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مدلسازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در توسعه منابع انسانی بخش دولتی
استان کرمان در 1404
محسن ارسالن ،1رضا

واعظی*2

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،ایران ،تهران.
 .2گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،ایران ،تهران.
1

چکیده
هدف :برای توسعه منابع انسانی به مدل توسعه منابع انسانی نیاز است .در بسیاری از پژوهشها مدل از سوی پژوهشگر ارائه
میشود؛ اما نوع ارتباط بین متغیرها و نحوه تعامل آنها مشخص نیست .بدینمنظور هدف از این پژوهش ،تعیین متغیرهای
اثرگذار و اثرپذیر و شناسایی متغیرهای کلیدی در مدل توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :ازآنجاکه دادههای پژوهش بر اساس نظر خبرگان ایـن حـوزه گـردآوری شـده ،روش
پژوهش توصیفی ـ پیمایشی ا ست .جامعه آماری پژوهش را خبرگان منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان تشکیل میدهند
که هم در حوزه منابع انسانی مشغول به کار بوده و هم دارای تجربه کافی در بخش دولتی هستند .برای نمونهگیری از روش
نمونهگیری گلولهبرفی استفاده شد که تعداد  12نفر خبره در این پژوهش شرکت داشتند و دادههای حاصل از پرسشـنامه بـا
استفاده از تکنیک دیمتل فازی موردتحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش :یافته های حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر سیاست جذب و انتصاب درست ،اقـدامات مـدیریت
منابع انسانی ،رشد ارزشهای اخال قی ،نظام ارزیابی عملکرد ،اثربخشی ،رشد و توسعه فردی و اختصاص بودجه مناسب نقش
کلیدی در مدل توسعه منابع انسانی استان کرمان دارند؛ بهعبارتدیگر متغیرهای یادشده در شبکهای از روابط بـا متغیرهـای
هم مرحله خود از تعامل باالتری برخوردار هستند.
محدودیتها و پیامدها :در این پژوهش دسترسی به خبرگان توسعه منابع انسانی استان کرمان محدود بـود و شناسـایی
خبرگان تنها از طریق معرفان (روش گلولهبرفی) صورت گرفت.
پیامدهای عملی :سعی بر آن بود که مدل از وضوح و روشنی الزم برخوردار باشد تا جنبه اجرایی در بخش دولتـی اسـتان
کرمان برای تما می مدیران این استان را داشته باشد.
ابتکار یا ارزش مقاله :در این پژوهش همانطور که انتظار میرفت ،بـرای هـر اقـدام در حـوزه علـوم انسـانی ،نیـاز بـه
درنظرگرفتن متغیرهای متعدد است؛بهعالوه ،حضور متغیرهای متعدد ،درک نحوه ارتباط آنها را دشوار میکنـد کـه در ایـن
پژوهش کوشیده شد تا از طریق اتخاذ روش مناسب ،مدل از روشنی الزم برخوردار شود و از پیچیدگی بکاهد.
کلمات کلیدی :توسعه منابع انسانی ،عوامل اثرگذار و اثرپذیر ،استان کرمان ،بخش دولتی ،دیمتل فازی.
نوع مقاله :مقاله علمی.

تاریخ دریافت مقاله ، 1398/01/10 :تاریخ پذیرش مقاله. 1398/08/29 :
* نویسنده مسئول.
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 .1مقدمه
1

2

لئونارد نادلر نخستین شخصـی اسـت کـه اصـ الح «توسـعه منـابع انسـانی» را در انجمـن
آمریکایی آموزش و توسعه3در سال  1969م رح کرد ( .)Han et al, 2017توسعه منـابع انسـانی
بهعنوان حوزه ای عملی و م العاتی همواره دچار بحران هویت بوده اسـت .تـالش بـرای تعریـ
توسعه منابع انسانی بهعنوان یک حرفه و رشته اغلب موردبحث بوده است .تمرکز ایـن حـوزه بـر
آموزش و توسعه افراد است تا این افراد را برای شغل فعلی و آینده آمـاده سـازد ( Gaudet et al,
 .)2017ازآنجا که جهان در حال تغییر اسـت ،مفروضـات در خصـوص محـل کـار ،توسـعه افـراد،
سازمانها و جوامع در حال تغییر است ( .)McLagan, 2015به عقیده لی ( ،)2017در جهـانی بـا
منابع محدود4و سازمانهای بزرگ و کوچک ،افراد بـرای منفعـت بیشـتر الزم اسـت بـا یکـدیگر
همکاری داشته باشند ( .)Lee, 2017وظیفه پژوهشگران تنها ایجاد و بسط دانش و نظریه نیست؛
بلکه وظیفه آنان ارائه نظریههای عملی در جهان واقعی است؛ از طرفی مجریـان بایـد بداننـد کـه
پژوهشگران در تالش برای تسهیم دانش و تجربههای خود با آنان هستند و باید آنهـا را در حـل
مشکالت و مسائل توسعه منابع انسانی یاری رسانند (.)Wang, 2017
با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهشگران توسعه منابع انسانی باید پژوهشهایی انجام دهند کـه
قابلیت و کاربرد عملی داشته باشد .برای توسعه منابع انسانی نیاز بـه مـدل توسـعه منـابع انسـانی
است .در بسیاری از پژوهشها مدلهای ارائهشده بهدلیل آنکه در حالت انتزاع طراحی مـیشـوند،
قابلیت عملی آنها در هالـهای از ابهـام قـرار دارد .بـدینمنظـور هـدف از ایـن پـژوهش ،تعیـین
متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر و نیز شناسایی متغیرهای کلیدی در مدل توسعه منابع انسـانی بخـش
دولتی استان کرمان است تا این نقیصه برطرف شود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در گذشته سیستم مدیریت و مدیریت منابع انسانی آمریکا بهگونهای بود که آمریکاییهـا فکـر
میکردند بهترین شیوه و سبک مدیریت را دارند و این خود شکلی از اسـتعمار بـود (.)Lee, 2017
اندرسون ،)2017(5نقش مشارکت توسعه منابع انسـانی در هـدف و شـکل استانداردسـازی حـوزه
منابع انسانی را نشان داده است؛ بهعبارتی اگرچه پیامد چنین نقشـی بهوضـوح مشـخص نیسـت،
وجود حوزه توسعه منابع انسانی برای تشویق و انگیزه یادگیری و توسعه در س ح سازمان و فرد و
همچنین تعهد سازمانها برای عملکـرد پایـدار و فراگیـر الزم اسـت .هـین نشـانی از کـاهش در
1. Leaonard Nadler
)2. Human Resource Development (HRD
3. The American Society of Training and Development
4. Finite Resource
5. Anderson
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عناوین پژوهشی توسعه منابع انسانی وجود ندارد .بـهطـور عکـ  ،همـواره پژوهشـگران عنـاوین
جدیدی به این مفهوم میافزایند؛ ازاینرو آمادگی مناسب از هسته ،الگوها و تغییرات توسعه منـابع
انسانی برای مجریان و متخصصان توسعه منابع انسانی ارزشمند خواهد بود (.)Han et al, 2017
برای توسعه منابع انسانی الزم است همکاری بین دانشگاه و صنعت صـورت پـذیرد تـا هـر دو از
وجود آن نفع ببرند و این اقـدام بـهمنظـور ایجـاد پـل بـین پـژوهش و عمـل صـورت مـیگیـرد
(.)Gunasekaran, et al, 2017
درحالی که اقداماتی نظیر طراحی یادگیری و ایجاد تغییرات برای توسعه منابع انسـانی قـدیمی
هستند ،م العه توسعه منابع انسانی بهعنوان مفهومی پژوهشی ،جدید اسـت (.)Han et al, 2017
مجریان پژوهشگر توسعه منابع انسانی به یک ذهنیت1و نگرش2خاص نیـاز دارنـد .آنهـا بـر ایـن
باورند که مجریان پژوهشگر سه اصل باهوشبودن 3،شجاعبـودن4و بخشـندهبـودن5را دارا هسـتند
( .)Tyler & Lombardozzi, 2017بسیاری از پژوهشـگران معتقدنـد کـه در پـژوهش توسـعه
منابع انسانی ،فلسفه6نقـش بـارزی دارد .هـدف از پـژوهش فلسـفی توسـعه منـابع انسـانی ،درک
مناسب از جهان برای رسیدن به عمل مناسب در جهان است .پژوهش فلسفی بـه مـا در انتخـاب
بهتر کمک میکند .برای شناخت جهان ،فلسفه موضوعی کلیدی است؛ نه اینکه یک گزینه باشـد.
بهجای ایدههایی که ذهنی و ایدهآلیستی باشند ،فالسفه عملگرا بـر مشـکالت روزمـره زنـدگی و
ارائه راهحلی برای برطرفکردن آن تمرکز میکنند .عملگرایی 7،سیسـتمی از ایـدههـای کـاربردی
برای ارزیابی و یکپارچهکردن باورها و ارزشهای محیط فعِلی بشـر فـراهم مـیآورد ( & Korte
.)Mercurio, 2017
چهار ناحیه که مانع مجریان برای بهکاربردن پژوهش عملی میشود ،عبارتانـد از .1 :تفـاوت
زبان و فرهنگ؛  .2دستیابی به اطالعات؛  .3تفاوت طرحهای پژوهشی؛  .4موانع سـاختاری بـرای
همکاری .این تفاوتها در ذات سیستمها مخزن پراکندهای از مسـتندات ایجـاد مـیکنـد و اجـازه
تصمیمگیری شهودی بهجای تصمیمگیری مبتنی بر مدارک تجربـی ارائـه مـیدهـد؛ بـهعبـارتی
مجریان توسعه منابع انسـانی زبـان ،فرهنـگ ،شـیوه دسـتیابی ،طـرحهـای پژوهشـی متفـاوت و
ساختارهای متفاوتی نسبت به پژوهشگران این حوزه دارند (.)Packard, 2017

