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چکیده
در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه و آسیبشناسی وضع موجود به ارائۀ الگوي
مناسب و وضع مطلوب پرداخته شود .مطالعه در چارچوب رویكرد كیفی انجام گرفته است .جامعه
آماري و اعضاي پانل خبرگان این پژوهش را  21نفر از اساتید مدیریت دولتی با گرایش منابع
انسانی تشكیل دادند .دادههاي كیفی از میان مصاحبه با مشاركتكنندگان پژوهش گردآوري شد.
براي این منظور ،مصاحبههایی بین  57تا  11دقیقه انجام شد .تجزیهوتحلیل دادهها در مراحل
مختلف انجام گرفت و براساس آن ،مدل كیفی پژوهش طراحی شد .نتایج پژوهش حاضر،
نشاندهندۀ استخراج بالغ بر  315كد یا مفهوم اولیه از مصاحبهها و نیز احصاي 929مفهوم و 31
مقوله یا طبقه فرعی است .پس از تعیین  31طبقه فرعی ،مرحله ساخت طبقههاي اصلی شروع شد.
باتوجهبه طبقهبنديهاي فرعی 8 ،طبقه اصلی تحت عناوین «برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي
ادراكی»« ،برنامهریزي منابع انسانی در سازمانها»« ،طراحی نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی
متمایز»« ،نظام ارزشیابی معیوب»« ،رابطهگرایی»« ،ویژگیهاي سازمانی»« ،ویژگیهاي فردي» و
«تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته» شكل گرفت كه در قالب شرایط علی ،مقولهمحوري ،عوامل
زمینهاي ،عوامل مداخلهگر ،راهبرد و پیامد تعریف شد.
کلیدواژهها:شایستهساالري؛ رابطهگرایی؛ نظام ارزشیابی معیوب
 دانشجوي دكتري ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
نویسنده مسئول :استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
cdaneshfard@yahoo.com

 استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،رشت ،ایران
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مقدمه
بررسی نظام تأمین منابع انسانی دستگاههاي دولتی ایران نشان میدهد كه بهرغم تأكیدات و
وجهه قانونی شایستهساالري در نظام استخدامی و فرایند گزینش ،همچنان نظام تأمین منابع انسانی
از فقدان شایستگی و شایستهساالري رنج برده و این موضوع نارسائیها و مشكالت زیادي بر نظام
اداري كشور تحمیل كرده است (طهرانی و همكاران .)987 :9313 ،تغییرات متعدد در جهان امروز
نیز سبب شده تا عوامل مولد و مؤثر امروز براي فردا مؤثر و مولد نباشند (انجی و پري.)3 :2191 ،9
این یک واقعیت است كه سازمان ها در سراسر جهان نگاهی ویژه به منابع انسانی دارند (جو و
پارک .)312 :2191 ،2چگونگی بهحداكثررساندن ظرفیت تمامی كاركنان فعلی وآینده ازجمله
مباحث اساسی بین متخصصان منابع انسانی است (براون و هاروي .)91 :2111 ،3منابع انسانی و
منابع طبیعی ازجمله عوامل كلیدي براي موفقیت در برنامههاي توسعه محسوب میشوند (آبیاتی،5
 .)117 :2197مؤثرترین راه بهدستآوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی ،جذب منابع انسانی و
كاركنان كارآمد است (میرسپاسی .)3 :9388 ،عامل انسانی یكی از ابزارهاي مهم براي ایجاد
تحول و بقاي سازمان و رسیدن به اهداف و رسالتهاي موردنظر در جهان رقابتی امروز است
(گیبز 7و همكاران .)972 :2197 ،منابع انسانی بهعنوانحیاتیترین،باارزشترین وپیچیدهترین منبع
مطرح است و دلیالین امر آناستكهمنابعانسانیپردازشگردیگرمنابع سازمانی بوده بهنحوي كه بتوان
بهاهدافومقاصدسازماندست یافت (صالحیكردآبادي .)3 :9312 ،همچنین ،منابع انسانی پویا
سازمان را به تعالی نزدیکتر میسازد (رشید و حسین .)9 :2197 ،1منابع انسانی در سازمانها به
بخشی جداییناپذیر از رشد و موفقیت سازمانی بدل شدهاند .قدرت انعطافپذیري منابع انسانی
آنها را از سایر منابع مانند سرمایه ،مواد اولیه و یا هر دارایی ملموس دیگري متمایز ساخته است
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(اسپارو .)89 :9118 ،9كلیديترین مزیت رقابتی در قرن بیستویكم نه فناوري و فرایندها ،بلكه
منابع

