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چکیده
منابع انساني یک سیستم ،بهعنوان اصليترین بخش از ذینفعان ،STHs ،داخلي یک سیستم ،متمایز از سایر منابع،
بهعنوان مهمترین سرمایه رقابتي و راهبردی سیستم معرفي ميشود؛ بر این اساس و با تاکید بر اهمیت ویژه منابع
انساني در سیستمهای اقتصادی-اجتماعي ،پژوهش حاضر ،با بهرهمندی از مدل سیستمیک  ،SHELصنعت هتلداری
در شهر اصفهان را بهعنوان سیس تم مورد عالقه ،مطالعه کرده است و با تمرکز بر زیرسیستم منابع انساني در این صنعت
و با تکیه بر تفکر سیستمي ،عوامل راهبردی دروني و بروني موثر بر بهبود مدیریت زیرسیستم منابع انساني در این
صنعت را شناسایي و ارائه کرده است .روش پژوهشي در این مطالعه ،توصیفي -تحلیلي بوده و مدل سیستمیک معرفي-
شده در جامعه آماری متشکل از :خبرگان صنعت هتلداری ،مدیران عالي/میاني /اجرایي ،مدیران سیستم منابع انساني و
کارشناسان /کارکنان فعال در زیرسیستم منابع انساني ميباشد .هتلهای مطالعهشده در شهر اصفهان بر اساس نمونهای
تصادفي با حجم نهایي  955واحد آزمایشي که بر مبنای رویکرد نمونهگیری طبقهای بهدست آمده ،اجرا شده است.
مطالعات کتابخانهای ،اجرای مصاحبههای حضوری و غیرحضوری ،استفاده از پرسشنامههای طراحيشده توسط
پژوهشگر ،سه روش استفاده شده برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز بوده است .این مطالعه به ترتیب ،عوامل حمایت
سازماني برای ایجاد رضایتمندی در کارکنان ،جذب و پرورش ،همکاری و تعامل ،خلق قابلیتهای راهبردی را بهعنوان
عوامل موثر دروني و از سویي دیگر ،عوامل حقوقي و قانوني ،تکنولوژیکي ،جغرافیایي و اقتصادی را بهعنوان عوامل موثر
بروني در بهبود مدیریت راهبردی سیستم منابع انساني در صنعت هتلداری شهر اصفهان معرفي ميکند.
کلیدواژهها :نظریه سیستمها؛ زیرسیستم منابع انسانی؛ صنعت هتلداری؛ مدل SHEL؛ مدیریت
راهبردی منابع انسانی.
تاریخ دریافت مقاله ،9313/99/22 :تاریخ پذیرش مقاله9314/20/25 :
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 .1مقدمه

بر اساس نظریه سیستمها ،بررسي وتحلیل رفتار انسانها ،سازمانها و دیگر سیستمهایي که به
نحوی با سیستم مورد عالقه 9در تعامل هستند از جمله جنبههای بسیار مهمي است که در تحلیل و
طراحي سیستمها تاکید ميشود .این عناصر در مباني نظری مهندسي سیستمها 2با عنوان «ذینفعان
سیستم» ،STHs4 ،3معرفي ميشوند .کوتونیا و سامرویل ( STHs )9111را چنین تعریف ميکنند:
«ذینفعان سیستم یعني افراد یا سازمانهایي که با سیستم درگیر خواهند بود و یا کساني که بر روی
سیستم تاثیر خواهند داشت .ذینفعان ميتوانند استفادهکنندگان نهایي ،مدیران و دیگر افراد درگیر
باشند که از سیستم تاثیر خواهند گرفت؛ همچنین ،آنها ميتوانند مهندسیني باشند که در مقابل توسعه
و نگهداری سیستم مسئولند و یا مشتریان سیستم باشند [.]21
بوئد STHs )2222-2221( 5مرتبط با سیستم تحت توسعه را صاحبان سیستم ،پرداختکنندگان
صورتحسابها ،توسعهدهندگان ،تولیدکنندگان یا سازندگان سیستم ،آزمونکنندگان ،آموزشدهندگان،
استفادهکنندگان ،قربانیان ،نگهدارندگان ،متحملشوندگان ،بهبوددهندگان محصول و بازنشستگان
معرفي ميکند .او ،همچنین بر این نکته تاکید دارد که هر یک از ذینفعان دیدگاه متفاوتي به سیستم
0
و الزامات آن دارد [.]91
از دیدگاه وسان )2220( 1تمام افراد ،سازمانها و دیگر سیستمهای مهندسي که به نحوی با
سیستم مورد عالقه در تعامل هستند را ميتوان به سه گروه تقسیمبندی کرد :نفعبرندگان نهایي،1
استفادهکنندگان و ذینفعان سیستم .وسان ذینفعان سیستم را چنین تعریف ميکند« :ذینفعان
سیستم افراد و یا سازمانهایي هستند که بهطور دوستانه /رقابتي /خصمانه ،نفع و بهره گستردهای را
از نتایج انجام ماموریت واگذارشده به سیستم دارند» [.]35
1
بهطور مشخص ،ایجاد رضایتمندی در تمام  STHsبه دلیل برآوردهسازی نیازهای عملیاتي آنها
بهعنوان اصليترین تعریف برای مفهوم «موفقیت سیستم» 9در مباني نظری مهندسي سیستمها ارائه
1. System Of Interest
2. Systems Engineering
3. System Stakeholders

