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سمیعی*2

 .7دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علیآباد کتول ،ایران،
علیآباد کتول.
 .5گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علیآباد کتول ،ایران ،علیآباد کتول.
1

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نظام شایستهساالری در ادارههای
دولتی ایران انجام شد.
طراحی /روششناسی /رویکرد :این پژوهش جزو پژوهشهای کیفی بهشمار میرود .جامعه آماری پژوهش ،گروه
تصمیم شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است که به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلولهبرفی به تعداد  52نفر
انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده در این پژوهش ،مصاحبههای نیمهساختاریافته است که روایی و پایایی آن موردتأیید قرار
گرفت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش کدگذاری استفاده شد.
یافتههای پژوهش :طبق یافتهها  55شاخص با  1مؤلفه شایستهخواهی ،شایستهسنجی ،شایستهگزینی،
شایستهگیری ،شایسهگماری ،شایستهداری و شایستهپروری برای مدل شایستهساالری شناسایی و تأیید شد 71 .شاخص
با  2مؤلفه آموزش ،کارراهه شغلی ،ارزیابی عملکرد ،انضباط و نظام پاداش برای بهسازی منابع انسانی شناسایی و تأیید
شد.
محدودیتها و پیامدها :متغیرهای مختلف مزاحم ،مانند آموزش منابع انسانی ،در این پژوهش موردمطالعه قرار
نگرفته و در پژوهشهای بعدی باید شایستهساالری و بهسازی منابع انسانی از این نظر موردمطالعه قرار گیرد.
پیامدهای عملی :شناخت مؤلفههای بهسازی منابع انسانی با رویکرد شایستهساالری به سازمانهای دولتی کمک
میکند تا با توجه به نیاز و بر اساس عملکرد بهتر ،افراد را به سمتهای مختلف منتصب کنند.
ابتکار یا ارزش مقاله :این پژوهش به روش کیفی صورت گرفت و به همین دلیل با خبرگان دانشگاهی و سازمانی
مصاحبه شد و مؤلفهها بهطورجامع بررسی شدند؛ بنابراین از این نظر دارای نوآوری است؛ زیرا پژوهشی که بهطورجامع
به این موضوع پرداخته باشد ،پیدا نشد.
کلمات کلیدی :بهسازی منابع انسانی ،شایستهساالری ،نظام اداری.
نوع مقاله :مقاله علمی.
تاریخ دریافت مقاله ،7561/67/57 :تاریخ پذیرش مقاله.7561/66/60 :
* نویسنده مسئول.
E-mail addresses: el.sarshar@gmail.com; r-samiei@aliabadiau.ac.ir
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 .1مقدمه

