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Abstract
Organizations of today have become complex for various overt or conealed
reasons, and are facing different paradoxes. Insufficient appreciation of human
resource paradoxes, and not realizing how to deal with paradoxes, result in the
decline of mental agility, individual and organizational flexibility, unity, certainty,
productivity, human resource sustainability and the like. This is felt more seriously
in large organizations such as military establishments due to their complexity. This
applied research follows descriptive-explanatory method to pursue its goals, and
mixed method for data collection. The research is intended to design a management
model for human resource internal paradoxes. Hence, the internal paradoxes of
human resources were identified through exploratory interviews with the expert and
the specialist employees of human resource processes in the Islamic Republic of
Iran Air Force. Then, the conceptual framework was designed. In order to decide on
how to manage the paradoxes of internal human resource and designing
management model of dealing with paradoxes, the solutions were proposed through
Delphi Panel. Four of 16 paradoxes mentioned above, can be managed by admission
strategies, seven of them by mixed strategy, three others through spatial resolution
and two others by temporal resolution. Finally, the paradoxes were prioritized
according to their importance.
Keywords: human resources paradoxes, model, logical adaptation strategies,
paradox management model.
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چکیده
سازمانهای عصر حاضر به دالیل مختلف و بهصورت خودآگاه و ناخودآگاه پیچیده شدهاند ،و ازاینرو ،با
پارادوکسهای مختلفی درگیرند .عدم شناخت کافی از پارادوکسهای منابع انسانی و عدم دقت درخصوص نحوه
رفتار با پارادوکسها موجب تقلیل چابکی ذهن ،عدم انعطافپذیری فردی و سازمانی ،کاهش حس وحدت ،کاهش
عدم اطمینان ،کاهش بهرهوری و کاهش پایداری منابع انسانی میشود .این موضوع در سازمانهای بزرگ همچون
سازمانهای نظامی بهدلیل پیچیدگی بیشتر به شکل فراگیر ظهور یافته است .تحقیق پیش روی برحسب هدف،
توصیفی-تبیینی و برمبنای نتیجه ،کاربردی و برحسب داده (آمیخته) میباشد .هدف از تحقیق حاضر ،طراحی الگویی
برای مدیریت پارادوکسهای درونی منابع انسانی است .بدینمنظور پارادوکسهای درونی منابع انسانی ازطریق
مصاحبه اکتشافی با خبرگان و متخصصان فرایندهای نیروی انسانی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران،
تبیین و چارچوب مفهومی پژوهش تدوین شد و بهمنظور چگونگی مدیریت پارادوکسهای درونی منابع انسانی و
طراحی الگوی مدیریت پارادوکس ازطریق پانل دلفی ،راهبردهای مزبور تعیین شد که برایناساس از شانزده مورد
پارادوکس تبیینشده ،چهار مورد از پارادوکسها ازطریق راهبرد پذیرش ،هفت مورد ازطریق راهبرد ترکیب ،سه
مورد ازطریق راهبرد تفکیک فضایی و دو مورد با راهبرد تفکیک زمانی قابل مدیریت هستند .درنهایت نیز
پارادوکسها براساس میزان اهمیت آنها اولویتبندی شدند.
کلیدواژهها :پارادوکسهای منابع انسانی؛ الگو؛ راهبردهای سازگاری منطقی؛ الگوی مدیریت پارادوکسها
 دانشیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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مقدمه
پارادوکس ،اصطالحی است با تاریخچه تفصیلی و معانی مختلف که تحت تأثیر فلسفه،
جامعهشناسی ،روانشناسی و انسانشناسی است (لوییس 069 :0333 ،9و پل و وندون.)99 :9080 ،0
به اعتقاد پول و وندون پارادوکس چیزی است که توجه ما را جلب میکند و معمایی است که
نیازمند راهحل است ،آنها دو معنای دیگر برای اصطالح پارادوکس مشخص کردهاند:
پارادوکسهای منطقی و پارادوکسهای لفظی .معنای پارادوکس لفظی این است که بین دو نظر
پذیرفتهشده ،تفاوتها و مخالفتها را مشخص میکند و پارادوکس منطقی به این معناست که
خودشان ،خودشان را نقض میکنند (پل و وندون.)99 :9080 ،
رهبران سازمانهای امروزی باید یاد بگیرند که چگونه ازطریق سازگاری با پارادوکسها
روبهرو شوند و چگونه ازطریق سازگاری با پارادوکسها از قدرت آنها بهرهبرداری کنند .برای
سازگاری با پارادوکس ،آنها باید شیوه تفکر و موضعگیری متداول خود درقبال پارادوکس را
تغییر دهند تا بتوانند منطق آن را بشناسند و از همزمانی نیروهای بهظاهر متناقض بهرهبرداری کنند.
به عقیده چارلز هندی ،هرچه روزگار پرتالطمتر و پیچیدهتر باشد ،جهان پیچیدهتر و
پارادوکسگونهتر خواهد بود .ما میتوانیم و باید از ابهام در برخی از پارادوکسها بکاهیم و
ناسازگاریها و تنشها را کمتر کنیم .درک معماهای موجود در پارادوکسها را باید یاد بگیریم
و از پارادوکسها استفاده کنیم ،تعادل ،تضادها و ناسازگاریها ،بهعنوان راههای بهتر حل
پارادوکس است (هندی 930 :9001 ،ـ .)68
0

1

از حدود بیست سال پیش مفاهیمی مانند پارادوکس ،معما و دوگانگی برای محققان حوزه
مدیریت و سازمان نگرانی عمدهای پدید آورده است (اهنرت .)950 :0330 ،دوگانگی بهمعنای
دو قطب مخالف است که یک تقابل یا تضاد مکمل را نشان میدهد .دوگانگیها دالیلی برای
پارادوکسها در سازمان است .به هر سمت از هریک از دوگانگیهایی که پارادوکسها را خلق
1. Lewis
2. Poole and van de Ven
3. Enigma
4. Duality
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میکنند ،یکقطب گفته میشود .از ویژگیهای اصلی پارادوکس این است که پارادوکسها
طیف وسیعی از عناصر شامل دیدگاهها ،پیامها ،منافع ،هویتها یا روشهای متناقض را
دربرمیگیرند .دوم ،همزمانی این عناصر متناقض ،اساس پارادوکس را تشکیل میدهد .برایمثال،
دوگانگیهایی مانند تمرکز در مقابل عدم تمرکز ،بهرهوری در مقابل اثربخشی ،سود در مقابل
کیفیت و کنترل کارکنان درمقابل تفویض اختیار به آنان درصورتیکه شرایطی محیطی و داخلی
سازمان حضور همزمان آنها را اجتنابناپذیر سازد ،پارادوکسها را خلق میکند (سلطانی و
همکاران .)0 :9000 ،بوروکراسی متمرکز درمقابل نوآوری و چابکی (مارتین ،)0396 ،9نظارت
درمقابل استقالل (دویتا و کیس ،)01 :0396 ،0همکاری درمقابل پاداش فردی (هافمن و رادار،0
 )900 :0395که از پارادوکسهای مدیریت جدید میباشند نیز در این قالب قابل بررسی هستند.
مدیران امروزی میخواهند سازمانهای خود را انعطافپذیر و انطباقپذیر و درعینحال
یکپارچه و باثبات سازند .آنها همزمان سود و بهرهوری باالتر با کارکنان متعهدتر با روحیه باالتر را
میطلبند (بلیسون 91 :9008 ،1ـ  .)9مدیریت پارادوکس ،بینش قانعکنندهای ارائه میدهد که به ما
کمک میکند تا درک خود را از چگونگی تغییر ساختار مجدد تغییر دهیم و این موضوع را
مطرح میکند که با کارشکافی پویا و یا سپریشدن زمان ،نحوه مدیریت تنشها قابل احصاست
(کگان و همکاران .)9903 : 0390 ،5لیکن ممکن است درصورت عدم مدیریت و با سپریشدن
زمان ،موجبات بهوجودآمدن چرخه منفی (آنتروپی) و اضمحالل سامانه نیز شود.
نظریهپردازان پارادوکس ،توجه خود را به نحوه تحمل تنشهای نهفته جلب کردهاند،
درحالیکه احتماالً تعادل نهایی و بادوام یا سطح مطلوب مناسب که تنش را ازبین میبرد ،بسیار
دشوار است (فرانسیس و کگان .)0 :0398 ،6نظریه پارادوکس باتکیهبر یک تاریخ غنی در فلسفه،
اساساً طرز تفکر مدیریتی درمورد تنشها را تغییر داده و این امکان را فراهم کرده است که از
1. Martin
2. De Vita & Case
3. Halffman & Radder
4. Bleason
5. Keegan et al
6. Francis and Keegan
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تفکر سنتی فراتر رفته و به سمت یکپارچه سازی رویکردها حرکت کنیم (اسچاد 9و همکاران،
.)10 :0396
پیچیدگی سازمانی که میزان تمایز موجود در درون عناصر متفاوت تشکیلدهنده سازمان را
نشان میدهند در شرایط فعلی که تغییرات بیسابقه ،پویا و غیرخطی در محیط سازمانها رخ
میدهند ،افزایش یافته است .تغییراتی که مسائل غیرمترقبه ،پیشبینینشده و حیرتآور را بهدنبال
داشته است .سازمانها برای انطباق با این پیچیدگیها ناچارند تا پیچیدگیهای درونی خود را
افزایش دهند .افزایش پیچیدگیهای درونی زمینهای برای ظهور معماها ،چندگانگیها و تناقضها
در سازمان ایجاد میکند که امکان حذف آنها بهدلیل پویاییهای بیرونی و درونی سازمانها وجود
ندارد .بهعالوه سازمانها برای بقا و حفظ خود درصحنه رقابت ،نتایج متضاد و متناقض را دنبال
میکنند .برایمثال ،آنها میخواهند همزمان به اهداف ملی و اهداف اجتماعی دست یابند (باتیالنا
و دورادو.)910 :0393 ،0
سازمانها خواستههای متناقض محیط کار را آشتی میدهند و میان کشف فرصتهای جدید
و بهرهبرداری از فرصتهای موجود ،تعادل ایجاد میکنند (جنسن .)933 :0338 ،0دالیل ایجاد یا
انتخابها ،سادهسازی و جلوگیری از تنشهای پارادوکسگونه است؛ آنچه از موقعیتهای تنشزا
تعریفشده بهعنوان فشار ،اضطراب ،ناراحتی ،یا پاسخگویی در شرایط سخت و درنهایت
پاسخگویی مناسب در شرایط انتخاب سخت بهمنظور رشد و پیشرفت سازمان است (پوتنام 1و
همکاران.)60 :0396 ،
سازمانهایی که میخواهند عملکرد موفقی داشته باشند باید با پارادوکسهای مختلفی که
بهخوبی شناخته شدهاند ،تعامل برقرار کنند .این بدان معناست که گفتمانسازی در مرحله اول
مدیریت پارادوکس است و پسازآن باید با انتخاب راهبردهای مختلف درجهت مدیریت
پارادوکسها اقدام کنند .موضوع پارادوکسهای منابع انسانی نیز از این حیطه خارج نیست .این
1. Schad
2. Battilana and dorado
3. Jansen
4. Putnam
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موضوع از آن جهت مهم است که بهمنظور هماهنگی بیشتر ،هم باید برابر ضوابط و قوانین ابالغی
ستادهای باالتر عمل نمود و هم باید موقعیتهای ابداعی و منحصربهفرد ایجاد کرد .بهعنوانمثال،
برابر تدابیر و ابالغیههای رسمی ،نیروهای تابعه ارتش باید مدیریت دانش سازمانی را به نحو بهینه
اجرا کنند ،اما درعینحال بهدلیل مسائل امنیتی باید از انتشار دانش به خارج از سازمان و حتی
کارکنان دیگر سازمان ،خودداری نمایند .اینها بخش کوچکی از پارادوکسهای حوزه نیروی
انسانی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی است.
با جستجو در ادبیات پارادوکس ،پارادوکسهای سازمانی و پارادوکسهای منابع انسانی،
خأل نظری در این خصوص کامالً مشهود است ،بهطوریکه تحقیقات کمی درخصوص
پارادوکسهای منابع انسانی در داخل و خارج از ایران نگارش شده است .عدم شناخت کافی از
پارادوکسهای منابع انسانی و عدم دقت در نحوه رفتار با پارادوکسها موجبات تقلیل چابکی
ذهنی و بعضاً تصمیمات جزئینگر درازای انتخاب یکی از قطبهای پارادوکس میشوند،
ازسویدیگر ،شکاف نظری در پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع که این پژوهش بهدنبال رفع آن
است ،مؤید این موضوع است.
عدم مدیریت پارادوکسهای موجود در دستورالعملها ،آییننامهها ،دستورات شفاهی و
کتبی در فرایندهای منابع انسانی نیروی هوایی و همچنین پارادوکسهای موجود در فرایندهای
منابع انسانی با سایر فرایندهای سازمانی ،بهصورت خودآگاه و ناخودآگاه موجب تداخل وظایف
و گاهی اوقات موجبات عدم اجرای دقیق دستورات را فراهم میکند که این موضوع نتایج منفی
در بهرهوری سازمانی دارد .این موضوع در سازمانهای نظامی به دالیل مختلفی همچون نقل و
انتقالت و جابهجایی جغرافیایی کارکنان ،عدم وجود سامانه یکپارچه منابع انسانی و نظایر آن
اهمیت دوچندان دارد .در این مقاله مباحثی ازایندست ،زیرمجموعه مسائلی است که مدیریت
پارادوکسهای منابع انسانی به دنبال حل آن است .ازاینرو ،هدف اصلی در مقاله پیش رو ،تبیین
پارادوکسهای درونی منابع انسانی و چگونگی مدیریت آنها در نیروی هوایی جمهورسی اسالمی
ایران است.
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مبنای نظری
مفاهیم اولیه پارادوکس و پارادوکس منابع انسانی
پارادوکس در زبان فارسی معادلهای مختلفی دارد ،مثل تناقضنما ،ناهمسازنما و
ناهمسازگون .پارادوکس عبارت است از گزارهای ظاهراً متناقض که با دقت بیشتر در مفهوم آن،
به سازش یا مصالحهی معنایی دو عنصر متناقض پی میبریم (اشرفیان مهرآباد.)05 :9088 ،
رویکردهای پارادوکس ریشههای ژرف تاریخی دارد .فالسفه شرقی مانند الئو تزو و
کنفوسیوس 9جهان را بهعنوان یک تعامل عرفانی از تضادهای وابسته به یکدیگر توصیف میکنند.
دانشمندان غربی مانند ارسطو و هگل ،پارادوکس را بهعنوان پازل غیرمنطقی و غیرقابلحل و یا
متصل به تصویر کشیدهاند .بهعنوانمثال ،با این جمله که "من دروغ می گویم" یکی از حلقههای
عجیب بین صداقت و باطل را بهدنبال دارد .این دو سنت تأکید میکنند که بزرگترین بینش ما
ناشی از مقابله با تضادهای پیچیده ،درهمتنیده و غالباً غیرمنطقی است (اسمیت و همکاران:0390 ،
 10ـ  .)00احتماالً بهترین گواه درخصوص مصالحه بین معنای دو عنصر متناقض را بتوان در قرآن
کریم مشاهده نمود .بهعنوانمثال ،در آیه  95سوره فاطر میفرماید :یَا أَیُّهَا النَُّاس أَنْتُم الْفُقَرَاء إِلَى
اللَُّهِ وَاللَُّه هوَ الْغَنِیُّ الْحَمِید 0و در آیه  99سوره حدید میفرماید :مَنْ ذَا الَُّذِی یقْرِض اللَُّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَیضَاعِفَه لَه وَلَه أَجْرٌ کَرِیمٌ .0آنچه از معنای فقیر و غنی در دو سوره مختلف قرآن قابل فهم است
این است که درجایی به غنیبودن خداوند اشاره و در جایی به قرضدادن به خداوند و دریافت
چند برابر قرض اشاره شده است که نوعی پارادوکس خودارجاع است .درحقیقت ،قرضدادن به
غنی یک بیان پارادوکسگونه است که به مصالحه معنایی دو عنصر متناقض متمرکز شده است
(قرائتی.)180 :9080 ،
پارادوکس سازمانی به توانایی یک سازمان برای انجام دو چیز مختلف بهصورت همزمان
1. Lao Tzu and Confucius

