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چکیده
نزدیک به سه دهه است که بر اهمیت منابع انسانی بهعنوان ارزشمندترین سرمایهها در سطح
سازمانها و موفقیت آنها تأکید می شود و امروزه مدیران منابع انسانی بر این باورند که انتخاب و
انتصاب افراد شایسته متناسب با جایگاه شغلی ،این ارزشمندی را نمایان ساخته است .پژوهش
حاضر با شناسایی عوامل اثرگذار بر الگوی جذب منابع انسانی مبتنیبر شایستگی در شرکتهای
پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل  44قانون اساسی از طریق تحلیل محتوا و مصاحبه با پنل
خبرگان و طبقهبندی آن در  8بُعد اصلی شامل عوامل محیطی مؤثر بر تعیین راهبردها ،متولیان
جذب و تأمین نیروی انسانی ،برنامهریزی منابع انسانی مبتنیبر شایستگیهای شغلی صنعت ،تعیین
معیارهای شایستگی ،تطبیق شایستگیها با مشاغل ،اقدامات جذب نیروی انسانی ،اقدامات تأمین
نیروی انسانی و پیامدهای داخلی و خارجی ،به اولویتبندی این عوامل توسط مسئولین و مدیران
منابع انسانی شرکتهای هولدینگ خلیج فارس از روش تاپسیس فازی میپردازد .نتایج
اولویتبندی نشان داد که تعیین تعداد مناسب افراد ،دانش فنی ،گروهگرایی ،ارزیابی
شایستگیهای حرفهای ،خواستههای حقوقی ،پیادهسازی فرایند استخدام ،توانمندسازی کارکنان و
عدالت محوری در جذب نیروی انسانی و عامل رقابت در هریک از ابعاد مؤثر بر الگو ،دارای
باالترین اولویت بوده است.
كلیدواژهها :جذب و تأمین نیروی انسانی؛ شایستگی؛ تاپسیس فازی
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مقدمه
سازمان فقط هنگامی میتواند به موفقیت و اهداف راهبردی خود برسد که افرادی را جذب
کرده باشد که از توانایی و عالقه برای ایفای رسالت خویش برخوردار باشند .بنابراین ،فرایند
جذب و تأمین ،نقش مهمی در تسهیل موفقیت سازمان دارد (عباسپور .)11 :1313 ،در سالهای
اخیر تأثیر راهبردی و بالقوه فرایند جذب و تأمین افراد به نحو فزایندهای مورد توجه قرار گرفته
است؛ زیرا سرمایۀ انسانی بهمثابه منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار درحال جایگزینی با اشکال دیگر
سرمایه است (پراهالد و همل .)1111 ،1چنانچه سازمانی از مزیت رقابتی جذب و تأمین منابع
انسانی اثربخش و واجدصالحیت برخوردار باشد و از استاندارد مشخصی تبعیت نماید ،تالش
میکند عالوهبر مطالعۀ ماهیت و ویژگیهای موردنیاز هر شغل به گردآوری و گزارش اطالعات
کافی در مورد آنها بپردازد و به رفع نارسائیها و کاستیهایی که در کیفیت زندگی کاری
کارکنان بهوجود میآید ،توجه کند .همچنین این رویکرد ،برنامهریزی دقیق و عمیقی دربارة نحوة
ورود و خروج منابع انسانی ارائه میدهد و از طریق فرایند کارمندیابی ،شرایط الزم برای ایجاد
بهبود در نحوة ورود کارجویان بالقوه را مهیا ساخته و تدابیر الزم برای انتخاب بهترین کارکنان را
با تفکر و بینش راهبردی فراهم میسازد (عباسپور .)77 :1381 ،سازمانها معموالً مشکل زیادی
در استخدام و نگهداری کارکنان خود دارند .افزایش رقابت جهانی و ادغام شرکتها به این
معناست که سازمانها نمیتوانند یک نظام انتخاب ضعیف برای کارمندان داشته باشند ،زیرا یک
سازما ن موفق باید افراد صحیح را در زمان صحیح قرار داده و افراد را مناسب اهداف ،فرهنگ و
راهبردهای شغلی انتخاب کند .بهعبارتدیگر ،تعیین عوامل انتخاب ،باید با درنظرگرفتن جهت
راهبرد سازمان و فرهنگ آن باشد (گلک و کاهیا .)144 :5111 ،5براساس برنامه چهارم نقشه راه
اصال ح نظام اداری ،مدیریت سرمایه انسانی با چالشهایی روبهروست که انجام این طر ح میتواند
در حل مسائل زیر در سازمانهای امروزی نقش تعیینکنندهای داشته باشد:
1. Prahalad & Hamel
5. Golec & Kahya
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 .1نامناسببودن ترکیب نیروی انسانی ازجهت تخصص و مهارت متناظر با نیازهای دولت؛
 .5استخدام حدود نیم میلیون از کارکنان شرکتهای بخش خصوصی بدون رعایت
شرایط احراز مشاغل ،شایستگی و مغایر با سیاستهای ابالغی؛
 .3نامناسببودن روشها ،جهتگیری و ضوابط گزینشی؛
 .4پایینبودن میزان بهرهوری کارکنان دولت بهدلیل تورم نیروی انسانی غیرمتخصص در
اغلب واحدهای سازمان بدون تناسب با ساختار سازمانی (بهویژه استخدامهای
قراردادی).
براساس بند ج اصل  44قانون اساسی ،دولت موظف است تا  81درصد از سهام بخشهای
دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند .بنابراین ،تعداد  17شرکت پتروشیمی پس از
خصوصی شدن زیر نظر هولدینگ خلیج فارس به فعالیت پرداختند .دغدغه بخش منابع انسانی
هولدینگ خلیج فارس و محقق این طر ح ،حل مسائل منابع انسانی در شرکتهای مذکور از طریق
شناسایی عوامل مؤثر در الگوی جذب و تأمین نیروی انسانی مبتنیبر شایستگی است که از اهداف
کالن هلدینگ خلیج فارس بهشمار میآید .در طی جلسات و مذاکرههای صورتگرفته پیرامون
موضوع پژوهش ،مشخص شد که نظام مدون و مشخصی برای جذب نیروی انسانی در این
شرکتها وجود ندارد و با وجود خصوصیشدن ،هنوز از الگوی سنتی جذب در سازمانهای
دولتی استفاده میکنند .بدین منظور در این پژوهش پس از بررسی مدلهای موجود در جذب
نیروی انسانی ،به شناسایی عوامل اثرگذار در الگوی پیشنهادی جذب و تأمین نیروی انسانی
مبتنیبر شایستگی در شرکتهای پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل  44قانون اساسی پرداخته و
این عوامل را از دیدگاه فعاالن در زمینه منابع انسانی شرکتهای خصوصی ،اولویتبندی میکند.

