
 

115 Ebrahim Salehi Omran. The Pathology of the Human Resource Management (HRM) Process in Technical & 
Vocational Training Organization (Case study: Technical & Vocational Training Organization of Mazandaran) 

Journal of Executive Management Volume 13. Issue 25.. Summer and Autumn 2021. Pages 115 to 137. 

 

 Research Paper 

The Pathology of the Human Resource 
Management (HRM) Process in Technical & 
Vocational Training Organization 
(Case study: Technical & Vocational Training 
Organization of  

Ali Esmaely1 , Ebrahim Salehi Omran*2  , Mehrdad Madhoshi3, Abdolhamid Safaei Ghadikolaei4 

 
1 PhD Student in Science and Technology Policy, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University 
of Mazandaran, Babolsar, Iran ali.esmaely40@gmail.com 
2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and  
Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran edpes60@hotmail.com 
3 Professor, Industrial Management Department, University of Mazandaran, Babolsar, Iran madhoshi@umz.ac.ir 
4 Professor, Industrial Management Department, University of Mazandaran, Babolsar, Iran ab.safaei@umz.ac.ir 
 
 

 

10.22080/jem.2021.18433.3161  

Received: 
March 16, 2010 
Accepted: 
October 25, 2020 
Available online: 
November 29, 2021 

Abstract 
The present study aimed to diagnose the human resource management process 
in the Technical & Vocational Training Organization of Mazandaran province. The 
study is conducted with the exploratory sequential mixed approach. The case 
study research and the descriptive-survey methods were used in the qualitative 
and quantitative sections of research, respectively. The managers of technical 
and vocational training organization and experts, familiar with technical and 
vocational training including all staff of the technical and vocational training 
organization of Mazandaran province were participated in the qualitative and 
quantitative sections. The purposeful sampling method is used in the qualitative 
section of the study and finally, 11 managers were selected in this section. Also, 
experts were selected in the quantitative section by the cluster random sampling. 
Qualitative research results were extracted within 4 inclusive themes of Human 
Resources Recruitment, Human Resource use, Human Resource retention and 
Human Resources training and improvement as existing complications in Human 
Resources Management Process in the technical and vocational training 
organization of Mazandaran province. According to the survey results, these 
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and Recruitment, Use, 
Retention, Training and 
Improvement. 

complications exist in the organization based on the employees’ view, and it is 
expected that policymakers consider the issues identified to improve the 
organizational performance. 

 

 

Extended abstract 
This study was carried out aimed to 
investigate the pathology of the human 
resource management (HRM) process in 
the Technical & Vocational Training 
Organization of Mazandaran. The 
pathology of human resources is 
considered as one of the strategic 
measures of management consulting to 
improve the performance of organizations 
that organizations will be revived by 
identifying and eliminating them. 
Organizational diagnostics is the 
collection of data to determine the current 
state of the organization, which makes it 
possible for managers and consultants to 
contribute to the effectiveness of the 
organization, and involves the 
development of roadmaps. Complicating a 
number of activities is interrelated. 
Therefore, the pathology of human 
resources should be named as one of the 
key factors to the success of organizations. 
Capable manpower in the path of 
comprehensive development of countries 
have a significant impact on indicators 
such as economic growth, employment 
and reducing unemployment, poverty 
reduction and equitable distribution of 
income. Technical & vocational training or 
skills training in a wide range of types of 
training have a significant role in the 
creation, strengthening and growth of 
human capabilities due to their practical 
dimensions. Although various researches 
are found related to service and industrial 
organizations, there is a need to examine 
the status of human resource 
management in technical and professional 

organizations. It is important to examine 
the status of human resources in the 
technical and professional organization 
because on the one hand this organization 
establishes a relationship between human 
resources and services, on the other hand 
it has relationship with industry and 
agriculture, and is responsible for 
improving human resource management 
performance in the technical & vocational 
training organization, which itself is 
responsible in the mission of training skills 
for other organizations, and provides the 
possibility of improving the growth and 
productivity of other organizations. 
Therefore, considering the importance of 
this issue, the researcher conducted this 
study aimed to investigate the pathology 
governing the technical & vocational 
training organization of Mazandaran. 

1. Research Methods 
The study is conducted with the 
exploratory sequential mixed approach. 
The case study research and the 
descriptive-survey methods were used in 
the qualitative and quantitative sections of 
research, respectively. The managers of 
technical and vocational training 
organization and experts, familiar with 
technical and vocational training including 
all staff of the technical and vocational 
training organization of Mazandaran 
province were participated in the 
qualitative and quantitative sections. The 
purposeful sampling method is used in the 
qualitative section of the study and finally, 
11 managers were selected in this section. 
Also, experts were selected in the 
quantitative section by the cluster random 
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 sampling. Qualitative research results 
were extracted within 4 inclusive themes 
of Human Resources Recruitment, Human 
Resource use, Human Resource retention 
and Human Resources training and 
improvement as existing complications in 
Human Resources Management Process in 
the technical and vocational training 
organization of Mazandaran province. 
According to the survey results, these 
complications exist in the organization 
based on the employees’ view, and it is 
expected that policymakers consider the 
issues identified to improve the 
organizational performance. 
 

2. Discussion and conclusion 
According to the results of this study, 
there are 49 basic themes and 11 
organizing themes as harms in the 
technical & vocational training 
organization of Mazandaran and the 
results of the survey showed that these 
harms are significant in the organization in 
terms of the staff of the technical & 
vocational training organization. More 
specifically, the main disadvantages of 
recruiting and providing human resources 
to a technical and professional 
organization are "inefficiency in the labor 
recruitment process", and "lack of a 
strategic plan way and plan in the 

recruitment process ". According to the 
survey results, there are these harms in 
the process of attracting and providing 
human resources to the organization 
significantly. 

Also, the themes of "closed and non-
dynamic structures in the management of 
the organization" and "politics and 
informal communication" were extracted 
as the main harms of the organization in 
relation to the harms related to the use of 
human resources. According to the 
results, the survey department confirmed 
the significance of this damage. Also, 
according to the results of this study on 
harms related to the conservation and 
maintenance of human resources, the two 
main harms in the organization in this field 
include "salary and job benefits" and 
"impossibility of professional growth." 
Quantitative results also significantly 
confirmed this harm. Also, regarding the 
harms related to training and resource 
improvement, four organizing themes, 
including "lack of educational needs 
assessment ", "documentarism", "lack of 
relationship between the organization and 
industry and society" and "centralism in 
education" were recognized as main 
harms of the organization which the 
results of this section were confirmed 
significantly by quantitative examination. 
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 علمی پژوهشی 
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 چکیده
  استان   ای   حرفه  و  فنی  سازمان  در   انسانی  منابع  مدیریت  فرایند  یابی  عارضه  حاضر،  پژوهش  هدف

  می   متوالی  اکتشافی  نوع  از  ترکیبی   هایپژوهش  جز  رویکرد  نظر  از  پژوهش  این.  باشدمي   مازندران
 پیمایشی   -توصیفی  از  کمی  بخش  در  و  موردی  مطالعه  پژوهش  روش  از  کیفی،  بخش  در.  باشد

گانمشارکت.  است  شده  استفاده  حرفه   و  فنی  سازمان  مدیران  شامل   پژوهش،  کیفی  بخش  در  کنند
  سازمان   کارکنان  کلیه  شامل  کمّي بخش  در  و  بود  ایحرفه  و  فنی  آموزش   به  آشنا  نظرنصاحب   و  ای

ند  شیوه  به  کیفی  بخش  در  گیرینمونه  شیوه.  بود  مازندران  استان  ایحرفه  و  فنی   در   که  بود  هدفم
  بخش   در  و  نظران  صاحب  و  مدیران  از  نفر  11  شامل  بخش  این  در  پژوهش  کنندگان  مشارکت  نهایت

  جذب   فراگیر    مضمون   4  قالب  در  پژوهش  کیفی  بخش  نتایج .  بود  ایخوشه   تصادفی  گیرینمونه  کمی
  بهسازی   و  آموزش  و   انسانی  منابع   نگهداری   و  حفظ  انسانی،   منابع  کاربرد   انسانی،  منابع  تأمین  و

  ایحرفه   و  فنی  سازمان   انسانی  منابع  مدیریت   فرایند   در   موجود   هایآسیب  عنوان  به  انسانی  منابع
  این  سازمان  این  کارکنان   نظر  از   که   داد  نشان  نیز  پیمایش  نتایج.  گردید  استخراج  مازندران  استان

  استخراج  های  عارضه  سازمان  این  سیاستگذاران  رود  می  انتظار  و  دارد  وجود  سازمان  در  هاآسیب
 . نمایند طرف بر سازمان  کارایی بهبود جهت را شده

 کلیدواژه ها: 
  و جذب انسانی، منابع مدیریت

  آموزش نگهداری،  کاربرد، تأمین،
 . بهسازی و
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 مازندران( 

 مقدمه 1
موفقیت تأثیر  ها سازمان امروزه   عوامل تحت 

مانند نویک  مختلفی  ماهر)  انسانی  و   1نیروی 
کیفیت2،2017آبیکوی  مشتری)   خدمات و کار  (، 

 انعطاف  به  تر مهم همه از و (3،2018سبرامانیان 
الزم متغیر مقابل در پذیری  دارد)   بستگی شرایط 

(. در واقع، مديريت منابع  1395سینکی و سید نقوی،
چالش مديريت  امروز،  فرصت  انسانی  ايجاد  و  ها 

نقش ايفاي  محسوب  براي  انساني  منابع  نوين  هاي 
میمی فلذا  مدير  شود.  مأموريت  امروزه  گفت  توان 

آمد   روز  و  حفظ  زمينه  كردن  فراهم  انساني،  منابع 
برخورد  قابليت  ساختن براي  انساني  منابع  هاي 

چالش با  آرمسترانگ مناسب  است)  سازماني   4هاي 
بروان  چالش5،2019و  واحد (.  و  سازمان  كه  هايي 

از   ندارند.  كنترل  آن  متغيرهاي  بر  انساني،  منابع 
ها چه دولتی و چه خصوصی با  اغلب سازمانطرفی؛  

بخشچالش در  جدید  گوناگون  های  روبرو های 
و  داخلی  رقابت  عرصه  در  تزاید  به  رو  فشار  هستند. 
جهانی با منابع محدود بدین معناست که همگی می  
خود   سازمان  شکوفایی  و  رونق  تضمین  برای  بایست 

کنند کار  هم  منابع  عارضه.  با  شناسی  آسیب  و  یابی 
برای   مشاوره مدیریت از اقدامات استراتژیک انسانی

سازمان عملکرد  ب بهبود  میها  شمار  با  ه  که  آید 
خواهند  حیات  تجدید  سازمانها  آنها  رفع  و  شناسایی 

عارضه بنابراین  ویافت.  منابع  آسیب یابی  شناسی 
موفقیت   انسانی کلیدهای  شاه  از  یکی  باید  را 

یابی را به عنوان  ( عارضه2005)6. بارلو ها نامیدسازمان
نشانه و  مسائل  انطباق  برای  عامل  روشی  یک  با  ها 

