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رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری در خدمات با توجه به نقش 

 اخلاق حرفه ای کارکنان
 

 ، دکتر غلامرضا توکلی، دکتر پیمان اخوان، دکتر منوچهر منطقی*علیرضا حاجی آخوندی

 گروه مدیریت، مجتمع مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

 (02/22/89، تاریخ پذیرش:02/20/89 تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

ارائاه  یقیا  تشایی  1خامما  فاای  و غیرماای  ماهیت به توجه با
 کالاهاا  فییییا   باا مقایساه یر. (2و1اسات   یشاوار جمیام خمما 

 ضانی  یاناش باه بیشارر ممون یانش جا  به نامشهوی محصول ها 
 فیا  3محصاول یک2رفرار چگونگ  یقی  شرح نریجه  یر. یارنم بسرگ 
 م  شوی گرفره نظر یر کارمیم یک رفرار چگونگ  یقی  تعریف ای آسانرر

ویژگا   جامع شرح باشم خمما (  نامشهویتر محصول یک چه هر. (3 
ناوآور   شاامن ناوآور  . (4  باوی خواهم یشوارتر محصول یقی  ها 

یا  (7مبری  بر خمما  یا فراییم است  4( یا نوآور 6و5محصول و فراییم 
 بار مبیا  البراه انرقایهاای   (.11و9و8ترکیب  ای هر یو عامن م  باشم 

    ها ااااااااااااااااویژگ گرفرن یربر برا  ویژگ  ها نوع این ایییه
 
 
 

 
هساریم  شام   محاموی بسیار م  ساینم  نوآورانه را خمما  که مرنایی 
 ما  ویماان ارائاه خام با یر رابطه خمما   ای یرک مرفاو . (11  است

 تیها تاکیون. (12  م  بیشم ما به عنی  تر  بییش تای  بوین خمما  
 اهاما  ایان با مریاسب چیمبُعم  مفهوم ها  ایجای برا  نویسیم  چیم
  .(15و14و13  کری  انم تلاش
 است؛ بهبوییافره و جمیم محصول ها  یا فراییمها موف  انرشار نوآور 
ما   مرباو  آن هاا ای ترکیبا  یاا خامما  کالاها  یامیه   به نوآور 
 خامما  اسات کاه ایان خمما  اساس  ویژگ  ها  ای یی . (16شوی 
 کاه محصاول  نه م  شونم  واقع  را  حن یا تجربه یک ارائه   شامن
 . (17  م  کییم برآوری  را خوی نیایها  آن واسطه   به کاربران

 
 

 چکیده
امروی  یر محیط پویا و یر حال تغییر  سایمان ها  یفاع  ناچار به نوآور  یر خمما  م  باشیم. هم چیین سایمان ها  یفاع  برا  زمینه: 

فت و حرکت به سنت نوآور  یر خمما   نیایمیم ممیریت راهبری  میابع انسان  و اخلاق حرفه ا  کارکیان م  باشیم. بر هنین اساس  پیشر
هم  ای اجرا  تحقی  حاضر  بررس  رابطه ممیریت راهبری  میابع انسان  و نوآور  یر خمما  با توجه به نقش اخلاق حرفه ا  کارکیان م  

 باشم.

هنبسرگ  م  باشم.  -تحقی   ای لحاظ هم  جیء تحقیقا  کاربری  و ای لحاظ ماهیت و شیو  تحقیقا  جیء تحقیقا  توصیف این روش: 

پرسشیامه  121نفر(؛ که ننونه گیر  به صور  سرشنار  صور  پذیرفت و تعمای  121جامعه آمار   کارکیان سایمان یفاع  م  باشم تعمای 
یامه سالم یریافت گرییم. ابیار گریآور  یای  ها پرسشیامه بوی  است که روای  و پایای  آن موری تاییم قرار پرسش 112توییع گرییم و تعمای 

 اسرفای  شم. PLSگرفره است. یر پایان ای روش مملسای  معایلا  ساخرار  با کنک نرم افیار 

ا نوآور  یر خمما  و اخلاق حرفه ا  کارکیان رابطه معی  نرایج حاصن ای تحقی  نشان یای که ممیریت راهبری  میابع انسان  بیافته ها: 

 یار  یاری. هم چیین بین اخلاق حرفه ا  کارکیان و نوآور  یر خمما  رابطه   معی  یار  وجوی یاری. 

