فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،05تابستان 0055
بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژیهای منابع انسانی
امیرمسعود کروبی
ناصر پورصادق

تاریخ دریافت مقاله  99/02/50 :تاریخ پذیرش مقاله 0055/50/50 :

0

2

جمشید صالحی صدقیانی

3

بهروز رضایی منش

0

چکیده
کارآیی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظهای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر منابع
انسانی بستگی دارد .همسوسازی و پیوند استراتژیها و مشارکت و همكاری مدیران حوزههای مختلف
منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان ،توسعه منابع انسانی را بههمراه دارد که نیازمند اجرایی شدن برنامه
ریزی توسعه منابع انسانی است .مساله اصلی در این تحقیق میزان اثرگذاری عواملی است که باعث
میشوند شكاف موجود بین تدوین و جاری شدن استراتژیها از بین برود .هدف این تحقیق بررسی تاثیر
عوامل موثر بر جاریسازی استراتژیهای منابع انسانی بوده است .جامعه آماری این تحقیق را 999نفر از
کارشناسان،کارشناسان ارشد ،سرپرستان ،مدیران شهرداریهای تهران تشكیل داده است در نهایت 722
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است .فرضیههای تحقیق با استفاده از نرم افزار  smart.PLSمورد
آزمون قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد مقدار شاخص  GOFعددی برابر  9/929به دست میآید که
شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد .تمامی متغیرهای شناسایی شده در مدل،
معنادار بودهاند و روابط بین متغیرهای درونزا و برونزای مدل نیز معنادار بوده است و متغیرهای در نظر
گرفته شده در هر بخش نیز ،تاثیر معناداری داشته اند.
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مقدمه
امروزه حوزه مدیریت منابع انسانی تحت تاثیر فشارهای محیطی متعددی برای تغییر قرار دارد .لزوم
انطباق سازمان ها با تحولات محیطی و پاسخگو بودن به آنها چنان اهمیتی یافته که سبب شده در
دهههای اخیر مفاهیم استراتژی و مدیریت استراتژیک از موضوعات مهم مورد بحث محافل علمی شود.
در واقع ،اتخاذ و اجرای استراتژیهای مناسب رمز موفقیت سازمانهاست و ناتوانی و قصور در این زمینه
به شكست و نابودی آنها منجر میشود(لی .)7919،1بررسیها و پیمایشهای فراوان در طی دو دهه
گذشته نشان میدهند که  09الی  09درصد شرکتها به اهداف استراتژیک خود دست پیدا نمیکنند.
در حالی که مطالعات نشان میدهد که بیش از  29درصد علت شكستها در مرحله جاریسازی آنها
نهفته است مشكل واقعی استراتژی بد نیست بلكه مشكل ،جاری سازی بد است.در اکتبر  7992تونی
هیوارد مدیر ارشد اجرایی وقت بریتیش پترولیوم با صراحت عنوان کرد مسئله ما تدوین استراتژی نیست
بلكه جاری سازی آن است (.کاپلان و نورتن )7990، 7در صورت عدم جاریسازی استراتژیها ،برنامهریزی
استراتژیک در حد یک بازی فكری نسبتا جذاب تنزل خواهد یافت ،چراکه استراتژی بدون اجرا شدن قادر
به تغییر وضع سازمان نیست( .هربانیک ،)7990 ،3اجرای استراتژی که به زعم اغلب صاحب نظران ،مرحله
عملی مدیریت استراتژیک است (تان ، )7994 ،4مستلزم توسعه فرهنگی است که به تقویت استراتژیها،
ایجاد یک ساختار اثربخش سازمانی ،هدایت تلا شهای بازاریابی و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی پرداخته و
سرانجام با توجه به عملكرد سازمان خدمات کارکنان را جبران مینماید .اجرای استراتژی ایجاب میکند
سازمانها هدفهای سالانه در نظر بگیرند ،سیاستها را تعیین کنند ،در کارکنان انگیزه ایجاد نمایند و
منابع را بهگونه ای تخصیص دهند که استراتژیهای تدوین شده به اجرا درآید .سازمانهایی که توان
درك قواعد جدید بازی را دارند ،شانس بیشتری برای بهره مندی از فرصت ها مییابند  .تكنولوژیهای
جدید ،نگرشهای نو و روشهای نوین ،همه میتوانند قواعد موجود را دگرگون ساخته و شرایطی کاملا
نوین برای بازی بیآفرینند  .در این شرایط سازمانهایی موفق میشوند که بتوانند به موقع در استراتژیهای
خود چرخش ایجاد نمایند(دنیسون، 7999 9به نقل از میرسپاسی . )92 :1309فرآیند مدیریت استراتژیک
در برگیرنده سه مرحله میشود :تدوین ،اجرا و ارزیابی استراتژیها برای تدوین استراتژی مكاتب و
شیوههای گوناگونی وجود دارند ولی اکثر شرکتها در اجرای استراتژیها با مشكل مواجه هستند .محققین
برخی دلایل ناکامی شرکتها در اجرای استراتژی را به چهار نوع محدودیت یا مانع نسبت داده اند:
 -1مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی  :اگر کارکنان یک سازمان که بزرگترین عامل ارزش آفرینی
آن هستند استراتژی سازمان را به درستی درك نكنند ،نمی توان انتظار داشت استراتژیها تحقق یابد.
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 -7مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان با استراتژی  :اگر اجرای استراتژی تنها برای مدیران دستاورد
و منفعت به دنبال داشته باشد ،نمی توان انتظار داشت کارکنان آن را اجرا نمایند.
 -3مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد :اجرای استراتژی بدون حمایت همه جانبه و صرف وقت
و انرژی از سوی مدیران ارشد سازمان ممكن نخواهد شد.
 -4مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم  :اغلب سازمانها فرآیندهای جداگانهای برای برنامهریزی
استراتژیک و بودجه بندی دارند .نمیتوان انتظار داشت که استراتژ یهای سازمان بدون تخصیص منابع
لازم در عمل پیاده شوند (عبدالهی .)49 : 1300،
تامپسون و همكارانش )7999( 0نیز عواملی را برای موفقیت در اجرای استراتژی معرفی نمودهاند که
عبارتند از سازماندهی تلاشهای کاری ،فرهنگ سازمانی سازنده ،بودجه بندی ،اجرای رویههای
تسهیلگر ،بهبود مستمر ،نصب سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی ،انگیزش افراد ،ارتباط برقرار کردن بین
پاداش و در نهایت ،به کارگیری رهبری درونی می باشند .فقدان هر یک از موارد ذکر شده ،میتواند در
مسیر اجرای استراتژیها در سازمان خلل ایجاد کند (قلیچ لی .)31 : 1300،
امروزه یكی از چالشهای پیش روی مدیران سازمانها ،تـدوین درسـت اسـتراتژیهـا و اجـرای
صـحیح آنهـا میباشد .متاسفانه موانع متعددی ،اجرای استراتژیها را با مشكل روبـه رو کـردهاسـت.
شـناخت ایـن تنگناهـا جهـت دستیابی به سازمانهای موفقی که به توسعه و شهرت سازمانی میاندیشند،
ضروری بـه نظـر مـیرسـد .از دیگر سو ،فقدان ساختار سازمانی مناسب ،تشریک مساعی غیراثربخش،
تخصیص نادرست منابع و نیـز سیسـتم کنتـرل ،پاداش و انگیزش نامناسب از موانع سازمانی پیادهسازی
استراتژیها اسـت (رحیم نیا و همكاران .)1391 ،در حوزة اجرای استراتژی ،الگوی غالبی که بتواند عوامل
مؤثر و تعامل میان آنها را بهخوبی تبیین کند ،اندك است .در حوزه اجرای موفق استراتژی ،ادبیات
نظری چندانی وجود ندارد و اندك مطالعات نیز در کشورهای خارجی صورت گرفته که موارد دخیل در
اجرا را پوشش نمیدهند و همچنین روابط میان این متغیرها را نیز به خوبی تشریح نمیکنند (حسینی
و همكاران .)1393 ،مساله اصلی در این تحقیق شكاف موجود بین تدوین استراتژی و اجرای استراتژیها
میباشد .هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر اجرای استراتژیهای منابع انسانی و میزان
تاثیرپذیری هر یک از این عوامل در پیادهسازی استراتژیها میباشد .اجرای استراتژی به معنای
بسترسازی و مقدمهسازی برای انتقال از مرحله تدوین به مرحله عملیات است .در بسیاری از سازمانها
آنقدر که به تدوین استراتژی اهمیت میدهند برای اجرا استراتژی اهمیت قائل نیستند در حالیکه
استراتژیها تا زمانیکه به اجرا در نیایند فاقد ارزش میباشند و یكی از دلایل عدم اجرای استراتژیها
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نبودن یک الگوی مناسب متناسب با شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشورمان جهت اجرا میباشد
به خصوص اگر این مدل اجرایی مربوط به اجرای استراتژیهای منابع انسانی باشد چرا که مدیریت و
اداره راهبردی و پایدار با ارزش ترین داراییهای سازمان یعنی منابع انسانی وکارکنانی که درسازمان به
فعالیت مشغولند ،ازمهم ترین و پرکاربردترین عرصه های دانش مدیریت میباشد  .شهرداریها به ویژه
درسطح کلان شهر ها به عنوان بزرگترین سازمانهای خدمت رسان درشهر نیازمند سازماندهی علمی
واثر بخش منابع انسانی خود به منظور ارایه خدمات به آحاد جامعه شهری میباشد .شهرداری تهران به
عنوان یكی از از بزرگترین شهرداریهای کلان شهرهای دنیا است که برای مدیریت آن و افزایش کارایی
و اثر بخشی و تبدیل به یک نهاد اجتماعی نیازمند نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته و همگام و همراه
با اهداف مدیریت شهری می باشد.در تحقیقات صورت گرفته در شهرداری تهران عنوان شد که هر از
چند گاهی و با تغییر مدیران ارشد سازمان کارگروهی تشكیل میشود و با انجام پروژههای سنگین مالی
