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 چکیده

ها به اهمیت نقش نیروی انسانی در تبدیل ها در گرو به کارگیری صحیح منابع انسانی است؛ سازمانامروزه رشد و توسعه سازمان

های ورودی به سازمان، نیروی انسانی است که به عنوان ه کرده و به این مهم رسیدند که در میان تمامی دادهها توجداده به ستاده

 پیشرفته جوامع دستاوردهای مشاهده ارزشمندترین منبع از منابع سازمان، نقش عمده و موثری در تبدیل داده به ستاده دارد. با

 اهداف به نیل جهت در دقیق و مدون برنامه یک توان داشتنمی را رفیع هایقله به رسیدن در اهمیت حائز نکات مهمترین از یکی

دانست؛ بر این اساس آنچه که پژوهش حاضر به دنبال آن است، نگرش استراتژیک به مدیریت منابع انسانی، کارکردهای آن در 

ای به تدوین بتدا با توجه به مطالعات کتابخانههای نفتی است. در همین راستا در اهای شرکت پاالیش و پخش فراوردهتمامی حوزه

ها فصل اول و ادبیات موضوعی آن پرداخته و در ادامه با توجه به روش تحقیق )از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده

که با استفاده از پیمایشی( به بررسی سواالت پژوهش با جامعه آماری مدیران شرکت مذکور پرداخته شد؛ بدین صورت -توصیفی

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موقعیت شرکت در محیط مشخص گردید و با توجه به اینکه جایگاه شرکت در بعد 

های آموزش، جذب و تامین، توسعه، پاداش، و روابطه کارکنان  و های محافظه کارانه بوده به همین منظور استراتژیاستراتژی

 . ردیدارزیابی عملکرد تدوین گ

 SWOTاستراتژی، مدیریت استراتژیک، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ماتریس کلیدواژه:
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 مقدمه 

امروز فرض اینکه آینده مشابه حال خواهد بود، فرضی غلط و نادرست است. عدم قطعیت در ذات و ماهیت آینده نهفته است و 

ریزی در همین راستا تحقق توسعه در کشورها، مستلزم برنامه ران است.ی مدیهاتیفعالی از دشوارترین کی آنبرخورد درست با 

وسیعی است تا تمامی منابع به خصوص منابع انسانی را به کار گرفته و با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آن حداکثر ارزش 

خصوصی، تولیدی خدماتی، انتفاعی و اعم از عمومی و  هاسازمانهمه  .(1831)آرمسترانگ،افزوده را در سطح ملی ایجاد نماید

یریت مد کنند.یمی استفاده اطورگستردهبهبازار  مقاومت در مقابل رقابت شدید منظوربهغیرانتفاعی از مدیریت استراتژیک 

و توانند با شناخت متقابل خود و محیط پیرامون خود راهبردهایی را تنظیم، اجرا یم هاسازماناستراتژیک، فرایندی است که 

از طرفی رشد پویای صنعت عظیم نفت در میهن اسالمی ایران، دانش ها، مهارت ها، (Asemipoor,1993). کنندنظارت 

شماری را در زمینه مدیریت منابع انسانی به ارمغان آورده است که استفاده صحیح و به موقع از آنها تجربیات و نوآوری های بی

المللی و نیز ارتقای جایگاه ای و بینهمچنین رقابت در عرصه جهانی با رقبای منطقهموجب حرکت و تعالی صنعت نفت خواهد شد. 

ها با مشکالت متعددی درگیر هستند. اهداف شرکتامروزه های انسانی است. صنعت نفت در کشور، نیازمند توجه جدی به سرمایه

انند. لذا برای رسیدن به اهداف عالیه خویش لزوم بازنگری، رسها را به مقصد نمیهای حاکم آنتدوین نشده و یا راهبرد یخوبیا به

هایی است که سازی استراتژیهای اخیر مهم ترین دغدغه اکثر سازمان ها، طراحی، تدوین و پیادهدر سال تغییر و تحول روزآمد

 تحوالت این با همگامی لزوم و محیطی تحوالت امروزه موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید.

 هاسازمان بقای برای شرطی عنوانبهاستراتژیک  مدیریت ازجمله مدیریت، نوین سمت شیوه های به حرکت که است شده موجب

ی خاص، بیم ها و هاروشاست که با استفاده از  جهتازآنضرورت توجه به مدیریت استراتژیک  (De wit,2010).شود مطرح

کند و همچنین با شناسایی یمرا به فرصت ها تبدیل  هاآنی را باز شناسایی کرده و با به کار بستن تمدیدات الزم تهدیدهای احتمال

 (.1831داوری،بخشد )نقاط قوت درون سازمان، نقاط ضعف درون سازمان را بهبود می 

 توسعه موجب صنعت این پیشرفت و شدبا می کشور صنعت اقتصاد پیشرفت در موثر ارکان از یکی نفت صنعت که این به توجه با

