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  چکیده 

استراتژي سطح شرکت، اسـتراتژي سـطح کسـب و    (یابی به هماهنگی و یک حلقه مناسب ارتباطی بین محیط یک سازمان و سطوح مختلف استراتژي دست
توانند با تعیین وضـعیت موجـود خـود نسـبت بـه نقـاط مرجـع         ها می سازمان. ، از الزامات موفقیت در یک محیط رقابتی است)اي هاي وظیفه کار و استراتژي

هاي سازمان خـود را   نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی براي هماهنگی هستند و اگر همه عناصر و سیستم. راتژیک به انتخاب استراتژي مناسب اقدام نماینداست
هـاي منـابع    ژيهاي مختلـف اسـترات   این مقاله بر مبناي نظریه نقاط مرجع استراتژیک گونه. آید با آن هماهنگ کنند، یک هماهنگی همه جانبه به وجود می

جامعـه  . دهـد  ها را با عملکرد سازمانی مـورد بررسـی قـرار مـی     گیري اخالقی و استراتژي فرهنگ و سپس ارتباط بین این گونه هاي تصمیم انسانی، استراتژي
هـاي   در مـورد گونـه  هـا   داده آوري براي جمـع . باشد هاي دانش محور وزارت جهاد کشاورزي می آماري پژوهش وزارت جهاد کشاورزي و نمونه آماري سازمان

مبنـا قـرار   طی یـک دوره سـه سـاله    وري موسسات و مراکز  براي سنجش عملکرد، امتیاز عملکرد و بهرهو نامه استفاده شده،  از سه پرسشمختلف استراتژي 
و آزمون تفاوت کـاي اسـکوئر تجزیـه و تحلیـل      سازي تحلیل واریانس، تکنیک خودگردان، آوري شده با استفاده از آزمون میانگین هاي جمع ه داد. گرفته است

گیـري اخالقـی و اسـتراتژي     هماهنگی بین استراتژي منابع انسانی، اسـتراتژي تصـمیم  % 95گر آن است در سطح اطمینان  نتایج پژوهش نشان. گردیده است
راي همـاهنگی زیـاد نسـبت بـه همـاهنگی متوسـط و نیـز        هاي دا میانگین عملکرد سازمانی در سازمانعالوه بر این، . شود فرهنگ موجب بهبود عملکرد می

 .باشد تر می هاي داراي هماهنگی متوسط نسبت به هماهنگی کم بیش سازمان
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  مقدمه 

اقـدامات و   سـایر ه کـ  توأم با موفقیت خواهـد بـود   یسازمان زمان یک ياستراتژاجراي 

منـابع   هـاي  سیسـتم  سـویی  هـم  چنین هم. و هماهنگ باشد سو همسازمان با آن  هاي فعالیت

 فـزایش خواهـد داد  رد بنگـاه را ا کـ عمل هـا  سیسـتم ر یار و سـا کسب وک يو استراتژ یانسان

همـاهنگی موجـب   ). 12، ص 1385سرشـت،   ؛ رحمـان 379 ، ص 1388، اپالن و نورتونک(

ـ  یخـوان  جـاد هـم  یا يک بـرا یاسـتراتژ  یکپـارچگ شـود و بـدین لحـاظ ی    افزایی می هم ن یب

ـ را ایـ ز ،است يسازمان ضرور يو استراتژ یاتیعمل هاي استراتژي مکمـل   ين دو اسـتراتژ ی

و  یاتیـ ن اهـداف عمل یبـ  یک و همگـون یاسـتراتژ  یجاد همـاهنگ یگرند و هدف آنها ایکدی

ـ  یحلقه مناسب ارتباط یکبه  یابی دست. مان استاهداف ساز سـازمان و   یـک ط ین محـ یب

ار و کـ سـب و  کسـطح   ياسـتراتژ ، تکسـطح شـر   ياسـتراتژ (ي سطوح مختلـف اسـتراتژ  

 ياریشـواهد بسـ  . اسـت  یط رقابتیمح یکت در یاز الزامات موفق، )يا فهیوظ هاي استراتژي

 یو سـازمان  يرد فـرد کـ اخـالق بـر عمل  اثر مثبت  ویک ت استراتژید اهمیه موکوجود دارد 

، 1در و بارسـو یاشـنا ( یت رقـابت یـ ش سـود و مز یتوان به افزا یاز آثار مثبت اخالق م. است

 یناشـ هـاي   نهیاهش هز، ک)12، ص 2001، 3کیماالچوس ؛60، 1382، 2فرد؛ 413، ص 1998

، 4س و گرامبـرگ یپـروو ( اهش تعارضـات کـ ش جـو تفـاهم و   یافزا، بهبود روابط، نترلکاز 

و  ننـا کارک تـر  پذیري بیش مسؤولیتش تعهد و یافزا، )2، ص 2005، 5يور؛ ک2، ص 2004

 يان اسـتراتژ یـ م یان هماهنگین میدر ا. ردکت سازمان و اقدامات آن اشاره یش مشروعیافزا

ـ توانـد ا  یمـ  زین یاخالق يریم گیتصم يو استراتژ یمنابع انسان مضـاعف   ن آثـار مثبـت را  ی

 هـاي  سیسـتم ر یبا سا یستم منابع انسانین سیتوان ب یه چگونه مکنیا). 2005، 6پورسل(دینما

                                                        
1. Schneider & Barsoux 
2. Fred 
3. Malachowski 
4. Provis & Gramberg 
5. Cory 
6. Purcell 
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ـ یب یو همـاهنگ  یپارچگیکره یو غ ، مالی، تولیداخالق، مانند فرهنگ یاتیعمل ) یافقـ ( یرون

 ماننـد  یباالدسـت  هـاي  استراتژيبا ی اتیعملهاي  استراتژين یتوان ب یرد؟ و چگونه مکبرقرار

ـ یب یو همـاهنگ  یپـارچگ ، یکگـاه بن يار و استراتژکسب و ک ياستراتژ بـه  ) يعمـود ( یرون

جهت . است یک ت استراتژیریحوزه مد مدیریت و به ویژه امروز يها از چالش ،آورد وجود

، اعم از سطوح استراتژیک در سطوح مختلف سازمانی ست هماهنگیبا یمموفقیت سازمان، 

در تعامـل  ، گریدیکـ بـا   هـا  سیسـتم ریان زیـ در تعامل م، ستمیرسیدر درون هر زو عملیاتی، 

  آمیـزي برقـرار   به طـور موفقیـت   ،دهند هایی که محیط آنها را تشکیل می سیستمبا  ها سیستم

گیري یک کل واحد که از عهـدة بـرآوري    توان به شکل که می تنها در این شرایط است. شود

  . انتظارت و اهداف گوناگون سازمان برآید، امیدوار بود

  ات پژوهشیادب

  یکستراتژا یهماهنگ

هاي یک کل براي کسب هـدف مشـترك    هماهنگی فرایندي است که طی آن همه بخش

همـاهنگی داخلـی و خـارجی در سـطوح     ). 363، ص 1387رضـاییان،  (شـوند   ترکیب مـی 

در واقـع همـاهنگی اسـتراتژیک بـه     . گوینـد  مختلف استراتژي را هماهنگی استراتژیک مـی 

