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 و انسانی منابع استراتژیک يریز برنامه ۀرابط

 مشارکتی فرهنگ با نوآوري ۀروحی ارتقاي

 احمر هالل جمعیت در سازمان

  2محبوبه سلیمان پورعمران، 1محسن نیستانی

ــی،    -1 ــدیریت آموزش ــروه م ــد، گ ــی ارش کارشناس

  واحد بجنورد، بجنورد، ایران دانشگاه آزاد اسالمی

، مدیریت آموزشیگروه ستادیارنویسندة مسئول: ا -2

  دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایرانواحد بجنورد، 

m.pouromran@gmail.com Email:  

  3/5/97 پذیرش:   20/4/96 دریافت:

 

 چکیده

از  انسـانی  منـابع  اسـتراتژیک  يریـز  برنامـه  :مقدمه

ي هـا  نابع انسانی و توسـعه اسـتراتژي  اهداف مطریق 

ج، توسعه و نگهداري منابع منابع انسانی از طریق بسی

ـ     سـزایی   هانسانی در تحقق اهـداف سـازمانی نقـش ب

  دارد.

، کاربردي و از نظـر ماهیـت و   حاضر تحقیق :روش

ــوع همبســتگی   ۀ. جامعــاســتروش، توصــیفی از ن

 احمــر هــاللکارکنــان جمعیــت  نیــز تمــامیآمــاري 

بـه دلیـل    کـه بـود  نفر  122تعداد  به شمالی خراسان

ه، از روش تمام شماري اسـتفاده  بودن تعداد جامع کم

ي ریـز  برنامـه براي متغییر  ها وري دادهآ. ابزار گردشد

)، 1389پرسشنامه رضـایی (  ،منابع انسانی استراتژیک

 ،نــوآوري ســازمانی روحیــۀبــراي ســنجش ارتقــاي 

ســنجش بــراي  وبــود ) 1390( پرسشــنامه چوپــانی

از پرسشنامه شـیخلویی   نیز مشارکتی سازمانفرهنگ 

از نـوع صـوري و   ابـزار  روایی . استفاده شد )1389(

 یید اسـاتید و خبرگـان قـرار   أکه مورد تمحتوایی بود 

لفـاي کرونبـاخ   آضریب  از طریق آن پایایی وگرفت 

، 84/0 بـه میـزان   براي هر سه پرسشـنامه بـه ترتیـب   

از  هـا  تحلیـل داده  يبـرا  .آمـد  دسـت  به 86/0و 84/0

 افـزار  نـرم  توسـط پیرسـون   همبسـتگی آماري  مونزآ

SPSS شد.استفاده  23 ۀنسخ   

ــه ــا یافت ي هــا همؤلفــنتــایج همبســتگی بــین : ه

ی یهـا  منـابع انسـانی و مؤلفـه    ي استراتژیکریز برنامه

،  میي اسـتخدا هـا  اصالح سـاختارهاي نظـام   همچون

اي ارتقـ نیـز  اصالح نظام آموزشی نیـروي انسـانی و   

نـوآوري  ماننـد   ییهـا  نوآوري سازمانی مؤلفه روحیۀ

 فرهنـگ  بـا تولید، نوآوري فرایندي، نـوآوري اداري  

خراسـان   احمـر  هـالل در جمعیـت   مشارکتی سازمان

ــه ــمالی ب ــب  ش  ،85/0 ،0/ 83 ،83/0،86/0 ،84/0ترتی

   آمد. دست هب 0/ 86 و 85/0

ي ریـز  برنامـه بـین   کـه  نتایج نشان داد :گیري نتیجه

نـوآوري   روحیـۀ ارتقـاي   منابع انسانی و تژیکاسترا

مثبـت و   رابطـۀ  مشارکتی سازمانفرهنگ  سازمانی با

بیشترین ارتبـاط   ،نوآوري اداري .دار وجود دارد معنی

کمتـرین   ،ي اسـتخدامی ها اصالح ساختارهاي نظامو 

ارتباط را بـر اثربخشـی فرهنـگ مشـارکتی کارکنـان      

    داشت.

