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تاریخ دریافت 1400/08/19 :تاریخ پذیرش1400/09/05 :

چكيده
امروزه مفهوم توسعه منابع انساني تغيير يافته است زيرا افراد نه تنها نيروي انجام وظيفه در سازمان
محسوب ميشوند بلکه منابع انساني منبع اصلي مزيت رقابتي و داراييهاي ملموس هر سازمان بحساب
ميآيند .هدف از تحقيق حاضرجستجوي شاخصها و مولفههاي توسعه منابع انساني با رويکرد بهرهوري در
سازمان امور مالياتي کشور انجام با روش کيفي ميباشد .جامعه آماري تحقيق شامل  15نفر از خبرگان حوزه
منابع انساني و مسلط به امور سازماني در سازمان امور مالياتي ميباشد .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه
محقق ساخته بوده است .مفاهيم شناسايي شده طبق نظر خبرگان و بر مبناي نظري تحقيق در 4بعد و 15
مولفه و  53شاخص در اين تحقيق شناسايي شدند .توسعه راهبردهاي آموزشي انساني ،تفکر استراتژيک،
شناخت دانش و سرمايههاي سازماني ،تکنولوژي ،توانمندسازي ،حسن مشارکت ،غني سازي و بهسازي
شغل ،انگيزش کارکنان ،شايسته ساالري ،تعهد کارکنان ،حسن روابط سازماني ،گسترس توليد دانش ،بهبود
کيفيت ،نهادينه سازي يادگيري و ايجاد فرهنگ دانشي ،از موثرترين عوامل شناسايي شده ميباشند.
واژگان کليدي :توسعه منابع انساني ،بهرهوري ،منابع انساني ،سازمان امور مالياتي کشور ،روش دلفي
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همواره منابع انساني يک گروه مهم از ذينفعان

نيروي انساني با انگيزه ،توانمند و بهره ور ،عالوه بر

هستند و نميتوانند توسط يک سازمان ديگر به عنوان

ارائه خدمات باكيفيت ،ميتواند از ساير منابع درون

يک واحد هدايت شوند .عالوه بر اين ،منافع و نيازهاي

سازماني به نحو احسن و مطلوب استفاده نمايد و انواع

آنها براي سازمان بسيار مهم است .از آنجايي که هدف

جنبههاي بهرهوري را محقق سازد و نهايتا سازمان را

مديريت منابع انساني ،افزايش موفقيت شرکت با

بهرهور كند .اما اينكه چه عواملي بر ارتقاء بهرهوري

موفقيت کارکنان با استفاده از منابع موجود است ،بايد

نيروي انساني موثر است و يا اينكه چگونه نيروي

پنج هدف اساسي را که شامل :بهرهوري ،مزيت رقابتي،

انساني درون سازمانهاي خدماتي بهره ور ميشوند،

انطباق قانوني ،کيفيت زندگي کاري و انطباق نيروي کار

سوالي است كه پاسخ آن در موسسات و سازمانهاي

است را در نظر گرفت (واردرلير .)4 :2016 ،1يک

مختلف به تناسب مأموريت آنها ،سبک و نوع مديريت

سيستم مديريت منابع انساني سازماني ميتواند به طور

مديران آنها و حتي نيازهاي كاركنان آنها گوناگون

قابل توجهي به اثربخشي شرکت و توانايي آن در

است .حتي اگر عوامل موثر بر ارتقاء بهرهوري در

دستيابي به مزيت رقابتي کمک کند ،شيوههاي مديريت

سازمانها مشابه باشد اما مطمئنا شدت و ميزان تاثير

منابع انساني بر رفتار کارکنان تأثير ميگذارد تا سبب

آنها بر بهرهوري كاركنان يكسان نيست و بايد در

کاهش گردش مالي ،افزايش بهرهوري و تأثير مثبت بر

سازمانهاي مختلف ميزان تأثير اين عوامل بررسي

عملکرد مالي شرکت شود (مايس 2و همکاران:2016 ،

شود .با توجه به محدوديت منابع مانند بودجه و زمان

 .)3مديريت منابع انساني ،عملگرا است :مديريت منابع

براي ارتقاء بهرهوري نيروي انساني در سازمانها،

انساني اثربخش ،بر عملکرد به جاي ثبت سوابق،

سازمان امور مالياتي كشور به عنوان يكي از

نگارش رويهها و قوانين تمرکز دارد؛ مديريت منابع

دستگاههاي سرآمد در ارائه خدمات گسترده به عموم

انساني ،کارمندگرا است :مديريت منابع انساني به هر

مردم ،وابسته به داراييهاي انساني ميباشد .بنابراين،

کارمند به عنوان يک منبع در سازمان مينگرد و

هر سازماني بايد با توجه به قابليتها و محدوديتهاي

خدمات و برنامههايي براي برآوردن نيازهاي آنان ارائه

محيط داخلي و بيروني ،راهبردها و راهکارهاي خاصي

ميدهد تا از اين طريق ،استفاده بهتري از اين منبع

را براي توسعۀ منابع انساني و توسعۀ دانش کارکنان،

ارزشمند نصيب سازمان شود؛ مديريت منابع انساني

تدوين و اجرا نمايد.

