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جستارگشايي
یك سازمان بهمنظور رشد ،بقا و نيل به مأموریتهای غایی كه موجودیتش را در محيط رقاابتی
اعالم میكند ،نيازمند بهرهگيری از تركيبات پيچيدهای از منابع انسانی ،مالی و منابع اوليه است
كه آرایش درست و مقتضی آنها ،اهرمی را جهت دساتيابی باه مقاصاد پايشبينایشادهاش در
اختيار سازمان قرار میدهد .از ميان این سه ،منابع انسانی قویتارین و اصالیتارین نقاش را در
دستيابی به نتایج چشمگير و رقابتپذیری در كسبوكارهای نوین ایفاا مایكناد؛ بناابراین هار
سازمان ،مزیت رقابتی پایدار خود را ،بهواسطه كاركنانش كسب میكند .پيشرفتهای اشارهشاده
در حوزه مدیریت منابع انسانی مشخص میسازد كه لحاظ مدیریت منابع انساانی مایتواناد باه
موفقيت كسبوكار منتهی شود و از آن پس مدیریت منابع انسانی ،بهعنوان بخش جداییناپاذیر
استراتژی كسبوكار مورد توجه قرار گرفت .ظهور واژه مدیریت استراتژیك منابع انسانی ،نتيجه
چنين تالشهایی بود .مدیریت استراتژیك منابع انسانی ،با یكپارچهسازی و پيوساتگی مادیریت
منابع انسانی به استراتژی كسبوكار ،سازگاری و تطبيق مدیریت منابع انسانی باا كلياه ساطو
سازمان مرتبط میشود .در مورد شركتهای ایرانی یكی از مشكالت مهم ،فقدان مدیریت مناابع
انسانی استراتژیك است .نيروی كار آموزشدیده همراستا با اساتراتژی ساازمان عمال كارده ،از
شغل خود احساس رضایتمندی و بهعنوان یك دارایی ارزشمند در سازمان خدمت میكند.
در این مقاله با توجه به جایگاه سازمان مورد مطالعاه صانعت نفات كاه باهعناوان یكای از
قطبهای پژوهش شناختهشده است ،قصد داریم تا استراتژیهای منابع انسانی ایان ساازمان را
تدوین كنيم .به ایان منظاور ادبياات تحقياق و مادلهاای مختلا ارائاهشاده در ایان زميناه
بررسیشدهاند و با توجه باه پيشاينه تحقياق در ساازمان هادف و نياز نيازهاا و اهاداف كاالن
تبيينشده سازمان ،مدل اجرایی منطبق شناسایی و گامبهگام اجراشده است .استفاده از تحليال
محيط درونی ،بيرونی و شناسایی نقاط قاوت و ضاع و فرصاتهاا و تهدیادهای بخاش مناابع
انسانی در كنار «نقاط مرجع استراتژیك» بهعنوان مدل تلفيقی كمّای و كيفای در ایان تحقياق

پيادهسازی شده است .بر اساس مدل نقااط مرجاع اساتراتژیك كاه توساط باامبرگر و مشاولم
( ١)2000برای تدوین استراتژی منابع انسانی معرفیشده اسات؛ در كناار دساتهبنادی مشااغل
مختل سازمان ،بر اساس دو محور «توجه به نتيجه» و «توجه به فرایند» و دو محور «تأمين از
درون» و «تأمين از بيرون» استراتژیهای منطبق با هر دسته از مشاغل در هر زیرسيستم منابع
انسانی ارائهشده است .درنهایت ،اقدامات اجرایای ماورد نيااز بارای پياادهساازی هار اساتراتژی
تدوینشده است .هدف اصلی این تحقيق ارائه مدلی جامع جهت تادوین اساتراتژیهاای مناابع
1. Bamberger & Meshoulam
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انسانی متناسب سازمان بهصورت گامبهگام و ارتباط آن با اقدامات و الزامات اجرایی جهت بهبود
كليه زیرسيستمهای منابع انسانی شاامل تاأمين ،جباران خادمات ،رواباط كاركناان و ارزیاابی
عملكرد در سازمان است.
ادبيات تحقيق .حوزه مدیریت استراتژیك منابع انسانی ،طی دو دهه گذشته ،هم در ادبياات
آكادميك و هم در فعاليتهای مدیریتی ،سلطه قابلتوجهی را از آنِ خاود كارده اسات .گاذر از
فعاليتهای قدیمی منابع انسانی -با تمركز بر موضوع كاركنان ،به موضوعی دوبااره متولدشاده-
با تمركز بر ارتباط افراد ،بهعنوان داراییهای سازمانی باا اساتراتژی كسابوكاار شاركت ،بادین
معنی است كه فرد حرفهای منابع انسانی ،در حال تجربه مسئوليت جدید و چالشبرانگيازتاری
است كه مستلزم داشتن و كسب شایستگیها و مهارتهای جدیدی میباشد .وی بایاد خاار از
فضای محدود و سنتی منابع انسانی سازمانی بياندیشد و رویكرد اساساا متفااوتی را ،باهمنظاور
مدیریت سرمایه انسانی پيش بگيرد و تناسب و سازگاری بين معماری منابع انساانی و تنظايم و
پيادهسازی استراتژی كسبوكار در شركت برقرار كند .طبق این نظر ،معماری مناابع انساانی ،از
سيستمها ،فعاليتها ،شایستگیها و رفتارهای عملكردی كاركنان تشكيلشده است كه توسعه و
مدیریت سرمایه استراتژیك انسانی شركت را انعكاس میدهد (آرمسترانگ.)200١ ،
اساسا علم منابع انسانی استراتژیك در اواخر دهه  70مطر شد .مادلهاای اولياه طراحای
منااابع انسااانی اسااتراتژیك در اواسااط دهااه  80مطاار گردیدنااد .پااس از آن در سااال ،١990
مدلهای دیگری نيز بر مبنای دو عنصر (نوع بازار كار و نوع كنتارل) مطار شاد .سارانجام در
سال ،2000بامبرگر و مشولم اقدام به تلفيق مدل مبتنی بار كنتارل و مادل مبتنای بار مناابع
كردند .این مدل از آن جهت با موفقيت مواجه شد كه بهطور همزمان تمركز و توساعه را تحات
پوشش قرار میداد (اعرابی و فياضی.)١387 ،
حوزه مدیریت استراتژیك منابع انساانی ،هناوز در حاال رشاد اسات و توافاق كمای مياان
اندیشمندان در تعری قابل قبولی از آن وجود دارد .ساخنان فراوانای پيراماون اینكاه مادیریت
استراتژیك منابع انسانی ،درباره ارتباط و پيوند نظاممند افراد با سازمان و باهصاورت تخصصای،
درباره پيوند استراتژیهای مدیریت منابع انسانی با استراتژیهای شركت میباشاد ،مطار شاده
است .استراتژیهاای مناابع انساانی ،طار هاا و برناماههاایی هساتند كاه موضاوعات بنياادین
استراتژیك مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمان را مورد توجه قرار داده و حال مایكنناد.
تمركز آنها بر تنظيم فعاليتها ،خطمشیها و برنامههاای مناابع انساانی ساازمان باا طار هاای
شركت و استراتژی واحد كسابوكاار اسات .بناابراین ،مادیریت اساتراتژیك مناابع انساانی باا
استراتژی شركت و مدیریت منابع انسانی مارتبط مایشاود و بار یكپاارچگی مناابع انساانی باا
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كسبو كار و محيط خود تمركز دارد .اعتقاد بر این است كه پيوند بين مدیریت مناابع انساانی و
استراتژی كسبوكار ،به مدیریت مؤثر و استراتژیك منابع انسانی ،بهبود در عملكارد ساازمانی و

سرانجام موفقيت یك كسبوكار ویژه میانجامد (لنگنيك هال و لنگنيك هال .)20١0 ،لنگنيك
هال و لنگنيك هال ( 2)١988مباحا مختلفای را كاه در كاانون توجاه نویساندگان مادیریت
استراتژیك منابع انسانی طی دهههای گذشته بودهاند ،گردآوری كردهاند .این عناوین عبارتند از:
حسابداری منابع انسانی ،برنامهریزی منابع انسانی ،پاسخهای مدیریت منابع انسانی به تغييارات
استراتژیك در محيط كسبوكار ،تطبيق منابع انسانی با موقعيتهای استراتژیك یاا ساازمانی و
حوزه گستردهتر استراتژیهای منابع انسانی .برای این نویسندگان ،مادیریت اساتراتژیك مناابع
انسانی ،یك فرایند چند بُعدی با اثرات متعدد است .چنين مكتوباتی ،همچناين ماهيات انفعاالی
رشدیابنده وظيفه منابع انسانی ،مشاركت بالقوه افزایشاش باا موفقيات ساازمانهاا و ارتباطاات
دوجانبه (یكپارچگی) بين استراتژی كسبوكاار و مادیریت مناابع انساانی را آشاكار مایساازد
(اعرابی و مقدم .)١38٦ ،بهطوركلی روش مشخصی برای تدوین استراتژی مناابع انساانی وجاود
ندارد و باید با توجه به شرایط هر سازمان ،برای آن استراتژی را طراحی كارد .باهعباارتدیگار،
تدوین استراتژی مستلزم در نظر گرفتن شرایط بوده و باید از مدلهای مختل تلفيقی اساتفاده
نمود تا بتوان به نتيجه ایدهآل دست یافت .بهطوركلی میتوان انواع اساتراتژیهاا را باه دو ناوع
كلی تقسيم كرد كه در نگاره  ١مزایا و معایب آن توضيح دادهشده است.
نگاره شماره (-)1مقايسه دو نوع كلي استراتژی
انواع مدلها
توضیحات

مزايا

محدوديتها

عقاليي

آسانتر و سریعتر به نتيجه میرسد؛
زنجيرهای هستند و
هماهنگیهای عمودی برقرار میشوند

طبیعي (فزاينده)
متغيرهای عينی بيشتری وجود دارد؛
واقعيتگرا هستند؛
بومیشدهاند ،در نتيجه كمتر نيازمند چانهزنی هستند؛
عالوهبر هماهنگیهای عمودی هماهنگیهای افقی نيز
وجود دارد.

