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 مقدمه ❖

 گسترش   در  که   است  مهمی   عواملی  جمله  از   محیط  شدن  ترپیچیده  و   سریع  تحوالت  و  تغییر

  در  انسانی  نیروی  مسائل  ماهیت  و  نوع.  است  بوده  موثر  سازمان  در  انسانی  منابع  مدیریت  نقش

 منابع   مدیریت   ماهیت   و   اصول   نموده،  تغییر   چه   آن   است،   نکرده  چندانی  تغییر   حال   و   گذشته

 برای.  هاستآن  عملکرد   و   کار   بر  نظارت   و   ها انسان  کارگیری   به   های روش  آن،   تبع   به   و  انسانی

 مسائل   از  ترپیچیده  مراتب  به  مسائلی  عهده  از  بتواند  آینده  در  انسانی  منابع   مدیریت  که  این

 داشته   سنتی   طور  به   چه  آن  از   واالتر  جایگاهی   و   داد  بیشتری  اهمیت   آن  به  باید  برآید،  امروزی

 نظارت  و   نو   های اندیشه  نیازمند   بقا   برای  ها سازمان  همه   که   اجآن  از .  گرفت  نظر   در   آن  برای   است،

  را   آن  و  شوندمی  دمیده  سازمان  کالبد  در  روحی  همچون  جدید  نظرات  و  افکار  ،انتازه  و  بدیع

 باید   موجود،   وضع  حفظ  حتی   و  پیشرفت   و  بقا   برای   ما  عصر  در .  دهندمی  نجات  فنا   و  نیستی

 و   متالطم  دنیای  در  بتوانیم  که  آن  برای.  بخشیم  تداوم  سازمان  در  را  نوآوری   و  نوجویی  جریان

 تغییرات   شناخت  ضمن  و  آوریم  روی  خالقیت  و  نوآری   به  باید  دهیم   ادامه  حیات  به  امروز  متغیر

 هستیم.  نیازمند   تازه  و  بدیع  های پاسخ  هاآن  با  رویارویی  برای  محیط  تحوالت   و

 بیان مساله ❖

 هایکوشش  به  جوامع  پیشرفت .  آیدمی  شمار  به  انسانی  هایفعالیت  ترین مهم  از  یکی  مدیریت

 و   مدیریت   عملکرد   یابد، می  گسترش   یافته،   سازمان  های گروه  که   همچنان  و   دارد  بستگی   گروهی 

 روی   از  رویکردی   تنها  نه   انسانی  منابع  مدیریت.  گرددمی  برخوردار  بیشتری  اهمیت   از  مدیران

 و   تعهد  بر  تاکید  با  کارکنان  روابط  به  ویژه  رویکردی  بلکه  است  کارکنان  مدیریت  به  سودآوری

 دستیابی   و   انگیزش   ایجاد  مدیریت،   توسعه،   جذب   به   رویکرد   این   در .  دارد  ارتباط   بودن   دوطرفه

 افزایش .  شودمی  اشاره  کنند می  کار   آن  برای   یا  آن  در   که   افرادی  یعنی  سازمان،  کلیدی  منابع  تعهد

 از   جلوگیری  ها، هزینه  کاهش   خدمات،   کیفیت  و  کمیت   ارتقای   به  تواندمی  ها سازمان  در   خالقیت 

 رضایت   و  انگیزش   ایجاد  و  وری بهره  و  کارآیی  افزایش  تبع   با  و  بوروکراسی  کاهش   منابع،   اتالف

 به   نیاز  آنها  به  دستیابی  و  سازمانی  اهداف  پیشبرد  برای  مدیران.  گردد  منجر  کارکنان  در  شغلی

 .دهند  توسعه   را  سازمان  عملکرد  کارکنان،   نوآوری  و  خالقیت   به   اتکای  با  بتوانند  که   دارند  مدیریت
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 انسانی منابع مدیریت ❖

 که  است   سازمان   کارکنان  هدایت  برای   ضروری  های دانش  از  یکی   انسانی  منابع   مدیریت   امروزه

 بدون  آید،   شمار  به  گروهی  هایتالش  و  هاسازمان  در  مدیران  تمام  برای  مهارت   ترینمهم  شاید

 مدیریت.  یافت  دست  ها گروه  و  ها انسان  متعالی  اهداف  به  توان نمی  مذکور  دانش  از   برخورداری

 همه   در  کارکنان  بر  مؤثر   هایرویه  و  ها سیاست  اجرای   و  تدوین   طراحی،  بر  عمدتا   انسانی  منابع

 استخدامی  و  جذب  ریزی، برنامه  به  توانمی  هاروش  و  هاسیاست  این  جمله  از.  دارد  تمرکز  سطوح

 با   توسعه   کاری،  روابط  بهبود  و  مزایا  و  خدمت  جبران  با  نگهداشت  و  توانمندسازی   و  آموزش

 به  معطوف  انسانی  منابع   مدیریت  کرد  اشاره  پروری   جانشین  و  شغلی  ارتقای   و   عملکرد  مدیریت

 قرار  تأثیر   تحت  را  کارکنان  عملکرد  و  فکر   طرز  رفتار،  که   است  هاییسیستم  و   اقدامات  ها، سیاست

 مدیریت،   توسعه،  جذب،  به  استراتژیک  رویکردی  از  عبارتست  انسانی  منابع  مدیریت.  دهندمی

 کار   آن  برای  یا  آن  در  که  افرادی  یعنی  سازمان؛  کلیدی   منابع  تعهد  به  یابیدست  و  انگیزش  ایجاد

 و   انگیزش  ایجاد  توسعه،  جذب،  وظیفه  چهار  شامل  فرایندی  انسانی  منابع  مدیریت.  کنندمی

 اقدامات   سازمان  کارکنان  مدیریت  یعنی  انسانی  منابع  مدیریت.  است  انسانی  منابع  نگهداشت

 . باشدمی  انسان  به   سازمان  عالی  مدیران  نگرش   تابع   انسانی،  منابع  مدیریت  اساسی