1. Mindset
2. Attitude
3. Be Smart
4. Be Brave
5. Be Generous
6. Philosophy
7. Pragmatism
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ارزیابی بستر فرهنگی و اجتماعی فرآیند توسـعه اسـتاندارهای منـابع انسـانی در بخـشهـای
مختل جهان نیاز است .توسعه منابع انسانی جزو علوم اجتماعی است و با علوم طبیعـی متفـاوت
است (.)Anderson, 2017
1
در حوزه توسعه منابع انسانی دو نوع رویکرد قـومنگـاری مبتنـی بـر تجربـههـای شخصـی و
جهانیسازی2وجود دارد که استفاده از هر یک در پژوهش توسعه منابع انسانی نتیجهبخـش اسـت.
رویکرد قومنگاری مبتنی بر تجربههای شخصی در درک شرایط خاص پژوهشگر و اقـداماتی کـه
او باید انجام دهد ،مؤثر است و رویکرد جهانیسازی به پژوهشـگر توسـعه منـابع انسـانی کمـک
میکند تا با بهاشتراکگذاشتن دانش در میان پژوهشگران این حوزه ،او را نسبت به ابهامـات آگـاه
سازد (.)Sambrook, 2017
با توجه به توضیحات باال باید اذعان کرد که در مفهوم توسعه منابع انسانی توجه و دقـت بـه
مواردی ضروری است .نخست ،توسعه منابع انسانی یک مفهـوم بسـترمحـور اسـت ( Packard,
3
 .)2017; Anderson, 2017; Sambrook, 2017دوم ،توسعه منابع انسانی یـک حـوزه عملـی
است ) .(Packard, 2017; Korte & Mercurio, 2017سوم ،مفاهیم این حوزه همـواره دچـار
تغییر است و پژوهشگر این حوزه باید از این تغییرات م لـع باشـد ) .(Han et al, 2017چهـارم،
پژوهشگر توسعه منابع انسانی هم نسبت به جنبههای نظری و هم نسـبت بـه جنبـههـای عملـی
آگاهی (شجاع و باهوش بودن) داشته باشد و در این مسـیر بـا دیگـر پژوهشـگران ایـن حـوزه در
ارتباط (بخشندهبـودن) باشـد ( & Gunasekaran, et al, 2017; Han, et al, 2017; Korte
;Mercurio, 2017; Tyler & Lombardozzi, 2017; Packard, 2017; Lee, 2017
.)Sambrook, 2017

مدل توسعه منابع انسانی استان کرمـان در بخـش دولتـی در شـکل  ،1مشـخص اسـت؛ امـا
ازآنجاکه هر یک از این متغیرها به نحو متفاوتی در پژوهش ایفای نقش میکنند ،باید روابـط بـین
آنها بررسی شود.

1. Autoethnographic
2. Globalization
3. Practical
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شکل  .1متغیرهای مدل توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان در ( 1404توضیح در پاورقی)

1

 .1مدل توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان در  1404توسط ارسالن و همکاران ( ،)1397تنظیم شده است .مدل
یادشده از طریق م العه مبانی نظری و پیشینه ،مصاحبه با خبرگان دانشگاه و دستگاههای اجرایی حاصل شده است .بهعبارتی
مدل شکل  ،1مقاله اول رساله دکتری پژوهشگر است که با عنوان «الگوی توسعه منابع انسانی در بخش دولتی استان کرمان
در  »1404در فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی چاپ بهار سال  1398منتشر شده است و در این مقاله ،بهعنوان ورودی
مقاله دوم در نظر گرفته شده است.
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 .3روششناسی

