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 چکیده

 

 نیروي. دارد خدمات و کاال تولید در کلیدي نقش عامل، تریناساسی عنوانبه انسانی نیروي دیتردیب تولید، عوامل میان از

 انسانی نیروي ارتقاي موجب که فرایندي هر رونیازا. دانست سازمان یک سرمایه نیترمهم توانیم و خالق را کارآمد انسانی

کارایی در  کمیت و کیفیت در مستقیم طوربه آن نتیجه که باشدیم افزا سرمایه فرایندي گردد فعالیت و کار نوع با متناسب

 در را سازمان توانایی و بوده هاسازمان امور در موفقیت و تالش نماد و سمبل عنوانبه نوآوري و خالقیت .شودیم ظاهر سازمان

با  يوربهرههایی براي آموزش و یادگیري نوین در جهت بدست آوردن حداکثر راه کشف .رساندیم یاري ،هافرصت از يریگبهره

 کارآمدي در خالقیت و ابداع ریتأث میزان باهدفدر این پژوهش  است. ریپذامکان هاآنمدیران و خالقیت  يهامهارتتوسعه 

 و بر کارایی تواندیمخالقیت  که ییهاشاخصهمچنین دانشگاه، پیشینه تحقیق در این حوزه بررسی شد و  آموزشی مدیران

 پرداخته شد. هاشاخصبودن  مؤثر يریگجهینتبه  تیدرنهاو  قرارگرفته یموردبررسجامع  طوربهباشد  رگذاریتأث عملکرد

 

 

 ، عملکردییکار آخالقیت، نوآوري، ابداع،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 و داشته فناوري و علم در موجود تغییرات و پیشرفت در ریشه حاضر، عصر اقتصادي -اجتماعی يهانظام دگرگونی و تحوالت

 به هاسازمان بقاي و حیات تداوم و تضمین رونیازا. است کرده روبرو یالمللنیب گسترده تهدیدات و تحوالت با را هاسازمان

 جدید يهاروش و فرآیندها خدمات، محصوالت، خلق و نوآوري. است نیازمند مشکالت با مقابله جدید يهاروش و هاحلراه

 (.6831)میرسپاسی،  اندبردهلزوم خالقیت در سازمان پی  به هاسازمان از بسیاري امروزه. است زمینه این در مؤثر عاملی

 به نسبت ياعتمادیب حس ایجاد ازجملهتبعاتی را به دنبال دارد آموزشی  يهاسازمانتغییر و نوآوري در عدم توجه به  درواقع

افراد در سازمان. این مهم در  ییکار آاز سازمان و کاهش عملکرد و  کاري نیروهاي بهترین خروج، سنتی مدیریت يهاوهیش

 ينوآور آموزش منشأمنبع و  یآموزشیک سازمان  چراکهاست.  تأملو  توجهقابلکه رویکرد آموزشی دارند بیشتر  ییهاسازمان

ایجاد  هابخشبقیه  اگر یک منبع آموزش خود دچار رکود و رفتار سنتی باشد، انتظاري جز جریان این رکود به اینبنابر؛ است

 (.6831آبادي،  نخواهد شد )بهمن

 و عملکرد مدیران ابعاد کارآمدي در خالقیت و ابداع ریتأث با بررسی مروري بر آن است کهمحقق  هدف به همین جهت 

شاهد توسعه بخش آموزشی کشور  ترقیعمبهتر و  هايزیربرنامهقرار داده تا با  موردتوجه شیازپشیبآموزشی این مبحث را 

 باشیم.

 

 پیشینه تحقیق

 را عملکردشان که دهند ادامه خود فعالیت به توانندمی هاییسازمان تنها رقابتی، پیچیده هايمحیط گیريشکل با امروزه

 هايسازمان براي خصوصبه امروز، متغیر محیط در. نمایند تقویت نوآوري همچون سازمانی مهم هايقابلیت قالب در

 برخوردار بسزایی اهمیت از رقابتی مزیت حفظ و برتر عملکرد به دستیابی براي اساسی چالشی عنوانبه نوآوري ،محوردانش

 خارجی منابع از دانش این از بخشی. گیردمی کار به تجاري اهداف براي را جدید دانش که ایست پیچیده فعالیت نوآوري. است

 ترینمهم. باشدمی نوآورانه هايقابلیت براي حیاتی عامل یک خارجی دانش از يبرداربهره براي توانایی رونیازا آیدمی به دست

 کارکنان این. کندمی فراهم بدیع يهاشهیاند و ایده خلق منظوربه را جدید دانش که است یادگیري سازمان، در نوآوري محرک

 و خطاها از بلکه هاموفقیت از تنهانه کارکنان. دارندعهده بر را سازمان در یادگیري و دانش انتقال فرایند که هستند سازمان