 آوري سـازمان، نـو  روحیـۀ : ارتقـاي  کلیدي کلمات

ــه ــز برنام ــتراتژیکری ــگ   ي اس ــانی، فرهن ــابع انس من

 مشارکتی سازمان
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 مقدمه

توجهی  قابل مالی منابع ،ها سازمان از بسیاري امروزه

 اساسـی  راهبـرد  تعیـین  و استراتژي تدوین صرف را

اي از آنها تحقق  اما بخش عمده کنند می خود سازمان

 ]1[ .یابد مین

 اسـت  ف اصلی سازمانهد ،برتري در رقابت امروزه

ــرايو  ]2[ ــزایش ب ــره اف ــود و وري به ــعیت بهب  وض

 ]3[. هستند نوآوري و خالقیت پی در اقتصادي

ترین دارایـی و مزیـت    به عنوان اصلی 1نیروي انسانی

ي اسـتراتژیک  ریز برنامه اهمیتاست، سازمان رقابتی 

وي سـبب  توانمندسازي و  ]4[، جذب 2منابع انسانی

    ]5[ .نبه خواهد شدهمه جا عهـتوستحقق 

هسـتند کـه بتواننـد     عواملیمدیران نیازمند  رو از این

   ]6[ .بالفعل سازندرا  ي نوآورانهها اندیشه

 اسـت  مانیزسا فرهنگ در این زمینه، عامل ترین مهم

 شیم ارزنظا از و بــوده نمازسا یک ندگیز ةشیوکــه 

  ]7[. شود می ناشید فر

 انگیزش زایشمدیران، اف ذهنی ۀدغدغ به این ترتیب

  ]8[ .ستها سازمانو فرهنگ مشارکت در 

 بـراي منابع انسـانی فراینـدي   ریزي استراتژیک  برنامه

ــداف  ــراري اه ــعه برق ــانی توس ــابع انس ــقمن  و تحق

از طریق بسیج، توسعه و نگهـداري منـابع    ها سیاست

ــوآوري  روحیــۀارتقــاي و  ]9[ باشــد مــی انســانی ن

 دارد 4زمانیسـا تنگاتنگی با فرهنـگ   رابطۀ 3سازمانی

  ]11[. است سازمان ۀتوسع درآمد پیشو  ]10[

                                                           
1 manpower 

2 programming relation of human resources strategic 
3organizational innovation spirit 
4organizational culture  

اهـداف   و تحقـق ي بـالقوه  هـا  فرصـت  گیري از بهره

مبنـاي   گیـري بـر   بلندمدت سازمانی تعیین و تصـمیم 

  ]12[ است.ضروري  دستیابی به اهداف براي ها روش

ي ریز برنامهي منابع انسانی، ریز برنامهعامل مهم براي 

هـارتی، آموزشـی و درنهایـت    نیل به نیازهاي م براي

، نــوآوري و ایجــاد فرهنــگ بهســازي منــابع انســانی

رونـد را   این گذار برتأثیري ها مؤلفه .استمشارکتی 

یعنـی   5ي اسـتخدامی ها اصالح ساختار نظام ،توان می

  6کارمندیابی، جذب و انتخاب، اصالح نظام آموزشی

  . نیروي انسانی عنوان کرد

بــین عوامــل  ریافتنــدد) 1394( خاشــعی و دهقانیــان

ي اسـتراتژیک از منظـر   ریـز  برنامـه مؤثر بـا موفقیـت   

  ]13[ .داري وجود دارد معنینوآوري باز ارتباط 

نشان ) 1392( و همکاران تاش نتایج پژوهش ریحانی

 و اسـتراتژیک  يریـز  برنامـه  بـا  مشارکتی فرهنگ داد

 ۀرابطـ  گیـري  تصمیم ةشیو و رهبري سبک يها همؤلف

  ]14[. دارد يدار معنی و مثبت

ي هـا  سازماندر ) نشان داد که 1391(حسینی نودهی 

مؤثر از منابع انسانی  ةپیشرفته توفیق بیشتر در استفاد

. اسـت  همـراه  بلندمـدت  يها ریزي است که با برنامه

]15[  

فرهنـگ   دریافتنـد ) 1391نیکویی مقدم و همکاران (

ي تحــت پوشــش هــا ســتانســازمانی غالــب در بیمار

اجتماعی، فرهنگ مشارکتی اسـت کـه    تأمینسازمان 

ــازمانی   ــت سـ ــا موفقیـ ــاط بـ ــوآوري،  در ارتبـ (نـ

مثبـت و   ۀرابطـ ي، انسـجام و سـرعت)   پذیر انعطاف

  ]16[. داردمستقیم 

                                                           
5 structure of employment systems 
6 education reform 
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حمایـت   که بـین  ) دریافتند1391و همکاران (  میدار

