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چکیده

پژوهش حاضر باهدف " ارائه مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در جهت بهبود بهره وری نظام
مدیریت منابع انسانی " اجراشده است .این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با بهکارگیری روش
تحقیق داده بنیاد انجامگرفته است .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبههای نیمه ساختاریافته با استفاده از
روش نمونهگیری هدفمند با خبرگان آشنا به مباحث کارآفرینی و سیستمهای مدیریت منابع انسانی در
حوزه دانشگاه (دانشگاههای تربیت مدرس و تهران) و همچنین خبرگان صنعت ترانسفورماتور سازی

بوده است .جامعه آماری پژوهش گروه شرکتهای ایران ترانسفو بوده و حجم نمونه آماری در مرحله
تحلیل عاملی تأییدی  113نفر بود .در بخش اول ،دادههای کیفی در فرایند اجرای نظریه داده بنیادی ،در
سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شد و.بر اساس آن ،مدل کیفی
پژوهش طراحی شد .نتایج پژوهش حاضر نشاندهنده استخراج بالغبر  014کد یا مفهوم اولیه از
مصاحبهها و نیز احصاء  43مفهوم از ادبیات نظری پژوهش است .مدل نهایی پژوهش در قالب مدل
متداول نظریه داده بنیادی ارائه گردیده است .در بخش دوم پژوهش با رویکرد کمی ،با استفاده از
تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرمافزار  SPSSنسبت به اعتبار سنجی مدل پژوهش اقدام شد و در این
مرحله ،نوع تحقیق از بعد هدف توصیفی است و از بعد مخاطب استفادهکننده ،کاربردی محسوب
میشود .در این راستا برای گردآوری دادهها از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره
گرفتهشده است .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان و روایی ساختاری پرسشنامه با
روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ  32درصد به دست

آمد .برای تشخیص نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف پس از تبدیل

لگاریتمی استفاده گردیدکه نتایج این آزمون برای همه متغیرها ،بزرگتر از ( )3/32و درنتیجه دارای
توزیع نرمال بوده بنابراین از آزمون  tزوجی برای بررسی وضعیت متغیرهای نظام مدیریت منابع انسانی
کارآفرینانه در گروه شرکتهای ایران ترانسفو استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که در گروه شرکتهای
ایران ترانسفو اختالف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای همه میانگینها غیر از متغیرهای
(تاکید برعملکرد بلند مدت ،تاکید بر اثر بخشی ،شفاف و روشن بودن معیارهای ارزیابی ،آموزش
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مستمر و مداوم با کاربردهای وسیع ،انتقال دانش تخصصی و فنون تفکر خالق و عدم افشاء اسرار
محرمانه کارکنان) بزرگتر از  0است .لذا میتوان گفت همه مؤلفهها ،عاملیت کل و همه شاخصها غیر
از شاخصهای ذکر شده در شرکت ایران ترانسفو در وضعیت مناسبی میباشند.
واژههای کلیدی :الگوی نظام مدیریت منابع انسانی ،روش داده بنیاد ،رویکرد کارآفرینانه

