
 

 

  

  

  

، ي تجاريها استراتژين یب یکاستراتژ یرابطه هماهنگ

  یو ساختار سازمان یمنابع انسان هاي استراتژي

  

  *2مجدسیدمحمد موسوي ، 1اصغر مشبکی

  استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس. 1

  کردستان هاستادیار گروه مدیریت دانشگا. 2

  ) 25/3/91 :؛ تاریخ تصویب24/11/90 :تاریخ دریافت(

  چکیده 

در این مقاله با نگرش جدید استراتژیک به منابع انسانی، هماهنگی استراتژیک بین استراتژي تجاري، استراتژي منابع انسانی و 
براي حصول به این هدف ابتدا تعاریف مربوط به استراتژي، استراتژي منـابع انسـانی و   . ساختار سازمانی صورت گرفته است

در ادامـه الگوهـاي همـاهنگی    . هاي پیرامون ارتباط بین آنها مرور شده اسـت  ظریهساختار سازمانی صورت گرفته و سپس ن

میزان  ـشناسی مناسبی از عناصر فوق بر مبناي نقاط مرجع  بررسی و گونه )SRP,S(عقالیی، طبیعی و نقاط مرجع استراتژیک 
  . ونه مورد آزمون قرار گرفته استشناسایی و در یک صنعت نم ـ )داخلی یا خارجی(و کانون توجه ) کم یا شدید( کنترل

وجود اي  و عملکرد آنها رابطهها  سازمانن عناصر هماهنگ شده یم که بیده ایجه رسین نتیبه ا، ها هیت با آزمون فرضیدر نها 

  .ندارد

  واژگان کلیدي 

  .استراتژي تجاري، استراتژي منابع انسانی، ساختار سازمانی، هماهنگی استراتژیک، تحقیق کمی

                                                        

 09132689879:نویسنده مسؤول  تلفن   Email: mmoosavigad@yahoo.com  

 

  سازمانی ت فرهنگیریمدمجله علمی ـ پژوهشی 

  1391شماره اول، بهار و تابستان ، دوره دهم

 60ـ  33صفحات 
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  مقدمه

ل بـه طـرف   یـ ت سـازمان جهـت م  کـ حر یلـ ک گیـري  جهـت  ياستراتژ، فیتعر یکدر 

بـه   هـا  سازمان تر بیش. )1382ی، اعراب(باشد  ی میو مفهوم یت مطلوب در سطح ذهنیوضع

 مـرتبط اسـتفاده   هـاي  اسـتراتژي از اي  از مجموعه، جامع و واحد ياستراتژ یکداشتن  يجا

 يسه سطح مهم استراتژ. شوند ی میت طراحکاز شر یدر سطوح مختلف یکه هر، کنندک می

 ياسـتراتژ  .2، تکشـر  ياسـتراتژ  .1: بزرگ چند محصوله عبارتند از هاي سازمان تر بیشدر 

ز کـ بـازار خـاص متمر   –محصـول   یـک  يه بـررو کـ  يردکارک ياستراتژ .3ار و کسب و ک

عــالوه بــر  يهــر اســتراتژ. )1992، لــنی؛ هــانگر و و 2001، ارانکــر و همکــوا(انــد  شــده

ز بـا نقـاط قـوت و    یـ گـر و ن یسـطوح د  هـاي  اسـتراتژي بـا  ی، طـ یط محیبه شرا گویی پاسخ

مجموعه واحـد   یکت به عنوان کمربوطه و با سطح شر يواحد تجار یرقابت هاي شایستگی

ر سـطوح  یبـا سـا   ياز سـطوح اسـتراتژ   یـک هـر  . )2001، ارانکر و همکوا(هماهنگ است 

ـ با، ت بخواهد موفق شـود کل شرکدارند و اگر  یو هماهنگ یکتعامل نزد ياستراتژ ن یـ د ای

فوق را برقرار  یتوان هماهنگ می ه چطورکن است یا یسؤال اصل. پارچه باشندیکسه سطح 

 یید و نوپـا یجد حوزه، ن سؤالیبه ا گویی پاسخ يبرا يادیو بن ياربردهاي ک رد ؟ پژوهشک

هاي  يالگو. آورده است به وجودرا  یکتراتژت اسیریمد يو الگوها ها ، تئوريمیشامل مفاه

 يو الگوها یعیطب يالگوهایی، عقال يالگوها: شوند ي میبند مطرح شده در سه گروه دسته

توانـد در سـطوح    ی مـی ن همـاهنگ یا. )79 - 71، ص 1386ی، و رضوان یاعراب(همه جانبه 

  . دبرقرار شو )ییومحتوا يساختار( یگر وبا عناصر سازمانیدیکبا  يگوناگون استراتژ

ـ  یکاسـتراتژ  یه همـاهنگ کـ ن اسـت  یـ فرض بر ا، ن مقالهیدر ا اسـتراتژي تجـاري،    نیب

توانـد   ی مـی و ساختارسازمان) يردکارک هاي استراتژيبه عنوان (ی منابع انسان هاي استراتژي

  . ز موثر واقع شودین یرد سازمانکعمل يبر رو
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  سازمانیساختار و استراتژي منابع انسانیي تجاري، ارتباط استراتژ

  فیتعار

نظران تعاریف گوناگونی از استراتژي، استراتژي منابع انسانی و ساختار  از طرف صاحب

سازمانی به شرح زیر ارایه گردیده است

گیـري   اي است که در جهت تهیه، تخصیص و بـه کـار   استراتژي، تدبیر و طرح یا نقشه 

راي رفع مسایلی که به دلیـل بـی تـوجهی بـه     منابع ب) قابل توجیه یا بهینه(تر  هر چه منطقی

شـود و   شرایط محیطی بروز کرده یا براي بهتـر سـاختن وضـع خـوب فعلـی اسـتفاده مـی       

اثـر در سـازمان را جلـب کنـد      گوي بازار مشتریان بوده و رضایت افراد ذینفـع و ذي  جواب

  ). 1384رحمان سرشت، (

هـاي   ابـت موفـق در بـازار   دربـاره چگـونگی رق  ) تجاري(استراتژي سطح کسب و کار  

چگونـه  ) واحد تجاري(باشد و با این موضوع سر وکار دارد که یک کسب و کار  خاص می

یابد؟ استراتژي کسب وکـار معمـوالً در سـطح محصـوالت یـا       دست می» مزیت رقابتی«به 

شود و بر بهبود موقعیت رقابتی کاالها و خدمات شـرکت   واحد تجاري استراتژیک اجرا می

واحـد اسـتراتژیک تجـاري    . نعت خاص یا یک بخشی از بازار خاص تأکید دارددر یک ص

یـا مشـارکتی   ) مبارزه با تمام رقبا براي کسـب مزیـت  (هاي رقابتی  ممکن است از استراتژي

و یـا بـه هـر دو شـکل     ) سایر رقبابرضد همکاري با یک یا چند رقیب براي کسب مزیت (

  ). 25-24 و 133 ، ص1384هانگر و ویلن، (باشد 

، ه در آن رسالتکاست  یستم منابع انسانیس يبرا یدستورالعملی، منابع انسان ياستراتژ 

بـامبرگر و  (شـوند   مـی  مشـخص  یمنـابع انسـان  اي  فـه یواحد وظهاي  تیو اولو، چشم انداز

  ). 14، ص 1381، مشولم

هریک ازسطوح استراتژي با سایر سطوح استراتژي تعامل نزدیـک و همـاهنگی دارد و    

در اینجا بحث مـدیریت  . اگر کل شرکت بخواهد موفق شود باید این سطوح یکپارچه باشند

  . شود استراتژیک منابع انسانی مطرح می

ي زیـ ر طرحاي  ه به گونهکهستند  یسازمانهاي  ی، سیستممنابع انسان یکت استراتژیریمد

  . ابندی می دست یدار رقابتیپاهاي  تیافراد به مز ییه با استفاده از تواناکشوند  می
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تـوان   ی مـی ت منابع انسانیریشمندان متأخر مدیاند ها نظریهه در ک یموضوع قابل توجه 

