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 .1دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران
 .2دانشيار دانشكدة مديريت و حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران

(تاریخ دریافت2131/21/12 :؛ تاریخ پذیرش)2131/23/20 :

چکیده
یکی از زمینههای اصلی پژوهش در راهبرد منابع انسانی ،تطبیق نگرش راهبردی به مدیریت منابع انسانی و تدوین راهبرد مناابع انساانی
است .مقصود از اقدامات راهبردی آن دسته از برنامهها و فعالیتهای مبتکرانة منابع انسانی است که برای ایجاد رابطة تنگاتنگ بین منابع
انسانی با اهداف راهبردی سازمان طراحی شدهاند .مقصود از نگرش راهبردی در مدیریت منابع انسانی ،منطقی مدیریتی است که مستلزم
بهکارگیری منابع انسانی و فعالیتهایی است که با امور راهبردی یا اهداف سازمانی رابطة تنگاتنگ دارد .باید راهبردهای منابع انساانی باا
راهبرد سطح شرکت و سطح کسبوکار بهویژه راهبرد و رویکرد ساختاری سازمان هماهنگ باشد .در این پژوهش پا از مارور مهااهیم
اولیة منابع انسانی و راهبرد ،دربارة راهبرد منابع انسانی و الگوهای تدوین راهبردهای مناابع انساانی ،بحا شاده و کاما تارین الگاوی
راهبردهای منابع انسانی برای سازمانها شناسایی شده است .در نهایت ،بررسی شد که آیا این الگوی پاساگگوی نیااز ساازمانهاای باا
رویکرد برونسپاری است .این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش توصیهی است .ابزار گردآوری دادهها پرسشانامه اسات.
دادهها با آزمون تی استیودنت بررسی شد.

کلیدواژگان
برونسپاری ،راهبرد منابع انسانی ،مدیریت راهبردی منابع انسانی ،مدیریت زنجیرة تأمین ،مدیریت منابع انسانی.

* نويسندة مسئول ،رايانامهmo.gha87@yahoo.com :

اين مقاله از رسالة دكتري با عنوان «الگوي استراتژيهاي منابع انسانی در سازمانهاي با رويکرد شبکه (زنجیرة تأمین و
عرضه)» استخراج شده است.
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مقدمه
با توجه به محیط در حال تغییر منابع انسانی (ناهمگونی بازار كار ،جهانیشدن ،روند و ماهیت كار،
روندهاي سیاسی و حقوقی و جز آن) ،به منظور دستیابی به بهرهوري پايدار ،خالقیت و نووآوري و
كیفیت مناسب زندگی ،مديريت كارآمد ،اثربخش و هوشمند منابع انسانی ضروري است .انسان بوه
عنوان كانون توجه در مباحث مديريت رفتار سازمانی و مديريت منابع انسوانی ،جايگواه و اهمیوت
ويژهاي در مديريت نوين دارد .عالوه بر اين ،تفواوت بوین سوحوع عمایواتی و راهبوردي منوابع و
سرمايههاي انسانی ،توجه بسیار زيادي را در متون سازمانی جاب كرده است.
يکی از زمینههاي اصای پژوهش در راهبرد منابع انسانی ،تحبیق نگرش راهبوردي بوه موديريت
منابع انسانی و تدوين راهبرد منابع انسانی است .مقصوود از نگورش راهبوردي در موديريت منوابع
انسانی منحقی مديريتی است كه مستازم بهكارگیري منابع انسانی و فعالیتهايی است كوه بوا اموور
راهبردي يا اهداف سازمانی رابحة تنگاتنگ دارد (آرمسترانگ ،9831 ،ص.)38
بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه در حوزة مديريت منابع انسانی چالشهايی محرع شده است كوه پاسوخگويی بوه آنهوا در
شکلدهی به نقشهاي نوينِ در حال تغییر بوراي ايون حووزه اهمیوت زيوادي دارد .يکوی از آنهوا
پرداختن به الگوي راهبردي منابع انسانی است:
روند تکامای الگوي راهبردي منابع انسانی چگونه بوده است؟
عات انتخاب اين عنوان براي مقاله و ضرورت بررسی اين عنوان اين اسوت كوه تواكنون رونود
تکامای الگوهاي راهبردي منابع انسوانی بیوان نهوده اسوت .رويکورد اكرور سوازمانهوا (داخاوی و
خارجی) ،برونسپاري و ايجاد شبکههاي تأمین و عرضه و مديريت آن ) 9)SCMاست .اين رويکرد
موجب میشود سازمانها قسمت عمدة وظايف خود را به ديگران بسپارند و عمالً بخش زيادي از
1. Supply Chain Management
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نیروي انسانی خود را رها كنند و نیروهايی را حفظ كنند كه امکان واگذاري وظايف آنان به بیورون
سازمان (برونسپاري) وجود نداشته باشد .به عبارت ديگر ،با اين رويکرد سازمانها فقط نیروهواي
اصای خود را نگه میدارند و منابع انسانی سازمان فقط بهتورينهوا هسوتند و بايود آنهوا موديريت
شوند و براي مديريت آنها راهبردهاي خاصی نیاز است كه در مديريت اين منابع انسوانی موؤثر و
مفید باشد و از سوي ديگر ،با استراتژيهاي سازمان هماهنگ باشد ،آيا الگوهاي راهبردهواي منوابع
انسانی پاسخگوي اين نیاز است؟ به عبارت ديگر ،آيا روند تکامای الگوي راهبردهاي منابع انسوانی
به گونهاي بوده است كه با برونسپاري سازمانها هماهنگ باشد؟
هدف و سؤال تحقیق
هدف تحقیق :شناسايی و معرفی بهترين الگوي راهبردهاي منابع انسانی
با توجه به عنوان تحقیق میتوان سؤال زير را محرع كرد:
آيا كاملترين الگوي راهبردهاي منابع انسانی پاسخگوي نیواز سوازمانهوايی كوه بورونسوپاري
كردهاند ،است؟
مبانی نظري پژوهش
مدیریت منابع انسانی