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از مهمترین دلمشغولیهای مدیران و
سیاستگذاران سازمانهای اثربخش است و درک اهمیت و نقشی که آموزش میتواند در بهبود
عملکرد نیروها و بهبود بازده سازمانی ایفا کند ،سبب شده است تا منابع مالی ،مادی و انسانی
گستردهای صرف این آموزشها شود؛ به این امید که منافع و دستاوردهای ملموس عاید
سازمانها شود ( .)Saadat, 2011آموزش تجربهای است مبتنی بر یادگیری ،بهمنظور ایجاد
تغییرات نسبتاً پایدار در فرد که او را قادر به انجام کار و بهبودبخشی تواناییها ،تغییر مهارتها،
دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی کند ( .)Damavandi, 2013آموزش عبارت از انتقال دانستهها و
آموختهها به دیگری است؛ بدینمعنی که فرد تحت تعلیم قرار میگیرد تا مربی آنچه را آموخته
است ،به وی نیز بیاموزد ( .)Rezazade, et al, 2011کلیه مساعی و کوششهایی که در
راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی ،مهارتهای فنی ،حرفهای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار
مطلوب در کارکنان یک سازمان بهعمل میآید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای
شغلی خود میکند ،آموزش نام دارد (.)Damavandi, 2011
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش زمانی به کار برده میشود که الزم است یادگیری در جهت خاصی شکل داده شود و
یادگیرندگان را در بهدستآوردن مهارتی جدید یا استفاده از دانشی جدید در روشی خاص یا در
سطح خاصی از تخصص و کارایی و شاید در چارچوب زمانی مشخص پشتیبانی کند
( .)Serajpour, 2011آموزش مؤثر و پرمایه به افراد کمک میکند تا بتوانند به رشد و توانایی
کافی در شغل خود دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند .بدیهی است که افراد هر چقدر
دانش و آموزش بهتری در مورد کار خود داشته باشند باشند ،فرآیند یادگیری آنها بهتر است و
به ارائه اندیشهها و نظریههای مفیدتری برای بهبود کار میپردازند ( .)Biroyan, 2011آموزش
کارکنان به حفظ و تداوم بقای سازمان منجر میشود ،یک بررسی 5ساله در سنگاپور نشان داده
است که  77درصد شرکتهای تجاری و صنعتی این کشور ورشکسته شدهاند؛ درحالیکه این
نسبت در مورد شرکتهایی که برنامه آموزش کارکنان را انجام دادهاند ،کمتر از یک درصد بوده
است .طبق آمار «انجمن مدیریت آمریکا »7تا سال  5667بیش از نیمی از کارکنان نیاز به
بازآموزی داشتهاند .در سوئد نیز برای پاسخگویی به تغییر و تحوالت مختلف علمی و فرهنگی،
سیاست فعالنگهداشتن نیروی انسانی در پیش گرفته شده است و ساالنه  5تا  5درصد تولید
ملّی کشور برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه میشود .آموزش یک وظیفه اساسی در
1. Americal management association
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سازمان و یک فرایند مداوم است .نباید آموزش را امری موقت و اتمامپذیر تصور کرد .کارکنان
در هر سطحی از سطوح سازمان که باشند ،حتی در سطح یک نیروی انسانی جزء ،نیازمند
آموزش و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حرکت
کنند .اگر کارکنان سازمان بهخوبی آموزش ببینند ،بهتر میتوانند در ارتقای سطح کارایی7
سازمان سهیم باشند (.)Mohajeran, et al, 2013
نیروی انسانی از باارزشترین منابع سازمانها است که با تالش و ایجاد هماهنگی میان آنها
و بهکارگیری صحیح آنها همراه با دیگر اجزای سازمان ،میتوان اهداف سازمانی را تحقق
بخشید .این منابع دارای تواناییها و قابلیتهای بالقوهای هستند که در محیط سازمانی بالفعل
میشوند و دستیابی به این هدف ،نیازمند درک و شناخت کامل انسانها و فراهمکردن شرایط
مناسب برای کارکردن و تالش است .یکی از مباحثی که در این زمینه باید بررسی شود ،قراردادن
افراد در جایگاههای مناسب با توانایی ،تجربهها و قابلیت آنها است ( & Abtahi
 .)Abdesabour, 2010این فرآیند در قالب نظام شایستهساالری 5بررسی میشود .امروزه یافتن
افراد الیق و مناسب از مهمترین کارهای سازمانها است .در حال حاضر مهمترین رقابت در