 و صنعت کارآیی سطح بردن باال برای کارآمد سیستم یک وجود به نسبت تردید کمترین بنابراین شد، خواهد دیگر های بخش در

 در ویژه به انسانی، منابع. نیست متصور مدیران برای انسانی منابع و استراتژیک مرجع نقاط ارزیابی برای مدلی ارائه همچنین

 رویکردی نیازمند آنها مدیریت که روندمی شمار به امروز هایسازمان استراتژیک هایطرح محرکة موتور عنوان به تخصصی، مشاغل

 را سازمان انسانی منابع مدیریت فرآیند هایبرنامه و هاسیاست از اثربخش، و کارآ منسجم، ایمجموعه بتواند تا باشدمی استراتژیک

ا با توجه به شناخت چند ساله محقق از این شرکت و همچنین همکاری تمام وقت نگارنده با آن در این مدت لذ.نماید پشتیبانی

برآن شدیم تا با توجه به اهمیت منابع انسانی، پژوهش حاضر را که برای ارائه چارچوبی هدف گذاری شده است که از طریق آن 

باشد، تدوین ها میروزه یکی از اصلی ترین منابع ایجاد مزیت رقابتی سازمانهای منابع انسانی این شرکت را که امبتوان استراتژی

 می کنند.
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  ادبیات موضوعی

های منابع انسانی سازمان برای اطمینان از این که ریزی نیروی انسانی عبارت است از فرایند بازبینی سیستماتیک نیازمندیبرنامه

ریزی نیروی انسانی ص در زمان معین در دسترس هستند. در یک تعریف دیگر، برنامهتعداد مورد نیاز کارکنان با مهارت های مشخ

های نیروی کار مورد نیاز برای برآوردن اهداف راهبردی سازمان و عبارتست از یک فرایند سیستماتیک برای شناسایی قابلیت

مند است که چارچوبی را به انسانی فرایندی روشریزی منابع ها. برنامههمچنین تدوین راهبردهایی جهت برآوردن این نیازمندی

دهد تا بتوانند براساس آن، بر مبنای رسالت، اهداف راهبردی و منابع مالی سازمان در مورد منابع انسانی مدیران ارائه می

ن را مورد نظر قرار دهد. ریزی در زمینه منابع انسانی باید رسالت، چشم انداز، اهداف و راهبردهای سازماگیری نمایند. برنامهتصمیم

اهداف سازمانی در کانون توجه راهبرد منابع انسانی قرار دارد، به طوری که در هر برنامه منابع انسانی، هدف اساسی باید تحقق 

 (.Wagner et al,2000 )اهداف سازمانی باشد 

ای از اقدامات و تخصیص پذیرش مجموعه ها و اهداف بلندمدت برای شرکت واستراتژی عبارت است از تعیین آرماناستراتژی: 

 (.chandler,1993ها)منابع الزم برای تحقق آن

 هتای روش و هتا سیاستت  ساختن مرتبط منظور به انسانی منابع استراتژی اجرای و تدوین انسانی: فرآیند منابع استراتژیک مدیریت

 هتای سیستم (.1831 مشولم، و بامبرگر از نقل به ؛1991 تن،گرا و تراس) سازمان هایهدف و استراتژیک هایهدف با انسانی منابع

ایتن   (.1831 همتان،  ؛1991 رایت، و یاندت اسنل،) یابندمی دست رقابتی پایدار هایمزیت به افراد توانایی از استفاده با که سازمانی

ستب و کتاری هستتیم کته بته طتور       موضوع امروزه به طور وسیعی مورد پذیرش قرار گرفته است که ما در حال زندگی در محیط ک

ها هتم توتوری   فزاینده دارای پیچیدگی و تالطم بوده و پیوسته در حال تغییر است. به منظور مواجهه مثبت با این تغییرات و چالش

را ای ها باید نقش حیاتیباشند، توصیه می کنند که سازمانپردازان و هم افرادی که در عمل مشغول کسب و کار در این محیط می

 (.Salamon & Butler,1990که یادگیری و توسعه در حیات آنها دارد، دریابند )

 

 اندازچشم رسالت، آن در که است انسانی منابع سیستم برای دستورالعملی انسانی، منابع استراتژی انسانی: های منابعاستراتژی

 به توجه همة باید اوالً تعریف این با (.1831 همان، ؛1991 آلریچ،) شوندمی مشخص انسانی منابع ایوظیفه واحد هایاولویت و

 ادعای و شودمی تدوین که انسانی منابع استراتژی بین باید ثانیاً شود، معطوف انسانی منابع وظیفة به نه و انسانی منابع سیستم

 شود،می عمل بدان وجاری گذشته هایرویه براساس و مدون دستورالعمل بدون که انسانی منابع استراتژی و دارد، را آینده ترسیم

