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تاریخ دریافت9411/4/91 :

تاریخ پذیرش9419/7/62 :

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین همراستایی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای
سازمانی و سنجش تأثیر این همسویی ،بر عملکرد سازمانهای آموزشوپرورش استانهای
کشور است .پیشفرض اساسی این بحث ،آن است که در سازمانهایی که اقدامات منابع
انسانی ،با راهبرد سازمان ،هماهنگ نشده باشد ،اُفت عملکرد در کل سازمان بهوجود میآید.
ابزار جمعآوری دادهها در کار میدانی ،پرسشنامه است .جامعۀ آماری پژوهش ،ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور است که بهروش نمونهگیریِ خوشهایِ چندمرحلهای انتخاب
شدند .برای بررسی همترازی استراتژیهای منابع انسانی ،با استراتژیهای سازمانی ،از مدل
نقطۀ مرجع استراتژیک ،برای آزمون سؤاالت پژوهش از آمارۀ  Tتکنمونهای و آزمون تحلیل
واریانس استفاده شده است .اطالعات بهدست آمده و تفسیر آنها نشان میدهد که در ادارات
کل آموزشوپرورش ،گونۀ غالب استراتژی سازمان ،واکنشی و گونۀ غالب استراتژی منابع
انسانی ،استراتژی ثانویه است .بین استراتژیهای سازمان و استراتژیهای منابع انسانی ،در
برخی از ادارات کل آموزشوپرورش ،همترازی وجود دارد .آن دسته از اداراتی که بین
استراتژیهای سازمان و عناصر سازمانی ،همترازی بیشتری دارند ،عملکرد آنها نیز بهتر است.
یهای سطح کالن،
یهای منابع انسانی ،استراتژ 
واژههای کلیدی :استراتژی سازمان ،استراتژ 
همترازی استراتژیک ،نقاط مرجع استراتژیک
طبقهبندی O15, J28, M12: JEL

* فارغالتحصیل مقطع دکتری رشتۀ مدیریت گرایش آیندهپژوهی پژوهشگاه شاخصپژوه ،اصفهان،
ایران (نویسنده مسئول) mehdi.hajati41@gmail.com
** هیئت علمی بازنشستۀ مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش ،مدیریت و برنامهریزی کشور ،تهران ،ایران
*** هیئت علمی بازنشستۀ دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

مقدّمه
یکی از مباحث کلیدی در مدیریت استراتژیک ،مبحث همترازی و همراستایی
استراتژیهای سطوح مختلف سازمان است .امروزه نقش همترازی استراتژی در
تحقق اهداف سازمان ،بسیار مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،به عنوان رویکردی کلی و فراگیر برای مدیریت
امور کارکنان و هماهنگ کردن استراتژیهای منابع انسانی با استراتژی سازمان ،یکی
از مهمترین بخش های تأثیرگذار در بهبود کارایی و اثربخشی کلی سازمان محسوب
میشود .هدف محوری مدیریت منابع انسانی ،رسیدن به انسجام و یکپارچگی
استراتژیک است .بدینمعنی که مسائل مدیریت منابع انسانی ،با طرحهای کالن
سازمانی ،بهنحوی ،یکپارچه و هماهنگ باشند که از همبستگی و تناسب میان
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جنبههای مختلف مدیریت منابع انسانی ،اطمینان حاصل شود (نی وز و کویین تانا،9

بپردازد .برای بررسی این موضوع ،از نقاط مرجع استراتژیک استفاده میشود.
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& Quintana1. Nieves

 .)6192درغیراینصورت ،سازمان از استعداد و پتانسیل موجود در منابع انسانی
خود ،بهنحو مطلوب ،استفاده نمینماید و عمالً قابلیت استفادۀ مؤثر از سرمایههای
انسانی خود را از دست میدهد (دینو.)6194 ،
درخصوص همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان ،چند
مسئله در سازمانها ،ازجمله در سازمان آموزشوپرورش ،وجود دارد :اوالً ،اغلب
سازمانهای آموزشوپرورش ،در حوزههای مختلف ،استراتژی تدوینیافتۀ مشخص
ندارند .ثانیاً ،برخی از سازمانهایی که در سطح حوزهها ،استراتژی تدوین نمودهاند،
در تدوین استراتژی حوزۀ مربوط ،به موضوع همترازی استراتژیهای عمودی و افقی،
توجه ننمودهاند .ثالثاً ،تدوین استراتژیهای سازمان و استراتژیهای حوزهها ،بدون
لحاظ نمودن همراستایی بین آنها ،هزینههای زیادی را برای سازمانهای آموزشی
ایجاد میکند .بهعبارتدیگر ،همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای
سازمان آموزشوپرورش ،موجب بهبود عملکرد سازمان میشود .این پژوهش در نظر
دارد تا به این موضوع مهم ،در ادارات آموزشوپرورش استانهای مختلف کشور

باتوجهبه مشکالت پیشِروی ایجاد همراستایی بین استراتژیهای منابع انسانی و

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

کل آموزشوپرورش استانها ،نمود پیدا خواهد کرد .الگوی همترازی در ادارات کل

با ...

استراتژیهای سازمان و رویکردهای مورد نیاز برای ایجاد این همراستایی ،تحقیق
حاضر بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا الگوی جامعی وجود دارد که بتوان
براساس آن ،بین استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمانی ،همترازی
ایجاد کرد؟ ضرورت این پژوهش را میتوان در دو حوزۀ نظری و کاربردی مورد بحث
قرارداد .در حوزۀ نظری ،بررسی متون تخصصی درخصوص همترازی استراتژیهای
منابع انسانی با استراتژیهای سازمان و جستوجوی فراوان در کتابها ،مجالت،
متون اینترنتی و سایر منابع ،نشان داده است که در این زمینهها ،زیاد کار نشده است.
بنابراین ،اجرای این پروژه را در سازمانهای آموزشوپرورش کشور ضروری میکند.
بهلحاظ اهمیت کاربردی نیز ،باید به نقش هماهنگی در یک سازمان اشاره کرد.
هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان و نیز هماهنگی استراتژی این واحدها با
استراتژی سطح سازمان ،درنهایت ،بهصورت تغییرات ایجاد شده در عملکرد ادارات

پیچیدۀ ادارات آموزشوپرورش در حوزههای مختلف را فراهم میکند .هدف اصلی
این پژوهش ،تعیین همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژی سازمان و تأثیر
آن بر عملکرد ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور است.
دراینخصوص ،چند سؤال مورد بررسی قرار گرفت :میزان همترازی استراتژیهای
منابع انسانی ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور با استراتژیهای سازمانی
آموزشوپرورش ،در چه سطحی است؟ وضعیت عملکرد ادارات کل آموزشوپرورش
استانهای کشور چگونه است؟ آیا بین همترازی استراتژیهای منابع انسانی و
استراتژیهای آموزشوپرورش ،باتوجهبه نقاط مرجع استراتژیک ( ،)SRPبا عملکرد
ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر از
نظر قلمرو موضوعی ،در حوزۀ مدیریت استراتژیک منابع انسانی و از نظر قلمرو
مکانی ،در ادارات آموزشوپرورش استانهای کشور جای دارد.

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

آموزشوپرورش ،مجموعهای یکپارچه از راهکارها را برای حل مسائل و مشکالت
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مبانی نظری و ادبیات پژوهش
استراتژی ،نگهداری و حفظ موقعیت مزیتی سازمان از طریق سرمایهگذاری در نقاط
قوت و به حداقل رساندن نقاط ضعف یک سازمان است .برای انجام این امر ،یک
سازمان باید ،فرصتها و تهدیدهایی که از محیط داخلی و خارجی ناشی میشود را
شناسایی کند (شهرابی فراهانی .)9911 ،از دیدگاه لیائو ( ،)6112یک استراتژی
بهصورت مجموعهای منسجم و هماهنگ از تعهدات و اعمال تعریف میشود که برای
بهرهبرداری از شایستگیهای محوری ،ارزش برای مشتری و کسب مزیت رقابتی
طراحی میگردد (به نقل از درویش و همکاران .)9919 ،از نظر تاریخی ،منفعت
اصلی مدیریت استراتژیک ،این بوده است که به سازمان کمک میکند تا از مجرای
استفاده نمودن از روش منظمتر ،راههای معقولتر ،منطقیتر و یا گزینههای
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استراتژیک را انتخاب نماید و بدینگونه ،استراتژیهای بهتری را تدوین نماید
(مناجی نیموری و همکاران.)9411 ،
مدیریت استراتژیک منابع انسانی :دوراندیشی فراگیر ،نوآوری و تحولگرایی
سازمانیافته در تأمین منابع انسانی سازمان ،پژوهش و بهسازی آن ،تأمین کیفیت
زندگی کاری برای آن و سرانجام ،بهکارگیری بهجا و مؤثر این منبع استراتژیک با
شناخت و اعمال جنبههای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری محیط درونسازمانی و
برونسازمانی در راستای تبیین استراتژیها ،بهمنظور تحقق رسالت و هدفهای
سازمان است (الباهوسین ،سامی و ال گاراحی 6192 ،به نقل از مناجی نیموری و
همکاران .)9411 ،تلفیق اندیشۀ مدیریت استراتژیک با مدیریت منابع انسانی باعث
میشود که به منابع انسانی ،بهعنوان منابع استراتژیک نگریسته شود و بنابراین،
ضرورت برخورد فراتر از سایر عوامل تولید را الزامی میسازد و دخالت دادن
تصمیمات مربوط به امور انسانی را ،در شکلگیری استراتژیهای عمدۀ سازمان،
اجتنابناپذیر میسازد (موسیخانی و مجرد.)9916 ،
محققان دو رویکرد اساسی در ارزیابی الگوهای استراتژی منابع انسانی ارائه
کردهاند .9 :رویکرد جهانشمول؛ که در جستوجوی ارائه مجموعه فعالیتهایی است
که برای تمام سازمانها قابل استفاده باشد .هدف رویکرد جهانشمول ،یافتن بهترین

هماهنگی و همسویی فعالیتهای منابع انسانی با استراتژیهای سازمان است .در این
دیدگاه ،فعالیتهای منابع انسانی که برای یک سازمان با استراتژی خاص ،بهترین
محسوب میشود ،الزاماً برای سازمانی دیگر ،با استراتژی متفاوت ،مطلوبیت ندارد.
نتایج تحقیقات ،هر دو رویکرد را حمایت کرده و نشان داده است .بنابراین دو
رویکرد ،تناقض و تضادی با یکدیگر ندارند (خلیلی شورینی و جبارزاده پرنق،
.)9912
عملکرد سازمانی :به اعتقاد شرمرهورن و همکارانش ،عملکرد به کیفیت و
مقدار موفقیتهای کار فردی یا گروهی اشاره دارد و آرمسترانگ عملکرد را یک
استراتژی میداند که مبتنیبر تجزیهوتحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد
حاصلشده بر پایۀ آن عوامل است (براز جزایری .)9912 ،بهطورکلی ،اهداف ارزیابی
عملکرد را میتوان در سه مورد خالصه نمود .9 :تقویت حس برنامهریزی،

عملکرد را بهبود اثربخشی سازمانی نامیده است (کثیرلو و تعامی.)9911 ،

گونههای مختلف استراتژیهای منابع انسانی
صاحبنظران بسیاری به ارائۀ گونههای مختلف استراتژیهای منابع انسانی
پرداختهاند؛ ولی دراصل ،بسیاری از آنها شباهت زیادی با یکدیگر دارند.
بامبرگر و مشمولم ( )6111از روش پژوهشی ترکیبی ،الگوهای قبلی منابع
انسانی را بهصورت عمیق و دقیق ،بررسی کردند و سپس چهارگونه استراتژی اصلی
منابع انسانی به نامهای استراتژی ثانویه ،استراتژی پیمانکارانه ،استراتژی متعهدانه و
استراتژی پدرانه را ،در قالب یک الگوی یکپارچه و بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک،
معرفی کردند .شکل شمارۀ  9گونههای استراتژی منابع انسانی را براساس نظریه
بامبرگر و مشولم ،نشان میدهد.