 .4کلمه  STHsمخففي است که توسط نویسندگان این مقاله بر اساس کلمه التین  Stakeholdersمطرح شده و در تمام مقاله نیز از
آن استفاده ميشود.
5. Buede
6. Requirements
7. Wasson
8. End - Users
9. Operational Needs
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ميشود» [ .]95در این ارتباط ،نکته اساسي که باید به آن اشاره شود این است که تمامي
ميتوانند بر رفتار سیستم بهطور معناداری تاثیرگذار باشند .به بیاني دیگر STHs ،بهعنوان رکني
اساسي در فرآیند مهندسي سیستمها محسوب ميشوند؛ بهطوریکه تمام تالش و فعالیتهای تیم
طراحي برای رضایتمندی بیشتر  STHsخواهد بود [.]91
3
2
در واقع  STHsیک سیستم را ميتوان به  STHsداخلي و  STHsخارجي تقسیمبندی کرد [.]32
بر اساس این تقسیمبندی ،بخش قابل توجهي از مجموعه  STHsداخلي یک سیستم به کارکنان فعال
در آن سیستم و یا به عبارتي دیگر منابع انساني 4آن سیستم اختصاص ميیابد.
بر اساس تعریف ،منابع انساني یک سیستم بهعنوان تنها منابعي که ویژگيهای منفي سایر منابع
سیستم ،شامل :فناپذیری ،قابلیت تقلید و غیره را بههمراه ندارد ،مهمترین سرمایههای رقابتي سیستم
محسوب ميشوند []32،23؛ بنابراین ،در این ارتباط ،مدیریت منابع انساني سیستم ،عاملي مهم برای
ایجاد تعالي و بهبود منابع انساني سیستم معرفي ميشود .با توجه به جایگاه کلیدی و راهبردی منابع
انساني سیستم در دستیابي به اهداف از پیش تعریفشده سیستم ،اساسيترین نقش مدیریت منابع
انساني ،ایجاد هماهنگي بین منابع انساني سیستم و دیگر بخشها و برنامهریزی سیستمیک 5بر اساس
واقعیت تاثیرپذیری و تاثیرگذاری محیط درون و برون سیستم معرفي ميشود []2؛ به عبارت دیگر،
باتوجه به نقش راهبردی منابع انساني در یک سیستم ،لزوم مدیریت راهبردی 0منابع انساني
انکارناپذیر است [.]33
بر اساس تعریف ،مدیریت راهبردی منابع انساني در یک سیستم ،تصمیمگیری راهبردی درباره
منابع انساني فعال در آن سیستم معرفي ميشود .مدیریت راهبردی منابع انساني در یک سیستم ،در
واقع ،یک برنامه کلي برای دنباله روی برای دستیابي به اهداف سیستم توسط  STHsداخلي است.
باتوجه به رفتار سیستمیک منابع انساني ،بهعنوان  STHsداخلي ،بهنظر ميرسد که نگاه
غیرسیستمیک به رفتار دینامیکي  STHsداخلي در طول زمان نميتواند بهطور موثری مدیریت
راهبردی منابع انساني در سیستم را یاری دهد.
STHs

1. System Success
2. Internal STHs
3. External STHs
)4. Human Resources (HRs
5. Sytstemic
6. Strategic Management
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بنابراین ،با تکیه بر آنچه که در ارتباط با مدیریت راهبردی سیستمیک منابع انساني ارائه شد،
بهنظر ميرسد که ایجاد هماهنگي و تعامل پایدار بین عناصر اصلي تشکیلدهنده زیرسیستم منابع
انساني و نیز برقراری ارتباط دوجانبه پایدار بین این زیرسیستم و محیط عملیاتي آن ميتواند بهعنوان
گامي اساسي و مهم در فرآیند مدیریت راهبردی نوین منابع انساني ،محسوب شود .به همین منظور،
مطالعه حاضر عالقهمند است تا با تکیه بر تفکر سیستمي و استفاده از برخي مدلهای مرتبط ارائهشده
در نظریه سیستمها ،زیرسیستم منابع انساني در صنعت هتلداری که بهعنوان یکي از مهمترین عناصر
موثر بر رونق صنعت گردشگری در کشور تلقي ميشود [ ]5را مورد خطاب خود قرار ميدهد و با
تمرکز بر این صنعت به شناسایي اصليترین عوامل راهبردی دروني و بروني موثر بر مدیریت سیستم
منابع انساني در این صنعت ميپردازد .بدین منظور ،مطالعه حاضر ،به دلیل اهمیت تاریخي ـ فرهنگي
شهر اصفهان و نیز جاذبههای گردشگری ،این شهر را قلمرو مکاني خود قرار داده است و با انتقاد به
قدمت اغلب هتلهای اختصاص دادهشده از این شهر به صنعت گردشگری کشور ،تالش در جهت
شناسایي عوامل راهبردی دروني و بروني بهبوددهنده مدیریت زیر سیستم منابع انساني در این گروه از
هتلها را ضروری ميداند.
هدف اصلي این مطالعه ،الگویابي نظاممند عوامل تاثیرگذار بر مدیریت راهبردی منابع انساني در
صنعت هتلداری (شهر اصفهان) ،معرفي ميشود؛ همچنین ،برای دستیابي به این هدف ،اهداف فرعي
زیر برای مطالعه حاضر معرفي ميشوند:
 . 9شناسایي و تبیین عوامل راهبردی دروني موثر در مدیریت راهبردی منابع انساني در سیستم مطالعه
شده
ـ بررسي عامل جذب و پرورش؛
ـ بررسي عامل حمایت سازماني برای ایجاد رضایتمندی در نیروهای انساني؛
ـ بررسي عامل همکاری و تعامل؛
ـ بررسي عامل خلق قابلیتهای راهبردی.
 . 2شناسایي و تبیین عوامل راهبردی بروني موثر در مدیریت راهبردی منابع انساني در سیستم مطالعه
شده
ـ بررسي عامل حقوقي و قانوني؛
ـ بررسي عامل تکنولوژیکي؛
ـ بررسي عامل جغرافیایي؛
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ـ بررسي عامل اقتصادی.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

مدل  .SHELمدل  SHELاز جمله ابزارهایي است که برای تحلیل سیستمهای مهندسي و
جمعآوری دادههایي که بیانگر چگونگي ارتباط میان اجزای اصلي سیستمها هستند ،برای جلوگیری از
9
فاجعههای سیستمي مورد استفاده قرار ميگیرد.
مدل  SHELبه علت داشتن ویژگيهای منحصر بهفرد بهشرح زیر در مقایسه با دیگر ابزارها و
مدلهای موجود در مدیریت ریسک 2توانسته است جایگاه ویژهای را در تحلیل خطاها 3و مشکالت
مربوط به انواع سیستمهای مهندسي به خود اختصاص دهد:
ـ عناصر اصلي و مهم سیستم بههمراه روابط دروني بین عناصری مورد بررسي قرار ميگیرند.
ـ در این مدل با مطالعه ارتباط بین عناصر محیطي و افراد/کارکنان سیستم 4تالش ميشود تا بر روی
عواملي که در عملکرد افراد سیستم موثرند تمرکز شود [.]25،24
بهطور مشخص ،ساختار مدل  SHELاز چهار عنصر زیر تشکیل شده است:
ـ زیستافزار :L ،5عناصر انساني.
ـ سختافزار :H ،0انواع ماشینها ،دستگاهها ،ابزارها و تجهیزات ،ساختمانها ،مواد و غیره.
ـ نرمافزار :S ،1قوانین ،آئیننامهها ،دستورات ،سیاستها ،روشهای عملکرد ،سنتها ،فعالیتها،
کارکردها ،عادتها ،و غیره .بخش نرمافزاری در سیستمهای مهندسي در واقع تعیین و مدیریتکننده
رفتار سیستمها در محیط عملیاتي تعریف شده است.
1
ـ محیط  :E ،فضای دروني و بیروني سیستم [. ]25،24
آنچه که مدل  SHELنشان ميدهد هر یک از سه عنصر  ،S ،H ،Lباید در محیط عملیاتي تعریف
شده برای سیستم مطالعه شده ،E ،با یکدیگر کنش و واکنش 1داشته و هر یک از آنها نیز ميتوانند از
عناصر محیط پیرامون خود متاثر باشند .در مدل ابتدایي  SHELعنصر محیط ،L ،محیط فیزیکي
1. Catastrophes
2. Risk Management
3. Errors
4. System People
5. Live-ware
6. Hard-ware
7. Soft-ware
8. Environment
9. Interaction
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سیستم در نظر گرفته شده است؛ اما در مطالعات اخیر ،محیط سیاسي ،فرهنگي ،و مالي نیز به دلیل
د ارا بودن قابلیت تاثیرگذاری بر روی مدیریت سیستم و عناصر تعریف شده در سیستم مورد توجه واقع
شدهاند.
9
در مباني نظری مدل  SHELبه عواملي که بر روی عملکرد و اجزای یک سیستم دارای تاثیر
معناداری هستند و طراحان سیستم قادر نیستند تا تاثیر معناداری را بر آنها اعمال کنند به اصطالح
«عوامل محیطي» 2گفته ميشود [ .]24شکل ( )9بهطور ساده نحوه ارتباط چهار عنصر تشکیلدهنده
مدل  SHELرا نشان ميدهد.

