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چکیده
در این مقاله ،نتایج بررسی رابطه علّی بین مدیریت منابع انسانی ( )HRMو عملکرد سازمانی در
ستاد شرکت سایپاپرس ارائه شده است .مدل مورد مطالعه تحقیق ،الگوی روابط بین استراتژیهای
کسبوکار ،سیاستهای منابع انسانی ،نتایج سیاستهای  HRMو عملکرد سازمانی را مورد آزمون قرار
میدهد .جامعه آماری شامل کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس است که تعداد  139نفر از آنان
بهصورت تصادفی انتخاب و در تحقیق مشارکت داده شدند .پرسشنامه متضمن  40سوال است که
متغیرهای اصلی تحقیق را سنجش میکند .روایی و پایایی پرسشنامه در حد بسیار خوب ارزیابی شد و
دادههای بهدستآمده با نرافزارهای  SPSSو  LISRELمورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد کلیّت
مدل ارائه شده قابل تایید است و پنج فرضیه مطرحشده تحقیق بهصورت زیر تایید میشوند:
 .1بین استراتژیهای بازرگانی و سیاستهای  HRMرابطه معناداری وجود دارد.
 .2بین سیاستهای  HRMو دستاورد طرحهای  HRMرابطه معناداری وجود دارد.
 .3بین دستاورد طرحهای  HRMو عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بین سیاستهای  HRMو عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 .5بهبود دستاورد طرحهای  HRMتعدیلکننده رابطه بین سیاستهای  HRMو عملکرد سازمانی
است.
کاتو و بودوار ( )2010نیز با ارزیابی مدلی مشابه مدل تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدند که مدیریت
منابع انسانی از سیاستهای بازرگانی تاثیر میپذیرد و متعاقبا بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است .نتایج
این تحقیق با تحقیقات پورسل و هاچینسون ( ،)2007لی پارک و همکاران ()200۶و نصرالهی ()1388
نیز همسو بوده است.
واژگان کلیدی :مدیریت منابع انسانی ،سیاستهای  ،HRMاستراتژیهای بازرگانی ،ارزیابی عملکرد.

تاریخ دریافت مقاله ،1391/07/02 :تاریخ پذیرش مقاله1391/09/24 :
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 .2کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
E-mail: Ghasemzade_ma@yahoo.com
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 .1مقدمه

استراتژیهای بخش منابع انسانی ،الزامات و جهتگیریهای کلی عملکرد عوامل انسانی را
در راستای دستیابی به اهداف سازمان ،مشخص میکنند؛ بهگونهیی که استفاده از استراتژیهای
گوناگون منابع انسانی ،میتواند امکان تحقق مقاصد کلی یك سازمان را افزایش و یا کاهش
بدهد .بر این اساس ،تالش سازمانها برای نیل به اهداف اولیه و اصلیشان در راستای استراتژی
کلی سازمان و دستیابی به نوعی مزیت رقابتی در این ارتباط ،مدیران را متوجه مفهومی نوظهور
با عنوان «تناسب استراتژیك» نموده است که بر مبنای آن ،میزان موفقیت سازمان در حرکت به
سوی پیادهسازی راهبرد کلی شرکت ،متوقف بر ایجاد نوعی هماهنگی و تناسب میان استراتژی
منابع انسانی با راهبرد اصلی سازمان است.
مدیریت استراتژیك منابع انسانی 1نظم جدیدی است که در سالهای اخیر ،از ادغام مددیریت
منابع انسانی 2با فرایند مدیریت استراتژیك ایجاد شده است .توجه فزاینده نسبت بده ایدن حدوزه
ناشی از این اندیشه است که منابع انسانی ،باید به عنوان یك عامدل اسدتراتژیك مدد نظدر قدرار
گیرد ،نه فقط به دلیل نقش آن در اثربخشی استراتژی مدیریتی ،بلکه بده دلیدل نقدش بدالقوه آن
(درایجاد) یك منبع مزیت رقابتی پایدار ( .)Wang & Shyu, 2008بهطدورکلی ،برنامدهریدزی و
مدیریت استراتژیك ،مرکز ثقل اجرا و تحقق اهداف توسعهیی ،در کشورهای در حال توسعه است
(توسعه صادرات .)1387 ،اهمیت پرداختن به بحث  SHRMاز آن جهت است که جایگاه کلیددی
و نقش استراتژیك منابع انسانی در اثربخشی و افدزایش بهدرهوری و کدارایی سدازمانی و تعدالی
عملکرد کارکنان ،هنوز برای بسیاری از دستانددرکاران اجرایدی مشدخص نشدده اسدت (جزندی،
.)1382
با وجود اهمیت آشکار مدیریت منابع انسانی ،همیشه ابهامات و سوء تعبیرهایی درباره
ماهیت واقعی ،نقش و وظیفه دقیق آن وجود داشته است .یکی از دالیل این امر جدید بودن این
وظیفه نسبت به سایر وظایف در سازمان است؛ زیرا تا چندی پیش نیازی به جدا کردن مدیریت
منابع انسانی و اختصاص واحد یا ادارهیی خاص یا مجموعهیی از وظایف تخصصی به این
منظور احساس نمیشد و در واقع مدیریت منابع انسانی جزء وظایف عمومی مدیریت بهشمار
میآمد (سعادت.)138۶ ،
مفهوم نگریستن به کارکنان به مثابه نوعی دارایی و نه هزینه متغیر ،یا به عبارت دیگر رفتار
با آنها به مثابه سرمایه انسانی را اولین بار بیر و همکارانش ( )1984مطرح کردند .فلسفه HRM
همانطور که کارن لگ ( )1995اشاره میکند ،مبتنی بر این عقیده است که منابع انسانی با
ارزشند و منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی بهشمار میآیند .آرمسترانگ و بارون ( )2002بر این
1. SHRM
2. HRM

مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

51

باورند که امروزه اینها بهمنظور تحقق منابع سازمان کارفرما ،بهعنوان عاملی محوری در موفقیت
سازمان و منبعی مهم برای ایجاد مزیت رقابتی مورد توجه قرار دارد.
اغلب وظایف  HRMدر واحدهای گوناگون و بدون هماهنگی با هم انجام میشود و این
باعث به ثمر نرسیدن فعالیتهای  HRMمیشود .در برخی موارد مشاهده شده است که
هدفهای  HRMناسازگار با دیگر هدفها است و همچنین منابع انسانی کارهای خود را بدون
توجه به آنچه در دیگر بخشهای سازمان رخ میدهد ،انجام میدهد .برای از بردن این
دشواریها ،داشتن دیدگاهی سیستمی و کلنگر عاقالنه به نظر میآید؛ اما امروزه با وجود
گامهای زیادی که در شناسایی روابط عملکرد  HRMطی دهههای گذشته برداشته شده است،
شکافهای عمیقی هنوز در دانش ما وجود دارد ( .)Purcell etal, 2003بهخصوص در
تجزیهوتحلیل مبانی نظری مربوط به رابطه عملکرد و  ،HRMجمعبندی این بوده است که
رابطه مثبتی بین  HRMو عملکرد گزارش شده است؛ اما فرایند مرتبسازی علّی متغیرهای
مداخلهگر در این روابط انجام نشده است.
با توجه به اهمیت این مقوله ،مساله اساسی که در این تحقیق به آن پرداخته میشود بررسی
رابطه بین  HRMو عملکرد سازمان خواهد بود و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه
رابطهیی بین استراتژیهای کسبوکار و سیاستهای مدیریت منابع انسانی وجود دارد؟ و
سیاستهای مدیریت منابع انسانی از چه طریقی بر عملکرد سازمانی تاثیر میگذارد؟
به دلیل اهمیت عامل انسانی و نقش منحصربهفرد او بهعنوان طراح و مجری سیستمهدا و
فرآیندهای سازمانی و به دلیل گرایشهای اجتماعی موجدود کده قددر و ارزش بیشدتری بدرای
انسان قائل است ،از چندی پیش شاهد تغییر نقش اداره امور کارکنان در سازمان بودهایم .همراه
با تغییر در فلسفه وجودی اداره امور کارکنان ،مدیریت منابع انسانی بهتدریج پا از وظایفی چدون
استخدام ،تعیین حقوق و مزایا و ایجاد هماهنگی در روابط کاری فراتدر گذاشدت .امدروزه شداهد
هستیم که مدیریت منابع انسانی در طرحریزی برنامههای مهم و اسدتراتژیك مشدارکت فعدالی
دارد و بهطورکلی ،جایگاهی به مراتدب بداالتر از گذشدته در سدازمان یافتده اسدت .تغییدرات و
تحوالت سریع و پیچیدهترشدن محیط از جمله عواملی است کده در گسدترش نقدش مددیریت
منابع انسانی در سازمان موثر بوده اسدت .امدروزه قدوانین و مقدررات بسدیاری بدر اسدتخدام و
چگونگی فعالیتهای سازمان نظارت میکند و اغلدب تخلدف از آنهدا موجدب تعقیدب حقدوقی
کیفری یا پرداخت جرایم تقدی سنگین میشود .بهداشت و ایمندی کدار ،اجتنداب از تبعدی در
استخدام ،پرداخت حقوق و دستمزدهای کافی و عادالنه از جمله مواردی است که تحت نظارت
و کنترل دولت است و سازمانها مکلف به رعایت آنها هستند (سعادت.)138۶ ،

