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Purpose: The purpose of the current research is to investigate
the structure and dimensions of human resources
management in creating organizational performance from the
perspective of phenomenology (case study: water and sewage
company) of Semnan province, in the second half of 2022.
Methodology: The current study is a qualitative study with a
phenomenological design, and its statistical population
included university experts from Semnan province, in this
research, the researchers reached theoretical saturation after
19 interviews, and in practice, no new concepts were
obtained, but for reassurance A total of 35 interviews were
conducted. The data collection tool was semi-structured indepth interviews. Also, the review of printed and electronic
library resources using reliable and available scientific
databases were other sources of research.
Findings: In order to analyze the data and identify the effects
of research variables, the text of the interviews was entered
into the MAXQDA software. The results showed that a strong
leadership team, accountability, efficient planning and
decision-making, and the use of appropriate strategies have a
positive and significant effect on the level of organizational
performance creation in this company.
Conclusion: According to the results of the research, it can be
concluded that human resource management can play an
important role in creating the performance of the water and
sewage company of Semnan province; Therefore, it is
suggested that the managers of this organization, by choosing
a powerful human resources management system, will
increase the performance of their employees and
consequently this organization.
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چکیده :

هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی ساختار و ابعاد مدیریت منابع انساانی در خلا مملرارد ساانمانی ان منظار پدیدارشناسای
(مطالعه موردی :شرکت آب و فاضالب) استان سمنان ،در نیمه دوم سال  1401است.
روش شناسی :مطالعه ی حاضر مطالعه ای کیفی با طرح پدیدارشناسی است و جامعاه آمااری آن شاام خررااان داناا اهی
استان سمنان بود که در این پژوهش محققان بعد ان مصاحره  19به اشراع نظری رسیدند و در مما  ،مفااهیج جدیادی باه دسات
نیامد ،اما برای اطمینان خاطر تعداد  35مصاحره انجام شد .ابزار جمع آوری اطالمات ،مصاحره های ممی نیمه ساختار یافتاه باود.
همچنین بررسی منابع کتابخانه ای چاپی و الرترونیری با استفاده ان داده پای اه هاای معترار ملمای و در دساتر

ان دی ار مناابع

پژوهش بودند.
یافته ها :جهت تجزیه و تحلی داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای پژوهش ،متن مصاحره ها وارد نرم افازار MAXQDA
شد .نتایج ناان داد که تیج رهرری قوی ،مسئولیت پذیری ،برنامه ریزی و تصمیج ایری کارآمد ،استفاده ان استراتژی های مناسا
بر میزان خل مملررد سانمانی در این شرکت تأثیر مثرت و معنی داری دارد.
نتیجه ایری :با توجه به نتایج پژوهش ،میتوان چنین نتیجه ایری کرد که مدیریت منابع انسانی میتواند نقش مهمای در خلا
مملررد شرکت آب و فاضالب استان سمنان ایفا نماید؛ لذا پیانهاد می شود که مادیران ایان ساانمان باا انتخااب یاک سیساتج
مدیریت منابع انسانی توانمند ،خل مملررد کارکنان خود و بالترع این سانمان را افزایش دهند.
کلمات کلیدی :مدیریت منابع انسانی ،مملررد سانمانی ،روش پدیدارشناسی ،شرکت آب و فاضالب.
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مقدمه :

اساسی ترین رکن در هر سانمان ،امج ان خدماتی یا تولیدی ،مسئله انتخاب و جذب نیروی انسانی ماهر و واجد شرایط است.
در جذب نیرو شرایط را باید به اونه ای فراهج آورد که افراد با مالقه و افتخار در مح کار خود حضور یابند .در حقیقت
سالمت تعالی ،رشد و توسعه سانمان رابطه مستقیمی با شرایط فیزیری ،روانی ،تعل خاطر ،امنیت شغلی و تأمین مالی نیروی
انسانی دارد.
در طی دو دهه اذشته ،اولویت اصلی مطالعه مدیریت منابع انسانی شناسایی اقدامات ،دسته اقدامات ،سیستج های کاری ،یا
ترکیرات دی ر ان اقدامات یا سیاست هایی است که احتمال دارد ارتراط مثرتی با مملررد سانمانی داشته باشد.
ارتقای مملررد سانمانی منابع انسانی به منوان یری ان اصلی ترین وظایف مدیران منابع انسانی در سانمانها جهت تحق
اهداف سانمانی به شمار میرود .منابع انسانی به منوان کلیدی ترین منابع سانمانی ،نمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار
ارفته خواهد شد که با ن رش استراتژیک مدیریت شود .رویررد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارایری
فنون و روش هایی نوین است که سانمان بتواند با اترا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناس ناان داده و منابع
انسانی را در جهت کس مزیت رقابتی بسیج کند.
بر کسی پوشیده نیست که مملررد ضعیف منابع انسانی سانمان به منوان موتور محرك آن ،اثرات نامطلوبی بر سایر
فرآیندهای سانمانی خواهد اذاشت؛ ان این روست که یری ان اصلی ترین وظایف مدیران سانمانی تالش برای بهرود مستمر
مملررد کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سانمانی است.
ان آنجایی که برای تریین یک پدیده که در تجربه ی افراد ریاه دارد ،استفاده ان روش های کیفی شیوه ی مناسرتری است و
رویررد مطالعه تجربه نیسته یا جهان نندای است پدیدارشناسی اساسا مطالعه تربه نیسته یا جهان نندای است(اسمیت،1
 ،)2015لذا با توجه به تعاریف باال و بررسی ادبیات مرترط با مدیریت منابع انسانی ،هدف این پژوهش بررسی ساختار و ابعاد
مدیریت منابع انسانی در خل مملررد ان منظر پدیدارشناسی در شرکت آب و فاضالب استان سمنان است .با توجه به هدف
پژوهش ،سوال اصلی پژوهش حاضر مرارت است ان:
ابعاد و شاخص های مدیریت منابع انسانی در خل مملررد شرکت آب و فاضالب در استان سمنان ،به چند دسته تقسیج
بندی می شود؟ و مهمترین مام کدام است؟