انسانی

است

(كلوامپر،2

:2191

.)971سازمانهادرسراسرجهان،میلیاردهادالربرایفرایندهایمرتبط بامنابعانسانیهزینه نموده و همواره
در تالشند تا بهیكمزیترقابتیمطلوب دست یابند تا از این طریق بتوانند بقاي خود را در دنیاي متغیر
كنونی حفظ كنند ،سودآوري خود را افزایش دهند،اثربخشیسازمانی را بهبود بخشند،اهداف
سازمانی را برآورده سازند،كیفیتخدماتبهمراجعان را بهبود داده و چشماندازي روشن براساسیک
راهبرد بلندمدتبرایكلسازمان به كمک منابع انسانی ترسیم كنند (تامسون و استریکلند:2113 ،3
.) 95در هر سازمان دولتی یا خصوصی ،منابع انسانی منبع شماره یک محسوب میشوند؛ چراكه در
اغلب آنها  81تا  11درصد بودجه مرتبط با هزینههاي كاركنان است (تیبالت.)27 :2119 ،5
ازآنجاكه بسیاري از مدیران نیز اذعان میدارند كه كاركنان ،بزرگترین دارایی ما هستند و
سازمانها نیز قسمت اعظمی از بودجه خود را به این امر اختصاص میدهند (باسی و مکمور،7
 )991 :2117محققان اعتقاد دارند كه باید سیاستهاي برنامهریزي منابع انسانی ،كارمندیابی
(استخدام) ،گزینش (انتخاب) و شیوههاي توسعه منابع انسانی با دقت و وسواس بیشتري صورت
پذیرد (اوالندر و همكاران)751 :2197 ،1؛ چراكه این حوزهها مكمل یكدیگر بوده و تأثیر بسیار
مثبت آن زمانی خواهد بود كه با موفقیت طی شود (پیونكه .)91 :2117 ،7باید پذیرفت كه فشار
اقتصادي ،محیط درحال تغییر ،پیشرفتهاي فناورانه ،تغییر شیوه زندگی ،انتظارات مراجعان و
خواستههاي متفاوت و نوآوريهاي مستمر در بخش دولتی لزوم استفاده از سیاستهاي
برنامهریزي منابع انسانی ،كارمندیابی (استخدام) ،گزینش (انتخاب) را بهعنوان یک برنامه راهبردي
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7. Bassi and McMurrer
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براي سازمانها بهمنظور بهبود عملكرد كاركنان و افزایش اثربخشی سازمانی را موجب شده است
(براون و هاروي .)91 :2111 ،درحالحاضر ،بسیاري از مؤسسات دولتی و كسبوكارهاي
خصوصی ،در تالش براي تفكر دربارۀ رویكردهاي جدید به نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی و
برآوردهساختن نیازهاي سازمانی ،درحال حركت به سمت تعیین ارزشها ،شایستگیها و نظامهاي
شایستگیمحور هستند (اولریچ 9و همكاران .)91 :2118 ،براي حفظ و پیگیري تحوالت در
وظایف و كاركردهاي منابع انسانی ،الزم است كه متخصصان منابع انسانی یک مجموعۀ جدیدي
از شایستگیها را براي تكمیل نقشها و مسئولیتهاي درحال تغییر معرفی كنند (درویش و
همكاران .)17 :9313 ،منظور از شایستگیها ،دانش ،مهارتها ،تواناییها یا همان خصوصیات
شخصیتی فرد است كه مستقیماً بر عملكرد شغلی فرد تأثیر میگذارد (دالی .)911 :2197 ،2البته
باید گفت كه مزیت رقابتی بلندمدت براي سازمانی وجود خواهد داشت كه داراي شایستگیهاي
محوري بوده و در این شایستگیها ،سازمان ،برتر از رقباي خود باشد (پارهالد و هامل:9111 ،3
 .)82ازسويدیگر ،جستوجوي راهكارهاي مبتنیبر شایستگی براي تأمین منابع انسانی ،ازآنرو
اهمیت دارد كه جامعۀ ما جامعهاي اسالمی است و در چنین جامعهاي ،الگوها و راهحلهایی
میتوانند پاسخگو باشند كه با فرهنگ و ارزشهاي حاكم بر آن تناسب و سازگاري داشته و
بهعبارتبهتر از ارزشهاي دینی و اسالمی نشئت گرفته باشند (حسنی و شمس.)87 :9319 ،
درهمینراستا ،رحمانیفضلی ( )9 :9315معتقد است كه ساختار نظام اداري كشور با اندیشههاي
توحیدي و اعتقادي ما همخوانی ندارد و نحوه گزینشها و نیز شیوه توجه به شایستهساالري در
نظام اداري رضایتی را از سوي كاركنانش بههمراه ندارد .بهصورت عمده در ساختار نظام اداري ما
به بحث شایستهساالري توجه كافی نمیشود و این نظام اداري نیز چنین ظرفیتی را ندارد و
درنهایت این ساختار موجب بیانگیزگی كاركنان میشود .همچنین ،اغلب سازمانها و مدیران با
گزینش افراد نامناسب براي تصدي موقعیتهاي شغلی ،روبهرو بودهاند .این انتخاب نادرست
9. Ulrich
2. Daly
3. Prahalad and Hamel
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باعث میشود تا اوالً زمان و انرژي سازمان در طول فرایند استخدام و آموزش هدر رود ،ثانیاً
سرمایهگذاريهاي مستقیم و غیرمستقیم بعدي روي مستخدم جدید همگی برباد داده شوند (بِل 9و
همكاران .)778 :2111 ،بهترین راه براي پرهیز از این اشتباه انتخاب افراد مناسب و بالطبع انجام
یک نظام تأمین منابع انسانی هدفدار و از قبل طراحیشده است (رهنمايرودپشتی و غفاري،
 .)98 :9387عالوهبراین ،قانون مدیریت خدمات كشوري كه در سال  9381با هدف حل مسائل و
مشكالت نظام اداري ،تصویب و براي اجرا به دستگاههاي دولتی ابالغ شد آنگونه كه شایسته این
قانون بود ،اهتمام كافی به اجراي آن نشان داده نشد و اكنون با گذشت سالها از اجراي آن،
بسیاري از احكام این قانون یا به اجرا در نیامده یا اینكه به شكلی ناقص اجرا شدهاند (طهرانی و
همكاران .)987 :9313 ،قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب سال  9381كه از  97فصل
تشكیل شده است فصول  7 ،1و  8را به موضوع نظام تأمین منابع انسانی در قالب سرفصلهایی
همچون ورود به خدمت ،استخدام ،انتصاب و ارتقاي شغلی اختصاص داده كه دربرگیرنده مواد
 59تا  77است .در این قانون مواد  59تا  55مربوط به فصل  1و درخصوص مباحث ورود به
خدمت است .فصل  7دربرگیرنده مباحث مرتبط با استخدام و داراي مواد  57تا  72است و فصل 8
با داشتن مواد  73تا  77درخصوص انتصاب و ارتقاي شغلی بوده و به بیان قوانین پرداخته است.
بهعنوانمثال ،در ماده  59این قانون مربوط به فصل ششم ذكر شده است كه ورود به خدمت و
تعیین صالحیت استخدامی افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرایی هستند ،براساس
مجوزهاي صادره ،تشكیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابري فرصتها انجام میشود.
همچنین ،در ماده  73این قانون در فصل هشتم ذكر شده كه انتصاب و ارتقاي شغلی كارمندان باید
با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز شایستگی و عملكرد موفق در مشاغل
قبلی آنان صورت گیرد و در ماده  75نیز بیان شده است كه بهمنظور استقرار نظام شایستگی و
ایجاد ثبات در خدمت مدیران ،دستگاههاي اجرایی موظفند اقداماتی را انجام دهند .بااینكه این
قانون مدیریت خدمات كشوري بر اصل شایستگی در تأمین منابع انسانی صحه گذارده است،
9. Bell
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لیكن از ارائۀ مؤلفههاي مرتبط با شایستگی بهطوراخص اجتناب ورزیده و دستورالعملهاي مكملی
نیز در این باره ارائه نشده است كه این امر نیز لزوم توجه به آسیبشناسی آن و ارائۀ الگو مبتنیبر
شایستگی درخصوص نظام تأمین منابع انسانی را بیشازپیش ضروري ساخته است .در این پژوهش
سعی بر آن است تا با مطالعه و آسیبشناسی وضع موجود به ارائۀ الگوي مناسب و وضع مطلوب
پرداخته شود و سؤال اصلی پژوهش نیز عبارت است از اینكه :مدل نظام تأمین و تعدیل منابع
انسانی مبتنیبر شایستگی در قانون مدیریت خدمات كشوري و متناسب با نظام اداري ایران
چیست؟

