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چکیده
منابع انسانی ،مهمترین منبع راهبردی سازمانها به شمار میآیند و برنامهریزی راهبردی در
جهت جذب و نگهداری كاركنانی توانمند و متخصص از اولویت خاصی در سازمانها برخوردار
است .دراینراستا هدف اصلی پژوهش حاضر ،بهرهگیری از ابزارهای مدیریت راهبردی برای
برنامهریزی منابع انسانی است .جامعۀ آماری شامل مدیران و كاركنان سازمان بیمه تأمین اجتماعی
بوده و حجم نمونه به روش كوكران  22نفر تعیین شد .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه
محققساخته شامل  42گویه براساس طیف لیکرت پنجگزینهای استفاده شده است .ابزارهای
مدیریت راهبردی مورداستفاده شامل ماتریس عوامل داخلی و خارجی ،تحلیل  SWOTو ماتریس
برنامهریزی كمی راهبردی  QSPMمیباشند .یافتهها نشان داد در ماتریس عوامل داخلی ضعف
( )2/92و در ماتریس عوامل خارجی فرصت ( )2/16در مدیریت منابع انسانی سازمان وجود دارد.
با استفاده از تحلیل سوات ،ده راهبرد برنامهریزی منابع انسانی مشخص و با ماتریس برنامهریزی
راهبردی كمی رتبهبندی شدند .راهبردهای تهاجمی گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای
تحصیلكرده و افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند و راهبرد تدافعی
نظاممندكردن نظام انتصاب و جانشینپروری براساس شایستگی از مهمترین راهبردهای
برنامهریزی منابع انسانی بودهاند.
كلیدواژهها :ابزارهای مدیریت راهبردی؛ منابع انسانی؛ برنامهریزی منابع انسانی؛
QSPM

 .مربی ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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؛
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مقدمه
برنامهریزی راهبردی از بدو پیدایش تا به امروز ،همواره نویدبخش تحول و موفقیت بوده
است .در طول این دوران ،متفکران و اندیشمندان برجستهای به توسعه مفاهیم و مبانی این حوزه
پرداختهاند و در اثر تالش آنان ،مفاهیم و ابزارهای برنامهریزی راهبردی تکامل زیادی یافته است
(رحمانسرشت .)39 :6929 ،امروزه ،برنامهریزی راهبردی بهعنوان یکی از كارآمدترین
رویکردهای مدیریتی در سازمانها ،مدنظر صاحبنظران و برنامهریزان قرار گرفته است .در جهان
پیچیده كنونی ،برنامهریزی و مدیریت راهبردی ،راهی برای كمک به سازمانها و جوامع ،برای
روبهروشدن با تغییرات سریع محیطی است (استون هاوس و پنبرتون .)233 :2662 ،6درواقع،
برنامهریزی جامع ،اقدامی است مؤثر در برابر جهان پررقابت و در حال تغییر؛ زیرا امکانات و
محدودیتهای درونی و بیرونی سازمان را مدنظر دارد و پیشبینیهای خود را باتوجهبه آنها انجام
میدهد (الوانی.)623 :6922 ،
تا زمانیكه برای یک سازمان ،هدفی مشخص نشود ،آن سازمان نمیداند كه كجا میخواهد
برود و اگر هدف مشخص شود ،ولی برنامهریزی نشود ،در این صورت آن دستگاه نمیداند
چگونه به آن هدف برسد .بنابراین هر سازمانی كه خواهان موفقیت است باید اهدافی مشخص
داشته باشد و نحوه و زمان رسیدن به آن اهداف را نیز تعیین نماید تا براساس برنامه تهیهشده
بهسوی اهداف موردنظر بهپیش رود و همواره ناظر بر حركت خود باشد تا انحرافات احتمالی را
شناسایی و تعدیل كند (حسنقلیپور و آقازاده.)22 :6924 ،
نیروی انسانی در هر سازمان كلید اصلی دستیابی به اهداف سازمان تلقی میشود و ایدههای
جدید را برای نوآوری و شکوفایی در تولیدات فراهم میكند .مدیریت منابع انسانی ،عملکرد
سازمان را افزایش میدهد و ضمن ایجاد مزیت رقابتی مستمر در افزایش بهرهوری نیز نقش
اساسی دارد .در زمانیكه منابع انسانی ارزشمند ،مهمترین منبع راهبردی سازمانها به شمار میآید
و در شرایطی كه سایر منابع سازمان و حتی فناوری پیشرفته ،بدون حضور منابع انسانی فرهیخته
1. Stonehouse & Pemberton

بررسی نقش ابزارهای مدیریت استراتژیک در برنامهریزی منابع انسانی راهبردی

ناتوان تلقی میشود ،سازمانها در جذب و نگهداری كاركنانی باقابلیتها و تخصصهای مختلف
با چالشهای فراوانی مواجهاند (سیدجوادین و حسینزاده.)616 :6922 ،
مدیریت منابع انسانی در هر سازمان ،باتوجه به پویایی و تغییرات مستمر محیطی نمیتواند
یک پدیدۀ ساكن و ثابت باشد .مدیریت راهبردی منابع انسانی ،میتواند سازمانها را در جهت
مزیتهای رقابتی كمک كند .در چارچوب مدیریت راهبردی منابع انسانی ،سازمانها میتوانند از
فرصتها و موقعیتها بهرهبرداری بهینه داشته باشند .مدیریت راهبردی منابع انسانی ،امکان
هماهنگی الزم میان فعالیتهای گوناگون سازمان ،ایجاد فرصتهای مناسب و پیشگیری از
تهدیدهای احتمالی را فراهم میسازد .یکپارچگی راهبردی ،برای ایجاد سازگاری بین راهبرد
منابع انسانی و راهبرد سازمانی ،ضرورتی انکارناپذیر است .هدف از ایجاد هماهنگی راهبردی،
همگونی بین اهداف مدیریت منابع انسانی و اهداف سازمان است (آرمسترانگ.)33 :2666 ،6
مدیریت راهبردی منابع انسانی دارای كاركردها یا تکالیفی است كه در سازمانها بهمنظور
فراهمكردن منابع انسانی مناسب و هماهنگ برای تحقق هدفهای سازمان ،اجرا میشود و درواقع
سازمانها میتوانند در مهارت ،نگرش و رفتار كاركنان متناسب با شغل آنها نفوذ كرده تا به
اهداف سازمانی دست یابند (كولینس و كالرک.)243 :2669 ،2
مدیریت راهبردی منابع انسانی بهعنوان حوزه جدیدی از عملکرد مدیریتی ،باید بهطور
واضح بر منطق نظری و درک اینکه چگونه اقدامات منابع انسانی میتواند به عملکرد باالتر
سازمانی منجر شود ،تمركز كند و ارتباطات موجود در این زمینه را مورد آزمون قرار دهد (رنجبر
و پوركیایی .)36 :6939 ،در این راستا مطالعۀ حاضر نیز با بهرهگیری از ابزارهای مدیریت راهبردی
شامل ماتریس عوامل داخلی و خارجی ،تحلیل  SWOTو ماتریس برنامهریزی كمی راهبردی
 QSPMبه برنامهریزی منابع انسانی در یکی از سازمانهای دولتی (سازمان بیمه تأمین اجتماعی)
پرداخته است.

