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 .1مقدمه

معموالً سیستمهای مدیریت منابع انسانی فعلی در طراحی ،بیشتر عوامل وظیفهای را
موردتوجه قرار میدهند .در این دیدگاه بیشتر ،عوامل فنی موردتوجه قرار میگیرد و توجه اندکی
به عوامل انسانی و محیطی میشود .رفتارهای وظیفهمحور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به
وظایف فنی افراد اشاره دارند .این رفتارها معموالً در مشاغل مختلف یک سازمان متفاوت هستند
و معموالً این رفتارها همان وظایفی هستند که انجام درست آنها برای کارکنان پاداش به ارمغان
خواهد آورد .تفاوت در رفتارهای وظیفهای معموالً به خصوصیات فردی چون دانش ،مهارت و
تواناییهای حرفهای فرد برمیگردد؛ از سوی دیگر رفتارهای زمینهای به محیط اجتماعی،
روانشناختی و سازمانی که این اعمال فنی باید در آن شکل گیرند ،بازمیگردد ( Ahadzie, et
.)al., 2008
سازمانهای بسیاری علیرغم دستیابی به نیازهای فنی باز هم درنهایت با شکست مواجه
میشوند .علت این امر عدمپشتیبانی واقعی این سازمانها از کار واقعی است .منبع مشکل ازآنجا
ناشی میشود که رویکرد فناوریمحور به طراحی سیستم نمیتواند بهخوبی پیچیدگی روابط بین
سازمان ،افرادی که در فرایند کاری سازمان فعال هستند و سیستمی که این فرایندها را
دربرمیگیرد ،پوشش دهد (.)Baxter, 2011
اما فناوری عالوه بر موضوعهای انسانی که به همراه دارد ،میتواند بر محیطزیست (همچون
آلودگی هوا و رودخانهها) نیز اثراتی بگذارد .این موضوع توجه اقتصاددانان را به توسعه مفهوم
عوارض خارجی هدایت میکند .عوارض خارجی منفی فعالیتهای اقتصادی ،هزینههایی هستند
که معموالً در تصمیمگیریهای فنی سازمان نادیده گرفته میشوند؛ ولی در جای دیگری،
همچون هزینههای عمومی ،خود را نشان میدهد .چنین مالحظاتی محرکی برای توسعه مدل
اجتماعی ـ فنی است تا بهنوعی موضوعهای بومشناختی( 1محیطی) هم به آن اضافه شود
(.)Heller, 2001
سیستم منابع انسانی در ایران (بهخصوص در بخش دولتی) بیشتر بر ابعاد فنی تأکید دارد و
کمتر به موضوعهای بومشناختی و انسانی میپردازد (بررسی اجمالی قانون خدمات کشوری فعلی
نیز شاهدی بر این مدعا است)؛ بهعبارتدیگر ،بیشتر سیستمهای مورداستفاده در کشور ایران از
مدلهای مورداستفاده سایر کشورها برداشت شده (بیشتر کشورهای غربی و در بعضی موارد
مدلهای ژاپنی) و توجه اندکی به بومیسازی این سیستمها شده است (میرسپاسی.)1383 ،
نتیجه این رویکردها در رضایت شغلی ،عملکرد و بهرهوری پایین نیروی کار در بخش دولتی
بهخوبی مشخص است (قیتانی و همکاران1389 ،؛ سازمان ملی بهرهوری ایران.)1388 ،
1. Ecology
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اکنون در طراحی سیستم منابع انسانی ،سه زیرسیستم فنی ـ اجتماعی و بومشناختی
(محیطی) وجود دارد که این زیرسیستمها علیرغم مستقلبودن (هیچیک جزئی از دیگری
نیست) با یکدیگر در ارتباط هستند .زیرسیستمهای اشارهشده همواره همسو و سازگار نیستند و
نمیتوان در آن واحد آنها را حداکثر ساخت؛ زیرا حداکثرسازی هر یک از این زیرسیستمها به
معنای بیتوجهی به زیرسیستمهای دیگر است؛ بنابراین همانطور که هلر )2001( 1اشاره میکند
باید بهدنبال یافتن ترکیب بهینهای از این زیر سیستمها بود تا بتوان نتیجه دلخواه از ترکیب آنها
بهدست آورد .اکنون سؤال اصلی این است که چه ترکیب بهینهای از زیرسیستمهای فنی،
2
اجتماعی و بومشناختی در سیستم مدیریت منابع انسانی میتواند به بیشترین عملکرد موردانتظار
منجر شود .درنتیجه چنین بهینهسازیای ،یک هارمونی مناسب حاصل خواهد شد که این
هارمونی در طراحی ،در دیدگاههای پستمدرن به طراحی سازمان ،موردتأکید قرار گرفته است
( .)Hatch, 1997بر مبنای مطالب مطرحشده پژوهشگران در این مطالعه بهدنبال پاسخ به این
سؤال هستند که مدل مناسب مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران با رویکرد اجتماعی -
فنی و بومشناختی کدام است؟ بهطور مشخص به دنبال این هستند که بدانند استفاده از چه
ترکیب بهینهای از عوامل فنی ـ اجتماعی و بومشناختی در طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی
میتواند عملکرد نیروی انسانی دولت را بهینه کند؟ درواقع نوآوری این پژوهش در سه زمینه
مطرح است :معرفی مفهوم جدید سرمایه بومشناختی در مبانی نظری سازمانی ،توسعه مدل
اجتماعی فنی به اجتماعی ـ فنی و بومشناختی و استفاده این مدل در طراحی سیستم مدیریت
منابع انسانی.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

