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چکیده
مطالعات صورت گرفته نشان میدهند که میان استراتژی های کلی سازمان و راهبردهای منابع
انسانی رابطه وجود دارد .همچنین وجود راهبردهای هماهنگ در حوزه منابع انسانی بر عملکرد کلی
سازمان مؤثر است .هدف پژوهش حاضر بررسی میزان همسویی راهبرد کلی نظام مدیریت منابع
انسانی سازمان و راهبرد زیر نظامهای منابع انسانی است .به منظور بررسی همسویی افقی و عمودی،
از الگوی نقاط مرجع راهبردی بامبرگر و مشولم ( )SRPاستفاده شده و روش اصلی پژوهش نیز
توصیفی پیمایشی است .جامعۀ آماری تحقیق،کلیۀ مدیران و کارشناسان ارشد (خبرگان) شرکت
تولید مواد غذایی کاله میباشند .جمعآوری اطالعات مربوط به شناسایی گونههای مختلف راهبرد
از طریق پرسشنامه ارائه شده به مدیران یا کارشناسان ارشد خبره و مطلع در شرکت مزبور انجام
گرفته است .سنجش ضریب پایایی عناصر پرسشنامه به کمک نرمافزار  SPSSو بر اساس آزمون
آلفای کرونباخ صورت گرفت و میزان آن  18%به دست آمد که نشاندهندۀ قابلیت اعتماد ابزار
پژوهش است .یافتهها حاکی از آن است که راهبرد اصلی مدیریت منابع انسانی شرکت از نوع سرباز
وفادار ،تأمین نیروی انسانی از نوع جنبی ،آموزش و توسعه از نوع انتخابی ،ارزیابی عملکرد از نوع
همانندسازی ،جبران خدمات از نوع رقابتی و همچنین روابط کارکنان از نوع دستوری ،گونههای
غالب محسوب میشوند .در مجموع میتوان گفت که بین راهبرد کلی منابع انسانی و راهبردهای
زیرنظامهای آن شکاف شدید وجود ندارد ،ولی عدم هماهنگی نسبی قابل تأیید است.
كلیدواژهها :نقاط مرجع راهبردی؛ همسویی راهبردی؛ راهبرد منابع انسانی؛ راهبرد زیرنظامهای
منابع انسانی.
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مقدمه
هم اکنون این مسئله روشن شده است که راهبرد منابع انسانی سازمان بر عملکرد کلی آن
مؤثر است (بیکر و گرهارت8110 ،؛ بکسال و پرسل .)50 :7663 ،به موازت چنین مباحثی ،از دهۀ
 8116به بعد در خصوص رابطه بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت راهبردی ادعاهای بسیاری
مطرح شده است .مطالعات نشان داده که بدون مدیریت منابع انسانی راهبردی ،اقدامات منابع
انسانی به صورت بهینه 8اجرا نخواهد شد لذا مدیریت منابع انسانی راهبردی 7به عنوان هسته
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مدیریت منابع انسانی قلمداد میشود (برانس .)8 86 :7683 ،5مدیریت راهبردی منابع انسانی با
ایجاد نگرشی نو و روشمند و بستری خالق ،به تبیین تاثیر متقابل راهبردهای کالن سازمان و
راهبرد منابع انسانی پرداخته و از این طریق هماهنگی پویا و منعطف بین این دو راهبرد را هدف
قرار داده است و در نتیجه زمینۀ ایجاد همافزایی و وحدت راهبردی را در سازمان فراهم میآورد.
صاحبنظران ،هدف از تدوین و اجرای راهبرد منابع انسانی را ،مرتبطساختن سیاستها و
روشهای منابع انسانی با هدفهای راهبردی منابع انسانی میدانند (آنتونی و دیگران)8110 ،؛
بهگونهای که سازمان بتواند بین زیرنظامهای منابع انسانی 0هماهنگی درونی (یعنی یکپارچگی و
انسجام) ایجاد نموده و عالوه بر آن بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان نیز یکپارچگی و
هماهنگی بیرونی پدید آورد (بامبرگر و فیگن باوم .)8110 ،0لذا همسویی صحیح نظامهای منابع
انسانی با راهبرد کسبوکار و سایر نظامهای سازمان منجر به افزایش عملکرد سازمان میشود
(کاپالن و نورتون3 :766 ،؛ پرسل7665 ،؛ باکشی18 :768 ،1؛ فیتر و گوری.)0 :768 ،
بنابراین فقدان نگرش راهبردی و بلندمدت به مدیریت منابع انسانی در سازمان ها ،تأثیرات منفی در
برنامهریزی صحیح فرایندهای ورودی و نگهداری و خروجی کارکنان در سازمان بر جا خواهد
گذاشت و سبب کاهش بهرهوری ،اثربخشی و عدم تحقق مأموریت سازمان خواهد شد .همچنین
1. Optimum
)2. Strategic human recourse management (SHRM
3. Core component
)4. Human recourse management (HRM
5. Brauns
6. HRM subsystems strategy
7. Figenbaum, 1996
8. Bakchi
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راهبرد منابع انسانی به مثابۀ رکن اساسی بهبود عملکرد سازمان شناخته میشود و پرداختن به آن،
برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالیتهای مدیریت و توسعۀ منابع انسانی سازمانها امری
ضروری است .اما متأسفانه تالش کمی برای تعیین رابطه بین این سطوح راهبردی با یکدیگر شکل
گرفته است و بسیار مشکل است که بتوان ابزار کاربردی مناسبی از بین مطالب نظری پراکنده به
دست آورد که بتواند میان اهداف راهبردی و کارکردهای منابع انسانی رابطه برقرار کند .حتی
اگر سازمانی هدفهای خود را بهخوبی تدوین کرده باشد ،همچنان این پرسشها وجود دارد که:
ـ سازمان چگونه میتواند مطمئن شود که راهبرد زیرنظامهای منابع انسانی از راهبرد اصلی
مدیریت منابع انسانی حمایت میکند؟
ـ چه رابطهای بین راهبرد منابع انسانی و راهبرد زیرنظامهای منابع انسانی وجود دارد؟
ـ چگونه میتوان آنها را با یکدیگر ترکیب کرد تا مزیت رقابتی سازمان تقویت شود؟
هدف اصلی این پژوهش ،پاسخ به چنین پرسشهایی است.

