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 .1مقدمه

امروزه توجه به منابع انسانی و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست؛ اما آنچه باعث میشود
سازمانها از لحاظ عملکردی متفاوت عمل کنند ،رویکردهای توسعه و بهرهگیری از منابع انسانی
است ( .) 1 Firat et al., 2014امروزه بهویژه در سازمانهای با ساختار بلند تنها به نیازهای
مادی منابع انسانی توجه می شود ،که این موضوع سبب شده است که منابع انسانی همانند یک
ابزار در نظر گرفته شود و سازمانها نتوانند بهخوبی از منابع نامشهود خود در راستای تعالی
سازمانی بهره بگیرند (2) Akbar & Akbar, 2012؛ به همین دلیل شرکتهای که با
فرآیندهای خصوصیسازی در ایران روبهرو شده و به بخش خصوصی واگذار میشوند ،منابع
انسانی با فرسودگی شغلی باالیی را تحویل میگیرند که تمایلی برای بهرهگیری از آنها برای
فعالیتهای سازمانی ندارند .این موضوع مؤید کمبودن رویکردهای شایستهساالرانه در سازمانها
است؛ رویکردهایی که در صورت وجود باعث میشود که منابع انسانی محیط کاری مطلوب را
درک کرده و سازمان از منابع انسانی خود به نحو احسن استفاده نماید .رویکرد شایستهساالرانه در
میان منابع انسانی میتواند منجر به این شود که سازمان ،زمینه را برای توسعه مهارت در بین
منابع انسانی مهیا کند ( .)3 Pellegrinelli et al., 2016امروزه مفاهیم شایستگیهای شغلی،
شایستگیهای اصلی ،شایستگیهای سازمانی ،شایستگیهای مدیریتی و شایستگیهای شخصی
در فرهنگ تجاری بهعنوان اصلی مهم شناخته میشوند .مفهوم شایستگی با گستره رو به رشدی
از فعالیتهای مرتبط با منابع انسانی ،عملکرد مدیریتی بر مبنای شایستگی ،راهکارهای پیشرفت
افراد و سازمانها بر مبنای شایستگی نیز مرتبط است .توسعه رویکردهای شایستهساالرانه در
سازمانها است که میتواند زمینهساز گسترش نگهداشت منابع انسانی را مهیا سازد ( Guana,
 .)4 2016این موضوع بدان معنا است که مدیران ،مالکان و سرمایهگذاران در هر کسبوکاری
نیاز به منابع انسانی با مهارت باال دارند که بدون شک این موضوع با توجه به رویکردهای
شایستهساالرانه است که محقق خواهد شد .درصورتیکه مدیران کسبوکاری بتوانند توسعه
مبتنی بر شایستگی را در مسیرهای شغلی خود ایجاد کنند ،منابع انسانی سعی خواهد کرد برای
دستیابی به مراتب باالتر شغلی از توانمندیهای که دارد به نحو احسن استفاده کند و این موضوع
انگیزش شغلی را برای منابع انسانی فعال در سازمان ایجاد کرده و زمینه را برای تصویر مثبت از
فرآیندهای سازمانی برای این افراد ایجاد میکند (20125، Rapp؛ .)2016 6، Kerem et al

1. Firat et al.
2. Akbar & Akbar
3. Pellegrinelli et al.
4. Guana
5. Rapp
6. Kerem et al.
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در این میان به نظر میرسد مهمترین راهکاری که رهبران و مدیران بخش دولتی ،بهویژه در
شرکتهای تابعه «وزارت نفت» ،بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای درگیر در فرآیند
خصوصیسازی میتوانند از آن بهره بگیرند ،طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقای
کارکنان در شرکتهای خصوصیسازیشده در فضای رقابتی باشد .جنبه مبهم این پژوهش در
این است که در سازمانهای درگیر فرآیند خصوصیسازی ،برنامه مدون برای بهبود توانمندی و
شایستگی منابع انسانی تدوین نشده و اقدامات الزم و کافی برای اینکه منابع انسانی در مرحله
خروج از سازمان با تقاضای بازار از لحاظ شایستگی همراستا باشد صورت نگرفته است
( .)Ahmadi et al., 2014تمرکز بر شرکتهای تابعه «وزارت نفت» از این نظر حائز اهمیت
است که بخش عمده ای از ساختار و بودجه دولت را به خود اختصاص داده است .مسئله اصلی
پژوهش حاضر این است که با توجه به نیازهایی که کشور ایران در زمینه خصوصیسازی برای
پیشرفت و حرکت به سمت جلو دارد ،خصوصیسازی یک امر حتمی و الزامی است؛ ولی همچنان
وضعیت منابع انسانی شرکتهای تابعه «وزارت نفت» که درگیر فرآیند خصوصیسازی هستند در
هالهای از ابهام قرار دارد .بسیاری از شرکتهای موجود در این حوزه بنا به دالیل مختلف خواهان
ادامه همکاری با منابع انسانی شرکتهای واگذارشده نیستند و این موضوع میتواند تبعات زیادی
را برای منابع انسانی شرکتهای تابعه «وزارت نفت» به همراه داشته باشد .سؤال اصلی پژوهش
حاضر این است که چه شایستگیهایی برای ابقای کارکنان در شرکتهای خصوصیسازیشده
در فضای رقابتی در شرکتهای نفتی تحت پوشش بند ج اصل  44قانون اساسی مترتب است.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