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

عملکردها؛  .9تکامل ،تعالی و بهبود مستمر عملکرد و درمجموع ،هدف نهایی ارزیابی

با ...

پاسخگویی ،مشارکت و شفافیت عملکردها؛  .6شناسایی نقاط قوت و ضعف

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

روش برای اداره منابع انسانی است .6 .رویکرد اقتضایی؛ که در جستوجوی
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شدید
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()4

()9

شکل  :1گونههای استراتژی منابع انسانی ،براساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک بامبرگر و
مشولم ()6111

الف) استراتژی پدرانه :1این استراتژی برای مشاغل ساده ،تکراری و استانداردپذیر
بهکار گرفته میشود؛ بااینتفاوتکه مدیریت شرکت ،تمایل به نگهداری و ارتقای
کارکنان موجود و هماهنگ کردن آنها با فرهنگ سازمانی شرکت دارد (حیدری.)9916 ،
ب) استراتژی ثانویه :2این استراتژی برای مشاغل ساده ،تکراری و
استانداردپذیر مناسب است که نیروی کار مورد نیاز برای آنها ،بهمیزان کافی ،در بازار
کار بیرون از شرکت ،موجود بوده و ضرورتی به پرورش و نگهداری این کارکنان
وجود ندارد .درصورت عدمنیاز و یا عدمرضایت از هریک از این کارکنان ،بهراحتی
میتوان با آنها قطع همکاری کرد و کارکنان جدیدی را ،با کمترین آموزش و هزینه،
در همان مشاغل ،بهکار گرفت (حیدری.)9916 ،
ج) استراتژی متعهدانه :3این استراتژی نیز ،برای مشاغل پیچیده و تخصصی
مورداستفاده قرار میگیرد؛ بااینتفاوتکه کارشناسان فعال در این مشاغل ،بهطور
1. Parentalistic
2. Secondary
3. Commitment

تولید و دانش خاص موردنیاز شرکت تسلط دارند ،جایگزینی آنها بهراحتی،
امکانپذیر نیست .بنابراین ،الزم است رویکردی مؤثر به بازار کار درون سازمان
داشت؛ یعنی توسعه و آموزش کارشناسان شرکت و تقویت تعهد و وفاداری آنان به
سازمان ،بهگونهای که برای آنها موجب حصولاطمینان نسبتبه آیندۀ شغلی ،حقوق
و مزایای باالتر از بازار کار بیرون سازمان شود (حیدری.)9916 ،
د) استراتژی پیمانکارانه :1این استراتژی برای آن دسته از مشاغل پیچیده و
تخصصی مناسب است که استخدام دائمی و رسمی کارشناسان مربوط برای شرکت،
مستلزم هزینۀ باالیی است .چرا که شرکت به این نوع مشاغل ،در مقاطعی کوتاه و
بهصورت موقت ،نیاز دارد .ازاینرو ،این کارشناسان معموالً با مبالغی باال ،صرفاً برای
مشاوره و یا انجام قسمتی از یک پروژه ،دعوت به همکاری میشوند (حیدری.)9916 ،

گونههای مختلف استراتژی سازمان

داخلی (توان مالی و وضعیت رقابتی) و دو بُعد خارجی (ثبات محیط و قدرت صنعت)
است .برای تعیین وضعیت کلی سازمان (از نظر استراتژیک) ،این چهار عامل دارای
باالترین اهمیتاند (فیاضی و اعرابی.)9919 ،
()4

()9

آیندهنگر

تحلیلگر

()6

()9

واکنشی

تدافعی

شکل :2گونههای استراتژی سطح سازمان براساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک (فیاضی
و اعرابی (.))9919
1. Free agent

با ...

گونهشناسی استراتژیهای سطح سازمان ،میبایست آنها را در یک ماتریس دو در دو
جانمایی نمود .مطابق شکل شمارۀ  ،6محورهای این ماتریس نشاندهندۀ دو بُعد

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

دیوید ( )6111چهارگونه استراتژی را مطابق با استراتژیهای سازمان برشمرده است.
که عبارتاند از :استراتژیهای تهاجمی ،محافظهکارانه ،تدافعی و رقابتی .برای

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

دائم ،مورد نیاز شرکت هستند و ازآنجاکه آنها ،در بسیاری موارد ،به شبکۀ پیچیدۀ
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استراتژی آیندهنگر :استراتژی آیندهنگر به این معنی است که سازمان ،بااستفادهاز
منابع جدید ،در تالش باشد تا به فعالیتهای خود ،در جهت تحقق چشمانداز ،تنوع
ببخشد .همچنین ،این استراتژی به حفظ موقعیت فناورانۀ پیشرو و مبتکرانه در
گسترۀ محصوالت ،پیشگام بودن و پذیرش ریسک در ارائۀ محصوالت جدید و یا
ورود به بازارهای جدید بر میگردد (گوان.)6111 ،
استراتژی تحلیلگر :استراتژی تحلیلگر به این معنی است که سازمان ،با حفظ
فعالیتهای خود ،به این فکر است تا تهدیدهای بیرونی را کاهش داده و اصوالً
جایگاه خود را در محیط بهبود ببخشد .شرکت عالوه بر تقلید ،بهبودی را نیز در
محصوالت رقبا اعمال میکند (لی و ژو.)6196 ،
استراتژی واکنشی :در این استراتژی ،سازمان فعالیتهای خود را نگهداری
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت

میکند ،اما همواره در تالش است تا با بهکارگیری فرصتهای محیطی ،ضعفهای

انسانی ،به اجرا و تکمیل استراتژی سازمان کمک کند .انسجام افقی میان سایر
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1. Defender

خود را برطرف نموده و بدینترتیب ،بهسمت چشمانداز حرکت کند.
استراتژی تدافعی :1در این استراتژی ،سازمان بخشی از فعالیت های خود را کنار
میگذارد تا درشرایطموجود ،اثرات ضعفها و تهدیدها را کاهش دهد (گوان.)6111 ،
همسویی یا همراستایی :برای موفقیت هر سازمان ،باید اهداف اجزاء و عناصر
تشکیلدهنده با اهداف و مسیر سازمان ،در یک راستا قرار گیرند .درصورتیکه بین
اجزاء همسویی وجود نداشته باشد ،سازمان در تحقق اهداف خود ،با چالشها و موانع
زیادی مواجه شده و اثربخشی آن به حداقل میرسد (فروزنده دهکردی و همکاران،
 .)9919وقتی صحبت از همسویی استراتژیک میشود ،اصطالحاتی مانند توازن و
هماهنگی ،بههمپیوستگی ،ائتالف و ترکیب ،یکپارچگی و تطابق ،بهعنوان عباراتی
مترادف با عبارت همسویی بهکار میروند (جاناتیفار.)6194 ،
هماهنگی استراتژیک :استراتژی منابع انسانی باید سازگار با استراتژی سازمان
باشد (هماهنگی و انسجام عمودی) .انسجام عمودی بهمنظور ایجاد هماهنگی میان
استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی ضروری است .بهنحویکه استراتژی منابع

سازگار و همخوان باشند .هدف همان دستیابی به رویکردی منسجم در مدیریت
کارکنان است که در آن عملکردهای مختلف ،بهشکلی متقابل ،یکدیگر را تقویت
کنند (جاناتان ،6199 ،به نقل از متاجی نیموری و همکاران.)9411 ،
نقطۀ مرجع :محل یا نقطهای است که تمام اندازهگیریها و انتخابها در مقایسه
با آن سنجیده میشود (اسکافی )9924 ،و نقاط مرجع استراتژیک ،بهعنوان هدفها
و نقاط ارجاع هستند که مدیران از آنها ،در ارزیابی گزینهها ،اتخاذ تصمیمات
استراتژیک و مخابره کردن اولویتهای سازمانی به افراد کلیدی سیستمشان ،استفاده
میکنند (اعرابی و ایزدی .)9922 ،نقاط مرجع استراتژیک ،نقاطی برای هماهنگی
هستند و اگر همۀ عناصر و سیستمهای سازمان خود را با آن هماهنگ نمایند ،یک
هماهنگی همهجانبه بهوجود میآید (اعرابی.)9924 ،

انسانی» ،به این نکته اشاره کردند که بهطور ایدئال ،اهداف و مأموریت سازمان ،باید به
طرح تجاری و برنامۀ استراتژیک تبدیل شود .عملکرد کارکنان نیز باید در ارزشها،
اهداف و مأموریت منعکس شود .نتایج تحقیق وی بدین شرح بود که استراتژی
کسبوکار باید به اقدامات تبدیل شود و سیستم مدیریت منابع انسانی ،براساس
اطالعات رایج ،دربارۀ الزامات شایستگی شغلی و قابلیتهای فردی ،طراحی شود.
اودیو ( ،)2013در پژوهش خود تحتعنوان «همافزایی منتج از همراستایی
استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی و کسبوکار :ارزیابی شرکتهای چای در
کنیا» به تبیین همافزایی ایجادشده از طریق این همسویی استراتژیک پرداخت و به
این نتیجه رسید که این دو استراتژی ،مکمل هم بوده و همسویی استراتژیک بین
آنها منجر به تعهد ،انعطافپذیری کارکنان و بهرهوری کارکنان و همۀ آن چیزهایی
میشود که برای کسب مزیت رقابتی ،حیاتی هستند .بنابراین ،جهت دستیابی به
همافزایی در سازمان ،نیاز به این است که استراتژیهای منابع انسانی ،بهطور واضح و
آشکار ،در استراتژیهای کسبوکار آورده شود.

