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استاندارد ISO34000

چکيده

هدف پژوهش شناسا يي مولفههاي جامع منابع انساني بر اساس استاندارد  ISO34000بود .پژوهش از نظر هدف
کاربردی به صورت کیفی و با شیوه گراندد تئوری اجرا شد .جامعه پژوهش روساي شرکت برق بودند که تعداد 81
نفر با توجه به اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .الگوي علمي اين پژوهش براساس
يباشد و درنهايت با
مصاحبه کيفي صورت گرفته و روش نمونهگيري به دو صورت هدفمند و گلولهي برفي م 
مراجعه به خبرگان 81 ،مصاحبه کيفي صورت گرفت و با استفاده از تکنيک گرندد تئوري به شناسا يي مولفههاي
جامع منابع انساني مبتني بر استاندارد  00043پرداخته شده ،ضرورت هر يک از مولفههاي مدل استخراج شده براي
شناسا يي شاخص هاي جامع منابع انساني مبتني بر استاندارد  00043بررسي گرديده ،پژوهش با روش کدگذاري در
سه مرحله باز ،محوري و انتخابي تحليل شد .نتايج نشان داد كه مجموع تعداد گرهها كدهاي بدون تكرار 374
مورد بوده كه بر اساس تشابهات مفهومي تر يك ب و  294گره (كد هاي مشترك) استخراج شد كه بر اساس شهود
و درك پژوهشگران از موضوع مورد بررسي و با توجه به وجه اشتراك آن ها در قالب  4مولفه اصلي مولفههاي
مديريت ،شفافيت ،قابليت پيشبيني ،بهينه ،و  17مولفه فرعي در قالب گره درختي دستهبندي شدند .در ادامه مولفه
فرعي و اصلي تش يك ل دهنده پيرامون مديريت جامع منابع انساني مبتني بر استاندارد  00430بيان شده اند.
کليد واژهها :استاندارد  ، 34000ایزو ،منابع انساني.
دریافت مقاله8931 /5/ 30 :

پذیرش مقاله8931/7/9 :

 - 1دانشجوي دکتراي مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ايران
 - 2دکتراي مديريت آموزش عالي و استاد گروه علوم تربيتي ،دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول)

d.ghoroneh@gmail.com
3
 استاديار گروه علوم تربيتي واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نيشابور ،ايران4

 -استاديار گروه علوم تربيتي واحد بردسکن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بردسکن ،ايران
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مقدمه

شترين عامل توليد و مهمترين سرمايه هر سازمان
امروزه در بين منابع سازماني ،منابع انساني با ارز 
به شمار مي آيد ،به عبارت ديگر منابع انساني هر سازمان منبع اصلي زاينده مزيت رقابتي و
تهاي اساسي هر سازمان است ،در نتيجه يکي از عمده ترين الگوهاي جامع
ايجادکننده قابلي 
منابع انساني ،برنامه ريزي در جهت ارائه الگو يي مناسب جهت برنامه ريزي منابع انساني است.
استاندارد که به قول جيمز واکر 1در سال هاي اخير به عنوان ابزاري است که به طور مستقيم

اهداف و استراتژي هاي سازماني را به اهداف و برنامههاي منابع انساني مورد نظر متصل مي
سازد(بيک زاده و سيدمفيد )5 :39 13 ،بررسي فراز و فرودهاي توسعه منابع انساني نشان مي دهد
که امروزه نقش و اهميت نيروي انساني در رشد و توسعه سازمان ها بيش از پيش نمايان گشته
است .از اين رو در عصر جديد به انسان در مديريت به عنوان سرمايه اي بي پايان و با ارزش مي
نگرند .امروزه قدرت کشورها بر اساس سرمايه انساني خالق کارآمد سنجيده مي شود ،بنابراين
کشورها بايد بهترين برنامه ريزي را براي بهترين سرمايه خود داشته باشند .در حقيقت موفقيت هر
سازمان در گرو واحدهاي منابع انساني آن سازمان است و آنچه باعث بهينه شدن منابع انساني مي
شود ارائه الگو يي جامع براي اين واحد سازماني مي باشد.رقابت در صحنه ملي و جهاني روز به
روز شديدتر ميشود و سازمانها در دنياي متحول امروزي در دو جبهه بايد بجنگند .در يک جبهه
بايد محصوالت (توليدات و خدمات) رقابتي ارائه کنند و در جبهه ديگر بايد منابع انساني زبده
اي را در جنگ استعدادها ،شکار کرده تا بتوانند محصوالت رقابتي توليد کنند .از يک طرف هر
قدر دنياي کسب و کار گسترش مي يابد ،رقابت براي جذب منابع انساني نخبه فشرده تر مي
شود ،از طرف ديگر هر قدر دانش و تکنولوژي سازمان پيچيده تر و پيشرفته تر مي شود ،جذب
منابع انساني و بويژه دانشوران اهميت بيشتري مي يابد .به طور کلي مي توان اينگونه نتيجه گرفت
که براي اينکه بتوان در صحنه رقابت با بقيه سازمانها موفق شد بايد در صحنه جذب ،توسعه
انگيزش ،و نگهداري منابع انساني تالش کرد .بدين منظورسازمانها از تکنيک هاي متفاوتي
استفاده مي کنند تا در راستاي استراتژيهاي سازمان ،منابع انساني خود را هدايت کنند (قلي پور و
محمداسماعيلي ) 27 :5931 ،تکنيک هاي متفاوت تعالي سازماني ،کارا يي

خود را دارند.

james walker
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کوچک سازي ،بازارا يي و مهندسي ساختار سازماني ،مهندسي مجدد فرايندها ،مديريت دانش،
برنامههاي مشارکت کارکنان ،برنامههاي ارتباط با مشتري ،برنامههاي تسهيم سود ،آموزش،
مديريت عملکرد ،فرايند بازخور ،طراحي شغل ،گردش شغلي ،کار تيمي ،کار انعطاف پذير،
تسهيم شغل ،تنوع آموزي ،منتورينگ ،حسابرسي منابع انساني ،طراحي سيستمهاي انگيزشي،
تدوين شرح شغل و شرايط احراز ،سيستم رشد و ارتقاء ،برنامههاي ايمني ،امنيت و بهداشت،
محيط و ارگونومي همگي از تکنيک ها و روشها يي هستند که براي اثر بخشي مديريت منابع
انساني به کار مي روند(شورين االحسيني و فوالدي پناه ) 20 :39 13 ،ولي يکي از نقاط ضعف
سازمانها در اين زمينه عدم بهره گيري از يک مدل يکپارچه و منسجم براي به کار بردن اين
تکنيکها و سيستمها است .استاندارد  00043براي پاسخگو يي به اين مساله ايجاد شده است تا
بتواند به طور يکپارچه و منسجم همه فرايندهاي منابع انساني را آسيب شناسي و اثر بخشي آنها را
ارزيابي و سازمانها را در جهت ايجاد آنها ياري کند .بر اساس استاندارد  00043مي توان
وضعيت موجود مديريت منابع انساني و شرکت را بررسي و پروژهها و اقدامات بهبود و توسعه
آنها را فراهم کرد و يک فرهنگ تعالي و کمال را در سازمان ايجاد نمود .شايان ذکر است که
مدل سرمايه گذاري انساني ،ابزار پيمايش فرايندها ،ارائه شده توسط شرکت فيليپس و مدل بلوغ
تهاي انساني (بقا) ،ايزو ( 0018 1در خصوص شايستگي ها و مشارکت) که شرکتهاي
قابلي 
بزرگي همچون آي بي ام ،شل ،اگزان موبيل ،جنرال موتورز ،بوئينگ و اريکسون 1از انها