تعریف متغیرهای پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی
-

مدیریت منابع انسانی

وقتی تعداد افراد داخ یک سانمان ان یک نفر بیاتر می شود ،نقش مدیر منابع انسانی به وجود می آید .الرته نراید این نرته
را فراموش کرد که در سانمان های کوچک و کس و کارهای خرد شاید فردی وجود نداشته باشد که این سمت را بر مهده
ب یرد و خود مدیر کس و کار وظایف او را انجام می دهد .هن امی که سانمان بزرگ و بزراتر می شود ،واحد مدیریت
نیروی انسانی تاری می شود .در واقع ،مدیریت منابع انسانی ان جمله مسئولیت های اصلی مدیریت در هر سانمان به شمار
می رود و همه مدیران سطوح متعدد سانمان به نومی ان این مسئولیت برخوردار هستند(امریاك و آنا.)2018 ،
 عملکرد سازمانیSmith

1
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در جهان رقابتی امرون ،تنها سانمان هایی میتوانند مانداار باشند که به مناس ترین نحو ملمی ان منابع خود استفاده بهینه
نمایند .یری ان منابع مهج سانمانی ،نیروی انسانی یا به تعریر دقی تر سرمایه های انسانی است(سالمت اهوانی ،حسین پور و
شاهی .)1399 ،نظر به این که کارکنان جهت رفع و جرران کاستی های اذشته و ارتقای بهره وری و اثربخای ،همچنین
کاف توانایی های خود ،به اطالع ان انتظارات سانمان در مورد خود و میزان مملرردشان نیان دارند ،ان این رو مملررد نیروی
انسانی فرآیندی مهج و ان حساسترین مسائ هر سانمان می باشد(جعفری ،شفیع آبادی ،فرح بخش ،مراسپور و یونسی،
 .)1399مدیران کالسیک ارنیابی را به منظور کنترل مملررد کارکنان انجام میدادند ،اما امرونه هدف ارنیابی ،راهنمایی و
ارشاد کارکنان برای ماارکت اروهی به منظور افزایش اثربخای و کارایی سانمان است (توان رمروستی ،محمدی فر و امین
بیدختی .)1399 ،بهرود مملررد فرآیندی است که سانمان و کارکنان را در تأمین نیانهایاان کمک می کند .اار ابزارهای
النم به خوبی طراحی شود و به نحو صحیح مورد استفاده قرار ایرد وسیلة مناسری برای تاوی  ،بهسانی و در مواردی تنریه
کارکنان خواهد بود (وودرسون ،کاس لی و می یر .)2016 ،در مجموع ،معیار مملررد با یک مام واحد ،مربوط به رفتارهایی
است که به فرهنگ و محیط سانمان کمک میرند(هاپرینز ،2016،ایراتووا ،کونمنروب و کلیچوا.)2018،

