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چكیده

هدف از اين تحقیق تدوين استراتژی منابع انساني با بهکارگیری تکنیک تجزيه و تحلیل عوامل محیطي است .در اين رابطه يک مدل اقتباسي از بامبرگر و
مشولم طراحي و استفاده شد .اين تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفي از نوع پیماشي است و جمعآوری اطالعات به روش کتابخانهای و میداني
ميباشد .ابزار جمعآوری اطالعات شامل مرور مقاالت،کتابها ،بانکهای اطالعاتي و اينترنت ميباشد .در اين تحقیق از پرسشنامه استفاده شد .روايي پرسشنامه
توسط استاد راهنما ،و پايايي آن با ضريب  1/18از طريق روش همساني دروني (آلفای کرونباخ) تأيید شد .جامعه آماری شامل 111نفر از کارشناسان و مديران بندر
امیر آباد ميباشد .حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان بهطور تصادفي ساده  11نفر انتخاب شد .روشهای تجزيه و تحلیل اطالعات به صورت توصیفي
و استنباطي ميباشد و وزندهي به مؤلفهها بر اساس نظريه نقاط مرجع استراتژيک انجام شده است .نتايج نشان ميدهد که استراتژی مناسب برای مشاغل
مديريتي ،اصلي و خدماتي در بندر امیرآباد ،استراتژی متعهدانه و استراتژی مناسب برای مشاغل خدماتي ،استراتژی ثانويه ميباشد .استراتژیای که برای مشاغل
خدماتي بندر امیرآباد مناسب است ساده ،تکراری و استانداردپذير ميباشد .نیروی کار مورد نیاز برای استراتژی ثانويه به میزان کافي در بازار کار بیرون از شرکت
موجود است و نیازی به پرورش و نگهداری اين کارکنان وجود ندارد.
واژههای كلیدی :استراتژی ،نیروی انساني ،منابع انساني ،توسعه منابع انساني ،نظريه نقاط مرجع استراتژيک.
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 -1مقدمه
امروزه اطالعات و دانش با زندگي بشر چنان درهمآمیخته که عصر
حاضر ،عصر اطالعات نامیده شده است .در اين شرايط از يکسو ،نقش
انسان به عنوان مالک اين دانش و اطالعات در سازمان و نوع نگاه به او،
سهـم بهسـزايي در موفقیت يـا شکسـت سـازمانها دارد .در نتیجـه،
انديشـههــای تــازه و دگرگونيهای ريشهای که در حوزة مديريت منابع
انساني پديد آمده ،با آنکه با ايستادگي يـا مقاومت مواجه ميشود ،اما به
آساني پذيرفته شده و راه را برای بهـرهگیـری بـیشتر از تـوان تخصصـي
کارکنان سازمان هموار کرده است .از سوی ديگر ،بـیش از يـک دهـه
اسـت کـه انديشـمندان و مشاورين حوزة مديريت منابع انساني به اين
واقعیت بیش از پیش پي بردهاند که برای استفاده موثر از نیروی انساني در
يک سازمان ،گريزی از همسـويي و يکپـارچگي در زيـرفرآينـدهای حـوزه
منابع انساني نميباشد .به عبارت سادهتر ،نميتوان بر جذب بهترينها و
شايستهترينها تأکید ورزيد بدون آنکه زيرساختهای نگهداشت
شايستهترينها را از قبل فراهم آورد و يا بـر لـزوم افـزايش بهرهوری و
بهبود عملکرد اصرار ورزيد ،با آنکه سازمان فاقـد نظامهای مناسـب پـايش
و اندازهگیری عملکرد کارکنان است .نگرش سازمانهای رهسپار تعالي
ايـن اسـت کـه پیش از هرگونه سرمايهگذاری ،بايد بر بهرهگیـری از
سـرمايههـای فکـری منـابع انسـاني خود تمرکز کنند ،چرا که برای
دستیابي به قابلیت نوآوری ،اين سرمايههای فکـری و منـابع انسـانياند که
کم هزينهتر و پرفايدهتر ميباشند .در عصر حاضر کـه آنـرا عصر اطالعات
و کارآفريني مي نامند ،کیفیت منابع انساني و نحوه بهکارگیری اين منـابع
حیـاتي که در متون اسالمي تعبیر معادن طال از آنها شـده اسـت،
تضـمینکننـده موفقیـت هـر جامعـه و سازماني ميباشد (مقیمي)1311 ،

 -1-1اهداف تحقیق

 -1-1-1هدف اصلی

هدف اصلي تحقیق ،تعیین استراتژی های مناسب مديريت منابع
انساني در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیراباد ميباشد.

 -2-1-1اهداف فرعی

اهداف فرعي تحقیق به اين شرحاند )1( :تعیین استراتژیهای مناسب
تأمین نیروی انساني مورد نیاز در بندر امیرآباد )2( ،تعیین
استراتژیهای مناسب ارزيابي عملکرد و پاداش در بندر امیرآباد و ()3
تعیین استراتژیهای مناسب روابط با کارکنان در بندر امیرآباد.

مفهوم مديريت منابع انساني ،از اواسط دهه هشتاد میالدی معرفي شد
و هدف از آن ،ارائه روشهايي برای مديريت کارکنان و کمک به بهبود
عملکرد سازمان بود (سعادت .)1311 ،در عصر حاضر ،به منابع انساني
سازمان ،ديگر نه به عنوان منبع هزينه بلکه به منزلة داراييهای ارزشمند
سازمان برای کسب مزيت رقابتي نگريسته ميشود .به همین دلیل
بـرنامهريزی در زمینـة منـابع انساني از اولويت بـااليي در سازمانها برخوردار
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 -3-1اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشي در بندر امیرآباد به اين علت
ميباشد که سازمانهای پیشرفته و برتر جهان موفقیت خود را تنها در
گروی تجهیزات پیشرفته و عوامل سخت افزاری نميدانند بلکه با توجه به
ماهیت و نقش برجسته منابع انساني ،در گروی تدوين استراتژی منابع
انساني مناسب ميدانند .بههمین خاطر تدوين استراتژی منابع انساني
مناسب در بندر امیرآباد امری مهم و ضروری تلقي ميشود .در کشور ما
2. Armstrong