سازمانها یافتن افراد الیق و شایسته است .نظام شایستهساالری به سازمانها کمک میکند تا
به اهداف خود نائل آیند (.)Gasani, et al, 2011
امروزه سازمانها میکوشند تا شایستهترین افراد را شناسایی و جذب کنند .وضعیت سازمانی
و منطق حاکم بر آن ایجاب میکند از هر کسی و هر چیزی بهدرستی و متناسب با موقعیت،
بیشترین استفاده شود .شایستهساالری بهرهگیری از انرژی خالق افراد نخبه و برگزیده اجتماع
است ( .)Memarzade, et al, 2012شایستهساالری مبتنی بر شایستهخواهی و شایستهگزینی
است .این شایستگیها شامل دانش ،مهارتها ،تواناییها به همراه سازههایی نظیر ارزشها،
انگیزش ،نوآوری و کنترل خود است .نظام شایستهساالر ،نظامی است که در آن بهترین افراد در
بهترین جایگاه با باالترین بازده کار انجام میدهند و متناسب با تالش خود حقوق و مزایا دریافت
میکنند .شایستهساالری را میتوان فرآیند شناسایی ،جلب ،گزینش ،نگهداشت و پرداخت مداوم
نیروهای شایسته و فراهمکردن زمینههای اعمال مدیریت موقعیتی بر حسب توانمندیهای آنان
برای مؤثر واقعشدن آنها در تحقق اهداف فرد ،سازمان و جامعه تعریف کرد (Green, 1999؛
; .)Abili, 2003; Mirabelle, 1996بهطورکلی شایستهساالری یک فرایند تلفیقی شامل گامها
و محورهای شایستهخواهی ،شایستهشناسی ،شایستهسنجی ،شایستهگزینی ،شایستهگیری،
شایستهگماری ،شایستهپروری و شایستهداری است که این رویکرد به «چرخه شایستهساالری»
معروف است (.)Memarzade, et al, 2012
1. Performance
2. Meritocracy
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استقرار نظام شایستهساالری مستلزم وجود سیستمهای رسمی ارزیابی و پاداش در سازمان
است ( .)Castilla & Benard, 2010عالوهبراین مطالعات نشان میدهد که عواملی نظیر
استراتژی سازمان ،سبک رهبری ،فرهنگ سازمانی ،هدف نظام مدیریت منابع انسانی و نوع
تصمیمگیری سازمان در ارتقای شایستهساالری تأثیرگذار است (.)Memarzade, et al, 2012
عوامل درونسازمانی مرتبط با کارکردهای مدیریت منابع انسانی (نظامهای جذب و تأمین ،حفظ
و نگهداری ،آموزش و بهسازی و بهکارگیری مؤثر منابع انسانی) از عوامل مؤثر بر شایستهساالری
در سازمانها هستند ( .)Haghighian & Bayani, 2015توانمندسازی منابع انسانی با
مؤلفههای شایستهساالری ،اعم از شامل شایستهخواهی ،شایستهسنجی ،شایستهشناسی،
شایستهگزینی ،شایستهگماری ،شایستهپروری و شایستهداری در ارتباط است
(.)Sheikhesmaeely, et al, 2015
در ایران اصالح نظام مدیریتی کشور از جمله انتظارات مردم از حکومت و مسئوالن جامعه
بوده است .انتخاب افراد شایسته و برخوردار از توانمندیهای الزم برای سِمتهای کلیدی و
حساس و توجه به اصل بهسازی با رویکرد عدالتی و شایستهمحور در توزیع قدرت و تقسیم
وظایف و مسئولیتها میان نخبگان جامعه ،افزون بر آنکه در ثبات و رشد کشور مؤثر است ،از
رموز موفقیت و ماندگاری زمامداران بهشمار میرود ( Vice President for Management
.)and Human Capital, 2008
ورود دیدگاههای جدید در علم مدیریت دولتی باعث شد مطالبات کارکنان و مدیران افزایش
یابد و مسئوالن بهمنظور ارتقای کارایی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اقدام به تهیه
طرحهایی در زمینه تدوین قوانین اداری و استخدامی که به سوی شایستهساالری سوق میداد
حرکت نمایند؛ اما این کنشها آنقدر تأثیرگذار و جدی نبوده که باعث پیشرفت و حرکت در جهت
استقرار یک نظام شایستهساالر باشد .پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که بحث بهسازی با
رویکرد شایستهساالری در ایران در عمل زیاد موردتوجه قرار نگرفته است و هیچگاه به صورتی
مستمر در نظام ایران توسعه نیافته است .چه بسا در بخشهایی نامطلوبتر هم شده است.
بررسی صورت گرفته توجیهکننده بخشی از ضرورت و اهمیت بررسی و مطالعه عمیق و
همهجانبه مقوله بهسازی مبتنی بر شایستهساالری در نظام جمهوری اسالمی ایران و
سازمانهای دولتی متولی استقرار شایستهساالری است و این موضوع ،عالوه بر تأکیدهای مکرر
در برنامههای توسعه ،تحول اداری ،قوانین و مقررات ،بارها از نگاه مسئوالن ارشد کشور
موردتوجه قرار گرفته است (.)Kordestani, 2008

