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Abstract
Understanding management theories – especially in the human resource management
arena – is not possible without taking into account the cultural contexts that have affected
their formation. Since making the human resource management system effective is
possible through the creation and development of the optimal organizational culture
(which is derived from the environmental conditions and organizational missions), the
attainment of effective human resource functions is in need of strategies that bridge the
organizational culture and the human resource functions. To this end, we used Denison’s
organizational culture model and Bamberger and Meshoulam’s human resource
strategies model that aim at organizational effectiveness. Accordingly, this study adapted
the input, maintenance, and output human resource systems to a certain organizational
culture in line with the consideration of the existing policies and rules in the Iranian
official system. The written data and expert opinion were obtained using the
questionnaire and interview instruments and were then analyzed. After the identification
of the existing legal backgrounds, the executive model of the effective human resource
management based on organizational culture was developed. Moreover, the obstacles
against it were disclosed. In order to enhance the organizational effectiveness in the three
layers of the different organizational cultures in Denison’s model, different human
resource management strategies have been examined and the related challenges in the
public sector have been discussed.
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طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ
سازمانی در بخش دولتی ایران
سید محمدرضا سبحانیپور ،1حسن زارعیمتین ،2سید مهدی الوانی ،3غالمرضا جندقی

4

 .1دانشجوی دكترا ،ﮔروه ﻣﺪﻳرﻳﺖ دوﻟتﻲ ،واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ ،دانشﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﻗﺰوﻳﻦ ،اﻳران
 .2اﺳتﺎد ،دانشکﺪة ﻣﺪﻳرﻳﺖ و ﺣسﺎبﺪاری ،پردﻳس فﺎرابﻲ ،دانشﮕﺎه تهران ،ﻗم ،اﻳران
 .3اﺳتﺎد،ﮔروه ﻣﺪﻳرﻳﺖ دوﻟتﻲ ،واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ ،دانشﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﻗﺰوﻳﻦ ،اﻳران
 .4اﺳتﺎد ،دانشکﺪة ﻣﺪﻳرﻳﺖ و ﺣسﺎبﺪاری ،پردﻳس فﺎرابﻲ ،دانشﮕﺎه تهران ،ﻗم ،اﻳران

(تاریخ دریافت 7231/80/32 :ـ تاریخ پذیرش)7230/83/37 :

چكیده
درك نظریههای مدیریت بهویژه در حوزة مدیریت منابع انسانی بدون توجه به بسترهای فرهنگـی كـه در كـ گیـری آنهـا
نقش داكتهاند میسر نیست .از آنجا كه اثربخش كردن نظام مدیریت منابع انسانی از طریق ایجاد و توسـة فرهنـ سـازمانی
مطلوب (فرهنگی كه نشئتگرفته از كرایط محیط و مأموریتهای سازمان باكد) فراهم میكود ،جهت رسیدن به كاركردهـای
اثربخش منابع انسانی نیاز به استراتژیهایی داریم كه پلی بین فرهن سازمانی و كاركردهای منابع انسـانی باكـد .ازیـنرو ،از
مدل فرهن سازمانی دنیسون و مدل استراتژیهای منابع انسانی بامبرگر و مشولم ،كه هر دو بـه دنبـال اثربخشـی سـازمانی
هستند ،استفاده میكود .بر همین اساس ،در این پژوهش نظامهای ورود و نگهداری و خروج منابع انسانی متناسب با فرهنـ
سازمانی خاص با در نظر گرفتن سیاستها و قوانین موجود در نظام اداری كشور منطبق كده است .دادههای جمعآوریكـده و
نظر خبرگان از طریق دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه تحلی كد و پـ از كناسـایی بسـترهای قـانونی موجـود نسـخ اجرایـی
مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهن سازمانی در بخش دولتی ایران تهیه و موانع اجرایی آن احصا كد .نیـز ،بـرای
تقویت اثربخشی سازمانی در حیط الیههای سهگان فرهن های مختلف سـازمانی ،مـدل دنیسـون در حـوزة اسـتراتژیهـای
متفاوت مدیریت منابع انسانی بررسی و چالشهای آن در بخش دولتی ارائه كد.

کلیدواژگان
اثربخشی سازمانی ،استراتژیهای مدیریت منابع انسانی ،فرهن



رایانامة نویسنده مسئولMatin@ut.ac.ir :

سازمانی ،نظامهای مدیریت منابع انسانی.
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مقدمه
ما در عصری زندگی میکنیم که در آن تالطم و پیچیدگی بهشدت در حال افزااش
بی

از هر زمان دشگری جهان در حال تغییرات پی در پی اتز

منظور مواجهه با چنی ،چالشی باشد به نق
واقف باشند تازمان باشد به توتعة دان
پی

اتز

بنزابراش ،تزازمانهزا بزه

حیاتی شادگیری و توتعه در بقزا و رشزد دزود
و مهارتها و تواناشیهای کارکنان دزود بزی

از

توجه کند تازمانهاشی که به طور مداوم به بهتزازی کارکنانشزان توجزه دارنزد و در

برنامههای آموزشیشان ترماشهگذاری میکنند منابع انسانی را مهمترش ،عامز دتزایابی بزه
توتعة اقاصادی و اجاماعی میدانند ( )Cankovic 2013چارچوب تازمان فراتر از نیازهای
شغلی تاده با تأکید بر تازگاری شک فرد با تازمان ات

مناتب بودن فزرد مزیتوانزد بزا

توجه به تازمانهای فرهنگی گساردهتر گروه کاری شا کار در حال انجام گزرفا ،ارزشزابی
شود بنابراش ،شبکة علمی عملکرد ممک ،ات
نظر گرفا ،تناتب شغلی شخصی

شام دان

مهارتها و تواناشیهزا بزا در

و مهارتهای کار گروهی هنگام ارزشزابی گزروه افزراد

ماناتب با ارزشهای شخصی هنگام ارزشابی کارکنان در تازمان باشزد (
2014

 )alطبق مطالعات انجامشده در مدشرش

عملکرد کارکنان و نیا تأثیر باف

عملکرد اثربخ

تازمانی در موفقی

Riaz Hamdani et

در تازمانها بر مزدشرش

اتاراتژیها و اهداف تازمانی تأکیزد

زشادی میشود ()Haines & onge 2012
فرهنﮓ تازمانی مشخصاً از دهة  0891بزه منالزة شززک حززوزة برجسززاه در مطالعات و
نظرشات مربوط به تﺌوری تازمان و مدشرش

مورد توجه قرار گرفزز

ابادا تعداد قاب توجهی

از پژوهشگران نظیر هافساد 0و شاش 2،از نگاه مدرنیسای حاکم بزززززززر جرشان ﻏالب تﺌوری
تازمان به موﺿوع فرهنﮓ تازمانی نگرشسززززاند و توجه گساردهای بززز زه اش ،مقوله به عم
آوردند اش ،افراد بر آن بودند که بزا نگزاه کارکردگراشانزه بزه فرهنزﮓ مزیتوان از آن به مثابزة
ابااری برای کنارل رفاارها تروشﺞ رفاارهای مطلوب و دتزززایابی به عملکرد بهار در تازمان
اتاﻔاده کرد در نایجز زه از نظززر آنهززا در تز زازمان باشز زد فرهنز زﮓ را مدشرش

