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پازازی ن ا طرزق ضرزب لفای کررنباخ بیرای هیر
سه پرسشنامه به ژرژیب به می ان  0/84 ،0/84ر0/86
بهدس ،مر .برای ژحلییل دادی هیا ا

میون میاری

همبستگی پیرسون ژوسط نرماف ار  SPSSنسییه 23
استفادی شر.
ها :نتییازج همبسییتگی بییین مؤلفیههییای
هههه
یافته
برنامهرز ی استراژیز

منیاب انسیانی ر مؤلفیههیازی

همچون اصالح سیاختارهای نظیامهیای اسیتیرامی،
اصالح نظام مو شی نییرری انسیانی ر نیی ارژقیای
ررحیۀ نو رری سا مانی مؤلفیههیای ماننیر نیو رری
ژولیر ،نو رری فرازنری ،نیو رری اداری بیا فرهنی

چکیده

مشارکتی سا مان در امهیی ،هیاللاحمیر خراسیان

مقدمه :برنامیهرزی ی اسیتراژیز

منیاب انسیانی ا

شییمالی بییهژرژیییب ،0/85 ،0/83 ،0/0،86،/83 ،0/84

طرزق اهراف مناب انسانی ر ژوسیهه اسیتراژییهیای

 0/85ر  0/86بهدس ،مر.

مناب انسانی ا طرزق بسیج ،ژوسهه ر نگهراری مناب

نتیجهگیهری :نتیازج نشیان داد بیین برنامیه رزی ی

انسانی در ژحقق اهیراف سیا مانی نقی

بیهسی ازی

استراژیز

مناب انسانی ر ارژقیای ررحییۀ نیو رری

دارد.

سا مانی با فرهن

روش :ژحقیق حاضر ،کاربردی ر ا نظیر ماهیی ،ر

مهنیدار راود دارد .نو رری اداری ،بیشترزن ارژبیا

ررش ،ژوصیفی ا نوع همبستگی مییباشیر .اامهیۀ

ر اصالح ساختارهای نظامهای اسیتیرامی ،کمتیرزن

ماری ن شامل کلیه کارکنیان امهیی ،هیاللاحمیر

ارژبا را بیر ارربیشیی فرهنی

مشیارکتی کارکنیان

خراسان شمالی به ژهیراد  122نفیر بیود ر بیه دلییل

داش.،

کمبودن ژهراد اامهه ،ا ررش ژمام شماری اسیتفادی

کلمات کلیدی :ارژقای ررحییۀ نیو رری سیا مان،

شر .اب ار رد رری دادی ها برای متغییر برنامیهرزی ی
استراژیز
1

مناب انسانی ،پرسشنامه رضیازی ،)1389

مشارکتی سا مان رابطیۀ مثبی ،ر

برنامییهرزیی ی اسییتراژیز
مشارکتی سا مان

منییاب انسییانی ،فرهنیی

رابطۀ برنامهرز ی استراژیز

مشارکتی سا مانی

مناب انسانی ر ارژقای ررحیۀ نو رری با فرهن

مقدمه

بهری یری ا فرصی ،هیای بیالقوی ر ژحقیق اهیراف

امرر ی بسیاری ا سا مانها ،مناب مالی رابل ژواهی

بلنرمرت سا مانی ژهیین ر ژصیمیم ییری بیر مبنیای

را صرف ژررزن استراژیی ر ژهییین راهبیرد اساسیی

ررشها برای دسیتیابی بیه اهیراف ضیررری اسی.،

سا مان خود میکننر اما بی

عمریای ا نها ژحقق

[]12

نمیزابر]1[ .

عامل مهم برای برنامهرز ی مناب انسانی ،برنامهرز ی

در عصییرکنونی ،برژییری در ررابیی ،،هییرف اصییلی

برای نیل به نیا های مهیارژی ،مو شیی ر درنهازی،

سا مان بودی [ ]2ر برای افی از

بهیریرری ر بهبیود

بهسییا ی منییاب انسییانی ،نییو رری ر ازجییاد فرهنی

رضهی ،ارتصادی در پی خالری ،ر نو رری هستنر.

مشارکتی اس .،مؤلفه های ژأریر ذار بر ازن ررنیر را

[]3

میژوان ،اصالح ساختار نظامهای اسیتیرامی 5زهنیی
6

نیرری انسانی 1به عنوان اصلیژرزن دارازیی ر م زی،

کارمنرزابی ،اذب ر انتیاب ،اصالح نظام مو شی

ررابتی سا مان اس ،،اهمی ،برنامهرز ی اسیتراژیز

نیرری انسانی عنوان کرد.

