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فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی
عبدالرحیم نوه ابراهیم ،1سعید جعفری نیا ،2اکبرحسن پور ،3اکبرعیدی
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چکیده
دنیااای وااداين اسااتراو ی هااای آمااوزش ا مناااب انساااني در کنااار انااوات م تلااه ارا ااه شااده ،همچنااان نیازمنااد وااوج ي
خاص برای اشاعه الگوهای باومي متناساب باا یاناي م تلاه مايباشاد بررساي ا مارار هدفمناد وعااريه ،بااربو هاا ا
مدل هاای پییاین ماروبب ،باه منااور ارا اه مادلي جاام ا نااام مناد بارای دراحاي راهبردهاای ماديري منااب انسااني
هدف اين وحقیق ماي باشاد درايان پا اهب ،باا رايفارد فراورکیاب کیفاي کاه يفاي از اناوات راشهاای فارا ملالعاه اسا ،
پس از جساتووی االیاه ا ياافتن منااب ماروبب ،باا راش ارزياابي حیااوي از  212منبا ااباد دساتر  141،منبا ج ا
شناسااايي ممااامین سااازمانده  ،انت ااا ا مااورد بررسااي ااارار رفاا نتیوااه وحلیااد داده هااای کیفااي شناسااايي 32 ،
ممامون پاياه  12 ،ممامون ساازنده ا  2وام شاامد "بیاانب ا وحلیاد اری اساتراو يم ،وصامیم یاری ب نگاام ،فرهنا
ا رهبااری اسااتراو يم ،مااديري اسااتراو يم دانااب ا پااايب اسااتراو يم " بودکااه در االااب الگااوی وااداين راهبردهااای
مناااب انساااني ارا ااه شااد ممااامین ا و امهااای منت ااب از نااار ییاار خلااي بااودن ا نحااوه شااناخ اسااتراو یهااا بااا ساااير
مادلهاای میاابه وفاااار دارناد کاه مااي وواناد زمیناه میاارک بییااتر کارکناان ،شناساايي اسااتراو یهاای اااا بینانااه ا
یریهای کالن سازمان ا … را در شرک های مورد اجرا فراهم آارد
کاربردی  ،هماهنگي با ج
واژگان کلیدی :استراتژی آموزش و منابع انسانی ،فراترکیب ،مدل های تدوین استراتژی

واريخ درياف مقاله99/89/21 :
واريخ پذيرش مقاله99/11/80 :

1استاد مدیریت دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران
2استادیار مدیریت دانشگاه خوارزمی ،و ران ،ايران
3استادیار مدیریت دانشگاه خوارزمی ،و ران ،ايران
4دانیووی دکترای مديري مناب انساني دانیگاه خوارزمي(نويسنده مسئول)Akbareydi1398@gmail.com:
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مقدمه
نگاهي به راند رشد ناريه های مديري مناب انساني ا سیر فزاينده آن در سالهای پس از جن ج اني دام کاه انساان را باه
مفاهیم ا نگرش های استراو يم در عصرکنوني هداي کرده اسا  ،نیاان از آن دارد کاه بیار حاوزههاای م تلاه انديیاه ا
راش های م تله برخورد با مسا د مناب انساني را درعمد ووربه کرده ا با انباشتن موموعهای بازر از رايفاردهاا ،راشهاا،
ووار ا مصاديق ،در اين داره ،راه باره را در جم نمودن ووار ذشته خود ا رسیدن به انسوامي معنايي ا مف ومي يافتاه
اس مديري استراو يم مناب انساني ،رايفردی کلي به مديري مناب انساني ا همراستا با اصد ا نیا اساتراو يم ساازمان
برای وحقق اهداف آينده اس دراين رابله ا ر به ادبیار مناب انساني بسیار یني اس اما بییاتر از مباحاا اساتراو يم باه
جنبه های عملیاوي پرداخته شده ا در سلح استراو يم نیز از حد هماهنگي مناب انساني با اساتراو ی ساازمان فراوار نرفتاه ا
بییتر وحققار انوام شده در کیور در باربو مدل های مرسوم استراو يم برای شناسايي استراو ی های مناب انسااني ا ياا
نحوه براراری همسويي میان اين حوزه ا سازمان بوده اس ا واکنون وحقیقي درباره دراحي مادل واداين راهبردهاای منااب
انساني انوام نیده اس از اين ج اين پ اهب با ووجه به رايفرد فراورکیب مدنار خود ،ضمن بررسي ديد اه هاای ملار
شد ه در زمینه اين پ اهب ا جم بندی آن ا ،زمینه شفد یری يم مدل منسوم بومي را ج وداين استراو ی هاای منااب
انساني فرآهم آارده ا به ب بود عملفرد ا اثرب یي اساتراو ی هاای منااب انسااني شناساايي شاده در ساازمان هاای م تلاه
کیورکمم نمايد با اين نگاه سوال ایلي اين پ اهب ،شناسايي عوامد ویفید دهنده مدل وداين راهبردهاای منااب انسااني
اس ا پ اهیگران والش مي کنند وح راش فراورکیب سندلوسفي ا باراسو به آن پاسخ دهند
محققان ا انديیمندان مديري امرازه بر اين باارند که کارکنان م مورين منب مزي راابتي سازمان ( استاارا ،بااراممبو ا
اسپیلور )2882 ،1هستند آن ها معتقدند که مناب انساني به دلید کمیاابي ،ارزشامندی ،جانیاینناپاذيری ا وقلیاد ناپاذيری،
بسیار با اهمی اس (بارني1991 ،2؛ باکسال1999 ،3؛ کابررا )2883 ،4اعتقاد بر اين اس کاه منااب انسااني اابلیا بارآارده
کردن همه نیازمندی های استراو يم يم سازمان را داراس به همین دلید اسا کاه منااب انسااني باه عناوان مناابعي کاه
مي ووانند مزي راابتي ارزشمندی برای سازمان باشند شناخته شده ا در اين رابلاه ،شاواهد متقاعدکنناده بنادی مبناي بار
افزايب عملفرد سازمان در یورر همسويي یحیح سیستمهای مناب انساني ا استراو ی کسب ا کار ،اجود دارد (کاوپر ا وا،5
 )2882مي ووان ف  ،اکنون رايفرد استراو يم مناب انساني بر ومام جنبههای کلي ساازمان ،رفتارهاای خالااناه ا نوآاراناه،
اثرب یي ،يفپاربگي ا هماهنگي استراو يم متمرکز شده اس ا اين ومرکز منور باه باراز رفتارهاايي درکارکناان شاده کاه
بروری ا مزي راابتي ،سودآاری ،رشد ا ارزش بازار را به همراه مي آارده اس (هوسلید ،جفساون ا شاولر1992 ،0؛ هاريس ا
آ بون 2881 ،2؛ نان کرايس ،کامپتون ا سااری2882 ،9؛ کرمي ،آنالو ي ا کاسورث )2884 ،9در حال حاضر ،عمده مدلهاای
مديري استراو يم مناب انساني ،مقاید ا در های سازمان را درمورد اين موضوت که بگونه اهاداف کساب ا کاار از درياق
کارکنان وحقق يابند ،وعريه مي کنند ا خود مبتني بر سه پیب فرض هستند :اال ،سرمايه انساني منب عمده مزيا رااابتي
اس ؛ دام ،اين کارکنان هستند که در های استراو يم را به اجرا در مي آارند ا سوم بارای وعیاین مقصاد ساازمان ا نحاوه
رسیدن به آن بايستي رايفردی سیستماویم در پیب رفته شود .به همین خادردر ريزی راه حد های مناب انساني مبتني
بر يم الگوی مناسب از جمله دیدیه های ملر در سازمان های م تله دنیا شده ا در اين زمینه مدل هاای متعادد ا بعماا
میاب ي شفد رفته اس اما بايستي اذعان داش که ا ربه پايهی بییتر مدلها دارای ایول میترکي هساتند باا ووجاه باه
1- Stavrou, Charalambous & Spiliotis
2 - Bareny
3- Baksal
4- Caberra
5 - Copper & Zhu
6 - Huselid, Jackson & Schuler
7- Harris & Ogbonna
8- Nankervis, Compton & Savery
9- Karami, Analoui & Cusworth
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نوت پیب فرض های مورد بررسي ا مفانیزم رسیدن به استراو ی ها دارای وفاار مي باشند برای مثال دردیه مدل های نایر
" اسااتوارر ا بااراان ،)2889( 1بااامبر ر ا میااولم ،)2888(2باااران ا کااريس ،)1999(3لیپاام ا اساانو ،)1999(4داياار ا
هولدر،)1999(5آسترمن ( ")1992ب اربو رسیدن به ونه های م تله استراو ی ها میابه بوده اما ناوت پایب فارض هاای
یری استراو يم (کاهب هزينه يا ومايز) ا ووجه به بازار کار (خارجي ياا
آن ا متفاار اس در ديد اه استوارر ا براان ،ج
داخلي ) عوامد ایلي شناسايي ب ار نوت استراو ی سرباز افادار ،مت صص متع د ،نیرای کار اراردادی ا پیمانفارانه مي شاود
در حالي که در ونه شناسي بامبر ر ا میولم  ،کنترل (بر فرآيند يا محصول) ا بازار کار(داخلي يا خاارجي) عاماد شناساايي
ب ار ونه استراو ی پدرانه  ،ثانويه  ،پیمانفارانه ا متع دانه مي شود همچنین در دیه مادل هاای عقالياي ا فزايناده نایار "
شولر ( ، )1992ملو( ،)2882داانا( ،)1994هاراارد( ،)1994ديويد اس ( ، )1992اانگدهین( " )2883در هار یاورر ا رباه
عمده مدل های وداين استراو ی مناب انساني دارای نقاط میترک بسیاريي نایر "همساويي باا اهاداف ساازماني  ،ووجاه باه
کارکردهای مناب انساني ا عوامد محیلي ا " بوده که مي وواند از نقاط اور آن ا محسو شود با اين حال مراری برديد اه
انديیامندان م تلفااي همچاون مااانفین ( ، )2880مباار( ( ، )2810ساول ( ،)2885مونا اومری ( ،)2889ااااين دراجاان
( ،)2889ريوز ا همفاران ( )2812حاکي از اب امار م تلفي مانند" یلبه رايفرد کلییه ای در وداين استراو ی ها ،اعتقااد باه
ام به ام ا وقويم محور بودن  ،کمی مداری  ،جدا بودن برنامه از اجرا ،یلبه راش بر انسان ،فرض پیب بیني پاذيری آيناده،
واکید بر هماهنگي مفانیفي ع مودی ا افقي  ،دارد اااعی آن اس که ،استراو ی شیوه ای برای دستیابي باه هادف ياا نتااي
مللو کسب ا کار اس هنگامي که درباره استراو ی ففر مي کنیم ناخودآ اه باه برناماه ريازی از درياق بررساي اضاعی ،
وعیین هدف ا می ص ساختن مسیری ام به ام برای دستیابي به آن مي انديییم اماا اساتراو ی هاای اثارب ب لزاماا باه
همین رايفردمحداد نبوده اند(لیگر بلوکي  )1390ممفن اس برنامه های مناب انساني که شارک هاای پتراشایمي آن اا را
در ريزی مي کنند ،برای ااحدهای مناب انساني يا مديران ارشد شرک هاای نارم افازاری کاه هار راز باا راباا ا محصاومر
جديدی رابه را هستند  ،نامناسب باشد ا آن ا رايفرد منعله ور ا فری دلبانه وری نسب به استراو ی در پیب یرند در
حقیق بايستي اين سوال را ملر کرد که برای رسیدن به استراو ی از به موموعه راه های سترده وری مي واوان اساتفاده
کرد ا کدام رايفرد برای به اضعیتي از بییترين میزان اثرب یي برخوردار اس ؟ کسب ا کارها نه ون ا بايد رايفرد مناسابي
را نسب به استراو ی او اذ کرده يا ورکیب یحیحي از رايفردهای م تله را به کار یرند  ،بلفه بايد اين ورکیب را همگاام باا
وغییرار محیلي ایال کنند(ريوز )2812،از درفي ديگر در مدل های متعارف استراو يم  ،فرض بار ايان اسا کاه فرآيناد
یری سازمان (بیم انداز ا ارزش هاا)  ،وحلیاد
مديري استراو يم را مي ووان به بند ام می ص مانند وداين بیانیه ج
محیب دراني ا بیراني  ،دراحي اهداف ا استراو ی وقسیم کرد در حالي که ااایع اين اس که استراو ی های موفاق الزاماا
از اين مراحد عبور نفرده اند در ااا بنین به نار مي رسد که متدالووی بر ايده ها ا افراد بروری داشته ا باعا سیلره ابازار،
بر انسان مي شود ( سول  ) 2885 ،در هریورر ،ربه اظ ارنارهای فارا اان ا مادل ای م تلفاي پیراماون مباحاا ماديري
استراو يم مناب انساني ملر شده اس الي اااعیا آن اسا کاه ايان حاوزه در حاال رشاد باوده ا ووافاق کماي میاان
انديیمندان در کارآمدی مدل های راي وداين استراو ی های مناب انساني ا نیز نحوه وعريه ا پیوند استراو یهاای ماديري
مناب انساني با استراو یهای سازماني اجود دارد (شولر )1992 ،ازاين حیا ا با ووجه به اينفه یناي م تلاه کیاور خاود را
با بالبهايي نایر " متنوت شدن شیوهها ا مدل های کسب ا کار ،وغییر انتاارار کارکناان ،اراد سیساتم هاای نارم افازاری
نوين ا اروباط آن با نیرای انساني ،براز ريسمهای م تله مناب انساني ا " مواجه مي بینند ،به نار مي رساد ارا اه الگاويي
برای کالن انديیه های مناب انساني از جمله موارد م م مورد ووجه آن ا باشد لذا هدف ايان پا اهب ،بررساي منااب علماي
مروبب پییین ا شناسايي ا پیین اد الگوی وداين راهبردی آموزش ا مناب انساني مي باشد

