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  چکیده
   مستمر بهبود منظوربه مدیریت ادبیات در ايفزاینده طوربه سرآمدي یا تعالی واژه است چندي
 منابع تعالی جمله از سازمانی تعالی از جدیدي مشتقات که ايگونههب. گرددمی استفاده کاروکسب

 منابع تعالی میان این در. است گرفته شکل ...و فرآیندها تعالی رهبري، تعالی نوآوري، تعالی انسانی،
در این  .اند گرفته قرار مورد نظر محققان و نویسندگان ،موارد دیگر از بیش، رهبري تعالی و انسانی

 ها پیشنهاد به تعالی منابع انسانی، به سازمان منظور رسیدنبه جامعی مدل تحقیق سعی شده است
 محققین هاي یافته و نتایج تحلیل به پژوهش این در فراترکیب رویکرد کارگیريهب با محققین. شود
معیار،  12 در را روش، مدل جامع تعالی منابع انسانی این گانههفت هايگام انجام با و پرداخته قبلی
 .است شده  ارائه  مذکورسپس روایی و پایایی مدل . اند کرده بندي طبقه راهنما نکته  270زیرمعیار و  45

پوشش  ها ودارا بودن نقاط قوت آن یت آن یعنیجامع هاي پیشین، مدل با شده ارائه مدلاین  تفاوت
  .ها است هاي آن ها و کاستی نقص
 ی، فراترکیبتعالی، تعالی منابع انسانی، مدل تعالی منابع انسان :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

هاي تا آنجا که یکی از راه تعالی برسد، قادر است با اعمال خود به بشر. معناي کمال استتعالی به
هاي قدیمی هندي  برطبق افسانه. تمامی ابعاد رفتاري انسان است رسیدن به خدا، توجه به تعالی در

نحو احسن و وظایف خود را به  بایدبدین معنی که همه افراد . است مترادفبا تعالی  1اخالق فردي
معناي لغوي تعالی در فرهنگ لغت . تعالی انجام دهندجا براي رسیدن به همه وقت و همه کامل در

ابتدا با تعریف کیفیت  بایدلذا براي تعریف تعالی . سطح ه وکیفیت در باالترین شیو ست ازا عبارت

  hranaei@rose.shirazu.ac.ir: پست الکترونیک نویسنده پاسخگو *
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در جاهاي . خود اختصاص داده استهدر ادبیات مدیریت، واژه کیفیت معانی مختلفی را ب. آشنا شویم
تبدیل (ها منظور استفاده، تطبیق مشخصهي بهی، ارزش، سازگارعنوان تعالمختلف از کیفیت به

ري از اتالف منابع، عدم وجود ، تطبیق نیازها، جلوگی)هاي طراحی شده به محصول واقعیمشخصه
بعضی . استفاده شده است... برآورده کردن و حتی پیشی گرفتن از انتظارات مشتري و نقص، و عیب

با . تعالی است شالوده سنگ ،عتقدند که کیفیتم 2و ایشیکاوا دمینگاز اندیشمندان برجسته مانند 
توان متوجه این مطلب شد که این نظرات  وجود نظرات متضاد در مورد تعالی، با نگاهی عمیق می

نفعان، شفافیت اطالعات،  هاي مشترکی مانند صداقت در برخورد با ذي استه از باورها و ارزشوبرخ
  ].21[استي بهبود مستمر تعهد مدیریت و تالش برا

 و مدیریت ادبیات در مکرر طوربه سازمانی تعالی یا کار و کسب تعالی واژه اخیر سال پانزده طول در
 در کیفیت ابعاد اجراي چگونگی درك منظورهب تواند می سازمانی تعالی. ]14[است رفته کاربه کیفیت
رسیدن به تعالی نیازمند تمرین سازمان در یک حلقه  .رود کاربه سازمان مختلف هايبخش

مشخص  )1(این حلقه در شکل . ستا 3سی اي يتکرارشونده از بهبود مستمر در حلقه پی د
  ].18[است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]18[سازمانی چرخه رسیدن به تعالی - 1شکل

 گیرنـد؟ هاي تعالی سازمانی در کجاي این چرخـه قـرار مـی    آید این است که مدل سوالی که پیش می
. تمرکز بیشـتري شـده اسـت    استبراي پاسخ به این سؤال بر روي مرحله سوم چرخه که خودارزیابی 

 .کند مراحل انجام خودارزیابی را بازگو می )2(شکل 

 ریزياستراتژي و برنامه

 فرآیندها
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 ]18[یند خودارزیابیآفر -2شکل
  

یند خودارزیابی قابل آهاي تعالی در گام دوم فر ها و چارچوب کاربرد مدل )2(شکل با نگاهی گذرا به 
هاي مناسب تعالی  گران کشورهاي مختلف اقدام به طراحی چارچوبدر نتیجه پژوهش. درك است

 و 6تعالی اروپایی، 5بالدریج ،4دمینگ هاي توان به مدل ها میترین آن زمانی کردند که از معروفسا
 به که یمحققین هاي بسیار متفاوتی در دنیا موجود هستند اما اغلب هرچند مدل. اشاره کرد کانجی
 مدل و بالدریج دمینگ، مدل سه که اند رسیده نتیجه این به اند،پرداخته تعالی هاي مدل مقایسه

