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 2مدیریت منابع انسانی

انتخاب پژوهشگاه شاخص پژوه
در بزرگداشت روز ملی مهندس به عنوان
«پژوهشگاه برتر ،خالق و کارآفرین
در تولید علم»

در همایش بزرگداش��ت روز ملی مهندس از پژوهشگاه
شاخص پژوه بهعنوان پژوهشگاه برتر کشور تقدیر شد.
در همایش بزرگداش��ت روز ملی مهندس که با شرکت
مس��ئولین ارشد کش��ور و جامعه مهندسین ایران برگزار
شد ،از پژوهشگاه شاخص پژوه بهعنوان پژوهشگاه برتر
مهندسی کشور تقدیر شد.
همای��ش بزرگداش��ت روز ملی مهندس��ی که با حضور
ریاس��ت محترم جمهور ،مسئوالن کشوری ،وزرا ،دکتر
محمدرضا باهنر ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اس�لامی و دبیر کل جامعه اسالمی مهندسی کشور و نیز
استقبال باشکوه آحاد مهندسین کشور در سالن همايش
هاي برج ميالد برگزار شد ،از برترینهای جامعه علمي

و فني و مهندس��ی کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس
تجلیل به عمل آمد.
در این مراس��م پژوهش��گاه ش��اخص پژوه "نخس��تین
پژوهش��گاه خصوصی کش��ور" نیز بهعنوان پژوهشگاه
برت��ر خالق و کارآفرین در توليد علم مورد تجلیل قرار
گرفت.
این بزرگداش��ت ساالنه بهمنظور ش��ناخت و رتبهبندی
و رقابت دانش��گاه ه��ا ،مراکز تحقیقاتی ،ش��رکتها و
مؤسس��ات کارآفرین و پیشرو در جامعه مهندسی کشور
هرس��ال به همت جامعه اسالمی مهندسین و با حمایت
نهادهای کش��وری ازجمله ریاس��ت جمه��وری برگزار
میشود.

مقاممعظمرهبری:درتحلیلشرایطومشکالت
اقتصادیکشور،نبایدبرنامهریزیدشمنراکهآمریکاو
چندکشوراروپاییدنبالهروآنهستند،نادیدهگرفت.
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آسیب شناسی
مدیریت منابع انسانی

دکتر حسن لباف
دس��تیابی به عملکرد
بهت��ر از مهمتری��ن
سازمان است.
ه��دف ه��ای مدیریت هر
عقیده بر این اس��ت که مدیریت منابع انس��انی با
افزای��ش دانش ،مه��ارت و توانمندیه��ای نیروی
انس��انی و فراهم نمودن ش��رایط مطلوب ،انگیزه
الزم را در آنه��ا ایجاد می کند ت��ا در پرتو تالش
بهتر نیروهای انس��انی عملکرد سازمان بهبود یابد.
درک ای��ن واقعیت که مهمترین س��رمایه های هر
س��ازمان را نیروهای انس��انی آن تشکیل می دهند
نقط��ه عطفی در تح��ول مباحث نظ��ری و عملی
مدیریت منابع انسانی محسوب می شود.
ام��روزه بحث کیفیت ،کارآئ��ی و بهره وری بیش
از ه��ر زمان دیگر موضوعی اس��ت که با عملکرد
نیروی انس��انی مرتبط اس��ت .لذا ،بی دلیل نیست
ک��ه بس��یاری از صاح��ب نظران رش��ته ،ن��ه تنها
نیروهای انس��انی را منبع مزیت رقابتی سازمانها به
حس��اب می آورند ،بلکه مدیریت منابع انسانی را
منش��أ مزیت رقابتی پایدار سازمانها محسوب می
کنند .این دی��دگاه به مدیریت منابع انس��انی
وجه استراتژیک می بخش��د و معتقد است
تغیی��رات فن��اوری ،اقتص��ادی و اجتماعی
دنیای کنونی موجب شده است که سازمانها
برای تحقق هدف هایشان هرچه بیشتر به
نیروی انس��انی تکیه کنند .بدیهی است
س��ازمانها زمانی به اهداف خود دست
می یابند که خط مش��ی ها ،اقدامات،
رویه ها و سیس��تم های منابع انس��انی
بر اساس نیازهای آنها ایجاد و به کار
گرفته ش��ود .این دقیق�� ًا دیدگاهی
اس��ت که آن را دیدگاه استراتژیک
به مدیریت منابع انسانی می نامند.
نظری��ه مبتن��ی ب��ر مناب��ع مبانی
محکم��ی ب��رای مدیری��ت
استراتژیک منابع انسانی ایجاد
می کند .بر اساس این دیدگاه
منابع انس��انی س��رمایه های
ویژه هر س��ازمان محس��وب
شده و اس��اس مزیت رقابتی
خواهند بود ،زیرا این سرمایه
ها ،ب��ا ارزش ،کمیاب ،غیرقابل
تقلی��د و بدون جایگزین هس��تند.
لذا بسیاری از محققان نتیجه گیری
می کنند که مدیریت اس��تراتژیک
منابع انس��انی مزیت رقابتی پایدار و
افزایش اثر بخشی سازمان را در پی
دارد .اگرچه اقداماتی نظیر انتخاب
و اموزش اس��اس مدیریت منابع
انس��انی اس��ت و با خلق ارزش
مزیت رقابتی ایج��اد می کند و
اثر بخشی س��ازمانی را افزایش
م��ی دهند ،ولی ای��ن جنبه های
تکنیکی به تنهائی ق��ادر به ایجاد

