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Abstract 
This Research adopts a new approach to civil rights and government services, 
with the aim of providing a model of community-based human capital 
management in the public sector. This is an applied research that has been done 
with an exploratory strategy and a qualitative method. In order to collect 
information, we use references and articles related to the topic and semi-structured 
interviews with managers and experts in the field of human resources. For data 
Analysis, thematic analysis method was used. The suggested model has five 
dimensions: prerequisites, barriers and facilitators, content and consequences. 
Interpretation of research findings showed that the lack of a basic strategic 
orientation and incorrect common beliefs of individuals are important barriers to 
community-based and the most important way to remove these barriers is 
"supportting managers" and " Identify and reinforce common true beliefs". 
Redefining shared values through dialogue and participation and “coordination 
among government organizations" will further facilitate community-based 
accountability to increase the responsibility of individuals and citizens. 
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  دولتی بخش در محور جامعه نسانیا سرمایه مدیریت يلگوا

   ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه دولتی، مدیریت دکتري دانشجوي    زهرا کوثر 
  

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه دولتی، مدیریت گروه استاد سید مهدي الوانی
  

 یرانا تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه دولتی، مدیریت گروه استاد  رضا واعظی
  

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه دولتی، مدیریت گروه دانشیار زادهالله قربانیوجه

 چکیده
 سرمایهمدیریت ي لگواحی اطرف هد و با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوینهش با واین پژ

 پژوهش، يتژاسترا ،ديبررکا ف،هدازنظر هش وین پژا. سته اشدم نجاا محور در بخش دولتیجامعهنسانی ا

جهت گردآوري اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع  .گردیده استم نجاا کیفیروش به و کتشافی ا

لیل تح روش از اهدادهتحلیل اي برساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و هاي نیمهو مصاحبه

 .ستا پیامدو  گرها، محتواموانع و تسهیل، نیازهاپیش بعد پنجدي داراي هاپیشني لگوا .گردیدده ستفان امضمو

رك گیري استراتژیک اساسی و باورهاي مشتوجود یک جهتهاي پژوهش نشان داد عدمتفسیر و تحلیل یافته

حمایت و "ترین راهکار حذف این موانع، محوري است و مهمغیرصحیح بین افراد از موانع مهم جامعه

ها ارزش است. همچنین بازتعریف "شناسایی و تقویت باورهاي صحیح مشترك"و  "انی مدیران سازمانپشتیب

سازمان راد در پذیري افو منافع مشترك از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر در جهت افزایش مسئولیت

 .محوري خواهد بودمعهکننده جاتسهیل "هاي دولتیوفاق و هماهنگی بین سازمان"و  "و شهروندان در جامعه

 نوین، عمومی خدمات محوري،جامعه ،نسانیا سرمایه مدیریت واژگان کلیدي:
 .نمضمو تحلیل پذیري،مسئولیت

 .مه طباطبائی استدانشگاه علامقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی  -

  :نویسنده مسئولSralvani@gmail.com 
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 مقدمه
 از هاستفاد ا، بیبه بخش دولت یحرکت از سمت مدیریت منابع انسانی بخش خصوص

ي که بخش اهزمین چراکهاوت، ممکن نیست فی در محیط کاملاً متوصبخش خص هايتکنیک
عداد، نگ براي استج ییر دهد.غماهیت آن را ت اًتواند اساسیکند، مدولتی در آن فعالیت می

ا هعوامل دیگر، سازمان ها و بسیارينیروي کاري، کمبود مهارت شناختیجمعیتیرات غیت
 ؛تاس هسرمایه انسانی کرد دید در مدیریت اثربخشجهاي هرا مجبور به استفاده از شیو

و  یبلن(و است اجتماعیافزایش سطح رفاه  برايترین منابع عملیاتی از مهم که ايایهسرم
به همراه  اجتماعیو  يو جامعه ارزش اقتصاد هاسازمان يبرا تواندمیو  )2010، 1همکاران

 توجهیقابل تأثیر تواندطور که میهمان انسانی منابع اثربخش مدیریتداشته باشد؛ چراکه 
 جامعه نیز تأثیرگذار خواهد بود. بافت طورکلی بربه ته باشد،سازمان داش در

اي هکه در سازمان هاآن حاتلاهاي پیشنهادي مدیریت منابع انسانی و اصمروري بر مدل 
 ازر طور خودکاحات بهلاسازد که این اص، این نکته را آشکار میدولتی در حال انجام است

آموزش،  استخدام، هییري در نحوغیست و هرگونه تانتقال نیک زمینه به زمینه دیگر قابل
اصلی براي  هدارد. انگیز هدي به همراجهاي دولتی ریسک دهی و ... در سازمانپاداش

هاي دولتی، ریشه در ارائه دولت بهتر دارد که بر حات مدیریت منابع انسانی سازمانلااص
دولتی  روضات خدماتفریق مت و رویکرد استراتژیک از طجهییر غاین ت ،مبناي این پژوهش

 .)2002، 2(لاویگنا گیردمینوین صورت 
که  فته شودگر سیستمی از مدیریت منابع انسانی طراحی و بکار ستبایمیدر این راستا  

مندى از رههامروزه ب .ساز دولت مشارکتی را فراهم سازدعنوان یک ابزار استراتژیک زمینهبه
افیت ات در راستاى ارتقاء شفطلاعموقع از فناورى او بههایى همچون استفاده مناسب تکنیک

خدمات  ئهاراکیفیت و مطلوبیت  افزایشو پاسخگویى، صحت، سرعت و دقت در عملیات، 
و  بردن آگاهی کارکنانلا با، ین پژوهش. هدف اناپذیر شده استامرى اجتناب شهروندانبه 

-ولیتگی، توسعه منابع انسانی، مسئگیري، تعادل بین کار و زند، مشارکت در تصمیمانمدیر
 اتیهاي ذ، توجه به قابلیتعدالتی در استخدامض و بییو کاهش تبع اجتماعی يپذیر

 ؛خواهد بودهاي دولتی سازمان جبران خدمات کارکنان و مدیرانتوجه ویژه به  و کارکنان

1. Wiblen, Grant and Dery 
2. Lavigna 
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رسانی تکه در سطح جامعه منجر به رضایت خاطر شهروندان و بهبود کیفیت خدمنحويبه
 ها گردد. به آن

هاي محور در سازمانجامعهانی ـنسا سرمایهمدیریت ي لگواحی اطر هدف این پژوهش 
 استراتژي سازمان، نظیراي د زمینهبعاا و مانیزسات ماالزاایی سایر ـشناس همچنین دولتی و
و ارائه است انی ـنسا سرمایهدیریت ـثربخشی مابر ار ذـتأثیرگ و ارتباطات يرـهبر ،فرهنگ

. به این ترتیب پرسش پژوهش دهدمینشان را نوآوري پژوهش  مدلی جدید در این زمینه،
محور در به این صورت مطرح گردید که الگوي مناسب مدیریت سرمایه انسانی جامعه