شکل  .9مدل ]24[ SHEL

در مدل  SHELنه تنها هر یک از چهار عنصر تشکیلدهنده مدل دارای اهمیت هستند؛ بلکه
مطالعه رابطه بین عناصر نیز دارای اهمیت بسزایي هستند؛ بهویژه روابطي که ميتوان بین عنصر  Lو
دیگر عناصر سازنده مدل  SHELیافت.
واضح است که هر چه پیچیدگي سیستمهای مهندسي افزایش یابد و تعداد  S ,H ,Lهای تعریف
شده در سیستم بیشتر شود ،بررسي عناصر و روابط بین آنها نیز مشکلتر خواهد شد .شکل شماره ()2
تالش ميکند تا پیچیدگي بررسي این موضوع را در سیستمهای مهندسي پیچیده که در برگیرنده
چندین عنصر انساني ،نرمافزاری ،و سختافزاری هستند را نشان دهد [.]25
1. Performance
2. Environmental Factors
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تحلیل چگونگي ارتباط میان عناصر چهارگانه مدل  SHELميتواند اطالعات مفیدی را در اختیار
مهندسین سیستم برای طراحي بهتر روابط میان عناصر سیستم تحت توسعه فراهم کند [.]25،24
در تمام سیستمهای مهندسي ،هماهنگي 9و تناسب بین هر یک از چهار عنصر اصلي معرفيشده،
نکته اساسي است که باید مورد توجه طراحان قرار گیرد؛ زیرا به دلیل طراحي متناسب عناصر
چهارگانه سیستم نسبت به یکدیگر و کنترل موقعیت فیزیکي و کارکردی 2تعریفشده برای عناصر
اصلي در طول چرخه حیات سیستم ميتوان از بهوقوع پیوستن فاجعههای سیستمي تا سطح قابل
مالحظهای جلوگیری کرد [.]25

شکل  .2مدل  SHELدر سیستمهای پیچیده []25
واقعیت آن است که اغلب سیستمهای مهندسي به دلیل حضور عناصری که کنترل آنها به
هیچوجه در اختیار طراح نیست ،همواره بهطور ثابتي در حال تغییر هستند؛ به عبارت دیگر در طول
چرخه عمر سیستم همواره تغییرات ثابت هر یک از چهار عنصر  ،E ،S ،H ،Lروی ميدهد؛ بنابراین
هماهنگي و تناسب همیشگي این عناصر نسبت به یکدیگر و یافتن ارتباطهایي پایدار مطابق با آنچه
که در فرآ یند طراحي مورد تعریف واقع شده است ،تقریبا ناممکن است .در این ارتباط ،آنچه که
مهندسین و طراحان سیستم در پي آن هستند حداقلسازی ،عدم هماهنگي و ناجوری 3بین عناصر
1. Coordination
2. Physical and Functional Position
3. Mismatch

626

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  62ـ زمستان 9312

چهارگانه است .لبههای ناصاف هر یک از بلوکهای نشان دادهشده در شکل ( )3نشاندهنده عدم
برقراری تناسب و هماهنگي کامل بین عناصر و تغییرات پیوسته آنها در طول زمان هستند و
همانطور که گفته شد حداقلسازی ،چنین عدم هماهنگيهایي برای جلوگیری از به وقوع پیوستن
برخي فاجعههای سیستمي بهعنوان یکي از اهدف مهم مهندسین در طراحي سیستمهای گوناگون
مهندسي تلقي ميشود.

شکل  .3مدل ]25،24[ SHEL
بر اساس مدل  SHELنحوه ارتباط نامناسب بین اجزای اصلي یک سیستم مهندسي ميتواند به
سه شکل باشد [:]25،24
9
ـ همپوشاني
2
ـ عدم تطابق/ناجور بودن
3
ـ فاصله

1. Overlaps
2. Mismatches
3. Gaps
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شکل  .4موقعیت نامناسب اجزای چهارگانه سیستم در مدل ]25،24[ SHEL
مدیریت راهبردی .بر اساس تعریف ،واژه «راهبرد»9در یک سیستم ،در واقع ،مجموعهای منسجم و
هماهنگ از تعهدات و اقدمات است که برای بهرهگیری از شایستگيهای محوری و دستیابي به مزیت
رقابتي سیستم ،طراحي ميشود []21؛ بر این اساس ،مرور مباني نظری مرتبط با بحث مدیریت
راهبردی سیستمها ،نشاندهنده وجود تعاریف متنوعي است که به نحوی توسط صاحبنظران ارائه
شده است .در اینجا ،باتوجه به اهداف ویژهای که در این مطالعه مطرح شده است ،مهمترین و
معروفترین این تعاریف بیان ميشود:
ـ مدیریت راهبردی بهعنوان هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابي راهبرد [.]4
ـ مدیریت راهبردی بهعنوان تحلیل محیط داخلي و خارجي ،تعیین مسیر راهبردی و خلق راهبرد برای
رسیدن به اهداف و اجرای آن [.]92
ـ بررسي محیطي ،تدوین راهبرد ،اجرای راهبرد ،ارزیابي و کنترل [.]1