 .0ای مردم ،شما همه فقیر و محتاج به خدایید و تنها خداست که بینیاز و غنیّ بالذُّات و ستوده صفات است.
 . 0آن کیست که به خدا قرض نیکو دهد (یعنی قرض الحسنه و صدقه دهد و احسان به فقیران کند) تا خدا بر او چندین برابر
گرداند و او را پاداشی با لطف و کرامت باشد؟
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گفته میشود .سازمانها به پیچیدگیهای محیط داخلی و خارجی خودپاسخ میدهند و همزمان از
آنها بهرهبرداری میکنند .تغییرات را ایجاد و حفظ میکنند .پارادوکسها عواملی هستند که
درصورت عدم مدیریت صحیح پیامدهای نامطلوبی را برای سازمانها ایجاد میکنند .برایمثال،
آنها میتوانند تصمیمگیریها را در سازمان بهچالش بکشند ،افراد را از پویایی باز دارند و در
ساختارها و سازمان رکود ایجاد کنند (لوشر و همکاران.)100 :0336 ،
پارادوکس به عناصر متناقض و درعینحال مرتبط (دوگانگیها) در سازمان گفته میشود که
بهصورت همزمان وجود دارند .این عناصر زمانی که بهطور منفرد درنظر گرفته شوند ،سازگار و
منطقی هستند ،اما زمانیکه با هم درنظر گرفته میشوند ،بهظاهر ناسازگار و غیرمنطقی هستند
(اسمیت و لوییس 009 :0399 ،ـ  .)089پارادوکس شامل ترکیب گزارههایی است که بهظاهر
همخوانی ندارند ،ولی در باطن همخوانی و یگانگی دارند (کریمی .)00 :9085 ،پارادوکس به
عناصر متناقض و درعینحال مرتبط (دوگانه) موجود در سازمان گفته میشود که بهصورت
همزمان با یکدیگر وجود دارند .این عناصر زمانی که بهطور منفرد درنظر گرفته شوند ،سازگار و
منطقی هستند ،اما زمانیکه باهم درنظر گرفته میشوند ،بهظاهر ناسازگار و غیرمنطقی بهنظر
میرسند (اسمیت و لوییس.)089: 0390 ،
نظریه پارادوکس را بهعنوان راهی برای کنترل مسیر حرکت و مفهوم تنشهایی که هم
متناقض و هم وابسته هستند ،قرار دادند .چنین تنشهایی در نظریهها ،متنها و سطوح ظهور مییابد
و پارادوکس را بهعنوان یک نظریه فراسطح متمایز میکند (اسچاد و همکاران .)10 :0396 ،بینش
از تنش در یک زمینه منجر به تحقیقات آگاهانه در زمینههای دیگر شده است و گفتمان دانشمندان
را در زمینهها و سطوح تجزیهوتحلیل گسترش میدهد (فارهوست 9و همکاران.)905 :0396 ،
ایواز و دوز 0معتقدند که دوگانگیها منابعی برای پارادوکسها در سازمان میباشند و از آنها
میتوان برای توصیف پارادوکسها استفاده کرد .ویژگی همزمانی دوگانگیها در پارادوکس
بسیار مهم است ،زیرا ازیکطرف نشان میدهد که هر دو سمت دوگانگیها همزمان آشکار
1. Fairhurst
2. Evans and doz
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میشوند و عمل میکنند و ازطرفدیگر ،برای دستیابی به بینش روشن و درک صحیح از
موقعیتهای دوگانهای که باعث خلق پارادوکسها میشوند ،این ویژگی ضروری است (ایواز و
دوز بهنقل از اهنرت .)90 :0330 ،بااینوجود ،راهنماییهای محدودی درخصوص چگونگی
مدیریت دوگانگیها (پارادوکسها) وجود دارد (اوبرین و لینهان.)9050 :0391 ،9
محققان با درنظرگرفتن اختالفات ،نظریههای مدیریت جامعتری را ایجاد میکنند.
پارادوکسهای منابع انسانی به عناصر متناقض و درعینحال مرتبط (دوگانه) موجود در حوزه
کارکردها و فرایندهای منابع انسانی سازمان گفته میشود که بهصورت همزمان با یکدیگر وجود
دارند .بهعبارتدیگر ،به دستورات شفاهی یا کتبی و یا ابالغیهها ،دستورالعملها و آئیننامههایی
اشاره میکند که دستورات شفاهی یا کتبی و یا ابالغیهها ،دستورالعملها و آئیننامههایی
صادرهشده قبلی خود را بهظاهر نقض نماید و یا اینکه اجرای همزمان آنها تنشهایی را بهوجود
میآورد .پارادوکسها حداقل از دو قطب بهظاهر متناقض تشکیل شدهاند که پارادوکسهای
منابع انسانی نیز از این امر مستثنی نیست ،بهعنوانمثال ،رعایت مسائل امنیتی در سازمان برابر
پروتکلهای حفاظتی در داخل و خارج از سازمان و تسهیم دانش به عنوان یک پارادوکس منابع
انسانی با سه قطب قابل مشاهده است.
ازسویدیگر ،پارادوکسهای درونی منابع انسانی به عناصر متناقض و درعینحال مرتبط
(دوگانه) موجود در حوزه کارکردها و فرایندهای منابع انسانی سازمان گفته میشود؛ بهطوریکه
هر دو قطب پارادوکس و تنشهای آن منتج از دستورات شفاهی یا کتبی و یا ابالغیهها،
دستورالعملها و آئیننامههایی است که در فرایندها و کارکردهای منابع انسانی سازمانی است؛ لذا
مدیریت آن نیز ازطریق عناصر مرتبط با آن قابل بررسی است.
هریک از نظامهای موجود در سطوح راهبردی سازمان هم باید با زیرنظامهای خودش
(هماهنگی درونی) و هم باید با سطوح باالدست و نظامهای همتراز خودش (هماهنگی بیرونی)
هماهنگ باشد تا موضوع مدیریت تجلی پیدا کند و باعث ایجاد همافزایی جهت رسیدن به
1. O’Brien and Linehan
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هدفهای سازمان شود (دهقان 88 :9088 ،ـ  .)05عالوهبراین ،هریک از هماهنگیهای درونی و
بیرونی میتوانند بهصورت عمودی و افقی نیز تداعی میشوند .پارادوکسهای درونی منابع انسانی
نیز با الگو از ادبیات هماهنگی درونی و همچنین ادبیات پارادوکس و با نظرسنجی از خبرگان و
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها متجلی شده است .در مقاله پیش رو ،پارادوکسهای درونی در
زیرنظامهای فرایند منابع انسانی در نیروی هوایی تبیین میشود .این موضوع از آن جهت مهم
است که برخی از دستورات شفاهی یا کتبی و همچنین برخی از دستورالعملها و آیین نامهها
مغفول واقع میشوند یا اینکه بهخوبی اجرا نمیشوند و پس از مدتی با پیچیدگیهای موجود در
سازمان کامالً حذف میشوند .درحقیقت ،چالش اصلی در شناسایی پارادوکسها و چگونگی
مدیریت آن است .بعضی از پارادوکسهای درونی منابع انسانی به قدری واضح هستند که به
فرایندی ساده و حتی به شکل تناقض نمایان میشوند و اولین تصمیم در مدیریت آن ،حذف و
نادیدهانگاشتن آنهاست.
هدف از مدیریت پارادوکسهای منابع انسانی ،بهبود معماری منابع انسانی بهمنظور کاهش
تنشها و نظایر آن است که درنهایت به ارتقای بهرهروی کارکنان و سازمان منجر خواهد شد.
معماری منابع انسانی فرایند تعیین و ترکیب مناسبی از عناصر مدیریت منابع انسانی برای ایجاد و
ارائه نمایی از منابع انسانی سازمان است که در آن هماهنگی میان رفتار کارکنان ،مأموریتها و
اهداف سازمان ،مشهود و محسوس باشد (سلیمیفرد ،جاویدفر و محمدزاده.)900 :9000 ،

عناصر پارادوکس
0

9

0

عناصر پارادوکس عبارتند از :قطبها  ،تنشهای پارادوکسگونه  ،واکنشهای دفاعی و
حلقههای تقویتکننده 1و مدیریت پارادوکس .5هرکدام از دوگانگیهای بهظاهر متناقض و
همزمان پارادوکسها دارای دو سمت هستند که به هر سمت آنها یک قطب گفته میشود (چل،6
1. Poles
2. Paradoxical stresses
3. Defensive reactions
4. Reainforcing cycle
5. Management paradoxes

6. Cheal
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 )0338و تنشهای پارادوکسگونه ،تنشهایی هستند که افراد هنگام برخورد با موقعیتهایی که
در آن نیروها و قطبهای متضاد با یکدیگر روبهرو شدهاند ،همزمان عمل میکنند .به عقیده
جارزابوسکی و همکاران ( )0390واکنشهای دفاعی باعث تسکین کوتاهمدت میشود .آنها
بازیگران سازمان را قادر میسازند تا بر تنشهای پارادوکس غلبه کنند ،اما روش جدیدی برای
همکاری با آنها و یا درک پارادوکس ارائه نمیدهند .در ادبیات پارادوکس ،حلقههای
تقویتکننده را لوییس ( )0333شناسایی کرد .او حلقههای تقویتکننده را منفی میداند ،اما طبق
نظر محققان ،حلقههای تقویتکننده مثبت هم هستند (ایزن هارد.)030 :0333 ،9
نظریهپردازان پارادوکس توضیحاتی درمورد سازوکارهایی ارائه میدهند که درگیری با
تنشها را تسهیل یا مانع میکند .گرایش به تأکید بیشازحد ازیکطرف ،میتواند چرخههای
تقویتکننده ناقص (منفی) را تحریک کند (توسوکاس و کونها .)005 :0390 ،0عالوهبراین ،افراد
در تشخیص و درگیرکردن تنشهای پارادوکسگونه از نظر ظرفیت و میزان درک تفاوت دارند
(میران ـ اسپکتور 0و همکاران.)110 :0398 ،

