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تعاریف و مفاهیم

4

تعریف سرمایه انسانی

• «سرمایه انسانی» که گاه مترادف با «منابع انسانی» استفاده میشود ،از نظر نورتون
و کاپالن ( )D. Norton & R. Kaplanشامل موجودیت و در دسترس بودن مهارتها،
استعدادها و دانش فنی همکاران است که برای انجام فعالیتهای سازمان مورد نیاز
میباشد.
• «مدیریت سرمایه انسانی» عملکردی در سازمان است که با افراد و موضوعات مربوط
به افراد از جمله جذب و به کارگیری ،آموزش و توانمندسازی ،مدیریت عملکرد ،جبران
خدمات ،توسعه مهارتها و فرهنگ سازمانی و روابط همکاران سر و کار دارد*.
* Source: Dessler, G., (2016), “Human Resource management”, Edition 15th, Pearson publishing company.
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تحول تاریخی مفهوم سرمایه انسانی

جدول روند تکامل شاخصههای مدیریت سرمایه انسانی*

دوره

زمان

1900 – 1700
میالدی

شاخص

➢ ظهور نظریه مدیریت علمی به عنوان فلسفه مدیریت آن زمان
➢ شروع انقالب صنعتی و ایجاد کارخانههای بزرگ

قبل از جنگ

➢ شکلگیری توده نیروی کار ،بهرهبرداری حداکثری از کارگران و شرایط کار ی نامناسب

جهانی دوم

➢ ظهور شیوههای انگیزشی

1930 –1920
میالدی

پس از جنگ

جهانی دوم

1960 –1945
میالدی

➢ تالشهایی در راستای رضایت همکاران از جمله دستمزد

بهتر و شرایط کاری

مناسبتر
➢ جنبش روابط انسانی و تاکید بر بهرهوری نیروی کار از طریق تکنیکهای انگیزشی
➢ تاکید بر موضوعات رفاهی و مذاکرات جمعی برای افزایش سطح رفاه کارکنان

➢ به رسمیت شناختن اتحادیههای کارگری در کشورهای مختلف
➢ ظهور فنآوریهای نوین و استفاده از آن در حوزه منابع انسانی

* Source: Tubey, R., Rotich, K., j. Kurgat, A,. (2015), “History, Evolution and Development of Human Resource
Management: A Contemporary Perspective”, European Journal of Business and management, Vol. 7, No. 9.
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تحول تاریخی مفهوم سرمایه انسانی
جدول روند تکامل شاخصههای مدیریت سرمایه انسانی*
دوره

عصر
موضوعات
اجتماعی
عصر
اثربخشی
هزینه

عصر
پیشرفت
تکنولوژی

زمان

–1963
1980
میالدی

شاخص

➢
➢
➢
➢

توسعه سیستم اطالعات منابع انسانی ()HRIS
ً
متعاقبا بهبود شرایط کار و اشتغال
افزایش قدرت اتحادیههای کارگری و
تصویب قوانین مختلف در مورد بهداشت و ایمنی شغلی ،مزایای بازنشستگی و مالیات
مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای مدیریتی ،افزایش آموزش و توانمندسازی کارکنان

 ➢ 1990 –1980افزایش استفاده از اتوماسیونها به منظور افزایش تولید
میالدی
➢ تغییر از مدیریت کارکنان به توسعه و جلب مشارکت کارکنان
➢ تأکید بر کارآیی و اثربخشی از طریق پذیرش فنآوری

–1990
تاکنون

➢
➢
➢
➢
➢
➢

ظهور  HRMاستراتژیک و تأکید بر سهم  HRMدر ایجاد مزیت رقابتی
شناخت سرمایه فکری
ظهور استراتژیهای بهبود یافته برای جذب ،حفظ و توسعه توانمندی کارکنان
آموزش الکترونیکی ،ساعات کاری انعطافپذیر و تیمهای کاری مجازی
شکلگیری مفاهیم «مدیریت استعداد»« ،توازن بین کار و زندگی» و «اقتصاد سبز»
ظهور رسانههای جمعی