  .شد قائل فرق

های درونی سازمان است. پایه و ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی SWOTتحلیل : SWOTتجزیه و تحلیل 

که آن  SWOTطور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. حروف اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین

به معنای ضعف،  Weaknessبه معنای قوت،  Strengthنویسند، ابتدای کلمات هم می TOWSهای دیگر مثل را به شکل
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Opportunity  به معنای فرصت وThreat شود و فرصت و به معنای تهدید است. ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می

 . (1839)دیوید، تهدید معموالً محیطی است

 

 SWOT ماتریس تجزیه و تحلیل :1جدول 

هافهرست قوت عوامل استراتژیک  ( S ) هافهرست ضعف  ( W ) 

هافهرست فرصت  (O) هایاستراتژی  SO هایاستراتژی  WO 

هافهرست تهدید  ( T ) هایاستراتژی  ST هایاستراتژی  TW 

 

های خارجی حداکثر بهره تفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتتوان با اسمی SO هایدر اجرای استراتژی :تهاجمی هایاستراتژی

برداری را نمود. هر سازمانی عالقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از نقاط قوت داخلی 

 .ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنمایداز فرصت

ها نهفته است در جهت جبران این است که از مزیتهایی که در فرصت WO هایهدف از استراتژی : محافظه کارانه هایاستراتژی

 .نقاط ضعف استفاده شود

کم کردن نقاط قوت و ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از  WT هایهدف در اجرای استراتژی : تدافعی هایاستراتژی

گرفت و باید سعی کنیم ناسب بوده و در وضع مخاطره آمیز قرار خواهیممحیط خارجی است. در چنین موقعیتی وضعیت نام

 .باانحالل، واگذاری، کاهش عملیات، ادغام و سایر روشها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم

نفی گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تاثیر مدر این نوع استراتژی تالش می : رقابتی هایاستراتژی

 .تهدیدات خارجی، ساز و کارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از بین برد

 

  پیشینه

پرداختند. در  شرکت صنعت چوب شمال درریزی استراتژیک با استفاده از مدل دیوید دوین برنامه(، به ت1891) پالشی و سلمانی

ل داخلی )نقاط ضعف و قوت( و عوامل خارجی )تهدید ها و فرصت ها( ریزی استراتژیک اعم از عوامبا استفاده از فنون برنامهاین 
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های مناسب اهداف بلند مدت شرکت مذکور را مورد رصد و تحلیلی و ارزیابی قرار داده و برای دستیابی به این اهداف، استراتژی

دو حوزه و بهره گیری از مدل  پیشنهاد دهند در پژوهش پیش که روشت حقیق آن توصیفی از نوع مطالعه موردی است ابتدا در

استراتژیک دیوید به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات و بیانیه ماموریت شرکت صنعت چوب شمال تدوین پرداخته شده است 

در مرحله ورودی، ماتریس ارزیای (، IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (،EFE) عوامل خارجی سپس با توجه به ماتریس ارزیابی

به اطالعات به دست آمده از  SWOT و ماتریس IE گیری با استفادهاستخراج شده است در مرحله تصمیم(، IE) داخلی عوامل

 (QSPM) ریزی استراتژی کمیهای مختلف استراتژی شناسایی و با استفاده از ماتریس برنامهجامعه آماری ماتریس، گزینه

 د. انبندی شدهاولویت

در مدل ها و دانش پرداختند.  بعد بر تاکید با انسانی منابع های استراتژی تدوین چارچوب (، به ارائه1891) پزشکانو  اخوان

توجه به بعد دانش کارکنان در تدوین استراتژی های منابع انسانی به صورت یک خال کلیدی قابل  رویکردهای پیشین، عدم

توان تفاوت اساسی چارچوب توسعه یافته در این پژوهش با مطالعات قبل در توجه به بعد دانش به عنوان مشاهده می باشد که می

انش محور موجود در تصمیمات استراتژیک منابع انسانی دانست که یکی از تعیین کننده ترین ابعاد به خصوص برای سازمان های د

در حقیقت نوآوری و نتیجه اصلی این پژوهش نیز همین چارچوب تدوین استراتژی های منابع انسانی با تاکید بر بعد دانش می 

د، مورد استفاده قرار باشد که می تواند در کسب و کارهای نوین عصر حاضر که در حال حرکت به سوی دانش محوری می باشن

گیرد. برای اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی از روش نظر خبرگان که یکی از روش های تحقیق در مطالعات کیفی می باشد، 

 .استفاده شده است

ی ی معنوهاسازمانی از کبه بررسی مطالعه موردی ی یانسان( در پژوهشی با عنوان تدوین استراتژی منابع 1833) یموسوابطحی و 

