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 مقدمه -2
با تمرکز روزافزون بر مستتئولیت اجتماعی و  هاستتازمانامروزه 

عملکرد پایدار، اهداف جدیدی به غیر از ستتود مالی صتترف، مانند 

های اجتماعی و زیستتتت محیری را مدنظر لرار تعهتد بته پیتامد

امل انسانی بر توسعه و ثیر عمرالعات اخیر، به تاتوجه  [.0]اندداده

شرکت  1۰66بررسی از یک  [.4]متمرکز شتده است حفظ منابع

عنوان پایداری را به ،هاسازماناز این  ٪46المللی نشان داد که بین

خود  راهبردی هایدستورالعملو  هابرنامهیک مستئله کلیدی در 

 .[۰]اندگنجانده

ها و لبلی بر لزوم شتتتناستتتایی رویکردهمچنین در مرالعات 

 هایی برای اجرای رویههای مناس  مدیریت منابع انسانستیستم

( بیان 1651)3دوبویس و دوبویس .[1]استتتکید شتتده پایداری تا

ه موارد اصلی در پایداری نمودند که مدیریت منابع انسانی از جمل

پرورش این جنبه انسانی به درک  .[56]دشومیمحسوب  سازمانی

بهتر مدیریت منابع انستانی پایدار و افزایش توان دن برای تشویق 

ستتتازی متدیریتت منابع عملکرد پتایتدار در نیروی کتار و بهینته

مستتا ل لیل را در  (1655)7جکستتون و همکاران .[55]انجامدمی

 ارتباط با حوزه مدیریت منابع انستانی پایدار مورد شتناستایی لرار

 [:51]دادند

 هتای کتارکنتان در محتل کتار نستتتبت به هتا و رفتتارنگرش

 ؛های زیست محیرینگرانی

 مدیریت منابع انستتتانی و مقررات پشتتتتیبانی از  هتایراهبرد

های مدیریت های موجود در رویهها یا شباهتپایداری و نیز تفاوت

 های مختلف اعمال شده است. منابع انسانی که در سازمان

با وجود این، دستتتتیابی به اجماع درباره دنچه مدیریت منابع  

انستتانی پایدار در مبحت توستتعه باید اتخال کند، با موانع متعددی 

احد، ابهام در ادراک روبرو استتت که عبارتند از: نبود یک تعریف و

های موثر بر توسعه چنین فقدان شفافیت در مولفهچارچوب و هم

 .[1]داریپاهای بکار رفته در سازمان

پس از صتتنعت نفت ، یصتتنعت خودروستتازاز ستتویی دیگر، 

پرسنل و  ادیتعداد ز رود.شتمار میبه رانیصتنعت در ا نیتربزرگ

 اریبس ریثات نیصتنعت و همچن نیها در اتنوع تخصتو نیهمچن

 انگریب ،ستتازیهای خودرودر عملکرد شتترکت یانستتان یروین ادیز

 به بهبود یادیز اریبستت لیها تماشتترکت نیمرل  استتت که ا نیا

 .اردد یتوسعه سازمان یدر راستا یمنابع انستان تیریمد ستتمیست

دلیق منتتابع علمی و ی بنتتابراین در این پژوهش بتتا هتتدف واکتتاو

 

3 Dubois and Dubois 

4 Jackson et al 

5 Ehnert 

مدل جامع نظام  یالدام به طراح ،درنظرگرفتن ملتاحظتات والعی

توستتتعه صتتتنعت خودرو  کردیبا رو داریپا یمنابع انستتتان تیریمد

 هایشود که مولفهو به این پرستش اصتلی پاستا داده می گردید

مدیریت منابع انسانی پایدار از جامع نظام ضروری در تدوین مدل 

 هایبخش ،عبارت دیگردیدگاه مدیران صنعت خودرو چیست؟ به

مدیریت منابع انستانی برای دستیابی به اهداف توسعه چگونه باید 

ستتازگار با  هایهیرود و محیع زیستتتی را توستتعه دهن هایراهبرد

 اجتماع و التصاد را اجرا کنند؟ 

اشاره خواهد  پژوهش نهیشینظری و پ یدر ادامه، ابتدا به مبان

ارا ه  پس از در پایان و بیان شتتده شتتد. ستتپس، روش پژوهش

 گردد. ارا ه می هاشنهادیپهای تحقیق، یافته
 

 ینظرمبانی  -1

 داریپا یمنابع انسان تیریمد -1-2

 محل کار نودورانه یکبر توستعه ی پایدار منابع انستان یریتمد

 پذیرییتو مستتئول یدگاه یشافزا ،یو خارج یبا مشتتارکت داخل

و مصرف  یعبهبود توزنیز بر و  یع زیستتحفاظت از مح در جهت

ید ی تأکرلابت یعمح یکدر  یستتتازمان یتارتقا موفق یمنتابع برا

 یستتتتازمفهوم ( در بحتتت1650و همکتتاران) 1اینرت .[53]دارد

 یبرا اییچیدهچارچوب پی، منتابع انستتتان یتدگتاهاز د یتداریپتا

ف گونه تعریو دن را این دهندمی  هارا ی پایدارمنابع انسان یریتمد

منابع انستتتانی که  های مدیریتیهو رو هااتخال راهبرد»کنند: می

 ریر بثارا با ت شتتتناختیبومو  یاجتماع ،یبه اهداف مال یابیدستتتت

بلندمدت ممکن  یزمان در یک بازهدرون و ختار، از ستتتازمتان و 

ا ر یناخواسته و بازخورد منف یاثرات جانب و در عین حال سازدمی

توان می (1650)اینرت و همکاران یفاز تعر .«[57]کندکنترل می

 شتتناختی یا انستتانی کهلفه استتتنتا، کرد: یکی پایداری بومودو م

اصتتد متنالگ گوناگون را در ابعاد مختلف)التصتتادی، اهداف و مق

 دیگری و [51و  51]کندشتتتناختی و اجتماعی( تصتتتدیق میبوم

منابع انستتانی و  های مدیریتیستتتمستت» میانارتباط چندجانبه 

 و یدتول پویایعنوان هستتتته به «دنها یرونیو ب یدرون هاییعمح

  [.50]تکثیر منابع

 پایدار و توسعه انسانی ارتباط بين منابع -1-1

منابع انسانی و اهداف  ین مدیریتارتباط ب( الف 1661)اینرت

 یکردرو ،کند: نخستروشن می یاصل یرسه تفس  هتوستعه را با ارا

 باز شامل رفاه یستتممدل ست که بر مبنای نوعی محورئولیتمست



 
 علیرضا احمدبیگي، مسعود احمدي و فرشیده ضامني
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تعادل میان کار و زندگی لرار  یفیتو ک کتارکنتان، رفتاه جتامعته

