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*** 1

چكيده 
هدف پژوهش حاضر ،شناسايي الزامات و نيازمنديهاي موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني با
دادهبنياد در صنعت خودرو است .براي شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت
استفاده از روش نظريه 
راهبردي منابع انساني ،مدل پارادايمي ارائهشده توسط «استراتوس و كوربين» مورداستفاده قرار گرفت؛
درنهايت مدلي براي مديريت راهبردي منابع انساني بر اساس شناسايي عوامل موفقيت ارائه شد .ابزار
جمعآوري دادهها مصاحبه بود؛ بدين ترتيب كه با مديران و خبرگان حوزه راهبردي و مديريت راهبردي
منابع انساني صنعت خودرو مصاحبه عميق و نيمهساختاريافته صورت گرفت .نتايج تحليلها نشان داد از
جمله عوامل كليدي كه به موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني در سازمانهاي ايراني در صنعت
خودرو منجر ميشود ،توسعه و توانمندسازي منابع انساني ،سيستم كنترل و انگيزش و مشاوران متخصص
و مجرب ،هماهنگي و تعامالت درونسازماني ،ارتقاي فرهنگ سازماني ،پويايي سيستم در محيط متغير و
بوميسازي راهبرد منابع انساني بر پايه نظريه علمي و ديدگاه توسعهاي و راهبردي است.
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.1مقدمه 

از محدوديتهاي اصلي حوزه مديريت راهبردي منابع انساني ،نبود مطالعات كيفي عمقي
است ( .)Khatri, 1999براي داشتن مديريت راهبردي مناسب بايد ميان راهبردهاي منابع
انساني و راهبردهاي سازماني و همچنين ميان راهبردهاي منابع انساني نوعي همراستايي برقرار
شود و عوامل مهم در تنظيم و اجراي موفق آن مدنظر قرار گيرد .راهبرد منابعانساني نقش حلقه
واسط بين راهبرد سازمان و عمليات منابعانساني را بر عهده دارد و جهتگيري سازمان را كه در
راهبرد آمده است به دستورالعملهاي عيني ترجمه ميكند (افجه و سپهوند .)1388 ،بسياري از
شركتها و مديران به دنبال اين هستند كه راهبرد منابع انساني را تدوين كنند؛ ولي هنوز
مشخص نيست اين فرآيند موفقيتآميز خواهد بود يا خير؟ بيتوجهي به عوامل مهم و تأثيرگذار
بر موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني باعث شده است كه توجه كافي به نقش و اهميت
راهبردي منابع انساني در سازمانها ناديده انگاشته شود و صرفاً جنبه نظري و ظاهري به خود
بگيرد؛ درصورتيكه توجه و اهتمام به نقش راهبردي منابع انساني باعث موفقيت سازمانها و
كسب مزيت رقابتي و رضايت كاركنان خواهد شد .سازمانها بدون توجه به عوامل تأثيرگذار بر
مديريت راهبردي منابع انساني ،اقدام به فرمولهكردن و اجرا آن ميكنند كه به شکست آن منجر
ميشود ( .)Krishnan, 2004صنعت راهبردي خودروسازي ،بزرگترين صنعت جهان و دومين
فعاليت عمده اقتصادي پس از بانکها است كه در طول  130سال گذشته بيش از يک تريليون
دالر فروش داشته است و ضمن اختصاصدادن بيش از  3/7درصد از كل ارزش توليد جهاني به
خود ،بيش از يکصد ميليون نفر را به كار مشغول كرده است كه از نظر اشتغال سومين صنعت
دنيا پس از فوالد و نفت بهشمار ميرود .در ايران حدود  400000شغل در شركتهاي
خودروسازي و حدود  380000در صنايع پيشين و پسين آن مشغول فعاليت هستند .اين صنعت
كه آن را «صنعت صنايع» نيز ميگويند ،به علت داشتن ارتباط تنگاتنگ با ساير بخشهاي
اقتصادي ،تبلور توان صنعت در هر كشور محسوب ميشود و سرمايهگذاريهاي عظيمي در آنها
صورت ميگيرد و همواره موردتوجه و حمايت دولتها قرار دارد (احمدي و همکاران.)1388 ،
صنعت خودرو نقش بسزايي در بهحركتدرآوردن چرخهاي اقتصادي كشور دارد؛ به همين دليل
چهل سال پيش «پيتر دراكر» آن را «صنعت صنعتها» ناميد .بررسيها نشان داد كه تاكنون
پژوهشي در راستاي شناسايي عوامل كليدي موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني در
سازمانهاي ايراني صورت نگرفته است؛ بهخصوص در رابطه با صنعت خودروي كشور كه طي
سالهاي اخير از بنيانهاي قوي مالي ،سرمايهگذاريهاي فني و فناورانه و نيز حمايتها و
توجهات سياسي و اجتماعي بااليي برخوردار بوده و هزينههاي گزافي صرف دورهها ،پروژهها،
تجربهاندوزيها ،يادگيريها و خطاهاي كاركنان شده است؛ بنابراين پژوهش حاضر به مطالعه
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موضوع در صنعت خودرو ميپردازد .هدف اين پژوهش ،شناسايي الزامات و نيازمنديهاي
موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني است .الزامات و نيازمنديهاي موفقيت مديريت راهبردي
منابع انساني چيست؟ عوامل دروني و بيروني موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني در صنعت
خودرويي كدام هستند؟
.2مبانینظريوپيشينهپژوهش 