یک سازمان برای بقا باید به یک ترکیب درونی مناسب دست یابد؛ بهگونهای که کلیه اجزای
آن بتوانند بهخوبی در کنار هم عمل کنند .تنها در سایه چنین ترکیبی است که سازمان میتواند
در محیط تجاری که در آن فعالیت میکند به راه خود ادامه دهد ) .(Galbraith, 1995بر مبنای
اصول اجتماعی ـ فنی ،زمانی میتوان به یک سیستم اجتماعی فنی منسجم دست یافت که
ساختارها ،سیستمها و فناوریهای سازمان که تشکیلدهنده فرایندهای داخلی هستند ،بتوانند با
محیط بیرونی به ترکیبی کارا دست یابند ( .)Pasmore, 1988به دالیل تاریخی متعدد ،کار با
مدل اجتماعی فنی تقریباً بر سطح خرد سازمانی تمرکز میکرد .نیاز به مفهومسازی مدل در
سطوح باالتر همیشه در پژوهشهای امرلی و تریست )1965( 3بحث شده است؛ ولی مباحث
1. Heller
2. Expected Performance
3. Emery & Trist
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آنها همیشه در سطوح پایین سازمانی باقی ماند .بااینحال این حقیقت که آنها رویکرد
سیستمهای باز موردنظر برتاالنفی )1950( 1را مدنظر قرار دادهاند ،نشان میدهد که همواره به
دنبال قبول پارادایم جدیدی در جهت سیستمهای بازتر بودهاند .تریست ( )1981در کتاب «تکامل
دستگاههای اجتماعی فنی» اینگونه اشاره میکند:
«در رشته اجتماعی فنی بهعنوان یک کل ،مبنای دانش بهخوبی توزیع نشده است .بیشتر به
دستگاههای کاری اولیه و چگونگی هماهنگی سازی مناسب آنها با ماشینآالت جدید پرداخته
شده است .کمتر درباره تغییر جهت به سمت استقرارهای کاری جدید ،دانشی وجود دارد .حتی
کمتر درباره فرایندهای اجتماعی فنی در سطح کالن اجتماعی میدانیم .باید ارتقا به چنین سطوح
کالنتری مدنظر قرار گیرد (ص .»)50
در سالهای اخیر دولتهای مدرن تغییرات زیادی را در وظایف و مسئولیتهایشان تجربه
کردهاند .در بستر تغییریافته امروزی نقش اداره امور دولتی در عملیکردن اهداف دولت بسیار
حیاتیتر شده است؛ بنابراین نظریهها و مدلهای اداری برای درک این موضوع بسیار مهمتر
شدهاند .رویکرد بومشناختی به مطالعه اداره امور زمانی مطرحشده که مشخص شد استفاده از
روشهای غربی برای سازمانهای کشورهای جهان سوم مناسب نیست (.)Riggs, 1961
اداره امور وظیفهای نیست که جدای از محیط اتفاق بیفتد .بر محیط تأثیر میگذارد و از آن
تأثیر میپذیرد .درک پویاییهای فرایند تعامل بین این دو موجودیت برای درک اداره امور
ضروری است .این رویکرد با نام «رویکرد بومشناختی» مطرح است .بومشناختی ،واژهای است که
از زیستشناسی گرفته شده است .زیستشناسی علمی است که به رابطه بین موجودات زنده و
محیطشان مربوط میشود .این علم به مطالعه تأثیر متقابل موجودات زنده و محیط اجتماعی و
فیزیکی آنها میپردازد و بهدنبال پاسخ به این سؤال است که چگونه یک موجود زنده و
محیطش به تعادلی برای بقا میرسند .به اعتقاد گاوس ،)1947( 2تالش برای مرتبطکردن وظایف
دولت به محیط امری ضروری است .چشماندازها و پیشینههای مختلفی که در دیدگاههای
تحلیلگران مختلف در بررسی وظایف دولت وجود دارد ،نیاز به بررسی وظایف دولت بر مبنای
تغییراتی که در محیطشان رخ میدهد را مشخص میکند؛ تغییراتی که باعث میشود از دولت
بهعنوان ابزاری برای حفاظت و تنظیمکننده عمومی استفاده کرد .پس تنها نباید به دولت به
چشم یک ابزار چپاول ،تنظیمکننده اقتصاد یا حزب یا ماشین اجرایی نگریست؛ هرچند که دولت
میتواند هر یک از این نقشها را ایفا کند .دولت همچنین میتواند تنظیمکننده تغییرات محیطی
باشد که برخورد با آنها از عهده بخش خصوصی بهتنهایی برنمیآید و نیاز به پاسخ عمومی دارد
(.)Hughes, 1392
1. Bertalanffy
2. Gaus
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معموالً در علوم اجتماعی وقتی از چارچوب سیستمهای باز استفاده میشود ،رابطه سازمان و
محیط رابطهای یکطرفه در نظر گرفته میشود و به تأثیر محیط بر سازمان تمرکز دارد؛ اما زمان
آن رسیده است که به تأثیر سازمانها بر محیط نیز توجه شود .این مطلب بهخوبی در بحثهای
بسیار گسترده و مهم همایشها و سمینارهای بینالمللی درخصوص حفظ محیطزیست که هر
روز به تعداد آنها اضافه میشود ،مشهود است؛ بنابراین در گسترش مدل اجتماعی ـ فنی به مدل
سهوجهی باید تأثیر فناوری درونی سازمان را بر دنیای بیرونی آن در نظر گرفت ( Heller,
 .)2001چون حفاظت از منابع محیطی یکی از وظایف دولتها بهحساب میآید ( Hughes,
 )1392توجه به این موضوع در دولت و سازمانهای تابعه آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ازآنجاکه در این پژوهش بوم سازمان بهعنوان یکی از سرمایههای آن در نظر گرفته شده است،
حفظ و ارتقای این سرمایه ،یکی از عوامل مهم در طراحی بهحساب میآید .این به آن معنا است
که بوم سازمان در این پژوهش نهتنها یک منبع محدود که باید در رقابت بین سازمانها هر چه
بیشتر مورد بهرهبرداری قرار بگیرد نیست ،بلکه بخشی از سازمان است و باید در قبال آن
پاسخگو باشد (.)Hughes, 1392; hatch, 1997
همانطور که تشریح شد در ارتقای سطح مدل اجتماعی ـ فنی از سطح طراحی شغل به
سطح طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی و همچنین توسعه این مدل به اجتماعی ـ فنی و
بومشناختی ،سه زیرسیستم وجود دارد که در طراحی سیستم منابع انسانی موردنظر باید در نظر
گرفته شوند .زیرسیستمهای موردبحث هریک حاوی منابعی هستند که میتوانند بهعنوان ورودی
سیستم مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شوند .برای مثال ،منابع فنی سازمان در بُعد نیروی
انسانی عبارت است از :نیروی کار مجرب ،تحصیلکرده و بادانش؛ همچنین منابع اجتماعی آن
عبارت است از :چگونگی کمیت و کیفیت ارتباطات بین این افراد و همچنین ارتباط آنها با
بیرون از سازمان به لحاظ انسانی و اجتماعی و درعینحال در بُعد بومشناختی عبارت است از:
موقعیتی که سازمان در تعامل با بوم خود کسب میکند و به سازمان امکان میدهد که بهعنوان
یک نقشآفرین مهم در محیط خود عمل کند .عواملی همچون قدمت ،اندازه ،فرهنگ و موقعیت
اقلیمی که در آن واقع شده است را میتوان ازایندست شمرد؛ بنابراین در پژوهش حاضر ،منابع
فنی سازمان در بُعد سیستم منابع انسانی« ،سرمایه انسانی» ،منابع اجتماعی آن« ،سرمایه
اجتماعی» و درنهایت منابع بومشناختی سازمان« ،سرمایه بومشناختی» آن در نظر گرفته شده
است که در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود.
سرمايه انسانی .نظریه سرمایه انسانی بیان میدارد که دانش افرادی را میسازد که تواناییهای
شناختی آنها افزایشیافته و این افراد پتانسیل کارایی و بهرهوری باالتری در اختیار سازمان قرار
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میدهند ( .)Schultz, 1959; Becker, 1975; Davidson & Honig, 2003آدام،)2009( 1

