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 بر عملکرد سازمانرقابتی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی  سازگاریبررسی تاثیر 

 )مطالعه موردی: شرکت های خصوصی استان اصفهان(

 
  عضو هئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوهدکتر حسن لباف 

 ی پژوهشگاه شاخص پژوهمنابع انسان دانشجوی دکتری مدیریتابراهیم یزدی 

 مصطفی زمین پرداز کارشناس ارشد مدیریت صنعتی 

 

  چکیده:

باشد. اماچگونگي و  وجود رابطه مثبت ميان مديريت استراتژيك منابع انساني و عملكرد سازماني مورد توافق صاحبنظران اين عرصه مي

استراتژی منابع انساني توسعه نيروی انساني را برای دست يابي به ، در دنيای امروزاز طرفي نوع اين رابطه هنوز در پرده ابهام قرار دارد. 

الزامات استراتژی کلي سازمان تسهيل مي نمايد،که در نتيجه آن اهداف و ماموريت های سازمان قابل دست يابي خواهند بود. بنابراين 

پيوستگي نزديكي وجود داشته باشد مي توان انتظار  چنانچه ميان استراتژيهای رقابتي سازمان، و استراتژی های منابع انساني ارتباط و

داشت تا اقدامات به کار گرفته شده توسط مديريت منابع انساني اهداف سازمان را پشتيباني نمايد و در نتيجه سازمان عملكرد بهتری 

 گرفته قرار بحث مورد پيشين های پژوهش در زيادی ميزان به رقابتي، مزيت به دستيابي در انساني منابع مديريت نقشرا نشان دهد. 

 انجام اندکي مطالعات سازماني، عملكرد بر آن اثر و رقابتي استراتژی های و انساني منابع مديريت استراتژی ها سازگاری باره در اما است،

باشد  داشته کاهنده ای اثر ها آن عملكرد بر است توانسته شرکت ها از عمده ای بخش در سازگاری اين نبود مي آيد نظر به .است شده

استراتژی منابع انساني و  سازگاری، سازمان ها بر اين اساس در اين تحقيق با توجه به مسئله موجود در حوزه منابع انساني در .

جامعه آماری اين تحقيق  .اندازه گيری شد سازمانروی عملكرد  سازگاریاستراتژی های رقابتي مورد بررسي قرار گرفت و تاثير اين 

پرسشنامه ای طراحي و بين  جهت سنجش متغيرهامقاله اين  در باشد.ميخصوصي استان اصفهان  های شرکت 022ربرگيرنده د

همچنين به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهای اکسل و اس پي اس اس استفاده  توزيع شد.  شرکت هامديران و معاونين 

در راستای هم  اکثر سازمان هاکه استراتژی منابع انساني و استراتژی های رقابتي در  آن استبدست آمده حاکي از نتايج  .شده است.

 .بوده و تاثير بسزايي بر ابعاد سه گانه عملكرد) روحيه سازماني، عملكرد مالي و عملكرد کلي( داشته است

 و سازگاری استراتژی سازمانیعملکرد  منابع انسانی ،مدیریت ، استراتژی استراتژی رقابتی  واژه های کلیدی:

 

 

 
 

 

 مقدمه

 و مشتری تغيير حال تقاضاهای در  ، شدن جهاني پديده هايي مانند با تغييرات  اين و است تغيير حال در به سرعت اقتصادی محيط

،  محيط اين در موفق رقابت برای .محصوالت مي شود، مشخص مي شوند رقابت در بازار افزون روز ،که باعث افزايش گذار سرمايه

 و وری بهره کيفيت، بهبود ، فرآيندها و محصوالت نوآوری ها، هزينه از طريق کاهش خود عملكرد بهبود به مستمر طور سازمان ها به

 های شرکت منابع ترين مهم از به عنوان يكي - "منابع انساني"-دهند شكل مي  را سازمان که افرادی .است بازار نيازمند در سرعت

 عملكرد است ممكن انساني منابع ها و شيوه های موفق سياست که سازمان ها امروزه نسبت به اينكه .شوند مي گرفته نظر امروزی در

 Esra NEMLİ.) دهد، آگاه هستند افزايش را مالي عملكرد و کيفيت وری، بهره جمله از حوزه های مختلف را در

ÇALIŞKAN,0202) (. تجارب دنيای واقعي اين 0222عملكرد سازمان ها است.)ريس  اين آگاهي در يك سيستم، يك بعد مهم در

فرض را اثبات مي کنند که بدون توجه به چگونگي فعاليت های پيچيده و مدرن از سازمان، حفظ رشد و اثراتشان بسيار دشوار خواهد 

 , Esther Wangithi Waiganjo& et al )بود مگر اينكه استراتژی هايي که مكمل آن عمليات ها است وجود داشته باشد.

0200)  

رقابت سازمان ها و کسب و کارها يك موضوع در محدوده زماني معين است که توسط دانشگاهيان، مشاوران و متخصصان مورد بررسي 

وی کار، قرار گرفته است. تغييرات مكرر و نامطمئن، رقابت بيشتر بين شرکت ها، نياز به نوآوری های مستمر، بهبود کيفيت و هزينه نير

 Esther Wangithi شرکت ها را با چالش بهبود رقابت پذيری آنها و در نتيجه بهبود عملكردشان مواجه ساخته است.)

Waiganjo& et al , 0200)  
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  رقابتي شرايط با انطباق برای هايي راه يافتن برای و هستند آگاه رقابتي کار محيط يك معايب و مزايا از پژوهشگران و محققان همه

 استراتژيك رويكرد ظهور با ويژه به گذشته دهه دو در انساني منابع مديريت های شيوه روی بر بيشتر ها تالش اين .سعي مي کنند

 و هم در سازمان ها  در هم رايج باور يك .امروزه، (Zehra Alakoç Burma,0202 ).است شده متمرکز انساني منابع مديريت

سياست و خط مشي  که شرطي به رقابتي باشد، مزيت منبع يك تواند مي سازمان يك انساني منابع که دانشگاه های جهان اين است

 ,Beer, Spector)) سازماني هماهنگ و يكپارچه باشد. فرهنگ و کار و کسب استراتژيك ريزی برنامه با افراد مديريت برای ها

Lawrence, Quinn, Mills, & Walton, 0891 .)و انساني منابع های سياست تناسب و سازگاری بين اهميت بر رويكرد اين 

 ،0222 گست) است شده متمرکز عملكرد و انساني منابع مديريت بين ارتباط روی بر اخير تحقيقات .سازماني تاکيد مي نمايد اهداف

 که ساخته شده اند فرض اين بر اين زمينه  در المللي در حال رشد بين پژوهش های از خيلي . و(0222 ،0220 پورسل ؛0222

  و دولتي هم در سازمان های بزرگ، های در سازمان خصوص به در حال ظهور، های را بطه نزديكي با استراتژی انساني منابع مديريت

 .دارد هم خصوصي

در نظر  ثابت و ايستا ای پديده تواند نمي ، تغيير حال در محيط پويا و دائما  به توجه با سازمان، هر در انساني منابع مديريت سيستم

 منابع چارچوب در .کمك نمايد رقابتي مزايای به دستيابي در به سازمان ها تواند مي انساني منابع استراتژيك مديريت .گرفته شود

 هماهنگي انساني منابع استراتژيك مديريت .ها هستند فرصت در آنها از استفاده سازی بهينه به قادر سازمان ها  انساني استراتژيك،

 تهديدات از جلوگيری و مناسب های فرصت ايجاد در اين، بر عالوه ؛ آورد مي ارمغان سازمان را به يك مختلف های فعاليت بين الزم

 استراتژی و انساني منابع استراتژی بين سازگاری ايجاد در ناپذير اجتناب ضرورت يك استراتژيك ادغام .نمايد مي نيز کمك  بالقوه

 منابع مديريت اهداف بين هارمونيك )موزون( رابطه يك ايجاد سازگاری استراتژيك توسعه از نهايي هدف بنابراين، .است سازماني

 در منسجم منابع انساني های شيوه از سيستم هايي که که استفاده از معتقدند شرکت ها امروزه،  سازماني است. اهداف و انساني

 است ممكن ، که به تنهايي بكارگيری مي شوند منابع انساني های برنامه جای به استفاده مي نمايند،سازماني  های استراتژی با ارتباط

 ( Lepak, Liao, Chung, & Harden, 0222 ).دهد افزايش را سازماني وری بهره و عملكرد

 استراتژيك اهداف اجرای به مستقيم طور به تواند مي آن آيا يعني اينكه انساني منابع مديريت ارزش ايجاد مورد در انتقاد چندين

 منابع استراتژيك (. مديريتHope–Hailey et al. 0881) به طور مثال  .است شده کمك کند ، مطرح  عملكرد بهبود و ها شرکت

