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چکیده :هدف از انجام اين پژوهش ،شناسايی چالشهای پیادهسازی راهبردهای منابعانسانی
در شرکت برق منطقهای خراسان و دستهبندی اين چالشهاست .در انجام اين پژوهش ،از روش
کیو بهعنوان يكی از روشهای آمیختة اکتشافی استفاده شد .شرکتکنندگان اين پژوهش،
مديران و کارشناسان شرکت برق منطقهای خراسان بودند .با ايجاد فضای گفتمان ،ارزيابی و
جمعبندی فضای گفتمان انجام شد و با استفاده از نظرهای خبرگان ،عبارتهای کیو انتخاب
شدند .بعد از مرتبسازی عبارتها و تكمیل پرسشنامة کیو بهوسیلة شرکتکنندگان ،دادهها با
روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شد .تحلیل دادهها نشان داد که میتوان دوازده الگوی ذهنی
متمايز را در میان شرکتکنندگان تحقیق در مورد چالشهای پیادهسازی راهبردهای منابع
انسانی در شرکت مورد مطالعه ،شناسايی کرد .سپس راهكارهايی مانند «اولويتدهی به
برنامهريزی منابع انسانی نسبت به برنامهريزی منابع غیر انسانی» پیشنهاد شد تا شرکت بتواند
در پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی از اين پیشنهادها استفاده کند.
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 .1استاديار گروه مديريت دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2دکتری مديريت آموزشی ،دانشكدۀ مديريت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .3کارشناس ارشد  ،MBAمؤسسة آموزش عالی مهر البرز ،تهران ،ايران
تاریخ دریافت مقاله1393/02/13 :
تاریخ پذیرش نهایی مقاله1393/10/24 :
نویسندۀ مسئول مقاله :محمدعلی شاهحسینی
Email: shahhoseini@ut.ac.ir