-

روش پدیدارشناسی

ان آنجا که تاریخچه پدیدارشناسی می تواند به درك ممی موضوع کمک کند ،اذری کوتاه بر فرآیند تروین و تاریخچه
پدیدارشناسی می کنیج .در حالیره تا قر ان دهه 60قرن بیستج ممده دانامندان دیدااه اثرات ارایانه داشتند(دارابی،)2009،
تجربه ارایان بر این باور بودند که معرفت ما نمی تواند ان تجربه ما باالتر برود ،به تعریر دی ر معرفت ما در حد تجربه
ماست(نیراکالم .)2010،در سال های بعد برنتانو  ،تجربه ارا بر آن باور شد که همه استنتاج های فلسفی باید برارفته ان
تجربه انسان باشد اما با این وجود وی درون ن ری خودکاوی را به منوان راهنمای غیر قاب امتماد نسرت به واقعیت ،طرد
نمود؛ در موض ان تحلی بی واسطه تجربه خودآااه که آنرا ادراك باطنی یا شهود مفهوم می نامید ،حمایت و پیوری
نمود(پورخیری) .هر چند برنتانو ،به طور صریح نمی تواند به منوان یک پدیدار شنا در نظر ارفته شود ،با این وجود تاثیری
که او بر شااردش هوسرل بر جای اذاشت ،مرحله ای تانه را برای این جنرش جدید پدید آورد(دهقانی).
پدیدار شناسی در ک مطالعه تجربه نیسته با جهان نندای است و به جهان که به وسیله یک فرد نیسته می شود ،نه جهان یا
واقعیتی که جدای انسان باشد ،توجه دارد .به بیان دی ر ،پدیدار شناسی رویرردی پژوها ر می باشد که ان خالل آن
پژوها ر به جستجوی ساختار یا جوهره آشرار تجارب ننده افراد ان یک پدیده و یافتن معانی یرپارچه ای که جوهره پدیده را
آشرار می کند ،می پرداند.
 شرکت آب و فاضالب استان سمنانشرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان بر اسا قانون تاری شرکتهای آب و فاضالب در سال  1371بصورت
شرکت سهامی خاص با هدف ایجاد تاسیسات تقسیج و تونیع آب شهری و تاسیسات مرترط با جمع آوری ،انتقال و تصفیه
فاضالب همچنین بهرهبرداری ان آن ،تاسیس شد .محدوده خدمات شرکت آب و فاضالب استان سمنان در حال حاضر 20
شهر استان و  310منطقه روستائی می باشد .این شرکت ،در راستای تحق اهداف چاج اندان بیست ساله نظام مقد
جمهوری اسالمی ایران و بر اسا قانون تاری شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی و وظایف مندرج در اساسنامه
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به منظور ایجاد و بهره برداری ان تاسیسات مربوط به تامین و تونیع آب بهداشتی و همچنین جمع آوری؛ انتقال و تصفیه
اصولی فاضالب با حفظ و بهره ایری بهینه ان کلیه منابع در اختیار خود و با اتراء به توانمندی نیروی انسانی متخصص و
کارآمد خویش و هماهنگ با رشد فناوری و دانش رون؛ با کیفیت ترین و اقتصادی ترین خدمات ممرن را ضمن انجام تعهدات
قانونی و رسالت اجتمامی؛ و با توجه به ارتقاء و توسعه بهره وری و اص ماتری مداری انجام می دهد.
پیشینه پژوهش
جدول  .1پیشینه پژوهش
ردیف

پژوهشگر
کیج 1و
همراران
()2019

2

افااری و

عنوان پژوهش
تأثیر مدیریت منابع انسانی
سرز بر رفتار ساناار با محیط
نیست و مملررد محیطی
کارکنان هت
ارائه مدلی برای ارنیابی
مملررد مدیران مدار
ابتدایی استان کرمان

3

بابایی،
دکامینی و
همراران
()1400
آیراغی
اصفهانی و
همراران
()1397

مطالعه رابطه بین ابعاد
مدیریت دانش و مملررد
مالی(مطالعه موردی شرکت
کاله مانندران)
مدیریت منابع انسانی سرز؛
ال ویی برای پایداری در
سانمانهای ورنشی )مورد
مطالعه :اداره ک ورنش و
جوانان استان خراسان شمالی(

5

رنجرریان
()1397

توسعه پایدار و نقش مولفه
های هفت سرز

6

سید جوادین
و همراران
()1395

مدیریت منابع انسانی سرز"
یک رویررد سرمایه اذاری و
توسعه پایدار"

1

کاظمیان 2

()2014

4

نتیجه
ناان داد که مدیریت منابع انسانی سرز ،تعهد سانمانی کارکنان ،رفتار
دوستدار محیط نیست و مملررد نیست محیطی را افزایش می دهد.