مقصود از مديريت منابع انسانی سیاستها و اقدامات موورد نیواز بوراي اجوراي بخهوی از وظیفوة
مديريت است كه به جنبههوايی از فعالیوت كاركنوان بسوتگی دارد ،بوهويوژه كارمنوديابی ،آمووزش
كاركنان ،ارزيابی عماکرد ،پاداش و ايجواد محیحوی سوالر بوراي كاركنوان شوركت (دسوار،9839 ،
ص.)74
آرمسترانگ معتقد است مديريت منابع انسانی عبارت اسوت از موديريت و ادارة اسوتراتژي

و

پايدار باارزشترين دارايیهاي شركت ،يعنی سازمانی كه كاركنانی كار میكنند و بوهطوور مجوزا در
كنار هر در وصول به اهدافش كم

میكنند (آرمسترانگ ،9831 ،ص.)22
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مفهوم راهبرد

راهبرد مفهومی است كه از اواسط دهة  9131محرع شد .راهبرد مناسب بوه سوازمانهوا كمو
میكند موقعیت خود را در عرصة رقابت طوري مهخص كنند كه بیهوترين سوود و اثربخهوی
برايهان حاصل شود (.)Allen & Wright, 2006
جی.ال تامسون ،)9113( 9راهبرد را وسویاة رسویدن بوه هودف تعريوف مویكنود .بوراي هموة
سازمانها ،راهبردي كای و براي هر فعالیت ،راهبردي رقابتی وجود دارد .اسوتراتژيهواي عمایواتی
بهطور مستقیر با راهبردهاي رقابتی در ارتباط هسوتند .بنوت ،)9111( 2راهبورد را مسویري تعريوف
میكند كه سازمان براي تحقق رسالت و مأموريت خود انتخاب میكند.
سطوح استراتژي

راهبرد را میتوان به سه سحح تفکی

كرد :راهبرد بنگاه يا سازمان ،8راهبرد تجاري يا كسبوكوار

7

و راهبرد وظیفهاي يا كاركردي .3راهبردها در همة اين سحوع پنج جزء قامرو ،اهوداف ،تخصویص
منابع ،شناسايی مزيت رقابتی پايدار و هرافزايی دارد (واكر و همکاران ،9831 ،ص .)41هر راهبورد
با ايجاد هماهنگی میان سازمان يا بنگاه از ي

طرف و محیط دربرگیرندة آن از طرف ديگر مربووط

است .عالوه بر اين ،راهبرد با ايجاد هماهنگی میان فعالیتها و امکانات يوا توانوايیهواي سوازمانی
ارتباط دارد .هري

از سحوع راهبرد با يکديگر تعامل نزدي

و هماهنگی دارد و اگر كول سوازمان

بخواهد موفق شود بايد اين سه سحح يکپارچه باشند.
مدیریت راهبردي منابع انسانی

مديريت راهبردي منابع انسانی در دهة  9131باب شد ،يعنی زمانی كه مکتب هاروارد ،راهبرد را بوا
1. Thompson
2. Bennett
3. Corporate Strategy
4. Business Strategy
5. Functional Strategy
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مديريت منابع انسانی ادغام كرد .مفهوم مديريت راهبردي اولین بوار توسوط فوامبرن و همکوارانش
( )9137معرفی شد .مهر ترين استدالل آنها اين بود كه سیستر هاي منوابع انسوانی و سواختارهاي
سازمانی را بايد طوري مديريت كرد كه با راهبرد سازمان همخوان و سازگار باشد.
از نظر هانت ( ،)2113مديريت راهبردي منوابع انسوانی عبوارت اسوت از همواهنگی راهبوردي
فعالیتها و كاركردهاي منابع انسانی با اهداف و رسالت سازمان ،به گونهاي كه اثربخهوی حوداكرر
شود.
راهبرد منابع انسانی

با اينکه در سالهاي اخیر به راهبرد منابع انسانی و مديريت راهبردي منوابع انسوانی توجوه زيوادي
شده است ،پژوههگران نتوانستند ،بهطور دقیق ،بین معناي اين دو مفهووم مهور فورا قاشول شووند
(بامبرگر و مهولر ،9839 ،ص.)97
فرايند تدوين و اجراي راهبرد منابع انسانی به منظور مرتبطكردن سیاستها و روشهاي منوابع
انسانی با هدفهاي راهبردي و هدفهاي سازمان ركن اصای مديريت راهبوردي منوابع انسوانی را
تهکیل میدهد.
1

الگوهاي عقالیی یا منطقی (مبتنی بر راهبرد سازمان)

نخستین الگوهاي طراحی راهبرد منابع انسانی ،در میانة دهة  ،9131با نگرشی عقاليوی ،منحقوی
و فنی ،و متکی بر «راهبرد سازمان» طراحی شد .تأثیرگذاري ي طرفة راهبرد سازمان بر راهبورد
منابع انسانی در اين الگوها ،در شکل  9مهخص است (بامبرگر و مهولر ،9839 ،ص.)84
هاک )9111( 2دريافت كه رابحه بین فعالیتهاي منابع انسانی و عماکورد ،بسوتگی بوه راهبورد
تجاري سازمان دارد .نمونة الگوهاي عقاليی را میتوان در كارهاي صواحبنظوران مختافوی ماننود