لاق حرفه سایمان مذکور برا  حرکت به سنت نوآور  یر خمما   بایسر  ای اهرم ها  ممیریت راهبری  میابع انسان  و اخنتیجه گیری: 

 ا  کارکیان اسرفای  ننایم. 
 

 ممیریت راهبری  میابع انسان   نوآور  یر خمما   اخلاق حرفه ا  کارکیان    واژگان:کلید
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 باه واور مصر  و  تولیم تفییک ناپذیر  جنله ای خمما  ویژگ  ها 
آن  باوین انریاع  و ناپایمار  تجانس ناپذیر   م  یهیم(  رخ هنیمان

 . (19و18  م  سایی یشوار را نهای  خروج  یر تغییرها یاین نشان ها 
 کار یک iخمما  یر نوآور  تعریف خمما   فای  ماهیت به توجه با

 و مای  محصول ها  تشیی  معنول (. به وور2  است چالش برانگیی
 کالاها  افیوی    اریش ارتبا  و ( 7  است یشوار ییمیگر ای خمما 
 واقعیت این برا  شاهم  به عیوان م  توانم خمما  فعالیت با تولیم 

پیشرفت فیاور  اولاعا  و ارتباوا  باعث . (21  شوی گرفره نظر یر
 این به توجه با. (21ایجای اشیال جمیم  ای ارائه خمما  شم  است 

 سیسرم ها  جنله ای هنه جانبه موضوع ها  هشگرانپژو مشاهم  ها 
را  حن  ( 24  خمما  اریش شبیه ها  ( 23و22  محصول خمما 
یای   قرار توجه موری بیرگ مقیاس پروژ  ها  یر را (25  ییپارچه ها 
 مریوع و چیمبُعم  ماهیت به یانشنیمان سالیان اخیر  یر به ویژ . (26انم 

 پ  یر خمما  نوآور  پژوهشگران. (11 بری  انم پ  خمما  نوآور 
 یک خممات  خال  جیبه ها  شامن نه تیها که هسریم مفهوم های 

 چگونگ  یا تجربه( یا   حن  را نهای  ارائه   مانیم م  شونم  نوآور 
 تأکیم با. (27و2  م  گیرنم نظر یر نیی را آن به مربو  فیاور  بلیه ارائه 
 چیمبُعم  فای شم  انم  گرفره ناییم  این ای پیش که موضوع های  بر

 یر نظر اتفاق وجوی با. (11است  شم  پمیمار خمما  نوآور  پژوهش
به  هنچیان خمما  نوآور  سیر   تعاریف محموییت ها  با رابطه
 علن  پژوهش ها . (13  است مانم  باق  ضعیف مفهوم یک صور 
 و اروپا( ه  جامع توسط نوآور  بررس   مانیم نوآور  بررس  کیون  

 شم  انم میجر نوآور  میرلف انواع بر تنرکی به سیاس   گیارش ها 
 بررس  ها  بیشرر اما ( 31و29  هسریم مرفاو  بسیار اگرچه. (28 

مفهوم  نه هسریم  سیر  معیارها  گسرر    به مربو  صور  گرفره
 خمما  نوآور  ایییه واقع  یر. (13خمما   نوآور  یوبار    سای 
 این ماهیت اما گرفره  قرار تأکیم موری گسرری  به وور است  عم چیمبُ
تعیین  یقی  تغییرها  کشف. (15و 14و11  است نشم  بررس  ابعای

