
 91 -93، ص 0931، تابستان 01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چکيده
سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع 

نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی 

 تولید و رسیدن به کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل

اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین 

نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از حساسی برخوردار است.عملکرد انسان در درون 

ت عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخ

کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش 

 دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود

 نجرم سازمان، در آموزش توسعه تردید، بی. نیستند نیاز بی آموزش از نیز ها انسان ترین خبره امروزه

 قالانت افزایش مهارتها، ارتقاء ها، انگیزه افزایش دانشی، کارکنان نگهداری و حفظ تعهد، افزایش به

 فردی، بین ارتباطات چون هایی آموزش رو این از. گردد می آشکار و ضمنی دانش تعمیق و دانش

 ضروری و الزم... و راهبردی تفکر روشی، های مهارت گروهی، کار مهارت مسئله، حل های مهارت

 قرار تحقیقاتی و علمی مراکز های اولویت زمره در بایستی آموزشی راهبردهای این، بر عالوه. است

 به رانفراگی گیرد، قرار کار دستور در دانش انتقال و تولید شود، آموخته یادگیری راه آن در که گیرد

 همکارانه و گروهی کار گیرد، قرار نظر مد ذهنی های مدل توسعه شوند، داده سوق واقعی مسائل

  ....و گردد تشویق سیستمی تفکر شود، آموخته

 اثربخشی حرفه،کارایی، جذب، :يديکل واژگان
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 3 عبدالهادي سميعی الري،  2 عليرضا اسماعيلی،  1 مهرزاد سرفرازي

 .عضو هیات علمی دانشگاه آزاد الرستان 1
 .دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی،الرستان، ایران 2
 .دانشجوی کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی،الرستان، ایران 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 عليرضا اسماعيلی

 ها مزیت و چالش هابررسی جذب نيروهاي حرفه اي در سازمان
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 مقدمه
در طول بیست سال گذشته و همزمان با پدیدار شدن بازارهای جدید، اقتصاد کشورهای توسعه یافته از نظر نوع وماهیت کار و مکان 

وچگونگی ایجاد ارزش افزوده با انقالبی روبه رو بوده است. عامل اصلی این انقالب چیزی جز رشد خیره کننده بخش خدمات نبوده است. رشد 

بنیادی ای را در روش های کار و ماهیت و فرایند تولید و خلق ارزش موجب شده است. در نتیجه این تحوالت، تغییر این بخش تغییرات 

چشمگیری در منابع ارزش سازمان های مدرن رخ داده است. این رویکرد به منابع نامحسوس ارزش، منعکس کننده یک تغییر بنیادی در ماهیت 

 ن دارایی های نامحسوس، به نحوی از انحاء،به وسیله استعداد انسانی هدایت ومدیریت می شوند مزیت رقابتی است. تقریباً همه ای

در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف ها و رسالت های مورد نظر، عنصر 

شد وبقای سازمان را نیز تضمین می کند، منابع انسانی است، نقش انسان در سازمان انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می بخ

ز ا و نوع نگاه او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون

در سازمان یاد می شود. این امر به خصوص در اقتصاد دانش امروزبیش از پیش به  آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت ومزیت رقابتی پایدار

حقیقت پیوسته است. با این وجود مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با چالش های متعددی مواجهه است که از جمله می توان جهانی شدن، 

کارکنان، بی برنامگی، عدم شایسته ساالری، تبعیض، بهره وری ناکافی کمبودنیروی کار ماهر و متعهد، هرم تصمیم گیری، عدم شناخت نیاز 

ز طریق ا منابع انسانی، بی انگیزگی، عدم مشارکت کارکنان، ترك همکاری کارکنان باسابقه سازمان را نام برد. اما مدیران منابع انسانی می توانند

اکثر آن ها پیشگیری نمایند. کارکنان توانمند در جهت رفع چالش ها با مدیران توانمندسازی کارکنان خود این چالش ها را رفع کرده یا از بروز 

ا وجود بنهایت همکاری و مشارکت را می نمایند زیرا در توانمندسازی منابع انسانی، انگیزه، مشارکت، تعهد، خالقیت ووفاداری نهفته است. امروزه 

به دالیل متعدد از جمله مبهم بودن اهداف سازمانی، نداشتن تعریف مناسب از روابط کاری اهمیت فوق العاده توانمندسازی، متاسفانه در ایران بنا

وروابط شخصی، نبودن سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، عدم تعریف شاخص های مناسب جهت سنجش بهره وری نیروی انسانی وبرخی عوامل 

تصادی کشور ناشی می شود سبب شده است که ساز وکار مشخصی در جهت موجود در بازار که از غیررقابتی بودن محیط کسب وکار وساختار اق

 (1332)طوسی،کیفی سازی منابع انسانی تعریف نشده وحتی این سازوکار چندان جدی گرفته نشود.

 

 تعاریف ومفاهيم

مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها، اقدامات وسیستم هایی است که رفتار، طرز فکر وعملکرد کارکنان را 

 دتحت تاثیر قرار می دهند.مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست یابی به تعه

 یدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می کنند منابع کل

مدیریت منابع انسانی فرآیندی شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش ونگهداشت منابع انسانی است مدیریت منابع انسانی یعنی 

 (2111)عباسی و همکاران ،مدیریت کارکنان سازمان

توانمندسازی: توانمندسازی کارکنان، عبارت است از مجموعه سیستم ها، روشها واقداماتی که از راه توسعه قابلیت وشایستگی افراد در 

زی اجهت بهبود وافزایش بهره وری، بالندگی ورشد وشکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف های سازمان به کار گرفته میشوند. تواناس

رآیندی که از راه آن مدیران به کارکنان اجازه میدهند تا قدرت به دست آورند ودر داخل سازمان نفوذ یابند. برای غلبه بر پیچیدگی یعنی ف

 وشتاب چالش هایی که در محیط امروزی با آن روبه رو می شویم، 

 رضایت شغلی بیشتر  -

 بهبودکیفیت زندگی کاری  -

 افزایش انگیزه -

 (1331وری ملی ایران،زمان بهرهسا )تحقق اهداف سازمان. -

 حرفه، حرفه ای گرایی ونقش مدیریت راهبردی منابع انسانی

، اجماع نظر کلی وجود ندارد. تقریباً شاغالن هر شغلی ادعا میکنند که حرفه ای هستند «حرفه ای»و « حرفه»در مورد معنای اصطالحات، 

تا جراحی مغز واعصاب( به صورت حرفه ای انجام می شود. حتی در ساختارهای نظامی، وتبلیغات، حاکی از آن است که مشاغل )از کارواش گرفته 

لزوماً به معنای حرفه ای بودن اعضای این ارتش نیست، اما معموالً به افراد تمام وقتی که به خاطر خدمت به ارتش، « ارتش حرفه ای»اصطالح 

 پول دریافت می کنند،اشاره دارد.

