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Abstract 

Human resource management is tied to the efficiency, effectiveness and productivity of any 

organization. Efficiency and effectiveness can maintain the survival of the organization and 

a way to gain a competitive advantage. The purpose of this article was the pathology of 

human resource management in Behesht Kavir Ariana Company. This research was applied 

in terms of purpose and descriptive in terms of method. The data collection method was field 

and library studies and the research tool was interviews with company employees, the data 

analysis method was based on the themes of semi-structured interviews and the sampling 

method was available. The study population included all employees of Behesht Kavir Ariana 

Company (n=83) and the sample consisted of 30 employees in different administrative 

departments, who participated in interviews voluntarily. The results showed that Behesht 

Kavir Ariana Company has weaknesses in the field of structural components (recruitment, 

selection and planning). Also, in the field of behavioral components (motivation and job 

satisfaction) and context has strengths. 
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 شناسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در آسیب

 شرکت بهشت کویر آریانا 

 2وحید شرفی ،1محمدی کماچالیبتول شاه

 دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، . 1

 . استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه )س(، قم، ایران 2

 (15/10/1400تاریخ پذیرش:  20/08/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

تواند بقای سازمان را حفظ یی و اثربخشی که میاکار. وری هر سازمان گره خورده استیی، اثربخشی و بهرهاانسانی با کارمدیریت منابع
شناسی مدیریت منابع انسانی در شرکت بهشت کویر آریانا است. هدف مقاله حاضر آسیب کند و راهکاری برای کسب مزیت رقابتی باشد

ای ت میدانی و کتابخانهشود. روش گردآوری اطالعات مطالعااین تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش کار، توصیفی محسوب می
و های نیمه ساختاریافته مضامین مصاحبه مبتنی بربوده و ابزار پژوهش مصاحبه با کارکنان شرکت بود، روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

رکنان نفر از کا 30نفر( و نمونه شامل  83گیری دردسترس بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت بهشت کویر آریانا )روش نمونه
های شرکت بهشت کویر آریانا در زمینه مؤلفهها شرکت کردند. نتایج نشان داد بود، که داوطلبانه در مصاحبه های مختلف اداریدر بخش

های رفتاری )انگیزه و رضایت شغلی( و ریزی( دارای نقاط ضعف هستند. همچنین، در زمینه مؤلفهساختاری )استخدام، گزینش و برنامه
 باشد.دارای نقاط قوت میای زمینه

 شناسی، عملکرد، مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی. آسیب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

موقع شناخته هایی که اگر درست و بهشود، آسیبشناسی آغاز میبهبود سازمان با مرحله آسیب

تحمیل خواهد کرد نشوند، سازمان را به سمت فنا خواهد کشید و سیر قهقرایی را بر سازمان 

شناسی سازمانی، های اخیر در زمینه آسیب(. پژوهش156، ص1396گر و قاسمی، )اسکندری، شیشه

سازمان را با بدن انسان مقایسه کرده است به نحوی که همان گونه که بدن انسان مراحل بیماری و 

. افزون بر این، (47-46، ص1392پور، کند، سازمان نیز همین طور است )قلیسالمتی را طی می

شناسی مدیریت انجام داد، آسیب 1توان در جهت توسعه منابع انسانییکی از اقدامات مهمی که می

شناسی سازمانی، پژوهشگران و های مختلف است. در حقیقت، در آسیبمنابع انسانی در سازمان

یت جاری یک های تحقیقاتی کاربردی به منظور بررسی وضعهای مفهومی و روشمدیران از مدل

روند. به منظور ها یا بهبود عملکرد به کار میهای حل مشکالت، مقابله با چالشسازمان و کشف راه

شناسی سازمانی از شناسی منابع انسانی الگوهای مختلفی ارائه شده که در این الگوها، آسیبآسیب

بعدی ها، مدل هفتین مدلتراند. برخی از مهمزوایای مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته

شاخگی که هر شناسی هاریسون و مدل تحلیلی سهوایزبورد، مدل توسعه منابع انسانی، مدل آسیب

 (. 93، ص1390اند )اسفندیاری و همکاران،  یک در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفت

 مطالعه بررسی، مورد خگیشا سه نظریه قالب در توانمی را های سازمانیپدیده و رویدادها همه

2ساختار شاخه از سه مدل این داد، قرار تحلیل و تجزیه و
3زمینه ، 

4محتوا و  
است و در  شده تشکیل 

تواند خارج ای نمیای به نحوی است که هیچ پدیدهارتباط بین عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه آن

 ناگسستنی طه تنگاتنگه شاخه یک رابس این میان بطهاز تعامل این سه شاخه انجام گیرد. در واقع، را

