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چکیده
امروزه رسميت و عينيت سازمانها با منابع انسانی آنها شناخته میشود و اهميتدادن به منابع
انسانی ،اساس و محور کار مدیران ارشد سازمانهاست .منابع انسانی بهعنوان یک منبع راهبردی و
مهمترین عنصر سازمانی محسوب میشود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی ،تنها منبعی است
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کارشناسان ارشد تهيه و براساس آن  BSCمنابع انسانی طراحی شد .تحقين حاضر از نظر هدف
کاربردی و از نظر ماهيت روش ،توصيفی -تحليلی و به لحا اجرا ،از نوع ميدانی است .براساس
نتایج تحقين ،هماهنگی راهبردی ميان راهبردهای منابع انسانی و راهبردهای کالن سازمان اثر
قابلتوجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.
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مقدمه
1

ویوگیهای انگاره اقتصادی جدید موجب انتقال ماهيت مزیت رقابتی از داراییهای ملموس
به داراییهای ناملموس شده است؛ ازاینرو منابع انسانی بهعنوان مهمترین وجه داراییهای نامشهود
هر سازمان بيشازپيش اهميت یافته و توجه عمومی به منابع انسـانی و هـمراسـتایی اثـربخش آن بـا
راهبرد کلی سازمان جلب شده است (محمودی.)63 :1737 ،
نگاه سازمان به همۀ بخشها و واحدهای وظيفهای باید راهبردی و بلندمدت باشد .یکی از
بخشهای وظيفهای در سازمان ،واحد منابع انسانی است (صفری و فتحی .)171 :1737 ،اگرچه
منابع انسانی از مهمترین داراییهای سازمان قلمداد میشود ،اما تعداد مدیرانی که میتوانند از این
دارایی بهعنوان اهرمی برای برتری رقابتی بهره جویند ،اندک هستند (رادليف .)71 :2007 ،2اجرای
راهبرد یک سازمان زمانی با موفقيت همراه خواهد بود که سایر اقدامات و فعاليتهای سازمان با
آن همسو و هماهنگ باشد .هم نين همسویی نظامهای منابع انسانی و راهبرد کسبوکار و سایر
نظامها ،عملکرد بنگاه را افزایش خواهد داد (کاپالن و نورتون.)733 :1777 ،
بيش از نيمی از سازمانها در کشورهای پيشرفته ،با بهکارگيری نتایج بهدستآمـده از تـدوین
راهبردهای منابع انسانی ،به قابليتهای نوینی در مدیریت راهبردی منابع انسانی خود دست یافتهاند؛
بنابراین ،در عصر جدید از مدیران انتظار میرود که با پيروی از مفاهيم تفکر راهبردی و نظـامگـرا،
راهبردهای پي يده را طراحی ،تدوین و اجرا کنند و از سرمایۀ معنوی سازمان در قالب داراییهـای
نامشهود که شامل قابليتها و شایسـتگیهـای منـابع انسـانی اسـت؛ پاسـداری و حمایـت کننـد ،تـا
موفقيت سازمانی به دست آید (عباسپور.)3 :1777 ،
توجه صاحبنظران مسائل سازمانی به نيروی انسانی بهعنوان مهمترین منبع سـازمانی ،موجـب
شده است که ابعاد مختلف این عامل به مرور زمان مورد بحث و بررسی قرار گيرد .یکی از مسائلی
که در مورد نيروی انسانی اهميت زیادی پيدا کرده است ،برنامهریزی راهبردی منابع انسـانی اسـت.
مسلماً در سازمان ،برنامههایی جهت ساختارمند و هدفدارنمودن فعاليتهـای منـابع انسـانی وجـود
دارد ،ولی تمامی برنامههای طر شده ،لزوماً موجب افزایش بهرهوری نيروی انسانی نمیشـوند .بـر
1. Paradigm
2. Radcliffe
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اساس پووهشهای صورتگرفته ،علت شکست برنامههای تدوینشده در واحد منابع انسانی ناشـی
از این مسئله است که برنامۀ تدوینشده در هر واحد با اهداف و برنامههای اصلی سازمان ،همراستا،
هماهنگ و مرتبط نبوده است .پس آن ه اهميت دارد این است که برنامههای طـر شـده در واحـد
منابع انسانی سازمان با رویکردی راهبردمحور ،با راهبردهای کلی سـازمان و واحـد تجـاری همسـو
شود .ضـرورت شـناخت مفهـوم راهبـرد ،جایگـاه آن در فراینـد مـدیریت منـابع انسـانی و انتخـاب
مناسبترین روش جهت تدوین راهبرد منابع انسانی ،یکی از انگيزههای اصلی این تحقين است.