انگلیسی برای طبقات صاحب امتیاز، مقامات باال وگروه های شغلی پر درآمد، به کار برده -نوشته های امریکایی، اغلب در «حرفه»مفهوم 

 «کسب و کار»یا « شغل»با « حرفه»بستگی دارد. « حرفه ای»(. شفاف سازی برخی از ابهامات در این زمینه به تعریف 2112می شود )اوتس، 
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ریحاً اعالم می کند که در پی یک خیر ومنفعت اجتماعی است وبا یک هدف مهم اجتماعی خدمت می ص« حرفه»چند تفاوت بنیادی دارد. یک 

یک حرفه، « اصول وآیین نامه های اخالقی»براساس روش های مشخص رفتار خواهند کرد و« حرفه»نماید، همچنین اعالم میکند که اعضای 

در برابر جامعه وافرادی که به آن ها خدمت می کند، مسئولیت ها ووظایف مشخص  این روش ها را تعیین می کند. ویژگی دیگر حرفه آن است که

از دوویژگی نخست ناشی می شود؛ به این ترتیب که یک حرفه مجاز است اعضای خود را تربیت کند وآنان را « حرفه»شده ای دارد. ویژگی سوم 

قد صالحیت را تنبیه واز درون خود اخراج نماید بر اساس فرهنگ واژگان که دارای صالحیت هستند، به عضویت بپذیرد ودر عین حال، افراد فا

ریک اگ« شغلی که به آن پول پرداخت می شود، به ویژه شغلی که شامل آموزش وشرایط احراز رسمی باشد»آکسفورد، یک حرفه، عبارت است از: 

ستند. با وجود شفافیت نسبی این تعاریف، برداشت ها از مفهوم شغل به منزلت یک حرفه ارتقا یافته باشد، تمام اعضای آن حرفه، حرفه ای ه

 (.2112عزیزی و همکاران،حرفه و واژگان مرتبط با آن متفاوت است )

پس از طرح تعاریف ومفاهیم حرفه، در این بخش، تعاریفی از حرفه ای گرایی ارائه می شود. دیدگاه های بسیاری در زمینه مفهوم حرفه 

که اکثراً آن را شامل دانش اکتسابی، مهارت به کارگیری دانش در واقعیت، کمال آمادگی، هوش، صداقت، رفتار اخالقی  ای گرایی وجود دارد

وفداکاری برای عدالت و رفاه عموم می دانند،در حالی که تعاریف دیگر، قدری اختصاصی تر است وآن را شامل شایستگی، سخت کوشی، رفتار 

 .ل در نظر می گیرندمناسب وبا نزاکت واستقالل عم

 عنوان به را انسانها دانشی کار دیگر، عبارت به. شود می اجرا مفید دانش و اطالعات ایجاد جهت که است انسان ذهنی کار دانشی، کار

 سازی لمد دانش، کسب شامل دانشی کار. باشد می چشمگیر توجه و تمرکز نیازمند و گیرد می بکار گیرندگان تصمیم و اطالعات پایشگران

 (1333)موسوی ،شود می ارتباط و گیری تصمیم ذهنی،

 هنیذ صورت به ابتدا که است الزم دارد، سروکار انسان اندیشه با که آنجا از دانشی کار. است دانشی کار گرو در سازمانها، توسعه امروزه 

 (hirakawacho Chiyoda-ku.2004 ).شود زده آزمون محک به کاری واقعیت جریان در و شده بدل تصمیم به سپس گردد، ترسیم

 :کرد بندی دسته مقوله سه در توان می را دانشی کار

 اندیشمندان؛ و فیلسوفان محققان، مانند: دانش ایجاد/  خلق .1

 اجرایی؛ مهندسان مشاوران، اساتید،: شدن سهیم/  انتقال .2

 .کامپیوتر اپراتور متخصصین، کارمندان،: دانش بکارگیری. 3

 

 دانشی کارکنان
 جدید ایده که هستند کسانی آنها[ 4.]کنند می تصرف و دخل آن در یا و کرده منتشر و ایجاد، را دانش که کسانی یعنی دانشی کارکنان

 دارند ارکتمش توسعه و تحقیق در و کنند می استفاده منبع یک عنوان به دانش از یا هستند، دخیل دانش باانتشار ارتباط در یا و کنند، می خلق

 نه شوند یم گرفته کار به موضوع یک در دانششان خاطر به که هستند کسانی دانشی مرتبطندکارکنان دانش پیشرفتهای با فعال صورت به و

 (1332)شریف زاده،باشند داشته هایشان مهارت عمق از استفاده بهترین که داشت خواهند زمانی را کارآیی بهترین آنها. فیزیکیشان توانایی

 اند هکرد ذخیره بعد مصارف برای دیگر، شکلی به یا اند کرده ارائه که است دانشی به کارکنان ارزش و آن کارکنان به سازمان هر ارزش 

 ستند،ه دانشی کارکنان که را اطالعات متخصصان داده، تغییر را کار نیروی ماهیت نیز اطالعات فناوری در مستمر پیشرفت و شدن جهانی

 که ینقش کنونی شرایط در رو، این از. گیرند عهده بر آینده قرن در را اطالعات فناوری رهبری نقش تا است کرده آبی یقه کارکنان جایگزین

 لیلد به و دارند ارزش سازمان برای دانند، می که چیزی دلیل به کارکنان این. بود خواهد مهم بسیار دارند عهده بر ها سازمان در دانشی کارکنان

  ارزشمندند کنند، کار رٔ  مو طور به انتزاعی چیزهای سایر و نمادها ها، ایده با توانند می آنکه

 های گیری تصمیم و اطالعات تحلیل آوری، جمع در آنها توانایی ها، سازمان برای دانشی کارکنان اصلی ارزش  زوگوسکی عقیده به

 فرانک. ندهست خود اشتباهات از یادگیری به مند عالقه و خطرپذیر آنها. هستند یکدیگر از یادگیری و یکدیگر با جمعی کار به قادر آنها. آنهاست

 :کند می تعریف زیر صورت به را دانشی کارکنان( 2111) وتیز هوور

 توانایی دارای کارکنان این همچنین. دارند باالیی انتزاعی استدالل و شناختی قدرت فنی، سواد باال، مهارت یا تحصیالت دانشی کارکنان

 برای تر مناسب های حل راه و ها گیری تصمیم برای جدید های بینش و اندازها چشم انتقال و اطالعات و ها داده تفسیر و ترکیب مشاهده،

 (1331)فرهادنژاد،.هستند سازمان

 

 دانشی کارکنان آموزش در الزم هاي مهارت
 سازمانهایی، چنین در مدیریت غمّ و همّ. اند متفاوتی مدیریتی رویکرد نیازمند غیردانشی، های سازمان به نسبت دانشی های سازمان

 .کنند تبدیل مفید سازمانی دانش به را آن کرده، آوری جمع را خارجی و داخلی اطالعات بتوانند که است افرادی از حمایت و تربیت
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 افراد، شارکتم و تعامل نیازمند دانش مدیریت فرآیند. شود گرفته کار به شده، تولید سازمان در باید ابتدا شود، مدیریت دانش آنکه از قبل

 .است دشوار آن کردن اداره و نامطمئن، دانش مدیریت فرآیند جمله از فرآیندی هر باشد، دخیل انسانی عامل که جا هر. است اطالعات و فناوری

 شود بدیلت دانشی سازمان به بخواهد سازمانی اگر رسد می نظر به نتیجه در. کند عمل احتیاط با باید انسانی منابع مدیریت شرایطی چنین در

 .کند توجه خاصی آموزشی نیازهای به باید

 های برنامه در باید که هایی مهارت ترین مهم شده، پرداخته دانش مدیریت و آموزشی نیازهای بین روابط بررسی به که تحقیقی در

 :اند بوده زیر موارد گیرند قرار توجه مورد آموزشی

 مهارت عملکرد، مدیریت رهبری، مهارت فردی، بین ارتباطات ها، رویه و فرآیندها مستندسازی نوآوری، و خالقیت گری، مربی های مهارت

 سازمانی یادگیری آموزشی، های برنامه در نیازها این به توجه صورت در کارگروهی و سازی تیم مهارت توانمندسازی، مهارت مسئله، حل های