پیدا کردن ي و نش نظرداضمن توسعه تواند میهش وژـپ نـیاهاي دولتی چیست؟ سازمان
 .هم نمایدافرنیز نسانی امنابع ان مدیر ايرـی بـعملي هنماه، رازین حودر ا جدید مفاهیم

 پژوهش ادبیات
 محورجامعهمدیریت 

گذارى با سرمایه يطورجدبه 1990دهه  درمطرح و  1970محور در اواخر دهه جامعهرویکرد 
 هاى بهسازى شهرى وها و پروژهتحقق بخشیدن به اهداف برنامه جهت بانک جهانى در

  بکار گرفته شد.کاهش فقر 
 درنظر طبیعی منابع توسعه و حفاظت هايپروژه در اغلب 1محورجامعه مدیریت مفهوم 

 شانهدف و شوندمی شناخته 2جامعه بر طبیعی مبتنی منابع مدیریت عنوانبه که است شده گرفته
  .)2019و همکاران،  3است (آوور منابع مدیریت و جامعه نفع به درآمد تولید

در  تاییروس تأمین آب در بخش محلی حاکمیت به جامعه مشارکت مثال تغییرعنوانبه 
 ویکردر فرضیات از محور گردید. یکیجامعه مدیریت رویکرد تصویب به زیمباوه منجر

 احساس که است این بوده سؤال مورد همیشه در ادبیات پژوهش محور کهجامعه مدیریت
 نشان) 2014( همکاران و 4حق هايیافته وان مثالبه عنشود. می پایداري بهبود باعث مالکیت

 جامعه یتمالک با توجهیقابل طورپاکستان به در آب تأمین هايسیستم پایداري که دهدمی

1. Community Based Management (CBM) 
2. Community Based Natural Resource Management (CBNRM) 
3. Owuor 
4. Haq 
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یشتر تر بدارد. این احساس مالکیت در جوامع کوچک نسبت به جوامع بزرگ ارتباط نیز
 ).2018و همکاران،  1مشهود است (کاتیوو

در این  ،"اجتماع"و  "جامعه"هاي موجود بین تعاریف ا توجه به تفاوتلازم بذکر است ب 
پژوهش مسائل مبتنی بر اجتماع مدنظر محقق بوده است، ولی به دلیل اینکه در زبان فارسی 

تر است، در این پژوهش از واژه جامعه استفاده واژه جامعه مناسب Communityبراي 
 گردیده است. 

 با ار اجتماعی فرآیندهاي حفاظت هايموفق، برنامه محورجامعه هايزیستی برنامه تنوع 
د کنمی متصل علمی دانش به را محلی خرد و دهدمی پیوند محیطیزیست هايسیستم

 که است داده نشان مختلف کشورهاي در موردبررسی تجارب ).2019و همکاران،  2(کنگاو
 در امعهج مشارکت که دارندپی  در ار اثرات بهترین و بیشترین هنگامی شدهانجام اقدامات

 موردنیاز انسانی سرمایه هايکه طبق ویژگی این نکته با  ذکرباشد.  داشته وجود سطوح همه
کار و با  انجام طریق مشاغل مختلف، به جاي فرایند آموزش، یادگیري در افراد، بیشتر از در

 ).0202و همکاران،  3صورت گیرد (آلباتس و همکاري مشارکت واقعی

 خدمات عمومی نوین
 تأکید شهروندمدار دولتی هايسازمان و بیشتر تمرکز، مشارکتعدم یکی از نظریاتی که بر

نوین است. در  عمومی خدمات محوري همپوشانی دارد، نظریهجامعهکند و با مباحث می
 خدمت دیگران، به توجه تعلق، احساس اعتماد، درستکاري، مانند عواملی به این نظریه

 ).1397(مکوندي و رضایی،  شودمی تأکید و شهروندمداري ردنک
کند که استدلال می ، چنین"به دنبال معنا"گیري کتاب ) در بخش نتیجه1993دنهارت ( 

هاي سنتی مدیریت، ایده منافع شخصی است و رویکردهاي استاندارد مفهوم اصلی دیدگاه
 کرد، انگیزه و کنترل، ارتباطات ومدیریت از فرضیه منافع شخصی اعم از دستمزد و عمل

 کند:گیرد. سپس این پرسش را مطرح میت میأتعارض نش
هاي دادیم که آنچه براي عملکرد سازمانچیز را وارونه کرده و نشان میشد اگر ما همهچه می

هاست؟ این دولتی ضروري است، نگرانی بابت منفعت شخصی نیست؛ بلکه جستجوي ارزش

1. Kativhu  
2. Kongkeaw 
3. Albats 
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دیران م هاي دولتی تغییر خواهد داد.جالبی، شیوه تفکر ما را در مورد سازمانهاي امر، با روش
متعهد و آگاه براي حکومت  انشهروند ضرورت وجودابتدا  در بایستمی دولتی

است، زیرا  دستیابی. این شهروند مترقی بسیار حائز اهمیت و قابلرا درك کننددموکراتیک 
هایی در ها، باورها و دغدغهخصی است، بلکه داراي ارزشتنها به دنبال نفع شرفتار انسان نه

 ).2016رابطه با دیگران است (مارشال و همکاران، 
 رسانی عمومی و تمایل به مشارکت در، خدمتدولتی مدیران مبناي انگیزشی کارکنان و 

 دمع دلیل به رویکرد خدمات عمومی تأثیرالبته  ).2015(دنهارت و دنهارت، باشد جامعه می
 عمومی را خدمات به نیاز و است شده محدود اساسی استراتژیک گیريجهت یک وجود
 ارهايمعی بر صرف تمرکزعدم و خدمات کاربران و شهروندان زندگی به ارزش افزودن براي

 .)2021دهند (ازبورن و همکاران، می قرار مورداستفاده عملکرد و کارایی
شود که نخستین پله مشارکت یآغاز ممحلى از حساس شدن  جامعهمشارکت در یک  

 ).2019، 1ت (ون و آلمومانیشدن و دانستن اس است و پله بعدى، آگاه
ه و سرمای اجتماعیهاي سرمایه یابد، مگر باوجود تحقق مؤلفهمشارکت تحقق نمی  

هایی همچون اعتماد و پیوندهاي میان یابد، مگر با تجلی شاخصتحقق نمی اجتماعی
 رویکرد در ذینفعان مشارکت در تسهیل ضروري و اصلی عناصر از یکی ماد. اعتکنشگران

  .)2014(شاهچراغی و میرزاییان،  است محورجامعه
نفعان و افزایش مشارکت ذي محورجامعهگیري مدیریتی ساز شکلآنچه زمینه طورکلیبه 

و ) 2010(فیضی و همکاران،  موجود در جامعه است اجتماعیشود، میزان سرمایه می
 اي اینهنجاره و محلی اجتماعی هايشبکه با همسو طریق قوانین از حمایتی موفق هايبرنامه

