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1388بهار 6سال سوم شماره 



چکیده

انسانیمنابعریتمدیرشتهپژوهشگرانفهمبهبودموجبانسانیمنابعاستراتژیکمدیریتموضوع•
.استردیدهگشرکتعملکردوانسانیمنابعانسانی،سرمایهسازمان،هایاستراتژیمیانروابطاز

وهارایندفدرکازاستعبارتمانندباقیمبهمهمچنانکهکلیدیمباحثازیکیزمینهایندر
.گذاردمییرتاثسازمانعملکردبرانسانیمنابعمدیریتاقداماتآنها،طریقازکههاییمکانیزم

مستقیماثرو(مختلفکارکردهایدر)سازمانهایاسترتژیاهمیتبهتوجهبارسدمینظربه
اقداماتاثرگذارینحوهبرتوجهیقابلاثرتواندمیکهمسائلیازیکیآن،عملکردبرآنها

.باشدداشتهسازمانعملکردبرانسانیمنابعمدیریت

یه روابط میان استراتژی های سازمان، سرما
تانسانی، منابع انسانی و عملکرد شرک



چکیده

سرمایهانسانی،منابعهایاستراتژیبیناستراتژیکهماهنگیاثربررسیپژوهشایناصلیهدف•
فرعیفرضیه8واصلیفرضیهدوراهایندروباشدمیسازمانعملکردبرسازمانیرفتاروانسانی

34شاملهمآمارینمونه.اندبودهفعال(1388سال)پژوهشاماریجامعه.استشدهتعریف
.اندشدهانتخابمناسبتصادفیبندیطبقهروشازاستفادهباکهاستشرکت



نابعماستراتژیمیانهماهنگیوجودکهدهدمینشانهادادهتحلیلوتجزیهازحاصلنتایج•
واصلیرضیهفدوراهایندروباشدمیسازمانعملکردبرسازمانیرفتاروانسانیسرمایهانسانی،

ملیرکتشتابعههایشرکتکلیهنیزپژوهشاماریجامعه.استشدهتعریففرعیفرضیه8
نمونه.اندبودهفعال(1388سال)ُپژوهشانجامزماندرکهباشدمیایرانپتروشیمیصنایع
شدهانتخابمتناسبتصادفیبندیطبقهروشازاستفادهباکهاستشرکت34شاملهمآماری

.اند



چکیده

منابعاستراتژیمیانهماهنگیوجودکهدهدمینشانهادادذهتحلیلوتجزیهازحاصلنتایج•
همچنینومداررقابتسازمانیرفتار...وویژهانسانیسرمایههایاستراتژیباپیمانکارانهاسنانی

سازمانیتاررفومحوریانسانیسرمایههایاستراتژیبامتعهدانهانسانیمنابعاستراتژیمیان
کلشپژوهشاینازحاصلنتایجمجموعدر.شودمیسازمانعملکردافزایشبهمدارمشتری
رفتاروانیانسسرمایهانسانی،منابعهایاستراتژیمیاناستراتژیکهماهنگیکهاستآندهنده

.داشتخواهدسازمانعملکردبرتوجهیقابلاثرسازمانی

رفتار رقابت مدار



واژگان کلیدی

استراتژی، هماهنگی استراتژیک، نقطه مرجع استراتژیک، منابع انسانی، عملکرد•



مقدمه

مدیریتشتهرپژوهشگرانفهمبهبودموجبانسانیمابعاستراتژیکمدیریتموضوعشدنمطرح•
منابعیکاستراتژمدیریتانسانی،سرمایهسازمان،هایاستراتژیمیانروابطازانسانیمنابع

انسانیمنابعیعملیاتمدیریتازتمرکزمختلفیهایروشبهوگردیدهشرکتعملکردوانسانی
مدیریتخردیلتحلوتجزیهسطحنخست.دهدمیتغییراسنانیمنابعاستراتژیکمدیریتبهرا

جذبوخابانتمانندانسانیمنابعمدیریتفردیاقداماتبررسییعنی)انسانیمنابععملیاتی
مدیریتدر.تیافتغییرانسانیمنابعاستراتژیکمدیریتبه(...وخدماتجبرانتوسعهواموزش

.کندمیپیداتاهمیانسانیمنابعاقداماتبودنمکملیاافزاییهممفهومانسانیمنابعاستراتژیک

مفهوم هم افزایی یا
مکمل بودن



مقدمه

وطرفکیازسازماناستراتژیبینهماهنگیایجادوانسانیمنابعاستراتژیکمدیریتدردوم•
نقشانسانیمنابعاستراتژیواقعدر.شودمیتاکیددیگرسویازانسانیمنابعمختلفهایسیستم

سازمانیریگجهتوداشتهعهدهبرراانسانیمنابععملیاتوسازماناستراتژیمیانواسطحلقه
.کندمیتبدیلعینیهایدستورالعملبهاست،امدهآناستراتژیدرکهرا

دستورالعمل های عینی



مقدمه

کندمیتاکیدستهوابمتغیریکعنوانبهسازمانبرعملکردانسانیمنابعاستراتژیکمدیریت،سوم•
نتایجرویعموماسنتیمدیریتکهحالیدردهد،نمیفرارمحاسبهموردرافردیهایعملکردو

میتاکیدکارکنانخدمتازخروجوشغلیرضایت.استایوظیفهعملکردمانندفردی
ازاستتعبار.استماندهباقیمبهمهمچنانکهکلیدیمباحثازییکزمینهایندر(همان)کند

کردعملبرانسانیمنابعمدیریتاقداماتآنها،طریقازکههاییمکانیزموهافراینددرک
.گذاردمیتاثیرسازمان

رضایت شغلی  و خروج از 
خدمت کارکنان



مقدمه

زاایمجموعهازواحدوجامعاستراتژییکاتخاذجایبههاسازمانبیشتردیگرسویاز•
طراحیانسازمازایجداگانهسطحسطحدریکهرکهکنندمیاستفادهمرتبطهایاستراتژی