فرایند ورودی منابع انسانی وضعیت مناسبی است و همچنین در فرایند کاربرد و  ازنظرکشور پرداختند که نتایج نشان داد که 

 ، راهبرددر فرایند ورودی منابع انسانی گرددیم شنهادیپ وضعیت مناسبی ندارد. سازمان انسانی، منابعی و در فرایند خروجی دارنگه

 قرار دهند دیتأکتدافعی را مورد  راهبرد و خروجی،ی دارنگهتهاجمی و در 

 شیوه های استراتژیک منابع انسانی در مدیریت دانش و عملکرد شرکت ایاثر واسطه (، به بررسی 1112) 1آرگون و همکاران

شیوه های بر عملکرد شرکت از طریق برخی از  یمثبتاثر های مدیریت دانش که استراتژی کردندیافته های تایید پرداختند. 

نیروی انسانی انتخابی، آموزش فشرده، مشارکت فعال، ارزیابی عملکرد جامع، و جبران خسارت ، به عنوان مثال: عملکرد کار باال

های شیوههماهنگی مدیریت منابع انسانی در این رابطه و نیاز به ای نقش واسطهشدن برجسته  دارند. همچنین مبتنی بر عملکرد 

  باشد.میهای سازمانی ستراتژیمنابع انسانی با ا

                                                           
1 . Aragón  et al 
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(، به بررسی مدیریت منابع انسانی و مسائل آن پرداختند. مسائلی مانند ساختار سازمانی، فرهنگ، 1111)1هارن و همکاران

ای هاستراتژی منابع انسانی، شایستگی های منابع انسانی، و برونسپاری منابع انسانی را از جمله مسائل موارد پیشرو در استراتژی

 دانند.منابع انسانی می

(، به بررسی مدیرت منابع انسانی پرداخت. ایشان فقدان گرایش بلندمدت، فقدان منطق و استدالل استراتژیک، 1111) 8دورای 

حمایت ناکافی مدیران عالی، مقاومت اتحادیه های کارگری، ترس از شکست، انعطاف پذیری وظایف منابع انسانی، و فقدان تکنیک 

 داند.های منابع انسانی میدازه گیری را مهمترین موانع در برابر استراتژیهای ان

(، به بررسی استراتژی مدیریت منابع انسانی، موانع و مزایای آن پرداخت. که مواردی نظیر منفعل بودن 1119) 1آبنگ اخسان

عدم اعتقاد مدیران صفی به منافع انسانی، مدیریت منابع انسانی، عدم حمایت مدیران عالی، دانش کم متخصصان منابع انسانی، 

های افقی و عمودی در کارکردهای منابع انسانی، مقاومت ناتوانی منابع انسانی در ایفای نقش شریک استراتژیک، نبود هماهنگی

 .داندمدیران صفی، و ناهماهنگی مدیران صفی در مدیریت افراد را مهمترین موانع می

 

 روش تحقیق

 این که آنجایی است. از پیمایشی -توصیفی از روش ای آمیخته تحقیق روش حاضر تحقیق و است حاضر کاربردی تحقیق روش     

 کرد، یک استفاده علمی توان به طورمی آن نتایج از و است گرفته صورت پویا و واقعی، عینی، زنده موضوع یک درباره تحقیق

ه آماری پژوهش مدیران شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی به تعداد باشد.الزم به ذکر است که جامعمی نیز کاربردی تحقیق

نفر می باشند که به دلیل محدود بودن و تعداد کم آنها از همه جامعه به عنوان نمونه مورد نظر استفاده گردید.همچنین به  13

که با توجه به ضریب آلفای منظور جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید 

مورد استفاده  رسشنامه هایبوده و همچنین با توجه به نظر خبرگان، پ رابزار سنجش از پایایی باالیی برخوردا (1.1)باالتر از کرونباخ

 .در ادامه به بررسی مراحل انجام پژوهش می پردازیم.از روایی باالیی برخوردار می باشند

 مراحل اجرایی پژوهش:

 تدوین استراتژی های منابع انسانیهدف -1

 بررسی عوامل داخلی و خارجی و استخراج این عوامل)با استفاده از فن دلفی(-1

 استخراج ضریب اهمیت عوامل)داخلی و خارجی(-8

                                                           
2 . Haroon et al 
3 . Durai 
4 . Abang Ekhsan 
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 )داخلی و خارجی( استخراج درجه اهمیت عوامل-1

 )تعیین جایگاه شرکت(در محیط SWOTضرب درجه اهمیت در ضریب اهمیت و بدست آوردن نمره ماتریس -2

 خرده سیستم، تامین، توسعه، آموزش؛پاداش، ارزیابی عملکرد و روابط کارکنان 1تدوین استراتژی های در -1