در مجموع  52مؤلفه (کاراروهی ،انعطاف پذیری و آمادای پذیرش
تغییر ،بهرود مستمر ،روابط بین فردی ،ماتری محوری ،تفرر
استراتژیک ،امور مالی و پاتیرانی ،اصول دینی و اخالقی ،دانش و
مهارتها ،کنترل و نظارت ،رهرری آمونشی و برنامه ریزی و
سانماندهی) ان موام مهج در ارنیابی مملررد مدیر هستند و میتواند
به منوان مالکهای ارنیابی مملررد در نظر ارفته شوند.
نتایج ناان داد که تمامی ابعاد مدیریت دانش با مملررد مالی شرکت
کاله مانندران ارتراط مثرت و معناداری دارند .همچنین ،ابعاد فراایری
دانش ،ذخیره سانی دانش و کاربرد دانش بر مملررد مالی شرکت
تولیدی کاله مانندران تأثیر مثرت معناداری دارند.
وضعیت آااهی ان منابع انسانی سرز ان دی ر ابعاد ضعیفتر بوده و این
در حالی است که بیاترین تأثیر بر اسا نتایج مدل ساختاری بر
روی پایداری سانمان به میزان  0.58مالحظه می شود .ان این رو
پیانهاد میاود که سانمان ورنش و جوانان خراسان شمالی با
برازاری دوره های آمونشی و اطالع رسانی مناس در خصوص منابع
انسانی سرز در تقویت این بعد بروشد.
اشاره می کند که امرونه دی ر نمی توان به توسعه پایدار به منوان
یک نتخاب ن ریست ،بلره به منوان یک تعهد است که تمام
بانی ران دولتی و غیردولتی باید برای نی به توسعه پایدار تمامی
مسامی خود را جهت اذار به اقتصاد سرز برار بندند.در این راستا
هفت مولفه مهج بسیار تاثیراذارند که مرارت اند ان :دولت سرز،
مدیریت سرز ،سانمان سرز ،اقتصاد سرز ،باناریابی سرز و مدیریت منابع
انسانی سرز.
مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه های
مدیریت محیط نیست و ادغام آنها در فعالیتهای خود مدیریت منابع
انسانی سرز را معرفی و امرانات و شرایط جالری را برای تمامی فعاالن
Kim
Afshari, Kazemian

1
2
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و سرمایه اذاران فراهج می آورد تا با ماارکت در این برنامه ها ضمن
بهرود مملررد نیست محیطی سانمان و توجه به سیاستهای توسعه
پایدار رابطه ای سودمند را برای خود خل نمایند.

روش شناسی پژوهش
پژوهش پیش رو با به کارایری روش کیفی و رویررد پدیدارشناسی انجام ارفته است .این رویررد ،ان جمله پژوهش هایی
است که در نمره پژوهش های کاربردی قرار می ایرد .این در حالی است که برایمن و ب ( )2007در رابطه با ضرورت به
کارایری پژوهش کیفی معتقدند این رویررد پژوهای جزئیات را به طور کام در بر می ایرد و این جزئیات در بیاتر موارد
برای پژوها ران کیفی با اهمیت است .صاح نظر برجسته آندره دارتیگ در کتاب خود با منوان"پدیدارشناسی چیست؟"
درباره معنای پدیدارشناسی این ونه می نویسد:
"پدیدارشناسی مرارت است ان مطالعه یا شناخت پدیدار :نیرا هر چیزی که ظاهر می شود ،پدیدار است" (دارتینگ.)1396،
پدیدارشناسی روشی است که به بررسی ماهیت و ذات پدیده ها می پرداند .به بیان دی ر" ،پدیدارشناسی رویرردی توصیفی،
تفسیری و باناندیاانه برای درك ذات و ماهیت تجربه نیسته افراد است که معموال ان نبان خودشان روایت می شود" .این
تجربه می تواند هر چیزی باشد (منصوریان .)1393،پس ان پایه ریزی پدیدارشناسی به وسیله هوسرل ،شااردان وی و سایر
اندیامندانی مث هایدار ،سارتر و مرلوپونتی به توسعه و اصالح این شیوه پرداختند که به شر ایری نحله های جدید در
پدیدارشناسی منجر شد .به طور کلی دو رویررد اساسی در پدیدارشناسی ایجاد شد که مرارت اند ان :پدیدارشناسی توصیفی
(استعالیی) و پدیدارشناسی تفسیری (هرمنوتیک) (دانایی فرد ،کاظمی.)1390،
ضرورت به کارایری پدیدارشناسی تفسیری در این پژوهش ان این نظر است که در رویررد تفسیری اص بر این است که
پژوها ر و ماارکت کننداان فهج پیاینی دارند که نمی توان آن را جدا کرد و این فهج و بستری که در آن قرار دارند بامث
می شود آنها همواره ان دیدااه خود به تفسیر داده ها بپردانند.
 روش نمونه گیری و حجم نمونهدر این پژوهش ،محققان بعد ان مصاحره  19به اشراع نظری رسیدند و در مم مفاهیج جدیدی به دست نیامد ،اما برای
اطمینان خاطر تعداد  35مصاحره انجام شد .در جدول ،2به بررسی ویژای ماخصات ماارکت کننداان می پردانیج.
جدول  .2ویژگی مشخصات مشارکت کنندگان
مصاحبه ها
میان ین نمان
تعداد
مصاحره ها
مصاحبه ها
35