* Source: Tubey, R., Rotich, K., j. Kurgat, A,. (2015), “History, Evolution and Development of Human Resource
Management: A Contemporary Perspective”, European Journal of Business and management, Vol. 7, No. 9.
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تعریف سرمایه انسانی در هزاره سوم
با آغاز هزاره سوم ،اهداف توسعهای در سازمانها و شركتها به سوی «دانشمحوری»
جهتگیری شده است .بر این مبنا:
مفهوم سرمایه انسانی در هزاره سوم ،به عنوان سرمایه فکری ،دانشی و عامل خالقیت
و نوآوری شناخته شده و مدیریت سرمایه انسانی به عنوان هنر شناسایی استعدادها،

توسعه ،پرورش و حفظ این سرمایه تعریف میشود.

8

چالشهای سرمایه
انسانی

9

چالش های منابع انسانی در هزاره سوم
مهمترین چالشهای منابع انسانی از دیدگاه صاحبنظران عبارتند از:
▪ جانشینپروری و توسعه رهبران آینده

▪ اطمینان از حریم خصوصی دادهها

▪ مدیریت دانشی

▪ فرصتهای پیشرفت شغلی

▪ مدیریت تغییر

▪ بهرهوری و بهبود کارایی

▪ آموزش و توسعه (تشویق به یادگیری موثر)

▪ رضایت شغلی

▪ خالقیت و نوآوری

▪ تغییر قوانین و مقررات و انطباق با آنها

▪ جبران خدمات

▪ حفظ فرهنگ سازمانی قوی

▪ سالمتی و ایمنی

▪ جهانی شدن

▪ جذب افراد مستعد

▪ مسئولیتهای اجتماعی فردی

▪ حفظ همکاران با استعداد

▪ شبکههای اجتماعی
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چالشهای سرمایه انسانی
منابع علمی مورد استفاده برای استخراج مجموعه چالشهای سرمایه انسانی
World Federation of Personnel

،SHRM با استفاده از چالشهای طرح شده در مطالعات

 گانه مقابل خالصه6  اهم وجوه مشترک بین مطالعات مزبور در موارد...  وManagement Associations
.گردیده است
بدیهی است شناسایی کلیه چالشهای هزاره سوم با توجه به دانش موجود و محیط بودن در بعد زمان
میسر نمیباشد و تمامی موارد صرفاً پیش بینی هایی است در این رابطه که توسط خبرگان این حوزه به

.منظور آمادگی در مواجهه با موارد احتمالی طرح موضوع شده است
:منابع مورد بهره برداری در این حوزه عبارتند از
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Business and Human Capital Challenges Today and in the Future , SHRM Board Chair
Brian D. Silva, SHRM-SCP, chief human resources officer and senior vice president,
Administration, Fresenius Medical Care NA
Shocking Secrets Every Worker Needs to Know: How to Future-Proof Your Job, Increase
Your Income, Protect Your Wealth in Today’s Digital Age , Patrick Ow
Human Resource Management Challenges , Umar Farooq
Emerging Challenges of HRM in 21st Century: A Theoretical Analysis Shuana Zafar Nasir
What Human Resource Managers Need to Know in the New Millennium , Sami A Khan
Top 17 Challenges Faced by Human Resource Management , Wifi Attendance and
organization
Human Resource Management Challenges Published by World Federation of Personnel
Management Associations (WFPMA)

جذب و حفظ همکاران مستعد
مدیریت دانشی
جانشینپروری و توسعه رهبران
آینده سازمان

آموزش و توانمندسازی
سرعت باالی تغییرات

جهانی شدن
فرهنگ سازمانی
بهرهوری و بهبود کارایی

چالشهای سرمایه انسانی
▪ دشوار بودن جذب در برخی موقعیتهای شغلی مهم و حساس به دلیل کمبود

