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طراحی مدل توسعهی منابع انسانی بر اساس الزامات و اقتضائات نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران
محمد يزدانشناس ،3مهربان هادی پیکاني ،2آذر قلي زاده

1

چکیده
هدف از اين تحقیق ،طراحي مدل توسعهی منابع انساني بر اساس الزامات و اقتضائات نیروی دريايي ارتش جمهوری
اسالمي ايران بر اساس روش تحلیل داده بنیاد ميباشد .روششناسي اين تحقیق از حیث نتیجه ،جزء تحقیقات کاربردی،
از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافي و از حیث روش اجرای کار بهصورت کیفي ميباشد؛ که از طريق تحلیل تئوری
زمینهای و با انجام مصاحبه ،دادههای الزم جمعآوری گرديد و کدگذاری باز ،انتخابي و محوری انجام گرفت و مدل
پارادايمي تحقیق طراحي شد .جامعهی آماری تحقیق با توجه به اشباع نظری دادهها شامل  31نفر از خبرگان منابع
انساني سازمان نیروی دريايي ارتش ميباشد که با انجام هماهنگيهای الزم ،مصاحبهی نیمهساختاريافته با آنها انجام
گرفت .بهمنظور انتخاب مشارکتکنندگان از روش نمونهگیری نظری استفاده شد .نتايج در بخش کیفي نشان داد ،در
شرايط علي ،توسعهی منابع انساني سه معیار عناصر ساختاری ،فرهنگي و فراسازماني ،در شرايط زمینهای سه معیار
نگرش سازماني به توسعه ،نظام ارزيابي عملکرد ،چالشهای چشمانداز و رسالت سازمان ،در شرايط مداخلهگر معیار
کارکرد قوانین و آيیننامهها و محتوای قوانین و آيیننامهها ،در راهبردها سه معیار راهبردهای ساختاری ،عملیاتي و
فراسازماني و در پیامدها معیار پیامدهای کارکردی سازماني ،ارزش محوری ،ساختاری و فرهنگي وجود دارد.
واژگان كلیدی :توسعهی منابع انسانی ،سازمان نیروی دریایی ارتش ،تحلیل داده بنیاد
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مقدمه

سازمانهای امروزی با افزايش شتاب ،پیچیدگي و غیرقابلپیشبیني بودن تغییر مواجه هستند .بهگونهای که اگر خود را با
شرايط در حال تغییر تطبیق ندهند ،نميتوانند در اين شرايط عملکرد مناسبي داشته باشند و با مشکالت فراواني روبرو
ميشوند .توسعهی منابع انساني ميتواند نقش مهم و قابلتوجهي در تطبیق سازمانها با شرايط در حال تغییر داشته
باشد چرا که سازمانها از مجموعهای از افراد تشکیلشده است که برای رسیدن به اهداف تدوينشده تالش مينمايند.
توسعهی منابع انساني در بیان نحوه مديريت مهارتيهای وظیفهای (کوها و همکاران )2033 ،3و همراستا سازی با
برنامههای استراتژيک سازمانها (کاپالدو و همکاران )2033 ،2و همچنین ،نظم بخشیدن و يکپارچهسازی آنچه اين
سازمانها کسب ميکنند ،نقش بسیار مهمي را ايفا ميکنند (هیمريکس و همکاران .)2032 ،1بهطور جامعتر ،بیان
چگونگي عملکرد سازمانها در محیط پويا باعث شده تا پژوهش در زمینهی توسعهی منابع انساني به يکي از مهمترين
مکتبهايي تبديل شود که به هنگام پژوهش در زمینهی مديريت استراتژيک ميتوان به آن استناد کرد( .هلفات و
همکاران .)2009 ،4در سازمانهای دولتي همچون سازمانهای نظامي به دلیل پیچیدگيهای ساختاری و وجود
ساختارهای الزامآور میزان اهمیت قابلیتها يا توانمندیها ی منابع انساني بسیار حائز اهمیت است و از نظر راهبردی با
بخش خصوصي متفاوت ميباشد ،چرا که در سازمانهای دولتي توسعهی منابع انساني بیشتر تحت تأثیر تصمیمات مهم
مديران و تدوينکنندگان سیاستهای سازمانهای دولتي تغییر مينمايد (بارتو2030 ،0؛ گروه مشاوره امور دولتي
استرالیا2030 ،9؛ بیسنت و همکاران.)2003 ،9
در نیروی دريايي با توجه به مجموعه شرايط حاکم بر فعالیتهای سازمان و الزامات موجود در آن ،کارکنان به
قابلیتهايي برای انجام مؤثر وظايف شغلي نیاز دارند ،در تحقیق حاضر مؤلفههای توسعهی منابع انساني نیروی دريايي از
طريق مصاحبه هدفمند با خبرگان در اين سازمان شناسايي ميشود .ابعاد مربوط به موضوع در اين تحقیق ،شامل
شناسايي موانع توسعهی منابع انساني ،تشخیص راهبردهای توسعهی منابع انساني و تبیین پیامدهای توسعهی منابع
انساني ميباشد  ،البته تمام مراحل تحقیق ،مبتني بر شرايط و اقتضائات نیروی دريايي 8در رابطه با توسعهی منابع انساني
ميباشد.
نگاه به نیروی دريايي در دهههای قبل بهعنوان يک نیروی تجهیزات محور بوده ،همین امر و مجموعه شرايط حاکم در
گذشته مانع توجه شايسته به نیروی انساني گرديده است .در حال حاضر با توجه به نقش استراتژيک منابع انساني در
نیروی دريايي ،پرداختن به توسعه و توانمندی کارکنان امری حیاتي ميباشد چراکه با تغییر و تحوالت رويههای کاری و
ورود فناوری در حوزههای مختلف نظاميگری ،مهارت و قابلیت کارکنان عامل گرهگشا در جهت انطباق با تحوالت و
الزامات محیط کار بهحساب ميآيد .بنابراين ،توسعهی منابع انساني با ارتقاء قابلیتهای تخصصي و علمي ،ايجاد بینشي
راهبردی و افزايش تعهد کارکنان باعث بهبود عملکرد نیروی دريايي ميگردد ،از آنجايي که نیروی دريايي با حفظ
حراست از مرزهای آبي با مسائلي همچون امنیت ملي و اقتدار ملي سروکار دارد توسعهی منابع انساني نیروی دريايي
امری راهبردی در سطح م لي است .مضاف بر اين تغییرات مداوم محتوای مشاغل و مجموعه شرايط سازماني ،توسعه
منابع انساني را به عنوان ابزاری برای کسب مهارتهای مورد نیاز و انطباق مؤثر کارکنان با شرايط جديد اجتنابناپذير
ميسازد؛ بنابراين انجام تحقیق در حوزه توسعه منابع انساني برای برخورد با چالشهای پیش رو امری حیاتي ميباشد.
1 Kotha
2 Capaldo
3 Heimeriks
4 Helfat
5 Barreto
6 Advisory Group on Reform of Australian Government Administration
7 Bessant
8 Naval Force
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با توجه به اشتغال محقق در نیروی دريايي ،مسائل زير را ميتوان بهعنوان مصاديق معضالت منحصربهفرد سازمان در
حوزهی منابع انساني برشمرد؛ نیروی دريايي ارتش ناگزير به ارتقاء از درون ميباشد چرا که در بدنهی مديريتي خود،
بهواسطهی مسائل امنیتي قادر به جذب نیروی کیفي و زبده از بیرون نميباشد .مضاف بر اين ،دانش سازمان نیز به دلیل
فوقالذکر کمتر به بیرون سازمان انتشار پیدا ميکند و فقط افراد سازمان قادر به فراگیری و بهکارگیری دانش و اطالعات
ميباشند .همچنین ،منحصربهفرد بود ن مأموريت نیرو در دفاع از سرحدات آبي ،وجود تهديدات خاص منطقهای در خلیج
فارس ،مسئلهی توسعهی منابع انساني در نیروی دريايي را در کانون توجه محقق قرار داده است .مهمترين جنبههای
مجهول يا مبهم در رابطه با موضوع تحقیق عبارتاند از:
 در سطح توصیفي اطالعات کمي در مورد وظايف منابع انساني در سازمانهای نظامي از جمله نیروی درياييکه سازمان مورد بحث اين تحقیق ميباشد ،وجود دارد .اين محدوديت در حوزهی توسعهی منابع انساني
ملموستر ميباشد.
 فراتر از سطح توصیفي ،در سطح تبییني نیز در زمینهی مدلهای جامعي که متغیرهای مختلف توسعهیمنابع انساني در نیروی دريايي را در تعامل با يکديگر به تفصیل مشخص نمايد ،کمبود وجود دارد.
حوزهی علمي اين مطالعه در حیطهی پژوهش مديريت منابع انساني است ،حیطهی موضوع مورد بررسي ،توسعهی منابع
انساني است که در آن متغیرهای مربوط به موانع توسعه ،راهبردهای توسعه و پیامدهای توسعهی منابع انساني نیروی
دريايي تبیین ميگردد ،در نتیجهی اين تبیین ،مدلي برای سازمان مورد مطالعه ترسیم ميگردد .در اين پژوهش قصد بر
آن است که با روش تحقیق کیفي با اتکای فلسفي به پارادايم پراگماتیسم (عملگرا) در فرآيند تحقیق ،يک مدل مناسب
و کاربردی توسعه منابع انساني برای نیروی دريايي تدوين گردد.
لذا با توجه به توضیحات داده شده ،اين تحقیق به دنبال طراحي مدل توسعهی منابع انساني بر اساس الزامات و اقتضائات
نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران ميباشد.
توسعهی منابع انساني در مورد انسانهای آگاهي است که در نظامهای مولد ايفای نقش ميکنند .هدف توسعهی منابع
انساني تمرکز بر منابعي است که انسانها را در دستيابي به موفقیت ياری ميدهد .اين موفقیت هم در بعد فردی و هم
در بعد سازماني است .دو مقولهی اصلي در توسعهی منابع انساني عبارتاند از -3 :يادگیری فردی و سازماني و -2
عملکرد فردی و سازماني (واتکینز و مارسیک2004 ،3؛ ريونا2009 ،2؛ اسوانسون .)2008 ،1در واقع توسعهی منابع انساني
در يک بیان کلي ،مجموعهی گسترده از تواناييهای يک سازمان شامل تغییرات بیروني ،ايجاد کارآفريني گروهي،
سازگاری با شرايط ناپايدار و بيثبات و ...هستند (کاپالدو و مِسني پتروزالي)2033 ،4؛ بنابراين ،توسعه خلق نميشود ،بلکه
همانند قابلیتهای کنوني در تعامل با منابع سازمان مورد استفاده قرار ميگیرد (زهرا و همکاران2009 ،0؛ ورمیرين و
همکاران .)2039 ،9جستجو در پژوهشهای انجام شده در اين زمینه نشان ميدهد ،توسعهی منابع انساني از کارها و امور
عادی شامل فرآيندهای جمعي مستمر ،هدفمند ،آگاهانه (و يا حتي ناآگاهانه) تشکیل شدهاند( .آبروزيني و همکاران،9
32 :2007؛ روروپ و فلدمن007 :2033 ،8؛ چريوگ و کلیچ برد .)730 :2009 ،7اين کارها و امور عادی از طريق تالش
های آگاهانه و منظم و يا فعالیتهای ناآگاهانه و عادی که توسط دستاندرکاران سازماني در کار روزمرهشان انجام
ميشود ،توسعه مييابند .اين تالشها و فعالیتها يا ميتوانند آشکار و مشخص باشند و يا ميتوانند بهطور غیرمستقیم
1 Watkins and Marsick
2 Ruana
3 Swanson
4 Capaldo & Messeni Petruzzelli
5 Zahra
6 Vermeeren
7 Ambrosini
8 Rerup & Feldman
9 Schreyogg & Kliesch-Eberl
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روشهايي برای حل مسئله باشند (بیکر و همکاران .)3از آن جا که اين يک فرآيند تدريجي و تکاملي است و نقطه ثابتي
ندارد ،در نتیجه توسعهی قابلیتها معموالً به شکل بررسي و آنالیز نحوهی استفاده از منابع سازماني در حین اجرای امور
عادی سازمان است (هِیمريکس و همکاران .)2032 ،2يکي از مهمترين اين منابع ،منابع انساني در سازمانها ميباشد.
منابع انساني ،تنها منبع تحت مالکیت يا کنترل سازمانها نیستند ،اما مهمترين آن قلمداد ميشوند که برای توسعه و
رسیدن به اهداف سازماني توجه به آنها الزم و ضروری است (روثايرمل و هس2009 ،1؛ زهرا و جوجرجي.)2002 ،4
نکتهی مهم و قابل توجه ،شناخت و ادراک جنبههای مورد تأکید در توسعهی منابع انساني است (پرسويد.)2000 ،0
ميتوان ابعاد اثرگذار بر توسعهی منابع انساني را در جدول  3مشاهده نمود.
جدول ( )1جنبههای مورد تأكید در توسعه منابع انسانی با توجه به تحقیقات انجام شده
ابعاد اثرگذار بر توسعه منابع انساني
فعالیتهای يادگیری برنامهريزیشده

