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رضا شربتزاده ،1جمشید فوالدی ،2محمد نوری ،3جمیل ناوخاصی

 .1رئیس آکادمی ورش ساشمام تربیت بدنی آجا  .2دکتری مدیریت استراتژیک دفاعی ،رئیس ساشمام تربیت بدنی آجا،
تهرام ،ایرام  .3دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه دفاع عالی ملی تهرام  .4دانشجوی دکتری مدیریت ورشیی،
واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آشاد اسالمی ،تهرام ،ایرام.
تاری ،دریافت1400/02/16 :

تاری ،پذیرش1400/04/18 :

چکیده
هدف :شناخت عوامل کلیدی مؤ ر بر نظامهای مختلف در هـر سـازمان ،میتوانـد بسترسـاز و راهنمـای تـدوین نقشـه راه و
سناریوهای توسعه در آینده آن نظام باشد .با توجه به اهمیت این مسئله ،این تحقیق عوامل کلیدی مؤ ر بر آینده توسعه منـابع
انسانی در سازمان تربیتبدنی ارت جمهوری اسالمی ایران را بار رویکرد تحلیل ساختاری شناسایی و خوشهبندی کرده است.
روششناسی :این پژوه از لحاظ راهبرد هد،گذاری ،کاربردی و روش آن توصـیفی -تحلیلـی و بـر اسـاس روشهـای
آیندهپژوهی ،تبیینی میباشد .دادههای نظری با روش اسنادی و دادههای تجربی با روش پیمایشی بر اساس روش دلفی تهیـه
شده است .مشارکتکنندگان در پژوه  20نفر از خبرگان و متخصصان صاحبنظر در حوزه سازمانهای ورزشـی بودنـد کـه
بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از رویکرد تحلیل سـاختاری و نـرمافـزار Micmac
استفاده شده است.
یافتهها :نتایج این پژوه نشان داد پراکندگی متغیرهای کلیدی و مؤ ر بر آینده توسعه منابع انسانی در سازمان تربیتبـدنی
ارت جمهوری اسالمی ایران سیستمی ناپایدار دارند .از میان  25عامل بررسیشده در این پژوه  7 ،عامل (مدیریت دانـ ،
ارتقا قابلیتها و تواناییهای کارکنان ،ت کید بر یادگیری سازمان ،چند مهارتی شدن پرسنل ،کسب مهارتهای جدید ،مدیریت
فناوری اطالعات و ایجاد سازمان یادگیرنده) کلیدیترین نق را در آینده توسعه منابع انسانی در سازمان تربیـتبـدنی ارتـ
جمهوری اسالمی ایران ایفا میکند.
نتیجهگیری :درصورتیکه نیروها و روندهای کلیدی ا رگذار بر آینده توسعه منابع انسانی تکامل پیدا کنند ،این زمینـه فـراهم
میشود که ت کید بر یادگیری فردی ،بهرهگیری از سیستم عملکرد مدیریت ،شناسایی نیازهای پرسنل ،ترویج فرهنگ توسـعه و
ترویج فرهنگ تطبیقپذیری با تغییر به مراتب بیشتر شود.
واژههای کلیدی :آیندهپژوهی ،توسعه منابع انسانی ،تحلیل ساختاری ،سازمان تربیتبدنی

 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولjamil.navkhasi@gmail.com :
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را بگیرد؛ چراکه در عصر حاضر که ویژگی بارز آن
تغییرات تصاعدی و پیوسته است ،کارکنان همواره
با موقعیتهای تازهای روبرو مـیشـوند و فراتـر از
دانســتن الزامــات شــغلی ،آنهــا بــه مهــارتهــا و
تواناییهایی نیاز دارند که در موقعیـت مـورد نظـر
بکارشان آیـد (فـدائی کیـوانی و سـادات اشـکور،
 .)4 ،1396همــین مســئله ســبب شــده اســت تــا
استراتژیها و برنامههـایی کـه سـازمانهـا بـرای
مــدیریت منــابع انســانی خــود در نظــر گرفتــهانــد
پاسخگویی نیازهای آینده منابع انسانیشان نباشد.
بر این اساس در طی دهههای گذشته ،همواره این
مسئله مطرح بوده است که چگونه میتوان منـابع
انســانی را در ســازمانهــا توســعه داد (ســیوا نو و
پیالی.)17 ،2019 ،6
توسعه منابع انسانی مجموعه فعالیتهای سازمانی
است که در مدت زمان معینی برای ایجاد تغییرات
رفتــاری در کارکنــان صــورت مــیگیــرد (گی ـب،7
 .)22 ،2011در مورد توسعه منـابع انسـانی بحـث
فراوان است ،ولی آنچه در این راسـتا اهمیـت دارد
این است که امروزه توسعه منابع انسـانی تنهـا بـا
آموزشهای تخصصی و فنی حاصل نمـیشـود .از
طرفی گستردگی فرایند توسعه سـبب شـده اسـت
توانمندیهای منابع انسانی بـه نسـبت گذشـته در
جهت پاسخگویی به نیازهای آینده جوابگو نباشـد
(ترونکسیرکا ،بابنیـک ،بریزنیـک.)978 ،2012 ،8
ازاینرو استنباط میشود که در بطن توسعه آینده-
نگری نهفته باشد .هرچند کـه توسـعه داللـت بـر