شناسایی مؤلفههای بهسازی منابع انسانی با تأکید ( ...سرشار و سمیعی)

717

با وجود مزایای استقرار نظام بهسازی نیروی انسانی با رویکرد شایستهساالری ،سازمانها
همواره با چالش گزینش و انتصاب صحیح نیروی انسانی روبهرو هستند؛ چراکه هرگونه تغییر
نامناسب و عزلونصب در سازمان ممکن است هزینههای غیرقابلاجتنابی بر پیکره سازمان وارد
سازد؛ ازاینرو شایستهساالری ممکن است با گرایش سازمانها به راهبرد صحیح مدیریت منابع
انسانی در جهت آموزش و بهسازی منابع انسانی و پرورش نیروی ماهر و شایسته همراه شود.
درحقیقت سرمایه انسانی مهمترین دارایی در هر سازمان شناخته میشود که استفاده اثربخش از
آن ،زمینه موفقیت سازمان و تحقق اهداف آن را فراهم میسازد .از لحاظ نظری ،سازمانهایی که
از نیروی انسانی شایسته و ماهر بهره میبرند ،طی دوران خدمت ،مهارت و شایستگی نیروی کار
خود را بهبود میبخشند ،آن را در باالترین وضعیت حفظ میکنند ،در مقایسه با سایر سازمانها
عملکرد بهتری دارند و برای پاسخگویی به نیازهای روزانه مشریان خود ،بهویژه در شرایط
بحرانی ،بهتر عمل میکنند (.)Cook, 1995
به نظر میرسد که استقرار نظام شایستهساالری در جهت ایجاد پیامدهای مثبت بهطور
اجتنابناپذیری با آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانها همراه است که پژوهش حاضر در
راستای پرداختن به این مهم طرحریزی شده است .آموزش و بهسازی دو مفهوم مرتبط هستند
که در مبانی نظری مدیریت منابع انسانی بهصورت توأم بهکار میروند؛ اما تفاوتهایی بین این
دو مفهوم وجود دارد .آموزش بر تعالی تمرکز دارد و به دانش ،مهارتها و نگرشهایی که افراد به
آن نیاز دارند تا شغل فعلی خود را به شیوه معمول و با سطح مسئولیتهای موجود انجام دهند،
مربوط میشود .برناردین ،)5665( 7معتقد است که آموزش به هر گونه کوششی اطالق میشود
که در جهت بهبود عملکرد فرد در شغل فعلی او صرف میشود و بهمعنای تغییر دانش و
اطالعات ،مهارتها ،نگرشها و رفتارهای خاص فرد است .بهسازی بر رشد تمرکز دارد و با
دانش و مهارتها و نگرشهایی که افراد برای ارتقا به شغل آتی یا تغییر شغل فعلی خود با
مسئولیتهای بیشتر و باالتر نیاز دارند ،ارتباط دارد .آموزش و بهسازی هم با تغییر رفتار فرد و هم
با تغییر عملکرد شغلی وی در ارتباط است .هدف از آموزش ،اصالح و بهبود سریع عملکرد شغلی
است و هدف از بهسازی ،آمادهساختن فرد برای مسئولیتهای شغلی آینده از طریق دستیابی به
تجر ،دانش ،مهارتها و نگرشها است ( .)Bernardin, 2003اگرچه بهسازی بهطور سنتی در
ارتباط با کارکنان سطح مدیریت مطرح میشد و آموزش را مختص کارکنان غیرمدیریتی
میدانستند ،اما با توجه به اهمیت روزافزون کار گروهی و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و
امور مختلف سازمانی ،بهسازی برای تمامی کارکنان ،اعم از مدیران و غیرمدیران ،اهمیت و
ضرورت یافته است .آموزش و بهسازی منابع انسانی اقدامی راهبردی است که در سطح فردی
1. Bernardin
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باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان میشود .برایناساس
آموزش و بهسازی منابع انسانی زیربناییترین اقدامی است که تحول را در سازمانها پایهریزی
میکند (.)Khaefelahi, et al, 2009
پیشینه پژوهشی .شواهد پژوهشی نشان میدهد که برنامههای بهسازی منابع انسانی تأثیرات
مثبتی در نگهداشت کارکنان و عدمغیبت ،ترک کار و انتقال محل خدمت ( Chang et al.,
 )2016و افزایش بهرهوری منابع انسانی دارد .کورتازار 7و همکاران ( ،)5670در پژوهشی با
عنوان «انتخاب انتخاب مدیران عمومی مبتنی بر شایستگی :عملکرد بخش عمومی بهتر است؟»
به بررسی اینکه آیا میزان انتخاب شایستگی مدیران دولتی به عملکرد بهتر بخش عمومی منجر
میشود یا خیر ،پرداختند .بر اساس یافتههای هشت مطالعه موردی در شیلی و پرو ،معرفی
انتخاب مبتنی بر شایستگی مدیران دولتی موجب پیشرفتهایی در مدیریت داخلی و شیوههای
سازمانها میشود که بیشتر از نتایج رسمی سازمانها است .سایر مزایای نامشهود و درکشده
شامل سطح باالی مشروعیت مدیریت مدیر و همچنین تعهد قویتر به این مؤسسه است .این
مطالعه همچنین یک برنامه در آینده برای پژوهش پیشنهاد میکند.
جعفریفر و همکاران ( ،)7562به شناسایی و رتبهبندی چالشهای یادگیرندگان در آموزش و
بهسازی مجازی منابع انسانی پرداختند .آموزش مجازی یکی از مهمترین مؤلفههای آموزش
مستمر است و به اعتقاد سازمانها نقش و مزایای قابلمالحظهای در آموزش و بهسازی منابع
انسانی دارد؛ اما باید خاطرنشان کرد که تحقق این مزایا و استفاده بهینه از ظرفیتهای آموزش
مجازی مستلزم شناسایی و رفع موانع پیش روی آن است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
کارکنان «دانشگاه شهید بهشتی» ( 700نفر) بود که حداقل در یک دوره آموزش بهصورت
مجازی شرکت کرده بودند و تعداد  772نفر از آنان بهعنوان نمونه ،بر اساس نمونهگیری تصادفی
خوشهای و با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان انتخاب شدند .نتایج نشان داد که مهمترین
چالشهای بهکارگیری آموزش مجازی در آموزش و بهسازی منابع انسانی بهترتیب مربوط به
چالشهای آموزشی با میانگین رتبهای  5/66و چالشهای زیرساختی فنی با میانگین رتبهای
 5/17است .نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن بود که چالشهای فرهنگی اجتماعی و اخالقی
برای بهکارگیری آموزش مجازی در آموزش و بهسازی منابع انسانی دارای کمترین میزان اهمیت
هستند .کاربردهای یافتههای این پژوهش برای ارتقای استفاده از آموزش مجازی در راستای
بهبود آموزش و توسعه منابع انسانی نیز موردبحث قرار گرفته است.