 ها مدل دیگر ساخت براي مبنایی و اند گرفته قرار استفاده مورد جهانی مرجع عنوانبه اروپایی تعالی
 در تعالی مدل 53طوري که هب ].15[ شود می یاد ها مدل دیگر مادر عنوانها بهاز آن عبارتیبه. اندشده
   گرفته کاربه دنیا کشور 26 نیز در اروپایی تعالی مدل ساخته شده و بالدریج مدل مبناي بر دنیا
معیار مربوط به منابع اینکه  توان متوجه شد عالوه بر می )1(با توجه به جدول شماره  .]22[شودمی

بلکه با گذشت زمان سهم امتیازات منابع انسانی در  ،هاي تعالی وجود دارد انسانی در تمامی مدل
یی مختص تعالی ها به طراحی مدل ر پژوهشگران را بر آن داشت کهحال افزایش است و همین ام

برسد، عالوه بر استفاده از  یمتعال انسانی منابع به که سازمانی است بدیهی. منابع انسانی بپردازند
  .شد خواهد مندبهره نیز تعالی هاي مدل در انسانی منابع امتیازات از مزایاي متعدد آن،

ها و  ضعفهاي موجود در زمینه تعالی منابع انسانی به  از طرفی با بررسی و مطالعه دقیق مدل
 به توجه لزوم از ندان عبارتهاي پیشی هاي مدل برخی کاستی. ها پی برده شدخالءهاي موجود در آن

 واحدهاي صفی مدیران یعنی انسانی منابع واحد مشتري ترینمهم به توجه توانمندسازها، عدم نتایج

  تعیین - 1
 اهداف

انتخاب  - 2
چارچوب 

 تعالی

تشکیل  - 3
 گروه ارزیاب

ریزي طرح -4
  ارزیابی 

 

  آوري جمع -5
 هاي الزمداده

سنجش  -6
 هاداده

تهیــــــه  -7
گـــــــزارش  

 بازخورد

ــازبینی و  -8 بـ
تهیــه برنامـــه  

 اجرایی
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 و مدیران نیاز مورد هاي شایستگی مبحث کافی به توجه عدم ،...و بازاریابی تولید، قبیل از دیگر
 در انسانی منابع رهبران و مدیران جدید هاي نقش مبحث به توجه انسانی، عدم منابع رهبران
 یتوجهبیاستراتژي،  مبحث در سیستمی درون حیاتی و الزم هاي هماهنگی به یتوجهبیها،  سازمان

 کافی توجهعدم و در نهایت  دستمزد و حقوق سیستم و مشاغل بنديطبقه شغل، شرح کارشکافی، به
    این تحقیق  یوعهمین امر باعث ش ،شغلی پیشرفت مسیر و پروري جانشین جانشینی، مبحث به
قوت  منظور طراحی مدل جامع تعالی منابع انسانی گردید تا عالوه بر حفظ و حتی ارتقاء نقاطهب

هاي تعالی منابع  در ادامه مدل ،همین دلیلبه. ها را نیز پوشش دهدهاي آن هاي پیشین، کاستی مدل
عنوان ورودي روش هها ب تا با استفاده از آن شودمیه در دنیا مورد بررسی قرار داده انسانی ارائه شد

  .تعالی منابع انسانی رسیده شودترکیب به طراحی مدل جامع فرا
  ]نویسندگان[هاي تعالی سازمانی افزایش سهم منابع انسانی در مدل - 1 جدول

 تعالی مدل سال طرح مدل معیار مربوط به منابع انسانی امتیاز مجموع

 دمینگ م.1951 آموزش و توسعه % 10 10%

16% 
 تمرکز بر منابع انسانی % 8.5

 بالدریج م.1987
 )کارواز نتایج کسب به عنوان زیرمعیار(نتایج منابع انسانی % 7.5

18% 
 کارکنان % 9

 م.1988ویرایش

  تعالی اروپایی
 نتایج کارکنان % 9

20% 
 کارکنان % 10

 م.2010ویرایش
 نتایج کارکنان % 10

  
  ي بر مبانی نظريمرور

 در استراتژي از مهمی جزء عنوانبه انسانی منابع هاي فعالیت که است روشن بسیار امر این
 که است مطلب این مؤید ها سازمان از بسیاري در ساالنه هاي گزارش. است بزرگ هاي سازمان
 عالوه. شود می شناخته سازمان هر دارایی ترینمهم عنوانبه فکري هاي دارایی و انسانی هاي سرمایه



  
 5/     استفاده از روش فراترکیب کیفی مدل جامع تعالی منابع انسانی با طراحی

 مقوله ترینپرهزینه عنوانبه مقوله این سازمان، یک دارایی بزرگترین عنوانبه انسانی منابع اهمیت بر
 باعث... و پاداش کارکنان، آموزش دستمزد، و حقوق چون مواردي هزینه. آید می حساببه نیز سازمان

 باالترین از یکی عنوانبه نباشد، سازمان هزینه باالترین اگر انسانی منابع هاي هزینه که است شده
  ].16[ شود شناخته سازمان هاي هزینه

 بیشتر روز به روز سازمان ارزیابی در انسانی منابع اهمیت که است طبیعی مذکور موارد به توجه با
 از استفاده دنبالبه انسانی منابع مدیران و ها سازمان مدیران افزون،روز توجه به این رشد با .شود
 هاي مدل تشکیل باعث امر این و رفتند خود انسانی منابع عملکرد گیرياندازه براي تعالی هاي مدل