مباني نظري تحقیق
برنامهریزی نيروی انسانی؛ فرایندی است که بهوسيلۀ آن سازمان معين میکند که برای نيل به
اهداف خود به چه تعداد کارمند ،با چه تخصو و مهارتهایی ،برای چه مشاغلی و در چـه زمـانی
نياز دارد (دکنز .)33 :1377 ،1بهعبارتدیگر برنامهریزی نيروی انسانی فرایندی است کـه بـهوسـيلۀ
آن ورود افراد به سـازمان ،حرکـت و گـردش آنهـا در داخـل سـازمان و خـروج آنهـا از سـازمان،
پيشبينی و برای آن به گونهای برنامهریزی میشـود کـه هرگـاه ،در هـر جـای سـازمان ،جایگـاهی
خالی شد ،مسئوالن سازمان غافلگير نشوند و هميشـه نيروهـای شایسـتهای بـرای تصـدی آن شـغل،
آماده داشته باشند (شرمن.)127 :1377 ،2
مفهوم اساسی مدیریت راهبردی منابع انسانی بـر ایـن فرضـيه اسـتوار اسـت کـه راهبـرد منـابع
انسانی موجب ارتقای راهبرد شرکت میشود و از طرفی از آن نيز تـأثير مـیپـذیرد (آرمسـترانگ،
.)17 :1771
برنامهریزی راهبردی منابع انسانی را میتوان یک نوع بينش یا فلسفه برنامـهریـزی بـرای حـل
مسائل و مشکالت سازمان در ارتباط با محيط دانست .ویوگی بـارز ایـن نـوع برنامـهریـزی عبـارت
اســت از جهــتیــابی و تعيــين مســير آینــده بــرای کــل ســازمان در ارتبــاط بــا محــيط بيــرون آن
(کولوبندی.)2 :1737،
در واقع فرایند تدوین و اجـرای راهبـرد منـابع انسـانی بـهمنظـور مـرتبطسـاختن سياسـتهـا و
1. Decenzo
2. Sherman
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روشهای منابع انسانی با هدفهای راهبردی و هـدفهـای سـازمان ،رکـن اصـلی مـدیریت منـابع
انسانی را تشکيل میدهد .بنابراین ،اگر مدیریت راهبردی منابع انسانی فراینـدی اسـت کـه سـازمان
میخواهد بدان وسيله بين سرمایۀ انسانی ،اجتماعی و هوشـی اعضـا بـا نيـازهـای راهبـردی سـازمان
ارتباط برقرار کند ،در آن صورت راهبرد منابع انسانی که جزئی یا بخشـی از سـازمان اسـت ،نقشـه
راههایی میشود که رهبران سازمانی برای حفظ این رابطه از آن اسـتفاده مـیکننـد و راهبـرد منـابع
انسانی ،جاده یا راهی است که طی شده است (بامبرگر و مشولم.)17 :1774 ،1
درنتيجه هدف از تدوین و اجرای راهبرد منابع انسانی ،مرتب ساختن سياستها و روشهـای
منابع انسانی با هدفهای راهبردی منابع انسانی بهگونهای است که سازمان بتواند بين زیرنظـامهـای
منابع انسانی ،یکپارچگی و انسجام درونی ایجاد نموده و عالوه بـر آن بـين راهبـرد منـابع انسـانی بـا
راهبرد سازمان نيز یکپارچگی بيرونی به وجود آورد (بامبرگر.)326 :1336،

روششناسي تحقیق
تحقين حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيـت روش ،توصـيفی -تحليلـی و بـه لحـا
اجرا ،ميدانی است .در حقيقت تحقيـن کـاربردی بـهمنظـور حـل مسـائل خـاص یـا پاسـخگویی بـه
پرسشهای ویوه انجام میشود و هم نـين یافتـههـای حاصـل از تحقيـن کـاربردی بالفاصـله بـرای
مدیران قابل اجراست و بر اساس شيوه گردآوری دادهها ،توصيفی (غيرآزمایشـی) اسـت و از نظـر
مقطع و زمان جمعآوری دادهها از نوع پووهشهای تـکمقطعـی اسـت؛ یعنـی گـردآوری دادههـا
دربارۀ یـک یـا چنـد صـفت در یـک مقطـع از زمـان (یـک روز ،یـک هفتـه ،یـک مـاه) از طریـن
نمونهگيری از جامعه انجام میشود .تحقين توصيفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها
توصــيف شــرایط یــا پدیــدههــای مــورد بررســی اســت .اجــرای تحقيــن توصــيفی مــیتوانــد صــرفاً
برای شناخت بيشتر شرایط موجود یا یاریدادن به فرایند تصـميمگيـری باشـد (سـرمد و همکـاران،
 .)67 :1737دادههای تحقين ،با استفاده از پرسشنامه ،انجام مصاحبه ،برگـزاری جلسـات تحليلـی بـا
مدیران و کارشناسان سازمان گردآوری و درنهایت گزارشهای موجود جمعبندی شد.
جامعۀ آماری این تحقين شامل  40نفر از مدیران ارشد سازمانی شرکت مورد مطالعه میباشد.
1. Bamberger & Meshoulam
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گروه نمونه مجموعۀ کوچکی از جامعۀ آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعۀ آمـاری
انتخاب شدهاند .برای تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران رابطه ( )1استفاده و حجـم نمونـه تعـداد
 76نفر مطابن رابطه ( )2به دست آمد
N  t 2  pq

()1

d 2 ( N  1)  t 2  pq

n

که در آن  nتعداد نمونه N ،تعداد جامعۀ آمـاری p ،درصـد افـرادی کـه دارای صـفت مـورد
مطالعه هستند q ،درصد افرادی که دارای صفت مورد مطالعـه نيسـتند d ،خطـای مطلـوب t ،سـطح
اطمينان  %37میباشد.
()2

 36

)40 1.962  (0.5)(0.5
)39  (0.05) 2  1.962  (0.5)(0.5

n

ای ـن روش بــرای محاســبۀ همــاهنگی درون ـی ابــزار انــدازهگي ـری ،ازجملــه پرسشــنامههــا ی ـا
آزمون هایی که خصيصه های مختلفی را اندازهگيری میکنند ،بهکـار گرفتـه مـیشـود .در اینگونـه
ابزار ،پاسخ هر پرسش میتواند ،مقادیر عددی مختلفی را اختيار کند .هم نين فرمول مقياس آلفای
کرونبا به صورت رابطه ( )7میباشد
()7
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که در این روابط  kتعداد پرسشهای،

k

si2



واریانس پرسـش  iام 2 ،واریـانس مجمـوع کلـی

پرسشهاست.
روایی 1یا اعتبار آزمون عبارت اسـت از توانـایی ابـزار مـوردنظر در انـدازهگيـری صـفتی کـه
آزمون برای اندازهگيری آن ساخته شده است در آزمون روایی ،هدف آن است که به مشکالت و
ابهامهای احتمالی موجود در پرسشها و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبيل پـی بـرد .پایـایی

2

یک وسيلۀ اندازهگيری است که عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند .پایایی بـه دقـت،
اعتمادپذیری ،ثبات ،یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند .هم نين یک آزمون باید پایا باشد
تا بتواند روا باشد (مؤمنی .)27 :1730،این روش برای محاسبۀ هماهنگی درونی ابزار انـدازهگيـری،
1. Validity
2. Reliability
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ازجمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصيصههای مختلفی را اندازهگيری میکنند ،بـهکـار گرفتـه
میشود .در اینگونه ابزار ،پاسخ هر پرسش میتواند ،مقادیر عددی مختلفـی را اختيـار کنـد .آلفـای
کرونبا پرسشنامه  1SWOTمنابع انسانی 0/707 ،میباشد و از حداقل مقدار قابلقبول ( )0/3بـاالتر
میباشند که نشاندهندۀ پایایی و اعتبار متغيرهای اندازهگيریشده در پووهش است .به دليل این که
پایایی از  0/3باالتر است ،پرسشنامه از پایایی قابلقبولی برخوردار است.