 راهمف را کارکنان توانمندسازی زمینه دانش انتقال و دانش خلق دانش، مستندسازی کمک با آموزش. شد خواهد مستمر بهبود و تحول به منجر

 (1331)زاهدی و همکاران،است دانش خلق محرك توانمندسازی. دهد می پرورش آنها در را خالقیت قدرت و سازد می
 

 دانش مدیریت در آموزش راهبردهاي
 راهبردهای (افتد می اتفاق مختلف های سرعت با و( سازمانی بین و سازمانی گروهی، فردی،) مختلف سطوح در که است فرآیندی یادگیری

 :شوند می پیشنهاد دانشی کارکنان یادگیری ظرفیت تقویت برای زیر آموزشی

 

 )یادگيري راه آموختن) انعکاس فرآیند تشویق .1
 می ولیدت یا کسب را دانش چگونه که بدانند باید فراگیران. دارد اشاره آن درگیر افراد یادگیری فرآیند انعکاس به یادگیری، راه آموختن

 که شود فراهم سازمان اعضای برای امکان این باید آموزشی برنامه در . بگیرند درس اند، کرده ارائه که هایی حل راه نتایج از چگونه و کنند،

 ستفادها با افراد. سازند منعکس را نتایج ارزیابی و ها حل راه از حاصل های تجربه آنها، برای مناسب های حل راه ارائه مسائل، بررسی نحوه بتوانند

 نتایج از و دکنن گیری تصمیم سازند، برقرار پیوند آینده و گذشته های اقدام بین شده، مطلع گذشته های تجربه از توانند می انعکاس فرآیند از

  گیرند درس تصمیماتشان

 

 کنند کار واقعی مسائل روي بر بتوانند فراگيران که شرایطی ایجاد .2 

 ای مستقیم های تجربه شامل واقعی شرایط در یادگیری. گیرد می صورت بهتر یادگیری واقعی، شرایط در است معتقد( 1991) رِوانز

 آموزشی های برنامه در واقعی مسائل روی بر کار با سازمان اعضای ،(2113) هاوانگ نظر طبق. شوند می حاصل فرد برای که است غیرمستقیمی

 طهواس با رو این از. آورند دست به را فرآیندها بهبود یا جدید محصول توسعه برای کار محیط در تجربه کسب برای الزم های مهارت توانند می

 .کرد برقرار پیوند واقعی شرایط در یادگیری و آموزشی های برنامه بین توان می مسائل قراردادن

 

 خود گيري تصميم مدل و چارچوب توسعه براي فراگيران به کمک .3

 های ایده تا کنند می کمک فراگیران به آنها .کنند می حمایت خالقیت از و کمک تفکر، به که هستند ابزاری ها مدل و ها چارچوب

 از آنها که است این در عادی مردم و تفاوتمتخصصان تهدید و فرصت قوت، ضعف، نقاط) SWOT تحلیل مانند کنند، ترکیب هم با را مختلف

 نندک کمک افراد به باید آموزشی های برنامه. جویند می سود آنها از مختلف های موقعیت با مواجهه برای که برخوردارند هایی مدل سلسله یک

 از فراگیران برخورداری معتقدند( 1994) دیگران و گراهام. کنند استفاده هایی مدل چنین از مختلف های موقعیت در دانش از استفاده برای که

 .شد خواهد مستمر یادگیری تسریع موجب هایی مدل چنین

 

 همکارانه و گروهی یادگيري پرورش .4

 یریگ تصمیم و مسئله حل برای افراد باشد الزم است ممکن و دارد نیاز جمعی های بررسی به اغلب ها سازمان در مسئله حل های فعالیت

 را فیمختل های دانش که سازمان اعضای بین همکاری و تعامل. است متنوع دانش نیازمند متغیر، شرایط در گیری تصمیم. کنند شرکت جمعی

 مشوق یدبا آموزشی های برنامه. باشند داشته اختیار در گیری تصمیم برای ای گسترده دانشی مبنای تا کند می کمک آنها به دارند، اختیار در

 باشند گروهی یادگیری و افراد بین تعامل و همکاری
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 سيستمی تفکر تشویق .5 
 می کمک راداف به سیستمی تفکر. است کار و کسب به مربوط های فعالیت اصالح و شناخت برای قدرتمندی بسیار ابزار سیستمی تفکر

 افراد دکنن حاصل مسئله از درستی شناخت بنیادین، های وابستگی هم به و روابط کشف با مسئله، حل و کردن فرموله مرحله دو هر در تا کند

 داشته، سائلم به نسبت جانبه همه و کلی نگرشی باید آنها. اند شده خاص مسئله یک بروز به منجر که باشند داشته عوامل از کلی تصویری باید

 که آموزشی های برنامه بنابراین،:. آورند دست به زمینه یک در کاملی شناخت بتوانند تا کنند ترکیب یکدیگر با را مختلف های دیدگاه بتوانند

 (1313)استادزاده،باشند سیستمی تفکر مفهوم برگیرنده در باید سازند می آماده متحول و پیچیده بسیار شرایط با مواجهه برای را کارکنان

 

 دانشی هاي سازمان
 به آنها ارزش عبارتی به. شوند می گذاری قیمت «مدیریت و کارکنان فکری سرمایه» براساس مدرن، های سازمان و ها شرکت امروزه

 .آنهاست دانشی نیروی و فکری سرمایه

 :کند می دنبال را هدف چهار و دارد ای ویژه توجه آنها آشکار دانش و تجارب و کارکنان اذهان در نهفته دانش به دانشی، سازمان

 شود؛ می گرفته کار به ها بخش سایر های فعالیت در سازمان بخش یک در شده تولید دانش که این از اطمینان کسب .1

 ببرد؛ سود خود گذشته تجربه از سازمان که ای گونه به زمان، طی در دانش انتقال از اطمینان کسب .2

 بتنیم همکاری جدید دانش تولید برای و بیابند را همدیگر که ای گونه به سازمان گوناگون های بخش افراد برای امکانات آوردن فراهم .3

 باشند؛ داشته اعتماد بر

 (1332)ریچارد و همکاران،.یادگیری و تجربه کسب برای هایی مشوق و ها فرصت ساختن فراهم. 4

 سازمان در دانشی فرهنگ توسعه و تقویت عوامل

 ارتندعب سازمانی فرهنگ توسعه بر رٔ  مو عوامل ترین مهم. گیرد شکل دانشی فرهنگ های پایه ابتدا است الزم دانشی، سازمان ایجاد برای

 :از

 رهبری .1

 تخصیص زیردستان، توانمندسازی قبیل از رهبری های ویژگی. دارد را سازمان در دانشی فرهنگ ایجاد در حیاتی و ضروری نقش رهبری

 ریرهب های ویژگی عنوان به کارکنان میان سازمانی اهداف از بلندمدت انداز چشم ایجاد و اشتباهات تحمل اعتماد، ایجاد تغییر، پذیرش منابع،

 .رود می شمار به دانشی فرهنگ ارتقای جهت مثبت

 سازمانی ساختار .2

 یرانمد: مانند دانشی مدیریت های شغل طراحی جمله از. هستیم سنتی سازمانی ساختارهای تغییر از ناگزیر دانشی، فرهنگ ایجاد برای

 در شیدان فرهنگ سازی نهادینه در فرآیندها، وتحلیل تجزیه و مجدد مهندسی راهبردی، مدیریت تغییر، مدیریت دانشی، گران تحلیل دانشی،