مقدمه
در عصر حاضـر جـذب ،انتخـاب ،توسـعه و حفـ
نیروی انسانی شایسته و مسـتعد در جهـت بهبـود
عملکرد ،پاسخگویی ،کارایی و ا ربخشی سازمانها
به یـک ضـرورت انکارناپـذیر تبـدیل شـده اسـت
(اولــداپو .)20 ،2014 ،1همچنــین امــروزه داشــتن
منابع انسانی برای هر سازمانی در جهت اینکه بـه
کمک آنها سازمانها اهدا ،جاری و آتی خـود را
محقق سازند ،یک منبـع حیـاتی مهـم بـه شـمار
میرود (کـولینز و مالهـی .)304 ،2009 ،2چراکـه
نیروی انسـانی میتوانـد منبـع توسـعه اقتصـادی،
اجتماعی و سیاسی باشد (ها و کانگ2011 ،3؛ بـه
نقــل از بــوی و چانــگ )219 ،2018 ،4و بــرای
سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند (کولینز و مالهی،
 .)2009بر این اساس جذب و توسعه منابع انسانی
همواره مهمترین م موریت مدیران سازمانها بوده
است (نانکرویس و همکاران.)22 ،2019 ،5
بررســی مطالعــات گذشــته نشــان مــیدهــد
درصورتیکه فرایند توسـعه بـه درسـتی مـدیریت
شود ،ارزش افزوده باالیی نصیب سازمان میشـود
و در صورت عدم استفاده ،تبدیل به تهدیدی جدید
خواهد شد که ناکارآمدی و فاصله گـرفتن از رونـد
رو بــه رشــد را بــه دنبــال خواهــد داشــت (دوزی،
 .)14 ،1381امــا تنهــا اســتناد بــه بهینــه بــودن
کارکردها نمیتواند جلوی ناکارآمدی منابع انسـانی
1. Oladapo
2. Collings and Mellahi
3. Ha and Kang
4. Bui and Chang
5. Nankervis and et al

6. Sivathanu and Pillai
7. Gibb
8. Trunk Širca, Babnik & Breznik
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تربیتبدنی ارت است .در این سازمان با توجه به
مجموعــه شــرایط حــاکم بــر فعالیــتهــای آن و
م موریت و اهدافی کالنی که در راسـتای توسـعه
ورزش عهدهدار آن است ،الزم است افرادی بهکار
گماشته شود که از هر نظر توانمنـد و توسـعهیافته
باشند .مضا ،بر اهمیت مسئولیت و نقشی که این
سازمان در ورزش به عهـده دارد ،تغییـرات مـداوم
محتــوای مشــاغل ،تغییــرات فنــاوری ،تغییــرات
سازمانی و دیگر جنبههای تغییر سبب شده انطباق
مؤ ر کارکنان بـا شـرایط جدیـد در ایـن سـازمان
همواره یک مسـئله حیـاتی باشـد .عـالوه بـراین،
منحصــربهفرد بــودن م موریــت منــابع انســانی در
سازمان مذکور مسئله توسـعه منـابع انسـانی را در
کانون توجه محققان قرار داده است .با این اوصا،
جستجو تحقیقات انجام شـده نشـان میدهـد کـه
پی تر در سازمان تربیـتبـدنی ارتـ جمهـوری
اسالمی ایران مسئله توسـعه منـابع انسـانی مـورد
توجه واقع نشده است .هرچند که تحقیقات کثیری
در حوزههای مختلف پیرامون ایـن مفهـوم انجـام
شده است .از جملـه ایـن تحقیقـات میتـوان بـه
تحقیــق فرهــادی و صــادقی ( )35 ،1395اشــاره
داشت که توسعه منـابع انسـانی در سـازمانهـای
نظامی را به عنوان یکی از زیرسـاختهـای مهـم
توسعه سازمان برشمرده است .در تحقیق نـامبرده
الزامات توسعه منابع انسانی در چهار بعـد الزامـات
فردی ،سازمانی ،مدیریتی و محیطی تعیـین شـده
است .همچنین بدری و رهبریزاده ( )60 ،1387با
تدوین محورهای استراتژیکی توسعه منابع انسانی
اظهار داشتهاند که توسـعه منـابع انسـانی در گـرو
شایستگیها ،آمـوزش و پـژوه اسـت .پـارک و

یادگیری و آموزش هم دارد ،امـا لزومـاً نمیتـوان
مرز مشخصی را برای توسعه در نظر گرفت .شـاید
به این خاطر است که تاکنون هیچ نقطهنظر خاص
یا ساختار توسعه منابع انسانی بـارزی ارائـه نشـده
است (پوتنورا و ساهو .)2016 ،1بنابراین هماکنـون
توســعه منــابع انســانی بــه یکــی از مهمتــرین و
بزرگترین دغدغههای مدیران و سازمانهای این
دوران تبــدیل شــده اســت (خلیــلنــژاد و مهــری،
 .)68 ،1395همسو با ایـن تحـوالت ،سـازمانهـا
برای حرکت رو بـه جلـو نیازمنـد متحـول کـردن
ساختار درونـی خـود هسـتند و چـون الزمـه ایـن
تحول ،توسعه منابع انسانی است و خود توسعه نیز
در گرو آینده است ،الزم است فعالیتهای توسـعه
منابع انسـانی هماکنـون بـرای پـی بینـی آینـده
ساماندهی شود .باید توجه داشـت کـه سـاماندهی
آینده و حضور عامالنه در روندهای آینـده نیازمنـد
رویکردی آیندهپژوهانه است که امکان کن گری
در رخـدادهای آینــده را فــراهم ســازد (موســوی و
کهکی .)21 ،1396 ،رویکرد آینـدهپژوهانـه مـی-
کوشد تا معر ،و اندیشـههـای آینـدهنگرانـه را در
میان بخ های مختلف برای درک فرصـتهـا و
تهدیدهای محتمل طی  10تـا  20سـال آینـده در
عرصههای مختلف ایجاد کند و آنگـاه بـا ایجـاد و
تقویت همکاری میان این بخ ها به جهتدهـی
فعالیتها در راستای اهـدا ،تعیـین شـده بپـردازد
(عالیزاده.)43 ،1388 ،
یکی از بخ هایی که بحث توسعه منابع انسـانی
در آن یــک ضــرورت انکارناپــذیر اســت ،ســازمان
1. Potnuru and Sahoo
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همکاران )336 ،2019( 1نیز ضـمن مهـمشـمردن
توسعه منابع انسانی در سازمانها دریافتـهانـد کـه
عوامل انگیزشی به طور معناداری با توسعه منـابع
انسانی ارتبـاط دارد .در تحقیقـی دیگـر پوتنـورا و
ساهو ( )2016با بررسی ت یر توسعه منابع انسانی،
شایســتگیهــای کارکنــان و ا ربخشــی ســازمانی
کشف کرد که توسعه منـابع انسـانی تحـت تـ یر
آموزش ،مدیریت شغلی و مدیریت عملکرد اسـت.
عــالوه بــراین لــی )350 ،2017( 2و آندرســون3
( )327 ،2017نیز نشان دادنـد کـه توسـعه منـابع
انسانی مبتنی بر آموزش ،یادگیری ،رشد و توسـعه
فردی ،رشد و توسعه سازمانی است.
با اقتباس از آنچه که مطرح شد ،اینگونه استنباط
میشود که توسعه منابع انسانی در سازمانها یـک
امر حیاتی است؛ مفهوم توسعه و استراتژیهای آن
در هر بخشـی نسـبت بـه بخـ هـای دیگـر تـا
حدودی متمایز است؛ مبنـای بسـتر توسـعه منـابع
انسانی در آینده از جانب محققان مورد توجه قـرار
نگرفته است ،مرز مشخص و معینـی در خصـوص
چیستی و حوزه فعالیت این مفهوم وجـود نـدارد و
اغلب نظریهپردازان از منظر خود نسبت به تعریـف
این مفهوم اقدام کردهاند و سرانجام حـوزه توسـعه
منــابع انســانی در ســازمان تربیتبــدنی ارتــ
جمهوری اسالمی ایران دارای چهارچوب تئوریکی
مشخصی برای آینده نیست .ازاینرو و با علـم بـه
اینکه که توسـعه خلـق نمـیشـود ،بلکـه هماننـد
قابلیتهای کنونی در تعامل با منابع سازمانی مورد