شایستگی نخستین بار در سال  1973توسط مککللند به مبانی نظری مدیریت اضافه شد.
مککللند ،روانشناس «دانشگاه هاروارد» ،در اوایل دهه  1970در مقالهای با عنوان «آزمون
ترجیح شایستگی بر هوش» نشان داد که آزمون هوش ،پیشبینیکننده ضعیفی برای توفیق فرد
در شغل است؛ ازاینرو وی شایستگیها را مالک گزینش توصیه کرد .شایستگی مجموعه دانش،
مهارتها ،خصوصیات شخصیتی ،عالیق ،تجربهها و توانمندیهای مرتبط با شغل است که
دارنده آنها را قادر میسازد در سطحی باالتر از حد متوسط به ایفای مسئولیت بپردازد
(آرمسترانگ :1391 ،ترجمه اعرابی و ایزدی).
درواقع شایستگیها الگویی را ارائه میکنند که نشاندهنده فرد با عملکرد برتر در شغل
محوله است و فردی شایستگی حرفهای دارد که از دانش ،مهارت و توانایی الزم برای انجام
شغل برخوردار باشد و بتواند مسائل و وظایف شغل را بهطور مستقل و انعطافپذیر انجام دهد و
توان و تمایل به برنامهریزی برای آینده حوزه کاری خود در داخل ساختار سازمانی را داشته باشد
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( .)20132، Van Den Bergh :2014 1، Chuang et alبرای ارزیابی شایستگیها در قالب مدلی
که به اثربخشکردن فعالیتهای سازمانی کمک کند ،رویکردهای مختلفی وجود دارد که در ادامه
ارائه شده است.در رویکرد ترکیب منطقی چهار نوع شایستگی فنی (تکنیکی) ،روششناسی،
اجتماعی و فردی با یکدیگر نوعی از شایستگی را به وجود میآورد که از آن میتوان بهعنوان
«شایستگی حرفهای در عمل» یاد کرد (.)2012 3، . Yu & Kittler
شایستگی فنی عبارت است از :جذب و همگون کردن قابلیتهای شناختی و مهارتهای
حرکتی در چارچوب و مقررات موردنیاز شغل .در شایستگی روششناسی افراد میتوانند به
مسائل پیش رو و انحرافات از استاندارد به روش مناسب و با استفاده از رویههای مورد انتظار و
مطلوب عکسالعمل منطقی نشان دهند .شایستگی اجتماعی بهمعنای توانایی همکاری و
همزیستی با دیگران از راه جذب و یادگیری مهارتهای پایه ارتباطی و همکاری است و
شایستگی فردی یعنی توانایی ایجاد و خلق اثر و عقیده قابلقبول با استفاده از اندیشه و خالقیت
مستقل (.)4 Ulrich, 2007
شايستگي و مدلهای مرتبط .برخی از نخستین مطالعات انجامشده در زمینه رفتار،
شخصیتها و نگرش سرپرستان موجب شده است تا پژوهشگران به بررسی مهارتهای موردنیاز
برای مدیریت دیگران در محیط کار بپردازند .با مطالعه مشاغل و گردآوری فهرستی از دانش،
مهارتها و تواناییهایی که برای انجام مؤثر شغل الزم هستند ،شایستگیها و مدلهای
شایستگی ایجاد شدند .شایستگیها وظایف مدیریتی مشابه و مرتبط به هم را درون خوشهها
گروهبندی میکنند .مهارتهای فنی به درک درست از نوع خاصی از فعالیت ،بهخصوص مربوط
به روشها ،فرآیندها ،روش یا تکنیک اشاره دارد .شایستگیهای فنی به معنای شایستگیهای
حرفهای و شایستگیهایی است که برای انجام یک شغل و یا حرفه موردنیاز است (، Guana
 .)2016نوع دوم از مهارت مدیران ،مهارتهای انسانی است .مهارتهای انسانی مستلزم توانایی
مدیران اجرایی در انجام کار بهطور مؤثر بهعنوان عضوی از گروهی است که او رهبری میکند.
این مجموعه مهارت با مهارتهای ارتباطات و رهبری مرتبط است ( & Kamprath
 .)2015 5، Mietznerآخرین مجموعه از مهارتهای موردنیاز مدیران موفق ،مهارتهای
مفهومی است .مهارتهای مفهومی بهوسیله تصمیمگیری رهبران سازمان در مورد راهبردها و
سیاستها مشخص میشود .ساندویس حوزههای رهبری ،اداری و بینفردی را ارائه کرد (et al
1. Chuang et al.
2. Van Den Bergh
3. Yu & Kittler
4. Ulrich
5. Kamprath & Mietzner
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 .)2012 1، Kwanبر اساس مدل ساندویس ،حوزه رهبری شامل شایستگیهایی مانند توسعه
زیردستان ،توانمندسازی کارکنان و ایجاد یک گروه مؤثر است .حوزه بینفردی شامل
شایستگیهایی مانند نوشتن بهطور مؤثر ،بهوضوح صحبتکردن و گوشدادن است .مهارتهای
بینفردی به ساختار روابط که برای موفقیت در شرکتهای بزرگ کسبوکار ضروری است،
مرتبط است .با گسترش کسبوکارها در سطح جهانی ،افزایش آگاهی مدیریت بهمنظور درک
فرهنگها ،ارزشها و سنتهای جوامع مختلف ضروری است ( & Malachowski
)20162، Korytkowski؛ همچنین مهارتهای بینفردی در توسعه اعتماد بین کارفرما و
کارکنان مهم هستند .بدون این مهارتها ،ممکن است شرکتها در موقعیت بحران عدماعتماد
قرار بگیرند .اگر شایستگیها به مدیریت یا کارکنان شاغل در سازمان مرتبط نباشد ،چشمانداز
سازمان قابلتشخیص نخواهد بود (.)3 Jaber et al., 2013-2014
حوزه اداری شامل شایستگیهایی مانند حسابداری ،امور مالی و مدیریت کارکنان بهطور
رسمی به نام مهارتهای انسانی در مطالعه کاتز ( )1964آمده است .ساندویس همچنین دامنه
مفهومی را به دامنه خالق توسعه داد .دامنه مفهومی و خالق بر اساس برداشت مینتزبرگ
( )1990بوده و شامل شایستگیهایی مانند توسعه ایدههای جدید ،تجسم آینده سازمان،
برنامهریزی راهبردی و انطباق با تغییرات است ( .)20154، Kim et alکاتز مطالعه خود را با
بررسی حوزههای شایستگی و ارتباط آن با نقشهای مدیران در درون شرکت ،پیش برد .زمانی
تصور میشد که شایستگیهای فنی در سطح پایینتر برای مدیران بهعنوان پایه و اساس
مدیریت الزم است .راپ و همکاران ( ،)2012پنج مهارت یا ویژگیهایی را که مدیران موفق
دارند ،بررسی کردند .آنها نشان دادند که مدیران موفق از طریق ایجاد شبکهها در بخشهای
مختلف بهخوبی کسب اطالع میکنند .مدیران ارشد وقت و انرژی خود را صرف مسائل مهم و
تصمیمهایی میکنند که بر آینده شرکت تأثیر دارند (.)Rapp et al., 2012
بنا بر عقیده راپ و همکاران ( ،)2012مهارت سوم ،درک روشن و احترام به ساختار قدرت در
سازمان است .مدیران برای کسب حمایت نیاز دارند میان افراد مناسب بروند .مهارت چهارم
مشترک در مدیران موفق ،داشتن حس هدایت سازمان به جایی در آینده است .این طرح
راهبردی باید بر اساس تغییرات در بازار و تغییرات ناشی از رقبای سازمان بهروز شود .پنجمین و
آخرین مهارت مدیران موفق درک این است که مدیریت جامع ،سیستماتیک و علم برنامهریزی