 ).2019و همکاران،  2کنند (سیگلمنعملکرد عمل می
 تحول و تغییر حال در زیادي شتاب با که اندگرفته قرار در محیطی هاامروزه سازمان 

 تقویت سازمان اعضاي شناختیروان هايديتوانمن چنانچه نامطمئن، شرایط این هستند. در
 عدم سمت به سازمان یافته و کاهش تغییرات با انطباق و رقابت تحمل، قدرت نگردد،

 به عنوان  کارکنان توانمندسازي این جهت به رفت. خواهد پیش و فرسودگی يوربهره

1. Wehn & Almomani 
2. Siegelman 
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، 1(اسکات است قرار گرفته هاسازمان انسانی موردتوجه منابع مدیریت کلیدهاي از یکی
2018.( 

 و بر گیردمی مورداستفاده قرار محوريجامعه واژه به همراه توانمندسازي اغلب 
 افرادي مسئولیت چه که دهنده آن استتأکید دارد و نشان عمل در آن تحقق چگونگی

 برنامه یک جهانی بهداشت برخوردارند. سازمان آن منافع از و داشته عهده بر را کار
 حوزه در "ابتکارات مبتنی بر جوامع محلی"با عنوان  محورجامعه دسازيتوانمن عملیاتی
کند (عصایی اجرا می بهداشت و بهبود وضعیت و در جهت فقرزدایی اجتماعی رفاه و سلامت

سالگی در  17مثال در بنگلادش که کودکان و نوجوانان تا سن عنوان). به2007اردکانی، 
با آموزش  که دادهاي تحقیق حسین و همکاران نشان تهمعرض خطر غرق شدن قرار دارند، یاف

-سنتی، افزایش مهارت افراد در مدیریت حوادث غرق انجام اموري جداي از امور افراد به
ا از توجهی ر توان تعداد قابلمحور توسط داوطلبان، میهاي جامعهشدگی و توسعه برنامه

 ). 2020و همکاران،  2 شدگی و مرگ نجات داد (حسینخطر غرق
، براي مقابله با در پژوهشی در ماداگاسکار )2020طور مشابه کیتامورا و همکاران (به 

 آموزش و ضعف و عدم نظارت هاي لازم،زیرساخت نبود چون عدم همکاري، ییهاچالش
اي بهداشتی هکودکی، تقویت سیستم دوران هايبیماري در پیشگیري ازبهداشتی  هايسیستم

اوطلبان و افزایش مهارت افراد در مدیریت مسائل بهداشتی را پیشنهاد آموزش د از طریق
 دهند. می

 در محیطیزیست و اجتماعی مشکلات در که دارند انتظار هاسازمان از مردم و جامعه 
 نشان .گردند حل چنیناین مشکلات تا کنند همکاري و همدردي هاآن با و باشند جامعه کنار

. است مردم و جامعه با هاسازمان يساز یآشت بلوغ و میزان مفهوم به اجتماعی پذیريمسئولیت
 حل براي جامعه با را خود اقتصادي هايارزش خلق اگر هاشرکت"است  معتقد پورتر

 .)2011(پورتر،  "کرد خواهد آشتی وکارکسب با جامعه دوباره کنند تسهیم آن هايچالش
یت مسئولاز مدل  هامصاحبهمورد بحث در  در این پژوهش براي تعیین سوالات و موضوعات

) استفاده گردید. علت انتخاب این مدل به دلیل تعریف جامع آن و 2005( 3پرینی اجتماعی
اسخگو پ یعنی اجتماعیمسئولیت : ازکه عبارتست مورد بررسی در این مدل بود اتموضوع

1. Scott 
2. Hossain M.J. & etal. 
3. Perini 
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منیت، حداکثر ا هفت موضوع کارایی عملیاتی،که شامل  هابودن شرکت در قبال فعالیت
-یم حفظ محیط زیست، کیفیت و نوآوري، گفتمان آزاد، توسعه مهارت و شهروند مسئول

 ).  1390باشد (طبرسا و همکاران، 

 پژوهش پیشینه
 طور خلاصهمحور اشاره گردیده و بهوان پژوهش در زمینه مدیریت جامعهدر ادامه به چند عن

 شده است. ها اشارهبه نتایج و یافته

 محوريهاي انجام شده با موضوع جامعه. پژوهش1ل جدو
محقق 
 (سال)

 نتیجه پژوهش عنوان پژوهش

اشرف و 
همکاران 

)2020( 

 
از دست دادن مهارت اجتماعی 

 ،سازيدر طلب استعداد؟ مرتب
در ارائه  وريانتخاب و بهره

 یخدمات عموم

تنها در نمودن شهروندان نه ریدرگ يبرا دیبا رمسئولمدی
ها در جهت تحقق برنامه يسازادهیبلکه در پ ،يزیربرنامه

 یارائه بهتر خدمات عموم يکند. برا تیفعال یاهداف عموم
 يوبر گاهدیبر شغل، به د یمبتن هايتیبر جامعه، موقع یمبتن

تا دو هدف را تأمین کند:  دهدیامکان را م نیدولت مدرن ا
 .یو تأمین مؤثر خدمات عموم يتوسعه اقتصاد

 ادوارد
 . آریج
)2019( 

 تیریانداز مدچشم رییتغ
 و در آموزش محورجامعه

 تا هاستمیس يتئور از پرورش:
 جامعه يتوانمندساز

اجتماعی و  هیسرما ها،ستمیس يمربوط به تئور میمفاه
 هجینت نیقرار داده به ا یجامعه را موردبررس يتوانمندساز

 آموزشمحور در جامعه تیریمد یانداز اصلکه چشم رسدیم
 است. رییتغقابل طیپرورش بسته به شرا و

و  ویل
همکاران 

)2019( 

 
 ایدولت  يرهبر يفراسو
ساختار  ی: بررسيمحورجامعه
 یاتیعمل يهاو مدل تیحاکم

 يهادهکده يبازساز يبرا
 نیاز سکنه در چ یخال

 میبه دو دسته تقسرا ها دهکده نیا ي،بازساز يهابرنامه
 يکه به رهبر )به بالا نییمدل پا( حورممدل جامعه :کنندمی
بالا به  يالگو( دولت ياست و مدل رهبر یمحل گرانیباز
 ژوهشپ نی. اشودیم تیهدا گذاراناستیکه توسط س )نییپا

داده و به نتایج دو مدل ارائه  نیفراتر از ا ،ينظر یچارچوب
  .کندمحور اشاره میمثبت مدل جامعه

 فرگاسون
 و

 همکاران
)2018( 

 
 خدمات یهماهنگ ياجرا

مداخله  ریتأثي، محورجامعه
 محورجامعه

اعتماد به  ،یبرنامه آموزش يماه از اجرا 12پس از گذشت 
 شرفتیحل مسئله، پ يهامحله، استفاده از خدمات و روش