مقدمه
در متون اقتصادی چگونگی بکارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی (کار ،سرمایه،
فناوری) در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مهم است .هر چقدر اقتصاد در سطح توسعه
یافتگی باالتری قرار گیرد به تدریج شدت بکارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش
خواهد یافت و سعی میشود از طریق تغییرات فنی و کارایی عوامل تولید ،سطح کیفی
این منابع ارتقا یابد .بر همین اساس بکارگیری کاراتر عوامل کار و سرمایه در کنار
فناوری شرایط برای افزایش سطح بهره وری در فعالیتهای اقتصادی را فراهم
میسازد  .چرا که رشد اقتصادی مستمر و باالتر در کل اقتصاد به انتقال سریعتر ساختار
تولید از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه اقتصادی منجر شده است و در این تغییرات
ساختاری سهم باالی بهره وری در رشد اقتصادی به فراهم سازی تولید خوب به جای
تولید بد منجر میشود (امینی .)1031 ،بر اساس تعریف سولو ،بخشی از رشد تولید
توسط نیروی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود .به رشد بهره وری نسبت داده
میشود  .بر اساس نظریات رشد درون زا جز باقیمانده رشد اقتصادی به سه عامل
سرمایه انسانی ،فناوری و نهادها یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد .هونزبی و همکاران و
کار وتوریک ،اعتقاد دارند عالوه بر مؤلفههای مذکور که نقش کلیدب در ارتقای بهره
وری دارند ،مؤلفهی کارآفرینی نیز به طور مستقل از طریق توسعه فضای رقابتی و از
طریق ارتقای مؤلفههای سرمایه انسانی ،فناوری و نهادها یا سرمایه اجتماعی میتواند به
ارتقای بهره وری کمک شایانی نماید (هانسبی.)1331 ،1
از دیگر سو شومپیتر ( )1342اشاره میکند که کارآفرینی یک مکانیسم مهم برای
خلق ارزش افزوده و ارتقای بهره وری در درون یک اقتصاد :اکنون باید به این سؤال
پاسخ دهیم که کارآفرینی عالوه بر اثرات مستقیمی که در ارتقای بهره وری دارد ،بر
1. Honsby
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کدام یک از عوامل مذکور (سرمایه انسانی ،فناوری و سرمایه اجتماعی) تاثیرگذار
است؟ همانطور که پیشتر ذکر شد کارآفرینی به شناخت ،ایجاد و گسترش بازارهای
جدید منجر میشود که نتیجه آن افزایش کارایی استفاده از منابع است .همچنین توسعه
کارآفرینی به افزایش سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز و پر بازده برای کل اقتصاد کمک
میکند که نتیجه آن تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره وری در کل اقتصاد است
(هایتون .)1332 ،1تأثیر دیگر توسعه کارآفرینی بر ارتقای سرمایه انسانی است .با توجه
به اینکه کارآفرینان مرتباً ساختارهای سنتی تولید و فناوری را تغییر میدهند و با
نوآوری ،روشها و فناوریهای نوین را بکار میگیرند لذا نیروی کار نیز میبایست
قابلیت تطبیق با تغییرات مذکور را داشته باشد که چنین قابلیتی در نیروی کار متخصص
است .بنابراین توسعه کارآفرینی به ارتقا سرمایه انسانی در کسب و کارها منجر میشود
(موریس.)1333 ،1
الزم به ذکر است ،کارآفرینی به عنوان پایههای شکل گیری اقتصاد نوین مورد توجه
قرار گرفته است .اقتصاد در ابتدای هزاره سوم میالدی شاهد دگرگونیهای شگرفی بوده
است .انقالب فناوری اطالعات و تغییر ترکیب نیروی کار به نفع نیروهای دانش محور
از زمره این تغییرات است .شاید مهمترین روندی که در اقتصاد دیده میشود حرکت به
سوی نظام اقتصادی با ماهیت شبکهای است .بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که
عالوه بر عوامل اقتصادی همچون مزیتهای بازار و سرمایه که بر کارآفرینی تأثیر
میگذارد ،عوامل غیر اقتصادی نظیر شبکه روابط اجتماعی نیز میتواند بر پدیده کار
آفرینی تاثیرگذار باشد .در حال حاضر صنعت کشور برای عملکرد بهره ورانه به شدت
نیازمند تأمین ،آموزش و بهسازی و نگهداشت کارکنان توانمند و کارآفرین است .از
اینرو ،طراحی مدلی جامع برای مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه در این حوزه ،یکی از
نیازهای اساسی است .در این پژوهش ،تالش میشود نظام مدیریت منابع انسانی از
منظر و رویکرد کارآفرینانه بر اساس نظریه داده بنیاد و در قالب مدل پارادیمی که از
عوامل علی ،عوامل زمینهای و مداخله گر ،بستر حاکم ،راهبردها و عوامل پس آیندی
تشکیل شده است طراحی و تبیین گردد.
1. Hayton
2. Morries
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شالوده هر سازمانی را کارکنان آن و در قالب دانش ،مهارت و انگیزههایشان تشکیل
میدهند  .برخورداری از چنین ثروتی از آن جهت حائز اهیمت است که در دهههای
آینده ،منشا ء اصلی برتری رقابتی در فناوری ریشه نخواهد داشت؛ بلکه تابع ابتکار
عمل ،خالقیت ،تعهد و توانمندسازی نیروی کار خواهد بود (اروعی یزدانی و
همکارارن .)1031 ،در عصر حاضر که تغییر و تحوالت محیطی از مهمترین چالشهای
فراروی سازمانهای به شمار میروند ،بهره گیری مناسب از استعدادهای و تواناییهای
افراد در تدوین چارچوبها و الگوهای فکری جدید ،نقشی حیاتی دارد .امروزه
سازمانها دیگر نمیتوانند با تعداد اندکی افراد خالق و کارآفرین و با اجرای چند طرح