 فرهنگ کردن نهادینه با پایدار، دانش منبع کردن فراهم ضمن مستمر، یادگیري این. گیرندمی یاد نیز خود هايشکست

 توانایی. کندمی تبدیل دارد، توجه مستمر و پایدار یادگیري به همواره که یادگیرنده سازمان به را آن سازمان، در یادگیري

 جذب ظرفیت. است شدهمطرح سازمانی دانش جذب ظرفیت عنوانبه خارجی دانش از يریگبهره و یادگیري براي سازمان

 در دانش انتقال که باشدمی وابسته سازمان در انگیزه داراي و توانمند کارکنان به سازمانی، یادگیري ظرفیت همان یا دانش،

 .(6836دوست،صفر بخشند ) ارتقا را سازمان در یادگیري فرایندهاي و کرده تسهیل را آن

 خالقیت ریتأث بررسی منظوربه یو پژوهشقرار داده  یموردبررسآنان را  عملکرد بر مدیران خالقیت تأثیر ، بررسی6831فتحی، 

 بین که است آن پژوهش این اصلی فرض و گرفتهانجام 36-31 تحصیلی سال رودهن شهر مدارس در هاآن عملکرد بر مدیران

 جامعه. باشدیم رویدادي پس نوع از توصیفی تحقیق روش .دارد وجود مثبتی معنادار رابطه هاآن عملکرد و مدیران خالقیت
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 پاسخ بسته پرسشنامه دو از ازیموردن اطالعات يآورجمع براي. است رودهن شهر معلمان و مدیران کلیه شامل تحقیق آماري

 پاسخ مدارس معلمان توسط که( ساخته محققعملکرد ) پرسشنامه و مدارس مدیران توسط که (تورنس خالقیت سنجش)

 خالقیت بین -6 معلمان دیدگاه از: آمد به دست اطمینان %39حداقل سطح در زیر نتایج. گردیده است استفاده شد، داده

 رابطه يزیربرنامه در هاآن و عملکرد مدیران خالقیت بین -1. دارد وجود مثبتی داریمعن رابطه آنان عملکرد و مدیران

 بین -4. دارد وجود مثبتی داریمعن رابطه یدهسازمان در هاآن عملکرد و مدیران خالقیت بین -8. دارد وجود مثبتی داریمعن

 هاآن عملکرد و مدیران خالقیت بین -9. دارد وجود مثبتی داریمعن رابطه هدایت و رهبري در هاآن عملکرد و مدیران خالقیت

 داریمعن رابطه يریگمیتصم در هاآن عملکرد و مدیران خالقیت بین -1. دارد وجود مثبتی داریمعن رابطه کنترل و نظارت در

 خالقیت بین -3.دارد وجود مثبتی داریمعن رابطه انگیزش ایجاد در هاآن عملکرد و مدیران خالقیت نیب -7.دارد وجود مثبتی

در  هاآن عملکرد و مدیران خالقیت بین -3.دارد وجود مثبتی داریمعن رابطه نوآوري و تغییر در هاآن عملکرد و مدیران

 .(6831فتحی،دارد ) وجود مثبتی داریمعن رابطه یابیارزش

 ترینمهم از یکی. باشدمی هاسازمان بقاي و حفظ عوامل ترینمهم از امروز رقابتی محیط در بهینه و برتر عملکرد به دستیابی 

 دستیابی منظوربه اساسی چالشی عنوانبه نوآوري. است نهفته آن عملکرد سنجش در سازمانی، هر موفقیت سنجش يهامؤلفه

 خاصی موضوعیت از ،محوردانش هايسازمان براي خصوصبه امروزه متغیر محیط در رقابتی، مزیت حفظ و برتر عملکرد به

 ترینمهم. گیردمی کار به تجاري اهداف تحقق جهت در را جدید دانش که است يادهیچیپ فعالیت نوآوري. است برخوردار

 از. کندمی فراهم بدیع هاياندیشه و ایده خلق منظوربه را جدید دانش این که باشدمی یادگیري سازمان، در نوآوري محرک

 دانش شودمی موجب که است سازمان جذب ظرفیت قالب در آن به توجه سازمانی یادگیري فرایند در مهم يکردهایرو

 و خطا. شود خلق سازمان براي پایدارتري دانش و گیرد قرار يموردبازنگر و تکمیل پیوسته طوربه سازمان اکتسابی

. است شدهواقع موردتوجه سازمانی یادگیري ارتقا در مؤثر منبعی عنوانبه که است دهه دو به نزدیک سازمانی هايشکست

 و سازمانی نوآوري براي ضروري جزء سازمانی یادگیري در مهم منبعی عنوانبه سازمانی هايشکست و خطا از یادگیري توانایی

 که هستیم سازمان در فرهنگی استقرار نیازمند منظور، بدین اندشدهیمعرف پیچیده و متالطم هايمحیط در موفقیت و انطباق

