مقاالت

تحلیلنظاممنددادههایمنابعانسانی

رویکردی نوین در آسیبشناسی ،پیشبینی روندها و تصمیمسازی مبتنی بر دادهها
سعید پاکدل | مشاور معاونت سرمایه انسانی ،سازمان اداری و استخدامی کشور
سید سبحان لواسانی | رئیس پژوهشهای منابع انسانی ،شرکت ملی گاز

چکیده :امروزه با پیشرفت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و همچنین گرایش به سمت دیجیتالسازی فعالیتهای منابع انسانی
در سازمانها ،حجم دادههای تولیدشده توسط کاربران و منابع انسانی بسیار افزایش پیدا کرده است .از سوی دیگر موضوع
تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و دادهها ،آسیبشناسی و پیشبینی موضوعات منابع انسانی از طریق رویکرد دادهمحور ،مورد توجه
شرکتها و سازمانهای پیشرو قرار گرفته است .بسیاری از هدفگذاریها ،تصمیمات و پیشبینیهایی که در حوزه منابع انسانی
در نظام اداری کشور انجام میشود به دلیل شواهدمحور و دادهمحور نبودن آن ،منجر به کسب نتایج عملکردی و سازمانی
نامطلوب و اتالف منابع شده است .رویکرد نظاممند تحلیل دادههای منابع انسانی ،روشی برای تصمیمگیری و پیشبینی مسائل
منابع انسانی مبتنی بر دادهها و روشهای تحلیل کمی است و با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات ،اثربخشی تصمیمات
را افزایش داده و رویکرد مشارکت راهبردی کسب و کار در دستگاههای اجرایی و سازمانها را جاری میکند .در این مقاله
ضرورت و اهمیت موضوع و همچنین مفهوم و چگونگی استقرار تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی تشریح شده است.
کلمات کلیدی :تحلیل دادههای منابع انسانی ،منابع انسانی دادهمحور ،کالنداده ،تصمیمگیری شواهدمحور ،هوش تجاری

مقدمه

کارکنان بهطور کافی و موثر استفاده اثربخش نمیکند .این موضوع

امروزه با ظهور و توسعه انواع فناور یهای مرتبط با تولید و

در سازمانهای دولتی و خصوصی کشور نیز مشاهده میشود

به اشتراکگذاری داده و اطالعات ،پتانسیل بهرهگیری از بینشی

و مدیران و تصمیمسازان بهجای استفاده نظا ممند از داد هها و

اثربخش برای ارتقاء فرایند تصمیمسازی ،آسیبشناسی و

شواهد برای مواجهه با سواالت منابع انسانی ،از قضاوتها و

پیشبینی روندهای آینده نزد سازما نهایی که برای استفاده

کارشناسیهای فردی و تجربی استفاده میکنند و نقش دادهها

هوشمندانه از این دادهها برنامهریزی میکنند ،وجود دارد .در

و شواهد در پاسخ به سواالت کمرنگ است .در این مقاله تالش

همین راستا ،سازمانهای پیشرو که به اهمیت راهبردی سرمایه

شده است با استفاده از رویکرد نوین منابع انسانی شواهدمحور و

انسانی خود باور دارند ،تحلیل اطالعات و دادههای مربوط به

تحلیل دادهها ،به چالشها و مسائل حوزه منابع انسانی در سطوح

منابع انسانی را به منزله یکی از مهمترین اهداف مدیریتی در

مختلف پاسخ داده شود .تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی

فرآیندهای برنامهریزی نیروی انسانی و تصمیمسازی مورد توجه

رو یکردی برای اثربخشسازی تصمیمات و آسیبشناسی

قرار میدهند .بیش از بیست سال از ظهور مفهوم تحلیل نظاممند

واقعیتر و پیشبینی کمی آینده منابع انسانی در سازمانها است.

دادههای منابع انسانی در ادبیات مدیریت میگذرد و کماکان این
مفهوم بهعنوان بخشی نوظهور از حوزه مدیریت منابع انسانی

ضرورت و اهمیت

تلقی میشود .در عرصه سازمانی نیز ،شواهد بسیاری وجود دارد

مدیریت منابع انسانی در مقایسه با دیگر بخشهای یک

که نشان میدهد حوزه توسعه منابع انسانی مانند سایر حرفههای

سازمان ،همواره برای اتخاذ تصمیمات شهودی  ،مورد انتقاد

حسابداری و مالی و امور فنی ،از اطالعات و دادههای مرتبط با

قرار گرفته است؛ بنابراین نیاز به انجام تالشی هماهنگ برای
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

سرمایهگذاری در قابلیتهای تحلیل نظا ممند داد ههای منابع

از نتایج چنین رویکردی الزم است .سازما نها و شرکتهای

انسانی و استقرار فرایندهای تصمیمگیری شواهدمحور احساس

پیشرو بهطور مستمر ،سرمایهگذاریهای وسیع و گستردهای در

میشود .اگرچه در چند دهه اخیر ،بسیاری از سازما نها با

توسعه مهارتهای تحلیلی خبرگان حوزه منابع انسانی خود و در

استفاده از رویکردهای نوینی مانند سیستم اطالعات مدیریت

راستای بهکارگیری رویکرد تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی

منابع انسانی ،2دادههای با ارزشی از نیروی انسانی خود تولید و

در تصمیمگیری سازمانی میکنند .امروزه چنین سازمانهایی،

نگهداری نمودهاند اما واقعیت این است که چنین سازمانهایی

چشمانداز جدید حرفهای خود را بر مبنای سه مفهوم استراتژیک

در استفاده هوشمندانه و اثربخش از این اطالعات در راستای

بنا نمود هاند .این مفاهیم کلیدی که در خط مشی حرفهای

حل مسائل مربوط به منابع انسانی مانند پیشبینی رفتار کارکنان،

سازمان تعریف شده است عبارتاند از حرکت سازمان به سمت

کاهش ریسکهای فرایندی ،افزایش بهرهوری و عملکرد نیروی

تصمیمگیری مبتنی بر شواهد (داده) ،اصول و نتیجهمحور بودن.

انسانی و پیشبینی خروج استعدادها دچار مشکل هستند .وجود

از نگاهی دیگر ،تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی بخش

چالشهایی مانند افزایش هزینههای نیروی انسانی ،بیعدالتی و

مهمی از سیاست سازمانها را افزایش شفافیت در اقدامات مربوط

عدم شایستهساالری ،ناکارآمدی و اثربخشی برنامههای آموزشی

به منابع انسانی تشکیل میدهد .سازما نها با استفاده از این

و توسعهای ،استخدامهای بیکیفیت و نامناسب ،کاهش اشتیاق

رویکرد میتوانند نحوه خلق ارزش توسط اقدامات و کارکردهای

شغلی کارکنان و از دست دادن ناخواسته نخبگان ،تنها تعدادی از

منابع انسانی خود را به مدیران ارشد و ذینفعان گزارش و ارائه دهند.