استفاده کرده و نتايج بسيار جالبي گرفته اند نيز در استاندار  00043گنجانده شده است(کفاش،
حیدری)0 5:139 4 ،جهت سنجش سطح بلوغ فرايندهاي منابع انساني از استاندارد  00043استفاده
مي شود .هدف از آن بررسي نظاممند ،جامع و يکپارچه سيستم منابع انساني با رويکرد علمي
است .استاندارد  00043از جمله استاندارد ها يي است که اخيرا مورد استفاده شرکتها به منظور
ارزيابي و ارتقاء سيستم منابع انساني قرار گرفته است .ويژگيهاي خاص استاندارد و سلسله مراتبي
بودن آن و نيز تعريف دقيق اقدامات و توانمنديها يي که شرکتها در هر سطح براي اجرا و ارتقاء
سيستم منابع انساني بدان نيازمندند از جمله مهم ترين ويژگي هاي اين استاندارد است .استاندارد
 00043داراي پنج سطح بلوغ (مقدمه ،بهینه ،پیشرفته ،مقدماتی ،صفر) است که اين مراحل

IBM, Shell, Exxon Mobil, General Motors, Boeing and Ericsson
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پايههاي متوالي و مستمر براي بهبود استعدادها ،توسعه منابع انساني اثر بخش ،و مديريت موفق
سرمايههاي انساني سازمان مي باشد و سازمان را براي نيل به استراتژيها ياري مي کند(محمودي،
پوررضا ،تربتي ) 90 :39 13 ،هر سطح بلوغ يک مرحله تکاملي است که سطحي از قابليتها را براي
بهبود منابع انساني سازمان ايجاد و نهادينه مي کند .هر مرحله بلوغ از چندين شاخص و فرايند
تشکيل ميشود .هر فرايند شامل مجموعه اي از اهداف است که اگر برآورده شوند ،ميتواند بر
منابع انساني اثر مورد نظر گذاشته و شاخص هاي انساني ( نتايج و نگرشهاي منابع انساني) حاصل
شود .فرايندها هم قابليتهاي مورد نياز براي کسب بلوغ در يک مرحله و هم اقدامات مورد نياز
بهبود قابليتها مورد توجه قرار مي دهند .وقتي اهداف همه فرايندها در يک سطح بلوغ برآورده

شود ،سازمان آن سطح بلوغ را کسب کرده و وارد سطح جديدي از قابليتهاي منابع انساني مي-
شود .استاندارد  00043عالوه بر  20فرايند منابع انساني که  20000امتياز دارد ،شامل  21متغير در
حوزه شاخص هاي انساني (نتايج و نگرشهاي منابع انساني ،است که  00041امتياز دارد و در 5
سطح بلوغ وضعيت سازمان را ارزيابي کرده و تعالي مي بخشد بطور معمول همه مديران

مکانيسمهاي متعددي را جهت بهبود کارآ يي داخلي و مواجه شدن با چالشهاي موثر و متعدد در
رقابت تجاري در اختيار دارند ،اما در اصل دو عامل عمده و اساسي (مشتريان و کارکنان) وجود
دارد که تاثير فراواني در فضاي رقابت براي سازمانها ايجاد ميکنند و در هر سازماني اين باور
وجود دارد که تحقق اهداف عالي سازمان در گرو برخورداري از منابع انساني کارآمد و بهرهور
است .منابع انساني مهمترين عامل تامين کيفيت جامع و بهره وري در سازمانها و نهايتا زير بناي
اصلي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در هر کشوري مي باشد کيفيت کار کارمندان،
چگونگي همکاري و ياري آنها و زمينههاي مشترك تصميمگيري عوامل برتري و رقابتپذيري
سازمان هستند (صداقت ) 20 :49 13 ،لذا تمام سازمانها براي سازگاري با تغ يي رات محيطي الزم
است به طور مداوم نسبت به توسعه و بهسازي نيروي انساني ،تجهيزات ،فناوري ،قوانين و
مقررات و فرهنگ سازمان اقدام کنند.در شرکتهاي توزيع برق عواملي همچون قانون استقالل
شرکتهاي توزيع ،تاکيد بر برون سپاري فعاليتها از سوي شرکت توانير ،تغ يي ر در ويرايشهاي
استانداردهاي نيروي انساني اهميت موضوع و لزوم بازنگري در فرايندها را ايجاب می نماید.
البته باید خاطر نشان ساخت که موفقیت استاندارد  00043در گرو اعتقاد و حمایت همه جانبه
مدیران ارشد است.استاندارد  00043منابع انسانی ،نگاه جامع به همه فعالیتهای منابع انسانی است.
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این استاندارد به سازمانها کمک می کند تا سیستمی یکپارچه از اقدامات برای تحقق اهداف
منابع انسانی و چارچوبی برای پیاده سازی این اقدامات ایجاد کنند .چنین اقداماتی امکان
مدیریت موثر سرمایههای انسانی برای سازمانها را فراهم می کنند.هر کدام از سطوح استاندارد
 ،00043پنج فرایند را در بر می گیرند .هر فرایند شامل مجموعه ای از اقدامات مرتبط با هم در
باره مدیریت منابع انسانی (اقداماتی مانند جذب ،حقوق و مزایا و توسعه منابع انسانی است که
زمانیکه با هم انجام شوند ،مجموعه ای از اهداف را محقق می کنند که برای ارتقای شایستگی
های منابع انسانی مهم هستند .هر کدام از این فرایند ها خرده سیستمی از سیستم یکپارچه
مدیریت منابع انسانی هستند که وقتی به طور نظام یافته پیاده شوند .قابلیت سازمان برای مدیریت

موثر منابع انسانی را بهبود می بخشد بر پايه نکات ياد شده اين مقاله به دنبال آن است که با بهره-
گيري از نظر خبرگان علمي به شناسا يي
ISO34000

مولفههاي جامع منابع انساني بر اساس استاندارد

در شرکت توزيع برق استان خراسان رضوي بپردازد.بنابراين ،الزم است دربارهي

مجموعه اي از عوامل مورد ارزيابي توافق حاصل شود و مشخص گردد که مؤلفههاي الزم
جهت دستيابي به اين مولفهها (الزامات) چيست؟
استاندارد  00043منابع انساني ابزار ارزيابي و آسيب شناسي فرايندها و نتايج منابع انساني است.
تهاي منابع انساني
در اين استاندارد ،مدل فيليپس ،مدل بلوغ قابلي 

)(PCMM

و مدل سرمايه

گذاري انساني گنجانده شده است .استاندارد  00043از جمله استانداردها يي است که اخيرا و از
سال  1 200به منظور ارزيابي و ارتقاي سيستم منابع انساني مورد استفاده قرار گرفته است(.قلي
پور) 35 : 25 :5931 ،
با توجه به مطالب بيان شده تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه ،کثيري و کمال زاده ( )5931به

