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 راهبردی ةبرنام یساز ادهیپ یها چالش و موانع بندی دسته و ییشناسا

 کیو روشبه خراسان ای منطقه برق شرکت در یانسان منابع

  3یميکر فالح صفورا ،2یثان ینارنج فاطمه ،1ینیحس شاه یمحمدعل

 ینانسامنابع یها راهبرد یساز ادهیپ یهاچالش يیشناسا ،پژوهش نيا انجام از هدف :دهیکچ

 روش از ،پژوهش نيا انجام در .ستهاچالش نيا یبند دسته و خراسان یا منطقه برق شرکت در
 ،پژوهش نيا گانکنند شرکت .شد استفاده یاکتشاف ختةیآم یهاروش از یكي عنوانبه ویک
 و یابيارز ،گفتمان یفضا جاديا با .بودند خراسان یا منطقه برق شرکت کارشناسان و رانيمد

 انتخاب ویک یهاعبارت خبرگان، یهانظر از استفاده با وانجام شد  گفتمان یفضا یبند جمع
 با ها داده گان،کنند شرکت ةلیوسهب ویک ةپرسشنام لیتكم و هاعبارت یساز مرتب از بعد .شدند
 یذهن یالگودوازده  توانیم که داد نشان ها داده لیتحل .دش لیتحل ویک یعامل لیتحل روش
 منابع یها راهبرد یساز ادهیپ یهاچالش مورد در قیتحق گانکنند شرکت انیم در را زيمتما
 به یدهتياولو» مانند يیراهكارها سپس .کرد يیشناسا ،مطالعه مورد شرکت در یانسان
 بتواند شرکت تا شد شنهادیپ «یانسان ریغ منابع یزير برنامه به نسبت یانسان منابع یزير برنامه

 .کند استفاده شنهادهایپ نيا از یانسان نابعم یاه راهبرد یسازادهیپ در

 .ویك روش ،یانسان منابع راهبرد ،یانسان منابع یراهبرد یزیر برنامه :یدیكل یها واژه

 ايران تهران، تهران، دانشگاه مديريت دانشكدۀ مديريت گروه استاديار. 1
 ايران ،تهران تهران، دانشگاه مديريت، دانشكدۀ آموزشی، مديريت دکتری. 2
 رانيمهر البرز، تهران، ا یآموزش عال ةسسؤ، مMBA. کارشناس ارشد 3

 13/02/1393 :مقاله دریافت تاریخ

 24/10/1393 :مقاله نهایی پذیرش تاریخ

 حسینی شاه محمدعلی :مقاله مسئول نویسندۀ
Email: shahhoseini@ut.ac.ir   



 1394بهار ، 1 شمارۀ ،7دورۀ  ، دولتیمدرييت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  90

  مقدمه
 روزافزون رشد با همواره ،ریاخ دهة دو در ران،يا برق یروین عيتوز و یا منطقه برق یها شرکت
 کردهیم جابيا را صنعت نيا پرشتاب ةتوسع ،امر نیهم و اند بوده مواجه برق یانرژ یتقاضا
 است کالن یگذار هيسرما ازمندین برق، چون یا نهيپرهز یها رساختيز توسعة است یهيبد .است

 یها شرکت یفرارو ،یجد یچالش عنوان به ران،يا برق وکارکسب یدولت یفضا در مهم نيا و
 جذب سر بر رقابت یبرا ،برق یها شرکت ،یطيشرا نیچن به توجه با .رددا قرار حوزه نيا فعال
 در تمرکز به یشمس هفتاد ةده اواخر از صنعت، یآت یازهاین به پاسخ یبرا یحداکثر منابع
 محدود منابع از ،یا توسعه اهداف یراستا در ریتدب با بتوانند تا آوردند یرو یراهبرد یزير برنامه
 .کنند تفادهاس نهیبه صورتبه خود

 همكاری با را شرکت راهبردی یزير برنامه خراسان، یا منطقه برق شرکت ،راستا نيا در
 شرکت در کامل طور هب برنامه اين که است تالش در اکنون هم و کرد تدوين آريانا صنعتی گروه
 ريزی برنامه از بخشی سازی پیاده شرکت، پرسنل باالی تعداد به توجه با .شود سازی پیاده

 تنوع همچون هايیچالش اب -است انسانی منابع های راهبرد به مربوط که -شرکت راهبردی
کم ،پرسنل یبعض بودنجوان عالی، تحصیالت بدون پرسنل وجود شغلی، گردش کار، نیروی
 منابع هایراهبرد از بعضی .شد خواهد رو روبه مشابه، موارد ساير و جديد پرسنل کار ةسابق بودن
 ةتوسع و شناسايی کارکنان، توانمندسازی :از عبارتند خراسان ایمنطقه برق شرکت در انیانس

 استقرار و تجارب تسهیم و ثبت مسمكانی استقرار مديريتی، هایمهارت ةتوسع ،راهبردی مشاغل
 امتیازی کارت مدل براساس ،شرکت اين راهبرد ةنقش .عملكرد بر مبتنی پرداخت مسمكانی

  .است آمده يدپد BSC متوازن
 و رقبا از بهتر و روشن راهبرد کي انتخاب ها،شرکت بلندمدت یسودآور عامل نيترمهم
 )استوارت درسانیم عمل مرحلة به ،نحو نيبهتر به را راهبرد نيا که است کارآمد یکارکنان داشتن

 منابع یکارکرد یهاراهبرد یاجرا و نيتدو به منوط خود امر نيا .(39-38 :2009 برون، و
 با که رودیم انتظار رانيمد از ،ديجد عصر در ،نيبنابرا ؛است کارآمد و اثربخش یشكل به ،یانسان

 و کنند اجرا و نيتدو ،یطراح را یادهیچیپ یهاراهبرد ،نظامگرا و یراهبرد تفكر میمفاه از یرویپ
 یهایستگيشا و هاتیقابل شامل که -نامشهود یهايیدارا صورتبه ،سازمان یمعنو ةيسرما از

 (.23 :1388 پور،)عباس ندنک تيحما و یپاسدار -است یانسان منابع
 و سازمان یرقابت تيمز ۀکنندنیتضم ،یراهبرد منابععنوان  به یانسان منابع است قرار اگر

 تيريمد یسازادهیپ مسائل و موانع یبررس با تا ميازمندین د،نباش آن یاثربخش ۀکنندنیمأت
 گام یانسانمنابع یهاراهبرد کارآمد و اثربخش یاجرا و نيتدو لیتسه در ،یانسان منابع یراهبرد
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 راهبرد یاجرا و توسعه ،یریگشكل ۀبازدارند موانع بردنانیازم ،یریگجهینت کيعنوان  به .ميبردار
 منجر هاراهبرد نيا یاجرا و توسعه لگریتسه و مساعد یهاطیمح جاديا به ،یانسان منابع تيريمد

 یسازمان ريتصو و یسازمان فرهنگ بر یمثبت یرهایتأث ،طیمح نيا به دادنشكل .شد خواهد
 جامعه در را سازمان تیموفق یهانهیزم و (2010 ،همكاران و )کورساکن دارد بازار در سازمان

 .سازدیم همافر
 ،نهیزم نيا در که است الزم د.نيآیم شماربه شرکت هر يیدارا نيارزشمندتر ،یانسان منابع

 شرکت یبرا یشتریب نفع تواندیم مناسب تيريمد با انکارمند رايز ؛ردیگ صورت یگذارهيسرما
 یزير برنامه داشتن یبرا هاسازمان متقاعدکردن یبرا و موضوع نيا به توجه با د.نباش داشته
 نقش که مرحله نیاول .است ازین مورد یشتریب زمان و یانرژ ،ودجهب ،یانسان منابع یراهبرد
  (.2009 پور،یدمشقیب) است حال تیوضع لیتحل و هامشكل درک ،کندیم فايا را یمهم