جهاني گرا است :با توجه به تنوع نيروي انساني در

طي بررسيهاي انجام شده اين پژوهش به لحاظ

سازمانهاي بين المللي ،مديريت منابع بايد با افراد

زماني و مکاني از پژوهشهاي نويني است که در سطح

متفاوت از فرهنگهاي مختلف به صورت عادالنه،

کشور انجام خواهد شد .بنابراين طرح فعلي يعني

محترمانه و با حساسيت باال برخورد کند ،مديريت

شناسايي شاخصهاي مدل توسعه منابع انساني با

منابع انساني ،آيندهگرا است :مديريت منابع انساني

تمرکز بر بهرهوري در سازمان امور مالياتي کشور

اثربخش ،بر کمک به سازمان در دستيابي به هدفهاي

براساس عوامل برگرفته از پيشينه تحقيق و شاخص-

با ايجاد شايستگي و انگيزش مناسب کارکنان ،تمرکز

هاي انتخابي اساتيد دانشگاه ،صاحبنظران و خبرگان،

دارد (بغدادچي.)3 :1397 ،

توجه به حرفهاي شدن در حوزه توسعه منابع انساني و

نقش منابع انساني در ارتقاء بهرهوري سازمانهاي

ارتقاء توان علمي و بسط تعميق ادبيات موضوع مورد

خدماتي به دليل توليد و ارائه مستقيم خدمات توسط

پژوهش از اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين
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راستا سوال اصلي تحقيق عبارتند از  :شاخصهاي مدل

منـابع انسـاني در اعتقـادات اساسـي و نگـرش افـراش

توسعه منابع انساني با تمرکز بر بهرهوري در سازمان

تعريف ميشود ،توسعه منابع انساني ميتوانـد احسـاس

امور مالياتي کشور کدام است؟

کفايت نفس به افراد دهد ،توسعه منابع انساني ميتواند
احساس شايستگي به افراد دهد پينار و همکاران از سـه

توسعه منابع انساني

شاخص سالمت ،آمـوزش و درآمـد را بـراي سـنجش

توسعة منابع انساني ،به عنوان حـوزهاي از نظريـه و

توسعه منابع انساني استفاده کردهاند .شاخص سالمت با

عمل ،از زمـان پيـدايش همـواره از رشـتههـاي علمـي

اميد به زندگي اندازهگيري ميشود .شاخص سوادآموزي

مختلف در راستاي اين هدف الهام گرفته است .توسـعة

تحصـيلي بـا ميـانگين سـالهـاي تحصـيالت بـراي

منابع انساني ،كانون تمركز مفهومي خود را از سه حوزة

بزرگساالن  25ساله يا باالتر و سالهاي انتظار تحصـيل

تفكـر

براي کودکان سن مدرسه تعيـين مـيشـود .در نهايـت،

سيستمي) ،اقتصاد وروان شناسي كسب ميكند ،ديـدگاه

شاخص درآمد با استفاده از روش نرمال کردن محاسـبه

يا نظرية سيستمي بر فرايندهاي سازماني و تغيير متكـي

ميشود (پينار 6و همکاران.)4 :2017 ،

مطالعاتي ،يعنـي نظريـة سـازمان (بـه خصـو

انساني تأكيد دارد و ديدگاه روان شناختي ،كانون تمركز
خود را بر انگيزش و يادگيري بنا ميكند (اصغري صارم
و همکاران .)3 :1395 ،توسعه منابع انسـاني بـه عنـوان
يکي از سيستمهاي عملکرد در سـازمان مـيباشـد کـه
شامل تمام فعاليـتهـاي مـرتبط بـا آمـوزش و توسـعه
کارکنان ميباشد (ليونز .)3 :2016 ،3توسعه منابع انساني
به عنوان استفاده يکپارچه از آموزش و توسعه ،توسـعه
حرفهاي و توسعه سازماني به منظور بهبود فرد ،گروه و
اثربخشي سازماني تعريف شده اسـت (گريـر واسـتيل،4
 .)5 :2016کويين و اسپريتزر 5توسعه منابع انساني را از
دو ديدگاه ارائه کردهاند:
ديدگاه مکانيسم :مديران و محققين بر اين باورند که
توسعه منابع انساني تفويض اختيار در تصميمگيري در
درون مرزهايي مشخص و واگذاري مسئوليت به افـراد
که به ارزيابي کارهاي خود بپردازند ،ميباشد.
ديدگاه ارگانيک :مديران و محققين بر اين باورند که
توسعه منابع انساني توانايي ريسـک پـذيري ،توسـعه و
تغييرات و درک نياز کارمندان است .ايجاد مدل رفتاري
توسعه منابع انساني کارکنان ساخت تيم جهت تشـويق
انجام کارهاي مشارکتي بين افراد و صـحه گذاشـتن بـر
عملکرش افراد ميباشد .نهايتاً آنان بيان داشتند توسـعه

در عصر حاضر ،بهـرهوري نيـروي انسـاني را يـک
روش ،يک مفهوم و يک نگرش دربارهي کار و زنـدگي
مينامند و در واقع به آن ،به شکل يک فرهنـگ و يـک
جهان بيني مينگرند ،بهرهوري نيروي انسـاني در همـه
شئونات ،کار و زندگي فردي و اجتماعي ميتواند دخيل
باشد و يک شاخص تعيين کننده درآمد سرانه هر کشور
است و براي افزايش بهرهوري ملي هر کشور بايد درآمد
سـرانه آن کشـور افـزايش يابـد (ميرهاشـمي و نجفـي،
 .)4 :1397نودجــو و همکــاران ( )2015بهــرهوري
کارکنان را به معناي تعهد عاطفي و فکري کارکنـان بـه
سازمان خود در دستيابي به موفقيت تعريف کرده اسـت.

در واقع بهرهوري جزئي از سازمان اسـت کـه بـه طـور
مستقيم بر سود و عملکـرد سـازمان تـأثير مـيگـذارد.
بهرهوري نيروي انساني ممکن است حاصـل خروجـي
کار کارگر در يک مدت زمان خا

ارزيابي شـود .بـه

طور معمول بهرهوري نيروي کار از طريق نسبت سـتاده
به داده در يک دوره زماني مشابه اندازهگيري ميشود يا
همچنين ميتواند با توجه به ميزاني که يـک کارمنـد در
7

زمان معين به ارائه خدمات ميپـردازد (شـارما :2014 ،
.)5
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است ،رويكرد اقتصادي ،بر سرمايه گـذاري در سـرماية

مفهوم بهرهوري نيروي انساني
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بهرهوري منابع انساني ،بـه شـدت فراينـد توليـد و