سازمانی ادراك شده و فرهنـگ مشـارکتی بـا بیشـتر     

 بطۀراابعاد تعهد در هر دو بخش خصوصی و دولتی 

  ]17[. داري وجود دارد معنیمثبت و 

 چگونـه  کـه  نشـان دادنـد   )2014( 1کوت هوگان و

 و هنجارهـا  سازمانی بـه خصـوص   فرهنگ يها الیه

 تعدیل را نوآوري يها اثر اندیشه ،خالقانه رفتارهاي

  ]18[ .دکن می

بــین کارکردهــاي  دریافتنــد )2009( 2نــگها  چــن و

 و اداري آورينو و انسانی منابع مدیریت استراتژیک

  ]19[. دارد وجود داري رابطۀ معنی فنّی

 کارکردهـاي  گیريکار بهکه  دریافت )2008( 3جیمز

 تـأثیر  فنّـی  و اداري نوآوري بر انسانی منابع مدیریت

  ]20[ .رددا داري معنی و مثبت

 کارکردهـاي  دریافتند) 2007( و همکاران 4جانسون

 نگهـداري،  و حفـظ  گـزینش،  انسـانی،  منـابع  تأمین

 آمـوزش  کیفیـت  درافزایش آموزش خدمت، پاداش

  ]21[ .اند هکرد ایفا اساسی نقش

ــمیلی ــاران 5اسـ ــین 2006( و همکـ ــد بـ  ) دریافتنـ

انسـانی یعنـی    منابع استراتژیک مدیریت کارکردهاي

 و منـابع  تـأمین  آموزش، پـاداش، ارزیـابی عملکـرد،   

سـاده و چندگانـه    ۀرابطـ  فنّـی  نـوآوري  بـا  مشارکت

 موقعیـت  و بقـا  از این رو ]22[ .رددادار وجود  معنی

 ابتکـار خالقیت، نوآوري، کشف و  به وابسته سازمان

   ]23[ .باشد می

همچـون  عوامـل مـدیریتی   ) نشان داد 1389( کریمی

انگیزشـی،   ، اي تخصصی، عمـومی، عملیـاتی، برنامـه   

                                                           
1 Hogan & Coote 
2 Chen Hong 
3 James 
4 Johnson 
5 Smylie 

بهداشـتی، ایمنـی،   مانند  نگهدارنده ، محیطی سازمانی

آموزشی و تحقیقاتی،  و نیز مالی، تسهیالتی یا رفاهی

ــانی     ــابع انس ــدیریت من ــر م ــوي ب ــاختاري و معن س

  ]24[ .دارد تأثیربیمارستان در مهار بحران زلزله 

گیـري فرهنـگ    دار شـکل  رابطـۀ معنـی  نیـز    میتسلی

ــارکتى و ــه مش ــز برنام ــت و ری ــتراتژیک و مثب  ى اس

  ]25[ .دو متغیر را نشان داده است ۀبودن رابط مستقیم

 بـا  غیرانتفـاعی  خیریـه،  ازمانیس احمر هاللجمعیت 

 متعـدد،  يهـا  مسـئولیت  وشخصیت حقوقی مسـتقل  

ــف ــوع و مختل ـــی متن ـــه از اجرای ـــای جمل ف وظ

 درمـانی  بهداشـتی،  و امـدادي  فرهنگـی،  و اجتماعی

تعهـدات مربوطـه در راسـتاي     مرزي و برون و درون

. کنـد  میي دولت طبق اساسنامه خود عمل ها سیاست

 متخصـص،  متعهـد،  انسـانی ع بمنــا  از گیري بهره لذا

 پیشـبرد  در میمه بسیار نقش انگیزه با و دیده آموزش

 پراکنـدگی  طرفـی  کنـد از  می ایفا سازمان این اهداف

 نـواحی،  و مناطق ،ها سازمان دلیل به جغرافیایی باالي

 سلســـله و ســـطوح دلیـــل بــه ســازمانی پیچیــدگی

 و حقـوق  و اسـتخدام  نـوع  تنـوع  سـازمانی،  مراتـب

 یـک  عنـوان  بـه  انسانی منابع به توجه متعلقه، مزایاي

 ضـرورت . ته اسـ کـرد  تـر  مهم را اسـتراتژیک منبـع

 منـابع  يریـز  برنامـه  بـه  اسـتراتژیک  و جـامع  نگرش

 و درون عوامـل  تحلیـل  و تجزیه و بررسی و انسانی

 جایگـاه  و اهمیـت  بـر  آن بـر  مـؤثر ی سـازمان بـرون

 گذارد. یم صحه انسانی منابع استراتژیک يریز برنامه

جمعیـت   اهـداف  پیشـبرد  در انسانی منابع مهم نقش

 رویکــرد  بــا  آن يریز برنامه ضرورت و احمر هالل

 براي  میعل و صحیح يریز برنامه نبود و اسـتراتژیک

، پــاداش  آمــوزش،  جـذب،  يهـا  اسـتراتژي  تدوین

 روابـط  بهبـود  و عملکرد، مشارکت کارکنان مدیریت
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اهمیت ایـن   احمر اللهجمعیت  در انسانی منابع کار

  دهد. میموضوع را نشان 

  تحقیقروش 

ازنظر ماهیت  پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردي،

. پیمایشی و ازنظر روش همبسـتگی اسـت   -توصیفی

شــاغل مــورد مطالعــه شــامل کلیــه کارکنــان  ۀجامعــ

 1395 در سـال  خراسان شـمالی  احمر هاللجمعیت 

در ایـن  د. رسـ  مـی نفر  122باشد که تعداد آنها به  می

گیـري   ، نمونهتعداد افرادپژوهش به دلیل محدودیت 

ها  گردآوري داده شد وشماري انجام  به صورت تمام

 ۀسـه پرسشـنام  و اي و میـدانی   به دو طریق کتابخانـه 

  :شد انجام ي استراتژیک منابع انسانیریز برنامه

 ي استراتژیک منابع انسـانی ریز برنامه ۀپرسشنامالف) 