یر یمییه نوآور  یر خمما    .(31  است خمما  بوین بمیع کییم   
 کری  فهرست خمما  را نوآور  ابعای بررس  انجام شم  است که یک
 نوآور  خمما   نوآور  محصول  نوآور   ن ها آ میان یر. (14است 
   تر  مرنایی گسرری خمما  و فیاور  نوآور  سایمان   نوآور  بایار 

 خمما  نوآور  چیمبُعم  ماهیت به که چهارچوب یک. (32  شم  است
 چهاربُعم  الگو  یر. است چهاربُعم  چهارچوب است  یافره اخرصاص
 تعامن جمیم با مشرر   ا  جمیم مفهوم خمم به عیوان خمما  نوآور 

 سیسرم ارائه خمما  سایمان  جمیم و سیسرم ارائه خمما  فیاورانه جمیم
م  شوی. یر تحقی  حاضر  ای ممل چهاربعم  ییر  جهت  گرفره نظر یر

 .یر خمما  اسرفای  شم  است سیجش نوآور 
 

:  ابعاد و شاخص های سنجش نوآوری در 1جدول

 (11خدمات)
 شاخص ابعاد

سایمان ما  تجربه خمما  جمیم و را  حن ها برا   - خمما  جمیم

 مشرریان  ایجای م  کیم. 

 ما خمما  موجوی را یر یک روش جمیم  ارائه م  کییم. -

برا  خوی و مشرریان  را  حن  ما برا  ایجای اریش -

 جمیم  فراهم آوری  ایم.

تعامن جمیم با 

 مشرر 

 مشرریان با ارتبا   برا جمیم  کانال ها  ما سایمان-

 .است کری  ایجای

 جمیم هسریم ارتبا  یر خوی مشرریان با آن یر که روش -

 .هسریم

 .یای  ایم تغییر را مشرریاننان و خوی بین وظایف توییع-

سیسرم ارائه خمما  

 سایمان  جمیم

 .یای  ایم تغییر جمیم خمما  تولیم به میظور را تولیم خوی-

 جمیم مهار  ها  نیایمیم یم جم خمما  ای ما تولیم-

است و یر جهت مهار  ها  جمیم کارکیان   کارکیان

 اقماما  لایم را انجام یای  ایم. 

سیسرم ارائه خمما  

 فیاورانه جمیم

م   ایفا خمما  یوبار    تولیم یر مهن  نقش فیاور -

 .کیم

 ارتباوا  و اولاعا  فیاور  ای اسرفای  با را جمیم خمما -

 .م  یهیم ارائه رفاو م یا جمیم

 
یی  ای عوامن تاثیرگذار بر نوآور  یر خمما   ممیریت راهبری  میاابع 

م  باشم. با وروی به هیار  سوم  صاحب نظران به ایان واقعیات 5انسان  
که مییت رقابر  هر سایمان  بیش ای هر چیی  اساساً به کیفیت ممیریت 

(. 34و33اع رسایم  انام میابع انسان  آن سایمان بسارگ  یاری  باه اجنا
  ممیریت راهبری  میابع انسان  ممع  است که به عیوان یک فلسافه

ها و توانم یر پرتو ارائه خط مشا معربر  م نوین و حر  یک نظام علن 
ها را آن چیان ایار  کیم که ساایمان اقماما  موثر  میابع انسان  سایمان

یان خاوی  مییات رقاابر  قایر باشم یر سایه تلاش و عنلیری موثر کارک
توانم با ایجاای (. ممیریت میابع راهبری  میابع انسان   م 35کسب کیم 

ها و بسرر میاسب  یمییاه لاایم را بارا  انساجام راهباری  خاط مشا 
اقماما  ممیریت میابع انساان  و راهبریهاا  ساایمان  فاراهم آوری  و 