. است سازمان در انسانی منابع تعالی و رشد به دستیابی ها مدل این هدف که شد انسانی منابع تعالی
 براي از این روي .اندالگوبرداري شده سازمانی تعالی هاي مدل از انسانی منابع تعالی هاي مدل واقع در

 این با شود طی )1( شکل شبیه ايچرخه سازمانی، تعالی همانند باید انسانی منابع تعالی به رسیدن
پس از  .است متمرکز  انسانی منابع روي بر فقط جااین در چرخه این دهندهتشکیل عناصر که تفاوت

مدل موجود در دنیا دسترسی یافته شد و از آنجایی که این  9پیشینه و ادبیات تحقیق، به بررسی 
دلیل عدم تکرار مطلب درگام چهارم این گیرند، به یب مورد بررسی قرار میها در روش فراترک مدل
  .ها پرداخته شده است به معرفی مدل ،روش
  شناسی تحقیقروش

 انفجار با علمی جامعه شدن مواجه و علوم مختلف هاي حوزه در تحقیقات رشد با اخیر هاي سال در
 و رشته یک ابعاد تمامی بر تسلط و اطالع که اند رسیده نتیجه این به عمل در اندیشمندان اطالعات،

 عصاره که ترکیبی هاي پژوهش انجام لذا نیست، پذیر امکان زیادي حدود تا زمینه این در بودن روزبه
 قرار گرانپژوهش فراروي علمی و مند نظام شیوه به را خاص موضوع یکدر  شده انجام تحقیقات

 و ترکیب و بررسی منظوربه که هایی روش از یکی .است یافته گسترش طور روزافزونبه دهد، می
 مطالعهفرا. ستا 7مطالعهفرا ،است شده معرفی گذشته سال چند در گذشته تحقیقات شناسی آسیب

مطالعه به دو فرا .است خاص حوزه یک در شده انجام تحقیقاتی کارهاي از عمیق تحلیل و تجزیه یک
 شده برده نام تحلیلفرا از بیشتر گذشته هاي سال در .شود تقسیم می 9فراترکیب و 8بخش فراتحلیل

 مطالعهفرا این. گردد می انجام گذشته تحقیقات نتایج روي بر است و کمی مطالعهفرا نوعی است که
 یا فراسنتز نام به گیرد انجام گذشته مطالعات در استفاده مورد مفاهیم روي بر و کیفی صورتبه اگر
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 سازيیکپارچه براي فراتحلیل مشابه فراترکیب، روش از استفاده ].23[ شود می شناخته فراترکیب
 روش از پژوهش این در. شودمی استفاده تفسیري و جامع هاي یافته ایجاد منظوربه مطالعه چندین

 مقایسه در. است  شده استفاده مختلف معیارهاي ترکیب و ترجمه تفسیر، مقایسه، منظوربه فراترکیب
 فراترکیب دارد، تکیه آماري رویکردهاي و موضوع ادبیات کمی هاي بر داده که تحلیل،فرا رویکرد با

 این، بر عالوه .]3[کندنمی درگیر را زیادي موضوعی ادبیات لزوماً که است کیفی مطالعات بر متمرکز
 پژوهشگر عمیق فهم به و یکدیگر به کیفی مطالعات ترجمه به فراترکیب فراتحلیل، برخالف

 را مختلف مطالعات بین اختالف بلکه کندنمی اشاره فردي تفسیرهاي به تنها ها ترجمه. گردد برمی
 به مختلف مطالعات طورهچ که کنند درك همزمان تا سازدمی قادر را پژوهشگران و سازدمی معلوم

 هاي یافته و اطالعات که است کیفی مطالعه نوعی ترکیبفرا کلی، طورهب ].5[ هستند مرتبط یکدیگر
 مورد نمونه نتیجه، در. کند می بررسی را مشابه و مرتبط موضوع با دیگر کیفی مطالعات از مستخرج

 ساخته پژوهش سوال با آنها ارتباط اساس بر و منتخب کیفی مطالعات از ترکیب،فرا براي نظر
  ].17[ شود می

  مراحل تحقیق
 شـده اسـت   اسـتفاده  10باروسو و سندلوسکی ايمرحله هفت روش از روش فراترکیب، تحقق منظوربه
براي رسیدن بـه مـدل جـامع تعـالی منـابع       .است شده داده نشان 3 شکل در مراحل این خالصه که

  .پردازیمدر ادامه به توضیح این مقوله می را طی کرد که )3( در شکل موجودهفت گام  بایدانسانی 
 تنظیم سؤال تحقیق) الف

و جهـان  هاي تعـالی منـابع انسـانی موجـود در ایـران      مقاله سؤال تحقیق عبارت است از مدل در این
 بندي کرد؟توان آنها را دسته کدامند؟ چگونه می

 مندنظامشکل به ادبیات مرور) ب

مختلـف و   مجـالت مقـاالت و متـون منتشـر شـده در      منـدي روي نظـام در این مرحلـه، جسـتجوي   
 در تحقیـق  مقـاالت  جسـتجوي  بـراي  مـورد اسـتفاده   کلیدي هايواژه. انجام شدهاي اینترنتی  سایت
 موتورهـاي  و مجـالت  داده، هـاي پایگـاه  بررسـی  و جسـتجو  نتیجـه  در. اسـت  شده آورده )2( جدول