محور که به محور و نودوریاهداف شتترکتی کارایی ،دوم .[54]دارد

 یالتصاد هاییامدن پیبر ارتباط ب (5146)0مانند رویکرد فریدمن

 ایجاد توازنبه  توانرا میدوم مورد  .[5۰]یداری متمرکز استو پا

ییرات صتتتورت تغ عبیر کرد که در عین حالت ینهستتتود و هز ینب

خدمات و  یفیتو ک یورافن یشتتترفتپ ،یع زیستتتتدر مح گرفته

محور که مواد یکردسوم، رودهد. را نیز مدنظر لرار می محصتولات

 یمانساز کارایی یمنابع برا یدتولبازبه ستمت مصترف مسئولانه و 

به  یزن الف(، 1661)نرتیا ،یبنددستتته ینا پیرو .شتودهدایت می

 تییسزهم یازمندن یدارکه توسعه پا کنداستدلال میاین موضتوع 

« ابعمن یریتشرکت و مد بازدهی ،یانسان ئولیتمس» یرسته تفست

 مدیریت انتخاب (1650)4و سانتوس جابور ،ینبراعلاوه .[54]است

عملکرد  برای کمک به یتدیکل ملیعنوان عتامنتابع انستتتانی بته

 :کنندمی یهتوج یداری را با چهار دلیلپا

 یبالقوه برا یهپا یکمنابع انستتتانی به عنوان  متدیریتت -5

 شود؛محسوب میدر سازمان  یداریپا پیشرفت

 یزیربرنامه به یداری هر دومنابع انستتتانی و پا مدیریت -1

ی نیاز التصتتتاد نتیجه و تصتتتمیم برای ایجاد بلند مدت

 ؛دارند

 منابع انستتانی ید مدیریتجد الگوی ،یدارعملکرد پا ارتقا -3

 ؛است

منابع انستتتانی با  های مدیریترویه یاثربخشتتت یشافزا -7

 .  [51]مختلف نفعانلی ایهیازبردوردن ن

منابع انسانی و اهداف ین مدیریت رابره ب در تشتری  محققان

وع تن ،ینودوریریتی شامل مد هاییوهبر سه جنبه مهم ش ،توستعه

و  8یلورت .[16]کنندکید میتا یستتت محیریو عملکرد ز یفرهنگ

را  ی پایدارمنابع انستتتان یریتمد( بته نوبه خود، 1651)همکتاران

ی لقت یمختلف منابع انسان هاییک عنصر یکپارچه بخشعنوان به

همزمان هم طور را به ی پایدارمنابع انستتتان یریتنقش مد .کردند

ع مناب هاییاستس یقاز طر یداریتوستعه پا یبرا یعنوان ابزاربه

 هم و کنندتعبیر می انکنکار هتاییتت لهنیتتبتا هتدا یانستتتان

 منابع های مدیریتیستمست یجادا یقطر هدف که از یکعنوان به

را با خود شرکت  یو التصاد اخلالی ،یهای اجتماعجنبه ،انستانی

   .[1]همراه دارد

 ه بهک است الگوییدو توسعه، و  ی پایدارمنابع انستان مدیریت

 

6 Friedman's 

7 Jabbour and Santos 

8 Taylor 

9 Yang & Lew 

نه تنها اهداف  میل نموده ومشتتتترک  یمنافع ستتتازمان ستتتمت

مستتئولانه عمل  اییوهبلکه به شتت ؛دستتازرا بردورده مینفعان لی

را  یعیمنابع طب ت ازظاو حف یرفاه جمع عین حالدر  د وکنتمی

 .[15]ددهمدنظر لرار می
  

 پشينه پژوهش -9
 یریتمد گرفته در حوزهمرالعات صورتاز  یاخلاصهدر ادامه 

  :است شده  هارا ی پایدارانسان منابع

منابع  هایوهیش یاجرا(، پژوهشی را جهت 1616)1یانگ و لو 

ت رابره مثب کاین پژوهش، ی هایافتهانجام دادند. یدار یپا یانسان

شان نرا  یبا عملکرد بالا و عملکرد سازمان یکار هایستمیست نیب

منابع  هایوهیاز شتتت یادر مجموعه یگذارهیکه ستتترما دهتدمی

ا ر راهبردی یاهداف سازمان تواندگرفته میشکل یبه خوب یانستان

های از سبک ینشان داد که برخهمچنین نتایب تحقیق ارتقا دهد. 

پایداری منابع  یبر رو یتوجهلتابل کننتدهلیتاثرات تعتد یرهبر

  .[11]دارند یاثربخش یو پس از دن بر رو انسانی

هدف مرالعه بررسی (، پژوهشی را با 1616)56گرابارا و دیگران

نقش منابع انستانی پایدار و کاردفرینی شرکتی در توسعه دانشگاه 

نتایب تحقیق نشتتان داد که منابع  .انجام دادندپایدار در لهستتتان 

انستتتانی پتایتدار و کاردفرینی ستتتازمانی نقش مهمی در افزایش 

پایداری دانشتتگاه از طریق نودوری پایدار دارند. مشتتخو شتتد که 

ی پایدار و کاردفرینی شتترکتی تاثیر مثبتی بر نودوری منابع انستتان

شتتود. علاوه بر پایدار دارد که منجر به توستتعه پایدار دانشتتگاه می

ها نیز نقش مهمی در افزایش این، محیع کاری در میان دانشتتگاه

 .[13]های نودوری پایدار داردپایداری دانشگاه از طریق فعالیت

ه یک مدل  تبته ارا یدر پژوهشتتت ،(1651) 55گرانیو د کتایک

که ستتته بعد  پرداختندوکار جدید برای صتتتنعت خودرو کستتت 

گیرد و بر اهمیت مشتارکت سهامداران تاکید پایداری را درنظرمی

کند. مدل توسعه پایدار پیشنهادی از نظر علمی به این موضوع می

مربوط است که تمام ابعاد پایداری وجود دارد و هدف دن افزایش 

دل مسازمانی برای توسعه پایدار سازمانی است. همچنین  ظرفیت

های صنعت خودرو، با توستع کارشناسان صنعت با شرکت مذکور

برای ارزیتتابی  فنتاورانتتههتتای صتتتنعتی، فنی و گرفتن نیتازدرنظر

 .[17]استشده تاییدیافته و پایداری سازمانی توسعه

شتتتبکه  لیبه تحل یدر پژوهشتتت ،(1651)51ژانگ و همکاران

10 Grabara et al 

11 Cioca et al 

12 Zhang et al 
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 بر دموزش کارکنان یمبتن داریپا یمنابع انستتان تیریمد یِاجتماع

ه ب یابیدستتتت یبرا یراه افتنیمرتالعه به دنبال  نیپرداختنتد. ا

ها در انواع شباهت لیتحلوهیتجز قیکارمندان از طر داریدموزش پا

ن مرالعه نشا نیا بینتا .است یشرکت یدموزشت یمختلف رفتارها

مشتتتابه  یها تا حدوداز بنگاه یبرخ یدموزشتتت یرفتارها دهدیم

عنوان کارمندان به یاصل یهادموزشها شتامل این دموزشاستت. 