مزی��ت رقابتی پای��دار نخواهند بود.
بر ا ی ایجاد مزیت رقابتی پای��دار ،جنبه های
تکنیکی باید با دیگر منابع س��ازمانی مرتبط شود.
اعتقاد کلی بر این اس��ت که مدیریت اس��تراتژیک
منابع انس��انی وقتی موجب افزایش اثر بخشی
سازمان می گردد که کل سیستم مدیریت منابع
انسانی و اقدامات آن با یکدیگر هماهنگ گردد
و رفتاری را در کارکنان ایجاد کند که به تحقق
اهداف سازمانی منجر شود.
در ح��وزه پژوهش های مدیریت اس��تراتژیک
منابع انس��انی انس��جام یا تناس��ب استراتژیک
مهمترین هدف ش��ناخته می ش��ود و برقراری
عم��ودی و
دو گون��ه ارتب��اط
و
افق��ی ارزش
اث��ری را که
ر و یک��ر د
استراتژیک
ب��ه منابع

انس��انی بر اثر بخشی س��ازمانی دارد برجسته می
کند .برق��راری این دو ارتباط به به��ره برداری از
منابع انس��انی و مدیریت منابع انس��انی و اجرای
فرآیندهای س��ازمان و نهایت ًا به توانمندی سازمان
کمک می کند و متضمن بقاء و سالمت سازمان
خواهد بود .ارتباط عمودی به درجه سازگاری
مدیری��ت اس��تراتژیک مناب��ع انس��انی با دیگر
فرآیندهای سازمانی اش��اره دارد این سازگاری
عمدت�� ًا به پیوند و ارتباط میان اس��تراتژی های
مدیریت منابع انس��انی با استراتژی های رقابتی
س��ازمان تأکی��د دارد .ارتب��اط افق��ی
ب��ه می��زان بهره گی��ری مدیریت
اس��تراتژیک مناب��ع
انس��انی و به��ره
گی��ری آن از
ا قد ا م��ا ت
مد یر ی��ت
منا ب��ع
ا نس��ا نی
بر ا ی

ایجاد رفتارهای مطلوب در نیروی انسانی سازمان
اش��اره دارد ب��ه این معنی که اس��تراتژی اثربخش
مدیریت منابع انس��انی به طور منظم همه طرحها
و اقدام��ات مدیریت منابع انس��انی را به گونه ای
هماهن��گ و اج��را می کند که بر نگ��رش و رفتار
کارکنان چنان اثر کند که تحقق اس��تراتژی رقابتی
میسر گردد.
از منظر آس��یب شناسی ،فقدان دیدگاه استراتژیک
ب��ه مدیریت منابع انس��انی و غفل��ت از برقراری
ارتباط عم��ودی و افقی مهمترین چالش مدیریت
منابع انس��انی در س��ازمانها محس��وب می شود.
س��ازمانهائی که هنوز با مفاهیم و الزامات رویکرد
اس��تراتژیک به مدیریت منابع انسانی آشنا نیستند
و از پذی��رش و اج��رای آن غفلت می ورزند باید
متوج��ه خطرات و زیانهای آن باش��ند .به احتمال
زی��اد در ای��ن قبیل س��ازمانها ،توس��عه و اجرای
هرگونه ابتکار عمل در حوزه منابع انسانی موقتی
و نا منسجم خواهد بود.
در ای��ن گون��ه س��ازمانها روش��های موج��ود در
مدیری��ت مناب��ع انس��انی ک��ه باید اهرم��ی برای
حمایت و یا تس��هیل اجرای اس��تراتژی س��ازمان
باشد ،به عنوان مانعی در اجرا و موفقیت آن عمل
م��ی کنند .این خط��ر نیز وج��ود دارد که در نبود
رویکرد اس��تراتژیک به مدیریت منابع انس��انی،
س��ازمان در اجرای خط مشی ها و برنامه های
نیروی انس��انی خود تنها به فشارهای محیطی
واکنش نش��ان ده��د ،زیرا از فق��دان جهت
گیری اس��تراتژیک رنج می برد .عالوه براین
نداش��تن رویکردی اس��تراتژیک به مدیریت
منابع انس��انی مس��تقیم ًا عملکرد س��ازمان را
تحت تأثیر ق��رار داده و آثار نامطلوبی بر هزینه
ه��ا ،کارآئی ،بهره وری و کیفیت خواهد داش��ت.
اینکه چرا بس��یاری از سازمانها از انتخاب رویکرد
اس��تراتژیک به مدیریت منابع انس��انی غفلت می
کنند دالئل متع��ددی دارد ولی آنچه بیش از هر
چیز مهم اس��ت درک نقش و اهمیت نیروهای
انسانی به عنوان منابع ارزش آفرین و مدیریت
اس��تراتژیک منابع انسانی به عنوان منبعی برای
ایجاد مزیت رقابتی پایدار است.
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مقاممعظمرهبری:درصورتتداومتحریمهایبینالمللی
علیهایران،صدورنفتوگازطبیعیرامتوقفخواهیمکرد.

