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آیندهمدیریتمنابعانسانیعمومی
نویسنده :پاول بتاگلیو | 1استاد مدیریت ،دانشگاه تگزاس ،امریکا

ترجمه :سامان جهاندیده | معاون مرکز مطالعات نظامها و فناوریهای مدیریتی ،سازمان اداری و استخدامی کشور

متن پیش رو ترجمه مقاله « »The Future of Public Human Resource Managementاثر پاول بتاگلیو ،استاد مدیریت دولتی
و غیرانتفاعی در دانشگاه تگزاس امریکا است که در سال  2020در مجله  Personnel Managementمنتشر شده است.

طــی دو دهــه گذشــته ،تکامــل مدیریــت منابــع انســانی

عمومــی ،درک بهتــر مهارتهــای نــرم و نقــش پژوهشهــای

عمومــی در صــدر پژوهشهــای حــوزه مدیریــت دولتــی بــوده

مبتنــی بــر شــواهد ،بایــد اســاس پژوهــش و اقدامــات مرتبــط بــا

اســت .رویکــرد مدیریــت منابــع انســانی در بخــش عمومــی

مدیریــت منابــع انســانی عمومــی در آینــده شــود .توســعه منابــع

از تمرکــز بــر توســعه مهارتهــای ســخت  2ماننــد آمــوزش

انســانی بـرای نســل آینــده کارگـزاران عمومــی ،مســتلزم توجه به

کارکنــان بهســوی توســعه مهارتهــای نــرم  3تغییــر جهــت

مــوارد زیــر اســت:

داده اســت .تاکیــد مهارتهــای نــرم ،بیشــتر بــر توســعه روابــط

◙توانمندســازی کارگ ـزاران عمومــی ب ـرای دســتیابی به یک

بیــن فــردی ماننــد روابــط کارکنــان ،مدی ـران و توســعه درونــی

تشــریک مســاعی معنادار

افراد اســت .ایــن رویکرد بــه دنبــال اداره رفتــار کارکنــان از طریق

◙اســتفاده از علــوم رفتــاری بــه منظــور کشــف و اســتخراج

انگیــزش ،تعهــد و توســعه حرف ـهای اســت؛ بنابرایــن تمرکــز بــر

معنــای مــورد نظــر

توســعه فــردی ،یــک عنصــر مهــم در راســتای بهبــود و موفقیــت

◙درک تنــوع نقش در دنیایــی که بــا تغییرات عمــده جمعیتی

ســازمان میباشــد.
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مواجه اســت

آلیانــس  5در گــزارش اخیــر خــود بــا عنــوان «آمادهســازی
خدمــات عمومــی فــردا  »6بــر اهمیــت مهارتهــای نــرم در

خدمات عمومی معنادار
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آینــده خدمــات عمومــی تاکیــد نمــوده اســت .نتایــج برآمــده

ســاختن نیــروی کار فــردا مســتلزم توســعه اثربخشــی

از پیمایــش آلیانــس ،اهمیــت مهارتهــای نــرم ماننــد تعهــد

مهارتهــای بیــن فــردی و تــا بآوری شــخصی  8و بهعنــوان

و انگیــزش را در توســعه مدی ـران بخــش عمومــی آینــده روشــن

وســیلهای بــرای اثربخشــی ســازمانی اســت.

میســازد .بــرای مثــال 75 ،درصــد از پاس ـخدهندگان

توانمندســازی کارکنــان و تاکیــد بــر همــکاری ،اگرچــه مهــم

پیمایش مذکــور گمــان میکردند در دولــت برای مــدت طوالنی

اســت امــا کافــی نیســت .همچنیــن باید بــر معنایــی کــه میتوان

ادامــه خدمــت خواهنــد داد (تعهــد) و  71درصــد نیــز عقیــده

بــه مشــارکت افـراد نســبت داد نیــز تاکید شــود.

داشــتند در تحقــق آرزوهــای حرفـهای خــود موفــق خواهند شــد

بــه منظــور افزایــش عالقهمنــدی کارکنــان بــه کار ،مدیــران

(انگیــزش) .پاس ـخدهندگان کــه از سرتاســر ایــاالت متحــده

عمومــی بایــد اقدامــات مدیریتــی و حمایتــی الزم ماننــد گــوش

آمریــکا و از بخشهای دولتــی ،ناحیهای و متخصصان آموزشــی

کــردن ،احترام بــه آنهــا ،ارتباطــات مــورد انتظــار و ارتقاء رشــد و

انتخــاب شــده بودنــد بــر اهمیــت ایــن مهارتهــا در ارتقــاء

توســعه کارکنــان را مــورد توجــه ق ـرار دهنــد.

