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چکيده
زمينه و هدف :نيروي انساني در هر سازماني به عنوان يک سرمايه مبتني بر ابعاد چهارگانه فيزيولوژيکي ،فکري،
اجتماعي و عاطفي مورد توجه قرار مي گيرد؛ هدف از پژوهش حاضر آسيب شناسي خطمشي نظام مديريت منابع
انساني بر اساس شايستگيهاي بينالمللي و جهاني در شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب مي باشد.
روش :که در دو بخش کيفي  -کمي و به روش توصيفي  -اکتشافي انجام گرفت .نمونه آماري پژوهش در بخش کيفي
به عنوان اعضاي پانل دلفي مديران اجرايي و اساتيد دانشگاهي به تعداد  23نفر که به روش غيرتصادفي هدفمند و در
بخش کمي معاونين مدير منابع انساني در شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب به تعداد  01نفر انتخاب شدند .در
مرحله کيفي شاخصها و مولفههاي شايستگي هاي نظام مديريت منابع انساني با روش دلفي طراحي شد .در مرحله
کمي تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از سه تکنيک تحليل اهميت  -عملکرد ،ديمتل فازي و فرآيند تحليل شبکه اي
فازي استفاده شده است.
يافته ها :بر اساس يافتههاي حاصل در بخش کيفي ،شايستگي هاي نظام مديريت منابع انساني در شش بعد نظام تامين
منابع انساني ( 7شاخص) ،نظام جبران خدمت منابع انساني ( 6شاخص) ،نظام مديريت عملکرد منابع انساني (03
شاخص) ،نظام آموزش و توسعه منابع انساني ( 01شاخص) ،نظام نگهداري منابع انساني ( 7شاخص) و نظام روابط
کار منابع انساني ( 01شاخص) طراحي گرديد.
نتيجه گيري :همچنين نتايج مرحله کمي حاکي از آن است که  32زير عامل به عنوان آسيبهاي نظامهاي مديريت
منابع انساني در شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب تعيين گرديد.
واژگان كليدي :نظام مديريت منابع انساني ،شايستگيهاي منابع انساني ،خطمشي ،آسيب شناسي ،شرکت ملي مناطق
نفتخيزجنوب.
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مقدمه

عدم دستيابي نظام مديريت منابع انساني به عنوان

نيروي انساني در هر سازماني به عنوان يک سرمايه

يکي از مهمترين نظامهاي کارکردي در مديريت

مبتني بر ابعاد چهارگانه فيزيولوژيکي ،فکري ،اجتماعي

سازمانها ،ديدگاهي منسجم و راهبردي به سرمايههاي

و عاطفي مورد توجه قرار ميگيرد؛ که اگر به طور

انساني دارد که هدف آن ارزشمند کردن انسانها به
2
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مطلوب مديريت گردد ،در فرآيندهاي سازماني به

صورت فردي و گروهي ميباشد (استارک و پوپلر ،

عنوان يک عامل پيشبرنده عمل مينمايد .يکي از

 .)120 ،3107روابط کار با نيروي انساني به عنوان يکي

مهمترين مسائل در حوزه بخش عمومي و دولتي اجراي

از مهمترين راهکارهاي مشارکت سازماني ،کار تيمي،

خط مشيهاي اتخاذ شده ميباشد .خطمشيهاي

درگير شدن و احساس مسئوليت کاري در کارکنان يک

عمومي ساز و کارهاي حکمراني ملي نظامهاي سياسي

سازمان است که تحت نظام روابط کار منابع انساني

هستند .دولتها اراده ملي را در پرتو خط مشيهاي

طراحي و اعمال ميگردد و چنانچه با آگاهي انجام گيرد

عمومي متجلي ميکنند .اگر نسخه تدويني اين خط

براي سازمان و شخص مدير حکم ارزش افزوده را دارد

مشيها تنها با تمرکز بر مسائل و مشکالت ،مالحظات

(پور و همکاران .)99 ،3102 ،1آسيب شناسي نظام

علمي و سياسي شکل گرفته باشد ،کماکان دردهاي ملي

مديريت منابع انساني به معني تشخيص علل

را دوا نخواهد کرد ،مگر اينکه مرحله اجراي خود را با

آسيبهاي وارده بر سيستم مديريت منابع انساني در

موفقيت طي کند (ماديوز .)01 ،3107 ،0البته بايد اشاره

سازمانها است .آشکارسازي عيوب و عوامل

گردد شرايط پرتالطم محيطي و تغييرات شگرف منجر

آسيبزاي نظام مديريت منابع انساني با مشاهده

به پيچيدگي بيشتر فعاليتها در درون سازمانها و نهايتا

عوارض شروع شده و تا رفع آنها ادامه مييابد که از

باعث شکلگيري نظامهاي مختلف در سازمانها شده

آن طريق ميتوان در راستاي بهبود سيستمهاي سازماني

است که يکي از مهمترين اين نظامها ،نظام مديريت

تالش نمود (استارک و پوپلر.)32 ،3107 ،

منابع انساني است (سانچز و سوريانو.)032 ،3100 ،3

به عالوه ،آسيب شناسي نظام مديريت منابع انساني

پژوهشگران در سراسر دنيا کوشش کردهاند که راههاي

باعث شکلگيري چارچوبي کارآمد در تعامل با منابع

مختلفي را براي بررسي مساله اجرا ،ارائه نمايند و

انساني ميگردد که به مديران اجازه ميدهد عالوه بر

تالشهاي بسياري را براي درک شناخت و کاهش

شناخت وضع موجود ،دنبال رفع کمبودهاي آينده

موانع اجراي خط مشيها انجام دادهاند ،لکن به صورت

باشند (آربانو و يوردانو .)02 ،3112 ،2همچنين بايد

خاص بررسي مسائل اجراي خط مشيهاي منابع انساني

توجه کرد که آسيبشناسي نظام مديريت منابع انساني

کمتر مورد توجه قرار گرفته و به جرات ميتوان گفت

مبتني بر چارچوبهاي متعددي از جمله شايستگيهاي
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تحقيقات صورت گرفته بر روي اجراي خط مشيهاي

کارکنان شکل ميگيرد (دي هانگ وو .)62 ،3100 ،

منابع انساني به تعداد انگشتان دست هم نخواهد رسيد.

شايستگيها مجموعهاي از دانش ،خصوصيات ،نگرش-

در واقع مرحله اجراي خطمشي عمومي يکي از بغرنج

ها و مهارتهاي مرتبط به هم هستند که تاثير زيادي بر

ترين مراحل فرايند خط مشيگذاري عمومي است .در

منابع انساني و رفتار آنها ميگذارند و با عملکرد افراد

حقيقت اثرات و پيامدهاي يک خط مشي به واسطه

در کار همبستگي دارند و ميتوان آن را با استانداردهاي

اجراي آن به وقوع ميپيوندد و اجراي نامناسب خط-

قابل قبول ارزيابي کرد و از طريق آموزش و توسعه

مشي اميدها را براي رسيدن به اثرات مورد انتظار خط
مشي تدوين شده ،از بين ميبرند (ماديوز.)302 ،3107 ،
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بهبود داد (گوناوان و همکاران .)26 ،3102 ،

آسيب شناسي راهبردي نظام مديريت منابع انساني بر اساس خط مشيهاي شايستگي بينالمللي35 /....

منبع سازماني ،نقش مهمي در بقاء و توسعه سازمانها

شفافيت فرآيند انتصابات در راستاي پاسخگويي تدوين

دارد و نوعي مزيت رقابتي در جهان پوياي امروزي

شرح شغل با الزامات حرفه اي و پرداخت مبتني بر

محسوب ميشود (دنيلز و همکاران .)02 ،3101 ،2در

عملکرد موجب ميشود تا جذب استعدادها در

حقيقت ،افراد سازمان در کانون توجه مديريت منابع

سازمانها تضمين گردد (قليپور سوته و همکاران،

انساني قرار دارد و برخورداري از کارکنان توانمند و

 .)026 ،0299منابع انساني شايسته همواره نقش مهمي

بهرهور مسير اصلي اقدامات و فعاليتهاي اين کارکرد

در دستيابي به اهداف سازمانها و شرکتها دارد.