شواهد حاكي از آن است كه اهميت سرمايهگذاري در حوزه منابع انساني در بيشتر
سازمانهاي كشور چندان شناخته نيست و با مرور و كنکاش در مديريت راهبردي بيشتر
سازمانها ،اثري از توجه به مقوله مديريت راهبردي و توسعه منابع انساني به چشم نميخورد
(سيدجوادين و حسينزاده .)1387 ،سازمانها براي اجراي راهبرد كسبوكار خود به نقشه راهبرد
نياز دارند .يکي از قدمهاي مهم و حياتي در تعيين نقشه راهبرد سازمان ،تعيين عوامل كليدي
موفقيت 1است .شناخت عوامل كليدي موفقيت هر كسبوكاري در صورتبندي راهبرد سازمان
اهميتي انکارناپذير دارد (رحمتي و غالميان .)1387 ،عوامل كليدي موفقيت ،عواملي هستند كه
اگر بهصورت صحيح موردتوجه قرار گيرند به موفقيت عملکرد رقابتي سازمان منجر ميشوند
( .)Wong, 2005سه رويکرد به پژوهشهاي مديريتراهبردي منابع انساني وجود دارد :رويکرد
اول جريان پژوهشهاي مباحث راهبردي كه مرتبط با سهم مديريت راهبردي منابع انساني در
عملکرد مالي شركت است .رويکرد دوم به مديريت راهبردي منابع انساني ،انتخابهاي راهبردي
سازمان در محيطهاي رقابتي و حالتي كه اين انتخابها در سيستمهاي مديريت منابع انساني
منعکس شده باشند .رويکرد سوم كه توسط نويسندگان و پژوهشگران مديريت شناسايي شده
است ،ميزان تناسب ميان راهبردهاي سازمان و فعاليتهاي مديريت منابع انساني و سياستهاي
شركت را بررسي ميكند ( .)Ferri et al, 1999نخستين مقاله مديريت راهبردي منابع انساني
توسط ديوانا و همکاران  2در سال  1981در مجله «پوياييهاي سازماني» 3چاپ شد .آنها عقيده
داشتند كه براي راهبرديبودن مديريت منابع انساني بايد اهداف منابع انساني با اهداف شركت
همراستا باشد و اين ارتباط به افزايش عملکرد سازماني منجر شود .ازآنجاكه هدف مديران
راهبردي منابع انساني افزايش و بهبود عملکرد كسبوكار است ،الزم است دانش فرآيندهاي
كسبوكار درون سازمان را كسب كنند ( .)Uysal, 2014مديريت راهبردي منابع انساني
بهعنوان فرآيند كلي مرتبط با مباحث بلندمدت مديريت منابع انساني ،بخشي از مديريت راهبردي
سازماني در نظر گرفته ميشود كه شامل موضوعهاي مرتبط با ساختار ،ارزشها ،فرهنگ،
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كيفيت ،تعهد و توسعه منابع انساني است كه از طريق آنها اهداف سازماني محقق ميشود
( .)Jain, 2004فرآيند تدوين و اجراي راهبرد منابع انساني ،بهمنظور مرتبط ساختن سياستها و
روشهاي منابع انساني با هدفهاي راهبردي و هدفهاي سازمان ،ركن اصلي مديريت راهبردي
منابع انساني را تشکيل ميدهد (درويش و همکاران.)1391 ،
پژوهشهاي مختلفي درباره شناسايي عوامل موفقيت و شکست مديريت راهبردي انجام شده
است .از عوامل مختلفي كه در موفقيت مديريت راهبردي سازمان دخيل هستند ،چهار دسته از
عوامل نقش كليدي دارند كه عبارتاند از:
ويژگيهاي تغييرات محيطي :محيط مجموعه عواملي كه خارج از مرز سازمان است و بر عملکرد
آن تأثير بالقوه دارد؛
پويايي فردي :بيترديد مجموعه كاركنان و از همه مهمتر گروه مديريت ارشد سازمان يکي از
مهمترين عناصر توفيق مديريت راهبردي سازمانها در پاسخ به تغييرات محيطي هستند؛ درواقع
اساس مديريت راهبردي بر اساس ميزان دركي كه افراد و بهويژه مديران از تغييرات محيطي
دارند ،قرار دارد؛
سيستمهاي سازماني :از مهمترين زيرساختها سيستم اطالعات مديريت است اما آنچه مهم
است وجود اين سيستمها نيست ،بلکه اطالعات سيستمها از اهميت و لزوم راهبردي بودن است.
عوامل زمينهاي :شامل ويژگيهاي بومي و بستر فعاليت سازمان است.
بيشتر فرآيندهاي مديريت راهبردي در سازمان تحت نفوذ سياستهايي چون قدرت در
سازمان اجرا ميشود (عطافر و نجفآبادي .)1392 ،بر اساس نتايج پژوهش خاطري،)1999( 1
مهمترين عوامل اثرگذار بر مديريت راهبردي منابع انساني شامل استراتژي كسبوكار ،فرهنگ
سازماني ،شايستگي مديران منابع انساني و وجود راهبرد منابع انساني است .فرهنگ سازماني با
ايجاد و توسعه الگوهاي رفتاري معين ،اثرات زيادي بر عملکرد سازمانها دارد (دهدشتيشاهرخ و
فهيمه )1393 ،نتايج پژوهش مک سلندن )2004( 2و درويش و همکاران ( ،)1391نشان داد،
راهبرد منابع انساني زماني بيشترين اثرگذاري را دارد كه با راهبرد كسبوكار همراستا بوده و
ميان راهبردهاي منابع انساني نيز همراستايي وجود داشته باشد .همراستايي عمودي زماني
بهدست ميآيد كه اهداف ،مأموريت و راهبردهاي فرآيندهاي مختلف سازماني باهم متجانس
باشند و همراستايي افقي زماني بهدست ميآيد كه فعاليت راهبردي منابع انساني باهم به دنبال
كسب اهداف سازماني باشند .از كانالهايي كه فعاليتهاي منابع انساني با راهبرد كسبوكار پيوند
ميخورد ،برقراري قدرتمند و تمركز راهبرديي فرهنگ و داشتن دانش فني و مهارت است
()Brockban, 1999؛ همچنين بايد نقش فرهنگ نيز در تدوين راهبرد چنين راهبردهايي
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مدنظر قرار گيرد (اعرابي و مقدم .)1386 ،از عوامل مهم موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني
توجه به سرمايه انساني و نقش غيرقابلانکار اين عنصر مهم در موفقيت مديريت راهبردي منابع
انساني است .مديريت راهبردي منابع انساني با دو نوع منبع در تماس است :منبع اوليه سرمايه
فکري سازمان (دانش ،مهارت و تواناييهاي كاركنان) است .چالش تصميمگيرندگان راهبردي
منابع انساني چگونگي تبديل سرمايه فکري به قابليتهاي شركت است كه ارزشمند ،نادر و تقليد
آن دشوار باشد؛ منبع دوم ،سيستمهاي سازماني است بخصوص سياستها و فعاليتهاي منابع