 .کنند می ایفا کلیدی نقش ها سازمان

 رسانی اطالع .3

 دانش مدیریت های برنامه. است بوده ها سازمان دانشی های برنامه از توجهی قابل جنبه دانش، مدیریت ارزش از کارکنان سازی آگاه

 پی در ردیگ سوی از را سازمان توفیق و یکسو از را آنها عملکرد تواند می دانش مدیریت چطور اینکه مورد در را کارکنان مستمر طور به بایستی

 یم آن دستاوردهای و فرآیندها دانش، انتقال جهت متنوع ارتباطی های کانال ایجاد شامل دانش مدیریت رسانی اطالع. سازد آگاه باشد، داشته

 .باشد

 (1333)نایلی،_ها کارگروه .4

 :اند کرده تعریف چنین را عملکرد اجتماعات اصطالح ،(1991)ونگر و لیو

 متحد هم با دارد بزرگتر اجتماع یک برای همچنین و آنها برای که معانی و اقدامات در که شود می افرادی شامل که عملکردی سیستم

 وجهیت قابل نقش اجتماعات این. است کرده تقویت سازمانشان در را دانشی فرهنگ ها کارگروه که باورند این بر ها سازمان از بسیاری. هستند

 می خود به فراسازمانی ابعاد ها کارگروه در رسمی غیر روابط گاهی. کند می ایفا سازمان وری بهره افزایش همچنین و مراجعان مشکالت حل در

 .گیرد
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 ترغیب[ 29]دانش اشتراك سوی به را کارکنان سازمانی، های پاداش که است این دانش مدیریت ادبیات در کلی دیدگاه: پاداش سیستم .1

 روش منافع، اشتراك قبیل از درازمدت های پاداش دانشی، فرهنگ ارتقای در که است داده نشان مطالعات. دهد می سوق دانشی فرهنگ نوعی و

 .هستند مدت کوتاه های انگیزه با مقایسه در ریٔ  مو های

 و الزم امری ها، فعالیت در مشارکت و دانش ایجاد یادگیری، زمان اختصاص کارکنان، در دانشی فرهنگ ایجاد برای: زمان تخصیص .2

 :اند نموده گزارش چنین را دانشی کارکنان برای زمان تخصیص اهمیت ،(2111)همکاران و کروگ. است ضروری

 عامل عنوان به زمان تخصیص. دهند اختصاص جدید دانش ایجاد به را کاریشان ساعت از درصد 21 تا 12 یابند اجازه بایستی کارکنان

 .است شده بیان سازمان یک در مختلف های بخش و ها گروه بین دانشی های عادت در تفاوت وجود برای کلیدی

. شود می محسوب سازمان در پایدار دانشی فرهنگ ایجاد اصلی اجزای کار، و کسب فرآیندهای رٔ  مو مدیریت: فرآیند مدیریت .3

 کزمتمر فرآیندهای این. شود می گذاشته اشتراك به و استفاده ایجاد، خاص، فرآیندهای یکسری طی دانش، که دارد می بیان ،(1991)داونپورت

 با ار دانش مدیریت های فعالیت تا است ضروری که دهد می نشان مطالعات. پذیرند می تغییر صنعتی های بخش و سازمان به بسته دانشی

 رآیندهایف مداوم تحلیل و تجزیه نیازمند امر این. آوریم وجود به سازمان در را دانش از ای یکپارچه جریان تا کنیم تلفیق کار و کسب فرآیندهای

 .گیرد صورت الزم اقدام آنها حل و دستیابی برای و ارزیابی را دانشی های شکاف و منابع نیازها، تا است دانشی متمرکز

 یم سازمان یک مراحل طول در سازمان احتمالی کارکنان دانشی، اشتراك رفتار گرفتن نظر در که است داده نشان مطالعات: استخدام .1

( 2111)هال. ندک مدیریت و کنترل دارند، تیمی پویایی و دانش اشتراك به مثبتی نگرش که افرادی بکارگیری توسط را اش دانشی فرهنگ تواند

 فعالیت انجام از دانشی کارکنان که چرا. آنهاست درونی انگیزه به توجه کارکنان، استخدام و انتخاب در مهم های فهٔ  مو از یکی است معتقد

 .ندارند نگرانی خود معلومات دادن قرار اختیار در و تیمی

 ی(ورودی)ها پورتال. کند می ایفا دانشی فرهنگ تسهیل در ای عمده نقش سازمان، در ارتباطی و اطالعاتی زیرساخت ایجاد: زیرساخت .9 

. آیند یم حساب به ها سازمان بیشتر در زیرساخت نوع ترین رایج هستند خارجی و داخلی کامپیوتری های شبکه شکل به بیشتر که دانشی

 اطالعات پردازش های فناوری مجازی، های کنفرانس ابزارهای جستجوگر، موتورهای شامل ها، سازمان در شده مشاهده آوری فن بخشهای

 انشید های پورتال در بایستی ها فناوری قبیل این. شود می مصنوعی هوش ابزارهای و گیری تصمیم حمایت نظام محتوا، مدیریت های سیستم

 .بگشایند دانش پایه به دستیابی سوی به دری تا شوند ترکیب

 ناوریف شده، انجام تحقیقات طبق. گیرند کار به و اشتراك سازماندهی، ایجاد، کسب، را دانش توانند می ها پورتال این طریق از کارکنان

 ورط به گیری تصمیم و یادگیری اطالعات، اشتراك ارتباطات، لحاظ از کارکنان های عادت تغییر طریق از را دانشی فرهنگ تواند می اطالعات

 .بخشد ارتقاء گیری چشم

 ساختاری های ویژگی. دهد می قرار تأثیر تحت را ها سازمان در دانشی فرهنگ کار، محیط فیزیکی ساختار دهد می نشان مطالعات .11

 تسهیل را سازمان در دانش جریان توانند می رسمی غیر های مالقات جهت امکانات باز، فضاهای کوتاه، دیوارهای با هایی اتاقک قبیل از

 (2111)دیانا،.کنند
 

 جدید و نوین هاي سازمان
میانه  و  با فرهنگ   آنها به طور تقریبی به، فرهنگ یادگیری را می توان برحسب مقدار دانش بری و  21شرکتها و سازمانها در قرن  

اما منطقی بودن لزوماً به معنای   کارایی این سازمانها در شکل نهایی شبدری به ظاهر منطقی است،  طبقه بندی کرد.  کم فرهنگ،  و فرهنگ 

ه تیمها و کمیت  گردهم آییهای برنامه ریزی شده یا اتفاقی،  اداره سازمانها با دانش و کارایی متفاوت چندان ساده نیست.  آسان بودن نیست،

اما سازماندهی یک گردهم آیی سریع با اعضای   هستند که در هسته اصلی باقی می ماند و شکوفا می شود، یکی از برنامه های کاری سازمانها  ها،

اد از تعداد زی  آییها مذاکره و آگهی کرد،زیرا از هفته ها قبل باید درباره این گردهم   پیمانکار دست دوم می تواند باعث ناکامی و نومیدی شود،

 هریک از سازمانها  و رسیدن به مواردی از سازش را پذیرفت.  یکدیگر مقایسه نمود، و بالخره غیبت تعدادی از افراد، برنامه های کار روزانه را با

از  بعضی  ولی در نهایت بخشی از شاخه باشند.  و نهاد های زیر مجموعه آنها بنا به فرهنگ و دانش باید به گونه ای متفاوت سازماندهی شوند،

این شرکتها را می توان مثل مشاغل فردی برحسب میزان پیچدگی کار فکری شان در   ن به پردازش اطالعات نیاز دارند،بنگاها بیش از دیگرا

پذیرش و به رسمیت شناختن نیاز به تفاوتها فقط آغاز کار   به همین ترتیب سازمانها را باید در جایگاه خودشان دید،  طیف کار با فکر جای داد.