 بینتای استتتت. همچنین، دموزو مهارت یتیامن یهامثال دموزش

رشتتتد  یدموزش کارکنان، نه تنها برا دهدمرالعه نشتتتان می نیا

 داریپا یمنابع انسان تیریبلکه مد ؛مهم است یانسانمنابع  وستهیپ

 .[11]کندمی نیها را ت مدر شرکت

به  یپژوهشتت در ،(165۰)53کلوستتکا-وکینیو مارک اکیبومب

 داریتوسعه پا یبرا یعنوان ابزاربه یمنابع انستان تیریمد یبررست

ز ا یابینشتتان داد که هرچه ارز قیتحق بیها پرداختند. نتاشتترکت

 هایدن در شتتترکت یبالاتر باشتتتد، اجرا نیمع تیفعال کی ریثات

شد:  حاصل ریگیری زجهیاساس نت نیاست. برا شتریموردمرالعه ب

ای هوکاردر کس  یمنابع انسان تیریمد یحوزه اجرا شیافزا یبرا

 تیریمد ریثاو دانش مربوط به ت ابدی شیافزا یدگاه دیتبتای نوپتا

ها گستتتترش داده در ستتتازمان داریبر توستتتعه پا یمنابع انستتتان

 .[10]شود

 یبه بررستت یپژوهشتت در ،(5314زاده و همکاران)دعباسیستت

 یدانش و عوامل سازمان تیریاثرات مد ،داریپا یتوسعه منابع انسان

 تیریمد ندیبر فرد یکه عوامل ستتازمان نشتتان داد بیپرداختند. نتا

ر دانش ب تیریمد ندیو معنادار؛ فرد میمثبت، مستتتتق ریثادانش ت

 املو معنادار؛ عو میمثبت، مستتتتق ریثات یتوستتتعه منابع انستتتان

ر؛ و و معنادا میاثر مثبت، مستق یبرتوستعه منابع انستان یستازمان

دانش برتوستتعه منابع  تیریمد ندیبه واستتره فرد یعوامل ستتازمان

یری گجهینت. دارد یمثبت و معنادارم، یمستتتق ریغ ریثات یانستتان

ا ب یبا توستتعه منابع انستتان یعوامل ستتازمان طاز ارتبا یحاک یکل

دانش در میان کارکنان دانشتتتگاه  تیریمد ندیفرد میتانجینقش 

 .[5]هرمزگان بود یدزاد اسلام

 هیسرما ریثات یبه بررس یپژوهش در ،(5311و همکاران) درمان

در  داریپا یمنابع انستتان تیریبر مد یو بلوغ منابع انستتان یاجتماع

پژوهش نشان داد  هایافتهیپرداختند.  رانیا یمیصتنعت پتروشت

ت و مثب ریثات یداریبر پا یو بلوغ منابع انستتان یاجتماع هیستترما

 هیستترما عاداب ریثادر ت ،یفرع هایهیدر فرضتت .گذاردمی یمعنادار

 هیرمابعد ستت ریثافقع تدار، یپا یمنابع انستتان تیریبر مد یاجتماع

 یو شناخت یساختار هیسرما یعنی گریمعنادار و دو بعد د ایرابره
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ابع ابعاد بلوغ من ریثات یدر بررسن، یشتناخته شتد. همچن ریثاتیب

ع مناب تیریبر مد یو ستتلامت فرد یستتازمان ریتصتتوز، ین یانستتان

 اهداف یاما ابعاد همستوساز ؛دگذارمثبت می ریثات داریپا یانستان

 ریثات داریپا یمنابع انستتتان تیریبر مد وریافراد و بهره ،ستتتازمان

 .[1]دگذارنمی

به ارا ه کارت  یپژوهشتتت در ،(5311و همکاران) ییطبتاطبتا

 یهای فناوردر شتتترکت داریپا یمنابع انستتتان تیریمد یازیتامت

 بینتا قیپرداختند. از طرران یا انیاطلتاعتات و ارتباطات دانش بن

و  یابیارز هایاریهتا، اهداف، معداده لیتحلتوهیتحتاصتتتل از تجز

از  کیدر هر  داریپا یمنابع انستتتان تیریحاصتتتل از مد هایامدیپ

)جذب و استتتخدام، دموزش و یمنابع انستتان تیریمد هایردکارک

 ییتوستتعه، نگهداشتتت، جبران خدمت و خرو، کارکنان( شتتناستتا

 تیریمد یبالا لیاز پتانس یپژوهش حاضتر حاک هایافتهیشتدند. 

و  یستتازمان یداریپا ،یرلابت تیدر بهبود مز داریپا یمنابع انستتان

ها بوده ستتازمان یبرا راهبردی تیمولع جادیو ا یبهره ور شیافزا

 .[3]است

 ریثاتتت یبتته بررستتت یپژوهشتتت در ،(5313)ینیو دار یملک

 پرداختند. یستتازمان داریدر توستتعه پا یستتازی منابع انستتاننهیبه

گیری کردند که از جمله جهینت شانیاق، یهای تحقافتهیبراستاس 

به  تواندن می هیکه در ستتتا داریثر در توستتتعه پاومهای راهکتار

 وزشبه تمرکز بر دم توانشد، می دواریسازمان ام یوربهره شیافزا

 ،یو نودور رییشتتتدن تغ نهینهاد ،یاخدمت، توستتتعه حرفه نیح

 هایستتتمیاطلاعات و تمرکز بر استتتقرار ستت یفناور یریکارگبه

 .[7]عملکرد اشاره کرد تیریمد

توستتعه و  یبه بررستت یپژوهشتت در ،(1651)57روس-یستتکولل

 نیا پرداخت.دار یهای پافراتر از ستتازمان یمنابع انستتان یداریپا

سه گزاره از توستعه  یبرا ،ستکیجامعه ر هیاز نظر ی،مقاله مفهوم

وسعه ت ،راهبردی یشامل توسعه منابع انسان یتوستعه منابع انسان

اده استتتف نگرکل یو توستتعه منابع انستتان یانتقاد یمنابع انستتان

 کی در یداریو پا یتوسعه منابع انسان دکنیاستتدلال م و کندیم

دهد که چگونه نشان می همچنیند. رابره متقابل سازنده لرار دار

 که برای تعریفدهد پاسا میهایی به اید ولوژی گزاره مذکور،سه 

استتتتدلال  این مقالهکنند. در رلتابت می بتا هم پتایتداریمفهوم 

در  یشتود که اگر محققان و متخصتتصتتان توستتعه منابع انسانمی

های مفهومی رابره خود با پایداری عامدانه عمل کنند، با چارچوب

ت مدبرای پرداختن به تنش طولانی یو اخلتالی جدید و لدرتمند

از دنجا که  به عبارت دیگر، در این زمینته مواجته خواهنتد شتتتد.

14 Scully-Russ 



 
 علیرضا احمدبیگي، مسعود احمدي و فرشیده ضامني

 