استفاده قرار میگیرد ،مطالعه حاضر درصدد اسـت
عوامل کلیدی مؤ ر بر نظام توسعه منابع انسانی را
با رویکرد آیندهپژوهی شناسـایی نمایـد تـا از ایـن
طریق بستر و نقشه راه در آینده این نظام فراهم و
تدوین گردد.
روششناسی پژوهش
ایــن پــژوه از لحــاظ راهبــرد هــد،گــذاری،
کــاربردی و روش آن توصــیفی  -تحلیلــی و بــر
اساس روشهای آیندهپژوهی ،تبیینـی مـیباشـد.
دادههــای نظــری بــا روش اســنادی و دادههــای
تجربی به روش پیمایشی تهیه شده است .در تهیه
متغیرهای مؤ ر بر آینده نظام توسعه منابع انسـانی
از روش مطالعــات اســنادی و دادههــای تجربــی
بهصورت روش پیمایشـی بـر اسـاس روش دلفـی
استفاده شده است .انتخـاب تـیم دلفـی ،بـا روش
نمونهگیری هدفمند بوده است .معیارهای انتخـاب
خبرگان شامل تسلط نظری ،تجربه عملی ،تمایـل
و توانایی مشارکت در پژوه و دسترسی به آنان
بود و در تعیین تعداد خبرگان ،کسـب اطمینـان از
جامعیت دیدگاهها مالک بوده است .تعداد خبرگان
شرکت کننده در دلفی عموماً بـین  15تـا  20نفـر
تعیین شده و با توجه به معیارهای فوق ،تعـداد 20
نفــر از خبرگــان و متخصصــان ،بــرای شــرکت در
پژوه در سـال  1399انتخـاب شـده اسـت .در
پردازش اطالعات از روش تحلیـل ا ـرات متقابـل
ساختاری در نرمافـزار  MICMACاسـتفاده شـده
است .در نتیجه پای متغیرها 25 ،متغیر اولیـه در
 5بعد (آموزشی ،مـدیریتی ،یـادگیری ،انگیزشـی و
فرهنگی) شناسایی و خوشهبنـدی شـده اسـت .بـا

1. Park and et al
2. Lee
3. Anderson
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است که نشان میدهـد متغیرهـای انتخـاب شـده
ت یر زیادی بر هم داشـته اسـت .از مجمـو 625
رابطه قابل ارزیابی در ماتریس 297 ،رابطـه عـدد
صفر است؛ این مقدار بدان معناست که عوامل بـر
همدیگر ت یر نداشته و یا از همدیگر متـ ر نشـده
است 191 .رابطه با مقدار یک دارای ت یر ضـعیف
نسبت به هم و  109رابطه با عدد  2دارای روابـط
ا رگذاری نسبتاً قوی است .بعالوه 28 ،رابطه عـدد
 3دارد و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه روابــط
متغیرهای کلیدی بسیار زیاد بوده و از ت یرگـذاری
و ت یرپذیری زیادی برخوردارند.
ماتریس این پژوه بر اسـاس متغیرهـای مـورد
مطالعه با  2بار چرخ از مطلوبیت و بهینهشدگی
 97درصد برخوردار است که حاکی از روایی باالی
پرسشنامه و پاس،های آن دارد (جدول .)3

توجه به گسترده بودن متغیرهای این پـژوه  ،در
مرحله اول پـژوه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل
ساختاری و با استفاده از نرمافزار میکمـک اقـدام
به شناسایی پیشرانهای ت یرگذار بر آینده توسـعه
منــابع انســانی در ســازمان تربیــتبــدنی ارتــ
جمهوری اسالمی ایران شد (جدول .)1
نتایج
تحلیل کلی محیط سیستم