راهبردهای مدیریت پارادوکس
براساس بررسیهای انجامشده از تحقیقات صورت گرفته قبلی ،درمجموع هفت راهبرد
بهمنظور مدیریت پارادوکسها توسط دانشمندان ارائه شده است که چهار راهبردهای سازگاری
منطقی (شامل پذیرش ،1تفکیک زمانی ،5تفکیک فضایی 6و نادیده گرفتن 0یا ترکیب )8به عنوان
راهبردهای دفاعی و سه راهبرد مخالفت ،0راهبرد تنظیم 93و راهبرد تعالی 99بهعنوان راهبرد
تهاجمی معرفی شدهاند (گولموت و اهنرت .)96 :0395 ،مفاهیم اولیه مربوط به راهبردها دفاعی و
1. Eisenhardt
2. Tsoukas & Cunha
3. Miron-Spektor

)4. Accept (Working through
5. Temporal diffrentation
6. Spatial diffrentation
7. Ignorance
8. Synthesis
9. Opposition
10. Adjusting
11. Transcending
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تهاجی به شرح زیر میباشد:
پذیرش :پذیرش به معنی پذیرفتن پارادوکس و استفاده سازنده از آن است.
تفکیک زمانی :تفکیک زمانی به این معنی است که قطبهای پارادوکس یکی بعد از
دیگری در طول زمان درنظر گرفته میشوند.
تفکیک فضایی :تفکیک فضایی بهمعنای قراردادن قطبهای یک پارادوکس در سطوح
مختلف تجزیهوتحلیل سازمان است.
نادیدهگرفتن  /ترکیب :نادیدهگرفتن و ترکیب بهمعنای پاسخ به تنش که شامل
نادیدهگرفتن یک قطب پارادوکس است و ترکیب بهمعنای ایجاد آشتی و مصالحه میان قطبهای
یک پارادوکس است که تضاد میان آنها را حذف میکند.
مخالفت :پاسخ به تنش و همدلی درمورد عناصر متناقض یک پارادوکس برای ایجاد تفاهم
در اجتماعی یا عمل راحتتر میباشد .بهطورمثال ،مدلسازی در یک گروه اتفاق میافتد.
بااینوجود بهجای گفتگوی صریح درباره نگرانیهای مربوط به آن گروه با گروه دیگر،
رویارویی در این زمینه مستلزم مدلسازی است .بازیگران باتوجهبه خطر آشکارساختن خود،
امیدهای خود را برای تعامل گروهی الگوبرداری میکنند.
تنظیم :پاسخی به تنش که میپذیرد که هر دو قطب پارادوکس مهم و وابسته به هم هستند
و بنابراین باید به هر دو پاسخ داده شود.
تعالی :پاسخ به تنش که مستلزم یافتن دیدگاه جدیدی است که باعث تقابل هر دو قطب
میشود.
اولینقدم در برخورد سازنده با پارادوکس شناسایی ،تعریف ،قبول و درک (پول و ون دون،
 )91 :9080این پدیده است .یکی از مفیدترین محصوالت راهبرد پذیرش ،کشف تنشهای
زیربنایی و متناقض است که آگاهی از نیروی بالقوه آنها را افزایش میدهد .با پیادهسازی این
راهبرد ،جلسههایی برای گفتگو و تبادل نظرات درمورد تنشها برگزار میشود که در آن افراد با
شناسایی شرایط پارادوکس گونه و گفتگو درباره آنها میتوانند از تناقضها و تنشها درک
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آگاهانهتر و با تطابق بیشتر با واقعیت پیدا کنند (واینس و بروسین.)03 :9006 ،
در راهبرد تفکیک زمانی ،قطبهای پارادوکس یکی پس از دیگری در فواصل و مقاطع
زمانی مختلف عمل میکنند .این کار از رویارویی تضادها در سازمان اجتناب میکند ،حرکت از
یکقطب به قطب دیگر حالتی آهنگین دارد .استعارههای متعددی برای شرح شکل حرکت
سازمان میان قطبهای پارادوکس در طول زمان استفاده شده است ،مانند حرکت موجی ،دواری،
نوسانات پاندول ،مارپیچها ]مثل حالت برفپاکن اتومبیل ازیکسو به سوی دیگر[ (همپدن ـ ترنر،
.)90 :0330
تفکیک فضایی قطبهای پارادوکس را بهطور همزمان به مکانهای مختلف در سازمان
انتقال میدهد (رایسچ .)011 :0335 ،9بهاینترتیب ،تنش میان آنها را حذف میکند .این رویکرد
زمانی مناسب است که هریک از قطبهای پارادوکس دریکی از سطوح تجزیهوتحلیل قرار
گیرند .اگر یک پارادوکس بهصورت فیزیکی به مکانهای مختلف یک سازمان تقسیم شود،
سازمان میتواند بهطور همزمان اهداف دوگانهای مانند کارایی و پایداری بهطور همزمان دست
یابد (اهنرت.)0330 ،
راهبرد ترکیب از یک استدالل دیالکتیکی استفاده میکند که در آن یک تز با آنتیتزش
یکپارچه میشود و سنتز (ترکیب) را تولید میکنند .این رویکرد از لفاظیهای سقراط سرچشمه
گرفته و سپس توسعه یافته است .اصول زیربنایی این رویکرد را انگلس ( )9800بیان کرد .حضور
روبهرشد تناقضها و پارادوکسها در سازمانها نشان میدهد که ضدها و نقیضها نهتنها پیدرپی
اتفاق میافتند ،بلکه بهطور همزمان آشکار میشوند .برایمثال ،افزایش تقاضا برای نوآوریهای
مقرونبهصرفه؛ این عامل باعث شده تا محققان حوزه پارادوکس نسبت به چنین پدیدههایی در
سازمان نگرش دیالکتیکی پیدا کنند (پول و ون دون  .)98 :9080برایمثال ،فولت )9013( 0نشان
داد که چگونه استقالل و کنترل در یک سازمان میتوانند توأم با یکدیگر باشند.

1. Raisch
2. Follett
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مدیریت پارادوکس
برای درک زبان ناهمسازگون و متناقضنما باید در یک موقعیت ذهنی تعاملی قرار گرفت تا
ناهمسازیهای همساز در تعادل قرار گیرند .بهعبارتدیگر ،آن کس که زبان پارادوکس را
فراگرفته است ،قبل از هر چیز در یک موقعیت االکلنگی قرارگرفته و بهخوبی هوشیار است که هر
کنشی از جانب او موجب واکنش طرف مقابل میشود .مثال االکلنگ در مقدمه کتاب عصر تضاد
و تعارض که گویای این تعامل و دربردارنده راز پنهان در این پارادوکس است ،چنین آمده که
زندگی توأم با پارادوکس ،مثل سوارشدن بر االکلنگ است .اگر نحوه کار االکلنگ را بدانید،
طرف مقابل شما نیز سواری بر االکلنگ را بداند ،قطعاً سواری لذتبخشی را خواهید داشت ،ولی
اگر فرد مقابل شما بازی را بلد نباشد و یا از روی عمد و آگاهی الگوی بازی را به هم بزند،
بیتردید ضربه غیرمنتظره و ناراحتکنندهای را دریافت خواهد کرد (هندی.)900 :9005 ،
یکی از بزرگترین تلههای مدیریت ،نادیده انگاشتن پارادوکسها یا دستکمگرفتن
ضرورت مدیریت آنهاست .به اعتقاد مینتزبرگ ،مدیران نیز همچون مشاوران برنامهریزی
راهبردی ،اغلب تنها بر یکی از جنبههای مدیریت راهبردی متمرکز میشوند و سایر جنبهها را از
یاد میبرند .مدیران اغلب دیدگاه بسیار محدودی دارند؛ گاه به طرحریزی دل میبندند ،گاه محو
یادگیری میشوند ،روزی به تجزیهوتحلیل محیط رقابتی میگرایند و روز دیگر نگرش منبعمحور
را حالل همه مسائل میدانند .برخی از این تناقضات شامل گذشته و آینده ،تداوم و تغییر ،صلبیت
و انعطافپذیری ،ارزشمداری و سنتشکنی ،تنوع و سادگی ،آزمون و تمرکز و ...است (فیض،
 .)19 :9080انتخاب یک سمت چنین تضادهایی (انتخاب یکقطب) ممکن است به عملکرد در
کوتاهمدت کمک کند اما پایداری کافی سازمانها را در بلندمدت تضمین نمیکند و جهتگیری
راهبردی آنها را دچار اشکال میکند .بهعالوه اثربخشی سازمانهای امروزی در سایه تصدیق و
بهرهبرداری همزمان از چنین نیروهای متضادی بهدست میآید .همزمانی وجود نیروهای متضاد در
سازمان ،شرایط را برای حضور پارادوکسها و تنشهای زیربنایی آنها فراهم میآورد .تنشهایی
که امکان حذف همیشگی آها از سازمان وجود ندارد ،زیرا نمیتوان میان نیروهای متضاد در
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سازمان برای همیشه آشتی برقرار کرد .مهار این تنشها برای سازمان میتواند باارزش و سودمند
باشد (گوینده.)93 :9000 ،
یکی دیگر از جنبههای تبیین و مدیریت پارادوکسهای سازمانی ،رسیدن به پایداری
سازمانی و درنتیجه آن بهرهوری سازمانی خواهد بود ،دستیابی به نتایج و عملکرد پایداری سازمانی
همان تعالی یا سرآمدی سازمانی است .سازمانهای متعالی ،از رهبرانی با تفکر و اندیشه متعالی
بهره میگیرند .دریککالم ،مسیر برتری و تعالی سازمانی ،مسیر شناسایی ،تشخیص ،توسعه و
گسترش موفقیت در یک سازمان است (خدمتگزار .)9005 ،مدیریت پارادوکسهای منابع
انسانی منتج به نتایجی خواهد شد که یکی از آنها پایداری منابع انسانی است .از دیگر نتایج
مدیریت پارادوکس نیروی انسانی میتوان به دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ،بهبود عملکرد در
طوالنیمدت ،خلق ارزش ،افزایش خالقیت ،تصمیمگیری مناسب و ...اشاره نمود (اهنرت و
همکاران.)956 :9005 ،
مدیریت پارادوکس ،بینش قانعکنندهای ارائه میدهد تا درک خود را از چگونگی تغییر
ساختار مجدد تغییر دهیم و این موضوع را مطرح میکند که با کارشکافی پویا و یا سپریشدن
زمان ،نحوه مدیریت تنشها قابل احصاست( .کگان و همکاران )9903 :0390 ،9لیکن ممکن است
با سپریشدن زمان ،موجبات بهوجودآمدن چرخه منفی (آنتروپی) و اضمحالل سیستم نیز شود.
نظریهپردازان پارادوکس ،توجه خود را به نحوه تحمل تنشهای نهفته جلب کردهاند ،درحالیکه
احتماالً تعادل نهایی و بادوام یا سطح مطلوب مناسب که تنش را ازبین میبرد ،بسیار دشوار است
(فرانسیس و کگان.)95 :0398 ،0