 شیبرنامه منجر به افزا نیا نیچننشان دادند. هم يریچشمگ
 از خدماتاستفاده  بهتر جیو نتا یاجتماعی انسان هیسرما
 .دیگرد
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ل مدن، میشیگال مانند مدد دارد جودي ومتعدهاي مدلنسانی امدیریت منابع زه حودر  
 هايقابلیت غوـبلل دـم، 2یکل وارومد، 1گستل مدم، نرو سخت هاي ل جنبهمدروارد، ها

بینش  هامدلین از ایک  هر .انیرانسانی انجمن منابع اتعالی ل مدو فیلیپس ل مد، نسانیامنابع 
 .کنندمییفا انسانی امدیریت منابع از ما درك  دری ـش مهمـنقدهند و میئه ي اراشمندارز

تعالی ل مداز  ها و کدهاي مصاحبه،در این پژوهش، در طراحی مدل مفهومی و تحلیل داده
 وت ـسا "نتایج"و  "توانمندسازها"بخش دو  که دارايان یرانسانی انجمن مدیریت منابع ا

 ،هاتوانمندساز .است استفاده شدهباشد، میر یرمعیاز 28ر و معیا 9اراي درمجموع د
بر نتایج منابع دهند و ار میقرده و موردحمایت کر چهریکپان را مازنسانی ساامنابع هاي حوزه

ست که کمک ي ارگیدیک چرخه یال داراي ین مدا .گذارندمیتأثیر ن مازنتایج ساو نسانی ا
 .یابندد نتایج بهبو بهبودیافته و درنتیجهها کند توانمندسازمی

 پژوهشروش 
ي تژاسترا کیفی، و مبتنی بر مطالعاتدي بررکات مطالعاع نوف از هدنظر  ازهش وین پژا

ن تحلیل مضمو .است 3یا تم نموـل مضـتحلیو روش مورداستفاده،  کتشافیع اوـناز نظر ردمو
تمرکز ن مکااکه داده یک مجموعه  درمعانی ي اـلگوهاتحلیل و شناسایی اي ست براشی رو

 ). 2006(براون و کلارك،  کندمیهم ارـمختلف فهاي شیوهبه ها را دادهمحقق بر 
) آن را توسعه 2001( 4استرلینگ-در این پژوهش از روش شبکه مضامین که آتراید 

 و شبکه مضامین، بر اساس روندي مشخص، مضامین پایه (کدها ند، استفاده شده است.اداده
آمده از ترکیب و تلخیص دستدهنده (مضامین بهنکات کلیدي متن)، مضامین سازمان

مثابه کل) مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به
هاي شبکه تارنما، رسم و مضامین صورت نقشهکند؛ سپس این مضامین بهمند میرا نظام

ري د (عابدي جعفشوها نشان داده مین سه سطح همراه با روابط میان آنبرجسته هر یک از ای
 .)1390و همکاران، 

1. Guest 
2. Warwick 
3. Themathic analysis 
4. Attride-Stirling 
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ده تفاـسن اتحلیل مضمواي منابعی هستند که برن اـهم در ابتداهش وین پژري اماآجامعه  
طالعاتی ا هايي پایگاهجستجواز پس  .دهدفمند بوصورت بهز ـنیگیري ه نمونهوـنحو دند ـش

در ینکه امنبع علیرغم  44اد ین تعداز امقاله شناسایی شدند که ب و کتااز م عامنبع  136
ما اشتند دابررا در  محوريجامعههاي از کلیدواژهیکی ي دـکلین اـگواژا ـیه چکیدان، عنو

ي کدهاوي منبع حا 92درمجموع  .نددهش بووین پژاف ادـهت و االاؤـفاقد کد مرتبط با س
 .شوندب میهش محسووین پژاول انمونه منتخب بخش ن اـهمد ادـن تعـیاند که دمرتبط بو

مصاحبه انجام  هاي دولتیسازمان مدیراناز نفر  10 ، باشدهاستخراججهت تکمیل کدهاي 
 د.بهره گرفته ش شد و جهت تأیید مضامین موردنظر از نظر پنج تن از اساتید دانشگاه

تخاب افرادي انو  هدف است برکنندگان در پژوهش حاضر مبتنی نوع انتخاب مشارکت 
نظر براي هاي موردیژگیو. موردنظر دارند موضوع اطلاعات لازم را در مورد ند کهشد

 داشتن ،حوزه مدیریت منابع انسانی درت مرتبط لاداشتن تحصی کنندگانمشارکتانتخاب 
هاي اهدگو دی در زمینه منابع انسانی سابقه پژوهشیو هاي دولتی در سازمان مدیریتیپست 

  مدیریت دولتی ملاك انتخاب براي انجام مصاحبه بود.
ها صورت گرفت و بر اساس آن يبردارادداشتی هاهمصاحب هیکلپژوهش در  نیدر ا 

 یکیند، اشده انجام تحلیل مضمونکه با  ییهاپژوهش یابیارزش يابر .شد انجام هايکدگذار
کننده نعکسم ق،یتحق يهاافتهیچه حد  که تا یعنی تیاست. مقبول تیمقبول اریها معاز روش
موردمطالعه موثق و  دهیمحقق و خواننـده در خصوص پد کنندگان،مشارکت تجارب
شده شاخص مطرح 10 از،  2در جدول شماره . )1990، نیاستراوس و کورب( است ریباورپذ

 .است بیان گردیدهشاخص  8 ت،یمقبول يارهایعنوان معبه
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 پژوهش اعتبارسنجی ي مقبولیت جهت. معیارها2جدول 
 توضیحات معیار

 تناسب
که در هاي دولتی ناز سازما اند. افراديصورت هدفمند انتخاب شدهافراد براي مصاحبه به

 .اندرا داشتهلازم خصوص فرایند پژوهش، تجربه و آگاهی 

کاربردي 
 اهبودن یافته

محور در جامعه انسانی سرمایه هاي تحقیق حاضر در جهت طراحی الگوي مدیریتیافته
 .شده استانجام مدل بومی در این حوزه  ارائهو کمک به  هاي دولتیسازمان

 منطق
 و تجربه مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی يتگریجهت تحقق این معیار، در فرایند روا

و توالی  ش شده است تا روایت مدنظر از آهنگ منظم و یکپارچهاتل توجه به امور جامعه
 .مناسبی برخوردار باشد

 عمق
ور طهاي تحقیق در فرایند روایت نظریه پدیدارشده بهشده است تا یافته تلاشدر این پژوهش 

 .ها و ابعاد ارائه شوندبه مشخصه توجه مفصّل، همراه با جزئیات و با

 انحراف

اشد؛ نظر نبدموضوع مور هاي پژوهش، مواردي همسو بادر این رابطه باید گفت که اگر بین داده
به  توجه دهند. در این پژوهش سعی شده است باها قرار میها را در طیف دیگر مشخصهآن