 آن، به پرداختن و شود یم شناخته سازمان عملكرد بهبود یاساس رکن ،یانسان منابع راهبرد
 یضرور ها، سازمان یانسان منابع ةتوسع و تيريمد یها تیفعال يیکارا و یاثربخش شيافزا یبرا

 شرکت در موجود موانع و ها چالش يیشناسا با که است درصدد حاضر پژوهش ،نيبرابنا ؛است
 ةنیزم در شدهنيتدو یراهبرد یزير برنامه کامل یاجرا و آنها یبرا راهكار شنهادیپ و نظر مورد

عنوان  به خود یانسان ةيسرمابه  تا دهد یاري را خراسان یا منطقه برق شرکت ،یانسان یروین
 .ابدي دست خود کالن اهداف به و کند توجه شتریب یرقابت تيزم جاديا عامل

 یساز ادهیپ یها چالش یبند دسته و يیشناسا :از است عبارت پژوهش نيا یکل هدف
 یفرع اهداف .ویک روش براساس خراسان یا منطقه برق شرکت در یانسان منابع یها راهبرد
  :از عبارتند

 ؛انسانی منابع های راهبرد زیسا پیاده برای موجود هایچالش شناسايی 

 ؛هاچالش کردنبندی دسته و بندی اولويت 

 ها چالش برای راهكار ةارائ. 

 و یانسان منابع یزير برنامه ،یانسان منابع چون يیها موضوع ،پژوهش نيا یموضوع قلمرو
 و است 1392 اسفندماه تا 1392 مهرماه از پژوهش یزمان قلمرو .است یانسان منابع یها راهبرد
 .است مشهد شهر در خراسان، یا منطقه برق شرکت ،آن یمكان قلمرو

 

  پژوهش نظری مبانی
 اين .کنند می گذاری سرمايه خود در ها انسان که است واقعیت ينا رب ناظر انسانی، ةسرماي مفهوم
 فرد آتی بازده که گیرد می صورت هايی فعالیت يا کارآموزی آموزش، چون ابزارهايی کمک به کار
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 های ويژگی از تلفیقی ،انسانی ةسرماي ،درواقع .دنبر می باال العمرشمادام درآمد افزايش طريق از را
 ی،)صنوبر است زندگی طول در یفرد های تجربه و ها مهارت احرازشده، های توانمندی ژنتیک،
1388). 

 گیرد انجام بايد چیزی چه اينكه بر مبنی -سازمانی خاص مقاصد بر انسانی منابع هایراهبرد
 (.37 :2006 )آرمسترانگ، شودمی متمرکز -يابد تغییر بايد چیزی چه و

 در که است مديريتی هایتصمیم از ایمجموعه ةنتیج ،سازمان يک انسانی منابع راهبرد
 مسلط نیروهای با انطباق يا اثرگذاری قبال در شدهطراحی هایسیاست و هااولويت تعیین مورد

 سازمان مقاصد تعیین به انسانی، منابع هایراهبرد (.1987 هولدر، و ير)دا ندشومی اتخاذ محیطی
 وکارکسب راهبرد با آنها هماهنگی و انسجام چگونگی و انسانی منابع اعمال و هاسیاست مورد در
 هایاقدام و اعمال از هايیبسته ،انسانی منابع هایراهبرد (،1995) ريوز و داير زعمبه .پردازندمی
 نیز (2000) بوکسال پیتر .دارند درونی هماهنگی و انسجام يكديگر با که هستند انسانی نابعم

 .کندمی تعريف اساسی اهداف و ابزارها از چارچوبی را انسانی منابع هایراهبرد
 و هاطرح ها،برنامه از است عبارت انسانی منابع راهبرد گفت توانمی کلی تعريف يک در
 طريق اين از تا آينده، و حال زمان رقابتی هایچالش با همواجه برای ،ازمانس ةتوسع هایتمايل
 سازیپیاده و توسعه ،هدايت ،انسانی منابع هایراهبرد هدف .شود ايجاد برتر اقتصادی ارزش
 نشان اهداف به دسترسی برای را سازمان در انسانی منابع مديريت چگونگی آنها .هاستبرنامه
 (.38 :2006 گ،)آرمستران دهندمی

 هایفعالیت و يندهاافر از ایمجموعه ،انسانی منابع راهبرد (،1990) واکر و اسكالر زعمبه
 در افراد هب طومرب مسائل حل برای صفی مديران و انسانی منابع سوی از که است مرتبطیهم به

 .شودمی گذارده اشتراک به وکارکسب
 به عمل است، ساده دهید انجام خواهیدمی آنچه گفتن اگرچه که کندمی اذعان آرمسترانگ

 ،راهبرد سازیپیاده و اجرا ،ديگر عبارتبه .شودمی تصور که است چیزی آن از دشوارتر بسیار آن
 میان شكاف ايجاد موجب که دارند وجود بسیاری عوامل .است آن تدوين از دشوارتر ،مراتببه

  :از عبارتند عوامل اين از بعضی .شوندمی ملع در آن اجرای و راهبرد تدوين
 وکار؛کسب راهبردی نیازهای درک و تعیین در ناکامی 

 گذارد؛می اثر راهبرد تدوين بر که سیاسی و اجتماعی فرهنگی، محیطی، عوامل ناکافی ارزيابی 

 ثیرأت آن از که افرادی احتمالی هایواکنش و راهبرد پیامدهای مناسب نكردنارزيابی 
 ؛پذيرند می

 ؛راهبرد اجرای به طومرب سیاسی مسائل به کافینا توجه 
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 ؛هاتغییر اثربخش مديريت در ناکامی 

 ندارند؛ تناسب سازمان هاینیازمندی با که ناقص و نامربوط هاینوآوری ةتوسع 

 ها؛راهبرد سازیپیاده و ريزیبرنامه تدوين، در صفی مديران اساسی نقش گرفتنناديده  

 استقرار قبیل )از راهبرد هاینوآوری از پشتیبان يندهایافر استقرار به نیاز گرفتنديدهان 
-51 :2010 )آرمسترانگ، (عملكرد بر مبتنی پرداخت ةبرنام از حمايت برای عملكرد مديريت

52.) 

 :از عبارتند پژوهش اين های پرسش
 دارد؟ وجود شرکت در یانسان منابع های راهبرد یساز ادهیپ برای هايی چالش چه 

 دارد؟ وجود شرکت در یانسان منابع های راهبرد سازی پیاده درمورد ذهنی الگوهای چه 
 دارد؟ وجود شرکت در یانسان منابع هایراهبرد سازی پیاده هایچالش درمورد راهكارهايی چه 

 

 پژوهش پیشینة

 دهش بیان ،«آن رفع برای راهكاری و انسانی منابع ةتوسع فراروی های چالش» عنوان با ای مقاله در
 آنها ةجمل از که است مواجه متعددی های چالش با ،ها سازمان در انسانی منابع مديريت که است
 نبود برنامگی، بی کارکنان، نیاز از ناآگاهی متعهد، و ماهر کار نیروی کمبود شدن، جهانی به توان می

 در مديريت نگرش انگیزگی، بی ی،انسان منابع از ناکافی وری بهره تبعیض، ساالری،شايسته
 .برد نام را سازمان ةباسابق کارکنان همكاری قطع و کارکنان نكردنمشارکت ها، سازمان
 موانع ترين عمده ،«راهبردی رويكردی با انسانی منابع ريزی برنامه» عنوان با ای مقاله در
  :از عبارتند انسانی منابع ريزی برنامه

 ؛خاص موارد در بینی پیش و ريزی برنامه به بدبینی 
 ؛مرکزی واحدهای های دخالت مقابل در عملیاتی واحدهای مقاومت 
 ؛ريزی برنامه فرايند در مختلف های فعالیت بین ارتباط نبود 
 ؛انسانی منابع ةمجموع در تعارض و تضاد 
 ؛انسانی منابع ۀآيند بینی پیش برایاز خط روند گذشته  استفاده 