1. Rational
2. Hoque
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فامبرن ،تیچی و دوانا ( )9137يافوت .اين الگوها فقط در صورتی اجراشدنی هسوتند كوه راهبورد
سازمان ،بهطور آماده و از قبل ،تهیه شده باشد.
ارزيابی محیط خارجی

ارزيابی محیط داخای

راهبرد كالن سازمان

راهبرد منابع انسانی

زيرسیستر تأمین

زيرسیستر ارزيابی

زيرسیستر آموزش و

زيرسیستر جبران

زيرسیستر روابط با

نیرو

عماکرد

توسعه

خدمت و پاداش

كاركنان

شکل  .1فرایند تدوین راهبرد منابع انساني در الگوهاي منطقي (عقالیي)

الگوهاي فزاینده 2یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژة مدیریت منابع انسانی)

از اواخر دهة  ،9131الگوهايی با نگرشی فزاينده يا گامبوهگوام ،محورعشودهانود كوه در فراينود
طراحی راهبرد منابع انسانی ،به نقش عوامل سیاسوی و نهوادي درون و بیورون سوازمان بسویار
بیهتر از محاسبات و عوامل كمّی و فنی ،توجه میكنند .اين الگوها همچنین ،توانستند الگوهاي
راهبردي منابع انسانی را بدون وجود راهبرد سازمان ،طراحی كنند .زيرا عناصر تصمیرگیري در
آنها ،شامل عوامل ويژة مربوط به مديريت منابع انسانی (يعنی بوازار كوار و يوا نحووة كنتورل)
است.
در مواردي نیز كه راهبرد سازمان ،وجود دارد ،اين الگوها ،هماهنگی خود را با آن ،از طريق
ايجاد رابحهاي دوطرفه ،حفظ میكنند (شکل ( )2بامبرگر و مهولر ،9839 ،ص.)77
1. Given
2. Incremental
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استراتژي كالن سازمان
ارزيابی محیط داخای

ارزيابی محیط
خارجی
میزان آمادگی كاركنان براي

استراتژي منابع انسانی سازمان

تغییر

سیستر روابط كاري

وضعیت اثربخهی سازمان

فرهنگ سازمانی

زيرسیستر تأمین

زيرسیستر ارزيابی

زيرسیستر آموزش و

زيرسیستر جبران

زيرسیستر روابط با

نیرو

عماکرد

توسعه

خدمت و پاداش

كاركنان

شکل .2فرایند تدوین راهبرد منابع انساني بر مبناي الگوي فزاینده (طبيعي)

الگوهاي مبتنی بر کنترل کارکنان

برخی الگو ها ،بر حسب عوامل ويژة مديريت منابع انسانی و محوابق بوا محورهواي اصوای فاسوفة
نظريههاي مديريت طراحی شدهاند ،پژوههگران در اقدامی كه براي سنخشناسوی يوا گونوهشناسوی
راهبرد منابع انسانی به عمل آوردهاند ،ي

يا دو نگرش را بوهكوار گرفتوهانود .نگورش نخسوت ،در

ماهیت دادوستد بین كارمند و كارفرما ،و به بیان دقیقتر ،در پارامترهاي بوازار كوار ريهوه دارد كوه
مبناي اين دادوستد را به وجود میآورد .نگرش دوم ،در اقدامی كه كارفرما میكوشد بدان وسیاه بر
عماکرد كارمند نظارت و اعمال كنترل كند ،ريهه دارد.
الگوهاي مبتنی بر كنترل كاركنان ،بر عامل «تمركز» 9كه اولین محور مهر در فاسفة نظريوههواي
مديريت بهشمار می آيد ،تأكید میكند .در مديريت منابع انسانی ،تمركزگرايوی بوه صوورت كنتورل
1. Centralization
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فرايند عمایات كاركنان ،و تمركززدايی ،به صورت كنترل بازده فعالیت كاركنان ،تجای مویيابود .بوا
اين وصف ،راهبردهاي پیهنهادي در اين الگوها ،بر طیفی قرار گرفتهاند كه دو سر آن ،كنترل فرايند
و كنترل بازده (محصول) است و استراتژيهاي تركیبی نیز میان اين دو قرار دارند:
راهبردهاي پیهنهادي توسط سه الگوي ت بعدي مبتنی بر كنترل كاركنان ،در شکلهاي  7 ،8و
 3بر روي طیف كنترل بازده /فرايند ،معرفی شدهاند (بامبرگر و مهولر ،9839 ،ص.)49
الگوي شولر و جکسون ()1191

آنها بر دو منحق اصای مبتنی بر كنترل تأكید كردهاند:
منحق كنترل مستقیر بر فرايند :اين منحق با راهبرد مبتنی بر رهبري هزينة پورتر سازگار است.
منحق كنترل غیرمستقیر بر بازده :اين منحق با راهبرد مبتنی بر متمايزكردن پورتر سازگار است.