1. Armstrong
2. Collins & Clark
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مبانی نظری پژوهش
امروزه مهمترین دغدغه اكثر سازمانها؛ تدوین و پیادهسازی راهبردهایی است كه موفقیت
و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی تضمین نماید (اسمیت.)632 :2669 ،6
مدیریت راهبردی ابزاری در اختیار سازمانها میگذارد تا بتوانند تدوین و اجرای راهبرد را در
بخشهای مختلف سازمان دنبال كنند و بر عملکرد راهبردی خود مدیریت داشته باشند (آلیسون
و كایه .)239 :2666 ،2همواره برنامهریزی راهبردی با ارزیابی شرایط محیطی )فرصتها و
تهدیدها) و قابلیتهای درونی سازمان )قوتها و ضعفها) و با درنظرگرفتن ارزشهای
سازمانی ،راهبرد های مناسبی را تدوین و انتخاب مینماید (آبراهام .)39 :2661 ،9جنبشی كه در
حوزۀ مدیریت راهبردی در دنیا صورت گرفته است ،در حوزه نوآوری و خالقیت در راهبرد
بوده است .هیچ راهبردی نمیتواند برای همه سازمانها بهترین باشد .هر نهادی باید باتوجهبه
اهداف ،فرصتهای محیطی و منابع خویش راهبرد مناسب خویش را برگزیند (خلیلی:6923 ،
.)24
امروزه ،شركتها ابزارهای راهبردی و عملیاتی زیادی در اختیار دارند ولی هنوز هم نظریه
یا چارچوبی مشخص برای یکپارچهسازی بسیاری از این ابزارها وجود ندارد .از طرفی تمایل
دارند كه ابزارهای برنامهریزی راهبردی و بهبود عملیات ،بهصورت سامانهای پیوستهای تبدیل
شود ،اما در عمل شاهدیم كه اجرای این ابزارها بهصورت مقطعی و بدون تبادل و هماهنگی
الزم صورت میگیرد .تنظیم راهبرد و اتصالی كه بین راهبرد و عملیات باید وجود داشته باشد
همچنان بهصورت مقطعی ،متغیر و گسسته باقی مانده است .سازمانها با استفاده از رویکرد
سیستمی و با كمک ابزارهای مدیریت راهبرد و عملیات ،میتوانند راهبرد را به عملیات پیوند
بزنند (كیم و ماوبورگن .)642 :2664 ،4در اواخر دهه  26و اوایل دهه  26پرتر دیدگاه سازمان
صنعتی را در راهبرد كسبوكار معرفی كرد .وی ادعا كرد كه نیروهای خارجی صنعتی،
1. Smith
2. Allison & Kaye
3. Abraham
4. Kim & Mauborgne
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فعالیتهای مدیران را تحت تأثیر قرار میدهد و كاالهای جایگزین ،مشتریان و عرضهكنندگان و
همینطور رقبای موجود و بالقوه انتخاب عمل را برای شركت ،تحت تأثیر قرار میدهند .این
دیدگاه مطرح میكند كه عوامل كلیدی موفقیت محیط كسبوكار ،تعیینكننده عملکرد
شركت میباشد و سازمان باید خود را با شرایط محیط تطبیق دهد (پورتر.)19 :6331 ،6
راهبرد یک برنامه نیست ،بلکه یک طرز نگرش است كه اساس آن بر تشخیص
فرصتهای اصلی و محققساختن منافع نهفته در آن قرار دارد (غفاریان و كیانی.)19 :6922 ،
راهبرد از اجزای مهم نقش مدیران بوده كه در سایه آشنایی مدیران با روشها و پیامدها،
فرصتها و تشخیص تهدیدهای بزرگ ،اطالعرسانی به دیگران ،تهیه و تدارک ساختارها و
فرایندهایی كه سازمان را قادر سازد تا راهبردهای خود را مشخص و اولویتها را تنظیم نمایند
(بریسون.)22 :2666 ،2
راهبرد را تعیین هدفهای سازمان بهگونهای هماهنگ با خواستهها و نیازهای محیطی،
تعیین راههای تأمین و تخصیص منابع برای تحقق آن هدفها به صورتی موفقتر از رقبا تعریف
كردهاند (پیرس و رابینسون .)92 :2666 ،9مینتزبرگ در ارائه تعریفی از راهبرد ،آن را برنامه و
الگوی رفتاری سازمان برای تعیین موقعیت آتی و ارائه شمای كلی از چگونگی تحقق هدفها
برشمرده است (مینتزبرگ .)32 :2666 ،4راهبرد ،ابزاری مهم برای دستیابی به مزایای رقابتی است
(بریوز و پروهیت.)13 :2662 ،3
مدیریت راهبردی منابع انسانی به معنای الگوی برنامهریزیشدۀ منابع انسانی و فعالیتهای
مدیریت منابع انسانی درجهت تحقق اهداف سازمان است (ماكماهان 1و همکاران.)666 :6333 ،
بهعبارتدیگر ،مدیریت راهبردی منابع انسانی بدان معناست كه سازمانها برای دستیابی به
اثربخشی ،بایستی منابع انسانی خود را با كاركردهای بلندمدت این مدیریت اداره نمایند تا این
1. Porter
2. Bryson
3. Pearce & Robinson
4. Mintzberg
5. Brews & Purohit
6. McMahan