 جدا  سازمان   کلی   های هدف  از   انسانی  منابع  مدیریت   های هدف  انسانی  منابع   مدیریت   اهداف

 مدیریت  دانش .  دهدمی  تشکیل  را  سازمان   مدیریت  از  جزئی   انسانی  منابع  مدیریت  زیرا  نیست،

 : داردبرمی  گام  سازمان   کلی  اهداف  راستای  در   زیر  اهداف  جوییپی  با  انسانی  منابع

  نیاز  مورد   انسانی  نیروی  تأمین  •

 انسانی  نیروی   انگیزه  و  ها توانایی توسعه  و   پرورش •

 و   متعادل  و   مناسب  پرداخت   نظام  برقراری  طریق   از   شایسته  انسانی  نیروی  نگهداری   و   حفظ •

 ای انگیزه

 به   توجه   طریق  از  سازمانی   و   فردی  اهداف  بین  الزم   همسویی  ایجاد  و  کارکنان   رضایت   جلب •

 شغلی   زندگی  بهبود  و  انسانی  باالی   سطوح   نیازهای 
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 و   اهداف  به  دستیابی  در  را  سازمان  و  اجرایی  مدیران  فوق،   اهداف  به  توجه  با  انسانی  منابع  مدیر

 های هدف  توانندنمی  ها سازمان  مذکور،   اهداف  تحقق   بدون   کند می  یاری  سازمانی   های ماموریت

 وظایف   و  اهداف   اهمیت  مدیریت   نظران  صاحب   مطالعات   براساس.  بپوشانند  عمل   جامه  را   خود

 را   الزم  موفقیت   زمینه،  این  در   اندنتوانسته  که  هاییسازمان  است  فزاینده  انسانی  منابع   مدیریت

 . اندشده  محو  فعالیت  صحنه  از  کنند  کسب

 انسانی منابع مدیریت وظایف ❖

. بپردازند  مناسب   انسانی  نیروی   گزینش   و   جذب  به   باید   خود  وظایف  محدوده  در   پرسنلی  مدیران

. دهند  بهبود  را   کارکنان  انگیزه   سطح .  نمایند  تدوین  را   انسانی  نیروی   پرورش   و   آموزش   های برنامه

 انجام  برای  پرسنلی  مدیران.  نمایند  اقدام  آنها  نیازهای   تأمین  برای  و  حفظ   را  شایسته  کارکنان

 مدیری   هر  شد  اشاره  که  طور  همان.  دهند  انجام  نیز  را  مدیریتی  وظایف  باید  مذکور  اجرایی  وظایف

 را  نظارت   و   رهبری   سازماندهی،   ریزی، برنامه  یعنی .  مدیریت  عمده   وظیفه  چهار   دادن  انجام  باید

 به  را  اجرایی  و  مدیریتی  وظایف  پرسنلی  مدیران  واقع  در.  دهد  قرار  خویش  کارهای  سرلوحه   در

. نمایند  ریزی  برنامه  باید  خود  اجرایی  وظایف  انجام   و  سازمانی  اهداف  تحقق  برای  آنها.  دارند  عهده

 هدایت  را  خود   سرپرستی  تحت  افراد.  بپردازند  پرسنلی  واحد   های فعالیت  و  وظایف  سازماندهی  به

  انجام  و  افراد  بر  نظارت  به  پرسنلی  واحد  عملکرد  از  اطمینان  حصول  برای  و  نمایند  رهبری  و

 تواند می  مذکور   مدیریتی  وظایف  کامل   و   صحیح   انجام   با  پرسنلی   مدیر .  بپردازند  ها فعالیت  چگونگی 

 گردد.  موفق  هم   خود  واحد  قلمرو   در  اجرایی  وظایف  انجام  در

 انسانی منابع مدیریت اجرایی وظایف ❖

 گزینش و کارمندیابی انسانی، نیروی ریزیبرنامه -1

 نیازهای   تعیین  طریق  از  الزم  انسانی  نیروی  تأمین  برای  سازمان  یک  در  انسانی  نیروی  ریزیبرنامه

 و  کمی   نظر  از   سازمان  انسانی  نیازهای  صحیح  تعیین .  گیردمی  صورت   انسانی،   نیروی  به   سازمان

 این   در .  دهدمی  قرار  خود  الشعاعتحت  را  مدیریت  این  وظایف  سایر  که   است  ایوظیفه  کیفی

 نیاز  ها، مسؤولیت  واگذاری  در  انسانی  نیروی  نوع  چه  و  تعداد  چه  به  که  شود  توجه   باید  خصوص
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 وجود   به   سازمان  در   جدیدی   واحد   که   گرددمی  مطرح   وقتی   انسانی،   نیروی  کمی   جنبه   باشدمی

 سازمان،   که   است  مطرح  وقتی   کیفی   جنبه  شود؛  ایجاد  تغییراتی   سازمانی  های پست  در   یا  آید

 به   بررسی  این  در.  دهدمی  قرار  بررسی  مورد  متصدیان،  های قابلیت  به  توجه   با  را  خود   های پست

 گردد.می توجه  شاغلین   نیاز  مورد  توانایی  و   صالحیت

 های توانایی  دارای  که  افرادی  کند  کسب  اطمینان  انسانی،  نیروی  ریزیبرنامه  طریق  از  باید  سازمان

 کلی   طور   به .  هستند  دسترس   در   نیاز،   مورد   مواقع  در ،  اهداف  تحقق   برای  باشندمی  الزم   و   مناسب

  را  سازمان  انسانی  های نیازمندی  نظام  داشتن  با  که  است  فرآیندی  انسانی،  نیروی  ریزیبرنامه

 حاصل  اطمینان   تا   دهد می  توسعه   و   ایجاد  را  اقداماتی   و   ها برنامه  آن،   براساس   و   کند می  بررسی

 کارمندیابی.  کرد  پیدا  دسترسی  توانمی  نیاز  مورد  زمان  در  الزم  هایمهارت  با  مناسب  افراد  به  شود

