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چکیده
پژوهشگران بر این عقیدهاند که سیستمهای منابع انسانی ،ظرفیت راهبردی باالیی برای
افزایش میزان کارایی سازمان دارند .برای بهرهگیری از این توان ،سازمان باید سیستمهای منابع
انسانی را بهگونهای طراحی و اجرا کند که افزونبر همراستایی با راهبردهای کالن سازمان و
همچنین همراستایی درونی بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،بر شایستگیهای کارکنان
متمرکز باشد .این مهم ابتدا نیازمند این است که سازمانها میزان کنونی همسویی راهبردی
سیستمهای منابع انسانی خود را بسنجند و سپس برای بهبود و اصالح آن بکوشند .هدف از این
پژوهش ،طراحی مجموعه ابزارهایی برای سازمانهاست که بهوسیله آن سازمانها بتوانند میزان
همسویی سیستمهای منابع انسانی خود را با راهبردهای سازمان بسنجند و سپس درجهت بهبود این
سیستمها تالش کنند .روش پژوهش حاضر ،مطالعه موردی کمی و موردمطالعه شرکت سایپا
میباشد .ابزار گردآوری دادهها در مراحل مختلف پژوهش ،مصاحبههای ساختاریافته و پرسشنامه
است .در این پژوهش ،بهطورکامل و گامبهگام ،روش طراحی ابزارها و ارزیابی همسویی راهبردی
منابع انسانی توضیح داده شده است و درنهایت مشخص شد که براساس ابزار طراحیشده ،میزان
همسویی راهبردی منابع انسانی شرکت سایپا در سطح متوسط ( )12.22است .بنابراین ،در راستای
تقویت همسویی اقدامات و راهبرد سازمان ،توصیههایی از منظر مدیریت منابع انسانی ،پیشنهاد
شده است.
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مقدمه
افراد و مدیریتِ افراد بهطور فزایندهای بهعنوان عناصر کلیدی مزیت رقابتی دیده میشوند
(بوکسال و پورسل .)49: 2009 ،6با افزایش رقابت ،تغییرات فناورانۀ سریع ،جهانیشدن و عوامل
دیگر و کسبوکارها به دنبال درک این موضوع هستند که چگونه آخرین منبع رقابتی یعنی منابع
انسانی می تواند برای دستیابی به مزیت رقابتی مدیریت شود .سازمانها میتوانند از طریق ایجاد
ارتباط و پیوستگی بین راهبردهای منابع انسانی با راهبردهای رقابتی سازمان ،این اطمینان خاطر را
فراهم آورند که اقدامات 2بهکارگرفتهشده توسط مدیریت منابع انسانی ،اهداف سازمان را پشتیبانی
میکند و درنتیجه سازمان ،عملکرد بهتری از خود نشان میدهد .لنگینگ هال و لنگینگ هال

9

( )413 :6322معتقدند که سازمانهایی که بهصورت سیستمی و دوطرفه به منابع انسانی هنگام
تدوین راهبردهای سازمان توجه میکنند و آنها را شرکت میدهند ،بهتر از شرکتهایی که
بهصورت جداگانه به تدوین راهبرد برای منابع انسانی و سازمان میپردازند یا راهبردهای منابع
انسانی را بهعنوان ابزاری برای حل مشکالت راهبردهای رقابتی میدانند ،عمل میکنند.
این ایده که منابع انسانی یک شرکت میتواند نقش راهبردی در موفقیت یک سازمان بازی
کند ،به تشکیل یک زمینۀ پژوهشی منجر شده است که از آن به مدیریت راهبردی منابع انسانی یاد
میکنند .رایت و مک ماهان )233 :6332(4مدیریت راهبردی منابع انسانی را بهعنوان "الگوی
استقرار منابع انسانی برنامهریزیشده و فعالیتهایی که سازمان را قادر میسازد تا به اهدافش دست
یابد" تعریف میکنند .مدیریت راهبردی منابع انسانی شامل سه مرحلۀ برنامهریزی ،پیادهسازی و
ارزیابی راهبردهای منابع انسانی است .در مرحلۀ برنامهریزی ،از مفهوم همسویی منابع انسانی
بهعنوان پلی میان اقدامات و سیستمهای منابع انسانی و اثربخشی سازمانی بهوسیله دستیابی به
ظرفیتهای منابع انسانی یاد میشود (هنمن و میالنوسکی .)47 :2066 ،1دو نوع همسویی برای
تأثیر راهبردی منابع انسانی باید در سازمان وجود داشته باشد ،همسویی عمودی و همسویی افقی
1. Boxall & Purcell
2. Practices
)3. Lengnick-Halland Lengnick-Hail (1988
)4. Wright and McMahan (1992
5. Heneman & Milanovski
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(گرهارت.)924:2007 ،6
تعاریف بسیاری برای همسویی افقی و عمودی ارائه شده است .بهطورکلی ،همسویی
عمودی ،نشاندهندۀ درجهای است که اقدامات منابع انسانی بهطور اختصاصی بر شناسایی اهداف
راهبردی سازمانی تمرکز میکند .چنین اقداماتی طراحی شدهاند تا بر سازمان تأثیری راهبردی
بگذارند .همسویی افقی اقدامات منابع انسانی درجهای است که میزان همکاری و حمایت دوجانبۀ
اقدامات منابع انسانی را با یکدیگر نشان میدهد .سیستم منابع انسانیای که بهصورت افقی همسو
باشد ،تأثیر بسیار بیشتری از جمع تأثیر تکتک اقدامات منابع انسانی بر سازمان دارد (دلری،2
232 :6332؛ گرهارت924 :2007 ،9؛ هیوسلید ،بکر و بیتی623 :2001 ،4؛ رایت و اسنل:6332 ،1
.)716
به اعتقاد اکثر متخصصان منابع انسانی ،در مرحلۀ تدوین راهبردهای منابع انسانی به بحث
همسویی و شایستگیها توجه الزم نمیشود و به اعتقاد آنها همسویی عمودی و افقی در این
سازمانها وجود ندارد و سازمانهایی که تالشهایی در رابطه با همسوسازیهای راهبردهای منابع
انسانی با راهبردهای سازمان انجام دادهاند ،به نتیجۀ مناسب نرسیدهاند و این همسویی اثربخش و
کارآمد نمیباشد .از طرفی بهرغم اهمیت همسویی افقی و عمودی و نقش سازنده آنها ،در زمینۀ
طراحی ابزار سنجش همسویی ،خأل نظری احساس میشود و در پژوهشهای داخلی ،ابزاری که
پشتوانۀ نظری قوی داشته باشد ،وجود ندارد ،برایناساس اینگونه میتوان نتیجهگیری کرد که در
ادبیات داخلی ،مدل پایا و معتبری برای سنجش همسویی وجود ندارد .از طرفی شرکتها ازجمله
شرکت سایپا با مشکل عدم دانش کافی در زمینۀ آگاهی از میزان همراستایی اقدامات منابع انسانی
خود مواجه هستند .بنابراین هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدلی برای پاسخ به این سؤال است که
میزان همسویی راهبردی سیستمهای منابع انسانی در شرکت سایپا چه میزان است؟

