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Abstract 

Understanding management theories – especially in the human resource management 
arena – is not possible without taking into account the cultural contexts that have affected 
their formation. Since making the human resource management system effective is 
possible through the creation and development of the optimal organizational culture 
(which is derived from the environmental conditions and organizational missions), the 
attainment of effective human resource functions is in need of strategies that bridge the 
organizational culture and the human resource functions. To this end, we used Denison’s 
organizational culture model and Bamberger and Meshoulam’s human resource 
strategies model that aim at organizational effectiveness. Accordingly, this study adapted 
the input, maintenance, and output human resource systems to a certain organizational 
culture in line with the consideration of the existing policies and rules in the Iranian 
official system. The written data and expert opinion were obtained using the 
questionnaire and interview instruments and were then analyzed. After the identification 
of the existing legal backgrounds, the executive model of the effective human resource 
management based on organizational culture was developed. Moreover, the obstacles 
against it were disclosed. In order to enhance the organizational effectiveness in the three 
layers of the different organizational cultures in Denison’s model, different human 
resource management strategies have been examined and the related challenges in the 
public sector have been discussed.  
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طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ 

 سازمانی در بخش دولتی ایران

 4یرضا جندق غالم ،3یالوان یمهد دیس، 2نیمت یحسن زارع ،1پور یمحمدرضا سبحان دیس

 انيرا ،ينوقز ،سالميآزاد ا هنشگادا ،ينوقز حدوا ،لتيدو مديريت وهگر دانشجوی دكترا، .1

 قم، ايران ، دانشگاه تهران،يپرديس فاراب مديريت و حسابداری،دانشکدة استاد،  .2
 انيرا ،ينوقز ،سالميآزاد ا هنشگادا ،ينوقز حدوا ،لتيدو مديريت وهگر. استاد،3
 رانيا قم، پرديس فارابي، دانشگاه تهران، مديريت و حسابداری،دانشکدة استاد،  .4

 (37/83/7230 تاریخ پذیرش:ـ  32/80/7231 )تاریخ دریافت:

 دهیچك
هـا   آن یریـ گ كـه در كـ     یفرهنگـ  یبدون توجه به بسترها یت منابع انسانیریمد ةحوزژه در یو ت بهیریمد یها هیدرك نظر

 یفرهنـ  سـازمان  توسـة   جاد و یق ایاز طر یت منابع انسانیریاز آنجا كه اثربخش كردن نظام مد .یستنسر یاند م نقش داكته
 یدن به كاركردهـا یجهت رس ،كود می سازمان باكد( فراهمهای  مأموریتط و یط محیكراگرفته از  نشئتكه  یمطلوب )فرهنگ

از رو،  ازیـن  باكـد.  یمنابع انسـان  یو كاركردها ین فرهن  سازمانیب یم كه پلیدارهایی  یاز به استراتژین یاثربخش منابع انسان
 یسـازمان  یكه هر دو بـه دنبـال اثربخشـ    ،و مشولمبامبرگر  یمنابع انسانهای  یسون و مدل استراتژیدن یمدل فرهن  سازمان

متناسب با فرهنـ    یو خروج منابع انسان ینگهدارو ورود های  ن پژوهش نظامیدر ا ،ن اساسی. بر همكود می استفاده ،هستند
كـده و   یآور جمعهای  داده است. هكدكشور منطبق  ین موجود در نظام اداریها و قوان استیخاص با در نظر گرفتن س یسازمان

 یـی اجرانسـخ    موجـود  یقـانون  یبسـترها  ییپـ  از كناسـا   و كد  یمصاحبه تحلابزار پرسشنامه و دو ق ینظر خبرگان از طر
ـ ن كد.آن احصا  ییموانع اجرا و هیران تهیا یدر بخش دولت یبر فرهن  سازمان یاثربخش مبتن یت منابع انسانیریمد  یبـرا  ،زی
هـای   یاسـتراتژ حـوزة  سـون در  یمـدل دن  ،یمختلف سـازمان های  فرهن   گان سههای  هیالحیط  در  یسازمان یت اثربخشیتقو

 د.كارائه  یآن در بخش دولتهای  و چالش یبررس یت منابع انسانیریمتفاوت مد

 واژگانکلید

 .انسانی منابعت یریمدهای  نظام فرهن  سازمانی، منابع انسانی، تیریمد های استراتژی اثربخشی سازمانی،
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 مقدمه

 شدت در حال افزااش  اتز     کنیم که در آن تالطم و پیچیدگی به می در عصری زندگیما 

هزا بزه    تزازمان    بنزابراش،  بی  از هر زمان دشگری جهان در حال تغییرات پی در پی اتز  

با چنی، چالشی باشد به نق  حیاتی شادگیری و توتعه در بقزا و رشزد دزود     همنظور مواجه

های کارکنان دزود بزی  از    ها و تواناشی مهارتو  دان توتعة تازمان باشد به  واقف باشند 

تزازی کارکنانشزان توجزه دارنزد و در      هاشی که به طور مداوم به به پی  توجه کند  تازمان

ترش، عامز  دتزایابی بزه     منابع انسانی را مهم کنند می گذاری شان ترماشه آموزشیهای  برنامه

چارچوب تازمان فراتر از نیازهای   (Cankovic 2013دانند ) می اقاصادی و اجاماعیتوتعة 

توانزد بزا    مزی    مناتب بودن فزرد ات  شغلی تاده با تأکید بر تازگاری شک فرد با تازمان

ارزشزابی   گزرفا،  حال انجام تر  گروه کاری  شا کار در فرهنگی گساردههای  توجه به تازمان

هزا بزا در    و تواناشیها  مهارت علمی عملکرد ممک، ات  شام  دان  شبکة   بنابراش،  شود

کار گروهی هنگام ارزشزابی گزروه افزراد    های  نظر گرفا، تناتب شغلی  شخصی  و مهارت

 Riaz Hamdani et) باشزد شخصی هنگام ارزشابی کارکنان در تازمان های  ارزشبا ناتب ام

al 2014)  دشرش  ها بر مز  مدشرش  عملکرد اثربخ  در تازماندر شده   طبق مطالعات انجام

و اهداف تازمانی تأکیزد  ها  تأثیر باف  تازمانی در موفقی  اتاراتژینیا عملکرد کارکنان و 

  (Haines & onge 2012شود ) می زشادی

 و تمطالعا در اهزز برجس ةزوزز ح کزز ش منالزة  هزب 0891 دهة از مشخصاً مانیزتا فرهنگ

 توجهی قاب  ادتعد ابادا  فزز گر ارقر توجه ردمو مدشرش  و نمازتا ریتئو به طمربو تنظرشا

 ریتئو غالب نجرشا رزززززززب حاکم نیسایرمد هنگا   از2شاش، و 0هافساد نظیر  انهشگروپژ از

 عم  به مقوله ش،ا هزززززب ای دهگسار توجه و شسززززاندنگر مانیزتا فرهنگ عموضو به نمازتا

 مثابزة  به آن از ناتو مزی  گزفرهن هزب هزشاناگردکررکا هازنگ ازب بر آن بودند که ادفرا ش،ا  ندآورد

 نمازتا در بهار دعملکر به ایابیززز تد و  بمطلو یهارفاار شجوتر  هارفاار لکنار ایبر اریباا

 و نق   دکر مدشرش  را گزززفرهن دزززباش نمازازززت در هززا از نظززر آن هزززنایج در  دکر دهتافاا

                                                                                                                                        
1. Hofstede 

2. Schein 
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 طتوت  مانیزتا ثربخشیا انعنو تح   یتر کلزززززززی قالب در ابادا مانیزتا فرهنگ همی ا

 با 6هسک  و 5کاتر تپس و شد نبیا 4یدزز کن و 3 زشد و 2رم،زتوا و 0زپیار نظیر نیاهشگروپژ