ادبیات تحقیق
اگر بخواهیم آسیبشناسی صحیحی از نظام تأمین منابع انسانی داشته باشیم ،ابتدا الزم است
تا درخصوص متغیرها و مؤلفههاي آن توضیحاتی بیان شود .درابتدا درخصوص شایستگیها و
مهارتهاي مورد نیاز منابع انسانی به مبانی نظري پژوهشگران به نام عرصه مدیریت اشاره میشود.
مکكللند )9 :9173( 9مفهوم شایستگی را در مفاهیمی همچون انگیزه (خواسته و فكري است كه
موجب انجام یک عمل میشود)؛ ویژگیهاي فیزیكی (مانند بینایی)؛ نگرشها و تصویرهاي ذهنی
فرد از خود؛ دانش (اطالعات فرد در یک حیطۀ كاري مشخص)؛ و مهارت (توانایی انجام وظایف
ذهنی و فیزیكی) معرفی میكند .مینتزبرگ )21 :9173( 2نقشهاي ارتباطی ،نقشهاي اطالعاتی،
و نقشهاي تصمیمگیري را در منابع انسانی مهم برشمرد .رابرت الكاتز )97 :9175( 3مهارتهاي
فنی ،انسانی و ادراكی را ازجمله مهارتهاي مهم منابع انسانی بهشمار آورد .ویلسون)19 :9181( 5
مهارت تفویض ،مهارت طرحریزي ،سازماندهی ،مهارت كار تیمی ،مهارت مذاكره ،مهارت
همكاري و تعامل ،مهارت تشویق مشاركت و پیشنهادات ،مهارت كنترل بدون سلطهگري را مهم
9. McClelland
2. Mintzberg
3. Robert L. Katz
5. Wilson
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دانست .بویاتزس )95 :9182( 9قابلیت نفوذ بر دیگران ،سازگاري و انعطافپذیري ،اعتماد به
خودكنترلی و نتیجهگرایی را براي منابع انسانی بااهمیت دانست .جردن 2و كارترایت:9118( 3
 )512مهارتهایی همچون تجزیهوتحلیل مسائل ،تحمل فشار ،تشخیص عالئق ،انگیزههاي
شخصی ،توانایی تخصصی و فنی را باارزش برشمرد .مکكرید 5و شاكلتون)911 :2111( 7
شایستگیهایی همچون مهارت برقراري ارتباط مؤثر ،بهبود بهرهوري ،مهارت فنی و برنامهریزي را
مهم میداند .رو 1و بایرز )82 :2119( 7مهارت اداري ،مهارت فنی ،مهارت انسانی ،مهارت
تصمیمگیري و حل مسئله را ازجمله شایستگیها بیان نمود .وتن 8و كامرون )13 :2117( 1مدیریت
زمان ،مدیریت استرس ،ارتباطات كالمی ،توانایی شناخت ،بیان دیدگاه ،گوشدادن ،مدیریت
تصمیمگیري و مدیریت تعارض را مهم تلقی كرد .سیزیل

91

و همكاران ()95 :2117

شایستگیهاي را مؤلفههایی همچون خالقیت ،حساسیت ،سازماندهی و كنترل میداند .دریفوس

99

( )71 :2118از آیندهنگري ،تحولگرایی ،توسعه روابط ،اعتمادبهنفس ،آگاهی سازمانی و آگاهی
محیطی نام میبرد .ژیائو 92و وانگ )11 :2111( 93به مؤلفههایی همچون خودآگاهی ،فناوري
اطالعات ،انتقادپذیري ،مسئولیتپذیري ،پاسخگویی و توانمندي اشاره كرده و این عوامل را