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

کاسوماستوتی ( ،)2011در پژوهش «همراستایی استراتژی کسبوکار و منابع

با ...

پیشینۀ پژوهش

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

جنبههای استراتژی منابع انسانی نیز ،امری ضروری است تا اجزای مختلف با یکدیگر
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یافتههای پژوهش سید نقوی ( )1393در پژوهش «بررسی همسویی استراتژیهای
سازمان (کسبوکار) و استراتژیهای منابع انسانی در صنایع غذایی» ،نشان میدهد
که استراتژیهای رقابتیِ محافظهکارانه ،منابع انسانیِ سرباز وفادار ،تأمین نیروی
جنبی ،آموزش و توسعۀ انتخابی ،ارزیابی عملکرد همانندسازی ،جبران خدمات و
پاداشیِ رقابتی ،روابط کارکنانِ دستوری ،و استراتژی کار تیمیِ هدایتشده توسط
مدیر ،در سازمان کاله ،بهعنوان گونههای غالب محسوب میشوند.
نتایج پژوهش امین و همکاران ( )1394با عنوان «بررسی تأثیر همسویی
راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخصهای عملکردی کلیدی مالی و رضایت
کارکنان» ،تأثیر مثبت انواع راهبردهای منابع انسانی و تجاری را بر شاخصهای
عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان و عدمتأثیر همسویی این راهبردها را بر
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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متغیرهای موردنظر نشان داد.
خلیلی شورینی و جبارزاده پرنق ( )1391در پژوهش «بررسی میزان همسویی
راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسبوکار» ،نشان دادند که راهبرد کسبوکار شرکت،
کاهش هزینه و راهبرد منابع انسانی آن ،سرباز وفادار بوده است؛ اما همسویی
ضعیفی بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسبوکار ،در شرکت موردمطالعه برقرار
است .نتایج پژوهشها در این حوزه نشان دادند که جهت دستیابی به همافزایی در
سازمان ،نیاز به این است که استراتژیهای منابع انسانی ،به طور واضح و آشکار ،در
استراتژیهای کسبوکار آورده شود .هماهنگی و همترازی بین استراتژیهای منابع
انسانی با استراتژیهای سازمان ،موجب ایجاد محیطهای پویا و نوآور میشود که
عملکرد کسبوکار را تقویت میکند.
یافتههای هسیه و لین  )2017(1از این قرار بود :استراتژیهای مختلف
کسبوکار ،اثر معنی داری بر عملکرد نداشت .بااینحال ،استراتژیهای مدیریت منابع
انسانی مختلف ،دارای اثرات معنیداری بر عملکرد سازمانی بود .باتوجهبه همراستایی
میان استراتژی کسبوکار و منابع انسانی ،استراتژیهای تدافعی ـ تجمیع ،تهاجمی ـ
تجمیع ،و تهاجمی ـ بهرهبرداری میتوانند منجربه بهبود عملکرد سازمانی شوند.

1. Hsieh& Lin

اسپانیایی ،انجام داده و نتایج حاصل از تحلیل عاملی و تحلیل واریانس کروسکال
والیس نشان داد که ارتباطات معنیداری ،میان فعالیتهای منابع انسانی و استراتژی
کسبوکار در این شرکتها وجود دارد.
گودرگان و تئو ،)2019( 2با نظرسنجی از  9611کارمند در  9611شرکت
نرمافزاری در هند و به کمک تحلیل همبستگی ،تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون،
نشان دادندکه رابطۀ میان منابع انسانی و عملکرد ،وابستهبه استراتژی کسبوکار
است و شرکت هایی که یک رویکرد یکپارچه را برای منابع انسانی در پیش میگیرند،
با تمرکز در نوآوری و ارتقای کیفیت در استراتژی کسبوکار ،عملکرد بهتری دارند.
گومز ،کوهن و مالهی )2019( 3به بررسی پیوندهای میان استراتژی کسبوکار
و استراتژی منابع انسانی در شرکتهای تابعۀ ژاپنی در آمریکا پرداختند .یافتهها
نشان داد که شرکتهای تابعهای که دارای همراستایی استراتژیک بودند ،از سایر

چنین همسوییای بودند ،عملکرد کسب و کار بهتری را تجربه میکردند.
بنتلی گود 4و همکاران ( ،)2019با بررسی تاثیر استراتژی کسبوکار بر محیط
اطالعاتی شرکتها ،بیان میدارند که استراتژی کسب وکار بر محیط اطالعاتی
شرکتها اثرگذار است و شرکتهای دارای استراتژی آینده نگر ،در کاهش عدم
تقارن اطالعاتی موفقتر عمل میکنند .شرکتهایی که استراتژی کسب وکار
تهاجمی دارند ،از نوآوری و عملکرد مالی بیشتری برخوردارند .همچنین شرکتهایی
که سطوح باالتری از نوآوری را دارند از عملکرد مالی باالتری برخوردار میباشند.
شاهحسینی و همکاران ( ،)1398پژوهشی با هدف ارائۀ مدل همراستایی
استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای کالن سازمانی با روش کیفی انجام
1. Tarba& Cooper
2. Gudergan&Teo
3. Gomes, Cohen& Mellahi
4. Bentley-Goode

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

معیارهایی همچون نرخ ترفیع و ترك خدمت داشتند .شرکتهای ژاپنی که دارای
همسویی استراتژی کسب و کار ـ منابع انسانی بودند ،در مقایسه با رقبایی که فاقد

با ...

شرکتهایی که فاقد چنین همراستایی بودند ،عملکرد منابع انسانی بهتری از نظر

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

تاربا و کوپر )2018( 1مطالعهای تجربی ،بااستفادهاز دادههای  611شرکت
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دادهاند .تعداد 922خُرده مقوله و  99مقولۀ محوری را احصاء نمودند که چهار مقوله
مربوط به شرایط علّی ،شش مقوله مربوط به شرایط زمینهای ،هفت مقوله مربوط به
استراتژیها ،پنج مقوله مربوط به شرایط مداخلهگر ،پنج مقوله مربوط به پدیدۀ
همراستایی و شش مقوله مربوط به پیامدهای همراستایی بود .مشخص شد که
همراستایی استراتژیهای منابع انسانی ،با استراتژیهای کالن شرکت ملی نفت
ایران ،در برگیرندۀ همراستایی استراتژیک از باال به پایین و از پایین به باال،
همراستایی درونی ،همراستایی سازمانی ،همراستایی محیطی و همراستایی میان
زیرسیستمهای منابع انسانی شرکت با شرکتهای تابع است.

مدل مفهومی پژوهش
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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چهار پارادایم تحلیل نظریههای علوم اجتماعی ،بهطور اعم ،و نظریههای سازمان و
مدیریت ،بهطور اخص ،توسط بورل و مورگان ،جمعبندی نظریههای غالب و
سرآمدان نظریهپردازان در چهار دورۀ زمانیِ ریچارد اسکات ،الگوی اثربخشی و
مجموعهای از ارزشهای ریچارد هال بورل و مورگان ( ،)9171دو دستۀ پیش فرض
فلسفی را بهعنوان نقاط مرجع ،برای طبقهبندی و دستهبندی نظریههای علوم
اجتماعی ،ازجمله نظریههای سازمان و مدیریت ،مطرح میکنند .ادعای محوری آنها
این است که «تمام نظریههای سازمان بر فلسفهای از علم و نظریهای از جامعه
مبتنی است» و بدینترتیب ،دو دسته پیشفرض فلسفی را بهعنوان نقاط مرجع
معرفی میکنند که عبارتاند از .9 :پیشفرضهایی دررابطهبا ماهیت علوم اجتماعی
(که بُعد ذهنی ـ عینی حاصل میشود)  .6پیشفرضهایی دررابطهبا ماهیت جامعه
(که بُعد نظمدهی ـ تغییر بنیادی حاصل میشود) .برایناساس ،چارچوبی برای طبقه
بندی تئوریهای جامعهشناسی ،بهطور اعم ،و تئوریهای سازمان و مدیریت ،بهطور
اخص ،بیان میدارند .اسکات ( )9129سه دیدگاه دربارۀ الگوهای نظری سازمانها
مطرح میکند که عبارتاند از :دیدگاه عقالیی ،دیدگاه طبیعی ،دیدگاه
سیستمهای باز .سپس سه دیدگاه مذکور را در یکدیگر تلفیق میکند و یک
چارچوب جامع ،برای دستهبندی نظریههای سازمان و مدیریت ،ارائه میکند .دو نقطۀ

.6نوع سیستم (باز ـ بسته).

ریچارد هال ( )6119بیان میکند که دانشمندان ،نظریهپردازان و کارشناسانی
که بر روی سازمان تحقیق و بررسی کردهاند ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،کار خود را با
موضوع اثربخشی آن آغاز نمودهاند .مفهوم اثربخش بودن سازمان ،یک مفهوم نسبی
است .بهعبارتدیگر ،اینکه ب گوییم یک سازمان اثربخش است یا خیر ،بستگی دارد به
توجه سازمان و ارزشهای حاکم بر سازمان دربارۀ هدفها ،چارچوب زمانی ،ابواب
جمعی و عوامل محیطی .ریچارد هال برای اینکه بتواند نشان دهد که هریکاز
سازمانها از چه الگوی اثربخشی استفاده میکنند ،از دو نقطۀ مرجع استفاده نموده
است که عبارتاند از .9 :کانون توجه سازمان (محیط داخل ـ خارج) و  .6میزان
کنترل (شدید ـ کم).

براساس نتایج بهدست آمده از تحقیقات قبلی ،میتوان نتیجه گرفت که سه

تطابق دارند .برای گونهشناسی الگوهای هریک از سیستمها و زیرسیستمهای
سازمان ،باید از بین نقاط مرجع گفته شده« ،نقاط مرجع اعلم» را انتخاب نمود و
سپس اقدام به گونهشناسی نمود .این موضوع درخصوص گونهشناسی استراتژیهای
مختلف ،در هر یک از سطوح استراتژی ،ازجمله استراتژی تحقیق و توسعه نیز،
صادق است.
در پژوهش حاضر ،برای یافتن نقاط مرجع استراتژیک منابع انسانی و
استراتژیهای اصلی ادارات کل آموزشوپرورش کشور ،از نقاط مرجع براساس دیدگاه
ریچارد اچ .هال ،یعنی دو بُعد میزان توجه (داخل ـ خارج) و میزان کنترل (کم ـ
شدید) ،استفاده شده است .الگوی اقتصادی هال ،الگوی اثربخشی براساس دو بُعد
تمرکز و میزان توجه به درون و یا خارج سازمان را مطرح نمود .ابعاد این الگو به
شرح زیر است:
کانون توجه (داخلی ـ خارجی) :کانون توجه ،نخستین بُعد ارزش سازمانی است.
اگر مدیر به مسائل درون سازمان متمرکز شود ،او به مسئلۀ رفاه ،بهبود و کارآیی
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مورگان ،و هال) ،مترادف یکدیگر هستند و نقاط مرجع مورداستفادۀ آنها بر یکدیگر

با ...