جذب و حفظ
همکاران مستعد

افراد ماهر و با تجربه
▪ چالشهای نگهداشت سرمایه انسانی به دلیل انتظارات خاص افراد متخصص

نظیر حقوق و مزایای باال ،شرایط شغلی منعطف و عدم تمایل به همکاری
بلندمدت
▪ فقدان زیرساختهای الزم برای استقرار مدیریت دانشی
▪ عدم توجه کافی به جمعآوری دانش ،تخصص و تجربیات فردی و تبدیل آن

مدیریت دانشی

به دانش سازمانی
▪ نیاز به تمرکز بیشتر بر مدیریت سرمایههای فکری

▪ لزوم ایجاد و حفظ سازمان یادگیرنده
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چالشهای سرمایه انسانی
▪ عدم اطمینان از وجود سازوکارهای الزم در خصوص پرورش رهبران آینده

جانشینپروری و

توسعه رهبران
آینده سازمان

▪ توجه ناکافی به شایستهساالری و امکان رشد و ارتقای شغلی بر اساس رقابت

سالم
▪ عدم توجه به سبکهای رهبری مبتنی بر مربیگری و لزوم انتقال تجارب
فرهیختگان به جوانان
▪ عدم توجه کافی به نیازهای آموزشی سازمانها در طراحی و برنامهریزی

آموزش و
توانمندسازی

آموزشی
▪ لزوم استفاده از مدرسان خبره و صاحب تجربه در صنعت

▪ عدم استفاده از ابزارهای نوین آموزشی با توجه به فنآوریهای جدید
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چالشهای سرمایه انسانی
سرعت باالی
تغییرات

▪ تغییرات فنآوری و نیاز به بازآموزی و ارتقای مهارتهای سرمایه انسانی
▪ تغییر فرآیند و ساختار سازمان با توجه به تغییرات ماهیت مشاغل

▪ تفاوتهای بین نسلی ،نژادی ،قومی ،مذهبی و فرهنگی سرمایه انسانی
▪ گسترش روابط و تسریع در جریان اطالعات بازار به دلیل تکامل پدیدههایی
نظیر اینترنت ،رایانه و سیستمهای اطالعاتی

جهانی شدن

▪ تمایل نیروی کار ماهر برای کار پاره وقت و همکاری در چند سازمان و کسب
درآمد بیشتر

▪ لزوم سازماندهی مجدد برای حفظ و ارتقاء قدرت رقابت در سطح جهانی در
قالب اقداماتی نظیر بهینهسازی الیههای مدیریتی ،ادغام با سازمانهای دیگر
و برونسپاری فعالیتها
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چالشهای سرمایه انسانی
▪ تسریع آهنگ تغییرات فرهنگی سرمایه انسانی در پی جریان سریع ارتباطات

فرهنگ سازمانی

و اطالعات و جابجایی نیروی کار در سطح سازمانها
▪ کاهش تعهد سازمانی به دلیل مجازی شدن فرآیندها و انجام امور از فواص ل

دور

▪ لزوم همسویی بیشتر نظام ارزیابی عملکرد با نظام جبران خدمات

بهرهوری و بهبود
کارایی

▪ نیاز به ارتقاء مهارتهای علمی و كاری متناسب با جریان تحوالت

▪ توجه اندک به تطابق توانمندیهای سرمایه انسانی با ویژگیهای م ورد نی از
شغلی
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بررسی آماری شاخص
سرمایه انسانی جهانی
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شاخص سرمایه انسانی جهانی
 10کشور برتر
رتبه

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

نام کشور
نروژ
فنالند
سوئیس
آمریکا
دانمارک
آلمان
نیوزلند
سوئد
اسلونی
اتریش

امتیاز
77.12
77.07
76.48
74.84
74.40
74.30
74.14

73.95
73.33

سایر کشورها

رتبه

17
27
33
75
104

نام کشور
ژاپن
کره
مالزی
ترکیه
ایران

امتیاز
72.05
69.88
68.29
60.33
54.97

شاخص سرمایه انسانی جهانی در سال 2017

برای  130کشور جهان ،گزارش شده است.