گانگی حاکم بین سه شاخه به هیچ وجه سه ،ناپذیرند. به عبارتیعمل از هم جدایی در که است

نظری و به منظور تجزیه  گونگی حاکم است. تمایز و تشخیص این سه جنبه صرفاًنیست؛ بلکه سه

 . (101، ص1396گر و قاسمی، )اسکندری، شیشه هاستو شناخت مفاهیم پدیده ،وتحلیل

                                                           
1. Human Resource 

2. Structure  

3. Background 

4. Content  



102                                                         1400، پاییز و زمستان 2، شماره 4دوره ، پژوهیمدیریت راهبردی و آینده 
 

 

راهبردهای توسعه منابع انسانی زیادی به منظور باالبردن اثربخشی سازمانی وجود دارد که یکی 

سطح سازمانی را به منظور یک شناسی منابع انسانی است و تشخیص یا ارزیابی وظایف از آنها آسیب

و  (. در همین راستا، داوودی31ص، 1399گیرد )توکلی، طرح مداخالت تغییر سازمانی در بر می

ل سیاسی، عوامشناسی آسیبعوامل اصلی موفقیت مدیریت منابع انسانی را ( 1399همکاران )

کننـد کـه عوامل اسـتدالل می ها چنینآنکنند. های فرهنگی بیان میساختاری، اجتماعی و محدودیت

های کارگری، که با هـم در قالب ههای مالی و حقوقی و اتحادیملی مانند اقتصاد، حکومت، نظام

 و کنند از مهمترین عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در کسبوکار ملی عمل می نظام کسب

های های مختلف برای اثربخشی برنامهها و سازمانهستند. در شرکتکارهای کوچک و متوسط 

هایت، تربیت کارکنانی پذیرش، گزینش، آموزش و پرورش استعدادهای درونی کارکنان و در ن

ها شناسی مدیریت منابع انسانی وجود دارد؛ چرا که سازمانتوانمند، کارآمد و خالق نیاز به آسیب

باید با فشارهای محیطی تولیدشده توسط تغییرات سیاسی، بازارهای آشفته و تأمین مالی دولتی پاییین 

سعه در اثربخشی و کارایی مؤسسات سازگار شوند. از طرفی، با وجود اهمیت کارکرد پژوهش و تو

ها در نظام نوآوری و مراکز پژوهش و توسعه در بخش خصوصی و دولتی و اهمیت نقش این سازمان

شناسی آن نادر است و این امر موجب شده مدیریت منابع انسانی کشورها، تحقیقات در زمینه آسیب

  (.71، ص1399رو شود )کاظمی و نصری نصرآبادی، با چالش بزرگی روبه

های مورد استفاده مین لولهأدر زمینه ت 1387های خود را از سال شرکت بهشت کویر آریانا فعالیت

ه است و با هدف حفظ کرددر صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و آب و فاضالب آغاز 

ور، تصمیم به استانداردهای لوله و اتصاالت کامپوزیتی در کش یمحیط زیست، بهبود کیفیت و ارتقا

با توجه به اهمیت منابع کرد. سیس کارخانه و انتقال آخرین تکنولوژی روز اروپای غربی به ایران أت

بدین ترتیب،  شناسی منابع انسانی در این شرکت الزم و ضروری است.انسانی در این شرکت، آسیب

عوامل مؤثر بر نحوه عملکرد تواند زمینه مناسبی برای شناسایی شناسی مدیریت منابع انسانی میآسیب

های درست یا نادرست برای شرکت مذکور فراهم کند. از این رو، در مشیسازمانی کارکنان و خط

شود به این موضوع در بستر شرکت بهشت کویر آریانا به واسطه پژوهش حاضر حاضر تالش می

 ای پرداخته شود. ههای ساختاری، رفتاری و زمینبندی نقاط ضعف و قوت بر اساس مؤلفهدسته
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 مبانی نظری 

 مدیریت منابع انسانی

، زمانی که محققان استمحصول جنبش روابط بشری در اوایل قرن بیستم  1انسانیمنابع مدیریت

مدیریت استراتژیک نیروی  به وسیله کار و کسب هایهای ایجاد ارزششروع به مستندسازی روش

های جهانی بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار در محیط کاری فعلی، تمام شرکت. کردندکار می

 تا کوشندمی هاشرکت ، تمام. در واقع(19-21، ص1399صری نصرآبادی، )کاظمی و ن تمرکز دارند

قا ارت نیز را آنان آگاهی و دهند کاهش ها،آن به جذاب مزایای پیشنهاددادن با را کارکنان خدمت ترک

یی اکار. وری هر سازمان گره خورده استیی، اثربخشی و بهرهاانسانی با کارمدیریت منابع. بخشند