هاي منابع انسـانی، اخـالق، فرهنـگ،     در زمینهآن است که چگونه استراتژي سازمان  يمعنا

وري و عملکـرد منجـر    تواند به بهبـود فراینـدها و بهـره    می. ..اطالعاتی، بازاریابی، رهبري و

  . شود

م یات تقسـ یـ ک و عملیبـه دو سـطح اسـتراتژ    ، مسایلتیریبه مد یکدر نگرش استراتژ

یـا   اتیـ اسـت و سـطح عمل   یذهنـ  مسایلمربوط به ی ا مفهومیک یسطح استراتژ. شوند یم

هـا بـه جـاي     تر سـازمان  بیش. دهد مصداق مسایل عینی و عملیاتی را تحت پوشش قرار می

کنند،  هاي مرتبط استفاده می اي از استراتژي داشتن یک استراتژي جامع و واحد، از مجموعه

سـه سـطح مهـم اسـتراتژي در     . شـوند  که هریک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی مـی 

اسـتراتژي   .3ار و استراتژي کسب و ک .2استراتژي شرکت،  .1: ها عبارتند از سازمانتر  بیش

هـاي   گویی به شرایط محیطی، با استراتژي هر استراتژي عالوه بر پاسخ. کارکردي یا عملیاتی

هاي رقابتی واحد تجاري مربوطـه و بـا سـطح     سطوح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی
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 ؛25، ص 2001، ارانکـ و هم 1رکـ لوا( عه واحد هماهنگ اسـت شرکت به عنوان یک مجمو

  . )26 ، ص1992، لنیو و 2هانگر

 

  
 ) 1992، لنیهانگر و و(: منبع ين سطوح استراتژیرابطه ب :1نمودار

دارند و  یو هماهنگ یکتعامل نزد ير سطوح استراتژیبا سا ياز سطوح استراتژ یکهر 

. )1نمـودار  ( باشند سو همپارچه و یکن سه سطح ید ایبا، ت بخواهد موفق شودکل شرکاگر 

 يهـا  تیـ ط و قابلیط محـ ین شـرا یب توانند یران چگونه میه مدکن است یا یسوال اساسلذا 

رد سازمان را بهبود بخشند؟ و چگونـه بـه   کآورند تا عمل به وجود یسازمان هماهنگ یدرون

 رسـند؟  یمـ ها  گیري اخالقی با سایر استراتژي یک تصمیماستراتژ یهماهنگ يبرا ییها نهیگز

، میشامل مفاهگویی به این سؤال، حوزه جدیدي  پاسخ يبرا يادیو بن ياربردهاي ک پژوهش

مطـرح شـده   هـاي   يالگو. آورده است به وجودرا  یکت استراتژیریمد يو الگوها ها تئوري

ي نقاط مرجع و الگوها یعیطب يالگوهایی، عقال يالگوها: شوند یم يبند در سه گروه دسته

هـا بـر اسـاس اسـتراتژي      یی طراحـی اسـتراتژي  عقال يالگوها. همه جانبهیا  استراتژیک

طبیعی، ط یبا شرا تر بیشافتن هرچه یق یدرصدد تطبالگوهاي طبیعی . گیرد سازمان انجام می

                                                        
1. Walker  
2. Hunger & Wheelen 

 

 و کنترل ارزیابی اجرا  تدوین

 اجرا تدوین

 

 ارزیابی و کنترل

 تدوین

 

 اجرا

 

 ارزیابی و کنترل

 استراتژي سطح شرکت 

 )بنگاه(

 استراتژي سطح کسـب 

  )تجاري واحد(و کار 

اي  استراتژي سـطح وظیفـه  

 )کارکردي (
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 يبـرا  ینقـاط در طراحی استراتژي،  یکنقاط مرجع استراتژ. ط هستندیو الزامات مح یواقع

 ، یـک نندکآن هماهنگ  سازمان خود را باهاي  سیستمهستند و اگر همه عناصر و  یهماهنگ

تواند در سطوح گوناگون اسـتراتژي   این هماهنگی میدیآ یهمه جانبه به وجود م یهماهنگ

  برقرار)ساختاري و محتوایی(با یکدیگر و با عناصر سازمانی 

  یاخالق يریگ میتصم ياستراتژ نیتدو يبرا ییبرنگرش عقال یمبتن يالگوها

 يبـر اسـتراتژ   یمتکـ ، 1980انـه دهـه   یدر مییعقالمبتنی برنگرش هماهنگی   الگوهاي

شود  یفرض مگان هستند یشیتب مکه برخاسته از مکن الگوها یا در. اند شده یسازمان طراح

. طرفه وجود دارد یکرابطه  یک گیري اخالقی تصمیم يسازمان و استراتژ ين استراتژیه بک

سـازمان   يتجـار  يتـابع اسـتراتژ   تـر  نییسـطوح پـا   يهـا  استیو س ها هدفن الگوها یدر ا

 . )2نمودار(است

  یاخالق يریگ میتصم يدر استراتژ ییعقال یهماهنگ يالگو : 2 نمودار

ن ینـد تـدو  یزد و در فرایـ ر یه از بـاال فـرو مـ   کـ اسـت   يدگاه آبشارین دیاز ا ياستراتژ

ــه ن  ياســتراتژ ــازمان ب ــایدر ســطح س ــ  يازه ــازمان توجــه م ــ  یس ــا را معرف  یشــود و آنه

قابـل   یدر صـورت  یـی عقال یهمـاهنگ  الگوهاي). 38 ، ص1381و مشولم، 2بامبرگر(ندک یم

 يت الگوهایمز. ه شده باشدیبه صورت آماده و از قبل ته، سازمان يه استراتژکاجرا هستند 

ـ ( و سـاده بـودن آن اسـت    یدن بـه همـاهنگ  یرس يآن برا يدر سرعت باال ییعقال ی، اعراب

                                                        
1. Rational Models 
2. Bamberger & Meshoulam 
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از جملـه  ) 2003(کر و روکـرت لو وا) 2001 اسالتر و السون، )1984(فامبران. )1385

 . است ییعقال يشده توسط آنها از نوع الگوها ارایه يه الگوهاکهستند نظرانی  صاحب

   یاخالق يریگ میتصم ياستراتژ یدر هماهنگ یعیطب يالگوها

 يهـا  با عنوان الگـو  يگرید يالگوهای، در پاسخ به چالش هماهنگ، 1980از اواخر دهۀ 

و  تـب هـارواد هسـتند   کاز م یناشـ  یعـ یطب يالگوها. مطرح شد) يا رهیدا، ندهیفزا(یعیطب

ن یدر ا. ط هستندیو الزامات مح یواقعطبیعی، ط یبا شرا تر بیشافتن هرچه یق یدرصدد تطب

درون و  يو نهاد یاسیبه نقش عوامل س گیري اخالقی تصمیم براي تدوین استراتژيالگوها 

بـامبرگر و  (. شـود  و عوامل کمی و فنی توجه مـی از محاسبات  تر بیشار یرون سازمان بسیب

 يدر اسـتراتژ  یعـ یطب يالگو) 3(نمودار . )80 ، ص1382؛ 39، ص 1381، مشولم

  . دهد یرا نشان می اخالق يریگ میتصم

  )39ص ؛1381، بامبرگر و مشولم(: منبعی اخالق يریگ میتصم ين استراتژیدر تدو یعیطب يالگو :3نمودار