73.29
Source: The Global Human Capital Report 2017, World Economic Forum.
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شاخص سرمایه انسانی جهانی

توسعه
بهکارگیری نیروی کار
ظرفیت

سطح سواد

نرخ دستیابی به آموزش ابتدایی

نرخ دستیابی به آموزش متوسطه

نرخ دستیابی به آموزش عالی

نرخ مشارکت نیروی کار

شکاف جنسیتی در اشتغال

نرخ بیکاری

نرخ اشتغال پاره وقت

نرخ ثبتنام در آموزش ابتدایی

کیفیت مدارس ابتدایی

نرخ ثبتنام آموزش متوسطه

شکاف جنسیتی در ثبتنام متوسطه

نرخ ثبتنام آموزش حرفه ای

نرخ ثبتنام آموزش عالی

تنوع مهارت فار غ التحصیالن

کیفیت سیستم آموزشی

وسعت آموزش سرمایه انسانی

نسبت اشتغال با مهارت باال

نسبت اشتغال با مهارت متوسط

پیچیدگی اقتصادی

کره

26

58

26

25

مالزی

32

70

41

28

ترکیه

83

108

46

59

ایران

76

128

54

101

رتبه

ژاپن

9

62

23

19

دردسترس بودن کارمندان ماهر

شاخص

دانش فنی

Source: The Global Human Capital Report 2017, World Economic Forum.
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جایگاه دولت ،دانشگاه و صنعت
در توسعه سرمایه انسانی
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جایگاه دولت ،دانشگاه و صنعت در توسعه سرمایه انسانی
برنامهریز و
سیاستگذار

اسناد فرادستی

دولت

تحوالت حوزه آموزش
عالی

آموزشدهنده

تحوالت فعالیتهای
اقتصادی در عصر جدید

سرمایه انسانی

دانشگاه

تبیین ویژگیهای سرمایه انسانی موردنیاز
تربیت و عرضه سرمایه انسانی به بازار کار

صنعت

(فعالیتهای
اقتصادی)

توانمندساز
20

نقش دولت
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بررسی اسناد فرادستی
سند
چشمانداز

سیاستهای
کلی اقتصاد
مقاومتی

نقشه جامع
علمی کشور

اسناد
فرادستی

احکام
دائمی
برنامههای
توسعه

برنامه ششم
توسعه

22

بررسی اسناد فرادستی
اسناد فرادستی

بخشهای
مرتبط

چشم انداز جمهورى
اسالمى ایران

بیانیه
چشمانداز

سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی

بند 3
بند 5
بند 16

قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه

ماده 1
ماده 51

* گسترش و ارتقای كيفيت و اثربخشی آموزش عالی و مهارتآموزی
* تعیین رشتههای تحصيلی دانشگاهی متناسب با بازار كار
* تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی با بخشهای صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی

قانون برنامه ششم
توسعه کشور

ماده 63
ماده 64
ماده 101

* ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مه مت رین نه اد تربی ت نی روی انس انی و مول د
سرمایه اجتماعی و انسانی
* تحقق اقتصاد دانشبنیان ،اف زایش به رهوری ،تنظ یم رابط ه متقاب ل تحص یل و اش تغال،
گسترش همکاری و تعامالت فعال بینالملل ی و اف زایش نق ش م ردم در م دیریت علم ی و
فنآوری کشور
* اعمال رویکرد عدالت جنسیتی به منظور بهرهمندی از سرمایه انسانی زنان

نقشه جامع علمی
کشور

راهبردهای
کالن

* تربيت و توانمندسازی سرمايه انسانی و پرورش انسانهای كارآفرين ،نوآور و توانا در تولي د
علم و فنآوری متناسب با نيازهای جامعه
* جهتدهی آموزش ،پژوهش ،فنآوری و نوآوری به س مت ح ل مش الت و رف ع نيازه ای
واقعی و اقتضائات كشور
23