راهبرد نظام مدیریت منابع انسانی و راهبردهای زیرسیستمهای آن
هماهنگی راهبرد منابع انسانی با راهبردهای زیر نظامهای آن از آنجا سرچشمه میگیرد که
سطوح مختلف تصمیمگیری راهبردی در سازمان را میتوان به صورت راهبرد شرکت،
کسبوکار و وظیفهای نشان داد .هر کدام از این سطوح از نظر ماهیت راهبردی هستند اما
تصمیماتی که در سطوح باال نظیر سطح شرکت و کسبوکار اتخاذ میشوند به عنوان راهنمای
اتخاذ تصمیمات در سطوح راهبرد وظیفهای مطرح میشوند .تمامی این سطوح ،راهبردی هستند؛
چرا که 8 :ـ این سطوح همه مفهومی هستند و هرچه از باال به پایین خرد میشوند به سطح عملیات
نمی رسند؛ ویژگی مفهوم این است که زمان و مکان نداشته و غیر قابل دسترس است و به محض
این که به مفهوم ،قید زمان اضافه شود ( 5ساله 566 ،ساله و )...از سطح راهبردی به سطح عملیات
نازل میشود 7 .ـ قلمرو مباحث می تواند کل سازمان ،بخش و وظیفه را شامل شود و با حفظ شرط
مفهومی بودن همچنان در سطح راهبردی باقی بماند 3 .ـ هر سطح نسبت به سطح باالیی خود
اجرایی محسوب میشود نه عملیاتی .تفاوت بین عملیات و اجرای راهبرد حائز اهمیّت است
(اعرابی .)8315 ،مزیت رقابتی را میتوان با بهینهسازی استفاده از همۀ منابع سازمان اعم از انسانی،
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مالی و فناوران در راستای شکلگیری راهبرد تجاری به دست آورد .اما به نظر میرسد سازمانها
به منابع انسانی در مقایسه با منابع مالی و فناوران توجه کمتری نشان دادهاند (بیر و همکارن،
)8115؛ بنابراین سازمان هایی که از راهبرد منابع انسانی جامعی استفاده کنند ،از فرصت خوبی برای
کسب مزیت رقابتی برخوردار خواهند شد (گونل و مور .)811 ،8مدیریت منابع انسانی در
سازمانهای پیشگام در هزینه به دلیل توجه بسیار به نتایج (بهویژه کیفیت بازده و تولید)،
خطرپذیری کمتر ،توجه به اهداف کوتاهمدت و توجه نسبی به کیفیت باید تعیین و طراحی شرح
مشاغل به شکل دقیق و روشن ،آموزش محدود ،ارزیابی عملکرد با تأکید بر نتایج کوتاهمدت و
نظارت دقیق بر فعالیتها و عملکرد کارکنان را مد نظر قرار دهد (اسکوالر و جکسون.)8110 ،
بنابراین واضح است که مالحظات بازار و هزینۀ متفاوت (به معنای راهبرد تجاری متفاوت) راهبرد
منابع انسانی متفاوتی را نیز را میطلبد (فامبرون و دیگران .)811 ،7این مالحظات بازار و هزینه،
فقط در دستهبندی راهبردهای رقابتی پورتر جای نگرفته است ،بلکه مارچینگتون و ویلکینسون
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( )8110و استواری و سیسون ( )8113نیز به روشی مشابه اهمیت تناسب راهبردها و روشهای
منابع انسانی را به ترتیب با راهبردهای معروف مایلز و اسنو )8101( 5و چهار مرحلۀ چرخۀ حیات
(هافر )8100 ،یک سازمان مورد بررسی قرار دادهاند .امروزه مدیران معتقدند باید صریحاً راهبرد
منابع انسانی شرکت خود را با ترتیبات سازمانی مرتبط پیوند داده و دستیابی به اهداف شرکت را
تسهیل کنند .اما برای ایجاد چنین هماهنگی ،دیدگاههای مختلفی ارائه شده است.