سـازمان   يبـرا  "شریک تجاري استراتژیک" یک به عنوان یت منابع انسانیرینقش مد ،دید

ي، تجـار  یکشـر  یـک بـه عنـوان    یبخش منابع انسان يبرا )1999( مورتونه کچنان. است

  : )170، ص 1381، آرمسترانگ(رده استکف یچهار نقش را تعر

 يان استراتژیننده مکهماهنگ ی، منابع انسان یکت استراتژیریمد یک ـ استراتژ یکشر. 1

 . یمنابع انسان يو استراتژ يتجار

 . ا شدهیسازمان اح یکخلق  رییو تغ لکر شییت تغیریمد ـر ییعامل تغ. 2

هـاي   نـد یمجـدد فرا  یمهندسـ ، تکشـر هـاي   ر ساختاریت زیریمد ـ يارشناس ادارک. 3

 . یسازمان

هـاي   تیـ ش تعهـد و قابل یافـزا ، نـان کارکت کت مشـار یریمد ـ  نانکارکت نزد یمحبوب. 4

 . نانکارک

 یکنقـش شـر  سـت سـال گذشـته    یدر ب یت منابع انسـان یرینجاست چرا مدیاما سؤال ا

ط در یمحـ ، ن سـؤال ید پاسخ ایشا. آورده است به دستسازمان  يرا برا یکاستراتژ يتجار

  . ن هر سازمان باشدکن رتری مهم به عنوان یت منابع انسانیریر مدییحال تغ

 یتوان سـاختار سـازمان   می. سهل و ممتنع است يامر یبحث درباب ساختار سازماناما، 

ازسـاختار   )1974( هال تعریف بلـو . تلقی کرد یسازمانهاي  شا نظام بخیرا به عنوان نظم 

در ی، دن و انتصـاب افـراد در نقـاط مختلـف نمـودار سـازمان      یگمار« : پسند می را یسازمان

 ،1376، هـال (» گـذارد  می ن افراد اثریا یه بر روابط سازمانک هایی ی، پستاجتماعهاي  پست

  ). 83ص

  استراتژي و ساختار 

ي اسـتراتژ ، دیـ رده بودکـ مطالعـه   ن طرفیش به ایسازمان را از چهار دهه پ ياگر تئور 

. گرفت می ننده ساختار مد نظر قرارکن ییعامل تع به عنوانه کباشد  يریتوانست تنها متغ می

                                                        
1. Strategic Business Corporator  
2. Robert Merton 
3. Peter M. blau 



  37 هاي منابع انسانی و ساختار سازمانی هاي تجاري، استراتژي رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژي

 

 نیـی را تع یسـاختار سـازمان   يزیـ ه چه چکن سؤال ؛ یپاسخ به ا یکتنها ، در آن زمان یعنی

هـاي   ایـن امـر در نوشـته   . وجـود داشـت و آن اسـتراتژي و اهـداف سـازمان بـود      ، ندک می

تمـامی آثـار فعلـی    . خورد نویسندگان و محققان متقدمی چون چندلر و دیگران به چشم می

  . است ساختار به طور محسوسی از تحقیق چندلر اثر پذیرفته –در مورد رابطه استراتژي 

   )1962چندلر، : (منبع. ه چندلرینظر: 1لکش 

چنـد   هـاي  شـرکت چندلر را به هاي  افتهی ردندکتالش ، )1966( ر و استاپ فوردکفور

مـه  ین یبخشـ هـاي   ه واحدکمتنوع  هاي سازمانه کدند یجه رسین نتیا به، دهند يتسر یتیمل

بودنـد  اي  فـه یساختار وظ يه داراکز کمتمر هاي شرکترده بودند نسبت به کجاد یمستقل را ا

  . شوند یخارجهاي  شورکقادر بودند وارد بازار  یبه راحت

 ــ  ياسـتراتژ  رامـون رابطـه  یق پین تحقتری مهم 1960ل دهه یق چندلر در اوایبعد از تحق

آنهـا دریافتنـد   . ه استاسنو صورت گرفت. سی. مایلز و چارلز ،ایی »ریموند«بوسیله ساختار 

ـ تبع »تطـابقی «ها عمدتاٌ از یکی از چهـار نـوع اسـتراتژي     که سازمان شـان  یا. ننـد ک مـی  تی

، مهاجمـان یـا پیشـگامان   ، مـدافعان "تطـابقی یشـان    نوع استراتژيرا بر حسب  ها سازمان

هـاي   ف راهبـرد یـ مدافعان و مهاجمان در دو سـر ط ، خواندند "گران واکنشو  گران تحلیل

                                                        
1. Adaptation strategies  
2. Defenders  
3. Prospectors  
4. Analysers  
5. Reactors 

استراتژي جدید تدوین 

 شود می

ل اداري یا یسام

مدیریتی جدید به وجود 

  آید می

عملکرد 

سازمانی کاهش 

  یابد می

عملکرد سازمانی بهبود 

  می یابد

یک ساختار سازمانی 

 جدید به وجود می آید
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  . )228 -227، ص 1377، رحمان سرشت( رندیگ ي میجا یاحتمال
  

   يساختار هاي ویژگیط و یمح، اهدافي، مشخصات سه نوع استراتژ: 1جدول 

  هاي ساختاري ویژگی  محیط  اهداف  استراتژي

  کنترل شدید، تقسیم کار زیاد، رسمیت باال، تمرکز  با ثبات  ثبات و کارایی  تدافعی

  متغیر  انعطاف پذیريثبات و   تحلیل گر
هاي  کنترل متمرکز تعدیل یافته، کنترل شدید بر فعالیت

  هاي جدید جاري، کنترل کم بر فعالیت

  تقسیم کار کم، رسمیت کم، عدم تمرکز  پویا  انعطاف پذیري  آینده نگر

  فاقد ساختار مشخص، فاقد کارآیی در عملکرد  ثابت  ییمحدود و جز  انفعالی

  )120 ص ،1376، نزیفن رابیاست(: منبع

  

 80هاي منابع انسانی در دهـه   باره رابطه استراتژي، ساختار واستراتژي اما، تحقیق مهم در

ایـن تحقیـق نمایـانگر    . وسیله فامبرون و همکارانش صورت گرفتـه اشـاره کـرد   ه میالدي ب

نگرش سنتی به نحوه تفکر سازمان درباره مدیریت استراتژیک، شامل مدیریت منابع انسانی 

هاي ترکیبی است، که مدیران از آن در عرصـه اسـتراتژیک    و ساختار سازمانی به عنوان ابزار

  . دکنن هایشان استفاده می سازمان

 ریـ شـامل مالحظـات ز   یکت اسـتراتژ یریخـاص مـد   به طـور ه کده دارد یفامبرون عق 

  : باشد می

 ي، ت و استراتژیمأمور. 1

 ی، ساختار رسم. 2

 . یمنابع انسانهاي  سیستم. 3

ه ساختار کده بود ین عقیبر ا) 1962(آلفرد چندلر ی، سنتهاي  لیدر تحل، او معتقد است 

 یم ساختار رسمیت تنظیریمد یاتیفه حیوظولی . سازمان است ياستراتژ رو و دنباله یرسم

 سـازمان  یکاهـداف اسـتراتژ   كن عوامل موجـب تحـر  یرا ایز ،است یستم منابع انسانیو س

  . شود می
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  ط پر تالطمینشان دهنده عناصرسازمان و ارتباط آنها با مح: 2ل کش

  )35، ص 1984فامبرون، : (منبع

منـابع   یکاسـتراتژ  یهمـاهنگ  يجاد الگـو یاران او به اکقات فامبرون و همیتحق، لکدر 

ـ   یتحق. ده اسـت یـ گرد یـی وه عقالیبه شـ  یانسان  یتحقـق همـاهنگ   یقـات متعاقـب آن در پ

ار و بخصـوص  کـ سـب و  ک ياسـتراتژ ، تکشـر  ين سطوح مختلف اسـتراتژ یب یکاستراتژ

و نقـاط مرجـع    یعیطبهاي  وهیبه ش یمنابع انسان ياز جمله استراتژاي  فهیوظ هاي استراتژي