 .هاي مرتبط با موضوع به نحو مطلوبی استفاده شوداز داده ،حساسیت نظري

 بداعت
را نشان نوآوري پژوهش  محوري سرمایه انسانیبحث جامعهویژه هاي این پژوهش بهیافته

 هاي دولتی است.سازمانناسب براي مالگویی  چراکه به دنبال ارائه دهد،یم

 حساسیت
هاي آن حساس کنندگان و یافتهدر این پژوهش محقق، نسبت به موضوع پژوهش، مشارکت

 .شود کاملتوجه آن بر آن بوده است که به جزئیات  تلاشبوده و 
استناد به 
 هایادنوشت

ها ینشتمامی مباحث، نظرات، ب ستتوانها نمیفرایند تحلیل یافته گر دردلیل اینکه پژوهش به
 .استفاده نمودها ها را به خاطر آورد، از یادنوشتو گفته

 2ورفنئونددي نهاـپیش هايشاز روکه یکی  1هولستیاز روش پایایی  بیشتر سیربراي بر  
 و دشومیم نجااتبه مراري دو کدگذروش، ین در ا .یددگرده ستفاا نیز باشدمی )2002(

 :ستا به شرح ذیلل آن فرمو

 

 PAO  ضریب پایایین یا هما شدهمشاهدهفق اصد تودربه معنی ،M در دو فق اتواد تعد
ي دهاـکاد دـتع n2اول و ه ـمرحلدر  شدهاستخراجي دهاـکاد تعد n1اري، مرحله کدگذ

ک ـا یـفر تـین صـب شده مشاهدهفق اصد توار درمقد .باشددوم میمرحله در  شدهاستخراج

1. Holsti 
2. Neuendorf 

                                                           



 1401 بهار|  103شماره |  31 سال| بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 18
 

ده از ستفاابا و در مرحله دوم  ستیصورت داري بهکدگذا بتداین تحقیق در ا .ستامتغیر 
د ـحوا 480اول ه ـمرتبدر  شدهاستخراجي دهاـکاد تعد .شدم نجاا MAXQDAار زـفامرـن

 434اري مرحله کدگذدر دو فق اموي کدهاع همچنین مجمو .دحد بووا 446دوم مرتبه و در 
به دست   %93ضریب پایایی ار دـمقق، وـفل وـفرمدر یر داـن مقـیار دادن ارـکه با ق واحد بود

  .ستاایج ـنتبالاي ایی ـپای دهندهن که نشا آمد
زم روي الحات لابازنگري قرار گرفت و اص ها چندین بار مورددر فرایند پژوهش، کدگذاري 

ارائه شده،  )1994( توسط جیسیک کهگرایی تاین بر اساس روش کثر بر وهلاآن انجام شد. ع
اده از چند استفبه معنی گر استفاده کردیم که گرایی در پژوهشدر این پژوهش از روش کثرت

ر از توسط سه نف تحلیل مضامین . بدین منظور پارادایماستگر یا ارزیاب در پژوهش پژوهش
 . ه شدگرفتکار تدوین مدل به ها دردانشجویان دکتري موردبررسی قرار گرفت و نظرات آن

  هایافته
ه وـنحره اـبدرا ـدند تـشار داده رـدیگر قـیکر اـمشابه کني کدهااري، کدگذن پایااز پس 

ین مرحله ر اد .دشوگیري تصمیممختلف جهت تشکیل مضامین پایه ي تلفیق کدهاو ترکیب 
نهایی بندي درنهایت جمعبینی شدند تا زباو ب ـمرتر اـدین بـدها چنـکو ه ـامین پایـمض

مناسب م ناه و شناسایی شدتر طور دقیقبهپایه ن موـر مضـت هـماهیي بعدم گادر  .حاصل شد
االتر ـمضامین سطح ب، مضامین پایه گذاريامنو شناسایی از پس  .شدندب نتخاامضامین اي بر
جه وصلی که امضامین ا بتدر، ابدین منظو .ایی شدندـشناسدهنده سازمانامین ـی مضـیعن

یک شده و ترکیبهم  ند بادبوص خاع ک موضوـیل وـا حـته یـشداهم  بادي یااك زشترا
شده و بنديدستهنیز دهنده سازمانامین ـپس مضـس. نددادشکل دهنده را ن سازمانمضمو

 20، پایهن مضمو 161شناسایی ن ایج تحلیل مضموـنت .دـگرفتنار رـقر ـگیاامین فرـل مضـیذ
در جدول شماره بخشی از نتایج کدگذاري  .در بوـگیافرن مضمو 5دهنده و زمانن سامضمو

 .ستابیان گردیده   3
  بیان گردیده است: شدههاي انجاممصاحبه ها واي از نقل قولچکیدهدر ادامه  

بایست بر روي شناسایی و تقویت باورهاي صحیح مشترك باشد. اجماع عمومی می *
ی هم وجود دارند، ولی تأکید بر روي مشترکات است. باورهاي صحیح غیرمشترک

تواند در جهت شناسایی و تقویت باورهاي هاي مشترك میاندیشی و خلق ارزشمثبت
 صحیح مشترك و تضعیف باورهاي ناصحیح به کار گرفته شود.
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. بخشی از نتایج تحلیل مضمون 3جدول   

 مضامین پایه ردیف
مضامین 

 دهندهسازمان
مضامین 

 رفراگی
82C زیستجذب افرادي با نگرش ایجاد احترام به محیط 

استخدام و 
جذب  

 محورجامعه

کارکرد 
سرمایه 
انسانی 
-جامعه
 محور

83C تعیین تعداد نیروي انسانی مبتنی بر پاسخ به نیازهاي شهروندان 
84C شهرونداني هازشغل با نیان تطبیق متقاضیا 
85C کارمندیابی الکترونیک 
86C صورت الکترونیکهاي استخدامی بهرگزاري آزمونب 

87C 
محور در فرایند و شایستهنه اگیرسختي هایهکارگیري روبه

 جذب
88C  شناسی و هوشي شخصیتهاآزمونبرگزاري الکترونیکی 

C89  در مصاحبه یمحیطزیستاستفاده از متخصصان 
90C اسلامیسالاري مبتنی بر فرهنگ ایرانی و شایسته 
91C مشارکت بیشتر زنان در نیروي کار 

 نارشانککنم فرصت انجام کار اشتباه را بدهم و کنند سعی می* افرادي که با من کار می
ایین پ به بالا نگاه تا دهدمی جواب خوب خیلی دوستانه کار محیط .بالاسرشانباشم نه 

 .)واده شهرداري تهرانمعاون ستاد توانمندسازي زنان سرپرست خانفیروزفر: (
 اگر یعنی ندنبین آسیب انسانی لحاظ از ،کنندمی کار من با که هاییآدم تلاشم بر این است *

