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چكيده
زمینه :اين پژوهش در زمینه مديريت منابع انساني در شرکتهای دانش بنیان است .پژوهش های
متعددی بر نقش مهم اقدامات مديريت منابع انساني در شرکتها تأکید دارند ولي اساس فعالیتهای
شرکتهای دانش بنیان ،نوآوری و خالقیت در ارائه خدمات و محصوالت است که در مديريت
منابع انساني اين شرکت ها بايد به اين امر توجه شود .همچنین خالقیت و نوآوری در اولويت بندی
اقدامات جاری مديريت منابع انساني از ضروريات مديريت کارآمد منابع در اين شرکت ها است.
هدف :هدف اين مقاله ،بررسي اقدامات اولويت دار و جاری مديريت منابع انساني در
شرکتهای دانشبنیان است.
روش :روش اين پژوهش آمیخته است که ابتدا با روش دلفي ،اصلي ترين اقدامات مديريت
منابع انساني شناسايي شدند و سپس اين اقدامات مورد پیمايش قرار گرفتند .نمونه اين پژوهش در
بخش کیفي ،مديران و سیاستگزاران شرکت های دانش بنبان بودند که بیش از  10سال سابقه کار
داشتند و در بخش کمي ،تعداد  168نفر از مديران و کارشناسان مديريت منابع انساني در 102
شرکتهای دانشبنیان رده صنعتي در شهر تهران است.
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يافته ها :نتايج اين پژوهش نشان داد که اقدامات جذب و بهکارگماری ،مصاحبه استخدام ،برنامه
ورود به سازمان ،ساختار ردهبندی و پرداخت کارکنان ،پرداختهای اقتضايي و موقعیتي و
پاداشهای گروههای خاص اغلب اين شرکتها اجرا ميشود .ازآنجاکه در اين پژوهش اقدامات
مديريت منابع انساني به تفکیک بررسيشدهاند.
نتیجه گیری :اين پژوهش برای برنامهريزی در جهت توانمند سازی ،بهسازی و آموزش مديران و
تصمیم سازان مديريت منابع انساني در شرکتهای کوچک و متوسط و برنامه ريزی راهبردی و
کالن ملي در جهت توانمند سازی شرکت های دانش بنیان راهگشا است.
واژههای کليدی :مديريت منابع انساني در شرکتهای دانشبنیان ،مديريت منابع انساني در
شرکتهای کوچک و متوسط ،شرکتهای دانشبنیان ،نوآوری در اقدامات مديريت منابع انساني.

پيشگفتار
در سالهای اخیر موج جديدی از رشد اقتصادی مطرحشده که رشد و توسعه در اين

سی

اقتصاد مديون رشد و توسعه دانش و بهکارگیری آن است(داير و ويلم .)2017 ،1اين نوع

تأث

اقتصاد ،اقتصاد دانشبنیان نامیده ميشود .در اين اقتصاد ،دانش با نهادهای اقتصادی عجین

یر

شده و منبع خلق صنايع جديد است (مهرباني ،قبادی ،رضايیان .)1393 ،در اقتصاد دانشبنیان،

عوام

فقط تولید و توزيع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافي نیست بلکه بهکارگیری

ل
فرد
یو
سازم

آنها در استفاده از منابع اقتصادی بهصورت مستمر و پايدار اهمیت دارد .دورني سازی دانش
در اين شرکتها منجر به کسب مزيت رقابتي در اقتصادهای در حال توسعه مي شود(مجری،
مکواق و ساقديس .)2018 ،2بهکارگیری دانش و استفاده مؤثر در جهت گسترش ظرفیتها

انی

و ارتقاء درجه بهرهبرداری از منابع ،توسط اقتصاد دانشبنیان میسر ميشود (ناظمان ،اسالمي

بر

فر .)1389 ،شرکتهای دانشبنیان ،شرکت يا موسسه خصوصي يا تعاوني هستند که بهمنظور

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Diehr & Wilhelm
2. Mejri, MacVaugh & Tsagdis

طرحهای تحقیق و توسعه در حوزه فنآوریهای برتر تالش ميکنند (طالبي ،داوری ،دهقان
نجمآبادی .)1392،اين شرکتها برای حیات نیازمند نوآوری مستمر و بهکارگیری
فنآوریهای در حال تغییر هستند (مصلح ،اله ياری پورزنجاني .)1393 ،مؤلفههای سازمان
دانش بنیان شامل راهبردهای دانش ،جوامع دانشي ،ساختار ويژه موقت و سرمايههای فکری
است (طبرسا ،نظرپوری .)1392،شرکتهای دانشبنیان دارای ويژگيهايي هستند از قبیل
ايدههای نو ،قابلیت تجاری بودن ايده و رقابتپذيری (سروری اشلیکي .)1391 ،بايد در نظر
داشت که توجه به آموزشهای مرتبط با خالقیت و نوآوری اهمیت زيادی دارد چرا که
خالقیت در سازمان ها مي تواند منجر به بهبود کمي و کیفي ارائه خدمات شود(رسولي و
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همافزايي علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،گسترش و تجاریسازی نوآوری و نتايج

هدايتي .)1396،شرکتهای دانشبنیان مراکز اصلي ارزشآفريني نخبگان در کشورها هستند

3

و کشورها برای پرورش آنها ،زمینههای شکوفايي را فراهم ميکنند (فرتوک زاده ،وزيری،

 )1386و برای رسیدن به اقتصاد دانشبنیان از طريق توسعه بخشهای چهارگانه اقتصاد برر
دانشبنیان؛ يعني رژيم نهادی و انگیزش اقتصادی ،آموزش ،نوآوری و فنآوری اطالعات ،سی

سیاستهای خود را تدوين و اجرا ميکنند .سیاستگذاران کشور نیز با توجه به اين مهم در

تأث

یر

اسناد باالدستي بهضرورت اقتصاد دانشبنیان توجه نمودهاند (مهرباني ،قبادی ،رضايیان،

عوام

 .)1393درحالي درسالهای اخیر بدنه دانش مرتبط با مفاهیم پايه در شرکتهای دانش بنیان

ل

در حال رشد است(ساوانت و جین ،)2017،1ولي پژوهشهای محدودی در زمینه

فرد

توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است .همچنین در کشور ،پژوهشهای

یو

محدودی نیز درزمینه اقدامات مديريت و مشخصاً ساختار و نحوه مديريت منابع انساني در سازم
انی

اين شرکته ای صورت گرفته است .اين در حالي است که امروزه به دلیل اهمیت مديريت

منابع انساني و نقش پر اهمیت آن در بهبود مديريت بنگاه ها ،ساير اقدامات مديريتي در رده

بر
خالق

بعدی قرار گرفته اند(رضايي ،پیوسته و فرضعلي زاده .)1395 ،به دلیل نوپا بودن اين یت
1. Sawant & Jain

مدیرا
ن
….
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شرکتها توجه کمتری به مديريت منابع انساني در آنها شده است که البته ضرورت توجه به
اقدامات مديريت و مشخصاً مديريت منابع انساني در اين شرکتها بهشدت احساس ميشود.
هدف اين پژوهش ،مشخص کردن اقدامات اولويت دار مديريت منابع انساني در شرکتهای
دانشبنیان است .پژوهش های قبلي تأکید داشته اند که وجود واحد مستقل مديريت منابع
انساني اثر مثبتي در اجرای اقدامات مديريت منابع انساني دارند ،در اين پژوهش تالش
ميشود وجود واحد مستقل مديريت منابع انساني بر اجرای اقدمات مديريت منابع انساني
بررسي شود.
بهصورت کالن شرکتهای دانشبنیان در رده شرکتهای کوچک و متوسط قرار
ميگیرند و شاهد رشد انتظارات اقتصادی از شرکتهای کوچک و متوسط در تمامي نقاط
جهان هستیم بهنحویکه انتظار نقشآفريني بیشتر در اقتصاد از اين شرکتها داريم (سي
جيای ،اچ سي بي )2010 ،1تا حدی که مهمترين بخش در توسعه اقتصادی کشورها،
شرکتهای کوچک و متوسط خوانده ميشوند (خان ،آونگ و ذوالکیفي.)2013 ،2
شرکتهای کوچک و متوسط ميتوانند با جذب نیروی انساني به امر خصوصيسازی کمک
کنند .اين شرکت ها از چهار جنبه کارآفريني ،پويايي صنعت ،نوآوری و ايجاد فرصتهای