تنوعیمهایفعالیتدارایکهبزرگهایسازمانبیشتردراستراتژیمهمسطوحاین.شودمی
:ازعبارتندهستند

استراتژی بنگاه-1•
(واحد تجاری)استراتژی کسب و کار-2•
(وظیفه ای)استراتژی های کارکردی -3•



مقدمه

آنهایانمهماهنگیلزوم.گیردقرارتوجهموردبایدهااستراتژیاینطراحیدرکهمهمینکته•
مناسبیاهنگیهمخودباالترسطحاستراتژیبابایداستراتژیسطوحازیکهرکهطوریبهاست
.بندیادستخوداهدافبهکاراصورتبهتواندنمیسازمانصورتاینغیردرباشدداشته

اثرو(لفمختهایکارکرددر)سازماناستراتژیاهمیتبهتوجهبارسدمینظربهاساساینبر•
اثرگذارینحوهربتوجهیقابلطوربهتواندمیکهمسائلیازیکیآن،عملکردبرایآنهامستقیم

منابعایهاستراتژیمیانهماهنگیباشد،موثرسازمانعملکردوانسانیمنابعمدیریتاقدامات
.باشدمیسازمانیرفتاروانسانیسرمایهانسانی،

نحوه اثرگذاری 
ع اقدامات  مدیریت مناب

انسانی



مقدمه

،انسانینابعماستراتژیمیاناستراتژیکهماهنگیاثربررسیپژوهشایناصلیهدفبنابراین•
بامرتبطادبیاتبررسیازپس.باشدمیسازمانعملکردبرسازمانیرفتاروانسانیسرمایه

درنیزفرعیهدف8اصلی،هدفاینبرعالوهزمینه،ایندرگرفتهانجامتحقیقاتوموضوع
استراتژیانواعباانسانیمنابعهایاستراتژیانواعمیانهماهنگیاثروسیلهبدینتاشدگرفتهنظر

.گیردقراربررسیموردسازمانیرفتاروانسانیسرمایههای



مفهوم استراتژی و مدیریت استراتژیک 

بههچگونسازماندهدمینشانکهجانبههمهوجامعایبرنامهازاستعبارتاستراتژییک•
ایجادرایببرنامهیکازعبارتستاستراتژیگویدمیدفت.یابددستخوداهدافوماموریت

برخیازمانساهدافتامینمظوربههستندنقیضوضدمعموالکهمحیطیعواملبامتقابلرابطه
مانسازکهکندمیمشخصهدفویدیدازولیدانندمیاستراتژیمترادفراهدفمدیراناز
.استآنبهرسیدنشیوهکنندهتعییناستراتژی،وبرودخواهدمیکجابه

ریچارد ال دفت طیرابطه متقابل با عوامل محی



.یردگمینظردرنظرییامفهومیذهنیسطحدرراموضوعاتومسائلاستراتژیکنگرش•
عینیصورتبهدتواننمیهیچگاهوشودمیبیانمفهومیوذهنیصورتبهنیزاستراتژیبنابراین

رسیدنبرایابزارعنوانبهرااستراتژیکههاییدیدگاهتضادموضوعاین.شودمطرحعملیاتیو
رکتحگیریجهت»استراتژیدیدگاه،ایناززیرا.کندمیرددانندمیمدتبلنداهدافبه

.باشدمی«مفهومیوذهنیسطحدرمطلوبوضعیتبهنیلبرایسازمان



ازمتعددیتعاریفنظرانصاحبدیگرطرفاز•
بعضیبهزیردرکهاندنمودهارائهاستراتژیکمدیریت

.شودمیاشارهآنهااز
هنر و علم تدوین، اجرا و ازریابی استراتژی-1•
مسیرتعیینخارجیوداخلیمحیطتحلیل-2•

ودافاهبهرسیدنبرایاستراتژیخلقواستراتژیک
.آناجزای

راتژی،استاجرایاستراتژی،تدوینمحیطی،بررسی-3•
.کنترلوارزیابی



کهاینانوداردوجودمشترکموضوعیکشدهارائهتعاریفتمامیدرکهاستاینمهمنکته•
سراستراتژی(لکنتریاو)ارزیابیواجزاء(انتخابیاریزیبرنامه)تدوینیااستراتژیکمدیریت

.داردکارو
هایاستراتژیبامحیطیشرایطبهگوییپاسخبرعالوهاستراتژیهرکهاستآنتوجهحایزنکته•

بهسازمانطحسباومربوطتجاریواحدرقابتیهایشایستگیوقوتنقاطبانیزودیگرسطوح
.باشدمیهماهنگواحدمجموعهیکعنوان

تیشایستگی های رقاب



کلفقیتموبرایوداردهماهنگیونزدیکمقابلاستراتژیسطوحسایربااستراتژیسطحهر•
راتژیکاستمدیریتالگویدراصلیمرحلهسه.باشندیکپارچهسطحسهاینبایدشرکت

سطوحازیکهر)استصادقاستراتژیسطوحتمامیبرای(کنترلوارزیابیواجراتدوینف)
مینمایشارترپایینسطحاستراتژیکمحیطاستراتژی،سطحهر(هستندمرحلهسهایندارای

.ترپایینسطحاستراتژیتدوینبااستبرابرباالترسطحاستراتژیاجرایکهصورتاینبهدهد
شوندمیغامادیکدیگریادومسطحواولسطحنیزکمترکاریتنوعباهایسازمانازبعضیدر
.آیدمیوجودبهسطحیکو

اجرای استراتژی در سطوح مختلف



هماهنگی استراتژیک در سازمان

خارجیطمحیباواستراتژیسطوحمیانهایهماهنگیایجادسازمان،مدیریتبرایاصلیمساله•
سازماندرسازمان،بندیترکیبوهماهنگیهایتئریازبسیاریاساسبر.باشدمیسازمان