تار نیارو  یشپذیر  بموجب ارتقا  تعهم کارکیان و کیفیت و انعطا 
های  که به ممیریت میابع انسان  خوی اهنیت (. سایمان36انسان  گریی 

(. 38و37ها یارنم تر و بهرر  ای ییگر سایمانمطلوب 6یهیم  عنلیریم 
آثار نویسیمگان  مؤیم آن است کاه روییاری راهباری  مامیریت میاابع 

 (. 39ها مییت رقابر  به وجوی آوری  است انسان   برا  سایمان
ممیریت راهبری  میابع انسان  عبار  است ای: یورانمیش  فراگیر  نوآور 

گرا  سایمان یافره یر تامین میابع انساان  ساایمان  پارورش و و تحول
بهسای  آن  تامین کیفیت ینمگ  قابن قبول کار  برا  آن و بالاخر  به 

ابع (. اعناال مامیریت میا41کارگیر  بجا و موثر این میبع راهباری   
کیم کاه میاافع کارکیاان باا انسان  یر چارچوب تعریف فوق ایجاب م 

(. ممیریت راهباری  41میافع سایمان  فصن مشررک بیشرر  پیما کیم  
ریی  شاام  میااابع انسااان  و میااابع انسااان  بااه معیاا  الگااو  برنامااه

ها  ممیریت میاابع انساان  یر جهات تحقا  اهاما  ساایمان فعالیت
ای صاحب نظران  ممیریت راهبری  میابع انساان  (. بعض  43و42است 

کییم؛ بعض  ییگر آن را به عیوان را به عیوان نریجه   غای  تشریح م 
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یانیام. نویسایمگان   یک فراییم و تعمای  نیی آن را ترکیب  ای هر یو م 
ممیریت راهبری  را به عیوان یاک باایی  تلقا  نناوی  و آن را چیاین 

ریی  شم    به کارگیر  میابع انساان  برنامه الگو »کییم: تشریح م 
ساایی تاا باه اهاما  خاوی یسات های  که سایمان را قایر م و فعالیت

(. یر گذشره ممیریت میابع انسان  یر فراییم مامیریت راهباری  44یابم 
کری. لین یر یو یهاه   گذشاره  سایمان نقش چیمان موثر  ایفا نن 

(. باه 45یهم ها را شین م   سایمانبیش جمای  ناپذیر قلنرو راهبری
عباار  ییگاار  مامیریت راهبااری  میااابع انساان  یر تااموین و اجاارا  

(. ماامیریت 46ها  یرای ماام  سااایمان نقااش راهبااری  یاری.  برنامااه
کیم که میابع انسان  یک سایمان به وور راهبری  میابع انسان  بیان م 

باشم؛ ییرا این میابع به سایگ  بالقو  تیها مییت رقابر  پایمار سایمان م 
 (. 44توسط ییگران قابن تقلیم نیسریم. 

ای ورف  امروی  یر سایمان ها  توجه به اخلاق حرفاه ا  بایش ای پایش 
موری توجه ممیران قرار گرفره است. اخلاق  یانش  است که ای اصاول و 

صحبت م  کیم  اریش های  که ناظر بار رفرارهاا و صافا  7اریش ها 
انسااان و تنااایی آن ای حیااث خااوب  و باام   شایساارگ  و عاامم ارای  

  آن 9اخلااق حرفاه ا  8(. اصاول47شایسرگ   نییوی  و یشر  هسریم 
اصول  است که بر آن حرفه حاکم شم  است و بایسار  رعایات گاریی. 
اخلاق حرفه ا   ییر بیای  اساس  برا  کسب و کار م  سایی که بهبوی 

(. یر تحقی  حاضر  اخلاق 48م  گریی  وضعیت کار  ای وری  آن میسر
حرفه ا  کارکیان شامن ابعای مسئولیت پذیر   برتر  جاوی  و رقابات 
ولب   صایق بوین  احررام به ییگران  رعایت و احررام نسبت باه اریش 
ها  عمالت و انصا   هنمری  با ییگران  وفایار   تعهم یر نظر گرفراه 

 (. 49شم  است 
این موری فری پاسیگو است و مسئولیت تصانیم  : یر11مسئولیت پذیر 

 ها و پیاممها  آن را م  پذیری  سرمش  ییگران است.