 . پرداخت  آن  به  راستا این  در  باید   که  است   وظایفی  از   گزینش  و

 سازمان  با   همکاری  به  آنها  تشویق  و  مناسب   هایقابلیت  با  افراد  جذب   و  کشف  فرآیند  کارمندیابی

 نیاز   مورد  نیروهای  که  زمانی  و  شودمی  شروع  نیاز  مورد   نیروهای   بررسی  با  فرآیند  این.  باشدمی

 .پذیردمی  پایان  آیندمی  در  استخدام  داوطلبان  و   متقاضیان  شمار   در

 های پست  برای  افراد  بهترین  متقاضیان،   بین  از  آن   طریق  از  که   است  فرآیندی  انتخاب،   یا  گزینش

 طور   به  را  خود  انسانی  نیازهای  بخواهد  سازمان  اگر.  گردندمی  انتخاب  سازمان  توسعه  و  خالی 

 یکدیگر   با  هماهنگ  باید  انتخاب  و  کارمندیابی  انسانی،  نیروی  ریزیبرنامه.  سازد  برآورده  مطلوب

 شوند.  انجام

 انسانی نیروی توسعه و آموزش  -2

 باعث   توسعه   و  آموزش.  است  شدید  هاسازمان  و  مشاغل  و  محیطی  عوامل  در  تحول  و  تغییر  امروزه

 وظایف   بتوانند  مؤثر  طور  به   مشاغل،  محتوای  و   ماهیت  در   مکرر  تغییرات  به  توجه   با  افراد  شودمی

 طور   به  سازمانی   فعالیت  ترین مهم  منزله   به  توسعه  و  آموزش   اساس   براین.  دهند  انجام  را  خود

 شروع   پیوندندمی  سازمان  به  افراد  که   مهم، هنگامی  وظیفه  این  است  شده  داده  تشخیص   فزاینده

 یک  توسعه،   و   آموزش   فرآیند   کلی   طور   به .  یابد می  ادامه   آنها  شغلی   مسیر   تمام   در   و   شودمی

 رفتار  و   نگرش  دانش،   ها،مهارت  تغییر   برای  است  مدیریت   شده   ریزیبرنامه  و   مداوم   کوشش
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 و   رشد   برابر   در  مدیران  و   باشد می  اهداف  ترینمهم  از   هدایت  و   رشد   اسالم،   مکتب   در   کارکنان

 داشته  راستا   این   در  کافی   گذاری سرمایه  و   نظر   امعان  بایست می  بنابراین  مسؤولند؛   کارکنان   توسعه

 .یابند  دست   الزم تعالی  و  رشد   به  نیز  افراد  آن،   مزایای  از   سازمان  مندی بهره  ضمن   تا   باشند

 انگیزه  و خدمات  جبران نظام -3

 منصفانه   خدمات   جبران باید  سازمان   اهداف  و   ها فعالیت  در   آنان   مشارکت دلیل  به  کارکنان  برای

 جبران.  کندمی  تأمین   فرد  یک   کار   قبال   در   کارفرما  که   خدمات   جبران  کل  گرفته   نظر   در   را   مؤثر   و

  مزایایی  و  حقوق   همان  مالی  خدمات   جبران  .باشدمی  غیرمالی   خدمات  جبران  و   مالی  خدمات 

 کنند.می  دریافت  غیرمستقیم   مالی  های کمک  با   و  نقد  پول  صورت  به  افراد  که  است

 و   مهم  و  توجه  خور  در  کارهای  انجام  از  افراد  که  است  رضایتی  و  لذت  غیرمالی،  خدمات  جبران

 اگر  خدمات   جبران  نظام .  کنندمی  کسب  خوشایند  و  مناسب   کاری  محیط  از  طور   همین   و  غنی

 . دارد  مستقیم  تأثیر   کارکنان  رضایت   و  انگیزه  بر  باشد  متعادل   و  منصفانه 

 عملکرد ارزیابی نظام -4

 سازمان  در  افراد  کار  انجام  نحوه  از  ایدوره  بازبینی  و  ارزشیابی  که  است  سیستمی   عملکرد  ارزیابی

 بر   که   است  اطالعاتی  تأمین  کارکنان،  کار  انجام  نحوه  ارزیابی  فرآیند  نتیجه.  دهدمی  صورت  را

 انسانی،  منابع  مدیریت  تصمیمات  از  بسیاری  واقع  در  دارد،  مستقیم  تأثیر  پرسنل  مدیر  تصمیمات

 جا   و   ترفیع  مناسب،  پرداخت   نظام   آموزشی،   نیازهای  تعیین  سازمان،   انسانی  نیازهای  تعیین  مانند

 سازمان   زیاد  استفاده  بر   عالوه.  گیردمی  قرار  کارکنان  عملکرد  ارزشیابی  نتایج  تأثیر   تحت   جایی   به

 عملکرد   ارزشیابی   نتیجه  در   زیرا.  شوندمی  مندبهره  مهم   این  از   هم   کارکنان  خود   ارزیابی،   فرآیند  از

 اشتباهات   بر  کنندمی  سعی  اساس  این  بر  و  گردندمی  مطلع  محوله  وظایف  انجام  نحوه  از  کارکنان

 طور   به   عملکرد   ارزشیابی  فرآیند  که   کندمی  اقتضا   سازمان،   و   فرد   منافع  لذا  یابند؛   تسلط  خود 

 گیرد.  صورت  منظم  و  کامل
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 شغلی  زندگی پرورش -5

 به   را   آنها  تصدی   خود،  زندگی  طول   در   شخص   یک  که   است  هایی پست  سلسله  شغلی،  زندگی

 .گیردمی  عهده

 خود   شغلی   مسیر   در  را  کارکنان  آن،   طریق  از  مدیران   که   است   فرآیندی  شغلی،   زندگی   پرورش 

 شغلی  زندگی  در  فردی  اهداف  به  بتوانند  کارکنان  که  آورندمی  فراهم  را  هاییفرصت  کرده،  یاری