محققان
9

ريد و بارينگتون ()31 :3779
9

فرآيند يادگیری

هريسون ()32 :377

جذب و گسترش دانش

گانثور مکگارچ)323 :2003( 8؛ پريئوتي و همکاران.)139 :2007( 7

روحیه کارآفريني

آکمن و يلماز)92 :2008( 30

فرهنگ سازماني

چنگ و وانگ ()200 :2008؛ درنويش و کريوکیوناس ()291 :2033؛ پاندزا
و تورپي)0320 :2007( 32؛ الوسون و سامسون)197 :2003( 31

يادگیری و کاهش مقاومتها در برابر تغییر

هیلتون)30 :2000( 34؛ جاکوب)11 :2008( 30

33

با توجه به اين ابعاد ،ميتوان از آنها بهعنوان عوامل زمینهساز ،توسعهی منابع انساني ياد نمود ،چرا که ميتوانند زمینه را
برای بروز تعارضات سازنده و تمايل به انحالل روشهای قديمي و بهکارگیری روشهای جديد فراهم سازند.
اگر بخواهیم چرايي اهمیت توسعهی قابلیتهای منابع انساني را از منظر تئوريک توضیح دهیم ،به اين نقطهی تاريک در
اينگونه پژوهش دست مييابیم که اگرچه پژوهش درباره توسعهی قابلیتهای منابع سازماني پیشرفتي داشته است و باز
هم گر چه شرکتها معموالً بر روی منابع ملموس و غیرملموس کنترل و نظارت دارند و تالش دارند از طريق ايجاد تعادل
بین اين منابع به توسعهی قابلیتها اقدام نمايند ،اما باوجود اين ،توسعهی قابلیتهای سازماني صرفاً بر ابعاد سرمايهای و
فیزيکي متمرکز شده است و سازمانها با توسعهی ابعاد تکنولوژيکي و فناورانهی خود تالش دارند به مزيت رقابتي دست
يابند ،در حالي که چندان به منابع غیرقابل لمس همچون توسعهی تفکرات کارکنان توجه نميشود.
تکوين مفهوم توسعهی منابع انساني استراتژيک کاربردهای تئوری ذینفعان در ارتباط با توسعهی منابع انساني را
برجسته مينمايد .در توسعهی منابع انساني استراتژيک ،ذینفع کسي است که اقداماتش بر فعالیتهای مديريت توسعهی
1- Becker
2- Heimeriks
3- Rothaermel & Hess
4- Zahra & George
5- Persaud
6- Reid and Barrington
7- Harrison
8- Gunther McGrath
9- Prieto
10- Akman & Yilmaz
11- Drnevich & Kriauciunas
12- Pandza & Thorpe
13- Lawson & Samson
14- Hilton
15- Jacob
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منابع انساني در سازمان اثرگذار است .در حقیقت ذینفعان از فعالیتها و سیاستهای توسعهی منابع انساني تأثیر
پذيرفته و بر آنها اثر ميگذارند .مسئلهی کلیدی در توسعهی منابع انساني شناسايي انتظارات گروههای مختلف ذی-
نفعان و قدرتي است که ممکن است اعمال کنند .جهت بررسي اثر ذینفعان مختلف بر تدوين و اجرای استراتژیهای
توسعهی منابع انساني دو مدل به شرح زير وجود دارد:
3
 مدل اقتدار منفرد مديريت توسعهی منابع انساني2
 مدل هادی توسعهی منابع انسانيمدل نخست که قدرت و حق مديريت توسعهی منابع انساني در اختیار متخصصان توسعهی منابع انساني است .در اين
حالت توسعهی منابع انساني انفعالي بوده و هدف عمدهی تقويت ارزشها و نظامهای موجود ميباشد .لیکن مدل دوم بر
اين پايه استوار است که قدرت و حق مديريت توسعهی منابع انساني در اختیار افراد و گروههای مختلفي است و
متخصصان منابع انساني در اينجا بهعنوان راهنما عمل کرده و تالش ميکنند تا بین منافع گروهها مختلف توازني ايجاد
نمايند .بدين ترتیب ،توسعهی منابع انساني بیشتر به اهداف سازمان توجه داشته و نقش فعاالنهتری ايفا مينمايد و
آموزشها بیشتر استراتژی گرا هستند.
همچنینبیرواسپکتور ،1بین آموزش و توسعهی سنتي با توسعهی منابع انساني استراتژيک تمايز قائل شده ،عنوان
ميکنند؛ توسعهی منابع انساني استراتژيک را ميتوان بهعنوان مداخلهی فعاالنه و گسترده در نظر گرفت که با
برنامهريزی استراتژيک و تغییر فرهنگ مرتبط ميشود .در ديدگاه سنتي به آموزش و توسعه ،به عنوان مداخالت واکنشي
و جزئي در پاسخ به مسائل خاص نگريسته ميشد .توسعهی منابع انساني تنها زماني استراتژيک خواهد بود که با
استراتژی کلي سازمان پیوند بخورد (گاراوان.)2004 ،
تفاوت بین توسعهی سنتي و توسعهی منابع انساني استراتژيک از ديدگاه روسول و کانزاس به شرح زير ميباشد.
 توسعهی منابع انساني استراتژيک از توسعهی سنتي عمليتر است .توسعهی منابع انساني استراتژيک ذینفعان بیشتریرا شامل ميشود.
 توسعهی منابع انساني استراتژيک تأکید کمتری بر نقش تجربه دارد .توسعهی منابع انساني استراتژيک از اين نظرحمايت ميکند که افراد بیش از آنکه به مسائل آشکارشده واکنش نشان دهند ،بايد دانش و مهارت مورد نیاز در آينده را
پیشبیني نموده و آن را کسب نمايند (روسول و کانزاس)2001 ،4
در اين راستا ،ساهو )2039( 0در پژوهشي با عنوان ،تأثیر توسعهی منابع انساني ،شايستگيهای کارکنان و اثربخشي
سازمان تالش نمودند ،اين موضوع را در مورد  270کارمند اجرايي و غیر اجرايي دو کارخانهی تولیدی در کشور سوئد
بررسي نمايد .در اين تحقیق از فن دلفي برای بررسي مؤلفههای تأثیرگذار بر مدل ابتدا استفاده شد و سپس بهمنظور
تبیین مدل در جامعهی هدف از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده گرديد و نتايج تحقیق نشان داد که توسعه منابع
انساني (آموزش ،مديريت شغلي و مديريت عملکرد) از طريق توسعه شايستگيهای کارکنان بر اثربخشي سازماني
تأثیرگذار است .همچنین ،دنیلز شانا و همکاران ) 2039( 9در پژوهشي اقدام به بررسي ارزيابي علل جمعي در توسعهی
منابع انساني :با رويکرد توسعهی چشم اندازههای تئوری آتي منابع انساني نمودند .در اين تحقیق بیان شده است که
تحقیقات قبلي نتوانستهاند به دلیل پراکندگي در بررسيهای توسعهی منابع انساني چندان موفق عمل نمايند و بهمنظور
بررسي ابعاد منابع انساني الزاماً نبايد ابعاد گستردهی آن را بررسي کرد ،بلکه ميتوان با تمرکز بر يک بخش همچون
آيندهنگری در توسعهی منابع انساني ايدهآل ها و نیازمندیهای آتي سازمانها به منابع انساني را بررسي نمود .درواقع اين
1- Single Sovereign Model of HRD Management
2- Steerer Model of HRD Management
3- Beer and Spector
4- Rothwell and Kanzas
5- Sahoo
6- Daniels shana
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پژوهش الزامات توسعهی منابع انساني را با ايجاد سناريوهايي برای آيندهی سازمانها بررسي کرد و تمرکز بر ابعاد
توانمندی نیروی انساني را الزمهی موفقیت در اين راه بیان نمود .شاک و همکاران ( )2039در تحقیقي رابطه توسعه