تعاریف
جذب و تأمین نیروی انسانی
جذب و تأمین ،شامل اقدامات و فعالیتهای انجامشده توسط یک سازمان بهمنظور شناسایی
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و جذب افرادی در سازمان میشود که دارای توانایی کمک به سازمان برای تحقق اهداف
راهبردی آن باشند .بهطورخاص ،چنین فعالیتهایی باید جمعی از نامزدهای مطلوب را ایجاد
کرده؛ عالقه آنها و جاذبه به سازمان را بهعنوان یک کارفرما باال ببرد و احتمال اینکه آنها یک
پیشنهاد کاری را بپذیریند را افزایش دهد (رینز و باربر .)1111 ،1جذب و تأمین نیروی انسانی،
فرایند یافتن و درگیرشدن افراد در سازمان موردنظر است .انتخاب که بخشی از روند جذب و
تأمین نیروی انسانی در رابطه با تصمیمگیری در مورد متقاضیان و داوطلبانی است که باید در
شغل موردنظر منصوب شوند .این فرایند دارای  4مرحله است :تعریف نیاز ،برنامهریزی استخدام،
جذب متقاضیان و انتخاب متقاضیان (آرمسترانگ.)557 :5114 ،5
شایستگی
شایستگی بهعنوان "شاخصهای ضمنی از فرد که بهطور اتفاقی با اجرای مؤثر و یا برتر معیار
موردنظر در یک شغل یا موقعیت مرتبط است" نیز دیده شده است .امروزه مفاهیم شایستگیهای
شغلی ،شایستگیهای اصلی ،شایستگیهای سازمانی ،شایستگیهای مدیریتی و شایستگیهای
شخصی در فرهنگ تجاری (شامل جوامع اجرایی تجاری و اداری) درحال تبدیل به بخشی از زبان
تجاریاند .مفهوم شایستگی با گستره روبهرشدی از فعالیتهای مرتبطبا منابع انسانی ،عملکرد
مدیریتی برمبنای شایستگی ،راهکارهای پیشرفت افراد برمبنای شایستگی و راهکارهای پیشرفت
سازمانها برمبنای شایستگی نیز مرتبط است (اسپنسر.)114 :1113، 3

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
در سال  5114دابیوس و راسول 4مدلی برای جذب و استخدام مبتنیبر شایستگی ارائه دادند.
(شکل )1
1. Rynes & Barber
5. Armstrong
3. Spencer
4. Dubois & Rothwell
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شکل  .1مدل  11مرحلهای دابیوس و راسول