9. Boyatzis
2. Jordan
3. Cartwright
5. McCredie
7. Shackleton
1. Rue
7. Byars
8. Whetten
1. Cameron
91. Çizel
99. Dreyfus
92. Qiao
93. Wang
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بهعنوان ویژگیهاي برجسته منابع انسانی بهشمار میآورد .آندرسون )917 :2191( 9خودشكوفایی،
شناسایی جو سازمانی ،درک نیاز ،شناسایی تفاوت افراد ،قابلیت انعطاف ،مهارت فنی و روحیه
مشاركتی را بهعنوان عوامل مؤثر در منابع انسانی شایسته برمیشمارد .آرمسترانگ ()913 :2191
شایستگیهایی همچون تیممحوري ،ارتباطات ،مدیریت افراد ،مشتريمحوري ،نتیجهگرایی،
قابلیت تجزیهوتحلیل مسائل ،برنامهریزي و سازماندهی ،مهارت فنی ،رهبري ،آگاهی اقتصادي،
تصمیمگیري ،انعطافپذیري ،نشر دانش ،نفوذ ،اعتمادبهنفس ،مهارتهاي بینفردي ،آیندهنگري،
خالقیت ،مدیریت اطالعات ،كیفیتمحوري و توسعه فردي را برشمرد .كانیگزفلد 2و همكاران
( )112 :2199تفكر راهبردي ،فناوري اطالعات ،دانش سازمانی و فردي و اخالق سازمانی و
حرفهاي را ازجمله شایستگیها میداند .عثمان 3و جعفر )271 :2193( 5توانایی كار با افراد ،ابتكار
و نوآوري ،تجزیهوتحلیل اطالعات و اعتمادبهنفس را مهم میدانند .اسماعیل 7و همكاران (:2195
 )597به ایجاد هویت مشترک ،مسئولیتپذیري ،تفكر راهبردي ،قدرت چانهزنی ،اعتماد و
مهارتهاي شغلی را تأثیرگذار معرفی میكند .جردن ( )512 :2197از تیمسازي ،نفوذ،
خودشكوفایی ،ایجاد انگیزه ،نگرش سیستمی و اخالق حرفهاي بهعنوان شایستگیهاي برجسته یاد
میكند .گروسیک 1و بنتون )97 :2197( 7هوش عاطفی ،پاسخگویی ،اعتمادبهنفس و
تجزیهوتحلیل اطالعات را از جمله آیتمهاي اثرگذار میداند .همچنین ،نكس 8و هاپت:2197( 1
 )191از سازگاري فرهنگی ،خوداستقاللی ،مهارتهاي خاص شغلی و آگاهی سازمانی بهعنوان
شایستگیهاي موردتأكید یاد میكند.براي آغاز مطالعه ضروري است تا یک دستهبندي كلی
9. Andersson
2. Koenigsfeld
3. Othman
5. Jaafar
7. Ismail
1. Gruicic
7. Benton
8. Knox
1. Haupt
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درخصوص شایستگیهاي موردنیاز براي نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی درنظر گرفته شود.
شایستگیهاي بهدستآمده از مطالعات ذكرشده كه قبالً بدان اشاره شد را میتوان در 92
دستهبندي كلی ارائه نمود كه عبارتند از :شایستگی عمومی ،شایستگی اعتقادي ،شایستگی فنی،
شایستگی انسانی ،شایستگی ادراكی ،شایستگی شخصیتی ،شایستگی ارتباطی ،شایستگی اخالقی،
شایستگی فرهنگی ،شایستگی انضباطی ،شایستگی نوآورانه و شایستگی سیاسی .در جدول شماره
( )9میزان توجه به این موارد در قانون مدیریت خدمات كشوري نشان داده شده است .الزم به ذكر
است ،ازآنجاكه در قانون مدیریت خدمات كشوري بهجز در برخی موارد همچون حداقل و
حداكثر سن ،انجام خدمت دوره ضرورت براي آقایان ،عدم اعتیاد ،نداشتن سابقه محكومیت
مؤثر  ،سالمت جسمانی و روانی ،حسن شهرت ،مهارت فناوري اطالعات ،التزام به قانون اساسی و
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی به بیان مجموعه شایستگیها
پرداخته نشده و صرفاً توجه بر اصل شایستهساالري مورد تأكید قرار گرفته است .برایناساس
نمیتوان با احصاي مؤلفهها از قانون مدیریت خدمات كشوري (بهدلیل عدم اشاره و مصداق) یک
مطالعه تطبیقی كامل را رقم زد و بهنوعی حتی میتوان گفت كه مؤلفهها و شایستگیهاي
احصاشده از میان ادبیات نظري جایگاه پررنگی در قانون مدیریت خدمات كشوري ندارند .الزم
به ذكر است كه مؤلفههاي ذكرشده براساس مطالعات نظري میتواند در ادامه روند پژوهش
دستخوش تغییرات شوند؛ چراكه در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا به كمک روش كیفی و
ازطریق مصاحبه با صاحبنظران مدیریت منابع انسانی شاخصها و شایستگیهاي اساسی را احصا
نموده و در قالب مدل نظام جذب و تعدیل منابع انسانی ارائه كنیم .درنتیجه با انجام مقایسه تطبیقی
دیده میشود كه بسیاري از شایستگیهاي الزم براي نظام تأمین منابع انسانی یا نادیده گرفته شده و
یا بهصورت مستتر بیان شده است كه مورد غفلت قرار میگیرند.
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جدول  .9شايستگي هاي احصاشده از ادبیات موجود و انطباق آن با قانون مديريت خدماتکشوري
نظام تأمین و تعديل منابع انساني
نظام تأمین و تعديل منابع انساني
جذب انتخاب انتصاب ارتقا تعديل
نوع شايستگيها
نوع شايستگيها
 .7شایستگی فرهنگی
 .9شایستگی عمومی
حداقل و حداكثر سن
انجام خدمت دوره ضرورت براي

*

-

-

-

شناخت فرهنگ بومی

-

سازگاري رفتاري در مقابل سایر

جذب انتخاب انتصاب ارتقا تعديل

-

-

-

*

*

*

*

-

*

*

*

-

-

پذیرش تنوع فرهنگی

*

*

*

-

-

ارج نهادن به فرهنگ ملی و سازمانی

-

*

*

*

-

-

ایجاد هویت مشترک

-

-

حسن شهرت

*

*

*

-

-

 .8شایستگی انضباطی

مهارت فناوري اطالعات

*

*

*

-

-

رعایت نظم و انضباط اداري

-

-

-

پذیرش سلسلهمراتب اداري

-

-

-

آقایان
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
نداشتن سابقه محكومیت جزایی
مؤثر
سالمت جسمانی و روانی

فرهنگها

 .2شایستگی اعتقادي
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از
ادیان شناخته شده قانون اساسی
التزام به قانون اساسی جمهوري