90

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت دولتی

 ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1394

مقدمه
شرکتهای برق منطقهای و توزيع نیروی برق ايران ،در دو دهة اخیر ،همواره با رشد روزافزون
تقاضای انرژی برق مواجه بودهاند و همین امر ،توسعة پرشتاب اين صنعت را ايجاب میکرده
است .بديهی است توسعة زيرساختهای پرهزينهای چون برق ،نیازمند سرمايهگذاری کالن است
و اين مهم در فضای دولتی کسبوکار برق ايران ،بهعنوان چالشی جدی ،فراروی شرکتهای
فعال اين حوزه قرار دارد .با توجه به چنین شرايطی ،شرکتهای برق ،برای رقابت بر سر جذب
منابع حداکثری برای پاسخ به نیازهای آتی صنعت ،از اواخر دهة هفتاد شمسی به تمرکز در
برنامهريزی راهبردی روی آوردند تا بتوانند با تدبیر در راستای اهداف توسعهای ،از منابع محدود
خود بهصورت بهینه استفاده کنند.
در اين راستا ،شرکت برق منطقهای خراسان ،برنامهريزی راهبردی شرکت را با همكاری
گروه صنعتی آريانا تدوين کرد و هماکنون در تالش است که اين برنامه بهطور کامل در شرکت
پیادهسازی شود .با توجه به تعداد باالی پرسنل شرکت ،پیادهسازی بخشی از برنامهريزی
راهبردی شرکت -که مربوط به راهبردهای منابع انسانی است -با چالشهايی همچون تنوع
نیروی کار ،گردش شغلی ،وجود پرسنل بدون تحصیالت عالی ،جوانبودن بعضی پرسنل ،کم
بودن سابقة کار پرسنل جديد و ساير موارد مشابه ،روبهرو خواهد شد .بعضی از راهبردهای منابع
انسانی در شرکت برق منطقهای خراسان عبارتند از :توانمندسازی کارکنان ،شناسايی و توسعة
مشاغل راهبردی ،توسعة مهارتهای مديريتی ،استقرار مكانیسم ثبت و تسهیم تجارب و استقرار
مكانیسم پرداخت مبتنی بر عملكرد .نقشة راهبرد اين شرکت ،براساس مدل کارت امتیازی
متوازن  BSCپديد آمده است.
مهمترين عامل سودآوری بلندمدت شرکتها ،انتخاب يک راهبرد روشن و بهتر از رقبا و
داشتن کارکنانی کارآمد است که اين راهبرد را به بهترين نحو ،به مرحلة عمل میرساند (استوارت
و برون .)39-38 :2009 ،اين امر خود منوط به تدوين و اجرای راهبردهای کارکردی منابع
انسانی ،به شكلی اثربخش و کارآمد است؛ بنابراين ،در عصر جديد ،از مديران انتظار میرود که با
پیروی از مفاهیم تفكر راهبردی و نظامگرا ،راهبردهای پیچیدهای را طراحی ،تدوين و اجرا کنند و
از سرماية معنوی سازمان ،بهصورت دارايیهای نامشهود -که شامل قابلیتها و شايستگیهای
منابع انسانی است -پاسداری و حمايت کنند (عباسپور.)23 :1388 ،
اگر قرار است منابع انسانی بهعنوان منابع راهبردی ،تضمینکنندۀ مزيت رقابتی سازمان و
تأمینکنندۀ اثربخشی آن باشند ،نیازمنديم تا با بررسی موانع و مسائل پیادهسازی مديريت
راهبردی منابع انسانی ،در تسهیل تدوين و اجرای اثربخش و کارآمد راهبردهای منابعانسانی گام
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برداريم .بهعنوان يک نتیجهگیری ،ازمیانبردن موانع بازدارندۀ شكلگیری ،توسعه و اجرای راهبرد
مديريت منابع انسانی ،به ايجاد محیطهای مساعد و تسهیلگر توسعه و اجرای اين راهبردها منجر
خواهد شد .شكلدادن به اين محیط ،تأثیرهای مثبتی بر فرهنگ سازمانی و تصوير سازمانی
سازمان در بازار دارد (کورساکن و همكاران )2010 ،و زمینههای موفقیت سازمان را در جامعه
فراهم میسازد.
منابع انسانی ،ارزشمندترين دارايی هر شرکت بهشمار میآيند .الزم است که در اين زمینه،
سرمايهگذاری صورت گیرد؛ زيرا کارمندان با مديريت مناسب میتواند نفع بیشتری برای شرکت
داشته باشند .با توجه به اين موضوع و برای متقاعدکردن سازمانها برای داشتن برنامهريزی
راهبردی منابع انسانی ،بودجه ،انرژی و زمان بیشتری مورد نیاز است .اولین مرحله که نقش
مهمی را ايفا میکند ،درک مشكلها و تحلیل وضعیت حال است (بیدمشقیپور.)2009 ،
راهبرد منابع انسانی ،رکن اساسی بهبود عملكرد سازمان شناخته میشود و پرداختن به آن،
برای افزايش اثربخشی و کارايی فعالیتهای مديريت و توسعة منابع انسانی سازمانها ،ضروری
است؛ بنابراين ،پژوهش حاضر درصدد است که با شناسايی چالشها و موانع موجود در شرکت
مورد نظر و پیشنهاد راهكار برای آنها و اجرای کامل برنامهريزی راهبردی تدوينشده در زمینة
نیروی انسانی ،شرکت برق منطقهای خراسان را ياری دهد تا به سرماية انسانی خود بهعنوان
عامل ايجاد مزيت رقابتی بیشتر توجه کند و به اهداف کالن خود دست يابد.
هدف کلی اين پژوهش عبارت است از :شناسايی و دستهبندی چالشهای پیادهسازی
راهبردهای منابع انسانی در شرکت برق منطقهای خراسان براساس روش کیو .اهداف فرعی
عبارتند از:
 شناسايی چالشهای موجود برای پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی؛
 اولويتبندی و دستهبندیکردن چالشها؛
 ارائة راهكار برای چالشها.
قلمرو موضوعی اين پژوهش ،موضوعهايی چون منابع انسانی ،برنامهريزی منابع انسانی و
راهبردهای منابع انسانی است .قلمرو زمانی پژوهش از مهرماه  1392تا اسفندماه  1392است و
قلمرو مكانی آن ،شرکت برق منطقهای خراسان ،در شهر مشهد است.
مبانی نظری پژوهش
مفهوم سرماية انسانی ،ناظر بر اين واقعیت است که انسانها در خود سرمايهگذاری میکنند .اين
کار به کمک ابزارهايی چون آموزش ،کارآموزی يا فعالیتهايی صورت میگیرد که بازده آتی فرد
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را از طريق افزايش درآمد مادامالعمرش باال میبرند .درواقع ،سرماية انسانی ،تلفیقی از ويژگیهای
ژنتیک ،توانمندیهای احرازشده ،مهارتها و تجربههای فردی در طول زندگی است (صنوبری،
.)1388
راهبردهای منابع انسانی بر مقاصد خاص سازمانی -مبنی بر اينكه چه چیزی بايد انجام گیرد
و چه چیزی بايد تغییر يابد -متمرکز میشود (آرمسترانگ.)37 :2006 ،
راهبرد منابع انسانی يک سازمان ،نتیجة مجموعهای از تصمیمهای مديريتی است که در
مورد تعیین اولويتها و سیاستهای طراحیشده در قبال اثرگذاری يا انطباق با نیروهای مسلط
محیطی اتخاذ میشوند (داير و هولدر .)1987 ،راهبردهای منابع انسانی ،به تعیین مقاصد سازمان
در مورد سیاستها و اعمال منابع انسانی و چگونگی انسجام و هماهنگی آنها با راهبرد کسبوکار
میپردازند .بهزعم داير و ريوز ( ،)1995راهبردهای منابع انسانی ،بستههايی از اعمال و اقدامهای
منابع انسانی هستند که با يكديگر انسجام و هماهنگی درونی دارند .پیتر بوکسال ( )2000نیز
راهبردهای منابع انسانی را چارچوبی از ابزارها و اهداف اساسی تعريف میکند.
در يک تعريف کلی میتوان گفت راهبرد منابع انسانی عبارت است از برنامهها ،طرحها و
تمايلهای توسعة سازمان ،برای مواجهه با چالشهای رقابتی زمان حال و آينده ،تا از اين طريق
ارزش اقتصادی برتر ايجاد شود .هدف راهبردهای منابع انسانی ،هدايت ،توسعه و پیادهسازی
برنامههاست .آنها چگونگی مديريت منابع انسانی در سازمان را برای دسترسی به اهداف نشان
میدهند (آرمسترانگ.)38 :2006 ،
بهزعم اسكالر و واکر ( ،)1990راهبرد منابع انسانی ،مجموعهای از فرايندها و فعالیتهای
بههممرتبطی است که از سوی منابع انسانی و مديران صفی برای حل مسائل مربوط به افراد در
کسبوکار به اشتراک گذارده میشود.
آرمسترانگ اذعان میکند که اگرچه گفتن آنچه میخواهید انجام دهید ساده است ،عمل به
آن بسیار دشوارتر از آن چیزی است که تصور میشود .بهعبارت ديگر ،اجرا و پیادهسازی راهبرد،
بهمراتب ،دشوارتر از تدوين آن است .عوامل بسیاری وجود دارند که موجب ايجاد شكاف میان
تدوين راهبرد و اجرای آن در عمل میشوند .بعضی از اين عوامل عبارتند از:
 ناکامی در تعیین و درک نیازهای راهبردی کسبوکار؛
 ارزيابی ناکافی عوامل محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی که بر تدوين راهبرد اثر میگذارد؛
 ارزيابینكردن مناسب پیامدهای راهبرد و واکنشهای احتمالی افرادی که از آن تأثیر
میپذيرند؛
 توجه ناکافی به مسائل سیاسی مربوط به اجرای راهبرد؛
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 ناکامی در مديريت اثربخش تغییرها؛
 توسعة نوآوریهای نامربوط و ناقص که با نیازمندیهای سازمان تناسب ندارند؛
 ناديدهگرفتن نقش اساسی مديران صفی در تدوين ،برنامهريزی و پیادهسازی راهبردها؛
 ناديدهگرفتن نیاز به استقرار فرايندهای پشتیبان از نوآوریهای راهبرد (از قبیل استقرار
مديريت عملكرد برای حمايت از برنامة پرداخت مبتنی بر عملكرد) (آرمسترانگ-51 :2010 ،
.)52
پرسشهای اين پژوهش عبارتند از:
 چه چالشهايی برای پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی در شرکت وجود دارد؟
 چه الگوهای ذهنی درمورد پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی در شرکت وجود دارد؟
 چه راهكارهايی درمورد چالشهای پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی در شرکت وجود دارد؟
پیشینة پژوهش