پیشینه پژوهش
پارادوکس میتواند منبعی برای خالقیت افراد در سازمانها باشد (فایول.)663 :0330 ،
بهاینترتیب ،ترکیب دانش جدید با مهارتهای تخصصی افراد در سازمانها تسهیل میشود و
1. Keegan et al
2. Francis and Keegan
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سطح خالقیت افراد را ارتقا میدهد .این دانش بهطور مستقیم بر خروجیهای نوآورانه سازمان
تأثیر میگذارد و عامل مثبتی برای عملکرد مالی آن محسوب میشود (انواری رستمی و شهایی،
.)900 :9088
ابراهیمی در مقالهای با عنوان راهبرد احیایی در بازارهای آشوبناک و پیچیده ،نویسندگان
پس از بحث درباره پیچیدگی و آشوب بهصورت گذرا از پارادوکس ،معما و دوگانگی بهعنوان
روشهایی برای تفکر در مورد تناقضها نام میبرند (ابراهیمی ،رزمدیده.)9088 ،
نادری با استفاده از دادهها و اطالعات آماری مرکز آمار ایران به تحلیل روند توسعه منابع
انسانی و ارزیابی میزان بهرهگیری از ظرفیت انسانی ایران پرداخته است و نتایج تحقیق نشان از
وجود و تأیید پارادوکس میباشد و مشخص کرد که در سالهای اخیر توسعه ظرفیتهای انسانی
(بهویژه ازطریق آموزش عالی) رشد چشمگیری داشته است ،اما دستاوردها در زمینه استفاده از این
ظرفیتها و پیامدهای اقتصادی مورد انتظار بههیچوجه مناسب نیست و محقق بر لزوم تجدیدنظر
اساسی در سیاستهای آموزشی و سیاستهای اقتصادی دولت تأکید میکند (نادری 00 :9085 ،ـ
.)1
سابقی سارویی در سال  9085تفاوت میان نظریههای اقتصادی درباره افزایش بهرهوری
شرکتها بهدلیل سرمایهگذاری در فناوری اطالعات و آمارهای واقعی مخالف با نظریهها را در
این خصوص میداند و نتیجه میگیرد که برای رفع این پارادوکس ،فناوری اطالعات باید بهوسیله
داراییهای مکمل زیربنایی در سازمان مانند توانمندی نیروی انسانی ،توانمندی فرایندی و
توانمندی فرهنگی پشتیبانی شود تا بتواند عملکرد سازمان را افزایش دهد و سازمان توان توازن
مناسب میان راهبرد کسبوکار و راهبرد فناوری اطالعاتی را داشته باشد (سابقی سارویی:9085 ،
.)00
اعتمادی و همکاران ( )9003از هفت پارادوکس موجود در محیط مدیریت کیفیت جامع
بحث میکنند و تناقضهای موجود در این محیط را ناشی از منابع متعددی مانند سعی شرکتها
در دستیافتن به اهداف چندگانه ،تالش برای برآورد نیازها و خواستههای مشتریان به طریقی کارا
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و واقعبینانه ،درنظرگرفتن نقشهای جدید برای کارکنان و روشهای جدید ساختاردهی وظایف
میدانند و درنهایت نحوه مدیریت این پارادوکسها در دنیای واقعی را تشریح میکنند (اعتمادی
و همکاران.)01 :9003 ،
درگی در سال  9003آسیبشناسی تیمهای سازمانی را از راه سندرمهای سازمانی مورد
بررسی قرار میدهد و پارادوکس آبلین 9در تیمهای کاری را عنوان میکند .این پارادوکس به
موقعیتی اشاره میکند که گروهی از افراد در سازمان بهصورت جمعی تصمیماتی میگیرند که
برخالف تمایالت افراد گروه است .در این حالت افراد در گروه تصور میکنند که تمایالت آنان
با اعضای گروه در تضاد است؛ به همین دلیل اعتراضی نمیکنند .برخی این تناقض را از پیامدهای
گروه اندیشی میدانند (درگی.)9003 ،
نویسنده در پایاننامه خود ،پارادوکسهای اجرا ،سازماندهی ،یادگیری ،هویت (تعلق) و
رهبری را در شرکت پتروشیمی اصفهان ازطریق آماره همبستگی مورد بررسی قرار داد و به این
نتیجه رسید که الف .راهبرد پذیرش بر کاهش تنشهای مربوط به کلیه پارادوکسهای مورد
بررسی بیتأثیر است .ب .راهبرد تفکیک زمانی بر کاهش تنشهای مربوط به کلیه پارادوکسهای
تحت بررسی تأثیرگذار است .پ .راهبرد تفکیک فضایی ،تنشهای پارادوکس اجرا ،سازماندهی
و هویت را تشدید میکند و بر تنشهای رهبری تأثیری ندارد .د) راهبرد ترکیب در کاهش
تنشهای مربوط به پارادوکسهای سازماندهی ،یادگیری و هویت اثرگذار و بر تنشهای
پارادوکسهای اجرا و رهبری بیتأثیر است (گوینده 60 :9000 ،ـ .)01
درحالیکه مطالعات پارادوکس در ارتباطات و گفتمان یک سنت دیرینه دارد ،محققان بر
شناسایی پارادوکسها و تأثیرات آنها متمرکز شدهاند (فارهوست و پاتنام .)05 :0398 ،0پول و ون
دون ( )9080در تحقیقی با عنوان کاربرد پارادوکس برای ساخت نظریههای سازمان و مدیریت،
چهار راهبرد مدیریت پارادوکس شامل راهبردهای پذیرش ،تفکیک فضایی ،زمانی و ترکیب را
تشریح میکند .نویسندگان در این مقاله کوشش میکنند تا از این چهار راهبرد برای نظریهسازی
1. Abeliene
2. Fairhurst and Putnam
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محققان در زمینه بهرهمندی از تنشهای نظری استفاده کنند .آنها پس از بررسی پارادوکس
ساختار ـ عمل ،راهبردهای فوق را برای بهرهبرداری از این پارادوکس تشریح میکنند (پول و ون
دون.)90 :9080 ،
استروح و مایلر ( )9001شیوههای تفکری را که سازمانها میتوانند در برخورد با تناقضها
انتخاب کنند ،بهخوبی شرح دادند .نویسندگان معتقدند که مدیران دیگر نمیتوانند پارادوکسها
را نادیده بگیرند و سازمانها برای موفقیت باید پارادوکسها را در آغوش بگیرند و سرانجام
فرایندهای سازمانی ،شیوههای تفکر و طرحهای خالصهشدهای برای کار با پارادوکسها پیشنهاد
میکنند (استروح و مایلر.)03 :9001 ،
واینس و بروسین ( )9006پنج فرایند دفاعی بر ضد اضطراب مدیران میانی و ارشد شش
سازمان خدمات عمومی را شرح میدهند که آنها بهطور ناآگاهانه هنگام احساس تنشهای
پارادوکس گونه ـ آگاهانه و ناآگاهانه ـ مدیران تحت مطالعه خود درباره تغییر سازمانی استفاده
کردند .طبق نظر آنها این روش را محققان در پژوهشهای قبلی برای بررسی احساسات افراد
بهکاربردهاند (واینس و بروسین بهنقل از گوینده .)05 :9000
لوشر و همکاران ( )0336در یک مطالعه علمی در شرکت لگو 9چگونگی تبدیلشدن
پارادوکسها به برچسب متداولی برای پیچیدگی ،ابهام و دو پهلویی حاصل از تغییر را شرح
میدهند ،دیدگاههای روانشناختی و اجتماعی نظریهپردازان نسبت به پارادوکس را بهاشتراک
میگذارند و ماهیت و پویایی پارادوکسهای مرتبط با تغییر سازمانی را در نمونه موردمطالعه
کشف میکنند .آنها نتیجه میگیرند که مدیران ممکن است با پارادوکسهای تغییر سازمانی کنار
بیایند و حتی رشد کنند (لوشر و همکاران.)109 :0336 ،
کونها و همکاران ( )0330از میان چهار راهبرد به بررسی راهبرد ترکیب یعنی مدیریت تز و
آنتیتز و سنتز میان آنها میپردازد .نویسندگان رویکرد پویا به پدیدههای دیالکتیکی در سازمان
دارند و راهبرد ترکیب را برای مدیریت آنها پیشنهاد میکنند (به نقل از سلطانی و گوینده.)9000 ،
1 . Lego
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چل ( )0338شیوه جدید برای مدیریت پارادوکسها پیشنهاد میکند که استفاده از
برنامهنویسی زبان عصبی است .این تحقیق دیدگاه هیجده مدیر از سه سازمان متفاوت خیریه،
شهرداری و مواد غذایی را مورد مطالعه قرار میدهد .مطالعه الگوها و استعارههای زبان خاصی را
ایجاد میکند که میتواند برای نشاندادن پارادوکسها و تنشها بهکار رود .درپایان ،یافتههای
مربوط به برنامهنویسی زبان عصبی نیز بررسی میشوند (چل.)05 :0338 ،
ونگ و رفیق ( )0330به تنشهای پارادوکس یادگیری در فرایند کارآفرینی سازمانی
میپردازند و سه جز زیربنایی پارادوکس یادگیری اکتشافی (کشف دانش جدید) در مقابل
یادگیری بهرهبردارانه (بهرهبرداری از دانش موجود) شامل یادگیری مولد در مقابل تطبیقی ،فردی
در مقابل سازمانی و واگرا در مقابل همگرا را مشخص میسازند .نویسندگان معتقدند القای
تدریجی تنوع سازمانی و چشمانداز مشترک بهطور مداوم و در طول زمان در واحدهای مختلف
کسبوکار به رفع چالشهایی کمک میکند که از تنشهای ناشی از پارادوکس یادگیری
برمیخیزد ( ونگ و رفیق.)86 :0330 ،
اسمیت نشان داد که تعادل بین قطبها به عملکرد برتر در کوتاهمدت و تقویت موفقیت
درازمدت منجر میشود .برایناساس ،برای درک ،توصیف و مدیریت تنشهای پارادوکس،
نظریهپردازان و دستاندرکاران درحال تغییر از دید تونلی و تفکر غیر سنتزشده «یا این ـ یا آن»9
که فقط بر یک عنصر تنش تأکید میکند ،هستند و رویکرد سنتزشده براساس هم این و هم آن،0
هر دو از بهترین ،0و نه این ـ و نه آن 1و فکرکردن برای هر دو خواسته هستند (اسمیت :0391 ،
)9500
چاد و همکاران ( )0396دریافتند که بیشترین رشد در تحقیقات پارادوکس ،مطالعات
پیرامون تأثیر مستقیم پارادوکس را شامل میشود .درحالیکه پارادوکس برای ناسازگاریهای
غافلگیرکننده ،مدیریت شده بود .جارزابوسکی و همکاران ( )0398یک چارچوب روش شناختی
1. Either–or
2. Both–and
3. Best-of-both

4. Neither– nor
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برای بررسی جنبه های بین سازمانی پارادوکسها را تشریح کردند .درحقیقت آنها بر پارادوکس
ضررهای اقتصادی ناشی از فاجعه در مقیاس بزرگ همچون تغییرات آب و هوایی ،سیل ،زلزله و
حمالت تروریستی و ضرری که بیمهشده متحمل میشود پرداختند که منجر به مشکالت اقتصادی
و اجتماعی برای جوامع آسیب دیده میشود و سپس سه روش تحلیلی را برای مطالعه
پارادوکسهای درون سازمانی پیشنهاد کردند که شامل بزرگنمایی به خارج ،9ردیابی مسائل 0و
ردیابی مرزها و سازمانهای مرزی( 0جارابوسکی و همکاران.)16 :0398 ،
دیکیسر ،گوت و واندنبنپ )0390( 1با بررسی ادبیات پارادوکس و با تکیه بر تجزیهوتحلیل
نظاممند  106نشریه ،کشف کردند که چگونه دانشمندان از پارادوکس در مشارکتهای نظری و
حوزه مدیریت و تحقیقات سازمان استفاده کردهاند .اول اینکه ،دانشمندان از پارادوکس بهعنوان
ابزاری برای نظریهپردازی و مفهومپردازی استفاده میکنند؛ دوم اینکه ،دانشمندان از پارادوکس
بهعنوان ابزاری برای درک یا پیشبینی پدیده های خاص که از دانش مفهومی پارادوکس ناشی
می شود ،استفاده میکنند ( دیکیسر ،گوت و واندنبنپ.)915 :0390 ،
لونگ 5و همکاران ( )0390در مقاله خود یافتههای پنج مطالعه که تفاوتهای فردی و
فرهنگی را در تأیید جایگاه میانهروی در پارادوکس بررسی کردند .بهاینترتیب ،که مطالعه اول
نشان داد که اشکال پارادوکس باعث افزایش خالقیت میشوند ،اما این موضوع در تایوان مورد
تأیید قرار نگرفت .مطالعه دوم نقش رویکرد میانهروی را بهعنوان یک تعدیلکننده نشان داد،
بهگونهایکه احساس تعارض ناشی از قطبهای پارادوکس بهویژه برای خالقیت مفید است و
افراد سطح پایینتری ،رویکرد میانه به جنگ را تأیید میکنند .در یک فرهنگ متقابل
تجزیهوتحلیل ،مطالعه سوم نشان داد که مزایای خالقانه تفکر بهصورت پارادوکس و درگیریهای
باالتر بین اسرائیلیها پدید آمد که کمتر آنها را تأیید کردند .رویکرد میانهروی؛ اما علیرغم
1. Zooming in and out
2. Tracking problematization
3. Tracking boundaries and boundary organizations
4. De Keyser, Guiette and Vandenbempt
5. Leung
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اینکه سنگاپوریها بهطور متوسط تمایل بیشتری به سمت آن دارند ،اما درواقع اینگونه نیست.
مطالعه چهارم بیشتر نقش علُّی رویکرد میانهروی را نشان داد .برای مطالعه به سؤال «چرا» ،مطالعه
پنجم مورد بررسی قرار گرفت؛ القای موقعیتی تفکر پیچیده یکپارچه که تمایزها و اشکال را تعیین
میکند یا سنتز بین عناصر پارادوکس .یافتهها حاکی از تأییدکنندگان از حد متوسط کمتر است.
درواقع محیط جغرافیایی میتواند منافع درگیری را مهار کند.
اسمیت و لوئیس ( )0399این نظریه را مطرح کردند که سازمانها میتوانند با ایجاد
پارادوکس تمایز و ادغام ،و مدیریت آنها پیشرفت کنند .ازآنجاکه تحقیقات تجربی نشان داده
است که چگونه مدیران ارشد در تصمیمگیری پویا با تکرار بین اکتشاف و بهرهبرداری (اسمیت،
 )0391و چگونگی بروز این تنشها و مدیریت آنها در سطح سازمانی مشارکت میکنند
(اندریوپولوس و لوئیس .)606 :0330 ،9بهعالوه ،مبانی مدیریت پارادوکس سؤاالتی درمورد
خصوصیات مدیریتی ظریفتر با زیرنظامها ایجاد کرده است .با استفاده از روانشناسی و علوم
شناختی ،محققان تحقیق میکنند که چرا بعضی از افراد ،کم و بیش توانایی مقابله با تنشهای
پارادوکسیکال را دارند (مرون ـ اسپکتور.)00 :0398 ،0
خالصه پژوهشهای مربوط به پارادوکس و پارادوکسهای مربوط به فرایندهای منابع
انسانی به شرح جدول  9میباشد.