توسعه منابع انساني و اثربخشي صنعت بانکي :نقش

هزينههاي توليد را تحت تأثير قرار ميدهد و بهـرهوري

ميانجي صالحيتهاي کارکنان با استفاده از مدلسازي

کار و رشد اقتصادي عوامل کليدي براي حفظ و بهبـود

معادالت ساختاري نشان دادند که برخي از روشهاي

8

رقابتپذيري کشورهاي در بازار جهاني هستند (ازينـا ،

مديريت منابع انساني بر نفوذ خود بر صالحيتهاي

 .)4 :2014همواره بين بهـرهوري سـازمان و بهـرهوري

کارکنان تأثير ميگذارند و صالحيت کارکنان ،روابط

مـديريت و هـدايت

بين شيوههاي توسعه منابع انساني و اثربخشي سازماني

عملكـرد مـديريت و بخصـو
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سـرمايههـاي انسـاني آن ،پيونـدي منطقـي و معقـول

را تعديل ميکند .داش و پاتي ( )2018در بررسي

برقراراســت (پيفــر و همكــاران .)3 :2019،9بنــابراين

تأثير اقدامات توسعه منابع انساني براي سيستمهاي

بهرهوري منابع انساني ،در ايفاي وظايف و نقشهايي که

کاري با عملکرد باال در صنعت فناوري اطالعات در

در سـازمان ايفـا مـيکنـد ،خالصـه مـيگـردد .برآينـد

هند با استفاده از آزمون همبستگي نشان دادند که ،سه

بهرهوري منابع انساني در سـازمان مـوقعيتي اسـت کـه

پارامتر از اقدامات توسعه منابع انساني (جو توسعه

درآن سازمان وابعاد مختلف آن به نحوي مـرتبط شـده

منابع انساني ،اقدامات آموزشي و اقدامات مرخصي

باشند (سولوکانا و ساجوين.)3 :2017،10

دادن) بر عملکرد سيستم کاري ارتباط مثبتي دارد و دو

حاجيلو و همکاران )2021( ،11در طراحي و اعتبار

پارامتر ديگر (برنامه ريزي مسير حرفهاي و ديگر

سنجي الگوي توسعه منابع انساني بر اساس حکمراني

اقدامات شرکت) ارتباط منفي با عملکرد سيستم کاري
15

خوب در دانشگاههاي علوم پزشکي وابسته به وزارت

دارد .تام

بهداشت با روش آميخته نشان دادند که الگوي توسعه

تاثيرگذار بر توسعه منابع انساني شرکتهاي کوچک و

منابع انساني مبتني بر حکمراني خوب شامل  10عامل

متوسط در استان دونگ ناي با روش رگرسيون

پاسخگويي ،شفافيت ،ظرفيتسازي ،نگرش و

چندگانه نشان داد فاکتورهاي تقدير از کار انجام شده،

شناسايي ،هماهنگي ،نتيجهگرايي ،اثربخشي نقشها و

شغل جذاب ،درآمد ،محيط و شرايط کاري ،سياست

مسئوليتها ،توسعه اجتماعي فرهنگي ،توسعه فردي و

رفاه بر توسعه منابع انساني موثر هستند .فيليپ

16

توسعه آموزشي ميباشد .همچنين اولويتبندي

( )2017در پژوهشي با عنوان تأثير توسعه منابع انساني

معيارهاي اصلي نشاندهنده اهميت بيشتر نگرش و

بر بهرهوري کارگران در پلي تکنيک فدرال ايادا ،ايالت

هويت ،هماهنگي ،رشد اجتماعي فرهنگي و توسعه

کوگي نيجريه نشان دادند که توسعه منابع انساني براي

آموزشي در مقايسه با ساير معيارها بود .باهارين و

توليد بهرهوري کارکنان بسيار مهم است و توصيه

همکاران )2020( ،12در بررسي تأثير سرمايه گذاري

ميشود که اين سازمان بايد بين توسعه منابع انساني و

منابع انساني بر بهرهوري نيروي کار در اندونزي با

مهارتها و توانايي کارکنان هم افزايي ايجاد کند.

روش مدلسازي معادالت ساختاري نشان دادند که

قرباني اورنجي و همکاران )1400( ،در شناسايي و

تحليلهاي کوتاهمدت متغيرهاي آموزش ابتدايي،

اولويت بندي مؤلفههاي جبران خدمات بر بهرهوري

متوسطه و متغيرهاي سالمت تأثير مثبت معناداري بر

اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي جامع دولتي با استفاده

بهرهوري نيروي کار دارند .در مقابل ،تجزيه و تحليل

از روش دلفي فازي در شمال غرب کشور نشان دادند

بلندمدت شامل تنها تحصيالت ابتدايي و متوسطه تأثير

که جبران خدمات اعضاي هيأت علمي از  27مؤلفه

مثبت معنيداري بر بهرهوري نيروي کار نشان داد.

تشکيل شده است که امنيت شغلي ،حقوق و مزايا ،ارتقا،

( ،)2019در پژوهشي با عنوان فعاليتهاي

استقالل شغلي ،سطح و ساختار پرداخت ،شرايط کاري

اوتو

13

( )2017در بررسي عوامل تعيين کننده
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مهمترين مؤلفههاي سيستم جبران خدمات اعضاي

ميانجي اعتماد متقابل و رضايت شغلي کارکنان در

هيأت علمي ميباشند .زراعت کار و همکاران)1399( ،

سازمان ورزش و جوانان استان مازندران نشان دادند که

در شناسايي چالشهاي مديريت منابع انساني در بخش

فرآيندهاي توسعه منابع انساني شامل آموزش کارکنان،

دولتي و تأثير آن بر بهرهوري با روش آميخته اکتشافي

توسعه شايستگي ها ،تسهيم اطالعات و توانمندسازي با

در وزارت جهاد و کشاورزي نشان دادند که عوامل

تاثير گذاري بر اثربخشي سازماني ،اعتماد متقابل و

ساختاري ،رفتاري و زمينه اي بر بهرهوري تأثير منفي و

رضايت شغلي کارکنان منجر به دستيابي به اهداف

معني داري دارند؛ يعني با افزايش چالشهاي مرتبط با

سازماني ميشود .آوريده و مولوي ( )1395در بررسي

عوامل ساختاري ،رفتاري و زمينهاي ،بهرهوري کاهش

رابطه بين شاخصهاي بهرهوري و توسعه منابع انساني

مييابد .ابراهيمي پته ويري ( ،)1398در پژوهشي با

الکترونيک در سازمانهاي بيمهاي در بيمه سالمت

عنوان بررسي عوامل موثر بر موفقيت مديريت توسعه

استان آذربايجان غربي نشان دادند که بين شاخصهاي

منابع انساني در سازمانها با رويکرد بهرهوري با روش

بهرهوري و توسعه منابع انساني الکترونيک در

توصيفي-تحليلي نشان دادند امروزه عملکرد مديريت

سازمانهاي بيمهاي استان آذربايجان غربي رابطه وجود

شرکت در حفظ و نگهداري پرسنل مطلوب نبوده و

دارد.