انساني كه براي حمايت از سرمايه فکري بهكار برده ميشود ( .)Walsh et al, 2010كليد
مديريت راهبردي منابع انساني ،الزام پرورش تعهد كاركنان به سيستم ارزشي سازمان ،اهداف و
باوري كه اينها به ارتقاي عملکرد و بهرهوري كاركنان منجر ميشود (.)Hunt, 2005سربان و
موسکالو ،)2013( 1به نقش كارت امتيازي منابع انساني براي نشاندادن اهميت مديريت راهبردي
منابع انساني در موفقيت مالي سازماني اشاره كردند .كارت امتياز منابع انساني در پي پيوند انسان،
راهبرد و عملکرد است .كارت امتياز منابع انساني باعث ميشود كه مديريت ،منابع انساني را
بهعنوان يک دارايي راهبردي و مزيت رقابتي مديريت كند و مشاركت افراد در نتايج شركت
نشان داده شود؛ همچنين فعاليتهاي روزانه كاركنان را با راهبرد شركت مرتبط ميسازد.
كارت امتياز منابع انساني سعي دارد تا ايجاد ارزش توسط انسان و سيستمهاي مديريت منابع
انساني را توصيف و اندازهگيري كند (فرهي بيلويي .)1390 ،باهوگانا و همکاران،)2009( 2
اولريش و همکاران ،)2007( 3كالدول و همکاران )2010( 4و هوراين ،)2014( 5به نقش
شايستگيهاي مديران منابع انساني در موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني اشاره كردند.
مديريت قلب سازمان محسوب ميشود و قدرت عملکردي و توان تصميمگيري مديران هر
سازمان نشاندهنده قدرت عملکردي و توان تصميمگيري كل سازمان است (يماني و همکاران،
 .)1391اولريش و همکاران ،)2007( 6بر اساس تجزيهوتحليل راهبردي ،شش دسته شايستگي
مشخص را براي منابع انساني شناسايي كردند كه عبارتاند از :اعتبار فردي (داراي اعتبار و اهل
عمل باشد) ،عامل فرهنگ و تغيير (خبرگان منابع انساني بايد در شکلگيري فرهنگ شركت
مشاركت داشته باشند و استانداردهاي فرهنگ را در فعاليتها و كاركردهاي منابع انساني نمايان
كنند) ،مديريت استعداد/طراح سازمان (خبرگان منابع انساني بايد اين اطمينان را ايجاد كنند كه
بهكارگيري استعدادهاي شركت و قابليتهاي سازماني با نيازمنديها مشتريان و راهبرد همراستا
و يکپارچه است) ،معمار راهبرد (خبرگان منابع انساني بايد در تدوين راهبرد كلي سازمان كه
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درون سازمان را با انتظارات مشتريان بيروني مرتبط ميكند ،مشاركت داشته باشند) ،مجري
عملياتي (خبرگان منابع انساني بايد جنبههاي عملياتي مديريت افراد و سازمان را بدانند و اجرا
كنند) ،متحد كسبوكار (خبرگان منابع انساني از طريق شناخت زمينههاي اجتماعي يا
مجموعههايي كه سازمان در آن فعاليت ميكند به موفقيت سازمان كمک كنند و همچنين
زنجيره ارزش كسبوكار را دانسته و از ساير بخشهاي كسبوكار (مالي ،بازاريابي ،تحقيق و
توسعه ،مهندسي مجدد) ،چگونگي فعاليت آنها و همکاري بخشها با يکديگر درك روشني دارند
و اينگونه به سازمان در ايجاد پول و درآمد كمک ميكنند.
به عقيده گاروان ،)2007( 1رهبري مشروعيت فعاليت راهبردي منابع انساني را ايجاد ميكند.
از نيازمنديهاي موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني توجه به برنامهريزي راهبردي منابع
انساني است (پيشنيازهاي موفقيت برنامهريزي راهبردي منابع انساني شامل پيشنياز ساختاري،
پيشنياز فرهنگي و پيشنيازهاي انساني است)(عباسي .)1388 ،آناندرام و چان ،)2013( 2اشاره
ميكنند بهمنظور ايفاي نقش راهبردي از مديران ارشد منابع انساني انتظار ميرود كه حمايتهاي
دوجانبه ساير بخشهاي كسبوكار (مالي ،بازاريابي ،عمليات) را درك كنند .پسران قادر (،)1386
ضمن بررسي مديريت راهبردي منابع انساني و تعيين جايگاه اهميت آن ،ويژگيهاي اين سازه را
مشخص كردند و به ارائه مدل اقتضايي براي تحقق چشمانداز توسعه كشور پرداختند .دلوي و
همکاران ( ،)1389مديريت راهبردي منابع انساني را در صنايع پيشرو در ايران ارزيابي و بيان
كردند مؤلفههاي فرهنگي و اجتماعي و علمي نياز است تا زمينههاي حركت به سمت مديريت
راهبردي فراهم شود .همراستايي فعاليتهاي منابع انساني و راهبرد ( ;Kramar, 1994
 ،)Chadwick, 2005همراستايي استراتژيهاي سازمان و مديريت راهبردي منابع انساني
(،)Chadwick & Cappeli, 1999; Wright & Sherman, 1999; Baker, 1999
هماهنگي راهبردي استراتژي منابع انساني ،سرمايه انساني و رفتار سازماني (افجه و سپهوند،
 ،)1388مرتبطبودن مباحث مديريت منابع انساني با فرهنگ و برنامهريزي راهبردي و داشتن
نگرش مديريت راهبردي (Kaye,1999؛ اعرابي و مقدم1386 ،؛) ،ارائه چارچوب اخالقي كه
خبرگان منابع انساني در صورت اتخاذ چنين چارچوبي در موفقيت سازمان نقش خواهند داشت
توسط كالدول و همکاران )2010( 3و ارائه مدلي براي اجراي نقش راهبردي منابع انساني توسط
سربان و موسکالو ،)2013( 4نمونهاي از پژوهشها پيرامون موضوع هستند .كريمي دستجردي و
همکاران ( ،)1389عوامل كليدي موفقيت اجراي راهبرد را بررسي كردند .در مطالعاتي (گلستان و
خداداد حسيني ،1385 ،حسيني و خادمي  )1386به تعيين الگوي راهبردي صنعت خودرو پرداخته
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شده است؛ اما پژوهشي درخصوص مديريت راهبردي منابع انساني و توجه به عوامل مؤثر بر
موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني در صنعت خودرو بهصورت جامع صورت نگرفته است.
اهميت و ضرورت موضوع پژوهش ،مديريت راهبردي منابع انساني و از طرف ديگر نقش
مديريت راهبردي منابع انساني در صنعت خودروي ايران كه داراي كاركنان بسيار است و جزو
صنايع مهم كشور محسوب ميشود ،محقق را بر آن داشت كه الزامات و نيازمنديهاي موفقيت
مديريت راهبردي منابع انساني در صنعت خودرو را بررسي كند.