. شـود  هماهنگی عمودي و هم به هماهنگی افقی توجه میتب هم به کن میدر ا یبه نوع

ــی هیگنــز و وینکــز   الگــوي اســتراتژي تصــمیم  الگــوي اســتراتژي ،)1993(گیــري اخالق

براي تدوین ) 2001(ارانکهمریب)1999( 6نو و نلسونیتروگیري اخالقی  تصمیم

  . طبیعی است ياز نوع الگوهااستراتژي منابع انسانی 

                                                        
1. Fombrun 
2. Olson & Slater 
3. Walker & Ruekert 
4. Natural Models 
5. Scott 
6. Trevino& Nelson 
7. Beer 

 استراتژي سازمان اخالقی  گیري تصمیم اسستراتژي

 نیروهاي سیاسی و نهادي
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 يا الگوی یکبر نقاط مرجع استراتژ یمبتن یاخالق يریگ  میتصم ياستراتژ یهماهنگ يالگو

  پارچهیک

گیـري اخالقـی مبتنـی بـر نقـاط مرجـع       اسـتراتژي تصـمیم  بر اساس الگوي هماهنگی 

ـ توانند هنگام ارز می ها و سازمان افراداستراتژیک از نقـاط   خـود  يفـرارو هـاي   نـه یگز یابی

هستند و اگر  یهماهنگ يبرا ینقاطیک، نقاط مرجع استراتژ. نندکاستفاده  یکمرجع استراتژ

همه جانبه بـه   یهماهنگ ، یکنندکگ سازمان خود را با آن هماهنهاي  سیستمهمه عناصر و 

ي به طراحان اسـتراتژ  یکنگرش نقاط مرجع استراتژ. )25 ، ص1385ی، اعراب(دیآ یوجود م

ـ از مزا يمنـد  ه ضمن بهرهکدهد  می ان راکن امیا گیري اخالقی تصمیم  يهـر دو الگـو   ییای

ن یـی را تع سـتم یس یلهاي ک تیاولوي، محور يارهایقراردادن مع كبا مالی، عیو طب ییعقال

و اصـول   ینفـع مطـابق مبـان    يذهاي  گروهه یلکه ک يبه طور، بگنجانند يرده و در استراتژک

، 2بـام و شـندل   ؛ فـیگن 51 ، ص1384، بامبرگر و مشولم(ت شوندیریت و مدیهدا، مورد نظر

 یکبر نقاط مرجع اسـتراتژ  یپارچه مبتنیک یهماهنگ يالگو) 4(در نمودار). 926، ص 1997

 . نشان داه شده استی اخالق يریگ میتصم يدر استراتژ

  

 )39، ص 1381، مشولم و بامبرگر( :منبع پارچهیک درمدل یاخالق يریگ میتصم ين استراتژیتدو یهماهنگ يالگو :4نمودار 

 )1979( 3بورل و مورگـان ، تیریمد هاي تئوري یکنقاط مرجع استراتژ یفلسف یدر مبان

ـ از علـم و نظر  يا سازمان بر فلسفههاي  هیتمام نظرمعتقدند  ـ   يا هی و  اسـت  یاز جامعـه مبتن

                                                        
1. Strategic Reference Points(SRP,s) 
2. Fiegenbaum and Schendel 
3. Burell & Morgan 

  استراتژي سازمان

  نقاط مرجع استراتژیک

  

عوامل موقعیتی یا نهادي 

 سازمان

  

گیري  استراتژي تصمیم

 اخالقی
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ه عبارتند کنند ک ی میرا به عنوان نقاط مرجع معرف یش فرض فلسفیب دو دسته پین ترتیبد

شـود   می حاصل یذهن/ ینیبعد ع از هک یت علوم اجتماعیدرباره ماه ییها ش فرضیپ .1: از

ـ تغ /یبعـد نظـم دهـ   از ه کـ   ت جامعهیدرباره ماههایی  ش فرضیپ. 2و   حاصـل  يادیـ ر بنیی

 یمبـان  در SRPن پژوهش دو بعد فـوق بـه عنـوان    یدر ا. )39 ، ص1382، كالرک(شود می

نقـاط مرجـع    یمنطقـ  یدر مبـان . ت در نظـر گرفتـه شـده اسـت    یریمـد  هاي تئوري یفلسف

ه کـ ج انجـام شـده اسـت    یـ معـروف و را  يبند ت سه دستهیریمد هاي تئوريدر  یکاستراتژ

ه کـ  یان در چهـار دوره زمـان  پرداز نظریهغالب و سرآمدان هاي  هینظر يبند جمع: عبارتند از

 یاجتمـاع هـاي   هیـ ل نظریتحل يم برایانجام شده است؛ چهار پارادا) 1998( 2اتکتوسط اس

ه توسـط  کـ  ها ارزشاز اي  و مجموعه یاثربخش ي؛ والگو)1979(و مورگان  بورله توسط ک

پـور،   آرمـان ( یقبلـ  يها آمده از پژوهش به دستج یبراساس نتا. اند شده ارایه) 2001( 3هال

 )65، ص 1385، باسـتان  ؛35، ص 1384 یافکاسـ ؛ 81، ص 1385،  ؛ اعرابی)39، ص 1384

ــوان نت یمــ  هــاي تئــوري یمنطقــ یدگاه مطــرح شــده در مبــانیــه ســه دکــجــه گرفــت یت

گر هسـتند و نقـاط مرجـع مـورد     یدیکـ متـرادف  ) بورل و مورگان و هال، اتکاس(تیریمد

هـا و   تسـم یاز س یـک هر يالگوهـا شناسـی   گونـه  يبـرا . گر تطابق داردیدیکاستفاده آنها بر 

را انتخـاب   "نقـاط مرجـع اعلـم   "ن نقاط مرجع گفته شده ید از بیبا، سازمان هاي سیستمریز

، 4نییوکو  یکپتر(اخالق  هاي استراتژي یشناس گونه. ردشناسی ک رد و سپس اقدام به گونهک

 منـابع   هـاي  استراتژي  یشناس گونه) 1997(نزکیاخالق هاپ یشناس ز گونهیو ن) 60، ص 1999

بـر  ) 120، ص  2006، سـون یدن(رهنـگ  ف یشناسـ  و گونـه  )2001(مشولم   و  بامبرگر یانسان

 ياسـتراتژ  یکن اساس نقاط مرجـع اسـتراتژ  یبر ا. قرار دارند یکنقاط مرجع استراتژ يمبنا

  : ن عبارتند ازییوکو  یکپتر يدر الگو یاخالق يریگ میتصم

 SRP1محور تمرکز به داخل یا خارج از سازمان . 1

                                                        
1. Clarke 
2. W. Richard Scott 
3. Hall 
4. Petrick & Quinn 
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 SRP2 دیا شدی) ریپذ انعطاف(مکنترل کزان یم. 2

  ی اخالق يریگ میتصم ياستراتژ یشناس گونه

ه از آن جملـه  کـ انجـام گرفتـه اسـت     یاخالقـ  هاي استراتژياز  یمختلف يها يبند دسته

ن ییوکو  یکپتر. ردکاشاره ) 1999( نییوکو  یکو پتر) 2001(مر هس يبند به دستهتوان  یم