کارآفرینانه بر رقبای چابک ،منعطف ،نوآور ،فرصت گرا و کم هزینه خود فائق آیند .این
سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانهای
برخوردار شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی ،فعالیتهای کارآفرینانه
خود را به اجرا در آورند .سازمانهای موفق و کارآمد سازمانهایی هستند که کارآفرینی
را به عنوان جزء تفکیک ناپذیری از ویژگیها و خصایص خود دانسته و در جهت
تقویت روحیه کارآفرینی سازمانی ،از هیچ کوششی فروگذار نباشند (شائمی و
همکاران .) 1031 ،در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آنها در
سازمانها امری اجتناب ناپذیر است .امروزه توسعه و ارتقاء کارآفرینی نه تنها الزمه یک
اقتصاد سالم است ،بلکه برای رشد روزافزون جامعه و خلق مشاغل جدید حائز اهمیت
و حیاتی است (عباسپور .)1030 ،به بیانی دیگر دستیابی به سطوح باالی تعالی ،بهره
وری و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی مستلزم شناسایی و خلق فرصتهای
کارآفرینی است ،به همین دلیل شومپیتر ،اقتصاددان آلمانی ،کارآفرینی را موتور اقتصاد
قلمداد میکند (هیسریچ .)1331 ،1واقیعت آن است که توسعه کارآفرینی در جامعه و
به خصوص در سازمانها نیازمند بستر مناسب برای رشد و پرورش افراد کارآفرین
است .متاسفانه بسیاری از سازمانها از نظر ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی مناسب
نیستند .برای مثال در یک سازمان بروکراتیک گرایش به کارآفرینی آفرینی پائین خواهد
بود .گرایش به کارآفرینی بیانگر تمایل مشخص به کشف و پی گیری فرصتهای
ارزشمند و تبدیل آنها به کسب و کار جدید است (تقی زاده و همکاران.)1031 ،
1. Hisrich
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بدون شک محور همه عوامل و معیارهای تاثیرگذار بر یک سازمان ،منابع انسانی
است .بر همین اساس ،عامل اصلی در توسعه و پیشبرد برنامههای کارآفرینی هر
سازمان ،فاکتور انسانی و سرمایههای فکری آن است .لذا شناسایی ویژگیها و بسترهای
مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان یکی از اساسیترین مسائل روز سازمانها است
(ابیلی و همکاران .)1033 ،از آنجایی که منابع انسانی از عوامل زیربنایی فرآیند توسعه
است و هرگونه توفیق در فرآیند توسعه پایدار یک سازمان مشروط به توفیق در توسعه
منابع انسانی است ،اهمیت و ضرورت توجه به نظامهای مدیریتی توسعه دهنده منابع
انسانی آشکار میشود .سازمانها به منظور بقا و پیشرفت ،نیازمند تمرکز اساسی روی
منابع انسانیاند .رشد و ارتقای قابلیتهای نیروی انسانی ،عامل اصلی در ایجاد مزیت
رقابتی و پویایی در فضای رقابتی امروز است .یکی از تواناییهای اساسی نیروی انسانی
که شرکتها ،رشد و پرورش آن را هدف گرفتهاند ،تفکر خالق و توان ایده سازی و
کارآفرینی کارکنان در تمامی سطوح است .سازمانهای امروز نمیتوانند با تعداد اندکی
افراد خالق و کارآفرین یا اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک ،چابک،
منعطف ،نوآور ،فرصتگرا و کم هزینه فائق آیند .آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه
کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی ،مستمر و به طور فردی یا گروهی
فعالیتهای کارآفرینانه خود را به اجرا درآورند (کاووسی و زنجان طلب.)1033 ،
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،کارآفرینان به عنوان موتور محرک اقتصادی،
نقشهای بسیار متفاوتی در جامعه ایجاد میکنند و منشاء بسیاری از تحوالت و
پیشرفتهای بشری به شمار میآیند  .کارآفرینان با بهره گیری از نیروهای مولدی که در
خود برای حل خالقانه مسئله سراغ دارند با ریسک پذیری و تحمل باال ،قادرند با
زیرکی ،ظرافت و سرعت هرچه تمامتر ،تهدیدها و تنگناهای محیطی را در سازمان و
جامعه به فرصت تبدیل کنند و در شرایط دشوار نظیر بیکاری باال ،کمبود ارز ،تورم و
مانند اینها ،فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه بهره برداری
کنند (دربان آستانه و همکاران .)1033 ،در سطح کالن نیز این موضوع از اهمیت
خاصی برخوردار است .به گونهای که دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم
انداز بیست ساله کشور و اهداف برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
آموزشی ،ضرورت تحول در نظام اداری کشور را قطعی میسازد .اما مشکل عمدهای که
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وجود دارد ،فقدان توانمندی و ظرفیتهای درونی سازمانهای کشور است .روند کلی
در بسیاری از سازمانهای ایران مؤید این مطلب است که وضعیت حاکم در این
سازمانها ،سنتی و غیرکارآفرینانه است که یکی از مهمترین دالیل ناکارآمدی آن
میتواند ناشی از فقدان نوآوری و کارآفرینی در آنها باشد .کارآفرینی سازمانی برای
سازمانهایی که در پی کارآیی و اثربخشی هستند ،یک نیاز اساسی است و بسیاری از
سازمانهای کشور به شدت به دنبال روشها و رویکردهای کارآفرینی سازمانی میباشند
(آقاداوود .)1033 ،با توجه به موارد فوق مشخص میشود که پرداختن به موضوع
کارآفرینی در سازمانها در چارچوب نظام مدیریت منابع انسانی از اهمیت بسزایی
برخوردار است .ضرورت این مسئله جایی بیشتر میشود که بدانیم تاکنون در مدلهای