 ها؛مؤسسه سوی از عملیاتی ريزی برنامه از بعد انسانی منابع ريزی برنامه اجرای 

 ؛(افراد ۀبالقو عملكرد و خاص هایمهارت ة)توسع کیفی های جنبه به کافینا توجه 
 (.1382 طالبیان،) مدت کوتاه اجرايی موضوع يکعنوان  به انسانی منابع ريزی برنامه 

 ريزی برنامه در موجود موانع ،«انیانس منابع ةتوسع در راهبردی ريزی برنامه ضرورت» ةمقال در
 :از عبارتند راهبردی
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 ؛منابع و هاتصمیم کنترل برای      صرفا  راهبردی ريزی برنامه انجام 
 ؛قانونی هایالزام کردن برآورده برای      صرفا  راهبردی ريزی برنامه انجام 
 ؛راهبرد کردنفرموله به مأموريت تدوين از سريع بسیار حرکت 
 ؛سازمان افراد و کارمندان به ها امهبرن تفهیم در شكست  
 ؛راهبردی ريزی برنامه فرايند از ارشد مديران حمايت نبود 
 ؛عملكرد ارزيابی برای استانداردیعنوان  به برنامه از استفاده در شكست 
 ؛ريزی برنامه مختلف فازهای در کلیدی کارمندان کارگیریهب در توانینا 
 ؛ريزی برنامه هایدفراين در مديران تمام نگرفتنکارهب 
 (1389 شیرسوار، ی)رزق ريزی برنامه در حد از بیش رسمیت. 

 فرهنگ به ،«یهماهنگ چالش و یمل فرهنگ ،یانسان منابع یاستراتژ» عنوان با ای مقاله در
  .است شده اشاره راهبرد اجرای و طراحی راه سر بر چالشی عنوان به ملی

 شش» عنوان با را عامل شش ،2000 سال در هارتنايز و يربی هاینام به محققان از نت دو
 به باال ارشد مديريت سبک :کنندمی شناسايی راهبرد اجرای موانععنوان  به ،1«خاموش قاتل
 ،اثربخش غیر مديريتی ارشد تیم ،متعارض هایاولويت و نامشخص راهبرد ،2بندوباربی يا پايین
 ديگر يا وکارکسب )کارکردها(، فوظاي میان ضعیف هماهنگی ،ضعیف افقی هایارتباط
 (.2000 ،ايزنهارت و ییر)ب توسعه و تغییر رهبری ناکافی هایمهارت و سازمان های بخش
 نبود :از عبارتند که دندار وجود راهبرد اجرای در بینیپیش قابل یموانع مكنايت، پژوهش به توجه با

 در ناکافی هایتغییر ،3راهبرد اجرای ةصحن در انکارکن نداشتنحضور عالی، مديريت سطح در هماهنگی
 (.2005 يت،)مكنا ارزيابی سیستم نبود ای،وظیفهمیان ناکافی هماهنگی کاری، واحدهای سطح

 اجرای و تدوين مسائل و موانع از ديگر بعضی ،2010 سال در یپژوهش در ،و همكاران هارون
 ساختار :از عبارتند مسائل اين .کردند يیشناسا را انسانی منابع کارکردی هایراهبرد اثربخش
 انسانی منابع سپاریبرون و انسانی، منابع هایشايستگی انسانی، منابع راهبرد فرهنگ، سازمانی،
  (.2010 ،و همكاران )هارون

 راهنمای :انسانی منابع راهبردی مديريت» عنوان با یکتاب در 2006 سال در آرمسترانگ
 اشاره ،کندمی جلوگیری انسانی منابع راهبرد آمیزموفقیت اجرای از که موانعی از بعضی به «یعمل
 :از عبارتند موانع اين .دارد

                                                 
1. Six Silent Killers 

2. Laissez-faire 

3. Employees Aren’t On-Board 
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 ؛شرکت راهبردی نیازهای درک در ناکامی 

 ؛انسانی منابع هایراهبرد محتوای بر ثرؤم فرهنگی عوامل و محیط ناکافی ارزيابی 

 ؛زدهشتاب و ایلحظه هایگیریتصمیم از ناشی ۀنسنجید هایاقدام و هاطراحی  

 ؛انسانی منابع يندافر بر آن جانبی آثار درنظرگرفتن بدون طرح انتخاب 

 ؛شدهپذيرفته طرح اجرای عملی هایمشكل درک و ارزيابی در ناکامی 

 طرح؛ جدی و فعال حمايت به ارشد مديران ترغیب در ناتوانی 

 کارکنان؛ مشارکت جلب در ناتوانی 

 ؛طرح از کنندهحمايت هایفرايند ايجاد ضرورت و یازن درنظرگرفتن در ناتوانی 

 ؛است صف مديران یهامهارت اعمال مستلزم ،جديد طرح که نكته اين درک در ناتوانی 

 ؛طرح اجرای برای الزم (زمانی و انسانی ی،)مال منابع تدارک و برآورد رد ناکامی 

 (.123-122 :1386 )آرمسترانگ، راهبرد اجرای ۀنحو ارزيابی و نظارت در ناکامی 

 اثربخش اجرای از بازدارنده هایچالش شناخت که گرفت نتیجه توانمی فوق مطالب مرور با
 و مساعد هایمحیط ايجاد در کارها ترينضروری و ترينمهم از شايد انسانی، منابع هایراهبرد

 املیعوان عن به انسانی منابع از است تا بتوان انسانی منابع راهبردی مديريت برای مطلوب،
 رقابتی وضعیت در سازمانی موفقیت و اثربخشی        نهايتا  و سازمان رقابتی مزيت ايجاد یبرا اساسی
 .گرفت بهره کنونی
 

 پژوهش شناسی روش
  .است پیمايشی -توصیفی ،داده گردآوری ۀنحو نظر از و کاربردی هدف، حیث از حاضر پژوهش
 قادر را پژوهشگر که است فنی کیو وشر .است شده استفاده کیو  روش از ،پژوهش اين در
 بندیدسته به اينكه دوم و کند بندیطبقه و شناسايی را فردی 2عقايد و 1هاادراک     اوال  تا سازدمی
  (.14 :1386 فرد،يان)خوشگو بپردازد شانهايادراک اساس بر افراد هایگروه

 عاملی یل)تحل هاداده تحلیل ۀشیو هم و (سازی)مرتب داده گردآوری ۀشیو هم ،کیو روش
 روش اين اصلی تفاوت ،اين و ندشومی تحلیل افراد متغیرها، جایبه کیو، روش در .دارد را (کیو
  (.2006 )بروس، است اجتماعی علوم در تحقیق های روش ساير با

 :است شده استفاده زير منابع از ،ها داده گردآوری برای ،پژوهش اين در
 و خارج در پژوهشی سوابق و قیتحق اتیادب و ینظر یمبان ی)بررس ایکتابخانه پژوهش 

                                                 
1. Perceptions 

2. Opinions 
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 راهبرد سازی پیاده یهاچالش به ابییدست برای (هاهمقال و هاکتاب در جووجست با داخل
  ؛کیو هایتعبار تكمیل منظوربه مشابه هایپژوهش در انسانی منابع

 راهبردی ريزی رنامهب ةمطالع برای خراسان ای منطقه برق شرکت مدارک و اسناد بررسی 
 ؛انسانی منابع هایراهبرد شناسايی منظوربه ،شرکت در شدهتدوين

 منظوربه هاچالش شناسايی برای خراسان ایمنطقه برق شرکت مديران با مصاحبه انجام 
 ؛کیو هایعبارت انتخاب

