
 انسانی منابع استراتژیک مدیریت های ئوریت

 نقش و اهميت تئوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رستی د به چنانچه ها،تئوری «.هایی از جهان تجربیتالشی است در جهت تبيين جنبه»(، تئوری، ۱۹۷۶بر اساس نظر دوبين )

سازی شوند، در تجسم آنچه اتفاق خواهد افتاد )دانش بروندادها( و درک چگونگی رابطه ميان متغيرها )دانش فرایند( مفيد مفهوم

های ارزشی که برای متغيرهای آورد تا از طریق مجموعه وزنخواهند بود. بنابراین یک تئوری خوب این امکان را برای فرد فراهم می

بينی نماید؛ و نيز بتواند چرایی رخدادها و آنچه اتفاق افتاده است را درک د، آنچه اتفاق خواهد افتاد را پيشآورخاص فراهم می

 .نماید

 های فراوان استاهداف اوليه پژوهشگران ممکن است متفاوت باشد، اما یک مدل تئوریک مستحکم، برای هر دو گروه واجد ارزش

(Dubin, 1976). های یک مدل تئوریک از این رو مهم است که می توانند از بينیمل، دقت و صحت پيشبرای افراد در عرصه ع

گيریهای بهتر را تواند موجبات تصميمگيریهای مناسب استفاده نمایند؛ پس یک مدل تئوریک صحيح و دقيق میآن، جهت تصميم

 .در شرایط عدم اطمينان و ابهام فراهم آورد

 خوب تئوریک مدل یک. نمایند درک را هابينیپيش و وقایع چرایی  ، بيشتر تمایل دارند تاپردازاز طرفی پژوهشگران نظریه

 .داد خواهد مدل دقت افزایش جهت در را آن اصالح و تعدیل نيز و مدل این آزمون اجازه آنان به یافتهتوسعه

بينی و های مفهومی و تئوریک هم برای پيشمدلبه علت ماهيت کاربردی مدیریت منابع انسانی استراتژیک، توسعه و یا استفاده از 

 .هم درک تأثير اقدامات منابع انسانی بر کارکرد و عملکرد سازمانها مهم و ضروری است

  

SHRM 

 .های تجربی متمرکزندهای عملی و یا ارائه دادهبيشتر بر توصيه SHRM در واقع اغلب مطالب در رشته

ب، انباشتی شده است از گفتارهایی در باب ارتباط و هماهنگی در سازمانها، بدون وجود یک تئوری خو SHRM تاکنون رشته

های تجویزی برای اقدامات عملی، که در تبيين چرایی وجود این نوع ارتباطات، یا ضرورت وجود آن موفق نبوده استراتژیک؛ یا نسخه

 .(Wright & McMahan, 1992) است

تواند موجب تحليل باشد درست باشد، این کمبود میخوردار نمیاز یک بنيان تئوریک بر SHRM چنانچه این انتقاد که رشته

 منابع اقدامات پشتيبانی چگونگی درباره گيریتصميم و تبيين در گرانپژوهش نيز و  رفتن و تضعيف توان افراد در عرصه عمل

 .شد خواهد شرکت هایاستراتژی از انسانی

بنابراین قبل از هر اقدام پژوهشی، تبيين دقيق تئوریک و ارائه تعریف مناسب از مدیریت منابع انسانی استراتژیک به عنوان یک 

 .، ضروری است HRM برساخته، و به ویژه مشخص نمودن تفاوت آن با حوزه سنتی

های موجود در ادبيات ه بر تعدادی از تئوریاند تا با تکيتالش نموده SHRM های اخير پژوهشگران حوزهبا این حال در سال

 .دست یابند HRM ها، به تئوری جامعی در حوزهسازمان



، کمبود، یا فقدان یک بنيان تئوریک مستحکم برای SHRM های آشکار در حوزهترین نقصانهر چند، تاکنون، یکی از عمده

 .در سازمانها بوده است SHRM ارزیابی کار کردهای

به عنوان  SHRM هایکند، از پژوهشها مطرح میدر بحثی که درباره ضوابط و معيارهای ارزیابی تئوری (۱۹۸۹بچاراچ )

های شناسینوع ای که با ویژگیکند در حوزهبرد. وی تأکيد میهایی از تحقيقات فاقد یک بنيان تئوریک قوی نام میمثال

بتواند به ما در جهت درک چرایی، چگونگی و شرایط ارتباط ميان شناخته ميشود، فقدان یک تئوری خوب و مناسب که  یتوصيف

 .شودکمک کند، آشکارا مشاهده می HRM های کسب و کار و اقداماتاستراتژی

 


