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 چکیده 

 ریو در طول مس شودیآغاز م یگذارو هدف یزیرکه با برنامه ستیاوستهیپ ندیسازمان، فرآ کیسرآمد شدن 

را مشخص کرده و با اصالحات  هاییشده، نواقص و نارسا نییتع شیمداوم با توجه به اهداف از پ یهایابیبا ارز

. درک و شناخت کامل از سازدیم پاررهس یسازمان را به سمت تعال ،نقاط قوت تیالزم، حذف موانع و تقو

راستای شود، اقدامی حیاتی در مشکالت آن که با عنوان عارضه نامیده می کردن وضعیت موجود سازمان و پیدا

قش و اهمیت استراتژیک حوزه مدیریت منابع انسانی در کلیدی است. با توجه به نفرآیند تحقق این 

یابی شدت در آن ضرورت عارضههای اساسی که بهتوان گفت که یکی از حوزهها، میآفرینی سازمانارزش

یابی در این شود، حوزه مدیریت منابع انسانی است. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت خاص عارضهاحساس می

ها مورد استفاده قرار داد، شناسایی توان جهت تحقق این مهم در سازمانرهایی را که میبایست ابزاحوزه، می

های کلیدی آنها را با یکدیگر مقایسه و تحلیل نمود تا بتوان ابزار مناسب را برای سازمان انتخاب و مشخصه

 هیابی در حوزهای عارضهلها و مدرو، در این پژوهش برآنیم به مقایسه و تحلیل جامع متدولوژیکرد. از این

ع های تعالی خاصِ منابهای تعالی سازمانی و نیز مدلمدیریت منابع انسانی با دو رویکرد منابع انسانی در مدل

ه ها را بررسی و سپس به مقایسانسانی بپردازیم. بدین منظور نخست مبانی نظری و کلیات هر یک از این مدل

 های ممتاز وخت و آگاهی در خصوص قابلیتتطبیقی آنها با یکدیگر خواهیم پرداخت. این امر به حصول شنا

عنوان الگویی راهنما جهت بکارگیری تواند بهها کمک نموده و میهای کلیدی هر یک از این مدلمشخصه

 کارآمد و اثربخش آنها راهگشا باشد.

 

   یابی، مدل، متدولوژی، منابع انسانی، مدیریت منابع انسانیعارضه، عارضهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

های مداوم با شود و در طول مسیر با ارزیابیگذاری آغاز میریزی و هدفایست که با برنامهیند پیوستهآسرآمد شدن یک سازمان، فر

سازمان  ،و با اصالحات الزم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت کردهمشخص را ها اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی توجه به

کردن مشکالت آن که با عنوان عارضه  درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیدا .سازدرهسپار میرا به سمت تعالی 

الذکر است. در بسیاری از مباحث مدیریتی، سازمان به بدن انسان تشبیه میشود، اقدامی حیاتی در فرآیند پیوسته فوقنامیده می

جود پویا و زنده است. همانطوریکه پیش نیاز انجام هر درمان و بهبود در بدن، که سازمان نیز یک مو بر اساس این استعارهشود، 

موثرتر خواهد نیز یند درمان آبهبودها و فر ،تر باشدها دقیقهای کاملی از وضعیت بدن انسان است و هر چه این آزمایشانجام آزمایش

یابی همین حکم را دارد و با انجام یند عارضهآیز انجام فرحرکت به سوی رشد و پیشرفت سازمان ن بود، در مورد ایجاد اصالحات و

عنوان سدی مانع حرکت سازمان در مسیر بهبود باشند. ی در یافتن معضالت و تنگناهایی داریم که ممکن است بهعس ،یندآاین فر

های مدیریتی و اصالح عملکرد و نظام عنوان گام اولیه در تعریف اقدامات الزم برای توسعه ظرفیت مدیریتیابی بهانجام فعالیت عارضه

 . استراتژیک در سازمان است نگرش و تفکراز  برخاسته ،سازمان

 به صرفا ارزیابی، یابی اساسا متفاوت از فرآیندهای ارزیابی صرف است. چراکه درتوان بیان داشت که فرآیند عارضهطور کلی میبه

 دقیق مشکالت شناخت جهت یابی،صورتیکه در عارضه در شود؛می مشخص بهبود کلی هایزمینه و سازمان پرداخته بررسی کالن

 منجر سازمان جدید به هایتکنیک ورود و مدیریتی اصالح زیرساختارهای به که بهبودی هایفرصت و تعیین آنها یابیریشه و

 با مقایسه و برای خودارزیابی روشی فاصر یابیعارضه فرآیند دیگر، عبارتیشود. بهسازمان توجه می عمیق بررسی به شود،می

برداشت  و مفهوم سازمان یک کارکنان بین نمایندسازمانی که تالش می های توسعهبرنامه و رویکردها بلکه به نیست، هابهترین

 (. 1386است )آذر و صمصامی،  ترنزدیک کنند، ایجاد هاحلراه و مشکالت از مشترکی

 

 بیان مسئله

سازی، های اساسی همچون جهانیباشد و این تغییرات بواسطه ظهور برخی پدیدهجهانی امروزه بشدت متغیر میفضای اقتصاد 

ن آمیز در چنیمنظور رقابت موفقیتبازار ایجاد شده است. به -گذاران، رقابت پرشتاب محصولنیازهای متغیر مشتریان و سرمایه

عملکرد خویش بواسطه تدوین و بکارگیری راهکارهایی کارآمد و اثربخش با  ها نیازمند بهبود مستمر و مداوممحیطی، سازمان

 وری و زمان ورود به بازارو نیز ارتقای کیفیت، بهرهخدمات و فرآیندها  /ها، خلق نوآوری در زمینه محصوالتمحوریت کاهش هزینه

آید. در به حساب میها و مهمترین منابع در سازمان ترینباشند. در چنین فضای متغیر و پویایی، سرمایه انسانی از جمله کلیدیمی

های امروزی، افراد سازمانی و چگونگی مدیریت بر آنها از اهمیت دوچندانی برخوردار گردیده است چراکه بسیاری حقیقت در سازمان

دی های کلیی متفاوت از مولفهاند. لذا توسعه چارچوباز منابع دیگر جهت خلق مزایای رقابتی، کارایی پیشین خود را از دست داده

 (.2010، 1جهت مورد مالحظه قرار دادن اصول مدیریت منابع انسانی ضرورت دارد )چالیشکان

گاه ن خودعنوان شریک استراتژیک ها را به سمتی سوق داده است که به منابع انسانی بهسازمانی، سازمانهای درون و برونضرورت

بلکه  ،کنندعنوان هزینه نگاه نمیهای انسانی خود نه تنها بهها به سرمایههنست که مدیران بنگاگیری این نگرش آکنند. اساس شکل

گیرند، نیروهای مستعدتری هایی که زودتر یاد میکند؛ لذا سازماندانند که ارزش افزوده ایجاد میآنها را سبد دارایی ارزشمندی می

تر در قبال تحوالت محیطی پاسخ داده و با این تغییرات سازگارترند، زودتر و اثربخش دارند، دانشگران بهتری را در اختیار دارند و

موازات درک این موضوع که منابع انسانی برای نتیجتا آنکه بهفعالیت و رشد در این گونه فضاها را خواهند داشت.  ،توانایی بقا

ای برخوردار شده است ها از جایگاه ویژهبع انسانی نیز در سازمانباشد، مقوله مدیریت مناها از اهمیت بسیاری برخوردار میسازمان

 (:2010آورد )چالیشکان، همراه میها بهچراکه اعتقاد برآنست که مزایای کلیدی ذیل را برای سازمان

 کمک به دستیابی به اهداف و تداوم بقای سازمان 
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 در سازمانهای کسب و کار آمیز استراتژیسازی موفقیتپشتیبانی و پیاده 

 های رقابتی برای سازمانایجاد و حفظ مزیت 

 ارتقای پاسخگویی و پتانسیل نوآوری در سازمان 

 های استراتژیک ممکن در دسترس برای سازمانافزایش تعداد گزینه 

 گیری استراتژیک سازمان ریزی استراتژیک و تاثیرگذاری بر جهتمشارکت در برنامه 

  دپارتمان مدیریت منابع انسانی و مدیران خط )عملیاتی(بهبود ارتباط و هماهنگی مابین 

 
  شکل 1: اثرگذاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی )آرمسترانگ2، 2006(

توان ها در فضای کسب و کار امروزی، میآفرینی سازمانبا توجه به نقش و اهمیت استراتژیک حوزه مدیریت منابع انسانی در ارزش

شود، حوزه مدیریت منابع انسانی یابی احساس میهای اساسی که بشدت در آن ضرورت و نیاز به عارضهبیان داشت که یکی از حوزه

های موجود جهت تحقق این مهم در حوزه مدیریت ها و مدلد داریم به مقایسه و تحلیل متدولوژیاست. لذا در این پژوهش قص

 منابع انسانی بپردازیم. 