  . ده استیگرد یکاستراتژ

   یچالش هماهنگ 

ل دهنـدة  کیتشـ  يهـا  آن همه بخـش  یه طکاست  يندیفرآ یهماهنگ«ف؛ یتعر یکدر  

از اي  بـا مجموعـه   یهمـاهنگ . شـوند  مـی  بکیـ ترك، سـب هـدف مشـتر   ک يل بـرا کـ  یـک 

سـازمان بـا    يمرتبط ساختن اجـزا  يه براکابد ی می تحقق يو رفتار يساختار يارهاکسازو

؛ 1387، انییرضـا ( »نـد ک مـی  لیسـازمان را تسـه   هاي هدفل به ین رود و به کار میگر یدیک

 
 نیروهاي سیاسی

 نیروهاي فرهنگی
 

مأموریت و  نیروهاي اقتصادي
 استراتژي

مدیریت 

 منابع انسانی

 سازمانیساختار 
 شرکت
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ــا). 363ص ــاهنگی ــ یده هم ــارچگیا ی ــتراتژ یکپ ــاهیاس ــه گ ــام  یک ک ــا ن ــدل "از آن ب م

 یکپارچگی. است یک منابع انسانیت استراتژیریمحور مفهوم مد، کنند یاد می "سازگارکننده

 يشـرکت ضـرور   يو اسـتراتژ  یمنابع انسان ين استراتژیب یخوان جاد همیا يک برایاستراتژ

ک و یاسـتراتژ  یجـاد همـاهنگ  یگرند و هدف آنهـا ا یکدیمکمل  ين دو استراتژیرا ایاست ز

  ). 1371اعرابی، . (و اهداف شرکت است یت منابع انسانیرین اهداف مدیب یهمگون

  : ن نکته اشاره کرده اندین بار به ایاول يبرا) 1984(فامبرون و همکارانش  

د را با منابع محـدود موجـود اجـرا    یجد هاي استراتژيکنند  یم یسع یوقت ها شرکت " 

کننـد بـا    یمـ  یکه سع یهنگامچنین،  هم. شوند یمواجه م ییها و کمبودها تیبا محدود، کنند

بـا  ، ر بگذارنـد یتاث يدیجد هاي استراتژيبر  ینامناسب منابع انسان هاي سیستماز  يریگ بهره

و   یان ساختار رسمیجاد توازن میت ایریمد یلفه اصیوظ. شوند یمواجه م ییمشکالت اجرا

   ". ن گرددیک سازمان تامیاست که اهداف استراتژ يبه نحو یمنابع انسان هاي سیستم

ر انجام شده اسـت  یدر مورد پنج رابطه ز ییها قیتحق یمنابع انسان يات استراتژیدر ادب 

  ): 1382ی، مورع(ر مشخص شده استیکه در روابط ز

استراتژي منابع انسانی و استراتژي سازمان، براي ایجاد همـاهنگی بیرونـی   میان . 1 رابطه

 ؛)عمودي(

میان استراتژي منابع انسانی و استراتژي سایر واحدهاي سـازمانی، بـراي ایجـاد    . 2رابطه

 ؛)افقی(هماهنگی بیرونی 

هـاي منـابع انسـانی، بـراي ایجـاد       میان اسـتراتژي منـابع انسـانی و زیرسیسـتم    . 3رابطه 

 ؛)عمودي(اهنگی درونی هم

 ؛)افقی(هاي منابع انسانی، براي ایجاد هماهنگی درونی  میان زیرسیستم. 4رابطه 

هـاي سـازمان، بـراي ایجـاد      هـاي منـابع انسـانی بـا اسـتراتژي      میان زیرسیستم. 5رابطه 

 . ها) عمودي(هماهنگی بیرونی 

  کیالگوهاي هماهنگی استراتژ

   یمنابع انسان ايه استراتژين یتدو ییعقال يالگوها 

ـ  )یمنطقـ ( یـی عقال يزیر براساس نگرش برنامه  سـطح سـازمان و    هـاي  اسـتراتژي ن یب
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ن وجـود دارد و  ییطرفـه و از بـاال بـه پـا     یـک رابطـه   ، یـک تـر  نییسطوح پا هاي استراتژي

 )امـل کاگرچه نـه بـه صـورت    (سطح سازمان  يبر اساس استراتژتر  نییسطوح پا ياستراتژ

در جهـت  تـر   نییسـطوح پـا   يها استیو س ها ها، استراتژي هدفه ک معنان یبه ا، قرار دارند

 دگاه مورد توجه قرارین دیه از اک ياستراتژ. شوند می نیسازمان تدو هاي هدفبا  يسازگار

در سـطح   ين اسـتراتژ ینـد تـدو  یزد و در فرآیـ ر مـی  ه از باال فـرو کاست  يآبشار، ردیگ می

-36 ، ص1381، بامبرگر(ند ک ی میشود و آنها را معرف می سازمان توجههاي  ازیسازمان به ن

به صـورت آمـاده   ، سازمان يه استراتژکقابل اجرا هستند  یدر صورت ییعقال يالگوها. )38

ن ینـد تـدو  یهر گونه اشتباه و انحراف در فرا، ن صورتیالبته در ا. ه شده باشدیو از قبل ته

ـ ن یمنابع انسان يناً به استراتژیسازمان ع ياستراتژ  ياز جملـه الگوهـا  . نـد ک مـی  تیز سـرا ی

) 1984(ارانش کـ قات فـامبرون و هم یتوان به تحق ی میمنابع انسان ين استراتژیتدو ییعقال

  . ردکاشاره 

  ییدر الگوهاي عقال ین استراتژي منابع انسانیند تدویفرآ: 3شکل  

   یمنابع انسان ين استراتژیتدو یعیطب يالگوها

یـی  ب از اجزاکـ را مر هـا  یـی، سـازمان  عقال هـاي  سیسـتم ان پـرداز  نظریهه کنیبا وجود ا 

ـ ، اند خاص گرد آمده هاي هدفه طبق برنامه و در جهت کدانند  می سـتم  یطرفـداران س  یول

مشـخص   هـاي  هـدف توان صرفاً تنهـا ابـزار حصـول بـه      نمی را ها ، سازمانمعتقدند یعیطب

ط یوشـند خـود را بـا شـرا    ک مـی  هکهستند  یاجتماعهاي  گروهل از که آنها متشکبل، دانست

. )80 - 79، صـص  1382، اتکاسـ (نند کبرند وفق داده و حفظ  می ه در آن به سراي ک ژهیو

ا یـ  یعـ یطب يدر الگوها )یمنابع انسان مانند( يردکارهاي ک واحد هاي استراتژين یتدو يبرا

  . )1386ی، رضوان(رگذارند یز تأثین یتیعوامل موقع، سطوح باالتر يعالوه بر استراتژاي  رهیدا

رد و تـب هـاروا  کتوان بـه م  ی میمنابع انسان ين استراتژیتدو یعیطب ياز جمله الگوها 

  

درونداد منابع 
 انسانی

  

استراتژي 
 سازمان

  

استراتژي منابع 
 انسانی
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  ). 1381، آرمسترانگ(رد کاشاره ) 1984(روان آنیپ

  )یواقع( یعیطب يدر الگوها یمنابع انسان ين استراتژیند تدویفرا :4ل کش

  یکه نقاط مرجع استراتژیاربرد نظرک: یمنابع انسان ين استراتژیهمه جانبه تدو يالگوها

آنهـا در  ران از یه مـد کهستند  یو نقاط ارجاع ها هدفبه عنوان  یکنقاط مرجع استراتژ 

به افراد  یسازمانهاي  تیردن اولوکو در مخابره  یکم استراتژیاتخاذ تصم، نه هایگز یابیارز

سـازمان نقـاط   ) 928 - 926، ص 1996، 1بامبرگر و فیگنبام. (کنند شان استفاده میستم یس يدیلک