-

 30دقیقه

جنسیت
نن مرد

11

24

 30الی
40
12

سن
40
الی
50
15

 50به
باال
8

وضعیت تاهل
مجرد متاه

24

11

وضعیت اشتغال
غیرشاغ
شاغ

23

12

روش گردآوری داده ها

در پدیدارشناسی ،مااهده نحوه نندای ماارکت کننداان در محیط خود ان طری نمان و مران ،سرنخ هایی مرنی بر اینره
ممرن است چ ونه معنا را تجسج کنند ،ارائه می دهد .ابزار اردآوری داده ها در پدیدارشناسی مموماً مصاحره های بان یا نیمه
ساختارمند است که الرته می توان ان سایر انواع فنون اردآوری داده ها بهره ارفت (الوانی و بودالیی.)1389 ،
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استراتژی های مورد استفاده برای اردآوری داده ها ترکیری ان مصاحره ممقی ،یادداشت برداری و مطالعه دقی متون نظری
حیطه مورد مطالعه بود .ان طری مطالعه دقی متون نظری به مقایسه یافته های حاص ان این پژوهش با پژوهش های
پیاین پرداخته شد.
 پروتکل مصاحبهپروتر مصاحره در این پژوهش بر اسا رهنمودهای مونتویا( ،)2016طراحی شد که شام چهار مرحله بود:
 )1در مرحله نخست ،اطمینان ان هماهن ی پرسش های مصاحره با پرسش های تحقی به مم آمد.
 )2در مرحله دوم ،پژوها ران به طراحی مرالمه ای مرتنی بر پر

وجو پرداختند.

 )3در مرحله سوم ،بانخوردهای دریافتی را به منظور هرچه پربارتر کردن پروتر در طراحی پرسش ها اممال کردند و
 )4در مرحله نهایی پروتر طراحی شده اجرا شد.
-

مالک های مرتبط با ارزیابی پژوهش

مسئله امتراریابی و تعمیج یافته های پژوهش ان ابعاد چالش بران یز و بسیار مهج در روش شناسی مطالعات کیفی است .در
این قسمت توضیح می دهیج که به استناد بنیان های پارادایج تحقی پدیدارشناسی ،مفاهیج امترار و روایی و تعمیج آن در این
پژوهش چه جای اهی دارند؟ اوبا و لینرلن ( )1985معتقدند معیار قابلیت امتماد دربرایرنده چهار معیار جدااانه؛ اما در ارتراط
با هج به شرح ذی هستند:
 .1باورپذیری :باورپذیری می تواند ان طری حفظ و استرش ارتراط با ماارکت کننداان برای دستیابی به آنچه واقعاً
آنها می دانند و چ ونه مم می کنند ،ایجاد شود .برای این منظور متن تایپ شده هر مصاحره بعد ان تجزیه و
تحلی مجدداً به منظور بانبینی و تأیید ،در اختیار ماارکت کننداان قرار ارفت و بر اسا

نظرها و تجارب آنان

اصالح شد.
 .2اطمینان پذیری :اطمینان پذیری مرارت است ان توانایی شناسایی جایی که داده های یک مطالعه معین ان آن آمده،
اردآوری شده و به کار رفته اند (محمدپور .)1392 ،در این پژوهش ان ترنیک کنترل مضو استفاده شد .برای این
منظور پژوها ران طی فرآیند پژوهش ان دو نفر ان صاح نظران آشنا با ماهیت مسئله پژوهش کمک ارفته شد تا
به بررسی میزان اطمینان پذیری یافته ها بپردانند.
 .3تأییدپذیری :تأییدپذیری مرین آن است که تا چه حد ،سایر افرادی که پژوهش یا نتایج را بررسی می کنند ،یافته
های پژوها ر را تأیید می کنند (محمدپور .)1392،پژوها ران در این مطالعه ،برای ارتقای تأییدپذیری یافته های
حاص ان پژوهش ،تالش کردند تا حد امران مقاید و پیش داوری های خود را در نمینه مدیریت منابع انسانی در
خل مملررد سانمانی کنار ب ذارند تا بتوانند تأییدپذیری اطالمات به دست آمده را محفوظ بدارند.
 .4انتقال پذیری :انتقال پذیری به این موضوع اطالق می شود که در آن نتایج یک مطالعه کیفی می تواند به محیط
متفاوت دی ری منتق شده و برای مده ای افراد متفاوت به کار رود (محمدپور .)1392،در پژوهش حاضر با بیان
شرایط پژوهش و همچنین تنوع در ویژای های ماارکت کننداان تا حدی این به این مهج دست یافتیج.
-

مالحظات اخالقی پژوهش
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در این پژوهش افراد مصاحره شونده ،به منوان ماارکت کننداان در نظر ارفته شده اند .بنابراین هدف ان انجام پژوهش،
رویه های اجرایی آن ،فواید کاربردی پژوهش و همچنین ان همه مهمتر ماهیت داوطلرانه بودن شرکت آنان در فرآیند پژوهش
برای آنها روشن و شفاف شد و توضیح داده شده که هر یک ان ماارکت کننداان در هر یک ان مراح پژوهش ح انصراف
ان ماارکت را دارند .در نتیجه یک فرم رضایت نامه شرکت در فرآیند پژوهش تنظیج و در آغان هر مصاحره ان آنان اخذ شد.
همچنین به شرکت کننداان در پژوهش اطمینان داده شد که اطالمات مستخرج ان آنان محرمانه تلقی خواهد شد و نتایج
پژوهش بدون اشاره به نام آنها منتار می شود و به منظور رمایت این موضوع ،حین پیاده سانی مصاحره های ضرط شده
تمامی اسامی به نام های مستعار تغییر داده شد و در یافته های پژوهش فقط به این اسامی اشاره شد.