روششناسیپژوهش 

.3
روش پژوهش حاضر از نوع كيفي است .پژوهشهاي كيفي رويکرد كلگرا و تفسيرگرا دارند
و براي اكتشاف در يک زمينه طبيعي انجام ميشوند (عابدي و شواخي .)1389 ،روش
مورداستفاده در اين پژوهش ،نظريه دادهبنياد  1از نسخه استراوس و كوربين ( )1999است .جامعه
آماري پژوهش را مديران ،مشاوران ،خبرگان و صاحبنظران صنعت خودروي كشور تشکيل
ميدهند كه داراي تجربه و دانش مديريتي ،بهخصوص مديريت راهبردي منابع انساني و مديريت
راهبردي در صنعت خودرو ،هستند.
در نظريه دادهبنياد از نمونههاي غيراحتمالي استفاده ميشود و براي رسيدن به اطالعات بايد
از منابع خاصي نمونهگيري شود و اين نمونهگيريها تا اشباع اطالعاتي طبقه ،مفاهيم و مقولهها
ادامه دارد؛ به همين منظور محدوديتي در تعداد مشاركتكنندگان ،مصاحبهكنندگان يا منابع داده
در ابتداي پژوهش وجود ندارد ( .)Cucliffe, 2000در اين پژوهش از روش نمونهگيري
گلولهبرفي 2و شناسايي مديران و خبرگان صنعت خودرو استفاده شده است .روش نمونهگيري
گلولهبرفي يک روش نمونهگيري غيراحتمالي است كه واحدهاي نمونه نهتنها اطالعاتي در مورد
خود بلکه در مورد واحدهاي ديگر جامعه نيز ارائه ميكنند (.)Stratuss & Corbin, 1999ابزار
گردآوري دادهها ،مصاحبه عميق و نيمهساختاريافته است .مصاحبهها در يک جلسه انجام شد و
هريک بالفاصله پيادهسازي ،كدگذاري و تحليل اوليه شد .در اين پژوهش با  12تَن از مديران
صنعت خودروي كشور مصاحبه عميق و نيمهساختاريافته صورت گرفت كه از مصاحبه ششم به
بعد تکرار در مصاحبهها مشاهده شد؛ اما براي اطمينان بيشتر و رسيدن به اشباع اطالعاتي تا
مصاحبه دوازدهم ادامه يافت .دو مورد از مصاحبهها بهصورت گروهي انجام صورت گرفت .در اين
پژوهش ،پژوهشگر كوشيده است اعتبار در پژوهش رعايت شود .براي تعيين روايي دادهها چندين
بار متن پيادهشده مصاحبهها با هدف يافتن مدلي جديد يا اصالح مدل قبلي ،بازنگري شد .پس از
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نوشتن مصاحبهها ،متن مصاحبه به فرد مصاحبهشونده ارسالشده و پس از تأييد توسط مدير
مربوطه مورد تحليل و استفاده قرار گرفتند .براي تعيين پايايي نيز از روش توافق درونموضوعي
دو كدگذار استفاده شد؛ به اين ترتيب كه از يک دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني
درخواست شد تا بهعنوان همکار پژوهش (كدگذار) در پژوهش مشاركت و تعدادي مصاحبه را
كدگذاري كند .درصد توافق درونموضوعي بهعنوان شاخص پايايي تحليل بهكار ميرود .فرمول
محاسبه درصد توافق دو كدگذار بهصورت زير است:
تعداد توافقات ×2
= درصد توافق درون موضوعي

× 100
تعداد كل كدها

D
I

نتايج كدگذاري در جدول  ،1نشان داده شده است .تعداد كل كدهاي ثبتشده توسط
پژوهشگر و همکار پژوهش 233 ،مورد است .تعداد كل توافقات بين كدها  90و تعداد كل
عدمتوافقات بين اين كدها برابر  29است .پايايي بين كدگذاران براي مصاحبههاي صورتگرفته
در اين پژوهش با استفاده از فرمول ذكرشده برابر  77درصد بهدست آمد .با توجه به اينکه ميزان
پايايي بيشتر از  60درصد است ،قابليت اعتماد كدگذاري تأييد ميشود و ميتوان ادعا كرد كه
ميزان پايايي تحليل مصاحبه باال است.
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جدول  .1درصد توافق درون موضوعي