شواهد مرتبط با این ادعا هستند.

اطالعات و شواهد منتشرشده توسط سازمانها بر اساس رویکرد

امروزه ،رشد روزافزون اقدامات و تصمیمات مبتنی بر شواهد،3

تحلیل دادهها میتواند نگرانی سرمایهگذاران ،ذینفعان و مسئولین

ش در شرکتهای معتبر
گام مثبتی در مسیر اتخاذ تصمیمات اثربخ 

را در بخش دولتی و غیردولتی در سرمایهگذاریهای آتی سازمان

و مؤسسات خدمات منابع انسانی تلقی میشود .در تصمیمگیری

در جذب و استخدام ،ارتقاء و آموزش و توسعه مرتفع کند.

مبتنی بر شواهد از چهار منبع برای تحلیل مسائل و اتخاذ تصمیم
استفاده میشود که عبارتاند از :دادهها ،قضاوت حرفهای ،دیدگاه

پرسشگری اساس تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی

ذینفعان و بینش علمی؛ بنابراین در سازمانهایی که به دنبال توسعه

پرسشهای کلیدی و بسیار مهمی در حوزه منابع انسانی

اقدامات مبتنی بر شواهد هستند ،توانایی استفاده موثر از دادههای

سازمانها برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی ازیکطرف

مربوط به منابع انسانی بسیار حیاتی است و مهمتر از آن؛ ایجاد،

و برای مدیران ارشد و تصمیمگیر و حتی برای ذینفعان از طرف

استقرار و توسعه رویکردی است که بتواند از سایر منابع موجود

دیگر مطرح است که نحوه پاسخگویی و ارائه راهکارهای مناسب

برای دسترسی به شواهد و ایجاد بینش حل چالشهای سازمانی،

میتواند اثرات منفی و مثبت بر کارایی منابع انسانی و نتایج

کاهش ریسکهای محتمل و فرصتهای این حوزه استفاده کند.

سازمانی داشته باشد .در روشهای کیفی و ذهنی ،معموال مدیران

گزارشهای منتشرشده توسط سازما نهای ارائهدهنده

و کارشناسان و عوامل ذینفع با نگاه تجربی و ذهنی تالش میکنند

خدمات علمی و حرفهای در حوزه منابع انسانی مانند موسسه

با استفاده از تجربیات و روندهای گذشته و بررسی کارشناسی،

سلطنتی توسعه منابع انسانی انگلستان  4حاکی از آن است که

مسئله را تحلیل نموده و پاسخهای کیفی و اقناعی ارائه دهند.

مهارتهای تخصصی مدیران و کارشناتسان منابع انسانی و

در روشهای کمی و مبتنی بر فناوری اطالعات و با دسترسی به

همچنین اعتقاد و باور آنها در بهکارگیری تحلیل نظاممند دادهها

دادههای متنوع در پایگاهها و شبکههای اجتماعی ،از ابزارهای

اندک است؛ بنابراین ایجاد بسترسازی و فرهنگ مناسب و توسعه

نو ینی مانند هوش مصنوعی ،هوش کسب و کار و داد هکاوی،

مهارتهای متخصصین منابع انسانی برای استقرار و بهرهگیری

الگوسازی و مصورسازی دادهها استفاده میشود و پیشرفتهای
بهار 1400
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زیادی برای پاسخ به سواالت کلیدی منابع انسانی ایجاد شده
است.
تحلیل نظا ممند داد ههای منابع انسانی ،قضاوت شخصی

عملکرد فردی و سازمانی دارد؟
7.7دالیل و میزان ترک خدمت کارکنان سازمان در سالهای آتی
چگونه خواهد بود؟

مدیران را به حداقل رسانده و تنها ذهن و نگاه پرسشگرانه آنان است

8.8چرا استعدادها جذب سازمان نمیشوند؟

که سعی دارد چالشها ،مسائل و موضوعات کلیدی کسب و کار

9.9کدام روش استخدام (پاره وقت /تمام وقت) برای سازمان و

در حوزه منابع انسانی را شناسایی کرده و برای رسیدن به تصمیم

با چه ترکیبی مناسب است؟

کارآمد و شواهدمحور ،علل مسائل را از دادهها و اطالعات موجود

1010با توجه به ماهیت وظایف مشاغل و شرایط محیطی مانند

استخراج کند .تصمیمات در سازمانها بهویژه در بخش دولتی

کرونا ،آیا روشهای کار انعطا فپذیر در سازمان مورد

ایران با استفاده از نظر مدیران ،خبرگان ،تدوین مقررات و رویهها،

استفاده قرار گیرد؟

بررسی روند گذشته و یا انجام پژوهشهای علمی صورت
میگیرد .بسیاری از تصمیمات و آسیبشناسیها ،به علت اینکه
مبتنی بر شواهد و دادههای جامع نبوده و مبتنی بر نظرات شخصی
و قضاوت تجربی مدیران و مسئولین است منجر به شکست یا
عدم موفقیت شده و انرژی و منابع زیادی را مصرف میکند .عدم
تعادل نیروی انسانی از بعد کمی و کیفی ،تبعیضهای ناروای
جنسیتی و غیر جنسیتی ،عدم بهکارگیری رویکرد شایستهساالری،
بیعدالتی در پرداختها و مشکالت دیگر در نظام اداری ناشی

1111ارتقاء کارکنان بر اساس شایستگی چه تاثیری بر عملکرد
سازمان داشته است؟
1212آیا استفاده از روش کانون ارزیابی توانسته است افراد شایسته
را برای جایگاههای مدیریتی شناسایی کند؟
1313تاثیر تبعیض جنسیتی بر رشد و ارتقاء زنان در سازمان و
انگیزه آنها برای عملکرد بهتر چگونه است؟
1414ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران تا چه اندازه نمایانگر
عملکرد واقعی فرد و سازمان است؟

از نقش ناکافی داد هها و اطالعات جامع در تصمیمگیریها و
پیشبینیهای نادرست و غیردقیق از چالشها و مسائل منابع
انسانی است .برخی از سواالت اساسی و کلیدی که در سازمانها

تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی
با توجه به تفاوتهای موجود میان چهار مفهوم تخصصی

و دستگاههای اجرایی باید به آنها پاسخ داده شود عبارتاند از:

کارکنان یا افراد ،نیروی انسانی ،استعدادها یا نخبگان و منابع

1.1سازمان به چه تعداد نیروی انسانی و با چه کیفیتی در  5سال

انسانی ،تعاریف مختلف با دامنه و گستره متفاوت برای موضوع

آینده نیاز دارد؟

تحلیل نظاممند دادهها ارائه شده است .چنانکه در شکل  1نشان

2.2آیا تعداد نیروی انسانی موجود در سازمان ،از نظر کمی

داده شده است مفاهیم «تجزیه و تحلیل نظا ممند داد ههای

و کیفی با ماموریتها و برنامههای سازمان همخوانی و

کارکنان « ،»5تجزیه و تحلیل نظاممند دادههای نیروی کار ،»6

تناسب دارد؟

«تجزیه و تحلیل نظا ممند داد ههای استعدادها  »7و «تحلیل

3.3میزان هزینههای جذب نیروی انسانی جدید و توسعه آنها

نظاممند دادههای منابع انسانی »8ممکن است در اصل موضوع

نسبت به بازگشت سرمایهگذاری آن چه تناسبی دارد؟

با هم مشترک باشند و یا به دنبال هد فهای مشترکی باشند اما

4.4در سال جدید ،سطح افزایش حقوق کارکنان در سازمان

در گستره و دامنه تحلیل و شاخصهای اندازهگیری با یکدیگر

چقدرخواهد بود؟
5.5آیا رضایت یا عدم رضایت شغلی کارکنان سازمان ناشی از
نظام پرداخت است؟
6.6ایجاد فرصتهای یادگیری برای منابع انسانی چه تاثیری بر
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متفاوت هستند .برای حفظ اعتبار و ارزشآفرینی مستمر منابع
انسانی در حوزه کسب و کار ،الزم است به مفهومی فراتر از
فرایندهای منابع انسانی سازمان و دادههای ذخیرهشده در سیستم
اطالعات منابع انسانی توجه شود .ویژگیهای نیروی کار به

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

مفهوم عام ،میتواند معیارهای سازمان را تحت تاثیر قرار دهد

میبرد .مارلر و بودرو )2017( 9تحلیل نظاممند دادههای منابع

و در موفقیت سازمان اثرگذار باشد .در همین راستا ،الزم است

انسانی را اینگونه تعریف میکنند :تعدادی فرایند که با کاربرد

به تحوالت خارج از سازمان و روند آتی نیروی کار و تحوالت

فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی از روشهای توصیفی،

محیطی آن توجه نمود .برایمثال ،تعداد و ترکیب مطلوب نیروی

تصویری و آماری برای تفسیر دادهها و فرایندهای منابع انسانی

انسانی در آینده و چالشهای آن ،ایجاب میکند گستره وسیعتری

استفاده میکنند .این فرایندهای تحلیلی در ارتباط با ایدههای

از مفهوم تحلیل نظاممند در حوزه منابع انسانی مورد توجه قرار

کلیدی مانند سرمایه انسانی ،سیستمها و فرایندهای منابع انسانی،

گیرد و باید حدود و چارچوب مفهوم تحلیل نظاممند دادهها در

عملکرد سازمانی و همچنین بهینهکاوی دادههای بیرونی است .در

حوزه منابع انسانی به نحوی تعیین شود که کاربرد آن برای سازمان

تعریفی دیگر ،تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی به هر رویکرد

و ذینفعان قابل درک باشد و نگاه جامع و آیندهنگر خود را نیز نسبت

نظاممند برای هدایت تصمیمات منابع انسانی به منظور تحقق

به نیروی انسانی مورد نیاز حفظ کند.

اهداف سازمانی اطالق میشود (بلومبرگ و الورنس.)2017 ،10

فارغ از اینکه کدام مفهوم از تحلیل نظاممند در منابع انسانی

بنابراین تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی با استفاده از

و در چه بعدی مورد توجه باشد ،مرور تحقیقات علمی در حوزه

راهحلهای هوش تجاری ،پردازش اطالعات و الگوریتمهای

تحلیل نظاممند منابع انسانی در دهه اخیر نشان میدهد تحلیل

هوشمند ،دانش مورد نیاز را از دادههای سازمان بهدست میآورد

نظا ممند داد ههای منابع انسانی شامل فرایندهایی است که از

و با ارائه بینش مناسب به توصیف وضع موجود ،پیشبینی آینده و

فناوری برای تحقق اهداف خود بهره میبرد .برای این منظور،

تصمیمگیری هوشمندانه کمک میکند .همچنین تحلیل نظاممند

این مفهوم از روشهایی مانند تحلیلهای توصیفی ،روشهای

دادهها به نحوه ارتباط میان کارکنان و نتایج سازمانی میپردازد؛

بصری و فنون پیشرفته آماری در تفسیر دادههای مربوط به کارکنان

بهعبارتدیگر این رویکرد ،تکنیکهای اندازهگیری و تجزیه و

و فرایندهای منابع انسانی استفاده میکند .این فرایندهای

تحلیل را برای فهم و درک ،بهبود و توسعه کسب و کار منابع انسانی

تحلیلی بهطور مشخص با ایدههای کلیدی شناختهشدهای مانند

مورد توجه قرار میدهد .این رویکرد تحلیلی ،با استفاده از فنون

«سرمایه انسانی»« ،سیستمها و فرایندهای منابع انسانی» و

آماری ،به شناسایی الگوهای دادهای و رفتار دادهها کمک میکند

عملکرد سازمانی مرتبط هستند .همچنین تحلیل نظاممند منابع

(شونا واترز  .)2018 ،11اگرچه تحلیل نظاممند منابع انسانی را

انسانی ،بهطور فعال از دادههای مقایسهای خارج از سازمان و

میتوان با عبارات و اصطالحات بیانشده وصف نمود اما باید

ابزارهای نوینی چون هوش مصنوعی برای تلفیق این ابزار بهره

توجه داشت که کارکرد این مفهوم در عمل دارای ابعاد و پتانسیلی
فراتر از کارکرد مجزای ابزار و مفاهیم در برگیرنده آن است.

داﻣﻨﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود
ود
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺮاد
ﺮاد

منابع انسانی در نظام اداری کشور
ﺖ
دﻟﺎﻟﺖ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﯽ

بخش دولتی کشور با بیش از دو و نیم میلیون نیروی انسانی
در ردههای مختلف مدیریتی ،کارشناسی و کارگری ،بوروکراسی
عظیم و حجیمی را تشکیل داده است که صدها دستگاه اجرایی

ﻣﺤﺪود
ود
و
داﻣﻨﻪ
ﻋﻤﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﯿﻞ

کارکنان
های
داده
ﮔﺴﺘﺮهنظام
تحلیل
شکل  .1گستره
ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دادهﻫﺎي
ﻣﻨﺪ
مندﻧﻈﺎم
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﮑﻞ .1

شامل وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای دولتی در آن فعالیت
میکنند .با توجه به قوانین مختلف مانند قانون مدیریت خدمات
کشوری ،قوانین برنامه توسعه کشور ،قوانین لشکری و قوانین
اختصاصی دستگاهها ،تعداد نیروی انسانی در بخش دولتی متغیر

ﻓــﺎرغ از اﯾﻨﮑــﻪ ﮐــﺪام ﻣﻔﻬــﻮم از ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪ در ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧﺴــﺎﻧﯽ و در ﭼــﻪ ﺑﻌــﺪي ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ
ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣــﺮور ﺗﺤﻘﯿﻘ ـﺎت ﻋﻠﻤــﯽ در ﺣــﻮزه ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧﺴــﺎﻧﯽ در دﻫــﻪ اﺧﯿــﺮ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ
ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪ دادهﻫــﺎي ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺷــﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﻓﻨــﺎوري ﺑــﺮاي ﺗﺤﻘــﻖ اﻫــﺪاف
ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑـﺮد .ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم از روشﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ،روشﻫـﺎي
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مقاالت

بوده و در دورههایی نیز به بیش از چهار میلیون نفر هم رسیده است؛

و هم در سطح دستگاههای اجرایی در سامانهها و سیستمهای

لیکن آنچه با این تعداد از نیروی انسانی و تنوع دستگاههای اجرایی

منابع انسانی و سامانههای یکپارچه کارمند ایران یا پاکنا

اهمیت دارد موضوع تصمیمسازی و تصمیمگیری و پیشبینی

جمعآوری و بهروز میشوند .این سامانهها بخشی از اطالعات

روندهای منابع انسانی در آینده است که با مشکالت فراوانی

و دادههای منابع انسانی بخش دولتی را ذخیره و بهروز میکنند.

روبهرو بوده و بسیاری از برنامههای مرتبط با سرمایه انسانی

جدول  1آمار کلی نیروی انسانی بخش دولتی در فروردین سال

ازجمله برنامه چهارم اصالح اداری با موفقیت همراه نبوده و به

 1399را نشان میدهد.
تعداد زیاد نیروی انسانی و دادههای تولیدشده توسط سازمانها

اهداف تعیینشده نرسیده است.
علیرغم تالشهای صورتگرفته ،عوامل و دالیل مختلفی

و دستگاههای اجرایی و همچنین استفاده از فناوریهای پیشرفته

در این عدم موفقیت نقش دارند که یکی از عمدهترین آن رویکرد

اطالعاتی در نظام اداری و یکپارچگی بیشتر دادهها و اطالعات

تصمیمگیری و آسیبشناسی مبتنی بر نگاه تجربی و قضاوتی

منابع انسانی و نقش سازمان اداری و استخدامی کشور در تجمیع

مدیران و مسئولین ،بدون توجه به داد هها و روشهای تحلیل

و تحلیل داد هها ،ضرورت بهکارگیری رو یکرد داد همحور و

نظا ممند در مواجهه با سواالت و مشکالت بوده است .آمار و

شواهدمحور در تصمیمسازی و تصمیمگیری و همچنین توصیف

اطالعات در نظام اداری در دورههای مختلف با چالشهای

و تحلیل آسیبهای منابع انسانی دولت را نمایان ساخته است.

فراوانی همراه بوده است و هماکنون با کوششهای انجامشده ،آمار

مراجع اصلی تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه منابع

و اطالعات هم در سطح ملی در سازمان اداری و استخدامی کشور

انسانی در نظام اداری شامل سازمان اداری و استخدامی کشور،

جدول  .1آمار کلی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی (فروردین )1399
مدرک تحصیلی

جنسیت
زن

مرد

فوقلیسانس و باالتر

لیسانس

پایینتر از لیسانس

945804

1268658

491607

1071327

651528

کل
نیروی انسانی
2214462

جدول  .2اهداف مهم بهبود سرمایه انسانی نظام اداری در برنامه اول و دوم اصالح نظام اداری ()1399-1394
برنامه

کاهش تعداد نیروی
انسانی

کاهش سن مدیران

برنامه اول و دوم اصالح
نظام اداری
1399-1393

 21درصد

 6سال

انتصاب بر مبنای کانون
افزایش مدیران زن
ارزیابی
 28درصد

 70درصد

جدول  .3میزان تحقق اهداف برنامههای اصالح نظام اداری اول و دوم ()1399-1394
برنامه

کاهش تعداد نیروی
انسانی

کاهش سن مدیران

برنامه اول و دوم اصالح
نظام اداری
1398-1394

 5/34درصد

 1/02سال

 36سری جدید  -شماره یازدهم  -شماره پیاپی 65

انتصاب بر مبنای کانون
افزایش مدیران زن
ارزیابی
 26/04درصد

 62درصد

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ،شوراهای تخصصی مانند شورای

کارکرد تحلیل نظا ممند منابع انسانی ،فهم صحیح تفاوتها

عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و همچنین شورای حقوق

و شباهتهای میان این مفاهیم ضرورت دارد .گزارشدهی

و دستمزد و مراجع باالتر مانند هیات دولت و مجلس شورای

دارای ماهیت فرایندمحور و توصیفی بوده و کارکرد آن ،انعکاس

اسالمی ،برای بررسی و اتخاذ تصمیم نیاز به تحلیل دادههای منابع

و توصیف وضعیت جاری نیروی انسانی از ابعاد مختلف

انسانی و دریافت تصویری روشن از منابع انسانی دارند تا بتوانند

جمعیتشناختی در سازمان میباشد .فرایند گزارشدهی در

اثربخشی و کارایی تصمیمات مربوط به منابع انسانی را افزایش

برخی از سازمانها میتواند روند تغییرات سازمان در گذشته را

داده و اهداف واقعی و دستیافتنیتر را مشخص و محقق نمایند.