1- Strawet & Bravon
2- Bamberger & Masholom
3 - Baron & Keris
4 - Lipac & Sno
5 - Dayer & Holder
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ا ربه با ووجه به اهمی ا حساسی نقب مديري مناب انساني در سازمان ا  ،سم ا سوی ابزارها ا نگاه هاای ماديريتي راز
به راز نسب به ذشته در شرايب ب تری ارار رفته اس  ،با اين حال بررسي نتاي وحقیقار داخلي ا خاارجي حااکي از خاال
يم الگوی بومي ا داخلي در وداين استراو ی های مناب انساني دارد جدال زيار خالیاه ای از برخاي از وحقیقاار ماروبب را
نیان مي دهد
جدول ( )1خالصهای از برخی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده درباره موضوع

ردیف

عنوان و تاریخ

1

اثار همااهنگي اساتراو يم بااین
استراو ی مناب انساني ،سارمايه
انساااني ا رفتااار سااازماني باار
عملفرد 1399 /

2

3

4

5

0
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رابله هماهنگي استراو ی هاای
سرپرستي ا ساختار باا عملفارد
سازمان (در هولدين های 188
شرک برور ايران1399 /

ارا ه الگاوی عملیااوي ارزياابي ا
اناادازه یااری میاازان همسااويي
اسااتراو یهااای مناااب انساااني/
1399

نام محقق
رضا سپ وند

فادمه يااری
ر

دانشگاه /سازمان

بیان مختصر تحقیق و نتایج آن

دانیگاه عالمه
دبادبايي ،رساله
دکتری

بررسي اثر هماهنگي استراو يم بین
استراو ی مناب انساني ،سرمايه انساني ا
رفتار سازماني بر عملفرد  34شرک
وابعه شرک ملي یناي پتراشیمي ايران

دانیگاه عالمه
دبادبايي ،رساله
دکتری

وبیین هماهنگي استراو يم بین
استراو ی های سرپرستي (نفوذ انفرادی،
نفوذ اوصالي ،نفوذ عملیاوي ا خدماوي ا
نفوذ ووسعه ای) ا ساختار (بسیار
مفانیم ،مفانیم ،ار انیم ا بسیار
ار انیم) بر مبنای الگوی  SRPا وأثیر
آن بر عملفرد

ايرج سللاني ا
آزاده عسگری
انارکي

پنومین کنفرانس مدلي برای اندازه یری همسويي براني،
ووسعه مناب انساني دراني ،دران ب یي مناب انساني ا
میزان همسويي فعالی های مناب انساني
با اابلی های سازماني ا اثرب یي آن

