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چکیده
بیشک سرمایه انسانی سازمانها ،مهمترین دارایی آنها محسوب میشود .به منظور بهکارگیری مناسبتر سرمایه انسانی،
دیدگاههای جدید ،مدلهای شایستگی را ارائه دادهاند .مدل شایستگی چارچوبی برای تعریف مهارت و دانش مورد نیاز یک
شغل است که به طور مستقیم بر نحوه عملکرد تاثیرگذار است .شاخصهای مورد استفاده توسط این مدلها در مراحل
استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،ارتقاء و  ...به منظور بهبود و توسعه منابع انسانی و رسیدن به اهداف سازمانی مورد استفاده
قرار گرفتهاند .هدف از این پژوهش ،طراحی مدل شایستگیهای عمومی شرکت کانی مس ،به منظور بهبود سیستم جذب و
استخدام ،آموزش منابع انسانی ،و ارزیابی عملکرد است .این پژوهش با رویکردی کیفی ،با هدف اکتشاف ،و روش تحلیل
مضمون انجام شده است .به این منظور از طریق مصاحبه با  13مدیر شرکت کانی مس ،تعداد  390کد بدست آمد .در گام بعد
از تعداد  33کارمند شرکت درخواست شد کدهای احصاء شده را اولویتبندی نمایند که نهایتا منجر به استخراج  4شاخص و
 12زیرشاخص شد .به منظور اعتبارسنجی مدل ،گروه کانونی مشتمل بر  10مدیر شرکت اعتبار مدل را تایید نمودند.
واژههای کلیدی :شایستگی ،شایستگی عمومی ،سرمایه انسانی ،طراحی مدل ،پژوهش ترکیبی ،شرکت کانی مس
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مقدمه
نخستین بار اصطالح شایستگی توسط وایت ( )1959مطرح شد .وایت با معرف ی واژهی شایس تگی ب رای توص یف ویژگیه ای
شخصیت مرتبط با عملکرد برتر و انگیزه باال معروف شد .با فرض یک رابطه بین شایستگی شناختی و تمایالت اق دام انگیزش ی،
وایت ،شایستگی را «تعامل اثربخش یک فرد با محیط» تعریف کرد و بحث کرد که «انگیزه شایستگی» عالوه بر خود شایس تگی
وجود دارد که «ظرفیت تحققیافته» نامیده میشود ) .(White, 1959رویکردهای مبتنی بر شایستگی در حدود س ال 1970
آغاز شد و سپس توسعه آن رویکردها و استفاده از آنها به سرعت رشد کرد .این مفهوم ابتدا توس ط مککلن د در ده ه  70ب ه
عنوان پیشبینیکننده توفیق کارکنان در شغل معرفی شد ) ،(McClelland, 1973از این رو شایس تگی را م در

گ زینش

توصیف کردند(تقیزاده و هادیانپور .)1395 ،گیل و پل )1975(1شایستگی را به عنوان "کیفی ت عملک رد ک ارکردی در انج ام
وظایف و پذیرش نقش یک موقعیت مشخص با نیاز دانش ،توانایی ،ظرفیت ،مهارت ،قضاوت ،نگ رش و ارزش" تعری ف کردهان د؛
اما طبق نظر تاس ،)1988(2شایس تگی ،فعالیته ا و مهارته ایی هس تند ک ه ب رای انج ام وظ ایف موقعی ت خ ا

ر روری

است) .(Zain, Radzi, Rahap and Abdullah, 2020بطور کلی شایستگی ،مجموعهای از رفتارهای تعریف ش ده اس ت
که راهنمای ساختیافتهای را فراهم میکند که شناسایی ،ارزیابی و توس عه رفت ار در کارکن ان را ف راهم میکن د (Yang, Li
).and Wang, 2019
بیان مساله
علیرغم مطالعات صورت گرفته در طراحی مدل شایستگی ،مواردی از «طراحی م دل شایس تگی عم ومی» در مج الت معتب ر
پژوهشی به چشم میخورد .از این موارد ،اکثر آنها در حوزه سالمت و پزشکی (Wyman et al., 2019; Bernard et al.,
)،2018; AlShammari, Jennings and Williams, 2018; Shum, Gatling and Shoemaker, 2018
کش اورزی ) ،(Suvedi, Ghimire and Channa, 2018; Umar et al,. 2017آش پزی )،(Monica Hu, 2010
آموزشی ) (Srisakda, Sujiva and Pasiphol, 2016و محیط زیست ) (Trencher et al., 2018قرار دارند و م وارد
انگشتشماری با محوریت «سازمان» به موروع طراحی مدل شایستگی عمومی در ارزیابی استراتژیک (Greitemann et al.,
) ،2014بخش عمومی ) ،(Skorková, 2016بازاری ابی ص نعتی ) (Gupta et al., 2009و برنام هریزی اس تراتژیک (Li,
) ،Clark and Sillince, 2018یافت میشوند.
در پژوهشهای داخلی نیز درباره «طراحی مدل شایس تگی» ب ا مور وعات پزش کی و س المت (کرم انی و همک اران،)1395 ،
استراتژیک دفاع ملی (محمدی و همکاران )1395 ،و آموزشی (چیتساز ،ذوالفق ارزاده و غی اثی ندوش ن )1391 ،پژوهشه ایی
صورت گرفته است و «طراحی مدل شایستگی عمومی» با محوریت «سازمان» در باب کارآفرینی (نوتاش ،الیاسی و رر اییزاده،
 ،)1395مدیریت آموزشی (ابراهیمی قوام و رحمانی ،)1393 ،مدیریت پروژه (احمدوند ،ارس نجانی و ارش ادی ،)1391 ،توس عه
منابع انسانی (پورعابدی و همکاران )1395 ،پژوهشهایی وج ود دارن د .در ای ن ب ین پژوهش ی ک ه در ب اب ص نعت مع ادن و
1

Gale and Pol

2

Tas
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شرکتهای تابعه آن باشد ،چندان به چشم نمیخورد .بنابراین ،خالء پژوهشی از این حیث وجود دارد تا پژوهشگران براس اس آن
انجام این پژوهش را رروری بدانند.