ن مازتا یپذشر قنطباا ورتضر و آن نمواپیر یطزززمح و نمازازززت بی، تناتب همی ا بر کیدأت

در امور تازمانی روابط کاربردی   به طور اتاتی  (8: 0882شاش، ) ندداد توتعه را ممفهو ش،ا

کنزد تئزوری شکپزارچگی     مزی  مدل دنیسزون تزالش   نگ و نااشج تازمانی وجود دارد بی، فره

 فرهنگ تازمانی توتعه پیدا کند که:

 فرهنگ با اثربخشی تازمانی را توضیح دهد؛رابطة چگونگی 

 و ابعاد ارزشی درک کاملی از ارتباط فرهنگ بر اثربخشی تعیی، کند؛ها  وشژگی

کننده شا مانع  صورت تسهی ه های اثربخ  ب وشژگی امکان شک فراشند وشژه را توتط اش،

  آوردفراهم 

دهزد  در   مزی  بررتی اصول شادشده اهمی  اتاراتژشک مدشرش  منابع انسانی تازمان را نشان

اجزرا و کنازرل    و رشزای  اعزم از برنامزه     آمیزا هزر کزاری در تزازمان     موفقیز   دادن انجام  واقع

بدون مزدشرش     های تحول و پیشبرد اهداف تازمانی نامهبر اجرای و کالن تازمانهای  اتاراتژی

 پذشر نخواهد بود  امکان و فرهنگ تازمانی حاکم بر آن ی به منابع انسانیّ و توجه جد

 مسئلهان یب

منزابع   و دزرو   ینگهزدار و  ه بزه ورود اتز  کز  هزاشی   نظاماز  شیالگو یمنابع انسان  شرشمد

 یابر ها نظرشه یزتا ماناتب ی  منزابع انسزان  شرشمزد  زیتا بومی از ف  هدپزردازد  یمز  یانسان

 با  ت ا مطالعه ردمو ةپدشد یدجوو و یشک گیر زمینززززززة با مرتبط یهاهپدشد بهار توضیح

  یدقاصاا  مذهبی  فرهنگی  جاماعیا زمینة در را نظرشهها بردی انمیتو روش ش،ا از دهتافاا

 گرا و داد ارقر دمجد نموآز و تیربر ردمو ددو صدا یرات تکنولزززو ییزززو تغ  یازززیجمع

                                                                                                                                        
1. Peters 

2. Waterman 

3. Deal 

4. Kennedy 

5. Catter 

6. hesketh 



62  ،9011 بهار، 9، شمارة 91دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 

  دکززززززززر لعماا هاآن در باشد زنیا ردمو مطالعه ردمو یهاهپدشد بهار توضیح یابر تیاتغییر

 نسانیا منابع توتززعة یابر یامینهز م اعو گرفا، نظر در با را مدلی حیاطر همی ا بنززابراش، 

 تبلندمد یشاربرنامه جه  لگوشیا ندامیتو اتتغییر بینی پی  با که کنزززدمی یماجلززز بومی

  (Joint & Malcolm 2006) باشد هانمازتا

  ،زز شا دوزز جو ازب  داردزن دوزجو رزنظ قزفاتو گزفرهن ممفهو بر مخالف یها شاهر بی،

 تاززززموجب هززززک ندا دهکر تشزززبیه مساحکم نجیرز شک بهرا  فرهنگ  مانیزتا هشدگاد از

در   مانیزتا فرهنگ  (Robbins & Timothy 2012) دزز یکنزم همارزف را نمازازت یاردزپاش

 نمیا همدلی دشجاا تبب فرهنگ ش،ا یغنا  اتززززززز  نمازتا دعملکر مکم  بخ   قعوا

 فزززص شکرا در  ددو همگی کند مززی کمک ها نآ بهو  شززود مززی نمازتا یعضاا تک تک

 مانیزازت گزفرهن دعملکر به کند می شفاا نمازتا شکدر  مانیزتا فرهنگ که نقشی  دزببینن

  (0335 عطافر) دشو می تقسیم نمازتا نگوناگو یها ر بخ زبآن  أثیرزت ازنیو 

ها به نظر  نفعان تازمان بشری و تغییر اناظارات ذیجامعة با توجه به تغییرات روزافاون 

هزا   کشزورها و تزازمان  همة   منابع انسانی برای شرشواحد مدل مدنسخة شک ارائة رتد  می

دألهزای  گیری از شک مدل بومی تا حد زشزادی   هتواند پاتخگو باشد و در اش، میان بهر نمی

  منزابع انسزانی در   شرشهزای مزد   بزا وجزود کزاربرد مزدل        همچنزی، کنزد  موجود را پر می

روشنی مشخص نشده ات   اشز،   های آن به مؤلفهو   های امروزی هنوز مفهوم  ابعاد تازمان

و هزا   تیاتز  ن اشزرا کشور  ها مشهود ات   در در بخ  دولای بی  از تاشر بخ موضوع 

که هماهنگ بزا قزانون مزدشرش  دزدمات کشزوری و        اصالح نظام اداری کشورهای  برنامه

کلزی نظزام اداری ابالغزی مقزام معظزم      های  ذش  تیات   تاله کشور پنجتوتعة های  برنامه

  شفاف و واضزح  شدهجه  اجرا ابالغ  شیاجراهای  تدوش، و تصوشب و به دتاگاه  یرهبر

هزا از دزود    اتز  یاجزرای قزوانی، و ت   دررفاارهای مافاوتی  شیاجراهای  اما دتاگاهات ؛ 

غیراجراشی بودن اشز،   شیاجرا یها در بسیاری از موارد توجیه مدشران دتاگاه دهند  می نشان

در اجزرا نشزدن    یچه عزوامل  که ت ا ،شاتؤال حال   در تازمان دودشان ات ها  تیات 

و  شزی اجرا یهزا  ناتوانی دتاگاه ةآنچه دربار ؟کنند می دول  مدادلههای  و برنامهها  تیات 
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هزا   ده گرفا، شراشط تزازمان شاش، ات  که به دلی  نادات   مسلمها  نامناتب بودن تیات 

  بخز  قابز  تزوجهی از    شود نمی اجراشی در عم  حاص های  ق دتاگاهیتوف ها در تیات 

 مهزم   تازمانی ی از شراشطمدشرش  منابع انسانی ات  و شکحوزة مربوط به ها  اش، تیات 

  در اتز   مرتبطوارد شود  فرهنگ تازمانی ها  برنامه یو اجراها  گذاری در تیات  دشبا  که

هزای   مزدشرش  منزابع انسزانی اثزربخ  در فرهنزگ     » شود که می مطرحتؤال ، شازمینه ، شا

اشز،    به اش، پرتز   برای پاتخ« ؟باشد دباش تازمانی مخالف در بخ  دولای اشران چگونه

در مدشرش  منزابع انسزانی اثزربخ      های ورود  نگهداری و درو  تحقیق ضم، تبیی، نظام

به عنوان ماغیر وابساه در انواع فرهنگ تازمانی به عنوان ماغیر مسزاق  بزا توجزه بزه ابعزاد      

ارائزة  ( اقدام به 2119) 0کانون توجه و میاان کنارل بر اتاس مدل فرهنگ تازمانی دنیسون

هزای   تا با توجه به میاان تفزاوت کند  می های دولای کشور پژوه  در تازمانمدل مفهومی 

صزورت ماناتزب   ه ها ب منابع انسانی اثربخ  در آنهای  های دولای نظام فرهنگی در تازمان

  شودتعرشف و اجراشی 

 اهداف تحقیق

هززدف اشزز، تحقیززق شناتززاشی و اتززاخرا  الگززوی مززدشرش  منززابع انسززانی اثززربخ  در  

مانزوع تزازمانی در شزراشطی اتز  کزه      هزای   ای دولای اشران ماناتب با فرهنزگ ه تازمان