سرمایه انسانی را «دانش جمعی ،مهارتها ،تواناییها و خصوصیاتی از کارکنان و مدیران سازمان
که برای کسب مزیت رقابتی ظرفیتسازی میکند» تعریف کرده است.
در این پژوهش ابعاد سرمایه انسانی بکر ،)1975(2شامل تحصیالت رسمی ،تجربه و یادگیری
حین شغل ،و همچنین تحصیالت غیررسمی ،مانند دورههای آموزشی خاص که تقریباً موردتوافق
بیشتر صاحبنظران است بهعنوان ابعاد سرمایه انسانی در نظر گرفته شده است.
سرمايه اجتماعی .سرمایه انسانی از قابلیتهای افراد نشأت میگیرد؛ درحالیکه سرمایه
اجتماعی مربوط به روابط میشود ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1991برخالف سایر اقالم
سرمایه ،سرمایه اجتماعی ذاتاً در ساختارهای اجتماعی وجود دارد ( ،)Coleman, 1998نامشهود
بوده و بهسختی قابلاثبات است .الندری ،)2002( 3شش شاخص برای سرمایه اجتماعی بیان
میکند که عبارتاند از :شبکه کسبوکار ،شبکه اطالعاتی ،شبکه پژوهشی ،داراییهای مشارکتی،
داراییهای رابطهای و داراییهای اعتماد.
سرمايه بومشناختی .به اعتقاد کریستوف ،)1996( 4عملکرد فرد تابعی از محیط و فرد است و
فرد و محیط باید با یکدیگر تطبیق یابند .ازآنجاکه هدف اصلی سازمانها در طراحی سیستمهای
منابع انسانی ارتقای عملکرد کارکنانشان است ( ،)Guan & Frenkel, 2017تطبیق فرد و
محیط در طراحی سیستم منابع انسانی اهمیت مییابد .این تطبیق روشهایی را دربرمیگیرد که
5
شامل هماهنگساختن فرد با شغل ،گروه ،سازمان یا حرفهاش میشود ( .)Iplik, 2010بارترام
( )2011بوم سازمان را از عوامل تعیینکننده در طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی میداند ،او
بهطور خاص بر ترکیب جمعیتی بوم تأکید دارد ()Yaozhong, et al., 2005؛ زیرا همواره بوم
کشورها و سازمانها عاملی موردرقابت بوده و کمتر به حفظ و احیای آن بهعنوان یک سرمایه
ارزشمند پرداخته شده است .به اعتقاد مایکل ،)2005( 6بهطورکلی سرمایه بومشناختی سازمانی از
دو جنبه قابلبررسی است :جنبه طبیعی و جنبه انسانی .جنبه طبیعی عواملی همچون میزان
فضای سبز ،آبوهوای مصرفی و چشمانداز سازمان را دربرمیگیرد .از بُعد انسانی در پژوهشهای