مناب انسانی ،2اذب [ ]4ر ژوانمنرسا ی ری سیبب

خاشییهی ر دهقانیییان  )1394درزافتنییر بییین عوامییل

ژحقق ژوسیهه همه اانبه خواهر شر]5[ .

مؤرر بیا موفقیی ،برنامیهرزی ی اسیتراژیز

ا ازنرر مرزران نیا منر عواملی هسیتنر کیه بتواننیر

نو رری با ارژبا مهنیداری راود دارد]13[ .
نتازج پیره

انرزشههای نو ررانه را بالفهل سا نر]6[ .
مهمژرزن عامل در ازن مینه ،فرهن
کییه شیوۀ نر ی ز

سا مانی اسی،

سا مان بییودی ر ا نظام ار شی

به ازن ژرژیب دغرغۀ ذهنی مرزران ،اف از

مشارکتی بیا برنامیه رزی ی اسیتراژیز

مؤلفه های سب

رهبری ر شیوۀ ژصمیم ییری رابطیۀ

انگی ش

پیشرفته ژوفیق بیشتر در استفادۀ مؤرر ا مناب انسانی

مناب انسیانی فرازنیری بیرای

اس ،که با برنامهرز ی های بلنرمیرت همیرای اسی.،

بررییراری اهییراف ژوسییهه منییاب انسییانی ر ژحقییق

[]15

سیاس،ها ا طرزق بسیج ،ژوسهه ر نگهیراری منیاب

نیکوزی مقرم ر همکاران  )1391درزافتنیر فرهنی

انسییانی میییباشییر [ ]9ر ارژقییای ررحیییۀ نییو رری

سییا مانی غالییب در بیمارسییتانهییای ژحیی ،پوشی

سا مانی 3رابطۀ ژنگاژنگی با فرهنی
[ ]10ر پی

ر

حسینی نودهی  )1391نشان داد که در سا مانهیای

مشارک ،در سا مانهاس]8[ .،

برنامهرز ی استراژیز

رزحانیژاش ر همکاران  )1392نشان

مثب ،ر مهنیداری دارد]14[ .

فرد ناشی میشود]7[ .

ر فرهن

داد فرهن

ا منظیر

سیا مانی 4دارد

سا مان ژأمین ااتماعی ،فرهن

مشارکتی اسی ،کیه

در ارژبیییا بیییا موفقیییی ،سیییا مانی نیییو رری،

در مر ژوسهۀ سا مان اس]11[ .،

انهطاف پذزری ،انسیجام ر سیرع )،رابطیۀ مثبی ،ر
1

resources

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

مستقیم دارد]16[ .
structure of employment systems
education reform

5
6

2
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دارمی ر همکاران  )1391درزافتنر که بیین حمازی،

محیطی سا مانی  ،نگهرارنری ماننر بهراشیتی ،ازمنیی،

مشیارکتی بیا بیشیتر

مالی ،ژسهیالژی زا رفاهی ر نی مو شی ر ژحقیقاژی،

خصوصی ر درلتی رابطۀ

سییاختاری ر مهنییوی بییر مییرزرز ،منییاب انسییانی

سا مانی ادراک شری ر فرهنی
ابهاد ژههر در هر در بی

مثب ،ر مهنیداری راود دارد]17[ .

بیمارستان در مهار بحران ل له ژأریر دارد]24[ .

هو ان ر کوت )2014 1نشیان دادنیر کیه چگونیه

ژسلیمی نیی رابطیۀ مهنییدار شیکل ییری فرهنی

سا مانی بیه خصیو

الزههای فرهن

مشییارکتو ر برنامییهرزیی ى اسییتراژیز

هنجارهیا ر

ر مثبیی ،ر

رفتارهای خالرانه ،ارر انرزشههای نو رری را ژهرزل

مستقیمبودن رابطۀ در متغیر را نشان دادی اس]25[ .،

میکنر]18[ .

امهی ،هالل احمر سا مانی خیرزیه ،غیرانتفیاعی بیا

چیین ر هان ی

2

مرزرز ،استراژیز

 )2009درزافتنییر بییین کارکردهییای

شیصی ،حقوری مسیتقل ر مسیئولی،هیای متهیرد،

مناب انسانی ر نو رری اداری ر

میتلییف ر متنییوع اارازیییی ا املیییه رظیییازف

فنّی رابطۀ مهنیداری راود دارد]19[ .
ایم

3

ااتماعی ر فرهنگیی ،امیرادی ر بهراشیتی ،درمیانی
بررن ر دررنمر ی ر ژههیرات مربوطیه در راسیتای

 )2008درزاف ،که بهکار یری کارکردهیای

مرزرز ،مناب انسانی بر نو رری اداری ر فنّیی ژیأریر

سیاس،های درل ،طبق اساسنامه خود عمل میکنیر.