  .شد یافت مدل 18 نظر، مورد کلیدي هايواژه از استفاده با و مختلف جستجو
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  ]نویسندگان[جستجو در پژوهش کلیدي واژگان - 2جدول

  انگلیسی  فارسی  ردیف

 Human Resource  منابع انسانی  1

 Human Resource Management  مدیریت منابع انسانی  2

  Organization(Business) Excellence  تعالی سازمانی  3

  Human Resource Excellence  انسانیتعالی منابع   4

  Organization(Business) Excellence Models  هاي تعالی سازمانی مدل  5

  Human Resource Excellence Models  هاي تعالی منابع انسانی مدل  6

  Measuring Human Resource  گیري منابع انسانی اندازه  7

  Human Resource Performance  عملکرد منابع انسانی  8

 Human Resource Assessment  ارزیابی منابع انسانی  9

  
  مناسب متون انتخاب و جستجو)ج
و  خیر یا باشد میمتناسب  تحقیق الؤس با متون آیا کندمی مشخص محقق جستجو فرآیند ابتداي در

 بازبینی مورد بار چندین منتخب مطالعات مجموعه ،)4( مطابق شکل هدف، این به رسیدن منظورهب

  ]19[اي فراترکیبفرآیند هفت مرحله - 3شکل
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شوند که در  موضوع همخوانی ندارند حذف می گیرند و در هر مرحله مقاالت و متونی که با می قرار
  .مدل باقی مانده است 9مدل اولیه،  18نهایت از 

 متون اطالعات استخراج) د

ـ آاطالعات متون باقی مانده در فر بایددر این گام  در ایـن  . آوري کـرد صـورت خالصـه جمـع   هیند را ب
توضـیح داده  مدل به همـراه معیارهایشـان    9یند باقی ماندند که در ادامه این آفر مدل در 9پژوهش 

  .شوندمی
  11گذاري در منابع انسانیمدل سرمایه

یند آمعیارهاي مهم در فر ،از نظر این مدل .در کشور انگلستان ارائه شد  )م.1990(این مدل در سال 
توسعه،  و یادگیري وکار، استراتژيکسب استراتژي باشد که عبارتند از میعدد  10تعالی منابع انسانی 

پاداش،  و مدیریت، قدردانی مدیریت، اثربخشی و رهبري انسانی، استراتژي منابع مدیریت استراتژي
  ].10[مستمر عملکرد و بهبود گیريتوسعه، اندازه و توانمندسازي، یادگیري و مشارکت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ]نویسندگان[انسانی منابع تعالی موضوع با مرتبط هاي مدل ارزیابی و دستیابی یندآفر -4شکل

 11= هاي باقی ماندهتعداد مدل

 18= هاي یافت شدهتعداد مدل

  اي از غربال چکیده 1= هاي حذف شدهتعداد مدل
 هاي باقیماندهمدل

 هامدلبررسی عنوان 
 7= هاي حذف شدهتعداد مدل

 10= هاي باقی ماندهتعداد مدل

 9= هاي باقی ماندهتعداد مدل

 هامدل بررسی محتواي 1= هاي یافت شدهتعداد مدل

 مرحله دوم

 مرحله اول

 مرحله سوم
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  12 گر منابع انسانی مدل استاندارد توسعه

مورد بازبینی قرار  )م.2010(ارائه شد اما در سال  )م.1997(این مدل در کشور سنگاپور و در سال 
معیار در تعالی منابع انسانی  پنجاز نظر این مدل . گرفت و شکل متفاوتی نسبت به قبل خود گرفت

  ].12[ریزي، اطالعات، کارکنان و نتایج انسانی، برنامه منابع رهبري که عبارتند از نقش دارند
  13هاي نیروي انسانی مدل بلوغ قابلیت

این معیارها عبارتند . یار بودمع 22ارائه شد که شامل  )م.1995(این مدل در کشور امریکا و در سال 
 مینأت، هماهنگی و ارتباطات، کاري محیط، عملکرد مدیریت، توسعه و آموزش، خدمات جبران از

  ، شغلی پیشرفت مسیر، انسانی نیروي ریزيبرنامه، شایستگی توسعه، شایستگی تحلیل، انسانی نیروي
 مبناي بر دارایی، کارآموزي، مشارکتی فرهنگ، کاري هايگروه شایستگی، توسعه مبناي بر ییهارویه

 قابلیت مدیریت، توانمند کاري هايگروه، شایستگی یکپارچگی، عملکرد آماري مدیریت، شایستگی
 منابع مستمر نوآوريو  هاقابلیت یا توانایی مستمر بهبود، سازمانی عملکرد با همسویی، سازمان
  ].6[انسانی

                       14مدل تعالی از طریق کارکنان
این مدل . د توجه قرار گرفتو در کشور ایرلند طراحی شد و بسیار مور )م.2002(این مدل در سال 

 ریزيبرنامه، رهبري ،ثرؤم ارتباطات، کار و کسب ریزيبرنامه معیار است که عبارتند از شامل هشت
  ].8[کارکنان سالمتو  استخدام و جذب، آموزش بازخورد، آموزش و یادگیري، آموزش و توسعه

  مدل تعالی منابع انسانی
طبق این ویرایش . انجام شده است )ش.ه1389(در سال  لی این مدل توسط قلیچآخرین ویرایش 