بررسي عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني بر اساس مدل هرسي و گلداسميت( 1مدل
آچيو) پرداختند از مهمترين پيشنهادهاي ارائه شده مي توان به استفاده مديران از تدابيرمناسب و
شايسته جهت افزايش توانا يي  ،انگيزش ،حمايت كاركنان و ايجاد كي

فضاي مشاركتي

درسازمان و ارزيابي كاركنان به صورت واقعي نام برد .باقري و صفا يي ( )5931به بررسي برنامه
ريزي راهبردي منابع انساني بر مبناي الگوي

BSC

پرداخته است .براساس -نتايج تحقيق،

Hershey and Goldsmith
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هماهنگي راهبردي ميان راهبرد هاي منابع انساني و راهبرد هاي کالن سازمان اثر قابل توجهي بر

عملکرد سازمان خواهد داشت .چاينا ) 2016 (1به بررسي تأثير مديريت منابع انساني استراتژيک
بر عملکرد سازماني در دانشگاه اروپا پرداخته نتايج مصاحبه کيفي نشان مي دهد آنچه اهميت
دارد بخصوص در يک بازار رقابتي عملکرد سازمانهاست که از طريق شاخص هاي مختلفي
اندازه گيري مي شود يکي از آن شاخص ها منابع انساني است و داشتن الگوي جامع نيروي
انساني يک تضمين براي تداوم سازمان در بازار رقابتي است منابع انساني کليدي براي نگه داشتن
سازمان در بازار رقابتي است .اين منابع انساني بايد به طور مؤثر براي رسيدن به عملکرد مورد نياز

سازمان مديريت شود .بريتو و اولوریا ) 2016 (2به برسي رابطه بين مديريت منابع انساني و عملکرد

سازماني در کشور برزيل پرداختند در اين مقاله تحليل نظري و تجربي رابطه بين مديريت منابع
انساني و عملکرد سازماني ارائه شده است .نتايج نشان داد که کمبود مطالعات انجام شده در اين
زمينه زياد مي باشد توجه نکردن به نيروي انساني در سازماني يکي از مهمترين مشکالت سازمان
هاست که منجربه عملکرد ضعيف مي شود آلکوک و بورما ) 2014 ( 3به بررسي مديريت منابع

انساني و اهميت آن براي سازمانهاي امروزي پرداخته است نتایج نشان می دهد که مسائل مربوط
به مديريت منابع انساني در باالترين سطح در قرار دارد.

روش تحقیق

توجه به اينكه پژوهشگر در اين مطالعه به دنبال شناسا يي مولفههاي جامع منابع انساني بر اساس

استاندارد  ISO34000در شرکت توزيع برق استان خراسان رضوي بوده و نتايج آن بعد از اتمام
كار مي تواند در جامعه مورد نظر به كار گرفته شود .،همچنين با توجه به ماهيت دادهها از روش
گرندد تئوري (نظريه زمينه اي) استفاده شده است .مشاركت كنندگان اين پژوهش خبرگان
(مدیران اجرایی که در زمینه استاندارد فعالیت می کنند) شرکت برق استان خراسان رضوي
هستند و نمونه گيري به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظري ادامه داشته است .اشباع نظري
رو كي ردي است كه در پژوهش هاي يك في براي تع يي ن كفايت نمونه گيري استفاده مي شود .در
اين پژوهش ،نقطه اشباع دادهها تا جا يي ادامه يافت كه پژوهشگران با پرسيدن سؤال هاي مكرر

1

CANIA
Brito Renata Peregrino de, Oliveira Lucia Barbosa de
3
Zehra Alakoç Burma, PhD, Edu
2

121

شناسا يي مولفههاي جامع منابع انساني  /...دانایی و همکاران

متوجه شدند كه دادههاي جديد بينش تاره اي را آشكار نمي نمايند ،در نهايت پس از انجام 81
مصاحبه كه به طور ميانگين مدت زمان هر مصاحبه  45تا  60دقيقه بود ،اشباع دادهها حاصل
گرديد .در پژوهش حاضر از ابزار یادداشت برداری و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و در
ابتدا با اين سؤال باز مولفههاي جامع منابع انساني بر اساس استاندارد

ISO34000

داراي چه

ويژگي ها يي است؟ بحث شروع شده و در ادامه عوامل دروني و بيروني مورد پرسش قرار
گرفته است براي بررسي اعتبار دادهها اقداماتي صورت گرفت كه عبارت اند از )1 :بخشي از
يافتهها و مقولههاي نها يي شناسا يي شده در اختيار مشاركت كنندگان قرار گرفت تا برداشت و
تحليل پژوهشگر را بررسي نمايند )2 ،تحليل دادهها و نتايج آن در اختيار دو تن از متخصصان
قرار گرفت تا نظر تخصصي خود را در خصوص تحليل دادهها و نتايج بيان كنند )3 ،جهت
كسب اطمينان از كدگذار ي ها ،مقولههاي تش يك ل دهنده و نام گذاري ها توسط پژوهشگر اول
به وسيله پژوهشگر دوم مورد بازبيني قرار گرفت كه پايا يي بين آن دو  91درصد به دست آمد )4
به منظور افزايش تائيد يافتهها از مصاحبهها يادداشت برداري شد .تحليل دادههاي حاصل از
مصاحبهها با رو كي رد تحليل مولفه صورت گرفت .در استفاده از رو كي رد تحليل مولفه ،توجه به
دو نكته ضروري است )1 :نگارش ،بخش الينفك تحليل مولفه است نه بخشي كه در پايان
فرآيند مي انجام می شود ،بنابراين نگارش باید در گام نخست تحليل آغاز شده و در تمامي
فرآيند ادامه يابد )2 .بايد توجه داشت كه فرآيند تحليل مولفه كي
كي

