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مقدمه
مدیریت منابع انسانی به عنوان سیستمی برای استفاده صحیح و شایسته از نیرروی انسرانی در جهرت

نیل به اهداف از پیش تعیین شده در یک سازمان تعریف می شود .افرادی مثل نوئی ،هالنباک ،گرهارت
و رایت ( )7442مدیریت منابع انسانی را به عنوان سیاست ها ،فعالیت ها و سیستم هایی تعریف می کننرد
که رفتارها ،نگرشها و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد(لی 1و همکاران.)1331،
هم چنین مدیریت منابع انسانی ،مدیریت و اداره پایدار با ارزش ترین دارائی های سرازمان اسرت.
هدف این سیستم ،تأمین منابع انسانی،حفظ آنان در سازمان و هدایتشان در جهت دستیابی بره اهرداف
نهایی و استراتژیک میباشد(کول )7447 ،7انجام موفقیتآمیز وظرایف و مسروولیتهرای شرغلی منرابع
انسانی در سازمان ها به عوامل متعددی از جمله دانش ،توانایی ها ،مهرارت هرا و شایسرتگی هرای آنران
بستگی دارد .

رویکرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی در قلب مفاهیم کلیدی منابع انسانی مانند انتخاب و
ارزیابی ،عملکرد ،مدیریت ،آموزش ،توسعه و مدیریت پراداش نهفتره اسرت(واکوال 3و همکراران)7442
استفاده از مدیریت شایستگی در مدیریت منابع انسانی اتفاق تازه ای نیست ،چرا که مدیریت شایسرتگی
به لحاظ این که دانش کلیدی مورد نیاز یک کارمند یا یک سازمان را برای دستیابی به اهدافش تعیین
می کند ،میتواند سهم عمدهای در سطح سازمانی و فردی داشته باشد و به همین سبب از گذشته نیز از
اهمیت باالیی برخوردار بوده است.

کارترایت( )1332معتقد است که می توان هریک از زیر سیستم هرای مردیریت منرابع انسرانی را
براساس شایستگی طراحی کرد و در واقع شایستگی هسته مرکزی تمامی فعالیرت هرای منرابع انسرانی
سازمان است .این شایستگی موجب به وجود آمدن پارادیمی در ادبیات مدیریت منرابع انسرانی برا نرام
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی گردیده است.

1 -Lee & et al
)2- (Cole, 2002
3- (Vakola et al, 2007).
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اهمیت و نقش روزافزون منابع انسانی در موفقیت سازمان ها از یرک سرو و تاکیرد برر شایسرته
ساالری از سوی دیگر دو مفهوم منابع انسانی و شایستگی را بسیار بهم نزدیک و مرتبط ساخته اسرت.
از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین اقدامهای مدیریت منابع انسانی با شایسته ساالری
در شهرداری منطقه  9تهران میباشد.
مروری بر مبانی نظری
تعریف مدیریت منابع انسانی:
تعاریف متعدد اما مشابه زیادی از مدیریت منابع انسانی ارائه شده است که به برخی از مهمترین آنهرا

اشاره میگردد :مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاستها ،اقدامهای و سیستمهایی اسرت کره رفترار،
طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند (نو و دیگران  .)0 ،7444مدیریت منابع انسانی
عبارت است از رویکردی استراتژیک به جذب ،توسعه ،مدیریت ،ایجاد انگیزش و دسرتیرابی بره تعهرد
منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار میکنند (آرمسترانگ .)30-33 ،1993
مدیریت منابع انسانی ؛ برنامه ریزی  ،سازماندهی  ،هدایت  ،رهبری و نظارت بر کلیره عملیرات
استخدامی و هم چنین  ،آموزش و بهسازی ،نگهداری ،ارزشیابی  ،برقراری ارتباطات ،ایجاد انگیزههرای
کاری و به ویژه برنامه ریزی منابع انسانی را با همکراری و مشراورهی سرایر مردیران برر عهرده دارد.
(ابطحی)17 ،1339 ،
اقدامهای مدیریت منابع انسانی در مدلهای مختلف:
تغییرات گسترده و وسیع در عصر حاضر نشان از اهمیت اساسیترین عنصر راهبردی آن یعنری نیرروی