سازماني را شکل ميدهد (الماسي فرد و همکاران،

شرکتهاي نفتي نيز از اين استثنا نبوده و با داشتن

 .)26 ،0292مديريت منابع انساني اشاره به يک فرآيند

نيروي انساني شايسته در جهت تحقق اهداف خود

مديريت مستمر و مداوم دارد که منابع انساني سازمان

حرکت ميکنند .در واقع ،در دنياي مدرن نقش

را قادر ميسازد تا دانش ،مهارت ،انگيزه و

شايستگيهاي منابع انساني شرکتهاي نفتي در

شايستگيهاي الزم را براي انتخاب موثر کارکردها به

دستيابي به اهداف ،موفقيتهاي سازماني و بهبود

دست آورند و از طريق يک سازماندهي منسجم در

عملکرد بارز و آشکار است و از سوي ديگر کارکنان

جهت تحقق اهداف سازماني به کار گرفته شوند (بون

در چنين شرکتهايي براي مقابله با تهديدات محيطي

و لپاک.)003 ،3109 ،9

و بهرهبرداري مطلوب از فرصتهاي به وجود آمده

شرواستاو و همکاران مطرح کردند شکلگيري

نيازمند ارتقاء شايستگيهاي خود هستند (مورسليم،03

نظام مديريت منابع انساني در هر سازماني يک فرصت

 .)07 ،3101از طرف ديگر ،تحوالت فراوان و اساسي

راهبردي براي تصميمگيري مديران است که تضمين

رخ داده در صنعت نفت و گاز دنيا در قرن  ،30شگفتي

ميکند چگونه با کارکردهاي اثربخش ميتوان به

بسياري از پژوهشگران را برانگيخته است .اين شگفتي

اهداف سازمان نايل شد و چگونه مزيت رقابتي پايدار

از آنجا سرچشمه ميگيرد كه صنعت نفت و گاز،

ايجاد نمود (شرواستاو و همکاران .)30 ،3130 ،01بون

صنعتي با بلوغ كامل بوده كه معيارهاي آن از مدتها

و لپاک مطرح کردند برنامهريزي سازماني با داشتن

قبل شكل گرفته و فناوري مورد استفاده در بخشهاي

سيستمهاي مديريت منابع انساني ،منجر به زمينهسازي

مختلف آن شناخته شده و جا افتاده است (بندريان و

اثربخشي سازمان ميشود که در چينش مطلوب و

همکاران .)07 ،0299 ،روشن است که اين تغييرات

ارتقاء سطح کيفي توانمنديهاي منابع انساني تحقق

اساسي در محيط کسب و کار تهديدهاي و فرصتهاي

مييابد (بون و لپاک .)102 ،3109 ،همچنين شايستگي

فراواني را پيش روي شرکتهاي نفتي قرار داده است

به عنوان ويژگي يا مهارتي که به عملکرد شغلي بهتر

تا آنها مبتني بر نظام مطلوب مديريت منابع انساني،

منجر مي شود تعريف ميگردد .يوريچ و همکاران

شايستگيهاي منابع انساني خود را جهت مقابله با اين

شايستگي را نوعي دانش ،مهارت و يا نگرشي تعريف

تهديدات و بهرهبرداري از فرصتهاي به وجود آمده،

کردند که فرد را براي انجام بهينه کارها جهت دهي

ارتقاء دهند (ابيري و همکاران .)01 ،3130 ،02در اين

کرده و براي انجام اثربخش فعاليتهاي شغلي هدايت

راستا ،در ادامه در جدول شماره ( )0مولفهها و عناصر

ميکند (يوريچ و همکاران.)30 ،3102 ،00

مختلف در نظام مديريت منابع انساني از جنبههاي

در تمامي فرآيندهاي مديريت منابع انساني،
شايسته ساالري به عنوان اصلي انکار ناپذير است.

تامين منابع انساني ،آموزش و توسعه و نگهداشت چند
شرکت نفتي تراز بينالمللي تشريح شده است.

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

نيروي انساني به عنوان اصليترين و موثرترين

سيستم استخدام و ارتقاي مبتني بر شايستگي و
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جدول  :0مولفهها و عناصر نظام مديريت منابع انساني شرکتهاي نفتي تراز بينالمللي
تامين منابع انساني

نام شرکت

نگهداشت

آموزش و توسعه
الف) بعضي از آموزشها ،مختص شركت توتال
نيست ولي نياز به چنين آموزشهايي ناشي از
روندهاي كلي و موثر به شركتها و محيط
فعاليت آنها ست كه عبارتند از:

 -جوان گرايي در

استخدام ها.

 استخدام بدون تبعيض و با توجه بهمسائل

اخالقي.

 بينالمللي كردن تيمهاي كاري وافزايش تنوع

كاركنان.

 شركت توتال با تقويت بينالملليكردن تيمهاي كاري سه مسير عمده اي
در پيش روي خود قرار مي دهد.
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 استخدام بيشتر كاركنان غيرفرانسوي.
 شناسايي بهتر پتانسيلهاي بينالملليو كاري در كشورهاي ميزبان شركت
توتال

توتال.
 تشويق انتقال آسان كاركنان. تعهد داشتن به گوناگوني جنسيتي. گوناگوني مهارت ها. ساختاردهي دوباره به فرآيندهاياستخدام.
 ايجاد تسهيالت براي استخدام افرادمعلول.

 -تغييرات شتابان تكنولوژيكي كه تاثيرات

 -آزاديهاي فردي و نيز

زيادي به فعاليتهاي عملياتي و سرويسهاي

پرهيز از تبعيض به هر دليلي

مرتبط با ان فعاليتها دارد.

و بر هر مبنايي.

 -ظهور تقاضاهاي جديد در حوزههاي مختلف

 -رعايت فرصت پيشرفت

شركت همچون امور مالي ،قوانين و ماليات و

برابر همراه با حركت و

استانداردهاي قابل اجرا.

پويايي.

 -برنامهها ي آموزشي براي وفاق فرهنگي ،چرا

 -حمايت از همه كاركنان در

كه بخش عمدهاي از كاركنان در

محيطهاي

بينالمللي مشغول فعاليت بوده و در جوامع
حوزه كاري خود ،بيگانه

محسوب مي

زمينه توسعه كارراهه.
 مشاركت كاركنان بمنظورسهيم ساختن آنان در

شوند.

موفقيت و درآمد باالي

 -آموزش در زمينه ايمني ،محيط زيست ،اخالق

شركت.

و توسعه پايدار.

 -سياست پرداخت مزاياي

ب) برنامههاي آموزشي براي جوانان تازه

يكسان و عمومي براي تمام

استخدام شده با اهداف:

كاركنان .

 -تسهيل جذب اين افراد در ساختار شركت و

 -توسعه مهارتها.

تشكيل يك سازمان يكپارچه.

 -انجام پژوهشهايي به طور

 -كمك به افراد براي صعود به مشاغل رده باال

منظم در زمينه حقوق و

و قبول مسئوليتهاي سنگين تر.

مزاياي پرداختي به كاركنان

 -باال بردن كارايي آموزشها

تا متناسب بودن حقوق و

ج) روشهاي متعددي براي آموزش به كار مي

مزايا ،جذاب بودن و دور از

رود كه مي توان به استفاده از مخلوط دورههاي

تبعيض بودن حقوق و مزاياي

كالسي و يادگيري از راه دور اشاره كرد .

پرداختي بررسي شود

آموزشهاي الكترونيكي و راه دور براي افراد
فعال در تداركات كاالهاي پروژهها و تيمهاي
بازاريابي را مي توان از جمله اين دورهها
برشمرد.
 ايجاديك وضعيت پايدار از جهتاستخدام با توجه به افرادي كه قادرند
بيشترين ارزش را براي سازمان به
ارمغان آوردند.
 طراحي استراتژي استخدامي بنيادينالک اويل

بعنوان بخشي از استراتژي رشد همه
جانبه "گروه الك اويل" به منظور
اطمينان حاصل كردن از اين موضوع كه

 برنامههاي انگيزشي براي آموزش مستمر.استانداردسازي ساختار سازماني شركتهاي
تابعه.
2برنامههاي تضمين حفاظت از مشوقهاي
كاركنان كليدي.
 طراحي مشوقهاي غير عادي. -استفاده از تمامي تكنيكهاي آموزش پيشرفته.

 دستورالعملها و راهنماييهايي در حوزهاي مديريت
كاركنان.
 طراحي سياستهاياجتماعي.
 برنامهها و اقداماتاجتماعي.
 -انجام مبادالت پرسنلي.
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تامين منابع انساني

نام شرکت

نگهداشت

آموزش و توسعه

شركت منابع انساني مورد نياز جهت

 -ارزيابي اتوماتيك كاركنان

دستيابي به اهداف استراتژيك خود را

و رويههاي آموزشي.

در اختيار دارد.

پايش منظم سطح حقوق درصنعت.
 -آموزش و ارتقاي دانش و مهارت.

استت اويل

توسعهي مبتني بر سه ركن رشد منابع

 -برنامههاي آموزشي در دانشگاهها.

انساني ،توازن زيست محيطي ،و ارتقا

 -برنامهي كارورزي.

اجتماعي.

 -آموزش بر اساس چالشهاي كاري.

 -افزايش تنوع در به کارگيري منابع

 -تجهيز دانشگاهها.

انساني

 -ارتقاي تجهيزات پرسنل.

گفت و گو و مشاوره با
كاركنان كه در قالب فرآيند
ديالوگ بمنظور درگير كردن
كل پرسنل

 آموزش اينترنتي محور اصلي برنامههاي منابع انساني آرامكوآموزش است.
 اعتقاد قلبي مديران ارشد به موارد زير:()0آينده را بايد با توسعه مغزها ساخت

آنالين در شركت در سال .3112
 تشكيل كالسهاي آمادگي ورود بهدانشگاه.
آرامکو

 برنامههاي كارآموزي . تشكيل كالسهاي تابستاني. اعطاي بورسهاي تحصيلي. شكار استعدادهاي برتر. -تقويت بنيه علم و فناوري.

برداري كامل از فناوريهاي پيشرفته و استفاده

شركت هستند.

از بهترين تجارب مديريتي باشند كليد موفقيت

 -تامين و ارائه بهترين

امروز و آينده است و

خدمات و تسهيالت رفاهي-

( )2ارتقاء روز به روز مهارتها و ظرفيتهاي

بهداشتي براي پرسنل و تامين

كاري كاركنان و اجرايي كردن اين اعتقادات.

مجتمعهاي بيمارستاني با

 -يادگيري الكترونيك بر روي شبكه داخلي.

كيفيت عالي.

خودشكوفائي .

 -كمك به پرسنل براي

 -فراهم سازي تنوع در فرصتهاي آموزشي.

تحقق روياي خانه دار شدن.

 -حضور در انجمنهاي بينالمللي تخصصي .

 -ايجاد فرصتهاي رشد

 -بها دادن به نوآوري و خالقيت .