استباالهاآنبندیترکیبدراستراتژیکوساختاریای،زمینهعواملبینهماهنگیکههایی
.داردقرارخودباالیحددرانهااثربخشی

ایجاد هماهنگی میان سطوح 
استراتژی و با محیط خارجی



هایسیستمزیرباهمبایدسازماناستراتژیسطوحدرموجودهایسیستمازیکهر•
(ونیبیرهماهنگی)خودترازهمهایسیستموباالدستسطوحباهمو(درونیهماهنگی)خود

مثالنوانعبه.شودسازماناهدافبهرسیدنویافتهتجلیافزاییهمموضوعتاباشدهماهنگ
سطحهایتژیاستراباانسانیمنابعهایاستراتژیبایدانسانی،منابعکارکردیواحدخصوصدر

مالیابی،بازاریتولید،مانند(ایوظیفه)کارکردیهایواحدسایروکاروکسبسطحسازمان،
(بیرونیهماهنگی)باشدهماهنگتوسعهوتحقیقواطالعاتیهایسیستم

زیر سیستم های خود
هم سطوح باالدست و سیستم های

(هماهنگی بیرونی)تراز 



عملکردارزیابینی،انسامنابعتوسعهوتامین)انسانیمنابعهایسیستمزیراستراتژیدیگرسویاز•
ماهنگهانسانی،منابعکارکردیواحدهایاستراتژیبانیز(کارکنانباروابطوپرداختو

وودیعمصورتبهتوانندمیبیرونیودرونیهایهماهنگیازیکهر.درونیهماهنگیباشدو
:یعنیشودمینتیجههماهنگینوعچهارکه.شوندگرفتهنظردرنیزافقی

عمودیبیرونی-1
افقیبیرونی-2
عمودیدرونی-3
افقیدرونی4



عملیاتییهماهنگ.شودبرقراراستراتژیکسطحدرهموعملیاتیسطحدرهمتواندمیهماهنگی•
وزمانورایویژگی.استمکانوزمانبرایاستراتژیکهماهنگیولیاستمکانوزماندارای
آنهااساسبرکههاییشاخصازگیریبهرهو«حرکتاستراتژی»و«مطلوبوضعیت»مکانی

هااحیطروتوضیحاتها،شناساییکلیهدرهماهنگیوانسجامایجادموجباند،شدهتعریف
.کندمیجلوگیریخرکتدرتشتتگونههرازوشودمی

هماهنگی استراتژیک
برای زمان و مکان



باشدمیاستراتژیکمدیریتپایهواساسدلیلچهاربه«هماهنگی»•
مفهومدرهریشباید،میاستراتژیپارادایماساسوپایهعنوانبهکهکاروکسبسیاسترشته-1•

.دارندمحیطیهایتهدیدوهافرصتباسازمانمنابعتطابقوسازگاری
راتحقیقهایروشومفاهیمازبسیاریاستراتژیکمدیریتنوین،هایحوزهدرتحقیقاتاساسبر-2•

.استمودهناقتباس(بازاریابیواداریرفتارصنعتی،سازماناقتصادمانند)علمیهایرشتهسایراز
ازبسیاریاست،شدهجاماناقتصادبرمبتنیتجربیتحقیقمبنایبروهامزتوسطکهتحقیقاتیاساسبر-3•

بسیاراثرعاتمطالاینهمچنین.اندنمودهاستفادههماهنگیمفهومازتلویحاوآشکاراستراتژیمطالعات
و.دهدمینشاناستراتژیتدوینبررااقتضاییتئریزیاد

میانیدهپیچسازگاریاهمیتنمودنبرجستهبرایزیادیبسیارمشاورانتوسطهماهنگیمفهوم-4•
.استگرفتهقراراستفادهموردشده،انتخاباستراتژیاثربخشیاجرایدرسازمانیعنصار



شروعراتژیکاستسطحازتغییراینواستهمراهتغییرباهموارهاستراتژیکهماهنگیبرقراری•
مینمایانرا(انتظارمورد)مطلوباستراتژیکتغییراتسازمانیومحیطیعواملبررسی.شودمی

ویساز.آورندمیوجودبهرا«تغییرضرورت»داخلیضعفنقاطومحیطیهایتهدید.کند
مقایسهقطریاز.سازندمیمشخصراتغییر«ایده»داخلیقوتنقاطومحیطیهایفرصتدیگر،

عدم/نگیهماهدرجه،(انتظارمورد)مطلوبتغییراتبا(شدهانجام)واقعیاستراتژیکتغییرات
وشودمیمشخصگذاردمیتاثیرسازمانیعملکردبرکهایدرجهپویااستراتژیکهماهنگی

.گذاردمیتاثیرسازمانیعملکردبرکهایدرجه

درجه هماهنگی



تعادلوسبینپایداریدورهیکهاسازمانکهدهدمینشانسازگاریواستراتژیکتغییرادبیات•
همراهبهرایواگرایتعادلعدمکههایی«انقالب»مواقعبرخیدرهاینبرتاکیدبا)کنندمیطیرا

مدیریتاصلینقشکهکندمیتاکید«پویاهماهنگی»مفهوم(بودخواهدپیشدرنیزدارند
تمدیریباالعملکردحصولمنظوربه.است(آشوب)مرجوهرجونظممورددوهرایجادارشد

.نمایدوهمسراسازمانفرایندهایوهاسیستمها،استراتژیبانمایندتالششدتبهبایستی



تعادلیککهاینمحضبهشود،راضیخودازسازمانکهبدهداجازهنبایدمدیریتحالهربه•
کسبدیجدیهایقابلیتتاکندتالشبایدسازمان.نمودخرابراآنبایدشدحاصلتوازنیا