: یر تنام مواری سع  م  کیم منرای باشام  11برتر  جوی  و رقابت ولب 
اعرنای به نفس یاری  به مهار  بالای  یر حرفه خوی یست پیما م  کیام  

 جم  و پرکار است.
  و یوروی  است  به نما  وجمان خوی گاوش : میالف ریاکار21صماقت

فرا م  یهم  یر هنه حال باه شارافرنیم  توجاه ما  کیام  شاجاع و 
 باشهامت است. 

احررام به ییگران: به حقوق ییگران احررام م  گذاری  به نظار ییگاران 
احررام م  گذاری  خوش قول و وقات شایاس اسات  باه ییگاران حا  

 تصنیم گیر  م  یهم. 
: برا  اریش 31ررام نسبت به اریش ها و هیجارها  اجرناع رعایت و اح

ها  اجرناع  احررام قائن است  یر فعالیت ها  اجرناع  مشارکت م  
کیم  به قوانین اجرناع  احررام م  گذاری  یر برخوری باا فرهیاه هاا  

 ییگر  مرعصبانه عنن نن  کیم. 
ی  بین افرای و انصا : ورفمار ح  است  یر قضاو  تصعب نمار 41عمالت

ای لحاظ فرهیگ   وبقه اجرناع  و اقرصای   نژای و قومیت تبعیض قائن 
 نن  شوی. 

هنمری  با ییگران: یلسوی و رحیم است  یر مصائب ییگران شریک م  
شوی و ای آنان حنایت م  کیم  به احساسا  ییگاران توجاه ما  کیام  

 مشیلا  ییگران را مشین خوی م  یانم. 
ظایف خاوی مرعهام اسات  راییار ییگاران اسات  معرنام به و 15وفایار 

 ییگران است.
تعهم: مرعهم به انجام مسئولیت ها  پایبیام  باه اریش هاا  احرارام باه 
اخلاق و اریش ها  حرفه ا  و رعایات هنگا  و هنیشاگ  آن هاا و 

  (.49یرک و رعایت اصول و رموی انسان  و حرفه ا  است 
ین سوال م  باشم؛ که رابطه ممیریت تحقی  حاضر  به ینبال پاسخ به ا

راهبری  میابع انسان  با نوآور  یر خمما  با توجه به مرغیر اخلاق حرفه 
ا  کارکیان  چگونه است؟ بر این اساس ممل مفهوم  تحقی   به شرح 

 ذین یر نظر گرفره شم  است.
 

 عبانم یدربهار تیریدم
یناسنا

نانکراک یا هفرح ق خا

تامدخ رد یروآون

یرادافو یدردمه د عتاه شزرا هب  ارتحانار ید هب  ارتحا ا نا و ت ادع ندوب قدا  یری   تی و سم ییوج یرترب

یناسنا عبانم  یمات

یناسنا عبانم هعسوت

درکلمع تیریدم

شادا  یاهدربهار

  باور تیریدم
نانکراک

دیدج تامدخ  و  م

یرت م اب دیدج  ماعت

 ینامزاس تامدخ ه ارا
دیدج

 هناروانف تامدخ ه ارا
دیدج

 
 مدل مفهومی تحقیق :1 نگاره

 

 روش

و  مامیریت راهباری  میاابع انساان  میاان روابط تعیین تحقی  اهما 
. باشامما  به مرغیر اخلاق حرفه ا  کارکیان توجه با نوآور  یر خمما 