 بهبود موجب که نوآوري و یادگیري چون هاآن مثبت نتایج به بلکه گیردنمی نادیده را سازمانی هايشکست و خطا تنهانه

. است شدهیمعرف سازمان در خطا مدیریت فرهنگ عنوان با فرهنگی چنین. کندمی توجه شود،می سازمانی عملکرد بلندمدت

 ،شدهانجامتحقیق  است سازمانی عملکرد و نوآوري یادگیري، با خطا مدیریت فرهنگ يرابطه بررسی پی در تحقیقاین 

 و خطا مدیریت فرهنگ بین يرابطه در سازمانی نوآوري و یادگیري که است سؤال این به ییگوپاسخ دنبال به تیدرنها

 دییتأ، رابطه مثبت بین نوآوري و عملکرد سازمانی را 6337، 6برنوالک (.6836عبداللهیان،دارد ) نقشی چه سازمانی عملکرد

، 1007، 8و همکاران افراد دارد. کانگ اییدر سازمان اثر منفی بر کار نشان داد که پرهیز از نوآوري، 1001، 1کرد. هانوایش

 آموزش، خالقیت و بهبود عملکرد افراد در سازمان را سه رکن اصلی توسعه سازمان معرفی نموده است.

 

                                                           
1 Bernolak 
2 Hanvaisch 
3 Kang 
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 مرور ادبیات

 و خالقیت ينوآور

 :کرد خالصه زیر شرح به توانیم را برخوردها این انواع .باشند داشته متفاوت برخورد نوآوري با است ممکن افراد

 ایده و نوگرا افرادي اغلب که (زودهنگامپیشرو ) پذیرندگان . دومدارند نوآوري با افراطی برخوردي اغلب که نوآوران، اول

 يریکارگبه براي شانيریگمیتصم و کنندمی نگاه مسئله به بیشتر تعمق با که (زودهنگام) پیشرو اکثریت . سومپردازند

 فراوان اطیبااحت نوآوري به رویکردشان گروه، ( ایندیرهنگام) روپس اکثریت چهارم .است بیشتري زمان نوآوري نیازمند

 اغلب ،هاگروه این هستند که هاماندهعقب. پنجم رندیپذیم را نوآوري اجتماعی، یا فشارهاي اقتصادي در اغلب و است همراه

 نوآوري با خالقیت واژه اگرچه .دارند يبه نوآور نسبت بدبینانه بسیار نگاهی خود کارانهمحافظه هايدیدگاه و انزوا خاطر به

 قرار مدنظر جدا طوربه باید تیو خالق نوآوري اصطالح دو که معتقدند محققان غالب اما شودیم استفاده مترادف طوربه

 دارد، وجود مرحله به جدید آوردن چیزي به اشاره خالقیت .هستند ياجداگانه تعاریف و معانی داراي چراکه گیرند،

 .دارد استفاده مرحله به جدید چیزي برآوردن داللت نوآوري کهیدرحال

 (TRIZ) مسئله خالقانه حل

 اندعبارت که مشخص نمود را اختراع کلیدي روش نمود چهار کامل دنیا در اختراع نهیدرزم را آلتشولر تحقیقاتش که زمانی

 :از

 دارد وجود اختراع سطح پنج. 

 تالش با همراه تنبلی مانند ؛است (ییگوخالف) تناقض یک شامل حداقل مخترع( معمايمخترع ) هدف 

 دارد وجود تدریجی تکامل استاندارد الگوهاي. 

 نصراللهی و  (نمود استفاده هاآن از توانیم که دارد وجود زیادي مخترعان طراحی در اي مشابه صولا

 .(6833همکاران،

انجام  را به هاشرکتیک فرایند، محصول، خدمات، یا هر چیزي دیگري باشد و  تواندیمنوآوري انواع گوناگون دارد. نوآوري 

 ییتنهابه. نوآوري ثمر رسدجدیدمنجروبه  يهادهیابه  دارد تاجدید  طرز فکر. نوآوري نیاز به یک کندیمکار بهتر کمک 

 يسازادهیپو براي تولید مقدار جدید  شودیمخالقیت نیست. نوآوري بیشتر از خالقیت است که آن با یک ایده آغاز 

 کهیدرحال خروجی بیشتر، موجود است از همان ورودي با يهاروشباالتر است. بهبود، پاالیش  . نوآوري از بهبودشودیم

نتایج  ریتأث .پردازدیمکمتر و یا متفاوت است. نوآوري به مقادیر کوانتومی  يهايوروداز  جدید يهایخروجنوآوري، دادن 

 از ضرایبی و منابع تواندیم همچنین سازمان باشد.ارزش است که شامل نتایج موثرمی خلق نوآوري در کوانتوم جهش، در