بررسااي اثاار هماااهنگي عنایاار میر سعید نیفزاد
مريواني
سازماني بر عملفرد دستگاه های
اجرايااي دالتااي براسااا نقاااط
مرج استراو يم ا مدل وحلیاد
مسیر1392/

مؤسسه عالي
پ اهب در مديري
ا برنامه ريزی،
رساله دکتری

وبیین هماهنگي استراو يم بین عنایر
سازماني (ساختار ،استراو ی ،استراو ی
مناب انساني ا فرهن ) بر اسا الگوی
 SRPا وأثیر آن بر عملفرد دستگاه های
دالتي اجرايي ( 38دستگاه دالتي18 ،
بانم 3 ،شرک بیمه ا  10ازارو انه)

مقاله /در
پ اهیي

بررسي نقاط اور ا ضعه ا فری ها ا
و ديدهای مناب انساني (مديري
استراو يم مناب انساني) ا وأکید بر لزام
هماهنگي دراني ا بیراني عنایر آن

ملالعه راهبردی حوزه ماديري
مناب انساني در ازارر اروبادار
ا فنااری ادالعار1390 /

منوب ر انصاری،
نیما م تارزاده ا
م دی محمدی

هماهن کردن استراو ی منااب
انساااني بااا اسااتراو ی وواااری ا
فرهن سازماني1390 /

سید محمد
اعرابي ا علیرضا
مقدم

ارا ااه الگااوی وااداين اسااتراو ی
مبتنااي باار فرهناا سااازماني/
1395

هاشم هدايتي

مقاله

مؤسسه عالي
پ اهب در مديري
ا برنامه ريزی،
رساله دکتری

4

بررسي رابله بین استراو ی های مناب
انساني (بامبر ر ا میولم) ا استراو ی
های وواری (ديويد) ا اثر فرهن
(دنیسون ا مییرا) بر اين رابله
ارا ه الگوی وداين استراو ی متناسب با
اي ي های فرهنگي ايران بر مبنای
الگوی  SRPا ارا ه ب ار ونه مواعی
رايي ،خالای رايي ،زيس رايي ا
دانب رايي

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي
امیر رضا اسفافي

دانیگاه عالمه
دبادبايي ،پايان
نامه کارشناسي
ارشد

وبیین هماهنگي بین عنایر سازماني
(ساختار ،استراو ی ،وفنولووی ا فرهن )
بر اسا الگوی SRP

رضا آرمان پور

دانیگاه عالمه
دبادبايي ،پايان
نامه کارشناسي
ارشد

استفاده از الگوی  SRPدر وداين
استراو ی مناب انساني با ومرکز بر
رايفرد QFD

18

مديري استراو يم مناب انساني
در ماارک جم ااوری اسااالمي
ايران1393 /

سید حسین
ابلحي

در پ اهیي

شناسايي نقاط اور ا ضعه ا فری ا
و ديد سیستم مناب انساني مرک ا
ارا ه استراو ی های مناسب وا سلح
زيرسیستمهای مناب انساني

11

ووسعه يم مدل يفپاربه وداين
استراو ی مناب انساني (شارک
مپنا)1392 /

هادی مورعي

دانیگاه عالمه
دبادبايي ،پايان
نامه کارشناسي
ارشد

می ص کردن استراو ی مناب انساني
شرک مپنا براسا مدل بامبر ر

12

دراحي ا وبیاین مادل وعااملي
استراو ی ،فرهنا ا محایب در
سااازمانهااای یاانعتي کیااور/
1391

اسدا کرد نا ی

دانیگاه وربی
مدر  ،رساله
دکتری

بررسي ب ار ونه استراو ی ودافعي،
و اجمي ،ااکنیي ا وحلیلي با ووجه به
ونههای محیب ا فرهن

13

مديري استراو يم مناب انساني
ا وأثیر آن بر عملفرد2883 /

پانايوووپولو،
بورانتا ا
پاپالفساندرايس

مقاله

بررسي عوامد محیلي ( ،اندازه سازمان ا
استراو ی (رهبری هزينه ،ومايز ا ومرکز)
 184سازمان يوناني ا وأثیر رابله آنها بر
فعالی هاای ماديري اساتراو يم منااب
انساني

14

وأثیر مديري استراو يم منااب
انساني بار عملفارد ساازماني باا
وأکید بر ديد اه منب محور

هستر

رساله دکتری

بررسي هماهنگي استراو يم در سیستم
مناب انساني ا وأثیر آن بر عملفرد
سازمانهای ییرانتفاعي

9

9

15

سازمان مبتني بار نقااط مرجا
استراو يم1394 /
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وداين استراو ی مناب انساني باا
رايفرد  QFDدر سازمان حمد
ا نقد ا پايانه های کیور1394 /

در جسااتووی مزياا راااابتي
پاياادار :اثاار فرهناا سااازماني،
استراو ی راابتي ا فعالی هاای
مناب انساني بر عملفرد شارک /

مقاله
بان ،شافر ا
اسنیپ

2814

بررسي رابله بین فعالی های مناب
انساني ا عملفرد ا وأثیر وعديد کننده
استراو ی ا فرهن سازماني بوسیله
مصاحبه با مديران مناب انساني 92
شرک هن کنگي

روش تحقیق
راش وحقیق اين ملالعه کیفي اس که با استفاده از راش شناساي فراورکیاب انواام شاده اسا فراورکیاب يفاي از ااساام
راش ای فرا ملالعه اس بنچ ا دی در اروباط با راش فراملالعه بنین نتیوه یری مي کنندکه فرا ملالعه شامد ب اراسم
ایلي " فراناريه ،فرا راش ،فرا ورکیب ا فرا وحلید " اس (بنچ ا دی  ) 2818در اين پ اهب از راش فرا ورکیاب باه منااور
مرار ناامند مدل ها ا باربو های پییین استراو ی مناب انساني استفاده شده اس فراورکیاب ناوعي ملالعاه کیفاي ماي
باشد که ادالعار ا يافته های است راج شده از ديگر ملالعار کیفي با موضوت مروبب ا میابه را بررسي ا به وولید علم جدياد
5
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کمم مي کند اين راش با فراهم کردن يم نگرش ناام مند برای پ اهیگران از دريق ورکیب پ اهب های کیفي م تله ،به
کیه موضوعار ا استعاره های جديد ا اساسي مي پردازد ااز اين دريق دانب فعلي را سترش داده ا ديد جاام ا ساترده
ای را نسب به مسا د بوجود مي آارد(زيمر )2880 ،1در اين باربو مراحاد ايان وحقیاق ،برمبناای راش فراورکیاب هفا
مرحله ای سندلوسفي ا باراسو( )2880که در شفد( )1نیان داده شده اس  ،انوام شده اس
.5تجزیه وتحلیل و
ترکیب یافته های
کیفی

