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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،ایران ،تهران.
 .2گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،ایران ،تهران.
 .3گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،ایران ،تهران.
 .4گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،ایران ،تهران.

چکیده
هدف :هدف از این پژوهش ،چگونگی نیل به مزیت رقابتی در سازمانهای دولتی است .مفهوم جدیدی با عنـوان «مزیـت
همرقابتی بهصورت همکاری و رقابت» با توجه به هدف منفعت عامه و خلق ارزش مشترک در این سازمانها جهت تمایز با
مفهوم رقابت و سودآوری در شرکتهای خصوصی مطرح شده است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :در این پژوهش از روش هرمنوتیک انتقادی استفاده شده است .ابتدا محورهای اصلی
تفکر سیستمی بررسی شده و تفسیر و همفکری بین نظریهها ارائه شدهاند؛ سپس به بررسی ابعاد در پارادایم تفسیری پرداخته
شده و گزارهها و امتزاج مفاهیم کلیدی بیان میشود.
یافتههای پژوهش :میتوان مزیت هم رقابتی را با تأکید بر همکاری جهت رقابت برای تبدیلشدن به خدمترسان برتر بین
سازمانهای دولتی تعریف کرد .سه بُ عد ساختار سازمان ،فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی به مثابه
یک کلیت در نظر گرفته می شوند .تکرار این اجزا ،مزیت همرقابتی را در رابطه با کل مـیسـنجد کـه در تکرارهـای بعـدی
منسجمتر میشود.
محدودیتها و پیامدها :از جمله محدودیتهای اصلی این تحقیق میتوان به زمانبر بودن روش هرمنوتیک انتقادی اشاره
کرد که محقق با توجه به بنیادی بودن موضوع و لزوم فرانظریهپردازی ،ناگزیر از انتخاب این راهبرد جهت نیل به پیامدهای
مطلوب میباشد.
پیامدهای عملی :با معرفی انسان و فرایند بهعنوان ارکان اصلی کسب مزیت همرقابتی در سازمانهای دولتی ،از برنامههای
راهبردی حکومت نیز حمایت میشود .مزیت همرقابتی در ساختار این سازمانها با همافزایی کارکردها و فرایندها بهصـورت
سیستمی حاصل خواهد شد که اجزای آن در محیط ارزشی کلنگر و چرخهای در ارتباط هستند.
ابتکار یا ارزش مقاله :این مقاله برای اولین بار با طرح مفهوم بدیع مزیت همرقابتی در سازمانهای دولتـی ،مـاتریس و
رابطه انسان و فرآیند را به عنوان مبنای تحقیقات آینده ارائه میدهد.
کلمات کلیدی :مزیت رقابتی ،سازمانهای دولتی ،سرمایه انسانی ،مدیریت منابع انسانی.
نوع مقاله :مقاله علمی.
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 .1مقدمه

دغدغه آغاز پژوهش حاضر ،این سؤال است که مزیـت رقـابتی در سـازمانهـای دولتـی چگونـه
حاصل میشود و راهحل منسجم برای رویارویی با این مسئله چیست؟
خاستگاه شکلگیری مسئله پژوهش از تفکر سیستمی و بررسی نظریههای مرتبط بوده اسـت.
مطالعات اولیه در این حوزه ،پژوهش را به سوی کارکرد و فراینـد سـوم مـیدهنـد .کارکردهـای
سرمایه انسانی و فرایندهای مدیریت منابع انسانی در ساختار سازمانهای دولتی برای ارائه دیدگاه
جامع نگریسته میشوند.
مســئله اصــلی ایــن پــژوهش کــه پژوهشــگر در جســتوجــوی راهحلــی بــرای آن اســت،
تکبُعدیبودن مزیت رقابتی در سازمانهای دولتی بهعنوان مانعی برای نیل به هدف است؛ بـدین
معنا که بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی در اغلب ایـن سـازمان هـا بیشـتر تأکیـد شـده اسـت
( ،)Curtis et al., 2009; Swanson, 1987; McLean & McLean, 2001از کارکردهـای
سـرمایه انسـانی غافـل مانـدهانــد و یـا در برخـی بـا تمرکــز بـر کارکردهـا ( ;Bloom, 1956
 ،)Krathwohl, 2002; Lee, 2001فرایندها موردتوجه قرار نگرفتهاند؛ بنابراین نتیجه در هـر دو
حالت ،نقصان مزیت رقابتی خواهد بود؛ زیرا بین فرایند و کارکرد در نگـاه تـکبُعـدی ناسـازگاری
وجود دارد.
آسیبشناسی مسأله نشاندهنده وجود موانع رویکردی و نگاه تکبُعدی به مزیـت رقـابتی در
سازمانهای دولتی بهصورت عمومی است .این مسئله تفاسیر گونـاگونی دارد و مسـتلزم انسـجام
نظریه و عمل در محیط دانشگاهی و سازمانی است؛ ازاینرو راهحلی که بـرای آن در نظـر گرفتـه
است ،طراحی چندبُعدی با تفکر سیستمی و رویکرد کلنگر بوده که عنوان مقاله نیز بر اساس ایـن
تفکر شکل گرفته است.
کارکرد و فرایند در مدیریت منابع انسانی ،اهمیت ویژهای دارد و ضرورت نگـاه چندبُعـدی بـه
مزیت همرقابتی 1در سازمانهای دولتی را مضاعف میسازد .مزیت همرقابتی عنوان بدیعی اسـت
که پژوهشگر بر آن است اثر پیوند کارکردهای سرمایه انسانی و فرایندهای مدیریت منابع انسـانی
را در این مفهوم آشکار سازد .این مفهوم بر هدف منفعـت عامـه و خلـق ارزشهـای مشـترک در
سازمانهای دولتی تأکید دارد؛ امـا مزیـت رقـابتی بـا تمرکـز اقتصـادی بـه مقولـه سـودآوری در
شرکتهای خصوصی میپردازد.
مفهوم مزیت همرقابتی در سازمانهای دولتی برای نخستین بار در این پژوهش بیـان شـده
است؛ بنابراین یافتهها و نتایج پژوهش بـهصـورت بنیـادی اسـتخراج مـی شـوند تـا تمـایز آن بـا
شرکتهای خصوصی مشخص شود.
1. Coopetitive (Cooperation+Competition) Advantage
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