اهمیت هماهنگی 0و ارائه چارچوب مفهومی پژوهش
وقتی در ارتباط با همسویی راهبردی بحث میشود ،اصطالحاتی مانند :توازن ،0همسازی،1

1. Gunnigle & moore
2. Famburn. et al, 1984
3. Marchington & Wilkinson
4. Storey & Sisson
5. Miles & Snow
6. Alignment
7. Balance
8. Harmony
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بههمپیوستگی ،8هماهنگی ،7یکپارچگی 3و تناسب به عنوان عباراتی مترادف با همسویی به کار
میروند (صلواتی .)38 :8313 ،مفهوم هماهنگی در نظریههای مدیریت به خصوص نظریههای
مدیریت راهبردی ریشه دارد .این مفهوم نقشی اساسی را در استفاده از مفاهیم «اقتضایی» در
زمینههای زیر ایفا نموده است :رابطه بین ساختار و فناوری ،شیوههای رهبری ،سازگاری سازمان با
محیط و تدوین راهبرد سطح کسبوکار (ونکاترمن و کامیلوس.)811 ،5
بر اساس برخی نظریههای هماهنگی و ترکیببندی سازمان ،در سازمانهایی که هماهنگی
بین عوامل زمینه ای ،ساختاری و راهبردی در ترکیب آنها باال است ،اثربخشی آنها در حد قابل
توجهی قرار دارد (دوتی و همکاران)8113 ،0؛ عالوه بر این پژوهشهای صورتگرفته در حوزۀ
همسویی راهبردی ،تأییدکنندۀ این ادعا است (فام05 :7688 ،؛ عثمان 0 :7688 ،؛ هان لو و سی
بچ .)061 :7683 ،مطالعات نشان داده است که هماهنگی 0راهبردیِ بین راهبرد کسبوکار و
راهبرد منابع انسانی بر عملکرد سازمان تأثیر بزرگی 1میگذارد و این تأثیر عظیم در نرخ بازگشت
سرمایه 1و یا سود ناخالص 86قابل شناسایی است (هان لو و سی پچ .)7683 ،مسئله اصلی برای
مدیریت سازمان ،ایجاد هماهنگی بین سطوح راهبردی و محیط خارجی سازمان میباشد
(مینتزبرگ و همکاران ،8111 ،88ویلن و هانگر .)8117 ،87هر یک از نظامهای موجود در سطوح
راهبرد سازمان هم باید با زیرنظامهای خودش(هماهنگی درونی) و هم باید با سطوح باالدست و
نظامهای همتراز خودش (هماهنگی بیرونی) هماهنگ باشد تا موضوع مدیریت تجلی پیدا کند و
باعث ایجاد همافزایی جهت رسیدن به هدفهای سازمان شود (اعرابی .)8315 ،به عنوان مثال در
خصوص واحد کارکردی منابع انسانی ،باید راهبردهای منابع انسانی با راهبرد کلی سازمان،83
1. linkage
2.Coordination
3. Integration
4. Fit
5.Venkatraman&Camillus
6.Doty & Glick & Huber
7.Strategic Alignment
8.Great
9.Return on investment
10.Net profit
11.Mintzberg. et al, 1988
12.Wheelen, Hunger,1992
13.Organization
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راهبرد سطح کسب وکار 8و راهبرد سایر واحدهای کارکردی (وظیفهای) مانند تولید ،بازاریابی،
مالی ،نظامهای اطالعاتی و تحقیق و توسعه هماهنگ باشد (هماهنگی بیرونی) .از طرف دیگر،
راهبرد زیر نظامهای منابع انسانی (تأمین نیروی انسانی ،ارزیابی عملکرد و پاداش ،توسعۀ منابع
انسانی و روابط کارکنان) نیز باید با راهبردهای کلی واحد منابع انسانی هماهنگ باشد که از آن
تحت عنوان هماهنگی درونی یاد می شود (آرمسترانگ8315 ،؛ اموانگ و کیامبات.)36 :7685 ،
هر یک از هماهنگیهای درونی و بیرونی میتوانند به صورت عمودی و افقی نیز در نظر گرفته
شوند که چهار نوع هماهنگی نتیجه میشود ،شامل :هماهنگیهای بیرونی عمودی ،بیرونی افقی،
درونی عمودی و درونی افقی .برای رسیدن به هماهنگی راهبردی از الگوهای متفاوتی پیروی
میشود .سازمان ها باید بتوانند تشخیص دهند آیا جهتی را که برای نزدیک شدن به «وضعیت
مطلوب» انتخاب کردهاند ،جهت درستی است یا خیر؟ به این ترتیب ،هماهنگی معیار صحت و به
معنای همسویی ،سازگاری و تناسب با جهتی خاص است (اعرابی .)8308 ،هماهنگی میتواند هم
در سطح عملیاتی و هم در سطح راهبردی برقرار شود .هماهنگی عملیاتی دارای زمان و مکان
میباشد ولی هماهنگی راهبرد ورای زمان و مکان است .ویژگی ورای زمان و مکانی «وضعیت
مطلوب» و «راهبرد حرکت» و بهرهگیری از شاخصهایی که بر اساس آنها تعریف شدهاند ،موجب
ایجاد انسجام و هماهنگی در کلیۀ شناساییها ،توصیفها و طراحیها میشود و از هرگونه تشتت
و ناهمگونی در حرکت جلوگیری میکند (اعرابی .)8306 ،بسیاری از نویسندگان ،همسویی بین
راهبردها را عامل اصلی در موفقیت راهبردها میدانند .پورتر در مقاله (راهبرد چیست؟) راهبرد را
به عنوان «ایجاد تناسب بین وظایف یک شرکت» میداند .او به سه نوع تناسب اشاره دارد :تناسب
بین هر فعالیت و راهبرد کلی شرکت ،تناسب بین فعالیتهایی که از یکدیگر پشتیبانی میکنند و
تناسب از طریق بهینهسازی فعالیتها (پورتر.)8110 ،
«هماهنگی» به چهار دلیل زیر به عنوان اساس و پایۀ مدیریت راهبردی میباشد :اول؛ رشتۀ
سیاستگذاری کسبوکار که به عنوان پایه و اساس پارادایم راهبرد میباشد ،ریشه در مفهوم
سازگاری و تطابق منابع سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیطی دارد .دوم؛ بر پایه تحقیقات در
حوزههای نوین ،مدیریت راهبردی بسیاری از مفاهیم و روشهای تحقیق را از سایر رشتههای
1. Business
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علمی (مانند اقتصاد سازمان صنعتی ،رفتار اداری و بازاریابی) اقتباس نموده است .سوم؛ بر اساس
پژوهشهایی که توسط هافر و بر مبنای تحقیق تجربی مبتنی بر اقتضا انجام شده است ،بسیاری از
مطالعات راهبرد آشکارا و تلویحاً از مفهوم هماهنگی استفاده نمودهاند (اسالم و اسد 00 :768 ،8ـ
 .)01همچنین این مطالعات اثر بسیار زیاد نظریۀ اقتضایی را بر تدوین راهبرد نشان میدهند .چهارم؛
مفهوم هماهنگی توسط مشاوران بسیار زیادی برای برجستهنمودن اهمیت سازگاری پیچیده بین
عناصر سازمانی در اجرای اثربخشی راهبرد انتخابشده ،مورد استفاده قرار گرفته است (ونکاترمن
و کامیلوس .)811 ،عدهای هماهنگی راهبردی را هماهنگی بین عناصر سازمان (ساختار ،فناوری،
فرهنگ ،نیروی انسانی ،شیوۀ رهبری ،راهبرد و )...با شرایط محیطی میدانند (چندلر8107 ،؛
وودوارد8105 ،؛ واترمن )8110 ،و برخی دیگر هماهنگی راهبردی را هماهنگی در سطح راهبردی
بین خود عناصر سازمان عنوان نمودهاند (چورن8118 ،7؛ لی وییت8105 ،؛ اسکات8317 ،3؛
پراهاالد و هامل8116،؛ گالبریت و کازانجیان  .)8118 ،برقراری هماهنگی راهبردی همواره با
تغییرات همراه است و این تغییر از سطح راهبردی شروع میشود ،بررسی عوامل محیطی و
سازمانی ،تغییرات راهبردی مطلوب (مورد انتظار) را نمایان میکند .در هماهنگی عمودی،
هماهنگی راهبرد منابع انسانی با راهبرد زیرنظامهای منابع انسانی (درونی عمودی) بررسی میشود
و در مبحث هماهنگی افقی ،هماهنگی زیرنظامهای منابع انسانی با یکدیگر (درونی افقی) مورد
توجه قرار میگیرد .جهت برقراری هماهنگی در محتوا ما چارچوب نقاط مرجع راهبردی را
پیشنهاد میکنیم .علت بهکارگیری چنین چارچوبی این است که میتوان با ترکیبهای متفاوت از
دو طیف «بعد مرجع خارجی» و «بعد مرجع داخلی» (فیگنباوم و همکاران ،)8110 ،5ماتریسهای
نقاط مرجع راهبردی را در سطوح راهبردی ،عوامل نهادی و حوزههای وظیفهای مختلف طراحی
کرد و در هر حوزۀ چهارگونه راهبرد را ارائه دادو اطمینان زیادی داشت که گونههای راهبرد
متناظر در سطوح پیشگفته از هماهنگی بیشتری برخوردار باشند.