یر

شغلي به اقتصادهای ملي و جهاني کمک ميکنند (جعفرپور ،بهرام زاده .)1389 ،در بسیاری

عوام

از کشورهای پیشرفته و تازه توسعهيافته ،ايجاد و حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط،

ل

يکي از اولويتهای اساسي در برنامه توسعه اقتصادی و مقابله با بیکاری محسوب ميشود

فرد
یو
سازم

(امید بیدختي ،زرگر )1390 ،چرا که ارتباط قوی و مثبتي میان توسعه اقتصادی -اجتماعي و
توانمند سازی شرکت های کوچک و متوسط وجود دارد(رومن .)2017 ، 3بايد توجه داشت

انی

که شرکتهای کوچک و متوسط ازنظر اشتغال و تولید ارز در کشورهای درحالتوسعه

بر

بهمراتب موفقتر از شرکتهای بزرگ عمل کردهاند (اسکندری )1383 ،ولي در کشورهای

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. CGA
2. Khan, Awang, Zulkifli
3. Roman

.)2012
پژوهش ها درزمینه مديريت منابع انساني در شرکتهای کوچک و متوسط در مراحل
اولیه است و بهعبارتديگر ،پژوهش های کمي در اين زمینه انجامشده است(محمد و
هارني .)2017 ،2تا سال  2011از میان  403مقاله درزمینه راهکارهای منابع انساني ،تنها 129
مقاله به مديريت منابع انساني در شرکتهای کوچک و متوسط و ازاينبین تنها  17مقاله به
بررسي اکتشافي درزمینه راهکارهای مديريت منابع انساني در شرکتهای کوچک و متوسط
پرداختهاند (زکريا ،زينال ،نصرالدين .)2011 3اين در حالي است که توجه بیشتری به
مديريت منابع انساني در شرکتهای کوچک و متوسط معطوف شده است (رئوف.)2007 4
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درحالتوسعه دنیا توجه کمي به اين شرکتها شده است (مورتي ،تن ،چوو ،پینگ ،لئونگ،1

مديران شرکتهای کوچک و متوسط هرروزه بیشتر به اهمیت اجرای فعالیتهای مديريت

5

منابع انساني پي ميبرند(هارني )2015 ،5و به همین دلیل امروزه در سطح تئوری و عملیاتي

توجه بیشتری به مديريت منابع انساني مي شود (مالتیک ،سرانیک .)2008 6بايد توجه داشت برر
که شرکتهای کوچک و متوسط تنها کوچکشده شرکتهای بزرگ نیستند (زين و سی

کسیم )2013 ،7اگرچه اغلب دانش ما از مديريت منابع انساني و اقدامات آن به تجربه آن در

تأث

یر

شرکتهای بزرگ مربوط ميشود(اشنک2017 ،8؛ دان ،شورت ،کاتلین )2008 ،9ولي

عوام

پیادهسازی آن مدلها در شرکتهای کوچک و متوسط نشان داده است که بین مديريت

ل

منابع انساني در شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای بزرگ تفاوت وجود

فرد

دارد(کريشنان و سولیان2017 ،10؛ کارات .)2014 ،1مديران شرکتهای کوچک برای زنده

یو

1. Moorthy, Tan, Choo, Wei, Ping, Leong
2. Mohammed & Harney
3. Zakaria, Zainal, Nasurdin
4. Rauf
5. Harney
6. Maletić, Ceranić
7. Zain, Kassim
8. Schenk
9. Dunn, Short, Liang
10. Krishnan & Scullion

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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ماندن در فضای رقابتي نبايد از انجام فعالیتهای مديريت منابع انساني غافل شوند (زکريا،
زينال ،نصرالدين  .)2011پیچیدگيهايي که در چرخه حیات شرکتهای کوچک و متوسط
اثر ميگذارد بر ساختار مديريت منابع انساني در اين شرکتها بهشدت اثرگذار خواهد بود
(داس ،نارندرا ،میشرا .)2014 2طبیعت شرکتهای کوچک و متوسط به نحوی است که
منابع انساني ،مالي و مواد اولیه کمتری در اختیار دارند که متعاقباً تخصیص منابع برای
بهینهترين اهداف در اين شرکتهای اهمیت بیشتری پیدا ميکند (ژنگ ،اونیل ،موريسون

3

2009؛ ريموند ،اس تي پريوری2010 ،4؛ کاردون ،استیونس .)2004 5بهعبارتديگر مديران
شرکتهای کوچک و متوسط در ابتدای فعالیت خود درگیر چالشهای متعددی هستند که
شايد مديريت منابع انساني و اختصاص منابع هزينهای برای اين امر در اولويت کاریشان
نباشد .پژوهشهای متعددی بر ارتباط مثبت میان سطوح بهکارگیری مديريت منابع انساني و
میزان توسعهيافتگي شرکتهای کوچک و متوسط ازنظر راهبردی تأکید دارند(لیسر و
رايمون .) 2017 ،6به اين معني که با توسعه چرخه عمر محصول ،چرخه عمر بازاريابي و
شبکههای همکاری ،سطوح متنوعتری از اقدامات مديريت منابع انساني بهکارگرفته خواهد
شد (فابي ،ريموند ،الکروسه .)2009 7همچنین سطوح فعالیت های بین المللي ،صنعت و

یر

اندازه شرکتهای کوچک و متوسط بر اجرای فعالیتهای مديريت منابع انساني در اين

عوام

شرکتهای اثرگذار است(پیسیکو ،زاموسس ،پورسکا و بورستر .)2016 ،8پژوهش ها نشان

ل

دادهاند که با افزايش تعداد کارمندان سازمان به بیش از  10نفر مديريت منابع انساني در

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

اولويتهای مديريت قرارميگیرد(دان ،شورت ،کاتلین )2008 ،و به صورت رسمي در
ساختار سازماني جايگاه ساختار يافته ای پیدا ميکند (اشنک .)2017 ،فعالیتهای مديريت
1. Karart
2. Das, Narendra, Mishra
3. Zheng, O'Neill, Morrison
4. Raymond, St-Pierre
5. Cardon & Stevens
6. L’Écuyer & Raymond
7. Fabi, Raymond, Lacoursière
8. Psychogios, Szamosi, Prouska & Brewster

روش انجام کار از بعد کمي و کیفي ميشود که پژوهش های متعددی اثر مثبت انجام
فعالیتهای مديريت منابع انساني و عملکرد سازماني را نشان دادهاند (ژنگ ،اونیل ،موريسون
2009؛ اشنک .)2017 ،در حالي که در بیشتر شرکتهای کوچک و متوسط فعالیت های
مديريت منابع انساني به صورت غیر رسمي انجام مي شود(چادهاری و سینگ،)2014 ،1
پژوهش ها بر اجرای رسمي و ساختار يافته مديريت منابع انساني و تأثیر مثبت بیشتر آن نسبت
به اجرای غیر رسمي مديريت منابع انساني در شرکتهای کوچک و متوسط تأکید
دارند(الی ،ساريکاديس و جانستون.)2017 ،2
در پژوهشي که در سال  2017در کشور آفريقای جنوبي انجام شد نشان داد که اجرای