همرقابتی بهمثابه پدیده همکاری بین سازمانی دو و چندجانبه تلقی می شود که طی سالهای اخیر
بهشدت توسعه یافته است .این موضوع بهعنوان یک حوزه پژوهشـی نسـبتاج جدیـد از راهبردهـای
همکاری ائتالفی شبکه و خوشههـا نشـأت مـیگیـرد ( .)Cygler & Sroka, 2016هـمرقـابتی
بهمثابه مفهوم چندبُعدی و چندوجهی ،موضوع بدیعی برای پژوهش بهشمار میرود .ایـن موضـوع
بر خالف رشد تعداد مقالهها ،پدیده نسبتاج ناشناختهای است و هنـوز فهـم کلـی آن محقـق نشـده
است (.)Cygler & Sroka, 2017; Cygler, et al., 2018
پژوهشهای اخیر با هـدف مطالعـه پیونـد بـین کـاربرد راهبـرد هـمرقـابتی و توسـعه پایـدار
سازمانها انجام شدهاند ( .)Christ, et al., 2017پژوهشهـای پیشـین جریـانهـای هـمزمـان
همکاری و رقابت را در سطح درونسازمانی ،بهویژه شبکهها ،نشـان مـیدهنـد ( Sanou, et al.,
 .)2016سطح کلی اعتماد بر روابط و همکاری بین افراد در جامعـه ،مـدیریت شـرکت و درآمـدها
پیش از مالیات تأثیر مثبت دارد (.)Oláh, et al., 2017
همرقابتی مستلزم اهداف مشترکی است که کارمندان را به همکاری و رقابـت بـرای کـاهش
ریسک ،زیان و عدماطمینان واداشـته ،گزینـههـای راهبـردی را گسـترش و عوایـد و عملکـرد را
افزایش میدهد ( .)Le Roy, et al., 2017همرقابتی میتواند ایدههای خالمتری را نسـبت بـه
همکاری یا رقابت تولید کند (.)Zhao, et al., 2016
روابط همرقابتی طی زمان بر اساس هنجارها و قوانینی توسعه مییابند که بهدنبـال تعـامالت
مشترک بین سازمان ها هسـتند .افـزایش اعتمـاد بـین رقبـا ایـن روابـط را بـر اسـاس یـادگیری
درون سازمانی از طریق مبادالت توسعه میدهد .یادگیری بـینسـازمانی روابـط هـمرقـابتی را بـر
اساس مبادله با رقبا توسعه میبخشد .مؤسسههـای رسـمی مـیتواننـد هـمرقـابتی را در صـنعت
بهوسیله مشارکت برای ایجاد یا رسمی سازی راهبرد همکاری در محیط جدید یا نسـبتاج غیراشـباع
بین سازمان هائی ارتقا دهند که در محیط متفاوت رقیب هستند .تغییرات ناشی از محـیط خـارجی
روابط همرقابتی را از طریق مؤسسههای رسمی ترغیب مـی کننـد کـه نتـایج موفـق یـا نـاموفق
تجربههای پیشین را بین سازمانها در نظر میگیرند (.)Monticelli, et al., 2018
اصوالج روابط همرقابتی در قالب سه مفهوم نظری تفسیر می شوند :نظریه بـازی ،هزینـههـای
تراکنش و رویکرد منبعمحور .این روابط در نظریه بازی بهعنوان جمع مثبتی تلقی میشوند که بـه
همه بازیگران فرصت کسب منفعت را میدهد .همرقابتی بهمثابه بازی برداشت میشود که منـافع
همه طرفها در آن به یک اندازه همپوشانی دارند ( .)Cygler, et al., 2018نظریـه هزینـههـای
تــراکنش ســه شــکل از کــارکرد ســازمانی را پیشــنهاد مــیدهنــد :تــراکنشهــای بــازار ،ســاختار
سلسلهمراتبی و روابـط دوطرفـه ( .)Williamson, 1987شـرکتهـا در مفهـوم منبـعمحـور بـا
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سازمانهایی همرقابتی میکنند کـه منـابع مکمـل و راهبـردی دارنـد (.)Cygler, et al., 2018
پدیده همرقابتی عالوه بر سه مفهوم نظری اصلی از طریق ائتالف راهبردی بهطور فزاینده تحلیل
میشود (.)Lechner, et al., 2016
تصمیم به همکاری و رقابت همزمان با رقیب یکی از سخت تـرین تصـمیمهـایی اسـت کـه
مدیران در دنیای کسبوکار مدرن با آن مواجه هستند و اکثراج این نوع رابطه را بهعلت منافع مهـم
مشتق از همرقابتی انتخاب میکنند ( .)Šebestová, et al., 2017با توجـه بـه رشـد پیچیـدگی
محیط ،همرقابتی به تنها شانس بقا و توسعه پایدار سازمان در بسیاری از موارد تبـدیل مـیشـود؛
بهعبارتدیگر همرقابتی تنها راهحل بهنظر میرسد .شرکتها بر اساس نگاه منبعمحـور اراده خـود
را برای خلق روابط همرقابتی بهمنظور خلق مشترک داراییهای ناملموس شامل توانایی انتقـال و
استفاده از دانش ،همکاری و مهارتها برای افزایش کارایی سازمان نشان میدهنـد ( Cygler, et
.)al., 2018
همکاری رقابتی به شرکتها اجازه میدهد تا به صرفهجویی اقتصادی نائـل شـوند ( Cygler
 .)& Sroka, 2017روابط همرقابتی در توسعه پویای شرکتهـا و ارزشآفرینـی رقبـای همکـار
مشارکت دارد ( .)Lechner, et al., 2016این روابط اغلب دارای ماهیت تدافعی هستند ،جایگـاه
بازار را تقویت و حفاظت میکنند و موانع ورود عناصـر غیرسیسـتمی را افـزایش مـیدهنـد (مثـل
شرکتها در اتحادیه اروپا)؛ بنابراین ممکن است تأکید شود همرقـابتی مزایـایی را در ابعـاد بـازار،
مالی ،مدیریت و فناوری تولید میکند؛ درنتیجه مزایای همکاری با رقیـب بـیش از معایـب اسـت.
انواع مزایا و معایب به ویژگی حوزه همرقابتی ارتباط دارند .ذهنیت همکاری یا رقابت بیشتر شـرکا
بر مدت قرارداد همرقابتی و مزایا و معایب متقابـل تـأثیر دارد .رسـمی سـازی روابـط هـمرقـابتی
همکاری بلندمدت را تضمین میکند .انعطافپذیری با توانـایی سـازمانهـای رقیـب بـرای تغییـر
ساختار ائتالف راهبردی مطابق با شرایط بازار مرتبط است .انعطافپذیری شرکای هـمرقـابتی بـر
مدت ائتالف راهبردی تأثیر دارد .همکاری و رقابت دو نیروی معارض در همرقابتی هستند .اثـرات
همرقابتی با مدت همکاری بین رقبا در حوزههای منتخب مرتبط است .انواع مزایـا و معـایبی کـه
حین همرقابتی رخ میدهند به مدت همکاری با رقیب ارتباط دارند (.)Cygler, et al., 2018
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی مهمترین عامل در کسب مزیت رقـابتی اسـت ( Swanson,
 .)2001فلسفه مدیریت منابع انسانی راهبردی به میزان زیادی بر اساس نگـاه منبـعمحـور اسـت؛
بدین معنی کـه تعـدادی منبـع در سـازمان از جملـه منـابع انسـانی وجـود دارنـد کـه مشخصـه
منحصربهفرد و مزیت رقابتی را تولید و ایجـاد مـیکننـد ( .)Hamel & Prahalad, 1989نگـاه
منبعمحور به مزیت رقابتی در جایی با پارادایم راهبرد سنتی تفاوت دارد که این نگاه بر پیوند بـین
راهبرد و منابع داخلی سازمان تأکید میکند ( .)Wright & McMahan, 1992ماهیـت کلیـدی
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منظر منبعمحور قابلیت بالقوه و غیرقابلتقلید خدمترسـانی دارایـیهـای داخلـی سـازمان ،ماننـد
سرمایه انسانی ،برای خلق ارزش و تمایز از رقبا در صورت مدیریت صحیح است ( Jiang, et al.,
.)2013