ــدامات و     ــا انجــام اق ــتراتژیک و ی ــه همــاهنگی اس ــتیابی ب ــت دس ــتراتژیک را در جه مرجــع اس

  ). 236 - 219، ص 1996فیگنبام و همکاران، (کند  هاي مناسب انتخاب می عملیات

هسـتند و اگـر همـه     یهمـاهنگ  يبـرا  ینقـاط  یکنقاط مرجع استراتژ، گریبه عبارت د 

بـه  همـه جانبـه    یهمـاهنگ  یـک ننـد  کسازمان خود را با آن هماهنگ هاي  سیستمعناصر از 

  . )1385ی، اعراب(د یآ وجود می

شـده   ارایـه  يبنـد  ت طبقـه یریمـد  هاي تئوري یکنقاط مرجع استراتژی، فلسف یدر مبان 

 هـاي  تئـوري در  يبنـد  طبقـه تـرین   ن و قابـل اسـتفاده  یبهتر )1979(توسط بورل و مورگان 

ـ آنهـا ا  يمحـور  يادعـا ). 39 ، ص1382ك، الرک(باشد  ی میاجتماع تمـام  « ه کـ ن اسـت  ی

ب دو یـ ن ترتیو بد »است  یاز جامعه مبتناي  هیاز علم و نظراي  سازمان بر فلسفههاي  هینظر

 .1ه عبارتنـد از  کـ ننـد  ک ی مـی را بـه عنـوان نقـاط مرجـع معرفـ      یش فرض فلسـف یدسته پ

 .2و  )شـود  مـی  حاصل یذهن/  ینیه بعد عک( یت علوم اجتماعیدرباره ماههایی   فرض شیپ

                                                        
1. Bamberger and Fiegenbaum. 

 
 استراتژي سازمان

 

 
 استراتژي منابع انسانی

 

 
 نیروهاي سیاسی و نهادي
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ـ تغ/  یده ه بعد نظمک(ت جامعه یدرباره ماههایی  فرض شیپ ). شـود  مـی  حاصـل  يادیـ ر بنیی

ت در نظـر  یریمـد  هـاي  تئـوري  یفلسف یدر مبان SRPن پژوهش دو بعد فوق به عنوان یدرا

ت سـه  یریمـد  هـاي  تئـوري در  یکنقاط مرجـع اسـتراتژ   یمنطق یدر مبان. گرفته شده است

ـ نظر يبنـد  جمع: ه عبارتند ازکج انجام شده است یمعروف و را يبند دسته غالـب و  هـاي   هی

انجـام شـده اسـت ؛    ) 1998(اتکه توسط اسک یان در چهار دوره زمانردازپ نظریهسرآمدان 

 ي؛ و الگـو )1979(ه توسط بورل و مورگان ک یاجتماعهاي  هیل نظریتحل يم برایچهار پاراد

ج یبر اساس نتا. شده است ارایه )2001(ه توسط هال ک ها ارزشاز اي  و مجموعه یاثر بخش

 ؛1384، رمـراد ی؛ پ 1384، ؛ باسـتان 1384ی، افکاسـ (یقبلـ هـاي   آمـده از پـژوهش   به دسـت 

گرفـت   جـه یتـوان نت  می )1387ی، و صادق1386ی، رضوان ؛1382ی، ؛ مورع1383، پور آرمان

 )ات ؛ بـورل و مورگـان و هـال   کاسـ (ت یریمـد  هـاي  تئـوري دگاه مطرح شده در یه سه دک

ـ (دارنـد گر تطـابق  یدیکـ گر هستند و نقاط مرجع مورد استفاده آنها بر یدیکمترادف  ی، اعراب

دو بعـد   یعنـ یدگاه هـال  یاز نقاط مرجع بر اساس د ل مدلیمکت يبرامقاله ن یدر ا. )1385

  . د استفاده شده استیشد/ مکنترل کزان یخارج و م/ توجه به داخل

  پارچه يدر مدل  یمنابع انسان ين استراتژیند تدویفرا :5ل کش

  کیاستراتژشناسی  گونه

ب یـ ورق یتکـامل ، والگوهـاي متنـوع   هـا  ها، تئوري دیدگاه یدر هر رشته و موضوع علم

ق یـ جـامع و دق  براي درك. کند می نییاساسی آن رشته را تعهاي  هیوجود دارند که مبنا و پا

  . فراهم گرددشناسی  ق گونهیانداز آن از طر برداري از چشم هر موضوع الزم است تا نقشه

  

 SRP

 

 

SRP
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   یمنابع انسان ياستراتژشناسی  گونه

پیتر بامبرگر و لن مشولم با اسـتفاده از منطـق پـژوهش ترکیبـی      میالدي 2000در سال  

موفق گردیدند با معرفی یک مدل یکپارچه از ترکیـب دو عامـل بازارکـار و کنتـرل، چهـار      

  . گونه استراتژي منابع انسانی را با انسجام درونی باالیی ارایه نمایند

سـازگاري بـا مبـانی    اهمیت این مدل در آن است که عالوه بر منطق جـذاب، بـه دلیـل    

تواند بدون پیش نیاز به استراتژي سازمان، تدوین و اجرا گـردد، ضـمن    فلسفه مدیریت، می

از سـوي  . آنکه در صورت وجود استراتژي سازمان، هماهنگی خـود را بـا آن حفـظ نمایـد    

سازي از  دیگر، تدوین استراتژي منابع انسانی با استفاده از این مدل، متکی بر بررسی و مدل

  . باشد وضع موجود نمی

توجـه بـه   (و بازار کـار   )کنترل بر بازده یا فرایند(عد اصلی کنترل آنها با استفاده از دو ب

چهار استراتژي منابع انسـانی را بـه شـرح نمـودار زیـر تـدوین        )بازارکار داخلی یا خارجی

  : اند کرده

  استراتژي متعهدانه  استراتژي پیمانکارانه

  استراتژي پدرانه  استراتژي ثانویه

  هاي منابع انسانی شناسی استراتژي گونه: 6شکل 

  ساختار سازمانشناسی  گونه

ـ کـ اسـت  اي  وهیا شیراه  یساختار سازمان، فیتعر یکدر   هـاي  فعالیـت له آن یوسـ ه ه ب

ـ (شـود  مـی  و هماهنـگ  یسـازمانده ، میسازمان تقسـ  هـر سـاختار   . )15 ، ص1385 ،یاعراب

 

 کنترل

 شدید

 خارج بازار کار داخل کم
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ـ ب، هـا  ریـ ن متغیه اکاست  يساختارهاي  ریمتغ، بعد اول. دو بعد است يدارا یسازمان انگر ی

له یتـوان بـدان وسـ    می هکدهند  به دست می ییسازمان هستند و مبنا یک یدرون هاي ویژگی

سـه نمـود و شـامل    یآنها را با هـم مقا  يساختار هاي ویژگیرد و ک يریگ را اندازه ها سازمان

ي، عبارتنـد از اهـداف و اسـتراتژ    ییمحتـوا هاي  ریمتغ. ز هستندکت و تمریرسمی، دگیچیپ

گاه یل سازمان و جاکرها معرف ین متغیا. و فرهنگ سازمان هستند اندازهي، نولوژکت، طیمح

  . اند ط قرار گرفته و از آن مشتق شدهین سازمان و محیه بکآن هستند 

هـاي   سـاختار . توان به دو دسته نظـري و عملـی تقسـیم کـرد     هاي ساختاري را می طرح

شـوند و   نظري، علمی و انتزاعی بـوده و بـه دو صـورت ارگانیـک و مکانیـک تقسـیم مـی       

در . توان از آن استفاده نمـود  هایی هستند که در عمل و کاربرد می هاي عملی ساختار ساختار

  : گردد یر استفاده میمدل مفهومی از ساختار نظري ز

  

  بسیار ارگانیک

  

  ارگانیک

  

  مکانیک

  

  بسیار مکانیک

  شناسی ساختار سازمانی گونه: 7شکل 

  هاي تجاري شناسی استراتژي گونه

 SRP1تر مدل، سعی گردیده است تا چارچوبی که شامل  براي انسجام و هماهنگی بیش

باشـد، بـه    می) پذیر میزان کنترل شدید یا انعطاف( SRP2و ) میزان توجه به داخل یا خارج(