کند که به آن شود و در حوزه منابع انسانی، عوارض عارضه به طرق گوناگون بروز مییابی با مشاهده عوارض عارضه آغاز میعارضه

 شود.گذاری، حرکت در مسیر هدف و دستیابی به هدف میامری است که موجب اختالل در هدفگویند. مسئله مسائل رفتاری می

باشد. یابی آنها میها و ریشهیابی مدیریت منابع انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است، تشخیص صحیح عارضهلذا آنچه در عارضه

ت که توان گفگردد. لذا میمدیریت منابع انسانی در آنها برمی ها، ریشه تمامی مشکالت به نحوهواقعیت آنست که در اغلب سازمان

یت هاست. از سویی، موفقتوجه به منابع انسانی و مدیریت موثر آن، اساس توسعه فرهنگی، تکنولوژیکی و مالی و اقتصادی سازمان

های خود دارد و این امر در برنامه هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات و منابع انسانی سازمان در

ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان ها، تواناییها بتوانند مهارتپذیر است سازمانصورتی امکان

 (. 1389زاده، بکار گیرند )عباس

 

 مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش

 نییابی منابع انساهای عارضهمروری بر مدل

توان جهت تحقق این مهم در باید ابزارهایی را که مییابی حوزه مدیریت منابع انسانی میبا توجه به مشخص شدن اهمیت عارضه

های کلیدی آنها را با یکدیگر مقایسه و تحلیل نمود. نکته حائز اهمیت آنست ها مورد استفاده قرار داد، شناسایی و مشخصهسازمان

های عمومی تعالی سازمانی ها، مدلرخی از مدلبها صورت پذیرد: گیری از دو گونه مدلد بواسطه بهرهتوانکه تحقق این مهم می

                                                           
2 Armstrong 
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های عملکردی کلیدی سازمان و از جمله حوزه مدیریت منابع انسانی باشند که هدف از بکارگیری آنها، متعالی نمودن کلیه حیطهمی

طور ویژه و تخصصی، درصدد رشد و باشند که بهصی تعالی منابع انسانی میهای اختصاهای دیگر، مدلاست؛ درحالیکه برخی مدل

 های مورد بررسی در این پژوهش بشرح ذیل است:رو، اهم مدلباشند. از اینمتعالی نمودن حوزه مدیریت منابع انسانی می

 های عمومی تعالی سازمانی:مدل

 3نگیدم تعالی سازمانی لمد در یانسان منابع 

 4جیبالدر مالکومتعالی سازمانی  مدل در یانسان منابع  

 5تیفیک تیریمد ییاروپا ادیبنسازمانی  یتعال مدل در یانسان عمناب 

 های اختصاصی تعالی منابع انسانی:مدل

 6منابع انسانی در گذاریسرمایه مدل 

 7یانسان منابع گرتوسعه مدل 

 8انسانی منابع هایقابلیت بلوغ مدل 

 9لیپسیف مدل 

 رانیا یانسان منابع یتعال مدل 

  منابع انسانی 34000استاندارد 

ها و سپس در نهایت به مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر خواهیم در ادامه نخست به بررسی مبانی نظری و کلیات هر یک از این مدل

ها کمک نموده های کلیدی هر یک از این مدلهای ممتاز و مشخصهتپرداخت. این امر به حصول شناخت و آگاهی در خصوص قابلی

 عنوان الگویی راهنما جهت بکارگیری کارآمد و اثربخش آنها مثمرثمر باشد. تواند بهو می

 

 های تعالی سازمانیمنابع انسانی در مدل
  نگیدم تعالی سازمانی مدل در یانسان منابع

 حضور شاهد که ژاپن دوم جنگ جهانی از است. پس مدل تعالی سازمانی دمینگ الگو، اولین سازمانی، تعالی الگوهای تاریخچه در

 بر مدیریت جهت خود هایایده و ژاپن شد وارد دمینگ نیز دکتر کشور بود، آن بازسازی برای آمریکایی متخصصان و دانشمندان

آن  ژاپن و مهندسین دانشمندان انجمن گرفت، صورت این ایده از استقبالی که و اثربخشی به توجه مطرح نمود. با را کیفیت مبنای

کردند )عباسی  مطرح را دمینگ کیفیت جایزه آن، بکارگیری ژاپنی در هایتشویق سازمان و برای نمودند گردآوری الگویی قالب در را

دمینگ؛  افراد؛ جایزه کاربرد برای دمینگ جایزه -بخش  سه در هاسازمان و هاگروه افراد، به ساالنه (. جایزه دمینگ1393و همکاران، 

 این که معیار اصلی است 10 (. این مدل مشتمل بر1390شود )محقر و همکاران، می ها اهداکارخانه برای کیفیت کنترل و جایزه

 از:  صلی مدل تعالی سازمانی دمینگ عبارتندا شوند. معیارهایتقسیم می دیگری فرعی معیارهای به اصلی خود معیارهای
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 (1393: مدل تعالی سازمانی دمینگ )عباسی و همکاران، 2شکل 

 

 جیبالدر مالکومتعالی سازمانی  مدل در یانسان منابع 

 ملی کیفیت جایزه 1987های ژاپنی، در سال شرکتپس از حصول توفیقات ارزشمند بواسطه ترویج مدل تعالی سازمانی دمینگ در 

 ساختن متوجه منظوراند و نیز بهگام برداشته تعالی کسب جهت در که هاییسازمان برای بالدریج در ایاالت متحده آمریکا مالکوم

در  کلیدی معیارهای(. 1393طراحی و تدوین شد )عباسی و همکاران،  عملکرد، ضرورت و اهمیت بهبود به آمریکایی هایسازمان

 (:1390باشد )محقر و همکاران، ذیل می مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج بشرح

 شود. می سازمان پایداری و هدایت باعث چگونه سازمان ارشد مدیران فردی هایفعالیت که کندمی بررسی معیار رهبری: این

 کند. می تدوین را اشعملیاتی هایطرح و استراتژیک اهداف چگونه انسازم که کندمی بررسی معیار استراتژیک: این ریزیبرنامه

 عجین بازار در مدتطوالنی موفقیت برای مشتریانش با چگونه سازمان که کندمی بررسی مشتری بر تمرکز مشتری: معیار بر تمرکز

 شود. می

 را خود دانشی هایدارایی و اطالعات ها،داده چگونه سازمان که کندمی دانش: بررسی مدیریت و تحلیل و تجزیه گیری،اندازه

 بخشد.  می بهبود را آنها چگونه کرده و مدیریت و تجزیه و تحلیل گزینش،

 و کندمی مدیریت کند،می عجین سازمان با را خود کار نیروی چگونه سازمان که کندمی بررسی معیار کار: این نیروی بر تمرکز

 کند.  استفاده آنها پتانسیل تمام از تا بخشدمی بهبود

 را خود کلیدی فرآیندهای چگونه و کندمی طراحی را خود کاری هایسیستم چگونه سازمان که کندمی فرآیند: بررسی مدیریت

 بخشد. می بهبود کاری هایسیستم سازی آنبرای پیاده

 بازار، و مالی نتایج محور،مشتری نتایج محصول، نتایج -کلیدی هایجنبه تمام در را سازمان بهبود و عملکرد نتایج، نتایج: معیار

 کند.می بررسی -رهبری نتایج و فرآیند اثربخشی نتایج مبتنی بر کارکنان، نتایج
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 (1393)عباسی و همکاران،  جیبالدر مالکوم: مدل تعالی سازمانی 3شکل 

 

  تیفیك تیریمد ییاروپا ادیبنسازمانی  یتعال مدل در یانسان عمناب

 در اروپا کیفیت جایزه دریافت جهت هاسازمان ارزیابی برای چهارچوبی عنوانبه، تیفیک تیریمد ییاروپا ادیبنسازمانی  یتعال مدل

جنبه از یکی. شودمی گرفته درنظر کیفیت مدیریت برای چندبعدی چهارچوب یک عنوانبه مدل، این. گردید معرفی 1988 سال