 اولویت بندی و امکان سنجی هر کدام از استراتژی های استخراج شده-1

 گیرد. همچنین با توجه به روش تحقیق و مراحل اجرایی پژوهش اهداف ذیل مورد بررسی قرار می

باشد. همچنین اهداف های نفتی میهای منابع انسانی در شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههدف اصلی تحقیق تدوین استراتژی

 گردد:فرعی به صورت زیر تبیین می

 های نفتی.های تأمین نیروی انسانی در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهیافتن استراتژی .1

 های نفتی.ی عملکرد و پاداش در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای ارزیابیافتن استراتژی .1

 های نفتی.های رابطه با کارکنان در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهیافتن استراتژی .8

 های نفتی.های توسعه منابع انسانی در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهیافتن استراتژی .1

 های نفتی.در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده یانسان منابع های آموزشیافتن استراتژی .2

 های نفتی.در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده انسانی منابع های نظام پاداشیافتن استراتژی .1

 تجزیه و تحلیل اطالعات

 آمار توصیفی:

 می باشد. با توجه به داده های بدست آمده وضعیت متغییر سطح تحصیالت و میزان سابقه کاری مدیران بدین صورت

 

 

 میزان سطح تحصیالت مدیران شرکت :2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت

 1 1 دیپلم
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 میزان سطح سابقه کاری مدیران :3 جدول

 درصد فراوانی فراوانی سابقه کاری

 1 1 سال 2زیر

11-2 1 1 

12-11 1 1٫11 

11-12 1 1٫11 

12-11 1 1٫83 

 1٫11 3 سال12باالتر از 

 1٫111 13 کل

 

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی)

 حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی، عوامل تا می دهد اجازه استراتژیست ها به که است یابزار ماتریس این

 کاربرد عمومی و یخصوص دولتی یهاسازمان برای و دهند قرار ارزیابی مورد موردنظر زمانی مقطع در را بازار وضعیت ی،تکنولوژیک

 .(1819دارد)دیوید،

 

 

 : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی4جدول 

 1 1 فوق دیپلم

 1٫89 1 کارشناسی

 1٫21 9 کارشناسی ارشد

 1٫11 1 دکتری

 1٫111 13 کل

 نمره اهمیت ضریب عوامل خارجی

 فرصت ها
   

 1.111 8.821 1.119 وزیر دیدگاه های شایسته و راهبردی منبعث از شناخت و تجربه-1
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 (IFEیس ارزیابی عوامل داخلی)ماتر

 یک برای تهیه را سازمانی واحدهای ضعف و قوت نقاط. درواقع باشدیم ین ماتریس ابزاری جهت بررسی عوامل داخلی سازمانا

 .(1819)دیوید، شودیمکارکنان استفاده  و مدیران یهاقضاوت و نظرات از، عمدتاً داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

 

 

 

 

 یس ارزیابی عوامل داخلیماتر: 5جدول 

 نمره اهمیت ضریب عوامل  داخلی

 1.191 8.111 1.13 وجود نیروی متخصص و تحصیلکرده و امکان بکارگیری آنها در شرکت -1

 1.839 8.913 1.199 نرخ باالی بیکاری در جامعه و تمایل به استخدام در سازمان های دولتی و خصوصی-8

 1.811 8.321 1.131 مرتبط با صنعت دسترسی به اطالعات تجربیات داخلی/ بین المللی در حوزه های-1

 1.111 8.211 1.121 ساله کشور بر توانمندسازی نیروی انسانی 11تاکید برنامه چشم انداز -2

 1.811 8.321 1.131 ارتقاء سطح و کیفیت نظام جبران خدمات-1

 1.132 8.321 1.111 وجود صندوق های بازنشستگی، رفاه و پس انداز مستقل در صنعت-1

 1.821 8.913 1.19 مکان تعامل با دانشگاه و مراکز آموزشی معتبرا-3

 1.181 8.321 1.111 هم افزایی در شرکت های زیر مجموعه  از نظر اطالعات و منابع انسانی قابلیت اصل-9

    تهدیدها

 ارتباط ضعیف نظام پرداخت با مدیریت عملکرد-1
1.111 1.111 1.118 

)درخصوص استخدام و جذب نیروی انسانی، وجود سهمیه و  های کارگریار و اتحادیهقوانین مربوط به نیروی ک-1

 های ادواری و ....(های سازمانی، اعتبار ضعیف آزمونمحدود کردن پست
1.128 1.111 1.131 

التحصیالن و التحصیالن )عدم تعادل سطح کیفی مدارک علمی فارغپایین بودن سطح کیفی مدارک علمی فارغ-8

 یر آن در جذب نیروی انسانی ماهرتاث
1.18 1.111 1.121 

 1.189 1.211 1.112 افراد(  افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی و تاثیر بر حوزه هزینه کرد منابع انسانی )کاهش قدرت خرید-1