.یابددستنظرموردجایگاهبهآیندهدربتوانندتانمایند

تعادل یا توازن



استراتژیکنقطه مرجع 

نجیدهسآنبامقایسهدرهاانتخابوهاگیریاندازهتمامکهاستاینقطهیامحلمرجع،نقطه•
درهاآنازمدیرانکههستندارجاعنقاطوهاهدفعنوانبهاستراتژیکمرجعنقاطو.شودمی

افرادبهیسازمانهایاولویتکردنمخابرهدرواستراتژیکتصمیماتاتخاذها،گزینهارزیابی
.کنندمیاستفادهشانسیستمکلیدی

واقداماتامانجیاواستراتژیکهماهنگیبهدستیابیجهتدررااستراتژیکمرجعنقاطسازمان•
برایینقاطاستراتژیکمرجعنقاطدیگر،عبارتیبه.نمایدمیانتخابمناسبهایعملیات

یکنمایند،هماهنگآنباراخودسازمانهایسیستموعناصرهمهاگروهستندهماهنگی
.آمدخواهدوجودبهجانبههمههماهنگی

کنقاط مرجع استراتژی



هایمعیاروهاالگونسبتاستراتژیکمرجعنقاطعملیاتی،ارجاعنقاطواهدافخالفبر•
منظوربهسازمانیاسیستمسطحدراساسیهایشایستگیایجادبرایآنهازیراهستداستراتژیک

سازمانبهاتژیکاسترمرجع.روندمیکاربهپایداررقابتیمزیتبهدستیابیدرشرکتبهکمک
شودتخابانهاییسیاستوهااستراتژیچهسازمانیسیستمباعنصرهردرکهدهندمینشانها
رجعمنقاطانتخاب.باشندهماهنگسازمانیسایرعناصرهایسیستموهااستراتژیباتا

میپایدارتیرقابمزیتبهیابیدستوعملکردبهبودجهتدراشتراکایجادباعثاستراتژیک
.شود

شایستگی های
اساسی



انسانیانواع استراتژی منابع 

ازخودریکاشرایطبامتناسبسازمانیکفرعیهایبخشباوسازمانهرکهاینبهتوجهبا•
مابعهایتراتژیاسانواعمیانسازگاریبهتوجهلزوم.کندمیاستفادهانسانیمنابعاستراتژییک

پیشازیشببازدهبیشترینبهرسیدنبرایسازماندرموجودانسانیهایسرمایهانواعوانسانی
(1998)مشوالموبامبرگرتوسطشدهایجادمفهومیچهارچوبازاستفادهبا.شودمیآشکار

خودمحیطیودرونیشرایطبهبستههاسازمانانسانی،منابعاستراتژیانواعبندیدستهبرای
میکاربه1شمارهنمودارمطابقراپیمانکارانهوثانویهپدرانه،متعهدانه،هایاستراتژیازیکی
.برند





انسانیانواع استراتژی سرمایه 

بهمنحصردبعدوگرفتنقرارهمکنارازسازماندرموجودانسانیسرمایهانواعبندیدستهبرای•
برایهومیمفچارچوبیکعنوانبهزیرماتریسانسانیسرمایهاستراتژیکارزشوبودنفرد

.شودمیمعرفیسازمانانسانیسرمایهانواعمعرفی

رد منحصر به ف
بودن

ارزش 
استراتژی



سرمایه انسانی ویژه-1•
برایینیآفرارزشدرچندانتواناییامااست،ویژهوفردبهمنحصرانسانیسرمایهازنوعاولین•

.باشدمیرقباهبنسبتتمایزایجادبرایایبالقوهمنبعانسانیسرمایهازنوعاین.نداردمشتریان
چگونههکاستمطلباینفهمکار،ترینمهمپساستسازمانخودویژهوانحصاریمنبعزیرا

.دهدترشگسوتوسعهراآنانسانی،سرمایهاینبودنفردبهمنحصرحفظباتواندمیسازمان

رد حفظ منحصر به ف
بودن



سرمایه انسانی بومی عادی-2•
ارزشنهکهداردمیبیانراسازمانعادیبومیانسانیسرمایه2شمارهنمودارماتریسدومبخش•

سرمایهاینبودنفردبهمنحصرسازمانبرایخودنوعدرنهوداردمشتریانبرایچندانیآفرینی
.دهدگسترشوتوسعهراآنانسانی،



بیانراسازمانعادیبودنانسانیسرمایه2شمارهنمودارماتریسمهمبخش:انسانیسرمایه-3•
بهحصرمنسازمانبرایخودنوعدرنهوداردمشتریانبرایچندانیآفرینیارزشنهکهداردمی
ازپسراحتیبهراخودانسانیسرمایهگونهاینها،سازمانازبسیاری.استویژهخیلیوفرد

.آورندمیدستبهفعالیتانجاممدتی





دیدگاهاز.شودنمیمبذولانسانیسرمایهنوعاینرویبرگذاریسرمایهبرایزیادیتوجهپس•
ارکنانکگونهایندرنگرشگذاریسرمایهعدمآنهامدیریتدررویکردبهترینشایداسنل،
مهارتدونبیاماهرنیمهکارکنانازبیشترعادیبومیانسانیسرمایهکهاینسبببهاست

سویبههاسازمانوشودنمیسازمانبرایرقابتیمزیتایجادباعثوشدهتشکیلتخصصی
انسانیوینیرازبخشاینجایبهآوریفنجایگزینیودانشاینکردنخودکارواتوماسیون

.شودمیدادهسوق

فن آوریجایگیزینی



سرمایه انسان محوری-3•
ایجادتراتژیکاسمنافعسازمانبرایباشدفردبهمنحصروآفرینارزشانسانیسرمایهکهنزمانی•

ویادارهایهزینهافزایشباعثانسانیسرمایهایناستقراروتوسعهالبتهکهکندمی
نسانی،اسرمایهازنوعاینتوسعهوگذاریسرمایهدرهاسازمانانگیزه.شودمیبورکراتیک