انون توجـه بـه   کبر اساس دونقطه مرجع  یکنقاط مرجع استراتژ يبا توجه به تئور) 1999(

آن را  هـاي  سیسـتم ر یو ز يچهار نوع استراتژپذیر  ا انعطافید ینترل شدکا خارج و یداخل 

  : رده اندک ییشناسا

 يات فـرد یج و فرضـ یبـر نتـا  ایـن اسـتراتژي،   ) منفعت گـرا (ییگرا فرجاماستراتژي . 1

ان یـ آن بتیـ زان مطلوبیـ رفتـار براسـاس م   یـک بـودن   ین اساس اخالقیبر ا. ز استکمتمر

ـ ، از مضار آن باشد تر بیشجامعه  يعمل برا یکمنافع  یوقت یعنی. شود یم  یآن عمل اخالق

. است

فرجـام   یهمقابـل فرضـ   ییآغـازگرا  ياسـتراتژ ییا آغـازگرا ی ییگرا فهیوظ يستراتژا. 2

ـ نداشته و بـه ن  یجۀ آن بستگیدگاه هر عمل به نتین دیبر اساس ا. است ییگرا ت شـخص  ی

  . دارد یرنده بستگیگ میتصم

 هاي ویژگیح و رشد یصح هاي نیتگرا بر  لتیفض هاي تئوريگرا لتیفض ياستراتژ.3

یـک،  ن یتیشخصـ  هـاي  ویژگی ها نظریهن یاز نگاه ا. نندک یم تأکیدانه یگرا لتیفض یتیشخص

. نندک یافراد را مشخص م یاخالق هاي ارزش

جـاد  یگرا بر ا ستمیسی اخالق هاي استراتژيیستمیات توسعه سیاخالقهاي  استراتژي. 4

  . دارند تأکید ل راهنماها و آموزشیبان اخالق از قبیپشتي ها نهیو زم فرهنگ، طیمح

                                                        
1. Utilitarianisms 
2. Deontological 
3. Virtue-Oriented  
4. System development ethics theories 
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  )1999، نییوکو  یکپتر( :منبع کیاخالق بر اساس نقاط مرجع استراتژ هاي شناسی استراتژي گونه :5نمودار 

   یمنابع انسان هاي شناسی استراتژي گونه

و  یجـاد همـاهنگ  یا بـه دنبـال   یمنـابع انسـان   ياسـتراتژ ) 1384(لنیده هانگر و ویبه عق

با استفاده از دونقطه مرجـع  ولمشبامبرگر و م. نان و سازمان استکارکان یم یهمراه

چهـار  ) یا خـارج یـ  یار داخلـ کتوجه به بازار (ار کو بازار ) ندیا فراینترل بر بازده ک(نترل ک

  . اند ردهکن یتدو) 6(را به شرح نمودار  یمنابع انسان ياستراتژ

 
 )90 ، ص1384بامبرگر و مشولم، (: منبع شناسی استراتژي منابع انسانی گونه :6 نمودار

 
  استراتژي پیمانکارانه

 
  استراتژي ثانویه

 
  استراتژي پدرانه

 
  استراتژي متعهدانه

 داخل کانون توجه خارج

 کنترل

 بازده

 فرایند

 داخل خارج توجه کانون

  گیري اخالقی توسعه سیستمی هاي تصمیم استراتژي

 استراتژي رشد شخصی 

 اخالقیات سازمانی استراتژي  

 اخالقیات فراسازمانی استراتژي 

 
  

  گیري اخالقی فضیلت گرا هاي تصمیم استراتژي

 استراتژي شخصیت فردي  

  استراتژي شخصیت کاري  

  اي حرفهاستراتژي شخصیت 

  گیري اخالقی فرجام گرا هاي تصمیم استراتژي

  استراتژي اخالقیات خودپرستی 

   استراتژي اخالقیات سودمندگرایی  

 استراتژي اخالقیات ارسطویی.  

  گیري اخالقی وظیفه گرا هاي تصمیم استراتژي

  ،استراتژي حقوق انسانی مثبت و منفی 

 استراتژي قراردادهاي اجتماعی  

  استراتژي عدالت  

ل
تر

کن
 

 پذیر انعطاف

 شدید
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 یده و تخصصـ یـ چیدسته از مشاغل پ آن يبرا ين استراتژیا: 1ارانهکمانیپ ياستراتژ) الف

ـ ا، نرویاز ا. از استیوتاه و به صورت موقت نک یه در مقاطعکمناسب است  ارشناسـان  کن ی

پـروژه دعـوت بـه     یـک از  یا انجـام قسـمت  یمشاوره و  يصرفاً برای، معموالً با منابع هنگفت

  . گردند یار برمکمجدداً به بازار ، شوند و پس از خاتمه پروژه یم يارکهم

مورد اسـتفاده   یده و تخصصیچیز در مشاغل پین ين استراتژیا: 2متعهدانه ياستراتژ) ب

ـ بـه طـور دا  ، ن مشاغلیارشناسان فعال در اکه کن تفاوت یبا ا، ردیگ یقرار م از یـ م مـورد ن ی

ـ از موارد ا ياریه در بسکباشند و از آنجا  یت مکشر د یـ ده تولیـ چیه پکشـب ، ارشناسـان کن ی

  . باشد یر نمیپذ انکام یآنها به راحت ینیگزیجا، دهند یل مکت را شکدانش خاص شر

ر یو اسـتانداردپذ  يرارکـ سـاده و ت  یز در مشاغلین ين استراتژیا: 3پدرانه ياستراتژ )ت

نـان  کارک يو ارتقـا  يدار ل بـه نگـه  یـ ت تماکت شـر یریه مدکن تفاوت یبا ا. شود یگرفته م

  . ت داردکشر یموجود و هماهنگ نمودن آنها با فرهنگ سازمان

ـ ا: 4هیثانو ياستراتژ) ث ر یو اسـتانداردپذ  يرارکـ ت، سـاده  یمشـاغل  يبـرا  ين اسـتراتژ ی

ت کرون از شـر یار بکدر بازار  یافکزان یآنها به م ياز برایار مورد نک يرویه نکمناسب است 

  . نان وجود نداردکارکن یاي دار پرورش و نگه يز براین یموجود است و ضرورت

  یفرهنگ سازمان هاي شناسی استراتژي گونه

میزان توجه به ط و یا ثبات محیر و ییدرجه تغنقطه مرجع  ، بر اساس دو)2006سونیدن

  . )7نمودار(را شناسایی کرده استچهار نوع فرهنگ  داخل یا خارج

                                                        
1. Free agent 
2. Commitment 
3. Parentalistic 
4. Secondary 
5. Denison 
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  ).2006دنیسون، (: منبع پارچه هاي فرهنگ بر اساس مدل یک گونه یابی استراتژي: 7نمودار 

ـ ثابـت و پا ، طیمح يازهایه نک یدر حالت: 1یفرهنگ سلسله مراتب .1 انون کـ دار بـوده و  ی

ن یـ سـازمان توجـه شـده و ا    یها به امور داخل فرهنگن یدر ا، توجه سازمان به داخل است