منابع انساني با تمايل به ترک خدمت با نقش میانجي تعهد کارکنان را مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد ،مشارکت
در توسعهی انساني و رضايت شغلي (احساسي ،رفتاری ،شناختي) رابطهای منفي با تمايل به ترک خدمت ايفا ميکند.
همچنین ،نقش میانجي تعهد در اين پژوهش ثابت شده است .از طرف ديگر در تحقیقات داخلي موضوع توسعهی منابع
انساني ،يک موضوع مهم و چالشبرانگیز محسوب ميشود .در اين راستا بهعنوان مثال حسین پور و قرباني پاجي ()3179
در پژوهشي تأثیر راهبردهای توسعه منابع انساني بر اثربخشي سازماني با نقش میانجي اعتماد متقابل و رضايت شغلي
کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران را بررسي نمودند .نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادهها ،بیانگر آن
است که فرآيندهای توسعه منابع انساني شامل آموزش کارکنان ،توسعهی شايستگيها ،تسهیم اطالعات و توانمندسازی با
تأثیرگذاری بر اثربخشي سازماني ،اعتماد متقابل و رضايت شغلي کارکنان منجر به دستيابي به اهداف سازماني برای
سازمان ورزش و جوانان ميشود .همچنین ،ناصحي فر و عسکری ماسوله ( )3179در پژوهشي اقدام به ارائهی مدل
توسعهی منابع انساني با رويکرد بهبود فرهنگ سازماني وزارت دادگستری نمودند.
روش مورد استفاده در اين مقاله ،روش تحقیق آمیخته بوده است .برای جمعآوری دادهها در اين مطالعه ،از روش
مصاحبهی ساختارياخته و نیمه ساختاريافته استفاده شده است .در اين راستا ،پس از انجام مصاحبه با صاحبنظران در
زمینهی تحقیق با بررسي محتوای فرمهای مصاحبه  07کد باز استخراج و در  8کد گزينشي و انتخابي دستهبندی شدند.
 8کد گزينشي و انتخابي شامل عوامل مديريتي ،عوامل فردی ،تعهد کارکنان و مسیر پیشرفت شغلي ،میزان استقالل
کارکنان در انجام وظايف ،شرايط نرمافزاری محیط کاری ،ارزشها و رفتار سازماني ،دينمحوری و عدالت سازماني و
کمالگرايي و عوامل محتوايي بوده است .در بعد کمي تحقیق ،هريک از کدهای گزينشي و انتخابي در قالب يک فرضیهی
تعريف و با استفاده از آمار استنباطي مورد آزمون قرار گرفت و تمامي کدها مورد تائید واقع شد .صارم و همکاران
( )3179در تحقیقي به شناسايي ماتريس توسعهی منابع انساني جهت فهم دوسويگي عاملیت و ساختار اقدام نمودند .اين
پژوهش ،به آزمون نظريهی ساختيابي گیدنز ،دربارهی نقش دوسويهی عاملیت و ساختار در توسعهی منابع انساني
پرداخت .مأخذ گردآوری اطالعات در اين پژوهش ،مصاحبه و پیشینهی پژوهشي بوده و مشارکتکنندگان آن ،مديران
شرکت مپنا و خبرگان حوزهی توسعهی منابع انساني بوده است .نتايج نشان داد که چهار وضعیت توسعه بهصورت يک
ماتريس دو در دو برای شرکت مپنا امکانپذير ميباشد.
روششناسی تحقیق
از آنجايي که هر تحقیقي را ميتوان از سه حیث نتیجه ،هدف و نوع داده مورد تجزيه و تحلیل قرار داد و بر اين اساس
ترکیبهای مختلف از لحاظ نتیجه ،هدف و نوع داده قابل تصور خواهد بود؛ اين تحقیق از لحاظ نتیجه ،جزء تحقیقات
کاربردی قلمداد ميگردد؛ زيرا به دنبال طراحي و توسعهی مدل توسعهی منابع انساني در سازمان نیروی دريايي ارتش
ميباشد .از لحاظ هدف انجام ،اين تحقیق جزء تحقیقات توصیفي است و بر اين مبنا استراتژی تحقیق کیفي ما از نوع
میداني است .روششناسي اين تحقیق از نوع کیفي است .در واقع رويکرد پژوهشي اين مطالعه ،به لحاظ منطق گردآوری
دادهها از نوع استقراء است؛ بدين منظور ،از طريق انجام مصاحبهی نیمه ساختاريافته با  31نفر از خبرگان مديريت منابع
انساني سازمان نیروی دريايي ارتش ،تالش گرديد مدل پارادايمي تحقیق طراحي گردد .به عبارت ديگر ،در اين پژوهش
تعداد  31مصاحبه نیمهساختاريافته انجام گرفت .متوسط زمان مصاحبهها بین  10تا  90دقیقه بوده است .علت انجام اين
تعداد مصاحبه رسیدن به نقطهی اشباع تئوريک در بحث کدهای مفهومي ايجاد شده ميباشد.
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جدول ( )2مشخصات مشاركتكنندگان در بخش كیفی تحقیق
مورد

جنسیت

سن

مدرک
تحصیلي

سابقه
شغلي

حوزه تخصصي

محل فعالیت

مشارکتکننده
شماره 3

مرد

43
سال

دکتری

 37سال

مديريت دولتي

عضو هیئتعلمي دانشگاه نیروی
دريايي ارتش

مشارکتکننده
شماره 2

مرد

44
سال

دکتری

 29سال

مديريت دولتي

استاديار دانشگاه دريايي

مشارکتکننده
شماره 1

مرد

17
سال

کارشناسي
ارشد

 38سال

مديريت دولتي

واحد برنامهريزی ستاد نیروی دريايي
ارتش

مشارکتکننده
شماره 4

مرد

49
سال

دکتری

 28سال

مديريت دولتي

مسئول آموزش معاونت آموزشي نیروی
دريايي

مشارکتکننده
شماره 0

مرد

48
سال

دکتری

 20سال

مديريت آموزشي

استاديار دانشکده مديريت و کمیسر
دريايي

مشارکتکننده
شماره 9

مرد

42
سال

کارشناسي
ارشد

 29سال

مديريت دولتي

کارشناس معاونت پژوهش

مشارکتکننده
شماره 9

مرد

17
سال

دکتری

 38سال

افسر ارشد فرماندهي

مديريت جهاد خودکفايي نیروی دريايي

مشارکتکننده
شماره 8

مرد

42
سال

دکتری

 21سال

مديريت آموزشي

مديريت تحصیالت تکمیلي معاونت
آموزش نیروی دريايي

مشارکتکننده
شماره 7

مرد

43
سال

دکتری

 23سال

مديريت دولتي

استاديار دانشگاه علوم دريايي

مشارکتکننده
شماره 30

مرد

17
سال

دکتری

 38سال

مديريت آموزشي

مدير گروه دانشکده مديريت و کمیسر
دانشگاه علوم دريايي

مشارکتکننده
شماره 33

مرد

19
سال

دکتری

 30سال

مديريت آموزشي

مسئول ارزيابي مديريت دانشگاه علوم
دريايي

مشارکتکننده
شماره 32

مرد

49
سال

دکتری

 29سال

افسر ارشد مديريت و
کمیسر
مديريت

مدير برنامهريزی نیروی دريايي ارتش

مشارکتکننده
شماره 31

مرد

43
سال

دکتری

 39سال

مديريت دولتي گرايش
منابع انساني

استاديار دانشگاه علوم دريايي

از آنجايي که در پژوهشهای کیفي معنای روايي و پايايي تا حد زيادی ،دستمايهی تفکرات کمي گرايي شده است ،به
همین دلیل ،بر اساس نظر استراوس و کوربین )3770( 3برای ارزشيابي پژوهشهای مبتني بر نظريهپردازی داده بنیاد،
بهجای معیارهای روايي و پايايي ،معیار مقبولیت و کثرتگرايي استفاده ميشود.
جدول ( )3معیارهای تائید پژوهش از منظر كیفی
مقبولیت

کثرتگرايي

تعريف :مقبولیت به اين معناست که يافتههای تحقیق تا چه حد در انعکاس
تجارب مشارکتکنندگان ،محقق و خواننده در خصوص پديد موردمطالعه
موثق و باورپذير است.)Janesick et al, 1994: 215( .