 00 0011شماره چهل و سه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

به  ازیکند، نیدست و پنجه نرم م یداریپابا  یتوستعه منابع انسان

 یتوسعه منابع انسان کی به ممکن است یارفع مع تلات توستعه

 .[16]منجر شود دیجد

 یسازی منابع انساننهیهببا عنوان  یپژوهش در ،(53۰۰)کارگر

 عوامل و یلیتحل یبررسبه  ،سازمان داریجهت توستعه پا یراهکار

 ییشتتتناستتتا یلیتحل یبررستتت نیا جتهیهتا پرداختت. نتکتارراه

 داریوکار توسعه پاستاز توانبود که با تمرکز بر دن می ییهاراهکار

سازمان  یوربهره شیدن به افزا هیو در ستا نهیرا در ستازمان نهاد

 ،یاخدمت، توستتتعه حرفه نیتمرکز بر دموزش ح .دیگرد دواریام

اطلاعات و  یفناور یریبه کارگ ،یو نودور رییشتتتدن تغ نتهینهتاد

امل عنوان پنب ععملکرد به تیریمد هایستمیتمرکز بر استقرار س

مقاله مورد بحت و  نیشده در اتحقق اهداف لکر یمهم در راستتا

 .[1]است رفتهلرار گ یبررس

های چارچوب دهد کهبررستتتی پیشتتتینه پژوهش نشتتتان می

را ه ا اتیدر ادب ی مرتبع بتا مدیریت منابع انستتتانیمتنوع تجربی

وجود  "ی جامعبیترک" الگوی کیاما هنوز وجود  ؛شتتتده استتتت

ی، ریو مح یو التصتتتاد یرا از منظر اجتماع دهیکه کل پد ندارد

ی و عمل هایامدیپ .دهد  یتوضتترا  مبتنی بر توستتعه ستتازمانی

 نیبا ا .شتتده استتت فیتعر یبه روشتتن داریهای پاستتازمان یایمزا

تحول در ستتتر  کارمندان هنوز به  نیا یهاو پیامد نتایبال، ح

منابع  هایاهبردرنشتده است و هنوز هم عدم وجود  تیتثب یخوب

وجود دارد که  ستتازمانیاز توستتعه  یبانیپشتتت نهیدر زم یانستتان

و به این سوال  نظر لرار خواهد دادموارد را مد نیپژوهش حاضتر ا

 یمنابع انستتان تیریمدل جامع نظام مددهد که اصتتلی پاستتا می

به چه صورت است؟ و  ،توستعه صتنعت خودرو یدر راستتا داریپا

 هایی دارد؟ چه مولفه
 

 روش پژوهش  -0
به لحاظ روش  ،یحتاضتتتر بته لحتاظ هتدف، کاربرد قیتحق

و  یفیها، کداده تیو به لحاظ ماه یشیمایپ -یفیاستتنتا،، توصت

 است.  یکم

 یها و اطلاعات براداده یدورمنظور جمعبهدر تحقیق حاضتتر 

ه استتتفاده شد. جامعی از گراندد تئوربخش کیفی،  وتحلیلتجزیه

ارشتتتد توستتتعه  رانیمد و کارشتتتناستتتان را قیتحق نیا یدمار

افراد در حوزه  نیاتشکیل دادند.  پایخودرو و ساهای ایرانشترکت

در  یریگروش نمونه .هستتتتندمربوط بته مبحتت پژوهش خبره 

غیراحتمتتالی  یریگاز دو روش نمونتته یبیپژوهش حتتاضتتتر، ترک

 قیق(تیم تح ی)بررسی توسع اع ایل اوت ی وهدفمند گلوله برف

هایت حجم نمونه درن ،گیریروش نمونه تیاست. با توجه به ماه

، یبه همکار لیبراستتاس خبرگان در دستتترس و متما قیتحق نیا

ا ها رمصاحبه یمحقق تمامدر تحقیق حاضر،  .شتد نییتعنفر  51

باعت شتتتد تا محقق بتواند اطلاعات  هیور نینمود. اتخال ا تیهدا

کار به یهای بعدرا در مصتتاحبه نیشتتیهای پحاصتتل از مصتتاحبه

ق داده شد. محق  یها در دفتر کار افراد ترتمصاحبه شتتریبندد. ب

و  عیها و ولابه انجام مصاحبه، مشاهده رفتار یدر هر واحد سازمان

ترتی  که ایناز مستتتتندات پرداخت. به یمرالعه برخ یدر موارد

ها بعتد از انجام هر مصتتتاحبه نقاط مبهم یا ضتتتعف الگو و مقوله

نفر بعتدی با توجه به تخصتتتو موردنیاز برای رفع  مشتتتخو و

 یها تا مرحله اشتتتباع نظرداده یدورابهامات انتخاب شتتتد. جمع

 یابیتکه امکان دس ادامه یافت ییتر، تا جاواض  انیها و به بمقوله

ا، همصاحبه سازیپس از پیاده فراهم نبود. گرید دیهای جدبه داده

 NVivo Plusافزار کدگذاری اولیه، محوری و گزینشی نیز در نرم

بخش  اعتبارستتتنجی نتایبجهت انجتام گرفتت. همچنین ، 2020

ود خ هایافتهیمحقق )کنترل اع تتاعلاوه بر  ،در این مرالعه کیفی

ر نموده و تفاستتی د مرلع تحت بررستتی کنترلرا با پنب نفر از افرا

یز ن تکنیک دلفی فازیاز طریق (، رسیده است تاییدپژوهشتگر به 

 اییدتو  غربالگریهای پرسشنامهشده است. بر این اساس استتفاده

خبرگان لرار داده شتتتد تا درباره عوامل  اریها در اختمتغیر ینهای

   .ندیاعلام نظر نماکیفی شده در مرحله دوریجمع

روش دلفی فازی فرض بر این است که ارزش فازی هر یک  در

𝐴�̃�صورتبه الاتوساز  =  (. . 𝑈𝑗) که طوریبه؛ نمایش داده شود

𝐿𝑗  ،حد پایین𝑀𝑗  حد وسع و𝑈𝑗 ؛ حد بالای این عدد فازی باشد

 خواهیم داشت:  در این صورت
𝐿𝑗 = 𝑀𝑖𝑛(𝑥𝑖𝑗) 𝑖 = 1.2. … . 𝑛 𝑗 =  1.2. … . 𝑚 

𝑀𝑗 = (∏ 𝑥𝑖𝑗

𝑛.𝑚

𝑖=1
)

1
𝑛 𝑖 = 1.2. … . 𝑛 𝑗 =  1.2. … . 𝑚 

𝑈𝑗 = 𝑀𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗) 𝑖 = 1.2. … . 𝑛 𝑗 =  1.2. … . 𝑚 

پژوهش برای  الاتوستتپس از محاستتبه ارزش فازی هر یک از 

اید ابتدا ب ،ل اوت کنیم الاتوساینکه بتوانیم نستبت به هر یک از 

مود را دی فازی ن الاتوسدمده برای هر یک از ارزش فازی بدستت

فازی کردن ارزش تا امکان مقایستته و ارزیابی بوجود دید. برای دی

 شده است:  از روش زیر استفاده الوسفازی هر 

 (5) 𝑆𝑗 =
𝐿𝑗  +  2 × 𝑀𝑗  +  𝑈𝑗
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موردنظر، حدی را برای  یهاهایت برای استتتتخرا، معیاردرن

در این مرالعه با  .میریگمیلبول یتا عتدم لبول دن معیتار درنظر

لبول بودن برای معیار در حدود ، مرز لابل36-46توجته به لانون 

فازی شتتده عدد فازی مثلثی با توجه اگر مقدار دی. [1۰]استتت 4

ل، لبوعنوان معیار لابلیا بالاتر از دن باشد، به 4/6به نظر خبرگان 

  .شودنمیشده و در غیر این صورت موردلبول والع پذیرش
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 هاافتهی -5

 الف( بخش كيفی تحقيق: 

در این لستتمت نتایب حاصتتل از کدگذاری اولیه یا کدگذاری 

از پرداختن به ارا ه پیش  .دشتتومی باز، محوری و گزینشتتی ارا ه

 wordدهنده لغات پرتکرار)نشتتتان 5شتتتکتل شتتتمتاره نتتایب، 

frequencyافزار استتت که در نرم گرفتههای انجام( در مصتتاحبه

Nvivo ،شده استاستخرا:  

 

 
 Nvivoافزار در نرم مصاحبه 25ابر واژه مستخرج از : 2شكل 

 

دنان در  هایتیها، کدگذاری روامصتتاحبهستتازی پس از پیاده

ستتته ستتتر  کدگذاری اولیه، محوری و گزینشتتتی انجام گرفت. 

