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چکیده
تدوین و ارائه یک چارچوب مفهومی با هدف همسویی راهبرد منابع انسانی و فرهن
سازمانی در شرکت ملی گاز ایران ،هدف اصلی این مقاله است .در مرحلۀ مدلسازی با استفاده از
ابزار مصاحبه و روش نمونهگيری هدفمند ،تعدادی خبره با سوابن اجرایی و آموزشی -پژوهشی،
شناسایی و در مرحلۀ آزمون 203 ،نمونه مطابن جدول کرجسی و مورگان با ابزار پرسشنامه در
ميدان موردمطالعه ،پيمایش و توصيف شد .روایی تحقين ،از نظر خبرگان و پایایی آن از روش
آلفای کرونباخ به کمک نرمافزار اس پی اس اس )33 .0( 1به دست آمد .اطالعات بهدستآمده
با بهرهگيری از سيستم استنتاج فازی و نرمافزار متلب 2تبيين و مدلسازی به کمک فرایند استنتاج
فازی در  7مرحله با ترسيم یک درخت قواعد با دو ورودی و یک خروجی
و  3قاعده صورت پذیرفت .یافتههای تحقين نشان داد ،راهبردها و اقدامات مدیریت منابع انسانی
در شرکت ملی گاز ایران با بستر فرهنگی سازمان ،همسویی کامل ندارد؛ لذا برای ایجاد همسویی،
چارچوبی مفهومی ،تدوین و پيشنهاد شد.
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مقدمه
مبح

تناسب و همسویی عناصر سازمانی در سطوح راهبردی سـازمان ،بـهویـژه هـمراسـتایی

راهبردهای منابع انسانی در سطح وظيفهای ،در ارتقای عملکرد و اثربخشـی سـازمانی بسـيار مـورد
توجه اندیشمندان و پژوهشگران (بهعنوانم ـال ،دلـری و دوتـی1332 ،1؛کـاپالن و نـورتن2001 ،2؛
ملنيک و همکاران2007 ،7؛کامرون و کوئين2002 ،؛ فولر و واسيه2002 ،4؛ گرگـور و همکـاران،7
2003؛ دیوید2003 ،2؛ یوبی )2007 ،3قرار گرفته است؛ بهنحویکه صاحبنظـران (بـهعنـوانم ـال،
بامبرگر و مشوالم2000 ،7؛ اینگام )2003 ،3وظيفۀ نوین مدیریت راهبردی منابع انسانی سازمانها در
عصر حاضر را ،ایفای نقش همسوسازی راهبردهـای مـدیریت منـابع انسـانی بـا راهبـردهـای کـالن
سازمان میدانند؛ زیرا از این طرین مدیران راهبردی میتوانند در تحقـن اهـداف ،سـازمان را یـاری
دهند (گست1373 ،10؛ کولينز.)1377 ،11
رکن اصلی مدیریت راهبردی منـابع انســانی ،فراینــد تــدوین و اجــرای راهبـردهـای منـابع
انسانی برای همسویی سياسـتها و روشهای منــابع انســانی بــا اهــداف راهبـردی و هـدفهـای
سازمان است (ابراهيمـی و فتحـی .)1737 ،بـه همـين منظـور الزم اسـت منـابع انســانی نــهتنهــا در
جهـتگيـری راهبردی سـازمان ،بلکـه در برنامهریزی عملياتی آن نيز بهطورفعال مشارکت کند .در
غيــر ایــن صــورت اهميــت پيونــد منــابع انســانی و نتــایج عملکــردی ســازمان مشــخو نشـــده و
بـهطورکامـل درک نخواهـد شـد (خليلی شورینی و جبارزاده پرنن.)1737 ،
1. Delery and Doty
2. Kaplan and Norton
3. Melnyk and et al.
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5. Gregor et al.
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9. Ingham
10. Guest
11. Collins
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شواهد مطالعاتی در این پژوهش ،از منظر مـدیریت دولتـی گویـای ایـن مسـئله اسـت کـه در
بخش دولتی یک شکاف نظری بين فراینـدهـای سـازمانی و سـطوح راهبـردهـای سـازمان بـهویـژه
همسویی با راهبردهای مدیریت منـابع انسـانی در بسـتر تغييـرات فرهنـ

سـازمانی و ویژگـیهـای

صنعت موردبررسی در تحقن اثربخشی سازمان وجود دارد؛ زیرا الگوهـای موجـود در ایـن زمينـه،
فینفسه همسو با فرهن

و ارزشهـای جـوا معی اسـت کـه زادگـاه نظریـه بـوده و حسـب شـرایط،

نيازهای جامعه و صنعت موردمطالعه ،مطرح و عملياتیسازی شدهاند.
ازینرو ،به نظر میرسد الگوها و چارچوبهای موجود بهرغم جنبـههـای م بـت ،پاسـخگوی
نيازهای همه جوامع و سازمانها با موقعيتها و ماهيتهای متفاوت بـهویـژه بخـش دولتـی نخواهـد
بود .درواقع این الگوها ،ماهيت و خاصيت جهانشمول در مرحله عمل نداشته و شایسته است گفتـه
شود ،با عنایت به شرایط و بستر فرهنگی خود ،جهانوطن هستند.
برایناساس ،شرکت ملی گاز ایران بهعنوان یکی از شرکتهای بخش دولتی با اهداف کالن
و راهبردی در سطح ملی و بينالمللی در راستای تحقن مأموریتهای محولـه در مسـير تحقـن سـند
چشمانداز  ،1404نيازمند چارچوبی مفهومی برای راهبردهای منابع انسانی همسو با فرهن