انسانی کارآمد و متعهد دارد .به دلیل اهمیت منابع انسانی و در جهت بهره مندی مطلوب از این سرمایه
عظیم توجه به همه ابعاد برانگیزاننده این عنصر منحصر به فرد و رشد و بالندگی آن منجرر بره بهبرود
عملکرد و اثربخشی سازمان خواهد شد.
اقدامهای مدیریت منابع انسانی یکی از این ابعاد برانگیزاننده است که در پژوهشهرای پیشرین
وجود پیوند معناداری بین آن و برخی نتایج سازمانی مانند بهره وری ،انعطاف پرذیری ،عملکررد ،رفترار
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شهروندی را نشان میدهد(کولینز و کالرک7443،1؛ وای و تاکر7442،7؛استامپ و همکاران)7414،3
حال پرسش این است که این اقدامهای منابع انسانی چیسرت در پاسرب بایرد بیران نمرود کره
تعریف واحد و دقیقی از اقدامهای منابع انسانی در پژوهشهای انجام شده ،بکار گرفته نشده است .گاه
با عنوان اقدامهای منابع انسانی راهبردی و گاه با عنوان اقدامهای منابع انسانی جدید و گاه به عنروان
ویژگی سازمانهای عصر اطالعات مطرح شده است(چن و هوانگ.)7449،
اقدامهای منابع انسانی راهبردی به این معنی است که سازمان میتواند مهارتها ،نگررشهرا و
رفتار افراد را برای انجام این کار شرکل دهرد و در نتیجره بره اهرداف سرازمان نزدیرک کنرد(کولینز و
کالرک .)7443 ،در بررسی روابط بین سازمان و عوامل محیطی و استفاده از اقدامهرای منرابع انسرانی
مشخص شد که اقدامهای منابع انسانی شامل یادگیری ،جذب ،انتخراب و بکرارگیری کارکنران اسرت(
تاننبوم و برونو.)1990 ،0
"گری" منظور از اقدامهای منابع انسانی را خطمشی ها و اقدامهای مدیریتی میداند که شامل
برنامه ریزی نیروی انس انی ،تحلیل شغل ،جذب و گزینش ،جبران خدمات ،ارزیابی عملکرد ،یرادگیری و
بالندگی و روابط کار میشود(گری .)7442 ،3در پژوهش دیگری تاثیر معناداری چهرار اقردام مردیریت
منابع انسانی تحت عنوان جذب و گزینش ،یادگیری و بالندگی ،ارزیابی عملکررد و جبرران خردمات برر
عملکرد سازمانی تایید گردیده است(آبسار و همکاران.)7414 ،2
"پفر"( )1993هفت اقدام مدیریت منابع انسانی را پیشرنهاد مریکنرد کره انتظرار مریرود ایرن
اقدامهای موجب افزایش عملکرد سازمانی شوند .این هفت اقدام عبارتنرد از :عردم امنیرت اسرتخدام،2
استخدام انتخابی و گزینشی نیروهای جدید ،3تیمهرای خرودگردان 9و عردم تمرکرز تصرمیم گیرری،14

1-Collins and Clark
2- Way and Thacker
3- Stumpf, Doh and Tymon
4- Tannenbaum and Dupuree-Bruno
5- Gary
6-Absar, et al
7- Employment insecurity
8- Selective hiring of new personnel
9- Self managed teams
10- Decentralization of decision making
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پاداشهای مبتنی بر عملکرد ،1آموزش گسترده ،7تفاوتهای پست و مقرام ،3تسرهیم اطالعرات .0هرم
چنین  17مقیاس برای سنجش این اقدامهای معرفی میشوند( احمد و شرودر.)74 ،7443 ،
اقدامهای مدیریت منابع انسانی در پژوهش حاضر:
در این پژوهش اقدامهای مدیریت منابع انسانی که به عنوان یکی از متغیرهای اصلی پژوهش میباشد

با اقتباس از الگوی "ابطحی و عبد صبور"( )1333شامل چهار اقدام درونی به شرح زیر میباشد که در
آن تمامی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در قالب چهار زیرسیستم بیان شرده اسرت :نظرام جرذب و
تامین  :نظام جذب و تامین اشاره به فرآیند استخدام و تامین نیروی انسانی موردنیاز سرازمان دارد .ایرن
سیستم شامل شاخصهایی میباشد که از جمله میتوان به مواردی از قبیرل :مناسرب و شرفاف برودن
روشهای اطالع رسانی ،شفاف و عادالنه بودن سازوکارهای جذب و استخدام ،کامل و کاربردی برودن
آیین نامه جذب نخبگان ،وجود اطالعات کامل مشاغل از طریق تجزیه و تحلیل شغلی و طبقه بنردی
مشاغل ،وجود منابع الزم برای طرحها و برنامه ریزی منابع انسانی و (...ابطحی و عبد صبور.)1333،
نظام حفظ و نگهداری :این سیستم اشاره به اقدامهای مدیریت منابع انسانی در خصوص حفرظ
کارکنان به ویژه کارکنان مجرب ،متخصص و نخبه در سرازمان و فرراهم آوردن انگیرزههرای الزم در
آنها برای ادامه خدمت در سازمان میباشد .برا توجره بره هزینرههرای سرنگین جرایگزینی نیروهرای
متخصص برای سازمانها ،نظام حفظ و نگهداری از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .از شراخصهرایی
این سیستم میتوان به موثر و کاربردی بودن آیین نامرههرا و ضروابط حفرظ و نگهرداری نخربگران،
انگیزاننده بودن سازوکارهای تشویقی مالی و غیر مالی ،موثر و کاربردی بودن نظام ارزشیابی عملکررد،
تناسب پاداشها و مزایای شغلی براساس شایستگیها و عملکرد افراد ،فراهم بودن بودجه و منابع الزم
برای جذب و نگهداری شایستگان و غیره اشاره کرد(همان منبع).