به تدوین استراتژیهای جدید میپردازند اما تمام این استراتژیها در مرحله اجرا انجام نمی شود و در
کشوی میز مسئولان باقی میماند و فقط هزینه ای بی نتیجه برای سازمان باقی میماند و موارد و مشكلاتی
را جهت کم رنگ بودن اجرای استراتژیهای منابع انسانی ذکر کردند که عبارتند از:
 - -1نبودن یک الگوی جامع که تمامی مدیران و نیروهای صف و ستاد ملزم به اجرای آن باشند
وجود ندارد و هر منطقه بصورت کاملا سلیقه ای عمل مینماید.
 -7استفاده از نیروهای غیر متخصص جهت تدوین و پیادهسازی استراتژیهای منابع انسانی.
 -3با توجه به تفكر عملیاتی بودن در این سازمان و نداشتن صبر و شكیبایی جهت پیادهسازی
استراتژیها معمولا استراتژیها مطابق برنامه از پیش تعیین شده پیش نمیروند و هر شخصی به فوریت
با توجه به مسائل پیش آمده تصمیم میگیرد .
 -4با توجه به قدرت سیاسی شورای شهر تهران که برنامههای کلان شهرداری را تایید میکند در
بسیاری از موارد با تغییر شورا برنامه ها تغییر میکنند و با توجه به نفوذ این شورا در تغییرات مدیران
پیادهسازی استراتژیها نیز در هالهای از ابهام میماند و مدیران بعدی ملزم به انجام آن نمیباشند.
تنهـا رویكـرد استراتژیک ،توان روبه رو شدن با مسائل بحرانی این عصر و دست یافتن به راه حلهای
مناسب عملیـاتی را دارد .لذا امروزه شهرداریها به تدوین و اجرای مطلوب استراتژیها همت گماشته
اند .متاسفانه پیادهسازی اسـتراتژیها ،با موانع متعددی همراه است .یكی از مهمتـرین ایـن چـالشهـا،
موانـع سـازمانی بـوده کـه شـهرداریهـا اجرای استراتژی را فاقد رویكرد اجرایی مناسب ،فقدان سیستم
انگیزشی مناسب  ،فقدان مدارك تحصیلی مناسب ،فقدان سیستم پاداش مناسب  ،فقدان سیستم کنترل
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مناسب ،فقدان فرهنگ سازمانی مناسب ،تشریک مساعی غیراثربخش ،ارتباطات ناقص و ناکافی ،تخصیص
نامناسب منابع ،ساختار نامناسب ،گونهای از موانع سازمانی اجـرای اسـتراتژی و عدم سلامت سازمان
میباشند و مانع از دستیابی به آرمانها و اهداف سازمانی میگردد .بدین منظور در این تحقیق به بررسی
میزان تاثیر عوامل موثر بر جاریسازی استراتژیهای منابع انسانی پرداخته شده است.
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری تحقیق
تعریف جامعی از اجرای استراتژی که به طور گسترده مورد پذیرش پژوهشگران باشد ،وجود ندارد.
یكی از دلایل وجود نداشتن بدنه منسجم در مطالعات مربوط به اجرا ،دیدگاههای متنوعی است که در
تعریف این مفهوم ارائه شده است .متداولترین مفهومسازی فرض میکند که اجرا به طور مستقیم به
سوی عملیاتیسازی شفاف برنامه استراتژیک در حرکت است (مشبكی و همكاران.) 1399 ،برخی از این
تعاریف متنوع عبارتند از اجرای استراتژی به معنی به اجرا درآوردن تغییرات استراتژیک در سازمان است
که برای پیادهسازی مقاصد استراتژیک ضروری است(سودرلند .)7919،اجرای استراتژی به فرآیند ترجمه،
انتقال ،هماهنگی ،تطابق و تخصیص منابع استراتژی منتخب اشاره دارد(پدرسون  .)7990،پیادهسازی
استراتژی به عنوان دشوارترین فاز کل فرآیند استراتژی دیده میشود .اغلب نگرانی وجود دارد که مدیریت
استراتژیک در طول مرحله اجرا شكست خواهد خورد .همچنین ادعا شدهاست که کمتر از % 99
استراتژیهای فرمولبندی شده اجرا میشوند .یكی از مهمترین دلایلی که این فاز را اینقدر مشكل میسازد
"شكاف اجرایی" است ،که در آن استراتژیها و اجرای آنها اغلب به عنوان فرایندهای کاملا متمایز در
نظر گرفته میشوند (نوبل.)1999 ،2
برای اجرای موفق استراتژیها باید عوامل دیگری در نظر گرفته شوند که این عوامل تحت عنوان
مدیریت تحول استراتژیک در قالب عوامل موثر بر اجرای موفق استراتژیها نشان داده شده اند (کردنائیج،
 ،1397هربینیاك . )7913 ،مدیران معتقدند که عوامل زمینهای که بر موفقیت تصمیمات اجرا تاثیرگذار
هستند و ارزش توجه را دارند تحت عنوان مدیریت تحول استراتژیک عبارتند از رهبری ،فرهنگ و ساختار
سازمانی ،مدیریت نیروی انسانی و تخصیص منابع این موارد با یكدیگر مرتبط و وابستهاند( .کردنائیج
 ،1304هی ز 1304؛ کردنائیج  ،1397هربینیاك .)7913
عواملی که نیاز به توجه بیشتر از درك استراتژی و پذیرش آن توسط کارمندان و مجریان استراتژی،
ارتباطات موثر و هماهنگی فعالیتهای شرکت دارند.گاورنا  )7919(0در نشریه خود ،اصول اساسی که
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میتواند به رسیدن به یک اجرای موثر از استراتژی شرکت کمک کند را مشخص میکند:


ارتباط با استراتژی از طریق کل شرکت :کارکنان به تغییرات سازمانی که همراه با اجرای

استراتژی می باشد ،تمایل ندارند ،بنابراین نیاز به برقراری ارتباط موثر اهداف استراتژیک ،موفقیت آنها و
همچنین تأثیر آنها بر فعالیتهای روزانه کارکنان وجود دارد.


دخیل بودن کارکنان در اجرای این استراتژی :نگه داشتن ابتكار عمل در کارکنان برای یافتن

راه موثر برای دستیابی به اهداف استراتژیک ،به شرکت امكان از بین بردن مقاومت کارکنان جهت تغییرات
را میدهد.


تخصیص مسئولیتها برای پروژههای استراتژیک :تعریف مسئولیتها و همكاری مالی کارکنان،

تأثیر قابل توجهی بر موفقیت اهداف استراتژیک دارد.


انطب اق ساختار سازمانی :شرکت باید ساختار سازمانی را به فرآیندهای شرکت در ارتباط با

خروجی کارکنان و سیستمهای کنترل تنظیم کند.


اجرای کنترلهای موثر :کنترل در روند اجرای استراتژی لازم میباشد و این مشكل محتوا و

روش کنترل است ،تمرکز نه تنها بر اجرای استراتژی لازم است ،بلكه هم چنین در ارتباط با استراتژی
ارائه شده توسط تغییر محیط داخلی و خارجی شرکت ضروری می باشد.
از دلایل شكست اجرای استراتژیها ،میتوان به عدم انتقال درست استراتژی در سرتا سر سازمان
اشاره نمود .مواردی از موانع اجرای استراتژی در شكل  1نشان داده شده است
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ساختار

