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چکیده 
سازمانهای موفق دنیا درخصوص سرمایه انسانی شایسته بهعنوان یک منبع کمیاب و ارزشمند سازمانی و
بهمنظور تداوم تضمین عملکرد پایدار خود به موضوع منابع انسانی توجه اساسی دارند .پژوهش حاضر با هدف
ریشهیابی آسیبهای موجود در نظامهای منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران انجام گرفته است .پژوهش حاضر
ازنظر هدف ،کاربردی و توسعهای و ازنظر نحوه گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی است.
باتوجهبه ماهیت توصیف و اکتشافی موضوع موردبررسی و ضرورت کشف جزئیات ظریف و اطالعات عمیق در
زمینه موضوع موردمطالعه و عدم وجود پیشینه مطالعاتی جامعی در رابطه با ریشهیابی آسیبهای مدیریت منابع انسانی
در سازمانهای دولتی ایران ،از روش دلفی استفاده شد .جامعه پژوهش حاضر  19نفر ازخبرگان ،نخبگان،
سیاستگذاران ،برنامهریزان و مدیران ،اساتید و کارشناسان منابع انسانی بودند که بهنوعی در فرایند منابع انسانی
درگیر و دخیل بودند .این افراد با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامه درقالب طیفبندی لیکرت که روایی آن توسط خبرگان تأیید شد ،استفاده گردید .سپس ازطریق آزمون
کندال هریک از عوامل بررسی و درنهایت تأیید یا رد شد .درنهایت آسیبهای منابع انسانی بهتفکیک هر کارکرد
شناسایی و سپس ریشههای هر آسیب بهدست آمد .این پژوهش برمبنای مدل ( RCAتحلیل علل ریشهای) طراحی
شده است .ابزار مورداستفاده برای شناسایی علل ریشه ای ( ،) RCAابزار پنجچرا میباشد.
کلیدواژهها :منابع انسانی؛ مدل؛ سازمان؛تحلیل علل ریشهای )(RCA
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مقدمه 
1

امروزه سرمایه انسانی یکی از مهمترین داراییهای سازمان است (دومینگوئز .)280 :2011 ،
در هزاره سوم ،سازمانها مزیت رقابتی خود را عالوهبر مسائل مالی و بازاریابی براساس منابع
انسانی و استفاده بهینه از این منبع راهبردی قرار داده و در تمامی برنامهریزیهای راهبردی خود
نقش منابع انسانی را بسیار پررنگ میداند .بنابراین ،بهدلیل اهمیت منابع انسانی ،سازمانها همواره
بهدنبال ایجاد نظام های مدیریت منابع انسانی درست ،دقیق و هماهنگ با سایر نظامها و اجزای
سازمان بوده تا عالوه بر داشتن و رعایت دیدگاه نظام مند در سازمان ،همسوبودن با سایر اجزای
سازمانی را رعایت کنند.
سازمانها ،بدون داشتن نظامهای دقیق طراحیشده و هماهنگ با یکدیگر ،نمیتوانند به
فعالیت خود تداوم بخشند و به اهداف بلندمدت ازپیشطراحیشده دست یابند .مدیران
درصورتیکه بخواهند نظامهای سازمانی را طراحی نمایند ،باید از دیدگاهی نظاممند نسبت به
سازمان و عوامل مؤثر بر آن برخوردار باشند .یکی از مهمترین نظامهای هر سازمان یا شرکت،
نظام مدیریت منابع انسانی آن است که تأثیر زیادی بر عملکرد سازمان دارد ( سانچز و سوریانو،2
 .)7 :2011این نظام مهم ،درصورتیکه طی اجرای اقدامات خود مورد بازنگری و بازسازی قرار
نگیرد ،بهمرور دچار آسیب شده و برنامههای تحول برای بهبود شرایط را سختتر و طوالنیتر
مینماید .بهمنظور آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی ،درآغاز باید به این نکته اشاره کرد که
مشکل ،چیزی است که توان سازمان را در رسیدن به هدف بهخطر میاندازد ،یا بهبیاندیگر،
وضعیتی است که سازمان را از کسب یک یا چند هدفش باز دارد .هر سازمانی ،در طول حیات
خود با مسائل مختلفی روبهرو میشود .این مسائل برحسب شدت تأثیر و ساختار ،با یکدیگر
تفاوتهایی دارند .برخی مشکالت ساده هستند و هدف تصمیمگیری روشن است ،مشکل
آشناست و اطالعات درباره مشکل بهآسانی تعریف و تکمیل میشود .چنین وضعیتی را مشکالت

1. Dominguez
2. Sánchez & Sorian

40

سازمانهایدولتیبراساسروشRCA

نظامهایمدیریتمنابعانسانی
بهایموجوددر 
شهیابیآسی 
ری 

با ساختار خوب مینامند .این نوع از مشکالت ،تهدیدکننده حیات سازمان نیستند .بااینحال،
بسیاری از وضعیتهایی که مدیران با آن روبهرو هستند ،مشکالت با ساختارهای بد هستند.
اینگونه مشکالت غیرمعمول و اطالعات درباره چنین مشکالتی مبهم و ناقص است (فرهی و
همکاران .)84 :1394 ،آسیبهای سازمانی بهویژه در بخش منابع انسانی مشکالتی با ساختار بسیار
بد است که اگر بهموقع درمان نشود ،سازمان را در یک دوره زمانی به سوی نابودی میکشاند.
منابع انسانی نخبه و کارآمد در عرصههای مختلف ملی ،نقش حیاتی دارند .منابع انسانی،
مهمترین سرمایه سازمان است و بههمیندلیل مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم تلقی میشود
(طالبزاده و همکاران .)216 :1397،در جهان امروز ،تمام نشانهها از محوریبودن نقش انسان و
منابع انسانی در گشایش تنگناها ،ایجاد فناوری و تولید فراوردههای گوناگون حکایت میکند.
بیشک سنگ زیربنای هر سازمان را منابع انسانی تشکیل میدهد و مدیریت کارآمد ،اثربخش و
هوشمند منابع انسانی بهمنظور دستیابی به بهره وری پایدار ،خالقیت و نوآوری و کیفیت مناسب
زندگی ،ضروری است .آگاهی نسیت به این نقش در جوامع و سازمانهای فرا صنعتی ،ادبیات و
عملکرد مدیریت نفوذ کرده است؛ بهطوریکه نهتنها منابع انسانی ،بلکه اقداماتی که برای آن
صورت میپذیرد ،برای موفقیت بسیاری از مؤسسات بخش دولتی نیز به مسائلی محوری تبدیل
شده است (اعرابی و همکاران.)16 :1396 ،
بهرغم تالشهای زیادی که دولت در سالهای اخیر برای بهبود ساختار بخش دولتی در
ایران انجام داده است ،هنوز در اکثر سازمانهای دولتی کشور ،مدیریت سرمایه انسانی با مشکالت
و ضعفهای زیادی مواجه است .ازسویدیگر تجزیهوتحلیل وضعیت فعلی و ارزیابی نیازها و
شناسایی مشکالت سرمایه انسانی ،مبنایی است که به مدیران سرمایه انسانی برای برنامهریزی و
مدیریت سرمایه انسانی کمک میکند .قصور در توجه به نقاط ضعف سازمان ازنظر سرمایه انسانی
موجب هزینه های زیادی برای سازمان خواهد شد .بنابراین ،جهت اثربخشی نظام اداری و تأکید بر
این مهم توسط مدیران و سیاستگذاران ارشد ،شناسایی مشکالت ،موانع و نقاط ضعف نظام
مدیریت سرمایه انسانی برای ارائه راهکار مدیریتی بهمنظور ارتقا و بهبود مستمر آن حائز اهمیت و
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ضروری است .لذا برای افزایش تعداد کارکنان عالقه مند ،بهرهمند وفادار باید آسیبهای موجود
را در منابع انسانی شناسایی و درجهت رفع آنها کوشید .با اجرای آسیبشناسی که وظیفه شناسایی
آسیبها ،معضالت و موانع توسعه نیروی انسانی را برعهده دارد ،میتوان در راه ایجاد انگیزه و
رضایتمندی کارکنان حرکت نمود .آسیبشناسی صحیح و بهموقع ،این امکان را به مدیران
میدهد که همواره از مسائل و مشکالت جاری سازمان خود مطلع باشند و از حادشدن آن
جلوگیری نمایند .تحقیقات جدید در رابطه با آسیبشناسی سازمانی ،سازمان را با بدن انسان
مقایسه میکند؛ همانگونهکه بدن انسان مراحل بیماری و سالمتی را طی میکند ،سازمانها نیز
همینگونه هستند لذا باتوجهبه بیانات رهبری انقالب مبنیبر "مدیریت و نیروی انسانی خوب،
معجزه میکند " 1پژوهش حاضر با هدف بررسی منابع انسانی با رویکردی آسیبشناسانه اجرا
شده است .دراینخصوص تاکنون تحقیقات سطحی وگذرا صورت گرفته و بهطور جامع بررسی
نشده است و این خود دلیل بر نوآوریبودن این پژوهش است .این تحقیق بهطور ریشهای ،تفصیلی
و تعمیقیافته به آسیبشناسی منابع انسانی براساس روش ( RCAتحلیل علل ریشهای) در
کارکردهای پنچگانه تأمین ،توسعه و آموزش ،مدیریت عملکرد ،پاداش و روابط کار میپردازد
(دستهبندی آرمسترانگ) .بنابراین در این پژوهش محققان بهدنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی
میباشند:

آسیبهایموجوددرمدیریتمنابعانسانیکداماست؟ 

ریشه
سؤاالتفرعی 
 .1ریشه آسیبهای کارکرد تأمین در منابع انسانی کدام است؟
 .2ریشه آسیبهای کارکرد توسعه و آموزش در منابع انسانی کدام است؟ 
 .3ریشه آسیبهای کارکرد مدیریت عملکرد در منابع انسانی کدام است؟
 .4ریشه آسیبهای کارکرد پاداش در منابع انسانی کدام است؟
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش 8 ،آذر 1394
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 .5ریشه آسیبهای کارکرد روابط کار در منابع انسانی کدام است؟