الزم است ،شيوههايي جهت تاثير هر چه بيش تر

باتوجه به ادبيات توسعه منابع انساني و بهرهوري

عوامل انگيزشي به کار گرفته شود .نقش و جايگاه

نيروي انساني ،مجموعه جامع و كاملي از شاخصها و

منابع انساني در سازمانها به گونهاي است که حيات و

معيارهايي تدوين شد كه ميتواند براي طراحي مدل

دوام سازمانها درگرو توانمنديهاي آنهاست .حسين

توسعه منابع انساني استفاده شود .جدول  .1اين

پور وقرباني پاجي ( )1396در بررسي تأثير راهبردهاي

شاخصها را نمايش داده است.

جدول  :1شاخصهای شناسایی شده
محققين

توسعه آموزشي

مؤلفههاي توسعه منابع انساني
توسعه سازماني

مؤلفههاي توسعه منابع انساني

ابعاد

طراحي برنامههاي آموزشي
استفاده از فناوريهاي نوين آموزشي
ايجاد و گسترش مهارتها و دانش شغلي
آموزشهاي مبتني بر نياز سنجي و عاليق و ساليق منايع انساني
برنامههاي آموزشي مستمر و مداوم
تجزيه وتحليل مشکالت آموزشي
راهبردهاي آموزشي و يادگيري
ارزشيابي برنامههاي آموزشي
چشم انداز و مأموريت آموزش وپرورش
دسترسي به فناوري اطالعات فعال سازي نظام پاداش و تشويق
فرهنگ سازماني مطلوب
گسترش ارتباطات اثربخش سازماني
استفاده از قدرت رهبري
توسعه فعاليتهاي گروهي و تيم
مهارت مديريت تعارض
مهارت مديريت استرس
مهارت مديريت زمان
تقويت مهارتهاي حل مسئله
مهارت مديريت دانش

اوتو ( ،)2019داش و پاتي ( ،)2018مايز و
همکاران ( ،)2017پينار و همکاران ( ،)2017ساهو
( ،)2016کوهن و سوتو ( ،)2007استنلي (،)2001
ويلکرسون و ايرباي ( ،)1998برگ کونيست و
فيليپس ( ،)1975بيگدلي و همکاران (،)1397
اکبري و همکاران ( ،)1392شفيع زاده (،)1389

ساهو ( ،)2016سيرکا و همکاران (،)2012
ويلکرسون و ايرباي ( ،)1998برگ کونيست و
فيليپس ( ،)1975بيگدلي و همکاران (،)1397
محمدي ( ،)1395اکبري و همکاران (،)1392
جهانيان ( ،)1388شفيع زاده ( ،)1389پورکريمي
( ،)1388جهانيان ( ،)1388لبادي ()1386
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مناسب در دانشکده ،کيفيت مديريت و سرپرستي از

توسعه منابع انساني بر اثربخشي سازماني با نقش
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توسعه حرفهاي

توسعه اخالقي

توسعه فرهنگي-
اجتماعي

توانايي و دانش
بهرهوري نيروي انساني

انگيزش

خالقيت و نوآوري
انتقادپذيري
مشارکت جويي
ارتباطات ميان فردي
برنامه ريزي زندگي
برنامه ريزي شغلي
خودمديريتي
استقالل عمل و خود کارامدي
مهارت تصميم گيري
مسئوليت و تعهد حرفهاي
يادگيري مستقل
قدرت و توانمندي ذهني
استعداد و مهارتهاي موردنياز شغل
تحول بنيادين سازمان
جامع نگري به سازمان
روان شناسي ياددهي -يادگيري
مشاوره فردي،گروهي و سازماني
آيين نامهها و قوانين سازمان
بازانديشي آموزشهاي ضمن خدمت
برنامههاي راهبردي سازمان
مديريت ناب وکاهش اتالف در منابع
استقرار سازمان يادگيرنده
نظارت و راهنمايي آموزشي
خطر پذيري و توانايي ايجاد تغييرات
فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي
آينده پژوهي
شايستگيهاي پژوهشي
اشتراک گذاري يافتهها
الگوي نقش بودن منابع انساني
شاگردپروري
سنتها ،ارزشها و هنجارهاي علمي
نيازها و عاليق کارکنان
روابط متقابل و بدون تبعيض با کارکنان
اعتماد
ارزشيابي منصفانه و قانونمند
احترام و رعايت حقوق افراد
محترم شمردن قوانين سازمان
ارزشهاي فرهنگي اجتماعي کشور
ارزشهاي فرهنگي و بوميسازي
فعاليتهاي فرهنگي
تحوالت جهاني سازمان
انطباق تحوالت با شرايط بومي
اخالق حرفهاي
تجربه کاري
استعداد ،حجم کار
مهارتهاي علمي و تخصصي
ابتکار و خالقيت،
توليددانش و تبديل ضمني به آشکار
حقوق و مزايا
پيشرفت شغلي
پاداش و تنبيه
جذابيت شغل
مقبوليت و پرستيژ کاري
ايجاد ميل و تمايل به انجام کار

داش و پاتي ( ،)2018گيب ( ،)2011سائو
( ،)2007رزنيک ( ،)1983ريگل ( ،)1987برگ
کونيست و فيليپس ( ،)1975بيگدلي و همکاران
( ،)1397حسين پور وقرباني پاجي ( ،)1396اکبري
و همکاران ( ،)1392جهانيان ( ،)1388شفيع زاده
( ،)1389پورکريمي ( ،)1388جهانيان (،)1388
مرزبان ( ،)1388جمشيدي ( ،)1386لبادي ()1386