Journal of Maritime Transport Industry

 -2-1بیان مسئله

ميباشد .مايکل پورتر معتقد است مهارتها و انگیزش افراد يک شرکت و
چگونگي بهکارگیری آنها را ميتوان عامل مهم مزيت رقابتي آن شرکت،
به حساب آورد( .آرمسترانگ )1311 ،بهطور کلي ،مديريت منابع انساني ،به
شناسايي ،انتخاب ،استخدام ،تربیت و پرورش نیروی انساني بهمنظور
رسیدن به اهداف سازمان تعريف شده است .به بیان ديگر ،مديريت منابع
انساني عبارت از تحلیل نیازهای انساني سازمان با توجه به شرايط متغیر و
انجام اقدامات الزم برای پاسخگويي به اين نیازها ميباشد .مديريت منابع
انساني را ميتوان نوعي رويکرد مديريت بر افراد دانست که بر اين چهار
اصل استوار است:
( )1کارکنان مهمترين دارايي سازمان به حساب ميآيند و موفقیت
سازمان در گرو اعمال مديريتي اثربخش بر آنها است )2( ،اگر سیاستهای
پرسنلي و خط مشيهای سازمان با حصول اهداف سازمان و برنامههای
استراتژيک آن پیوند تنگاتنگي داشته باشد و سازمان در دستیابي به آن
اهداف کمک کند ،احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد شد )3( ،فرهنگ و
ارزشهای سازمان ،جو سازماني و رفتار مديريتي منبعث از آن فرهنگ در
دستیابي به برتری سازمان تاثیر عمدهای دارد ،بنابراين ،فرهنگ سازمان
بايد هدايت و اداره شود و ( )8ترغیب همه اعضای سازمان به همکاری با
يکديگر و رساندن آنان به احساس هدف مشترك ،مستلزم تالش مستمر
است؛ به ويژه حفظ تعهد به تحول ،نوعي ضرورت به حساب ميآيد .بررسي
اصول يادشده ،اهمیت استراتژيک مديريت منابع را نشان ميدهد .در واقع
انجام موفقیتآمیز هر کاری در سازمان ،اعم از برنامهريزی ،اجرا و نظارت
بر استراتژیهای کالن سازمان ،پیادهسازی برنامههای تحول و پیشبرد
اهداف سازماني بدون مديريت و توجه جدی به منابع انساني ،امکانپذير
نخواهد بود .از اين رو ،نگاه استراتژيک به نیروی انساني در قالب مديريت
استراتژيک منابع انساني از اهمیت فراواني برخوردار شده است.
(آرمسترانگ.)1318 ،
هدف اصلي مديريت استراتژيک منابع انساني ،ايجاد ديدگاه کالني
است که امکان پرداختن به مسائل اساسي کارکنان را فراهم ميآورد.
مديريت استراتژيک منابع انساني موجب بهرهمندی سازمان از کارکنان
ماهر ،متعهد و با انگیزه در تالش برای رسیدن به مزيت رقابتي پايدار
ميشود (آرمسترانگ .)2111،2هدف يک سازمان از آن ،ايجاد حس
هدفمندی و جهتدار بودن در محیطهای اغلب پرتالطم امروزی است تا
به ايین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهي کارکنان
سازمان از راه طراحي و اجرای برنامهها و سیاستهای منسجم و عملي
منابع انساني تامین شود (آرمسترانگ.)1318 ،

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی :بندر امیرآباد) /رضا محمود جانلو
بهکارگیری مدلهای تدوين استراتژی منابع انساني به دلیل نو بودن دانش
مربوطه عدمتوسعه گفتمان استراتژيک در اين زمینه ،کمبود منابع پژوهشي
به زبان فارسي و نیز عدم توجه به بوميسازی مدلها و الگوهای موفق و
نوين خارجي ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .فقدان نگرش استراتژيک
و بلند مدت به مديريت منابع انساني در سازمان مورد مطالعه تاثیرات منفي
در برنامهريزی صحیح فرآيندهای ورودی ،نگهداری و خروجي کارکنان در
سازمان بر جای ميگذارد و سبب کاهش بهرهوری ،اثربخشي و عدم
تحقق ماموريت سازمان ميشود .همچنین استراتژی منابع انساني به مثابه
رکن اساسي بهبود عملکرد سازمان شناخته ميشود و پرداختن به آن،
برای افزايش اثربخشي و کارايي فعالیتهای مديريت و توسعه منابع
انساني سازمانها ،امری ضروری است .بنابراين ضرورت دارد تا در زمینة
تدوين استراتژیهای مناسب برای مديريت منابع انساني بندر امیرآباد
تحقیقات مختلفي انجام شود .بهگونهای که سازمان بتواند با اتخاذ
استراتژیهای مناسب در زمینه تأمین نیروی انساني ،آموزش ،ارزيابي
عملکرد ،پاداش و روابط کارکنان ،سرمايه انساني خود را به عنوان عامل
ايجاد مزيت رقابتي بهکار گیرد و به اهداف کالن خود دست يابد.

 -4-1ادبیات تحقیق

 -1-4-1مدل نقاط مرجع استراتژیک
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بامبرگر و مشولم 3با ادغام مدلهای مبتني بر کنترل کارکنان و
مدلهای مبتني بر بازارکار ،مدلي دو بعدی يکپارچهای را معرفي کردهاند.
طبق آن ،مدل تصمیمگیری برای انتخاب استراتژی منابع انساني ،دارای دو
پرسش اصلي به عنوان نقطه مرجع استراتژيک ميباشد .فرايند تدوين اين
مدل ،مبتني بر نگرش فزاينده ميباشد ،اما پارهای از ابزارهای نگرش
عقاليي نیز در آن ،استفاده شده است .نقاط مرجع استراتژيک به عنوان يک
حلقه واسط ،تمايالت قدرت سیاسي در سازمان را با رويکرد علمي در
استراتژی منابع انساني پیوند داده است .مدل يکپارچه بامبرگر و مشولم،
شامل دو بعد نحوه کنترل و بازار تأمین نیرو ميباشد که در نهايت به
استخراج استراتژی پدرانه ،پیمانکارانه ،متعهدانه و ثانويه منجر ميشود.
نقاط مرجع استراتژيک با استفاده از ويژگيهای مشاغل ،ويژگيهای مورد
انتظار از کارکنان و ويژگي زيرسیستمهای منابع انساني ،تعیین ميشود.
مدل يکپارچه منابع انساني از انسجام دروني و سازگاری بااليي برخوردار
است( .پارسائیان و اعرابي.)1318 ،
استراتژی منابع انساني هم در عرصه نظری و هم در عرصه کاربردی،
دانشي جوان است که پیدايش اولین نظريه و الگوهای مربوط به تدوين آن
به کمتر از دو دهه پیش باز ميگردد .با اينحال ،اين الگوها در کشور ما
هنوز به وضوح تدوين نشده و در پهنه کاربردی نیز تاکنون در سازمانها
بهکار گرفته نشده است .اما با عنايت به لزوم يکپارچگي زير سیستمهای
منابع انساني و هماهنگي آنها با ساير زيرسیستمهای موجود در سازمان و
استراتژی سازمان ،ضرورت رويکرد استراتژيک منابع انساني آشکار است
(اعرابي.)1319 ،
مقیمي و همکاران در سال  ،1311بر اين مبنا چهار استراتژی متفاوت
منابع انساني را شناسايي کردند و مدعي شدند که منابع انساني مبتني بر
3. Bamberger and mesholem