کرد نق

و

1. Hofstede
2. Schein

62 

طراحي مدل مديريت منابع انساني اثربخش مبتني بر فرهنگ سازماني در بخش دولتي ايران

اهمی

فرهنﮓ تازمانی ابادا در قالب کلزززززززیتری تﺤ
0

2

پژوهشگرانی نظیر پیارز و واتزرم ،و دشز
تأکید بر اهمی

3

عنوان اثربخشی تازمانی توتﻂ
5

4

و کنززدی بیان شد و تﭙﺲ کاتر و هسک

6

با

تناتب بی ،تزززازمان و مﺤزززیﻂ پیرامون آن و ﺿرورت انطباقپذشری تازمان

اش ،مﻔهوم را توتعه دادند (شاش )8 :0882 ،به طور اتاتی در امور تازمانی روابﻂ کاربردی
بی ،فرهنﮓ و نااشﺞ تازمانی وجود دارد مدل دنیسزون تزالش مزیکنزد تﺌزوری شکﭙزارچگی
فرهنﮓ تازمانی توتعه پیدا کند که:
چگونگی رابطة فرهنﮓ با اثربخشی تازمانی را توﺿیح دهد؛
وشژگیها و ابعاد ارزشی درک کاملی از ارتباط فرهنﮓ بر اثربخشی تعیی ،کند؛
امکان شک فراشند وشژه را توتﻂ اش ،وشژگیهای اثربخ

به صورت تسهی کننده شا مانع

فراهم آورد
بررتی اصول شادشده اهمی

اتاراتژشک مدشرش

منابع انسانی تازمان را نشان مزیدهزد در

واقع انجام دادن موفقیز آمیزا هزر کزاری در تزازمان اعزم از برنامزهرشزای و اجزرا و کنازرل
اتاراتژیهای کالن تازمان و اجرای برنامههای تﺤول و پیشبرد اهداف تازمانی بدون مزدشرش
و توجه جدّی به منابع انسانی و فرهنﮓ تازمانی حاکم بر آن امکانپذشر نخواهد بود
بیان مسئله
منابع انسانی الگوشی از نظامهزاشی اتز

کزه بزه ورود و نگهزداری و دزرو منزابع

مدشرش

انسانی مزی پزردازد هدف از بومیتازی مزدشرش

منزابع انسزانی ماناتبتازی نظرشهها برای

توﺿیح بهار پدشدههای مرتبﻂ با زمینززززززة شک گیری و وجودی پدشدة مورد مطالعه ات

با

اتاﻔاده از اش ،روش میتوان بردی نظرشهها را در زمینة اجاماعی فرهنگی مذهبی اقاصادی
جمعیاز زی و تغییز زرات تکنولزززو ی داص دود مورد بررتی و آزمون مجدد قرار داد و اگر
1. Peters
2. Waterman
3. Deal
4. Kennedy
5. Catter
6. hesketh
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تغییراتی برای توﺿیح بهار پدشدههای مورد مطالعه مورد نیاز باشد در آنها اعمال کززززززززرد
بنززابراش ،اهمی

طراحی مدلی را با در نظر گرفا ،عوام زمینهای برای توتززعة منابع انسانی

بومی ماجلزززی میکنزززد که با پی بینی تغییرات میتواند الگوشی جه

برنامهرشای بلندمدت

تازمانها باشد ()Joint & Malcolm 2006
بی ،رشاههای مخالف بر مﻔهوم فرهنزﮓ توافزق نظزر وجزود نزدارد بزا وجززود اشزز،
از دشدگاه تازمانی فرهنﮓ را به شک زنجیر مساﺤکم تشزززبیه کردهاند کززززه موجبززززات
پاشزداری تزازمان را فزراهم مزیکنززد ( )Robbins & Timothy 2012فرهنﮓ تازمانی در
واقع بخ

مکم عملکرد تازمان اتززززززز

ﻏنای اش ،فرهنﮓ تبب اشجاد همدلی میان

تکتک اعﻀای تازمان مززیشززود و به آنها کمک مززیکند همگی دود را در شک صزززف
ببیننزد نقشی که فرهنﮓ تازمانی در شک تازمان اشﻔا میکند به عملکرد فرهنزﮓ تزازمانی
و نیزا تزأثیر آن بزر بخ های گوناگون تازمان تقسیم میشود (عطافر )0335
با توجه به تغییرات روزافاون جامعة بشری و تغییر اناظارات ذینﻔعان تازمانها به نظر
میرتد ارائة شک نسخة واحد مدل مدشرش

منابع انسانی برای همة کشزورها و تزازمانهزا

نمیتواند پاتخگو باشد و در اش ،میان بهرهگیری از شک مدل بومی تا حد زشزادی دألهزای
موجود را پر میکنزد همچنزی ،بزا وجزود کزاربرد مزدلهزای مزدشرش

منزابع انسزانی در

تازمانهای امروزی هنوز مﻔهوم ابعاد و مؤلﻔههای آن بهروشنی مشخص نشده ات
موﺿوع در بخ

دولای بی

از تاشر بخ ها مشهود ات

اشز،

در کشور اشزران تیاتز هزا و

برنامههای اصالح نظام اداری کشور که هماهنﮓ بزا قزانون مزدشرش

دزدمات کشزوری و

برنامههای توتعة پنﺞتاله کشور ذش تیات های کلزی نظزام اداری ابالﻏزی مقزام معظزم
رهبری تدوش ،و تصوشب و به دتاگاههای اجراشی جه

اجرا ابالغ شده شﻔاف و واﺿزح

ات ؛ اما دتاگاههای اجراشی رفاارهای ماﻔاوتی در اجزرای قزوانی ،و تیاتز هزا از دزود
نشان میدهند در بسیاری از موارد توجیه مدشران دتاگاههای اجراشی ﻏیراجراشی بودن اشز،
تیات ها در تازمان دودشان ات
تیات ها و برنامههای دول

حال تؤال اش ،ات

که چه عزواملی در اجزرا نشزدن

مدادله میکنند؟ آنچه دربارة ناتوانی دتاگاههزای اجراشزی و
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نامناتب بودن تیات ها مسلم ات

اش ،ات

که به دلی نادشده گرفا ،شراشﻂ تزازمانهزا

در تیات ها توفیق دتاگاههای اجراشی در عم حاص نمیشود بخز
اش ،تیات ها مربوط به حوزة مدشرش

منابع انسانی ات

قابز تزوجهی از

و شکی از شراشﻂ تازمانی مهزم

که باشد در تیات گذاریها و اجرای برنامهها وارد شود فرهنﮓ تازمانی مرتبﻂ اتز
اش ،زمینه اش ،تؤال مطرح میشود که «مزدشرش
تازمانی مخالف در بخ

منزابع انسزانی اثزربخ

در فرهنزﮓهزای

دولای اشران چگونه باشد باشد؟» برای پاتخ به اش ،پرتز

تﺤقیق ﺿم ،تبیی ،نظامهای ورود نگهداری و درو در مدشرش

در
اشز،

منزابع انسزانی اثزربخ

به عنوان ماغیر وابساه در انواع فرهنﮓ تازمانی به عنوان ماغیر مسزاق بزا توجزه بزه ابعزاد
کانون توجه و میاان کنارل بر اتاس مدل فرهنﮓ تازمانی دنیسون )2119( 0اقدام به ارائزة
مدل مﻔهومی پژوه

در تازمانهای دولای کشور میکند تا با توجه به میاان تﻔزاوتهزای
در آنها به صزورت ماناتزب

فرهنگی در تازمانهای دولای نظامهای منابع انسانی اثربخ
تعرشف و اجراشی شود
اهداف تحقیق