مبانینظری 
مدیریت منابع انسانی ،بهعنوان زیرشاخهای از رشته مدیریت ،از دهه  1980به بعد ،مورد
توجه جدی جوامع توسعهیافته قرار گرفت و عنوان سرمایه انسانی را بهخود اختصاص داد ،بهگونه
ایکه در دنیای پیشرفته صنعتی ،از میان سه عامل ثروت آورشامل :منابع طبیعی ،منابع فیزیکی و
منابع انسانی ،بیشترین توجه ،بهرهدهی و سودآوری را منابع انسانی نصیب آنان کرده است (فرهی
بوزنجانی و همکاران.)2 :1387 ،
تاکنون تعاریف مختلفی از مدیریت منابع انسانی ارائه شده است .ایوانسویچ ()20 :2010
مدیریت منابع انسانی را دربردارنده برنامههایی میداند که بهطور خاص مربوط به انسانها در
سازمان و ایجاد تسهیالتی برای بهکارگیری مؤثرآنها برای دستیابی به اهداف فردی و سازمانی
است .مدیریت منابع انسانی ،عبارت است از :علم و عملی که به ماهیت رابطه استخدامی و تمامی
تصمیمات ،افدامات و موضوعات مربوط به این رابطه میپردازد (علیپور درویشی و همکاران،
 .)117 :1390آرمسترانگ ( )10 :2006مدیریت منابع انسانی را دیدگاهی منسجم و راهبردی در
مدیریت ارزشمندترین سرمایه سازمان ،یعنی ،انسانهایی که بهصورت فردی و گروهی در دستیابی
به اهداف سازمانی تالش می کنند ،میداند .برابر این سه تعریف و همچنین تعاریف دسلر (:2008
 ،)13کاسیو ( ،)18 :2010برناردین ( )9 :2010میتوان دریافت که مدیریت منابع انسانی،
درمجموع بهمعنای یک مدیریت راهبردی سازمان به نام انسانهای سازمانی است که سازمان
ازطریق مدیریت صحیح این منبع راهبردی ،میتواند کسب مزین رقابتی نموده و ارزش افزوده
بیشتری را نسبت به سایر سازمانها خلق کند .بنابراین ،هرچند امروزه تقاضا برای بهکارگیری منابع
انسانی را میتوان بهطور مؤثر درجهت اهداف سازمانی بهکار گرفت که عالوهبر مسائل کاری و
سازمانی ،مسائل خانوادگی و شخصی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد (اولریش و اسمال وود،
.)123 :2004
نظریات متعددی در زمینه کارکردهای مدیریت منابع انسانی ارائه شده که بهمنظور بررسی
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جامع موضوع ،کارکردها بهطور خالصه در جدول ذیل آورده شده است.
جدول:1کارکردهایمنابعانسانی 
ردیف 

دستهبندی 


1

نو و همکاران

2

الزیر

3

هارل و تزافریر

4

دی سنزو و رابینز

5

کاسیو

6

ایوانکویچ

7

استوارت و براون

8

چن وهانگ

9

دسلر

10

آرمسترانگ

کارکردها 
تحلیل و طراحی شغل ،کارمندیابی و انتخاب ،آموزش و بهسازی ،مدیریت

منبع 
عباسپور1394 ،

عملکرد ،ساختار پرداخت ،مشوقها و مزایا و درنهایت روابط کارکنان
برنامه ریزی منابع انسانی ،جذب ،بهسازی و نگهداری کارکنان

عباسپور1394 ،

کارمندیابی ،انتخاب ،جبران خدمات ،مشارکت کارکنان ،بازار نیروی کار داخلی عباسپور1394 ،
و آموزش
به کارگماری ،آموزش و بالندهسازی ،انگیزش و نگهداری

عباسپور1394 ،

برنامهریزی ،کارمندیابی و انتخاب ،پرداخت ،مدیریت عملکرد ،ارتقای سالمتی

اعرابی 1396 ،

برنامهریزی ،کارمندیابی و انتخاب ،آموزش ،پرداخت ، ،پاداش  ،ارزشیابی

اعرابی 1396 ،

و ایمنی ،تنبیه و انضباط
عملکرد و روابط کار
طراحی شغلی ،استخدام و انتخاب کارکنان  ،حفظ و جدایی کارکنان ،ارزیابی

اعرابی 1396 ،

عملکرد ،آموزش  ،توسعه و مسیر پیشرفت شغلی ،جبران خدمت و روابط
تأمین منابع انسانی ،آموزش ،پاداش خدمت  ،ارزیابی عملکرد و مشارکت

اعرابی 1396 ،

کارکنان
برنامه ریزی ،کارمندیابی و انتخاب ،آموزش ،پاداش  ،ارزشیابی عملکرد ،سالمتی

اعرابی 1396 ،

و ایمنی و روابط کار
جذب کارکنان ،مدیریت عملکرد ،توسعه منابع انسانی ،پاداش و روابط کار

اعرابی 1396 ،

چهارچوب اصلی این پژوهش برمبنای دستهبندی آرمسترانگ طراحی شده است .این
کارکردها به شرح زیر است:

تأمین 
جذب و تأمین ،شامل اقدامات و فعالیتهای انجامشده توسط یک سازمان بهمنظور شناسایی
و جذب افراد در سازمان میشود (رنگریز و همکاران .)77 : 1397 ،راهبرد تأمین نیروی انسانی به
سازمان اطمینان میدهد که کارکنان موردنیاز خود را بهدست آورد ،حفظ کند و از آنها به نحو
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مؤثر وکارا استفاده کند .زیرنظام تأمین نیروی انسانی دربرگیرنده فرایندهای میشود که بر ترکیب
و شایستگی منابع انسانی و نیز بر هدفهای هزینه سازمان اثر مستقیم می گذارند ،همچون برنامه
ریزی نیروی انسانی ،تجزیهوتحلیل شغل ،کارمندیابی گزینش ،پذیرش فرد به داخل سازمان،
انتصاب ،جابهجایی  ،ارزیابی عملکرد ،برنامهریزی مسیر شغلی ،توسعه فرد و سرانجام خاتمهدادن
به فعالیت شغلی وی در سازمان (اعرابی و همکاران.)71:1396 ،

توسعهوآموزش
آموزش ،تالشی برنامهریزیشده و سازمانیافته است که به کارکنان کمک می کند ،تا
نگرش ،دانش و مهارت های مریوط به شغل را بیاموزند (اعرابی و همکاران .)392 :1396 ،توسعه
کارکنان ،مجموعه فعالیتهایی است که بر رشد فردی و حرفهای کارکنان تأثیر میگذارد .این
فعالیتها به کارکنان کمک میکند تا مهارتهایی را بیاموزندکه در موفقیت آتی آنها مؤثر است.
فعالیت توسعه کارکنان با فعالیتهای آموزشی متفاوت است؛ آموزش کارکنان بر کسب دانش و
مهارتهایی تأکید دارد که برای انجام فعلی شغل مورد نیاز است ،درحالیکه توسعه کارکنان،
عملکرد آتی را مدنظر قرار می دهد (اعرابی وهمکاران .)446 :1396 ،

مدیریتعملکرد 
مدیریت عملکرد یک اقدام اساسی برای برنامهریزی و اجرای برنامههای توسعه انسانی
سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان ،یکی از کارکردهای آن بهشمار می رود .ارزیابی عملکرد،
برآوردی انتقادانه و کاوشگرانه از فعالیتهای مختلف سازمان است که نقش پیشگیریکننده و
تشخیصدهنده دارد .ارزیابی عملکرد موجب میشود اطالعات مهمی درمورد ارتقای مقام افراد و
افزایش حقوق بهدست آید و براساس آن تصمیمگیری شود .ارزیابی عملکرد اگرچه از
مشکلترین جنبههای مدیریت منابع انسانی است ،اما درعینحال ،علم مدیریت بر این باور است
که هرچه را که نتوانیم اندازهگیری کنیم ،نمیتوانیم کنترل کنیم و هرچه را نتوانیم کنترل کنیم،
نمی توانیم مدیریت کنیم .موفقیت یا شکست در مدیریت عملکرد به فلسفه سازمان و نگرش،
مهارت و پذیرش و تعهد افرادی بستگی دارد که مسئولیت ارزیابی عملکرد را برعهده دارند
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(اعرابی و همکاران.)100 :1396 ،
یکی از مراحل حساس در فرایند مدیریت عملکرد ،مصاحبه ارزیابی است که ازطرف آن
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارمند به اطالع او میرسد (قلی پور .)244 :1390 ،جلسات
رسمی بازخورد ،که معموالً سالی یک یا دو بار برگزار می شود ،موقعیتی فراهم میکند تا درباره
این مسائل تبادل اطالعات داشته باشیم (اعرابی و همکاران.)374 :1389 ،

جبرانخدمتوپاداش 
جبران خدمت ،یکی از کلیدیترین عناصر در رابطه استخدامی کارکنان با سازمان است و
بهصورت فرایند پرداخت و دادن پاداش به کارکنان برای جبران تالشها و خدمات آنان تعریف
میشود .مهمترین بخش فعالیتهای جبران خدمت ،میزان پولی است که کارکنان دریافت
میکنند ،اما این فعالیتها ،جنبههای دیگری (چون بیمه ،پسانداز بازنشستگی و پاداش آخر
خدمت) نیز دارد .احساسات مثبت کارکنان ،نسبت به شغل و موقعیت کاری نیز نوعی جبران
خدمت بهشمار میآید .بنابراین ،در حالت کلی ،جبران خدمت مبین مجموعه پاداشهای مادی و
معنوی است که کارکنان از سازمان دریافت میکنند .باوجوداین ،در عمل ،معموالً جبران خدمت
را پاداشها و مزایای مادی و اقتصادی میدانیم که سازمان به کارکنان خود پرداخت میکند
(اعرابی و همکاران.)109 :1389 ،

