
 یمنابع انسان ۀتوسع یراهبردها

 

 مقدمه

 یسازمان ها قلمداد م تیعامل موفق نیتر یهیبه منابع مناسب، بد یکسب وکار، دسترس طیمح یبا توجه به فضاي رقابت

سان انیم نیشود. در ا ست که متما یتنها منبع یمنابع ان سا زتریا مانند  گریمنابع د یهاي منف یژگیمنابع بوده و و ریاز 

سان تهو ... را ندارد. الب دیتقل تیقابل ري،یفناپذ سان ،یمنظور از منابع ان ستفاده از  یمنابع ان ست که با ا توانمند و با دانش ا

 .ابدی یارتقاء م یو راهبردهاي توسعه منابع انسان ندهایها، فرآ ستمیس

 

رشد  ت،یفینوآوري، ک ۀنیدر زم رایشود، ز یسازمان ها محسوب م یاز چالش هاي اساس یکیهمواره  یمنابع انسان ۀتوسع

کنند.  یم دهیکسب وکار، انسان ها هستند که خلق ا نیو نو یرقابت ايیکه براي بقا در دن یداده هاي مهم ریمستمر و سا

تر بوده و کسااب آن  دهیچیو به کار گرفت اما دانش و مهارت هاي انسااان پ دیتوان خر یرا م دیتول ندیفناوري فرآ نیآخر

 دارد. اريیبس ۀنیبه زمان و هز ازین

 

شتر ازهاین رییبا توجه به تغ ،یبراي ماندگاري در بازارهاي رقابت ،یطرف از سته هاي م سازمان هاي پ ان،یو خوا   شرویبراي 

 دیمحصول، دانش تول ۀتوسع ندهايیو از آنجا که در تمام فرآ ستین دیمحصوالت جد ۀچاره اي جز خلق نوآوري و توسع

سان سط منابع ان صل به ،یشده تو سعه یعنوان رکن ا سع گاهیشود، نقش و جا یمحسوب م تو سان ۀتو سع یمنابع ان  ۀو تو

سع صوالت جد ۀدانش کارکنان، در تو س دیمح ست. بنابرا تیحائز اهم اریب سازمان ن،یا ها و  تیبا توجه به قابل دیبا یهر 

دانش  ۀوساااعو ت یمنابع انساااان ۀرا براي توساااع یراهبردها و راهکارهاي خاصااا ،یرونیو ب یداخل طیهاي مح تیمحدود

 .دیو اجرا نما نیکارکنان، تدو

 

 یمنابع انسان ۀتوسع فیتعر

سع سان ۀتو س یمنابع ان ست که براي بهبود عملکرد کارکنان طراح ییها تیها و فعال ستمیشامل برنامه ها،  شود.  یم یا

سان ۀهدف توسع نیمهمتر عملکرد  یاز مشکالت و چالش هاي آت ريیعملکرد، جلوگ یشامل حل مشکالت فعل یمنابع ان

 یمنابع انسان تیریو مهم در مد یهاي اصل تیو مأمور ندهایفرآاز  یکی یمنابع انسان ۀدانش کارکنان است. توسع ۀو توسع

 است.

 

سعه سازي کارکنان به معناي ا تو ساختن آنها به ا تهايیظرف جادیو توانمند ارزش افزوده  جادیالزم در کارکنان براي قادر 

سازمان و ا سئول فايیدر  سازمان تؤام با کارآ تینقش و م ش ییدر  ست. به عبارت یو اثربخ سازي فرآ گرید یا  ندیتوانمند



آنها شده و آنها را قادر  یو اجتماع یاسیس نشیتوان کارکنان براي حل مسائل، ارتقاء ب شیتوسعه اي است که باعث افزا

سا یطیسازند عوامل مح یم شنا صم رانیتوانمندسازي مشارکت کامل کارکنان و مد رند،یو تحت کنترل بگ ییرا   میدر ت

 است. ريیگ

 

سع تیاهم سان ۀتو س یمنابع ان ش یبر ک سع یبا درنظر گرفتن بازار رقابت ست،ین دهیپو شتر ۀو تو سته هاي م که  انیخوا

سازمان ها چاره اي جز اتخاذ راهبرد توسع یم یعال تیفیخواهان محصوالت متنوع با ک شند،   ۀمحصول ندارند. توسع ۀبا