بهبود مدیریت عملکرد در نظام ارزشی و بخش دولتی با اجازهدادن به مسئوالن بـرای تنظـیم
سطح و استانداردهای خدمترسانی هدفگذاری میشـود؛ درحـالیکـه سـازمانهـای خصوصـی
راهبرد را جهت پیگیری مزیـت رقـابتی و خلـق ارزش بـرای ذینفعـان تنظـیم مـیکننـد (مثـل
حداکثرسازی فرصت هـا و توسـعه محصـوالت و فرآینـدهای نوآورانـه) ،اولویـتهـای راهبـردی
سازمان های دولتی در خطمشی حکومت و فرآیند ساختاری ترتیب یافته ،جاری می شـوند (شـکل
.)1
اولویتهای راهبردی
توافق خدمات دولتی

جزئیات اهداف و مقاصد
جزئیات توافق خدمترسانی

راهبرد سازمان
برنامه داخلی کسبوکار ،پروژه و سنجههای عملکرد

عملکرد فردی کارکنان و برنامههای پاسخگویی
توسعه عملکرد کارمندان و ارزیابی عملکرد
شکل  .1اولویت راهبردی سازمانهای دولتی ( )Murby & Gould, 2005

درحالیکه شرکت های خصوصی باید بر تنظیم راهبرد رقابتی نوآور بهمنظور تولیـد و عملیـات
سودآور کافی برای حفظ رونق تأکید داشته باشند ،راهبرد سازمان هـای دولتـی بایـد بـر نیـل بـه
اهداف عملکرد و رعایت توافق در خدمترسانی با ذینفعان تمرکز یابد .بسـیاری از سـازمانهـای
دولتی منظر مالی کارت امتیازی کاپالن و نورتون را نامناسب میدانند و بخش «ذینفع» را بـا آن
جایگزین میکنند .با توجه به این نکته ،امکان جریان کارت امتیازی در سراسر سـازمان و ظرفیـت
سفارشیسازی قابلیت بالقوه لحاظ میشود (.)Murby & Gould, 2005
شایستگیهای کارمند بهمثابه انواع دیگر قابلیتها ،منابع بالقوه بـرای مزیـت رقـابتی هسـتند.
اگرچه شایستگیها برای شرکت در رقابت ابتدا باید با جهت راهبردی سازمان هـمسـو شـوند .بـا
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توجه به شکل  ،1شایستگیهای کارمند به عنوان واسط بین چشمانداز راهبردی سازمان و تحقـق
سطح رقابتی عمل میکند .همانطورکه در مدل مشـخص شـده اسـت ،تعیـین شایسـتگیهـای
کارمند منظر مهمی از فرایند است؛ بهویژه تصمیم راهبـردی سـازمان بایـد بـهدقـت لحـاظ و بـه
شایستگیهای مناسب تبدیل شود .شایستگیهای کارمند باید با تصمیم راهبردی سازمان همسـو
باشند و آن را تقویت کنند .درحالیکه مبحث تبدیل میتواند بهسادگی بیـان شـود ،ممکـن اسـت
عمالج دشوار باشد .چه شایستگیهایی برای تحقق اهداف راهبردی موردنیاز هستند؟ کارمندان چـه
نوع مهارت ،دانش و مشخصههای دیگر را نیاز دارند تا برای سازمان مزیت رقابتی فـراهم کننـد؟
اینگونه سؤالها برای سازمانهایی چالشـی هسـتند کـه بـرای همسـوئی تصـمیم راهبـردی بـا
شایستگیهای کارمند تالش میکنند .سازمان ممکن است تشخیص دهد که از طریق خدمت بـه
مشتری در صنعت رقابت خواهد کرد .این تصمیم راهبردی برای شایستگیهـای کارمنـد بـه چـه
معنی است؟ آیا تحویل سریع مهم اسـت یـا بـر کیفیـت تأکیـد خواهـد شـد؟ حتـی اگـر مفـاهیم
شایستگی در چشمانداز راهبردی شفاف باشند ،سایر شایستگیهای کارمند ممکن است در کـانون
توجه قرار گیرند.
محیط سازمانی
چشمانداز
راهبردی