صورت شکپارچزه و کلزی   ه که توتط تازمان اداری و اتاخدامی کشور ب  های معمول مدل

های مخالزف  در   با توجه به عدم تطابق با بسار فرهنگی داص در تازمانشود   می طراحی

 ند کارآمداغلب نا وهساند  رو هتبیی، و اجرا با دشواری روب

 اثربخش در سازمان يت منابع انسانيريمد
  شرشاز مزد  یگزر شف دشز تعر  ی  منزابع انسزان  شرشبا توجه به تحول نق  مد  ریادهای  در تال

اشز، مفهزوم   ند  شگو ی می  منابع انسانشرشمد یصورت گرفاه ات  که به آن اثربخش یمنابع انسان

قزات بزه دنبزال    ی، تحقشها در ا   آناز محققان نگرشس  وضوح در مطالعات بسیاری توان به را می

                                                                                                                                        
1. denison organizational culture model 
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ارتبزاط   یدهند و چگزونگ  می حفظ تازمان انجام یبرا یان ارزش آنچه ماخصصان منابع انسانیب

 یاثربخشز  یاریبسز  یهسزاند  حاز   یج مطلزوب تزازمان  شبا ناا ی  منابع انسانشرشمد یها  یفعال

کزه   یداننزد  از جملزه افزراد    می ملکرد تازماندر عمؤثر از عوام   یکشرا  ی  منابع انسانشرشمد

را به دو حزوزه   ید ات   او اثربخشیکند هاتل می را مطرح ی  منابع انسانشرشمد یبحث اثربخش

  (Ruel et al 2004ک )شاتاراتژ یو اثربخش یفن یاثربخش م کرده ات :یتقس

بهینزه از اشز،   تافادة ابقای دود به منابع مخالف نیاز دارند و برای ادامة برای ها  تازمان

را تقوش  کنند  قابلی  از نظزر مزدشران تزوان    ها  آنمجها شوند و هاشی  منابع باشد به قابلی 

بزرای رتزیدن بزه اهزداف     هزا   و نارتاشیها  تازمان برای اشجاد ظرفی  و تحم  محدودش 

را  بسیاری اثربخشی مدشرش  منزابع انسزانی    (82: 0383فرد و همکاران  معی، ات  )داناشی

 یمفهزوم فنز    (2116گلو و همکاران دانند )کالک می ر عملکرد تازماندمؤثر شکی از عوام  

همزة  گردد که در  میا ددمات آن برش ی  منابع انسانشرشمد یها  یبه فعال معموالً یاثربخش

دهزد اتزاراتژی تزازمان  چگزونگی      مزی  تحقیقات نشان ها مشارک و معمول ات   تازمان

افزراد   های  ها  میاان قابلی  مشی تازمانی  تدوش، اهداف و دطهای  امطراحی تاداار و نظ

 رفاار فردی و تازمانی انعکاتی از فرهنگ مسلط تزازمانی اتز  و اشز، تحقیقزات نشزان     

تر از عوام  محیطی در هداش  تزازمان اتز      دهد اهمی  فرهنگ مسلط تازمانی مهم می

دهند  باشد فرهنگ تزازمانی آن تغییزرات را    می و تاداارها را تغییرها  هنگامی که اتاراتژی

دورنزد  مطالعزات    مزی  حماش  کند  در غیر اش، صورت مدشران در اشجاد تغییرات شکس 

گزذارد   میتأثیر تازمانی های  جنبه همةدهد فرهنگ تازمانی بر  می دشگر در اش، زمینه نشان

  (Robbins & Coulter 2017) ندفرهنگ نیساتأثیر به دور از ها  و در تازمان پدشده

 يت منابع انسانيريمد یاستراتژو  يسازمان یاستراتژ

نشزئ   تزازمان از آنجزا    یهزا  یبزا اتزاراتژ   یمنابع انسزان  یها ات یها و ت یاتاراتژ یهماهنگ

 یصورت اتزاراتژ ه توان ب می ک در تازمان راشاتاراتژ یریگ میرد که تطوح مخالف تصمیگ می

ک هسزاند   شازاً اتزاراتژ  ی، تزطوح ماه شز از اشزک  شزان داد  هزر   فزه ن یو وظ  وکار کسب  تازمان

و عملیات مرتبط بزا  ها  تیات  بارةدرها  اتاراتژی منابع انسانی عبارت ات  از الگوشی از تصمیم
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منزابع  هزای   و تیاتز  ها  شماری از ترکیب روش تعداد بیاشنکه  با توجه به  تیسام منابع انسانی

توانزد کارتزاز واقزع شزود  بسزیاری از پژوهشزگران        ینمز  انسانی وجود دارند  روشزی دزاص  

منزابع  هزای   اجراشی و تیات های  توافق نظر دارند که روشزمینه اتاراتژی منابع انسانی در اش، 

عملی شا اجراشزی بزه   های  اغلب اش، مجموعهاشنکه  و شوند می پدشدار انسانی به صورت مجموعه

ماعلزق بزه هزر    هزای   کنند و شزک   می ف فرقمخالهای  صورت منظم شا تیساماتیک در تازمان

گذشاه پژوهشزگران  های  ظرف دهه  (0390 و مشولم)بامبرگر تازمان از ثبات نسبی بردوردارند

منزابع  هزای   آرمزانی اتزاراتژی  هزای   ند تا باوان بدان وتیله گونها هکردارائه زشادی های  چارچوب

تئزوری قزرار    ةبه صورت شهودی بزر پاشز   دشگر ماماشا کرد  بردی از اش، الگوها انسانی را از شک

 راهزا   باوان اش، تفزاوت اشنکه  برای اند  شدهارائه که بردی دشگر به صورت تجربی  درحالی؛ دارند

از بی، برد ماهی  کسب و نگهداری منابع )از دار  شا دادز ( و ماهیز  کنازرل تزازمانی )بزر      

د به صورت دو بعد مشزخص از دو  بلکه باش؛ فراشند شا محصول( نباشد به صورت شک طیف باشد

 تطح شک چهارگوش )مربع شا مربع مساطی ( از اتاراتژی منابع انسانی مورد توجه قزرار گیرنزد   

اتز ؛   از اتزاراتژی منزابع انسزانی   « منزابع تأمی، »ش، چارچوب کاری  نخسای، بعد ادر محاوای 

کنزد   می الزم در داد  توجهی ها مهارتتأمی، شعنی درجه شا میاانی که اتاراتژی منابع انسانی به 

مافاوت دواهد بود  بعزد  از بازار آزاد ها  شا شاشساگیها  اش، مهارتتهیة نیرو و تأمی، که با حال  

با درجه شا میاانی تروکار دارد که اتاراتژی منابع بزه موضزوع نظزارت بزر رفازار        «کنارل»  دوم

کزه بزا حالز       کارکنزان  ةها بزه وتزیل  دداروشژه از نظر رعاش  اتزاان  به ؛ اماکند می کارکنان توجه

دهزد کزه بزرای کارکنزان      می منافع کارفرما با کارکنان مغاشر ات   اش، اطمینان راکردن هماهنگ 

تزأمی،  دود را به کار گیرند و اشز، منزافع مشزارک    های  شاشساگی ةالزم وجود دارد تا هم ةانگیا

  (0390بامبرگرو مشولم ) شوند

 (1831)های اصلی منابع انسانی از دیدگاه بامبرگر و مشولم  تراتژیشناسی اس . گونه1 جدول

 بازار کار خارجی بازار کار داخلی 

 پیمانکارانه ماعهدانه کنارل محصول )بازده(

 ثانوشه پدرانه کنارل فراشند )رفاار(
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محور مزدشرش  فاقزد درک کامز  از فراشنزدی      در کنارل محصول محور: کنترل محصول

شوند شا فاقد تواناشی ات  که باوانزد   می دادهای تازمانی تبدش  دادها به برون ات  که درون

