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نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما
سهیال خورشیدی ،1معصومه اوالدیان ،2سید رسول حسینی
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما بود .پژوهش حاضر از نظر
هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود .جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین
سازمان سما (مدیران و معاونان ،معاون منابع انسانی ،کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی ،معاونین واحدها و
کارشناسان منابع انسانی واحدها) در سال  97 31بودند .در بخش کیفی با روش نمونهگیری هدفمند و بر اساس اصل
اشباع نظری  15نفر و در بخش کمی با روش نمونهگیری خوشهای  400نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محققساخته (  58گویهای) بود .پایایی مصاحبه با روش
پایایی بین دو کدگذار تأیید شد و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/ 89بدست آمد .دادهها با روشهای

تحلیل محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرمافزار  MAXQDAتحلیل شدند .نتایج نشان داد که عوامل

سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی سازمان سما شامل عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای هستند .بنابراین زمانی
میتوان شاهد توسعه منابع انسانی در سازمان سما شد که میزان رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز کاهش یابد و به
استراتژیها ،فرهنگ سازمانی ،توسعه فناوری اطالعات ،مشتریان ،رقبا و قوانین آموزش و پرورش بیشتر توجه شود.
کلید واژهها :عوامل سازمانی ،توسعه منابع انسانی ،سازمان سما.
دریافت مقاله 97 31/7/ 23 :پذیرش مقاله97 31/11/11 :

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دماوند ،ایران.

khorshidisoheila@yahoo.com
 -2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دماوند ،ایران (نویسنده مسئول)

m.oladian@yahoo.com
 -3استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایرانHosseinirasul@cfu.ac.ir .
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مقدمه
هنگامی که اندیشمندان مدیریت توجه خود را به سوی عامل انسانی متمرکز کردند ،مقولهای بنام
مدیریت منابع انسانی شکل گرفت و در روند تکاملی آن مساله توسعه منابع انسانی اولویت مهمی

بنظران قرار گرفت (االم ،سارکار و چودهاری،1
شد و مورد توجه بسیاری از متخصصان و صاح 

 .) 2019امروزه تغییرات موجود در محیط کار ،سازمانها را وادار کرده که به منظور بقای خود
در دنیای متالطم در نظام مدیریتی خود بازنگری کند و ارتقای منابع انسانی یکی از ابزارهای
اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و مدیریت نقش مهمی در تحقق این امر دارد .در چنین
مگیری بیشتری برای انجام وظایف خود دارند و
شرایطی کارکنان به آزادی عمل و قدرت تصمی 
یباشند (جادروپس،
این در حالی است که سازمانها به دنبال افزایش بهرهوری از کارکنان م 

زندبرگز ،ارهیپووا و ویسنور .) 2015 ،2در عصر حاضر بهرهوری نیروی انسانی و ارتقای آن از
مهمترین خواستههای هر سازمانی است و بهعنوان یک اولویت جهت بقای سازمان مطرح است.
تهای آتی سازمان است و ارتقای آن
رشد و توسعه نیروی انسانی عاملی اساسی برای پیشرف 
عامل اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی هر جامعهای است (شفیعی ،رجاییپور و عریضی،
 .) 94 31سازمانها و مدیران آنها برای یافتن مزیت رقابتی گزینهای غیر از پرداختن به سرمایه
انسانی ندارند .چون که موقعیت آنها مستلزم در اختیار داشتن نیروهایی مستعد و شایسته است،
لذا سازمانها راه توسعه خود را در توسعه سرمایه انسانی پیدا کردند که این راه از طریق یادگیری
شترین عامل تولید،
ییابد (کولینگز ،وود و زاموسی .) 018 2 ،3منابع انسانی با ارز 
مستمر تحقق م 

یرود و سازمانهای
مترین سرمایه و ایجادکننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار م 
مه 
یتوان
امروزی نیازمند انعطاف ،چابکی و توانایی کارکنان برای پذیرش کار هستند .بنابراین م 
گفت که تحول و پویایی هر سازمان به میزان توانمندی نیروی انسانی و پیشرفت هر سازمان به
میزان توسعه نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد (هیکی .) 2012 ،4این مساله همواره برای

متخصصان توسعه منابع انسانی سؤال بوده که موفقیت توسعه منابع انسانی و دستیابی به اهداف آن
بیشتر در گرو توجه به ساختار توسعه این منابع است یا باید به منابع انسانی بهعنوان عاملیتهای
1. Alam, Sarkar & Chowdhury
2. Judrups, Zandbergs, Arhipova & Vaisnore
3. Collings, Wood & Szamosi
4. Hickey
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کنشی توجه شود (گانگاما .) 018 2 ،1کارآیی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح
نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد و هر چقدر سازمانها بزرگتر باشند ،مشکالت آنها بیشتر
خواهد شد (ژائو و دو .) 2012 ،2در دنیای امروز نیروی انسانی کلید موفقیت سازمانها است.
یتوانند طبق میل و اراده خود منابع را در
چون گرداننده اصلی سازمانها انسانها هستند که م 
جهت درست یا نادرست بکار گیرند .نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان است که نقش
کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد (خدابنده ،محمدی ،درودی و منصوری،
 .) 97 31توسعه منابع انسانی نوعی علم رفتاری یا اجتماعی کاربردی است که به طور عمده به
عملکرد انسان در سازمانها ،چگونگی تالش آنها برای رسیدن به قابلیتهای بالقوه و ارتقای
عملکرد از طریق یادگیری مرتبط است (نیشیگاکی ،ازو ،کیتاجیما و هاتا .) 2017 ،3بر اساس

تهای توسعه منابع انسانی در سازمان به دنبال دستیابی به
مبانی فلسفی و نظری مختلف ،فعالی 
اهدافی نظیر انگیزش ،یادگیری ،عملکرد ،توانایی تغییر ،بهبود دانش ،مهارت و شایستگی است.
در واقع توسعه منابع انسانی حاصل تالقی سه سازه انسان ،سازمان و یادگیری است (فوجیوارا،4
.) 2017
توسعه منابع انسانی بخشی از مدیریت منابع انسانی است که به طور خاص با آموزش و توسعه
کارمندان سروکار دارد (تریپون .) 2014 ،5توسعه منابع انسانی شامل آموزش افراد بعد از

تهای جدید ،توزیع منابعی که به آنها
استخدام ،فراهم آوردن فرصتهایی برای آموختن مهار 
یباشد
یکند و هر نوع فعالیتی در جهت رشد و پیشرفت کارمندان م 
در انجام وظایف کمک م 