سازماندروندرکنندهمتمایزهایویژگیایجادوسازمانیآفرینیارزشپتانسیلکردنبیشینه
راتعهدبرمبتنیانسانیمنابعهایسیستمهاسازمانهدفی،چنینبهدستیابیبرایبنابراین.است
.نمایندمیمستقرخوددرون

سازمانیبیشینه کردن پتانسیل  ارزش آفرینی



. سرمایه انسانی آزادی-4•
.یستنسازمانخودویژهوفردبهمنحصرولیاستآفرینارزشگرچهالزامیانسانیسرمایه•

ومحوریایهسرمباانسانیسرمایهازنوعایندرگذاریسرمایهبرایشدهاخذتصمیماتبنابراین
.استمتفاوتمواردسایر

کیدر(سرمایهاینحایز)کارکنانونبودهخاصسازمانیکویژهالزامیانسانیسرمایه•
میایجادیشانابربیشتریمنافعکهسازمانیهرتاداریمعملابتکاروهستندآزادمعینمحدوده

.بفروشدواقعدرونمودهصرفآندرراخودآفرینیارزشواستعدادکند،



سویازهکانسانیمنابعاستراتژیهراجزایبرایکهباوریماینبرماتحقیقایندرحالهربه•
ازیکیدیگرسویاز.استنیازموردخاصانسانیسرمایهنوعیک.شودمیایجادسازمان

رسیدنبراینانکارکهایتواناییبهدادنشکلانسانی،منابعاستراتژیکارگیریبهکاربردهای
یک،.شودادهپیمتعهدانهانسانیمنابعاستراتژیسازمانیدراگربنابراین.استسازماناهدافبه

نابعماستراتژیاجرایصورتدروشودمیدادهپاداشوترویجسازماندرانسانیسرمایهنوع
.گیردمیقرارتاییدموردانسانیسرمایهازدیگرینوعسازمان،کارمحیطدرپدرانهانسانی

نیتعهد در اجرای استراتژی سازما



مخصوصهایتواناییسازمان،سویازشدهگرفتهکاربهانسانیمنابعاستراتژینوعهرعالوهبه•
صورتیدر.یابددستخوداهدافورقابتیمزیتبهسازمانطریقاینازتاطلبدمیراخودبه

سازماندرکاراییعدمنکنند،تغییرحاکمانسانیمنابعاستراتژیمطابقکارکنانهایتواناییکه
.کندمیپیدانمود



انواع  استراتژی رفتار سازمانی-5•
آمده3هشمارنموداردرکهبعدیدوماتریسازسازماننیازموردهایرفتارانواعشناساییبرای•

.کنیممیاستفادهاست،



وتوجهکانونبعددودادنقرارهمکنارازگردد،میمشاهده3شمارهنموداردرکهطورهمان•
.آیدمیدستبمتفاوتسازمانیرفتاراستراتژینوعچهاربادودردوماتریسیککنترلمیزان



مدارمشتریسازمانیرفتاراستراتژی-6•
قرارویتاولدریاکندمیسعیسازمان.استقویبسیارمدارمشتریرفتارکههاییسازماندر•

وتیابیدسهایی،سازمانچنیندر.یابددسترقابتیمزیتبهمشتری،نظرموردهایارزشدادن
کلدرالفعلبوبالقوهمشتریانصریحغیروصریحنیازهایبهمربوطاطالعاتبهگوییپاسخ

.شودمیتشویقسازمان
توجهمچنینهومشتریاننیازهایبهگوییپاسخدرمدارمشتریهایسازمانهایقابلیتدلیلبه•

نیازهایارزش،باخدماتوکاالهاتولیدباتواندمیسازمانبازار،محیطتغییراتبهآنهامداوم
.نمایدحفظراآنهاونبودهآوردهبررامشتریان



استراتژی رفتار سازمانی رقابت مدار-7•
شکستباواندتمیسازمانکهاستاینرقابتیمزیتکسبشیوهبهنسبتدیگردیدگاهیک•

رقبایرینتمهمازایمجموعهبهدادناهمیتمستلزمامراینیابددسترقابتیمزیتبهرقبادادن
اصلیرقبایایهقابلیتومنابعها،استراتژیاهداف،برمتمرکزبایدارزیابیاین.باشدمیسازمان

.باشدهدفو
نمایندمیتنظیمرقباهایفعالیتاساسبرراسازماناهدافهاسازمانگونهاینمدیراننتیجهدر•

ابترقایاستراتژیچنیندرسازمانهدفاقتصادیاهدافباومداریمشتریاساسبرنهو
.شدخواهدنابودسازمانوگرددمیتقویترقباشود،بازندهآندراگرکهاستکردن



استراتژی رفتار سازمانی خالقیت مدار-8•
دستتیرقابمزیتبهمداوم،غیریابنیادیهاینوآوریطریقازسازماناستراتژی،نوعایندر•

جدیدهایهایدرویبهتنهانهسازمانکهاستآنکنندهبیانمدارخالقیترفتار.کندمیپیدا
بهداریاسطحدرهموفنیسطحدرهمراآنهاوکردهاستقبالآنهاازشدتبهبلکهاست،باز

تدسآندرونمایدمیتشویقراپذیریریسکمدارخالقیترفتار.آوردمیدراجرامرحله
.باشدمیپذیرامکانبسیارناگهانیصورتبهجدیدمحصوالتبهیابی

رفتار خالقیت مدار



استراتژی رفتار سازمانی مزیت مدار•
میتمایزمنبعاولین.داردوجودرقابتیمزیتکسببرایاصلیمنبعدوگویدمی(1980)پورتر•