استراتژی سازمان ميباشند .چهار استراتژی مذکور عبارتند از :استراتژی
مبتني بر مهارت ،استراتژی مبتني بر بازار کار دست دوم ،استراتژی صنعتي
و استراتژی مبتني بر حقوق و دستمزد.
دلری و داتي 8در سال  ،2118سه استراتژی تامین نیرو از بازار،
استراتژی داخلي و استراتژی میانه را شناسايي کردند و بارون و کريس سه
استراتژی تامین نیرو از بازار کار داخل ،استراتژی ثانويه و استراتژی مبتني
بر تعهد را شناسايي و مطرح کردند.
برای دهها سال ،اجرای وظايف انتخاب ،آموزش و جبران خدمت
کارکنان ،وظايف اصلي حوزهای به نام مديريت کارکنان بود؛ اين وظايف
بدون توجه به اينکه چگونه به يکديگر مرتبط هستند انجام ميشدند .اما
اکنون حوزهای به نام مديريت منابع انساني ايجاد شده است .مديريت منابع
انساني آنطور که در حال حاضر معرفي ميشود ،تعمیمي از نیازمندیهای
سنتي اداره اثر بخش کارکنان است .در اين حوزه درك مناسبي از رفتار
بشری و مهارت استفاده از اين درك و بینش الزم است .همچنین داشتن
دانش و درك از وظايف مختلف کارکنان و آگاهي از شرايط محیطي
ضروری است (صنعتي.)1311 ،
مديريت منابع انساني در دهه  1511ظهور کرد و به عنوان فصل
جديدی در مديريت نیروی انساني تکامل و توسعه يافت .اکنون اين توافق
وجود دارد که مديريت منابع انساني جايگزين مديريت کارکنان نميشود
بلکه به فرايندهای مديريت کارکنان از منظر متفاوتي مينگرد .همچنین
فلسفة اصلي آن تا حد قابل مالحظهای متفاوت از مفاهیم سنتي مديريت
کارکنان است .با اين همه برخي از رويکردهای خاص مديريت و روابط
کارکنان ميتواند تحت عنوان رويکردهای مديريت منابع انساني توصیف
شود زيرا در راستای فلسفه اساسي مديريت منابع انساني ميباشند .مديريت
منابع انساني رويکردی جامع به مديريت استراتژيک منابع کلیدی سازمان
يعني منابع انساني است .مديريت منابع انساني نه تنها رويکردی از روی
سودآوری به مديريت کارکنان است بلکه رويکردی ويژه به روابط کارکنان
با تاکید بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط ميباشد .مديريت منابع انساني
عبارت است از رويکردی استراتژيک به جذب ،توسعه ،مديريت ،ايجاد
انگیزش و دستیابي به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ يعني افرادی که در آن يا
برای آن کار ميکنند (آرمسترانگ.)1553 ،

 -2-4-1پیشینه پژوهش

شالک و همکاران 9در سال  ،2113اظهار داشتند طبق مديريت
استراتژيک منابع انساني ،اهداف يک سازمان بايد مطابق با استراتژی کلي
آن انتخاب شود ،اهدافي که نشاندهندة توسعه آينده سازمان است.
نگرانيهای کالن سازماني با توجه به ساختار سازماني ،از قبیل تطابق منابع
انساني با نیازهای آينده ،کیفیت خدمات و محصوالت ،پیوند تنگاتنگي با
مسائل منابع انساني دارد .فرهنگ ،ارزشها و انگیزههای کارکنان ،هم تمام
ساختارها و فرآيندهای سازماني را تحت تاثیر قرار میدهد و هم از آنها متأثر
ميشود .به عبارت ديگر ،مسائل مربوط به منابع انساني و ساير اهداف
استراتژيک ،درهم تنیدهاند.

4. Deleri & datie
5. René Schalk, Volken Timmerman, Sjoerd van den Heuvel
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در پژوهشي که بهمنظور تدوين استراتژیهای مطلوب منابع انساني در
يکي از سازمانهای معنوی کشور انجام شد .دادههای تحقیق از طريق
پرسشنامه ،مصاحبه با مديران و کارشناسان سازمان و نیز مطالعه
گزارشهای موجود استخراج گرديد .برای تدوين استراتژیهای منابع
انساني از روشهای تجزيه و تحلیل  SWOTو  PESTاستفاده شد.
همچنین از مراحل مقدماتي تا ارائه استراتژیها ،از آزمون دلفي بهرهگیری
شد .بر اساس نتايج تحقیق ،سازمان مورد مطالعه ،در فرايند ورودی منابع
انساني از نظر عوامل داخلي و خارجي از وضعیت مناسبي برخوردار ،و
باالتر از حد متوسط ميباشد .بنابراين ،سازمان در فرايند ورودی منابع
انساني ،بر استراتژیهای تهاجمي و در فرايندهای نگهداری و خروجي بر
استراتژیهای تدافعي تأکید داشتند .يافتههای تحقیق ،مبیّن اين است که
سازمان مورد مطالعه با اجرای موفق استراتژیهای پیشنهادی ميتواند
موجب همافزايي فعالیتها و ايجاد انسجام و همآهنگي بین سیاستهای
منابع انساني با استراتژهای کل شود (ابطحي و موسوی.)1311 ،
آقا حسیني ( ،)1352در تحقیقي به "تدوين استراتژیهای منابع انساني
براساس مدل بامبرگر و مشولم مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني امام
حسین (ع) شاهرود" پرداخت .نمونه آماری اين تحقیق را  181نفر از
مديران و خبرگان منابع انساني ،مسئولین شاغل در مرکز آموزشي،
پژوهشي و درماني امام حسین (ع) شاهرود و تعدادی از مديران منابع
انساني معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
تشکیل ميداد .گردآوری اطالعات اين تحقیق از طريق دو نمونه پرسشنامه
محقق ساخته ،با در نظر گرفتن ابعاد و متغیرهای موضوع مورد مطالعه،
صورت پذيرفت ،که از روايي و پايايي الزم (با مقدار آلفای کرونباخ )1/172
برخوردار ميباشد .دادههای جمعآوریشده توسط روشهای آمار توصیفي و
استنباطي ( آزمون تي تکنمونهای) از طريق نرمافزار Excel ،SPSS
با ورژن  17تجزيه و تحلیل شد.
احمدی ( ،)1315در مقالة "مديريت استراتژيک منابع انساني" به اين
نتیجه رسیده است که مديريت استراتژيک منابع انساني يک روش مديريتي
مبتني بر شايستگي است و در آن بیشتر بر توسعه منابع انساني ،يعني بر
تبديل منابع انساني به منابعي با دوام ،غیرقابل معامله و چیزی که نميتوان
نسخه کامل يا دومي از آن تهیه کرد ،تأکید ميشود.
عموزاد مهديرجي ( ،)1315در مقالة "تدوين استراتژیهای نظام
بازرگاني ايران با رويکرد مطالعه تطبیقي" ،پس از بررسي و معرفي نظام
بازرگاني ايران و استراتژیهای تجاری آن ،به بررسي و تحلیل معیارهای
موفقیت استراتژيک تجاری شش کشور اياالت متحده ،ترکیه ،مالزی ،کره
جنوبي ،چین و هند ،از منظر مديريت و مأموريتهای استراتژيک نظام
بازرگاني پرداخته است.
همتي ( ،)1351در مقالة "ارائه يک مدل جهت تدوين استراتژی با
استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره بهمنظور برتری رقابتي در
محیط پويا" به اين نتیجه رسیده است که مهمترين استراتژیهايي که يک
شرکت را ميتواند در محیط پويا حفظ کند عبارت از بهینهسازی سبد
محصوالت فعلي شرکت ،استقرار پروژههای بازاريابي و فروش و
ظرفیتسازی جهت تولید محصوالت متنوع و امکانسنجي طراحي
محصوالت مشترك بهمنظور استفاده در خودروهای مختلف ميباشد.