مختلف مدیریت منابع انسانی که توسط صاحبنظران و پژوهشگران حوزه منابع انسانی
ارائه شده است به این موضوع توجه نشده یا کمتر توجه شده است.
روش
هدف کلی پژوهش حاضر ارائه الگوی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکردکارآفرینانه
و با تاکید بر بهره وری از دیدگاه خبرگان است .در راستای دستیابی به این هدف،
سوالها به این شرح مطرح شد :شرایط علّی به کارگیری رویکرد کارآفرینانه در طراحی
مدل مدیریت منابع انسانی کدامند؟ ،مقوله محوری در طراحی مدل مدیریت منابع
انسانی با رویکرد کارآفرینانه کدامند؟ ،راهبردها در بکارگیری رویکرد کارآفرینانه در
طراحی مدل مدیریت منابع انسانی کدامند؟ ،شرایط مداخله گر و عوامل زمینهای در
بکارگیری رویکرد کارآفرینانه در طراحی مدل مدیریت منابع انسانی کدامند؟ ،عوامل
پس آیندی بکارگیری رویکرد کارآفرینانه در طراحی مدل مدیریت منابع انسانی
کدامند؟
پزوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد
انجام گرفته است و دادههای مورد نیاز با به کارگیری مصاحبههای نیمه ساختار یافته
جمع آوری شده است .جامعه آماری این پژوهش از آن دسته از کارشناسان و خبرگان
مطلع کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی تشکیل شده است که میتوانند اطالعات با
ارزشی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند .نمونه گیری در این پژوهش به طور هدفمند
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انجام گرفت .در تحقیق کیفی هنگامی جمع آوری اطالعات و دادهها متوقف میشود که
اطالعات درباره همه دسته بندیهای مورد نظر اشباع شود و این امر زمانی رخ میدهد
که نظریه یا موضوع مورد مطالعه کامل شود و اطالعات جدیدی مرتبط با موضوع مورد
مطالعه ،بدست نیاید .از این رو ،در پژوهشهای کیفی ،حجم نمونه را مترادف با کامل
شدن دادهها یا اشباع دادهها میدانند )عابدی .)1032 ،در این راستا ،نمونههای بخش
کیفی این پژوهش را  11نفر از خبرگان و کارشناسان مطلع و آگاه به حوزه کارآفرینی و
مدیریت منابع انسانی تشکیل داده است .کیفیت در پژوهش کیفی :معیار مقبولیت در
ارزیابی نظریه داده بنیاد .بدون دقت علمی ،پژوهش (کمی یا کیفی) بی ارزش است و
مطلوبیت خود را از دست میدهد .کوربین و استرواس برای ارزشیابی پژوهشهای
مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد ،به جای معیارهای روایی و پایایی ،معیار مقبولیت را
پیشنهاد دادهاند .مقبولیت یعنی اینکه یافتههای پژوهش ،تا چه حددر انعکاس تجارب
مشارکت کنندگان پژوهشگر و خواننده در مورد پدیده مورد مطالعه ،موثق و قابل باور
است .ده شاخص برای معیار مقبولیت معرفی شده است که  2مورد از آنها در این
پژوهش برای ارتقاء دقت علمی و روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت.
استراتژیهای ممیزی مورد استفاده عبارت بودند از حساسیت پژوهشگر ،انسجام روش
شناسی ،متناسب نمودن نمونه ،تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد مطلعین از
جمله آنها بودند.
یافتهها
تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش براساس دستور العمل های استراس و کوربین
( ) 1033انجام گرفت این شیوه شامل سه مرحله اصلی کد گذاری باز ،کدگذاری
محوری و کد گذاری انتخابی است )استراس ) 1033 ،در نهایت نظریه (مدل کیفی
پژوهش بیان شده است.
الف) کد گذاری باز :کدگذاری باز اولین مرحله در تجزیه و تحلیل دادهها و کدگذاری
است .در طول مرحله کدگذاری باز ،دادههای حاصل از مصاحبهها به دقت بررسی شد،
مقولههای اصلی و مقولههای فرعی مربوط به آنها مشخص شدند و خرده مقولهها (زیر
مقولهها) تعیین شدند .در طی این تحلیلها ،فنون تحلیلی پیشنهاد شده استراس و
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کوربین ( )1033به کار گرفته شد .واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری باز مفاهیم بودند.
رونوشت مصاحبهها برای یافتن مقولههای اصلی ،مقولهها ،خرده مقولهها به طور منظم
بررسی شد طی این فرایند کدگذاری دادها در سه مرحله انجام یافت .در مرحله اول،
ترکیب مصاحبهها به همراه متون ادبیات پژوهشی مورد تحلیل قرار گرفته و فعالیتهای
کدگذاری باز بر روی آنان انجام یافت .نتیجه کدگذاری باز مقدماتی منجر به ایجاد 111
کد مقدماتی از نتایج مصاحبهها و  43کد باز مقدماتی از نتایج مرور ادبیات پژوهشی
گردید .با توجه به وجود قرابت معنایی باال و همپوشانی بیش از حد بین برخی از
کدهای باز ،این کدها ادغام گردیدند که نتیجه آن ایجاد  143کد باز نهایی بوده است
ب) کدگذاری محوری :در کد گذاری محوری ،مفاهیم براساس اشتراکات و یا هم
معنایی در کنار هم قرار میگیرند .به عبارت دیگر ،کدها و دستههای اولیهای که در
کدگذاری باز ایجاد شدهاند با یکدیگر مقایسه میشوند و ضمن ادغام کدهایی که از
نظر مفهومی با یکدیگر مشابهند ،دستههایی که به یکدیگر مربوط میشوند حول محور
مشترکی قرار میگیرند (ادیب حاج باقری )1032 ،در واقع ،در این مرحله ،ابعاد پارادایم
کدگذاری شکل میگیرد و شامل پنج دسته ،مقوله محوری ،شرایط علی ،شرایط مداخله
گر ،راهبردها و پیامدها است.