1. Gerhart
2. Delery
3. Gerhart
4. Huselid, Becker & Beatty
5. Wright & Snell
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ادبیات نظری پژوهش
همسویی در مدیریت راهبردی
اهمیت ایجاد هماهنگی و همسوسازی میان خطمشیهای عملیاتی ،یکی از مفاهیم راهبرد از
گذشته بوده است .در گذشته بهجای اینکه شرکت بهعنوان یک کل منسجم دیده شود ،به
شایستگیهای محوری ،منابع کلیدی و عوامل کلیدی موفقیت 6توجه میشد که حاصل آن تالش
و دستیابی به اثربخشی عملیاتی بود .اثربخشی عملیاتی بیانگر کسب برتری از طریق بهبود و
اثربخشکردن فعالیتها بهصورت انفرادی است ،درحالیکه راهبرد با مجموعه فعالیتها
بهصورت یک کل منسجم و همسوشده سروکار دارد .ازاینرو ،همسوسازی راهبردی ،2یعنی
ایجاد سازگاری میان فعالیتها که به خلق مزیت رقابتی و سودآوری باالتر نسبت به رقبا منجر
میشود (پورتر.)26 :6331 ،9
همسوسازی راهبردی ،نهتنها یک مسئله بنیادی برای کسب مزیت رقابتی است ،بلکه در
پایداری آن نیز نقش مهمی دارد .برای یک رقیب ،خیلی سخت است که بتواند آرایش
فعالیتهای از درون قفلشده و هماهنگشده رقیب دیگر را بهراحتی تقلید کند .موقعیتهای
راهبردیای که بر مبنای سیستم فعالیتهای همسوشده ساخته میشود ،خیلی پایدارتر از آنهایی
است که برمبنای فعالیتهای انفرادی 4شکل میگیرد (پورتر .)20 :6331 ،بهطورکلی ،پورتر
( )26 :6331سه نوع همسوسازی را مطرح میکند :همسوسازی نوع اول ،ایجاد همسویی ساده میان
هریک از فعالیتها (کارکردها) و راهبردها در کل است؛ همسوسازی نوع دوم ،زمانی اتفاق
میافتد که دو یا چند فعالیت همدیگر را تقویت کنند؛ در همسوسازی نوع سوم ،فراتر از تقویت
فعالیتها عمل میشود .در اینجا بهینهسازی تالشها 1صورت میپذیرد .کارهایی مانند هماهنگی،
تبادل اطالعات میان فعالیتها درجهت حذف تکرارها 1و کاهش اتالفها ،از انواع فعالیتهایی
1. key success factors
2. Strategic Fitting
3. Porter
4. Individual Activities
5. Optimizations of effort
6. Redundancy
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است که در جهت بهینهسازی تالشها انجام میشود (طبرسا و یزدانی.)24 :6921 ،

همسویی در مدیریت راهبردی منابع انسانی
برخی همسوسازی در مدیریت منابع انسانی راهبردی را همسویی کامل منابع انسانی با راهبرد
سازمانی میدانند .برخی دیگر همسوکردن خطمشیهای مدیریت منابع انسانی با یکدیگر را
همسوسازی تلقی میکنند و برخی دیگر ،به توزیع مسئولیت مدیریت منابع انسانی در همه
واحدهای سازمان و نهصرفاً تمرکز آن در بخش منابع انسانی ،همسوسازی میگویند (شیهان،6
 .)209 :2001در تعریفی جامع میتوان گفت همسوسازی عبارت است از :قابلیت سازمان در
همسوکردن مسائل و موضوعات مدیریت منابع انسانی با برنامههای راهبردی سازمان برای اطمینان
از اینکه ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی با یکدیگر مرتبط شده و مدیران صفی رویکرد
مدیریت منابع انسانی را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند (کلیهر و پرت.)421 :2006 ،2
هوانگ )647 :2006( 9بیان میکند که نتیجۀ نهایی این همسوسازی ،حفظ نیروی انسانی و
انگیزهمندشدن او و دستیابی به عملکرد برتر است .ازسویدیگر ،همسوسازی به سازمان کمک
میکند که از منابع خود اثربخشتر بهره گیرد و درنتیجه ،هزینههای خود را کاهش و سرعت خود
را در بهرهبرداری از فرصتهای محیطی افزایش دهد (طبرسا ،حاجکریمی و گنجعلی:6921 ،
.)632