1. Kwan
2. Malachowski & Korytkowski
3. Jaber et al.
4. Kim
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منطقی است .راپ و همکاران ( ،)2012نشان دادند که مدیران موفق تمایل به ادامه کار برای
دستیابی به اهداف خودشان را حتی با مقبولیت کمتر دارند (.)2012 1، . Goepel
پیشینه تجربي پژوهش .بروکس و همکاران )2016( 2در پژوهشی با عنوان «ارائه یک مدل
خروج از خدمت در شرکتهای خدمتمحور» نشان دادند که شرایط فیزیکی محیط کار ،نداشتن
امید به آینده ،نبود سیستمهای شفاف ،فقدان محیط کاری مطلوب و بانشاط و نبود اعتماد
درونسازمانی جزو عواملی است که میتواند بر خروج کارکنان از خدمت تأثیرگذار باشد .رودریگرز
و همکاران )2016( 3در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی مبتنی بر شایستگی» به این نتیجه
رسیدند که تفکر خالقانه ،کار در شرایط متغیر ،مدیریت تحول و مسیر پیشرفت شغلی روشن از
جمله مواردی است که میتواند زمینهساز موفقیت و شایستگی منابع انسانی در سازمانها باشد.
گئوان و همکاران )2016(4در پژوهشی به بررسی کسب شایستگی استراتژیک منابع انسانی
پرداختند .آنها بیان داشتند که برای کسب شایستگی در بین منابع انسانی بهصورت استراتژیک،
شرکتها نیازمند آن هستند که نوع شغل ،حمایتهای سازمانی ،چالشهای شغلی و هویتیابی
کارکنان را تقویت کنند تا از این طریق به شایستگی منابع انسانی دست یابند .در پژوهشی که
توسط کیم و همکاران )2015( 5در صنعت هتلداری انجام گرفت پژوهشگران استرس شغلی،
نگرش شغلی ،ارتباط رهبری و سبکهای مدیریتی و نبود شفافیت سازمانی در فرآیند کاری را از
جمله موارد مهم در خروج از خدمت منابع انسانی یاد کردهاند.
هوتزیک و همکاران )2015( 6در راستای ارائه مدل شایستگی ،به نیاز سازمانها به منابع
انسانی بامهارت اشاره کرده و الزمه آن را تدوین سیستم مبتنی بر شایستگی دانستهاند.
پژوهشگران برای تحقق الگوی شایستگی در سازمان به نقشهای سازمانی (سطوح
تصمیمگیری ،رهبری ،ساختار سازمانی ،تدوین مسیر شغلی) اشاره کردهاند و نوع شخصیت و
نگرشهای افراد را نیز در ایجاد الگوی شایستگی سازمانی بسیار الزم دانستهاند .کامپارث و
میتزنر ،)2015( 7مدلی در مورد شایستگیهای فردی مناسب برای موفقیت منابع انسانی در
سازمانها ارائه کردهاند .در این مدل معیارهای بهبود توانمندیهای منابع انسانی ،تفکر راهبردی،
کار گروهی و مدیریت خویشتن بهعنوان عواملی شناسایی شدهاند که میتوانند زمینه را برای
ایجاد شایستگی در منابع انسانی ایجاد کنند و از این طریق سازمان را از لحاظ عملکرد در
1. Goepel
2. Brooks et al.
3. Rodriguez et al
4. Yanjun Guana et al.
5. Kim et al.
6. Sabina Hodzic et al.
7. Martin Kamprath & Dana Mietzner
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وضعیت مطلوب قرار دهند .کوشواها و رائو ،)2015( 1به دنبال ارائه زمینه برای بهبود مدیریت
دانش و استقرار آن در سازمانهای هندی بودهاند .آنها بیان داشتند که یکی از مهمترین الزامات
در زمینه استقرار مدیریت دانش برای بهبود سودآوری سازمان ،وجود منابع انسانی با شایستگی
فردی است .در این پژوهش پژوهشگران راهکارهایی که میتواند زمینه را برای بهبود شایستگی
فردی مهیا کند را جوّ توأم با اعتماد ،مدیریت مشارکتی ،ساختارهای سازمانی مناسب و تسهیم
دانش و جریان دانش در میان افراد دانستهاند که میتواند شایستگی منابع انسانی را تقویت کند.
پژوهش حاضر بر خالف پژوهشهای صورتپذیرفته در این حوزه که تنها یکی از مقولههای
درونسازمانی یا برونسازمانی را بهمنظور شناسایی رویههای بهبود شایستگی در نظر گرفتهاند،
به بررسی هر دو مقوله بهصورت جامع پرداخته است.
 .3روششناسي

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،توسعهای ـ کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها با توجه به
ماهیت پژوهش از نوع کیفی است .در این پژوهش از نظریه دادهبنیاد با «رهیافت نظاممند
استراوس و کوربین» استفاده شد؛ بنابراین پدیده محوری شایستگی منابع انسانی با تمرکز بر
نگهداشت منابع انسانی و خروج از خدمت ،شرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر و
درنهایت اقدامات واکنشی و پیامدهای شایستگی منابع انسانی ،در قالب نظریه دادهبنیاد ،بررسی
شدند .برای بررسی و تحلیل دادهها از سه نوع کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شد .برای
گردآوری دادهها از مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته با خبرگان حوزه منابع انسانی در
شرکتهای وابسته به «وزارت نفت» که مشمول اصل  44قانون اساسی شدهاند ،استفاده شد که
از طریق نمونهگیری نظری انتخاب شدند .جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کلیه مدیران ارشد،
مشاوران ،مدیران و کارشناسان بخش منابع انسانی شرکتهای تابعه «وزارت نفت» و همچنین
استادان دانشگاهی بود و نمونهگیری تا حصول «کفایت نظری» ادامه یافت .کفایت نظری به
وضعیتی اشاره دارد که در آن هیچ داده بیشتری یافت نمیشود که پژوهشگر بهوسیله آن بتواند
ویژگیهای مقوله را رشد دهد (عزیزیا و امینی .)2014 ،در این پژوهش برای سنجش قابلیت
اعتبار از شاخصهای «تناسب» و «کاربردی بودن» استفاده شد .در شاخص تناسب ،نتایج
پژوهش باید برای مشارکتکنندگان قابلقبول باشد .در بُعد کاربردیبودن نیز یافتههای پژوهش
باید هم به دانش موجود در حوزه موردمطالعه بیافزاید و هم بتوان از آن برای درک و مدیریت
عملی موقعیتهای پیشرو در حوزه مربوط استفاده کرد .برای این منظور ،پس از اتمام پژوهش،
نتایج برای دو نفر از مشارکتکنندگان ارسال و نتایج استخراج شده از نظر آنها تأیید شد.
1. Pooja Kushwaha & M.K. Rao
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 .4تحلیل دادهها و يافتهها

دادههای پژوهش با استفاده از سه نوع کدگذاری باز ،محوری و گزینشی بررسی و تحلیل شدند.
پديده محوری .پدیده اصلی یا مقوله محوری ،پدیدهای است که کانون و محور اصلی پژوهش
است .با توجه به نتایج پژوهش ،ویژگیهای فردی منابع انسانی بهعنوان مقوله کالن شناسایی
شد و مقولههای خُردی که بر اساس رویکرد استقراریی از کُدهای باز استخراجشده بود شامل
تقویت روحیه توسعهطلبی و ظرفیت درونی افراد است .کدگذاریهای پدیده محوری در جدول ،1
ارائه شده است.

ویژگیهای فردی منابع انسانی

مقوله کالن

پديده محوری

کدهای باز

مصاحبه

مثبتاندیشی فردی ،ظرفیتهای درونی شخصی (ویژگیهای
فردی) ،نگرش فرد نسبت به سازمان ،تقویت ابتکار عمل،
مهارتهای فردی ،شخصیت فردی ،روحیه ترقیخواهی ،مهارتهای
حل مسئله ،تحلیل و قضاوت ،مهارت ارتباطی و اطالعاتی ،توانمندی
در برقراری ارتباط با دیگران ،ریسکپذیربودن ،نوآوری و خالقبودن
فرد ،امانتدار و امین بودن ،دانش فردی باال ،کمحاشیهبودن منابع
انسانی ،آیندهنگربودن فرد

P1, P3,
P5, P6, P9
P14, P15

ظرفیت درونی افراد

مقولهها

نمونه
کدهای

روحیه تقویت توسعهطلبی

(کدهای

محوری)

جدول  .1کدگذاری بر اساس رویکرد استراوس و کوربین در مورد پدیده محوری

مسئولیتپذیری ،فعالیت در مکانهای مختلف ،بهبود سطح آگاهی
اجتماعی ،بهبود توانمندی تصمیمگیری در شرایط بحرانی ،قدرت
جسمانی و چاالکی ،مدیریت گروههای کاری ،افزایش قدرت
یادگیری و توسعه