در مقالهای با عنوان «چالشهای فراروی توسعة منابع انسانی و راهكاری برای رفع آن» ،بیان شده
است که مديريت منابع انسانی در سازمانها ،با چالشهای متعددی مواجه است که از جملة آنها
میتوان به جهانیشدن ،کمبود نیروی کار ماهر و متعهد ،ناآگاهی از نیاز کارکنان ،بیبرنامگی ،نبود
شايستهساالری ،تبعیض ،بهرهوری ناکافی از منابع انسانی ،بیانگیزگی ،نگرش مديريت در
سازمانها ،مشارکتنكردن کارکنان و قطع همكاری کارکنان باسابقة سازمان را نام برد.
در مقالهای با عنوان «برنامهريزی منابع انسانی با رويكردی راهبردی» ،عمدهترين موانع
برنامهريزی منابع انسانی عبارتند از:
 بدبینی به برنامهريزی و پیشبینی در موارد خاص؛
 مقاومت واحدهای عملیاتی در مقابل دخالتهای واحدهای مرکزی؛
 نبود ارتباط بین فعالیتهای مختلف در فرايند برنامهريزی؛
 تضاد و تعارض در مجموعة منابع انسانی؛
 استفاده از خط روند گذشته برای پیشبینی آيندۀ منابع انسانی؛
 اجرای برنامهريزی منابع انسانی بعد از برنامهريزی عملیاتی از سوی مؤسسهها؛
 توجه ناکافی به جنبههای کیفی (توسعة مهارتهای خاص و عملكرد بالقوۀ افراد)؛
 برنامهريزی منابع انسانی بهعنوان يک موضوع اجرايی کوتاهمدت (طالبیان.)1382 ،
در مقالة «ضرورت برنامهريزی راهبردی در توسعة منابع انسانی» ،موانع موجود در برنامهريزی
راهبردی عبارتند از:
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 انجام برنامهريزی راهبردی صرفا برای کنترل تصمیمها و منابع؛
 انجام برنامهريزی راهبردی صرفا برای برآوردهکردن الزامهای قانونی؛
 حرکت بسیار سريع از تدوين مأموريت به فرمولهکردن راهبرد؛
 شكست در تفهیم برنامهها به کارمندان و افراد سازمان؛
 نبود حمايت مديران ارشد از فرايند برنامهريزی راهبردی؛
 شكست در استفاده از برنامه بهعنوان استانداردی برای ارزيابی عملكرد؛
 ناتوانی در بهکارگیری کارمندان کلیدی در فازهای مختلف برنامهريزی؛
 بهکارنگرفتن تمام مديران در فرايندهای برنامهريزی؛
 رسمیت بیش از حد در برنامهريزی (رزقی شیرسوار.)1389 ،
در مقالهای با عنوان «استراتژی منابع انسانی ،فرهنگ ملی و چالش هماهنگی» ،به فرهنگ
ملی بهعنوان چالشی بر سر راه طراحی و اجرای راهبرد اشاره شده است.
دو تن از محققان به نامهای بیير و ايزنهارت در سال  ،2000شش عامل را با عنوان «شش
قاتل خاموش» ،1بهعنوان موانع اجرای راهبرد شناسايی میکنند :سبک مديريت ارشد باال به
پايین يا بیبندوبار ،2راهبرد نامشخص و اولويتهای متعارض ،تیم ارشد مديريتی غیر اثربخش،
ارتباطهای افقی ضعیف ،هماهنگی ضعیف میان وظايف (کارکردها) ،کسبوکار يا ديگر
بخشهای سازمان و مهارتهای ناکافی رهبری تغییر و توسعه (بییر و ايزنهارت.)2000 ،
با توجه به پژوهش مكنايت ،موانعی قابل پیشبینی در اجرای راهبرد وجود دارند که عبارتند از :نبود
هماهنگی در سطح مديريت عالی ،حضورنداشتن کارکنان در صحنة اجرای راهبرد ،3تغییرهای ناکافی در
سطح واحدهای کاری ،هماهنگی ناکافی میانوظیفهای ،نبود سیستم ارزيابی (مكنايت.)2005 ،
هارون و همكاران ،در پژوهشی در سال  ،2010بعضی ديگر از موانع و مسائل تدوين و اجرای
اثربخش راهبردهای کارکردی منابع انسانی را شناسايی کردند .اين مسائل عبارتند از :ساختار
سازمانی ،فرهنگ ،راهبرد منابع انسانی ،شايستگیهای منابع انسانی ،و برونسپاری منابع انسانی
(هارون و همكاران.)2010 ،
آرمسترانگ در سال  2006در کتابی با عنوان «مديريت راهبردی منابع انسانی :راهنمای
عملی» به بعضی از موانعی که از اجرای موفقیتآمیز راهبرد منابع انسانی جلوگیری میکند ،اشاره
دارد .اين موانع عبارتند از:

1. Six Silent Killers
2. Laissez-faire
3. Employees Aren’t On-Board
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 ناکامی در درک نیازهای راهبردی شرکت؛
 ارزيابی ناکافی محیط و عوامل فرهنگی مؤثر بر محتوای راهبردهای منابع انسانی؛
 طراحیها و اقدامهای نسنجیدۀ ناشی از تصمیمگیریهای لحظهای و شتابزده؛
 انتخاب طرح بدون درنظرگرفتن آثار جانبی آن بر فرايند منابع انسانی؛
 ناکامی در ارزيابی و درک مشكلهای عملی اجرای طرح پذيرفتهشده؛
 ناتوانی در ترغیب مديران ارشد به حمايت فعال و جدی طرح؛
 ناتوانی در جلب مشارکت کارکنان؛
 ناتوانی در درنظرگرفتن نیاز و ضرورت ايجاد فرايندهای حمايتکننده از طرح؛
 ناتوانی در درک اين نكته که طرح جديد ،مستلزم اعمال مهارتهای مديران صف است؛
 ناکامی در برآورد و تدارک منابع (مالی ،انسانی و زمانی) الزم برای اجرای طرح؛
 ناکامی در نظارت و ارزيابی نحوۀ اجرای راهبرد (آرمسترانگ.)123-122 :1386 ،
با مرور مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که شناخت چالشهای بازدارنده از اجرای اثربخش
راهبردهای منابع انسانی ،شايد از مهمترين و ضروریترين کارها در ايجاد محیطهای مساعد و
مطلوب ،برای مديريت راهبردی منابع انسانی است تا بتوان از منابع انسانی بهعنوان عاملی
اساسی برای ايجاد مزيت رقابتی سازمان و نهايتا اثربخشی و موفقیت سازمانی در وضعیت رقابتی
کنونی بهره گرفت.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده ،توصیفی -پیمايشی است.
در اين پژوهش ،از روش کیو استفاده شده است .روش کیو فنی است که پژوهشگر را قادر
میسازد تا اوال ادراکها 1و عقايد 2فردی را شناسايی و طبقهبندی کند و دوم اينكه به دستهبندی
گروههای افراد بر اساس ادراکهايشان بپردازد (خوشگويانفرد.)14 :1386 ،
روش کیو ،هم شیوۀ گردآوری داده (مرتبسازی) و هم شیوۀ تحلیل دادهها (تحلیل عاملی
کیو) را دارد .در روش کیو ،بهجای متغیرها ،افراد تحلیل میشوند و اين ،تفاوت اصلی اين روش
با ساير روشهای تحقیق در علوم اجتماعی است (بروس.)2006 ،
در اين پژوهش ،برای گردآوری دادهها ،از منابع زير استفاده شده است:
 پژوهش کتابخانهای (بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی در خارج و
1. Perceptions
2. Opinions
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داخل با جستوجو در کتابها و مقالهها) برای دستیابی به چالشهای پیادهسازی راهبرد
منابع انسانی در پژوهشهای مشابه بهمنظور تكمیل عبارتهای کیو؛
 بررسی اسناد و مدارک شرکت برق منطقهای خراسان برای مطالعة برنامهريزی راهبردی
تدوينشده در شرکت ،بهمنظور شناسايی راهبردهای منابع انسانی؛
 انجام مصاحبه با مديران شرکت برق منطقهای خراسان برای شناسايی چالشها بهمنظور
انتخاب عبارتهای کیو؛
 مراجعه به نظرهای خبرگان ،برای ارزيابی و سادهسازی عبارتهايی که از مصاحبه و
مطالعههای کتابخانهای استخراج شدهاند و انتخاب عبارتهای نهايی کیو.
بايد توجه داشت که بهندرت ممكن است عبارتهای مناسب و دلخواه ،عینا در منابع وجود
داشته باشند و اغلب بايد با دستكاری و گرفتن ايده از آنها ،عبارتهای مطلوب را تهیه کرد.
مراحل روش کیو