عملکــرد دولــت تاکیــد داشــتند.
بــا توجــه بــه چالشهــای پیــش روی نیــروی کار
 58سری جدید  -شماره یازدهم  -شماره پیاپی 65

ایــن اقدامــات حمایتــی بخــش جداییناپذیر عملکرد ســطح
بــاالی نیــروی کار آینــده خواهــد بــود .ازایـنرو ،ســبک رهبــری

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

توانمندســاز ،یــک اب ـزار انگیزشــی موثــر ب ـرای بهبــود کارایــی و

و تصمیمــات مدیریــت اثــر میگذارنــد .نتایــج یــک تحقیــق

وظیفهشناســی کارگـزاران عمومــی اســت و بــر واحدهــای کاری

جدیــد در حــوزه علــوم رفتــاری نشــان میدهــد کــه افــراد

درون ســازما نهای عمومــی تاثیــر مثبــت خواهــد داشــت.

(کارکنــان) از لحــاظ منطقــی چگونــه بایــد رفتــار کننــد و

مهارتهــای نــرم در ســازما نهای بینالمللــی نیــز نقــش

در عمــل چگونــه رفتــار میکننــد؛ بنابرایــن حرکــت بــه آنســوی

برجســتهای ایفــا خواهنــد نمــود.

مــدل عقالیــی کامــل 10در مباحــث مربــوط بــه تصمیمگیــری
اســت .بــه منظــور ارتقــاء مهارتهــای نــرم در میــان کارکنــان

نقش علوم رفتاری در استخراج معنا
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علــوم رفتــاری میتوانــد نقــش مهمــی در اســتخراج معنــا
از مهارتهــای نــرم و عملکــرد نیــروی کار داشــته باشــد.

عمومــی ،ابزارهــای اهرمــی علــوم رفتــاری ماننــد «تلنگــر
زدن ،»11میتوانــد بهعنــوان ابـزاری بـرای مدیـران عمومــی تلقی
شود.

سیاس ـتگذاران و محققــان بــه منظــور یافتــن پاســخ بــرای

کارکنــان بخــش عمومــی محدودیتهــای رفتــاری مشــابهی

پرس ـشهای حــوزه مدیریــت دولتــی ،مدیریــت و سیاســت،

در رابطــه با تصمیمات خــود و سیاسـتگذاری و مدیریــت دارند

بهطــور فزاینــد های از علــوم رفتــاری اســتفاده میکننــد.

و ایــن محدودیتهــا بهطــور بالقــوه میتوانــد منجر به شکســت

پژوهشهــا روشــن میســازند کــه تعصبــات شــناختی
چگونــه بهطــور نظاممنــد بــر خطمشــی (سیاســت) عمومــی

شود .
بـرای اطمینــان از تحویــل کارآمــد و موثــر کاالهــا و خدمات
بهار 1400

59

مقاالت

عمومــی بــه شــهروندان و ذینفعــان ،توجه بــه دالیــل و پیامدهای

در مــورد تلنگرهایــی کــه موثــر هســتند و زمینههــا و چرایــی آن،

موانــع شــناختی و رفتــاری کــه بــا انتخابهــای ناقــص نیــز تــوأم

فراهــم آورنــد.
ظرفیتهــای علــوم رفتــاری بــرای هدایــت پژوهشهــا

هســتند ،ضــروری اســت.
مدیــران عمومــی نهتنهــا بایــد بــر پیچیدگیهــای محیطــی

و مطالعــات مربــوط بــه نیــروی کار را نمیتــوان نادیــده

فائــق آینــد ،بلکــه الزم اســت بــر محدودیتهــای شــناختی

گرفــت و بایــد ادامــه اســتفاده از تجربیــات علــوم رفتــاری

خــود نیــز غلبــه نماینــد.

بــه توســعه عملکــرد در ســازمانهای عمومــی و غیــر عمومــی

اینکــه کارکنــان چگونه بــه انتخابهــا واکنــش نشــان میدهند،

بیانجامــد .افزایــش در مهارتهــای تحلیلــی مدیــران

باید توســط مدی ـران پیشبینی شــود و مدی ـران باید ســعی کنند به

عمومــی و غیرعمومــی و همکار یهــای مشــارکتی بــا

منظــور تاثیر بــر نتایــج و تحقــق ماموریتهــا و اهداف ســازمان،

دانشــگاهها ،اتاقهــای فکــر و ســازمانهای مرتبــط نیــز مــورد

بــر انتخابهــا اثــر بگذارنــد .تاثیرگــذاری بــر کارکنــان عمومــی

نیــاز اســت.

