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جهاني شدن و مديريت منابع انساني
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مرزهاي باشد كه از طريق صفاتي همانند جريان آزاد تكنولوژي و منابع انساني در امتداد  جهاني شدن معرف تركيب ساختاري دنيايي مي

شود و معرف محيط در حال تغيير و رقابتي در عرصه  ي گروهي مشخص مي ها و همچنين گسترش تكنولوژي اطالعات و رسانهملي 
.باشد تجاري مي

 

  
پديده جهاني شدن فرهنگ . دهد را توضيح مي )HRM( امدهاي عملي پديده جهاني شدن از نكته نظر مديريت منابع انسانياين مقاله پي

مشكل پيش رو ايجاد . نمايد كه بايد با آن روبرو شده و آن را مديريت نمود ملي را به عنوان يك مسئله استراتژيك فزاينده مطرح مي
ي مديريت  ها باشد، چرا كه بسياري از ويژگي در مديريت منابع انساني با توجه به تأثير فرهنگ ملي مي ي جهاني ها باالنس در زمينه رويه

ي جدي كه ناشي از پديده  ها مقاله جاري نسبت به آناليز چالش. ي فرهنگ ملي جلوه خواهد نمود ها منابع انساني تحت تأثير تفاوت
همانند انگلستان، فرانسه، (در كشورهاي صنعتي انتخابي،  ۲۱نابع انساني در قرن باشند و بر روي مضامين مديريت م جهاني شدن مي

 .كند گذارد، اقدام مي و ليتواني به عنوان عضو جديد اتحاديه اروپا، تأثير مي) آمريكا، ژاپن

شدن و تأثير فرهنگ  پديده جهاني(در برابر نيروهاي متضاد توازن هدف كلي اين مقاله تجزيه و تحليل مشكل به وجود آوردن يك 
كشور انگلستان، فرانسه، اياالت متحده، ژاپن و  ۵هاي مديريت منابع انساني در بين  باشد و عالوه بر اين مشخص نمودن رويه مي) ملي

 .ليتواني نيز از جمله موارد مورد بحث خواهد بود

 ها جهاني شدن مديريت منابع انساني، تفاوتهاي فرهنگي، خط مشي: كلمات كليدي

در اقتصاد جهاني . باشد ي انتخابي مي ها هدف از اين مطالعه پيامدهاي پديده جهاني شدن براي مديريت منابع انساني در فرهنگ مقدمه
ي مختلف موفق باشد به مقدار  ها تواند در خالل فرهنگ ي آن مي ها امروزي، ميزاني كه بر اساس آن مديريت منابع انساني و فعاليت

با توجه به چنين مواردي   ها هاي ديگر و اعمال رويه ي مديريتي جهت درك و ايجاد تراز بين ارزشهاي فرهنگ ها ابليتزيادي منوط به ق
ي مرتبط، ارزش درك شده و  ها درزمينه قدرت و ويژگي  ها باشد، عالوه بر اين چگونگي رايزني به عنوان يك مضمون كاري مهم مي

نگرند همگي جزء موارد مورد  ي متفاوت جهان را مي ها ي مختلف از فرهنگ ها كه چگونه انسان ي اساسي در اين زمينه ها ديگر تفاوت
) بر مبناي چندين مورد از اقتصادهاي صنعتي و همچنين اقتصاد ليتواني(ي جهاني و ملي  ها هدف از اين مقاله بررسي رويه .باشد بحث مي

 :يق عبارتند ازسواالت اين تحق. در زمينه مديريت منابع انساني است

 ؟يستند چ كردن آنها مي باشند، هماهنگمجبور به كه مديران در سازمان هاي بين المللي  دوگانگي هاي متضادي

 

  
 ؟)كشورهاي منتخب به عنوان مثال در( متمايز مي نمايدكمتر   را مديريت منابع انساني ، آيا افزايش رقابت جهاني

 

  
 ؟چيستليتوانيايي  مديريت منابع انساني  در شركت خط مش هاي

 

  
مطالعات تجربي انجام . سيستم ، منطق و تجزيه و تحليل مقايسه اي مفاهيم علميِ: استفاده شده است  ذيل هاي روشدر اين پژوهش از 

ساير دادهها از چاپ . ه استداده هاي اوليه از شركت هاي ليتوانيايي جمع آوري شد. ارائه شده است نيز شده در كشورهاي مختلف
.ندامقاالت ، كتاب ها و آمار گرفته شده 

 

  