مراحل روش کیو در شكل  1نشان داده شده است .در اين پژوهش ،برای گردآوری عبارتهای
مربوط به فضای گفتمان ،هم از منابع دست اول و هم از منابع دست دوم استفاده شد .منابع
دست اول ،متنهای مصاحبه با شرکتکنندگان منتخب مطالعة کیو -که همگی از مديران منابع
انسانی هستند -و شناسايی ذهنیتها و ديدگاههای آنان دربارۀ چالشهای پیادهسازی برنامهريزی
راهبردی منابع انسانی است .منابع دست دوم ،ادبیات موضوع و گردآوری عبارتهايی از
پژوهشهای انجامشده درمورد موضوع پژوهش ،مستندات سازمان ،نظرهای مشاوران شرکت
برق منطقهای خراسان و استادان دانشگاه هستند.
تعیین موضوع
پژوهش

مرور ادبیات موضوع ،مراجعه به
منابع مختلف

ارزيابی و جمعبندی فضای
گفتمان

مرتبسازی کیو

ايجاد دستة کیو

انتخاب عبارتها برای
نمونة کیو

تحلیل آماری دادهها

انتخاب شرکتکنندگان

شکل  .1مراحل انجام مطالعة كیو
منبع :خوشگویانفرد25 :1386 ،
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مطالب گردآوریشده بايد ارزيابی میشدند و دادههای آنها به عبارتهای کوتاهی تبديل
میشد که نشاندهندۀ ديدگاهها و ذهنیتهای متنوع دربارۀ موضوع پژوهش باشد .عبارتهای
تكراری بايد حذف میشدند؛ بعضی عبارتها بايد با هم ادغام میشدند و ابهامهای عبارتها
برطرف میشد تا بتوان در مرحلة بعد ،نمونهای از عبارتها (نمونة کیو) را از میان آنها انتخاب
کرد .تعداد زياد عبارتها ،بهمعنای افزايش زمان الزم برای مرتبکردن آنهاست (همان .)37 :در
ضمن بايد از عبارتهايی استفاده شود که معنا و مفهوم متفاوتی با ساير عبارتها دارند .ضروری
است به مقاصد ضمنی و پنهان در عبارتها نیز توجه شود (همان.)40 :
در مرحلة اول ،تخلیص ،ادغام و ترکیب موارد مشابه ،حذف موارد تكراری و حذف موارد
نامربوط به تحقیق ،انجام شد .در مرحلة دوم ،از دو نفر از مديران منابع انسانی شرکت -که در
فرايند برنامهريزی ،بازنگری و پیادهسازی برنامهريزی شرکت برق منطقهای خراسان شرکت
میکنند و در جلسههای ماهانة آن نیز حضور دارند -خواسته شد تا عبارتهای جمعآوریشده را
از حیث سادگی بیان و کوتاهی ،ارزيابی کنند و درصورتیکه هريک از عبارتها يا گزارههای
پژوهش ،قابلیت ادغام در گزارههای ديگر را دارند ،آن را بیان کنند و درنهايت ،مهمترين
عبارتهايی را که از نظر آنها میتواند نشاندهندۀ ذهنیتها و ديدگاههای مختلف دربارۀ موضوع
پژوهش باشد ،انتخاب کنند .پس از دريافت پاسخها ،اعمال نظرهای اين مديران و بیرونکشیدن
مشترکات میان آنها ،درمجموع 51 ،عبارت بهعنوان عبارتهای کیو در اين پژوهش استخراج شد
که در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1عبارتهای نهایی نمونة كیو
ردیف

گزارههای بهدستآمده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ناآگاهی کافی بخشی از مديران از فرصتها و تهديدهای سازمان
اولويتدهی به برنامهريزی منابع غیر انسانی نسبت به برنامهريزی منابع انسانی
نظام حقوق و دستمزد نامتناسب با بخش خصوصی
مقاومت واحدهای عملیاتی در مقابل نظارت واحدهای مرکزی
نظام ارزشیابی غیر عینی و کمتأثیر در پرداختها
ضعف در ابالغ برنامهها به افراد سازمان
نبود راهبرد مشخص و اولويتهای متعارض
رواج بیش از حد تفكر کوتاهمدت
نبود درک متقابل مديران عالی و مديران منابع انسانی
تغییر در انتظارهای کارکنان
نبود همكاری در میان مديران صفی
تاماالختیارنبودن و اعمال نفوذ از طرف دولت
کمتوجهی به برنامهريزی آموزشی کارکنان
توجه ناکافی به مديريت پروژه
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ادامة جدول  .1عبارتهای نهایی نمونة كیو
ردیف

گزارههای بهدستآمده

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

انجام برنامهريزی راهبردی صرفا برای مطرحکردن سازمان
شناسايینكردن صحیح و دقیق مهارتهای کارکنان
ناهماهنگی در سطح مديريت عالی
وجود ناهماهنگیهای افقی و عمودی در ساختار منابع انسانی
وجود بروکراسی اداری
نبود شفافیت کارراهههای شغلی برای کارکنان
تعییننكردن وظايف فردی در سازمان ،با توجه به برنامهريزی منابع انسانی
احساس رعايتنشدن عدالت در توزيع فرصتهای رفاهی
نقص در سیستم بهکارگیری تمام مديران در فرايندهای برنامهريزی
وجود انتصابهای غیر مرتبط در سازمان
ناآگاهی از نیازهای کارکنان
کمتوجهی به شايستهساالری
کمتوجهی به بهرهوری سازمان
قطع همكاری کارکنان باتجربة سازمان
تنوع نیروی کار از نظر سن و تحصیالت
ظرفیت و توانايی کم متخصصان منابع انسانی
نقص در فرايند نظاممند ايجاد ،ذخیره ،تسهیم و انتشار دانش
نبود ارتباط برنامهريزی منابع انسانی با عملكرد اقتصادی
کمبود خطوط ارتباطی باز
کمبود روحیة کار تیمی در سازمان
ضعف در ارتقای مهارت و توانمندسازی کارکنان
الگوبردارینكردن از سازمانهای موفق
نهادينهنشدن نگرش تیمی و همراهی با برنامهريزی منابع انسانی
ضعف مهارتهای مديريتی در سازمان
نبود پیوند بین منافع مديران و تحقق اهداف منابع انسانی
وجود جو بدبینی در سازمان درمورد اثربخشبودن برنامهريزی
نبود زيرساختهای مناسب سازمانی
توجه کمتر به نیروی انسانی نسبت به منابع مالی
محدوديت در تخصیص رديف استخدامی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز
کمبود مشارکت کمی و کیفی کارکنان در فرايند پیادهسازی برنامة منابع انسانی
آگاهی ناکافی بخشی از مديران از دانش و اهمیت برنامهريزی منابع انسانی
حمايت ناکافی مديران ارشد از فرايند برنامهريزی راهبردی و عملیاتی
وجود نقص در فرهنگ سازمانی
تخصیصندادن بودجة کافی برای اجرای برنامهريزی منابع انسانی
نقص در ساختار بهکارگیری کارمندان کلیدی در فازهای مختلف برنامهريزی منابع انسانی
کمبود دسترسی به دادههای صحیح و بهموقع بانکهای اطالعاتی
کمبود دسترسی به فناوریهای مدرن
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عبارت نمونة کیو ،جداگانه روی يک کارت نوشته شد و دستة کیو تهیه و آمادۀ مرتبسازی
شد .پس از اين مرحله ،عبارتها بهطور تصادفی شمارهگذاری شدند و هر عبارت ،روی يک کارت
جدا به نام کارت کیو نوشته شد (خوشگويانفرد.)40 :1386 ،
در اين روند ،توزيع کارتها به دو روش اختیاری و اجباری انجام میشود .در توزيع اختیاری،
شرکتکنندگان ،آزادی عمل بیشتری در مرتبسازی دارند .شكل توزيع کارتها از پیش مشخص
نیست و هر شرکتکننده به میل خود آن را ايجاد میکند (همان.)53-52 :
ممكن است توزيع اجباری برای مشارکتکنندگان ،پرزحمت و دستوپاگیر باشد؛ زيرا به
مقايسه و دقت بیشتری در عبارتها نیاز دارند تا جايگاه آنها را مطابق توزيع اجباری تعیین کنند.
بعضی معتقدند توزيع اجباری کارتها سبب میشود مشارکتکنندگان نتوانند عقیدۀ خود را
آنچنانکه مورد نظرشان است ،از طريق مرتبسازی بیان کنند .با وجود اين ،پژوهشها نشان
دادهاند که نوع توزيع ،بر تحلیلهای آماری بیتأثیر است .به اين معنی که تعداد و نوع عاملها
برحسب چگونگی توزيع تغییر نمیکند (همان.)54-53 :
با توجه به توضیحهای فوق ،روش توزيع اختیاری در اين پژوهش انتخاب شد.
شكل  ،2نمودار کیو در اين پژوهش را نشان میدهد .همچنین برای مرتبسازی کیو ،دستورالعمل
اجرايی و راهنمای مرتبسازی نمونههای کیو ،در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت (همان.)53 :
كامال موافق
+5