که کدام فعالیتها به این سازمان مربوط می شوند و چه کارهایی باقی می ماند  میم گیریها به این قضیه مربوط می شوند، دشوار ترین تص  است.

 و مشکالت راه چیست.  که واگذاری آن به دیگران قابل تصور است،

و فقط مدیر عامل و احیاناً یکی دو نفر دیگر و  اند، امروزه سازمان هایی وجود دارند که تمام امور را به دیگران و پیمانکاران واگذار کرده  

که این   فرهنگ به ساده کردن مشاغل و کوچک ولی کار آمد تر نمودن پرداخته اند،بخش با  21در قرن   نوت بوك و تلفن باقی مانده است.
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مسن ترها   تر و با مهارت های روز جذاب ترند.سازمانها با افراد جوان  پرسش ایجاد شده چه کسی و برای چه مدت به هسته اصلی تعلق دارد.

و یا به طور کلی برای ارزشی که اضافه می کنند   در بعضی رشته های تکنولوژی عقب می افتند،  همواره نمی توانند سرعت الزم را حفظ کنند،

همه سازمانها چه دولتی و غیر دولتی مجبور می شوند در باره نقش  موج سومی با حرکت اقتصاد به سمت تولید  بیش از حد گران تمام میشوند.

بسیار هوشیارانه عمل کردند و طرح های نو را برنامه ریزی کردند و اینها در    21زیرك ترین ها در نقش دانایی قرن   دانایی تجدید نظر کنند،

دارد و هر گونه کوتاهی از جانب سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت   21دانایی قرن  جامعه ایران در عمل نیاز مبرم به  عمل اقتصادی میشوند،

 (1999)اقازاده،کسب این دانایی به تمام مردم ایران عزیز صدمه می زند
 

 : پيشين مطالعات بر مروري
 ینی،آفر حادثه نظیر شخصی های داده بعضی و محوله وظایف در بخشی اثر و کارآیی از است عبارت عملکرد جامع، نسبتاً تعریف یک در

 بخشی ثرا استو رفته کار به منابع به آمده دست به بازده نسبت معنای به کارآیی تعریف این در.کار کندی و غیبت کار، سر بر حضور در تأخیر

 یم آفرینی، حادثه و تأخیر کار، در کندی غیبت، همانند عواملی دیگر، سوی شده؛از تعیین پیش از اهداف به دستیابی میزان از است عبارت

 بر مؤثر عوامل.است سازمانی و گروهی فردی، سطح در عملکرد(.311 ص ،1333 رابینز،)باشند عملکرد سنجش برای مناسبی معیارهای توانند

 (1333 رابینز،)انگیزش ادراك، شخصیت، یادگیری، توانایی،:از اند عبارت فردی عملکرد

 فرهنگ و سازمانی های رویه سیاستها، سازمانی، محیط سازمانی، ساختار:از اند عبارت سازمانی سطح در عملکرد بر مؤثر عوامل

(. 1333 رابینز،)تعارضی و گروهی رفتار سیاست، قدرت، رهبری، ارتباطات،:از اند عبارت گروهی عملکرد بر مؤثر عوامل(.1333 رابینز،)سازمانی

 هرسی.است مطرح ACHIEVE » 2 »عامل عنوان با عملکرد عامل هفت مدل که است عواملی عملکرد، بر مؤثر عوامل از منظور پژوهش این در

 تمشکال این حل و تغییر برای راهبردهایی رائه و عملکرد مشکالت وجود علت تعیین در مدیران به کمک منظور به را مدل این 3 گلداسمیت، و

 فرد ردعملک بر که اساسی عوامل تعیین:داشتند نظر در را اصلی هدف دو انسانی عملکرد تحلیل برای مدل این تدوین در آنها.کردند ریزی طرح

 .باشند داشته خاطر به و برند کار به را آنها بتوانند شاغل مدیران که ای گونه به عوامل این ارائه و بگذارند تأثیر کارکنان فرد

 اتکینسون پژوهشی در.گذارد می تأثیر مدیریت عملکرد بر که است عواملی گذاشتن کنار« ACHIEVE »مدل تدوین برای قدم اولین

 تکلیف کامل انجام برای المز مهارتهای و میل حدی تا باید زیردست تر، ساده عبارت به.است توانایی و انگیزش کنش عملکرد که دهد می نشان 1

 زیردستان اگر حتی که کردند توجه نیز مسأله این به و دادند بسط را ایده این شغل درك یا دانش تصور افزودن با 2 پیتروالور.باشد داشته را

 نحوه و دهند انجام باید که آنچه از که بود خواهد مؤثر زمانی مهارت، و تمایل این باشند، کار انجام برای الزم مهارتهای یا و کامل تمایل دارای

 .باشند داشته صحیح درك آن انجام

 فرد در که خصایصی کنش به صرفاً عملکرد که رسیدند نتیجه این به و کرده برخورد متفاوت ای گونه به موضوع این با 3 الرنس و لوش

 افراد است ممکن الزم، مهارتهای همه و انگیزش حداکثر وجود با حتی و شود می مربوط نیز محیط و سازمان به بلکه نیست، مربوط هست

 داشته سازش آنها محیط و سازمان نیازهای با کارشان و کنند دریافت را خود نیاز مورد سازمانی هدایت و حمایت آنکه مگر نباشند، اثربخش

 (1993)آرمسترنگ،.باشد

 به تنها نه زیردستان یعنی است، بازخورد اول عامل. گیرد می بهره عملکرد مدیریت معادله در دیگر عامل دو از« AVHIEVE »مدل

 هر موزشآ شامل بازخورد،.کنند عمل باید چگونه است متداول که آنچه اساس بر که بدانند باید بلکه باشند، آگاه باید دهند انجام باید که آنچه

 را تصمیماتی بتوانند باید مدیران احوال و اوضاع این در روزها این است، اعتبار عملکرد مدیریت دیگر عامل.است عملکرد رسمی ارزیابی و روزه

 ارکنانک کار بودن معتبر آمریکا مانند پیشرفته کشورهای در.کنند همراه الزم توجیه و مدرك و دلیل با گذارد می تأثیر مردم کار و شغل بر که

 (2111)لی،.دارد ضرورت قانونی نظر از

 کارآموزی، ،ارزیابی استخدام، تقاضای شغل، تحلیل نظیر کارکنان فعالیتهای اعتبار مورد در مستمر طور به باید مدیران عملکرد، تحلیل در

 این تقابلی مدیران از بسیاری که است این خورد می چشم به مدیریت روند در که کلی مشکل یک.آورند عمل به را الزم بررسی اخراج، و ترفیع

 تاشکاال این وجود علت تعیین در را الزم بخشی اثر آن مدیران همین ولی بگذارند، موجود مشکالت نوع جریان در را خود زیردستان که دارند را

 داشتن رایب.هستند ضعیف آنها تشخیص یا مشکالت تحلیل در اما هستند، قوی مسائل شناسایی در مدیران از بسیاری دیگر، عبارت به ندارند

 .بپردازند مسائل ایجاد علت تعیین به باید مدیران عملکرد، مسائل حل و ارزیابی در اثربخشی حداکثر

 ازمانی،س حمایت درك، توانایی، انگیزه،:اند برگزیده بقیه میان از را اثربخشی عملکرد مدیریت به مربوط متغیر هفت گلداسمیت و هرسی