موسيخاني ( ،)1352به شناسايي استراتژیهای منابع انساني با رويکرد
 SRPپرداخت .ابتدا بر اساس رويکرد  ،SRPمشاغل به دو دسته اعضای
هیئت علمي (رسمي ـ مدعو) و کارکنان غیرهیئت علمي طبقهبندی و
تقسیم شد .کارکنان غیرهیئت علمي ،به دو دسته کارکنان آموزشي و اداری
ـ مالي تقسیم شدند .پس از تجزيه و تحلیل دادهها ،استراتژیهای مناسب
اين مشاغل مشخص شد .نتايج نشان داد در مورد اعضای هیئت علمي،
استراتژی پیمانکارانه و در مورد کارکنان غیرهیئت علمي (کارمندان
آموزشي ـ پژوهشي و اداری ـ مالي) ،استراتژی پیمانکارانه با تمايل به
استراتژی ثانويه ،استراتژی برتر و مناسبتری ميباشد.
چادويک و کاپلي ،)1555( 1با بررسي وضعیت تحقیق در زمینة
مديريت استراتژيک منابع انساني ،سه رويکرد متفاوت را در باب تحقیقات
مديريت استراتژيک منابع انساني معرفي کردند .رويکرد اول فقط به تاثیر
مديريت منابع انساني از منظر مديريت استراتژيک بر عملکرد مالي سازمان
ميپردازد و سود و زيان سازمان را در کانون توجه قرار ميدهد .رويکرد
دوم ،به گزينههای استراتژيک سازمان در مديريت بر محیطهای رقابتي
ميپردازد و چگونگي بروز اين گزينهها را در نظامهای مديريت منابع
انساني سازمان آشکار ميکند .رويکرد سوم ،به بررسي مقدار و میزان
تناسب استراتژی سازمان با مجموعه کارکردها و خط مشيهای مديريت
منابع انساني سازمان ميپردازد.
غالمزاده و جاللي ( ،)1351در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که
استراتژی مناسـب بـرای مشـاغلي کـه هسته اصلي استراتژی رقابتي
سازمان را تشکیل ميدهند ،استراتژی متعهدانـه و بـرای مشـاغل خدماتي
استراتژی ثانويه است .نگرش متعهدانه ،موجب ميشـود کارکنـان و
مـديران سـازمان ،مقاصد و اهداف سازمان را بهتر درك کنند و در واقع
چارچوبي برای موفقیـت شـرکت در دستیابي به اهداف خود ميباشد.
صفری و بهراميکیا ( ،)1358در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که
برای شرکتهای پیمانکاری خدماتي مانند شرکت پااليش گاز پارسیان ،بر
اساس مدل نگرش يکپارچه بامبرگر و مشولم ،استراتژی مناسب در هر سه
زيرسیستم ،استراتژی ثانويه ميباشد و بر اساس مدل توسعهيافته تدوين
استراتژی ،با توجه به ماهیت کار پیمانکاران خدماتي ،استراتژی پیمانکارانه
ساده واگذاری ،مناسب است .همچنین براساس جدول میانگین رتبهها با
توجه به آزمون فريدمن زيرسیستم ارزيابي عملکرد و پاداش باالترين امتیاز
و زيرسیستم روابط با کارکنان دارای کمترين امتیاز ميباشد.
در پژوهش حاضر که به بررسي و تدوين استراتژی منابع انساني
پرداخته شده است ،از يکسو ،پس از تجزيه و تحلیل اطالعات ،در بخش
مديريتي و تخصصي و کلیدی ،استراتژی متعهدانه به عنوان استراتژی
مناسب تشخیص داده شد و در بخشهای خدماتي ،استراتژی ثانويه به
عنوان استراتژی مناسب پذيرفته شد ،که با نتايج حاصل از تحقیق موسي
خاني ( ،)1352مطابقت دارد که کارکنان دانشگاه را به دو بخش تقسیم
نموده و اعضای هیئت علمي را در بخش استراتژی پیمانکارانه و غیرهیئت
علمي را در بخش استراتژی پیمانکارانه متمايل به ثانويه طبقهبندی کرده
بود .از سوی ديگر ،از آنجا که سازمان بنادر و دريانوردی يک مرجع
تخصصي دريايي است ،استراتژی متعهدانه ،مناسب و ضروری ميباشد.

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی :بندر امیرآباد) /رضا محمود جانلو
اساس طیف لیکرت بهرهگیری شد .برای تکمیل پرسشنامه ،نظرات مديران
و کارکنان رسمي بندر امیرآباد اخذ و جمعآوری شد.

 -2روش تحقیق
 -1-2نوع تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی است ،زيرا در صدد استفاده از
مفاهیم و اصول کشفشده در موقعیتهای جديد ميباشد و از نظر روش
توصیفي ـ پیمايشي است.

 -2-2جامعه آماری

7

جامعه آماری به مجموعهای از افراد يا واحدهايي که دارای حداقل يک
ويژگي مشترك باشند ،گفته ميشود .معموالً در هر تحقیق ،جامعه آماری
کلیه افراد يا مواردی است که ميتوان نتايج تحقیق را به آنها تعمیم داد.
جامعه آماری تحقیق حاضر 111 ،نفر از مديران و کارکنان رسمي بندر
امیرآباد ميباشد.