جدول  2برآیند ا رات متقابل  25عامل یا پیشـران
ا رگذار بـر آینـده توسـعه منـابع انسـانی سـازمان
تربیـتبـدنی ارتـ جمهـوری اسـالمی ایــران را
براساس تشکیل ماتریس  25×25در  5بُعد اصـلی
(آموزشـــی ،مـــدیریتی ،یـــادگیری ،انگیزشـــی و
فرهنگی) نشان میدهد .نتایج این جـدول بیـانگر
تعداد تکرار  2بار و درجه پرشـدگی  52/48درصـد

جدول  .1پیشرانهای مؤ ر بر آینده توسعه منابع انسانی سازمان تربیتبدنی ارت
ابعاد کلی

جمهوری اسالمی ایران

ابعاد فرعی

عامل
یادگیری
عامل
انگیزشی

 .Var01ارتقا قابلیتها و تواناییهای کارکنان .Var02 ،متناسب سازی دان با شغل سازمانی پرسـنل،
 .Var03کسب مهارتهای جدید .Var04 ،چند مهارتی شدن پرسنل .Var05 ،تربیت نیروهای هوشمند
و خالق
 .Var06مدیریت دان  .Var07 ،پذیرش تغییر .Var08 ،اعمال چرخ شغلی .Var09 ،بهرهگیـری از
سیستم عملکرد مـدیریت .Var10 ،مـدیریت فنـاوری اطالعـات .Var11 ،شناسـایی نیازهـای پرسـنل،
 .Var12تحلیل نیازهای آموزشی
 .Var13ایجاد سازمان یادگیرنده .Var14 ،ت کید بر یادگیری سازمان .Var15 ،ت کید بر یادگیری فردی،
 .Var16شایستگی نیروی کار
 .Var17ساختار منصفانه حقوق .Var18 ،فرصـتهـای عادالنـه ارتقـا  .Var19 ،پـای و پـاداشدهی
براساس عملکرد پرسنل .Var20 ،وجود فضای رقابتی .Var21 ،تفویض اختیار

عامل
فرهنگی

 .Var22ترویج فرهنگ بهبود مستمر .Var23 ،ترویج فرهنـگ توسـعه .Var24 ،فرهنـگ نـوآوری و
خالقیت .Var25 ،ترویج فرهنگ تطبیقپذیری با تغییر

عامل
آموزشی
عامل
مدیریتی

منبع :مطالعات کتابخانهای و پیمایشی نگارندگان.1399 ،
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جدول  .2تحلیل اولیه دادههای ماتریس و ا رات متقابل متغیرها
شاخص
مقدار

اندازه

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

ماتریس

تکرار

صفر

یک

دو

سه

34

2

297

191

109

28

مجموع
328

درجه
پرشدگی
%52/42

جدول  .3درجه مطلوبیت و بهینهشدگی ماتریس
تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

چرخش

%97

%97

1

%101

%97

2

%101

%97

2

میززنان اثرگززراری و تأثیرپززریری مسززتقیم

ارزیابی پالن تأثیرگراری و تأثیرپریری متغیرها

متغیرها بر یکدیگر

شــیوه توزیــع و پــراکن متغیرهــا در صــفحه
پراکندگی حاکی از میزان پایداری و یـا ناپایـداری
سیستم است .در حوزه روش تحلیل ا رات متقابل/
ساختاری با نرمافـزار  MICMACدر مجمـو دو
نو از پـراکن تعریـف شـده اسـت کـه بـه نـام
سیستمهای پایدار و سیستمهای ناپایـدار معـرو،
است .در مدل سیستم پایدار پراکندگی متغیرها بـه
صورت  Lاست؛ در این مدل برخی متغیرها دارای
ا رگذاری باال و برخی دارای ا رپذیری باال اسـت.
اما در سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیدهتر است؛
در این سیستم نیروهای مد نظـر پیرامـون محـور
قطری صـفحه پراکنـده اسـت و در بیشـتر مواقـع
حالت بینابین از ا رگـذاری و ا ـرپـذیری دارد کـه
شناسایی متغیرهـای کلیـدی را دشـوار مـیسـازد
(گــودت و همکــاران .)2003 ،آنچــه از وضــعیت

با توجه به اعداد پرسشنامه که بهصورت مـاتریس
تکمیل شده است .نرمافزار رابطه آنها را محاسبه
کرده و در نهایت برای هر عامل یک امتیاز عددی
در نظر میگیرد .سپس بر اساس این امتیاز عوامل
را براســاس ت یرگــذاری و ت یرپــذیری بهصــورت
مستقیم و غیرمستقیم رتبهبندی میکند که در این
حالت عواملی که بیشترین امتیـاز را کسـب کننـد،
میزان ت یرگذاری و ت یرپذیری آنها نیز بـر ایـن
اساس تغییر میکنـد .در جـدول  ،4پیشـرانهـای
مؤ ر بر آینده توسعه منابع انسانی سازمان تربیـت-
بدنی ارت جمهوری اسـالمی ایـران را براسـاس
ت یرگــذاری بهصــورت مســتقیم رتبهبنــدی کــرده
است.
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که نشان میدهنـد دارای ت یرگـذاری بـاالیی در
سیستم هستند ،بقیـه متغیرهـا از وضـعیت تقریبـاً
مشابهی نسبت به یکدیگر برخوردارند (شـکلهای
 1و .)2

صفحه پراکندگی پیشرانهای مؤ ر آینـده توسـعه
منــابع انســانی در ســازمان تربیــتبــدنی ارتــ
جمهوری اسالمی ایران میتوان فهمیـد ،وضـعیت
ناپایداری سیستم است .بیشتر متغیرهـا در اطـرا،
محور قطری صفحه پراکندهاند .بهغیراز چند مـورد