1. Islam & Asaduzzaman, 2014
2.Chorn
3.Scott
4.Galbraith & Kazanjain
5. Figenbaum. et al, 1996
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راهبرد كلی
مدیریت
منابع انسانی

8

راهبرد

راهبرد

راهبرد

راهبرد

آموزش و

مدیریت

جبران

تامین نیرو

توسعه

عملکرد

خدمات

راهبرد
7

روابط
کارکنان

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
توضیح روابط راهبردی در مدل مفهومی:

 8ـ رابطۀ راهبرد منابع انسانی و زیر نظامهای آن (هماهنگی درونی عمودی)؛
 7ـ رابطۀ زیر نظامهای منابع انسانی با یکدیگر (هماهنگی درونی افقی)؛
پرسش اصلی پژوهش:
آیا بین راهبرد منابع انسانی و راهبرد زیرنظامهای آن همسویی استراتژیک وجود دارد؟
پرسشهای فرعی:
پرسشهای فرعی به ترتیب اولویت عبارتند از:
 8ـ گونههای راهبرد منابع انسانی در این سازمان کدامند؟
 7ـ گونههای راهبرد زیرنظامهای منابع انسانی در این سازمان کدامند؟
 3ـ آیا بین راهبردهای منابع انسانی و راهبردهای زیرنظامهای منابع انسانی همسویی وجود
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دارد؟
ـ چگونه میتوان راهبرد منابع انسانی و راهبرد زیرنظامهای منابع انسانی را ترکیب کرد تا
به این ترتیب مزیت رقابتی سازمان تقویت گردد؟