مدیر . تواند بقای سازمان را حفظ کند و راهکاری برای کسب مزیت رقابتی باشداثربخشی که میو 

کننده در همکاری با کارکنان به منظور دستیابی به حداکثر انسانی به عنوان یک راهنما و تسهیل منابع

 (. Jackson, 2020, p.75) کندانسانی شرکت عمل می گذاری بر سرمایهبازده ممکن در سرمایه

رود. افزایش شمار میکار به و نیروی انسانی، مهمترین عامل اثرگذار هر کسببه عبارت دیگر، 

 ،وری اقتصـادی و در نهایـتتواند به افـزایش بهـرهها میوری نیـروی کار در هر یک از بخشبهره

ها بـه عنـوان ان شرکتها منجر شود. از آنجا که کارکنها و سازمانارتقـای رشـد اقتصادی شرکت

عنوان ابزاری یاد شوند، شاید بتوان از مدیریت منابع انسانی بهیـک منبـع مزیت رقابتی شناخته می

ها توانند از این ابزار برای کاهش مشکالتی که این شرکتهای کوچک و متوسط میکـرد کـه شرکت

تند که ضمن ایفای وظایف اجرایی مربوط . این نیروی انسانی، افرادی هس، استفاده کردندبا آن مواجه

کنند به نیروی انسانی، مدیران اجرایی را درباره موضوعات و امور مربوط به منابع انسانی کمک می

 ,Watson, 2021) های مدیریت منابع انسانی را بر عهده دارندو مسئولیت ایجاد هماهنگی بین فعالیت

p.243.)  

یریت منابع انسانی مطرح شده است؛ برای مثال جکسون های مختلفی از مدکنون تعریف تا

داند که مربوط به افراد در سازمان و ایجاد هایی می( مدیریت منابع انسانی را شامل برنامه2020)

                                                           
1. Human Resource Management 
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ها برای دستیابی به اهداف فردی و سازمانی است. این شاخه از وری مؤثر آنتسهیالتی برای بهره

، اقدامات و موضوعات هااست که با استخدامی و تمامی تصمیممدیریت دربردارنده علم و عملی 

( نیز مدیریت منابع انسانی را مدیریت یک منبع راهبردی در سازمان 2012مربوطه رابطه دارد. ترینر )

تواند کسب مزیت رقابتی کند و ارزش افزوده بیشتری را نسبت به سایر کند که میتعریف می

 (. Trainer, 2010ها به ارمغان آورد )سازمان

 مدیریت منابع انسانی  شناسیآسیب

 سیستم بر های واردهعارضه تشخیص و یابیعارضه معنای به 1پاتولوژی کلمه معادل شناسیآسیب

 رایج نیز انسانی علوم در دارد کاربرد زیستی علوم در گسترده طور به که علم مطالعه است. این مورد

 به خود را انسانی علوم دانشمندان توجه عنوان، همین تحت سازمان پاتولوژی که طوری به شده است،

 آغاز عارضه عوارض مشاهده با یابیعارضه (.Beer & Spectre, 2008, p.11) استکرده  معطوف

 مسائل رفتاری آن به که کندمی بروز گوناگون طرق به عارضه عوارض انسانی، منابع شود و دربارهمی

 تشخیص دارد، خاصی اهمیت انسانی منابع مدیریت یابیعارضه در آنچه بنابراین،شود. می گفته

 از نظام مند فرایندی شناسی(. آسیبTrainer, 2012, p.163است ) هاآن یابیریشه و هاعارضه صحیح

 ها،چالش مشکالت، حل در راستای سودمند و بخش اثر تعامل منظور به هااست کهداده آوریجمع

 (. 53، ص1389زاده، سازمان است )عباس در های محیطیمحدودیت و فشارها

های وسیعی را فعالیت دبه منظور رقابت و بقا بایدر راستای مدیریت منابع انسانی و ها سازمان

د. کنها را مجبور به بهسازی مید که این تغییر و تحوالت آنکنندر تطابق با تحوالت محیطی آغاز 

موقع هایی که اگر به. آسیب(17، ص1399)توکلی،  شودشناسی آغاز میه آسیببهبود سازمان با مرحل

رساند. در همین درستی شناسایی، تحلیل و ارائه طریق نشود، سازمان را به نابودی زودرس میهو ب

منابع انسانی در نقش عامل اساسی تعییر و تحوالت سازمان، خود در معرض بیشترین تغییرات  ،راستا

. یکی از مهمترین استساز تهدید هرگونه بهبود و توسعه ته که در صورت عدم توجه، زمینهقرار داش

یندها، عملکرد و منابع اها از فرو صحیح آن محورزمانشناسی های پیشرو، آسیباقدامات سازمان

                                                           
1. Pathology  



 105                                                              شناسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در شرکت بهشت کویر آریاناآسیب