شایستگی ،تعریف و ابعاد آن
گرچه اسکورکووا ،شایستگی را از دو منظر شایستگی به عنوان «اختیار و پاسخگویی»؛ و شایستگی ب ه عن وان «توان ایی ف ردی
برای انجام وظیفهای خا » تعری ف میکن د ) (Skorková, 2016و روثول و لین دهلم ،شایس تگی را ب ر اس اس عملک رد
«ع امالن ک امال موف ق» و «ارتب ا ب ین اس تراتژی س ازمانی ب ا عملک رد س ازمانی و ف ردی» میدانن د (Rothwell and
) ،Lindholm, 1999که شایستگی را در نگاهی کالن بررسی کردهاند ،اما اکثر صاحبنظران مانند جکسون و شولر ،شایستگی
را مجموعهای از مهارت ،دانش ،توانایی و دیگر ویژگیهایی میدانند ک ه ه ر ف رد ب رای انج ام م وثر ش غلش ب ه آن نی از دارد
) .(Jackson and Schuler, 2003همچن ین گانگ انی ،شایس تگی را مهارته ا ،دان ش ،رفتاره ا ،خصوص یات شخص ی و
انگیزههای مرتبط با موفقیت در یک شغل توصیف میکند ) . (Gangani et al., 2004پ والرد نی ز شایس تگی را ترکیب ی از
مهارتها ،خصوصیات فردی و شخصیتی میداند که با عملکرد موفق در یک شغل خا

مرتبط هستند (Pollard and Wild,

) .2014توبیاس ،شایستگی را به عنوان مجموعهای از ویژگیهایی تعریف میکند ک ه میتوانن د ش ناختی ،ع اطفی ،رفت اری و
انگیزهای باشند که شخص را قادر میسازد که در ورعیت خاصی خوب عمل کند) . (Tobias, 2006به زعم رج ر شایس تگی
سیستمی انسانی است که از تکنولوژی سخت بهرهمند هستند اما به هیچ وجه نمیتوانند از آن به صورت سازمانیافته اس تفاده
کنند .همچنین ،آنها از فرهنگ الهام میگیرند تا یک خروجی تولید کنند ک ه مزی ت رق ابتی را ب رای ش رکت ایج اد میکن د
).(Belkadi Bonjour and Dulmet, 2006
شایستگی صرفا بر دانش و مهارتهای فنی متمرکز نیست ،بلکه شامل ارتباطات یا مهارت های زب ان اس ت ک ه ب رای عملک رد
موفق در جامعه رروری است .طبق گفته واتنخاه بارنجی و همکاران ( )2013سه مجموع ه شایس تگی در ی ک ش رکت وج ود
دارد؛ شایستگی فردی ،شایستگی سازمانی و شایستگی همکاری .دییست و وینترتون )2005(3ادعا میکنند که رقاب ت میتوان د
به عنوان ارزش مشخصی از یک سازمان یا تیم کار ،و نه فقط ارزش شخصی افراد در نظر گرفته شود .به عبارت دیگر ،نمیتوان د
به شایستگیها و ویژگیهای فرد متکی باشد ،مگر اینکه در تیم کار تاثیر داشته باشد و عملکرد شرکت را تحت تاثیر ق رار ده د.
توبیاس و دیتریپچ )2003(4شایستگی را به عنوان ویژگیه ای ف ردی مختل ف در قال ب دان ش ،مهارته ا و تواناییه ا ک ه در
موقعیتهای مختلف نسبتا پایدار هستند ،مورد توجه قرار دادند .به طور کلی ،ب ا بررس ی مفه وم شایس تگی ،تع اریف متع دد و
متفاوتی از شایستگی دیده میشود اما آنچه که در آنها برجسته است تعریف شایستگی به عنوان ترکیبی از مهارتها ،تواناییها،
دانش و خصوصیات فردی که برای موفقیت در یک شغل ر روری اس ت میباش د (Shum, Gatling and Shoemaker,
2018; Rycus and Hughes, 2000; Swanson and Holton, 2001; Ulrich et al.,2008; Konan, 2010,
).Özdemir, Akatay and Eroğlu,2015
3
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4
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226

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

براساس این تعاریف ،و طبق آنچه در این پژوهش به دنبال آن هستیم ،شایستگی به طور عام شاخصهایی دارد که ص رفهنظر از
نوع وظیفه در انواع کارها ،مشترکا بر ویژگیهای شخصیتی ،رفتارها و اقداماتی خا

تاکی د دارن د .ب ه ای ن ترتی ب م دله ای

شایستگی به تعداد پستهای سازمانی ،مشاغل و وظایف ،به تعداد بسیار زیادی وجود دارد .افزون بر این ویژگیهای مشتر
شایستگی ،شایستگیهای خا

در

هر شغل و وظیفه نیز وجود خواهد داشت ) . (Ketteler et al,. 2014در ای ن پ ژوهش ،ب ه

دنبال شناسایی شایستگیهای عمومی ش رکت ک انی م س هس تیم و از پ رداختن ب ه شایس تگیهای وظ ایف تخصص ی آنه ا
چشمپوشی میکنیم.
برای بررسی شایستگیهای موردنیاز مدیران ،الزم است تا در مدلهای شایستگی جستجو شود و شاخصهایی که در هر کدام از
آنها مورد نیاز است استخراج شده و بیشتر مورد کنکاش قرار بگیرد .بنابراین در ادامه به بررس ی اجم الی م دلهای شایس تگی
پرداخته میشود.
مدلهای شایستگی
مدلهای متعددی از شایستگی وجود دارد .در سازمان ها ،مدلهای شایستگی برای ایج اد کارآم دی هدفمن د ب ه ک ار گرفت ه
میشوند .مدلهای شایستگی برای موقعیتهای خا