منبعدومیندیابدستآنبهباالرفتاریاستراتژیازیکیوسیلهبهتواندمیسازمانکهباشد
.برسدآنبهمدارهزینهرفتاروسیلهتواندمیسازمانکهباشدمیهاهزینهدرمزیت



آنهاباشند،میخودتامینزنجیرههایبخشتمامدرکاراییدنبالبهمدارهزینههایسازمان•
وفروشاریابی،بازتولید،پشتیبانی،ماننداصلیهایفعالیتدرراخودهایهزینهکنندمیتالش

هزینهدماننحمایتیهایفعالیتدرهاهزینهکاهشدنبالبههمچنینهاسازماناین.دهدکاهش...
سازمانگفتتوانمیدیگربیانبه.باشندمی...واداریهایفعالیتتوسعه،وتحقیقاولیه،مواد
.باشندمییاتیعملبرتریدنبالبهکنندمیدنبالرامدارهزینهسازمانیرفتاراستراتژیکههایی
بیشترسودحاشیهوکمترقیمتبابیشترفروشیعنی



ابعاد عملکرد سازمانی•
بهضروریتشرکعملکردوانسانیمنابعمدیریتبینرابطهکاملدرکبرایکهدیگریمبحث•

.استسازمانیعملکردموضوعرسدمینظر
ژیکاستراتمدیریتمحققینمیاندراجتماعبانظراشتراکیک(1998)رایتوراجرزنظربه•

باانها.داردوجودمالیعملکردویژهبهوسازمانیعملکردساختنبیشینهمورددرانسانیمنابع
متغیرهایدرصد80ازبیشکهدریافتندانسانیمنابعاستراتژیکمدیریتادبیاتکاملبررسی
بازگشتنرخمانند)حسابداریهایاندازهانسانی،منابعاستراتژیکمدیریتمبحثدروابسته

ازنیمیازبیشدرکههستند(سهامقیمتمانند)بازارهایاندازهو(فروشوسودسرمایه،
تجزیهسطحبهستهبمناسبوابستهمتغیرنوعحالاینبا.اندشدهگرفتهکاربهشدهانجامتحقیقات

.بودخواهندمتفاوتتحلیلو



توسعهوحقیقتبخشکارکنانوریبهرهشایدباشدتجاریواتحدسطحدرماتحلیلوتجزیهاگر•
برایکند،میریپیگیراتمایزاستراتژییککههاییشرکتبرایانهاتحوالتوتغییرنرخبا

کهحالیدراشد،بمناسبنمایند،میپیگیریراتمایزاستراتژییککههاییشرکتآنموفقیت
.کندمییریپیگراهاهزینهدررهبریاستراتژیکهشرکتیکتولیدواحدکارکنانوریبهره
.ایدمیحساببهحیاتیعاملیکشرکتآنموفقیتبرای

استراتژی رهبری هزینه



کاربهآندرهکباشدایزمینهبرایذاتیمعنیدارایبایدمتغیرهاتحلیلوتجزیهسطحبرعالوه•
ازگشتبنرخمانند)هستندکاراییدهندهنشانکهمالیهایاندازهمثالبرایشودمیگرفته

رهبریتراتژیاسکهدارندراکاربردبیشترینهاییشرکتبرای(داراییبازگشتنرخوسرمایه
درشنرخبافروشرشدنرخکهحالیدر.نمایندمیاجراخودهایواحداغلبدرراهاهزینهدر
واحدثراکدررامحصوالتتمایزاستراتژیکهاستترینمناسبهاییشرکتبرایامدها|در

ازاستفادهانی،انسمنابعاستراتژیکمدیریتمحققینبرایبنابراین.گیرندمیکاربهخودهای
.استمناسبترشرکتعملکردبینیپیشبرایشاخصچندین

استراتژی تمایز
محصوالت



کاربرد انواع مختلفی از اندازه های عملکرد را که در حوزه  مدیریت استراتژیک منابع انسانی•
.  این معیارها شامل چهار دسته زیر می باشند. بیشتری دارند، معرفی نبوده اند

فردیعملکردوشغلیرضایتتبدیالتوتغییرنرخغیبت،:انسانیمنابععملکردیمعیارهای-1•
.گروهییا
خدمتوکیفیتوری،بهرهسازمانیعملکردیمعیارهای-2•
شتبازگنرخوهاداراییبازگشتنرخحسابداری،سودآوری،یامالیعملکردیمعیارهای-3•

.شدهگذاریسرمایهوجوه
فعالیتموردصنعتازشرکتوسهامارزش:سهامبازارعملکردیمعیارهای-4•



سازمان)هاکتشربندیرتبهدرفروشرشدمعیارازصنعتیمدیریتسازماناستفادهبهتوجهبا•
وردمهایشرکتعملکردبررسیدرمعیاراینازنیزپژوهشایندر(86اسفندصنعتی،مدیریت

.شودمیاستفادهمطالعه



روش شناسی تحقیق

انسانی،ابعمنهایاستراتژیمیاناستراتژیکهماهنگیتاثیربررسیحاضرپژوهشاصلیهدف•
صنایعملیشرکتتابعههایشرکتدرسازمانعملکردبرسازمانیرفتاروانسانیسرمایه

صنایعملیکتشرتابعههایشرکتکلیهپژوهشاینآماریجامعهبنابراین.باشدمیپتروشیمی
با.باشدمیاند،بودهفعال(پژوهشانجامزمان)1388-1387هایسالطیکهایرانپتروشیمی

34نیزحاضرپژوهشامارینمونهاست50بابرابرآماریجامعهحجمموضوعاینبهتوجه
متناسبایبقهطتصادفیصورتبهکهباشدمیپتروشیمیصنایعملیشرکتتابعهشرکت
.استشدهمحاسبهزیرفرمولازاستفادهبانمونهحجماینکهاندگردیدهانتخاب