 

 

مکان یند مهم این ااشود، چرا که این فرها میآنعملیاتی انسانی خود است که این منجر به اثربخشی 

 دکنآن فراهم می تشدیدو جلوگیری از  موجود در سازمانشدن از مسائل آگاه برایرا برای مدیران 

شود. گذاری میشناسی براساس درک نحوه کار سازمان پایهآسیب(. 50، ص1392پور، )قلی

برند، اندرکاران تحول سازمانی برای ارزیابی سازمان به کار میهای فکری که دستچارچوب

شناسی در برنامه تحول سازمانی نقش شوند. الگوهای آسیبنامیده می 1«شناسیالگوهای آسیب»

 (. 19، ص 1399)توکلی،  کندای ایفا میکنندهتعیین

ها با کردن یکی از آنسازی و نهادینهتوان نسبت به فرهنگشناسی میبا شناخت الگوهای آسیب

که با مشاهده هر گونه مشکل در سازمان با دید  وریبه ط کردتوجه به مقتضیات سازمانی اقدام 

های های مختلف سازمانی پرداخت و ریشه یا ریشهلفهؤمند به بررسی تعامالت میان مسیستمی و نظام

ها را به توان عواقب زیانبار آسیببه این ترتیب با اقدام اصولی و پیش گیرانه می مشکل را شناخت،

شناسی نظام مدیریت منابع انسانی باید توجه به منظور آسیب (.Jackson, 2020, p.196) حداقل رساند

شوند سازمان از اهدافش باز بماند، حتی در مواردی افول داشت مسائل و مشکالت موجود باعث می

ساز توانند زمینهرا تجربه کند. البته برخی از این مشکالت تهدیدکننده حیات سازمان نیستند؛ ولی می

بندی شوند و تر شوند. بنابراین، در این راستا باید مشکالت موجود در سازمان دستهمسائل پیچیده

شناسی دقیق قرار هر یک بر اساس میزان اهمیت و اثری که در عملکرد سازمان دارند، مورد آسیب

 (. Watson, 2021, p.198گیرند )

یل گستردگی وظایف دانش مدیریت منابع انسانی برای تمام مدیران ضروری است، اما به دل

مدیران اجرایی و اهمیت و نقش منابع انسانی در سازمان، معموالً واحدی با عنوان مدیریت یا معاونت 

شود. این واحد با به کارگیری افراد متخصص در امور پرسنلی و تأمین دانش امور پرسنلی تشکیل می

ریزی نیروی انسانی، مهتخصصی، ضمن انجام وظایف تخصصی حیطه نیروی انسانی، مانند برنا

های مناسب، مشیکارمندیابی، استخدام، آموزش و ارزیابی عملکرد، با تدوین و تنظیم مقررات و خط

توان در قالب کند. تمام این امور را میمدیران اجرایی را در امور مربوط به نیروی نسانی کمک می

ازمانی در حوزه مدیریت منابع شناسی نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف سمحتوای کلی آسیب

                                                           
1. Pathology patterns 
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درستی تجزیه و تحلیل شوند های مذکور در سازمان بهمشیمقررات و خطانسانی انجام داد تا تمامی 

 (. 32، ص1396گر و قاسمی، )اسکندری، شیشه

 پیشینه پژوهش 

های شناسی آن به منظور شناحت ضعف و قوت آن، پژوهشبه دلیل اهمیت منابع انسانی و آسیب

ای از برخی مطالعات در این حوزه ارائه خالصه 1جدول تعددی انجام گرفته است. در ادامه، درم

 شده است. 
 

 شناسی منابع انسانی.ها در حوزه آسیب. خالصه برخی پژوهش1جدول 

 هایافته عنوان مقاله محققان

کاظمی و نصری 

نصرآبادی 

(1399) 

شناسی راهبردی نظام آسیب

انسانی در مراکز مدیریت منابع 

پژوهش )مطالعه موردی: مرکز 

 تحقیقات سیاسی علمی کشور(

های به دلیل وجود بسترهای سنتی حوزه منابع انسانی در طول سال

های گذشته در قالب امور کارکنان و اداری و نبود زیرساخت

مدیریت منابع انسانی در سازمان، نتایج وضعیت مناسبی را نشان 

 دهند.نمی

اسفندی  غالمی و

(1398) 

شناسی سیستم مدیریت آسیب

عملکرد کارکنان در سازمان بنادر 

 و دریانوردی مرکزی

ها بر اساس مشکل اصلی در این سازمان این است که اغلب ارزیابی

شوند، نه از نظر محتوا، به ارزیابی به عنوان چیزی شکل سنجیده می

ن را کند، نگریسته که باید انجام شود و سازمان بتواند ادعای انجام آ

برد و سیستم انگیزشی ناکارآمد به شود و از نتایج آن نفعی نمیمی

 زند.این معضل سازمانی دامن می

اسکندری، 

گر و شیشه

 (1396قاسمی )