در سال  ،5117آلن سکز 1یک مدل چندسطحی از روند جذب و تأمین ارائه میدهد .مدل
شامل سه مرحله از جذب و استخدام است که نشان میدهد شیوههای جذب و استخدام چگونه
در هر مرحله بر پیامدهای متقاضی (یعنی ،واکنش ،ادراکات و نیات) اثر میگذارد ،این مدل
همچنین ارتباط بین پیامدهای جذب و پیامدها در سطح فردی و ارتباط بین پیامدها در سطح فردی
و سازمانی را نشان میدهد.
در سال  5111الگولی و واهبا 5در مقالهای با عنوان "ارائه یک مدل مبتنیبر شایستگی برای
استخدام و جذب مدیران در شرکتهای داروسازی چندملیتی مصر" اظهار داشتند که هنگام
جذب متقاضیان جدید ،سازمانها باید تأکید بیشتری بر بررسی معیارهای شایستگی مرکزی
1. Alen Saks
5. El-Goully and Wahba
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متقاضیان داشته باشند.
در سال  5117آدام گُلک 1و اسرا کاهایا 5در مقاله خود با عنوان «مدلی فازی برای انتخاب و
ارزیابی کارکنان مبتنیبر شایستگی» یک نظام ارزیابی و انتخاب کارمند ارائه کردند که مراحل
آن به شر ح ذیل است:
مرحله اول :سلسلهمراتب ارزیابی و انتخاب :شامل فرایندهای .1 :مشخصکردن تمام اهداف
راهبردی سازمان .5 ،مشخصکردن عوامل شایستگی برای انتخاب و ارزیابی .3 ،تعیین مقیاس و
وزن هر عامل .4 ،تعیین نمودار سلسلهمراتبی ارزیابی و انتخاب .7 ،صحت نمودار سلسلهمراتبی
تعیین و ارزیابی کارمندان.
مرحله دوم :الگوریتم ابتکاری :شامل فرایندهای .1 :ارائه ارزش شاخصهای هر عامل.5 ،
تعیین اهمیت شاخصها .3 ،ارزیابی شایستگی کارمندان .4 ،انتخاب کارمند.
اصیلی و هندی در سال  1381در مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی فرایند جذب و ارائه
مدلی مناسب برای سازمانهای دانشی» مدلی مطلوب برای برنامهریزی جذب نیروی انسانی در
پژوهشگاه صنعت نفت ارائه کردهاند .در این مدل  7مرحله کارمندیابی ،تهیه فهرست اولیه،
ارزشیابی متقاضیان ،تصمیمگیری انتخاب و معرفی به سازمان درنظر گرفته شده است.
کومار 3در سال  5114در تحقیقی با عنوان "مدیریت منابع انسانی مبتنیبر شایستگی در
شرکتهای خدمات عمرانی در هند" مدلی سه مرحلهای برای جذب و تأمین نیروی انسانی
مبتنیبر شایستگی ارائه داده است .او در تحقیق خود چنین اظهار میکند که روشهای ارزیابی
مختلفی میتوان برای جذب و تأمین نیروی انسانی مبتنیبر شایستگی بهکار گرفت که از نظر اعتبار
پیشبینی بهطور گستردهای متفاوت هستند .روشهای مصاحبه شامل بحث ،مستندات ،مصاحبه
مبتنیبر شایستگی و مراکز ارزیابی و پرسشنامه شایستگی است .شایستگی میتواند هم در مرحله
جذب یک نامزد برای یک موقعیت و همچنین برای انتخاب یک نامزد براساس الزامات شغلی
1. AdemGolec
5. EsraKahya
3. Kumar
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استفاده شود .فرضیه اصلی از انتخاب مبتنیبر شایستگی این است که فاصله بین نیاز کار خاص و
شایستگی صاحبان مشاغل کم شود و عملکرد باالتر و رضایت آنها را بهدست آورد (کومار،
.)5114
ویربا 1در سال  5117در مقالهای با عنوان «استخدام ،انتخاب و نگهداری توسط شرکتهای
کوچک و متوسط در کامرون» مدلی مفهومی ارائه داد که در آن عوامل مؤثر بر استخدام و
انتخاب و نگهداری کارکنان مطابق شکل  3ارائه شد.

شکل  .1چارچوب مفهومی عوامل تأثیرگذار در استخدام ،انتخاب و نگهداری (ویربا)7117 ،

برای جمعبندی و تلخیص مطالعات صورتگرفته در حوزه موضوع تحقیق ،خالصه
مدلهای جذب و تأمین نیروی انسانی در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  . 1خالصه مدلهای جذب و تأمین نیروی انسانی
سال

محقق

مؤلفههای مؤثر در جذب و تأمین نیروی انسانی

5114

دابیوس و

 .1شناسایی نیازهای منابع انسانی و الزامات شغلی .5 ،تکمیل اسناد شغلی یا پست سازمانی .3 ،شناسایی

1. Wirba
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راسول

منابع استخدامی .4 ،ایجاد مواد استخدامی و پیادهسازی فرایند استخدام .7 ،تعیین معیار انتخاب .1 ،غربال
متقاضیان .7 ،آموزش مصاحبهکنندگان و برگزاری مصاحبه با برترین نامزدها .8 ،تکمیل ارزیابی
شایستگی ،آمادهسازی فهرست انتخابهای توصیهشده و انتخاب نامزد .1 ،تأیید شایستگیهای نامزد
منتخب .11 ،مذاکره درمورد حقوق و مزایا با نامزد موفق و افزایش پیشنهاد استخدامی بعد از پذیرش
پیشنهاد ،در ابتدا توسط سازمان سپس توسط نامزد .11 ،تأیید انتخاب.
 .1مراحل جذب (مرحله کاربردی ،مرحله تعاملی ،مرحله پیشنهاد کار) .5 ،پیامدهای متقاضی (واکنش،
برداشت ،نیت) .3 ،پیامدهای جذب (کمیت و کیفیت متقاضیان) .4 ،پیامدهای فردی (رضایت شغلی،

5117

آلن سکز

5111

الگولی و واهبا

5117

گالک و کاهیا

5111

اصیلی وهندی

5114

کومار

 .1مشخصکردن نیازهای شغلی .5 ،جذب متقاضی .3 ،انتخاب متقاضی.

5117

ویربا

 .1شغل .5 ،محیط خارجی .3 ،جو شرکت .4 ،شخصیت کارمند .7 ،سرپرستی

تعهد و .7 ،)...پیامدهای سازمانی (عملکرد سازمانی و نرخ گردش سازمانی).
 .1استفاده از مراکز ارزشیابی شغل .5 ،توجه به شایستگیهای مرکزی.
 .1مشخصکردن تمام اهداف راهبردی سازمان .5 ،مشخصکردن عوامل شایستگی برای انتخاب و
ارزیابی .3 ،تعیین مقیاس و وزن هر عامل .4 ،تعیین نمودار سلسلهمراتبی ارزیابی و انتخاب .7 ،صحت
نمودار سلسلهمراتبی تعیین و ارزیابی کارمندان.
 .1کارمندیابی .5 ،تهیه فهرست اولیه .3 ،ارزشیابی متقاضیان .4 ،تصمیم گیری انتخاب .7 ،معرفی به
سازمان.