یابی، فرایند استفاده کند. عارضهمی تعریف مینظبی
ارزیابی   منظور  به  رفتاری  علوم  مفهومی  الگوهای  از 

هایی برای حل  وضعیت موجود سازمان و یافتن روش

 
1 Nwaeke 
2 Obiekwe 
3 Subramanian 
4 Armstrong 
5 Brown 
6 Barlow 

از   نقل  به  باشد)  می  سازمان  یک  کارایی  مشکالت 
 (.1395اردالن، قنبری و محمدی شاهد، 

 و نوین ابزاری عنوانبه یابیعارضه یا تشخیص 
 بهسازی و توسعه  و  تحول برای  مهم  و عاملی قدرتمند 

می سازمان گرفته  نظر  و    7فیلنشود)مکدر 
رافرتی 2013همکاران، گریفین   8(.  نیز  2006)  9و   )

 آوری جمع سازمانی  یابی اند که عارضهاشاره داشته
ها وضعیت  برای  داده   است سازمان کنونی  تعیین 

مدیران  را سازمان  اثربخشی  به  کمک  که  و برای 
ممکن مشاوران نقشه   یتوسعه شامل و  سازد می را 

است. های  های فعالیت از تعدادی یابی عارضه راه 
) 11و کیم   10که طبق گفته بیسل  است هم وابسته  به

می2008 موارد  این  شامل  تجزیه(   و تحلیل و باشد: 
زمینه هاداده بندی طبقه  تفسیر  کلیدی،  هایدر 

اولویت ترتیب به و انتخاب و ها داده  بندی اهمیت 
مشتریان   به  که  واقعی  و صحیح  موضوعات کردن

دهد. در این بین، یک عنصر  می مضاعف انرژی و نیرو
و   انسانی  منابع  مدیریت  سازمانی،  هر  در  مهم 

( ابيلي  است.  آن  به  مربوط  پيرامون  2010مسائل   )
ميچالش   افزايد: هاي امروزي مديريت منابع انساني 

و   عوامل  تأثير  تحت  امروزي  انساني  منابع  »مديريت 
درون و  محيطي  رو شرايط  روند  با  گوناگون  سازماني 

چالش رشد  است. به  شده  مواجه  انساني  هاي 
هايي كه هر سازمان در ارتباط با منابع انساني  چالش

مي مواجه  آنها  با  كه  خود  دارد  بيروني  منشأ  يا  شود، 
حاكم   محيط  شرايط  و  عوامل  نشأت  از  سازمان  بر 

سازماني  گيرد و يا عمدتاً به شرايط و عناصر درونمي
 شودمربوط مي

و  جذب  شامل  انسانی  منابع  مدیریت  فرایند 
و   داری  نگه  و  بهسازی،حفظ  و  توسعه  تأمین، 
سازمان   هر  الینفک  بخش  انسانی  منابع  بکارگیری 
و   تعالی  در  مهمی  نقش  و  شود  می  محسوب 

سازمان مپیشرفت  ایفا  مدیریت  یها  فرایند  کند. 

7 McFillen 
8 Rafferty 
9 Griffin 
10 Bissel 
11 Keim 
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سازمان محیط  تغییرات  موازات  به  انسانی  ها  منابع 
ریچمن  است)  بازنگری  به  آدنیجی 1،2015نیازمند  ، 2؛ 

آبیودون   3آسیبانجو  این  2013،  4و  مداوم  اصالح   .)
می سازمانچرخه  سرعت  و  تواند  تعالی  راه  در  را  ها 

کویپرز نماید)  تضمین  همکاران،  5پیشرفت  (.  2014و 
سازمانی از  گذار  کی  تأثیر  آن  بر  مهم  این  که  هایی 

باشد. می  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  جهانی    است  در 
که تغییر مبتنی بر تدبیر، امری پیوسته با زندگی بشر  

برنامه داشتن  از  ناگزیر  کشورها  است؛  ای  شده 
این  در  هستند؛  جهانی  تحوالت  مسیر  در  منسجم 

بی رویکردهای  مسیر  محور  انسان،  به شک  جدید 
است به  .  توسعه  انسانی  توسعه  شاخص  امروزه 

شاخص از  یکی  روند  عنوان  در  اثرگذار  و  مهم  های 
بوده جانبه  همه  توسعه  توسعه  گزارش  دفتر   (

برای    (6،2018انسانی  الزم  بستر  کردن  فراهم  در  و 
ل  ورود کشورها در عرصه رقابت های جهانی سهم قاب

آنجا که در    توجهی را به خود اختصاص داده است؛ تا
در  رتبه انسانی  توسعه  شاخص  کشورها،  بندی 

مهم بسیار  قرار  جایگاه  سرانه  درآمد  به  نسبت  تری 
مؤلفه .دارد از  یکی  مسیر،  همین  اصلی  در  های 

به  است  توانمندسازی  و  آموزش  انسانی،  توسعه 
می طریق  این  از  که  با شکلی  توام  مشارکت  توان 

فراینبهره در  را  انسانی  نیروی  کشور  وری  توسعه  د 
توسعه   مسیر  در  توانمند  انسانی  نیروی  بود.  شاهد 

شاخص بر  کشورها،  جانبه  رشد  همه  همچون  هایی 
یاسنندر اقتصادی  همکاران،7)  و  (2019و  اشتغال   ،

بیکاری نرخ  متمانی کاهش  و (8،2019)  فقر  کاهش   ،
است تاثیرگذار  درآمد  عادالنه  و   .توزیع  میان  این  در 

آموزش انواع  از  وسیعی  گستره  آموزشدر  های  ها، 
های مهارتی به دلیل ابعاد  ای و یا آموزشفنی و حرفه

رشد   و  تقویت  ایجاد،  در  بودنشان  عملی  و  کاربردی 
دارندقابلیت را  توجهی  قابل  سهم  انسانی  ) های 

زبیر 9،2019بهارتل تتاله 10؛  بات  11،    (2020،  12و 

 
1 Richman 
2 Adeniji 
3 Osibanjo 
4 Abiodun 
5 Kuipers 
6 Human Development Report Office 

امر به که  صاحبطوری  ارائه   وز  با  اقتصادی    نظران 
ضرورت  نظریه بر  انسانی،  نیروی  توسعه  های 

توسعه  سرمایه برای  آموزش  زمینه  در  گذاری 
مهارت قابلیت سطح  افزایش  و  انسانی  های  های 

د که از طریق سازمان فنی و حرفه  ای تأکید دارنحرفه
 ای صورت می گیرد. 

 پیشینه پژوهش 2
ایپژوهش در  نیز  مختلفی  شده های  انجام  ارتباط  ن 

عنوان   با  پژوهشی  نتایج  اساس  بر  نمونه؛  عنوان  به 
آسیب شناسی منابع انسانی در حوزه علوم پزشکی؛  

زمینه و  رفتاری  ساختاری،  بهعوامل  آسیب، ای  عنوان 
مؤلفه همچنین  شدند.  پرداخت، شناسایی  های 

ساختاری   عوامل  بخش  در  شغلی  رضایت  و  انگیزه 
آسیب علل  اعالم    ها مهمترین  پاسخگویان  منظر  از 

 (.  1398شد) اصالنی، طهماسبی و بردبار ،

محمودی) و  حقیقی  13فالح  به  97 پژوهشی  در   )
با  عالی  آموزش  نظام  عملکرد  شناسی  آسیب 

ترین  محوریت توسعه منابع انسانی پرداختند. اصلی
عالی؛ آسیب آموزش  نظام  عملکرد  بر  وارده  های 

ات آموزش عالی، ضعف منابع، کارکرد آموزشی مؤسس
نامناسب بودن سیاست های توسعه علوم و فناوری  
بوده   عالی  آموزش  نظام  در  آمایش  به  توجه  عدم  و 

 است. 

همکاران) و  عنوان  1396رحمانی  با  پژوهشی  در   )
شناسی منابع انسانی مجتمع بیمارستانی امام  آسیب

خمینی به این نتیجه دست یافتند که عوامل رفتاری  
عوام  و  زمینهبیشترین  در  ل  را  تأثیر  کمترین  ای 

دارد.آسیب انسانی  منابع  و   های  قنبری  اردالن، 
شاهد) بین  1395محمدی  رابطه  بررسی  به   )

با عارضه کاری  زندگی  کیفیت  و  سازمانی  های 
بدست  نتایج  پرداختند.  سازمان  مدیریت  اثربخشی 

عارضه میانگین  که  بود  آن  از  حاکی  های  آمده 

7 Yusnandar 
8 Matemani 
9 Bhurtel 
10 Zubair  
11 Tatlah 
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کیفیت   مدیریت  سازمانی،  اثربخشی  و  کاری  زندگی 
بین  و  است  بوده  نظری  میانگین  از  باالتر  سازمانی 

و عارضه کاری  محیط  کیفیت  و  سازمانی  های 
سازمان  عارضه مدیریت  اثربخشی  و  سازمانی  های 

نتایج   همچنین  دارد.  وجود  منفی  و  معنادار  رابطه 
تحصیالت   اساس  بر  ها  تفاوت  این  که  داد  نشان 

 . معنادار بوده است

علی )سید  عنوان 1391روته،  با  پژوهشی  در   ) 
صنعت  آسیب در  انسانی  منابع  مدیریت  شناسی 

هتل مطالعه  مورد  ایران:  پنج  هتلداری  و  چهار  های 
ستاره تهران به این نتیجه دست یافت که بیشترین  
جذب   مات،  خد جبران  بخشهای  در  ترتیب  به  آسیب 

و کارکنان  روابط  عملکرد،  ارزیابی  استخدام،  در   و 
 باشد. نهایت آموزش و توسعه می

تحلیل  1390رسولی) عنوان  با  پژوهشی  در  نیز   )
خدمات   دفاتر  انسانی  منابع  مدیریت  مشکالت 
مدل   اساس  بر  همدان  استان  جهانگردی  و  مسافرتی 

سازمان)  حیات  بیشترین  OLCچرخه  که  داد  نشانه   )
جذب  آسیب بخش  در   انسانی  منابع  مدیریت  های 

آسیبو   تولد،  مرحله  در  در  استخدام  توسعه  های 
های حفظ و نگهداری کارکنان در  محله رشد و آسیب

 یابد.  محله بلوغ ظهور می

همکاران) و  پژوهش  1390اسفندیاری  در  نیز   )
آسیب هدف  با  در  دیگری  انسانی  منابع  شناسی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشان دادند که عوامل  
ای کمترین تأثیر را در  مل زمینهرفتاری بیشترین و عوا 

زیر  آسیب از  همچنین  دارد.  انسانی  منابع  های 
آسیبمجموعه عوامل  رضایت  های  و  انگیزش  زا، 

مشتری و  بیشترین  سایر شغلی  با  مقایسه  در  گرایی 
آسیبزیرمجموعه در  را  تأثیر  کمترین  منابع  ها،  های 

 انسانی داشته است.