كنترل بازده

كنترل غیرمستقیر بربازده

كنترل مستقیر بر فرايند

كنترل فرايند

شکل .3الگوي راهبردهاي شولر و جکسون (( )1891بامبرگر و مشولم ،1391 ،ص)17

الگوي دایر و هولدر ()1199

اين دو با تعريف راهبرد منابع انسانی به صورت «تصمیرهايی دربارة هدفهاي عمدة منابع انسوانی
و وسیاههايی براي تأمین اين هدفها» ،ابتدا چهار نوع هدف را كردند :،هدفهاي مبتنی بور ايفواي
نقش ،كه با انتظارهاي عماکردي كاركنان سروكاردارد؛ هدفهاي تركیبی ،بوا تركیوب نیوروي كوار
سروكار دارد؛ هدفهاي شايستگی ،كه با میزان دانش ،مهارت و توانايی كاركنوان در جهوت توأمین
هدفهاي راهبردي سازمان مربوط است ،هدفهاي تعهدي ،كه با میزان احساس تعاق كاركنان بوه
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سازمان سروكار دارد .آنها سه نوع راهبرد منوابع انسوانی محورع كردنود كوه عبوارتانود از ايجواد
سرمايهگذاري 2و مهاركت .8اين راهبردها بر مبناي چگونگی تعیین هدفها و ابزارهاي رسیدن بوه
آنها شکل گرفتهاند .چهار هودف عمودة منوابع انسوانی عبوارت اسوت از ايفواي نقوش ،تركیوب،
شايستگی و تعهد.
مهاركتكردن

كنترل بازده

سرمايهگذاري

تهويق (ايجاد انگیزه)

كنترل فرايند

شکل  .7الگوي راهبردهاي دایر و هولدر (( )1899بامبرگر و مشولم ،1391 ،ص)17

الگوي اسنل ()1112

وي ضمن تأيید قرارگرفتن راهبردهاي منابع انسوانی در دو انتهواي طیوف كنتورل ،و پو

از بیوان

تعريفی از كنترل ،به صورت «فرايندي كه بوه همواهنگی كارهواي افوراد بوا منوافع سوازمان كمو
میكند» ،مانند الگوي داير و هولدر سه گونة اصای كنترل را متمايز كرد:
كنترل بروندادها

كنترل بازده

كنترل دروندادها

كنترل رفتار

كنترل فرايند

شکل  .7الگوي راهبردهاي اسنل (( )1882بامبرگر و مشولم ،1391 ،ص)19

الگوهاي مبتنی بر بازارکار

اين الگوها كه خود در حوزة الگوهاي مبتنی بر منابع قرار میگیرند بر پاية اين فرض استوار اسوت
كه مجموعه رفتارها ،نگرشها و روابط كاركنان در سیستر منابع انسانی سازمان میتوانند در اجراي
1. Motivate
2. Investment
3. Involvement
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راهبرد سازمان نقهی مهر ايفا كنند .به عبارت ديگر ،میتوان گفت اين الگوها ،بر عامل «توجوه بوه
محیط داخل و يا محیط خارج » 9كه دومین محور مهر در فاسوفة نظريوههواي موديريت بوهشومار
میآيد ،تأكید میكنند .در مديريت منابع انسانی ،توجه به داخل به صورت تأكید بر بازار كوار درون
سازمان ،و توجه به خارج ،به صورت تأكید بر بازار كار بیرون سازمان ،تجای میيابد.
الگوي آسترمن ()1191

آسترمن چهار راهبرد متفاوت منابع انسانی را شناسايی كرد و مدعی شد كه آنهوا ناشوی از راهبورد
كل سازمانند .اين راهبردها عبارت اند از راهبرد مبتنی بر مهارت ،راهبرد مبتنی بر بوازار دسوت دوم
(ثانويه) ،راهبرد صنعتی ،راهبرد مبتنی بر حقوا.
بازار كار

مبتنی بر حقوا

صنعتی

ثانويه

مبتنی بر مهارت

داخای

بازاركار
خارجی

شکل .6الگوي راهبردهاي آسترمن( )1891( 2بامبرگر و مشولم ،1391 ،ص)67

الگوي دلري و داتی ()1111

اين دو با تقويت رابحة بسیار مهر راهبرد سازمان و منحق مربوط به راهبرد منابع انسانی ،چارچوب
اشتغال آسترمن را گسترش دادند و در اين راستا ،سه نوع راهبرد پیهنهاد كردند كوه عبوارتانود از
راهبرد مبتنی بر بازار ،راهبرد مبتنی بر تأمین نیرو از داخل ،راهبورد وسوط جواده كوه تركیبوی از دو
راهبرد فوا است (بامبرگر و مهولر ،9839 ،ص.)14
بازار كار

مبتنی بر داخل

وسط جاده

داخای

مبتنی بر بازار

بازار كار
خارجی

شکل  .1الگوي راهبردهاي دلري و داتي ()1886

1. Internal & External
2. Astermann
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الگوي بارون و کرپس ()1111

اين دو پژوههگر سه نوع راهبرد منابع انسانی را به شرع ذيل شناسوايی كردنود كوه عبوارتانود از
راهبرد تأمین نیرو از بازار كار داخای؛ راهبرد ثانويه (مبتنی بر تعهود)؛ الگووي پیونودي (بوامبرگر و
مهولر ،9839 ،ص.)13
بازار كار
داخای

تأمین از بازار كار داخای

پیوندي

ثانويه (مبتنی بر تعهد)

بازار كار
خارجی

شکل .9الگوي استراتژيهاي بارون و كرپس ()1888

الگوهاي مبتنی بر دادهها (تجربی)

پژوههگران تجربی براي شناسايی اين الگوها ،بااستفاده از انواع روشهواي آمواري مویكوشوند توا
گرايش آماري هر مجموعه از شیوههاي عمای ،براي تهکیل ي