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

منابع انساني با تأثیرگذاری بر رفتارهای افراد ،منجر به تغییر در روند کاری و متعاقباً بهبود

ساختار يافته مديريت منابع انساني نه تنها بر عملکرد دورن سازماني ،بلکه بر عملکرد برون

7

سازماني وبهبود فضای رقابت سازمان نیز ثأثیر مثبت دارد(اشنک .)2017 ،پژوهش ديگری

که در کشور پاکستان انجامشده است نشان داد که شرکتهای کوچک و متوسط دارای برر
برنامهريزی راهبردی ،از فعالیتهای مديريت منابع انساني برای رسیدن به عملکرد باالی سی

کارکنانشان استفاده ميکنند که نشان از نقش مديريت منابع انساني و کارآمدی آن در تحقق
اهداف راهبردی اين شرکتها دارد .اقدامات مديريت منابع انساني اثرگذار در اين پژوهش

تأث

یر
عوام

آموزش و توسعه ،ارزيابي عملکرد و جبران خدمت شناسايي شدند (رازيق .)2014 ،3در

ل

پژوهشي که در کشور نیجريه انجامشده بود نشان داد که در میان  106شرکت کوچک و

فرد

متوسط که در اين پژوهش شرکت کرده بودند ارتباط مثبتي میان مديريت منابع انساني

یو

راهبردی و عملکرد اين شرکتها وجود دارد (موگبو .)2013 ،4در پژوهشي که در کشور سازم
انی

سريالنکا انجامشده بود نشان داد که مديريت منابع انساني بر عملکرد شرکتهای کوچک و

بر
خالق

1. Chaudhary & Singh
2. Lai, Saridakis & Johnstone
3. Raziq
4. Muogbo

یت
مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

متوسط اثر مثبت دارد (گامج ،تاکايونکي .)2013 ،1نتايج پژوهشي که بر روی  260شرکت
کوچک و متوسط در کشور کنیا انجامشده است نشان داد که عملکرد شرکتهای کوچک
و متوسط تحت تأثیر فعالیتهای مديريت منابع انساني بهبود مييابد .دراينبین اقدامات
انتخاب و بهکارگماری و اقدام آموزش و توسعه ،اقدامات اصلي مديريت منابع انساني در
بهبود عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط هست (اوملو ،اتینگا ،اگیندا .)2013 ،2در
پژوهشي که در کشور مقدونیه بر روی  150شرکت کوچک و متوسط انجام شد نشان داد
که با افزايش تعداد نیروی انساني در اين شرکتها ،فعالیتهای مديريت منابع انساني
بهصورت مستقل و با تشکیل واحد کاری جداگانه شکل ميگیرد (عبدلي .)2013 ،3در
پژوهش ديگری نشان داده است که فعالیتهای مديريت منابع انساني باواسطه برافزايش تولید
اثر ميگذارد .در اين پژوهش ،با بررسي مدلها و اثرات مديريت منابع انساني در شرکتهای
کوچک و متوسط نشان دادهشده است که فعالیتهای مديريت منابع انساني بر رضايت
کارکنان اثر مستقیم دارد ،نرخ جابجايي کارکنان را پايین آورده و متعاقباً تولید را افزايش
ميدهد .در پژوهشي که در کشور استرالیا بر روی  600شرکت کوچک و متوسط انجامشده
بود نشان داد که بین شرکتهای در حال رشد و بهکارگیری فعالیتهای مديريت منابع

یر

انساني ارتباط مثبتي وجود دارد .بهعبارتديگر ،اين شرکتها برای رشد ناگزير از

عوام

بهکارگیری فعالیتهای مديريت منابع انساني هستند (بارت ،میسون .)2007 ،4در پژوهشي که

ل

در کشور اسپانیا انجامشده بود نشان داد که در شرکتهای کوچک و متوسطي که واحد

فرد
یو
سازم
انی

منابع انساني داشتند فعالیتهای مديريت منابع انساني درستتر و نظامدارتر اجرا شده است.
همچنین اين پژوهش نشان داد که شرکتهايي که در تعامل با شرکتهای ديگر بودهاند
5

مجبور به بهکارگیری و اجرای مديريت منابع انساني بودهاند (اوربانو ،يوردانوا  .)2008 ،نتايج

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Gamage, Takayuki
2. Omolo, Oginda, Otengah
3. Abduli
4. Barrett, Mayson
5. Urbano, Yordanova

نشان داد که بین پیادهسازی فعالیتهای مديريت منابع انساني و دارا بودن واحد منابع انساني
در سازمانهای پاکستاني نیز ارتباط مستقیمي وجود دارد (رئوف.)2007 ،
در پژوهشي که در کشور ايران بر روی  490نفر از کارمندان دانشگاه های دولتي ايالم
انجام شده بود نشان داد که اقدامات مديريت منابع انساني اثر معني داری بر تعهد سازماني
دارد (گل محمدی ،رسوله وندی ،حاتمي ،ملکشاهي .)1395 ،در پژوهش ديگری در کشور
ايران که بر روی  72کارمند در شرکت مشاوره مهندسي طوس آب مشهد انجام شد نشان
داد که هريک از اقدامات مديريت منابع انساني شامل جذب ،آموزش و ارزيابي عملکرد
بجز جبران خدمت از طريق رضايت شغلي و تعهد سازماني بر حفظ کارکنان تأثیر معناداری

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

پژوهش ديگری نیز که در کشور پاکستان انجام شد با نتايج بیانشده در باال مطابقت داشت و

دارند(شیرازی ،حسیني رباط .)1393 ،در پژوهشي که در کشور ايران بر روی  1201شرکت

9

کوچک و متوسط صادرکننده انجامشده بود اصليترين عوامل دروني مؤثر بر توانايي

صادرات را دارا بودن نیروی انساني متخصص برشمردهاند که متعاقباً توانايي مديريت و برر
نگهداشت اين نیروی انساني از اصليترين عوامل توانمندسازی اين بنگاهها معرفيشده سی
تأث
1

است(هوی و گوی 2014 ،؛ فارسیجاني ،قرچه ،امین بیدختي ،نیک سرشت .)1391،در

یر

پژوهش ديگری که در کشور ايران بر روی  40شرکت عضو بروس اوراق بهادار تهران انجام

عوام

شده بود نشان داد که اثربخشترين اقدامات مديريت منابع انساني در سازمانهای موفق

ل

ايراني شامل تأمین نیرو از داخل ،توسعه و برنامه ريزی مسیر شغلي گستردهتر برای کارکنان،

فرد

ارزيابيهای عملکرد به صورت بلندمدت و گروهي ،فراهم کردن آموزشهای گسترده برای

یو

کارکنان ،سیستمهای پاداش رقابتي بر عملکرد ،تأکید بر عدالت دروني و پرداختهای باالتر سازم
انی

از رقبا و فراهم کردن امنیت شغلي مناسب برای کارکنان است(سیدجوادين ،فراحي.)1391 ،

در پژوهشي که در کشور ايران بر روی  123نفر از کارآفرينان در استان خراسان رضوی

بر
خالق

انجام شد نشان داد که بین اقدامات مديريت ازجمله مديريت منابع انساني و بازاريابي و مالي یت
1. Hooi & Ngui

مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

و موفقیت صنايع کوچک ارتباط معنيداری وجود دارد .دراينبین مديريت منابع انساني بعد
از بازاريابي بر موفقیت اين صنايع اثر بیشتری داشته است (مهارتي ،ناظمي.)1390 ،
اقدامات مدیریت منابع انساني در شرکت های کوچک و متوسط
اقدامات مديريت منابع انساني که در پژوهشهای قبلي درزمینه مديريت منابع انساني در
شرکتهای کوچک و متوسط بدان پرداختهشده است شامل انتخاب ،بهکارگماری و
برنامهريزی نیروی انساني ،توسعه منابع انساني ،جبران خدمات و ارزيابي عملکرد است
(اشنک 2017،؛آرمان ،جوشقاني1394 ،؛چاندراکومارا2013 1؛گامج2014 2؛ حزانه ،وهاب،
شمسالدين2010 3؛کمبي2010 4؛يونگ2011 5؛اوملو ،اتینگا ،اگیندا .)2013 ،اصليترين
تفاوتها در فرآيندهای مديريت منابع انساني در شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک
و متوسط ،تفاوت در دو اقدام نگهداشت و روابط کارکنان است .اين تفاوت به معني عدم
وجود اين دو فرآيند نیست بلکه به دلیل کم بودن نیروی انساني باشد که در شرکتهای
کوچک و متوسط فرآيندهای روابط کارکنان و همچنین رفاه بهصورت غیررسمي و متفاوت
با شرکتهای بزرگ اجرا مي شود .مدل پايه ای مديريت منابع انساني انتخاب شده در اين
پژوهش در سال  2014در ويرايش سیزدهم کتاب اقدام و عمل مديريت منابع انساني (نوشته

یر

آرمسترانگ) معرفي شده است .بر اساس اين مدل ،مديريت منابع انساني شامل فرآيندهای

عوام

زير است :تأمین و بهکارگیری منابع انساني ،آموزش و توسعه ،ارزيابي عملکرد ،جبران

ل

خدمت ،نگهداشت منابع انساني ،روابط منابع انساني.

فرد
یو
سازم
انی

تأمین و بهکارگیری منابع انـساني ،يکي از اقدام های اصلي در مديريت منابع انساني است
که شامل برنامهريزی منـابع انـساني ،تعیین راهبردهای خرد و کالن عرضه و تقاضای نیروی
انساني ،تأمین نیروی انساني (میرسپاسي ،غالمزاده ،)1382 ،انتخاب ،جذب ،اسـتخدام،

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Chandrakumara
2. Gamage
3. Abdullah, Wahab, Shamsuddin
4. Combee
5. Young

انساني (باقری ،مرادی رودبالي1395 ،؛محمدی ،ورزشکار .)1387 ،شناسايي کساني که
شرايط کافي را برای استخدام در سازمان دارا هستند (آرمان ،جوشقاني .)1394 ،يافتن،
انتخاب و استخدام کساني کـه بیشـترين شايسـتگي را بـرای احـراز مشاغل دارند(فرهي،
ظريف منش ،فقیهآبادی ،مازندراني .)1393 ،توسعه منابع انساني شامل آمـوزش ،بهـسازی،
توسـعه اسـتعدادها ،آموزش و توسعه ،اجتماعي کردن ،توجیه ،انضباط ،تحصیالت و مسیر
پیشرفت شغلي (محمدی ،ورزشکار .)1387 ،جبران خدمات يکي از اقدام های اصلي در
مديريت منابع انساني است که همه شکلهای پرداخت مالي و غیرمالي که درازای خدمات
محسوس کارکنان را در برمي گیرد و شامل نظـام کـاری و انگیـزش(محمدی ،ورزشکار،
 ،)1387پرداخـت حقـوق و مزايـای مناسـب و عادالنـه بـرای جبـران زحمـات کارکنان
است (آرمان ،جوشقاني .)1394 ،جبران خدمت بر تصمیم کارکنان برای ماندن يا رفتن و نوع

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

آزمـون ،جنبههای نـرم ،تعهد ،آمادهسازی استخدام و ارتقا و ترسیم مسیر جذب نیروی

11

همکاری بسیار تأثیرگذار است و چالشهای زيادی دارد (نعمتي ،خائف الهي ،مومني ،برر
 ) 1392و به همین دلیل آن را به صورت مشترک با زير فرآيندهای نگهداری منابع انساني مي سی

دانند(میرسپاسي ،معمار زاده طهران ،شفیع زاده .)1388 ،ارزيابي عملکرد ،يکي از اقدامهای

تأث

یر

اصلي در مديريت منابع انساني است که شامل مـديريت عملکرد ،پیگیری ،تحلیل و ارزيابي،

عوام

نظـارت ،کنتـرل ،بـازنگری ،سـنجش عملکـرد ،اثربخـشي هزينه ،اثربخشي سازماني است

ل

(محمدی ،ورزشکار .)1387 ،ارزيابي عملکرد فرآيندی است که بهوسیله آن کار کارکنان

فرد

در فواصلي معین و بهطور رسمي ،موردبررسي و سنجش قرار ميگیرد .شناخت کارکنان

یو

قوی و اعطای پاداش به آنها و از اين طريق ،ايجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و ساير سازم
انی
1

کارکنان ،ازجمله علل اصلي ارزيابي عملکرد است (اتمان ،دهالن  .)2011نگهداری منابع

انـساني يکي از اقدام های اصلي در مديريت منابع انساني است که شامل بهداشـت و ايمنـي،

بر
خالق
یت

1. Othman & Dahlan

مدیرا
ن
….
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نظـام رفـاه و رضـايتمنـدی ،سالمت و ايمني (آرمسترانگ ،)2014 1رفاه فردی ،رفاه
اجتماعي ،حفظ و نگهداری و پیگیری است (محمدی ،ورزشکار .)1387 ،روابط منابع انساني
يکي از اقدام های اصلي در مديريت منابع انساني است که شامل روابط با کارکنان ،روابط با
دولت ،روابط بـا مـديريت و نفوذ کارکنان است (محمدی ،ورزشکار( )1387 ،آرمسترانگ
.)2014
پژوهش های متعددی به بررسي اقدامات مديريت منابع انساني در شرکت های بزرگ و
متوسط و کوچک پرداخته اند .تفاوت اين اقدمات در شرکتهای بزرگ و متوسط و
کوچک در نحوه اجرای آنها است .اقدمات مديريت منابع انساني در شرکت های بزرگ
توسط واحد مديريت منابع انساني انجام مي شود که منجر به انجام اقدمات به صورت رسمي
و يا برنامه و بودجه های مدون مي شود .اين در حالي است که اقدمات مديريت منابع انساني
در شرکت های متوسط و کوچک که واحد مستقل مديريت منابع انساني ندارند به صورت
غیر رسمي ،بعضا بدون برنامه و پراکنده انجام مي شود .بنابراين اصلي ترين تقاوت در
اقدمات مديريت منابع انساني در شرکت های بزرگ و کوچک ،تفاوت در نوع انجام کار
به صورت رسمي و غیر رسمي است و نه در تعاريف و کلیات .بنابراين مدل انتخاب شده در

یر

اين پژوهش ،که بر اساس آن اقدمات مديريت منابع انساني انتخاب شدند ،مدل جامعي بود

عوام

که در سازمان های مختلف اجرا شده و جامعیت کافي را داشت.

ل
فرد
یو
سازم
انی

روش پژوهش
روش انتخابشده برای انجام اين پژوهش ،روش آمیخته است .روش آمیخته در اين

بر

پژوهش ،طرح متوالي تغییرپذير است .دراين روش ابتدا روش کیفي انجام مي شود و بر

خالق

اساس نتايج بخش کیفي ،بخش کمي شکل ميگیرد و سپس مي شود .در اين پژوهش در

یت
مدیرا
ن
….