  . برخوردار باشد یه از ثبات نسبکاست  مناسبهایی  طیمح يبرا ياستراتژ

انون کـ بـوده و  پـذیر   انعطـاف ، طیمحـ  يازهایه نکاست  یدر حالت: 2یتکفرهنگ مشار .2

در امور ه کشود  می سازمان خواسته ين صورت از اعضایدر ا. توجه سازمان به داخل است

 . دیبرآ یطیر محیت بتواند از عهده انتظارات عوامل متغکنند تا شرکت کمشار

 يو از نظر اسـتراتژ  يریپذ انعطاف يفرهنگ از مجرادر این : 3يریپذ فرهنگ انعطاف .3

ن فرهنـگ  یدر ا. ن گرددیان تأمیمشتر يازهایشود تا ن یوشش مکتوجه و  یط خارجیبه مح

موجـود در   عالیـم له یه بتـوان بـدان وسـ   ، کـ رندیگ یقرار م تأییدمورد  ییهنجارها و باورها

  . نش مناسب از خود نشان دادکر نمود و بر آن اساس وایو تفس ییط را شناسایمح

وشـد تـا   ک یمـ ، م اسـت کبـر آن حـا   ین فرهنگـ یه چنک یسازمان: یتیفرهنگ مامور. 4

ه به سرعت دسـتخوش  کد نیب یدر خود نم یالزام یول، ندکن یرا تأم یط خارجیمح يازهاین

) از نظـر هـدف سـازمان   ( كمشـتر  هـاي  دیدگاهبه  یتیدر فرهنگ مأمور. ردیرات قرار گییتغ

                                                        
1. Hierarchical culture 
2. Participative culture 
3 . Adaptability culture 
4 . Mission culture 

 
  

  پذیر فرهنگ انعطاف

  
 

  فرهنگ مأموریتی

 
  

  فرهنگ سلسله مراتبی

  
  

  فرهنگ مشارکتی

 داخل کانون توجه خارج

 کنترل

 بازده

 ثبات و پایداري
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  . شود یم يادیتوجه ز

  . دهد یق را نشان میتحق یمفهوم مدل 8 نمودار

  پژوهش یچارچوب مفهوم :8نمودار 

  قیتحق يها هیفرض

ن پژوهش بـه شـرح   یا يها هیفرضی مفهوم يموجود در الگو يرهایبر اساس روابط متغ

  : ر استیز

 ياسـتراتژ ی، منـابع انسـان   ياسـتراتژ  هـایی کـه   سازمانرد کعملمیانگین : یه اصلیفرض

هـایی   سازمانرد کعملهستند از میانگین  فرهنگ هماهنگ يو استراتژ یاخالق يریگمیتصم

    

  

  نهامتعهد
  

  رانهپیمانکا

  

  پدرانه
  

  ثانویه 

 

 

   

 

    
 

    اگر     فضیلت

  یستمیستوسعه 

 

    وظیفه گرایی

  فرجام گرایی

 

 

     

  انعطاف پذیر  مشارکتی

فرهنگ 

  سلسله مراتبی

  اموریتیم

   

    

 

 

 عملکرد
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  . تر است که از این هماهنگی برخوردار نیستند بیش

توانـد   ی مـی اخالقـ  يریـ گ  میو تصـم  یمنابع انسان ين استراتژیب یهماهنگ: ه اولیفرض

  . ش دهدیرد سازمان را افزاکعمل

 و فرهنـگ  یاخالقـ  يریـ گ میتصـم ی، منابع انسـان  ين استراتژیب یهماهنگ: ه دومیفرض

  . ش دهدیرد سازمان را افزاکتواند عمل می

 قیتحق يرهایمتغ

بـه عنـوان    " یاخالق يریگ میو تصمی منابع انسان ين استراتژیارتباط ب "ن پژوهشیدر ا

 بـه عنـوان   "فرهنـگ سـازمان   " ر وابسـته و یبه عنوان متغ "رد سازمانکعمل"، مستقل ریمتغ

 . در نظر گرفته شده است نندهکل یر تعدیمتغ

  پژوهششناسی  روش

 ياربردکـ پژهش  یکجه یاز لحاظ نت ی،نییپژوهش تب یکپژوهش حاضر از لحاظ هدف 

  . است یفکی -یمکپژوهش  یکو از لحاظ نوع داده 

وابسـته بـه وزارت    یقاتیتحق هاي سازمانه یلکق عبارت است از ین تحقیا يجامعه آمار

ی قـات یز تحقکـ ده و مرکپژوهشمؤسسه،  60مشتمل بر  ها سازمانن یا. است يشاورزکجهاد 

روش . نده هستندکز استان پراکمر 30ه در کشوند  ي میشاورزکتحت پوشش وزارت جهاد 

  . است یقضاوتی راحتمالیغي ریگ ق نمونهین تحقیمورد استفاده در ا يریگ نمونه

را  دهنـدگان  درصـد پاسـخ   88نامـه،   شپرسـ  134شده از  يآور بر اساس اطالعات جمع

درصـد  37ی لیتحصـ  كطـور مـدر   نیهم. دهند یل مکیرا زنان تش یدرصد مابق 12مردان و 

 یلیتحصـ  كارشناس و مـدر کدرصد  15، ارشناس ارشدکدرصد  46ي، ترکد دهندگان پاسخ

بـا  درصد پاسخ دهندگان  98ش از یه بکنیبا توجه به ا. پلم بوده استیفوق دی درصد مابق 2

ه پاسـخ  کـ رود  مـی  انـد انتظـار   تـرا بـوده  کارشناس ارشـد و د ی، کارشناسک یلیتحص كمدار

  . اند دهندگان از تخصص و اعتبار الزم برخوردار بوده
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  اطالعات  يابزار گردآور

 يبـرا . اطالعات استفاده شده اسـت  يآور جهت جمع نامه پرسشن پژوهش از سه یدر ا

استاندارد  نامه پرسشاز )2006(دنیسون یفرهنگ سازمانهاي  هاي استراتژي گونه يریگ اندازه

ن ییتع. شدي ریگ ز قرار گرفته بود بهرهین یمحققان قبل نه که مورد استفادهین زمیموجود در ا

نـه  ین زمیـ در ا یکه محققان قبلاي  نامه پرسشاز ي ریگ ز با بهرهین یمنابع انسان هاي استراتژي

 نامـه  پرسـش از ی اخالق يریگ میتصم ين استراتژییتع يبرا. ند انجام گرفتاستفاده کرده بود

. استفاده شده اسـت  )1999( نییک و کویپتر ياستراتژ یشناس گونه محقق ساخته بر اساس

ـ ا نامـه  پرسـش در  ،قرار گرفت یمورد بررس نامه پرسش ییروا ن پـژوهش از روش اعتبـار   ی

 هـاي  اسـتراتژي  يهـا  نامـه  پرسش ییآوردن اعتبار مناسب در مورد روا به دست يمحتوا برا

ن اعتبـار  یـی تع يبـرا . استفاده شده اسـت ی اخالق يریگ میتصم يها يو استراتژ یمنابع انسان

د دانشـگاه در  ینظران و اسـات  محتوا از نظرات استادان راهنما و مشاور و متخصصان صاحب

 . شد ینظرخواه اخالق و فرهنگی، موضوعات منابع انسان

اسـتاندارد اسـتفاده    نامـه  پرسـش از  و فرهنگ یمنابع انسانهاي  استراتژي ییشناسا يبرا