انجام پژوهش خوب به معنای انجام پژوهش با روش علمـی اسـت .ایـن عبـارت بـه معنـای
پیروی از یک مجموعه بنیادین از قواعد ،مقررات و رویکردها بهمنظور حل مسئله موردنظـر اسـت؛
چراکه بسیاری از پیشرفتهای صورتگرفته در علم بر اساس همـین قـوانین و مقـررات صـورت
میگیرد .پیروی از روشهای علمی بهمعنای نگریستن به مسئله پژوهش بـدون وجـود هـر گونـه
پاسخهای پیشداورانه و اندیشههای ازپیشتعیینشده است که این امر مستلزم پرهیز و اجتنـاب از
هر گونه جهتگیری و تمایل ذهنی است .پژوهشکردن به روش علمی میتوانـد دربـاره مسـائل،
سؤالها و ابهامات مختل صورت گیرد (.)McNabb, 2008
ازآنجاکه پژوهشگر دادههای خود را بر اساس نظر خبرگان این حوزه گردآوری مـیکنـد ،روش
پژوهش توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را خبرگان منـابع انسـانی اسـتان کرمـان
تشکیل میدهند .برای انتخاب خبرگان از نمونهگیری گلولهبرفـی اسـتفاده شـده اسـت کـه جـزو
روشهای غیر احتمالی نمونهگیری است .در روش نمونهگیری گلولهبرفی ،پژوهش از افـرادی کـه
خبرگان این حوزه هستند ،آغاز میشود و از آنها خواسته میشود ضمن تکمیـل پرسشـنامه سـایر
افراد صاحبنظر را در این حوزه معرفی کنند .این امر تا جایی ادامه مییابد کـه فـرد جدیـدی بـه
پژوهشگران معرفی نشود که در پژوهش حاضر درنهایت  12نفر از خبرگان منـابع انسـانی اسـتان
کرمان در تکمیل پرسشنامهها شرکت کردند .خبرگان منابع انسانی استان کرمان بیش از  10سال
سابقه کار در حوزه دولتی ،تجربه فعالیت در حوزه منـابع انسـانی بخـش دولتـی و تحصـیالت در
رشته مدیریت ،نه صرفاً منابع انسانی را داشتهاند .بهمنظور دستیابی بـه هـدف پـیش روی م العـه
حاضر ،متغیرهای مدل پژوهش در اختیار خبرگان گذاشته شد تـا در خصـوص ارتبـاط بـین آنهـا
اظهارنظر کنند .ازآنجاکه جستوجوی روابط بین متغیرهـا مـدنظر اسـت ،تکنیـک دیمتـل فـازی
روشی مناسب برای رسیدن به این هدف محسوب میشود.
تکنیک دیمتل فازی« .مؤسسه مموریال باتل »1روش دیمتل2را در پژوهشـی زیـر نظـر «هسـته
پژوهش زنو »3ابداع کرد .از مدل اولیه دیمتل برای دستیابی به شیوه برخورد مناسب بـا پدیـدههای
اختالفبرانگیـز در سـ ح جامعـه جهـانی نیـز اسـتفاده شـده اسـت .مزیـت برتـر ایـن مـدل در
تجزیهوتحلیل روابط علّی بین مجموعهای از متغیرهـا اسـت ) .(Gabus, 1973افـزون بـر ایـن،
تکنیک دیمتل بر اساس مقایسههای زوجی است و با بهرهمندی از قضاوت خبرگـان در اسـتخراج
عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظاممند به آنها با بهکارگیری اصول نظریه گـرافهـا ،سـاختار
1. Battelle Memorial Institute
2. DEMATEL
3. Zeno Research Center
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سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه بـا روابـط تـرثیر و تـرثر متقابـل ارائـه مـیدهـد؛
بهگونهای که شدت اثر روابط یادشده را بهصورت امتیاز عددی معین میکند .از این تکنیک بـرای
دریافت نظر خبرگان حوزه توسعه منابع انسانی استفاده شده است .خبرگان این حوزه در مقام یـک
متخصص صالحیت این را دارند که در خصوص روابط علّی این متغیرها اظهارنظر کننـد .مراحـل
اجرایی تکینک یادشده مبتنی بر روش استفادهشده توسط لین و وو ( ،)2008است کـه مراحـل آن
در ادامه تشریح میشود (.)Lin & Wu, 2008
مرحله نخست :طراحیی میاتریت تییمی گیری .بـرای سـنجش ارتبـاط و تـرثیرات میـان
شاخصهای موردبررسی ،ابتدا ماتری (شامل هدف و شاخصها) طراحـی شـده و ارتبـاط میـان
آنها نیز زوجی در نظـر گرفتـه مـی شـود .بـرای سـنجش میـزان تـرثیر عوامـل از یـک مقیـاس
پنجس حی استفاده شده است .اعداد مثلثی فازی متناظر با آن در جدول  ،1مشاهده میشـود کـه
مبتنی بر پیشنهاد لی ،)1999(1است:
جدول  .1کاربرد متغیرهای کالمی برای تعیین میزان ترثیر متغیرها
ارزش زبانی
()0/75 ،1 ،1
()0/5 ،0/75 ،1
()0/25 ،0/5 ،0/75
()0/00 ،0/25 ،0/5
()0/00 ،0/00 ،0/25

متغیر زبانی
ترثیر خیلی زیاد

)(VH

ترثیر زیاد
ترثیر کم )(L
ترثیر خیلی کم )(VL
بدون ترثیر )(No
)(H

مرحله دوم :تجمیع نظر خبرگان .پ از جمع آوری نظرهای خبرگان در خصوص میزان
ترثیرگذاری عوامل بر یکدیگر ماتری ارتباطات مستقیم (( )Zماتری  )n*nشکل میگیرد؛
سپ ماتری میانگین برای تجمیع نظرهای خبرگان با استفاده از راب ه  ،1محاسبه میشود.
( )1

)z P

(z 1  z 2 
Z 
P

بر اساس میانگین ماتری ها ،ماتری  Zبهدست مـیآیـد کـه «مـاتری فـازی ارتباطـات
مستقیم» نامیده میشود .در این ماتری اعداد فازی مثلثی هستند و درایـههـای ق ـر اصـلی بـا
توجه به اعداد فازی مثلثی ( )0,0,0خواهند بود.
1. Li
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 0 z 12

z
0
Z   21


 z n1 z n1

z 1n 

z 2n 


0 

مرحله سوم :نرماالیزکردن ماتریت ارتباطات مستقی فازی

در این مرحله ماتری نرماالیزشده ارتباطات مستقیم فازی را میتوان بر اسـاس راب ـههـای  2و
 ،3از ماتری ارتباطات مستقیم فازی بهدست آورد.
x 1n 

z 2n 


x nn 

()2
()3

 x 11 x 12

x
x 22
X   21


 x n1 x n1

l ij m ij u ij
,
) ,
r r r

(

z ij
r

X ij 

) r  max l i u ( nj 1u ij

مرحله چهارم :محاسبه ماتریت ارتباطات کلی فازی .این ماتری دارای درایههای فازی
است .بهمنظور محاسبه این ماتری از راب ههای  4تا  ،7کمک گرفته میشود .در اینجا  Iهمان
ماتری واحد است.