آرمانی و ذهنی هستند؛
پيچيدهتر هستند؛
باید استراتژی وجود داشته باشد تا مبنای كار
به علت تطبيق یافتن با شرایط واقعی و خاص زودتر هم
قرار گيرد ،اگر استراتژی غلط باشد همه
كاركرد خود را از دست میدهند و
سلسلهمراتب غلط میشوند ،ممكن است همه
تحت تأثير نيروهای نهادی هستند
موانع علمی را لحاظ نكنند.

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی یك فرایند نظامیافتاه بارای طراحای برناماه جاامع،
بلندمدت ،هدفمند و ساختاریافته درباره منابع انسانی است كه از روش واحد و منحصاربهفاردی
پيروی نمیكند (دسلر .)200٦ ،بعضی الگوها (عقالیی) معتقدناد كاه تادوین اساتراتژی مناابع
)2. Lengnick-Hall & Lengnick-Hall (1988
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انسانی بر رابطهای یكطرفه و از باال به پایين بين استراتژی رقابتی سازمان و استراتژی مدیریت
منابع انسانی استوار است .دسته دیگر (الگوهای طبيعی) معتقدناد در تادوین اساتراتژی مناابع
انسانی عالوهبر استراتژی سازمان ،عوامل دیگری ازجملاه الزاماات محيطای ،نيروهاای نهاادی و

سياسی و  ...نيز تأثيرگذار هستند (بامبرگر و مشولم .)200٥ ،بارای مااال رایات و ماك ماهاان
( 3)١992معتقدند كه اقدامات منابع انسانی متأثر از عوامل و متغيرهای گونااگونی هساتند كاه
عبارتند از متغيرها و مفاهيم استراتژیك ،عوامل سياسی و نهادی ،رفتارهای حوزه مدیریت منابع
انسانی و گنجينه سرمایههای انسانی .رویكرد باال بياانگر ناوعی نگااه جاامع و نظااممناد اسات.
اهدافی كه مدیریت منابع انسانی درصادد تحقاق آنهاسات ،عبارتناد از دامناه نقاش كاركناان،
تركيب (مهارتهای) نيروی كار ،ميزان شایستگی مورد انتظار ،تعهد مورد انتظار ،انعطافپاذیری
سریع و سازگاری (سازگاری اجزای متعدد منابع انسانی).

 .1مدلهای شناختهشده در مديريت استراتژيك منابع انساني
 .1-1مدل فیلیپس
مدل فيليپس از نوع مدلهای عقالیی است كه بر مبنای استراتژی كسبوكار ،اساتراتژی مناابع
انسانی را شكل میدهد .مزیت مدل فيليپس این است كه در آن به طر بلوغ سازمانی و تناسب
آن با استراتژی منابع انسانی توجه شده
 .2-1مدل

است.

لنز٤

رویكرد لنز تكنيكی است كه سازمانها به كمك آن از چشمانداز و استراتژی كلی به پروژههاای
اجرایی میرسند و بهاینترتيب ،راه دساتيابی باه چشاماناداز ساازمانی را هماوار مایساازند .از
ویژگیهای جالب این رویكرد این است كه محدود به حوزه منابع انساانی نباوده و بارای تحقاق
چشمانداز كلی و پيادهسازی استراتژی كالن سازمانها نيز كاربرد دارد؛ شكل  2مراحل طراحای
استراتژی منابع انسانی با استفاده از این رویكرد را نشان میدهد.
 .3-1مدل مديريت استراتژيك مزيت كاركنان (نظريه سیستمها)
تفكر سيستمی ،چارچوبی پنج مرحلهای برای روشن و ساده كردن برنامهریزی استراتژیك منابع
انسانای و اجاارای آن ارائااه میكناد .مادلهاای پيشاين برنااامهریاازی استااراتژیك مناابع
انسانی -بهاستانای مدل لنز -عمدتا با حال مرتبط بودند و آینده را پيشبينای مایكردناد .ایان
مدل ،برنامهریزی برای امروز را با درنظرداشتن آینده آغاز میكند.
)3. Wright & Mc-Mahan (1992
4. Lenz

 ١0ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
 .4-1مدل مبتني بر فرهنگ سازماني
در این مدل« ،فرهنگ سازمانی» بهعنوان محور منطق اساتراتژیك مناابع انساانی معرفایشاده
است .اولریش و بروك ،)١38٥(٥بر اسااس تجربياات گساترده خاود و نياز تحقيقاات دانشاگاه
ميشيگان ٦دریافتهاند كه شركتهای پيشرو بارای پيوناد فعالياتهاای مناابع انساانی خاود باا
استراتژی كسبوكار ،از فرهنگ سازمانی استفاده میكنند.
فرایند توسعه استراتژی منابع انسانی فرهنگ محور ،دارای شش مرحله اسات .١ :شناساایی
واحد زمانی و سازماندهی كارگاه؛  .2اولویتبندی روندها در محايط كسابوكاار؛  .3شناساایی
منابع مزیت رقابتی و سنجشهای مرتبط با هر منبع؛  .٤تعاری قاابليتهای فرهنگای مطلاوب
به همراه «ویژگیهای رفتاری» مرتبط با هر فعاليت؛  .٥شناسایی فعاليتهای منابع انساانی كاه
دارای بيشترین تأثير بر خلق و حفا فرهناگ مطلاوب هساتند و  .٦طراحای و تادوین برناماه
اجرایی كلی.
 .5-1مدل نقاط مرجع استراتژيك
بامبرگر و مشولم ( )2000با ادغام مدلهای مبتنی بر كنترل كاركنان و مدلهای مبتنی بر بازار
كار ،مدلی دوبعدی را بهعنوان مدل یكپارچه معرفی كردهاند كه بر اساس آن ،مدل تصميمگيری
برای انتخاب استراتژی منابع انسانی ،دارای دو پرسش اصلی بهعنوان نقطاه مرجاع اساتراتژیك
است .فرایند تدوین این مدل ،مبتنی بر نگرش فزاینده (طبيعی) است ،اماا برخای ابازار نگارش
عقالیی نيز در آن ،مورد استفاده قرار میگيرد .نقاط مرجع استراتژیك باهعناوان حلقاه واساط،
تمایالت قدرت سياسی در سازمان را با رویكردی علمی در استراتژی مناابع انساانی پيوناد داده
است .مدل یكپارچه بامبرگر و مشولم دربرگيرنده دو بعد (نحوه كنترل و بازار تأمين نيرو) است،
در نهایت به استخرا استراتژی پدرانه ،پيمانكارانه ،متعهدانه و ثانویه مایانجاماد .نقااط مرجاع
استراتژیك با استفاده از ویژگیهاای مشااغل ،ویژگایهاای ماورد انتظاار از كاركناان و ویژگای
زیرسيستمهای منابع انسانی ،تعيين میشود.

با توجه به دیدگاه نظریه نقاط مرجاع اساتراتژیك و دیادگاه نظاری باامبرگر و فايگن بااوم
( ،7)١99٦مدل تركيبی سومی در زمينه تدوین استراتژی منابع انسانی توسط بامبرگر و مشاولم
( )2000بهعنوان راهكار مطر شد .این دو اندیشمند با تركيب دیدگاههای گونااگون در زميناه
تدوین استراتژی منابع انسانی ،نگرشی یكپارچه را پيشنهاد كردند كه از دو بعاد «تاأمين مناابع
(ساختن یا خریدن)» و «كنترل فرایند یا نتيجه» در راستای تعيين نقاط مرجع استراتژیك بهره
5. Ulrich & Bruk
6. Michigan
)7. Bamberger & Fiegenbaum (1996
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میگيرد .بعد «تأمين منابع» یعنی درجاه یاا ميزانای كاه اساتراتژی مناابع انساانی باه تاأمين
مهارتها یا شایستگیهای الزم در داخل یا بازار آزاد توجه میكند .بعاد دوم «كنتارل» عباارت
است از درجه یا ميزانی كه استراتژی منابع انسانی به موضوع نظارت بار رفتاار كاركناان توجاه
میكند كه همان كنترل نتایج یا كنترل فرایند است (بامبرگر و مشاولم .)200٥ ،باا تركياب دو
بُعد ،چهار گونه استراتژیهای منابع انسانی باهدسات مایآیاد كاه در نگااره شاماره ( )2نشاان
دادهشده است.
نگاره شماره ( -)2گونهشناسي استراتژیهای منابع انساني
SRP1

SRP2

بازار كار خارج

بازار كار داخل

كنترل نتیجه و بازده

پيمانكارانه

متعهدانه

كنترل فرايند

ثانویه

پدرانه

 .1-5-1استراتژی ثانويه

این استراتژی برای مشاغل ساده ،تكراری و استانداردپذیر مناسب است كه نيروی كار مورد نيااز
برای آنها به ميزان كافی در بازار كار بيرون از شركت موجود بوده و ضرورتی نياز در پارورش و
نگهداری این كاركنان وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،در صورت عدم نياز یا عدم رضایت از هریك از
كاركنان بهراحتی می توان با آنها قطع همكاری كرد و در صاورت نيااز كاركناان جدیادی را باا
كمترین آموزش و هزینه در همان مشاغل بهكار گمارد.
 .2-5-1استراتژی پدرانه