1. Strategy
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فرآیند مدیریت راهبردی .1بهطورکلي ،مدیریت راهبردی فرآیندی متشکل از :تنظیم ،اجرا و ارزیابي
مجموعهای از اقداماتي قلمداد ميشود که سیستم مورد عالقه را قادر ميسازد تا به اهداف میانبرد و
گاه دوربرد خود در محیطي متالطم و متغیر دست یابد [ .]93در این ارتباط ،هر یک از مراحل سهگانه
تنظیم ،اجرا و ارزیابي دربرگیرنده زیر مراحلي هستند که هر کدام نیز بر مرحله بعدی تاثیرگذار خواهد
بود:
 .9تنظیم (تدوین) :که در این ارتباط ،باید موارد زیر درنظر گرفته شود:
ـ بررسي اهداف غایي (آرمان) و تعیین ماموریت کنوني سیستم از جمله وظایفي است که توسط
مدیریت عالي سیستم صورت ميگیرد؛
ـ در مرحله بعد ،مدیران راهبردی و مشاوران ستادی سیستم ،ضمن بررسي وضعیت موجود ،مبادرت به
شناسایي و رسیدگي به نقاط قوت و ضعف داخلي از یکسو و فرصتها و تنگناهای محیطي از سوی
دیگر خواهند داشت؛
ـ در این مرحله (که البته در رویکرد مدیریت راهبردی به دلیل مشارکت وسیع کارکنان در ارائه
اطالعات و نظریههای نسبتا طوالني است) ،همین شخصیتها به تعریف و طراحي اهداف میانمدت،
راهبردها و راهبردهای همراه سیستم ميپردازند [.]1
تصمیمات راهبردی ميتواند مربوط به تعیین فعالیتهای جدید یا تعیین فعالیتهایي باشد که باید
رها شود .همینطور تولید کاال ،تصمیم درباره ورود به بازارهای دیگر از جمله راهبردهای احتمالي یک
بنگاه صنعتي و تجاری هستند.
 .2مرحله اجرا :این مرحله شامل مراحل زیر است:
ـ سازماندهي سازگار با راهبردهای نوین؛
ـ تعیین اهداف کوتاهمدت؛
ـ تعیین سیاستها و روشهای انجام کار؛
ـ تخصیص منابع (انساني ،مالي ،فنآوری) و بهکارگیری صحیح منابع و تخصیص اصولي و
خردگرایانه آنها که سهم بسیار مهمي در اجرای راهبرد های سیستم برعهده خواهد داشت.
 .3مرحله ارزیابي :این مرحله در ارتباط با کنترل نتایج تنظیم و اجرای فعالیتها است.

1. Strategic management process
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در این ارتباط ،نمونهای از مدل مدیریت راهبردی و مراحل سهگانه آن در شکل ( )5ارائه شده
است [ .]0چارچوب ارائهشده در شکل ( )5بهعنوان یک الگوی جامع از فرآیند مدیریت راهبردی
معرفي ميشود که در عین حال بسیار متداول و قابل قبول است [.]4

شکل  .5الگوی جامع مدیریت راهبردی []4
تعریف راهبرد منابع انسانی .راهبردهای منابع انساني مشخص ميکنند که این مطالعه قصد دارد
چه اقداماتي را در ارتباط با عملکردها و سیاستهای مدیریت منابع انساني انجام دهد؟ و اینکه چگونه
این موارد باید با راهبرد سیستم و نیز با یکدیگر یکپارچه و منسجم باشند؟ .در این ارتباط ،به عقیده
دایر و ریوز  ]29[ )9115(9راهبردهای منابع انساني ،مجموعهای از عملکردهای منابع انساني هستند
که از داخل با یکدیگر هماهنگ و متناسب هستند و از نظر پیتر بکسال ،]90[ )9110( 2راهبردهای
منابع انساني ،چارچوبي را برای وسایل و اهداف ریشهای و بنیادین ،فراهم ميکنند .هدف راهبردهای
1. Dyer and Reeves
2. Boxall
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منابع انساني ،فراهم کردن رهنمودهایي بهمنظور تدوین و اجرای برنامهها است و عالوه بر این،
وسیلهای را برای انتقال مقاصد سیستم در مورد چگونگي مدیریت منابع انساني ارائه ميکنند .این
راهبردها سیستم را قادر ميسازند تا میزان پیشرفت را اندازهگیری کند و به ارزیابي نتایج با توجه به
اهداف مورد نظر ،بپردازد [.]92
مدیریت راهبردی منابع انسانی .مدیریت راهبرد منابع انساني که در ابتدای دههی  9112در مباني
نظری مدیریت آمریکا معرفي شد و بهمنظور ایجاد مدیران منابع انساني فعال در سطح راهبردی بر
پایه نقش کارکردی مدیریت منابع انساني در ارتباط با ضعفهای آشکار یا فشارهای محیطي مطرح
شد .در واقع ،در دههی  ،9112به دلیل ماهیت راهبردی منابع انساني ،ضرورت نقش مدیریت منابع
انساني در ارتباط با راهبردهای عمومي سیستم و نیز چالشهای محیطي متنوع در ارتباط با مدیریت
منابع انساني باید مورد توجه سیستمها قرار ميگرفت [.]1
پژوهشهای اخیر مربوط به مدیریت راهبردی منابع انساني در درجه اول بر ارزیابي پیوندهای
موجود بین راهبردهای سیستمي مدیریت راهبردی منابع انساني (مانند سیاستها ،اقدامات و
سیستمهای مربوط به مدیریت منابع انساني) و اثربخشي سیستمي متمرکز بودهاند [.]91
با این وجود ،نبود یک چارچوب نظری که پیوندهای اولیه را درک کند ،همواره عامل انتقاد و
بحثهای آکادمیک بسیاری در مورد پژهشهای مربوط به مدیریت راهبردی منابع انساني بوده است؛
بهویژه ،بسیاری از پژوهشگران چنین استدالل کردهاند که بهدلیل آنکه چنین چارچوب نظری عمال
وجود ندارد؛ بنابراین ،نسبت به فرآیندی که به موجب آن مدیریت راهبردی منابع انساني ارزشها را
تعیین کرده و اثربخشي سیستمي را نیز تقویت کند درک چنداني ندارند [ .]30از سویي دیگر ،برخي از
پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که یک چارچوب نظری برای مدیریت راهبردی منابع انساني باید در
برگیرنده نگرشهای دارندگان چندگانه سرمایه باشد [.]22
با این وجود ،پژوهشگران دیگری چنین استدالل کردهاند ،هنگاميکه اثربخشي یک سیستم
بهطور دقیق تعبیر و تفسیر نشود ،ارائه چارچوب نظری برای مدیریت راهبردی منابع انساني امکانپذیر
نیست []91؛ همچنین ،در این ارتباط ،کاتری و بادوار ]20[ )2222( 9مطرح ميکنند که سیستمها
نیازمند فرآ یند راهبردی مدیریت منابع انساني هستند تا به کمک آن به بررسي مسائل غیرمنتظره
راهبردی که نسبت به آنها به انعطافپذیری و نوآوری بیشتری نیاز است ،بپردازند .بر این اساس ،شاید
1. Khatri &Budhwar
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بتوان گفت که پژوهشگران مرتبط با زمینه مطالعاتي مدیریت راهبردی منابع انساني همچنان در
جستوجوی نظریهای توانمند برای ایجاد مدیریت راهبردی توانمند منابع انساني در سیستمهای
بشرساخته هستند.
اهداف مدیریت راهبردی منابع انسانی .هدف اساسي مدیریت راهبردی منابع انساني ،خلق قابلیت
راهبردی از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته است که سیستم از نیروی انساني ماهر ،متعهد
و با انگیزه برای تالش در راستای رسیدن به مزیت رقابتي پایدار برخوردار است .هدف اصلي از
مدیریت راهبردی منابع انساني ،ایجاد حس هدفمند و جهتدار بودن در محیطهای پرتالطم است تا
بدینوسیله نیازهای تجاری سیستم و نیازهای فردی و گروهي کارکنان توسط طراحي و اجرای
برنامهها و سیاستهای منسجم و عملي منابع انساني تأمین شود [ .]99در واقع ،هدف مدیریت
راهبردی منابع انساني ،زمینهسازی برای جهتگیری در آینده به منظور مدیریت نیروی انساني سیستم
از نظر برنامهریزی بلندمدت منابع انساني بهوسیله سازگاری آن با برنامه کالن راهبردی سیستم است
[.]5
تفاوتهای میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت راهبردی منابع انسانی .گرچه مدیریت
راهبردی منابع انساني بهعنوان یک شاخه از مدیریت منابع انساني محسوب ميشود؛ ولي ،با این وجود
این دیدگاه در حال ظهور و تکامل است و در مقایسه با مدیریت سنتي منابع انساني نیز تفاوتهایي
دارد .برخي از مهمترین این تفاوتها در جدول ( )9ارائه شده است.
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جدول  .9تفاوتهای میان مدیریت منابع انساني و مدیریت راهبردی منابع انساني []99
مدیریت راهبردی منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