فرآيند خطي ،شامل گذار از

مرحله به مرحله بعدي نيست بلكه فرآيند تحليل مولفه فرآيندي بازگشتي است كه مستلزم

حركت رو به جلو يا رو به عقب ميان مراحل مختلف تحليل است .به طوركلي فرآيند تحليل
مولفه شامل شش گام  )1آشنا يي با دادهها  )2استخراج كدهاي اوليه  )3جستجو مولفهها )4
بازبيني مولفهها  )5تعريف و نام گذاري مولفهها  )6تهيه گزارش است در اين پژوهش از روش
تحليل مولفه به اين صورت استفاده شد كه ابتدا با مرور متن مصاحبهها با توجه به هدف پژوهش
با كدگذاري شروع و كدهاي مشابه شناسا يي شدند و فرآيند شناسا يي رفت و برگشتي بود ،بدين
معنا كه ابتدا با بررسي ادبيات موضوع ،مفاهيم اوليه و كلي پيرامون مولفههاي جامع منابع انساني
بر اساس استاندارد  ISO34000استخراج و سپس با بررسي مصاحبهها و مطرح شدن مفاهيم جديد
و جزئي تر مجددًاًا به ادبيات مراجعه شد ،در ادامه بر اساس كدهاي مشابه ،كدهاي اوليه انتخاب
شدند و از درون كدهاي هر حوزه بر اساس شهود و درك پژوهشگران از موضوع مورد بررسي
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مولفههاي فرعي و تمهاي اصلي شناسا يي و دسته بندي شدند .در بخش کیفی جهت تجزیه و
تحلیل دادهها بر اساس تحلیل محتوا اقدام شد ابتدا نکات کلیدی مربوط به هر مصاحبه نیمه
ساختار یافته ،از طریق گوش دادن به مصاحبه ضبط شده و مطالعه یادداشت برداریهای حین
مصاحبه به صورت مکتوب عالمت گذاری شد ،سپس نکات کلیدی و اساسی از داخل مصاحبه
استخراج شد در ادامه با دستهبندی نکات کلیدی در قالب اصطالحات حرفه ای ،برچسب
گذاری الزم انجام شد و سپس اصطالحات برچسب گذاری شده هر مصاحبه شونده در قالب
جدول سازماندهی و بر اساس ارتباط و تناسب که با هم داشتند در قالب ابعاد و مولفهها دسته
بندی شدند.

يافتهها

نتايج نشان داد كه مجموع تعداد گرهها كدهاي بدون تكرار  374مورد بوده كه بر اساس تشابهات
مفهومي تر يك ب و  294گره (كد هاي مشترك) استخراج شد كه بر اساس شهود و درك پژوهشگران
از موضوع مورد بررسي و با توجه به وجه اشتراك آن ها در قالب  4مولفه اصلي مديريت ،شفافيت،

قابليت پيش بيني ،بهينه ،و  17مولفه فرعي در قالب گره درختي دسته بندي شدند جدول  1در ادامه
مولفه فرعي و اصلي تش يك ل دهنده عوامل جامع منابع انساني بر اساس استاندارد  ISO34000بيان شده

اند.

جدول  .1شناسا يي

مولفههاي جامع منابع انساني بر اساس استاندارد ISO34000

پديده محوري

مولفه اصلي

مولفه فرعي

مولفههاي مديريت

آموزش و توسعه
ايمني و بهداشت
روابط کار و کارکنان
مديريت عملکرد

استاندارد ISO34000

فرهنگ مشارکتي
شفافيت

کارتيمي
توسعه شايستگي
برنامه ريزي نيروي انساني
توسعه کارراهه شغلي
مديريت استعدادها

قابليت پيش بيني

جانشين پروري
مربي گري
توانمند سازي
پيشنهادات و نوآوري مستمر

بهينه

اخالق ،ارزشها و فرهنگ سازماني
تها
بهبود مستمر قابلي 
همسو يي عملکرد سازمان
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مولفه اول :مولفههاي مديريت :
اين مولفه به سازوكارها يي اشاره دارد كه به صورت مستقيم بر جامع منابع انساني بر اساس
استاندارد  00043تأثيرگذار است .در اين مولفه پس از تحليل مصاحبه بر اساس ميزان تشابه
مفهومي  85كد مشترك را تش يك ل دادند و از درون اين كدها  4مولفه فرعي آموزش و توسعه،
ايمني و بهداشت ،روابط کار و کارکنان ،مديريت عملکرد اقتباس شد.
مولفه فرعي اول :آموزش و توسعه
اين مولفه مبتني بر تأثير مستقيم شاخص هاي جامع منابع انساني مبتني بر استاندارد

ISO34000

است .در اين مولفه پس از تحليل مصاحبهها تعداد  23كد آموزش مطابق با اهداف و
نيازمنديهاي سازمان ،روشن بودن اهداف آموزشي ،ارائه راهکار جهت آموزش گيرندگان،
انتخاب روش مناسب آموزش و محتوا ،برنامه نيازمنديها ،مانند مدت ،تاريخ و مسايل مالي ،منابع،
مواد آموزشي و پرسنل ،معيارهاي ارزيابي خروجي آموزش ،اهداف و ضرورت آموزش
کارکنان ،داشتن مدير با تدبير  ,راهي به سوي آموزش کارآمد ،افزايش توانا يي و رشد فردي
کارکنان در جهت بهبود کارا يي و بهرهوري آنان ،آموزش مهارتهاي جديد به جاي مهارتهاي
منسوخ ،متناسب سازي دانش ،نگرش و مهارت افراد با شغل سازماني آنان ،ايجاد طرز فکر
صحيح نسبت به کار و سازمان و بهبود تعهد کارکنان نسبت به سازمان ،ايجاد سازمان يادگيرنده،
افزايش روحيه کارکنان ،ثبات نيروي کار ،افزايش رضايت شغلي و بهبود روابط با ارباب رجوع،
ايجاد آگاهي علمي و ارتقاي سطح اطالعات و دانش کارکنان ،ارتقاي قابليتها و توانا يي هاي
کارکنان و سازمانها ،ارتقاي سطح آگاهي اجتماعي کارکنان و سازمانها ،توسعه مهارتها و
توانا يي هاي انجام کار ،بهبود عملکرد ،به روز کردن اطالعات کارکنان ،ترفيع شغل و آماده سازي
براي ترفيع حل مسائل شناسا يي شدند.
مولفه فرعي دوم :ايمني و بهداشت
اين مولفه مبتني بر تأثير مستقيم شاخص ساختاري شرکت برق خراسان رضوي است .در اين
مولفه پس از تحليل مصاحبهها تعداد  14كد شناخت ابعاد توسعه بهداشت حرفهاي و ايمني و
ايمني محيط کار ،تع يي ن نقش مديريت در توسعه ( بهبود) بهداشت حرفه اي و ايمني ،معرفي
الگوي بهداشت حرفه اي و ايمني و عوامل موثر بر آن ،تع يي ن استراتژي بهداشت حرفه اي و
ايمني ،مفهوم شناسي مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني ،نقش مديريت در توسعه بهداشت
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حرفه اي و ايمني ،محيط متناسب با ماهيت و ميزان ريسکهاي بهداشتي ،ايمني سازمان ،تعهد به
بهبود مستمر ،تعهد به تبعيت از قوانين بهداشت حرفه اي و ايمني مرتبط و قابل اجرا ،تا از ارتباط
و تناسب آن با سازمان اطمينان حاصل شود و توانا يي تقسيم بندي ريسکها و شناسا يي خطراتي
را که باید توسط اقداماتي حذف و يا کنترل شوند داشته باشد .ورودي ها را براي تع يي ن نيازمندي
های سازمان شناسا يي نمايد وجود نيروي انساني سالم از نظر جسمي ،رواني مي تواند به عنوان
يک سرمايه آماده و بالقوه غني براي سازمان باشد ،شناسا يي شدند
مولفه فرعي سوم :روابط کار و کارکنان
اين مولفه مبتني بر شاخص درون سازماني شرکت برق است .در اين مولفه پس از تحليل
مصاحبهها تعداد  24كد شامل توجه جدي به افکار همه کارکنان در ايجاد حرکت ،اصالح و
جريان سازي سالم بدون در نظر گرفتن اميال و رويکردهاي سياسي مخرب ،ارائه مشاورههاي
تهاي غيرمسئوالنه
مؤثر به مديران ارشد سازمان ،دفاع از جايگاه روابط عمومي در مقابل دخال 
واحدها و افراد ،حفاظت از حريم سازمان در مقابل جوسازي ها ،خالف گو يي ها ،دروغ پردازي
ها ،تهديدها و تغ يي ر فرهنگ سازماني غلط ،ايجاد حسن رابطه بين کارکنان ،مشاوران و مديران
سازمان ،کمک در جذب استعدادهاي درخشان کارکنان يا به عبارتي ايجاد بستري مناسب در
جهت بالندگي انديشه کارکنان ،تقويت ارزش ها و ويژگي هاي مطلوب انساني ،معرفي
الگوهاي آموزشي مناسب درون سازماني و برون سازماني ،سازماندهي خبري سازمان (تالش
براي اطالع يابي و اطالع رساني به موقع با روش ها و ابزارهاي ارتباطي) ،تدوين نظام ارتباطي
منسجم و تبليغي شفاف و روشن ،.تغ يي ر نگرش مسئوالن نسبت به نقش روابط بين مدير و
کارکنان و اهميت آن ،جهت گيري و جهت دهي سازمان به سوي کارمند محوري ،همکاري
فعال و مستمر بين کارکنان ،تأکيد هماهنگ بر بهبود روابط درون سازماني و برون سازماني
تنظيم برنامه مدون و ساليانه براي عمل به شعائر و برگزاري مراسم مذهبي و غيره انعکاس انتقادها
و اخبار به صورت شفاف و عدم مميزي نمودن آن به مسئوالن و دريافت بازخورد آن جهت ارائه
به کارکنان .برگزاري جلسات داخلي بين کارکنان و مديران به صورت ماهيانه يا فصلي .تهيه
تهاي سازمان و نشر آن در رسانههاي گروهي .معرفي مطلوب
مقالههاي علمي در حوزه فعالي 
مقاالت و تحقيقات کارکنان در سطح سازمان .انعکاس تجربههاي موفق کارکنان سازمان .چاپ
بروشور پيامهاي آموزشي ،پژوهشي و ديگر فراوردههاي سازماني .تهيه فيلم براي معرفي سازمان،
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ايجاد برنامه نظامند همدردي با خانوادههاي سازمان بدون تبعيض قائل شدن .تهيه و تنظيم منشور
اخالقي روابط عمومي سازمان .شناسا يي شدند.
مولفه فرعي چهارم :مديريت عملکرد
اين مولفه مبتني بر شاخص عملکردي شرکت برق مي باشد .در اين مولفه پس از تحليل
مصاحبهها تعداد  24كد تع يي ن شده ميزان پذيرش مسئوليت در تمام جنبههاي سازمان؛ميزان
ارتباطات و درگيري آنها با مسائل و داشتن ادراکات دقيق؛ميزان دريافت اطالعات و بازخورد از
طرف کارکناني که به طور غيررسمي رهبري کارکنان را به عهده دارند.تحقق اهداف سازمان
بااستانداردهاي کمي و کيفي باال.ايجاد رضايت و تعهد کاري در کارکنان برنامه ريزي وظايف
و تع يي ن انتظارات ،نظارت مستمر بر عملکرد ،توسعه و گسترش عملکرد ،رتبه بندي دوره اي
عملکرد ،پاداش دادن به عملکرد خوب مي باشد .مدیریت عملکرد از چهار دیدگاه مورد بررسی
قرار گرفته که شامل موارد ذیل می باشد:
الف) از ديدگاه سازماني