هـر   ةحـداقل نمـر   کهدارد گزاره  20)1389( رضایی

کسـب   ةباشـد. حـداقل نمـر   می 5و حداکثر  1گزاره 

و  20در ایــن پرسشــنامه  هــا شــده توســط آزمــودنی

ي استراتژیک ریز برنامه. پرسشنامه است 100حداکثر 

بعد یا مقیاس فرعی (اصالح سـاختار   2منابع انسانی 

(کارمندیابی، جذب و انتخـاب)،    میهاي استخدا نظام

بـر اسـاس    اصالح نظام آموزشـی نیـروي انسـانی    و

   دارد.اي لیکرت  طیف پنج گزینه

ــنام ب) ــاي  ۀپرسش ــۀارتق ــوآوري روحی ــانی ن  چوپ

و هـدف آن سـنجش میـزان     دارد سئوال 17 )1390(

گرایش به نوآوري سازمانی از ابعاد مختلف (نوآوري 

اسـت و  تولیدي، نوآوري فرایندي و نوآوري اداري) 

و دیگـران   1جیمنـز -ي جیمنـز ها نامهترکیبی از پرسش

) 2006( 3)، پراجگو و سوهل2006( 2)، پنیادز2008(

   باشد. می

                                                           
1Jimenes-Jimenes  
2 Penyadz 

ــنام ج) ــارکتی ۀپرسش ــگ مش ــیخلویی فرهن ــدم ش  اق

شده  کمترین نمره کسب که ی استسئوال 17 )1383(

و بـاالترین   17در ایـن پرسشـنامه    ها توسط آزمودنی

آوري نـو  روحیۀپرسشنامه ارتقاي  است. 75آن  ةنمر

، بعـد یـا مقیـاس فرعـی (نـوآوري تولیــدي      3 داراي

بـر اسـاس طیـف     نوآوري فرایندي، نوآوري اداري)

    اي لیکرت است. پنج گزینه

محتوایی توسـط اسـاتید و خبرگـان     روایی صوري و

روش آلفـاي  آمد. براي تعیین پایایی ابزار از  دست به

ع مناب ي استراتژیکریز برنامه که نباخ استفاده شد و کر

ارتقـاي   ۀبـراي پرسشـنام  ، 84/0انسانی، مقدار آلفاي 

ــۀ ــازمانی   روحی ــوآوري س ــدارن ــراي و  84/0 مق ب

 بـراي  د.شمحاسبه  86/0پرسشنامه فرهنگ مشارکتی 

هــا از آمــار توصــیفی (توزیــع تجزیــه و تحلیــل داده

ي هــا آزمــون بــرايو  فراوانــی، درصــد و میــانگین)

ي هــا همؤلفــهــر یــک از  تــأثیراســتنباطی و بررســی 

 روحیۀي استراتژیک منابع انسانی و ارتقاي ریز برنامه

با توجـه بـه    مشارکتی سازمانفرهنگ  روينوآوري 

 از آزمون رگرسیون اسـتفاده شـد   نرمال بودن متغیرها

تحلیـل   SPSS-23 افـزار  نـرم  بـا ها  در نهایت دادهو 

  شد.

  ها یافته

منابع  ي استراتژیکریز برنامهها نشان داد که بین  یافته

مشــارکتی و نــوآوري ســازمانی بــا فرهنــگ  انســانی

  وجود دارد.داري  رابطۀ معنی سازمان

  

  
  

  

  

                                                                            
3Pyrago and Sohl 
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مشارکتی منابع انسانی و نوآوري سازمانی با فرهنگ  ي استراتژیکریز برنامهپیرسون بین  همبستگی: 1 شمارةجدول 

  سازمان

  فرهنگ مشارکتی  نوآوري  ي استراتژیکریز برنامه  

  1  منابع انسانی یکي استراتژریز برنامه
495/0  

001/  

590/0  

001/  

  نوآوري روحیۀارتقاي 
495/0  

001/0  
1  

563/0  

001/0  

  فرهنگ مشارکتی
590/0  

001/  

563/0  

001/  
1  

  

 ؛باشـد  مـی  05/0و همچنـین مقـدار آن کمتـر از     آمـده اسـت   دست به 001/0که برابر  p-valueبا توجه به مقدار  

ي اسـتراتژیک منـابع   ریـز  برنامـه شود که مقدار ضریب همبسـتگی بـین    میهده شود. مشا میبنابراین فرض صفر رد 

آمده که نشـان دهنـده    دست به 563/0و  590/0، 495/0 برابر مشارکتی سازمانانسانی و نوآوري سازمانی با فرهنگ 

انسـانی و نـوآوري    منـابع  ي استراتژیکریز برنامهباشد یعنی با افزایش متغییر بین  میدار مثبت و مستقیم  رابطۀ معنی

باشند. بنابراین بر  مییک جهت  یابد و تغییرات دو متغیر در میسازمانی متغییر فرهنگ مشارکتی کارکنان نیز افزایش 