1. Andriopoulos and Lewis
2. Miron-Spektor
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جدول  .9خالصه پژوهشهای انجامشده درخصوص پارادوکس
موضوع مورد تحقیق

محققان
پول و ون دون ( ،)9080واینس و بروسین ( ،)9006لوییس ( ،)0333رنجر ( ،)0330کونها (،)0330
چل ( ،)0338اهنرت ( ،)0330ماندرشید و فریمن ( ،)0390اسمیت ( ،)0391چاد و همکاران (،)0396
فارهوست و پاتنام ( ،)0398جارزابوسکی و همکاران ( ،)0398مرون-اسپکتور ( ،)0398لونگ و
همکاران ( ،)0390دیکیسر ،گوت و واندنبنپ ( ،)0390نادری ( ،)9085نظرپوری ( ،)9086سابقی
سارویی ( ،)9085ابراهیمی و رزمدیده ( ،)9088اعتمادی و همکاران ( ،)9003درگی (،)9003
لوییس ( ،)0333لوشر و همکاران ( ،)0336لوشر و لوییس ( ،)0338ساترلند و اسمیت (،)0399
ابراهیمی و رزمدیده (،)9088

حوزه نظری پارادوکس
(پارادوکس محض،
پارادوکس سازمانی و
پارادوکس منابع انسانی)
ارتباط پارادوکس با
پیچیدگی و ابهام

لوییس ( ،)0333ونگ و رفیق ( ،)0330اسمیت و لوییس ( ،)0399رامیرز ( ،)0390گوینده (،)9000
لونگ و همکاران (،)0390

پارادوکس یادگیری
(دانش)

لوییس ( ،)0333لوشر و همکاران ( ،)0336لوشر و لوییس ( ،)0338ولف ( ،)0330گتسی و
آندریوپولوس (  ،)0393اسمیت و لوییس ( ،)0399هریس ( ،)0399رامیرز ( ،)0390گوینده (،)9000

پارادوکس هویت (تعلق)

لوییس ( ،)0333سلگ و همکاران ( ،)0330لوشر و همکاران ( ،)0336لوشر و لوییس
(،)0338بالدگود و چاو ( ،)0393ساترلند و اسمیت ( ،)0399اسمیت و لوییس ( ،)0399ماندرشید و

پارادوکس سازماندهی

فریمن ( ،)0390گوینده (،)9000
دنیسون و همکاران ( ،)9005رابینسون و رز ( ،)0331کامرون و همکاران ( ،)0336ماندرشید و فریمن
( ،)0390گوینده (،)9000
لوشر و همکاران ( ،)0336لوشر و لوییس ( ،)0338اسمیت و لوییس ( ،)0399درگی (،)9003
گوینده (،)9000

پارادوکس رهبری
پارادوکس اجرا

پول و ون دون ( ،)9080استروح و مایلر ( ،)9001لوییس ( ،)0333رنجر ( ،)0330سلگ و همکاران
( ،)0330بچ و همکاران ( ،)0331اهنرت و همکاران ( ،)0330کونها ( ،)0330جنسن ( ،)0338لوشر و

راهبردهای مدیریت

لوییس ( ،)0338چل ( ،)0338اهنرت ( ،)0330بالدگود و چاو ( ،)0393اسمیت و لوییس (،)0399

پارادوکس

اسمیت ( ،)0391سابقی سارویی ( ،)9085اعتمادی و همکاران ( ،)9003گوینده (،)9000
اهنرت ( ،)0330ولف ( ،)0330اسمیت و لوییس ( ،)0399اسمیت (،)0391

نتایج مدیریت پارادوکس

روش و فرایند پژوهش
تحقیق پیش رو برحسب هدف ،توصیفی ـ تبیینی و برمبنای نتیجه ،کاربردی و برحسب داده
کیفی ـ کمی (آمیخته) است .در این مرحله ابتدا مفهوم و کلیات پارادوکسهای سازمانی ازطریق
بررسی متون جمعآوری و پس از آن نحوه مدیریت پارادوکسها و راهبردهای خاص آن احصا
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شد .همچنین چارچوب مفهومی پژوهش شکل گرفت و درادامه با انجام مصاحبههای اکتشافی با 1
نفر از صاحبنظران (شامل یک نفر معاون نیروی انسانی و  0نفر از اعضای هیئتعلمی
دانشگاههای ارتش ،دارای سابقه عملیاتی در حوزه نیروی انسانی ،آشنا با مأموریت نهاجا و
همچنین عالقهمند به مفاهیم فلسفی پارادوکس) ،الگوی ابتدایی پژوهش شامل شناسایی
پارادوکسهای درونی منابع انسانی تدوین شد .بهعبارتدیگر ،بهدلیل عدم وجود مقاالت و
مکتوبات علمی درخصوص پارادوکسهای درونی منابع انسانی ،الگوی اولیه شامل شناسایی
پارادوکسهای درونی منابع انسانی و همچنین راهبردهای مدیریت پارادوکسها با استفاده از
تجربیات نگارنده تنظیم و با سپس ازطریق مصاحبه با صاحبنظران مورد تأیید اولیه قرار گرفت،
ضمناینکه درصورت پیشنهاد پارادوکس جدید و نحوه مدیریت پارادوکسها ،موارد مربوطه
جمعآوری شد .مصاحبه اکتشافی بهصورت نیمهساختاریافته طراحی شد و نحوه تجزیهوتحلیل
دادههای مصاحبه بهصورت تفسیری بود .روش تجزیهوتحلیل تفسیری ،روشی است که در آن
محقق با مرور ادبیات موجود درباره موضوع پژوهش ،ایدههایی را درباره اینکه چه موضوعات و
مفاهیمی باید برای رمزگذاری و انتخاب شود ،بهدست آورده است و نظریهای را از قبل در ذهن
خود دارد .براساس آنها ،رمزها را تعریف کرده ،سپس مفاهیم جدیدی متناسب با آنها از داده های
مصاحبه استخراج میکند (کریمی و نصر.)80 :9000 ،
مصاحبهها بهدلیل وجود مباحث فلسفی بهصورت حضوری انجام شد و مراحل آن شامل
موارد زیر میباشد:
 .9خالصهای از تحقیقات مرتبط و همچنین اهداف کلی تحقیق شامل اهداف علمی و
اهداف کاربردی تحقیق برای مصاحبهشوندگان برابر پروتکل مصاحبه تشریح شد.
 .0مصاحبه بهشکل سؤاالت باز و بسته (نیمهساختاریافته) طراحی شد .بدینصورتکه ضمن
تأیید یا رد پارادوکسهای اولیه توسط مصاحبهشوندگان ،دالیل عدمتأیید پارادوکسها ،ادغام
پارادوکسها و یا اصالحیه متن بهصورت شفاهی و کتبی مورد سؤال واقع شد.
 .0درنهایت کلیه نظرات بهصورت گزارش مصاحبه ،براساس روش کمی مورد
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تجزیهوتحلیل نهایی قرار گرفت.
پس از تأیید پارادوکسهای منابع انسانی درونی ،بهمنظور توسعه و آزمون الگوی
طراحیشده ،روش دلفی انتخاب شد .روش دلفی فرایندی است برای جمعآوری دادهها از
متخصصان و ایجاد اجماع میان قضاوتهای آنها؛ این فرایند با استفاده از مجموعهای از روشها
برای جمعآوری و تحلیل دادهها در ترکیب با بازخورد نتایج به متخصصان صورت میگیرد.
استفاده از روش دلفی بهعنوان روش پژوهش زمانی مناسب است که دانش یکپارچهای درباره
یک موضوع یا مسئله وجود نداشته باشد .این روش بهویژه زمانی که هدف ،بهبود درک ما از
مشکالت ،فرصتها ،راهحلها و ایجاد پیشبینیهاست ،مناسب است (اسکولموسک و هارتمن،9
.)0 :0330
بهمنظور تشکیل جلسات دلفی در مرحله اول (بخش کمی تحقیق) تعداد  93نفر بهعنوان
نمونه و بهصورت هدفمند و به روش گلوله برفی از معاونین عملیات کارکنان و همچنین مدیران
معاونت نیروی انسانی دارای مشاغل سرهنگی به باال بهعنوان کارشناسان و مشاوران باتجربه در
حوزه منابع انسانی انتخاب شدند .نمونهگیری (نظرخواهی) از خبرگان تاحدی ادامه یافت که اشباع
نظری حاصل شد .روش تجزیهوتحلیل دادههای پنل دلفی نیز بهصورت تفسیری بود.
اطالعات جمعیتشناختی در بخش کیفی تحقیق و همچنین مراحل دلفی به شرح جدول 0
میباشد.
جدول  .4اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان و پنل دلفی
تعداد

تحصیالت

سابقه خدمتی باالی 05سال :یک نفر ()%05

 9نفر
مصاحبهشوندگان

 %933دکتری
 0نفر

پنل دلفی

 93نفر

سنوات خدمتی
(معاون نیروی انسانی ـ تخصص سرمایه انسانی)
سابقه خدمتی  98تا  05سال :سه نفر ()%05
(اعضای هیئتعلمی دانشگاههای ارتش ـ متخصص سرمایه انسانی و صنایع)