روابطکار 
در قلمرو روابط کار در چارچوب قانون استخدام کشوری و قوانین استخدامی ،میتوان
مثلثی از مردم (ارباب رجوع) و دستگاههای اداری (مدیران و مسئولین دولت) و مراجع حل
اختالف (با شرکت و نظارت قوه قضایی) را درنظر گرفت .برای بررسی اختالفات داخلی که
ممکن است بین مدیران و کارمندان دولت بهوجود آید و تبعاً نیاز به رسیدگی منطقی دارد،
میتوان روابط کار در دستگاههای اداری دولتی را نیز به مربعی تشبیه کرد که یک زاویه آن
مدیران ارشد دولتی ،زاویه دیگر کارکنان و دو ضلع دیگر کماکان اربابرجوع و قوه قضائی
باشد  .بنابراین ،مدیریت راهبردی روابط کار در بخش دولتی ،شامل تدابیری راهبردی خواهد بود
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که حقوق حقه مردم و دستگاههای دولتی مورد مراجعه مردم را ازیکسو و حقوق متقابل
کارکنان و مدیران دولت را ازسویدیگر تأمین کند .قوانین ناظر بر این بخش از روابط کار قوانین
اداری خواهد بود که رسیدگیهای قضایی به این امر در چارچوب حقوق اداری قرار دارد
(میرسپاسی.) 345 :1396 ،

آسیبشناسی 

پاتولوژی 1بهمعنای آسیبشناسی ،بیماریشناسی و تشخیص علل آسیبهای وارده بر
سیستمی مشخص است .این علم که بهطور گسترده در علوم زیستی کاربرد دارد در علوم انسانی
نیز دارای جایگاه است؛ بهطوریکه پاتولوژی سازمان تحت همین عنوان توجه دانشمندان علوم
انسانی را به خود معطوف کرده است .البته تمام مطالعاتی که درجهت آشکارسازی عیوب و
عوامل آسیبزای سیستم خاصی قدم بردارند ،درحیطه علم آسیبشناسی قرار دارند .آسیبشناسی
با مشاهده عوارض آسیب آغاز میشود .درمورد منابع انسانی عوارض آسیب به طرق گوناگونی
بروز میکنند که به آن مسائل رفتاری لقب دادهاند (شمس مورکانی و همکاران.)75 :1394 ،
بهمنظور آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی ،درآغاز باید به این نکته اشاره کردکه مشکل،
چیزی است که توان سازمان را در رسیدن به هدف بهخطر میاندازد .بهبیاندیگر ،وضعیتی است
که سازمان را از کسب یک یا چند هدفش باز دارد .هر سازمانی ،در طول حیات خود با مسائل
مختلفی روبهرو میشود .این مسائل برحسب شدت تأثیر و ساختار ،با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
برخی مشکالت ساده هستند و هدف تصمیمگیری روشن است ،مشکل آشناست و اطالعات
درباره مشکل بهآسانی تعریف و تکمیل میگردد ،چنین وضعیتی را مشکالت با ساختار خوب
مینامند .این نوع از مشکالت ،تهدیدکننده حیات سازمان نیستند .بااینحال ،بسیاری از
وضعیتهایی که مدیران باآن روبهرو هستند ،مشکالت با ساختارهای بد هستند .اینگونه
مشکالت غیرمعمول و اطالعات درباره چنین مشکالتی مبهم و ناقص است (صفری و
همکاران .)84 :1394،مدلهای متعددی در زمینه آسیبشناسی سازمانی ارائه شده که بهمنظور
1. Pathologi
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بررسی جامع موضوع ،تعدادی از آنها بهطور خالصه در جدول ذیل آمده است.
هایآسیبشناسی 


.مدل
جدول2
ردیف 

مدل 

1

مدل وایزبورد

2

مدل سه شاخکی()3C

3

الگوی فرایندی

فرایند 

منبع 

مدل وایز بورد ابزاری سااده ،ساودمند ومناساب بارای تشاخیص مساائل و
مشکالت سازمانی است .این مدل مشتمل بار شاش بعاد اهاداف ،سااختار،

کشاورز ،حمیدی،

پاداش دهی ،سازوکارهای مفید ،ارتباطات و رهبری بوده و مبتنیبار محایط

گودرزی ()1393

است.
این الگو یکی از الگوهای است که سعی میکند با بررسای مساائل در ساه
حوزه (محتوایی ،زمینهای و ساختاری) به شناسایی آسایبهاای موجاود در

نوری و پیدایی

زمینه مدیریت و برنامهریزی آماوزش و بهساازی مناابع انساانی در ساازمان

()1389

بپردازد.
در الگوی فرایندی ،صرفاً فرایندهای فنی و تخصصی در آموزش ساازمانی
محل و منبع آسیبشناسی آموزش میباشد و براساس عناصر موجود در هر
فرایند ،تیم مربوطه عملیات آسیبشناسی را سازماندهی و هدایت میکناد.
مراحل عملیاتی الگوی فرایندی عبارتند از:
الف) تعیین عناصر فرایندها؛

نوری و
پیدایی()1389

ب) تعیین وضعیت مطلوب؛
ج) تعیین وضعیت موجود؛
د) شناسایی آسیبهای آموزشی؛
و) ارائه گزارشهای آسیبشناسی آموزشی مطابق با الگوی فرایندی.
بین الگوهای محتوایی و فرایندی ،الگوی  FPSSالگاویی ترکیبای اسات
که با نگرش جامع به آسیبهای مدیریت و برنامهریزی آموزش و بهسازی
منابع انسانی توجه میکند .الگوی مذکور یک الگوی چهار ساطحی اسات
الگوی جامع
4

آسیبشناسی [
]FPSS

که عبارت است از:
نوری و

الزامات کارکردی؛

پیدایی()1389

الزامات فرایندی؛
الزامات سیستمی؛
الزامات ساختاری.
طبق این ویژگی هر کدام از مراحل الگو مبتنیبر مرحلاه پیشاین مایباشاد،
یعنی در تمامی مراحل دادههای مرحلاه قبلای اسااس اطالعاات را تشاکیل

48

سازمانهایدولتیبراساسروشRCA

نظامهایمدیریتمنابعانسانی
بهایموجوددر 
شهیابیآسی 
ری 

ردیف 

مدل 

5

مدل  s 7مکینزی

فرایند 

منبع 

می دهد و براساس تغییر در مرحله قبلی موارد تکمیلی در مراحل آتی ایجاد
میشود.
مراحل عملیاتی این الگو عبارتند از:
تعیین وضعیت مطلوب آموزشی براساس الگوی FPSS؛
تعیین وضعیت موجود آموزش سازمان براساس الگوی FPSS؛
ارائه گزارشهای مطالعه آسیبشناسی آموزشی.
واترمن و فیلیپس آنها معتقدند که تغییر و حرکات ساازمان متاأثر از تعامال
میااان هفاات بعااد ساااختار ،راهباارد ،سیسااتمهااا ،شاایوه ماادیریت،کارکنان،
مهارتها و ارزشهای مشترك است و آن را چارچوب یا مدل هفات-اس
نامیدند و ازآنجاکه پژوهش آنها در شرکت مشاوران مکینزی انجام شد ،به

پناهی و صداقتپور
()1393

هفت-اس مکینزی نیز مشهور است
تحلیل ریشهای فرایند بررسی و تحقیق سااختار یافتاهای اسات کاه هادفش
6

تحلیل علل ریشهای
() RCA

شناختن علت )علل( واقعی یک مسئله و پیدانمودن راههایی جهات حاذف
این علت /علل میباشد .بهعبارتی علت ریشهای علتی است که اگر برطرف

گانو()2008

شود ،مسئله شناساییشده یا بهطورکامل حاذف مای شاود یاا اینکاه میازان
وقوع آن تا حد چشمگیری کاهش مییابد.

بهدلیل اینکه ایان پاژوهش باهصاورت تفصایلی و تعمیاقیافتاه آسایبهاای مناابع انساانی در
کارکردهای پنجگاناه (دساته بنادی آرمساترانگ) را ماورد بررسای قارار خواهاد داد و هادف آن
ریشهیابی و رسیدن به الیه های زیرین هر آسیب است ،با مطالعه روشهاای آسایبشناسای ،روش
( RCAتحلیل علل ریشهای) از بین روشهای رایج انتخاب شد.

پیشینهتحقیق 
دراین قسمت تعدادی از پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اشاره میشود.
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جدول.3پیشینهتحقیقات
ردیف  محقق 

عنوانتحقیق 

نتایج 

سال 

وجهاشتراکیاافتراق
باپژوهشحاضر 

1

توکلی و آسیب شناسی مادیریت  1388پژوهشااااگران ضاااامن شناسااااایی معیارهااااا و وجه تمایز مطالعه انجامشده
همکاران منااابع انسااانی بااا هاادف

شاااخصهااای آساایبشناساای ماادیریت منااابع با پژوهش حاضار در روش

بهبااااود و توسااااعه در

انسانی وزارت بازرگاانی نسابت باه شناساایی و انجاااام پاااژوهش ،جامعاااه

وزارت بازرگانی

طبقااهبناادی آساایبهااای مزبااور در سااه شاااخه آماری و شیوه گردآماوری
ساااختاری  ،رفتاااری و زمینااهای اقاادام کردن اد .اطالعااات اساات .برخاای از
نتایج تحقیق نشان میدهد اولویت آساایبهای آساایبهااا همسااو بااا نتااایج
هر یک از عوامل و همچنیان علل و ریشه هااار تحقیق حاضر است.
آسیب ،باهترتیاب گساتردگی آسایب ،عوامال
ساختاری شامل گزینش و اساتخدام ،انتصاابات
و ارتقااای شااغلی و ارزیااابی عملکاارد ،عواماال
رفتاااری شااامل انگیاازش و رضااایت شااغلی،
رهبااری ،فرهنااگ سااازمانی و امنی ات شااغلی و
عوامل زمیناه ای شاامل پیمانکااران و مشااوران
که از کمترین آسیب برخوردار بوده ،میباشد.