) x k
( )4
( )5
( )6
( )7

T  lim(x 1  x 2 
K 

l ij   x l  (I  x l )1
m ij   x m  (I  x m )1

u ij   x u  (I  x u )1

مرحله پنج  :ترسی نمودار علّی .گام بعدی بهدستآوردن مجموع س رها و ستونهای
ماتری  ̃Tاست .مجموع س رها و ستونها با توجه به راب ههای  8و  ،9محاسبه میشود.
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( )8
( )9

𝐷( = ̃
) 𝑖̃
𝐷
= [∑𝑛𝑗=1 𝑇̃𝑖𝑗 ]𝑛×1
𝑛×1
) 𝑖̃𝑅( = ̃𝑅
𝑛×= [∑𝑛𝑖=1 𝑇̃𝑖𝑗 ]1
𝑛×1

که ̃
𝐷 و ̃𝑅 بهترتیب ماتری  𝑛 × 1و 𝑛 ×  1هستند.
̃i − R
 )Dو راب ـه بـین شـاخصها ( ̃ i
̃i + R
در مرحله بعدی ،میزان اهمیت شـاخصها ( ̃ i
)D
̃i − R
 Dباشد ،شاخص مربوطه اثرگذار و اگر ̃ i < 0
̃i − R
مشخص میشود .اگر ̃ i > 0
 Dباشـد،
شاخص مربوطه اثرپذیر است.
̃i − R
 Dو ̃i
̃i + R
در گام بعدی اعداد فازی ̃ i
 Dبهدستآمده از مرحلـه قبلـی طبـق راب ـه ،8
دیفازی میشود.

()10
 Bدیفازیشده عدد ) ̃ = (a1 . a2 . a3
 Aاست.

) (a1 +a3 +2×a2
4

=B

مرحله شش  :محاسبه آستانه روابط (مشخصکردن سلسلهمراتب ییا سیاختار ممکین

شاخصها) .برای اینکه راب ه بـین شـاخصها نشـان داده شـود ،پیچیـدگی سیسـتم تـا سـ ح
قابلقبول کاهش یابد و نقشه یا نگاشت روابط شبکه نیز تعیـین شـود ،یـک ارزش آسـتانه تعیـین
میشود .با این روش میتوان از روابط جزئی صرفنظر کرده و شبکه روابط قابـلاعتنـا را ترسـیم
کرد .تنها رواب ی که مقادیر آنها در ماتری مستقیم /غیرمستقیم از مقدار آستانه بزرگتـر باشـد،
در ماتری نرمالشده روابط کلی شاخصها نمایش داده خواهد شد و در نقشه ارتباط مـؤثر جـای
میگیرند ) .(Tzeng et al, 2007محاسبه مقدار آستانه روابط ،کـافی اسـت تـا میـانگین مقـادیر
ماتری مستقیم /غیرمستقیم محاسبه شود .پ از آنکه شدت آستانه تعیین شـد ،تمـامی مقـادیر
ماتری مستقیم /غیرمستقیم که کوچکتر از آستانه باشد ،صفر میشـوند؛ یعنـی راب ـ علّـی در
نظر گرفته نمیشود.
مرحله هفت  :محاسبه ماتریت ارتباطات درونی .بر اساس نتایج ماتری ارتباطات کلی و
نمودار علی ،ماتری ارتباطات درونی محاسبه میشود .با نرماالیزکردن ستونی ماتری ارتباطات
کلی از طریق نُرم خ ی ،ماتری ارتباطات درونی بهدست میآید ).(Lin & Wu, 2008

مدلسازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در توسعه منابع ( ...ارسالن و واعظی)

75

 .4تحلیل دادهها و یافتهها

ورود .بهمنظور رعایت اصل اختصار ،در این پژوهش تنها به خالصهای از نتایج بهدستآمده اشاره
میشود؛ اما بهتفصیل در خصوص هر یک از متغیرها بحث خواهـد شـد .در جـدول  ،2متغیرهـای
علت و معلول برای مرحله ورود نشان داده شده است.
جدول  .2متغیرهای علت و معلول مرحله ورود
متغیرها
ترمین منابع مالی
ترمین ملزومات نیروی انسانی
استخدام عادالنه و مؤثر
سیاست جذب و انتصاب درست
اقدامات مدیریت منابع انسانی
احصای قراردادهای روانشناختی
تلفیق اهداف ذینفعان
ان باق برنامههای توسعه با اسناد
باالدستی و وزارتخانه مربوطه
تعیین سیاستها و شیوه اجرایی
برنامههای آموزش و توسعه
ویژگیهای خاص کارمند بخش دولتی

نوع

جمع

جمع

سطری )(D

ستونی )(R

3/757
3/637
3/749
4/098
3/913
2/945
3/233

3/210
3/727
3/761
3/932
4/085
3/414
3/502

0/546
-0/089
-0/011
0/166
-0/171
-0/469
-0/269

3/730

3/668

0/062

7/398

3/810

4/055

-0/244

7/865

اثرپذیر

3/301
3/782
مقدار آستانه ماتری 0/367 :

0/480

7/084

اثرگذار

D-R

D+R

6/698
7/364
7/510
8/030
7/999
6/360
6/736

اثرگذار
اثرپذیر
اثرپذیر
اثرگذار
اثرپذیر
اثرپذیر
اثرپذیر
اثرگذار

عامل

تعیین محدوده (بازه) ارزشگذاری عوامل (مرحله ورود) .در این مرحله یک محدوده (بـازه)
ارزشگذاری (به منظور سنجش میزان ترثیرگذاری و یا ترثیرپذیری عوامل شناساییشده برای هـر
یک از ابعاد م ابق موارد شرحدادهشده است ،با استفاده از نتایج ماتری راب ـه کـل  ) Mسـاخته
شد mij .نشاندهنده هر یک از درایههای ماتری  Mیا همان ماتری راب ه کل اسـت .در ایـن
مرحله پ از محاسبه میانگین درایههای ماتری راب ه کل (حد آسـتانه) ،ایـن مقـدار بـهعنـوان
معیاری برای تعیین بازههای ارزشگذاری بهکار میرود.
جدول  .3بازههای ارزشگذاری عوامل شناساییشده مرحله ورود
میزان اثرگذاری یا اثرپذیری

بازه ارزشگذاری

کم
متوسط
زیاد

mij <0/367
0/400 ≥ mij ≤ 0/367
mij >0/400
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ترسی مدل مرحله ورود (روابط علّی و معلولی) .در این مرحله معیارهای ارزیابی روابط علّی
و معلولی بهدستآمده از روش دیمتل برای ترسیم نقشههای علّی و معلولی مورد استفاده قرار
گرفت .بر اساس بازههای ارزشگذاری جدول  ،3از درایههای حاصل از نتایج ماتری راب ه کل
 ،Mمیتوان مدل روابط علّی و معلولی عوامل مرحله ورود را ترسیم کرد.
نقش علّی و معلولی عوامل شناساییشده طبق ضوابط زیر ترسیم شد:
 )1وقتی  ،mij > 0/400بردار پررنگی از معیار  iبه معیار  jکشیده میشود.
 )2وقتی  ،0/400 ≤ mij ≤ 0/367بردار کمرنگی از معیار  iبه معیار  jکشیده میشود.
 )3وقتی  ،mij < 0/367هین برداری از معیار  iبه معیار  jکشیده نمیشود.
 )4وقتی مقادیر عددی ق ر اصلی ماتری غیرصفر باشد ،بدین معنا است که آن متغیـر بـر خـود
ترثیر دارد و برداری از خود متغیر بر خودش نیز رسم میشود.
با توجه به روابط بین شاخصها ،نمودار علّی بهصورت شکل  ،2ترسیم میشود.