وجود اهداف ،مقاصد و اولويتهاي سازماني واضح و مشخص .ايجاد موازنه بين فشارهاي كوتاه
مدت براي توليد و نياز بلند مدت رشد و توسعه حرفه اي كاركنان .ايجاد تعهد سازماني پايدار
جهت دادن پاداشهاي الزم به فعاليتهاي برتر در محل كار .برقراري نوعي تناسب بين فرهنگ
سازمان و خط مشيهاي ارزشيابي آن.
ب)از ديدگاه سرپرستان

ايجاد فضاي مناسب جهت برقراري ارتباط و گفتگوي صريح ،بي تكلف و دو جانبه بين

سرپرستان و كاركنان .تصميم گيري سرپرستان و كاركنان زير مجموعه به طور مشترك .اعتماد
متقابل و كافي بين سرپرستان و كاركنان زير مجموعه.
سرپرستان صرفًاًا به ابعاد منفي عملكرد كاركنان تأ يك د نمي كنند و جنبههاي مثبت عملكرد آنها
بيشتر مورد توجه مي باشد .سرپرستان عالقمند به تشريح نظام ارزشيابي و چگونگي اعمال آن
يباشند و در توضيح فرآيند مذكور جديت الزم را به عمل مي آورند .اعمال
براي كاركنان م 
يباشد كه اشراف
نظام ارزشيابي مديريت عملكرد بر عهده سرپرستان آماده و آگاه و جدي م 
كامل بر عملكرد واقعي كاركنان زير مجموعه خود را دارند.
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ج) از ديدگاه كاركنان

عملكردهاي كاركنان به طور كامل و به صورت ملموس ،واضح و روشن اندازه گيري و هدايت

يشوند .ارزشيابي عملكرد كاركنان باعث افزايش و تشويق رشد حرفه اي شده و انتقال فرهنگ
م 
آن را تسهيل مي نمايد .به كاركنان فرصت اظهار نظر در باره مسايل ،اهداف و برنامهها و
همچنين بحث و تبادل نظر درباره آنها داده ميشود تا در محيطي صميمي نظرات خود را به
سرپرست منتقل نمايند .كاركنان باز خورد كافي و مستمر را از طريق منابع مختلف (سرپرستان،
مشتريان ،همكاران و )...دريافت مي كنند تا از موقعيت خود در مورد عملكرد مورد انتظار
آگاهي كسب نمايند .خود ارزشيابي كاركنان بخشي از فرآيند باز خورد رسمي است.
پرداختهاي جبراني ،پاداشها و افزايش پرداختها هم بر مبناي عملكرد فردي و هم بر مبناي
يباشد ،شناسا يي شدند.
عملكرد گروهي م 
مولفههاي اصلي دوم :شفافيت

اين مولفه به سازوكارها يي اشاره دارد كه به صورت مستقيم بر الگوي جامع منابع انساني مبتني بر
استاندار ايزو  00043تأثيرگذار است .در اين مولفه پس از تحليل مصاحبهها بر اساس ميزان تشابه
مفهومي  73كد مشترك را تش يك ل دادند و از درون اين كدها  5مولفه فرعي اقتباس شد.
جدول  .2مولفههاي اصلي دوم :شفافيت

پديده محوري

مولفه

مولفه

اصلي

فرعي

مفاهيم

فرهنگ

مشارکت و آزادي عمل کارکنان در انجام کارها ،توجه به پيشنهادات کارکنان ،توجه به نيازهاي مشتري

مشارکتي

امکان ايجاد تغ يي رات ساختاري در سازمان
هدف مشخص و متعالي

شناسا يي
مولفههاي جامع
منابع انساني بر
استاندارد
00043

شفافيت

ساختار نتيجهمحور ،هر يک از اعضاي تيم ،مجموعه مهارتهاي الزم را براي دستيابي به اهداف تيم در اختيار
کارتيمي