یا عمومی در یک سازمان برای توسعه کارکنان به کار گرفته میشوند .به

طور معمول ،مدل شایستگی شامل تعداد محدودی از شایستگیهایی است که در ذیل چند شاخص کلی جای میگیرند.
در این باره میتوان به طراحی مدلهای شایستگی در پژوهشهای داخلی اشاره کرد (عباسپور و همکاران1395 ،؛ زارعی مت ین
و همکاران1393 ،؛ رنجبر و همکاران :1392 ،حاجکریمی و همکاران1390 ،؛ اس دیفرد ،خ ائف ،و رر اییان1390 ،؛ درگ اهی،
علیپور ،حیدری .)1389 ،در پژوهشهای خارجی نیز در زمینههای گون اگونی اق دام ب ه طراح ی م دل شایس تگی ش ده اس ت
(Shum, Gatling and Shoemaker, 2018; Cochran, 2009; Edwards, 2009; Ennis, 2008; Nelson,
)2006; Patanakul and Milosevic, 2008
در ادبیات شایستگی ،مدلهای گوناگونی مطرح شدهاند که براساس عوام ل گون اگون ،ه ر ک دام ب ه مولف ههای وی ژهای اش اره
کردهاند .برای مثال الریچ و همکاران ،در پژوهشی مشخص کرده بودند که بسته به این که مدیر منابع انسانی چه نقشی به عهده
بگیرد ،شایستگیها ،نشانههای رفتاری و فعالیتهای گوناگونی را میطلبد .براین اساس اگر مدیر در نقش شریک استراتژیک باشد
میبایست شایستگیهای آگاهیسازمانی ،حل مساله ،خدمت به مشتری ،تحمل فشار و ارتباطات شفاهی را دارا باشد .اگر م دیر
در نقش رهبر باشد باید شایستگیهای تصمیمگیری ،برنامهریزی و ارزشیابی ،مدیریت تضاد ،مدیریت بر خویشتن ،عزت نفس ،و
ارتباطات شفاهی داشته باشد .اگ ر م دیر در نق ش قهرم ان کارکن ان باش د بای د دارای شایس تگیهای انعطافپ ذیری ،مرب ی،
یادگیرنده ،مهارتهای میانفردی ،و ارتبا ات شفاهی باشد .اگر مدیر در نقش کارشناس فنی باشد ،شایستگیهای مهارت فن ی،
دانش درباره قانون ،دولت و رویههای حقوقی ،دانش کارکن ان و من ابع انس انی ،م دیریت اطالع ات ،ریار یات ،منط ق ریار ی،
خدمت به مشتری ،نوشتن ،خواندن ،حافظه ،توجه به جزییات ،و ارتباطات شفاهی الزم دارد .و اگر مدیر در نق ش مش اور ب رای
تغییر باشد ،شایستگیهای کارگروهی ،استدالل منطقی ،اثرگذاری و مذاکره ،درستی و صداقت ،تفکر خالق ،ارتباطات شفاهی ،و
تحمل فشار نیاز است ). (Ulrich et al.,2008
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فانگ و همکاران ،شایستگی را براساس مولفههای برنامهریزی ،مدیریت ،توانایی حرف های ،توان ایی می انفردی و شایس تگیهای
شخص یتی دس تهبندی کردهان د) .(Fang, Chang and Chen, 2010ل ی و همک اران نی ز مولف ههای شایس تگی را
موفقیتمداری ،تاثیرگذاری و نفوذ ،تفکر مفهومی ،تفکر تحلیلی ،قوه ابتک ار ،اعتم اد ب ه نف س ،در

می ان ف ردی ،جس تجوی

اطالعات ،کار تیمی و مشارکت ،تخصص ،توجه به مشتری میداند) .(Lee et al., 2010پاتاکول و میلوسویک ،نیز مولف ههای
شایستگی را شایستگی اجرایی ،میانفردی /درون فردی ،استراتژیک /کسبوکار ،و شایستگی فنی میدانند (Patanakul and
).Milosevic, 2008
برخی از مطالعات دیگری که میتواند به عنوان پیشینه تجربی پژوهش مورد اس تناد ق رار بگی رد ک ه در زمین ه طراح ی م دل
شایستگی است در قالب جدول زیر نمایش داده شده است:
جدول شماره  :1مولفههای مدل شایستگی
پژوهشگر /سال

هدف پژوهش

ارووا،
تپاویچ
دیک ووا ،زه رز /
2019

ارائه م دل شایس تگی
من ابع انس انی در
ص نایع مع دنی
بلغارستان

ک اورت ،ش رمن،
مین ر و ل یچواد /

طراحی شایستگیهای
اس تاندارد ب رای

تفسیر نتایج و انتقادات از دیدگاه پژوهشگران این پژوهش

شاخصهای مدل شایستگی


مهارتهای حرفهای



آم ادگی و تمای ل ب ه
یادگیری



توانایی کار در یک تیم



سازگاری



مهارتهای خودمدیریتی



کارایی



انگیزه



مهارتهای ارتباطی



توانایی چندزبانه بودن



مهارت ارائه خود



مهارت کامپیوتری



مهارت توجه به مشتری



وفاداری



مهارت اداری



خالقیت



نگرش انتقادی



مهارت رهبری



کارآفرینی



مهارت فنی



مهارت ریاری

معرفی مدل شایستگی نیازمند پختگی و تبحر در مهارتهای اص لی
مرتبط با عملک رد موف ق اس ت .عنص ر اساس ی در ت دوین م دل
شایستگی «عمومی» ،توجه ب ه ی افتن م داوم ش غل متناس ب ب ا
مهارتها است نه اشتغال صرف .ناسازگاری بین سیس تم آم وزش و
پرورش و شایستگیهای عمومی حرفهای ،پتانسیل نی روی ک ار را
منحرف ساخته و نتوانسته آنطور که باید در صنایعی چون مع ادن
مورد تاکید باشد .بنابراین این الزامات و شایستگیها میبایس ت در
حین اشتغال کسب شود و میتواند بخش قابل ت وجهی از زم ان و
توان افراد را ب ه خ ود اختص ا داده و میتوان د منج ر ب ه در
عملکرد رعیف فرد شود.