مختلف  صنایع یا و جدید بازارهاي به شدهشناخته چیزهاي معرفی پذیراي نوآوري بزرگ، مفهوم یک در. باشد هاينوآور

بازار محور نقش  در جامعهرقابتی براي حفظ رقابت  يهااستیسو افزایش رقابت هر دو مالکیت فکري و  تیحما .است

در حمایت از حقوق مخترعان و  کنندهمصرفباعث تشویق نوآوري و افزایش رفاه  هر یک به روش خود چراکه حیاتی دارند

 .(Torun-Cumhur Çiçekçi, 2007) دهدیمو اختراعاتشان اجازه  هادهیانوآوران و سازندگان به دستیابی سود حاصل از 
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 سازمانی نوآوری

 افزایش را خود رقابتی مزیت درواقع کنندیم حمایت را جدید محصوالت یا فرایندها و هستند نوآور دائماً که ییهاسازمان

 به دارند بیشتري دیتأک آن انسانی جنبه روي بر محققان که است انسانی منابع گسترده موضوعات از یکی نوآوري. دهندیم

 افراد، دیدگاه این با و تولید سیستم از عامل یک عنوانبه را افراد و است نوآور هايسازمان اصلی يهاییدارا از یکی دلیل این

 ،يفنّاور ایجاد براي را رقبا تقلید توانایی که هستند تعویض رقابلیغ و ابیکم ،باارزش تقلید، غیرقابل که هستند سازمانی منابع

 بخش و مرکز یک عنوانبه باید انسانی منابع مدیریت جهیدرنت شوندیم سازمان رقابتی مزیت افزایش باعث و سازدیم مشکل

 خالقیت که هستند ییهاسازمان موفق، يهاسازمان. (Zschockelt, 2009) کند عمل نوآوري تعیین و مدیریت در استراتژیک

 و مدیران و بوده پویا بایستی حیات، ادامه براي امروزي يهاسازمان. دهدیم تشکیل را آنان حرکت پیکان نوک نوآوري، و

. باشند جامعه نیازهاي جوابگوي و ساخته منطبق تحوالت این با را سازمان بتوانند تا باشند نوآور و خالق افرادي ،هاآن کارکنان

 در پیوسته هاسازمان رونیازا. شودیم محو صحنه از زمان طول در و یابد بقا تواندینم باشد، نداشته نوآوري که سازمانی

 در را آن موانع و نموده تقویت (سازمانی سطح در هم و فردي سطح در هم) را نوآوري و خالقیت تا هستند ییهاراه جستجوي

 (.6833 الوانی،) نمایند برطرف سازمان

 سازمانی نوآوری تعریف

. دارد تازگی سازمان عمومی محیط یا بازار صنعت، براي که رفتاري یا عقیده یک پذیرفتن از عبارت است سازمان نوآوري

 در محصول نوآوري بر نوآوري، ي ٔ  نهیدرزم تحقیقات اکثر دریافتندکه پژوهشگران. است یچندوجه ماجراي یک نوآوري

 بازاریابی معیارهاي ایجاد. افتدیم اتفاق بازار در نوآوري واقعی موفقیت سازمانی، دیدگاه از. ددارندیتأک تولیدي يهاشرکت

 ضروري و الزم مناسب، عایدي و درآمد و فروش سمت به خوب محصوالت و عقاید انتقال در هاشرکت به کمک براي نوآورانه

 ،عالوهبه. است بوده بازار مدیران از بسیاري موفقیت کلیدي عامل استراتژیک، نوآوري به مربوط مقررات و قوانین تغییر. است

 نوآوري تسهیل به منجر که را مناسبی فرایندهاي و هاستمیس ،هامحرک ساختار، مناسب، فرهنگ تا کنند تالش باید هاشرکت

عملکرد و بهبود رفتارهاي کارکنان، از طریق خالقیت بر  ارتقاء براي (.6836،مختاري و همکاران) دآورندیپد شوندیم

ها را مدیریت کنیم. در مؤثر بر عملکرد و رفتار را بشناسیم و آنخالقیت به موفقیت سازمان منجر شود باید عوامل  کهينحوبه

 :شوندیمعرفی م اجمالبهها اثرگذار بر عملکرد کارکنان سازمان خالقیت عوامل نیتراین گفتار از مهم

 وضوح )درک یا تصور نقش(

پاسدخ دهدد.    ازید موردنآیندده   يهدا پداداش به تهدیدد یدا    یدرزمان تواندیم کهيطوربه به حفاظت از انرژي تمایل دارد مغز

بعدي را بدر اسداس آن الگوهدا     و مراحلالگوها را حس  تواندیمخاص، مغز  یدرزمان شودیماست که اطمینان حاصل  ییجانیا

. زمانی کده عددم   دهندیمو مغز بر این اساس واکنش نشان  کند یک طیف براي اطمینان و عدم اطمینان وجود دارد ینیبشیپ