يگرداند محيط مشارکتي :وجود تعهد
دارند .تعهد يکپارچه :تعهد ،دستيابي به اهداف سازماني را بسيار آسانتر م 
از جانب اعضاي تيم و يک رهبري خوب ،منجر به ايجاد يک تيم تعاملي به همراه محيط کاري با بهرهوري باال
تگيري کيفيت در موفقيت هر سازماني بسيار حياتي است.رهبري اصولي:
ميگردد.باالترين استانداردها :جه 
يتواند مسير تيم را به موفقيت منتهي کند .
يکند .رهبري توانمند م 
شيوه رهبري ،تعريف تيم را مشخص م 
مها مي بايست از اهداف شفاف و مشخصي برخوردار باشند .تا بر
بهکارگيري شيوههاي خالقانه ،خطرپذيري ،تي 
مها مي بايست از يک رهبري
اساس آن بتوانند ،فعاليتهاي خود را تنظيم نموده و عملكرد خود را ارزيابي کنند تي 
اثربخش و کارآمد برخوردار باشند .رهبري که قادر باشد روابط درون تيمي و ميان تيمي را به خوبي هدايت
نموده و اعضاء تيم را در مسير نيل به اهداف سوق دهد .همچنين رهبر تيم بايد تعامالت درون تيمي را تسهيل
مها باید عهده دار انجام وظايف و
نموده و در شرايط بروز هرگونه تعارض و مشكل به ياري اعضاء تيم بشتابد ،تي 
مها باید از منابع و امكانات الزم جهت انجام وظايف خود برخوردار
مسئوليتها يي باشند که تيم محور هستند .تي 
باشند .اين منابع شامل منابع مالي ،فيزيكي و انساني مي باشد؛در نهايت آنكه تيمها نيازمند محيط سازماني حمايتگر
نيز هستند.
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تهاي مديريت و سرپرستي افراد توسعه
تهاي رهبري ،توسعه مهارت ارتباط موثر ،توسعه مهار 
توسعه مهار 
توسعه

مهارت يادگيري فردي ،دانش شناخت خود و همکاران ،دانستن قوانين آداب و معاشرت ،مشارکت در تعامالت،

شايستگي

نشان دادن توجه همدالنه ،توانا يي براي متقاعد کردن ديگران ،توانا يي نقش پذيري ،آمادگي براي درک و تفاهم
با همکاران،
تحليل وضعيت عرضه نيروي کار ،پيش بيني تقاضاي کار ،تعادل تقاضاي کار پيش بيني شده با عرضه ،حمايت از

برنامه

اهداف سازماني ،بررسي وضعيت کمي و کيفي نيروي انساني ،برآورد ميزان نيروي انساني مورد نياز ،برآورد

ريزي

تامين نيروي انساني مورد نياز از منابع داخلي يا خارجي ،مقايسه عرضه و تقاضاي نيروي انساني و تع يي ن

نيروي

تهاي پرسنلي بر آن اساس ،بررسي و پيش بيني احتياجات انساني ،بررسي و ارزيابي منابع انساني موجود،
سياس 

انساني

مقايسه احتياجات و موجودي منابع انساني ،کاهش هزينه ي نيروي انساني با کاهش يا افزايش منابع انساني و
اصالح وضعيت ،تدارک مبنا و اساس جهت برنامه ريزي آموزشي براي کارکنان ،بهبود فرايندهاي برنامه ريزي
شخصي ،تدارک ابزار الزم جهت ارزيابي مؤثر نيروي انساني با توجه به اهداف و استراتژي هاي سازمان ،تع يي ن
تهاي
تها و خط مشي هاي جذب ،گزينش و آموزش نيروي انساني براي رسيدن به اهداف ،تطبيق فعالي 
سياس 
مختلف پرسنلي با اهداف و استراتژي هاي سازماني ،استاندارد سازي منابع انساني ،وضع قوانين براي جذب و
نگهداري نيروي انساني ،تطابق بودجه کارکنان با خط مشي هاي مالي سازمان ،ارتقاي کيفيت ،اصالح نظام
پرداخت حقوق منابع انساني ،تربيت نيروي انساني متفکر و خالق ،بهبود و ساماندهي ساختار نيروي انساني ،ايجاد
تهاي برابر آموزشي ،بهبود مديريت و توسعه نيروي انساني،
فر ص 
تالش افراد در جهت كنترل بهبود مسير پيشرفت شغلي ،تلقي آزادي ،تالش افراد در جهت موازنه بين شغل،

توسعه

سازمان ،خانواده ،دوستان وتفريح ،تعريف موفقيت به صورت شخصي ،طراحي دورههاي كاري توسط شخص

کارراهه

فعال وسازگار ،برنامه ريزي مسير شغلي ،مديريت مسير شغلي ،كي پارچه شدن با برنامه ريزي نيروي انساني ،طراحي

شغل ي

تهاي خالي (اعالن
مسير هاي پيشرفت شغلي ،انتشار اطالعات مسير پيشرفت شغلي ،به اطالع عموم رساندن پس 
شغلي) ،ارزيابي كاركنان ،مشاوره مسير شغلي ،تجربههاي كاري جهت توسعه ،نقش مدير ،خط مشي ها و
رويههاي پيشرفت شغلي در اداره انساني

مولفههاي اصلي سوم :قابليت پيش بيني

اين مولفه به سازوكارها يي اشاره دارد كه به صورت غيرمستقيم بر الگوي جامع منابع انساني
مبتني بر ايزو  00043تأثيرگذار است .در اين مولفه پس از تحليل مصاحبهها بر اساس ميزان تشابه
مفهومي  96كد مشترك را تش يك ل دادند و از درون اين كدها  4مولفه فرعي اقتباس شد.
جدول  .3مولفههاي اصلي سوم :قابليت پيش بيني

مولفه اصلي

مفاهيم

مولفه فرعي

انتصاب در مشاغل کليدي ،حمايت ،رشد و پرورش ،مديريت عملکرد ،استخدام افراد مستعد ،قراردادن در منصبهاي مناسب و
مديريت

جانشين پروري ،برنامه ريزي نيروي کار ،مديريت شرکا ،گزينش ،خزانه جانشيني ،آموزش و توسعه ،توسعه راهکار يا مسير ،شغلي،

استعدادها

خدمات و مزايا ،آماده سازي توسعه استعداد ،حفظ استعداد ،استخدام استعداد ،انتخاب استعداد ،راهکار شغلي ،برنامه ريزي جانشين
پروري ،مسير استعداد ،توسعه کارمندي جامع ،مربيگري ،توسعه رهبري ،تغ يي ر محيط کار و کشف ،يکپارچگي ،حفظ و نگهداري و
خروج از خدمت
ايجاد تعهد .ارزيابي الزامات کار فعلي ،ارزيابي عملکرد فردي ،ارزيابي الزامات کار آينده ،ارزيابي استعداد هاي آتي فرد ،پر کردن

قابليت پيش بيني

جانشين

خالء پرورشي ،ارزيابي برنامه ريزي جانشيني ،جلب حمايت ،مشارکت و همراهي مديران ارشد ،تدوين مدل شايستگي کلي و