بامرتبطنظریمطالبمطالعهوپیشینهایپژوهشنتایجاوریجمعبرایپژوهشایندر•
.استدهشاستفادهالکترونیکیجویوجستنیزوایکتابخانهمطالعهروئشازموضوع،
ژیاسترات،انسانیمنابعهایاستراتژیزمینهدرنظرموردهایدادهآوریجمعبرایهمچنین

جهت.استیدهگرداستفادهپرسشنامهازنمونهگروهسازمانیرفتاراستراتژیوانسانیسرمایه
-ریوا)متعامدمحورهایچرخشسودبهعاملیتحلیلروشازپرسشنامهسازهرواییبررسی
همچنین.استشدهاستفادهمتخصصانتوافقروشازنیزمحتوارواییبررسیبرایو(ماکس

ازحاصلتایجن.استشدهگرفتهبهرهکرونباخآلفایضریبازهاپرسشنامهپایانیازمونبرای
.استآمدههاپیوستبخشدرهاآزموناین

میظهمالحادامهدرکهاستفرعیفرضیههشتواصلیفرضیهدوبرگیرندهدرپژوهشاین•
.شوند







جهتزیرمراحلپژوهش،ایپرسشنامهازاستتفادهبانظرموردهایدادهآوریجمعازپس•
.گردنداجراپژوهشفرضیاتآزمون

نمراتیانگینمباالترینبهتوجهباکنترلنوعنظرازبررسیموردهایسازمانجایگاهتعیین-1•
مربوطهسواالت

نمراتیانگینمباالترینبهتوجهباتوجهکانوننظرازبررسیموردهایسازمانجایگاهتعیین-2•
مربوطهسواالت

درآمدهدستبنمراتازاستفادهبابررسیموردهایسازمانانسانیمنابعاستراتژینوعتعیین-3•
2و1مراحل

مراحل آزمون فرضیات



بهتوجهبانسازماکارکنانبودنفردبهمنحصرمیزاننظرازبررسیموردهایسازمانجایگاهتعیین-4•
.مربوطهسواالتنمراتمیانگینباالترین

باالترینهبتوجهباسازمان،کارکنانارزشمندیمیزاننظرازبررسیموردهایسازمانجایگاهتعیین-5•
.مربوطهسواالتنمراتمیانگین

درآمدهتدسبهنمراتازاستفادهبابررسیموردهایسازمانانسانیسرمایهاستراتژینوعتعیین-6•
6و5مراحل

نمراتنگینمیاباالترینبهتوجهبابررسیموردهایسازمانسازمانیرفتاراستراتژینوعتعیین-7•
استراتژیهربهمربوطسواالت

منابعهایراتژیاستهمچنینوانسانیسرمایهوانسانیمنابعهایاستراتژیبینهماهنگیمیزانبررسی-8•
یینپاعملکردوباالعملکردباهایسازمانتفکیکبهسازمان،هردرسازمانیرفتاروانسانی



مطالعه موردی-12

نایعصملیشرکتتابعههایشرکتکلیهپژوهشایناماریجامعهشدبیانکهطورهمان•
اینمیاناز.اندبودهفعال(پژوهشایجادزمان)1388-1387هایسالطیکهباشدمیپتروشیمی

نمدیرامیانپژوهشهایپرسشنامهوانتخابآمارینمونهعنوانبهشرکت34آماریجامعه
.گردیداوریجمعوتوزیعآنهاانسانیمنابعبخشمیانیوارشد



بهاسمیرنوف–کولموگروفآزمونازاستفادهباابتدانظر،موردهایدادهاوریجمعازپس•
درهک)آزموناینازحاصلنتایج.شدپرداختهنظرموردهایدادهتوزیعبودننرمالبررسی
مالنرتوزیعازشدهاوریجمعهایدادهکهاستموضوعایندهندهنشان(استآمدههاپیوست

دو–ایکپارامتریکهایآزمونازپژوهشفرضیاتآزمونبرایاساساینبروبودهبرخوردار
.گردیداستفادهکامرویوفی



موجبنسانیاسرمایهوانسانیمنابعاستراتژیمیانهماهنگیکهداردمیبیاناولاصلیفرضیه•
.شودمیعملکردبیشترین





گیریبحث و نتیجه 

سرمایهنسانیامنابعاستراتژیمیاناستراتژیکهماهنگیتاثیربررسیپژوهشایناصلیهدف•
ررسیبوموضوعادبیاتبررسیازپسکهبودسازمانعملکردبرسازمانیرفتاروانسانی

.شدتعریفدرفرعیفرضیه8واصلیفرضیه2زمینهایندرشدهانجامتحقیقات
سرمایهانسانی،منابعهایاستراتژیانواعواستراتژیکمدیریتاستراتژی،معرفیبهمقالهایندر•

بحثردموآناجراییمراحلوتحقیقانجامروشادامه،دروشدپرداختهسازمانیرفتاروانسانی
.دشپرداختههادادهتحلیلوتجزیهنتایجدربارهبحثبهنیزخاتمهدر.گرفتقرار



رامرکویوقیدو،کایپارامتریکهایآزمونازهافرضیهتمامیآزمونبرایپژوهشایندر•
میانازکهدشمشخصهادادهتحلیلوتجزیهزآمدهدستبهنتایجبهتوجهباوگردیداستفاده

95سطحدر(فرعیفرضیه4واصلیفرضیه2شامل)َفرضیه6شدهگرفتهنظردرفرضیه10
ژوهشپاینازحاصلنتایجکلیطوربه.شدندردنیزفرضیه6شدهگرفتهقرارتاییدمورددرصد
خواهدثبتیماثرسازمانعملکردبرسازمانیرفتاراستراتژیمیانهماهنگیکهاستانازحاکی
.داشت