سازمان

خود و مشخصههای بومی صنعت گاز میباشد.
بدینسان ،ضرورت تمرکز بر سياسـتهـا و راهبـردهـای مـدیریت منـابع انسـانی بـا رویکـرد
راهبردی ،یکی از الزامات اساسی مدیریت دولتی ایران در عصرجهانیشدن میباشد .ازیـنرو ،ایـن
مقاله سعی دارد ،چارچوبی مفهومی با هدف همسویی راهبرد منابع انسانی همسـو بـا بسـتر فرهنگـی
سازمان برای شرکت ملی گاز ایران را تدوین و ارائه نماید.

مباني و پیشینۀ پژوهش
الف) مباني نظري
به عقيدۀ صاحبنظران (ازجمله ،آرمسـتران

2002 ،1؛ اسـنل و بوهانـدر ،)2011 ،1مـدیریت
1. Armstrong
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منابع انسانی عبارت است از ادارۀ ارزشمندترین سرمایههای سازمان که از دهۀ  70مـيالدی تمرکـز
و توجه خود را بر رویکرد راهبردی برای توسعه و اجرای راهبردها و اقدامات مدیریت منابع انسانی
معطوف کرد (استوری1337 ،2؛ الپينا و همکاران.)2014 ،7
از منظــر اندیشــمندان ایــن حــوزه (ازجملــه ،آرمســتران

2007 ،؛ نــو و همکــاران2003 ،4؛

استوارت و برون2011 ،7؛ باکسال )2014 ،2مـدیریت منـابع انسـانی مشـمول وظـایف و اقـدامهـایی
هماننــد ،کارمنــدیــابی ،انتخــاب و اســتخدام ،حفــو و نگهداشــت ،ارزیــابی عملکــرد و بــازخورد،
مدیریت ،کارراهه(مسـير) شـغلی ،نظـام پـاداش و مـدیریت جبـران خـدمات ،آمـوزش و بهسـازی،
توانمندسازی و بالندگی میباشد.
از سویی ،چارچوب فرهنگـی ارزشهـای رقـابتی 3بـهعنـوان چـارچوب نظـری مناسـب بـرای
شناسائی و سنجش فرهن

سازمانهاسـت .شـایان ذکـر اسـت ،فرهنـ

سـازمانی بـهصـورت غيـر

مستقيم از طرین جهـتدهـی بـه رفتـار سـازمانی افـراد بـر اثربخشـی سـازمان تـاثير مـیگـذارد کـه
پژوهشهای تجربی (بهعنوانم ال ،کمبل و همکاران1334 ،7؛ اُچی و جيگر1337 ،3؛ چرمرهـون،10
2007؛ کوئين و رورباخ1377 ،11؛ کـامرون وکـوئين1333 ،؛ دنيسـون و همکـاران )2000 ،12آن را
بهعنوان کليدیترین عامل اثربخشی سازمان تأیيد کردهاند .در شـکل ( )1مـدل فراگيـر ارزشهـای
رقابتی مشاهده میشود.
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توسعه و تحول

نوآوری

انعطاف

جهتگیري به سمت

بصيرت و آینده نگری
انطبا و سازگاری

توجه به جايگاه

توسعه منابع انساني

روحيه و رضایت
کارکنان

جلب حمایت ذینفعان بيرونی

بح

جذب منابع جدید

و گفتگو
مشارکت

فضای باز و آزاد

افق ديد کوتاهمدت

افق ديد بلندمدت

بهره وري
محیط بیروني
تأکید بر سود
بهره وري

بهره وري
محیط دروني
تأکید بر سود

توجه به حفظ سیستم
اجتماعي /فني

بهره وري

سود
دستيابی به اهداف

سود
اندازه گيری وسنجش

بهرهوری ،سود

مستند سازی

نظم

پیش بیني پذيري

جهتگیري به سمت
بیشینهسازي بازده و نتايج

شفافسازی اهداف
حرکت هدفمند ،قاطعيت

ثبات
کنترل
استمرار فعاليتها
و خدمات

جهتگیري به سمت
ايجاد انسجام و
تعادل

جهتگیري به سوي

(فرهنگ بروکراتیک)

مدیریت اطالعات

فرايندهاي داخلي

هدف عقاليي

(فرهنگ عقاليي)

جهتگیري به سمت

تعهد

رشد

رقابتي کل سازمان

(فرهنگ طايفهاي)

تمرکز و تفکیک
توجه به افراد

روابط انساني

سیستمهاي باز

(فرهنگ توسعه اي)

جهتگیري به سوي عدم

تمرکز و يکپارچگي

شکل  .5نگاه جامع به ابعاد و ويژگيهاي چارچوب ارزشهاي رقابتي (کامرون و کوئین)681:5333 ،