این استراتژی نيز برای مشاغل ساده ،تكراری و استاندارد پذیر به كار گرفته میشود ،با این تفاوت
كه مدیریت شركت تمایل به نگهداری و ارتقای كاركنان موجود و هماهنگ كردن آنها با فرهنگ
سازمانی شركت دارد .بنابراین ،در صورت وجود مناصبهای خالی با ارتقای كاركنان موجاود باه
پر كردن این مناصبها اقدام میشود.
 .3-5-1استراتژی پیمانكارانه

این استراتژی برای آن دسته از مشاغل پيچيده و تخصصی مناسب است كه اساتخدام دائمای و
رسمی كارشناسان مربوطه برای شركت مستلزم هزینه باالیی است؛ چرا كه شركت به ایان ناوع
مشاغل در مقاطعی كوتاه و بهصورت موقت نياز دارد .از اینرو ،این كارشناسان معموال با مباالغی
باال ،صرفا برای مشاوره و یا انجام قسمتی از یك طر دعوت به همكاری میشوند و پس از خاتمه
طر مجددا به بازار كار برمیگردند تا در مواردی مشابه به ارائه خدمت بپردازند .البته برخای از
سازمانها (بهویژه سازمانهای مجازی) نيااز دائمای باه كارشناساان متخصاص خاود را نياز باا

 ١2ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
استفاده از خدمات موقت یا غيرضروری این كارشناسان برطرف میكنند؛ چراكاه مادیریت ایان
سازمانها توانسته است كنترل خود را بهطور كامل بر داناش خااص ساازمان نياز بار ابزارهاای
ارزیابی و ارتقای آن اعمال كنند.
 .4-5-1استراتژی متعهدانه

این استراتژی نيز برای مشاغل پيچيده و تخصصی مورد استفاده قرار میگيرد ،با این تفاوت كاه
كارشناسان فعال در این مشاغل ،بهطور دائم مورد نياز شركت هستند و از آنجاكه آنها در بسياری
موارد به شبكه پيچيده توليد و دانش خاص ماورد نيااز شاركت تسالط دارناد ،جاایگزینی آنهاا
بهراحتی امكانپذیر نيست .بنابراین ،الزم است رویكردی مؤثر به بازار كار درون سازمان داشات؛
یعنی توسعه و آموزش كارشناسان شركت و تقویت تعهد و وفاداری آنان به سازمان ،بهگونهای كه
موجب شود كارشناسان مذكور در برابر آینده شغلی مطمئن و پویا ،از حقوق و مزایای باالتر بازار
كار بيرون سازمان چشمپوشی كنند .در نظریه نقاط مرجع استراتژیك ،برای تعيين نقاط مرجاع
از یك ماتریس سهبعدی استفاده میشود كه دربرگيرنده شرایط داخلی سازمان ،شرایط خارجی
سازمان و زمان است (بامبرگر و مشولم .)2000 ،نظریه مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیك اصاوال
مبتنی بر نگرش برنامهریزی بخردانه است ،اما بامبرگر و فایگنبام ( 8)١99٦اساتفاده از چنادین
دیدگاه نظری از قبيل نظریه انگيزش ،نظریه هدف استراتژیك و نظریه وابستگی به منابع اشااره
میكنند كه با درنظرگرفتن دیدگاههای مختل میتوان طي وسيعی از نقااط مرجاع باالقوه را
ارائه كرد كه سازمان بهوسيله آن میتوان به خلق الگوهایی بپردازد.
در مدل ارائهشده توسط بامبرگر و مشولم ،مدیریت منابع انسانی از دو جنباه ماورد بررسای
قرار میگيرد :اهداف یا مقاصد منابع انسانی و راههای (وسيلهها) دستيابی به اهداف .اهدافی كاه
مادیریت منااابع انسااانی درصادد تحقااق آنهاساات عبارتنااد از :دامناه نقااش كاركنااان ،تركيااب
(مهارتهای) نيروی كار ،ميزان شایستگی مورد انتظار ،تعهد مورد انتظار ،انعطافپذیری سریع و
سازگاری (سازگاری اجزای متعدد منابع انسانی) .در این مادل ،ساه وسايله بارای دساتيابی باه
اهداف مدیریت منابع انسانی میتوان یافت« :زیرسيستم تأمين»« ،زیرسيستم ارزیابی عملكرد و
پاداش» و «زیرسيستم روابط با كاركنان».

 .2روش تحقیق
تحقيق حاضر با توجه به اینكه در سازمان مورد مطالعه صنعت نفت انجامشده ،از حيا هادف،
كاربردی و از حي نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقيقات توصايفی (غيرآزمایشای) و از شااخه
)8. Bamberger & Fiegenbaum (1966
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تحقيقات ميدانی بهشمار میرود .داده هاای تحقياق باا اساتفاده از ابزارهاای مصااحبه ،مطالعاه
مستندات و گزارشهای موجود و برگزاری جلسات باا مادیران و كارشناساان صانفی و ساتادی
سازمان گردآوریشده است .روایی تحقيق با بهرهگيری از كارگروه مناابع انساانی و كارشناساان
سازمان مورد تأیيد قرارگرفته است .پرسش اصلی تحقيق در این پژوهش ،یافتن «استراتژیهای
منابع انسانی سازمان مورد مطالعه» است؛ و پرسش فرعی تحقياق ،یاافتن «اقادامات و الزاماات
بهبود متناسب با استراتژیهای تدوینشده» است .در شكل شماره ( )١مراحل اجرای تحقياق و
در نگاره شماره ( )3روشها ،تكنيكها و استانداردهای مورد استفاده در انجام پژوهش ارائهشاده
است.
نگاره شماره ( -)3روش ،تكنیك و استانداردهای مورد استفاده در انجام پژوهش
١

تشكيل پنل خبرگان منابع انسانی با عنوان كميته راهبردی منابع انسانی

2

شناسایی عوامل قوت و ضع بهعنوان عوامل داخلی و نقاط تهدید و فرصت بهعنوان عوامل بيرونای بار
اساس نظر پنل

3

ارزیابی كمی ماتریس عوامل داخلی و خارجی

٤

مدل مایلز و اسنو در طبقهبندی استراتژیهای سازمان در چهار بعد اصلی

٥

طبقهبندی مشاغل در دو بعد اصلی مدل نقاط مرجع استراتژیك

٦

مدل نقاط مرجع استراتژیك

 .3نتايج تحقیق
بهمنظور نگارش استراتژی نياز است كه مأموریات ،چشاماناداز و اساناد باالدساتی آن ساازمان
مشخص شود .صنعت نفت ایران نيز چشمانداز روشانی را در بحا مناابع انساانی بارای خاود
ترسيم كرده است.

 ١٤ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
شكل شماره ( -)1مدل «ده-گامه» تدوين استراتژی منابع انساني

 .1-3گام يكم :تدوين مأموريت و چشم انداز منابع انساني سازمان مورد مطالعه صنعت
نفت
در این گام ،چشمانداز منابع انسانی در صنعت نفت ،مأموریت و اهداف بلندمدت ساازمان ماورد
مطالعه گردآوری و ارائه میشود كه در تحقيق حاضر در این گاام ،جماعآوری و ماورد مطالعاه
قرارگرفته ،ولی به علت محرمانهبودن ارائه نشده است .هدف از بررسی و تحليال ایان اساناد در
تدوین سند چشمانداز منابع انسانی سازمان مورد مطالعه این است كه بهگونهای عمل شاود كاه
تا حد امكان تناسب و هماهنگی بين چشماناداز و مأموریات مناابع انساانی و اساناد باالدساتی
حاصل شود و بهنوعی هدف ،ترجمان اسناد باالدستی بهمنظور دستيابی باه اهاداف متعاالی آن
است .همچنين در گام بعد نيازمند دانستن چشمانداز و مأموریت مناابع انساانی ساازمان ماورد
مطالعه هستيم .بنابراین ،چشمانداز و مأموریت واحد منابع انسانی سازمان مورد مطالعاه صانعت
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نفت طبق نظر مدیران ارشد و خبرگان مربوطه و اعضای كميته راهبردی منابع انسانی به شار
نگاره شماره ( )٤تدوین شد:
نگاره شماره ( -)4چشمانداز منابع انساني و مأموريت در سازمان مورد مطالعه
چشمانداز منابع انساني
سازمان مورد مطالعه

«الگوی توانمندی ،خالقيت ،روحيه خودباروری و پژوهشگری سرمایههای انسانی فعال
در صنعت نفت»

مأموريت منابع انساني
سازمان موردمطالعه

«مأموریت ما مدیریت سرمایههای انسانی در راستای نيازها و مأموریت بنيادین ساازمان
مورد مطالعه صنعت نفت بهعنوان یك سازمان پژوهشی و فناوری برتر است بهطوریكاه
بتوانيم با پيادهسازی هدفمند ابزارهای مدیریت ناوین باه سامت اهاداف كوتااهمادت و
بلندمدت از پيش تعيينشده سازمان به نحو اثربخشی گام برداریم»