شکل  .1مدل پارادایمی کد گذاری محوری

از اینرو ،در این پژوهش ،بر اساس ابعاد پارادایم کدگذاری ،تحلیل دادههای حاصل
از مصاحبه ،تبیین میشود.
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جدول  .1کد گذاری محوری انجام شده
عنوان طبقه

کدهای باز

پیش شرط علّی

نیاز به نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه
اجتماعی سازی از طریق برگزاری کالس آموزشی
اجتماعی سازی از طریق به اشتراک گذاری آرا
اجتماعی سازی از طریق ورود فرد به شبکههای اجتماعی
اجتماعی سازی مبتنی بر فرهنگ سازمان
اجتماعی سازی مرحله به مرحله با برنامهای پویا
ادامه پاداش ها بر اساس خالقیت انجام شده پیشین فرد ،پس از خاتمه خدمت
ارتقا بر اساس ارشدیت
ارتقا بر اساس شایستگی
ارتقا بر اساس برخورداری از روحیه کارآفرینانه
ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد بر اساس میزان خطاها
ارزیابی عملی در جریان اجرای ایده
ارزیابی مستمر عملکرد بر اساس میزان تأثیر بر دستیابی به اهداف سازمان

طبقه محوری
(فعالیتهای
مدیریت منابع
انسانی)

انتخاب افراد بر اساس ویژگیهای شغل
انتخاب بر اساس برخورداری از روحیات کارآفرینانه
انتخاب بر اساس توانمندی و سوابق عملیاتی فرد
انتخاب بر اساس خالقیت
انتخاب بر اساس خودباوری و هوش عاطفی
انتخاب کارکنان
انتصاب کارکنان
انجام آزمون قبل از استخدام
انگیزش
انگیزش از طریق ارتقا
انگیزش از طریق استقالل و مشارکت و اجتناب از بوروکراسی
انگیزش از طریق افزایش حقوق
انگیزش از طریق ایجاد حس مالکیت بر کسب و کار
انگیزش از طریق ایجاد محیط پویا
آموزش از طریق الگوهای نقش
آموزش از طریق هدفگذاری
آموزش ایده یابی و نوآوری
آموزش کار تیمی و مهارتهای اجتماعی
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عنوان طبقه

کدهای باز
آموزش متناسب با توانمندی و روحیات افراد
آموزش مستمر مهارتهای شغلی
آموزش مهارتهای کسب و کار و بازار
آموزش و توسعه
برگزاری کالس آموزشی متناسب با جایگاه شغلی
برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس خالقیت
برنامه ریزی مسیر شغلی بلندمدت مبتنی بر سناریوهای آتی سازمان
برنامه ریزی مسیر شغلی در تعامل با فرد
برنامه ریزی مسیر شغلی کارکنان
برنامه ریزی منابع انسانی