1. Armstrong

استفاده از مطالعه عمیق و مرور ادبیات پژوهش های پیشین به بررسي اقدامات مديريت منابع
انساني در شرکت های دانش بنیان پرداخته شد .بر اساس جمع بندی اين پژوهشها ،فهرستي
از مدل ها و همچینین اقدامات مديريت منابع انساني مشخص شد .اين فهرست با انجام  4گام
در روش دلفي مورد توافق اعضای پانل قرار گرفتند .در ابتدا نامه الکترونیکي برای تمامي
اعضا پنل ارسال شد که در آن  ،هدف پژوهش و توضیحات الزم برای اجرای پژوهش قرار
داشت .روش دلفي  4گام اساسي دارد که در اين پژوهش گام به گام هر مرحله اجرا شد.
گام اول تهیه مجموعه ای از پرسش ها و يا گويه ها بود .در اين پژوهش اين گويه ها ،مدلها
و اقدامات مديريت منابع انساني در هر مدل بود که از خبرگان خواسته شده بود که بر اساس
میزان تناسب مدل با مديريت منابع انساني در شرکت های دانش بنیان درجه اهمیت هر يک
را مشخص نمايند .در گام دوم ضمن جمع بندی نتايج گام اول ،از خبرگان خواسته شده بود

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

بخش کیفي ،از روش دلفي و در بخش کمي ،از روش پیمايشي کمک گرفته شد .در ابتدا با

13

که در صورتي که نظرشان نسبت به گام اول مخالف است نسبت به توجیه نظر خود اقدام برر
نمايند .در گام سوم ،مدل های مديريت منابع انساني که تناسب کمتری با شرکت های دانش سی

بنیان داشتند حذف شدند .درگام چهارم ،نتايج گام سوم مجدد برای خبرگان ارسال شد تا

تأث

یر

نظر نهايي خود را اعالم کنند .برای مشخص شدن میزان تناسب هر مدل ،از طیف لیکرت

عوام

کمک گرفته شد .ضريب هماهنگي کندال در روش دلفي اين پژوهش معادل  0/591بود که

ل

ضريب قابل قبولي بود و نشان از اتفاق نظر میان شرکت کنندگان داشت.

فرد

در بخش کمي ابزار پرسشنامه استفاده شد .بدين منظور پرسشنامه محقق ساختهای مبتني بر

یو

اقدامهای مديريت منابع انساني که با استفاده از روش دلفي منطبق با مدل مديريت منابع سازم
انی

انساني آرمسترانگ به دست آمد در بین نمونه اين پژوهش توزيع شد .جامعه اين پژوهش،

مديران و کارشناسان و تصمیمسازان درزمینه مديريت منابع انساني در شرکتهای دانشبنیان

بر
خالق

بودند که در رده صنعتي در شهر تهران فعالیت ميکردند .شرکتهای دانشبنیان صنعتي با یت

توجه به داشتن معیارهای آيیننامه ارزيابي و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان دارای

مدیرا
ن
….
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تأث
یر

سابقه و تجربه کافي درزمینه فعالیت خود ميباشند .بر اساس پژوهشهای انجامشده ،با
افزايش تعداد نیروی انساني به بیش از  10نفر کارمند ،نیاز به انجام فعالیتهای مديريت منابع
انساني بیشتر خواهد شد ،بنابراين جامعه آماری مديران و تصمیم سازان در شرکتهای
کوچک و متوسطي است که بیشتر از  10نفر نیروی انساني دارند .شرکتهای دانشبنیان
صنعتي دارای نیروی انساني بیش از  10نفر برای جامعه آماری انتخاب شدند .کارگروه
ارزيابي و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا ،شرکتهای
دانشبنیان را در  14رده حرفهای که در جدول  1قرار دارد تقسیمبندی نموده است .تعداد
کل جامعه  224شرکت بوده است .در ابتدا پرسشنامه الکترونیکي برای مديران باالدست و
مديران و کارشناسان واحد منابع انساني ارسال شد و پرسشنامهای هم بهصورت فیزيکي نیز
در اختیار اين شرکتها قرار گرفت .تعداد  168پرسشنامه معتبر بوده و مبنای تحلیلهای اين
پژوهش قرار گرفتند .ابزارهای اعتباربخشي اين پژوهش ،روايي و پايايي بودند .در بخش
روايي ،از روايي محتوا کمک گرفته شد که پرسشنامه به  6نفر خبره در اين زمینه ارسال شد
و مورد تأيید قرار گرفت و در بخش پايايي ،از روش آلفای کرونباخ برای بررسي پايايي
پرسشنامه استفاده شد .مقدار آماره آلفای کرونباخ عدد  0/863بود که نشان از پايايي
قابلقبول اين پژوهش دارد.

عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

یافته های پژوهش
در ابتدا به توصیف نمونه پرداخته ميشود .برای اجرای روش دلفي در اين پژوهش،
نمونهگیری به صورت گلوله برفي بود که در ابتدا  7نفر از مديران شرکت های دانش بنیان
به پنل دعوت شدند .از آنها خواسته شد تا خبرگان ديگری را نیز که تمايل به همکاری در

خالق

پژوهش دارند معرفي نمايند .در پايان  10نفر از خبرگان در زمینه مديريت شرکت های

یت

دانش بنیان در پنل دلفي شرکت کردند .تمامي خبرگان دارای حداقل  10سال سابقه کار و

مدیرا
ن
….

پاسخ دهندگان در بخش کمي در سه رده تحصیالت ،تجربه کاری و رده شغلي نشان داد که
بیشترين تعداد تحصیالت پاسخ دهندگان کارشناسي ارشد ،بیشترين تجربه کاری بین  3تا 5
سال و رده شغلي کارشناسي بیشترين تعداد پاسخدهندگان به اين پژوهش را تشکیل دادهاند.
بیشترين حرفه شرکتهايي که در اين پژوهش شرکت کردهاند فنآوری اطالعات و
ارتباطات و نرمافزارهای رايانهای بودهاند و پسازآن سختافزارهای رايانهای ،برق قدرت،
الکترونیک ،کنترل و مخابرات بودند.
پژوهشهای متعددی به بررسي اثر واحد منابع انساني در انجام فعالیتهای مديريت منابع
انساني پرداختهاند .يکي از متغیرهای زمینهای اين پژوهش ،وجود واحد مديريت منابع انساني
بود 66/7 .درصد از شرکتکنندگان در اين پژوهش؛ يعني  122شرکت واحد منابع انساني
معتبر ندارند .به دلیل تازه تأسیس بودن اين شرکتها ،اين عدد قابل پیشبیني بوده و دور از

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

تحصیالت کارشناسي ارشد در زمینه مديريت و گرايش های مرتبط بودند .ويژگيهای
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انتظار نیست .تعداد  33/3درصد از شرکتکنندگان در اين پژوهش به تعداد  56شرکت نیز برر
سی
دارای واحد منابع انساني مستقل هستند.

پژوهشهای متعددی به بررسي تعداد نیروی انساني سازمان و نیاز به انجام فعالیتهای

تأث

یر

مديريت منابع انساني پرداختهاند .توزيع جامعه نمونه اين پژوهش به نحوی بود که

عوام

شرکتهای زير  10نفر نیروی انساني از جامعه اين پژوهش حذف شدند .شرکتهايي که

ل

بین  10تا  50نیروی انساني داشتند به تعداد  133شرکت يا فراواني  %79بیشترين شرکتکننده

فرد

در اين پژوهش بودند .در رده بعدی شرکتهايي با  50تا  100نیروی انساني به تعداد 21

یو

شرکت و فراواني  %12/5و در رده آخر شرکتهايي با  100تا  150نیروی انساني به تعداد  14سازم
انی

شرکت با فراواني  %8/3در اين پژوهش شرکت کردند .ازآنجاييکه پیشبیني ميشد که

شرکتهای دانشبنیان ،لزوماً اقدامات زيادی از مديريت منابع انساني را اجرا نميکنند در

بر
خالق

پرسشنامه از پاسخ دهندگان درباره هر اقدام و زير اقدامات آن سؤال شده بود که آيا اين یت

اقدام انجام ميشود يا  1تا  3سال آينده 3 ،تا  5سال آينده و يا برنامهای ندارم؟ بنابراين در اين