1- Compensation contingent on performance
2- Extensive training
3- Status differences
4- Sharing information

/121
/ 021

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و سه ،بهار 69

نظام آموزش و بهسازی :این بعد از اقدامهای مدیریت منابع انسانی اشاره به توسعه توانمندیها،
قابلیتها و شکوفایی استعدادها و بروز شایستگیهای کارکنان در سازمان دارد .نظام آموزش و بهسازی
دارای شاخصهایی از قبیل :اثربخشی استراتژی و برنامه ریرزی آموزشری ،مروثر و پویرایی روشهرای
آموزشی ،مناسب بودن برنامههای نیازسنجی ،ارزیابی و اثربخشی آموزشی ،وجود برنامهها و طررحهرای
مدیریت استعدادها و طراحی و اجرای مدلهای مدیریت شایستگی و اجرای برنامههای توانمندسرازی و
جانشین پروری در سازمان میباشد(همان منبع)
بکارگیری موثر :این بعد از اقدامهای مدیریت منابع انسانی به ظرفیت سازمان و به ویژه مدیران
در استفاده از توانمندیهای کارکنان اشاره دارد .صرف داشتن نیرروی انسرانی مراهر ،مجررب و نخبره
نمیتواند توفیقی برای سازمان داشته باشد بلکه موفقیت سازمان در گررو بکرارگیری مروثر و شایسرته
نیروی انسانی و ظرفیت موجود است.از جمله شاخصهای نظام بکارگیری موثر میتوان به :سبکهرای
رهبری مشارکتی و خالقانه ،سازوکارهای مناسب مدیریت افراد ،پررورش افرراد ،سرازوکارهای مناسرب
مدیریت عملکرد ،مهارتهای ارتباطی ،تصمیم گیری و کارتیمی اشاره نمود(همان منبع).
تعریف شایسته ساالری
شایستهساالری از جمله عواملی است که موجب شکوفایی ،وفاداری و تعهد کارکنان به کار و سرازمان

میشود .استقرار شایستهساالری پدیده و فرآیند سادهای نیسرت ،بلکره مجموعرهای پیچیرده از سراز و
کارهایی است که طی یک فرآیند بلند مدت و منطقی بایستی در سازمان اسرتقرار یابرد و الزمرهی آن
فراهم آوردن زیربناهای مربوطه از نظر ساختاری ،نگرشری ،قرانونی و سرازمانی اسرت .ایجراد انگیرزه،
تحرک و پویایی در نیروی انسانی مستلزم درک و شناخت منابع انسانی و فراهم آوردن محیط مناسرب
برای آنها است .اگر چه بر اساس پارهای از دیدگاههای مطرح شده در مورد انسانها،درک رفتار انسان
مشکل و بسیار دشوار است ،اما مطالعات و تحقیقات رفتاری در این زمینه توانسته است ابعاد زیرادی از
پیچیدگیهای رفتار انسان را روشن نماید(کردستانی.)1332،22،
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فرآیند شایسته ساالری:
شایسته ساالری به عنوان یک فرآیند تلفیقی از فرایندهای شایسرته خواهی،شایسرته شناسی،شایسرته

سنجی ،شایسته گزینی ،شایسته گیری  ،شایسته گماری ،شایسته داری و شایسته پروری است .ارتبراط
این فرآیندها در شکل زیرآمده است(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)1337 ،