جدول  .4میزان ت یرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر
رتبه

اختصاری

1

Var06

2

Var01

3

Var14

4

Var04

5

Var03

6

Var10

7

Var13

8

Var02

9

Var12

10

Var19

11

Var09

12

Var15

13

Var05

مدیریت دان
ارتقـــا قابلیـــتهـــا و
تواناییهای کارکنان
ت کیــد بــر یــادگیری
سازمان
چنــد مهــارتی شــدن
پرسنل
کســب مهــارتهــای
جدید
مــــدیریت فنــــاوری
اطالعات
ایجـــــاد ســـــازمان
یادگیرنده
متناسب سازی دان با
شغل سازمانی پرسنل
تحلیــــل نیازهــــای
آموزشی
پای و پـاداش دهـی
براســــاس عملکــــرد
پرسنل
بهرهگیـری از سیسـتم
عملکرد مدیریت
ت کیــد بــر یــادگیری
فردی
تربیــــت نیروهــــای
هوشمند و خالق

رتبه

عالمت

متغیر

مینان
تأثیرگراری

عالمت
اختصاری

مینان

متغیر

تأثیرگراری

770

14

Var11

شناسایی نیازهای
پرسنل

365

750

15

Var20

وجود فضای رقابتی

344

750

16

Var18

فرصتهای عادالنه
ارتقا

304

628

17

Var08

شغلی

283

اعمال چرخ

547

18

Var17

ساختار منصفانه
حقوق

283

547

19

Var23

ترویج فرهنگ توسعه

283

486

20

Var16

شایستگی نیروی کار

263

446

21

Var24

425

22

Var22

فرهنگ نوآوری و
خالقیت
ترویج فرهنگ بهبود
مستمر

243
202

425

23

Var21

تفویض اختیار

182

405

24

Var07

پذیرش تغییر

141

405

25

Var25

ترویج فرهنگ
تطبیقپذیری با تغییر

141

365
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شکل  .2سیستم پایدار

شکل  .1سیستم ناپایدار

منــابع انســانی در ســازمان تربیــتبــدنی ارتــ
جمهوری اسالمی به جـز چنـد متغیـر کـه دارای
ا رگذاری باال در سیستم است عموماً بـا وضـعیت
تقریباً مشابهی در اطـرا ،محـور قطـری اسـتقرار
یافتهاند (شکل .)3

شکل  ،3الگوی پراکندگی پیشرانهـای مـؤ ر بـر
آینده توسعه منابع انسانی در سازمان تربیـتبـدنی
ارت جمهوری اسالمی را نشـان مـیدهـد .ایـن
الگوی پراکندگی بهطورکلی بیانگر وضـعیت یـک
سیستم ناپایدار است .متغیرهای مـؤ ر بـر توسـعه

شکل  .3الگوی پراکندگی متغیرهای مؤ ر بر آینده توسعه منابع انسانی در سازمان تربیتبدنی
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 .1متغیرهای ریسک :این متغیرهـا چنانکـه در
شکل نشان داده شده اسـت در بـاالی خـط
قطــری ناحیــه شــمال شــرقی شــکل قــرار
گرفتهاند و ظرفیت بسیار زیادی برای تبـدیل
شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارد .متغیر
مدیریت فنـاوری اطالعـات در ایـن قسـمت
قرار دارد.
 .2متغیرهزای هزدف :ایــن متغیرهـا زیـر ناحیــه
قطری شمال شرقی صفحه قـرار میگیرنـد،
این متغیرها در واقع نتایج تکاملی سیسـتم و
نمایــانگر اهــدا ،ممکــن در یــک سیســتم
هستند .با دستکاری و ایجاد تغییرات در این
متغیرها میتوان به تکامل سیسـتم برنامـه و
هد ،خود دست یافت .در این پژوه متغیر
هدفی در این قسمت قرار نداشت.

دستهبندی متغیرهای مؤثر
متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگرار :ایـن متغیرهـا
بیشتر ت یرگذار بوده و کمتر ت یرپذیر مـیباشـند.
بنابراین سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد.
این متغیرها در قسمت شمال غربی نمودار نمای
داده میشوند .متغیرهای ت یرگذار ،بحرانـیتـرین
مؤلفهها میباشند؛ چراکه تغییرات سیستم به آنها
و میزان کنترل بر این متغیرها بسیار مهم است .از
طر ،دیگـر ،ایـن متغیرهـا ،بـهعنوان متغیرهـای
ورودی سیستم میباشند .از میان  25عامل بررسی
شده در این تحقیق ،چنـد عامـل اصـلی بـهعنوان
عوامل کلیدی مؤ ر بر آینده توسعه منـابع انسـانی
در سازمان تربیتبدنی ارتـ جمهـوری اسـالمی
ایران تطبیـق داده شـده اسـت .در ایـن پـژوه
متغیرهــای کــه در ایــن قســمت هســتند شــامل
مدیریت دان  ،ارتقـا قابلیـتهـا و توانـاییهـای
کارکنان ،ت کید بر یادگیری سازمان ،چنـد مهـارتی
شدن پرسنل ،کسب مهـارتهـای جدیـد و ایجـاد
سازمان یادگیرنده میباشد.
متغیرهای «دووجهی» :این متغیرهـا ،همزمـان بـه
صورت بسیار ت یرگذار و بسـیار ت یرپـذیر ،عمـل
مینمایند .این متغیرها در قسـمت شـمال شـرقی
نمودار قرار میگیرند .طبیعت این متغیرها بـا عـدم
پایداری آمیخته است ،زیرا هر عمل و تغییـری بـر
روی آنها ،واکن و تغییری بر دیگـر متغیرهـا را
به دنبال دارد .متغیرهای در این ناحیه تنها شـامل:
مدیریت فناوری اطالعات میباشد.
متغیر دووجهی از دو بخ متغیرهای ریسک و
هد ،تشکیل شده است:

متغیرهای «تأثیرپریر» یا به بیان بهتر متغیرهزای

«نتیجه» :این متغیرهای در قسمت جنـوب شـرقی
نمــودار قــرار دارنــد .آنهــا ت یرگــذاری پــایین و
ت یرپذیری بسـیار بـاالیی دارنـد .بنـابراین آنهـا
نسبت به تکامل متغیرهای ت یرگـذار و دووجهـی،
بسیار حساس میباشند .آنها متغیرهـای خروجـی
هستند .در این پژوه متغیرهای ترویج فرهنـگ
توسعه ،ت کید بر یـادگیری فـردی ،بهـرهگیـری از
سیســتم عملکــرد مــدیریت ،شناســایی نیازهــای
پرسنل و ترویج فرهنگ تطبیقپذیری با تغییـر در
این ناحیه قرار دارند.
متغیرهای مستقل یا مستثنی :ایـن متغیرهـا دارای
ت یرگذاری و ت یرپذیری پایینی هستند .آنهـا در
قسمت جنوبغربی نمودار قرار داشته و گویا اصالً
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بهصــورت پیدرپــی بــهعنوان «اهرمــی انویــه»،
«اهدا ،ضعیف» و «متغیرهـای ریسـک انویـه»
عمل نمایند .متغیر پای و پاداش دهـی براسـاس
عملکرد پرسنل در این بخ قرار دارد.
شکلهای  4تا  8نمای گرافیکـی پیشـرانهـای
مؤ ر بر آینـده توسـعه منـابع انسـانی در سـازمان
تربیتبدنی ارت جمهوری اسالمی ایران را نشان
مــیدهــد .در ایــن شــکلها ت ـ یرات مســتقیم و
غیرمستقیم پیشرانها بر سایر پیشرانهای سیستم
مشــخص شــده اســت .چگــونگی ت یرگــذاری
پیشرانها بهصورت قویترین ت یر ،ت یرات قوی،
ت یرات میانه ،ت یرات ضعیف و ضعیفترین تـ یر
است.
از میــان  25متغیــر بررسیشــده در ایــن تحقیــق،
 7متغیر کلیدی مؤ ر بر توسـعه منـابع انسـانی در
سازمان تربیتبدنی ارت جمهوری اسالمی ایران
در آینده انتخاب شده اسـت .بیشـترین متغیرهـای
کلیدی مـؤ ر شناسـایی شـده از جـنس آموزشـی
 3متغیر (ارتقا قابلیتها و تواناییهـای کارکنـان،
چند مهارتی شدن پرسـنل و کسـب مهـارتهـای
جدیــد) اســت .بعــد مــدیریتی (مــدیریت دان ـ ،
مدیریت فناوری اطالعات) و یادگیری (ت کیـد بـر
یادگیری سازمان ،ایجـاد سـازمان یادگیرنـده) هـر
کدام با دو متغیر در جایگاه بعدی قرار داشتند .این
نیروها از نظر عملکرد سیستمی ،نق ت یرگذاری
باال و ت یرپذیری اندک را در محیط توسعه منـابع
انســانی ایفــا مــیکنــد .در نتیجــه مــؤ رترین و
کلیدیترین متغیرها محسوب میشود (جدول .)5

ارتباطی با سیستم ندارند .زیرا آنها نه باعث توقف
یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشـرفت آن
در سیستم میشـوند .متغیرهـای متناسـب سـازی
دان با شغل سازمانی پرسـنل ،تحلیـل نیازهـای
آموزشــی ،تربیــت نیروهــای هوشــمند و خــالق،
ساختار منصفانه حقـوق ،اعمـال چـرخ شـغلی،
فرهنگ نوآوری و خالقیت ،پذیرش تغییـر ،وجـود
فضــای رقــابتی ،فرصــتهــای عادالنــه ارتقــا ،
شایستگی نیـروی کـار ،تفـویض اختیـار و تـرویج
فرهنگ بهبود مستمر در این قسـمت قـرار دارنـد؛
ولی بااینحال در این دسته نیز باید به دو دسـته از
متغیرها توجه نمود:
متغیرهای «گسسته» :این متغیرها در نزدیکی مبدأ
مختصات در نمودار قرار دارند .اینگونـه برداشـت
میشــود کــه تکامــل ایــن متغیرهــا ارتبــاطی بــه
دینامیک سیستم فعلی نداشته و آنهـا را میتـوان
از سیستم خارج نمود.
متغیرهای «اهرمی ثانویه» :ایـن متغیرهـا بـاوجود
اینکــه کــامالً مســتقل هســتند ،بــی از آنکــه
ت یرپــذیر باشــند ،ت یرگذارنــد .آنهــا در قســمت
جنوب غربی نمودار و باالی خط قطری قرار دارند
و میتواننــد بــهعنوان نقــاطی جهــت ســنج و
بهعنوان معیار ،بـه کـار رونـد .متغیرهـای تـرویج
فرهنگ بهبود مستمر ،متناسـب سـازی دانـ بـا
شغل سازمانی پرسنل ،تحلیل نیازهـای آموزشـی،
وجود فضای رقابتی ،فرصتهای عادالنه ارتقـا و
تربیت نیروهای هوشمند و خـالق در ایـن بخـ
قرار دارند.
متغیرهای «تنظیمکننده» :این متغیرها در نزدیکـی
مرکــز قــل نمــودار قــرار دارنــد .آنهــا میتواننــد
10
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شکل  .4دیاگرام ت یرات مستقیم عوامل (قویترین ت یر)
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شکل  .5دیاگرام ت یرات مستقیم عوامل (ت یر قوی)

شکل  .6دیاگرام ت یرات مستقیم عوامل (ت یر میانه)
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شکل  .7دیاگرام ت یرات مستقیم عوامل (ت یرات ضعیف)

شکل  .8دیاگرام تأثیرات مستقیم عوامل (ضعیفترین تأثیر)

جدول  .5متغیرهای کلیدی مؤ ر بر آینده توسعه منابع انسانی در سازمان تربیتبدنی (مستقیم و غیرمستقیم)
امتیاز نهایی بهدستآمده