 1.111 1.211 1.11 امکان جذب نیروهای متخصص  توسط شرکت های دیگر در استان-2

 8.813  1 جمع
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    قوت ها

 1.111 8.821 1.188 وجود کارکنان باتجربه و تحصیلکرده -1

و حمایت مدیریت از   متخصص و ماهر در ترکیب نیروی انسانی شرکتمثبت نسبت به جذب نیروی  نگرش-1

 نیروی انسانی
1.111 8.211 1.121 

 1.121 8.211 1.118 زیاد در کارکنان مهارت و انگیزش-8

 1.118 8.111 1.111 وجود سیستم ها و نرم افزارهای کاربردی در شرکت-1

 1.111 8.211 1.111 و استقبال از تغییرات اثربخش در شرکت  توجه کارکنان به یادگیری سازمانی-2

 1.113 8.211 1.188 خالقیت و حداکثر سازی بهره وری منابع انسانی-1

 1.121 8.821 1.111 شخصیت سازمانی باالی کارکنان-1

ارتقا نظام جذب، حفظ و نگهداری نیروی کار با نگاه خاص به نیروهای متخصص و متعهد مورد نیاز در -3

 مناطق عملیاتی و نقش های استراتژیک
1.181 8.211 1.191 

 ایجاد مکانیزم های شناسایی نیروهای شایسته و مناسب-9

 

1.181 18.11  1.111 

    هاضعف

 1.131 1.211 1.121 ضعف در نظام مدیریت استعداد و جذب نیروی توانمند در شرکت-1

 1.118 1.111 1.121 عملکرد گرا نبودن نظام ارزیابی عملکرد-1

 1.118 1.113 1.121 های منابع انسانی در شرکتعدم آگاهی کارکنان از اهداف و استراتژی -8

 1.131 1.821 1.111 لکرد گرا نبود زیر سیستم آموزشناکارآمدی و عم -1

 1.122 1.111 1.112 عدم توجه کافی به مقوله روانشناسی صنعتی در شناسایی و مدیریت استعدادهای نیروهای بدو استخدام-2

عدم رعایت عدالت استخدامی ناشی از شیوه های جذب چندگانه کم رقابتی و غیررقابتی و کم شدن فرصت -1

 شغل برای جذب افراد شایستههای 
1.111 1.113 1.191 

استفاده نامناسب از ظرفیت های مقررات جذب نیروهای متخصص و حرفه ای و به طبع آن طوالنی بودن -1

 فرایند جذب
1.111 1.821 1.131 

 1.119 1.821 1.121 کم بودن روایی عوامل سنجش نیروهای بدو استخدام-3
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 1.111 1.111 1.118 زد ضعف در نظام حقوق و دستم-9

 1.112 1.821 1.122 توجه اندک در خصوص برگزاری نشست های ادواری مدیران با کارکنان-11

عدم وجود نظام تشویق و تنبیه منطقی و چالشی نبودن پرداخت ها به افراد کلیدی )نظام مند نبودن -11

 سیستم پاداش بر مبنای عملکرد(
1.118 1.111 1.121 

 1.119 1.821 1.121 اطات درون سازمانی)عدم برگزاری نشست ها بین کاکنان و مدیران(ضعف ارتب-11

112٫1  1 جمع  

 
 

 SWOTماتریس : 6جدول 

           

ماتریس ارزیابی            

عوامل داخلی    (IFE)    

 

 

   ماتریس ارزیابی      

 (EFE)عوامل خارجی  

 

  S   -نقاط  قوت

و نگرش مثبت به  کردهلیتحصو .وجود نیروی باتجربه 1

 جذب نیرو در شرکت

 .مهارت و انگیزش باالی کارکنان1

 .شفاف سازی مقرارات و ضوابط جذب8

 

ت نقاط ضعف  W 

 آموزش ستمیرسیز.ضعف 1

 .ضعف در نظام مدیریت استعداد1

 .عدم توجه به مقوله روانشناختی  صنعتی8

 .مقررات نا مناسب جذب1
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 - Oهافرصت

اطالعات تجربیات داخلی/  دسترسی به .1

 بین المللی در حوزه های مرتبط با صنعت

دیدگاه های شایسته و راهبردی منبعث  .1

 از شناخت و تجربه وزیر

 . امکان تعامل با دانشگاه و مراکز آموزشی8

 SOراهبردهای 

ایجاد تمهیدات الزم جهت توانمند سازی نیروهای -1

 داخلی به منظور انتقال دانش و تجربه

تشکیل پایگاه داده قوی از اسانید مجرب و ایجاد -1

 رابطه مستمر و پایدار

طراحی و استقرار نظام اطالعاتی مدیرت  به ویژه -8

 با منابع انسانی در موضوعات مرتبط

  