 و مصاحبه از که یهايعبارت سازی ساده و ارزيابی برای ،خبرگان هاینظر به مراجعه 
 .کیو نهايی هایعبارت انتخاب و اند شده استخراج ای کتابخانه های مطالعه

 وجود منابع در    نا یع ،دلخواه و مناسب هایعبارت است ممكن ندرتبه که داشت توجه ديبا
 .کرد هیته را مطلوب هایعبارت آنها، از دهيا گرفتن و یدستكار با بايد اغلب و باشند داشته
 

 ویک روش مراحل

 هایعبارت گردآوری برای ،پژوهش اين در .است شده داده نشان 1 شكل در کیو روش مراحل
 منابع .شد استفاده دوم دست منابع از هم و اول دست منابع از هم گفتمان، فضای به مربوط
 منابع مديران از همگی که -کیو ةمطالع منتخب گانکنند شرکت با مصاحبه هایمتن ،اول دست
 ريزی برنامه سازی پیاده هایچالش دربارۀ آنان هایديدگاه و ها ذهنیت شناسايی و -ستنده انسانی

 از یهايعبارت گردآوری و موضوع ادبیات ،دوم دست منابع است. انسانی منابع راهبردی
 شرکت مشاوران هاینظر ،سازمان مستندات پژوهش، موضوع مورددر شدهانجام های پژوهش

  .هستند دانشگاه استادان و خراسان ای منطقه برق
 
 
 
 
 
 
 

  ویك ةمطالع انجام مراحل .1 شکل

 25 :1386 فرد،انیخوشگو :منبع

 
 

 موضوع نییتع
 پژوهش

 به مراجعه موضوع، اتیادب مرور
 مختلف منابع

 یفضا یبندجمع و یابيارز
 گفتمان

 یبرا هاعبارت انتخاب
 ویک نمونة

 ویک یسازمرتب ویک دستة جاديا

 هاداده یآمار لیتحل
 کنندگانشرکت انتخاب
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 تبديل کوتاهی هایعبارت به آنها های داده و دنشدمی ارزيابی بايد شدهگردآوری مطالب
 هایعبارت .باشد پژوهش موضوع ۀدربار متنوع یها ذهنیت و هاديدگاه ۀدهندنشان که شد می

 هاتعبار هایابهام و نددشمی ادغام هم با بايد هاعبارت بعضی شدند؛می حذف بايد تكراری
 انتخاب آنها میان از را (کیو ة)نمون هاعبارت از اینمونه ،بعد ةمرحل در بتوان تا شدمی برطرف

 در .(37 :همان) آنهاست کردن مرتب یبرا زمال زمان شيافزا یامعنبه ها،عبارت اديز تعداد .کرد
 یضرور .دارند هاعبارت ريسا با یمتفاوت مفهوم و امعن که شود استفاده یهايعبارت از بايد ضمن
  (.40 :همان) شود توجه زین هاعبارت در پنهان و یضمن مقاصد به است
 موارد حذف و یتكرار موارد حذف مشابه، موارد ترکیب و ادغام تخلیص، ،اول ةمرحل در
 در که -شرکت انسانی منابع مديران از نفر دو از ،دوم ةمرحل در .شد انجام تحقیق، هب طونامرب
 شرکت خراسان ای منطقه برق شرکت ريزی برنامه سازی پیاده و بازنگری ريزی، برنامه فرايند
 را شدهآوری جمع هایرتعبا تا شد خواسته -دارند حضور نیز آن ةماهان هایهجلس در و کنند می
 هایگزاره يا هاعبارت از يکهر کهدرصورتی و کنند ارزيابی ،کوتاهی و بیان سادگی حیث از

 ترينمهم ،درنهايت و کنند بیان آن را دارند، را ديگر هایگزاره در ادغام قابلیت ،پژوهش
 موضوع دربارۀ مختلف هایديدگاه و هاذهنیت ۀدهند نشان تواندمی آنها نظر از که را هايی عبارت
 کشیدنبیرون و مديران اين هاینظر اعمال ،هاپاسخ دريافت از پس .کنند انتخاب ،باشد پژوهش

 شد استخراج پژوهش اين در کیو هایعبارتعنوان  به عبارت 51 ،مجموعدر آنها، میان مشترکات
 است.  شده آورده 1 جدول در که

 

 های نهایی نمونة كیو. عبارت1جدول 

 آمدهدستهب یهاگزاره فیرد

 سازمان هایتهديد و هافرصت از مديران از بخشی کافی آگاهینا 1
 انسانی منابع ريزی برنامه به نسبت انسانی غیر منابع ريزی برنامه به دهیاولويت 2
 یخصوص بخش با متناسبنا دستمزد و حقوق نظام 3
 مرکزی واحدهای نظارت مقابل در عملیاتی واحدهای مقاومت 4
 ها پرداخت در تأثیرکم و عینی غیر ارزشیابی نظام 5
 سازمان افراد به ها برنامه ابالغ در ضعف 6
 متعارض های اولويت و مشخص راهبرد نبود 7
 مدت کوتاه تفكر حد از بیش رواج 8
 انسانی منابع ديرانم و عالی مديران متقابل درک نبود 9
 کارکنان هایانتظار در تغییر 10
 صفی مديران میان در همكاری نبود 11
 دولت طرف از نفوذ اعمال و االختیارنبودنتام 12
 کارکنان آموزشی ريزی برنامه به توجهی کم 13
 پروژه مديريت به ناکافی توجه 14
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 های نهایی نمونة كیو. عبارت1جدول 

 آمدهدستهب یهاگزاره فیرد

 سازمان دنکرمطرح برای      صرفا  راهبردی ريزی برنامه انجام 15
 کارکنان هایمهارت دقیق و صحیح نكردنشناسايی 16
 عالی مديريت سطح در ناهماهنگی 17
 انسانی منابع ساختار در عمودی و افقی های ناهماهنگی وجود 18
 اداری بروکراسی وجود 19
 کارکنان برای شغلی های کارراهه شفافیت نبود 20
 انسانی منابع ريزی برنامه به توجه با ،سازمان در فردی وظايف نكردنتعیین 21
 رفاهی های فرصت توزيع در عدالت نشدنرعايت احساس 22
 ريزی برنامه هایفرايند در مديران تمام کارگیریهب سیستم در نقص 23
 سازمان در مرتبط غیر هایانتصاب وجود 24
 کارکنان نیازهای از ناآگاهی 25
 ساالریشايسته به یتوجهکم 26
 سازمان وریبهره به توجهیکم 27
 سازمان ةباتجرب کارکنان همكاری قطع 28
 تحصیالت و سن نظر از کار نیروی تنوع 29
 انسانی منابع متخصصان کم توانايی و ظرفیت 30
 دانش انتشار و تسهیم ذخیره، ايجاد، مند نظام فرايند در نقص 31
 اقتصادی عملكرد با انسانی منابع ريزیبرنامه ارتباط نبود 32
 باز ارتباطی خطوط کمبود 33
 سازمان در تیمی کار ةروحی کمبود 34
 کارکنان توانمندسازی و مهارت ارتقای در ضعف 35
 موفق های سازمان از نكردنالگوبرداری 36
 انسانی منابع ريزی برنامه با همراهی و تیمی نگرش شدنننهادينه 37
 سازمان در مديريتی های مهارت ضعف 38
 انسانی منابع اهداف تحقق و مديران منافع بین پیوند نبود 39
 ريزی برنامه بودناثربخش درمورد سازمان در بدبینی جو وجود 40
 سازمانی مناسب های زيرساخت نبود 41
 مالی منابع به نسبت انسانی نیروی به کمتر توجه 42
 نیاز مورد انسانی نیروی تربیت و تأمین برای استخدامی رديف تخصیص در محدوديت 43
 انسانی منابع ةبرنام سازی پیاده فرايند در کارکنان کیفی و کمی مشارکت کمبود 44
 انسانی منابع ريزی برنامه اهمیت و دانش از مديران از بخشی ناکافی آگاهی 45
 عملیاتی و راهبردی ريزی برنامه فرايند از ارشد مديران ناکافی حمايت 46
 سازمانی فرهنگ در نقص ودوج 47
 انسانی منابع ريزی برنامه اجرای برای کافی ةبودج ندادنتخصیص 48
 انسانی منابع ريزی برنامه مختلف فازهای در کلیدی کارمندان کارگیریهب ساختار در نقص 49
 اطالعاتی هایبانک موقعهب و صحیح های داده به دسترسی کمبود 50
 مدرن های وریافن به دسترسی کمبود 51