(چوی و چئونگ .) 2017 ،6امروزه بیتوجهی به توسعه منابع انسانی عواقب ناخوشایندی دارد .از

یک سو قابلیت انطباق سازمان در مواجهه با تغییرات سریع امروزی کاهش و عملکرد سازمانی
یها و
ییابد و از سوی دیگر کارکنان و منابع انسانی سازمان ،استعدادها ،شایستگ 
ک ن تر ل م 
یکند
یبییند که برای آنها امکان رشد و پیشرفت مهیا نم 
یهای خود را محصور در سازمان م 
توانای 
یپور .) 95 31 ،بنابراین
ییابد (بیگی و قل 
یانگیزگی آنها افزایش م 
و از این طریق نارضایتی و ب 
1. Gangamma
2. Zhao & Du
3. Nishigaki, Ezoe, Kitajima & Hata
4. Fujiwara
5. Tripon
6. Choi & Jeong
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توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین مولفههای متمایزکننده سازمانهای اثربخش و سرآمد از
دیگر نهادها و سازمانها است؛ به گونهای که تحقیقات متعدد در سراسر جهان میزان توفیق و
نالمللی و پیشتازی در عرصههای خدماتی،
ماندگاری سازمانها در عرصههای رقابت ملی ،بی 
تهای
اقتصادی و فناوری را مرهون پرداختن جدی به توسعه منابع انسانی بهعنوان یکی از سیاس 
یکنند (منشگر و عباسی .) 95 31 ،تالشها در زمینه توسعه منابع انسانی
اصلی سازمان تلقی م 
عموم ًاًا تحت عناوین جانبی از قبیل آموزش و توسعه ،توسعه سازمان ،بهبود عملکرد ،یادگیری
سازمانی ،توسعه شغلی ،توسعه رهبری و مدیریت و بسیاری عناوین دیگر انجام شده است .توسعه
منابع انسانی فرایند توسعه و گسترش تخصصی با هدف بهبود عملکرد فردی ،گروهی ،فرایند
کار و عملکرد نظام سازمانی است .عناصر اولیه توسعه منابع انسانی شامل آموزش و بهسازی
یباشد .زمینه و
تخصص افراد و توسعه سازمانی آموزش و بهسازی آن با هدف بهبود عملکرد م 
کاربرد توسعه منابع انسانی شامل استقرار ،هدایت فرایندها ،توسعه منابع انسانی در محیطهای
نالمللی ،سرمایه فکری و اجتماعی ،بهسازی محیط کار ،مدیریت منابع انسانی،
سازمانی ،ملی و بی 
اثربخشی سازمانی ،استراتژی رهبری ،طراحی سیستم کار ،مدیریت تغییر ،بهبود فرایند ،توسعه

یتواند
شغل و بهبود کیفیت است (کارتر .) 2019 ،1مدلهای متفاوتی در توسعه منابع انسانی م 

مفید واقع شود .یکی از مدلها ،مدل سه شاخکی برای شناسایی عوامل سازمانی تاثیرگذار در
توسعه منابع انسانی است .در این مدل ابعاد سازمانی با ترکیب با ابعاد مدیریتی دارای پیچیدگی و
یدهد .چنانچه
در عین حال وضوح انکارناپذیر است که در هم تنیده بودن این عناصر را نشان م 
یناپذیری این عوامل و ابعاد به روشنی قابل مشاهده است و این عوامل
در بررسی سازمانها جدای 
شامل عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای است .علت نامگذاری این مدل آن است که ارتباط
بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای به گونهای است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی
یتواند خارج از تعامل این سه شاخص صورت پذیرد .شاخه ساختاری ،ساختارهای سازمانی
نم 
یشوند و این
مسیرها ،کانالها و ظروفی هستند که فرایندها و عملیات سازمانی در آنها جاری م 
شاخه دربرگیرنده همه عناصر ،عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است که با نظم،
یسازند.
قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوستهاند و چارچوب و قالب فیزیکی و مادی سازمان را م 

1. Carter
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ساختار به مثابه ظرف فعالیتها و حرکات سازمانی است ،اما رفتار (شاخه رفتاری) ماده یا رفتاری
یریزد که همان کار یا رفتار انسان است .بنابراین رفتار اصلی سازمان همان
را در ظرف سازمان م 
نشده سازمانی
تها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیی 
رفتار انسانی است و فعالی 
یپذیرد و برآیند کار و انرژی انسان و اهداف و ساختارهای سازمان در کارکردها یا
انجام م 
یکند .شاخه زمینهای مهمترین ویژگی است و وسعت و قدمت
وظایف اصلی سازمان تبلور پیدا م 
یتوان
یدهد .در اهمیت این شاخه م 
این شاخه را نسبت به شاخههای ساختاری و رفتاری نشان م 
گفت که دو شاخه دیگر وجود و پیدایش خود را وابسته به شاخص زمینهای هستند .مفهوم زمینه
به قدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح تئوری ارتقا یافته و امروزه محققین و
یهای مهمی درباره زمینه ارائه کردند .نقش عامل
یپردازان نظریههای سازمانی ،تئور 
تئور 
زمینهای تنظیم روابط سازمان با سیستمهای باالتر از خود است .چون هر سیستم یا سازمانی در
جایگاه خاص خود همواره با سیستمهای باالتر از خود در کنش و واکنش دائمی است و نسبت
یشود .بنابراین همه علل و عواملی که موجبات
به سیستمهای باالتر ،سیستم فرعی محسوب م 
یتر را فراهم
برقراری ،تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستمهای اصل 
یشوند (میرزایی اهرنجانی و امیری.)1 38 1 ،
یآورند ،زمینه نامیده م 
م 
یشوند.
در ادامه پژوهشهای مرتبط با عوامل سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی گزارش م 

بتیس ) 2014 ( 1ضمن پژوهشی با عنوان بهبود منابع انسانی برای برنامهریزی سالمت بر روی
اقتصادهای در حال رشد به این نتیجه رسیدند که عوامل مؤثر در بهبود منابع انسانی شامل تعیین

دقیق ،شفاف و همراه با اجماع اهداف اساسی بود .بیک و کیم ) 2014 ( 2عوامل حیاتی موفقیت
توسعه منابع انسانی را شامل کسب حمایت و مشروعیت از درون بخش و در نظر گرفتن منافع
متعدد گروههای مختلف در برنامهها معرفی کرد .کروس ،دویلی و یونگ ) 2011 ( 3ضمن