 چنیناین توانیمنمی انسان مورد در ما چون نشود تخریب ،کرد ایجاد مشکل یا کرد خطا کسی
دیریت معاون توسعه م: کنم (فرامرزیاننمی رها را هاآدم بد موقعیت باشیم و در داشته رفتاري

 .)و منابع وزارت ورزش و جوانان
 دارم اعتقاد بدان بیشترآنچه  و دهممی انجام را دارم به آن اعتقاد و پسندممی که * چیزي 

 دانممی اعتماد خودم براي را مشارکتی رهبري در مؤثر مؤلفه .است مشارکتی رهبري
 اجتماعینواده وزارت تعاون، کار و رفاه فراهانی: رئیس گروه مشاوران امور بانوان و خا(

 .دولت دهم)
 که جلساتی در کنممی سعی کنم.می اختیار تفویض و کنممی اعتمادهمکارانم  به من *

 مکک خیلی دیگران فکر از گرفتن بهره دارم اعتقاد چون ؛کنم مشورت هاآن با داریم
 .زیست)کند (انصاري: مدیرکل دفتر پایشگر سازمان محیطمی
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 .بدهم ترجیح خودم خواست بر را جامعه خودم، خواست توان حد در کردم سعی * من
 سابق لنبینند (کرمانی: مدیرک را جامعه نیازهاي که باشم داشته مدیریتی نداشتم سعی هرگز
 .ایرانیان خارج از کشور) اجتماعیامور 

 آورندیم به وجود، محیطی را مشارکتیاز راه مدیریت  کارکنانبا توانمندسازي رهبران  
سازمانی  اتتحولها شکوفا شود و نیز دستیابی به دو هم استعدا هاهم انسانیت انسان که در آن

رهبران با حمایت کارکنان خود، بستر لازم جهت رشد و . گرددپذیر ها امکانو توسعه هدف
ان زش کارکنهاي درونی براي انگیکنند و در این مسیر از پاداشرا فراهم می هاآنتوسعه 

 گردد:ها بیان میقولکنند. در ادامه بخشی از این نقلاستفاده می
* من براي رشد و توسعه همکارانم بسیار تلاش کردم. حتی از سرایدار که درس خواند و 

شهربانو امانی: همکاري دارم و ایشان را ارتقا دادم (که هنوزم با ایشان ادامه تحصیل داد 
 .)زیست ایراناظت محیطمشاور رئیس سازمان حف

 ودمانختک * توانمند کردن سیستم و انسجام و همراه و همدل بودن تیم کمک به رشد تک
پیدا  تسري در شهراگر توانمندي در ما به وجود بیاید حتمًا  کهیم چون اعتقاد دار کندمی
 .)بانوان شهرداري تهران سابق مدیرکلعطایی: ( کندمی

 م.ائل سازمان را ببینیم و مسائل سازمانی را قربانی نکنیسکنیم ولی م به نیازهاي افراد توجه *
عنوان اصل هست که تیم باید به اهداف سازمان دست پیدا کند ها بهآرمان و اهداف و ارزش

رئیس دهم (صدراعظم نوري: و مسائل و منافع سازمان را به منافع فردي ترجیح می
 .)تهرانزیست شهر تهران، عضو شوراي شهر محیط

هرحال همیشه سعی کردم هاي متخصصی بودند و بهکنند آدمافرادي که با من کار می *
. من فکر استفاده کنم نظر جمعتوانم از مشورت و تصمیم شخصی نگیرم و تا آنجایی که می

کنم وظیفه من فقط این نیست که هدف سازمانی را تأمین کنم وظیفه من رشد آن فردي می
 هایی را در اختیارش بگذارم و هدفکند نیز هست و اینکه فرصتا من کار میآید و بکه می

 .)مدیره شرکت بازآفرینی شهري ایرانعضو هیئتعرفانیان: بگیرم ( جامعه را نیز در نظر
 به و کنم شریک و سهیم کار آن در افراد را آن که است این دادن پاداش روش من در* 

 تهیه را ديمستن یا را کردند کار این فلانی خانم یا آقا هک گویممی دستگاه مقام بالاترین
 .(فرامرزیان)کنم ذکر می را افراد نام و کنممی
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 گیريو نتیجهبحث 
 ءدر زمینه جذب و نگهداشت، توسعه و ارتقاکارآمدي منظور ها بهبسیاري از سازمان

ند. اهبع انسانی روي آوردالمللی مناهاي بینگیري از مدلوري نیروي انسانی به بهرهبهره
یجاد ما ا وکارهاي ایرانی و شرایط حاکم بر کسببراي سازمان موردبحثهاي که مدلازآنجا

ه برخی . ازجملهستندهاي ایرانی ناتوان ند، از پاسخگویی به بخشی از نیازهاي سازمانانشده
سازگاري با فرهنگ م، عداجتماعیتوان به مغایرت با قوانین کار و امور از این موارد می

 . نمود اشارهسازي هاي مناسب جهت پیادهایرانی، عدم وجود زیرسیستم
 نیازهاپیش .ستا پیامدو  گرها، محتواموانع و تسهیل، نیازهاپیش بعد پنجدي داراي پیشنهال مد 

ت تباطاو ارفرهنگ ي، هبرها، رن، زیرساختمازسا نوع استراتژيه ـبده و وـباي د زمینهاـبعاشامل 
امینی گرها مضمحوري اشاره داشته و تسهیلموانع به مشکلات موجود بر سر راه جامعه .ره داردشاا

د. محوري خواهد شسازي و جانمایی بهتر فرهنگ جامعهها منجر به ظرفیتهستند که وجود آن
و  هابایست شاخصکه در تمام فرایند می ره داردشاا ي منابع انسانیهادکرره کاـبا محتو

شامل  پیامدها .هاي اجتماعی مورد توجه مدیران و متخصصان حوزه منابع انسانی قرار گیردارزش
نسانی امنابع ي هادکررکا رـبتنها ل نهدـماي د زمینهاـبعا .تـسا فراسازمانیو سازمانی  پیامدهاي

نسانی امنابع ي هادرکرکاو  نیازهاپیشتحت تأثیر  نیز لنتایج مد .گذارندمیبلکه بر نتایج هم تأثیر 
ها توانمندسازنقش ل در مد ايزمینهد بعا، ا1در شکل شماره  ديپیشنهاي لگواطبق . ار داردقر

  .آورندبه عمل مینسانی پشتیبانی امنابع ي هادکررکاده و از رـعمل ک
انی ـنسامنابع ي یندهاآفرت و تصمیما، جهت حرکتکننده ن تعیینمازسا نوع استراتژي 
ن مازسااف دـهاز و انداچشم، یتربیانیه مأمودر باید  شهروندانبه  رسانیخدمته ارائ .ستا

د ـمر هم بر تعهاین ا .درك کنند وضوحبهسازمان آن را ن کنارکه کاريبطو نشان داده شود،
ضمن  ؛گذاردمیتأثیر ها ش آننگیزاهم بر ن و مازیت سارمأمواف و هدانسبت به ن اـکنرکا