P1, P2, P5,
P6, P9,
P13, P15,
P19

با توجه به جدول  ،1در پدیده اصلی شناساییشده در این پژوهش ،مقوله کالن ویژگیهای
فردی منابع انسانی است و  2مقوله خُرد شامل توجه به ظرفیت درونی افراد و روحیه تقویت
توسعهطلبی شناسایی شده است .در ادامه تعدادی از شواهد استنادشده از مصاحبههای بیستگانه
ارائه میشود.
در مصاحبه نخست ،فرد خبره در رابطه با پدیده اصلی (موضوع شایستگی منابع انسانی) بیان
میدارد که «یکی از موضوعهای محوری در زمینه شایستگی منابع انسانی ،توجه به دیدگاههای
منابع انسانی است .منابع انسانی که نگرش مطلوبی نسبت به سازمان خود دارد ،دارای روحیه
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ترقیخواهی در سازمان است ،در کنار اینکه به آینده سازمان و خود توجهی بیشتر دارد ،بدون
شک در امر شایستهساالرانه از توانمندی باالتری به نسبت سایر نیروها برخوردار است».
در مصاحبه ششم در رابطه با ظرفیت درونی افراد اینطور بیانشده بود که «در رابطه با مقوله
شایستهساالری در سازمانها باید پدیده محوری را در این غالب بیشتر شناخت که منابع انسانی
اصالً بهدنبال افزایش قدرت یادگیری و توسعه توانمندیهای خود است .بدون شک چنین نیروی
انسانی میتواند راه را برای افزایش شایستهساالری در سازمان مهیا سازد».
شرايط علّي .مجموعه علل و شرایطی است که کنشگر را به رویآوردن به رفتاری خاص
ترغیب میکند .شرایط علّی معموالً رویدادها و وقایعی هستند که بر پدیدهها اثر میگذارند .در
این پژوهش مقوله خُرد شناساییشده بر اساس کدهای باز مصاحبهها حمایت مدیران و رهبران
سازمانی ،برنامههای حمایتی شایستهساالری ،وجود همکاری و تشریکمساعی در سازمان ،توسعه
دانش سازمانی و تقویت گروه کاری است که این پنج مقوله خُرد دو مقوله کالن با عنوان «ج ّو
حمایتی سازمانی» و «سازمان یادگیرنده» را تشکیل میدهند .کدگذاری در مورد شرایط علّی در
جدول  ،2ارائه شده است.
جدول  .2کدگذاری بر اساس رویکرد استراوس و کوربین در مورد شرایط ع ّلی
پديده محوری

مقوله کالن

محوری)

جوّ حمایتی سازمانی

P2, P7, P8, P13,
P18, P19, P20

برنامههای
حمایتی
شایستهساالری

مقولهها

حمایت مدیران و
رهبران سازمانی

جوّ سازمانی عدالتخواه ،جوّ سازمانی حمایتی ،وجـود اعتمـاد
سازمانی ،حمایت از برنامههای شایستگی ،وجود جوّ دوسـتانه
در میــان منــابع انســانی ،تقویــت ج ـوّ همکــاری و تشــریک
مســاعی ،وجــود رقابــتهــای ســازنده در ســازمان و وجــود
صمیمت و همدلی در روابط کاری
روحیه شایستهساالری در سازمان ،افزایش حمایت مدیران از
برنامههای شایستهساالری و وجود چشمانداز شایستهساالری
در سازمان

P1, P3, P6, P8, P9,
P13, P14, P15, P18,
P20

وجود همکاری و
تشریک مساعی در
سازمان

(کدهای

کدهای باز

نمونه کدهای مصاحبه

حمایت از رفتارهای مثبـت هماننـد رفتارهـای شـهروندی و
غیره ،تشویق سیسـتمهـای کـار گروهـی و تقویـت روحیـه
همکاری در سازمان

P2, P5, P13, P14,
P19
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تقویت گروه کاری

سازمان یادگیرنده

توسعه دانش
سازمانی

اجرای صحیح مدیریت دانش ،استفاده از رویکردهـای نـوین
درزمینه توسعه دانش و بهرهگیری از دانش برونسـازمانی در
راستای توسعه دانش شغلی

P1, P6, P12, P18,
P20

استفاده از نیروهـای خبـره در فعالیـتهـای کـاری ،افـزایش
فعالیــتهــای ســازمانی بهصــورت گــروه محــوری ،ایجــاد
سیستمهای تشویقی بهصورت گروهی

P1, P3, P5, P6, P8,
P11, P16, P17, P20

با توجه به جدول  ،2در شرایط علّی شناساییشده در این پژوهش ،مقولههای کالن شامل ج ّو
حمایتی سازمانی و سازمان یادگیرنده است و  5مقوله خُرد شناساییشده در این بخش از
مصاحبهها حمایت مدیران و رهبران سازمانی ،برنامههای حمایتی شایستهساالری ،وجود همکاری
و تشریک مساعی در سازمان ،توسعه دانش سازمانی و تقویت گروه کاری است .در ادامه تعدادی
از شواهد استنادشده از مصاحبههای بیستگانه ارائه میشود.
در مصاحبه هفتم در رابطه با مقوله خُرد حمایت مدیران و رهبران سازمانی ،فرد خبره این
موضوع را بیان کرده بود که «سازمان هنگامی میتواند در زمینه رویکردهای شایستهساالرانه
خوب عمل کند که در کنار عواملی که پیشتر بیان شد به جوّ سازمانی حمایتی توجه داشته باشد؛
بهطوریکه منابع انسانی احساس کند صمیمت و همدلی در بخشهای مختلف سازمانی ،به ویژه
در ارتباط بین رهبران سازمانی و منابع انسانی وجود دارد؛ بنابراین جوّ دوستانه از عللی است که
در این رابطه میتوان به آن اشاره داشت».
در مصاحبه سیزدهم فرد خبره در رابطه با مقوله خُرد برنامههای حمایتی شایستهساالرانه
اینطور بیان کرده است که «برنامههای شایستهساالرانه تنها و تنها هنگامی میتواند موفق عمل
کند که از حمایت مدیران عالی سازمان برخوردار باشد این مدیران سعی بر این دارند که با
استفاده از حمایتهای خود چشمانداز روشنی را از شایستهساالری در سازمانهای خود ایجاد
کرده و زمینه را برای بهبود شایستهساالری در سازمان احیا کنند» .در مصاحبه ششم نیز در رابطه
با خردهمقوله شناساییشده توسعه دانش سازمانی اینطور بیان شده بود که «بهترین رویکرد در
زمینه تدوین الگوهای شایستهساالری در سازمانها توجه به موضوع اجرای مدیریت دانش آن
هم بهطور صحیح نه بهصورت جزیرهای است .بدون شک مشکالتی که در سازمانها در حوزه
اجرای مدیریت دانش وجود دارد مربوط به اجرای صحیح این سرمایه نامشهود است».
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شرايط مداخلهگر .شرایط مداخلهگر شرایطی هستند که تحت کنترل شرکتها قرار دارند .این
شرایط تأثیرگذاری عوامل علّی و زمینهای را تسهیل یا دشوار میسازند .تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبهها حاکی از آن است که بر اساس کدهای باز چهار مقوله خُرد شناسایی شده است که
شامل شرایط اقتصادی و سیاسی در کنار شرایط اجتماعی و فرهنگی و عوامل ساختاری و محیط
کاری مناسب است .محقق با استفاده از نظر خبرهها دو مقوله کالن عوامل محیطی (بیرونی) و
عوامل درونسازمانی را به دست آورد .کدگذاری در مورد شرایط مداخلهگر در جدول  ،3صورت
گرفته است.
جدول  .3کدگذاری بر اساس رویکرد استراوس و کوربین در مورد شرایط مداخلهگر
مداخلهگر