طبقه محوری

برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس سناریوهای آتی سازمانی

(فعالیتهای

برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس شناخت از ویژگیهای منابع انسانی

مدیریت منابع

به کار گیری

انسانی)

به کار گیری از طریق کار تیمی
به کارگیری افراد بر اساس رقابت محیطی
به کارگیری افراد بر اساس سیستم نوآوری در سازمان
پاداش دهی
پاداش دهی بر اساس عملیاتی سازی ایدهها
پاداش دهی مبتنی بر نیازسنجی
پاداش دهی متناسب با عملکرد و ارزش ایجاد شده
پاداش دهی هنگام بازنشستگی
پاداش رضایتبخش و کافی
پاداش مادی
پاداشهای معنوی برای نگهداشت
تجزیه و تحلیل شغل
ترفیع
تضمین امنیت کارکنان
تعریف روشن از کار در طراحی
تقدیر هنگام بازنشستگی
تقسیم کار
تناسب شغل و شاغل به عنوان عامل نگهدارنده
توسعه همکاری و کار تیمی
توضیح دلیل جا به جایی به کارکنان
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کدهای باز

ثبت فعالیتهای مفید جهت ارزیابی عملکرد
جا به جایی افراد بر اساس عملکرد کارآفرینانه افراد
جا به جایی کارکنان
جا به جایی مستمر بر اساس برنامه نوآوری
جذب
جذب افراد برخوردار از مهارتهای شغلی و اجتماعی
جذب افراد خالق برخوردار از روحیه کارآفرینانه
جذب افراد متنوع از یکدیگر از نظر مهارتها
جذب مبتنی بر کارآیی در زمان و هزینه
جذب نیرو از درون سازمان
جذب نیروهای دارای سابقه باال
حضور مشاورین خبره برای اجتماعی سازی
طبقه محوری
(فعالیتهای

خاتمه خدمت
خاتمه خدمت بر اساس نیاز سازمان به ورود ایدههای جدید

مدیریت منابع

خاتمه خدمت بر اساس ویژگیهای فرد

انسانی)

سهیم کردن افراد در سود و منافع ناشی از ایده
سهیم کردن در مالکیت کسب و کار
شناسایی و قدردانی به عنوان پاداش
طراحی شغل
طراحی شغل بر اساس استراتژی سازمان
طراحی شغل بر اساس الزامات روحیه کارآفرینانه
طراحی شغل بر مبنای کار تیمی
طراحی منعطف و پویای شغل
عدالت در پاداش دهی
عدم تبعیض جهت نگهداشت
عدم تبعیض در جا به جایی افراد
عدم جا به جایی بی مورد نیروهای با تجربه
گرفتن بازخورد از افراد برای انتخاب
لحاظ نمودن روحیات فرد در جذب
مسئولیت پذیری به عنوان معیار انتخاب
نگهداشت
نگهداشت از طریق ایجاد امکان رشد
نگهداشت از طریق ایجاد آرامش روانی در محیط کار
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عنوان طبقه

کدهای باز
نگهداشت از طریق ایجاد محیط خالق
نگهداشت از طریق غنی سازی شغلی
مصاحبه حضوری مبتنی بر شبیه سازی شرایط واقعی کار
مدیریت استعدادها
مدیریت دانش سازمانی
شایسته ساالری
سیاست پرداخت
سرمایه گذاری در منابع انسانی
رعایت مسئولیت اجتماعی کسب و کار
جانشین پروری
پایش مستمر محیطی
پذیرش ریسک

راهبردها

به اشتراک گذاری تجارب
ایجاد فضای دوستانه بین مدیران و کارکنان
ایجاد محیط مناسب برای بروز نوآوری
ایجاد امنیت شغلی
ایجاد فضای حل مساله در فضایی دوستانه برای انتخاب
انجام کار گروهی
القای روحیه کارآفرینانه در افراد
استفاده از خدمات مشاورین برای تجزیه و تحلیل مشاغل
استفاده از شاخصهای خالقانه برای ارزیابی عملکرد
استفاده از تجارب بازنشستگان در آموزش نیروهای جدید
ارائه فرصت بعد از آزمون برای ارزیابی توانمندی
میزان نفوذ شرکت در بازار
فرهنگ سازمانی پشتیبان ارتقاء کیفی افراد
طول مدت استخدام
سن شرکت

عوامل زمینهای

سرمایه اجتماعی

و مداخله گر

روابط با دولت
زیرساخت الزم برای جذب افراد واجد دانش و انگیزه
خط مشیهای مدیریت منابع انسانی
جذابیت محیط کار به عنوان عامل نگهداشت
پرستیژ کارفرما
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071
کدهای باز