1. Adam
2. Becker
3. Landry
4. Kristof
5. Bartram
6. Michael
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بومشناختی قدمت ،اندازه و طرح (ساختار) سازمانی بیشتر از سایر عوامل موردتوجه قرار گرفته
است.
1
دفت ( )1384عالوه بر عوامل باال به عواملی همچون فرهنگ و استراتژی سازمان نیز اشاره
کرده است .در اینجا منظور از سرمایه بومشناختی منابع سازمانی همچون فرهنگ ( & Rees
 ،)Smith, 2017قدمت ( ،)Rutherford, et al., 2003; Aldrich & Longton 2014ساختار
( ،)Harten, et al. 2017اندازه ( Harten, et al., 2017, Tzabbar, Tzafrir, Baruch

 )2017و اقلیمی ( )Brewster 1995; Cabral-Cardoso 2007است که در تعامل با بوم
سازمان میتواند در طراحی سیستم منابع انسانی تأثیرگذار باشد (.)Reino & Vadi, 2012
مديريت منابع انسانی .مدیریت منابع انسانی عبارت است از :نگرش استراتژیک و یکپارچه به
مدیریت باارزشترین داراییهای شرکت ـ یعنی کارکنان ـ که چه بهصورت فردی و چه در قالب
گروهی ،در تحقق اهداف سازمان ،سهیم هستند ( .)Armstrong, 1389سیستمهای منابع
انسانی بیش از انجام فعالیتهای منابع انسانی (بهمعنای دیدن فعالیتهای منابع انسانی بهعنوان
مجموعهای از اجزای در تعامل در مقابل نگاه جداگانه به تکتک فعالیتهای منابع انسانی) بر
عملکرد تأثیرگذار هستند ( Huseli, 1995; Wright & Snell, 1998; Lengnick-Hall,
.)2009

در این پژوهش منظور از سیستم مدیریت منابع انسانی ،انجام سیستماتیک (نظاممند) وظایف
جذب و استخدام ،آموزش و بهسازی ،نگهداری و بهکارگیری (در بیشتر منابع بهعنوان وظایف
اصلی سیستم منابع انسانی بهشمار میروند) (میرسپاسی ،)1383 ،در چارچوب اجتماعی ـ فنی ـ
بومشناختی تعریفشده در مطالب قبلی است 14 .زیر وظیفه برای وظایف اصلی عبارتاند از:
برآورد نیروی موردنیاز یا مازاد ،پیشبینی روشهای تأمین نیرو ،انتخاب ،استخدام ،انتصاب،
مدیریت عملکرد ،آموزشوپرورش کارکنان ،جبران خدمت ،سالمت کارکنان ،بیمه و بازنشستگی،
خدمات رفاهی ،رهبری ،ارتباطات و انگیزش و جابهجایی ،ترک کار و انضباط است (میرسپاسی،
.)1383
مدل مفهومی .بر مبنای مقدمه مطرحشده ،مبانی نظری پژوهش و شاخصهای مهم
درنظرگرفتهشده در «قانون خدمات کشوری» مدل پژوهش بهصورت شکل  ،1نشان داده شده
است.