مدیرا
ن
….
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برر

پرسشنامه اقداماتي که انجام ميشود و نميشود با اولويت آنها مشخص شد .برای انجام
تحلیلهای آمار استنباطي ،در ابتدا به بررسي نرمال بودن دادهها پرداخته شد .برای بررسي
نرمال بودن دادهها از طريق کیفي ميتوان به بررسي کشیدگي و چولگي پرداخت .در اين
پژوهش کشیدگي و چولگي دادهها در حد نرمال و بین  -2و  +2بوده است و بنابراين با
احتمال بیشتری ميتوان انتظار داشت دادهها نرمال باشد .برای بررسي نرمال بودن دادهها
ازنظر کمي ،بايد از آزمون کولوموگروف اسمیرنف و شاپیرو استفاده کرد .نتايج نشان داد
که دادههای اين پژوهش ازنظر کمي نرمال نیستند و برای بررسيهای کمي بايد از
آزمونهای ناپارمتريک استفاده کرد .از جمله آزمونهای ناپارمتريک ،آزمون دو جمله ای
است .با برش دادن 1اقداماتي که در شرکتهای کوچک و متوسط انجام ميشد و دستهبندی
آنها و اقداماتي که انجام نميشود آزمون دوجملهای بهکارگرفته شد .نتايج آزمون دو جمله
در سطوح معناداری آن در جدول  1نشان دادهشده است.
جدول  .1نتايج آزمون دوجملهای
نام اقدام

سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو

یت
مدیرا
ن
….

111

0/66

0/5

0/001

برنامه نظارت مستمر
13

0/08

155

0/92


0/5

0/001

برنامهريزی نیروی انساني

57

0/34

112

0/67

0/5

0/001

مديريت پاداش کارکنان
13

0/08

91

0/54


0/5

0/316

جذب و بهکارگماری

56

0/33

121

0/72

0/5

0/001

نظام انگیزش
77

0/46

91

0/54

77

0/46

122

0/73

46

0/27

135

0/8

33

0/2

0/5

0/28



47

0/316

ساختار ردهبندی و پرداخت

18

0/11

کارکنان

150

0/89

پرداختهای اقتضايي و

75

0/45

موقعیتي

93

0/55

82

0/49

86

0/51

0/5

0/001

مصاحبه استخدام

0/5

0/001

0/5

0/190

آزمونهای استخدامي

بر
خالق

155

0/92

0/5

0/001

برنامهريزی راهبردی استخدام

سازم
انی

تعداد

اندازه

آزمون

سطح معناداری

نام اقدام

تعداد

اندازه

آزمون

سطح معناداری


0/5

0/001

مديريت استعداد

0/5

0/817

پاداشهای گروههای خاص


1. cut

83

0/49

125

0/75

42

0/25

128

0/76

40

0/24

127

0/76

41

0/24

129

0/77

39

0/23

135

0/8

33

0/2

128

0/76

40

0/24

63

0/38

105

0/63

کارکنان

18

0/11

165

0/98

برنامه ورود به سازمان

0/5

0/001

برنامه خروج از سازمان

سیستم مديريت پاداش

0/5



3

0/02

0/001

68

0/4

برنامه راهبردی آموزش و توسعه

0/5

0/017

چهارچوب ارتباطي کارکنان

0/5

0/001

اجرای برنامه آموزش و توسعه

100

0/6

109

0/65

0/5

0/001

فرآيند ارتباطات کارکنان

0/5

0/001

برنامههای آموزش و توسعه

59

0/35

130

0/77

0/5

0/001

صدای کارکنان

0/5



38

0/23

0/001

55

0/33

يادگیری سازماني

0/5

0/001

ارتباطات کارکنان

0/5

0/001

مديريت توسعه

113

0/67

44

0/26

0/5

0/001

سالمت و ايمني

0/5

0/001

ارزيابي و مديريت عملکرد

بازخورد  360درجه

0/5

0/001

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

85

0/51

0/5

0/939

برنامه مزايا و بازنشستگي

150

0/89

0/5

0/001

124

0/74

166

0/99

0/5

0/001

بهزيستي کارکنان

127

0/76

41

0/24


0/5

2

0/01

17
برر
سی

0/001

تأث



یر
عوام

برای بررسي اولويتبندی شاخصهای در دادههای ناپارامتری ،ميتوان از آزمون فريدمن

ل

استفاده کرد .بر اساس دادهها شاخص خي دو با عدد  1/688و ضريب آماره آنکه عدد صفر

فرد

است ميتوان ادعا کرد که ازنظر کاربران ،اقدامات مديريت منابع انساني ارزش متفاوتي

یو
سازم

دارند که بر اساس اين تفاوتها ميتوان اقدامات مديريت منابع انساني را مشخص کرد .در

انی

ادامه نتايج رتبهبندی فريدمن در جدول زير قرار دارد.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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جدول  .2نتايج رتبهبندی اقدامات مديريت منابع انساني بر اساس اولويت با استفاده از آزمون فريدمن
رتبه

نام اقدام

رتبه

نام اقدام

14/21

برنامههای آموزش و توسعه

15/42

برنامهريزی نیروی انساني

18/92

يادگیری سازماني

16/82

جذب و بهکارگماری

15/72

مديريت توسعه

14/01

مصاحبه استخدام

23/74

ارزيابي و مديريت عملکرد

21/52

آزمونهای استخدامي

13/21

بازخورد  360درجه

8/07

برنامهريزی راهبردی
استخدام

نام اقدام
پاداشهای
گروههای خاص
برنامه مزايا و
بازنشستگي کارکنان
سیستم مديريت
پاداش
چهارچوب ارتباطي
کارکنان
فرآيند ارتباطات
کارکنان

رتبه
16/28
7 /2
8 /8
19/32
18/46

مديريت استعداد

12/19

برنامه نظارت مستمر

10/02

صدای کارکنان

15/24

برنامه ورود به سازمان

12/53

مديريت پاداش کارکنان

17/26

ارتباطات کارکنان

18/37

برنامه خروج از سازمان

8/25

نظام انگیزش

17/05

سالمت و ايمني

22/67

18/42

بهزيستي کارکنان

7/57

برنامه راهبردی آموزش و
توسعه

تأث

اجرای برنامه آموزش و

یر

توسعه

17/2
15/24

ساختار ردهبندی و پرداخت
کارکنان
پرداختهای اقتضايي و
موقعیتي

11/27

عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی

با توجه به ردهبندی حرفهای شرکتهای دانشبنیان صنعتي در اين پژوهش ،بیشترين
میزان اولويت مربوط است به اقدامات مصاحبه استخدام ،سالمت و ايمني ،ارزيابي و مديريت
عملکرد و کمترين میزان آن مربوط است به برنامه مزايا و بازنشستگي کارکنان.
تفاوت نتايج آزمون فريدمن و آزمون دوجملهای ازآنجاست که در آزمون فريدمن بر

بر

اساس آنچه اولويتبندی اقدامات مديريت منابع انساني بوده است دادهها تحلیلشده است

خالق

ولي در آزمون دوجملهای بر اساس برش بندی ،که از اجرای اقدامات مختلف بهدستآمده

یت
مدیرا
ن
….