1. Cortázar
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احدزاده و ملکپور ( ،)7567اهمیت آمـوزش و بهسـازی منـابع انسـانی بـا اسـتفاده از مـدل
شایستگی را بررسی کردند .از نظر صاحبنظران یکی از علل مهم ایجاد ناکامی در کسب اهـداف
کلیدی ،نبود کارکنان شایسته در سازمان عنوان شـده اسـت .بهبـود عملکـرد و بهـرهوری منـابع
انسانی در سازمان از مباحث مهم و موردتوجه مدیران محسوب میشود .با توجه بـه اینکـه رکـن
اصلی و تصمیمساز هر سازمانی «منابع انسانی» است ،قراردادن افراد در جایگاههـای مناسـب بـا
خصوصیات شخصیتی انگیزهها و تواناییهای آنها و همچنین آمـوزش و بهسـازی آنهـا بسـیار
مهم و ضروری است .یکی از رویکردهای نوینی که در زمینه آموزش منابع انسـانی مطـرح شـده
است ،کاربرد مدلهای شایستگی برای طراحی برنامههای آمـوزش توسـعه و بهسـازی کارکنـان
است .در این پژوهش سعی شد با ارائه مفهوم و مدل های مطـرح در حـوزه مـدیریت شایسـتگی
فرآیند سهمرحلهای طراحی برنامههای آموزشی بر اساس مدل شایستگی ارائه شود .بـا توجـه بـه
آنچه گذشت ،به نظر میرسد که شایستهساالری ،به عنوان یک ابزار قدرتمند ،به تغییـرات قابـل
توجهی در استراتژی مدیریت منابع انسانی از جمله مقوله بهسازی منابع انسانی منجـر مـیشـود.
بااینحال با توجه به مبانی نظری پژوهشی موجود ،مدلی کـه قـادر بـه تشـریح فراینـد بهسـازی
نیروی انسانی در نظام اداری با رویکرد شایستهساالری باشد ،دردسترس نیست .بـرایناسـاس در
پژوهش حاضر این سؤال مطرح میشود که مؤلفههای بهسازی منابع انسانی بـا تأکیـد بـر نظـام
شایستهساالری در ادرههای دولتی ایران کداماند؟
 .3روششناسی

روش پژوهش .با توجه به اینکه موضوع این پژوهش شناسایی مؤلفههای بهسازی منابع انسانی
با تأکید بر نظام شایستهساالری در ادرههای دولتی ایران است ،روش پژوهش از نظر هدف
کاربردی ،از نظر ماهیت اکتشافی ،از نظر روش گردآوری دادهها ،بهدلیل رویکرد یک پژوهش
کیفی محسوب میشود.
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری .جامعه آماری پژوهش ،یک گروه تصمیم
شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است که به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلولهبرفی به
تعداد  52نفر انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها .ابزار پژوهش شامل مطالعه اسنادی و مصاحبههای نیمهساختار یافته
است که از مصاحبه برای پاسخ به سؤال مربوط به شناسایی مؤلفههای اصلی پژوهش و
شاخصهای آن استفاده شد.
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روایی و پایایی ابزارهای پژوهش .برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و
بهمنظور اطمینانخاطر از دقیقبودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگر ،از نظرهای استادان آشنا با این
حوزه و خبرگان که در این حوزه خبره و مطلع بودند ،استفاده شد .بهطور همزمان از مشارکت
کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .برای محاسبه پایایی ،روش پایایی بین دو
کدگذار بهکار رفت .در مصاحبه با روش توافق درونموضوعی دو کدگذار ،7از یکی از استادان
مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاری درخواست شد تا بهعنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت
کند .در ادامه پژوهشگر به همراه این همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و
درصد توافق درونموضوعی که بهعنوان شاخص پایایی تحلیل بهکار میرود را محاسبه کردند که
پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات انجامشده  10/6درصد بهدست آمد و
نشاندهنده پایای مناسب بود.
روشهای تجزیهوتحلیل دادهها .تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس تکنیک دلفی ضورت گرفت.
ابتدا نکات کلیدی مربوط به هر مصاحبه ساختاریافته از طریق گوشدادن به مصاحبههای
ضبطشده و مطالعه یادداشتبرداریهای حین مصاحبه بهصورت مکتوب عالمتگذاری شد؛
سپس نکته های کلیدی و اساسی از داخل هر مصاحبه استخراج شد .در ادامه با استفاده از
دستهبندی نکات کلیدی در قالب اصطالحات حرفهای ،برچسبگذاریالزم صورت گرفت.
اصطالحات برچسبگذاریشده هر مصاحبهشونده در قالب جدول سازماندهی و بر اساس ارتباط
و تناسبی که با هم داشتند ،در قالب ابعاد و مؤلفهها دستهبندی شدند.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از روشهای علمی تحلیل و ارزیابی میشود .با توجه
به اینکه پژوهش از نوع کیفی است ،تجزیهوتحلیل دادهها شامل یک بخش است :تجزیه و
تحلیل دادههای کیفی.
سؤال  :1شاخصهای شایستهساالری در نظام اداری کداماند؟ در این مرحله مدل
مفهومی ارائهشده همراه با شرح مؤلفهها ،معیارها و زیرمعیارها به اعضای گروه خبره ارسال شد.
میزان موافقت آنها با هر یک از شاخصهای اخذشده و نظرهای پیشنهادی و اصالحی آنها در
جدول  ،7جمعبندی شده است .با توجه به گزینههای پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریفشده در
پرسشنامه ،نتایج بررسی پاسخهای ارائه شده در جدول  ،7مشخص است.
)1. Inter coder reliability (ICR
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جدول  .1شاخصهای شایستهساالری
مؤلفهها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