مثب ،ر مهنیداری دارد]20[ .

لذا بهری یری ا منییاب انسیانی متههیر ،متیصی،،

اانسون 4ر همکاران  )2007درزافتنر کارکردهیای

مو شدزری ر با انگی ی نق

ژأمین منیاب انسیانی ،ی زن  ،حفی ر نگهیراری،

اهراف ازن سا مان ازفا میکنیر ا طرفیی پراکنیر ی

کیفیی ،میو ش

باالی اغرافیازی به دلیل سا مانها ،مناطق ر نیواحی،

پاداش خرم ،،مو ش دراف از
نق

اساسی ازفا کردیانر]21[ .

پیچیییر ی سییا مانی بییه دلییییل سیییطوح ر سلسیییله

اسیییمیلی 5ر همکیییاران  )2006درزافتنیییر بیییین
کارکردهای مرزرز ،استراژیز

بسیار مهمیدر پیشیبرد

مناب انسیانی زهنیی

مراژیب سیا مانی ،ژنیوع نیوع اسیتیرام ر حقیو ر
م ازای متهلقه ،ژواه به مناب انسانی بیه عنیوان زی

مو ش ،پیاداش ،ار زیابی عملکیرد ،ژیأمین منیاب ر

منبی اسیتراژیز

مشارک ،بیا نیو رری فنّیی رابطیۀ سیادی ر چنر انیه

نگرش ایام ر اسیتراژیز

مهنیدار راود دارد ]22[ .ا ازن رر بقیا ر مورهیی،

انسانی ر بررسی ر ژج زه ر ژحلییل عوامیل دررن ر

سا مان رابسته به خالری ،،نو رری ،کشف ر ابتکیار

بیررن سیا مانی میؤرر بیر ن بیر اهمیی ،ر اازگیای

میباشر]23[ .

را مهم ژیر کیردی اسی .،ضیرررت

برنامهرز ی استراژیز

بیه برنامیه رزی ی منیاب

مناب انسانی صحه می ذارد.

کرزمی  )1389نشان داد عوامیل میرزرزتی همچیون

نق

ژیصصی ،عمیومی ،عملییاژی ،برنامیهای ،انگی شیی،

هالل احمر ر ضرررت برنامه رز ی ن بییا ررزکییرد

1

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

3

مهم مناب انسانی در پیشیبرد اهیراف امهیی،

اسیتراژیز

ر نبود برنامه رز ی صحیح ر علمی برای

ژررزن اسیتراژیی هیای ایذب ،مییو ش ،پییاداش،
مرزرز ،عملکرد ،مشارک ،کارکنان ر بهبیود ررابیط

رابطۀ برنامهرز ی استراژیز

مناب انسانی ر ارژقای ررحیۀ نو رری با فرهن

کار مناب انسانی در امهی ،هالل احمر اهمی ،ازین

 ،)2008پنیاد

2

مشارکتی سا مانی

 ،)2006پرااگو ر سوهل)2006 3

موضوع را نشان میدهر.

میباشر.

روش پژوهش

ج) پرسشیینامۀ فرهنیی

مشییارکتی شییییلوزیارییرم

حاضر ،ا نظر هرف کاربردی ،ا نظر ماهی،

 17 )1383سئوالی اس ،که کمترزن نمری کسبشری

ژوصیفی -پیمازشی ر ا نظر ررش همبسیتگی اسی.،

ژوسط مودنیها در ازین پرسشینامه  17ر بیاالژرزن

اامهیۀ مییورد مطالهییه شییامل کلیییه کارکنییان شییاغل

نمرۀ ن  75اس .،پرسشنامه ارژقای ررحیۀ نیو رری

امهی ،هالل احمر خراسان شیمالی در سیال 1395

دارای  3بُهیر زیا مقییاس فرعیی نیو رری ژولیییری،

میباشر که ژهراد نها به  122نفر مییرسیر .در ازین

نو رری فرازنری ،نو رری اداری) بیر اسیاس طییف

پیره

پیره

به دلیل محرردز ،ژهراد افراد ،نمونه ییری

پنج

زنهای لیکرت اس.،

به صورت ژمامشماری انجام شر ر رد رری دادی ها

ررازی صوری ر محتوازی ژوسیط اسیاژیر ر خبر یان

به در طرزق کتابیانیهای ر مییرانی ر سیه پرسشینامۀ

بهدس ،مر .برای ژهیین پازازی اب ار ا ررش لفیای

برنامهرز ی استراژیز

کر ر نباخ استفادی شر که برنامه رز ی استراژیز

مناب انسانی انجام شر:

مناب

مناب انسیانی

انسانی ،مقرار لفای  ،0/84بیرای پرسشینامۀ ارژقیای

اری دارد که حیرارل نمیرۀ هیر

ررحیییۀ نییو رری سییا مانی مقییرار  0/84ر بییرای

اری  1ر حراکثر  5میباشیر .حیرارل نمیرۀ کسیب

مشارکتی  0/86محاسبه شر .بیرای

الف) پرسشنامۀ برنامه رز ی استراژیز
رضازی 20)1389

پرسشنامه فرهن

شییری ژوسییط مییودنیهییا در ازیین پرسشیینامه  20ر

ژج زییه ر ژحلیییل دادیهییا ا مییار ژوصیییفی ژو زی

حراکثر  100اس .،پرسشنامه برنامه رز ی استراژیز

فرارانییی ،درصییر ر میییانگین) ر بییرای مییونهییای

مناب انسانی  2بُهر زا مقیاس فرعی اصالح سیاختار

ا مؤلفیههییای

اسییتنباطی ر بررسییی ژییأریر هییر زی

نظامهای استیرامی کارمنرزابی ،اذب ر انتییاب)،

برنامه رز ی استراژیز

مناب انسانی ر ارژقای ررحیۀ

ر اصالح نظام مو شیی نییرری انسیانی بیر اسیاس

نو رری رری فرهن

مشارکتی سا مان با ژوایه بیه

طیف پنج

نرمال بودن متغیرها ا

زنهای لیکرت دارد.

ب) پرسشیینامۀ ارژقییای ررحیییۀ نییو رری چوپییانی
 17 )1390سئوال دارد ر هیرف ن سینج
راز

میی ان

به نو رری سا مانی ا ابهاد میتلف نو رری

ژولیری ،نو رری فرازنری ر نو رری اداری) اسی ،ر
ژرکیبی ا پرسشنامههای ایمنی -ایمنی  1ر دزگیران

مون ر رسیون اسیتفادی شیر

ر در نهاز ،دادیها بیا نیرمافی ار  SPSS-23ژحلییل
شر.
یافتهها
زافته ها نشان داد که بین برنامهرز ی استراژیز
انسییانی ر نییو رری سییا مانی بییا فرهن ی

مناب

مشییارکتی

سا مان رابطۀ مهنیداری راود دارد.

2

Jimenes-Jimenes

1

Penyadz
Pyrago and Sohl

3

4
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اررل شمارۀ  :1همبستگی پیرسون بین برنامهرز ی استراژیز

مشارکتی

مناب انسانی ر نو رری سا مانی با فرهن

سا مان
برنامهریزی استراتژیک
برنامهرز ی استراژیز

1

مناب انسانی

0/495

ارژقای ررحیۀ نو رری
فرهن

0/495

0/590

/001

/001
0/563

1

.001

مشارکتی

نوآوری

فرهنگ مشارکتی

0/590

0/563

/001

/001

/001
1

با ژواه به مقرار  p-valueکه برابر  0/001بهدس ،مری اس ،ر همچنین مقرار ن کمتر ا  0.05میباشر؛ بنابرازن
فرض صفر رد میشود .مشاهری میشود که مقرار ضرزب همبستگی بین برنامیهرزی ی اسیتراژیز
نو رری سا مانی با فرهن

مشارکتی سا مان برابر  0/590 ،0/495ر  0/563بهدس ،میری کیه نشیان دهنیری رابطیۀ

مهنیدار مثب ،ر مستقیم میباشر زهنی با اف از
متغییر فرهن

منیاب انسیانی ر

مشارکتی کارکنان نی اف از

متغییر بین برنامهرز ی استراژیز

میزابر ر ژغییرات در متغیر در ز

اصل فرضیۀ ارل ژائیر می ردد .بین برنامهرز ی استراژیز

مناب انسانی ر نو رری سا مانی

اه ،مییباشینر .بنیابرازن بیر ازین

مناب انسانی ر نو رری سیا مانی بیا فرهنی

مشیارکتی

سا مان رابطۀ مهنیداری راود دارد.
اررل شمارۀ  :2همبستگی پیرسون زن زرمؤلفههای متغیرهای پی
متغیرهای پیش بین
برنامهرز ی استراژیز
مناب انسانی