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال نهم ،شمارۀ ( 2شمارۀ پیاپی  ،)28تابستان 9316

منابع رفتار و صالحیتهای موردنیاز را متناسب با محیط درونی و بیرونی سازمان انجام دهند.
هدف اساسی مدیریت راهبردی منابع انسانی خلق قابلیت راهبردی از طریق تضمین این نکته است
كه سازمان از كاركنان ماهر ،متعهد و باانگیزه برای تالش در راستای دستیابی به مزیت رقابتی
پایدار برخوردار است .هدف از این مدیریت ،ایجاد حس هدفمند و جهتداربودن در محیطهای
غالباً پرتالطم است (فریس 6و همکاران.)922 :6333 ،
ابزارهای مناسب مدیریت راهبردی منابع انسانی میتواند نقش مهمی در موفقیت راهبردی
سازمانها داشته باشد .در سال  ،6326رویکرد راهبردی منابع انسانی توسط تعدادی از
صاحبنظران مورد تأكید قرار گرفت و تغییر در تفکر و عمل ،موجب افزایش تخصصگرایی و
استفادۀ كمتر از عبارت «مدیریت كاركنان» در مدیریت منابع انسانی شد (میلر .)33 :2661 ،2در
دهههای  6326و  6336تغییر در محیط عملیاتی مدیریت منابع انسانی ،موجب افزایش توجه به
مدیریت راهبردی منابع انسانی شد .براساس بررسیهای انجامشده توسط بسیاری از نویسندگان
بهعنوانمثال ،هندری و پینگرو )6336( 9یکی از مهمترین مسائلی كه در دهه  6326موجب
پیشرفت مدیریت راهبردی منابع انسانی شد ،بحران عملکرد در صنایع ایاالتمتحده امریکا بود.
این امر موجب تغییرات اساسی در مدیریت كاركنان و افزایش توجه به مدیریت راهبردی منابع
انسانی شد (مایل مور 4و همکاران.)19 :2662 ،
در سالهای اخیر ،مدیریت راهبردی منابع انسانی كاربرد زیادی در كشورهای پیشرفته داشته
است؛ بهنحویكه بر اساس تحقیقات انجامشده ،بیش از نیمی از سازمانها در این كشورها با
بهكارگیری نتایج بهدستآمده از تدوین راهبردهای منابع انسانی به قابلیتهای نوینی در مدیریت
راهبردی منابع انسانی خود دست یافتهاند .سامانههای منابع انسانی و ساختارهای سازمانی را باید
طوری مدیریت كرد كه با راهبردهای سازمان هماهنگ و سازگار باشند (آرمسترانگ:2666 ،
 .)19راهبردهای منابع انسانی باید با راهبردهای سازمان هماهنگ و یکپارچه شود؛ برای ایجاد این
1. Ferris
2. Miller
3. Hendry and Pettigrew
4. Mill more
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یکپارچگی ،باید اقدامات مدیریت در حوزه منابع انسانی با تصمیمهای دیگر حوزههای فعالیت
سازمان هماهنگ باشد (آرمسترانگ و بارون .)43 :2663 ،6تعدادی از پژوهشگران با مطالعه اثرات
متقابل سامانههای سازمانی و مدیریت منابع انسانی دریافتند كه مدیریت راهبردی منابع انسانی با
ایجاد هماهنگی بین راهبردهای سازمان و خطمشیهای منابع انسانی ،موجب هم افزایی
فعالیتهای سازمان میشود (چدویک .)263 :2663 ،2به عقیدۀ بسیاری از پژوهشگران منابع
انسانی ،واحد منابع انسانی باید نقش بیشتری در تدوین راهبرد و سازماندهی نیروها داشته باشد؛
باید تالش شود تا سامانههای منابع انسانی ،با راهبردهای كلی سازمان هماهنگ شود (پاور و
سوهال.)923 :2666 ،9
در ادامه به مروری بر مطالعات در زمینه مدیریت راهبردی منابع انسانی پرداخته شده است.
دباغیاننژاد دزفولی ( )6939به تدوین راهبرد مدیریت منابع انسانی با رویکرد  4EFQMدر اداره
كل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ره) با استفاده از  3شاخص توانمندساز پرداخت و نشان
داد بین شاخصهای توانمندساز(رهبری ،خطمشی و راهبرد ،كاركنان ،شركای تجاری و
فرایندها) رابطۀ معنیدار وجود دارد .رضوانی و معافی ( )6939در بررسی ارتباط برنامهریزی
راهبردی منابع انسانی با عملکرد سازمان در فرمانداریهای غرب استان گیالن نشان دادند كه بین
برنامهریزی راهبردی منابع انسانی كه بهترتیب شامل راهبرد جذب ،تأمین و بهكارگماری منابع
انسانی ،راهبرد حفظ و نگهداری منابع انسانی و راهبرد آموزشوپرورش منابع انسانی میباشد و
عملکرد سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد .پوراسدى و حسینى ( )6936در تدوین راهبردهای
ورودی منابع انسانی در پلیس پیشگیری با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و
 ،SWOTراهبردهای نیرویابى ،جذب ،انتخاب و آموزشهاى ورودى و توجیهى ارائه كردهاند.
ابطحی و موسوی ( )6922در تدوین راهبردهای منابع انسانی در سازمانهای معنوی (حج و
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زیارت) كشور با استفاده از ابزارهای  SWOTو  6PESTبیان نمودند كه در فرایند ورودی منابع
انسانی سازمان ،وضعیت مناسبی داشته ولی در فرایند خروجی و نگهداری منابع انسانی وضع
مناسبی ندارد .در فرایند ورودی منابع انسانی ،راهبردهای تهاجمی و در فرایندهای نگهداری،
راهبردهای تدافعی مدنظر قرار گیرد.
جسس 2و همکاران ( )2662برنامهریزی منابع انسانی را در بخش سالمت به روش SWOT
ارزیابی و شش راهبرد كلی برای توانمندسازی كاركنان ارائه كردهاند .گورل و ساری)2663( 9
مدیریت راهبردی منابع انسانی در شركتهای استارت آپ با روش سوات QSPM ،و كارت
امتیازی متوازن را بررسی كرده و دریافتند كه شركتها دارای نقاط ضعف و فرصت در عوامل
داخلی و خارجی بوده و راهبرد های تهاجمی بهعنوان راهبردهای اصلی ارائه شدهاند .تسالیس 4و
همکاران ( )2669چارچوبی را براساس تحلیل سوات در زمینه منابع انسانی ارائه كردند كه طبق
آن مدیران بهراحتی میتوانند شركتهای كوچک و متوسط را مورد ارزیابی قرار دهند .قاسمی و
فراهانی ( )2662مدل برنامهریزی منابع انسانی را با استفاده از تحلیل سوات و  QSPMارائه داده و
بیان نمودند كه در عوامل داخلی رضایت كاركنان ،اهداف مدیریتی و ویژگیهای كیفی و در
عوامل خارجی شرایط فناورانه ،قانونی و اقتصادی در اولویت قرار دارند.