تمایل و احترام به شایستگان بـهصـورت یـک فرهنـگ
مشخص
تطبیق نیروهای موردنظر با شرایط داخل سازمان
ایجاد بانک اطالعاتی نیروهای شایسته
قابلیتهای نیروهای شایسته
توانایی سازمان در تأمین انتظارات نیروهای شایسته
توجه به محدودیتهای قانونی
تعریف معیارهای مشخص برای گزینش افراد شایسته
ارزیابی قابلیت های نیـروی شایسـته بـه کمـک ارزیـاب
متخصص
برگزاری آزمونهای معتبر
شناخت رفتار فرد شایسته
توجه به عدالت مستمر در فرآیند استخدام
شفافیت در فرآیند استخدام
استفاده از معیارهای استاندارد در فرآیند استخدام
تطابق ارزش شخصی با ارزش و فرهنگ سازمانی
تناسب تواناییها و آموزش با الزامات مربوط به کار
سپردن وظایف متناسب به افراد شایسته
آگاهسازی افراد شایسته در سازمان
حمایت و پشتیبانی از افراد شایسته
ترسیم کارراهه شغلی برای افراد شایسته
توسعه و ارتقای افراد شایسته
استفاده از آموزشهای کوتاهمدت و بلندمدت برای افـراد
شایسته
برنامهریزی مستمر برای ارتقای اثربخشی افراد شایسته
استفاده از جلسههای همفکری بـرای افـزایش آگـاهی و
توانمندی روانشناختی افراد شایسته

میانگین فازی مثلثی
L

میانگین
فازیزداییشده

M

U

0/57

0/82

0/96

0/78

0/60
0/63
0/56
0/53
0/62
0/57

0/85
0/88
0/81
0/78
0/87
0/82

0/96
0/96
0/96
0/93
0/98
0/95

0/80
0/82
0/78
0/74
0/82
0/78

0/71

0/96

1/00

0/89

0/68
0/69
0/68
0/63
0/66
0/70
0/70
0/68
0/72
0/73
0/71
0/67

0/93
0/94
0/93
0/88
0/91
0/95
0/95
0/93
0/97
0/98
0/96
0/92

0/98
1/00
1/00
0/98
0/99
1/00
0/99
0/99
0/99
1/00
1/00
1/00

0/87
0/88
0/87
0/83
0/85
0/88
0/88
0/87
0/89
0/90
0/89
0/86

0/59

0/84

0/94

0/79

0/66

0/91

1/00

0/86

0/72

0/97

1/00

0/89

بنا بر نتایج جدول  ،7مشخص شد که  1مؤلفه در ساختار شایستهساالری وجود دارد که با
پیشبینی پژوهشگر برای وجود عاملها مطابق است؛ بنابراین در این مرحله نشانگرهای
تشکیلدهنده این متغیر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی میشوند .با توجه به
گویهها و عاملهای استخراجشده ،شایستهخواهی ،شایستهسنجی ،شایستهگزینی ،شایستهگیری،
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شایسهگماری ،شایستهداری و شایستهپروری بهعنوان مؤلفههای شایستهساالری در نظام اداری
نامگذاری شدند.
شاخصهای بهسازی منابع انسانی در نظام اداری کدداماندد؟ بـا توجـه بـه گزینـههـای
پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریفشده در پرسشنامه ،نتایج حاصل از بررسی پاسخهای ارائهشده
در جدول  ،5ارائه شده است.
جدول  .5شاخصهای بهسازی منابع انسانی در نظام اداری
مؤلفهها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