5



ارزیابی



تمرین بهداشت اجتماع

6
7

شایستگیهای عمومی نشان میده د ک ه چگون ه ی ک چ ارچوب
واحد میتواند برای تنظیمات مشاغل مختلف و مقیاس های کاری
5

Self-presentationskills
6

ارزیابی دادهها در مورد اقدامات بهداشتی جامعه برای مشتری و جامعه
7
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ارتباطات



تنوع و شمول



عمل حرفهای



پیش گیری و م دیریت
10
بیماری



شخصیت :
گشودگی
مسئولیت فردی
وابستگی به تکنولوژی
انگیزش



اجتماعی :
مهارتهای ارتباطی
ظرفیت کارتیمی



حرفهای و متدولوژیکی :
دانش علوم و مکانیزمها
مهارتهای ارائه
دانش فنی
تفکر تحلیلی
کاربرد دانش
اندازهگیری انرژی



مهارتهای کاربردی :
توانایی ارتباطات
توانایی انگیزش
توانایی تیمسازی
توانایی رهبری یک ت یم
و یک جلسه
م دیریت زم ان و
خودمدیریتی

8
9

متفاوت مورد استفاده قرار بگی رد .همچن ین ب ا اس تفاده از م دل
شایستگی عمومی مدیر میتواند نیازهای کارنان را شناسایی کن د.
این مدلها به دلیل عمومیت میتوانند در ش رح ش غل ،اس تخدام و
ارزیابی کارکنان مورد استفاده مستقیم قرار بگیرند .برخ ی از ای ن
شاخصها گرچه مبین شایستگیهای عم ومی کارکن ان بهداش ت
هستند اما در حوزهها ،صنایع و سازمانهای متع ددی م ورد تاکی د
قرار گرفتهاند و آنچه این ش اخصها را ب ه ح وزه بهداش ت پیون د
میدهد ،برخی از شاخصهای آنهاست .این به معنای پیوس تگی و
همپوشانی عملکردهای منابع انسانی در سازمانهای گوناگون است.
عنوان این شاخصها چندان گویا نیست و میتوان د در حوزهه ای
مختلف با معانی گوناگون بکار رفته شود.
این پ ژوهش ب ا اس تفاده از اب زار مص احبه و اس تفاده از نرماف زار
مکسکی ودیای اق دام ب ه شناس ایی و طراح ی م دلی ب رای
س ازمانهای آموزش ی ک رده اس ت .ای ن گ ام از ای ن پ ژوهش ،در
پژوهش حارر مورد استفاده قرار گرفته است و ب ه عن وان یک ی از
بهترین تکنیکهای جمعآوری داده و تحلیل آنها بکار رفته است.
با دقت در شاخصهای ای ن پ ژوهش میت وان مالحظ ه ک رد ک ه
میزان عمومی بودن آن تا اندازهی مطل وبی قاب ل قب ول اس ت .در
واقع شاخصهایی ،عم ومی تلق ی میش وند ک ه حت ی ب دون ذک ر
جامعه هدف یا زمینه مورد بررسی ،بتوان تا حدودی به زمین ههای
دیگر تسری داد .مثال این ش اخصها خ ا س ازمانهای آموزش ی
نیست ،بلکه با کمی تغییر میتوان در زمینههای دیگر نی ز از آنه ا
استفاده کرد .این اندازه عمومیت باید تا اندازهی منطقی باش د ،ب ه
این معنی که عمومیت بیش از اندازه این شاخصها ،باعث میشود
با اعتبار کمتری در حوزه شایستگی قرار بگیرند و آنچنان عم ومی
باشند که به عنوان شایستگی خا ی ک س ازمان مط رح نش وند.
این پژوهش توانسته تعادل عمومی ب ودن ش اخصها را ب ه خ وبی
حفظ کند.
بخش خصوصی برای مزیت رقابتی من ابع انس انی خ ود ،م دلهای
شایستگی را معرفی کرده و ب ه تب ع آن ب و دولت ی نی ز آن را در
11
دستورکار خود قرار داده اس ت .ش اخصها م دل شایس تگی ک ل
 )201312اس ت .ب ا مش اهده و
معرف ی ش ده ک اری از پوروازنی ک (
بررسی  12مدیر دولتی ،شایستگی مدیران دولت ی ب ه س ه دس ته
شایستگیهای تفس یری ،شایس تگیهای نه ادی ،و شایس تگیهای
متنی تقسیمبندی میشوند.
نگاه منتقدانه پژوهشگران ای ن نکت ه را برجس ته ک رده اس ت ک ه
8

جمع آوری و تبادل اطالعات با مشتری و سهامداران
 9احترام گذاشتن به تنوع افراد و جوامع

10

راهکارهایی برای کاهش بیماریهای قابل پیشگیری
11

Holistic competence

12

Porvaznik
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بلوغ اجتماعی :
شخصیت
ت
ادرا و کیفی
خالقیت
کیفیت هیجانی عاطفی
ویژگیه ای جس می
(کیفیت فیزیول وژیکی و
معنوی)



توانایی دانش :
دانش اهداف مدیریت
دانش عملکرد مدیریتی
دانش اطالعات مدیریتی
دان ش سیس تمی
مدیریتی



شایستگی فنی،



شایستگی غیرفنی،



شایستگی کارراهه،



شخصیت.



مدیریت اعتبار مشتری،



مدیریت روابط،



ارتباطات متقاعدکننده،



مدیریت ارزیابی،



کنترل محیطی،



م دیریت پاس خگویی
اجتماعی،



انطباقپذیری،



رهبری،



خالقیت.



حل مساله



نگرش کلی



حس امنیت و حفاظت از
محیط



برنامهریزی



نوآوری



تمرکز بر مشتری



تطابق با تغییر



تیم سازی



ارتباطات



رهبری

شایستگیهای مدیران دولتی ب ه ش دت ب ه بس تر دول ت و جامع ه
مربو اس ت .همچن ین شایس تگیهای ن ام ب رده میتوان د م ورد
بررسی و تردید قرار بگیرد .مثال با استناد به بستر مدیریت دولت ی
در ای ران میت وان شایس تگی حرف های ،شایس تگی سیاس ی،
شایستگی اخالقی را نیز جزئی از شایستگیهای مورد نیاز م دیران
دولتی نام برد.