 منابع   مورد   در   مدیریت  که   است  آن   دهنده   نشان  شغلی،  زندگی   پرورش   بر  تأکید .  گردند  نائل   خود

 دارد.   مدت  بلند  نظر   و  اندیشی  مآل  آن  توسعه  و  انسانی

 و   دهدمی  نشان  را  کارکنان   هایتوانائی  و  هاضعف  عملکرد  ارزیابی  فرآیند  از  حاصل  اطالعات

 کمک   خود  شغلی  پیشرفت  مسیر  در  را  آنها  کارکنان،  با  اطالعات  این  گذاشتن  میان  در  با  مدیران

 کنند.می  یاری  و

 جسمی و  روانی سالمتی و ایمنی -6

 سالمتی .  شودمی  ناشی  کار   به  مربوط   حوادث  از  که  هاییآسیب  از  کارکنان  حمایت  یعنی  ایمنی

 محیط  و  کار  از  که  جسمی   و  روانی  هایبیماری  از  کارکنان  حفظ  و  بهداشت  یعنی  جسمی  و  روانی

 را کارکنان رضایت و نارضایتی میزان زیرا. دارند بسیاری اهمیت وظایف این. گیردمی نشأت کار

 کارایی  با و  کنند می کسب  بیشتری لذت  و  رضایت  سالم و  ایمن محیط در  افراد و دهد می شکل

 سالمتی   و   ایمنی  های برنامه  تدوین  به  مدیران  دلیل   همین   به.  پردازندمی  فعالیت   به  بیشتری

 .پردازندمی حاکم محیطی  شرایط  و  وظایف  و  کار   نوع  به  توجه  با   جسمی  و  روانی

 انسانی منابع ارتباطات  بهبود -7

. باشدمی  مناسب  ارتباطات  برقراری  دیگران،  دادن  قرار  تأثیر   تحت   برای  اساسی   های قابلیت  از  یکی

 درک   را  آن  محتوای  راحتی،   به  افراد  که   ایگونه  به   پیام   ارسال  توانایی  از  است   عبارت   ارتباطات، 

 در   بخش   رضایت   عملکرد  برای   ضروری   شرط  پیش   یک   ارتباطاتی   های مهارت.  باشند  پذیرا  کرده،

 در   مدیران  وقت   از   درصد  پنجاه   از   بیش  که   دهدمی  نشان  تحقیقات .  است  مدیریتی  سطوح   تمام 

 ایجاد  منظور   به   ارتباطات  بهبود  و  توسعه   به  باید  دلیل  همین   به.  شودمی  صرف  کالمی  ارتباطات
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 سودآوری   مستقیم  رابطه  مورد   این  در  دیگر  شود. تحقیقات  زیادی  توجه  مطلوب   کاری  محیط  یک

 و   است  طرفه  دو  فرآیند  یک   ارتباطات.  دهدمی  نشان  را  کارکنان  با  ارتباط   برقراری  توانایی  و

 مؤثر   و  موفق   هنگامی  و  دهد می  انتقال  دیگری  به  را  پیامی   شخص   یک  که   افتدمی اتفاق  هنگامی

 موفق   های سازمان.  گردد  دریافت  بازخورد  عنوان  به  دیگر   پیامی   و  شود فرستاده  پیام   که   باشدمی

 مطالعات   و  کنندمی  ریزیطرح  را  متناسب  آموزشی   های دوره  پیوسته  ارتباطات،  بهبود  برای

 و  صمیمی   آنها  سطوح  کلیه  در  ارتباطات   موفق،   های سازمان  در  که  دهدمی  نشان  مربوط،

 در   کارکنان   با   دائم  مهم،   این   به   دستیابی  برای  مدیریت  است،  صادقانه   و   دوستانه   و  غیررسمی 

 شغلی  وضعیت  بهبود  منظور  به  را  الزم  بازخورد  و  کندمی  رسیدگی  آنها  وضعیت  به  است،  تماس

 . دهدمی  ارائه  آنها

 انسانی منابع تحقیقات  -8

 اطالعات  و  واقعیت  براساس   تصمیمات  اخذ  و  خود   وظایف  انجام  در  پرسنل  مدیر   که  این  برای

 علمی  تحقیقات   طریق  از  حاصل   اطالعات .  کندمی  انسانی  منابع   تحقیقات   به  مبادرت  کند،   اقدام

 برای.  گیردمی  قرار  تصمیمات   از  بسیاری  مبنای  سازمان،  در  آن  عملکرد  و  انسانی  منابع  مورد  در

 وری، بهره   افزایش  و  پاداش  رابطه  سوانح،  و  حوادث   ایجاد  دالیل  تعیین  مورد  در  تحقیق  مثال

 بررسی  آموزش،   هایکوشش  اثربخشی  بررسی  مدیریت  و  سازمان  به  نسبت  کارکنان  نگرش   بررسی

... و  غیبت   علل   بررسی  استخدام،  های آزمون  اعتبار  بررسی   کارکنان،   و   مدیران  عصبی   فشار   میزان

 شود.  برخوردار   بیشتری  اهمیت   از  آینده  در   وظیفه  این  که  رودمی  انتظار

 نکته .  است  شده  داده  نشان  مدیریت  کلی  وظایف  با  همراه  انسانی،  منابع  مدیریت  اجرایی  وظایف

 در  متمایز  و  مجزا طور به  نباید مذکور  وظایف که این شود اشاره  باید وظایف  مورد  در  که مهمی

 با   باید  محدوده  یک  در  تصمیمات   هستند  هم  به  وابسته  زیادی   حد   تا  آنها  زیرا.  شود  گرفته   نظر

 انسانی  نیروی  استخدام  بر   تأکید  مثال  برای.  شود  اخذ   دارد  وظایف  سایر  بر   که  تأثیری   به  توجه 

 نظام  اینجا  در  واقع  در .  گرددنمی  واقع  مؤثر  مناسب،   خدمات  جبران  به  توجه   بدون  شایسته