شکل  5-2فرآیند شایستهساالری

(منبع :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)5902 ،

با اقتباس از الگوی فرآیند شایسته ساالری ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامره ریرزی
کشور ،ابیلی( )1330و ابطحی و عبدصبور( )1333فرآیند شایسته سراالری را در شرش مرحلره خالصره
نمودهاند که در پژوهش حاضر نیز از این فرآیند شش مرحلرهای در تبیرین شایسرته سراالری اسرتفاده
گردیده است .در ادامه هریک از این مراحل تشریح شدهاند:
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)1شایستهخواهی :شایستهخواهی یک نیاز است و احسراس ایرن نیراز بره فرهنرگسرازی نیراز
دارد.وقتی شایستگی به نیاز تبدیل شد فرد سعی میکند شایستگیاش را حفظ کند تا تنزل پیدا نکنرد و
دیگران جایش را نگیرند و اگر میخواهد ارتقاء پیدا کند باید شایستگیهایش را توسعه دهرد .از ایرنرو
سازمانها باید شایسته ساالری را تبدیل به یک فرهنگ کنند.فرهنگ نیاز به شایسرته سراالری یعنری
فرهنگ افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع که خود ضامن بقاء و تحقرق اهرداف سرازمان مری
شود(ابیلی .)14، 1330،
)7شایستهیابی :بعد دوم شایستهیابی است.وقتی فرهنگ سازمانی ایجاب کرد که سازمان نقرش
ها را برای افراد شایسته تعریف کند،تالش سازمان برای یافتن افراد شایسته شروع مریشرود .شایسرته
یابی ایجاب میکند انتظارات نیروهای موردنظر با شرایط داخرل سرازمان تطبیرق داده شرود.در بخرش
دولتی محدودیتهای قانونی حاکم بر استخدام و پرداختهرا ممکرن اسرت مرانع جرذب یرک نیرروی
شایسته شود .بنابراین سازمان دولتی در مرحله شایستهیابی با مشکل مواجه میشرود .بررای رفرع ایرن
مشکل الزم است پس از شناخت شرایط بازار کار و تطبیق انتظارات نیروهای واجد صالحیت با شررایط
درونی سازمانی،چنانچه محدودیتهای قانونی یا فرهنگی سازمان مانعی برای تأمین انتظرارات نیرروی
شایسته باشند،ابتدا به روشهای مقتضی موانع و محدودیتها را کاهش داد و سپس برای پیردا کرردن
نیروهای واجد صالحیت اقدام کرد(ابیلی.)3، 1330،
)3شایسته گزینی :سازمان باید معیارهای مشخصی برای گزینش افراد تعریف کند .معیارهرای از
قبیل سالمت اخالقی یعنی نداشتن زمینههای فساد مالی یا اخالقی ،قابلیتهای یادگیری باال به منظور
سرمایهگذاری برای رشد و پویایی فرد وجدان کاری که زمینه انجام به موقع کارها را فرراهم مریکنرد،
میتواند بهعنوان معیارهای مهم گزینش افراد مورد توجه قرار گیرد .البته تعریف عملیاتی ایرن معیارهرا
مهم است و باید در تعریف معیارها و تطبیق مصداقها توجه کافی مبذول گردد.
برای شایستهگزینی دو اقدام الزم است:
اول:تهیه فهرست شایستگیهای موردنیاز برای یک شغل خاص.
دوم:ارزیابی قابلیتهای متقاضیان به کمک ارزیابهای متخصص و انتخاب افررادی کره واجرد
بیشترین شایستگی برای شغل موردنظر هستند.
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از اینرو فرآیند جذب نیروی انسانی باید مبتنی برر طری مراحرل علمری در شناسرایی نیازهرای
استخدامی،تخصصهای موردنیاز،برگزاری آزمونهای معتبر و شناخت رفتار متقاضی جذب باشرد ترا از
اتالف وقت و منابع جلوگیری شود و بهسازی و آموزش نیرو نیرز اثرر بخرش گرردد(اسرماعیلی.)34، 1331،
چنانچه شایستهگزینی به درستی انجام شود مبنایی برای شایستهگماری،شایستهپروری و شایسرتهداری
و در نتیجه استقرار نظام شایستهساالری شکل میگیرد(ابیلی .)3، 1330،
)0شایستهگماری :بعد از شایستهگزینی باید تناسب بین شرغل شراغل مرورد توجره قررار گیررد.
شایستگی یک مفهوم نسبی است و تابع زمان و مکان است .یرک فررد ممکرن اسرت در یرک شرغل
شایسته به حساب آید و در شغل دیگری شایستگی نداشته باشد .بنابراین منافع سازمان ایجاب میکنرد
به منظور جلوگیری از هدر رفتن منابع و حفظ انگیزه،نیروی انسانی شایسته گزینش شده و در شغلی به
کار گرفته میشود که قابلیتهای الزم برای تصدی آن را دارد .یک فرد شایسته به خرودیخرود نمری
تواند برای سازمان نقش موثری ایفا کند ،مگر اینکه سازمان شرایط الزم را به رایش فراهم کنرد .ایرن
شرایط همان قرار دادن فرد در جای مناسب است که از ابعاد شایستهساالری است(رابطی.)39 ،1334،
)3شایستهپروری :شایستگی یک ویژگی ثابت و پایدار نیست و متناسب با تغییر شرایط و محریط
تغییر مییابد .پویایی و ناپایداری این ویژگی در قبال تغییرات محیط و تغییر در اهداف سرازمان توسرعه
فردی را ایجاب میکند که این وظیفه خطیر سازمان است که برای حفظ و ارتقاء قابلیتهای موردنیراز
برای محیط جدید سرمایه گذرای الزم را انجام دهد .به عبارت دیگر سازمان تعهد دارد بستر الزم برای
بروز شایستگیهای افراد و توسعه آن را فراهم نماید .در این زمینره از فرهنرگسرازی و ترالش بررای
غنای فرهنگی سازمان نیز نباید غفلت شود .شایسرتهپرروری یرک مسراله دو جانبره اسرت.از یکطررف
سازمان باید بستر الزم برای بروز و توسعه شایستگی افراد را فراهم سازد و از طرف دیگرر فررد شراغل
باید خود را متعهد بداند تا شایستگی موردنیاز برای انجام وظیفهاش را کسب کند(رابطی.)04، 1337،
)2شایستهداری :حفظ نیروی شایسته و حفظ انگیزش نیروی انسانی نیاز به برنامهریزی دارد .بی
توجهی مدیریت به نیروی شایسته و عدم ترامین نیازهرای روحری و معنروی و نیازهرای مرادی افرراد،
انگیزش تالش و انجام کار به بهترین شکل را کاهش میدهد و دلسردی نسبت به محیط کار و عردم
تامین نیازها فرد را وادار میکند تا فرصتهای جدید را جستجو کرده و در موقعیت مناسرب سرازمان را
ترک کند .از دست دادن نیروهای شایسته که برای گرزینش و پررورش آنهرا سررمایهگرذاری زیرادی
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صورت گرفته برای سازمان خسارت بزرگی به حساب میآید.پیدا کردن نیروی شایسته و پرورش آن به
منظور جایگزینی نیروهای شایستهای که سازمان را ترک کردهاند نه تنها موجب هدر رفتن منرابع مری
شود بلکه موجب تاخیر در تحقق اهداف خواهد شد(احمدی و رحمانپور.)03 ،1331،
ارتباط اقدامهای مدیریت منابع انسانی با شایسته ساالری
اگر به بررسی سیستمهای منابع انسانی سازمانها پرداخته شود ،مشخص میگردد که در اکثرر مواقرع