انعطاف پذیری معیارهای ارزیابی
اندازه بدنه عملیاتی کسب و کار
اندازه شرکت
انطباق نوع و محتوای آموزش بر اساس استراتژی کسب و کار
یادگیری سازمانی
عملکرد مطلوب ناشی از شناخت مطلوب شغل
نتایج و پیامدها

خاتمه فعالیت به منزله آغاز کسب و کار شخصی توسط فرد
بهره وری ناشی از طراحی مطلوب شغل
به فعلیت رساندن پتانسیل کارکنان

شکل  .2مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه
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شکل  .3مدل نهایی پژوهش

در تجزیه و تحلیل دادهها در مرحله کمی (آزمون مدل پژوهش) به تفصیل به تحلیل
دادههای گرد آوری شده در فاز کمّی تحقیق پرداخته میشود .دادههای گرد آوری شده
از طریق پرسشنامه در نرم افزار  SPSSو  Amosوارد شده و مورد تحلیل قرار
میگیرند .در این مرحله برای بررسی وضعیت کارکردهای مدیریت منابع انسانی
کارآفرینانه درشرکت ایران ترانسفو چهار فرضیه زیر ارائه گردید.
فرضیه اول :از کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه مؤلفه (به گزینی منابع
انسانی کارآفرین) در شرکت ایران ترانسفو در وضعیت مطلوب است.
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فرضیه دوم :از کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه مؤلفه (نظام انگیزش
کارآفرینانه) در شرکت ایران ترانسفو در وضعیت مطلوب است.
فرضیه سوم :از کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه مؤلفه (ظرفیت سازی و
توانمند سازی کارکنان) در شرکت ایران ترانسفو در وضعیت مطلوب است.
فرضیه چهارم :از کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه مؤلفه (کارآفرین داری)
در شرکت ایران ترانسفو در وضعیت مطلوب است.
جدول  .2بررسی وضعیت متغیرهای نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه
شاخصهای  03گانه /مؤلفههای  4گانه و کلیت عامل
اولویت قائل شدن سازمان برای جذب افراد نخبه
جذب افراد با سطح باالیی از خودباوری و هوش عاطفی
جذب افراد با توانایی حل مسأله ،و تفکر انتقادی
جذب افراد ریسک پذیر
سرمایه گذاری زیاد در جستجوی کارکنان مستعد
آزادی عمل و خودمختاری بیشتر
شناسایی تواناییهای بالقوه افراد
جذب افراد مسلط به مذاکره ،رهبری و ارتباطات
پرداختی مبتنی بر شایستگی
شاخصها

مرتبط بودن پرداختی با نتایج کارآفرینانه
حق انتخاب کارکنان در شیوههای جبران خدمات
پرداخت پاداش به افراد متناسب با نیازهای آنها
تاکید برعملکرد بلند مدت
تاکید بر اثر بخشی
شفاف و روشن بودن معیارهای ارزیابی
پاداشها و تشویقهای اقتضایی
آموزش مستمر و مداوم با کاربردهای وسیع
انتقال دانش تخصصی و فنون تفکر خالق
امکان دسترسی به منابع
افزایش خودباوری کارکنان به کارآفرینی
فراهم آوردن شرایط جهت بدست آوردن تجارب

تعداد

میانگین

آماره t

Sig
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شاخصهای  03گانه /مؤلفههای  4گانه و کلیت عامل
وجود یادگیری سازمانی در تمامی سطوح
تغییر روابط از بوروکراتیک به کلی گرایی
پرهیز از تحقیر و تبعیض در اصل تصمیم شایستگان
عدم افشاء اسرار محرمانه کارکنان
ایجاد فرصتهای جدید
احترام به روحیه استقالل طلبی کارکنان
ساختار و منش دموکراتیک
خلق فضای پویا برای انتقال ایدههای جدید
صداقت در ارتباط جهت ارتقاء فعالیتهای کارآفرینانه
به گزینی منابع انسانی کارآفرین
مؤلفهها

نظام انگیزش کارآفرینانه
ظرفیت سازی
کارآفرین داری

عامل

مقوله محوری(کارکردها یا نظام مدیریت

تعداد

میانگین

آماره t

Sig

























































  