شکل  .2مدل اثرگذاری و اثرپذیری مرحله ورود

بر اساس نتایج نمودارهای علت و معلولی ،شاخصهای علت (ترثیرگذار) و معلـول (ترثیرپـذیر)
به شرح زیر مشخص شدند:
 .1سیاست جذب و انتصاب درست ،اثرگذارترین ) (Dمتغیر مرحله ورود است.
 .2اقدامات مدیریت منابع انسانی ) (Rاثرپذیرترین متغیر مرحله ورود است.
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 .3سیاست جذب و انتصاب درست ،مهمترین ( )D+Rمتغیر این مرحله است .اهمیـت بـدین معنـا
ا ست که این متغیر در جریان اثرگـذاری و اثرپـذیری نسـبت بـه دیگـر متغیرهـا مداخلـه (تعامـل)
بیشتری دارد.
 .4محور  D-Rنشاندهنده عامل اثرگذار یا اثرپذیر ق عی است .بهعبارتی در صورت مثبـتبـودن،
عامل اثرگذار ق عی و در صورت منفیبودن ،عامل اثرپذیر ق عی است.
اگر سیاست جذب و انتصاب درست باشد ،مفـاهیمی چـون اسـتخدام عادالنـه و مـؤثر و نیـز
احصای قراردادهای روانشناختی تحقق مییابند .ترمین منابع مالی یک متغیر علـت بـرای مرحلـه
ورود است؛ زیرا ترمین منابع مالی ابزار اجرایی توسعه منابع انسانی است .کارمنـدان بخـش دولتـی
نیازمند هوش سیاسی ،روابط عمومی باال ،قدرت تحلیل و روحیه خدمت و کار گروهـی هسـتند و
درنظرگرفتن این شاخصها در توسعه منـابع انسـانی بـر اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی تـرثیر
میگذارد .مادامیکه برنامههای توسعه منابع انسـانی بـا اسـناد باالدسـتی ان بـاق یابـد ،اقـدامات
مدیریت منابع انسانی و نیـز سیاسـتهـا و برنامـههـای اجرایـی آموزشـی بـه شـکل دیگـری در
سازمانهای دولتی در نظر گرفته می شوند .سیاست جذب و انتصاب درست ،ترمین منـابع مـالی و
ان باق برنامههای توسعه با اسناد باالدستی به تلفیق اهداف ذینفعان (فرد ،سازمان و شـهروندان)
منجر میشود .دلیل این امر آن است که سیاست جذب /انتصـاب صـحیح و تـرمین منـابع مـالی،
اهداف فرد و سازمان را تحقق میبخشد و ان باق برنامههای توسعه بـا اسـناد باالدسـتی ،اهـداف
شهروندان را تحقق میبخشد.
فرآیند
جدول  .4متغیرهای علت و معلول مرحله فرآیند
متغیرها

جمع

جمع

سطری

ستونی

)(D

)(R

8/972
9/315
رشد و بالندگی حاصل از تجربههای شغلی
9/793
9/098
نظام ارزیابی عملکرد
9/410
9/261
انجام وظای و نقشهای مدیریت منابع انسانی
8/884
7/915
حمایت دولت و سازمان از کارمند
9/021
9/423
رشد ارزشهای اخالقی کارمند
8/358
9/158
انجام وظای و نقشهای سایر مدیران
9/115
9/384
تغییر نگرش در مدیران و کارمندان
مقدار آستانه ماتری 1/297 :

D-R

D+R

0/342
-0/695
-0/149
-0/068
0/401
0/800
0/268

18/288
18/892
18/672
16/799
18/445
17/517
18/500

نوع
عامل
اثرگذار
اثرپذیر
اثرپذیر
اثرپذیر
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
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تعیین محدوده (بازه) ارزشگذاری عوامل (مرحله فرآیند) .در ایـن مرحلـه یـک محـدوده
(بازه) ارزشگذاری (به منظور سنجش میزان ترثیرگذاری و یا ترثیرپـذیری عوامـل شناسـاییشـده
برای هر یک از ابعاد م ابق موارد شرحدادهشده است ،با استفاده از نتایج ماتری راب ه کـل ) M
ساخته شد mij .نشاندهنده هر یک از درایههای ماتری  Mیا همان ماتری راب ه کـل اسـت.
در این مرحله پ از محاسبه میانگین درایههای مـاتری راب ـه کـل (حـد آسـتانه) ،ایـن مقـدار
بهعنوان معیاری برای تعیین بازههای ارزشگذاری بهکار میرود.
جدول  .5بازههای ارزش گذاری عوامل شناساییشده مرحله فرآیند
میزان اثرگذاری یا اثرپذیری

بازه ارزشگذاری

کم
متوسط
زیاد

mij < 0/367

1/400 ≥ mij ≤ 0/367
mij > 1/400

ترسی مدل مرحله فرآیند (روابط علّی و معلولی) .در این مرحله معیارهـای ارزیـابی روابـط
علّی و معلولی بهدستآمده از روش دیمتل برای ترسیم نقشههای علّی و معلـولی مـورد اسـتفاده
قرار گرفت .بر اساس بازههای ارزشگذاری جدول  ،3از درایههای حاصل از نتایج ماتری راب ه
کل  ،Mمیتوان مدل روابط علّی و معلولی عوامل مرحله ورود را ترسیم کرد.
نقش علّی و معلولی عوامل شناساییشده طبق ضوابط زیر ترسیم شد:
 )1وقتی  ،mij > 1/400بردار پررنگی از معیار  iبه معیار  jکشیده میشود.
 )2وقتی  ،1/400 ≤ mij ≤ 0/367بردار کمرنگی از معیار  iبه معیار  jکشیده میشود.
 )3وقتی  ،mij < 0/367هین برداری از معیار  iبه معیار  jکشیده نمیشود.
 )4وقتی مقادیر عددی ق ر اصلی ماتری غیر صفر باشد ،بدین معنا است که آن متغیر بـر خـود
نیز ترثیر دارد و برداری از خود متغیر بر خودش نیز رسم میشود.
با توجه به روابط بین شاخصها ،نمودار علّی بهصورت شکل  ،3ترسیم میشود.

مدلسازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در توسعه منابع ( ...ارسالن و واعظی)
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شکل  .3مدل اثرگذاری و اثرپذیری مرحله فرآیند