( دارستانی  پژوهش1387توکلی  نیز  عنوان  (  با  ی 
شناسی مدیریت منابع انسانی وزارت بازرگانی  آسیب

با هدف بهبود و توسعه انجام داد. نتایج بدست آمده  

 
1 Zhaleh Baghbadorani 
2 Chenijani 

های ساختاری، گزینش  نشان داد که در بخش آسیب
ارزیابی   و  شغلی  ارتقای  و  انتخاب  استخدام،  و 
بهبود  سازمانی،  ساختار  پرداخت،  سیستم  عملکرد، 

ا روش را  آسیب  بیشتر  مشارکتها  نظر  کنندگان  ز 
آسیب بخش  در  و  نظر  دارد  از  رفتاری،  شاخه  های 

کنندگان بیشتر آسیب مربوط به انگیزش و  مشارکت
آموزش  و  شغلی  امنیت  رهبری،  شغلی،  رضایت 

 باشد.  کارکننان می

( نیز در پژوهشی با عنوان شناسایی 1385ملکی)
عوامل موثر بر حفظ و نگهداری منابع انسانی شرکت  

دست یافت که رضایت   ملی گاز ایران به این نتیجه 
شغلی   رضایت  در  مهمی  نقش  دستمزد  و  حقوق  از 

می ایفا  فرد کارکنان  ماندگاری  این رضایت بر  که  کند 
در سازمان موثر است. همچنین عالوه بر نوع و سطح 
عادالنه   درباره  کارکنان  احساسات  مزایا،  و  حقوق 

نیز کارکنان  سایر  به  نسبت  حقوق  رضایت   بودن  بر 
 شغلی و ماندگاری در کار موثر است. 

بغبادورانی ژاله  پژوهشی  به 2016)1در   )
نفت آسیب شرکت  در  انسانی  منابع  شناسی 

پرداخته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است  
که با توجه به تغییرات روزافزون، این نیاز وجود دارد  

مهارت و  دانش  کارمندان  روز  که  به  تخصصی  های 
ته باشند. برای برون رفت از این آسیب، برگزاری  داش

برای  دوره  که  شده  عنوان  خدمت  ضمن  آموزش  های 
آموزش   برای  کافی  بودجه  اختصاص  به  نیاز  کار  این 

ی مباحث ضمن خدمت می باشد. عالوه بر این ارائه
دوره این  در  میعملی  مهمترین  ها  از  یکی  تواند 

 ها در دنیای کار را از بین ببرد.  آسیب

جانی  یعقوبی   2چنی  پژوهش  2013)3و  در   )
منابع   مدیریت  شناسی  آسیب  بررسی  به  دیگری 
انسانی   منابع  نگهداری  و  حفظ  رویکرد  با  انسانی 
پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که حمایت سازمانی، 

آسیب جمله  از  سازمانی  این  عدالت  در  مطرح  های 
 شد.       با زمینه می

3 Yaghoubi 
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پتنتورن   بررسی  2013)1جیرا  به  پژوهشی  در   )
حرفهچالش و  فنی  جاری  آسیب  و  نیجریه  ها  در  ای 

آسیب با  ارتباط  در  آن  از  بخشی  که  های  پرداخت 
در   آمده  بدست  نتایج  است.  بوده  انسانی  نیروی 

چالش آسیببخش  و  بیانگر  ها  انسانی  نیروی  های 
آموزش امکانات،  بودجه،  که؛  بود  و    آن  حفظ  و 

بی   کارکنان،  تخصص  وضعیت  کارکنان،  نگهداری 
آموزش به  سیاسون  حرفهتفاوتی  و  فنی  از  های  ای 

های  باشد. با وجود پژوهشهای مهم میجمله آسیب
سازمان با  ارتباط  در  که  و  مختلفی  خدماتی  های 

وضعیت   بررسی  خالی  جای  گرفته،  صورت  صنعتی 
و   فنی  سازمان  در  انسانی  منابع  ای  مدیریت  حرفه 

می منابع  احساس  وضعیت  بررسی  اهمیت  شود. 
ای از این جهت است انسانی در سازمان فنی و حرفه

که این سازمان رابط بین نیروهای انسانی و خدماتی 
طرف   از  کشاورزی  و  صنعت  بخش  با  طرف  یک  از 

می حساب  به  مدیریت  دیگر  عملکرد  بهبود  و  آید 
حرفه و  فنی  سازمان  در  انسانی  خود    ای منابع  که 

سازمان برای  مهارتی  نیروی  تربیت  دیگر  رسالت  های 
بهره و  رشد  بهبود  امکان  دارد،  عهده  بر  وری  را 

میسازمان مهیا  را  دیگر  به  های  توجه  با  لذا  کند. 
تا   است  آن  دنبال  به  پژوهشگر  موضوع،  این  اهمیت 

حرفه فنی  نظام  بر  حاکم  های  استان  عارضه  ای 
 ر دهد.مازندران را مورد بررسی قرا 

 روش شناسی تحقیق 3
پژوهش زمره  در  هدف  نظر  از  پژوهش  های  اين 
پژوهش زمره  در  تحقیق  طرح  نظر  از  و  های  کاربردی 

ترکیبی است و هدف آن، عارضه یابی فرایند مدیریت  
استان   ای  حرفه  و  فنی  سازمان  در  انسانی  منابع 

مي از  مازندران  ترکيبي  حاضر؛  پژوهش  روش  باشد. 
متوالي نوع   بخش  2اکتشافي  انجام  در  هاي  است. 

و   كمي  رويكرد  دو  تناسب،  به  پژوهش  اين  مختلف 

 
1 Jeerapattanatorn 
هاي کيفي  گردآوري و تحليل    .   در روش اکتشافي متوالي ابتدا داده2

مي دوم، مرحله  در  سپس  از  شوند،  شده  ساخته  ابزار  اساس    بر 

کیفی،   موردی  مطالعه  روش  با  اول،  بخش  در  كيفي؛ 
مصاحبه   کيفي  ابزار   از  مدارک،  و  اسناد  تحليل  ضمن 

استفاده گردید، در بخش    3هابراي همسو سازي داده
بکارگیر با  و  پیمایش  پژوهش  روش  نیز  ابزار  کمی  ی 

مشارکت شد.  انجام  بالقوه  پرسشنامه  کنندگان 
مدیران   شامل  پژوهش،  کیفی  بخش  در  پژوهش 

حب صا ای  حرفه  و  فنی  آشنا  سازمان  کلیدی   نظران 
حرفه و  فنی  آموزش  دربه  و  بود  ّ   بخش   ای  ي  کم

حرفه  پژوهش   و  فنی  سازمان  کارکنان  استان  کلیه  ای 
تعداد   که  بود  مربیا   636مازندران  از  کارکنان  نفر  و  ن 

حق   و  سربازمربی  پیمانی،  رسمی،  قراردادهای  با 
در   و  بودند  فعالیت  مشغول  مرکز   18التدریس 

مستقر   ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  به  وابسته 
کنندگان    14در   مشارکت  داشتند.  حضور  شهرستان 

شامل   کیفی  بخش  در  و    11پژوهش  مدیران  از  نفر 
حر  و  فنی  حوزه  به  آشنا  نظران  بودند.  فهصاحب  ای 

پژوهش   کنندگان  مشارکت  و    7از  مرد  نفر زن    4نفر 
تعداد   این  از  و  و   4بوده  دکتری  تحصیالت  دارای  نفر 

و    5 ارشد  کارشناسی  کارشناسی    2نفر  نیز  نفر 
نمونهبوده دیگر  عبارت  به  کیفی  اند.  بخش  در  گیری 

انتخاب   مطلوب  موارد  نوع  از  و  هدفمند  شیوه  به 
موار  از  منظور  كه شدند.  است  معنا  بدين  مطلوب  د 

و   موضوع  با  رابطه  در  كه  شدند  انتخاب  افرادي 
نمونه پژوهش،  بهاهداف  بارز  از  هاي  و  آمده  شمار 

مي برخوردار  ارزشمندي  و  اطالعات  گال  باشند) 
  11گیری تا حد اشباع نظری)( و نمونه1383همكاران،  

نمونه که  معنی  بدین  یافتند،  ادامه  و نفر(  گیری 
صاحبه تا آنجایی ادامه یافت که افراد جدید فرایند م 

مشارکت  سایر  با  مقایسه  در  جدیدی  اطالعات  هیچ 
دادند. نمونه آماری در بخش کمی  کنندگان ارائه نمی

حرفه و  فنی  سازمان  کارکنان  شامل  استان  نیز؛  ای 
نمونه صورت  به  که  بود  تصادفی  مازندران  گیری 

ای  نمونه  4خوشه  روش  در  گرفت.  ي  گير صورت 

داده هاي  هاي   داده  ميکيفي،  گردآوري  کمي  و   کرسول  شوند) 

(.1389به نقل از محمد پور، صادقي و رضايي، 2003همکاران،  
3 .Data triangulation 

4. Cluster sampling 
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)مركز  خوشه منطقه  چهار  به  مازندران  استان  اي؛ 
چهار  و  كرده  تقسيم  غرب(  و  شرق  جنوب،  استان، 
نور   و  بابلسر  نکا،  ساري،  ترتيب؛  به  استان  شهر 
بوده   نظر  مورد  جامعه  معرف  كه  شدند  انتخاب 
جدول   از  کمی  بخش  در  نمونه  تعيين  جهت  است. 

جامعه،  تعداد  به  توجه  با  که  شد  استفاده    مورگان 
نفر نمونه آماری پژوهش حاضر بود. با این حال    242

پرسشنامه    236ها، تنها  آوری پرسشنامهپس از جمع
مورد  نهایی  های  پرسشنامه  عنوان  به  که  بود  کامل 

 تحلیل قرا گرفت.

ها   عارضه  شناسایی  بخش  در  نیز  پژوهش  ابزار 
با   كه  ده  بو مرتبط(  مدارک)منابع  و  اسناد  شامل؛ 

بررسي   از  و استفاده  پژوهش  ادبيات  تحليل  و 
مطالعات انجام و مصاحبه با متخصصین و در بخش  
محقق   پرسشنامه  استفاده  مورد  ابزار  پژوهش،  کمي 
گروه  با  مصاحبه  انجام  از  پس  است.  بوده  ساخته 
کانوني، ساختار محتوايي پرسشنامه بر اساس موارد 
مشخص شده در ادبيات پژوهش و مصاحبه با گروه 

ش طراحي  صاحب کانوني،  دیدگاه  اساس  بر  د. 
سؤال قرار  نظران،  بازنگري  و  اصالح  مورد  مبهم،  هاي 

ويرايشي،  و  علمي  اصالحات  اعمال  از  پس  گرفتند. 
به سؤالپرسشنامه  و صورت  پاسخ  بسته  هاي 

گرديد.   تنظيم  ليکرت  سطحي  پنج  مقياس  براساس 
خواسته   پاسخگويان  از  پژوهش،  اين  پرسشنامه  در 

به هر يک از سؤاالت بر مبناي  جع شد تا نظر خود را را
درجه پنج  پرسشنامهطيف  شد.  با  اي  نهايي    34ي 

استخراج   مضامین  اساس  بر  گردید.  تنظیم  گویه 
تأمین   و  جذب  نظام  به  مربوط  های  شده؛عارضه 

گویه، حفظ و نگهداری    10گویه، نظام کاربرد    9شامل  
قالب    5 در  نیز  بهسازی  و  آموزش  و  گویه   10گویه 

د. میانگین نظری در این بخش نیز برابر  طراحی شدن
کيفي    3 های  داده  اعتباریابی  منظور  به  است.  بوده 

استفاده  جزئیات  ارائه  همچنین  و  ممیزی  مسیر  از 
تمام   است  شده  سعي  مطالعه  اين  در  واقع  در  شد. 