تعريف :کثرتگرايي راهي برای اعتبار دهي است .از آنجا که در
هیچ شیوهای مسئله به حد کفايت حل نميشود ،از کثرتگرايي
استفاده ميشود؛ زيرا هر شیوه از جنبههای متفاوتي واقعیت
تجربي را بررسي ميکند .از اين رو بايد در اين زمینه شیوههای
چندگانه مشاهدات به کار گرفته شودJanesick et al, ( .
1 Strauss & Corbin
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.)1994: 215
معیارهای مقبولیت

معیارهای کثرتگرايي

تناسب :3آيا يافتههای پژوهش با تجارب متخصصان حوزه مورد مطالعه و
مشارکتکنندگان سازگاری و همخواني دارد؟ بهمنظور تحقق اين معیار
يافتههای پژوهش حاضر پس از ارزيابي و پااليش سه نفر از متخصصان
حوزه مديريت به تأيید رسید .همچنین مدل طراحيشده ناشي از تحلیل
گرندد تئوری در اختیار  0نفر از مشارکتکنندگان قرار گرفت و نظر
تکمیلي آنان اعمال گرديد.

کثرتگرايي در دادهها :2با توجه به تعدد منابع استفاده شده در
اين پژوهش که همزمان يادداشتبرداری و بازبینيهای مکرر بر
اساس مباني نظری و رفرنسهای استفادهشده ،صورت ميپذيرفت
ميتوان گفت ،از اين منظر تحقیق مورد تائید است.

کاربردی بودن يا مفید بودن 1يافتهها :آيا يافتههای تحقیق بینش جديدی را
فراهم ساخته و کاربردی است؟ دراينباره بايد گفت که يافتههای تحقیق
درزمینه اتخاذ سیاستهای متمايز و مجزای توسعهی
ٔ
حاضر در بعد عملي
منابع انساني در سازمان نیروی دريايي ارتش برای دستيابي به موفقیت،
مفید و مؤثر است.

کثرتگرايي در پژوهشگر :4در اين زمینه فرد ديگری (همکار
نويسنده) فرايند را همزمان با محقق پیگیری و ارزيابي کرد و
همچنین مدل پديد آمده به تأيید مديران و خبرگان رسید.

مفاهیم :0يافتههای پژوهش بايد مفهومپردازیهای مناسبي داشته باشد.
مفاهیمي نظیر راهبردهای ارزش محور مثل راهبردهای خلق ايده و يا
تمرکز بر همراستا سازی تکنولوژيکي در توسعهی منابع انساني سازمان
نیروی دريايي ارتش نمونههايي از مفاهیم جديد پژوهش هستند.

کثرتگرايي در تئوری :9در اين تحقیق به دلیل مصاحبه با افراد
متخصص در سازمان نیروی دريايي ارتش ،ميتوان با توجه به
سطح علمي اين اساتید در زمینهی منابع انساني و سطح تجربهی
آنها ،بیان نمود ،از منظر شناخت تئوریها توسط
مصاحبهشوندگان ،تحقیق کامالً اغنا بوده است.

استناد به يادنوشت ها :9از آنجا که هر پژوهشگری در فرايند تحلیل يافتهها
نميتواند تمام مبحثها ،نظرها ،بینشها و گفتهها را در ذهن نگه دارد،
استفاده از يادنوشت ها ضرورت مييابد .در اين زمینه ،پژوهشگر تالش کرد
در بخشهای مختلف فرايند روايتگری قابلیتهای منابع انساني به ياد
نوشتهای مستخرج از دادهها استناد کند.

یافتههای تحقیق
بعد از بررسي پیشینهی پژوهش و مطالعهی الگوهای ارائهشده از منابع داخلي و خارجي ،تعدادی از متغیرهای مشترک
شناسايي شد که عمدتاً در اغلب الگوها تکرار شده و مورد توجه بیشتر صاحبنظران بود .سپس ،با انجام مصاحبهی نیمه
ساختاريافته با  31نفر از اساتید مجرب دانشگاه ،خبرگان و متخصصان مديريت منابع انساني نیروی دريايي ارتش ،تالش
گرديد مدل پارادايمي تحقیق طراحي گردد .در ادامه ،روند تعیین مؤلفههای اصلي و فرعي تحقیق بهمنظور طراحي مدل
توسعهی منابع انساني نیروی دريايي ارتش با توجه به الزامات و اقتضائات سازمان نشان داده ميشود که بر اساس نظر
خبرگان و از طريق کدگذاری باز ،محوری و انتخابي صورت پذيرفته است.
در کدگذاری باز جمالت کلیدی مصاحبهها در قالب پاراگرافهای مشخصي در جداول بر اساس صحبتهای هر
مصاحبهشونده آورده ميشود و محقق از طريق آن مفاهیم کلي در رابطه با موضوع تحقیق را مشخص و بر مبنای جمالت
بیان شده توسط هر مصاحبهشونده ،نکات کلیدی و گاه مبهم موضوع در قالب کدگذاری باز استخراج ميکند .در
1- Fit
2- Triangulation in Data
3- Applicability
4- Triangulation in Investigator
5- Concepts
6- Triangulation in Theory
7- Evidence of memos
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کدگذاری محوری ،مفاهیم به دست آمده از کدگذاری باز را ،با يکديگر مقايسه کرده و مفاهیمي که ازلحاظ معنايي با
يکديگر تناسب داشتند و بر موضوع واحدی داللت ميکردند ،بهصورت يک مقوله در ميآيند و نامي برای آنها در نظر
گرفته ميشود .برای نامگذاری مقوالت چنانچه مقولهی مدنظر دارای نامي واضح و مفهومي شناختهشده در منابع
تئوريک بوده ،از آن نام استفاده ميشود تا از استنباط متفاوت افراد در زمان مطالعهی نتايج ،جلوگیری به عمل آيد .در
غیر اين صورت ،برای مقولهی شناساييشده نامگذاری صورت ميگیرد .با توجه به اينکه مصاحبهشوندگان بهتناوب به
فرايند توسعهی منابع انساني در نیروی دريايي اشاره داشتند ،پديدهی محوری شناسايي شد ،پس از تعیین پديدهی
محوری (فرايند توسعه منابع انساني) ،نوبت به ربط دادن ساير مقولهها به اين پديده ميرسد .اين کار با بهکارگیری يک
مدل پارادايمي شامل موانع ،3راهبردها 2و پیامدها ،1انجام ميشود .به اعتقاد اشتراوس و کوربین ،کاربرد اين مدل
پژوهشگر را قادر ميکند تا درباره دادهها بهطور منظم بینديشد و آنها را به هم مرتبط کند .بهمنظور محدوديت
صفحات مقاله ،کدگذاری باز و محوری طبق جداول طراحيشده که در ادامه ميآيد ،مشخص ميگردند.
شرايط علي شرايطي هستند که پديدهی اصلي (فرايند توسعهی منابع انساني) را تحت تأثیر قرار ميدهد و به وقوع يا
گسترش پديدهی موردنظر ميانجامد .شرايط علي در دادهها اغلب با واژگاني نظیر وقتي ،درحاليکه ،ازآنجاکه ،چون ،به
سبب و به علت ،بیان ميشوند .حتي زماني که چنین نشانههايي وجود ندارد ،محقق ميتواند با توجه به خود پديده و با
نگاه منظم به دادهها و بازبیني رويدادها و وقايعي که ازنظر زماني مقدم بر پديده مورد نظرند ،شرايط علي را بیابد
(استراوس و کوربین .)3770 ،4طبق جدول زير با توجه به محدوديت تعدد صفحات مقاله و همچنین گستردگي اين
تحقیق ،بهطور نمونه چند مورد از کدها ارجاع دادهشده است.