 کند اباار  برای اش، فراشند تبدش   ارزشابی و قضاوت منالة به   کاراشی رفاار کارکنان را

  کارهزای بسزیار تکزراری دارنزد    هزا   ندمحور تزازمان شدر کنارل فرا ندمحور:یکنترل فرا

آشد  آنچزه   می منبع اصلی ماش  رقابای به حساب و فراشند تبدش  ندا در تطح پاشی،ها  هاشنه

نظزارت  »  در اشز، اتزاراتژی   ات  بر کنارل رفاار و فراشند ات  تأکیددر اش، تعرشف نهفاه 

شود کارکنزان   می ترپرتاان ارشد و مبانی تادا، دتامادها بر کاراشی باعث ةدقیق به وتیل

 (.MacDuffie 1995« ) دوبی تالش کنند به

دادوتاد کارمند و کارفرما بر اتاس اصول   برای اشجاد منافع مشارک :یبازار کار داخل

شوند و مسیر اعمال کنارل تأمی، افراد از دار  اشنکه  شعنی  به جای ات ؛بازار کار دادلی 

پزذشری   نیرو و گماردن تا حزدی انعطزاف  تأمی، را به مدشرش  نشان دهند و شاشد در فراشند 

تزأمی،  کوشد اشاغال افراد را تضمی، کنزد و از نزوعی تیسزام     می ه شود  مدشرش نشان داد

 کار قرار دارد  ةنیرو از داد  اتافاده کند  که اغلب بر مبنای تابق

  اندک دارنزد  ةکه حجم باالشی از تولید با هاشن  تولیدیهای  شرک  :یبازار کار خارج

کننزد  بزرای بسزیاری از کارفرماشزان      مزی  هکزارا اتزافاد  های  به صورتی فااشنده از اش، شیوه

کزه در    تردشزد را  ةکاراترش، روش اش، ات  که با درشد ددم  ماخصصان بکوشند پدشزد 

ای(  کنند که چنی، فراشندی )ح  چنزی، مسزئله   می باداشند و تعی  فراشند تبدش  وجود دارد

 به صورت شک جرشان عادی درنیاشد 

 :کردف شتعرچنی، را به اداصار  یمنابع انسان یاتژتوان چهار گونه اتار می بی، ترتشبد

ر مناتزب  شو اتزاانداردپذ  یتکرارو  مشاغ  تاده یبرا ی، اتاراتژشا ه:یثانو یاستراتژ

رون از شزرک   یز در بزازار کزار ب   یاان کزاف یز ها بزه م  آن یاز برایکار مورد ن یرویات  که ن

بزه عبزارت    وجود نزدارد   ، کارکنانشا یا در پرورش و نگهدارین یو ضرورتات  موجود 

هزا   توان بزا آن  ی میراحا ک از کارکنان بهش  از هر شا عدم رضاشاز یدر صورت عدم ن  گرشد
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نه در همزان  ش، آموزش و هاشد را با کمارشاز کارکنان جدیکرد و در صورت ن یقطع همکار

 کار گمارد ه مشاغ  ب

کار ه ر بشو اتاانداردپذ یرارتکو  مشاغ  تاده یا براین ی، اتاراتژشا پدرانه: یاستراتژ

کارکنزان   یو ارتقزا  ی  بزه نگهزدار  شز   تزازمان تما شرش، تفاوت که مدششود با ا می گرفاه

، در صزورت وجزود   ششرک  دارد  بنابرا یها با فرهنگ تازمان موجود و هماهنگ کردن آن

شزود    مزی  اقزدام هزا   ، منصزب شز کزردن ا  کارکنان موجود به پزر  یبا ارتقا یدالهای  منصب

مناتزب اتز  کزه     یده و تخصصز یز چیآن دتزاه از مشزاغ  پ   یبرا مانكارانه:یپ یاستراتژ

 چزون  ات   شیباالهاشنة تازمان مسالام  یکارشناتان مربوطه برا یو رتم یاتاخدام دائم

، شز ا  رو ،شز از از دارد یز کوتاه و به صورت موقز  ن  ی، نوع مشاغ  در مقاطعشتازمان به ا

ک طزرح  شز از  یقسزما  دادن ا انجزام شز مشاوره  یباال صرفاً برا یکارشناتان معموالً با مبالغ

 یدگردنزد تزا در مزوار    میطرح به بازار کار برداتمة شوند و پس از  ی میدعوت به همکار

  ددم  بپردازندارائة مشابه به 

اش، اتاراتژی نیا برای مشاغ  پیچیده و تخصصزی مزورد اتزافاده     استراتژی متعهدانه:

، تفاوت که کارشناتان فعال در اشز، مشزاغ  بزه طزور دائزم مزورد نیزاز        گیرد با اش می قرار

تولیزد و دانز  دزاص    پیچیدة  ةها در بسیاری موارد به شبک تازمان هساند و از آنجا که آن

پزذشر نیسز   بنزابراش، الزم     راحازی امکزان   ها به مورد نیاز تازمان تسلط دارند جاشگاشنی آن

شعنی توتعه و آمزوزش کارشناتزان    ؛ون تازمان داش به بازار کار درمؤثر ات  روشکردی 

ای که موجزب شزود کارشناتزان     تازمان و تقوش  تعهد و وفاداری آنان به تازمان به گونه

شغلی مطمئ، و پوشا از حقوق و مااشای باالتر بازار کار بیرون تازمان آشندة در برابر شادشده 

  (2111)بامبرگر و مشولم  پوشی کنند چشم

 يو فرهنگ سازمان يسازمان یاستراتژ

کزه در   یقزات یبر فرهنگ تازمان دارند  تحق یدشار شدیبسآثار  یو فرهنگ دارج یاتاراتژ

مناتزب  رابطزة  ده ات  کزه  یجه رتی، ناشانجام شده به ا یو اثربخش ینة فرهنگ تازمانیزم

جانزد   توان آن را در چهار گروه گن یات  که م یا ط و فرهنگ به گونهیمحو  ی، اتاراتژیب



03  ،9011 بهار، 9، شمارة 91دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 

ا ثابز   شز ر کنزد  ییز د تغشبا یط رقابایکه مح یاانیم  0دارند:  یها به دو عام  بساگ ، گروهشا

  با توجزه بزه   شودمعطوف  یا دارجش ید به امور دادلشکه توجه تازمان با یاانیم  2 ؛بماند

  ر شزدن در کزار  یز درگ  یرشپزذ  انزد از: انطبزاق   عبزارت شادشزده  ها چهزار گزروه    ، تفاوتشا

  (Denison 2003) یکپارچگش  مأمورشای

مزدل   در امور تازمانی روابط کاربردی بی، فرهنگ و نااشج تازمانی وجزود دارد   اًاتات

 کند تئوری شکپارچگی فرهنگ تازمانی توتعه پیدا کند که: می دنیسون تالش

  فرهنگ با اثربخشی تازمانی را توضیح دهد؛رابطة چگونگی 

 ارتباط فرهنگ بر اثربخشی تعیی، کند؛ وشژگی و ابعاد ارزشی درک کاملی از 

 کننده شزا   صورت تسهی ه های اثربخ  ب امکان شک فراشند وشژه را توتط اش، وشژگی

  آوردمانع فراهم 

شار بزه  یکامالً منعطف و توجه تازمان ب یط تازمانیر محشپذ انطباق یدر فرهنگ تازمان

واکزن    یطز یرات محییز بزه تغ  هزا  گونه تازمان ،ش، اشبنابرا ات   آن معطوف یامور دارج

 نزوآور  یرهبزر  یهزا  تبک  ات شی ها در حد باال ، تازمانش  در ایدهند و دالق می نشان

به وجود  ی، فرهنگ تازمانشدر ا یادشز یو چاالک  رییتغ  یمدار یمشار  یتازمان یریادگش

د  از شزو  مزی  کارکنان توجه یازهایبه ن ر شدن در کاریدرگ یآورده ات   در فرهنگ تازمان