  . هاي تجاري به مدل اضافه گردد عنوان متغیر تعدیل کننده در قالب استراتژي

                                                        
1. Structural 
2. Contextual variable 
 

 کنترل

 شدید

 خارج بازار کار داخل کم
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اشاره دارد به این که چگونه شرکت ها در یـک  ) کسب و کار(استراتژي سطح تجاري  

هـاي تجـاري    دو چارچوب رایج و حاکم بر اسـتراتژي . پردازند صنعت یا بازار به رقابت می

بـازار،   _شناسی مایلز و اسنو که تمرکز دارد بر نرخ تمایل به تغییر محصول  عبارتند از گونه

  . که تمرکز دارد بر مشتریان و رقبا شناسی پورتر و گونه

شناسی  نشان دادند که بر خالف پژوهشهایی که دو گونه) 1987(واکر و روکرت  

آنها نتایج . مذکور را تقویت کردند هیچ یک از این دو روش به تنهایی کامل نیست

: ند ازدهند که عبارت شناسی فوق ارایه می مطالعات خود را به صورت تلفیقی از دو گونه

در ادامه پژوهشهاي واکر و . فرصت جویان، مدافعان کم هزینه، و مدافعان تمایز طلب

شناسی پورتر، و مایلز و  روکرت، پژوهشگران دیگري نیز به نقد و بررسی و تلفیق دو گونه

هاي آنها چهار گونه اصلی  اسنو در سطح استراتژي تجاري پرداخته اند، که نتایج پژوهش

فرصت جو، مدافع تمایز طلب، تحلیل گر و مدافع : دهد تجاري را نشان میهاي  استراتژي

دهد  نشان می SRP'sشناسی این چهار نوع استراتژي رابر مبناي  ، گونه8شکل . کم هزینه

  ). 1386اعرابی و رضوانی، (

 SRP1 

  هاي تجاري  شناسی استراتژي گونه: 8شکل  

  : گردد هاي فوق مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ارایه می با توجه به چارچوب

 

 

 فرصت جو مدافع تمایز طلب

 تحلیل گر مدافع کم هزینه
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  چارچوب نظري تحقیق :9شکل 

 قیتحقشناسی  روش

ک یـ ند جستجوي منظم براي مشـخص کـردن   یفرآ، ق علمییا روش تحقیروش علمی 

، جـه یق حاضر براساس نتیتحق. )22، ص 1378، همکاران بازرگان و(ن است یت نامعیموقع

  . شود می کمی، بر اساس نوع داده فی؛یتوص -نیییتب، بر اساس هدف اي؛ توسعه

ها بـه دو نـوع    داده. هاست ا دستورالعملیم یمفاه، ها تیانگر واقعیها نما داده ،کلیبه طور

  . فییکهاي  کمی و دادههاي  داده: شوند می میکلی تقس

 )عـدد و ارقـام  (ق بـه صـورت کمـی    یـ حاصـل از اجـراي تحق   يها در مواردي که داده

، 1378، بازرگـان و همکـاران  ( ردیـ گ مـی  ها صورت کمی روي دادهل یتحل، آوري شود جمع

مسـلط   گیري جهت _اثباتی و پسا اثباتی هاي  میه بر پارادیبا تک ـگرا   ق کمییتحق). 212ص 

ن علـوم  یـ ش ایدایو بی چون و چراي روش شناختی در علوم اجتماعی و رفتاري از زمان پ

، لیـ تحل، آوري به عنوان فنون مرتبط با گـرد کمی هاي  روش. بوده است 21اجتماعی تا قرن 

  . شوند می فیاطالعات عددي و آماري تعر هیر و ارایتفس

 کم

 

 داخل  خارج

 

 کم کانون توجه  

 

 داخل  خارج

 

 کانون توجه  

 کم

 

 کنترل

 شدید

 داخل  خارج

 

 کانون توجه  

 بسیار ارگانیک ارگانیک

 مکانیک بسیار مکانیک

 

 عملکرد

 کنترل

 شدید

 بسیار ارگانیک ارگانیک

 مکانیک بسیار مکانیک

 

 کنترل

 شدید

 بسیار ارگانیک ارگانیک

 مکانیک بسیار مکانیک

 

SRP2 
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هـاي   میکنـی بـوده و در قالـب پـارادا    یی بیـ گرا مبتنـی بـر تجربـه   شناسی  ن نوع روشیا

هـاي   روش. ردیـ گ مـی  گرا قـرار  واقع ـگرا   نییکردهاي عیا عموما رویگرا  پسااثبات، گرا اثبات

ـ آماري از اصـول اساسـی ا  هاي  لیعددي و تحلهاي  استفاده از داده، شگاهییآزماکمی و  ن ی

ش علوم اجتماعی و رفتـاري تـا   یدایروشنگري و پ ن جنبش از دورهیا. هستندشناسی  روش

ـ با ا. ه و روش در علوم اجتماعی مسلّط بوده استینظر بر بخش عمده 1970 دهه ، ن حـال ی

می نـوعی افـول   یمی و بـرون پـارادا  یقادهاي درون پـارادا تنر در پی ایاخ در خالل چند دهه

  . )38 ص ،1389، محمدپور(نسبی را تجربه کرده است 

  ري و حجم نمونهیگ نمونه و جامعه آماري

ـ ا. رفته شده در بـورس اسـت  یی پذیي داروها شرکته یکل، قیتحقجامعه آماري این   ن ی

ـ داروي هـا  شرکت: ب حروف الفبا عبارتند ازیبه ترت ها شرکت ، ریاکسـ ، اسـوه ، حـان یی ابوری

تهـران  ، تهران دارو، )ییه داروید مواد اولیتول(تماد ، پارس دارو، ران دارویا، نیام، البرز دارو

، ی داروپخـش یـ می دارویشـ ، نادارویسـ ، روزدارو، رازك، داروپخـش ، انیجابربن ح، مییش

متأسفانه پنج شـرکت  ، انتخابیی یي داروها شرکتن یاز ب. دارو یمیکوثر و ک، فارابی، ديیعب

قـی  یتزرهـاي   فرآورده، زهراوي، میحک، د دارویتول: حاضر به همکاري نشدند که عبارتند از

همکاري بـا  با وجود ز یشرکت داروسازي داملران رازك نهاي  دادهچنین،  هم. ران و لقمانیا

ر احتمالی یري غیگهاز روش نمون، قین تحقیدر ا. ق قابل استفاده نبودیند تحقیدر فرا، محقق

از آنجـا کـه رونـد سـه سـاله      . ل استفاده شـده اسـت  ین تعداد واحد تحلییقضاوتی براي تع

، جـه یدر نت، ر وابسته در نظـر گرفتـه شـده اسـت    یبه عنوان متغیی ي داروها شرکتعملکرد 

بـه عنـوان   ، در بورس باقی باشـند  چنان همو  رفته شدهیی که در بورس پذیي داروها شرکت

  .ق انتخاب شدندیتحقنمونه 

  روش گردآوري اطالعات 

، هـاي اسـتراتژي سـازمان   ی گونـه یاطالعات اصلی در خصوص شناسـا ، قین تحقیدر ا

ن ین این هماهنگی بییز تبیي آن و نها سیستمر یاستراتژي منابع انسانی و ز، ساختار سازمانی

ـ ، م مقامـان یقا، ران عاملیبسته که توسط مدنامه  پرسشنوع  3با استفاده از ، عناصر ، نامعاون

در . آوري شده استجمع، ل شده استیتکمها  شرکتکارشناسان و مشاوران ، ران ارشدیمد
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هـاي   سیسـتم ر یـ ي منابع انسـانی و ز ها استراتژيکامل مربوط به  نامه پرسش 23، قین تحقیا

ساختار سـازمانی   نامه پرسش 69در نهایت، مربوط به استراتژي تجاري و  نامه پرسش70، آن