52

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 16زمستان 1391

نیروی کار نیز امروزه در مقایسه با گذشته توقعات بیشتری دارد و دیگر به هر شغلی و تحت
هر شرایطی و با هردستمزدی تن در نمیدهد و برای کیفیت کار و زندگی کاری مطلوب اهمیت
زیادی قائل است .در نتیجه متخصصان نیروی انسانی باید مشاغل را طوری طراحی کنند که
کار در محیط سازمان برای کارکنان مطلوب و رضایتبخش باشد .در نتیجه امروزه مدیریت
منابع انسانی با طیف گستردهیی از تغییرات سریع محیط کاری ،تنوع زیاد منابع انسانی و توقعات
بیشتر نیروی انسانی روبهرو است؛ بنابراین ناگزیر باید نقش گستردهتری را ایفاء کند (همان.)4 ،
اهداف تحقیق :با توجه به مباحث یادشده اهداف تحقیق عبارتاند از:
هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی ( )HRMو عملکرد سازمانی
در بین کارشناسان ستاد شرکت سایپاپرس است.
هدف فرعی :این تحقیق شامل  5هدف جزیی زیر میشود:
 .1بررسی رابطه بین بین استراتژیهای بازرگانی و سیاستهای  HRMدر ستاد شرکت
سایپاپرس؛
 .2بررسی رابطه بین سیاستهای  HRMو دستاورد طرحهای  HRMدر ستاد شرکت سایپاپرس؛
 .3بررسی رابطه بین بهبود نتایج  HRMو عملکرد سازمانی در ستاد شرکت سایپاپرس؛
 .4بررسی رابطه بین سیاستهای  HRMو عملکرد سازمانی در ستاد شرکت سایپا پرس؛
 .5بررسی نقش تعدیلگر بهبود دستاورد طرحهای  HRMدر رابطه بین سیاستهای  HRMو
عملکرد سازمانی در ستاد شرکت سایپاپرس.
تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق :مفاهیم بهکار رفته در این تحقیدق بدا تعداریف عملیداتی زیدر
ملحوظ شده است:
منابع انسانی و اداره کارکنان :اصطالحی نسبتا جدید است که از دهه  1870به بعد مطرح
شده است .صاحبنظران مدیریت در بیان مسائل انسانی سازمان ادارههای مختلفی مانند
کارگزینی ،مدیریت نیروی انسانی ،اداره کارکنان ،مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان
استفاده کردهاند (سید جوادین.)1390،
سیاستهای  :HRMاستراتژیهای منابع انسانی مشخص میکند که سازمان قصد دارد چه
اقداماتی را و چگونه در مورد عملکردها و سیاستهای مدیریت منابع انسانی انجام دهد .به عقیده
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دایر و ریوز ( ،)1995استراتژیهای منابع انسانی مجموعهیی از عملکردهای مدیریت منابع
انسانیاند که از داخل با یکدیگر هماهنگ و متناسب باشند (آرمسترانگ.)1390 ،
استراتژیهای بازرگانی :سازمانهای تجاری میکوشند با استفاده از نقاط قوّت خود از نقاط
ضعف رقیب استفاده کنند .موفقیت در سایه توجه دائمی به تغییرات است که در شرایط داخل و
خارج سازمان رخ میدهد و برای سازشکاری در برابر این شرایط باید تدبیری اندیشید،
استراتژیهایی را تدوین کرد و به اجرا در آورد (فرد .)1385
ارزیابی عملکرد :به معنای فرآیند شناسایی ،مشاهده ،سنجش و بهبود عملکرد نیروی انسانی
در سازمانها است؛ لذا ارزیابی عملکرد را میتوان فرآیند بررسی نقاط قوّت و ضعف و مرتبط با
کار یك فرد یا یك گروه در یك سازمان دانست (خدایار ابیلی.)1389 ،
 .2پیشینه تحقیق