همسویی راهبرد سازمان ،اقدامات منابع انسانی
ازجمله مدلهایی که براساس این نوع همسویی در مدیریت منابع انسانی ارائه شده است،
میتوان به مدلهای شولر و جکسون و مایلز و اسنو اشاره کرد .شولر و جکسون )262 :6327( 4با
الهام از نظریۀ نقش استدالل میکنند که راهبردهای مختلف سازمانها نیازمند «رفتارهای نقش»
متفاوت از سوی کارکنان است و بنابراین ،سازمانها اقدامات مدیریت منابع انسانی را براساس
تواناییشان در شکلدهی به رفتارهای ضروری ،برای اجرای راهبرد موردنظر خود ،انتخاب
1. Sheehan
2. Kelliher & Perrett
3. Huang, 2001
)4. Schuler& Jackson, (1987
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مینمایند .بهگونهای مشابه ،نوعشناسی مایلز و اسنو ( )46 :6324نیز به تفاوتهایی که میان
اقدامات مدیریت منابع انسانی در میان انواع راهبردهای تدافعی ،تهاجمی و تحلیلگر وجود دارد،
میپردازد .رایت و اسنل )207 :6336(6نیز معتقدند «نوع راهبرد شرکت» بر انتخاب مجموعه
اقدامات مدیریت منابع انسانی تأثیر خواهد داشت .عالوهبرآن ،مطالعات تجربی متعددی نیز
صورت گرفته است که همسویی راهبرد و اقدامات مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی قرار
دادهاند .بهعنوانمثال ،هیوسلید ،)142 :6331(2دلری و داتی ،)201 :6331( 9و رایت و همکارانش
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( ،)901 :6334همگی همسویی میان اقدامات مدیریت منابع انسانی را آزمون نمودهاند.
منبعث از همسویی راهبرد سازمان و اقدامات منابع انسانی ،نویسندگان استدالل میکنند که
بایستی بین راهبرد سازمانها و مهارتها و ویژگیهای کارکنان همسویی وجود داشته باشد .این
نوع همسویی مبتنی بر این فرض اساسی است که «برای عملکرد اثربخشتر سازمانها ،راهبردهای
مختلف ،نیازمند کارکنانی با ویژگیهای متفاوت میباشد» (اولیان و راینس.)676 :6324 ،1
لنگینک هال و لنگینک هال ،)413 :6322( 1و رایت و همکارانش ( ،)902 :6334نشان دادهاند
عملکرد سازمان تحت تأثیر مهارتها و ویژگیهای کارکنان تازهواردی که در سطح اول
سلسلهمراتب به سازمان وارد میشوند ،قرار میگیرد.

انواع همسویی در مدیریت منابع انسانی
نظریۀ مدیریت راهبردی منابع انسانی از مفهوم همسویی منابع انسانی بهعنوان پلی میان
اقدامات و سیستم منابع انسانی و اثربخشی سازمانی استفاده میکند تا این فرض را اثبات کند که
اقدامات منابع انسانی میتواند ظرفیتهای راهبردی سازمان را ارتقا دهد .در راستای تحقق اهداف
راهبردی سازمان ،دو نوع همسویی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی ضرورت دارد :یکی "همسویی

1. Wright& Snell, 1991
)2. Huselid (1995
)3. Delery and Doty, (1996
4. Wright, McMahan and McWilliams, 1994
5. Olian & Rynes
6. Lengnick-Hall and Lengnick-Hail,1988
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افقی "6و دیگری "همسویی عمودی "2که آنها را "تناسب درونی "9و "تناسب بیرونی "4نیز
مینامند (رایت و اسنل.)710 :6332 ،
تعاریف بسیاری از همسویی افقی و عمودی ارائه شده است (برایمثال :دلری234 :6332 ،1؛
گرهارت224 :2007 ،1؛ هیوسلید ،بکر و بیتی72 :2001 ،7؛ رایت و اسنل .)716 :6332 ،همسویی
عمودی ،بیانگر میزانی است که اقدامات منابع انسانی (و کل سیستم منابع انسانی) بهطور خاص بر
شناخت اهداف راهبردی سازمان تمرکز دارد .این اقدامات منابع انسانی در راستای تأثیرگذاری
راهبردی طراحی شدهاند .همسویی افقی اقدامات منابع انسانی درجهای است که اقدامات منابع
انسانی با هم و در ارتباط با یکدیگر و در حمایت از همدیگر به فعالیت میپردازند .همسویی افقی
منابع انسانی توانایی ایجاد یک سیستم منابع انسانی با تأثیرات راهبردی را دارد که این توانایی
بیشتر از مجموع تکتک اقدامات منابع انسانی بهتنهایی است (هنمن و میالنوسکی.)42 :2066 ،
همسویی عمودی
همراستایی راهبردهای مدیریت منابع انسانی سازمان با راهبردهای سازمانی ،همسویی
عمودی نامیده میشود .همسویی عمودی ،روابط بین ترکیبات خاص راهبردهای کسبوکار
(تدافعی ،تهاجمی و تحلیلگر) و راهبرد مدیریت منابع انسانی را نشان میدهد (کریشمن و
سینگه .)6724 :2004 ،2هدف همسویی عمودی تدوین راهبردهای منابع انسانی بهگونهای است
که موجب تقویت راهبردهای کسبوکار شود .طبق یک پیشفرض اساسی که مأخذ مدیریت
منابع انسانی راهبردی قرار میگیرد ،ادعا میشود فعالیتهای منابع انسانی سازمانهایی که راهبرد
تمرکز را در پیش میگیرند با سازمانهایی دارای راهبرد متنوعسازی ،متفاوت است .ازاینرو
متناسبسازی راهبرد منابع انسانی سازمان با راهبرد رقابتی آن ضرورتی انکارناپذیر است .باید
1. Horizontal Alignment
2. Vertical Alignment
3. Internal Fit
4. External Fit
5. Delery
6. Gerhart
7. Huslid, Becker & Beatty
8. Krishnan & Singh
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توجه داشت که بهمنظور روشنساختن همسویی راهبرد کسبوکار و راهبرد مدیریت منابع انسانی
دو نکته مدنظر قرار گرفته شود :اول الزامات سازمانی خاصی را که هر راهبرد کسبوکار ممکن
است بر سازمان تحمیل کند و دوم مفاهیم خطمشی پیشنهادی که راهبرد مدیریت منابع انسانی
مطرح خواهد کرد (برد و بیچلر.)22 :6331 ،6