الگوی اسالمی -ایرانی در راستای
آمایش سرزمینی
دکتر سیروس شفقی ،استاد دانشگاه اصفهان و
معاون آموزشی پژوهشگاه شاخص پژوه

مقدمهای ب�ر تعریف
آمای�ش س�رزمین
(Spatial
(
planning
آمایش س��رزمین
به مجموع��ه برنامههایی
اط�لاق میگ��ردد که��در
جه��ت توزیع متوازن و هماهن��گ جغرافیای کلیه
فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در پهنه س��رزمین
نس��بت ب��ه قابلیتها و مناب��ع طبیعی و انس��انی
طراحی و ارائ��ه میگردند .این برنامهها با تکیه بر
س��ه اصل جمعیت ـ فعالیت و فض��ا و نیز تنظیم
رابطه بین انس��ان و فضا و فعالیتهای انس��ان در
فضاش��کل گرفته و با هدف بهرهب��رداری منطقی
از جمع امکانات در جه��ت بهبود وضعیت مادی
و معن��وی اجتماع بر اس��اس ارزشهای اعتقادی
سوابق فرهنگی یا ابزار علم و تجربه در طول زمان
پیگیری میگردند.
آمایش س��رزمین بنا به تعریف��ی که در ایران رواج
یافته است ،به برنامه ریزی فضایی در مقیاس ملی
و منطقهای اطالق میشود .اما در سیستم حرفهای
جهانی بخشی از مفهوم کلی برنامه ریزی شهری-
منطقهای به حس��اب میآی��د .فعالیتهای متداول
در آمایش سرزمین ش��امل برنامه ریزی و سازمان
دادن به نحوه اش��تغال فضا ،تعیین محل س��کونت
انسانها ،محل فعالیت و تجهیزات و کنشهای بین
عوامل گوناگون نظام اجتماعی -اقتصادی اس��ت.
این رش��ته برنامه ری��زی کالن نیروهای اقتصادی،
طبیعی و انسانی را مدنظر دارد.
تعریف آمایش سرزمین (:)Spatial planning
آمایش سرزمین عبارت اس��ت از توزیع متوازن و
هماهنگ کلیه فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در
پهنه س��رزمین نسبت به قابلیتها و منابع طبیعی و
انسانی و برنامه جامعی است که شامل تنظیم روابط
و کنشهای متقابل بین عوامل انسانی ،اقتصادی و
عوامل محیطی به منظور ایجاد س��رزمینی مبتنی بر
بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و
محیطی میباشد.
آمايش س��رزمين را به کوشش��ی در جهت «تنظيم
رابطه بين انس��ان ،فضا و فعاليتهاي انسان در فضا»
تعبیر کرده اند.و تحقق آن را به پیگیری رويكردي
كل نگ��ر ،جامعنگ��ر و بلندم��دت در برنامهريزي
منوط دانس��ته اند ،بنابراين تعابیر هدف از طراحی
برنامه مذکور تنظيم و هماهنگس��ازي راهبردها و
جهتگيريه��اي كلي بخشه��ا و مناطق مختلف
کشور و تدوين سياستهاي اجرايي و برنامههاي
عملياتي توسعه بر مبناي اين راهبردها میباشد.
برنامه جامع آمایش س��رزمینرا پیش ش��رط تحقق
برنامهه��ای توس��عه دانس��ته اند .و برنام��ه ریزان
ب��ا طراحی مجموعه تدابیر مبتن��ی بر برنامه جامع
آمایش س��رزمین ،ضمن حفاظ��ت از کاربریهای
پای��دار اراضی ونیز افزایش به��ره وری ،کارائی و
بازده اقتصادی ،گس��ترش عدال��ت اجتماعی ،رفع
فق��ر و محرومیت ،برق��راری تع��ادل و توازن در

