشته شناخت مناسب تری از حال و
مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاستها ،اقدامات و سیستمهایی

اینده را موجب خواهد شد و این مدعا شاید صائب باشد که اداره

است که رفتار ،طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار

انسانی از قدیمی ترین مباحث بشری است زیرا از ان روزی که

میدهند ()Manistitya, at all,2910مدیریت مؤثر و موفق

انسان حیات یافته است و در زمین به تشکیل اجتماعات اولیه و
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خانواده همت گمارده است اندیشه اداره فرد و خانواده و یا جوامع

آن تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار ،تهیه وســایل رفاه و

اولیه در ذهن او مطرح بوده است  .اگر چه واحد های اجتماعی

آســایش ضمن خدمت کارکنان ،ایجاد امنیت اقتصادی و فراغت

گذشته ابعاد کوچکی داشتند مانند خانواده ،قبیله و  ....و پیچیدگی

خیال برای کارکنان پس از طول عمر خدمت اداری آنان و...

امروزه را نداشتند اما به یک نفر اداره کننده که دیگران از قدرت

میباشــد که در مجموع منجر به دلبستگی عامل انسانی به محیط

فکری ،جسمی ،زبان ،سن و رفتار او متاثر و رهنمود های اورا پذیرا

کار میگردد (عامری و همکاران.)1101،توسکانو و رابرتز ()2910

باشند نیازمند بوده اند(.سید جوادین.)00،1100،سالمت جسم و

در تحقیقی روی جانبازان آسیب دیده در جنگ به این نتیجه

روان زیر بنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل جامعه است  .با ایجاد

دســت یافتند که ارائه درســت خدمات رفاهی و درمانی به این

رفاه نســبی و رضایت کارکنان ،انگیزه آنان برای ارائه خدمات

افراد در کاهش آسیبهای روانی آنها کمک شایانی می کند و اختالل

بیشــتر و مســلما با کیفیت مطلوبتر بیشــتر شــده و میتوان با

استرس پس از سانحه را کاهش می دهد.بهادری و همکاران (2911

مدیریتی صحیح و با اســتفاده از منابع موجود ســازمانی رفاه

)در تحقیقی به بررســی انگیزش شــغلی و اولویت بندی این

کارکنان را به نقطه مطلوب در مدت زمان کوتاهی برســاند و با

عوامل پرداخته اند که یافته ها نشان می دهد امنیت شغلی و حقوق

ارائه خدمات مشــاوره ای ،آموزشی و ظرفیت ســازی ،ســیاحتی،

و دستمزد مناسب بیشترین تأثیر را بر انگیزش شــغلی کارکنان

زیارتی ،تهیه لوازم موردنیاز کارکنان و گســترش فضاهای

دارند .باال بودن منزلت اجتماعی و فردی کارکنان برای ســازمان

ورزشــی ،مســکن ،پیگیری و اعطای وامهای مختلف بانکی و

به بهبود کارایی آنها در دســتیابی به اهداف موردنظر و افزایش

خدمات درمانی و تکمیلی آنان نســبت به افزایش ســطح رفاه

اثربخشــی پرنسل میانجامد.

کارکنان اقدام نمــود(نوری و همکاران )1103،در این رهگذر

بحث و نتیجه گیری

مدیریــت رفاهی نقــش پررنگ و تأثیرگذاری در شــکل گیری
انگیزه ها ،پتانســیل و بهبود عملکــرد یک ســازمان ایفا میکند.