مشارکتی ي استراتژیک منابع انسانی و نوآوري سازمانی با فرهنگ ریز برنامهبین . گردد میاول تائید  ۀاین اصل فرضی

  .د داردي وجودار رابطۀ معنی سازمان

  ي پیش بین و مالكها ي متغیرها همؤلف: همبستگی پیرسون ین زیر2 شمارةجدول 

  متغیر مالك  يدار معنیسطح   همبستگی پیرسون  ها همؤلفزیر  پیش بین متغیرهاي

  

  ي استراتژیکریز برنامه

  منابع انسانی

  001/0  561/0  اصالح ساختار استخدام نیروي انسانی

  

  فرهنگ مشارکتی

001/0  563/0  م آموزشی نیروي انسانیاصالح نظا  

  نوآوري روحیۀارتقاي 

001/0  442/0  نوآوري تولید  

001/0  543/0  نوآوري فرایندي  

001/0  0.488  نوآوري اداري  

  

 بنـابراین فـرض   ؛باشد می 05/0و همچنین مقدار آن کمتر از  آمده است 001/0که برابر  p-valueبا توجه به مقدار 

و فرهنـگ   میاصالح ساختارهاي اسـتخدا  دو بعد شود که مقدار ضریب همبستگی بین مید. مشاهده شو می صفر رد

اصالح نظام آموزشی نیروي انسانی و فرهنگ مشارکتی سازمان ین ب رابطۀ و همچنین 561/0کارکنان برابر مشارکتی 

ي اسـتراتژیک منـابع   ریـز  برنامـه بـین  بنـابراین  . استدار و مثبت  رابطۀ معنی بیانگرکه  آمد دست به 563/0  کارکنان

  ي وجود دارد.دار معنیمثبت و  رابطۀانسانی و فرهنگ مشارکتی 

مقـدار ضـریب   و  442/0کارکنـان برابـر   نوآوري تولیـد و فرهنـگ مشـارکتی سـازمان     مقدار ضریب همبستگی بین 

رابطـۀ  هنـده  کـه نشـان د  آمـده   دسـت  بـه  543/0فرآیندي و فرهنگ مشارکتی کارکنان برابر  نوآوريهمبستگی بین 
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کارکنـان برابـر   نـوآوري اداري و فرهنـگ مشـارکتی سـازمان      مقدار ضریب همبستگی بـین باشد.  میدار مثبت  معنی

نـوآوري اداري   یعنی با افزایش متغییـر  .باشد میدار مثبت و مستقیم  رابطۀ معنی ةآمده که نشان دهند دست به 488/0

مثبـت و   ۀرابطـ نوآوري اداري و فرهنگ مشارکتی سـازمان  یابد. بنابراین بین  میمتغییر فرهنگ مشارکتی نیز افزایش 

 میبیشتري بر تفکر سیسـت  تأثیرمربوط به مدیریت کیفیت جامع کدام متغیر  يها از بین متغیر ي وجود دارد.دار معنی

  دارد؟ 

  واریانس آنالیز :3 شمارة جدول

 يدار معنیکمترین سطح  آمارهF مربعات میانگین درجه آزادي مجموع مربعات  جدددمنبع تغییرات

  مدل رگرسیون

 خطا

 مجموع

11002.381 5  2200.476 20.454 0.001 

12479.398 116 107581   

23481.779 121    

  
  

آمده که این مقدار کمتر از  دست به 0.001ي در جدول فوق برابر دار معنیکمترین سطح  p-valueبا توجه به مقدار 

ي ریـز  برنامـه فرعـی   يهـا  بین متغیر فرهنـگ مشـارکتی و متغیـر    یعنیشود.  میرد  H0 فرض بنابراینباشد  می 0.05

  وجود دارد. دار معنیاستراتژیک منابع انسانی و نوآوري ارتباط 

  هاي خوبی مدل مالك: 4 شمارةدول ج

 ها انحراف معیار برآورد R2 تصحیح شده R R2 مدل

1  a 685/0 469/0  446/0 10/37213 

درصد از تغییرات و نوسـانات متغیـر وابسـته توسـط      68شود که نزدیک به  میتوجه به جدول فوق نیز مشخص  با

در ادامه رگرسـیون بـرازش    دار است. معنیشود. بنابراین برازش مدل رگرسیونی  میتوضیح داده پیش بین ي ها متغیر

 به صورت جدول زیر خالصه شده است. ها داده شده به متغیر

  رگرسیونی ضرایب: 5 رةشما جدول

 مدل
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد

  داري معنیسطح   tمقدار
B  بتا خطاي استاندارد  

1  

  5/854 36/456 (ثابت)
 

6/228 001/0 

 218/0 239/1 138/0 165/0 205/0 اصالح ساختار

 004/0  911/2 306/0  402/0 171/1 اصالح نظام

 528/0 633/0 059/0 236/0 150/0 نوآوري تولید

 019/0 378/2 262/0 332/0 790/0 نوآوري فرآیند

 247/0 099/1 103/0 401/0  441/0 نوآوري اداري
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ي ریز برنامهمربوط به متغیرهاي  p-valueبا توجه به 