1. Daft
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شکل  .1مدل تحلیلی پژوهش

 .3روششناس پژوهش

هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحی مدل مدیریت منابع انسانی برای بخش دولتی ایران
است؛ بنابراین به لحاظ هدف توسعهای ـ کاربردی است؛ همچنین چون دادهها از خبرگان
جمعآوریشده از نوع پژوهشهای میدانی ـ کیفی محسوب میشود و درعینحال بهاینعلت که
دادههای جمعآوریشده بهوسیله مدلهای ریاضی و کمی تحلیل شده ،پیمایشی است؛ بنابراین
ازآنجاکه هم از روشهای کمی و هم کیفی برای انجام کار استفاده شده است ،روش پژوهش از
نوع تلفیقی است.
این پژوهش برای سازمانهای دولتی ایران انجام شده است .در اینجا دولت بهمعنای قوه
مجریه و سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه آن بهکار رفته است .بهمنظور رسیدن به اهداف
پژوش و پاسخ به سؤالهای مطرحشده ،از نظرها و دیدگاههای گروه خبره استفاده شده است.
در این پژوهش برای بهدستآوردن گروه خبره از تکنیک گلولهبرفی استفاده شده است؛ به
این صورت که از خبره اول خواسته شد تا تعدادی فرد مطلع از موضوع را به پژوهشگر معرفی
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کند و همین سؤال از خبره دوم پرسیده شد و این فرایند تا جایی که اسامی خبرگان تکراری شد
ادامه یافت .معیار اصلی در انتخاب خبرگان غیر از معرفی توسط دیگر خبرگان ،داشتن مدرک
دکتری در مدیریت منابع انسانی و همچنین دارابودن سابقه پژوهشی در این زمینه و یا سابقه
اجرایی در پُست مدیریتی مرتبط با منابع انسانی در دستگاههای دولتی بوده است .در پایان از
میان جامعه خبرگان معرفیشده 10 ،نفر برای پاسخگویی به سؤالهای پژوهش ابراز تمایل
کردند و این گروه بهعنوان خبرگان پژوهش در نظر گرفته شدهاند.
ابزار اصلی جمعآوری دادهها ،پرسشنامه است .برای طراحی پرسشنامه اصلی پژوهش ،ابتدا در
مورد شاخصهای استخراجشده از منابع نظری برای زیرسیستمهای اجتماعی ـ فنی و
بومشناختی (محیطی) با خبرگان پژوهش مصاحبه اولیه صورت گرفت و بعد از نظرخواهی از
خبرگان پرسشنامه اولیه طراحی شد .در این پرسشنامه ابعاد سرمایه انسانی بکر 1شامل تحصیالت
رسمی (از دیپلم تا دکتری) ،تجربه (از بدون تجربه تا باتجربه باالتر از پنج سال) و تحصیالت
غیررسمی (دورههای مرتبط،نیمه مرتبط و غیر مرتبط با شغل) بهعنوان سؤالهای مربوط به
سرمایه انسانی ،ابعاد ششگانه الندری ،شامل شبکه کسبوکار ،شبکه اطالعاتی ،شبکه پژوهشی،
داراییهای مشارکتی ،داراییهای رابطهای و داراییهای اعتماد بهعنوان گویههای مربوط به
سرمایه اجتماعی و برای بُعد بومشناختی ،عواملی همچون قدمت ،فرهنگ ،اندازه ،ساختار،
استراتژی و اقلیم سازمان در نظر گرفته شد؛ همچنین زیروظایف برآورد نیروی موردنیاز یا مازاد،
پیشبینی روشهای تأمین نیرو ،انتخاب ،استخدام ،انتصاب ،مدیریت عملکرد ،آموزشوپرورش
کارکنان ،جبران خدمت ،سالمت کارکنان ،بیمه و بازنشستگی ،خدمات رفاهی ،رهبری ،ارتباطات
و انگیزش و جابهجایی ،ترک کار و انضباط بهعنوان وظایف و کارکردهای مدیریت منابع انسانی
لحاظ شده است.
با توجه به  14زیروظیفه منابع انسانی موردنظر و همچنین عوامل ذکرشده برای
زیرسیستمهای اجتماعی ( 6عامل) ،فنی ( 4عامل) و بومشناختی ( 7عامل) پرسشنامه قابلارائه به
خبرگان حاوی  238سؤال میشد و برای سادگی پاسخگویی ،پرسشها در قالب یک ماتریس
کلی مطرح شد .سطور ماتریس یادشده به عوامل فنی ـ اجتماعی و بومشناختی اختصاص یافت و
زیروظایف مدیریت منابع انسانی در ستونهای ماتریس قید شد .در اینجا هر عنصر ماتریس
اهمیتی است که عامل بومشناختی متناظر با آن در زیروظیفه منابع انسانی موردنظر داشته است.
برای ارزشگذاری عناصر ماتریس از طیف پنج گزینهای لیکرت 2استفاده شد.