روش تحقیق
مطالعۀ حاضر از نظر روش در دسته تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار میگیرد .پژوهش
حاضر بهدنبال تدوین راهبردهای برنامهریزی منابع انسانی در سازمانها است .جامعۀ آماری این
تحقیق شامل مدیران و كاركنان سازمان بیمه تأمین اجتماعی میباشد .برای تعیین حجم نمونه از
روش كوكران بهره گرفته شده است .حجم نمونه  22نفر و به روش نمونهگیری تصادفی ساده
تعیین شده است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامۀ محققساخته در دو بخش عوامل داخلی
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سازمان شامل  26گویه ( 66گویه نقاط قوت و  66گویه نقاط ضعف) و عوامل خارجی سازمان
شامل  26گویه ( 3گویه فرصت و  62گویه تهدید) به روش طیف لیکرت پنجگزینهای است.
روایی پرسشنامه از طریق نظرات اساتید و خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفته است .برای
بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای كرونباخ استفاده شد .نتیجه محاسبات نشان میدهد كه
آلفای كرونباخ  6/23بهدست آمده است كه نشاندهندۀ مناسببودن پایایی پرسشنامه است .برای
تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از ابزارهای مدیریت راهبردی همچون تحلیل سوات و
ماتریس برنامهریزی كمی راهبردی  QSPMاستفاده شده است .مراحل انجام تحقیق بهصورت زیر
است:
مرحلۀ اول :ماتریس عوامل داخلی و خارجی :ابتدا با شناسائی عوامل داخلی (نقاط ضعف و
قوت) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) ،ماتریس عوامل داخلی و خارجی تهیه میشود.
برای تهیه ماتریس عوامل داخلی ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را فهرست كرده و به
هرعامل یک ضریب وزنی بین صفر (بیاهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص میدهیم .در این
صورت جمع ضرایب وزنی اختصاص دادهشده باید مساوی یک باشد .به هریک از این عاملها
نمره  6تا  4میدهیم .نمره  6بیانگر ضعف اساسی ،نمره  2ضعف كم ،نمره  9بیانگر نقطه قوت و
نمره  4نشاندهندۀ قوت بسیار باالی عامل است .ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نیز به همین
ترتیب تهیه میشود.
مرحلۀ دوم :تحلیل سوات ( :6)SWOTپس از مشخصشدن و نمرهدهی عوامل درونی و
بیرونی ،این عوامل در جدول ماتریس راهبرد ها قرار میگیرند .با استفاده از تحلیل سوات
راهبردهای مناسب استخراج میشوند .روش تجزیهوتحلیل سوات به شکل نظامیافته هر یک از
عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها را كه در مرحله قبل شناسایی شدهاند مورد تحلیل قرار
داده و راهبردهای متناسب با موقعیت را منعکس میسازد .در مدل سوات پس از فهرستنمودن هر
یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید كه در مرحله قبل شناسایی شده و نوشتن آنها در
1. Strength, Weakness, Opportunity, Threat
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سلولهای مربوطه به خود برحسب ترتیب امتیاز وزندار از محل تالقی هر یک از آنها راهبردهای
موردنظر حاصل میشود .این الگوها منجر به راهبردهایی میشود كه در شکل شماره  6نشان داده
شده است.
فرصت

قوت

راهبردهای تهاجمی SO

راهبردهای محافظهكارانه WO

راهبردهای رقابتی ST

راهبردهای تدافعی WT

ضعف

تهدید
شکل  .9چارچوب راهبرد در تجزیهوتحلیل SWOT

مرحلۀ سوم :ماتریس برنامهریزی راهبردی كمی ( :6)QSPMسپس راهبردهای اتخاذشده با
استفاده از ماتریس  QSPMنمرهدهیشده و اولویت اجرای هركدام مشخص میشود .در این
ماتریس در ستون اول ماتریس ،فهرست عوامل راهبردی داخلی نقاط ضعفها و قوتها و عوامل
راهبردی خارجی شامل كلیه تهدیدها و فرصتها آورده میشود .این عوامل از ماتریسهای
عوامل داخلی و خارجی گرفته شدهاند .در ستون دوم امتیاز وزندار یا موزن هر عامل راهبردی از
ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی استخراج و درج میشود .در ستونهای بعدی انواع
راهبردهایی كه از ماتریس سوات بهدست آمده است ،قرار دارند .هر یک از ستونهای مربوط به
انواع راهبردها به دو زیرستون تقسیم میشود .یکی زیرستون نمره جذابیت و دیگری زیرستون
نمره كل .در ستون نمره جذابیت ،امتیاز جذابیت داده میشود ،بهاینترتیب كه هر عامل راهبردی
را با راهبرد موردنظر میسنجند و به آن امتیاز میدهند .در تعیین امتیاز جذابیت باید به این سؤال
پاسخ داده شود كه آیا این عامل در انتخاب راهبرد مذكور اثر میگذارد؟ درصورتیكه پاسخ به