 .است  مطرح   گرانظام  بینش  و   انسانی  منابع  مدیریت
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  ابزار   ترین مهم  که  پرداخت  شغل  تحلیل  و  تجزیه  به  باید  ابتدا  مذکور  اجرایی  وظایف  انجام  برای

 موجب   انسانی  نیروی  اطالعاتی  هایسیستم  طراحی  همچنین.  است  وظایف  انجام  در  پرسنل  مدیر

 مختلف  واحدهای  از  اطالعات  جریان  و  گردد  انجام  بیشتر  اثربخشی  و  کارآیی  با  وظایف  شودمی

 مدیریت   ویژه   به  اجرایی  مدیران  ابزار  ترینمهم  منزله  به   شغل   تحلیل  و   تجزیه.  گیرد  صورت  ترسریع

 .باشدمی  وظایف  انجام  در  انسانی  منابع

 از تعمیمی حذف،  یا  رد  جای   به. شودمی درک حاضر  حال  در  که  طور  آن انسانی منابع  مدیریت

 و   بشری  رفتار   از  مناسبی  درک   حوزه   این  در.  است  کارکنان   اثربخش  اداره  سنتی   نیازمندهای

 مختلف  وظایف  درک از  و  دانش  داشتن  چنین  هم.  است  نیاز  بینش  و  درک  این  از  استفاده  مهارت

 است.  ضروری  محیطی  شرایط  از   آگاهی  و  کارکنان

 نوآوری  و خالقیت ❖

  بتوان   شاید   را  خالقیت.  است  بوده  پیچیده  بسیار  و   وسیع  آمیز  اسرار  مفهومی   همواره  خالقیت 

 انسان   اندیشه  و  ذهن   نهایی  محصول  و  تفکر  توانمندی  باالترین   بشر،  یادگیری   سطح  برترین

 . دانست

 عبارت   تفکر .  است  اندیشیدن  یا  تفکر   اصلی   های  جنبه  از   یکی  شناسی  روان  دیدگاه  از  خالقیت 

 و   مدت  دراز  حافظه  در   موجود  شده  کسب  نهادهای  و  اطالعات  تغییر  با  آرایی  باز  فرآیند  از  است

 . است  شده  بندیتقسیم  واگرا  و  همگرا  نوع  دو  بر

 موجود شده کسب نهادهای و اطالعات  سازی  دوباره یا آرایی باز فرایند از عبارتست همگرا  تفکر

 مدت.  دراز  حافظه   در

 حافظه   در   موجود   شده  کسب  نمادهای   و   اطالعات  نوآرایی  ترکیب   فرآیند  از  عبارتست   واگرا  تفکر

 تفکر واگرا. یعنی  خالقیت  .مدت  دراز

 سازمانی  دیدگاه از خالقیت تعریف ❖

 سازمان  هایفعالیت  کیفیت  با  کمیت  ارتقای  بهبود  برای  نوین  طرح  و  فکر   ارائه  یعنی  خالقیت

ها، هزینه  کاهش  خدمات  یا  تولیدات  افزایش  یعنی  وریبهره  افزایش  مثال(  عملکرد  بهبود)
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 باال   موجب  و  داشته  مستقیم  رابطه  وریبهره  با  خالقیت   همچنین.  جدید  خدمات  و  بهتر  هایروش

 . شد  خواهد  سازمان  یک  در  عملکرد   سطح  رفتن

 خالقیت  هایویژگی ❖

 . است  روانی  فکری   فرآیندی  خالقیت  •

 ظهور   دیگری  چیز هر   یا  مش یک  حل،  راه  ایده، اثر،  یک شکل  به  تواندمی خالقیت   محصول •

 کند.

 . (آوری)نو  و   است  جدید   و   نو  ایپدیده  خالقیت  محصول •

 هست.   نیز ارزش   دارای  بودن  جدید   بر   عالوه  خالقیت  محصول •

 دارد.   وجود  بیش  کما  افراد  همه در  و  است  عمومی  توانایی  یک  خالقیت  •

 . دارد  مستقیم  ارتباط   اجتماعی   محیط  با   و  است  پرورش  قابل  خالقیت  ❖

 حوزه   در  سازمان خوب  عملکرد. دارد سازمانی بقای  و  نوآوری  در بسزایی تأثیر  کارکنان  خالقیت 

 دنبال   به  که   سازمانی.  شود  سازمان  توسعه  و  رشد   و  رقابتی   مزیت  حفظ  موجب   تواندمی  نوآوری

 و   خالقیت  بر  انسانی  منابع  مدیریت  کردهایکار  تأثیر  و  اهمیت  از  نباید  است  نوآوری   و  خالقیت

 . شود  غافل  نوآوری

 ها سازمان  رشد   و  اقتصادی  توسعه   منابع  ترینمهم  از   یکی  عنوان  به  نوآوری   اخیر   هایدهه  در

 سازمانی  تغییر  و نوآوری تحلیل  ادبیات در توجهی قابل افزایش موجب   امر این  شده که شناخته

 فهم   و  شناخت  برای  رشد  به  رو  تمایل  ایجاد  باعث  حوزه  این  تحقیقات  است. گستردگی  شده

 این  بر  مثبتی   تأثیر  که  خارجی   و  داخلی  عوامل  و   هاشرکت  خالقانه  هایفعالیت  بهبود  چگونگی 

ادبیات  شده  دارند،  هافعالیت  بر   مؤثر  عوامل  ترینمهم  از  یکی  عنوان  به  نوآوری  نقش  بر  است. 