 WOراهبردهای 

ارزیتابی عملکترد    سازی نظام.طراحی الگوی یکپارچه1

هتای آمتوزش و توستعه، مستیر شتغلی      افراد بتا نظتام  

 کنان، جبران خدمات و انگیزش، ترفیع و انتصابات  کار

تدوین برنامه های جامع آموزشی بدو خدمت  -1

 (اجرا و ارزشیابی ریزی،برنامه سنجی، )نیاز کارکنان

 

 Tتهدیدات ـ 

ارتباط ضعیف نظام پرداخت با مدیریت  .1

 عملکرد

 .سطح پایین کیفیت مدارک دانشگاهی1

صادی وتاثیر اقت و رکود.افزایش نرخ تورم 1

 بر هزینه کرد منابع انسانی

 STراهبردهای 

 ارتقاء کمی و کیفی مدارک علمی کارکنان-1

مند کردن سیستم پرداخت براساس مقتضیات  نظام-1

 و شرایط اقتصادی جامعه و 

اجرای دقیق قوانین ومقررات موجود در خصوص -8

 جذب و استخدام نیروی انسانی کیفی

 

 WTراهبردهای 

ی دوره های آموزشی تخصصی در حوزه برگزار-1

مدیریت منابع انسانی برای روسا و کارکنان واحد 

 اداری

استفاده از روشهای علمی و پیشرفته برای تهیه -1

ابزار های سنجش مناسب )آزمون های استاندارد 

 استخدامی( و بهره گیری از مصاحبه گران حرفه ای

 

 

      

      
راهبرد محافظه  راهبرد تهاجمی

 کارانه

4 

5.3 

O 
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 : تعیین جایگاه شرکت1شکل 

 

 

 

 اولویت بندی استراتژی ها

با در نظر گرفتن نظر خبرگان و همچنین استفاده از پرسشنامه اوزان هر کدام از استراتژی ها به منظور اولویت بندی آنها به شرح 

 آورده شده است.جدول ذیل 

 هااوزان استراتژی: 7جدول 

 استراتژی

 استراتژی

 آموزش

 استراتژی

 روابط کارکنان

استراتژی 

ردارزیابی عملک  

 استراتژی

 پاداش

استراتژی 

توسعه منابع 

 انسانی

 استراتژی

 جذب

 1.12 1.13 1.11 1.11 1.18 1.18 اوزان

 

 

 

 بندی استراتژی ها:اولویت8 جدول

 استراتژی اولویت

 استراتژی آموزش 1

 استراتژی ارزیابی عملکرد 1

 راهبرد تدافعی راهبرد رقابتی

1 1.3 2 2.3 5 5.3 4 

5 

2 

1.3 

1 

W S 

T 
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 استراتژی توسعه نیروی انسانی 8

 استراتژی جذب و تامین نیروی انسانی 1

های روابط کارکناناستراتژی 2  

های پاداشاستراتژی 1  

 

 نتیجه گیری و بحث

است؛ بنابراین از  813/8و همچنین نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 112/1باتوجه به اینکه نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

یعنی راهبرد محافظه کارنه به عنوان راهبرد اصلی شرکت   WOنمره عوامل داخلی و خارجی، خانه  عنوانبهی این دو عدد تالق

های نفتی استخراج گردید. بنابراین پس از بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در ملی پاالیش و پخش فراورده

ی هایبررسفراد خبره در زمینه تحلیل عوامل داخلی و خارجی منابع انسانی سازمان، با ی منابع انسانی و نظرات اافهیوظی هاحوزه

منابع انسانی در ماتریس  هایاستراتژیدر این حوزه،  شدهییشناسای هااستیسو همچنین در نظر گرفتن سمت و سوی  شدهانجام

SWOT شنهادیپهای نفتی ای شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردهتدوین گردید. بنابراین تعدادی راهبرد در حوزه منابع انسانی بر 

ی هاقوت، و هافرصتقرار دارند، استراتژی تهاجمی هستند که از تالقی تعدادی از  SOی که در خانه هایاستراتژیاست.  شده

و  دهایتهدی از دادتعهای رقابتی وجود دارند که از تالقی استراتژی STاند و به همین ترتیب در خانه شرکت احصاء گردیده

هستند که تالقی  کارانهمحافظه هایاستراتژیقرار دارند،  WOی که در خانه هایاستراتژی، اندشدهی ریگجهینتی سازمان هاقوت

که از تالقی  اندگرفته قراراستراتژی تدافعی  WTو درنهایت در خانه  اندآمده دستبهی سازمان هاضعفو  هافرصتتعدادی از 

 شده واقعمنابع انسانی محافظه کارنه  نظر ازبه اینکه موقعیت شرکت  با توجه .انشده حاصلی سازمان هاضعفتهدیدات و برخی 

 استراتژِ های بدین صورت می باشد.  است.