 آخرین. سازدمی آگاه خود قوت و ضعف نقاط از را هاسازمان خودارزیابی، این. است آن خودارزیابی کاربرد مدل، این مثبت های

وزن همچنین و نامگذاری ،مفاهیم در تغییراتی خود، پیشین هاینسخه به نسبت که گردید ارائه 2013 سال در مدل این نسخه

 هآنچ) توانمندسازهااند: بندی شده. معیارهای سنجش در این مدل به دو دسته کلی تقسیماست گرفته صورت معیارها ارزیابی و دهی

 آنچه) نتایج و؛ خدمات و کاالها یندها،آفر منابع، ها،مشارکت کارکنان، استراتژی، رهبری،( که عبارتند از: دهدمی انجام سازمان که

عملکرد )کریمی جعفری و  کلیدی نتایج و جامعه نتایج کارکنان، نتایج مشتری، نتایجز: ( که عبارتند انمود خواهد کسب سازمان که

 (.  1393همکاران، 

 (:1390باشند )محقر و همکاران، بشرح ذیل می تیفیک تیریمد ییاروپا ادیبنسازمانی  یتعال مدلمعیارهای اصلی 

 سازند. می عملی آن را و بخشندمی شکل آینده به که دارند رهبرانی سرآمد هایرهبری: سازمان

 سازند. می عملی ذینفعان منافع بر متمرکز استراتژی یک ایجاد طریق از را خود اندازچشم و مأموریت سرآمد هایاستراتژی: سازمان

 کارکنان اهداف و سازمان متقابل موفقیت که اندکرده ایجاد فرهنگی و نهندمی ارج خود کارکنان به سرآمد هایکارکنان: سازمان

 سازد. میسر می را

 مدیریت و ریزیبرنامه ایگونه به را داخلی منابع و خارجی کنندگانتأمین و هاشراکت سرآمد، هایمنابع: سازمان و هاشراکت

 شود. می فرآیندها اثربخش اجرای و هااستراتژی از پشتیبانی منجر به که کنندمی

 و مشتریان برای افزوده ارزش ایجاد و کامل رضایت کسب منظور به را فرآیندها متعالی هایسازمانخدمات: /محصوالت فرآیندها،

 دهند. می بهبود و نموده مدیریت و ذینفعان طراحی سایر

 رضایت از باالیی سطوح به و کنندمی پیدا دست خود مشتریان با ارتباط در نتایج بهترین به سرآمد هایمشتریان: سازمان نتایج

 یابند. مشتریان دست می

 رضایت از باالیی سطوح به و کنندمی پیدا دست خود کارکنان با ارتباط در نتایج بهترین به سرآمد هایکارکنان: سازمان نتایج

 یابند. دست می کارکنان

 کنند.می پیدا دست آن به و گیریاندازه را جامعه با کلیدی مرتبط نتایج سرآمد هایجامعه: سازمان نتایج

 کنند.می پیدا دست آنبه و گیریاندازه را استراتژی با کلیدی مرتبط نتایج سرآمد هایعملکرد: سازمان نتایج
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 (1393)عباسی و همکاران،  تیفیك تیریمد ییاروپا ادیبنسازمانی  یتعال مدل: 4شکل 

ی هاها، برخی حوزههای تعالی سازمانی از منظر مدیریت منابع انسانی، مبین آنست که در هر یک از این مدلدر مجموع بررسی مدل

کارکردی اساسی مرتبط با این مقوله کلیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در حقیقت، در مدل تعالی سازمانی دمینگ، 

ت؛ و توسعه و بکارگیری منابع انسانی، در مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج، معیارهای کلیدی معیارهای کلیدی سازمان و مدیری

نیز  تیفیک تیریمد ییاروپا ادیبنسازمانی  یتعال مدلهای کاری؛ یادگیری و انگیزش؛ و رفاه و رضایت کارکنان و درنهایت در نظام

با حوزه مدیریت منابع انسانی است. همچنین هر یک از این معیارها، خود معیارهای کلیدی کارکنان؛ و نتایج کارکنان در ارتباط 

توان معیارهای اصلی و می دهند. با توجه به مطالب فوقبرخی زیرمعیارهای تخصصی مرتبط با این حوزه را نیز مورد پایش قرار می

 ا در قالب جدول ذیل تبیین نمود:های تعالی سازمانی رزیرمعیارهای مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی در مدل
 (1389های تعالی سازمانی )میرسپاسی و همکاران، : معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با حوزه منابع انسانی در مدل1جدول 

 

 

 های تعالی منابع انسانیمدل

 انسانی به مدیریت منابع مربوط معیارهای در کیفیت مدیریت بنیاد اروپایی و دمینگ، بالدریج نظیر سازمانی تعالی هایمدل اغلب

 منابع مدیران شودمی باعث و همین مساله بوده گویی کلی دچار آنها زیرمعیارهای در معرفی زیرا هستند؛ اساسی ضعف نقطه دارای

 زیرمعیار در شغلی ارتقای توسعه مثال شوند. برای و سردرگمی ابهام دچار کارکنان مدیریت و ریزیبرنامه هنگام ارزیابی، به انسانی

 شغلی کارراهه که کندسوال می انسانی منابع مدیران از معیار است؛ این شده کیفیت مطرح مدیریت اروپایی بنیاد مدل در کارکنان

 کارکنان خشنودی باید هاییشاخص چه بر اساس انسانی منابع مدیر یک که سوال این پاسخ از اما یابد،توسعه می چگونه کارکنان
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 هایشاخص بردارنده همه در بتواند که مدلی رو،این است. از ناتوان قرار دهد، ارزیابی مورد شغلی ارتقای توسعه فرآیند با را در ارتباط

 به توجه شود. بامی محسوب نیاز ضروری یک داردبرمی گام تعالی مسیر در که برای سازمانی باشد معیارها این با مرتبط ادراکی

 ایویژه اهداف با خاص و دیدگاه از هر کدام که انسانی ارائه گردیده منابع تعالی در زمینه متعددی الگوهای فوق، گانهسه هایمدل

 نمایند:می توجه انسانی منابع به مقوله تعالی

 

  (IIPمنابع انسانی ) در گذاریسرمایه مدل 

های کیفیت آموزش و توسعه سازمان یارتقا هدف ایجاد یک معیار پایه برای با 1990دهه  درمنابع انسانی  در گذاریسرمایهمدل 

 بهبود عملکرد زمینه که مجموعه اقدامات مؤثری را در ی ملی استاستانداردمدل مبین این شد. کشور انگلستان ارائه  دولتی در

 در گذاریسرمایهشود. مدل محیطی می هایهبود عملکرد سازمان در قبال چالشکرده و باعث ب سازمان از طریق منابع انسانی ارائه

روزرسانی قرار گرفت که بر اساس ویرایش جدید، مدل دربرگیرنده سه اصل اساسی و مورد بازبینی و به 2015منابع انسانی در سال 

باشد )موسسه منابع انسانی بشرح ذیل می در یگذارسرمایهنه زیرمعیار کلیدی است. اصول و زیرمعیارهای ویرایش جدید مدل 

 (:2015گذاری در منابع انسانی، سرمایه

 
 : رهبری1اصل اساسی 

اتی هایی حیقابلیت خلق اهداف و مقاصد )هدفگذاری( در یک محیط پرتالطم و متغیر و ایجاد انگیزش در راستای تغییر، به مهارت

یابی منظور حصول و دستهای پیشتاز و برتر بههای امروزی بدل گشته است. سازمانسازمانآفرینان در و اساسی برای بسیاری از نقش

بخشند. زیرمعیارهای اصل رهبری های رهبری را در کلیه سطوح سازمانی تقویت و توسعه میبه نتایج عملکردی ممتاز، مهارت

 ؛ و توانمندسازی و مشارکت دادن افراد. ی سازمانها و رفتارهاسازی ارزشبخشی افراد؛ جاریعبارتند از: رهبری و الهام

  
 : پشتیبانی2اصل اساسی 

تر و گیری سریعمنظور توانمندی در راستای تصمیمهای موفق بهبرای بسیاری، تغییرات مستمر امری عادی و مرسوم است. سازمان

به  تردهی مناسبهای سربار، خدماتاند. کاهش هزینهتر گرایش پیدا کردهسازی به سوی ساختارهایی مسطحمداری و چابکمشتری

آید. زیرمعیارهای اصل های این رویکرد به حساب میها، از جمله مزیتوی تعداد بیشتری از سازمانمشتریان و حصول موفقیت از س