زارعی متین و همکاران ( )1389به بررسی رابطه بین استراتژی با نتایج عملکدردی حاصددل
از آن بدا اسدتفاده رویکدرد کدارت امتیدازی متوازن پرداختهاند .با توجه به نتایج بهدسدت آمدده از
این پدژوهش ،اسدتراتژی کسدبوکددار نقددش تعیددینکنندهیدی در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد
پیشفعالی ،آیندهنگری ،تحلیلی و تدافعی رابطه مثبددددد دت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند.
دادههای پژوهش در سال  1387گردآوری شدددده اسدددت .روش انجام این پژوهش توصیفی و از
نوع همبستگی است.
هددف تحقیق دعایی و همکاران ( ،)1390ارائده مددلی در راسدتای تعیدین تﺄثیرگذاری
وظایف مدیریت منابع انسانی بهطور جداگانه و یکپارچه بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی بوده
است .نتدایج پردازش دادهها نشان داد که نخست مدل بهکار گرفتهشده ،مدل نظری قوی برای
پیشبینی عملکرد سازمانی از طریق وظایف مدیریت منابع انسانی و بازارگرایی بوده است ،دوم
همه روابط مستقیم بدین متغیرهدای مدل ،معنادار بودهاند و سوم با اجرای مناسب وظایف
مدیریت منابع انسانی میتدوان عملکدرد سدازمان را از طریق بازارگرایی بهبود بخشید.
افجهء و اسماعیلزاده ( ،)1388در تحقیقی با عنوان«بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیك
منابع انسانی و عملکرد شرکتها» به این مساله اصلی پرداختند که آیا مدیریت استراتژیك منابع
انسانی و استفاده از کارکردهای اصلی آن (مانند تجزیهوتحلیل شغل ،برنامهریزی و تامین نیرو،
مدیریت عملکرد و جبران خدمات و ) ...بهصورت سیستماتیك و سازمانیافته در هر شرایطی و
برای هر نوع شرکتی ،در هر اندازهیی ،در هر صنعت و بازاری مفید است و به تقویت عملکرد
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شرکت منجر میشود و استفاده نکردن از آن به ضرر و زیان را موجب میشود و یا استفاده از
مدیریت استراتژیك منابع انسانی و کارکردهای آن در همه شرایط مناسب نیست و گاهی
سازوکارهای سنتی مدیریت منابع انسانی تاثیر بهتری بر عملکرد سازمان دارند.
آریف حسن ( ،)2007مقالهیی با عنوان «توسعه منابع انسانی و ارزشهای سازمانی» تالیف
کرد .وی تاکید کرد که سازمانها پروژه تعر یف میکنند و بر ارزشهای هستهیی آن تاکید
میکنند .اندازهگیری این ارزشها بستگی به نوع و روش رفتار کارکنان سازمان دارد .این مطالعه
کارکنان را بیش از دیدگاه مدیریت میسنجد .نتایج این مطالعه به این صورت است که در
طراحی برنامههای توسعه اثربخش ،کارکنان تاثیرگذار هستند؛ لذا میتوان به این نتیجه رسید که
توسعه برنامههای نیروی انسانی برباال بردن نرخ بازدهی کارکنان و اثربخشترکردن سازمان موثر
است .پورسل و همکاران ،)2003( 1مقالهیی با عنوان «بررسی رابطه بین کارکنان و عملکرد
سازمانی ،بازکردن جعبه سیاه» منتشر کردند .در این تحقیق آنها استدالل کردند که سه عامل
مهارت ،نگرش و رفتار کارکنان ،میتواند پیشبینیکننده نحوه تاثیر سیاستهای مدیریت منابع
انسانی بر عملکرد سازمانی باشد.
3
برایان بیکر  2و مارک هاسلید ( ،)200۶در مقالهیی با عنوان«چالشهای کلیدی پیش روی
مدیریت استراتژیك منابع انسانی ما از اینجا به کجا میرویم؟» ،مدیریت استراتژیك منابع
انسانی را شناسایی و چندین مسیر جدید برای آموزش منابع انسانی و تمرین مدیریت استراتژیك
منابع انسانی بیان نمودند .همچنین مناسب بودن یك منبع انسانی یکپارچه را نه تنها در یك
شرکت ،بلکه در بین شرکتها نیز بیان کردند.
لی پارک و همکاران ( )200۶و نصرالهی ( )1388نیدز بدر تداثیر مددیریت مندابع انسدانی در
عملکرد سازمانی تاکید داشتهاند .آنها بحث کردند که سیستمهای مندابع انسدانی بایدد برخدی
اهداف استراتژیکی داشته باشد و تحت تاثیر (دانش ،مهارت و قابلیتهدای کارکندان) تدالش و
انگیزش کارکنان (فرصتهای کارکنان برای مشارکت) عمل کنند .پورسل و همکدارانش ()2003
نیز به نتایج مشابهی رسیده بودند.
کریمی ،آنالویی و کاسورس ( ،)2004همراستا با نتایج تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدند که
صالحیت روزافزون هسته مدیریتی سازمان در مندابع انسدانی ،یکدی از بخدشهدای کلیددی در
موفقیت عملکرد کارکنان است و احاطه منابع انسانی در توسعه و اجدرای اسدتراتژی شدغلی بده
اثربخشی سازمانی منجر خواهد شد ؛لذا با توجه بهبررسی انجامشدده ،برنامدهریدزی اسدتراتژیك