فقدان

نامناسب

سیستم انگیزشی

تخصیص

مناسب

نامناسب منابع

ارتباطات
ناقص و

فقدان

ناکافی

رویكرد اجرایی
مناسب

موانع
سازمانی اجرای

تشریک

استراتژی

مساعی

فقدان

غیراثربخش

مدارك
تحصیلی

فقدان
سیستم کنترل
مناسب

مناسب
فقدان

فقدان

سیستم پاداش

فرهنگ

مناسب

سازمانی

شکل  -0موانع سازمانی اجرای استراتژی(لشکربلوکی)0390 ،

تحقیقات گستردهای ،به بررسی استراتژیهای منابع انسانی در کشورهای مختلف پرداخته شده است.
سیستمهای مدیریت منابع انسانی شامل راهبردها ،فرآیندها ،روشها و شیوه مورد استفاده آن در مدیریت
افراد است .شواهد گستردهای به بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر عملكرد سازمانی و
کارکنان ،پرداخته شده است( استانی و همكاران .)7919 ،9در حالیکه تحقیقات پیشین مشخص میکنند
که نقش استراتژیک ایفا شده توسط متخصصان منابع انسانی یک جنبه حیاتی اجرای خط مشی مدیریت
منابع انسانی است،در سالهای اخیر ،مدیریت منابع انسانی به شدت مورد توجه قرار گرفته شده است .با
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تكامل سازمانها ،استفاده از نیروی کار ماهر و مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش به عنوان یک چالش
اصلی در مدیریت استراتژیک تبدیل شده است .در حال حاضر ،با توجه به گسترش ادبیات در حوزه
مدیریت منابع انسانی ،مهمترین عامل در توسعه سازمانها ،شناخته شده است .شرکتهای خدماتی تمایل
به استفاده از منابع انسانی ماهر ،برای کسب مزیت رقابتی دارند (ضیائی.)7910 ،19
پیشینه تجربی تحقیق
استراتژی منابع انسانی ،الگویی از تصمیماتی است که به سیاستها و رویههای متعلق به منابع انسانی
میپردازد و به آن نیاز دارد .با این تعریف ،استراتژی منابع انسانی را میتوان یک نتیجه (نتیجه حاصل از
موجودیت سازمان) دانست .هدف از تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی ،مرتبط ساختن سیاستها و
روشهای منابع انسانی با هدفهای استراتژیک منابع انسانی است(فرهادی .)1397 ،در راستای عوامل
موثر بر اجرای استراتژی باقری )7910( 11در بررسی تداخل بین برنامه ریزی منابع انسانی و برنامهریزی
مدیریت استراتژیک در سازمانهای عمومی نشان دادند که تجزیه و تحلیل استراتژیک روابط تمام یا
بخشی از ارزشهای سازمانها را در بر میگیرد .منابع انسانی ارزشمندترین عامل تولید و منبع اصلی
مزیت رقابتی است .عامل انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک برای سازمانها در نظر گرفته میشود.
رسولی منش و همكاران ( )7919در بررسی یک چارچوب به منظور تسهیل اجرای استراتژی توسعه
شهرستان با استفاده از کارت امتیازی نشان دادند که سهامداران و مدیریت مالی و نهادینهها و رهبری
اثرات مثبت قابل توجهی در اجرا دارند استریدام و همكاران( )7910در بررسی تاثیر درك تنوع عوامل
موثر بر اجرای استراتژی موثر در یک موسسه آموزش عالی نشان دادند که ارتباط معنی دار آماری بین
تنوع و اجرای استراتژی در موسسه وجود ندارد و مفهوم را میرسانند که تنوع در میان کارکنان بر روی
دستاورد موفق از اهداف استراتژیک در موسسه تاثیر نیست .یافتههای این مطالعه بر خلاف شواهد تجربی
در مطالعات مشابه هستند .ریچارد و همكاران )7910( 17به بررسی یک رویكرد مدلسازی عوامل موثر
در مدیریت منابع انسانی استراتژیک ،از جمله عوامل درونی و بیرونی پرداختند .مدلسازی مبتنی بر عامل
( )ABMدر این مقاله برای ادغام این ویژگی (رفتارگرایی) در مدلسازی تكامل ساختار  HRمطرح شده
است .دیوید و همكاران )7914(13در بررسی استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در آفریقا نشان دادند
که برخی محدویتها مانند عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،عوامل روانی و فرصتها ،بر انتخاب مدل ،تاثیر
دارد و برخی مدلها در محیطهای پیچیده ،امكانپذیر نمیباشند .برخی از پژوهشگران در قالب مدل،
عوامل موثر در اجرای استراتژی را مورد بررسی قرار داده اند .مدلهای عوامل موثر در اجرای استراتژی
را میتوان به دو گروه کلی مدلهای مفهومی و فرایندی تقسیم کرد  .مدلهای فرایندی مراحل مختلفی
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که سازمان باید برای اجرای موفقیت آمیز استراتژیهای تدوین شده طی کند را نشان می دهد .مدل
پژوهشگرانی چون نوبل ( ،)1999جانسن و دیفیو ،)7991(14کاپلان و نورتون (،)7999

پدرسون19

( )7990؛ مورگان و همكاران ،)7911(10مک لنان )7911(12به عنوان مدلهای فرایندی درنظر گرفته
میشوند  .اما مدلهای مفهومی مدلهایی هستند که عوامل موثر در اجرای استراتژی را عنوان کرده و یا
این عوامل را طبقه بندی میکنند .بعضی از مدلهای مفهومی علاوه بر طبقه بندی عوامل موثر در اجرای
استراتژی ،روابط بین این عوامل را هم مورد بررسی قرار میدهند .مدلهای پژوهشگرانی چون