لکنندهها و نتایج :یک مطالعه
یهای یادگیری در محل کار ،موانع ،تسهی 
پژوهشی درباره استراتژ 
کیفی در میان کارکنان مدیریت منابع انسانی به این نتیجه رسیدند که بهرهگیری از راهنمایی
خبرگان در برنامهها ،ایجاد محیطهای حامی یادگیری و آموزش ،حمایت مدیریت از برنامهها،
1. Bates
2. Baek & Kim
3. Crouse, Doyle & Young
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شهای جامعه در برنامهها و داشتن نگرش مثبت به برنامهها نقش موثری در
مشارکت سایر بخ 

شها گزارش
توسعه منابع انسانی دارند .فیلیپس و فیلیپس ) 2007 ( 1ضمن بررسی نتایج پژوه 
تهای سازمانی
کردند که عوامل متعددی بر اثربخشی توسعه منابع انسانی در راستای تحقق سیاس 
یتوان به توجه به نیازهای واقعی نیروی انسانی ،مشارکت
مؤثر هستند که از میان این عوامل م 
تهای
تهای توسعه منابع انسانی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در فعالی 
فعال کارکنان در فعالی 
تها ،غلبه بر
یتوان انتظارات مؤثر از فعالی 
بهسازی اشاره کرد .همچنین از دیگر عوامل م 
تها در قبال توسعه منابع انسانی ،تعهد و مشارکت مدیران ،ارائه بازخورد و برقراری ارتباط
مقاوم 
سزاده ،حسنی ،بازرگان و نامی ( ) 97 31ضمن پژوهشی با
مؤثر را نام برد .عالوه بر آن سیدعبا 
عنوان توسعه منابع انسانی پایدار :اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی به این نتیجه
رسیدند که عوامل سازمانی بر فرایند مدیریت دانش ،الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی و
فرایند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار و فرایند مدیریت دانش از
طریق سیستم انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی کارکنان و عوامل سازمانی از طریق فرایند
مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیرمستقیم و معنادار داشتند.
یتوان به فرهنگ ،ساختار و تکنولوژی اشاره کرد.
الزم به ذکر است که از عوامل سازمانی م 
حسینیان و عیسیآبادی ( ) 96 31ضمن پژوهشی با عنوان ابعاد استراتژی توانمندسازی منابع انسانی
معاونت نیروی انسانی ناجا به این نتیجه رسیدند که برای توانمندسازی منابع انسانی در بعد
یتوان به چشمانداز ،مأموریت ،ارزشها ،خطمشی ،ذینفعان ،کارکنان و فرایندها و در
راهبردی م 
یتوان به مسیر شغلی و توسعه
یتوان به عملیاتی و ساختاری و در بعد فردی م 
بعد سازمانی م 
سزاده ،حسنی و بازرگان ( ) 96 31ضمن
فردی اشاره کرد .در پژوهشی دیگر نامی ،سیدعبا 
بررسی مدلیابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند
مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش گزارش کردند که عوامل سازمانی بر فرایند مدیریت
دانش ،الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی و فرایند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی
تأثیر مستقیم و معنادار و فرایند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش بر توسعه منابع
انسانی کارکنان و عوامل سازمانی از طریق فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر
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توسعه منابع انسانی تأثیر غیرمستقیم و معنادار داشتند .الزم به ذکر است که از عوامل سازمانی
یتوان به فرهنگ ،ساختار و تکنولوژی اشاره کرد .سلطانی و سلیمانتبار ( ) 94 31ضمن
م 
پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی به این نتیجه رسیدند
یهای آموزشی با نگاه به
تافزایی ،برنامهریز 
که در بعد ساختاری عوامل برخورداری از بصیر 
آینده و چندمنظورگی نظام آموزشی ،در بعد رفتاری عوامل برخورداری از استادان آماده عمل،
انقالبی و با ایمان و برخورداری از کارکنان خودکارآمد و در بعد زمینهای عوامل حمایت قانونی
از نظام آموزشی ،حمایت از فرهنگ خالقیت و تشویق ایدهها و نظرات خالق موثرترین عوامل
بر توسعه منابع انسانی بودند .همچنین اصغری صارم و مرکزی مقدم ( ) 94 31ضمن پژوهشی با
ششناسی
عنوان تحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی در حوزه سالمت بر اساس رو 
کیو به این نتیجه رسیدند که موفقیت توسعه منابع انسانی دارای  9عامل بود که بهترتیب شامل
آیندهگرایان تحولخواه ،طرفداران انگیزش ،تخصصگرایان مدافع استخدام اثربخش ،طرفداران
کزنی و نظام
نظام شغلی ،طرفداران ثبات در شایستهساالری ،تحول در ساختار ،مدافعان مح 
عملکرد ،طرفداران اخالق و بهبود کیفیت زندگی کاری بودند .حسینی ( ) 92 31ضمن پژوهشی
با عنوان بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در معاونت توسعه وزارت
جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیدند که از عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی
شهای سازمانی،
یتوان بهترتیب ارتباط ،سبک رهبری ،نیازهای کارکنان ،اخالق سازمانی ،ارز 
م 
شایستگی ،مدیریت مشارکتی ،پاداش مبتنی بر عملکرد و تفویض اختیار را نام برد .در پژوهشی
دیگر محمدی (  ) 1388ضمن بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی گزارش کرد که
عوامل توان ذهنی ،توان جسمی ،مهارت ،دانش و انگیزه نقش موثری بر توانمندسازی منابع
جگانه نقش موثری در بالندگی و توانمندسازی منابع انسانی دارند و
انسانی دارند و این عوامل پن 
لهای اساسی و مهم در توسعه و بقای سازمانها به خصوص در بازارهای رقابتی به شمار
عام 
یروند .طبیبی (  ) 1382ضمن پژوهشی با عنوان توسعه منابع انسانی در بیمارستان به این نتیجه
م 
رسید که عوامل برنامهریزی نیروی انسانی ،کاربرد بهینه منابع انسانی ،نگهداری منابع انسانی،
تهای نیروها ،کنترل عملیات
آموزش و توسعه نیروی انسانی ،سازماندهی نیروها ،هماهنگی فعالی 
نیروها و عملیات استخدامی و جذب نیروها نقش موثری در توسعه منابع انسانی بیمارستان داشتند
و در این زمینه چهار عامل سرمایه ،نیروی انسانی ،تجهیزات و برنامه در کنار مدیریتی بخردانه
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یشود .همچنین از بین عوامل مختلفی که توسعه منابع انسانی
باعث شکوفایی و رونق سازمانها م 