.7ارائه یافته ها

.6کنترل
کیفیت

.3جستجو انتخاب مقاله های
مناسب

.4استخراج اطالعات از
مقاله

 .1تنظیم سوال
تحقیق

 .2مرور
نظام مند
ادبیات

شکل ( )1مراحل پیاده سازی روش هفت مرحلهای فراترکیب(سندلوسکی ،باروس.)2002 ،2

یافتههای تحقیق
ارا ه نتاي منسوم در وحلید کیفي ا ب صوص در اين پا اهب مساتلزم  ،حفا ا ارا اه راناد وولیاد نتااي مبتناي بار راش
فراورکیب منت ب اس لذا در اين اسم ( وحلید ووربي) ،نتاي هر مرحله ملابق مدل سندلوسافي ا باراساو در هفا اام
زير ،ارا ه مي ردد
 1-4 ام اال :االین ام در راش فراورکیب ،درا سواموي اس که پ اهیگردر فرآيند وحقیق خود به دنبال پاسخ به
آن اس بنابراين سوال ای اين پ اهب بصورر زيرملر شده اس :
 1مولفه های زمینه ای برای وداين الگوی راهبردهای مديري آموزش ا مناب انساني بیس ؟
 2مولفه های دراندادی برای دراحي الگوی راهبردهای مديري آموزش ا مناب انساني کدام اس ؟
 3مولفه های فرآيندی در دراحي الگوی راهبردهای مديري آموزش ا مناب انساني بیس ؟
 4خراجي الگوی راهبردهای مديري آموزش ا مناب انساني را با به مولفه هايي بايد سنوید؟
 2-4 ااام دام  :در اياان ااام ،از راش ملالعااار کتاب انااه ای باارای ااردآاری اسااناد ا ماادارک ذشااته (داده هااای
وحقیق)استفاده شده اس جامعه مورد ملالعه اين پ اهب ومامي مقاله های منتیر شده در موله هاای معتبار ،کتاب اا
اپايان نامه ها در خصوص مدل استراو ی های مديري مناب انساني بوده که در بازه زماني  1998واا ( 2819مقالاه هاا
انگلیسي)  1392 ،وا ( 1390کتا ا پايان نامه ها )ا  1392وا ( 1392مقاله های فارسي) منتیر شده اند عماده پايگااه
هااای مااورد بررسااي در اياان پ ا اهب شااامدTaylor & ،SienceDirect،Proquest،Emerald ، WILEY
 ، Google Scholar ،Springer ،SAGE ،Francisعلم ن ا پايگاه موالر و صصي نور بوده اس
 3-4 ام سوم  :هدف از انوام ام سوم  ،شناسايي ا انت ا منابعي اس که با ساوال ای پا اهب اروبااط دارناد در ايان
ملالعه  ،پ اهیگر موموعه مناب منت ب را بندين بار مورد بازبیني ا موارد ناامروبب ا کام اعتبااررا بار مبناای ،برناماه
م ارر های ارزيابي حیاوي يا  ،(Critical Appraisal Skills Programme( CASPوعديد نموده اس
 CASPابزاری اس که معموم برای ارزيابي کیفی ملالعه های االیه پ اهب کیفي استفاده مي شود ايان ابازار شاامد 18
سوالي اس که به پ اهیگرکمم مي کند وا مف وم پ اهب کیفاي را درياباد ا داا  ،اعتباار ا اهمیا ملالعاه هاای کیفاي
پ اهب را می ص میفند دراين مرحله پ اهیگر به هر کدام از اين  18سوال يم امتیاز کمي مي دهد ا سپس ،يام فارم را
ايواد مي کند بنابراين اا مي وواند امتیازاوي را که به هر مقاله مي دهد را جم کند ا به آساني ا به اجمال موموعه مقالاه هاا
را بررسي کرده ا نتاي ارزيابي را ببیند براسا مقیا  58امتیازی برنامه م ارر های ارزيابي حیااوي رابرايام  ،پ اهیاگر،
سیستم امتیاز بندی زير را ملر مي کند ا هر مقاله يا کتابي که پايین ور از امتیاز خو اس را حذف مي کناد  :عاالي (-58
1- Zimmer
2- Sandelowski & Barroso

0
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 ،) 48خیلي خو ( ،)31-48خو ( ،) 21-38متوسب( ) 11-28ضاعیه ( ) Finfgeld,2003 ( )8-18شافد ( ،)2خالیاه
ای از راند بازبیني ا انت ا مناب مروبب را نیان مي دهد همچنین شفدهای 1ا2ا 3به ورویب بیانگر درید مقاامر مواین،
فارسي ا کتاب ای انت ا شده به فراخور سال ای م تله را نیان مي دهند:
تعداد کل منابع شناسایی شده 278
حذف  20مورد بخاطر چکیده

حذف  78مورد بخاطر عنوان

حذف  39مورد بخاطر محتوا

تعداد کل منابع منتخب  141مورد
شکل ( )2روند بازبینی و انتخاب منابع مرتبط

2018
2016
2014
2012
2010
2007
2005
2002
1992
1990

199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201
0
1
2
5
2
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.46 0.92 0.46 0.92 0.46 0.46 0.46 0.92 0.46 0.46 9.22 9.68 11.5 12.4 10.1 11.5 11.5 10.6 7.37

شکل ( )3درصد مقاله های التین گردآوری شده به تناسب سالهای مختلف

30.00

28.21

25.00

23.08

20.00

17.95

15.00

12.82

10.00

7.69
2.56

1398

1397

1396

1395

1394

2.56

1393

2.56

1392

1391

1390

2.56

1389

1388

1387

شکل ( )4درصد کل مقاله های فارسی گرد آوری شده به تناسب سالهای مختلف

2

5.00

0.00
1386
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25.000

22.727

20.000
13.636

9.091

13.636
4.545

9.091
4.545

1398

15.000

1396

1394

4.545

1392

4.545

1388

1390

4.545

10.000

4.545

5.000
4.545

1386

1384

0.000
1380

1382

شکل( )5درصد کتابها گردآوری شده به تناسب سالهای مختلف

 4-4 ام ب ارم  :در اين مرحله جدال ادالعار کد  141منب منت ب شامد موضوت  ،نويسنده  ،سال انتیار ا دسته
بندی ا ونایم ا بر مبنای شیوه مدنار در اين پ اهب کد ذار شد جدال شماره  2راهنمای کد ذاری مناب منت ب ا
جدال ( ، )3خالیه ای از ادالعار ونایم شده برای کد مناب منت ب را نیان مي دهند
جدول ( )2راهنمای کد گذاری

وعداد مناب
منت ب

حوزه موضوعي

9
7
18
16
91
141

POB=Persian organizational Book
PHB=Persian HR Book
PP= Persian HR Paper
EOP=English Organizational Paper
EHP=English HR Paper
Total
جدول ( )3خالصهای از کل 141منبع منتخب

عنوان

تاریخ

منبع

نگاهي جام به مديري استراو يم

مرادی  ،فريبا

1390

سازمان مديري ینعتي ايران

جنگد استراو ی

هنری مینتزبر -
احمدپور دارياني

1395

مديري مناب انساني پییرفته

دکتر اکبرحسن پور ،
دیبه عباسي

1392

استراو ی های مديري مناب انساني

حسین ابلحي  ،محمد
اعرابي

1387

نایر یفايي  -زهرا
بااری

وداين برنامه ريزی استراو يم مناب انساني
ووسب مقايسه مدل ها
وبیین رابله بین سیستم های ادالعار مناب
انساني ا اثرب یي مديري مناب انساني
How to have a honest
conversaition about your business
estrategy
Tired of strategic planing
Toward an integrative view of

مولف /مترجم

کد
اختصاصی

جاجرمي
يفان
پويند

POB1
P0B2
PHB1
PHB2

1397

دانیگاه خواجه نصیرالدين
دوسي

PP1

عبدالعلي کیته ر -
جواد شفوهي

1394

پ اهب های مديري عمومي

PP2

Beer & Eisenstate

2004

Harvard Business
Review

 BeinhockerKapalan

2002

McKensey Quartery

Wright PM, Snell

1991

Human Resource

9

EOP1
EOP2
EHP1

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي
strategic human resource
management
STRATEGIC HRM: TOO
IMPORTANT FOR AN
INSULAR APPROACH
EVOLUTION OF STRATEGIC
HRM AS SEEN THROUGH
TWO FOUNDING BOOKS: A
30TH ANNIVERSARY
PERSPECTIVE
ON DEVELOPMENT OF THE
FIELD
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Management Review
1: 203-2