هر الگویی را در مورد چگونگی حل عدم قطعیت تشخیص دهد و ممکدن اسدت افدراد     تواندیممغز  حالنیباااطمینان باال است 

 .(Batista, 2010)ضعیف منجر شود.  يهايریگمیتصمبه  تواندیمر محل کار، این نگران شده و د

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 استعداد

فقط  یسالهاست، استعداد را در سنین بزرگها و شغلدر افراد براي موفقیت در بعضی نقش يانهیاستعداد یک آمادگی زم 

استعداد، موفقیت است.  يهادرآورد و در مسیر مناسب بکار انداخت. یکی از نشانه تیکشف کرد، پرورش داد، به فعال توانیم

وقتی این موفقیت تداوم  ژهیوبه، کنندیافرادي که در یک زمینه مشخص هنري، فنی، ورزشی یا مدیریتی موفقیت کسب م

مدیران در مسیر  کنندهنییحساس و تعدر آن زمینه مستعد هستند. یکی از وظایف  ادیزاحتمالبهداشته باشد و تکرار شود 

ها را به نحوي به ها و شغلارتقاء عملکرد کارکنان این است که استعدادهاي آنان را در جستجو و کشف کنند و وظایف و نقش

 پنجمکیکه فقط  کنندیها تأمین شود. استعداد را به کوه یخ تشبیه مکارکنان تخصیص دهند حداکثر تناسب ممکن بین آن

و براي دیدن )کشف( بقیه آن باید جستجوي اکتشافی بیشتري داشت.  شودیروي سطح آب است و در نگاه اول دیده م آن

 (.6833زاده،)شریف هم از استعدادهایشان آگاه نیستندکه برخی از کارکنان ما، حتی خودشان  شودیمشکل وقتی تشدید م

 دانش و مهارت

جامع تعالی  يهامدلهاست. در همه سازمان يتوانا سازها نیترکارکنان از مهم يهاآموزش و توسعه دانش و مهارت

ها بر عملکرد و یک توانا ساز مهم که بر عملکرد کارکنان و از طریق آن عنوانبهسازمانی، سهم زیادي براي آموزش کارکنان 

خود را در زمان  ازیموردنه دانش و مهارت هم توانندیها نماست. سازمان شدهگرفتهاست در نظر  مؤثرها تعالی سازمان

و توقعات روزافزون مشتریان فشار براي آموزش  فنّاورانهاستخدام از بازار کار تأمین نمایند، همچنین شرایط محیطی، تحوالت 

موفق جهان سالیانه میلیاردها دالر براي توسعه دانش و مهارت  يها. به همین دلیل است که سازمانکندیکارکنان را تشدید م

 کارکنان به سوکی از است هیدوسو ارتباط یک کارکنان عملکرد و آموزش بین ارتباط .کنندیم يگذارهیکارکنان خود سرما

 آموزشی نیازهاي تا کنیممی ارزیابی را هاآن عملکرد دیگر سوي از و باشند داشته يترموفق عملکردهاي تا دهیممی آموزش

 تواندیمکه در یک محیط سازمانی، این  دهندیمالرنس و نوریا هشدار  (.6836، و همکاران )عزیزي کنیم شناسایی را هاآن

که در آن کنجکاوي براي یادگیري و پاداش و تقویت وجود دارد و با این شرط که  دهدیمتنها در یک فضاي همکاري رخ 

 .(Maber, 2014شود )دانش باید آزادانه به اشتراک گذاشته 
 فرصت

از دانش و مهارت نیاز به فرصت و مجال داریم.  مؤثرو براي استفاده  مانیهاییهمه ما براي نمایش دادن استعدادها و توانا 

را بروز دهند و هم از  موردنظرکافی دارند تا عملکردهاي  وقتبهزمان است، به این معنی که کارکنان نیاز  جنسهماین فرصت 

و  هاتیاختیارات الزم متناسب با مسئول هاآنجنس اختیار است به این معنی که باید به کارکنان اعتماد کرد و به 

ها را براي آن يهاتیاستعداد و دانش و مهارت کارکنان فقط ظرف .(Bernardin, 2003) تفویض کرد شانیهاتیصالح

نیاز به عوامل دیگري دارد که  تیاز این ظرف مؤثر، اما استفاده عملی و دهدیدستیابی به سطوح باالتري از عملکرد افزایش م

براي تالش، خالقیت و  يترعیوستا کارکنان فضاي  شودیهاست دادن فرصت و اختیار موجب مآن نیتراختیار و فرصت از مهم

 Byars) و انرژي بیشتري تالش کنند زهیابتکار داشته باشند، در قبال وظایف خود احساس مسئولیت بیشتري کنند و باانگ

and Rue, 2008). 
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 انگیزه

زیردست  کهیدرصورتدرونی یا بیرونی هستند.  يهاافراد در مورد تکمیل تکالیفی بیشتر است که داراي پاداش زشیانگ 