مقايسه نمونههاي برنامهريزي راهبردي منابع انساني
نمونههای برنامهریزی راهبردی منابع انسانی بهصورت مختصر ارائه شده است:
 .1رزماری هریسون

2

برای طر ریزی راهبردی در این نمونه عوامل مختلفـی را در هفـت گـام بایـد تـدوین نمـود.
اجرای این نمونه در شرکتهای کوچک نياز به حمایت مدیران ندارد ،ولی در شرکتهای بزرگ
این حمایت ضروری است.
 .2جيمز واکر

7

این فرایند به سه بخش؛ راهبرد مؤسسه ،مسير راهبردی و اجرا تقسيم میشوند که بر هم تـأثير
دوطرفه دارند .این سطو در یک محيط رقابتی مورد بررسی قرار گرفته و بهعنوان نمونۀ باز مطر
شده است .پویایی نمونه نيز به دليل ارتباطی است که بين بخشهای مختلف ایجاد گردیده اسـت و
مدیران بخشهای مختلف را درگير میکند .عالوهبراین ،در این روش عوامل تأثيرگـذار بـر رفتـار
کارکنان نيز مورد بررسی قرار گرفته است.
 .7کریستوفرمی بی

4

این نمونه شامل سه سطح؛ راهبرد مؤسسه ،ساختار کارکنان و فرهنگ مؤسسـه و بـازده منـابع
انسانی میباشد.
 .4مرما

7

)1. Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (SWOT
2. Harrison, Rosmary
3. Walker, JamesW
4. Mabey, Chiristofher

 .7نمونۀ فرایند طر ریزی راهبردی منابع انسانی با رویکرد اجرایی
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الگوی فرایند طر ریزی راهبردی منابع انسانی با رویکـرد اجرایـی کـه بـه مرمـا نيـز معـروف
است؛ فرایند طر ریزی راهبردی منابع انسانی با دریافت و تجزیهوتحليل اهداف راهبردی شـرکت
و مؤسســه و بررســی دقيــن محــيط بيرونــی و محــيط درونــی ســازمان آغــاز مــیشــود و باتوجــه بــه
محدودیتها و امکانات اهداف راهبردی منابع انسانی ،راهبردهـای رسـيدن بـه اهـداف مـورد نظـر
تبيين میگردد .مراحل اجرایی نمونۀ مرما به شر ذیل میباشد:
مرحلۀ اول :تجزیهوتحليل عوامل محيطی (برون سـازمانی)؛ شـامل :محـيط اقتصـادی ،محـيط
اجتماعی -فرهنگی ،محيط سياسی ،نوع و ماهيت فناوری ،روندهای عرضۀ منابع انسانی.
مرحلۀ دوم :شناخت و تجزیهوتحليل اهداف و راهبرد مؤسسه؛ پاسخ بـه پرسـشهـایی از ایـن
قبيل که :سازمان چه اهدافی دارد؟ فلسفه و ایدهآلهایی که سـازمان مایـل اسـت ،اعضـایش داشـته
باشند ،کدامها هستند؟ بهترین روشهای بهکارگيری منابع سازمان جهت تحقن اهداف ،کدامند؟)
مرحلۀ سوم :تجزیهوتحليل اهداف
مرحلۀ چهارم :تجزیهوتحليل منابع انسانی موجود؛ عواملی مانند :ویوگـیهـای کمـی و کيفـی
منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،رضایت کارکنان و...
مرحلۀ پنجم :راهبرد منابع انسانی
مرحلۀ ششم :پيشبينی منابع انسانی مورد تقاضا
 .7جفری ملو

1

این الگوی به الگوی مرما شباهت دارد .در این الگو نيز برنامهریزی راهبردی منـابع انسـانی بـا
دریافت و تجزیهوتحليل اهداف راهبردی سازمان و بررسی محيط بيرونی و محيط درونـی سـازمان
آغاز و باتوجه به محدودیتها و امکانات اهداف راهبردی منـابع انسـانی ،راهبـردهـای رسـيدن بـه
هدف مورد نظر تبيين میشود.

عوامل بيرونی مطر شده در این الگو عبارتند از :رقابت ،قوانين حکومتی ،فنـاوری ،تمـایالت
بازار کار و اقتصادی و عوامل درونی مورد نظر ایـن نمونـه عبارتنـد از :فرهنـگ سـازمانی ،سـاختار
سازمانی ،سياستها ،مهارتهای کارکنان و راهبردهای گذشته.
 .6بامبرگر و مشولم
1. Mello, Jefferey. A
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دیدگاه آنها به چهار راهبرد تقسيم شده است :ثانویه ،پدرانه ،پيمانکارانه و متعهدانـه .بـامبرگر
و مشولم با ادغام الگوها مبتنی بر واپایش کارکنان و نمونههای مبتنـی بـر بازارکـار ،یـک نمونـۀ دو
بعدی با عنوان نگرش یکپارچه یا ترکيبی مطر نمودند که براساس آن ،نمونۀ تصميمگيـری بـرای
انتخاب راهبرد منابع انسانی ،دارای دو پرسش اصلی بهعنوان نقاط مرجع راهبردی اسـت (شـهرابی،
.)37 :1773
 .3الگوی مدیریت راهبردی مزیت کارکنان
این الگو ،برنامهریزی برای امروز را با درنظرداشتن آینده آغاز میکند.

در این الگو چهار عنصر نخست  ABCDبه چهـار مرحلـۀ چـارچوب برنامـهریـزی راهبـردی
مربوط میشود ،پنجمينعنصر که بهعنوان محيط پویا و درحالتغيير دائم شناخته میشـود ،محيطـی
است که سامانه درون آن عمل میکند .منطن این الگو بر ایـن اسـاس اسـتوار اسـت کـه نخسـت از
مرحله  Aیعنی چشمانداز ایدهآل سازمان– جایی که سازمان مشتاق رسيدن به آن اسـت (خروجـی
سامانه) -آغاز میشود ،سپس به زمان کنونی بر میگردد و راهبردهـای الزم بـرای دسـتيابی بـه آن
چشمانداز را تعيين میکند.