عنوانمصاحبه 

تعدادکل 

1

42

2

85

3

106

كل

233


.4تحليلدادههاويافتههايپژوهش 

توافقات 

عدمتوافقات 


پايايی 

iv

13

%85

9

%70

7

%79

18
30
42
90

h
c
29

%77

r
A

افراد مشاركتكننده از شركتهاي ايرانخودرو ،سايپا ،آذينخودرو ،مگاموتور ،گروه بهمن،
ستاره ايران (مرسدس بنز) ،آسانخودرو (هيوندا) و پارسخودرو ،با سِمتهاي مديريت و رئيس
منابع انساني ،سرپرست منابع انساني و مشاوران ارشد و مديران پروژههاي منابع انساني و ارزياب
ارشد كانونهاي ارزيابي و مدل تعالي منابع انساني بودند.
بررسي و تحليل دادهها با روش استراوس و كوربين ( )1999و همزمان با جمعآوري دادهها
صورت گرفت .در اين روش دادههاي كيفي بهدستآمده از مصاحبهها به دو صورت دستي و
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توسط نرمافزار  NVIVO10و با روش كدگذاري در سه مرحله كدگذاري باز ،كدگذاري محوري
و كدگذاري انتخابي تحليل شدند و در انتها بر اساس نتايج ،الزامات و نيازمنديهاي موفقيت
مديريت راهبردي منابع انساني ارائه شد .دادههايي كه از مصاحبه بهدست آمد بر اساس قواعد
كدگذاري در قالب جدولهايي قرار گرفتند .در اين جدولها ابتدا نکات كليدي دادهها استخراج و
براي هر نکته يک كد معين شد؛ سپس با مقايسه كدها ،مواردي كه به يک جنبه مشترك پديده
موردبررسي اشاره داشتند عنوان يک مفهوم را به خود گرفتند .چند مفهوم يک طبقه و روابط
چندطبقه در قالب يک نظريه متجلي شد .در تحليل نتايج دادهها از مدل پارادايمي استفاده شده
است.
كدگذاري باز :فرآيند خردكردن ،آزمودن ،مقايسه ،مفهومسازي و طبقهبندي دادهها را كدگذاري
باز مينامند (ذولفقاريان و لطيفي .)1390،جدول كدگذاري باز شامل دو قسمت است:
 .1جدول كدهاي استخراجي از مصاحبهها؛ كدگذاري اوليه :در اين مرحله به تمامي نکات كليدي
مصاحبهها ،عنواني داده ميشود .اين نکات كليدي را ميتوان از بطن مصاحبهها استخراج كرد يا
خود پژوهشگر چنين عناويني را با خالقيت خود و متناسب با ويژگيها انتخاب كند ،براي مثال،
نمونهاي از مصاحبه و كدهاي استخراجشده در جدول  ،2آورده شده است.
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جدول  .2نمونه جدول كدگذاري اوليه بخشي از مصاحبه ستاره ايران (مرسدس بنز)

o
e

کداوليه 

متنمصاحبه(نكاتکليدي) 

نماينده از شركت اصلي در آلمان به ايران آمده و سطح
آموزشها و كيفيت افراد را بررسي ميكند
ما به دنبال انسانهاي فوقالعاده هستيم
ما تالش ميكنيم كه سطح تعهد و رضايتمندي كاركنان را
در سازمانمان ايجاد كنيم
تعهد به سازمان بايد در فرد باشد و بسيار مهمتر از تخصص
است.
ميتوانيم راهبرد منابع انساني را در راستاي راهبرد سازمان
تدوين و به سمت راهبرديبودن حركت كنيم.
توسعه توانمندي و ارتقاي مشاركت كاركنان
از داليل ديگر عدمموفقيت مديريت راهبردي و يا بيتوجهي
به مقوله مديريت راهبردي وابستهبودن اين صنعت به دولت
و حمايتهاي بخش دولتي از اين صنعت است

ارزيابي كيفيت آموزش و نيروي انساني در سازمان
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h
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اولويتدادن به تعهد كاركنان تا تخصص آنان
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تدوين راهبرد منابع انساني در راستاي راهبرد سازمان

تدوين راهبرد بهصورت مشاركتي با مديران واحدها
توجه به خصوصيسازي
كاهش حمايت دولت از صنعت /وابستهنبودن صنعت خودرو
به دولت
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 .2كدگذاري ثانويه و شکلدهي به مقولهها :در مرحله بعد ،كدهاي اوليه (به علت تعداد فراوان
آنها) به كدهاي ثانويه تبديل ميشوند .چند كد ثانويه تبديل به يک كد مفهومي ميشود .براي
نمونه ،جدول كدگذاري ثانويه نمونهاي از طبقهها آورده شده است (جدول .)3
جدول  .3نمونه كدگذاري ثانويه و شکلدهي كدهاي مفهومي و مقولهها
طبقهفرعی 

کدثانويه/فراوانی 

مفهوم 

توجه به خصوصيسازي5/ وابستهنبودن صنعت خودرو به دولت3/ كاركردن در يک فضاي كسبوكار مناسب بدونذرهاي دخالت دولت1/

 كاهش حمايت دولت از صنعت -خصوصيسازي

ترويج خصوصيسازي
و كاهش حمايت
دولت

شکلدهي طبقات اصلي :پس از تعيين طبقههاي فرعي ،مرحله ساخت طبقات اصلي نظريه است
كه در جدول  ،4مشاهده ميشود.
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جدول  .4شکلدهي طبقات اصلي
طبقههايفرعی 


طبقههاياصلی 


-

سيستم كنترل و پايش تحقق اهداف و راهبرد
نظام پاداش و انگيزش كاركنان
پشتوانه نظري و دانش مباني نظري تدوين راهبرد
مشاوران و متخصصان توانمند و باتجربه

o
e

سيستم كنترل ،انگيزش و مشاوره مناسب

توسعه و توانمندسازي منابع انساني

پويايي سيستم در محيط متغير

ارتقاي فرهنگ سازماني
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 همسويي اهداف سازمان با اهداف كاركنان مشاركت ،تعامل با اهداف و ساير كاركنان احترام ،تحمل ابهام و رفع تعارض -پيشرفت و نياز به تغيير
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 راهبرد مشاركتي و تعامل كليه مديران و كاركنان در تدويناستراتژي
 همراستايي راهبرد و اهداف سازمان ايجاد همراستايي افقي و همراستايي عمودي اهداف سازمان هماهنگي واحد منابع انساني با ساير واحدهاي يک سازمان همراستايي سياستهاي جذب با راهبرد و اهداف سازمان بر پايهتعهد ،تخصص ،ابعاد شخصيت و سن كاركنان
-

ديدگاه راهبردي و جامعنگر به سيستم مديريت انساني
ديدگاه آيندهنگر و توسعهمدار
بوميسازي راهبردهاي منابع انساني بر پايه نظريههاي علمي
اجراي واقعي راهبردهاي مکتوبشده منابع انساني
شفافيت اهداف و نيازهاي موجود در سازمان
شفافيت راهبردهاي كالن صنعت ،خودروسازي و منابع انساني
راهبردهاي چندجانبه
فناوري و نوآوري در راهبرد
كاهش موانع و بهرهگيري از تجربههاي موفق