1. Purcell et al
2. Brian E. Becker
3. Mark A. Huselid
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منابع انسانی در اثربخشی سازمان مثمر ثمر است .آنها بر مدیریت منابع انسانی اسدتراتژیك در
پیگیری اهداف خود در جهتدهی کلی سازمان تاکید داشتهاند.
همسو با نتایج تحقیق حاضر ،نتایج مطالعات کریمی ( )1388نشان داد که از طریق اقدامات
راهبردی مؤثر مدیریت منابع انسانی در زمیندههدای کارمنددیابی ،آمدوزش ،مشدارکت ،ارزیدابی
عملکرد و پرداخت ،سازمانها میتوانند ظرفیت و قابلیت خود را در معرفی و ارائده محصدوالت،
خدمات و سیستمهای مدیریتی جدید افزایش دهند و به نتایج نوآوری بهتری برسند.
مدل تحقیق :با توجه به مباحث فوق نحوه رابطده بدین متغیرهدای تحقیدق در مددل زیدر ارائده
میشود (شکل :)1

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق (منبع :کاتو و بودوار)2010 ،

فرضیههای تحقیق :بر مبنای مدل نظری تحقیق  5فرضیه برای بررسی مطرح میشود:
فرضیه اصلی :بین مدیریت منابع انسانی ( )HRMو عملکرد سازمانی در ستاد شرکت سایپاپرس
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:

 .1بین استراتژیهای بازرگانی و سیاستهای  HRMرابطه معناداری وجود دارد.
 .2بین سیاستهای  HRMو دستاورد طرحهای  HRMرابطه معناداری وجود دارد.
 .3بین دستاورد طرحهای  HRMو عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بین سیاستهای  HRMو عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 .5بهبود دستاورد طرحهای  HRMتعدیلکننده رابطه بین سیاستهای  HRMو عملکرد
سازمانی است.
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 .3روششناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی پیمایشی است که اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری
میشود.
جامعه آماری :جامعه آماری یا جمعیت عبارت از« :کلیه اعضای برخوردار از ویژگیهایی مشترک
در طبقهیی از افراد ،وقایع یا اشیاء» است (آذرومؤمنی .)1377 ،جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت
از تمامی کارشناسان دارای مدرک تحصیلی لیسانس در ستاد شرکت سایپاپرس است.
روش نمونهگیری ـ اندازه نمونه :روش نمونهگیری طبقهیی ساده است و حجم نمونه با توجده
به محدود بودن تعداد جامعه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفدرو کرجسدی و
مورگان ( )1970معین شده است که بر همین اساس ،از تعداد کل کارشناسان شرکت سایپا پرس
( 218نفر) ،تعداد  139نفر بهعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است.
اعتبار و پایایی پرسشنامه :در این تحقیق برای سنجش اعتبدار و حصدول اطمیندان نسدبی از
وسیلة جمعآوری اطالعات (پرسشنامه) از روش اعتبار محتوایی بهره گرفته شد .اعتبدار محتدوایی
توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین شد .بدین ترتیب که پس از تهیه پرسشنامه
با استفاده از روایی محتوا و نظر متخصصان و کارشناسدان سدازمان مدورد مطالعده اعتبدار روایدی
پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت .در این تحقیق از روش آلفدای کرونبداخ بدرای بررسدی پایدایی
پرسشنامه استفاده شده است .مقدار ضریب پایایی آلفای کرونباخ در این تحقیق  0/885است کده
پایایی باالی پرسشنامه را نشان میدهد.
 .4نتایج یافتههای آماری

مشخصات اصلی پاسخگویان به صورت زیر بهدست آمده است:

گروهبندی
سنی
پاسخگویان
سابقه
کاری
پاسخگویان

گروه
تعداد
درصد
گروه
تعداد
درصد

جدول  :1نتایج آزمون نرمال بودن دادهها
 40سال و باالتر
کمتر از  30سال  30تا  35سال  35تا  40سال
10
30
52
47
7/2
21/۶
37/4
33/8
 1۶سال و بیشتر
 11تا  15سال
 ۶تا  10سال
کمتر از  5سال
5
17
45
72
3/۶
12/2
32/4
51/8