*

*

*

-

-

 .1شایستگی نوآورانه

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مفهومسازي رویدادها

-

-

-

-

-

تفكر نظاممند

-

-

-

-

-

مهارتهاي خاص شغلی

*

*

*

*

-

شناخت الگوها

-

-

-

-

-

تحصیالت دانشگاهی

*

*

*

*

-

توانایی خلق ایده

-

-

-

-

-

ابتكار و نوآوري

-

-

-

-

-

توانایی كار با دیگران

-

-

-

-

-

 .91شایستگی سیاسی

مهارت تشویق و مشاركت

اسالمی ایران
 .3شایستگی فنی

 .5شایستگی انسانی
-

-

-

-

-

هوشیاري اجتماعی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

توانایی شبكهسازي

-

-

-

-

-

صمیمیت آشكار

-

-

-

-

-

مهارت تجزیهوتحلیل

-

-

-

-

-

 .99مهارت ارتباطی

مهارت تشخیص

-

-

-

-

-

سخنرانی و فن بیان مؤثر

-

*

*

-

-

مهارت تفكر انتقادي

-

-

-

-

-

ایجاد انگیزه
 .7شایستگی ادراكی

مهارت زبانی (تسلط به زبان

-

*

*

-

-

مهارت آینده نگري

-

-

-

-

-

شنود مؤثر

-

-

-

-

-

مهارت نگرش سیستمی

-

-

-

-

-

ارائه صادقانه دستاوردها

-

-

-

-

-

به اشتراکگذاشتن اطالعات

-

-

-

-

-

آراستگی

-

*

*

-

-

ایجاد روابط مبتنیبر اعتماد

-

-

-

-

-

خوداستقاللی

-

-

-

-

-

نفوذ بر دیگران

-

-

-

-

-

مسئولیتپذیري

-

-

-

-

-

پرهیز از روشهاي استبدادي

-

-

-

-

-

خودپاسخگویی

-

-

-

-

-

 .92شایستگی اخالقی

خودشكوفایی

خارجی)

 .1شایستگی شخصیتی

-

-

-

-

-

روحیه خدمت به مردم

-

-

-

-

-

خودمحكی

-

-

-

-

-

رعایت اخالق حرفهاي

-

-

-

-

-

اعتمادبهنفس

-

-

-

-

-

وفاداري

-

-

-

-

-

انعطاف پذیري

-

-

-

-

-

احترام به دیگران

-

-

-

-

-

پرهیز از پنهانكاري

-

-

-

-

-
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روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش تركیبی و از نوع طرحهاي تحقیق آمیخته اكتشافی است ،ازنظر
هدف كاربردي ـ توسعهاي بوده و رویكرد مورداستفاده در این پژوهش كیفی و در بازۀ زمانی
 9315تا  9311انجام گرفته است .جامعه آماري این پژوهش تعداد  21نفر از اساتید مدیریت دولتی
با گرایش منابع انسانی است .برایناساس ،دادههاي كیفی از میان مصاحبه با مشاركتكنندگان
پژوهش گردآوري میشود .نمونهگیري بهصورت نظري انجام شد .نمونهگیري تا زمـانی ادامه
یافت كــه طبقهاي بهاشباع رسید .روش جمعآوري داده در این پژوهش نیز مصاحبه ،از نوع
مصاحبه بسته و با پرسشهاي ازقبلطراحیشده است .مصاحبه با طرح سؤال «نقاط قوت و ضعف
نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات كشوري» آغاز میشود و پس از آن به
چالشهایپیشروي نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات كشوري پرداخته و
ضمن بحث در مورد ویژگیهاي نظام بهینه تأمین و تعدیل منابعانسانی ،جایگاه مؤلفههاي
شایستگی مورد پرسش قرار گرفته و درخصوص مؤلفههاي شایستگی مدنظر براي اضافهنمودن به
نظام فعلی بحث میشود .بدینمنظور ،مصاحبههایی با پرسشهاي فوق بین  57تا  11دقیقه انجام
شد.براي اطمینان از روایی در این پژوهش اقداماتی نظیر مصاحبه با خبرگان مدیریت منابع انسانی،
بررسی اسناد و مدارک (همچون قانون مدیریت خدمات كشوري)؛ مشاركتیبودن پژوهش و
درنهایت نیز كثرتگرایی در این پژوهش شامل تكثر مكانی و كثرت مشاركتكنندگان مورد
توجه قرار گرفت .درخصوص پایایی یافتههاي این پژوهش از عبارت ممیزي پژوهش بهجاي
اصطالح پایایی استفاده میشود .باتوجهبه شیوه ممیزي این پژوهش كه مصاحبه بوده است در هر
مرحله از گردآوري و تحلیل دادهها ،طبقهها و مقولههاي مشتقشده به مصاحبهشدگان نشان داده
میشد تا صحت مطالب تأیید شود .پس از شكلگیري مدل ،مدل پارادایمی تهیهشده به تمامی این
افراد ارائه شد تا چنانچه ایدهاي نسبت به تغییر ،حذف و اصالح آن دارند ،بیان كنند .درنهایت
دادههاي كیفی با استفاده از كدگذاري باز ،محوري و انتخابی در نرمافزار Atlastiو ملزومات
انجام هریک از این مراحل مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت تا درنهایت به شناسایی شایستگیهاي
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نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی نائل شد.

يافتههاي پژوهش
براي پاسخ به سؤال پژوهش ،دادههاي اطالعاتی گردآوري و تحلیل شد .دادههایی كه از
مآخذ اطالعاتی (مصاحبه ،بررسی اسناد ،مدارک و )...بهدست میآید ،براساس قواعد كدگـذاري
در قالب جداولی قرار میگیرند .در این جدولها همانند جدول ( )2كه نمونهاي از تعداد انبوه
جدولهاست ،ابتدا نكات كلیدي دادهها استخراج و براي هر نكته یک كد معین میشود .سپس با
مقایسه كدها ،مواردي كه به یک جنبه مشترک پدیده موردبررسی اشارهدارند عنوان یک
«مفهوم» را بهخود می گیرند .چند مفهوم یک طبقه (مقوله)و روابط چند طبقه در قالب یک مدل
مفهومی متجلی میشوند .براي تحكیمبخشیدن به مدل ،تفاوتها و شباهتهاي آن با پژوهشهاي
دیگر در قالب بررسی ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد و درصورتیكه پژوهشهاي
متعدد اجراي آن مدل را تأیید كنند ،از استحكام بیشتري برخوردار است .باتوجهبه انبوه جدولها
در این بخش صرفاً به بیان تعداد كدهاي استخراجی پرداخته میشود .برایناساس ،بالغ بر  315كد
یا مفهوم اولیه از مصاحبهها استخراج شد .در مرحله بعد ،كدهاي اولیه (بهدلیل تعداد فراوان آنها)
به كدهاي ثانویه تبدیل میشوند .ستون سمت راست ،كدهاي ثانویه است كه بهجهت محدودیت
فضا مطابق جدول  3صرفاً به بیان یک طبقه اكتفا میشود .برايمثال« ،تدوین شایستگیهاي
تخصصی براي مشاغل» خود نماینده چند كد اولیه است .چند كد ثانویه ،تبدیل به یک مفهوم
میشود ،براينمونه ،لزوم اهمیت سازمانهاي قانونگذار به جذب منابع انسانی شایسته ،جذب
منابع انسانی ماهر ،ارتقا براساس شایستگی ،تمایل افراد به جذب در سازمانهاي شایستهساالر ،لزوم
بهكارگیري افراد شایسته خارج از سازمان و ...به شكلگیري مفهومی به نام «تدوین شایستگیها
براي نظام تأمین و تعدیل» منجرمیشود .جذب منابع انسانی متخصص و ماهر ،شناسایی و
بهكارگیري افراد شایسته خارج از سازمان ،نگهداشت منابع انسانی شایسته ،ارتقاي مبتنیبر
شایستگی در مشاغل تخصصی به شكلگیري طبقه فرعی به نام «شایستهمحوري در مدیریت منابع
انسانی» شده است.