جدول ( )4كدگذاری باز و كدگذاری محوری شرایط علی توسعه منابع انسانی در سازمان نیروی دریایی ارتش
 شرايط علي
شرايط علي

موانع
کدگذاری باز

کدگذاری محوری

ارتقای عمودی سنتي مبتني بر ارشدت
ساختار سازماني متمرکز و گسترده
اختاللهای ناشي از ضعف تعريف روابط شغلي غیررسمي

چالشهای عدالت محوری

عناصر ساختاری

وجود سیستمهای ساختار بوروکراسي سازمان
وجود خألهای انگیزشي
ضعف تعريف مسئولیتها و اختیارات
وسعت و تمرکزگرايي
وجود خألهای شغلي
عدم تناسب متعادل بین درجه اختیارات در کارها با تکالیف و
مسئولیتهای موجود در مشاغل
عدم متناسبسازی برنامههای آموزشي بر مبنای نیازهای سازمان
نبود معیارهای تعريفشده حیطههای وظیفهای برای هر فرد جهت
مشارکت در تصمیمگیری

چالشهای تفويض مسئولیتها
و اختیارات

کارکرد آموزشها در توسعهی
خود رهبری

1- Causal Conditions
2- Strategy
3- consequences
4- Strauss & Corbin
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عدم تعريف شرح نیازها و خواستههای کارکنان در تدوين برنامههای
آموزشي
ضعف شاخصها و معیارهای شغلي مهارتي موردنیاز
عدم توسعه محتوای برنامههای آموزشي
ضعف بهکارگیریهای توانمندی فردی در بعد آموزش
عدم تطبیق مدرک دانشگاهي با مسئولیتهای سازماني در سطوح
تصمیمساز
ضعف هماهنگي ماهیت شغلي با تحصیالت دانشگاهي

نبود حرفهای گرايي

عدم واکاوی تناسب گرايانه بین تحصیالت و توانمندیها
تمرکز بیشتر بر تجربه و سنوات خدمت
ضعف تعريف معیارهای معنويت
ضعف ويژگيهای رفتاری توسعهگرا
فقدان فضای رواني متمايل به توسعه

وضعیت شايستگيهای ارزشي

عدم تمرکز بر ارزشهای توسعهطلبانهی سازمان

کارکردهای ارزشي

عدم يکپارچگي انسجام فکری و معنوی برای توسعه
فقدان تعريف مشخصي از مهارتهای اخالقي
ضعف تعريف معیارهای رفتاری وجدان گرايي
ضعف تعاريف معیارهای ارزشهای اخالقي

وضعیت شايستگيهای اخالقي

کمتوجهي به سیاستهای توسعهای اخالقي
ضعف ابعاد تعريفشده مهارتهای تخصصي
نبود تفکر فضای فکری تعاملگرا
عدم اشتراک تجربیات
پراکندگي حیطههای وظیفهای مشاغل

وضعیت شايستگيهای تخصصي

عدم درک علل ريشهای حل مسائل مهارتي کارکنان
ضعف تمرکز بر تقويت مثبت
بيتوجهي به معیارهای فرهنگي همچون نمادسازی
فقدان نمادسازی برای ايجاد انگیزه جهت ارتقای توانمندی کارکنان
نبود يکپارچهسازی تخصصي منابع در فرهنگ سازماني
کمتوجهي به نمادهای فرهنگي

چالشهای فرهنگي سازمان در
توسعهی منابع انساني

کارکردهای فرا سازماني

ضعف وجود تفاهمهای ادراکي و هنجاری کارکنان
ضعف ديدگاه دانشمحوری مديران در استفاده از فنّاوریهای توسعهی
منابع انساني
بيتوجهي به فناوری اطالعات به دلیل وجود مقاومتهای ساختاری و
نگرشهای سنتي
ضعف ماهیت زيرسیستم تعريفشدهی خدمات با تکنولوژی سازمان
وجود تضاد بین تکنولوژی آموزشي و يادگیری مؤثر کارکنان

شکاف همراستا سازی
تکنولوژيک در توسعهی منابع
انساني

ترس از حرکت به سمت فناوری اطالعات در باب توسعهی منابع انساني
عدم ايجاد فرآيندهای گردش اطالعات
بيتوجهي به علل تأثیرگذار بیرون سازمان
عدم توجه به الزامات محیطي برای تطبیق مهارتهای تخصصي با بیرون
سازمان
عدم پويايي درروش های استخدام
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ضعف توجه به محیط در حال تغییر

بستر (زمینه) :بستر يا زمینه ،مجموعه مشخصههای ويژهای است که به محل حوادث و وقايع متعلق به پديدههی مورد
نظر داللت دارد .بستر ،نشانگر مجموعه شرايط خاصي است که راهبردها را تحت تأثیر قرار ميدهد.

جدول ( )6كدگذاری باز و كدگذاری محوری شرایط زمینهای توسعه منابع انسانی نیروی دریایی ارتش
 شرايط زمینهای
کدگذاری باز
عدم حمايتهای فکری و بودجهای

حمايت مديران از توسعه منابع
انساني

عدم تمايل مديران به استفاده از تکنولوژی جهت تغییر رويههای ثابت اداری
ضعف حمايت مديران در توسعهی منابع انساني
عدم تجربه مديران در حمايت از توسعهی منابع انساني

انساني

وجود چارچوبهای سنتي

رويکرد سلسلهمراتب سازماني به
توسعه منابع انساني

کمتوجهي به تغییر راهبردهای تخصصي و توانمندیهای فردی
ناديده گرفتن نقشهای تصمیمساز افراد در حیطههای شغلي و وظیفهای

روند ارزيابي آموزشي در سازمان

بيتوجهي به نقش نیازسنجي آموزشي

نظام ارزيابي عملکرد

نگرش مديران به توسعهی منابع

زمینههای اصلي

کدگذاری محوری

ضعف ارزيابي آموزشي به دلیل عدم نیازسنجي
عدم شناخت ارزيابي با رويکرد توسعهی منابع انساني
عدم ارزيابي سیاستها و راهبردهای توسعهای
عدم نیازمندی سازمان به ارزيابي منابع انساني

ساختار نظام ارزيابي در توسعه منابع
انساني

نبود چشماندازهای آموزشي و توسعهای

چالشهای چشمانداز

بيتوجهي به شناخت توانمندیها و تخصصهای بیرون سازمان

رسالت سازمان

چالشهای چشمانداز و

عدم تناسب ارزيابيهای دورهای و تخصصي به دلیل کمتوجهي مديران

عدم اطالع از مهارتهای نخبگان بیرون سازمان
ضعف بینش شغلي

چالشهای رسالت و فلسفه وجودی

ناآگاهي از قابلیتهای تخصصي محیطي
عدم تطبیق و ايجاد همراستايي بین مأموريت با چشماندازهای توسعهی منابع انساني

شرايط مداخلهگر شرايط عامي قلمداد ميشوند که بر راهبردها اثر ميگذارند و معموالً اثر اين عوامل در مقايسه با ساير
عوامل کمرنگتر است .آنها راهبردها را در درون زمینهی خاصي سهولت ميبخشند و يا آنها را محدود و مقید ميکنند
(استراوس و کوربین.)3770 ،
جدول ( )7كدگذاری باز و كدگذاری محوری شرایط مداخلهگر توسعه منابع انسانی نیروی دریایی ارتش
 شرايط مداخلهگر
مداخلهگرهای اصلي

ضعف آيیننامهها و بخشنامهها جهت ارتقای مهارتهای کیفي کارکنان
آيیننامهها

و
قوانین

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

وجود محتوای قوانین بر اصل وفاداری و تعهد بهجای تخصص در استخدام
تعدد و پیچیدگي قوانین
عدم آيندهنگری محتوايي تدوين قوانین و مقررات
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وجود قوانین سنتي درون و بیرون سازمان
عدم بازنگری در قوانین و مقررات
ضعف آيیننامههای نظارتي در توسعه مسیر شغل

کارکرد قانون

تدوين قوانین خارج از سازمان
قوانین و مقررات الزامآور و عدم انعطافپذير در توسعه

راهبردها :راهبردها مبتني بر کنشها و واکنشهايي برای کنترل ،اداره و برخورد با پديدهی مورد نظر هستند .راهبرد،
مقصود داشته ،هدفمند است و به دلیلي صورت ميگیرد .همواره شرايط مداخلهگری نیز حضور دارند که راهبردها را
سهولت ميبخشند يا آنها را محدود ميسازند (استراوس و کوربین.)3770 ،3
پیامدها :نتايجي که در اثر راهبردها پديدار ميشود .پیامدها نتايج و حاصل کنشها و واکنشها هستند .پیامدها را
همواره نميتوان پیشبیني کرد و الزاماً همانهايي نیستند که افراد قصد آن را داشتهاند .پیامدها ممکن است حوادث و
اتفاقات باشند ،شکل منفي به خود بگیرند ،واقعي يا ضمني باشند و در حال يا آينده به وقوع بپیوندند .همچنین اين
امکان وجود دارد که آنچه که در برههای از زمان پیامد به شمار ميرود در زماني ديگر به بخشي از شرايط و عوامل
تبديل شود (همان منبع).
جدول ( )5كدگذاری باز و كدگذاری محوری راهبردها و پیامدهای توسعه منابع انسانی در سازمان نیروی دریایی ارتش
راهبر

کدگذاری باز

تدوين برنامههای جامع برای توسعه
تمرکز تشکیالت ساختاری برای
توسعه هم راستاسازی ارتقای عمودی
بامهارت و دانش کارکنان

اثربخشتر شدن کارکنان در
حیطهی وظیفهای از طريق
آموزش تخصصي

شفافسازی ارتباطات متقابل بین
مديران و کارکنان

راهبردهای ساختاری

کدگذاری محوری

ارتقای مشارکت فني و اخالقي

توزيع عادالنهی منابع همچون نیروی
کاری بین دواير

راهبردهای توسعهی
عادالنهی منابع انساني

کاهش فشار کاری بیشازاندازه بر
دواير
تغییر در روشهای تخصیص منابع در
راستای عدالت محوری
وجود رهبری آزادمنشانه برای دادن
آزادی عمل بیشتر به کارکنان