 کار.  ساختاردهیدهی عملکردهای برتر؛ و پشتیبانی عبارتند از: مدیریت عملکرد؛ شناسایی و پاداش

 
  : بهبود3اصل اساسی 

ا باشند. آنههای بهبود و رشد میارتقاء از طریق جستجوی زمینه هایی برای پیشرفت وهای پیشرو، همواره بدنبال فرصتسازمان

دانند که تغییرات هرچند اندک در مجموع، پیشتازی پایدار و مستمر آنها را به همراه خواهد داشت. زیرمعیارهای اصل بهبود می

 های پایدار.ها؛ بهبود مستمر؛ و خلق موفقیتعبارتند از: ایجاد قابلیت
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 (2015گذاری در منابع انسانی، )موسسه سرمایه 2015ویرایش  -منابع انسانی  در گذاریرمایهس: مدل 5شکل 

 

  (P.D.Sی )انسان منابع گرتوسعه مدل

منظور قوت بخشیدن به زیرساختار توسعه منابع وری و استانداردهای سنگاپور بهگر منابع انسانی توسط هیئت بهرهاستاندارد توسعه

 منابع تعهدشان را به یگر منابع انسانهای توسعهشرکتتدوین شد.  1997ها در سال ها و پرورش رقابتی شدن آنانسانی سازمان

ها توسعه ها در اجرای برنامهشرکت . ایندهندهای توسعه آنها نشان میدر فعالیت مدیران از طریق مشارکت مدیرعامل و یانسان

آنها  ینهمچن. کنندمی ینرا تضم ی سازمانیگر منابع انساناستاندارد توسعه مدل از مشارکت ییهستند و سطح باال جدی کارکنان

 این مدل ند.کنمی پیگیری های توسعه کارکنانهبود مستمر برنامهو ب یادگیری انتقال ینهای توسعه کارکنان را برای تضمفعالیت

 2009 السویرایش در  کار است که بر اساس آخرین و ترین نوع کسبموفق دنبال پرورش بهترین نیروی انسانی برای دستیابی بهبه

 (:1385زاده و همکاران، باشد )غالمکلیدی ذیل میدارای سه محور 

  )تعهد(؛ های کارکنانیتفعال بازنگری مستمر 

 )اجرا(؛  ایجاد زمینه توسعه و ترقی کارکنان 

 )پیگیری(.  افزایش اثربخشی یادگیری 

 معیار این چارچوب است. در انسانی منابع توسعه فرآیند به نسبت سازمان ارشد مدیریت تعهد یا سازمان تعهد به مربوط اول بخش

 وجود کارکنان آموزشی و ایتوسعه نیازهای تحلیل و تجزیه برای و منظمی منطقی برنامه سازمان، در که: آیا شودمی سوال اصلی

 خیر؟  یا دارد

 نشان تا گرددمی شواهدی دنبال به استاندارد بخش این است. در انسانی منابع توسعه هایطرح سازیپیاده به مربوط دوم بخش

 است؟   برداشته قدم خوبی به انسانی منابع توسعه هایبرنامه جهت در سازمان که: آیا دهد

که  دهد نشان تا دهد رخ هاسازمان در باید که اتفاقاتی یعنی توسعه است، هایفعالیت پیگیری به مربوط استاندارد سوم بخش

 بین آیا که: شودمی سوال هم بخش این است. در شده گرفته بکار سازمان در و نبوده باطل انسانی منابع توسعه هایگذاریسرمایه

زاده و دارد؟ )غالم وجود تفاوتی ندارند مشارکت هابرنامه این در که کسانی و کنندمی شرکت توسعه هایبرنامه در که کارکنانی

 (1385همکاران، 

 ایجاددر قالب این سه محور کلیدی و اساسی  را اساسی نظام هشت که کندمی ملزم را هاسازمان منابع انسانی، گرتوسعه استاندارد

  (:1388(؛ )منوریان و همکاران، 1385از )سلطانی،  نظام عبارتند کنند. این هشت
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حاصل  اطمینان مطلوب و خوب عملکرد ایفای برای کارکنان آموزش از کارکنان دهنده توسعه نیازهای یادگیری: سازمان تحلیل

 هستند.  مسئول مشاغل اثربخشی انجام برای کارکنان آموزش و قوت نقاط تشخیص قبال در کند. سرپرستانمی

 و کندمی رفتار سرمایه و استعداد یک مثابه به کارکنان از کدام با هر کارکنان دهنده توسعه کارراهه )مسیر شغلی(: سازمان توسعه

 نمایند.  کسب را الزم مهارت تا شودمی داده توسعه و رشد فرصت آنان کدام از هر به

 برنامه کلی تحت کارکنان آموزش و کندمی گذاریسرمایه خود انسانی منابع روی کارکنان دهنده توسعه منابع: سازمان تخصیص

 شود.می اجرا و طراحی ریزی،برنامه سالیانه بصورت

 تضمین را همه کارکنان به کارراهه توسعه و آموزش هایبرنامه روشن رسانیآگاهی و ابالغ کارکنان دهنده توسعه ارتباطات: سازمان

 کنند. می ایفاء فرآیند این در فعالی نقش سرپرستان کند،می

 جدید مشاغل که در موجود کارکنان برای هم و جدید کارکنان برای هم ساختارمند نظام با کارکنان دهنده توسعه استمرار: سازمان

 دهند.  انجام را کاریوظایف  کاملی نسبتا آمادگی با تا بیندمی تدارک توجیهی آموزش هایبرنامه گیرندمی قرار

 صورت دورهایبه آموزشی سوابق همه که باشدمی آموزش جامع مدیریت نظام دارای کارکنان دهنده توسعه پایش و نظارت: سازمان

 داده فرصت کارکنان آموزش به از اطمینان حصول منظوربه دهند انعکاس آموزش در را کارکنان مشارکت تا شوندمی هنگام به

 ببرند.  کار به را مورد نیاز هایمهارت آموزش، خالل در تا شد خواهد

 ساختن پاسخگو و آموزشی فعالیت هر گیریپیگیری و اندازه سنجد. برایمی را آموزش نتایج کارکنان دهنده توسعه ارزیابی: سازمان

 اثر کامال از سازمان ترتیب این به دارد وجود سنجش سیستم سازمان یک هر درون در کار و کسب و هاعملکرد قسمت به آن

 شود. می عملکرد کارکنان آگاه رفتار و کار، نحوه تفاوت در آموزش

 بهبود برای شود تا مطمئن گیردمی را جدی آموزش در کارکنان بازخورد دهنده کارکنانتوسعه توانمندسازی )بازخورد(: سازمان

 است.  جدی پیگیری کارکنان توسعه با رابطه در اقدامات سازمان و آموزش اثربخشی

 
 (1390انسانی )طلوعی اشلقی و پیدایی،  منابع گرتوسعه : مدل6شکل 

 

  انسانی منابع هایقابلیت بلوغ مدل

 انسانی منابع با مرتبطسازی فرآیندهای پیاده و تشخیص، طراحی برای است راهنمایی و منابع انسانی، نقشه هایقابلیت بلوغ الگوی

 در را هافعالیت بهترین تمام تواندیک سازمان نمی که آنجا شود. ازمی انسانی منابع هایقابلیت ارتقای به طور مستمر منجربه که

 فرهنگ در نظیریبی کند. هر سطح از مدل، تحولمی ارائه سطح بلوغ پنج در را سازی کند، این مدل آنهاکوتاهی پیاده بسیار مدت
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 وجود به کار نیروی نگهداری و انگیزش توسعه، سازماندهی، جذب، جهت زیادی های قدرتمندفعالیت با آن به وسیله تجهیز سازمان

از  مشخصی سطح عنوانبه تواندمی آن که است انسانی منابع قابلیت های منابع انسانی، بهبودآورد. هدف اصلی مدل بلوغ قابلیتمی

 (. 1388خانی و همکاران، باشد )موسی سازمان یک هایفعالیت انجام فرآیندی برای هایتوانایی و هامهارت دانش،

هدف و چندین فعالیت  5تا  3ناحیه فرآیندی و هر فرآیند دربرگیرنده  22سطح بلوغ،  5منابع انسانی دارای  هایقابلیت بلوغ الگوی

 (: 1388باشد )کورتیس و همکاران، می

 منابع فرآیندهای از یا تعدادی یک تحول یا طراحی طریق از که انسانی است منابع هایقابلیت از جدیدی سطح بیانگربلوغ:  سطح