 قرار هاستفاد مورد و بسپارند خاطر به را آنها بتوانند که ای گونه به را عوامل این مدیران که است آن بعدی قدم.اعتبار و بازخورد محیطی، سازش

 ای مشترك واژه یک آنها اول حروف با که است آن کند، می آسان را فهرست در موجود مواد یادآوری که هایی شیوه از یکی.کنند ترکیب دهند،

 (2113ذاکری و همکاران،)بسازیم اختصاری کلمه یک
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 هب خاص تکلیف زمینه در زیردستان، بالقوه یا و فعلی عملکرد تأثیربخشی چگونگی درباره« ACHIEVE »مدل از استفاده با مدیر

 .بردارند را الزم قدمهای خاص مشکل فرد به منحصر علتهای با مطابق باید مدیران آنگاه.پردازد می ارزیابی

 کارکنان عملکرد بر گلداسمیت و هرسی نظر از« ACHIEVE »مدل با مطابق که هستند عواملی کارکنان عملکرد بر مؤثر عوامل

 ،(تمایل) یا انگیزش انگیزه ،(سازمانی حمایت)کمک ،(نقش تصویر یا درك)وضوح مهارت، و دانش ، توانایی از اند عبارت عوامل این.مؤثرند

 مدل در(1332 ببالنچارد، و هرسی(.)محیطی تناسب)محیط و(کارکنان حقوق و معتبر اعمال)اعتبار ،(عملکرد بازخورد و آموزش)ارزیابی

ACHIEVE است زیر موارد شامل عملکرد بر مؤثر هفتگانه عوامل: 

 نشدا کاری، آمادگی یا توانایی.شود می گفته خاصی وظیفه انجام در زیردستان مهارتهای و تجربه دانش، به ACHIEVE مدل در:توانایی

 اتمام که غیررسمی و رسمی کارآموزی)شغل به مربوط کاری دانش از اند عبارت توان اساسی اجزای(.1331 رابینز، استیفن)است کار مهارت و

 (1991آلبریچ،)کار به مربوط استعداد نیز و(کند تسهیل آمیز موفقیت طور به را طرح کار

 از کامل درکی زیردستان آنکه برای.شود می گفته آن، انجام چگونگی و محل کار، شیوه پذیرش و درك به(:نقش تصور یا درك)وضوح

 زمانی چه در هدفهایی، چه)مقاصد و اهداف های اولویت و اهداف و مقاصد این به رسیدن شیوه عمده، اهداف و مقاصد باید باشند، داشته مشکل

  باشد واضح و صریح کامالً برایشان(دارند را اهمیت بیشترین

 اند ارتعب کمکی عوامل از بعضی.دارند نیاز آن به کار آمیز موفقیت انجام برای کارکنان که است کمکی یا حمایت منظور:سازمانی حمایت

 دادن قرار دسترس در سازمانی، واحدهای سایر از الزم حمایت است، مناسب کار دادن انجام برای که تسهیالتی و تجهیزات کافی، بودجه:از

  انسانی نیروی کافی ذخیره وجود سرانجام و کیفیت با محصول

 توفیق ای گونه به تحلیل مورد خاص تکلیف کردن کامل برای انگیزش یا زیردستان تکلیف به مربوط انگیزه به:کارکنان تمایل و انگیزش

 دارای یردستز که صورتی در.هستند بیرونی یا درونی پاداشهای دارای که است بیشتر تکالیفی تکمیل مورد در افراد شودانگیزش می اطالق آمیز

 (2112)توهیتاست تنبیه و پاداش از استفاده بررسی قدم اولین باشد، انگیزش مختلف اشکال

 ستزیرد به مناسب بازخورد روند.شود می گفته گاه به گاه های کردن مرور و عملکرد روزانه بازخورد به ارزیابی(:گرفتن بازخورد)ارزیابی

 بازدیدهای همچنین و او به خود روزانه عملکرد غیررسمی ارائه بازخورد، نوع این از باشدمنظور مطلع کار چون و چند از پیوسته که دهد می اجازه

 است ای دوره رسمی

 ارکنانک های تصمیم.شود می اطالق انسانی نیروی مورد در مدیر های تصمیم بودن حقوقی و بودن مناسب به اصطالح این:کارکنان اعتبار

 شود می گفته خارجی عوامل به محیطی عوامل:محیطی عوامل باشدتناسب استوار عملکردگرا های مشی خط بر و همراه مدرك و دلیل به باید

 های نامه آیین رقابت،:از اند عبارت محیطی عوامل. گذارند می تأثیر عملکرد بر شغل، برای انگیزه و حمایت وضوح، توانایی، وجود با حتی که

 یا واستهخ یک ارضای از ناشی شده تجربه خرسندی یعنی بود، کارکنان عملکرد از دانشجویان رضایت تحقیق، دیگر متغیر و تدارکات دولتی،

 .هدف

 رفتار ند،باش داشته توافق و تعادل گزینه دو این که حالی در. فردی سرشتهای و نیازها با سازمانی انتظارات سازگاری از است تابعی رضایت

 میزان نباشد، سازگار شخص نیازهای با سازمانی انتظارت اگر که است بدیهی.است فرد نیازهای و سازمان انتظارات برآورنده همزمان طور به

 بند، عالقه(نماید حاصل رضایتی اینکه بدون باشد کارآمد یا اثربخش رفتارش است ممکن شخص یعنی.شد خواهد کمتر متعارف حد از رضایت

 افزایش معطوف غالباً که چرا شده، مدیریت در تازه رویکرد یک رجوع ارباب و مشتری رضایت اخیر دهه دو یکی در رضایت بحث در(.1331

 رفص(رجوع ارباب)مشتری تغییر به رو انتظارات ساختن برآورده منظور به آنها تالش و سعی تمام امروزه و است عمل سرعت و محصول کیفیت

 (1991مارگاریت،)است شده مدیران اصلی هدف رجوع ارباب و مشتری رضایت جلب که طوری به.گردد می

 ،(1994)گریفین ،(1993)فادرا:است گرفته انجام زیادی تحقیقات رجوع ارباب رضایت و عملکرد با مرتبط عوامل بین رابطه زمینه در

 ،(نقش وضوح)وظایف شرح همچون عواملی بین که اند کرده گزارش خود تحقیقات در(1991)کانینگهام و(1913) نوئه و ماندی ،(1934)لوتانز

 .دارد وجود معنادار ای رابطه عملکرد، بهبود و کارکنان انگیزه افزایش شغلی، هویت و شغلی وضوح بهبود کارکنان مهارتهای و ها توانایی میزان

 در بهبود و دهد می افزایش را مرد کارکنان عملکرد کاری محیط بهبود است داده نشان(1991)هارپیاز های بررسی و تحقیقات نتایج

 بارون ،(1992)زینگیم و شوستر ،(1991) آکرفولدویلون.دهد می افزایش را کارمند زنان عملکرد آموزشی، های فرصت افزایش و فردی بین روابط

 ،(1993)دیگران و وود هی ،(1992)متکالف و فرنی ،(1992) هاوس استن ،(1994)فایرمن ،(1993)  استوارت و اشترن ،(1993)گرینبرگ و

 باعث عملکرد براساس پرداخت که اند کرده گزارش(2111)شیر داربی و کاتز هاول، و(1992)ریچارسون و مردسن ،(2111)دیگران و مردسن

 (2114)ملهم،.شود می مشتریان رضایت افزایش و کارکنان عملکرد بهبود
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 چالش هاي مدیریت منابع انسانی

اندیشیدن ومحل عمل کردن مواجه هستند. (جهانی شدن: مدیران اغلب مواقع با چالش هایی در جهت ایجاد توازن میان الزامات جهانی 1