ـ مدیریت راهبردی منابع انساني کامالً مبتني بر رویکرد
نرم از مدیریت منابع انساني است که کارکنان را به عنوان
انسان و منابع گرانبها در نظر ميگیرد.
ـ مدیریت راهبردی منابع انساني بر ستادههای سطح کسب
و کار تمرکز دارد.
ـ مدیریت راهبردی منابع انساني به طور ذاتي فعال و
پیشنگر است و در جلوی روندهای بازار حرکت ميکند.
ـ مدیریت راهبردی منابع انساني به دنبال توسعه کلي
شایستگيهای راهبردی برای سیستم از دیدگاه منابع
انساني است.
ـ مدیران راهبردی منابع انساني در سطوح باالی هرم
سیستمي قرار دارند.
ـ درک ابعاد عملیاتي سیستم نیاز اساسي برای منابع انساني
راهبردی به حساب ميآید.
ـ در مدیریت راهبردی منابع انساني ،راهبردهای منابع
انساني و راهبرد کسب وکار به صورت اثربخشي در هنگام
تنظیم ميتوانند جایگزین یکدیگر شوند.
ـ بهدست آوردن مزیت رقابتي از منابع انساني ،اساس
مدیریت راهبردی منابع انساني است.

ـ مدیریت منابع انساني به طور عمده بر مبنای رویکرد
سخت به منابع انساني بنا شده است که به کارکنان به مثابه
ابزارهای تولید و منابع قابل جایگزین مينگرد.
ـ مدیریت منابع انساني بر ستادههای سطح منابع انساني
تمرکز دارد.
ـ مدیریت منابع انساني واکنشي است و در پیرو روندهای
بازار به حرکت در ميآید.
ـ مدیریت منابع انساني به دنبال توسعه شایستگيهای
وظیفهای که وابسته به منابع انساني است ،ميباشد.
ـ مدیران وظیفهای منابع انساني در سطوح نسبتاً پایین هرم
سیستمي قرار دارند.
ـ درک جنبههای عملیاتي سازمان به عنوان اولویت مدیران
منابع انساني مطرح نیست.
ـ مدیریت منابع انساني به ندرت اهداف و مقاصدی را که به
وسیله کسب و کار برای منابع انساني مطرح شده را تکمیل
ميکند.
ـ مدیریت کارکنان به عنوان اولین هدف مدیریت منابع
انساني مطرح است.