 است.  آمده به وجود انسانی

 و مشارکت اهداف از ایمجموعه به دستیابی جهت توامان و طور جمعی به که مرتبط هایفعالیت از ایفرآیندی: مجموعه نواحی

 شود.می خاص سطح یک ویژه هایقابلیت ایجاد در

 است.  نواحی فرآیندی از یک هر انتظار مورد و فرد به منحصر اهداف: نتایج

 باشد. می فرآیندی نواحی اهداف تحقق ها: مسیرهایفعالیت

 
 (1388)كورتیس و همکاران،  انسانی منابع هایقابلیت بلوغ مدل: 7شکل 

از )امینی و  عبارتند آنها اهم که کنندمی استفاده متفاوتی اهداف های منابع انسانی برایبلوغ قابلیت مدل از هاطور کلی سازمانبه

 (:1392افرازه، 

 انسانی منابع هایفعالیت بلوغ میزان تعیین 

 انسانی منابع هایفعالیت مستمر توسعه 

 منابع انسانی( مدیریت توسعه هایبهبود )پروژه هایاولویت تعیین 

 فرآیندها بهبود و انسانی منابع توسعه سازییکپارچه 

 ایحرفه سرآمدی فرهنگ خلق 

 کنیم:می دنبال اساسی را هدف انسانی دو منابع هایقابلیت مدل اساس بر سازمان ارزیابی در حقیقت با

 های منابعفعالیت هایکاستی و مشکالت حل برای آن از و ارزیابی کنیم را انسانی منابع هایفعالیت استانداردی مبنای بر 

 .(هابهبود فعالیت برای اصالحی اقدامات ریزی و طرح مطلوب با یکدیگر وضعیت و وضعیت موجود)مقایسه  ببریم بهره انسانی

 هایفعالیت همسویی و انسانی منابع استراتژی راهنمای عنوانآن به از گرفته، صورت ارزیابی و سازمان بلوغ مراحل به توجه با 

 کنیم.  استفاده می سازمان تغییر نیازهای و با اهداف انسانی منابع
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  لیپسیفارزیابی منابع انسانی  مدل

یندها و تضمین آفر یابیعارضه یهاضعف منظور رفعمدل تعالی سازمانی اروپایی است و به گذارانیانکه یکی از بن سشرکت فیلیپ

ندها یآاز فری یند برای بعضآفر ت عنوان بررسیحاز ابزارها را ت یهاوکار، مجموعهکسبی مختلف عملکرد یهامیان حوزه ییراستاهم

توجه قرار داده و برای آنها ابزارهای  این شرکت مورد هایی که تاکنونحوزه. کار طراحی نموده است و کلیدی کسب یهایا حوزه

دیریت م ،ین، بازاریابی و فروش، مدیریت زنجیره تأمگذارییهسرما یریت تولید، مدیریت مالی ومد: نموده عبارتست از یبلوغ طراح

ر ابزار را ، هسابزارهای مذکور این است که شرکت فیلیپبا . نکته مهم در ارتباط یدخر یریتو مد یالتمنابع انسانی، مدیریت تسه

سطوح  داراییک است که هر  آیندفر یریند شامل تعدادی زآبزارها، هر فردر این ا. طراحی کرده استآیندی مبتنی بر رویکرد بلوغ فر

 ،یندآسطح هر فر ترینیدر راستای دستیابی به متعالتوانند یها همواره ماست بر این اساس، شرکت (11از صفر تا )بلوغ مختلف 

 (.1391باشد )کاظمی و ثروتی، حرکت مستمر داشته 

 این هااست که برای سازمان انسانی منابع فرآیندهای کیفیت جهت ارزیابی انسانی منابع مدیران در توانایی ایجاد مدل این هدف

 )برنامه، اجرا، P.D.C.Aدر قالب چرخه  انسانی منابع هایفعالیت بهبود جهت در ریزی مستمریبرنامه تا سازدفراهم می را امکان

 مشهور نیز انسانی منابع فرآیندی بررسی که به مدل باشند. این داشته انسانی منابع تعالی اهداف جهت تحقق اقدام( در و کنترل

 خاص فرآیند یک بر مبتنی کدام هر که محوری بوده مولفه ده ، دارای2009عمل آمده در سال به ویرایش بر اساس آخرین است

باشد )طلوعی اشلقی و پیدایی، می ذیل شرح به بلوغ از یک سطح مبین ده مولفه این از است. هر یک شده نهاده انسانی بنیان منابع

1390:) 

 مثل( به تعاملی )مقابله هایاداری، فعالیت هایفعالیت بر تمرکز موقتی، : رویکرد3-0سطوح 

 انسانی منابع استراتژیک مدیریت بر اساس اقدامات شروع و فرآیندها بر زیاد : تمرکز6-4سطوح 

 سازمان کار و کسب با اهداف انسانی منابع هایاستراتژی : همسویی11-7سطوح 

 
 (1390)طلوعی اشلقی و پیدایی،  لیپسیفارزیابی منابع انسانی  مدل: 8شکل 

مورد بررسی قرار گرفته است )طلوعی اشلقی و پیدایی،  لیپسیفدر ادامه، هر یک از معیارهای کلیدی مدل ارزیابی منابع انسانی 

1390:) 

ط های منابع انسانی مرتبیند استراتژی منابع انسانی استراتژی کسب و کار را به اهدف و فعالیتآ(: فر1استراتژی منابع انسانی )معیار 

 ای که در نتیجه استراتژی کسب و کار سهیم باشد. گونهکند، بهمی

های کسب و کار تمرکز های سازمان بر رشد سازمان جهت تحقق استراتژی(: توسعه قابلیت2های سازمان )معیار توسعه قابلیت

 ها، ردیابی شود. تواند از طریق رهبری، فرهنگ و شایستگیهای سازمانی میکند. قابلیتمی

 رگزینییند کاآها برای فراول، تعریف اهداف استراتژیک و اولویت :یند فرعی استآفر چهاریند کارگزینی شامل آ(: فر3کارگزینی )معیار 
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؛ های جاریشکاف بین آینده استراتژیک و برنامهتحلیل  ؛های سازمان استیند استراتژی منابع انسانی و توسعه قابلیتآخروجی فرکه 

  .های مورد نیاز جهت انجام تغییراتفعالیتتعریف 

 رشد فردی را و است اجرای برنامه توسعه و توسعه،بهبود و ریزی عه کارکنان شامل یادگیری، برنامه(: توس4توسعه کارکنان )معیار 

 مرتبط سازد.  های توسعه قابلیت سازمانیبه جهت استراتژیک کسب و کار از طریق خروجی

های هدفی شناسایی گروه یند مدیریت استعداد یک شکل خاص از توسعه کارکنان است که جهتآ(: فر5مدیریت استعداد )معیار 

 پذیرد. که برای رسیدن به اهداف آتی سازمان ضروری هستند، صورت می

یندی است که اهداف کسب و کار را به اهداف فردی برای دوره تعریف شده آینده آ(: مدیریت عملکرد فر6مدیریت عملکرد )معیار 

 پذیرد.کند و ارزیابی دوره گذشته صورت میمرتبط می

یند پاداش و شناسایی در جذب، نگهداشت و انگیزش افراد سهم دارد. فرایند اعطا پاداش به کارکنان آ(: فر7شناسایی )معیار پاداش و 

 بر اساس سهم آنها در ایجاد ارزش افزوده برای سازمان است.

، های سالمت و ایمنیو بهبود رویه یند بر مدیریتآگیرد. این فر(: ایمنی و سالمت، شرایط کاری را در بر می8ایمنی و سالمت )معیار 

 جلوگیری از کار افتادگی و بهبود شرایط کار تمرکز دارد.