آموزش کارکنان بر اساس نیازهای اهداف و برنامههای سازمان
توسعه مهارتهای فردی و گروهی
بهبود کار توسط آموزشهای مهارتی
آموزش کارکنان در همه سطوح و بهطور یکسان
تالش آگاهانه از سوی کارکنان برای اطالع از مهارتها
وجود فرصت شغلی برای رسیدن به اهداف سازمان
تشخیص اهداف مربوط به شغل
ارتباطات دوطرفه مؤثر با کارکنان
شناخت جایگاه کارکنان با ارزیابی عملکرد
ارائه بازخورد در مورد عملکرد کارکنان
شناسایی نقاط قوت و ضعف توسط ارزیابی عملکرد
گسترش روابط مطلوب انسانی بین مدیران و کارکنان
نظمداشتن
آراستگی و مرتببودن
پرداختهای جبرانی و مزیت پرداختی به کارکنان
جایگاه و موقعیت کارکنان بر اساس مقدار مسئولیت
ارزیابی و تشویق بر اساس مسئولیت
ساختار و سیاست پرداختی سازمان

میانگین فازی مثلثی

میانگین

L

M

U

فازیزداییشده

0/67
0/64
0/64
0/50
0/65
0/63
0/61
0/71
0/70
0/69
0/67
0/63
0/62
0/55
0/52
0/62
0/68
0/63

0/92
0/89
0/89
0/75
0/90
0/88
0/86
0/96
0/95
0/94
0/92
0/88
0/87
0/80
0/77
0/87
0/93
0/88

0/98
0/98
0/98
0/92
1/00
1/00
0/95
1/00
1/00
0/99
1/00
0/98
0/97
0/95
0/93
0/99
1/00
0/96

0/86
0/84
0/84
0/72
0/85
0/83
0/81
0/89
0/88
0/88
0/86
0/83
0/82
0/77
0/74
0/83
0/87
0/83