دیدگاه گفته شده ،در مبانی فلسفی و منطقی تئوریهای مدیریت (اسکات ،بورل و

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

مرجعی که وی معرفی می کند عبارتاند از  .9 :نوع سازمان (عقالیی ـ طبیعی) و
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کارکنان توجه مینماید؛ و اگر به مسائل بیرون متمرکز شود ،درواقع ،خود سازمان را
از نظر محیط ،موردتوجه قرار داده است.
میزان کنترل (کم ـ شدید) :دومین بُعد ،ارزشی است که مدیریت سازمان به
پدیدۀ اعمال کنترل از باال و حفظ وضعیت موجود میدهد و انعطافپذیری (کنترل
کم) ،نمایانگر ارزشی است که مدیریت به سازگاری با محیط و پذیرش تغییرات
میدهد.
حال بااستفادهاز دسته بندیهای فوق و باعنایتبه معیارهای موجود در مدلهای
مطرحشده ،تصویر میشود:
الف) استراتژی :استراتژیها بااستفادهاز دستهبندی اسنو و مایلز ،به چهار دسته
تقسیم میشوند :استراتژیهای آیند نگر ،تدافعی ،تحلیلگر و واکنشی .این مفهوم ،در
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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شکل شمارۀ  9نشان داده شده است.
زیاد

کم

توجه به محیط

SRPs

کم
آیندهنگر

تحلیلگر

واکنشی

تدافعی

کنترل
زیاد

شکل :3مدل گونههای استراتژی سازمانی (دفت)9924 ،

ب) استراتژیهای منابع انسانی :بامبرگر و مشولم ،با در نظر گرفتن دو محور
اساسی توجه به بازار کار (محیط) داخلی و خارجی و نیز کنترل (محصول یا فرایند)،
مطابق شکل شماره ( ،)4ماتریسی را استخراج کردهاند که گونههای چهارگانۀ
استراتژی منابع انسانی یعنی پیمانکارانه ،ثانویه ،متعهدانه و پدرانه را نشان میدهد.
بامبرگر و مشولم بر این باورند که باید ماهیت کسب و نگهداری منابع انسانی (از
داخل یا خارج) و ماهیت کنترل سازمانی (بر فرآیند یا محصول) را باهم یکپارچه
ساخت تا بتوان گونهشناسی جامعتر از استراتژیهای منابع انسانی را بهدست آورد.

توجه به محیط
پیمانکارانه

متخصص متعهدانه

ثانویه

پدرانه

کم
کنترل
زیاد

شکل :4مدل گونههای استراتژیهای منابع انسانی (دفت)9924 ،

بدینترتیب ،در این تحقیق ،با در نظر گرفتن دو بُعد محیط و کنترل ،گونههای
متناظر راهبرد سازمانی و راهبرد منابع انسانی ،برای سنجش همترازی عناصر مذکور
بهکار گرفته شده است .نتیجه اینکه برای هریک ،چهار وضعیت متفاوت قابل
پیشبینی است که بین آنها ،تناظر یکبهیک برقرار است که میتواند معرف همترازی
مطلوب بین آنها باشد .لذا از مدل کلی شکل شمارۀ  2که ادغام دو مدل فوق است،
در این پژوهش استفاده میشود .فرض اساسی این است که وجود تناسب بین آنها،

با ...

باعث افزایش عملکرد سازمانی میگردد.

(مایلز و اسنو)2009

واکنشی

تدافعی

(مایلز و اسنو )2009

آیندهنگر

تحلیگر

استراتژیهای سازمان

تکریم
بهسازی معلمان
ایجاد انگیزه برای
خالقیت
ارتقای
دانشآموزان

استراتژی ثانویه

استراتژی پدرانه

استراتژیهای منابع انسانی

سازمانی

استراتژی
پیمانکارانه

استراتژی
متخصص
متعهد

شکل :1مدل مفهومی بین استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان و رابطۀ آنها
با عملکرد
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عملکرد
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زیاد

کم

SRPs
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر ،بهخاطر اینکه درجهت بهبود روشها و الگوها برای توسعۀ رفاه و
آسایش و ارتقای سطح زندگی افراد صورت میگیرد ،توسعهای است .ازسویدیگر،
بهجهت کاربرد نتایج این تحقیق در تصمیمگیریها ،سیاستگذاریها و
برنامهریزیها ،از نظر هدف ،کاربردی است .از نظر نحوۀ گردآوری دادهها ،همچنین
به دلیل بررسی و توصیف وضع موجود متغیرهای تحقیق و روابط بین آنها ،در جامعۀ
مورد بررسی ،جزو تحقیقات توصیفی است و ازطرفدیگر نیز ،پژوهش حاضر ،از نوع
تبیینی است؛ چراکه درجۀ همترازی بین عناصر سازمانی را تبیین میکند .لذا ،این
پژوهش ،از نظر روششناختی ،یک تحقیق توصیفی ـ تبیینی ،و از نظر نتایج ،یک
تحقیق کاربردی ـ توسعهای محسوب میشود.
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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جامعۀ آماری و حجم نمونه :جامعۀ آماری پژوهش حاضر را مدیران و
کارشناسان ستادی واحد منابع انسانی ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور
تشکیل میدهند که حدود  421نفرند .حجم نمونه ،تعداد  614نفر که به کمک
جدول مورگان ،بهصورت آنالین مشخص شد و پژوهشگر تعداد  691پرسشنامه
توزیع نمود .روش نمونهبرداری ،خوشهای چندمرحلهای است .برای انتخاب نمونههای
پژوهش ،ابتدا کشور به  2منطقۀ شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکزی تقسیم شد و
از هر منطقه  6تا  9استان و درمجموع ،از بین 91ادارۀ کل آموزشوپرورش کشور،
تعداد  96استان ،بهصورت تصادفیِ خوشهایِ چندمرحلهای انتخاب شدند .در مرحلۀ
بعد ،بهازای هر ادارۀ کل آموزشوپرورش استان 92 ،تا  61نفر از مدیران و
کارشناسان ستادی واحد منابع انسانی شاغل آن ادارۀ کل ،انتخاب و پرسشنامه ،بین
این افراد ،توزیع شد که از مجموع 691پرسشنامۀ توزیع شده در  96استان کشور،
تعداد  919پرسشنامۀ تکمیلشده ،قابلاستفاده بود و از دادههای آنها در
تجزیهوتحلیل این پژوهش استفاده شد .الزم به توضیح است ،پرسشنامههای دو
استان از استانهای منتخب ،بهدست پژوهشگر نرسید .بدینترتیب ،پردازش روی
دادههای پرسشنامههای ادارات کل آموزشوپرورش  91استان منتخب انجام شده
است.

مهمترین دستهبندیهای استراتژیهای کسبوکار و منابع انسانی ،شناسایی شد.
سپس ،با بهرهگیری از تکنیک دلفی و هماندیشی با خبرگان دانشگاهی و
آموزشوپرورش ،دستهبندی گوان و همکاران ( )6111برای استراتژیهای
کسبوکار ،و دستهبندی استورات و براون ( )6111برای استراتژیهای منابع انسانی،
بهعنوان دستهبندیهای جامع ،و همچنین شاخصهای کلیدی عملکردی متناسب با
اهداف آموزشوپرورش شناسایی شدند؛ و براساس خروجی مرحلۀ اول ،پرسشنامهای
تخصصی طراحی گردید و میان افراد نمونه توزیع شد تا در مرحلۀ بعد ،الگوی
پیشنهادی موردِبررسی قرار گیرد.
ابزار جمعآوری اطالعات :برای گردآوری دادهها ،از سه پرسشنامه استفاده
شدهاست .9پرسشنامۀ اول ،بهمنظور مشخص کردن نقاط مرجع استراتژیک سازمان
و پرسشنامۀ دوم ،مربوط به استراتژیهای منابع انسانی و پرسشنامۀ سوم ،مربوط

آموزشوپرورش ،دستهبندی گوان و همکاران ( )6111برای استراتژیهای
کسبوکار ،و دستهبندی استورات و براون ( )6111برای استراتژیهای منابع انسانی
بهعنوان دستهبندیهای جامع و همچنین شاخصهای کلیدی عملکردی متناسب با
اهداف آموزشوپرورش و ازطریق هماندیشی در گروه دلفی ،شاخصهای آنها
شناسایی شده و براساسآن ،پرسشنامهها تدوین نهایی شد و در بین افراد نمونه،
توزیع گشت .الزم به توضیح است ،برای تدوین پرسشنامۀ نقاط مرجع استراتژیک
سازمان ،از چارچوب مدل براون و برای تدوین پرسشنامۀ نقاط مرجع استراتژیک
منابع انسانی ،از چارچوب مدل گوان و همکاران استفاده شده ،ولی سؤاالت ،متناسب
با سازمان آموزشوپرورش ،از طریق هماندیشی در گروه دلفی ،تهیه و تدوین شده
است .بدینصورت ،پرسشنامۀ استراتژیهای سازمانی ،متشکل از 99پرسش ،در دو
بُعد محیط ( 2سؤال) و کنترل ( 2سؤال) تدوین گشته است که هدف از آن،
 .9پرسشنامهها براساس مدلهای اشاره شده و با استخراج آنها از متون مربوط و ازطریق هماندیشی
در گروه دلفی ،تهیه و تدوین شده است.
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پرسشنامهها ،با بهرهگیری از تکنیک دلفی و هماندیشی با خبرگان دانشگاهی و

با ...