1. Quantitative Strategic Planning Matrix
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این سؤال مثبت باشد امتیاز جذابیت باید بهصورت خاص و باتوجهبه جذابیت نسبی هر راهبرد به
راهبرد دیگر داده شود .امتیازهای جذابیت بهصورت زیر است :امتیاز  = 6جذاب نمیباشد ،امتیاز 2
= تا حدودی جذاب میباشد ،امتیاز  = 9در حد قابلقبول جذاب است و امتیاز  = 4جذابیت باالیی
دارد .با جمع امتیازات كل میتوان امتیاز مربوط به راهبرد موردنظر را محاسبه نمود (موحدی و
همکاران.)9 :6936 ،

یافتههای تحقیق
ماتریس عوامل داخلی و خارجی
در این بخش به ارزیابی ماتریس عوامل داخلی و خارجی مدیریت راهبردی منابع انسانی در
سازمان موردمطالعه پرداخته شده است .پس از مشخصشدن و نمرهدهی عوامل درونی و بیرونی،
این عوامل در جدول ماتریس راهبردها قرار میگیرند .برای تشکیل ماتریس عوامل داخلی ،نقاط
ضعف و قوت سازمان ارزیابی میشوند .پس از شناسایی عوامل داخلی و دستهبندی آنها در قالب
نقاط قوت وضع باید میزان اهمیت هریک از آنها مشخص شود.
ماتریس عوامل داخلی
در جدول شماره  6ماتریس عوامل داخلی مدیریت راهبردی منابع انسانی سازمان آورده شده
است .نقاط قوت بهترتیب امتیاز وزنی شامل وجود امنیت شغلی ( ،)6/44وجود ظرفیتهای
استخدامی ( ،)6/22امکان جذب نیرو در مشاغل كارشناسی ( ،)6/24فراهمنمودن آموزشهای
كاربردی قبل از استخدام ( ،)6/62راهاندازی فناوریهای نوین آموزشی ( ،)6/62استمرار
برنامههای آموزشی ضمن خدمت ( )6/62و سامانه رسیدگی به شکایات كاركنان ()6/63
میباشند .نقاط ضعف نیز شامل عدم توجه كافی به سوابق آموزشی ( ،)6/62ضعف در نظام
ارتقای شغلی ( ،)6/62بهكارگیری نیروهای غیرمتخصص در برخی قسمتها ( ،)6/62عدم وجود
نظام پاداش بر مبنای عملکرد ( ،)6/61عدم بهكارگیری نیروهای جوان و نخبه ( ،)6/63ضعف نظام
مدیریتی ( )6/63و مدیریت دولتی سازمان ( )6/64میباشند .امتیاز ماتریس عوامل داخلی برابر
 2/92میباشد و به دلیل اینکه كمتر از  2/3است نشاندهندۀ وجود ضعف در مدیریت منابع انسانی
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سازمان است.
جدول  .9ماتریس عوامل داخلی
ردیف

وزن

عوامل راهبردی داخلی

درجهبندی

امتیاز وزنی

نقاط قوت

6

امکان جذب نیرو در مشاغل كارشناسی

6/62

9

6/24

2

فراهمنمودن آموزشهای كاربردی قبل از استخدام

6/61

9

6/62

9

نظام ارزیابی كاركنان

6/62

9

6/61

4

راهاندازی فناوریهای نوین آموزشی

6/61

9

6/62

3

وجود امنیت شغلی

6/66

4

6/44

1

فراهمشدن خدمات رفاهی

6/69

9

6/63

2

روابط مشاركتی بین كاركنان

6/66

4

6/64

2

وجود ظرفیتهای استخدامی

6/63

9

6/22

3

استمرار برنامههای آموزشی ضمن خدمت

6/61

9

6/62

66

سامانه رسیدگی به شکایات كاركنان

6/63

9

6/63

6/32

-

6/29

6

ضعف سامانه مدیریتی

6/63

6

6/63

2

مدیریت دولتی سازمان

6/62

2

6/64

9

ضعف در نظام ارتقای شغلی

6/64

2

6/62

4

عدم توجه كافی به سوابق آموزشی

6/62

6

6/62

3

بهكارگیری نیروهای غیرمتخصص در برخی قسمتها

6/62

6

6/62

1

عدم بهكارگیری نیروهای جوان و نخبه

6/63

6

6/63

2

فقدان نظام پرداخت عادالنه

6/69

6

6/69

2

وجود فاصله بین مدیران و كاركنان

6/66

2

6/62

3

عدم وجود نظام پاداش بر مبنای عملکرد

6/69

2

6/61

66

فقدان برنامهریزی جانشینپروری

6/69

6

6/69

66

جابهجایی و تغییرات مدیریتی

6/62

2

6/64

مجموع نقاط ضعف

6/49

-

6/33

كل

6

-

2/92

مجموع نقاط قوت
نقاط ضعف
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ماتریس عوامل خارجی
برای تشکیل ماتریس عوامل خارجی ،فرصتها و تهدیدهای مدیریت منابع انسانی سازمان
ارزیابی شدهاند .در جدول  2ماتریس عوامل خارجی آورده شده است .فرصتهای پیشروی
برنامهریزی منابع انسانی بهترتیب امتیاز وزنی عبارتند از توسعه رشتههای دانشگاهی مرتبط با بیمه
( ،)6/91گسترش فعالیتهای سازمان در كشور ( ،)6/22وجود فارغالتحصیالن مرتبط با سازمان
( ،)6/22احساس نیاز در جامعه به فعالیتهای بیمهای ( ،)6/2جذب كارشناسان از دانشگاههای برتر
كشور ( ،)6/62نگرش مثبت دولت به سازمان ( ،)6/61توسعه فضای مجازی برای معرفی سازمان
به نیروهای كارآمد ( ،)6/63تمایل باال به شركت در آزمونهای استخدامی ( )6/63و بهرهگیری از
ایدههای نخبگان خارج سازمان ( )6/61میباشند .تهدیدهای برنامهریزی منابع انسانی نیز بهترتیب
امتیاز وزنی عبارتند از :گزینش رابطهای و عدم توجه به ضوابط در نظام دولتی ( ،)6/62مداخله
غیراصولی دولت در سازمان ( ،)6/6جهتگیری سیاسی مدیران دولتی ( ،)6/6مقاومت مدیران
سنتی در برابر بهكارگیری فناوری ( ،)6/62ایجاد بیانگیزگی در كاركنان بخش دولتی (،)6/62
عدم توجه به شایستهساالری در نظام دولتی ( ،)6/62پایینبودن سطح كیفی آموزشهای
دانشگاهی ( ،)6/62عدم تمایل به ایجاد مشاغل جدید و تخصصی در بخش دولتی ( ،)6/61فقدان
تجربه نیروهای جوان ( ،) 6/63وجود قوانین و مقررات پیچیده و ناقص در زمینه نیروی انسانی
( ،)6/64متغیربودن شرایط اقتصادی ( )6/64و تغییرات در بخشنامههای مربوط به كاركنان
( .)6/64امتیاز ماتریس عوامل خارجی برابر  2/16میباشد و به دلیل اینکه بیشتر از  2/3است،
نشاندهندۀ وجود فرصت در مدیریت منابع انسانی سازمان است.
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جدول  .2ماتریس عوامل خارجی
ردیف