بود ،آزمون انجام شد .برای مثال اگرچه سالمت و ايمني جزو اقدامات با اولويت در

ديگر خیر .تفاوت در اولويت داشتن و اجرای اقدامها بوده است .نتايج آزمون دوجملهای
نشان داد که اقدامات جذب و بهکارگماری ،مصاحبه استخدام ،برنامه ورود به سازمان،
ساختار ردهبندی و پرداخت کارکنان ،پرداختهای اقتضايي و موقعیتي ،پاداشهای
گروههای خاص در بیشتر از  90درصد اين شرکتها اجرا ميشود.
بر اساس پژوهشهای قبلي انجامشده ،وجود واحد منابع انساني مستقل منجر به انجام
فعالیتهای مديريت منابع انساني ميشود .برای بررسي اين فرضیه با استفاده از آزمونهای
ناپارمتريک از آزمون اسپیرمن کمک گرفته شد .نتايج نشان داد که از میان اقدامات مديريت
منابع انساني ،اقدامات ساختار ردهبندی و پرداخت کارکنان ،برنامه مزايا و بازنشستگي
کارکنان ،سیستم مديريت پاداش ،ارتباطات کارکنان و سالمت و ايمني با داشتن آمارههای
نشانگر باالتر از  ، 0/05وجود و يا عدم وجود واحد مستقل مديريت منابع انساني بر آنها

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

شرکتهای دانشبنیان صنعتي بود ولي در نیمي از اين شرکتها اجرا شده است و در نیمي

19

بيتأثیر است و شرکتها آنها را به کار ميبرند .در مقابل اقدامات برنامهريزی راهبردی برر
استخدام ،برنامهريزی نیروی انساني ،جذب و بهکارگماری ،مصاحبه استخدام ،آزمونهای سی

استخدامي ،مديريت استعداد ،برنامه ورود به سازمان ،برنامه خروج از سازمان ،برنامه

تأث

یر

راهبردی آموزش و توسعه ،اجرای برنامه آموزش و توسعه ،برنامههای آموزش و توسعه،

عوام

يادگیری سازماني ،مديريت توسعه ،ارزيابي و مديريت عملکرد ،بازخورد  360درجه ،برنامه

ل

نظارت مستمر ،مديريت پاداش کارکنان ،نظام انگیزش ،پرداختهای اقتضايي و موقعیتي،

فرد

پاداشهای گروههای خاص ،چهارچوب ارتباطي کارکنان ،فرآيند ارتباطات کارکنان،

یو

صدای کارکنان و بهزيستي کارکنان به وجود واحد منابع انساني مستقل حساس است و با سازم
انی

احتمال بیشتری در سازماني که واحد مستقل منابع انساني دارد اجرا ميشود.

بر اساس پژوهشهای قبلي انجامشده ،افزايش نیروی انساني منجر به انجام فعالیتهای

بر
خالق

مديريت منابع انساني ميشود .برای بررسي اين فرضیه با استفاده از آزمونهای ناپارمتريک از یت

آزمون اسپیرمن کمک گرفته شد .نتايج آزمون نشان داد که اقدامات برنامهريزی راهبردی

مدیرا
ن
….
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استخدام ،برنامه ريزی نیروی انساني ،برنامه راهبردی آموزش و توسعه ،اجرای برنامه آموزش
و توسعه ،يادگیری سازماني ،ساختار رده بندی و پرداخت کارکنان ،سیستم مديريت پاداش،
ارتباطات کارکنان ،سالمت و ايمني و بهزيستي کارکنان با داشتن نشانگرهای آماری بیشتر از
 0/05نسبت به افزايش نیروی انساني حساس نیستند درحاليکه اقدامات جذب و
بهکارگماری ،مصاحبه استخدام ،آزمونهای استخدامي ،مديريت استعداد ،برنامه ورود به
سازمان ،برنامه خروج از سازمان ،برنامههای آموزش و توسعه ،مديريت توسعه ،ارزيابي و
مديريت عملکرد ،بازخورد  360درجه ،برنامه نظارت مستمر ،مديريت پاداش کارکنان ،نظام
انگیزش ،پاداشهای گروههای خاص ،برنامه مزايا و بازنشستگي کارکنان ،چهارچوب
ارتباطي کارکنان ،فرآيند ارتباطات کارکنان و صدای کارکنان با افزايش نیروی انساني در
سازمان احتمال بیشتری برای انجام آنها وجود دارد.

20
برر
سی
تأث
یر

بحث و نتيجهگيری
توانمندسازی ،رشد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط ،يکي از اهداف اصلي توسعه
در کشورهای مختلف محسوب ميشوند .در اينبین؛ نوآوری ،دانشمحور بودن،

عوام

ارزشآفريني توسط دانش در شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان زمینههای رشد و

ل

توسعه بسیاری برای اين شرکت ها فراهم آورده است که هم در سطح خرد و هم در سطح

فرد

کالن توجه زيادی را به خود معطوف کرده است(مهرباني و همکاران1393 ،؛ساوانت و

یو
سازم
انی

جین .)2017 ،در سطوح کالن کشورها با سیاست گذاریهای کالن ازجمله معافیتهای
مالیاتي ،دادن وامهای مختلف ،تسهیل قوانین اشتغال در اين شرکتها تالش نمودهاند بستر

بر

الزم برای رشد و توسعه اين شرکت ها را فراهم آورند .در سطح خرد نیز بايد به

خالق

توانمندسازی اين شرکتها از طريق ارائه آموزش های الزم توجه شود .مديران شرکتهای

یت

دانش بنیان اغلب نخبگاني هستند که به دلیل توانمندی در توسعه محصول دانشبنیان

مدیرا
ن
….

و اقدمات مرتبط با آن ندارند .دراينبین ،توجه به اقدامات مختلف مديريت و تالش برای
رشد همهجانبه اين شرکتها و توجه به مديريت منابع انساني در اين شرکتها ضروری است
چرا که بر اساس پژوهش های مختلف ،ارتباط مستقیمي میان رشد شرکت و انجام اقدامات
مديريت منابع انساني وجود دارد .تمايز قائل شدن بین اقدامات مختلف مديريت منابع انساني
برای درک عمیقتر چرايي و چگونگي انجام اين فعالیتها ازجمله نقاط قوت اين پژوهش
محسوب ميشود .در ا ين پژوهش با استفاده ازنظر مديران و يا کارشناسان واحد مديريت
منابع انساني در شرکتهای دانشبنیان ،تالش شد تا ازيکطرف اقدامات با اولويت باال و از
طرف ديگر اقداماتي که در اين شرکتها اجرا ميشوند شناسايي شوند .بیشترين میزان
اولويت مربوط است به اقدامات مصاحبه استخدام ،سالمت و ايمني ،ارزيابي و مديريت
عملکرد و کمترين میزان آن مربوط است به برنامه مزايا و بازنشستگي کارکنان .در اين

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

توانستهاند به مرحله تجاریسازی دانش وارد شوند ولي لزوماً دانش کافي در زمینه مديريت
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پژوهش ،اقدام سالمت و ايمني شامل فعالیتهايي ازجمله بیمه تأمین اجتماعي ميشود که به برر
دلیل اينکه در قانون کار ايران بیمه کارمندان الزامي است جزو باالترين اولويتها قرارگرفته سی

است .نتايج اين پژوهش نشان داد که اقدامات جذب و بهکارگماری ،مصاحبه استخدام،

تأث

یر

برنامه ورود به سازمان ،ساختار ردهبندی و پرداخت کارکنان ،پرداختهای اقتضايي و

عوام

موقعیتي ،پاداشهای گروههای خاص در بیشتر از  90درصد اين شرکتها اجرا ميشود .بايد

ل

توجه داشت که تقريبا بیش از نیمي از اقدامات مديريت منابع انساني در اين شرکت ها انجام

فرد

نمي شود و البته حتي اقدماتي که در اين شرکت ها انجام مي شود هم در سطوح ابتدايي آن

یو

انجام مي گیرد و تا اجرای کامل اين اقدامات فاصله زيادی وجود دارد.
يکي از سؤ ال های اين پژوهش اين بود که آيا وجود واحد منابع انساني مستقل بر اجرای
اقدمات مديريت منابع انساني اثر ميگذارد يا خیر؟ بر اساس پژوهشهای قبلي(ژنگ و

سازم
انی
بر
خالق

همکاران2009 ،؛اشنک2017 ،؛چادهاری و سینگ2014 ،؛الی و همکاران ،)2017 ،وجود یت

واحد مستقل منابع انساني در شرکتها بر انجام اقدامات مديريت منابع انساني اثر ميگذارد،