چارچوب مفهومی پژوهش
با مطالعۀ عمیق پژوهشهای داخلی و بینالمللی در زمینۀ همسویی ،اقدام به طراحی
چارچوب مفهومی پژوهش حاضر شده است .سلطانی و عسگری ( )6923در پژوهش خود تالش
کردند مدلی برای ارزیابی همسویی افقی و عمودی در سازمان ارائه داده و به مقایسه و نمرهدهی
اقدامات منابع انسانی و راهبردهای کالن سازمان و همینطور مقایسه و نمرهدهی به میزان ارتباط و
حمایت اقدامات با یکدیگر پرداختهاند (سلطانی و عسگری انارکی .)6923 ،در سطح بینالمللی،
مطالعات متعددی در زمینۀ همسویی انجام شده است .سیواسوبرامانیان و کروک ( )6331براساس
دو بعد "همسویی درونی ـ بیرونی" و بعد "وابسته به معیار ـ مستقل از معیار" ،چهار نوع همسویی
از مدیریت منابع انسانی را شناسایی کردهاند ( .)Sivasubramanian & Kroeck, 1995بون و
همکاران ( ) 2007سه بعد برای همسویی عمودی و سه بعد برای همسویی افقی اقدامات منابع
انسانی تعریف کرده و با گردآوری امتیازات به سنجش وضعیت آنها پرداختند (

Boon et al,

 .)2007برجستهترین تالشها در حوزۀ همسویی راهبرد سازمان و راهبرد منابع انسانی از سوی
هنمن و میالنووسکی 2003( 2و  )2066صورت گرفته است .این پژوهشگران برای بررسی
همسویی ،چارچوبی فرایندی و گامبهگام (مشتمل بر  3مرحله) پیشنهاد نمودهاند که اساس پژوهش
حاضر نیز بر پایه آن بنا نهاده شده است .در راستای انجام پژوهش حاضر ،مدل فرایندی پژوهش
در نمودار شماره دو بهترتیب زیر ارائه شده است:

1. Bird & Beechler
2. Heneman & Milanowski
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تحلیل اطالعات زمینهای و ساختاری شرکت سایپا
متناسبسازی چارچوب نظری اولیه با راهبردهای سازمان
تعیین شغل یا مشاغل کلیدی سازمان
طراحی مدل شایستگی برای مشاغل کلیدی یا استفاده از مدل موجود
سنجش وضعیت موجود زیرسیستمهای منابع انسانی
سنجش وضعیت مطلوب زیرسیستمهای منابع انسانی براساس بهترین پاسخگویی به نیاز
مشاغل کلیدی
استخراج میزان همسویی راهبردی منابع انسانی به کمک مقایسه میزان تناسب وضعیت
موجود و مطلوب
نمودار  .2چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف ،یک پژوهش کاربردی و از حیث جمعآوری دادهها توصیفی
است .راهبرد پژوهش ،مطالعه موردی کمی است (بعد از استخراج مشاغل کلیدی متناسب با
راهبرد سازمان ،تعداد  1مورد از مشاغل بهعنوان موردمطالعه ،مورد بررسی عمیق قرار گرفتند).
روش نمونهگیری پژوهش که در مرحلۀ استخراج مشاغل کلیدی استفاده شده است ،نمونهگیری
طبقهای است که از منظر واحد سنجش در سطح مسئولین سایپا میباشد .حجم نمونه در حدود 10
نفر تخمین زده شد.
ابزار اصلی گردآوری اطالعات در هر مرحله متفاوت بود و از روشهایی مانند "پرسشنامه"
در مرحلۀ استخراج مشاغل کلیدی و شایستگیهای عمومی و "مصاحبه ساختاریافته و
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نیمهساختاریافته" در مرحلههای استخراج شایستگیهای تخصصی و ارزیابی نهایی میزان همسویی
استفاده شده است .برای استخراج مشاغل کلیدی سطح مسئولین در شرکت سایپا به کمک ابعاد
مطرحشده در مقاالت مختلف مرتبط با این بحث ازجمله :هیوسلید و همکاران،)604 :2001( 6
کاپالن و نورتون ،)14 :2004( 2بکر و همکاران )64 :2006( 9و دسلر و همکاران)22 :2001( 4
پرسشنامه طراحی شد .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه ،تعداد  90پرسشنامه در جامعۀ آماری توزیع
و گردآوری شد .ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/713 ،بود که بیانگر پایایی و قابلیت اعتماد
سئولهای انتخابشده است .روایی محتوی و روایی صوری (ظاهری) پرسشنامه توسط اساتید
راهنما ،مشاور ،برخی دیگر از اعضای هیئتعلمی و کارشناسان خود سایپا بررسی و مورد تأیید
قرار گرفته است .پرسشنامۀ استخراج شایستگیهای عمومی نیز دارای  60قسمت ،که هر قسمت
بهطورتقریبی از سه زیرقسمت تشکیل شده بود .شاخصهای مورداستفاده در این پرسشنامه از
پژوهشهای رضایی اقدم ( )42 :6923الهام گرفته شد و برای افزایش میزان روایی و پایایی این
پرسشنامه و به صالحدید خبرگان سازمانی و اساتید این شاخصها با کلمات قابلفهمتر جایگزین
شد و بعضی متغیرها متناسب با نیاز ،فضا و پرسشنامۀ سنجش شایستگی سطح مدیران شرکت سایپا
برای ارزیابی شایستگیهای فردی ،عمومی و شخصیتی سطح مسئولین بومیسازی و از روش
تکرار آزمون برای سنجش پایایی استفاده شد .به این منظور ابتدا  90پرسشنامه پخش شد و پس از
جمعآوری ،دوباره پخش شد و  39/26درصد از پاسخها مشابه بود .از خروجیهای فوق ،پایایی
پرسشنامه استنباط شد و امتیاز آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/229بود.