در حــوزۀ فرهنـ

ســازمانی نظریــههــا ،چــارچوبهــا ،الگوهــا و مــدلهــای متعــددی توســط

اندیشمندان ارائـه شـده اسـت .در تـدوین چـارچوب مفهـومی ایـن پـژوهش ،چـارچوب فرهنگـی
ارزشهای رقابتی مدیریت منابع انسانی کامرون و کوئين ( )2011اسـتفاده و بـا نظریـۀ راهبـردهـا و
اقدامات مدیریت منابع انسانی استوارت و برون ( )2011ترکيب شد .با ایـن اسـتدالل کـه در نظریـۀ
استوارت و برون در باب اقدامات و راهبردهای مدیریت منابع انسانی ،بيشترین تأکيد بـر فرهنـ
همراستایی فرهن

سازمان با مدیریت منابع انسانی شده اسـت .بـهطـوریکـه فرهنـ

سـازمانی را

ابزاری راهبردی جهت کنترل برای مدیریت سازمان دانسته و همواره بر آن تأکيد دارند.
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بنابراین ،باتوجهبه همسویی پارادایمی این نظریهها در این پـژوهش سـعی شـد ،بـرای پوشـش
نسبی شکاف نظری شناساییشده با قبض و بسط مدل اوليه و ترکيـب دو نظریـه ،چـارچوبی جدیـد
در حوزۀ راهبردهای مدیریت منابع انسانی همسو با فرهن

سازمانی ارائه و پيشنهاد شود.

ب) پیشینۀ تحقیق
 -منوریان و همکاران ( )1737به پژوهشی بـا عنـوان "تجزیـهوتحليـل فرهنـ

سـازمانی و تعيـين

همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزشهای مطلـوب فرهنگـی در شـرکت سـهامی
بيمۀ ایران"پرداختند .نتایج این پژوهشِ توصيفی و همبسـتگی نشـاندهنـدۀ ایـن بـود کـه انـواع
فرهن

سازمانی و همچنين نظـام جـذب در وضـعيت مناسـبی قـرار ندارنـد و از ميـان فرهنـ

سازمانی موجود و مطلوب ،نظـام جـذب مـدیریت منـابع انسـانی بـا فرهنـ

سـازمانی موجـود

همراستاست.
 اوزلو )2017(1از دانشگاه استامبول ترکيه ،پژوهشی را با عنوان "مدیریت راهبردی منابع انسانی وفرهن

نوآوری در بخش دولتی و خصوصی" به انجام رسـانيد .نتـایج ایـن تحقيـن توصـيفی و

پيمایشی ضمن طراحی و پيشنهاد مدل ،با مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد کـه در بخـش
خصوصی نسبت به بخش دولتی ،مدیریت راهبردی منابع انسانی تأثير مستقيم بر رفتـار کارکنـان
دارد و فرهن

سازمانی ،نقشی ميانجی در این رابطه بهصورت غيرمستقيم داشته است.

 مفيد و گلزار ،)2017( 2از دانشـگاه کشميرکشـور هنـد ،پژوهشـی را بـا عنـوان "تـأثير اقـداماتمدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان :مطالعه تجربی در بانکهای ایالتی هنـد" انجـام دادنـد.
محققان در این پژوهش اقدامات مدیریت منابع انسانی را در بستر فرهنـ

"اوکتـاپيس" 7انجـام

دادند .نتـایج تحقيـن نشـان داد ،اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی تـأثير معنـیداری بـر عملکـرد
بانکهای ایالتی هند در بستر فرهنگی داشت.
1. Uslu
2. Mufeed and Gulzar
3. OCTAPACE

41

تدوين و ارائه چارچوبي مفهومي با هدف همسويي راهبرد منابع انساني و فرهنگ سازماني

 ليندکوئيست و مارسی )2014( 1پژوهشی بـا عنـوان "چـارچوب ارزشهـای رقابتی:کـاربردهـایراهبردی برای رهبری ،تعارض و تغيير در سازمانهای بخش عمـومی"را در دانشـکده مـدیریت
دولتی دانشگاه ویکتوریا ،برتيش کلمبيا (کانادا) انجام دادند .نتایج این پژوهش تحليلی و کيفـی
درنهایت به تدوین و پيشنهاد چارچوبی راهبردی همسو با فرهنـ

سـازمانی در بخـش عمـومی

منتج شد.
 موریس و گراسا )2017( 2پژوهشی با عنوان "چـارچوب ارزشهـای رقـابتی مبنـایی در طراحـیمدل راهبردهای منابع انسانی" در سازمانهای حوزۀ سـالمت دو کشـور پرتغـال و اسـپانيا انجـام
دادند .این پژوهش از نوع توصيفی – اکتشافی و ) از منظر روششناسی ،رویکرد تلفيقی (کمـی
و کيفی) بوده است.
بنابراین ،میتوان نظریهها و تحقيقات مربوط به موضوع موردمطالعه این مقالـه را بـه صـورت
جدول ( )1ذیل خالصه کرد.
بااینحال ،مطابن پيشينۀ فو و باتوجهبه مبناقراردادن چارچوب ارزشهای رقابتی در برخی از
تحقيقات ،مشاهده شد که عناصر مختلفی از این چارچوب بدون توجـه بـه پيچيـدگی ذاتـی آن بـه
کار گرفته شد؛ زیرا این تحقيقات (بـهعنـوانم ـال ،اوزلـو2017 ،؛ ليندکوئيسـت و مارسـی2014 ،؛
موریس و گراسا2017 ،؛ منوریان و همکاران )1737 ،صرفاً به توسعۀ کمـی چـارچوب ارزشهـای
رقابتی و به بررسی تأثير یا ارتباط آن با سایر متغيرها پرداختند و از تغييرات کيفی در مرزهای نظریه
و بهکارگيری آن در شرایط کيفی مختلف دوری جسـتند .از طرفـی ایـن تحقيقـات بـا پـيشفـرض
جامعيت نظری 7و همچنين تحویل گرایی 4از این نظریه ،منجر به نادیدهگرفتن بخـشهـایی از ابعـاد
چارچوب ارزشهای رقابتی شد که به نظر میرسد ،این نقيصـه از کيفيـت نظریـه کاسـته و قابليـت
تبيين آن را به صورت معنیدار کاهش داده است.