به شاخصهای عملکردی ادارات کل آموزشوپرورش است .برای تدوین

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

در تحقیق حاضر ،جهت تدوین الگو ،ابتدا مطالعات کتابخانهای انجام گرفت و
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شناسایی گونههای استراتژیهای اصلی ادارات کل آموزشوپرورش ،شامل :استراتژی
فرصتجو ،تحلیلگر ،مدافع و منفعل بودن است .پرسشنامۀ استراتژیهای منابع
انسانی ،متشکل از 94پرسش برای بررسی و شناسایی گونههای مختلف
استراتژیهای منابع انسانی ادارۀ کل آموزشوپرورش استانها ،در دو بُعد محیط (2

سؤال) و کنترل ( 1سؤال) است .این استراتژیها در چهار نوع پیمانکارانه ،پدرانه،
ثانویه و متعهدانه مورد بررسی قرار گرفته است .عملکرد ادارات کل آموزشوپرورش
نیز ،براساس چهار شاخص عملکردی آموزشوپرورش که عبارتاند از .9 :سالمت
اداری و تکریم از ارباب رجوع  .6بهسازی کارکنان و معلمان  .9ایجاد انگیزه برای
خالقیت  .4ارتقای کیفی دانشآموزان ،بهدست آمد .برای بررسی روایی پرسشنامه،
از روش روایی محتوایی ـ صوری استفاده شده است .برای تعیین اعتبار ابزار ،از روش
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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آلفای کرونباخ 9استفاده گردید .بررسی میزان اعتبار پرسشنامه ،در جدول شمارۀ9
ارائه شده است:
تستهای پرسشنامۀ موردِ استفادۀ پژوهش
جدول  :1اعتبار تست و پاره 
متغیرها

میزان اعتبار

کل پرسشنامه

1/122

عملکرد

1/122

استراتژیهای سازمان

1/111

استراتژیهای منابع انسانی

1/222

مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  ،1/17قابلقبول تشخیص داده شد.
همینطور مقدار آلفای کرونباخ پارهتستها ،بیشتر از  1/7شده که به معنی معتبر
بودن تست کلی و پارهتستها است.
در تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی ،از میانگین و انحراف معیار
استفاده شد .میانگین به دست آمده از پاسخ های مربوط به هریک از استراتژیهای
سازمان و استراتژی منابع انسانی ،با بهرهگیری از دو نوع کنترل (شدید یا کم) و
همچنین با اولویت توجه به محیط داخل یا خارج ،دسته بندی شد؛ و در مورد
1. Cronbach´s Alpha

محیط هریک از عناصر چهارگانه ،محاسبه و تعیین شد .مختصات (محیط و
کنترل) برای هریک از استراتژیهای کسب وکار و منابع انسانی ،با دقت کافی ،طبق
روش فوق ،محاسبه گردید و سپس جایگاه آنها ،در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک،
تعیین شده است .باید در نظر داشت که هریک از دو محور (محیط و کنترل) در
واقع پیوستاری را تشکیل میدهند که نقاط مرجع ،با استقرار بر آن ،چگونگی
کیفیت موضوع موردنظر را از دیدگاه جامعۀ آماری ،بیان میکند .نتایج گونهشناسی
عناصر سازمانی در ادارات کل آموزشوپرورش و همچنین درجۀ همترازی آنها با
همدیگر ،بهاینترتیب ،مشخص میگردد .برای آزمون سؤاالت پژوهش ،ابتدا به
کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،نرمال بودن توزیع داده ها موردِ ارزیابی قرار
گرفت و سپس از آمارۀ  Tتک متغیّره و همینطور آزمون تحلیلی واریانس
( )ANOVAاستفاده شده است.

ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،به چه میزان است؟
برای پاسخ به این سؤال ،الزم است ابتدا ،استراتژیهای کسبوکار ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور مشخص شود .بنابراین ،الزم است به این سؤال
فرعی پاسخ داده شود:
الف) استراتژی سازمانی غالب ادارات کل آموزشوپرورش استانهای
کشور کداماند؟ همانگونه که اشاره شد ،پرسشنامۀ سنجش استراتژیهای
سازمانی ،متشکل از  99پرسش است 2 .پرسش ،بُعد محیط راهبردهای ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور و  2پرسش نیز ،بُعد کنترل را موردِ ارزیابی قرار
داده است که هدف از آن ،شناسایی گونههای استراتژیهای کسبوکار ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور ،شامل :استراتژی فرصتجو ،تحلیلگر ،مدافع و
منفعل بودن است.

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

سؤال اول پژوهش :همترازی بین استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای

با ...

پاسخ سؤاالت پژوهش

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

هریک ،باتوجه به تعداد سؤاالت موجود در پرسش نامه ،میانگین کنترل و میانگین

13

جدول  :2نتایج آمار توصیفی بُعد محیط در استراتژی ادارات کل آموزشوپرورش
استانهای کشور

فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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ردیف

شاخصهای بُعد محیط ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور

میانگین

انحراف
معیار

1

سازمان آموزشوپرورش استان به محیط بیرونی،
توجه زیادی دارد.

9/72

1/12

2

سازمان آموزشوپرورش ،برای استفاده از فرصتهای
بیرونی ،آمادگی زیادی دارد.

9/22

9/12

3

پذیرش نظرات مراجعهکنندگان و ایجاد تغییر ،از
اولویتهای سازمان آ.پ استان شما است.

9/41

9/14

4

سازمان آموزشوپرورش میتواند تغییرات محیط
بیرونی را پیشبینی کند.

9/92

1/11

1

محیط بیرونی سازمان آموزشوپرورش استان،
بیثبات است.

9/99

9/12

شناخت استراتژیهای سازمان در بُعد محیط

3/48

0/71

مطابق جدول شمارۀ  ،6میانگین محاسبهشده برای سؤاالت بخش استراتژیهای
سازمان ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،در بُعد توجه به محیط ،برابر
عدد  9/42از  2شده است .هرچقدر به  9نزدیک شود ،توجه به محیط بیرونی بیشتر،
و برعکس ،هر چقدر به  2نزدیک شود ،توجه به محیط درونی بیشتر است .اگر به 9
(متوسط نظری) نزدیک شود ،توجه به محیط بیرون و درون خنثی است .میانگین
بهدست آمده ( )9/42در حد  4است و بیانگر این واقعیت است که ادارات کل
آموزشوپرورش کشور ،تا حدی ،گرایش به محیط درونی دارند .انحراف معیار
بهدست آمده در حدود  9شده است که بیانگر این واقعیت است که بین
پاسخدهندگان ،در پاسخ به پرسشهای مربوط به بُعد محیطی استراتژیهای سازمان
آموزشوپرورش ،اختالف زیادی وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،پاسخدهندگان در
پاسخها انسجام دارند .نتایج بهدست آمده مرتبط با بُعد کنترل ،در تعیین گونۀ
استراتژی اصلی ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،بهطور خالصه ،در
جدول شمارۀ 9آمده است.

6

به نوآوری وخالقیت کارکنان توجه زیادی صورت میگیرد.

9/69

9/12

9

به مدیران و کارکنان ،آموزش ریسکپذیری داده میشود.

6/29

9/92

4

برای سازمان آموزشوپرورش استان ،ثبات فعلی ،بیش از
گسترش فعالیت ،اهمیت دارد.

9/91

1/12

2

سازمان آ.پ استان برای تحقیق و پژوهش ،اعتبار قائل است و
درخصوص آن هزینه میکند.

6/12

9/94

2

در سازمان آموزشوپرورش استان ،کارکنان در فرایند
تصمیمگیری ،مشارکت دارند.

9/99

9/12

7

در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزشوپرورش استان،
سرمایهگذاری صورت میگیرد.

9/92

9/17

2

برنامهریزیها ،با نگاه به آینده و بهصورت بلندمدت انجام
میشود.

9/19

9/92

شناخت استراتژیهای سازمان در بُعد کنترل

3/13

0/80

میانگین محاسبهشده برای سؤاالت بخش کنترل استراتژیهای کالن ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور ،در بُعد کنترل ،برابر عدد  9/99با انحراف معیار
کمتر از  9شده است .با در نظر گرفتن مختصات (محیط ،کنترل) در صفحۀ
مختصات استراتژیک ادارات کل آموزشوپرورش استانها ( ،)9/42 ،9/99استراتژی
غالب سازمانهای آموزشوپرورش استانها مشخص میشود .بنابراین ،استراتژی
اصلی سازمانی در ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،مطابق اطالعات
جدول ،4از دیدگاه پاسخگویان ،گونۀ استراتژی واکنشی تشخیص داده میشود.

با ...

9

سازمان آموزشوپرورش استان ،متناسب با شرایط محیط
عمل میکند .

9/94

1/12

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

ردیف

شاخصهای بُعد کنترل راهبردهای ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور

میانگین

انحراف
معیار

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

جدول  :3نتایج آمار توصیفی بُعد کنترل در استراتژی ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور

11

جدول  :4دادههای مرتبط با متغیّر استراتژی سازمانی
استراتژی سازمانی ادارات کل
بُعد محیط

بُعد کنترل

9/42

9/99

استراتژی غالب

نماد

واکنشی

*

بااستفادهاز مختصات بهدستآمدۀ مربوط به محیط و کنترل ،در جدول شمارۀ ،4
جایگاه آنها در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک ،بهطور تقریبی ،تعیین میگردد.
مطابق شکل شمارۀ  ،2باید در نظر داشت که هر یک از دو محور ،درواقع ،پیوستاری
را تشکیل میدهند که نقاط مرجع ،با استقرار بر آن ،چگونگی کیفیت موضوع
موردنظر را ،از دیدگاه مدیران و کارشناسان ادارۀ کل آموزشوپرورش هر استان ،بیان
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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میکند .مطابق با مدل دیوید ،چهار گونه استراتژی ،برای استراتژیهای سازمانی
تعریف شده است که عبارتاند از :استراتژیهای تهاجمی ،واکنشی ،تدافعی و
محافظهکارانه .بنابراین ،ادارات کل آموزشوپرورش در ناحیۀ واکنشی قرار گرفتهاند.
محورهای این نمودار ،نشاندهندۀ دو بُعد محیط و کنترلاند.
کنترل
1

2

3
3/13

واکنشی

4

محیط

1

4

3/48

3

2

1

1

شکل :6استراتژی ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور براساس نقطۀ مرجع
استراتژیک

استراتژیهای منابع انسانی بامبرگر

چیست؟ برای پاسخ به این سؤال ،از مدل
(پیمانکارانه ،پدرانه ،ثانویه و متعهدانه) استفاده میشود .هدف از آن ،شناسایی
گونههای استراتژیهای منابع انسانی ادارات کل آموزشوپرورش است .بخش بررسی
استراتژیهای منابع انسانی ،از  94سوال تشکیل میشود .بُعد محیط ( 2سؤال) و بُعد
کنترل ( 1سؤال) ،بااستفادهاز نرمافزار  ،SPSSموردِ مطالعه قرار گرفته است.
جدولهای شمارۀ  2و  ،2توصیف این بخش را به کمک میانگین و انحراف معیار،
نشان میدهد.
جدول  :1نتایج آمار توصیفی بُعد محیط در استراتژیهای منابع انسانی

2

به آموزش نیروی کار موردِنیاز در داخل مجموعه ،توجه
میشود.

9/17

9/69

3

باتوجهبه نوع فعالیتها ،تربیت نیروی کار اصلی ،در داخل
سازمان آموزشوپرورش استان انجام میشود.

9/97

9/17

4

فعالیتهای اصلی سازمان آموزشوپرورش استان شما،
برونسپاری نمیشود.

6/22

9/91

1

سازمان آموزشوپرورش استان در آموزش مهارتهای
موردِنیاز ،توانایی دارد.

9/29

9/16

وضعیت بُعد محیط در استراتژیهای منابع انسانی

3/07

0/83

باتوجهبه نتایج حاصل از نرمافزار ،SPSSمیانگین محاسبهشده برای سؤاالت بخش
استراتژیهای منابع انسانی در بُعد محیط ،برابر عدد  9/17است .باتوجهبه نوع
پرسشهای مربوط به محیط منابع انسانی که جهتگیری آن بهسوی محیط درون
ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور است ،لذا امتیاز بیشتر ،بدان معنی است
که راهبردهای ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،در مدیریت منابع

با ...