منززابع انسززانی اثززربخ

در

هززدف اشزز ،تﺤقیززق شناتززاشی و اتززاخرا الگززوی مززدشرش

تازمانهای دولای اشران ماناتب با فرهنزﮓهزای مانزوع تزازمانی در شزراشطی اتز

کزه

مدلهای معمول که توتﻂ تازمان اداری و اتاخدامی کشور به صورت شکﭙارچزه و کلزی
طراحی میشود با توجه به عدم تطابق با بسار فرهنگی داص در تازمانهای مخالزف در
تبیی ،و اجرا با دشواری روبهرو هساند و اﻏلب ناکارآمدند
مديريت منابع انساني اثربخش در سازمان

در تالهای ادیر با توجه به تﺤول نق
منابع انسانی صورت گرفاه ات

مدشرش

منزابع انسزانی تعرشزف دشگزری از مزدشرش

که به آن اثربخشی مدشرش

منابع انسانی میگوشند اشز ،مﻔهزوم

را میتوان بهوﺿوح در مطالعات بسیاری از مﺤققان نگرشس

آنها در اش ،تﺤقیقزات بزه دنبزال

1. denison organizational culture model
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بیان ارزش آنچه ماخصصان منابع انسانی برای حﻔظ تازمان انجام میدهند و چگزونگی ارتبزاط
فعالی های مدشرش
مدشرش

منابع انسانی با نااشﺞ مطلزوب تزازمانی هسزاند حازی بسزیاری اثربخشزی

منابع انسانی را شکی از عوام مؤثر در عملکرد تازمان میداننزد از جملزه افزرادی کزه

بﺤث اثربخشی مدشرش

منابع انسانی را مطرح میکند هاتلید ات

او اثربخشی را به دو حزوزه

تقسیم کرده ات  :اثربخشی فنی و اثربخشی اتاراتژشک ()Ruel et al 2004
تازمانها برای ادامة بقای دود به منابع مخالف نیاز دارند و برای اتاﻔادة بهینزه از اشز،
منابع باشد به قابلی هاشی مجها شوند و آنها را تقوش
تازمان برای اشجاد ظرفی
معی ،ات

کنند قابلی

از نظزر مزدشران تزوان

و تﺤم مﺤدودش ها و نارتاشیهزا بزرای رتزیدن بزه اهزداف

(داناشیفرد و همکاران  )82 :0383بسیاری اثربخشی مدشرش

منزابع انسزانی را

شکی از عوام مؤثر در عملکرد تازمان میدانند (کالکگلو و همکاران  )2116مﻔهزوم فنزی
اثربخشی معموالً به فعالی های مدشرش
تازمانها مشارک و معمول ات

منابع انسانی شا ددمات آن برمیگردد که در همزة

تﺤقیقات نشان مزیدهزد اتزاراتژی تزازمان چگزونگی

طراحی تاداار و نظامهای تازمانی تدوش ،اهداف و دﻂمشیها میاان قابلی های افزراد
رفاار فردی و تازمانی انعکاتی از فرهنﮓ مسلﻂ تزازمانی اتز
میدهد اهمی

و اشز ،تﺤقیقزات نشزان

فرهنﮓ مسلﻂ تازمانی مهمتر از عوام مﺤیطی در هداش

تزازمان اتز

هنگامی که اتاراتژیها و تاداارها را تغییر میدهند باشد فرهنﮓ تزازمانی آن تغییزرات را
حماش

کند در ﻏیر اش ،صورت مدشران در اشجاد تغییرات شکس

مزیدورنزد مطالعزات

دشگر در اش ،زمینه نشان میدهد فرهنﮓ تازمانی بر همة جنبههای تازمانی تأثیر میگزذارد
و در تازمان پدشدهها به دور از تأثیر فرهنﮓ نیساند

)(Robbins & Coulter 2017

استراتژی سازماني و استراتژی مديريت منابع انساني

هماهنگی اتاراتژیها و تیات های منابع انسزانی بزا اتزاراتژیهزای تزازمان از آنجزا نشزﺌ
میگیرد که تطوح مخالف تصمیمگیری اتاراتژشک در تازمان را میتوان به صورت اتزاراتژی
تازمان کسبوکار و وظیﻔزه نشزان داد هزر شزک از اشز ،تزطوح ماهیازاً اتزاراتژشک هسزاند
اتاراتژی منابع انسانی عبارت ات

از الگوشی از تصمیمها دربارة تیات ها و عملیات مرتبﻂ بزا
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تیسام منابع انسانی با توجه به اشنکه تعداد بیشماری از ترکیب روشها و تیاتز هزای منزابع
انسانی وجود دارند روشزی دزاص نمزیتوانزد کارتزاز واقزع شزود بسزیاری از پژوهشزگران
اتاراتژی منابع انسانی در اش ،زمینه توافق نظر دارند که روشهای اجراشی و تیات هزای منزابع
انسانی به صورت مجموعه پدشدار میشوند و اشنکه اﻏلب اش ،مجموعههای عملی شا اجراشزی بزه
صورت منظم شا تیساماتیک در تازمانهای مخالف فرق میکنند و شزک هزای ماعلزق بزه هزر
تازمان از ثبات نسبی بردوردارند (بامبرگرو مشولم  )0390ظرف دهههای گذشاه پژوهشزگران
چارچوبهای زشادی ارائه کردهاند تا باوان بدان وتیله گونههزای آرمزانی اتزاراتژیهزای منزابع
انسانی را از شکدشگر ماماشا کرد بردی از اش ،الگوها به صورت شهودی بزر پاشزة تﺌزوری قزرار
دارند؛ درحالیکه بردی دشگر به صورت تجربی ارائه شدهاند برای اشنکه باوان اش ،تﻔزاوتهزا را
از بی ،برد ماهی

کسب و نگهداری منابع (از دار شا دادز ) و ماهیز

کنازرل تزازمانی (بزر

فراشند شا مﺤصول) نباشد به صورت شک طیف باشد؛ بلکه باشد به صورت دو بعد مشزخص از دو
تطح شک چهارگوش (مربع شا مربع مساطی ) از اتاراتژی منابع انسانی مورد توجه قزرار گیرنزد
در مﺤاوای اش ،چارچوب کاری نخسای ،بعد «تأمی ،منزابع» از اتزاراتژی منزابع انسزانی اتز ؛
شعنی درجه شا میاانی که اتاراتژی منابع انسانی به تأمی ،مهارتهای الزم در داد توجه میکنزد
که با حال

تأمی ،نیرو و تهیة اش ،مهارتها شا شاشساگیها از بازار آزاد ماﻔاوت دواهد بود بعزد

دوم «کنارل» با درجه شا میاانی تروکار دارد که اتاراتژی منابع بزه موﺿزوع نظزارت بزر رفازار
کارکنان توجه میکند؛ اما بهوشژه از نظر رعاش

اتزاانداردها بزه وتزیلة کارکنزان کزه بزا حالز

هماهنﮓ کردن منافع کارفرما با کارکنان مغاشر ات

اش ،اطمینان را میدهزد کزه بزرای کارکنزان

انگیاة الزم وجود دارد تا همة شاشساگیهای دود را به کار گیرند و اشز ،منزافع مشزارک تزأمی،
شوند (بامبرگرو مشولم )0390
جدول  .1گونهشناسی استراتژیهای اصلی منابع انسانی از دیدگاه بامبرگر و مشولم ()1831