1. Lindquist and Marcy
2. Morais and Graca
3. Theoretical Comprehensiveness
4. Parsimony

45

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 4شماره پیاپي  ،)62زمستان 5931

جدول  .5مدلها و گونهشناسيهاي فرهنگ سازماني و
مديريت منابع انساني با رويکرد راهبردي
مفهوم /نظريه

مدلها و گونهشناسيهاي ارائهشده توسط انديشمندان /صاحبنظران

 -مدیریت منابع

مایلز و اسنو( ،)1374بير و همکاران ( ،)1374آسترمن ( ،)1373شـولر و جکسـون (،)1373

انسانی

دایــر و هولــدر ( ،)1377مــک دافــی ( ،)1337آرتــور و گرازیــانو( ،)1332دلــری و داتــی
( ،)1332گست  ،)1373کولينز( ،)1377هيوسليد و بکر ( ،)1333بـارون و کـرپس(،)1333
لپــک و اســنل ( ،)1333کيــد و آپــن هــایم ( ،)1330رایــت و همکــاران ( ،)2001هيوســليد

 -مدیریت

( ،)1337جــایمنز و همکــاران ( ،)2007بيــر وهمکــاران ( ،)1374باکســال و پرســل(،)2000

راهبردی منابع

والتون ( ،)1377وود ( ،)1332دسلر ( ،)1377استوری ( ،)1373تایسون ( ،)1337بامبرگر و

انسانی

مشولم ( ،)2000رایت و اسنل ( ،)1331رایت و مک ماهان( ،)1332بير و همکاران (،)1374
فــامبرون و همکــاران ( ،)1374ميلمــور وهمکــاران ( ،)2003آرمســتران

 راهبردهای منابعانسانی
 -فرهن

سازمانی

 -چارچوب

(2000؛،)2007

فيليپس( ،)2007بارنی ( ،)2001اورگان و ابی ( ،)2002نو و همکاران ( ،)2010دی سـنزو و
همکاران ( ،)2010تان و ناشـورداین ( ،)2011سـامی ( ،)2011اسـتيوارت و بـرون (،)2011
کامرون (و.)2014
 ،)،)2014باکسال
الپينا
اتينگتون ( ،)1377مارتن ( ،)1332ترایس و
همکاران(1377
کوئينو و روباخ (
شاین ( ،)1377بير( ،)1337کـامرون و همکـاران ( ،)1333گـوردن ( ،)1377وتـن (،)1377

ارزشهای

هافستد( ،)1370مارتين ( ،)1332مایلر( ،)1330کوئين و کامرون ()2002:2011

رقابتی

دنيسون ()1330؛ دنيسون و ميشرا ()1337؛ دنيسون و نيل()1332؛ رابينز(.)2001

از سویی دیگر ،عدم توجه به بسترهای پارادایمی در مطالعات پيشين (برایم ال ،ليندکوئيست
و مارسی2014 ،؛ مفيد و گلزار )2017 ،و تأکيد صرف بر مشابهتهای صوری باع

شد که درک

نادرستی از مفهومسازی در طراحی مـدلهـا حاصـل شـده و مـدلهـا و چـارچوبهـای پيشـنهادی
تحقيقات گذشته از دل همين اختالطهای نظری صوری ( نه فلسفی) ،استخراج شده است.
بدینسان ،مقالۀ حاضر از منظر شکاف نظری برای پاسخ به این نقيصـه تحقيقـاتی ،بـه تـدوین
چارچوبی مفهومی با هدف همسویی راهبرد منابع انسانی با فرهن
فرهنگی ارزشهای رقابتی ،اقدام کرده است.
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ازاینرو ،مدل مفهومی و تحليلی (شکل  )2مبتنی بر ادبيات ،پيشينه و چارچوب نظری تحقين،
تدوین شد.