پروري

محوري و مدل شايستگي مديريتي ،به دست آوردن اطالعات از کارکنان مديران ( شناسا يي استعدادها) ،کسب اطالعات ( ورودي)
از سطوح مختلف مديران در خصوص افراد مستقر تحت سرپرستي آن مدير.استفاده از اطالعات فرايند برنامه ريزي جانشين پروري
براي اتخاذ تصميمات ( تکميل نمودن يک پست بال تصدي)مرتبط ساختن فرايند جانشين پروري با راهبرد سازمان ،شناسایی پستهاي
کليدي ،شناسایی ظرفيت و استعدادمتقاضيان ،توسعه ظرفيت و استعداد متقاضيان ،انتصاب جانشينان ،تخصيص منابع ،ارزيابي کارکنان
مستعد و داوطلب توسط مديران ارشد و ارايه گزارش هاي هر بخش يا واحد به جلسات ويژه دفتر مستمر آن ،پرورش ،جابه جا يي و
باال بردن مستمر افراد مستعد
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مربي گري

تهاي آموزشي درون سازماني ،ايجاد زمينههاي توسعه مشارکتي کارکنان و فرهنگ سازماني ،فراهم
استفاده حداکثري از ظرفي 
کردن بستر مناسب براي انتقال دانش سازماني ،پرکردن شکاف هاي موجود در دانش سازماني ،ايجاد بستر ارزش مناسب براي نهادينه
سازي تجربه و خبرگي در سازمان ،رفع نقاط ضعف عملکرد کارکنان ،تأمين نيازهاي آموزشي موجود ،ايجاد اعتماد به نفس در
افراد ،افزايش سطح بهره وري سازمان ،توسعه و بهسازي منابع انساني ،بسط و گسترش يادگيري در سازمان ،تسهيم دانش حرفه اي
در سازمان ،اثربخشي و كارا يي در سازمان ،تحقق استراتژي هاي سازماني
استقالل عمل براي كاركنان و استفاده بهتر از خالقيت در فعاليت جهت ارتقاء يك فيت.غني سازي مشاغل ،امكان بيان تفصيلي شرح

توانمندسازي

وظايف ،تقويت و حمايت كار گروهي ،افزايش توان رقابتي سازمان به واسطه خلق و ايجاد سرمايههاي فكري ،ايجاد گزينههاي
تصميم سازي و افزايش استقالل و قدرت تصميم گيري ،فراهم آوردن آزادي و استقالل در قدرت تصميم گيري ،مشخص بودن
اهداف ،مسئوليتها و اختيارات در سازمان ،غني سازي مشاغل و ارتقاي شغلي كاركنان و روحیه و تعلق سازماني ،اعتماد ،صميميت و
صداقت

مولفههاي اصلي چهارم :شاخص بهينه

اين مولفه به سازوكارها يي اشاره دارد كه به صورت غيرمستقيم بر الگوي جامع منابع انساني
مبتني بر ايزو  00043تأثيرگذار است .در اين مولفه پس از تحليل مصاحبهها بر اساس ميزان تشابه
مفهومي  63كد مشترك را تش يك ل دادند و از درون اين كدها  4مولفه فرعي اقتباس شد.
جدول  .4مولفههاي اصلي سوم :مولفههاي بهينه

مولفه

مولفه فرعي

مفاهيم

پیشنهادها و

افزايش سطح رضايت شغلي ،افزايش سطح انگيزش شغلي ،افزايش سطح سالمت رواني ،افزايش سطح خالقيت و

نوآوري

نوآوري ،افزايش سطح دانش و آموزش به صورت خود جوش و مستمر ،سهيم كردن نيروي انساني در قدرت و

مستمر

تهاي پيشرفت به روي مردم ،بوجود آمدن فضا
اختيار ،راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش ،گشودن فرص 

اصلي

و نظامي توسط مديريت ،جلب مشاركت هرچه بيشتر كاركنان در جهت دستيابي به اهداف تع يي ن شده سازماني،
نهادينه سازي فرهنگ مشاركت گروهي و فردي و تقويت روحيه همكاري ،بهبود زمينههاي خالقيت و نوآوري در
كاركنان از طريق محرك هاي انگيزشي مادي و معنوي ،تبديل ايده از منابع علمي و يا از سازمانهاي مشابه به
پيشنهاد اجرا يي در شركت ،افزايش انگيزش كاركنان ،افزايش رضايتمندي از خدمات رفاهي و مكانيزم جبران
خدمات كاركنان ،ارتقاء روحيه كاري ،امنيت شغلي ،ارتقاء سازماني غني سازي شغل و چرخش شغلي افزايش
مهاي
مشاركت كاركنان ،افزايش بهره وري ،افزايش سرعت در انجام امور ،حذف روشهاي كاري زائد ،ارائه سيست 
مكانيزه ،صرفه جو يي ريالي و زماني ،كاهش بوروكراسي اداري ،بهبود روشهاي انجام كار
كاهش هزينهها ،افزايش سودآوري.
پرداخت حقوق مناسب و عادالنه براي درست انجام گرفتن يک کار ،وضعيت کاري سالم و ايمن ،امکان استفاده از
بهينه

اخالق،

مهارتهاي جديد ،ايجاد انسجام اجتماعي در سازمان ،حفظ حقوق فردي ،تعادل در تقسيم کار و استراحت ،ايجاد

ارزشها و

تعهد کاري و سازماني ،ارزشيابي عملکردهاي اخالقي کارکنان ،اخالقي کردن هدفهاي سازمان؛ اشاعه ارزشها و

فرهنگ

قورزي در زندگي شخصي؛ اهميت دادن به اخالق حرفهاي در شغل؛ برخورد
مسائل اخالقي در سازمان؛ اخال 

سازماني

شآمده در سازمان و اقدام براي برطرف کردن آنها؛ عنايت
عقالني و روشمند در مواجهه با مشکالت اخالقي پي 
خاص به آموزش اخالق حرفهاي ،تهيه و تدوين منشور اخالقي مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضاي سازمان؛
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تدوين شاخصها و ابعاد و محورهاي مربوطه و تع يي ن واحد سنجش آنها .تع يي ن وزن شاخصها ،به جهت اهميت آنها
و سقف امتيازات مربوطه ،استانداردگذاري و تع يي ن وضعيت مطلوب هر شاخص.سنجش و اندازه گيري از طريق
مقايسه عملکرد واقعي پايان دوره ارزيابي با استاندارد مطلوب از قبل تع يي ن شده .استخراج و تحليل نتايج.شناسايي و
بهبود مستمر
قابليتها

تهاي موازي انتخاب منطقه هدف،
تهاي هزينه زا و فاقد ارزش افزوده ،شناسايي و تلفيق فعالي 
حذف کليه فعالي 
ايجاد و ساماندهي تيم ،بررسي و جمع آوري اطالعات در منطقه هدف با کمك اعضاي گروه
آشنا کردن اعضاي کارگاه آموزشي با مفاهيم و ابزارهاي بهبود ،توجيه کارکنان محل واقعي انجام کار ،انجام نظام
آراستگي ،شناسايي و فهرست کردن ،انجام تحليل علل رويداد اتالف در ناحيه نمونه و ارايه راه حلهايي با استفاده از
کار گروهي