 

 ادامة
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 سازیمرتب ۀآماد و تهیه کیو ةدست و شد نوشته کارت يک روی جداگانه ،کیو ةنمون عبارت
 کارت کي یرو ،عبارت هر و شدند  یگذار شماره یتصادف طوربه هاعبارت ،مرحله اين از پس .شد
  (.40 :1386 فرد،خوشگويان) شد نوشته ویک کارت نام به جدا

 اختیاری، توزيع در .دشو می انجام اجباری و اختیاری روش دو به هاکارت توزيعروند،  ينا در
 مشخص پیش از ها کارت توزيع شكل .دارند سازی مرتب در بیشتری عمل آزادی ،گانکنند شرکت
 (.53-52 :همان) کند می ايجاد را آن خود میل هب هکنند شرکت هر و نیست

 به رايز ؛باشد ریوپاگدست و پرزحمت ،کنندگان مشارکت یبرا یاجبار عيتوز است ممكن
  .کنند نییتع یاجبار عيتوز مطابق را آنها گاهيجا تا دارند ازین هاعبارت در یشتریب دقت و سهيمقا

 را خود ۀدیعق نتوانند کنندگان مشارکت شود یم سبب ها کارت یاجبار عيتوز معتقدند بعضی
 نشان هاپژوهش ن،يا وجود با .کنند انیب یساز مرتب قيطر از است، نظرشان مورد کهآنچنان
 ها عامل نوع و تعداد که یمعن نيا به .است ریتأث یب یآمار یها لیتحل بر ،عيتوز نوع که اند داده

 (.54-53 :همان) کند ینم رییتغ عيتوز یچگونگ برحسب
 .شد انتخاب پژوهش اين در اختیاری توزيع روش فوق، هایتوضیح به توجه با

 دستورالعمل ،کیو سازی مرتب برای همچنین .دهد می نشان را پژوهش اين در کیو رنمودا ،2 شكل
  (.53 :همان) گرفت قرار گانکنند شرکت اختیار در ،کیو های نمونه سازی مرتب راهنمای و اجرايی

 
 مخالف      كامال                                                                        موافق      كامال                 

5+ 4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 5- 

           
           
           
           
           
           
           

 یاریاخت عیتوز با متقارن ویك نمودار .2 شکل

 

 هامصاحبه از حاصل یهاعبارت اينكه بر عالوه ،محتوا روايی افزايش برای ،پژوهش اين در
 استادان به مراجعه با شد، ارزيابی و مقايسه ،پژوهشی ادبیات از آمدهدستهب هایعبارت با

 ایمنطقه برق شرکت راهبردی ريزیبرنامه دفتر کارشناسان و انسانی منابع واحد مدير دانشگاه،
 مفهوم، در هايیتغییر به ،دافرا اين هاینظر که معنا اين به .شد افزوده محتوا روايی بر خراسان،

 برای را هاکارت سازیمرتب خود ،امر اين که شد منجر هاعبارت سادگی و هاهکلم تعداد
  .يابد ارتقا نیز پژوهش اين صوری روايی تا و سبب شد کرد ساده گانکنند شرکت
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 که گونههمان .شد استفاده کرونباخ آلفای روش از نیز پژوهش پايايی يا اعتبار سنجش برای
 اعتماد قابلیت بیانگر که است درصد 81 پژوهش کرونباخ آلفای شود، می مشاهده 2 جدول در

 طريق از که است کیو نمودار در آنها سازیمرتب نتايج و کیو ةنمون هایعبارت باالی
 .است شده انجام پژوهش اين گانکنند شرکت

 

 پژوهش كرونباخ یآلفا .2 جدول

 ونباخكر یآلفا هاتمیآ تعداد

30 812/0  
 

 یکم یهاپژوهش در که ایيیمعنا بار یآمار ةنمون و یآمار ةجامع یهاواژه ،ویک روش در
 یآمار ةجامع از یتصادف شكلبه یآمار ةنمون ستین الزم روش نيا در .نددارن ،است مصطلح
      کامال  یشكل به ،پژوهش موضوع ۀدربار خاص نظر کي داشتن لیدلبه ،افراد بلكه ؛شود انتخاب
 لیتحل و هيتجز هدف، و است کوچک روش نيا در زین نمونه ۀانداز .شوندیم انتخاب آگاهانه

دسته  اين در ،بنابراين ؛افراد از یاديز تعداد یسطح یلیتحل و هيتجز نه و است اندک تعداد قیعم
 تحقیق موضوع با خاصی ارتباط يا که کنند می انتخاب کسانی میان از را افراد ةنمون ها،پژوهش از

 انجام در کنندگان مشارکت ةمجموع انتخاب ةمرحل ،درواقع .هستند ایويژه عقايد دارای يا دارند
 هدفمند صورتبه ،امر اين که است یکم یها پژوهش در یآمار ةنمون نتخابا معادل ،ویک روش

  (.46-45 و 29 :1386 فرد،يان)خوشگو گیردمی صورت احتمالی غیر و
 در که مديرانی و انسانی منابع رانيمد از (نفر 5) یکوچك آماری ةنمون ابتدا ،ژوهشپ اين در
 و مصاحبه انجام برای هدفمند صورتبه ،دارند مستقیم نقش انسانی منابع های راهبرد سازی پیاده
 و هاعبارت اين ارزيابی برای .شدند انتخاب کیو هایعبارت آوردندستهب و گفتمان فضای ايجاد
 با نفر سه ،پژوهش اين در .شد مراجعه خبرگان هاینظر به ،نهايی هایعبارت خابانت

  :شدند انتخاب خبرهعنوان  به زير های ويژگی
 ؛پژوهش موضوع با آنها نزديک ارتباط 
 ؛مطالعه مورد شرکت در باال کاری سنوات شتندا 
 انسانی منابع های راهبرد سازی پیاده در اصلی نقش داشتن. 

 .شد انجام قطعی و هدفمند صورتهب ،کیو نمودار سازی مرتب برای گانکنند شرکت انتخاب سپس
 در انسانی منابع راهبرد موضوع با که یکارشناسان و رانيمد از (نفر 30) شدهنیگلچ یآمار یهانمونه
 تعداد به توجه با افراد تعداد .شدند انتخاب ،کنند می شرکت آن هب طومرب هایهجلس در و هستند ارتباط
 1 .است شده انتخاب پیشین هایهمطالع و کیو هایعبارت

                                                 
 که ویک یهاعبارت تعداد از کمتر ديبا کنندگان شرکت تعداد نیهمچن. استنفر  80تا  20 نیکنندگان ب تعداد شرکت       معموال  و،یوش کر در. 1
 .باشد شوند، مرتب ديبا
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 پژوهش هاییافته

 نيا یمبنا .است ویک یها داده سيماتر لیتحل یبرا یآمار روش نيتر مهم ،یعامل لیتحل روش
 تا شود یم استفاده 1ویک یعامل لیتحل عبارت از ،رواين از .است افراد نیب یهمبستگ زین روش
 در یعامل لیتحل .شوند یم یبند دسته رهایمتغ یجابه افراد ،یعامل لیتحل نديفرا در شود دیتأک
 ابعاد کاهش به ،آن از که کند یم میتقس دسته چند به را رهایمتغ از یا مجموعه حالت، نيبهتر