مقوله کالن شرايط

(کدهای محوری)

مقولهها

کدهای باز

نمونه کدهای
مصاحبه

عوامل ساختاری

عوامل محیطی (بیرونی)

شرایط اجتماعی و
فرهنگی

قوانین موجود در جامعه ،نظام آموزشی مناسب در
جامعه و عوامل فرهنگی و مهمبودن شایستگی در
جامعه

P2, P3, P4, P8, P9,
P10, P11, P12,
P16, P17, P18,
P19, P20

ساختار سازمانی ،وجود ارتباطات غیررسمی و رسمی
در سازمانها ،عدالت سازمانی ،نظام پیشنهادهای
صحیح و کاربردی ،ارزیابی عملکرد  360درجه،
برنامههای آموزشی مطلوب ،نظام تفویض اختیار،
ترویج اخالق حرفهای و جریان صحیح دانشی

P1, P4, P8, P9,
P10, P11, P14, P16

محیط کاری
مناسب

عوامل درونسازمانی

شرایط اقتصادی و
سیاسی

ثبات سیاسی ،ثبات اقتصادی ،وضعیت اشتغال در
جامعه

P1, P3, P7, P13,
P16, P17, P18,
P19, P20

تصویر مثبت از سازمان در جامعه ،شادی و صمیمت
در روابط کاری ،اهداف کاری همراستا ،کاهش
سطح تضاد ،بهبود سطح پرداختیها

P2, P3, P8, P11,
P15, P18, P19, P20

با توجه به جدول  ،3در شرایط مداخلهگر شناساییشده در این پژوهش ،دو مقوله کالن شامل
عوامل محیطی (بیرونی) و عوامل درونسازمانی شناسایی شده بود و  4مقوله خُرد شناساییشده
در این بخش شرایط اقتصادی و سیاسی در کنار شرایط اجتماعی و فرهنگی و عوامل ساختاری
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در کنار محیط کاری مناسب است .در ادامه تعدادی از شواهد استناد شده از مصاحبههای
بیستگانه ارائه شده است.
در مصاحبه سوم فرد خبره در مورد مقوله خُرد شرایط اقتصادی و سیاسی اینطور بیان کرده
است« :آن چیزی که بیشازپیش در زمینه راهبردهای بهکاررفته در ارتباط با شایستگی میتواند
مثمرثمر باشد ،وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی است .این مفهوم میتواند توجه مدیران را به
موضوع شایستگیهای منابع انسانی بیشازپیش آشکار کند».
در مصاحبه دوم ،فرد خبره در رابطه با مقوله خُرد شرایط اجتماعی و فرهنگی اینطور بیان
کرده است که «قوانین و مقررات دولتی بدون شک نقش مهمی در اجبار و جهتدهی شرکتها
در زمینه فعالیتها در حوزه اجرای برنامههای شایستهساالرانه خواهد داشت».
شرايط زمینهای .به شرایط خاصی که بر کنشها و تعامالت تأثیر میگذارند «زمینه» گفته
میشود .این زمینه ناظر بر فضای حاکم بر شرکتهای تولیدی در کشور است که در این پژوهش
در بُعد شرایط زمینهای بیشتر مشارکتکنندگان به چهار مقوله خُرد بر اساس کدهای
استخراجشده اشاره کردهاند که شامل فضای تعاملی در سازمان و توجه به ارزشهای
شایستهساالری و وجود آییننامههای منسجم و وجود تشکلهای صنفی بوده است .این چهار
مقوله خُرد تشکیل دهنده مقوله کالنی با عنوان «فرهنگسازمانی و قوانین و مقررات سازمانی»
بوده است .کدگذاری در مورد شرایط زمینهای در جدول  ،4ارائه شده است.
جدول  .4کدگذاری بر اساس رویکرد استراوس و کوربین در مورد شرایط زمینهای
شرايط زمینهای

مقوله کالن

مقولهها

(کدهای محوری)

کدهای باز

نمونه کدهای
مصاحبه

توجه به ارزشهای
شایستهساالری

فرهنگ سازمانی

فضای تعاملی در
سازمان

گفتوگو در سازمان ،شنیدن صحبتهای بخشهای سازمانی،
تعامل کاری ،وجـود مـذاکره کـاری ،تجلیـل از افـراد اثرگـذار
سازمانی ،ظرفیت تجمیع نظرهای مخالف یکدیگر

P1, P3, P4, P5, P6,
P7, P8, P9 , P10,
P12, P16, P17,
P18, P19, P20

توانایی تصریح و تثبیت ارزشهای سازمانی ،توانایی رعایـت و
ترویج اصول اخالقی ،ترویج رویکرد تحول در منـابع انسـانی،
توانایی ایجاد تعهد در منابع انسـانی ،توانـایی بهبـود مـدیریت
تغییر و توسعه قابلیت تطبیقپذیری

P1, P2, P9, P10,
P11, P12, P14,
P16
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وجود تشکلهای
صنفی

قوانین و مقررات

وجود
آییننامههای
منسجم

تنظیم قـوانین نظـارتی منسـجم ،تسـلط بـه قـوانین نفتـی و
شرکتهای نفتی ،بهبود نظامهای شایستهساالری در سازمان،
تدوین برنامههای شایستهساالری
افزایش فعالیـتهـای کـارگروههـای شایستهسـاالری ،ایجـاد
گروههای تشکالتی در زمینه بهبود شایسـتگی منـابع انسـانی،
افزایش فعالیتهای تشکالت صنفی منابع انسـانی در راسـتای
شایستگی

P3, P9, P10

P1, P4, P16, P17,
P19

با توجه به جدول  ،4در شرایط زمینهای شناساییشده در این پژوهش ،مقوله کالن شامل
فرهنگ سازمانی و قوانین و مقررات است و  4مقوله خُرد شناساییشده در این بخش شامل
ویژگیهای فضای تعاملی در سازمان و توجه به ارزشهای شایستهساالری از یکسو و از سوی
دیگر وجود آییننامههای منسجم و وجود تشکلهای صنفی است .در ادامه تعدادی از شواهد
استناد شده از مصاحبههای بیست گانه ارائه میشود.
در مصاحبه شانزدهم فرد خبره در رابطه با مقوله خُرد فضای تعاملی در سازمان اینطور بیان
کرده است که «بدون شک اجرای برنامههای شایستهساالری نیازمند بستر مناسب از جمله
توانمندی گفتوگو و ظرفیت آن در سازمانها است .این فضای گفتوگو و تعامل بین بخشهای
مختلف سازمان باعث میشود که ظرفیت تجمیع نظرهای مخالف یکدیگر در سازمان گستردهتر
از گذشته شود و این موضوع بدون شک میتواند به بهبود بسترسازی برای اجرای این برنامهها
منجر شود».
در مصاحبه ششم فرد خبره در رابطه با مقوله خرد توجه به ارزشهای شایستهساالری
اینطور بیان کرده است« :هنگامی که در شرکتهای وابسته به «وزارت نفت» این نگرش در
میان منابع انسانی ایجاد شود که شایستهساالری یک ضرورت بهحساب میآید ،منابع انسانی
سعی خواهد کرد که با ترویج رویکرد تحول در خود و سازمان در کنار بهبود مدیریت تغییر در
خود زمینه را برای قابلیت تطبیقپذیری با نیازهای سازمانی مهیا کند که بدون شک این موضوع
بهمنزله توسعه رویکردهای شایستهساالرانه خواهد بود».
راهبردها .راهبردها نمایانگر رفتارها ،فعالیتها و تعامالت هدفداری است که تابع پدیده اصلی و
تحت تأثیر شرایط مداخله و زمینه حاکم است که در پژوهش حاضر شامل سه بخش توسعه
مهارتهای منابع انسانی ،رهبران شایستهمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی است .نظام
برنامهریزی و جذب منابع انسانی ،نظام ترفیع و پاداش ،برنامهریزی و تجزیهوتحلیل شغلی،
بازاریابی داخلی ،نظام جبران خدمات ،رهبری اخالقی ،رهبری مداخلهای ،هوش (اقسام هوش) و
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مهارتهای ارتباطی 9 ،مقوله خُردی است که مقوله کالن را تشکیل میدهد .کدگذاری در مورد
راهبردها در جدول  ،5صورت گرفته است.
جدول  .5کدگذاری بر اساس رویکرد استراوس و کوربین در مورد راهبردها
مقوله