اناظزارات عوامز    عهزدة  تا تزازمان باوانزد از   کنند شود در امور مشارک   می آنان دواتاه

تازی  وفاداری  و  گری  تیم های رهبری تسهیلگر و مربی تبک  دشر برآییدر حال تغ یطیمح

هزاشی   توانمندتازی کارکنان گراش  زشاد به مشارک  کارکنان در تازمان و توجه به محرک

 یهزا  دگاهشز به دمأمورشای  ی  در فرهنگ تازمانارتباطات  بهبود  و توتعه دارند مانند تعهد 

اما کند   تأمی، میرا  یط دارجیمح یازهایشود و تازمان ن میتوجه زشادی  مشارک کارکنان

های رهبزری قزاطع و    تبک ند یب نمی طیع ماناتب با محشرات ترییدود را ملام به اعمال تغ

ودن  گراش  و جه  اتزاراتژشک نسزب  بزه اهزداف و مقاصزد و      مبانی بر هدف  رقابای ب

در فرهنگ تازمانی شکپارچگی بزه امزور دادلزی تزازمان توجزه        انداز تازمان دارند چشم

هزا   ، تازمانشدر ا بردوردار باشد  یمناتب ات  که از ثبات نسب یطیمح یو برا  شود  می
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در امززور  یار انززدکیبسزز رد و کارکنززان مشززارک یززگ مززی باثبززات شززک  یکززارهززای  هشززرو

کننده گراش  زشاد بزه کنازرل در    های رهبری هماهنگ در تبک تاز تازمان دارند  ترنوش 

هزا   های تازمانی  وجود قوانی، و مقررات بسیار زشزاد در تزازمان و پاشزداری بزه آن     تیسام

  شود دشده می

اتز   اشز،   ده کزر دنیسون برای به تصوشر کشیدن فرهنگ تازمان از شک مدل اتزافاده  

پزذشری    : درگیر کار شدن  انطباقات  چهار وشژگی اصلی فرهنگ تازمان ةمدل دربرگیرند

اتزافاده از دوازده   ةوتزیل )رتال (  اشز، چهزار وشژگزی بزه     مورش  أم  ثبات )شکپارچگی(

 شوند  می گیری دهند اندازه می شادص که مدل را تشکی 
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های بنیادین  توجه به ارزش

 سازمانی

 درگیر شدن با کار فرهنگ

 توانمندسازی کارکنان

 کار تیمی

 سازمانیهای  قابلیتتوسعة 

  

 0کانون توجه داخلي

 

 . مدل فرهنگ سازمانی دنیسون1شكل 
                                                                                                                                        
1. External Focus 

2. Stability 

3. Flexibilty 

4. Internal Focus 
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 تناسب فرهنگينظرية 

مافزاوت اتز  و باشزد بزی، فرهنزگ و      ز  درون و برون تزازمان ز  ها شراشط محیطی تازمان

شاه باشد  بنابراش،  شک اص  مهم اش، ات  که شراشط محیطی شک تناتب مطلوب وجود دا

 دشگر اشنکزه در هزر تزازمان نیزا    نکاة هر تازمان باشد فرهنگ ماناتب دود را تروشج دهد  

شعنزی    فرهنگزی  واحدهای تازمانی شک ددای شونانی به کار بزرد  تزک  همة توان برای  نمی

فرهنگ ماعلق بزه گزروه   نادرت  ات   ها  برای بیشار تازمان  پیروی از شک ددای شونانی

همزة  اگر فرهنگ تازمان ماناتب با شراشط تازمانی نباشد شزا    شه در گروه داردشات  و ر

 رخ« تزردرگمی فرهنگزی  »ای تح  عنوان  واحدها از شک فرهنگ داص بهره ببرند  مسئله

 بزه شزمار  هزا   تزالم  تزازمان   ةآور و تهدشدکننزد  دهد  اش، پدشده شکی از عوام  زشزان  می

  اش، ناهنجاری در قالب اف  کاراشی و عزدم اتزافاده از امکانزات  تخصزیص منزابع      رود می

کزاری  تزورم    ها  افااش  موارد اضافه تر شدن زمان تحوش  تفارش بی  از حد نیاز  طوالنی

شواهد حاضر ضرورت حیاتی عناصزر    (0391)هندی شود  می نیروی کار در تازمان ظاهر

کند و موجزب تحقیقزات    می  های اثربخ  تازمان اشجابفرهنگی تازمانی را برای کارکرد

 Yilmaz et al 2008) ) شود آشنده در جه  ماعادل شدن فرضیات فرهنگی می

 یهزا  ی( بزه اتزاراتژ  ی)مانند فرهنزگ تزازمان   ی، از آنجا که عوام  باف  تازمانشبنابرا

تازمان  یاصل یاتاراتژ یدود رونوبة ها به  ی، اتاراتژشدهد و ا می مخالف تازمان شک 

  بر عملکزرد  شتازمان در نها یو اتاراتژ یمنابع انسان ی، اتاراتژیبرابطة   ات تأثیرگذار 

  (0390 مشولم )بامبرگر وتاز دارد  ترنوش  یتازمان اثر

 قیروش تحق

انطبزاق   یو بزا بررتز  اتز   ی کزاربرد  ز یادیز هزدف بن  یق بر مبنزا ی، پژوه  روش تحقشدر ا

هزای   شزود کزه در فرهنزگ    مزی  ،یزی تع یمنابع انسان یها یو اتاراتژ یفرهنگ تازمان یمحورها

ج حاصز   شنااآنجا که   از کرداتافاده  دشبا مناتب یمنابع انسان یاز چه اتاراتژ یمخالف تازمان

ارد د یریکزارگ  ه  بز یقابل ینابع انسانمتوتعة ، پژوه  در اقدامات و اصالحات مربوط به شاز ا

وضزع موجزود    یابشز ، مدل اقدام به دودارزشتازد با اتافاده از ا می را قادر یدولا یها و تازمان
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ق یز روش تحق  دوممرحلزة  در بپردازنزد   هزا    یو بهبود فعال یاشر ، اتاس به برنامهشو بر اکنند 

منزابع   یشزود کارکردهزا   مزی  ، مرحله مشخصشدر ا  شود می محسوب یقات کاربردیجاء تحق

  دزدمات  شرشبزر اتزاس قزانون مزد     یخالف منابع انسزان مهای  یشده در اتاراتژ ،ییتع یانسان

ق بزر  یز ، تحقشز   شود  ضزمناً ا یتحل دشبا چگونه ی، مربوط در بخ  دولایر قوانشو تا یکشور

شود که محقق به دنبال چگونه بزودن   می محسوب یفیقات توصی  و روش جا تحقیاتاس ماه

و  ینز یف عیه منظزور توصز  و بز اتز    مورد نظر چگونهپدشدة دواهد بداند  می موضوع ات  و

، شز   در اکند می   محاوا اتافادهیتحل یفیق توصیدار از تحق م به صورت نظامیمفاه یمحاوا یفیک

 اتزافاده  یدلفز  و یاتزناد ( و مطالعزة  یابشز  نزه ی)زم یششمایپاز نوع  یکمّق یق از روش تحقیتحق

هزای منزابع    راتژیابادا جه  انطباق محورهای فرهنزگ تزازمانی و اتزا    اولمرحلة شود  در  می

شزود و جهز  انطبزاق     انسانی از روش دلفی فازی از دبرگان و از ابزاار مصزاحبه اتزافاده مزی    

های منابع انسانی از روش دلفزی فزازی از دبرگزان از     ترمحورهای فرهنگ تازمانی و اتاراتژی

ی دولاز  دبرگزان در بخز   مصاحبة ق یاباار تحق  دوممرحلة در   شود اباار پرتشنامه اتافاده می

ر بزر  یز س ماغشت  که آن را ماترها از داده یا منظمشمند  تاد مجموعة   شمایپمشخصة   ات 