بازار کار داخلی

بازار کار خارجی

کنارل مﺤصول (بازده)

ماعهدانه

پیمانکارانه

کنارل فراشند (رفاار)

پدرانه

ثانوشه
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کنترل محصولمحور :در کنارل مﺤصولمﺤور مزدشرش
ات

فاقزد درک کامز از فراشنزدی

که دروندادها به بروندادهای تازمانی تبدش میشوند شا فاقد تواناشی ات

کاراشی رفاار کارکنان را به منالة اباار برای اش ،فراشند تبدش

که باوانزد

ارزشابی و قﻀاوت کند

کنترل فرایندمحور :در کنارل فراشندمﺤور تزازمانهزا کارهزای بسزیار تکزراری دارنزد
هاشنهها در تطح پاشی،اند و فراشند تبدش منبع اصلی ماش
در اش ،تعرشف نهﻔاه ات

تأکید بر کنارل رفاار و فراشند ات

رقابای به حساب میآشد آنچزه
در اشز ،اتزاراتژی «نظزارت

دقیق به وتیلة ترپرتاان ارشد و مبانی تادا ،دتامادها بر کاراشی باعث میشود کارکنزان
بهدوبی تالش کنند »

(.)MacDuffie 1995

بازار کار داخلی :برای اشجاد منافع مشارک دادوتاد کارمند و کارفرما بر اتاس اصول
بازار کار دادلی ات ؛ شعنی به جای اشنکه افراد از دار تأمی ،شوند و مسیر اعمال کنارل
را به مدشرش

نشان دهند و شاشد در فراشند تأمی ،نیرو و گماردن تا حزدی انعطزافپزذشری

نشان داده شود مدشرش

میکوشد اشاغال افراد را تﻀمی ،کنزد و از نزوعی تیسزام تزأمی،

نیرو از داد اتاﻔاده کند که اﻏلب بر مبنای تابقة کار قرار دارد
بازار کار خارجی :شرک های تولیدی که حجم باالشی از تولید با هاشنة اندک دارنزد
به صورتی فااشنده از اش ،شیوههای کزارا اتزاﻔاده مزیکننزد بزرای بسزیاری از کارفرماشزان
کاراترش ،روش اش ،ات

که با درشد ددم

ماخصصان بکوشند پدشزدة تردشزد را کزه در

فراشند تبدش وجود دارد باداشند و تعی میکنند که چنی ،فراشندی (ح چنزی ،مسزﺌلهای)
به صورت شک جرشان عادی درنیاشد
بدش ،ترتیب میتوان چهار گونه اتاراتژی منابع انسانی را به اداصار چنی ،تعرشف کرد:
استراتژی ثانویه :اش ،اتاراتژی برای مشاﻏ تاده و تکراری و اتزاانداردپذشر مناتزب
ات

که نیروی کار مورد نیاز برای آنها بزه میزاان کزافی در بزازار کزار بیزرون از شزرک

موجود ات

و ﺿرورتی نیا در پرورش و نگهداری اش ،کارکنان وجود نزدارد بزه عبزارت

دشگر در صورت عدم نیاز شا عدم رﺿاش

از هر شک از کارکنان بهراحای میتوان بزا آنهزا

00 

طراحي مدل مديريت منابع انساني اثربخش مبتني بر فرهنگ سازماني در بخش دولتي ايران

قطع همکاری کرد و در صورت نیاز کارکنان جدشد را با کمارش ،آموزش و هاشنه در همزان
مشاﻏ به کار گمارد
استراتژی پدرانه :اش ،اتاراتژی نیا برای مشاﻏ تاده و تکراری و اتاانداردپذشر به کار
گرفاه میشود با اش ،تﻔاوت که مدشرش

تزازمان تماشز بزه نگهزداری و ارتقزای کارکنزان

موجود و هماهنﮓ کردن آنها با فرهنﮓ تازمانی شرک

دارد بنابراش ،در صزورت وجزود

منصبهای دالی با ارتقای کارکنان موجود به پزر کزردن اشز ،منصزبهزا اقزدام مزیشزود
استراتژی پیمانكارانه :برای آن دتزاه از مشزاﻏ پیچیزده و تخصصزی مناتزب اتز
اتاخدام دائمی و رتمی کارشناتان مربوطه برای تازمان مسالام هاشنة باالشی ات
تازمان به اش ،نوع مشاﻏ در مقاطعی کوتاه و به صورت موقز

کزه
چزون

نیزاز دارد ازشز،رو اشز،

کارشناتان معموالً با مبالغی باال صرفاً برای مشاوره شزا انجزام دادن قسزمای از شزک طزرح
دعوت به همکاری میشوند و پﺲ از داتمة طرح به بازار کار برمیگردنزد تزا در مزواردی
مشابه به ارائة ددم

بﭙردازند

استراتژی متعهدانه :اش ،اتاراتژی نیا برای مشاﻏ پیچیده و تخصصزی مزورد اتزاﻔاده
قرار میگیرد با اش  ،تﻔاوت که کارشناتان فعال در اشز ،مشزاﻏ بزه طزور دائزم مزورد نیزاز
تازمان هساند و از آنجا که آنها در بسیاری موارد به شبکة پیچیدة تولیزد و دانز
مورد نیاز تازمان تسلﻂ دارند جاشگاشنی آنها بهراحازی امکزانپزذشر نیسز
ات

دزاص

بنزابراش ،الزم

روشکردی مؤثر به بازار کار درون تازمان داش ؛ شعنی توتعه و آمزوزش کارشناتزان

تازمان و تقوش

تعهد و وفاداری آنان به تازمان به گونهای که موجزب شزود کارشناتزان

شادشده در برابر آشندة شغلی مطمﺌ ،و پوشا از حقوق و مااشای باالتر بازار کار بیرون تازمان
چشمپوشی کنند (بامبرگر و مشولم )2111
استراتژی سازماني و فرهنگ سازماني

اتاراتژی و فرهنﮓ دارجی آثار بسیار شدشدی بر فرهنﮓ تازمان دارند تﺤقیقزاتی کزه در
زمینة فرهنﮓ تازمانی و اثربخشی انجام شده به اش ،نایجه رتیده ات
بی ،اتاراتژی و مﺤیﻂ و فرهنﮓ به گونهای ات

کزه رابطزة مناتزب

که میتوان آن را در چهار گروه گنجانزد
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اش ،گروهها به دو عام بساگی دارند 0 :میاانی که مﺤیﻂ رقابای باشد تغییزر کنزد شزا ثابز
بماند؛  2میاانی که توجه تازمان باشد به امور دادلی شا دارجی معطوف شود با توجزه بزه
اش ،تﻔاوتها چهزار گزروه شادشزده عبزارتانزد از :انطبزاقپزذشری درگیزر شزدن در کزار
مأمورشای شکﭙارچگی ()Denison 2003
اتاتاً در امور تازمانی روابﻂ کاربردی بی ،فرهنﮓ و نااشﺞ تازمانی وجزود دارد مزدل
دنیسون تالش میکند تﺌوری شکﭙارچگی فرهنﮓ تازمانی توتعه پیدا کند که:


چگونگی رابطة فرهنﮓ با اثربخشی تازمانی را توﺿیح دهد؛



وشژگی و ابعاد ارزشی درک کاملی از ارتباط فرهنﮓ بر اثربخشی تعیی ،کند؛



امکان شک فراشند وشژه را توتﻂ اش ،وشژگیهای اثربخ

به صورت تسهی کننده شزا

مانع فراهم آورد
در فرهنﮓ تازمانی انطباقپذشر مﺤیﻂ تازمانی کامالً منعطف و توجه تازمان بیشار بزه
امور دارجی آن معطوف ات
نشان میدهند و دالقی