یشوند دو امر برنامهریزی انسانی و آموزش در زمره اهرمهای کلیدی هستند.
را سبب م 
راهبردهای توسعه منابع انسانی بر کارآفرینی و توسعه سازمانی تأثیر معناداری داشته و کارآفرینی
سازمانی بر توسعه سازمانی تأثیر دارد .از این رو توجه به عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی و
ارتقای کارآفرینی سازمانی کارکنان عام ل موثری در ارتقای توسعه سازمانی میباشد (رضوی و
طالبپور .) 97 31 ،ضرورت انجام این پژوهش جهت شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه
منابع انسانی ،معرفی این عوامل در قالب یک مدل و مشخص نمودن تأثیر آنها بر توسعه منابع
انسانی در سازمان سما (سازمان مدارس آزاد اسالمی) بهعنوان تنها سازمان غیردولتی فعال در
زمینه آموزش پیش از دانشگاه و بخش آغازین تحصیالت عالی با گستره وسیع عملکردی در
سراسر کشور انکارناپذیر بوده و اهمیت دارد تا یافتههای آن در دو سطح مدارس و آموزشکدهها
در اختیار مدیران این سازمانها قرار گیرند تا در میدانی رقابتی موجود با سایر مؤسسات آموزشی
یها نشان
مورد استفاده قرار گیرند و منجر به ارتقا و توسعه سازمانی قرار گیرند .همچنین بررس 
یهای پیشرفته،
میدهد که میزان بهرهوری در سازمانهای دولتی کشور علیرغم ورود تکنولوژ 
روند کاهشی داشته است و این امری است که در جهان در حال افزایش است .اهمیت حفظ و
تهایی حداکثری را در کشور دارند
بقای سازمانها در شرایطی است که سازمانهای دولتی فعالی 
و فعالیت سازمانهای غیردولتی هم در بخش آموزش پیش از دانشگاه و بخش آغازین
یرسد که در
تحصیالت عالی به صورت سازماندهی شده بسیار محدود است .بنابراین به نظر م 
یثبات باشد که اگر برنامههای توسعه
شرایط موجود برای فعالیت این سازمانها چنان متغیر و ب 
بزرگترین منبع در دسترس خود یعنی منابع انسانی را مورد توجه قرار ندهند در مدت زمانی نه
چندان طوالنی از عرصه فعالیت و رقابت در کشور خارج خواهند شد .از این رو ضرورت دارد
تا با بررسی عوامل سازمانی که شامل ابعاد ساختاری ،رفتاری و زمینهای هستند ،تاثیرگذارترین
عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی در این سازمانها شناسایی شده و در راستای ارتقای آنها گام
برداشته شود تا با گسترش و بهبود کارایی و اثربخشی این سازمانها در نهایت تضمین آنها را
فراهم کرد .در نتیجه آنچه عمدت ًاًا در این میان مورد غفلت قرار گرفته است و یا حداقل در
ادبیات حوزه مدیریت انسانی مورد توجه الزم نبوده است ،نقش ،جایگاه و مسئولیت مدیران
یباشد .پس
تهای توسعه منابع انسانی م 
سازمانها در سطوح مختلف در زمینه پشتیبانی از فعالی 
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باید در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی پرداخت .عالوه بر آن نتایج این
یتواند کمک زیادی به سازمانهای آموزشی و حتی غیرآموزشی جهت توسعه منابع
پژوهش م 
انسانی کند .در نتیجه هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در
سازمان سما بود.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود .جامعه
پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین سازمان سما (مدیران و معاونان ،معاون منابع انسانی،
کارشناسان حوزه معاونت منابع انسانی ،معاونین واحدها و کارشناسان منابع انسانی واحدها) در
سال  97 31بودند .آنان از نظر آگاهی و اطالعات در زمینه اشتراکگذاری دانش برجسته بودند
تا بتوانند با ارائه اطالعات دقیق نمادی از جامعه باشند .در بخش کیفی با روش نمونهگیری
هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری  15نفر و در بخش کمی با روش نمونهگیری خوشهای 4 00
شهای
نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .هدف مصاحبه اکتشاف و توصیف عقاید و نگر 
قساخته
مصاحبهشوندگان بود .ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محق 
(  58گویهای) بود .در مصاحبههای نیمهساختاریافته انفرادی با مصاحبهشوندگان برای بررسی
مقدماتی از چهار سؤال استفاده شد (جدول  .)1ضمن ًاًا سوالهای فرعی دیگری نیز در کنار چهار
سؤال مذکور برای درک تجارب شرکتکنندگان در حین مصاحبه مطرح شد .در حین انجام
مصاحبه پژوهشگر با پرسش سوالهای راهنما میزان صحت برداشت خود را از گفتههای
تکنندگان ،دادهها را
مصاحبهشوندگان کنترل کرد .پژوهشگر در فرایند نمونهگیری از شرک 
بررسی کرد تا موارد ناقص با دریافت اطالعات جدید از شرکتکنندگان کامل گردد .بعد از
انجام  15مصاحبه عوامل اصلی و فرعی در مصاحبههای قبلی تکرار شد و پژوهش به اشباع رسید.
به طور متوسط زمان انجام مصاحبه حدود  50دقیقه بود .پایایی مصاحبه با روش پایایی بین دو
کدگذار تأیید شد ( 75 /1درصد) و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/ 89بدست آمد.
برای تحلیل دادهها از نرمافزار  MAXQDAاستفاده شد .این نرمافزار ،نرمافزاری حرفهای برای
شهای کیفی و ترکیبی است .این نرمافزار
یشده توسط رو 
تجزیه و تحلیل دادههای گردآور 
محدود به یک رویکرد پژوهشی نیست و در تحلیل دادههای بدست آمده از مصاحبه ،گروههای
تهایی که به نوعی با متن سروکار
متمرکز ،تحلیل گفتگو ،گفتمان ،تحلیل روایت و تمام فعالی 
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یتوان از این نرمافزار استفاده کرد .از ویژگیهای این نرمافزار میتوان به سازماندهی،
دارند ،م 
ارزیابی ،کدگذاری ،حاشیهنویسی ،تفسیر انواع دادهها ،دستیابی آسان به گزارشات و تصاویر و
کگذاری با پژوهشگران دیگر اشاره کرد .الزم به ذکر است که دادهها با
اتصال و اشترا 
شهای تحلیل محتوا و تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند.
رو 
يافتهها
پیش از تحلیل دادهها ،بررسیها نشان داد که دادههای مفقوده وجود داشت و از روش میانه برای
جایگذاری آنها استفاده شد .برای مشخص کردن عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در
سازمان سما از چهار سؤال استفاده شد که در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1چهار سؤال اصلی مصاحبه برای مشخص کردن عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان
سما
ردیف