ارژقای ررحیۀ نو رری

بین ر مالک

زیرمؤلفهها

همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

اصالح ساختار استیرام نیرری انسانی

0/561

0/001

اصالح نظام مو شی نیرری انسانی

0/563

0/001

نو رری ژولیر

0/442

0/001

نو رری فرازنری

0/543

0/001

نو رری اداری

0.488

0/001

متغیر مالک

فرهن

مشارکتی

با ژواه به مقرار  p-valueکه برابر  0/001مری اس ،ر همچنین مقرار ن کمتر ا  0.05میباشر؛ بنیابرازن فیرض
صفر رد میشود .مشاهری میشود که مقرار ضرزب همبستگی بین در بهر اصالح ساختارهای اسیتیرامیر فرهنی
مشارکتی کارکنان برابر  0/561ر همچنین رابطۀ بین اصالح نظام مو شی نیرری انسانی ر فرهن

مشارکتی سا مان

کارکنان  0/563بهدس ،مر که بیانگر رابطۀ مهنیدار ر مثب ،اس .،بنیابرازن بیین برنامیهرزی ی اسیتراژیز
انسانی ر فرهن

مشارکتی رابطۀ مثب ،ر مهنیداری راود دارد.

مقرار ضرزب همبستگی بین نو رری ژولییر ر فرهنی
همبستگی بین نو رری فر زنری ر فرهن
5

منیاب

مشیارکتی سیا مان کارکنیان برابیر  0/442ر مقیرار ضیرزب

مشارکتی کارکنان برابر  0/543بیهدسی ،میری کیه نشیان دهنیری رابطیۀ

مناب انسانی ر ارژقای ررحیۀ نو رری با فرهن

رابطۀ برنامهرز ی استراژیز

مهنیدار مثب ،میباشر .مقرار ضرزب همبستگی بیین نیو رری اداری ر فرهنی

مشارکتی سا مانی

مشیارکتی سیا مان کارکنیان برابیر

 0/488بهدس ،مری که نشان دهنرۀ رابطۀ مهنیدار مثب ،ر مستقیم میباشر .زهنی با اف از
مشارکتی نی اف از

متغییر فرهن

میزابر .بنابرازن بین نو رری اداری ر فرهن

متغیییر نیو رری اداری

مشارکتی سیا مان رابطیۀ مثبی ،ر

مهنیداری راود دارد .ا بین متغیرهای مربو به مرزرز ،کیفی ،اام کرام متغیر ژأریر بیشتری بر ژفکر سیسیتمی
دارد؟
اررل شمارۀ  :3نالی رارزانس
کمترین سطح معنیداری

Fآماره

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

جدددمنبع تغییرات

0.001

20.454

2200.476

5

11002.381

مرل ر رسیون

107581

116

12479.398

خطا

121

23481.779

مجموع

با ژواه به مقرار  p-valueکمترزن سطح مهنیداری در اررل فو برابر  0.001بهدس ،مری که ازن مقرار کمتر ا
 0.05میباشر بنابرازن فرض  H0رد میشود .زهنی بین متغیر فرهنی
استراژیز

مشیارکتی ر متغییرهیای فرعیی برنامیهرزی ی

مناب انسانی ر نو رری ارژبا مهنیدار راود دارد.
اررل شمارۀ  :4مالکهای خوبی مرل
انحراف معیار برآوردها

تصحیح شده R2

R2

R

مدل

37213/10

0/446

0/469

0/685 a

1

با ژواه به اررل فو نی مشی ،میشود که ن دز
متغیرهای پی

به  68درصر ا ژغییرات ر نوسیانات متغییر رابسیته ژوسیط

بین ژوضیح دادی میشود .بنابرازن برا ش مرل ر رسیونی مهنیدار اس .،در ادامه ر رسییون بیرا ش

دادی شری به متغیرها به صورت اررل زر خالصه شری اس.،
اررل شمارۀ  :5ضرازب ر رسیونی
مدل

1

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

مقدارt

سطح معنیداری

228/6

0/001

1/239

0/218
0/004

B

خطای استانرارد

راب)،

456/36

854/5

اصالح ساختار

0/205

0/165

0/138

اصالح نظام

1/171

0/402

0/306

2/911

نو رری ژولیر

0/150

0/236

0/059

0/633

0/528

نو رری فر زنر

0/790

0/332

0/262

2/378

0/019

نو رری اداری

0/441

0/401

0/103

1/099

0/247
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محسن نیستانی ،محبوبه سلیمان پورعمران
با ژواه به  p-valueمربو به متغیرهای برنامهرز ی
استراژیز

نتازج پیره

حاضر با مطالهات خاشهی ر دهقانیان،

مناب انسانی ر نو رری ،مشاهری میشیود

هو ان ر کوت ،چین ر هانی  ،ایمی ر همکیاران،

که ضرازب ر رسیونی برای ازین متغییرهیا مهنییدار

رزحانیژاش ر همکاران ،دارمی ر همکاران ،نیکیوزی

میباشنر .ضرزب ر رسیونی برای متغییراصالح نظام

مقییرم ر همکییاران ،حسییینی نییودهی ،اانسییون ر

مو شی مناب انسانی  0/306بیهدسی ،میری اسی،،

همکاران ،کرزمی همیوانی دارد.