روششناسی تحقیق
1

در این پژوهش باتوجهبه هدف و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی یا آمیخته از
طریق تلفیق روشهای کیفی و کمّی استفاده شده است.
هدف اصلی در این پژوهش  ،شناسایی و الویتبندی عوامل مؤثر بر الگوی جذب و تأمین
نیروی انسانی مبتنیبر شایستگی در شرکتهای پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل  44قانون
اساسی است که که از طریق مراحل زیر محقق شد:
مرحله اول :در این مرحله مبانی نظری و مطالعات و پیشینۀ مرتبطبا موضوع ،بررسی ،تحلیل و
با رویکردی سیستمی تنظیم و تدوین شد.
مرحله دوم :بخش کیفی :هدف اصلی این مرحله از پژوهش ،بررسی و کاوش مفاهیم و
1. Mixed Method

78

اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنیبر نظام شایستگی

مقولههای مرتبطبا جذب و تأمین نیروی انسانی مبتنیبر شایستگی است .بدینمنظور ،از روش
تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه میدهد اصالت و حقیقت
دادهها را بهگونه ذهنی ولی با روش علمی تفسیر کنند .عینیت نتایج به وسیله وجود یک فرایند
کدبندی نظاممند تنظیم میشود .تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمات یا محتوای عینی متون
میرود و تمها یا الگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند بهصورت محتوای آشکار میآزماید
(یانگ ژانک .)5111 ،بنابراین ،در این بخش با کمک کدگذاری باز ،محوری و زمینهای،
مقوالت محتوایی موجود در الگوی جذب و تأمین نیروی انسانی مبتنیبر شایستگی ،شناسایی
میشود.
کدگذاری باز :در کدگذاری باز ،پژوهشگر با بخشبندی اطالعات ،طبقات اطالعاتی
خاصی را درباره پدیده تحتمطالعه بهوجود میآورد .درون هر طبقه چندین خصوصیت یا طبقه
فرعی را مشخص میکند و برای نشاندادن ابعاد آن خصوصیات به گردآوری اطالعات میپردازد
(داناییفرد.)11 :1311 ،
کدگذاری محوری :در کدگذاری محوری پژوهشگر دادهها را به شکل جدید سازماندهی و
دستهبندی میکند و نتیجه را از طریق کدگذاری یا نمودار منطقی (یک مدل دیداری) نمایش
میدهد .یعنی پس از کدگذای باز ،وقتی مجموعهای از طبقات اولیه تشکیل شد ،پژوهشگر یک
طبقه واحد از فهرست کدگذاری باز را بهعنوان پدیده محوری انتخاب میکند (داناییفرد:1311 ،
.)117
کدگذاری انتخابی (گزینشی) :سومین مرحله کدگذاری ،کدگذاری انتخابی است که
کدگذاری محوری را در سطحی انتزاعیتر ادامه میدهد و پیوند هر دستهبندی با سایر گروهها
تشریح میشود .این کدگذاری روشی برای یکپارچهسازی و تعیین مقوله مرکزی است (فلیک،
 .)331 :5111مرحله سوم :بخش کمی :روش تجزیهوتحلیل اطالعات در این پژوهش براساس
مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی 1است .فرایند تحلیل سلسلهمراتبی یکی از معروفترین فنون
1. AHP
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تصمیمگیری چندشاخصه است که توسط توماس اِل ساعتی در دهه  1171ابداع شد ( قدسیپور،
 .)1381این روش هنگامیکه عمل تصمیمگیری با چند گزینه و شاخص تصمیمگیری
روبهروست ،میتواند مفید باشد .شاخصها میتوانند کمی و یا کیفی باشند .اساس این روش بر
مقایسات زوجی نهفته است .یکی از روشهای مرسوم برای انجام این مقایسات توسط تاپسیس
فازی امکانپذیر میباشد .تاپسیس یکی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه است که معیار،
رتبهبندی است .مبنای این روش ،انتخاب گزینهای است که کمترین فاصله را از جواب ایدهآل
مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب ایدهآل نامطلوب دارد .ازطرفدیگر ،ازآنجاکه دادههای
یک فرایند تولید و یا یک سازوکار خدمترسانی ،معموالً پیچیده است و جمعآوری دادههای
صحیح از آنها مشکل میباشد ،بهنظر میرسد برای کار با دادههای غیرقطعی و یا بازهای از دادهها،
باید روشهای ویژهای مورد استفاده قرار گیرد (لی و ریو.)1111 ،1

یافتههای پژوهش
یافتههای بخش كیفی
پس از مرور ادبیات تحقیق و انجام مصاحبههای اکتشافی ،نتایج حاصل از کدگذاری در
جدولهای  5و  3قابل مشاهده است.
جدول  .7نتایج كدگذاری محوری پس از انجام مصاحبه
كدگذاری محوری
حوزه راهبردی
تعیین نیازهای منابع انسانی

كد گذاری باز
 .1چشم انداز .5 ،اهداف کالن .3 ،راهبردهای شرکت .4 ،راهبردهای منابع انسانی
 .1تعیین تعداد مناسبی از افراد .5 ،یافتن و ارزیابی وظایف افراد .3 ،تعیین فناوری موردنیاز افراد

تکمیل اسناد شغلی با پست سازمانی  .1تعیین شر ح شغل صنعت .5 ،تعیین احراز مشاغل صنعت
معیارهای شایستگی حرفهای