سازي محصوالت و خدمات فعلیبه ای دیو ارائه محصوالت و خدمات جد دیمحصول، تول شان م ینه  ست. تجربه ن دهد  یا

صول ب یدگیچیکه هر چه پ ستردگ شتریمح سع ندیفرآ یشود، گ صول ن ۀتو سانبه منا ازیشده و ن شتریب زیمح  یبع ان

سع ۀگردد که الزم یم شتریتوانمند، خالق، نوآور و با دانش ب شتن راهبردهاي هدفمند تو سان ۀتمام آنها، دا به  یمنابع ان

 آنها است. ۀنیبه یابیمنظور ارتقاء دانش کارکنان، اجرا و ارز

 

 یمنابع انسان ۀتوسع ضرورت

صه دال به سان لیطور خال سعه منابع ان ضرورت هاي تو ش یو  شتاب روزافزون  طیشدن مح یعبارتند از: چال سازمان ها، 

سب تیمز رییو نوآوري، تغ تیخالق ش ديی روهايیسازمان ها از ن ین شاغل  رییتغ ،یبه کارکنان دان شغل )م مفهوم کار و 

ب و کار، کس طیدر مح دیو ...(، رقابت شد فیبراي انجام وظا حدحذف مکان وا ان،یشروع و پا ريیمجموعه اي، انعطاف پذ

نگرش افراد به کار )کار به عنوان  رییخدمات باالتر، تغ تیفیک افتیبروز و ظهورفناوري اطالعات و ارتباطات، تقاضا براي در

 افراد( و ... است. هیثانو ازهايیکننده ن نیتأم

 

هاي آنان  تیقابل دانش، مهارت و دیشااوند که همواره با یسااازمان ها محسااوب م یرقابت تیمز نیکارکنان مهمتر امروزه

ص ابد،یارتقاء  سازمان ها در عر سعه و بهره برداري از قابل ۀلذا بقاي  ست،  تیرقابت به حفظ، تو شده ا هاي کارکنان منوط 

ستفاده کند، قادر ن شیخود را توسعه دهد و از آن در افزا ییکه نتواند مهارت، دانش و دانا یسازمان  چیه ستیبهره وري ا

ضر، داراي اهم کی سعه دهد. اهتمام دانش همواره مهم بوده اما در حال حا  شتريیب تیاز منابع خود را به نحو مطلوب تو

 است. داریپا یرقابت تیاز اعمال قدرت دانش براي کسب مز یناش نیشده است که ا

 

 روزيیپ دیو کل دیمان هاي جدبراي ساااز یینها یرقابت تیپردازان بزرگ اقتصااادي و تجاري دانش را به عنوان مز تئوري

ستدالل م انیآنها ب ست که تقل یکنند که دانش منبع یکرده اند، آنها ا شکل  دیا ست. مالک آن  ریغ یحت ایآن م ممکن ا

باشند، توسعه  یو توسه دانش م جادیا یبه عنوان منبع اصل کارکنانکه  ییکاالي منحصر به فرد است. از آنجا کیداراي 

 کارا و اثربخش است. یهدف در توسعه منابع انسان نیردانش کارکنان مهمت

 



 یمنابع انسان ۀهای موثر در توسع حوزه

دانش  ۀتوسع تیبا محور یمنابع انسان ۀراهبردهاي توسع نی: براي تدویمنابع انسان ۀدر توسع رگذاریحوزه هاي تأث نییتع

ست حوز ه هاي تأث سا رگذاریکارکنان ابتدا الزم ا شنا ضع ییبر آن،  سپس و  با  یگردد. تقر یابیموجود آنها، ارز تیشده و 

صل شتریب سع یاجزاء ا سانمنابع  ۀسازمان در تو سع یان صلرگذارندیدانش کارکنان تأث ۀو تو شکل ز ی. حوزه هاي ا  ریدر 

صل ست. اجزاء ا شده ا شخص  سرما یم شامل  سان یۀسازمان  سازمان ،یان سازمان ،یساختار  فناوري، راهبرد و  ،یفرهنگ 

است که مهم  یلفهاي مخت ستمیو س ندهایدانش کارکنان شامل فرآ ۀبر توسع رگذاریتأث یانسان یۀباشند. سرما یم طیمح

سان تیریمد ندهايیآنها فرآ نیتر سع ستمیس ،یمنابع ان سان ۀهاي تو سع ندهايیو فرآ یمنابع ان کارکنان  ۀآموزش و تو

دانش  ۀدر توسع زیاجزاي سازمان ن ریگذارد و سا یم ریتأث یمنابع انسان ۀدر توسع میبه صورت مستق یانسان یۀاست. سرما

 کارکنان اثرگذار هستند.