واترمن10

( ،)1909اکوموس ،)7993( 19السن و اشملزر )1994( 79و میلر )1992( 71در گروه مدلهای مفهومی
قرار میگیرند .در زمینه اجرای استراتژیهای منابع انسانی و موانع پیادهسازی این استراتژیها در
سازمانها تحقیقات مختلفی در داخل و خارج صورت گرفته است .عربشاهی( )1300عدم آگاهی مدیریت
سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان  ،خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت
سازمان  ،توجه مدیران به حفظ وضع موجود موانع به کارگیری مدیریت استراتژیک درسازمانها میداند.
صامعی ( ، )1399نیروی انسانی را یک منبعی کلیدی در اجرای استراتژیهای کارکردی مدیریت منابع
انسانی میداند .آکر( )7990در بحث اجرای استراتژیها بر چهار عامل کلیدی ساختار ،سیستمها ،افراد و
فرهنگ تاکید دارد .برایسون( )7990نیز در بحث اجرای استراتژی مسائل انسانی ،فرآیندی ،ساختاری و
همچنین نهادی کردن استراتژی جهت اجرای موفق استراتژ یها را مطرح می کند .بر اساس ادبیات و
نظر خبرگان در نهایت مدل سه مرحله ای زیر ارائه شده است.

مدیریت تحول:

عملیاتی سازی:

آماده سازی:

توانمندسازی
اجرا پذیرسازی
استراتژی
گسترده سازی
تغییرات
اقدامات راهبردی

تیم سازی
تبدیل استراتژی به
اهداف
تصویرسازی مشترك
شبكه سازی
دانش سازمانی

شفاف سازی اهداف
سازمان
فضا سازی
محرك های استراتژی
موانع اجرای استراتژی

شکل -2مدل تحقیق بر اساس مقولات شناسایی شده

روش شناسی تحقیق
هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل موثر یر اجرای استراتژیهای منابع انسانی در شهرداری تهران
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میباشد.جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان،کارشناسان ارشد ،سرپرستان ،مدیران شهرداریهای
تهران و برخی سازمانهای دولتی تشكیل داده است .مجموع کل جامعه  999نفر بوده است .که بر اساس
جدول مورگان  722نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق
پرسشنامهای با  09سوال بوده است .این پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان و روش تحلیل محتوا استخراج
شده است .مدل تحقیق بر اساس سه مرحله در نظر گرفته شده است .در مرحله اول ،آمادهسازی شامل
شفافسازی اهداف سازمان ،فضا سازی ،محركهای استراتژی ،موانع اجرای استراتژی؛ مرحله دوم
عملیاتیسازی شامل ،تیمسازی ،تبدیل استراتژی به اهداف ،تصویرسازی مشترك ،شبكهسازی ،دانش
سازمانی؛ مرحله سوم مدیریت تحول ،شامل توانمندسازی ،اجرا پذیرسازی استراتژی ،گستردهسازی
تغییرات ،اقدامات راهبردی بوده است .دادههای خام بهدست آمده از جامعه آماری با استفاده از تكنیکهای
آماری مناسب و نرمافزار  Smart PLS 2.0و  SPSS 22مورد تجزیه و تحلیل و پس از پردازش به شكل
اطلاعات ارائه شده است.
متغیرها و مدل پژوهش
روایی و پایایی متغیرهای مدلهای تحقیق
از آنجایی که از پرسشنامه استاندارد برای سنجش متغیرها استفاده شده ،ابتدا ،شاخصهای مورد
نظر ترجمه و سپس ،با مراجعه به نخبگان اصلاحات لازم صورت گرفت .قدرت رابطه بین عامل (متغیر
پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک
است .اگر بار عاملی کمتر از  9/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر میشود .بار
عاملی بین  9/3تا  9/0قابلقبول است و اگر بزرگتر از  9/0باشد خیلی مطلوب است.سپس ،پایایی
متغیرهای تحقیق توسط شاخص های آلفای کرونباخ با میزان استاندارد بالای ( 9.2کرونباخ )1991،و
پایایی ترکیبی ( )CRبا میزان استاندارد بالای  9.2و میانگین واریانس توسعه یافته ( )AVEبا میزان
استاندار بالای ( 9.9فورنل و لاکر )1901 ،با استفاده از نرم افزار  Smart-PLSبررسی شد .در جدول 1
میتوان مشاهده کرد متغیر های تحقیق از پایایی و روایی همگرا برخوردار میباشند.
جدول -0پایایی و روایی همگرای متغیرهای مدل تحقیق