بین زیرسیستم های مختلف آن از قبیل آموزش ،ارزیابی عملکرد ،جذب و غیره ارتباطرات و پیوسرتگی
الزم وجود ندارد و همین امر به ناکارآمدی سیستمهای منابع انسانی منتهی میشود .بره عبرارت دیگرر
وجود ارتباطات و همپوشانیهای قوی بین زیرسیستم های مختلف منرابع انسرانی بره منظرور تقویرت
متقابل هریک از این زیرسیستم ها ،ضروری است و در نهایت نظاممند و پویا گردیدن سیسرتم منرابع
انسانی امری ضروری است که امروزه در کمتر سازمانی بدان توجره کرافی مبرذول مریشرود .یکری از
بهترین و مناسبترین رویکردها جهت نایل شدن به این مهم بکارگیری رویکرد شایستگی در مدیریت
منابع انسانی است .در واقع همانطور که وی .ای کامپرفرم ( )7447مطرح میکند مدلهای شایسرتگی
میتواند به عنوان شیوهای برای یکپارچه نمودن اقدامهای مختلف منابع انسانی بکار میرود .این بردان
معناست که میتوان هریک از زیرسیستم های مدیریت منابع انسرانی را براسراس شایسرتگی طراحری
نمود و در واقع شایستگی هسته مرکزی تمامی فعالیتهای منابع انسانی سازمان است .این موجرب بره
وجود آمدن پارادایمی در ادبیات مدیریت منابع انسانی شده است که به مدیریت منابع انسانی مبتنی برر
شایستگی 1معروف است .این پارادایم امروزه بسیار مورد توجه صاحب نظران و صراحبان مشراغل قررار
گرفته به گونهای که در ادبیات امروز مدیریت منابع انسانی بسیار مورد تاکید است.
اکثر صاحب نظران سعی کردهاند با قراردادن شایستگیها در مرکز و زیرسیستم منابع انسانی در
پیرام ون آن این ارتباط را به تصویر بکشند .تنها تفاوتی که برین صراحب نظرران وجرود دارد در تعرداد
زیرسیستم های منابع انسانی مرتبط با شایستگیهاست .به عنوان مثرال" فریردنبر و لروی"()7440

- Competency-based human resource management

1
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چهار زیر سیستم مدیریت عملکرد ،استخدام و انتخاب ،آموزش و توسرعه و جبرران خردمات را در ایرن
شکل می آورد .مدل پلیوم اینترنشنال( )7441نیز مشابه چنین شکلی میباشد" .کرارتز"( )1992عرالوه
بر این چهار زیرسیستم ،زیرسیستم توسعه مسیر ترقری شرغل یرا همران ارتقرای شرغلی را نیرز بره آن
میافزاید .اما جامعترین تصویر در این زمینه توسط" اسکوایرز "( )7443ارائه گردیده که در شکل 3-7
آمده است .به راین اساس همان طور که در شکل مشاهده میشود و" کوپر "( )1993نیز بیان میکند،
مدلهای شایستگی رویکردی یکپارچه و هماهنگ را برای طراحری زیرسیسرتم هرای مردیریت منرابع
انسانی ارائه میدهند .این سیستم ،طراحی نظامهای جذب ،بهبود عملکرد ،رشد کارکنان ،برنامه ریرزی
توسعه مسیر ارتقای شغلی ،برنامه ریزی موفقیت ،ارزیابی عملکرد و پرداخرت را شرامل مریشرود .لرذا
سرمایه گذاری سازمان در توسعه مدل شایستگی مزایای فراوانی برای سازمان دارد .در ادامره بره طرور
مختصر به تشریح برخی موارد کاربرد شایستگی در سیستمهای منابع انسانی پرداخته میشود.
شکل  -2رابطه شایستگی با زیرسیستم های منابع انسانی