پتیش روی واحتد
ِ
 .2-3گام دوم :تعیین نقاط قوت و ضعف و تهديدها و فرصتتهتای
منابع انساني
برای تعيين چالشها و نقاط قابلبهبود چهار عامال قاوت ،ضاع  ،فرصات و تهدیاد ساازمان از
دیدگاه منابع انسانی بهدستآمده است .بر اساس بررسای صاورت گرفتاه كاه بار مبناای روش
مصاحبه عميق از مدیران و كارشناسان سازمان مورد مطالعه صنعت نفت حاصلشده است نقاط
قوت ،ضع و نيز نقاط تهدید و فرصت به شر نگارههای  ٥-8استخرا شدهاناد .نقااط قاوت و
ضع نشاندهنده محيط درون بوده و بهمنظور تحليل محيط درونی استفاده میشاوند و نقااط
تهدید و فرصت نيز نشانگر محايط بيارون باوده و باهمنظاور تحليال محايط بيرونای اساتفاده
میشوند.
نگاره شماره ( -)5نقاط قوت منابع انساني
.١
.2
.3
.٤
.٥
.٦
.7
.8
.9
.١0
.١١
.١2

وجود نظام انتصابات و ترفيعات
مركز ارزیابی و توسعه مدیران
استقرار نظام پيشنهادها
وجود مركز آموزش فعال
وجود نيروهای متخصص و خبره فنی و غيرفنی
پيادهسازی نظام مدیریت فرایندها
نظام آراستگی 5S
اجرای سامانه ارزیابی عملكرد  3٦0درجه
حمایت مدیریت عالی سازمان از نقش راهبردی واحد منابع انسانی
وجود خدمات رفاهی اجتماعی از قبيل مهدكودك ،زائرسرا ،مجتمع فرهنگی ورزشی ،تسهيالت مسكن و خودرو
برگزاری دورههای دكترا در رشتههای فنی تخصصی وابسته به صنعت نفت و امكان ارتقای تحصيلی كاركنان
امكان تعری طر های صنعتی مورد نياز سازمان مورد مطالعه صنعت نفت برای دانشجویان دكترای در حال تحصيل

نگاره شماره ( -)٦نقاط ضعف منابع انساني
.١

نبود مدل تعالی سازمانی ()EFQM

.2

فقدان نظام جامع عملكرد فردی و سازمانی

 ١٦ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
.3

فقدان سامانه نظام شناسایی استعدادها

.٤

فقدان برنامه مدون جانشينپروری

.٥

وضعيت اقتصادی نامناسب سازمان در حوزه هزینه كرد منابع انسانی

.٦

فقدان نظام جبران خدمات مبتنی بر عملكرد

.7

خرو ارادی نيروهای نخبه و متخصص

.8

نبود زیرساختهای مدیریت منابع انسانی الكترونيك ()E-HRM

.9

در شرف بازنشستهشدن تعداد زیادی از كاركنان مجرب سازمان مورد مطالعه

.١0

تعداد وجود منابع انسانی ناكارامد و مازاد

.١١

انگيزشینبودن پرداختها به كاركنان

.١2

فقدان سيستم جامع مدیریت دانش

.١3

عدم تطابق جایگاه و ساختار واحد منابع انسانی بهتناسب فعاليتهای سازمان

.١٤

وجود نامتوازن نيروهای موقت و غيررسمی

.١٥

عدم مطالعه مستمر سطح نگرش كاركنان از قبيل رضایت شغلی ،تعهد و ...

.١٦

وجود پدیده رفتار سكوت سازمانی به دليل عدم انگيزش كاركنان

.١7

فقدان برنامه برای اجتماعیكردن كاركنان تازه استخدام

.١8

نبود نظام توسعه و كار راهه شغلی كاركنان

نگاره شماره ( -)7نقاط تهديد منابع انساني
.١

عدم توانایی رقابت با شركتهای بينالمللی اعم از شركتهای نفتی حوزه خليجفارس در حوزه جبران خدمات

.2

عدم تعامل و ارتباط سازنده با مشتریان بالقوه در سطح صنعت نفت

.3

الزام به تبعيت مقررات دوگانه از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و نيز وزارت نفت

.٤

وجود قوانين غيرمنعط برای جذب نخبگان

.٥

ناكارامدی بستههای منابع انسانی نرمافزاری مدیریت الكترونيك جامع داخلی و عدم توانایی خرید نسخههای
خارجی

.٦

وضعيت مالی بهتر شركتهای مشابه داخلی و جذب نيروهای صنعت

.7

محدودیتهای قانونی وزارتخانه نفت در جذب و جابهجایی نيروی انسانی

.8

تأثير بودجه كلی سازمان بر نحوه خدمت به منابع انسانی

.9

انگيزشینبودن نظام پاداش به كاركنان

نگاره شماره ( -)٨نقاط فرصت منابع انساني
.١

سهولت در اخذ مصوبات با توجه به نقش هيئتامنا در اداره سازمان مورد مطالعه

.2

جذابيت و اعتبار سازمان مورد مطالعه برای افراد داخل و خار از صنعت نفت ازلحاظ جذب و تأمين

.3

وجود منابع انسانی و نيروهای متخصص و نخبه فارغالتحصيل از دانشگاههای معتبر كشور

.٤

نقش فعال سازمان مورد مطالعه صنعت نفت بهعنوان هاب پژوهشی در اجرای طر ها

.٥

وجود شركتهای مشاورهای توانمند و خبره در حوزه منابع انسانی

.٦

امكان تأسيس شركتهای انشعابی دانشبنيان در سازمان مورد مطالعه صنعت نفت

.7

برخورداری از حمایتهای صنعت نفت برای ارائه خدمات آموزش و توسعه

.8

تأثير تحریمها بر فناوری ،منابع مالی ،مواد اوليه و درآمدزایی صنعت

شماره هفتاد و هفتم  /سال بيست و چهار  /زمستان ١39٤

١7

 .3-3گام سوم :تحلیل محیط دروني و بیروني
از كارشناسان ،مدیران و صاحبنظران موضوع خواستهشده است كه برحسب اهميت هر موضوع
وزندهی نمایند .با توجه به اینكه جمع اوزان نقاط قوت و ضاع و نياز فرصات و تهدیاد بایاد
برابر با  ١شود ،اوزان تعيينشده را نرمالسازی كرده و در نگارههای مرتبط با تحليل محيط قرار
دادهایم .همچنين با توجه به «وضع موجود» به هر مورد در بازه  ١تا  ٤امتيازدهای شاده اسات،
بهعبارتدیگر ،به هر موضوع بر اساس وضعيت آن خيلی خاوب ( ،)٤خاوب ( ،)3متوساط ( )2و
ضعي ( )١امتياز دادهشده است.
با ضرب وزن هر موضوع در امتياز وضعيت موجود آن ،امتياز نهاایی موضاوع محاسابهشاده
است .بر اساس این روند نوع اساتراتژی كلای مناابع انساانی ساازمان از مياان اساتراتژیهاای
تهاجمی ،تدافعی و تحليلگرایانهِ شناساییشاده اسات كاه ایان موضاوع در تعياين راهبردهاای
زیرسيستمهای منابع انسانی تعيين كننده خواهد بود .در ایان راساتا ،فرمای باا شار ذیال باه
تعدادی از مدیران و كارشناسان ارشد سازمان مورد مطالعاه صانعت نفات كاه تجرباه كاافی را
درباره مباح مرتبط با منابع انسانی در سازمان داشتهاند ،داده شد و از آنهاا خواساته شاد كاه
طبق توضيح ذیل نقاط ضع و قدرت و نيز نقاط فرصت و تهدید را ارائه كنناد .درواقاع ،نقااط
قوت و ضع به تحليل محيط داخلی و نقاط فرصت و تهدید به تحليل بيرونی میپردازند .نتایج
حاصله در نگارههای شماره ( )9و ( )١0ارائهشده است.
نگاره شماره ( -)9ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
عوامل استراتژيك داخلي
اجرای سامانه ارزیابی عملكرد  3٦0درجه
مركز ارزیابی و توسعه مدیران
استقرار نظام پيشنهادات
وجود مركز آموزش فعال
وجود نيروهای متخصص و خبره فنی و غيرفنی
پيادهسازی نظام مدیریت فرایندها
نظام آراستگی 5s
وجود نظام انتصابات و ترفيعات
حمایت مدیریت عالی سازمان از نقش راهبردی واحد منابع انسانی
وجود خدمات رفاهی اجتماعی از قبيل مهدكودك ،زائرسرا ،مجتمع فرهنگی
ورزشی ،تسهيالت مسكن و خودرو
برگزاری دورههای دكترا در رشتههای فنی تخصصی وابسته به صنعت نفت و
امكان ارتقای تحصيلی كاركنان
امكان تعری طر های صنعتی مورد نياز سازمان مورد مطالعه صنعت نفت برای
دانشجویان دكترای در حال تحصيل
نبود مدل تعالی سازمانی

وضعیت
وزن Wi
موجود Ci
3.4
0.06
2.77
0.08
3.9
0.05
3.17
0.04
3.86
0.07
3.2
0.02
3.1
0.01
3.66
0.03
3.1
0.08

امتیاز وزن
دار
0.204
0.2216
0.195
0.1268
0.2702
0.064
0.031
0.1098
0.248

0.06

2.9

0.174

0.01

2.9

0.029

0.02

2.3

0.046

0.03

1.99

0.0597

 ١8ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
فقدان نظام جامع عملكرد فردی و سازمانی
فقدان سامانه نظام شناسایی استعدادها
فقدان برنامه مدون جانشينپروری
وضعيت اقتصادی نامناسب سازمان در حوزه هزینهكرد منابع انسانی
فقدان نظام جبران خدمات مبتنی بر عملكرد
خرو ارادی نيروهای نخبه و متخصص
عدم وجود زیرساختهای مدیریت منابع انسانی الكترونيك
در شرف بازنشستهشدن تعداد زیادی از كاركنان مجرب سازمان مورد مطالعه
وجود تعدادی منابع انسانی ناكارآمد و مازاد
انگيزشی نبودن پرداختها به كاركنان
فقدان سيستم جامع مدیریت دانش
جمع كل