نفي استانداردسازی افراطي مشاغل

تصمیمات بجا و بهموقع ناشي از
توانمندی کارکنان
پیامدهای کارکردی سازمان

دها

کدگذاری باز

پیامد

ها

راهبردها
کدگذاری محوری

پیامد

 راهبردها و پیامدها

راهبردهای توسعهی
توانمندسازی منابع انساني

پیامدهای
اثربخشي کارکنان
هوشمندی مهارتي

توازن بین جايگاههای شغلي و
قابلیت حرفهای افراد
ارتقای عدالت محوری
همکاری کارکنان
کاهش تضاد کار – خانواده
کاهش تضادهای شغلي و

ارتقای تنوع مهارتي و مسئولیتي برای

پیامدهای
اثربخشي تعادل و
برابری

1 Strauss & Corbin
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گروهي

افزايش خود رهبری در حیطههای
شغلي

توسعهی عدالتهای بیروني

ايجاد امنیت استخدام

توسعه ادارکي و شناخت
سازمان

تناسب ساختاری بین شخصیت فرد
با شخصیت سازمان
متناسبسازی شغل با شاغل در
سازمان

توسعه رواني و باال رفتن آستانه
تحمل

راهبرد توسعه حرفهای
گرايي و تخصص

ارتقای کیفیت زندگي کاری در
سايه عدالت محوری

تمرکز بر سطح تحصیالت بهعنوان
يک ويژگي و معیار توسعه
شناخت فرصتهای ارتقاء توانمندی
ايجاد فضای تعاملي از طريق فضای
تفکر و پرورش خالقیت

ارتقای سطح پاسخگويي
درنتیجه شايستگيهای اخالقي
و تخصصي

اتکا بر شناخت قابلیتهای مهارتي
کارکنان برای مشارکت و ايده سازی

مسئولیت فردی در قبال وظايف
محوله
اعتالی اعتماد به سیاستها و
برنامههای سازمان درنتیجه
مشارکت کارکنان
پیگیری سیاستهای امنیت زا و
ايجاد اعتماد عمومي

راهبردهای فرآيندی خلق
ايده

راهبردهای مشارکت فردی در راستای
سیاستهای ابالغي ارتش
تمرکز بر توانمندیهای تخصصي برای
جانشین پروری

افزايش اعتماد عمومي جامعه
به دلیل ارتقای راهبردهای
ارزش محور
ارتقای معیارهای اعتماد
انگیزهی بیشتر در راستای
اهداف سازمان در سايه توسعه
منابع انساني

تمرکز به اولويتهای شغلي برای
جانشین پروری

افزايش ادراک فردی از رسالت
سازمان

تشويق افراد در ايجاد رقابت تخصصي

کاهش نگرشهای منفي گرايانه
توجه به ويژگيهای ارزشي

پیامد ارتقای
پاسخگويي و
اعتماد

توسعهی شايستگيهای
اعتقادی و اخالقي
پیامدهای ارزش محور

درک متقابل توانمندیهای فردی
برای ارتقای سطح مشارکت

راهبردهای عملیاتي

توسعه ادراکي شغلي کارکنان

پیامد تعهد و
وفاداری

راهبردهای شايستهساالری
رضايت و خشنودی شغلي

راهبر

دهای

زماني

پیامد

ساخ

تاری

پیامد

های

های
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فرهن

درک جمعي اجزای فرهنگي همچون
آداب و سنن ،ارزشها و هنجارها

راهبرد غنيسازی فرهنگ در
توسعهی منابع انساني

ارتقای سیاستهای ارزش
محوری در سازمان
گي

فراسا

پیروی از فرمايشات مقام معظم
رهبری

توسعهی هويت سازماني
کارکنان
پیامد نهادينه
شدن ارزش
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تقويت فرهنگ سازماني از
طريق ارزشيهای سازماني با
توسعه منابع انساني

طراحي مجدد شغلي با توجه به ابعاد
فرهنگي

ارتقا و نهادينه شدن معیارهای
هنجاری و رفتاری

اتکای به غنيسازی فرهنگي به منظور
توسعهی منابع انساني

خلق فرهنگ غالب در سازمان

درک المانهای فرهنگي همچون
آداب و سنن ،نمادها و شعارها

بهبود رفتار و ايجاد الگوهای
شناختي به دلیل تمرکز بر
فرهنگ

تعريف زيرسیستمهای فناوری
اطالعات برای هر واحد سازماني

پويايي دروني سازمان

تطبیق سیستمهای فرعي با سیستم
اصلي فناوری اطالعات

ارتقای آگاهيهای فناوری
کارکنان

تداوم در کاربردی کردن دانش
هم راستاسازی ساب سیستمهای
فناوری اطالعات

راهبرد همراستای تناسب
تکنولوژيک با توسعهی منابع
انساني

توسعهی زيرساختهای فناوری
اطالعات
تقويت ارائه خدمات آنالين
ارتقای سرعت تصمیمگیری

بهکارگیری متخصصان فناوری
اطالعات از منابع خارجي

ارتقای سرعت گردش اطالعات

شناخت ريشهای مسائل و مشکالت
برنامههای آتي برای توسعه

تأثیر تغییر برنامهها و روشهای
اجرا در برداشت ،تفکر و رفتار
در سازمان

انتخاب و استفاده از الگوهای مناسب
جهت تطبیق بهینه با شرايط در حال
تغییر

پیامد توسعه
فناوری اطالعات

راهبرد تناسب سازی قلمرو
محیطي با توسعهی منابع
انساني

حرکت بهسوی روشهای جديد
عملیات
کاهش ابهامات سازماني

پیامدهای
دگرديسي

شناخت محیطي بهتر برای
تغییر در سازمان

تطبیق شرايط درون و بیرون سازمان

انعطافپذيری بیشتر سازمان

کدگذاری انتخابي ،مرحلهی اصلي نظريهپردازی داده بنیاد است که محقق بر اساس نتايج کدگذاری باز و محوری به ارائه
نظريه ميپردازد .از آنجايي که امکان دارد ،برخي مقولهها يا روابط بین آنها در الگوی حاصل از کدگذاری محوری به
خوبي پايش نشده باشند ،به همین دلیل ،محقق در مرحلهی کدگذاری انتخابي به حذف زوائد و بسط و تعمیم آن دسته
از مقولهها و روابط ميپردازد که تا پیش از اين بهخوبي به آنها پرداخته نشده است .محقق اين کار را با اعتبارسنجي
مقولهها و روابط تعريفشده بین آنها انجام ميدهد (جنسیک و همکاران .)3774 ،3برای اين کار ،محقق دائماً به کتب و
مقاالت چاپشده در حوزهی توسعهی منابع انساني و همچنین مصاديق و مثالهای مختلفي که افراد در حین مصاحبهها
به آنها اشارهکردهاند ،مراجعه ميکند و توانايي تبیین الگوی صورتبندی شده خود را با استناد به آنها مورد ارزيابي قرار
ميدهد و هرکجا که الزم باشد به بسط و تعمیق عناصر و روابط اين الگو ميپردازد .در پايان بخش کدگذاری محوری

1- Janesick
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جدولي از داليل و ريشهيابي شکلگیری اين شرايط تحت عنوان يادداشت نظری 3که حاوی تأمالت و انديشههای
تحلیلگر در مورد شرايط تحقیق است ،ذکر ميگردد.
جدول ( )8یادداشت نظری ،ریشهیابی شکلگیری شرایط (علی ،مداخلهگر و زمینهای) پژوهش
شرايط

ابعاد

کارکردهای
ساختاری

محور

توضیحات

شرايط ضعف عدالت
محوری در توسعهی
منابع انساني

مقولههای مطرحشده در اين حوزه با توجه به وجود ضعف عدالت محوری در توسعهی
منابع انساني نیروی دريايي ارتش مطرح گرديد و از نظر مفهومي تا حدی مطابق با
ديدگاههای سید جوادين و همکاران ( ،)3189اسپکتور ،)3779( 2فالگر و کونوسکي
( ،)3787الکساندر و راندرمن )3779( 1ميباشد.

تفويض
چالشهای
مسئولیتها و اختیارات
تخصصي

عوامل مطرحشده در اين بخش به دلیل يکپارچه کردن رويهها و فرآيندهای سازماني در
ذيل کارکردهای ساختاری سازمان در توسعهی منابع انساني ذکرشدهاند و مطابق با
ديدگاه هاشمي و پور امین زاد ( ،)3170کريتنر )3774( 4و ياراحمدی و همکاران
( )3173ميباشد.

کارکرد آموزشها

شرايط علي
حرفهای گرايي

در اين مقوله رويکردهای مربوط به نواقص آموزش و سیستمهای آموزشي نیروی دريايي
ارتش همچون ضعف نیازسنجي آموزش ،چالشهای محتوا در آموزش ،بهعنوان يک بعد از
توسعههای منابع انساني موردبررسي و توجه بوده است و مطابق با ديدگاههای رجايي پور
و همکاران ( ،)3170رابرت و فوتي )2002( 0ميباشد.

در اين مقوله رويکردهای توسعهی منابع انساني با رويکرد عدم حرفهای گرايي و تناسب
شغلي با توانمندیهای ،تحصیالت و هوشمندی مورد توجه بوده است و با بسیاری از
8
تحقیقات همچون هندرسون و کوک بام ،)3774( 9پراهلد ،)3778( 9میسنر و دوهرتي
( )2031و کاتگالو و همکاران )2030( 7و ساير محققان ديگر مطابقت دارد.