عالمت

متغیر

دسته

رتبه

تأثیرگراری

تأثیرگراری

مستقیم

غیرمستقیم

Var06

مدیریت دان

مدیریتی

770

686

1

Var01

ارتقا قابلیتها و تواناییهای کارکنان

آموزشی

750

717

2

Var14

ت کید بر یادگیری سازمان

یادگیری

750

678

3

Var04

چند مهارتی شدن پرسنل

آموزشی

628

613

4

Var03

کسب مهارتهای جدید

آموزشی

547

552

5

Var10

مدیریت فناوری اطالعات

مدیریتی

547

551

6

Var13

ایجاد سازمان یادگیرنده

یادگیری

486

465

7

اختصاری
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که در آن پیشرانهای مؤ ر بر آینده توسعه منـابع
انسانی در سازمان تربیتبدنی از نظر ا رگـذاری و
ا رپذیری ،حالت پیچیـده و بینـابین دارد .وضـعیت
خوشهبندی متغیرهـا گویـای تمرکـز خوشـهای در
متغیرهــای ت یرگــذار و مســتقل اســت .از میــان
 25عامل 7 ،متغیر کلیدی و استراتژیک ،ت یرگذار
بر آینده توسعه منابع انسانی شناسایی گردید .ایـن
متغیرهــا عبارتانــد از مــدیریت دانــ  ،ارتقــا
قابلیتها و تواناییهای کارکنان ،ت کید بر یادگیری
ســازمان ،چنــد مهــارتی شــدن پرســنل ،کســب
مهارتهای جدید ،مـدیریت فنـاوری اطالعـات و
ایجاد سازمان یادگیرنده .نیروهای کلیـدی از نظـر
عملکرد سیستمی در آینده محیط سیسـتم توسـعه
منابع انسانی سازمان تربیتبدنی نقـ ا رگـذاری
باال و ا رپذیری اندک دارند .در نتیجـه ،بـهعنـوان
متغیــرهــای با بــات ،وضــعیت کــالن سیســتم و
تغییرات آن را کنترل میکنند؛ متغیرهـای کلیـدی
ا رگذار ورودی سیستم توسعه محسوب میشـود و
توسعه کلی منابع انسانی در آینده به عملکرد آنها
وابسته است .پی برندههای توسعه منـابع انسـانی
برای آینده در ابعاد آموزشی ،مدیریتی و یـادگیری
پراکنــده اســت .بیشــترین تعــدادهای متغیرهــای
کلیــدی بــه ترتی ـب در بعــد آموزشــی ( 3متغیــر)،
یادگیری ( 2متغیر) و مدیریتی ( 2متغیر) قرار دارد.
بنــابراین بیشــترین نیروهــای ت یرگــذار در بعــد
آموزشی قرار دارند.
در نگاه آموزشی توسـعه منـابع انسـانی ،ضـروری
است ارتقـا قابلیـتهـا و توانـاییهـای کارکنـان
همزمان با پیشرانها و نیروهـای کلیـدی ا رگـذار

بحث و نتیجهگیری
در جهان امروز آنچه بی از همـه دارای اهمیـت
است ،توسعه نیـروی انسـانی اسـت؛ بهطوریکـه
صاحبنظران معتقدند آنچه در نهایت خصوصـیت
روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یـک سـازمان را
تعیین میکند ،منابع انسانی آن سازمان اسـت ،نـه
سرمایه و یا منابع مادی دیگر .ایـن منـابع انسـانی
هستند که سرمایهها را متراکم میسازند ،از منـابع
طبیعی بهرهبرداری میکنند ،سازمانهای اجتماعی
و اقتصادی و سیاسی را به وجود میآورند و توسعه
ملی را پی میبرند .سازمانی کـه نتوانـد نیـروی
انسانی خود را توسعه دهد و به نحوه مؤ ری از آن
بهرهبرداری کنـد ،قـادر نیسـت هیچچیـز دیگـر را
توسعه بخشد برای گذر از این موقعیت باید دسـت
به آیندهپژوهی و برنامـهریـزی اسـتراتژیک زد تـا
بتوان از این بحران گذر کـرده ،رونـد و تحـوالت
پیشروی آن را شناخته و با ارائـه اطالعـات مـورد
نیاز برای سیستم هشدار زودهنگام از رویارویی بـا
چنین وضعیتی در آینده اجتناب شود .با توجـه بـه
اهمیت موضو  ،این تحقیق پیشـرانهـا و عوامـل
کلیدی مـؤ ر بـر آینـده توسـعه منـابع انسـانی در
سازمان تربیتبدنی ارت جمهوری اسالمی ایران
را شناسایی و خوشهبندی کرده است .کاربست این
متغیرها به عنوان بسترساز و راهنمای تدوین نقشه
راه و سـناریوهای توسـعه نظـام منـابع انسـانی در
سازمان تربیتبدنی بسیار اهمیت دارد.
نتایج تحقیق نشان میدهد الگوی کلی پراکنـدگی
متغیرها از نظر تحلیل ا ـرات متقابـل ،در مجمـو
بیانگر وضعیت یک سیستم محیطی ناپایدار اسـت
14
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شده است .این یافته که آموزش سهمی عمـدهای
در تبیــین آینــده توســعه منــابع انســانی ســازمان
تربیتبدنی ارت جمهوری اسالمی ایران دارد بـا
نتایج مطالعه بدری و رهبریزاده ( )1387و پوتنورا
و ساهو ( ،)2016آندرسـون ( )2017ولـی ()2017
همخوان است .مبنی بر اینکه در مطالعه نامبردگان
به وضوح اشاره به ایـن شـده اسـت کـه یکـی از
الزامات توسعه منابع انسانی و در پارهای از مواقـع
یکــی از مهمتــرین ایــن الزامــات ،آمــوزش منــابع
انسانی میباشد.
در بعــد مــدیریتی ،چنــد عامــل کلیــدی مــدیریت
فناوری اطالعات و مدیریت دان جـز نیروهـای
کلیدی مـؤ ر بـر آینـده توسـعه منـابع انسـانی در
سازمان تربیتبدنی ارت جمهوری اسالمی ایران
تشخیص داده شد .نتایج این بخ از پژوه بـا
نتــایج مطالعــات فرهــادی و صــادقی ( )1395و
پوتنورا و ساهو ( )2016همخوان است .چرا کـه در
تحقیقات نامبردگان قید شده است که توسعه منابع
انسانی تحت تـ یر مـدیریت عملکـرد و مـدیریت
شــغلی قــرار دارد .بــدیهی اســت در یــک جهــان
نامطمئن جایی که ابت شـده هـیچچیـز مطمـئن
نیست ،سازمانهای نیاز است که به طـور مسـتمر
خود را از نو بسازند ،خود را از نو کشف کنند و بـه
خود دوباره نیرو بخشـند .در ایـن راسـتا مـدیریت
فناوری اطالعات بایستی بـه نحـوه بهینـه پیـاده-
سازی شود .البته چنین سیاسـتی بایـد عجـین بـا
مدیریت دانـ باشـد کـه بـه سـازمان در جهـت
شناسایی ،انتخاب ،سـازماندهی ،توزیـع و تبـدیل
اطالعات کـه بخشـی از حافظـه سـازمانی اسـت
کمک کند .این فرایند در قالب یـک سیسـتم نیـز