2

صفری و آسااایبشناسااای نظاااام  1394پژوهشااگران بااه چهااار آساایب ،عاادم نگاااه مطالعه انجاامشاده در یاک
همکاران ماادیریت منااابع انسااانی

تخصصی به منابع انساانی ،عادم تادوین برناماه شاارکت خصوصاای بااوده

در یااک شاارکت فعااال

راهباااردی مناااابع انساااانی ،نداشاااتن ساااامانه است ،درحالیکاه پاژوهش

در حاااوزه  ictاساااتان

تجزیااااهوتحلیاااال شااااغل و نبااااود سااااامانه حاضاار بااه آساایبشناساای

اصفهان

جانشینپروری دست یافتند.

منابع انسانی در سازمانهای
دولتی پرداخته اسات .لکان
بااه برخاای از آساایبهااای
منابع انسانی پرداخته است.

3

بیات

آسیبشناسی معاونت  1388نتایج نشان میدهد ندادن فرصت برابار باه هماه موضوع پژوهش انجامشاده
منابع انسانی با هدف

داوطلبااان واجااد شاارایط در اسااتخدام ،وجااود در شناساااااایی برخااااای از

بهبود و توسعه براساس

رابطااهمااداری در اسااتخدام و شاافاف نبااودن آسااایبهاااا نزدیکااای باااا

مدل سه شاخگی مورد

معیارهااای گاازینش نیااروی انسااانی باارای ورود پژوهش حاضار دارد .لکان
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مطالعه :شرکت برق

افاااراد باااه شااارکت و هماااینطاااور منطقااای و پاااژوهش حاضااار ضااامن

منطقهای تهران

مناسابنبااودن معیااار انتخاااب کارکنااان نمونااه ،شناسااایی آساایبهااا  ،بااه
عادالنهنبودن پااداشهاا و پرداخاتهاا ،توزیاع ریشااهیااابی آن آساایب بااه
نامناسااب امکانااات رفاااهی ،فقاادان ساانجش روش  RCAپرداختااه تااا
رضایت شغلی بهصاورت ادواری اشااره نماوده بااه الیااه زیاارین و ریشااه
اصاااااااالی آن برسااااااااد.

است.

درحالی که پژوهش موجود
با روش سه شااخکی انجاام
گرفته است.
4

مهدی

آسیبشناسی منابع

 1393نتایج نشان می دهد ،گزینش و استخدام ،دارای موضااوع پااژوهش حاضاار

جنیدی و

انسانی دانشگاه علوم

یکسری ریشه میباشد ؛ از آن جمله میتوان باه بهطور جامع به آسایبهاای

همکاران

پزشکی تهران با هدف

ناادادن فرصاات براباار بااه همااه داوطلبااان واجااد منااااااااابع انسااااااااانی در

بهبود و توسعه

شاارایط در اسااتخدام ،وجااود رابطااهمااداری در کارکردهاااای پااانجگاناااه
اسااتخدام و شاافاف نبااودن معیارهااای گاازینش متمرکز شاده ،درحاالیکاه
نیروی انسانی برای ورود افراد به دانشگاه علوم پژوهش انجامشده کارکرد
پزشکی تهران اشاره نمود.

تااأمین و اسااتخدام را مااورد
بررسی قرار داده اسات .در
پاارهای از مااوارد همسااو بااا
نتایج پژوهش حاضر است.

5

واردان

ارزشیابی برنامههای

 2009مدل سهبعدی برای ارزشیابی دورههای آموزش رویکرد پژوهش انجامشاده

آموزش ضمن خدمت

ضمن خدمت ارائه شده است که شامل بررسی باار ارائااه آساایبشناساای در

سازمانی

عوامل قبل از آماوزش ،دروندادههاا و عوامال حاااوزه آماااوزش ضااامن
بعد از آموزش است .نتاایج نشاان داد کاه ایان خدمت اسات .درحاالیکاه
برنامه ها نتاایج مثبتای داشاته اناد و عاالوهباراین مطالعاااااه حاضااااار بااااار
محققین ادعا می کنند که مادل ساهبعادی آنهاا آسیب شناسی کارکردهاای
قابل کاربرد در سایر بخشهاست.

منااابع انسااانی (دسااتهبناادی
آرمسااااترانگ) پرداختااااه
است.
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6

رودسوتی
و ماکایا

آسیبشناسی سازمانی  2005باارای ایاان منظااور در یااک تحقیااق کیفاای و بااا وجه تمایز مطالعه انجامشده
در کسب و کارهای

اساااتفاده از مصااااحبه عمیاااق باااا  9کارشاااناس با پاژوهش حاضار ناشای از

خانوادگی

متخصص در زمینه مدیریت تحول ،شش عامال ناااوع ساااازمان (کسااابو

ثورن

مؤثر در این زمینه را شناسایی کردند ،کاه ایان کارهااااای خااااانوادگی) و
عوامل عبارتند از :ارتباطاات ،تولیاد ،مالکیات ،تمرکااز باار آساایبشناساای
ساختار ،سیاست و فرهنگ ملی.

عواماال رفتاااری کارکنااان
است.

بنابراین باتوجهبه اینکه نتایج پژوهشهای پیشین حاکی از وجود نارساییهایی در منابع
انسانی سازمانها میباشد ،ولی برمبنای مطالعات انجامشده در زمینه ریشهیابی آسیبهای منابع
انسانی پژوهشی صورت نگرفته است .مسئله پژوهش حاضر از همینجا یعنی توجه به آسیبها و
رسیدن به ریشههای این آسیبها آغاز شده است.

روشپژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و توسعهای است و بدینترتیب پژوهشگر بیش از هر
چیز بهدنبال دستیابی به یک هدف عملی و توسعه دانش کاربردی در زمینه موضوع موردنظر
است .بنابراین ،هدف کاربردی آن ،اصالح و بهبود مشکالت و آسیبهای کارکردهای مدیریت
منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران و هدف توسعهای ،بررسی آسیبشناسیهای ریشهای
کارکردهای منابع انسانی و ارائه راهکارهایی جهت برطرفکردن آن میباشد .تحقیق براساس
روش جمعآوری دادهها در رده توصیفی است .ازنظر دستهبندی تحقیقات توصیفی ،این پژوهش
از نوع پیمایشی بهشمار میرود ،بهدلیل اینکه وارد میدان فعالیت شده و پرسشهایی ،درقالب
سنجش نظرات و ادراك از بررسی و شناسایی آسیبهای ریشهای مدیریت منابع انسانی بهمنظور
دستیابی به اطالعات الزم و بهرهگیری از نتایج بررسی در رفع مشکالت است .باتوجهبه ماهیت
توصیف و اکتشافی موضوع موردبررسی و ضرورت کشف جزئیات ظریف و اطالعات عمیق در
زمینه موضوع مورد مطالعه و عدم وجود پیشینه مطالعاتی جامعی در رابطه با ریشهیابی آسیبهای
مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران ،از روش دلفی استفاده شد .جامعه پژوهش
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حاضر  19نفر از خبرگان ،نخبگان ،سیاستگذاران ،برنامهریزان و مدیران ،اساتید و کارشناسان
منابع انسانی بودند که بهنوعی در فرایند منابع انسانی درگیر و دخیل بودند .این افراد با استفاده از
روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در بخش اول پرسشنامه ،از پاسخگویان درخواست شد
باتوجهبه تجربه و مطالعات خود ریشههای آسیبهای منابع انسانی دور اول را ذکر کنند .این
مرحله بهصورت پرسشنامه باز انجام گرفت و نتایج بهتفکیک هر کارکرد بهدست آمد .در بخش
دوم دور اول فهرستی از ریشههای آسیبهای منابع انسانی که از بخش اول استخراج شده بود،
ارائه ش د .در این بخش ،پاسخگو باید نظر خود را درباره هریک از عوامل احصاشده با انتخاب
یکی از گزینههای موجود درقالب طیفبندی لیکرت مقابل آنها اعالم میکرد .سپس ازطریق
آزمون کندال هریک از عوامل بررسی و درنهایت تأیید یا رد شد .این روند با استفاده از روش
( RCAتحلیل علل ریشه ای) انجام گرفت تا به ریشه اصلی هر آسیب رسیدیم .این روند برای
مراحل دوم ،سوم و چهارم همانند دور اول تکرار شد.

تحلیلعللریشهای( (RCA1

تحلیل علل ریشهای فرایند بررسی و تحقیق ساختاریافتهای است که هدفش شناختن علت
(علل) واقعی یک مسئله است .ابزارهای مورداستفاده برای شناسایی علل ریشهای (:) RCA
 .1نمودار جریان دادهها (تحلیل مانع)؛
 .2بارش افکار؛
 .3نمودار استخوان ماهی؛
 .4ابزار پنجچرا.
ابزارپنجچرا 5Whys- (why Why chart) 2

ابزار استفادهشده در این پژوهش ابزار پنجچرا میباشد .تکنیک پنجچرا توسط ساکی چی
3. Root Cause Analysis
.4مسألههای دشوار و سرسخت معموال نشانه مشکالت عمیقتری هستند؛ با وجود این که راهحلهای سریع گزینه مناسبی به نظر میرسند ،اما نمیتواند این نوع مسائل را بهطور کامل حل کنند و
شما باید به علل بنیادین وقوع نیز به دقت توجه کنید.اینجاست که تکنیک پنج چرا به کار خواهد آمد.تکنیک پنج چرا ،روشی آسان و مؤثر برای شناسایی ریشه مسائل است .این روش را میتوانید
در شناسایی و حل مسائل و بهبود کیفیت استفاده کنید .این تکنیک با پرسش «چرا» شروع میشود .تا زمانی که تیم به این نتیجه برسد که علت ریشه ای مساله را مشخص کرده است این روش را تا
رسیدن به علت مسأله ادامه دهید .این تکنیک زمانی بیشترین تاثیر را دارد که پاسخ سؤاالت از افرادی که محصوالت را لمس و تجربه کرده اند ،پرسیده شود.