اوتو ( ،)2019داش و پاتي ( ،)2018فيليپ
( ،)2017رابينز ( ،)2011بيگدلي و همکاران
( ،)1397محمدي ( ،)1395اکبري و همکاران
( ،)1392جهانيان ( ،)1388شفيع زاده (،)1389
جهانيان ( ،)1388لبادي ()1386

گاندولفو ( ،)1997رزينگ ( ،)1983بيگدلي و
همکاران ( ،)1397شفيع زاده ( ،)1389پورکريمي
(،)1388

مورگان ( ،)2011بيگدلي و همکاران (،)1397
محبي و ميرسعيدي ( ،)1396فرهادي محلي و
همکاران ( ،)1396اکبري و همکاران (،)1392
جهانيان ( ،)1388لبادي ()1386

بلند و همکاران  ،)2005بابايي ( ،)1395رمضاني
( ،)1393فرجاد و همکاران  ،)1394بشيري و
همکاران ()1393

بلند و همکاران ( ،)2005هرسي وگلداسميت
( ،)1980فرجاد و همکاران ( ،)1394بهراد
( ،)1393بزرگي ()1391
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حمايت سازماني

مديريت

شناخت شغل

محيط کاري

آموزش

ارزشيابي

باربارا و روسر ( ،)2007روشن زاده و همکاران
( ،)2015زينلي (،)1394بهراد (،)1393
کالنترهرمزي ( ،)1392فرجي ارمکي ()1389

بلند و همکاران ( ،)2005هرسي و گلداسميت
( ،)1980نوروزي ( ،)1394خدائي ( ،)1394فرجاد
و همکاران ( ،)1394بزرگي ()1391

باربارا و روسر ( ،)2007دندار و لوئيس (،)1998
هرسي و گلداسميت ( ،)1980نوروزي (،)1394
صابري و همکاران ( ،)1394بهراد (،)1393

باربارا و روسر ( ،)2007بهراد ( ،)1393شيرسوار و
موسوي ( ،)1392بشيري و همکاران (،)1393
نوروزيان و همکاران ()2011

بلند و همکاران ( ،)2005بروکاتو ( ،)2001رمضاني
( ،)1393بشيري و همکاران ( ،)1393بهراد
( ،)1393بزرگي ( ،)1391طاهري ( ،)1390نکوئي
مقدم ()1384

هرسي و گلداسميت ( ،)1980روشن زاده و
همکاران ( ،)2015فرجاد و همکاران (،)1394
بزرگي ( ،)1391نوروزي ( ،)1394خدائي (،)1394
رمضاني ( ،)1393بهراد ()1393

(منبع :يافتههاي پژوهشگر)
روش شناسي تحقيق
روششناسي کيفي ،فرآيندي است که براساس
روشهاي متفاوت از روشهاي کمي براي گردآوري
دادههاي پژوهش استفاده ميگردد .در اين بخش جهت
جمعآوري اطالعات و دادهها از فرآيندهاي فيش
برداري ،تدوين جدولهاي امتيازي و فرمهاي ساخته
شده توسط محققان ،به منظور ثبت ابعاد و مولفههاي
پژوهش يعني توسعه منابع انساني استفاده شده است.

پرسشنامه جهت نهايي شدن شاخصهاي توسعه منابع
انساني با تمرکز بر بهرهوري تعيين شده براي هر
مولفهي فرعي با استفاده از تکنيک دلفي تنظيم گرديد.
در هنگام توزيع پرسشنامهها ،موارد الزم در مورد
اهداف تحقيق و چگونگي تکميل پرسشنامهها و زمان
جمعآوري آنها تالش گرديد از طريق ياداشت همراه
پرسشنامه توضيح داده شد .جدول .2مشخصات نمونه
آماري مرحله کيفي را نشان ميدهد.
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رضايت شغلي

تأمين منابع مالي
وجود وسايل و تجهزات الزم
همکاري واحدهاي مختلف سازمان
انعطاف پذيري تصميمات مديريت
قدرداني از عملکرد افراد
توجه به آينده افراد و سعادت آنها
نوع رابطه و ميزان توجه مديريت به افراد
اجرا و اعمال رويهها و آيين نامهها
جايگاه افراد و استقرار سازماني
دادن حق تصميم گيري
دسترسي به اطالعات
هدف انجام کار
زمان انجام
شناسايي راههاي انجام کار
شناخت خط مشيهاي سازمان
شناخت اطالعات مربوط به کار
خط مشي و قوانين دولتي و مقررات حاکم در خارج از سازمان
وجود امنيت شغلي
سازگاري با محيط
روابط کاري مناسب با همکاران و
طراحي و ايجاد محيط کاري مناسب با نيازهاي کاري
استقالل در کار
انعطاف و تنوع در کار
احساس راحتي و آرامش
سهولت انجام فرايندها
شايستگي شغلي
ايجاد روحيه
دستيابي به اهداف فردي و سازماني
مرتبط بودن آموزشها با شغل
ارتقاي دانش مربوط به شغل
تناسب آموزشها با نيازهاي افراد
عالقه مندي افراد به آموزش و يادگيري
ايجاد آگاهيهاي جديد و
ايجاد زمينههاي مناسب براي بهره گرفتن از افراد آموزش ديده
انحرافات شغلي
نظارت منظم بر کارها
تذکرات الزم و بهجا
ثبت عملکردهاي قوي و ضعيف
حصول استاندارهاي کاري
حرکت درراستاي اهداف
وجود گزارشهاي لحظه اي و مقايسه نتايج عملکردها

بروکاتو ( ،)2001هرسي و
گلداسميت ( ،)1980روشن زاده و همکاران
( ،)2015خدائي ( ،)1394رمضاني ( ،)1393بهراد
( ،)1393طاهري ()1390
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جدول  :2مشخصات خبرگان
خبره
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جنسيت