شکل  .6مدل مفهومي تحقیق

روششناسي تحقیق
ایــن پــژوهش از منظــر هــدف ،کــاربردی و از نظــر روش گــردآوری اطالعــات ،توصــيفی و
پيمایشی بوده است .از منظر روششناسی ،رویکرد کيفی و کمی داشت .به کمک روش مطالعـات
کتابخانــهای ،منــابع مــرتبط بــا موضــوع تحقيــن (کتــب ،مقــاالت ،پایــاننامــههــا ،رســالههــا و منــابع
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الکترونيکی) برای تهيه ادبيات و پيشـينۀ متناسـب بـا موضـوع و اهـداف تحقيـن و همچنـين جهـت
تدوین چارچوب مفهـومی و تحليلـی تحقيـن اسـتفاده شـد .بـرای جمـعآوری دادههـا درخصـوص
نظرخواهی از خبرگان بـرای عينـیترکـردن قـوانين فـازی ،از ابـزار مصـاحبه و همچنـين پرسشـنامه
استفاده شد .مصاحبهها طی سه مرحله از خبرگان انجام و اطالعات موردنياز به روش تحليـل محتـوا
استخراج شد .روایی محتوای پرسشنامه با نظر خبرگان و برای پایایی از آلفای کرونبـاخ بـه کمـک
نرمافزار اس پی اس اس انجام شد که مقدار آن( )33 .0قابلقبول بوده است.
جامعــۀ آمـــاری ایـــن تحقيـــن شـــامل خبرگـــان و صـــاحبنظـــران بـــا ســـوابن آموزشـــی،
پژوهشی(دانشــگاهی) و اجرایــی (درحــوزۀ ســتادی شــرکت ملــی گــاز ایــران) بــوده کــه بــا روش
نمونهگيری هدفمند و دردسترس 3 ،نفر انتخـاب شـدند .بـرای دسـتيابی بـه هـدف تحقيـن ،دادههـا
تجزیهوتحليل شد .برای این منظور و دستيابی به ترکيبی بهينه با منطن فازی کدگذاری انجام شد و
با بهرهگيری از فرایند پنجمرحلهای استنتاج فازی در محيط نرمافزار متلب مـدلسـازی فـازی انجـام
شد .در مرحلۀ آزمون چارچوب پيشنهادی از دو پرسشنامه استفاده شد ،پرسشـنامۀ اول بـرای تعيـين
وضعيت فرهنگی مطابن با چارچوب ارزشهای رقـابتی بـا پرسشـنامۀ اسـتاندارد کـوئين و کـامرون
شامل  24سؤال در شش مؤلفه و در دو طيف وضعيت موجود و مطلوب تعيين شـد .ایـن پرسشـنامه
باتوجهبه استانداردبودن و ک رت استفاده در تحقيقات متعدد بينالمللی دارای روایی محتـوا و سـازه
بوده است .پرسشنامۀ دوم محقنساخته و برای تعيين وضعيت راهبـردهـا و اقـدامات مـدیریت منـابع
انسانی بر اساس چارچوب ارزشهای رقابتی با طيف  7گزینهای ليکرت (از کامالً موافقم تـا کـامالً
مخالفم) بوده است که برای تأیيد روایی از نظر خبرگان و روایی صوری بهره گرفته شد و با تحليل
عاملی تأیيدی بررسی شد و برای تعيـين پایـایی از آزمـون بارتلـت اسـتفاده کـه مقـدار آن ()73 .0
قابلقبول بوده است.
در مرحلۀ دوم ،جامعۀ آماری (شامل مدیران و کارشناسان شرکتهای توزیع گاز اسـتانهـای
مازندران وگلستان) برای جمعآوری دادههای کمی جهت آزمـون چـارچوب پيشـنهادی از طریـن
پرسشنامه (دوم) ،به تعداد 700نفر بود که بـا اسـتفاده از جـدول مورگـان تعـداد  203نفـر بـه روش
نمونهگيری طبقهای متناسب ،انتخاب شدند.
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جدول  .6توزيع جامعه و نمونۀ آماري
مرحلۀ انجام تحقیق

جامعۀ آماري

تعداد

نمونه

کيفی(مصاحبه)

خبرگان (اجرایی و دانشگاهی)

3

-

کمی(پيمایش)

کارشناسان (شرکت توزیع گاز مازندران و گلستان)

700

203

برای دستيابی به اهداف و پاسخ به سؤالهای تحقين ،دادههـا تجزیـهوتحليـل شـد .بـرای ایـن
منظور از روششناسی کمی و آمار توصيفی (با شاخوهای ،ميانه ،ميانگين ،انحراف از معيـار و)...
به کمک نرمافزار  SPSS22و  Excelبرای نمایش وضعيت گونههای فرهنگی استفاده شد.

نتايج و يافتهها
مهمترین جنبۀ سيستمهای منطن فازی ،طبيعت موازی قواعد است که در ایـن پـژوهش از آن
بهره گرفته شد .در واقع برای هر راهبرد منـابع انسـانی در ایـن پـژوهش یـک درخـت قواعـد بـا دو
ورودی و یک خروجی و  3قاعده ترسـيم شـده اسـت .فراینـد اسـتنتاج فـازی از  7بخـش تشـکيل
میشود؛ فازیسازی متغيرهای ورودی ،اعمال عملکردهای منطقی در قسمت فرض ،داللت فـرض
بر نتيجه ،تجميع نتایج و درنهایت غيرفازیکردن خروجی.
در این پژوهش بهطـورکلی در زمـانی کـه تـأثير دو مؤلفـه ورودی بـر راهبـرد خاصـی مـورد
بررسی قرار میگرفت ،در آن نسبت تطابن و تأثير مؤلفههای موردنظر بر سه راهبرد دیگر نيز بحـ
و قابليت تبيين آن بررسی شد .در این مطالعه با استفاده از اطالعات تحليلشده برگرفته از خبرگان،
نظرات آنها از طرین مدلسازی فازی کد گذاری و تبيين شـد تـا بتـوان ميـزان تطبيـن راهبـردهـای
ارائهشده در ربعهای موجود را براساس چارچوب نظری تحقين تبيـين و بـا یکـدیگر مقایسـه کـرد.
ازینرو ،در بررسی تأثير ثبات و توجه به منابع داخلی بر شـکلگيـری راهبـردهـا ( بـا مبنـاقراردادن
راهبرد متخصو متعهد) از چارچوب ذیل بهره گرفته شده است.
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شکل  .9چارچوب مبنا براي مدلسازي فازي