ها جزئيات پژوهش از فرايند جمع آوري و تحليل داده

 
1.Audit trail 
2.Holloway 
3.Wheeler 

استخرا به برای  و  شود  داده  شرح  کامل  یک  طور  ج 
نظران   صاحب  قول  نقل  سه  حداقل  از  مضمون 

نقطه  پذيري  انتقال  مورد  در  تا  شود  ي  استفاده 
مطالعه   در  اطمينان  قابليت  نماند.  باقي  مبهمي 

مطالعه    کيفي اگر  است.  وابسته  پژوهش  اعتبار  به 
نيز   اطمينان  قابل  باشد،  برخوردار  کامل  اعتبار  از 

هاي تأمين اطمينان در مطالعه  خواهد بود. يکي از راه
مميزي  مسير  از  ده  استفا و    1کيفي،  گال  است) 

از  1386همکاران، خارج  افراد   مميزي،  مسير  در   .)
پژوهش به  که  هپژوهش  آشنا  کيفي  ستند  هاي 

ميبه عمل  ناظر،  و  کننده  چک  در  عنوان  کنند. 
در  مطالعه تجربه  با  خارجي  ناظر  يک  از  حاضر،  ي 

تحقيق کيفي استفاده شد که زيربناي تئوريک  فرايند  
داده آوري  تأييد جمع  و  بررسي  را  تحليل  فرايند  و  ها 

حاصل   مطالعه  اطمينان   قابليت  نتيجه  در  و  نمود 
ابليت تأييد مطالعه نیز  گرديد. همچنین به منظور ق

تأييد    قابليت  از  منظور  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
داده که  است  اين  آن  مطالعه  از  که  منابعي  به  ها 

شده اطمينان  گرفته  خواننده  تا  باشند  مربوط  اند، 
نتيجه که  کند  آمده،  حاصل  عمل  به  تفاسير  و  گيري 

آن به  هالووي مستقيماً  شوند)  مربوط  ويلر  2ها  ،  3و 
(. در اين مطالعه از يک ناظر خارجي مسلط به  1996

قبيل   از  مواردي  که  شد  استفاده  کيفي  تحقيق 
يادداشت شده،  پياده  متون  مصاحبه،  ها، نوارهاي 

يافتهداده شده،  تحليل  جزيئات هاي  مطالعه،  هاي 
سؤال مطالعه،  به  فرايند  واقع  در  و  مصاحبه  هاي 

بخش   در  داشت.  دسترسي  مطالعه  جزئيات  تمامي 
پرسشنامه آيا  اينکه  از  اطمينان  براي  بهکمی؛  کار  ي 

رفته در اين پژوهش، از پايايي الزم برخوردار است يا 
آلفاي   ميزان  گرديد.  ده  استفا کرونباخ  آلفاي  از  خير 
تأمین،  و  جذب  ترتیب  به  پرسشنامه  اين  کرونباخ 
کاربرد، حفظ و نگهداری و آموزش و بهسازی برابر با  

و آلفای کرونباخ بصورت کل   0/ 79،  71/0،  79/0،  78/0
با    تحلیل     90/0برابر  و  تجزیه  روش  است.  بوده 

مضمون داده تحلیل  کیفی،  بخش  در  نیز  بود.   4ها 

4-Thematic analysis 
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داده تحلیل  و  از  تجزیه  آمده  دست  به  های 
های انجام شده، با استفاده از روش تحلیل  مصاحبه

متن   ابتدا،  اساس  این  بر  گرفت.  انجام  مضمون 
به صورت مکتوب پیاده سازی شد  جلسات مصاحبه  

یادداشت از  استفاده  با  طی و  در  شده  برداشته  های 
مطالعه   با  سپس  گردید.  تکمیل  مصاحبه  جلسات 
های   مصاحبه  از  هریک  برای  ابتدا  در  متون،  دقیق 

ایده تمامی  شده،  قالب تهیه  در  مستقل  های 
مصاحبه کارایی  عدم  مانند؛  پایه  های  مضامین 

افراد وجود  مصاحبه،   گزینشی،  جلسات  در  فنی  غیر 
وجود نقشه راه در جذب نیرو، تغییر و تحوالت  عدم 
سازمانی بر اساس تغییرات سیاسی، حقوق و مزایای 
واقعی   نیازهای  با  آموزشها  ناهماهنگی  ناکافی، 

آموزش بودن  یکنواخت  اشتغال،  و  برای  صنعت  ها 
هر   به  سپس  شدند.  شناسایی  و...  متمادی  سالیان 

مضم یک  برای  کدام  کار  این  شد.  داده  اختصاص  ون 
مصاحبه از  کدام  اساس  هر  بر  سپس  شد.  انجام  ها، 

دسته شده،  شناسایی  پایه  مضامین  بندی  تمام 
مضامین  کلی شناسایی  به  منجر  که  شد  انجام  تری 

و دهندهسازمان آزمونها  کارایی  عدم  دوم؛  مرحله  ی 

جذب، مصاحبه فرایند  در  تمرکزگرایی  ورودی،  های 
وج جذب،  عدم  فرایند  در  مدت  بلند  راه  نقشه  ود 

سازمان،   مدیریت  در  پویا  غیر  و  بسته  ساختارهای 
غیرسیاسی ارتباطات  و  مزایای  کاری  و  حقوق  رسمی، 

حرفه رشد  امکان  عدم  نیازسنجی  شغلی،  عدم  ای، 
مدرک و  مضمونآموزشی  این  که  گردید  در  گرایی  ها 

مضمون سازمانقالب  آسیبهای  نظام  دهنده  های 
آسیبج انسانی،  منابع  تأمین  و  کاربرد  ذب   های 

آسیب انسانی،  منابع  منابع  نگهداری  و  حفظ  های 
های آموزش و بهسازی منابع انسانی  انسانی و آسیب

که  طبقه فراگیر  مضمون  نهایت  در  و  شدند  بندی 
و آسیب فنی  سازمان  انسانی  منابع  مدیریت  های 

میحرفه تحليل ای  و  تجزيه  براي  هاي  داده  باشد. 
قرار   استفاده  مورد  استنباطي  و  توصيفي  آمار  کمي، 
از   استفاده  با  توصيفي  آمار  سطح  در  است.  گرفته 

ميانگين،  مشخصه درصد،  فراواني،  مانند  آماري  هاي 
داده تحليل  و  تجزيه  به  معيار  پرداخته  انحراف  ها 

شده است. در سطح آمار استنباطي از نیز از آزمون  
نمونه تک  برا تی  مدیریت  ای  های  آسیب  وضعیت  ی 

 منابع انسانی استفاده شد. 

 

 های پژوهشیافته 4

 کیفی  4.1
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 ای های منابع انسانی سازمان فنی و حرفه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با آسیب   1  جدول 

مضمون 
 فراگیر

دهنده  سازمان 
 مرحله اول

سازمان دهنده  
 مرحله دوم

 مضمون پایه 
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عدم کارایی آزمونها 
های و مصاحبه 

 ورودی
 

توجه   های استخدامی، تئوریک بودن سؤاالت مصاحبه، عدمعدم کارایی آزمون
کاری در برخی های فنی در جذب افراد، سیاسیهای و قابلیتبه فرایند

های گزینشی، وجود افراد غیر فنی در ها،  عدم کارایی مصاحبه مصاحبه 
جلسات مصاحبه، توجه بیشتر به دانش تئوریک نیروها نسبت به توانایی و  

 مهارت فنی
 

تمرکزگرایی در  
 فرایند جذب

توانمندی مدیران در انتخاب نیروهای توانمند به دلیل تمرکز اداری، عدم عدم 
های علمی،  های گزینشی، کوتاه بدون زمان مصاحبهکارایی مصاحبه 

 های دستوری، عدم تفویض اختیار کافی به مدیران استانی نامهآیین

عدم وجود نقشه 
راه بلند مدت در  

 فرایند جذب

جذب نیرو،  عدم وجود سند راهبردی در فرایند جذب  عدم وجود نقشه راه در 
ریزی طوالنی مدت درجذب   نیرو، نگاه کوتاه مدت در فرایند جذب. عدم برنامه

گویی اسناد باالدستی، کم توجهی به تغییر و تحوالت آینده  نیروی انسانی، کلی
 جامعه 

ب
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ساختارهای بسته و 
مدیریت غیر پویا در 

 سازمان 

قواعد و ساختارهای بسته مدیریتی،  عدم سازو کارهای قوی برای ارتقای  
 پذیری آور، عدم انعطاف توجهی به نیروهای خالق و نونیروهای توانمند، بی

کاری و  سیاسی
 رسمیارتباطات غیر 

تغییر و تحوالت سازمانی بر اساس تغییرات سیاسی، بکارگیری افراد در  
های مدیریتی، بکارگیری افراد  های غیر تخصصی، عدم ثبات در مسئولیتحوزه

های ارتباطی، رشد افراد بر اساس  های مدیریتی بر اساس شبکهدر پست 
 تعلق به افراد سیاسی 
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حف

ی 
ها
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حقوق و مزایای  
 شغلی

مزایای شغلی در   های کافی، نابرابری درحقوق و مزایای ناکافی،  عدم مشوق
کاری، کمبود تسهیالت، عدم مقایبسه با سازمانهای مشابه، ناچیز بودن اضافه 

 وجود امکانات رفاهی 

عدم امکان رشد  
 ای حرفه

توجهی در  های سیاسی، بیانگیزگی مدیران تکنوکرات به دلیل  انتخاببی
اغلب نگهداشت نیروهای توانمند در سازمان،  احساس غیر مفید بودن 

 کاری در ارتقا جایگاه پرسنلهای غیر رسمی، سیاسینیروها، وجود شبکه

ب
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عدم نیازسنجی  
 آموزشی 

ها، غیر موقعیتی بودن آموزش،  توجهی به موقعیت استانی در آموزشبی
عدم ها،  های دوره ریزی توجهی به نیازهای واقعی سازمان در  برنامه بی

 های آموزشنیازسنجی جهت برگزاری دوره

 گراییمدرک

عدم وجود احساس نیاز واقعی به یادگیری، عدم مطابقت کافی محتوای دوره 
های ای شدن دورهبا اهداف سازمان و دوره، عدم اثربخشی آموزشها، کلیشه

دریافت های آموزشی، حضور در دوره برای آموزش،  صوری بودن برخی دوره 
 گواهینامه دوره

عدم ارتباط سازمان 
 با صنعت و جامعه

های  نامهناهماهنگی آموزشها با نیازهای واقعی صنعت و اشتغال، وجود تفاهم 
صوری، عدم بکارگیری نیروهای تخصصی از صنایع مرتبط،  ارتباط ضعیف 