 .7الگوی مبتنی بر فرهنگ سازمانی
آن نوع برنامۀ کاری منابع انسانی دارای بيشترین اثر بر عملکرد سازمان اسـت کـه راهبـرد آن
مبتنی بر فرهنگ باشد .فرهنگ سازمانی ،در این نمونه بهعنوان محور منطن راهبـردی منـابع انسـانی
معرفی شده است (فرهادی.)47 :1777 ،
 .3الگوی همسویی راهبردی (ایجاد همافزایی با کارت امتيازی متوازن)
این الگو در  1BSCنسل چهـارم مطـر شـده اسـت .همسـویی سـتاد مرکـزی بـا حـوزههـای
مختلف ،ستاد را در موضعی قرار میدهد که ارزشآفرینی کند .بهعبارتدیگر همسویی ،منجـر بـه
آن میشود که وجود ستاد و آن ه در ستاد انجام میشود ،برای جمع واحدهای کسبوکار سازمان
ارزشی فراتر از جمع ارزش ایجادشده توسط واحدهای تابعه به تنهایی ایجاد کند .این نـوع نگـرش
و طراحی ستاد ،نهتنها از جنبۀ اثربخشی راهبرد و ایجاد ارزش مهم است ،بلکه میتـوان در طراحـی
تشکيالت سازمانهای مادر که چندین واحد کسبوکار دارنـد ،مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد .نقشـۀ
1. Balanced Scorecard
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راهبرد و کارت امتيازی در سطح کالن سازمان ،به شناسایی همافزایی ایجادشده در سازمان کمک
میکند .عالوه بر همسویی واحدهای سازمان ،نظام و سامانهها ،منابع انسانی و فراینـدهای مـدیریتی
نيز باید با راهبردها همسو شوند .در این راستا کاپالن و نورتن یک نظام مدیریت حلقـه بسـته شـش
مرحلهای و جامع را معرفی کردهاند که میتواند ابزارهای مدیریت را بهخوبی با یکـدیگر یکپارچـه
و شرکتها را در انجام مراحل فرایند اجرای راهبرد کمک کند (کاپالن و نورتن.)12 :1731 ،
در جدول ( ،)1فهرست عوامل الگوهای برنامهریزی راهبردی منابع انسانی موردنظر ذکر شده
است .هدف از تهيه این جدول ،فهرستنمودن کليه عوامل مؤثر و دخيل در برنامهریـزی راهبـردی
منــابع انســانی و انتخــاب نمونــۀ مناســب جهــت برنامــهریــزی راهبــردی منــابع انســانی اســت .رونــد
برنامهریزی راهبردی منابع انسانی؛ با تهيه مقدمات و تنظيم برگۀ مصاحبه با خبرگان ،شامل نه نفـر و
چهار جلسه سازمانی ،به روش دلفی فراهم شد.
جدول  .5مقايسه الگوهاي برنامهريزي راهبردي منابع انساني

*

*

درون سازماني

انسانی
اهداف مدیریت منابع
انسانی

برون سازماني

مأموریت مدیریت منابع

رزماري هريسون()5333

ارزشهای سازمانی

*

*

*

بازده منابع انسانی

*

هزینههای منابع انسانی

*

جیمزواکر()5333

فرهنگ سازمانی

*

*

کريستوفرمي بي()5335

ساختار سازمانی

*

*

سازمان
اهداف سازمان

*

بامبر گرومشولم()5335

راهبرد سازمان

*

*

*

مأموریت و رسالت

*

*

فرهنگ سازماني()5333

*

*

*

*

*

*

*

عامل

*

*
*

*

*

جفري ملو()2112

مرما()2116

مزيت کارکنان()2116

 )2151( BSCنمونۀ همسويي

*

*

*

*

*

الگوي

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*
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(ادامه) جدول  .5مقايسه الگوهاي برنامهريزي راهبردي منابع انساني
رزماري هريسون()5333

درون سازماني

برون سازماني

جیمزواکر()5333

کريستوفرمي بي()5335

بامبر گرومشولم()5335

فرهنگ سازماني()5333

جفري ملو()2112

*

مرما()2116

کارایی کارکنان

مزيت کارکنان()2116

*

*

*

*

عامل

 )2151( BSCنمونۀ همسويي

الگوي

*

عملکرد کارکنان

*

*

*

*

*

ميزان رضایت کارکنان

*

*

*

*

*

کيفيت زندگی کارکنان

*

*

*

*

*

تعداد کارکنان

*

*

*

*

*

سن کارکنان

*

*

*

*

*

سطح تحصيالت کارکنان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شرایط اقتصادی

*

*

*

*

*

*

*

*

شرایط جغرافيایی

*

*

*

*

*

*

*

شرایط فناورانه

*

*

*

*

*

*

*

شرایط سياسی

*

*

*

*

*

*

*

شرایط قانونی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

سطح مهارتهای
کارکنان
توانایی کارکنان

*

وضعيت تأهل کارکنان

*

*

وضعيت عایلهمندی

*

*

پيشبينی منابع انسانی
مورد تقاضا

شرایط اجتماعی و
فرهنگی
بازار کار (روند عرضه
منابع انسانی)
رقبا

*

*

*
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به سبب تدوین و اجرای برنامهریزی راهبرد کالن شرکت ،بـر مبنـای الگـوی  BSCو مقایسـه
نمونهها و نظرات خبرگان سازمانی ،درنهایت نمونۀ همسویی راهبردی کاپالن نورتن اتخاذ شد.
در مرحلۀ بعد ،سبد شغلی خدمات راهبردی منابع انسانی و برنامههای اجرایی جهت آمـوزش
و توسعه منابع انسانی تدوین شد و با توجه به نقشه راهبردی کالن شرکت؛ عناوین و عبارات مرتبط
با منابع انسانی جهت تدوین ماتریس نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها استفاده شد.