0.05
0.05
0.04
0.03
0.05
0.03
0.05
0.04
0.01
0.05
0.04
1

1.56
1.67
1.75
1.87
1.96
1.46
1.67
1.75
1.69
1.8
1.95
59/3٨

0.078
0.0835
0.07
0.0561
0.098
0.0438
0.0835
0.07
0.0169
0.09
0.078
2/54

نگاره شماره ( -)1٠ماتريس ارزيابي عوامل بیروني
عوامل استراتژيك بیروني
سهولت در اخذ مصوبات با توجه به نقش هيئت امنا در سازمان مورد مطالعه
جذابيت و اعتبار سازمان مورد مطالعه برای افراد داخل و خار از صنعت نفت ازلحاظ
جذب و تأمين
وجود منابع انسانی و نيروهای متخصص و نخبه فارغالتحصيل از دانشگاههای معتبر
كشور
نقش فعال سازمان مورد مطالعه صنعت نفت بهعنوان هاب پژوهشی در اجرای
پروژهها
وجود شركتهای مشاورهای توانمند و خبره در حوزه منابع انسانی
امكان تأسيس شركتهای انشعابی دانشبنيان در سازمان مورد مطالعه صنعت نفت
برخورداری از حمایتهای صنعت نفت برای ارائه خدمات آموزش و توسعه
تأثير تحریمها بر فناوری ،منابع مالی ،مواد اوليه و درآمدزایی صنعت
عدم توانایی رقابت با شركتهای بينالمللی اعم از شركتهای نفتی حوزه خليجفارس
در حوزه جبران خدمات
عدم تعامل و ارتباط سازنده با مشتریان بالقوه در سطح صنعت نفت
الزام به تبعيت مقررات دوگانه از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و وزارت نفت
وجود قوانين غيرمنعط برای جذب نخبگان
ناكارآمدی بستههای منابع انسانی نرمافزاری مدیریت الكترونيك جامع داخلی و عدم
توانایی خرید نسخههای خارجی
وضعيت مالی بهتر شركتهای مشابه داخلی و جذب نيروهای صنعت
محدودیتهای قانونی وزارتخانه نفت در جذب و جابهجایی نيروی انسانی
تأثير بودجه كلی سازمان بر نحوه خدمت به منابع انسانی
انگيزشینبودن نظام پاداش به كاركنان
جمع كل

وزن وضعیت موجود امتیاز وزن
دار
Ci
Wi
0.07
0.245
3.5
3.5

0.245

0.07

3.66

0.3294

0.09

2.33

0.0699

0.03

2.02
2.98
2.78
2.22

0.101
0.149
0.1668
0.1554

0.05
0.05
0.06
0.07

1.21

0.0726

0.06

1.75
1.19
1.66

0.14
0.0595
0.1328

0.08
0.05
0.08

1.78

0.1068

0.06

1.28
1.49
1.39
1.68
1

0.0768
0.0596
0.0417
0.084
3٦/42

0.06
0.04
0.03
0.05
2/33
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 .4-3گام چهارم :تعیین نمره ماتريس عوامل داخلي -خارجي و تعیین جايگتاه كلتي
استراتژی مدنظر بر اساس مدل چهارگانه مايلز و اسنو
با توجه به نتایج حاصل از ماتریس بررسی محيط داخلی و خارجی و امتيازات بهدستآماده
جایگاه استراتژی منابع انسانی سازمان مورد مطالعه در شكل  2ارائهشده است .باا توجاه باه دو
عدد  2/٥٤و  2/33استراتژی منابع انسانی سازمان مورد مطالعه در خانه  2قرار میگيرد.
شكل شماره ( -)2جايگاه استراتژی منابع انساني سازمان مورد مطالعه
نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی )(IFE

نمره نهایی ماتریس

 2/33و 2/٥٤

*

عوامل خارجی )(IFE

*
بهعبارتدیگار ،بار اسااس ایان نتيجاه اساتراتژی كلای ساازمان ماورد مطالعاه رویكاردی
تحليلگرایانه دارد؛ چرا كه بر اساس امتيازات بهدستآمده در خانه دوم قرارگرفته است.
نگاره شماره (-)11نتیجه تحلیل ماتريس عوامل داخلي و خارجي
 = 2/54نمره نهايي ماتريس عوامل داخلي )(IFE

 = 2/33نمره نهايي ماتريس
عوامل خارجي )(EFE

خانه شماره یك :راهبرد تهاجمی

خانه شماره دو :راهبرد تحليلگرانه

خانه شماره سه :راهبرد انفعالی

خانه شماره چهار :راهبرد تدافعی

بر اساس این نتيجه كه از مدل چهارگانه مایلز و اسنو ( 9)١987بهدسات آماده اسات ،بایاد
ویژگیهای سازمان با مدل تحليلگرایانه منطبق باشد .بر اساس مدل ده گامه ارائهشده ،این گام
یك نقطه بررسی و كنترل برای تحليل نقاط بنيادین پيشين است .بر اساس مدل ماایلز و اسانو
سازمانهای تحليلگ ر دارای ساختار و فرایندی رسامی باوده و دارای ثباات نسابی هساتند .باه
تغييرات محيط پيرامون پاسخ داده و دارای برنامهریزی منظمی هستند .همچنين در بازار دارای
ثبات بوده و در بعضی از محصوالت پيشرو هستند .مشخصات بهدستآمده بر اسااس نظار پنال
)9. Miles & Snow (1978

 20ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
خبرگان باا مشخصاات ساازمان ماورد مطالعاه تطبياق كامال دارد .ایان تطاابق نشااندهناده
انجامدادنی صحيح گامهای پيشين و درك صحيح سازمان و جایگاه منابع انسانی آن است .ایان
تحليل كمك میكند تا در گامهای آتی ،دید خبرگان نسبت به مسئله تحقيق روشنتر شود .باا
توجه به نتيجه بهدستآماده بایاد در تادوین اساتراتژی مناابع انساانی ساازمان ،ویژگایهاای
سازمانهای تحليلگر را در منطق تدوین و گامهای اجرایی لحاظ كرد.
 .5-3گام پنجم :طبقهبندی مشاغل
پسازاین مدل نقاط مرجع استراتژیك ١0،اجرایی میشود .سایر مراحل تادوین باه شار نگااره
شماره ( )١2طراحی گردید .دستهبندی مشاغل با توجه به اینكه منطق مدل تادوین اساتراتژی
منابع انسانی را ویژگیهای مشاغل استراتژیك تشكيل میدهد .بنابراین الزم اسات كاه مشااغل
استراتژیك را شناسایی كرد .بدین منظور كميته راهبردی منابع انسانی ،مشاغل ساازمان ماورد
مطالعه را به شكل ذیل دستهبندی نمودند.
نگاره شماره ( -)12معرفي مشاغل اصلي سازمان
مشاغل اصلي و
تخصصي صف

مشاغل ستاد
تخصصي

مشاغل ستاد
عمومي
مشاغل خدماتي
مشاغل قرارداد
كار معین

مشاغلی هستند كه عهدهدار مأموریت اصلی سازمان میباشاند؛ در بخاش صافی ساازمان ماورد مطالعاه در
واحدهای پژوهشی مختل وجود دارد و شامل مسئول طر  ،پژوهنده ارشد ،فنااور ارشاد ،پژوهناده و فنااور
است.
مشاغلی هستند كه پشتيبان مشاغل صفی را برعهده دارند .این مشااغل در ساتاد تخصصای ساازمان ماورد
مطالعه در معاونت های تخصصی ساتادی وجاود دارد و شاامل مشااغلی همچاون كارشناساان ارشاد ،ثبات
اختراعات ،كارشناس ارشد حمایت از نرمافزار ،كارشناس ارشد روابط بينالملل ،كارشناس ارشد بررسیهاای
فنی و اقتصادی ،كارشناس ارشد ارتباطات صنعت ،كارشاناس ارشاد خاطمشای فنااوری ،كارشاناس ارشاد
راهبردی ،كارشناسی ارشد تدوین نقشه راه ،كارشناسی ارشد طر و برنامه و  ...است.
مشاغل سادهای هستند كه تسهيالت الزم را بارای مشااغل بااال فاراهم مایآورناد .ایان مشااغل عمادتا در
معاونتهای پشتيبانی و ستاد سازمان مورد مطالعه وجود دارند و شامل مشااغلی همچاون خادمات اداری،
مالی و حسابداری ،تداركات ،تحصيالت تكميلی ،آموزش ،منابع انسانی و  ...است.
مشاغلی هستند كه ساده ،تكراری و قابل برونسپاری هستند و برای پشاتيبانی عماومی از مشااغل بااال باه
وجود آمدهاند و در قالب نيروهای خدمات عمومی قابل انجام خواهند بود .این مشاغل شامل خدمات نظافت،
آبدارچی ،باغبانی ،آشپزخانه و رستوران ،نامهرسانی ،منشیگری ،خدمات نقليه و  ...است.
این مشاغل فنی ،تخصصی و پيچيده هستند و شاغالن آن بهصورت پروژهای و در قالب انجام كاار معاين ،باا
سازمان مورد مطالعه همكاری دارند و این نوع مشاغل نيز شامل مسئول پروژه ،پژوهنده/فناور ارشد ،پژوهنده
یا فناور است.