SA

WAYNE F.
CASCIO

BRUCE E.
KAUFMAN

2015

Willey

EHP2

2015

Willey

EHP3

 5-4 ام پنوم :برای وفسیر نتاي پ اهب های پییین از راش وحلیاد اسانادی (وحلیاد ممامون) اساتفاده شاد راش
اسنادی به عنوان راشي ییرمزاحمتي مي وواند در دراحي پییینه پ اهیي ا باربو ناری علاوم اجتمااعي موثرباشاد
زير مراحد اجرايي آن به دور ناام مند امعتبر دراحي شده اند اين راش مي وواند از فنون پ اهیاي متعاددی از جملاه
فراوحلید های کیفي ،وحلید مممون  ،وحلید مودد آمارها ،وحلید ثانويه ،کد ذاری ا دبقه بندی ب ره بگیارد (یااداي
فسايي ا عرفان منب )1394،يفي از راش های ساده ا کارآمد وحلید کیفي ،وحلید مممون مي باشد( عابدی جعفری
ا همفاران )1398 ،وحلید مممون راشي برای شناخ ا سازماندهي الگوهای موجود در يم محتوا ا معاني موجود در
داده های کیفي مي باشد (ايلی  ) 2813در ااا  ،وحلید مممون جستووی ممامیني اس که برای وویایه پدياده
مورد ملالعه م م هستند ا بنابراين نوعي بازشناسي الگوی دران داده هاس ( فرِدی ا مويیر-کوکران )2880 ،به بیاان
ديگر ،راش وحلید مممون فرآيندی برای وحلید داده های متني اس ا داده های پراکنده ا متناوت را باه داده هاايي
یني ا وفصیلي وبديد مي کند( بران ا کالرک )2880 ،در پ اهب حاضر ،ابتدا ومام مولفه های مربوط به دراحاي مادل
وداين راهبردهای مناب انساني شناسايي شد ،سپس به مناور پاسخ به سوال های پ اهب دسته بندی رديد
 0-4 ام شیم  :اين مرحله متمرکز بر حف ا کنترل کیفی پ اهب ميباشد در اين ام ،پ اهیگر رايه های زير را
برای حف کیفی در ملالعه خود در نار مي یرد :
 1در سراسرپ اهب ،والش مي کند وا با فراهم کردن ووضیحار ا ووییه راشن ا ااضح برای زينه های موجود
در پ اهب ام های او اذ شده را بردارد
 2پ اهیگر هر دا راهبرد جستووی الفترانیم ا دستي را به کار مي برد وا مقاله های مروبب را پیدا کند
 3پ اهیگر راش های کنترل کیفی استفاده شده در ملالعه های پ اهب کیفي ایلي را به کار مي برد
 4در ارزيابي کیفی ملالعار ایلي پ اهب کیفي  ،پ اهیگر از ابزار  CASPج ارزيابي فرا ملالعار استفاده
مي کند
در اين پ اهب ،وقريبا از ومامي راش های ب ار انه اشاره شده در باام ج ا ارزياابي کیفیا ا ب صاوص از راش CASP
استفاده شد براسا نار سندلوسفي ا باراسو ،درپ اهب های فراورکیب کیفي ،راايي ووییفي يعني وی یص ومامي ازارش
های وحقیقار مروبب با موضوت ا شناسايي اووییه ادالعار هرکدام از زارش های موجود در ملالعاه رااياي وفسایری در
پ اهب های فراورکیب کیفي مربوط به پ اهیگران ثانوی اس که زارش های موجود در ملالعه را جم بندی کارده ا ماي
نگارند راايي ناری در فراورکیب  ،در درجه اال به اعتبار راش هايي بر مي ردد که بارای ايوااد يفپااربگي نتااي در پایب
رفته شده اس ا در ام بعد به يفپاربگي خود نتاي يا باه عبااروي وفسایر محقاق از يافتاه هاای پ اهیاگران پییاین ماي
پردازد (سندلوسفي ا باراسو ) 2882،در اين پ اهب برای راايي ووییفي سعي شده اس حتي اممفان بییترين وعداد مقاله
های مروبب شناسايي ا ردآاری شود برای راايي وفسیری به اين یورر عمد شد که از  5نفر پ اهیگر به عناوان کد اذار ا
مفسر است فاده شد ا در جلسار هماهنگي ووافق ن ايي در مورد کدهای مورد استفاده باه دسا آماد در ن ايا بارای رااياي
ناری سعي شده اس وا پ اهب هايي مورد استفاده ارار یرد که ازاعتبار علمي باميي باوي ه از ناار ارجاات مقاامر علماي ،
9
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برخوردار باشند همچنین برای بررسي راايي محتوايي به شفد کماي از شااخص رااياي محتاوا ياا ضاريب ماشاه) CVR( 1
استفاده شدکه در ادامه در اسم ارا ه ن ايي مدل نتاي مروبب ارا ه مي ردد
 2-4 ام هفتم  :بر مبنای بررسي  141سند به عنوان نمونه آماری منت ب  212 ،مورد زاره کلیدی  00 ،مورد مممون
االیه  32،مورد مممون پايه  12 ،مورد مممون سازنده ا  2مورد وم (مممون فرا یر) شناسايي شد در ادامه نتاي بدس
آمده به وففیم هر وم ارا ه مي شود
 1-2-4 تم بینش استراتژیک :
دراحي ا اجرای ااا بینانه برنامه های استراو يم ،برآيند بررسي پیب فرض های موجاود  ،ج ا یاری هاای میاترک
ذينفعان ا اوفاق نار در خصوص آينده نیرای انساني در سازمان مي باشد بلوری که باي واوج ي ياا کام واوج ي باه آن
زمینه بوجود آمدن برنامه های ناکارآمد استراو يم را فراهم مي کند از اين رای وم يا مقوله فرا یر " بیانب اساتراو يم"
یری اساتراو يم میاترک  ،ضامان اجراياي ب تار برناماه هاا را فاراهم ماي
ضمن فراهم کردن زمینه همسويي ا ج
کند جدال ( )4مناب مورد بررسي ا راند است راج داده های مروبب با وم بینب استراو يم را نیان مي دهد
جدول (  )4روند استخراج اطالعات تم  :بینش استراتژیک

بینب استراو يم

وقلید ناپذيری ا منحصر به فرد بودن نیرای
انساني
منحصر بودن
EHP4/5/22/8/15/9//48/52/9
 /11/16/24/18/21/23/25/33/4نیرای انساني به عنوان مزي راابتي /منب نیرای انساني
 3/28/31/32/35/53/استراو يم
 EOP : 9/12/15/17ارزش آفريني ا ووسعه شايستگي ها ی نیرای
PP:1/2/3/4/5/6/7/8/13/17/1
 8انساني
ارزش آفريني
 PHB:1/3/4/7/5 POB:ومرکز بر مناب داخلي شرک
نیرای انساني
 4/5/8/9نگاه استراو يم ا سیستمي به فعالی های مناب

درز ولقي از نیرای انساني

کد مناب مورد استفاده

مممون االیه ( جم معاني مروبب)

مممون های پايه

مممون
های
سازنده

انساني
 EHP:3/4/5/6/10/12/45/16/1وی یص نیازمندی ها ا نتاي
 7/18/19/20/25/29/51/2ذينفعان
 EOP: 6/ 10/16 PP:ادالت رساني به ذينفعان
9/6/7/12/14/15/18/1 PHB:
 3/5/4/7رضاي ذينفعان
رضاي ذينفعان
مناف میترک ا ولقي کارکنان به عنوان ذينفعان
استراو يم

ووافق استراو يم

شناسايي ا دبقه بندی ذينفعان
مورد انتاار آنالیز ذينفعان

وم
فرا یر

 2-2-4 تم تحلیلگری استراتژیک :
بررسي ديد اه ناريه پردازان مفاوب موجود در پارادايم ووییفي ا ووويزی در دنیاای واداين اساتراو ی  ،بیاانگر دا دياد اه
م تله در خصوص نحوه وداين استراو ی مي باشد در ديد اه ووییفي شناسايي استراو ی محصول ش ود ا ااادامار خالااناه
بوده که لزاما از مسیر وحلید ا کمی رايي پیب نمي راد  ،در حالي که در ديد اه وواويزی ،اساتراو ی محصاول وحلیاد ا
1-Content Validity Ratio
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بررسي دایق از دريق راش ا ا ابزارهای کمی را مي باشد در اين حین بررسي متون ادبي مروبب در نمونه مورد بررسي ايان
پ اهب  ،حاکي از شناسايي وم فرا یری وح عنوان وحلیلگری استراو يم دارد از نگاه ايان وحقیاق  ،وحلیلگاری برآيناد باه
کار یری یحیح ابزارهای وحلیلي ا ارزيابي ااا بینانه محیب (ااا رايي)  ،خلق فما ا اومسفری برای بیان ايده ها ا دياد اه
ها عملي ا پذيرش عوااب آن ا (کنیگری) ا نیز ووجه به وغییرار دانیي  ،نوآاری ها  ،اا راياي هاا ا (کااشاگری ) ا داشاتن
افق وقويم می ص برای پییرف مي باشد در حقیق وم فرا یر وحلیلگری استراو يم  ،حلقه اوصاال دا دياد اه وویایفي ا
ديد اه ووويزی در شناسايي استراو ی های مي باشد جدال ( )5مناب مورد بررسي ا راند است راج داده های ماروبب باا وام