سؤال

1

از دیدگاه شما عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی در سازمان سما کدامند؟

2

از دیدگاه شما عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه منابع انسانی در سازمان سما از بعد ساختاری کدامند؟

3

از دیدگاه شما عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه منابع انسانی در سازمان سما از بعد رفتاری کدامند؟

4

از دیدگاه شما عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه منابع انسانی در سازمان سما از بعد زمینهای کدامند؟

یشود.
در ادامه نتایج تحلیل محتوای با استفاده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی گزارش م 
یربط
بنابراین تحلیل دادهها با استخراج مفاهیم و مقولهها آغاز ،مفاهیم و مقولههای تکراری و ب 
حذف و دستهبندی آنها انجام شد .در نتیجه نتایج تحلیل محتوا برای شناسایی عوامل سازمانی
مؤثر در توسعه منابع انسانی در سازمان سما در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  .2نتایج تحلیل محتوا برای شناسایی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی در سازمان سما
ابعاد

مولفهها

مفاهیم

ساختاری

پیچیدگی سازمانی

تفکیک در این سازمان بهصورت افقی و برمبنای واحدهای سازمانی ،عناوین شغلی ،دوایر و

کد
مفاهیم

یپذیرد.
بخشها انجام م 
یگردد.
در این سازمان به سلسلهمراتب سازمانی توجه م 
این سازمان از لحاظ امکانات و نیروی انسانی دارای پراکندگی است.
پویایی در این سازمان متناسب با پویایی محیط تغییر میکند.
یآید.
این سازمان اجزای زیاد و متفاوتی دارد ،پس سازمانی پیچیده به حساب م 
یکند.
سیستم این سازمان ،سیستمی باز است و با شرایط محیط تغییر م 
یشود.
وجود پارادوکس ساختاری در این سازمان به وضوح دیده م 
رسمیت سازمانی

قوانین و مقررات در این سازمان حرف اول را میزند.
شرح شغل در این سازمان کامل مشخص است.
لهای روشنی برای کار پیروی میکند.
مدیریت از دستورالعم 
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یبرند.
مدیریت و کارکنان این سازمان ،از ساختاری افقی برای روابط بین خود بهره م 
افراد دراین سازمان در بکارگیری نقطه نظرات خود آزاد هستند.

افراد این سازمان به سیالیت ارتباطات معتقد هستند.

B7

در این سازمان ،سیستم بروکراسی حاکم است.
یگیرد.
تصمیمات سازمانی توسط مدیریت و مشارکت وی با معاونین انجام م 
مگیری سازمانی شرکت کند.
یتواند با توجه به میزان مسئولیت خود در تصمی 
هر عضو سازمان م 
در این سازمان ،تفویض اختیار ،سرلوحه کارها واقع میشود.

عوامل

C3
C4
C5

نشده میباشد.
انتخاب و استخدام افراد در این سازمان بر اساس اهداف از پیش تعیی 

D1

یکی از راهبردهای اساسی این سازمان ،توجه به نوآوری است.

D2
D3

نشده انجام
ارزیابی عملکرد کارکنان بهطور مستمر و با توجه به استانداردهای از قبل تدوی 

D4

یشود.
پاداش و حقوق کارکنان بر اساس عملکرد آنان پرداخت م 

D5

یپذیرد.
م 
یگیرد.
آموزش بهعنوان راهبردی برای توسعه مورد استفاده مداوم قرار م 
یباشد.
تجهیزات متناسب با عصر فناوری اطالعات در این سازمان موجود م 
شبکههای اجتماعی در بین کارکنان بهطور رسمی ایجاد شده است.
زیرساختهای فناورانه در این سازمان در جهت تسهیل کار کارکنان بهروز میگردد.
آموزشهای استفاده از ابزار فناورانه در این سازمان برای کارکنان در نظر گرفته میشود.
یگیرد.
یهای نوین صورت م 
ذخیره اطالعات در این سازمان با استفاده از فناور 
یپذیرد.
تبدیل اطالعات در این سازمان با استفاده از ابزار فناورانه انجام م 
یشود.
یهای نوین انجام م 
در این سازمان پردازش اطالعات نیز توسط فناور 
یگردد.
استفاده از اتوماسیون اداری بهعنوان یک اقدام روتین در مناسبات سازمانی اجرا م 
یگیرد.
انتقال اطالعات توسط فناوریهای نوین بین واحدهای کاری انجام م 
در این سازمان گروه پشتیبانی از تجهیزات فناوری اطالعات مستقر است.
استفاده از فناوری اطالعات همواره مورد ارزیابی قرار میگیرد.
یپذیرد.
شهای اداری توسط سیستم بهروز وابسته به فناوریهای نوین انجام م 
گزار 
فرهنگ سازمانی

C2

تگذاری استانها در این سازمان به درستی انجام
واگذاری تصمیمات به شوراها و واحدهای سیاس 

یپذیرد.
حفظ افراد داخل سازمان با توجه به عملکرد و بر اساس راهبردهای نوین آموزشی انجام م 

فناوری سازمانی

C1

C6

یگیرد.
م 
رفتاری

B5

تغییرات بر اساس تغییرات محیطی تنها با رجوع به اهداف از قبل تدوین شده و با نظر مدیران انجام

مگیری در این سازمان ،قسمت باالی سلسله مراتب سازمان یعنی مدیریت است.
مرکز ثقل تصمی 

استراتژی سازمانی

B4
B6

یپذیرد.
م 
تمرکز سازمانی
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فشده توسط مدیران ارشد موجب توسعه منابع انسانی در
نگرشها ،ارزشها و باورهای تعری 
سازمان شده است.
یادگیری ،بهعنوان یک فرهنگ در بین اعضای این سازمان نهادینه شده است.