+4

كامال مخالف
+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

شکل  .2نمودار كیو متقارن با توزیع اختیاری

در اين پژوهش ،برای افزايش روايی محتوا ،عالوه بر اينكه عبارتهای حاصل از مصاحبهها
با عبارتهای بهدستآمده از ادبیات پژوهشی ،مقايسه و ارزيابی شد ،با مراجعه به استادان
دانشگاه ،مدير واحد منابع انسانی و کارشناسان دفتر برنامهريزی راهبردی شرکت برق منطقهای
خراسان ،بر روايی محتوا افزوده شد .به اين معنا که نظرهای اين افراد ،به تغییرهايی در مفهوم،
تعداد کلمهها و سادگی عبارتها منجر شد که اين امر ،خود مرتبسازی کارتها را برای
شرکتکنندگان ساده کرد و سبب شد تا روايی صوری اين پژوهش نیز ارتقا يابد.
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برای سنجش اعتبار يا پايايی پژوهش نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .همانگونه که
در جدول  2مشاهده میشود ،آلفای کرونباخ پژوهش  81درصد است که بیانگر قابلیت اعتماد
باالی عبارتهای نمونة کیو و نتايج مرتبسازی آنها در نمودار کیو است که از طريق
شرکتکنندگان اين پژوهش انجام شده است.
جدول  .2آلفای كرونباخ پژوهش
آلفای كرونباخ

تعداد آیتمها

0/812

30

در روش کیو ،واژههای جامعة آماری و نمونة آماری بار معنايیای که در پژوهشهای کمی
مصطلح است ،ندارند .در اين روش الزم نیست نمونة آماری بهشكل تصادفی از جامعة آماری
انتخاب شود؛ بلكه افراد ،بهدلیل داشتن يک نظر خاص دربارۀ موضوع پژوهش ،به شكلی کامال
آگاهانه انتخاب میشوند .اندازۀ نمونه نیز در اين روش کوچک است و هدف ،تجزيه و تحلیل
عمیق تعداد اندک است و نه تجزيه و تحلیلی سطحی تعداد زيادی از افراد؛ بنابراين ،در اين دسته
از پژوهشها ،نمونة افراد را از میان کسانی انتخاب میکنند که يا ارتباط خاصی با موضوع تحقیق
دارند يا دارای عقايد ويژهای هستند .درواقع ،مرحلة انتخاب مجموعة مشارکتکنندگان در انجام
روش کیو ،معادل انتخاب نمونة آماری در پژوهشهای کمی است که اين امر ،بهصورت هدفمند
و غیر احتمالی صورت میگیرد (خوشگويانفرد 29 :1386 ،و .)46-45
در اين پژوهش ،ابتدا نمونة آماری کوچكی ( 5نفر) از مديران منابع انسانی و مديرانی که در
پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی نقش مستقیم دارند ،بهصورت هدفمند برای انجام مصاحبه و
ايجاد فضای گفتمان و بهدستآوردن عبارتهای کیو انتخاب شدند .برای ارزيابی اين عبارتها و
انتخاب عبارتهای نهايی ،به نظرهای خبرگان مراجعه شد .در اين پژوهش ،سه نفر با
ويژگیهای زير بهعنوان خبره انتخاب شدند:
 ارتباط نزديک آنها با موضوع پژوهش؛
 داشتن سنوات کاری باال در شرکت مورد مطالعه؛
 داشتن نقش اصلی در پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی.
سپس انتخاب شرکتکنندگان برای مرتبسازی نمودار کیو ،بهصورت هدفمند و قطعی انجام شد.
نمونههای آماری گلچینشده ( 30نفر) از مديران و کارشناسانی که با موضوع راهبرد منابع انسانی در
ارتباط هستند و در جلسههای مربوط به آن شرکت میکنند ،انتخاب شدند .تعداد افراد با توجه به تعداد
1
عبارتهای کیو و مطالعههای پیشین انتخاب شده است.
 .1در روش کیو ،معموال تعداد شرکتکنندگان بین  20تا  80نفر است .همچنین تعداد شرکتکنندگان بايد کمتر از تعداد عبارتهای کیو که
بايد مرتب شوند ،باشد.
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یافتههای پژوهش
روش تحلیل عاملی ،مهمترين روش آماری برای تحلیل ماتريس دادههای کیو است .مبنای اين
روش نیز همبستگی بین افراد است .از اينرو ،از عبارت تحلیل عاملی کیو 1استفاده میشود تا
تأکید شود در فرايند تحلیل عاملی ،افراد بهجای متغیرها دستهبندی میشوند .تحلیل عاملی در
بهترين حالت ،مجموعهای از متغیرها را به چند دسته تقسیم میکند که از آن ،به کاهش ابعاد
مجموعة دادهها تعبیر میشود .برای انجام تحلیل عاملی ،از ماتريس همبستگی که روشی مرسوم