 - 2-3نمونه و روش نمونهگیری

نمونه ،بخشي از افراد جامعه است که برای مشاهده و تجزيه و تحلیل
انتخاب ميشود و نمونهگیری به مفهوم انتخاب تعدادی افراد ،حوادث و يا
اشیا از يک جامعه خاص به عنوان نماينده آن جامعه ميباشد .در تحقیقات
علمي سعي ميشود نمونه بنحوی انتخاب شود که بیانگر يا معرف کل
موارد ممکن در جامعه آماری مورد نظر باشد.
روش نمونهگیری در اين تحقیق ،نمونهگیری تصادفي ساده است .از
آنجا که نمونهگیری تصادفي ساده ،اساسيترين نمونهگیری احتمالي است و
هر عنصر از جامعه آماری مورد نظر ،در اين روش شانس مساوی برای
انتخابشدن دارد ،بنابراين از روش نمونهگیری تصادفي ساده استفاده شد و

نمونهبرداری بر اساس لیست حروف الفبای محققساخته و بر مبنای
انجام گرفت.

 -3-3برآورد حجم نمونهگیری

در اين پژوهش با آنکه در ابتدا به منظور برآورد حجم نمونه از روش
تخمین شخصي استفاد ،يعني با در نظر گرفتن عواملي نسبت به برآورد
حجم نمونه يا تعیین درصد مشخصي از جامعه اقدام گرديد ،اما برای تعیین
حجم نمونه دقیقتر از روش و قاعده گرجسي استفاده شد .در اين تحقیق،
حجم جامعه ما  111نفر و نمونه تحقیق تعداد  n= 11بر اساس جدول
مورگان برآورده شد.
40
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 -4-3روش و ابزار جمعآوری اطالعات

در تحقیق حاضر ،جمعآوری اطالعات با استفاده از روش ترکیبي يعني
روش کتابخانهای و میداني انجام شد .در روش کتابخانهای ،از مطالعه
کتاب ،مجالت ،مقالهها و تحقیقات مرتبط به صورت فیشبرداری و
خالصهنويسي استفاده شد .در ضمن ،از شبکههای اينترنتي مرتبط نیز به
عنوان منابع اطالعاتي استفاده گرديد .در روش میداني يا پیمايشي از ابزار
مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد .از پرسشنامه پنج گزينهای و بر
7. Population

1

 -5-3مشخصات و روایی پرسشنامه

پرسشنامه تحقیق بر مبنای مقیاس طیف لیکرت تهیه شد .اين طیف از
پنج قسمت مساوی تشکیل شده است که متناسب با موضوع تحقیق
تعدادی گويه در اختیار پاسخگو قرار داده شد ،تا گرايش و نظر خود را
درباره سواالت مشخص کنند .در واقع پاسخ دهندهگان میزان موافقت خود
را با هر يک از عبارات پرسشنامه ،در يک مقیاس درجهبندیشده که
معموالً از يک تا پنج درجه بود ،نشان دادند و به اين طريق امتیاز هر يک
از عبارتها محاسبه شد.
قابلیت اعتماد يکي از ويژگيهای فني ابزار اندازهگیری است ،و در باره
اين بحث ميکند که ابزار اندازهگیری در شرايط يکسان تا چه حد نتايج
يکسان بهدست ميدهد .البته قابلیت اعتماد در يک آزمون ميتواند از
موقعیتي به موقعیت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد .منظور
از روايي اين است که وسیلة اندازهگیری در واقع ميتواند خصیصه مورد
نظر و نه خصیصه ديگر را اندازهگیری کند.

 -6-3پایایی 5پرسشنامه

منظور از پايايي ،قابلیت ثبات و پايداری پرسشنامه مورد استفاده در
پژوهش ميباشد .پايايي پرسشنامه تحقیق حاضر از طريق آزمون کرونباخ
سنجیده شد .آلفای کرونباخ بین عدد صفر و عدد يک در نوسان است که
عدد صفر نشاندهنده بياعتنايي و عدد يک نشاندهنده اعتبار کامل
پرسشنامه تحقیق است .اعتبار پرسشنامه با استفاده از رابطة آلفای کرونباخ
محاسبه شد.
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مقدار آلفای کرونباخ  1/18بهدست آمد ،که نشانگر پايايي و قابلیت
اعتماد باالی پرسشنامه جهت سنجش نظرات نمونهها و تعمیم آن به
جامعه آماری ميباشد.

 -4تجزیه و تحلیل دادهها

 -3-4تعیین نقاط مرجع استراتژیک فرعی srp

 -1-4یافتههای توصیفی تحقیق
در اين مرحله ،يافتههای توصیفي تحقیق شامل ويژگيهای فردی
پاسخگويان مانند شغل ،سابقه کار ،وضعیت تحصیالت و غیر آن ارائه ميشود.
جدول ( :)1سابقه كاری پاسخگویان
تعداد پاسخگویان
سابقه كاری برحسب سال
18
 1تا 9
82
 9تا 11
21
 11تا 21
8
بیش از 21
11
جمع

درصد
1183
9383
29
383
111

همانگونه که جدول ( )1نشان ميدهد از مجموع  11نفر نمونه
آماری ،رده سني  9تا  11سال  %9383بیشترين تعداد و رده سني بیش از
 21سال با  %383کمترين تعداد را دارا مي باشد.
جدول( :)2تحصیالت پاسخگویان

میزان تحصیالت
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکترا
جمع

تعداد پاسخگویان
91
17
1
11

درصد
71
21
1
111

همانگونه که در جدول ( )2نشان داده شده است از مجموع  11نفر
نمونه آماری ،افراد با میزان تحصیالت کارشناسي با  %71بیشترين و
دکتری با  %1کمترين تعداد را دارا مي باشد.
جدول ( :)3رده شغلی پاسخگویان

رده شغلی پاسخگویان
رئیس
معاون
کارشناس مسئول و کارشناس
جمع

تعداد پاسخگویان
1
3
71
11

درصد
1
8
59
111

برای تدوين استراتژی منابع انساني بر اساس مدل يکپارچه بايد بین
مشاغل سازمان از لحاظ نقاط مرجع استراتژيک مدل يکپارچه و مدل
توسعهيافته تفاوت قايل شد .در بندر امیر آباد چهار دسته مشاغل
استراتژيک شناسايي شد.