پژوهشهای داخلی .مورعي ( )9311با توسعه مدل یکپارچه راهبرد منابع انساني ،بهطور
موفقیتآمیزی یافتههای خود را برای بهبود مدیریت راهبردی سیستم منابع انساني در شرکت مپنا
(بهعنوان یکي از مهمترین و شناختهشدهترین شرکت صنعتي در ایران) ،پیاده کرد [ .]22نوروزی
( )9312در مطالعه خود با بهرهگیری از روش  SWOTو بررسي وتحلیل محیط داخلي و خارجي محیط
عملیاتي شرکت پتروشیمي بوعلي سینا ،فهرستي از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها را مورد
شناسایي قرار داده و بر این اساس مجموعهای از راهبردهای مورد نیاز برای بهبود منابع انساني در این
شرکت را ارائ ه داده است .او در این مطالعه به منظور برطرف کردن و کاهش نقاط ضعف ،تهدیدها ،و
نیز بهبود نقاط قوت و فرصت موجود ،راهبردهای محوری مناسب در ارتباط با منابع انساني شرکت
اولویتبندی و ارائه کرده است [.]1
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امینیان ( )9319در پژوهشي عوامل موثر در راهبردهای تامین نیروی انساني مورد نیاز در
سازمانها را شناسایي و معرفي ميکند [.]9
حمیدی ( )9319در پژوهشي دیگر به منظور طراحي راهبردهای مطلوب ،فرآیندهای ورودی،
نگهداری و خروجي ،سیستم منابع انساني در جهاد دانشگاهي را مطالعه کرده است و برای تدوین
9
راهبردهای مورد نیاز در بهبود منابع انساني این سازمان از روشهای دلفي  ،بررسي وتحلیل SWOT
و  PESTاستفاده کرده است .او در این مطالعه با استفاده از ماتریس چهارخانهای داخلي و خارجي ()IE
راهبردهای مطلوب منابع انساني را از میان تمام راهبردهای طراحيشده انتخاب و اعالم کرده است.
نتایج این پژوهش نشاندهنده این مطلب هستند که راهبرد مطلوب منابع انساني در سازمان مورد
مطالعه برای فرآیند ورودی منابع انساني محافظهکارانه و تهاجمي فرآیند نگهداری و فرآیند خروجي
حالت تدافعي است [.]3
پژوهشهای خارجی .وردگو و ورپرمال )2221 ( 2در مقالهای با توسعه یک مدل ،نتایجي بهدست
آوردند که ناشي از تایید مدل ارائهشده و افزایش توانایي پژوهشگران و دستاندرکاران آن صنعت در
راستای تعمیم نتایج برای مدیران هتل برای حفظ توسعه کیفیت ارتباط بین کارکنان و مشتریان مي-
باشد [.]34
3
کیم و چاز در سال( )2222در ارتباط با صنعت هتلداری ،توسعه و پیادهسازی راهبردهای
بازاریابي رابطهای را برای بهبود تعامل زیرسیستم منابع انساني با عناصر حاضر در محیط عملیاتي
سیستم تاکید کرده است و بر این اساس رهنمودهایي را برای بهبود عملکرد منابع انساني فعال در
سیستم مورد مطالعه قرار داده است [.]21
بارتولومه و مرسدس )2293( 4با تاکید بر اهمیت ویژه منابع انساني در موفقیت و تعالي سازمانها،
صنعت هتلداری را نیز از این مهم مستثني ندانسته و تالش در جهت تدوین راهبردهای مورد نیاز
برای مدیریت و بهبود منابع انساني را یک الزام معرفي کرده است [.]94
پاوول و گلن )2292( 5در مطالعهای ،برای شناخت ارتباط مهم بین راهبرد شرکت ،منابع انساني و
نتایج عملکرد آن ،پس از تاکید بر نقش منابع انساني در ایجاد یک مزیت رقابتي ،با ارائه یک مدل
1. Delphi
2. Verdugo & Veerapermal
3. Kim & Cha
4. Bartolomé & Mercedes
5. Paul & Glenn
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چندسطحي نشان ميدهد که چگونه شیوههای مدیریت منابع انساني بهطور موثر ميتواند راهبردهایي
را برای گروه و عوامل فردی سازمان ارائه دهد .او در این مطالعه با تعریف خط دید بهعنوان یک تراز
دلخواه از قابلیتهای سازماني و فرهنگ ،راهبردهایي را با توجه به هنجارهای گروهي و فردی ارائه
ميدهد؛ عالوه بر این ،پیشنهاد ميکند که چنین همترازی منجر به ایجاد سرمایه انساني و سرمایه
اجتماعي ميشود که هر دو برای رسیدن به حفظ عملکرد برتر الزم هستند [.]39
مدل مفهومی پژوهش .بهمنظور معرفي متغیرهای مستقل ،واسط ،و وابسته مطالعه و همچنین
توصیف (نمایش) نحوه ارتباط آنها نسبت به یکدیگر ،ارائه مدل مفهومي مطالعه از جمله گامهایي
است که به درک عمیق مختصات مسئله مطرحشده کمک خواهد کرد (شکل .)0

شکل  .0مدل مفهومي پژوهش
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 .3روششناسی پژوهش

ساختاری را که پژوهش حاضر در قالب آن انجام شده است را ميتوان در چهار مرحله زیر معرفي
کرد:
مرحله اول .بهعنوان مرحله اول مطالعات این پژوهش ،تالش شده است تا در ابتدا با مطالعه
مشکالت و ناهنجاریهای ناشي از ساختار سنتي مدیریت سیستم منابع در هتلهای اختصاص داده-
شده از شهر اصفهان به صنعت گردشگری کشور ،نشانههای 9ابتدایي راهنمایيکنندهای که در حقیقت
پایهای برای درک و کشف واقعي مسئله اصلي 2محسوب ميشوند ،شناسایي و مطالعه شود .در واقع،
چنین نشانهها یا عالمتهایي قادرند تا پژوهشگر را برای شناخت بهتر فضای مسئله 3و در نتیجه
یافتن راهحلهای مناسب راهنمایي کنند .در این ارتباط ،طراحي برخي سناریوها در کنار مطالعات
مذکور ميتواند به نحو موثری پژوهشگر را در شناسایي ذینفعاني که به نحوی با مسئله بهبود
سیستم مدیریت منابع انساني در تعاملند یاری دهد.
در ارتباط با مطالعه مدیریت زیرسیستم منابع انساني در هتلهای اختصاص دادهشده از شهر
اصفهان به صنعت گردشگری کشور ،طبقههای اصلي تشکیلدهنده جامعه آماری در این مطالعه به
صورت زیر معرفي ميشوند:
ـ خبرگان صنعت هتلداری؛
ـ مدیران عالي ،میاني و اجرایي در هتلهای مطالعه شده در شهر اصفهان؛
ـ مدیران سیستم منابع انساني در هتلهای مطالعه شده در شهر اصفهان؛
ـ کارشناسان و کارنان فعال در سیستم منابع انساني هتلهای مطالعه شده در شهر اصفهان.
مرحله دوم .در مرحله دوم تالش ميشود که با اجرای مصاحبههای حضوری و غیر حضوری با
کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع تحت پژوهش اطالعات خام مورد نیاز برای تحلیلهای آتي
فراهم شود.

1. Symptoms
2. The Main Problem
3. Problem Space
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مرحله سوم .مرحله سوم پژوهش به بررسي وتحلیل نتایج اجرای مصاحبههای مذکور و استفاده از
رهنمودهای مدل سیستمیک  SHELبرای طراحي سواالت کلیدی مورد نیاز در پرسشنامههای ویژه
این مطالعه اختصاص ميیابد .در این مرحله پس از یافتن پرسشهای اولیه مورد نیاز با طراحي یک یا
چند پرسشنامه در صورت لزوم و مراجعه مجدد به افراد مورد مصاحبه واقعشده و دیگر کارشناساني که
درک صحیح و عمیقي را در ارتباط با مفهوم مدیریت راهبردی زیرسیستم منابع انساني در سیستمهای
تحت مطالعه داشتهاند ،تالش شده است تا از شناسایي و فهم کامل عوامل دروني/بروني موثر
راهبردی استخراج شده ،اطمینان حاصل شود.
مرحله چهارم .مرحله چهارم از این پژوهش به دریافت تایید نهایي از تمام کارشناسان و خبرگان
مطالعه شده در ارتباط با موضوع تحت پژوهش به منظور معتبر ساختن فرآیند طي شده اختصاص
خواهد یافت؛ بنابراین ،روش پژوهش در این مطالعه از لحاظ نوع ،توصیفي ـ تحلیلي و به لحاظ هدف،
کاربردی معرفي مي شود.
نمونهگیری و حجم نمونه .به منظور فراهم نمودن یک نمونه تصادفي مناسب برای گردآوری
دادهها و اطالعات مورد نیاز در بررسي جامعه آماری معرفيشده ،فرآیند نمونهگیری مربوطه در دو گام
متوالي انجام شده است .در گام نخست ،به دلیل عدم کفایت اطالعات پایهای مورد نیاز برای طراحي
پرسشهای نهایي پرسشنامه مربوط به مطالعه حاضر ،ابتدا با تکیه بر منطق موجود در روش نمونه-
گیری غیر احتمالي ،9بر اساس رویکرد گلوله برفي ،2نمونهای با حجم  32واحد (حداقل  0واحد از هر
3
طبقه) از جامعه آماری مذکور استخراج و مطالعه شد .در این مرحله ،پرسشنامههای باز -بسته
بهعنوان ابزاری برای جمعآوری اطالعات پایهای و دادههای اولیه (خام) مورد نیاز ،بهکارگرفته شده
است (جدول )2؛ همچنین ،به منظور تصمیمگیری در مورد حجم نمونه نهایي مورد نیاز ،پس از
استخراج و مطالعه مشاهدات حاضر در نمونه پایلوت و استخراج آمارههای مکاني و تغییرپذیری مربوط
به توزیع احتمال هر یک از متغیرهای تصادفي که متناظر با هریک از پرسشهای بیان شده در
پرسشنامه مطالعه حاضر تعریف شدهاند ،بر اساس رابطه آماری بیانشده برای نمونهگیری بدون
جایگذاری از یک جامعه متناهي ،حجم نمونه نهایي مورد نیاز  955واحد آماری نتیجهگیری شد که
1. Non-probabilistic Sampling
2. Snow Ball
3. Open-Ended Questions
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بهطور تصادفي و بر اساس روش نمونهگیری طبقهای 9از جامعه آماری مطالعه شده استخراج شده
است (جدول .)3
جدول  .2نمونهگیری مقدماتي و ویژگيهای مربوط به آن
نمونهگیری مقدماتی