 اولاعاا   گاریآور  نحو  اینظر و کاربری  هم  ای نظر حاضر تحقی 
تحقی   جامعاه   کلیاه کارکیاان  این یر. باشمهنبسرگ  م  -توصیف 

 121باشم. حجم جامعه بر اساس بارآوری اولیاه   یک سایمان یفاع  م 
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 سرشنار  بوی  گیر  روش ننونه گیر   به صور  ننونه نفر م  باشم.
پرسشیامه ساالم  112پرسشیامه توییع گرییم و تعمای  121است.  تعمای 

یریافت گرییم(. با توجه به یای  ها  جنع آور  شم  یر قسنت ویژگ  
( ٪88ریافت که اکثر پاسخ یهیامگان ها  جنعیت شیاخر   م  توان ی

مری بوینم. ترکیب سی  آن ها نیی نشان یهیم    آن است که بیشرر آن 
آناان ساابقه  ٪79سال سن یاشره و هم چیاین  45تا  25( بین ٪61ها 

نیای  ٪71سال یاشاریم و میایان مامرک تحصایل   11خممر  بیش ای 
 اولاعاا  گاریآور  اصال  لیسانس و بالاتر ای لیسانس بوی  است. ابیار

برا  سیجش ممیریت راهبری  میابع انساان   .است اسرانماری پرسشیامه
ای پرسشیامه محق  ساخره و برا  سایجش ناوآور  یر خامما  نیای ای 

( و برا  سیجش اخلاق حرفه ا  کارکیان هم ای 12پرسشیامه اسرانماری 
تاییام  روای  پرسشایامه باه ( اسرفای  شم  است.49پرسشیامه اسرانماری 

 اولیه ننونه یک پایای  سیجش خبرگان و مریصصین رسیم و به میظور
به  یای  ها  ای اسرفای  با سپس و شم پیش آیمون پرسشیامه 31 شامن

 کرونبااخ آلفاا  روش باا اعرنای ضریب مییان پرسشیامه  ای یست آمم 
 باه یسات آمام  کرونبااخ آلفا  با توجه به ایییه (912/1شم   محاسبه
 لاذا اسات 7/1بیشارر ای  پرسشیامه کن هنچیین و مرغیرها تنام  برا 

یافراه  .ما  باشام برخوریار میاسب پایای  ای گرفره شم  بیار پرسشیامه
 وPls  نارم افایار یر تائیم  عامل  تحلین روییری با پژوهش این ها 

 . است شم  اکرساب پژوهش  ساخرار  ممل بررس 
 

 یافته ها
ابرما بایم ای این مسئله اونییان حاصن شوی که  یر انجام تحلین عامل   

ها  موجوی را برا  تحلین موری اسرفای  قرار یای. به عبار  توان یای م 

ییگر  آیا تعمای یای  ها  موری نظر  انمای  ننونه و رابطه باین مرغیرهاا( 
برا  تحلین عامل  میاسب هساریم یاا خیار؟ بامین میظاور ای شااخ  

KMO شوی.ت اسرفای  م و آیمون بارتل 
هاا  ماوری نظار نیییک به یک باشام  یای  KMOاگر مقمار شاخ  

 انمای  ننونه( برا  تحلین عامل  میاسب هسریم و یر غیر ایان صاور  
هاا  ماوری نظار ( نرایج تحلیان عاامل  بارا  یای 6/1 معنولا کنرر ای 

ماون ( آیsigچیمان میاسب نیسریم. علاو  بر این اگر سطح معی  یار   
یرصم باشم  تحلین عامل  برا  شیاسای  ساخرار  5بارتلت کوچک تر ای 

یر تحقی  حاضر  شرایط فوق موری بررسا   ممل عامل ( میاسب است. 
 .قرار گرفره است که نرایج یر جمول ییر ارائه شم  است

 

 KMO: نتایج آزمون بارتلت و 1جدول 

 مقادیر شاخص ها
 KMO 911/1مقمار شاخ  

 765/9122 مار  آیمون بارتلتمقمار آ

 111 یرجه آیای 

Sig 111/1 

 

 111/1نیی  Sigو  911/1برابر  KMOباتوجه به ایییه  مقمار شاخ  
یر ایامه به یست آمم  ننونه ها برا  انجام تحلین عامل  میاسب هسریم. 