 مديريت .است آمده پديد انساني منابع مديريت به محور ارزش و يكپارچه رويكرد يك بر بيشتری تاکيد بر پايه 0882s اوايل در انساني

 مديريت دخالت ، سازماني استراتژيك مديريت و انساني منابع های شيوه بين تناسب مانند مسائلي مورد  در انساني منابع استراتژيك

 منابع مديريت توسط که ارزش و برای هدايت مديران انساني منابع مديريت های شيوه توسعه ارشد، مديران تيم های  انساني در منابع

 ها سازمان درون در افراد آن در که يروش( Oladipo Jimoh,et al, 0200مي شود، مي پردازد. )  اضافه سازماني عملكرد به انساني

 (Brauns,0202 .)شوندو سازگار  همسو کار و کسب یاستراتژ با که مستلزم اين است شود يم اداره

 رقابتي استراتژی و شرکت انساني منابع مديريت استراتژی سازگاری نتيجه در سازماني عملكرد که دريافته اند همچنين پژوهشگران
 نقش (Rodriguez & Ventura, 0222; Huang, 0220; Hoque, 0888; Guest & Hoque, 0882) است يافته بهبود

 ,Huselid) است بوده بحث مورد پيشين های پژوهش در زيادی ميزان به رقابتي، مزيت يك به دستيابي در انساني منابع مديريت

0881; Arthur, 0880; Backer & Huselid, 0889; Gollan, 0221; Huang, 0220)  استراتژی های سازگاری باره در اما 
در اين راستا ،  .است شده انجام اندکي بسيار پژوهش های سازماني، عملكرد بر آن اثر و انساني منابع مديريت استراتژی های و رقابتي

تناسب ميان استراتژی منابع انساني با استراتژی کلي سازمان ، موضوعي است که به عنوان يكي از مهمترين مؤلفه ايجاد هماهنگي و 

های تأثير گذار در بهبود عملكرد و بهره وری سازمان ها ، مطرح شده است . پيش فرض اساسي اين بحث آن است که : در شرکتهايي 

 افت پيدا مي کند شانتنظيم )هماهنگ( نشده است،عملكرد بامحيطشان ژی مرتبطکه تخصيص استراتژيك منابع شرکت با استرات

(Murray,kotabe,0221 ) .، مستلزم ايجاد تناسب و هماهنگي  لذا دستيابي به بهره وری بيشتر و عملكرد مطلوب تر در سازمانها

در  0812استراتژيك از سال  سازگاریمتاسفانه باوجود اينكه واژه  . بهتر ميان استراتژی کلي سازمان با استراتژی منابع انساني است

استراتژيك و عملكرد سازماني  سازگاریمحافل علمي خارج از کشور مطرح بوده است و تحقيقات مختلف نشان دهنده ارتباط بين 

 ..است، تاکنون اين مطلب کمتر در سازمانها و محافل علمي کشورمان مورد توجه قرار گرفته است 

 کار و کسب استراتژی های و انساني منابع مديريت ميان استراتژی های تناسب و سازگاری اثرگذاری نحوه تا است تالش در پژوهش اين
 و رقابتي استراتژی های بين سازگاری ايجاد طريق از که است آن پژوهش اين ادعای .دهد قرار بررسي مورد سازماني عملكرد بر را

 بخش در .است شده تشكيل بخش چهار از نوشتار اين .داد ارتقا را سازماني عملكرد توان مي انساني، منابع مديريت استراتژی های

 شناسي روش دوم بخش در .مي گردد تدوين پژوهش مفهومي مدل آن پايه بر و گرفته قرار بررسي مورد پژوهش نظری ادبيات نخست،
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 است آمده نوشتار اين سوم قسمت در پژوهش مفهومي مدل آزمون و گردآوری شده اطالعات تحليل و تجزيه .شد تشريح خواهد پژوهش

 .گرفت خواهند قرار بررسي و بحث مورد يافته ها پاياني، قسمت در و

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق

در محيط پر تالطم کسب و کار امروز ، موفقيت سازمان ها در گرو جهت گيری همه بخشهای سازمان ، در راستای مسير استراتژيك 

ها در جهت رسيدن  صورت مي گيرد ، سازمانمنابع انساني آن است. در چنين محيطي که بيشترين سرمايه گذاری سازمانها بر روی 

و  منابع انسانياستراتژی های سازگاری ندارند و اينجاست که مفهوم  استراتژی هاجز استفاده از  به اهداف استراتژيك خود چاره ای

  . استراتژيك ( ، معني پيدا مي کند سازگاریکسب و کار )

توازن وهم آهنگي، به هم پيوستگي، ائتالف و ، سازگاریهمسوئي،  شود، اصطالحاتي مانند استراتژيك مي سازگاریوقتي صحبت از 

 روند. به کار مي سازگاریبه عنوان عباراتي مترادف با عبارت و تناسب  تطابق ،ترکيب ، يكپارچگي 

يعني فرايند يكپارچه کردن فعاليتها و هدف های همة واحدها و گروه های سازماني تا بتوان به صورتي مؤثر هدف های  سازگاری

، افراد و سازمان ها نمي توانند نقش خود را در سازمان، به صورتي دقيق سازگاریشرکت را تأمين کرد و به آنها تحقق بخشيد. بدون 

مشخص کنند و چنانچه هر کس به دنبال تأمين خواسته های خود برآيد اين کار اغلب به قيمت از دست دادن هدف های سازماني 

بين واحدهای مختلف سازماني)که کارها را  به ماهيت وظايفي که بايد انجام شود و به ميزان وابستگي سازگاریتمام مي شود. ميزان 

انجام مي دهند( بستگي دارد. اگر اين کارها به گونه ای باشند که بتوان از طريق جريان اطالعات بين واحدها سود را به دست آورد، در 

شد، باز هم بايد گفت که اگر بهترين سود را به بار خواهد آورد. و اگر چنين وضعي وجود نداشته با سازگاریآن زمان درجة بااليي از 

 اعضای سازمان با صرف وقت کمتری بتوانند بين خود روابط متقابل برقرار کنند، کارها بهتر انجام خواهد شد. 

به شيوه ای شايسته و بهنگام و در توازن با استراتژی ها ، اهداف و نياز های کسب و  منابع انسانياستراتژيك ، به بكارگيری  سازگاری

استراتژی استراتژيك ، وجود ارتباط مثبت و مؤثر بين استراتژی های رقابتي ،  سازگاریاره دارد. تحقيقات انجام شده در زمينه کار اش

استراتژی های کسب و  سازگاریو عملكرد سازماني را نشان مي دهد و مديراني که در سازمانهايشان موفق به ايجاد  های منابع انساني

 .برای بقا و موفقيت سازمانها ضروری به نظر مي رسد سازگاریشده اند، تاکيد مي کنند که ايجاد استراتژی های منابع انساني  کار و

 که است طبيعي .است شده متمرکز سازماني، اثربخشي افزايش در انساني منابع نقش توضيح و تفسير بر انساني منابع استراتژی 

 بتواند تا باشد هماهنگ آن استراتژی های و سازمان حرکت روند کليت با بايستي سازمان از بخشي عنوان به انساني منابع مديريت

 يك به دستيابي در انساني منابع مديريت اثربخش فعاليتهای از حاصل نتايج .باشد داشته پي در سازمان در را مثبت کارکرد بيشترين

 ;Arthur, 0882; Backer & Huselid, 0889; Gollan, 0221) است بوده بحث مورد گذشته در مكرر طور به رقابتي، حاشيه

Huselid, 0881; Huang, 0220) . منابع استراتژی تطابق و سازگاری نتيجه در سازماني عملكرد که دريافته اند پژوهشگران 

 ,Guest & Hoque, 0882; Hoque, 0888; Rodriguez & Ventura) است يافته افزايش رقابتي استراتژی با شرکت انساني

0222; Huang, 0220) . استراتژی  با انساني منابع مديريت استراتژی های سازگاری و تطابق اهميت بر نظران صاحب اين تمامي

 در اصلي عامل را استراتژی ها بين سازگاری نويسندگان، از بسياریهمچنين   .(Harpaz, 0202) مي کنند تأکيد های رقابتي

 .Hayes, R., & Wheelwright, S. C. (0891).، Hill, T. (0881).، Voss, C. A) دانند مي ها سازمان موفقيت

 به او. داند مي شرکت يك وظايف بين تناسب ايجاد معنای رابه استراتژی ،0 "چيست استراتژی"مقاله در ، (0882پورتر)((، )0881.(

کنند  مي پشتيباني يكديگر از که هايي فعاليت بين تناسب شرکت، کلي استراتژی و فعاليت هر بين تناسب: دارد اشاره تناسب نوع سه