کند که مدیران منابع انسانی چگونه با درون و بیرون سازمان تعامل دارند. یند تشریح میآ(: این فر9ارتباطات درونی و بیرونی )معیار 

 کند. بومی و محیط، اطمینان حاصل میهمچنین از آگاهی آنها از تاثیر سازمان بر جامعه 

آوری، نگهداری، پردازش و های جمعها و سیستمیند شامل رویهآ(: این فر10های منابع انسانی )معیار مدیریت داده و سیستم

 باشد.یندهای مرتبط منابع انسانی میآهای منابع انسانی برای حمایت از فرهای دادهتحلیل

 

 رانیا یانسان منابع یتعال مدل

مؤسسات و  های تعالی سازمانی، از طریقاز مدل ها به پیرویها و شرکتامروزه بسیاری از کشورهای دنیا، عالوه بر تشویق سازمان

های چشمگیری که در حوزه منابع انسانی به موفقیت هاییها و سازمانای مدیریت و توسعه منابع انسانی به شرکتهای حرفهانجمن

رپایی و ب” مدل تعالی منابع انسانی“طراحی . کنندالمللی اعطاء میاستانداردهایی در سطح ملی و بین اشند، جوایز ودست پیدا کرده ب

ها و سازمان های حوزه منابع انسانی درتواند نقش اساسی در توسعه مفاهیم، الگوها و فعالیتمی که” جایزه تعالی منابع انسانی“

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و بسیاری از  ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تالشها داشته باشد، با حمایت سشرکت

 1388جایزه تعالی منابع انسانی برای اولین بار در سال  .یافت مشاوران منابع انسانی ایران سامان استادان، کارشناسان و متخصصان و

 (. 1388منابع انسانی،  شده است )انجمن مدیریتبرگزار  صورت سالیانههاجرا و ب

، در حقیقترهنمون نماید.  را در حوزه منابع انسانی به سوی تعالی هاتواند سازمانتعالی منابع انسانی چارچوب مؤثری است که می

ست برتر در تمامی ابعاد منابع انسانی یک سازمان ا هایشاخص های محوری، معیارها وتعالی منابع انسانی چارچوب جامعی از ارزش

بهبود خود را شناسایی و برای بهبود  هایکند تا با ارزیابی مستمر حوزه منابع انسانی، نقاط قوت و حوزهها کمک میسازمان که به

 هاحوزه منابع انسانی سازمان تواند به مثابه یک ابزار مؤثر در ارزیابیبنابراین مدل تعالی منابع انسانی می .ریزی نمایندآنها برنامه

)انجمن مدیریت منابع  است معیار نهقالب سه بخش راهبردها، فرآیندها و نتایج دارای  استفاده واقع شود. چارچوب این مدل درمورد 

 (:1388انسانی، 
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 (1388: مدل تعالی منابع انسانی ایران )انجمن مدیریت منابع انسانی، 9شکل 

 (:1388مدل تبیین شده است )انجمن مدیریت منابع انسانی، در ادامه شرح و زیرمعیارهای مرتبط با هر یک از معیارهای 

را  سازمان منابع انسانی استراتژی و محوری هایارزش انداز،چشم متعالی هایسازمان انسانی منابع رهبری منابع انسانی: رهبران

 فعال دارند.  مشارکت کار و کسب تدوین استراتژی فرآیند و در کرده تدوین

 و محیطی درونی مقتضیات با را متناسب خود انسانی منابع هایفعالیتو ها استراتژی متعالی هایسانی: سازماناستراتژی منابع ان

 باشد.  سازمان محوری هایانداز و استراتژیچشم راستای در تا کرده طراحی ایگونهبه

 چه برای هایی،با چه شایستگی انسانی، منابع تعداد چه که به کنندمی معین متعالی هایریزی و تامین منابع انسانی: سازمانبرنامه

برخوردار  الزم هایشایستگی و توانایی از که و استخدام، افرادی رویکردهای جذب بکارگیری با و دارند نیاز چه زمانی در و مشاغل

 دهند. پرورش می سازمان درون یا کرده و جذب را باشند

 در و فرهنگ سازمانی با و متناسب مندنظام ایگونهبه خدمات را جبران هاینظام متعالی هایجبران خدمت منابع انسانی: سازمان

 کنند. مستقر می و ریزیطرح انسانی، منابع نگهداشت و رضایت انگیزش، جهت

 زمینه عملکرد مدیریت و آموزش و یادگیری دانش، مدیریت هایبرنامه اجرای و طراحی با متعالی هایتوسعه منابع انسانی: سازمان

 آورند.می را فراهم انسانی منابع بالندگی و توسعه

 میان کارکنان مخرب کاهش تعارضات و اعتماد جو کارکنان، خلق ارتباطات بهبود منظوربه متعالی هایروابط کار و کارکنان: سازمان

 ها وسیاست اهداف، ریزیطرح به اقدام ها،گیریدر تصمیم بیشتر برای مشارکت کاری مسائل از آنها کردن آگاه نیز و مدیریت و

 نمایند.موثر می هایرویه

 انسانی منابع حوزه هایفعالیت انسانی از منابع هایبرداشت مستمر و فراگیر طوربه متعالی هاینتایج ادراکی منابع انسانی: سازمان

 کنند.می ریزیبرنامه آن بهبود برای و کرده گیریمناسب اندازه هایبه روش را

 نتایج و انسانی منابع استراتژی هایو برنامه اهداف تحقق مستمر و فراگیر طوربه متعالی هاینتایج عملکردی منابع انسانی: سازمان

 دهند. می نموده و بهبود تحلیل را انسانی منابع اجرای فرآیندهای از حاصل کلیدی

 را خود عملیاتی فرآیندهای و اجرای استراتژی از حاصل سازمانی نتایج مستمر و فراگیر طوربه متعالی هاینتایج سازمان: سازمان

 دهند.بهبود می و تحلیل نموده گیری واندازه

 

 منابع انسانی 34000استاندارد 

 صورتبهاست تا  شده جادیاستاندارد امنابع انسانی، یک استاندارد ملی در حوزه مدیریت منابع انسانی است. این  34000استاندارد 

موجود  تیوضع توانیم 34000بر اساس استاندارد  کند. یابیعارضهرا  یمنابع انسانحوزه  یندهاآیفر کلیه کپارچهی و منسجم

و کمال را در  یفرهنگ تعال کیکرد و  فیها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را تعرو پروژه یدر شرکت را بررس یمنابع انسان تیریمد
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به عبارتی دیگر، این استاندارد نقشه راهی را برای تغییر سازمان با استفاده از اقدامات حوزه منابع انسانی فراهم  .نمود جادیسازمان ا

های زیادی برای کارکنان فراهم شود و فرصتتر میکنیم، اقدامات پیشرفتهکند. هر چه در سطوح بلوغ به سمت باال حرکت میمی

نکته شایان توجه آنست . (1394پور و محمداسماعیلی، تای اهداف سازمان بهبود بخشند )قلیشود تا عملکرد خودشان را در راسمی

با این وجود، مدل  .ها را در نظر دارندهای استاندارد، حداقلپردازند، نظاممی به حداکثرهاهای تعالی سازمانی که که برخالف مدل

مند کردن فرآیندهای منابع انسانی در سازمانها را برای نظاملیه و حداقلمنابع انسانی، عالوه بر اینکه سطوح او 34000استاندارد 

کند تا ضمن بهبود مستمر ها کمک میآورد، برخالف سایر استانداردها، تنها به این سطح بسنده نکرده و به سازمانها به ارمغان می

 نمایند.  فرآیندها، در راستای دستیابی به سطوح باالتر تعالی منابع انسانی حرکت

منظور کند تا سازمان بهترین اقدامات منابع انسانی را در یک مسیر تعالی اتخاذ کند. همزمان، بهدرحقیقت، این استاندارد کمک می

طور گیرد و رویکرد خاصی به تحول سازمانی دارد و بهبهبود مستمر در یک حوزه معین، اقدامات مدیریت کیفیت جامع را بکار می

بود مستمر انجامد بطوریکه بهکند. این استاندارد درنهایت به تغییر فرهنگ سازمانی میت متوالی را دنبال میمستمر و تکاملی تغییرا

)صفر؛ مقدماتی؛ میانی؛ پیشرفته و سطح بلوغ  5 یدارامنابع انسانی  34000استاندارد شود. های زیربنایی آن فرهنگ میجزء مولفه

کنیم، سطح بلوغ مدیریت منابع انسانی سازمان باالتر به سمت سطح بهینه حرکت میکه هر چقدر از سطح مقدماتی  استبهینه( 

 (: 1394پور و محمداسماعیلی، باشد )قلیمنابع انسانی بشرح ذیل می 34000رود. سطوح بلوغ در استاندارد می

گر ثبات، غیرمستمر و غیرمرتبط با یکدیسطح صفر: در این سطح هیچ فرآیند مدونی وجود ندارد و اقدامات منابع انسانی پراکنده، بی

ت آنها، ترین مشکالهایی که در این سطح قرار دارند، مشکالت بسیار زیادی در حفظ منابع انسانی دارند و یکی از اصلیاست. سازمان

هم که وجود دارد، افراد  هاییها وجود ندارد و در حوزهها، اقدامات منابع انسانی در بعضی حوزهکمبود استعداد است. در این سازمان