بنابرازن مییژیوان فی ،سیهم متغییر اصیالح نظیام

طبق نتیازج پییره

مو شی مناب انسانی نسب ،به متغییرهیای دزگیر در

نظام هیای اسیتیرامی ر فرهنی

ژغیییرات متغیییر فرهنی

مشیارکتی کارکنیان بیشیتر

حاضیر ،بیین اصیالح سیاختار
مشیارکتی سیا مان

رابطۀ مهنیداری راود دارد .همچنیین بیین اصیالح

اس.،

نظام مو شیی نییرری انسیانی ر فرهنی

بحث

سا مان رابطۀ مهنیداری راود دارد ر ارژبا مثبی،

زافته ها نشان داد بین برنامهرزی ی اسیتراژیز
انسییانی ر نییو رری سییا مانی بییا فرهن ی

منیاب

مشییارکتی

مشیارکتی

بین سرمازه ذاری در مو ش ر بهریرری سیا مانی
راود دارد.

سییا مان رابطییۀ مهنیییداری راییود دارد .طبییق مییرل

پاالز  ،ارلوز،بنری ر به زنی مستمر مواد ر اب ار

ر رسیون برای مؤلفههیای برنامیهرزی ی اسیتراژیز

مو شی ،ژولیر بیررفه علم ر ژررزن متون ر ژأسیس

منییاب انسییانی بهییر اصییالح سییاختار نظییامهییای

رشتههای ارزر متناسب با شرازط ر نیا رر  ،پی

استیرامیر اصالح نظام مو شی نییرری انسیانی بیا

نیا ژوفیق مو ش در دنیای کنونی اس .،لذا ساختار

مقرار بتای به ژرژیب  0/563ر 0/561زهنیی  56ر 56

میو ش کارکنیان بازیر ا میاهیتی چنیرراهی،

درصر مقرار پی بینی بیشترزن ژأریرپذزری را نسب،

انهطیافپیذزر ر رر میر برخیوردار باشینر .زهنیی

به سازر مؤلفههای نیو رری رری ارربیشیی فرهنی

کارکنان عالری بر مو ش های مهمول ر مهارتهای

مشارکتی سا مان دارد.

ال م ر ژوان ژهامل با محیط ،بیه نیوعی ا میرزرز،

اصالح ساختار نظامهای استیرامیر نظیام مو شیی

ژوانمنر ارتضازی ر رررت ژصمیمسا ی در عمل نی

نیرری انسانی بیشترزن ژأریر را بر فرهنی

مشیارک،

برخوردار شونر []26

کارکنان دارد ،زهنی  56درصر مشیارک ،کارکنیان در

زافته ها نشان دارد بیین نیو رری ژولییری ر فرهنی

ازن سیا مان بیه رسییلۀ اصیالح سیاختار نظیامهیای

مشییارکتی سییا مان رابط یۀ مهنیییداری راییود دارد.

استیرامی ر اصالح نظیام مو شیی نییرری انسیانی

اف از

خالری ،در سا مان ها مییژوانیر بیه ارژقیای

رابل ژبیین ر پیی بینیی اسی .،در نتیجیه میرزران ر

کمیییی ،ر کیفیییی ،خیییرمات ،کیییاه

کارکنان سا مان میورد مطالهیه مییژواننیر بیشیترزن

الییو یری ا اژییالف منییاب  ،کییاه

ژمرک را بر بهر اصالح ساختار نظامهای استیرامیر
اصالح نظام مو شی نیرری انسانی اختصا

7

دهنر.