 مدل با انسانی منابع شناسیآسیب

 آهن راه کل اداره در شاخگیسه

 جنوب

ایسه شد مؤلفه ورودی، خروجی و بازخوردهای نظام گزینش مق 21

های استخدامی، آزمایش، نامه شغلی، آزمونو هفت مؤلفه درخواست

آزمون باورها، آزمون شخصیت، آزمون صداقت و سنجش امانتداری 

های فرهنگ سازمانی، دارای بیشترین نقص اعالم شد، ولی مؤلفه

فناوری، مهارت و توانایی نیروی انسانی دارای آسیب کمتری بودند 

ها اعالم شد  قابل قبولی قرار داشتند. بر اساس یافتهو در ناحیه نسبتاً

ای اثر معناداری در نقص عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه

ها، های مدیریت منابع انسانی داشت. از میان این شاخصآسیب

 عوامل ساختاری دارای بیشترین سطح اهمیت بودند.
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 هایافته عنوان مقاله محققان

جعفری جنیدی 

نیا و بیگی

(1396) 

انسانی با شناسی منابع آسیب

هدف بهبود و توسعه )مورد 

 مطالعه: بانک ملت(

شناسی های آسیبمحققان به بررسی و شناسایی معیارها و شاخص

های مربوطه در سه شاخه بندی آسیبمدیریت منابع انسانی و دسته

ای پرداختند و تأثیر هر یک بر کارکرد ساختاری، رفتاری و زمینه

ر مربوط به عوامل ساختاری و سازمان گزارش شد. بیشترین تأثی

 ای گزارش شد.کمترین تأثیر مربوط به عوامل زمینه

حسنی، غیاثی و 

 (1395قاسمی )

شناسی مدیریت منابع آسیب

انسانی شرکت آب و فاضالب 

استان مرکزی با هدف بهبود و 

 توسعه

های رفتاری مدیریت منابع انسانی در شرکت آب و فاضالب آسیب

دارد. عامل زمینه و ساختار در واقع بستر و استان مرکزی وجود 

های شرکت هستند و این شرکت در رابطه با چارچوب فعالیت

. توانایی و ظرفیت کاری 1عوامل رفتاری دو مسئله مهم وجود دارد: 

. توانایی و ظرفیت 2گردد و که به دانش و مهارت کارکنان برمی

کنان مربوط روحی که به انگیزه، ارزش ادراک شده و تعهد کار

 شود.می

اسفندیاری و 

 (1390همکاران )

شناسی منابع انسانی در آسیب

ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 شاخگیبا استفاده از مدل سه

توان به انگیزش و های منابع انسانی میبیشترین تأثیر را در آسیب

 گرایی نسبت داد.توان به مشتریرضایت شغلی و کمترین تأثیر را می

زاده عباس

(1389) 

 انسانی منابع مدیریت یابیعارضه

 نفت صنعت در

 منابع هنوز شدههای انجامتالش وجود با کشور نفت صنعت در

این  در اساس، نیست. بر این برخوردار مطلوب کارآمدی از انسانی

 انسانی منابع مدیریتهای عارضه بر تأثیرگذار عوامل تبیین به تحقیق

 پرداخته محیطی و رفتاری ساختاری، عامل سهبرمبنای  نفت صنعت

 از یککه کدام بود سؤال وجوی پاسخ به اینجست در محقق و شد

 انسانی منابع های مدیریتعارضه در بیشتری نقش مذکور عوامل

 وجود معناداری تفاوت مذکور عوامل بین آیا و نفت دارند صنعت

 آمده به دست اطالعات فریدمن، از و استفاده با رو این از نه؟ یا دارد

 مقایسه در محیطی عوامل وضعیت که شد حاصل نتیجه این و تحلیل

 ساختاری عوامل بوده و برخوردار کمتری عارضه از دیگر عامل دو با

 کند.می وارد انسانی منابع مدیریت به را عارضه بیشترین
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 هایافته عنوان مقاله محققان

شیروانی و شیفته 

(1387) 

 مدیریت بلوغ سطح ارزیابی

های سازمان در انسانی سرمایه

 دولتی

های سطح بلوغ مدیریت منابع انسانی در مقایسه میانگین نمره مؤلفه

های مورد بررسی نشان داد سطح بلوغ کمتر از حد متوسط سازمان

 است.