 مرسوم روشی که همبستگی ماتريس از ،عاملی تحلیل انجام برای .شود یم ریتعب ها داده ةمجموع

 -است متعامد چرخش نوعی که -2واريماکس روش به هاعامل .شد استفاده است، معمول و

  .است 3اصلی های لفهؤم روش به ،کیو عاملی تحلیل از اعداد استخراج .يابند می چرخش

 ،افزار نرم که دهدیم نشان جدول اين .دهدمی نشان را شدهتبیین واريانس کل مقدار 3 جدول
 يیشناسا -است 1 باالی آنها ۀويژ مقادير که -را عامل دوازده نمونه، افراد دگاهيد به توجه با
 .نددهیم پوشش و کنندیم نییتب را انسيوار درصد 817/78 حدود در ،عامل دوازده نيا .کندیم

 واريانس .است اول عامل به مربوط و 786/8 شدهنییتب انسيوار نيشتریب ،جدول اين در
 ،267/7 ،ترتیببه یزن دوازدهم تا سوم هایعامل از هريک اريانسو .است 065/8 دوم عامل
 هستند. 107/5 و 479/5 ،574/5 ،648/5 ،882/5 ،021/6 ،764/6 ،981/6 ،242/7

 

 شدهنییتب انسیوار جدول .3 جدول 
 هیاول ژۀیو ریمقاد بارها مربعات مجموع چرخش

 عامل
 مجموع انسیوار ددرص یتجمع درصد مجموع انسیوار درصد یتجمع درصد

786/8  786/8  63/2  256/5  52/17  521/17  1 
85/16  065/8  42/2  533/2  44/8  965/25  2 
118/24  26/7  18/2  278/2  59/7  559/33  3 
36/31  24/7  17/2  045/2  817/6  376/40  4 
34/38  98/6  09/2  95/1  53/6  90/46  5 
106/45  76/6  029/2  869/1  228/6  133/53  6 
12/51  021/6  806/1  693/1  642/5  775/58  7 
009/57  88/5  765/1  409/1  69/4  472/63  8 
657/62  64/5  694/1  271/1  237/4  709/67  9 
23/68  574/5  67/1  223/1  076/4  786/71  10 
71/73  479/5  644/1  097/1  658/3  443/75  11 
817/78  107/5  532/1  012/1  374/3  817/78  12 

 

 

                                                 
1. Q-factor Analysis 

2. Varimax 

 .استفاده کرده است componentاز عبارت  عامل، یجابه SPSS افزارنرم ل،یدلنیهمبه .3
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 معناداربودن بايد ،مرحله اين در .دهدمی نشان را هاعامل ةافتيچرخش ماتريس ،4 جدول
 بار مطلق قدر اگر .شود بررسی اند، شده مشخص زرد رنگ با 4 جدول در که عاملی بارهای
1/از ،عاملی 96

n
 که است گفتنی است؛ دارمعنا درصد 95 اطمینان با عاملی ارب آن باشد، تربزرگ 

  (.75 :1386 فرد، يان)خوشگو است کیو ةمطالع های کارت تعداد با برابر n مقدار
 

 ها عامل ةافتیچرخش سیماتر .4 جدول

ت
رك
ش

 
ند
كن

ن
گا

 

 عامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P011 826/0  029/0  058/0  077/0  01/0-  2/0-  024/0  04/0-  18/0-  04/0-  06/0-  033/0  

P030 782/0  212/0  062/0  027/0  13/0-  19/0  057/0  06/0-  012/0  091/0  12/0-  15/0  

P024 744/0  064/0  078/0  19/0-  292/0  112/0  04/0-  106/0  225/0  06/0  175/0  18/0-  

P026 497/0  087/0  474/0  189/0  02/0-  105/0  224/0  18/0  088/0  24/0-  218/0  17/0-  

P005 12/0  964/0  01/0-  1/0  031/0  054/0  054/0  053/0  027/0  04/0  035/0  045/0  

P004 12/0  964/0  01/0-  1/0  031/0  054/0  054/0  053/0  027/0  04/0  035/0  045/0  

P010 069/0  09/0-  81/0  036/0  037/0  075/0  148/0  047/0  097/0  02/0-  16/0-  166/0  

P007 14/0  085/0  701/0  153/0  237/0  01/0-  04/0-  14/0-  21/0-  297/0  0-  16/0-  

P008 297/0  342/0  391/0  2/0-  072/0  104/0  151/0  17/0-  36/0-  11/0-  14/0-  266/0  

P003 07/0-  272/0  026/0  793/0  156/0  069/0  107/0  04/0-  08/0-  025/0  07/0-  0-  

P013 096/0  08/0-  204/0  691/0  027/0  091/0  099/0  203/0  214/0  232/0  215/0  031/0  

P009 046/0  086/0  03/0-  562/0  078/0  07/0-  352/0  105/0  18/0-  38/0-  375/0  21/0  

P027 05/0-  024/0  126/0  118/0  874/0  025/0  147/0  001/0  04/0-  068/0  0 151/0  

P016 309/0  053/0  017/0  174/0  499/0  22/0  18/0-  11/0-  03/0-  09/0  48/0-  25/0-  

P015 049/0  337/0  225/0  263/0  42/0  08/0-  2/0-  415/0  04/0-  045/0  21/0-  132/0  

P029 095/0  106/0  213/0  176/0  16/0-  83/0  12/0-  09/0  02/0  028/0  02/0-  061/0  

P022 02/0-  012/0  12/0-  01/0-  298/0  734/0  15/0  01/0-  18/0-  06/0-  074/0  07/0  

P023 145/0  094/0  07/0  272/0  038/0  04/0-  798/0  079/0  105/0  164/0  011/0  03/0-  

P020 05/0-  043/0  522/0  0 126/0  145/0  66/0  198/0  14/0-  19/0-  097/0  13/0  

P002 007/0  045/0  04/0-  071/0  06/0-  014/0  14/0  903/0  01/0-  054/0  02/0  05/0-  

P014 06/0-  086/0  113/0  061/0  438/0  298/0  044/0  556/0  035/0  208/0  114/0  324/0  

P018 017/0  03/0-  33/0-  017/0  029/0  211/0  329/0  369/0  358/0  03/0-  26/0-  17/0-  

P028 0-  066/0  03/0-  02/0  03/0-  1/0-  003/0  016/0  869/0  09/0-  096/0  04/0-  

P019 002/0  038/0  03/0-  38/0  201/0  137/0  23/0-  174/0  49/0-  13/0-  092/0  39/0-  

P012 061/0  124/0  081/0  066/0  195/0  03/0-  093/0  183/0  09/0-  795/0  198/0  12/0-  

P017 225/0  029/0  13/0  06/0-  443/0  445/0  092/0  173/0  18/0-  48/0-  019/0  098/0  

P025 414/0  05/0-  01/0-  414/0  18/0-  277/0  154/0  095/0  16/0-  462/0  19/0-  257/0  

P001 02/0-  056/0  08/0-  118/0  006/0  092/0  004/0  05/0-  096/0  152/0  845/0  06/0-  

P006 14/0-  309/0  183/0  12/0-  194/0  351/0  356/0  017/0  267/0  17/0  37/0-  1/0-  

P021 031/0  102/0  07/0  091/0  175/0  125/0  02/0-  026/0  04/0-  13/0-  011/0  868/0  
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1/ کسر حاصل بنابراين، ؛است 51 کیو هایکارت تعداد ،پژوهش اين در 96
51

 2744/0 با برابر 

 تمام برای شدهشناسايی عاملی بارهای ،4 جدول در رنگی اعداد به توجه با ،درنتیجه .شودمی
 عاملی بارهای که گفت توان می ترتیب،بدين. است بیشتر فوق مقدار از گان،کنند شرکت
  .دارندامعن درصد 95 اطمینان با افراد، تمام برای شده رنگی