1

سازمان آموزشوپرورش استان میتواند نیروی موردِنیاز خود
را از بازار کار تهیه کند.

6/47

9/91

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

ردیف

شاخصهای بُعد محیط استراتژیهای منابع انسانی
ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور

میانگین

انحراف
معیار

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

ب) استراتژی منابع انسانی غالب ادارات کل آموزشوپرورش استانها

17

انسانی ،بهسمت درون است .بنابراین پیشبینی میشود که تأکید و نگاه استراتژیک
سازمانی در تأمین نیروی انسانی ،بیشتر بر محیط درون ادارات کل آموزشوپرورش
استانهای کشور باشد .برای تشخیص راهبردهای مدیریت منابع انسانی ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور و رسم نمودار مکان آن ،در صفحۀ محورهای
مختصات ،الزم است مقادیر میانگینهای متغیر محیط و کنترل را از  2کم کنیم.
بدینترتیب ،استراتژیهای منابع انسانی در بُعد محیط ،برابر با  9/19است.
جدول  :6نتایج آمار توصیفی بُعد کنترل در استراتژیهای منابع انسانی
ردیف

شاخصهای بُعد کنترل در استراتژیهای منابع انسانی

میانگین انحراف

ادارات کل آموزشوپرورش استان
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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معیار

9

بر برون سپاری فرآیندهای منابع انسانی تأکید میشود.

9/97

9/99

6

تحوالت محیطی بر شرایط کار تأثیری ندارد.

9/99

1/11

9

در طول فرآیند انجام کار ،کنترل و ارزیابی منظم و مستمر انجام
میشود.

9/29

1/17

4

کارکنان با دستور مدیر باالدست ،وظایف خود را انجام میدهند.

9/14

1/22

2

دستورالعملهای منظم و دقیق استاندارد ،برای انجام کار ،به
کارشناسان داده میشود.

9/22

1/12

2

چگونگی انجام کار در دستورالعملهای دقیق ابالغ میشود.

9/72

1/21

7

به خالفیت و نوآوری کارشناسان برای انجام کار نیاز است.

9/29

9/99

2

فرآیند انجام کار ،ساده و تکراری است.

9/64

1/12

1

برای سازمان آموزشوپرورش استان ،محیط داخلی ،اهمیتی
بیشتر از محیط خارجی دارد.

9/42

9/19

وضعیت بُعد کنترل در استراتژی های منابع انسانی

3/06

0/84

باتوجهبه نتایج حاصل از نرمافزار ،SPSSمیانگین محاسبهشده برای تعداد 1سؤال
بخش استراتژیهای منابع انسانی در بُعد کنترل ،برابر عدد  9/12است .نتایج بهدست
آمده ،بهطور خالصه ،در جدول شمارۀ  7آمده است .درمجموع ،این نتایج نشان
میدهد ،باتوجهبه جهتگیری پرسشها بهسمت کنترل بیشتر منابع درون ادارات
کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،تأکید سازمان بر محیط داخلی است .بنابراین،

پاسخگویان ،گونۀ استراتژی پدرانه تشخیص داده میشود.
جدول  :7دادههای مرتبط با متغیر استراتژی منابع انسانی سازمان
استراتژی منابع انسانی سازمان
بُعد محیط

بُعد کنترل

استراتژی منابع
انسانی غالب

نماد

9/19

9/12

پدرانه

•

بااستفادهاز مختصات بهدست آمدۀ مربوط به محیط و کنترل ،در شکل شمارۀ ،7
جایگاه آنها در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک ،بهطور تقریبی ،تعیین میگردد.
کنترل
1

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

استراتژی منابع انسانی در ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،از دیدگاه

با ...

3
3/06

پدرانه

4

محیط

1

4

3

1/93 2

1

1

شکل :7استراتژی منابع انسانی ادارات کل آموزشوپرورش استانها بر اساس نقطۀ مرجع
استراتژیک

اطالعات ارائهشده نشان میدهد که راهبردهای ادارات کل آموزشوپرورش
استانهای کشور ،به محیط بیرونی و کنترل ،کم توجه دارد .راهبردهای مدیریت
منابع انسانی ،در هر دو بُعد ،گرایش به درون سازمان دارد .باتوجهبه مطالب فوق و

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

2

19

لحاظ نمودن مجاورت و قرابت مکانی متغیرها در ماتریسهای بهدست آمده ،میتوان
این گونه بحث نمود که بین استراتژی منابع انسانی و استراتژیهای ادارات کل
آموزشوپرورش استانها ،همترازی کمی وجود دارد .در اغلب موارد ،همترازی وجود
ندارد.
کنترل
9

6

9

استراتژی

فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت

60

منابع انسانی
4

محیط

2

4

9

2
6

9

شکل  :8همترازی استراتژیهای مدیریت منابع انسانی با استراتژیهای کسبوکار

بدینترتیب ،باتوجهبه شکل شمارۀ  ،2میتوان گفت ،بین استراتژیهای مدیریت
منابع انسانی و استراتژیهای کالن ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور،
همترازی ضعیف وجود دارد اما در بُعد کنترل ،با راهبردهای ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور و با راهبردهای مدیریت منابع انسانی ،همراستا
است.
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها :برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها،
مطابق جدول شمارۀ  ،2از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده میشود .براساس
این آزمون ،وقتی توزیع دادهها نرمال است که سطح معناداری ( )sig.بیشتر از عدد
بحرانی در سطح  1/12باشد .اگر سطح معناداری کمتر از 1/12شود ،نشاندهندۀ آن
است که توزیع دادههای بهدست آمده ،نرمال نیست.

آماره درجۀ آزادی سطح معناداری آماره درجۀ آزادی سطح معناداری
عملکرد

1/969

99

1/611

*

1/179

محیط استراتژی

1/612

99

1/611

*

1/162

کنترل استراتژی

1/611

99

1/611

*

1/221

99
99
99

1/219
1/921
1/992

محیط منابع انسانی 1/942

99

1/611

*

1/122

99

1/299

کنترل منابع انسانی 1/691

99

1/916

1/272

99

1/112

تکریم

1/926

99

1/611

*

1/172

99

1/192

بهسازی

1/622

99

1/199

1/711

99

1/111

انگیزه

1/929

99

1/611

*

1/166

99

1/996

رشد

1/992

99

1/611

*

1/129

99

1/722

ستون سطح معناداری ،نتیجه آزمون نرمال بودن را نشان میدهد .به استثنای

نمود.
سؤال دوم پژوهش :عملکرد ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور
چگونه است؟
همانگونه که اشاره شد ،برای سنجش عملکرد ،از  4شاخص عملکردی ادارات
کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،استفاده شده است .میانگین شاخصهای
عملکردی و آمارۀ  Tو نتیجۀ آزمون ،بهاختصار ،در جدول شمارۀ 1آمده است:
جدول  :9خالصه وضعیت موجود شاخصهای عملکردی سازمان آموزشوپرورش
ردیف

شاخصها

میانگین

آمارۀ T

سطح معناداری

9

سالمت اداری و تکریم از ارباب رجوع

9/77

94/2

1/111

6

بهسازی کارکنان و معلمان

9/29

1/6

1/111

9

ایجاد انگیزه برای خالقیت

9/66

9/2

1/111

4

ارتقای کیفی دانشآموزان

9/24

2/7

1/111

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

دادهها ،میتوان از آزمونهای پارامتریک (آماره  ،Tتحلیل واریانس و  )...استفاده

با ...

یک مورد ،توزیع دادههای متغیرهای پژوهش ،نرمال میباشند .لذا برای آزمون

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

جدول  :8آزمون بررسی نرمال بودن توزیع دادههای عناصر
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میانگین هریک از  4عنصر عملکردی ادارات کل آموزشوپرورش کشور ،از
متوسط نظری  9بیشتر شده است .این بدان معنا است که ادارات کل
آموزشوپرورش ،عملکرد نسبتاً خوبی دارند .نتیجۀ آزمون  Tنیز نشان میدهد ،این
نتایج در جامعه ،معنیدار است.
سؤال سوم پژوهش :آیا عملکرد در ادارات کل آموزشوپرورش ،با میزان
همترازی راهبردی (همترازی راهبردهای مدیریت منابع انسانی با
راهبردهای سازمانی) یکسان است؟
برای پاسخ به این سؤال ،میانگین  4شاخص عملکردی (تکریم ،بهسازی معلمان،
انگیزه و ارتقای کیفی) و همچنین ،میانگین عملکرد کلی هریک از ادارات کل
آموزشوپرورش ،بههمراه راهبردهای سازمانی و راهبردهای مدیریت منابع انسانی
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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آنها ،محاسبه شده است .جدول شمارۀ ،91میانگین کلی ،میانگین  4شاخص
عملکردی ،راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای اصلی ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای منتخب کشور را ،در دو بُعد محیط و کنترل ،بهتفکیک
هریک از ادارات کل آموزشوپرورش مورد مطالعه ،نشان میدهد .الزم به توضیح
است ،برای هریک از ادارات کل انتخاب شده در نمونه ،تعداد  61پرسشنامه توزیع
شده است .اعداد جدول مذکور ،میانگین پاسخهای پاسخدهندگان است که به کمک
نرمافزار  SPSSمحاسبه شده است .نکتۀ دیگر اینکه اعداد جدول ،بهعنوان دادههای
جدید در نرمافزار تعریف شده است تا تجزیهوتحلیل روابط بین متغیرهای پژوهش
در سطح گروه ،انجام شود .بهعبارتدیگر ،میزان همترازی بین راهبردهای منابع
انسانی با راهبردهای کلی ادارات کل و رابطۀ آن با عملکرد در سطح ادارات کل،
مورد ارزیابی قرار میگیرند.