53

پژوهشهایمدیریتمنابعانسانی،سالسیزدهم،شماره(3شمارهپیاپی،)45پاییز1400


تویودا ابداع شد و سپس شرکت تویوتا هنگام ارزیابی عملکرد روشهای ساختش از آن استفاده
کرد .مدیر بخش تولیدات شرکت تویوتا می گوید :پایه و اساس نگرش علمی شرکت تویوتا،
همین تکنیک پنجچراست .با استفاده از این چراها ،نهتنها بهعلت اصلی مشکل میرسیم ،بلکه
راهحل هم بر ما آشکار میشود .پنجچرا ،ابزاری است که این امکان را میدهد تا با پرسیدن
چراهای متوالی علت (علل) هر مسئله را شناسایی کند.
نحوه انجام تکنیک : 5Why
 .1مسئله به صورت مشخص نوشته شود؛
 .2از اعضای پانل پرسیده شود که " چرا این اتفاق افتاده است "؛
 .3اگر جواب این "چرا" منبع و خاستگاه مسئله را مشخص ننمود ،سؤال "چرا"را مجددا
تکرار کرده و جواب آن نوشته شود؛
.4تعداد این چراها ممکن است از پنج بیشتر یا کمتر باشد (گانو.)43-40 :2008 ،
Root

Problem
?Why
Cause
?Why
Cause
?Why
Cause
?Why
Cause
?Why
شکلشماره.1فرایندانجام5whysگانو43:2008،
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یافتههایپژوهش 

باتوجهبه اینکه پژوهش حاضر بهدنبال طراحی مدلی جهت ریشهیابی آسیبهای مدیریت
منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران است ،ابتدا از خبرگان درخواست شد باتوجهبه تجربه و
مطالعات خود مهمترین آسیبهای منابع انسانی را بهتفکیک هر کارکرد (جذب ،توسعه ،مدیریت
عملکرد ،پاداش و روابط کار) در سازمانهای دولتی ذکر کنند .این مرحله بهصورت پرسشنامه باز
انجام گرفت و نتایج بهتفکیک هر کارکرد بهدست آمد .در بخش دوم دور اول فهرستی از
آسیبهای منابع انسانی که از بخش اول استخراج شده بود ،ارائه شد .در این بخش ،پاسخگو باید
نظر خود را درباره هر یک از عوامل احصاشده با انتخاب یکی از گزینههای موجود در مقابل آنها
اعالم میکرد .این گزینهها درقالب طیفبندی لیکرت و شامل «کامالً مخالفم « ،»1:مخالفم ،»2:
«بی نظر « ،»3:موافقم  »4:و «کامالً موافقم  »5:بوده است .درادامه با استفاده از آزمون کندال،
آسیب های هر کارکرد تدوین شد .این روند در چهار مرحله صورت گرفت تا به ریشه اصلی هر
آسیب رسیدیم.
در بخش اول پرسشنامه دور دوم دلفی  ،از پاسخگویان درخواست شد باتوجهبه تجربه و
مطالعات خود ریشههای آسیبهای منابع انسانی دور اول را ذکر کنند .این مرحله بهصورت
پرسشنامه باز انجام گرفت و نتایج بهتفکیک هر کارکرد بهدست آمد .در بخش دوم دور اول
فهرستی از ریشههای آسیب های منابع انسانی که از بخش اول استخراج شده بود ،ارائه شد .در این
بخش ،پاسخگو باید نظر خود را درباره هر یک از عوامل احصاءشده با انتخاب یکی از گزینههای
موجود درقالب طیفبندی لیکرت مقابل آنها اعالم میکرد .سپس ازطریق آزمون کندال هریک
از عوامل بررسی و درنهایت تأیید یا رد شد .این روند برای مراحل سوم و چهارم همانند دور دوم
تکرار شد.
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جدول:4نتایجدوراولدلفی 
تعداد

میانگین

ضریب

نتیجه

پاسخها


پاسخها


کندال

حاصله

عدم بهکارگیری نیروهای خبره و توانمند

19

4.03

7.54

تأیید

عدم تناسب شاغل با شغل

19

2.6

2.78

عدم تأیید

19

4.16

7.13

تأیید

19

2.1

3.40

عدم تأیید

عدم استفاده از اساتید مجرب

19

2.1

3.20

عدم تأیید

مستندنبودن فرایندها و عدم حفظ تجارب سازمانی

19

4.06

6.93

تأیید

کارکرد 

تأمین

آسیبها


عدم برگزاری مصاحبه علمی مدون و ساختاریافته که به توانایی
فنی و علمی متقاضی بپردازد
عدم رعایت عدالت و اعمال نظر در گزینش و استخدام که
موجب عدم به کارگیری نیروهای خبره و توانمند میگردد.

نبود سازوکاری جهت جانشینپروری

19

5.64

8.01

تأیید

عدم استفاده از آموزش الکترونیکی

19

1.9

2.78

عدم تأیید

توسعه و

کمبود یا نبود امکانات آموزشی

19

2.2

3.15

عدم تأیید

آموزش

ضعف در نظام نیازسنجی آموزشی

19

4.43

7.80

تأیید

فقدان نگرش مثبت به امر اموزش ازسوی برخی مدیران ارشد

19

2.4

2.78

عدم تأیید

عدم سنجش اثر بخشی دورههای آموزشی و ارزیابی سطحی
برنامهها و عدم ارایه بازخورد و میزان بهبود فرایندها پس از دوره

19

4.33

7.65

تأیید

آموزش
پایینبودن سطح دانش و آگاهی کارکنان نسبت به شاخصهای

19

4.53

7.91

تأیید

نبود سازوکار مناسب جهت رسیدگی به اعتراض کارکنان

19

4.64

7.36

تأیید

نبود پیوند میان نظام حقوق و پاداش و مدیریت عملکرد

19

2.4

2.78

عدم تأیید

19

3.86

5.58

تأیید

19

1.9

2.91

عدم تأیید

19

2.4

2.78

عدم تأیید

19

4.36

6.27

تأیید

عملکردی موردانتظار آنها

مدیریت
عملکرد

ارزیابی نا عادالنه ،سلیقهای ،غرضورزانه و غیرواقعی براساس
روابط و پست سازمانی
نبود قوانین جامع در ارتباط با مدیریت عملکرد
عدم ارزیابی عملکرد ازطریق چندین منبع در ارتباط با کارکنان
(بازخورد  360درجه)
جدینگرفتن ارزیابی و عدم توجه به اهمیت این موضوع در میزان
پیشبرد اهداف سازمانی
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پاداش

ازمیانرفتن تأثیر انگیزش پرداخت پاداش بر کارکنان

19

6.33

5.43

تأیید

تأثیر معکوس پرداخت پاداشها بر عملکرد کارکنان

19

6.41

6.09

تأیید

منطقی و مناسبنبودن معیار انتخاب کارکنان نمونه

19

2.2

2.85

عدم تأیید

عدم تناسب حقوق و مزایای درنظرگرفتهشده با بازده کاری

19

1.8

2.47

عدم تأیید

عدم ترسیم مسیر ارتقای کارکنان جهت باالبردن انگیزه آنها

19

4.02

6.19

تأیید

عدم رعایت اصول ارگونومی در محیط کار

19

1.9

2.95

عدم تأیید

19

4.33

6.39

تأیید

کارکنان

فقدان حمایت ،همدردی ،همدلی با کارکنانی که دچار مصیبت
ازدستدادن اعضای خانواده ،طالق و در مجموعه مشکالت
روابط کار خانوادگی شدهاند.
عدم برخورد مناسب و مؤثر کمیته تخلفات سازمان با کارکنان
متخلف
ایجاد مشکالت روحی و روانی در کارکنان بازنشسته

19

2.1

2.64

عدم تأیید

19

4.53

7.69

تأیید

نتایجدوردومدلفی 
در بخش اول پرسشنامه دور دوم دلفی ،از پاسخگویان درخواست شد باتوجهبه تجربه و
مطالعات خود ریشههای آسیبهای منابع انسانی دور اول را ذکر کنند .این مرحله بهصورت
پرسشنامه باز انجام گرفت و نتایج بهتفکیک هر کارکرد بهدست آمد .در بخش دوم دور اول
فهرستی از ریشههای آسیب های منابع انسانی که از بخش اول استخراج شده بود  ،ارائه شد .در این
بخش ،پاسخگو باید نظر خود را درباره هریک از عوامل احصاشده با انتخاب یکی از گزینههای
موجود در مقابل آنها اعالم میکرد .این گزینهها درقالب طیفبندی لیکرت و شامل «کامالً
مخالفم « ،»1:مخالفم « ،»2:بی نظر « ،»3:موافقم  »4:و «کامالً موافقم  »5:بوده است .در جدول زیر
نتایج مرتبط با دور دوم دلفی که شامل مواردی مانند تعداد پاسخها برای هر گویه ،میانگین
پاسخها ،ضریب کندال و نتیجه درج شده است.
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جدول.5نتایجدوردومدلفی 
ریشهیابی