ویژگیهای مربوط

ماهیت روش نمونهگیری
منطق موجود در رویکرد اتخاذ شده در فرآیند نمونهگیری

نمونهگیری غیر احتمالي
روش گلوله برفي

حجم نمونه انتخابشده
روش استفادهشده برای جمعآوری اطالعات و دادهها
ابزار بهکارگرفته شده برای بهدست آوردن اطالعات/دادهها

 32واحد
انجام مصاحبههای حضوری و غیرحضوری
پرسشنامههای باز -بسته

جدول  .3طبقههای تعریفشده و حجم نمونه نماینده نهایي مطالعه شده
طبقه مورد مطالعه

حجم نمونه نماینده نهایی

خبرگان صنعت هتلداری
مدیران عالي ،میاني و اجرایي در هتلهای مطالعه شده در شهر اصفهان
مدیران سیستم منابع انساني در هتلهای مطالعه شده در شهر اصفهان
کارشناسان و کارکنان فعال در سیستم منابع انساني هتلهای مطالعه شده در
شهر اصفهان

 92واحد نمونه گیری
 22واحد نمونه گیری
 1واحد نمونه گیری
 994واحد نمونه گیری

آزمون روایی .2بهمنظور ارزیابي و سنجش روایي ابزار اندازهگیری (پرسشنامههای طراحيشده به
روش لیکرت 3پنج مقیاسي) استفادهشده در این مطالعه ،استفاده از اصول نظری موجود در نظریه
سیستمها به همراه دریافت تائید نهایي تمام نخبگان معرفيشده از سوی  ،STHsمبنا شده است؛ بر
این اساس ،با توجه به نتایج این مطالعه ميتوان از روایي محتوایي ابزار اندازهگیری بهکار گرفتهشده
مطمئن شد.
آزمون پایایی .4در آزمون پایایي ابزار اندازهگیری استفاده شده (پرسشنامهها) در مطالعه حاضر ،از
«آماره آلفای کرونباخ» استفاده شده است .بر این اساس ،با توجه به اینکه برای هر یک از طبقههای
1. Stratified Sampling Method
2. Validity Test
3. Likert
4. Reliability Test
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مطالعهشده یک پرسشنامه ویژه و متفاوت طراحي شده است؛ بنابراین ،متناظر با هر طبقه ،یک مقدار
"آلفا" ی جداگانه محاسبه شده است (جدول .)4
جدول  .4طبقه مورد مطالعه ،تعداد سواالت طراحيشده ،مقدار آلفبای کرونباخ

عوامل
خارجي

عوامل
داخلي

نام عوامل

تعداد سئواالت پرسشنامه

مقدار آلفای کرونباخ

عوامل اقتصادی

21

2/152

عوامل حقوقي و قانوني

25

2/122

عوامل جغرافیایي
عوامل تکنولوژیکي

24
20

2/112
2/102

کل عوامل خارجي

102

2/112

حمایت فردی و سازماني

32

2/125

همکاری و تعامل
خلق قابلیتهای راهبردی
فرآیند جذب و پرورش

29
22
21

2/142
2/112
2/12

کل عوامل داخلي

102

2/112

 .4تحلیل یافتهها

شواهد تجربي تایید ميکند که طرز عمل درباره متغیرهای ترتیبي در صورتيکه طبقهها فاصله
یکساني داشته باشند ،ميتواند مانند مقیاسهای فاصلهای باشد؛ بنابراین بررسي و تحلیلهای آمار
پارامتری را برای متغیرهای ترتیبي موجه دانست .بهطور واضح ،اگر در فرآیند یک پژوهش از مقیاس
ترتیبي الیکرت  5تایي یا بیشتر ( از خیلي کم تا خیلي زیاد یا قویا مخالف تا قویا موافق ) استفاده شده
باشد ،ميتوان از یک سیستم کد دهي با تخصیص اعداد  9تا  5استفاده کرد و بدین ترتیب ميتوان
بسیاری از بررسي وتحلیلهای آماری را اعمال کرد .حال با توجه به دادههای بهدست آمده از نمونه
نهایي انتخابشده که جمعیت معناداری از جامعه آماری مطالعهشده را تشکیل ميدهند ،ميتوان هر
یک از فرضیههای مطرحشده را آزمود.
بهطور مشخص ،در این بخش از مطالعه ،تالش ميشود تا در ارتباط با هر یک از اهداف فرعي
بیانشده ،فرضیههای فرعي مورد نیاز طراحي (جدول شماره  )5و با اندازهگیری هر یک از عوامل
راهبردی دروني/بروني معرفي شده اطالعات آماری پایه (شامل :پارامترهای تمرکز مکاني ،پراکندگي
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و درجات آزادی) مورد نیاز برای ارزیابي (آزمون) آماری هر یک از این فرضیههای پژوهشي
طراحيشده فراهم و سپس نتیجه ارزیابي هر یک از آنها با گزارش سطح معناداری آزمون اعالم شود.