1. Huselid, Beatty & Becker, 2005
2. Kaplan and Norton 2003
3. Becker, Huselid & Ulrich, 2001
4. Dessler, Sutherland & Cole,2005
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جدول .9ابزارهای گردآوری و موارد استفاده
ابزار

موارد استفاده
مصاحبه آشنایی با زمینهسازمانی

مصاحبه نیمساختیافته

مصاحبه استخراج مدل شایستگی
مصاحبه استخراج مختصات استاندارد سیستمهای منابع انسانی
مصاحبه استخراج مختصات کنونی سیستمهای منابع انسانی
چارت سازمانی /بیانیه راهبرد سازمان

اسناد و گزارشها

شرح شغل و شرایط احراز شغل
فهرست مشاغل موجود در هر یک از  1معاونت

پرسشنامه بسته

پرسشنامه استخراج مشاغل کلیدی

برای استخراج شایستگیهای فنی و تخصصی ،از شرح شغل 1 ،شغل کلیدی استخراجشده
بهعنوان مبنای مصاحبه استفاده شد .به این دلیل که هرفرد مسئولیتهای مربوط به پست خود
(مندرج در شرح شغل) را فقط در صورتی به بهترین شکل به انجام میرساند که مهارتها و دانش
موردنیاز آن فعالیتها را دارا باشد .برای هر پست همزمان با پخش پرسشنامۀ شایستگیهای
عمومی ،مصاحبه شایستگیهای فنی و تخصصی نیز انجام شد و برای تعیین سطح موردنیاز
شایستگیهای فنی و تخصصی از مصاحبهشوندگان خواسته شد باتوجهبه راهنمای نمرات استاندارد
که از واحد آموزش سایپا تهیه شده بود ،به میزان تخصص موردنیاز از  0تا  600نمره دهند.
در راستای ارزیابی میزان همسویی با نظرسنجی از خبرگان سازمانی به کمک جدول
محققساخته ،وضعیت مطلوب موردنیاز مشاغل کلیدی و وضعیت موجود و کنونی این سیستمها
در شرکت سایپا به کمک پرسشنامۀ مصاحبه نیمساختاریافته ارزیابی شد .در این راستا از برگهای
که به کمک اساتید منابع انسانی طراحی شده است ،استفاده شد .وضعیت مطلوب به کمک
خبرگان و اساتید منابع انسانی تعیین شد و وضعیت موجود بهوسیلۀ مصاحبه با گروه طراحی مدل
شایستگی سایپا که  1نفر از متخصصین سیستمهای منابع انسانی در شرکت سایپا میباشند ،تعیین
شد.
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یافتههای پژوهش
مطابق با مدل فرایندی پژوهش ،اولین گام اجرایی پژوهش حاضر ،استخراج مشاغل کلیدی
با توجه به راهبردهای شرکت سایپا است .بعد از طراحی پرسشنامۀ سنجش مشاغل کلیدی ،توزیع
و جمعآوری و درنهایت تحلیل آن ،نمرات هر یک از مشاغل براساس میزان کلیدیبودن آنها
مشخص شد .خروجی این گام ،در جدول شمارۀ  2نمایش داده شده است.
جدول  .2امتیاز مشاغل برحسب كلیدیبودن
ردیف

عنوان پست

6

مسئول کیفیت قطعات الکترونیکی

کیفیت

4/722

96

2

مسئول ارزشیابی و تحلیل عیوب

کیفیت

4/760

92

9

مسئول کنترل پروژه

مهندسی

4/131

99

4

مسئول جمعآوری و پردازشداده

4/102

94

تولید

4/126

91

تولید

4/162

91

4/162

97

4/472

92

4/412

93

1

مسئول برنامهریزی و روش و کنترل
مواد

1

مسئول پرس و قالب ابزار

7

مسئول پایگاه داده

2

مسئول اطالعات عملیاتی

3
60

واحد میانگین ردیف

طرح و
برنامه

طرح و
برنامه
طرح و
برنامه

مسئول پیگیری و نظارت برقراردادها بازرگانی
مسئول بازسازی قطعات برقی و

عنوان پست
مسئول مدارک کیفی مواد
مسئول استانداردها و تدوین
مدارک فنی
مسئول شستشو و الکتروفروز
مسئول امور فنی و تغییرات و
ارزشیابی مهندسی
مسئول خط CNG
مسئول تونل شستشو و بازرسی بعد
از  EDو تونل

واحد میانگین
کیفیت

4/022

مهندسی

4/026

تولید

4/064

مهندسی

4/064

تولید

4/066

تولید

4

مسئول پشتیبانی فنی و کنترل پروژه مهندسی
مسئول انتقال خودروها و تعمیر
برگشتیها
مسئول پوست خشک و سیلرزنی

9/372

تولید

9/314

تولید

9/312

تولید

4/936

40

مسئول طراحی و توسعه پایگاه داده ط.برنامه

9/394

66

مسئول گمرکات هوایی

بازرگانی

4/936

46

مهندسی

9/236

62

مسئول مونتاژ تزیینات

تولید

4/912

42

بازرگانی

9/236

69

مسئول گیربکس و قطعات متعلقه

مهندسی

4/947

49

ط.برنامه

9/236

مکانیک

مسئول زمانسنجی
مسئول خرید لوازم برقی
الکترونیک و لوازم اداری
مسئول سیستمها و روشها

طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی

ادامه جدول  .2امتیاز مشاغل برحسب كلیدی بودن
ردیف
64

عنوان پست

واحد میانگین ردیف

مسئول زیرساخت تجهیزات فیزیکی طرح و

عنوان پست
مسئول هماهنگی و آرشیو قطعات

واحد میانگین

4/947

44
41

مسئول  VESقطعات و مجموعهها کیفیت
تولید

9/724

تولید

9/211
9/214

9/133

و ارتباطی

برنامه

61

مسئول کنترل پروژه

کیفیت

4/921

61

مسئول کیفیت رنگ و PT،ED

کیفیت

4/962

41

بازرگانی

4/904

47

مسئول تعمیرات و آمادهسازی

تولید

4/271

42

مسئول کیفیت قطعات استاندارد

کیفیت

4/211

43

مسئول خرید ساخت داخلی

بازرگانی

9/131

4/210

10

مسئول سیستمهای جانبی

مهندسی

9/126

مهندسی

4/214

16

مسئول روتوش

تولید

9/179

4/267

12

مهندسی

9/114

4/202

19

مسئول کیفیت مونتاژ پراید

کیفیت

9/112

بازرگانی

4/644

14

مسئول بررسی و پیگیری پراید

کیفیت

9/121

21

مسئول آزمایشگاه شیمی

کیفیت

4/621

11

مسئول خرید داخلی فلزات

بازرگانی

9/124

21

مسئول رنگ رویه و روتوش کابین

تولید

4/661

11

مسئول کیفیت جوش

کیفیت

9/621

کیفیت

4/661

17

مسئول انتقال بدنه

تولید

2/247

تولید

4/021

12

مسئول بررسی ابزارها و پروژهها

مهندسی

2/241

مهندسی

4/021

13

ط.برنامه

2/722

4/0213

10

بازرگانی

2/124

67

مسئول برنامهریزی و کنترل
هزینههای نقدی

62

مسئول خط نهایی

63

مسئول مدارک کیفی فرایند

کیفیت

20

مسئول اودیت داخلی محصول

کیفیت

26
22
29
24

27
22
23
90

مسئول قوای محرکه و تریم مونتاژ
تیبا
مسئول فرایندهای کیفیت

طرح و
برنامه

مسئول سازماندهی و پایش

طرح و

واحدهای عملیاتی

برنامه

مسئول حملونقل زمینی ،هوایی و
داخلی

مسئول آزمایشگاه متالوژی و
مکانیک
مسئول پیگیری بازسازی قطعات و
کنترل ضایعات
مسئول نظارت بر تغییرات مهندسی
و خطوط تولید
مسئول سیستمهای اداری و منابع

طرح و

انسانی

برنامه

محصول

مهندسی

9/236

مسئول روتوش برق و مکانیک

مسئول کنترل پروسه جایگزینی
رنگهای جدید

مسئول اینترنت و شبکههای
ارتباطی گروه
مسئول خرید لوازم یدکی
ماشینآالت
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مقرر شد ده درصد از باالترین نمرهها ( 1شغل از  10شغل) بهعنوان موردمطالعه انتخاب
شوند و تا انتهای پژوهش ،تحت بررسیهای عمیق قرار بگیرند .نتایج گام استخراج مشاغل کلیدی
در جدول ،نمایش داده شده است.
گام اجرایی دوم ،استخراج مدل شایستگی برای مشاغل کلیدی انتخابشده است .الزم به
ذکر است که استخراج شایستگیهای الزم برای مشاغل براساس شرح وظایف و مسئولیتهای آن
صورت گرفته است .مطابق جدول شماره یک ،یکی از مشاغل کلیدی در شرکت سایپا" ،مسئول
کیفیت قطعات الکترونیکی" است که در ادامه در جداول  9و  ،4فهرست شایستگیهای اصلی و
فرعی و دانشها و مهارتهای موردنیاز برای انجام موفقیتآمیز آن شغل به انضمام سطح موردنیاز
هرکدام از این مؤلفهها ذکر شده است.
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جدول  .3شایستگیهای اصلی و فرعی موردنیاز برای شغل مسئولیت كیفیت قطعات الکترونیکی
ردیف

6

2

شایستگیهای شایستگیهای
اصلی
مهارتهای
ادراکی

تصمیمگیری

فرعی

موردنیاز

تفکر تحلیلی

زیاد

تفکر خالق

زیاد

تفکر راهبردی

متوسط

شناسایی مسئله

بسیار زیاد

ارزیابی راهکارها

بسیار زیاد

انگیزش

زیاد

مشارکت و
تفویض
برنامهریزی و

زیاد

متوسط

نظارت و کنترل

شنیدن مؤثر

بسیار زیاد

آگاهی سازمانی

زیاد

مهارتهای

ارتباط مؤثر

زیاد

هوشیاری محیطی

متوسط

ارتباطی

مهارتهای
روحیۀ همکاری

کار تیمی

فعالیتهای
گروهی

شم تجاری

زیاد

یادگیری سریع

بسیار زیاد

ویژگیهای

وقتشناسی

بسیار زیاد

شخصیتی

مسئولیتپذیری

بسیار زیاد
زیاد

درک رقابت
پایدار

زیاد

گروهسازی

انطباقپذیری

2

عملکرد

بسیار زیاد

متوسط

انعطاف و

7

مدیریت

سازماندهی

زیاد

بسیار زیاد

نوشتاری

1

مدیریت افراد

توسعۀ کارکنان

زیاد

نتیجهگرایی

سنجیده

4

1

اصلی

فرعی

موردنیاز

زیاد

خطرپذیری

9

سطح

ردیف

شایستگیهای شایستگیهای

سطح

3

رهبری

تغییر و تحول

متوسط

نفوذ و قدرت

زیاد

شبکهسازی

متوسط

توجه به باورهای
اخالقی
60

اخالق و رفتار

متوسط

بسیار زیاد

تعهد کاری

بسیار زیاد

عالقه به کار

بسیار زیاد

فن بیان

بسیار زیاد
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جدول  .4دانش و مهارتهای موردنیاز برای شغل مسئولیت كیفیت قطعات الکترونیکی
ردیف