سیستان و
بلوچستان

9/99

9/91

9/29

9/69

4/14

9/22

9/42

9/21

9/22

سمنان

9/29

9/41

9/77

9/69

9/22

9/91

9/69

9/44

9/42

بوشهر

9/41

9/12

6/19

6/17

9/71

9/29

9/19

9/72

9/21

کردستان

9/42

9/97

9/14

9/21

9/72

9/29

9/99

9/22

9/21

گلستان

9/26

6/22

6/62

6/72

9/22

9/22

9/42

4/12

9/71

آذربایجان
غربی

9/21

9/96

9/72

9/66

4/12

9/26

9/96

9/27

9/74

اردبیل

9/74

9/49

9/21

9/99

4/62

9/12

9/22

4/12

4/19

زنجان

9/42

6/21

6/94

6/26

9/44

9/91

9/11

9/66

9/62

قم

9/49

6/29

6/42

6/42

6/72

9/99

6/29

6/12

6/19

جمع

3/48

3/13

1/93

3/77 3/06

3/13

3/18 3/64 3/22

باتوجهبه جدول فوق ،ارتباط میزان همترازی استراتژیهای منابع انسانی و
استراتژیهای سازمان ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور با یکدیگر و رابطۀ
آن با عملکرد ادارات کل ،از طریق آزمون تحلیل واریانس ،مورد بررسی قرار میگیرد.
برای این کار ،ابتدا به کمک نرمافزار  SPSSو با دستور طبقهبندی ،ادارات کل
آموزشوپرورش منتخب ،باتوجهبه میزان همترازی بین استراتژیهای منابع انسانی و
استراتژیهای سازمان ،طبقهبندی میشوند .خروجی نرمافزار  SPSSنشان میدهد
که  91ادارۀ کل آموزشوپرورش منتخب ،از نظر میزان همترازی ،به  9دسته ،بهشرح
شکل شمارۀ ،99تقسیم شده است.

با ...

تهران

9/91

6/21

9/12

9/16

9/72

9/47

9/94

9/22

9/29
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سازمان

محیط
استراتژی

کنترل
استراتژی

محیط
منابع

کنترل
منابع

تکریم

ارتقای
بهسازی
انگیزه
کیفی
معلمان

عملکرد

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

جدول  :10میانگین دادههای مربوط به عناصر سازمانی و عملکرد ادارات کل
آموزشوپرورش استانهای کشور
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شکل  :11دستهبندی ادارات کل آموزشوپرورش براساس همترازی منابع انسانی و سازمان

در شکل شمارۀ  ،96عملکرد کلی و عناصر عملکردی ادارات کل را ،در سه گروه
از ادارات کل آموزشوپرورش ،مورد مقایسه قرار میدهیم .این دستهبندی ،برحسب
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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میزان همترازی ،بین استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمانی ،به شرح
نمودار ذیل ،حاصل میگردد:
کنترل
9

6
*

*ت
*س

9
س

ت

4

محیط

2

4

9

6

9

2

شکل  :12همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمانی ادارات کل
آموزشوپرورش

باتوجهبه مقادیر محیط استراتژی سازمانی ،کنترل استراتژی سازمانی ،محیط

رابطۀ همترازی استراتژیهای منابع انسانی و استراتژیهای سازمان

میشود .در این آزمون ،این سؤال مطرح میگردد :آیا سه گروه ادارات کل

با ...

استراتژی منابع انسانی و کنترل استراتژی منابع انسانی استانهای منتخب ،تحلیل
موقعیت مکانی همسویی استراتژیها ،در استانهای مختلف ،بهاینصورت حاصل
میگردد :استان تهران بهتنهایی ،در یک موقعیت قرار گرفته است (استراتژیهای
کالن در ربع سوم و استراتژیهای منابع انسانی در ربع اول) ،استانهای سیستان و
بلوچستان ،سمنان ،بوشهر ،اردبیل ،آذربایجان غربی و خوزستان ،تقربیاً ،در یک
موقعیت مکانی قرار می گیرند (استراتژیهای سازمانی در ربع دوم و استراتژیهای
منابع انسانی در ربع اول که تقربیاً همجوارند)؛ و سرانجام سه استان گلستان ،زنجان
و قم در یک موقعیت مکانی مشابه (استراتژیهای سازمانی در ربع سوم و
استراتژیهای منابع انسانی در ربع چهارم) ،قرار گرفتهاند .بدینترتیب ،عملکرد
دستگاه آموزشوپرورش این سه دسته از استانها ،مورد مقایسه و تجزیهوتحلیل قرار
میگیرند؛ که برای ارزیابی آن در جامعه ،از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده

دارند؟ برای پاسخ به این سؤال از تحلیل واریانس استفاده میشود .خروجی نرمافزار،
به شرح جدول شمارۀ  99حاصل میگردد:
جدول  :11تحلیل واریانس همترازی بین استراتژیها با عملکرد کلی ادارات کل
آموزشوپرورش استانها
مجموع
مربعات

درجۀ
آزادی

میانگین
مربعات

F

سطح
معناداری

بینگروهی

9/91

6

9/71

9/72

1/162

درونگروهی

22/71

911

1/42

کل

21/11

916

6/92
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آموزشوپرورش استانها ،با همترازی کم ،متوسط و زیاد ،عملکرد یکسانی
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 :عملکرد کلی ادارات کل سه گروه با همترازی کم ،زیاد و متوسط یکسان
است.
 :عملکرد کلی حداقل دو دسته از ادارات سه گروه با همترازی زیاد ،متوسط و
کم ،یکسان نیست.



یا

ستون سطح معناداری ) (sig.مقدار کمتر از  1/12را نشان میدهد .این بدان
برقرار نیست .بنابراین ،فرض

معناست که حداقل یکی از تساویهای فرض

،

مبنی بر یکسانی عملکرد کلی ادارات کل در سه گروه با سطوح همترازی مختلف ،رد
شده و فرض
فصلنامۀ پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شمارۀ   10تابستان  1401ت
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برقرار است .برای پاسخ به این سؤال که بین کدامیک از گروهها،

تفاوت معنیدار وجود دارد ،از آزمون تبعی توکی مطابق ،جدول شمارۀ  ،96استفاده
شده است:
جدول  :12آزمون تبعی توکی برای تحلیل واریانس همترازی بین استراتژی ها با عملکرد کلی
آزمون تبعی توکی
سطح
میانگین اختالفات
خطای استاندارد معناداری
)(I-J
(J) org (I) org
1/292
1/92669
-1/94766
6
9
1/222
1/97262
1/92911
9
6
9

 %12فاصله اطمینان
کران پایین

کران باال

-1/2914

1/6921

-1/6264

1/2716

9

1/94766

1/92669

1/292

-1/6921

1/2914

9

*1/91996

1/99177

1/161

1/1912

1/2262

9

-1/92911

1/97262

1/222

-1/2716

1/6264

6

*

1/99177

-1/91996

1/161

-1/2262

-1/1912

ستون سطح معناداری ) (sig.جدول فوق نشان میدهد ،فقط بین دو دستۀ  6و
 9ادارات کل آموزشوپرورش ،از نظر عملکردی ،با یکدیگر ،تفاوت معنیدار وجود
دارد؛ یعنی برای عملکرد ادارات کل آموزشوپرورش استانهای دستۀ ( 6استان های
سمنان ،بوشهر ،خوزستان ،اردبیل ،سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی) و دسته

توکی استفاده میشود.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،با هدف اصلی ارائۀ الگوی همترازی و همراستایی استراتژیهای منابع
انسانی با استراتژیهای ادارات آموزشوپرورش استانهای کشور و تأثیر آن بر
عملکرد آنها ،انجام شده است .در تحقیق حاضر ،برای تدوین الگو ،ابتدا مطالعات
کتابخانهای انجام گرفت و پس از شناسایی مهمترین دستهبندیهای استراتژیهای
سازمان و استراتژیهای منابع انسانی و همچنین شاخصهای کلیدی عملکردی
متناسب با اهداف ادارات کل آموزشوپرورش استانهای کشور ،مدل مفهومی ارائه
گردید .در مدل مفهومی ارائه شده ،گونههای مختلف استراتژیهای منابع انسانی و
گونههای مختلف استراتژیهای سازمان آموزشوپرورش استانها شناسایی شد .برای

و میزان کنترل زیاد یا کم در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک ،استراتژیهای سازمان
آموزشوپرورش استانها در چهار گونه (فرصتجو ،تحلیلگر ،مدافع و منفعل)،
استراتژیهای منابع انسانی در چهار گروه (پیمانکارانه ،متعهدانه ،ثانویه و
پدرانه) ،موردِ بررسی قرار گرفت؛ که فرض اساسی این است که وجود تناسب بین
آنها ،باعث افزایش کارآیی و عملکرد سازمانی میگردد .اطالعات بهدست آمده و
تفسیر آنها نشان میدهد که استراتژی سازمان در مجموعه ادارات کل
آموزشوپرورش کشور ،بر پایۀ ماتریس نقاط مرجع استراتژیک ،توجه به محیط
خارجی و کنترل زیاد که بیانگر گونۀ استراتژی واکنشی (تحلیلگر) و
استراتژیهای منابع انسانی مجموعهادارات کل آموزشوپرورش کشور بر پایۀ نقاط
مرجع استراتژیک ،توجه به محیط درونی و کنترل کم (گونۀ استراتژی منابع
انسانی ،پدرانه است) ،مورد استفاده قرار گرفته است .این یافته ،با یافتۀ خلیلی
شورینی و جبارزاده پرنق ( ،)9912که معتقد بودند استراتژی سرباز وفادار ،از سایر
استراتژیهای منابع انسانی مهمتر است ،ناهمسو است .همچنین با یافتۀ تحقیق

مهدی حاجتی پیشوری ،صاحب بدری پشته و سید محمد اعرابی

آموزشوپرورش استان های کشور ،با تکیه بر میزان توجه به محیط داخلی یا بیرونی

با ...

بررسی همترازی بین استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای سازمان
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سیدجوادین و حسینزاده ( ،)6111که معتقد بودند استراتژی متخصص متعهد
نسبتبه سایر استراتژیهای منابع انسانی مهمتر است؛ و همچنین یافتۀ امین و
همکاران ( )9914که معتقد بودند سازمان بهدنبال افزایش تعهد کارکنان است،
همسو نیست؛ ولی با یافتههای پژوهشهای صورتگرفته توسط دانگ و لین
( ،)6197سیدنقوی و همکاران ( ،)9912صلواتی ( ،)9919ابطحی و ابراهیمی
( ،)9912ادیو ( ،)6199خاوانگا ( ،)6194و هسیه و لین ( )6197همسو است.

موفقیت و بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی ،الزمهاش همسویی
استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای سازمان آموزشوپرورش استانهای
کشور است .این یافته با یافته جوادین و حسینزاده ( ،)6111خلیلی شورینی و
جبارزاده پرنق ( )9912و پراجگو ( )6192و لی و همکاران ( )6191همسو است ،اما
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با یافتۀ تحقیق امین و همکاران ( )9914ناهمسو است.
نتایج آزمون تحلیل واریانس گروههای مختلف ،در ارتباط با استراتژیهای منابع
انسانی ،نشان داد که تفاوت معنادارى بین میانگین عملکرد سازمانی سازمانهای
داراى سطوح هماهنگى بینگروهی ،وجود دارد .این بدان معناست که استراتژیهای
منابع انسانی ،بر عملکرد سازمانی در سطح اطمینان  12درصد ،مؤثرند .این نتیجه
با نتایج تحقیقات محققانی چون فیاضی و اعرابی ( ،)9919لی و همکاران (،)6191
امین و همکاران ( ،)9914خلیلی شورینی و جبارزاده پرنق ( )9912همسو است.
بررسی و مقایسه یافتههای پژوهش حاضر ،با پژوهشهای رفیعی و زاهدی (،)9919
دارای همخوانی است.
سرانجام در بُعد عملکرد نیز ،افزایش اثربخشی فعالیت های واحد منابع انسانی ،از
نظر اثرگذاری بر اهداف استراتژیک ادارات کل ،افزایش اثربخشی سند استراتژیک
منابع انسانی ،افزایش بهرهوری سازمانی ،بهبود بهرهوری نیروی انسانی ،افزایش
خالقیت و نوآوری ،ارتقای عملکرد سازمانی در راستای نتایج شناساییشده توسط
محققانی همچون سپهوند ( ،)9917افجه و همکاران ( ،)9914خاوانگا (،)6194
تورس و همکاران ( ،)6192دانگ و لین ( ،)6197هسیه و لین ( )6197است.