نقاط مرجع استراتژيک فرعي ،متغیرهايي هستند که از میانگین
مقادير آنها ميتوان به مقدار يک  srpاصلي دست يافت .نقاط مرجع
استراتژيک فرعي که مبنای سواالت پرسشنامه پژوهش حاضر ميباشد در
جداول ( )8و ( )9نمايش داده شدهاند.
جدول (spr :)4های فرعی مدل یكپارچه

 :Srp1كنترل فرآیند بازده
Srpهای فرعي مربوط با کنترل بازده
میزان پیچیدگي
پیچیدگي بر اثر تغیرات در فناوری
میزان نیاز به آزادی عمل
میزان نیاز به تنوع مهارتها
میزان نیاز به تحصیالت عالي
میزان نیاز به تجربه و مهارت
میزان نیاز به انعطاف پذيری

 :Srp2بازار كار داخلی/خارجی
Srpهای فرعي مرتبط با بازار کار خارجي
وجود نیروی با کیفیت مناسب
وجود نیروی مناسب به تعداد مورد نیاز
تاثیرروند جهانيشدن و مهاجرت بر بازار کار
عدم اهمیت دائميبودن شغل برای داوطلبان
میزان عدم نیاز به تعهد و وفاداری به شرکت
عدم نیاز به تطابق افراد با فرهنگ سازمان
استفاده از دانش شرکت در ساير سازمانها

جدول (Srp :)5های فرعی مدل توسعهیافته
 SRP3ضرورت یا

عدمضرورت كنترل فرایند

SRPهای فرعي مرتبط با
ضرورت کنترل فرايند
میزان نیاز به ارزيابي عملکرد در
حین انجام کار ،میزان پیچیدگي
میزان نیاز به شدت و پیوسته
بودن ارزيابي عملکرد

 SRP4واگذاری یا عدمواگذاری
مدیریت كاركنان به پیمانكاران

SRPهای مرتبط با میزان ضرورت
واگذاری مديريت کارکنان
وجود شرکتهای معتبر پیمانکار نیروی
انساني
به صالح بودن واگذاری مديريت کارکنان

نمونه مورد مطالعه ما به تعداد  11نفر از خبرگان (افراد صاحب نفوذ
سازمان) ،اندازه هر يک از متغیرهای تعیینکننده نقاط مرجع استراتژيک را
برای هر يک از مشاغل استراتژيک بندر امیرآباد اندازهگیری کردند.

 -4-4فرایند تجزیه و تحلیل دادهها

پس از جمعآوری دادهها کلیه دادههای خام در يکجا درج شدند و
میانگین و انحراف معیار پاسخها ،به ازای هر پرسش و به تعداد مشاغل
استراتژيک برحسب درصد به دست آمد .هدف از آن به دست آوردن مقادير
يک  SRPاصلي از تمام SRPهای فرعي مربوط به آن بود .در صورتي که
مقادير هر يک از srpهای اصلي ،بیشتر از  %91باشد ،پاسخ "بلي" و در
غیر اين صورت"خیر" خواهد بود .با استفاده از مقادير مختصات SRPهای
اصلي که در جداول ( )1و ( )7نمايش داده شدهاند استراتژی مناسب منابع
انساني ابتدا در مدل يکپارچه و سپس در مدل توسعهيافته تعیین ميشود.

41
Journal of Maritime Transport Industry

همانگونه که در جدول ( )3نشان داده شده است از مجموع  11نفر
نمونه آماری ،رده شغلي کارشناس مسئول و کارشناس با  %59بیشترين
تعداد و رده رئیس با  %1کمترين تعداد را دارا مي باشد.

 -2-4طبقه بندی مشاغل

مشاغل مديريتي :مشاغلي که مسئـولیت بـرنامهريزی ،سـازماندهـي،
هدايت و کنترل امور سازمان را بر عهده دارند.
مشاغل کلیدی :مشاغلي که عهدهدار ماموريت اصلي سازماناند.
مشاغل تخصصي :مشاغلي که پشتیباني مشاغل کلیدی را بر عهده دارند.
مشاغل خدماتي :مشاغل سادهای که تسهیالت الزم برای مشاغل
فوق را فراهم ميآورند.

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی :بندر امیرآباد) /رضا محمود جانلو

مدیریتی

اصلی

انحراف
معیار

تخصصی

میانگین

خدماتی

جدول ( :)6مقادیر مختصات srpهای اصلی مدل یكپارچه
مشاغل
نقاط مرجع استراتژیک srps
مقادیر
اصلی در مدل یكپارچه
Srp1

میزان ضرورت کنترل بازده

12

71

19

22

Srp2

میزان تمايل با بازار کار خارجي

81

81

35

99

میزان تمايل با بازار کار خارجي

23

21

21

17

Srp1
Srp2

میزان ضرورت کنترل بازده

12

13

13

شكل ( :)1نحوه تدوین استراتژی منابع انسانی در مدل یكپارچه

مدیریتی

اصلی

Srp1

میزان ضرورت کنترل بازده

-

-

-

72

Srp2

میزان تمايل با بازار کار خارجي

-

-

-

22

میزان تمايل با بازار کار خارجي

-

-

-

17

Srp1
Srp2

میزان ضرورت کنترل بازده

-

-

-

خدماتی

انحراف
معیار

13

تخصصی

جدول ( :)7مقادیر مختصات Srpهای اصلی در مدل توسعهیافته
مشاغل
نقاطمرجع استراتژیک srpsاصلی
مقادیر
در مدل توسعهیافته
میانگین

مدل توسعهيافته نميباشد و فقط پاسخهای مربوط به مشاغل خدماتي
بررسي ميشود.

11

 -1-4-4تحلیل نتایج ( Srp1ضرورت كنترل بازده)

همانطور که جدول ( )1نشان ميدهد در مشاغل مديريتي با میانگین
 %12مشاغل کلیدی با میانگین  %71و مشاغل تخصصي با میانگین %19
تمايل به کنترل بازده کارکنان اين مشاغل وجود دارد .اما برای مشاغل
خدماتي فقط به میزان  %22بر کنترل بازده تاکید شده است .به عبارت
ديگر مشاغل مديريتي ،اصلي و تخصصي در بندر امیرآباد پیچیده و
مشاغل خدماتي ساده ارزيابي شدهاند.

 -2-4-4تحلیل نتایج ( srp2تمایل به بازار كار خارجی)

فرآیند(

نتايج بیانگر آن است که ضرورت کنترل فرآيند به میزان  %79مورد
توافق اکثريت قابلتوجهي از پاسخدهندگان قرار گرفته است .يعني در اين
مشاغل نیاز به کنترل فرآيند وجود دارد و شاخص هزينه ،چنین کنترلي را
به صرفه ميداند.

 -4-4-4تحلیل نتایج ( srp4ضرورت واگذاری مدیریت
كاركنان(

همانطور که در جدول ( )7مشاهده ميشود ،در مجموع اکثريت قاطع
پاسخدهندگان با واگذاری مديريت کارکنان به پیمانکاران نیروی انساني
مخالف بودند يعني فقط  %21پاسخدهندگان آن را تأيید کردهاند .با تحلیل
نتايج  srp4و  srp3استراتژی مناسب برای مشاغل استراتژيک شرکت در
مدل توسعهيافته تعیین ميشود .در اينجا مشاهده ميشود که پاسخ به
گزينة ضرورت کنترل فرآيند ،بلي است اما پاسخ به ضرورت واگذاری
مديريت کارکنان ،خیر است.
خیر