کالنراهبردها

مقولهها

(کدهای محوری)

کدهای باز

نمونه کدهای
مصاحبه

P1, P2, P3, P8,
P13, P14, P16,
P17, P19

نظام پاداش متناسب با نیاز منابع انسانی ،نظام ترفیع مناسب،
مسیر شغلی صحیح و عدالت در سیستم ترفیع

P2, P4, P5, P7,
P11, P15, P19, P20

برنامههای تجزیهوتحلیل شغلی

بررسی تناسب بین وظایف و اختیارات هر شغل ،نیازسنجی
هر شغل و بررسی مشکالت شغلی منابع انسانی

P1, P3, P5,P7, P8,
P10, P14, P15,
P16, P19

بازاریابی داخلی

نیازسنجی منابع انسانی ،برنامههای آموزشی منسجم ،توجه به
دغدغههای منابع انسانی ،تأمین نیازهای شغلی منابع انسانی،
تأمین نیازهای شخصی منابع انسانی ،گوش شنوا داشتن

P1, P2, P6, P8, P9,
P10

نظام برنامهریزی و جذب منابع انسانی

تجزیهوتحلیل درست مشاغل ،تناسب بین تقاضاهای روانی و
شغلی ،برنامهریزی شغلی ،بهبود فرآیندهای کاری در سازمان،
تقویت گروه کاری در سازمان ،تقویت نظم سازمانی ،نظام
مشارکتی در سازمان ،افزایش برنامههای آزمونوخطا برای
منابع انسانی ،ایجاد برنامههای آموزشی در سازمان ،افزایش
تجربه کاری مطلوب در میان منابع انسانی ،قراردادن منابع
انسانی در شرایط سخت کاری ،افزایش توجه به امنیت شغلی،
توجه به نوع قراردادهای شغلی و توجه به هویتیابی منابع
انسانی

اقدامات مدیریت منابع انسانی

نظام ترفیع و پاداش مناسب
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مقوله

کالنراهبردها

مقولهها

(کدهای محوری)

کدهای باز

نمونه کدهای
مصاحبه

نظام جبران
خدمات

رهبران شایسته محور

سبک رهبری اخالق محور

توجه به میانگین پرداختیها در صنعت ،توسعه دانش شغلی
برای انجام وظایف و پوشش دغدغدهای مادی منابع انسانی

P1, P4, P5, P9, P14

بهبود تصمیمگیری اخالقی ،امکان توسعه متوازن منابع
انسانی ،ارتباط منابع انسانی با احادیث ،استفاده از سبکهای
مدیریتی پیامبران و امامان ،استفاده از ظرفیتهای دینی،
وقت و انرژی یکسان گذاشتن برای منابع انسانی

P1, P2, P3, P4, P5,
P6, P7, P9, P13,
P16, P17, P18,
P19, P20

رهبری
مداخلهای
مهارتهای
ارتباطی

توسعه مهارتهای منابع انسانی

هوش
(هیجانی و
غیره)

تقویت انگیزه منابع انسانی ،تقویت قدرت شناخت خود،
تقویت هوش هیجانی (عاطفی) ،تقویت قدرت تابآوری،
تقویت قدرت ایمان ،تقویت قدرت توکل
بهبود هوش و توانمندی هوشی منابع انسانی ،توجه به هوش
حسابگری منابع انسانی ،افزایش توجه نسبت به درک
همکاران ،افزایش روحیه مدیریت روابط در میان همکاران
تقویت ارتباطات کالمی و غیرکالمی درونسازمانی و
برونسازمانی ،وجود قدرت بیان منابع انسانی ،خودمدیریتی
منابع انسانی ،تعامل مثبت با همکاران

P2, P6, P9, P13,
P15, P18

P1, P4, P5, P9, P14

P7, P8, P11, P12,
P14, P18, P19, P20

با توجه به جدول  ،5در راهبردهای شناساییشده در این پژوهش ،مقوله کالن شامل سه
بخش توسعه مهارتهای منابع انسانی ،رهبران شایستهمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی
است و  9مقوله خُرد شناساییشده در این بخش شامل نظام برنامهریزی و جذب منابع انسانی،
نظام ترفیع و پاداش ،برنامهریزی و تجزیهوتحلیل شغلی ،بازاریابی داخلی ،نظام جبران خدمات،
رهبری اخالقی ،رهبری مداخلهای ،هوش (اقسام هوش) و مهارتهای ارتباطی است .در ادامه
تعدادی از شواهد استنادشده از مصاحبههای بیستگانه ارائه میشود.
در مصاحبه هشتم فرد خبره در رابطه با مقوله خُرد نظام برنامهریزی و جذب منابع انسانی
اینطور بیان کرده است که «شرکتهای وابسته به «وزارت نفت» برای اینکه توانمندی الزم در
راستای اجرای برنامههای شایستهساالری داشته باشد باید شغل را بهدرستی در گام نخست
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تجزیهوتحلیل کنند و برای بهبود عملکرد منابع انسانی در این حوزه برنامهریزی شغلی را ممکن
سازند و نوعی نظم سازمانی را در هر شغل ایجاد کنند».
در مصاحبه دهم فرد خبره در رابطه با مقوله خُرد بازاریابی داخلی اینطور بیان کرده است:
«همانطور که سازمانها باید در زمینه نیازسنجی محیطی اقدام ورزند تا عملکرد مطلوبی را از
خود نشان دهند باید در زمینه نیازسنجی منابع انسانی در سازمان نیز تالش بیشتری از خود نشان
دهند تا از این طریق برنامههای آموزشی مطلوبتر در سازمان در راستای بهبود عملکرد شغلی
منابع انسانی تدوین شود؛ از سوی دیگر دغدغدهای شغلی منابع انسانی بهتر شناخته گردد و
زمینه را برای اقدامات صحیحتر در این زمینه تدوین شود».
در مصاحبه دوم در رابطه با مقوله خُرد رهبری مداخلهگر فرد خبره اینطور بیان کرده است
که «بدون شک نقش رهبران در اجرای سیستمهای شایستهساالری بسیار مهم است .در این
راستا رهبران باید توسعه ظرفیتهای درونی منابع انسانی را ایجاد کنند تا بتوانند نقش مهمی در
بهبود اجرای برنامههای شایستهساالرانه ایفا نمایند».
در مصاحبه هجدهم در رابطه با مقوله خُرد مهارتهای ارتباطی ،فردخبره اینطور بیان کرده
است« :یکی از مهمترین رویکردها و ابزارهایی که در اختیار رهبران قرار دارد تا بهواسطه آن
منابع انسانی از توانمندی باالیی در زمینه شایستگی برخوردار شود ،توجه به توسعه تعامل و
روحیه تعاملگری در میان منابع انسانی است .در صورتی که این ابزار در کنار فضای ارتباطات
کالمی و غیرکالمی در سازمان گستردهتر شود میتوان انتظار اجرای این رویکردها را در سازمان
داشت.
پیامدها .پیامدها ،نتایج نهایی اجرای اقدامات واکنشی هستند .هر جا انجام یا انجامندادن عمل
معینی در پاسخ به مسئلهای برای حفظ یک موقعیت ،از سوی فرد یا سازمان انتخاب شود
پیامدهایی پدید میآید 3 .مقوله خُرد در این بخش شناسایی شده بود که شامل کیفیت زندگی
کاری ،چاالکی منابع انسانی و شایستگی منابع انسانی است .این  3مقوله خُرد با رویکرد
استقراریی یک مقوله کالن را تشکیل دادهاند که شامل ابقای منابع انسانی است .کدگذاری در
مورد پیامدها در جدول  ،6آورده شده است.
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جدول  .6کدگذاری بر اساس رویکرد استراوس و کوربین در مورد پیامدها
مقوله کالن پیامدها