 .فعاليتها سازی بهينه طريق از تناسب و

 موارد در سازمان مختلف سطوح در افراد که معناست اين به سازگاری استراتژی که کرده اند عنوان( 0888) 0درموت مك و بوير

 را ،سازگاری (0222) 2مهرا و رای. باشند داشته توافق دارد اهميت سازمان موفقيت برای که پذيری انعطاف و ،تحويل کيفيت هزينه،

 ارتباط توليد استراتژی با کار و کسب استراتژی ، بين (0882) 2آرنولد و کيم.کرده اند مطالعه رقابتي راهبرد و بازاريابي عمليات، بين،

                                                           
1 What is Strategy? 
2 Boyer, K. K., & McDermott, C 
3 Rhee, M., & Mehra, S 
4 Kim, J. S., & Arnold, P 
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 2سازگاری واژه از همسويي مفهوم بيان برای ، (0221) 1وهمكاران هايس. اند کرده ارائه آنها سازگاری برای را الگويي و کرده برقرار

استراتژی  ساير و عمليات استراتژی بين کار،سازگاری و کسب استراتژی و عمليات استراتژی بين سازگاری نوع سه اندو کرده استفاده

 نوع شش(، 0898) 1نكاترمن و .اند کرده راتعريف عمليات استراتژی در تصميم های مختلف بخش بين وظيفه ای،سازگاری های

 .است کرده شناسايي را تغييری هم و گشتالت پروفايل، تناسب، ميانجي، تعديل گر، استراتژی

 8واردوهمكاران .ه اند کرد تاکيد آن اهميت بر و پرداخته کار و کسب و عمليات استراتژی سازگاری به (،0888) 9من وبلك براون

 يافته .کردند رامطالعه توليد و زيرساختي ساختاری تصميمات و کار و کسب استراتژی بين سازگاری و ارتباط ايجاد نحوه ، (0221)

 مي تأثير توليد زيرساختي و ساختاری تصميمات بر )تمرکز تمايز، هزينه، رهبری) کار و کسب استراتژی دهندکه مي نشان آنها های

 در شرکت 00 روی مطالعه با ،(0881همكاران) و ويليامز .دارد وجود توليد راهبرد و کار و کسب استراتژی بين ارتباطي بنابراين گذارد،

 را الگويي ،(0898اورني) و کوتا .دارد وجود عمليات راهبرد و کار کسب راهبرد بين مشخصي رابطه دادندکه نشان سازی، قطعه صنعت

 ارائه ژنريك استراتژی ( الگوی0891پورتر) ( و0891ويلرايت) و هايس فرايند، محصول ماتريس از استفاده سازگاری استراتژيك با برای

 کاهش راهبردهای و طرف يك از محصول قلمرو و محصول خط پيچيدگي فرايند، ساختار پيچيدگي اساس بر الگو اين در داده اند.

 .شود مي معرفي عمليات عمومي راهبردهای وتمايز، هزينه

 اهميت بر مطالعات از برخي در .است مهمي موضوع سازمان برعملكرد عمليات استراتژی با کار و کسب استراتژی سازگاری تأثير

 ،.Miller, J., & Roth, A. V. (0882)است) تأکيدشده سازمان اهداف تحقق برای رقابتي استراتژی با عمليات استراتژی سازگاری

Swamidass, P. M., & Newell, W. T. (0891)..) ارتباط دادند انجام بانكداری درصنعت که ای مطالعه با( 0222)ومهرا  ری 

(، 0222) 02همكاران و جوشي .کردند بررسي را سازمان برعملكرد آن تأثير و عمليات استراتژی های با رقابتي استراتژی سازگاری بين

 عملكرد بر عمومي، مديران و عمليات مديران بين استراتژی، سازگاری تأثير بررسي به( 0888) 00درموت بويرومك کار از الهام با نيز

 .است تأثيرگذار سازمان عملكرد بر غيرمستقيم صورت به استراتژيك سازگاری وجود که اند کرده گيری نتيجه و پرداخته شرکت

 اين .شود منتهي عملكرد بهبود به رودکه مي انتظار شود، مي حمايت عمليات استراتژی وسيله به خوبي به که رقابتي استراتژی از يك

 بين نداشتن تناسب .شوند محقق رقابتي اهداف که شوند مي اتخاذ ای گونه به عمليات ساختاری تصميمات که است دليل امربدين

 وارد .مي کند رادچارمشكل راهبردی اهداف به رسيدن عمالً شدکه خواهد منجر توليد سيستم ناکارآيي به وعمليات رقابتي استراتژی

 وجود و است سازمان عملكرد ارتقای سازگاری ايجاد از مهم نتيجه اندکه کرده گيری نتيجه خود ،درتحقيق (0882)00وهمكاران

 استراتژی های بين سازگاری که رود انتظارمي (0891)02رايت وويل هايس ديدگاه در .داشت خواهد درپي را عملكرد ضعيف ناسازگاری

 ،ارزيابي (0892)02من ورمانج ونكاترمن .باشد داشته عملكرد روی مثبتي تأثير ای وظيفه راهبردهای و وکار کسب درسطح شرکت

 وسيله به که)،سودآوری رشدفروش شامل عملكردمالي .اند کرده پيشنهاد (غيرمالي)وعملياتي مالي معيارهای رادرقالب عملكردسازمان

 شامل عملياتي شاخصهای .است آن مانند سهم هر ،سود(شود مي بيان دارايي بازده فروش، بازده گذاری، سرمايه بازده مانند نرخهايي

 .است مانندآن و توليد افزوده ارزش اثربخش، بازاريابي محصول، کيفيت جديد، محصوالت معرفي بازار، سهم مانند مواردی

 و دانش از سازه های که هايي ايجاد مي نمايند روش انساني منابع مديريت ؛ اقدامات  (0221)01وربل و دی ماير با توجه به گفته های

 رقابتي حمايت مي نمايند مزيت از که سازماني بودن شايستگي فرد به منحصر و ارزش ترويج برای سازمان سراسر در کارکنان مهارت

مديريت از طرف ديگر   .است استراتژی مناسب و سازگار به دستيابي انساني منابع استراتژيك دهند. هدف مديريت مي تشكيل را

در سالهای اخير توجهات زيادی را به خود جلب کرده است ، که اين توجهات ، بيشتر حوزه مديريت منابع  استراتژيك منابع انساني

به طور کلي مديريت استراتژيك منابع .  ( Chadwick,0221 ) ، رفتار سازماني و ارتباطات صنعتي را مدنظر قرار داده اند انساني

                                                           
5 Hayes, R., Pisano, G., Upton, D., & Wheelwright, S 
6 Consistency 
7 Venkatraman, N 
8 Boyer, K. K., & McDermott, C.  
9 Ward, P., McCreery, J., & Anand, G.  
10 Joshi, M. P., Kathuria, R., & Porth, R. J 
11 Boyer, K. K., & McDermott, C 
12 Ward, P. T., Bickford, D. J., & Leong, G. K.  
13 Hayes, R., & Wheelwright, S. C. 
14 Venkatraman, N., & Remanujman, V.  
15 Werbel and DeMarie  
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تعريف مي کنند « ابزار ايجاد تعادل و توازن بين مديريت منابع انساني با محتوای استراتژيك کسب و کار » انساني را به عنوان 

از ديدگاه مديريت استراتژيك منابع انساني ، منابع انساني سازمان ، به طور بالقوه ، تنها منبع مزيت رقابتي (.  21-0290)آرمسترانگ ، 

برای سازمان ايجاد ارزش مي کنند که نادر ، غير قابل تقليد و غير قابل جايگزين است )عباسپور ، سازمانها مي باشند ، که به گونه ای 

( شولر در تعريف مديريت استراتژيك منابع انساني ، آن را شامل کليه فعاليتهای مؤثر بر رفتار افراد ، در بر انگيختن آنها 92، 0290

در واقع مديريت استراتژيك منابع  (22،  0292داند . ) اعرابي و آرمان پور ،  جهت طراحي و اجرای نيازهای استراتژيك شرکت مي

انساني ، روشي است برای تصميم گيری درباره مقاصد و طرح های سازمان ، و به روابط بين مديريت منابع انساني و نيز مديريت 

 .( 89، 0290مدی قاهان ، استراتژيك در شرکت و نيز به مسائل فراگير و کالن سازمان مي پردازد . )مح

خط مشي ها ( و ت مي گيرند ، خود شكل دهنده سياستها )أشناستراتژی های منابع انساني ، که از استراتژی های اصلي سازمان 