شایستگیهای کارمند
تعیین
پیادهسازی

رقابت /اثربخشی
سازمانی

شکل  .2شایستگیهای کارمند بهمثابه ابزار رقابت و اثربخشی ()Cardy & Selvarajan, 2006

با توجه به شکل  ،2ارتباط بین شایستگی های معین و اثربخشی سازمانی توسط محیط تعدیل
می شود .محیط سازمانی با تغییر پایدار جهـت موفقیـت مسـتلزم چـارچوب متفـاوتی بـرای تعـین
شایستگیها نسبت به محیط ساکن است ( .)Cardy & Selvarajan, 2006باید در تنظیم هدف
راهبردی سازمان به خاطر داشت که مزیت رقابتی ،پدیـده پویـا و نسـبی بـوده و در محـیطهـای
متفاوت و مراجعه به طبقات متفاوت کاربران ،متفاوت است (.)Gharajedagi, 2011
سازمانهای تجاری بهوسیله سودآوری ،عملیات بخش دولتی توسط خدمترسانی حکومـت و
سازمانهای غیرانتفاعی بهوسیله تعهد به انگیزه خاص راهبری مـیشـوند ( Murby & Gould,
 .)2005چالشهای بزرگ برای سازمانهایی بـهوجـود مـیآینـد کـه در اقتصـاد جهـانی رقابـت
میکنند .برخی از این چالشها برای توسعه منابع انسانی ایجاد تقاضا میکنند .دو جریـان رایـج در
چنین کشورهایی تعطیلی کارخانههای دولتی زیانده و بیکاری بسیاری از کارکنان و انتقال بخـش
مهمی از کارمندان به بخش خصوصی است ( .)McLean & McLean, 2001سرمایهگذاری در
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افراد و بهبود سطح سرمایه فکری یکی از اجزای کلیدی راهبـرد منـابع انسـانی در سـازمانهـای
دولتی است (.)Armstrong, 2008
خدمات دولتی نوین ،چارچوب نظری با اولویت دموکراسی و شـهروندی بـرای منفعـت عامـه
است .این مدل هنجاری و قابلقیاس جایگزین مهم و ماندگاری را هم بـرای مـدل سـنتی و هـم
برای مدل غالب کنونی از مدیریت دولتی پیشنهاد میکند که بـر اسـاس پـژوهشهـای نظـری و
نوآوریهای عملی در سازمانهای دولتی ساخته شده است (.)Denhardt & Denhardt, 2007
کدام ارزشها می توانند دولتی ،خصوصی یا مشـترک در نظـر گرفتـه شـوند؟ اشـتراک اسـتاندارد
بهمثابه وسیلهای برای تعیـین ارزشـمندترین کیفیـت و اسـتانداردها اسـتفاده مـیشـود و تحلیـل
رگرسیون برای تعیین ارزش های دولتی ،خصوصی و مشترک بهکار میرود .بر اساس این سـنجه،
شکل  ،3توزیع ارزشهای اصلی سازمان را بین هر دو بخش نشان میدهد ( Van der Wal, et
.)al., 2008
ارزشهای بخش خصوصی
سودآوری؛
نوآوری؛
صداقت؛

پاسخگویی؛
تخصص؛
اعتمادپذیری؛
اثربخشی؛
کارایی.

قانونمندی؛
فسادناپذیری؛
بیطرفی؛
ارزشهای بخش دولتی

شکل  .3الیه های ارزش با قطب دولتی و خصوصی و هسته مشترک کیفیت و

استانداردهای سازمانی ( Van der Wal, et al.,

)2008

سطح باالتر در بلوغ اخالقی ،ویژگیهـای سـطوح قبلـی را دارد .اصـوالج عقالنیـت ابـزاری و
جوهری ،عقالنیت انسان و سـازمان را تشـکیل مـیدهنـد؛ همچنـین دیـدگاههـای نتیجـهگـرا،
انسانگرا ،جمعگرا و فضیلتگرا سعادت و خیر بشری و مصلحت سازمانی را در پی دارند .اخـالم
نتیجهگرا برای بقای سازمان ضروری است؛ اما وقتی ارتقا مییابد که با اخالم انسـانگـرا جمـع
شود .به همین ترتیب ،اگر اخالم فضیلتگرا با اخالم نتیجهگـرا ،انسـانگـرا و جمـعگـرا همـراه
نشود ،آرمانگرا خواهد بود .سازمان بالغ و رشـدیافته اخالقـی در تعـادل مـوزون از دیـدگاههـای
اخالقی بهره میگیرد؛ ضمن آنکه نماد کمالجویی اخالقی است و جنبههای عملـی و کـارکردی

مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمانهای ( ...هدائی و همکاران)

23

را در اهداف و آرمانها مد نظر دارد .سازمان در دیدگاه نتیجـهگـرا مولـد و سـازنده شـده ،وجـه
انسانی خود را با دیدگاه انسانگرایی نشان میدهد و با دیدگاههای جمعگرا و فضیلتگرا متحول
و متعالی شده ،به کمال و اوج اخالقی میرسد .سـازمان اهـداف مـادی را در عقالنیـت ابـزاری
تحقق میبخشد ،ارزشها را با عقالنیت جوهری دخالت میدهد و تولیـد و خـدمت را بـه جامـه
اخالم میآراید .با این نگاه ،سطوح بلـوغ اخالقـی سـازمانهـا در جـدول  ،1مشـاهده مـیشـود
(.)Alvani, 2012
جدول  .1سطوح بلوغ اخالقی سازمانها ()Alvani, 2012