 برای جایگاهی  بازار  در  تا   کند می فراهم  فرصتی  واردان تازه  برای  نوآوری. کندمی تأکید  عملکرد 

با.آورند  دست  به   خود  ها شرکت  موفقیت   برای  مبنایی   ها، سازمان  پذیریرقابت  سطح  تعیین  ؛ 

 فراهم  آنها  برای  سودآوری  سطح  افزایش  و  رشد  با  رابطه   در  را  مهمی  هایفرصت  و  کندمی  فراهم

 کند.می
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 محیطی   سریع   تغییرات  آن   تبع   به   و   نوآوری   موضوع  به   ها سازمان  توجه   و   نوآوری   اهمیت   افزایش

 مراتب   به   محیط،   تغییرات سرعت  ها، سازمان بیشتر  برای   آن   در   که   است  کرده  فراهم   را  شرایطی

 در  تغییری  آنکه  محض   به   دیگر  عبارت  به.  هاستآن  تطبیق  توان  و  پاسخگویی  سرعت  از  بیشتر

 آن  با   را  خود   و  دهد   نشان   واکنش  تغییر   آن  به   بخواهد   سازمان   تا   و  شودمی  ایجاد  کاری   محیط

 به  تهدیدات  و   هافرصت  فضایی،  چنین   در.  رسدمی  راه  از  بعدی  تغییر  سازد،   منطبق  و  هماهنگ

 که   آورد می  وجود   به   را   تغییری   نوآوری،   هر   زیرا   گیرند، می  قرار  ها سازمان  روی   پیش   سرعت

. کنند  بهینه  استفاده  فرصت   این  از   تا   نماید   ایجاد  ها سازمان  برای   را  فرصتی  خود،  نوبه   به  تواندمی

 کارکنان  و مدیران توسط  آنها کارگیری به و نو  هایاندیشه و افکار تولید و نوآوری راستا، این در

  در .  است  داده  اختصاص  خود  به  را  واالیی  جایگاه  و  شده  برخوردار  ایویژه  اهمیت  از  سازمانی

 را  خود   عملکرد   که  دهند   ادامه  خود   هایفعالیت  به   توانندمی  هایی سازمان  تنها   شرایطی،   چنین 

 بر   مؤثر   عوامل  باید  اساس   همین   بر.  کنند  تقویت  نوآوری   همچون  سازمانی  مهم  های رقابت  در

 بهبود  موجب  نهایت  در   که  نوآورانه  خدمات   و   محصوالت  توسعه   راستای  در   نوآوری  و   خالقیت

 خالقیت  مشارکت   بر  محققان  اخیر   های سال  در .  شوند  شناسایی  شود،می  سازمان  رقابتی  توان

 شناسایی   را  مختلفی  عوامل   همچنین .  اندکرده  تأکید  سازمانی   عملکرد  در   نوآوری  و   کارکنان

 محققان  شود. اخیرا  نوآوری  و   خالقیت  سرکوب  یا  و   برانگیختن  باعث  است  ممکن  که  اندکرده

 ها سازمان  در  اند. نوآوریکرده  آوری  نو  و  خالقیت  در   انسانی  منابع  مدیریت  نقش  بررسی  به  شروع

 که   هستند  افراد  این  که  آنجایی  از.  است  انسانی  عوامل  با  مرتبط  مسئله  یک  نخست  درجه   در

 خواهد   بستگی  مؤثر  انسانی  منابع  مدیریت  به   نوآوری  کنند،می  پیاده  و  داده  توسعه  را  هاایده 

 را  سازمانی  عملکرد  بر  انسانی  منابع  مدیریت  کارکردهای   مثبت  تأثیر  داشت. تحقیقات مختلفی 

 و   انسانی  منابع  کارکردهای  بین   یکپارچه   ادغام  که  دهندمی  نشان   مطالعات  این  اند.کرده  تائید

 برای  مسئله  این  اینکه  بخصوص.  هستند  وابسته  و  مرتبط  یکدیگر  به  بسیار  سازمان  کلی  راهبرد

 است.  ضروری   نوآوری  راهبردهای  و  انسانی  منابع   کارکردهای   بین   حقیقی  تناسب   به  دستیابی

 سازمانی   عملکرد   بر  انسانی  منابع  مدیریت  تأثیر  با   رابطه  در  زیادی   شد تحقیقات  بیان  که   گونههمان

 خالقیت   ارتقا و بهبود بر انسانی منابع مدیریت تأثیر   گستره به مربوط دانش اما است شده انجام
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 عملکرد  و انسانی منابع مدیریت بین  ارتباط . است محدود بسیار نوآوری مختلف ابعاد و کارکنان

 کارکردهای   از  برخی  است  ممکن.  دهدمی  نشان  را  نشدهای   حمل   متعدد   هایجنبه  نوآوری

 صورت   به  دیگر   برخی  حالیکه   در  باشند  داشته  نوآوری   بر  مستقیمی   تأثیر  انسانی  منابع  مدیریت

 مختلف   نتایج   توضیح   در .  باشند  تأثیرگذار  ها قابلیت  و   منابع   توسعه   تشویق  طریق   از   غیرمستقیم

 حوزه   در   تجربی   هایتحلیل  گفت   توان می  آمده  بدست   زمینه   این   در   که  تحقیقات   متناقض  بعضا   و

 رفتارهای   تواندمی  آنها  نوآورانه  هایفعالیت  که  شودمی  انجام  مختلف  سطوح  و  صنایع  های

 . دهد  نمایش   را   متفاوتی

 پیدا   ملی  توسعه  و  اقتصادی   پیشرفت   در  امروزه  که  اهمیتی   و   نقش  بنیان  دانش   های شرکت

 نیازمند   شده  محول  مأموریت   به   پاسخگویی  برای  آنها.  اندگرفته  قرار  بیشتری  توجه   مورد  اندکرده

 نو،  هایایده قبیل از هاییویژگی دارای بنیان دانش های هستند. شرکت عمیق  و مستمر نوآوری

 و   مؤثر  عوامل  به  توجه  که  داشت  نظر  در  باید.  هستند  پذیری  رقابت  و  ایده  بودن  تجاری  قابلیت

 نوآوری  و  خالقیت   چراکه   دارد  زیادی  اهمیت  ها شرکت  نوع  این  در  نوآوری  و  خالقیت  با  مرتبط