برخ��ورداری از س��طح معق��ول
توس��عه و رف��اه در تم��ام مناط��ق
جغرافیائی و حوضههای آبی ،ایجاد
و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون
و برون منطقهای ،و هماهنگ س��ازی
تاثیرات فضائ��ی ـزمانی سیاس��تهای
بخشی ،اس��تانی ،منطقهای و ملی ،شرایط
را برای تحقق اهداف چشم انداز بلندمدت توسعه
کش��ور و مدیریت یک پارچه س��رزمین ،بصورت
تحق��ق پذیر ،مت��وازن ،پای��دار و عادالن��ه فراهم
میآورند.
برنامههای مبتنی بر آمایش س��رزمین بر محور سه
گانهای استوار هستند که جمعیت ـ فعالیت و فضا
(س��رمایه) و نیز تنظیم رابطه بین انس��ان و فضا و
فعالیتهای انسان در فضا (منابع طبیعی و محیطی)
را در بر میگیرن��د و منظور از طراحی برنامههای
مذک��ور ،بهرهبرداری منطقی ازجم��ع امکانات در
جه��ت بهب��ود وضعیت م��ادی ومعن��وی اجتماع
بر اس��اس ارزشه��ای اعتقادی س��وابق فرهنگی
یااب��زار علم وتجربه در طول زمان اس��ت .این امر
ب��ا برنامهریزی و س��ازمان دادن به نحوه اش��تغال
فضا ،تعیین محل س��کنای انسانها ،محل فعالیت
و تجهیزات و کنشهای بین عوامل گوناگون نظام
اجتماعی -اقتصادی ممکن میگردد.به بیان س��اده
تر :برنامهري��زي آمايش به عنوان راهحل مس��ائل
و مش��كالت و يك��ي از مهمتري��ن رويكردهاي
برنامهريزي ش��ناخته میشود .برنامهريزي آمايشی
به بررسي و مطالعه خصوصيات و ويژگيهاي كلي
فض��ا و بازيافت قابليته��ا در نواحي مختلف آن
میپردازد و لذا میتواند راهحلي براي ايجاد توزيع
مناس��ب الگوهاي توسعه و اس��تقرار فعاليتهاي
اقتصادي اجتماعي و فضايي را ارائه مينمايد.
با انجام برنامهريزي آمايش��و اجراي آن آثار مثبت
رفع مس��ائل و مش��كالت در زمينهه��اي مختلف
اقتصادي اجتماعي و فضايي كشور نمايان خواهد
ش��د و با تعیین و تش��خیص قابليته��اي بالقوه
ازگس��ترش و تعمیق اختالفات فاحش بين مناطق
توسعه يافته و توسعه نيافته ممانعت بهعمل خواهد
آم��د.در چنی��ن ش��رایطی
س��ازمان فضايي از تعادل
نسبي در توزيع جمعيت و
فعالي��ت برخوردار خواهد
شد و بهرهبرداري مطلوب
از محيط زيس��ت و انرژي
و ارتباطات به عمل آمده و
محورهاي توسعه مشخص
و پاي��ه و راهنم��اي اصلي
ب��راي تمام��ي برنامهها و
عاملي��ن تصميمس��ازي و
تصميمگي��ري ب��ه وجود
خواهد آمد.
چنانچه بیان ش��د اصوال
آمای��ش س��رزمین ب��ه
عناوین:

-1انس��ان( جمعی��ت)  -2فض��ای جغرافیایی -3
فعالیت ،عنایت بیش��تری دارد و باید ارتباط بسیار
نزدیکی بین این عوامل برقرار شود .فعالیتها نیاز
به انسان( جمعیت) دارد و پر واضح است که انسان
در یک فضای جغرافیایی به اشتغال مشغول است،
لذا فضای جغرافیا پیوسته مورد توجه است .اما در
این حرکت باید به توس��عه پایدار توجه شود و در
این راستا دو نکته توجه ما را به خود جلب میکند
اول عدال��ت اجتماعی و دوم عدال��ت جغرافیایی
(توزیعی) .پس امکانات باید به نسبت مساوی بین
مردم تقسیم ش��ود و این عمل را عدالت اجتماعی
میگوییم .اما عدالت جغرافیایی که پراکندگیهای
جغرافیایی و توزیع جغرافیایی را در نظر دارد باید
به صورت یکنواخت و تس��اوی پراکندگی داشته
باشد .ما که بیش��تر به مطالعات شهری میپردازیم
بهای��ن نکته توج��ه داریم که در ش��هرها این نوع
توزیعها اختالف شدیدی با یکدیگر نداشته باشند
و توزیع آنها نس��بت به تراک��م جمعیت هماهنگی
داشته باش��د .مثال پایتخت سرزمینهای اسالمیو
یا ایران و حتی ش��هر بزرگ��ی مانند اصفهان دارای
خدمات گوناگون شهری هستند مثال بیمارستانها
باید در این ش��هرهای بزرگ در ح��د نیاز و حتی
کافی باش��ند در حالیکه ش��هرهای میانه و کوچک
در کش��ورهای اس�لامیفاقد چنین مراکز خدمات
بهداش��تی هس��تند یادر مورد امکان��ات آموزش و
پرورش��ی و پراکندگی جغرافیایی مدارس حتی در
یک ش��هر بزرگ ،ناهماهنگ و غیر متعادل توزیع
ش��ده اند .حت��ی در ش��هرها محالت باال دس��ت
ثروتمندنش��ین یا محالت متوس��ط و فقیر نش��ین
قابل مش��اهده است و امکانات خدمات آنها بسیار
متفاوت اس��ت .اینکه در یک منطق��ه و یا در یک
ش��هر نیازمندیه��ای مردم باید به ط��ور یکنواخت
تقسیم شود ،نوعی عدالت اجتماعی است.
برنامه ریزیهای شهری در دین مبین اسالم همیشه
مورد توجه بوده اس��ت .الگوی اسالمیپیش��رفت
یعنی پیشرفت در اندیشه ،علم ،معیشت و معنویت
و تحقق انسان کامل است.
مفهوم پیشرفت اسالمیچیست؟