دانش و مهارت

سطح موردنیاز

6

موردنیاز
مهارت
دانش و

متوسط

2

دانش نقشه
خوانیکیفیت
هفت ابزار

تخصص

9

دیاگرام
هیستوگرام
(
تست
مدارک ،پایه (
دانش

متخصص

4

انگلیسیو
نمودار علت
تو،
پار
بازرسی،
دانشطرح
پلن،
زبان

متوسط

1

مهندسیهای ثبت
معلول ،برگه
قطعات)
استانداردهای
مکانیک
دانش

نیمه متخصص

1

تمرکز
فراوانیای،
نموداربرق
مهندسی
ICDL
مهارت

متخصص

7

خرابیها،
نمودارافزار
مهارت نرم
دانش و
نمودارهای
،
گی
پراکند
Auto
های
CADروش
دانش

متوسط
متوسط

3

گیر)
کنترلی
مهارتاندازه
شناسایییقطعات

متخصص

60

خودرو
مجموعههای
استاندارد ISO
ودانش

نیمه متخصص

66

ممیزی و
9000
فرایندMSA
دانشوروش

نیمه متخصص

62

ممیزینرمتولید
Measurement
افزار
( دانش

متوسط

69

MiniTAB
)System
HSEAnalysis
دانش

متوسط

2

گام سوم ،بررسی وضعیت موجود و مطلوب زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی برای
مشاغل منتخب و نمونه است .مشاغل منتخب ازلحاظ زیرسیستمهای جذب و انتخاب ،طراحی
شغل ،مدیریت عملکرد ،آموزش و توسعه و جبران خدمات مورد بررسی قرار گرفتهاند .الزم به
ذکر است که در تحلیل هرکدام از زیرسیستمها ،مالک ،شاخصهای فرعی بوده است که در
بخش ادبیات نظری پژوهش توضیح دادهاند .بعد از گردآوری اطالعات ،نتایج هرکدام از مشاغل
نمونه بهصورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
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وضع موجود

وضع مطلوب

مسئول كیفیت قطعات الکترونیکی

مسئول ارزشیابی و ت لیل عیوب

40
30
20
10
0

مسئول كنترل پروژه

مسئول پر

و قالب ابزار

مسئول برنامهریزی و روش و كنترل
مواد

مسئول جمعآوری و پردازش داده

نمودار .3ت لیل شکاف همسویی كلی سیستمهای منابع انسانی برای هر شغل

تحلیل شکافهای صورتگرفته بهصورت نموداری نمایش داده شده است تا همسویی و
عدم همسویی سیستمها و زیرسیستمهای منابع انسانی با راهبردهای سازمان بهخوبی قابل درک
باشد .نمودار شمارۀ سه ،نمایانگر میزان همسویی و عدم همسویی سیستمهای منابع انسانی از
دیدگاه هر یک از مشاغل کلیدی است .همانطورکه تصویر نشان میدهد ،سیستمهای منابع انسانی
در پاسخگویی به شغل کلیدی "مسئول کنترل پروژه" بیشترین نارسایی یا عدم همسویی را دارا
میباشد؛ اما سیستمهای منابع انسانی در پاسخگویی به شغل کلیدی "مسئول کیفیت قطعات
الکترونیکی" بیشترین پاسخگویی و همسویی را دارد.
در ادامه ،نتایج میزان همسویی زیرسیستمها ،سیستمها و همسویی نهایی منابع انسانی شرکت
سایپا در جدول  ،1نشان داده شده است.
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جدول  .5نتایج نهایی میزان همسویی زیرسیستمها ،سیستمها و همسویی نهایی منابع انسانی شركت سایپا
سیستمهای
ردیف

منابع

درصد همسویی درصد همسویی
زیرسیستمهای منابع انسانی

انسانی

6

2

9

4

1

هریک از

هریک از

نهایی منابع

زیرسیستمها

سیستمها

انسانی

ماهیت رابطۀ استخدامی

29/99

جذب و

سیاستگذاری تأمین نیرو

11/11

انتخاب

پیام کارمندیابی

61/11

انتخاب

29/99

ماهیت طراحی شغل

10/00

تمرکز طراحی شغل

29/99

جهتگیری سیستم مدیریت عملکرد

29/99

سیستم ارزیابی عملکرد

99/99

مبنای مقایسه در سیستم مدیریت عملکرد

61/11

آموزش

10/00

سیستم مدیریت آموزش

10/00

توسعۀ منابع انسانی

10/00

جبران خدمات

29/99

جهتگیری سیستم جبران خدمات

10/00

سیستم پاداش

99/99

جهتگیری پرداخت

29/99

سطح پرداخت

29/99

طراحی شغل
مدیریت
عملکرد
آموزش و
توسعه

جبران
خدمات

همسویی

12/10

11/11

44/44
12/22
10/00

11/11

در ادامه نتایج تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی
در نمودار  4نمایش داده شده است.
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ماهیت رابطه استخدامی
 20سطح پرداخت
سیاست گذاری تامین نیرو
جهت گیری پرداخت
پیام کارمندیابی
15

انتخاب
ماهیت طراحی شغل

10
5
0

تمرکز طراحی شغل

جهت گیری سیستم جبران خدمات
جبران خدمات

جهت گیری سیستم مدیریت عملکرد
سیستم ارزیابی عملکرد
مبنای مقایسه در سیستم مدیریت…

سیستم پاداش

توسعه منابع انسانی
آموزش

سیستم مدیریت آموزش

نمودار  .4ت لیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب زیرسیستمهای منابع انسانی

خروجی نمودار شماره  4نشان میدهد که زیرسیستم "پیام کارمندیابی" و "مبنای مقایسه در
سیستم مدیریت عملکرد" بیشترین عدم همسویی را دارا هستند .نمودار شماره  ،1تحلیل شکاف
سیستمهای مدیریت منابع انسانی را نشان میدهد .همانطورکه در نمودار واضح است ،سیستم
مدیریت عملکرد ،بیشترین میزان عدم همسویی را دارد.
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ت لیل شکاف سیستم های منابع انسانی