مجموع
139
100
مجموع
139
100
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نتایج بررسی لیزرل :لیزرل یك شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیدینشدده
توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شدده در جامعده) را محاسدبه مدیکندد.این
شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد .هر دوی این معیارها بین صدفر تدا
یك ،متغیر هستند ،اگر چه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چندین اتفداقی رخ
دهد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با دادهها است) .هرچه  GFIو  AGFIبه عدد یك
نزدیكتر باشند ،نیکویی برازش مدل با دادههای مشاهدهشده بیشتر است.
ریشه میانگین مجذورات تقریب است.این معیار بهعنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی
تعریف شده است .مقدار  RMSEAکه به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است ،برای
مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشد ،کمتر از  0/05است .مقادیر باالتر از آن تا 0/08
نشاندهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است .مدلهایی که  RMSEAآنها  0/1یا
بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارند.
تمام شاخصهای برازش بهکار رفته نشان میدهد که این مدل دارای برازش خوبی است و
همه آنها مورد تایید قرار گرفتهاند .لیزرل برای ارتقای برازش ،مدل پیشنهادی ارائه نکرده است
که نشاندهنده برازش مطلوب مدل باشد.

شکل  :2مدل نهایی تحقیق

در شکل  ،2مدل نهایی تحقیق با مقادیر استاندارد شده در هر رابطه گزارش شده اسدتBS .

نشاندهنده سیاستهای بازرگانی HRM_PO ،نشاندهنده ورودیهای مدیریت مندابع انسدانی،

58

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 16زمستان 1391

 HRM_OUنشانگر خروجیهای مدیریت منابع انسدانی ORG_PER ،نیدز نشدانگر عملکدرد
سازمانی است.
در نهایت در جدول  ،2شاخصهای مربوط به برازش مدل مسیر نهایی نشان داده شده اسدت
که نشاندهنده برازش مطلوب است .جدول  ،2مقادیر شاخصهای برازش برای مدلیابی نهدایی
معادالت ساختاری را نشان میدهد.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل نهایی
عنوان شاخص
X2/df 1
RMSEA2
GFI3
AGFI
CFI4
IFI5
NNFI۶
RFI7

دامنه مورد قبول

X2/df  3
RMSEA<0.09
GFI>0.9
AGFI>0.85
CFI>0.90
IFI>0.90
NNFI>0.92
RFI>0.90

مقدار

نتیجه

2/39

تایید مدل

0/000
0/94
0/8۶
0/93
0/94
0/92
0/90

تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل

تمام شاخصهای برازش بهکار رفته ،نشان میدهد که این مدل دارای برازش خوبی اسدت و
همه آنها مورد تایید قرار گرفتهاند .لیزرل برای ارتقای برازش ،مددل پیشدنهادهای دیگدری نیدز
ارائه کرده است که پس از بررسیهای انجامشده ،مشخص گردید کده تداثیر زیدادی در افدزایش
برازش مدل نداشتند و از انجام آن صرفه نظر شد.
مقادیر  Tکه حاصل تقسیم برآورد بارعاملی بر خطای استاندارد است ،نشان دهنده معناداری
برآورد بارعاملی (تفاوت معنادار بار عاملی با صفر) است .مقادیر  Tبین  -1/9۶و 1/9۶
نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار میان شاخصها و متغیر مکنون مربوط است .مقادیر  Tبین
 1/9۶و  3نشاندهنده رابطه معنادار با بیش از  %95اطمینان میان شاخصها و متغیر مکنون
مربوط است.
مقادیر  Tمساوی و بزرگتر از  3نشاندهنده رابطه معنادار با بیش از  %99اطمینان میان
شاخصها و متغیر مکنون مربوط است.
1. Chi square divided to degree of freedom
2. Root mean square error of approximation
3. Goodness of fit index
4. Comperation fit index
5. Inceremental fit index
6. .Non-Normed Fit Index
7. Relative Fit Index
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جدول  :3نتایج ارزیابی فرضیهها