خروجی استنتاج فازی مطابن با چارچوب مفهومی ،بر اساس دو عنصر ثبات و توجه بـه منـابع
و محيط داخلی بر تحقن راهبرد متخصو متعهد بررسی شد .این نمودار بـهصـورت همزمـان همـۀ
بخشهای یک فرایند استنتاج فازی را تبيين کرد.
خروجیهای فازی بهصورت نمودارهای سهبعدی برای فهم بهتر ،بررسی و تبيين شد تا بتـوان
چگونگی تأثير دو مفهوم ثبات و توجه به محيط و منابع داخلی را بر تحقـن راهبـرد مـدیریت منـابع
انسانی(متخصو متعهد) بهعنوان خروجی ،نمایان و تبيين کرد .لـذا براسـاس یافتـههـای حاصـله بـا
افزایش ميزان ورودیهای ثبات و کنترل از محور عمودی و همچنين توجه به منابع داخلی از محور
افقی مدل مفهومی ،راهبرد متخصو متعهد نيز مقدار باالتری را گزارش نموده است .بهعبارتی ،بـا
تمایل بيشتر سازمان به ثبات و کنترل و توجه به منابع و محـيط داخلـی مـیتـوان انتظـار داشـت کـه
راهبرد منابع انسانی متخصو و متعهد در سطح باالتری تحقن یافته و قابليـت تبيـين بيشـتری داشـته
است.
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همانطورکه اشاره شد ،از قابليتهای مدلسازی فازی با نرمافزار متلب ،بررسی و تبيينگـری
همزمان مفاهيم در قالب خروجیهای سه بعـدی اسـت .لـذا سـه نـوع راهبـرد دیگر(سـرباز وفـادار،
پيمانکارانه و نيروی کار قراردادی) در تقابل با دو ورودی ثبات و کنترل و همچنين توجه به منابع و
محيط داخلی بررسی شدند که بهطورکلی تبيينکنندۀ مدل مفهومی – تحليلی تحقين بوده است.
از طرفی ،راهبرد پيمانکارانه باتوجهبه اینکه در محور ثبات و کنترل با راهبرد متخصو متعهد
مشترک است ،سطوح بـاالتری را از راهبـرد پيمانکارانـه بـه خـود اختصـاص داده اسـت .همچنـين
بهموازات محور افقی در بعد توجه به محيط داخلی ،راهبرد سرباز وفادار چون با راهبـرد متخصـو
متعهد وجه اشتراک داشته است،در وضعيت بهتـری در تبيـينگـری ایـن راهبـرد نسـبت بـه راهبـرد
نيروی کار قراردادی قرار داشته است .بهطورکلی میتوان گفت ،از منظر منطن و مدلسازی فازی،
دیدگاه خبرگان این پژوهش منطبن با چارچوب مفهومی بوده است.
از دیگر نتایج این تحقين میتوان به تجزیهوتحليـل توصـيفی و آزمـون ميـانگينهـا ( )Tبـوده
است .بهطوریکه وضعيت فرهنگی شرکت ملی گاز در مؤلفههای الگوی نظری تحقين را میتـوان
تشریح کرد .نتایج بررسیها نشان داد که وضعيت فعلی گونـۀ فرهنگـی بـهرغـم وجـود نسـبی همـه
گونههای فرهنگی ،بيشتر به فرهن
در وضعيت مطلوب به فرهن
است ،بين فرهن

بروکراتيک یا سلسلهمراتبی متمایل بوده است ،در صورتی کـه

طایفهای یا خانوادگی متمایل است .بهطوریکه در شکل ( )4نمایان

موجود و مطلوب در شرکت ملی گاز تفاوت و شکاف معنیداری وجود دارد.

از طرفی دیگر ،نتایج بررسی وضـعيت موجـود راهبـردهـا و اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی
(شکل  )7در تلفين با وضعيت فرهنگی (شکل  )2این شکاف را نشـان مـیدهـد .درواقـع ایـنگونـه
میتوان تبيين کرد که راهبردهای مدیریت منابع انسانی بهصورت نسبی در شرکت ملی گـاز ایـران
در بخشهای مختلف در حال اسـتفاده اسـت ،امـا بـهرغـم همسـویی در برخـی نـواحی و اقـدامات
سازمانی در برخی نواحی دیگر با بستر فرهنگـی موجـود و حتـی مطلـوب ،متناسـب نيسـت کـه بـه
صورت شکلهای ( 7و  )2وضعيت ابعاد و مؤلفههای اقدامات مدیریت منابع انسانی و همسـویی آن
با فرهن

سازمانی بهخوبی نمایان است.