030

متغیرها

AVE

CR

آلفای کرونباخ

تبدیل استراتژی به اهداف

9.039

9.991

9.939

توانمندسازی

9.907

9.004

9.047
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گستردهسازی تغییرات

9.929

9.917

9.000

شبكهسازی

9.074

9.994

9.202

دانشسازمانی

9.023

9.001

9.292

تصویرسازی مشترك

9.907

9.024

9.012

موانع اجرای استراتژی

9.939

9.099

9.099

اقدامات راهبردی

9.933

9.999

9.027

اجرا پذیرسازی استراتژی

9.947

9.947

9.931

تیمسازی

9.992

9.090

9.002

شفافسازی اهداف

9.939

9.993

9.020

فضاسازی

9.901

9.919

9.099

محركهای استراتژی

9.970

9.090

9.029

آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از  9/2بوده بنابراین ازنظر پایایی تمامی متغیرها مورد تائید
است .مقدار میانگین واریانس استخراج شده ) (AVEهمواره بزرگ تر از  9/9است بنابراین روایی همگرا
نیز تائید میشود.
روایی واگرا (روش فورنل و لارکر):
در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل
مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها
محاسبه میگردد .برای این کار یک ماتریس باید تشكیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب
 AVEهر سازه هست و مقادیر پایین و بالای قطر اصلی ،ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای
دیگر است .جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده است که این
مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها است.
یافتههای پژوهش
رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیههای تحقیق بر اساس یک ساختار علی با تكنیک
حداقل مربعات جزئی  PLSآزمون شده است .در مدل کلی تحقیق که در شكل  3ترسیم شده است مدل
اندازهگیری (رابطه هریک از متغیرهای قابلمشاهده به متغیر پنهان) و مدل مسیر (روابط متغیرهای پنهان
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با یكدیگر) محاسبه شده است .برای سنجش معناداری روابط نیز آماره  tبا تكنیک بوت استراپینگ
محاسبه شده است که در شكل 4ارائهشده است.

شکل  -3تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش

شکل  -0آماره تی مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ
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بررسی تاثیر آماده سازی بر عملیاتی سازی
شدت اثر آماده سازی بر عملیاتی سازی برابر  9/472محاسبه شده است و آماره احتمال آزمون نیز
 0/192بهدستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %9یعنی  1/90بوده و نشان
میدهد تاثیر مشاهدهشده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %99آماده سازی بر عملیاتی سازی تاثیر
مثبت و معناداری دارد.
بررسی تاثیر عملیاتی سازی بر مدیریت تحول
شدت اثر عملیاتی سازی بر مدیریت تحول برابر  9/033محاسبه شده است و آماره احتمال آزمون نیز
 73/992بهدستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %9یعنی  1/90بوده و نشان
میدهد تاثیر مشاهدهشده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %99عملیاتی سازی بر مدیریت تحول تاثیر
مثبت و معناداری دارد.
نرمافزار اسمارت پی ال اس علاوه بر نمایش ضرایب مسیرهای مستقیم ،محاسبات مربوط به تحلیل
مسیرهای فرعی را نیز انجام داده و آنها را در جدولی به نام اثرات کلی ارائه میکند .در نتیجه میتوان
مقدار رابطه کلی و معناداری تمامی متغیرها را بر هم مشاهده کرد .نتایج این محاسبات در جدول زیر
آمده است.
جدول  -2اثرات کلی مدل

مسیر

اثر کل

آماره تی

مدیریت تحول → توانمندسازی

9.294

13.102

مدیریت تحول → گستردهسازی تغییرات

9.422

3.912

مدیریت تحول → اقدامات راهبردی

9.014

10.991

مدیریت تحول → اجرا پذیرسازی استراتژی

9.919

39.003

عملیاتی سازی → مدیریت تحول

9.033

73.992

عملیاتی سازی → تبدیل استراتژی به اهداف

9.033

79.222

عملیاتی سازی → توانمندسازی

9.900

9.394

عملیاتی سازی → گستردهسازی تغییرات

9.327

4.971
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عملیاتی سازی → شبكهسازی