تدوين  SWOTمنابع انساني
فن یا ماتریس سوات ،ابزاری برای شناخت تهدید1ها و فرصت2های موجـود در یـک محـيط
خارجی یک سامانه و بازشناسی ضعف7ها و قوت4هـای داخلـی آن بـهمنظـور سـنجش وضـعيت و
تدوین راهبرد برای هدایت و واپایش آن سامانه است .این نمو یـک نـوع تجزیـهوتحليـل سـازمانی
است که به سازمانها کمک میکند تا بتوانند منابع داخلی خـود را در دورههـای قـدرت و ضـعف
تجزیهوتحليل کرده و آنها را در برابر محيط خارجی در دورههای فرصت و تهدید با هم هماهنـگ
کنند (مرادیمسيحی.)40 :1771 ،
مقصـود از فرصـتهـا و تهدیـدات خـارجی ،رویـدادها و رونـدهای اقتصـادی ،اجتمـاعی،
فرهنگی ،بومشناسی ،محيطی ،سياسی ،قانونی ،دولتی ،فناوری و رقابتی است که میتوانند به ميزان
زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند و شناسایی روابط بـين آنهـا بـرای مـدیران منـابع
انسانی از اهميت بهسزایی برخوردار است .فرصتها وتهدیدها بـه ميـزان زیـادی خـارج از نظـارت
یک سازمان هستند ،ازاینرو برای آنها از وا ه خارجی استفاده میشود .جابهجایی جمعيت ،تغييـر
در نگرشها و ارزش کار ،تصویب یک قانون جدید و ...نمونـههـایی از فرصـتهـا وتهدیـدهایی
هستند که برای سازمانها وجود دارند .اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که سازمانها باید
برای بهرهجستن از فرصتهای خارجی و پرهيـز از اثـرات منفـی ناشـی از تهدیـدات خـارجی یـا
کاهش آنها در صدد تدوین راهبرد برآیند .بدین دليل شناسـایی ،نظـارت و ارزیـابی فرصـتهـا و
1. Threats
2. Opportunity
3. Weaknesses
4. Strenght

563

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 3شماره پیاپي  ،)25پايیز 5335

تهدیدات خارجی میتواند موفقيت سازمان را تضمين نماید.
با تحليل نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدات سازمان به راهبردهای کالن دسـت یافتـه
میشود ،در این پووهش ،بهمنظـور تـدوین جـدول  ،swotجهـت تحليـل درون و بـرونسـازمانی و
راهبردهای اوليه منابع انسـانی ،از نقشـۀ راهبـرد شـرکت و ارائـه پرسشـنامه بـه  76نفـر از مـدیران و
کارشناسان مربوطه استخراج شده است (دیوید.)30 :1773 ،
بهمنظور تدوین راهبرد منابع انسانی بر اساس نمونۀ کاپالن و نورتن ،در ابتدا راهبردهای کالن
سازمانی مورد تحليل و بررسی قرار گرفته و سپس راهبردهای مـرتبط بـا منـابع انسـانی اسـتخراج و
پرسشنامۀ مخصوص تدوین ماتریس سوات منابع انسانی در ميان کارشناسان و مدیران مرتبط توزیع
شد .جدول ( ،)2ماتریس  swotمنابع انسانی را پس از توزیع و بررسی پرسشنامه و جلسات تحليلـی
با مدیران نشان میدهد.
جدول  .2ماتريس تحلیل محیط داخلي و خارجي سازمان
رديف

ضريب

عنوان

اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايي

فرصتها

O1

نيروی انسانی تحصيلکرده

0/076

2/437

0/14

O2

تجربۀ کاری کارکنان

0/063

1/772

0/126

O3

داشتن کارشناسان متخصو

0/071

2/436

0/037

O4

روحيۀ مشارکتپذیری در کارکنان

0/067

7/367

0/273

O5

بهروزبودن تجهيزات و فناوری اطالعرسانی

0/077

2/277

0/122

O6

دسترسی برخط به شبکههای ارتباطی (اینترنت و اینترانت)

0/047

2/434

0/112

O7

مدیران با تجربه در سازمان

0/034

1/661

0/122

O8

به کارگيری نظامهای تشوین و تنبيه کارکنان

0/076

7/717

0/277

O9

ارتباط شرکت با دانشگاه ها

0/043

2

0/037

O10

توان جذب نيروی انسانی متخصو و حرفهای

0/044

7/234

0/147

O11

وجود فرصتهای رشد برای ارتقای علمی کارکنان

0/063

2/364

0/13

O12

توان استفاده از برند شرکت (برندینگ)

0/06

7/136

0/13
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(ادامه) جدول  .2ماتريس تحلیل محیط داخلي و خارجي سازمان
رديف

ضريب

عنوان

اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايي

تهديدها

T1

عدم توسعۀ مهارت جانشينپروری در سازمان

0/073

1/3

0/1

T2

نداشتن تجربه و دانش کافی در حوزۀ دانشهای نوین

0/047

2/234

0/11

T3

انگيزانندهنبودن خطمشیهای رفاهی و تفریحی کارکنان

0/066

2/277

0/147

پایينبودن درصد رضایت کارکنان از جلسات عمومی

0/047

1/341

0/077

T5

نبود آیيننامه پاداش و نظام تشوین و تنبيه

0/014

2/643

0/04

T6

نبود برنامهریزی صحيح در نگهداشت کارکنان

0/031

7/431

0/27

مجموع

∑ =1

-

2/77

0/073

7

0/263

0/116

2/076

0/24

0/076

7/001

0/167

S4

برگزاری کالسهای ضمن خدمت

0/033

7/136

0/7

W1

افزایش شرکتهای رقيب

0/034

1/723

0/147

0/127

7/306

0/477

0/1

2/236

0/27

0/112

2/672

0/7

0/117

7/073

0/76

امکان خروج کارکنان کليدی از سازمان

0/037

1/437

0/14

مجموع

∑ =1

-

2/607

T4

S1

نقاط قوت

S2

S3

W2

برگزارشده

افــزایش امکــان دسترســی بــه اطالعــات علمــی از طریــن
شبکههای اطالعرسانی
حمایت سازمان از فعاليتها و گروهای علمی و پووهشی
تقاضای برخـی از شـاغلين باتجربـه سـایر شـرکت هـا جهـت
همکاری با شرکت