و بنبس ـتهای اخالقــی
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و فرآیندهــای تصمیمگیــری آنهــا از طریــق ارزیابــی آگاهانهتــر
از ســوگیریهای شــناختی آنهــا و انتخابهــای اســتراتژیک،

ساختن نیروی کار آینده

امکانپذیر اســت .چنیــن اســتراتژیهای شــناختی ،از پتانســیل

ارتقــاء پژوهشهــا در مــورد تنــوع و فراگیــری 18بایــد هــدف

الزم ب ـرای تحــرک و همسوســازی مدی ـران و کارکنــان عمومــی و

مســتمر پژوهشهــای مدیریــت منابــع انســانی عمومــی

شــهروندان در راســتای بهبــود عملکــرد فــردی و بهــرهوری کلــی

باشــد .محققــان و مشــارکتکنندگان بایــد تــاش کننــد تــا

برخــوردار هســتند.

درک بهتــری از تنــوع و فراگیــری در مــورد فرهنــگ ســازمان

از دیــدگاه عملــی ،اســتراتژیهای شــناختی ب ـرای غلبــه بــر

و بهویــژه جــو محــل کار داشــته باشــند .ایــن پژوهــش نشــان
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میدهــد فراگیــری وســیلهای موثــر ب ـرای مقابلــه بــا قلــدری و

و هزینه-کارآمــدی 14در طراحــی رفتــار مناســب کارکنــان بخش

تبعیض در محل کار اســت و از طریق ایجاد مشــروعیت ،اعتماد

عمومــی و شــهروندان در رابطــه بــا فرایندهــای دولــت بهــره

و نمایندگــی ،19منجــر به بهبــود جو محــل کار و بهبود اثربخشــی

میگیرنــد.

ســازمان میشــود.

چنیــن محدودیتهایــی از شــکل (فــرم) هــای تلنگر-تعدیــل

تیلــر و سنشــتاین 15بــا تبییــن مفهــوم «تلنگــر» 16معتقدند یک

بــرای درک بهتــر اثــر اشــکال مختلــف تبعیــض ،از جملــه

«تلنگــر» بایــد بتواند رفتــار را به شــیوهای غیــر اجبــاری ب ه جهت

آزار جنســی  20بــر فرهنــگ و جــو محــل کار و روان افــراد،

و مســیر مورد نظر ســوق دهــد .تلنگرهــا بایــد آســان ،ارزان و غیر

پژوهشهــای بیشــتری بایــد انجــام شــود .تنهــا در ســال ،2015

الزامــی باشــند .برخــی مثالهایی کــه برای ایــن تلنگرهــا میتوان

کمیســیون فرصــت برابــر اســتخدام  164/5 ،21میلیــون دالر

عنوان نمــود عبارتانــد از:

در بررســی ادعاهــای کارکنــان در مــورد آزار و اذیــت هزینــه

◙هشدارهای تصویری روی پاکتهای سیگار

کــرده اســت .بررســی علــل و پیامدهــای تبعیــض در محــل کار،

◙برچسبهای مصرف انرژی

وظیفــه محققــان و مشــارکتکنندگان حــوزه مدیریــت دولتــی

◙اطالعات تغذیهای روی محصوالت غذایی

میباشــد.

یافتن تلنگرهای مناســب برای کارکنان عمومــی ،کار محققان

کار ســازما نیافته در کاهــش تبعیــض در محــل کار

و عالقهمنــدان حــوزه مدیریــت منابــع انســانی بخــش عمومــی

میتوانــد نقــش مهمــی ایفــا کنــد .بــا حمایــت اتحادیههــا،

اســت .جنبــش علــوم رفتــاری از طریــق طرحهــای تجربــی،17

زنــان دســتمزد بیشــتر و عادالنهتــری دریافــت خواهنــد کــرد.

بــه محققــان راهــی را نشــان میدهــد تــا بتواننــد شــواهد بهتــری

اتحادیههــا در حمایــت از زنــان و در جهــت کاهــش تبعیــض
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

و آزار کارکنــان نقشآفریــن خواهنــد بــود .بــرای حفاظــت

5. Volcker Aliance
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6. Preparing Tomorrow’s Public Service

از قربانیــان ،درک چگونگــی ایجاد فرهنــگ تفاهم و گشــودگی
مهم اســت.

7. Meaningful Public Service

بــه منظــور ایجــاد تغییـرات الزم بـرای پیشــگیری از تبعیض،

8. Personal Resilience

تغییــر فرهنــگ محیــط کار و تفکــر دوبــاره در مــورد شــیوهنامهها

 .9مترجــم :ب ـرای آگاهــی بیشــتر از اهمیــت وجــود معنــا در زندگــی فــرد

(پروتکلهــا) ضــروری اســت.