ب ا توجه به جدول فوق سطح معنی داری همه متغیرها کوچکتر از میزان خطا 3/32
است و همه میانگینها نیز غیر از شاخصهای (تاکید برعملکرد بلند مدت ،تاکید بر اثر
بخشی ،شفاف و روشن بودن معیارهای ارزیابی ،آموزش مستمر و مداوم با کاربردهای
وسیع ،انتقال دانش تخصصی و فنون تفکر خالق و عدم افشاء اسرار محرمانه کارکنان)
بزرگتر از  0است .لذا میتوان گفت همه مؤلفهها ،عاملیت کل و همه شاخصها غیر
از شاخصهای ذکر شده در شرکت ایران ترانسفو در وضعیت مناسبی میباشند.
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به منظور ارائه الگوی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه و
تاکید بر بهره وری بر اساس رویکرد کیفی انجام گرفته است .با توجه به عدم وجود
مطالعات کافی در زمینه مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه و شکاف نظری عمیق در بین
پژوهشگران در مورد نظامهای رایج مدیریت منابع انسانی و همچنین نیاز روز کسب و
کارها به نظامهای کارآفرینانه در فعالیتهای مدیریت منابع انسانی ،این مطالعه بر آن
گردید تا به شناسایی ابعاد و روابط یک نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه پرداخته
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و از آن طریق ،عالوه بر رفع خالء مطالعاتی ،مبنایی برای مطالعات آینده در این زمینه از
پژوهش فراهم آورد .بررسیهای مقدماتی این مطالعه نشان داد که ادبیات پژوهشی قابل
اتکایی در ادبیات پژوهش وجود نداشت که در آنها ،ویژگیهای کارآفرینانه به
نظامهای مدیریت منابع انسانی نسبت داده شده باشند .در چنین وضعیتی که فرضیات
صریح موجود نمیباشند (مدل مقدماتی یا روابط جزئی از ادبیات پژوهش قابل
شناسایی نیستند) به کار گیری نظریه داده بنیاد بهترین کارآیی را دارد .از این رو این
رویکرد به عنوان روش مطالعه انتخاب گردید .تحلیل و کدگذاری ادبیات پژوهشی
مرور شده به همراه  11مصاحبه در فاز میدانی مشخص نمود که نظام مدیریت منابع
انسانی کارآفرینانه ،علیرغم شباهتهای کلی با نظامهای مدیریت منابع انسانی رایج،
دارای تفاوتهای بنیادین با آن است  .بررسی ما عالوه بر شناسایی ابعاد کلی نظام
مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه ،ابعاد فرعی و فعالیتهای موجود و الزم برای چنین
نظامی را به تفصیل و تا ابتداییترین سطح تحلیل مشخص نموده است .در ادبیات
پژوهش ،نظام مدیریت منابع انسانی ،به طور کلی به  43کد ارائه شده منحصر گردیده
بود .این در حالی است که در این مطالعه 133 ،کد متفاوت از این کدها نیز شناسایی و
ارائه گردیده است .بر اساس دیدگاههای اطالع رسانهای این پژوهش ،نیاز به نظام
مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه به عنوان شرایط علی مدل مطرح بوده و یافتههای
حاصل از پژوهش در ارتباط با طبقه محوری مدل (فعالیتهای مدیریت منابع انسانی
کارآفرینانه) موید وجود  34بعد فرعی بوده که در قالب سیزده سازه فرعی طبقه بندی
گردید و بر اساس بررسی بعمل آمده از پشتیبانی ادبیات پژوهش نیز برخوردار گردید.
از مصاحبه با خبرگان در خصوص عوامل زمینهای و مداخله گر در پیاده سازی
راهبردهای مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه چهارده بعد فرعی مورد شناسایی قرار

گرفت که مهمترین آنها عبارت بودند از :میزان نفوذ شرکت در بازار – فرهنگ

سازمانی پشتیبان ارتقاء کیفی افراد -سرمایه اجتماعی – جذابیت محیط کار به عنوان
عامل نگهداشت و پرستیژ کارفرما و  ...در ارتباط با راهبردهای مدیریت منابع انسانی
کارآفرینانه بیست بعد فرعی از منظر خبرگان دارای اولویت بودندکه برخی از

مهمترینهای آنها عبارت مدیریت استعدادها – مدیریت دانش سازمانی –ایجاد فضای

دوستانه بین مدیران وکارکنان – ایجاد محیط مناسب برای بروز نوآوری – ایجاد امنیت
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شغلی – استفاد ه از شاخصهای خالقانه برای ارزیابی عملکرد و ارائه فرصت بعد از
آزمون برای ارزیابی توانمندی و ....از نظر خبرگان پژوهش حاضر نتایج و پیامدهای

نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه در پنج بعد فرعی از جمله یادگیری سازمانی –

عملکرد مطلوب ناشی از شناخت مطلوب شغل – خاتمه فعالیت به منزل آغاز کسب و

کار شخصی توسط فرد -بهره وری ناشی از طراحی مطلوب شغل و به فعالیت رساندن
پتانسیل کارکنان قابل تبیین است.
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