 .1دانش فنی .5 ،توانایی حل مسئله .3 ،اخالق حرفهای.4 ،بومیبودن

معیارهای شایستگی رفتاری

 .1تیمگرایی .5 ،مهارت اجتماعی .3 ،روحیه متناسب با شغل .4 ،اعتماد بهنفس

تایید شایستگی متقاضیان
تطابق فرصت شغلی با شرایط
شناسایی منابع استخدامی

 .1ارزیابی حرفهای متقاضیان .5 ،ارزیابی رفتاری متقاضیان
 .1ارزیابی موقعیت سازمانی مشاغل .5 ،ارزیابی مشاغل در محیط کسبوکار
 .1منابع خارجی .5 ،منابع داخلی
1. Li x & Reeves
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مذاکره در مورد حقوق و دستمزد  .1الزامات حقوق و دستمزد .5 ،خواستههای حقوقیمتقاضیان .3 ،خواستههای رفاهی متقاضیان
 .1غربالکردن متقاضیان .5 ،پیادهسازی فرایند استخدام

انتخاب کارکنان

 .1آموزش حین خدمت .5 ،تخصیص سمت

انتصاب کارکنان

 .3اجتماعیکردن

پیامدهای داخل سازمان
پیامدهای خارج سازمان
عوامل محیطی

 .1توانمندسازی کارکنان .5 ،افزایش عملکرد سازمان .3 ،کاهش هزینههای جذب سازمان.4 ،
چابکترشدن سازمان
 .1عدالتمحوری در جذب نیروی انسانی .5 ،بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع
انسانی .3 ،جذب و نگهداری نیروی متخصص در مناطق کمتر توسعهیافته و محروم
 .1رقابت .5 ،بازار کار .3 ،سیاستها و قوانین دولتی .4 ،وضعیت و پیشبینی صنعت
 .1مدیران منابع انسانی .5 ،کارکنان .3 ،ذینفعان بیرونی

متولیان

جدول  .1كدگذاری انتخابی
مولفهها
حوزه راهبردی
عوامل محیطی

ابعاد

موضوع

عوامل محیطی مؤثر در تعیین راهبردها

واحد جذب نیروی انسانی
واحد برنامهریزی نیروی انسانی

متولیان جذب و تأمین نیروی انسانی

تعیین نیازهای منابع انسانی
تکمیل اسناد شغلی با پست سازمانی
معیارهای شایستگی حرفهای
معیارهای شایستگی رفتاری
تأیید شایستگی متقاضیان
تطابق فرصت شغلی با شرایط
شناسایی منابع استخدامی
مذاکره در مورد حقوق و دستمزد
انتخاب
انتصاب

برنامه ریزی منابع انسانی مبتنیبر شایستگیهای صنعت
تعیین معیارهای شایستگی
تطبیق شایستگیها با مشاغل
اقدامات جذب نیروی انسانی
اقدامات تأمین نیروی انسانی

پیامدهای داخل سازمان

پیامدها

پیامدهای خارج سازمان
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براساس نتایج حاصل از تحلیل محتوا ،الگوی جذب و تأمین نیروی انسانی مبتنیبر شایستگی
در شرکتهای پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل  44قانون اساسی مطابق شکل  3ارائه میشود:

شکل .1الگوی پیشنهادی جذب و تأمین نیروی انسانی مبتنیبر شایستگی در شركتهای پتروشیمی
تحت پوشش بند ج اصل  44قانون اساسی

یافتههای بخش كمی
در این بخش برای اولویتبندی مؤلفههای شناساییشده ،پرسشنامه خبرگان مبتنیبر تاپسیس

1

فازی تهیه شده است که یک پرسشنامه آماری نیست ،بلکه ماتریس ریاضی است و معنای
پرسشنامه آماری را ندارد .بنابراین ،چون پرسشنامه نیست روایی و پایایی برای ماتریس مقایسه
زوجی معنایی ندارد .برای سنجش منطقیبودن مقایسات زوجی فقط از نرخ سازگاری استفاده
میشود .اگر نرخ سازگاری کمتر از  1/1باشد؛ یعنی مقایسات منطقی و درست انجام شده است.
1. Topsis
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این پرسشنامه توسط  47نفر از مسئولین فعال در فرایندهای منابع انسانی شرکتهای هلدینگ خلیج
فارس تکمیل شد و بدینترتیب فرضیههای زیر مورد آزمون قرار گرفت .باتوجهبه مشابه بودن
روند آزمون فرضیهها ،یکی از فرضیهها بهطورکامل شر ح داده میشود و در مابقی فرضیهها به
نتایج ،بسنده میشود که در جدول شماره  1قابل مشاهده است.
ـ اولویتبندی مؤلفههای برنامهریزی نیروی انسانی
فرضیه :تعیین میزان اهمیت هریک از گزینههای خبرگان برای مشخصکردن اولویتهای
برنامهریزی نیروی انسانی:
تعیین تعداد مناسبی از افراد ()A1
یافتن و ارزیابی وظایف و سمت افراد ()A5
تعیین فناوری موردنیاز افراد()A3
تعیین شر ح شغل صنعت پتروشیمی()A4
تعیین احراز مشاغل صنعت پتروشیمی ()A7
بهطور خالصه الگوریتم تاپسیس فازی بهصورت زیر بیان میشود:
گام  :1تشکیل یک تیم تصمیمگیری و سپس تعیین گزینهها و معیارهای ارزیابی آنها.
گام  :5تعیین اهمیت معیارها توسط هر تصمیمگیرنده با استفاده از متغیرهای گفتاری
ازپیشتعیینشده .گامهای  1و  5با تشکیل پرسشنامه و جمع آوری اطالعات انجام شد.
گام  :3تعیین نرخهای گزینهها باتوجهبه هر معیار با استفاده از متغیرهای گفتاری ازپیش
تعیینشده.
گام  :4تشکیل ماتریس تصمیمگیری فازی.
محاسبۀ وزن در  AHPدر دو قسمت جداگانه مورد بحث قرار میگیرد :وزن نسبی و وزن
مطلق (نهایی) .وزن نسبی از ماتریس مقایسۀ زوجی بهدست میآید ،درحالیکه وزن مطلق ،رتبۀ
نهایی هر گزینه است که از تلفیق وزنهای نسبی محاسبه میشود .یکی از راههای محاسبۀ وزن
نسبی در ماتریسهای ناسازگار ،استفاده از روشهای تقریبی است .از جملۀ این روشها میتوان
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به روش میانگین هندسی اشاره کرد .هدف این بخش ،بسط و توسعۀ این روش برای محاسبۀ
وزن نسبی عناصر فازی ماتریسهای مقایسات زوجی است .مراحل بهکارگیری این روش برای
استفاده از اعداد فازی مثلثی یا ذوزنقهای بهصورت زیر است:
ـ دادههای ماتریس مقایسۀ زوجی بهصورت اعداد فازی مثلثی (یا ذوزنقهای) بهدست
میآید؛
ـ دادههای فازی هر ستون بهصورت بهنجار (نرمال) در میآید؛
ـ میانگین هندسی دادههای نرمالشده محاسبه میشود تا وزن نسبی عناصر بهصورت فازی
بهدست آید.
حال ارزیابیهای بهدستآمده در گامهای دوم و سوم را به اعداد فازی ذوزنقهای متناسب
با آن تبدیل نموده تا ماتریس تصمیمگیری فازی و اعداد فازی وزنهای گزینهها بهدست آیدکه
نتایج در جدول  3نشان داده شده است:
جدول  .1محاسبه میانگین هندسی و وزنهای فازی نظرات خبرگان در اولویتهای برنامهریزی
نیروی انسانی
وزن فازی معیارها