جذب و انتخاب
30
20

طراحی شغل

10

جبران خدمات

0

مدیریت عملکرد

آموزش و توسعه

نمودار  .5ت لیل شکاف سیستمهای منابع انسانی

ب ث و نتیجهگیری
شرکت خودروسازی سایپا که بر پایه توان و دانش نیروی انسانی خبره و دانشی خود خلق
ارزش میکند ،ازجمله سازمانهایی است که بهسبب ماهیت فعالیتهای سازمان ،منابع انسانی در
آن از جایگاه ویژهای برخوردار است .باوجود این جایگاه برای منابع انسانی ،چند سؤال مهم در
رابطه با این سرمایه ،قابل طرح و بحث است .6 :براساس راهبردهای سازمان ،مشاغل کلیدی
کدامند؟  .2مدل شایستگی برای این مشاغل کدامند؟  .9سیستمهای مطلوب و موجود مناسب برای
مشاغل کلیدی و میزان همسویی این سیستمها چگونه است؟ پاسخ به این سه سؤال کلیدی ،تمام
آنچه بود که این پژوهش برای آن صورت پذیرفت .درنهایت نتایج زیر از تحلیل جداول ارزیابی
میزان همسویی استخراج شد .نتایج نهایی میزان همسویی زیرسیستمها ،سیستمها و همسویی نهایی
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منابع انسانی شرکت سایپا بهطور خالصه در جدول ( )6-1نمایش داده شده است .میزان همسویی
کلی سیستمهای منابع انسانی با راهبردهای سازمان  %12/22است که میزان کمی است و
بهطورکلی می توان نتیجه گرفت که میزان همسویی عمودی منابع انسانی شرکت سایپا در حد
متوسط است و نیاز فراوانی به بازبینی و ارتقا دارد.
در این راستا و باتوجهبه نتایج مصاحبههای انجامشده با چند تن از رؤسا ،در قالب ارزیابی
میزان همسویی ،پیشنهادها و انتقادهایی در زمینه زیرسیستمهای موجود ارائه شد که این پیشنهادها
و انتقادها باتوجهبه نمرههای زیرسیستمهای منابع انسانی ،طبقهبندی و در قالب پیشنهادهای زیر
ارائه شده است:
 .6پیشنهاد میشود که شرکت موردمطالعه ،با متقاضیان استخدام برمبنای واقعیات شرکت و
داشتههای شرکت بهصورت صادقانه به مذاکره بپردازد .این اقدام در بلندمدت هم برای متقاضی و
هم برای شرکت مناسبتر است؛ چراکه سطح توقعات بهصورت منطقی شکل میگیرد.
 . 2باتوجهبه وضعیت خاص شرکت ،بازنگری در سیستم ارزیابی عملکرد و ایجاد سیستمی
ترکیبی (توأم با شاخصهای رفتاری و نتیجهای) و مطابق با مختصات صنعت خودروسازی در
دستور کار قرار گیرد.
 .9توصیه میشود در ارزیابی عملکرد ،شاخصها براساس شرح شغل تدوین شوند و ارزیابی
عملکرد بر مبنای خروجیهای عینی افراد بنا نهاده شود.
 .4پیشنهاد میشود که میزان بهرهگیری از ظرفیتهای افراد در تصمیمگیری ،برای
خوشههای متفاوت شغلی متناسب با قابلیتهای شاغلین و مختصات مشاغل متفاوت تعریف شود.
 . 1پیشنهاد میشود که زیرسیستم "آموزش" در شرکت سایپا ارتقا داده شود .بهتر است
سرفصلهای آموزشی بهجز نظرسنجی از مدیران ،با استفاده از شرح شغلها و با نظرسنجی از
کارکنان انجام شود.
 . 1تالش های الزم در شرکت برای ارتقا و بهبود سیستم مدیریت دانش صورت پذیرد.
 . 7در راستای کارآمدی شرکت ،توصیه میشود تلفیقی از راهبردهای خرید نیروی انسانی
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(در حوزههای خاص) و ساختن منابع انسانی متناسب با شرایط شرکت ،مورد توجه قرار بگیرد.
 . 2با بازنگری سیستم جبران خدمات (توجه همزمان به شغل و شاغل) زمینههای بهرهگیری
از نیروهای توانمند در بازار را فراهم آورد.
ضمناً توصیه میشود که برای همراستایی بیشتر ،متناسب با مختصات خوشههای شغلی
مختلف (پیچیدگیهای شغلی) و شاغلین موردنیاز برای آن مشاغل (با سطح و درجه شایستگیهای
متفاوت) نسخههای متفاوت منابع انسانی را تجویز کرد و سیستمی حداقل دوهستهای (مدیریت
استعداد و مدیریت منابع انسانی) یا چندهستهای در شرکت ایجاد شود.
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منابع
اولویتبندی شایستگیهای كلیدی موردنیاز مدیران شعب بانک كشاورزی

،)6923(  یوسف،رضایی اقدم

 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی احمدعلی خائف الهی،استان تهران
.بازرگانی
 ارائه الگوی عملیاتی اندازهگیری میزان همسویی اسـتراتژیهـای،)6923(  ایرج و عسگری انارکی،سلطانی
 هشتتمین كنفتران،)منابع انسانی با استراتژیهای کالن سازمان (مطالعه موردی شرکت فوالد مبارکـه
.بینالمللی مدیریت

 طراحی الگوی همسوسازی استراتژی،)6921(  اسداهلل، عباسعلی و گنجعلی، غالمعلی؛ حاجکریمی،طبرسا
.262  تا623 : سال اول،2  شمارۀ، فصلنامۀ اندیشه مدیریت،مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسبوکار
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