سئلهماینبهتوانمیآنهاترینمهمازکهاستبودههمراهنیزهاییمحدودیتباپژوهشاین•
کرداشاره

صنعتکیدرتنهاسازمانیرفتاروانسانیمنابعوانسانیسرمایههایاستراتژیمیانرابطه-1•
جملهاز.ازدسمیمشکلحدیتاراهاسازمانسایربهآننتایجتسریکهامراینکهشدهبررسی

هاانسازمعملکردبررسیشاخصیکازتنهاکهاستاینپژوهشاینهایمحدودیتدیگر
یعنیصشاخیکازتنهاصنعتیمدیریتسازمانکهبودهاینهمآندلیل.استشدهاستفاده

.نمایندمیاستفادههاشرکتبندیرتبهبرای-فروشرشد



میکهاستکنترلیقابلغیرمتغیرهایتاثیرپژوهشاینعمدههایمحدودیتازدیگریکی-2•
صنعتکیدرحاضرپژوهشکهاینبهتوجهباچندهرباشداثرگذارسازمانعملکردبرتوانند
راسازمانلکردعمبرمتغیرهاایناثر.کنندمیفعالیتبهیکسانمحیطیدرهاسازمانوشدانجام

هایراتژیاستتغییرمسئلهپژوهشاینهایمحدودیتدیگراز.گرفتنظردرثابتتوانمی
تالشیزنهامحدودیتاینحلبرای.باشدمیخارجیعواملمحیطی،تغییراتبهتوجهباسازمان

.دگردبرطرفزیادیحدتامحدودیتاینتاثیرپژوهشانجامزمانکردنکوتاهباشده

متغیرهای غیر قابل
کنترل



:از مهم ترین دستاوردهای این پژوهش می توان به موراد زیر اشاره نمود

منابعاستراتژیوانسانیمنابعاستراتژیمیانهماهنگیوجودکهاستآنبیانگرتحقیقنتایج-3•
شودمیشنهادپیبنابراین.گرددمیسازمانعملکردبهبودنتیجهدروافزاییهمبهمنجرانسانی

استراتژینمودنهماهنگبهنسبت(SRP)استراتژیکمرجعنقاطنظریهاستفادهباهاسازمان
.نماینداقدامسطحدوایندرخودهای

تواندمیانیسازمرفتاروانسانیمنابعهایاستراتژیمیانهماهنگیتحقیقنتایجاساسبر-4•
استراتژیونگوناگهایروشباابتداهاسازمانشودمیپیشنهادبنابراینگردد،عملکردبهبود
استراتژی(SRP)استراتژیکمرجعنقاطنظریهازاستفادهباسپسوتعیینراخودانسانیمنابع
.نمایدانتخابرامناسبسازمانیرفتار



منابعژیاستراتمیانهماهنگیکهاستآنبیانگرهادادهتحلیلوتجزیهازحاصلنتایج-5•
با.رددگمیسازمانباالیعملکردموجبمحوری،انسانیسرمایهاستراتژیومتعهدانهانسانی
استراتژازکهیمیپتروشصنایعملیشرکتتابعههایشرکتشودمیتوصیهموضوعاینبهتوجه
اوالکهگیرندهرهبنیروهاییازانسانینیرویاستخدامهنگامکنند،میپیرویمتعهدانهانسانیمنابع

درفردبهرمنحصنیروهایجملهازثانیاوبودهسازمانبرایباالییاستراتژیکارزشمندیدارای
.باشندکاربازار

ارزشمندی 
استراتژیک



انسانیسرمایهتراتژیاسوپیمانکارانهانسانیمنابعاستراتژیمیانهماهنگیتحقیقنتایجبهتوجهاب•
شرکتتابعهیهاشرکتشودمیتوصیهبناببراین.گرددمیسازمانباالیعمملکردبهمنجرویژه
درنیروهایازد،گیرنمیبهرهپیمانکارانهانسانیمنابعاستراتژیازکهپتروشیمیصنایعملی

وتوسعهرانآانسانیسرمایهاینبودنفردبهمنحصرکاربازاردرکهکننداستفادهخودسازمان
دهدگسترش

استراتژیوانکارانهپیمانسانیمنابعاستراتژییمیانهماهنگیکهدهدمینشانتحقیقایننتایج-6•
شودمیهتوصیبنابراین.گرددمیسازمانباالیعملکردبهمنجرمداررقابتانسانیسرمایه
میبهرهیمانکارانهپانسانیمنابعاستراتژیازکهپتروشیمیصنایعملیشرکتتابعههایشرکت

وهااستراتژیاهدافبهتوجهباسپسوپرداختهخودرقبایترینمهمشناساییبهابتدا.گیرند
خوداصلیرقبایهبنسبترقابتیمزیتکسببرایوپرداختهفعالیتبهآنها،قوتوضعفنقاط

.نمایندتالش



درپیشینهایپژوهشنتایجهمچنینوحاصلهنتایجوپژوهشاینرویپیشهایمحدودیتبهتوجهبا-7
.شوندانجامزیرهایزمینهدربعدیتحقیقاتشودمیپیشنهادزمینهاین

درسازمانلکردعمبرسازمانیرفتاروانسانیسرمایهانسانیمنابعاستراتژیمیانهماهنگیاثربررسی-8
یکدیگرباآنهامقایسهومختلفصنایع

.سازمانعملکردنوعتعیینوبررسیبرایمالیغیرومالیهایشاخصسایرازاستفاده-9
دیگرباازمانیسرفتاریاانسانیسرمایهانسانی،منابعاستراتژیمیاناستراتژیکهماهنگیبررسی-10

.سازمانعملکردبرآنهاازومالیاستراتژیمانندسازمانهایاستراتژی
صنایعدرسازمانعملکردوباالترسطوحاستراتژیوانسانیمنابعاستراتژیمیانهماهنگیاثربررسی-11

مختلف
درسازمانردعملکبرباالترسطوحاستراتژیوسازمانیرفتاراستراتژیمیانهماهنگیاثربررسی-12

.مختلفصنایع