ی کدگذار بودن و باز بودن یکلکدگذاری در مرحله اول با توجه به

نوع کدگذاری،  نیا از در مرحله بعد .دشتتتواولیه محستتتوب می

به  های اولیهثانویه انجام بگیرد که در دن کد کدگذاری ستیبامی

های همان کد های مشتتتابه یاعلتت تعتداد فراوان در لال  طبقه

   .ندشوثانویه به یک کد مفهومی تبدیل می

 [(Nvivoافزار محقق)نرم هایافتهیمنبع: ]هامصاحبه ليتحل: 2 جدول

 ابعاد
كدگذاری 

 ها(محوری)شاخص
 مفاهيم است(تعداد تكرار دهنده اعداد داخل پرانتز نشانباز )كدگذاری 

 یعلّ عیشرا

 یالتصاد شرایع
 شتیمع(، 4کارمندان) یو التصتاد یرفاه اجتماع(، 51)یوربهره(، 55شترکت)ی رشتد مال(، 1)دیتول هاینهیهز شیافزا

 (۰)یکاریب(، 1رکود)(، 4تورم)(، 53کارکنان)

 یاجتماع عیشرا

(، 0)انیکارکنان و کارفرما نیب انهیجوزهیو ستتت زیدمروابع خصتتومت(، 56ستتازمان)ی کارکنان در ستتلامت اجتماع بیترو

(، 1در ستتتازمان) یعیو توز یاهیپرورش ادراک عدالت رو(، 7)یمنابع انستتتان تیریمد یبرا یاخلال هتاینتدیاتختال فرد

و  ینگرش و رفتار فرد (، تفاوت4شتترکت) یداریپا تیتقو یبرا یارتباطات داخل(، 1کارکنان)ی در میان مع تتلات اخلال

 (55)یدانشگاه لاتیسر  تحصبا توجه به کار  یروین یو تولعات اجتماع یگروه

 محیریزیست عیشرا

 یداریپا(، ترویب 3)ستتتتیزعیفقر و فقدان مقررات حفظ مح(، 7)خودرودر صتتتنعت  یستتتتیزعیمح مستتتا ل بیترو

(، ۰)خودرودر صنعت  محیریزیستت یداریبهبود پا(، 4)ستبز یمنابع انستان تیریمدی، در بافت ستازمان ستتیزعیمح

 تیریهای مدبرنامه(، 51)یدیدر محصولات تول یریمحستیو ز یندگیازنظر دلا یها مصتوب ملاستتاندارداجرای دلیق 

 (1)سازمان هایها در فعالیتزیست و ادغام دنمحیع

 عیشرا

 یانهیزم

 یرویجذب و حفظ ن

 یانسان

 نیتدو(، 53)یستتازماندر توستعه از تجارب و ستتهم کارکنان یلدردان ،(56)اخرا، کارکنان اجتناب از(، 4)حفظ اشتتغال

 (1)داریپا یمنابع انسان یستگیجذب براساس شا(، 1)داریپا یمنابع انسان یستگیشا هایاریمع

دموزش و توسعه 

 های کارکنانمهارت

مداوم دموزش و توسعه (، 51)و توستعه کارکنان یهای دموزشتبرنامه(، 55)کار ندیدر فرد ثبت راتییتغ بیترودموزش و 

مشارکت و دموزش کارکنان در (، 4)یرح وریغ و یهای مختلف ح وردموزش با استفاده از متد(، 53)یفن هایمهارت



 
 علیرضا احمدبیگي، مسعود احمدي و فرشیده ضامني
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 (53)و توسعهدموزش  ندیدر فرد یهای فناوراستفاده از ابزار(، 7)داریپا یرابره با منابع انسان

حفظ سلامت و کاردیی 

 کارکنان

 یابتلا نهیزم و کاهشحفظ ستتلامت (، 51)دیتولخع در  یاللام بهداشتتت عیتوز(، 4)کارکنان یو اجتماع یستتلامت روان

حفظ (، ارجحیت 0)کارکناناز  ستتتازمان تیحما(، 57)یرضتتتروریغات از تجمع یریجلوگبا کرونا  روسیبه و کتارکنان

(، 0)کارکنانبخشتتتی  یدگاه(، 51)کارکنان و کارگاه یمنیا یارتقا(، 0)جذبنستتتبت به  متخصتتتو یانستتتان یروین

 (۰)یصنعت یهای ارگونومبهبود

 عیشرا

 گرانهمداخله

 کارکنان
ارتقا منابع  هیدر سا صنعت خودرو دارپای و توسعه یتعال(، 1)خودروصنعت  بخش تحول و توسعه نیترمهم یعامل انسان

 (0)کارکنان هایاستعدادو ها مهارت(، 4)گسترده بازار کار(، 1)یانسان

 گذارانسرمایه
 هایتیاولو(، 0)شتترکتی رونیو ب یگذاران داخلمنافع ستترمایه نیمات(، 56)انتظارات ستتهامداران(، 1)منافع ستتهامداران

 (7)داریپا یانسانمنابع توسعه گذاران در مشارکت سرمایه(، 56)یگذاران درباره عملکرد سازمانسرمایه

 کنندهمینات

ثر با وروابع م یبرلرار(، 4)لرعات نیمابازار تاز اطلاعات  افتیدر(، 7)کنندگان خاصمیناتبرخی ثیرگذاری ادختالت و ت

توسعه (، 56)کنندگانمیناکنترل ت(، ۰)داریپا یمشتی منابع انسانخع تیاز رعا نانیکنندگان جهت حصتول اطممینات

 (57)کنندگان و پاداش عملکردمیناتکیفی 

 دولت

مدت و کوتاه هایمشتتتیخع (، تبیین57)کار دولتی نیلوان هیکل یاجرا(، الزام به 51)هگیرانو ستتتختت دیتجتد نیلوان

اثرگذار بر عملکرد  یاز مقررات دولت تیتبع(، 0)هاگذاری و ابلاغ دستورالعملستیاستت(، ۰)خودروصتنعت مدت در بلند

 (4)داریپا یمنابع انسان

 اجتماع

روزافزون درباره  یتقاضا(، 4)خودرو در صتنعت تیدغاز فعال یکاردمد برا یانستان یروین(، تربیت 51)جامعهی گرمرالبه

 ندیتوجه به انتظارات جامعه در فرد(، 1)داریپا یهای اجتماعمشتتتارکت کارکنان در فعالیت(، 7)یاجتمتاع تیتمستتتئول

 (56)داریپا یگذاری منابع انسانمشیخع

 یمشتر

 عیتوز(، 0)نیصتتورت دنلاالعاده بهمجمع فوق یبرگزار(، 53)یرح تتوریصتتورت غارا ه خدمات فروش و پس از فروش به

در  یمشتتارکت مشتر(، 4)انیدموزش مشتتر(، 56)یمشتتر هایازیلا قه و ن(، 53)هایندگیدر محل نما یاللام بهداشتت

 (51)یمشتر تیرضا(، 4)انیدانش مشتر تیریمد(، 1)داریپا یمنابع انسان هایندیفردبرخی از 

 هاراهبرد

 هاذب و حفظ استعدادج

 به های پاداشتوستتعه روش(، ۰)زیبرانگکار جذاب و چالش عیمح(، 1)متخصتتصتتان هاییتوانمند یو ارتقا ییشتتناستتا

 هاتیپرورش لابل(، 1)جبران خدماتبهینه  ستمیس یطراح(، 1)متخصصان مهارت حفظ و توستعه(، 1)کارکنانعملکرد 

 (0)نخبگان یو جذب برا یدیهای کلشناخت جایگاه(، 7)هااستعداد تیریو مد

کار  یروینی ریکارگهب

 سالم و باانگیزه

(، 4)هاتیفعال یبرا یکار کاف یروین(، 56)یشغل کاهش از استرسیا و  یریجلوگ(، 1)در محل کار یمنیارتقا سلامت و ا

 یو اجتماع یستتلامت روان(، 1)افراد یشتتخصتت یکار و زندگ نیتعادل ب  یترج(، 56)کیارگونوم یکار عیشتترا یطراح