شخصي و حرفه اي در كنار

 -همسو سازي فعاليتهاي كاركنان با اهداف

يك فضاي سالم و يك

استراتژيك شركت.

فرهنگ سازماني منطبق با

 -به چالش كشيدن پرسنل.

نظام ارزشي افراد.

 تقويت مهارتهاي ويژه. آموزش پيمانكاران همراه با صدور گواهينامهبراي ايشان.
 -يادگيري الكترونيك

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

 -راه اندازي كردن بخش استخدام

()3وجود پرسنل با كيفيت باال كه قادر به بهره

 -كاركنان پاسدار دارائيهاي
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جدول  :3شايستگيهاي بينالمللي
شرکت  /موسسه

استاندارملي
شايستگي مديريت
پروژه استراليا
()AIPM 14
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شرکت نفتي شل

شايستگيهاي
مديريت پروژه
(استاندارد )ICB13
()6002

استاندارد توسعه
شايستگي انجمن
مديريت پروژه
آمريکا
()PMI12 2007

شايستگي ها
مديريت يکپارچگي
 -3مديريت محدود :مشارکت -طرح ريزي -هدايت و کنترل
مديريت زمان :بروز رساني برنامه-شرکت در ارزيابي نتايج -مديريت زمان-بازنگري
مديريت کيفيت
مديريت تدارکات
مديريت منابع انساني :کمک به تعيين الزامات منابع انساني – برقراري و حفظ ارتباطات سازنده کاري-
مشارکت در ساختار گروه -همکاري با مديريت منابع انساني –مساعدت در به نتيجه رسيدن اعمال منابع
انساني -توانايي رهبر - 3 ،توانايي پيش بيني مسائل و مشکالت -2 ،انعطاف پذيري - 1 ،توانايي انجام کار- 2 ،
توانايي مذاکره و ترغيب -6 ،درک محيط -7 ،توانايي بازنگري - 2 ،نظارت و کنترل -2 ،مديريت تغيير
مديريت ارتباطات
مديريت ريسک :تجزيه و تحليل
مديريت هزينه (اوجاقي ،سيد هاشم ومحمدخسروکندي( ،)0290 ،ملک جعفريان و همکاران)0290 ،
مديريت کردن فرآيندها و استراتژي ها
مديريت کردن اجراي پروژه
مديريت منابع و زمان بندي
مديريت هزينه
فرآيند کنترل پروژه
مفهوم پروژه
مديريت فرآيندهاي کسب سود رقابتي
توسعه قراردادها
مديريت اجراي قرارداد
 سيستمهاي مديريت سالمت ،ايمني ،امنيت و محيط زيست– شايستگيهاي کسب و کار و رفتاري( :شايستگيهاي کسب و کار ،تجزينه و تحليل حل مشکالت ،ترغيب
و تعهد ،نوآوري و خالقيت شخصي ،برنامه ريزي و ارزيابي کسب و کار ،مديريت دانش و اطالعات)
 -03شايستگيهاي رهبري( :ايجاد ديدگاه مشترک ،بيشينه سازي فرصتهاي کسب و کار ،اثبات حرفه ايي
گري شغلي ،ارائه اثربخشي رفتاري ،اثبات جسارت و شجاعت ،انگيزاندن ،مربيگري و پرورش دادن ،تفاوت
ارزشها ،تحقق نتايج از طريق ديگران)( .ملک جعفريان و همکاران.)0290 ،
الف -شايستگيهاي فني-0 :موفقيت مديريت پروژه -3 ،گروههاي ذينفع - 2 ،اهداف و الزمات پروژه-1 ،
ريسک و فرصت - 2 ،کيفيت -6 ،سازمان پروژه- 7 ،کارتيمي - 2 ،حل مسئله -9 ،ساختارهاي پروژه-01 ،
محدوده و اقالم قابل عرضه-00 ،زمان و فازهاي انجام پروژه-03 ،منابع-02 ،هزينه و تامين مالي-01 ،
تدارکات و قرارداد-02 ،تغييرات-06 ،کنترل و گزارشات-07 ،مستند سازي و اطالعات- 02 ،ارتباطات-09 ،
راه انداري- 31 ،خاتمه
ب  -بعد شايستگي رفتاري -0 :رهبري-3 ،مشارکت-2 ،خود کنترلي-1 ،قاطعيت -2 ،متانت و آرامش-6 ،
انتقاد پذيري - 7 ،خالقيت-2 ،نتيجه محوري-9 ،کارايي-01 ،مشورت-00 ،مذاکره- 03 ،تعارض و بحران- 02 ،
قابليت اطمينان- 01 ،ترويج ارزشها - 02 ،اصول اخالقي
ج-بعد شايستگي زمينه ايي -0 :پروژه محوري -3 ،طرح محوري - 2 ،سبد پروژه محوري - 1 ،اجراي پروژه،
طرح و سبد پروژه - 2 ،سازمان پروژه-6 ،سيستم ها/محصوالت /فناوري-7 ،مديريت کارکنان-2 ،
سالمت/امنيت/ايمني/محيط زيست -9 ،تامين مالي- 01 ،قوانين و مقررات
الف -شايستگيهاي دانشي و عملکردي
ب  -شايستگيهاي رفتاري -0 :توانايي رهبر -3 ،توانايي پيش بيني مسائل و مشکالت -2 ،انعطاف پذيري،
 -1توانايي انجام کار -2 ،توانايي مذاکره و ترغيب -6 ،درک محيط -7 ،توانايي بازنگري -2 ،نظارت و کنترل،
 -2مديريت تغيير -9 ،موفقيت و اقدام -01 ،کمک رساني و خدمات انساني- 00 ،تاثير و نفوذ -03 ،مديريتي،
-02اثر بخشي شخصي
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پيشينه پژوهش
جدول  :2پيشينه تحقيق
نام محقق (سال)

عنوان تحقيق

سيد مهدي حسيني

ارائه مدل شايستگي مدير ارشد

نسب و همکاران

ديجيتال به عنوان حکمران تحول
ديجيتال در سازمان

()1400

نتايج
خصيصههاي فردي ،مهارتهاي حرفه اي ،دانش کسب و کار و دانش
فني بعنوان شايستگيها شناسايي و دسته بندي شدند
مديريت صحيح منابع انساني و آسيب شناسي به موقع و رفع آسيبهاي

نوري قشالقي و
همکاران ()1532

آسيب شناسي نظام مديريت منابع

موجود با افزايش انگيزه کارکنان ،جذب و استخدام صحيح کارکنان،

انساني دانشگاه شهيد بهشتي با

طراحي نظام حقوق و جبران خدمت صحيح ،بهبود کيفيت زندگي کاري،

استفاده از الگوي

FPSS

ايجاد حس امنيت شغلي ،ارزيابي صحيح عملکرد کارکنان ،مديريت
صحيح دانش و مديريت روابط کارکنان رابطه دارد.

آسيب شناسي منابع انساني مجتمع

رحماني و
همکاران ()1532

بيمارستاني امام خميني بر اساس
مدل سه شاخگي

ايرانزاده و زنجاني

متخصصان منابع انساني در
شرکت گاز آذربايجان شرقي با

()1533

استفاده از تکنيک
ايماني و قدرتي
()1533
صفري و همکاران
()1534

ISM

()1530

آکوندا و

ارزشي اسالم
آسيب شناسي نظام مديريت منابع

در حوزه تفکر و نوع نگاه به مديريت منابع انساني حدود  72درصد

انساني

آسيبهاي ساختاري و نگرشي وجود دارد.

رابطه آنها با استراتژيهاي منابع

دي هانگ وو
()6015

آسيب شناسي نظام نگهداري
منابع انساني با رويکرد راهبردي و

شايستگي در پرستاري
نقش مديريت منابع انساني در

همکاران)6012( 12
13

انساني مي باشد.

چارچوب نظام ارزشي اسالم قابل توجه هستند.

مديريت منابع انساني مبتني بر

همکاران)6012( 15

دانش به عنوان شايستگيهاي مورد نياز مديران و متخصصان منابع

منابع انساني در چارچوب نظام

ارائه الگوي مناسب

گوناوان و

تعريف و حل مشکالت ،کنترل محيطي ،انتقادپذيري و راهبردي مديريت

مديران منابع انساني به عنوان ابعاد مهم شايستگي مديران مي باشد که در

ملي پتروشيمي
سنجقي و همکاران

و بازنگري سازمان ،درک و شناخت کسب و کار ،شايستگيهاي فني،

مدل مفهومي شايستگي مديران

انساني و كسب و كار در شركت

()1531

معمار و شريک استراتژيک ،مديريت تغيير سازماني ،توانايي در طراحي

توانمنديها و ويژگيهاي فردي ،دانش و آگاهي ،مهارتها و نگرشهاي

شايستگيهاي منابع انساني و
درويش و همکاران

شناسي مطرح است.

حفظ استعدادها

استراتژيهاي كسب و كار بر استراتژيهاي منابع انساني تأثير مثبت و مستقيم
دارند .همچنين استراتژيهاي كسب و كار و منابع انساني ،شايستگيهاي
منابع انساني را به طور مثبت و مستقيم تحت تأثير قرار مي دهند
اهم آسيبها در يک سازمان دفاعي در حوزه نگهداري منابع انساني بيشتر
به عوامل تعهد سازماني ،عدالت سازماني و نگرش کارکنان مربوط است
مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي نوعي مزيت رقابتي محسوب
مي شود که از دو طريق استراتژيک در مديريت منابع انساني يعني
آموزش و مشارکت توسعه مي يابد.
در هر سازماني در مرحله اول بايد آسيبهاي موجود در نظام مديريت
منابع انساني در خصوص مديريت استعداد شناسايي گردد و در مرحله
دوم اجراي برنامههاي مرتبط با شرايط موجود مورد پيگرد قرار گيرد.