نسانی با امنابع ي یندهاآفري و تژاستراف، اهدزي اهمسوسااي برمرجع ط اـه نقـینکا
ا و فدرا منافع جامعه تواند ن نمیمازین ساابر وه عال .کندمیهم افررا ن مازاـسگیري جهت

 یکی )2018( توماس وریلاماگونه که ویهمان .دبگیره یددناد را جتماعی خوهاي امسئولیت
ق جامعه دفاع از حقو را محورجامعه یعیمنابع طب تیریدم يجنبش بر رو راتیتأث نیتراز مهم

 د.گیرهاي تودرتو درنظر میو ایجاد سازماندولت  ماتیتصم یدر برابر برخ
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 ت واـمکاناا ـماند ـباشردار وـاالیی برخـضایت بو رنایی اتوه، نگیزن از اکنارگر کااحتی  
هند انخوی بهتر به شهروندان رسانبه خدمتدر قا ،شته باشداندد جوومناسب هاي زیرساخت

 محوري جهت ارائه خدمات بهترجامعهمرتبط با هاي د زیرساختجوو . به همین دلیلدبو
ت تباطاارغیرمستقیم با تسهیل صورت بههم و مستقیم طور بههم ها زیرساخت .ستا وريرـض
 وريفنا د.خواهند بو ارتأثیرگذ شهروندانن و کنارضایت کارنش بر دامدیریت ي یندهاآفرو 

و ریع ـی سـسترسن داـمکا به شهروندان و همچنینباکیفیت ت ه خدماـئن ارامکاات طالعاا
ن مازمختلف ساهاي بخشبین ت تباطاارینکه اضمن  نمودههم افرن را مازبه سا افرادن اـسآ

رسانی، حس تعهد و و با شفافیت در اطلاع کندمیتسهیل  نیزرا نش دامدیریت ي یندهاآفرو 
  .آورداد را بوجود میاعتم

اندکی وجود دارد، مراتب و تمرکز محور که سلسلهجامعههاي با رویکرد در سازمان 
این یرد که گرویکرد ترکیبی از پایین به بالا، بیشتر و از بالا به پایین، کمتر مدنظر قرار می

 گرانیباز يبرکه به ره )2019و همکاران ( ویمحور لجامعهمدل  بامضمون در مدل پیشنهادي 
 انطباق نظري خواهد داشت. ،ی استمحل

مهمترین موضوع مورد بررسی در مدل، سبک رهبري و حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد  
 که اگر مدیران سازمانچرا پذیري است؛محوري و توجه به بعد مسئولیتجامعهاز رویکرد 

پذیري کاس مسئولیتانعاهمیت موضوع را درك نکرده و حمایت خود را دریغ کنند، 
و در فرایندهاي مدیریت منابع  هاها و رویهشیمانداز، خطدر مأموریت و چشم اجتماعی

) در ارائه طراحی 1399نژاد و همکاران (انسانی اتفاق نخواهد افتاد که با مدل پیشنهادي باقري
محور عهامجمدیریت ارتباط دارد. تغییر مسیر به سمت رویکرد  اجتماعیالگوي مسئولیت 

 نیاز به تغییراتی در طرز فکر مدیریت عالی و کارکنان سازمان دارد. 
هاي لازم جهت انجام آن و در این مدل ارزش هر یک از وظایف شغلی بر اساس نهاده  

 گردد. ارزش شغل نیز بر اساس برآیند ارزش کلیه وظایف آن تعیین می
 رگونهه دورازبه و ساخته مشخص شفاف ارزش وظایف شغلی را یصورت بهاز سوي دیگر  

 و غلش هر ارزش تعیین از پس .نمایدمی بنديطبقه و ارزشیابی را مشاغل سلیقه، یا و ابهام
 یزان تمرکز،م نظیر پارامترهایی اساس بر نیز سازمانی هايرده آن، تبعبه شغلی گروه استخراج

 . گرددمی طراحی انسانی منابع ختارسا و شده نییتع ...کنندگی و اقدام گیري،تصمیم پیچیدگی،
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محور. الگوي مدیریت سرمایه انسانی جامعه1شکل 

 

نیازها:پیش  
-یت الزامات زیستمحور، مقررات وضع شده از سوي دولت در جهت رعاانداز جامعهاستراتژي سازمان: بیانیه چشم

ها: ساختار (رسمیت، سلسله مراتب و تمرکز کم، رویکرد ختمحیطی و هماهنگی و همراستایی بین سازمانی؛ زیرسا
گیري از فناوري رهرسانی و شفافیت بیشتر با بهترکیبی از پایین به بالا، بیشتر و از بالا به پایین، کمتر) فناوري (اطلاع

محور (رفتار خادمانه و متعهدانه نسبت به ه خدمات میز الکترونیکی)؛ رهبري: جامعهزیست، ارائسازگار با محیط
گوي سالم، ایجاد حس وزیست) و کارمندمدار (گفتاجتماعی و محیطهاي ارزشهبر به رعملی  شهروندان، التزام

هاي اسلامی، خدا و ارزش یخالقل اصوابه ي پایبندها در امور) ؛ فرهنگ: اعتماد و ارزش براي کارکنان و مشارکت آن
زیست؛ ارتباطات: سازمانی(چرخش شغلی و انجام را ناظر بر اعمال خود دانستن، احترام به طبیعت و حفظ محیط

 رسانی مناسب)کارهاي تیمی) ارتباط با شهروندان (شنیدن صداي شهروندان، شفافیت و اطلاع
 

محور:کارکردهاي مدیریت سرمایه انسانی جامعه  
 شرح شغل جامعهمحور

، تناسب شغل و استعداد  سبز هايشرح شغل نگارش  
 تأمین و استخدام جامعهمحور

 کارمندیابی الکترونیک، شایسته سالاري، برابري جنسیتی
 آموزش و توسعه جامعهمحور

بهتر یرسانخدمت يدر راستا یمستمر آموزش يهاکار و دوره نیسبز ح يهاآموزش  
 مدیریت عملکرد جامعهمحور

 وارد کردن معیارهاي اجتماعی و زیستمحیطی در ارزیابی عملکرد و مرور دوره اي آن
 جبران خدمات و نگهداشت جامعهمحور

و شفافیت و عدالت در پرداخت، ارائه خدمات رفاهی مطلوب، انجام شایستگی  بر مبتنی ختداپر
 مصاحبههاي خروج

 

 موانع:
گیري استراتژیک  وجود یک جهتعدم

حمایت مدیران ارشد، باور اسی، عدماس
محوري مدیر منابع انسانی،سازمان  

باورهاي مشترك غیرصحیح بین افراد و  
احساس بی تفاوتی نسبت به جامعه

 