وضعیت
شايستگيهای ارزشي

اين عامل به دلیل ضعف توجه سازمان نیروی دريايي ارتش در توسعهی منابع انساني به
شايستگيهای ارزشي مطرح گرديده است و اشاره وجود موانع شايستگيهای هنجاری،
فرهنگي در اين سازمان دارد و مطابق با ديدگاه چن و همکاران )2030( 30و براون و
همکاران )3773( 33ميباشد.

وضعیت
شايستگيهای اخالقي

از آنجايي که سازمان نیروی دريايي ارتش به عنوان يک سازمان و نهاد دفاعي و نظامي
کشور محسوب ميشود ،ضعف وجود معیارهای شايستهی اخالقي ميتواند ضربهی مهلکي
به بدنهی توسعهی منابع انساني سازمان وارد نمايد که مطابق با ديدگاههای بیکر و
همکاران )2000( 32ميباشد.

کارکردهای
ارزشي

1 Theoretical Note
2 Spector
3 Alexander & Ruderman
4 Kreitner
5 Roberts & Foti
6 Henderson& Cockburn,
7 Prahalad
8 Misener & Doherty
9 Katkalo, Pitelis & Teece
10 Chen, Haowen., Li, Yuan, Liu
11 Bowen, Ledfor
12 Becker, Lazaric, Nelson & Winter
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کارکردهای
فرا سازماني
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محور

توضیحات

وضعیت شايستگيهای
تخصصي

اين عامل اشاره به وجود علل و تشريح و تفسیر جايگاه ويژه توانمندیها و شايستگيهای
تخصصي افراد برای توسعهی منابع انساني نیروی دريايي ارتش دارد و مطابق با ديدگاه
کونستانتینز )2001( 3ميباشد.

فرهنگي
چالشهای
سازمان در توسعهی
منابع انساني

اين عامل اشاره به وجود موانع فرهنگي در توسعهی نیروی انساني در سازمان نیروی
دريايي ارتش دارد و مطابق با ديدگاه چونگ و چای)2000( 2؛ چن و وانگ )2008( 1و
بسیاری از محققان ديگر ميباشد.

شکاف همراستا سازی
تکنولوژيک در توسعهی
منابع انساني

اين عامل نیز در راستای عوامل فوقالذکر علل و موانع عدم همراستايي بین تکنولوژی با
توسعهی منابع انساني در سازمان نیروی دريايي ارتش را در بر ميگیرد.

تعامل سازمان با محیط
در توسعهی منابع
انساني

اين مؤلفه نیز در مورد عدم توجه سازمان و همراستايي تغییرات محیطي با توسعهی
منابع انساني سازمان نیروی دريايي ارتش ميباشد که مطابق با ديدگاه چن و همکاران
( )2030و براون و همکاران ( )3773ميباشد

شرايط زمینهای

ضعف حمايت مديران از توسعهی منابع
انساني

اين عامل منشأ در شرايط زمینهای دارد و مربوط به عدم حمايت مديران از توسعهی
منابع انساني سازمان نیروی دريايي ارتش دارد که بنا به داليل مختلفي همچون عدم
ثبات مديريتي ،عدم تجربه و تخصص مديريتي و  ...به منظور توسعهی منابع انساني
ميباشد.

شرايط مداخلهگر

ضعف ارزيابي توسعهی منابع انساني

اين عامل نیز همانند عامل فوق ريشه در شرايط سازمان دارد و چالشهای ارزيابي را
مورد بحث قرار ميدهد

عدم داشتن چشمانداز سازمان در باب
توسعهی منابع انساني

اين عامل نیز همانند عامل فوق به دلیل اينکه ريشه در شرايط سازمان دارد و ابهام در
چشمانداز توسعه منابع انساني را مد نظر قرار ميدهد.

محتوای قانون

اين شرايط ناشي از محتوای آيیننامهها ،دستورالعملها و قوانین و مقررات سازماني دارد
که از نظر محتوايي مانع از توسعهی منابع انساني سازمان ميشود.

کارکرد قانون

اين شرايط نیز به دلیل وجود کارکردهای اشتباه اين آيیننامهها ،دستورالعملها و بهطور
کلي قوانین و مقررات مربوط در توسعهی منابع انساني ميباشد.

1 Constantinos, Constantinos
2 Chong, Choi
3 Chen & Wang
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شکل ( )2مدل پارادایمی توسعهی منابع انسانی سازمان نیروی دریایی ارتش

همانطور که مشاهده ميشود ،مدل توسعهی منابع انساني در نیروی دريايي ارتش ،بر اساس مصاحبه با متخصصان منابع
انساني و بر اساس روش تحلیل داده بنیاد با استفاده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابي صورت پذيرفت و در قالب مدل
فوق ارائه گرديد.
بحث و نتیجهگیری
سرمايهی انساني مهمترين دارايي يک سازمان و منبع خالقیت و نوآوری است که شامل تمامي توانمندیها ،استعدادها،
دانش و تجربهی کارکنان و مديران يک سازمان ميباشد .سرمايهی انساني عواملي نظیر دانش کارکنان ،مهارت ،توانايي و
نگرش آنان را نیز شامل ميشود (بوزبارو .)2004 ،3هدف اين تحقیق ،طراحي مدل توسعهی منابع انساني بر اساس
الزامات و اقتضائات نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران بود و بر اساس نظريهی داده بنیاد با توجه به مصاحبه با
 31نفر از خبرگان منابع انساني سازمان نیروی دريايي ارتش انجام شد .نتايج مشخص ساخت که علل توسعهی منابع
انساني در نیروی دريايي ارتش شامل سه بخش عناصر ساختاری ،چالشهای فرهنگي و عناصر فرا سازماني ميباشد که با