کارکرد

تعداد

میانگین

ضریب

نتیجه

خها
پاس 

پاسخها


کندال

حاصله

عدم برگزاری مصاحبه علمی مدون و ساختاریافته کاه باه
توانااایی فناای و علماای متقاضاای بپااردازد و جااایگزینی بااا
جلسات کلیشهای و بیبرنامه که صرفاً نوعی رفع تکلیاف

19

4.36

7.58

تأیید

میباشد
تبدیل وضعیت نیروهای شارکتی و قاراردادی باه پیماانی
بدون انجام فرایندهای استخدام
وجود ابهام و پیچیادگی در دساتورالعمالهاای جاذب و
تأمین

بهکارگیری
وجود رابطهمداری در مصاحبههای استخدام
برگزاری جلسات (مصاحبههای) کلیشهای و بیبرنامه کاه
صرفاً نوعی رفع تکلیف است

19

4.60

8.02

تأیید

19

2.83

3.40

عدم تأیید

19

2.70

2.78

عدم تأیید

19

4.51

7.90

تأیید

عدم پیشبینی و نبود دستور العمل و فرایندی در ساازمان
جهاات بااهکااارگیری اساااتید ،نخبگااان و فرهیختگااان در

19

4.30

7.30

تأیید

برگزاری مصاحبههای علمی
عدم ارزیابی دقیق کارکنان قبل و بعاد از گذرانادن دوره

19

2.55

2.84

عدم تأیید

19

2.70

2.89

عدم تأیید

19

4.37

7.82

تأیید

درنظرگرفتن نیاز فرد و سازمان

19

2.60

2.20

عدم تأیید

عدم شناسایی دقیق نیازها

19

4.03

6.70

تأیید

عدم جامعیت در طراحی برنامهها

19

2.81

2.78

عدم تأیید

ناآشنایی با روشهای مستندسازی تجارب

19

4.62

8.13

تأیید

نبود جدول جانشینی

19

2.71

3.10

عدم تأیید

بیتوجهی مدیران به نیازسنجی

19

2.65

2.97

عدم تأیید

19

4.83

8.20

تأیید

آموزشی جهت بررسی میزان اثربخشی آن دوره
عدم تناسب محتوای آموزشی با هدف تعیینشده
عدم تمایل مدیران باه ثبات تجربیاات موفاق و نااموفق و
اندوختههای تجربی و عملی ( دانش ضمنی ) خود
توسعه و
آموزش

زمانبربودن و حجم کاری بسیار زیااد باا توجاه باه تعاداد
کارکنان
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نظامهایمدیریتمنابعانسانی
بهایموجوددر 
شهیابیآسی 
ری 

19

2.33

2.90

عدم تأیید

نبود فرهنگ سازمانی

19

4.60

7.36

تأیید

19

4.63

7.50

تأیید

19

4.50

7.30

تأیید

عدم تعریف ابعاد عملکردی درقالب مفاهیم رفتاری

19

4.27

7.43

تأیید

عدم تعهد مدیران نسبت به مدیریت عملکرد

19

2.82

2.96

عدم تأیید

19

4.40

7.13

تأیید

عدم عالقه مدیران در رسیدگی به اعتراضات

19

2.10

2.59

عدم تأیید

سرسریگرفتن ارزیابی توسط مدیران

19

2.10

2.61

عدم تأیید

19

4.59

7.48

تأیید

19

2.33

2.84

عدم تأیید

19

2.51

2.86

عدم تأیید

19

4.64

7.84

تأیید

19

4.73

7.91

تأیید

عدم استفاده از نظرات اربابرجوع

19

1.9

2.60

عدم تأیید

تبدیل ارزشیابی به یک حالت تکراری و یکنواخت

19

4.70

8.12

تأیید

19

1.77

2.64

عدم تأیید

عدم بهکارگیری تایم اجرایای قاوی باا تجربیاات مارتبط
باتوجهبه پیچیدگی و جامعیت فرایند نیازسنجی
عاادم واگااذاری انجااام اثریخشاای آموزشاای بااه مساائولین
مستقیم و کارکنان
ترس مدیران از اینکه جایگااه ساازمانی خاود را ازدسات
بدهند

عدم تفهیم شاخصهاای عملکاردی باه کارکناان قبال از
شروع دوره ارزیابی

عدم وجود نظام کارآمد جهت ثبت عملکرد کارکنان در
مدیریت

طی سال

عملکرد

نبود مرور و باز بینی عملکرد
کمبااود منااابع الزم جهاات اجاارا و پیااادهسااازی ماادیریت
عملکرد
عدم برگزاری جلسات بازخورد پس از ارزیابی
عدم وجود جو تعاملی ،منصفانه و عدم رعایت کرامات و
احترام کارکنان

عدم توجه به پاداشهاای ارائاهشاده باهصاورت منعطاف
(چندگزینهای) با انتخاب کارکنان
توزیاع پااداش صارفاً براسااس پسات و جایگااه ساازمانی
پاداش

19

1.90

2.85

عدم تأیید

تداوم توزیع پاداشها بهصورت مستمر

19

4.53

7.40

تأیید

پرداخت پاداش بهصورت یکنواخت به تمام کارکنان

19

4.50

7.38

تأیید

ایجاد این باور که کارکنان هرچه حضور بیشتری داشاته

19

4.43

7.30

تأیید

بدون توجه به عملکرد کارکنان
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باشند ،پاداش بیشتری دربافت کنند
تبدیلشدن پرداخت پاداشهای مالی بهصورت تکلیفی بر

19

2.11

2.93

عدم تأیید

19

4.44

7.22

تأیید

ناعادالنهبودن توزیع پاداشها

19

4.40

7.10

تأیید

عدم تشویق بهموقع و مناسب کارکنان

19

2.11

2.93

عدم تأیید

19

4.38

6.84

تأیید

نبود یک رویه مناسب جهت ارتقای کارکنان

19

2.83

3.40

عدم تأیید

نبود فرهنگ سازمانی

19

2.70

2.78

عدم تأیید

19

4.39

7.05

تأیید

19

2.96

3.20

عدم تأیید

19

4.36

6.50

تأیید

سازمان
عدم استفاده از روشهاای دقیاق و روشان بارای ارزیاابی
عملکرد

عدم تعیین مجموعه رفتارهاا  ،انتظارهاا و شایساتگیهاای
الزم جهت ارتقای کارکنان

عدم ایجاد جامعهپذیری که به علات شاوك فرهنگای در
روابط کار

کارکنان بازنشسته پدید میآید
باالرفتن سن کارکنان بازنشسته
نبود روابط صاادقانه و صامیمانه باین کارکناان و مادیران
درجهت تعادل کار و خانواده

نتایجدورسومدلفی 
در بخش اول پرسشنامه دور سوم دلفی ،از پاسخگویان درخواست شد باتوجهبه تجربه و
مطالعات خود ریشههای آسیبهای منابع انسانی دور دوم را ذکر کنند .این مرحله بهصورت
پرسشنامه باز انجام گرفت و نتایج بهتفکیک هر کارکرد بهدست آمد .در بخش دوم دور سوم
فهرستی از ریشههای آسیب های منابع انسانی که از بخش اول استخراج شده بود  ،ارائه شد .در
این بخش ،پاسخگو باید نظر خود را درباره هریک از عوامل احصاءشده با انتخاب یکی از
گزینههای موجود در مقابل آنها اعالم میکرد .این گزینهها درقالب طیفبندی لیکرت و شامل
«کامالً مخالفم « ،»1:مخالفم « ،»2:بی نظر « ،»3:موافقم  »4:و «کامالً موافقم  »5:بوده است .در
جدول زیر نتایج مرتبط با دور دوم دلفی که شامل مواردی مانند تعداد پاسخها برای هر گویه،
میانگین پاسخها ،ضریب کندال و نتیجه درج شده است.
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جدول.6نتایجدورسومدلفی 
ریشهیابی

کارکرد

تعداد

میانگین

ضرییب

نتیجه

پاسخها


پاسخها


کندال

حاصله

عدم پیش بینی و نبود دستور العمل و فرایندی در سازمان جهات
باااه کاااارگیری اسااااتید نخبگاااان و فرهیختگاااان در برگااازاری

19

4.64

8.14

تأیید

مصاحبههای علمی
تأمین

بهکارگیری نیروها بهصورت شرکتی و قراردادی بدون برگزاری

19

4.60

7.83

تأیید

نبود برنامه راهبردی منابع انسانی

19

2.44

3.11

عدم تأیید

حاکمنبودن معیار شایستهساالری

19

1.95

2.92

عدم تأیید

عدم استفاده از نتایج ارزشیابیها در اصالح فرایند آموزش

19

2.83

3.40

عدم تأیید

19

4.40

6.96

تأیید

آزمون و مصاحبه علمی و سایر فرایندهای استخدامی

عاادم آگاااهی از ایاان اماار کااه دانااش کساابشااده از خطاهااا و
تجربیات ابزاری برای رسیدن به موفقیتهای آینده است و اینکه
تجربیات کمیاب  ،غیرقابل جایگزین و ارزشمند هستند
بیتفاوتی مدیران به آینده سازمان و تمایل باه انحصاارینماودن
اطالعات و تجربیات
فقدان تعاریفی روشن از تجربه ساازمانی و ناا آشانایی باا فرایناد
کسب این تجارب
فقدان معیارهای نسابتاَ دقیاق باهمنظاور ارزشگاذاری و انتخااب
توسعه و
آموزش

تجارب ارزشمند

19

4.37

6.70

تأیید

19

4.20

6.52

تأیید

19

4.12

6.22

تأیید

بیتوجهی به نااهمگنباودن کارکناان ساازمان ( بایتاوجهی باه
ویژگی هایی نظیار ساابقه تحصایالت پسات و جایگااه ساازمانی