 
 یمنابع انسان ۀدر توسع رگذاریهای تأث حوزه

 

 یمنابع انسان ۀتوسع راهبرد

مطابق با چشم انداز  دیدانش کارکنان، با ۀتوسع تیبا محور یانسان منابع ۀ: راهبرد توسعیمنابع انسان ۀراهبرد توسع نیتدو

 نیگردد. براي تدو نیتدو یطیمح داتیو راهبرد ساااازمان و با مدنظر قرار دادن نقاط قوت و ضاااعف، فرصاااتها و تهد



 یمنطق ای ییتوان به مدل هاي عقال یآنها م نیکه از معروف تر اردوجود د یروش هاي مختلف یراهبردهاي منابع انساااان

 ( اشاره نمود.یمنابع انسان تیریمد ژهیبر عوامل و ی)مبتن یواقع ای ندهیبر راهبرد سازمان( و مدل هاي فزا ی)مبتن

 

سان نیتدو کپارچهی مدل ست که تقر کی یراهبرد منابع ان ست. ا یاي از دو مدل قبل نهیبه بیترک با یمدل کاربردي ا  نیا

سازمان، شامل چهار نوع راهبرد  رونیب ایکار از بازار داخل  رويین نیارائه خدمات و تأم ای دیتول ندیمدل بر اساس نوع فرآ

 نشان داده شده است. ریشود که در جدول ز یم انهو متعهد مانکارانهیپدرانه، پ ه،یثانو

    
 یمنابع انسان ۀراهبرد توسع نیتدو یبرا یریگ میتصم کپارچهیمدل 

 

 یاز اقدامات یکی زیعلل آن ن نیی( و تعیشکاف دانش )تفاوت در توانمندي موجود و توانمندي مطلوب از نظر دانش یابیارز

ضروري است که شامل  ۀمستلزم انجام چهار مرحل ت،یفعال نیمناسب راهبردها ضروري است. انجام ا نیاست که براي تدو

شااکاف دانش و  نییتع تا یدانش موجود کارکنان و نها یابیارز کنان،دانش مطلوب کار نییحوزه هاي دانش، تع ییشااناسااا

 آن است. یابی شهیر

 

 ریدانش کارکنان در شکل ز ۀتوسع تیبا محور یمنابع انسان ۀراهبردهاي توسع نیتوجه به مطالب ذکر شده، الگوي تدو با

شد ست. طبق الگوي ارائه  شده ا صل نیه، تدوارائه  شامل پنج مرحله ا شم انداز،  یراهبردها  ست که با درنظر گرفتن چ ا

دانش  ۀتوسع تیبا محور یمنابع انسان ۀدر توسع رگذاریحوزه هاي تأث دیباشود. ابتد ا  یو راهبرد سازمان انجام م تیمأمور

سا شنا ضع ییکارکنان  سپس و ضمن ا یابیموجود آنها ارز تیو  سا دیبا زینش کارکنان نحوزه هاي دا نکهیشود.   ییشنا

دانش موجود کارکنان  تیشود، الزم است که وضع نییکارکنان تع یاز گروه هاي شغل کیگردد تا دانش مطلوب براي هر 

بتوان راهبردهاي  یینها ۀشود. تا در مرحل یابی شهیو علل آن ر نییتع یگردد تا شکاف دانش یابیمطابق دانش مطلوب، ارز

 نمود. نیرا تدو یمنابع انسان تیریسازمان و راهبرد مد یدر راستاي راهبرد اصل یمنابع انسان ۀتوسع



 
 دانش کارکنان ۀتوسع تیبا محور یمنابع انسان ۀراهبردهای توسع نیجامع تدو الگوی

 

 