 سازی آنها وجود ندارد. مناسبی برای پیاده

کی گیرد و یسطح مقدماتی: در این سطح، اقدامات منابع انسانی با نگاه واحدی / بخشی )و نه سازمان به مثابه یک کل( صورت می

ریزی سطح، مدیران باید به فرآیندهای برنامههای اساسی مدیران، رسیدگی به منابع انسانی واحد خودشان است. در این از مسئولیت

ب و ریزی منابع انسانی، جذاستراتژیک منابع انسانی، طراحی ساختار سازمانی و ارتباطات و هماهنگی، تجزیه و تحلیل شغل، برنامه

تر باوغ ن به سطح باالاستخدام و گریدینگ شاغل و حقوق و مزایا توجه کنند. تا زمانیکه این مسائل حل نشوند، زمینه برای پیوست

 شود. فراهم نمی

سطح میانی: وقتی اقدامات منابع انسانی در سطح واحدها انجام شد، در مرحله سوم باید اقدامات منابع انسانی در سطح سازمان 

ها مزیت یکند تا بتوانند از طریق توسعه سالمت کارکنان و توسعه شایستگها کمک میمدنظر قرار بگیرد. سطح میانی به سازمان

د. در این کننهای استراتژیک سازمان فراهم میرقابتی ایجاد کنند. این فرآیندهای منابع انسانی زیربنای محکمی برای اجرای برنامه

 کند که معماری منابع انسانی سازمانهای منابع انسانی در سطح سازمانی ایجاد میسطح، سازمان یک چارچوب کلی برای شایستگی

 هد. درا شکل می

در  گیری و مدیریت کند وطور کمّی اندازهتواند شایستگی و عملکرد منابع انسانی را بهسطح پیشرفته: در این سطح، سازمان می

ک را دهد تا تصمیمات استراتژیبینی کند. قابلیت مدیریت کمّی در این سطح به مدیران امکان میتواند نتایج را پیشنتیجه، می

فصل مسائل جاری و روزمره را به زیردستان تفویض نمایند. در حقیقت در این سطح، سازمان درصدد توانمند پیگیری کنند و حل و 

 سازی و استعدادپروری است. 

هاست. مهای افراد و تیسطح بهینه: در این سطح، کل سازمان بر نوآوری و بهبود مستمر تاکید دارد. این بهبود مستمر نتیجه قابلیت

 دهند. بهبود در سطح فردیکنند و جایی را که به بهبود نیاز دارد تغییر میاد به طور مرتب کار خود را تحلیل میدر این سطح، افر

زم را های الباید با بهبود در فرآیندهای گروهی ترکیب شود. در سطح بهینه، افراد پیشکسوت و مجرب )منتور( و مدیران، راهنمایی

 کنند. هم میبرای بهبود مستمر فردی و گروهی فرا

 . در حقیقت این مدل دارایشودیم لیتشک ندآیشاخص و فر نیاز چندمنابع انسانی،  34000در استاندارد بلوغ  یک از سطوحهر 

ای از اقدامات مرتبط با هم در یک زمینه مهم مدیریت منابع انسانی را شامل است که هر فرآیند، مجموعه یمنابع انسان ندآیفر 20
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های سازمان را برای مدیریت منابع انسانی شکل ای وجود دارند که شایستگیر سطح بلوغ، فرآیندهای به هم پیوستهگردد. در همی

امتیاز خواهد بود.  20000دهند. بر اساس این استاندارد در باالترین سطح بلوغ، امتیاز بخش فرآیندهای منابع انسانی، در مجموع می

گانه منابع انسانی، 20باشد که در صورت عملکرد بهینه فرآیندهای نیز می یو نگرش یاجهینت ریمتغ 12همچنین این مدل دارای 

دهند و در باالترین متغیر، چک آپ کاملی از وضعیت موجود منابع انسانی ارائه می 12یابد. این وضعیت آنها در سازمان بهبود می

 (:1394پور و محمداسماعیلی، یامتیاز خواهد بود )قل 14000سطح بلوغ، مجموع امتیازات آنها 
 

 
 (1394پور و محمداسماعیلی، )قلی منابع انسانی 34000: استاندارد 10شکل 

 

 یابی در حوزه مدیریت منابع انسانیعارضه هایشناسی تحلیل و مقایسه مدلروش

یابی حوزه کلیدی منابع انسانی های موجود جهت عارضهها و مدلهمانگونه که اشاره شد، هدف اصلی این مطالعه بررسی متدولوژی

گیری قرار گیرند تواند بدین منظور مورد استفاده و بهرههای سرآمد و کاربردی که میباشد. بدین منظور مدلها میدر سازمان

ای مشخص از اصول، معیارها و گرفت که بر این اساس مشخص شد که هر یک از آنها از مجموعه شناسایی و مورد بررسی قرار

بایست آنها را از منظر این اصول، معیارها و زیرمعیارها های مذکور میمنظور مقایسه تطبیقی مدلباشند. لذا بهزیرمعیارها برخوردار می

مولفه کلیدی جهت مقایسه تطبیقی  13ل، معیارها و زیرمعیارها؛ درنهایت تحلیل و مقایسه نمود. بواسطه بررسی جامع این اصو

 یابی در حوزه منابع انسانی بشرح ذیل تعیین و تبیین گردید: های عارضهمدل

 

 مولفه رهبری منابع انسانی

حدی که  باشد تامدیریت ارشد میها مستلزم حمایت و پشتیبانی طور کلی انجام هر گونه پروژه بهبود و تعالی سازمانی در سازمانبه

سو این مهم از یک. ها خود مستقیما در فرآیند اجرایی چنین اقداماتی حضوری فعاالنه داشته باشندرود مدیران ارشد سازمانانتظار می

نه ترغیب حضوری فعاالروی گردیده )ضمانت اجرایی( و هم از سویی سایر افراد را به های پیشسبب تسهیل از میان رفتن چالش

 سازمانی(. های جمعی درونسازد )توسعه مشارکتمی
 

 مولفه استراتژی منابع انسانی

یابی و تعالی منابع انسانی، مستلزم مشخص بودن مسیری روشن های تاثیرگذار بر تعالی سازمانی همچون عارضهشک انجام پروژهبی

دلیل پراکندگی و عدم ه تواند بها و اقدامات میها، سیاستبرنامه . چراکه در غیر اینصورتاستمند و دقیق ای نظامگیریو جهت

 انسجام و یکپارچگی، نتایج و دستاوردهای مورد نظر را حاصل نسازد. 
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 های اطالعاتی منابع انسانیمولفه سیستم

یری گدهی و بهرهشکل ،ردیهای عملکو لذا در کلیه حیطه استبدیل برخوردار در فضای کسب و کار امروزی، اطالعات از اهمیتی بی

یابی منابع انسانی نیز از این قاعده مستثنی گردد. حوزه عارضههای اطالعاتی منسجم و دقیق امری حیاتی محسوب میاز سیستم

و  باشد که بر صحتیابی کاربردی و موثر در این حوزه نیز نیازمند یک نظام اطالعاتی کارآمد و دقیق میباشد و تحقق عارضهنمی

 فزاید. امییابی عارضهحاصل از اعتبار و اتکاپذیری نتایج 
 

 مولفه مدیریت دانش

آید و لذا مدیریت بهینه و اثربخش ها به حساب میهای سازمانامروزه دانش سازمانی و سرمایه فکری یکی از ارزشمندترین سرمایه

منابع انسانی در کلیه رویکردهای نظام مدیریت دانش از خلق  همراه آورد.ها بهرا برای سازمان چشمگیریتواند دستاوردهای آن می

 .  دردی، نقشی انکارناشدنی دارهای عملکسازی و تسهیم تا بکارگیری دانش در فرآیندهای سازمانی و حیطهو کسب دانش، ذخیره
 

 ریزی و جذب و تامین منابع انسانیمولفه برنامه

پذیرد، لذا برخورداری ها از جانب نیروهای سازمانی تحقق میمحور در سازمانر و تخصصمحوبا توجه به آنکه انجام فرآیندهای دانش

ریزی منابع انسانی فرآیندی است از منابع انسانی توانمند و مجرب همتراز با حیطه عملکردی سازمان اهمیت ممتازی دارد. برنامه

 هایی، برایبه چه تعداد نیروی انسانی، با چه تخصص و مهارتکند که برای نیل به اهداف خود که به وسیله آن سازمان معین می

 چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد. 
 