 .٦-3گام ششم :تعیین جايگاه هر دسته شغل بر استاس اهتدا استتراتژيك منتابع
انساني در دو بعد مدل نقاط مرجع استراتژيك
در این قسمت با كمك مدیران ارشد ،مدیران ميانی و كارشناسان مدیریت منابع انسانی ،اهاداف
استراتژیك منابع انسانی انتخاب میشود .الزم به ذكر است تعيين اهاداف باا توجاه باه دو بعاد
)10. Strategic Reference Point (SRP
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2١

مطر شده« ،كنترل بازده یا كنترل فرایند» و «تأمين نيرو از داخل یا خار » ،طبق فرمولهاا و
نگارههای زیر صورت میگيرد (طبق ماتریس ،نمرات از یك تا نه میباشند) .پاس از تكميال دو
نگاره زیر و گنجاندن عدد مربوطه در فرمول ،ميانگين هركدام از نگارهها مشخص مایشاود كاه
تعيينكننده نمرات بر اساس ابعاد ماتریس است .فرمولهاا بارای دو بعاد (افقای و عماودی) در
ادامه ارائه شدهاند:

نگاره شماره ( -)13شاخصهای بعد عمودی
Dimension of Result or Process
Control
Scope of Role
Level of Knowledge and Skills and
Eligibility
Human Resource Composition

بعد عمودی
دامنه نقش ()SR
سطح دانش ،مهارتها و شایستگیها ()K&S&L
تركيب منابع انسانی ()HRC

نگاره شماره (-)14شاخصهای بعد افقي
بعد افقي
تعهد مورد انتظار ()EC

Dimension of Supply of Human Resource from Inside or
Outside of Labor Market
Expected Commitment

انعطافپذیری ()F

Flexibility

نگاره شماره ( -)15اهدا استراتژيك منابع انساني (تأكید بر كنترل فرايندها يا
كنترل نتايج) :بعد عمودی
كنترل بازده و محصول

  



    

تأكيد زیاد خالقيت و نوآوری

كنترل فرايند

تأكيد كم بر خالقيت و نوآوری
خودمداری اندك در شغل 
(اعطای استقالل و آزادی عمل اندك)

خودمداری زیاد برای شغل 
(اعطای استقالل و آزادی عمل زیاد)
گستردگی زیاد ایفای نقش

گستردگی اندك ایفای نقش

اعماال نظااارت و كنتاارلهاای كلاای باارای انجااام
وظای 

اعمااال نظااارت و كنتاارلهااای زیاااد و
تفصيلی جهت انجام وظای 

دامنه نقش

بهكارگيری نيروی انسانی باا تواناایی زیااد جهات
انجام چندین نوع كار

بهكارگيری نيروی انسانی با توانایی انجام
یك نوع كار

فرصت بيشتر برای مشاركت در انجام امور

فرصت كمتر برای مشاركت

گستردگی و پویایی زیاد نقش
توسعه زیاد مهارتهای كاركنان

گستردگی و پویایی اندك نقش

سطح دانش و مهارتها و شايستگي

توسعه اندك مهارتهای كاركنان

 22ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
مورد نیاز

شایستگی زیاد برای انجام شغل

شایستگی اندك برای انجام شغل
ميزان نياز كم به دانش تخصصی

ميزان نياز باال به دانش تخصصی انجام كار
تركيب باالیی از مهارتهای مورد نياز

تركيب كمّی از مهارتهای مورد نياز

تركیب نیروی كار

كمترین تعداد نيروی انسانی مورد نياز

بيشترین تعداد نيروی انسانی مورد نياز

نگاره شماره ( -)1٦اهدا استراتژيك منابع انساني (تأمین نیرو از بازار كار داخل يا
بازار كار خارج) :بعد افقي
تأمین نیرو از بازار كار داخل
تعهد زیاد افراد به سازمان
تأكيد زیاد بر همسوسازی منافع فردی و
مدیریتی
انعطافپذیری كم در مقابل تغييرات محيط

    





 


تعهد مورد انتظار

انعطا پذيری

تأكيد زیاد بر انتخاب كاركنان رسمی
بهمنظور تصدی مشاغل مدیریتی

تأمین نیرو از بازار كار خارج
تعهد زیاد افراد به شغل
تأكيد كم بر همسوسازی منافع فردی و
مدیریتی
انعطافپذیری زیاد در مقابل تغييرات
محيطی
تأكيد كم بر انتخاب كاركنان رسمی
بهمنظور تصدی مشاغل مدیریتی

 .7-3گام هفتم :مشخصكردن جايگاه هر شغل در چهار دسته اصلي مدل نقاط مرجع
استراتژيك شامل متعهدانه ،پیمانكارانه ،پدرانه و ثانويه
برمبنای این روش كليه مشاغل سازمان دستهبندی شدند .بر این اساس بهطور مشخصی هر
دسته از مشاغل تعيينشده در گام دوم در جایگاه چهارگانه خود مشخصشدهاند.
شكل شماره ( -)3جايگاه مشاغل طبقهبندی شده
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شكل شماره ( -)4جايگاه مشاغل طبقهبندیشده

نگاره شماره ( -)17تطبیق دستهبندی مشاغل با جايگاه منابع
خارج

بازار كار
داخل
نتیجه

پیمانكارانه
(كاركنان پروژهای)
كوتاهمدت و موقت

متعهدانه
(كاركنان ص )(/ستاد تخصصی)
مشاغل تخصصی و پيچيده

كنترل
ثانويه
(كاركنان پيمانكارانه)
مشاغل ساده و تكراری و استاندارد

پدرانه
(كاركنان ستاد عمومی)
مشاغل ساده و تكراری و استاندارد

فرايند

 .٨-3گام هشتم :تدوين استراتژیهای اصلي منابع انساني بر اساس گامهای  1تا 5
با توجه به سه گام قبلی و نيز نتایج تحقيق بهدست آمده در گام چهاارم اساتراتژیهاای مناابع
انسانی متناسب با نتایج تحليل محيط ،چشمانداز صنعت نفت ،چشماناداز و مأموریات ساازمان

 2٤ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
مورد مطالعه صنعت نفت در حوزه منابع انسانی و نيز دیگر اسناد باالدستی و نظر كارگروه منابع
انسانی سازمان به شر ذیل ارائه شدهاند.
نگاره شماره ( -)1٨استراتژیهای منابع انساني
1
2
3
4
5
٦
7

توسعه نظام پرداخت و جبران خدمات مبتنی بر عملكرد ،توانمندیها و ویژگیهای شغل و شاغل
طراحی نظام یكپارچه مدیریت عملكرد فردی و سازمانی
شناسایی و ایجاد ذخيره استعدادها در سازمان مورد مطالعه صنعت نفت و پرورش نسل جدید مدیران
توسعه توانمندیهای سرمایههای انسانی سازمان مورد مطالعه صنعت نفات باا اساتفاده از روشهاای ناوین
آموزشی شامل مربیگری ،آموزش الكترونيك و كانون ارزیابی و توسعه مدیران
افزایش روحيه كارآفرینی و نوآوری در ميان كاركنان سازمان مورد مطالعه صانعت نفات باهمنظاور توساعه
شركتهای دانشبنيان انشعابی
ارتقای برند منابع انسانی سازمان مورد مطالعه صنعت نفت
ساماندهی نيروهای خدماتی در سازمان مورد مطالعه صنعت نفت

 .9-3گام نهم :مشخصكتردن استتراتژیهتای كتاركردی بترای مشتاغل متعهدانته،
پیمانكارانه ،پدرانه و ثانويه
در این گام برای چهار زیرسيستم اصلی مناابع انساانی «ارزیاابی عملكارد»« ،پااداش و جباران
خدمات»« ،تأمين» و «روابط كاركنان» بر اساس معيارهای هر زیرسيستم كه با توجه به ماهيت
هر زیرسيستم تعيين شدهاند و به تفكيك مشاغل دستهبندیشده استراتژیهای كاركردی ارائاه
میشود .این گام پيشنياز گام ششم یا گام آخر است .بهعبارتدیگر ،بهمنظاور ارائاه اقادامات و
الزامات بهبود باید این گام اجرا شود تا بتوان بهطور سازمانیافتهای اقدامات بهبود مرتبط با هار
دسته شغل را ارائه كرد .در نگاره شماره ( )20برای هر زیرسيستم معيارهاای متناساب انتخااب
شده و با توجه به چهار دستهبندی كلی مدل نقاط مرجع استراتژیك هر زیر معيار بررسایشاده
است.
نگاره شماره ( -)19تدوين استراتژیهای كاركردی منابع انساني به تفكیك مشاغل
سازمان مورد مطالعه صنعت نفت
متعهدانه
استراتژیهای
فرعی مربوط به
حوزه كاركردی

ارزيابي
عملكرد

معيارهای هر
زیرسيستم

پدرانه

ثانویه

پيمانكارانه

مشاغل اصلی صفی
مشاغل خدمات
مشاغل قرارداد كار معين
و مشاغل تخصصی مشاغل عمومی ستادی
عمومی
ستادی

انگيزشی

خيلی كم

كم

بسيار زیاد

متوسط

عينی /ذهنی

ذهنی

عينی

مختلط

مختلط

مطلق /نسبی

مختلط

مطلق

مختلط

نسبی

توزیع اجباری یا
آزاد

اجباری

اجباری

آزاد

-
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مبنای پرداخت شایستگی و عملكرد

عضویت ارشدیت و
اندكی عملكرد

حساسيت نسبی به
سطح پرداخت بازار
برابر با بازار

حساسيت نسبی به
سطح پرداخت بازار
كمتر یا برابر با بازار

مدیریت و تنوع متنوع و متمایل به
پاداش و جبران
عوامل انگيزشی انگيزشهای درونی
خدمات
افزایش پرداختهای
پرداخت ثابت یا
متغير نسبت به
متغير
ثابت
شفاف
نحوه پرداخت

مختلط و تأكيد بر
پاداشهای درونی

سطح پرداخت
برابری خارجی

قانون كار
برابر با بازار
تأكيد بر
پاداشهای
بيرونی

مهارت
حساسيت نسبی
به سطح پرداخت بازار
بيشتر از بازار
مختلط و تأكيد بر
پاداشهای بيرونی

تأكيد نسبی بر
پرداختهای ثابت

پرداخت نسبتا
متغير

پرداخت كامال متغير

نسبتا شفاف

محرمانه

محرمانه

تأكيد نسبی بر
ریسكگریزی

تأكيد بر
ریسكگریزی

تأكيد بر ریسكپذیری

معموال وجود
ندارد.