SRP4

بلي

 :B2پدرانه

 :D2ثانويه

 :D4ثانويه واگذاری

خیر

 :B1متعهدانه
ساده

 :D1پیمانکارانه
ساده

 :D3پیمانکارانه ساده واگذاری

SRP3

 :Aمتعهدانه
تخصصي

 :C1پیمانکارانه
تخصصي

 :C2پیمانکارانه تخصصي
واگذاری

بلي
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تمايل به بازار کار خارجي در مشاغل مديريتي  ،%81مشاغل اصلي
 ،%81مشاغل تخصصي  %35ميباشد .به عبارت ديگر در مشاغل
مديريتي ،اصلي و تخصصي تمايل به بازار کار داخلي ) ساختن نیروها(
وجود دارد .اما تمايل به بازار کار خارجي در مشاغل خدماتي  %99ارزيابي
شده است ،مفهوم آن اين سات که در مشاغل خدماتي تمايل بیشتر به
سمت بازار کار خارجي (خريدن نیروها) ميباشد .با تحلیل نتايج  srp1و
 srp2استراتژی مناسب برای مشاغل استراتژيک شرکت در مدل يکپارچه
به اين صورت تعیین ميشود:
در مشاغل مديريتي ،کلیدی و تخصصي ،پاسخ به گزينة ضرورت
کنترل بازده ،بلي است اما تمايل به بازار کار خارجي ،خیر است.
در مشاغل خدماتي ،پاسخ گزينة ضرورت کنترل بازده ،خیر است اما
تمايل به بازار کار خارجي ،بلي است.
همانطور که در شکل ( )1مشاهده ميشود ،در مدل يکپارچه
استراتژی مناسب برای مشاغل مديريتي ،کلیدی و تخصصي در بندر
امیرآباد استراتژی متعهدانه و استراتژی مناسب برای مشاغل خدماتي
استراتژی ثانويه ميباشد .با توجه به اينکه در مشاغل مديريتي ،اصلي و
تخصصي ،تمايل پاسخدهندگان به استراتژی متعهدانه کامال محرز شد
بنابراين نیازی به تحلیل پاسخهای مـربوط به اين مشاغل در srpهای

 -3-4-4تحلیل نتایج ( srp3ضرورت كنترل

شكل ( :)2نحوه تدوین استراتژی منابع انسانی در مدل یكپارچه

همانطور که در شکل ( )2نمايش داده شده است طبق مدل
توسعهيافته نیز استراتژی ثانويه برای مشاغل خدماتي استراتژی مناسب
ميباشد.

 -5نتیجهگیری
نتايج بهدست آمده از تجزيه و تحلیل دادهها و اطالعات حاکي از آن
است که استراتژی مناسب برای مشاغل مديريتي ،اصلي و خدماتي در بندر
امیرآباد ،استراتژی متعهـدانه و استـراتژی مناسب برای مشاغل خدمـاتي،
استراتژی ثانويه ميباشد .به عبارت ديگر ،مشاغل مديريتي ،اصلي و
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تخصصي در بندر امیرآباد مشاغلي هستند که به علت تخصصي بودن
فرآيند ،مديريت فاقد درك کامل از آن ميباشد .از اين رو ،ناگزير است به
متخصصان مربوطه اعتماد کند و تنها به ارزيابي بازده فرآيند بپردازد و از
آنجا که شرکت نميخواهد مهارت و دانش ارزشمند کارکنانش در اختیار
شرکتهای رقیب قرار گیرد ،با ايجاد منافع مشترك ،تاکید زيادی بر
آموزش ،توسعه ،رفاه ،رعايت اصل برابری و تضمین امنیت شغلي ميکند.
بدين گونه با افزايش کمي و کیفي مهارتها ،کارکنان به افرادی
دانشمدار ،ارزشمند و وفادار تبديل ميشوند که منبع اصلي مزيت رقابتي
پايدار را تشکیل ميدهند ،چرا که انعطافپذيری بااليي را به سازمان
ميبخشد.
از سوی ديگر ،اين استراتژی مناسب برای مشاغل خدماتي بندر
امیرآباد که ساده ،تکراری و استانداردپذيرند ،استراتژی ثانويه است ،که
نیروی کار مورد نیاز برای آنها به میزان کافي در بازار کار بیرون از شرکت
موجود ميباشد و ضرورتي به پرورش و نگهداری اين کارکنان وجود ندارد.
پس از آن که استراتژی مناسب برای هر يک از مشاغل استراتژيک
سازمان مشخص شد ،نوبت به تدوين استراتژیهای کارکردی منابع
انساني (به عنوان مرحله اصلي فرآيند تدوين) ميرسد .مطابق سلسله
مراتب ويژگيها در مدل يکپارچه پیشنهادات ناشي از تجزيه و تحلیل
دادهها در دو بعد اهداف استراتژيک منابع انساني (ويژگيهای آرماني
کارکنان مشاغل استراتژيک) و استراتژی منابع انساني (برای هر دسته
مشاغل استراتژيک و به تفکیک زير سیستمهای تامین نیروی انساني،
ارزيابي عملکرد و پاداش و روابط با کارکنان ) به عنوان دستاوردهای
پژوهش ارائه مي شود.

 -1-5اهداف استراتژیک در حوزه منابع انسانی

اين اهداف شامل ويژگيهای مورد انتظار از کارکناني است که
مشاغل استراتژيک بندر امیرآباد به آنها نیاز دارد که به تفکیک برای
مشاغل با استراتژی متعهدانه و استراتژی ثانويه به صورت زير پیشنهاد
ميشود.

 -1-1-5اهداف استراتژیک مدیریت منابع انسانی در
مشاغل مدیریتی ،اصلی و تخصصی

مشاغل خدماتی

اهداف استراتژيک مديريت منابع انساني در مشاغل خدماتي به اين
شرح ميباشند )1( :برخورداری از نیروی انساني با توان ارائه باالترين
میزان بهره وری در قالب استانداردهای از پیش تعیینشده شغل (در اين
مشاغل نیاز چنداني برای بروز خالقیت و نوآوری وجود ندارد))2( ،
برخورداری از کارکناني با مهارت خاص شغل مورد نظر (تک مهارتي )
برای ارائه باالترين بهره وری در مشاغل ساده )3( ،برخورداری از نیروی
انساني با مهارت و تواناييهای مرتبط با شغل و ( )8برخورداری از
کارکناني با تعهد نسبي به گونهای که بستر هماهنگي با فرهنگ سازماني
که موجد باالترين کارآيي و اثربخشي کارکنان ميباشد ،فراهم شود.
زيرسیستمهای منابع انساني ،ابزار سازماني مناسبي برای دستیابي به
هدف (ويژگيهای مورد انتظار کارکنان) به شمار ميروند .استراتژی منابع
انساني به تفکیک اين سه زيرسیستم طراحي شده است.