روششناسی
تحقیق حاضر از هدف کاربردی و بر اساس نوع داده ،کمّی میباشد و راهبرد اصلی پژوهش
نیز توصیفی پیمایشی است .جامعۀ آماری تحقیق،کلیۀ مدیران و کارشناسان ارشد شرکت کاله
بودهاند.در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری هدفمند با توجه به اطالعات خاص خبرگان و
کارشناسان در زمینۀ موضوع تحقیق استفاده شده است (نمونهگیری غیر احتمالی قضاوتی برای
تعیین تعداد واحد تحلیل) .به طور کلی خبرگان سازمانی متشکل از مدیران ارشد ،میانی یا پایه و
نیز کارشناسان ارشد مطلع ،جامعۀ آماری را در این تحقیق تشکیل میدهند .با توجه به محدودیت
نسبی جامعۀ آماری ترجیحاً در این تحقیق نمونهگیری از جامعۀ آماری مد نظر نیست و به بیان
دیگر نمونۀ آماری منطبق بر جامعه است .لذا پس از مشورت با مدیرعامل و مدیر منابع انسانی،
نامبردگان  7نفر از افراد خبره و صاحبنظر را برای انجام فرایند تحقیق معرفی نمودند .بر اساس
اطالعات جمعآوریشده از  7پرسشنامه %5 ،از پاسخ دهندگان مرد و  % 0باقیمانده را زنان
تشکیل میدهند .از نظر میزان تحصیالت %78 ،پاسخ دهندگان کارشناسی ارشد و باالتر %05 ،از
فوقدیپلم و کارشناسی و  %دیپلم هستند .در خصوص سابقۀ حضور پاسخدهندگان در سازمان
میتوان گفت  %11از پاسخدهندگان پنج سال و کمتر %1 ،از پاسخدهندگان شش تا ده سال و %
از آنها بین یازده تا پانزده سال در این سازمان سابقۀ فعالیت داشتهاند .اطالعات جمعآوریشده در
خصوص سابقۀ حضور افراد در سازمانهای دیگر نشان میدهد که  %56از افراد پنج سال و کمتر،
 % 0از پاسخدهندگان بین شش تا پانزده سال و  %بین شانزده تا بیست و پنج سال در دیگر
سازمانها سابقه حضور داشتهاند .ابزار اصلی مورداستفاده برای جمعآوری دادهها در این پژوهش،
پرسشنامه است .برای ارزیابی منابع انسانی و زیر نظامهای آن از پرسشنامۀ پایه مورد استفاده در
تحقیقات مشابه گذشته (فیاضی )8311 ،استفاده شده است (مشتمل بر  0پرسش برای گونهشناسی
راهبرد منابع انسانی و  78پرسش برای گونهشناسی راهبردهای زیرنظامهای منابع انسانی) .پرسشها
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از نوع بسته میباشند ،پرسشنامهها و گویههای هر پرسش 8بر اساس مقیاس لیکرت طراحی
شده است و نوع پرسشهای مورد استفاده در این پژوهش ،از نوع پرسشهای نگرشی
) (Attitudinal Questionsمیباشد .از آنجا که بخش عمدۀ پرسشنامه استفادهشده در این تحقیق
دارای پیشینۀ قبلی بوده است ،میتوان گفت از روایی و پایایی نسبی برخوردار می باشد؛ اما جهت
اطمینان بیشتر از روایی محتوایی ابزار تحقیق ،بر اساس نظر اساتید ،تغییرات و اصالحاتی برای به
روزکردن و متناسبسازی آنها با محیط میدانی پژوهش کنونی صورت گرفت (صلواتی:8313 ،
 .)871پس از انجام اقدامات فوق پرسشنامهای در  86صفحه مشتمل بر  71پرسش چهارگزینهای
که حاوی پنجبخش اصلی پرسشنامه است (این بخشها مورد تأیید صاحبنظران روش تحقیق
است) تهیه شد .برای اطمینان بیشتر از پایایی پرسشنامهها ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
شد.آلفای کرونباخ برای شش پرسشنامۀاولیه خبرگان حدود  %15و آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامهها حدود ( %18بر مبنای شدت طیف لیکرت) به دست آمد و از آنجا که مقادیر مذکور
بیش از  %06و نزدیک عدد یک میباشند ،میتوان گفت که پایایی ابزار در سطح بسیار مطلوبی
قرار دارد.

تحلیل توصیفی دادهها (تبدیل متغیرهای كمی به كیفی)
توصیف دادهها همان تبدیل متغیرهای کمی به کیفی میباشد .به این معنا که ابتدا متغیرهای
تحقیق حالت کمی و پیوسته داشتهاند اما برای بررسی و اظهار نظر دقیقتر در مورد آنها میبایست
به متغیرهای کیفی که چندسطحیاند و حالت گسسته دارند ،تبدیل شوند تا قابل مقایسه و بررسی
باشند .لذا برای دستیابی به این هدف ،میبایست روش مناسبی اتخاذ شود .با توجه به ویژگیها و
خصوصیات متغیرها و روابط آنها و نیز پرسشهای پرسشنامه ،در مورد هر خردهمقیاس (گونۀ
راهبرد) ،حاصل جمع نمرات مربوط به مالکهای ارزشیابی آن محاسبه و سپس متوسط نمره آن
به دست آمد .آن گاه متوسط نمرات هریک از خردهمقیاسهای مربوط به یک مقیاس خاص ،با
 . 8در هر پرسش برای تعیین شدت گزینۀ انتخاب شده و افزایش دقت پاسخدهی افراد ،بـرای هـر یـک از گزینـههـای
چهارگانه ،یک طیف لیکرت تعریف شده است.
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یکدیگر مقایسه شد و نمرۀ برتر انتخاب شد .استفاده از این روش دو حسن دارد :اول این که نتایج
حاصله را با طیف نمرهگذاری اولیه قابل مقایسه میکند و دوم اینکه چون تعداد مالکهای
ارزشیابی در هر خردهمقیاس ،متفاوت است ،متوسط نمره مبنای مناسبی برای مقایسه خواهد بود.
همچنین جهت افزایش اعتبار نتایج حاصل از این تحلیل ،در تحلیلی دیگر گونهشناسی راهبردها بر
اساس تعداد گویههای انتخابشده (بدون در نظر گرفتن طیف لیکرت) انجام شد .همانگونه که
جدولها و نمودارهای رادار نشان میدهند ،نتایج حاصل همگی موید نتایج روش قبلی تحلیل
هستند و از آن حمایت میکنند.