بررسي انتقادي مدل شايستگي

مهارتهاي منابع انساني در سازمانها نسبت به گذشته متحول شده و آن

منابع انساني

مربوط به شايستگيهاي استراتژيک منابع انساني (شامل شايستگيهاي

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

مدل شايستگي مورد نياز مديران و

عوامل ساختاري ،رفتاري و زمينه اي به عنوان مهمترين ابعاد آسيب
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نام محقق (سال)

نتايج

عنوان تحقيق

حرفه اي ،فردي و اجتماعي) در نظام مديريت منابع انساني مي باشد.
شيوههاي مديريت منابع انساني در

بين شيوههاي مديريت منابع انساني و شايستگيهاي نيروي انساني مورد

فيونو و مصطفي

تقويت شايستگي مديران پروژه و

نياز در صنايع مدرن شکاف وجود دارد و بايد آسيب شناسي گردد که در

يوف)6015( 60

اعضاي تيم در سازمانهاي مبتني

تحقيق آنها شکاف مربوط به آموزش ،انعطاف پذيري منابع انساني و

بر پروژه

مشارکت افراد در فعاليتهاي بالقوه مديريتي است.
يکي از اشکال توسعه منابع انساني ،آموزش مبتني بر شايستگي است که

پراباويتي و
همکاران

الگوي آموزش مبتني بر شايستگي

61

()6015

بر مهارتها ،شايستگيها و استانداردسازي آنها تمرکز دارد .برنامه ريزي

براي مديريت و توسعه منابع

استراتژيک ،توسعه صالحيت ،تجزيه و تحليل شکاف شايستگي با

انساني در بخش دولتي

کاربردهاي منابع انساني و توسعه شايستگيهاي نوين چارچوب الگوي
آموزشي مديريت منابع انساني بر اساس شايستگيها را شامل مي شود.

ماديوز )6015( 66

مديريت منابع انساني در يک

فقدان اطالعات قابل اطمينان و روشن نبودن نقشهاي ارتباطاتي مي تواند

سيستم بهداشت منطقه اي

کارکرد منابع انساني را با مشکل مواجه نمايد.

مدلسازي سازگاري سازماني به
ساعد و وانگ

سال سيزدهم /شماره چهل و پنجم /بهار 1041

()6014

65

آسيب شناسي منابع انساني
سازمانها بر اساس فرآيندهاي
داخلي سازمان

چهار فرآيند درون سازماني شامل نيازسنجي آموزشي ،ارزيابي اقدامات
بهبود عملکرد ،تخصيص منابع و ارتباطات به عنوان مهمترين مقولههاي
آسيب پذير در حوزه مديريت منابع انساني شناسايي گرديد.

بر اين اساس ،شناسايي نقاط قوت ،ضعف،

راستا ،جهت رسيدن به شرايط آرماني و ايدهآل

فرصتها و تهديدهاي سيستمها و فرآيندهاي مديريت

مديريت منابع انساني در مرحله اول نيازمند آسيب-

منابع انساني در هر سازماني ميتواند بر موفقيت يا

شناسي نظام مديريت منابع انساني بر اساس شايستگي-

شکست آن تأثير بگذارد (جوادي پور و همکاران،07

هاي نيروي انساني در سطح شرکت ميباشد ،تا

 .)3131در واقع ،در افق چشم انداز  0111صنعت نفت

آسيبهاي موجود شناسايي گردد و از طريق ارائه

ايران ،براي دستيابي به اهداف اين سند راهبردي ،نقش

راهکارهاي عملي و هدفمند به رفع اين آسيبها

توسعه منابع انساني انكارناپذير است .زيرا اين سند بر

مبادرت گردد .پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با

اقتصادي مبتني بر صنعت نفت دانش محور و شناخت

بررسي جامع و دقيق حوزههاي نظام مديريت منابع

چالشها و الزامات الزم براي دستيابي به اهداف سند،

انساني به اين سوال پاسخ دهد که آسيبهاي نظام

توجه دانشمندان ،دست اندركاران و صاحبنظران را به

مديريت منابع انساني شرکت ملي مناطق نفتخيز

خود جلب نموده و نياز به برنامهريزي استراتژيك در

جنوب بر اساس شايستگيهاي بينالمللي کدامند؟

توسعة منابع انساني را به صورت قاطعانهتري مطرح
كرده است .از طرف ديگر ،شرکت ملي مناطق نفتخيز

روش تحقيق

جنوب از نظر آمار نيروي انساني يکي از بزرگترين

تحقيق حاضر از نظر هدف از جمله تحقيقات

شرکتهاي کشور است .با توجه به نقش مهم منابع

کاربردي و از نظر رويکرد مبتني بر رويکرد آميخته

انساني در اين شرکت ،توجه بهمهارتها ،تکنيکهاي

انجام پذيرفته است .پژوهشهاي آميخته ،پژوهشهايي

منحصر به فرد ،سابقه کار ،تجربيات کاري ،شايستگي

هستند که مبتني بر فرآيند کيفي  -کمي انجام ميشوند.

کارکنان و آسيبشناسي حوزه منابع انساني در جهت

در واقع ،مرحله اول پژوهش حاضر که مربوط به

شايستگيهاي هر حوزه امري ضروري است .در اين

شناسايي شاخصها ،مولفهها و ابعاد شايستگيهاي

آسيب شناسي راهبردي نظام مديريت منابع انساني بر اساس خط مشيهاي شايستگي بينالمللي33 /....

منابع انساني ميباشد مبتني بر نوع دادهها و روند

مالک پايان نمونهگيري اشباع نظري است .انتخاب

اجراي پژوهش بيشتر با طبيعت رويکرد کيفي سازگار

مشارکت کنندگان با هدف دستيابي به بيشترين

است .در اين بخش اساس تبيين پديده مورد نظر،

اطالعات در مورد پديده مورد بررسي انجام ميشود).

تفسير نوشتهها و نظرات شرکت کنندگان ميباشد که

از ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش پايايي

مبتني بر روش دلفي انجام شده است .مرحله دوم

پرسشنامه و مولفهها استفاده گرديد .براي اين منظور ،با

پژوهش مربوط به تعيين آسيبها و خالءهاي

استفاده از روش آلفاي كرونباخ و پرسشنامههاي

ساختاري ،رفتاري و زمينهاي موجود در زيرنظام

جمعآوري شده اوليه از  21نفر از افراد جامعه مورد

مديريت منابع انساني بر اساس شايستگيهاي حاصل

تحقيق ،مقدار آلفاي كرونباخ براي کل پرسشنامه 1/26

از مرحله قبل ميباشد .مبتني بر نوع دادهها و روند

به دست آمد .همچنين براي افزايش اعتماد پايايي براي

اجراي پژوهش بيشتر با طبيعت رويکرد کمي سازگار

هر كدام از متغيرها به صورت مجزا به دست آمد که

است .در مرحله دوم پژوهش حاضر جهت جمعآوري

مقادير آن به ترتيب در جدول شماره ( )2ارائه شده

دادهها از نگرشسنجي (روش پيمايشي) استفاده شده

است .با توجه به مقادير آلفاي کرونباخ باالتر از 1/7

است .گردآوري دادههاي پژوهش؛از نوع ميداني با

ميباشد پايايي پرسشنامه مورد تاييد قرار ميگيرد.
جدول  :2آلفاي کرونباخ

پژوهش حاضر در بخش کيفي ،روش دلفي و ابزار
پرسشنامه باز و بسته است لذا در ادامه فرايند روش
دلفي در پژوهش حاضر تشريح مي گردد.
جدول  :1آمار جمعيت شناسي اعضاي پانل دلفي
فراواني

درصد فراواني

اعضاي دلفي
مديران اجرايي

02

26

اساتيد دانشگاه

01

21

کل

23

011

در مرحله دوم که مبتني بر روش کمي مي باشد به
آسيب شناسي زيرنظامهاي مديريت منابع انساني در
سه بعد ساختاري ،رفتاري و زمينه اي بر اساس
شايستگيهاي استخراج شده پرداخته ميشود.
در پژوهش حاضر ،در بخش کمي جامعه آماري
از ميان خبرگان سازماني و دانشگاهي که اغلب از
معاونين مدير منابع انساني شرکت ميباشند استفاده
شده که در تحليل اهميت-عملکرد ،ديمتل فازي به
همراه فرآيند تحليل شبکهاي فازي  21نفر بعنوان خبره
انتخاب و پرسشنامه بين آنها توزيع و جمع آوري
گرديد (تعداد نمونه نيز معموالً بسيار محدود است و

متغيرها

تعداد سوال آلفاي کرونباخ

نظام تامين منابع انساني

7

1/29

نظام جبران خدمت منابع انساني

6

1/93

نظام مديريت عملکرد منابع انساني

03

1/22

نظام آموزش و توسعه منابع انساني

01

1/76

نظام نگهداري منابع انساني

7

1/79

نظام روابط کار منابع انساني

01

1/21

کل پرسشنامه

23

1/26

يافتهها پژوهش
در مرحلــه چهــارم ،نمونــه آمــاري (خبرگــان) در
جريـان اصـالحات مولفـههـاي شايسـتگيهـاي نظــام
مديريت منابع انساني که حاصل مرحله سوم دلفي بود،
قرار گرفتند .در اين دور پرسشنامه شامل  23مولفه و 6
سطح تنظيم و براي اعضاي پانل ارسال گرديد.در شکل
شماره ( )0ابعـاد و مولفـههـاي شايسـتگيهـاي نظـام
مديريت منابع انساني کـه حاصـل مرحلـه سـوم روش
دلفي است را نشان مي دهد.