تغييرات واگذاری پرو ه به شرکت بر پایه تغييرات محيطی و
تغيير نيروی انسانی

نقاط ضعف

W3

افزایش هزینه دستمزد کارکنان کليدی و متخصو

W4

نظام جذب نيرو ،گزینش و آموزش گسترده و دقين رقبا

W5

W6

بــاالرفتن ســطح توقعــات نيــروی انســانی بــا ارتقــای مــدرک
تحصيلی و تجربۀ کاری
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تجزیهوتحليل محـيط داخلـی و خـارجی ،بـهمنظـور بررسـی عوامـل محيطـی از قبيـل عوامـل
سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه انجام شـده و بـه تشـخيو عوامـل  SWOTو درک شـرایط
محيطــی ســازمان کمــک مــیکنــد .در جــدول ( ،)7مــاتریس داخلــی و خــارجی ،بــهمنظــور تعيــين
راهبردهای برتر (مطلوب) مورد استفاده قرار گرفته شده است .در این ماتریس ،جمـع امتيـاز نهـایی
عوامل داخلی بر محور افقی و جمع امتياز نهایی عوامل خارجی بر محـور عمـودی قـرار مـیگيـرد.
اگر جمع امتياز نهایی عوامل خارجی 1بين  1تا  2/7باشد ،نشاندهندۀ تهدید خارجی و چنان ـه بـين
 2/7تا  4باشد ،بيانگر فرصت است .هم نين ،اگر جمع امتياز نهـایی عوامـل داخلـی 2بـين  1تـا 2/7
باشد به مفهوم ضعف داخلی و چنان چه بين  2/7تـا  4باشـد ،بيـانگر قـوت داخلـی اسـت (ابطحـی،
.)7 :1777
جدول  .3ماتريس داخلي و خارجي )(IE

امتياز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE

امتياز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
4

4

5

2/5
تهاجمی

محافظهکارانه

خانۀ 1

خانۀ 2

2/5
رقابتی

تدافعی

خانۀ 7

خانۀ 4

5

1. External Factor Evaluation
2. Internal Factor Evaluation
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قرارگرفتن سازمان در هریک از خانههای ماتریس داخلی و خارجی در جـدول ( ،)7مفـاهيم
راهبردی خاصی دارد .سازمانی که در خانۀ  1قرار گيرد ،از موقعيتی عـالی برخـوردار اسـت و ایـن
سازمان بهتر است راهبرد تهاجمی را مد نظر قرار دهد .سازمانی که در خانـۀ  2قـرار گيـرد ،از نظـر
محيط خارجی از موقعيتی عالی برخوردار است ،ولی از نظر محيط داخلی موقعيـت خـوبی نـدارد؛
لذا انتخاب راهبرد محافظهکارانه برای این سازمان مناسبتر است .استقرار یک سازمان در خانـۀ ،7
نشان میدهد که از نظر محيط داخلی از موقعيتی عالی برخوردار است ،ولی از نظر محيط خـارجی
وضع مناسبی ندارد؛ لذا برای این سازمان راهبرد رقابتی پيشنهاد مـیشـود .سـازمانی کـه در خانـۀ 4
قرار می گيرد ،هم از نظـر موقعيـت داخلـی و هـم بـه لحـا موقعيـت محـيط خـارجی در وضـعيت
نامناسبی قرار دارد؛ یعنی ،در محيط داخلی ضعف دارد و در محيط خارجی نيز تهدیـد مـیشـود و
بهتر است از راهبردهای تدافعی استفاده نماید.
پس از تجزیهوتحليل مـاتریس  ،SWOTموقعيـت شـرکت در ناحيـه یـک مـاتریس داخلـی-
خارجی و ضرورت اتخاذ راهبردهای منابع انسانی تهاجمی ،نتيجهگيری شد.
یکپارچهسازی ماتریس  SWOTو کارت امتيازی متـوازن  BSCمنجـر بـه پدیدارشـدن یـک
نظام مدیریت راهبردی یکپارچه و کلنگر میشود .ماتریس  SWOTبه وضو عوامـل مـوفقيتی را
که میتواند در راستای تبيين و شناسایی کـارت امتيـازات متـوازن مـورد اسـتفاده و کـاربرد اسـت،
تعيين کند و براین اساس یک رویکرد ساختاری بـرای تـدوین ،تنظـيم و پـیریـزی و فرصـتهـا و
تهدیداتی را که در معرض مواجهه بـا آنهاسـت -هماننـد همـۀ رقبـا – بـهخـوبی شناسـایی کنـد .بـا
برقراری ارتباط ميان تحليل  SWOTو  BSCیک سازمان میتوانـد ميـان نقـاط قـوت خـود و عليـه
نقاط ضعف رقبای خود توازن برقرار کند و جهـت اسـتفاده مطلـوب و بهينـه از فرصـتهـای بـازار
تالش نماید؛ بنابراین در شـرکت موردمطالعـه ،مقـدمات تـدوین برنامـۀ راهبـردی منـابع انسـانی بـا
استفاده از نمونۀ  BSCفراهم شده است.