فعاليت های مديريت منابع انساني مي باشند ، که تنظيم اين امر و ايجاد هماهنگي بين مؤلفه های آن ، بر عهده بخش مديريت 

تالش مي کند تا فعاليت های مديريت منابع انساني را با اهداف مديريت استراتژيك منابع انساني  ژيك منابع انساني است ؛ واسترات

به منظور فراهم  HRM در واقع تمامي فعاليتهای ( Hyland, verreault ,0221 ,109 ) .  استراتژيك سازمان ، همراستا کند

مديريت استراتژيك   ( 20،  0291محمودی،  ) . برای تحقق هدفهای سازمان ، اجرا مي شودکردن منابع انساني مناسب و هماهنگ 

و اين رويكرد  ( Witcher ,chau ,0221) سازمان بايد استراتژی بلند مدت و توانايي کوتاه مدت ) سازمان ( را مورد توجه قرار دهد

 . امكانات منابع انساني شرکت ، در تنظيم استراتژی منابع انساني استبه معني توجه همزمان به استراتژی کلي سازمان و  HRM در

بر اين اساس ديدگاه مديريت استراتژيك منابع انساني، داللت بر اين امر دارد که استراتژی های رقابتي گوناگون، نيازمند رفتارهای 

 ( Henry ,Ginn,0222)  مي باشند HRM متفاوت و در نتيجه اقدامات مختلف

مله تئوری هايي که مويد نظر فوق است، تئوری اقتضائي است. براساس اين تئوری، سازمانها به منظور دست يابي به عملكرد باالتر از ج

مي بايست استراتژی های مديريت منابع انساني خويش را با استراتژی های رقابتي کسب وکار خود هم راستا و منطبق نمايند )مايلز و 

(. به عبارت ديگر به منظور دستيابي به عملكرد بهتر، سازمانها مي بايست روش ها 0891؛ شولر و جكسون، 0891؛ پورتر، 0891اسنو، 

خويش را هم راستای استراتژی رقابتي سازمان انتخاب نمايند و به کار گيرند. و سازمانهايي که چنين سياستي را   HRMو فعاليتهای 

 به سازمان هايي که اينگونه عمل نمي نمايند دست مي يابند. دنبال مي نمايند، به عملكرد باالتری نسبت

مفهوم استراتژی های رقابتي ابتدا توسط پورتر در طبقه بندی از استراتژی های عمومي کسب وکار مطرح گرديدند. استراتژی های 

 ."تمرکز"و  "تمايز"، "رهبری هزينه"رقابتي پورتر عبارتند از: 

نام مي برند  "تحليلگر"، و "تهاجمي"، "تدافعي"نوع استراتژی اصلي  2استراتژی های رقابتي سازمان، از  ( نيز برای0892مايلز و اسنو)

(  نيز برای استراتژی های رقابتي 0891و استراتژی های سيستم  منابع انساني  مرتبط با آن را پيشنهاد نمودند. شولر وجكسون )

کاهش "ائه داده بود را معرفي مي نمايندکه شامل مي شدند بر استراتژی های سازمان نوعي تقسيم بندی شبيه آنچه که پورتر ار

 ."بهبود کيفيت"، و"نوآوری"، "هزينه

معرفي مي نمايند. اين  HRMهر کدام از اين نظريه پردازان، متناظر با هريك از انواع استراتژی های رقابتي سازمان يك استراتژی 

يت منابع انساني را به گونه ای نظام يافته و هماهنگ طراحي و انتخاب مي نمايند تا نگرش و استراتژی ها، فعاليتهای گوناگون مدير

  رفتار کارکنان را در جهت اهداف و استراتژی های رقابتي سازمان هدايت کرده و جهت دهند.

و  "01اکتساب"، "02نساخت"با استراتژی های تدافعي، تهاجمي وتحليلگر ، استراتژی های  سازگار(، 0891مايلز و اسنو )

(  نيز در تطابق با نوع شناسي خويش 0891جكسون و شولر ) را برای سيستم منابع انساني سازمان پيشنهاد مي دهند. "09تخصيص"

تسهيل "منابع انساني را برای استراتژی کاهش هزينه، استراتژی  "08بهينه سازی"استراتژی های رقابتي سازمان، استراتژی  از

                                                           
1 building human resource                                        4 inducement                                    7 utilization 
2 acquiring human resource                                      5 investment                                     8 facilitation 
3 allocating human resources                                    6 involvement                                  9 

accumulation 
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را برای پشتيباني از استراتژی بهبود کيفيت در  "00تجميع "تناظر با استراتژی نوآوری در محصول، و استراتژی را در  "02گری

 سازمان معرفي مي نمايند.

مطابق اين نوع شناسي از استراتژی های رقابتي سازمان و استراتژی های منابع انساني، شرکت هايي که استراتژی کاهش هزينه را به 

مي بايست به گونه ای دقيق به کنترل و کاهش هزينه ها بپردازند و از اين طريق به مقياس های اقتصادی باالتری کار مي گيرند، 

در مديريت منابع انساني مي باشد. در اين راهبرد،  "بهينه سازی"دست يابند. الزام دستيابي به اين استراتژی به کارگيری استراتژی 

انتخاب کارکنان بر اساس مهارت و توانايي بالفعل صورت مي گيرد. محتوای شغلي چنين کارکناني کارمنديابي از بازار کار خارجي، و 

تعريف شده، روشن و واضح است. توسعه مسير شغلي مبتني بر تخصص گرايي است. آموزش کارکنان محدود، ميتني بر مهارت های 

زيابي کوتاه مدت و ارزيابي فردی تاکيد مي شود. پرداخت مبتني بر کاری و مرتبط با شغل، و کوتاه مدت است. در ارزيابي عملكرد بر ار

عدالت خارجي است و پاداش های مالي به ندرت پرداخت مي شود. و به اين دليل که درکارمنديابي و انتخاب کارکنان بر توانايي های 

 فني و نيازها و الزامات سازمان متمرکز است امنيت شغلي نيز پايين است. 

را به کار مي گيرند، مي بايست برای تطابق با تغييرات سريع بازار و پيشرفت های فن  "نوآوری در محصول"که استراتژی  شرکت هايي

آوری آمادگي الزم را داشته باشند. کارکنان اين سازمان ها مي بايست خالق، نوآور، و دارای توانايي تحمل ابهام و کار تيمي باشند. 

را برای مديريت منابع انساني معرفي مي نمايد.  "تسهيل گری"با اين کيفيت، جكسون و شولر استراتژی  برای فراهم آوردن کارکناني

در اين استراتژی شرح شغل ها گسترده است. تعامالت و ارتباطات مناسب به شدت تشويق مي شود. انتخاب های مسير شغلي گسترده 

شود. بر آموزش گسترده و چند بعدی تاکيد مي شود. سيستم های ارزيابي  و زياد مي باشد و بر برنامه ريزی مسير شغلي تاکيد مي

عملكرد و پاداش، تشويق کننده ارتباطات و کار تيمي مي باشند. ارزيابي عملكرد رويكردی بلندمدت دارد و در آن برمديريت عمكرد 

نيز برای کارکنان فراهم مي آيد.  و سرانجام  تاکيد مي شود. معيار های پرداخت بر اساس عدالت داخلي است و امنيت شغلي مناسبي

شرکت هايي که استراتژی بهبود کيفيت را به کار مي گيرند مي بايست تغييرات مداوم را در فرايند توليد به منظور ارتقا مستمر کيفيت 

مشارکت کارکنان مي باشد. محصوالت ايجاد نمايند. اين نوع استراتژی نيازمند انعطاف مناسب در روش های کاری و نيز خالقيت و 

کارکنان مي بايست به سطوح مناسبي از بلوغ دست يابند و رفتارهای قابل پيش بيني از خود نشان دهندتا امكان تعامل و همكاری 

نزديك ميان افراد سازمان، تعهد قوی نسبت به اهداف سازمان و تمرکز مناسب بر کيفيت محصوالت فراهم آيد. جكسون و شولر 

 در مديريت منابع انساني همراه شود. "تجميع "استراتژی های ارتقا کيفيت مي بايست همراه با استراتژی  معتقدند

مطالعات تجربي مختلفي به سنجش تئوری اقتضائي و بررسي تاثير همراستايي وانطباق ميان استراتژی های مديريت منابع انساني و 

مطالعات و مشاهدات  ر در سازمان ها پرداخته اند. عليرغم گستردگي اين ديدگاه،استراتژی های کسب و کار سازمان بر عملكرد باالت

تجربي که بتواند به صورت اطمينان بخش فرضيات تئوری افتضائي را تاييد نمايد بسيار اندک است. حتي تعدادی از مطالعات به يافته 

(، مك 0882(، دلری  و دوتي )0881(، هوسلود )0881و بيچلر ) های معناداری در مورد تاثير اين تطابق دست نيافته اند. مطالعات برد

 ( از اين جمله اند. 0881(، و گست )0882دوفي )

( نشان داده اند عملكرد کارکنان )مانند روحيه و نرخ جابجائي( در شرکت هايي که به صورت موفقيت آميز مفهوم 0881برد و بيچلر)

صورت معناداری بهتر از شرکت هايي است که چنين سياستي را به کار نگرفته اند. البته  انطباق استراتژيك را به کار گرفته اند به

 اگرچه عملكرد مديريت در اين شرکت ها بهتر بوده است اما تفاوت معنا داری را نشان نمي دهد.