عدالت اجتماع��ی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیس��تی
ودر جهت پیش��رفت در تمام این عوامل رش��د و
ش��کوفایی و توس��عه همه جانبه جامعه را موجب
میش��ود .خالی ب��ودن یکی از ای��ن حوزهها یا به
عب��ارت دیگر عدم رش��د یک��ی از ارکان که دکتر
محمود زاده ریاس��ت پژوهشگاه شاخص پژوه آن
را حوزه تهی مینامند ،بازدارنده پیش��رفت برنامه
ریزیهای آمایش سرزمین است.
عدال��ت معنی و مفهوم وس��یعی دارد مثال عدالت
مل��ی و یا منطق��های را در ب��ر دارد.اگ��ر فعالیت
اجتماعی -اقتصادی اعمال شود ،دیگر فقری باقی
نمیماند و شکوفایی بوجود میآید .اما توزیع باید
متعادل و یکنواخت در فضای جغرافیایی تقس��یم
ش��ود .یعنی عدالت توزیعی اجرا شود و فقر مطلق
از بین ب��رود که خود عدالت اجتماعی و تقس��یم
ثروت را به دنبال دارد.
این حرکت یکی از اهداف ش��ریعت مقدس اسالم
است و الگویی در پیشرفت اندیشههای معیشتی و
معنویت جامعه است که هدفی جز اجرای عدالت
در جامعه نیس��ت .البته گفتنی اس��ت که در تحقق
اهداف پیشرفت اسالمیبر عدالت بدون تردید نیاز
به اجرای عدال��ت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
زیست محیطی دارد .اما در این حرکت عدالت ملی
ـ منطقهای پیوسته مدنظر بوده است که پیشرفتها را
در پس فضای جغرافیایی محقق سازد .این حرکت
را در حقیقت عدالت توزیعی نامند که رکن اساسی
فعالیت اجتماعی -فضایی را تشکیل میدهد و رفع
فق��ر مطلق و فقر نس��بی را به دنب��ال دارد .آمایش
س��رزمین در ایران به مطالعه جداگانهای نیاز دارد
که در ش��ماره آین��ده مجله ش��اخص آینده تحت
عنوان :آمایش سرزمینی در ایران به مطالعه خواهیم
پرداخ��ت .چنی��ن حرکت هم��ه جانب��های نه تنها
س��رمایههای دولتی و خصوصی را میطلبد ،بلکه
به ارتقای س��رمایه گذاریهای دولتی و خصوصی
ک��ه به امنیت خ��ود نیازمند هس��تند را میخواهد.
اج��رای قوانین میتواند به امنیت س��رمایه گذاران
کمک نماید .نتیجه چنین امنیتی اش��تغال و درآمد
قابل قبول را به دنبال خواهد داشت.
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ترجمه گزارش «چش�م انداز اقتصاد جهان در س�ال
ﮔﺰﺍﺭﺵﺗﺼﻮﻳﺮﻯ:
 »2015در رصدخانه علم وفناوری ش�اخص پژوه
همسویی بین اهداف فردی و اهداف سازمانی
تهیه و با همکاری مجم�ع تش�خیص مصلح�ت
نظام به چاپ رس�ید
اصوالً انس��ان آميخت��هاي از افكار ،تماي�لات ،نيازها ،جهت نیل به عملکرد شغلی موفق  -دستیابی به رضایت