  .شود نامه می پرسش 162د که مجموعا یآوري گرد جمع

  عملکرد

 چنـین  هـم ی و یـ ي داروهـا  شـرکت ران مـالی  یي فراوان انجام گرفته بـا مـد  ها بررسیبا 

ي هـا  شـاخص کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و استادان متخصص در امور مـالی  

بـر تعـداد    یاتینسبت سود عمل( یاتیعملسود ان ي فراوها بررسیشنهاد شد که با یمتعددي پ

عملکـرد  ، ش صحت محاسـبات یبراي افزا. دیبه عنوان شاخص مناسب انتخاب گرد) سهام

ک یـ ن موزون شاخص عملکرد در یانگیساله مالك محاسبه قرار گرفت و م 3ک دوره یدر 

  .به عنوان شاخص کمی عملکرد در محاسبات وارد شد، دوره سه ساله

  ق کمییتحق) ییایپا(ت اعتمادیقابل و)ییروا(عتبار ا

از اعتبار محتـوا اسـتفاده شـد تـا     نامه،  پرسش) ییروا(ن اعتبار ییق براي تعین تحقیدر ا 

ق داشـته  یـ تحق هـاي  سؤالکسانی از یاي که ادراك ان قابل فهم باشد به گونهگوی پاسخج ینتا

   .باشند

ي هـا  اسـتراتژي  نامـه  پرسـش ت اعتماد براي یب قابلین ضرییبه منظور تع قین تحقیدر ا 

اسـتفاده شـده اسـت کـه      رونباخک يب آلفایآن از روش ضرهاي  سیستمر یمنابع انسانی و ز

   .باشد می 971. 0معادل 

ـ   -رمنیی اسـپ یایب پایضر) ساختار(سوالی  10 نامه پرسشبراي  م یبـراون در روش دون

  .دهند می را نشان 589. 0 معادلی یایکردن پا

سـه نظـرات دربـاره اسـتراتژي تجـاري      یلکاکسـون بـراي مقا  یج آزمون ناپارامتري ویانت 

، دن نظـرات ینظرات نسبت به بـار اول پرسـ   ،شودکه مشاهده می طور ، همانییشرکت دارو

لکاکسـون  یاز آزمون و. بوده است زیناچ رات در نظر افرادییجاد نشده و تغیر معناداري اییتغ

   .اندفی بودهیها ک نمونه کم و دادهاستفاده شده چرا که تعداد 
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  و عملکرد یهماهنگ يرهایمتغ یفیل توصیتحل

  هاداده یل استنباطیتحل

 ياستفاده از آمار پـارامتر  يات الزم برایق الزم است فرضیات تحقیش از آزمون فرضیپ 

ن و یانگیـ م 4در جـدول  . ردیـ مـورد آزمـون قـرار گ    )هـا بودن داده ینرمال بودن و تصادف(

 یـی دارو هـاي  شـرکت عملکـرد  ) یفیتوص يهاآماره(انحراف استاندارد و حداقل و حداکثر 

-یم 3/2027 ها شرکتن ین عملکرد ایانگیشود میکه مشاهده م طور همان. شده است ارایه

و  4075بـا عملکـرد    ین عملکـرد را شـرکت  یبهتـر . اسـت  93/854انحراف استاندارد . باشد

   .است داشته 804با عملکرد  یرا شرکت ن عملکردتری کم

  عملکرد  یفیتوص يهاآماره: 2جدول 

 عملکرد

 30/2027  نیانگیم

 93/854  انحراف استاندارد

  804حداقل

 4075  حداکثر

رد  فـرض صـفر   ،اسـت  تـر  بـیش  05/0کـه از   556/0آزمون  يبا توجه به سطح معنادار

 5ج آزمـون در جـدول   ینتـا . گـردد یم تأییدعملکرد  يهانرمال بودن داده يشود و ادعا ینم

  :شده است ارایه

  وفنوریاسم - ج آزمون نرمال کلموگروفینتا: 3جدول

 عملکرد 

 20 تعداد

 3000 .2027 نیانگیم  نرمال يپارامترها

 92918 .854  انحراف استاندارد

 177 .  قدر مطلق ن انحرافتری بیش

 177 .  مثبت

 113 .-  یمنف

 793 .  نوفوریاسم - کلموگروف Zآماره 

 556 . يمعنادار
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افـزار   ن آزمون نـرم یدر ا. شود می ها استفاده بودن از آزمون گشت یتصادف یبررس يبرا 

 یهـا بررسـ   ها را با توجـه بـه تعـداد گشـت     بودن داده یها را محاسبه و تصادف ن دادهیانگیم

ن و یانگیـ مقـدار م  يبـاال  یکـ ی یشود که دو داده متوال می حاصل یک گشت وقتی. کند یم

ـ ا آزمـون  نیـ فرض صفر در ا. از آن باشدتر  نییپا يگرید عملکـرد  هـاي   ن اسـت کـه داده  ی

ج آزمـون در  ینتا. ستین یعملکرد تصادف يهان است که دادهیفرض مقابل ا. است یتصادف

اسـت و   تـر  بـزرگ ار یبس 05/0است که از  000/1برابر  يمعنادار. شده است ارایه 6جدول 

ـ ی. شـود یرفته میا پذیفر قودهد فرض صینشان م ع نرمـال  یـ عملکـرد از توز  يهـا داده یعن

   .کنندیم يرویپ

   هاج آزمون گشتینتا: 4جدول 

 عملکرد 

 50 .1959 مقدار آزمون

 10 مقدار آزمون <موارد 

 10 مقدار آزمون= >ر یمقاد

 20  تعداد کل

 11 تعداد گشت ها

Z . 000 

 000 .1 يمعنادار

ن منظور یبد. ک استیاستراتژ ین پژوهش مفهوم هماهنگیدر ا یاصلمحور : یهماهنگ

. قرار گرفته است یمورد بررس یستم منابع انسانیس یو درون یرونیدر دو سطح ب یهماهنگ

) يعمود یرونیب(سازمان يبا استراتژ یمنابع انسان ياستراتژ یهماهنگی، رونیب یدر هماهنگ

 یهماهنگ، کل یرونیب ین در هماهنگیعالوه بر ا. شده است یبررس)یافق یرونیب(و ساختار

. مورد توجه قرار گرفته است یسازمان و ساختار سازمان يبا استراتژ یمنابع انسان ياستراتژ

در . است یو افق يعمود یرونیب یاز هماهنگ یبیکل ترک یرونیب یهماهنگ ،گریبه عبارت د

سـتم درنظـر   یر سیـ ز 4 هاي استراتژيبا  یمنابع انسان ياستراتژ یهماهنگی، درون یهماهنگ

منـابع   هـاي  سیسـتم ر یـ ان خـود ز یـ در م یو هماهنگ) يعمود یدرون(آن  يگرفته شده برا
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کل  یدرون یهماهنگ، کل یرونیب یهمانند هماهنگ. شده است یبررس) یافق یدرون( یانسان

ـ   یـ در ا. اسـت  یو افقـ  يعمـود  یدرون یاز هماهنگ یبیز ترکین  ین قسـمت جـداول فراوان

  .استشده  ارایهها و انواع آن یو درون یرونیب یماهنگه

  

   يعمود یرونیب یهماهنگ يهاگونه یو درصد فراوان یفراوان: 5جدول  

 

 درصد فراوانی  فراوانی 

 095/ 19 ناهماهنگ

 005/ 1 هماهنگ

 0100/ 20 کل

  

 یافق یرونیب یهماهنگ يهاگونه یو درصد فراوان یفراوان: 6 دولج

 

درصد فراوانی  فراوانی 

 090/ 18ناهماهنگ

 010/ 2هماهنگ

 0100/ 20  کل

 

  کل یرونیب یهماهنگ يهاگونه یو درصد فراوان یفراوان: 7جدول 

 

درصد فراوانی  فراوانی 

 085/ 17ناهماهنگ

 015/ 3هماهنگ

  100/0 20کل
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  يعمود یدرون یهماهنگ يهاگونه یو درصد فراوان یفراوان: 8جدول