محورهای کلیدی
دستیابی به جایگاه اول اقتصادى ،علمى و فناورى در سطح منطقه
* محور قراردادن رشد بھرهوری و توانمندسازی نیروی کار
* سھمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید و افزایش سھم سرمایه انسانی
* تحول اساسی در ساختارھا ،منطقیس ازی ان دازه دول ت و ح ذف دس تگاهھ ای م وازی و
غیرضرور و ھزینهھای زاید

نقش دولت در رفع چالشهای سرمایه انسانی
• ایجاد چارچوب قانونی و حقوقی مطلوب برای ارتباط صنعت و دانشگاه
• هدایت دانشگاهها به سمت دانشگاه کارآفرین از طریق سیاستگ ذاری در ح وزه زنجی ره

آموزش ،پژوهش و فنآوری
• برنامهریزی برای به حداکثر رساندن مشارکت آح اد جامع ه در فعالیته ای اقتص ادی ب ا

بهبود محیط کسبوکار و تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی
• بهبود پایههای آماری به منظور تسهیل برنامهریزی به ویژه در فعالیتهای دانشبنیان

24

نقش دانشگاه
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سیر تحول نگاه به جایگاه دانشگاه
دانشگاه نسل 1
دانشگاه نسل 2

هدف:
آموزش

نقش:
دفاع از حقایق

توسعه سرمایه انسانی:
تربیت متخصص

هدف:
آموزش  +پژوهش

نقش:
کشف طبیعت

توسعه سرمایه انسانی:
تربیت متخصص  +دانشمند

دانشگاه نسل 3

هدف:
آموزش  +پژوهش  +کارآفرینی

نقش:
تولید ارزش

توسعه سرمایه انسانی:
تربیت متخصص  +دانشمند  +کارآفرین

دانشگاه نسل 4

هدف:
آموزش  +پژوهش  +کارآفرینی

نقش:
ایجاد قدرت رقابت
در کشور و تولید

توسعه سرمایه انسانی:
تربیت متخصص  +دانشمند  +کارآفرین
با تأکید بر آموزش آنالین

دانشگاه نسل 5

هدف:
آموزش  +پژوهش  +کارآفرینی

نقش:
تداوم توسعه مقاوم
و پایدار

توسعه سرمایه انسانی:
تربیت متخصص  +دانشمند  +کارآفرین
با تأکید بر آموزش آنالین هوشمند
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ضرورت تبدیل دانشگاهها به دانشگاه نسل 3
• پاسخگویی دانشگاهها با نگاه سنتی در حوزه آموزش و پژوهش به تحوالت جهان
• ضرورت افزایش نگاه کاربردی و ارتباط تنگاتنگ با صنعت
• ضرورت توجه بیش از پیش دانش گاهه ا ب ه پی دایش رش تههای علم ی جدی د نظی ر
زیستفنآوری و فنآوری نانو
• تحول نقش دانشگاهها در نظام تولید دانش برای آمادگی بیشتر در ارتباط با چالشهای
جهانی شدن
• حمایت ویژه دولت از آموزش عالی برای ترویج و پرورش نوآوری و تحقق اهداف ملی و
بینالمللی

• حمایت دانشگاهها از کسب و کارهای دانشبنیان متکی بر فنآوریهای جدید
27

نقش دانشگاه در رفع چالشهای سرمایه انسانی

رویکردهای دانشگاه در رفع چالشهای سرمایه انسانی و حرکت به سمت دانشگاه نسل :3
 -1تربیت سرمایه انسانی سرآمد با اتکاء بر تولید علم و دانش
•

بهرهگیری از علم روز جهان در تدوین محتوای آموزشی و همگامی با نهادهای علمی بینالمللی

•

تمرکز بر آیندهنگری و آیندهپژوهی در برنامهریزی آموزشی

•

توجه به علوم بین رشتهای و برنامهریزی درسی با تأکید ب ر مه ارته ای اساس ی نظی ر ک ارگروهی،
حل مسأله ،پردازش اطالعات و چند مهارتی ساختن دانش آموختگان