 (2021واتسون )

های کوچک: آپاستارت

شناسی، عوامل موفقیت و آسیب

 اجرایی

ارزیابی های کوچک تجاری نشان داد سیستم اپبررسی استارت

عملکرد نامناسب، نبود پیوند میان سیستم حقوق و پاداش و مدیریت 

بودن عملکرد، عدم تعهد مدیران نسبت به مدیریت عملکرد و پایین

زایی هستند که منجر به سطح تجربه کارکنان از عوامل مهم آسیب

 شوند.ها در مراحل اولیه تشکیل و توسعه میاپشکست استارت

 (2020جکسون )
استخدام کارکنان باتجربه بر 

 ایاساس دیدگاه مقایسه

های خدماتی شناسی سازمانبا روش تلفیقی کمی و کیفی به آسیب

شهری در لندن پرداخته شد و با استفاده از مصاحبه با دوازده 

کارشناس در زمینه مدیریت تحول توانست چهار عامل مهم در این 

لکیت، ارتباطات، ساختار و اند از مارابطه شناسایی کند که عبارت

های جدی توجهی به هر یک از این عوامل به بروز آسیبفرهنگ. بی

 شود. در سطح سازمانی منجر می

 (2020) 1واریر

مدیریت منابع انسانی: 

شناسی، بازدهی، کیفیت آسیب

 چرخه کار و سود

شناسی صندوق پول آمریکا نشان داد این سازمان در حوزه آسیب

دهی و سازمانی، رهبری سازمانی، ساختار سازمانی، پاداشاهداف 

های فراوانی است. بیشترین فرهنگ سازمانی دارای مشکل و نارسایی

دهی است که منجر به نارضایتی نارسایی این سازمان در زمینه پاداش

کارکنان، فرسودگی شغلی، اعتراض و نارضایتی و بروز رفتارهای 

 پول آمریکا شده است. زا به اقتصاد و صندوقآسیب

شناسی مدیریت منابع انسانی به رسد در بیشتر مقاالت منتشرشده در رابطه با آسیببه نظر می

های عملکردی سازمان پرداخته شده است، از ها و اثربخشی آنها بر سایر مؤلفهبندی آسیبدسته

شناسی در سطوح مختلف سازمانی شناسی استفاده شده است، آسیبرویکردهای مختلفی برای آسیب

ها در راستای شناسیانجام شده است و پیشنهادهایی نیز مطرح شده است؛ در حالی که این آسیب

ها چندان مورد توجه محققان نبوده است. بنابراین، در عف و نقاط قوت سازمانتحلیل کیفی نقاط ض

                                                           
1. Warrior  
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ساختاریافته، نقاط های نیمهکنندگان در مصاحبهشود بر مبنای نظرات شرکتپژوهش حاضر سعی می

 سازی شوند. های سازمان مورد مطالعه شفافضعف و قوت سیاست

ف و قوت مدیریت منابع انسانی در شرکت شود با بررسی نقاط ضعدر پژوهش حاضر تالش می

شناسی مدیریت منابع انسانی پرداخته شود و وضعیت این شرکت در بهشت کویر آریانا به آسیب

 1حال حاضر مورد تحلیل قرار بگیرد. در همین راستا چارچوب مفهومی پژوهش مطابق با شکل 

 است:

 
 . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل 

 پژوهش شناسیشرو

ها، توصیفی است و به حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری دادهپژوهش 

پردازد. روش گردآوری شناسی مدیریت منابع انسانی در شرکت بهشت کویر آریانا میآسیب

اطالعات مطالعات میدانی و ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه با کارکنان این سازمان است، و تجزیه 

نقاط ضعف مدیریت 
منابع انسانی 

نقاط قوت مدیریت 
منابع انسانی

آسیب شناسی مدیریت
منابع انسانی 
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با استفاده از این تحلیل این ساختاریافته است. های نیمهمضامین مصاحبه تنی برمبو تحلیل اطالعات 

های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیًا تحلیل محیط و شود که اوالً به تجزیهامکان حاصل می

های . آسیبمحیطی متوازن سازد عواملهای سازمان را با د که قوتکراستراتژیکی اتخاذ  هایتصمیم

ر این پژوهش بر اساس نظر مدیران اجرایی و داخلی شرکت و با همکاری استادان برجسته مد نظر د

های های اجرایی و بازرگانی در این شرکت بودند در حوزهدانشگاهی رشته مدیریت که مشاور طرح

ها، بندی شدند و در قالب سؤاالت مصاحبه مطرح شدند. از نظر آنساختاری، رفتاری و محیطی دسته

مهارت، عدم آگاهی از مفاد مهارت یا کمها شامل گزینش و استخدام منابع انسانی بیآسیباین 

قانونی موجود در صنعت، عدم شفافیت برنامه کاری کارکنان، عدم خودکفایی در تولید مواد اولیه 

و مورد نیاز شرکت، سیستم کارمندیابی ناسالم و نامطمئن، نارضایتی منابع انسانی از میزان حقوق 

باشند. های مختلف شرکت میمزایای شغلی و نبود طرح و نقشه جامع شغلی ویژه کارکنان بخش

جامعه آماری این تحقیق کارکنان حوزه اداری این شرکت است که به روش دردسترس انتخاب 

نفری از این کارکنان )از واحدهای مالی، روابط عمومی، حسابداری، مدیریت،  30شدند و نمونه 

سؤاالت مصاحبه الملل و بازاریابی( مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. و برنامه، روابط بین امور طرح

شده در این تحقیق که در قالب های ارزیابیمؤلفهتوسط جمعی از دانشگاهیان مطرح و ارائه شدند. 