رشد ارزشهای اخالقی اثرگذارترین متغیر این مرحله است .اخالقیات باید بـهطـور مسـتمر در
کارمند دولتی رشد کند؛ زیرا بخش دولتی بـا جامعـه و شـهروند در ارتبـاط اسـت و رعایـت ایـن
ارزشها برای کارمندان ضرورت دارد .نظام ارزیابی عملکرد ،اثرپذیرترین متغیر این مرحلـه اسـت؛
چراکه نظام ارزیابی عملکرد بر مبنای عوامل متعددی اجرا میشود .نظام ارزیابی عملکرد بیشـترین
تعامل را با سایر متغیرها دارد؛ یعنی متغیری است که با بیشتر متغیرهای ایـن مرحلـه ارتبـاط دارد.
رشد و بالندگی حاصل از تجربههای شغلی ،رشد ارزشهای اخالقی ،انجام وظـای و نقـشهـای
سایر مدیران و تغییر نگرش در مدیران و کارمندان ،نظـام ارزیـابی عملکـرد را تحـت تـرثیر قـرار
میدهند .تمامی متغیرهای علّی باال به انجام وظای و نقشهـای مـدیریت منـابع انسـانی و نیـز
حمایت دولت و سازمان از کارمند منجر میشود.
وظای و نقشهایی که بر عهده مدیر منابع انسانی است عبارتاند از :جبران خـدمات مکفـی؛
استفاده بهینه از بودجه اختصاصدادهشده به واحد؛ تمایز بین آموزش و توسـعه؛ توسـعه نیروهـای
استراتژیک و برنامهریزی برای حفظ نیـروی توسـعهیافتـه .بـرای مثـال ،مـادامی کـه در کارمنـد
ارزشهای اخالقی رشد پیدا میکند ،وظیفه مدیر منابع انسانی است کـه بـرای حفـظ آن کارمنـد
برنامهریزی به عمل آورد .تمامی اقدامات باال به ادراک کارمند از حمایت سازمان و دولـت کمـک
میکند.
در تکنیک دیمتل ،شبکهای از روابط در متغیرها ایجاد مـیشـود .بـرای مثـال ،نظـام ارزیـابی
عملکرد بر رشد و بالندگی حاصل از تجربههای شغلی اثر میگـذارد و از آن نیـز تـرثیر مـیگیـرد.
روابط بدینگونه نیست که متغیری تنها معلول یا علت باشد؛ بلکه منظور آن است سهم اثرپـذیری
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آن نسبت به اثرگذاری آن بیشتر است و برعک  .جدول  ،6خالصهای از روابـط علـت و معلـولی
مهم را نشان میدهد.
پیامد
جدول  .6متغیرهای علت و معلول مرحله پیامد
جمع سطری

جمع ستونی

)(D

)(R

کارایی
اثربخشی
رضایت شهروند
روابط مبتنی بر اعتماد
قابلیت استخدام
تعهد فردی
بهبود عملکرد فرد ،گروه و سازمان
رشد و توسعه فردی
رشد و توسعه سازمان

5/406
5/913
5/634
5/977
5/375
5/901
5/546
5/528
4/542
5/223
5/925
5/654
5/757
5/666
6/041
5/266
5/883
4/981
مقدار آستانه ماتری 0/618 :

D+R

نوع عامل

11/319
11/611
11/275
11/074
9/765
11/578
11/423
11/306
10/864

اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
اثرپذیر
اثرگذار
اثرپذیر
اثرپذیر
اثرپذیر
اثرپذیر

D-R

0/507
0/343
0/526
-0/018
0/680
-0/271
-0/092
-0/775
-0/901

تعیین محدوده (بازه) ارزشگذاری عوامل (مرحله پیامد) .در این مرحله یک محدوده (بازه)
ارزشگذاری (به منظور سنجش میزان ترثیرگذاری و یا ترثیرپذیری عوامل شناساییشده برای هـر
یک از ابعاد م ابق موارد شرحدادهشده است ،با استفاده از نتایج ماتری راب ـه کـل  ) Mسـاخته
شد mij .نشاندهنده هر یک از درایههای ماتری  Mیا همان ماتری راب ه کل اسـت .در ایـن
مرحله پ از محاسبه میانگین درایههای ماتری راب ه کل (حد آسـتانه) ،ایـن مقـدار بـهعنـوان
معیاری برای تعیین بازههای ارزشگذاری بهکار میرود.
جدول  .7بازههای ارزش گذاری عوامل شناساییشده مرحله پیامد
میزان اثرگذاری یا اثرپذیری

بازه ارزش گذاری

کم
متوسط
زیاد

mij < 0/618
0/618 ≥ mij ≤ 0/660
mij > 0/660

ترسی مدل مرحله پیامد (روابط علّ ی و معلولی) .در این مرحله معیارهای ارزیابی روابط علّی
و معلولی بهدستآمده از روش دیمتل برای ترسیم نقشههای علّی و معلولی مورد استفاده قرار
گرفت .بر اساس بازههای ارزشگذاری جدول  ،3از درایههای حاصل از نتایج ماتری راب ه کل
 ،Mمیتوان مدل روابط علّی و معلولی عوامل مرحله ورود را ترسیم کرد.

مدلسازی عوامل اثرگذار و اثرپذیر در توسعه منابع ( ...ارسالن و واعظی)

81

نقشه علّی و معلولی عوامل شناساییشده طبق ضوابط زیر ترسیم شد:
 )1وقتی  ،mij > 0/660بردار پررنگی از معیار  iبه معیار  jکشیده میشود.
 )2وقتی  ،0/618 ≤ mij ≤ 0/660بردار کمرنگی از معیار  iبه معیار  jکشیده میشود.
 )3وقتی  ،mij < 0/618هین برداری از معیار  iبه معیار  jکشیده نمیشود.
 )4وقتی مقادیر عددی ق ر اصلی ماتری غیرصفر باشد ،بدین معنا است که آن متغیـر بـر خـود
نیز ترثیر دارد و برداری از خود متغیر بر خودش نیز رسم میشود.
با توجه به روابط بین شاخصها ،نمودار علّی بهصورت شکل  ،4ترسیم میشود.

شکل  .4مدل اثرگذاری و اثرپذیری مرحله پیامد

اثربخشی اثرگذارترین متغیر این مرحله است؛ چراکه در بخش دولتی همواره اثربخشی نسـبت
به کارایی ارجحیت دارد .ممکن است در برخی موارد ،عمل کارمند دولتـی کـارایی الزم را نداشـته
باشد؛ اما به دلیل اینکه در راستای اهداف سازمان دولتـی (تحقـق م البـات عامـه مـردم) اسـت،
ناکارایی را موجه میسازد .تحقق اهداف سازمان میتواند به شکلگیری روابط مبتنـی بـر اعتمـاد
بین سازمان و جامعه ،بین کارمند و شهروندان و نیز بین سازمان و شهروندان منجر شود .میتـوان
ادعا کرد که رشد و توسعه فرد و سازمان در گرو اثربخشی و کارایی است؛ بهعبـارتدیگـر زمـانی
میتوان گفت که فرد یا سازمان رشد و توسعه داشته اسـت کـه اثربخشـی و کـارایی در اقـدامات