و معمول است ،استفاده شد .عاملها به روش واريماکس -2که نوعی چرخش متعامد است-
چرخش میيابند .استخراج اعداد از تحلیل عاملی کیو ،به روش مؤلفههای اصلی 3است.
جدول  3مقدار کل واريانس تبیینشده را نشان میدهد .اين جدول نشان میدهد که نرمافزار،
با توجه به ديدگاه افراد نمونه ،دوازده عامل را -که مقادير ويژۀ آنها باالی  1است -شناسايی
میکند .اين دوازده عامل ،در حدود  78/817درصد واريانس را تبیین میکنند و پوشش میدهند.
در اين جدول ،بیشترين واريانس تبیینشده  8/786و مربوط به عامل اول است .واريانس
عامل دوم  8/065است .واريانس هريک از عاملهای سوم تا دوازدهم نیز بهترتیب،7/267 ،
 5/479 ،5/574 ،5/648 ،5/882 ،6/021 ،6/764 ،6/981 ،7/242و  5/107هستند.
جدول  .3جدول واریانس تبیینشده
عامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

چرخش مجموع مربعات بارها

مقادیر ویژۀ اولیه
مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

17/521
25/965
33/559
40/376
46/90
53/133
58/775
63/472
67/709
71/786
75/443
78/817

17/52
8/44
7/59
6/817
6/53
6/228
5/642
4/69
4/237
4/076
3/658
3/374

5/256
2/533
2/278
2/045
1/95
1/869
1/693
1/409
1/271
1/223
1/097
1/012

2/63
2/42
2/18
2/17
2/09
2/029
1/806
1/765
1/694
1/67
1/644
1/532

8/786
8/065
7/26
7/24
6/98
6/76
6/021
5/88
5/64
5/574
5/479
5/107

8/786
16/85
24/118
31/36
38/34
45/106
51/12
57/009
62/657
68/23
73/71
78/817

1. Q-factor Analysis
2. Varimax
 .3بههمیندلیل ،نرمافزار  SPSSبهجای عامل ،از عبارت  componentاستفاده کرده است.

102

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت دولتی

 ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1394

جدول  ،4ماتريس چرخشيافتة عاملها را نشان میدهد .در اين مرحله ،بايد معناداربودن
بارهای عاملی که در جدول  4با رنگ زرد مشخص شدهاند ،بررسی شود .اگر قدر مطلق بار
عاملی ،از  1 / 96بزرگتر باشد ،آن بار عاملی با اطمینان  95درصد معنادار است؛ گفتنی است که
n

مقدار  nبرابر با تعداد کارتهای مطالعة کیو است (خوشگويان فرد.)75 :1386 ،
جدول  .4ماتریس چرخشیافتة عاملها

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0/033
0/15
-0/18
-0/17
0/045
0/045
0/166
-0/16
0/266
-0
0/031
0/21
0/151
-0/25
0/132
0/061
0/07
-0/03
0/13
-0/05
0/324
-0/17
-0/04
-0/39
-0/12
0/098
0/257
-0/06
-0/1
0/868

-0/06
-0/12
0/175
0/218
0/035
0/035
-0/16
-0
-0/14
-0/07
0/215
0/375
0
-0/48
-0/21
-0/02
0/074
0/011
0/097
0/02
0/114
-0/26
0/096
0/092
0/198
0/019
-0/19
0/845
-0/37
0/011

-0/04
0/091
0/06
-0/24
0/04
0/04
-0/02
0/297
-0/11
0/025
0/232
-0/38
0/068
0/09
0/045
0/028
-0/06
0/164
-0/19
0/054
0/208
-0/03
-0/09
-0/13
0/795
-0/48
0/462
0/152
0/17
-0/13

-0/18
0/012
0/225
0/088
0/027
0/027
0/097
-0/21
-0/36
-0/08
0/214
-0/18
-0/04
-0/03
-0/04
0/02
-0/18
0/105
-0/14
-0/01
0/035
0/358
0/869
-0/49
-0/09
-0/18
-0/16
0/096
0/267
-0/04

-0/04
-0/06
0/106
0/18
0/053
0/053
0/047
-0/14
-0/17
-0/04
0/203
0/105
0/001
-0/11
0/415
0/09
-0/01
0/079
0/198
0/903
0/556
0/369
0/016
0/174
0/183
0/173
0/095
-0/05
0/017
0/026

0/024
0/057
-0/04
0/224
0/054
0/054
0/148
-0/04
0/151
0/107
0/099
0/352
0/147
-0/18
-0/2
-0/12
0/15
0/798
0/66
0/14
0/044
0/329
0/003
-0/23
0/093
0/092
0/154
0/004
0/356
-0/02

-0/2
0/19
0/112
0/105
0/054
0/054
0/075
-0/01
0/104
0/069
0/091
-0/07
0/025
0/22
-0/08
0/83
0/734
-0/04
0/145
0/014
0/298
0/211
-0/1
0/137
-0/03
0/445
0/277
0/092
0/351
0/125

-0/01
-0/13
0/292
-0/02
0/031
0/031
0/037
0/237
0/072
0/156
0/027
0/078
0/874
0/499
0/42
-0/16
0/298
0/038
0/126
-0/06
0/438
0/029
-0/03
0/201
0/195
0/443
-0/18
0/006
0/194
0/175

0/077
0/027
-0/19
0/189
0/1
0/1
0/036
0/153
-0/2
0/793
0/691
0/562
0/118
0/174
0/263
0/176
-0/01
0/272
0
0/071
0/061
0/017
0/02
0/38
0/066
-0/06
0/414
0/118
-0/12
0/091

0/058
0/062
0/078
0/474
-0/01
-0/01
0/81
0/701
0/391
0/026
0/204
-0/03
0/126
0/017
0/225
0/213
-0/12
0/07
0/522
-0/04
0/113
-0/33
-0/03
-0/03
0/081
0/13
-0/01
-0/08
0/183
0/07

0/029
0/212
0/064
0/087
0/964
0/964
-0/09
0/085
0/342
0/272
-0/08
0/086
0/024
0/053
0/337
0/106
0/012
0/094
0/043
0/045
0/086
-0/03
0/066
0/038
0/124
0/029
-0/05
0/056
0/309
0/102

0/826
0/782
0/744
0/497
0/12
0/12
0/069
0/14
0/297
-0/07
0/096
0/046
-0/05
0/309
0/049
0/095
-0/02
0/145
-0/05
0/007
-0/06
0/017
-0
0/002
0/061
0/225
0/414
-0/02
-0/14
0/031

شركتكنندگان

عامل

P011
P030
P024
P026
P005
P004
P010
P007
P008
P003
P013
P009
P027
P016
P015
P029
P022
P023
P020
P002
P014
P018
P028
P019
P012
P017
P025
P001
P006
P021
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در اين پژوهش ،تعداد کارتهای کیو  51است؛ بنابراين ،حاصل کسر