و  اند از گزینش و استخدام، ارزیابی، حقوق و دستمزد، انگیزشسؤاالت مصاحبه بودند، عبارت

های صورت گرفته، رضایت شغلی، و کیفیت خدمات و پاداش و تنبیه. با تحلیل مضامین مصاحبه

ها مورد در رابطه با نقاط ضعف و قوت از آن 24کدگذاری مضامین صورت گرفت و در مجموع، 

 های مرتبط با منابع انسانی بوده است. در واقع، تحلیلاستنتاج شد. این کدهای در رابطه با مؤلفه

های موجود در شرکت و حوزه فعالیت نقاط ضعف و قوت این امکان را فراهم آورده تا طیف آسیب

هر یک از این نقاط مشخص شود. در واقع، جایگاه این نوع ارزیابی در این پژوهش به عنوان ابزاری 

 کردن نقاط ضعف و قوت نهفته در شرکت است. برای ملموس

 های پژوهشیافته

این تحقیق در راستای کشف نقاط ضعف و قوت موجود در شرکت بهشت کویر آریانا بر مبنای 
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های حاصل های ساختاری، رفتاری و محیطی صورت گرفته است. بدین منظور، بر اساس دادهمؤلفه

ای آوری شده، نقاط ضعف و قوت مرتبط با عوامل ساختاری، رفتاری و زمینهمصاحبه جمع 30از 

، 1بندی نقاط ضعف و قوت است )جوادی پور و رهبریاز آنجا که بهترین شیوه دسته تفکیک شد.

 (، در مطالعه حاضر این روش لحاظ شده است. 22، ص2018

، نقاط 2مصاحبه با شرکت کارکنان شرکت بهشت کویر آریانا برگزار شد. جدول  30در مجموع، 

شوندگان نشان انا را از منظر مصاحبهمورد( در شرکت بهشت کویر آری 13مورد(، قوت ) 11ضعف )

های صورت گرفته به دست دهد. این موارد با تحلیل محتوا و مضامین به کاررفته در مصاحبهمی

 آمدند. 
 

 . نقاط ضعف و قوت موجود در شرکت بهشت کویر آریانا3جدول 

 ای(نقاط قوت )در ابعاد رفتاری و زمینه

 وجود کارکنان ماهر و متخصص

 کارکنان برای یادگیری و ارتقای شغلیانگیزه 

 رضایت شغلی کارکنان

 وجود کارکنان باتجربه در زمینه کاری مربوطه

 وجود کارکنان دارای تحصیالت عالی دانشگاهی مرتبط با کار

 ایهای آموزشی حرفهتمایل کارکنان به شرکت در دوره

 پذیر در شرکتوجود مدیر متعهد و مسئولیت

 های مالی کارکنانسریع واحد مالی به درخواستپاسخگویی 

 پاسخگویی روابط عمومی به تمامی پیشنهادها و انتقادهای کارکنان

 المللی مرتبط با حوزه تخصصیهای ملی و بینتمایل کارکنان به شرکت در نمایشگاه

 آموزیهای مهارتتمایل کارکنان به شرکت در کارگاه

 های مختلف در زمینه کاری و پژوهشیدانشگاهامکان برقراری ارتباط با 

 خدمات رفاهی به کارکنان

                                                           
1. Javadipour & Rahbari 
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 نقاط ضعف ) در بعد ساختاری(

 حقوق و دستمزد ناعادالنه کارکنان

 های آتیضعف در نیازسنجی تعداد نیروی کار الزم برای پروژه

 عدم وجود طرح شغلی

 فقدان سیستم کارمندیابی دقیق

 در ابتدای زمان اشتغال به کار های آموزشیعدم وجود دوره

 فقدان اهداف کاری مستند و شفاف برای کارکنان

 های ضمن کار یا پیش از آنضعف در تحلیل عملکرد کارکنان و عدم آموزش

 ریزی برای مدیریت منابع انسانیضعف در برنامه

 های مالی کم برای کارکنان و تنبیه تدریجیدرنظرگرفتن پاداش

 نان بخش تولید به مواد اولیه وارداتیوابستگی کارک

 موقع منابع اولیه از گمرکعدم آشنایی مسئولین شرکت با قوانین گمرک جهت ترخیص به

 گیری بحث و نتیجه 

هاست که با استفاده از مفاهیم یابی عوامل مؤثر در بحرانیابی و ریشهشناسی با هدف عارضهآسیب