 ظرفیت  حاضر  حال  شود. در   هاسازمان  این  در  خدمات  ارائه  کیفی  و  کمی  بهبود  به  منجر  تواندمی

 فناوری   و   علم  های پارک.  شودمی  محسوب   آنان  دانایی  ارزیابی   معیار   ترینمهم  کشورها،  نوآوری

 حمایت   و  کنند می  فراهم  فناوری  کاربرد  و   نوآوری  رشد   مفهوم  ارتقای  و  انتقال  برای  را  کاری  و  ساز

 رشد   زمینه  همچنین  و  کوچک  کارهای  و  کسب  توسعه  جهت  اقتصادی  توسعه  راهبردهای   از

 کشورها   اقتصادی   رشد  در   اساسی  نقشی   آوری  نو   شک  بدون .  نمایندمی  فراهم   را   محلی   اقتصاد

 عنایت   با  و  کنونی  شرایط  در  نوآوری   اهمیت  به  توجه   با.  نیست  مستثنی  امر  این  از  نیز  ایران  و  دارد

 یکی عنوان به  که فناوری و علم هایپارک در  مستقر بنیان دانش های شرکت که  موضوع این به

 ارتقای  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی   شوندمی  قلمداد  نوآورانه  هایفعالیت  انجام  جهت   در  مهم  مراکز  از

 به  دهی   جهت  همچنین و  عوامل  این  تقویت   جهت  در   تالش  و   بنیان  دانش  شرکتهای  در  نوآوری

 بردن   باال  راستای  در  تواند،می  کشور  کنونی  احتیاجات  و  نیازها  به   توجه  با  نوآورانه  هایفعالیت  این

 هایتحریم  به   توجه   با   ها زمینه  از  بسیاری   در   خودکفایی   به   رسیدن   به   مبرم  نیاز   و  اقتصادی   توسعه

 شود.   واقع  مفید  بسیار  تواندمی  کنونی،
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 بندی جمع ❖

 از  یکی   و  است   رقابتی  توان   حفظ  است   ضروری  ها شرکت  تمامی  برای  آنچه   امروز   اقتصاد   در

 جهت   در  نخست  گام  است. خالقیت   نوآوری  عملکرد  بهبود  رقابتی  توان  حفظ  اصلی  ابزارهای

 فرآیند   یک   از   ناشی   نوآوری  که   حالی   در   است   گروهی  و   فردی   فعالیت   یک  خالقیت .  است  نوآوری

 رشد   در   آنها  آفرینی   نقش   افزایش   و   جهانی   عرصه   در   بنیان  دانش   های شرکت  رشد   است.   سازمانی

  کشور   در.  است  کرده روروبه جدیدی هایفرصت  و  هاچالش با  را  هاشرکت  این  کشورها  اقتصادی

 موجب  مسئله   این  کنند می  ایفا  اقتصادی  توسعه  در   مهمی  نقش   بنیان  دانش   هایشرکت  نیز   ما

 کشور   اقتصاد  هایبخش  ترینمهم  از  یکی  به  ها شرکت  این  اخیر  هایسال  طی  در  است  شده

 خدمات   و   هاروش  ها،ایده  تولید  به  نیاز  رقابتی  مزیت   حفظ  و  کسب  برای  هاشرکت.  شوند  تبدیل

 برای .  باشد  کار  و  کسب  مدت   بلند  موفقیت  در   کلیدی  عاملی  تواندمی  خالقیت  و  دارند  جدید

 خالقیت   مدیریت .  است  شده  حیاتی   عاملی   به  تبدیل  خالقیت   جهانی،  کار  و  کسب   محیط  در   رقابت

 ها شرکت.  است  شده  مطرح   بنیان  دانش   اقتصاد  جدید  حوزه   در   اساسی  رویکردی  عنوان  به  کارکنان

 راستای  در   کندمی  تشویق  را  خالقانه   رفتارهای  که   انسانی  منابع   مدیریت  ویژه   کردهایکار  باید

 در  راهبردهایی   کارگیری  به   بر  ها شرکت  از  زیادی   تعداد.  کنند  طراحی  سازمان  عملکرد  بهبود

  از  را  بهره  بیشترین  اندنتوانسته   اما  اند،کرده  تمرکز  خود  کارکنان  خالقیت  کردن  مهار   جهت

 درک   بهتر  آن  تسهیلگر  عوامل  گرفتن   نظر  در  با  خالقیت  مفهوم.  آورند  دست  به  آنها  پتانسیل

 توانندمی  کاری  محیط  در   ایزمینه  عوامل  شناخت  با   هاسازمان  که   است  معنا  بدان  این.  شودمی

 نقش  داد   نشان  پژوهش   این   که   طور   همان .  شوند  کارکنان  خالقانه  رفتارهای   ارتقا   باعث

 بهتر نتایج  به  دستیابی و  خالفیت  برانگیختن برای  سازمان  در  انسانی منابع مدیریت  کارکردهای 

 را  انسانی  منابع  مدیریت  اهداف  و   ماهیت   رقابتی  نیروهای   زمان   طول  در .  دارد  بسزایی  اهمیت 

 مثبت  کاری  محیط  ایجاد   و  خالقیت   تقویت   توانایی  در  ها سازمان  بلندمدت   موفقیت.  اندداده  تغییر

 خالقانه   های حل  راه  آن  در  که  کند  فراهم   شرایطی  تواندمی  انسانی  منابع  است. مدیریت  نهفته  آنها

 قادر   سازمان  خالقیت  برای  مناسب  محیط  کردن  فراهم  و  تشویق  با  .گیرند  قرار  تشویق  مورد

 دهند.   نشان  خود  از  بهتری  عملکرد   منتظره  غیر   اتفاقات  و  محیطی   تغییرات  برابر  در  بود  خواهد
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 تمام   در   خالقیت .  هستند  هاشرکت  آینده   و   رشد  بر   گذار  تأثیر  و   مهم   عامل  دو   نوآوری   و   خالقیت 