 سازمان با صنعت و جامعه 

گرایی در  تمرکز
 آموزش

های ارائه شده؛ عدم نقش یمات مربوط به آموزش گرایی در تصمتمرکز
ها برای سالیان متمادی،  ها در ارائه آموزشها، یکنواخت بودن آموزش استان

های آموزش برای  عدم تناسب آموزش با نیازهای استانها، یکسان بودن دوره
 مربیان کل کشور بدون توجه به نیاز مراکز 
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کیفی   بخش  پاسخ  در  دنبال  به  پژوهشگر  پژوهش، 
آسیب که  بود  سؤال  این  منابع  به  مدیریت  های 

حرفه فنی  سازمان  مازندران  انسانی  استان  ای 
مصاحبه   تحلیل  به  توجه  با  کدامند؟ 

پاسخمشارکت اساس  بر  و  پژوهش  های  کنندگان 
سؤاالت چهارگانه پژوهش، سؤاالت کنکاشی بعدی و 

پیاده به  با  آنها  مضامین  سازی  خط،  به  خط  صورت 
دادن   قرار  هم  کنار  با  سپس  شدند،  استخراج  پایه 
مضامین   آنها،  مفهومی  ارتباطات  و  مشابه  مضامین 

حاصل  سازمان کلی  نتایج  که  شدند  استخراج  دهنده 
داده کل  تحلیل  قالب  از  در  کیفی  مضمون     49های 

و    11پایه،   دوم  سطح  دهنده  سازمان    4مضمون 
سازمان که    دهندهمضمون  شده  استخراج  اول  سطح 

در جدول زیر ارائه شده و سپس با توجه به سؤاالت 
 شود. پژوهش به تفکیک پیگیری می

که  بود  این  کیفی  بخش  در  پژوهش  سؤال  اولین 
حرفهآسیب و  فنی  سازمان  اصلی  بخش  های  در  ای 

تحلیل   با  کدامند؟  انسانی  منابع  تأمین  و  جذب 
متخصصانمصاحبه از  گرفته  صورت  طور    های  به 

مضمون    17کلی   سه  نهایت  در  و  پایه  مضمون 
و  سازمان آزمونها  کارایی  "عدم  شامل  دهنده 

در  مصاحبه "تمرکزگرایی  استخدامی"،  ورودی  های 
برنامه   و  راه  نقشه  وجود  عدم   " و  جذب"   فرایند 
مضمون   سه  عنوان  به  جذب"  فرایند  در  راهبردی 

ب اساسی سازمان فن  ی  اصلی بوده که به عنوان آسی
حرفه تأمین  و  و  جذب  بخش  در  مازندران  استان  ای 

شده استخراج  انسانی  ضمن  منابع  ادامه  در  که  اند 
قول نقل  به  صاحباشاره  از  برخی  به  های  نظران، 

 شود. تشریح آن پرداخته می

های  عدم کارایی آزمونها و مصاحبه 4.1.1
 استخدامی  ورودی

آگاهی نظرات  و  تجارب  از  کلیدی   بسیاری  دهندگان 
های موجود در سازمان فنی  ش، در مورد آسیبپژوه

حرفه میو  مضامینی  بیانگر  "عدم  ای  بر  که  باشد 
مصاحبه و  آزمونها  استخدامیکارایی  ورودی    " های 

مشارکت دارند.  به  داللت  کرات  به  پژوهش  کنندگان 
در  آسیب انسانی  نیروی  جذب  فرایند  در  که  هایی 

می مواجه  آن  به  گزینش  فرایند  در  و  شوند  سازمان 
نموده آزمونها اذعان  این  کارایی  عدم  به  اغلب  که  اند 

ها در جذب نیروهای توانمند برای سازمان  و مصاحبه
کنندگان  اشاره دارند. به عنوان مثال یکی از مشارکت

می زمینه  این  که  در  اینجوریه  جذب  روش  گوید: 
سازمان مجوز میده، آگهی استخدام زده میشه و افراد 

گیرن  میکنن، افرادی که نمره کتبی باالتری میشرکت  
مثالً سه نفر اعالم میشن، بعد مصاحبه حضوری و ..  
کتبی   نمره  ممکنه  فرد  که  اینه  مشکلش  فرایند  این 
در  هم  رو  تخصصی  سؤاالت  حتی  و  بیاره  باالیی 
و  کاری  تعهد  ممکنه  فرد  اما  بده،  پاسخ  مصاحبه 

 اشه". مسئولیت پذیر نباشه. دانش فنی نداشته ب

 تمرکزگرایی در فرایند جذب 4.1.2
متن   از  شده  استخراج  اصلی  مضامین  از  دیگر  یکی 

صاحبمصاحبه عنوان  های  به  که  کلیدی  نظران 
آسیب در فرایند جذب و تأمین منابع انسانی سازمان  
فرایند   در  تمرکزگرایی  به  مربوط  است،  شده  مطرح 

می نظرات  جذب  و  تجارب  از  بسیاری  واقع  در  باشد. 
آسیبمتخصصا  مورد  در  موجود  ن  با   درهای  ارتباط 

مضامینی   بیانگر  سازمان  انسانی  منابع  مدیریت 
عنوان  می به  جذب  در فرایند  تمرکزگرایی  که بر  باشد 

داللت   توانمند  نیروهای  جذب  فرایند  در  آسیب  یک 
مشارکت به  دارند.  کرات  به  پژوهش  کنندگان 

تمرکزآسیب به  مربوط  داشتههایی  اذعان  د.  انگرایی 
کنندگان  به عنوان مثال در این زمینه یکی از مشارکت

حرفهمی و  فنی  سازمان   " مازندران  گوید:  استان  ای 
های دیگه برای جذب نیروی انسانی  مثل سایر استان

سری   یک  واقع  در  داره.  مشخصی  قالب  یه  تقریباً 
میآسیب رنج  ازش  استان  در  ما  بیش  هایی  که  بریم 

مازند به  مربوط  اینکه  ساختار  از  به  مربوط  باشه  ران 
ای بلکه برای  سازمانی، نه تنها در سازمان فنی و حرفه

معضالت   این  از  یکی  داره.  وجود  سازمانها  کل 
در  ست.  ه مدیریتی  ساختار  در  کامل  تمرکزگرایی 
سازمانهای   بودجه  معتقده  که  انجایی  از  دولت  واقع 
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برای   را  حق  این  نتیجه  در  میکنه  تأمین  را  دولتی 
ق جمله  خودش  از  مختلف  فرایندهای  در  که  ائله 

جذب نیروی انسانی تصمیم بگیره. بنابراین خیلی از  
ممکنه   داره  خاصی  نیروی  به  نیاز  سازمان  که  وقتا 
در  ما  هم  وقتا  خیلی  و  باشه  نداشته  استخدام  اجازه 

نمی که  داریم  مازاد  نیروی  بخشا  از  دونیم  بسیاری 
که   اینه  خاطر  به  هم  اون  کنیم.  نیرو  چیکارش  این 

رسمی  و  میده  رو  حقوقش  دولت  و  شده  استخدام 
 شده".  

عدم وجود نقشه راه و برنامه راهبردی   4.1.3
 در فرایند جذب

صاحب نظرات  و  تجارب  بررسی  در  با  کلیدی  نظران 
آسیب تأمین  مورد  و  جذب  فرایند  در  موجود  های 

حرفه و  فنی  سازمان  نیاز  مورد  انسانی  ای،  منابع 
نتیجه  می این  به  آسیبهای  توان  از  بسیاری  که  رسید 

می مضامینی  حاوی   شده،  عدم  اشاره  بر  که  باشند 
فرایند   در  راهبردی  برنامه  عدم  و  راه  نقشه  وجود 
نیروهای   فرایند  در  جدی  آسیب  یک  عنوان  به  جذب 
اغلب  واقع  در  دارند.  داللت  توانمند 

صورت مشارکت به  کرات  به  پژوهش  کنندگان 
های مربوط به عدم  بمستقیم به آسیمستقیم یا غیر

کردهبرنامه اشاره  سازمان  در  راهبردی  به  های  اند. 
مشارکت از  یکی  مثال  زمینه  عنوان  این  در  کنندگان 

برنامه   بدون  سازمان  نیاز  مورد  نیروهای  جذب  که 
می صورت  مدت  طوالنی  و  میمدون  گوید:"...و  گیرد، 

یا ]نیروها[ بدون برنامه راهبردی طوالنی مدت گرفته  
میشه و ممکنه بعد از چند سال ندونی از این نیروها  

 ای بکنی". چه استفاده

دنبال   به  کیفی  پژوهش  سؤال  دومین  در  محقق 
آسیب که  بود  موضوع  این  به  در  پاسخ  اصلی  های 

حرفه و  فنی  سازان  انسانی  منابع  کاربرد  ای  نظام 
تحلیل  ک از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  دامند؟ 

صاحبمصاحبه از  گرفته  صورت  کلیدی  های  نظران 
کلی   طور  مضمون    9به  دو  در نهایت  و  پایه  مضمون 

پویا  سازمان غیر  و  بسته  ساختارهای   " شامل  دهنده 
سیاسی  " و   " سازمان  مدیریت  ارتباطات  در  و  کاری 

بهغیر که  بوده  اصلی  مضامین  عنوان  به   رسمی" 

حرفه و  فنی  سازمان  اساسی  آسیب  استان  عنوان  ای 
استخراج   انسانی  منابع  کاربرد  بخش  در  مازندران 

از  شده برخی  تجارب  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  که  اند 
 شود.نظران، تبیین میصاحب

ساختارهای بسته و غیر پویا در  4.1.4
 مدیریت سازمان

امر   این  به  خود  بیانات  از  بسیاری  در  نظران  صاحب 
بسته  کرده  اشاره غایت  به  ساختارهای  وجود  که  اند 

ای امکان  و غیر قابل انعطاف در سازمان فنی و حرفه
کند. به  های افراد را محدود میبکارگیری تمام قابلیت

مشارکت از  یکی  مثال  زمینه  عنوان  این  در  کنندگان 
گوید:" یکی از مسائلی که در سازمان به وفور پیدا  می

افرا به  که  اینه  و میشه  هستن  خالق  که  توانمندی  د 
داده  بهایی  کنن  کمک  سازمان  ارتقای  به  میتونن 
بسته   ساختار  قالب  در  یا  توانمند  نیروهای  نمیشه، 
به   رفتن  فکر  به  اینکه  یا  کنند  حرکت  باید  سازمان 

 سازمانهای دیگه باشن". 