ها های علوم رفتاری برای توصیف وضع موجود سازمان و راهکارهای احتمالی رفع کاستیو روش

مین رود. در این تحقیق، تالش شد موقعیت شرکت بهشت کویر آریانا بر اساس تحلیل مضابه کار می

نفر  30مصاحبه با کارکنان این شرکت و نقاط ضعف و قوت مورد ارزیابی قرار بگیرد. بدین منظور، 

ها در قالب نقاط های آناز کارکنان شرکت در واحدهای مختلف مورد مصاحبه قرار گرفتند و دیدگاه

های مینه مؤلفههای نهایی نشان داد شرکت بهشت کویر آریانا در زبندی شد. یافتهضعف و قوت طبقه

های رفتاری ریزی( دارای نقاط ضعف زیاد، در زمینه مؤلفهساختاری )استخدام، گزینش و برنامه

باشد. با ای )خدمات و پاداش و تنبیه( دارای نقاط قوت می)انگیزه و رضایت شغلی( و زمینه

ندی نقاط ضعف و بشناسی مدیریت منابع انسانی در شرکت بهشت کویر آریانا بر مبنای دستهآسیب

توان قوت مشخص شد این شرکت در وضعیت دارای نقاط ضعف کمتر از نقاط قوت قرار دارد. می

های تحقیقاتی، های موجود را از طریق همکاری با متولیان دانشگاهی در زمینه اجرای پروژهفرصت
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نقاطه قوت های آموزشی و ارزیابی علمی و تخصصی کارکنان به صورت مستمر به برگزاری دوره

ریزی، طرح شغلی، تشویقی و سازی معیارهای برنامهتبدیل کرد و نقاط ضعف را از طریق شفاف

تنبیهی؛ ایجاد سیستم تحلیل عملکرد کارکنان؛ گزینش و کارمندیابی دقیق و علمی پس از نیازسنجی 

(، 1396ا )نی(، جنیدی و بیگی1390های اسفندیاری و همکاران )رفع کرد. این نتایج با یافته

های ( در وجود نقاط ضعف در مؤلفه1389(، و شیروانی و شیفته )1398پور و رهبری )جوادی

(، وینسنت، 1396گر و قاسمی )ساختاری سازمان همراستاست؛ ولی با نتایج اسکندری، شیشه

انی ( مبنی بر نقاط قوت کم همخو2016و همکاران ) 3(، و لی2010) 2(، اناچ2014) 1اوماچونیو و رز

 ندارد. 

های فردی، شناسی منابع انسانی از نظر توانمندیشود در تحقیقات آتی به آسیبپیشنهاد می

تری ارائه شود و یا های کاملریزی پرداخته شود تا یافتههای کاری و برنامهگروهی، مدیریت بحران

ه های صورت گرفته در این حوزشناسینامه اجرایی مدیریت منابع انسانی بر اساس آسیبشیوه

توان سیستم های مختلف گذاشته شود. در حیطه عملی، نیز میتدوین شود و در اختیار شرکت

شناسی از نگاه کارمندان و کارکنان مختلف در تمامی محوری تعبیه کرد تا در قالب آن آسیبآموزش

 تری دست یافت. افزون بر این، پیشنهادسطوح کاری میسر شود و از این طریق به نتایج ملموس

های صورت گرفته در شناسینامه اجرایی مدیریت منابع انسانی بر اساس آسیبشود شیوهمی

توان در زمینه های مختلف اجرا شود و نتایج کاربردی آن گزارش شود. در همین راستا، میشرکت

های ریزی در سازمان به نحوی عمل کرد که بر اساس تجارب سازماناستخدام، گزینش و برنامه

های کالمی، عملیاتی و تخصصی باشند نیروهایی را گزینش و استخدام کرد که دارای مهارت موفق،

ریزی اصولی در سازمان زد. گزینش و استخدام و سپس به کمک این نیروی کار متبهر دست به برنامه

تواند بر اساس شرکت در های کالمی، عملیاتی و تخصصی مینیروی متبهر از لحاظ مهارت

های عملیاتی و تخصصی برگزار شده توسط اساتید ی گفتاری از سوی اهل فن یا آزمونهامصاحبه

 و کارشناسان زبده برای سنجش نیروی کار متقاضی نیز باشد. 

                                                           
1. Vincent, Omachonu & Ross 

2. Enache 

3. Lee 
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