نیز برجسته و روشنتر کند .مثالی از کارکرد فرایند گزارشدهی

برنامه اول و دوم اصالح نظام اداری کشور ،از  1394تا

در سازمان ،استفاده از داشبورد دادههای منابع انسانی است

12

نمایش شاخصهای
حالت
ﻣﺸﺨﺼﯽمی
اجرا که
تنظیم و
انسانی دولت
بهبودﯽسرمایه
توسعه و
 1399برای
دربرگیرندهﺑﻬﺮه
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري
بهترین از
در روﯾﮑﺮد
توانداﯾﻦ
اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻠﺎ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎي
ﭘﺮدازد ،داراي
اﻋﺪاد ﻣ
ﺗﻔﺴـﯿﺮ روﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

13
نیروی انسانی سازمان
حاصل از داده
عملکرد
برنامهﺑﻪنشان
این دو
تحقق
دركهها و
ﻫﺪفو برنام
اهداف
گردید.
مهمﻓﺮاﺗﺮ
های آن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،از
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
کلیدی اﺧﺬ
عدمﺑﯿﻨﺶ ﺑﺮاي
دهندهاﯾﺠﺎد
ﻣﻨﻈﻮر
آﻣﺎري و
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭼﺮاﺋﯽ
اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﯽﺑﺮد

تحققﺑﺎآنها
تنظیم و
شواهدمحور در
محور و
رویکرد داده
باشد.ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺬ ﺗﺼـــﻤﯿﻢ در ﺳـــﺎزﻣﺎن
ﻫﺪف ﮐﻤﮏ
ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮏ
روﯾﮑﺮدي
کارگیریواﻗﻊ
ﻣﯽبهرود .در
سرمایهدارد.
بهبودﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
است.اﺟﺮا
بوده ﺑﺮاي
اﺳﺖ و
تحلیل نظا ممند داد ههای منابع انسانی ،پروژهمحور و
انسانی
اهداف مهم
های  2و 3
جدول
ﻣﺴﺘﻘﻞ
واﺑﺴﺘﻪ
ﯿﺮﻫﺎي
ﻓﺮﺿبرﯿﻪﻫﺎ،
نظاماﻃﻠﺎﻋﺎت،
ﻧﻤﺎﯾﺶ
در ﺑﺮاي
ﯿﺴﺖ
داﺷـﺒﻮرد
اﯾﺠﺎد
در وسازمان است .این
هایوواقعی
چالش
ﻣﺘﻐها و
موقعیت
مبتنی
ي واصالح
ﺟﻤﻊوآوردوم
برنامه اول
ﭼﮏﻟآنها
میزانوتحقق
اداری و
نظام
ﻣـﺪل
ﺗﺤﻠﯿﻞ
روﯾﮑﺮد ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدي
ﻫـﺎي
بنیادین و ریشه ایجاد
بررسی وعلل
راﯾﺞ بردرتحلیل و
تحلیلی
رﮔﺮﺳـــﯿﻮن ،ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ و ،...از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢرویکرد
ﻣﺎﻧﻨﺪیدهد.
آﻣﺎرينشان م
کشور را
اداری
ﺳﺖتاورهنمودهایی برای
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ااست
ﮔﺬﺷﺘﻪدر پی آن
اﺗﻔﺎﻗﺎتداشته و
دﻫﯽشﺑﺮها تمرکز
ﮔﺰارشچال
ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ این
اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ روﺑﻪﺟﻠﻮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷـــﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
کاهش ریسکهای مرتبط با چنین چالشهایی را ارائه کند .از
تحلیل دادههای منابع انسانی
ﺑﻬﺒﻮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
تعریف مشترکی از گزارشدهی یا تحلیل توصیفی و تحلیل منظری دیگر ،این نوع تحلیل برای اندازهگیری میزان موفقیت،
در ﮔﺬار ﻓﺮاﯾﻨﺪي از ﮔﺰارشﮔﯿﺮي ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺤﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﺞ ﺳــﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ
نظاممند در اذهان عموم و حتی متخصصان منابع انسانی وجود شروع یک اقدام خاص و یا بهینهسازی عملکرد یک فرایند جاری
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳـﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯿﻒ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑﯿﻦ
اﺳﺖم.یگیرد .تحلیل نظاممند ،با
توجه قرار
ﺷﮑﻞنیز2مورد
منابعدرانسانی
ﺳﻄﻮح در
دارد اما
بسیاری وجود
اگرچه میان
اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ
تفاوتﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
مفاهیم ﻗﺮار ﻣ
ﺗﺤﻠﯿﻞاینﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ
دارد.ﮔﯿﺮي و
ﮔﺰارش
مفاهیمی مرتبط با یکدیگر هستند .برای درک بهتر مفهوم و

استفاده از راهبردهای نوین فناورانه مانند هوش تجاری ،پردازش

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰي
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

ﮔﺰارشﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

شکل  .2سطوح تحلیلی گزارشگیری و تحلیل نظاممند ()CIPD, 2018

ﺷﮑﻞ  .2ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮔﺰارشﮔﯿﺮي و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ )(CIPD, 2018
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اطالعات و الگوریتمهای هوشمند ،دانش مناسب را از دادههای

انسانی شامل لیستی از داد ههای خام و ساختارنیافته تولید

سازمان بهدست میآورد و با ارائه بینش مناسب به توصیف وضع

میشوند .نمونه این نوع گزارش را میتوان در لیست سادهای از

موجود و پیشبینی آینده و همچنین تصمیمگیری هوشمندانه

کارکنان سازمان مشاهده نمود که در آن اطالعاتی مانند سن،

کمک میکند .این رویکرد ،بیش از آنکه مرتبط با اعداد باشد به

سابقه کاری ،جنسیت ،تحصیالت و  ...کارمندان ارائه میشود.

منطق و استدالل مرتبط است .به همین دلیل یک تحلیلگر منابع
انسانی ،بیش از آنچه باید از فنون و مدلهای آماری و تحلیلی

گزارشدهی توصیفی

15

بداند ،نیازمند دانش سازمانی ،پرسشگری منابع انسانی و حتی

در این نوع از گزارشدهی ،از ابزارهای ساده آماری مانند

روانشناسی است .تحلیل نظاممند نسبت به تحلیل آماری که

جدول و نمودار برای نمایش روندی از اتفاقات گذشته استفاده

تنها به تفسیر روند اعداد میپردازد ،دارای تفاوتهای کامال

میشود .خروجی چنین تحلیلی میتواند نمایش وضعیت جاری

مشخصی است .این رویکرد از تحلیل آماری بهره میبرد اما با

نیروی انسانی سازمان و یا ردیابی معیارهای کلیدی و اتفاقات

هدف درک چرائی نتایج آماری و به منظور ایجاد بینش برای اخذ

سازمان طی زمان مشخصی در گذشته دور و یا نزدیک باشد.

تصمیمات سازمانی ،از آن فراتر میرود .در واقع رویکردی برای

چند مثال از خروجی تحلیل توصیفی عبارت است از :نمایش

انجام یک تحلیل منطقی با هدف کمک به فرایند اخذ تصمیم در

مقادیر شاخصهای مختلف سازمانی به تفکیک سال ،ماه ،واحد

سازمان است و برای اجرا نیاز به استفاده از معیارهای سازمانی

سازمانی ،طبقهبندی کارکنان بر اساس تخصص ،تحصیالت،

دارد.