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

روش دلفي و نگرشسنجي و ابزار پرسشنامه است .در
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شایستگی ها )1 :شناسایی افراد با شایستگی های حرفه ای؛  )2جذب افراد
تامین منابع انسانی

نخبه؛  )3انعطاف پذیری نیروی کار؛  )4مدیریت استعدادها )5 ،داشتن
دیدگاه راهبردی )6 ،تامین اطالعات معتبر برای برنامه ریزی نیروی
انسانی؛  )7برنامه ریزی برای جانشین پروری .
شایستگی ها )1 :قدرت انگیزش کارکنان؛  )2ترکیب های متفاوت

جبران خدمت منابع انسانی

پرداخت؛  )3پاداش متناسب با عملکرد؛  )4تنظیم پرداخت بر مبنای
معیارهای مشارکتی؛ )5پرداخت پاداش تیمی )6 ،مشارکت در جهت پایین
آوردن هزینه های سازمانی.
شایستگی ها )1 :استفاده بهینه از منابع سازمانی؛  )2بهبود وظایف و
فعالیتها؛  )3عملکرد مبتنی بر استانداردها کاری؛  )4انجام ماموریتها و

مدیریت عملکرد منابع
انسانی

اهداف سازمانی؛  )5مهارت تسهیل و اجرای تغییر؛  )6مشارکت
استراتژیک؛  )7موقعیت شناسی استراتژی؛  )8توانایی درک و تحلیل
روندهای محیطی )9 ،ایجاد هم افزایی در سازمان؛  )11ارائه بازخوردهای
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منظم و دقیق؛  )11برانگیختن و اشتیاق آفرینی در کارکنان؛  )12هوشیاری
و آگاهی از مسائل سازمانی.
شایستگیها )1 :اثربخشی گروهی؛  )2ارتباطات شغلی موثر؛  )3یکپارچه

نظام مدیریت
منابع انسانی

روابط کار منابع انسانی

کاردن دیدگاه ها؛  )4ارزش گذاری به کرامت انسانی؛  )5مدیریت روابط
صنعتی؛  )6توانایی به اشتراک گذاری دانش؛  )7کار تیمی؛  )8مهارت های
مذاکره و رفع تعارض؛  )9ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد؛  )11ارائه یک
چارچوب و زبان مشترک.
شایستگی ها )1 :سالمت سازمانی (ایمنی و بهداشت)؛  )2شادکامی و

نگهداری منابع انسانی

محیط پرنشاط؛  )3توسعه و مدیریت مسائل فرهنگی؛  )4احتمال رشد
(پیشرفت مداوم)؛  )5دادن آزادی عمل به کارکنان؛  )6عجین شدن با
سازمان و تاب آوری باال )7 ،حفظ و ارتقاء اصول اخالقی.
شایستگی ها )1 :دانش کسب و کار؛  )2پرورش مهارت حل مساله در
کارکنان؛  )3مهارتهای فنی و وظیفهای؛  )4سازگاری سازمانی؛ )5

آموزش و توسعه منابع
انسانی

پرورش خالقیت و نوآوری کارکنان؛  )6ارتقاء سواد فناوری اطالعات
کارکنان؛  )7دادن اختیار و پرورش مهارت تصمیمگیری؛  )8آماده کردن
کارکنان برای ریسک پذیری سنجیده؛  )9پرورش فرهنگ شایسته ساالری؛
 )11آگاه کردن نسبت به قوتها و ضعف های سازمان.

شکل  :0ابعاد و مولفههاي شايستگيهاي نظام مديريت منابع انساني حاصل مرحله سوم دلفي
در بخش اول پرسشنامه براي نظرسنجي از طيف پنج گزينه اي ليکرت (خيلي کم تا خيلي زياد) استفاده گرديد
که نتايج حاصل از تحليل دادهها مبتني بر ميانگين ،انحراف معيار ،در جدول شماره ( )6آورده شده است.
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جدول  :6تحليل دادهها مبتني بر ميانگين و انحراف معيار ،در مرحله چهارم دلفي
سطح بررسي (ابعاد)

نظام تامين منابع انساني

نظام جبران خدمت
منابع انساني

(بهسازي) منابع انساني

نظام مديريت عملکرد
منابع انساني

ميانگين

انحراف معيار

شناسايي افراد با شايستگيهاي حرفه اي

1529

1560

جذب افراد نخبه

1522

1572

انعطاف پذيري نيروي کار

1532

1576

مديريت استعدادها

1532

1522

داشتن ديدگاه راهبردي

1521

1561

تامين اطالعات معتبر براي برنامه ريزي نيروي انساني

1509

1569

برنامه ريزي براي جانشين پروري

1572

1520

قدرت انگيزش کارکنان

1573

1523

ترکيبهاي متفاوت پرداخت

1521

1567

پاداش متناسب با عملکرد

1533

1579

تنظيم پرداخت بر مبناي معيارهاي مشارکتي

1511

1521

پرداخت پاداش تيمي

1510

1519

مشارکت در جهت پايين آوردن هزينههاي سازماني

1521

1563

دانش كسب و كار

1520

1529

پرورش مهارت حل مساله در کارکنان

1572

1513

مهارتهاي فني و وظيفه اي

1562

1560

سازگاري سازماني

1533

1572

پرورش خالقيت و نوآوري کارکنان

1573

1523

ارتقاء سواد فناوري اطالعات کارکنان

1521

1522

دادن اختيار و پرورش مهارت تصميم گيري

1597

1527

آماده کردن کارکنان براي ريسک پذيري سنجيده

1522

1507

پرورش فرهنگ شايسته ساالري

1511

1526

آگاه کردن نسبت به قوتها و ضعفهاي سازمان

1522

1560

استفاده بهينه از منابع سازماني

1520

1561

بهبود وظايف و فعاليت ها

1502

1591

عملکرد مبتني بر استانداردها کاري

1526

1526

انجام ماموريتها و اهداف سازماني

1522

1521

مهارت تسهيل و اجراي تغيير

1569

1521

مشارکت استراتژيک در عملکرد سازماني

1517

1576

موقعيت شناسي استراتژيک

1506

1522

توانايي درک و تحليل روندهاي محيطي

2597

1569

ايجاد هم افزايي در سازمان

1510

1560

ارائه بازخوردهاي منظم و دقيق

1532

1562

برانگيختن و اشتياق آفريني در کارکنان

1519

1572

هوشياري و آگاهي از مسائل سازماني

1509

1572

سالمت سازماني (ايمني و بهداشت)

1521

1576

شادکامي و محيط پر نشاط

1532

1522

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

نظام آموزش و توسعه

شايستگيها (مولفه ها)

پارامترهاي توصيفي
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سطح بررسي (ابعاد)
نظام نگهداري منابع
انساني

نظام روابط کار منابع
انساني

شايستگيها (مولفه ها)

پارامترهاي توصيفي
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ميانگين

انحراف معيار

توسعه و مديريت مسائل فرهنگي

1563

1527

احتمال رشد (پيشرفت مداوم)

1522

1522

دادن آزادي عمل به کارکنان

1516

1573

عجين شدن با سازمان و تاب آوري باال

1522

1513

حفظ و ارتقاء اصول اخالقي

1566

1571

اثربخشي گروهي

1506

1512

ارتباطات شغلي موثر

1591

1531

يکپارچه کردن ديدگاه ها

1573

1562

ارزش گذاري به کرامت انساني

1521

1561

مديريت روابط صنعتي

1572

1527

توانايي به اشتراک گذاري دانش

1529

1526

کار تيمي

1502

1560

مهارتهاي مذاکره و رفع تعارض

1520

1517

ايجاد روابط مبتني بر اعتماد

1532

1522

ارائه يک چارچوب و زبان مشترک

1591

1532

جدول  6به توصـيف پارامترهـاي آمـاري شـامل

جدول ( )7وزن و اهميت نسبي هر يک از

ميانگين ،انحراف معيار ،مولفـههـاي پـژوهش پرداختـه

آسيبهاي «نظام مديريت عملكرد منابع انساني» را

است که بيشـترين ميـانگين مربـوط بـه دادن اختيـار و

نشان ميدهد .بر اساس اين جدول ،زيرعامل «عملكرد

پرورش مهارت تصميمگيري با ميانگين 1/97و کمترين

مبتني بر استانداردها کاري» بيشترين وزن را دارد و

ميانگين مربوط بـه توانـايي درک و تحليـل رونـدهاي

اهميت اول را کسب کرده است .زيرعامل «هوشياري و

محيطي ميانگين 2/97مي باشـد .درايـن مرحلـه نتـايج

آگاهي از مسائل سازماني» کمترين وزن را دارد و

نشان داد که ميانگين هيچ مولفه اي پايينتر از 2/7نمي-

کمترين اهميت را به دست آورده است .وزن و اهميت

باشد .حال با توجه به نتايج مربوط به تغييرات حاصـل

ساير زيرعوامل در جدول آمده است.