افییی از

ررابییی ،،افییی از

ه زنییههییا،
بوررکراسییی،

کیییارازی ر بهییریرری،

ازجاد انگی ش ر رضیاز ،شیغلی در کارکنیان منجیر

رابطۀ برنامهرز ی استراژیز

مناب انسانی ر ارژقای ررحیۀ نو رری با فرهن

مشارکتی سا مانی

ردد .ا عوامیل مؤرر در بیرر خالری ،در سا مان،

مشارکتی سا مان مؤرر رار شود .مرزر سا مان بازیر

مناسب اسی ،کییه

ژالش کنر که موان نیو رری را ا سیر رای کارکنیان

مینهسا ی ر بسترسا ی فرهن

ژیشوزقکننیرۀ افکار ارزر ر نو باشر.
همچنین زافتههای ازن پیره

بردارد ر مینۀ برر نو رری را ا طرزیق دادن ادی

نشان داد بین نو رری

ر ابتکار عمل به نان فراهم کنر .عرم ژغیییر مناسیب

مشارکتی سا مان رابطۀ مهنیداری

ساختارهای استیرامی بهدلیل بیژواهی به نیبه ان،

راود دارد .مشارک ،ررهی بصورت خالرانه برای

ژأمین نامناسب نیرری انسانی ر عرم ژطبیق ژیص،

حل مسائل سا مانی بسیار مهیم اسی .،اهمیی ،ازین

افراد با مشاغل در ازن مینه میژوانر مسالهسا باشر.

فضییای ررییابتی بییین

ا نجازی که عامل انسانی ،راالژرزن سرمازه سیا مان

سا مان ها ،ضرررت ژوسهۀ مستمر م زی ،رریابتی ر

ر برنامهرز ی استراژیز

مناب انسیانی هیم ررزکیرد

ل رم خالری ،رنو رری اسی ،،ا دزگیر زافتیه هیای

مبتنی بر کارکنان اس،؛ ژواه به مسائل ر دغرغههای

فرازنری ر فرهن

موضییوع بییه علیی ،افیی از

پیره

ازن بود کیه بیین نیو رری اداری ر فرهنی

ازن افراد برای ژحقق اهراف سا مان ضررری به نظر
مشارکتی

مشارکتی سا مان رابطۀ مهنیداری راود دارد.

میرسر .ا نجازی که ال مۀ راود فرهن

اذب ر میو ش نیررهیای خیال ر نیو رر ،ارائیه

سییا مان داشییتن فضییای مسییاعر بییرای نییو رری ر

امکانات مناسب ژحقیقاژی ر مالی برای فهالیی،هیای

پاسخ وزی خال به نیا های محیطی به عنوان پیی

نو ررانه ،ادی عمل ر ارائه پاداش به فهالیی،هیای

نیا برنامهرزی ی اسیتراژیز

منیاب انسیانی در زی

خالرانه ا املۀ ازن راهکارهاس.،

سا مان اس ،بازر سا مان ها را بسترسیا ی کیرد ،ژیا

نتیجهگیری

همچنان در متن ژحولها بماننر ،رشر کننیر ر محیل

سییا مانهییا در پییی ن هسییتنر کییه بییا اسییتفادی ا

همکاری ر نو رری کارکنیان ر میرزران ر اازگیاهی

انسانیژرزن ،کار مرژرزن ر انهطیافپیذزرژرزن شییوی

مهم برای رسانرن سیا مان بیه اهیراف

برای ژهالی خود ر رشیر مشیارک ،کارکنیان ژیالش

ژوسهه خرمات ر زرسیاخ ،هیای حیو ی فنّیارری،

کننر .ذشته ا مینههای فرهنگیی ر ارژبیاطی دررن

ژالش برای هوشمنرسا ی ر مینهسیا ی بیه منظیور

سا مانی که ربال بران ها اشاری شیر ،عیرم مشیارک،

ارژقای ظرفیی،هیای بیالقوی ر بالفهیل سیرمازههیای

اعضای سیا مان در برخیی ژصیمیمات باعیو بیرر

انسانی بازر ا ارلوزی،هیای در دسی ،اایرا باشیر،

ناهماهنگی نو رری ر نوعی ژضاد در اعتقاد شیصی

همچنییین ژقوزیی ،ر ژوسییهه رفییای ضییابطهمنییر ر

ر سا مانی کارکنان می ردد .شناسیازی برنامیهرزی ی

سیستمیکیردن خیرمات نیو رری ر مشیارک ،همیه

مناب انسانی ر نو رری سا مانی متناسیب

پرسنل در فهالی ،ها ر برنامه های هیاللاحمیر را بیه

در سا مان ر میو ش مجرزیان ر میرزران سیا مانی

همرای خواهر داش .،ژبادل ر مشیارک ،فرهنگیی در

استراژیز

برای اعمال برنامهرز ی اسیتراژیز

منیاب انسیانی ر

نییو رری سییا مانی مناسییب میییژوانییر در فرهنیی

باشیر ،لیذا

میان سا مانها ر منهطفکردن ساختارهای موایود
در سا مان همه عواملی هستنر که مجموعۀ سا مانی
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را به سوی نو رری ر خالری ،سیو میی دهیر .در