 (7)کارکنانعملکرد  در زشیانگایجاد  تیاهم ،(7)کارکنان

 یستگیاستقرار نظام شا

هدف  با یشغل

 هندیو د یفعل هایویسنار

دموزش (، 4)کارمندان تیصتتلاح یرو یگذارهیستترما(، 7)کارکنان ندهیو د یهای فعلو محدودیت هاتیلابل ییشتتناستتا

(، 1)کارکنانمهارت  های دموزش و توسعهفرصتت(، ایجاد 0)کارکنان هایتیلابل در جهت ارتقا ییهاتیها و فعالمهارت

(، 1)استتتخدامدر بدو  کارمندان تیصتلاح یرو یگذارهیستترما(، 1)یستتگیهای ستنجش شتتاو شتاخو هااریمعتعیین 

 (55)کارکنانی شغل و الزامات تخصص قیدل یطراح

و  بینتا

 هاامدیپ

 یالتصادو  رشد مالی
 تیرضا شیافزا(، 4)کارکنانانگیزش در  شیافزا(، 4)کارکنانی و التصاد یرشد مال(، 4)کارکنانایجاد رفاه نستبی برای 

 (4)یسوددور(، کار مرلوب و 4)کارکنان

 یو دگاه تیمسئول

 یاجتماع

با  یو همزادپندار ستتازمانیبلوغ (، 1)عیمح ایم تتر بر جامعه  یاجتناب اثرات جانب(، 55)شتترکت یاجتماع تیمستتئول

های برنامه توستتتعه فرهنگ مشتتتارکت نیتدو(، 7)یاجتماع تیو محبوب یهای اجتماعمشتتارکت در فعالیت(، 0)جامعه

توستتعه صتتنعت  راستتتایدر  نانکارک اجتماعی هایارزش نیتدو(، 7)گرایانه(، ایجاد هویت جمع0)کارکنان یاجتماع

 (56)خودرو

 سبز اندیشی

ستتبز در  هایارزش نیتدو ،(57)کارکنانتوستع  محصتول ستبز دیتول(، طراحی و 51)ستتیزبه محیع کارکنان احترام

ضتتایعات توستتع کارکنان در زنجیره  دیکاهش تول(، 56)در جهت توستتعه صتتنعت خودرو حوزه منابع انستتانی پایدار

در برابر  ی کارکنانپذیری بالامستتئولیت(، 1)ستتتیزرفتار ستتازگار با محیع(، ۰)رفتار ستتبز کارکنان یارتقا(، 4)دیتول

 (51)یریمح یرلابت تیتحقق مز(، 7)های سبز داوطلبانهرفتار(، 1)ستیزمحیع

 برابری

کار و مشتتتارکت  عیدر مح یدموکراستتت(، 4)یشتتتغلدر ارتقا  های برابرفرصتتتت(، 1)کارمندان یبرا داریپا یکار عیمح

 یکار دیی و کاردمد انمیز متناستت  باکستت  دردمد (، 0)هدفمند یشتتغل تیرضتتا ،(55)زشیانگ شیافزا(، 4)کارکنان

 یهای شتتتغلدر گروه یفرد هایازیکارکنان متناستتت  با ن یبرا یو بهداشتتتت یهای رفاهبرنتامه یاجرا(، 1)کتارکنتان

 (53)های کارکناندر فعالیت گیو تبع یکاهش نابرابر ،(55)مختلف
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 00 0011شماره چهل و سه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

  ب( بخش كمی تحقيق:

و  هامصتتتاحبه اعتبارستتتنجی نتایبمنظور در این پژوهش، به

نظام های مدل جامع لفهوم نیدر تدو یهای ضتتترورلفهومتعیین 

ز اتوستتعه صتتنعت خودرو،  کردیبا رو داریپا یمنابع انستتان تیریمد

پرستتشتتنامه و روش دلفی فازی استتتفاده شتتد. به همین جهت 

ای طراحی و در ادامته پس از بازنگری در پرستتتشتتتنتامته اولیته

پرستشتنامه اولیه با استتفاده از نظرات استتاتید و خبرگان، نسخه 

شتتود تا نظر استتته مینهایی دن طراحی و از خبرگان پژوهش خو

اساس مصاحبه که بر بیان نمایند ییهاشتاخوخود را در رابره با 

همچنین عوامل احتمالی دیگر را به لیست اضافه  شناسایی شدند.

ان شده بین خبرگهای توزیعنمایند. در این مرحله ابتدا پرسشنامه

شده که های تکمیلدوری پرسشنامهدوری شتد. پس از جمعجمع

پرستشنامه بود، تجمیع و مقدار دی فازی شده هر یک  51تعداد 

شده الات محاستبه گردید و سپس براساس محاسبات انجامواز ست

. نحوه انجام وتحلیل پرستتتشتتتنامه دلفی پرداخته شتتتدزیهبه تج

الات و مقدار ومحاستبات مربوط به یافتن ارزش فازی هر یک از س

در بخش روش دی فازی شتتتده دن به همراه روابع مربوط به دنها 

 پرسشنامه دلفی نیزمیزان دلفای کرونباخ شده است. پژوهش ارا ه

شود مقدار طور که مشاهده میدست دمد که همانصتورت زیر ببه

است و این  4/6مقدار  ( بیشتر از۰1/6)دلفای کرونباخ پرستشنامه

 پایایی پرسشنامه است:  به مفهوم تایید

 [(SPSSافزار نرم)محقق هایافتهیمنبع: ]یكرونباخ پرسشنامه دلف یآلفا:1جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items ابعاد()یمقولات اصل 

 شرایع علی 3 ۰1/6

 یانهیزم عیشرا 3 ۰۰/6

 شرایع مداخله گر 0 15/6

 هاو راهبرد هایاستراتژ 3 41/6

 هاامدیو پ بینتا 1 41/6

 

شده است: ارا هالات ومقادیر فازی و دی فازی هر یک از س 3شماره  در جدول

 

 [محقق هایافتهمنبع: ی]قيدر تحق یسؤالات پرسشنامه دلف یفاز یو مقدار د یارزش فاز: 9جدول 

ره
ما
ش

 

اد
ابع

 
 پژوهش الاتوس

 هر فازی ارزش

 سؤالات از یک
 دی

 فازی

 وضعيت

 هر

 L M U سؤال

1 

ع
رای
ش

 
ی
علّ

 

ی ثر بر مدیریت منابع انسانوعنوان شرایع علّی مبه نظر شتما شترایع التصادی به چه میزان به

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروپا
 تایید 0/853 1 0/956 0/5

2 
عنوان شرایع علّی مؤثر بر مدیریت منابع انسانی به نظر شتما شرایع اجتماعی به چه میزان به

 نقش دارد؟ یدار در راستای توسعه صنعت خودرو پا
 تایید 0/824 1 0/898 0/5

3 
نابع م ثر بر مدیریتوعنوان شرایع علّی ممحیری به چه میزان بهبه نظر شتما شترایع زیستت

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروانسانی پا
 تایید 0/845 1 0/940 0/5

4 

ع
رای
ش

 
نه
می
ز

ی
ا

 

ثر بر وای معنوان شتتترایع زمینهبه نظر شتتتما جذب و حفظ نیروی انستتتانی به چه میزان به

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودرومدیریت منابع انسانی پا
 تایید 0/777 1 0/904 0/3

5 
 ثروای معنوان شرایع زمینههای کارکنان به چه میزان بهبه نظر شتما دموزش و توسعه مهارت

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروبر مدیریت منابع انسانی پا
 تایید 0/915 1 0/979 0/7