ر یز هر مورد را بزر حسزب ماغ   یژگشا وشس صف  ش، ماترشدر ا نامند  ی میموردهای  حسب داده

هزا   منزد از داده  تزاد  ای  مجموعزه ، اطالعزات بزه   شز م و با کنار هم گذاشا، ایکن ی میگردآور

م و شز آور می ر به دت یهر مورد را بر حسب ماغ یژگشم ویکه باوان شی، همه تا جاش  با امیرت می

 یهزا  از راه یکز شمند باشد  از آنجا کزه مصزاحبه    تاد  یلیدها  داده یندارد که گردآور یلاوم

 ی)دزاک  ردیز گ می ، پژوه  مورد اتافاده قرارشدر ا  مند ات  تاد های  س دادهش، ماترشاتهیة 

 اتزافاده هزا   داده یپرتشنامه و مصزاحبه در گزردآور   یق از اباارهای، تحقشدر انابراش،  ب  (0386

هزا انزدک و    تعزداد آن هسزاند کزه     شز ط ذششزرا  ینظر دبرگان دارا مورد یآمارجامعة   شود می

هزا در   با نظر اتاادان مجرب و ماخصص در رشاة مدشرش  منابع انسانی تعداد آن وات  محدود 

مصاحبه پنج نفر دبرة دانشگاهی و جه  تکمی  پرتشنامه تی و پنج نفزر از  مرحلة اول جه  

هزای دولازی تعیزی،     ه نفر از کارشناتان دبزره در تزازمان  َ دبرگان دانشگاهی و در مرحلة دوم د

اول مرحلزة  انزد کزه در    یآن دتزاه از دبرگزان   یآمارجامعة   ، پژوه شدر ا  کفاش  شده ات 
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  شرشمزد  یگذاران تخصص ات یدوم تمرحلة و در  ینابع انسان  مشرشمد یماخصصان دانشگاه

کشور هسزاند و عزالوه بزر     یو اتاخدام یدر تازمان ادار یبا تجربه در بخ  دولا یمنابع انسان

ا بردوردارنزد  ین  حداق  پاناده تال  ، حوزهشدر ا یاشرشو مد شیاجرا ةالت مرتبط از تابقیتحص

و اتز    ی، پژوه  فازشاهای  داده شود  ی میآور جمع دبرگانمصاحبة ها به صورت  و نظر آن

ماخصزص  اتزاادان  ظر و ن ینظر یبر مبان یتاداه مبان محققپرتشنامة  یاول با طراحمرحلة در 

 ةدوم بزا مصزاحب  مرحلزة  و مدل پزژوه  شزک  دواهزد گرفز   تزپس در      شود  می یگردآور

بزر  هزا     دادهی  در تحلشدر نهاو شود  میها اتاخرا   آن یها دگاهشکشور د یدبرگان بخ  دولا

 یمخالزف منزابع انسزان   هزای   نظزام  مخالزف  یتزازمان  هزای  در فرهنگ یفاز یاتاس روش دلف

  شود می  یران تحلشا یبخ  دولا اثربخ  در

 پژوهشهای  افتهي

منزابع   یها یو اتاراتژ یمدل فرهنگ تازمان یشده ابادا محورهاشادق یبر اتاس روش تحق

 یانطبزاق تزرمحورها  پرتشنامة و تپس شد اول با هم منطبق درجة توتط دبرگان  یانسان

  شدمنطبق دوم درجة فوق توتط دبرگان 
 بندی نظر خبرگان در تطبیق دو سرمحورها جمع. 2 جدول

 فرهنگ تازمانی

 کانون توجه
 دادلی دادلی

 تأمی، منابع

منابع های  اتاراتژی
 انسانی

 دارجی دارجی

قابلی  
 پذشری انعطاف

کنارل و نظارت  کنارل محصول پذشری عطافان
 بر کارکنان

 کنارل فراشند کنارل شدشد
 

تزوان   ی مزی منابع انسزان  یها یو اتاراتژ یمدل فرهنگ تازمان یبا تطابق محورها و ترمحورها

  بامبرگر و مشولم تطابق دارد یمنابع انسان یسون با اتاراتژیدن یجه گرف  که فرهنگ تازمانینا

 شنهادیپ ،جهیتن بحث،

هر فرهنگ تازمانی ماناتب با اتاراتژی منابع انسانی های  تی شادصردر اش، بخ  به بر

 شود  می گذار باشد پرداداهتأثیرتواند در اثربخشی تازمانی در بخ  دولای اشران  می که
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اش، نوع  فرهنگ تازمانیمحققان حوزة از  یاریبس: 1فرهنگ سازمانی درگیر شدن با کار

پذشری و کانون توجه    در صورتی که اثربخشی تازمان با انعطافنامند می مشارکای نگرا فره

شدت با کزار دزود    ای عم  کند که کارکنان به   تازمان باشد به گونهشودداد  تازمان محقق 

هزای   قابلیز  توتزعة  اش، موضوع از طرشق توانمندتازی کارکنان  کار تیمزی  و    درگیر شوند

ذشرد  اش، افااش  درگیری با کار موجب تقوش  فرهنگ تازمانی داص پ می تازمانی صورت

)فرهنگ درگیر شدن در کار شا همان فرهنگ مشارکای( و در نهاش  اثربخشی تازمان دواهزد  

2مارتینا شد 
کزار تیمزی شکزی از     اعزالم کردنزد  دزود  مطالعزة  در  (031: 2102)  و همکاران 

جه  اتاقرار اش، فرهنزگ در تزازمان      ر ات محو دان های  الزم برای تازمانهای  وشژگی

گرفازه   قات صورتیبر اتاس تحقباشد بهره گرف ؟  ای منابع انسانی  از چه اتاراتژیحوزة در 

توانزد بزه    مزی  اتاراتژی ماعهدانه در مدشرش  منابع انسانی )بر اتاس مدل بامبرگر و مشزولم( 

  کنداتاقرار اش، فرهنگ در جه  اثربخشی تازمان کمک 

 حورهای مدل بامبرگر و مشولم در اتاراتژی ماعهدانه بدش، شرح ات :م

و بزا اشجزاد   شود  میشعنی به کارکنان اعاماد ات ؛ محور(  محور )ددم  کنارل محصول

بزه عبزارت دشگزر      شابزد  مزی  کارکنزان افزااش   انگیاة منافع مشارک بی، کارکنان و تازمان 

هزای   کار دزود هسزاند  مهزم شزیوه    دادن نجام اهای  ادایار در شیوه کارکنان توانمند صاحب

شعنزی   ؛بازار کار دادلزی اتز    بلکه دروجی کار اهمی  وشژه دارد  ؛کار نیس  دادن انجام

کارگیری منابع داد   و به  ها و مهارتها  شاشساگیتوتعة تأکید بر آموزش و توانمندتازی  

 تازمان ات  

ثبات در تازمان و کانون توجه به  در صورتی که اثربخشی با اشجاد :3فرهنگ سازگاری

کند تا باواند در شک تیسام شکپارچه  می ای عم    تازمان به گونهشودداد  تازمان محقق 

از دزود نشزان    ناپزذشر  بینی کارکنان دارای مهارت باال واکن  مناتبی را در برابر محیط پی 

توجزه بزه     زمانیدهند که اش، موضوع از طرشق ته شادص هماهنگی و انسجام  توافق تزا 

                                                                                                                                        
1. Involvement 

2. Martina 

3. Consistency 
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پزذشرد  اشز، شکپزارچگی تزازمانی باعزث تقوشز         مزی  های بنیادش، تازمانی صورت ارزش

فرهنگ تازمانی داص )تازگاری( و در نهاشز  اثربخشزی تزازمان دواهزد شزد  جهز        

باشد بهره گرفز ؟   ای منابع انسانی از چه اتاراتژیحوزة اتاقرار اش، فرهنگ در تازمان در 