یافته ها
در ابتدا متن مصاحره ها برای دستیابی به درکی کلی ان آنها در قال متن های نوشتاری سانمان دهی و چندین بار مطالعه شد
و سپس تفسیرهای مقدماتی به منظور تسهی کداذاری ان متون مصاحره ها به دست آمد .شایان ذکر است پژوها ران این
مطالعه طی مصاحره ها رفتارهای ماارکت کننداان را مد نظر قرار دادند و با یادداشت برداری ،حاالت روحی آنان هن ام
پاسخ اویی ثرت شد .در اام درك پدیده مدیریت منابع انسانی ،بعد ان شناسایی و ماخص شدن مفاهیج و سانه های اولیه
منابع انسانی ،بر پایه داده های به دست آمده ان اام غور پژوها ران به بررسی داده ها و برجسته نموده ازاره های مهج،
جمالت و مرارات معناداری می پردانند که فراهج کننده چ ون ی شر ایری تجربه ماارکت کننداان ان پدیده مدیریت
منابع انسانی ،حین خل مملررد سانمانی بود .در مجموع به  55مرارت معنادار رسیدیج .در جدول  3به طور کامالً خالصه به
تعدادی ان آنها اشاره می کنیج.
جدول  .3نمونه هایی از عبارات معنادار و کدگذاری باز انجام شده
عبارات معنادار

مشارکت

پاراگراف

کد باز

بنظرم مدیر فردی است که دارای رابطه انسانی

کننده
19

5

رابطه درست انسانی
مسئولیت پذیری
ارتراط با سایر افراد

9

استفاده ان مدیران خرره و
متخصص

صحیح ،مسئولیت پذیری و ارتباط با سایر افراد در
سازمان داشته باشد.
جهت خلق عملکرد و ایجاد ثبات آن در سازمان،

13

فردی الیق مدیریت دارد که خبره و متخصص باشد.
نسبت به تمامی امور آگاهی و اشراف کامل داشته
باشد.
راز شرکتهای با عملکرد برتر را تیم رهبری قوی،

12

20

تیج رهرری قوی ،توانایی جذب
و ن هداری کارکنان با کیفیت

13

رویررد مسنجج و منظج به
کس و کار
استفاده ان استراتژی های
مناس
تامین کننداان قاب امتماد

توانایی جذب و نگهداری کارکنان با کیفیت میبینم.
رویکرد مسنجم و منظم به کسب و کار ،توانایی

26

استفاده استراتژیک از فن آوری مناسب در خلق
عملکرد سازمان بسیار موثر است.
بنظرم تامین کنندگان قابل اعتماد در شکل گیری

11

10
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عملکرد یک سازمان می توانند نقش بسزایی داشته
باشند.
هوشمندی ،رهبری متعهد ،نوآوری های تحول آمیز

14

20

در صنعت می توانند عوامل مهمی در خلق عملکرد

هوشمندی ،رهرری متعهد،
نوآوری های تحول آمیز

سازمانی باشند.
وقتی سازمان هدف مشخص داشته باشد و بداند به

2

2

اهداف و مقاصد روشن و قاب
اندانه ایری

12

تیج ارایی

چه هدفی میخواهد برسد ،این خود می تواند در خلق
عملکرد تاثیر بسزایی داشته باشد.
یکی از مواردی که به نظر بنده میتواند باعث شکل

10

گیری عملکرد شود ،تشکیل تیم های خبره و دارای
تخصص در این زمینه هست .سازمان باید اقداماتی
در این راستا بردارد.
هر سازمانی که دارای برنامه ریزی از قبل تهیه شده

8

9

باشد ،میتواند به خوبی عملکرد سازمان خود را ارتقا

برنامه ریزی و تصمیج ایری
کارآمد

دهد.
در سازمانی ،با عدم امکان برقراری ارتباط با مدیر

34

14

تعهد و ماارکت مدیریت ارشد

ارشد و پاسخگو نبودن ایشان مواجه شدم .به نظرم
این مورد باید در تمامی سازمان ها رعایت شود .چرا
که میتواند عامل مهمی در باالبردن عملکرد و بهره
وری به حساب آید.