 .9رسیدن به همسویی دارای چالشهایی نظیر فرهنگ ،ساختار و سلسلهمراتب
سازمانی است .پیشنهاد میشود که مدیران آمادگی الزم برای رویارویی با این
چالشها را داشته باشند .همچنین پیشنهاد میشود ،مدیران بهروزرسانی منابع
انسانی در روابط فی مابین را درك کرده و بتوانند ساختار روابط را طوری طراحی
کنند ،که موجب تحریک و تشویق رفتار مناسب از سوی کارکنان گردد.
 .6برگزاری جلسههای هماندیشی و نشستهای تخصصی با کارکنان ،بهمنظور به
اشتراك گذاری دانش و اطالعات و تبادل نظر با آنها ،برقراری ارتباط و تعامل نزدیک
بین کارکنان و مدیران ،بهویژه از طریق ایجاد و توسعه شبکههای غیررسمی ،از دیگر
پیشنهادهای پژوهش است.
 .9پیشنهاد میشود ،مدیریت منابع انسانی ،برای برقراری همسویی کامل،
جهتگیری بازار کار را از خارج به داخل تغییر داده و با تدوین برنامههای شغلی و

در داخل سازمان ،متناسب با محیط بازار و مشتریان گام بردارند .هم استراتژی
سازمان و هم استراتژی منابع انسانی ،این پتانسیل را دارند و میتوان از آن در
راستای بهبود و تغییر محصوالت ،خدمات و دیدگاهها استفاده کرد.
 .2پیشنهاد میشود ،ارائۀ آموزشهای مورد نیاز در راستای پیادهسازی بهینه
همراستایی ،اقداماتی از قبیل آموزش مجریان استراتژی در مورد ابزارهای
برنامهریزی استراتژیک ،ارائۀ آموزشهای خاص و کاربردی برای مدیران غیرمنابع
انسانی ،جهت شناخت پیامدهای اقدامات منابع انسانی ،و آموزش بدو استخدام برای
آشنایی مدیران و کارکنان ستاد با ماهیت عملیات را در پیش گیرند.

محدودیتهای پژوهش
 .9با تمام پیگیریهای به عمل آمده برای جمعآوری پرسشنامههای توزیع شده،
ادارات کل آموزشوپرورش دو استان ،پرسشنامهها را عودت ندادند و پژوهشگر
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.4پیشنهاد میشود ،مدیران منابع انسانی برای ایجاد تغییر و مدیریت تغییرات

با ...

جانشینپروری ،از قابلیتها و توانمندیهای نیروهای داخل سازمان استفاده کند.
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مجبور شد ،بهجای  96اداره کل آموزشوپرورش انتخابشده در نمونه ،از دادههای
 91اداره کل در تجزیهوتحلیل استفاده نماید.
 .6راهبردهای وظیفهای مدیریت منابع انسانی(جذب و بهکارگماری ،آموزش،
پاداش و )...در این پژوهش لحاظ نشده است .احتماالً ،بررسی راهبردهای وظیفهای
منابع انسانی ،نتیجۀ پژوهش را تعدیل نماید.

پیشنهاد به محققان آینده
 .9پیشنهاد میشود ،محققان آینده ،همترازی عناصر استراتژیک سازمان با عناصر
استراتژیک زیرمجموعه استراتژیهای منابع انسانی (جذب و بهکارگماری ،آموزش،
پاداش و  )...را مورد مطالعه قرار دهند.
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 .6کشف و شناسایی عواملی که مانع رسیدن به همسویی استراتژیک در سازمان
هستند ،کمک فراوانی در اصالح و رفع ناهمسویی میکند و البته پس از آن هم باید،
برای حفظ همسویی استراتژیک در سازمان ،بازبینی و نظارت مستمر صورت گیرد.
 .9از آنجا که مجموعهفعالیتهای انجام شده در این پژوهش ،تا مرحلۀ شناسایی
و کشف استراتژیهای ادارات کل آموزشوپرورش استانها ،در زمینۀ استراتژیهای
منابع انسانی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد بوده است ،اجرای دقیق استراتژیهای
هماهنگ ،در سیستم فرهنگ و بررسی عملکرد ،قبل و بعد از اجرای این
استراتژیها ،میتواند زمینۀ مناسبی برای یک کار پژوهشی باشد که مکمل مطالعۀ
حاضر است .بنابراین ،پیشنهاد میشود که عالقهمندان به این حوزه ،تالش کنند تا
در یک سازمان ،بهصورت نمونه ،استراتژیهای هماهنگ مدیریت فرهنگ را پیاده و
اجرا نمایند و تأثیر آن را بر عملکرد ،اندازهگیری نمایند.

ابویی اردکان ،محمد (« .)9916همراستایی استراتژیک زمینهای برای پژوهش در حوزۀ استراتژی».
یازدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت 62 ،آذرماه ،دانشگاه صنعتی شریف.
امین ،فرشته؛ حقانی ،مهدیه؛ ایزدی یزدانآبادی ،محسن (« .)9914بررسی تأثیر همسویی
راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخصهای عملکردی کلیدی مالی و رضایت
کارکنان» .فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال هفتم ،شمارۀ  ،6صص
967ـ.912
آرمسترانگ ،مایکل ( .)9922مدیریت منابع انسانی در عمل .ترجمه :سهرابی ،ابوالفضل ،قم :نوای
دانش.
بزاز جزایری ،احمد و مهدیفر ،ناصر( .)9912تاکتیکهای افزایش نفوذ در منابع انسانی سازمانها،
تهران ،نشر آییژ ،چاپ دوم.
تقوا ،محمدرضا و حاجیزاده ،پیمان (« .)9921سنجش بلوغ همسویی راهبردهای فناوری اطالعات

و کسبوکار در سازمان؛ مطالعۀ موردی :شرکت سایپا یدك» ،فصلنامۀ علوم و فناوری

انسانی با راهبرد کسبوکار» .فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال هشتم،
شمارۀ ( 9پیاپی  ،)69صص 24ـ.99
زاهدی ،شمسالسادات و رفیعی ،محمود (« .)9911بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع
انسانی و استراتژی تصمیمگیری اخالقی با عملکرد سازمانی :پژوهشی در سازمانهای
تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی» .پژوهشهای مدیریت عمومی ،سال چهارم ،شماره ،99
صص 64ـ.2
سپهوند ،رضا ( « ،)9917اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی ،استراتژی سرمایۀ
انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان» ،رسالۀ دکتری رشته مدیریت
بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ،دانشکدۀ حسابداری و مدیریت،
دانشگاه عالمه طباطبایی.

سیدنقوی ،میرعلی؛ خانباشی ،محمد و صلواتی ،محسن (« ،)9912همسویی راهبرد عام منابع انسانی

با راهبرد زیرسیستمهای منابع انسانی در صنایع غذایی کاله» ،دوفصلنامۀ پژوهشهای
مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین ،دورۀ ، 1شمارۀ  ،9صص612 .ـ 929
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خلیلی شورینی ،سهراب و جبارزاده پرنق ،اصغر (« .)9912بررسی میزان همسویی راهبرد منابع

با ...

اطالعات ،دورۀ  ،62شمارۀ  ،9صص 214ـ.429
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سید نقوی ،میرعلی (« .)9919بررسی همسویی استراتژیهای سازمان (کسبوکار) و استراتژیهای
منابع انسانی در صنایع غذایی» .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری
دانشگاه عالمه طباطبایی.
شاهحسینی ،محمدعلی و حقیقی ،محمد و موذن ،سارا (« ،)9912ارائۀ مدل همراستایی استراتژی
های منابع انسانی با استراتژیهای کالن سازمانی در شرکت ملی نفت ایران» ،فصلنامه
علمی ـ پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ،سال یازدهم  /شمارۀ .46
شهرابی فراهانی ،مهدیه (« ،)9911تحلیلی بر استراتژی سازمانی و ضرورت مدیریت استراتژیک
منابع انسانی» ،پنجمین همایش بینالمللی مدیریت ،حسابداری ،اقتصاد و علوم اجتماعی
همدان.
صفری ،جلیل؛ مهدیزاده ،مهران؛ عزیزی ،علیرضا (« .)9914طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای
اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان (مطالعۀ موردی :شعب
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بانک انصار استان گیالن)» .فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،دورۀ هفتم ،شماره
 ،4صص 922ـ.949
طبرسا ،غالمعلی؛ حاجیکریمی ،عباسعلی؛ گنجعلی ،اسداهلل (« .)9922طراحی الگوی همسوسازی
استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسبوکار» .اندیشۀ مدیریت راهبردی ،دورۀ ،9
شمارۀ  ،6صص 696ـ.921
عباسی ،عباس ،شیرازی ،علی نقی و حسینی ،فرشته (« ،)9912تدوین استراتژی منابع انسانی در

هماهنگی با استراتژی کسبوکار ،فرهنگ و ساختار سازمانی ،فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت
منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین ،دورۀ نهم ،شمارۀ ،6صص69ـ.42
عبادی ،نغمه و ابویی اردکان ،محمد(« ،)9912همسویی استراتژیم منابع انسانی در سازمانها»،
فصلنامۀ تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور ،سری جدید ،شمارۀ ششم ،شمارۀ
پیاپی.21 ،
غالمزاده ،داریوش و جاللی ،سونیا (« .)9919تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری
نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی :شرکت رنگین پروفیل کویر)» .مدیریت دولتی،
دورۀ  ،4شمارۀ  ،91صصص 926ـ.997
فروزنده دهکردی ،لطفاهلل؛ علیاحمدی ،علیرضا؛ سرلک ،محمدعلی (« .)9919طراحی مدل
مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تأکید بر رویکرد ارزشی» .سال سیزدهم،
شمارۀ  ،49صص 2ـ.92

فیاضی ،مرجان و اعرابی ،سید محمد (« .)9919الگوی هماهنگی استراتژی منابع انسانی با عناصر
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