شـود   میاستراتژیک منابع انسانی و نوآوري، مشاهده 

دار  معنـی  هـا  که ضرایب رگرسیونی براي ایـن متغیـر  

. ضریب رگرسیونی براي متغییراصالح نظام باشند می

آمـده اسـت،    دسـت  بـه  306/0آموزشی منابع انسانی 

تـوان گفـت سـهم متغیـر اصـالح نظـام        مـی بنابراین 

ي دیگـر در  هـا  متغیـر  آموزشی منابع انسانی نسبت به

تغییـرات متغییـر فرهنـگ مشـارکتی کارکنـان بیشـتر       

  ت.اس

  بحث 

منـابع   ي اسـتراتژیک ریـز  برنامهبین  نشان داد ها یافته

مشــارکتی انســانی و نــوآوري ســازمانی بــا فرهنــگ 

طبــق مــدل . داردي وجــود دار رابطــۀ معنــی ســازمان

 ي اسـتراتژیک ریـز  برنامـه  يهـا  همؤلفرگرسیون براي 

ــام    ــاختار نظ ــالح س ــد اص ــانی بع ــابع انس ــا من ي ه

بـا   اصالح نظام آموزشی نیـروي انسـانی   و میاستخدا

 56و  56یعنـی  561/0و  563/0تیب دار بتاي به ترمق

پذیري را نسبت تأثیربینی بیشترین  درصد مقدار پیش

بخشـی فرهنـگ   اثر رويي نـوآوري  ها همؤلفبه سایر 

  .دارد مشارکتی سازمان

و نظام آموزشـی    میي استخداها اصالح ساختار نظام

را بر فرهنـگ مشـارکت    تأثیرنیروي انسانی بیشترین 

رصد مشـارکت کارکنـان در   د 56یعنی  ،کارکنان دارد

ي هـا  اصـالح سـاختار نظـام    ۀاین سـازمان بـه وسـیل   

و اصالح نظـام آموزشـی نیـروي انسـانی       میاستخدا

بینـی اسـت. در نتیجـه مـدیران و      قابل تبیین و پـیش 

تواننـد بیشـترین    مـی کارکنان سازمان مـورد مطالعـه   

و  میي استخداها تمرکز را بر بعد اصالح ساختار نظام

  آموزشی نیروي انسانی اختصاص دهند.  اصالح نظام

نتایج پژوهش حاضر با مطالعات خاشعی و دهقانیان، 

و همکـاران،   هانـگ، جیمـز    کوت، چـن و  هوگان و

و همکاران، نیکـویی   تاش و همکاران، دارمی  ریحانی

ــاران،   ــدم و همک ــودهی مق ــینی ن ــون و حس ، جانس

  همکاران، کریمی همخوانی دارد.

ـ ، طبق نتـایج پـژوهش حاضـر    اصـالح سـاختار    نیب

 مشـارکتی سـازمان  و فرهنـگ    میي اسـتخدا هـا  نظام

ـ همچنـین   .دارد وجود يدار رابطۀ معنی اصـالح   نیب

مشـارکتی  نظام آموزشـی نیـروي انسـانی و فرهنـگ     

 مثبـت  ارتباطو  دارد وجود يدار رابطۀ معنی سازمان

 سـازمانی  وري بهره و آموزش در گذاري سرمایه بین

   وجود دارد.

 ابزار و مواد مستمر گزینی به و بندي اولویت ،پاالیش

 تأسیس و متون تدوین و وقفه علم بی تولید آموزشی،

 پیش روز، نیاز و شرایط با متناسب جدید يها رشته

 ساختار لذا است. کنونی دنیاي در توفیق آموزش نیاز

 چنـدوجهی،  مـاهیتی  از بایـد  کارکنـان  آمـوزش 

 یعنـی  ند.باشـ  برخـوردار  روزآمـد  و پـذیر  انعطـاف 

 يها و مهارت معمول هاي آموزش بر عالوه کارکنان

 مـدیریت  از نـوعی  بـه  محیط، با تعامل توان و الزم

 نیز عمل در سازي تصمیم قدرت و اقتضایی توانمند

  ]26[ .شوند برخوردار

بـین نـوآوري تولیـدي و فرهنـگ      نشان دارد ها یافته

ــی ۀرابطــ مشــارکتی ســازمان  .دارد وجــود يدار معن

 ارتقـاي  بـه  توانـد  مـی  ها سازمان در خالقیت شافزای

، هــا هزینــه کـــاهش خـــدمات، کیفیـــت و کمیـــت

ــی،    ــاهش بوروکراس ــابع، ک ــالف من ــوگیري از ات جل

وري،  افـــزایش رقابـــت، افـــزایش کـــارایی و بهــره

ایجاد انگیزش و رضـایت شـغلی در کارکنـان منجـر     
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، در سازماندر بـروز خالقیت  مؤثراز عوامـل  .گردد