1 / 96
51

برابر با 0/2744

میشود .درنتیجه ،با توجه به اعداد رنگی در جدول  ،4بارهای عاملی شناسايیشده برای تمام
شرکتکنندگان ،از مقدار فوق بیشتر است .بدينترتیب ،میتوان گفت که بارهای عاملی
رنگیشده برای تمام افراد ،با اطمینان  95درصد معنادارند.
همانطور که در اين جدول ديده میشود ،شرکتکنندگان  24 ،30 ،11و  26که با نمادهای
 P024 ،P030 ،P011و  P026نشان داده میشوند ،بهطور مشترک ،الگوی ذهنی اول را شناسايی
کردهاند .بههمینترتیب ،شرکتکنندگان  P005و  ،P004بهطور مشترک ،الگوی ذهنی دوم،
شرکتکنندگان  P007 ،P010و  ،P008بهطور مشترک ،الگوی ذهنی سوم ،شرکتکنندگان
 P013 ،P003و  ،P009بهطور مشترک ،الگوی ذهنی چهارم ،شرکتکنندگان  P016 ،P027و
 ،P015بهطور مشترک ،الگوی ذهنی پنجم ،شرکتکنندگان  P029و  ،P022بهطور مشترک،
الگوی ذهنی ششم ،شرکتکنندگان  P020و  ،P023بهطور مشترک ،الگوی ذهنی هفتم،
شرکتکنندگان  P014 ،P002و  ،P018بهطور مشترک ،الگوی ذهنی هشتم ،شرکتکنندگان
 P019و  ،P028بهطور مشترک ،الگوی ذهنی نهم ،شرکتکنندگان  P012و  P025و ،P017
بهطور مشترک ،الگوی ذهنی دهم ،شرکتکنندگان  P001و  ، P006بهطور مشترک ،الگوی
ذهنی يازدهم و شرکتکنندۀ  ،P021بهتنهايی الگوی ذهنی دوازدهم را شناسايی کردهاند.
برخالف تحلیل عاملی معمولی ،در تحلیل عاملی کیو نمیتوان بهطور مستقیم از بارهای
عاملی به اين هدف دست يافت؛ زيرا بارهای عاملی ،رابطة شرکتکنندگان با عاملها را نشان
میدهند؛ درحالیکه تفسیر عاملها به محتوای عبارتها وابسته است .امتیاز عاملی عبارتها
(کارتها) پیوندی را بین محتوای عبارتها و عاملها برقرار میکند و به اين ترتیب ،امكان
تفسیر عاملها فراهم میشود.
در اين پژوهش ،بهدلیل اختیاریبودن توزيع ،برای بهدستآوردن آرايههای عاملی بازسازی
شده ،مجددا از پاسخهای افراد استفاده شد .بدينترتیب که برای هر عبارت ،از میانگین امتیازهای
اختصاصيافته از سوی افرادی که آن الگوی ذهنی را شناسايی کردهاند ،استفاده شد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين قسمت ،ابتدا به پرسشهای پژوهش پاسخ داده میشود.
 چه چالشهايی برای پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی در شرکت وجود دارد؟
پاسخ اين پرسش در جدول  1با عنوان عبارتهای نهايی کیو ذکر شده است.
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 چه الگوهای ذهنی درمورد پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی در شرکت وجود دارد؟
پس از تجزيه و تحلیل دادهها ،دوازده الگوی ذهنی از چالشهای پیادهسازی راهبردهای
منابع انسانی شناسايیشده ،استخراج شد .سپس اين الگوها بررسی شد و با توجه به آرايههای
عاملی بازسازیشده ،برای هرکدام ،يک نام انتخاب شد.
الگوی اول :طرفداران اصالح سیستم؛ الگوی دوم :واقعگرايان؛ الگوی سوم :محافظهکاران؛
الگوی چهارم :خوشبینان؛ الگوی پنجم :طرفداران تفكر سیستمی؛ الگوی ششم :منتقدان
مديريت؛ الگوی هفتم :منتقدان سیستم مالی؛ الگوی هشتم :منفیگرايان؛ الگوی نهم :طرفدار
نگرش بلندمدت؛ الگوی دهم :منتقد ساختار دولتی؛ الگوی يازدهم :مدافع وضع موجود؛ الگوی
دوازدهم :متكی بر بینش افراد.
 چه راهكارهايی در مورد چالشهای پیادهسازی راهبردهای منابع انسانی در شرکت وجود دارد؟
در قسمت پیشنهادها بر مبنای يافتههای تحقیق ،بهطور مفصل بیان خواهد شد.
همانطورکه در بررسی اين دوازده الگو مشخص شده است ،با توجه به اينكه الگوی اول،
درصد بیشتری از واريانس کل را تشكیل میدهد و ترتیب عاملهای مشخصشده بهوسیلة
نرمافزار ،نشاندهندۀ اولويت امتیاز عاملی آنها هم هست« ،اولويتدهی به برنامهريزی منابع غیر
انسانی نسبت به برنامهريزی منابع انسانی» -که از مهمترين عوامل در گروه اول است -بهعنوان
مهمترين عامل بازدارنده از پیادهسازی برنامة راهبردی منابع انسانی در شرکت شناخته میشود.
پس از آن ،چالشهای «رواج بیش از حد تفكر کوتاهمدت» و «نظام حقوق و دستمزد غیر
متناسب با بخش خصوصی» از مهمترين چالشها شناخته میشوند.
با توجه به مهمترين چالشها و تعداد تكرار اين چالشها در الگوهای مختلف« ،نظام
ارزشیابی غیر عینی و کمتأثیر در پرداختها» و «توجه کمتر به نیروی انسانی در مقايسه با منابع
مالی» از چالشهای مهمتر هستند .بههمینترتیب« ،تخصیصندادن بودجة کافی برای اجرای
برنامهريزی منابع انسانی»« ،نقص در ساختار بهکارگیری کارمندان کلیدی در فازهای مختلف
برنامهريزی منابع انسانی»« ،کمتوجهی به بهرهوری سازمان» و «ظرفیت و توانايی کم
متخصصان منابع انسانی» ،از چالشهايی هستند که در اغلب الگوها تكرار شدهاند.
اهمیت چالشهای شناسايیشده براساس اهمیت الگوهای ذهنی ،قابل بیان است .بدينمعنا
که برای مثال ،چالشهای شناسايیشده در الگوی ذهنی اول ،اهمیت بیشتری در مقايسه با
الگوهای ذهنی ديگر دارد؛ زيرا اين الگوی ذهنی ،درصد بیشتری از واريانس کل را بیان میکند.
شكل  3دستهبندی چالشها را نشان میدهد.
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موانع انسانی
موانع فرايندی

موانع اقتصادی

موانع فرهنگی

موانع مديريتی

موانع سازمانی

موانع پیاده سازی
استراتژی منابع انسانی

موانع
برنامهريزی

شکل  .3دستهبندی چالشها

برای تعیین جايگاه پژوهش حاضر در میان پژوهشهای پیشین ،به مقايسة نتايج اين پژوهش
با پژوهشهای پیشین میپردازيم .برای اين منظور و با مراجعه به ادبیات موضوعی ،تطابق
هريک از چالشهای مهم شناسايیشده در هريک از الگوهای ذهنی با مطالعههای گذشته بررسی
شده است .در جدول زير به بعضی از اين چالشها اشاره میشود:
جدول  .5مقایسة نتایج پژوهش با پژوهشهای پیشین
الگوی
ذهنی
1
2
3
4