خوشه را در سازمانهوا شناسوايی

نمايند .يعنی همان گونه كه پژوههگران الگوهاي تئوري درصدد ايجاد رابحه بوین وسویاه و هودف
نظري بودند ،پژوههگران تجربی درصددند كه همین كار را البته بهطوور تجربوی انجوام دهنود .دو
الگوي قابل توجه در اين زمینه عبارتاند از:
الگوي آرتور ()1114 ،1112

وي بر اساس پنج قامرو از روشهاي عمای منابع انسانی (سازماندهی كارها ،روابط كاركنان ،تأمین
نیروي انسانی ،آموزش و پاداش) دو نوع راهبرد منابع انسانی حاكر بر سازمانها را شناسوايی كورد:
راهبرد كاهش هزينهها ،راهبرد مبتنی بر تعهد،
الگوي مك دافی ()1111

وي به شیوهاي مهابه مدعی شد كه راهبردهاي منابع انسوانی در مجموعوهاي از شویوههواي عماوی
منابع انسانی كه درون سازمان با يکديگر سازگار و مرتبط هستند و میتوان به صورت تجربی آنها
را شناسايی كرد ،متجای میشوند .از ديدگاه م

دافی اين دستهها يا خوشههوا بور اسواس «منحوق
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سازمانی» قرار دارند و منحق مزبور به ما اطمینان میدهد كه اين دسته يا خوشه از شیوههاي عماوی
منابع انسانی «با خوشههاي عمای مکمل ،حاصل از كاركرد واحدهاي وظیفهاي هسوتهاي سوازمان،
يکپارچه میشوند».
وي سپ  ،محابق با دو راهبرد رقابتی پورتر ،دو منحق براي راهبرد منابع انسانی در سوازمانهوا
را معرفی كرد :منحق مبتنی بر ايجاد سپر (تولید انبوه) ،منحق انعحافپذير (تولید انعحافپذير)
الگوهاي یكپارچه

نگرش نقاط مرجع استراتژي  9به طراحان راهبرد امکان میدهد ضمن بهرهمندي از مزاياي هور دو
الگوي بخردانه و فزاينده ،با مالک قراردان معیارهاي محوري ،اولويتهاي كاوی سیسوتر را تعیوین
كرده و در راهبرد بگنجانند ،بهطوري كه همة گروههاي ذينفع ،محابق مبانی و اصوول موورد نظور،
هوودايت و مووديريت شوووند .نقوواط مرجووع راهبووردي هوودف يووا الگوهوواي شاخصووی اسووت كووه
تصمیرگیرندگان سازمانی براي ارزيابی راهها يا گزينههاي خود بهكار میبرند تا بتوانند بدان وسویاه
تصمیرهاي راهبردي را اتخاذ كنند و اولويتهاي كل سیستر را به آگاهیگوروههواي ذينفوع اصوای
برسانند (بامبرگر و مهولر،9839،ص .)32در واقع ،نقحة مرجع ،محل يوا نقحوهاي اسوت كوه هموة
اندازهگیريها و انتخابها در مقايسه با آن سنجیده میشود.
الگوي لیپك و اسنل ()1119

لیپ

و اسنل )2112 ،9113( 2بور اسواس دو بعود ارزش راهبوردي و منحصوربهفردبوودن سورمايه

انسانی ،ماتريسی چهارخانه طراحی كردند (شکل  .)1ارزش راهبردي منابع انسوانی بوه توانوايی آن
براي ايجاد شايستگی اساسی يا مزيت رقابتی اطالا میشود .منحصربهفردبودن منابع انسانی نیز ،بر
میزان هزينه و توانايی سازمان براي تحقق هدف تأثیر دارد.

)1. Strategic Referent Points (SRP
2. Lepak & Snell
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 .9منابع انسانی سنتی :9اين نوع سرمايه ،گرچه ارزشآفرين است ولوی منحصوربهفورد و ويوژه
نیست.
 .2منابع انسانی جنبی  :اين نوع سرمايه ،نه ارزشآفرينی چندانی بوراي مهوتريان دارد و نوه در
نوع خود براي سازمان منحصربهفرد و خیای ويژه است.
 .8منابع انسانی اصای  :زمانی كه منابع انسانی ارزشآفرين و منحصربهفرد باشد بوراي سوازمان
منافع راهبردي ايجاد میكند.
 .7منابع انسانی ويژه  :اين نوع منوابع انسوانی ،منحصوربوهفورد و ويوژه اسوت ،اموا چنودان در
ارزشآفرينی براي مهتريان توانايی ندارد.

نیروي انسانی قراردادي (مبتنی بر
تسایر)

کم

..........................................................................
ارزش راهبردی

کم

كار قراردادي

منحصربهفرد بودن

جانبی

سنتی
استخدام مبتنی بر شغل نیروي
انسانی بهرهوريمحور

زیاد ............................................