سازي و بسترسازي فرهنگ مناسب اسـت کــه    ینهزم

  .  افکار جدید و نو باشد ةکننـد تـشویق

نوآوري  نیبي این پژوهش نشان داد ها ههمچنین یافت

 يدار رابطۀ معنی مشارکتی سازمان فرایندي و فرهنگ

مشارکت گروهی بصورت خالقانه براي  .دارد وجود

اسـت. اهمیـت ایـن     مهـم حل مسائل سازمانی بسیار 

ــوع ــز  موض ــت اف ــه عل ــین  ایشب ــابتی ب ــاي رق  فض

و  مزیـت رقـابتی   مستمر ۀضرورت توسع ،ها سازمان

ي هـا  ز دیگـر یافتـه  ا ،اسـت لزوم خالقیت ونوآوري 

ـ  پژوهش این بود کـه   نـوآوري اداري و فرهنـگ   نیب

  .دارد وجود يدار رابطۀ معنی مشارکتی سازمان

ـ ارا ، نـوآور  و خـالق  نیروهـاي  و آمـوزش  بجذ  هئ

ي هـا  براي فعالیـت  مالی و تحقیقاتی ناسبم امکانات

ي هـا  ه پاداش به فعالیـت ئارا و عمل آزادي ،نوآورانه

  .ۀ این راهکارهاستخالقانه از جمل

  گیري نتیجه

ــازمان ــتفاده از    س ــا اس ــه ب ــتند ک ــی آن هس ــا در پ ه

پـذیرترین شـیوه    ترین، کارآمدترین و انعطـاف  انسانی

ش براي تعالی خود و رشـد مشـارکت کارکنـان تـال    

ي فرهنگـی و ارتبـاطی درون   ها گذشته از زمینه کنند.

 عـدم مشـارکت   ،اشاره شـد  ها سازمانی که قبال بدان

اعضاي سـازمان در برخـی تصـمیمات باعـث بـروز      

نوآوري و نوعی تضاد در اعتقاد شخصی  ناهماهنگی

ي ریـز  برنامـه شناسـایی  گردد.  می و سازمانی کارکنان

سازمانی متناسـب  منابع انسانی و نوآوري  استراتژیک

در سازمان و آمـوزش مجریـان و مـدیران سـازمانی     

منـابع انسـانی و    ي اسـتراتژیک ریز برنامهاعمال  براي

ــوآوري ســازمانی مناســب   ــین ــگ  م ــد در فرهن توان

ثر واقع شود. مدیر سازمان بایـد  ؤمشارکتی سازمان م

تالش کند که موانع نـوآوري را از سـر راه کارکنـان    

آزادي دادن نوآوري را از طریـق   بروز ۀزمین وبردارد 

عدم تغییـر مناسـب   . کندعمل به آنان فراهم  ابتکارو 

گان،  به نخبه توجهی بیدلیل  هب  میساختارهاي استخدا

عدم تطبیق تخصص  نامناسب نیروي انسانی و تأمین

ساز باشد.  تواند مساله میافراد با مشاغل در این زمینه 

رین سرمایه سـازمان  از آنجایی که عامل انسانی، واالت

ي استراتژیک منابع انسـانی هـم رویکـرد    ریز برنامهو 

ي ها مبتنی بر کارکنان است؛ توجه به مسائل و دغدغه

تحقق اهداف سازمان ضروري به نظر  براياین افراد 

مشارکتی وجود فرهنگ  ۀاز آنجایی که الزم رسد. می

ــو آوري و   ســازمان داشــتن فضــاي مســاعد بــراي ن

ق به نیازهاي محیطی به عنوان پـیش  گویی خال پاسخ

ي اسـتراتژیک منـابع انسـانی در یـک     ریـز  برنامهنیاز 

را بسترسـازي کـرد، تـا     ها سازمانسازمان است باید 

بمانند، رشد کننـد و محـل    ها همچنان در متن تحول

همکاري و نوآوري کارکنـان و مـدیران و جایگـاهی    

مهم براي رساندن سـازمان بـه اهـدافش باشـد، لـذا      

ـ  هـا  توسعه خدمات و زیرسـاخت  وري، اي حـوزه فنّ

سـازي بـه منظـور     تالش براي هوشمندسازي و زمینه

ي هـا  ي بـالقوه و بالفعـل سـرمایه   هـا  ارتقاي ظرفیـت 

ي در دسـت اجـرا باشـد،    هـا  انسانی باید از اولویـت 

ــابطه    ــاه ض ــعه رف ــت و توس ــین تقوی ــد و  همچن من

کـردن خـدمات نـوآوري و مشـارکت همـه       میسیست

را بـه   احمـر  هـالل ي ها و برنامه ها فعالیتپرسنل در 

تبادل و مشـارکت فرهنگـی در    همراه خواهد داشت.