ـ پا. اسـت  محـرز شـده   یقبلهاي  قیآن در تحق ییایه پاکشده   ياسـتراتژ  نامـه  پرسـش  ییای

بـه   مؤسسـه ن منظـور دو  یبد. قرار گرفت یق مورد بررسین تحقیدر ا یاخالق يریگ میتصم

. ربط قـرار گرفـت  یران ذیمد اریدر اخت در دو مرحله نامه پرسشانتخاب و  یتصادف صورت

در دو  هـا  درصد پاسـخ  8/95ل شده در دو مرحله نشان داد که یتکمهاي  نامه پرسشسه یمقا

 يریـ گ میتصـم  ياسـتراتژ  نامـه  پرسـش  ییایـ ب پایگر ضـر یان دیبه ب. اند کسان بودهیمرحله 

  . بوده است 8/95 یاخالق

دوره سه سـاله   یطي موسسات و مراکز ور رد و بهرهکاز عملیامت، ردکملسنجش ع يبرا

  . مبنا قرار گرفته است 1387تا 1385

  ها  ل دادهیه و تحلیتجز

ـ انحـراف مع ، نیانگیشامل م یفیدست آمده از آمار توص به يها ل دادهیبه منظور تحل ، اری

ن جهـت  یانگیـ آزمون م و انسیل واریشامل تحل یو درصد و از آمار استنباط یع فراوانیتوز

هماهنـگ و   هاي گروه کیکبه تف یرد سازمانکن عملیانگیم يبرا%  95نان ین فاصله اطمییتع
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ر یشدت و جهت تـاث  یبه منظور بررس ،انسیل واریون ساده همراه با تحلیرگرس، ناهماهنگ

قابل اعتماد زان یم یبه منظور بررس يخودگردان ساز یکنکتك، ر مالین بر متغیب شیر پیمتغ

 یبـه منظـور بررسـ    وئرکاسـ  ياکـ  تفاوت و آزمون، محاسبه شده یونیب رگرسیبودن ضرا

  . ده استین شده استفاده گردیدر دو مدل تدو یرمعنادار دو پارامتر اصلیتفاوت معنادار و غ

  برآورد عملکرد سازمانی در جامعه آماري

مورد مطالعـه   يدر جامعه آمار یرد سازمانکه عملکدهد یانجام شده نشان م برآوردهاي

مـورد مطالعـه ناهماهنـگ هسـتند بـا       يه به لحاظ سه نـوع اسـتراتژ  ک هایی سازمانان یدر م

ـ ا. قـرار دارد  894ثر کتـا حـدا   594از حداقل  %95نان یاطم  هـاي  سـازمان  ير بـرا ین مقـاد ی

گـروه   يران بـاال کـ بـودن  تـر   نییپا. برآورد شده است 2682تا  1073ب از یهماهنگ به ترت

ـ تفـاوت معنـادار م   يبه معنا) 1073(ن گروه هماهنگ ییران پاکاز ) 894(ناهماهنگ  ن یانگی

توان به عنـوان  یته را مکن نیا. است% 95نان ین دو گروه با اطمیان ایدر م یرد سازمانکعمل

رد کـ نـد عمل کیه عنـوان مـ  ک ياهیفرض. ق دانستیتحق یه اصلیفرض تأیید ين نشانه برایاول

 يریـ گمیتصـم ی، منـابع انسـان   هـاي  اسـتراتژي  یا ناهماهنگی یر هماهنگیتحت تأث یسازمان

  . است یو فرهنگ سازمان یاخالق

هماهنگ و  هاي سازماندو گروه  يبرا 1387در سال  یرد سازمانکعمل يبرا% 95نان یبرآورد فاصله اطم: 1جدول 

  یو فرهنگ سازمان یاخالق يریگمیتصمی، منابع انسان هاي استراتژيناهماهنگ در 

گروه مورد 

  مطالعه

تعداد 

  ها سازمان
  انحراف معیار  میانگین

براي % 95فاصله اطمینان 

  میانگین

  کران باال  کران پایین

  71/893  64/593  33/223  67/743  12  ناهماهنگ

  00/2682  17/1073  50/1046  59/1877  8  هماهنگ

  : ن شده استیر تدویبه شرح زه اول در پژوهش حاضر یفرض. ه اولیآزمون فرض 

و  یمنابع انسانهاي  استراتژيه به لحاظ هایی ک سازمانن یدر ب یرد سازمانکن عملیانگیم

                                                        
1. Bootstrapping 
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ــ یرد ســازمانکــن عملیانگیــهماهنــگ هســتند بــاالتر از م یاخالقــ يریــگ میتصــم ن یدر ب

  . ن لحاظ ناهماهنگ هستندیه به اکاست هایی  سازمان

  : هستندر یبه شرح ز يآمارهاي  هیفرض
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:
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ها  انسیوار یش فرض همگنیه نخست پکه طرح شده الزم است یبه منظور آزمون فرض

بـا توجـه   . ردیگ می ن مورد آزمون قراریش فرض با استفاده از آزمون لوین پیا. شودی بررس

آزمون هاي  هیشود فرض می سهین دو گروه مقایرد در بکر عملیانس متغینجا واریه در اکنیبه ا

  : ر هستندین به شرح زیلو
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ـ کـ انس عملیـ ه وارکـ دهد  می ها نشان داده یفیل توصیج حاصل از تحلینتا ن دو یرد در ب

گر یدیکبا  یاخالق يریگ میو تصم یمنابع انسان يه به لحاظ دو استراتژهایی ک سازمانگروه 

ه کـ دهـد   مـی  ج نشـان ینتـا . تفاوت قابـل توجـه اسـت    يا ناهماهنگ هستند دارایهماهنگ 

. اد اسـت یـ هماهنگ زهاي  سازمانم و در گروه ، کناهماهنگهاي  سازمانانس در گروه یوار

در  یناهمـاهنگ ، ش داده شـده اسـت  یر نمـا یـ سـتوگرام ز یه در هکگر همانطور یبه عبارت د

 یدر حال) مکانس یوار(همراه است  یرد سازمانکن بودن عملییر شده با پاکذهاي  استراتژي

امـا   ،دهـد  مـی  شیباال را افزا یرد سازمانکها هر چند احتمال عمل يدر استراتژ یه هماهنگک

  . )ادیانس زیوار(ز همراه باشد ین نییرد پاکتواند با عمل می ست وینگونه نیلزوماً ا

دو گـروه  هـاي   انسیـ ه تفـاوت وار کـ دهـد   مـی  ز نشـان یـ ن نیج حاصل از آزمون لوینتا

هماهنـگ و   یاخالقـ  يریـ گ میو تصـم  یمنابع انسانهاي  استراتژيه به لحاظ هایی ک سازمان

  . معنادار است يناهماهنگ هستند به لحاظ آمار

  انس هایوار یهمگن یبررس ين برایآزمون لو: 2جدول

Sig  Df2  Df1 آماره لوین  

004/0  18  1  022/11  
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ج حاصـل از  یه اوالً الزم است نتـا کآن است  يق حاضر به معنایدر تحق یتین وضعیچن