اام انتزامی سانی مجدد مفاهیج و سانه های دست اول مرحله درك مرور و بررسی شدند و کداذاری محوری ،در قال
مفاهیج فرمی انجام شد .در اام بعد ،که ترکی نامیده می شود ،مفاهیج فرمی به دست آمده در قال مفاهیج اصلی دسته
بندی شدند .با بررسی مجدد خرده مضمون های به دست آمده به اام تاریح و شیوه ساختن پدیده رسیدیج و به مطابقت
مفاهیج اصلی با پیاینه ادبیات نظری پرداخته شد .در نهایت مفاهیج اصلی ماخص شده و به تفسیر آنها پرداختیج و در اام
یرپارچه سانی ،به منظور نقد مضمون ها ،مضمون های به دست آمده در اختیار ماارکت کننداان و صاح نظران حونه قرار
ارفت و نظرات آنان اممال شد و نتایج نهایی به منظور ارائه تفسیر آماده شد .همچنین در تحلی داده ها در این پژوهش به
موارد چندی توجه و تأکید ویژه داشتیج که شایان ذکر است .در این پژوهش ،در تحلی داده ها پژوها ر به تنهایی مم
نررد و تفاسیر وی در تعام با ماارکت کننداان ،مراجعه به پیاینه موضوع ،نظرخواهی ان صاح نظران و سایر ماخذ بیرونی
ایجاد ،اصالح و ارائه شد .النم به ذکر است که پژوها ران این پژوهش ،نظرات شخصی خود را اممال نرردند و داده ها بر
اسا شواهدی که ان مصاحره ها به دست آمد ،تحلی شدند .به طور خالصه به تاریح هر یک ان مضامین اصلی این
پژوهش و اظهارات ماارکت کننداان درباره آنها می پردانیج.
روابط انسانی :روابط فیزیری یا ماطفی که ان طری اشرال ارتراطی بین دو یا چند نفر ایجاد می شود .در مدیریت ،روابط
انسانی به نظج و انضراطی افته می شود که مسئولیت افزا یش رضایت و روحیه کارکنان یک سانمان یا شرکت را به منظور
کاهش مقاومت آنها و چاپ پذیرش بیاتر اقتدار رسمی بر مهده دارد.

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401
ISSN : 2783-3984
ارزش مدیریت منابع انسانی در خلق عملکرد سازمانی (مطالعه موردی :شرکت آب وفاضالب استان سمنان)

کدمقالهHRC-2209-1063 :

مدیریت صحیح :در واقع هر کاری که شما با تریه بر پرسش نیر انجام میدهید ،مدیریت شما را در آن ناان میدهد" :برای
رسیدن به هدف مورد نظر چه کاری در چه نمانی با چه منابعی باید انجام شود تا بهینهترین و موثرترین روش رسیدن به
هدف باشد".
رهرری :رهرری به منوان یک فرآیند به این معنا است که جدا ان شخصیت رهرر ،مذاکرات و ارتراطات بین رهرر و پیرو ،بامث
تغییر در پیروان میشود .دراین فرآیند رهرر ،هج بر پیروان تأثیر میاذارد و هج ان آنها تأثیر میپذیرد .با این تعریف ،رهرری
برای هم ان قاب دسترسی است و فقط به رهرری رسمی در اروه محدود نمیشود .رهرری با اثراذاری و تغییر همراه است
و بدون آن ،رهرری وجود ندارد.
فناوری مناس  :ترنولوژی  ،محصولی است که موسسه های پژوهش و توسعه آن را تولید می کنند .با این همه ،موسسه های
مختلف در مران های اونااون ،در جهت دسترسی به هدف های واحد ،ترنولوژی های متعددی را به وجود می آورند .نیرا
شرایط محیط در هر مران متفاوت است و شام همه چیزهایی می شود که در پیرامون ما وجود دارد ان قری  :جمعیت ،منابع،
نظام های اقتصادی و ترنولوژیری محیطی ،اجتمامی ،فرهن ی و سیاسی-حقوقی .اضافه بر آن در توسعه ،ترنولوژی خود تابع
هدف هایی است که در جهت آن هدف های ترنولوژیری مورد استفاده قرار می ایرد.
تسهیالت :تسهیالت بانری همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که ان طری آنها نقدین ی های سراردان جامعه ،به
مرادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزری می شود .بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شام سرمایه و حقوق
صاحران سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف ان قر تعیین شده به مصرف می رساند.
اهداف ماخص :هدف ،ایدهای ان آینده یا نتیجهای مطلوب است که شخص یا اروهی ان مردم تصور ،و برای آن برنامهریزی
میکنند و متعهد میشوند آن را به دست آورند  .اهداف ،ما را قادر میسانند تا با تعیین آنچه در نندای میخواهیج به تمرکز
بیاتری برسیج .داشتن هدف در نندای ما را باان یزه ن اه میدارد و دائما ما را به مم کردن وامیدارند .هن امی که هدفی در
نندای به درستی انتخاب و دنرال شود میتواند به ما کمک کند تا ان فرصتهای نندایمان به نحو احسن بهره برریج.
تیج ارایی :هراونه کار اروه ی را نمی توان یک کار تیمی دانست .در واقع نمانی ما اروهی را تیج می نامیج که دارای هدفی
ماخص باشند و برای انجام یک وظیفه بصورت چابک و خالقانه مم نمایند .چنین اروهی (که ما آن را تیج می نامیج) ان
مواجه با مارالت نمی هراسند ،بلره ان قر راهرارهایی برای مقابله با مارالت و خطرات احتمالی در نظر می ایرند.
در ادامه روابط بین مضمون های اصلی را که بر اسا تجربه افراد شر ارفته و به صورت بندی مفهوم خل مملررد
سانمانی منجر شده است ،به تفریک شرح و سپس روی نمودار ارائه کردیج.
جدول .4مقوله ها و مفاهیم فرعی و اصلی به دست آمده
مفاهیم اصلی