82

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1398

آنها بهوجود آمده باشد .برای مثال ،اگر فرد نتواند وظیفه خـود را انجـام دهـد (اثربخشـی انجـام
نگیرد) ،رشد و توسعه فردی صورت نگرفته است .رشد و توسـعه فـردی اثرپـذیرترین متغیـر ایـن
مرحله است .ابتدا فرد رشد و توسعه مییابد و در ادامه سازمان نیز در اثر توسعهیافتگی فـرد ،رشـد
و توسعه مییابد .با توجه به خروجی حاصل از دادهها ،این دو متغیر دارای روابـط متقابـل هسـتند.
زمانی که رضایت شهروند از کارمند و خدمات ارائهشده حاصل شود ،میتوان ادعا کرد کـه بهبـود
عملکرد در س ح فرد ،گروه و سازمان صورت پذیرفته است .اثربخشی ،کارایی و رضایت شـهروند
برای کارمند دولتی رضایت ایجاد میکند .مادامیکه با صرف منابع فراوان اهداف سـازمان محقـق
نشود و نیز شهروند از خدمات ناراضی باشد ،کارمند بهمرور زمان نسبت بـه سـازمان و اهـداف آن
بیرغبت می شود .قابلیت استخدام در این مرحله دارای ترثیرگذاری و ترثیرپـذیری متوسـط اسـت.
اگرچه این متغیر اثرگذار ق عی است ()D-R؛ اما ازآنجاییکه قدرت تعامل آن بسـیار پـایین اسـت
( )D+Rدر فرآیند تعامل ،نقش بارزی نخواهد داشت .این متغیـر را مـیتـوان بـرای ایـن مرحلـه،
متغیری خنثی در نظر گرفـت .اثربخشـی مهـمتـرین متغیـر ایـن مرحلـه اسـت؛ زیـرا همـواره در
سازمانهای دولتی تحقق هدف از سایر متغیرها باارزشتر محسوب میشود؛ البته منظور از هـدف
سازمانهای دولتی همان رفع نیازها و م البات شهروندان است.
بستر
جدول  .8متغیرهای علت و معلول بستر توسعه منابع انسانی
متغیرها
مراجع معین سیاستگذار و
رسیدگیکننده
رشد و توسعه متوازن دستگاهها
اع ای آزادی و اختیار به مدیران
ایجاد بانک اطالعات مدیریت
ساختار منع دستگاهها
حفاظت از محیطزیست
اختصاص بودجه مناسب
فرهنگ بومی حامی توسعه
تمایز محیط دولتی با بخش
خصوصی
توجه به نظریههای زیربنایی
توسعه منابع انسانی

جمع

جمع ستونی

سطری )(D

)(R

D+R

نوع عامل

4/089

3/826

0/262

7/915

اثرگذار

4/114
3/978
3/935
4/035
3/721
4/389
4/219

4/343
3/967
3/925
4/402
3/572
4/508
3/975

-0/229
0/010
0/000
-0/366
0/149
-0/119
0/244

8/458
7/945
7/871
8/437
7/294
8/898
8/194

اثرپذیر
اثرگذار
اثرپذیر
اثرپذیر
اثرگذار
اثرپذیر
اثرگذار

3/943

3/561

0/381

7/504

اثرگذار

4/056

4/388

-0/331

8/444

اثرپذیر

مقدار آستانه ماتری 0/404 :

D-R
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تعیین محدوده (بازه) ارزشگذاری عوامل .در این مرحله یک محدوده (بازه) ارزشگذاری
(به منظور سنجش میزان ترثیرگذاری و یا ترثیرپذیری عوامل شناساییشده برای هر یک از ابعاد
م ابق موارد شرحدادهشده است ،با استفاده از نتایج ماتری راب ه کل  ) Mساخته شدmij .
نشاندهنده هر یک از درایههای ماتری  Mیا همان ماتری راب ه کل است .در این مرحله
پ از محاسبه میانگین درایههای ماتری راب ه کل (حد آستانه) ،این مقدار بهعنوان معیاری
برای تعیین بازههای ارزشگذاری بهکار میرود.
جدول  .9بازههای ارزش گذاری عوامل شناساییشده بستر توسعه منابع انسانی
میزان اثرگذاری یا اثرپذیری

بازه ارزش گذاری

کم
متوسط
زیاد

mij < 0/404
0/404 ≥ mij ≤ 0/440
mij > 0/440

ترسی مدل بستر توسعه منابع انسانی (روابط علّی و معلولی) .در ایـن مرحلـه معیارهـای
ارزیابی روابط علّی و معلولی بهدستآمده از روش دیمتل برای ترسیم نقشههای علّـی و معلـولی
مورد استفاده قرار گرفت .بر اساس بازههای ارزشگذاری جدول  ،3از درایههای حاصـل از نتـایج
ماتری راب ه کل  ،Mمیتوان مدل روابط علّی و معلولی عوامل مرحله ورود را ترسیم کرد.
نقش علّی و معلولی عوامل شناساییشده طبق ضوابط زیر ترسیم شد:
 )1وقتی  ،mij > 0/440بردار پررنگی از معیار  iبه معیار  jکشیده میشود.
 )2وقتی  ،0/404 ≤ mij ≤ 0/440بردار کمرنگی از معیار  iبه معیار  jکشیده میشود.
 )3وقتی  ،mij < 0/404هین برداری از معیار  iبه معیار  jکشیده نمیشود.
 )4وقتی مقادیر عددی ق ر اصلی ماتری غیرصفر باشد ،بدین معنا است که آن متغیـر بـر خـود
نیز ترثیر دارد و برداری از خود متغیر بر خودش نیز رسم میشود.
با توجه به روابط بین شاخصها ،نمودار علّی به صورت شکل  ،5ترسیم میشود.