ویژه
شراكت /اتحاد
همکاري نیروي انسانی

اصلی
كار دانهی
تعهد نیروي كار

زیاد

شکل  .8الگوي راهبردهاي منابع انساني براساس دیدگاه ليپک و اسنل ()2002 ،1889

1. Traditional HR
2. Peripheral HR
3. Core HR
4. Idiosyncratic HR
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الگوي استوارت و براون ()2001

دربارة مديريت منابع انسانی ،به دو راهبرد بايد توجه شود .اول ،راهبرد رقابتی كسبوكار ،9كوه بور
مجموعه تصمیرها و اقدامات مربوط به تأمین خواستههاي مهتري تمركز دارد و دوم ،راهبرد منابع
انسانی 2كه بر تصمیرها و اقدامات مربوط به مديريت افراد سازمان تمركز مویكنود .بوراي افوزايش
اثربخهی سازمانی ،اين دو راهبرد بايد هماهنوگ بوا هور عمول كننود (اسوتوارت و بوراون،9831 ،
ص.)49
در سحح كسبوكار ،سازمان میتواند راهبردهاي متعدد و متنووع داشوته باشود ،اموا دو راهبورد
عمومی در سحح واحدهاي تجاري بیهتر بهكار گرفته میشوند كوه عبوارتانود از راهبورد رهبوري
هزينه 8و راهبرد تمايز.7
رهبري هزینه یا تمایز

اين دو راهبرد از نظر فعالیتهاي منابع انسانی نیز با يکديگر تفاوت دارند .در جدول  9تفاوتهاي
مهر اين دو راهبرد از نظر فعالیتهاي منابع انسانی بیان شده است.
جدول  .1تفاوتهاي منابع انساني راهبردي

راهبرد رهبری هزینه
تأكید بر مهاركت گروه
تمركز بر بهبود فرايندها
توسعة مهارتهاي عمومی كاركنان
همکاري كاركنان
فرهنگ كارايی
وظايف كامالً ازپیشتعیینشده
قوانین و رويه براي استانداردكردن كارها

راهبرد تمایز
تأكید بر مهاركت افراد
تمركز بر نتايج ،پیامدها و بازده
توسعة مهارتهاي تخصصی كاركنان
رقابت نسبی بین كاركنان
فرهنگ خالقیت
وظايف كاري منعحف
بهكارگیري اندک قوانین و رويه مگر در شرايط
استرنايی
1. Competitive business strategy
2. Human resource stratgy
3. Cost leadership
4. Differentiation
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بازار کار داخلی یا بازار کار خارجی

عالوه بر تفاوت راهبرد رقابتی ،سازمانها از نظر توجه به توسعة مهارتهاي كاركنان نیز با يکديگر
تفاوت دارند ،سازمانی كه بر بازار كار داخل 9تمركز دارد ،تالش میكند كاركنان خود را بالنده كنود
و براي مدت زمان طوالنی آنها را در سازمان بهكار گیرد .در مقابل ،سازمانی كه جهتگیري بوازار
كار خارجی 2دارد ،در جستوجوي خريد استعدادهاي مورد نیاز خود است .تفاوتهاي بوین ايون
دو گرايش در جدول  2بیان شده است.
جدول .2تفاوتهاي بازار كار داخل و خارج

بازار کار داخل

بازار کار خارج

استخدام افرادي كه در ابتداي مسیر شغایاند.

استخدام افرادي كه مهارتهاي تخصصی را دارند.

تمركز شديد بر كاركنان جديد

تمركز محدود بر سیاستهاي شركت

تأكید بر ارتقاي درون سازمان

تأكید بر واردكردن نیروي جديد

فرصتهاي آموزش مستمر

فرصتهاي آموزش محدود

توسعة مهارتهايی كه فقط براي ي

سازمان

توسعة مهارتهايی كه براي بسیاري از سازمانها

ارزشمند است.

ارزشمند است.

جبههگیري در مقابل ترک خدمت

پذيرش ترک خدمت

وفاداري ،اساس همکاري كارمند است.

پول ،اساس همکاري كارمند است.

وابستگی شديد به سازمان

وابستگی شديد به حرفه

استوارت و براون ( ،)2111براساس دو بعد جهتگیري راهبوردي (راهبورد رهبوري هزينوه يوا
راهبرد تمايز) و جهتگیري بازار كار (گزينه ساخت /تمركز بر داخل يا خريد مهوارت و اسوتعداد/
تمركز بر خارج) ،به ماتريسی چهارخانه رسیدهاند كه مبین راهبردهاي منابع انسوانی اسوت (شوکل
.)91
1. Internal labor orientathon
2. External labor orientathon
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تمايز /بازار كار خارج

تمايز /بازار كار داخل

تأکید بر منحصربهفردبودن

تأکید بر منحصربفرد بودن

الگوي خريد استعداد

الگوي پرورش استعداد

نیروی قراردادی
رهبري هزينه /بازار كار
خارج

سرباز وفادار
رهبري هزينه /بازار كار داخل
تأکید بر کارآیی

تأکید بر کارآیی
الگوي خريد استعداد

الگوي پرورش استعداد

خارج...............................................................................

جهتگیری راهبردی
تمایز ............................................................هزینه