77

مدل نظام تأمین و تعديل منابع انساني (کنکاشي در قانون مديريت خدمات کشوري)

جدول  .2مفاهیم استخراجي از مصاحبهها
متن مصاحبه (نکات کلیدي)

کد اولیه

منابع انسانی ،سرمایههاي تجدیدناپذیر سازمان هستند.

اهمیت منابع انسانی در سازمان

یكی از ویژگیهاي منابع انسانی شایسته احساس تعلق به جامعه است.

اهمیت تابعیت ایرانی

اگر قانونگریزي حكمفرما شود ،ساختار ،فاقد معنا خواهد بود.

التزام به قانون

نظام حكومتی و سازمانهاي فعال در آن به پشتوانه قانونی اساسی فعالیت میكنند.

پذیرش قانون اساسی

اجراي صحیح روش پندلتون از راهكارهاي مهم جذب منابع انسانی است.

لزوم برگزاري آزمون استخدامی

اغلب كاركنان فقط براي ارزشیابی ،دوره میبینند.

گذراندن دورهها تنها براي ارزشیابی

آموزش باید ركن اساسی سازمانهاي بهرهور باشد.

توجه به آموزش در سازمانهاي دولتی

روحیه خدمت به مردم در میان كاركنان سازمانهاي دولتی از واجبات است.

احراز شایستگیها براي استخدام

در سازمانهاي دولتی جایگزین ضوابط با روابط نارضایتی عمومی را سبب میشود.

ایجاد بستر براي شكستن قوانین

نظام تاراج یا همان Spoil Systemدر نهادهاي دولتی برقرار است.

كمتوجهی به شایستگیها

وجود فرهنگ چاپلوسی و زیرآبزنی آفت است.

وجود سامانه بیمار در سازمان

با تغییر ریاست جمهوري ،حتی با افراد متعهد و شایسته (نظام قبلی) برخورد میشود.

كمتوجهی به شایستهساالري

افراد پس از پایان انتخابات منتظرند كه هر لحظه به آنان بگویند كه فردا در پست خود
نیستید.

بیثباتی در خطمشی و قوانین

با ایجاد بانک اطالعاتی ،سرمایههاي انسانی شناسایی میشوند.

شناسایی سرمایههاي انسانی

با وجود بانک اطالعاتی میتوان جانشینپروري را در سازمان رواج داد.

توجه به جانشینپروري

ارتقاي مدیران را نیز میتوان منوط به طیكردن آن آموزشهاي هدفمند نمود.

ارتقاي براساس آموزش

براي برخی پُستهاي سیاسی میتوان ارتقاي از بیرون را انجام داد

ارتقاي از بیرون در مشاغل سیاسی

مدیریت استعداد در سازمان به بهبود نظام ارتقا كمک میكند.

لزوم مدیریت استعداد در سازمان

عدم اطالع كاركنان از كارراهه شغلی خود در سازمان نیز یكی از معایب سازمانی
است.

كماطالعی كاركنان از كارراهه شغلی

در نظام ارتقاي كاركنان بهوضوح میتوان پدیده تبعیض را مشاهده نمود.

تبعیض در نظام ارتقا

قوانین داراي ثبات نیست و در اغلب موارد اعمال نظرهایی صورت میگیرد.

ثبات نسبی قوانین و اعمال نظر افراد بانفوذ

زمانی كه سامانهبیمار باشد ،كارمند هم مریض است.

بازتاب سامانه بیمار در كاركنان

یعنی افراد هر كاري (حتی غلط) كه بگویند را انجام دهند.

مطیعبودن بهمنظور رشد سازمانی

یكی دیگر از مصائب سازمانی عدم باور به مباحث منابع انسانی است.

ضعف باور به مباحث منابع انسانی توسط مدیریت

ضروري است بین نظام جذب ،ارتقا و نگهداشت منابع انسانی همراستایی افقی باشد.

همراستایی افقی نظام مدیریت منابع انسانی

76

فصلنامۀ پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال دهم ،شماره( 2شماره پیاپي  ،)22تابستان 9217

جدول  .2نتايج کدگذاري باز
مفهوم

کدثانويه
اهمیت منابع انسانی در سازمان ،اهمیت منابع انسانی دانشمحور ،لزوم
اهمیت سازمانهاي قانونگذار به جذب منابع انسانی شایسته ،جذب منابع
انسانی ماهر ،حضور فرد متخصص در جایگاه ،توجه به آزمونهاي
تخصصی و مصاحبه ،احراز شایستگیها براي استخدام ،ارتقاي براساس
شایستگی ،شناسایی افراد حائز شرایط ،توجه به الزامات ارتقاي كاركنان،
تخصص و ارتقاي كاركنان ،لزوم بهكارگیري افراد شایسته خارج از
سازمان ،تمایل افراد به جذب در سازمانهاي شایستهساالر ،تدوین
شایستگیهاي تخصصی براي مشاغل ،توجه به خطاي ادراكی در جذب،
نقش منابع انسانی در اجراي برنامهها ،معیارهاي مناسب براي نظام جذب،
داشتن انرژي كافی براي انجام كار ،دارابودن افق دید وسیع براي انجام كار