بنا بر نتایج جدول  ،5مشخص شد که  2مؤلفه در ساختار بهسازی منابع انسانی وجود دارد که
با پیشبینی پژوهشگر برای وجود عامـلهـا تطـابق دارد؛ بنـابراین در ایـن مرحلـه نشـانگرهای
تشکیلدهنده این متغیر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی مـیشـوند .بـا توجـه بـه
گویهها و عاملهای استخراجشده ،آموزش ،کارراهـه شـغلی ،ارزیـابی عملکـرد ،انضـباط و نظـام
پاداش بهعنوان مؤلفههای بهسازی منابع انسانی در نظام اداری نامگذاری شد.
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کارآمدترکردن نیروی انسانی باارزش ترین عامل تولید و مهـمتـرین سـرمایه و منبـع اصـلی
مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی بهشمار میرود .انسجام در برنامههای
بهسازی منابع انسانی مستلزم توسعه سایر برنامههای سازمانی است کـه شایسـتهسـاالری نقـش
بسزایی در این فرآیند ایفا میکنـد .چانـگ و همکـاران ( ،)5670نشـان دادنـد شـرکتکننـدگان
برنامههای بهسازی در مقایسه با همتایـانی کـه در ایـن برنامـههـا شـرکت نداشـتهانـد ،بعـد از
منسوبشدن به درجه استادیاری و دانشیاری ،غیبت از کـار و تـرک خـدمت کمتـری داشـتهانـد؛
همچنین افرادی که در برنامههای بهسازی شرکت داشتهاند ،کمتر دانشـگاههـای محـل خـدمت
خود را تعویض کردهاند .بر اساس یافتهها ،میتوان نتیجه گرفت که برنامههـای بهسـازی منـابع
انسانی در نگهداشت کارکنان و عدمغیبت ،ترک کار و انتقال محل خدمت آنان مؤثر است.
سازمان ها با نوآوری بیشتر ،در پاسخ به محیطهای متغیر ،بـه ایجـاد و توسـعه قابلیـتهـای
جدیدی و در نتیجه عملکرد بهتر سازمانی تزغیب می شوند .در چنین شرایطی باید برای سـرمایه
هوشمندی و دانشی سازمان ارزشی باال قائل شد و در توسـعه و تحکـیم آن در سـازمان اهتمـام
ورزید .کورتازار و همکاران ( ،)5670بیان داشتند معرفی انتخـاب مبتنـی بـر شایسـتگی مـدیران
دولتی موجب پیشرفتهایی در مدیریت داخلی و شیوههای سازمانهـا شـده اسـت کـه بیشـتر از
نتایج رسمی سازمانها است.
از طرف دیگر ،شایستهساالری از موضوعهای مدیریت منابع انسانی است که در همه جوامـع
و یا سازمانها میتواند مطرح شود و با بهسازی انسانی سروکار دارد .شایستهساالری بـر انتخـاب
افراد برای انجام وظایف خاص ،تأثیر میگذارد و نبود شایستهسـاالری ،اتـالف اسـتعداد بـالقوه و
بهتبع آن کاهش کارایی در بخشهای مختلف را بهدنبال دارد .پایه و اساس شایسـتهسـاالری آن
است که شایستگی را میتوان بهصورت استاندارد و بهوسیله پارامترهـایی قابـلسـنجش و دقیـق
اندازهگیری کرد .نبود شایستهساالری در جامعه و احساس بیعدالتی در جامعه میتوانـد بـه فـرار
مغزها منجر شود .فرار مغزها هنگامی رخ میدهد که افراد شایسته تصور میکننـد در حـق آنهـا
اجحاف شده است و عدل و انصاف وجود ندارد .در پدیده فرار مغزها شایستگان بـهعنـوان عضـو
ساده در سازمان یا جامعه حضور دارند و نه یک شریک و حـامی .سـازمانهـایی کـه بـر مبنـای
شایستهساالری بنا میشوند ،خود را موظف به پذیرش افراد شایسته می داننـد و فقـدان سیسـتم
مبتنی بر شایسته ساالری باعث می شود که در سطوح مختلف مدیریتی و در انتصـابات مختلـف،
موقعیت علمی و تخصصی افراد به عنوان معیـار اصـلی محسـوب نشـده و ایـن موضـوع موجـب
میشود تا شایستگان و نخبگان علمی و فنی از ارتقای شـغلی ناامیـد شـوند .بـدینترتیـب افـراد
یادشده باید زیردست کسانی قرار گیرند که فاقد صالحیت الزم هستند .عدمتأمین نیازهای اصلی
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شایستگان و نخبگان شامل نیازهای مادی ،روانی و رشد موجب میشود تا ایـن افـراد بـه دنبـال
سازمان ها و یا جوامعی باشند که این نیازها را برآورده میکنند .در انتها نشان داده شد کـه بـرای
ارتقای سطح بهسازی منابع انسانی توسط شایسته ساالری دخالت و نقش مؤثر عوامل اشارهشـده
در مــدل الزم و ضــروری اســت .نظــام اداری بــدون توجــه بــه تعهــد ســازمانی ،نظــارت ،تــوان
تصمیمگیری ،انعطافپذیری ،جامعهپـذیری ،انگیـزش و اخـالق کـاری در راسـتای بـهکـارگیری
شایستهساالری و اجرای آن نمیتواند به ارتقای بهسازی منابع انسانی بیاندیشـد .نظـام اداری بـا
اجرا و بهکارگیری درست نظام شایستهساالری میتوانـد موجـب بهبـود سـایر عوامـل سـازمانی
اشارهشده شود؛ بنابراین الزم است که در نظام اداری به عناصر مطرحشده در مدل سـاختاری بـه
جهت حاکمیت نظام شایستهساالری در راستای بهسازی منابع انسانی توجه شود.
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Abstract1
Purpose: The purpose of this study was to identify the components of human
resource improvement with an emphasis on meritocracy in the Iranian government.
Design/Methodology/Approach:This research was a qualitative. The statistical
population was decision team consisted of academic and organizational experts who
were selected in a non-targeted (purposeful) and snowball manner with 35
individuals. The tools used in this study were semi-structured interviews whose
validity and reliability were confirmed. The coding method was used for data
analysis.
Research Findings: The findings showed that 23 indices with 7 components of
meritocracy, meritocracy, merit selection, meritocracy, aptitude, meritocracy and
meritocracy were identified and approved for the meritocracy model. Eighteen
indicators were identified and validated with 5 components of training, career,
performance evaluation, discipline and reward system for human resource
improvement model
Limitations and Consequences: Various intrusive variables such as human
resource education have not been studied in this study, and further research should
consider, from this point of view, meritocracy and human resource improvement.
Practical Consequences: Understanding human resource improvement components
with a meritocratic approach helps government agencies to assign individuals to
different positions according to need and performance.
Innovation or Value of the Article: This study was conducted in a qualitative
manner and was therefore interviewed with academic and organizational experts and
the components were studied comprehensively. So it has innovation. Because almost
no comprehensive research has been found.
Keywords: Human Resource Improvement – Meritocracy-Administrative System.
Paper Type: Research paper.
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