میانگین هندسی فازی سطرها

1/171

گزینهها

w
1/484

1/375

4/141

r
3/131

3/115

تعیین تعداد مناسبی از افراد

1/377

1/577

1/111

5/388

5/111

1/735

یافتن و ارزیابی وظایف و سمت افراد

1/118

1/141

1/113

1/574

1/111

1/811

تعیین فناوری موردنیاز افراد

1/188

1/115

1/147

1/715

1/471

1/311

تعیین شر ح شغل صنعت پتروشیمی

1/171

1/137

1/151

1/351

1/515

1/511

تعیین احراز مشاغل صنعت پتروشیمی

گام  :7محاسبه وزن قطعی عناصر
جدول  .4محاسبه اوزان قطعی نظرات خبرگان
وزن قطعی معیارها

وزن فازی معیارها

میانگین هندسی فازی سطرها

BNP

w

r

گزینهها

1/417

1/171

1/484

1/375

4/141

3/131

3/115

تعیین تعداد مناسبی از افراد

1/584

1/377

1/577

1/111

5/388

5/111

1/735

یافتن و ارزیابی وظایف و سمت افراد
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1/147

1/118

1/141

1/113

1/574

1/111

1/811

تعیین فناوری مورد نیاز افراد

1/117

1/188

1/115

1/147

1/715

1/471

1/311

تعیین شر ح شغل صنعت پتروشیمی

1/137

1/171

1/137

1/151

1/351

1/515

1/511

تعیین احراز مشاغل صنعت پتروشیمی

گام  :1تشکیل ماتریس تصمیمگیری فازی نرمالشده.
جدول .5ماتریس نرمالشده
تعیین احراز مشاغل تعیین شرح شغل

تعیین فناوری

صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی

موردنیاز افراد

یافتن و ارزیابی

تعیین تعداد

وظایف و سمت افراد مناسبی از افراد

1/584

1/331

1/1435

1/177

1/745

1/571

1/551

1/1475

1/111

1/111

1/511

1/371

1/111

1/141

1/111

1/115

1/173

1/1135

1/148

1/187

1/147

1/113

1/151

1/134

1/187

تعیین تعداد مناسبی از
افراد
یافتن و ارزیابی
وظایف و سمت افراد
تعیین فناوری
موردنیاز افراد
تعیین شر ح شغل
صنعت پتروشیمی
تعیین احراز مشاغل
صنعت پتروشیمی

گام  :7تشکیل ماتریس تصمیمگیری فازی نرمال وزینشده
جدول  .6مشخصكردن وزن ماتریس نرمالشده
تعیین احراز

تعیین شرح

متوسط مشاغل صنعت شغل صنعت

وزن

تعیین فناوری
موردنیاز افراد

پتروشیمی

پتروشیمی

1/475

1/584

1/331

1/1435

1/515

1/571

1/551

1/1475

یافتن و ارزیابی تعیین تعداد
وظایف و سمت

مناسبی از

افراد

افراد

1/177

1/745

1/111

1/111

معیارها
1/117

1/511

1/371

1/111

1/141

1/111

1/171

1/115

1/173

1/1135

1/148

1/187
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پتروشیمی
1/141

1/147

1/113

1/151

1/134

1/187

تعیین احراز مشاغل
صنعت پتروشیمی

گام  :8تشکیل ماتریس غیرفازیشده
جدول  :7ماتریس غیرفازیشده
تعیین احراز

تعیین شرح

مشاغل صنعت

شغل صنعت

تعیین فناوری
موردنیاز افراد

یافتن و ارزیابی

تعیین تعداد

وظایف و سمت

مناسبی از

پتروشیمی

پتروشیمی

افراد

افراد

1/574

1/574

1/174

3/311

1

تعیین تعداد مناسبی از افراد

7/177

4/551

4/111

1

1/518

یافتن و ارزیابی وظایف وسمت افراد

4/741

1/111

1

1/513

1/511

تعیین فناوری موردنیاز افراد

4/548

1

1/141

1/544

1/115

تعیین شر ح شغل صنعت پتروشیمی

1

1/543

1/551

1/171

1/115

تعیین احراز مشاغل صنعت پتروشیمی

55/158

11/174

11/144

7/118

1/845

گام  :1محاسبه ضریب سازگاری.
فرمول محاسبه شاخص سازگاری :شاخص سازگاری بهصورت زیر تعریف میشود:

 nعبارت است از تعداد گزینههای موجود در مسئله.
فرمول محاسبه نسبت سازگاری :نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری برشاخص
تصادفی بهدست میآید.

نسبت سازگاری  1/1یا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان میکند (مهرگان 173 :1383 ،ـ
 .)171شاخص تصادفی از جدول زیر استخراج میشود.
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جدول  .8شاخص تصادفی (مهرگان)171 :1181 ،
N

1

5

3

4

7

1

7

8

1

11

RI

1

1

1/78

1/ 1

1/51

1/51

1/35

1/45

1/47

1/71

باتوجهبه  7معیارهبودن این فرضیه مقدار  RI=1/15را انتخاب میکنیم
1/15117

>>>> CR

1/573181

>>>>> CI

1/117177

n=7, RI=1115

که بنا به مقدار بهدستآمده ( )1/111>1/1سازگاری در مقایسات تأیید میشود.

نمودار  .1اولویتهای برنامهریزی نیروی انسانی

و بهاینترتیب ،اولویتها به شر ح زیر مشخص میشود.
 .1تعیین تعداد مناسبی از افراد؛
 .5یافتن و ارزیابی وظایف و سمت افراد؛
 .3تعیین فناوری موردنیاز افراد؛
 .4تعیین شر ح شغل صنعت پتروشیمی؛
 .7تعیین احراز مشاغل صنعت پتروشیمی.
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جدول  1الویت بندی مولفههای موثر جذب نیروی انسانی
رتبه