%933

سابقه خدمتی  98تا  05سال 93 :نفر ()%933

کارشناس ارشد (معاونین عملیات کارکنان و مدیران معاونت نیروی انسانی ـ متخصص سرمایه انسانی)
1. Skulmoski and Hartman.
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اعتبار و روایی پژوهش
در روش دلفی دو نوع روایی مورد توجه قرار میگیرد .روایی بیرونی و روایی درونی،
روایی بیرونی ،روایی معیارگرا نیز نامیده میشود و با تناسب میان قضاوت پاسخگویان درمورد
متغیر موردنظر و ارزش واقعی آن مرتبط است .ازطرفدیگر ،روایی درونی با این سؤال مرتبط
است که آیا خود روش منتهی به نتایج با پیشبینیهای مطلوب میشود؟ (تری.)919 :0330 ،
در پژوهش پیش رو ،ضمن مطالعه ادبیات تحقیق و شناسایی قطبهای پارادوکس و همچنین
روشهای مدیریت پارادوکسها ،در مرحله پیشمطالعه ،پرسشنامه و همچنین قطبهای
پارادوکس دراختیار متخصصین و کارشناسان حوزه نیروی انسانی قرار گرفت و از آنان خواسته
شد تا نظرات تکمیلی و اصالحی خود را درمورد آن بیان کنند و درنهایت اصالحات احصاشده
لحاظ شد ،باتوجهبه لحاظ اصالحات جزئی متخصصان ،میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه از
روایی محتوایی الزم برخوردار است.
بهمنظور تعیین پایایی در روش دلفی میتوان از دو روش استفاده نمود .روش اول ازطریق
محاسبه ضریب هماهنگی کندال در هر دور از پانل دلفی است و روش دوم محاسبه انحراف معیار
است .در تحقیق پیش رو باتوجهبه استفاده طیف لیکرت  0گزینهای در پرسشنامه بهمنظور شناخت
پارادوکسها ،از روش انحراف معیار جهت پایایی استفاده شده است .استفاده از انحراف معیار
جهت استنباط پایایی ،درصورتی بهکار میرود که پرسشنامه دلفی براساس طیفی مانند لیکرت
تنظیم شده باشد و پاسخهای اعضا در مقیاس فاصلهای فرض شود ،بدینترتیبکه هرچه میزان
انحراف معیار کمتر باشد ،نشانه اجماع باالتر نظرات است (علیدوستی )96 :9085 ،و همچنین
بهمنظور تعیین راهبردهای مدیریت پارادوکسها با استفاده از نظرات خبرگان مقرر شد که
درصورتیکه یک راهبرد توسط حداقل نصف اعضا مورد پذیرش قرار گرفت ،بهعنوان راهبرد
بهینه انتخاب گردد و درغیر اینصورت در مراحل بعدی دلفی مورد کارشکافی بیشتر قرار خواهد
گرفت.
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یافتههای پژوهش
پارادوکسهای درونی منابع انسانی نهاجا براساس مطالعه دستورالعملها ،آئیننامههای حوزه
نیروی انسانی و همچنین بررسی پارادوکسهای موجود در دستورات شفاهی و کتبی برحسب
سابقه کاری  91ساله محقق ،شناسایی شده و براساس آنها راهبردهای مدیریت آنها نیز وفق
پیشنهادات پول و وندون ( )9080تنظیم شد .لیکن ضمن مصاحبه با خبرگان در فرایند ،الگوی
پایلوت و اولیه نیز دراختیار خبرگان حوزه نیروی انسانی نیز قرار گرفت و تأیید ابتدایی
پارادوکسهای درونی با اصالح نگارشی جزئی گرفته شد .در مرحله مصاحبه از تعداد  90مورد
پارادوکس شناساییشده توسط محقق ،همگی مورد موافقت مصاحبهشوندگان قرار گرفت،
ضمناینکه پارادوکسهای درونی ردیف  8و  90در جدول  ،0بهترتیب توسط یکی از
مصاحبهشوندگان تأیید نشد و برابر نظر سایر خبرگان در پانل دلفی مورد ارزیابی مجدد قرار
گرفت.
در مراحل بعدی ،راهبرد سازگاری منطقی بهعنوان راهبرد اصلی درخصوص مدیریت
پارادوکسهای منابع انسانی که خود شامل راهبردهای جزئی پذیرش ،تفکیک زمانی ،تفکیک
مکانی و ترکیب میباشد ،ازطریق پرسشنامه و برابر طیف  0گزینهای لیکرت و  0مرحله اجرای فن
دلفی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه دور اول دلفی باتوجهبه پارادوکسها و راهبردهای ذکرشده طراحی شد .در این
پرسشنامه  90مورد پارادوکس درونی احصا شده است .عالوهبراین ،در پرسشنامه طراحیشده دور
اول ،از پاسخگویان خواسته شده بود که اگر پارادوکس دیگری را در کارکردهای حوزه منابع
انسانی درنظر دارند ،معرفی نمایند .درمجموع  93پرسشنامه برای پاسخگویان ارسال شد که  8عدد
از آنها ویژگی الزم برای تجزیهوتحلیل را دارند .برای تحلیل دادههای بهدستآمده از این مرحله
از روشهای آمار توصیفی استفاده شده است .نوع ابزار آمار توصیفی بهکاررفته ،میانگین و
انحراف معیار است.
نتایج تحلیل دادههای دور اول دلفی در ارتباط با پارادوکسهای درونی منابع انسانی نهاجا
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نشان میدهد که تعداد  96مورد از پارادوکسهای ارائهشده در پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفتهاند
و اینکه یک پارادوکس (ناهمگونی ترکیب درجات درمقابل تغییر در ساختار سازمانی بهطور
دورهای) به علت نمره پایین میانگین حذف شد و پارادوکسی نیز اضافه نشد .تحلیل نهایی پانل
دلفی برابر جدول ( )0است.
جدول  .3نتیجه پارادوکسهای شناختهشده در دور اول پانل دلفی
نوع پارادوکس

ردیف
0

تأکید برجذب با استفاده از فراخوان

0
1
5
پارادوکسهای درونی

6
0
8
0
93
99

تأکید بیشازحد بر حق شغل
استفاده از عضویابی در جذب

استفاده از تجربیات کارکنان با استفاده از

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی

سیاست ابقای کارکنان

راهبرد مدیریت

9

پرداخت براساس شایستگی و عدالتمحوری

پرداخت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و

انحراف معیار

قطبهای پارادوکس

پذیرش

9.8

ترکیب

9.0

تفکیک
زمانی

جذب کارکنان جدید

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی

ترکیب

ابالغ دستورالعمل ادامه خدمت (استمرار

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی /کاهش سهمیه استخدام

تفکیک

سنوات خدمتی تا  05و  13سال)

(وفق قوانین موجودی باید  %83سازمان باشد)

زمانی

تأکید بر انتقال کارکنان برتر سازمانی در

جلوگیری از انتقال کارکنان برتر /لحاظ محدودیت

مراکز سیاستگذاری خارج از نیرو

شدید در انتقال

تأکید بر مشارکت و توانمندسازی

کنترل بیشازحد در رفتار و عملکرد

عدم انتشار بیانیه چشمانداز ،مأموریت ،منشور
اخالقی ازسوی آجا

تأکید بر اقدام و عمل برمبنای چشمانداز و مأموریت

تأکید بر بهکارگیری دانش و توانمندی

تأکید بر بهکارگیری بهینه کارکنان وظیفه
اقدام درخصوص جذب بهصورت متمرکز
بهمنظور کمشدن ارتباطات غیررسمی و...

ترکیب

9.8

تفکیک
فضایی

عدم همخوانی رشتههای دانشگاهی (تخصص کارکنان

تفکیک

وظیفه) با تخصصهای نهاجا

فضایی
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9.9

پذیرش

میل به کار در پروژههای کاری

افزایش ارتباطات غیررسمی در جذب متقاضیان

9.0

9.9

ترکیب

کارکنان

9.0

تفکیک
فضایی

9.0
3.0
9.0
9
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نوع پارادوکس

ردیف

راهبرد مدیریت

تأکید بر ارتقای سطح دانش آکادمیک
بهمنظور انتصاب در جایگاههای سازمانی

90

کارشناس ارشد و دکتری
پارادوکسهای درونی

تأکید بر جانشینپروری /همتاسازی

90
91

استفاده از جذب بهصورت مادتین  990و  00قانون
آجا /استمرار خدمت

تأکید بر خالقیت و کارهای ابتکاری براساس
دستورالعمل اقتصاد مقاومتی

آجا و در محدوده قوانین و مقررات عملکردن

کارکنان

96

ارشد در دانشگاههای علوم راهبردی و دانشگاه جنگ

تأکید بر برنامهها و اقدامات تأییدشده از سلسلهمراتب

تأکید بر نمرات ارزیابی در طول خدمت

95

اعزام به دورههای کوتاهمدت دکتری و کارشناسی

استفاده از خطاهای ارزیابی بهصورت عمدی

تأکید بر ارائه بازخور ارزیابی عملکرد

عدم ارائه بازخوردها ارزیابی عملکرد /عدم توجه به

بهمنظور تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

اصالح نمرات ارزیابی

ترکیب

انحراف معیار

قطبهای پارادوکس

9.0

پذیرش

9.9

پذیرش

9.1

ترکیب

9.1

ترکیب

9.1

تحلیل دور دوم دلفی نشان داد که تمام پارادوکسهای طراحیشده در این دوره برای
میانگین الزم جهت حضور در الگوی طراحیشده تأیید شدند.
جدول ( )1نتایج تحلیل انحراف معیار در این دور نشان میدهد که درمجموع میزان
پراکندگی پاسخها کاهش پیدا نموده و اجماع نظرات میان پاسخگویان افزایش پیداکرده است و
اینکه راهبردهای مدیریت پارادوکس همانند مرحله اول دلفی تأیید شد ،عالوهبراین ،باتوجهبه
اینکه پاسخگویان پارادوکس دیگری را پیشنهاد ننمودند ،لذا اشباع نظری حاصل شده است.
باوجوداین ،در دور سوم مجدداً الگوی طراحیشده از دیدگاه پاسخگویان مورد آزمون قرار
گرفت.
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جدول  .4نتیجه پارادوکسهای شناختهشده در دور دوم پانل دلفی
نوع پارادوکس

ردیف
0

تأکید برجذب با استفاده از فراخوان

0
1
5
6
0
پارادوکسهای درونی

8

جذب کارکنان جدید

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی

ابالغ دستورالعمل ادامه خدمت (استمرار سنوات
خدمتی تا  05و  13سال)

قوانین موجودی باید  %83سازمان باشد)

زمانی

تأکید بر انتقال کارکنان برتر سازمانی در مراکز

جلوگیری از انتقال کارکنان برتر /لحاظ محدودیت شدید در

سیاستگذاری خارج از نیرو

انتقال

تأکید بر مشارکت و توانمندسازی

کنترل بیشازحد در رفتار و عملکرد

عدم انتشار بیانیه چشمانداز ،مأموریت ،منشور اخالقی
از سوی آجا

اقدام درخصوص جذب بهصورت متمرکز بهمنظور
کمشدن ارتباطات غیررسمی و...
انتصاب در جایگاههای سازمانی کارشناس ارشد و
دکتری

96

زمانی

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی /کاهش سهمیه استخدام (وفق

تأکید بر ارتقای سطح دانش آکادمیک بهمنظور

95

ترکیب
تفکیک
ترکیب

93

91

پذیرش

9.5

تفکیک

تأکید بر بهکارگیری بهینه کارکنان وظیفه

90

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی

ابقاء کارکنان

0

90

استفاده از عضویابی در جذب

استفاده از تجربیات کارکنان با استفاده از سیاست

تأکید بر بهکارگیری دانش و توانمندی کارکنان

99

بیشازحد بر حق شغل)

راهبرد مدیریت

9

پرداخت براساس شایستگی و عدالت محوری

پرداخت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و تأکید

انحراف معیار

قطبهای پارادوکس

تأکید بر جانشینپروری /همتاسازی

تأکید بر اقدام و عمل برمبنای چشمانداز و مأموریت
میل به کار در پروژههای کاری

افزایش ارتباطات غیررسمی در جذب متقاضیان
اعزام به دورههای کوتاهمدت دکتری و کارشناسی ارشد در
دانشگاههای علوم راهبردی و دانشگاه جنگ
استفاده از جذب بهصورت مادتین  990و  00قانون اجا/
استمرار خدمت

تأکید بر خالقیت و کارهای ابتکاری بر اساس

تأکید بر برنامهها و اقدامات تأییدشده از سلسلهمراتب آجا و

دستورالعمل اقتصاد مقاومتی

در محدوده قوانین و مقررات عملکردن

تأکید بر نمرات ارزیابی در طول خدمت کارکنان

استفاده از خطاهای ارزیابی بهصورت عمدی

تأکید بر ارائه بازخور ارزیابی عملکرد بهمنظور

عدم ارائه بازخوردها ارزیابی عملکرد /عدم توجه به اصالح

تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

نمرات ارزیابی
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9.9
9
9

پذیرش

3.0

ترکیب

9.6

تفکیک
فضایی
ترکیب

عدم همخوانی رشتههای دانشگاهی (تخصص کارکنان وظیفه) تفکیک
با تخصصهای نهاجا

9.0

فضایی
تفکیک
فضایی
ترکیب

9.5
3.0
9.0
3.8

9.0

پذیرش

9

پذیرش

9.0

ترکیب

9.0

ترکیب

9.0
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تحلیل نتایج در دور سوم نشان داد که الگوی طراحیشده در دور دوم دلفی با  96مورد
پارادوکس درونی منابع انسانی مورد تأیید نهایی قرارگرفته و بهعلت عدم معرفی شاخصی جدید
اجماع و اشباع نظری حاصل شده است.
برخی محدودیتهای سازمانی موجب اولویتبندی در اقدامها و توجه به پارادوکسهای
اصلی بهمنظور تسریع در امور محوله و رسیدن به اهداف مدنظر درخصوص نحوه مدیریت
پارادوکسها خواهد شد .در پژوهش پیش رو بهمنظور اولویتبندی پارادوکسهای اصلی از دو
آماره توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده شد و باتوجهبه اینکه انحراف معیار پاسخهای
ارائهشده ،پایین بود ،لذا نشاندهنده دقت باالی میانگین در اولویتبندی پارادوکسها میباشد.
نتایج حاصل از اولویتبندی پارادوکسهای درونی منابع انسانی به شرح جدول ( )5میباشد.
جدول  .5اولویتبندی پارادوکسهای درونی
ردیف
9
0
0
1
5

قطبها
پرداخت براساس شایستگی و عدالتمحوری

میانگین

پرداخت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و تأکید
بیشازحد بر حق شغل)

6.1

تأکید بر انتقال کارکنان برتر سازمانی در مراکز

جلوگیری از انتقال کارکنان برتر /لحاظ محدودیت شدید

سیاستگذاری خارج از نیرو

در انتقال

ابالغ دستورالعمل ادامه خدمت (استمرار سنوات

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی /کاهش سهمیه استخدام (وفق

خدمتی تا  05و  13سال)