47

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 4شماره پیاپي  ،)62زمستان 5931

شکل  .4وضعیت فرهنگ موجود و مطلوب شرکت ملي گاز

شکل  .1وضعیت راهبردها و اقدامات مديريت منابع انساني در شرکت ملي گاز
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شکل  .2وضعیت راهبردها و اقدامات مديريت منابع انساني در بستر
فرهنگ موجود و مطلوب شرکت ملي گاز

بدینسان ،با تلفين سه حالت وضعيت موجود و مطلوب فرهنگی با وضعيت موجـود اقـدامات
و رویههای مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی گاز شکلی بـهصـورت آميـب (شـکل  )2تشـکيل
میشودکه بهخوبی شکاف موجود را به نمایش میگذارد .یافتههای مدلسازی فازی مطابن با مـدل
مفهومی (شکل  )2بيانگر آن بوده است که راهبرد منابع انسانی پيمانکارانه در محور عمودی نسـبت
به مفهوم ثبات و کنترل با راهبرد مدیریت منابع انسانی متخصـو متعهـد وجـه اشـتراک دارد .ایـن
اشتراک باع

شده است کـه سـطوح بـاالتری را از راهبـرد پيمانکارانـه بـه خـود اختصـاص دهـد.

همچنين ،به موازات محور افقی در بعد توجه به محيط داخلی ،راهبرد منابع انسانی سرباز وفـادار بـه
این خاطر که با راهبرد منابع انسـانی متخصـو متعهـد وجـه اشـتراک دارد ،وضـعيت بهتـری را در
تبيينگری این راهبرد نسبت به راهبرد نيروی کار قراردادی گزارش کرده است.
از سویی دیگر ،راهبرد منابع انسانی از گونۀ نيروی کار قراردادی باتوجهبـه عـدم اشـتراک از
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مفاهيم مرتبط با راهبرد منابع انسانی متخصو متعهد ،تابعی از دو عنصـر ثبـات و توجـه بـه منـابع و
محيط داخلی نبوده است.
یافتههای حاصله از تحقين و تحليل و تبيين اطالعات بهدستآمده بر مبنای چـارچوب نظـری
تحقين که تأیيدکننده نتایج استداللهای منتج از فرایند استنتاج فازی بوده اسـت ،بـا الگـوی نظـری
ترکيبشده بهصورت شکل فو (شکل  )3پـس از تأیيـد خبرگـان بـهعنـوان چـارچوب مفهـومی،
پيشنهاد شد.

شکل  .7چارچوب مفهومي پیشنهادي تحقیق
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نتیجهگیري و پیشنهادها
هدف مقالۀ حاضر ،تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی راهبرد منابع انسانی بـا
فرهن

سازمانی برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.
این مطالعه ،در دو بخش از حوزۀ مدیریت منابع انسانی که بخـش اول راهبـردهـای مـدیریت

منابع انسانی (شامل؛ سرباز وفادار ،نيروی کار قراردادی ،پيمانکارانه ،متخصو متعهد) و بخش دوم
اقدامات و رویههای مـدیریت منـابع انسـانی (شـامل هـدف و شـيوه طراحـی شـغل ،کارمنـدیـابی و
انتخــاب ،ارزیــابی عملکــرد و بــازخورد ،حفــو نگهداشــت و کارراهــه شــغلی ،آمــوزش ،توســعه و
بالندگی ،جبران خدمات و روابط کارکنان) همسو با گونهشناسی فرهن

سازمانی (سلسلهمراتبـی،

طایفهای ،ویژهساالری ،بازاری) بر مبنای چارچوب ارزشهـای رقـابتی بـه تـدوین یـک چـارچوب
مفهومی ،اقدام نموده است.
نتایج تحقين در مرحله مدلسازی با منطن فازی ،چارچوب مفهومی را از منظر خبرگان تأیيـد
کرده است .در مرحلۀ آزمون چارچوب و بررسی همسویی ،نتایج نشان از همسویی کامل فرهنـ
سازمانی با راهبرد منابع انسانی در شرکت ملی گاز نداشت؛ زیرا فرهن
بوده است ،درصورتیکه این نظر وجود داشته است که فرهن

فعلی از نـوع بروکراتيـک

مطلوب برای شرکت ملی گاز باید

طایفهای باشـد .همچنـين ،راهبـرد فعلـی منـابع انسـانی از نـوع نيـروی کـار قـراردادی بـوده اسـت.
درصورتیکه برای همسویی با فرهن

مطلوب ،راهبرد منابع انسانی میبایست از نوع سرباز وفـادار

باشد .لذا وجود یک شکاف در این دو عنصر مهم سازمانی در شرکت ملی گاز ایران مشهود است.
ازینرو به سياستگذاران و تصميمسازان در شرکت ملی گاز میتوان توصيه کرد؛ اگر بنا بـر
حفو وضعيت موجود دارند ،باتوجهبه اینکه فرهن