  اتاراتژی پدرانه در مدشرش  منابع انسزانی )بزر اتزاس مزدل     گرفاه تقات صوریتحقبر  بنا

  کندتواند به اتاقرار اش، فرهنگ در جه  اثربخشی تازمان کمک  می بامبرگر و مشولم(

 محورهای مدل بامبرگر و مشولم در اتاراتژی پدرانه بدش، شرح ات :

هزای تزازمان کارهزای     لیز  شعنی در اش، نوع کنازرل محزور نزوع فعا   ات ؛ کنارل فراشندمحور 

کزه دارای رفاارهزای مشخصزی باشزند تزا هزی  نزوع        شزود   مزی  و از افرادی اتافادهات   تکراری

شعنزی تأکیزد بزر     ؛بزازار کزار دادلزی اتز      ها اشجاد نشزود   فعالی  دادن ای در فراشند انجام ددشه

 داد  تازمان ات  کارگیری منابع  و به  ها و مهارتها  شاشساگیتوتعة آموزش و توانمندتازی  

پزذشری و   در صورتی که اثربخشی تازمان بزا انعطزاف  : 0پذیری فرهنگ سازمانی انطباق

کند تا باواند دزودش را   می ای عم  تازمان به گونهشود کانون توجه دار  تازمان محقق 

اش، تطبیق  تازی فراشندها و رفاارها انطباق دهد  با تحوالت درون و برون تازمانی و دوباره

و شزادگیری تزازمانی باعزث تقوشز  فرهنزگ        مزداری  ا اشجاد تغییر در تزازمان  مشزاری  ب

بزر  ( 0889و کزامرون )  2واتزان  دارد که اثربخشی تازمان را به دنبزال  شود  میپذشری  انطباق

قادرنزد  هزا   آنشعنی ؛ حس اعاماد نیا دارند عالوه بر حس اعابار   که کارکنان توانمنداند  آن

و هزا   کننزد و روشزداد   می انجام دهند  اما احساس برتری شخصیمؤثر طور  کارهاششان را به

هاششزان اتز   هنگزامی کزه مزردم بزرای        وقاشع فرصای برای شادگیری و گسارش توانزاشی 

کننزد و بزه طزور     مزی  دارند دودشان را درگیزر نفس  اعامادبهها  رتیدگی به وقاشع و روشداد

  (931: 2102 وحیدیت) شوند می نامحسوس با شراشط جدشد مواجه

باشد  ای منابع انسانی از چه اتاراتژیحوزة اتاقرار اش، فرهنگ در تازمان در  یحال برا

  اتاراتژی پیمانکارانه در مدشرش  منزابع انسزانی   گرفاه قات صورتیتحقبر  بنا بهره گرف ؟

                                                                                                                                        
1. Adaptability  
2. vatan 
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تواند بزه اتزاقرار اشز، فرهنزگ در جهز  اثربخشزی        می )بر اتاس مدل بامبرگر و مشولم(

  کندتازمان کمک 

 محورهای مدل بامبرگر و مشولم در اتاراتژی پیمانکارانه بدش، شرح ات :

و با اشجاد منافع مشارک بی، شود  میشعنی به کارکنان اعاماد ات ؛ محور  کنارل محصول

بزه عبزارت دشگزر کارکنزان توانمنزد        شابزد  مزی  کارکنزان افزااش   انگیاة کارکنان و تازمان 

کزار   دادن انجزام هزای   کار دود هسزاند  مهزم شزیوه    دادن انجامهای  وهادایار در شی صاحب

شعنزی نیزروی کزار     ؛بزازار کزار دزارجی اتز      نیس  بلکه دروجی کار اهمی  وشژه دارد 

 شود  می کار از طرشق بازار کار فراهمآمادة دشده و  صورت آموزشه ماخصص مورد نیاز ب

ی تازمان با کنارل شزدشد و کزانون   در صورتی که اثربخش: 1مأموریتیفرهنگ سازمانی 

کنزد تزا کارکنزان باواننزد بزا       مزی  ای عم  تازمان به گونه  شودتوجه دار  تازمان محقق 

وتزیلة  تزا تزازمان بزه    کننزد  هزا را درونزی    تزازمان آن مأمورشز   داشا، درکی روشز، از  

  اش، موضوع از طرشق تعیی، نی  و جهز  اتزاراتژشک تزازمان    شود شناتاشی ها  مأمورش 

  اشز،  شزود  مزی انزداز تزازمان محقزق     و تعیزی، چشزم    تعیی، اهزداف و مقاصزد تزازمانی   

( و در نهاشز   مزأمورشای گراشی تازمانی باعث تقوش  فرهنزگ تزازمانی دزاص )    مأمورش 

منابع انسزانی  حوزة جه  اتاقرار اش، فرهنگ در تازمان در  اثربخشی تازمان دواهد شد 

  اتزاراتژی ثانوشزه در   گرفازه  قزات صزورت  یتحقبر  ؟ بناباشد بهره گرف  ای از چه اتاراتژی

تواند به اتاقرار اش، فرهنزگ در   می مدشرش  منابع انسانی )بر اتاس مدل بامبرگر و مشولم(

  کندجه  اثربخشی تازمان کمک 

 محورهای مدل بامبرگر و مشولم در اتاراتژی ثانوشه بدش، شرح ات :

 های تازمان کارهای تکزراری  ع کنارل محور فعالی شعنی در اش، نوات ؛ کنارل فراشندمحور 

ای در  که دارای رفاارهای مشخص باشند تا هزی  نزوع ددشزه   شود  می و از افرادی اتافادهات  

شعنزی نیزروی کزار ماخصزص      ؛بازار کار دارجی اتز   ها اشجاد نشود  فعالی  دادن فراشند انجام

 شود  می ق بازار کار فراهمکار از طرشآمادة دشده و  صورت آموزشه مورد نیاز ب

                                                                                                                                        
1. Mission  
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ت
ثبا

 

 کانون توجه خارجي

ف
انعطا

 
ی

پذیر
 

 کارکردهای منابع انسانی در فرهنگ سازمانی مأموریتی

 مواد قانونی شیوه/ روشکرد کارکرد نظام

 ق م خ ک 32  03  44تا  40مواد  رتمی جذب ورود

 
نگهداش

 

مدشرش  
 عملکرد

 ارزشابی ذهنی -
 ارزشابی عینی -

 ق م خ ک 29مادة  -
 ق م خ ک 90مادة  -

معموالً وجود  توانمندتازی
 ندارد

--- 

مادی بر مبنای  پرداد 
 عضوش 

 ق م خ ک 64 ةمادو حکم حقوقی 

درو 
 

تأکید زشاد بر  - درو 
کاه  بر اتاس 

 اتاحقاق
 آزاد -
 
 
 اجباری -

 ةمزاد  2 ةاناقال درون/ برون تازمانی تبصزر ز 
 ق م خ ک 020ة مادو  20
عزالی اداری بزا    شورای ةنام تصوشب 6 ةمادز 

با  26/02/0383مورخ  032556/216 ةشمار
موضززوع دتززاورالعم  تززاماندهی نیززروی  

 ها انسانی دتاگاه
 49 ة)ادزرا  مزاد     تخلفزات اداری ئز هیز 

 /49 ق م خ ک ةانفصزززال مزززاد  /ق م خ ک
ماده به دزدم   آ /49 ق م خ ک ةبازدرشد ماد

و  ق م خ ک 022ة مززاد 0ة بازدرشززد تبصززر
عزالی اداری بزا    شزورای  ةنام تصوشب 6 ةماد

با  26/02/0383مورخ  032556/216 ةشمار
موضززوع دتززاورالعم  تززاماندهی نیززروی  

 ی(شهای اجرا انسانی دتاگاه
  49ة ماد )بازدرشد( انهیارزشیابی تالز 

 پذیری کارکردهای منابع انسانی در فرهنگ سازمانی انطباق
 قانونی مواد شیوه/ روشکرد کارکرد نظام