از مراحــل چهارگانــه دلفـي و نيـز معتبــر بــودن مــدل

جدول ( )2وزن و اهميت نسبي هر يک از آسيب-

شايستگيهاي نظام مديريت منابع انساني و نهايتا تاييد

هاي «نظام جبران خدمت منابع انساني» را نشـان مـي-

آن بر توافق بين نظرات اعضاي پانل دلفـي و اينکـه در

دهد .بر اساس اين جدول ،زيرعامل «قـدرت انگيـزش

اين دور شاخص جديدي معرفي نگرديد به نظـر مـي-

کارکنان» بيشترين وزن را دارد و اهميت اول را کسـب

رسد اجماع و اشباع تئوريک حاصل شده است و مي-

کرده است .زيرعامل «پرداخت پاداش تيمـي» کمتـرين

توان مدل نهايي حاصل از مراحل دلفي را بـه صـورت

وزن را دارد و کمترين اهميت را به دست آورده است.

شکل شماره ( )3ارائه نمود.

وزن و اهميت ساير زيرعوامل در جدول آمده است.

آسيب شناسي راهبردي نظام مديريت منابع انساني بر اساس خط مشيهاي شايستگي بينالمللي25 /....

شايستگي ها :شناسایی افرادبا شایستگی های حرفه ای ،جذب
افراد نخبه ،انعطاف پذیری نیغروی کغار ،مغدیریت اسغتعدادها،
داشتن دیدگاه راهبردی  ،تامین اطالعات معتبغر بغرای برنامغه
ریزی نیروی انسانی ،برنامه ریزی برای جانشین پروری.
شایستگی ها :دانش کسغب و کغار ،پغرورش
مهارت حل مساله در کارکنان،مهارتهای فنی
و وظیفغه ای ،سغازگاری سغازمانی ،پغرورش
خالقیغغغغت و نغغغغوآوری کارکنغغغغان ،دادن
اختیاروپرورش مهارت تصمیم گیری ،آمغاده
کردن کارکنان برای ریسک پذیری سغنجیده،
پرورش فرهنگ شایسته ساالری ،آگاه کغردن
نسبت به قوتها و ضعف های سازمان

شايستگي ها :قدرت انگیزش کارکنان،
ترکیب های متفاوت پرداخت ،پغاداش
متناسب با عملکرد ،تنظیم پرداخت بغر
مبنای معیارهغای مشغارکتی ،پرداخغت
پاداش تیمی ،مشارکت در جهت پایین
آوردن هزینه های سازمانی.
نظام تامین
منابع انسانی
نظام جبران خدمات
منابع انساني
نظام مدیریت

نظام آموزش و

نظام
مديريت
منابع انساني

نظام نگهداری
منابع انسانی

منابع انسانی
نظام روابط کار
منابع انسانی

شایستگی ها :ارائه بازخوردهای منظم و
دقیق ،برانگیختن و اشغتیاق آفرینغی در
کارکنان ،هوشیاری و آگاهی از مسغائل
سغغازمانی ،بهبغغود وظغغایف و فعالیتهغغا،
عملکرد مبتنی بر استانداردهای کغاری،
انجام ماموریت ها و اهداف سغازمانی،
مهارت تسهیل و اجرای تعییر ،مشارکت
اسغغغتراتژیک در عملکغغغرد سغغغازمانی،
موقعیت شناسغی اسغتراتژیک ،توانغایی
درک و تحلیل روندهای محیطی ،ایجاد
هم افزایی در سازمان

شایسغغتگی هغغا :سغغالمت سغغازمانی(ایمنی و
بهداشت) ،شادکامی و محیط پرنشاط ،توسعه
و مدیریت مسغائل فرهنگغی ،احتمغال رشغد
(پیشغغرفت مغغداوم) ،دادن آزادی عمغغل بغغه
کارکنان ،عجین شدن با سازمان و تاب آوری
باال ،حفظ و ارتقاء اصول اخالقی

شایستگی ها :اثر بخشی گروهی ،ارتباطات شغغلی مغوثر ،یکپارچغه کغردن
دیدگاهها ،ارزش گذاری به کرامت انسانی ،مدیریت روابط صنعتی ،توانایی
به اشتراک گذاری دانش ،کار تیمی ،مهارت های مغذاکره و رفغع تعغارض،
ایجادروابط مبتنی بر اعتماد ،ارائه یک چارچوب و زبان مشترک

شکل  :3مدل نهايي مراحل دلفي
جدول  :7وزن و اهميت نسبي آسيبهاي نظام روابط کار منابع انساني
زير عوامل

وزن نسبي عوامل اصلي

اولويت نسبي عوامل اصلي

اثربخشي گروهي

1/36

3

توانايي به اشتراک گذاري دانش

1/31

2

مهارتهاي مذاکره و رفع تعارض

1/32

0

ايجاد روابط مبتني بر اعتماد

1/30

1

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

عملکرد

توسعه منابع انسانی
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جدول  :2وزن و اهميت نسبي آسيبهاي نظام مديريت عملكرد منابع انساني
زير عوامل

وزن نسبي عوامل اصلي

اولويت نسبي عوامل اصلي

عملكرد مبتني بر استانداردها کاري

1/33

0

انجام ماموريتها و اهداف سازماني

1/31

3

مشارکت استراتژيک در عملكرد سازماني

1/31

2

ارائه بازخوردهاي منظم و دقيق

1/09

1

هوشياري و آگاهي از مسائل سازماني

1/07

2

جدول  :9وزن و اهميت نسبي آسيبهاي نظام جبران خدمت منابع انساني
زير عوامل

وزن نسبي عوامل اصلي

اولويت نسبي عوامل اصلي

قدرت انگيزش کارکنان

1/27

0

ترکيبهاي متفاوت پرداخت

1/21

3

پرداخت پاداش تيمي

1/32

2
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جدول  :01وزن و اهميت نهايي آسيبهاي نظام مديريت منابع انساني بر اساس شايستگيهاي بينالمللي و جهاني
اهميت نسبي

آسيب ها

وزن نهايي

1

قدرت انگيزش کارکنان

0/035

6

مهارتهاي مذاکره و رفع تعارض

0/033

5

ترکيبهاي متفاوت پرداخت

0/035

4

اثربخشي گروهي

0/036

3

عجين شدن با سازمان و تاب آوري باال

0/031

2

توانايي به اشتراک گذاري دانش

0/042

5

دادن آزادي عمل به کارکنان

0/042

2

عملكرد مبتني بر استانداردها کاري

0/042

3

احتمال رشد (پيشرفت مداوم)

0/045

10

شادکامي و محيط پر نشاط

0/043

11

پرداخت پاداش تيمي

0/045

16

انجام ماموريتها و اهداف سازماني

0/046

15

ايجاد روابط مبتني بر اعتماد

0/041

14

مشارکت استراتژيک در عملكرد سازماني

0/041

13

ارائه بازخوردهاي منظم و دقيق

0/04

12

برنامه ريزي براي جانشين پروري

0/055

15

هوشياري و آگاهي از مسائل سازماني

0/052

12

دادن اختيار و پرورش مهارت تصميم گيري

0/056

13

مديريت استعدادها

0/051

60

دانش کسب و کار

0/065

61

جذب افراد نخبه

0/065

66

پرورش خالقيت و نوآوري کارکنان

0/062

65

آماده کردن کارکنان براي ريسک پذيري سنجيده

0/063

64

شناسايي افراد با شايستگيهاي حرفه اي

0/064

63

پرورش فرهنگ شايسته ساالري

0/065

آسيب شناسي راهبردي نظام مديريت منابع انساني بر اساس خط مشيهاي شايستگي بينالمللي23 /....

نظام نگهداری منابع انسانی

نظام آموزش و توسعه منابع انسانی

عجین شدن با سازمان و تاب آوری باال1/151

دانش کسب و کار1/127

شادکامی و محیط پر نشاط1/145

دادن اختیار و پرورش مهارت تصمیم گیری1/132

دادن آزادی عمل به کارکنان1/148

پرورش فرهنگ شایسته ساالری1/123

احتمال رشد (پیشرفت مداوم)1/147

پرورش خالق یت و نوآوری کارکنان1/126
آماده کردن کارکنان برای ریسک پذیری

نظام مديريت عملكرد انسانیP

نظام تامین منابع انسانی

عملکرد مبتنی بر استانداردها

برنامهریزی برای جانشین

کاری1/148

پروری1/137

انجام ماموریت ها و اهداف

مدیریت استعدادها1/131

سازمانی1/142

جذب افراد نخبه1/127

مشارکت استراتژیک در عملکرد

شناسایی افراد با شایستگی های

سازمانی1/141
هوشیاری و آگاهی از مسائل

اثربخشی گروهی1/152

ترکیبهای متفاوت پرداخت1/153

سازمانی1/136

توانایی به اشتراک گذاری دانش1/148

پرداخت پاداش تیمی1/143

ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد1/141

نظام روابط کار منابع انسانی

نظام جبران خدمت منابع انسانی

شکل  :2مدل آسيب شناسي نظام مديريت منابع انساني بر اساس شايستگيهاي بينالمللي در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب
براي ارزيـابي وضـعيت موجـود از خبرگـان را در

«پرورش فرهنگ شايستهساالري» و «شناسايي افراد با

ابعاد و مولفه هـا جويـا شـديم و بـه منظـور وضـعيت

شايستگيهاي حرفه اي» کمترين اهميت را داراست.

مطلـوب شـرکت ملـي منـاطق نفـت خيـز جنـوب در

حال با توجه به نتايج به دست امده از روش دلفي،

شاخصهاي مر بوط مـي بايسـت باشـد از نگـاه آنـان

تحليل اهميت – عملکرد ،ديمتل فازي و فرآيند تحليل

ارزيابي شد .نتايج نشان دهنده شکاف وضعيت موجود

شبکه اي فازي ،مدل نهايي به صورت شکل ( )2ترسيم

و وضعيت مطلوب نشان از ضعف و آسيب در شرکت

شده است.