84

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1398

شکل  .5مدل اثرگذاری و اثرپذیری بستر توسعه منابع انسانی

همانطور که از مقادیر  Dو  Rمشخص است ،اختصاص بودجه مناسـب ،اثرپـذیرترین متغیـر
این مرحله است .نتایج ( )D+Rنیز حاکی از آن است که اختصاص بودجه مناسب بـا تعامـلتـرین
متغیر این مرحله بوده و یک متغیر اثرپذیر است .فرهنگ بومی حامی توسعه و نیـز تعیـین مراجـع
معین سیاستگذار و رسیدگیکننده توسعه جـزو متغیرهـای اثرگـذار بسـتر توسـعه منـابع انسـانی
هستند .دلیل این امر آن است که تمامی متغیرهای بستر در صورت نبود فرهنگ حـامی توسـعه و
تعیین مراجع معین سیاستگذار و رسیدگیکننده بیاثر خواهند ماند .تمایز بخش دولتی بـا بخـش
خصوصی ،متغیر علّی دیگری است که بر سایر متغیرها ترثیر دارد .بهطور واضح مشخص است کـه
محیط بخش دولتی ،تمامی شرایط و روابط حاکم بر عملیات سازمان را تحت ترثیر قرار مـیدهـد.
حفاظت از محیطزیست باعث میشود تا در خصوص برنامههای توسعه منابع انسانی تجدیـد نظـر
صورت گیرد و مفاهیم موردنظر این متغیر در نظر گرفته شوند.
در ماده ( )11برنامه ششم تصریح شده است که تمامی سازمانها ،اعم از دولتی و خصوصـی،
مکل هستند نسبت به ارزیابی راهبردی محیطزیست و ارزیابی اثرات زیستمحی ی ،سیاستهـا،
برنامهها و طرحهای خود را بر اساس شاخصها ،ضوابط و معیارهای پایداری محـیطزیسـت اجـرا
کنند؛ بنابراین هر طرح و برنامهای کـه در سـازمانهـای دولتـی ارائـه مـیشـود بایـد مبتنـی بـر
درنظرگرفتن شاخصهای زیستمحی ی باشد .ساختار منع دسـتگاههـا متغیـری اسـت کـه از
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متغیرهایی نظیر فرهنگ بومی حامی توسعه مترثر میشود .توجه به نظریـههـای زیربنـایی توسـعه
منابع انسانی مدیران را در امر توسعه یاری میکنـد .در مجموعـهای از روابـط ،یعنـی اثرگـذاری و
اثرپذیری ،متغیر ساختار منع دستگاهها ،متغیری اثرپذیر است .همانطور که قبالً اشـاره شـد در
تکنیک دیمتل ،شبکهای از روابط ایجاد میشود و بر اساس برآیندی از روابط مشـخص مـیشـود
که متغیری علّی یا معلولی است .نظریههای زیربنایی توسعه منابع انسانی بر دیگر متغیرهـای ایـن
مرحله ترثیر میگذارند؛ اما درمجموع بیشتر ترثیرپذیر هستند و از متغیرهایی نظیـر فرهنـگ بـومی
حامی توسعه ترثیر میپذیرند .اع ا آزادی به مدیران این امکان را به آنان میدهد تا بـر متغیرهـای
دیگر اثر بگذارند .مادامیکه اع ای آزادی به مدیران صورت گیرد ،فرهنـگ بـومی حـامی توسـعه
باشد ،تمـایز بـین محـیط دولتـی و بخـش خصوصـی در نظـر گرفتـه شـود و همچنـین مراجـع
سیاستگذار و رسـیدگیکننده معـین باشـند ،مـیتـوان انتظـار داشـت تـا توسـعه منـابع انسـانی
دستگاههای اجرایی این استان بهصورت متوازن صورت پذیرد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش کوشیده شد تا مـدل توسـعه منـابع انسـانی بخـش دولتـی اسـتان کرمـان و
همچنین نحوه ارتباط بین مقولههای آنان شناسایی شود؛ بنابراین با استفاده از روش مناسب سـعی
شد تا این هدف حاصل شود.بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی معتقدند کـه در م العـات علـوم
انسانی همواره راب ه خ ی و یکبهیک بین متغیرها وجود ندارد .در این پژوهش با همین رویکـرد
به متغیرهای مدل توجه شد؛ بنابراین با استفاده از تکنیک مناسـب (یعنـی دیمتـل) سـعی شـد تـا
شبکهای از روابط درون متغیرها ترسیم شود؛ بهعبارت دیگر ممکن اسـت متغیـری در شـبکهای از
روابط بر متغیرهایی ترثیر بگذارد و از متغیرهایی ترثیر بپذیرد .شناسایی و فهم ایـنگونـه روابـط از
آن نر حائز اهمیت است که پژوهشگر یا مدیر بهراحتی میتواند دریابد که تغییر در هـر متغیـر چـه
متغیرهایی را تحت ترثیر خود قرار میدهد .این عمل به کاربردیکردن مدل توسعه منـابع انسـانی
بخش دولتی استان کرمان کمک خواهد کرد.
سیاست جذب و انتصاب درست و اقدامات مـدیریت منـابع انسـانی جـزو متغیرهـای کلیـدی
مرحله ورود هستند .رشد ارزشهای اخالقی و نظام ارزیابی عملکرد جزو متغیرهای کلیدی مرحلـه
فرآیند محسوب میشوند .همچنین اثربخشی و رشد و توسعه فردی نیـز جـزو متغیرهـای کلیـدی
مرحله پیامد بهشمار میروند .درنهایت در بستر توسـعه منـابع انسـانی اختصـاص بودجـه مناسـب
بهعنوان متغیر کلیدی ایفای نقش میکند .متغیرهای کلیـدی یادشـده بیشـترین نقـش را چـه بـه
لحاظ اثرگذاری و چه به لحاظ اثرپذیری در هر مرحله دارند و نقش محوری بـرای دیگـر متغیرهـا
اجرا میکنند .شایان ذکر است که اثرپذیربودن یک متغیر دلیل بر بیاهمیتبودن آن نیست؛ بلکـه
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نقــش آن در توســعه منــابع انســانی متفــاوت اســت .بــهعبــارتی متغیرهــای اثرپــذیر ،متغیرهــای
پیشبینی شونده یا انتظار از متغیرهای اثرگذار در امر توسعه منابع انسانی هستند .سـرانجام ،تمرکـز
بر متغیرهای کلیدی امر توسعه منابع انسانی را تسهیل و تسریع میکند.
پیشنهادهایی برای پژوهشگران و مدیران منابع انسانی بخش دولتی

ـ مدلهای توسعه منابع انسانی در صورتی مؤثر هسـتند کـه قابلیـت اجرایـی و عملیـاتی داشـته
باشند؛ بنابراین به پژوهشگران و مدیران توصیه میشود که به دنبال مدلهای با درجه انتزاع بـاال
نباشند .مدلهای انتزاعی ممکن است برای پژوهشگران قابلدرک باشد ،اما در اغلب مـوارد فهـم
را برای مدیران منابع انسانی بخش دولتی دشوار میسازد.
ـ اگرچه این مدل ارائهشده در این پژوهش مدعی است که برای توسعه منابع انسانی بخـشهـای
دولتی استان کرمان مناسب است ،بهتر است بـرای اسـتفاده مـؤثر از آن در سـازمانهـای دولتـی
مقولههای آن متناسب با سازمان مربوطه هماهنگ شوند .برای مثال ،نظام ارزیابی عملکـرد انـواع
متفاوتی دارد (عملکرد بر مبنای خروجی ،فرآیند ،تعداد تولید و غیـره) کـه بایـد متناسـب بـا نـوع
سازمان انتخاب شود؛ اما توجه به استقرار نظام ارزیابی عملکرد ،اصلی اسـت کـه نبایـد در توسـعه
منابع انسانی از آن غفلت ورزید.
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Abstract1
Purpose: In order to advance Human Resource it is necessary to develop a Human
Resource Management model. In many studies, a model is presented by the
researcher in most of which the relationship between variables is not properly
defined and illustrated. To fill such a gap, this study aim to determine effective and
affected variables and to identify the key variables in human resources development
model in public sector of Kerman province.
Design/ Methodology/ Approach: Since we collect our data according to opinions
of some experts in this field, the research method is descriptive-survey-oriented. The
statistical population of the study consists of experts in human resource field in
public sector of Kerman province, who both work in the field of human resource
development and possess sufficient experience in the public sector. The research
also takes advantage of snowball-sampling method: twelve experts participated in
this study and the questionnaire data are analyzed according to Fuzzy DEMATEL
technique.
Research Findings: According to our findings, variables like proper employment
and appointment policies, human resource management practices, enhancement of
ethical values, performance evaluation system, effectiveness, individual growth and
development, and appropriate budget allocation play important roles in the
development of human resource in Kerman province. To put it differently, these
variables have a higher interaction in a network of relationships with their own
variables.
Limitations and Consequence: This research has a limited access to the experts in
the field of development of human resource in Kerman Province, who were
identified through Snowball Sampling.
Practical Consequence: It is attempted to provide a clear and explicit model which,
in turn, can be practically used by managers in Kerman Province.
Innovations or Value of The Article: In this research, as one may expect, a
collection and consideration of different variables is necessary. However, the
ubiquity of different parameters and viable may prevent us from identifying the kind
of relationship they may potentially have. This research attempts to provide a clear
and precise model so as to avoid complexity.
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Province, the Public Sector and Fuzzy DEMATEL.
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