ورود
 

 جذب
 رتمی -
 غیررتمی -

 32  03  44تا  40مواد  -
 ق م خ ک

 ق م خ ک 53مواد  -

 
نگهداش

 

 مدشرش  عملکرد
 ارزشابی ذهنی -
 ارزشابی عینی -

 ق م خ ک 29مادة  -
 ق م خ ک 90مادة  -

 توانمندتازی
توجه به 

 شاشساگی
 ق م خ ک 56و  53مواد 

 پرداد 

مادی بر مبنای  -
 عملکرد

معنوی بر  -
 مبنای عملکرد

و مادة  68مادة  6بند  -
 ق م خ ک 69

 

درو 
 

 درو 

کاه  بر اتاس 
 اتاحقاق

 آزاد -
 اجباری -

و  20مززادة  2تبصززرة  -
 ق م خ ک 020مادة 
و  49مززادة  0تبصززرة  -

ق م خ ک و  022مززززادة 
نامززة   تصززوشب  6مززادة 
عززالی اداری بززه   شززورای

 032556/216شززززمارة 
  26/02/0383مورخ 

 کارکردهای منابع انسانی در فرهنگ سازمانی سازگاری
 مواد قانونی شیوه/ روشکرد کارکرد نظام
 ق م خ ک 53مادة  - غیررتمی جذب ورود

 نگهداش 

مدشرش  
 عملکرد

 ق م خ ک 90مادة  - ارزشابی عینی

 62  59  08مواد  - توجه به مهارت توانمندتازی
 ق م خ ک

ای مادی بر مبن - پرداد 
 ارشدش 

معنوی بر مبنای  -
 ارشدش 

 66رتبة شغلی مادة  -
 ق م خ ک

 -توتعة مسیر شغلی و  -

 درو 

کاه  بر اتاس  درو 
 ارشدش 

 آزاد -

 اجباری -

پی  از موعزد  بازنشساگی  -
در قانون مزدشرش  دزدمات   
کشوری بزه آن اشزاره نشزده    

 ات  
ة بازنشساگی ترموعد مزاد  -

 3 و 2ة تبصر 013
 ةنامززز بتصزززوش 6 ةمزززاد
 ةعالی اداری با شزمار  شورای
مزززززززورخ  032556/216

بزززا موضزززوع  26/02/0383
دتزززاورالعم  تزززاماندهی  

هزای   نیروی انسزانی دتزاگاه  
  اجراشی

 کارکردهای منابع انسانی در فرهنگ سازمانی درگیر شدن در کار

نظام
 

 مواد قانونی شیوه/ روشکرد کارکرد

ورود
 

 ق م خ ک 53مادة  غیررتمی جذب

نگهد
 
اش

 

 ق م خ ک 29مادة  ارزشابی ذهنی مدشرش  عملکرد

 توانمندتازی

توجه به مهارت  
شاشساگی  و 

 هنجارها

 ق م خ ک 62  59  08مواد 
 ق م خ ک 56و  53مواد 
ق م خ ک و  005و  81مواد 

برنامة ششم اصالح نظام 
 اداری

 پرداد 

 معنوی -
بر مبنای ترکیبی 

 مهارت -از 
 
 ارشدش  -
 عملکرد -

 ق م خ ک 21مادة  -
 
 
 
ق م خ ک  69  66  65مواد  -

نامة  تصوشب 04و مادة 
شورای عالی اداری به شمارة 

مورخ  032556/216
26/02/0383 
 ق م خ ک 66مادة  -
 ق م خ ک 68و  69مواد  -

درو 
 

 تأکید بر ثبات درو 
ق م خ ک و  013و  85مواد 

  اشثارگران 61مادة
 کانون توجه داخلي

 

نیاز به بازنگری و بررتی   ندا ها با آن مواجه وجه به محیط پوشاشی که امروزه تازمانبا ت

هزا   و مزوارد دشگزر در تزازمان     ها  فرهنزگ  مانند تاداار  تکنولو ی  اتاراتژی یموضوعات



  30     مديريت منابع انساني اثربخش مبتني بر فرهنگ سازماني در بخش دولتي ايران طراحي مدل

 

گونزه اقزدام    وشژه مدشران ارشد باشد قب  از مبادرت به هر ها به وجود دارد و مدشران تازمان

  کننزد  نی فرهنگ تازمانی دود را شناتاشی و آن را با تغییرات تازمانی مطابقبنیادی تازما

ور شناتزاشی   فرهنزگ تزازمانی بهزره    های تازمانی ابادا در تیسامشود  می پیشنهادبنابراش،  

مدشرش  منابع انسانی اثربخ  مبانی بر قوانی، بخز   های  مؤلفهو پس از شناتاشی آن شود 

بزه   شزود؛ آن در تحقیقزات کزاربردی بررتزی    آثار و تپس شود ی دولای اشران در آن اجراش

عملکزرد   یابشز ا ماننزد ارز یز ق نیز ، تحقشز نشزده در ا  اشزاره  یاز کارکردها یکه برد ینحو

 یابشز مورد ارزو و     مد نظر   ف کارکنانیحقوق و تکال  یشغل یاناصاب و ارتقا  یتازمان

اثزربخ  را در بخز  غیردولازی  پزس از      توان مدشرش  منزابع انسزانی   می ثانیاً  دنریقرار گ

آن را نیزا مزورد بررتزی قزرار داد  در     آثزار  و  اجرا کردشناتاشی فرهنگ تازمانی ماناتب  

منزابع انسزانی اثزربخ  را در بخز      هزای   جه  تناتب فرهنگ تازمانی نظزام  دباش ضم،

هزای   اورالعم و دتز   ها ها  بخشنامه گذاری و برای تطابق بیشار از تیات کرد دولای ترمیم 

  دتزاورالعم   ی، و مقررات که هز یاز قوان یبرد یژه براشو بهکرد؛ اجراشی ماناتب اتافاده 

  کرد شی، و اجراشتدو یها را ماناتب با فرهنگ تازمان آن دشبا وجود ندارد و شیاجرا



33  ،9011 بهار، 9، شمارة 91دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 

 منابع
فقی  دزداشار ابیلزی و حسز، مزو     ةترجم  راهبردهای منابع انسانی(  0391) رمسارانگ  ماشک آ

  فرا  تهران

علزی  ترجمزة    و آثزار   اجرا  اتاراتژی منابع انسانی: تدوش،(  0390)مشولم  اشل، ؛بامبرگر  پیار

 فرهنگی های  دفار پژوه     تهران2 پارتاشیان و تید محمد اعرابی  چ

  ترجمزة  هزا  ها: مباحث و دشدگاه فرهنگعرصة مدشرش  در  ( 0395) ملکم نروار؛ جوشن   پ 

 ی  تهران نوروز محمدتقی

  بازتاب    تهراننوشسی نامه روش تحقیق با روشکردی به پاشان ( 0386) رضا داکی  غالم

هزای   تزازوکارهای ارتقزای قابلیز    »(  0383هانیزه احمزدی )   ؛فاطمه برزگر؛ فرد  حس، داناشی

  016ز  80 صص  00  ش 3   سدولایهای  مدشرش  تازمان  «تازمانی در بخ  دولای

 و انیزززززززنجزبو فرهی زوبر ةترجم  یهبرر و مانیزتا فرهنگ مدشرش (  0882ر )گا  ادشاش،

 ان جو یتیما  انتهر  نجفی رینو لدش،ا شمس

  اصفهان  تمینار فرهنگ کار  اشجاد تحول در آن ةنحوفرهنگ تازمانی و  ( 0335) علی عطافر 

  فردا  تهرانکهااد آذرنوش   ةترجم   شرشمد انشددا ( 0391) چارلا  یهند
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