 -3-1-5استراتژیهای تأمین نیروی انسانی

در مشاغل مديريتي ،اصلي و تخصصي انتخاب با دقت زياد به عمل
ميآيد .توسعه و حمايت مسیر شغلي بسیار گسترده است .بهمنظور تأمین و
ارتقای نیرو از داخل ،بايد سرمايهگذاری زيادی برای آموزش و توسعه
کارکنان انجام گیرد و ارتقای کارکنان بايد طبق مسیر شغلي و بر مبنای
شايستگي آنها صورت پذيرد.
در مشاغل خدماتي فرايند انتخاب بسیار محدود است .توسعه و
حمايت مسیر شغلي وجود ندارد .به دلیل وابستگي زياد به کارکنان موقت
يا قراردادی؛ تاکید زيادی بر آموزش در اين مشاغل وجود ندارد اما طراحي
برنامههای آموزشي با هدف مهارت آموزی در شغل توصیه ميشود.

 -4-1-5استراتژیهای ارزیابی عملكرد و پاداش

در مشاغل مديريتي ،اصلي و تخصصي به اصل برابری داخلي بین
کارکنان تأکید شود .از سیستم مبتني بر عملکرد در سطح فردی و گروهي
بهرهبرداری شود؛ از سیستم ارزيابي عملکرد با بازخورد  311درجهای
استفاده شود .از پاداشهای معنوی (مانند چالشگر بودن کار ،توسعه مسیر
شغلي و مشارکت در امور) نسبت به پاداشهای مادی بیشتر استفاده شود.
در مشاغل خدماتي به منظور رعايت اصل برابری خارجي و جذب
نیروهای ماهرتر ،میزان پرداختهای مادی به کارکنان اين مشاغل بايد
برابر با نرخ رايج بازارکار باشد .همچنین بهمنظور برابری کارکنان
معیارهای ارشديت ،مهارت و عملکرد مبنای پرداخت قرار گیرد ،پاداشهای
مادی نسبت به پاداشهای معنوی بیشتر استفاده شود و در هنگام ارزيابي
عملکرد تاکید بر نظرات سرپرست مستقیم فرد صورت پذيرد.

 -5-1-5استراتژیهای روابط با كاركنان

در مشاغل مديريتي ،اصلي و تخصصي شرح وظايف به گونهای
انعطافپذير طراحي ،اختیارات عمل و مسئولیت کارها به کارکنان واگذار و
بازده آنها کنترل شـود ،بـرنامههای کمک به کارکنـان مانند کمک به حل
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اهداف استراتژيک مديريت منابع انساني در مشاغل مديريتي ،اصلي و
تخصصي به اين شرح ميباشند )1( :برخورداری از نیروی انساني با حداکثر
کارآيي ،خالقیت و نوآوری ،انعطافپذيری و خودکنترلي که بتوانند با
انگیزه دروني ،راه حلهای مناسبي برای ابعاد غیرقابل پیشبیني و شرايط
مختلف شغل خود ،بیابند )2( ،برخورداری از نیروی انساني با مهارتهای
گوناگون که توان انجام بهینه اين مشاغل با پیچیدگي نسبي را داشته
باشند )3( ،برخورداری از نیروی انساني با دانش و مهارت و نیز تواناييهای
بالقوه که بتواند اهداف استراتژيک سازمان را تامین نمايد و ( )8برخورداری
از کارکناني با بیشترين میزان تعهد ،وفاداری و احساس تعلق نسبت به
شرکت ،تا شرکت بتواند با اطمینان از ثبات نیروهای استراتژيک خود ،برای
توسعه و بهکارگیری آنها برنامهريزی کند.

 -2-1-5اهداف استراتژیک مدیریت منابع انسانی در

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی :بندر امیرآباد) /رضا محمود جانلو
مشکالت شخصي کارکنان که مانعي در مسیر عملکرد اثربخش آنها شده
است به اجرا درآيد.
در مشاغل خدماتي شرح وظايف به صورتي دقیق و در قالبي استاندارد
و رسمي تدوين و اعمال شود و بهمنظور کنترل فرآيند انجام کار از روش
تیلوريسم (کنترل غیرمستقیم) استفاده شود و ساز و کارهای غیررسمي
مبتني بر روابط شاغل و سرپرست برای بیان اعتراض کارکنان و رسیدگي
به آنها طراحي شود.

پیشنهادات:

با توجه به نتايج به دست آمده از تحقیق ،پیشنهادهای ذيل ارائه
ميشود )1( :با نظاممند کردن سیستم پرداختها و تأکید بر بهرهوری
کارکنان به افزايش انگیزه خدمت آنان کمک شود )2( ،با قانونمند کردن
تدوين ،تصويب و تغییر قوانین و بخشنامهها به کمک استادان مجرب به
ثبات اجرايي در سازمان افزوده شود )3( ،برای توسعه و تنوع برنامههای
آموزشي کارکنان متناسب با نیازها و تحوالت کشور برنامهريزی شود)8( ،
با استقرار رويههای شايستهساالری در سطوح مختلف به انتصاب مديران
بیشتر توجه شود )9( ،برای استقرار سیستم مشاوره در امور پرسنلي ،اساتید
مجرب بهکار گرفته شود )1( ،بهمنظور توزيع عادالنه امکانات رفاهي
ضوابط مشخص تدوين و اجرا شود )7( ،نظام جامع ارزشیابي طراحي و اجرا
شود ،و ارتقای کارکنان براساس شايستگي و عملکرد آنها صورت پذيرد،
( )1با بهبود و اصالح مقررات مربوط به اخراج کارکنان بر حفظ کارکنان
دارای عملکرد مناسب اهمیت و اولويت داده شود )5( ،با توجه به فقدان
برنامهريزی و وجود قوانین دستوپاگیر الزم است برای مشاغل تخصصي
افراد متخصص رشته مورد نیاز ،جذب شود و برنامهريزی مدوني برای رشد
نیروی انساني فراهم گردد.
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Abstract:

T

his paper aims to form a strategy of human resources the theory of Strategic Reference Points (case study of
Amirabad Port special economic zone). In so doing, an adoption has been made of Bamberger and Mechoulam

model. In the literature, references have been made of strategy, human resources, human resources development, etc.
The paper is applied in terms of goal and is descriptive in terms of methodology. Data collection is carried out using
library and field studies means. Data collection methods of library studies include the following: research papers, books,
information databases, and finally the Net. Questionnaires have been used in field studies. Consulting instructor verified
validity of the test and reliability was verified by Cronbach’s Alpha with constant of 0.84 using internal similarity. The
population includes 100 managers and experts holding jobs at Amirabad Port. The statistical sample using Morgan
Table was selected to be 80 people in a random fashion. Data analysis was carried out using descriptive and inferential
methods by SPSS Statistics and through SWOT model. The results illustrate that the proper strategy for managerial jobs
hand, the strategy proper for jobs in Amirabad Port which are repeatable and standard are secondary ones. The
workforce suitable for them is available to enough extents in the job market outside of the company. Hence, there would
be no need to maintain or train the employees. At the end, some suggestions have been made regarding the study.
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in Amirabad Port is devotional strategy and the proper one for service careers is secondary strategies. On the other