 مولفه آموزش و بهسازی منابع انسانی

ها یک الزام بوده و در مسیر تحقق این مهم، های انسانی در سازماندر فضای رقابتی و پرتالطم امروزی توسعه و توانمندسازی سرمایه

 داشته و قرار مدنظر مدیریت حل مشکالت و کیفیت عملکرد بهبود جهت در مطمئنرویکردی  عنوانبهسازی همواره بهآموزش و 

 . آیدها به حساب میسازمانبرانگیز در و چالشاساسی  مسائل از یکی آن نیز فقدان
 

 مولفه انگیزش و بکارگیری منابع انسانی

ریزی دقیق و مدون در راستای دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی، مسلم آنست که برنامهنکته اساسی آنست که با وجود انجام 

ترین جویی از باالمنظور بهرهباشند که بهها میهای تدوین شده، نیروهای انسانی سازماندهنده امور و فرآیندهای مرتبط با برنامهانجام

 میت است. بخشی بدانها امری حائز اهسطح توان آنها، انگیزش 
 

 مولفه حفظ و نگهداشت منابع انسانی

 کارکنان بالندگی سازمان و وفاداری به و عالقه شغلی، های امروزی، رضایتهای انسانی در سازمانبدیل سرمایهبا توجه به نقش بی

 ارزیابی نیز و کارکنان نارضایتی و دالیل ایجاد رضایت هستند. شناسایی عوامل متولی آن که مدیران، است محیطی به ایجاد منوط

تواند به حفظ و نگهداشت دارد و می چشمگیر و بسزا یاد شده، نقشی اهداف در جهت اقدامی کلیدی عنوانبه آنان شغلی رضایت

 نیروهای مستعد و توانمند کمک شایان توجهی نماید. 
 

 مولفه توانمندسازی منابع انسانی

 انجام در و خودکنترلی گیریتصمیم برای پذیریکاری، مسئولیت استقالل بیشتر، نمودن آزادی فراهم از عبارتست توانمندسازی

 اقداماتی ها وای از سیستمشود و الزمه آن بکارگیری مجموعهسازمان می کارکنان ارتقای احساسات خودکامیابی در باعث کارها که

 نیروی انسانی و سازمان و شکوفایی رشد وری،بهره فزایشو ا بهبود جهت افراد در هایو شایستگی هاقابلیت راه توسعه از که است

 شوند.می گرفته کار به های سازمانهدف توجه به با
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 مولفه نتایج رفتاری منابع انسانی

 شود. ادراکات کارکنان از اینساز بهبود و تعالی عملکرد فردی و سازمانی میهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی زمینهفعالیت

 ای از نتایج مرتبط با منابع انسانیدهد. در حقیقت نتایج رفتاری مبین گونههای آنها را تحت تاثیر قرار میاقدامات، رفتار و نگرش

 گیرد. است که مقوالت ادراکی کیفیت کاری همچون رضایت و تعهد را دربرمی
 

 مولفه نتایج عملکردی منابع انسانی

ها و اقدامات حوزه منابع انسانی است، نتایج عملکردی با ده ادراکات کارکنان در قبال فعالیتبرخالف نتایج ادراکی که دربرگیرن

ریزی و تامین، جبران خدمات و نظام پاداش، توسعه و های کارکردی و فرآیندهای نظام منابع انسانی همچون برنامهحیطه

 توانمندسازی منابع انسانی و روابط کار و کارکنان در ارتباط است.
 

 مولفه پاسخگویی عمومی 

نی بوده سازماسازمانی و بخشی دیگر عمومی و برونباشد که بخشی از آن دروننظام منابع انسانی با ذینفعان متعددی در ارتباط می

، ماین نظاهای عملکردی نتایج خاص حیطه بررسیشود. لذا ضرورت دارد که عالوه بر که مشتریان، عموم مردم و جامعه را شامل می

 و بهبود یابد.  جامعه نیز پایش تر نتایج این اقدامات در قالب نتایج عملکردی کلی سازمان در سطحدر سطحی عمومی

 های اجتماعیمولفه افزایش سرمایه

د که گردعبارتی عموم مردم و جامعه را شامل میای از نظام مدیریت منابع انسانی، نگرشی کالن داشته و کلیه ذینفعان و بهجنبه

طه ایست که بواسشود. سرمایه اجتماعی منابع انسانی مقولهعنوان مفهوم سرمایه اجتماعی میرشد و تعالی و توسعه در این حوزه به

 وری منابع انسانی شود. ساز ارتقای بهرهتواند زمینهمیو  نمودههمدلی و همکاری بین افراد در سازمان بروز  بروز اعتماد، صداقت،

 

 های پژوهشیافته

ها از منظر یابی منابع انسانی، این مدلهای عارضهجهت مقایسه تطبیقی مدلفوق گانه 13های پس از شناسایی و استخراج مولفه

را تحت ها یابی، کدام یک از این مولفه. این امر مبین آن خواهد بود که هر مدل عارضهگرفته استها مورد بررسی قرار این مولفه

هر مدل بهره گرفته شده است؛ بر این اساس چنانچه دهد. جهت بررسی این مهم از اصول، معیارها و زیرمعیارهای پوشش قرار می

اصول، معیارها و یا زیرمعیارهای یک مدل با مولفه مورد نظر تناظر داشته باشد بدین معناست که مدل آن مولفه را تحت پوشش 

 هایه تطبیقی مدلشود. جدول ذیل نمایانگر نتایج مقایسدارد و در غیر اینصورت مولفه مورد نظر توسط آن مدل پوشش داده نمی

 باشد:های کلیدی پژوهش مییابی منابع انسانی بر اساس مولفهعارضه
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 های كلیدی پژوهشیابی منابع انسانی از منظر مولفههای عارضه: مقایسه تطبیقی مدل2جدول 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

 ادینبو  جیبالدر مالکوم، نگیدم) تعالی سازمانی هایمدلقالب  دریابی منابع انسانی مطابق جدول فوق، در بررسی مقوله عارضه

مورد  تیفیک تیریمد ییاروپا ادیبنای در مدل های مقایسه( مشخص است که بیشترین تعداد شاخصتیفیک تیریمد ییاروپا

ه تنها س جیبالدر مالکومتعالی سازمانی  مدل درگیرد )دوازده مولفه(؛ درحالیکه در مدل دمینگ تنها پنج مولفه و مالحظه قرار می

 تیفیک تیریمد ییاروپا ادیبنیابی بواسطه مدل تعالی سازمانی . این مهم نمایانگر آنست که عارضهگیردمولفه تحت پوشش قرار می

منابع  های تعالیمدل یابی منابع انسانی در قالباز طرفی دیگر، در بررسی مقوله عارضه از جامعیت به مراتب باالتری برخوردار است.

 منابع در گذاریسرمایه هایمدلهر یک هشت مولفه؛ و  انسانی منابع هایقابلیت بلوغو  یانسان منابع گرتوسعه هایمدلانسانی، 

ز جامعیت ا رانیا یانسان منابع یتعال مدلدهند. این درحالیست که، و فیلیپس نیز هر یک نه مولفه را تحت پوشش قرار می انسانی

 ییروپاا ادیبنگردد که با توجه به مبنا قرار داشتن مدل تعالی سازمانی مراتب بیشتری برخوردار بوده و دوازده مولفه را شامل میبه

 های بومی کشور و از جمله مدل تعالی منابع انسانی ایران، امری دور از انتظار نیست.  در طراحی مدل تیفیک تیریمد

یابی بررسی شده در حوزه منابع انسانی، بیشترین جامعیت ههای عارضمنابع انسانی از میان تمامی مدل 34000استاندارد  درنهایت

یابی منابع انسانی در این مدل تحت های عارضهمدلمولفه تبیین شده جهت تحلیل و مقایسه  13باشد بطوریکه، تمامی را دارا می

 یابی منابعتر فرآیند عارضهموفقتر و منظور انجام هر چه اثربخشتوان بیان داشت که بهگیرد. لذا در مجموع میپوشش قرار می

تواند دستاوردهای شایان منابع انسانی و نیز مدل تعالی منابع انسانی ایران می 34000گیری از استاندارد ها، بهرهانسانی در سازمان

راهم و تاثیرگذارتر، ف ترهای بهبود به مراتب جامعسازی پروژهمحقق سازد و در نتیجه بستر مناسبی را برای تعریف و جاریتوجهی را 

 های برتراولویتعنوان ها بهها، استفاده و بکارگیری این مدلیابی منابع انسانی در سازمانآورد. بر این اساس، جهت انجام عارضه

 شود.پیشنهاد می
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