استخدام کارکنان براي انهایی که  .داراي اشکال مختلف انگیزش باشد، اولین قدم بررسی استفاده از پاداش و تنبیه است

، زمانی یخوببهزیردستان نیز  برندیم است کسانی که آموزش بهتري دیده انداز انجام کار لذت ترمناسببهتر و  انددهیدآموزش

فراهم  هاآن، انگیزه دارند و تمامی امکانات براي شکوفایی استعداد شودیماعطا  هاآنبه  اختیاراتکه مسئولیت برخی از 

انگیزه ندارند وجود دارد. این به این معنی است که کارکنانی که  . تفاوت آشکار میان انگیزه کارکنان و کسانی کهشودیم

کارکنان  ازآنجاکه. شوندیمسمیت شناختن و موفقیت سازمان هستند یک حس تعلق به سازمان دارندو باعث به ر زهیباانگ

باید به سمینارها  کارکنان .دهندیم انجام يوربهره، فروتنی و تیو مسئولرا با تمام احساس  کار خود هاآنانگیزه باالیی دارند، 

در حل  حلراهگذشته با انتقادات و ارائه  يهايبازنقش مهمی در بررسی  عنوانبه هاآنآموزشی در معرض  يهاکارگاهو 

علوم اعصاب بینش جدید در  .(Osabiya, 2015)مشکالت فعلی و مسائلی در جهت منافع کارکنان، خود و سازمان بپردازند 

م کرده است. الرنس و نوریا از مدل رفتار انسان و راک مدل روسري ترکیب تئوري انگیزه و علو چگونه انگیزه در مغز پردازش

شکل فرهنگ و محیط به  تواندیمکه  انددادهپیشنهاد  ياحرفهاعصاب، نقشه راه براي منابع انسانی و مدیریت استعداد 

 ,Schaufenbuel) را متحول کنند وکارکسبیک  توانندیم زهیباانگسازمانی براي ایجاد انگیزه کارکنان کمک کند. کارکنان 

2015). 

 اعتماد و قابلیت اعتماد

 توانیمدر مورد مفهوم اعتماد ندارند، عمده تعاریفی که از اعتماد وجود دارد را  کاملی نظراتفاقامروزه دانشمندان  اگرچه

یا صفات  هامشخصهیعنی اطمینان یا اتکا به برخی  اعتماد (6376انگلیسی آکسفورد ) نامهواژهبیان نمود: طبق تعریف  گونهنیا

کاهش پیچیدگی اجتماعی بوده و جایگزین قوانین و  يهاروشبیانیه. اعتماد یکی از ، یا درستی یک زیچکییک شخص یا 

 سازنهیزمي مهم روابط انسانی و هاجنبهاز سویی دیگر اعتماد یکی از  .(Carell Micheal and et al, 1992) مقررات است

مشارکت و همکاري میان اعضاي جامعه است. یکی از اصول اولیه زندگی اجتماعی، داشتن اعتماد به یکدیگر است و اگر افراد 

 يهاچرخي دشوار خواهد بود. اجامعهدر جامعه، نسبت به یکدیگر اعتماد و اطمینان نداشته باشند، تداوم زندگی در چنین 

است که  ياگونهبهو پیوندهاي اجتماعی  روابطال حرکت است و اهمیت اعتماد در زندگی بر محور اعتماد به یکدیگر در ح

اعتماد را عنصر اساسی زندگی اجتماعی تلقی نمود که زمینه همکاري و تعامل را در ابعاد مختلف جامعه گسترش  تواندیم

و  کنندیمه یکدیگر، بر روابط خود نظارت . در این صورت افراد بدون نیاز به کنترل رسمی و بر پایه اعتماد متقابل بدهدیم

و تنها در چنین صورتی افراد احساس امنیت در جامعه کرده و نظم و ثبات در جامعه حاکم  ندینمایم اداره امور خود را

 .گرددیم

 نگرش

در حوزه  یشناخترواننگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع. نگرش یک بعد 

 در خود رفتار در مستقیم تأثیر تجربه اساس بر که است روانی آمادگی از حالتی اجتماعی، روانشناسی در نگرش. مدیریت است

 تواندیم نگرش د 6. کرد اضافه باید نیز دیگري توضیحات تعریف، این به گذاردیم معینی موقعیت یک در یا ء شی یک برابر

 براي مرجعی، چارچوبی د 4. است عواطف از سرشار نگرش د 8 باشد اجتماعی یا فردي تواندیم د 1 باشد عمومی یا خصوصی
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 شکل جیتدربه نگرش د 7 نیست ذاتی زیچکی نگرش د 1 دارد رفتار در مستقیم تأثیري نگرش بنابراین د 9 است ادراک