 منابع استراتژي، انسانی منابع رهبري انسانی نقش دارند که عبارتند از معیار در تعالی منابع دوازده
، انسانی منابع توسعه، استخدام و جذب، انسانی منابع ریزيبرنامه، انسانی منابع سازمان، انسانی

 نتایجو  انسانی منابع نتایج، ایمنی و بهداشت، کارکنان و کار روابط، خدمات جبران، عملکرد مدیریت
  ].4[سازمانی

  جایزه منابع انسانی
 ،ارائه شد )ش.ه1386( انسانی توسط بنیاد توانمندسازي منابع انسانی ایران در سالمدل جایزه منابع 

، استراتژي و مشیخط، رهبري گانه عبارتند ازاین معیارهاي هفت. معیار است هفتکه شامل 
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 عملکردهايو  نوآوري و خالقیت، مشارکت، تشویق و ترغیب، انسانیمنابع توانمندسازي یندهايآفر
  ].1[نسازما کلیدي

  پتروشیمی صنایع ملی مدل شرکت
لی ایجاد شد و در سال  این مدل پس از ایجاد تغییراتی بر روي مدل تعالی منابع انسانی قلیچ

 منابع رهبري معیارهاي این مدل عبارتند از. شدمعیار ارائه  16آخرین ویرایش آن با  )ش.ه1387(
 و جذب ،انسانیمنابع ریزيبرنامه، فکري سرمایه و دانش مدیریت، انسانی منابع استراتژي، انسانی

 و کار روابط، رفاهی مزایاي و خدمات جبران، عملکرد مدیریت، انسانی منابع پرورش، استخدام
، مقررات تدوین، انسانی منابع اطالعات سیستم، انسانی منابع پژوهش، سالمت و بهداشت، کارکنان

  ].11[سازمانی نتایجو  انسانی منابع نتایج، اداري تحول و وريبهره
  مدل انجمن منابع انسانی

ارائه  )ش.ه1388(آخرین ویرایش آن در سال . این مدل توسط انجمن منابع انسانی ایران ارائه شد
، انسانی منابع استراتژي، انسانی منابع رهبري ند ازمعیار عبارت نهاین . معیار است نهشد که شامل 

 نتایج، کارکنان و کار روابط، انسانی منابع توسعه، خدمت جبران، انسانی منابع تأمین و ریزي برنامه
  ].9[سازمانی نتایجو  انسانی منابع عملکردي نتایج، انسانی منابع ادراکی
  سایپا خودروسازي گروه انسانی منابع تعالی جایزه

توسط گروه خودروسازي  )ش.ه1386(آخرین ویرایش مدل تعالی منابع انسانی شرکت سایپا در سال 
اند از این معیارها عبارت. گیري تعالی منابع انسانی بود معیار اندازه ، شامل هشتسایپا ارائه شد که

 با مرتبط منابع و هاشراکت، کارکنان، انسانی منابع استراتژي و مشیخط، انسانی منابع حوزه رهبري
 کلیدي نتایجو  جامعه نتایج، کارکنان نتایج، انسانی منابع حوزه یندهايآفر، انسانی منابع حوزه

  ].2[عملکرد
 کیفی هايیافته ترکیب و تحلیل و تجزیه)ه

 سازيشفاف جهت متدولوژي این. باشد می ها یافته از جدیدي و یکپارچه تفسیر ایجاد فراترکیب هدف
 ها تئوري و عملیاتی هايمدل ظهور و دانش موجود هاي حالت پاالیش در نتایج الگوها و مفاهیم،
 پیشین هاي از مدل شده استخراج عوامل تمام ابتدا حاضر، پژوهش در .]7[تاس شده پذیرفته

 نظر در با سپس. گیریممی نظر در کد عنوانبه بل، قابل مشاهده هستند راقکه در گام  )معیارها(
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 ترتیب این به. کنیم می بنديدسته مشابه مفهوم یک در را آنها کدها، این از یک هر مفهوم گرفتن
.است شده داده نشان خالصه طوربه عوامل )3( جدول در. دهیم می شکل را تحقیق) ها تم(مفاهیم

  ]نویسندگان[تلفیق و ترکیب معیارهاي مرتبط -3جدول

  ردیف
  شماره مدل  هاي مورد بررسیمربوطه در مدل)کدها(معیارهاي  معیار پیشنهادي

1    
  رهبري و مدیریت

  2،4،5،6،7،8،9  رهبري منابع انسانی
 1 استراتژي رهبري و مدیریت

  1  اثربخشی مدیریت
2    

ریزي و برنامه
استراتژي منابع 

  انسانی

 5،6،7،8،9  استراتژي منابع انسانی
 2  ریزيبرنامه

 1  کارواستراتژي کسب
  3  همسویی با عملکرد سازمان

 4  کاروریزي کسببرنامه
  5  سازمان منابع انسانی  سازمان منابع انسانی  3
4    

مدیریت منابع 
مرتبط با حوزه منابع 

  انسانی

  7  سیستم اطالعات منابع انسانی
  2  اطالعات

  7  مدیریت دانش و سرمایه فکري
  9  ها و منابع مرتبط با منابع انسانیشراکت

5    
  تامین منابع انسانی

  8  تامین منابع انسانیریزي و برنامه
  3،5،7  ریزي منابع انسانیبرنامه

  3  مین نیروي انسانیأت
  4،5،7  جذب و استخدام

6    
  
  
  
  
  
  
  