وزن

عوامل راهبردی خارجی

درجهبندی

امتیاز وزنی

فرصتها

6

گسترش فعالیتهای سازمان در كشور

6/62

4

6/22

2

تمایل باال به شركت در آزمونهای استخدامی

6/69

9

6/63

9

وجود فارغالتحصیالن مرتبط با سازمان

6/62

4

6/22

4

نگرش مثبت دولت به سازمان

6/64

4

6/61

3

بهرهگیری از ایدههای نخبگان خارج سازمان

6/62

9

6/61

1

جذب كارشناسان از دانشگاههای برتر كشور

6/61

9

6/62

2

توسعه رشتههای دانشگاهی مرتبط با بیمه

6/63

4

6/91

2

احساس نیاز در جامعه به فعالیتهای بیمهای

6/63

4

6/2

3

توسعه فضای مجازی برای معرفی سازمان به نیروهای كارآمد

6/63

9

6/63

6/42

-

6/21

مجموع فرصتها
تهدیدها
6

وجود قوانین و مقررات پیچیده و ناقص در زمینه نیروی انسانی

6/62

2

6/64

2

فقدان تجربه نیروهای جوان

6/63

6

6/63

9

پایینبودن سطح كیفی آموزشهای دانشگاهی

6/62

6

6/62

4

مقاومت مدیران سنتی در برابر بهكارگیری فناوری

6/64

2

6/62

3

گزینش رابطهای و عدم توجه به ضوابط در نظام دولتی

6/61

2

6/62

1

عدم توجه به شایستهساالری در نظام دولتی

6/62

6

6/62

2

متغیربودن شرایط اقتصادی

6/62

2

6/64

2

مداخله غیراصولی دولت در سازمان

6/63

2

6/6

3

تغییرات در بخشنامههای مربوط به كاركنان

6/62

2

6/64

66

ایجاد بیانگیزگی در كاركنان بخش دولتی

6/64

2

6/62

66

عدم تمایل به ایجاد مشاغل جدید و تخصصی در بخش دولتی

6/69

2

6/61

62

جهتگیری سیاسی مدیران دولتی

6/63

2

6/6

مجموع تهدیدها

6/32

-

6/23

كل

6

-

2/16

بررسی نقش ابزارهای مدیریت استراتژیک در برنامهریزی منابع انسانی راهبردی

تجزیهوتحلیل سوات
ماتریس  SWOTاز عوامل مهم داخلی و خارجی برای ایجاد راهبردهایی كه ممکن است
مورد توجه قرار گیرند ،استفاده میشود .بهطوركلی ،این ماتریس عوامل داخلی و خارجی را باهم
پیوند میدهد و بهعنوان پایهای برای راهبردهای ممکن استفاده میشود .در این ابزار تحلیلی،
راهبردهایی را ایجاد مینمایند كه بعداً میتوانند در مدل  QSPMمورد استفاده قرار گیرند .در
جدول  9ماتریس تجزیهوتحلیل  SWOTنشان داده شده است .در مدل  SWOTپس از
فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید كه در مرحله قبل شناسایی شده
است و نوشتن آنها در سلولهای مربوطه به خود برحسب ترتیب امتیاز وزندار از محل تالقی هر
یک از آنها راهبردهای موردنظر حاصل میشود .بنابراین همواره این ماتریس به چهار دسته راهبرد
 WO ،WT ،STو  SOمنجر میشود .نتایج جدول  9نشان میدهد كه راهبردهای  SOشامل
افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند ،گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای
تحصیلكرده و توسعه و بهبود كیفیت آموزشهای قبل و ضمن خدمت ،راهبرد های  WOشامل
استقرار نظام جامع برنامهریزی نیروی انسانی و اصالح و تقویت سامانه نظارت بر مدیریت سازمان،
راهبرد های  STشامل تغییر سامانه مدیریتی از سنتی به نوین و یکپارچه و قانونمندنمودن قوانین و
مقررات و بخشنامههای نیروی انسانی ،راهبردهای  WTنیز شامل افزایش انگیزه از طریق راهاندازی
نظام هدفمند ارتقای شغلی ،نظاممندكردن سامانه انتصاب و جانشینپروری براساس شایستگی و
اصالح سامانه حقوق ،دستمزدها و پاداش براساس عملکرد نیروی انسانی بودهاند.
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جدول  .3تجزیهوتحلیل سوات برنامهریزی منابع انسانی
نقاط قوت (:)S