و استراتژی های رقابتي  HRM به دليل محدود بودن مطالعات تجربي که بتواند مويد تئوری اقتضايي برای تطابق ميان استراتژی های

سازمان باشد، اين تئوری با انتقادات چندی همراه بوده است. عده ای از نظريه پردازان الگوی مطرح شده در تئوری اقتضايي را برای 

انطباق ميان  تدوين استراتژی های مديريت منابع انساني، بدين دليل که در اين الگو بر را بطه ای يك طرفه و از باال به پائين برای

(. 0290استراتژی رقابتي سازمان و استراتژی مديريت منابع انساني مطرح است، نوعي الگوی عقالئي مي دانند )بامبرگر و مشولم، 

 (0)شكل 
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غيرواقعي دانسته و معتقدند الزاماتي که تعين کننده استراتژی های مديريت منتقدان اگرچه اين الگو را منطقي مي دانند اما آن را 

منابع انساني مي باشد، منحصرا استراتژی های باالدستي و يا استراتژی های رقابتي کسب و کار نبوده بلكه عوامل ديگری نيز در تدوين 

 و اثربخشي استراتژی های منابع انساني موثرند.

گوهای ديگری از طرف اين منتقدان ارائه شده است که با نقد الگوی فوق، درصدد تدوين استراتژی مديريت منابع در مقابل اين الگو، ال

را در مقابل  00( الگوی فزاينده0290به عنوان مثال بامبرگر و مشولم ) انساني به گونه ای مستقل تر از استراتژی سازمان مي باشند.

ت منابع انساني مطرح مي کنند. در اين الگو استراتژی مديريت منابع انساني، به گونه ای الگوی عقالئي در تدوين استراتژی مديري

 مستقل تر و در تعامل با استراتژی رقابتي سازمان و نيز نيروهای نهادی تدوين مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

( انجام مطالعات تجربي بيشتری را درمورد ماهيت و چگونگي ارتباط ميان استراتژی 0881با توجه به اين موارد و مطالعات، گِست )

و تاثير آن بر جنبه های مختلف عملكرد سازمان و همچنين اطمينان از عموميت تئوری  HRMهای مختلف سازمان و استراتژی های 

ز احيانا انجام جرح و تعديل و يا اصالحات مورد نياز در اين تئوری را به ويژه در شرکت های غير امريكايي اقتضايي و الگوی عقاليي و ني

 ضروری مي داند.

به همين منظور هدف از اين تحقيق، يافتن ابعاد، ماهيت و چگونگي ارتباط و هماهنگي ميان استراتژی های مديريت منابع انساني و 

استراتژی های کسب و کار در شرکت های ايراني مي باشد. تحقيق حاضر با سنجش تئوری اقتضائي، اين موضوع  را بررسي مي نمايد 

عمودی ميان استراتژی های مديريت منابع انساني و استراتژی های رقابتي کسب و کار، مطابق با نوع ی و هماهنگي سازگارکه آيا 

) مطالعه موردی :  (،  دارای تاثير معناداری بر عملكرد شرکتهای ايراني0شناسي جكسون و شولر از استراتژی های منابع انساني)جدول 

 يباشد يا خير؟در صنايع مختلف م شرکت های خصوصي استان اصفهان(

  

                                                           
00 - Incremental 

 

 : الگوی فزاینده در طراحی استراتژی مدیریت منابع انسانی2شکل 

 

 : الگوی عقالیی در طراحی استراتژی مدیریت منابع انسانی1شکل
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عالوه بر اين هدف ديگری که اين تحقيق دنبال مي کند، يافتن پاسخ اين سوال است که بدون در نظر گرفتن نوع استراتژی سازمان، 

آيا استراتژی های گوناگون مديريت منابع انساني تاثير های متفاوتي را بر عملكرد شرکت های ايراني، با توجه به محيط رقابتي خاص 

 آن نشان مي دهند.

نوع شناسي ( در مطالعات خويش، 0882بيمونت، ؛  0882؛  جكسون و شولر، 0899از آنجا که بسياری از محققان )داير و هولدر، 

جكسون و شولر  را به کار گرفته اند، اين مطالعه نيز مبتني بر همين طبقه بندی انجام خواهد گرفت و مدل مفهومي تحقيق به شرح 

 د. ذيل مي باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش شناسی تحقیق

 
Business strategy 

Facilitation 

Cost reduction Utilization 

Innovation 

HRM strategy 

Quality enhancement Accumulation 

 رقابتی استراتژی های و   HRMاستراتژی هایسازگاری شولر و جکسون  از: نوع شناسی 1جدول 

ارتقا و بهبود در    

 عملکرد کلی

 بهبود روحیه سازمانی

افزایش سودآوری و  

 عملکرد مالی

 عملکرد   سازگاری

نوآوری در  

 محصول

  تسهیل

 سازی

هرفتار نوآوران نوآوری و  

 خالقیت

ارتقا  

 کیفیت

 تجمیع
رفتار 

متعهدانه و 

کیفی

 کیفیت

کاهش  

 هزینه

بهره 

 گیری

رفتار کم  

 هزینه
 هزینه

استراتژی 

 رقابتی

استراتژی  عملکرد

مدیریت منابع 

رفتار 

 مورد نیاز

کانون  

 تمرکز

  تحقیق: مدل مفهومی  3شکل 
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اين های تحقيق، توصيفي، پيمايشي است. ها و مقياستحقيق حاضر از نظر هدف، ماهيتي کاربردی دارد و نوع تحقيق از نظر داده

استراتژی پژوهش ،  بدين دليل که به آزمودن کارايي نظريه های علمي در حوزه منابع انساني مي پردازد و دانش کاربردی را در مورد الزامات تدوين 

اين پژوهش ماهيتي توصيفي دارد، زيرا شرايط واقعي يت منابع انساني را توسعه مي دهد،  از نظر هدف، تحقيق کاربردی است.  های مدير

موجود در مورد عملكرد سازمان تحت تأثير استراتژی مديريت منابع انساني و استراتژی کلي)رقابتي( توصيف، ضبط و تجزيه و تحليل 

گيری و با استفاده از مصاحبه و شود که از طريق شمارش کامل يا نمونههت پيمايشي خوانده ميشده است. اين تحقيق از آن ج

استراتژی مديريت منابع انساني و استراتژی رقابتي بر عملكرد سازمان را وارسي  سازگاریطور عميق تاثير پرسشنامه، محقق به 

عنوان متغير مستقل مورد بررسي قرار مي گيرد که از تطابق استراتژی منابع انساني به  "سازگاری"در اين تحقيق، سازه به عبارت ديگر  کند.مي

سازمان  "عملکرد" با استراتژی سازمان مطابق با مدل مورد استفاده تحقيق )نوع شناسي شولر و جكسون( حاصل مي گردد. متغير وابسته نيز

صورت خود ارزيابي  ي است. اين متغير بر اساس طيف پنج مقياسه ليكرت، بهاست که شامل سه بعد عملكرد مالي، روحيه سازماني و عملكرد کل

شرکت معتبر  022ی آماری پژوهش، شرکت های خصوصي معتبر در استان اصفهان هستند. که در اين تحقيق جامعه محاسبه ميشود. 