ارزشها و هدفهاي شخصي است و براي آنكه بتوان
او را وادار س��اخت ك��ه از روي ميل ،نيروي فكري و
جس��مي خود را براي حصول موفقيتآميز هدفهاي
سازماني به كار بندد ،بايد نيازهاي او را برآورد .به عبارت
ديگر بايد تمهيداتي به كار برد تا انسان فعاالنه به خدمت
و كارثمربخش مش��غول ش��ود و بدين منظور نيروي
انس��اني بايد اطمينان حاصل كند كه خدمات صادقانه
و كوش��شهاي پيگير وي براي رس��يدن به هدفهاي
س��ازماني ،عم ً
ال موجب ارض��اي تمايالت و نيازهاي
رواني و جسماني خود او نيز است.
دکتر بابک خزایی ضمن بیان مطالب فوق طی مصاحبه
ای افزود :آینده پژوهی فردی س��رفصل نوینی است که
قص��د دارد تا با بکارگیری ابزارهای آینده پژوهانه برای
شناس��ایی و شکوفایی گرایشات بنیادین ،تالش کند تا
همس��ویی بهتری بین اهداف فردی و اهداف سازمانی
برقرار کند تا اثربخشی کارکنان در راستای تحقق اهداف
سازمانی ارتقا یابد و سازمان بتواند سطح انگیزه و عملکرد
ایشان را حفظ نماید .همچنین در حوزه سازمانی ،آینده
پژوهی فردی فرآیند شناس��ایی و شکوفایی گوهرهای
سرمایه های شایسته س��ازمان به منظور تحقق اهداف،
حفظ انگیزش و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تعریف
ی گ��ردد .از دکتر خزایی در خصوص خروجیهای
م
م��ورد انتظار در این فرآیند پرس��یدیم؛ وی پاس��خ داد:
اقتصاد مبتنی بر نوآوریهای شتابناک که امروزه بر کلیه
فرآیندهای زندگی مردم در همه شئون حاکم شده است،
اساس��ی ترین نیازمندی خود را در حوزه های مرتبط با
ی کند .در میان حوزه
سرمایه های انسانی جس��تجو م 
ه��ای مرتبط ،بی گمان ،کلیدی ترین مقوله ها در رابطه
با استعدادهای س��ازمانی (مدیران ارشد و سرمایه های
کلیدی سازمان) است .استعدادهای سازمانی به افرادی
ی شود که دارای شایستگی های برتر در شغل
اطالق م 
مورد نظر باش��ند و این شایستگیها توانمندی الزم را
ی کند .چنین
در ایج��اد عملکرد موفق ش��غلی فراهم م 
استعدادهایی ،سرمایه های ناملموس سازمان هستند که
جذب ،نگهداشت و ارتقای آنها برای سازمان از اهمیت
فوق العاده ای برخوردار اس��ت و نگرش سرمایه ای به
مدیران و کارکنان ارش��د ،سازمانها را به شدت نیازمند
آن نموده اس��ت ت��ا به نحوه مدیریت این س��رمایه در
آین��ده توجه نمایند .در این میان رویکرد آینده پژوهی
فردی در پی آن است که با شناسایی گوهرهای انسانی
و ارزیابی انگیزش های شغلی-تحصیلی ابزاری کارآمد
را برای شناخت ویژگیهای پایدار و بنیادین افراد ارائه
نماید .ویژگیهای پایداری که در گذشته ،حال و آینده،
احساس ،اندیشه و رفتار افراد را شکل میدهد.
ی بایست بیان داشت که آینده پژوهی فردی
در نهایت م 
ی نماید که افـرادی برای احراز
این هدف را جستجو م 
سمت های اساس��ی سازمان گزینش ش��وند که دائم ًا
خود و ش��غل خود را ارتقاء داده و آینده فردی و شغلی
خود را با توجه به ارزشهای پایدار سازمانی و انگیزش
ه��ای پایدار فردی ش��کل دهند .در ای��ن صورت فرد
ی یابد و به موفقیت
در موقعیت ش��غلی خود ارتق��اء م 
ی گردد و هم به دلیل آنکه این
(مقولهای بیرونی) نائل م 
تالش ناشی از خواست درونی وی و منطبق بر گوهرها
و ارزش��های پایدار فردی اش است به رضایت (مولفه
درونی) نیز دس��ت پیدا خواهد نمود .وجـود موفقیت
و رضـایت توامان در مدیران موجب میش��ود که آنها
در طی زمان بین ارزش��های پایدار خود و سازمانشان،
همزادی ایجاد نمایند و ش��غل و شاغل به کامجویی و
عملکرد مطلوب دست یابند.
وی اهداف آینده پژوهی فردی در مدیریت سرمایه های
انس��انی سازمان را به ش��رح زیر بیان داشت :شناسایی
توانای��ی ها و ویژگیهای فردی م��ورد نیاز نیروی کار