(منبع :اسکوایرز)2889،
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مدل مفهومی پژوهش :

روش پژوهش
روش پژوهش از نظر استراتژی و هدف یک پژوهش توصیفی ،از نظر مخاطب استفاده از پژوهش یرک
پژوهش کاربردی و از نظر بعد زمانی پژوهش مقطعی میباشد .متغیرهرای اصرلی پرژوهش اقردامهرای
مدیریت منابع انسانی به عنوان متغیر مستقل و شایسته ساالری به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفتره
شد و پژوهش براساس مطالعات آرشیوی و پژوهشات میدانی صورت گرفت .
به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی پرسش نامهها از
طریق تایید خبرگان و پایایی پرسشنامهها از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد .کره ضرریب مرورد نظرر
برای پرسشنامهی اقدامهای مدیریت منابع انسانی  4/33و برای پرسشنامهی شایسته ساالری  4/32به
دست آمد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری منطقره 9تهرران مشرتمل برر034نفرر
تشکیل میدهند که به دلیل معین و محدود بودن جامعه از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده
گردید(:مومنی:)713، 1332،
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 :بازده قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر

 : pنسبت موفقیت در جامعه
 : αسطح خطا
 : Nحجم جامعه
از آنجا که مقدار  pدر دسترس نیست آن را مساوی  4/3در نظر میگیریم  .در سرطح اطمینران
 ) α=4/3 ( 4/93و  N=034نفر که و   =4/43؛ حجم نمونه به صورت زیر تعیین میشود :
)430  1.962 (0.5)(0.5
n
 207
)(430  1)(0.050) 2  (1.96) 2 (0.5)(0.5

بدین ترتیب  774پرسشنامه به صورت تصادفی ساده در بین جامعه آماری توزیع که از آن میان
 742پرسشنامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت وبه منظور تجزیه و تحلیل نتایج بدسرت آمرده از
پرسشنامهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،آزمونی تی ترک نمونرهای ،آزمرون ضرریب همبسرتگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار  SPSS 21بهره گرفته شد.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات پژوهش و بررسی رابطه و همبستگی بین متغیرها و با توجه

به نرمال بودن دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیرد درایرن آزمرون ،اگرر مقردار سرطح
معناداری کوچکتر از مقدار خطا ( )4043باشرد در ایرن صرورت فررا مقابرل ( )H1مبنری برر وجرود
همبستگی بین دو متغیر تایید میشود و میتوان نتیجه گرفت که برین دو متغیرر رابطرهی معنراداری
وجود دارد.
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جدول  5-1نتایج آزمون فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
شماره
فرضیه

شرح فرضیه

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

نتیجه
فرضیه

اصلی

بییین اقییدامهییای مییدیریت منییابع انسییانی و شایسییته سییاالری در
شهرداری منطقه  6تهران رابطه معناداری وجود دارد.

00000

00826

تایید

1

بییین نمییام جییام و تییامین منییابع انسییانی و شایسییته سییاالری در
شهرداری منطقه 6تهران رابطه معناداری وجود دارد.

00000

009.0

تایید

2

بین نمام آموزش و بهسازی منیابع انسیانی و شایسیته سیاالری در
شهرداری منطقه  6تهران رابطه معناداری وجود دارد.

00000

00018

تایید

.

بین نمیام بایارریری میومر منیابع انسیانی و شایسیته سیاالری در
شهرداری منطقه 6تهران رابطه معناداری وجود دارد.

00001

00400

تایید

4

بین نمام حفظ و نگهداری منابع انسانی و شایسته ساالری در
شهرداری منطقه 6تهران رابطه معناداری وجود دارد.

00000

00940

تایید

نتایج حاصل از آزمون فرضیات با ضریب همبستگی که در جدول فوق نشران داده شرده اسرت
حاکی از تایید تمامی فرضیات پژوهش میباشد براساس این نتایج فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود
رابطه بین اقدامهای مدیریت منابع انسانی و شایسته ساالری در شهرداری منطقه  9تهران تایید گردید
 .ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر با  4/379است که بر وجود همبستگی قوی بین اقردامهرای
مدیریت منابع انسانی و شایسته ساالری دارد.
نتایج آزمونتی تک نمونهای:
در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت اقدامهرای مردیریت منرابع انسرانی و نظرام شایسرته
ساالری در جامعه مورد مطالعه از آزمونتی تک نمونهای استفاده گردید کره نترایج حاصرل از تجزیره و
تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  spssبه شرح جداول زیر میباشد.
جدول 2-1آماره آزمونتی تک نمونهای
خطای انحراف معیار از میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد نمونه

متغیر

001069

000000

.0460

200

جام و تامین و تعدیل

000986

004808

.0440

200

حفظ و نگهداری

001148

008110

.0.20

200

آموزش و بهسازی

000600

009608

.0264

200

باارریری مومر

000028

000148

.0.4.