 -2حمایت از خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
•

توسعه هدفمند مهارتهای ایدهپردازی ،خلق ،بهرهبرداری و مدیریت کسب و کار دانشجویان

•

توجه و تاکید بر سیاستهای حمایتی از فنآوران و تجاریسازی ایدهها
28

نقش دانشگاه در رفع چالشهای سرمایه انسانی
رویکردهای دانشگاه در رفع چالشهای سرمایه انسانی و حرکت به سمت دانشگاه نسل :3
 -3توسعه ارتباطات در سطح ملی و بینالمللی
•

تعامل گسترده با دانشگاههای معتبر بینالمللی و بهرهگیری از دستآوردها و تجارب علمی آنها

•

تعامل مداوم و موثر با اندیشکدهها ،پژوهشگاهها و مراکز فنآوری معتبر داخلی و شرکتهای خطرپذیر

 -4تحول در ساختار دانشگاه از طریق:
•

ایجاد مراکز رشد و پارکهای فنآوری

•

ایجاد مؤسسههای مطالعاتی و پژوهشی با محوریت کاربردی نمودن دانش و نوآوری

•

بازتعریف نقش اعضای هیأت علمی با تاکید بر تولید علم ،ایده و فنآوری

•

دعوت از صاحبنظران شاغل در صنعت برای تدریس در دانشگاه
29

نقش صنعت

30

نقش صنعت در رفع چالشهای سرمایه انسانی
رویکردهای صنعت در رفع چالشهای سرمایه انسانی:
 -1توسعه دانش و مهارت سرمایه انسانی (پرورش رهبران آینده)
•

ارتقاء مداوم آموختهها و مهارت همکاران متناسب با تغییرات علمی و تکنولوژیکی

•

پیادهسازی سیستم آموزشی جانشینپروری و اجرای برنامه آموزش مدیران اجرایی و پرورش رهبران
آینده کسبوکار

 -2ارتباط مطلوب همکاران و مدیران در سطوح مختلف سازمانها
•

ایجاد سازوکار نقشآفرینی و مشارکت همکاران در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری

•

توسعه و تشویق روابط کاری مطلوب و روحیه مشارکتجویی و کار گروهی میان همکاران
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نقش صنعت در رفع چالشهای سرمایه انسانی
رویکردهای صنعت در رفع چالشهای سرمایه انسانی:
 -3ایجاد انگیزه
•

تأکید بر شایستهساالری در جذب و ارتقاء همکاران

•

طراحی و اجرای نظام پاداشدهی و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد

 -4اصالح ساختارهای سازمانی و فرآیندهای عملیاتی
•

ایجاد چابکی در ساختار سازمان برای واکنش مطلوب در مقابل تغییرات

•

اصالح فرآیند جذب برای بهرهبرداری مطلوب سازمان از نخبگان ،متخصصان و کارآفرینانی که تمایل
به ماندگاری در سازمانها ندارند
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نقش صنعت در رفع چالشهای سرمایه انسانی
رویکردهای صنعت در رفع چالشهای سرمایه انسانی:
 -5بهبود و ارتقاء فرهنگ سازمانی
• ترویج خالقیت و نوآوری در سازمان
• فرهنگسازی به منظور کاهش مقاومت سرمایه انسانی در پ ذیرش تغیی رات و ف نآوریه ای
جدید

 -6تعامل صنعت و دانشگاه در ارتباط با پرورش سرمایه انسانی
•

گسترش ارتباطات و تعامل واحد تحقیق و توسعه صنایع با دانشگاهها
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بپـرسیـدم از مــرد نیکـو سخـن

کسی کو به سال و خرد ُبد کهن

که از ما به یـزدان که نـزدیکتر؟

کـه را نــزد او راه بـاریـکتـر؟

چنین داد پاسخ که :دانش گزین

چو خواهـی ز پروردگـار آفریـن

34