دراين تحقيق پس از اند. همچنين  خصوصي استان اصفهان به روش نمونه گيری تصادفي ساده جهت بررسي و مطالعه انتخاب شده

های مناسب طراحي و روايي و پايايي پرسشنامه نيز به ترتيب توسط ای حاوی سنجهمرور ادبيات، جهت سنجش متغيرها، پرسشنامه

ليكرت است که ی انهيگزای مبتني بر طيف پنج ها، پرسشنامهابزار گردآوری داده تاييد شد. 812/2روايي سازه و مقدار آلفای کرونباخ 

 مناسب از ادبيات تحقيق، برای هر متغير طراحي شد.  شده استخراجهای با توجه به سنجه

 تحقیقها و یافته های تحلیل داده

 

ها برای بررسي صحت و سقم فرضيات برای هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تجزيه و تحليل داده

ترين و مهمترين باشد؛ تجزيه تحليل اطالعات از اصليآوری شده از موضوع مورد تحقيق ميبر اطالعات جمع تحقيقاتي که متّكي

گيرند و پس از پردازش به های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزيه و تحليل قرار ميشود. دادهبخشهای تحقيق محسوب مي

 گيرند.قرار مي نشكل اطالعات در اختيار استفاده کنند گا

مديريت استراتژيك به علت ماهيت خاص اين گونه تحقيقات، مديريت منابع انساني و روش های تجزيه و تحليل اطالعات در تحقيقات 

آوری شده مي باشند های جمعبا چالش هايي چند مواجه مي باشد و نيازمند شيوه های خاص تری برای تجزيه و تحليل داده

(Cheken & Shook, 0882 .) چند بعدی بودن متغير ها در اين نوع تحقيقات، و نياز به گروه بندی های دقيق نمونه های مورد

که اين تحقيق اينگونه تحقيقات برشمرده شده است. متغيرهای تحقيق از جمله چالش های  سازگاریبررسي، و بررسي ميزان تطابق و 

را از  امي بايست از طريق تحليل های آماری مناسب ابتدا ابعاد مختلف متغير هنيز مواجه با آنها مي باشد. در اين گونه تحقيقات 

يكديگر متمايز نمود تا بتوانند مبنايي دقيق برای گروه بندی نمونه های تحقيق قرار گيرند. سپس بر اساس اين ابعاد به طبقه بندی 

با نقاط قوت و ضعفي مواجه است. در عين حال  ميز هر کدانمونه ها پرداخت. انواع روشهای طبقه بندی نيز در اين نوع تحقيقات ن

 ,Cheken & Shook)معني دار بودن اين گروه بندی ها را آزمون نمود مختلف توصيه شده است، با استفاده از روش های آماری

 سپس تحليل های گوناگون را برای آزمون فرضيه ها در اين تحقيقات به کار برد.   (.0882

پس از انجام تحليل های الزم برای مشخص ساختن نوع استراتژی رقابتي و استراتژی مديريت منابع انساني نمونه ها،  در اين تحقيق 

 بر عملكرد خواهيم پرداخت. سازگاریبا استفاده از تحليل واريانس، به آزمون فرضيات تحقيق در مورد تاثير اين 

با استراتژی سازمان اتخاذ شده است. و در  سازگارشرکت استراتژی مديريت منابع انساني،  001نمونه مورد بررسي، در  022از ميان 

در منابع « تسهيل گری»شرکت استراتژی  10، سازگاریشرکت دارای  001مشاهده نمي شود. از  سازگاریمورد باقي مانده اين  12

خود، « کاهش هزينه»شرکت نيز همراه با استراتژی رقابتي  12د، و در محصول به کار گرفته ان« نوآوری»انساني را با استراتژی رقابتي 

 را برای سيستم منابع انساني خود اتخاذ نموده اند.« بهره گيری»استراتژی 

شرکت يعني  022شرکت از  021شرکت خصوصي استان اصفهان است و  022به عبارت ديگر سازگاری ويژگي غالب در نمونه ای از 

 نوعي استراتژی منابع انساني، سازگار با استراتژی رقابتي سازمان خويش مي باشند. ين شرکت ها، دارایدرصد از ا 22درحدود 
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 سازگاری استراتژیک در نمونه های تحت بررسی : 1نمودار 

 

استراتژی و  نمرات انواع سه گانه شاخص های عملكردی را در نمونه های مورد بررسي، در ترکيبات مختلف استراتژی رقابتي 0جدول 

منابع انساني نشان مي دهد. عالوه بر اين، آماری نيز از تعداد نمونه ها با انواع اين ترکيبات را نشان مي دهد. در اين جدول سازمان 

 پررنگ شده اند. سازگارهای 

 استراتژی رقابتی سازمان

  استراتژی مدیریت منابع انسانی

 بهره گیری تجمیع تسهیل سازی

جمع و میانگین 

 کل

 (51) (7) (7) (11) نوآوری در محصول

 0247 .32 32.1 02.4 عملکرد کلی 

 .324 3 3240 0 روحیه سازمانی 

 ..32 2.1. 3254 0214 عملکرد مالی 

 (0.) (75) (11) (7) رهبری هزینه

 32.0 0 3251 3274 عملکرد کلی 

 3274 3244 3274 32.4 روحیه سازمانی 

 3251 3251 3204 3214 عملکرد مالی 

 (01) (7.) (7) (7) سازمان های واکنشی

 .324 240. 3 3274 عملکرد کلی 

 .321 2.1. 244. 0214 روحیه سازمانی 
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 3215 3214 2.1. 3254 عملکرد مالی 

 (44.) (114) (1.) (51) جمع و میانگین کل

 .327 3255 3211 .024 عملکرد کلی 

 3254 3210 .320 0 روحیه سازمانی 

 .325 3207 3233 32.4 عملکرد مالی 

 استراتژی مدیریت منابع انسانی )تعداد ( -: عملکرد سازمانی در ترکیبات گوناگون استراتژی رقابتی .جدول

 

با استراتژی رقابتي خويش انتخاب مي  سازگارسازمان هايي که استراتژی مديريت منابع انساني خويش را  فرضیه کلی تحقیق:

 .دهندنمايند، عملكرد باالتری را نشان مي 

استفاده گرديده  spssبه منظور آزمون فرضيه فوق و فرضيه های فرعي تحقيق از تحليل واريانس موجود در بسته نرم افزار آماری 

 است. 

 آزمون شده است. %5در ذيل به آزمون فرضيات تحقيق مي پردازيم. معناداری اين فرضيات در سطح معناداری 

با استراتژی رقابتي خويش انتخاب مي نمايند، روحيه  سازگارسازمان هايي که استراتژی مديريت منابع انساني خويش را فرضیه ا: 

 .سازماني باالتری را نشان مي دهند

 ( از نظر روحيه سازماني برابر است.ناسازگارو  سازگاررض صفر: ميانگين دو جامعه )طراحي ف

 

 طراحي فرض يك: ميانگين دو جامعه برابر نيست.

211 :H   

 -برای آزمون فرضيه فوق و انتخاب روش مناسب، ابتدا مي بايست نرمال بودن جامعه را آزمون نمود. نتايج تحليل کولموگوروف

 نرمال بودن دو جامعه را رد نمي نمايد.  ( فرضZ = 24822, Sig. (0-tailed) = 24220)اسميرنوف 

نمونه های  tاز آزمون  spssخروجي  2نمونه های مستقل استفاده نمود. جداول  tبنابراين برای آزمون اين فرض مي بايست از آزمون 

 مستقل در مورد فرض برابری يكسان بودن عملكرد دو جامعه را نشان مي دهند.

  

210 :  H
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 نمونه های مستقل در مورد فرض برابری یکسان بودن عملکرد دو جامعه tاز آزمون  spss: خروجی 3جداول 

 

0: Group Statistics 

  

Alignment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Organizational Morale Align 001 2.9212 .10122 .02128 

  not align 12 2.0122 .10202 .01020 

 
 

0: Independent Samples Test 

  

  

  

  

  

  

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

t 

  

Df 

  

Sig.  

(0-

tailed) 

  

Mean 

Difference 

  

Std. Error 

Difference 

  

819 Confidence 

Interval of the 

Difference 

F  Sig.  Lower Upper 

Organizational 

Morale 

Equal variances 

assumed .210 .900 
-

.222 
088 .222 -.28122 .00002 -.10282 .22222 

  Equal variances 

not assumed     
-

.201 
214919 .220 -.28122 .00220 -.10921 .22108 

 
  

رد « روحيه سازماني»مشاهده مي شود، فرض همساني دو جامعه از نظر شاخص عملكردی  2جداول  0همانطور که در جدول شماره 

(.  بنابراين از نظر روحيه سازماني تفاوت معناداری ميان سازمان هايي که استراتژی منابع انساني t = -2422, Sig. 2.222) شده است

با استراتژی رقابتي سازمان خويش انتخاب مي نمايند، و سازمان هايي که چنين سياستي را پي نگرفته اند در شرکت  سازگارخويش را 

 عي تحقيق تاييد مي شود.های خصوصي استان اصفهان مشاهده مي شود و فرضيه فر

با استراتژی رقابتي خويش انتخاب مي نمايند، عملكرد  سازگارسازمان هايي که استراتژی مديريت منابع انساني خويش را : .فرضیه 

 مالي باالتری را نشان مي دهند.