 مناسب تعریف با رابطه در را مکرر يهامباحثه اجتماعی، روانشناسی نگرش، سازه اهمیت باوجود .است پایدار نسبتاً و ردیگیم

 ,Eagly and  Chaiken) است نهاده کاهش به رو بیستم قرن پایانی يهادهه در هامباحثه این اگرچه .است کرده تجربه آن

، همکاران و آذربایجانی از نقل به 6314 ،همکاران و کمبرت تعریف باشد، بقیه از ترجامع شاید که تعاریف ازجمله. (2007

 يهاموضوع و هاگروه افراد، به نسبت رفتار و احساس فکر، در ثابت نسبتاً روش یک از است عبارت نگرشاست:  ،6839

 است بادوام نظامی نگرش ،6370 ،همکارانش و فریدمن نظر طبق. فرد محیط در ياحادثه هرگونه ،ترعیوس قدري یا اجتماعی

 فرد عاطفه و هیجانات شامل عاطفی مؤلفه .است عمل به تمایل یک و احساسی عنصر یک شناختی، عنصر یک شامل که

 را موضوع راستاي در فرد عمل به تمایل چگونگی رفتاري مؤلفه. است منفی و مثبت يهایابیارز خصوصاً موضوع، به نسبت

 .عقاید و دانش حقایق،: شامل دارد خاص نگرش موضوع آن مورد در فرد که است افکاري شامل شناختی مؤلفه. گرددیم شامل

 قرار ریتأث تحت را اطالعات پردازش و تفکر نحوه است، مؤثر اجتماعی افکار بر که است این نگرش اهمیت دالیل از دیگر

 و هاتیموقع مفاهیم، مورد در را اطالعات شناختی يهاچارچوب گریدعبارتبه و کندیم عمل ذهنی طرح عنوانبه دهد،یم

 (.6839 همکاران، و آذربایجانی) گذاردیم اثر رفتار فرایند بر سرانجام، و کندیم نگهداري و یدهسازمان ،حوادث

 کار کیفیت

 کرد معلوم آن ارزیابی با بتوان که خدمت یا فرآورده یک خاص عمل یا خاص صنایع یا صنعت هرگونه از است عبارت کیفیت

 موضوع کنونی دنیاي در .(6837 کجباف، و ترکان) نه یا است منطبق مشخص شرایط با خدمت آن یا فرآورده آن آیا که

 افتهیشیافزا ايفزاینده طوربه خدمات بخش در آن پذیرش و ساخته مواجه ییهاچالش با را هاسازمان مدیریت کار، کیفیت

 و مؤثر راهبردي، موضوعی عنوانبه و است سازمان ماندگاري و موفقیت رشد، براي مهمی عامل خدمات و کار کیفیت. است

 براي کلیدي عامل خدمات کیفیت تا است شده موجب شدید رقابت همچنین،. است قرارگرفته مدیریت کار دستور در فراگیر

 .باشد سازمان بقاي و موفقیت
 عمل ابتکار

. شودمی محسوب هاشرکت حیات براي اصلی يهاتیمز از یکی عنوانبه عمل ابتکار و نوآوري رقابت، پیچیدگی با امروزه

 سازمان کالبد در روحی همچون کار محیط در بدیع و نو هايایده. هستند بدیع و نو هايایده نیازمند بقا براي هاسازمان همه

 بین پیوستگی ایجاد با فردمنحصربه روش یک در هاایده ترکیب توانایی معناي به عمل ابتکار و خالقیت. شودمی دمیده

 ابتکار. انجامدمی مفید و نو نتیجه به که است انسانی فرآیند یک خالقیت. دارد داللت نو چیز خلق بر عمل ابتکار. هاستایده

 انجام جدید حلراه یا جدید خدمت جدید، محصول یک تواندمی که است خالقیت از ناشی نوین هايایده کارگیريبه عمل

 براي جدید، یا و بهبودیافته خدمات و محصوالت به آن تبدیل و مربوط دانش ایجاد یا ادراک فرآیند عمل ابتکار. باشد کارها

هر سازمان با آنچه باید انجام شود براي رسیدن به سطح باالیی  .(6830 تیرانی، سلطانی) هستند آن خواهان که است افرادي

بهترین انگیزه از طریق  توانندیمبه این معنی است که چگونه افراد از عملکرد پایدار از طریق نیروي کار خود نگران است. این 

 یطورکلبه .(Armstrong, 2006)باشند  داشته کار، پاداش، رهبري و غیره در سازمان در انجام هامشوقابزارهایی مانند 

 کنندیم دیگران را انتخاب دوره خاصدر عمل دریک  افرادچرا  نکهیباامسیر و تداوم عمل نام برد این  عنوانبه آن از توانیم
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و  هایسختو در برابر  ، اغلب این بیش از یک دوره طوالنیشوندیمبا عمل انتخاب  هاآنو به همین دلیل  در ارتباط است