قوانین موجودی باید  %83سازمان باشد)

تأکید بر مشارکت و توانمندسازی

کنترل بیشازحد در رفتار و عملکرد

6.9

تأکید بر اقدام و عمل برمبنای چشمانداز و مأموریت

6.3

میل به کار در پروژههای کاری

6.3

عدم انتشار بیانیه چشمانداز ،مأموریت ،منشور
اخالقی ازسوی آجا

6

تأکید بر بهکارگیری دانش و توانمندی کارکنان

0

تأکید بر جانشینپروری /همتاسازی

8

تأکید بر بهکارگیری بهینه کارکنان وظیفه

0

تأکید برجذب با استفاده از فراخوان

استفاده از جذب بهصورت مادتین  990و  / 00استمرار
خدمت
عدم همخوانی رشتههای دانشگاهی (تخصص کارکنان
وظیفه) با تخصصهای نهاجا
استفاده از عضو یابی در جذب
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6.3
5.0
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ردیف
93

قطبها
استفاده از تجربیات کارکنان با استفاده از سیاست

99

انتصاب در جایگاههای سازمانی کارشناس ارشد و
دکتری

90
90
91
95
96

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی

ابقای کارکنان
تأکید بر ارتقای سطح دانش آکادمیک بهمنظور

میانگین

اعزام به دورههای کوتاهمدت دکتری و کارشناسی ارشد در
دانشگاههای علوم راهبردی و دانشگاه جنگ

5.8

5.8

جذب کارکنان جدید

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی

تأکید بر خالقیت و کارهای ابتکاری براساس

تأکید بر برنامهها و اقدامات تأییدشده از سلسلهمراتب آجا و

دستورالعمل اقتصاد مقاومتی

در محدوده قوانین و مقررات عملکردن

تأکید بر نمرات ارزیابی در طول خدمت کارکنان

استفاده از خطاهای ارزیابی بهصورت عمدی

5.1

افزایش ارتباطات غیررسمی در جذب متقاضیان

5.0

عدم ارائه بازخوردها ارزیابی عملکرد

5.0

اقدام درخصوص جذب بهصورت متمرکز
بهمنظور کم شدن ارتباطات غیررسمی و...
تأکید بر ارائه بازخور ارزیابی عملکرد بهمنظور
تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

5.6
5.5

الگوی پارادوکس منابع انسانی
دغدغه ذهنی ،چرایی و انتخاب موضوع و چگونگی طرح این مسئله برای پژوهشگر ،ازآنجا
آغاز شد که هیچ الگوی جامعی که بیانگر چگونگی مدیریت پارادوکسهای منابع انسانی باشد،
وجود ندارد که موجبات بهبود انعطافپذیری فردی و سازمانی ،کاهش عدم اطمینان محیطی،
ارتقای نظم و انضباط سازمانی ،باالرفتن حس وحدت ،حذف /کاهش هزینههای دوبارهکاری،
ارتقای منزلت اجتماعی ،ارتقای چابکی ذهن ،ارتقای چابکی سازمانی ،مهارت محوری ،ارتقای
مدیریت دانش ،بهبود رهبری و کنترل ،کسب و حفظ مزیت رقابتی ،توسعه پایدار ،خلق ارزش،
رفع نیازهای فردی و سازمانی و نظایر آنها را فراهم آورد .حال این پرسش مهم مطرح میشود که
اساساً پارادوکسهای منابع انسانی نهاجا کدام است؟ و سازمان چگونه باید با نحوه مدیریت آنها
نسبت به تبدیل نقاط ضعف و چالشها به نقاط قوت اقدام نماید.
براساس آنچه که در طراحی الگوی مدیریت پارادوکسهای منابع انسانی گفته شد ،نسبت به
احصای پارادوکسهای درونی منابع انسانی و تبیین راهبردهای مدیریت پارادوکسهای درونی
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منابع انسانی در پنل دلفی اقدام شد که نتایج آن برابر شکل ( )9است.
قطبهای پارادوکس
استفاده از عضویابی در جذب

تأکید برجذب با استفاده از فراخوان

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی

جذب کارکنان جدید

عدم انتشار بیانیه چشمانداز،

تأکید بر اقدام و عمل برمبنای

کنترل بیشازحد در رفتار و عملکرد

تأکید بر مشارکت و توانمندسازی

مأموریت ،منشور اخالقی

چشمانداز و مأموریت

میل به کار در پروژههای کاری

تأکید بر بهکارگیری دانش و توانمندی کارکنان

اعزام به دورههای کوتاهمدت دکتری و

تأکید بر ارتقای سطح دانش آکادمیک بهمنظور

تأکید بر بهکارگیری بهینه

عدم همخوانی رشتههای

کارشناسی ارشد در دانشگاههای علوم

انتصاب در جایگاههای سازمانی کارشناس ارشد

کارکنان وظیفه

قطبهای پارادوکس

ازسوی آجا
دانشگاهی (تخصص کارکنان

استراتژیک و دانشگاه جنگ

و دکتری

وظیفه) با تخصصهای نهاجا

استفاده از خطاهای ارزیابی بهصورت

تأکید بر نمرات ارزیابی در طول خدمت کارکنان

اقدام درخصوص جذب

افزایش ارتباطات غیررسمی در

آگاهانه

بهصورت متمرکز بهمنظور کم

جذب متقاضیان

عدم ارائه بازخوردها ارزیابی عملکرد

تأکید بر ارائه بازخور ارزیابی عملکرد بهمنظور

شدن ارتباطات غیررسمی و...

تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

راهبرد ترکیب

راهبرد تفکیک فضایی
راهبردهای مدیریت

پارادوکسهای درونی منابع انسانی
راهبرد پذیرش

راهبرد تفکیک زمانی

قطبهای پارادوکس
خاتمه خدمت کارکنان پیمانی

قطبهای پارادوکس

استفاده از تجربیات

پرداخت براساس شایستگی و

کارکنان با استفاده از

عدالتمحوری

کشوری و تأکید بیشازحد بر حق شغل)

سیاست ابقای کارکنان

تأکید بر انتقال کارکنان برتر سازمانی در

جلوگیری از انتقال کارکنان برتر /لحاظ

خاتمه خدمت کارکنان پیمانی/

ابالغ دستورالعمل ادامه

مراکز سیاستگذاری خارج از نیرو

محدودیت شدید در انتقال

کاهش سهمیه استخدام (وفق قوانین

خدمت (استمرار سنوات

موجودی باید  %83سازمان باشد)

خدمتی تا  05و  13سال)