ه حجـم نمونـه در دو گـروه مـورد     کـ نیبا توجه به ا(ل شوند یاط تحلیانس با احتیز واریآنال

 يش فرض نابرابریپ يانس نسبت به عدم برقراریز واریآنال ،گر استیدیکبه  یکمطالعه نزد

ـ ن یـک ن ناپارامتریگزیجاهاي  ه مناسب است از روشکنیاً ایو ثان) ها مقاوم است انسیوار ز ی

  . در دو گروه مورد مطالعه استفاده شود یرد سازمانکتفاوت عمل یبررس يبرا

  

  ه اولیمرتبط با آزمون فرض یفیتوصهاي  آماره :3جدول 

  انحراف معیار  میانگین  ها تعداد سازمان  گروه مورد مطالعه

  5/251  81/701  8  ناهماهنگ

  3/1005  02/1622  12  هماهنگ

  

ف شده بر یدر دو گروه تعر یرد سازمانکعملهاي  نیانگین میتفاوت معنادار ب یانس به منظور بررسیل واریتحل: 4جدول

  ه اول یفرض يمبنا

سطح 

  يمعنادار

ن یانگیم Fآماره 

  مربعات

  انسیمنبع وار  مجموع مربعات  يدرجه آزاد

  ین گروهیب  740/4064611  1  74/4064611  329/6  022/0

  یدرون گروه  39/11559998  18  13/642222    

  مجموع  13/15624610  19      

 يبه دست آمـده بـرا  هاي  نیانگیم چنین همانس انجام شده و یز واریج حاصل از آنالینتا

ـ م. دهـد  مـی  ه مقابـل را نشـان  یرش فرضـ یه صـفر و پـذ  یها رد فرض از گروه یکهر  ن یانگی

و  یمنــابع انســانهــاي  اســتراتژيه بـه لحــاظ  هــایی کــ ســازمانن یدر بــ یرد ســازمانکـ عمل

ن یـ ه به لحاظ اهایی ک سازمانن یو در ب 1622هماهنگ هستند برابر با  یاخالق يریگ میتصم

هـا بـه    نیانگیـ ن میا. به دست آمده است 8/701ناهماهنگ هستند برابر با  يدو نوع استراتژ

 نشان 022/0به دست آمده  يسطح معنادار. گرندیدیکتفاوت معنادار با  يدارا يلحاظ آمار

 ،گـر ینوع اول همـراه اسـت و بـه عبـارت د     يخطا% 2ه صفر با حدود یه رد فرضکدهد  می
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شـده   تأییده اول یب فرضین ترتیبه ا. ح باشدیه صفر صحیه فرضکاحتمال دارد % 5از  تر کم

جامعـه   ه درکـ مورد مطالعـه   يه نه تنها در نمونه آمارکد یرس ییجه نهاین نتیتوان به ا می و

ش در یبـا افـزا   یاخالقـ  يریـ گ میو تصم یمنابع انسان ين دو استراتژیب یز هماهنگین يآمار

  . همراه است یرد سازمانکعمل

ـ ن F یکن آزمون پارامتریگزیس به عنوان جایال والکروسک یکآزمون ناپارامتر  کیز حـا ی

ن یـ ج اینتـا  يبنـا بـر م . دو گروه مورد مطالعـه اسـت  اي  رتبههاي  نیانگیاز تفاوت معنادار م

ـ تـوان بـه ا   می آزمون و  یمنـابع انسـان  هـاي   اسـتراتژي در  یه همـاهنگ کـ د یجـه رسـ  ین نتی

 هـر چنـد   ؛شـود  ی مـی رد سازمانکش عملیباعث افزا يبه طور معنادار یاخالق يریگ میتصم

  . ردکن ییش را تعین افزایقاً مقدار ایتوان دق نمی

ن دو گروه یدر ب یرد سازمانکرتبه عملهاي  نیانگیسه میمقا يس برایال والکروسک یکج آزمون ناپارامترینتا :5جدول 

  هماهنگ و ناهماهنگ

  ن رتبهیانگیم  حجم نمونه  گروه مورد مطالعه

  6  8  ناهماهنگ

  5/13  12  هماهنگ

Sig = 0. 005  DF = 1  Chi-Square= 7. 73   

  : استن شده یر تدویه دوم در پژوهش حاضر به شرح زیفرض. ه دومیآزمون فرض

و  یمنابع انسانهاي  استراتژيه به لحاظ هایی ک سازمانن یدر ب یرد سازمانکن عملیانگیم

 یرد سازمانکن عملیانگیهماهنگ هستند باالتر از م یو فرهنگ سازمان یاخالق يریگ میتصم

  . ن لحاظ ناهماهنگ هستندیه به اکاست هایی  سازمانن یدر ب

  : هاي آماري به شرح زیر هستند فرضیه
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ـ یه نخست پکز الزم است یه دوم نیبه منظور آزمون فرض هـا   انسیـ وار یش فرض همگن

بـا توجـه   . ردیگ می ن مورد آزمون قراریش فرض با استفاده از آزمون لوین پیا. شود ی بررس

آزمون هاي  هیشود فرض می سهین دو گروه مقایرد در بکر عملیانس متغینجا واریه در اکنیبه ا

  : ر هستندین به شرح زیلو
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ـ کـ انس عملیـ ه وارکـ دهد  می ها نشان داده یفیل توصیج حاصل از تحلینتا ن دو یرد در ب

و فرهنگ  یاخالق يریگ میو تصم یمنابع انسان يه به لحاظ سه استراتژهایی ک سازمانگروه 

ج ینتـا . تفـاوت قابـل توجـه اسـت     يا ناهماهنگ هستند دارایگر هماهنگ یدیکبا  یسازمان

هـاي   سـازمان م و در گـروه  ، کـ ناهماهنـگ هـاي   سازمانانس در گروه یه وارکدهد  می نشان

ش داده شده است یر نمایستوگرام زیه در هکهمانطور  ،گریبه عبارت د. اد استیهماهنگ ز

 همـراه اسـت   یرد سـازمان کـ ن بـودن عمل ییر شـده بـا پـا   کـ ذهاي  استراتژيدر  یناهماهنگ

بـاال   یرد سازمانکها هر چند احتمال عمل يدر استراتژ یه هماهنگک یدر حال) مکانس یوار(

ز همـراه باشـد   یـ ن نییرد پـا کـ تواند بـا عمل  می ست وینگونه نیاما لزوماً ا ،دهد می شیرا افزا

  . )ادیانس زیوار(

دو گـروه  هـاي   انسیـ ه تفـاوت وار کـ دهـد   مـی  ز نشـان یـ ن نیج حاصل از آزمون لوینتا

و فرهنـگ   یاخالقـ  يریـ گ میتصـم ی، منـابع انسـان  هـاي   استراتژيه به لحاظ هایی ک سازمان

  . معنادار است يهماهنگ و ناهماهنگ هستند به لحاظ آمار یسازمان

  انس هایوار یهمگن یبررس ين برایآزمون لو: 6 جدول

Sig  Df2  Df1 نیآماره لو  

000/0  18  1  33/13  

ه اوالً الزم کآن است  يبه معنا یتین وضعیچن ،شد رکز ذیه در قسمت قبل نک طور همان

ه حجـم نمونـه   کنیبا توجه به ا(ل شوند یاط تحلیانس با احتیز واریج حاصل از آنالیاست نتا