  توسعه کارکنان
  

  1 استراتژي یادگیري و توسعه
  4 یادگیري و آموزش
  3 آموزش و توسعه

  4 ریزي توسعه و آموزشبرنامه
  7 پرورش منابع انسانی
  5،8 توسعه منابع انسانی
  1 یادگیري و توسعه
  4 بازخورد آموزش

  3 مدیریت آماري عملکرد
  6  یندهاي توانمندسازيآفر
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  1  گیري عملکرداندازه
  7،5،3  مدیریت عملکرد

  3  مسیر پیشرفت شغلی
  3  توسعه شایستگی
  3  تحلیل شایستگی

  3  کارآموزي
7    

  
  

  انسانیکاربرد منابع 

  8،7،5  روابط کار و کارکنان
  4  ارتباطات مؤثر

  3  ارتباطات و هماهنگی
  7،5  بهداشت و سالمت
  4  سالمت کارکنان
  7  تدوین مقررات

  6  خالقیت و نوآوري
  3  نوآوري مستمر منابع انسانی

  1  مشارکت و توانمندسازي
  6  مشارکت

  3  فرهنگ مشارکتی
  3  کاري توانمندهاي گروه

  3  هاي کاريتوسعه گروه
  7  پژوهش منابع انسانی

  3  محیط کاري
8    

نگهداشت منابع 
  انسانی

  7  جبران خدمات و مزایاي رفاهی
  8،5،3  جبران خدمات منابع انسانی

  6  ترغیب و تشویق
  1  قدردانی و پاداش

نتایج عملکردي   10و9
مدیریت منابع 

  انسانی
  و
ادراکی نتایج 

  کارکنان

  7،5  نتایج منابع انسانی
  6  عملکردهاي کلیدي منابع انسانی

  8  نتایج ادراکی منابع انسانی
  8  نتایج عملکرد منابع انسانی

  9  نتایج کارکنان

نتایج مشتریان منابع   11
  انسانی

-  -  
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  8،7،5  نتایج سازمانی  نتایج سازمانی  10
  9  نتایج جامعه

  9  کلیدي عملکردنتایج 
گر منابع مدل استاندارد توسعه: 2انسانی   گذاري در منابعمدل سرمایه: 1)   ها شماره مدل( :راهنماي جدول

  انسانی
  مدل تعالی منابع انسانی : 5مدل تعالی از طریق کارکنان              : 4هاي نیروي انسانی     مدل بلوغ قابلیت: 3
  مدل انجمن منابع انسانی : 8پتروشیمی       صنایع ملی مدل شرکت: 7                  مدل جایزه منابع انسانی: 6

  جایزه تعالی منابع انسانی گروه خودروسازي سایپا: 9 
  

  کیفیت کنترل) گام ششم
گردد تا  باز می هاي قبل منظور اطمینان از حفظ کیفیت در مطالعه خود، به گامهمحقق در این گام ب
اند تا با فراهم  محققان در سرتاسر این تحقیق، تالش کرده. ها اطمینان پیدا کنداز انجام صحیح آن

 نیز سوم گام در. هاي اتخاذ شده را بردارند کردن توضیحات و توصیفات روشن، مستدل و مستند گام
 توضیح خود جاي در که است شده استفاده مندنظام و روشن اي رویه از نامرتبط متون حذف براي
 متون و مقاالت کردن پیدا براي دستی و الکترونیک جستجوي استراتژي دو هر ضمن در. شد داده

نیز  15)کاپا(عالوه بر این موارد، براي حفظ کیفیت پژوهش از شاخص . است شده برده کاربه مناسب
 قابل مشاهدهاستفاده شده است که طریقه محاسبه این شاخص در ادامه و در قسمت پایایی مدل 

  .است

  )چارچوب پشنهادي(ارائه نتایج ) گام هفتم
    اي از  خالصـه . شـوند  هـاي حاصـل از مراحـل قبـل ارائـه مـی      ترکیب، یافتـه در این مرحله از روش فرا

آمـده   )4(ها در جـدول  معیارهاي آنهمراه زیربه) ایجاد شدهمفاهیم (بندي معیارهاي مدل جدیدگروه
اما بـه   ،استسطح معیار، زیرمعیار و نکته راهنما  سهشایان ذکر است که مدل ارائه شده شامل . است

تنها به ذکر معیارها و زیرمعیارهـا   )4(در جدول ) نکته راهنما 270(دلیل باالبودن تعداد نکات راهنما
از بررسـی متـون و ادبیـات تحقیـق     ) مفهـوم (رمعیارها و نکات راهنماي هر معیارزی. بسنده شده است

در تشـکیل آن معیـار،   ) نهاي پیشی معیارهاي مدل(شده ادغام پیرامون آن معیار و با توجه به کدهاي
هـاي   هـاي مـدل   و چـارچوب  )4(دست آمده در جدول هبا توجه به معیارهاي ب ضمناً. اندتشکیل شده

  .ترسیم نمود) 5(در قالب شکل ن شکل مدل جامع را توا یشین میپ
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  ]نویسندگان[معیارهاي تعالی منابع انسانیمعیارها و زیر - 4جدول

  معیارها
  زیرمعیارها

  

  