بنابراش ،اش،گونه تازمانهزا بزه تغییزرات مﺤیطزی واکزن

در اش ،تازمانها در حد باالشی ات

تبکهزای رهبزری نزوآور

شادگیری تازمانی مشاریمداری تغییر و چاالکی زشادی در اش ،فرهنﮓ تازمانی به وجود
آورده ات

در فرهنﮓ تازمانی درگیر شدن در کار به نیازهای کارکنان توجه مزیشزود از

آنان دواتاه میشود در امور مشارک

کنند تا تزازمان باوانزد از عهزدة اناظزارات عوامز

مﺤیطی در حال تغییر برآشد تبکهای رهبری تسهیلگر و مربیگری تیمتازی وفاداری و
توانمندتازی کارکنان گراش

زشاد به مشارک

کارکنان در تازمان و توجه به مﺤرکهزاشی

مانند تعهد ارتباطات بهبود و توتعه دارند در فرهنﮓ تازمانی مأمورشای به دشزدگاههزای
مشارک کارکنان توجه زشادی میشود و تازمان نیازهای مﺤیﻂ دارجی را تأمی ،میکند اما
دود را ملام به اعمال تغییرات ترشع ماناتب با مﺤیﻂ نمیبیند تبکهای رهبزری قزاطع و
مبانی بر هدف رقابای بودن گراش

و جه

اتزاراتژشک نسزب

بزه اهزداف و مقاصزد و

چشم انداز تازمان دارند در فرهنﮓ تازمانی شکﭙارچگی بزه امزور دادلزی تزازمان توجزه
میشود و برای مﺤیطی مناتب ات

که از ثبات نسبی بردوردار باشد در اش ،تازمانهزا
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روشزههززای کززاری باثبززات شززک مززیگیزرد و کارکنززان مشززارک

بسزیار انززدکی در امززور

ترنوش تاز تازمان دارند در تبکهای رهبری هماهنﮓکننده گراش

زشاد بزه کنازرل در

تیسامهای تازمانی وجود قوانی ،و مقررات بسیار زشزاد در تزازمان و پاشزداری بزه آنهزا
دشده میشود
دنیسون برای به تصوشر کشیدن فرهنﮓ تازمان از شک مدل اتزاﻔاده کزرده اتز

اشز،

مدل دربرگیرندة چهار وشژگی اصلی فرهنﮓ تازمان ات  :درگیر کار شدن انطباقپزذشری
ثبات (شکﭙارچگی) مأمورش

(رتال ) اشز ،چهزار وشژگزی بزه وتزیلة اتزاﻔاده از دوازده

شادص که مدل را تشکی میدهند اندازهگیری میشوند
کانون توجه خارجي

5

ثبات

فرهنگ سازگاری
هماهنگی و انسجام
توافق سازمانی
توجه به ارزشهای بنیادین
سازمانی

ایجاد تغییر در سازمان
مشتریمداری
یادگیری سازمانی
فرهنگ درگیر شدن با کار

انعطافپذيری

تعیین نیت و جهت استراتژیک
سازمان
تعیین اهداف و مقاصد سازمانی
تعیین چشمانداز سازمان

فرهنگ انطباقپذيری

3

فرهنگ مأموريتي

9

توانمندسازی کارکنان
کار تیمی
توسعة قابلیتهای سازمانی

کانون توجه داخلي

0

شكل  .1مدل فرهنگ سازمانی دنیسون

1. External Focus
2. Stability
3. Flexibilty
4. Internal Focus
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نظرية تناسب فرهنگي

و باشزد بزی ،فرهنزﮓ و

شراشﻂ مﺤیطی تازمانهاز درون و برون تزازمانز ماﻔزاوت اتز

شراشﻂ مﺤیطی شک تناتب مطلوب وجود داشاه باشد بنابراش ،شک اص مهم اش ،ات

که

هر تازمان باشد فرهنﮓ ماناتب دود را تروشﺞ دهد نکاة دشگر اشنکزه در هزر تزازمان نیزا
نمیتوان برای همة واحدهای تازمانی شک ددای شونانی به کار بزرد تزکفرهنگزی شعنزی
پیروی از شک ددای شونانی برای بیشار تازمانها نادرت
ات

ات

فرهنﮓ ماعلق بزه گزروه

و رششه در گروه دارد اگر فرهنﮓ تازمان ماناتب با شراشﻂ تازمانی نباشد شزا همزة
عنوان «تزردرگمی فرهنگزی» رخ

واحدها از شک فرهنﮓ داص بهره ببرند مسﺌلهای تﺤ

میدهد اش ،پدشده شکی از عوام زشزانآور و تهدشدکننزدة تزالم
میرود اش ،ناهنجاری در قالب اف
بی

تزازمانهزا بزه شزمار

کاراشی و عزدم اتزاﻔاده از امکانزات تخصزیص منزابع

از حد نیاز طوالنیتر شدن زمان تﺤوش تﻔارشها افااش

موارد اﺿافهکزاری تزورم

نیروی کار در تازمان ظاهر میشود (هندی  )0391شواهد حاﺿر ﺿرورت حیاتی عناصزر
فرهنگی تازمانی را برای کارکردهای اثربخ
آشنده در جه

تازمان اشجاب میکند و موجزب تﺤقیقزات

ماعادل شدن فرﺿیات فرهنگی میشود

بنابراش ،از آنجا که عوام باف

((Yilmaz et al 2008

تازمانی (مانند فرهنزﮓ تزازمانی) بزه اتزاراتژیهزای

مخالف تازمان شک میدهد و اش ،اتاراتژیها به نوبة دود روی اتاراتژی اصلی تازمان
تأثیرگذار ات

رابطة بی ،اتاراتژی منابع انسانی و اتاراتژی تازمان در نهاش

بر عملکزرد

تازمان اثری ترنوش تاز دارد (بامبرگر و مشولم )0390
روش تحقیق
در اش ،پژوه

روش تﺤقیق بر مبنزای هزدف بنیزادیز کزاربردی اتز

و بزا بررتزی انطبزاق

مﺤورهای فرهنﮓ تازمانی و اتاراتژیهای منابع انسانی تعیزی ،مزیشزود کزه در فرهنزﮓهزای
مخالف تازمانی از چه اتاراتژی منابع انسانی مناتب باشد اتاﻔاده کرد از آنجا که نااشﺞ حاصز
از اش ،پژوه

در اقدامات و اصالحات مربوط به توتعة منابع انسانی قابلی

بزهکزارگیری دارد

و تازمانهای دولای را قادر میتازد با اتاﻔاده از اش ،مدل اقدام به دودارزشزابی وﺿزع موجزود
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کنند و بر اش ،اتاس به برنامهرشای و بهبود فعالی هزا بﭙردازنزد در مرحلزة دوم روش تﺤقیزق
جاء تﺤقیقات کاربردی مﺤسوب میشود در اش ،مرحله مشخص مزیشزود کارکردهزای منزابع
انسانی تعیی،شده در اتاراتژیهای مخالف منابع انسزانی بزر اتزاس قزانون مزدشرش
کشوری و تاشر قوانی ،مربوط در بخ