عقالنیت جوهری (ارزشی)
دیدگاه اخالقی
سطوح
فضیلتگرایی
چهارم
سوم جمعگرایی ،نسبیگرایی و موقعیتگرایی
انسانگرایی
دوم
نتیجهگرایی
اول
عقالنیت ابزاری (کارکردی)

شیوه تحقق
رعایت عدالت ،انصاف و تقوی در انجام امور
توجه به جامعه و شرایط
رعایت حقوم فردی در کسب نتایج
کسب نتیجه اولویت سازمان

از لحاظ سازگاری با نظریه منبعمحور به نظر میرسد که سرمایه انسانی میتواند دارایـی را در
سازمان فراهم سازد که ارزشمند ،کمیاب ،مشکل در جایگزینی و منبع حفظ مزیـت رقـابتی اسـت
( .)Dzinkowsky, 2000سـنجش معـادل سـرمایه انسـانی بـهطـور قابـلمالحظـهای پیچیـده،
ناملموس و مشکل است .سرمایه اجتماعی به منابع اعتماد ،روابـط و شـبکههـای تمـاس اطـالم
میشود .همانطور که در شکل  ،4مشاهده میشود ،سرمایه انسانی درواقع «چه میدانی؟» است؛
درحالیکه سرمایه اجتماعی «چهکسی را میشناسی؟» است (.)Luthans, et al., 2004
سرمایه
اقتصادی سنتی
چه داری؟
 اموال

 داراییهای ملموس
(ســـــــــاختمان،
تجهیـــــــــزات،
ثبتشدهها ،دادهها)

سرمایه
انسانی

سرمایه
اجتماعی

سرمایه
روانشناختی مثبت

چه میدانی؟
 تجربه؛

چه کسی را میشناسی؟
 روابط

چه کسی هستی؟
 خودکارآمدی

 مهارتها؛

 دوستان

 خوشبینی

 تحصیالت؛
 دانش؛

 شبکه تماس

 ایدهها.
شکل  .4توسعه سرمایه برای مزیت رقابتی ( )Luthans, et al., 2004

 امید

 تابآوری
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روابط بین مدت همرقابتی ،تکرار و ارزیابی مزایای همکاری بـر توسـعه شـرکت تـأثیر دارنـد.
دسترسی به منابع ،بیشترین مزیت مشترک در همرقابتی منابع انسـانی اسـت .سـرمایهگـذاری در
منابع ناهمگون مختص همکاری از معایب این همرقابتی است .سازمانهایی کـه در حـوزه منـابع
انسانی بین یک تا سه سال و بیش از هفت سال همکـاری دارنـد ،مزایـای بسـیار زیـادی کسـب
می کنند .قوانین مشارکت مربوط به مدت و مزایای همکاری است .زمان کوتاهتر همرقـابتی (یـک
تا سه سال) در حوره منابع انسانی احتمال دسترسی به منابع را بیش از  50درصد افزایش میدهد؛
درحالیکه همکاری بهمدت سه تا پنج سال افزایش ارزش سازمان ،کاهش هزینههای تـراکنش و
دسترسی به بازارهای جدید را بههمراه دارد .کاهش هزینهها ،مزیت همکاری بلندمـدت بـا رقیـب
در بسیاری از حوزههای همرقابتی است؛ از طرف دیگر همرقابتی کوتاهمدت امکان نیل به مزایـای
گوناگون از جمله دسترسی به منابع یا کسب دانش منحصـربهفـرد را فـراهم مـیکنـد ( Cygler,
.)2018
در پژوهش سلطانی و همکاران ( ،)2017مشخص شـد کـه راهبـرد هـمرقـابتی ،رابطـه بـین
همکاری در صنعت و عملکرد نوآوری را تعدیل میکند .طبق نتایج ایـن پـژوهش ،شـرکتهـای
فعال در صنعت فناوری اطالعات میتوانند از راهبرد همرقابتی در روابـط بـهعنـوان ابـزار بهبـود
محصوالت و خدمات فعلی و جدید استفاده کنند .سازگاری بـین محصـوالت ارائـهشـده توسـط
شرکتهای فعال در این صنعت پیشنیاز ایجاد بازار است .افـزایش همکـاری بـا رقبـا در چنـین
مسائلی به شرکتها اجازه میدهد تا برای مشتریان در قالب ارائه محصـوالت نـوآور ،مناسـب و
بهتر ارزشافزوده داشته باشند .این همکاری فرصت بهدستآوردن منافع مشترک را نیـز افـزایش
میدهد .بدینمنظور شرکتها از طریق راهبرد همرقابتی میتوانند با ریسکهای ناخواسته دانـش
دردسترس و هزینههای مرتبط با فعالیتهای مختلف مقابله کنند و عملکرد را بهویژه در نـوآوری
بهبود بخشند .تمایل شرکتها در محیط رقابتی امروز به استفاده مـؤثر یـا کمتـر از منـابع بـرای
رسیدن به سهم بازار ،انگیزه ایجاد اتحادیه را بین شرکتهای رقیب بهمنظور کسب منـافع ،بـاال
میبرد؛ درنتیجه شرکتها با توجه به متغیر و غیرقابلپیشبینی بـودن محـیط تجـاری امـروز بـا
افزایش همکاری رقبای فعال در صنعت میتوانند به تولید ادامه دهند.
همرقابتی بهسرعت در حال تبدیلشدن به عامل موفقیت کلیدی برای شرکتهـای فعـال در
دنیای کسب وکار کنونی است .اهمیت این پدیده با توسعه فرایندهای جهانی سازی در بخشهـای
ویژه افزایش یافت .روابط همرقابتی بیشتر در فضای مزایای حاصل مشخص میشـود؛ همچنـین
عامل زمان نقش مهمی در این روابط ایفا میکند (.)Cygler, 2018
با توجه به مراتب اشارهشده ،چارچوب نظری این پژوهش بهصورت ماتریس دوبُعدی طراحـی
می شود که یک بُعد را کارکردهای سرمایه انسانی و بُعد دیگر را فرایندهای مدیریت منابع انسـانی
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از ساده تا پیچیده بهصورت سلسلهمراتبی تشکیل میدهند (جدول  .)2خانههای ماتریس از تقـاطع
این دو بُعد حاصل میشوند؛ بهطوریکه مزیت همرقابتی  mnشـامل مزایـای پیشـین و مشخصـه
خدمترسان برتر بین سازمانهای دولتی است.
جدول  .2ماتریس مزیت همرقابتی در سازمانهای دولتی
فرایندهای مدیریت منابع انسانی
کارکردهای سرمایه انسانی
کارکرد1
کارکرد2
کارکردm