نقاط ضعف (:)W

وجود امنیت شغلی

عدم توجه كافی به سوابق آموزشی

وجود ظرفیتهای استخدامی

ضعف در نظام ارتقای شغلی

امکان جذب نیرو در مشاغل كارشناسی

بهكارگیری نیروهای غیرمتخصص در برخی قسمتها

فراهمنمودن آموزشهای كاربردی قبل از

عدم وجود نظام پاداش بر مبنای عملکرد

استخدام

عدم بهكارگیری نیروهای جوان و نخبه

راهاندازی فناوریهای نوین آموزشی

ضعف نظام مدیریتی

استمرار برنامههای آموزشی ضمن خدمت

مدیریت دولتی سازمان

نظام رسیدگی به شکایات كاركنان

جابهجایی و تغییرات مدیریتی

فراهم شدن خدمات رفاهی

فقدان برنامهریزی جانشین پروری

نظام ارزیابی كاركنان

فقدان نظام پرداخت عادالنه

روابط مشاركتی بین كاركنان

وجود فاصله بین مدیران و كاركنان

فرصتها (:)O

راهبرد :SO

راهبرد :WO

توسعه رشتههای دانشگاهی مرتبط با بیمه

افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و

استقرار نظام جامع برنامهریزی نیروی انسانی

گسترش فعالیتهای سازمان در كشور

توانمند

وجود فارغالتحصیالن مرتبط با سازمان

گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای

احساس نیاز در جامعه به فعالیتهای بیمهای

تحصیلكرده

جذب كارشناسان از دانشگاههای برتر كشور

توسعه و بهبود كیفیت آموزشهای قبل و

نگرش مثبت دولت به سازمان

اصالح و تقویت نظام نظارت بر مدیریت سازمان

ضمن خدمت

توسعه فضای مجازی برای معرفی سازمان به نیروهای كارآمد
تمایل باال به شركت در آزمونهای استخدامی
بهرهگیری از ایدههای نخبگان خارج سازمان
تهدیدها (:)T

راهبرد :ST

راهبرد :WT

گزینش رابطهای و عدم توجه به ضوابط در سیستم دولتی

تغییر نظام مدیریتی از سنتی به نوین

كاهش مداخالت در مدیریت از طریق راهاندازی نظام

مداخله غیراصولی دولت در سازمان

یکپارچه و قانونمند نمودن قوانین و مقررات هدفمند ارتقای شغلی

جهتگیری سیاسی مدیران دولتی

و بخشنامههای نیروی انسانی

تعدیل مدیریت دولتی و نظاممندكردن سامانه انتصاب و

مقاومت مدیران سنتی در برابر بهكارگیری فناوری

جانشینپروری براساس شایستگی

ایجاد بیانگیزگی در كاركنان بخش دولتی

كاهش فاصله بین مدیران و كاركنان از طریق اصالح

عدم توجه به شایستهساالری در نظام دولتی

نظام حقوق ،دستمزدها و پاداش براساس عملکرد نیروی

پایین بودن سطح كیفی آموزشهای دانشگاهی
عدم تمایل به ایجاد مشاغل جدید و تخصصی در بخش دولتی
فقدان تجربه نیروهای جوان
وجود قوانین و مقررات پیچیده و ناقص در زمینه نیروی انسانی
متغیر بودن شرایط اقتصادی
تغییرات در بخشنامههای مربوط به كاركنان

انسانی

بررسی نقش ابزارهای مدیریت استراتژیک در برنامهریزی منابع انسانی راهبردی

ماتریس QSPM

هدف از این مرحله بهدستآوردن عوامل داخلی و خارجی بیمه و اولویتبندی جذابترین
راهبردها با استفاده از ماتریس  QSPMاست .نتایج نهایی ماتریس  QSPMدر جدول  4آورده شده
است .نتایج ماتریس  QSPMنشان میدهد كه گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای
تحصیلكرده با امتیاز  2/24در اولویت اول ،افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند با
امتیاز  1/46در اولویت دوم ،تعدیل مدیریت دولتی و نظاممندكردن سامانه انتصاب و
جانشینپروری براساس شایستگی با امتیاز  3/13در اولویت سوم ،استقرار نظام جامع برنامهریزی
نیروی انسانی با امتیاز  3/26در اولویت چهارم ،توسعه و بهبود كیفیت آموزشهای قبل و ضمن
خدمت با امتیاز  4/23در اولویت پنجم ،كاهش فاصله بین مدیران و كاركنان از طریق اصالح نظام
حقوق ،دستمزدها و پاداش براساس عملکرد نیروی انسانی با امتیاز  4/29در اولویت ششم ،راهبرد
كاهش مداخالت در مدیریت از طریق راهاندازی سامانه هدفمند ارتقای شغلی با امتیاز  4/62در
اولویت هفتم ،اصالح و تقویت سامانه نظارت بر مدیریت سازمان با امتیاز  9/32در اولویت هشتم،
تغییر نظام مدیریتی از سنتی به نوین با امتیاز  9/62در اولویت نهم و یکپارچه و قانونمندنمودن
قوانین و مقررات و بخشنامههای نیروی انسانی با امتیاز  2/22در اولویت دهم قرار دارند.
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جدول  .4اولویتبندی راهبردهای برنامهریزی منابع انسانی سازمان
راهبردها

نوع

امتیاز  QSPMاولویت

گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای تحصیلكرده

2/24

اول

افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند

1/46

دوم

3/13

سوم

استقرار نظام جامع برنامهریزی نیروی انسانی

3/26

چهارم

توسعه و بهبود كیفیت آموزشهای قبل و ضمن خدمت

4/23

پنجم

4/29

ششم

كاهش مداخالت در مدیریت از طریق راهاندازی نظام هدفمند ارتقای شغلی

4/62

هفتم

اصالح و تقویت سامانه نظارت بر مدیریت سازمان

9/32

هشتم

تغییر نظام مدیریتی از سنتی به نوین

9/62

نهم

یکپارچه و قانونمندنمودن قوانین و مقررات و بخشنامههای نیروی انسانی

2/22

دهم

تعدیل مدیریت دولتی و نظاممندكردن نظام انتصاب و جانشینپروری براساس
شایستگی

كاهش فاصله بین مدیران و كاركنان از طریق اصالح نظام حقوق ،دستمزدها و پاداش
براساس عملکرد