6 
ر ثر بوای مشتترایع زمینهعنوان به نظر شتتما حفظ ستتلامت و کاردیی کارکنان به چه میزان به

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودرومدیریت منابع انسانی پا
 تایید 0/813 1 0/876 0/5

ع 7
رای
ش

 
له
اخ
مد

نه
گرا

 

ثر بر مدیریت منابع انستتانی وگرانه معنوان شتترایع مداخلهبه نظر شتتما دولت به چه میزان به

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروپا
 تایید 0/918 1 0/986 0/7

8 
ثر بر مدیریت منابع وگرانه معنوان شتترایع مداخلهگذاران به چه میزان بهبه نظر شتتما ستترمایه

 انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو نقش دارد؟ 
 تایید 0/856 1 0/963 0/5
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9 
ع ثر بر مدیریت منابوگرانه مشتترایع مداخلهعنوان کنندگان به چه میزان بهبه نظر شتتما تأمین

 انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو نقش دارد؟ 
 تایید 0/746 1 0/741 0/5

10 
 ثر بر مدیریت منابع انسانیوگرانه معنوان شترایع مداخلهبه نظر شتما کارکنان به چه میزان به

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروپا
 تایید 0/734 1 0/818 0/3

11 
ثر بر مدیریت منابع انستتانی وگرانه معنوان شتترایع مداخلهبه نظر شتتما اجتماع به چه میزان به

 پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو نقش دارد؟ 
 تایید 0/922 1 0/993 0/7

12 
 مدیریت منابع انسانیثر بر وگرانه معنوان شرایع مداخلهبه نظر شتما مشتتری به چه میزان به

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروپا
 تایید 0/739 1 0/729 0/5

13 

ی
تژ
ترا
اس

 و ها
رد
هب
را

 ها

ثر بر مدیریت منابع های موعنوان راهبردبه چه میزان به هاجذب و حفظ استعدادبه نظر شتما 

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروانسانی پا
 تایید 0/731 1 0/712 0/5

14 
ر بر ثوم یهاعنوان راهبردبه چه میزان به زهیکار ستتتالم و باانگ یروین یریبکارگبه نظر شتتتما 

 مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو نقش دارد؟ 
 تایید 0/722 1 0/895 0/1

15 
ن به چه میزا ندهیو د یفعل هایویباهدف ستتنار یشتغل یستتگیاستتقرار نظام شتتابه نظر شتما 

 یدار در راستتتای توستتعه صتتنعت خودروثر بر مدیریت منابع انستتانی پاوم یهاعنوان راهبردبه

 نقش دارد؟ 
 تایید 0/858 1 0/965 0/5

16 

یب
نتا

 و 
مد
پیا

 ها

ثر بر مدیریت وهای معنوان نتایب و پیامدی به چه میزان بهو التصتتاد یرشتتد مالبه نظر شتتما 

 منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو نقش دارد؟ 
 تایید 0/853 1 0/956 0/5

17 
ثر بر وهای معنوان نتایب و پیامدبته نظر شتتتما مستتتئولیت و دگاهی اجتماعی به چه میزان به

 مدیریت منابع انسانی پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو نقش دارد؟ 
 تایید 0/734 1 0/818 0/3

18 
ثر بر مدیریت منابع وهای معنوان نتایب و پیامدبه نظر شتتتما ستتتبز اندیشتتتی به چه میزان به

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروانسانی پا
 تایید 0/757 1 0/863 0/3

19 
ی منابع انستتتانثر بر مدیریت وهای معنوان نتایب و پیامدبته نظر شتتتما برابری به چه میزان به

 نقش دارد؟  یدار در راستای توسعه صنعت خودروپا
 تایید 0/915 1 0/979 0/7

 

 3شماره  نتایب حاصل از محاسبات پرسشنامه دلفی در جدول

شتتود مقدار دی فازی طور که مشتاهده میشتده استت. همانارا ه

( 4/6)مقدار میانگین طیفالات پژوهش، بیشتر از مقدار وتمام ست

الات پرستتشنامه دلفی، وشتاخو یا ستت 51بنابراین تمامی  استت؛

خبرگتتان تحقیق لرار گرفتت و متغیر جتتدیتدی هم  تتاییتتدمورد 

 پیشنهاد نشد. 

با  داریپا یمنابع انسممان تیریمدل جامع نظام مد ( رسمممج

 توسعه صنعت خودرو كردیرو

 یها و اطلاعات براداده یدورمنظور جمعحاضتتر به قیدر تحق

 یگراندد تئورمصتتتاحبه و روش از  ،یفیوتحلیتل بخش کتجزیته

ا هها، کدگذاری مصاحبهسازی مصاحبهاستتفاده شد. پس از پیاده

در ستته ستتر  کدگذاری اولیه، محوری و گزینشتتی انجام گرفت. 

 ،کلی بودن و بتتاز بودنکتتدگتتذاری در مرحلتته اول بتتا توجتته بتته

این نوع  از در مرحله بعد .دشتتتوکتدگذاری اولیه محستتتوب می

های اولیه که در دن کد گرفتثانویه انجام  کتدگتذاری، کدگذاری

های همان کد های مشتتتابه یابه علت تعداد فراوان در لال  طبقه

در طی کدگذاری باز  .شتتتدندثتانویته به یک کد مفهومی تبدیل 

های متن مصتتتاحبه از اولیه عنوان مفتاهیممورد بته 511حتدود 

 بدعد پنبو  شتتتاخو 51دستتتت دمد که در لال  شتتتده بانجتام

ها و منظور اعتبارسنجی نتایب مصاحبهبهبندی شد. در ادامه دسته

 در داریپا یمنابع انسان تیریمد بر ثروم هایشاخوغربالگری زیر 

از پرستشنامه و روش  از توستعه صتنعت خودرو یبانیزمینه پشتت

ین ا نتایب این بخش از تحقیق حاکی ازاستتفاده شتد.  یفاز یدلف

 تاییدمورد ی الات پرسشنامه دلفوس ایشتاخو  51 یتمامبود که 

ا بنشتتد.  شتتنهادیهم پ یدیو متغیر جد والع شتتد قیخبرگان تحق

 یمنابع انستتتان تیریمدل جامع نظام مدالذکر، توجه مرال  فوق

لگوی پارادایمی لال  ا توستتعه صتتنعت خودرو در کردیبا رو داریپا

   :گرددمیارا ه  (1شماره  )شکل
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:علّیشرایع 

 شرایع التصادی
 شرایع اجتماعی
 شرایع زیست محیری

:نتایب و پیامدها

 و التصادی رشد مالی
 مسئولیت و دگاهی اجتماعی
 سبز اندیشی
 برابری

:مقوله های محوری

نظام مدیریت منابع انسانی پایدار با رویکرد 

توسعه صنعت خودرو

:استراتژی و راهبردها

 جذب و حفظ استعدادها
 بکارگیری نیروی کار سالم و باانگیزه
 باهدف  ستقرار نظام شایستگی شغلیا

سناریوهای فعلی و دینده

:مداخله گرشرایع 

 کارکنان
 دولت
 تأمین کننده
 سرمایه گذاران
 مشتری
 اجتماع

:زمینه ایشرایع 

 جذب و حفظ نیروی انسانی
 حفظ س مت و کاردیی کارکنان
 دموزش و توسعه مهارت های کارکنان

 
 [های محققمنبع: یافته]توسعه صنعت خودرو یدر راستا داریپا یمنابع انسان تیریمدل جامع نظام مد: 1شكل 

 