1. Becker
2. Likert SCALE
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بهمنظور جمعبندی نتایج و دسترسی به مطمئنترین توافق گروهی ،درباره تأثیر زیرسیستمها
بر وظایف با رویکرد بیشینهسازی عملکرد و اخذ بازخورد مناسبتر ،از روش دلفی استفاده شد.
یکی از بخشهای مهم دیگر پژوهش حاضر ،تخمین میزان نقش هر یک از وظایف مدیریت
منابع انسانی در عملکرد بود که شرح این بخش به علت فرایند پیچیده و طوالنی که استفاده
شده است در مقالهای جداگانهای مطرح شده است (قیتانی و همکاران .)2013 ،الزم به توضیح
است که برای بررسی این موضوع از روش تحلیل شبکه 1استفاده شده است.
فرآيند مدلسازی رياضی .از استخراج اطالعات فرآیندهای قبلی ،سه نوع داده به شرح زیر
بهدست میآید:
 .1اهمیت هر یک از زیر شاخصهای سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و بومشناختی در وظایف
مدیریت منابع انسانی که از این دادهها بهعنوان ضریب هر یک از متغیرها در تابع هدف استفاده
میشود ( 𝑗 𝑖𝐶)؛
 .2سهم هر یک از وظایف مدیریت منابع انسانی در عملکرد نیروی انسانی در بخش دولتی که
بهعنوان اعداد سمت راست متغیرهای مربوط به وظایف منابع انسانی استفاده میشود ( 𝑗𝑏)؛
 .3اهمیت کلی هر یک از زیرشاخصها که بهعنوان اعداد سمت راست محدودیتهای سرمایه
انسانی ،اجتماعی و فنی بهکار میروند .این دادهها بهصورت کلی در جدول  ،1نشان داده شدهاند
( 𝑖𝑏).
با توجه به دادههای بهدستآمده مدل کلی بهینهسازی بهصورت تابع هدف و انواع
محدودیتها به شرح زیر است:
𝑀𝑎𝑥𝑍 = 𝐶11 𝑋11 + 𝐶12 𝑋12 + ⋯ + 𝐶1 14 𝑋1 14 + 𝐶21 𝑋21 + ⋯ + 𝐶16 14 𝑋16 14

محدوديتها .2شامل محدودیتها و سیاستهای مختلفی است که بهمنظور تحقق تابع هدف
با استفاده از متغیرهای تصمیم در نظر گرفته میشود .محدودیتها به شرح زیر هستند:
محدودیتهای مربوط به مدیریت منابع انسانی
𝑋11 + 𝑋21 + ⋯ + 𝑋16 1 ≤ 𝑏15
… 𝑋12 + 𝑋22 + ⋯ + 𝑋16 2 ≤ 𝑏16
… 𝑋114 + 𝑋2 14 + ⋯ + 𝑋16 14 ≤ 𝑏30

)1. ANP (analytical network process
2. Constraints
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محدودیتهای مربوط به شاخصهای زیرسیستمهای فنی ،اجتماعی و بومشناختی (محیطی):
𝑋11 + 𝑋12 + ⋯ + 𝑋1 14 ≤ 𝑏1
𝑋21 + 𝑋22 + ⋯ + 𝑋2 14 ≤ 𝑏2
… 𝑋31 + 𝑋32 + ⋯ + 𝑋3 14 ≤ 𝑏3
… 𝑋16 1 + 𝑋16 2 + ⋯ + 𝑋16 14 ≤ 𝑏14

و محدودیتهای صفر و یک
جدول  .1نتایج نهایی نظرهای خبرگان

 .4نتايج
1

بعد از بررسی مدل نهایی و حل مدل از طریق نرمافزار لینگو (ورژن  )9نتایج پژوهش بهشرح
جدول  ،2است.