فرایند 1
همرقابتی11

مزیت
مزیت همرقابتی21
مزیت همرقابتیm 1

فرایند 2
همرقابتی12

مزیت
مزیت همرقابتی22
مزیت همرقابتیm 2

فرایند n
همرقابتی1n

مزیت
مزیت همرقابتی2n
مزیت همرقابتیmn

 .3روششناسی

در این پژوهش برای نیل به راهحل متناسب بـا مسـئله از روش پـژوهش کیفـی ،نـوع اکتشـافی،
پارادایم تفسیری و بهطور مشخص رهیافت هرمنوتیک انتقادی با شـیوه تحلیـل دور هرمنـوتیکی
استفاده شد .پژوهشگر برای دستیابی به رهیافتی که بتواند از نظر روششناسی نیازهـای پـژوهش
را در حوزه هرمنوتیک برطرف سازد ،عمدتاج با تعابیر کلی و مفهومی رویارو بوده که مستلزم مداقـه
و شفافیت است .برخی روش های هرمنوتیکی که در مقیاس پژوهشی کوچـک و مسـائل محـدود
استفاده میشوند ،نمی توانند پاسخگوی نیازهای این پژوهش باشند؛ زیـرا مفـاهیم ایـن پـژوهش،
بنیادی و کالن هستند.
هرمنوتیک حوزه دانش گستردهای است که روشهای فکری مختلف و شـیوه اندیشـمندان
متعـددی را شـامل مـیشـود .هرمنوتیـک مـورداسـتفاده در ایـن پـژوهش برگرفتـه از آرای
دیلتای ،)1833-1911(1گادامر )1900-2002(2و هابرماس )1929(3اسـت .نیـاز بـه اسـتفاده از
پارادایم تفسـیری و روش هرمنوتیـک در کارکردهـای سـرمایه انسـانی از یـک طـرف و لـزوم
بهرهگیری از چنین رویکردهایی در فرایندهای مدیریت منابع انسانی از طرف دیگـر ،اتخـاذ ایـن
رهیافت را در پژوهش حاضر مضاعف میسازد .قابلیتهای روش هرمنوتیک امکان هـمزیسـتی
چند مفهوم اساسی را با نظریههای متعدد پدید میآورد و بسـتر اسـتفاده از تجربـههـای علمـی
مرتبط را ایجاد میکند.
روش نیل به اهداف موردنظر در این پژوهش ،دور هرمنوتیکی از طریق تحقق فهم مشـترک
بوده است .این دیدگاه برگرفته از استعاره ترکیب افقهای گادامر است« :تفاسیر مختلف از پدیـده
1. Dilthey
2. Gadamer
3. Habermas
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موردبررسی بهوسیله گفتوگوی باز با متن و بازگشت متوالی ترکیب میشوند تا فهم مشـترک را
ایجاد کنند» .با هر بازگشت ،فهم از پدیده نسبت به قبـل افـزایش مـییابـد و تفسـیر کامـلتـر
میشود .با توجه به پویایی دیدگاههای مزیت رقابتی و امکان تغییر در فهم متناسب با رخدادهای
نوین علم مدیریت منابع انسانی ،پژوهشگر در این پژوهش به فهم مـداوم گـرایش داشـته اسـت؛
زیرا فهم درست بر اساس چهار محور مفسر ،مؤلف ،متن و زمینه محقق شده و تأکید صـرف بـر
مفسر یا محورهای دیگر ،مانع از فهم جامع میشود؛ بنابراین رابطه بین کل و جزء ،متن و مفسر،
فهم و پیشفهم ،متن و زمینه و سطح و عمق در دور هرمنوتیکی قابلتعریف است.
انتخاب روش پژوهش یا شیوه نیل به حقیقت باید بیشترین تناسـب را بـا مسـئله اساسـی و
سؤالهای پژوهش داشته باشد؛ بنابراین ابتدا الزم است تا به تصریح مسـئله محـوری در مزیـت
همرقابتی پرداخته شود .پیوند بین سه حـوزه دانشـی سـاختار سـازمانهـای دولتـی ،فراینـدهای
مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی که در ایـن پـژوهش مسـئله اصـلی اسـت از
طریق فهم عمیقتر این سه حوزه امکانپذیر میشود؛ ازاینرو روششناسی در این پژوهش بایـد
از توانایی فهم ،تفهم و مفاهمـه برخـوردار باشـد .سـؤالهـای پـژوهش نیـز از چیسـتی مزیـت
همرقابتی ،فهم اجزا و روابط پرسش میکنند .روش هرمنوتیک بر تحقق فهم و تفهم تأکید دارد.
دانش هرمنوتیک میکوشد تا راهی برای فهم بهتر پدیدهها پیدا کند و به فرایند فهم و چگونگی
درک معنا از پدیدههای گوناگون هستی ،اعم از پندار ،گفتار ،کردار ،آثار و متون کمـک مـیکنـد؛
بنابراین هرمنوتیک راهحل مناسبی برای مسئله این پژوهش است .چارچوب طراحی سـاختار ایـن
پژوهش از رویکرد سلسلهمراتب پدیدهها بهصورت ماتریس تعاملی پیروی میکنـد و طـی مراحـل
اصلی زیر منسجم میشود:
ـ شناخت ساختار :مفهوم ابعاد ،تعداد و ماهیت مراتب؛
ـ شناخت محتوا :اجزای موردسؤال در مراتب؛
ـ شناخت تناظر :نحوه ارتباط مراتب و اجزا.
برای پاسخگویی به سؤالهای پژوهش و دریافت ،تحلیل ،تفسیر و استنتاج اطالعات با توجـه
به پیچیدگی موضوع ،کمبود منابع و لزوم بـهکـارگیری تفکـر بـینرشـتهای از روش هرمنوتیـک
انتقادی استفاده شده است .بر این اساس ،متناسب با موضوع مزیـت هـمرقـابتی از نمونـهگیـری
هدفمند و قضاوتی بهـرهگیـری شـد کـه ابـزار و روش گـردآوری دادههـا عمـدتاج فـیشبـرداری
کتابخانهای ،جستوجوی اینترنتی و مراجعه به متـون ،اسـناد و مـدارک حـوزه مـدیریت دولتـی،
مدیریت منابع انسانی و نظریهپردازی هرمنوتیک بوده است.
علت استفاده از روش هرمنوتیک انتقادی در این پژوهش ،توسعه رویکردهای تفسیری دربـاره
مزیت همرقابتی به سوی نظریهپردازی در سازمانهـای دولتـی و مـدیریت منـابع انسـانی اسـت.
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هرمنوتیک انتقادی ،روشی سیستماتیک برای بررسی نقش اجزا در سازمان و حل مسـائل پیچیـده
است.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