 یافراد، ایده ها، تولیدات واطالعات باید در جهت برآورده ساختن نیازهای محلی در سرتاسر جهان جابه جا شوند. هم اکنون موقعیت های سیاس

ست و لذا مدیران باید براساس نیازهای متغیر، مسائل تجارت جهانی، نرخ های مبادله متغیر و فرهنگ های ناآشنا در تصمیمات تجاری وارد شده ا

گی وابهام دمشتریان بین المللی خود تحت اموزش قرار گیرند. آنان باید تواناییشان را برای یادگیری انجام کار با یکدیگر در جهت اداره تنوع، پیچی

رند، این وظیفه شامل حصول اطمینان از این در سراسر جهان ارتقا دهند. در این محیط مدیران منابع انسانی وظیفه ای خاص را به عهده دا

موضوع است که آیا سیاست ها واعمال منابع انسانی توجه کافی به تعادل بین سازگاری وهماهنگی در مقابل شناخت تفوت های فرهنگی 

 (2112هور،ودیگراختالف ها مبذول می دارد )

 بررسی جذب نیروهای حرفه ای در سازمان

 اهداف بودن مشخص ورهبری، مدیریت شغل، وماهیت محتوا: از اند عبارت گذارد می تاثیر انسانی منابع نگهداشت و جذب بر که عواملی

 ار،ک محیط شرایط شغلی، امنیت اثربخش، ارزشیابی نظام شایستگی، براساس کارها کردن واگذار گروهی، انجام و همکاری فضای انتظارات، و

 دالتع کارکنان، انگیزه مدیر، تشویقی رفتارهای سرپرستی، حمایت همکاران، حمایت اجتماعی، حمایت وتوسعه، آموزش ارتباطات، و کار ماهیت

: شامل شغلی وعوامل ودرجه خدمت جنسیت،طول سن، تحصیالت،: شامل شناختی جمعیت عوامل تعاملی، عدالت ای، رویه عدالت توزیعی،

 ایبر ای پایه طراحی شغلی، سازی غنی کار، انجام برای الزم ودانش تخصص مدیر، طرف از قدردانی خودکار، بودن مهم شغلی، وتنوع استقالل

  باشد می... و باتجربه متناسب ودستمزد حقوق

 دتشدی انسانی سرمایه به نیاز شود، می محسوب فنی اموزش عرصه در مهم نظام یک که تهران دانشکاه های دانشکده فنی پردیس در

 منابع وتربیت نگهداشتن در توانایی عدم دلیل به که سازمان ومدیریتی کارشناسی بدنه ناهمگون جمعیتی ها،هرم دانشکده این در. است شده

 ذبج به تصمیم اخیر، سال چند در ها دانشکده این ولذا کرده ایجاد زمینه این در را عمیقی شکاف بود، گذشته های سال در متخصص انسانی

 .کنند انتخاب را ها ایده وبهترین کار صحیح روش هوشمندانه بتوانند تا گرفت را انسانی سرمایه ونگهداری

 راییگ وتحول کارآفرینی مشارکتی، گرایی، کیفیت پاسخگویی، گرایی، مشتری رقابتی، محوری، دانش جو در که امروزی های سازمان

 راضی، کارکنان داشتن زیرا باشند می رقابتی ابزار عنوان به متعهد و خشنود توانمند، انسانی نیروی به سریع دستیابی مستلزم. کنند می فعالیت

 مدهع شاخص کارآمد، انسانی نیروی اینکه به توجه با. شود می محسوب سازمانی منبع ترین مهم متعهد، انسانی ی سرمایه با وخالق پرانرژی

 تنها اینبنابر است افزایش روبه آموزش ی عرصه در کارآمد و موثر انسانی نیروی بر تاکید. است دیگر های سازمان به نسبت سازمان یک برتری

 جذب طریق از امر این که باشد می سازمان موفقیت در آنان اساسی ونقش آن افراد( آموزشی مراکز جمله از) سازمان هر پایدار رقابتی مزیت

 فنی ردیسپ کارکنان بر تمرکز با انسانی منابع ونگهداشت جذب های مالك شناسایی به مقاله این در لذا. شود می میسر انسانی منابع ونگهداشت

 (2111عباسی و همکاران،(.است شده پرداخته تهران دانشگاه
 

 پيشنهادهاي مدیریتی 

 شناسایی واقعیت های بیرونی و مطابقت دادن فعالیت های منابع انسانی با نیازهای واقعی موجود؛ -

 حرفه ای شدن مدیریت منابع انسانی؛تغییر نقش اداری موجود وحرکت به سمت  -

 به کارگیری کارکنان حرفه ای و دانش مدار به صورت پاره وقت وتمام وقت؛ -

 استفاده از مدیریت عملکرد وایفای نقش مربی در جهت هدایت کارکنان برای رسیدن به هدف های تعیین شده؛ -

 ؛مدیریت فرآیندها وفعالیت های اطالعاتی، به روشی که ارزش بیفزاید -

 داشتن فرآیند روشن برنامه ریزی استراتژیک برای همسوسازی سرمایه گذاری های منابع انسانی با هدف های سازمان؛ -

 انگیزه مند کردن کارکنان از طریق پاداش های تشویقی، احترام به منابع انسانی، برابری و رفع تبعیض،  -

 مشارکت دادن کارکنان برای اتخاذ تصمیم های مهم در سازمان؛ -

 داشتن کارکنانی که نقش هایی روشن ومناسب ایفا می کنند؛ -

 ایجاد توانایی در کارکنان، برای نمایان ساختن شایستگی های منابع انسانی؛ -

 سرمایه گذاری روی متولیان منابع انسانی، از آموزش وتوسعه تجربه ها؛ -

 (1993)آرمسترنگ،ی کامپیوتری و استفاده بهینه از امکانات شبکه.توسعه مهارت ها
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 مشارکت و خالقيت در کارکنان
ایجاد یک فکر جدید و پروراندن آن و به کارگیری آن فکر در عمل است که منجر به نوآوری یا تغییر در سازمان   creativity خالقیت 

نوین برای بهبود و ارتفاء کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمانی است. بستر سازی جهت مشارکت کارکنان سازمان   شود. خالقیت ارائه فکر و طرح

 .یکی از راه های مهم بروز خالقیت است

 دمقصود از مشارکت کارکنان ، انواع روشها و فعالیتهایی است که در زمینه مشارکت اعضاء سازمان انجام می گیرد. این امر نوعی فراین

 .مشارکتی است که هدف آن تشویق و ترغیب کارکنان و اعضای سازمان به دادن تعهد و مشارکت هر چه بیشتر در امر موفقیت سازمان است

پایه و اساس این اندیشه بر این منطق است که کارکنان در فرایند تصمیماتی که بر سرنوشت آن اثر می گذارد، مشارکت کنند و در کار 

 (1993)آقازاده،. از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند و در نهایت باعث افزایش بازدهی، تولید و بهره وری در سازمان شوند اداری و سازمانی

 

 ویژگی هاي منابع انسانی دانش مدار

ازمان ها را مطرح گردید وامروزه این واژه، تمام س 1929( در سال peter drucker« )پیتر دراکر»واژه دانش محور، نخستین بار توسط 

بر آن داشته که برای ربودن گوی سبقت وبقا در عصر دیجیتال از هیچ کوششی برای جلب وجذب کارکنانی که از این ویژگی ها برخوردارند، 

ای سازمان ، دانشوران را افرادی توصیف کرد که با پردازش اطالعات موجود برای ایجاد اطالعات جدید ارزش افزوده ای را بر«دراکر»دریغ نورزند. 