همسو يي

فگذاري موثرتر ،تسريع در دستيابي به اهداف سازماني ،افزايش پاسخگو يي کارکنان از طريق
فرآيندهاي هد 

عملکرد

يکپارچهسازي اهداف ،بهبود عملکرد ،استفاده بهينه از دادهها ،بهبود کيفيت بازخورد کارکنان ،افزايش بازگشت

سازمان

سرمايه

بحث و نتیجه گیری

در پاسخ به وضعيت موجود در زمينه مولفههاي جامع منابع انساني

بر اساس استاندارد ISO34000

در شرکت توزيع برق استان خراسان رضوي مشخص شد طبق جدول ( )1نسبتا مطلوب گزارش
شده است از جمله مواردي که بايد مورد بررسي بيشتر در جهت مولفههاي جامع منابع انساني
مبتني بر استاندارد  00043مورد توجه قرار گيرد روشن بودن اهداف آموزشي ،ارائه راهکار
جهت آموزش گيرندگان ،انتخاب روش مناسب آموزش و محتوا ،برنامه نيازمنديها ،مانند ،مدت،
تاريخ و مسايل مالي ،منابع ،مواد آموزشي و پرسنل ،معيارهاي ارزيابي خروجي آموزش ،اهداف
و ضرورت آموزش کارکنان ،داشتن مدير با تدبير راهي به سوي آموزش کارآمد ،افزايش
توانا يي و رشد فردي کارکنان در جهت بهبود کارا يي و بهرهوري آنان ،آموزش مهارتهاي جديد
به جاي مهارتهاي منسوخ ،متناسب سازي دانش ،نگرش و مهارت افراد با شغل سازماني آنان،
ايجاد طرز فکر صحيح نسبت به کار و سازمان و بهبود تعهد کارکنان نسبت به سازمان ،ايجاد
سازمان يادگيرنده ،افزايش روحيه کارکنان ،ثبات نيروي کار ،افزايش رضايت شغلي و بهبود
روابط با ارباب رجوع ،ايجاد آگاهي علمي و ارتقاي سطح اطالعات و دانش کارکنان ،ارتقاي
قابليتها و توانا يي هاي کارکنان و سازمانها ،ارتقاي سطح آگاهي اجتماعي کارکنان و سازمانها،
توسعه مهارتها و توانا يي هاي انجام کار ،بهبود عملکرد ،به روز کردن اطالعات کارکنان ،ترفيع
شغل و آماده سازي براي ترفيع مي باشد.
بر اساس نتايج مولفه دوم که شامل مولفه فرعي قابليت پيش بيني ،شاخص بهينه و مديريت
عملکرد ،پس از بررسي به اين نتيجه رسيديم که مشارکت و آزادي عمل کارکنان در انجام
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کارها ،توجه به پيشنهادات کارکنان ،اختيار نتيجهمحور ،هر يک از اعضاي تيم بيشتر بايد مورد
توجه قرار گيرد مديران تالش کنند تعهد ،دستيابي به اهداف سازماني را بسيار آسانتر گردانند،
وجود تعهد از جانب اعضاي تيم و يک رهبري خوب ،منجر به ايجاد يک تيم تعاملي به همراه
تگيري کيفيت در موفقيت هر سازماني ضروري و
محيطي کاري با بهرهوري باال گردد ،جه 
تهاي
حياتي است پس بايد تالش شود برنامه ريزي الزم در اين زمينه صورت گيرد .توسعه مهار 
تهاي مديريت و سرپرستي افراد توسعه مهارت
رهبري ،توسعه مهارت ارتباط موثر ،توسعه مهار 
يادگيري فردي ،دانش شناخت خود و همکاران ،دانستن قوانين آداب و معاشرت ،تحليل
وضعيت عرضه نيروي کار ،پيش بيني تقاضاي کار ،تعادل تقاضاي کار پيش بيني شده با عرضه،
حمايت از اهداف سازماني ،بررسي وضعيت کمي و کيفي نيروي انساني ،برآورد ميزان نيروي
انساني مورد نياز ،برآورد تامين نيروي انساني مورد نياز از منابع داخلي يا خارجي مورد توجه
بيشتري قرار گيرد .بر اساس پژوهش کثيري ( )5931وضعيت مديريت منابع انساني بر اساس
مولفههاي شناسا يي شده کيفيت و ميزان انطباق آنها با مدل هاي مذکور ،در سطح خوبي ارزيابي
شد .بنابراين نتايج پژوهش حاضر با يافتههاي پژوهش کثيري و همکاران در سال  5931همسو
مي باشد .پژوهش چاينا (  ) 2016به مديريت منابع انساني و عملکرد سازماني اشاره دارد و ويژگي
هاي مسائل مربوط به مديريت منابع انساني در باالترين سطح در سازمان و مديريت تصميم گيري
استراتژيک مورد نياز پرداخته ميشود .که با نتايج پژوهش حاضر همسو نيست.
با توجه به مصاحبه انجام شده بيشترين ديدگاهها در اين زمينه بوده که استاندارد  00043براي
پاسخگو يي به اين مساله ايجاد شده است که بتواند به طور يکپارچه و منسجم همه فرايندهاي
منابع انساني را آسيب شناسي و اثربخشي آنها را ارزيابي و سازمانها را در جهت ايجاد آنها ياري
نمايد .استاندارد  00043مجموعه اي سيستماتيک از اقدامات را شرح مي دهد .اين امر برخواسته
از جريان فکري در منابع انساني است که بر اساس آن مجموعه اي از اقدامات وابسته به هم
سازگار ،براي بهبود عملکرد سازماني تعريف شده و اين مجموعه اقدامات براي تقويت يکديگر
و ايجاد شايستگيهاي سازماني الزم هستند .منظور از هر سطح بلوغ استاندارد ،مجموعه اقدامات

مرتبط با هم است که يکديگر را تقويت ميکنند ،منجربه توسعه شايستگيهاي کارکنان مي-
شوندو به بهبود عملکرد ميانجامند .به عنوان يک اقدام عمومي پيشنهاد ميگردد که اقدامات
سريع و فوري در جهت ارتقاي رفاه و رضايت کارکنان صورت گيرد .در سطح بلوغ مقدماتي و
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با تمرکز بر بهرهوري منابع انساني ،پروژهها يي پيشنهاد ميگردد و باید با اولويت باال در دستور
کار منابع انساني قرار گيرد ،نظير طراحي کارراهه شغلي ،طراحي سيستم ارتقا و ترفيع و طراحي
سيستم گريدينگ شاغل در جهت افزايش رضايت از ارتقا و انتصاب ،اصالح و بهينه سازي نظام
حقوق و دستمزد و طراحي سيستم حقوق و مزاياي شبدري -مزد گريد شغلي ،مزد گريد
شخصي ،مزد عملکردي در جهت افزايش رضايت از حقوق و مزايا ،توانمندسازي و ارتقاي
قابليتهاي مديريتي در جهت افزايش رضايت از مافوق و تجزيه و تحليل مشاغل و بازنگري و
اصالح شناسنامه پستهاي سازماني.
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