جنسیت ،سن ،نوع سمت و  ،...سرشماریهای سازمانی ،روند

ایجاد داشبورد و چکلیست برای جمعآوری و نمایش

و نرخ جذب ،استخدام ،اخراج ،بازنشستگی ،محاسبه و نمایش

اطالعات ،فرضیهها ،متغیرهای وابسته و مستقل و مد لهای

سرانههای آموزش ،درآمد ،حقوق و اضافهکاری کارکنان و میزان

آماری مانند رگرسیون ،تحلیل واریانس و ،...از مفاهیم کاربردی

تحقق شاخصهای کلیدی عملکرد

رایج در رو یکرد تجزیه و تحلیل سیستماتیک منابع انسانی
هستند .در مقام مقایسه ،فرآیند گزارشدهی بر اتفاقات گذشته

تحلیل تشخیصی

16

متمرکز است و اطالعات مرتبط با آن را ایجاد میکند درحالیکه

خروجی ملموس چنین رو یکردی ،نتایج حاصل از

تحلیل نظاممند یک تفکر روبهجلو تلقی شده و به منظور بهبود

تحلیلهای مربوط به علتیابی ریشهای یک پدیده است.

در فرایند تصمیمگیری در سازمان ،بینش مناسب و اثربخش

مخاطبان این نوع تحلیل بهطور معمول به دنبال دستیابی به

تولید میکند.

اطالعات و بینشی در رابطه با علل بروز اتفاقات خاص سازمانی

در گذار فرایندی از گزارشگیری تا رویکرد تحلیلمحور

در گذشته هستند .این رویکرد پاسخی مبتنی بر شواهد برای

میتوان پنج سطح تحلیلی را در نظر گرفت .هر یک از این

این پرسش ذینفعان ارائه میدهد که چرا برخی چالشها در

سطوح تحلیلی شامل ابعاد و عملکرد مشخصی است که در

سازمان روی داده است .برای مثال ،علت جابهجاییهای

طیف رویکردهای متنوع تحلیلی ،بین گزارشگیری و تحلیل

ناخواسته کارکنان طی دو سال گذشته در سازمان چه عواملی

نظاممند قرار میگیرند .عناوین این سطوح تحلیلی در شکل 2

بوده است .برای درک بهتر ،به نمونههایی از نتایج حاصل از

ارائه شده است.

تحلیل تشخیصی میتوان اشاره نمود :ارتباط بهرهوری ،اخراج
کارکنان با عوامل مختلف (جنسیت ،سمت ،تحصیالت و ،)...

گزارشدهی عملیاتی

14

گزارشهای عملیاتی معموال در فرایند گزارشگیری منابع
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بررسی تاثیر ماههای سال در افزایش یا کاهش غیبت ،تشخیص
تعداد پستهای خالی ،تاثیر آموزش بر افزایش بهرهوری و

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

رضایتمندی کارکنان ،ارتباط میان رضایتمندی و عوامل

در کاهش ریسکها و افزایش فرصتهای بهبود را تبیین نموده

مدیریتی و محیطی ،تحلیل ماندگاری کارکنان ،تشخیص ارتباط

و میزان موفقیت چنین اقداماتی را اندازهگیری میکند .نتایج

روشهای مختلف جذب با میزان موفقیت جذب و ...

این سطح از تحلیل ،اقدامات الزم برای موفقیت برنامههای
سازمان را گزارش میدهد .نتایج تحلیل تجو یزی میتواند

تحلیل پیشبینی

17

در گزارشهایی مانند پیشنهاد جذب یا تعدیل نیرو بر اساس

این رویکرد با استفاده از ابزارهای فناورانه مناسب مانند هوش
کسب و کار ،دادههای منابع انسانی داخل سازمان را با دادههای

اهداف استراتژیک سازمان ،شبیهسازی روندها و تجویز مدل
استراتژیک تصمیمگیری در سازمان تبلور یابد.

محیطی مرتبط و از منابع خارج از سازمان مانند رسانههای

آنچه باید در رابطه با این سطوح از فرایند تحلیل مورد توجه

اجتماعی ،بانک داد ههای تخصصی ،صفحات فعالیتهای

قرار گیرد و در شکل  2نیز نشان داده شده است قرارگیری سطوح

اجتماعی /حرفهای شخصی کارکنان و  ...تلفیق نموده و بر

عملیاتی و توصیفی در تحلیل نظاممند و گزارشهای مربوط به

اساس تحلیل روند ،رفتار آتی پدید هها و تغییرات معیارهای

منابع انسانی است و آنچه در نهایت برای مدیریت منابع انسانی

کلیدی عملکرد را پیشبینی میکند .نکته کلیدی و متمایز در

تدوین و ارائه میشود داشبوردهای اطالعاتی در رابطه با مفاهیم

این سطح از رویکرد تحلیلی ،ارتباط نتایج این نوع تحلیل با

و عوامل متعدد مرتبط با منابع انسانی در سازمان است .فرایند

عوامل محیطی خارج از سازمان است .این نوع تحلیل به این

تحلیل نظاممند منابع انسانی دربرگیرنده سه سطح کاربردی و

پرسش مهم پاسخ میدهد که در آینده چه اتفاقاتی برای سازمان

پیچیدهتر تحلیلی یعنی سطوح تحلیل تشخیصی ،پیشبینی و

رخ خواهد داد .مدلسازی درآمدی به مفهوم پیشبینی درآمد

تجویزی است و دستاورد مشخص آن ایجاد ارزشآفرینی در

سازمان بر اساس پارامترهای مختلف منابع انسانی ،پیشبینی

فرایند تصمیمگیری سازمانی از طریق افزایش بینش مدیران و

میزان استخدام ،اخراج ،ترک کار و  ...در مهر و مومهای آتی و

ذینفعان میباشد.

شناسایی افراد با ریسک و احتمال بیشتر برای تخلف ،از جمله
مواردی هستند که میتوان بهعنوان نمونههایی از نتایج تحلیل
پیشبینی ذکر نمود.

انتخاب معیارهای کلیدی منابع انسانی
نخستین گام برای اینکه رویکرد تحلیل نظا ممند داد ههای
منابع انسانی بینشافزایی مورد انتظار را برای مدیران داشته باشد

تحلیل تجویزی

18

این است که معیارهای کلیدی 19دقیق توسط متخصصین منابع

این سطح از رویکرد تحلیلی ،استراتژیهای مداخلهکننده

انسانی انتخاب شود و سپس اندازهگیری و تحلیل رابطه میان آنها

جدول  .4نمونه معیارهای کلیدی منابع انسانی
معیارهای پیشنهادی

 .1نظارت مدیران
 .2حضور در برنامههای رهبری

 .3سابقه کاری کارکنان
 .4تعداد روزهای آموزش آشنایی با محصوالت/خدمات

 .5پرداخت در برابر بازار
 .6مدت زمان گذشته از آخرین ارتقاء و توسعه فردی
کارکنان
 .7میزان پیچیدگی در فرایند جذب سازمان
 .8گزینههای انعطافکاری در سازمان