 .(Mullins, 2005) ابدییممشکالت ادامه 

 یادگیری

 به بر یادگیري، سازمانی، نظرازنقطه. هاستمهارت کسب و آن درک اطالعات، به دسترسی یادگیري، فردي، نظرازنقطه

 ابداع، با یادگیري دیدگاه، دو هر در البته که است متمرکز دانش دادن انتقال و هاياستراتژ ،هادگاهید ها،سنت آوردن دست

 یادگیري از الیلز و فایول. دارد گوناگونی تعاریف سازمانی یادگیري. است همراه جدید دانش تولید و کشف خالقیت، تشخیص،

 شرایط به را شرایط که است بلندمدتی فعالیت سازمانی، یادگیري. کنندمی یاد «خطا اصالح و کشف» عنوانبه سازمانی

 وو آموزش مناسب  العمرمادامروش و ترویج یادگیري  ارائه .(Eagly and  Chaiken, 2007) سازدمی تبدیل رقابتی سودمند

به یک مشخصه اصلی زندگی کاري،  لیتبد و تغییرات مداوم منزلهبهآموزش از عوامل مهم براي توانایی کار هستند.  توسعه

براي  العمرمادام. یادگیري (Dehmel, 2005)نقش حیاتی دارد  العمرمادام، یادگیري ارتباطنیدراافزایش است.  حال درارتباط 

باید افزایش یابد مشارکت  العمرمادامدر آموزش  ژهیوبهشارکت افراد مسن م ، اماسنی حیاتی است يهاگروهتمام  در افراد

و یادگیري در محل کار مهم است بخشی  هاحرف. آموزش مستمر اندپرداختهاز نسل جوان به این موضوع  یتوجهقابل ترنییپا

آموزش نزدیک به نیازها و ترجیحات فردي افراد مسن در این  .(Cedefop, 2011) کردرا باید تشویق  العمرماداماز یادگیري 

یادگیري و تنظیمات بین نسل متفاوت و انواع خاصی از  يهاسبککه  دهدیمپژوهش نشان  يهاافتهیزمینه بسیار مهم است. 

 يهاتیفعال جینتا و دهدیمانگیزه افراد را افزایش  تواندیمافراد مسن است. روش متناسب  يبرا شتریبیادگیري تمایل به 

 Dessinger and Moseley,2007&Sonntag and)در یادگیري است  مشارکت شتریبتحریک  جهیدرنتیادگیري و 

Stegmaier, 2007) .مرتبط و تجربه و یادگیري  ياحرفهعملکرد  عنوانبهبراي افراد مسن قدرتمند،  ژهیوبهاین ، مثالعنوانبه

 .(Bohlinger and van Loo, 2010) شودیمدر نظر گرفته 

 یریگجهینت

 بر حاکم يهاانیجر نیترعمده از مستمر تحول و تغییر فرآیند کنونی، دنیاي در هایدگرگون و تحوالت روزافزون شتاب با

و  خالقیت به مجبور هستند، رقابتی مزیت حفظ یا و ایجاد خواهان که ییهاسازمان و هاشرکت رونیازا. است بشري حیات

 از یکی عنوانبه نوآوري رقابت، پیچیدگی با. است شده هاسازمان اصلی گاههیتک نوآوري ،يادوره چنین در. باشندیم نوآوري

 يهادهیا. هستند بدیع و نو يهادهیا نیازمند بقا براي هاسازمان همه. شودیم محسوب هاسازمان حیات براي اصلی يهاتیمز

 کارکنان عملکرد بودن پایین معموالً دهدیم نجات فنا و نیستی از را آن و شودیم دمیده سازمان کالبد در روحی همچون نو

 مطلوب نحو به ما هايسازمان بیشتر در کارکنان عملکرد دهدیم نشان تجربی شواهد و بوده هاسازمان مشکالت از یکی

 براي راهکارهایی دیگر سوي از است کارکنان عملکرد ضعف همین مدیران گیر گریبان مشکالت از یکی بنابراین ؛ستین

نوآوري و . نمود اشاره نوآوري به توانیم هاآن ازجمله که دیآیم نظر به بدیهی سازمان در ضعیف عملکرد نمودن برطرف

 و سازمان در افراد مشترک تجربیات جهیدرنت جدید بینش و دانش داراي يهاشرکت لهیوسبه که است خالقیت فرایندي

 يهاشاخصاست. در حوزه آموزش  شدهداده توسعه شرکت يهاتیقابل بهبود و رفتار بر گذاشتن ریتأث براي بالقوه صورتبه
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اشاره شد و دلیل هریک  هاآنتولیدي و یا صنعتی است. در این پژوهش به اهم  يهاسازمانعملکردي موجود متفاوت با سایر 

 ذکر گردید. هاآناز 
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