مــي باشــد .در جــدول شــماره ( )00مولفــههــاي

از آنجـا کـه يکـي از پيشـفرضهـاي آزمونهـاي

شايســتگيهــاي نظــام مــديريت منــابع انســاني را کــه

پارامتريک عالوه بر فاصـله اي بـودن ،سـطح دقـت و

بصورت دامنه ( )011-1وضعيت موجود و مطلوب مي

انتخاب تصادفي نمونه ،بهنجار بودن دادهها و همگوني

باشد را نشان ميدهد.

واريـانسهاسـت ،ابتـدا از آزمـون کولمـوگروف -

همانگونه که جدول  9نشان ميدهد ،در بين تمامي

اسميرنوف براي سنجش نرمال بودن دادهها استفاده مـي

آسيبهاي ،آسيب « قدرت انگيزش کارکنان» با وزن

شود .چنانچه اين آزمون بهنجار بـودن دادههـا را تأييـد

نهايي  1/127بيشترين وزن و اهميت اول را کسب

کرد ،ميتوان از آزمونهاي پارامتريک استفاده کرد و در

کرده است .آسيب «مهارتهاي مذاکره و رفع تعارض»

غير اين صورت ،براي سنجش پرسشها بايد از معـادل

و «ترکيبهاي متفاوت پرداخت» به ترتيب در اهميت-

ناپارامتريک آن استفاده شود .در جدول  00نتيجـه ايـن

هاي دوم و سوم قرار دارند .عالوه بر اين ،آسيب

آزمون نشان داده شده است.

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

ارائه بازخوردهای منظم و دقیق1/14

مهارت های مذاکره و رفع تعارض 1/155

قدرت انگیزش کارکنان1/157

حرفهای1/124
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جدول  :00آزمون کولموگروف  -اسميرنوف براي

اسميرنوف براي شايستگيهاي نظام مديريت منابع

سنجش بهنجار بودن دادهها

انساني موجود  1/3و براي شايستگيهاي نظام مديريت

وضعيت

ميزان به دست آمده درجه آزادي سطح معناداري

موجود

1/3

11

1/11

مطلوب

1/02

11

1/11

جدول :03مولفههاي شايستگيهاي نظام مديريت
منابع انساني را که بصورت وضعيت موجود و مطلوب

منابع انساني مطلوب  1/02است که ميزان احتمال هر
دو  Sig=0/00است و اين نشان مي دهد نرمال نيست و
نمي توان از آزمونهاي پارامتريک استفاده کرد .از اين
رو ،براي سنجش ميانگينها از معادل ناپارامتريک t

وابسته که آزمونويلکاکسون است ،استفاده مي شود.
ميانگين شايستگيهاي نظام مديريت منابع انسـاني

وضعيت

وضعيت

موجود

مطلوب

قدرت انگيزش کارکنان

13

21

مهارتهاي مذاکره و رفع تعارض

16

77

ترکيبهاي متفاوت پرداخت

13

72

احتمال  Sig=0/00نشان مي دهد که تفاوت وضـعيت

اثربخشي گروهي

17

62

موجود با وضعيت مطلوب از ديـدگاه گـروه نمونـه بـا

عجين شدن با سازمان و تاب آوري باال

11

71

توانايي به اشتراک گذاري دانش

27

62

اطمينان  92درصد معن ادار است .بر اساس يافتههـاي

دادن آزادي عمل به کارکنان

20

23

عملكرد مبتني بر استانداردها کاري

29

22

احتمال رشد (پيشرفت مداوم)

39

72

شادکامي و محيط پر نشاط

10

71

شايستگيهاي نظام مديريت منابع انساني وضعيت

پرداخت پاداش تيمي

11

62

موجود و مطلوب در کل

مولفه

را کــه بصــورت وضــعيت موجــود در کــل  27/22و
ميانگين مطلوب در کل 009/00است .ميزان  Zبه دست
آمــده از آزمــون ويلکاکســون 01/29اســت .بــا مي ـزان
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مندرج در جدول  02جواب اين سؤال مثبت است.

جدول  :02آزمون ويلکاکسون براي سنجش تفاوت

انجام ماموريتها و اهداف سازماني

19

61

وضعيت

ميانگين

ايجاد روابط مبتني بر اعتماد

27

21

وضعيت موجود

27/22

مشارکت استراتژيک در عملكرد سازماني

11

77

وضعيت مطلوب

009/00

ارائه بازخوردهاي منظم و دقيق

12

62

برنامه ريزي براي جانشين پروري

30

61

هوشياري و آگاهي از مسائل سازماني

31

72

دادن اختيار و پرورش مهارت تصميم گيري

09

72

مديريت استعدادها

33

71

دانش کسب و کار

32

72

جذب افراد نخبه

07

21

پرورش خالقيت و نوآوري کارکنان

00

21

وجود دارد و به طور کلي ،مـيتـوان گفـت کـه ايجـاد

72

آمادگي و آگاهي در بـاره ايـن برنامـه در شـرکت ملـي

قدرت انگيزش کارکنان

22

71

مهارتهاي مذاکره و رفع تعارض
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مناطق نفتخيز جنوب ضروري است .اين برنامـه نيـز

آماده کردن کارکنان براي ريسک پذيري سنجيده

07

همانطور که در جدول  00مشاهده مي شود ،ميزان
به دست آمده از آزمون نرماليتي کولموگروف-

Z

Sig

01/29

1/11

در بررسي وضعيت موجود و مطلوب شايسـتگي-
هاي نظام مديريت منابع انساني مشـخص شـد کـه از
ديدگاه مديران اجرايي و اساتيد دانشگاهي در شـرکت
ملي مناطق نفتخيـز جنـوب ،تفـاوت بسـياري ميـان
وضعيت موجود و مطلوب در تماممولفههاي  32گانـه

مانند بسياري از برنامههاي مديريتي ديگر بـراي اينکـه
بتواند از سازمانهاي تجاري وارد شرکتهاي صنعتي و
نفتي شود ،به صرف زمان و توجه ويژهاي نياز دارد .در
اغلب پژوهشهايي که در سازمانهاي تجاري و صنعتي

آسيب شناسي راهبردي نظام مديريت منابع انساني بر اساس خط مشيهاي شايستگي بينالمللي25 /....

در باره اين مفهوم نسبتاً جديـد صـورت گرفتـه اسـت،

مجتمع امام خميني مي باشند .در تحقيق حاضر نيز

يافتهها حاکي از نبود آمـادگي ،اطـالع و آگـاهي الزم از

قدرت انگيزش کارکنان نيز يکي از مولفههاي مهم

چنين برنامهاي است و اينکـه ايـن برنامـه بـه صـورت

آسيب شناسي الگوي نظام مديريت منابع انساني در

اولويت در برنامههاي منـابع انسـاني مـورد توجـه قـرار

شرکت مورد مطالعه شناسايي شد که بيشترين اهميت

ندارد .همچنين ،بسياري از مديران منابع انساني از ايـن

را کسب کرد که از اين لحاظ با نتايج تحقيق رحماني

برنامه آگاهي کافي ندارند .و ايـن مسـئله نشـاندهنـده

و همکاران ( )0296يکسان مي باشد .ايرانزاده و

شـکاف عميقـي اسـت کـه ميـان شـرايط فعلـي و

زنجاني ( )0292در پژوهشي با عنوان مدل شايستگي

وضعيتمطلوب براي آينده است.

مورد نياز مديران و متخصصان منابع انساني در شرکت
گاز آذربايجان شرقي انجام داد که ابعاد و مولفههاي ان

بحث و نتيجه گيري

تحقيق با تحقيق حاضر متفاوت بود .صفري و همکاران

منابع انساني بر اساس شايستگيهاي بينالمللي و

منابع انساني انجام دادند که مولفههاي آن تحقيق با

جهاني در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب انجام

تحقيق حاضر مشابهت و يکسان نبود که دليل اين

شده است .با توجه به هدف اصلي تحقيق ،مولفههاي

تفاوت به دليل تفاوت ماهيت سازمانهاي مورد مطالعه

نظام مديريت منابع انساني در شش نظام تامين منابع

مي باشد .سنجقي و همکاران ( )0291پژوهشي با

انساني ،جبران خدمت منابع انساني ،آموزش و توسعه

عنوان آسيب شناسي نظام نگهداري منابع انساني با

(بهسازي) منابع انساني ،مديريت عملکرد منابع انساني،

رويکرد راهبردي و ارائه الگوي مناسب انجام دادند.