5

مهمترین چالشها براساس الگوی ذهنی
 اولويتدهی به برنامهريزی منابع غیر انسانی در مقايسه با برنامهريزی منابع انسانی
 ضعف در ابالغ برنامهها به افراد سازمان
 تخصیصندادن بودجة کافی برای اجرای برنامهريزی منابع انسانی
 آگاهی ناکافی بخشی از مديران از دانش و اهمیت برنامهريزی منابع انسانی
 تخصیصندادن بودجة کافی برای اجرای برنامهريزی منابع انسانی
 اولويتدهی به برنامهريزی منابع غیر انسانی در مقايسه با برنامهريزی منابع انسانی
 توجه کمتر به نیروی انسانی در مقايسه با منابع مالی
 نقص در ساختار بهکارگیری کارمندان کلیدی در فازهای مختلف برنامهريزی منابع انسانی
 ناآگاهی از نیازهای کارکنان
 توجه کمتر به نیروی انسانی در مقايسه با منابع مالی
 نقص در ساختار بهکارگیری کارمندان کلیدی در فازهای مختلف برنامهريزی منابع انسانی

تطابق چالش با
پژوهشهای پیشین
 آرمسترانگ ()1386
 آرمسترانگ ()1386
 بیير و ايزنهارت ()2000
 آرمسترانگ ()1386

 آرمسترانگ ()2001
 مكنايت ()2005

همچنین در طول پژوهش ،محدوديتهای زير شناسايی شدند:
 با توجه به اينكه روش تحقیق ،جديد است و پرسشنامة آن با ساير پژوهشها متفاوت است،
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شرکتکنندگان برای فهم دقیق دستورالعمل مرتبسازی ،نیاز به توضیح دارند و محقق بايد
اين موضوع را درنظر بگیرد.
 تكمیل پرسشنامه وقتگیر است .کارتهای کیو شامل عبارتهايی هستند که نیاز به خواندن و
تأمل دارند؛ بهويژه در اين پژوهش که تعداد کارتها زياد است؛ بنابراين ،اغلب مديران تمايل
زيادی برای همكاری با اين پژوهش را ندارند.
 در بسیاری از موارد ،روش چیدن کارتها توسط شرکتکنندگان بهخوبی درک نمیشود؛ بهويژه
در مورد درجهبندی نمودار کیو و شدت موافقت و مخالفت با عبارتهای قیدشده در کارتها،
حضور محقق در زمان تكمیل پرسشنامه برای راهنمايی و ارائة توضیحهای اضافی ،ضروری
بهنظر میرسد.
 بهدلیل اينكه موضوع پژوهش ،مربوط به برنامهريزی راهبردی و مسائل راهبردی سازمانی
است ،جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای تكمیل فضای گفتمان مانند اسناد و مدارک سازمانی
دشوار است.
 تعداد شرکتکنندگان در روش کیو ،بسیار کمتر از تعداد شرکتکنندگان در روشهای تحقیق
کمی است؛ بنابراين ،انتخاب شرکتکنندگان ،بهصورت هدفمند و با دقت خاصی انجام
میگیرد .يكی از محدوديتهای اين تحقیق ،وجود مديران در میان شرکتکنندگان بود که
بهدلیل مشغلة کاری و کمبود وقت ،تكمیل پرسشنامه را زمانبر کرد.
با توجه به ادبیات موضوع بررسی شده ،فضای گفتمان ايجادشده و مصاحبه با مديران منتخب
شرکت ،پیشنهادهای زير برای شرکت برق منطقهای خراسان برای برنامهريزی مديريت بهینة
چالشهای شناسايیشده پیشنهاد میشود:
 اولويتدهی به برنامهريزی منابع انسانی و تخصیص بودجة کافی به آن
مديريت عالی سازمان بايد با اهمیت قائلشدن برای منابع انسانی سازمان و برطرفکردن
نیازهای آنها ،تعهد بلندمدت خود به برنامههای منابع انسانی را نشان دهد .بايد نگاه مديران عالی
و نیز مديران صفی نسبت به کمارزش بودن منابع انسانی و مديريت منابع انسانی اصالح شود.
اين امر را میتوان به کمک مشاوره ،تربیت ،آموزش ،انجام کار فرهنگی و ...انجام داد .بايد بودجة
کافی برای برنامهريزی منابع انسانی در اختیار قرار گیرد .اگر برنامهريزی را آمادهشدن برای آيندۀ
سازمان بدانیم ،در شرکت برق منطقهای خراسان ،نبود پیشبینی و آيندهنگری درمورد کمیت و
کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز ،همواره مجموعه را با مشكلهايی مواجه کرده است .چنانچه به
موضوع برنامهريزی نیروی انسانی ،بهدرستی و با رويكرد علمی توجه شود ،پیامدهای مثبتی را
برای سازمان بهدنبال خواهد داشت.
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 ترويج و اشاعة تفكر برنامهريزی بلندمدت در شرکت
مديران عالی شرکت بايد بدانند موفقیت بلندمدت شرکت در گرو سرمايهگذاری بلندمدت آن
بر اساسیترين دارايی آن ،يعنی منابع انسانی و دانش اين منبع است که موفقیت را برای شرکت
در آينده به ارمغان میآورد؛ زيرا سرمايهگذاری در اين منبع و ايجاد سرماية انسانی ،بهراحتی قابل
تقلید نیست .بايد به برنامهريزیهای منابع انسانی با ديد بلندمدت نگريست و تفكر کوتاهمدت را
در سازمان از میان برداشت .همانگونه که از متن مصاحبهها برمیآيد ،کمتوجهی به نگرش
راهبردی و عمیق به حوزههای کارکردی منابع انسانی ،شرکت مورد مطالعه را با مشكلهايی
مواجه کرده است که تغییر اين رويكرد ،از کوتاهمدت به راهبردی ،نقشی مؤثر در جذب و حفظ و
نگاهداشت کارکنان خواهد داشت .در همین راستا ،موارد زير بهعنوان راهكارهای بهبود در
کارکردهای اين حوزه پیشنهاد میشود:
 ايجاد نظام حقوق و دستمزد ،مبتنی بر عملكرد افراد و نظام ارزشیابی مناسب
اصالح نظام پرداخت حقوق منابع انسانی ،از اهداف اين راهكار است؛ بهعنوان مثال ،میتوان
از راهبرد پاداش استفاده کرد.
 بهکارگیری کارمندان کلیدی در فازهای مختلف برنامهريزی منابع انسانی
مشارکت کارکنان در برنامهريزی نیروی انسانی مفید واقع میشود .توانمندسازی کارکنان از
مؤثرترين گامها در اين زمینه است .توانمندسازی منابع انسانی دو فايدۀ مهم برای سازمان دارد:
اوال کارکنان توانمند ،باانگیزهتر و متعهدترند و حداکثر توان خود را برای رفع چالشها بهکار
میگیرند؛ دوم اينكه از بروز بعضی از چالشها پیشگیری میکنند؛ زيرا بسیاری از چالشهای
مديريت منابع انسانی ،ريشه در ناتوانی کارکنان دارد .میتوان توانمندسازی را به دو صورت فردی
و سازمانی انجام داد.
 توانمندسازی و تجهیزکردن متخصصان منابع انسانی
مديران و متخصصان منابع انسانی ،برای اثبات اهمیت خود در شرکت و نیز تدوين
راهبردهای اثربخش بايد شايستگیها ،دانش ،مهارت و توانايیهای مورد نیاز را در خود ايجاد
کنند و از نگرش راهبردی برخوردار شوند.
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