 رسمیکاری و ارتباطات غیرسیاسی 4.1.5
موارد به این کنندگان پژوهش در بسیاری از  مشارکت

های نکته اشاره کرده اند که بکارگیری افراد در پست
توانایی اساس  بر  نه  صالحیتسازمانی  و  های  ها 

با  حرفه رابطه  نوع  اساس  بر  بلکه  آنهاست،  ای 
به  لقات  تع یا  سیاسی  نگرش  یا  باالدستی  مدیران 

می نفوذ  صاحب  از  افراد  یکی  مثال  عنوان  به  باشد. 
گوید:" مدیران که  کنندگان در این زمینه میمشارکت

وسیله  90 به  بر  درصد  نه  میگیرن  پست  سیاسی  ی 
مدیران   انتخاب  روند  صالحیت.  و  شایستگی  اساس 
اشتباه هست، امروز هست فردا نیست. باید نقشه 
این   کنی  طی  موفقیت  با  مرحله  این  اگر  باشه  راه 

طرف   میبینی  و ...  میدم  که   4پست  نشده  هم  سال 
 ستخدام بشه یه دفعه میشه رئیس مرکز".ا

محقق در سومین سؤال پژوهش در بخش کیفی  
آسیب که  بود  این  به  پاسخ  دنبال  اصلی  به  های 

و  فنی  سازمان  انسانی  منابع  نگهداری  و  درحفظ 
تحلیل  حرفه از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  کدامند؟  ای 

صاحبمصاحبه از  گرفته  صورت  کلیدی  های  نظران 
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مضمون پایه و در نهایت دو مضمون   11 به طور کلی
"  سازمان شغلی"و  مزایای  و  حقوق   " شامل  دهنده 

حرفه رشد  امکان  اصلی  عدم  مضامین  عنوان  به  ای"  
و  فنی  سازمان  اساسی  آسیب  عنوان  به  که  بوده 

منابع  حرفه کاربرد  بخش  در  مازندران  استان  ای 
اند که در ادامه ضمن اشاره به انسانی استخراج شده

 شود.نظران، تبیین میجارب برخی از صاحبت

 حقوق و مزایای شغلی 4.1.6
صاحب واقع  تأکید  در  موضوع  این  به  مکرراً  نظران 

شرطکرده از  یکی  که  و اند  حفظ  اساسی  های 
به   توجه  گرو  در  توانمند  انسانی  منابع  نگهداشت 

مینیازی افراد  مادی  یکی  های  مثال  عنوان  به  باشد. 
مشارکت ااز  در  میکنندگان  زمینه  افرادی  ین  گوید:" 

می هستن  بیکار  هر  که  شده  شکلی   هر  به  خوان 
دو  یکی  شدن  که  استخدام  بشن.  استخدام  جایی 
و   یادگرفتن  رو  چاه  و  راه  که  بعد  هستن  ساکت  سال 
دلزده  کم  کم  میشن  متوجه  را  حقوقی  وضعیت 
میشن. میگه من لیسانسم، اونم لیسانس چرا طرف  

ه  با  نفت  یا  گاز  شرکت  من  در  برابر  سه  مدرک  مون 
با   مقایسه  در  پرداخت  مشکل  میگیره.  حقوق 
سازمانهای دیگه یکی از مواردیه که همیشه همکاران  

 ازش مینالن".  

 ای عدم امکان رشد حرفه 4.1.7
کنندگان پژوهش در موارد متعدد به این امر  مشارکت

کرده از  اشاره  یکی  مثال  عنوان  به  اند.  
ممشارکت زمینه  این  در  گوید:"متأسفانه  یکنندگان 

به   بخوام  اگه  نداره.  وجود  رشد  امکان  ما  سازمان  در 
ساده خیلی  زبان  هستن  توانمند  که  افرادی  بگم  تر 

بدن.   نشون  را  خودشون  نمیتونن  یا  نمیشن  دیده 
نمیده  اجازه  داره  که  انعطافی  عدم  دلیل  به    سازمان 

به   قولی  به  و  کنند  فکر  باز   صورت  به  افراد  خیلی 
 خودشکوفایی برسن" 

بخش   در  پژوهش  سؤال  چهارمین  در  محقق 
های  کیفی به دنبال پاسخ به این سؤال بود که آسیب

منابع   بهسازی  و  آموزش  بخش  نظام  در  اصلی 
حرفه و  فنی  سازمان  به  انسانی  توجه  با  کدامند؟  ای 

مصاحبه تحلیل  از  حاصل  از  نتایج  گرفته  صورت  های 

کلی  صاحب طور  کلیدیبه  و   19نظران  پایه  مضمون 
دهنده شامل " عدم  در نهایت چهار مضمون سازمان

گرایی " ، "عدم ارتباط  سنجی آموزشی " ، " مدرکنیاز
در   گرایی  تمرکز   " و  جامعه"  و  صنعت  با  سازمان 
آموزش"  به عنوان مضامین اصلی بوده که به عنوان  

اساسی   حرفهآسیب  و  فنی  استان  سازمان  ای 
انسانی   منابع  بهسازی  و  آموزش  بخش  در  مازندران 

 شود هایی اشاره میاند که به نمونهاستخراج شده

 عدم نیازسنجی آموزشی 4.1.8
مشارکت از  اتفاق  بسیاری  پژوهش،  نظر  کنندگان 

آموزش اغلب  که  سازمان  داشتند  در  شده  ارائه  های 
نیازسنجی بدون  عمدتاً  پرسنل  این   برای  که  بوده 

دوره  اغلب  کارایی  عدم  باعث  آموزشی  موضوع  های 
از   یکی  مثال  عنوان  به  است.   گردیده 

میمشارکت زمینه  این  در  اگر  کنندگان  گوید:" 
هایی که برای کارمندان یا مربیان گذاشته میشه  دوره 

می کنید،  آموزشی  نگاه  دوره  محتوای  اصوالً  که  بیبند 
سال پیش و ده سال  بدو خدمت برای امسال با پنج

پیش و حتی قبلترش هیچ فرقی نمیکنه این معنیش  
اینه که نیازسنجی هیچ جایی در ارائه آموزشها نداره. 
واقعی   نیازهای  به  توجه  بدون  که  اینه  معنیش 

دوره معنیش  سازمان  میکنیم.  برگزار  آموزشی  های 
دوره یه  قراره  فقط  که  حالی  اینه  در  بشه.  برگزار  ای 

م  انتظار  ها  که  دوره  سازمان  نیازهای  به  توجه  با  یره 
در طول سالهای مختلف تغییر کنه، اما واقعا نمیشه  

 هیچ تفاوتی در اینها دید".  

 گرایی مدرک 4.1.9
مورد   در  متخصصان  نظرات  و  تجارب  از  بسیاری 

حرفهآسیب و  فنی  سازمان  در  موجود  بیانگر  های  ای 
می مدرکمضامینی  بر  که  فرایند  باشد  در  گرایی 

یکی  دوره  مثال  عنوان  به  دارند.  داللت  آموزشی  های 
کنندگان با توصیف این دوره ها و نقد بر  از مشارکت

دارد،  اهمیت  کمترین  ها  دوره  این  در  یادگیری  اینکه 
مدرک  می برای  آموزش  گفتم  که  نقد  اولین  گوید:" 

به  ورود  بدو  در  یادگیری.  برای  آموزش  نه  است، 
م خدمت  دو  ب توجیهی  آموزش  معموالً  دستگاه  یدن. 

استان  مجری ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  اش 



 
 

130 

 . 137تا  115  صفحات  .1400 تابستان بهار و    .25 شماره . 13 دوره

 

اجرایی مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 

ای استان  ای) مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفهعارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه. ابراهیم صالحی عمران
 مازندران( 

آموزش   70  -60هست،   و  نیروها.  همه  برای  و  ساعته 
جنبه عمومی داره. مربی، کارمندی و غیره... آمورزش  

را سازمان مدیریت    اداری هست... یک سری مجوزها
و   فنی  سازمان  سری  یک  و  میده  ریزی  برنامه  و 

صورت  حرفه به  آموزشها  سری  یک  که  کشور  ای 
برنامه این  در  باید  تدوین حضوری  که  ها  دوره  و  ها 

آموزش   ساالنه.  صورت  به  ببین  دوره  باید  شده 
اداری   کارمند  برای  ساعت    50  –  40غیرحضوری 

تأیید سازمان  که  هست  مدرکی  با   هست،  و  چاپ  و 
می ما  دست  هست  امضا  حضوری  غیر  رسونه. 

قبول   چه  بشی،  قبول  چه  کنی  پرداخت  را  هزینه 
کنیم پشت  نشی، مدرک صادر میشه یا کتاب باز می

ها هم حتما باید تربیت مربی کرج مثالً  سیستم. مربی
زمان    80-  70 و  تاریخ  بگذرونن  رو  دوره  باید  ساعت 

داره.   سالی  با  120مشخص  دوره ساعت  برناین  ها ید 
همه    80را.   برای  سال  هر  و  هست  اجباری  ساعت 

مربی ها فارغ از مدرک و مقطع تحصیلی شان. چون  
 جنبه تخصصی دارد". 

 عدم ارتباط سازمان با صنعت و جامعه 4.1.10
مشارکت از  مییکی  زمینه  این  در  گوید:"  کنندگان 

متأسفانه سازمان ما ارتباط زیادی با بیرون از خودش  

حرفهنداره.   و  فنی  یعنی  سازمان  محوره،  رسالت  ای 
دوره  چه  جامعه  ببینه  که  اینه  دنبال  مهارتی  به  های 

آموزش چه  صنایع  داره،  و  نیاز  دارن  نیاز  مهارتی  های 
بر اساس اون نیازها به افراد جویای کار یا کسانی که  
این   عمل  در  اما  بده،  آموزش  هستن  بازآموزی  دنبال 

دوره  یه  نیست.  وطور  دوره هایی  اون  و  داره  ها  جود 
ای برگزار میشه، خیلی به دنبال این  به صورت کلیشه

دوره  چه  جامعه  االن  دقیقا  ببینیم  که  هایی  نیستیم 
 نیاز داره و بر اساس آن آموزش بدیم". 