وسيع ،توجه به مهارت
است.

شبكه وسيع،
شبكه وسيع
گستره تالشهای استانداردها در محدود ،استانداردها در استانداردها در
سطح پایين
سطح باالست
سطح باالی متوسط
تأمين
است.
است.

محدود ،استانداردها در
سطح متوسط است

ميزان سهيمكردن
در ریسك
توسعه كاركنان

روشهای تأمين

تأكيد بر
ریسكپذیری

وسيع ،توجه به مهارت
محدود و تأكيد بر
شایستگی و هنجارها
یكپارچهسازی
میشود.

تركيبی وسيع از
روشها ،رسمی و
غيررسمی؛

تأمین
معيار بر اساس
شایستگیهای فعلی
است .مقداری به
معيارهای تأمين
سازگاری بافرهنگ
سازمان توجه
نمیشود.

اعتماد زیادی به
روشهای گزینش روشهای پيچيده
میشود.

روابط با
كاركنان

با نظر سرپرست

2٥

سيستمهای كار

تعهد محدود

برنامههای كمك
به خانواده و
كاركنان

مطر نيست

تركيب محدودی از
روشها ،غيررسمی

تركيبی وسيع از
روشها ،بيشتر
مواقع رسمی

تركيبی محدود از
روشها ،غيررسمی

به توسعه تواناییهای
بالقوه توجه میشود،
به توسعه تواناییهای
معيار بر اساس تركيبی
بالقوه توجه میشود،
از شغل و شایستگی
معيار بر اساس شغل
افراد است .توجه
است ،مقداری به
زیادی به سازگاری
سازگاری بافرهنگ
بافرهنگ سازمانی
سازمان توجه میشود.
میشود .اعتماد زیادی
به روشهای پيچيده
میشود
اعتماد متوسطی به
اعتماد كمی به
اعتماد كمی به
روشهای پيچيده روشهای پيچيده روشهای پيچيده
میشود.
میشود.
میشود.
معيار بر اساس
شایستگیهای
فعلی و شغل
است،توجه كمی
به سازگاری
بافرهنگ
سازمانی میشود
یا اصال توجه
نمیشود

تعهد گرا

كنترلگرا

برنامههای كمك به
كاركنان و خانواده به
اجرا درمیآیند

مطر نيست

انتقالی
محدود به اجرای
برنامههای كمك به
كاركنان میشود.

 2٦ارائه «مدل ده مرحلهای» تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیك
 .1٠-3گام دهم :ارائه اقدامات و الزامات بهبود منتج شده از گامهای پیشین
در این گام پایانی ماحصل گامهای پيشين در قالب اقدامات و الزامات بهبود ارائهشده است.
نگاره شماره ( -)2٠استراتژی اصلي  :1توسعه نظام پرداخت و جبران خدمات مبتني بر
عملكرد ،توانمندیها و ويژگيهای شغل و شاغل

كد

الزامات و اقدامات بهبود

S1AO1

مطالعه مستمر سطح و شيوه پرداخت بازار كار
بررسی امكانات موجود درمانی و رفاهی در سطح
كشور و انتخاب گزینههای متناسب با گونه
استراتژیك مشاغل
سنجش مستمر مطلوبيت كميت و كيفيت خدمات
رفاهی و برنامههای درمانی
بازنگری و دستهبندی شاخصها و شيوههای
ارزیابی عملكرد متناسب باهدف بهكارگيری آنها در
پرداخت متغير و توسعه كاركنان
بازنگری و بهروزرسانی و اطالعرسانی در خصوص
آیيننامهها و دستورالعملهای جبران خدمات،
برنامههای رفاهی و ارزیابی

S1AO2

S1AO3

S1AO4

S1AO5

متعهدانه

پدرانه

ثانويه

پیمانكارانه

مشاغل اصلي
صفي و مشاغل
تخصصي
ستادی

مشاغل
عمومي
ستادی

مشاغل
خدمات
عمومي

مشاغل
قرارداد كار
معین





-



































نگاره شماره ( -)21استراتژی اصلي  :2طراحي نظام يكپارچه مديريت عملكرد فردی و
سازماني
كد

الزامات و اقدامات بهبود

تهيه مدل شایستگی نيروی انسانی و
 S2AO1مدیران بهعنوان ابزاری برای شناسایی و
استخرا شاخصهای نيروی انسانی
S2AO2

بازنگری و بهروزرسانی آیيننامهها و
دستورالعملهای ارزیابی  3٦0درجه

استقرار كانون ارزیابی توسعه مدیران در
S2AO3
سازمان مورد مطالعه صنعت نفت
تدوین دستورالعمل ارزیابی عملكرد برای
S2AO4
مشاغل ثانویه و پيمانكارانه
طراحی شاخصهای عملكرد سازمانی بر
S2AO5
اساس منطق كارت امتيازی متوازن

متعهدانه

پدرانه

ثانويه

پیمانكارانه

مشاغل اصلي
صفي و مشاغل
تخصصي ستادی

مشاغل
عمومي
ستادی

مشاغل
خدمات
عمومي

مشاغل قرارداد
كار معین





-

-





-

-





-

-

-

-







-

-

-

شماره هفتاد و هفتم  /سال بيست و چهار  /زمستان ١39٤
S2AO6
S2AO7

تدوین دستورالعمل ارزیابی عملكرد
سازمانی
طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی
عملكرد

27





-

-









نگاره شماره ( -)22استراتژی اصلي  :3شناسايي و ايجاد ذخیره استعدادها در سازمان
مورد مطالعه صنعت نفت و پرورش نسل جديد مديران

كد

S3AO1
S3AO2
S3AO3
S3AO4
S3AO5
S3AO6

الزامات و اقدامات بهبود

تعيين مقاصد كليدی و رویكرد مدیریت
استعدادها
مطالعه اهداف ،راهبردها و فرایندها و وضع
موجود و حوزه منابع انسانی
شناسایی پستهای كليدی
تدوین شایستگیهای فنی و رفتاری
پستهای كليدی
طراحی و تشكيل مخزنهای مفهومی
استعدادها
تصميمگيری در خصوص تصميمات
راهبردی مدیریت استعدادها

 S3AO7طراحی معماری سازمانی مدیریت استعدادها
S3AO8

تدوین نظامنامه مدیریت استعدادها

متعهدانه

پدرانه

پیمانكارانه

ثانويه

مشاغل اصلي
صفي و مشاغل
تخصصي
ستادی

مشاغل
عمومي
ستادی

مشاغل
خدمات
عمومي

مشاغل قرارداد
كار معین





-

-





-

-





-

-





-

-



-

-

-





-

-





-







-

-

نگاره شماره ( -)23استراتژی اصلي  :4توسعه توانمندیهای سرمايههای انساني
سازمان مورد مطالعه صنعت نفت با استفاده از روشهای نوين آموزشي شامل
مربيگری ،آموزش الكترونیك و كانون ارزيابي و توسعه مديران

كد

S4AO1
S4AO2
S4AO3
S4AO4

الزامات و اقدامات بهبود

استقرار كانون ارزیابی مدیران بهمنظور
ارتقای سطح مدیران
برگزاری دورههای آموزش الكترونيك بر
اساس نياز آموزشی
استفاده از روش مربیگری بهمنظور توسعه
مدیران سازمان
ارسال پكيجهای آموزشی به كارشناسان و
مدیران

متعهدانه

پدرانه

ثانويه

پیمانكارانه

مشاغل اصلي
صفي و مشاغل
تخصصي
ستادی

مشاغل
عمومي
ستادی

مشاغل
خدمات
عمومي

مشاغل قرارداد
كار معین





-

-





-

-





-

-





-

-
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نگاره شماره ( -)24استراتژی اصلي  :5افزايش روحیه كارآفريني و نوآوری در میان
كاركنان سازمان مورد مطالعه صنعت نفت بهمنظور توسعه شركتهای دانشبنیان
انشعابي

كد

الزامات و اقدامات بهبود

برگزاری دورهها و سمينارهای آموزشی
S5AO1
آشنایی با شركتهای دانشبنيان
افزایش روحيه كارآفرینی با ارائه
 S5AO2مشوقهای مادی و معنوی به كاركنان
سازمان
مشخص كردن كارگروه توسعه شركتهای
 S5AO3دانشبنيان و سازوكارهای اجرایی و اهداف
این نوع از شركتها

متعهدانه

پدرانه

ثانويه

پیمانكارانه

مشاغل اصلي
صفي و مشاغل
تخصصي
ستادی

مشاغل
عمومي
ستادی

مشاغل
خدمات
عمومي

مشاغل قرارداد
كار معین





-

-





-

-





-

-

نگاره شماره ( -)25استراتژی اصلي  :٦ارتقای برند منابع انساني سازمان مورد مطالعه
صنعت نفت
متعهدانه