سن

تحصيالت

زمينه فعاليت

سنوات تجربه

1

زن

40-36

کارشناسي

مديريت منابع انساني

15-11

2

زن

40-36

کارشناسي ارشد

مديريت رفتار سازماني

کمتر از 5

2

زن

35-31

دکتري

مديريت مالي

10-5

2

مرد

40-36

کارشناسي ارشد

مديريت منابع انساني

10-5

5

مرد

35-31

کارشناسي ارشد

مديريت مالي

10-5

6

مرد

40-36

کارشناسي ارشد

مديريت منابع انساني

10-5

7

مرد

40-36

کارشناسي ارشد

مديريت تحول

10-5

8

مرد

45-41

کارشناسي ارشد

مديريت منابع انساني

15-11

9

مرد

45-41

دکتري

مديريت مالي

15-11

10

زن

45-41

دکتري

مديريت مالي

15-11

11

زن

35-31

کارشناسي ارشد

مديريت صنعتي

کمتر از 5

12

مرد

40-36

کارشناسي ارشد

مديريت منابع انساني

10-5

13

مرد

45-41

کارشناسي

مديريت منابع انساني

10-5

14

مرد

45-41

کارشناسي

مديريت صنعتي

15-11

15

مرد

بيشتر از 45

کارشناسي ارشد

مديريت صنعتي

25-21

(منبع :يافتههاي پژوهشگر)
الزم به ذکر است که اين خبرگان از سازمانهاي

ابعاد مدل توسعه منابع انساني با تمرکز بر بهرهوري

دولتي و خصوصي و خبرگان دانشگاهي به شکل

در سازمان امور مالياتي کشور کدامند؟

نمونهگيري هدفمند با رعايت شرايط نمونه انتخاب
يافتههاي پژوهش

شده اند

به منظور تهيه چک ليست عوامل موثر بر توسعه

پرسشهاي پژوهش

منابع انساني با تمرکز بر بهرهوري به کمک روش دلفي

شاخصهاي مدل توسعه منابع انساني با تمرکز بر

و  15خبره در پنل و در دو تکرار عوامل زير احصاء

بهرهوري در سازمان امور مالياتي کشور کدامند؟

شده است که بعد از تأييد روايي و پايايي در جدول .3

مولفههاي مدل توسعه منابع انساني با تمرکز بر

خالصه شده است:

بهرهوري در سازمان امور مالياتي کشور کدامند؟

جدول  :3متغیرهای شناسایی شده در دور دوم دلفی
مولفهها

ابعاد
توسعه راهبردهاي
انساني

نياز سنجي
تفکر استراتژيک
شناخت دانش و

شماره
1
2
3
4
5
6
7

شاخصها

منبع

استعدادسنجي
پينــار و همکــاران ( ،)2017ســاهو ( ،)2016کــوهن و
سوتو ( ،)2007استنلي ( ،)2001ويلکرسـون و ايربـاي
مديريت منابع انساني
تفکــر اســتراتژيک در آمــوزش ( ،)1998برگ کونيست و فيليـپس ( ،)1975بيگـدلي و
همکاران ( ،)1397اکبري و همکاران (،)1392
کارکنان
طراحي سيستم کار
ســاهو ( ،)2016ســيرکا و همکــاران (،)2012
ويلکرسون و ايرباي ( ،)1998برگ کونيسـت و
هماهنگي فعاليت ها
فيليپس ( ،)1975بيگدلي و همکاران (،)1397
شناخت بازار
اوتـــو ( ،)2019داش و پـــاتي ( ،)2018مـــايز و
مستندسازي دانش سازماني

شناسايي شاخصهاي مدل توسعه منابع انساني با تمرکز بر بهره وري در سازمان امور مالياتي کشور41 /...
مولفهها

ابعاد
سرمايههاي
سازماني

تکنولوژي

توانمندسازي
طراحــــي و
برنامه ريزي
حسن مشارکت

انگيزش کارکنان

شايسته ساالري
مــــــديريت
اجرايي
تعهد کارکنان
حسن روابط
سازماني
گسترس توليد
دانش

بهبود کيفيت
ارزيابي
نهادينه سازي
يادگيري

ايجاد فرهنگ
دانشي

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

محتواي آموزش
تعين شکاف دانشي
ابزارهاي خلق و تسهيم دانش
آموزش الکترونيکي
امکان جستجوي اطالعات
زيرساختهاي به روز فناوري اطالعات
يادگيري و مديريت تغيير
توجه به تفکر خالق و نوآور
توانايي حل مسأله
امکان رشد و پيشرفت کارکنان
مسئوليت پذيري
پويايي گروهي و روحيه تيمي
انگيزههاي توفيق طلبي
چرخش شغل
ايجاد شبکههاي يادگيري
جلسات مطالعه موردي
گسترش تجربيات
جابجايي کارکنان
تغيير ارزشها و باورهاي فکري
عادالنه بودن پاداش ها
خودمختاري و استقالل کاري
هويت بخشي
تعيين معيارهاي ارتقاء
استقرار نظام شايسته ساالري
تمايل به پيشرفت
سنجش ادراک کارکنان
توسعه مهارتهاي رهبري
توسعه استانداردهاي اخالقي
دوسويه بودن ارتباطات
آموزش ارتباطات سازماني
مهارتهاي اجتماعي
افزايش ظرفيت يادگيري
اعمال رفتارهاي هدفگذاري شده
استمرار آموزش
بهبود فرآيندهاي سازماني
بهبود رضايت شغلي
توسعه سالمت سازماني
امنيت و احترام شغلي
بهبود اميد به زندگي
ارائه بازخوردهاي مناسب
شيوه ارزشيابيهاي چندگانه
گسترش برنامههاي آموزشي
تبادل اطالعات عملکردي به روز
يادگيري خودمحور
انتقادپذيري
هدايت و نظارت مناسب

همکاران ( ،)2017جهانيـان ( ،)1388شـفيع زاده
( ،)1389مرزبان ( ،)1388لبادي ()1386
مورگان ( ،)2011بيگـدلي و همکـاران (،)1397
محبي و ميرسعيدي ( ،)1396فرهـادي محلـي و
همکاران ()1396