این پژوهش رمن طراحی یک مدل شایستگی ،نس بت ب ه ایج اد
یک ابزار س نجش ب رای ان دازهگیری می زان شایس تگی مب ادرت
ورزیده اس ت .نقط ه ق وت پ ژوهش ک اربردی ب ودن آن از حی ث
سنجش شایستگس از طریق ابزارهای آماری است .این پژوهش با
بک ارگیری گامه ای پ نج مرحل های توانس ته ب ه اب زار س نجش
شایستگی عمومی دست یابد.
پژوهشگران این پژوهش به بررس ی اخ تالف نظ ر دانش گاهیان و
فعاالن در زمین ه شایس تگیهای ارتب اطی در م دیریت ارتباط ات
پرداختهاند .در میان شاخصهای معرف ی ش ده« ،م دیریت اعتب ار
مشتری» بیشترین اختالف نظر بین این دو گروه را داش ته اس ت.
شاخصهای بدست آمده توانس ته ب ه ط ور ج امع شایس تگیهای
مدیریت ارتباطات را پوشش دهد و ب رای مش اغلی ک ه ارتباط ات
مهمترین وظیفه آن است میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .نقط ه
ر عف پ ژوهش آنجاس ت ک ه بس تر و همچن ین نح وه س نجش
شاخصها را بیان نکرده است.
این پژوهش اقدام به طراحی یک مدل در زمین ه من ابع انس انی و
ارائه یک ابزار سیستماتیک برای طراحی مدل مناس ب شایس تگی
منابع انسانی خا هر سازمانی نموده است.
نقطه قوت ای ن پ ژوهش آن اس ت ک ه ب ین شایس تگی ف ردی و
شایستگی سازمانی تفاوت قائل شده است؛ به این معنا ک ه اف زون
بر این که باید فردی شایسته به کار گرفته ش ود ،آن ف رد بای د در
سازمانی شایسته بکار گرفته شود .در غیر اینصورت شایس تگیهای
موجود به عملکرد قابل انتظار منجر نخواهد شد.
نقطه قوت دیگر این پژوهش این است که شاخصهای شایس تگی
از طریق نیاز مشتریان بدست آمده است نه خود م دیران س ازمان.
این امر میتواند منجر به شاخصهای کاربردیتر شود.
13
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پرورش زیردستان؛



مربیگری؛



اقدامات پیشگیرانه؛



مهارت IT؛



مدیریت کیفیت؛



خودمدیریتی؛



مدیریت احساسات؛



توانایی یادگیری؛



مذاکره تجاری



تصمیم گیری؛



سازماندهی منابع؛ و



تسلط دانشی

معرفی شاخصهای زیاد نیز میتواند نقه رعف پ ژوهش محس وب
شود ،زیرا سنجش و عملیاتی کردن آن دشوار خواهد شد.

با توجه به جدول باال ،مشخص است که شایستگیهای عمومی سازمانها صرفنظر از وظایف تخصصی سازمان ،به ط ور عم ومی
برای تمام کارکنان قابل استفاده است .همانطور که مشخص است تعداد پژوهشه ایی ک ه ب ه بررس ی شایس تگیهای عم ومی
شرکت معدنی پرداخته شده بسیار محدود است و این خالء پژوهشی کامال احساس میشود.
شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس با در اختیار داشتن تیم مج ربی از مدیران و کارشناسان با س وابق
طوالنی در مدیریت ،طراحی ،مهندس ی ،بازرگانی و اجرای پروژهها ،تج ارب ارزشمندی در زمینه مدیریت پروژهه ای مع دنی و
متالورژی دارد .شرکت کانی مس با تجارب موفق در پروژههای انجام شده و تکیه بر توانمندی منابع انسانی خ ود در بخشه ای
مهندسی ،بازرگانی و کنترل پروژه در حال حارر از قویترین پیمانکاران  EPCدر حوزه صنعت مس و فوالد است .ب ه دلی ل
اهمیت منابع انسانی در این شرکت ،براساس پژوهش صورت گرفته اقدام به طراح ی م دل شایس تگی م دیران می انی در ای ن
شرکت شد.
مشارکتکنندگان این پژوهش مدیران و کارکنان برتر براساس معیارهای عملکردی انتخاب شدند .در ابتدا ب ا  13م دیر ش رکت
مصاحبه صورت گرفت ،در گام بعد از  33کارمند برتر جهت اولویتبندی شاخصها ،پرسشنامه دریافت شد و نهایتا مدل برآم ده
توسط گروه کانونی متشکل از  10مدیر شرکت به تایید رسید.
روششناسی پژوهش
این پژوهش با رویکرد اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل مضمون و استفاده از ابزار پرسشنامه ،مصاحبه ،اق دام ب ه شناس ایی
مولفههای موثر بر شایستگی مدیران شرکت کانی مس نموده است .تحلیل مض مون ،روش ی ب رای ش ناختن ،تحلی ل ک ردن و
گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده را ب ه
دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند ) .(Braun and Clarke, 2006به ط ور کل ی روشه ای مختلف ی ب رای ش ناخت
مضامین وجود دارد .از دیدگاه ریان و برنارد ( )2003روشهای مناسب جهت کشف مض امین در قال ب ج دول ش ماره  2آم ده
است:
جدول شماره  :2روشها و فنون مناسب جهت شناخت مضامین (عابدیجعفری ،تسلیمی ،فقیهی و شیوزاده)1390 ،
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روش شناخت مضمون

نحوه کاربرد

فنون

توجه به کلمات در متن 



توجه به کلمات تکراری
توجه به کلمات مکنون
توجه به کلمات کلیدی





شناخت کلمات و عبارات مترادف و تکراری
شناخت اصطالحات و عبارات ظاهرا ناآشنا
شناخت واژههای کلیدی و مصادیق آنها

موش کافی و دق ت در 

متن


مقایسه و همسنجی
کاوش موروعات مهم
جستوجوی اطالعات مفقود





شناخت شباهتها و تفاوتهای موجود
شناخت موروعات برجسته و مهم نظری
شناخت مس ائلی ک ه ب دیهی ف رض ش ده ی ا
بدانها اشاره نشده است

توجه به آرایههای ادبی 
یات 
و خصوص

زبانشناختی متن

بررسی استعارهها
توجه به تغییرات متن
کشف رابطهها




شناخت استعارهها ،تشبیهات و کنایه ها
شناخت تغییرات محسوس در موروع یا لحن
بیان
شناخت واژه های مبین رابطه علی یا ش رطی
و ...