مقولهها

ابقای منابع انسانی

چاالکی شغلی

(کدهای محوری)

کیفیت زندگی
منابع انسانی

درگیرسازی شغلی باالتر ،بهبود کارایی و اثربخشی
سازمانی ،رضایت شغلی باالتر ،عملکرد بهتر منابع
انسانی ،افزایش همکاری بیشتر

P1, P2, P3, P7, P12, P13, P15,
P16, P18, P19, P20

تعهد شغلی باالتر ،افزایش چابکی منابع انسانی،
قدرت پاسخگویی بیشتر ،افزایش قابلیت سازگاری با
محیط جدید ،کاهش سطح مقاومت

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,
P10, P11, P12, P13, P14, P15,
P16, P17
P18, P19, P20

بهبود کیفیت تصمیمگیری ،سودآوری باالتر برای
سازمان ،تقویت الگوبودن درونسازمانی (ایجاد یک
معیار فردی یا یک الگوی فردی) ،آگاهی کامل
نسبت به وظابف شغلی ،آشنایی بهتر با اصول
سازماندهی شغلی و تقویت آیندهنگری در میان منابع
انسانی

P3, P5, P9, P12, P14, P15, P16,
P19

شایستگی منابع انسانی

کدهای باز

نمونه کدهای مصاحبه

با توجه به جدول  ،6در راهبردهای شناساییشده در این پژوهش ،مقوله کالن شامل ابقای
منابع انسانی است و  3مقوله خُرد شناساییشده در این بخش شامل شایستگی منابع انسانی،
کیفیت زندگی کاری و چاالکی شغلی است .در ادامه تعدادی از شواهد استنادشده از مصاحبههای
بیستگانه ارائه میشود.
در مصاحبه سوم فرد خبره در رابطه با مقوله خُرد شایستگی منابع انسانی اینطور بیان کرده
است« :توسعه رویکردهای شابسته ساالرانه در سازمانها این امکان را به آنها میدهد که
تصمیمهای باکیفیت باالتری در سازمان اتخاذ کنند و منابع انسانی را در اختیار داشته باشند که
نسبت به وظایف شغلی خود شناخت کافی را داشته باشد».
کدگذاری محوری و گزينشي .بعد از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری صورت گرفت که در آن
مقولههای جدا از هم در چارچوبی معنادار کنار یکدیگر قرار گرفتند و روابط میان آنها ،بهویژه
رابطه مقوله محوری با سایر مقولهها ،مشخص شد (شکل  )1پس از کدگذاری محوری،
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کدگذاری گزینشی صورت گرفت .کدگذاری گزینشی بهمعنای یکپارچهکردن و پاالیش نظریه
است که از طریق کشف مقوله محوری امکانپذیر میشود (.)Straus&Corbin, 1998

بستر حاکم
فرهنگ سازمانی
قوانین و مقررات

پیامد
ابقای منابع
انسانی

راهبردها
اقدامات مدیریت منابع
انسانی
رهبران شایستهمحور
مهارتهای منابع انسانی

شرایط علّی
جوّ حمایتی در سازمان
توجه به سازمان یادگیرنده

پدیده اصلی
ویژگیهای فردی

شرایط مداخلهگر
عوامل محیطی
عوامل درون سازمان

شکل  .1کدگذاری محوری بر اساس الگو
(الگوی کدگذاری شایستگی در راستای ابقای منابع انسانی حاصل از یافتههای پژوهش)

روايي و پايايي دادههای کیفي .پایایی به سازگاری یافتههای پژوهش اطالق میشود .در
بررسی پایایی مصاحبه ،مراحلی همچون موقعیت مصاحبه ،نسخهبرداری و تحلیل مدنظر قرار
میگیرد .در رابطه با پایایی مصاحبهشونده به چگونگی هدایت سؤالها توجه میشود .برای پایایی
نسخهبرداری نیز باید به پایایی درونموضوعی نسخهبرداریها هنگام تایپ متون توسط دو فرد
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توجه کرد .هنگام طبقهبندی مصاحبهها نیز توجه به درصدهای گزارششده توسط دو فرد کدگذار،
روشی برای تعیین پایایی تحلیل است.
محاسبۀ پايايي کدگذاران .برای محاسبۀه پایـایی کدگـذاران 1،چنـد مصـاحبه از مصـاحبههای
انجامگرفته برای نمونه انتخاب شده و در فاصله زمانی کوتاه و مشخص ،هر یک از آنها دوبـاره
کدگذاری میشوند؛ سپس کدهای مشخصشده در دو فاصله زمانی برای هر یک از مصاحبهها با
هم مقایسه میشوند .برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر ،روش بازآزمایی بهکار میرود .در هر
مصاحبه ،کدهایی که در دو فاصله زمانی مشابه یکدیگر هسـتند بـا عنـوان «توافـق» و کـدهای
نامشابه با عنوان «عدمتوافق» مشخص میشوند .محاسبه پایایی بین کدگـذاریها در دو فاصـله
زمانی به کمک رابطه  ،1صورت گرفته است (کوال.)1996 ،
× 100%

رابطه ()1

تعداد توافقات×2
تعداد کل کدها

= درصد پایایی بین کدگذاران

نتایج این کدگذاریها در جدول  ،7درج شده است .با توجه به این جدول ،تعداد کـل کـدهای
ثبتشده توسط پژوهشگران برابر با  165کد بوده که در این میان تعداد کل توافق بین کدها برابر
با  ،65تعداد کل عدمتوافقها در این دو زمان برابر  48و پایایی بین کدگذاران برای مصـاحبههای
انجامگرفته  78درصد است .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصد اسـت ،قابلیـت
اعتماد کدگذاریها تأیید میشود (خواستار.)1388 ،
جدول  .7محاسبۀ پایایی بین کدگذاران
رديف
1
2
کل