وحلیلگری استراو يم را نیان مي دهد.
جدول ( )5روند استخراج اطالعات تم  :تحلیلگری استراتژیک
کد منابع مورد بررسی

مضمون اولیه ( جمع معانی مرتبط)

مضمون های

مضمون های

تم

پایه

سازنده

فراگیر

پويايي ا پیچید ي محیلي ا وعامد با آن ،
ووزيه ا وحلید ا ارزيابي عوامد داخلي ا
EHP : 3/4//48/52/
 5/15/17/7/9/10/11/12/48/14/16/17/19خارجي
 /20/52/48/25/33/43/28/51/7/2/42/45/EOP :کمی رايي ا بفار یری ابزارهای وحلید
 1/4/6داده ها
 PP:17/8/7/1/2/3/4/6/7/8/9/10/11/14/16/17/18/12منلقي ا ام به ام بودن فرآيند وحلید
PHB:6/7/2/3/7/3/2/5/3/7 POB:5
استراو ی

ارزيابي محیلي

ااا

رايي

بفار یری ابزارهای
های وحلیلي

میارک همه سلو کارکنان
 EHP : 8/15/18/25/43/28/36/44مسئولی پذيری ا ضمان اجرا
 EOP : 1/4/5 PP:13/12/1/2/3/4/6/2/7/17ویويق میزان میارک
PHB:5/1
 POB:1آزادی بیان
هماهنگي ارزش های سازماني ا فردی
خالای مداری
 EHP :2/48/48/52/8/17/12/16/22/18/21ابتفار ا نوآاری
 /25/33/43/29/32/34/51/53/ش ودی
EOP : 2/4/5/6/8/9/10/11/14
 PP:1/2/4/5/6/7/8/11/17/7اا رايي
 PHB: 5POB:زمانبندی وداين استراو ی
وقويم زماني

عملگرايي
میارک کارکنان

کنیگری

وحقیق ا ووسعه
اادامار مبتفرانه

افق زماني مللو

کااشگری

برنامه محوری

 3-2-4 تم تصمیم گیری به هنگام :
يفي از اب امار اارد شده به مدل های مديري استراو يم کالسیم وقويم محور بودن آن ااس يعناي ام اای ماديري
استراو يم مانند وحلید محیب دراني ا بیراني  ،هدف ذاری در زمان های معیني انوام مي شود در حاالي کاه مساا د
اموضوعار استراو يم پويا بوده ا نمي ووان وا زمان سر رسیدن وقويم استراو يم به آن ا پاسخ نداد از اين نار ،وم فرا یر
وصمیم یری به هنگام  ،برای پاس گويي به مسا د م تله مناب انساني ا حف میزان انعلاف پاذيری مزم در خصاوص
مسا د م م ا حیاوي شفد رفته ا بررسي آن زمینه پويايي بییتر برنامه های استراو يم مناب انساني را فراهم مي آارد
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جدال ( )0مناب مورد بررسي ا راند است راج داده های مروبب با وم وصمیم یری به هنگام را نیان مي دهد
جدول ( )6روند استخراج اطالعات تم  :تصمیم گیری به هنگام

کد مناب مورد بررسي

مممون االیه ( جم معاني مروبب)
راه های م تله شناخ استراو ی،

 EHPووجه به عوامد زمینه ای
:4/5/17/6/10/45/50/11/13

مممون های پايه
کانال های
شناسايي مساله

م تله

مممون های
سازنده
انعلاف پذيری

EOP

 EHP : 5/33/6/12/16/17/21/پاس گويي به موا
 18/22/29/44/31/34/36شناخ موضوعار م م ا حیاوي

ییر خلي بودن فرآيند
شناسايي استراو ی
وحلید ا االوي
مسا د

EOP : 2/3/5/6/8

 PP:13/17/18انعلاف پذيری

بندی

پاس گويي به
هنگام

وصمیم یری به هنگام

 /15/16/20/23/25/26/28/31/3ا اهي ا میارک مديران
 2/3/4/7/8/9/10/13/14/15سیفد ییر رسمي شناخ استراو ی
 PP:18/16/12/15/13برخه رشد ا وفامد استراو ی  ،ج
PHB:1/5 POB:یری استراو يم

وم
فرا یر

ااکنب سري

 4-2-4 تم فرهنگ استراتژیک :
بي ووج ي ا يا کم ووج ي به سلح آماد ي کارکنان ا میزان باار پذيری آن اا نساب باه وغییارار اساتراو يم ساازمان،
پیامدی جز زاال نتاي مورد انتاار را در پي ن واهد داش از برآيند نارار مت صصان م تله در منااب منت اب علماي
اين پ اهب ،بنین به نار مي رسد که ووجه به سلح همراهي ا بابفي سازمان (وماياد باه وغییار پاذيری کارکناان ) ا
نگرش شغلي ا اومسفری کاری سازماني ( وصوير کارکنان از سازمان ) نقب به سزايي در پیب بارد ا ياا عادم پایب بارد
برنامه های استراو يم ايفا خواهد نمود لذا وم فرا یر فرهن استراو يم ،امفان همراستايي عادفي ا ارزشي کارکناان را
با برنامه های استراو يم فراهم مي آارد جدال ( )2مناب مورد بررسي ا راند است راج داده های مروبب باا وام فرهنا
استراو يم را نیان مي دهد
جدول ( )2روند استخراج اطالعات تم  :فرهنگ استراتژیک

مممون االیه ( جم معاني
مروبب)

کد مناب مورد بررسي

 EHP :9/12/13/21/23/25/43/26/28باار ا ارزش های کارکنان
/47/50/29/32/35/53/28

شناخ سازماني
 :4/5/15/24/7/44/8/22/10/14/47/5/16/17/برداش های فردی

19/46/20/22/25/33/28/29/34/41/45/34/4/7/

 PP:5/7/10/11/5/9/4/18/1/POB:1جو سازماني
 PHB: 4/3/5/نگرش کارکنان

بابفي
سازماني
نگرش شغلي
اومسفر
سازماني

ومايد
به وغییر پذيری
کارکنان

وصوير کارکنان از
سازمان

استراو يم

 POB:1میزان نفوذ کارکنان

همراهي
(باارپذيری )

فرهن

  EOP :پارامترهای فرهنگي PP:8/17/9/11/13/5/18/مید به وغییر مستمر
PHB:3/5/2/7

مممون های
پايه

مممون های
سازنده

وم
فرا یر

 5-2-4 تم مدیریت دانش استراتژیک :
در عصاار فعلااي سااازمان هااا دانااب را از جملااه م اام واارين مناااب بااا ارزش خااود مااي داننااد ا در ج ا رااب ا بااا
ديگران به اروقاا ماديري منااب انسااني ا اابلیا هاای ففاری خاود ماي پردازناد آن هاا باا برخاورداری از فناااری
12
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هاای ادالعااوي از کساب ،ذخیاره ساازی ،بازياابي ا وسا یم داناب حمايا ماي کنناد ا در واالش اناد واا از دريااق
اروقااای ساالح م ارو ااا ا خلااق فریاا هااای ياااد یری ( ياااد یری سااازماني ) ا نیااز جلااب میااارک ا اعتماااد
کارکنااان ا در اختیااار ااارار دادن سااري ا یااحیح ادالعااار بااه آن ااا( ااردش ادالعااار ) اابلی ا هااای اسااتراو يم
خااود را رشااد دهنااد بااراين اسااا  ،رانااد وحلیااد مسااتندار اياان بررسااي ويااای واام فرا یاار مااديري دانااب
اسااتراو يم مااي باشااد جاادال( )9مناااب مااورد بررسااي ا رانااد اساات راج داده هااای مااروبب بااا واام مااديري دانااب
استراو يم را نیان مي دهد
جدول ( )8روند استخراج اطالعات تم  :مدیریت دانش استراتژیک
کد مناب مورد بررسي

اروقای سلح م ارر کارکنان

مممون های پايه
اروقای سلح م ارر ها

اشتراک دانب

ياد یری سازماني

ومايد به ياد یری مستمر
فری های ياد یری

خلق فری های ياد یری
و صیص زمان ا آموزش های مداام
EOP : 3/4/5/13/15
PP: 2/8/9/4/17/5/6/7/8/9/11/12/13/
PHB:2/5/ POB:1