و موفقیت فردی و شغلی برای استعدادهای سازمانی-
هماهنگی پیشگامانه ش��غل و شاغل برای استعدادهای
سازمان -ارتقای سطح عملکرد استعدادهای سازمانی در
شکل بخشیدن به آیندههای فردی و سازمانی -طراحی
و پیادهسازی مسیرهای پیشرفت شغلی و برنامه توسعه
فردی -حفظ انگیزههای فردی در استعدادهای سازمانی
و ارتقای حافظه سازمانی.
در طی مصاحبه به دکتر خزایی گفتیم؛ وقو ِع وقایع آینده
برای هر انس��انی در گرو نظامِ ارادهها در هستی است
که بخش��ی از آن در اختیار خود فرد(اختیار) و بخشی
ی باشد(جبر) .هر انسانی
هم مستقیم ًا در اختیار وی نم 
با تدبیر و مدیریت منابع(زم��ان ،انرژی ،پول و )...خود
میتواند آگاهانه در ش��کلگیری (وقوع) آینده مطلوب
خود ،پیش��گامانه نقش موث��ر ایفاء کن��د ،وی در این
خصوص افزود :در علم آینده پژوهی ،وس��ايل ،ابزارها
و تكنيكهاي جديدی براي دستيابي ،شناخت و پاسخ
دادن به تغييرات سريع و آينده غيرقابل پيشبيني ابداع
شده است که در سازمان های دفاعی ،بازرگانی ،کسب
ی رود .روش
و کارها و دولت های سراسر دنیا به کار م 
های بکار رفته برای دولت ها اکنون قابل استفاده برای
ی باشند .این روش ها به افراد کمک میکند به
افراد نیز م 
ی موقعیت خود در زمان حال
ص��ورت نظام مند و علم 
و آینده را بشناسند! در ادامه از او پرسیدیم؛ آینده پژوهی
ی کند؟ :آینده پژوهی فردی
فردی چگونه به ما کمک م 
س��رفصلی نوین در حوزه آموزش ،هدایت و مدیریت
منابع انسانی است .این دوره به افراد کمک میکند تا به
ی موقعیت خود در زمان حال
ص��ورت نظام مند و علم 
و آینده را بشناس��ند! همچنین چشم انداز زندگی آینده
خویش را چنان ترس��یم کنند که در راستای شکوفایی
اس��تعدادها و ارتقای مهارتهاش��ان گام بردارند و نیز با
تدوین برنامه راهبردی ش��خصی خ��ود در حوزه های
مختلف زندگی به رضایت و موفقیت توام دست یابند.
پرسیدیم؛ عدم توجه به انگیزههای درونی پایدار کارکنان
در سازمانها چه بازخوردی خواهد داشت؟ دکتر خزایی
پاس��خ داد :فقدان توجه به این مورد س��بب نارضایتی
کارکنان اس��ت که در قالب افزایش غیبت و ترک کار،
خود را نش��ان میدهد .کارکنان از زیر بار مس��ئولیت،
ش��انه خالی میکنند .میزان مش��ارکت ایشان کاهش
ی یابد و نش��انه هایی از فرسودگی شغلی در سازمان
م
ی گردد و نهایتا رکود و عدم رضایت س��ازمان
پدیدار م 
همچنین به وج��ود آمدن فضای بی اعتمـادی ،افزایش
سطح تعارضات در سازمان ،کاهش کارایی و بهره وری،
از بین رفتن احساس عدالت و کمرنگ شدن احساس
تعلق س��ازمانی در بین کارکن��ان و مدیران را ایجاد می
نماید .لذا جذب ،حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی
بدون ش��ناخت انگیزه های ایش��ان و تالش در جهت
دس��تیابی و همسویی آنها با اهداف و آرمانهای سازمان
محقق نخواهد ش��د .وی در پایان مصاحبه بیان داشت:
شکلگیری سازمانها و کسب و کارها از افراد است ،لذا
موفقیت سازمانها درآینده عالوه بر همراهی و یا کنترل
تغییراتاجتماعی،تکنولوژیکی،اقتصادی،بومشناختیو
سیاسی در گرو شناخت و مدیریت بهینه عنصر حیاتی
ی باشد.
آن یعنی کارکنانشان م 
ی نمایند و یا
روش هایی که سوابق گذشته را بررسی م 
مبتنی بر تحلیل شایستگی های رفتاری فعلی افراد اند
و کام ً
ال گذش��ته نگر و رفتاری هستند ،ناکارآمد بوده و
در ش��ناخت کارکنان مناسب برای آینده مطلوب راه به
ی برند .وجود نارضایتی های مستمـر از ابزارها
جایی نم 
و روش��های ارزیابی ش��غلی و شاغل که گذشته نگر و
متکی بر رفتارهای افراد اس��ت و در پیش بینی افراد در
آینده گره خورده به سازمان کام ً
ال عاجز است ،دلیلی بر
مدعای فوق است.