گونهشناسی راهبرد مدیریت منابع انسانی
جدول  .1گونۀ غالب در راهبرد مدیریت منابع انسانی
پیمانکارانه متخصص متعهد نیروی كار قراردادی سرباز وفادار
جمع امتیازات

870

875

808

807

متوسط امتیازات

81

8081508 710

73

7388 7150

متمایل

گونه غالب
تعداد گویههای انتخاب شده

33

31

5

57

پیمانکارانه

میانگین امتیازات
فراوانی انتخاب

سرباز وفادار

متخصص متعهد

نیروی کار قراردادی

نمودار  .1گونۀ غالب در راهبرد مدیریت منابع انسانی

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال نهم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)27بهار 1316

همانگونه که مشخص است گونۀ غالب راهبرد منابع انسانی ،سرباز وفادار میباشد؛ اما
نیروی کار قراردادی هم با متوسط امتیاز باال بعد از گونۀ غالب قرار دارد.

گونهشناسی راهبرد تأمین نیرو
جدول .2گونۀ غالب در راهبرد تأمین نیرو
تعاملی

تخصصی

جنبی

سنتی

جمع امتیازات

887

11

873

05

متوسط امتیازات

778

8180

7 80

83

گونۀ غالب
تعداد گویههای انتخابشده

35

36

78

3

تعاملی

میانگین امتیازات
فراوانی انتخاب

تخصصی

35
30
25
20
15
10
5
0

سنتی

جنبی

نمودار .2گونۀ غالب در راهبرد تأمین نیرو

با توجه به جدول و نمودار باال گونۀ غالب در راهبرد تأمین نیرو ،با متوسط امتیاز 7 80
راهبرد جنبی میباشد.
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گونهشناسی راهبرد آموزش و توسعۀ منابع انسانی
جدول  .3گونۀ غالب در راهبرد آموزش و توسعۀ منابع انسانی
انتخابی

كاربردی

واكنشی

عمومی

جمع امتیازات

17

57

03

18

متوسط امتیازات

73875

83

81875

76875

گونۀ غالب
تعداد گویههای انتخابشده

70

80

71

7

انتخابی

میانگین امتیازات
فراوانی انتخاب

کاربردی

عمومی

واکنشی

نمودار  .3گونۀ غالب در راهبرد آموزش و توسعۀ منابع انسانی

گونۀ غالب در راهبرد آموزش و توسعۀ منابع انسانی ،با متوسط امتیاز  7385راهبرد انتخابی
است.
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گونهشناسی راهبرد ارزیابی عملکرد
جدول .4گونۀ غالب در راهبرد ارزیابی عملکرد
انگیزشی

همهجانبه

همانندسازی

استانداردسازی

جمع امتیازات

71

8

838

05

متوسط امتیازات

0

86875

37805

81805

گونۀ غالب
تعداد گویههای انتخابشده

88

80

8

70

نمودار  .4گونۀ غالب در راهبرد ارزیابی عملکرد

مالحظه میشود که گونۀ غالب در راهبرد ارزیابی عملکرد ،با میانگین امتیـاز  37805راهبـرد
همانندسازی است.
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گونهشناسی راهبرد جبران خدمات و پاداش
جدول  .5راهبرد جبران خدمات و پاداش
مهارتی

عملکردی

رقابتی

رویهای

جمع امتیازات

6

18

870

863

متوسط امتیازات

1

8187

758

7680

گونۀ غالب
تعداد گویههای انتخابشده

85

33

7

36

نمودار  .5گونۀ غالب در راهبرد ارزیابی جبران خدمات و پاداش

گونۀ غالب در راهبرد جبران خدمات و پاداش ،با متوسط امتیاز  75راهبرد رقابتی میباشد.
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گونهشناسی راهبرد روابط كاركنان
جدول  .6گونۀ غالب در راهبرد روابط كاركنان
مشاركتی

تعهدی

دستوری

حمایتی

جمع امتیازات

55

58

86

81

متوسط امتیازات

8183333

81

3 80000

0833333

گونۀ غالب
تعداد گویههای انتخابشده

85

81

37

0

نمودار  .6گونۀ غالب در راهبرد روابط كاركنان

همانگونه که در جدول مشخص است گونۀ غالب راهبرد روابط کارکنان ،راهبرد دسـتوری
است.
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حالت مطلوب (بر مبنای پیشفرض حاكمیت راهبرد منابع انسانی سرباز وفادار)
وضعیت موجود (بر مبنای نتایج حاصل از بررسی انجامشده)