غالب بروکراتيک است ،باید از راهبـرد فعلـی

(نيروی کار قراردادی) تغيير جهت داده و با تمرکز بر راهبرد متخصـو متعهـد و نقـش متخصـو
اداری در راهبردهای مدیریت منابع انسانی سازمان ،بازنگری نمایند .همچنين اگر تمایـل بـه تحقـن
وضعيت مطلوب است ،باید باتوجه به فرهن

مطلوب (طایفهای) راهبـرد متناسـب بـا ایـن فرهنـ

(سرباز وفادار) را برگزیده و بر نقش کارمند فداکار تمرکز نمایند.
بنابراین ،توجه به بستر فرهنگی ،امری حياتی در تدوین و اجرای سياستها و راهبردهای منابع
انسانی است؛ زیرا نتایج این تحقين گواه بر این مسئله بود که وقتی نسبت به بستر فرهن
15
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مطلوب در سازمان آگاهی و شناخت کافی و وافی وجود نداشته باشد ،تدوین و اجـرای راهبـردهـا
بهدليل طی مسيری اشـتباه ،بـهاحتمـالزیـاد نـاقو و نـاقض خواهـد بـود .لـذا ایـن عـدم همسـویی،
راهبردهای منابع انسانی را احتماالً کماثر کرده و کارایی را بـه شـيوه معنـی داری کـاهش خواهـد
داد .بدین سان ،پيشبينی میشود که بهرهوری در سازمان کاهش یابد.
بنابراین ،سياستگذاران و مدیران شرکت ملی گاز ایران ،میتوانند با بهرهگيری از چارچوب
مفهومی پيشنهادی این تحقين آن را در شرکتهای گاز استانی و ستاد مرکزی خود به بوتۀ آزمـون
گذارند؛ زیرا از این طرین میتوانند از یک سو نسبت به وضعيت موجود و مطلـوب بسـتر فرهنگـی
خود شناخت الزم را پيدا کنند و از سویی دیگر میتوانند از وضـعيت فعلـی راهبـردهـا و اقـدامات
مدیریت منابع انسانی که در شرکت ملی گاز جاری و در حال بهکارگيری هستند ،شناخت کافی را
حاصل نمایند و درنهایت از ميزان همسویی راهبردها و اقدامات مدیریت منـابع انسـانی بـا فرهنـ
سازمانی خود آگاه شوند ،تـا در صـورت وجـود عـدم تناسـب و همسـویی ،شـکاف الزم را بـرای
جلوگيری از مشکالت رفتاری و ساختاری شناسایی نموده و با تحليـل ایـن شـکاف ،اقـدامات الزم
برای پوشش یا نزدیککردن راهبـردهـای منـابع انسـانی متناسـب بـا بسـتر فرهنگـی مطلـوب را در
سياستگذاریهای کالن و آتی خود لحاظ نمایند.
در مقایســه بــا ســایر تحقيقــات ،ایــن تحقيــن از هــر چهــار گونـۀ فرهنگــی مطــابن چــارچوب
ارزشهای رقابتی ارائهشده توسط کوئين و کامرون استفاده کرده است و این چـارچوب فراگيـر و
کاربردی را برخالف برخی تحقيقات (بهعنوانم ال ،اوزلو2017 ،؛ ليندکوئيسـت و مارسـی2014 ،؛
موریس و گراسا2017 ،؛ منوریان و همکاران )1737 ،بدون امساک و تقليلگرایی بهعنـوان مبنـایی
برای تدوین چارچوب مفهومی قرار داده است .از طرفی با بررسی الگوها و چارچوبهـای قبلـی و
نقد چارچوب مدیریت منابع انسـانی کـوئين و کـامرون بـر مبنـای چـارچوب ارزشهـای رقـابتی و
استفاده از فن ترکيب نظری ،به بسط و توسعۀ چارچوبی پيشين نيز منجر شده است که میتـوان آن
را جنبۀ نوآوری این تحقين لحاظ کرد .ازینرو ،این تحقين با نگاهی عمين و گسترده تالش کـرده
است تا نسبت به سایر تحقيقات -با دانشافزایی به ميزان سهم خود -چـارچوب مفهـومی جدیـدی
در حوزۀ راهبردها و اقدامات مدیریت منابع انسـانی بـا رویکـرد همسـویی بـا فرهنـ
مکتب تناسب راهبردی ،به جامعه علمی ارائه دهد.
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بدینسان ،محققان در پژوهشهای آتی میتوانند ضمن بهرهگيری از سایر مدلهای فرهنـ
سازمانی و راهبردهای منابع انسانی ،اثربخشی چارچوب مفهومی پيشنهادی ایـن تحقيـن را درعمـل
در دیگر سازمانها با ماهيت توليدی یا خدماتی به بوتۀ آزمون گذاشته و با لحاظنمودن همراستایی
و تناســب ســطوح راهبــردهــای ســازمان و مبــانی پــارادایمی نظریــههــای مورداســتفاده و همچنــين
ویژگیهای صنعت موردمطالعه ،ابعادی چون :راهبرد سازمان ،راهبرد سـاختار ،بعـد ایـدئولو یک،
بعد سياسی و فرهن
برای همسویی فرهن

ملی را به چارچوب پيشنهادی این تحقين اضافه کنند تـا چـارچوبی جـامعتـر
سازمانی و راهبرد منابع انسانی ارائه نمایند.
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