بابــايي ( ،)1395رمضــاني ( ،)1393فرجــاد و
همکاران  ،)1394بشيري و همکاران ()1393
داش و پـــاتي ( ،)2018گيـــب ( ،)2011ســـائو
( ،)2007رزنيک ( ،)1983ريگل ( ،)1987برگ
کونيست و فيليپس ()1975
اوتــو ( ،)2019داش و پــاتي ( ،)2018فيليــپ
( ،)2017رابينــز ( ،)2011بيگــدلي و همکــاران
( ،)1397محمدي ( ،)1395اکبـري و همکـاران
(،)1392

بلند و همکـاران ( ،)2005هرسـي وگلداسـميت
( ،)1980فرجاد و همکاران ()1394

بهــراد ( ،)1393بزرگــي ( ،)1391بيگــدلي و
همکاران ()1397
گاندولفو ( ،)1997رزينـگ ( ،)1983بيگـدلي و
همکــــاران ( ،)1397شــــفيع زاده (،)1389
پورکريمي ()1388
بيگدلي و همکاران ( ،)1397حسين پور وقرباني
پاجي ( ،)1396اکبري و همکاران ()1392
اکبــري و همکــاران ( ،)1392جهاني ـان (،)1388
لبادي ()1386
بلند و همکاران  ،)2005علي ئي ()1392

گلداسميت ( ،)1980نـوروزي ( ،)1394صـابري
و همکاران ( ،)1394بهراد (،)1393

جهانيان ( ،)1388شـفيع زاده ( ،)1389جهانيـان
( ،)1388لبادي ()1386
جهانيان ( ،)1388شفيع زاده ( ،)1389پورکريمي
( ،)1388جهانيـــان ( ،)1388مرزبـــان (،)1388
جمشيدي ( ،)1386لبادي ()1386
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غنيسازي و
بهسازي شغل

شماره

شاخصها

منبع
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بدين ترتيب مولفههاي شناسايي شده طبق نظر  15خبره و بر مبناي نظري تحقيق در  4بعد 15 ،مولفه و 53
پشاخص در اين تحقيق شناسايي شدند .روايي محتوايي متغيرهاي مدل در جدول  4ارائه شده است:
جدول :4روایی محتوایی متغیرهای شناسایی شده در دور دوم دلفی
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شماره

شاخصها

ميانگين

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

استعدادسنجي
مديريت منابع انساني
تفکر استراتژيک در آموزش کارکنان
طراحي سيستم کار
هماهنگي فعاليتها
شناخت بازار
مستندسازي دانش سازماني
محتواي آموزش
تعين شکاف دانشي
ابزارهاي خلق و تسهيم دانش
آموزش الکترونيکي
امکان جستجوي اطالعات
زيرساختهاي به روز فناوري اطالعات
يادگيري و مديريت تغيير
توجه به تفکر خالق و نوآور
توانايي حل مسأله
امکان رشد و پيشرفت کارکنان
مسئوليتپذيري
پويايي گروهي و روحيه تيمي
انگيزههاي توفيق طلبي
چرخش شغل
ايجاد شبکههاي يادگيري
جلسات مطالعه موردي
گسترش تجربيات
جابجايي کارکنان
تغيير ارزشها و باورهاي فکري
عادالنه بودن پاداشها
خودمختاري و استقالل کاري
هويت بخشي
تعيين معيارهاي ارتقاء
استقرار نظام شايسته ساالري
تمايل به پيشرفت
سنجش ادراک کارکنان
توسعه مهارتهاي رهبري
توسعه استانداردهاي اخالقي
دوسويه بودن ارتباطات
آموزش ارتباطات سازماني
مهارتهاي اجتماعي
افزايش ظرفيت يادگيري

4.8
4.3
4.7
4.6
4.8
4.4
4.8
4.5
4.3
4.7
4.6
4.8
4.4
4.6
4.5
4.8
4.7
4.6
4.9
4.4
4.6
4.8
4.3
4.5
4.3
4.3
4.8
43
4.4
4.6
4.5
4.3
4.2
4.6
4.8
4.4
4.2
4.8
4.5

ضريب
توافق
0.75
0.78
0.76
0.79
0.83
0.82
0.81
0.75
0.78
0.76
0.79
0.83
0.82
0.81
0.75
0.78
0.76
0.79
0.83
0.82
0.81
0.75
0.78
0.75
0.78
0.76
0.79
0.83
0.82
0.81
0.75
0.78
0.76
0.79
0.83
0.82
0.81
0.75
0.75

غير

مفيد اما

ضروري ضرورتي ندارد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0

ضروري
15
14
15
15
13
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
15
14
13
15
15
15
15
15
14
13
15
15
15
15
13
13
15
15
15
15
15
14
14
15

نتيجه
1
0.86
1
1
0.73
1
1
1
0.86
0.86
1
1
1
1
1
1
0.86
0.73
1
1
1
1
1
0.86
0.73
1
1
1
1
0.73
0.73
1
1
1
1
1
0.86
0.86
1

تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
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شماره
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

شاخصها
اعمال رفتارهاي هدفگذاري شده
استمرار آموزش
بهبود فرآيندهاي سازماني
بهبود رضايت شغلي
توسعه سالمت سازماني
امنيت و احترام شغلي
بهبود اميد به زندگي
ارائه بازخوردهاي مناسب
شيوه ارزشيابيهاي چندگانه
گسترش برنامههاي آموزشي
تبادل اطالعات عملکردي به روز
يادگيري خودمحور
انتقادپذيري
هدايت و نظارت مناسب

ميانگين
4.3
4.7
4.6
4.8
4.4
4.6
4.2
4.3
4.7
4.6
4.2
4.4
4.6
4.8

ضريب
توافق
0.78
0.76
0.79
0.83
0.82
0.81
0.75
0.78
0.76
0.79
0.83
0.82
0.81
0.75

غير

مفيد اما

ضروري ضرورتي ندارد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

ضروري
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15

نتيجه
1
1
1
1
0.86
0.86
1
1
1
1
1
1
1
1

تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد

(منبع :يافتههاي پژوهشگر)