پويايي راابب کاری

سرع پردازش ادالعار مروبب

ردش آزاد ادالعار
فتگوی موثر

ردش ادالعار

مديري دانب استراو يم

EHP :6/8/15/16/10/18/21/25
/30/26/34/44/36/50/52/53/27
PP:2/7/3/6/9/10/11/13/15/16/17/7
PHB:2/5POB:1
EHP : 3/15/24/29/53/44

مممون االیه ( جم معاني مروبب)

مممون های سازنده

وم
فرا یر

آزادی برخورداری از ادالعار مروبب

 6-2-4 تم رهبری استراتژیک :
در بییااتر ماادل هااا ا متااون مااروبب بااا اسااتراو ی ااوه هماااهنگي ا اجاارای يفپاربااه همااواره از پروفرارواارين مااوارد بااوده
کااه حاااکي از اهمیاا آن دارد در حقیق ا نمااي وااوان انتاااار داشاا فعالیاا هااای ساالح عملیاااوي مناااب انساااني بااه
یااورر یااحیح امنسااومي پاایب راد در حااالي کااه هماااهنگي عمااودی ا اسااتراو يم آن دبااار اب ااام باشااد بنااابراين ،
کارکرد وم فرا یار  ،رهباری اساتراو يم ،رسایدن باه همااهنگي ا وعاماد دراناي زيرسیساتم هاای منااب انسااني (وناساب
افقااي)  ،هدفمناادی ا هماااهنگي بااا ارکااان بامدسااتي مناااب انساااني (وناسااب عمااودی ) ا ووسااعه شايسااتگي هااا ا
میااارک هااای اسااتراو يم سااازماني ( شايسااتگي هااای محااوری ) مااي باشااد جاادال ( )9مناااب مااورد بررسااي ا رانااد
است راج داده های مروبب با وم رهبری استراو يم را نیان مي دهد
جدول ( )9روند استخراج اطالعات تم  :رهبری استراتژیک

کد منابع مورد بررسی

مضمون اولیه ( جمع معانی
مرتبط)
ومرکز بر محیب داخلي مناب انساني

EOPPP:4/16/8/12/2/3/4/17/3/7/9/10/1

 1/13PHB: 4/3/1/POB:ساز اری اادامار م تله منابانساني

 EHP:2/7/28/46/9/52/3/4/6/7/10/11/23/همسويي استراو يم
 25/33/28/26/38/39/31/32/35/36/42/51/اروباط اهداف مناب انساني اسازمان

مضمون های پایه

سازنده
هماهنگي زيرسیستم
های مناب انساني
وعامد زير سیستم های
مناب انساني
هماهنگي استراو يم

53/14/42/19/6/20/26/30/12/14/39/40

 EOP : 5/15/16يفپاربگي عمودی

هدفمندی استراو يم

13

های

وناسب
افقي

وناسب
عمودی

فراگیر

رهبری استراو يم

 EHP : 2/6/11/14/19/25/26/31/7/9/4هدفمندی فعالی های مناب انساني

مضمون

تم
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 PP:3/7/14/16/4/5/6/7/8/9/11/13/14/16/هماهنگي مناب انساني ا ساير
17/ PHB:1/4/3/7/5/2/ POB:9/4
ااحدها
خلق ا پرارش شايستگي های
محوری
 EHP:18/26/30/28/29/32/51/46/52/53/4ووسعه شناخ کارکردهای مناب
2/EOP : 7 PHB:3/7/2PP:
 7/17/18/14/11/12 POB:1/5انساني

ووسعه شايستگي های
استراو يم
میارک سازماني مناب
انساني

رشد وففر استراو يم

شايستگي
های
محوری

 2-2-4 تم پایش استراتژیک :
ا ربه فرآيناد واداين ا فرمولاه کاردن اساتراو ی هاا از اهمیا بسایار بااميي برخاوردار اسا  ،اماا نماي واوان از نقاب ا
کاارکرد م اام پااايب اسااتراو يم بیاام پوشاااند واام فرا یاار پااايب اسااتراو يم  ،بااا بررسااي میاازان پییاارف برنامااه هااا ا
شاخص هاای اساتراو يم ا نیاز باا بررساي مساتمر برخاه ب باود فع الیا هاای منااب انسااني  ،باه دنباال بررساي ا ارا اه
بازخوردی ااا بینانه از فعالی هاای مبتناي براساتراو ی هاای واداين شاده ماي باشاد جادال ( )18منااب ماورد بررساي

ا راند است راج داده های مروبب با وم پايب استراو يم را نیان مي دهد.
جدول ( )10روند استخراج اطالعات تم  :پایش استراتژیک

کد منابع مورد بررسی

مضمون اولیه ( جمع

مضمون های

مضمون های

تم

معانی مرتبط)

پایه

سازنده

فراگیر

 EHP : 6/8/21/5/12/13/15/20/25/31/پ اهب مستمر مناب انساني
49/44/35/36/53/19 EOP : 4/1

 EHP :سنوب عملفرد

2/4/7/8/21/9/11/13/24/14/18/22/19/37/38/19/

 20/49/41/23/26/25/30/29/32/34/37/35/44/ارزيابي پییرف استراو يم
EOP : 6/7/9/10 PP:

 3/4/8/15/10/14/3/11/2/3/4/5/7/9/18ارا ه بازخورد

PHB:3/5/7/1/2 PHB:3/5/7/1/2 POB:1/4

مديري عملفرد
میزان پییرف
استراو يم

بازخورد نتاي

پايب استراو يم

 PP:1PHB:POB:ومرکز بر پراوه های ب بود
مناب انساني

پراوه های ب بود

ب بود مستمر

باا ووضایحار اشااره شاده در خصاوص رانااد شناساايي ا اسات راج مماامین پاياه ،سااازنده ا وام هاای ماورد ناار ،اکنااون
نوب آن اس که ادالعار اسات راج شاده در االاب مادل ن اايي ارا اه شاود شافد شاماره  -3مولفاه هاای واداين الگاوی
وااداين راهبردهااای مااديري آمااوزش ا مناااب انساااني(وم هااا ) را بااا ووجااه بااه سااوامر وحقیااق در محورهااای زمینااه ،

درانداد ،فرآيند ا خراجي نیان مي دهد.
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فرآیند

درون داد

• وحلیلگری استراو يم

استراو يم

• مديري دانب
استراو يم

برونداد

• بینب استراو يم

• وصمیم یری ب نگام

• پايب استراو يم

• رهبری

شکل ( )6الگوی تدوین راهبردهای منابع انسانی

در ن اي همانلورکه پییتر در ام شیم اشاره شد  ،برای برر راايي محتوايي اين مدل از ضريب ماشه اساتفاده شاد راش
کار به اين یورر بود که از خبر ان مت صص خواسته شد وا هريم از پارامترهای مورد ناار را بار اساا دیاه ساه ب یاي
لیفرر ( 1ضراری اس  2مفید اس الي ضراری نیس  3ضراروي ندارد )دبقه نمايند سپس براسا فرمول ضريب ماشاه

 ،نسب راايي محتوايي محاسبه رديد.