1. LINGO
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جدول  .2نتایج برنامهریزی خطی صفر و یک

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

سرمایههای انسانی ـ اجتماعی و بومشناختی هر سازمان ،سرمایههای اصلی سازمان هستند و
به لحاظ منطقی هر سازمانی باید سعی کند تا بیشترین استفاده را از همه داشتههای خود بکند؛
بااینحال استفاده از این داشتهها را نمیتوان بهصورت همزمان بیشینه کرد؛ زیرا توجه بیشازحد
به یکی از آیتمها میتواند به بیتوجهی به دیگری منجر شود؛ بنابراین باید به ترکیب بهینهای از
این عوامل دست یافت تا بتوان به بهترین وجه از داشتههای سازمانی و در خدمت منافع سازمان
استفاده کرد .در این قسمت سعی شده است که مصادیق یافتههای پژوهش در مواد قانون
خدمات کشوری آورده شود و درضمن مشخص شود که در چه قسمتهایی انعطاف الزم در
قانون وجود دارد و با چه قسمتهایی برخورد خشکتری شده است یا اساساً چه موضوعهایی با
توجه به نتایج در قانون بهاندازه کافی مدنظر قرار نگرفته است.
در وظیفه برآورد نیروی موردنیاز یا مازاد شاخصهای تحصیالت ،تجربه ،اندازه سازمان،
ساختار سازمان و استراتژی سازمان مهم در نظر گرفته شدهاند .از میان شاخصهای یادشده
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تحصیالت و تجربه در ماده  70قانون خدمات کشوری موردتوجه قرارگرفته و عوامل مهم دیگر
با پیشنهاد دستگاه اجرایی قابلانجام است؛ بنابراین انعطاف الزم در قانون وجود دارد.
درزمینه پیشبینی روشهای تأمین یا تعدیل عوامل پراهمیت شبکه اطالعاتی ،تجربه،
استراتژی و ف رهنگ سازمان هستند که در قانون خدمات کشوری به شبکه اطالعاتی (ماده  )55و
تجربه (ماده 54؛ بند الف) پرداخته شده است و سایر موارد را سازمان میتواند در طراحی لحاظ
کند (بنابراین انعطاف وجود دارد).
شاخصهای موردتوجه در وظیفه انتخاب عبارتاند از :شبکه اطالعاتی ،تجربه ،موقعیت
جغرافیایی ،فرهنگ سازمان ،تحصیالت رسمی ،استراتژی سازمان ،شرایط آبوهوایی و قدمت
سازمان که در قانون خدمات کشوری در «ماده  »55به شبکه اطالعاتی و در «ماده 42؛ بند و»
به تحصیالت رسمی توجه شده است و ازآنجاکه دقیقاً در متن قانون قید شده است ،شرط
انتخاب ،پذیرش در آزمون عمومی یا آزمونهای خاص است سایر مواد میتواند در قالب
آزمونهای ذکرشده لحاظ شود.
شاخصهای مهم در وظیفه استخدام از دید خبرگان دارایی مشارکتی ،تجربه ،تحصیالت
رسمی ،استراتژی سازمان و فرهنگ سازمان در نظر گرفته شده است که در «ماده 42؛ تبصره
« ،»2ماده 42؛ بندهای ب ،ح ،ط» به فرهنگ و «ماده 42؛ بند و» ،بهترتیب به استراتژی و
فرهنگ سازمان و تحصیالت رسمی توجه شده است؛ درعینحال در موارد ذکرشده انعطاف قانون
پایین است و تقریباً شرایط همه سازمانها یکسان در نظر گرفته شده است که اندکی جای تأمل
دارد.
شاخصهای موردتوجه در انتصاب عبارتاند از :اندازه سازمان ،شرایط آبوهوایی ،استراتژی
سازمان ،تحصیالت رسمی ،فرهنگ سازمان ،دارایی مشارکتی و تجربه که از میان آنها در قانون
خدمات کشوری در «ماده  »53به تحصیالت رسمی و تجربه و در «ماده  »54به فرهنگ
سازمان توجه شده است؛ البته اگر جلسههای کاری و حرفهای جزو شایستگیهای کارمند در نظر
گرفته شود در «ماده  »53به دارایی مشارکتی نیز اشاره شده است.
درزمینه مدیریت عملکرد ،شاخصهایی همچون دارایی رابطهای ،دارایی مشارکتی ،قدمت
سازمان ،شبکه اطالعاتی ،تجربه ،موقعیت جغرافیایی ،اعتماد ،شبکه بازرگانی ،مؤسسههای
پژوهشی و مشاورهای ،فرهنگ سازمان ،تحصیالت رسمی ،استراتژی سازمان ،ساختار سازمان،
شرایط آبوهوایی و اندازه سازمان مهم در نظر گرفته شدهاند .در فصل یازدهم قانون در سه ماده
 81و  82و  ،83بهطورکلی به این موضوع پرداخته شده و تعیین شاخصها و معیارها بیشتر به
سازمانها واگذار شده است و سازمانها باید نظام مدیریت عملکرد متناسب را طراحی کنند و
دستگاهها باید بر آن نظارت داشته باشند.
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شرایط آبوهوایی ،تحصیالت رسمی ،تجربه ،تحصیالت غیررسمی ،فرهنگ و استراتژی
سازمان از عوامل مهم در آموزشوپرورش کارکنان در نظر گرفته شده است که در این میان در
«ماده  »58به سه شاخص تجربه تحصیالت رسمی و غیررسمی توجه شده است؛ البته هر
سازمان میتواند با توجه به شرایط خاص خود ،سایر موارد آورده شده را لحاظ کند (انعطاف وجود
دارد).
در وظیفه جبران خدمت ،طبق نظر خبرگان قدمت ،شبکه اطالعاتی ،استراتژی ،موقعیت
جغرافیایی ،شرایط آبوهوایی ،شبکه بازرگانی ،مؤسسههای پژوهشیی ،فرهنگ سازمان،
تحصیالت رسمی ،تجربه ،تحصیالت غیررسمی ،اعتماد ،اندازه سازمان ،ساختار سازمان و دارایی
مشارکتی باید موردتوجه قرار گیرند .در قانون ،مواد  64و  75بهطورکلی و ماده  66بهطور خاص
به شاخصهای تحصیالت غیررسمی و رسمی و تجربه پرداخته است و در «ماده 68؛ بند الف»
به موقعیت جغرافیایی و شرایط آبوهوایی توجه شده است؛ ولی برای سایر موارد موضوع خاصی
در قانون دیده نشده و درضمن انعطاف چندانی نیز وجود ندارد و برای همه موارد سقف قانونی
خاصی در نظر گرفته شده است.
شاخصهای موقعیت جغرافیای ،فرهنگ سازمان ،شرایط آبوهوایی و استراتژی سازمان در
وظیفه سالمت کارکنان مهم در نظر گرفته شده است و ازآنجاکه در «ماده  »68اشاره شده است،
سازمانها موظف هستند محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی را برای کارکنان
خود فراهم کنند .میتوان گفت که سازمانها میتوانند موارد مورداشاره را با توجه به شرایط
سازمان خود فراهم کنند (انعطاف وجود دارد).
در وظیفه بیمه و بازنشستگی شاخصهای موقعیت جغرافیایی ،تجربه ،فرهنگ سازمان،
استراتژی سازمان و شرایط آبوهوایی مهم در نظر گرفته شدهاند .در «ماده  »85در مورد بیمه
تأکید شده است که همه کارکنان باید از شرایط یکسانی برخوردار باشند .درزمینه بازنشستگی در
فصل سیزدهم و تحتعنوان «تأمین اجتماعی» بهطور کامل به موضوع پرداخته شده است و
تقریباً مطالبی که در اینجا دیده میشود نیز در آن جای دارد.
شاخصهای مهم در وظیفه خدمات رفاهی قدمت سازمان ،اندازه سازمان ،فرهنگ سازمان،
استراتژی سازمان و شرایط آبوهوایی در نظر گرفته شده است .در «ماده 87؛ تبصره  »2بیان
شده است که سازمان در شرایط آبوهوایی خاص میتواند ساعات کاری را تغییر دهد؛ ولی به
موارد دیگر اشاره نشده است؛ درعینحال این انعطاف وجود دارد که سازمان بتواند با توجه به
شرایط خاص خود اقدام به ارائه خدمات رفاهی مناسب کند؛ بااینحال در این زمینه انعطاف نسبی
وجود دارد.