 گيری و ارائه پيشنهادنتيجه -6
 و عملکرد یاجتماع تیها با تمرکز روزافزون بر مسئولسازمان

صتترف، مانند تعهد به  یاز ستتود مال غیربه یدیاهداف جددار، یپا

اند. محیری را مدنظر لرار دادهو زیستتتت یاجتمتاع هتایامتدیتپ

عامل  ریثابه ت ریتوجه مرالعات اخگونته کته بیتان گردید، همتان

 طاشده است. ارتب و حفظ منابع متمرکز داریبر توستعه پا یانستان

وان عنبه داریو اهداف توسعه پا داریپا یمنابع انستان تیریمیان مد

 نیدر ا .دشوگرفته مینظردر« هدف مشترک کی یبرا یالهیوس»

نظارت بر دار، یپا یمنابع انستتتان تیریمد یاصتتتل فتهیوظنته، یزم

به  از دنتر، قیدل انیاست و به ب یانسان استتفاده و مصترف منابع

   .ندکنمی ریتعب یهای انسانو مهارت هاییتوانا یتیریکنترل مد

منابع  تیریمدل جامع نظام مد ،تحقیق هایافتهیتبتا توجته 

توستتعه صتتنعت خودرو، با استتتفاده از  در راستتتای داریپا یانستتان

(. 1 شتتماره ل)شتتکدیگرد یطراح ادیداده بن یپردازهینظر ندیفرد

 ندتوامی یمنابع انسان تیریکه چگونه مد دهدمدل نشتان می نیا

ها کمک کند، مانند: روش یبرخ قیبه توسعه صنعت خودرو از طر

 یگذارهیسرما ،هااستتعداد تیریمد ،یانستان یرویجذب و حفظ ن

 و ....  ندهیو د یفعل هایویهدف سنار کارمندان با تیصلاح یرو

منابع  تیریمد الداماتبتا توجته بته نتتایب تحقیق، از جملته 

 

15 Ehnert 

16 Guerci & Pedrini 

17 Järlström 

 یستتازمان برا ییمربوط به توانا ی پایدار در صتتنعت خودروانستتان

درنظرگرفته  صنعتیعنوان به کهها استت جذب و حفظ استتعداد

 کیبه و  دن دارند یبه کار برا لیتتمتا یاکته افراد حرفته شتتتود

وجه به با ت .یل گرددتبد رلبا ریصنعت جذاب نسبت به سا/شرکت

های پژوهشادبیات مرتبع با مبحت تحقیق، موارد لکر شتتتده در 

[ و 14](1657) 50ینیو پتتدر یگتتورک [،50](1661)  51نترتیتا

در  .نیز اشاره گردیده است ،[1۰](165۰)نو همکارا 54جالستتروم

را توسعه دهد که  ییهاروش تواندمی صنعت خودرو ،راستا همین

-1 ،زیکار جذاب و چالش برانگ عیمح کیت جتادیا-5 هتدف دن

اعتبار شتترکت  قیتشتتو-3 ،های برابرو فرصتتت کاریتنوع  یارتقا

 -از تعادل کار  تیحما-7ی، اجتماع تیمستتتئولحتامی عنوان بته

 .مناستت  به عملکرد های پاداشتوستتعه روش یبرا -1و  یزندگ

 کی یمنابع انسان داریپا تیریکه مد دهدشتده نشان میبحت ارا ه

کار سالم و با  یروینکارگیری بهضرورت  .استت یبعدمستاله چند

 موارد دیگر مرتبع با مدیریت منابع انستتانی پایداراز جمله  زهیانگ

های پژوهشاستتتت کته در تحقیق بته دن پرداخته شتتتد که در 

 [،36](1653)و هتتمتتکتتاران  51ایتتنتترت [،11](1666) 5۰گتتولتتن

اشتاره شده است. نیز به دنها  [1۰](165۰و همکاران) جالستتروم

 در محل یمنیارتقا سلامت و ا یرا برا یالدامات دیبا صنعت خودرو

18 Gollan 

19 Ehnert 
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 یراب یکار کاف یروین لیاز استتترس، تعد یریکار، کاهش و جلوگ

 جادیاک، یارگونوم یکار عیشتترا یانجام شتتده، طراح هایتیفعال

ا ر افراد یشتتخصتت یکار و زندگ نیتعادل ب  یرفاه کارکنان و ترج

استقرار  روی یگذارهیسرمابه  توانمیت، در نهاید. دهنظر لرار مد

ت جهنده، یو د یفعل هایویهدف سنار با یشتغل یستتگینظام شتا

، گولن هایپژوهش اشاره کرد که در یمنابع انستان داریپا تیریمد

ایتتنتترت و  [،35](1661) 16بتتودرو و رامستتتتتتتاد[، 11](1666)

 یابیدست یبرانیز به دن اشتاره شده است.  [36](1653همکاران)

های زمینه را در ییهاتیفعال تواندمیصتتنعت خودرو هدف  نیبه ا

 تیریمد ،کارکنان بلندمدت پرورشدموزش و زیر توستتتعه دهد: 

 تیکته لابل ییهتاتیتهتا و فعتالدموزش مهتارت وهتا استتتتعتداد

 موارد مرروحه ورفتن گنظربا دردهد. کارکنان را ارتقا  کارگیریبه

در  دمدهدستتتتاین پژوهش و با توجه به نتایب ب از رهیتافت انجام

عت در صتتنمتولیان منابع انستانی  های زیر برایپیشتنهاد ،تحقیق

  :گرددارا ه می خودرو کشور

 طور را ارتقا دهد و به یستتازمان یریادگی دیبا صتتنعت خودرو

در طول  یو حتداده کارمندان خود را توستتتعه  رتبتهمتداوم 

   ؛کید کنداکارمندان را ت یدا م تیصلاح تیاهمبر بحران، 

  مهارت شیهدف افزا مشارکت کارمندان باباید صنعت خودرو 

   ؛خود لرار دهد هایبرنامه رأسرا در  دنها

 و  یشخص یزندگ نیدارد که تعادل ب هاییرویهبه توسعه  ازین

 یو کنترل ستتتاعات کار نظارت قیکارکنان را از طر یاحرفه

   ؛روزانه فراهم دورد

  صنعت خودرو در  یکار هایسیستمو  هارساختیز استلازم

و  داده شتتتود قیترب یو اجتماع یستتتازمان ،یستتترور فرد

متخصتتصتتان باصتتلاحیت  یبلندمدت برا هایکیتاکت یداریپا

   .گرددرا فراهم  ترنییپا ایبالاتر 

درهرحتتال، اگرچتته برای ارا تته و انجتتام این پژوهش منتتابع و 

لرار گرفتت، امتا با توجه به  مستتتتنتدات مختلفی موردبررستتتی

 محدودیت در دسترسی به منابع و مرلعان کلیدی و نیز تمرکز بر

ممکن است هنوز خودرو، دو شترکت خودروستازی ستایپا و ایران

لذا  ؛اندشناسایی باشند که موردبررسی لرار نگرفتهلابل ییهالفهوم

های خودروسازی شتترکت ریدر ستر  ستا تواندمیی دت قاتیتحق

 میکل صتنعت خودرو کشور تعمدن به بیانجام شتود و نتا کشتور

های در شتترکت یجار همرالع بینتا یاجرا نیداده شتتود. همچن

 نیحاصل از ا هایافتهیبه کمک  یتاییدمختلف و انجام مرالعات 

 یعدب نیمحقق مدنظر تواندمی ،بیصحت نتا یبررس یبرا قیتحق
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