گرها:تسهیل  
 
مدیران حمایتگر، مشارکت بیشتر افراد و 

-جوامع محلی، شهروندان متعهد، مسئولیت

 پذیر و پاسخگو 
 

-اد تحولات فرایندي (بازتعریف ارزش ارائه خدمت)، پاسخگویی چندجانبه، کاهش هزینهپیامدهاي سازمانی: ایج

 هاي مشترك، خلق تصویر مطلوب اجتماعی از سازمانهاي کنترل، رفتارهاي شهروندي سازمانی، ایجاد ارزش
، رضایت عهحاکم بر جامي هاشارزبه  پیامدهاي فراسازمانی: رفاه جامعه، رفتارهاي شهروندي اجتماعی، تعهد

 هاي محلی زیست، نقش فعال سازمانآفرینی هماهنگ با حفظ محیطبیشتر شهروندان، ثروت

بازخور



 1401 بهار|  103شماره |  31 سال| بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 24
 

اي ههاي مورد نیاز جهت تصدي هر شغل در این مدل در دو گروه شایستگیشایستگی 
ن جذب و هاي مذکور در زماگردد. شایستگیبندي میدسته هاي اکتسابیذاتی و شایستگی

وزرسانی رته و بر اساس تغییرات فرآیندها و مشاغل سازمان بهارتقا موردبررسی قرار گرف
نقش ) نام برد که 1389توان از الگوي ارائه شده توسط رشیدپور (ین رابطه میادر شود. می
 يرو رهب تینظارت و کنترل و هدا ،یتأمین منابع انسان ،یدهسازمان ،يزیردر برنامه یمهم
 شود.پژوهش مرتبط می د و به ایندار داریپاتوسعه  ندیفرا

ها در بهبود مبتنی بر مهارت بوده و اثربخشی آموزش مدلرویکرد آموزشی در این  
 ، علاوه بر ارتقاءمحورجامعهانسانی  سرمایهسازي مدل عملکرد کاملاً محسوس است. پیاده

 سازي سیستم مدیریت عملکرد کارآمد، برقراري عدالت وها با پیادهوري در سازمانبهره
هاي گزینی و هدفمند نمودن آموزشانصاف در جبران خدمات، فراهم نمودن بستر شایسته

 دتم طول کاهش کارکنان، خروج نرخ قادر است باعث کاهشاثربخشی  ءسازمانی و ارتقا
 گردد.وري سازمانی وري نیروي انسانی و بهرهافزایش بهرهدرنتیجه ش و گزین

) و 2010( 2گوییر)، گاراوان و مک2018همکاران ( و 1این مطلب با مطالعه خوزه لوییس 
) همپوشانی دارد. در این صورت، کارکنان در کنار نقشی که 2018فرگاسون و همکاران (

 عنوان شهروندانیي بهترنقش مهم کنند به همراه افراد دیگر در جامعه،در سازمان ایفا می
عکاس نتغییر خواهد بود. اود قابلجو خواهند داشت که بنا به اقتضا و شرایط موجمشارکت

 مرتبط است. )2019( . آریادوارد جمحور با پژوهش جامعهمدیریت  رویکردین ویژگی در ا
وي انتظارات بر اساس اهداف سازمان و نقش ر ریزي عملکرد و توافق بردر این مدل برنامه

ر ت مستمر بمدون پایش و نظار يهاسمیمکانهر شغل در تحقق آن صورت پذیرفته و با 
هاي عملکردي دقیق بر مبناي وظایف شغلی، اهداف واحدي شود. شاخصعملکرد انجام می

د گردد. عملکرهاي سازمان تعیین میهاي رفتار شهروند سازمانی به تناسب ردهو شاخص
ها مشخص شده و بر مبناي تغییرات فرآیندها و اهداف براي هر یک از این رده قبولقابل

یزشی، هاي انگهاي بهبود در زمینهعملکرد پروژه ءمنظور ارتقاچنین بهگردد. همبازنگري می
ا پژوهش ب که شودسازي میهاي کارکنان تعریف و پیادهآموزشی و ارتقا و توسعه توانمندي

1. José-Luis 
2. Garavan and McGuire 
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اي ه) که به بررسی ایجاد فرهنگ ارزیابی و جانمایی آن در سازمان2018جانزن و همکاران (
   .ازند مرتبط استپردمحور میجامعه

ها را در پرداخت حقوق این مدل کلیه الزامات قانونی سازمان نحوه تعیین مزد و مزایا در  
 تخداپرزد. سامیبرآورده  را هاي مبتنی بر عملکردچنین پاداش و پرداختو دستمزد و هم

هاي جبران خدمات توسعه طرحو شفافیت و عدالت در پرداخت و شایستگی  بر مبتنی
 ) در ارتباط است. 2010( بکر و همکارانکه با مطالعه  لندمدتب
محوري و آثار مثبت توجه به از پیامدهاي سازمانی و فراسازمانی رویکرد جامعه 

توان به افزایش مشروعیت سازمان اشاره کرد که پذیري کارکنان و شهروندان، میمسئولیت
سازمان را وجه غالب جلب توجه افکار  ) که نشان دادن وجهه اخلاقی2001با نظریه باکلی (

داند، مرتبط دانست. تولید ثروت و بهبود مزیت رقابتی از پیامدهاي دیگر است عمومی می
) همپوشانی دارد. همچنین تعهد و 2005) و کی و پاپکین (2004که با نظریه دیوید فردآر (

) 2003ادریس و لئو ( گردد که با نظرهاي کنترل میپذیري منجر به کاهش هزینهمسئولیت
رمایه سبنابراین بر اساس آنچه بیان شد مدل در مورد ترویج خودکنترلی در ارتباط است. 

 .گردیدترسیم  1در شکل  یدیاگرام صورتبه  محورجامعهانسانی 

 پژوهش هايمحدودیتپیشنهادات و 
دن بو وددـلیل محدبه هاي دولتی انجام شده و ممکن است این پژوهش در سطح سازمان

هاي مؤلفهد یا ـل نباشـهش کاموین پژدي اپیشنهال مدد بعااز اخی بر مورداستفادهمنابع 
برخی  ذکرشدهدلیل گستردگی مباحث  به و نداهشناسایی نشدز هم باشند که هنوي یگرد

ع هاي آتی، در فرایند مدیریت منابگردد در پژوهشباشد. پیشنهاد می افتاده قلم ازمضامین 
 طور ویژه به هر یک از کارکردها پرداخته شود. هانسانی ب

ناخته شتوانند با توجه به شناخت بسترهاي حمایتی و موانع هاي متولی میزمانچنین ساهم 
برطرف  و پذیريآموزش و بهبود مسئولیتدر مدل ارائـه شده، بسترهاي مناسبی براي  شده

اي ههـا بـه سازمانقـوانین و بخـشنامـهدر قالـب  محوريجامعهموجود بر سر راه کردن موانع 
 .ابلاغ کنند زیرمجموعه

 
 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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