 درصد فراوانی  فراوانی 

 010/ 2 فیضع هماهنگ

 070/ 14 متوسط هماهنگ

 020/ 4 يقو هماهنگ

  100/0 20 کل

 

  

  یافق یدرون یهماهنگ يهاگونه یو درصد فراوان یفراوان: 9جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی 

 015/ 3 فیضع هماهنگ

 0/65 13 متوسط هماهنگ

 020/ 4 يقو هماهنگ

  100/0 20 کل

 

  کل یدرون یهماهنگ يهاگونه یو درصد فراوان یفراوان: 10جدول

درصد فراوانی  فراوانی 

 010/ 2فیضعهماهنگ

 040/ 9متوسطهماهنگ

 045/ 9يقوهماهنگ

  100/0 20کل

  ات پژوهشیفرض

 ژيو اسـترات  یمنـابع انسـان   ياسـتراتژ  يهـا ن گونهیک بژیاسترات یهماهنگ: ه اولیفرض
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ـ کنترل ز، توجه به داخل/ادیکنترل ز(کیبراساس نقاط مرجع استراتژ، سازمان توجـه بـه   /ادی

سـاختار   یبـر همـاهنگ   تأکیدبا ) توجه به خارج/کنترل کم، توجه به داخل/کنترل کم، خارج

   .)یرونیب یهماهنگ(شودیم ییدارو هاي شرکتش عملکرد یموجب افزا

هـاي  اسـتراتژي منـابع انسـانی و گونـه    هـاي  هماهنگی استراتژیک بـین گونـه  : فرضیه دوم

توجه بـه داخـل،   /کنترل زیاد(هاي آن، براساس نقاط مرجع استراتژیک هاي زیر سیستم استراتژي

بـا تأکیـد بـر    ) توجه بـه خـارج  /توجه به داخل، کنترل کم/توجه به خارج، کنترل کم/کنترل زیاد

   .)هماهنگی درونی(شودهاي دارویی می هماهنگی ساختار موجب افزایش عملکرد شرکت

ر یهمزمان بر متغ به طور) ه دومیفرض(یدرون یو هماهنگ) ه اولیفرض(یرونیب یهماهنگ

ن عوامـل را بـه طـور    یـ ل الزم اسـت اثـر ا  یـ ن دلیبه هم. رگذار هستندیتاث) عملکرد(وابسته 

-یانس چندراهه اسـتفاده مـ  یل واریجه از تحلیدرنت. میکن یر وابسته بررسیمتغ يهمزمان رو

   :میکن می ر مطرحیات رابه صورت زین منظور فرضیبد. شود

 هـاي  اسـتراتژي ن عناصـر  یب یرونیب یکه هماهنگ یدر حالت ییدارو هاي شرکتعملکرد 

مـذکور وجـود    هـاي  اسـتراتژي ن عناصـر  یب یکه هماهنگ ینسبت به حالت، ها وجود داردآن

   :ف کردیر تعریزتوان فرض صفر و فرض مقابل را به صورت یم. متفاوت است، ندارد

H0: µ1- µ2 = 0
µ1- µ2 ≠ 0: H1 

µ1 :ـ یب یکـه همـاهنگ   یزمـان  یـی دارو هـاي  شرکتن عملکرد یانگیم ـ  یرون ن عناصـر  یب

  . وجود ندارد ها استراتژي

µ2 :ـ یب یکـه همـاهنگ   یزمـان  یـی دارو هـاي  شرکتن عملکرد یانگیم ـ  یرون ن عناصـر  یب

  . وجود دارد ها استراتژي

-هـاي آن  در حالتی که هماهنگی درونی بین عناصـر اسـتراتژي   هاي دارویی عملکرد شرکت

هـاي مـذکور متوسـط یـا      تر است، نسبت به حالتی که هماهنگی بین عناصـر اسـتراتژي   ها بیش

  : توان فرض صفر و فرض مقابل را به صورت زیر تعریف کردمی. تر است، متفاوت است کم

H0: µ1= µ2= µ3

H1 :هاتفاوت وجود داردنیانگیاز زوج م یکین یانگین میحداقل ب . 

µ1 :هاي دارویی زمانی که هماهنگی درونـی کمـی بـین     میانگین عملکرد شرکت
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  . ها وجود دارد عناصر استراتژي

µ2 :ـ  یکـه همـاهنگ   یزمـان  ییدارو هاي شرکتن عملکرد یانگیم ـ  یمتوسـط  یدرون ن یب

  . وجود دارد ها استراتژيعناصر 

µ3 :ـ  يادیز یدرون یکه هماهنگ یزمان ییدارو ايه شرکتن عملکرد یانگیم ن عناصـر  یب

  . وجود دارد ها استراتژي

ـ یب یهماهنگ هاي شاخص یفیج آمار توصینتا 11در جدول  ـ  یرون شـده   ارایـه ی و درون

 یکـه همـاهنگ   یزمـان  یـی دارو هـاي  شرکتن عملکرد یانگین اطالعات میبر اساس ا. است

وجود نداشته باشـد   یرونیب یکه هماهنگ یزمان چنین هم. است تر بیشمتوسط باشد  یدرون

   .است تر بیش ییدارو هاي شرکتن عملکرد یانگیم

   یو درون یرونیب یهماهنگ هاي شاخصمربوط به  یفیآمار توص: 11جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین تعداد شدت هماهنگی

  یدرون

  74/53  1224/0 2 فیضع هماهنگ

 1043/6  2305/1 9 متوسط هماهنگ

  622/2 1928/0 9 يقو هماهنگ

  یرونیب
 888/5  2009/8  3  هماهنگ

 781/6  2126/0 17  ناهماهنگ

انس یـ وار یاز است که فرض وجـود همگـون  ین يآمار يهااز آزمون یقبل از انجام برخ

ن منظـور  یا يبرا. ن آزمون الزم استیز این پژوهش نیات ایفرض یبررس يبرا. آزمون شود

آورده شـده   12 ن آزمون در جدولیج حاصل از اینتا. شودیاستفاده م از آزمون معروف لون

هـا در  انسیـ وار یفرض همگـون ، است تر بزرگ 05/0از  ين که معناداریبا توجه به ا. است

ات ین فرضیبنابرا. شودیرفته میکل بر عملکرد پذ یرونیو ب یدرون يهایاثر هماهنگ یبررس

   .انس برقرار استیوارز یاستفاده از آزمون آنال يالزم برا

  کل بر عملکرد يهایاثر هماهنگ یانس در بررسیوار یآزمون همگون: 12جدول 

F معناداري 2درجه آزادي 1درجه آزادي  آماره  

25/2 1 18 0/151 
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اثـر   یانس چندراهـه را در بررسـ  یـ ز واریحاصل از آزمـون آنـال  نتایج  13جدول شماره 

   .دهدینشان م ییدارو هاي شرکتکل بر عملکرد  یرونیو ب یدرون يهایهماهنگ

  کل بر عملکرد يهایاثر هماهنگ یانس چندراهه در بررسیز واریآزمون آنال: 13جدول 

  معناداري  آمارهمیانگین مربعات درجه آزاديمجموع مربعات  منبع

 0/44 95/0 1/697727 3 3/2093181  مدل اصالح شده

 0/000 8/32 4/24174814 1 4/24174814مقدار ثابت

 0/874 026/0 9/19243 1 9/19243  کلیرونیبیهماهنگ

 0/276 39/1 8/2058798 2 4/1029399کلیدرونیهماهنگ

 6/737124 16 9/11793992 خطا

 20 96086080کل  
 

 19 13887174/20کل اصالح شده

  : ر استیج به شرح زیر نتایتفس 13با توجه به جدول 

است که یعنـی مـدل ناکـافی اسـت و      05/0تر از  سطح معناداري مدل اصالح شده بیش

 . عوامل دیگري ممکن است بر عملکرد موثرباشد

ــی  ــاره (همــاهنگی بیرون ــا آم ــدازه  Fب ــه ان ــاداري  026/0ب ــرد )874/0و معن ــر عملک ب