سازمانهای دولتی مجموعهای از واحدها بـا هـدف منفعـت عامـه و مسـئولیت مـدیران هسـتند.
سازمان می تواند شامل کل شرکت یا فقط یک جزء ،مانند بخش یا شعبه ،از موجودیـت بـزرگتـر
باشد .این سازمانهـا بـرای خلـق ارزش هـای مشـترک از جملـه قانونمنـدی ،سـالمت ،عـدالت،
پاسخگویی ،تخصص ،اعتمادپذیری و بهرهوری به مردم خدمت میکنند.
ساختار مفهومی مزیت همرقابتی در سازمانهای دولتی بهصورت ماتریسی شامل کارکردهای
سرمایه انسانی و فرایندهای مدیریت منابع انسانی طراحی مـی شـود (جـدول )2؛ بنـابراین هـدف
مزیت همرقابتی در سازمان های دولتی با جایگزینی کارکردها و فرایندها در محورهای مـاتریس و
همافزایی این دو بُعد حاصل خواهد شد .ترکیب کارکردهای سرمایه انسانی و فرایندهای مـدیریت
منابع انسانی در کل سلسلهمراتب سیستم بهصورت متعادل بـرای نیـل بـه منفعـت عامـه ،مزیـت
همرقابتی و بقای سازمانهای دولتی ضروری است.
کارکرد اصلی سرمایه انسانی دانش فردی ضمنی و پیچیده در سلسلهمراتب چیسـتی (اجـزای
سازنده) ،چگونگی (عمل و تجربه) و چرایی (فهم فراسطح و سیستم کـلگـرا) و تعامـل بـا سـایر
سرمایه ها (فکری ،اجتماعی ،ساختاری ،سازمانی ،کـاربری و شـبکهای) بـرای مزیـت هـمرقـابتی
به عنوان خروجی فرایندهای مدیریت منابع انسـانی (رویـه ،روال و فنـاوریهـا) مخـتص سـاختار
سازمانهای دولتی است.
برای حفظ مزیت همرقابتی در سازمانهـای دولتـی بایـد سـرمایههـای نـاملموس و پیچیـده
همراستا با راهبرد منفعت عامه توسعه یابند .در این راستا ،سرمایه انسـانی دانـشبنیـان بـا روابـط
اجتماعی به سرمایه خودکارآمد ،امیدوار ،خوشبین و تابآور تبدیل خواهد شد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در مطالب مرتبط با سازمان های دولتی ابعادی وجود دارند که ممکن است از چشم مدیران پنهـان
بمانند و جزو اهداف نباشند؛ بنابراین در پژوهش حاضر به کشف برخی از ایـن ابعـاد (کارکردهـای
سرمایه انسانی و فرایندهای مدیریت منابع انسانی) پرداخته شد .سیر تکامـل مفهـوم «انسـان» در
سازمانهای دولتی از نیروی کار عملیاتی به سرمایه انسانی راهبردی در شکل  ،5نشان داده شـده
است.
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دانشگر راهبردی
دیدگاه

سازمان
انسانمحور با روابط اجتماعی خودکارآمد،
امیدبخش ،خوشبینانه و تابآور
ماشینمحور با داراییهای ملموس اقتصادی

سرمایه انسانی
منابع انسانی
نیروی انسانی
نیروی کار

ارزشگرا برای منفعت عامه

نتیجهگرا برای یک هدف سیاسی

کارگر عملیاتی

شکل  .5سیر تکامل مفهوم انسان در سازمانهای دولتی

با توجه به مراتب اشارهشده ،مزیت همرقابتی در ساختار سازمانهای دولتـی بـا هـمافزایـی و
خلق ارزش مشترک کارکردهای سرمایه انسانی و فرایندهای مدیریت منابع انسانی طبق رابطه ،1
در سطوح درون و برونسازمانی حاصل خواهد شـد .مزیـت حاصـل از انسـان 1و فراینـد 2در ایـن
رابطه بسیار بیشتر از مجمـوع آنهـا اسـت؛ بنـابراین سـازمانهـای دولتـی بـرای تبـدیل نظریـه
خدمترسانی برتر به عمل و افزایش اعتماد عمومی ضمن توجه به کارکردهـای سلسـلهمراتبـی و
رعایت حقوم فردی و جمعی شهروندان در کسب نتایج ،با رعایت عدالت ،انصاف و تقوا در اجرای
فرایندهای سیستم از ساده تا پیچیده بهصورت تجمعی همکاری و رقابت دارند.
رابطه ()1