دس تکاری و جابج ایی 

ب ه ک ارگیری ماژی ک ب رای 
برجسته کردن متن
توجه به بخشهایرنگنش ده

متن
برش و جایگذاری مطال ب و

مرتب کردن متن

استفاده از ماژیک ی ا خودک ار ب ا رن گ ه ای
متف اوت جه ت برجس ته ک ردن قس متهای
موردنظر
شناخت بخش هایی از متن که برجسته نشده
و یا زیر آنها خطکشی نشده است
شناخت بخش های م رتبط ب ا ه م و ب رش و
انتقال آنها در کنار هم و مرتب کردن مج دد
متن

فیزیکی متن






در این پژوهش ،پس از انجام مصاحبه و دریافت پرسشنامهها ،با استفاده از رهنمودهای جدول شماره  2اقدام به کدگذاری ش د.
برای انجام دقیقتر روش تحلیل مضمون با استفاده از نرمافزار  maxQDAاقدام به کدگذاری دادههای برآم ده از مص احبههای
پژوهش شد .نرمافزار  maxQDAیکی از بهترین نرمافزارهای کاربردی به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کیفی اس ت .ای ن
نرمافزار در پشتیبانی از گستره وسیعی از زبانها از جمله زبان فارسی پیشرو است و برای طی ف گون اگون روشه ای کیف ی از
جمله تحلیل مضمون ،تحلیل محتوا ،نظریه دادهبنیاد ،پدیدارشناسی ،قومنگاری و  ...قابل استفاده است .این نرمافزار ب ا اف زایش
سرعت کار و دقت تحلیل و کاربرد ساده ،گزینهی مناسبی برای انجام پژوهشهای کیفی ب ه حس اب میآی د .در ای ن پ ژوهش،
حاصل کدگذاریها در این مرحله ،استخراج  390کد بود.
با توجه به این که تعداد شاخصهای بدست آم ده بس یار زی اد ب ود ،ب رای پ ایش و رتبهبن دی ش اخصها ب ا اس تفاده از اب زار
پرسشنامه ،از کارکنان شرکت کانی مس درخواست شد تا به هر شاخص نمرهای که حاکی ش دت اهمی ت آن باش د اختص ا
دهند .این پرسشنامه با طیف لیکرت اهمیت هر شاخص را اندازهگیری کرد .پاسخهای جمعآوری شده از پرسشنامهها در اکس ل
وارد شد .در این مرحله نیز به دلی ل تع داد زی اد ش اخصها و ل زوم ک اهش آنه ا در قال ب ی ک م دل منس جم ،ه ر ک دام از
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سوم در شاخص مربو به خودشان بودند م ال

زیرشاخصهایی که باالتر از چار

عم ل ق رار گرفتن د و م ابقی ش اخصهای

کماهمیت حذف شدند.
در نهایت بعد از احصاء همه شاخصهای موثر و طراحی آنها در قالب یک مدل ،به منظور اعتبارس نجی پژوهشه ای کیف ی از
منظر گوبا و لینکلن (ر . .محمدپور ،)1397 ،برای بررسی اعتمادپذیری مدل اقدام شد .براین اساس چه ار معی ار قاب ل قب ول
بودن (باورپذیری)  14،اطمینانپذیری15،تاییدپذیری16،و انتقالپذیری17مورد بررسی قرار گرفت (جدول شماره .)3
جدول شماره  :3تکنیکهای تامین اعتبار روش کیفی (محمدپور)1397 ،

اسم معیار

تعریف معیار

معااادل تکنیکهای تامین معیار

اسااتداده از

معیار در

تکنیک در

پژوهش

این پژوهش

کمی
قاب ل قب ول آی ا برس اختههای روای
بودن

پ

ژوهش ب

رای درونی

ی بررسی باورپذیری درونی



بررسی باورپذیری بیرونی



س ازندگان واقعی ت،
باورپذیر هستند؟
اطمینانپذیری توانایی اب زار انس انی پایایی

ممیزی قابلیت

اطمینان18



ب رای کس ب نت ایج
سازگار و منطقی
تاییدپذیری

میزان ی ک ه در آن عینیت

ارائه جزییات روشها و دادههای تحقیق



نتیجه بررس ی قاب ل

استفاده از توصیفگرهای با حداقل مداخله



تایید است (آیا نتایج

مثالآوری

منطقی هستند؟)
انتقال پذیری

انتقال اس تنبا ها از روای
بستر فرستنده خا
ب ه بس تر گیرن ده

بیرونی

ی استفاده از روش نمونهگیری با حداکثر تنوع



اس تفاده از روش نمون هگیری ب ر مبن ای



اشتهار (اعتبار)
14

credibility

15

dependability

16

confirmability

17

transferability
18

در اختیار گذاشتن دادهها ،روشها و تصمیمات اتخاذشده در پژوهش با هدف امکانپذیری بازبینی و موشکافی پژوهش توسط دیگران
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خا

مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهشه ای



پیشین و ادبیات
 در این پژوهش باورپذیری پژوهشگران نسبت به همه مراحل جمعآوری دادهها ،کدگ ذاری دادهه ا ،تحلی ل اطالع ات
محرز بوده است .در واقع پژوهشگران نسبت به نتایج برآمده از پژوهش باور کامل داشتهاند.
 ب رای کس ب باورپ ذیری بیرون ی در هم ه مراح ل مص احبه ،پرسش نامه ،طراح ی م دل ،نت ایج ه ر مرحل ه ب ه
مشارکتکنندگان بازگشت داده شد که در صورت مغایرت با آنچ ه ک ه م دنظر آنه ا ب وده اس ت ،اق دام ب ه تص حیح
اشتباهات شود .همچنین بعد از طراحی مدل ،جلسهای به همراه یازده نفر از مدیران شرکت کانی مس در قالب گ روه
کانونی تشکیل شد و رمن ارائه مفصل مدل طراحی شده ،نسبت به دریاف ت بازخورده ا و نقط هنظرات ای ن م دیران
اقدام شد .همه مدیران بر صحت مدل طراحی شده صحه گذاشتند.
 برای ممیزی قابلیت اطمینان در این پژوهش ،همه مراحل کدگذاری به کمک نرماف زار  maxQDAو فای ل اکس ل
تحلیل دادهها که در چگونگی طراحی مدل دخالت مستقیم داشتهاند ،توس ط مش ارکتکنندگان م ورد بررس ی ق رار
گرفت تا امکان موشکافی جزئی فرایند کار محیا باشد.
 دادههای تحقیق به طور کامل به مشارکتکنندگان ارجاع شد و تمامی نقطهنظرات آنها ب رای بهب ود طراح ی م دل
مورد تاکید قرار گرفت.
 برای آنکه توصیفگرهای پژوهش با کمترین میزان مداخله همراه باشد ،سعی ش د در تحلی ل مض مون ت ا آنج ا ک ه
امکانپذیر است از کدهای  in vivoاستفاده شود.
 در طی انجام مصاحبه سعی شد از مدیرانی مصاحبه شود که از تنوع قابل توجهی برخوردار باشند .در واق ع ب ا ح دود
سه چهارم مدیران میانی شرکت کانی مس مصاحبه صورت پذیرفت .پرسشنامهها نی ز ب ه تع داد کثی ری از کارکن ان
شرکت کانی مس توزیع شد که اصل توجه به تنوع نمونهگیری رعایت شده باشد.
 توجه به نمونه گیری بر مبنای اشتهار (اعتبار) نیز از طریق برگزاری گروه کانونی با مدیران برجسته شرکت کانی مس
مورد توجه قرار گرفت.
 براساس ادبیات و پژوهشهای مورد بررسی و مقایسه آن با نتایج این پژوهش ،پژوهشگران و مشارکتکنندگان ،تطابق
قابل قبول نتایج با ادبیات و پژوهشهلی پیشین را تایید کردند.

یافتههای پژوهش
نتایج این پژوهش با هدف شناسایی و تدوین شایستگیهای رروری برای مدیران میانی شرکت کانی م س ،ح اکی از آن اس ت
که ویژگیهای فردی مهم در این شرکت ،عبارتند از مسئولیتپذیری ،اخالقم داری ،توس عه خ ود و دیگ ران .توان ایی ارتب اطی
شاخص دیگری بود که زیرشاخصهای ایجاد اعتماد ،ارائه بازخورد ،شنیدن موثر از آن جملهاند .مهارت اجرایی نیز شاخص سوم
احصا شده بود که دانش سیستمی ،دانش حرفهای ،و تفکر منطقی و تحلیلی را در خ ود ج ای داده ب ود .ش اخص آخ ر ،مب انی
فکری بود که به همراه زیرشاخصهای برنامهریزی ،حلمساله ،مدیریت منابع در این چارچوب گنجانده شد .در شکل زیر ،م دل
شایستگیهای عمومی مدیران میانی شرکت کانی مس به تصویر درآمده است:
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شکل شماره  :1مدل شایستگیهای عمومی مدیران میانی شرکت کانی مس
براساس این مدل ،ویژگیهای فردی که بیانگر شخصیت است ،از جمله مولفههای موثر در شایستگی عمومی شرکت کانی م س
است .این مولفه مبتنی خودآگاه و ناخودآگاه فرد بوده و کمتر آموزشپذیر است ،زیرا افرادی که وارد ش رکت میش وند از زم ان
مناسب تغییر شخصیتشان گذشته است .شاخصهای مورد تاکید کارکنان شرکت کانی مس ،مسئولیتپذیری ،اخالقمداری ،و
توسعه خود و دیگران است .مسئولیتپذیری به معنای پاسخگو بودن در صورت رعف عملکرد در سطح فردی و سازمانی اس ت.
اخالقمداری در این شرکت ،نحوه برخورد کارکنان با روابط و افراد را مشخص میکند تا جایی که حت ی ب دون وج ود ق وانین
بازدارنده ،کارکنان از کنترل درونی برخوردار بوده و به درستی رفتار نمایند .توس عه خ ود و دیگ ران ،یعن ی کارکن ان تمای ل و
توانایی کافی برای طی کردن مسیر پیشرفت خود و دیگران را داشته باشند.
مولفه مورد تاکید دیگر ،توانایی ارتباطی است .مشابه سایر پژوهشها در این حوزه ،در این پژوهش نیز شایس تگیهای ارتب اطی
بسیار مهم و حیاتی ارزیابی شدند چه آنکه سازمانها متشکل از افراد انسانی است که در ص ورت وج ود ارتباط ات میتوانن د ب ه
سازمان هویت بدهند و ذاتا همکاری بدون ارتبا قابل تصور نیست .این مولفه ،هر دو جنبه آموزشیپذیر بودن و ذات ی ب ودن را
داراست؛ به این معنا که برخی افراد ذاتا نحوه برقراری ارتبا با دیگران را میدانن د ،و میت وان ب ه س ایر اف راد نح وه م دیریت
ارتباطات را آموزش نیز داد .در این پژوهش ،مهمترین شاخصهای ارتباطی که مورد توجه کارکنان و مدیران قرار داشت ،ایج اد
اعتماد ،ارائه بازخورد ،و شنیدن موثر بود .اعتماد به عنوان مبناییترین عنصر ارتبا  ،مس تحکمکننده رواب ط اس ت و ب دون آن
ارتبا پویایی شکل نخواهد گرفت .اعتماد به معنای تمایل به آس یبپذیری ف رد در قب ال دیگ ران اس ت هنگامیک ه ک ه ف رد
اطالعات وظیفهای و حرفهای و یا حتی شخصی خود را با دیگران در می ان میگ ذارد .ب ازخورد اص لیترین عام ل ش کلگیری
ارتبا تعاملی است .در صورت ارائه ندادن بازخورد ،اصالح امور غیرممکن خواه د ش د .در ش رکت ک انی م س ،ارائ ه ب ازخورد
میبایست وظیفه دو طرفه مدیران و کارکنان نسبت به هم باشد .شنود موثر نی ز همانن د پژوهشه ای متع ددی ک ه توانس ته
اهمیت این شاخص در شایستگی را به خوبی تشریح کند ،در شرکت کانی مس نیز مورد تاکید قرار گرف ت .ش نود م وثر اول ین
گام از شکلگیری ارتبا است که بودن آن میتواند متضمن برقراری ارتبا صحیح بین افراد شود.
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مهارتهای اجرایی ،سومین مولفه این مدل است که بیانگر تسلط کارکنان در انجام وظایفش ان اس ت .ای ن مهارته ا آموزشپ ذیر
هستند و جزء شایستگیهای اکتسابی دستهبندی میشوند .به این منظور سه شاخص دانش سیستمی ،دانش حرف های ،و تفک ر
منطقی و تحلیلی ،میتواند در ایجاد و ارتقاء این مهارت سهم بسزایی داشته باشند .دانش سیستمی هم انطور ک ه م ورد تاکی د
مدیران این شرکت بود ،مبین دانش کلی از چگونگی چ رخش وظ ایف و کاره ا در ک ل ش رکت اس ت .ای ن دان ش ب ا مرحل ه
جامعهپذیری افراد تازهوارد باید آغاز شده و با هر بازنگری و تغییر سازمانی به کارکنان اطالعات الزم درب اره ای ن تغیی رات داده
شود .دانش حرفهای ،دانش کاربردی و خا