D6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
F1
F2

تهای فرهنگی بر اساس الگوی ایرانی اسالمی پذیرفته
کارکنان سازمان تالش میکنند تا اولوی 

F3

شهای فرهنگی پذیرفته شده انجام میگیرد.
کارهای محوله در این سازمان بر اساس توجه به ارز 

F4

شده در جامعه ترسیم و اجرا شوند.
در این سازمان بهمنظور برنامهریزی فرهنگی به تغییرات محیطی توجه میشود.
شهای فرهنگی تشویق
در این سازمان ،کارکنان به ارائه ایدههای جدید برای نهادینهکردن ارز 
یشوند.
م 

F5
F6
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یکنند که برای ارائه خدمات به مشتریات و
مدیران این سازمان همواره این شعار را حمایت م 

مشتریان

یکنند.
ارباب رجوعان تالش م 

G2

در این سازمان ،تکریم ارباب رجوع بهعنوان هدف اصلی مد نظر است.
کارکنان این سازمان در معرفی خدمات مجموعه به مشتریان مجدانه تالش مینمایند.
انتقادات و پیشنهادات مشتریان در این سازمان مورد تحلیل و مد نظر مدیران قرار میگیرد.
یآید.
از میزان رضایتمندی مشتریان این سازمان ،ارزیابی به عمل م 
همواره موقعیت این سازمان در مقایسه با رقبا ،توسط مشاورین مدیریت مورد ارزشیابی قرار
یگیرد.
م 

G4
G5
H1

وجود مدیریت قوی (رهبری) باعث ایجاد مزیت رقابتی این سازمان نسبت به سازمانهای دیگر

H2

حذف بروکراسی اداری و کاغذبازی موجب ایجاد مزیت رقابتی ویژهای در این سازمان شده

H3

تپذیری استفاده
یهای رقابتی به روز و کارآمد در حل مسائل سازمانی و رقاب 
مدیریت از استراتژ 

H4

شده است.
است.
یکند.
م 
قوانین آموزش و

یدارد.
فگذاری کرده و گام برم 
این سازمان همواره با توجه به سند چشمانداز و سند تحول هد 

پرورش و آموزش

مدیران این سازمان توجه به قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات آموزشی را به کارکنان گوشزد

عالی

G3

G6

یکند.
مدیریت این سازمان اعتماد ارباب رجوع را به خود جلب م 
رقبا

G1

میکنند.
میزان توجه به قوانین و مقررات اموزشی همواره مورد سنجش و ارزشیابی قرار میگیرد.
اهداف تدوینشده توسط سازمانهای آموزشی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی بهعنوان

I1
I2
I3
I4

نقشه راه در اختیار کارکنان و مدیران سازمان قرار گرفته است.

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی در
سازمان سما در جدول  3قابل مشاهده است.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی در سازمان
سما

ابعاد

مولفهها

تعداد گویهها

بعد ساختاری

پیچیدگی سازمانی

7

0/ 68

رسمیت سازمانی

7

0/ 73

تمرکز سازمانی

6

0/ 55

استراتژی سازمانی

6

0/ 60

فرهنگ سازمانی

6

0/ 59

مشتریان

6

0/ 54

رقبا

4

0/ 66

قوانین آموزش و پرورش و آموزش عالی

4

0/ 52

بعد رفتاری

فناوری سازمانی
بعد زمینهای

12

بار عاملی

0/17

کتر از
با توجه به اینکه بار عاملی همه مولفهها باالتر از  0/ 50است ،لذا همه آنها در سطح کوچ 
 0/ 05معنادار و همه آنها جزء عوامل سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی در سازمان سما هستند.
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بنابراین مدل نهایی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی در سازمان سما در نمودار  1قابل
مشاهده است.

نمودار  .1مدل نهایی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی در سازمان سما