نقشۀ راهبردهاي منابع انساني
سازمان باید معياری را برای آمادگی سرمایۀ انسانی خود توسعه دهد .این معيار وجود مهارت
ها ،استعداد و شيوه انجام فرایندهای داخلی را نشان میدهد که برای توفين راهبرد ضروری هسـتند.
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سازمان باید نيازهای سرمایۀ انسانی خود را شناسایی کند و اختالف ميان این نيازها و آمادگی فعلی
کارکنان را برآورد نماید و برنامهای برای جبران این فاصله تدوین کند.
جهت شناسایی مشاغل راهبردی که موفقيت راهبردی را تعيين میکنند ،فرایندهای سازمان با
توجه به نقشه راهبرد کالن شرکت شناسایی مـیشـوند .نيمر (پروفایـل) شایسـتگی مرجعـی بـرای
واحد منابع انسانی است که میتواند برای انتصـاب ،اسـتخدام ،آمـوزش و توسـعه افـراد در مشـاغل
مشخو به کار رود .نيمر (پروفایل) شایستگی توسط مصاحبه با افرادی که با نيازهـای شـغلی بـه
خوبی آشنا هستند ،برای هفت شغل راهبردی شناسـایی شـده اسـت .درنتيجـه از سـه جـزج کليـدی
دانش ،مهارتها و ارزشها در نيمر (پروفایل) شایستگی استفاده شده است.
نقشۀ راهبرد ،برنامههای منابع انسانی را بهنحوی تغيير داده است که سرمایۀ انسـانی سـازمان را
توسعه دهند .بدون راهنمایی نقشۀ راهبرد ،برنامههای توسعه منابع انسـانی بـرای رفـع نيازهـای تمـام
کارکنان تالش میکنند و بنابراین در مشاغلی که در نحوۀ اجرای راهبرد تفـاوت ایجـاد مـیکننـد،
سرمایهگذاری کافی نمیشود .با تمرکز سرمایهگذاری سرمایۀ انسانی و برنامههای توسعه بر مشاغل
راهبردی ،سازمان عملکرد خود را سریعتر و با هزینه کمتری نسبت به زمانی کـه هزینـههـای منـابع
انسانی متفرق است ،محقن میسازد.
شــکل ( ،)1الگــوی نقشــه راهبــرد منــابع انســانی را نشــان مــیدهــد .ایــن نقشــه مبنــای تــدوین
راهبردهای منابع انسانی با استفاده از نمونۀ کاپالن و نورتون است.
وجه مالی کارت امتيازی متـوازن منـابع انسـانی ،شـامل دو جـزج کـارایی و اثربخشـی نيـروی
انسانی میباشد .اغلب کارایی ،با مقولههای مرتبط با هزینه خدمات سـروکار دارد .اثربخشـی منـابع
انسانی با کارت امتيازی متوازن اندازهگيـری مـیشـود .مجموعـهای از معيـارهـای کـارت امتيـازی
متوازن شرکت که منابع انسانی بهصورت مستقيم و غيرمستقيم روی آنها تأثيرگذار است ،شناسـایی
و ارزیابی میشوند.
مشتریان واحـد منـابع انسـانی ،واحـدهای کسـبو کـار یـا مـدیران کـه منـابع انسـانی بـه آنهـا
خدمترسانی میکند و خود کارکنان که مشتری مستقيم خدمات منابع انسـانی هسـتند ،واحـدهای
کسبوکار از منابع انسانی انتظار دارند این واحد پشتيبانی هدفمندی از آنها داشته باشد.
وجه فرایندهای داخلی بهطورمعمول سه مضمون دارد:
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دستيابی به سرآمدی عملياتی؛ این مضـمون کـارایی برنامـههـای منـابع انسـانی در سـطح
شرکت و اهداف مالی منابع انسانی را شامل میشود .بنابراین شاخوهـایی ماننـد :هزینـه
هر معامله ،کيفيت و مناسببودن خدمات منابع انسانی شامل برنامههای انگيزشی ،جذب،
آموزش و بازنگریهای دورهای عملکرد ،مورد ارزیابی قرار میگيرند.



توسعۀ شراکتهای واحد کسـبوکـار؛ در ایـن مضـمون بـه توسـعۀ فراینـدهای رسـمی
مدیریت ارتباطات با واحدهای کسبوکار میپردازد .منـابع انسـانی ملـزم بـه اسـتفاده از
فرایندهای مدیریت مشتری میباشند .سنجههای کارت امتيـازی در ایـن مضـمون شـامل
شاخو سطح ارتباطات حرفهای و ميزان زمان مشاوره با مشتریان میباشد.



پشتيبانی راهبردی واحدهای کسبوکار؛ پشتيبانی راهبردی ،واحدهای کسبوکار را بـه
سبد شغلی خدمات راهبردی پيوند میزند.

وجه یادگيری و رشد یکی از مشکالت اساسی واحد منابع انسانی را اصال میکند .کارکنان
واحد منابع انسانی مانند سایر کارکنان به آموزش ،سامانههـای اطالعـاتی ،همسوسـازی و مـدیریت
عملکرد نياز دارند .بنابراین برای ارائه ارزش مورد انتظار واحدهای کسبوکار ،کارکنان این واحد
نيز نيازمند آموزش و کسب مهارتهای نو هستند .بنابراین کارکنان واحد منابع انسانی نيز هم ـون
مشتریان واحد منابع انسانی قلمداد شده و نيازمند خدماتی چون برنامۀ راهبردی ،مدیریت ارتباطـات
و فرایندهای بازخورد هستند.
در جدول ( ،)4پرو ههای راهبردی برای پشتيبانی از اهداف راهبردی ،شـاخوهـا و اهـداف
کمی منابع انسانی الزم است .این پرو هها باید بودجهبندی شوند تا بين هزینه و منافع حاصله تعـادل
ایجاد شود .در پووهش حاضر بهدليـل محرمانـهبـودن اطالعـات ،از بيـان راهبـردهـای تـدوینشـده
خودداری و نقشۀ راهبرد و کارت امتيازی متوازن خام منابع انسانی ذکر شده است.
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جدول  .4کارت خام امتیازي متوازن منابع انساني شرکت پیمانکار مخابراتي
پروژههاي

مقادير

شاخصهاي

راهبردي

مطلوب

راهبردي

فاقد برنامه و

این وجه فاقد

* هنجار

* قيمت سهام

بودجه

پرو ه میباشد.

رقابتی

فاقد برنامه و

این وجه فاقد

بودجه

پرو ه میباشد.