دزدمات

دولای چگونه باشد تﺤلی شود ﺿزمناً اشز ،تﺤقیزق بزر

اتاس ماهی

و روش جا تﺤقیقات توصیﻔی مﺤسوب میشود که مﺤقق به دنبال چگونه بزودن

موﺿوع ات

و بزه منظزور توصزیف عینزی و

و میدواهد بداند پدشدة مورد نظر چگونه اتز

کیﻔی مﺤاوای مﻔاهیم به صورت نظامدار از تﺤقیق توصیﻔی تﺤلی مﺤاوا اتاﻔاده میکند در اشز،
تﺤقیق از روش تﺤقیق کمّی از نوع پیماششی (زمینزهشزابی) و مطالعزة اتزنادی و دلﻔزی اتزاﻔاده
میشود در مرحلة اول ابادا جه

انطباق مﺤورهای فرهنزﮓ تزازمانی و اتزاراتژیهزای منزابع

انسانی از روش دلﻔی فازی از دبرگان و از ابزاار مصزاحبه اتزاﻔاده مزیشزود و جهز

انطبزاق

ترمﺤورهای فرهنﮓ تازمانی و اتاراتژیهای منابع انسانی از روش دلﻔزی فزازی از دبرگزان از
اباار پرتشنامه اتاﻔاده میشود در مرحلة دوم اباار تﺤقیق مصاحبة دبرگزان در بخز
ات

مشخصة پیماش

مجموعة تاد مند شا منظمی از دادههات

حسب دادههای موردی مینامند در اش ،ماترشﺲ صﻔ

دولازی

که آن را ماترشﺲ ماغیزر بزر

شا وشژگی هر مورد را بزر حسزب ماغیزر

گردآوری میکنیم و با کنار هم گذاشا ،اشز ،اطالعزات بزه مجموعزهای تزاد منزد از دادههزا
میرتیم با اش ،همه تا جاشی که باوانیم وشژگی هر مورد را بر حسب ماغیر به دت

میآورشزم و

لاومی ندارد که گردآوری دادهها دیلی تاد مند باشد از آنجا کزه مصزاحبه شکزی از راههزای
تهیة اش ،ماترشﺲ دادههای تاد مند ات

در اش ،پژوه

مورد اتاﻔاده قرار میگیزرد (دزاکی

 )0386بنابراش ،در اش ،تﺤقیق از اباارهای پرتشنامه و مصزاحبه در گزردآوری دادههزا اتزاﻔاده
میشود جامعة آماری مورد نظر دبرگان دارای شزراشﻂ ذشز هسزاند کزه تعزداد آنهزا انزدک و
مﺤدود ات

و با نظر اتاادان مجرب و ماخصص در رشاة مدشرش

مرحلة اول جه

مصاحبه پنﺞ نﻔر دبرة دانشگاهی و جه

منابع انسانی تعداد آنهزا در

تکمی پرتشنامه تی و پنﺞ نﻔزر از

دبرگان دانشگاهی و در مرحلة دوم دَه نﻔر از کارشناتان دبزره در تزازمانهزای دولازی تعیزی،
کﻔاش

شده ات

در اش ،پژوه

جامعة آماری آن دتزاه از دبرگزانیانزد کزه در مرحلزة اول
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ماخصصان دانشگاهی مدشرش

منابع انسانی و در مرحلة دوم تیات گذاران تخصصی مزدشرش

منابع انسانی با تجربه در بخ

دولای در تازمان اداری و اتاخدامی کشور هسزاند و عزالوه بزر

تﺤصیالت مرتبﻂ از تابقة اجراشی و مدشرشای در اش ،حوزه حداق پاناده تال نیا بردوردارنزد
و نظر آنها به صورت مصاحبة دبرگان جمعآوری میشود دادههای اش ،پژوه

فازی اتز

و

در مرحلة اول با طراحی پرتشنامة مﺤققتاداه مبانی بر مبانی نظری و نظر اتزاادان ماخصزص
گردآوری میشود و مدل پزژوه
دبرگان بخ

شزک دواهزد گرفز

تزﭙﺲ در مرحلزة دوم بزا مصزاحبة

دولای کشور دشدگاههای آنها اتاخرا میشود و در نهاش

در تﺤلی دادههزا بزر

اتاس روش دلﻔی فازی در فرهنﮓهزای تزازمانی مخالزف نظزامهزای مخالزف منزابع انسزانی
اثربخ

در بخ

دولای اشران تﺤلی میشود

يافتههای پژوهش
بر اتاس روش تﺤقیق شادشده ابادا مﺤورهای مدل فرهنﮓ تازمانی و اتاراتژیهای منزابع
انسانی توتﻂ دبرگان درجة اول با هم منطبق شد و تﭙﺲ پرتشنامة انطبزاق تزرمﺤورهای
فوق توتﻂ دبرگان درجة دوم منطبق شد
جدول  .2جمعبندی نظر خبرگان در تطبیق دو سرمحورها

کانون توجه
فرهنﮓ تازمانی

قابلی
انعطافپذشری

دادلی
دارجی

دادلی
دارجی

انعطافپذشری

کنارل مﺤصول

کنارل شدشد

کنارل فراشند

تأمی ،منابع
کنارل و نظارت
بر کارکنان

اتاراتژیهای منابع
انسانی

با تطابق مﺤورها و ترمﺤورهای مدل فرهنﮓ تازمانی و اتاراتژیهای منابع انسزانی مزیتزوان
نایجه گرف

که فرهنﮓ تازمانی دنیسون با اتاراتژی منابع انسانی بامبرگر و مشولم تطابق دارد

بحث ،نتیجه ،پیشنهاد
در اش ،بخ

به بررتی شادصهای هر فرهنﮓ تازمانی ماناتب با اتاراتژی منابع انسانی

که میتواند در اثربخشی تازمانی در بخ

دولای اشران تأثیرگذار باشد پرداداه میشود

طراحي مدل مديريت منابع انساني اثربخش مبتني بر فرهنگ سازماني در بخش دولتي ايران
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فرهنگ سازمانی درگیر شدن با کار :1بسیاری از مﺤققان حوزة فرهنﮓ تازمانی اش ،نوع
را فرهنﮓ مشارکای مینامند در صورتی که اثربخشی تازمان با انعطافپذشری و کانون توجه
داد تازمان مﺤقق شود تازمان باشد به گونهای عم کند که کارکنان بهشدت با کزار دزود
درگیر شوند اش ،موﺿوع از طرشق توانمندتازی کارکنان کار تیمزی و توتزعة قابلیز هزای
تازمانی صورت میپذشرد اش ،افااش

درگیری با کار موجب تقوش

(فرهنﮓ درگیر شدن در کار شا همان فرهنﮓ مشارکای) و در نهاش
شد مارتینا 2و همکاران

فرهنﮓ تازمانی داص
اثربخشی تازمان دواهزد

( )031 :2102در مطالعزة دزود اعزالم کردنزد کزار تیمزی شکزی از

وشژگیهای الزم برای تازمانهای دان مﺤور ات

جه

اتاقرار اش ،فرهنزﮓ در تزازمان

در حوزة منابع انسانی از چه اتاراتژیای باشد بهره گرف ؟ بر اتاس تﺤقیقات صورتگرفازه
اتاراتژی ماعهدانه در مدشرش
اتاقرار اش ،فرهنﮓ در جه