طبقهبندي فرعي

جذب منابع انسانی تخصص و
ماهر ،تدوین شایستگیها براي
نظام تأمین و تعدیل ،ارتقاي
مبتنیبر شایستگی در مشاغل
تخصصی،

شناسایی

و

بهكارگیري افراد شایسته خارج

شایستهمحوري در
مدیریت منابع انسانی

از سازمان ،نگهداشت منابع
انسانی شایسته ،معیارهاي مناسب
براي جذب

پس از تعیین  31طبقه فرعی ،مرحله ساخت طبقههاي اصلی نظریه است كه در جدول شماره
 5ارائه شده است.
جدول  .4شکلدهي طبقههاي اصلي
طبقههاي اصلي

طبقههاي فرعي

برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي ادراكی

اجراي تفسیري قوانین ،نادیدهانگاري مسیر شغلی كاركنان ،جابهجایی ارزشها

برنامهریزي منابع انسانی در سازمان

بازنگري در قوانین استخدامی ،عدالتمحوري ،آموزشمحوري

طراحی نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی متمایز

سازوكار مناسب ،انتظارات سازمانی

نظام ارزشیابی معیوب

ارزیابی عملكرد نامطلوب ،عدم تناسب شغل و شاغل

رابطهگرایی

سیاسیكاري ،خویشاوندساالري و رفیقنوازي ،انتصاب از بیرون

ویژگیهاي سازمانی

ساختار معیوب حاكم ،فقدان نظام جذب شایسته ،عدم توانمندسازي كاركنان،
فقدان تشكل صنفی كاركنان ،بیعدالتی سازمانی ،ترس از نوآوري
شایستگی فنی ،مهارت ارتباطی ،شایستگی عمومی ،شایستگی اعتقادي،

ویژگیهاي فردي

شایستگی انسانی ،شایستگی نوآورانه ،شایستگی اخالقی ،شایستگی ادراكی،
شایستگی شخصیتی ،شایستگی فرهنگی ،شایستگی انضباطی ،شایستگی سیاسی

تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته

شایستهمحوري در مدیریت منابع انسانی ،جانشینپروري ،انگیزش سازمانی،
نظمبخشی به نظام ارتقا ،تعدیل در پرتو شایستگی
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درواقع ،در این مرحله ،ابعاد پارادایم كدگذاري شكل میگیرد كه شامل  1دسته شرایط
عِلّی ،مقوله اصلی ،راهبردها ،عوامل مداخلهگر ،عوامل زمینهاي و پیامد(ها) میباشد .برایناساس،
باتوجهبه طبقهبنديهاي فرعی 8 ،طبقه اصلی تحت عناوین «برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي
ادراكی»« ،برنامهریزي منابع انسانی در سازمانها»« ،طراحی نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی
متمایز»« ،نظام ارزشیابی معیوب»« ،رابطهگرایی»« ،ویژگیهاي سازمانی»« ،ویژگیهاي فردي» و
«تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته» شكل گرفت كه در قالب ابعاد رویكرد دادهبنیاد تعریف شد.
كدگذاري محوري ،مرحله دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازي دادهبنیاد است .هدف از این مرحله
برقراري ارتباط بین طبقههاي احصاشده (در مرحله كدگذاري باز) است .این كار براساس مدل
پارادایم انجام میشود و به نظریهپرداز كمک میكند تا فرایند ساخت نظریه را بهسهولت انجام
دهد .بااینتوضیح ،همانگونهكه ستون سمت راست جدول ( )5نشان داده است ،برداشتهاي
ناصحیح و خطاهاي ادراكی ،برنامهریزي براي بالندگی منابع انسانی در سازمان ،طراحی نظام تأمین
و تعدیل منابع انسانی متمایز ،نظام ارزشیابی معیوب ،رابطهگرایی ،ویژگیهاي سازمانی،
ویژگیهاي فردي و تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته بهعنوان كدهاي محوري انتخاب شدند .در
مرحله كدگذاري انتخابی ،مقوله اصلی و محوري بهطور روشمند انتخاب و با ارتباطدادن آن با
سایر مقولهها نظریه ،تدوین میشود كه شرحی انتزاعی براي فرایند مطالعهشده در پژوهش ارائه
میدهد (عباسپور و همكاران .)991 :9317 ،بااینتشریح ،همانگونهكه در جدول شماره ( )7نشان
داده شده است ،برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي ادراكی در قالب شرایط عِلّی ،برنامهریزي منابع
انسانی در سازمان در قالب مقـوله اصلی ،طـراحی نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی متمایـز در قالب
راهبردهـا ،نظام ارزشیـابی معیـوب و رابطهگرایی در قالب عوامل مداخلهگر ،ویژگیهاي سازمانی
و ویژگیهاي فردي در قالب عوامل زمینهاي ،تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته در قالب
پیامد(ها) گنجانیده شد .براساس روابط بهدستآمده ،مفاهیم حاصله بهصورت یک مدل در قالب
مدل نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته در قانون مدیریت خدمات كشوري (شكل )9
منعكس شد.
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جدول  .5کدگذاري انتخابي انجامشده
کدگذاري انتخابي

کدگذاري محوري

شرایط عِلّی

برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي ادراكی

مقولهمحوري

برنامهریزي منابع انسانیدر سازمان

راهبردها

طراحی نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی متمایز

عوامل مداخلهگر

نظام ارزشیابی معیوب ـ رابطهگرایی

عوامل زمینهاي

ویژگیهاي سازمانی ـ ویژگیهاي فردي

پیامد

تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته
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شرايط علّي
برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي ادراکي
 اجراي تفسیري قوانین
 نادیدهانگاري مسیر شغلی كاركنان
 جابهجایی ارزشها