مرحله دوم ،كدگذاري محوري :پژوهشگر يکي از طبقهها را بهعنوان طبقه محوري انتخاب
ميكند ،آن را باعنوان «پديده محوري» در مركز فرآيند ،موردكاوش قرار ميدهد و ارتباط ساير
طبقهها را با آن مشخص ميكند .شکل  ،1كدگذاري محوري را بر اساس مدل پارادايم نشان
ميدهد.
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شکل  .1كدگذار محوري بر اساس مدل پارادايم
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داليل انتخاب هر يک از طبقات اصلي عبارتاند از:

 .1چرايي انتخاب طبقه محوري :توسعه و توانمندسازي منابع انساني بهمثابه طبقه محوري
اين مقوله همان برچسب مفهومي است كه براي چارچوب يا طرح بهوجود آمده ،در نظر گرفته
ميشود .با توجه به اينکه در اين پژوهش شناسايي الزامات و نيازمنديهاي موفقيت مديريت
راهبردي منابع انساني در صنعت خودرو بررسي شده است و در اين ميان توسعه و توانمندسازي
كاركنان نقش كليدي ايفا ميكند ،پس از گردآوري دادهها ،تحليل آنها در مرحله كدگذاري باز و
بررسي ويژگيهاي ارائهشده ،توسعه و توانمندسازي كاركنان بهعنوان طبقه محوري انتخاب شد
كه دربردارنده اين موارد است :آموزش و بهرهوري نيروي انساني؛ توسعه توانمنديهاي كاركنان؛
توسعه پايدار سرمايه انساني؛ درك اهميت مديريت راهبردي منابع انساني توسط سيستم مديريت؛
اعتماد و حمايت مديران ارشد از منابع انساني؛ استقالل واحد منابع انساني؛
ارتباط ساير طبقهها با طبقه محوري در عناوين زير ميتواند تحقق داشته باشد.
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 .2كنشها و تعامالت( :هماهنگي و تعامالت درونسازماني) :كنشها يا تعامالتي كه از پديده
محوري منبعث ميشوند نشاندهنده رفتارها ،فعاليتها و مراودات هدفداري است كه از تبعات
طبقه محوري و تحتتأثير شرايط مداخلهگر و زمينه حاكم است .اين راهبردها در پژوهش حاضر
عبارتاند از :راهبرد مشاركتي و تعامل كليه مديران و كاركنان در تدوين راهبرد ،همراستايي
راهبرد و اهداف سازمان ،ايجاد همراستايي افقي و همراستايي عمودي اهداف سازمان ،هماهنگي
واحد منابع انساني با ساير واحدهاي يک سازمان ،همراستايي سياستهاي جذب با راهبرد و
اهداف سازمان بر پايه تعهد ،تخصص ،ابعاد شخصيت و سن كاركنان؛
 .3بستر حاكم (پويايي سيستم در محيط متغير) :به شرايط خاصي كه بر راهبردها تأثير ميگذارند،
بستر گفته ميشود .تميز آنها از شرايط علّي مشکل است .اين شرايط را مجموعهاي از مفاهيم،
طبقهها يا متغيرهاي زمينهاي تشکيل ميدهند؛ در برابر شرايط علّي كه مجموعهاي از متغيرهاي
فعال است .گاهي اوقات متغيرهاي بسيار مرتبط را ذيل شرايط علّي و متغيرهايي با ارتباط كمتر را
ذيل بستر طبقهبندي ميكنند .در مدل معرفيشده پژوهش حاضر اين عوامل شامل پويايي
سيستم در تعامل با محيط ،ثبات در فضاي سياسي -اقتصادي ،بازار رقابتي و شفافيت قوانين،
ترويج خصوصيسازي و كاهش حمايت دولت است؛
 .4شرايط مداخلهگر (ارتقاي فرهنگ سازماني) :شرايط بستري يا محيط عمومي هستند كه
راهبردها از آنها متأثر ميشوند .اين شرايط را مجموعهاي از متغيرهاي ميانجي و واسط تشکيل
ميدهند .شرايط مداخلهگر ،شرايط ساختاري هستند كه مداخله ساير عوامل را تسهيل يا محدود
ميكنند و صبغه علّي و عمومي دارند ،شرايطي نظير فرهنگسازي ،همسويي اهداف سازمان با
اهداف كاركنان ،مشاركت ،تعامل با اهداف و ساير كاركنان ،احترام ،تحمل ابهام و رفع تعارض،
پيشرفت و نياز به تغيير.
 .5نتايج و پيامدها (الزامات موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني) :برخي از طبقهها نشاندهنده
نتايج و پيامدهايي هستند كه در اثر اتخاذ راهبردها بهوجود ميآيند .در پژوهش حاضر ،موفقيت
مديريت راهبردي منابع انساني ،نتيجه كنشها و مراودههاي ايجادشده (تحتتأثير طبقه محوري،
زمينه حاكم و شرايط مداخلهگر) است و عوامل متعددي را در برميگيرد كه عبارتاند از :ديدگاه
راهبردي و جامعنگر به سيستم مديريت انساني ،ديدگاه آيندهنگر و توسعهمدار ،بوميسازي
راهبردهاي منابع انساني بر پايه نظريههاي علمي ،اجراي واقعي راهبردهاي مکتوبشده منابع
انساني ،شفافيت اهداف و نيازهاي موجود در سازمان ،شفافيت راهبردهاي كالن صنعت،
خودروسازي و منابع انساني ،راهبردهاي چندجانبه ،فناوري و نوآوري در راهبرد ،كاهش موانع و
بهرهگيري از تجربههاي موفق.
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مرحله سوم :كدگذاري انتخابي :مرحله اصلي نظريهپردازي است كه بر اساس نتايج دو مرحله
قبلي كدگذاري ،به توليد نظريه ميپردازد؛ بهاينترتيب كه مقوله محوري را به شکلي نظاممند به
ديگر مقولهها ربط ميدهد ،روابط را اثبات كرده و طبقههايي را كه به بهبود و توسعه بيشتري
نياز دارند ،اصالح ميكند (داناييفرد و اسالمي .)1390 ،براي بسط و گسترش نظريه شناسايي
الزامات موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني ،مدلي كلي ارائه شده است كه شکل  ،2اين مدل
را نشان ميدهد.
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شکل  .2مدل مديريت راهبردي منابع انساني بر اساس عوامل موفقيت شناساييشده
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در ترسيم مدل مديريت راهبردي منابع انساني بر اساس شناسايي عوامل موفقيت  6قضيه
نظري براي پژوهش حاضر مطرح شد:
قضيه  :1سيستم كنترل ،انگيزش و مشاوره مناسب موجب توسعه و توانمندسازي كاركنان
ميشود.
قضيه  :2آموزش و بهرهوري نيروي انساني ،توسعه توانمنديهاي كاركنان ،توسعه پايدار سرمايه
انساني ،درك اهميت مديريت راهبردي منابع انساني توسط سيستم مديريت ،اعتماد و حمايت
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مديران ارشد از منابع انساني و استقالل واحد منابع انساني موجب هماهنگي و تعامالت
درونسازماني ميشود.
قضيه  :3پويايي سيستم در محيط متغير ازجمله :پويايي سيستم در تعامل با محيط ،ثبات در