 های آموزش و توسعه، مسیر شغلی کارکنان، جبران ارزیابی عملکرد افراد با نظام سازی نظامطراحی الگوی یکپارچه

 ات و انگیزش، ترفیع و انتصابات خدم

 اصالح و بازنگری نظام ارزیابی عملکرد کارکنان 

 های آموزشی، توسعه و ارتقاء کارکنانبهره گیری از نتایج نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در تدوین دوره 

 طراحی نظام جذب و استخدام منطقی و علمی 

 رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی ارتباط و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی معتبر جهت 

 ( طراحی و استقرار سیستم آموزش الکترونیکیe-learning حین خدمت کارکنان و مدیران سازمان با تاکید بر تعیین )

 های آموزش الکترونیکی وجود داردها از طریق روشهای آموزشی که امکان ارائه آناولویت
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 ها و مشاغل کارکنان و سوابق ها، تیمر سیستم مکانیزه اطالعات نیاز سنجی آموزشی واحدها، قسمتتقویت و استقرا

 ها در قالب سیستم اطالعات و ارائه تقویم آموزشیآموزشی آن

 های کارکنان با توجه به نگرش مثبت مدیریت در جهت رسیدن به جایگاه مناسب شرکتتوسعه و بهبود آموزش 

 11های آموزشی بدو خدمت و وظایف و اهداف شغلی شرکت در راستای تحقق اهداف چشم انداز ورهایجاد تناسب بین د 

 ساله 

 نظام مند کردن سیستم ارزشیابی کارکنان جهت اثربخش تر کردن دوره های آموزش 

 ریزی، اجرا و ارزشیابی( در آموزش توجیهی بدو خدمتاجرای فرایندهای علمی آموزشی )تشخیص نیاز، برنامه 

  افزایش و بهبود آموزش های تخصصی بدو خدمت 

  برقراری ارتباط بین  تیم سازی قوی در هیوت مدیره و کارکنان؛ بین کارکنان و هیوت مدیره و مدیران؛ پل ارتباطیایجاد

 اعضای هیوت مدیره؛

 فراهم آوردن مبنایی برای پیشرفت کارکنان و سازوکارهایی جهت توجه بیشتر به کارایی و اثربخشی 

 های اثربخش های آموزشی )نظیر رفتار سازمانی( با هدف افزایش آگاهی مدیران و کارکنان از شیوهطراحی و اجرای دوره

 برقراری ارتباطات فردی و سازمانی

 با تاکید بر افزایش اثربخشی و بازخور ارتباطاتارتباط در سازمان  برقراری هایو کانال هامکانیزمهبود ب 

 ات و تعامالت رسمی سازمان فعلی شامل ارتباطات عمودی )باال به پایین و پایین به باال(، ارتباطات ترسیم شبکه ارتباط

 افقی و مورب

 های آنهاای و روانشناسی به کارکنان و خانوادهگیری از متخصصان جهت ارائه خدمات مشاورهبهره 

 آزمونهای  بر آزمون های دانش درعالیق و ... عالوه سازی آزمون های شغلی و روانشناختی در حیطه توانایی، مهارت، پیاده

 استخدامی شرکت ملی نفت ایران

 ریزی نیروی انسانی، تجزیه و تحلیل مشاغل، طراحی مشاغل و...(تقویت و استقرار سیستم مکانیزه استخدام )شامل برنامه 

  نظامند کردن سیستم پاداش بر مبنای عملکرد 

 در شرکت به منظور توانمندسازی کارکنانشین پروری و توسعه شایستگی ستقرار سیستم استعدادیابی، جانا 

 جهت  های واحد مدیریت منابع انسانیها و آیین نامهارائه راهکارهایی جهت آگاهی کارکنان شرکت از اهداف، برنامه

 توانمند سازی کارکنان و مدیران شرکت

 توجه به بازنشستگی کارکنان در چند سال آینده ایجاد تمهیدات الزم در جهت جذب نیروی توانمند و کارا با 

 پیشنهادهای پژوهشی

های تولیدی دیگر مورد برای تدوین راهبردهای کالن شرکت و همچنین شرکت را تحقیق این در شدهارائه  اجرایی چارچوب -1

 گردد. مقایسه حاضر مطالعه آمده ازدستبه نتایج با را آن نتایج و گیرد قرار بررسی

 های فازی در استخراج اوزان نسبی عوامل و مقایسه آن ها با نتایج این پژوهشفاده از مجموعهاست-1
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های کالن سازمانی هم راستا و هم های منابع انسانی با استراتژیگردد جهت کاربردی تر کردن پژوهش، استراتژیپیشنهاد می-8

 سو گردد.

 های نفتی بکارگرفته شود.های زیر صنعت نفت و فراورده تکینیک مورد استفاده در این پژوهش در دیگر شرکت-1
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