بودجه

براساس
اقتضائات
سازمان

* هزینۀ واقعی در
* %70

مقابل هزینههای
پيشبينیشده

* مشاهدات
کارکنان

* %77

*گزارش آگاهی

* %30

راهبردی

* مشاهده سطح
رضایت کارکنان
*آگاهی راهبردی

اهداف راهبردي
 :M1ایجاد ارزش مورد

ارتباط

انتظار سهامداران

کسبوکار

 :P1بهبود کارایی منابع
انسانی

مالی

 :C1ایجاد مشارکت
راهبردی
 :C2ایجاد فرهنگ

مشتری

کاری مناسب

*هزینهیابی بر
مبنای عملکرد
براساس
اقتضائات
سازمان

* هزینه هر معامله

 .11دستيابی به سرآمدی

* فرایند

* کاهش

* برنامههای

عملياتی منابع انسانی

برنامهریزی

%13

راهبردی منابع

 .12توسعه شرکای

راهبردی منابع

* %30

انسانی

واحد کسبوکار

انسانی

*%30

* آمادگی منابع

 .17ایجاد پشتيبانی

انسانی

راهبردی کسب و کار

* توسعه و

فرایندها

آموزش
* توسعه مدیریت
براساس

دانش

اقتضائات

* برنامهریزی

سازمان

شایستگیها منابع
انسانی

* تعداد بهترین

 :L1تسهيم تجارب برتر

* %40

تجارب برتر

 :L2توسعه

یادگيری و

*%30

* شایستگیهای

شایستگیهای منابع

رشد

منابع انسانی

انسانی
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ایجاد ارزش مورد انتظار سهامداران

کارآيي منابع انساني

اثربخشي منابع انساني
وجه مالی

تأثير بر خروجی

اصول

هزینه

سازمانها

بودجهبندی

خدمات

شرکاي کسبوکار
وجه مشتری

وجه

کارکنان

مربی و مشاور

راهکارهای

ارائه خدمات

فضای کاری

معتمد

راهبردی

باکيفيت

م بت

ارائه پشتیباني راهبردي براي کسبوکار

توسعۀ شرکاي واحد کسبوکار

دستیابي به سرآمدي عملیات

فرایندهای

* توسعۀ شایستگیها

* مدیریت ارتباطات

داخلی

* رهبری و فرهنگ

* برنامهریزی یکپارچه

* کارکنان و مدیریت استعدادها

* مدیریت عملکرد

* توافن نامههای خدمات رسانی

* یادگيری و توسعه

* بازخورد مشتری

* ارتباطات

* منافع و پاداش

* نشاندادن ارزش

وجه رشد و
یادگیری

فرهنگ کاری برای

فناوری راهبردی برای

شایستگیهای راهبردی

منابع انسانی

منابع انسانی

برای منابع انسانی

شکل  .5نمونۀ کلي نقشه راهبرد منابع انساني (کاپالن و نورتن)5335 ،

577

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 3شماره پیاپي  ،)25پايیز 5335

نتیجهگیري و ارائه پیشنهادها
بهدليل تاریخ ۀ کوتاه مدیریت و برنامهریزی راهبردی ،در مقاالت و کتابها توجـه اساسـی
به یافتن الگوی مناسب و عوامل تأثيرگذار بر برنامهریزی راهبردی منابع انسانی بوده است.
در ساليان اخير تالشهایی برای برنامهریزی راهبردی در برخی سـازمانهـای ایرانـی صـورت
گرفته است ،ولی تاکنون اقدام شایستهای در زمينۀ برنامهریزی راهبـردی منـابع انسـانی انجـام نشـده
است؛ به همين دليل در اولينقدم نياز به جستجوی نمونهای مناسب متشکل از عوامل و شاخوهای
مرتبط و منطبن با شرایط سازمانها میباشد ،تا نتایج بهدستآمده ،جنبه کاربردی پيدا کند و زمينـۀ
تدوین راهبردهای منابع انسانی مناسب فراهم آید.
تحقيقات نيز این مسئله را خاطرنشـان مـیسـازد کـه مـدیریت منـابع انسـانی در ایـران همـان
مدیریت کارکنان است که با تأکيد برکارکردهای استخدام و کـارگزینی ،رنـگ محلـی و بـومی
شدید به خود گرفته است و مالحظات سياسی -اجتماعی در اجرای آن بر منافع کاری تقدم دارد.
تمام نمونههای برنامهریزی راهبردی منابع انسانی بـرای سـازمانهـای غيربـومی طراحـی شـده
است ،بهتر است تا با بررسی نمونههای موجود و سازمانهای ایرانی ،نمونۀ متناسب با شرایط داخلی
طراحی شود.
پيشنهاد میشود تأثيرات برنامهریزی راهبردی منـابع انسـانی بـر عوامـل کسـب مزیـت رقـابتی
پایدار و ارزیابی عملکرد مؤثر ،مورد بحث و بررسی قرار گيرد.
چون اک ر تحقيقات صورتگرفته حاوی اطالعـات کيفـی اسـت ،بهتـر اسـت تـا نتـایج را بـه
صورت کمی و ملموستر نشان دهيم.
با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ مفاهيم منابع انسانی با رفتار سازمانی و روانشناسی صنعتی،
بهتر است تا ارتباط ميان برنامهریزی راهبردی منـابع انسـانی و مفـاهيم روانشناسـی را مـورد توجـه
قرارداد.
پيادهسازی برنامهریزی راهبردی منابع انسانی در سـازمانهـای ایرانـی بـه معنـی ایجـاد تحـول
سازمانی میباشد؛ بنابراین الزم است تا مدیریت تحول در اجرای برنامـهریـزی راهبـردی نيـز مـورد
توجه قرار گيرد و یا عنوان «مدیریت تحول در اجرای برنامهریـزی راهبـردی منـابع انسـانی» جهـت
تحقيقات آتی پيشنهاد میشود.
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درنهایت ،تدوین راهبردهای منابع انسانی ،معموالً در سازمانهایی صـورت گرفتـه اسـت کـه
برنامۀ راهبردی تجاری سازمان را تدوین و اجرا کـردهانـد؛ بـهعـالوه تـدوین برنامـههـای راهبـردی
تجاری و منابع انسانی ،در سطو ملی و سازمانی متفـاوت از یکـدیگر مـیباشـد؛ مشـاهدات نشـان
میدهد که سازمانهای قدرتمند و بالغ ،نسبت به سازمانهای نوپا و نوظهور ،توجه ویوهای به منـابع
انسانی و برنامهریزی منابع انسانی خود بهعنوان یک دارایی ارزشمند ،نشان میدهند.
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