19

4.88

7.98

تأیید

و)....
جابهجایی مکارر کارکناان در شاغلهاای مختلاف بادون تعیاین

19

4.73

7.80

تأیید

نبود کارراهه شغلی مناسب

19

2.70

2.78

عدم تأیید

عدم استفاده از دیدگاه و نظر مدیران ،سرپرستان

19

4.69

7.45

تأیید

19

4.70

7.61

تأیید

19

4.68

7.43

تأیید

نیازهای آموزشی جدید

عدم مشارکت فعال و مؤثر کارکنان در انجام نیازسنجی
عدم برنامهریزی جهت تدوین فرایندی جامع و کامال باهمنظاور
سنجش اثربخشی
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عدم وجاود الگوهاای الزم بارای سانجش و ارزیاابی اثربخشای

19

4.57

7.13

تأیید

19

4.53

6.92

تأیید

19

4.50

6.73

تأیید

عدم تعهد مدیران میانی و عدم نظارت مدیران ارشد

19

4.50

6.73

تأیید

مدیران دچار خطای ادراکی میشوند

19

2.83

3.15

عدم تأیید

19

4.50

6.68

تأیید

عدم اطالع و باور مدیران به پاداشهای احتمالی

19

4.50

6.40

تأیید

عدم آشنایی و آگاهی مدیران به ارزیابی عملکرد

19

4.46

6.90

تأیید

19

4.43

6.62

تأیید

19

4.40

6.50

تأیید

19

4.40

6.61

تأیید

19

4.42

6.64

تأیید

19

4.50

6.80

تأیید

کارکنان
عدم انتخاب مدیران شایسته کارآمد توانا و با نگرش مثبت
مدیریت
عملکرد

اولویت پایین مدیریت و نا کافیبودن پشاتیبانی سیساتم فنااوری
اطالعات

اهمیت ناچیز آن در کارکنان باهدلیال ارتبااط نداشاتن مادیریت
عملکرد با ارتقای آنان

نا کافیبودن
پشتیبانی سیستم فناوری اطالعات
عدم گرینش مناسب مدیران میانی و عدم نظارت مادیران ارشاد
بر عملکرد مدیران میانی
پاداش

عدم توجه به پرداخت پاداش براساس عملکارد بهتار ناه حضاور
بیشتر
نبود الگوی پیشرفت در سازمان
عادم تمایاال ماادیران باه انتخاااب و ارتقااای کارکناان باتوحااهبااه
شایساتگیهااای آنهااا و تمایاال باه انتخااب کارکنااان بااهصااورت
سلیقهای و تصادفی
عدم الگو و برناماه جاامع جهات آشناساازی و انطبااق تادریجی
کارکنان با شرایط زندگی بازنشستگی (از جمله سااعات کااری

19

4.36

6.19

تأیید

عدم باور به روابط انسانی و اعتقاد به مدیریت سلسلهمراتبی

19

4.30

5.81

تأیید

مشغله زیاد مدیران

19

4.32

5.94

تأیید

روابط کار شناور ،کاهش تدریجی ساعات کار و )...

نتایجدورچهارمدلفی 
در بخش اول پرسشنامه دور چهارم دلفی ،از پاسخگویان درخواست شد باتوجهبه تجربه و
مطالعات خود ریشههای آسیبهای منابع انسانی دور سوم را ذکر کنند .این مرحله بهصورت
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پرسشنامه باز انجام گرفت و نتایج بهتفکیک هر کارکرد بهدست آمد .در بخش دوم دور چهارم
فهرستی ازریشههای آسیبهای منابع انسانی که از بخش اول استخراج شده بود ،ارائه شد .در این
بخش ،پاسخگو باید نظر خود را درباره هریک از عوامل احصاشده با انتخاب یکی از گزینههای
موجود در مقابل آنها اعالم میکرد .این گزینهها درقالب طیفبندی لیکرت و شامل «کامالً
مخالفم « ،»1:مخالفم « ،»2:بی نظر « ،»3:موافقم  »4:و «کامالً موافقم  »5:بوده است .در جدول زیر
نتایج مرتبط با دور سوم دلفی که شامل مواردی مانند تعداد پاسخها برای هر گویه ،میانگین
پاسخها  ،ضریب کندال و نتیجه درج شده است.
جدول.7نتایجدورچهارمدلفی 
کارکرد
توسعه و آموزش
مدیریت عملکرد
پاداش

تعداد

میانگین

ضریب

نتیجه

پاسخها


پاسخها


کندال

حاصله

19

4.37

6.31

تأیید

عدم گزینش و انتخاب مناسب مدیران

19

4.70

7.65

تأیید

عدم توجه مدیران به اهمیت و ضرورت شایستهساالری

19

4.50

5.93

تأیید

آشنانبودن مدیران و سازمانها بر استفاده از مدل شایستگی

19

4.61

7.38

تأیید

ریشهیابی

عدم توجه به مبحث شایستهساالری ازسوی سازمان و
دخیلنمودن روابط در انتصابات

نتیجهگیریدرخصوصنتایجروشدلفی :

بحثو
 .1همه عوامل در دور سوم دارای میانگین باالتر از  3و ضریب کندال بزرگتر از  5شدهاند.
 .2در دور چهارم هیچ عاملی حذف نشد.
.3تمام اعضای پانل اعتقاد داشتند که به ریشه اصلی آسیبها رسیدهاند.
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.ریشهآسیبهایکارکردهایمنابعانسانی 