200

اقدامهای مدیریت منابع انسانی
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جدول 9-1نتایج آزمونتی تک نمونهای
مقدار آزمون=.
اختالف

Sig. (2-

درجه

فاصله اطمینان %60
حد باال

حد پایین

میانگین

)tailed
سطح معناداری

آزادی

آماره T

متغیر

00020.

002840

004600

00000

209

00900

جام و تامین و تعدیل

000810

002.04

004400

00000

209

00040

حفظ و نگهداری

00004.

001620

00.200

00008

209

40012

آموزش و بهسازی

0000.4

001809

002640

0001

209

.0068

باارریری مومر

000909

00186.

00.4.8

00000

209

.0880

اقدامهای مدیریت منابع انسانی

جدول 1-1آماره آزمونتی تک نمونهای
خطای انحراف معیار از میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد نمونه

متغیر

0006494

0069680

.0042

200

شایسته خواهی

000090.

0008421

.0.90

200

شایسته یابی

0000409

0009110

.0484

200

شایسته رزینی

0004000

0049808

.0.40

200

شایسته رماری

0009600

0048008

20684

200

شایسته پروری

0004011

0000.12

.0084

200

شایسته داری

00084.2

000.209

.0.06

200

شایسته ساالری

جدول 1-1نتایج آزمونتی تک نمونهای

مقدار آزمون=.
فاصله اطمینان %60

اختالف

درجه

حد باال

حد پایین

میانگین

)Sig. (2-tailed
سطح معناداری

آزادی

آماره T

متغیر

000.00

001002

00042

00000

209

0092.

شایسته خواهی

004102

0011.0

00.90

00001

209

.0496

شایسته یابی

000129

001.00

00484

00000

209

409.1

شایسته رزینی

00.410

001208

00.40

00002

209

.0482

شایسته رماری

001420

-000892

-00019

00408

209

-00680

شایسته پروری

0010.9

-000406

00084

00240

209

00000

شایسته داری

004000

001088

00.06

00001

209

.0.99

شایسته ساالری
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نتایج این آزمون نشان داد که وضعیت اقدامهای مدیریت منابع انسرانی و شایسرته سراالری در
وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند اما هنوز از شرایط ایده آل فاصله دارند .هم چنین طبق نتایج ،در برین
اقرردامهررای مرردیریت منررابع انسررانی  ،جررذب ،تررامین و تعرردیل منررابع انسررانی و در حرروزه شایسررته
ساالری(شایسته خواهی ،شایسته یابی ،شایسته گزینی و شایسته گماری) در وضعیت بهتری نسبت به
سایر مولفه های دیگر قرار دارند.
نتایج آزمون رگرسیون چندگانه
در این پژوهش برای بررسی تاثیر همزمان هریک از اقدامهرای مردیریت منرابع انسرانی برر شایسرته

ساالری در منطقه  9شهرداری تهران از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید .که نترایج حاصرل از
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  spssبه شرح جداول زیر میباشد:
جدول 6-1نتایج آزمون رگرسیون چندگانه
سطح معنی

آماره آزمون

ضرایب استاندارد

ضرایب استاندارد نشده

شده β

B

0/411

0/8.0

_

0/161

مقدار مابت

0/00.

./084

0/261

0/161

جام و تامین

0/001

./.60

0/.00

0/222

آموزش و بهسازی

0/109

1/948

0/140

0/108

باارریری مومر

0/002

./.46

0/.18

0/..2

حفظ و نگهداری

داری

متغیر مستقل

نتایج حاصل از این آزمون وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل(اقدامهای منابع انسانی) و متغیر
وابسته(شایسته ساالری) را تایید نمود .با توجه به ضریب تعیین بدست آمده در ایرن آزمرون مشرخص
گردید که اقدامهای مدیریت منابع انسانی  21/3از تغییرات شایسته ساالری را پیش بینی میکنند .بره
عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در اقدامهای مدیریت منابع انسانی 4/21 ،تغییر در نظرام شایسرته
ساالری در جامعه مورد مطالعه رخ میدهد.هم چنین نتایج این آزمون نشران داد در بررسری هرمزمران
تاثیر اقدامهای مدیریت منابع انسانی بر نظام شایسته ساالری ،اثر متغیر بکارگیری موثر منرابع انسرانی
خنثی میگردد و این متغیر از معادله رگرسیون خارج گردید.
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اما براساس نتایج حاصله ،سه متغیر دیگر ،جذب و ترامین و تعردیل منرابع انسرانی ،آمروزش و
بهسازی منابع انسانی و حفظ و نگهداری منابع انسانی اثر مثبت و معناداری بر نظام شایسرته سراالری
دارند و در این میان آموزش و بهسازی بیشترین تاثیر را اعمال مینماید.
پیشنهادهای مرتبط با یافتههای پژوهش
در این بخش پیشنهادهای پژوهش منطبق با یافتههای پژوهش به شرح زیر است :پیشنهادهای مرتبط