 و رهبري - 1
  مدیریت

  انسانی منابع و وکارکسب استراتژي طراحی یندآفر در مشارکت و کار و کسب دانش 1- 1
  تغییر عامل نقش ثرؤم اجراي 1- 2
  هاآن بودن عملگرا و سازمان در انسانی منابع رهبران شخصی اعتبار داشتن 1- 3
  انسانی منابع اجرایی و اداري هاينقش ایفاي 1- 4
  انسانی منابع عملکرد راهبردي مدیر عنوانهب نقش ایفاي 1- 5
  منظور افزایش رضایت، انگیزه و تعهد کارکنانهعنوان حامی کارکنان بهایفاي نقش ب 6-1
  انسانی منابع مدیران اثربخشی مستمر بهبود و ارزیابی 1- 7

  
 ریزيبرنامه - 2

 استراتژي و
  انسانی منابع

  انسانی منابع استراتژي تدوین و طراحی 1-2
  انسانی منابع هاي زیرسیستم تدوین و طراحی 2-2
  انسانی منابع استراتژي استقرار و اجرا 3-2
  انتقال استراتژي به مدیران و کارکنان 4-2

  ]نویسندگان[چارچوب پیشنهادي مدل جامع تعالی منابع انسانی - 5شکل

نگهداشت 
منابع 
 انسانی

کاربرد 
منابع 
 انسانی

نتایج ادراکی 
 کارکنان

نتایج عملکردي 
مدیریت منابع 

 انسانی

نتایج مشتریان 
 منابع انسانی

  
  
  
  

  
نتایج 
 فرآیندها سازمانی

توسعه 
 کارکنان

  
  
  

  رهبري
  منابع
 انسانی

  
ریزي و استراتژي برنامه

 منابع انسانی

 سازمان منابع انسانی

مدیریت منابع مرتبط 
 باحوزه منابع انسانی

تأمین 
منابع 
 انسانی
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  منابع انسانیارزیابی و بهبود مستمر اثربخشی استراتژي  5-2
  

 سازمان - 3
  انسانی منابع

  انسانی و مطالعه سازمان منابع انسانی فعلی منابع سازمان طراحی نیازهاي پیش 1-3
  طراحی مالحظات با متناسب انسانی منابع سازمان طراحی 2-3
  انسانی ارزیابی و بهبود سازمان منابع 3-3

مدیریت  - 4
منابع مرتبط 
با حوزه منابع 

  انسانی

  مدیریت دانش و اطالعات حوزه منابع انسانی 4- 1
  مدیریت منابع مالی حوزه منابع انسانی 4- 2
  مدیریت کارکنان حوزه منابع انسانی 4- 3
  مدیریت فیزیکی و تجهیزات حوزه منابع انسانی 4- 3

  

 مینأت - 5
  انسانی منابع

  شغل طراحی و کارشکافی 5- 1
  انسانی نیروي ریزيبرنامه 5- 2
  استخدام و کارمندیابی 5- 3
  سازياجتماعی 5- 4

  

توسعه  -6
  کارکنان

  کارکنان آموزش نظام 6- 1
  عملکرد مدیریت 6- 2
  شغلی پیشرفت مسیر توسعه و طراحی 6- 3
  پروري جانشین 6- 4

  

 کاربرد - 7
  انسانی منابع

  ارتباطات و مشارکت 7- 1
  ...)و هااتحادیه قوانین،(کار روابط 7- 2
  سالمت و ایمنی 7- 3
  انضباط 7- 4
  نوآوري و خالقیت مدیریت 7- 5
  پژوهش منابع انسانی 6-7

 نگهداشت - 8
  انسانی منابع

  طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل 8- 1
  )حقوق و دستمزد، پاداش و خدمات رفاهی(جبران خدمات 8- 2

نتایج  - 9
عملکردي 

مدیریت منابع 
  انسانی

 انسانی منابع تامین عملکردي نتایج 1-9

 انسانی منابع توسعه عملکردي نتایج 2-9

 انسانی منابع کاربرد عملکردي نتایج 3-9

 انسانی منابع نگهداشت عملکردي نتایج 4-9

نتایج  -10
ادراکی 

 انسانی منابع رضایت 1-10

 انسانی منابع تعهد 2-10
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  کارکنان

نتایج  -11
مشتریان 

  منابع انسانی

  مدیران صفیرضایت  1-11

  
  
  
  
  

نتایج  -12
  سازمانی

  سرانه درآمد 12- 1- 1  مالی 12- 1
  سرانه هزینه 12- 1- 2
  سرانه سود 12- 1- 3
  سرانه فروش 12- 1- 4

  ارزش سرمایه فکري 12- 2- 1  غیرمالی 12- 2
  نوآوري 12- 2- 2
  چرخه زمانی محصوالت و خدمات 12- 2- 3
  )گذارکننده و سرمایهمشتري، تامین(سازماننفعان  یت ذيرضا 12- 2- 4
  محیطینتایج زیست 12- 2- 5
  تصویر سازمانی 6-2-12
  وفاداري مشتري 12- 2- 7
  اي هاي حرفه ها و تقدیرنامه نامهگواهی 10- 2- 8

  
  روایی و پایایی مدل

پس از تکمیل مراحل . باشد نکته راهنما می 270زیرمعیار و  45معیار،  12مدل طراحی شده شامل 
نفر از نخبگان منابع  هفتمتدولوژي فراترکیب، مدل طراحی شده، در جلسات گروه متمرکز به 