تأکید بر جانشینپروری /همتاسازی

پرداخت براساس قانون مدیریت خدمات

استفاده از جذب بهصورت مادتین  990و
 / 00استمرار خدمت

تأکید بر خالقیت و کارهای ابتکاری

تأکید بر برنامهها و اقدامات تأییدشده از

براساس دستورالعمل اقتصاد مقاومتی

سلسلهمراتب آجا و در محدوده قوانین و
مقررات عملکردن

شکل  .9الگوی مدیریت پارادوکسهای منابع انسانی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،پارادوکس برای درک زبان ناهمسازگون و متناقضنما در یک موقعیت
ذهنی تعاملی برای تعادل در موقعیتهای سازمانی است .انتخاب یک سمت چنین تضادهایی
(انتخاب یکقطب) ممکن است به عملکرد در کوتاهمدت کمک کند ،اما پایداری کافی
سازمانها را در بلندمدت تضمین نمیکند .بهعالوه اثربخشی سازمانهای امروزی در سایه تصدیق
و بهرهبرداری همزمان از چنین نیروهای متضادی بهدست میآید .برابر پژوهش انجامشده ،تعداد
 90پارادوکس براساس مستندات و تجربیات محقق احصا شد که در مرحله اول توسط خبرگان و
 0نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای ارتش مورد تأیید اولیه قرار گرفت .پس از آن در مراحل
پانل دلفی مجدداً درخصوص تأیید پارادوکسها براساس پرسشنامه  0گزینهای طیف لیکرت و
همچنین تعیین راهبردهای مدیریت پارادوکس اقدام شد که درنهایت  96پارادوکس و راهبردهای
مدیریت آنها شناسایی و تبیین شد.
بهمنظور استفاده از مزایای پارادوکس و جلوگیری از تنشهای آن ،نیاز است که رویکرد
مناسبی را متناسب با راهبردهای تعیینشده لحاظ نماییم ،لذا رویکرد مناسب نیروی هوایی ارتش و
معاونتهای زیرمجموعه آن جهت هریک از پارادوکسهای تبیینشده برحسب اولویتهای
تعیینشده و برمبنای راهبردهای تعیینشده در پانل دلفی ،به شرح زیر است:
 .9علیرغم ابالغ سیاستهای کلی نظام اداری و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از
سال  9080در ارتش جمهوری اسالمی ایران و تأکید بر عدالتمحوری بهعنوان یکی از اصول
اولیه ،لیکن بهدلیل عدم تأمین اعتبارات الزم ،مؤلفه حق شغل ،وزن باالیی در پرداختها داشته که
موجبات بیعدالتی و پرداخت براساس جایگاه سازمانی (نه براساس عملکرد) را فراهم کرده که
خود پارادوکسی از نوع خود ارجاع است .پانل دلفی به این اجماع رسید که راهبرد پذیرش جهت
درک صحیح این موضوع باتوجهبه عدم تمایل ستادهای باالتر باید مدنظر قرار گیرد .بهاینمعناکه
علیرغم پیگیری موضوع از مراجع باالتر ستادی ،نسبت به لحاظ درآمدزایی در سازمان برابر
منویات رهبری حول محور اقتصاد مقاومتی گام برداشت و این موضوع به نحو مقتضی نیز برای
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آحاد کارکنان تشریح شود.
 .0استخدام در ارتش از سالیان قبل ،ازطریق فراخوان عمومی (فراخوان در جراید و رسانه
جمعی) انجام میشود ،لیکن برابر منویات رهبری و ابالغ دستورالعمل عضویابی ستاد کل نیروهای
مسلح نحوه جذب باید از فراخوان عمومی به عضویابی تغییر یابد .علیرغم تأکید ستاد کل
نیروهای مسلح بهمنظور همکاری سپاه پاسداران با ارتش جهت استفاده از نیروهای سازمان بسیج،
میزان جذب متقاضیان به شیوه عضویابی ،هنوز بسیار کم است .باتوجهبه عدم وجود ساختار
مناسب عضویابی و عدم وجود عضویابان آموزش دیده در ساختار سازمانی نهاجا ،تبعات ایجاد
ارتباطات غیررسمی در جذب نیز متصور میباشد .حال باتوجهبه وجود این پارادوکس ،پانل
خبرگی ،استفاده از راهبرد ترکیب بهمنظور استفاده همزمان از هر دو روش استخدام عضویابی و
فرخوان را پیشنهاد نمود .لذا معاونت نیروی انسانی نهاجا بهعنوان رکن اصلی دراینخصوص با
استفاده از ارکان تخصصی خود همچون هیئت اندیشهورزی و مدیریت گزینش و استخدام در
رابطه با چگونگی همزمان هر دو روش اقدام نماید.
 .0در سالیان اخیر به دالیل مختلف ازجمله استفاده و انتقال تجربیات کارکنان فنی و
پروازی ،نهاجا نسبت به ابقای در خدمت کارکنانی که به سن بازنشستگی رسیدند ،اقدام میکند و
ازسویدیگر الزام به رعایت تناسب موجودی کارکنان به میزان  %83سازمان (ساختار) ،موجب
خاتمه خدمت کارکنان پیمانی شده است .باتوجهبه اینکه کارکنان پیمانی نیز تجربیات خوبی در
طی  5الی  6سال خدمت خود کسب کردهاند ،لذا موضوع پارادوکس قابلدرک است .آنچه پانل
دلفی بهعنوان راهبرد قابلاستفاده مطرح نمودند ،راهبرد تفکیک زمانی است ،بهاینمعناکه طی بازه
زمانی مشخص و تعیینشدهای نسبت به ابقای خدمت کارکنان اقدام شود و ازآنپس دیگر
موضوع ابقای در خدمت ،منتفی اعالم شود .ازسویدیگر بهمنظور استفاده بهینه از تجربیات
کارکنان با خدمت باال ،نسبت به جایگزینی روش منتورینگ و کوچینگ بهجای ابقای در خدمت
اقدام شود.
 .1جذب کارکنان جدید با افکار و توانمندیهای خاص خود موجب چابکی ،ایجاد
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خالقیت و نوآوری و نظایر آن را فراهم میآورد ،ازسویدیگر تجربیات کارکنان پیمانی نیز
موردنیاز سازمان میباشد .راهبرد موردنیاز جهت مدیریت این پارادوکس ،راهبرد ترکیب است.
بهاینمعناکه ضمن استفاده همزمان از کارکنان جدیدالورود و همچنین استفاده از کارکنان پیمانی،
ضمن ایجاد محیطی پایدار برای هر دو قشر نسبت به ترکیب و تناسب درست در میزان جذب و
همچنین میزان استخدام بهصورت پیمانی اقدام شود.
 .5ابالغ دستورالعمل استمرار سنوات خدمتی تا  05و  13سال برای برخی از مشاغل ،شرایط
ماندگاری کارکنان با سنوات خدمتی باالی  03سال را فراهم آورده است .ازسویدیگر برابر
قوانین و مقررات برنامهریزی نیروی انسانی در ارتش ،موجودی کارکنان باید متناسب %83ساختار
سازمانی باشد ،لذا استمرار خدمت موجب کاهش جذب نیروی جوان شده است .باتوجهبه
مأموریت خاص ارتش و باألخص نیروی هوایی ارتش و استفاده از تجهیزات مدرن ،نیاز به
استخدام جدیدالورود کامالً محرز است .برابر منویات رهبری ،باید از تجربیات کارکنان قدیمی و
باتجربه نیز استفاده شود ،لیکن نحوه استفاده بهصورت استمرار در مشاغل خاص ،دارای اشکاالتی
است .لیکن آنچه پانل دلفی بهعنوان راهبرد قابلاستفاده پیشنهاد مینماید ،راهبرد تفکیک زمانی
است ،بهاینمعناکه طی بازه زمانی مشخص و تعیینشدهای نسبت به استمرار خدمت کارکنان اقدام
شود و ازآنپس دیگر موضوع استمرار در خدمت منتفی شود .ازسویدیگر بهمنظور استفاده بهینه
از تجربیات کارکنان با خدمت باال ،نسبت به جایگزینی روش منتورینگ و کوچینگ بهجای
استمرار در خدمت اقدام شود.
 .6تأکید تلویحی بر انتقال کارکنان برتر و نخبه سازمانی در مراکز سیاستگذاری خارج از
سازمان و استفاده در ستادهای ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح بهعنوان یکی از اصول و شعارهای
فرماندهان مطرح میباشد ،لیکن بهدلیل نیاز خدمتی به کارکنان توانمند از انتقال آنها خودداری
میشود که این موضوع موجب عدم انتقال دقیق مفاهیم و دستورات شده است .با عنایت به آنچه
گفته شد و باتوجهبه پیشبینی ساختار جدید و همچنین وجود تجهیزات مدرن در زمان فعلی،
نیازمندی به کارکنان توانمند بیشازپیش احساس میشود ،لذا تا زمان پایداری ساختار سازمانی،
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موضوع انتقال کارکنان منتفی اعالم شود .این موضوع با راهبرد پذیرش همراستاست.
 .0موضوع مشارکت و استفاده از توانمندی کارکنان همواره مورد تأکید میباشد و
ازسویدیگر ،کنترل بیشازحد در رفتار و عملکرد کارکنان بهدلیل نوع سازمان نظامی و بهمنظور
باالبردن تابآوری و اطاعتپذیری در کارکنان نظامی نیز مورد تأکید است .این موضوع
ازآنجهت مهم است که خبرگان و کارکنان توانمند با کنترل شدید ،انگیزه کمتری برای بروز
خالقیت دارند .لذا پانل دلفی بر راهبرد پذیرش و درنهایت پذیرفتن هر دو قطب پارادوکس تأکید
داشتند .لذا میتوان مشارکت و توانمندی کارکنان را به همراه فرهنگ کنترل بر نحوه رفتار و
عملکرد نهادینه نمود.
 .8در سازمانها باألخص نیروی هوایی ارتش بر اقدام و عمل برمبنای چشمانداز و مأموریت
تأکید ویژه شده است ،لیکن مأموریت ،چشمانداز ،منشور اخالقی ،ارزشهای اساسی بهصورت
واضح و مبرهن دراختیار آحاد سازمان قرار نگرفته است .پانل دلفی موضوع مزبور را موردبررسی
قرار داد و راهبرد تفکیک فضایی را بهعنوان مهمترین راهبرد حل پارادوکس مزبور پیشنهاد داده
است .بهاینمعناکه دفتر مطالعات نظری و پژوهشهای نظری نهاجا درخصوص بازنگری چشمانداز
و مأموریت تمامی حوزههای تخصصی نهاجا اقدام و نتایج را درمعرض نمایش آحاد کارکنان قرار
دهد.
 .0همواره بر بهکارگیری دانش و توانمندی کارکنان در جایجای نیروی هوایی تأکید
میشود ،بههمینسبب موضوع بورسیه تحصیلی در نیروی هوایی ازطریق مراکز آموزشی وابسته و
همچنین بورسیه تحصیلی به سایر دانشگاهها ،همواره مدنظر بوده ،لیکن در سالیان اخیر به دالیل
مختلف ،همچون نیاز خدمتی به کارکنان توانمند ،بورسیه تحصیلی کارکنان در نیروی هوایی
ارتش نسبت به سالیان اخیر کمتر شده است .پانل دلفی با بررسی موضوع ،به این نتیجه رسیدکه
راهبرد ترکیب به جهت مصالحه بین دو قطب و تنظیم گزارشهای معاونت نیروی انسانی نهاجا
بهمنظور بازخورد درخصوص نحوه و میزان بورسیه و اعزام به دورههای طولی و عرضی مثمرثمر
خواهد بود.
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 .93برابر تأکید ستاد کل نیروهای مسلح ،کارکنان وظیفه باید برابر تحصیالت و توانمندی
خود در یگانهای نیروهای مسلح خدمت نمایند .ازسویدیگر ،دانش و تحصیالت بسیاری از
کارکنان وظیفه با مأموریت نیروی هوایی متناسب نیست و بهلحاظ ساختاری قابل سازماندهی
نمیباشند .با عنایت به این موضوع پانل خبرگی ،راهبرد ترکیب را جهت حلوفصل پارادوکس
مزبور انتخاب نموده است؛ بهاینمعناکه ضمن بازخورد از نحوه بهکارگیری کارکنان وظیفه در
سازمان به ستادهای باالتر ،تاحدامکان نسبت به لحاظ رسته خدمتی و دانش و توانمندی کارکنان
وظیفه اقدام نماید.
 .99از سال  85نحوه جذب دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری ازطریق کنکور داخلی و
با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود ،درحالیکه تا قبل از آن ،سازمان سنجش
آموزش کشور بهعنوان متولی آزمون کتبی متقاضیان استخدام بود .باتوجهبه اینکه برگزاری
کنکور داخلی ،دارای نقاط ضعفی همچون ،افزایش ارتباطات غیررسمی در جذب ،احتمال افشای
سؤاالت و یا پاسخنامه میباشد که همگی این موارد موجب بهوجودآمدن ارتباطات غیررسمی
حین استخدام میشوند .پانل دلفی بر راهبرد تفکیک فضایی بهمنظور انتقال روش استخدام به
سازمان سنجش آموزش کشور بهدلیل باالبودن روایی و پایایی کنکور سراسری و کمکردن
ارتباطات غیررسمی تأکید داشتند.
 .90باتوجهبه دستورالعمل جدید انتصابات ،کارکنان بهمنظور انتصاب در مشاغل باال باید
مدارک تحصیلی موردنیاز آن شغل را نیز داشته باشند .ازسویدیگر ،در سالیان اخیر علیرغم
کمشدن بورسیه تحصیلی ،اعزام کارکنان با درجات باالتر به دورههای کوتاهمدت دکتری و
کارشناسی ارشد افزایش یافته است .باتوجهبه اینکه معموالً کارکنان مزبور در باالی هرم سازمانی
قرار دارند ،لذا زمان کمی برای مطالعه و تدوین رساله دارند که این موضوع با اصل دستورالعمل
انتصابات (لحاظ سواد و دانش آکادمیک) در تعارض است .به عقیده پانل دلفی ،پارادوکس
موصوف ازطریق راهبرد تفکیک فضایی قابلحل میباشد؛ بهاینمعناکه معاونت طرح و برنامه و
بودجه ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین آجا در گریدینگ شاغل و شغل بازنگری نماید تا پس
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از بازطراحی نهایی نسبت به اجرای ضابطهمند دستورالعمل انتصابات اقدام شود.
 .90یکی از مواردی که در سازمان ارتش و باألخص نیروی هوایی مورد تأکید است،
موضوع جانشینپروری است .ازسویی ،جذب بازنشستگان براساس ماده  990قانون ارتش با
موضوع جانشینپروری بهصورت دو قطب یک پارادوکس میباشند؛ بهاینمعناکه کارکنان قبل از
بازنشستگی اهتمام کمتری نسبت به همتاسازی دارند و این موضوع هم باعث هدررفت منابع شده
است و ازطرفی ،هیچگونه انگیزهای برای همتاسازی پس از جذب براساس ماده  990وجود ندارد.
پانل خبرگی بهترین راهبرد را درخصوص حلوفصل پارادوکس مزبور ،راهبرد پذیرش اعالم
نموده است .بهاینمعناکه ضمن گفتگو با کارکنان در زمان اشتغال در خصوص همتاسازی،
درخصوص کارکنانی که بهصورت ماده  990جذب شدهاند نیز زمان یکساله درنظر گرفته شود
تا همتاسازی صورت گیرد و موضوع تمدید قرارداد بیش از یک سال نیز منتفی اعالم شود.
 .91همواره ابتکار عمل و خالقیت مورد تأکید سلسلهمراتب است و ازسویدیگر بر اقدام
برابر قوانین و مقررات (و نه خارج از ضوابط عملکردن) بهعنوان دو قطب پارادوکس میباشد.
بهعبارتدیگر روح خالقیت در غیرعادی عملکردن است .به اعتقاد پانل دلفی راهبرد
مورداستفاده برای استفاده بهینه از کارهای ابتکاری و همچنین وفق ضوابط عملکردن ،راهبرد
پذیرش است .بهبیاندیگر اقدامات ابتکاری و نوآوری با گفتگو ازطریق مدیران و گفتمانسازی
حلوفصل میشود ،لیکن بدینمنظور باید اوالً کارکنان مبتکر و خالق شناسایی شوند ،ثانیاً باید
نحوه و شیوه اقدامهای ابتکاری بهصورت کار تیمی و با همکاری مدیران مربوطه انجام شود تا از
هرگونه بینظمی و ترویج اقدامات خارج از ضابطه جلوگیری شود.
 .95باتوجهبه پایینبودن میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت و بالتبع آن کارکنان نهاجا و
تأکید و تأثیر نمره ارزیابی در بسیاری از امور خدماتی و عملیات کارکنان ،معموالً مدیران بهعنوان
ارزیابان دچار خطاهای ارزیابی میشوند؛ بدینصورت که اوالً علیرغم عملکرد باالی بسیاری از
کارکنان و وفق دستورالعمل ارزیابی عملکرد ،بهدلیل کمبود اعتبارات ،نمرات حداکثری لحاظ
نمیشود (بهمنظور عدم پرداخت جوایز) و ازسویدیگر ،برای کارکنان با عملکرد پایین بهدلیل
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عدم متضررشدن ،نمره حداقلی لحاظ نمیشود .پانل دلفی بهمنظور رفع مشکالت مزبور ،راهبرد
ترکیب را پیشنهاد کرد .بهعبارتی باید با شفافسازی و ایجاد سامانه مدیریت عملکرد نسبت به
واقعیسازی نمرات ارزیابی عملکرد و همچنین رفع خطای ارزیابی اقدام شود.
 .96برابر دستورالعمل ارزیابی عملکرد ،بهمنظور تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف در
عملکرد کارکنان ،کلیه ارزیابان ،ملزم به ارائه بازخورد از عملکرد به کارکنان گردیدهاند .از
سوی دیگر به دالیل مختلف ،برخی ارزیابان از ارائه بازخورد خودداری میکنند .دراینخصوص،
دستورالعمل ارزیابی عملکرد به شکل صحیحی اجرا نمیشود که نیازمند بازنگری و اجرای
صحیح آن ازطریق متولیان امر است .راهبرد مورداستفاده دراینخصوص ،راهبرد ترکیب است که
باید اختالفات و موانع اجرای صحیح دستورالعمل شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام شود.
هر پژوهشی با تنگناها و محدودیتهایی مواجه است که برخی از آنها ذاتی است و ارتباطی
به پژوهش موردنظر ندارد و برخی نیز تحت تأثیر موضوع پژوهش و یا وضعیت پژوهشگر قرار
دارد .از مهمترین محدودیتها در تحقیق پیش رو شامل عدم وجود مستندات علمی با قابلیت اجرا
درخصوص پارادوکسهای منابع انسانی در نشریات داخل و خارج از ایران ،تفهیم سخت موضوع
پارادوکس برای متصدیان اجرایی سازمان بهمنظور شرکت در پانل دلفی و مصاحبه بود.
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