با جذب ،تامین و تعدیل منرابع انسرانی :در فرآینرد جرذب و اسرتخدام افرراد از سرازوکارهای شرفاف و
عادالنهای استفاده شود .در این راستا الزم است تا آزمونهای استخدامی و مصاحبههای استخدامی برا
اطالع رسانی قبلی در خصوص تمامی داوطلبین استخدام برگزار شرود .هرم چنرین الزم اسرت اطرالع
رسانی در خصوص آزمونها از رسانههایی صورت گیرد که عموم داوطلبین دسترسی و آگاهی به موقرع
داشته باشند .با اتکا بر قوانین و مقررات موجود در زمینه جذب و استخدام ،ابهام و خرالء هرای قرانونی
موجود در این زمینه بر طرف شده و در جهت عادالنه ساختن فرآیند جذب از طریق قروانین و مقرررات
تالش شود.
پیشنهادهای مرتبط با آموزش و بهسازی منابع انسانی:
بازنگری اساسی در نظام ترفیع و انتصابها صورت گیرد .در این خرده سیسرتم الزم اسرت بره
سوابق تجربی ،مهارتها و دورههای آموزشی کارکنان که طی نمودهاند توجه شود .کارکنان بعد از طی
دورههای آموزشی و کسب مهارتهای جدید ،خود را مهیای تصدی پستهای باالتر میسازند و انتظار
دارند تا از آموختههای خود در شغل جدید استفاده نمایند .بی توجهی به دورههای آموزشری در ترفیرع و
انتصاب کارکنان موجب بی انگیزگی و بی میلی کارکنان نسبت به گذراندن این دورههرا خواهرد شرد و
تضعیف اثربخشی دورههای آموزشی را در پی خواهد داشت.
دورههای آموزشی که در جهت افزایش مهارت کارکنان همرراه برا هزینرههرای کرالن برگرزار
میشوند بهتر است به دنبال نیازسنجی هرای الزم و کارشناسری انجرام شروند .اغلرب انتظرار مریرود
دورههای آموزشی بتواند نقاط ضعف کارکنان را بر طرف نمروده و مهرارت و دانرش الزم بررای انجرام
وظایف را در اختیار کارکنان قرار دهد .زمانی این مهم محقق مریشرود کره ایرن دورههرا متناسرب برا
نیازهای سازمان صورت گیرد.
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پیشنهادهای مرتبط با بکارگیری موثر منابع انسانی :مدیران براساس شناخت حاصله از کارکنان
از سبک رهبری مناسب استفاده کنند .سبکی که بتواند زمینههای الزم را برای بهره مندی از ظرفیت و
توانمندیهای کارکنان فراهم نماید .وجود یک نظام مدیریت عملکرد کارآمد و اثربخش کره از طریرق
آن نقاط ضعف و قوت افراد شناسایی شود و چگونگی عملکرد افراد در وظایف محوله را مشخص نماید
 ،میتواند در بکارگیری موثر افراد(از طریق جایجایی ،ارتقا و  )...مفید واقع شود.
از طرف دیگر مدیران با راهکارهایی ماننرد تشرکیل تریمهرای کراری و مشرارکت در تصرمیم
گیریها فرصتهایی را برای رشد و شکوفایی کارکنران و اسرتفاده از توانمنردی آنهرا فرراهم سرازند.
مدیران ،بر بکارگیری افراد در مشاغل متناسب با تخصص کارکنان تاکید کنند و از جابجرایی کارکنران
به مشاغل غیر تخصصی اجتناب کنند .کارکنانی که در ارتباط با تخصصشان بکار گرفته مریشروند برا
انگیزه و تعهد باالیی وظایف محوله را انجام میدهند و تالش میکنند از حرداکثر توانرایی خرود بهرره
بگیرند.
پیشنهادهای مرتبط با حفظ و نگهداری منابع انسانی :آیین نامهها و ضوابط مشرخص و مردونی
برای حفظ و نگهداری کارکنان مجرب و متخصص در سازمان تهیه و اجرا شود .اسرتفاده از کرار راهره
شغلی1؛ وجود مسیر توسعه شغلی روشن و شفاف باعث میشود تا کارکنان بینش روشنی از آینده شغلی
خود داشته باشند و این امر به موفقیت نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی کمک کند.
مدیران فرصتهای رشد و پیشرفت در سازمان را برای کارکنان فراهم سازند و از سیاستهرایی
که فرصتهای ارتقا را برای کارکنان تضمین مینماید ،استفاده شود .مدیران برنامههای مشخصی بررای
حفظ و تقویت تمایل به ماندگاری کارکنان به سازمان داشته باشند .بکارگیری نظرام پراداش و جبرران
خدمات عادالنه و مبتنی بر عملکرد یکی از سازوکارهای مفید در این زمینه خواهد بود.

1- Job Careers
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