
  المللي مديريت منابع انساني، در موسسات كوچك و متوسط چيني بررسي روش هاي بين
  مارگرت اس ميت چل و يان گائو

  : چكيده
، در نتيجه پيشرفت و اصطالحات رويداد، در ) SMES( موسسات با مقياس كوچك و متوسط چيني 

درصدد اجراي . چيني SMESزمانيكه . چين، به يك نيروي كليدي در اقتصاد ملي آن تبديل شوند
تأثير مستقيمي رام رقابت اين شركت )  HRM( عمليات تجاري فرامليتي برآمدند، مديريت منابع انساني 

المللي، ادغام آن بين HRMاين مقاله، با تكيه بر تئوري هاي . ها، بويژه در عرصه بين المللي وارد ساخت
ز با توجه به تاثير الگوهاي توسعه فرامليتي چين و ني SMESبا وضعيت فعلي مديريت مناسب انساني 

SMEO  پيرامونHRM بررسي روش هاي بين المللي مديريت منابع انساني در موسسات با مقياس  ، به
، تقويت توانايي ها و  HRMكوچك متوسط چيني مي پردازد هدف از اجزاي اين بررسي، ارتقاي سطح 

چنيني، همزمان با وقوع  SMESف از شركت هاست  دستيابي به پيشرفت بهتر و سريع تر در اين طي
اصطالحات در چين، به سرعت توسعه يافته و به يك نيروي محوري در توسعه اقتصاد ملي چين تبديل 

درصد از كل تعداد موسسات  ۳/۹۹،  ۲۰۰۵چيني در انتهاي سال  SMESبر طبق آمارهاي مربوطه، . شدند
درصد  ۲/۴۶درصد از فروش جامع و  ۹/۵۸ش افزوده چين، ارز% ۴/۷۴چين،  GDPدرصد از  ۶/۵۵چيني، 

چيني فراهم  SMESاز مشاغل نيز از سوي % ۷۵در اين اثناف . از عوايد مالياتي را به خود اختصاص دادند
امروزه همگام با جهاني شدن اقتصادي، عمليات تجاري فرامليتي در موسسات چيني، بيش از پيش . شدند

چيني، به منظور پيشرفت بيشتر، از يك فرصت استراتژيك، در اجراي  SMESمورد توجه قرار گرفت و 
دقيقاًَ در ارتباط با توسعه مستمر فعاليت هاي تجاري در سطح  HRM. پروسه هاي تجاري برخوردار شدند

منطبق با استراتژي هاي شغلي موردنياز در  HRMنياز به توسعه روش هاي بين المللي . فرامليتي است
با اين همه . با آن مواجه هستند SEMSه در يك محيط جهاني، چالش عمده اي است كه اكثر رقابت بويژ

موسسات با مقياس ميانگين و متوسط چيني به چشم مي خورد كه رفته رفته به  HRMبرخي از مسائل در 
، بين المللي HRMاين مقاله، با تكيه بر تئوري هاي . چيني تبديل شده اند SMESموانع جهاني شدن 

 SMESو تأثير الگوي پيشرفت فراميليتي چيني  SEMSادغام آن با وضعيت فعلي مديريت منابع انساني 
  . به بررسي اين قبيل از موسسات مي پردازد HRMبر

چيني،  MESدر  HRMهدف از اجراي اين بررسي، دستيابي به فاكتورهاي سازنده در ارتقاي سطح 
  . تيابي به توسعه سريع و بهتر استتقويت اين موسسات و كمك به آنها در دس

در )  HRM(با مقياس كوچك متوسط چيني؛ مديريت منابع انساني )  SMES(موسسات : لغات معكوس
  . چين