تمایل به کسب رفاه و بهبود شرایط زندگی با انسان همواره همراه

افزایش تســهیالت رفاهــی از جمله ایجــاد زمینه های

بوده است و همین امر باعث شده است که در طول تاریخ شاهد به

گردشــگری ،تفریحی ورزشــی و رفاهی همواره باعث باال رفتن

وجود امدن حرکات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زیادی باشیم

انگیزش و بهره وری بیشتر توجه به این نکته ضروری است که

،همان طور که در سطور باال اشاره شد برای تشکیل ارگان ها و

تقویت روحیه کارکنان با عث افزایش راندمان کاری آنان خواهد

سازمانهایی برای بهبود اوضاع تالش های بسیار زیادی شده است ،

بود .ضمنا دو مســیر امکان پذیر است ،یک مسیر بیشتر جنبه

زیرا این امر برای حفظ نیروی انسانی جوامع مفید بوده است زیرا

مادی و تأمین نیازهای رفاهی دارد و مسیر دیگر از طریق قوت

نیروی انسانی از سرمایه های اصلی هر جامعه ای است که باید برای

بخشــیدن به ارزشهای مثبت اجتماعی و اخالقی آنان است که در

رسیدن به اهداف جامعه شرایط را برای افراد جامعه فراهم اورد و

واقع جنبه معنوی قضیه میباشــد(مجیدی .)1109 ،از آنجایی که

حتی پاره ای از حرکت های صورت گرفته موجب تشکیل دولت

منابع انسانی به عنوان مهمترین عامل رشد موفقیت در سازمانها

رفاه برای رسیدن ب این امال و ارزو ها در بسیاری از جوامع شده

محسوب میشود ،سازمانهای مختلف که به دنبال پیشرفت و توسعه

است .ایجاد رفاه ،حمایت از افراد کم توان ،اسیب دیده و تحت خطر

هستند سعی میکنند با در نظر گرفتن امکانات موجود تسهیالت و

در همین روند های طی شده شکل های مختلفی به خود گرفت و

خدمات مطلوبی را در اختیار کارکنان خود قرار دهند تا بدین ترتیب

ارگان های مختلفی متولی همین امر شدند و میزان این حمایت ها

رضایتمندی آنان را به عنوان اصلیترین سرمایه سازمانی فراهم

نیز گاه گسترده و گاه کوچک تر شدند .در برخی جوامع این قبیل

نمایند)(melo at all,2162در حقیقت برنامه های رفاهی کارکنان

خدمات اجتماعی که از سوی دولت ها یا سازمان های بین المللی

مکمل نظامهای جذب و بهسازی نیروی انسانی است و نقش اساسی

ارائه میشود شامل حمایت های مالی و حمایت های اموزشی و یا
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بسته های غذایی و یا اعطای وام های مختلف و ارائه مشاوره های
مختلف و غیره میشود که با توجه به نیاز های این گروه افراد ها
ارائه میشود ،وقتی این قبیل حمایت ها در یک جامعه جا افتاده
باشد و برای گروه های اسیب پذیر و اسیب دیده شرایط برای بهبود
اوضاع محیا شود ،این امر به صورت نهادینه در سطح جامعه رواج
پیدا میکند اگر بخواهیم هر جامعه ای را یک کل در نظر بگیریم
میبینیم که ایجاد این شرایط در گروه ها و مجموعه های کوچکتر
نیز عملی شده است ،سازمان ها و ارگان های مختلف شرایط
حمایتی خاصی از منابع انسانی خود دارند چه ضمن خدمت و چه
پس از اتمام خدمت  ،مجموعه های مدیریت هرچقدر که شرایط
حمایتی برای منابع انسانی خود را با توجه به نیاز های ان ها صورت
بدهند و این قبیل حمایت ها را هدف مند پیاده کنند باعث افزایش
میزان رضایت منابع انسانی و همچنین افزایش کارایی در بین انها
میشوند  ،ایجاد همدلی و این طرز تفکر که مدیران منابع انسانی با
شناخت کافی از مسایل و مشکالت موجود در کنار نیروی انسانی
ایستاده اند ،حس اعتماد را در بین کارکنان در رده های مختلف
شغلی ایجاد خواهد کرد  .ارایه برنامه های مختلف برای گذر از
بحران های جمعی و شخصی ،حمایت های مالی و  ....در سازمان
ها و در مدیریت منابع انسانی بسیار مهم و حایز اهمیت است که با
بررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه میتوان پی برد  ،زیرا
ایجاد این حمایت ها باعث افزایش کارایی افراد در سازمان ها خواهد
شد و گواه این امر همان طور که گفته شد پژوهش هایی است که
در این زمینه انجام شده است .سازمان ها و مدیران سازمان ها و
منابع انسانی برای بهبود شرایط سازمان و گذر از شرایط بحرانی
احتمالی در طی مسیر و همچنین دست یابی سریع تر و با کیفیت
به اهد اف سازمان باید به جنبه های حمایتی از منابع انسانی خود
توجه الزم را مبذول دارند.
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