شکل2
منبع:یافتههاینگارندگان 


نتیجهگیریوپیشنهادها 

درخصوص کاارکرد تاأمین در مناابع انساانی ،محققینای مانناد فرهای بوزنجاانی ( )1391باه
آسیبشناسی در نظام گزینش کشور پرداخت و عمده ترین آسیبها در ایان نظاام را خاطمشای،
فرهنگ سازمانی ،ساختار ،نیروی انسانی ،قوانین و مقررات و استفاده از فناوری میداناد .همچناین
جنیدی ( ) 1393ندادن فرصت برابر به همه داوطلبان واجد شرایط در استخدام ،وجود رابطهمداری
در استخدام و شفاف نبودن معیارهای گزینش برای ورود افراد به ساازمان را آسایبهاای کاارکرد
تأمین و استخدام می داند که برخی از ایان عوامال همساو باا نتاایج تحقیاق اسات .براسااس نتاایج
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پژوهش حاضر ،عدم بهکارگیری نیروهای خبره و توانمند و عدم برگزاری مصاحبه علمی مدون و
ساختاریافته که توانایی فنی و علمی متقاضی را مورد گزینش قرار دهد ،بهعنوان آسیبهای اصلی
معرفی شد .ضمناً به ریشه یابی آنان پرداخته شد که در تحقیقات گذشته توجه چندانی به آن نشاده
است .نتیجه این مطالعه حاکی از این است که آسیبهای این کارکرد در دومقوله جای میگیارد.
در مقوله "عدم بهکارگیری نیروهای خبره و توانمند" یافته ها پژوهش حاکی از این است که ریشه
اصلی این آسیب بهکارگیری نیروهاا باهصاورت شارکتی و قاراردادی بادون برگازاری آزماون و
مصاحبه علمی و سایر فرایندهای استخدامی و نیز عدم توجه به ویژگیهای شخصیتی ،فنی و علمی
متقاضیان است .در مقوله "عدم برگزاری مصاحبه علمی مدون و ساختاریافته که به توانایی فنای و
علمی متقاضی بپردازد"یافتههای پژوهش حاکی از این است کاه ریشاه اصالی ایان آسایب ،عادم
پاایشبیناای و نبااود دسااتورالعمل و فرایناادی در سااازمان جهاات بااهکااارگیری اساااتید ،نخبگااان و
فرهیختگان در برگزاری مصاحبههای علمی است.
درخصوص کارکرد توسعه و آموزش در منابع انسانی ،کوچکسرایی ( )1394نشان داد
بیشترین چالش نظام آموزش کارکنان در مقوله ساختار قرار دارد .صفری ( )1394به نبود سامانه
جانشینپروری بهعنوان یک آسیب اشاره کرد و نیز پیدایی ( )1388به آسیبشناسی عوامل
محتوایی ،زمینهای و ساختاری آموزش کارکنان پرداخت .پژوهشهای انجامشده بیشتر آموزش
کارکنان را مدنظر قرار داده اند و از توسعه و نگاه به آینده سازمان (آموزش برای جانشینپروری و
ذخیرهسازی دانش مدیران و کارکنان ) نپرداختهاند .اساس نتایج پژوهش حاضر ،آسیبهای
کارکرد آموزش و توسعه در چهار مقوله جای میگیرد .در مقوله " مستندنبودن فرایندها و عدم
حفظ تجارب سازمانی "یافتههای پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب عدم
آگاهی از این امر است که دانش کسبشده از خطاها و تجربیات ابزاری برای رسیدن به
موفقیتهای آینده است و اینکه تجربیات کمیاب ،غیرقابلجایگرین و ارزشمند هستند .بیتفاوتی
مدیران به آینده سازمان و تمایل به انحصارینمودن اطالعات و تجربیات ،فقدان تعاریفی روشن از
تجربه سازمانی و ناآشنایی با فرایند کسب این تجارب و فقدان معیارهای نسبتاً دقیق بهمنظور
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ارزشگذاری و انتخاب تجارب ارزشمند است .در مقوله " ضعف در سیستم نیازسنجی" یافتههای
پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب بیتوجهی به ناهمگنبودن کارکنان سازمان
(بیتوجهی به ویژگیهایی نظیر سابقه تحصیالت پست و جایگاه سازمانی و )....جابهجایی مکرر
کارکنان در شغلهای مختلف بدون تعیین نیازهای آموزشی جدید ،عدم استفاده از دیدگاه و نظر
مدیران ،سرپرستان ،عدم مشارکت فعال و مؤثر کارکنان در انجام نیازسنجی است .در مقوله "عدم
سنجش اثربخشی دورههای آموزشی و ارزیابی سطحی برنامهها و عدم ارائه بازخورد و میزان بهبود
فرایندها پس از آموزش" یافتههای پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب ،عدم
برنامهریزی جهت تدوین فرایندی جامع و کامل بهمنظور سنجش اثربخشی ،عدم وجود الگوهای
الزم برای سنجش و ارزیابی اثربخشی کارکنان است .در مقوله" نبود سازوکاری جهت
جانشینپروری"یافتههای پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب عدم توجه به
مبحث شایستهساالری ازسوی سازمان و دخیلنمودن روابط در انتصابات است.
درخصوص کارکرد مدیریت عملکرد در منابع انسانی ،محققینی مانند نجفیزاده ( )1395به
آسیبهای ساختاری ،رفتاری و محیطی مدیریت عملکرد پرداخت .نتایج تحقیق سبحانی ()1390
آن است که نظام مدیریت عملکرد از دیدگاه کارکنان گمرك ایران دارای اعتبار نبوده و بیشتر
جنبه تشریفاتی دارد و فاقد اثربخشی الزم برای سنجش عملکرد است .واردان ( )2009به ارزیابی
دورههای آموزش ضمن خدمت پرداخت .تحقیقات اشارهشده به برخی از آسیبهای مدیریت
عملکرد اشاره کرده اند که همسو با تحقیق حاضر است .اما تحقیق حاضر به الیههای زیرین هر
آسیب پرداخت که در تحقیقات گذشته توجهی به آن نشده است .نتایج یافتهها درخصوص نظام
مدیریت عملکرد حاکی از این است که آسیبهای این کارکرد در چهار مقوله جای میگیرد.
در مقوله " پایینبودن سطح دانش و آگاهی کارکنان نسبت به شاخصهای عملکردی موردانتظار
آنها " یافتهها پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب عدم تعریف ابعاد عملکردی
درقالب مفاهیم رفتاری ،عدمتفهیم شاخصهای عملکردی به کارکنان قبل از شروع دوره ارزیابی
است .در مقوله " نبودسازو کار مناسب جهت رسیدگی به اعتراض کارکنان " یافتهها پژوهش
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حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب اولویت پایین مدیریت و ناکافیبودن پشتیبانی
سیستم فناوری اطالعات و عدم برگزاری جلسات بازخورد پس از ارزیابی است .در مقوله
"ارزیابیهای نا عادالنه ،سلیقهای ،غرضورزانه ،غیرواقعی و براساس روابط و پست سازمانی"
یافتههای پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب عدم گزینش و انتخاب مناسب
مدیران است .در مقوله "جدینگرفتن ارزیابی و عدم توجه به اهمیت این موضوع در میزان پیشبرد
اهداف سازمانی" یافته های پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب اهمیت ناچیز
آن در کارکنان بهدلیل ارتباط نداشتن مدیریت عملکرد با ارتقای آنان است.
درخصوص کارکرد پاداش در منابع انسانی ،برخی از آسیبهای شناساییشده پژوهش
حاضر با نتایج برخی تحقیقات پیشین همسو بود .ازجمله بیات ( )1388به منطقی و مناسبنبودن
معیار انتخاب کارکنان نمونه ،عادالنهنبودن پاداشها و پرداختها ،توزیع نامناسب امکانات رفاهی
و فقدان سنجش رضایت شغلی بهصورت ادواری اشاره نموده است .توکلی(  )1388در پژوهشی
با عنوان آسیبشناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه در وزارت بازرگانی ،ضمن
شناسایی معیارها و شاخصهای آسیبشناسی مدیریت منابع انسانی وزارت بازرگانی نسبت به
شناسایی و طبقهبندی آسیبهای مزبور در سه شاخه ساختاری ،رفتاری و زمینهای به تأثیر پرداخت
پاداش بر انگیزش کارکنان اشاره نمود .در این پژوهش آسیبهای نظام پاداش در سه مقوله جای
میگیرد .در مقوله " ازمیانرفتن تأثیر انگیزش پرداخت پاداشها برکارکنان" یافتههای پژوهش
حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب عدم اطالع و باور مدیران به پاداشهای احتمالی،
عدم آشنایی و آگاهی مدیران به ارزیابی عملکرد ،ناکافی بودن پشتیبانی سیستم فناوری اطالعات
و عدم گرینش مناسب مدیران میانی و عدم نظارت مدیران ارشد بر عملکرد مدیران میانی است.
در مقوله " تأثیر معکوس پرداخت پاداشها بر عملکرد کارکنان " یافتههای پژوهش حاکی از این
است که ریشه اصلی این آسیب عدم توجه به پرداخت پاداش براساس عملکرد بهتر نه حضور
بیشتر است .در مقوله " عدمترسیم مسیر ارتقای کارکنان جهت باالبردن انگیزه آنها " یافتههای
پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب عدم توجه مدیران به اهمیت و ضرورت
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شایستهساالری ،آشنانبودن مدیران و سازمانها بر استفاده از مدل شایستگی است.
درخصوص کارکرد روابط کار در منابع انسانی ،انیسی ( )1392بعد گوشهگیری اجتماعی،
بعد شکایت جسمانی ،بعد اضطراب و بیخوابی و بعد افسردگی را از آسیبهای روانی زنان
بازنشسته میداند که در پارهای از موارد همسو با نتایج پژوهش حاضر است .همچنین نوری
( ) 1389کم توجهی مدیران به سالمت و بهداشت کار با رایانه و یا نبود دورههای آموزشی الزم
را از آسیبهای روابط کار در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانست که همسو با نتایج تحقیق
حاضر نیست .نتیجه این مطالعه حاکی از این است که آسیبهای این کارکرد در دو مقوله جای
میگیرد .در مقوله " ایجاد مشکالت روحی و روانی در کارکنان بازنشسته" یافتههای پژوهش
حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب عدم الگو و برنامه جامع جهت آشناسازی و انطباق
تدریجی کارکنان با شرایط زندگی بازنشستگی ( ازجمله ساعات کاری شناور ،کاهش تدریجی
ساعات کار و  )......است .در مقوله " فقدان حمایت ،همدردی و همدلی با کارکنانی که دچار
مصیبت ازدستدادن اعضای خانواده ،طالق ،بدهی و درمجموع مشکالت خانوادگی شدهاند،
یافتههای پژوهش حاکی از این است که ریشه اصلی این آسیب عدم باور به روابط انسانی و اعتقاد
به مدیریت سلسلهمراتبی و مشغله زیاد مدیران است.
پیشنهادها :
 .1تحقیق حاضر آسیبشناسی منابع انسانی در سازمانهای دولتی را مورد تحلیل قرار داده
است ،پیشنهاد میشود پژوهش حاضر در سازمانهای نظامی ،خصوصی و درمانی نیز
مورد بررسی قرار گیرد.
 .2پااژوهش حاضاار پاانج کااارکرد منااابع انسااانی را مااورد بررساای قاارار داد (دسااتهبناادی
آرمسترانگ) ،پیشنهاد میشود در پژوهش های آیناده از مادل هاای دیگار مناابع انساانی
استفاده شود.
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منابع
آرمان ،مانی و جوشقانی ،حسن ( ) 1394طراحی و اعتبار بخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی ،فصلنامه
پژوهشهاي مديريت منابع انساني دانشگاه امام حسين (ع) ،سال هفتم ،شماره چهارم94– 71 :
اعرابی ،سیدمحمد و فیاضی ،مرجان ( ،)1396استراتژي منابع انساني ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
استوارت ،گرگ ال و براون ،كنت جی ( ،)1392مديريت منابع انساني پيوند استراتژي و عمل ،ترجمه سیدمحمد اعرابی و مرجان
فیاضی،تهران :مهكامه.
انیسی ،جعفر( ،)1392بررسی آسیب های روانی زنان بازنشسته و ارایه راهکارهای مناسب به منظور افزایش سالمت روانی آنان ،سبک زندگی
اسالمی با محوریت سالمت) ،دوره سوم ،شماره اول81-77 :
بیات ،مهین ( ،)1393آسیبشناسی معاونت منابع انسانی به هدف بهبود و توسعه براساس مدل سهشاخگی (موردمطالعه :شركت برق
منطقهای تهران) ،بیستونهمین كنفرانس بینالمللی برق ،تهران.
پناهی ،بالل و صداقتپور ،فرزانه ( ،)1393آسيبشناسي سازمانهاي متولي گردشگري با استفاده از مدل  7sمک کينزي ،تبریز،
كنفرانس بینالمللی توسعه پایدار ،راهكارها و چالشها با محوریت كشاورزی ،منابع طبیعی و گردشگری.
پیدایی ،مهرداد و نوری ،فیروز ( ،)1389آسيبشناسي آموزش کارکنان در سازمانها ،تبریز :انتشارات آذر.
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Abstract
Successful organizations all over the world pay close attention to human
resource in terms of an organizational decent and valuable resource in order to
constantly ensure their sustainable performance. This study is carried out to
investigate the root causes of the problems in human resource systems in Iranian
government organizations. This is an applied developmental research which follows
a descriptive non-experimental method for data collection. Due to the descriptive
and exploratory nature of the issue and the need to discover fine details and in-depth
information, and because of the lack of previous comprehensive studies relating to
the root causes of human resource management problems in Iranian government
organizations, Delphi method is employed to conduct the research. The research
population includes 19 experts, elites, policy makers, planners and managers,
professors and human resources specialists who were somehow involved in the
human resource process. They were selected by purposive sampling method. A
questionnaire, the validity of which was confirmed by experts, was employed to
collect data through Likert scale. All factor were then tested by Kendall test and
were confirmed or rejected. Finally, HR problems were identified separately for
each function, and then the roots of each problem were identified. This research is
based on root cause analysis model. The tool used to identify RCA is the 5 whys
tool.
Keywords: human resource, model, organization, problem.
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