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

نتیجهگیری :همانگونه که پیشتر اشاره شد ،نیروی انسانی هدر سدازمانی مهدمتدرین عامدل در
کسب مزیت رقابتی و پیشیگدرفتن آن سدازمان از رقبدا اسدت .پدیش فدر بنیدادین در مدورد
عملکرد  HRMاین است که نیروی انسانی ،منبع عمده و اصلی سازمان است و عملکرد سازمانی
عمدتا به آن بستگی دارد .با این فر باید محدوده مناسبی از فرآینددها و سیاسدتهدای مندابع
انسانی به نحوی اثربخش تدوین شود و به اجرا درآید تا مندابع انسدانی بتوانندد تداثیری جددّی و
عمده بر عملکرد سازمان بگذارند.
این تحقیق فرآیندی را بررسی کرد که استراتژیهای سازمانی و سیاستهای مدیریت مندابع
انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر میگذارند .مطالعاتی که تاکنون انجام شده بدود ،تنهدا بخشدی از
این سوال را پاسخ میداد که چگونه سیاستهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سدازمان تداثیر
میگذارد ( .)Purcell & Hutchinson, 2007این تحقیق با هدف تاکید بر مدیریت استراتژیك
منابع انسانی و اثرات آن بر عملکرد سازمانی انجام گرفت که در واقع با مقایسه یافتدههدای ایدن
تحقیق با یافتههای سایر پژوهشها میتوان شاهد این واقعیت بود که محققدان پیشدین نیدز بده
نتایج مشابهی دست یافتند؛ از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتو و بودوار ( )2010نیز با ارزیابی مدلی مشابه مدل تحقیق حاضدر بده ایدن نتیجده رسدیده
بودند که مدیریت منابع انسانی از سیاست هدای بازرگدانی تداثیر پذیرفتده و متعاقبدا بدر عملکدرد
سازمانی تاثیرگذار است .نتایج این تحقیق ،مطالعات هالی گریل را تایید میکند .وی با همکداری
بسیاری از صاحبنظران مدیریت منابع انسانی به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت معینی میدان
عملکردهای  HRMو عملکرد سازمانی وجود دارد .اقددامات ممکدن در رسدیدن بده ایدن مهدم،
میتواند از روشهای گوناگون حاصل آید؛ اما از مهدمتدرین آنهدا کده در ایدن پدژوهش بده آن
پرداخته شده است ،قدرتهای متفاوت کسبوکار و تاثیر متقابدل آن بدر اسدتراتژیهدای HRM
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است .از طرفی سیاستهای اتخاذ شده توسط مدیر منابع انسانی ،به سیسدتم  HRMشدکل داده
است که طبیعتا این سیستم منجر به خروجیهایی از طرف کارکنان میشود کده بدا اصدالح ایدن
خروجیها میتوان به نتایج بهتری در زمینه عملکرد سازمانی پرداخت.
لی پارک و همکاران ( )200۶و نصرالهی ( )1388نیدز بدر تداثیر مددیریت مندابع انسدانی در
عملکرد سازمانی تاکید داشتهاند .آنها بحث کردند که سیستمهای مندابع انسدانی بایدد برخدی
اهداف استراتژیك داشته باشد و تحت تاثیر (دانش ،مهارت و قابلیدتهدای کارکندان) تدالش و
انگیزش کارکنان (فرصتهای کارکنان برای مشارکت) عمل کند .پورسل و همکدارانش ()2003
نیز به نتایج مشابهی رسیده بودند.
کریمی ،آنالویی و کاسورس ( ،)2004همراستا با نتایج تحقیق حاضر به این نتیجده رسدیدند
که صالحیت روزافزون هسته مدیریتی سازمان در منابع انسانی ،یکی از بخدشهدای کلیددی در
موفقیت عملکرد کارکنان است واحاطه منابع انسانی در توسدعه و اجدرای اسدتراتژی شدغلی بده
اثربخشی سازمانی منجر خواهد شد؛ لذا با توجه به بررسی انجامشده برنامدهریدزی اسدتراتژیك
منابع انسانی در اثربخشی سازمان مثمر ثمر است .آنها بر مدیریت منابع انسانی اسدتراتژیك در
پیگیری اهداف خود در جهتدهی کلی سازمان در پیگیری اهداف خود تاکید داشتهاند.
همسو با نتایج تحقیق حاضر ،نتایج مطالعات کریمی ( )1388نشان داد که از طریق اقدامات
راهبردی مؤثر مدیریت منابع انسانی در زمیندههدای کارمنددیابی ،آمدوزش ،مشدارکت ،ارزیدابی
عملکرد و پرداخت ،سازمانها میتوانند ظرفیت و قابلیت خود را در معرفی و ارائده محصدوالت،
خدمات و سیستمهای مدیریتی جدید افزایش دهند و سپس به نتایج نوآوری بهتری برسند.
پیشنهادها :چهار دسته عوامل ارزیابی شدده (اسدتراتژیهدای بازرگدانی ،اجدرای سیاسدتهدای