ارائه ميشود:

نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق
(منبع :یافتههای پژوهشگر)
نتيجهگيري ،بحث و پيشنهادات

سازمانها دريافتهاند كه در عمل فاقد نظام ارزشيابي

امروزه بسياري از نظامهاي منابع انساني و مديريت

عملكردي كه بتوان از طريق آن اولويتها و اهداف

معمول ،مناسب به نظر نميرسند والگوهاي قديمي

خود را به كاركنان انتقال داد و بهسازي آنها را پي

ناكارآمد تلقي ميشوند .طي دهه اخير ،بسياري از

گرفت ،هستند .انسان به دليل گستردگي حيطههاي
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بر اساس شاخصها و مولفههاي شناسايي شده مدل تحقيق مطابق با مباني نظري و پيشينههاي موجود به شکل زير
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شناختي و استفاده از ابزارهاي مختلفي نظير احساس،

 انجام فعاليتهايي همچوم خانه مديران براي تشکيل

مشاهده ،ادراك ،تجربه و قدرت تعلق و تفكر در

جلسات مستمر به منظور طرح رويکردهاي نوين و

موضوعات مختلف بويژه در ارزيابي و تفسير رفتار و

مباحث روز ،الگوهاي پيشرفته و ارائه نتايج

عملكرد كاركنان حساس بوده و مجموعه اين عوامل

پژوهشها.

كاردستيابي مديران به ارزيابي عملكرد مؤثر را تحت

 در طراحي برنامههاي آموزشي ويژه استعدادها ،الزم

الشعاع قرار داده است .در ارزشيابي عملكرد ،كاركنان

است طول ساعتهاي دوره و نيز عدم تداخل زمان

در فواصل معيني و بطور رسمي ،مورد ارزيابي قرار

آن با فعاليتهاي اصلي کاري را در نظر گرفت.
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ميگيرند .شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها

 تدوين توفيقها و تجارب مديريت در شرکتهاي

و از اين طريق ،ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و

پيشرو و برتر ،در قالب مطالعه موردي و نيز

ساير كاركنان ،از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد

بهرهگيري از روشهاي غيرمستقيم براي آموزش

است .در گذشته ،مديران كالسيك ارزيابي عملكرد را

مديران کارساز است .به عنوان مثال ،حضور عضو

فقط به منظور كنترل كار كاركنان انجام ميدادند ،در

هيات علمي دانشگاه در هيات مديرهها ميتواند

حالي كه امروز جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل،

زمينۀ بروز افکار بديع را به وجود آورد و شرايط

اهميت بيشتري يافته است .هدف اصلي از ارزيابي

غيرمستقيم آموزش را براي مديران فراهم کند.

عملكرد و بهرهوري اين است كه اطالعات ضروري

همچنين استفاده از مديران بخش خصوصي به عنوان

درباره نيروهاي شاغل در سازمان جمعآوري گردد و

عضو هيات مديره غيرموظف ،ميتواند موجب انتقال

در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات

نگرش تجربه و شيوههاي متنوع مديريتي باشد.

بجا و الزم را در جهت باالبردن كميت و كيفيت كار

 مديران ،عالوه بر توسعه خويشتن ،بايد در جهت

كاركنان اتخاذ نمايند که اين مهم نشان از اهميت

توسعه مهارتها ،تخصص و نگرش کارکنان نيز فعال

عملکرد کارکنان دارد که شناخت عوامل مؤثر بروري

باشند و آموزش ببينند.

عملکرد کارکنان در بهبود عملکرد سازمان و بهبود
تدابير اتخاذي از طرف سازمانها مؤثر خواهد

بود.

بر اساس نتايج پيشنهادات ذيل ارائه ميگردد:
 پيشنهاد ميگردد دورههاي آموزش ضمن خدمت
ويژه مديران سطوح باال و مياني در جهت
تغييرديدگاه مديران از بخشي نگري به جامع نگري

 مديران ميتوانند با استفاده از ايجاد انگيزه ،موجبات
ادامه تحصيل استعدادها را فراهم آورند.
 فراهم آوردن تسهيالتي از قبيل مرخصيهاي ساعتي
و روزانه.
 عقد قرارداد با دانشگاهها ،در خصو

ادامه تحصيل

استعدادها در رشتههاي مورد نظر آنها.

اجرا و استمرار يابد .همچنين به گردش شغلي،
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برگزار ميشوند ،ميبايست بر اساس نيازسنجي دقيق

استعدادها توجه ويژه گردد.
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لوحهاي فشرده آموزشي.

برنامهريزي و طراحي شوند.
 در جهت ارتقا مهارتهاي قابل انتقال از سازماني به
سازمان ديگر نيز فعال باشند.
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 سؤاالت مصاحبه با خبرگان:1 پيوست
) ساختار فرآيند مديريت توسعه منابع انساني چگونه است؟1
) آيا منابع و امکانات کافي در اختيار دارند؟2
) چگونه سازمان متناسب با توسعه کارکنان تغيير کرده است؟3
) چطور روشهاي کاري متناسب با توسعه کارکنان و4
فرآيندهاي جديد چگونه است؟
) آيا سيستمهاي اطالعاتي جديد نصب و يا سيستمهاي5
موجود اصالح شدهاند؟
) کدام عوامل در توسعه منابع انساني موثرند؟6
) کارکنان چگونه در افزايش بهرهوري سهيماند؟7
) افزايش مهارت کارکنان چگونه ارزيابي ميشود؟8
 تجزيه و تحليل و ارزيابي جلسات آموزشي،) آمادهسازي9
چگونه است؟
 چگونه؟،) چه کسي مستندسازي ميکند10
) چه کساني درگير توسعه فرايندها هستند؟11
 غيررسمي و ارزيابي چگونه صورت، رسمي،) ارتباطات12
ميگيرد؟
) شفافسازي در فرآيند بهرهوري چگونه انجام ميشود؟13
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