پدید می آوردند که به کمک آن می توان به تعریف وحل مسائل پرداخت. به مدیران توصیه شده تا با به کارگیری شاخص های مناسب در جذب 

 نیروی انسانی ونیز اجرای برنامه های توان مندسازی و اموزش، قابلیت های کارکنان خود در زمینه تولید گسترش دانش را افزایش دهند.

در یک دانش نظری تخصص دارندکه در زمانی طوالنی کسب شده است. تحصیالت نسبتاً باالیی دارند. این افراد نه تنها به خاطر تالش -1

 یا سوابق کارشان، بلکه به خاطر آن چه می دانند برای سازمان ارزش می آفرینند.

 می پردازند.به خلق، اصالح و یا ترکیب دانش، به عنوان بخشی اساسی از شغل شان -2

 اصلی ترین کارشان جمع آوری، پردازش یا تحلیل داده ها واطالعات است)برخالف کاالهای فیزیکی(.-3

ارزش آن ها برای سازمان ناشی از توانایی شان در ایجاد ارتباط بین داده های مختلف واطالعات خارجی است که باعث خلق محصوالت -4

 دانشی با ارزش افزوده باال می گردند.

 (1929)دراکر،از مغزشان بیش تر از زور بازوی شان استفاده می کنند؛ سرمایه فکری سازمان هستند.-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.joas.ir/


 91 - 93، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 نتيجه گيري 

 نجکاوک برخوردارند، عمیق تفکر قدرت از بوده، خالق کارکنانی، چنین. باشد داشته اختیار در دانشی کارکنان که است آن ارزش، با سازمان

 را انسازم توسعه و قائلند ارزش نیز دیگران رشد برای خود، رشد بر عالوه و عالقمندند جمعی کار به تعهدند، با و امین و درستکار اند، ساعی و

 زمانسا های بست بُن حل، راه ارائه و گیری تصمیم در آن کاربرد و خود دانش تسهیم با و دارند، انتزاعی و شناختی قدرت. دهند می قرار نظر مد

 .سرآمدند عاطفی و حرکتی-روانی شناختی، حیطه سه در آنها کلی بطور. شکنند می هم در را

 دارینگه و حفظ تعهد، افزایش به منجر سازمان، در آموزش توسعه تردید، بی. نیستند نیاز بی آموزش از نیز ها انسان ترین خبره امروزه

 نچو هایی آموزش رو این از. گردد می آشکار و ضمنی دانش تعمیق و دانش انتقال افزایش مهارتها، ارتقاء ها، انگیزه افزایش دانشی، کارکنان

 این، بر عالوه. است ضروری و الزم... و راهبردی تفکر روشی، های مهارت گروهی، کار مهارت مسئله، حل های مهارت فردی، بین ارتباطات

 انشد انتقال و تولید شود، آموخته یادگیری راه آن در که گیرد قرار تحقیقاتی و علمی مراکز های اولویت زمره در بایستی آموزشی راهبردهای

 هآموخت همکارانه و گروهی کار گیرد، قرار نظر مد ذهنی های مدل توسعه شوند، داده سوق واقعی مسائل به فراگیران گیرد، قرار کار دستور در

 ....و گردد تشویق سیستمی تفکر شود،

 امگ مشارکتی های گروه و رسمی غیر روابط توسعه و ساختاری، انعطاف دانش، جریان تسهیل اعتمادسازی، سمت به بایستی ها سازمان

 .بردارند

 یتیم کار در بخشند، ارتقا و حفظ را دوستانه روابط و اجتماعی ارتباطات کنند، توجه خود کارکنان روحیه به بایستی دانش مدیران

 .آورند فراهم کارکنانی چنین برای مناسب محیط و امکانات و شرایط و برداشته میان از را ها فعالیت موانع کنند، مشارکت

تغییرات گسترده و شتابان محیط فعالیت سازمانها ضرورتهایی را در زمینه اتخاذ تدابیر و استراتژیهای متنوع و متناسب با شرایط، فراهم 

ازمان از سویی به مثابه یک استراتژی موثر قابل پیشنهاد و پیگیری آورده است. در این میان مدیریت منابع انسانی به عنوان عامل انسجام افقی س

است و ازسویی دیگر نیز به عنوان شرط موفقیت استراتژی های دیگرمطرح است. منابع انسانی به عنوان یک منبع و سرمایه انسانی موجود و 

بع انسانی میتواند در فرآیندی مدیریت شونده انباشت این واجد سرمایههای چهارگانه فیزیکی، فکری، اجتماعی و عاطفی است که مدیریت منا

سرمایهها و بکارگیری آنها را میسر سازد.مقوله منابع انسانی به سبب پیچیدگی معطوف به واقعیت انسانی و همچنین روابط حیطهحضور انسان 

وزه، خود تصدیقی بر این مدعا است.مدیریت منابعانسانی از پیچیدگیها و ظرافتهای فوقالعادهای برخوردار است که تعدد مفاهیم مرتبط با این ح

 باموضوعات جذب، نگهداشت و ارتقاء با مفاهیم گستردهای همچون آموزش، فرهنگ سازمانی، انگیزش، تلقیهای کاری، اخالق کاری، اعتماد و ...

مایه انسانی در سازمانها، و نیز مروری بر مبانی سروکار دارد. در این راستا، در اینگزارش، سعی بر آن است، ضمن بررسی نقش و اهمیت سر

 تیوریک نظام جذب و نگهداشت نیروی انسانی، مسیله گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان، مورد بررسی قرار گیرد

 که البته توسعه واستقرار اینزمانی که نیروی انسانی دانش مدار و منحصر به فرد باشد، برای سازمان منافع استراتژیک ایجاد می کند 

دانش  یسرمایه انسانی باعث افزایش هزینه های اداری و بوروکراتیک می شود. انگیزه سازمان ها در سرمایه گذاری وتوسعه این نوع از نیروی انسان

ین نابراین برای دست یابی به چنمدار، بیشینه کردن پتانسیل ارزش آفرینی سازمانی وایجاد ویژگی های متمایزکننده در درون سازمان است. ب

 هدفی، سازمان ها باید سیستم های منابع انسانی مبتنی بر تعهد را درون خود استقرار دهند.

گرچه نیروی انسانی دانش مدار الزاماً ارزش آفرین است ولی منحصر به فرد و ویژه خودسازان نیست. بنابراین تصمیماتی که برای سرمایه 

 نیروی انسانی اتخاذ می شود با سرمایه محوری ودیگر موارد متفاوت است.  گذاری در این نوع از

 نیروی انسانی دانش مدار الزاماً ویژه یک سازمان خاص نبوده وکارکنان )حائز دانش( در یک محدوده معین آزادند وابتکار عمل دارند تا هر

 ارزش آفرینی خود را در آن صرف کنند و در واقع بفروشند.سازمانی که منافع بیش تری برای شان ایجاد می کند، این استعداد و 

با توجه به اهمیت ونقش نیروی انسانی دانش مدار برای رسیدن به اهداف سازمان و خلق ارزش در این تحقیق، تالش گردید تا از منظر 

این منظور از مبانی نظری مدل استوارت یاری  ویژگی های شخصیتی به بررسی این دسته وگروه از کارکنان پرداخته شود. به عبارت دیگر، برای

 گرفته شد وسپس به تشریح مدل عملیاتی وشاخص هایی برای سنجش مفهوم ویژگی های نیروی انسانی دانش مدار اقدام به عمل آمد.
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