مدیرا
ن
….
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22
برر
سی
تأث

که نتايج اين پژوهش نیز به صورت کلي با نتايج ديگر پژوهشها همسو است .نتايج اين
پژوهش نشان داد که از میان اقدامات مديريت منابع انساني ،اقدامات ساختار ردهبندی و
پرداخت کارکنان ،برنامه مزايا و بازنشستگي کارکنان ،سیستم مديريت پاداش ،ارتباطات
کارکنان و سالمت و ايمني وجود و يا عدم وجود واحد مستقل مديريت منابع انساني بر آنها
بي تأثیر است و باقي اقدامات مديريت منابع انساني باوجود واحد مستقل مديريت منابع انساني
ارتباط دارند .دلیل اين امر ميتواند اين باشد که شرکتهای دانشبنیان به نیروهای انساني
خود حتماً پرداخت حقوق دارند و همچنین بر اساس قانون ،بايد آنها را بیمه کنند .از طرف
ديگر به دلیل نوپا بودن اين شرکتها ،اغلب برنامه مشخصي برای بازنشستگي نیروی انساني
خود ندارند و ممکن است بعد از طي کردن بازه زماني نیاز به تدوين اين برنامه باشد .بنابراين
اگرچه اين دو اقدام هر دو نسبت به وجود واحد منابع انساني حساس نیستند ولي يکي حتماً
انجام مي شود و ديگری خیر .دلیل اهمیت وجود واحد منابع انساني مستقل اين است که
شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط در مرحله ابتدايي چرخه حیات خود هستند و
لزوما نیروی انساني متخصص در زمینه مديريت منابع انساني ندارند بنابراين در بسیاری از اين
شرکت ها واحد مستقل منابع انساني نیز وجود ندارد .پس برای جاريسازی اقدمات مديريت

یر

منابع انساني در اين شرکت ها ،آموزش مديران در اين شرکتها در زمینههای اقدمات

عوام

مديريت منابع انساني ضروری است .همچینین ارائه راهکارهايي مانند برونسپاری فعالیتهای

ل

مديريت منابع انساني در اين شرکت ها و بررسي اثر بخشي اين راهکار ها از جمله پیشنهاد-

فرد
یو
سازم

های اين پژوهش است.
يکي از سؤال های اين پژوهش اين بود که آيا افزايش نیروی انساني در شرکت ها بر

انی

انجام اقدمات مديريت منابع انساني اثر ميگذارد يا خیر؟ بر اساس پژوهشهای قبلي ،با

بر

افزايش نیروی انساني نیاز به انجام مديريت منابع انساني بهصورت رسمي بیشتر

خالق

ميشود(پیسیکو و همکاران2016 ،؛دان و همکاران2008 ،؛اشنک .)2017 ،نتايج اين پژوهش

یت
مدیرا
ن
….

نشان داد که اقدامات برنامهريزی راهبردی استخدام ،برنامهريزی نیروی انساني ،برنامه

رده بندی و پرداخت کارکنان ،سیستم مديريت پاداش ،ارتباطات کارکنان ،سالمت و ايمني و
بهزيستي کارکنان نسبت به افزايش نیروی انساني حساس نیستند ولي باقي اقدامات مديريت
منابع انساني با افزايش نیروی انساني ،احتمال اجرای آنها بیشتر ميشود .دلیل اين نتیجه
ميتواند اين باشد که در اين پژوهش تمام شرکتکنندگان در اين پژوهش در رده
شرکتهای کوچک و متوسط قرار داشتند و بیشتر از  79درصد نیروی انساني بین  0تا 50
نفر داشتند .بنابراين برای بررسيهای دقیقتر پیشنهاد ميشود نتايج اين پژوهش با دادههای
شرکت های متوسط و بزرگ نیز مقايسه شود تا اثر افزايش نیروی انساني بر انجام اقدامات
مديريت منابع انساني مشخصتر شود .پیشنهاد ميشود در پژوهشهای بعدی با انجام
آموزشهای اقدامات مختلف مديريت منابع انساني ،اثربخشي دورههای آموزشي در
شرکتهای دانش بنیان بررسي شود .همچنین به بررسي اثر بلوغ واحد مديريت منابع انساني

نوآوری و خالقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی ...

راهبردی آموزش و توسعه ،اجرای برنامه آموزش و توسعه ،يادگیری سازماني ،ساختار
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بر شاخصهای موفقیت اين شرکتها نیز پرداخته شود .توسعه سامانههای مديريت منابع برر
انساني الکترونیک و بررسي اثر آنها بر توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان از ديگر سی

پیشنهادهای پژوهش اين پژوهش است.
محدودیت ها و پيشنهادهای پژوهش

تأث

یر
عوام

مديران شرکت های دانش بنیان ،اغلب نخبگاني هستند که در زمینه های تخصصي خود

ل

دارای توانمندی ها و مهارت هايي هستند که در ذيل رده صنعتي که شرکت دانش بنیان در

فرد

آن فعالیت مي کند قرار دارد ولي لزوما دانش و آگاهي خوبي در زمینه های کارکردها و

یو

اقدامات مختلف و متنوع مديريت منابع انساني ندارند و نميدانند که کدام کارکرد را بايد سازم
انی

در اولويت های کاری خود قرار دهند .اين عدم آگاهي مديران اين شرکت ها از جمله
محدوديت های اين پژوهش محسوب ميشد .پیشنهاد مي شود برای توانمندسازی اين

بر
خالق

شرکتها ،دوره های آموزشي تخصصي در خصوص کارکردهای مختلف مديريت از جمله یت

مديريت منابع انساني به صورت مستمر و در رده های عمومي و تخصص برای آنها گذاشته

مدیرا
ن
….
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شود .جديد بودن مباحث مرتبط با شرکتهای دانش بنیان و بهروز بودن مبحث توانمندسازی
اين شرکت ها ،از جمله فرصت های اين پژوهش محسوب ميشود .برگزاری نمايشگاههای
تخصصي در شهرهای مختلف برای نشان دادن توانمندیهای مختلف اين شرکت ها ،از
جمله فرصت های انجام اين پژوهش محسوب ميشد .برگزاری همايشهای تخصصي در
زمینه آموزش مديريت منابع انساني و کارکردها و اقدامات نوآورانه در خصوص مديريت
منابع انساني از جمله پیشنهادهای تخصصي اين پژوهش محسوب ميشود.
سپاسگزاری :اين مقاله برگرفته از پايان نامه دکتری مديريت منابع انساني در دانشکده علوم
اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد است .تدوين پايان نامه ممکن نميشد مگر با هدايت
و راهنمايي شايان دکتر محمد لگزيان و استفاده از نظرات مشاوران محترم ،آقای دکتر علي
شیرازی و سرکار خانم مرجان فیاضي؛ از زحمات اين استادان بسیار سپاسگزارم.
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برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد

منابع
آرمان ماني ،جوشقاني حسن .)1394( .طراحي و اعتباربخشي الگوی تحلیل وضعیت نظام مديريت
منابع انساني .فصلنامه پژوهشهای مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسین (ع).)7(4.
.94-71
اسکندری مجتبي .)1383( .بررسي وضعیت صنايع کوچک و متوسط در ايران و نقش آنها در
اشتغال و تورم .مديريت فردا 7(2،و .145-141 . )8
امید بیدختي علي اکبر ،زرگر سید مجتبي .)1390( .آسیب شناسي بنگاههای کوچک و متوسط و

یو

بیان راهبردهای عملي برای حمايت از آنها .فرآيند مديريت و توسعه 7 (24 .و .156-125 .)8

سازم

باقری مسلم ،مرادی رودبالي سحر .)1395( .طراحي الگوی مديريت منابع انساني فرماندهان دفاع

انی
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