در اين رابلاه  neوعاداد مت صصااني اسا کاه باه زيناه ی ضاراری پاساخ داده اناد ا  Nوعاداد کاد مت صصاان اسا
ا ار مقادار محاسابه شاده از مقادار جاادال بزر تار باشاد اعتباار محتاوای آن آياتم پذيرفتااه ماي شاود .باووجاه باه اينفااه
وعااداد خبر ااان در اياان ب ااب پا اهب  18نفاار بااود ،حاادااد ضااريب محتااوايي اابااد ابااول  8602مااي باشااد کااه ملااابق
محاساابار انوااام شااده ضااريب ماشااه اياان پ ا اهب  8698بدس ا آمااده کااه نیااان دهنااده راايااي محتااوايي بااام ا اابااد
ابول مي باشد
بحث و نتیجه گیری
وغییرار شتابان محیل ي ا الزامار کاری جديد ،شرايب اي ه ا متفااوي را برای مديري مناب انساني در دهه حاضار باه دنباال
داشته اس در سال های اخیر ،مناب انساني به کانون ووجه اومرکز سازمان ا ا مديران پییگام وبديد شده ا باه عناوان ایالي
ورين ا م م ورين سرمايه سازماني ولقي مي ردد بلوريفه اين اهمی راز افزان ووام با وحومر ساري محیلاي باعاا شاده
اس وا بر نقب استراو يم مناب ا فعالی های انساني واکید بییتری شود دراين رابله ا ر به ادبیاار منااب انسااني بسایار
یني اس اما بییتر از مباحا استراو يم به جنبههای عملیاوي پرداخته شده ا در سلح استراو يم نیز از حد هماهنگي مناب
انساني با استراو ی سازمان فراور نرفته ا بییتر وحققار انوام شده درکیوردرباربو مادل هاای مرساوم اساتراو يم بارای
شناسايي استراو ی های مناب انساني ا يا نحوه براراری همسويي میان اين حوزه ا سازمان بوده اس ا واکنون وحقیقي درباره
دراحي مدل وداين راهبردهای مناب انساني انوام نیده اس لذا ،با ووجه به ضرارر اين موضوت ا دراحي برنامه های مبتني
بر اااعی های سازماني حاکم بر شرک ها ا بنگاه ها ااتصادی کیور در اين پ اهب والش شد در باربو راش فراورکیاب
سندلوسفي ا باراسو ،به بررسي وعاريه،باربو ها ا مدل های مروبب پییین پرداخته شود از رهیاف انواام ايان بررساي ا
در پاسخ به سوامر وحقیق ممامین پايه ،سانده اوم ها يا مولفه های ایلي شناسايي ا با نگاهي متاثر از مدل سایپ (زمیناه ،
درانداد ،فرآيند ا خراجي) در االب الگوی وداين راهبردهای مديري مناب انساني ساازمان دهاي شادند (شافد شاماره) 3
فرهن ا مديري دانب استراو يم به عنوان وم يا مولفه های زمینه ای ،بینب استراو يم به عناوان مولفاه دراناداد ،وصامیم
یری به هنگام  ،وحلیلگری ا رهبری استراو يم به عنوان مولفه های فرآيند ا پاايب اساتراو يم باه عناوان مولفاه خراجاي
شناسايي شدند بررسي عوامد زمینه ای منور به شفد یری يم برداش اااعي از سازمان ا نگااه کارکناان باه پیااده ساازی
مدل را فراهم کرده ا ویم استقرار الگو را از اااعی های زمینه ای متاثر بر وداين استراو ی آ ااه ماي کناد اارار داشاتن وام
بینب استراو يم در اسم درانداد  ،نمايانگر کالن انديیي سازمان امديران آن در خصوص آيناده نیارای انسااني موموعاه
15
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خود مي باشد بررسي اين محور ضمن خلق ووافقي میان ذينفعان م تله به شفاف شدن درزولقي سازمان از نیرای انسااني ا
کیفی آن  ،کمم مي کند در ااا بررسي درانداد به ویم استقرار مدل  ،ايان امفاان را ماي دهاد کاه در برخاورد باا شارايب
امواعی های م تله ،درانت ا فرآيندها ا مفانیزم ،وصمیم های یحیح وری را او اذ نمايند بعد فرآيند ا می صا مولفه هاا
يا وم های مندرج در آن  ،در ااا همان مفانیزم ها ا سازا کارهايي اس که اجرا ا پیاده سازی مدل را در سازمان وس ید مي
کند در اين بررسي وصمیم یری به هنگام  ،وحلیلگری ا رهبری استراو يم به اين م م کمم مي نمايند در ن اي برانداد به
ووییه نتاي مورد انتاار از اجرای مدل نایر اينفه به به میزان راهبردها در ج اهداف اض شده اجارا شاده اناد ،باه باه
میزان برنامه های دراحي شده منور به ب بود عملفرد فردی ا سازماني شده اند ا مي پردازد
به عبارر ديگار از ناار نگارناد ان ايان مقالاه بناین پنداشاته ماي شاود کاه ايوااد يام برناماه جاام اساتراو يم منااب
انساني  ،ريیاه در بررساي وام هاای فاوق الاذکر باه وناساب سالح بلاو ساازمان ا سیساتم منااب انسااني ساازمان ماورد
اجرا دارد از اين ج اين مدل با ساير مدل هاايي کاه یارفا بار يام ياا ب یاي از ايان مولفاه هاای واکیاد دارناد متقااار
مي باشد به عنوان مثال  ،اجاود وام وصامیم یاری ب نگاام  ،ناااد ايان پیاام باوده کاه لزاماا واداين اساتراو ی محصاول
وامااد در ياام بااازه زماااني می ا ص نیس ا ا بلفااه مااي وااوان بسااته بااه شاارايب ا مسااا د حسااا ا ییروفااراری مااروبب
انعلاااف ا پاساا گويي داشاا از ديگرسااو  ،کاام وااوج ي ا يااا بااي وااوج ي بااه هماااهنگي ا يفپاااربگي هااای افقااي ا
عمااودی  ،ووسااعه ا بفااار یری شايسااتگي هااای محااوری در ج ا پییاابرد برنامااه هااای اسااتراو يم ا نیااز ارا ااه فری ا
هااای مناسااب ياااد یری  ،برخااوداری از ادالعااار بااه موا ا  ،احسااا امنی ا ا اعااالم آزادانااه نااارار  ،مااي ووانااد خااال
بسیار جدی در پیاده سازی ا اجارای برناماه هاای منبعاا از وام هاای ماروبب باا واداين اساتراو ی باشاد لاذا  ،نقاب وام
های فرا یر " رهبری ا ماديري اساتراو يم داناب " در مادل ايان پا اهب ناه ون اای حاماد پیاام ايفاای نقاب حمايا
ری عاادفي ا همااهنگي اجراياي هدفمناد اسا بلفاه موکاد حفا ا ماديري ادالعاار ساازماني اسا از ايان حیاا ا
ب صوص با ووجه باه ضارارر هاای ناوين در رابلاه باا نگ اداری ا ووساعه داناب ساازماني  ،مادل پا اهب وفااار جادی
بااا ساااير ماادل هااای مرسااوم در اياان حااوزه دارد در ن ايا  ،واام فرا یار " پااايب اسااتراو يم " نقیااي بااازخوردی باارای
نحاوه وااداين ا اجارای برنامااه هاای اسااتراو يم منااب انساااني منبعاا از ماادل دارد ا واالش مااي کناد بااا بررساي میاازان
پییرف پاراوه هاا ا فعالیا هاای ب باودی مادنار حایاد از مادل  ،وغییار در سالح عملفارد ا میازان وحقاق اهاداف "
آيینااه ای در مساایر وف امااد ماادل باشااد بااا اسااتناد بااه نتاااي مساات رج شااده  ،بااه مناااور بااه کااار یری الگااوی وااداين
راهبردهای مناب انساني در یناي م تله کیور پیین ادهای زير به متولیان ا پ اهیگران آوي ارا ه مي ردد :
 ا رباه بارای ارا اه ا انواام ايان پا اهب منااب ا مساتندار م تلفااي ماورد بررساي اارار رفا  ،اماا باا ووجاه بااه
محدادي در دسترسي باه منااب ایالي ممفان اسا هناوز مولفاه هاايي ااباد شناساايي باشاند کاه ماورد بررساي






ااارار نگرفتااه انااد  ،لااذا پییاان اد مااي شااود در پا اهب هااای آوااي ضاامن بررسااي مناااب جديااد ا بااه راز بااا انوااام
مصاحبه های هدفمند از نار دیه اسیعتری از مللعان کلیدی مروبب در یناي م تله استفاده شود
اعتبارساانوي ماادل در دیااه اساایعي از خبر ااان بااا اسااتفاده از راش هااای کمااي ا ناارم افزارهااای آماااری مااروبب
نایر لیزرل ،امو ا
اجرای الگوی وداين راهبردی با ووجه به شرايب شرک يا سازمان مدنار
ویفید بانم ادالعاوي از سازمان ای اجرا کننده مدل ا سنوب کیفی ا میزان موفقی متناسب با الگو
ویاافید انومنااي از اساااوید ا خبر ااان باارای هاام انديیااي اوولیااد الگااوی ملااي وااداين راهبردهااای مناااب انساااني ا
ثب آن در مناب علمي به راز دنیا

منابع
یاداي فسايي ،س یال ا عرفان منب ،ايمان ( ،)1394مباني راش شناختي پ اهب اسنادی در علوم اجتماعي،مورد ملالعه:واثیرار مدرن
شدن بر خانواده ايراني  ،راهبرد فرهن
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