 نمادهای با که 26 و 24 ،30 ،11 گانکنند شرکت شود،می ديده جدول اين در که طورهمان
P011، P030، P024 و P026 شناسايی را اول ذهنی الگوی ،مشترک طوربه شوند، می داده نشان 
 دوم، ذهنی الگوی ،مشترک طوربه ،P004 و P005 گانکنند شرکت ،ترتیبهمینبه .اند کرده

 گانکنند شرکت وم،س ذهنی الگوی ،مشترک طوربه ،P008 و P010، P007 گانکنند شرکت
P003، P013 و P009، گانکنند شرکت چهارم، ذهنی الگوی ،مشترک طوربه P027، P016 و 
P015، گانکنند شرکت پنجم، ذهنی الگوی ،مشترک طوربه P029 و P022، مشترک طوربه، 
 هفتم، ذهنی الگویمشترک،  طوربه ،P023 و P020 گانکنند شرکت ششم، ذهنی الگوی
 گانکنند شرکت هشتم، ذهنی الگوی ،مشترک طوربه ،P018 و P002، P014 گانکنند شرکت
P019 و P028، گانکنند شرکت نهم، ذهنی الگوی مشترک، طوربه P012 و P025 و P017، 

 الگوی مشترک، طوربه ، P006 و P001 گانکنند شرکت دهم، ذهنی الگوی ،مشترک طور به
  .اند کرده شناسايی را دوازدهم ذهنی الگوی تنهايیهب ،P021 ۀکنند شرکت و يازدهم ذهنی

 یبارها از میمستق طوربه توان ینم ویک یعامل لیتحل در ،یمعمول یعامل لیتحل برخالف
 نشان را ها عامل با کنندگان شرکت ةرابط ،عاملی یبارها رايز يافت؛ دست هدف نيا به یعامل
 ها عبارت یعامل ازیامت .است وابسته ها عبارت یمحتوا به ها عامل ریتفس کهیدرحال ؛دهند یم

 امكان ،بیترت نيا به و کند یم برقرار ها عامل و هاعبارت یمحتوا نیب را یوندیپ ها( )کارت
  .شود یم فراهم ها عامل ریتفس

 بازسازی عاملی هایآرايه آوردندستهب برای توزيع، بودناختیاری دلیلبه ،پژوهش اين در
 امتیازهای میانگین از عبارت، هر برای که ترتیببدين .شد استفاده افراد های پاسخ از       مجددا  شده،

  .شد استفاده ،اند دهکر شناسايی را ذهنی الگوی آن که افرادی سوی از يافتهصاصتخا

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه
 .شود می داده پاسخ پژوهش هایپرسش به ابتدا ،قسمت اين در
 دارد؟ وجود شرکت در یانسان منابع های راهبرد یساز دهایپ برای هايی چالش چه  

 .است شده ذکر کیو نهايی هایعبارت عنوان با 1 جدول در پرسش اين اسخپ
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 دارد؟ وجود شرکت در یانسان منابع هایراهبرد سازی پیاده درمورد ذهنی الگوهای چه 

 های راهبرد سازی دهپیا هایچالش از ذهنی الگوی دوازده ها، داده تحلیل و تجزيه از پس
 های آرايه به توجه با و شد بررسی الگوها اين سپس .شد استخراج شده،شناسايی انسانی منابع
  .دش انتخاب نام يک ،هرکدام برای شده،بازسازی عاملی

 ؛کارانمحافظه :سوم الگوی ؛واقعگرايان :دوم الگوی ؛سیستم اصالح طرفداران :اول الگوی
 منتقدان :ششم الگوی ؛سیستمی تفكر طرفداران :پنجم الگوی ؛انبین خوش :چهارم الگوی

 طرفدار :نهم الگوی ؛منفیگرايان :هشتم الگوی ؛مالی سیستم منتقدان :هفتم الگوی ؛مديريت
 الگوی ؛موجود وضع مدافع :يازدهم الگوی ؛دولتی ساختار منتقد :دهم الگوی ؛بلندمدت نگرش
 .افراد بینش بر متكی :دوازدهم

 دارد؟ وجود شرکت در یانسان منابع هایراهبرد سازی پیاده هایچالش مورد در كارهايیراه چه 
 .شد خواهد بیان مفصل طورهب ،تحقیق های يافته مبنای بر هاپیشنهاد قسمت در

 ،اول الگوی اينكه به توجه با است، شده مشخص الگو دوازده اين بررسی در طورکههمان
 وسیلةبه شدهمشخص های عامل ترتیب و دهد می تشكیل را کل واريانس از بیشتری درصد
 غیر منابع ريزی برنامه به دهیاولويت» هست، هم آنها عاملی امتیاز اولويت ۀدهند نشان ،افزار نرم

عنوان  به -است اول گروه در عوامل ترين مهم از که -«انسانی منابع ريزی برنامه به نسبت انسانی
 .شود می شناخته شرکت در انسانی منابع راهبردی ةبرنام سازی پیاده از بازدارنده عامل ترين مهم
 غیر دستمزد و حقوق نظام» و «مدت کوتاه تفكر حد از بیش رواج» هایچالش ،آن از پس

 .شوند می شناخته هاچالش ترين مهم از «خصوصی بخش با متناسب
 نظام» مختلف، گوهایال در هاچالش اين تكرار تعداد و هاچالش ترين مهم به توجه با

منابع با مقايسه در انسانی نیروی به کمتر توجه» و «ها پرداخت در تأثیرکم و عینی غیر ارزشیابی
 اجرای برای کافی ةبودج ندادنتخصیص» ،ترتیبهمینبه .هستند تر مهم هایچالش از «مالی
 مختلف فازهای در یدیکل کارمندان کارگیریهب ساختار در نقص» ،«انسانی منابع ريزی برنامه
 کم توانايی و ظرفیت» و «سازمان وریبهره به توجهیکم» ،«انسانی منابع ريزی برنامه

  .اندشده تكرار الگوها اغلب در که هستند هايیچالش از ،«انسانی منابع متخصصان
 معنابدين .است بیان قابل ،ذهنی الگوهای اهمیت براساس شدهشناسايی هایچالش اهمیت

 با مقايسه در بیشتری اهمیت ،اول ذهنی الگوی در شدهشناسايی هایچالش ،مثال برای که
 .کند می بیان را کل واريانس از بیشتری درصد ،ذهنی الگوی اين زيرا ؛دارد ديگر ذهنی الگوهای
  .دهد می نشان را هاچالش بندی دسته 3 شكل
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 هاچالش یبند دسته .3 شکل

 
 پژوهش اين نتايج ةمقايس به ،پیشین هایپژوهش میان در حاضر پژوهش جايگاه تعیین یبرا

 تطابق موضوعی، ادبیات به مراجعه با و منظور اين برای .پردازيممی پیشین های پژوهش با
 بررسی گذشته هایهمطالع با ذهنی الگوهای از هريک در شدهشناسايی مهم هایچالش از هريک
 :شودمی اشاره هاچالش اين از بعضی به زير جدول در .است شده

 
 پیشین هایپژوهش با پژوهش نتایج ةمقایس. 5جدول 

 الگوی

 ذهنی
 ذهنی الگوی براساس هاچالش ترینمهم

 با چالش تطابق

 پیشین هایپژوهش

1  یانسان منابع يزیر برنامه با مقايسه در یانسان یرغ منابع يزیر برنامه به یدهيتاولو  (1386) آرمسترانگ 
2  سازمان افراد به ها برنامه ابالغ در ضعف 