بحث و نتیجهگیری
یکند و اقتصاد جهانی با فشارهای
تغییرات سریع محیطی حیات بسیاری از سازمانها را تهدید م 
گهای جهانی
یشود .رسانههای جدید ،فناوری اطالعات ،فرهن 
اقتصاد منطقهای به جلو رانده م 
مصرفکننده و ظهور استانداردهای جهانی تغییرات تاثیرگذاری محیطی هستند که در
سازمانهای امروزی وجود دارند .بنابراین توانایی سازمانها برای تطابق با تغییرات محیطی و در
در نتیجه بقای آنها مؤثر است .از همین رو توانمندسازی باید مهمترین مساله سازمان در نظر
یرسد که این مهم موجبات توسعه منابع انسانی را فراهم میکند .همچنین
گرفته شود و به نظر م 
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شهای محیطی عصر حاضر سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار
چال 
کرده است .در این میان توسعه منابع انسانی بهعنوان عامل نجاتبخش و ابزاری شناخته شده
ظهور کرده است و به یکی از داغترین مباحث روز تبدیل شده که میتواند موفقیت سازمان را
تضمین کند .در نتیجه هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در
سازمان سما بود.
نتایج نشان داد که عوامل سازمانی مؤثر در توسعه منابع انسانی سازمان سما در بعد ساختاری
شامل پیچیدگی سازمانی ،رسمیت سازمانی و تمرکز سازمانی و در بعد رفتاری شامل استراتژی
سازمانی ،فناوری سازمانی و فرهنگ سازمانی و در بعد زمینهای شامل مشتریان ،رقبا و قوانین
مج ه ت
شهای قبلی ه 
آموزش و پرورش و آموزش عالی بود .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوه 
بود .بتیس (  ) 2014عوامل مؤثر در بهبود منابع انسانی را تعیین دقیق ،شفاف و همراه با اجماع
اهداف اساسی معرفی کرد .بیک و کیم (  ) 2014عوامل حیاتی موفقیت توسعه منابع انسانی را
کسب حمایت و مشروعیت از درون بخش و در نظر گرفتن منافع متعدد گروههای مختلف در
برنامهها نام برد .کروس و همکاران (  ) 2011بهرهگیری از راهنمایی خبرگان در برنامهها ،ایجاد
شهای
محیطهای حامی یادگیری و آموزش ،حمایت مدیریت از برنامهها ،مشارکت سایر بخ 
جامعه در برنامهها و داشتن نگرش مثبت به برنامهها را عوامل مؤثر در توسعه منابع انسانی نامید.
فیلیپس و فیلیپس (  ) 2007گزارش کردند که عوامل متعددی از جمله توجه به نیازهای واقعی
تهای توسعه منابع انسانی ،ایجاد انگیزه برای
نیروی انسانی ،مشارکت فعال کارکنان در فعالی 
تها در قبال توسعه
تها ،غلبه بر مقاوم 
تهای بهسازی ،انتظارات مؤثر از فعالی 
مشارکت در فعالی 
منابع انسانی ،تعهد و مشارکت مدیران ،ارائه بازخورد و برقراری ارتباط مؤثر بر اثربخشی توسعه
تهای سازمانی مؤثر هستند .عالوه بر آن سیدعباسزاده و
منابع انسانی در راستای تحقق سیاس 
همکاران ( ) 97 31به این نتیجه رسیدند که عوامل سازمانی و فرایند مدیریت دانش بر فرایند
مدیریت دانش تأثیر مستقیم و معنادار داشتند و عوامل سازمانی شامل فرهنگ ،ساختار و
یآبادی ( ) 96 31ضمن پژوهشی گزارش کردند که برای
تکنولوژی است .حسینیان و عیس 
شها ،خطمشی،
یتوان به چشمانداز ،مأموریت ،ارز 
توانمندسازی منابع انسانی در بعد راهبردی م 
یتوان به عملیاتی و ساختاری و در بعد فردی
ذینفعان ،کارکنان و فرایندها و در بعد سازمانی م 
یتوان به مسیر شغلی و توسعه فردی اشاره کرد .سلطانی و سلیمانتبار ( ) 94 31ضمن پژوهشی به
م 
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تافزایی ،برنامهریزیهای
این نتیجه رسیدند که در بعد ساختاری عوامل برخورداری از بصیر 
آموزشی با نگاه به آینده و چندمنظورگی نظام آموزشی ،در بعد رفتاری عوامل برخورداری از
استادان آماده عمل ،انقالبی و با ایمان و برخورداری از کارکنان خودکارآمد و در بعد زمینهای
عوامل حمایت قانونی از نظام آموزشی ،حمایت از فرهنگ خالقیت و تشویق ایدهها و نظرات
خالق موثرترین عوامل بر توسعه منابع انسانی بودند .همچنین اصغری صارم و مرکزی مقدم
( 9 ) 94 31عامل موفقیت توسعه منابع انسانی را بهترتیب شامل آیندهگرایان تحولخواه ،طرفداران
صگرایان مدافع استخدام اثربخش ،طرفداران نظام شغلی ،طرفداران ثبات در
انگیزش ،تخص 
کزنی و نظام عملکرد ،طرفداران اخالق و بهبود
شایستهساالری ،تحول در ساختار ،مدافعان مح 
کیفیت زندگی کاری معرفی کردند.
یکی از عوامل سازمانی تاثیرگذار دیگر در توسعه منابع انسانی در سازمان سما ،عامل ساختاری
است .هدف توسعه منابع سازمانی تمرکز بر منابعی است که انسانها به عاملهای دخیل در
یافزایند .دو مقوله اصلی در توسعه منابع انسانی عبارتند از یادگیری فردی و سازمانی و
موفقیت م 
عملکرد فردی و سازمانی .گرچه بری افراد یادگیری و عملکرد را همچون دو جایگزین و یا دو
یگیرند .بنابراین
یبینند ،اما این دو را بهعنوان دو همتا جهت رسیدن به موفقیت در نظر م 
رقیب م 
یتوان به گستره یادگیری و عملکرد
تها و نتیجههای توسعه منابع انسانی را م 
ارزیابی موفقی 
یتوان نتیجه گرفت عواملی که بر توسعه منابع سازمانی تأثیر
تقسیم کرد .بر این اساس م 
یگذارند ،البته با توجه به عوامل سازمانی باید بر یادگیری کارکنان و عملکرد آنان نیز مؤثر
م 
باشند .در پژوهش حاضر نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که عوامل ساختاری ،رفتاری و
زمینهای از عوامل تاثیرگذار بر توسعه منابع انسانی سازمان سما است .از این رو باید به عوامل
ذکر شده به تفکیک پرداخته شود تا مشخص شود که چه مولفههایی بر توسعه منابع انسانی این
سازمان مؤثر هستند .سازمان سما مانند بسیاری از سازمانهای دیگر در کشور دارای پیچیدگی
است .در این سازمان واحدها و دوایر مختلف به صورت تخصصی مشغول به کار هستند و
یتوان گفت که از سیستم
یباشد .یعنی م 
قدرت به صورت سلسله مراتبی از باال به پایین م 
یکند .این سیستم ایجاب مینماید تا سازمان و دوایر کاری آن نسبت به
بروکراسی تبعیت م 
تغییرات محیط واکنش نشان بدهند ،اما نتوانند به پویایی سیستمهای بروکراسی عمل نمایند .از
طرف دیگر از آنجا که شرح شغل در این سازمان مشخص است ،لذا سازمان دارای رسمیت باال
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یباشد .میزان رسمیت نیز یکی دیگر از عواملی است
ًال ارتباطات به صورت افقی نم 
است و معمو ًال
یگذارد .هر چه میزان تعامل و ارتباطات باز بین
که بر توسعه منابع انسانی در سازمان سما تأثیر م 
کارکنان فراهم شود سازمان از رسمیت کمتری برخوردار است ،لذا توسعه منابع انسانی به
مگیری در سازمان سما در نقطه باال و در مقام
یپذیرد .همچنین میزان ثقل تصمی 
سهولت انجام م 
مدیر ارشد است .بدین معنی که در این سازمان نیز مانند سازمانهای دیگر تصمیمگیری به
یگردد .این موضوع میزان تمرکز را در این سازمان
صورت عمودی و از باال به پایین اتخاذ م 
نشان میدهد .هر چقدر تمرکز در این سازمان بیشتر باشد ،توسعه منابع انسانی کندتر صورت
یگردد .با توجه به مطالب عنوان شده باید گفت که توسعه منابع انسانی در سازمان سما دو بعد
م 
یگیرد .این دو بعد تحت تأثیر میزان رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی
یادگیری و عملکرد را دربرم 
یتوان گفت با توجه به اینکه
ییابد .در مورد سازمان سما م 
در سازمان افزایش و یا کاهش م 
فرهنگ بروکراسی در اکثر سازمانهای ایران از جمله این سازمان حکم فرماست ،توسعه عوامل
یگردد.
ساختاری موجود باعث کند پیش رفتن روند توسعه منابع انسانی م 
یکی دیگر از عوامل سازمانی تاثیرگذار در توسعه منابع انسانی در سازمان سما ،عامل رفتاری
است .این عوامل شامل استراتژیهای سازمانی ،فرهنگ سازمانی و میزان استفاده از فناوری
نشده
ًال بر اساس اهداف از پیش تعیی 
یباشد .در سازمان سما استخدام کارکنان معمو ًال
سازمانی م 
یهای سازمانی خود
یشود .این سازمان نوآوری ،عدالت و آموزش را بهعنوان استراتژ 
انجام م 
یهای درونی و
یها پایبند است ،ارزشیاب 
هدف قرار داده است ،اما اینکه تا چه حد به این استراتژ 
نشده
یهای پایهای و اهداف از پیش تعیی 
یطلبد ،ولی آنچه مسلم است استراتژ 
بیرونی زیادی را م 
در این سازمان بر اساس نوآوری و خالقیت کارکنان با توجه به تغییرات محیطی است و آموزش
کارکنان برای تطبیق با شرایط پیش رو مد نظر قرار گرفته است .این امور منجر به توسعه منابع
یگردد .عالوه بر آن کارکنان این سازمان از فناوری اطالعات استفاده
انسانی در سازمان سما م 
یکنند و اتوماسیون اداری در تمام سازمان حکم فرماست .ضمن اینکه با استفاده از شبکههای
م 
اجتماعی کارکنان با یکدیگر در ارتباط هستند .این موضوع میزان استفاده از فناوری را در این
یهای
یکنیم و سرعت فناور 
یدهد که با توجه به عصری که در آن زندگی م 
سازمان نشان م 
یآورد.
بناپذیر است و موجبات توسعه انسانی را فراهم م 
نوین اطالعاتی و ارتباطی ،امری اجتنا 
تهای مدیران ارشد موجب توسعه منابع انسانی در این
شها ،باورها و حمای 
از طرف دیگر ارز 

نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی  /...خورشیدی و همکاران

731

یگردد .این عوامل تحت قالب فرهنگ سازمانی بهعنوان اصلی پذیرفتهشده برای تمام
سازمان م 
شها هستند.
یشود و کارکنان همواره ملزم به حمایت از این ارز 
اعضای سازمان تلقی م 
قمداری را ترویج
نهادینهکردن الگوی ایرانی اسالمی که در کنار کسب دانش و تجربه ،اخال 
یباشد.
یدهد ،عامل فرهنگی تاثیرگذار بر توسعه منابع انسانی در سازمان سما م 
م 
یکی دیگر از عوامل سازمانی تاثیرگذار در توسعه منابع انسانی در سازمان سما ،عامل زمینهای
است .عامل زمینهای شامل مولفههای مشتریان ،رقبا و قوانین آموزش و پرورش و آموزش عالی
است .مشتریمداری در هر سازمانی بهعنوان اصول اولیه و اساسی توسعه منابع انسانی محسوب
یشود و مؤلفه اصلی کیفیت جامع در آن سازمان است .مدیران ارشد سازمان سما باید رضایت
م 
مشتریان را سرلوحه کار خود قرار دهند و مقولهای به نام تکریم ارباب رجوع در تمام
یکند .تکریم ارباب رجوع
سازمانهای کشور وجود دارد .این مقوله در سازمان سما نیز صدق م 
به معنی فراهم آوردن انتظارات مشتریان و حفظ رضایت آنها است .با توجه به اینکه سازمان سما،
یگیرد ،لذا
شآموزان ،دانشجویان ،اساتید ،معاوانان و مدیران را دربرم 
ارباب رجوعانی مانند دان 
باید بتواند رضایت همه آنها را مدنظر قرار داده و روز به روز برای رضایت آنها تالش بیشتری
کند تا باعث افزایش توسعه منابع انسانی شود .مؤلفه دیگر رقبا است .در این سازمان مانند سایر
یشود .چون که حیات سازمان در
سازمانهای مدرن امروزی ،کسب مزیت رقابتی مهم قلمداد م 
شهای ویژه در
گرو این مهم است .سازمان سما الزم است با تشکیل واحدهای مختلف و آموز 
جهت کسب مزیت رقابتی کار کند و با فرستادن ارزیابانی به سازمانهای آموزش دیگر نحوه
یهای این
پاسخدهی و عملکرد و همچنین یادگیری آنها را مورد ارزیابی قرار دهد .بررس 
یدهد که مساله مذکور اخیر ًاًا در دستور کار مدیران ارشد سازمان قرار گرفته
پژوهش نشان م 
است .از طرف دیگر مدیریت این مجموعه سعی دارد با حذف بروکراسی مزیت ویژهای برای
این سازمان ایجاد کند که این کار بر عملکرد کارکنان و میزان یادگیری و در نهایت توسعه منابع
یگذارد .همچنین نباید از توجه به اسناد باالدستی
یکند و تأثیر بسزایی م 
انسانی کمک شایانی م 
و توجه به قوانین و مقررات غافل شد .سازمان سما از جمله سازمانهای آموزشی است که در
مانداز و سند تحول بنیادین توجه دارد و به کارکنان و مدیرا خود
هدفگذاری خود به سند چش 
یدهد .استفاده از قوانین باالدستی به منظور رسیدن
اجرای قوانین وضعشده را مورد تاکید قرار م 
یباشد.
به اهداف پیش رو ،جلوهای از توسعه منابع انسانی در سازمان سما م 
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یگردد برای کاهش میزان رسمیت در
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،در بعد ساختاری توصیه م 
یتوان برای هر
سازمان سما از مشارکت کارکنان دوایر مختلف استفاده گردد .بدین منظور م 
دایره و واحد شغلهایی را تعریف و از کارکنان آن واحد خواست تا جهت نوآوری در حل
مسائل واحد خویش اقدام نمایند .نکته دیگر اینکه بر اساس پویایی محیط ،کارگاههای آموزشی
سها از اساتید خبره و متخصص
برای آگاهسازی کارکنان در سازمان برگزار گردد و در این کال 
استفاده شود .در زمینه رفتاری پیشنهاد میشود که استخدام کارکنان بر اساس اهداف از پیش
تعیینشده سازمانی باشد و حفظ افراد داخل سازمان با توجه به عملکرد و بر اساس راهبردهای
نوین آموزشی و نوآوری صورت پذیرد .همچنین ارزیابی عملکرد کارکنان به طور مستمر و با
توجه به استانداردهای از قبل تدوینشده انجام شود .عالوه بر آن در بعد زمینهای توصیه میگردد
که مدیران حمایت از مشتریان و ارباب رجوعان را در قالب برنامههای عملی و کاربردی به اجرا
درآورند و مرتب ًاًا برای کسب نتایج بهتر از اجرای این برنامهها ارزیابی به عمل آورند و جهت
شآموز و دانشجو و جلب رضایت بیشتر ارباب رجوعهای این سازمان ،تیمهای
جذب بیشتر دان 
تخصصی و بازاریابی و جذب با حضور افراد متخصص در حیطههای اقتصادی ،آموزشی و
تهای آنها در قالب برنامههای کوتاهمدت و
بازاریابی حرفهای تشکیل گردد و بازخورد فعالی 
بلندمدت مورد بررسی ،تحلیل و در صورت لزوم تجدیدنظر قرار گیرد.
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