 موجـود  ساختارهاي کردن و منعطف ها سازمان میان

 سازمانی ۀمجموع که هستند عواملی همه سازمان در
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دهـد. در   مـی  سـوق  خالقیت و نوآوري را به سوي

بــر  نتیجـه بایــد بـراي رســیدن بـه اهــداف نـوآوري    

نیاز  ها سازماندر  نوآوري فرهنگ توسعه کارهايراه

 عملکـرد،  ارزیـابی  نظـام  اصالح و يپذیر انعطاف به

 جـو  ایجـاد  ي،پـذیر  ریسـک  اختیار، ترغیب تفویض

 مشـارکتی  مـدیریت  نظـام  اجـراي  مناسب خالقیـت، 

تفکـر و خالقیـت مشـارکتی، موجـب هـم       باشد. می

، يسـاز  فرهنگ آن، ۀگردد که الزم میسازمانی افزائی 

اصالح فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ خالقیت 

باشد. موانعی همچون فقـدان انگیـزه و    میو نوآوري 

بـه نظـرات   تـوجهی   بـی  عدم اعتماد به کار گروهـی، 

کـاري و مـدیریت   ، محافظـه نبـودن  پذیرکارکنان، نقد

ــتبدانه، از  ــممس ــر مه ــت  ت ــر و خالقی ــع تفک ین موان

فرهنـگ  گردد. مهندسی مجدد  میمشارکتی محسوب 

، مهندسـی مجـدد   سـازي  سازمانی، آموزش و فرهنگ

ي مدیریتی از جمله نظام پیشنهادات، تقویـت  ها نظام

کــار گروهــی و تقــدیر از کارکنــان خــالق از جملــه 

ــر مهــم  خالقیــت فرهنــگ ۀین راهکارهــاي توســعت

ي ریـز  برنامـه داشـتن  . باشـد  می سازمان در مشارکتی

خـالق   جـو  ایجاد یک براياستراتژیک منابع انسانی 

سیسـتماتیک خالقیـت در سـاختارهاي     ۀشامل توسع

ي ها ، سیستمها ي ارتباطی و رویهها سازمانی، سیاست

پاداش و تشویق و برقراري سیاست آموزش مناسـب  

تواند مشارکت کارکنـان را در پـی داشـته باشـد.      می

ي اسـتراتژیک منـابع انسـانی زیرمجموعـه     ریز برنامه

که عملکرد،  ازمان استي استراتژیک کل سریز برنامه

قوت یا ضعف تمام ابعاد کارکنان سـازمان را تحـت   

ي ریـز  برنامـه دهـد بنـابراین خروجـی     مـی قرار  تأثیر

ي هــا اســتراتژیک منــابع انســانی، تــدوین اســتراتژي

 و مناســـب و اثـــربخش ســـازمانی بـــراي جـــذب

ي انسـانی  ها کارگیري، بهسازي و نگهداري سرمایه   هب

 قـوي،  مدیریت ي وریز برنامه کنار در امر است. این

 افـزایش  انگیـزش،  نـوآوري،  روحیـۀ  بهبـود  موجب

  . گردد می کارکنان وري بهره و عملکرد سازمان

  سپاسگزاري

بـر خـود الزم مـی داننـد از      بدینوسیله پژوهشـگران 

همکــاري و مشــارکت مــدیران و کارکنــان جمعیــت 

  .کننداحمر خراسان شمالی سپاسگزاري  هالل
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Abstract 
Background: Strategic planning of human resource through human resource goals 
and development of human resources strategies through mobilizing, developing and 
maintaining human resources play a significant role in achieving organizational goals. 
Method: In this applied and descriptive research, all staff of North Khorasan 
province Red Crescent Society (122 persons) were studied. Data gathered based on 
library and field method by using different questionnaires such as Rezaie 
questionnaire (2010) to evaluate strategic human resource planning variable; 
Choupani questionnaire (2011) to assess promoting the spirit of organizational 
innovation; and Sheikhlouee questionnaire (2010) to measure the participatory culture 
of the organization. The validity and reliability was confirmed by experts and through 
Cronbach’s alpha coefficient for three questionnaires that included 84%, 84%, and 
86% respectively. For data analysis, Pearson correlation coefficient was used using 
SPSS. 
Findings: The findings showed that the correlation results between components of 
strategic human resources planning and the components such as recruitment system 
structural reformation and  reformation of human resources education system also 
promoting the spirit of organizational innovation components such as production 
innovation, process innovation, administrative innovation with participatory culture of 
the organization in North Khorasan Red Crescent Society were 84%, 83%,  86%, 
83%,85%, 85%,  and 86% respectively. 
Conclusion: The results showed that there is a positive and meaningful relationship 
between strategic human resource planning and promoting the spirit of organizational 
innovation with organizational participatory culture. Administrative innovation and 

recruitment system structural reformation had the most and least relation to the 
effectiveness of employee participatory culture. 
 
Keywords: promoting the spirit of innovation of organization, strategic human 
source planning, organization participatory culture 
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