منابع انسانی (بر اتاس مدل بامبرگر و مشزولم) مزیتوانزد بزه
اثربخشی تازمان کمک کند

مﺤورهای مدل بامبرگر و مشولم در اتاراتژی ماعهدانه بدش ،شرح ات :
کنارل مﺤصولمﺤور (ددم مﺤور) ات ؛ شعنی به کارکنان اعاماد میشود و بزا اشجزاد
منافع مشارک بی ،کارکنان و تازمان انگیاة کارکنزان افزااش

مزیشابزد بزه عبزارت دشگزر

کارکنان توانمند صاحبادایار در شیوههای انجام دادن کار دزود هسزاند مهزم شزیوههزای
انجام دادن کار نیس ؛ بلکه دروجی کار اهمی

وشژه دارد بازار کار دادلزی اتز ؛ شعنزی

تأکید بر آموزش و توانمندتازی توتعة شاشساگیها و مهارتها و بهکارگیری منابع داد
تازمان ات
فرهنگ سازگاری :3در صورتی که اثربخشی با اشجاد ثبات در تازمان و کانون توجه به
داد تازمان مﺤقق شود تازمان به گونهای عم میکند تا باواند در شک تیسام شکﭙارچه
کارکنان دارای مهارت باال واکن

مناتبی را در برابر مﺤیﻂ پی بینیناپزذشر از دزود نشزان

دهند که اش ،موﺿوع از طرشق ته شادص هماهنگی و انسجام توافق تزازمانی توجزه بزه
1. Involvement
2. Martina
3. Consistency
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ارزشهای بنیادش ،تازمانی صورت مزیپزذشرد اشز ،شکﭙزارچگی تزازمانی باعزث تقوشز
فرهنﮓ تازمانی داص (تازگاری) و در نهاشز

اثربخشزی تزازمان دواهزد شزد جهز

اتاقرار اش ،فرهنﮓ در تازمان در حوزة منابع انسانی از چه اتاراتژیای باشد بهره گرفز ؟
بنا بر تﺤقیقات صورتگرفاه اتاراتژی پدرانه در مدشرش

منابع انسزانی (بزر اتزاس مزدل

بامبرگر و مشولم) میتواند به اتاقرار اش ،فرهنﮓ در جه

اثربخشی تازمان کمک کند

مﺤورهای مدل بامبرگر و مشولم در اتاراتژی پدرانه بدش ،شرح ات :
کنارل فراشندمﺤور ات ؛ شعنی در اش ،نوع کنازرل مﺤزور نزوع فعالیز هزای تزازمان کارهزای
تکراری ات

و از افرادی اتاﻔاده مزیشزود کزه دارای رفاارهزای مشخصزی باشزند تزا هزی نزوع

ددشهای در فراشند انجام دادن فعالی ها اشجاد نشزود بزازار کزار دادلزی اتز ؛ شعنزی تأکیزد بزر
آموزش و توانمندتازی توتعة شاشساگیها و مهارتها و بهکارگیری منابع داد تازمان ات
فرهنگ سازمانی انطباقپذیری :0در صورتی که اثربخشی تازمان بزا انعطزافپزذشری و
کانون توجه دار تازمان مﺤقق شود تازمان به گونهای عم میکند تا باواند دزودش را
با تﺤوالت درون و برون تازمانی و دوبارهتازی فراشندها و رفاارها انطباق دهد اش ،تطبیق
با اشجاد تغییر در تزازمان مشزاریمزداری و شزادگیری تزازمانی باعزث تقوشز

فرهنزﮓ

انطباقپذشری میشود که اثربخشی تازمان را به دنبزال دارد واتزان 2و کزامرون ( )0889بزر
آناند که کارکنان توانمند عالوه بر حﺲ اعابار حﺲ اعاماد نیا دارند؛ شعنی آنهزا قادرنزد
کارهاششان را به طور مؤثر انجام دهند اما احساس برتری شخصی میکننزد و روشزدادهزا و
وقاشع فرصای برای شادگیری و گسارش توانزاشیهاششزان اتز

هنگزامی کزه مزردم بزرای

رتیدگی به وقاشع و روشدادها اعامادبهنﻔﺲ دارند دودشان را درگیزر مزیکننزد و بزه طزور
نامﺤسوس با شراشﻂ جدشد مواجه میشوند (توحیدی )931 :2102
حال برای اتاقرار اش ،فرهنﮓ در تازمان در حوزة منابع انسانی از چه اتاراتژیای باشد
بهره گرف ؟ بنا بر تﺤقیقات صورتگرفاه اتاراتژی پیمانکارانه در مدشرش

منزابع انسزانی

1. Adaptability
2. vatan

طراحي مدل مديريت منابع انساني اثربخش مبتني بر فرهنگ سازماني در بخش دولتي ايران

(بر اتاس مدل بامبرگر و مشولم) میتواند بزه اتزاقرار اشز ،فرهنزﮓ در جهز
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اثربخشزی

تازمان کمک کند
مﺤورهای مدل بامبرگر و مشولم در اتاراتژی پیمانکارانه بدش ،شرح ات :
کنارل مﺤصولمﺤور ات ؛ شعنی به کارکنان اعاماد میشود و با اشجاد منافع مشارک بی،
کارکنان و تازمان انگیاة کارکنزان افزااش

مزیشابزد بزه عبزارت دشگزر کارکنزان توانمنزد

صاحبادایار در شیوههای انجام دادن کار دود هسزاند مهزم شزیوههزای انجزام دادن کزار
بلکه دروجی کار اهمی

نیس

وشژه دارد بزازار کزار دزارجی اتز ؛ شعنزی نیزروی کزار

ماخصص مورد نیاز به صورت آموزشدشده و آمادة کار از طرشق بازار کار فراهم میشود
فرهنگ سازمانی مأموریتی :1در صورتی که اثربخشی تازمان با کنارل شزدشد و کزانون
توجه دار تازمان مﺤقق شود تازمان به گونهای عم مزیکنزد تزا کارکنزان باواننزد بزا
داشا ،درکی روشز ،از مأمورشز

تزازمان آنهزا را درونزی کننزد تزا تزازمان بزه وتزیلة

مأمورش ها شناتاشی شود اش ،موﺿوع از طرشق تعیی ،نی

و جهز

اتزاراتژشک تزازمان

تعیی ،اهزداف و مقاصزد تزازمانی و تعیزی ،چشزمانزداز تزازمان مﺤقزق مزیشزود اشز،
مأمورش گراشی تازمانی باعث تقوش

فرهنزﮓ تزازمانی دزاص (مزأمورشای) و در نهاشز

اثربخشی تازمان دواهد شد جه

اتاقرار اش ،فرهنﮓ در تازمان در حوزة منابع انسزانی

از چه اتاراتژیای باشد بهره گرف ؟ بنا بر تﺤقیقزات صزورتگرفازه اتزاراتژی ثانوشزه در
مدشرش
جه

منابع انسانی (بر اتاس مدل بامبرگر و مشولم) میتواند به اتاقرار اش ،فرهنزﮓ در
اثربخشی تازمان کمک کند

مﺤورهای مدل بامبرگر و مشولم در اتاراتژی ثانوشه بدش ،شرح ات :
کنارل فراشندمﺤور ات ؛ شعنی در اش ،نوع کنارل مﺤور فعالی های تازمان کارهای تکزراری
ات

و از افرادی اتاﻔاده میشود که دارای رفاارهای مشخص باشند تا هزی نزوع ددشزهای در

فراشند انجام دادن فعالی ها اشجاد نشود بازار کار دارجی اتز ؛ شعنزی نیزروی کزار ماخصزص
مورد نیاز به صورت آموزشدشده و آمادة کار از طرشق بازار کار فراهم میشود
1. Mission
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کانون توجه خارجي
کارکردهای منابع انسانی در فرهنگ سازمانی انطباقپذیری