1 Bozbura
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توجه به شرايط زمینهای و مداخله ميتوان راهبردهای منابع انساني را در سه بخش ساختاری ،عملیاتي و فراسازماني به
منظور کسب پیامدهای مطلوب ارائه نمود .با اين توضیحات مقدماتي ،حال اقدام به ارائهی خالصهی نتايج مينمايیم.
الف) شرايط علي
در اين پژوهش ،بر اساس تحلیلهای روش داده بنیاد بر روی مصاحبههای انجامشده ،شرايط علي شامل سه بخش عناصر
ساختاری ،چالشهای فرهنگي و عناصر فراسازماني ميباشد.
در بخش عناصر ساختاری بايد گفت ،بیشترين عللي که ميتواند در توسعهی منابع انساني سازمان نیروی دريايي ارتش
جمهوری اسالمي ايران مؤثر باشد ،موضوعاتي همچون عدالت محوری ،تفويض اختیارات ،آموزش منابع انساني ،حرفهای-
گرايي و قابلیتهای تخصصي منابع انساني ميباشد که هرکدام از موضوعات فوق ميتواند ،شرايط توسعهی منابع انساني
را مهیا نمايد .در واقع ،عدالت در اليههای ساختاری و سلسله مراتبي سازمان عامل مهمي است که نقش غیرقابل انکاری
در توسعه دارد؛ چرا که افراد در نتیجه سنجیدن تالش و دريافتيهای خود انگیزهی الزم برای سطح فعالیتهای آتي را
مشخص مينمايند و در صورتي که نابرابری و عدم تعادل وجود داشته باشد ،آنها چندان تالش و همکاری در راستای
توسعهی ابعاد منابع انساني از خود نشان نميدهند .همچنین به موضوعات آموزش و واگذاری حیطهی اختیارات و
مسئولیتها به افراد بايد بهگونهای مشخص و مبتني بر نیازمندیهای سازماني و توانمندی افراد توجه گردد و از هرگونه
ناشايستگي در اين زمینهها جلوگیری شود .مضاف بر اين ،به ارتقای سطح حرفهایگرايي در سازمان که اشاره به تطبیق
مسئولیتهای واگذارشده با سطح مهارتها و تحصیالت کارکنان اشاره دارد ،ميبايست توجه گردد؛ اما در بخش
چالشهای فرهنگي ،سازمان نیروی دريايي ارتش با توجه به آرمانهای دفاع مقدس ،نظام جمهوری اسالمي ايران و نقش
فرماندهي کل قوا ،ميبايست بهگونهای محسوس و ملموس برای کارکنان ارتقاء سطح اعتقادی ،ارزشي و اخالقي را
هماهنگ با توسعهی منابع انساني ايجاد نمايد .همچنین ،توجه به عناصر فراسازماني همچون همراستايي تکنولوژيکي و
تغییرات محیطي ميتواند به سازمان نیروی دريايي ارتش چه در ابعاد تخصصي و چه در ابعاد مهارتهای ارتباطي کمک
نمايد .در اين صورت است که ميتوان انتظار داشت ،مقاومتها در برابر تغییر کاسته شود و همچنین بهبود عملکرد
سازمان تسريع گردد.
ب) شرايط زمینهای
در اين پژوهش بر اساس تحلیلهای روش داده بنیاد بر روی مصاحبههای انجامشده شرايط زمینهای شامل سه بخش
نگرش سازمان به توسعه ،نظام ارزيابي عملکرد و چالشهای چشمانداز سازمان ميباشد.
در واقع شرايط زمینهای بهعنوان فاکتورهای تسهیلکنندهی توسعهی منابع انساني همواره در تحلیلهای داده بنیاد
مطرح ميباشد ،بهگونهای که باعث ميگردد توسعهی منابع انساني در مدت زمان کوتاهتری به ثمر نشیند و نتايج
قابلتوجهي را به سازمان بدهد .اين شرايط در اين تحقیق مشخص ساخت حمايتهای فرماندهان و رويکردهای سلسله
مراتبي بهعنوان معیارهای نگرش سازماني در صورتي که هماهنگ با اهداف توسعهی منابع انساني باشد ،ميتوان انتظار
موفقیت در زمینهی توسعهی منابع انساني را بیشتر از قبل داشت .همچنین ،نظام ارزيابي عملکرد سازماني ميبايست به
صورت ادواری و نظاممندتر تالش نمايد تا ساختارهای هدفمندتری از توسعه را طرحريزی نمايند تا از اين طريق
معیارهای قابل اتکايي برای توسعه ايجاد گردد و در نهايت همسويي چشمانداز و رسالت سازمان با مأموريت تعريفشده
برای توسعهی منابع انساني ،ميبايست پوياتر از قبل باشد تا در نتیجهی آن نیروی انساني توسعهيافته تحقق چشمانداز را
تسهیل نمايد.
ج) شرايط مداخلهگر
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در اين پژوهش ،بر اساس تحلیلهای روش داده بنیاد بر روی مصاحبههای انجامشده شرايط مداخلهگر شامل دو بخش
محتوی قوانین و آيیننامهها و کارکرد قوانین و آيیننامهها ميباشد.
در واقع وضعیت قوانین و آيیننامههای موجود ميبايست مورد بازنگری قرار گیرند ،چرا که در صورت عدم بازنگری
ميتوانند وقفهی قابل توجهي بر توسعهی منابع انساني سازمان ايجاد نمايند .يکي از اين ابعاد ،تغییر و بازنگری در
آيیننامهها و قوانین ارتقاء و استخدام در نیروی دريايي ارتش ميباشد ،چرا که با وجود قوانین حاضر ،انعطافپذيری
کمتری در زمینهی ارتقای عادالنه توأم با توانمندیهای کارکنان صورت ميگیرد ،از طرف ديگر محتوی قوانین ميبايست
مشخصتر و شفافتر و همسو با کارکردهای واقعي و عملگرايانهی آنها باشد ،نه اينکه وجود قوانین صرفاً با توجه به
ضرورتهای گذشته بدون مالحظه به سطح اثربخشي فعليشان وجود داشته باشد.
د) راهبردها
در اين پژوهش بر اساس تحلیلهای روش داده بنیاد بر روی مصاحبههای انجامشده راهبردها شامل سه بخش راهبردهای
ساختاری ،راهبردهای عملیاتي و راهبردهای فراسازماني ميباشد.
در واقع اين بخش از تحقیق ،ارائهی استراتژیهای کاربردی با رويکردهای تئوريک ميباشد که در صورت توجه به شرايط
علي ،زمینهای و مداخلهگر ميتواند در بازهی زماني بلندمدت ،در امر توسعهی منابع انساني سازمان بسیار مثمر ثمر باشد.
يکي از اين راهبردها ،راهبردهای ساختاری و ايجاد تغییرات در آن به منظور وقوع توسعهی منابع انساني مطلوبتر در
سازمان ميباشد؛ مثالً برنامههای آموزشي مستمر و در دسترس کلیه کارکنان با توجه به نیاز سازمان ،تغییر رويکردهای
عدالت محور با رعايت عدالت توزيعي ،رويهای و مراودهای و همچنین ،عدالت در ارتقاء ،توسعهی حرفهایگرايي به معنای
همراستايي مهارتها و توانمندیهای فردی و شغلي با مدارک تحصیلي و درنهايت بهکارگیری شايستگيهای تخصصي
همچون تقويت مثبت مشارکتها و ارائهی ايدههای سازماني ميباشد تا از اين طريق بتوان انتظار داشت ،راهبردهای
ساختاری با توجه به الزامات سلسله مراتبي سازمانهای نظامي ،شکل مستقلتر و پوياتری را در اين زمینه به خود بگیرد.
از طرف ديگر ،راهبردهای عمل گرايانه همچون استفاده از شیوههای شايستهساالری و جانشین پروری و توسعهی
مشارکتهای کارکنان در قالب تیمهای سازماني از جمله مهمترين ابعاد اين بخش ميباشد که به منظور کاربردی شدن
توسعهی منابع انساني الزم و ضروری است و در نهايت ميتوان راهبردهای فراسازماني را در قالب تغییر شیوههای سنتي
به سمت تکنولوژی محوری ،تحلیل تغییرات محیطي به منظور شناخت فرصتها و تهديدها و تمرکز بر المانها و
ارزشهای فرهنگي فردی و جمعي در سازمان نیروی دريايي ارتش تعريف کرد.
و) پیامدها
در اين پژوهش ،بر اساس تحلیلهای روش داده بنیاد بر روی مصاحبههای انجامشده ،پیامدها شامل چهار بخش
پیامدهای کارکردی سازمان ،پیامدهای ارزش محوری ،پیامدهای فراساختاری و پیامدهای فرهنگي ميباشد.
هر کدام از اين پیامدها حتي اگر بهطور نسبي در سازمان نیروی دريايي ارتش حادث شوند ،ميتواند زمینهساز يک
موفقیت برای سازمان محسوب گردد .چرا که سازمان نیروی دريايي ارتش با توجه به ماهیت وظیفهای و کارکردی که در
جامعه دارد ،ميتواند باعث ايجاد امنیت بیشتر برای جامعه و مردم کشور گردد .در واقع ،در بخش پیامدهای کارکرد
سازماني ميتوان انتظار داشت ،اثربخشي و بهبود عملکرد کارکنان به دلیل تقويت عدالتمحوری و آموزشهای نیازسنجي
شده در سازمان اتفاق بیفتد و باعث ايجاد موفقیتهای بیشتر سازمان گردد .از طرف ديگر ،با تقويت راهبردهای عملیاتي
ميتوان انتظار داشت ،ارزشهای سازماني در راستای پاسخگويي و مسئولیتپذيری بیشتر و ارتقای سطح تعهد و وفاداری
کارکنان به سازمان تقويت گردد و اين موضوع در مجموع ميتواند سطح اعتماد و اطمینان را در جامعه نسبت به سازمان
افزايش دهد .در بخش پیامدهای فراساختاری ميتوان انتظار داشت با تمرکز بر تغییرات محیطي و تکنولوژيکي،
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دگرديسيهای سازماني و تغ ییرات آن با شیب ماليم و تدريجي صورت پذيرد و نیاز به تغییرات سريع و درهم شکستن
چارچوبهای مرجع و لطمه زدن به سازمان نباشد .در نهايت ،وجود پیامدهای فرهنگي همچون نهادينه شدن ارزشهای
نظامي و بهبود هنجارهای رفتاری در نیروی دريايي ارتش با اتکا به راهبردهای غنيسازی فرهنگ توسعهی منابع انساني
بسیار محتمل است و اين امر باعث ميگردد کارکنان هنجارهای سازماني را ارج نهند و به آن اعتقاد قلبي داشته باشد.
با عنايت به نتايج بیان شده از مصاحبههای صورت گرفته از متخصصان ،شکاف توسعه منابع انساني در نیروی دريايي
محسوس ميباشد ،سازمان بهمنظور ايجاد انگیزهی بیشتر در کارکنان خود ميبايست با اتکای به اينگونه نتايج ،تغییرات
وسیعي را در مکانیزهای نظارتي و عملکردی منابع انساني خود ايجاد نمايد و در اين راستا پیشنهادات زير ارائه ميگردد:
 فرماندهان مناطق و يگانها حمايت الزم را از توسعه منابع انساني انجام داده و با طرح آن در باالترين سطوح نیرویدريايي ،زمینه اجرای برنامهها را فراهم سازند.
 در نظام ارزيابي فعلي کارکنان با توجه به نقايص موجود ،تجديد نظر صورت گرفته ،روشهای جديد و علمي بامشارکت صاحبنظران مديريت و امرای بازنشسته تدوينشده و از نتايج آن در زمینه ارتقاء کارکنان ،تعیین نیازهای
آموزشي و پرداختهای انگیزشي به کارکنان استفاده شود.
 نیازسنجي آموزش کارکنان به صورت علمي تدوين شده و از افسران و فرماندهان در اين زمینه نظرخواهي و مشورتاخذ گرديده و آموزش کارکنان به سمت آموزشهای کارگاهي و عملیاتي سوق داده شود.
 سازمان نیروی دريايي ارتش به منظور دستيابي به توسعهی منابع انساني و حفظ پايداری اين توسعه در بلندمدت،نیازمند واکاوی و تغییر آيیننامهها در ابعاد ساختاری خود ميباشد .با توجه به ماهیت نظامي سازمان و گستردگي آن،
عمالً امکان تغییر ساختارهای سلسله مراتبي برای سازمان وجود ندارد ،اما پیشنهاد ميشود با کمي تغییر در فرآيندهای
درون سازمان و حرکت به سمت استقالل مناطق در حوزهی توسعهی منابع انساني توأم با ارتباط کارکردی با ساير مناطق
تحت نظارت معاونت آموزش در تهران ،انعطافپذيری بیشتری را از منظر کاهش بوروکراسي اداری ايجاد نمايد .در اين
صورت اليههای مديريتي اضافهتر کاهش مييابد ،انعطاف ساختار سازماني ميتواند اتفاق بیفتد و اين امر روند توسعهی
کارکنان را تسهیل و تسريع مينمايد.
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