مقوله محوري
برنامهريزي منابع انساني در سازمان
 بازنگري در قوانین استخدامی

عوامل زمینهاي
ويژگيهاي سازماني

 عدالتمحوري

ساختار معیوب حاكم ،فقدان

 آموزشمحوري

نظام جذب شایسته ،عدم
توانمندسازي كاركنان ،فقدان

عوامل مداخلهگر

تشكل صنفی كاركنان ،بیعدالتی
سازمانی ،ترس از نوآوري
ويژگيهاي فردي
شایستگی فنی ،مهارت ارتباطی،
شایستگی عمومی ،شایستگی
اعتقادي ،شایستگی انسانی،

راهبردها
طراحي نظام تأمین و تعديل منابع
انساني متمايز

 سازوكار مناسب
 انتظارات سازمانی

 نظام ارزشیابی معیوب
 ارزیابی عملكرد نامطلوب
 عدم تناسب شغل و شاغل
 رابطهگرایی
 سیاسی كاري
 خویشاوندساالري و رفیقنوازي
 انتصاب از بیرون

شایستگی نوآورانه ،شایستگی
اخالقی ،شایستگی ادراكی،
شایستگی شخصیتی ،شایستگی

پیامد

فرهنگی ،شایستگی انضباطی،

تأمین و تعديل منابع انساني شايسته

شایستگی سیاسی

 شایستهمحوري در مدیریت منابع انسانی
 جانشینپروري
 انگیزش سازمانی
 نظمبخشی به نظام ارتقا
 تعدیل در پرتو شایستگی

شکل  .9مدل مشروح نظام تأمین و تعديل منابع انساني شايسته
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نتیجهگیري و پیشنهادها
با دستهبندي مصاحبههاي انجامشده و تهیه كدهاي مفهومی ،ابتدا  315كد اولیه از متن
مصاحبهها استخراج و پس از آن  277كد ثانویه با تركیب كدهاي اولیه بهدست آمد و از میان
كدهاي اولیه نیز  929مفهوم و درنهایت  31طبقه فرعی حاصل شد .پس از تعیین  31طبقه فرعی،
مرحله ساخت طبقههاي اصلی نظریه شروع شد .درواقع ،در این مرحله ،ابعاد پارادایم كدگذاري
شكل گرفت كه شامل  1دسته شرایط عِلّی ،مقوله اصلی ،راهبردها ،عوامل مداخلهگر ،عوامل
زمینهاي و پیامدهاست ..برایناساس ،باتوجهبه طبقهبنديهاي فرعی 8 ،طبقه اصلی تحت عناوین
«برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي ادراكی»« ،برنامهریزي براي بالندگی منابع انسانی در سازمانها»،
«طراحی نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی متمایز»« ،نظام ارزشیابی معیوب»« ،رابطهگرایی»،
«ویژگیهاي سازمانی»« ،ویژگیهاي فردي» و «تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته» شكل گرفت.
در مرحله كدگذاري انتخابی ،مقوله اصلی و محوري بهطور روشمند انتخاب و با ارتباطدادن آن
با سایر مقولهها ،نظریه ،تدوین میشود .برایناساس ،برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي ادراكی در
قالب شرایط عِلّی ،برنامهریزي براي بالندگی منابع انسانی در سازمان در قالب مقوله اصلی ،طراحی
نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی متمایز در قالب راهبردها ،نظام ارزشیابی معیوب و رابطهگرایی در
قالب عوامل مداخلهگر ،ویژگیهاي سازمانی و ویژگیهاي فردي در قالب عوامل زمینهاي ،تأمین
و تعدیل منابع انسانی شایسته در قالب پیامد (ها) گنجانیده شد .براساس روابط بهدستآمده ،مدلی
در قالب مدل نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی شایسته در قانون مدیریت خدمات كشوري حاصل
شد .درنهایت نیز پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میشود:
 .9بهمنظور جلوگیري از برداشتهاي ناصحیح و خطاهاي ادراكی در بحث نظام تأمین و
تعدیل منابع انسانی باید به مواردي همچون اجراي تفسیري قوانین ،نادیدهانگاري مسیر شغلی
كاركنان و جابهجایی ارزشها عنایت ویژهاي صورت گیرد .قوانین نباید محملی را براي
قانونگریزي باز گذارد تا به كمک آن بتوان عدم شایستهساالري را بهعنوان شایستهساالري به
عموم معرفی كرد.
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 .2ازجمله مواردي كه میتواند سهم غیرقابلانكاري در بالندگی سازمانی و بهویژه منابع
انسانی داشته باشد ،بازنگري در قوانین استخدامی است .بازنگري در قوانین استخدامی بدان جهت
است كه به استناد مصاحبه رئیس دیوان عدالت اداري ،بیشترین شكایات مطرحشده در دیوان
عدالت اداري به پرونده هاي استخدامی اختصاص دارد و قوانین مربوط به این بخش نیازمند اصالح
و بازنگري است .قوانین مختلفی در ارتباط با استخدام نیروها در وزارتخانههاي مختلف داریم و
این قوانین براي متقاضیان استخدام مشكالتی ایجاد كرده است.
 .3بازنگري ،اصالح و مهندسی مجدد روشهاي انجام كار در نظام تأمین و تعدیل منابع
انسانی بهمنظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در جذب و ارتقاي كاركنان شایسته باید به
جِد مورد توجه قرار گیرد.
 .5تداوم خدمت و ارتقاي كاركنان دولت منوط به شایستگی كاركنان است .مقررات
استخدامی كاركنان دولت باید براساس این راهبرد ،اصالح و بازنگري شود.
 .7مركز برنامهریزي ،نوسازي و تحول اداري وزارت كشور (سازمان موردمطالعه) باید ضمن
بازنگري در ساختار سازمانی نسبت به اصالح و متناسبسازي ساختار با مأموریتهاي سازمان و
ایجاد تناسب بین شغل و شاغل به اهداف خود جامۀ عمل بپوشاند.
 .1نظر به اهمیت حیاتی موضوع جانشینپروري و مدیریت استعداد در سازمان پیشنهاد
میشود یک جایگاه ساختاري در سازمان براي پیگیري و اجراي برنامههاي جانشینی ،طراحی
شود.
 .7مدیران سازمانها باید به اهمیت مدیریت استعداد واقف بوده و راهبرد مناسب را براي
ترغیب و نگهداشتن استعدادي كه براي موفقیت سازمان مورد نیاز است ،تدوین نمایند.
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