کارکردهای منابع انسانی در فرهنگ سازمانی مأموریتی
ورود

جذب

رتمی
-

مدشرش

 -ارزشابی ذهنی

عملکرد

 -ارزشابی عینی

توانمندتازی

معموالً وجود
ندارد

پرداد

مادی بر مبنای

-

مادة  29ق م خ ک
---

مدشرش عملکرد

حکم حقوقی و مادة  64ق م خ ک

اتاﺤقاق
 -آزاد

ز اناقال درون /برون تازمانی تبصزرة  2مزادة
 20و مادة  020ق م خ ک

نگهداش

درو

بر اتاس

ز مادة  6تصوشبنامة شورایعزالی اداری بزا
شمارة  216/032556مورخ  0383/02/26با

پرداد

ثبات

مدشرش

مواد قانونی

ﻏیررتمی

 -مادة  53ق م خ ک

ارزشابی عینی

 -مادة  90ق م خ ک

عملکرد

نگهداش

 -مادی بر مبنای

 -بند  6مادة  68و مادة

عملکرد
 -معنوی بر

 69ق م خ ک

کاه بر اتاس
اتاﺤقاق

 تبصززرة  2مززادة  20ومادة  020ق م خ ک

 آزاد -اجباری

 تبصززرة  0مززادة  49ومززززادة  022ق م خ ک و
مززادة  6تصززوشبنامززة
شززورایعززالی اداری بززه

کارکردهای منابع انسانی در فرهنگ سازمانی درگیر شدن در کار

توانمندتازی

توجه به مهارت

 مواد 62 59 08قمخ ک

پرداد

 -مادی بر مبنای

 -رتبة شغلی مادة 66

ارشدش
 -معنوی بر مبنای

قمخ ک
 -توتعة مسیر شغلی و -

ورود

جذب

شاشساگی

مورخ 0383/02/26

نظام

نظام
ورود

کارکرد

توجه

کارکرد

شیوه /روشکرد

مواد قانونی

جذب

ﻏیررتمی

مادة  53ق م خ ک

مدشرش عملکرد

توانمندتازی

ارزشابی ذهنی

مادة  29ق م خ ک

توجه به مهارت

مواد  62 59 08ق م خ ک

شاشساگی و
هنجارها

مواد  53و  56ق م خ ک
مواد  81و  005ق م خ ک و
برنامة ششم اصالح نظام

ارشدش

 آزاد -اجباری

درو

اداری

 بازنشساگی پی از موعزددر قانون مزدشرش دزدمات
کشوری بزه آن اشزاره نشزده
ات
 -بازنشساگی ترموعد مزادة

 معنویاز  -مهارت
 -ارشدش

 013تبصرة  2و 3
مزززادة  6تصزززوشبنامزززة
شورایعالی اداری با شزمارة
 216/032556مزززززززورخ
 0383/02/26بزززا موﺿزززوع
دتزززاورالعم تزززاماندهی

پرداد

 -عملکرد

 مواد  69 66 65ق م خ کو مادة  04تصوشبنامة
شورای عالی اداری به شمارة
 216/032556مورخ
0383/02/26
 مادة  66ق م خ ک -مواد  69و  68ق م خ ک

درو

نیروی انسزانی دتزاگاههزای
اجراشی

 -مادة  21ق م خ ک

بر مبنای ترکیبی

نگهداش

درو

کاه
ارشدش

بر اتاس

به

مواد  53و  56ق م خ ک

شززززمارة 216/032556

کارکردهای منابع انسانی در فرهنگ سازمانی سازگاری
شیوه /روشکرد

درو

درو

درو

ز هیﺌز تخلﻔزات اداری (ادزرا مزادة 49
ق م خ ک /انﻔصزززال مزززادة ق م خ ک /49
بازدرشد مادة ق م خ ک  /49آماده به دزدم
بازدرشززد تبصززرة  0مززادة  022ق م خ ک و
مادة  6تصوشبنامة شزورایعزالی اداری بزا
شمارة  216/032556مورخ  0383/02/26با
موﺿززوع دتززاورالعم تززاماندهی نیززروی
انسانی دتاگاههای اجراشی)
ز ارزشیابی تالیانه (بازدرشد) مادة 49

 ارزشابی ذهنی -ارزشابی عینی

 مادة  29ق م خ ک -مادة  90ق م خ ک

مبنای عملکرد

موﺿززوع دتززاورالعم تززاماندهی نیززروی
انسانی دتاگاهها
 -اجباری

 رتمی -ﻏیررتمی

مادة  90ق م خ ک

توانمندتازی

 -تأکید زشاد بر

 مواد  40تا 32 03 44قمخ ک
 -مواد  53ق م خ ک

عﻀوش
کاه

جذب

شیوه /روشکرد

انعطافپذیری

نگهداش

نظام

کارکرد

شیوه /روشکرد

مواد قانونی

ورود

نظام

مواد  40تا  32 03 44ق م خ ک

کارکرد

مواد قانونی

درو

تأکید بر ثبات

مواد  85و  013ق م خ ک و
مادة 61اشثارگران

کانون توجه داخلي

با توجه به مﺤیﻂ پوشاشی که امروزه تازمانها با آن مواجهاند نیاز به بازنگری و بررتی
موﺿوعاتی مانند تاداار تکنولو ی اتاراتژیها فرهنزﮓ و مزوارد دشگزر در تزازمانهزا
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وجود دارد و مدشران تازمانها بهوشژه مدشران ارشد باشد قب از مبادرت به هر گونزه اقزدام
بنیادی تازمانی فرهنﮓ تازمانی دود را شناتاشی و آن را با تغییرات تازمانی مطابق کننزد
بنابراش ،پیشنهاد میشود در تیسامهای تازمانی ابادا فرهنزﮓ تزازمانی بهزرهور شناتزاشی
شود و پﺲ از شناتاشی آن مؤلﻔههای مدشرش

مبانی بر قوانی ،بخز

منابع انسانی اثربخ

دولای اشران در آن اجراشی شود و تﭙﺲ آثار آن در تﺤقیقزات کزاربردی بررتزی شزود؛ بزه
نﺤوی که بردی از کارکردهای اشزارهنشزده در اشز ،تﺤقیزق نیزا ماننزد ارزشزابی عملکزرد
تازمانی اناصاب و ارتقای شغلی حقوق و تکالیف کارکنان و
قرار گیرند ثانیاً میتوان مدشرش

منزابع انسزانی اثزربخ

مد نظر و مورد ارزشزابی

را در بخز

ﻏیردولازی پزﺲ از

شناتاشی فرهنﮓ تازمانی ماناتب اجرا کرد و آثزار آن را نیزا مزورد بررتزی قزرار داد در
ﺿم ،باشد جه

تناتب فرهنﮓ تازمانی نظزامهزای منزابع انسزانی اثزربخ

را در بخز

دولای ترمیم کرد و برای تطابق بیشار از تیات گذاریها بخشنامهها و دتزاورالعم هزای
اجراشی ماناتب اتاﻔاده کرد؛ بهوشژه برای بردی از قوانی ،و مقررات که هزی دتزاورالعم
اجراشی وجود ندارد و باشد آنها را ماناتب با فرهنﮓ تازمانی تدوش ،و اجراشی کرد
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