دیگر مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد و از طریق
آن بایستههای توسعه در همه ابعاد با الزامات چنـد
مهارتی شدن پرسنل و کسب مهارتهای جدید در
هم ادغـام شـود .در ایـن راسـتا توجـه بـه ارتقـا
قابلیتها و تواناییهای کارکنان از اهمیت زیـادی
برخوردار است .زیرا با توجه به همپوشانی مسـائل
مرتبط ،وظیفه آموزش تنها برآوردن نیازهای فوری
و روزمره نیست؛ بلکه باید پرسنل را برای ورود به
جامعه آینده آماده نماید .براین اسـاس الزم اسـت
برنامــهی راهبــردی بــرای تحقیــق ایــن هــد ،از
هماکنون طرحریزی شود .چنین برنامهی باید تمام
عناصری را که برای رسـیدن بـه کمـال فـردی و
جمعی الزم است در برگیرد .البته باید اطمینان پیدا
کرد که در کنار ارتقا قابلیتهـای و توانـاییهـای
کارکنان به چند مهارتی شدن پرسنل و کسبهای
مهارتهای جدید نیز توجه شـود .چراکـه ممکـن
است سازمان آماده برخی تغییرات در آینده باشد و
ازاینرو نیازمنـد افـرادی اسـت کـه مهـارتهـا و
تواناییهای ویژهای برای مراحل انتقال از وضعیت
موجود به وضعیت مطلوب داشته باشند .از طرفـی
سازمان بهخودیخود ،با توجه به زمینـهای کـه در
آن ایجاد شده و رشد کرده اسـت در طـول زمـان
تغییـر میکنــد ،بنــابراین بایـد پرســنل آن از نظــر
تواناییها و قابلیتها به روز باشند.
عالوه بـراین ممکـن اسـت سـازمان بـه واکـن
انعطا،پذیر به محیط خود عالقهمند باشد ازاینرو
نیازمنــد بعضــی از افــراد اســت کــه مهــارتهــا و
تواناییها انعطا،پذیر و متنو داشته باشند .دلیـل
این امر را میتوان در تغییر ماهیت کار در قرن 21
یافت ،جایی که محیط کار پویـاتر و غیرمتمرکزتـر
15
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سیستم بسیار اهمیت دارد.

قابــلتعمیم اســت و آن هنگــامی اســت کــه بــا
بهکارگیری حافظه سـازمانی و فنـاوری اطالعـات
جدید حافظه سازمانی دست نخورده بماند و دان
مربوط به هر مسئله را در هر جایی از جهـان و در
هر زمان به همراه داشته باشد.
در بعد یادگیری ،مهمترین شـاخصهـا ت کیـد بـر
یادگیری سازمان و ایجاد سازمان یادگیرنده اسـت.
این یافته با نتایج تحقیق لـی ( )2017و آندرسـون
( )2017به دلیـل اینکـه توسـعه منـابع انسـانی را
مبتنی بر یـادگیری میدانسـتند ،همخـوان اسـت.
امروزه سازمانها به مدد نگاه استراتژیک دریافته-
اند که در عصر حاضر که یک عصر شتابنده ،پر از
تغییر و تحـول مـیباشـد سـازمانهـایی موفـق و
کارآمد محسوب میشوند که عالوه بر همـاهنگی
با تحوالت جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییـرات و
دگرگونیهای آینده را نیز پی بینی کـرده و قـادر
باشند ایـن تغییـرات را در جهـت ایجـاد تحـوالت
مطلوب برای ساختن آینده بهتر سـازمانی هـدایت
کنند .برای تحقق این مهم الزم است سـازمانهـا
پیوسته یادگیرنده و یـادگیری جـز سیاسـتهـای
اصلی آنهـا باشـد؛ چـرا کـه یـادگیری سـازمانی
زیرساختهای الزم جهت شناخت و بهبود آینده را
در اختیار سـازمان قـرار مـیدهـد و از طرفـی بـه
تغییرات محیط درونی و بیرونی پاس ،میدهد.
درصورتیکه نیروها و روندهای کلیدی ا رگذار بـر
توسعه منابع انسانی تکامل پیدا کننـد ایـن زمینـه
فراهم میشـود کـه ت کیـد بـر یـادگیری فـردی،
بهرهگیری از سیستم عملکرد مـدیریت ،شناسـایی
نیازهای پرسنل ،ترویج فرهنـگ توسـعه و تـرویج
فرهنگ تطبیقپذیری با تغییـر بـه مراتـب بیشـتر
شود .توجه به نق این متغیرها به عنوان خروجی
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