 از.  است  الزم   آنها(  سازی   تجاری   تا  جدید  محصوالت  های ایده  تولید   )از   توسعه  فرآیند   هایگام

 همه   بنابراین  هستند  خالقانه   هایتوانایی  و  ها قابلیت  دارای  سازمانی   سطوح  تمام   افراد  که  آنجایی

 خالقیت   نوآوری،  با  رابطه   در   اخیر  هایکنند. پژوهش  مشارکت   سازمان  نوآوری   در  توانندمی  هاآن

 آغاز   خالقانه  ایده  یک  با  زیرا  است،  نوآوری  بذر  اند. خالقیتداده   قرار  کار  و   کسب  قلب  در  را

 نوآوری  برای  ورودی  عنوان  به  محصول  تولید  از  بیشتر  خالقیت   سازمانی،  و  دیدگاه  از  اما  شود؛می

 و   محصول   نوآوری   در  مستقیم  غیر   با   مستقیم  صورت   به  توانند می  سازمان  کارکنان  تمام .  است

 باهمیت   رابطه   در   کارکنان  در   آگاهی   ایجاد   با  باید   مدیران. باشند  داشته  مشارکت   فرآیند   نوآوری

 هدایت  نوآوری  عملکرد بهبود جهت   در  را خود  سازمان بازار،  در  موفق  رقابت  و  رشد  در  خالقیت 

 کنند.   مدیریت  و

 های ایده.  داشت  خواهند  مفید  و  جدید   های ایده  ارائه  به  تمایل   باشند  خالق  افرادی  کارکنان  وقتی

 در   خالقیت   آن   تبع   به   و  گیرد   قرار   استفاده  مورد  همکارانان  سایر  توسط  تواند می  کارکنان   خالقانه 

 کارکنان .  شود  سازمانی  سطح   در   خالقانه   محصوالت  توسعه   به   منجر   است  ممکن   فردی   سطح 

 مفید  بسیار   سازمانی  نوآوری   برای  تواند می  که  کنند   تولید   بدهی   چند  های ایده  و  مفاهیم   قادرند

 رقابتی  توان   عامل   ترین مهم  سازمان،   انسانی  های سرمایه  محور   منبع  دیدگاه  اساس   بر.  باشد

  اگر سازمان انسانی منابع. گیرد قرار تقلید مورد رقبا توسط راحتی به تواندنمی که است سازمان

. کنند  هدایت  نوآور  سازمانی  به  شدن  تبدیل  سمت  به  را  سازمان  تواندمی  شوند  مدیریت  درستی  به

 منابع   مدیریت  مستقیم غیر  و   مستقیم  رابطه  بررسی  به   مختلف  ابعاد  از  متعددی   مطالعات   تاکنون

 آموزش، )  انسانی  منابع  مدیریت  کارکردهای  تأثیر  کارکنان   خالقیت  اند؛پرداخته  نوآوری  و  انسانی

 بر(  کار  محیطی  شرایط  و  شغلی امنیت  مشارکت،  کارمندیابی،  عملکرد،  ارزیابی  خدمات،   جبران

 مدیریت   کارکردهای   تأثیر   به   توجه   با .  کندمی  میانجیگری   را   فرآیند   نوآوری  و   محصول  نوآوری

 شود می  پیشنهاد  کارکنان  خالقیت  میانجی  طریق  از   فرآیند  و  محصول   در   نوآوری  بر  انسانی  منابع

 را  نوآوری  و  خالقیت  انسانی،  منابع  مدیریت  کارکردهای   و  فرآیندها  در  گذاری  سرمایه  با  مدیران

 در   کارکنان  برای  رهنمودهایی  کردن  فراهم  با   تواندمی  آموزش   کارکرد  مثال   برای  کنند؛  تسهیل
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  با  زیرا  شود  واقع  مؤثر  روزمره  هایفعالیت  از  بخشی  عنوان  به  نو  هایایده  خلق  چگونگی با  رابطه

 قرار   مدنظر  را  مختلفی  هایگزینه  مسائل  حل  در  باز  بافکری   کارکنان  بیشتر   هایمهارت  داشتن

 و  کارمندیایی   کارکرد  همچنین .  دهندمی  نشان  خود   از   کمتری  مقاومت   تغییر   برابر  در  و  دهند می

 دارد،   سازمان   در   نوآوری  زمینه   کردن   فراهم  در   بسزایی  نقش   خالق   و   بااستعداد  افراد  جذب 

 خالق   افراد  جذب  برای  را  شرایط توانندمی  اثربخش  کارمندیابی  شبکه  و  سیستم  ایجاد  با  هاشرکت

 و   شغلی  امنیت   مشارکت،   عملکردی   ارزیابی  خدمات،   جبران  با   رابطه   در  مسئله   این .  سازند  فراهم

 نوآوری،   بر  کارکردها   این  مستقیم   غیر   تأثیر  به   توجه   با  لذا   است   مطرح  نیز  کار   محیطی  شرایط

 بهبود  را   سازمان  فرآیند  و  محصول   در   نوآوری  قابلیت   کردها   کار  این  طریق  از  توانندمی  مدیران

 باید   است   انگیز   شگفت  تحوالت   با   همراه   که  رقابتی   کامال   محیطی   در  امروزه  ها سازمان.  دهند

 سودآوری  و  بقا  حفظ برای  موجود  ابزارهای  تمام از  باید  هاسازمان  شرایطی  چنین  در.  شوند  اداره

 انسانی  منابع  خالقیت  از  ناشی  که  است  نوآوری  اصلی  ابزارهای  این  از  یکی.  کنند  استفاده  خود

 نقشی   نوآوری  و  خالقیت.  شودمی  انسانی  نیروی  وریبهره  افزایش  باعث  خالقیت.  است  سازمان

 باید   خود  موجودیت  دوام  و   حفظ  برای  ها سازمان  و  دارند   توسعه  و   مشکالت  حل  در   مهم  بسیار

 .نمایند  تالش  خالق  تفکر  کردن  نهادینه  جهت   در