مقوله ها (فراوانی)
ارتراط با سایر افراد ()8
رابطه درست انسانی()10
مسئولیت پذیری()16
افزایش بهره وری()6

روابط انسانی

مفاهیم فرعی
مملررد سانمانی بهینه

مدیریت صحیح

استفاده ان مدیر متخصص

رهبری

تعهد و ماارکت مدیریت ارشد
هوشمندی

تیج رهرری قوی ()17
توانایی جذب و ن هداری کارکنان با کیفیت ()10
رهرری متعهد

فناوری مناسب

استراتژی

رویررد مسنجج و منظج به کس و کار ()9
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تسهیالت

نوآوری های تحول آمیز
کاهش هزینه ها و افزایش سود سانمانی

استفاده ان استراتژی های مناس ()14
تامین کننداان قاب امتماد ()7

اهداف مشخص

چاج اندان

تیم گرایی

بهرود شرایط کیفی

اهداف و مقاصد روشن و قاب اندانه ایری ()10
برنامه ریزی و تصمیج ایری کارآمد()15
تاری تیج های خرره و دارای تخصص()9

راه کارهای افزایش

راهرار فردی

تغییر اولویت های شرکت()8
تغییر معیارهای شرکت()9
ماورت با خرراان مربوط به سانمان()6
امرانات و آمونش مناس نیروهای شرکت()7
پر و جو ان متخصصین()7
ارتراط با تامین کننداان معترر و خل ارنش()7
پاتیرانی مناس ()13

خلق عملکرد در
شرکت آب و فاضالب
سمنان

راهرار بیرونی

به پاتوانه ادبیات نظری مورد بررسی در حونه ارنش مدیریت منابع انسانی در خل مملررد سانمانی و با تأکید بر داده های به
دست آمده ان ماارکت کننداان این پژوهش ،مدل مفهومی نیر معرفی می اردد:
اهداف مشخص

روابط انسانی

مدیریت
صحیح
تسهیالت

ابعاد مدیریت منابع
انسانی در خلق
عملکرد سازمانی
راه کارهای افزایش
خلق عملکرد در
شرکت آب و فاضالب
سمنان
راهکار فردی

رهبری

فناوری
مناسب
تیم گرایی

راهکار بیرونی

شکل  .1مدل مفهومی؛ مضمون های سازنده و موثر بر خلق عملکرد سازمانی در این پژوهش

نتیجه گیری
کارکنان ،مهجترین دارایی هر سانمان بهشمار میروند .به مقیده صاح نظران ،در مصر حاضر مدیریت منابع انسانی ،بسیار
دشوارتر ان مدیریت فناوری یا سرمایه است .سانمانها میتوانند با بهرهایری ان منابع انسانی خود مملررد رقابتی خود را بهرود
بخاند .مدیریت منابع انسانی به منظور مدیریت کارمندان با تأکید بر اینره آن ها به منوان دارایی های تجارت هستند ،استفاده
می شود .در این نمینه ،ان کارمندان بعض ًا به منوان سرمایه انسانی یاد می شود .همانند سایر دارایی های تجاری ،هدف استفاده
موثر ان کارمندان ،کاهش ریسک و حداکثر بانده سرمایه اذاری است.
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پژوهش پیش رو با هدف بررسی ساختار و ابعاد مدیریت منابع انسانی در خل مملررد سانمانی ان منظر پدیدارشناسی (مطالعه
موردی :شرکت آب و فاضالب) استان سمنان ارائه اردید .که در نهایت با استفاده ان روش پدیدارشناسی به  7مقوله اصلی
رسیدیدم(همانطور که در جدول  4مااهده می کنید) که خود دارای  11مقوله فرمی بودند که طر فراوانی های به دست
آمده ان هر مقوله ،مفاهیج :تیج رهرری قوی ،مسئولیت پذیری ،برنامه ریزی و تصمیج ایری کارآمد ،استفاده ان استراتژی های
مناس ان جمله مقوله های اصلی در میزان خل مملررد سانمانی در این شرکت بودند.
در راستای پاسخ اویی به هدف و پرسش اصلی این پژوهش مدل مفهومی استخراج شده ارائه شد .اهمیت این پژوهش
پدیدارشناسانه دستیابی به مؤلفه های اصلی و بنیادینی است که در سانه مفهوم مملررد سانمانی دخی هستند و برخی ان
آنان ان خالل تجربه مستقیج و بی واسطه افراد به دست آمده است .در نهایت امیدواریج این پژوهش ،مسیری را برای
باناندیای مفهوم مدیریت منابع انسانی و بهرود مملررد در سانمان فراهج آورد.
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