پیمانکارانه

متخصص متعهد

داخل

بازار کار

شکل  .10الگوي راهبردهاي منابع انساني براساس دیدگاه استوارت و براون ()2008

 .راهبرد سرباز وفادار  :از تركیب راهبرد رهبري هزينه (كنترل فراينود) و بوازار كوار داخول،
راهبرد منابع انسانی حاصل میشود كه راهبرد سرباز وفادار نامیده مویشوود .ايون نوام بودين دلیول
انتخاب شده است كه در اين راهبرد بر استخدام و حفظ كاركنان وفادار براي انجامدادن امور موورد
نظر سازمان تأكید میشود.
 .راهبرد نیروی کار قراردادی  :تركیب راهبرد رهبري هزينوه (كنتورل فراينود) و بوازار كوار
1. Loyal soldier
2. Bargain laborer
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خارج ،راهبرد كار قراردادي را ايجاد میكند .تأكید اين راهبرد بر بهكوارگیري كاركنوانی اسوت كوه
دستمزدهاي بااليی طاب نمیكنند.
 .راهبرد متخصص متعهد  :راهبرد متخصص متعهد ،حاصول تركیوب راهبورد تموايز (كنتورل
بازده) و بازار كار داخل است .هدف اين راهبرد ،گزينش و حفظ كاركنان متخصص است.
 .راهبرد پیمانکارانه  :راهبرد پیمانکارانه حاصل تركیب راهبرد تمايز (كنتورل بوازده) و بوازار
كار خارج است .تأكید اساسی اين راهبرد ،بر بهكارگیري افرادي است كوه مهوارتهواي تخصصوی
مورد نیاز را دارند ،اما سازمان براي مدت زمان طوالنی به آنها نیاز ندارد.
الگوي بامبرگر و مشولم ()2000

بامبرگر و فیگنبام در تالشی براي سازگاري الگوهاي فزاينده (براي طراحی راهبرد منوابع انسوانی)
با الگوهايی كه براساس ديدگاه برنامهريزي عقاليی است ،ديدگاه تركیبی (نقاط مرجع راهبردي) را
محرع كردهاند .ايهان از زاوية نقاط مرجع راهبردي به فرايند طراحوی راهبورد منوابع انسوانی نگواه
كردهاند و گونهشناسی جديدي از انواع راهبردهاي منابع انسانی طراحی میكنند (بامبرگر و مهولر،
 ،9839ص.)31
8

بامبرگر و مهولر ( ،)2111پ

از بررسی الگوهاي قبای منابع انسانی بوهطوور عمیوق و دقیوق

الگوي خود را براساس دو بعد كنترل (كنترل محصول يا فرايند) و كانون توجه (داخل يوا خوارج)،
چهار گونه راهبرد منابع انسانی معرفی كردند كه عبارتاند از راهبرد پدرانه ،7ثانويوه ،3متعهدانوه 1و
پیمانکارانه (شکل .)99

1. Committed Expert
2. Free Agent
3. Bamberger & Meshoulam
4. Parentalistic
5. Secondary
6. Commitment
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ثانویه
كنترل شديد  /بازار كار خارج

پدرانه
كنترل شديد  /بازاركار داخل

الگوی خرید استعداد

الگوی پرورش استعداد

خارج............................................................................

کنترل

الگوی خرید استعداد

الگوی پرورش استعداد

محصول ..........................................فرآیند

پیمانکارانه
كنترل منعحف /بازار كار خارج

متعهدانه
كنترل منعحف /بازار كار داخل

داخل

بازار کار
شکل  .11الگوي راهبردهاي منابع انساني براساس دیدگاه بامبرگر و مشولم ()1397

 .راهبرد پدرانه :اين راهبرد ،دربارة مهاغای ساده و تکوراري و اسوتانداردپذير بوهكوارگرفتوه
میشود.
 .راهبرد ثانویه :اين راهبرد ،براي مهاغای ساده ،تکراري و استانداردپذير مناسوب اسوت كوه
نیروي كار مورد نیاز براي آنها ،به میزان كافی در بوازار كوار بیورون از شوركت ،موجوود اسوت و
ضرورتی نیز در پرورش و نگهداري اين كاركنان وجود ندارد.
 .راهبرد متعهدانه :اين راهبورد ،در مهواغل پیچیوده و تخصصوی بوهكوار گرفتوه مویشوود،
كارشناسان فعال در اين مهاغل ،به طور داشر مورد نیاز شركتاند و جايگزينی آنها دشوار است .از
اين رو ،ضروري است رويکردي مؤثر به بازاركار درون سازمان داشت.
 .راهبرد پیمانکارانه :اين راهبرد نیز براي آن دسوته از مهواغل پیچیوده و تخصصوی مناسوب
است كه استخدام داشمی و رسمی كارشناسان ،هزينة بااليی را بور شوركت تحمیول مویكنود ،زيورا
شركت به اين نوع از مهاغل ،در مقاطعی كوتاه و بهطور موقت نیاز دارد.

روند تکاملی الگوي راهبردهاي منابع انسانی
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کاملترین الگو

با توجه به مفاهیر و الگوهاي محرعشده دو الگوي آخر يعنی الگوي اسوتوارت و بوراون و الگووي
بامبرگر و مهولر كاملاند ،ولی كدام كاملتر است؟
هر دو الگو ديدگاه نقاط مرجع راهبردي (يکپارچه) را كه چارچوب كاملتري نسبت الگوهواي
عقاليی و فزاينده و الگوهاي ديگر است ،مبنا قرار مویدهنود ،در ايون زمینوه مویتووان دو الگووي
استوارت و براون و بامبرگر و مهولر را با تفسیري مختصر يکی قامداد كرد:
همانگونه كه مالحظه می شود بعد بازار كار در هر دو الگو يکی است و بعد كنترل در الگوي
بامبرگر و مهولر و بعد جهتگیري راهبردي در الگوي استوارت و براون معادل است زيرا وقتی
كنترل فرايندي (شديد) و جهتگیري راهبردي رهبري هزينه باشد ،تأكید بر كاهش هزينهها و
افزايش كارآيی است ،و وقتی كنترل محصول (بازده) و جهتگیري راهبردي تمايز باشد ،تأكید بر
اختیارات بیهتر و نوآوري است و بر اساس همین نگاه راهبردهاي  8 ،2 ،9و  7در هر دو الگو
معادل هر است و میتوان آنان را به عنوان كاملترين الگوي راهبردهاي منابع انسانی پذيرفت .در
ادامه ،الگوي بامبرگر و مهولر را كاملترين الگو فرض میكند.
جمعبندي و پیشنهاد
آيا اين الگو پاسخگوي سازمانهاي با رويکرد برونسپاري است؟
رويکرد برون سپاري رويکردي ساختاري است كه براساس آن سازمانها فعالیتهاي خود را به
افراد غیر از منابع انسانی خود و در خارج از سازمان واگذار میكنند .ايون رويکورد موجوب تغییور
ساختار در سازمان میشود ،سازمان مزيت رقابتی خود را حفظ و بقیه را برونسوپاري مویكنود .در
نتیجه ،اين كار باعث كوچ شدن سوازمان موی شوود اثور تغییورات سواختاري و نووع سواختار بور
راهبردهاي منابع انسانی در الگوي بامبرگر و مهولر ديده نهده است ،يعنی محابق الگوي بامبرگر و
مهولر اگر سازمانی وظايف خود را برونسپاري كند ،راهبردهاي آن در قبل و بعد از بورونسوپاري
يکی است ،در حالی كه پ