رصدخان��ه عل��م وفن��اوری ش��اخص پ��ژوه
ترجمه گ��زارش «چش��م اندازی بر دس��تورهای
کاری پی��ش روی اقتصاد جه��ان» را با همکاری
مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام منتش��ر کرد.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ای��ن گ��زارش
مهمترین موضوعاتی را که بیشترین تاثیر بر اقتصاد دنیا
ط��ی  18-12ماه آین��ده را خواهد داش��ت مورد
بررسی قرار داده است.
ب��ر اس��اس گ��زارش آژان��س مجم��ع جهان��ی
( )2015ک��ه زیر نظر  1767رهبر از دانش��گاهها،
ب��ازار کس��ب وکار ،بخ��ش ه��ای دولت��ی و
خصوصی منتش��ر ش��ده اس��ت  ،ده روند جهانی
که ب��ه نوع��ی چالش ونگران��ی ب��رای رهبران و
سیاس��تگذاران جهان��ی در س��ال 2015
ب��ه ش��مار م��ی رود ،ارائ��ه ش��ده اس��ت.
که این موارد به ترتیب شامل:
عمی��ق ش��دن نابراب��ری در حق��وق دریافت��ی،
ت��داوم رش��د بیکاری  ،خ�لاء رهبری��ت در دنیا،
باالگرفت��ن رقابت بر س��ر اس��تراتژی ژئوپلیتیک،
ضعیف ش��دن جلوه ه��ای دموکراس��ی ،باالرفتن
آلودگ��ی در کش��ورهای در ح��ال توس��عه،
افزای��ش ح��وادث آب و هوای��ی ،تش��دید یافتن
استقالل طلبی ،تاکید بر مساله آب و توجه بیشتر
به بهبود وضعیت اقتصادی می باشد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ای��ن ده روند ک��ه مهم ترین

رون��د ه��ای قابل وقوع ط��ی  12ت��ا  15ماه آتی
می باش��د  ،به طور کامل معرف��ی و راه حل عبور
از این چالش ها نیز پیشنهاد شده است.
پژوهش��گاه ش��اخص پژوه امیدوار است  ،با آگاه
س��ازی فعاالن اقتصادی و سیاس��ی از چالش های
س��ال  ، 2015برنامه ریزی بهت��ری را برای آینده
تصویر نمایند.

همای�ش» تمرکززدای�ی و س�اماندهی پایتخ�ت
« ب�ا پی�ام رئی�س جمه�ور» و ب�ا حض�ور گس�ترده
پژوهش�گران ش�اخص پژوه برگزار گردید

همای��ش دو روزه " تمرکززدایی وانتقال پایتخت "
در روز دوشنبه  ،چهارم اسفند ماه در دانشگاه تربیت
مدرس برگزار گردید.
در این همایش که با همکاری پژوهشگاه شاخص
پ��ژوه برگزار گردید ،رئیسجمه��ور در پیامی بیان
داشتند :طرح امکانسنجی انتقال پایتخت سیاسی و
اداری کش��ور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
میتواند مشکالت و تنگناهای موجود را به حداقل
رسانده و به شکل مطلوب مرتفع سازد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در این همایش ک��ه با هدف ،
بررس��ی راهکارهای تمرکززدایی و انتقال پایتخت
و با حضور صاحب نظران و اس��اتید برجسته این
حوزه برگزار گرید ،رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه
با ارائه سخنرانی با عنوان فرصت ها و چالشهای
انتقال پایتخت ،ب��ا رویکردآینده پژوهان��ه به ارائه

دیدگاه های جدید ،جهت رفع مشکالت شهر تهران
و راهکاره��ای آینده پژوهانه انتق��ال پایتخت ارائه
نمودند.الزم به ذکر است ،پروفس��ور ایران غازی،
معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه شاخص پژوه
به عنوان ریاس��ت پانل علمی بع��د از ظهر در این
همایش حضور داشتند.

عقد تفاهم نامه علمی پژوهش�ی پژوهش�گاه
شاخص پژوه با معاونت پژوهشی دانش�گاه ش�یراز
در راس��تای توس��عه همکاری های علمی پژوهش��ی
پژوهش��گاه ش��اخص پژوه با دانش��گاه ه��ا و مراکز
پژوهش��ی داخلی وبین الملل��ی  ،تفاهم
نامه علمی پژوهش��ی فی مابین ،معاونت
پژوهش��ی دانشگاه ش��یراز و پژوهشگاه
شاخص پژوه ،منعقد و به امضائ طرفین
رسید.
این تفاهم نامه باه��دف ایجاد همکاری
ه��ای مش��ترک در زمین��ه ه��ای علمی

وپژوهش��ی ،آموزش��ی و با اس��تفاده از کلیه امکانات
طرفین اعم از توانمندی های علمی ،نیروی انسانی ،فنی
واطالعاتی در جهت رفع نیاز های پژوهش��ی
طرفین منعقد و به امضا رسیده است.
مهم ترین زمینه های ذکر ش��ده در این تفاهم
نامه در راس��تای انجام فعالیت های مشترک،
اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک ،برگزاری
نشس��ت های علمی و دوره های آموزش��ی
مشترک می باشد.