و  هـا همـاهنگی بیرونـی    یعنی بین میانگین عملکرد شرکت. هاي دارویی موثر نیست شرکت

 . ندارد غیر هماهنگ بیرونی تفاوت معناداري وجود

هـاي   بر عملکرد شـرکت )276/0و معناداري  39/1به اندازه  Fبا آماره (هماهنگی درونی 

هـا در سـطوح مختلـف همـاهنگی      یعنی بین میانگین عملکرد شـرکت . دارویی موثر نیست

 . درونی تفاوت معناداري وجود ندارد

ن یانگیـ کـل و همـاهنگی درونـی کـل بـر م      یرونیب یهماهنگبا توجه به آنچه گفته شد 

   .ستیموثر ن ییدارو هاي شرکتعملکرد 
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  منابع و مأخذ

 ،تهـران  ،جلـد دوم  ،آمار و کـاربرد آن در مـدیریت  ، )1377(مومنی، منصور  آذر، عادل؛ .1

 . انتشارات سمت

در  QFDتدوین استراتژي منابع انسانی با اسـتفاده از رویکـرد    ،)1383(آرمان پور، رضا  .2

پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد منتشـر نشـده ،        ،هـاي کشـور   سازمان حمل و نقل وپایانه

  . دانشگاه عالمه طباطبایی

، ترجمـه سـید   )راهنماي عمل(ابع انسانی نمدیریت استراتژیک م، )1384(آرمسترانگ، مایکل  .3

  . هاي فرهنگی انتشارات دفتر پژوهش ،ایزدي، چاپ دوم، تهرانود ومحمد اعرابی و دا

ترجمـه محمـد    ،هاي حقوقی، حقیقی و باز سیستم: ها سازمان ،)1382(اسکات، ریچارد  .4

   .انتشارات کمال تربیت ،تهران ، چاپ دوم،رضا بهرنگی

بررسـی اثـر   (سـازمان مبتنـی بـر نقـاط مرجـع اسـتراتژیک        ،)1384(اسکافی، امیررضا  .5

نامـه کارشناسـی ارشـد     پایـان  ،)گی راهبردي عناصر سازمانی بر عملکرد سـازمان هماهن

  . منتشر نشده دانشگاه عالمه طباطبایی

 ،هـاي سـازمان و مـدیریت    درس مبـانی فلسـفی تئـوري    ،)1385(اعرابی، سـید محمـد    .6

  . دانشگاه عالمه طباطبایی ،]جزوه[

، نامـه مطالعـات مـدیریت    فصـل  ،معیـار صـحت  : هماهنگی ،)1371( ـــــــــــــــــ .7

  . 8و 7نشریه دانشکده حسابداري و مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی، دوره دوم، شماره 

  . هاي فرهنگی دفتر پژوهش ،تهران طراحی ساختار سازمانی،، )1385( ــــــــــــــــــــ .8

  . دانشگاه عالمه طباطبایی ،]جزوه [ ،مدیریت استراتژیک ،)1382( ــــــــــــــــ .9

سـطح   رابطـه همـاهنگی اسـتراتژیک    ،)1386(رضوانی، حمیدرضا  ؛اعرابی، سید محمد .10

هـاي   پژوهشـی دربـاره شـرکت   : یابی با عملکرد سـازمانی کسب و کار و استراتژي بازار

  . 71-79 صفحات ،50 شماره نامه علوم مدیریت ایران، ، فصلدارویی ایران

عوامل ضروري درتدوین استراتژي سامانه پـاداش بـراي شـرکت     ،)1384(باستان، مصطفی  .11

  . شناسی ارشد منتشر نشده دانشگاه عالمه طباطبایی نامه کار پایان توربین سازي ایران،
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چـاپ دوم،   ،هـاي تحقیـق در علـوم رفتـاري     روش ،)1378(بازرگان، عباس و دیگـران   .12

 . انتشارات آگاه ،تهران

 ،)تـدوین، اجـراء، آثـار   (اسـتراتژي منـابع انسـانی     ،)1381(بامبرگر، پیتر و مشولم، لـن   .13

انتشــارات دفتــر  ،تهــرانچــاپ اول،  ،ان و ســید محمــد اعرابــیییترجمــه علــی پارســا

  . هاي فرهنگی پژوهش

شـناختی و تجزیـه و    هاي کـالن جامعـه   نظریه ،)1383(مورگان، گارت  بورل، گیبسون؛ .14

، تقـی نـوروزي   ترجمـه محمـد  ، نیعناصر جامعه شناختی حیات سـازما : تحلیل سازمان

  . انتشارات سمت ،تهرانچاپ اول، 

هـاي رهبـري متخصصـین در بخـش تحقیـق و       اسـتراتژي  ،)1384(پیرمراد، حمیدرضـا   .15

نامـه کارشناسـی ارشـد منتشـر نشـده       پایـان  ،)پژوهشـگاه نیـرو  : مطالعه موردي(توسعه 

  . دانشگاه عالمه طباطبایی

ترجمـه سـید    ،)ساختار، طراحی، کاربردهـا (ازمان، تئوري س ،)1376(رابینز، استیفن پی  .16

  . انتشارات صفار ،تهران ، چاپ اول،فرد ییمهدي الوانی و حسن دانا

انتشـارات فـن    ،تهرانچاپ اول،  ،هاي مدیریت راهبرد ،)1384(رحمان سرشت، حسین  .17

   .و هنر

گرایـی تـا    نـوین ــ از   هـاي سـازمان و مـدیریت    تئوري ،)1377( ـــــــــــــــــــــ .18

  . مؤسسه انتشارات فن و هنر ،تهران ،نوین گرایی پسا

انتشـارات   ،تهـران  ،چـاپ دوازدهـم   ،مبانی سازمان و مـدیریت  ،)1387(ان، علی ییرضا .19

  . سمت

اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژي سطح کسب و کـار   ،)1386(رضوانی، حمیدرضا  .20

ایان نامه دکتري منتشر نشده دانشگاه عالمـه  پ ،و استراتژي بازاریابی بر عملکرد سازمانی

  طباطبایی 

ــه  ،)1387(ود وصــادقی، دا .21 ــراي گون ــدلی ب ــتراتژیک در   م ــر اس ــابی موضــوعات تغیی ی

  . پایان نامه دکتري منتشر نشده دانشگاه عالمه طباطبایی ،هاي هواپیمایی برتر شرکت

سـید   ترجمـه  ،عرهیـافتی جـام  : مدیریت استراتژیک اطالعـاتی  ،)1382(کالرك، استیو  .22
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 . هاي فرهنگی انتشارات دفتر پژوهش ،تهرانچاپ اول،  ،محمد اعرابی وداود ایزدي

هاي فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبـی در   بنیان: فراروش ،)1389(محمد پور، احمد  .23

 . شناسان نشر جامعه ،تهران ،چاپ اول ،علوم اجتماعی و رفتاري

هـاي نیروگـاهی    تدوین استراتژي براي شـرکت مـدیریت پـژوه    ،)1382(مورعی، هادي  .24

  . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی ،)مپنا(ایران 

 اسـتراتژي  ،)1383(لـرش، ژان کلـود    ؛جان ،مالینز ؛بوید هارپر دابلیو ؛واکر، اورویل سی .25

، چـاپ  د ایـزدي وترجمه سید محمد اعرابی و داو، با رویکردي تصمیم محور: یابیبازار

  . هاي فرهنگی انتشارات دفتر پژوهش ،تهران اول،

ان و ییترجمه علی پارسا، آوردها ساختار، فرآیند و ره: سازمان ،)1381(هال، ریچارد اچ  .26

  . هاي فرهنگی انتشارات دفتر پژوهش ،تهران، چاپ دوم، سیدمحمد اعرابی

ترجمـه سـید   ، مدیریت استراتژیکمبانی  ،)1384. (ویلن، توماس ال ؛هانگر، جی دیوید .27

  . یهاي فرهنگ انتشارات دفتر پژوهش ،تهران، چاپ دوم، ود ایزديومحمد اعرابی و دا
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