 (  از نظر عملكرد مالي برابر است.سازگارو نا سازگاررض صفر: ميانگين دو جامعه )طراحي ف

210 :H   

 طراحي فرض يك: ميانگين دو جامعه برابر نيست.
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211 :H   

اسميرنوف  -برای آزمون فرضيه فوق و انتخاب روش مناسب، ابتدا مي بايست نرمال بودن جامعه را آزمون نمود. نتايج تحليل کولموگوروف

(Z = 04292, Sig. (0-tailed) = 24222فرض )   نرمال بودن را تاييد نمي نمايد. بنابراين برای آزمون اين فرض مي بايست از آزمون

دو مالي  در مورد فرض برابری يكسان بودن عملكرد  ويتني -من از آزمون  spss: خروجي  2جداولويتني استفاده نمود.  -ناپارامتری من

 را نشان مي دهد. جامعه

 دو جامعهمالی  در مورد فرض برابری یکسان بودن عملکرد  یتنیو -من از آزمون  spss: خروجی 0جداول 

 

0: Descriptive Statistics 

  N Mean 

Std. 

Deviaion Minimum Maximum 

Financial performance 022 240808 .21222 0422 2412 

Alignment 022 0419 .288 0 0 

 

0:  Ranks 

  

Alignment N Mean Rank Sum of Ranks 

Financial performance Align 001 02.22 221412 

not align 12 09.08 219412 

Total 022     

 
 

2: Test Statistics(a) 

  

Financial 

performance 

Mann-Whitney U 0224122 

Wilcoxon W 2194122 

Z -0.212 

Asymp. Sig. (0-tailed) .228 

a  Grouping Variable: Alignment 
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رد شده « عملكرد مالي»مشاهده مي شود، فرض همساني دو جامعه از نظر شاخص عملكردی  2جداول  2همانطور که در جدول شماره  

مي  سازگاری(.  بنابراين همانگونه که مشاهده مي شود ميانگين عملكرد مالي نمونه هايي که دارای ويژگي Z = -0.212, Sig. 2.28) است

، از نظر عملكرد مالي نيز تفاوت معناداری ميان سازمان هايي که استراتژی منابع انساني خويش  (09.08 < 02.22باشند، باالتر است )

با استراتژی رقابتي سازمان خويش انتخاب مي نمايند، و سازمان هايي که چنين سياستي را پي نگرفته اند در شرکت های  سازگاررا 

 ضيه فرعي تحقيق تاييد مي شود.خصوصي استان اصفهان مشاهده مي شود و فر

با استراتژی رقابتي خويش انتخاب مي نمايند، عملكرد  سازگارسازمان هايي که استراتژی مديريت منابع انساني خويش را : 3فرضیه 

 کلي باالتری را نشان مي دهند.

 ( از نظر عملكرد کلي  برابر است.سازگارو نا سازگاررض صفر: ميانگين دو جامعه )طراحي ف

210 :H   

 طراحي فرض يك: ميانگين دو جامعه برابر نيست.

211 :H   

اسميرنوف  -برای آزمون فرضيه فوق و انتخاب روش مناسب، ابتدا مي بايست نرمال بودن جامعه را آزمون نمود. نتايج تحليل کولموگوروف

(Z = 04812, Sig. (0-tailed) = 24220فرض )   نرمال بودن را تاييد نمي نمايد. بنابراين برای آزمون اين فرض مي بايست از آزمون

دو کلي  در مورد فرض برابری يكسان بودن عملكرد  ويتني -من از آزمون  spss: خروجي  1جداول ويتني استفاده نمود.  -ناپارامتری من

 را نشان مي دهد. جامعه

رد شده « عملكرد کلي»مشاهده مي شود، فرض همساني دو جامعه از نظر شاخص عملكردی  1جداول  2همانطور که در جدول شماره 

(.  بنابراين از نظر عملكرد کلي سازماني ميان سازمان هايي که استراتژی منابع انساني خويش را Z = -2.28, Sig. 2.222) است

ايي که چنين سياستي را پي نگرفته اند در شرکت های با استراتژی رقابتي سازمان خويش انتخاب مي نمايند، و سازمان ه سازگار

 مشاهده مي شود و فرضيه فرعي تحقيق تاييد مي شود.تفاوت  خصوصي استان اصفهان 

 دو جامعهکلی  در مورد فرض برابری یکسان بودن عملکرد  ویتنی -من از آزمون  spss: خروجی 1جداول 

 

0: Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation Miimum Maximum 

Overall performance 022 2.1222 .22122 0422 1422 

Alignment 022 0419 .288 0 0 

 

 

0: Ranks 

  

Alignment N Mean Rank Sum of Ranks 

Overall performance Align 001 02428 200422 
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not align 12 00422 101422 

Total 022   

 

 

2: Test Statistics(a) 

  

Overal 

performance 

Mann-Whitney U 0224222 

Wilcoxon W 1014222 

Z -.282 

Asymp. Sig. (0-tailed) .222 

a  Grouping Variable: Alignment 

 

استراتژيك بر عملكرد سازماني در  سازگاریبنابراين با انجام تحليل های سه گانه فوق فرضيه تحقيق مبني بر تاثير مثبت و معنادار 

 شرکت های خصوصي استان اصفهان تاييد مي گردد.

استراتژی های مديريت منابع انساني با  سازگاریبنابراين پس از انجام آزمون ها و تحليل های مناسب، فرضيه تحقيق مبني بر تاثير 

استراتژی رقابتي سازمان بر عملكرد آن، در شرکت های خصوصي استان اصفهان تاييد مي گردد. دليل اين امر را شايد بتوان در کيفيت 

سازمان(، که  022سازمان از  021ها ) سازگاریدر شرکت های خصوصي جستجو نمود. تعداد نسبتا زياد  سازگاریو کميت اين نوع 

است. مي توانسته است در اين امر تاثير گذار باشد. عالوه بر آن اگرچه تالش « بهره گيری -رهبری هزينه» سازگاریآنهم بيشتر از نوع 

گرديد نوع صنعت تاحدودی کنترل شود اما با اين حال متغيرهايي نظير نوع صنعت، اندازه و طول عمر، و نيز متغيرهای محيطي 

د تحليل شوند، ممكن است نتايجي غير از اين به دست دهند. با اين حال نتيجه گيری ديگری که از اين تحليل ها به دست چنانچه وار

و نيز نوع استراتژی رقابتي سازمان، نوع استراتژی مديريت منابع انساني ميتواند  سازگاریآمد نشان مي دهد که صرف نظر از کيفيت 

موجب ارتقا عملكرد سازماني چه از بعد مالي  سازگاریرد سازماني داشته باشد. در واقع آنچه که بيش از تاثير معنادار و مثبتي بر عملك

و چه از بعد روحيه سازماني مي گردد نوع استراتژی مديريت منابع انساني است. سازمان هايي که استراتژی تسهيل سازی را در 

مشخصي را در روحيه کارکنان خود نسبت به سازمان هايي که استراتژی بهره  مديريت کارکنان خود به کار گرفته اند، تفاوت کامال

گيری را اتخاذ نموده اند نشان مي دهند. اين تفاوت از نظر عملكرد مالي و کلي سازمان نيز معنا دار است. در اين بين سازمان هايي نيز 

 بهره گيران نشان مي دهند.   که استراتژی تجميع را به کار گرفته اند عملكرد باالتری را نسبت به

 نتیجه گیری

اين تحقيق درصدد بوده است تا مدل شولر و جكسون را در تائيد تئوری اقتضايي در شرکت های خصوصي استان اصفهان بيازمايد؛ و 

رد سازمان از نظر استراتژی منابع انساني، دارای تاثير مثبت و معناداری بر عملك -استراتژی رقابتي سازگاریفرض نموده است کيفيت 

شرکت از بين شرکتهای خصوصي استان  022شاخص روحيه سازماني، عملكرد مالي، و عملكرد کلي خواهد داشت. به همين منظور 

اصفهان به عنوان نمونه تحقيق برای آزمون فرضيات به روش تصادفي ساده انتخاب گرديدند. يافته های حاصل از تحقيق تئوری های 

استراتژيك را در مديريت منابع انساني تاييد مي کند و حكايت از آن دارد که در شرکتهای خصوصي استان  ازگاریسموجود در زمينه 

عاملي برای دست يابي به عملكرد بهتر ميان شرکتهای خصوصي استان اصفهان بوده است، و هر سه فرضيه  سازگاریاصفهان کيفيت 
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با استراتژی رقابتي خويش  سازگارزمان هايي که نوعي استراتژی های منابع انساني، تحقيق پذيرفته شدند. به عبارت ديگر عملكرد سا

به کار گرفته اند )نوآوری در محصول/ تسهيل سازی، کاهش هزينه/ بهره گيری( عملكرد متمايزی را نسبت به شرکت هايي که اين 

 سياست را پيش نگرفته اند، نشان مي دهند.