عملـکرد

شکل  .2هماهنگی كلیۀ راهبردها در حالت مطلوب و وضعیت موجود
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بحث و نتیجهگیری
دو نوع راهبرد وجود دارد که با جنبههای مختلف مـدیریت منـابع انسـانی ارتبـاط مـییابنـد؛
راهبردهـای عـام 8و راهبردهـای خـاص .7در ایـن پـژوهش ،راهبـرد عـام و کلـی منـابع انسـانی بـا
راهبردهای خاص و جزئینگر یا تفصیلی در سطح زیرنظامهای حـوزۀ منـابع انسـانی (تـأمین نیـرو،
روابط کار ،جبران خدمات ،ارزشیابی عملکرد و آموزش و توسعه) مطابقـت داده شـده اسـت کـه
نوعی هماهنگی عمودی درونی به شمار می رود .در عین حال اگر راهبردهای مختلف منابع انسانی
در سطحی پایین تر نیز با هم انسجام داشته باشند و یکدیگر را تقویـت کننـد ،آن گـاه دسـتیابی بـه
هماهنگی افقی درونی ،میسر و ممکن میشود (آرمسترانگ .)8311 ،از آنجا کـه موضـوع تحقیـق
حاضر ،بحث هماهنگی راهبردی در نظام کلی منـابعانسـانی و زیرنظـامهـای فرعـی آن اسـت ،لـذا
فرض بر آن بوده است که برقراری هماهنگیهـای راهبـردی در سـطوح عمـودی و افقـی سـازمان
موجب همافزایی میشود و معیاری برای بهرهور بودن فعالیتهای سازمان محسوب مـیگـردد .در
جریان پژوهش ،هماهنگی درونی (درونی عمودی و درونی افقی) یـا بـه بیـان دقیـقتـر همـاهنگی
راهبرد منابع انسانی با راهبرد های خاص مربوط به پنج زیرنظام فرعـی منـابع انسـانی اعـم از تـأمین
نیرو ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد ،جبران خدمات (پاداش) و روابط کارکنان بررسـی شـد.
نتایج نشان دادند که خانۀ اول در ماتریس راهبردهای مدیریت منابع انسـانی و خانـۀ دوم در بیشـتر
زیرنظامهای منابع انسانی گونههای غالـب بـه شـمار مـیرونـد .بنـابراین اگرچـه بـین راهبـرد کلـی
مدیریت منابع انسانی و راهبردهای خاص زیرنظامهای منابع انسانی شکاف شدیدی وجـود نـدارد،
ولی در هر صورت عدم هماهنگی نسبی بر پایه دادههای موجود ،قابل تأیید است.
اگر شرکت در آینده با هدف پیروی از سیاست توسعه ،به پیگیری و اجـرای راهبـرد رقـابتی
تهاجمی تمایل داشته باشد ،الزم است سایر بخشهای وظیفهای نظیر منابع انسانی ،بازاریابی ،تولید،
مالی و  ...نیز راهبردهای خود و راهبردهای زیرنظامهایشان را متناسب با راهبرد رقـابتی مـورد نظـر
سازمان تعیین کنند تا در مسیر توسعۀ سازمان همسویی و انسجام راهبردی برقرار شود (جنتـیفـر و
همکاران .)8 0 :768 ،لذا اگر سازمان در آینـده سیاسـت توسـعه را در پـیشگیـرد ناهمـاهنگی
1.Overarching strategies
2.Specific strategies
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نسبی موجود بین راهبردهای زیرنظامهای فرعی منابع انسانی ،منجر به کاهش عملکرد سازمان شده
یا دستکم امکان دستیابی به بیشینۀ بهـرهوری ممکـن را از آن سـلب مـینمایـد .ایـن نتیجـه از آن
جهت منطقی به نظر میرسد که «هماهنگی دروننظامی با هر درجهای ،بدون داشتن جهـتگیـری
راهبردی متناسب با راهبرد عام حاکم بـر سـازمان بـیمفهـوم اسـت» .بنـابراین ،اگـرچـه بـر وجـود
هماهنگی بین بخشها و زیرنظام های گوناگون منابع انسانی تأکید میشود ،اما نباید فراموش کـرد
این زیرنظامها باید با راهبرد عام و کلی منابع انسانی همراستا و همردیف باشند تـا بهبـود عملکـرد
مقدور شود که ایـن مهـم در پـژوهش هـای بسـیاری مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت (جنتـیفـر و
همکاران8 0 :768 ،؛ کازمآسوت5 :7688،8؛ صلواتی 856 :8313 ،ـ .)806
گونۀ غالب در راهبرد عام مدیریت منابع انسانی حاکم بر شرکت ،راهبرد سربازِ وفادار است.
روشن است که در وضعیت موجود هیچ یک از زیرنظامهای فرعی حوزۀ منابع انسـانی سـازمان بـا
این جهت گیری کلی انطباق ندارند و مسئله مزبور باید توسط مدیریت ارشد مورد توجه و اصـالح
قرار گیرد .بدیهی است چنانچه تغییر جهت کلی در راهبرد اصلی حوزۀ منابع انسانی در آینـده نیـز
مد نظر باشد ،ال زم است راهبردهای فرعی مـرتبط بـا آن هـم ،مـد نظـر قـرار گرفتـه و بـه صـورت
هماهنگ و منسجم تغییر جهت دهند به گونهای که همسویی الزم پدید آید.