سطح مدل مورد بررسی قرار داده شد و تغییري روي آن  سهدر این جلسات تمامی . انسانی ارائه شد
روایی مدل  .کسر نگردید یا در واقع معیار، زیرمعیار یا نکته راهنمایی به مدل اضافه. نجام نگرفتا

 اول، جنبه. صورت گرفته است جنبه دو از امر این که حاصل شده، محتوا طریق روایی حاضر، از
 و گرددمی منجر روایی مدل به خود که است پیشین شده ارائه هاي مدل عوامل و اجزاء از استفاده

 است انسانی منابع متولیان به جلسات این در مدل ارائه و متمرکز گروه جلسات تشکیل دوم، جنبه
 مدل، طراحی مراحل در که جاییآن از .است شده طراحی مدل روایی دهنده نشان مدل، عدم تغییر که

 بین معنایی تشابهات گرفتن نظر در با و شد گرفته نظر در کد عنوان به پیشین هاي مدل معیارهاي
 طراحی مدل پایایی سنجش منظوربه لذا است، شده) ها تم(مفاهیم ایجاد و آنان ادغام به اقدام کدها،
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) انسانی منابع نخبگان از(دیگري شخص که، طریق بدین. است شده استفاده کاپا شاخص از شده
 در کدها بندي دسته به اقدام ،محقق توسط شده ایجاد مفاهیم و کدها ادغام نحوه از اطالع بدون

 مقایسه فرد این توسط شده ارائه مفاهیم با محقق توسط شده ارائه مفاهیم سپس. است کرده مفاهیم
 متفاوت، شده ایجاد یمهمفا و مشابه شده ایجاد مفاهیم تعداد به توجه با نهایت در. است شده

مفهوم و  12گردد، محقق می پنج مشاهدهطور که در جدول همان. است شده محاسبه کاپا شاخص
  هستندمفهوم مشترك  9د که از این تعداد ان مفهوم ایجاد کرده 10فرد دیگر 

  به مفاهیم توسط محقق و فرد دیگروضعیت تبدیل کدها -5جدول

  

  

  

  

 = = = توافقات مشاهده شده0.6923
 بـا  کـه  شـد  محاسـبه  0.689 بـا  برابر طور که در ادامه نشان داده شده است مقدار شاخص کاپاهمان
  ].13[است گرفته قرار معتبر توافق سطح در 6 جدول به توجه

 
  وضعیت شاخص کاپا -6جدول                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظر محقق
  

  بله  خیر  مجموع

10  B=1  A=9 بله  
نظر فرد 

  دیگر
3  D=0  C=3  خیر  

N=13  1  12  مجموع  

  وضعیت توافق  مقدار عددي شاخص کاپا

  ضعیف  کمتر از صفر
  بی اهمیت  0.2تا  0بین 

  متوسط  0.4تا  0.21بین 
  مناسب  0.6تا  0.41بین 
  معتبر  0.8تا  0.61بین 

  عالی  1تا  0.81بین 
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شانسیتوافقات   = × × × = × × × = 0.0126 
 

퐾 =
توافقات مشاهده شده − توافقات شانسی

1 − شانسیتوافقات
=

0.6923 − 0.0126
1 − 0.0126 = 0.689 

                           گیرينتیجه
تمامی این . گرفت قرار بررسی مورد تعالی منابع انسانی براي شده ارائه چارچوب 9 مقاله این در

 در مرحله بعد، با .هایی بودند که در متن مقاله به آنها اشاره شد ها و کاستی ها داراي ضعفچارچوب
این چارچوب . ارائه گردید پیشنهادي یچارچوب هاي پیشین، مدل تفسیر و ترکیب،فرا روش از استفاده

  هاي قبل،  اء نقاط قوت مدلتحت عنوان مدل جامع تعالی منابع انسانی عالوه بر حفظ و ارتق
این در واقع روش فراترکیب در این پژوهش . را نیز برطرف نموده است ها تک مدلهاي تککاستی

بدون حذف هیچ (که با ادغام و ترکیب تمامی معیارهاي پیشین است وجود آوردههامکان را ب
هاي پیشین را پوشش لکه تمامی مد و ادبیات موضوع در این زمینه، به مدلی جامع) معیارخاص

ها در صورت نیاز به  سازمان ،شود بودن مدل، پیشنهاد می دلیل جامعدر انتها به. دهد، دست یابیم می
متناسب با آن تغییراتی  خود و با نظر نخبگان منابع انسانی،مدل تعالی منابع انسانی مخصوص به

کار گیرند، چرا که مدل حاضر این عنوان مدل مناسب بهن روي مدل ایجاد کنند و آن را بهسازما
سازي شده و مختص همان سازمان سازي و بومیخصیتوانایی را دارد که براي هر سازمان خاص، ش

  .کار گرفته شودهب

  نوشت هاپی

-١  Swa-Dharma 

-٢  Deming and Ishikawa 

-٣  Plan,Do,Check,Act(PDCA) 

-٤  Deming Model 

-٥  Malcolm Baldrige Nationa Award(MBNQA) 

-٦  European Foundation for Quality Management(EFQM) 

-٧  Meta-Study 

-٨  Meta-Analysis 
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-٩  Meta-Synthesis 

-١٠  Sandelowski and  Barroso 

-١١  Investors In People(IIP) 

-١٢  People Developer Standard 

-١٣  People Capability Maturity Model (PCMM)  

-١٤  Excellence Through People 

-١٥  Kappa Indicator 
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