عنوان مصاحبه
P2
P6

تعداد
کل کدها
86
79
165

تعداد توافقها

تعداد عدمتوافقها

پايايي بین کدگذران

34
31
65

26
22
48

79%
78%
78%

اعتبار (روايي) مصاحبه .در پژوهش حاضـر ،بـرای ارزیـابی ،سـه معیـار موثـقبـودن و اعتبـار
(باورپذیری) ،انتقالپذیری ،اطمینانپذیری در نظـر گرفتـه شـده اسـت (خواسـتار .)1388 ،بـرای
دستیابی به هر یک از معیارهای یادشده ،اقدامات زیر صورت پذیرفته است:
1. Re-test Reliability
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 .1اعتبار :پژوهشگران با کسب تأیید فرآینـد پـژوهش توسـط هشـت متخصـص ،اسـتفاده از دو
کدگذار برای کدگذاری چند نمونه مصاحبه بهمنظور کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگـذاران،
مطرحکردن پرسشهای عینی و قابلاندازهگیری مانند یادداشت کدها و یادآوری آن طـی اجـرای
پژوهش در فرمهای اکسل ،میزان موثقبودن دادههای پژوهش را بـه حـد قابـلقبـولی افـزایش
دادهاند؛
 .2انتقالپذیری :برای کسب اطمینان از انتقالپذیری یافتههای پژوهش با سـه متخصـص منـابع
انسانی که در پژوهش مشارکت نداشتند ،در خصوص یافتههای پژوهش مشورت شد؛
 .3بهمنظور ایجاد اطمینانپذیری ،در همه مراحل کار ،جزئیات پژوهش و یادداشتبرداریها ثبـت
و ضبط شدند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

یکی از چالشهای مهم در محیط کسبوکار امروزی ،توانمندسازی منابع انسانی برای بهبـود
پاسخگویی به چالشهای محیط کسبوکاری اسـت؛ هنگـامی کـه منـابع انسـانی در سـازمان از
شایستگی الزم برخوردار باشد خواهد توانست در برابر تغییرات محیطی در اسرع وقت پاسخ دهـد
و زمینهساز بهبود عملکرد سازمانی باشد .در این میان با توجـه بـه خصوصـیسـازی شـرکتهـا،
وضعیت منابع انسانی در بسیاری از سازمانهای مشمول اصل  44قانون اساسی با خطـر روبـهرو
شده است .بهدلیل تغییر دیدگاه مدیران سازمانی ،درصـورتیکه منـابع انسـانی شایسـتگی الزم را
نداشته باشد این موضوع سبب خواهد شد که مدیریت جدیـد تمـایلی بـه نگهداشـت ایـن منـابع
نداشته باشد و آنها را مجبور به ترک سازمان کند که این موضوع بهمعنای پـایینآمـدن امنیـت
شغلی و پیامدهای منفی دیگر در جامعه خواهد بود .به همین دلیل باید برنامههـای شایسـتگی در
سازمانها بهخوبی اجرایی شود و زمینه توسعه و بهبود توانمندی و نگهداشت منابع انسانی فراهم
شود .این پژوهش نیز در پی همین موضوع ،یعنی ارائه الگوی در راستای بهبود شایسـتگی منـابع
انسانی در جهت ابقای کارکنان شرکتهای تابعه «وزارت نفت» بوده است که مشمول اصـل 44
بودهاند.
در این پژوهش که روششناسی مبتنی بر توسعهای  -کاربردی از نوع کیفی بوده است برای
شناسایی این الگو از رویکرد دادهبنیاد استفاده شد .در این رویکرد پدیده اصلی در رویکرد دادهبنیاد
شامل ویژگیهای فردی شامل ظرفیت درونی افراد و توانمندی توسعهطلبی منـابع انسـانی بـوده
است .دومین موضوع مشخصشده در رویکرد دادهبنیاد توجه به شرایط علّی بوده که شـامل جـوّ
حمایتی با زیرمولفههای برنامههای حمایتی شایستهساالری ،وجود همکاری و تشریک مساعی در
سازمان است .از سوی دیگر سازمان یادگیرنده شامل توسعه دانش سازمانی و تقویت گروه کـاری
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بوده است .در زمینه مؤلفه سوم ،یعنی راهبردهـا ،معیارهـای اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی و
رهبران شایستهمحور و مهارتهای منابع انسانی شناسایی شد .اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی
شامل نظام برنامـهریزی و جـذب منـابع انسـانی ،نظـام ترفیـع و پـاداش مناسـب ،برنامـههـای
تجزیهوتحلیل شغلی ،بازاریـابی داخلـی و نظـام جبـران خـدمات اسـت؛ از سـوی دیگـر رهبـری
شایستهمحور شامل سبک رهبری اخالقمحور و رهبـری مداخلـهای و درنهایـت هـوش (اقسـام
مختلف) و مهارتهای ارتبـاطی اسـت .شـرایط زمینـهای موضـوع چهـارم بـود کـه دربرگیرنـده
فرهنگسازمانی و قوانین سازمانی است .فرهنگسازمانی ،فضای تعاملی در سـازمان و توجـه بـه
ارزشهای شایستهساالری را شامل میشود .شرایط مداخلهگر در این پژوهش ،عوامل محیطـی و
عوامل درونسازمانی است .عوامـل محیطـی شـامل شـرایط اقتصـادی و سیاسـی و فرهنگـی و
اجتماعی بوده و شرایط درونی شامل عوامل ساختاری و محیط کاری مناسب است .پیامد ،آخـرین
موضوع است که در این پژوهش شناسایی شد و شامل ابقای منابع انسانی بـهعنوان پیامـد اسـت
که شایستگی منابع انسانی ،کیفیت کاری و چابکی سازمانی را شامل میشود .متناسـب بـا نتـایج
حاصل از پژوهش پیشنهاد میشود سازمانها با حرکت بهسوی شایستگی ،زمینـه رشـد و توسـعه
منابع انسانی خود را بیشازپیش در حوزه فنی و مهارتهای جانبی فراهم آورند.
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Abstract1
Purpose: The main purpose of this research is to design and explain a
model of competency in order to retain employees in privatized
companies in a competitive environment.
Design/Methodology/Approach: The present research is a developmental
and applied based on objective and is qualitative in terms of its nature.
The society is marketing experts and human resources in the
qualitative sector. Experts were identified by purposeful sampling and
snowball techniques, which, according to the adequacy of the data, 20
experts have been interviewed. Data was analysed based on Grounded
Theory.
Research Findings: The results show that the supportive atmosphere and
attention to the learning organization are identified as casul
conditions. The main phenomenon is individual characteristics.
internal and external factors as Intervener conditions, organizational
culture and laws and regulations as context and the practices of human
resource management and competent leaders and the skill of human
resources as main strategies have been identified.
Limitaions & Consequences: it should be noted that the questions of
interviews and questionnaires are survey method; therefore,
controlling all the variables by the researcher is not totally possible.
Practical Consequences: representing the solutions for companies with
the purpose of improving the competencies of employees for
maintaining them in privatization.
Keywords: Human Resources, Human Resources Management Measures, Human
Resource Competence, Human Resource Retention.
Paper Type: Research paper
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