فضاي سياسي-اقتصادي ،بازار رقابتي و شفافيت قوانين ،ترويج خصوصيسازي و كاهش حمايت
دولت به هماهنگي و تعامالت درونسازماني كمک ميكند.
قضيه  :4همسويي اهداف سازمان با اهداف كاركنان ،مشاركت ،تعامل با اهداف و ساير كاركنان،
احترام ،تحمل ابهام و رفع تعارض ،پيشرفت و نياز به تغيير بهعنوان شرايط مداخلهگر بر
هماهنگي و تعامالت اثر ميگذارند.
قضيه  :5راهبرد مشاركتي و تعامل كليه مديران و كاركنان در تدوين راهبرد ،همراستاي راهبرد و
اهداف سازمان ،ايجاد همراستايي افقي و همراستايي عمودي اهداف سازمان ،هماهنگي واحد
منابع انساني با ساير واحدهاي يک سازمان ،همراستايي سياستهاي جذب با راهبرد و اهداف
سازمان بر پايه تعهد ،تخصص ،ابعاد شخصيت و سن كاركنان ازجمله كنشها و تعامالت هدفدار
هستند كه باعث بروز مديريت راهبردي منابع انساني موفق ميشوند.
قضيه  :6مديريت راهبردي منابع انساني موفق نتيجه هماهنگي و تعامالت درونسازماني است.
ديدگاه راهبردي و جامعنگر به سيستم مديريت انساني ،ديدگاه آيندهنگر و توسعهمدار ،بوميسازي
راهبردهاي منابع انساني بر پايه نظريههاي علمي ،اجراي واقعي نظريههاي مکتوبشده منابع
انساني ،شفافيت اهداف و نيازهاي موجود در سازمان ،شفافيت راهبردهاي كالن صنعت،
خودروسازي و منابع انساني ،راهبردهاي چندجانبه ،فناوري و نوآوري در راهبرد ،همگي از
مديريت راهبردي منابع انساني موفق در سازمانها ناشي ميشود.
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بر اساس مدل ارائهشده ،سيستم كنترل و پايش تحقق اهداف و راهبرد نظام پاداش و انگيزش
كاركنان ،پشتوانه نظري و دانش مباني تدوين راهبرد ،مديريت راهبردي را بهمنزله گزينهاي
مناسب ،فراروي سازمان قرار ميدهد كه در صورت بهكارگيري صحيح توانايي ايجاد شرايط
يادشده را خواهد داشت؛ بدين منظور بايد به توسعه و توانمندسازي منابع انساني در مديريت
راهبردي منابع انساني توجه الزم مبذول شود؛ زيرا مديريت راهبردي منابع انساني توسط افراد
صورت ميگيرد و در صورت بيتوجهي به منابع انساني نميتوان به نتايج مطلوب دست يافت؛
بنابراين ميتوان با راهبرد مشاركتي و تعامل كليه مديران و كاركنان در تدوين راهبرد ،همراستاي
راهبرد و اهداف سازمان ،ايجاد همراستايي افقي و همراستايي عمودي اهداف سازمان ،هماهنگي
واحد منابع انساني با ساير واحدهاي يک سازمان ،همراستايي سياستهاي جذب با راهبرد و
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اهداف سازمان بر پايه تعهد ،تخصص ،توجه به ابعاد شخصيت و سن كاركنان ،قدم در راه
موفقيت مديريت راهبردي نهاد؛ اما نبايد از اين نکته غافل شد كه ايجاد فرهنگ مناسب كه در
آن همه افراد تمايل به مشاركت داشته باشند ،قدرت تحمل ابهام و رفع تعارض را داشته باشند،
براي تغيير مهيا و حامي تغيير باشند از الزامات ايجاد شرايط يادشده است .نکته مهم ديگري كه
بايد سازمان به آن توجه كند عوامل محيطي و نقش انکارناپذير تأثير اين عوامل بر موفقيت
مديريت راهبردي است؛ زيرا سازمان در انزوا رو به زوال ميرود و براي حركت و موفقيت بايد به
عوامل محيطي توجه كند .عامل ديگر توجه به سياستها و راهبرد تدوينشده توسط دولت است.
در ايران بهدليل وابستگي اين صنعت به بخش دولتي ،براي تدوين راهبردها و داشتن مديريت
راهبردي منابع انساني تبعيت از سياستهاي دولت الزم است و بهنوعي بدون درنظرگرفتن
عوامل محيطي رو به زوال خواهيم رفت .موضوع ديگر توجه به عامل اجراي راهبردهاي
تدوينشده منابع انساني است .بيشتر سازمانها تا مرحله تدوين راهبردهاي منابع انساني و
همراستايي راهبردهاي منابع انساني با ساير بخشها بسيار خوب عمل ميكنند؛ اما وارد مرحله
عمل نميشوند و نقش مديريت منابع انساني در موفقيت سازماني ناديده انگاشته ميشود؛
بنابراين بايد افرادي براي سِمتها و مشاغل مهمي چون مديريت راهبردي منابع انساني انتخاب
شوند كه درك درستي از اين رشته و نيازمنديهايش داشته باشند .از جمله ضعفهاي مديران در
اين صنعت ،تخصصينبودن آنها است كه از داليل شکست مديريت راهبردي منابع انساني در
اين صنعت بهشمار ميرود .نتايج پژوهش عطافر و نجفآبادي ( ،)1392نشان ميدهد كه
مهارتهاي تفکر راهبردي ،حاالت هيجاني مديران و وجود رقابت در محيط بر موفقيت مديريت
1
راهبردي تأثير دارند كه همراستا با نتايج پژوهش حاضر است .نتايج پژوهش كريشنان و سينگ
( )2004و عباسي ( ،)1388نقش كليدي خبرگان منابع انساني را در مديريت راهبردي منابع
انساني بيان ميكنند و تحقيق هوراين ،)2014( 2باهوگانا و همکاران )2009( 3و كالدول و
همکاران ،)2010( 4به نقش شايستگيهاي مديران منابع انساني در موفقيت مديريت راهبردي
اشاره كردهاند كه با نتايج اين پژوهش همخواني دارد .يافتهها نشان ميدهد كه ازجمله عوامل
كليدي موفقيت مديريت راهبردي منابع انساني حمايت مديريت ارشد و شايستگيهاي مديران
منابع انساني و حضور مديران متخصص و خبره است .با توجه به پژوهش پسران قادر (،)1386
براي اصالح نظام اداري بايد مدل اقتضايي مطلوب ارائه شود .براي موفقيت مديريت راهبردي
منابع انساني الزم است كه مدلهاي مورداستفاده و نظريهها بر اساس نياز شناسايي و بوميسازي
شود .نتايج پژوهش خورشيدي و همکاران ( ،)1389تأثير متقابل فرهنگ و راهبرد را نشان داد و
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براي داشتن مديريت راهبردي منابع انساني نيز بايد فرهنگ مناسب و حمايتگر ايجاد شود،
همچنان كه فرهنگ بهعنوان شرايط مداخلهگر در نظر گرفته شد .نتايج پژوهش درويش و
همکاران ( )1391و اعرابي و مقدم ( ،)1386تأثير متقابل راهبرد كسبوكار و راهبرد منابع انساني
را نشان داد .يافتههاي پژوهش حاضر نيز تأثير راهبرد كسبوكار را در تدوين راهبرد مديريت
راهبردي منابع انساني و موفقيت آن اثبات كرد.