رتبه

اولویتبندی مؤلفههای تعیین معیارهای شایستگی حرفهای

اولویتبندی مؤلفههای تعیین معیارهای شایستگی رفتاری

1

دانش فنی

1

تیمگرایی

5

توانایی حل مسئله و خالقیت

5

مهارت اجتماعی

3

اخالق حرفهای

3

روحیه متناسب با شغل

4

بومیبودن

4

اعتماد بهنفس

رتبه

رتبه

اولویتبندی مؤلفههای تطبیق شایستگیها با مشاغل

اولویتبندی مؤلفههای اقدامات جذب نیروی انسانی

1

ارزیابی شایستگی حرفهای

1

خواستههای حقوقی

5

ارزیابی شایستگی رفتاری

5

الزامات حقوق و دستمزد

3

ارزیابی موقعیت سازمانی

3

خواسته های رفاهی

4

ارزیابی مشاغل درمحیط کسبوکار

4

جذب از خارج سازمان

7

جذب از داخل سازمان

رتبه

رتبه

اولویتبندی مؤلفههای اقدامات تأمین نیروی انسانی

اولویتبندی مؤلفههای پیامدهای داخلی الگوی جذب

1

پیادهسازی فرایند استخدام

1

توانمند سازی کارکنان

5

غربالکردن متقاضیان

5

افزایش عملکرد سازمان

3

تخصیص سمت

3

کاهش هزینههای جذب

4

آموزش حین خدمت

7

اجتماعیکردن

4

چابکترشدن سازمان

رتبه

رتبه

اولویتبندی مؤلفههای پیامدهای خارجی الگوی جذب

اولویتبندی مؤلفههای عوامل محیطی مؤثر در تعیین راهبردها

1

عدالتمحوری در جذب نیروی انسانی؛

1

رقابت

5

بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی

5

سیاستها و قوانین دولتی

3

جذب و نگهداری نیروی متخصص در مناطق کمتر توسعهیافته و محروم

3

بازار کار

4

وضعیت و پیشبینی صنعت

جمعبندی و پیشنهادها
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امروزه تمامی تالشهایی که در روند انجام یک کار پژوهشی صورت میگیرد ،درواقع
برای دستیابی به نتایج مطلوب و پیشنهادهایی برای پژوهش است .در این پژوهش با کمک روش
آمیخته اکتشافی ،ابتدا عوامل مؤثر بر الگوی جذب منابع انسانی مبتنیبر نظام شایستگی در
شرکتهای خصوصی ،شناسایی شد و پس از ارائه الگوی پیشنهادی به الویتبندی عوامل
تأثیرگذار در این الگو پرداخته شده است .باتوجهبه ،نتایج بخش کیفی ،پس از مرور ادبیات
تحقیق و انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان صنعت پتروشیمی 47 ،عامل در کدگذاری
باز شناسایی و سپس در  17مؤلفه و  8بُعد طبقهبندی شد و در ادامه  47مؤلفه شناساییشده و در
الگویی نظاممند به پیشنهاد محقق قرار گرفتند و سپس توسط مسئولین فعال حوزه منابع انسانی
هولدینگ خلیج فارس توسط فن تاپسیس فازی ،الویتبندی شد و نتایج بخش کمی نشان داد که
در بُعد عوامل محیطی مؤثر بر تدوین راهبردها ،عامل رقابت در باالترین اولویت قرار میگیرد.
همچنین در بُعد برنامهریزی نیروی انسانی مبتنیبر شایستگیهای شغلی صنعت ،عامل تعیین تعداد
مناسب افراد؛ در تعیین معیارهای شایستگی حرفهای ،عامل دانش فنی؛ در تعیین معیارهای
شایستگی رفتاری ،عامل تیمگرایی؛ در بُعد تطبیق شایستگیها ،عامل ارزیابی شایستگیهای
حرفهای در جذب نیروی انسانی ،عامل خواستههای حقوقی؛ در تأمین نیروی انسانی ،سهولت
پیادهسازی فرایند جذب و در بخش پیامدهای داخلی توانمندسازی کارکنان و در پیامدهای
خارجی ،القای حس عدالتپروری در جذب نیروی انسانی در باالترین اولویت از دیدگاه
مسئولین درگیر و فعال منابع انسانی هولدینگ قرار گرفتند.
با درنظرگرفتن الگوی پیشنهادی تحقیق و نتایج تاپسیس فازی پیشنهاد میشود:
 .1در بخش بررسی شایستگیهای حرفهای طبق اولویتبندی صورتگرفته دانش و
مهارت فنی بیشترین امتیاز را میباید به خود اختصاص دهد .همچنین باتوجهبه خالقیت
محوربودن کسبوکارها؛ توانایی حل مسئله و خالقیت ،دومین معیار بااهمیت و سپس
اخالق حرفهای و بومیبودن باید در سنجش شایستگیهای حرفهای مورد توجه قرار
گیرد .الزم به ذکر است که حین مصاحبههای صورتگرفته ،خبرگان صنعت به این
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مورد اشاره کردند که بسته به سطح سازمانی افراد ،معیارهای شایستگی متفاوت خواهد
بود؛ یعنی در کارکنان سطو ح عملیاتی اولویتبندی معیارها از اول تا چهارم بهترتیب
دانش و مهارت فنی ،بومیبودن ،اخالق حرفهای و توانایی حل مسئله و خالقیت خواهد
بود .همچنین باتوجهبه اولویتبندی شایستگیهای رفتاری و تأکید بر تیمگرایی بهعنوان
اولین مؤلفه شایستگیهای رفتاری ،انتظار میرود تا واحد برنامهریزی منابع انسانی در
تعیین شر ح شغل ،عامل تیمگرایی را لحاظ کند .شغل و اعتمادبهنفس بهترتیب دیگر
معیارهای شایستگی رفتاری است که در سنجش باید در الویت قرار گیرد.
 .5در تطبیق شایستگیها با مشاغل چنین اذعان شده است که ارزیابیهای شایستگی
حرفهای و رفتاری اولویت باالتری دارند ،لذا انتظار میرود که شرکتها برای ارزیابی
شایستگیهای حرفهای آزمونهای تخصصی استاندارد مبتنیبر رشتههای تحصیلی و
همچنین آزمونهای عملکردی که دانش و مهارت فرد را توأماً میسنجد ،طراحی
نمایند و همچنین با آزمونهای روانشناختی متناسب با شرایط فرد ،ارزیابی درستی از
شایستگی رفتاری افراد بهدست آورند.
 .3باتوجه به اولویت اقدامات جذب نیروی انسانی ،انتظار میرود که شرکتهای
پتروشیمی در جذب افراد به انتخاب از افراد داخل سازمان تأکید نداشته باشند و صرف
داشتن سابقه کار در هولدینگ ،دلیلی قطعی برای جذب افراد نباشد ،زیرا در نظام
مبتنیبر شایستگی ،هدف جذب افراد شایسته است و تأکید بر انتخاب از داخل سازمان
میتواند محدودیتهایی برای نظام جذب مبتنیبر شایستگی ایجاد نماید .همچنین
جذب از خارج سازمان به پویایی بیشتر سازمان کمک خواهد کرد .الزامات و قوانین
مصوب در حقوق و دستمزد بهعنوان دومین اولویت اقدامات جذب نشان از این نکته
دارد که برای فرد شایسته رعایت الزامات مصوب حقوق و دستمزد از شرایط الزم
میباشد و خواستههای حقوقی و خواستههای رفاهی که بهترتیب اولویتهای بعدی را
تشکیل میدهند از شروط کافی به حساب میآیند.
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 .4در بررسی عامل اقدامات تأمین منابع انسانی ،پیادهسازی فرایند استخدام به نسبت
غربالکردن متقاضیان ،تخصیص سمت ،آموزش حین خدمت و اجتماعیکردن،
باالترین اولویت را کسب کرد که این امر نشان از این مسئله دارد که فرایندهای اجرای
استخدام ،نظیرگرفتن تأییدیهها و تکمیل فرمها از اقدامات زمانبر است که معموالً در
اجرای سریع و درست این اقدامات ضعف وجود داشته و بیشتر بروکراسیهای اداری
مانع از اثربخشی فعالیت انتخاب میشود .لذا سرعتبخشیدن به این امور در اثربخشی
الگوی جذب ،مؤثر خواهد بود.
 .7در بخش اولویتبندی پیامدهای داخل سازمانی ،توانمندسازی کارکنان و افزایش
عملکرد سازمان اهمیت بیشتری داشته است که نشاندهندة این مطلب است که اگر
فرایند جذب مبتنیبر شایستگی صورت گیرد بهدلیل انتخاب و انتصاب درست کارکنان
در مشاغل موجود ،کارکنان ،بهرهوری باالتری خواهند داشت و در مسیر شغلی،
توانمندتر ظاهر خواهند شد و بهدنبال آن عملکرد سازمان بهبود خواهد یافت.
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