و کشــف آن و تاثیــری کــه بــر ســامت روان و بــه طــور کلــی بــر کیفیــت

آمــوزش همچنــان بهعنــوان ابــزاری بــرای آ گا هســازی
کارکنــان و حمایــت از مســئولیت حقوقــی ســازمان خواهــد بود.

زندگــی او میگــذارد ،بــه نظریــه لوگوتراپی (معنــا درمانــی) ویکتــور فرانکل
رجوع شــود.

تاکنــون در اســتفاده از آمــوزش بهعنــوان اب ـزار کاهــش تبعیــض

10. Full Rational Model

چنــدان موفــق عمــل نشــده اســت ،لــذا ارزیابــی مجــدد و

11. Nudging

کشــف شــیوههای جدیــد آمــوزش کــه متناســب بــا فرهنــگ

12. Moral Impasses

ســازمان و نــوع کارکنــان باشــد ،ضــروری اســت و در ایــن راســتا

13. Nudge—Modest

حمایت مدی ـران ارشــد نقــش کلیــدی ایفا میکنــد؛ هــر چند که

14. Cost-Efficient

بنا بــه عقیــده  EEOCمدی ـران میانــی و عملیاتــی نیــز در کاهش

15. Richard Thaler & Cass Sunstein

تبعیــض و آزار در ســازما نهای عمومــی نقــش ارزشــمندی

 .16مترجــم :نظریــه تلنگــر یــا  Nudge Theoryبــر اثرگــذاری روی رفتــار

میتوانند داشــته باشــند .همچنین محققــان و مشــارکتکنندگان

فرد یــا افراد بــا اســتفاده از اشــارات غیرمســتقیم و غیراجباری اســتوار اســت.

مدیریــت منابــع انســانی عمومــی بایــد تالشهــای خــود

کاربــرد مفهوم «تلنگــر» در اقتصــاد رفتاری و علــوم رفتاری ،در ســال 2008

را بهســوی پژوهشهــای مرتبــط بــا عدالــت اجتماعــی معطــوف

در کتابــی تحت عنوان « »Nudgeتوســط ریچــارد تیلر و کاس سنشــتاین ،از

نماینــد.

اســاتید دانشــگاه شــیکاگو ،ارائه شــد و به این اشــاره دارد که چگونه تعصبات
روانشــناختی انســانها باعث میشــود آنهــا بهگونهای عمــل کنند کــه مغایر

پینوشتها

بــا منافــع منطقیشــان باشــد .تیلــر در ســال  2017موفق بــه دریافــت جایزه
1. Paul Battaglio

نوبل علــوم اقتصادی شــد.

2. Hard Skills

17. Experimental designs

3. Soft Skills

18. Diversity and Inclusiveness

 .4مترجــم :مهارتهــای ســخت ،مهارتهای ملمــوس و فنــی موردنیــاز

19. Representativeness

بـرای انجــام وظایــف هســتند ماننــد مهــارت بهکارگیــری یــک ابـزار خــاص

20. Sexual Harassment

یــا اســتفاده از یــک نرماف ـزار؛ امــا مهارتهــای نــرم بیشــتر بــا خلقوخــو و

 .21مترجــم :کمیســیون فرصــت برابــر اســتخدام (Equal Employment

شــخصیت فرد مرتبــط بــوده و ریشــه در بینــش و نگرش او بــه شــغل و زندگی

 )Opportunity Commission= EEOCکــه در ســال  1965توســط

دارد .در واقــع مهارتهــای نــرم ،صفــات شــخصیتی و مهارتهــای بیــن

کنگــره تاســیس شــد ،یــک ســازمان بــزرگ در ســطح فــدرال ایــاالت متحده

فردی اســت که روابط شــخص با دیگـران را مشــخص میکنــد .مهارتهای

آمریکا اســت و وظیفه آن تحقیق و رســیدگی به شــکایات دربــاره تبعیضهای

ارتباطــی ،کار تیمــی و حــل مســئله مثا لهایــی از ایــن نــوع مهارتهــا

اســتخدامی بــر پایــه مــواردی مانند نـژاد ،ملیــت ،مذهب ،جنســیت ،ســن،

هســتند .برخــاف مهارتهــای ســخت ،مهارتهــای نــرم بهراحتــی

معلولیــت و نیــز مقابلــه بــا اعمــال تبعیضآمیــز میباشــد.

قابلاندازهگیــری و ســنجش نیســتند.

22. Openness
بهار 1400
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