هر وظیفه است که گرچه به دلیل طیف گسترده مشاغل و وظایف متعدد است ام ا

میتواند به عنوان یک شاخص کلی نیز در شایستگیهای عمومی مورد تاکید قرار بگیرد .تفکر تحلیلی و منطقی ،ش یوه درس ت
اندیشیدن به منظور بروز واکنش مناسب است که میتواند با آموزش بهبود پیدا کند.
نهایتا ،مبانی فکری که آخرین مولفه این مدل است ،شاخصهای برنامهریزی ،حلمس اله ،و م دیریت من ابع را ش امل میش ود.
برنامه ریزی توانایی تخصیص کارها در مقیاس زمان است .از آنجا که شرکت کانی مس اغلب به صورت پروژهای اق دام ب ه انج ام
وظایف خود میکند ،این شاخص نقش چشمگیری در مدیریت زمان ایفا میکند .توانایی حل مساله ب رای ح ل ص حیح مس ائل
احتمالی در کوتاهترین زمان خواهد بود که به دلیل ویژگی صنایع معدنی ،کارکنان شرکت کانی مس میبایست ای ن ش اخص را
دارا باشند .مدیریت مناب ع نیز به معنای تخصیص منابع به وظایف برای انجام درست کارها از جمله شاخصهای دیگری بود ک ه
مورد تاکید کارکنان این شرکت قرار گرفت .الزم به ذکر است که تقدم و تاخر بیان چهار مولفه این مدل ،به معنای اولویت آنه ا
نسبت به هم نیست.

جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادات
مدلهای شایستگی ،به منظور بکارگیری نیروی انسانی مناسب ،دست یافتن به عملکرد ک ارا ،و دس تیابی ب ه اه داف س ازمانی
توسعه یافتهاند .مدلهای شایستگی قابلیت کاربرد در فرایند جذب و استخدام ،ارزشیابی عملکرد ،آم وزش و توس عه ،پرداخ ت
حقوق و دستمزد ،توسعه منابع انسانی ،جانشینپروری ،ارتقاء مسیر شغلی را دارند.
هدف از انجام این پژوهش ،طراحی مدل شایستگی مدیران میانی شرکت کانی مس است .براساس نتایج به دس ت آم ده از ای ن
پژوهش ،چهار شاخص اصلی شایستگی مدیران عبارتند از ویژگی های فردی ،توانایی ارتباطی ،مهارت اجرایی ،و مب انی فک ری.
ویژگیهای فردی چیزی است که در ارتبا با شخصیت و ویژگیهای منحص ربفرد اف راد معن ا پی دا میکن د ،ش اخص توان ایی
ارتباطی که در راستای ارتباطات بینفردی ایجاد میشود ،مهارت اجرایی ،که بسته به دانش درونیشده یک فرد در جهت تحقق
اهداف سازمانی است ،و نهایتا مبانی فکری که جنبه روانشناختی و عمدتا اکتسابی یک فرد را به نمایش میگذارد ،احصاء ش ده
است.
نتایج این پژوهش در طراحی ماتریس شایستگی -ابزار شرکت کانی مس به منظور برگزاری کانون ارزیابی آن موثر خواه د ب ود.
همچنین در ارزشیابی عملکرد این شرکت نیز تاثیر فوقالعدهای دارد و شاخصهای بدست آمده میتوان د مالکه ایی ب رای ای ن
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ارزشیابی محسوب شوند .پیشنهاد این مدل آن است که در فعالیتهای گوناگون مدیریت منابع انسانی شرکت کانی مس ،از نتایج
این پژوهش استفاده شود.
منابع
 .1اسدیفرد رویا ،احمدعلی خائف الهی و علی ررائیان« ،1390 ،مدل شایستگی مدیران دولتی ایران(براس اس ص حیفه
امام (ره) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد» ،نشریه مدیریت دولتی ،دوره ،3شماره .92-75 ،8
 .2تقیزاده هرات علی ،مهدی هادیانپور« ،1395 ،شایستگیهای مربیگری کسب و کار» ،چهارمین کنفرانس بینالمللی
پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،برلین ،آلمان.
 .3حاج کریمی عباسعلی ،علی ررائیان ،اکرم هادیزاده ،علی بنیادی نائینی« ،)1390( ،طراحی م دل شایس تگی م دیران
منابع انسانی بخش دولتی در ایران» ،چشم انداز مدیریت دولتی ،شماره.43-23 ،8
 .4درگاهی حسین ،محمدحسن علیپور فالح پسند ،هادی حیدری قرهبالغ« ،)1389( ،ارائه م دل شایس تگی در توس عه
منابع انسانی ،مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسراهای سازمان فرهنگ ی هن ری ش هرداری ته ران» ،راهب رد،
شماره .113-91 ،23
 .5رنجبر منصور ،احمد خائفالهی ،حسن دانایی فرد ،علی اصغر فانی« ،)1392( ،ارزی ابی م دل شایس تگیهای م دیران
بخش سالمت :رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری» ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازن دران ،دوره  ،23ش ماره ،109
.104-113
 .6زارعی متین حسن ،محمدحسین رحمت ی ،س ید محم د مه دی موس وی ،احم د ودادی« ،)1393( ،طراح ی م دل
شایستگی مدیران در سازمانهای فرهنگی کشور» ،فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی ،سال  ،2شماره.36-19 ،8
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