برا  بررس  فرضیه ها  تحقی   ای معایلاا  سااخرار  اسارفای  شام  
 .است
 

 

 
 :  مدل در حا ت استاندارد1 ن اره

 
 : مدل در حا ت معنی داری3ن اره 
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باشم یا  96/1یر معایلا  ساخرار  چیانچه بارعامل  مقمار  بیشرر ای 

 باشم  فرضیه ها  تحقی  تاییم م  شوی.  -96/1کنرر ای 

انجام شم  است و ای ورف  م   ٪95این تحقی  یر سطح معی  یار  
  یر حالت اسرانماری چیانچه بارعامل  بیشرر ٪95 یانیم یر سطح اونییان

یا  96/1باشم و هم چیین یر سطح معی  یار   این عمی بیشرر ای  3/1ای 

باشم  فرضیه ها  تحقی  تاییم م  گریی. لذا هنان وور  -96/1کنرر ای 
که مشاهم  م  شوی ضریب اسرانماری کلیه فرضیه ها  تحقی  بیشرر ای 

بوی  است  بیابراین کلیه  96/1  بیشرر ای و ضریب معی  یار 3/1
 فرضیه ها  تحقی   موری پذیرش واقع شم  انم. 

 تحقیق های فرضیه نتایج. 1 جدول
 ضریب عنوان فرضیه

 استاندارد

ضریب 

 معناداری

 نتیجه

 تاییم 198/2 612/1 با نوآور  یر خمما  رابطه   معیایار  یاری. ممیریت راهبری  میابع انسان  1

 تاییم 514/6 663/1 میریت راهبری  میابع انسان  با اخلاق حرفه ا  کارکیان رابطه   معیایار  یاری.م 2

 تاییم 153/3 646/1 اخلاق حرفه ا  کارکیان با نوآور  یر خمما  رابطه   معیایار  یاری. 3

 

 بحث
امروی  تغییر تیها جیء ثابت سایمان ها ما  باشام. یر محایط مرلااوم و 

یا  محیط  که سرشار ای عمم قطعیت و عامم اونییاان ما  شرایط پو
باشم  سایمان های  موف  خواهیم بوی که به سنت ناوآور  یر خامما  
خیی بریارنم. سایمان یفاع  موری مطالعه نیی ای آنجائییه باا پیچیامگ  و 
پویای  محیط  مواجهه م  باشم  ای این قاعم  مسرثی  نیست. ممیریت 

ن  م  توانم با جهت گیر  اصول  و همفنیم و آییم  راهبری  میابع انسا
نگر بوین  سایمان را یر مسیر یسریاب  باه ناوآور  یر خامما   یاار  
رسانم. اخلاق حرفه ا  کارکیان یر رابطه ممیریت راهبری  میابع انسان  

 . (53و52و51و51 و نوآور  یر خمما   نقش تسهین کییمگ  یاری
یهام کاه مامیریت ری مطالعاه نشاان ما ها یر ننوناه ماوبررس  یافره

راهبری  میابع انسان  با اخلاق حرفه ا  کارکیان و نوآور  یر خامما  
رابطه یاری و اخلاق حرفه ا  کارکیان با نوآور  یر خمما   رابطاه یاری. 
با توجه به یافره ها  تحقی   پیشیهایها  عنل  برا  تصنیم گیر  و 