عوامل راهبردی بروني

فرضیههای فرعي

عوامل راهبردی دروني

فرضیه

فرضیه
اصلي

فرضیههای فرعي

اصلی

جدول  .5فرضیههای اصلي و فرعي در ارتباط با شناسایي عوامل راهبردی دروني و بروني موثر بر مدیریت سیستم منابع انساني

در ارتباط با مدیریت راهبردی منابع انسانی در سیستم مطالعه شده،
میتوان مواردی را به عنوان عوامل راهبردی درونی موثر معرفی کرد
عامل جذب و پرورش به عنوان یک عامل راهبردی دروني موثر قابل معرفي است.
عامل حمایت سازماني به عنوان یک عامل راهبردی دروني موثر قابل معرفي است.
عامل همکاری و تعامل به عنوان یک عامل راهبردی دروني موثر قابل معرفي است.
عامل خلق قابلیتهای راهبردی به عنوان یک عامل راهبردی دروني موثر قابل معرفي است.
در ارتباط با مدیریت راهبردی منابع انساني در سیستم مطالعه شده،
ميتوان مواردی را به عنوان عوامل راهبردی بروني موثر معرفي کرد
عامل حقوقي و قانوني به عنوان یک عامل راهبردی بروني موثر قابل معرفي است.
عامل تکنولوژیکي به عنوان یک عامل راهبردی بروني موثر قابل معرفي است.
عامل جغرافیایي به عنوان یک عامل راهبردی بروني موثر قابل معرفي است.
بررسي عامل اقتصادی به عنوان یک عامل راهبردی بروني موثر قابل معرفي است.

بر این اساس ،جدول  0خروجي بررسي وتحلیلهای آماری انجامشده توسط نرمافزار
بر روی اطالعات و دادههای بهدست آمده از پیمایش جامعه آماری مطالعه شده ،بیانکننده وجود
شواهدی کافي برای برقراری هر یک از فرضیههای آماری مطرحشده ميباشد و بنابراین برقراری
عوامل راهبردی دروني/بروني موثر بر بهبود مدیریت زیرسیستم منابع انساني در جامعه آماری مذکور
است.
همچنین ،بهمنظور اولویتبندی عوامل دروني/بروني موثر بر مدیریت راهبردی زیرسیستم منابع
9
انساني در صنعت مطالعه شده (صنعت هتلداری ،شهر اصفهان) استفاده از آزمون آماری ناپارامتری
فریدمن 2کمککننده خواهد بود .واضح است که نتایج چنین تحلیلي ميتواند پایه اطالعاتي
سودبخشي را برای مدیریت برای برنامهریزی و تالش در بهبود زیرسیستم منابع انساني در این صنعت
فراهم سازد (جدولهای شماره ( )1و (.))1
SPSS 20.0

1. non-parametric
2. Friedman
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جدول  .0بررسي و تحلیل آماری فرضیههای پژوهشي به جهت شناسایي عوامل راهبردی

عوامل راهبردی
داخلي

جدول  .1رتبهبندی عوامل راهبردی موثر دروني
عامل حمایت سازماني برای ایجاد رضایتمندی در کارکنان
فرآیند جذب و پرورش
همکاری و تعامل
خلق قابلیت های راهبردی

رتبه

میانگین رتبه

سطح معناداری

9
2
3
4

3/14
3/31
3/21
2/30

2/222
2/222
2/222
2/222

بنابراین ،بر اساس خروجي جدول  1و  ،1به ترتیب ،حمایت سازماني برای ایجاد رضایتمندی در
کارکنان ،جذب و پرورش ،همکاری و تعامل و خلق قابلیتهای راهبردی را بهعنوان عوامل موثر
دروني و از سویي دیگر ،به ترتیب ،عوامل حقوقي و قانوني ،تکنولوژیکي ،جغرافیایي و اقتصادی را
به عنوان عوامل موثر بروني در بهبود مدیریت راهبردی سیستم منابع انساني در صنعت هتلداری شهر
اصفهان معرفي ميکند.

عوامل راهبردی
بروني

جدول  .1رتبهبندی عوامل راهبردی موثر بروني
عوامل حقوقي و قانوني
عوامل تکنولوژیکي
عوامل جغرافیایي
عوامل اقتصادی

رتبه

میانگین رتبه

سطح معناداری

9
2
3
4

2/11
2/55
2/42
2/20

2/229
2/229
2/229
2/229
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

منابع انساني یک سیستم ،بهعنوان اصليترین بخش از ذینفعان ،STHs ،داخلي یک سیستم،
متمایز از سایر منابع ،بهعنوان مهمترین سرمایه رقابتي و راهبردی سیستم معرفي ميشود .باتوجه به
رفتار سیستمیک منابع انساني بهنظر ميرسد که نگاه غیرسیستمیک به رفتار دینامیکي  STHsداخلي
در طول زمان نميتواند بهطور موثری مدیریت راهبردی منابع انساني در سیستم را یاری دهد؛
بنابراین ،بهنظر ميرسد که ایجاد هماهنگي و تعامل پایدار بین عناصر اصلي تشکیلدهنده زیرسیستم
منابع انساني و نیز برقراری ارتباط دوجانبه پایدار بین این زیرسیستم و محیط عملیاتي آن ميتواند
بهعنوان گامي اساسي و مهم در فرآیند مدیریت راهبردی نوین منابع انساني محسوب شود .به همین
منظور ،این مطالعه با تکیه بر تفکر سیستمي و استفاده از برخي مدلهای مرتبط ارائهشده در نظریه
سیستمها ،بهطور مشخص ،با بهرهمندی از مدل سیستمیک  ،SHELصنعت هتلداری در شهر
اصفهان را بهعنوان سیستم مورد عالقه ،تحت مطالعه خود قرار داده و عوامل راهبردی دروني و بروني
موثر بر بهبود مدیریت زیرسیستم منابع انساني در این صنعت را شناسایي و ارائه کرده است .این
مطالعه ،به ترتیب ،عوامل حمایت سازماني برای ایجاد رضایتمندی در کارکنان ،جذب و پرورش،
همکاری و تعامل و خلق قابلیتهای راهبردی را بهعنوان عوامل موثر دروني و از سویي دیگر ،به
ترتیب ،عوامل حقوقي و قانوني ،تکنولوژیکي ،جغرافیایي ،و اقتصادی را بهعنوان عوامل موثر بروني در
بهبود مدیریت راهبردی سیستم منابع انساني در صنعت هتلداری شهر اصفهان معرفي کرده و باتوجه
به سطح اهمیت هر یک از این عوامل در دستیابي به مدیریت راهبردی اثربخش برای زیرسیستم
منابع انساني در این صنعت ،برنامهریزی و سرمایهگذاری برای عملیاتي کردن این عوامل را پیشنهاد و
توصیه ميکند.
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