سواالت کلیدی سازمانی
چرا سطح باالیی از نارضایتی مدیران وجود دارد؟
چرا در واحدهای مشابه سطح رضایت متفاوتی از مشتریان
وجود دارد؟
آیا در حفظ کارکنان اثربخش دچار چالش خواهیم شد؟
احتمال جذب کارآمد استعدادهای ماهر توسط سازمان به چه
میزان است؟
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انجام گیرد .انتخاب درست معیارهای کلیدی ،اثربخشی تحلیل

تحلیلها کامال مشهود است ،فقدان یک استراتژی مشخص

را تضمین میکند .برای تشخیص معیارهای کلیدی صحیح ،باید

برای استقرار این رویکرد در سازمان میباشد .یک استراتژی

طرح سواالت از موضوعات دارای اهمیت و اولویت سازمان

معقول میتواند به تحلیلگر سازمانی کمک کند تا به درستی بر

صورت گیرد .در انتخاب معیارهای مطلوب در اجرای رویکرد

اقدامات ،رفتار و وضعیت نیروی انسانی سازمان تمرکز نماید.

تحلیلی در حوزه منابع انسانی ،ارائه معیارهای تجو یزی و

همچنین داشتن استراتژی مناسب ،به حوزه منابع انسانی کمک

عمومی امکانپذیر نخواهد بود .جدول  4نشان میدهد در ارائه

میکند تا بهعنوان یک توانمندساز استراتژیک در کسب و کار

پاسخ به نیازهای سازمانی برای ارزشافزایی چه نوع معیارهایی

سازمان به رسمیت شناخته شود .اتخاذ یک استراتژی مناسب در

میتواند مورد توجه قرار گیرند.

رویکرد تحلیل نظاممند منابع انسانی در سازمانهای مختلف با
یک مدل واحد میسر نبوده و در هر سازمان باید از طریق توجه به

تدوین استراتژی تحلیل نظاممند دادههای منابع انسانی

زمینه و ماهیت کسب و کار سازمان و جهتدهندههای سازمانی،

موانع متعددی در مسیر استقرار و حفظ رو یکرد تحلیل

استراتژی مناسبی اتخاذ شود .جهتدهندههای سازمانی شامل

نظاممند منابع انسانی در سازمانها وجود دارد .از میان این موانع

عواملی مانند چالشهای جاری و یا در حال ظهور منابع انسانی،

میتوان به مهمترین و رایجترین آنها ازجمله «فقدان مهارت

اندازهگیری کارایی و اثربخشی فرایند و عملکرد منابع انسانی،

تحلیلی کافی متخصصین منابع انسانی»« ،عالقه مدیران

تغییر الزامات نیروی کار بر اساس استراتژی کسب و کار سازمان،

به دستیابی سریع به نتایج» و «عدم حمایت و یا فقدان عالقه

اندازهگیری و بهینهسازی برنامهها و راهبردهای منابع انسانی،

ذینفعان به سرمایهگذاری» در این حوزه اشاره نمود .مانع مهمی

چالشهای مورد انتظار آتی بر اساس عملکرد منابع انسانی و

که معموال تشخیص داده نشده و تاثیر آن در فرایند استقرار و اجرای

رویکرد کلی سازمان به منابع انسانی است و چنانکه اشاره شد

شکل  .3چارچوب استراتژی تحلیل نظاممند منابع انسانی
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

در تعیین استراتژی مربوط به تحلیل نظاممند منابع انسانی نقش

معیارهای کلیدی عملکرد مناسب باید در قالب شاخصها یا

مهمی ایفا میکنند.

معیارهایی ارائه شوند که بیانگر وضعیت مورد نظر در شرایط جاری
سازمان و فاصله آن تا وضعیت مطلوب قابل شناسایی باشد .در

فرایند اجرای تحلیل دادههای منابع انسانی

مثال کاربردی ارائهشده ،معیار کلیدی با عنوان «نرخ جابهجایی

پس از شناسایی عوامل مختلف جهتدهنده یک استراتژی

کارکنان» در نظر گرفته شده است .حاصلضرب نسبت تعداد

مناسب و منسجم در فرایند تحلیل منابع انسانی و طرح

کارکنانی که در بازه زمانی مورد نظر از واحد مورد مطالعه جدا

مجموعهای از سواالت ارزشآفرین مرتبط با گروههای متفاوت

شدهاند (بهعنوان صورت کسر) بر تعداد کل کارکنان واحد مورد

مخاطب سازمانی ،نوبت به اجرای استراتژی اتخاذشده با انجام

نظر (بهعنوان مخرج کسر) در  ،100عدد مربوط به این شاخص

تحلیلهای مربوطه میرسد .فرایند تحلیل نظا ممند فرایندی

را مشخص میکند.

مبتنی بر نوع چالش بهوجود آمده و مورد بررسی است و چارچوب

گام  :2تعیین و تمرکز بر عوامل کلیدی چالش

اجرایی برای چنین فرایندی (تحلیل) میتواند بر اساس نوع

در این مرحله ،تحلیلگر با توجه به شناخت خود از زمینهها و

چالش بهوجود آمده در سازمان ،در هر مورد تفاوتهایی داشته

شرایط واحد مورد بررسی ،آن بخش از کارکنان جداشده که خروج

باشد؛ لذا نمیتوان یک چارچوب و الگوی ثابت را بهعنوان مرجع

آنها بیشترین سطح ریسک را در ارتباط با اثربخشی و کارایی متوجه

و الگوی اجرایی برای این فرایند ارائه نمود.

عملکرد واحد مورد نظر میکند را شناسایی و تفکیک نماید.

به منظور کمک به درک اجرای درست تحلیل ،در ادامه

بهاینترتیب ،تمرکز فرایند تحلیل به منظور ارائه بینش الزم برای

اقداماتی که معموال در رابطه با هر نوع چالش سازمانی میتواند

تصمیمگیری جهت حل چالش ،بر این گروه کلیدی قرار میگیرد.

بهعنوان راهنمای اجرایی مناسب در اجرای تحلیل مورد توجه

توصیه میشود عوامل زیر در رابطه با محدود کردن جامعه کلیدی

واقع گردد ارائه میشود.