عملكرد باال تری را نسبت به ترکيب « رهبری هزينه/ بهره گيری» سازگارش بيني مي کند، ترکيب همانگونه که تئوری اقتضايي پي

در « نوآوری/ تسهيل سازی» سازگاردر هر سه شاخص عملكردی نشان مي دهد. همچنين ترکيب « رهبری هزينه/ تسهيل سازی»

نيز نه تنها عملكرد « نوآوری/ تجميع»کنار آن ترکيب شرکت های خصوصي استان اصفهان عملكرد خوبي را نشان داده اند، اما در 

تقريبا برابری با آن داشته است، بلكه حتي در شاخص عملكرد کلي، ميانگين باالتری را نسبت به آن نشان مي دهد. بنابراين همانطور 

و تجميع همراه با استراتژی رقابتي که يافته های تحقيق نشان ميدهد، تفاوتي ميان به کارگيری استراتژی منابع انساني تسهيل سازی 

خود، استراتژی بهره  گيری را « نوآوری»وجود ندارد. اما در مقابل چنانچه سازمان ها همراه با استراتژی رقابتي « نوآوری در محصول»

 در منابع انساني انتخاب نمايند، اين انتخاب تاثير منفي معناداری بر عملكرد آنان خواهد داشت.

عملكرد مطلوبي را در شرکت « نوآوری در محصول/ تسهيل سازی» سازگارنشان ميدهد اگرچه ترکيب  همچنين تحقيقيافته های 

نمي تواند به عنوان يك گزينه « کاهش هزينه/ بهره گيری» سازگارهای خصوصي استان اصفهان نشان ميدهد، اما در مقابل ترکيب 

به ويژه قابل « روحيه سازماني»آنها محسوب گردد. تاثير منفي ترکيب اخير در مطلوب برای سازمان ها در انتخاب های استراتژيك 

عملكرد سازمان را به گونه ای معنادار کاهش « بهره گيری»با استراتژی « نوآوری»توجه است. از طرف ديگر به کارگيری استراتژی 

توانسته است اثر مثبت « تجميع»يا « تسهيل سازی»با استراتژی های « کاهش هزينه»داده است؛ اما باز، به کارگيری استراتژی 

معناداری بر عملكرد سازمان داشته باشد. اين يافته ها ما را متوجه اهميت حياتي انتخاب سازمان ها در مورد نوع استراتژی منابع 

شرکتهای خصوصي استان انساني شان مي سازد. بهترين گزينه در استراتژی های مديريت منابع انساني برای تمامي سازمان ها در 

بهترين عملكرد را در « تجميع»است. بعد از آن نيز استراتژی « تسهيل سازی»اصفهان ، صرف نظر از نوع استراتژی رقابتي، استراتژی 

بر در مديريت منابع انساني تاثير منفي معناداری را « بهره گيری»بين اين سازمان ها نشان داده است. در مقابل، انتخاب استراتژی 

عملكرد سازمان ها در تمام شاخص های سه گانه عملكردی داشته است. اين يافته ها نشان مي دهد، استراتژی منابع انساني خود به 

 تنهايي داری تاثير مستقل بر عملكرد سازمان ها در شرکت های خصوصي استان اصفهان مي باشد. 

را در مديريت منابع انساني خود انتخاب نموده اند چيست؟ مي « ه گيریبهر»اما دليل عملكرد ضعيف تر سازمان هايي که استراتژی 

توان اينگونه استدالل نمود که در اينگونه سازمان ها فراهم آمدن فرصت های ارتقا کمتر و محدود تر، توسعه محدود کارراهه های 

 شه مدت موجبات کاهش هزينه ها و افزايشغلي و فراهم آمدن آنها صرفا برای کارکنان متخصص شرکت، اگرچه ممكن است در کوتا

کارايي و بهره وری را موجب شود، و هزينه های اداره امور کارکنان را کاهش دهد، اما در بلند مدت اينگونه سياست ها نه تنها تاثير 

سازمان ها حتي از مثبتي را بر اين شاخص های مالي نشان نمي دهد بلكه حتي اين تحقيق نشان مي دهد تاثير منفي را بر عملكرد 

نظر شاخص های مالي داشته است. در کنار اين ها استفاده از معيارهای ارزيابي عملكرد فردی و کوتاه مدت، عدم جبران مناسب 

خدمات کارکنان و پرداخت به آنان صرفا در حد متوسط صنعت، مي تواند عاملي برای کاهش انگيزش و روحيه کارکنان باشد. رخدادی 

 های خصوصي استان اصفهان مشاهده مي شود. که در شرکت 

در مقابل شرکت هايي که به نيروی کار خويش توجه بيشتری نشان مي دهند، حقوق و مزايای باالتری را نسبت به متوسط صنعت مي 

ورند )همانند پردازند، در جبران خدمات به عدالت دروني توجه مي نمايند، و امنيت شغلي بهتری را برای کارکنان خود فراهم مي آ

انجام مي دهند(، مي توانند کارکنان بيشتری را با قابليت های برجسته تر « تجميع»و « تسهيل سازی»آنچه سازمان ها در استراتژی 

جذب نمايند و نگهدارند. عالوه بر اين، زمانيكه چنين سازمان هايي کارراهه های شغلي چند گانه و گسترده تری را برای کارکنان خود 

م مي آورند، از سياست گردش شغلي برای افزايش مهارت کارکنان خويش استفاده مي نمايند و تاکيد بيشتری بر آموزش و توسعه فراه

کارکنان مي نمايند، در واقع رشد و يادگيری را در سازمان خويش توسعه مي دهند و موجبات افزايش انعطاف را در سازمان خويش 

تاکيد بر ارزيابي های گروهي و بلند مدت موجبات افزايش کيفيت کار کارکنان در اين سازمان ها  فراهم مي آورند. در کنار اين ها

 خواهد شد. 
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 کاربردی تحقیقپیشنهادات 

از نظر شاخص های عملكردی تفاوت چنداني ميان استراتژی های گوناگون نشان داده نشده است. با اين حال سازمان های واکنشي 

نشان مي دهند. بنابراين آنچه مي توان نتيجه گرفت اين « کاهش هزينه»و « نوآوری»سبت به دو نوع استراتژی عملكرد پايين تری را ن

 است که وجود يك استراتژی معين و دقيق در سازمان مي تواند در هدايت عملكرد سازمان و بهبود آن تاثير مثبت داشته باشد.

« تجميع»بوده است. پس از آن استراتژی « تسهيل سازی»ني، بهترين استراتژی، در ميان استراتژی های سه گانه مديريت منابع انسا

بنابراين چنانچه سازمان های اين نهاد در استراتژی های مديريت منابع انساني خود بر فزايشي بر عملكرد نشان داده است. تاثير ا

 خشند:سياست های ذيل تاکيد نمايند، مي توانند عملكرد سازمان خويش را بهبود بب

 بر نقش و اهميت منابع انساني تاکيد بيشتری نمايند؛ 

 بر تامين نيروی انساني مورد نياز خود از درون سازمان تاکيد نمايند؛ 

 مسير های ارتقا چندگانه و گسترده را برای تمامي کارکنان فراهم آورند و برنامه های گردش شغلي را اجرا نمايند؛ 

 يابي های بلند مدت و کوتاه مدت عملكرد سازمان تاکيد نمايند؛به صورت متعادل بر هر دو نوع ارز 

 در کنار توجه به ارزيابي های فردی از عملكرد، بر ارزيابي های گروهي تاکيد نمايند؛ 

 بر آموزش و توسعه کارکنان توجه و تاکيد داشته باشند؛ 

 برنامه های توسعه مسير شغلي را برای تمامي کارکنان سازمان فراهم آورند؛ 

 به صورت متعادل هم بر عدالت دروني و هم بر عدالت بيروني در جبران خدمات کارکنان خود توجه نمايند؛ و 

 .امنيت شغلي مناسبي را برای کارکنان خود فراهم آورند 

گانه  02اين فهرست از مناسب ترين اقدامات و سياست های منابع انساني در شرکت های خصوصي استان اصفهان، همانند فهرست 

( از اقدامات کاری با عملكرد باال در شرکت های 0881ترين اقدامات مديريت کارکنان، و فهرست هوسليد ) ش( از اثر بخ0882پففر )

امريكايي است. که نشان مي دهد در شرکت های خصوصي استان اصفهان و کشور در حال توسعه ای مانند ايران، اقدامات اثربخش 

ن هايي هستند که در کشورهای در توسعه يافته مشاهده شده است. اين نتيجه گيری مي تواند کاربردهای مديريت امور کارکنان هما

 عملي و تحقيقاتي فراواني داشته باشد.

 فهرست منابع
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