𝐶𝐴 = 𝑃 2

با توجه به اصول یادشده مشاهده می شـود کـه ارتبـاط بـین کارکردهـای سـرمایه انسـانی و
فرایندهای مدیریت منابع انسانی تعاملی است؛ اما اگر این رابطه بـهصـورت خطـی تعریـف شـود،
طبیعتاج متعارض خواهد بود .رویکرد سلسلهمراتب پدیدههـای هـر دو بُعـد انسـان و فراینـد باعـث
همافزایی و مزیت همرقابتی در سازمانهای دولتی مـیشـود؛ امـا ممکـن اسـت ایـن ویژگـی در
رویکرد طیفی وجود نداشته باشد.
تفکیک کارکردهای سرمایه انسانی از فرایندهای مدیریت منابع انسانی باعـث نقصـان مزیـت
همرقابتی در ساختار سازمان های دولتی شده است؛ بنابراین ایـن ابعـاد بایـد اجـزای سیسـتمی از
سیستمها را در ارتباط با هم شکل دهند .در رویارویی با این مسئله ،دیدگاههای متنوع بـا کـاهش
تضاد و رفع نقصان در سلسلهمراتب باالتر هر بُعد ترکیب میشوند و سازمانهای دولتی بـا خلـق
ارزش مشترک دارای مزیت همرقابتی در نیل به منفعت عامه میگردند.
1. People
2. Process
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علیرغم معایب سرمایهگذاری ناهمگون در شرکتهای خصوصی بـهدلیـل اهـداف متضـاد و
معارض با عقالنیت ابزاری و سودآوری کوتاهمدت و تأکید بر داراییهای ملموس اقتصادی ،مزیت
همرقابتی در سازمان های دولتی مزایا ،کاربرد ،سـازگاری و تناسـب بسـیار بیشـتری بـا عقالنیـت
جوهری ،راهبرد منفعت عامه و روحیه خدمترسانی مداوم دارد؛ این سازمانها بـر تکـرار اقـدامات
موفق مدیران ،توسعه پایدار ،بقا و حفظ ارزشهای قانونمندی ،فسادناپذیری و بیطرفـی ،ذهنیـت،
رسمیت ،هنجارها و ضوابط شبکهای جامعـه ،یـادگیری بـینسـازمانی ،اشـتراک و انتقـال دانـش،
مهارت ،توانایی و تجربهها و دسترسی به منابع ناملموس مشترک و مکمل تمرکز دارند .علت ایـن
تأکید ویژگی قرارداد و ضمانتهای همکـاری ،ائـتالف ،مشـارکت ،تبـادل و تعامـل بلندمـدت در
محیط مشابه این حوزه است.
بر پایه این اصل که سرمایه انسانی دارای حقیقت وجودی و ذات مشـترکی اسـت مـیتـوان
منازعات بیهوده را در مسائل سازمانهای دولتی حل کرد .انسان ذاتاج حقطلب و عقلجو اسـت و
ضمن دنبالکردن علم ،عدالت ،پیشرفت ،کمال ،سعادت ،آرامش و تعادل ،در جستوجوی قدرت،
منفعت و لذت است .موانع مزیت همرقابتی را میتوان با خلق ارزشهای مشترک بـهمثابـه نقطـه
اتکای تحلیلها برطرف کرد و به منفعت عامه در سازمانهای دولتی نائل شد.
علم مدیریت منابع انسانی ظرفیت استفاده از دستاوردهای علوم گوناگون و فراخوانی آنها را
برای حل مسائل سازمانهای دولتـی دارد .ایـن علـم شـامل تعـابیر و دیـدگاههـای متنـوعی در
فرایندها است که مستلزم توجه به آمـوزه تجـارب اسـت .مـدیریت منـابع انسـانی بـرای مزیـت
همرقابتی باید توانایی بهرهگیری از فرایندها را در بستر الزامات ساختاری و اقتضائات سازمانهای
دولتی داشته باشد.
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Abstract
Purpose: The purpose of this article is how to achieve competitive advantage in
public organizations. The new concept of coopetitive advantage has introduced in
terms of cooperation and competition regard to the objective of common interest and
creating shared value in these organizations to distinguish with competition and
profitability concept in private corporations.
Design/Methodology/Approach: The research method of this paper is Critical
Hermeneutics. The main axes of systems thinking have been studied and
interpretation and sympathy between theories have been presented firstly. Then, the
dimensions are examined in the interpretative paradigm and the expressions and
synthesis of key concepts are declared.
Research Findings: Coopetitive advantage can be defined with emphasis on
cooperation to compete for becoming the premier service deliverer among public
organizations. Three dimensions of organization’s structure, human resource
management’s processes and human capital’s functions are considered as a whole.
Iteration of these components measures coopetitive advantage relating to the whole
that is more integrated in next iterations.
Limitations & Consequences: Timeconsuming of the Critical Hermeneutics
method is one of the main limitations in this research that the researcher is
indispensable to choose this strategy for achieving desirable consequences regarding
the fundamental subject and necessity of meta-theorizing.
Practical Consequences: Introducing people and process as the main pillars to
achieve coopetitive advantage in public organizations, the government strategic
plans are also supported. Coopetitive advantage in these organizations will be
resulted systematically by synergy of functions and processes that its components
are interrelated in a value-based and holistic context.
Innovation or Value of the Article: This article is presenting the matrix and
formula of People and Process with designing the newfound concept of Coopetitive
Advantage in Public Organizations for the first time in title of the foundation for
future research.
Keywords: Competitive Advantage, Public Organizations, Human Capital, Human
Resource Management.
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