 شوی:کاربری نرایج ارائه م 
نیرو  انسان  مریص  و مرعهم  یی  ای عوامن مهم موفقیت ساایمان 
مذکور م  باشم  لذا پیشیهای م  شوی یر راسرا  تامین نیرو  انسان   با 
انجام مصاحبه ها  اسریمام  و فراییم گیییش همفنیم  نیرو  انساان  

 مریص  و مرعهم جذب سایمان شوی. 
ن یر تصنیم گیر  ها  خوی  پیشیهای م  شوی ممیران و کارکیان سایما

اصول اخلاق حرفه ا  را رعایت کییم؛ این مهم باعث افیایش یلگرم  و 
تعل  خاور کارکیان م  شوی و این امر م  توانم یمییه سای  نوآور  یر 

 خمما  را توسط کارکیان فراهم آوری. 
پیشیهای م  شوی یر سایمان مذکور  هر ساله واحم سایمان  و افرای  که 

ا  بیشررین امریای ای نظر اخلاق حرفه ا  بوی  انام  ماوری تشاوی  و یار
 قمریان  قرار گیرنم. 

یرجه کارکیان و مامیران  نقاا   361پیشیهای م  شوی با انجام ارییاب  
قو  و نقا  قابن بهبوی کارکیان و ممیران شیاسای  شاوی و یر راسارا  

ا  هاا  توساعه ا  ارتقاء نقا  قابن بهبوی  یور  ها  آمویشا  و کارگا
 برا  کارکیان و ممیران برگیار گریی. 

کارگا  ها  ارییاب  و توسعه ا  ممیران و کارکیان سایمان توسط تایم 
 حرفه ا   برگیار گریی.  

سایمان مذکور با انجام پایش محیط  و منیی  فیاور  و یارای  هاا  
 فیاور   به سنت ارائه خمما  جمیم حرکت ننایم. 

 

 گیرینتیجه
امروی  سایمان ها به این نریجه رسیم  انم که ارائه خمما  جمیم موجب 
رضایت و جذب مصر  کییمگان م  شوی. یر سایمان موری مطالعاه  باا 
توجه به فیاور  محور بوین  ارائه خمما  جمیم و ناوآور  یر خامما   
نیایمیم یاشرن راهبریها  موثر میابع انسان  و اخلاق حرفه ا  کارکیاان 

باشم. یر تحقی  حاضر نشان یای  شم که ممیریت راهباری  میاابع م  
انسان  و اخلاق حرفه ا  کارکیاان باا ناوآور  یر خامما  رابطاه یاری. 
بیابراین سایمان یفاع  موری مطالعه  برا  یاشارن ناوآور  یر خامما  
بایسر  بر ممیریت راهبری  میابع انساان  و ابعاای آن و هام چیاین بار 

 کارکیان  اهرنام ویژ  یاشره باشم.  اخلاق حرفه ا 
 

 های اخلاقیملاحظه
با توجه به ملاحظه ها  اخلاق  و محرمانه بوین  پژوهشگران با توجه به 
تعهم اخلاق  به سایمان مربووه  ای ذکر نام سایمان یر پژوهش خوییار  

 ننوینم. 
 

 سپاسگزاری
سایمان  پژوهشگران بر خوی لایم م  یانیم ای کلیه پرسین یحنریش

مربووه که ما را یر انجام پژوهش یار  رسانمنم  کنال تقمیر و تشیر را 
 به عنن آورنم. 
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 هنام واژه
1. Services  خمما 

2. Behavior رفرار 

3. Product محصول 

4. Innovation  نوآور 

5. Strategic human resource management 

 ممیریت راهبری  میابع انسان 
6. Performance عنلیری 

7. Values اریش ها 

8. Principles اصول 

9. Professional Ethics  اخلاق حرفه ا 

10. Responsibility  مسئولیت پذیر 

11. Competitiveness  برتر  جوی  و رقابت ولب 

12. Honesty صماقت 

13. Social norms  هیجارها  اجرناع 

14. Justice   عمالت 

15. Loyalty  وفایار 
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