 یانسان منابع يزیر برنامه یاجرا یبرا یکاف ةبودج ندادنیصتخص 
 (1386) آرمسترانگ 

3  یانسان منابع يزیر برنامه یتاهم و دانش از يرانمد از یبخش یناکاف یآگاه  (2000) ايزنهارت و ير بی 
4  یانسان منابع يزیر برنامه یااجر یبرا یکاف ةبودج ندادنیصتخص 

 یانسان منابع يزیر برنامه با مقايسه در یانسان یرغ منابع يزیر برنامه به یدهيتاولو 

 یمال منابع با مقايسه در یانسان یروین به کمتر توجه 

 یانسان منابع يزیر برنامه مختلف یفازها در یدیکل کارمندان یریکارگهب ساختار در نقص 

 (1386) آرمسترانگ 

5  کارکنان یازهاین از ناآگاهی 

 یمال منابع با مقايسه در یانسان یروین به کمتر توجه 

 یانسان منابع يزیر برنامه مختلف یفازها در یدیکل کارمندان یریکارگهب ساختار در نقص 

 (2001) آرمسترانگ 

 (2005) مكنايت 

 

 :شدند يیشناسا ريز یها تيمحدود ،پژوهش ولط در نیهمچن
 است، متفاوت ها پژوهش ساير با آن ةپرسشنام و است جديد تحقیق، روش اينكه به توجه با 

ازی  س موانع پیاده
 استراتژی منابع انسانی 

موانع    
 برنامه ريزی

 موانع سازمانی

 موانع فرايندی

 موانع انسانی

 موانع اقتصادی 

 موانع فرهنگی 

 موانع مديريتی
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 ديبا محقق و دارند توضیح به نیاز ،یساز مرتب دستورالعمل قیدق فهم یبرا کنندگان شرکت
  .بگیرد درنظر را موضوع اين

 و دنخوان به نیاز که هستند یهايعبارت شامل ویک یها کارت .است ریگ وقت نامهشپرس تكمیل 
 تمايل مديران اغلب بنابراين، ؛است اديز ها کارت تعداد که پژوهش اين در ژهيوبه ؛دارند تأمل

  .ندارند را پژوهش اين با همكاری برای يادیز

 ويژههب ؛شود نمی درک خوبیهب گانکنند شرکت توسط ها کارت چیدن روش ،موارد از بسیاری در 
 ها، کارت در قیدشده هایعبارت با مخالفت و وافقتم شدت و کیو نمودار بندی درجه مورد در

 ضروری ،اضافی هایتوضیح ةارائ و راهنمايی برای پرسشنامه تكمیل زمان در محقق حضور
 .رسد می نظرهب

 سازمانی راهبردی مسائل و راهبردی ريزی برنامه به مربوط پژوهش، موضوع اينكه دلیلبه 
 سازمانی مدارک و اسناد مانند گفتمان فضای تكمیل برای نیاز مورد اطالعات آوری جمع است،
 .است دشوار

 تحقیق های روش در گانکنند شرکت تعداد از کمتر بسیار ،کیو روش در گانکنند شرکت تعداد 
 انجام خاصی دقت با و هدفمند صورتهب ،گانکنند شرکت انتخاب بنابراين، ؛است کمی
 که بود گانکنند شرکت میان در مديران دوجو ،تحقیق اين های محدوديت از يكی .گیرد می
  .کرد زمانبر را  پرسشنامه تكمیل وقت، کمبود و کاری ةمشغل دلیل به

 منتخب مديران با مصاحبه و ايجادشده گفتمان فضای شده، بررسی موضوع ادبیات به توجه با
 ةبهین مديريت زیريبرنامه برای خراسان ای منطقه برق شرکت برای زير هایپیشنهاد شرکت،
  :شود می پیشنهاد شدهشناسايی های چالش
 آن به کافی ةبودج تخصیص و انسانی منابع ريزی برنامه به دهی اولويت 

 دنکربرطرف و سازمان انسانی منابع رایب شدنقائل اهمیت با بايد سازمان عالی مديريت
 عالی مديران نگاه بايد .دهد نشان را انسانی منابع هایبرنامه به خود بلندمدت تعهد آنها، نیازهای

 .شود اصالح انسانی منابع مديريت و انسانی منابع بودن ارزش کم به نسبت صفی مديران نیز و
 ةبودج بايد .داد انجام ...و فرهنگی کار انجام آموزش، تربیت، مشاوره، کمک به توانمی را امر اين

 آيندۀ برای شدنآماده را ريزیبرنامه اگر .گیرد قرار اختیار در انسانی منابع ريزی برنامه برای کافی
 و کمیت درمورد نگریآينده و بینیپیش نبود ،خراسان ایمنطقه برق شرکت در ،بدانیم سازمان
 به چنانچه .است کرده مواجه هايیمشكل با را مجموعه همواره ،نیاز مورد انسانی نیروی کیفیت
 را مثبتی پیامدهای شود، توجه علمی رويكرد با و درستیهب ،انسانی نیروی ريزیبرنامه موضوع
 .داشت خواهد دنبالبه سازمان برای
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 شرکت در بلندمدت ريزیبرنامه تفكر ةاشاع و ترويج  
 آن بلندمدت گذاریسرمايه گرو در شرکت بلندمدت موفقیت بدانند بايد شرکت عالی مديران

 شرکت برای را موفقیت که است منبع اين دانش و نیانسا منابع يعنی ،آن دارايی ترين اساسی بر
 قابل راحتیبه ،انسانی ةسرماي ايجاد و منبع اين در گذاریسرمايه زيرا ؛آوردمی ارمغان به آينده در

 را مدت کوتاه تفكر و نگريست بلندمدت ديد با انسانی منابع های ريزی برنامه به بايد .نیست تقلید
 نگرش به توجهیکم ،آيدبرمی هامصاحبه متن از که گونههمان .تبرداش میان از سازمان در

 یهايلمشك با را مطالعه مورد شرکت ،انسانی منابع کارکردی هایحوزه به عمیق و راهبردی
 و حفظ و جذب در مؤثر ینقش ،راهبردی به مدتکوتاه از ،رويكرد اين تغییر که است کرده مواجه

 در بهبود راهكارهایعنوان  به زير موارد ،راستا همین در .داشت خواهد کارکنان هداشتانگ
  :دشومی پیشنهاد حوزه اين کارکردهای

 مناسب ارزشیابی نظام و افراد عملكرد بر مبتنی ،دستمزد و حقوق نظام ايجاد 

 توانیم ،مثال عنوانهب ؛است راهكار نيا اهداف از ،یانسان منابع حقوق پرداخت نظام اصالح
 .کرد استفاده اداشپ راهبرد از
 انسانی منابع ريزی برنامه مختلف فازهای در کلیدی کارمندان کارگیریهب 

 از کارکنان توانمندسازی .شودمی واقع مفید یانسان یروین يزیربرنامه در کارکنان مشارکت
 :رددا سازمان برای مهم ۀفايد دو انسانی منابع توانمندسازی .است زمینه اين در ها گام مؤثرترين

 کاربه ها چالش رفع برای را خود توان حداکثر و متعهدترند و تر انگیزهبا توانمند، کارکنان     اوال 
 های چالش از بسیاری زيرا ؛دکنن می پیشگیری ها چالش از بعضی بروز از ينكها دوم ؛گیرند می

 فردی صورت دو هب را توانمندسازی توانیم .دارد کارکنان ناتوانی در ريشه ،انسانی منابع مديريت
 .داد انجام سازمانی و
 انسانی منابع متخصصان کردنتجهیز و توانمندسازی 

 تدوين نیز و شرکت در خود اهمیت اثبات برای ،انسانی منابع متخصصان و مديران
 ايجاد خود در را نیاز مورد هایتوانايی و مهارت دانش، ها،شايستگی بايد اثربخش های راهبرد
  .شوند برخوردار راهبردی نگرش از و کنند
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