نگهداري منابع انساني و روابط کاري منابع انساني در

نتايج تحقيق آنها نشان داد شدت آسيب در نظام

نظر گرفته شد .بر اساس مطالعه نوري قشقائي و

نگهداري منابع انساني بر حسب اولويت عبارت از

همکاران ( ،)0296نظام مديريت منابع انساني دانشگاه

احساس عدالت سازماني ،رويکرد راهبردي ،تعهد

شهيد بهشتي در بيشتر ابعاد مدل اعم از بعد کارکردي،

سازماني و تامين نيازهاي برتر است .اين نتايج با نتايج

فرآيندي ،سيستمي و ساختاري و در بيشتر مقولههاي

تحقيق حاضر متفاوت است زيرا در آسيبهاي

هر يک از ابعاد در وضعيت آسيب و نسبتاً آسيب قرار

شناسايي شده افتراق وجود دارد .با توجه به هدف

دارد ،اولويت بندي آسيبها نشان داد؛ بيشترين آسيبهاي

تحقيق ،الگوي آسيب شناسي نظام مديريت منابع

موجود مربوط به بعد کارکردي و کمترين ميزان آسيبها

انساني بر اساس شايستگيهاي بينالمللي در شرکت

مربوط به بعد سيستمي مي باشد .نتايج تحقيق با نتايج

ملي مناطق نفت خيز جنوب در شکل  3آمده است .بر

تحقيق حاضر متفاوت است چرا که ابعاد و مولفههاي

اساس نتايج ،الگوي آسيب شناسي نظام مديريت منابع

شناسايي شده با هم متفاوت هستند و در نتيجه تحقيق

انساني بر اساس شايستگيهاي بينالمللي در شرکت

انجام شده توسط نوري قشقائي و همکاران ( )0296با

ملي مناطق نفت خيز جنوب داراي شش بعد اصلي و

تحقيق حاضر مشابهتي ندارد .نتايج مطالعه آسيب

 32مولفه مي باشد .اين ابعاد و مولفهها بر يکديگر اثر

شناسي منابع انساني رحماني و همکاران ( )0296نشان

گذار هستند .به گونه اي که ابعاد نظام تامين منابع

داد که فرهنگ سازماني ،انگيزش و رضايت شغلي،

انساني ،نظام آموزش و توسعه منابع انساني ،نظام

آموزش کارکنان ،امنيت شغلي و مشتري گرايي

جبران خدمت منابع انساني ،نظام نگهداري منابع

مهمترين عوامل موثر بر عملکرد منابع انساني در

انساني ،و نظام روابط کار منابع انساني به ترتيب بر

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

تحقيق حاضر با هدف آسيب شناسي نظام مديريت

( )0291پژوهشي با عنوان آسيب شناسي نظام مديريت
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نظام مديريت عملكرد منابع انساني اثرگذار مي باشد.

اين ،آسيب «پرورش فرهنگ شايستهساالري» و -

بنابراين ،نظام مديريت عملكرد منابع انساني نياز شديد

«شناسايي افراد با شايستگيهاي حرفه اي» کمترين

به بهبود دارد در حالي که نظام تامين منابع انساني اين

اهميت را داراست .حال با توجه به نتايج به دست امده

بهبود را تسهيل مي کند .هدف اين پژوهش شناسايي

از روش دلفي ،تحليل اهميت – عملکرد ،ديمتل فازي

ابعاد و مؤلفههاي مطلوب فرايند آسيب شناسي خط

و فرآيند تحليل شبکه اي فازي ،مدل نهايي به صورت

مشي نظام مديريت منابع انساني بر اساس شايستگي-

شکل ترسيم آورده شده است.
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هاي بينالمللي در شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

بر اساس اين الگو ،نظام تـامين منـابع انسـاني مـي

با توجه به نتايج بررسي و آسيب شناسي فرايندهاي

تواند اثربخشي نظام مديريت منـابع انسـاني مبتنـي بـر

استاندارد منابع انساني در سازمان مورد مطالعه،

شايستگيهاي حوزه تخصصي بهبود دهـد .بـر اسـاس

همانگونه که انتظار ميرفت به دليل وجود بسترهاي

شايستگيهاي بين المللي در شرکت ملي منـاطق نفـت

سنتي حوزه منابع انساني در طول سالهاي گذشته در

خيز جنوب دارد .بنابراين ،پيشنهاد مي شود:

قالب امور کارکنان و اداري و نبود زيرساختهاي

 )0براي ايجاد قدرت انگيرش در کارکنان ،مـديران از

مديريت منابع انساني در سازمان ،نتايج وضعيت

کارکنان خود بيشتر حمايت کنند دادن آزادي عمـل

مناسبي را در سازمان مورد مطالعه نشان نميدهد.

در کنار ايجاد محيطي بـا نشـاط را بـراي کارکنـان

وزن و اهميت نسبي هر يک از آسيبهاي «نظام

فراهم آورند.

مديريت عملكرد منابع انساني» را نشان ميدهد .بر

 )3کارکناني که عملکرد بهتري دارند ،از آنها قدرداني

اساس اين جدول ،زيرعامل «عملكرد مبتني بر

کند و در صورت امکان پادش تيمي متناسبي را در

استانداردها کاري» بيشترين وزن را دارد و اهميت اول

نظر بگيرد.

را کسب کرده است .زيرعامل «هوشياري و آگاهي از

 )2مديران به خالقيت ها ،ايده هـا ،و نظـرات کارکنـان

مسائل سازماني» کمترين وزن را دارد و کمترين اهميت

توجه کنند تا نيروي انساني براي انجام بهتر کارهـا

را به دست آورده است .وزن و اهميت ساير زيرعوامل

تشويق و در پرداختي ها سعي شود ترکيب متفاوتي

در جدول ( )7آمده است .وزن و اهميت نسبي هر يک

داشته باشد..

از آسيبهاي" نظام جبران خدمت منابع انساني" را

 )1مديريت از طريق ايجاد جلسات آموزشي ،مي تواند

نشان ميدهد .بر اساس اين جدول ،زيرعامل" قدرت

به کارکنان خود مهـارت هـاي مـذاکره و مـديريت

انگيزش کارکنان" بيشترين وزن را دارد و اهميت اول

تعــارض را بهبــود دهــد .بنــابراين ني ـاز اســت تــا

را کسب کرده است .زيرعامل " پرداخت پاداش تيمي"

دوره هاي آموزش مديريت تعارض بـا اسـاتيد فـن

کمترين وزن را دارد و کمترين اهميت را به دست

برگزار شده و افراد بر اساس برنامه ريزي مناسـب

آورده است .وزن و اهميت ساير زيرعوامل در جدول

در آن شرکت داده شوند.

( )2آمده است .همانگونه که جدول ( )9نشان ميدهد،

 )2نظام پرداخت حقوق بر اساس تصدي شغل با شـاغل

در بين تمامي آسيبهاي ،آسيب «قدرت انگيزش

هماهنگي داشته باشد .چنين نباشد که افرادي که داراي

کارکنان» با وزن نهايي  1/127بيشترين وزن و اهميت

پستهاي کليدي هستند کمتـر از همکـاران خـود در

اول را کسب کرده است .آسيب «مهارتهاي مذاکره و

پستهاي هم رديف همان پست دريافت کنند.

رفع تعارض» و «ترکيبهاي متفاوت پرداخت» به
ترتيب در اهميتهاي دوم و سوم قرار دارند .عالوه بر

آسيب شناسي راهبردي نظام مديريت منابع انساني بر اساس خط مشيهاي شايستگي بينالمللي23 /....

منابع و مآخذ

انساني دانشگاه شهيد بهشتي با استفاده از الگوي

جعفري ،هاجر؛ رفيعي ،مجتبي و رضا نجاري،)0296( .

 ،FPSSپايان نامه کارشناسي ارشد ،تهران :دانشگاه

آسيب شناسي مديريت منابع انساني با توجه به متغير

شهيد بهشتي ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

جنسيت (مورد مطالعه :شرکت سهامي آب منطقه اي

خوش نمک ،بهروز ،ايرانزاده ،سليمان ،خديوي ،اسداله

فارس) ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه پيام نور

و هوشنگ تقي زاده ،)0299( 1.ارائه مدل شايستگي

مرکز دليجان.

در انتصاب مديران در سازمانهاي خدماتي از طريق

حميدي ،عليرضا و سعيد آيباغي اصفهاني،)0296( .

شناسايي و پرورش شايستگيهاي مديران از ديدگاه

آسيب شناسي نظام مديريت منابع انساني شهرداري

جامعه شناسي سازمان ها (مورد مطالعه :سازمان

ساري با رويکرد مدل سه شاخکي ،پايان نامه

تامين اجتماعي) ،فصلنامه مطالعات جامعه شناسي،

کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود،

سال ،03شماره ،17صص.70-27

دانشکده علوم انساني.

جوادي پور ،فاطمه و بختيار محمودپور،)0292( .
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( ،)0296آسيب شناسي منابع انساني مجتمع

پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي
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شناسي آموزشهاي سازماني در يكي از مراكز نظامي

دکتري ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبائي ،دانشکده
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مديريت و حسابداري.
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Abstract
Background and Aim: Manpower in any organization is considered as a capital based on
four dimensions of physiological, intellectual, social and emotional; The purpose of this
study is the pathology of human resource management system policy based on international
and global competencies in the National Company of Southern Oilfields.
Method: which was done in two parts: qualitative-quantitative and descriptive-exploratory.
The statistical sample of the study in the qualitative section as members of the Delphi panel
of executives and university professors to 32 people who were selected in a non-random
method and in the quantitative section of human resources deputy managers in the National
Company of Southern Oilfields to 10 people. In the qualitative stage, the indicators and
competency components of the human resource management system were designed by
Delphi method. In the quantitative stage, data analysis was performed using three
significance analysis techniques - performance, fuzzy dimtel and fuzzy network analysis
process.
Findings: Based on the findings obtained in the qualitative section, the competencies of the
human resource management system in six dimensions of the human resource supply
system (7 indicators), human resource service compensation system (6 indicators), human
resource performance management system (12 indicators) ), Human resources training and
development system (10 indicators), human resources maintenance system (7 indicators)
and human resources labor relations system (10 indicators) were designed.
Conclusion: Also, the results of the quantitative stage indicate that 25 sub-factors were
identified as damages of human resource management systems in the National Company of
Southern Oilfields.
Keywords: human resource management system, human resource competencies, policy,
pathology, National Company for Southern Oilfields.
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