از برونسپاري منابع انسانی باقیمانده منوابع اصوای سوازمان اسوت و

راهبردهايی كه مربوط به منابع انسانی عمومی سازمان بود ،قابل استفاده نیسوت .پو

بايود الگووي
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راهبردهاي منابع انسانی بامبرگر و مهولر به گونهاي تغییر كند كه تأثیر تغییر رويکرد سواختاري در
آن ديده شود .در اين صورت ،بايد عالوه بر دو بعد بازار كار و كنترل موضوع سواختار (وظیفوهاي
تا شبکهاي) در نظر گرفته شود .در اينجا ،منظور از سواختار وظیفوهاي سواختاري اسوت كوه در آن
سازمان همة وظايف خود را با بهكارگیري منابع استخدامی خود انجام میدهد و سواختار شوبکهاي
ساختاري است كه در آن سازمان عمده وظايف را برونسپاري میكنود و بوا بوهكوارگیري زنجیورة
تأمین و عرضة خارج سازمان وظايف خود را به انجام میدهد.
باتوجه به اين رويکرد ساختاري ،بسیاري از وظايف سازمان ،برونسپاري میشود و بالحبع
آن ،بسیاري از كاركنان رهاسازي میشوند در اين شرايط بديهی است براي چاب سازي سازمان
بايد نیروي انسانی را حداقل كرد و در اين صورت ،نیروهايی باقی میمانند كه حداكرر توانمندي را
دارند و اين نیروها كاركنان اصای سازمان محسوب میشوند .پ
صرفاً بر آنها متمركز شوند.

بايد راهبردهاي منابع انسانی
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منابع و مآخذ

 .9آرمسترانگ ،مايکل ( .)9837مديريت استراتژي

منابع انسانی .ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود

ايزدي ،تهران ،دفتر پژوهشهاي فرهنگی.
 .2آرمسترانگ ،مايکل ( .)9831راهبردهاي مديريت منابع انسانی (مجموعه مقاالت) .ترجمة دكتور
خدايار ابیای و حسن موفقی ،تهران ،فرا.
 .8استوارت ،گرگ ال؛ براون ،كنت جی ( .)9833مديريت منابع انسوانی ،پیونود راهبورد و عمول.
ترجمة سیدمحمد اعرابی و مرجان فیاضی ،تهران ،مهکامه.

 .7استوري ،جان؛ وايت ،پاتري ؛ اولريچ ،ديويد ( .)9819مباحث پیهرفته مديريت راهبردي منوابع
انسانی .ترجمة میرعای سیدنقوي ،ابراهیر محمودزاده و حسن عباسزاده ،تهوران ،انسوتیتو ايوز
ايران.
 .3اشنايدر جانز؛ مارک جی ( .)9833برونسپاري و درونسپاري در عرصة بینالماای .ترجمة مینوا
جمهیدي و صامع يوسفی ،تهران ،دانهگاه آزاد اسالمی.
 .1اعرابی ،سیدمحمد؛ فیاضی ،مرجان ( .)9834راهبرد منابع انسانی .تهران ،انتهارات ايز ايران.
 .4التون ،جان ( .)9833پرورش راهبردي منابع انسوانی (جاود اول) .ترجموة ناصور میرسپاسوی و
داريوش غالمزاده ،چاپ دوم ،تهران ،انتهارات ترمه.
 .3باكسال ،پیتر؛ پورسل ،جان ( .)9833راهبرد و مديريت منابع انسوانی .ترجموة رضوا شوفیعزاده.
تهران ،انتهارات گاستان ادب.
 .1بامبرگر ،پیتر؛ مهمولر ،ايان ( .)9831راهبرد منابع انسانی؛ تودوين /اجورا /آثوار .ترجموة عاوی
پارساشیان و سیدمحمد اعرابی ،چاپ سوم ،تهران ،دفتر پژوهشهاي فرهنگی.
 .91بانت ،آلن؛ هینز ،استفن جی ( .)9831برنامهريزي راهبردي منوابع انسوانی .ترجموة سویدمحمد
اعرابی و سعید موسوي ،تهران ،دفتر پژوهشهاي فرهنگی.
 .99گريوز ،جیر ( .)9834مديريت راهبردي منابع انسانی .ترجمة صادا ناصرپور ،تهران ،نهر آيژ.
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