 گرایی در آموزش تمرکز 4.1.11
مشارکت از  مییکی  زمینه  این  در  گوید:"  کنندگان 

هر   اگر  آسیبه.  یک  آموزشها  این  تمرکزگرایی  استان 
اختیار داشت که دوره ها را خودش برگزار کنه، شاید 

های آموزشی نمیرن، میومدن  خیلی از افرادی که دوره
 شد". و کارایی بیشتر می

 بخش کمی  4.2
کمی   پژوهشی  اصل   سؤال بخش  در   بوده   نیا  حاضر 

حرفه  که؛ و  فنی  سازمان  موجود  استان  وضعیت  ای 
های   عارضه  به  توجه  با  شده مازندران  شناسایی 

 چگونه است؟ 

 
 ای های مدیریت منابع انسانی )متغیر کل(در سازمان فنی و حرفه آزمون تی  برای بررسی  وضعیت عارضه   2  جدول 

 معناداري  مقدار t آماره آزادي  درجه معيار  انحراف ميانگين  مؤلفه

 0/ 000 81/22 235 62/0 92/3 تأمیننظام جذب و 

 0/ 000 41/33 235 55/0 19/4 کاربرد منابع انسانی

 0/ 000 87/58 235 42/0 64/4 حفظ و نگهداری 

 0/ 000 72/21 235 61/0 87/3 آموزش و بهسازی 

 0/ 000 06/35 235 47/0 09/4 های مدیریت منابع انسانیعارضه

 

مقدارنتایج    به   توجه  با اساس  بر  و  فوق  تی    جدول 
 ( شده  معناداري  06/35گزارش  سطح  در  که    000/0( 

از   که  05/0کمتر  گرفت  نتیجه  توان  می  باشد  از    می 
حرفه و  فنی  سازمان  پرسنل  طور  نظر  به  ای، 

سازمان    معناداری در  انسانی  منابع  مدیریت  عارضه 
این  و  دارد  وجود  مازندران  استان  ای  حرفه  و  فنی 

ی مورد بررسی به چشم ر هر چهار مؤلفهمعناداری د
 خورد. می
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 گیری نتیجهبحث و  5
مضمون   49طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که به

های  دهنده به عنوان آسیبمضمون سازمان  11پایه و  
حرفه و  فنی  سازمان  در  مازندران  موجود  استان  ای 

نظر   از  که  داد  نشان  نیز  پیمایش  نتایج  و  دارد  وجود 
س حرفهکارکنان  و  فنی  آسیبازمان  این  به  ای  ها 

معنی صورت  صورت  به  دارد.  وجود  سازمان  در  داری 
انسانی  دقیق منابع  تأمین  و  جذب  بخش  در  تر 

حرفه و  فنی  اصلیایسازمان  آسیب،  های  ترین 
مصاحبه و  آزمونها  کارایی  "عدم  شامل  های  موجود 

و   جذب"  فرایند  در  "تمرکزگرایی  استخدامی"،  ورودی 
عدم فرایند    "  در  راهبردی  برنامه  و  راه  نقشه  وجود 

آیند. نتایج پیمایش نیز  نشان جذب" به حساب می
معنی صورت  به  که  آسیبداد  این  فرایند  داری  در  ها 

دارد.   وجود  سازمان  انسانی  منابع  تأمین  و  جذب 
های مربوط به کاربرد منابع  همچنین در بخش آسیب

و   بسته  "ساختارهای  مضامین  در انسانی  پویا  غیر 
"سیاسی و  سازمان"  ارتباطات مدیریت  و  کاری 

آسیبغیر عنوان  به  سازمان  رسمی"  اصلی  های 
صوت   به  نیز  پیمایش  بخش  نتایج  شدند.  استخراج 

دادند.  معنی قرار  تأیید  مورد  را  آسیب  این  داری 
آسیب بخش  در  پژوهش  نتایج  مربوط  همچنین  های 

د نشان  انسانی  منابع  نگهداری  و  حفظ  دو به  که  اد 
آسیب اصلی موجود در سازمان در این بخش شامل  
رشد   امکان  "عدم  و  شغلی"  مزایای  و  "حقوق 

میحرفه صورت ای"  به  نیز  کمی  نتایج  باشد. 
دادند.  معنی قرار  تأیید  مورد  را  آسیب  این  داری 

آسیب بخش  در  و  همچنین  آموزش  به  مربوط  های 
سازمان مضمون  چهار  منابع  شامل  بهسازی  دهنده 

"مدرک آموزشی"،  نیازسنجی  "عدم  "عدم  گرایی"، 
گرایی در  ارتباط سازمان با صنعت و جامعه"و "تمرکز

آموزش" به عنوان آسیب های اصلی سازمان شناخته  
به   نیز  بخش  این  نتایج  کمی،  بررسی  با  که  شدند 

 داری مورد تأیید قرار گرفتند. صورت معنی

آسیب از  یکی  که  داد  نشان  پژوهش  های  نتایج 
سازمان   انسان  منابع  تأمین  و  جذب  نظام  در  اصلی 

حرفه و  مصاحبهفنی  و  آزمونها  کارایی  "عدم  های  ای 

باشد. با بررسی این نتیجه به  ورودی استخدامی" می
سازمان   کارکنان  که  شد  مشخص  نیز  کمی  صورت 

حرفه و  معنیفنی  صورت  به  موضوع  ای  این  بر  داری 
و استخدامی  آزمونهای  که  دارند  از  مصاحبه  اذعان  ها 

پژوهشی  چه  گر  نیستند.  برخوردار  کافی  کارایی 
آسیب با  ارتباط  در  منابع  مستقیمی  مدیریت  های 

حرفه و  فنی  سازمان  در  که  انسانی  ندارد  وجود  ای 
این  با  کرد  مقایسه  آن  با  را  حاضر  پژوه  نتیجه  بتوان 
سید   پژوهش  با  پژوهش  از  بخش  این  نتیجه  حال 

بر  1391روته)علی مبنی  در  آسیب(  اساسی  های 
همچنین   و  هتلداری  صنعت  در  نیرو  جذب  فرایند 

( دارستانی  توکلی  با  1385پژوهش  مرتبط  که   )
های مدیریت منابع انسانی وزارت بندی آسیبطبقه

آسیب   به  را  اولویت  باالترین  و  پرداخته  بازرگانی 
است،  داده  خانه  وزارت  این  در  استخدام  و  گزینش 

ای تببین  در  میهمراستاست.  نتیجه  اینن  گونه  توان 
سازمانی   خصوص  سازمان به  کارکنان  که  داد  توضیح 

ای نیازمند  ای که به طور گستردههمچون فنی و حرفه
های مهارتی، دانشی، نگرشی به  ینیروهای با توانمند

ای  صورت توأمان است، انجام آزمون کتبی و مصاحبه
  تواند ی یک ساعته نمیکوتاه مدت در حد یک جلسه

های متقاضی استخدام را مورد بررسی و  تمام قابلیت
سازمان از  بسیاری  ای  بر  دهد.  قرار  که  مداقه  ها 

و   دانشی  قابلیت  با  بیشتر  و  اداری  نیروی  عمدتاً 
کتبی   با آزمون  سنجش افراد  شاید  دارند  نیاز  بینشی 

مصاحبه جلسهو  یک  امکانهای  ولی  ای  باشد،  پذیر 
حرفه و  فنی  سازمان  متولی  برای  خود  که  ای 

رود که نیروهایی  های مهارتی است انتظار میآموزش
های مورد نظر  کند از همه ابعاد قابلیتکه جذب می

آزمون   نمرات  گرفتن  نظر  در  با  حال  باشند،  داشته  را 
کتبی و یک جلسه مصاحبه که این جلسه نیز عمدتاً 
از محتوای دانشی برخوردار است نه سنجش مهارت  

طور همان  این    و  به  کنندگان  مشارکت  از  برخی  که 
این  در  که  است  طبیعی  بنابراین  داشتند؛  اذعان  امر 

قابلیت سنجش  امکان  بتوانند  فرایند  که  افرادی  های 
و   فنی  سازمان  برای  آینده  در  شغلی  عملکرد  بهترین 

ای داشته باشد به سختی امکان پذیر است. به  حرفه
مشارکت از  برخی  که  است  دلیل  گان  کنندهمین 



 
 

132 

 . 137تا  115  صفحات  .1400 تابستان بهار و    .25 شماره . 13 دوره

 

اجرایی مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 

ای استان  ای) مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفهعارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه. ابراهیم صالحی عمران
 مازندران( 

داشته جذب اذعان  که  نیروهایی  از  برخی  که  اند 
می بکارگیری  سازمان  امکان  سال  چند  از  بعد  شود، 

کارمند فرایند  که  چرا  ندارد.  وجود  عمالً  از  آنها  یابی 
ده است.  طریق آزمونها کتبی و کوتاه مدت اشتباه بو

آسیب از  دیگر  یکی  در  تمرکزگرایی  هم  که  بوده  هایی 
تأمین و  جذب  و   فرایند  آموزش  فرایند  در  هم  و 

بخش   نتایج  و  شده  مطرح  انسانی  منابع  بهسازی 
را   آسیب  این  وجود  داری  معنی  صورت  به  نیز  کمی 
در   است.  داده  قرار  تأیید  مورد  مورد  دو بخش  در هر 

می نتیجه  این  اینتبیین  که توان  داد  توضیح  گونه 
نیروی  تمرکز آموزش   و  اداری  ساختار  در  گرایی 

ا یکی  آسیبانسانی  ادبیات  ز  در  که  است  هایی 
حوزه  در  هم  و  آموزش  علوم  حوزه  در  هم  نظری 
مدیریت به آن پرداخته شده است. در واقع طبیعی  

رده در  سازمان  نیروهای  اگر  که  میانی  است  های 
تصمیم اجازه  و  باعث  توانایی  باشند  نداشته  گیری 

عبارت  می به  نشوند.  جذب  نیروها  بهترین  شودکه 
تمرکزگر  میدیگر  باعث  جذب  فرایند  در  تا  ایی  شود 

اجرا   فرایند  با  نزدیکی  بیشترین  که  افرادی  و  مدیران 
می بهتر  و  دارند  عمل  اصلح  و  افراد  انتخاب  در  توانند 

بگیرند،   را  تصمیمات  بهترین  موجود  شرایط  برای 
و   نموده  اتخاذ  را  تصمیمات  دقیق  و  موقع  به  نتوانند 

آی  اساس  بر  تصمیمات  مجبورند  و  عمدتاً  نامه  ین 
باعث  موضوع  این  که  شود  گرفته  دستوری  قواعد 

 شود بهترین نیروها گزینش نشوند. می

یکی دیگر از نتایج پژوهش، عدم وجود نقشه راه 
از   یکی  عنوان  به  جذب  فرایند  در  راهبردی  برنامه  و 

و آسیب فنی  سازمان  انسانی  منابع  مدیریت  های 
صور حرفه به  نیز  کمی  بخش  نتایج  که  بود  ت  ای 

داری وجود این آسیب را در سازمان مورد تأیید معنی
ارتباط  این  در  مستقیمی  پژوهش  چه  اگر  داد.  قرار 
با   کرد،  مقایسه  آن  با  را  نتیجه  بتوان  که  ندارد  وجود 
این حال نتیجه این بخش از پژوهش با پژوهش سید  

برنامه  1391روته)علی عدم  آسیب  وجود  بر  مبنی   )
انی در صنایع خدماتی از  ریزی برای جذب منابع انس

هم هتلداری  نتیجه  جمله  این  تبیین  در  راستاست. 
و  می فنی  سازمان  اینکه  به  توجه  با  که  گفت  توان 

و  حرفه بوده  دولتی  سازمان  یک  عنوان  به  ای 
استخدام یک فرد به معنای این است که سازمان به  
استفاده  انسانی  نیروی  این  از  باید  سال  سی  مدت 

م  خالف  بر  و  میکند  که  خصوصی  توانند  ؤسسات 
اساس   بر  و  کوتاه  قرارداد  صورت  به  را  انسانی  نیروی 
سازمانهای   نگهدارند،  شرکت،  یا  مؤسسه  واقعی  نیاز 

می شده  دولتی  سازمان  جذب  که  نیروهایی  بایست 
طوالنی   مدت  یک  برای  شکل  30را  به  های  ساله 

می باعث  موضوع  این  نگهدارد.  اگر  مختلف  که  شود 
توجه   برنامهبدون  جذب به  نیرو  مدت  طوالنی  های 

برنامه اساس  بر  مثال  عنوان  به  سیاسی  شوند  های 
سیاسیدولت و  جذب ها  نیرو  سازمان،  مدیران  کاری 

حب صا برخی  نظر  که  پژوهش شوند،  در  نظران 
صورت  این  در  بود؛.  نکنه  همین  مؤید  نیز  حاضر 

دوره در  سازمان  ناخواه مدیران  خواه  نیز  بعدی  های 
ب بازنشستگی  باید  دوره  تا  و  آمده  کنار  نیروها  این  ا 

نگهدارند.   را  انها  سازمان  واقعی  نیاز  به  توجه  بدون 
ساختارهای  که  بود  این  پژوهش  نتایج  از  دیگر  یکی 
نیروی   کاربرد  سازمان  مدیریت  در  پویا  غیر  و  بسته 

می مواجه  مشکل  با  را  این  انسانی  تبیین  در  کند. 
می در  نتیجه  گفت  سازمانتوان  از  های  بسیاری 

اصلی  دانش اصول  از  باالیکی  فناوری  با  و  محور 
انعطاف میتوسعه،  سازمان  عبارت پذیری  به  باشد. 