پیشنهادهای مبتنی بر یافتهها
ـ در خصوص راهبرد تأمین نیرو ،گونۀ غالب در وضعیت موجود ،راهبرد تأمین نیروی جنبـی
است ،در حالی که نتایج در وضعیت مطلوب راهبرد تأمین نیروی سنتی را راهبرد برتر میدانند .لذا
اگر سازمان بخواهد (در مقطع زمانی فعلی) در راهبرد تامین نیروی خود هماهنگی راهبردی پدیـد
آورد باید از طریق انتخاب راهبرد سنتی و مالک عمل قراردادن مشخصههای کارمنـدیابی ،توجـه
به بازار کار داخل ،تذکید بر سازمان و مسیر شغلی ،مهـارت هـای عمـومی بـرای اسـتخدام ،تأکیـد
بسیار بر حفظ کارکنان ،انطباق افراد با فرهنگ سازمان و تأکید بر ارشدیت ،به ایـن هـدف دسـت
پیدا کند.

1.Kusumastuti
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ـ با توجه به این که راهبـرد روابـط کـار سـازمان در وضـعیت موجـود ،راهبـرد روابـط کـار
دستوری است و راهبرد روابطکار سازمان در وضعیت مطلوب راهبرد حمایتی میباشـد ،مـیتـوان
دلیل وجود این شکاف را عدم حرکت نظام روابط کارکنان سازمان در سالیان اخیر به سمت گونۀ
راهبرد حمایتی دانست .لذا اگر این سازمان بخواهد از وضعیت موجود در راهبرد روابط کارکنـان
خود به سمت وضعیت مطلوب (در مقطع زمانی فعلی) حرکت و شـکاف موجـود را از بـین ببـرد،
باید راهبرد روابط کارکنان حمایتی را انتخاب و دنبال تحقق ویژگی هایی نظیر مشارکت محـدود
کارکنــان در فراینــد تصــمیمگیــری ،مشــاغل محــدود ،پــایش شــدید (کنتــرل شــدید) ،تأکیــد بــر
استانداردها و رویهها و روابط رسمی و چارچوبدار باشد.
ـ در خصـوص راهبـرد جبـران خـدمات ،گونـۀ غالـب در وضـعیت موجـود ،راهبـرد جبـران
خدمات رقابتی است ،در حالیکه نتایج در وضـعیت مطلـوب راهبـرد جبـران خـدمات رویـهای را
راهبرد برتر میدانند .لذا اگر این سازمان بخواهد در راهبرد جبران خدمات خود (در مقطع زمـانی
فعلی) هماهنگی راهبردی بهوجود آورد باید از طریق انتخـاب راهبـرد جبـران خـدمات رویـهای و
مالک عمل قراردادن مشخصه هایی نظیر پاداش برای وفـاداری ،پـاداشهـای رابطـهای بلندمـدت،
ارشدیت به عنوان معیار پرداخت و پاداشهای بیشترمعنوی به این هدف دست پیدا کند.
ـ با توجه به این که راهبرد ارزیابی عملکرد شرکت در وضعیت موجود ،از نوع همانندسازی
است و راهبرد ارزیابی عملکرد آن در وضعیت مطلوب ،گونه استانداردسازی مـیباشـد ،مـیتـوان
دلیل وجود این شکاف را عدم حرکت نظام ارزیابی عملکـرد سـازمان در سـالیان اخیـر بـه سـمت
گونۀ استانداردسازی دانست .اگر شرکت بخواهد از وضعیت موجود در راهبرد ارزیـابی عملکـرد
خود به سمت وضعیت مطلوب (در مقطع زمانی فعلی) حرکت نمـوده و شـکاف کنـونی را از بـین
ببرد ،باید راهبرد ارزیابی عملکرد استانداردسازی را انتخاب و به دنبال تحقـق شـاخصهـایی نظیـر
تأکید بر تساوی محوری در ارزیابی عملکرد ،ارزیابی عملکرد فردی و واحـدی ،اسـتفاده از روش
توزیع آزاد ،ارزیابیهای بلندمدت و استفاده از معیارهای عینی مبتنی بر نظر سرپرست باشد.
ـ در خصوص راهبرد آموزش و توسعه ،گونۀ غالب در وضعیت موجود ،راهبـرد آمـوزش و
توسعۀ انتخابی است ،در حالی که نتایج در وضعیت مطلوب راهبرد آمـوزش و توسـعۀ عمـومی را
راهبرد برتر میدانند .بنابراین اگر سازمان بخواهـد در راهبـرد آمـوزش و توسـعۀ خـود (در مقطـع
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زمانی فعلی) همسویی راهبردی به وجود آورد ،بایـد از طریـق انتخـاب راهبـرد آمـوزش و توسـعۀ
عمومی و مالک عمل قراردادن مواردی همچون تمرکز بر کـاهش هزینـه و کـارایی در آمـوزش،
تأکید بر آموزش دانش و مهارت هـای مـورد نیـاز بـرای انجـام مـؤثر کارهـا ،اسـتفاده از شـیوها و
ابزارهــای ســنتی بــرای آمــوزش و اســتفاده از نظــر سرپرســت بــرای تشــخیص ضــرورت آمــوزش
کارکنان ،به این هدف دست پیدا کند.
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