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد ...

71

درزمینه رهبری شاخصهای دارایی اعتماد و استراتژی سازمان باید موردتوجه قرار گیرند .رهبری
در هر سه شاخص اعتماد بینفردی ،فرد و سازمان و فرد و سازمانهای مرتبط از اهمیت باالیی
برخوردار است و در استراتژی کوچکسازی باید به این وظیفه نیروی انسانی توجه ویژه کرد.
درزمینه ارتباطات و انگیزش ،مهمترین شاخص استراتژی سازمانی است و در این شاخص
زیرشاخصهای استراتژی کوچکسازی و توسعهای دارای بیشترین اهمیت هستند .در وظیفه
جابهجایی و انضباط و ترک کار شرایط آبوهوایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در این
زمینه باید در سازمانهایی که در شرایط آبوهوایی نامناسبی قرار دارند توجه بسیار باالیی کرد.
تطبیق نتایج بهدستآمده با قانون خدمات کشوری مشخص میکند که بستر قانونی مناسب
برای مدنظرقراردادن بسیاری از نتایج پژوهش حاضر وجود داشته است و درعینحال انعطاف
قانونی در بعضی موارد این امکان را برای مدیران سازمانهای دولتی فراهم میکند که با توجه
به شرایط سازمان خود تصمیم مناسب را در طراحی سیستم منابع انسانی سازمان لحاظ کنند؛
بااینحال در بعضی از حوزهها ،بهخصوص جبران خدمت و استخدام ،عالوه بر اینکه بستر مناسب
در قانون دیده نشد ،انعطاف چندانی نیز وجود ندارد که البته با توجه به ماهیت حساس و
بحثبرانگیز این دو موضوع به نظر میرسد نیاز به پژوهشهای گستردهتر و اختصاصیتری در
این زمینهها باشد.
به علتمحدودیت زمان و منابع امکان اجرای مدل بهصورت عینی در سازمانهای دولتی
وجود نداشت؛ بنابراین به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود نتایج این پژوهش را بهصورت عینی
در سازمانهای دولتی آزمون کنند.
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