استراژیز

نتیجیه بازییر بیرای رسیییرن بیه اهییراف نیو رری بییر

شامل ژوسهۀ سیسیتماژی

راهکارهای ژوسهه فرهن

مناب انسانی برای ازجاد ز

ایو خیال

خالریی ،در سیاختارهای

نو رری در سا مان ها نیا

سا مانی ،سیاس،های ارژباطی ر ررزهها ،سیستمهای

به انهطافپذزری ر اصالح نظیام ار زیابی عملکیرد،

پاداش ر ژشوزق ر بررراری سیاس ،مو ش مناسیب

پیذزری ،ازجیاد ایو

میژوانر مشارک ،کارکنیان را در پیی داشیته باشیر.

مناسب خالریی ،،اایرای نظیام میرزرز ،مشیارکتی

برنامه رز ی اسیتراژیز

منیاب انسیانی زرمجموعیه

میباشر .ژفکیر ر خالریی ،مشیارکتی ،موایب هیم

برنامهرز ی استراژیز

کل سا مان اس ،که عملکرد،

اف ائی سا مانی می ردد که ال مۀ ن ،فرهن سیا ی،

روت زا ضهف ژمام ابهاد کارکنان سیا مان را ژحی،

خالری،

ژأریر ررار مییدهیر بنیابرازن خررایی برنامیهرزی ی

ر نو رری میباشر .موانهی همچون فقیران انگیی ی ر

اسییتراژیز

منییاب انسییانی ،ژییررزن اسییتراژییهییای

عرم اعتماد به کار ررهیی ،بییژیواهی بیه نظیرات

مناسیییب ر اریییربی

کارکنان ،نقرپذزر نبیودن ،محافظیهکیاری ر میرزرز،

بهکار یری ،بهسا ی ر نگهراری سرمازه های انسیانی

مسییتبرانه ،ا مهییمژییرزن موانیی ژفکییر ر خالرییی،

اس .،ازن امر در کنار برنامهرز ی ر مرزرز ،ریوی،

مشارکتی محسوب می ردد .مهنرسی مجرد فرهنی

مواب بهبیود ررحییۀ نیو رری ،انگیی ش ،افی از

سا مانی ،مو ش ر فرهن سیا ی ،مهنرسیی مجیرد

عملکرد سا مان ر بهریرری کارکنان می ردد.

نظام های مرزرزتی ا امله نظام پیشنهادات ،ژقوزی،

سپاسگزاری

کییار ررهییی ر ژقییرزر ا کارکنییان خییال ا املییه

برزنوسیله پیرهشیگران بیر خیود ال م میی داننیر ا

ژفوزض اختیار ،ژرغیب رزسی

اصالح فرهن

سا مانی ر مرزرز ،فرهن

مهییمژییرزن راهکارهییای ژوسییهۀ فرهن ی

خالرییی،

مشارکتی در سا مان میباشیر .داشیتن برنامیه رزی ی

سیییا مانی بیییرای ایییذب ر

همکییاری ر مشییارک ،مییرزران ر کارکنییان امهییی،
هاللاحمر خراسان شمالی سپاسگ اری کننر.
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Abstract
Background: Strategic planning of human resources plays an important role in
achieving organizational goals by establishing objectives by mobilizing human
resources and human resources development strategies, development of human
resources.
Method: In this research applied and descriptive-survey, all staff of north Khorasan
Red Crescent (122 persons) were studied. due to loss of society number, all numerical
method is used and all society is selected as sample. For collecting information, library
method and field method are used.
Gathering data tools are used to evaluate organizational innovation motive of
Choupani questionnaire (2011) and to evaluate communion culture organizational,
Sheikhlouee questionnaire is used. Questionnaire credit gained from Cronbach’s alpha
coefficient for 3 questionnaire in agreement 84%, 84% , 86% and questionnaire
visionary validated via researchers and clear sighted and descriptive statistic and
deductive method are used with Pearson, to analysis data, SPPS software is used.
Findings: Correlation result between strategic human resources programming and
components (recruitment system structural reformation, human sources of system
reformation) and gradation of component organizational innovation motive innovation
of production, process innovation, official innovation) above organizational
communion culture in North Khorasan Red Crescent society is in arrangement 84%,
83%, 84%, 86%, 85%, 87%, 88%.
Conclusion: Results show that between strategic human source programming and
gradation of organizational innovation motive with organizational participatory
culture, there is a positive and meaningful relation between reformation of recruitment
system structure and reformation of human source informative system, there is a
positive and meaningful relation.
Keyword: Gradation of organizational innovation motive, strategic human source
programming, organizational communiculture