پيشنهادها.پيشنهاد ميشود براي بهبود وضعيت مديريت راهبردي منابع انساني در سازمانها و
بهخصوص صنعت خودروي كشور ،مشاوران امين و متخصصي كه با پيشنهادهاي كاربردي خود
در جهت بهبود و موفقيت اين رشته به سازمان و مديران ياري رسانند ،بهكار گرفته شوند.
تدابيري براي افزايش تعامالت كاركنان و مديران و مشاركتدادن آنان در تدوين راهبردها براي
همراستاكردن اهداف سازماني و اهداف فردي ،در نظر گرفت .براي تدوين ،بهروزكردن و
جلوگيري از شکست راهبردهاي تدوينشده ،همواره بايد تغييرات محيطي ،سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي را بررسي و تحليل كرد .بهدليل حمايتنکردن دولت از بخش خصوصي ،شركتهاي
خودرويي وارداتي بيشتر به مباحث محيطي و تغييرات محيطي و شرايط سياسي توجه دارند .بر
اساس نتايج پژوهش ،انتصابها در بخش شركتهاي وارداتي بيشتر بر اساس شايستگي و
تخصصهاي مرتبط است كه ضرورت توجه به انتصاب كاركنان و مديران را با توجه به تخصص
و مهارتهاي مرتبط براي شركت توليدي داخلي روشن ميكند .از مشکالت اين حوزه نبود افراد
توانمند است .در بخش شركتهاي دولتي ضرورت توجه به شايستگيهاي مديران و مشاركت
كاركنان در تدوين راهبردها ضروري به نظر ميرسد .براي كسب نتايج بهتر در موضوع پژوهش
انجام پژوهشهايي چون بررسي عميقتر نقش هر يک از عوامل شناساييشده در موفقيت
مديريت راهبردي منابع انساني ،شناسايي الزامات و نيازمنديهاي موفقيت مديريت راهبردي
منابع انساني در ساير صنايع توليدي ،صنعتي و خدماتي غير از صنعت خودرو و بررسي و شناسايي
عوامل شکست مديريت راهبردي منابع انساني در سازمانهاي ايراني ،توصيه ميشود .اين
پژوهش محدوديتهايي نيز داشت كه تعميم نتايج را مشکل ميكند و مهمترين آنها استفاده از
مصاحبه به عنوان ابزار جمعآوري دادهها بود .در حالت كلي راهبرد و مفاهيم راهبردي ،مفاهيمي
انتزاعي و ذهني هستند و به آينده و چشمانداز سازمان برميگردند؛ به همين دليل در بسياري
ازمواقع ،جداكردن مرز بين واقعيت و خيال دشوار ميشود .در اين پژوهش نيز بايد اين نکته را
مدنظر قرار داد كه بهاحتمال زياد ،مديران در پاسخگويي به سؤالها نتوانسته باشند بهطور كامل
از پيشفرضهاي ذهني خود رهايي يابند؛ درنتيجه مواردي را بهعنوان واقعيت موجود بيان كرده
باشند كه تنها ادراك مثبتي از آن در ذهنشان وجود داشته باشد .ارزشها ،ادراكات ،ذهنيتها،

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

168

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 26تابستان 1395

تصورات ،عاليق ،آگاهيها و خصوصيات و دانش پژوهشگر و ساير ويژگيهاي شخصي او مانند
قدرت تعامل با ديگران و غيره در فرضيهسازي ،طراحي سؤالها ،تنظيم پرسشنامه ،ارتباط با
ديگران و تحليل اثر ميگذارد .اين پژوهش نيز از اين اثرات در امان نبوده و بهطور طبيعي
ويژگيها و دانستهها و عاليق پژوهشگر بر اين پژوهش اثر داشته است كه اين اثرات را بايد از
محدوديتهاي پژوهش برشمرد.
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