9.027

9.301

عملیاتی سازی → دانشسازمانی

9.092

71.349

عملیاتی سازی → تصویرسازی مشترك

9.092

74.949

عملیاتی سازی → اقدامات راهبردی

9.020

17.909

عملیاتی سازی → اجرا پذیرسازی استراتژی

9.201

10.972

عملیاتی سازی → تیمسازی

9.001

72.002

آماده سازی → مدیریت تحول

9.399

9.294

آماده سازی → تبدیل استراتژی به اهداف

9.390

9.220

آماده سازی → توانمندسازی

9.799

4.291

آماده سازی → گسترده سازی تغییرات

9.199

3.140

آماده سازی → شبكهسازی

9.702

4.903

آماده سازی → عملیاتی سازی

9.472

0.192

آماده سازی → دانشسازمانی

9.300

9.039

آماده سازی → تصویرسازی مشترك

9.300

9.972

آماده سازی → موانع اجرای استراتژی

9.099

9.997

آماده سازی → اقدامات راهبردی

9.709

9.310

آماده سازی → اجرا پذیرسازی استراتژی

9.379

9.279

آماده سازی → تیمسازی

9.302

9.299

آماده سازی → شفافسازی اهداف

9.272

11.429

آماده سازی → فضاسازی

9.203

19.993

آماده سازی → محركهای استراتژی

9.249

11.973
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نتیجه گیری
در این تحقیق بر اساس یافتههای به دست آمده ،مقولههای شناسایی شده در سه مرحله فرآیندی
شناسایی شده است .که در مرحله اول ،آماده سازی شامل شفافسازی اهداف سازمان ،فضاسازی،
محركهای استراتژی ،موانع اجرای استراتژی؛ مرحله دوم عملیاتی سازی شامل ،تیمسازی ،تبدیل
استراتژی به اهداف ،تصویرسازی مشترك ،شبكهسازی ،دانشسازمانی؛ مرحله سوم مدیریت تحول ،شامل
توانمندسازی ،اجرا پذیرسازی استراتژی ،گستردهسازی تغییرات ،اقدامات راهبردی بوده است .به دلیل
انطباق آن با یافتههای حاصل از تحلیل کیفی ،رضایت بخش بودن شاخصهای برازش الگو و معنی دار
بودن برآوردهای آماری آن ،ارائه شده است .برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل
شاخص بررسی اعتبار اشتراك و شاخص بررسی اعتبار افزونگی میباشد ،استفاده شده است .نتایج نشان
داد شاخصهای مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته ،مثبت و بزرگتر از صفر میباشد .میتوان گفت
مدل از کیفیت و اعتبار قابل قبولی برخوردار است .شاخص کلی برازش ( )GOFرا برای بررسی برازش
مدل کلی نیز استفاده شده است .مقدار شاخص  GOFعددی برابر  9/929به دست میآید که شاخصی
قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد .تمامی متغیرهای شناسایی شده در مدل ،معنادار
بودهاند و روابط بین متغیرهای درونزا و برونزای مدل نیز معنادار بوده است .نتایج مدل نشان میدهد
که مقولههای تعریف شده در مدل فرآیندی بدست آمده از بخش کیفی ،معنادار بوده و متغیرهای در نظر
گرفته شده در هر بخش نیز ،تاثیر معناداری داشتهاند .شدت اثر آمادهسازی بر عملیاتیسازی برابر 9/472
محاسبه شده است و آماره احتمال بزرگتر از مقدار بحرانی بوده است .بنابراین با اطمینان  %99آمادهسازی
بر عملیاتیسازی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مدل نهایی تحقیق در شكل  9زیر آورده شده است .اجرای
خوب در خلاء اتفاق نمی افتد ،اجرای خوب به برنامه ریزی ،نظارت و ارزشیابی وابسته است .لذا پیشنهاد
می شود مدیران منابع انسانی به موارد زیر توجه کنند:
در راستای مرحلهی آمادهسازی پیشنهاد میشود:

-

شناسایی واقعیتهای بیرونی کسب و کار و مطابقت دادن فعالیتهای منابع انسانی با نیازهای

واقعی موجود.
-

تغییر نقش اداری موجود و حرکت به سمت حرفهای شدن مدیریت منابع انسانی.

-

طراحی سیستم ارزیابی عملكرد و دستاوردها بر مبنای فعالیت های گروهی و تیمی.

در راستای مرحله عملیاتیسازی پیشنهاد میشود:
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-

تدوین قوانین و مقررات لازم و مناسب برای ایجاد یک سیستم استخدام و گزینش کارآمد.

-

توسعه ظرفیت دیدگاه استراتژیک مدیران در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ،با ارائه اطلاعات

دقیق و مناسب.
-

تعریف وظایف و مسئولیتهای سازمان در مقابل استراتژیها.

-

تخصیص استراتژیها به هر یک از واحدهای عملیاتی و اداری.

-

تخصیص استراتژیها به هر یک از واحدهای پشتیبانی.

در راستای مرحلهی مدیریت تحول پیشنهاد میشود:
-

کمک به مدیران صف برای پیش برد استراتژی از راه ارتقای قابلیتها و شایستگیهای منابع

انسانی.
-

بهکارگیری کارکنان حرفهای و دانشمدار بهصورت پاره وقت و تماموقت.

-

استفاده از مدیریت عملكرد و ایفای نقش مربی در جهت هدایت کارکنان برای رسیدن به

هدفهای تعیین شده.
-

ایجاد توانایی درکارکنان ،برای نمایان ساختن شایستگیها و خلاقیتهای ذاتیشان.

-

سرمایه گذاری روی متولیان منابع انسانی ،از راه آموزش و توسعه تجربهها.
توسعه مهارتهای کامپیوتری و استفاده بهینه از امكانات شبكه.

-
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تبدیا

تیم
سازی

تصوی

استراتژی به

رسازی

اهداف

مشترك

مدیریت
تحول

عملی
اتی سازی

توانمند

شبكه

دانش

سازی

سازمانی

آماده
سازی

شفاف

سازی

سازی

اجرا

فضا

پذیر سازی

سازی

گسترده

محرك

سازی

های استراتژی

اقدامات

موانع

راهبردی

اجرای استراتژی

شکل  -0مدل نهایی تحقیق
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