فعالیت ظواهر  به  توجه  از  بیش  در  دیگر  افراد  های 
به   واقع  در  شود.  می  نگاه  افراد  عملکرد  به  سازمان 
نیروی   که  شود  توجه  موضوع  این  به  اینکه  جای 

چه   به  فیزیکی  انسانی  حضور  سازمان  در  میزان 
فرد  میزان  چه  به  که  شود  می  توجه  این  به  داشته، 

سود سازمان  از  برای  دیگر  یکی  است.  داشته  آوری 
انسانی   منابع  کاربرد  در  که  بود  این  پژوهش  نتایج 

سیاسی به  سازمان،  رسمی  غیر  ارتباطات  و  کاری 
نتایج   که  است  نظر  مورد  جدی  آسیب  یک  عنوان 

این یتافته را مورد تأیید قرار می دهد.    بخش کمی نیز 
نتایج این بخش از پژوهش با نتیجه پژوهش رسولی  

شرکت1390) توجه  عدم  بر  مبنی  شفافیت (  به  ها 
و   استخدام  هنگام  انسانی  نیروی  گزینش  معیارهای 
همچنین   و  ضوابط  اساس  بر  کارمندان  ارتقای  عدم 

علی سید  پژوهش  )نتیجه  عدم  1391روته  بر  مبنی   )
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جمله   از  خدماتی  صنایع  در  انسانی  نیروی  پذیرش 
بر   عمدتاً  و   مقررات  و  قانون  اساس  بر   هتلداری 

هم روابط،  نتیجه  اساس  این  تبیین  در  راستاست. 
سازمانمی از  بسیاری  در  که  گفت  دولتی  توان  های 

یا   درست  خواه  کارکنان،  موجود  ادراکی  فضای  ایران، 
ارتقای و  توسعه  که  است  این  در    نادرست،  افراد 

و  سازمان حزبی  باندی،  سیاسی،  نگاه  اساس  بر  ها 
باشد. به عبارت دیگر این نگاه  ای میارتباطات شبکه

حرفه و  فنی  سازمان  مختص  بلکه تنها  ست،  نی ای 
می دولتی  سازمانهای  اغلب  به  دیگر  مربوط  از  باشد. 

آسیب از  یکی  که  بود  این  پژوهش  موجود  نتایج  های 
حوزه نگهدر  و  حفظ  عدم  ی  سازمان،  کارکنان  دای 

باشد. نتایج بخش   شغلی  مزایای  و  حقوق  رضایت از 
داری مورد تأیید  کمی نیز این یافته را به صورت معنی

پژوهش  با  پژوهش  از  بخش  این  نتیجه  داد.  قرار 
( مبنی بر تأثیر ادراک کارکنان نسبت به 1385ملکی)

بودن   عادالنه  احساس  همچنین  و  مزایا  و  حقوق 
م  و  بر  حقوق  شرکت  کارکنان  سایر  به  نسبت  زایا 

پژوهش   همچنین  و  گاز  شرکت  کارکنان  ماندگاری 
( مبنی بر حقوق پایین به عنوان  1385سید علی روته)

هتلداری  اصلی صنایع  کارکنان  کار  ترک  عامل  ترین 
توان این گونه  همراستاست. در تبیین این نتیجه می

 ً مستقیما شغلی  مزایای  و  حقوق  که  کرد  بر    استنباط 
ماندن در شغل یا تغییر  شغل نقش کلیدی دارد. در  
نیازهای   نظریه  آنها  بارزترین  و  پژوهشها  از  بسیاری 
یک   انسان  نیازهای  که  شده  اشاره  امر  این  به  مازلو، 

می تشکیل  نیازهای  هرم  هرم،  قاعده  که  دهد 
می حساب  به  این  فیزیولوژیکی  اساس  بر  آید. 

ت افراد  اولیه  نیازهای  تا  به  نظریه،  فرد  نشود  أمین 
خود جمله  از  باالتر  سطح  نیازهای  شکوفایی  دنبال 

نیازهای  نمی فرد  اگر  اینجا  در  دیگر  عبارت  به  و  رود 
شغلی  اولیه مزایای  و  حقوق  طریق  از  عمدتاً  که  اش) 

نمی نشود  برطرف  شود(  می  فکر  تأمین  به  تواند 
 خودشکوفایی فردی و یا سازمانی شود. 

آسیب از  دیگر  سیکی  حرفههای  و  فنی  ای  ازمان 
توجه   عدم  انسانی  منابع  بهسازی  و  آموزش  حوزه  در 
به نیازسنجی آموزشی بود. نتیجه پژوهش با پژوهش  

روته) علی  صنایع  1391سید  به  توجهی  بی  بر  مبنی   )
به   نسبت  هتلداری  صنعت  جمله  از  خدماتی 

راستاست. در تبیین  های مورد نیاز کارکنان همآموزش
این نتیجه  میگواین  نمودکه  نه  اظهار  توان 

ضروری و  آموزش  گام  اولین  به  نیازسنجی،  گام  ترین 
آید، چرا که در صورتی که بدون نیازسنجی  حساب می

اجرای   و  دوره  طراحی  به  اقدام  سازمان  ضروریات  و 
آن گرفته شود، با فرض اینکه تمام عناصر آمورش از  
نیز   ارزشیابی  و  مربیان  محتوا،  هدف،  تا  دوره  طراحی 
درست باشد ، باز هم به اهداف سازمان کمکی نشده  
نیازهای   کردن  طرف  بر  آموزش  از  هدف  زیرا  است. 

باشد. در صورتی  سازمان و بهبود عملکرد سازمان می
عملکرد  عمالً  باشد  نشده  انجام  نیازسنجی  که 

نمی بهبود  در  سازمانی  سازمان  نیازهای  که  چرا  یابد 
س در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  و  دوره  فنی  ازمان 

عنوان یک آسیب مطرح  حرفه ای نیز این موضوع به 
فنی   سازمان  در  کامل  تمرکز  وجود  با  است زیرا  شده 

حرفه بیو  و  ها، ای  استان  واقعی  نیازهای  به  توجهی 
برگزار  برنامه کرج  مربی  تربیت  مرکز  در  آموزشی  های 

دوره در  که  مؤظفند  مربیان  و  نظر  شده  در  بدون  ها 
شان شرکت کنند. این موضوع نیازهای واقعیگرفتن  

می مشارکتباعث  که  شود  پژوهش  کنندگان 
می مالحظه  را  کل  اداره  نیازهای  و  مستقیماً  کنند 

میدوره  تشخیص  را  نیاز  مورد  این های  به  را  دهند 
نمی صورت  نیازسنجی  که  برساند  و  نتیجه  گیرد 

سازمان  دوره  نیازهای  با  تناسبی  هیچ  شده  ارائه  های 
آسیب از  متن  ندارد.  از  شده  استخراج  های 

مدرکمصاحبه به  توجه  دوره ها  در  های  گرایی 
آموزشی بود. نتایج بخش کمی نیز این آسیب را مورد  
با  پژوهش  از  بخش  این  نتیجه  دادند.  قرار  تأیید 

علی سید  )پژوهش  توجهی 1391روته  بی  بر  مبنی   )
انتخاب   در  هتلداری  جمله  از  خدماتی  سازمانهای 
کارمندان به منظور آموزش بر مبنای معیارهای دقیق  

میهم نتیجه  این  تبیین  در  اینراستاست.  گونه  توان 
دولتی و از جمله  توضیح داد که در اغلب سازمانهای 

مالک از  یکی  ای  حرفه  و  فنی  ارتقای سازمان  های 
های آموزشی طراحی شده در  شغلی، حضور در دوره

می دیسازمان  عبارت  به  منظور  باشد.  به  افراد  گر 
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حرفه دورهارتقای  در  باید  خود  نظر  ای  مورد  های 
دوره  این  در  حضور  گواهی  و  یافته  حضور  ها سازمان 

حضور   که  است  طبیعی  دهد.  ارائه  سازمان  به  را 
دوره  این  در  افراد  از  نیاز  بسیاری  اساس  بر  دیگر  ها 

برنامه بیشتر  بلکه  نیست،  آموزش  به  ها  واقعی 
بود خواهد  دوره  صوری  این  در  افراد  برای  که  نه  ها 

حضور  دوره  پایان  گواهی  ارائه  برای  بلکه  یادگیری 
نظر  می از  که  است  اساس  همین  بر  یابد. 

دوهصاحب این  نخواهد  نظران  مناسبی  اثربخشی  ها 
آسیب از  دیگر  یکی  از  داشت.  شده  استخراج  های 

مصاحبه حرفهمتن  و  فنی  سازمان  ارتباط  عدم  ای  ها 
ب صنعت  مورد با  را  آسیب  این  نیز  پیمایش  نتایج  ود. 

توان گفت که  تأیید قرار داد. در تبیین این نتیجه می
حرفه و  فنی  سازمان  سازمان  یک  عنوان  به  ای 

میواسطه انتظار  آن  از  که  است  نیازهای  ای  رود 
مهارت آموزش  طریق  از  را  جامعه  و  مورد  صنایع  های 

دیگر   عبارت  به  نماید.  ارائه  افراد  فنی  نیاز  سازمان 
ای سازمانی است که رسالت آن تأمین نیازهای  حرفه

آموزشسازمان طریق  از  دیگر  کوتاههای  و های  مدت 
باشد، حال اگر این سازمان با متناسب با اشتغال می

سایر   و  صنعت  واقعی بخش  این رسالت به نیازهای 
و سازمان باشد  نداشته  توجهی  جامعه  در  دیگر  های 

آدوره  آموزشی  به های  توجه  بدون  و  خال  در  نیز  ن 
ها صورت گیرد، عمالً رسالت خود نیازهای سایر بخش

این   به  منجر  نگاه  این  احتماالً  است،  نداده  انجام  را 
شده که مشارکت کنندگان کلیدی پژوهش را به این  

های اصلی سازمان در  نتیجه برساندکه یکی از آسیب
بی انسانی  منابع  ب مدیریت  نیازهای  به  خش  توجهی 

 باشد. صنعت می
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