م دیریت منابع انسانی در سازمان ،نتایج مدیریت منابع انسانی ،ارزیابی عملکرد سدازمان) بدهطدور
معناداری با یکدیگر رابطه مثبت دارند و از طرفی بهبود دستاورد طرحهدای  HRMتعددیلکنندده
رابطه بین سیاستهای  HRMو عملکرد سازمانیاند.
در ادامه با توجه به نتایج و سطوح مدورد سدنجش راهکارهدای عملدی ارائده مدیشدود .ایدن
پیشنهادها میتواند مورد توجه همه سازمانهای فعال در کلیه زمینهها قرار گیرد؛ چراکه در تمامی
سازمانها و واحدها ،شاهد نقش و اهمیت بسزای منابع انسانی هستیم و مسلما پیشنهادهای ارائه
شده میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت و موانع موجود در زمینه مدیریت منابع انسانی و باال
بردن عملکرد آنها و در حین حال فراهم کردن موجبات بیشدتر رضدایت آنهدا در محدیطهدای
کاری شود.
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با توجه به نتایج فرضیه اول ،رابطه مثبت معناداری بین استراتژیهای بازرگدانی و سیاسدتهدای
 HRMوجود دارد.
پیشنهاد میشود تا:
د برای شرکتها و سازمانهای تولیدی و خدماتی ،استراتژیهای بازرگانی مناسب تدوین شود.
د طرحها و برنامههای توسعه منابع انسانی با استراتژیهای تجاری و منابع انسانی یکپارچه شوند
و درآمیزند و آنها را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند.
د شکلدهی به آن دسته از عملکردها و خطمشیهای پاداش که از تحقق اهداف تجاری حمایت
میکنند نیز ضرورت دارد.
د افزایش درآمدها و کاهش هزینهها توصیه میشود.
د افزایش میزان وقت ،سرعت و صحت الزم در انجام امور مفید خواهد بود.
با توجه به نتایج فرضیه دوم؛ بین سیاستهای  HRMو دستاورد طرحهای  HRMرابطده مثبدت
معناداری وجود دارد.
د توسعه منابع انسانی باید نقش مهمی در تحقق موفقیتآمیز اهداف سازمان و سرمایهگذاری به
سود تمامی ذینفعان سازمانی داشته باشد .توصیههای زیر در این ارتباط الزم به نظر میرسد:
د کاهش مقاومت در مقابل تغییر؛
د افزایش توانمندسازی مدیران و کارکنان؛
د اشاعه فرهنگ همکاری داوطلبانه و خودجوش؛
د بهبود روحیه و انگیزه کارکنان؛
د افزایش میزان خالقیت ،نوآوری و ابتکار؛
د تقویت مسوولیتپذیری و تعلّق سازمانی؛
بنابه نتایج فرضیه سوم و چهارم؛ بین دستاورد طرحهای  HRMو عملکرد سازمانی رابطه مثبدت
معناداری وجود دارد.
بین سیاستهای  HRMو عملکرد سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
بنابراین پیشنهاد میشود:
د توسعه منابع انسانی باید همواره با عملکرد مرتبط باشد و به منظور تحقق بهبود در عملکرد
سازمانی ،وظیفهیی ،تیمی و فردی طراحی شود و به عالوه نقش عمدهیی هم در افزایش
بهرهوری داشته باشد .ضمنا اقدامات زیر باید صورت گیرد:
د دادن پاداشهایی که به جذب و حفظ و انگیزش کارکنان و به توسعه فرهنگ عملکرد باال
منجر شود.
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به سیاستهای منابع انسانی در سازمان نیز موارد زیر توجه شود:
د درک و شناخت ارزش تمام کارکنانی که دارای نقش با ارزشی بودند؛
د ایجاد روابطی پایدار و مشارکتی با کارکنان و به حداقل رساندن تعار ؛
د افزایش تعهد کارکنان به سازمان از طریق فرایندهای مشارکت؛
د توسعه منافع دو جانبه بین کارکنان و سازمان؛
د بهبود روابط کارکنان به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین کارکنان؛
د ایجاد شراکت یا روابط دوستانه با اتحادیههای تجاری؛
د استمرار تاکید بر کیفیت؛
د تاکید بر کار تیمی؛
د هماهنگ ساختن ضوابط و شرایط یکسان برای همه کارکنان؛
د تدوین نظام ارزیابی عملکرد و اجرای مستمر آن؛
فرضیه پنج نیز نشان داد که بهبدود دسدتاورد طدرحهدای  HRMتعددیلکنندده رابطده بدین
سیاستهای  HRMو عملکرد سازمانی است.
بنابراین پیشنهاد میشود:
د پس از تدوین و اجرای سیاستهای  HRMبر پیگیری دستاوردهای آن اهتمام شود.
د مهارت ،نگرش و رفتار کارکنان در سازمان همواره مورد پایش قرار گیرد تا از تاثیر آنها بر
عملکرد سازمانی اطمینان حاصل شود.
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