بحث و نتیجهگیری
مطالعۀ حاضر نقش ابزارهای مدیریت راهبردی در برنامهریزی منابع انسانی راهبردی را
بررسی كرده است .برای این منظور از ابزارهای مدیریت راهبردی همچون تحلیل سوات و
ماتریس برنامهریزی كمی راهبردی  QSPMبرای برنامهریزی منابع انسانی در یکی از
سازمانهای دولتی وابسته به بیمه استفاده شده است.
جمعبندی یافته های ماتریس عوامل داخلی نشان داد كه نقاط قوت اصلی سازمان وجود
امنیت شغلی وجود ظرفیتهای استخدامی ،امکان جذب نیرو در مشاغل كارشناسی و فراهمنمودن
آموزشهای كاربردی قبل از استخدام میباشند .همچنین موارد عدم توجه كافی به سوابق
آموزشی ،ضعف در نظام ارتقای شغلی ،بهكارگیری نیروهای غیرمتخصص در برخی قسمتها و
عدم وجود نظام پاداش بر مبنای عملکرد بهعنوان ضعفهای اساسی شناسایی شدهاند .درمجموع

بررسی نقش ابزارهای مدیریت استراتژیک در برنامهریزی منابع انسانی راهبردی

ماتریس عوامل داخلی ،نشاندهندۀ وجود ضعف در مدیریت منابع انسانی سازمان بوده است.
جمعبندی یافتههای ماتریس عوامل خارجی نیز نشان داد كه فرصتهای اصلی توسعه رشتههای
دانشگاهی مرتبط با بیمه ،گسترش فعالیتهای سازمان در كشور ،وجود فارغالتحصیالن مرتبط با
سازمان و احساس نیاز در جامعه به فعالیتهای بیمهای بودهاند .تهدیدهای اصلی برنامهریزی منابع
انسانی نیز گزینش رابطهای و عدم توجه به ضوابط در نظام دولتی ،مداخله غیراصولی دولت در
سازمان ،جهتگیری سیاسی مدیران دولتی و مقاومت مدیران سنتی در برابر بهكارگیری فناوری
عنوان شدهاند .درمجموع ماتریس عوامل خارجی ،نشاندهندۀ وجود فرصت در مدیریت منابع
انسانی سازمان مورد مطالعه بوده است.
با استفاده از تحلیل سوات ده راهبرد برنامهریزی منابع انسانی مشخص شد و ماتریس
برنامهریزی راهبردی كمی نیز نشان داد كه راهبردهای تهاجمی گزینش و ارزیابی علمی و اصولی
نیروهای تحصیلكرده و افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند ،راهبرد تدافعی
تعدیل مدیریت دولتی و نظاممندكردن نظام انتصاب و جانشینپروری براساس شایستگی و راهبرد
محافظهكارانه استقرار نظام جامع برنامهریزی نیروی انسانی از مهمترین راهبردهای مدیریت
راهبردی منابع انسانی سازمان میباشند.
براساس نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهایی در ارتباط با برنامهریزی منابع انسانی راهبردی
میتوان ارائه داد .از مهمترین راهبردهای ارائهشده ،گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای
تحصیلكرده است كه در این راستا توصیه میشود ،سازمانها درجهت گزینش افراد مناسب در
پستهای مختلف سازمانی از ارزشیابیهای علمی و استاندارد استفاده نمایند .عالوهبر توجه به
مدرک تحصیلی میبایست مهارتسنجی افراد نیز مدنظر قرار گیرد .همچنین ظرفیتهای سازمان
درجهت جذب نیروهای متخصص ،كارشناس و توانمند توسعه یابد .هرچه سازمان به سمت
تخصصیترشدن پیش رود ،مدیریت منابع انسانی موفقتر خواهد بود .انتخاب افراد بهخصوص در
پستهای حساس و مدیریتی (مدیران ارشد و میانی) براساس شایستگی و رزومۀ كاری و علمی
انجام گیرد .برای هر سازمان باتوجهبه ساختار سازمانی آن نیاز به ارائه و راهاندازی طرح جامع
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كوتاهمدت و بلندمدت نیروی انسانی است تا چشمانداز و اهداف سازمان مشخص شود.
راهبردهای آموزشی درجهت توانمندنمودن منابع انسانی در دو بخش ضروری است .مورد اول
مربوط به آموزشهای قبل از استخدام و یا بهاصطالح دورههای كارآموزی بوده و مهمتر از آن
دورههای ضمن خدمت میباشند كه در طول دوره خدمت و بهصورت مستمر آموزشهایی را به
كاركنان ارائه مینمایند .پیشنهاد بعدی در ارتباط با نظام پرداختها شامل حقوق ،اضافهكار و
پاداشها است كه براساس عملکرد و بهرهوری كاری افراد تعیین شود .كاركنان كوشا و ساعی كه
بازده خوبی از خود نشان میدهند ،میبایست مورد تشویق و پاداش قرار گیرند .عدم توجه به این
راهبرد ،موجب كاهش عالقه افراد به شغل و حوزه كاری آنها میشود .ارتقای شغلی یکی از
مفاهیم اصلی در ساختار سازمانی منابع انسانی است .رشد پلهبهپله و تدریجی افراد در مشاغل
سازمانی و ارتقای جایگاه شغلی ،موجب كاهش مداخالت مدیریتی و افزایش انگیزه در كاركنان
میشود .یکی از ضعفهای مورد تأكید در بسیاری از سازمانها بخصوص در بخش دولتی عدم
وجود سامانه نظارت مشخص و باقاعده در مورد عملکرد مدیران است .مدیریت سازمان میبایست
بیش از كاركنان مورد رصد ،ارزیابی و بازرسی قرار گیرند .مدیریت ناكارآمد موجب عدم كار
آیی سامانه منابع انسانی سازمان میشود.
ازجمله محدودیتهایی كه پژوهش حاضر با آن روبهرو بوده است ،عدم آشنایی مدیران و
كاركنان سازمان با مفاهیم مدیریت راهبردی ،عدم دسترسی به اطالعات طبقهبندیشده در زمینه
برنامهریزی منابع انسانی و گستردگی مفاهیم مربوط به منابع انسانی است كه امکان بررسی همه
جوانب بهطور گسترده برای محقق فراهم نبوده است .برای مطالعات آینده پیشنهاد میشود كه
برنامهریزی منابع انسانی در سازمانهای خصوصی نیز ارزیابی شود و از سایر ابزارهای مدیریت
راهبردی درجهت تبیین راهبردها بهره گرفته شود.
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