هدف در تحلیل مورد توجه قرار گیرد.
◙سطح عملکرد

رویکرد مناسب در اجرا
در این بخش ،رو یکردی الها مبخش در اجرای اقدامات

◙حیاتی بودن نقش شغل در اهداف واحد
◙زمان مورد نیاز برای جایگزینی جایگاه خالی

مناسب در فرایند تحلیل ارائه میشود .اقدامات توصیهشده باید

◙تاثیرگذاری بر عملکرد تیم کاری یا واحد مورد نظر

بهصورت گام به گام در طی فرایند تحلیل اجرا شود .به منظور

◙زمان الزم برای آموزش نیروی جایگزین

اثربخشی بیشتر و با هدف کاربردی و ملموستر بودن آن ،یک

◙تاثیر بر تعادل تنوع نیروی کار سازمانی

چالش معمول سازمانی که در اغلب سازمانها مشاهده میشود

گام  :3تبیین فرضیه برای تعیین علت اصلی بروز چالش

مورد بررسی قرار گرفته است .چالش مورد نظر ،پدیده جابهجایی

تا این مرحله ،تمرکز اصلی در فرایند تحلیل به روشنی مشخص

ناخواسته کارکنان در سازمان است .بررسی این چالش سازمانی به

شده است .بر این مبنا ،توجه تحلیلگر بر آن دسته از کارکنان قرار

خواننده اجازه میدهد تا چارچوب ذهنی و مهارتهایی که برای

میگیرد که تصمیم به ترک سازمان دارند و مدیران سازمان به

اجرای تحلیل الزم است را به نحو ملموس درک کند.

دالیلی که در گام  2ذکر شد ،تمایل به خروج ایشان نداشته و

گام  :1تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد

ترجیح بر حفظ این کارکنان است .در ادامه ،تحلیگر باید علت و

شاخصهای کلیدی مرتبط با چالش از طریق پرسشهای

چرایی ترک کار و زمان اتخاذ تصمیم به ترک کار کارکنان را بررسی

مهم و هوشمندانهای که میبایست توسط تحلیلگر در محیط

کند .تحلیلگر منابع انسانی باید بر اساس اطالعات و دادههای

چالش مورد بررسی ،از مطلعین آگاه پرسیده شود تعیین میگردد.

صحیح و در دسترس موجود از منابع داخل و خارج سازمان،
بهار 1400

41

مقاالت

فرضیه و یا فرضیاتی را در ارتباط با علت بروز چالش تبیین و ارائه

انسانی در دستگاههای اجرایی و سازمانها و بخش غیردولتی،

نماید .برای این منظور ،باید به صحت و کفایت اطالعات مورد

امروزه در اغلب سازما نها ،تقاضا برای کسب اطالعات با

استفاده در تبیین فرضیه مورد نظر توجه کامل شود .گزارشهای

کیفیت و بهموقع در رابطه با منابع انسانی و بینش حاصل از آن

آماری در رابطه با تعداد خروج و نتایج تحقیقات ابتدایی مانند

افزایش یافته است .ذینفعان حوزه منابع انسانی مانند دولت،

مصاحبههای مربوط به خروج این کارکنان برای دستیابی به اهداف

شورای عالی اداری ،سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان

تحلیل نظا ممند و ارائه بینش کاربردی الزم برای تصمیمگیری

برنامه و بودجه و همچنین دستگاههای اجرایی به دنبال دستیابی

مدیران ،کافی نخواهد بود .تحلیلگر منابع انسانی با استفاده از

به اطالعات و تفاسیر مرتبط ،قابل فهم ،ارزشافزا و کاربردی در

این نوع گزارشها باید از اطالعات کیفی مانند نظرسنجی و انجام

حوزه منابع انسانی برای اتخاذ تصمیمات صحیح میباشند؛

مصاحبه عمیق با کارکنانی با شرایط مشابه که هنوز تصمیم به ترک

بنابراین الزم است مدیران و مسئولین سازمانها و دستگاههای

سازمان نگرفتهاند و همچنین کسب اطالعات مفید از سیستم

اجرایی بهویژه در بخش دولتی ،در راستای توسعه مهارتها و

اطالعات سازمان که در پیشبینی خروج این نوع از کارکنان

دستیابی به قابلیتهای این نوع رویکرد اقدام نموده و در استقرار

در آینده کمککننده هستند و همچنین دیدگاه ذینفعان سازمان

سیستمها و فناور یهایی که میتواند داد ههای منابع انسانی

استفاده کند .از طرف دیگر ،الزم است تحلیلگر ،اطالعات مربوط

بیشتری ایجاد کند سرمایهگذاری نمایند .توجه به شش اصل

به محیط خارجی سازمان را نیز به دقت مورد توجه قرار دهد .برای

کلیدی ذیل میتواند به تحلیلگران منابع انسانی برای ایفای نقشی

نمونه ،آیا رقبای سازمان در کسب و کار ،اقدامات و فعالیتهای

اثربخشتر در سازمانها و دستگاههای اجرایی و جلب حمایت

خاصی برای جذب استعدادهای برتر انجام دادهاند .همچنین

بیشتر کمک کند.

اطالعاتی که بتواند تحلیل مناسبی از ویژگیهای شخصیتی و

◙تمرکز بر چالشهای کلیدی سازمان ،عالوه بر چالشهای

یا عالئق خاص این افراد ارائه کند نیز میتواند بهعنوان بخشی از

حوزه منابع انسانی

اطالعات مفید در نظر گرفته شود.

◙استقرار فرایند تحلیل منابع انسانی با تعیین مرزهای

گام  :4برنامهر یزی برای انجام اقدامات و مداخالت الزم و

مشخص و پاسخ به سواالت چالشی مربوطه

سنجش تاثیرات مرتبط

◙تحلیل فرایند با موضوعات ساده و توسعه آن به تحلیل

در این گام ،طراحی استراتژی مناسب برای اجرای اقدامات

مسائل و چالشهای پیچیدهتر و کسب تجربه و یادگیری

الزم در مدیریت چالش توسط تحلیلگر و با مشارکت دیگر

حرفهای

متخصصین منابع انسانی انجام میشود .در این مرحله از اجرای

◙ارزیابی پیامدهای اقدام و بهینهسازی مداخالت توصیهای

فرایند تحلیل نظاممند ،مشارکت فعال در تدوین استراتژیهای

◙طراحی و برنامهریزی اقدامات تحلیلی بر اساس نیازهای

مداخلهگرانه سازمان ،تنها نقشی نیست که ایفای آن از یک

کلیدی و تعلقات سازمانی ذینفعان

تحلیلگر حرفهای منابع انسانی انتظار میرود بلکه تحلیلگر

◙استفاده از دیدگاه ذینفعان در پاالیش بینش حاصل از نتایج

وظیفه دارد میزان اثربخشی اقدامات انجامشده و تغییرات مثبت

تحلیل

در روند چالش را رصد نموده و در تکمیل فرایند ،توصیههای الزم

استفاده از نرمافزارهای آماری پیشرفته و دسترسی به بانک

را به منظور بهینهسازی اقدامات و اصالحات مورد نیاز ارائه نماید.

عظیم داده برای تحلیلگران منابع انسانی ضرورت نداشته و در
مواجهه با بسیاری از چالشهای واقعی در محیط کسب و کار،
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