پدرانه

ثانويه

پیمانكارانه

مشاغل اصلي
صفي و مشاغل
تخصصي
ستادی

مشاغل
عمومي
ستادی

مشاغل
خدمات
عمومي

مشاغل قرارداد
كار معین

طراحی مكانيسم ارتباطات صنعتی سازنده
 S6AO1و تعامل با مراكز عملياتی و شركتهای
نفتی در ایران و خار از كشور





-

-

S6AO2

انجام مطالعات تطبيقی در نظام برندینگ
در سازمانها و كشورهای دیگر





-

-

S6AO3

انجام آسيبشناسی درزمينه برندینگ
سازمان مورد مطالعه





-

-





-





-

-



كد

الزامات و اقدامات بهبود

ارائه نتایج فعاليتهای سازمان مورد مطالعه
صنعت نفت در قالب همایش ،دوره،
S6AO4
بروشور ،كتاب ،مقاله و ...
S6AO5

بازطراحی وبسایت سازمان مورد مطالعه
بهصورت كامال حرفهای
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نگاره شماره ( -)2٦استراتژی اصلي  :7ساماندهي نیروهای خدماتي در سازمان مورد
مطالعه صنعت نفت
متعهدانه

پدرانه

ثانويه

پیمانكارانه

مشاغل اصلي
صفي و مشاغل
تخصصي
ستادی

مشاغل
عمومي
ستادی

مشاغل
خدمات
عمومي

مشاغل قرارداد
كار معین

-



-



-

كد

الزامات و اقدامات بهبود

S7AO1

تشكيل بانك اطالعات جامع از نيروهای
پيمانكاری موجود

-

S7AO2

نظاممندكردن نحوه ورود و خرو
نيروهای پيمانكاری

-

-

-

-



S7AO4

طراحی سازمان سایه یا مجازی جهت
نيروهای پيمانكاری

-

-



-

S3AO5

نظاممندكردن سيستم حقوق و دستمزد
نيروهای پيمانكاری

-

-



-

S7AO6

تدوین برنامه نظاممند جهت كاهش
تدریجی نيروهای پيمانكاری

-

-



-

-

-



-

بررسی نيروهای موجود شاغل پيمانكاری
S7AO3
در رابطه با نيازهای استخدامی

یكسانسازی كليه قراردادهای پيمانكاری
S7AO6
فعاليتهای تيپ در سازمان مورد مطالعه

فرجام
همانطور كه اعرابی و مقدم ( )١38٦بر مبنای كارهاای لنيناگ هاال و لنيناگ هاال( )١988و
دیگران بيان كردهاند ،تدوین استراتژی منابع انسانی باید منطبق باا هار ساازمان انجاام شاود و
همينطور باید از روشهای مختل برای آن هدف استفاده كرد .در این مقاله با استفاده از یاك
مدل تلفيقی نوآورانه و گامبهگام ،هدف اصلی تحقيق كه تدوین استراتژیهای كااركردی مناابع
انسانی سازمان مورد مطالعه میباشد ،بر این اساس محقق شده است .بدین منظور ،مادل نقااط
مرجع استراتژیك بامبرگر و مشولم به همراه تحليل محيط درونی و بيرونی تركيب سااخته و باا
استفاده از نظرات پنل خبرگان نيروی انسانی متشكل از مدیران و كارشناسان ارشد حوزه فعاال
در بح منابع انسانی سازمان مورد مطالعه مراحل اجرایی گامبهگام طی شده اسات؛ در نتيجاه
تلفيق این دو روش ،موجب بهبود مدل اجرایی تحقيقشده است .برخالف مدلهای پيشين كاه
در مرحله اجرا بهصورت شفاف روش تحقيق نظاممندی را دنبال نكردهاند ،تحقيق حاضر مراحل
تحقيق را بهطور مشخص و گامباهگاام توضايح داده اسات تاا نتاایج حاصاله از پاژوهش دارای
شفافيت الزم باشند .استفاده از سطو مختل سازمان در تادوین اساتراتژی مناابع انساانی باه
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همراه تبدیل این استراتژیها به اقدامات اجرایی و الزامات بهبود توصي شده ،تدوین اساتراتژی
منابع انسانی را به طر های جاری و آتی سازمان مورد مطالعه صنعت نفت ارتباط داده است كه
این موضوع نتایج تحقيق را به سمتوسوی اثربخشی حداكاری سوق داده است.
تحقيق ارائهشده كيفی است و بر مبنای نظرات پنل خبرگان تشكيلشده كه از صاحبنظران
حوزه منابع انسانی و استراتژی در صنعت نفت بودهاند .روایی و پایایی تحقيق با استفاده از نظار
پنل خبرگان در گامهای اجرا سنجيده شده است؛ باهگوناهای كاه شااخصهاا ،اساتراتژیهاا و
اقدامات مستخر در فرایند تطبيق بر مبنای گزارشهای سازمانی و عموما تكنيك پنل خبرگان
حاصلشدهاند  .به دليل خبرگی پنل اجرایی و آشانایی كامال باا ساازمان هادف روایای محتاوا
مناسب ارزیابیشده است .در ده گام تحقيق خروجی ،گام چهارم توصيفی از وضعيت سازمان در
حوزه استراتژی منابع انسانی است كه توسط مایلز و اسنو توصي دادهشدهاند .به هماين دليال
بهعنوان یك گام بررسی و كنترل كننده مطر است .در این گام ،خروجیهای سه گاام نخسات
بر مبنای مدل مایلز و اسنو تحليلشده و نتيجه آن با وضعيت جاری سازمان قياس میشاود .در
این مرحله در صورت مغایرت با شرایط ،این نتيجهگيری كه تحليل صورت گرفتاه در ساه گاام
نخست صحيح نبوده است؛ بدیهی است و بازگشت به سه گام نخست صورت گرفته و تحليلهاا
مرور میشوند و نتایج اصال شده مالك قرار میگيرند .علت وجاودی ایان گاام را مایتاوان در
مفهوم تدوین استراتژی منابع انسانی دانست كه به معنی هماهنگی استراتژیهاای كسابوكاار
سازمان با كاركردهای منابع انسانی و افزایش اثربخشی آنهاست (هانت .)200٥ ،وجود ایان گاام
بهعنوان یك گام بررسی و كنترل كننده موجب تحليل بهتر سازمان میشاود كاه سانگ بناای
تدوین استراتژیهاست .به دليل استفاده از روش كيفی میتوان استدالل كرد كه تحليل دوبااره
سطح تحليل و شناخت پنل خبرگان را باالتر بارده و آنهاا را بارای تادوین اساتراتژی آماادهتار
میسازد.
نتایج این تحقيق با در نظر گرفتن چشمانداز كلی صنعت نفت و نيز چشماناداز و مأموریات
سازمان مورد مطالعه به همراه اهداف بلندمدت این سازمان باهدساتآمادهاناد تاا در چاارچوب
سازمان هدف طراحیشده باشند .بدین ترتيب هفت استراتژی اصلی بهدستآمده فراخور نيااز و
ماهيت استراتژیك حوزه منابع انسانی ساازمان ماورد مطالعاه صانعت نفات نگاارش شادهاناد.
بهمنظور تبدیل این استراتژیها به اقدامات بهبود و نيز گامهای اجرایی مشخص در حاوزههاای
كاركردی منابع انسانی شامل عملكرد ،جبران خدمات ،تأمين و روابط كاركنان باهعناوان چهاار
زیرسيستم اصلی تعيينشده توسط بامبرگر و مشولم فراخور چهار دساتهبنادی اصالی مشااغل
شامل نيروهای پدرانه ،متعهدانه ،ثانویه و پيمانكارانه ارزیابی دقيق صورت گرفته است .سپس باا
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استفاده از نتایج بهدستآمده اقدامات بهبود مورد نياز بارای هار اساتراتژی باا در نظار گارفتن
ارتباط ميان این سه زیرسيستم كاركردی منابع انسانی با آن استراتژی و نيز توضيحات مارتبط
آن و نيز دیگر اقدامات صورت گرفته در سازمان توسط پنل خبرگان تنظيم شده است.
با توجه به اینكه مهمترین مسئله این تحقيق پایایی مدل اجرایی آن است ،اجرای این مادل
در سایر سازمانها میتواند موجب اصال و بهبود آن شود .بدیهی اسات كاه كليات گاامهاا در
همين ده گام قابل اجرا هستند و سایر سازمانها میتوانند مدل اجرایی تحقيق را بر اساس نيااز
خود تغيير دهند.
منابع فارسي
آرمسترانگ ،مایكل ( ،)١38٦مديريت استراتژيك منابع انساني :راهنمای عمل ،ترجمه سيدمحمد اعرابی و داود ایزدی،
چاپ دوم ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
اولریش ،دیو و وین بروك بانك ( )١38٥طرح ارزشآفريني منابع انساني .ترجمه افشين دبيری ،مسعود بينش و رضا
قراییپور ،تهران :آهار.
اعرابی ،سيدمحمد و مرجان فياضی ( ،)١387استراتژی منابع انساني ،تهران :انستيتو ایز ایران.
اعرابی ،سيدمحمد و عليرضا مقدم (« ،)١38٦هماهنگ كردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی»،
فصلنامه علوم مديريت ايران ،سال دوم ،شماره .١03-١3٥ :8
بامبرگر ،پيتر و ایالن مشولم ( ،)2000استراتژی منابع انساني( ،تدوین ،اجرا و آثاار) ،ترجماه علای پارساائيان و سايدمحمد
اعرابی ،تهران :دفتر نشر پژوهشهای فرهنگی.
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