 يانس نسبت بـه عـدم برقـرار   یز واریآنال ،گر استیدیکبه  یکدر دو گروه مورد مطالعه نزد

هـاي   ه مناسـب اسـت از روش  کـ نیااً یـ و ثان) ها مقـاوم اسـت   انسیوار يش فرض نابرابریپ

در دو گروه مـورد مطالعـه    یرد سازمانکتفاوت عمل یبررس يز براین یکن ناپارامتریگزیجا

  . استفاده شود
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  ه دومیمرتبط با آزمون فرض یفیتوصهاي  آماره: 7جدول 

  انحراف معیار  میانگین  ها تعداد سازمان  گروه مورد مطالعه

  3/223  7/743  11  ناهماهنگ

  5/1046  6/1877  9  هماهنگ
  

ف شده بر یدر دو گروه تعر یرد سازمانکعملهاي  نیانگین میتفاوت معنادار ب یانس به منظور بررسیل واریتحل :8جدول

  ه دوم یفرض يمبنا

سطح 

  يمعنادار

ن یانگیم Fآماره 

  مربعات

  انسیمنبع وار  مجموع مربعات  يدرجه آزاد

  ین گروهیب  92/6364497  1  93/6364497  371/12  002/0

  یدرون گروه  21/9260112  18  68/514450    

  مجموع  13/15624610  19      

هاي به دست آمـده بـراي هـر     چنین میانگین نتایج حاصل از آنالیز واریانس انجام شده و هم

میـانگین عملکـرد   . دهـد  ها رد فرضیه صفر و پذیرش فرضـیه مقابـل را نشـان مـی     یک از گروه

گیـري اخالقـی و    هاي منابع انسانی، تصـمیم  هایی که به لحاظ استراتژي بین سازمانسازمانی در 

هایی که بـه لحـاظ ایـن سـه      و در بین سازمان 5/1046فرهنگ سازمانی هماهنگ هستند برابر با 

هـا بـه لحـاظ     ایـن میـانگین  . به دست آمده است 3/223نوع استراتژي ناهماهنگ هستند برابر با 

دهـد   نشـان مـی   002/0سطح معناداري به دست آمده . معنادار با یکدیگرند آماري داراي تفاوت

% 5تـر از   که رد فرضیه صفر با خطاي نـوع اول پـایینی همـراه اسـت و بـه عبـارت دیگـر، کـم        

تـوان بـه    به این ترتیب فرضیه دوم تأیید شـده و مـی  . احتمال دارد که فرضیه صفر صحیح باشد

در نمونـه آمـاري مـورد مطالعـه کـه در جامعـه آمـاري نیـز          این نتیجه نهایی رسید که نـه تنهـا  

گیري اخالقی و فرهنـگ سـازمانی بـا افـزایش      هماهنگی بین سه استراتژي منابع انسانی، تصمیم

آزمون ناپارامتریـک کروسـکال والـیس بـه عنـوان جـایگزین       . در عملکرد سازمانی همراه است

ـ  Fآزمون پارامتریک  اي دو گـروه مـورد مطالعـه     هـاي رتبـه   انگیننیز حاکی از تفاوت معنادار می

هـاي   توان به این نتیجـه رسـید کـه همـاهنگی در اسـتراتژي      بر مبناي نتایج این آزمون می. است

گیـري اخالقـی و فرهنـگ سـازمانی بـه طـور معنـاداري باعـث افـزایش           منابع انسانی، تصـمیم 

 . یش را تعیین کردتوان دقیقاً مقدار این افزا شود هر چند نمی عملکرد سازمانی می
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ن دو گروه یدر ب یرد سازمانکرتبه عملهاي  نیانگیسه میمقا يس برایال والکروسک یکج آزمون ناپارامترینتا: 9جدول 

  هماهنگ و ناهماهنگ

  ن رتبهیانگیم  حجم نمونه  گروه مورد مطالعه

  91/6  11  ناهماهنگ

  89/14  9  هماهنگ

Sig = 0. 003  DF = 1  Chi-Square= 9. 02   

  : ن شده استیر تدویه سوم در پژوهش حاضر به شرح زیفرض. ه سومیآزمون فرض 

 يسه اسـتراتژ  یهماهنگ يه بر مبناک یتوسط مدل یرد سازمانکانس عملین وارییتوان تب

 يه تنها بـر مبنـا  ک یقرار دارد از مدل یو فرهنگ سازمان یاخالق يریگمیتصمی، منابع انسان

  . است تر بیشقرار دارد  یاخالق يریگمیو تصم یمنابع انسان يدو استراتژ یهماهنگ

  : ر هستندیق به شرح زیه سوم تحقیفرض يبرا يآمارهاي  هیفرض

2
_

2
_0

2
_

2
_0

:

:

bModelaModel

bModelaModel

RRH
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2
_ aModelR ر یـ ه در آن متغکـ اسـت   ین به دسـت آمـده از مـدل   ییب تعیضر يبرا ينماد

2. اسـت  یاخالقـ  يریگمیو تصم یمنابع انسان يدو استراتژ یمستقل هماهنگ
_ bModelR ـ ن ز ی

 یر مسـتقل همـاهنگ  یـ ه در آن متغکاست  ین به دست آمده از مدلییب تعیضر يبرا ينماد

  . است یو فرهنگ سازمان یاخالق يریگ میتصمی، منابع انسان يسه استراتژ

ه یفرضـ . ردیـ گیپارامتر قرار من دو یب يه سوم در چارچوب آزمون تفاوت معناداریفرض

ه اول ین شده در فرضـ یه از دو مدل تدوک ینییب تعین ضرایب یه تفاوتکدهد  می صفر نشان

فاقد تفـاوت معنـادار بـا    ) 41/0و  26/0ر یب مقادیبه ترت(ه دوم به دست آمده است یو فرض

ه یفرضـ . باشـد  تواند برابر بـا صـفر  یم ين تفاوت در جامعه آمارین ایگر بوده و بنابرایدیک

ـ  کدهد یز نشان میمقابل ن مـورد مطالعـه    يب در جامعـه آمـار  ین دو ضـر یـ ن ایه تفـاوت ب

ر مسـتقل آن  یـ ه متغکـ  یمدل(ن مدل دوم ییگر توان تبیبه عبارت د. تر از صفر است کوچک

بـه  ) اسـت  یو فرهنگ سـازمان  یمات اخالقیتصمی، منابع انسان يهر سه استراتژ یهماهنگ

 یر مسـتقل آن همــاهنگ یـ ه متغکـ  یمـدل (ن مـدل اول  یـی تر از تـوان تب بـاال  يطـور معنـادار  

  . باشدیم) است یمات اخالقیو تصم یمنابع انسان هاي استراتژي
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  وئر کاس ياکآزمون تفاوت  ين شده بر مبنایدر دو مدل تدو یاصل يتفاوت معنادار پارامترها یبررس: 10جدول

  کاي اسکوئر جدول
2

1,05.0  

درجه آزادي 

  مدل

Modeldf
  

کاي اسکوئر 

  مدل

2
model

  

  مدل  متغیر مستقل

84/3  

4  086/15  

هاي منابع  هماهنگی استراتژي

انسانی و تصمیم گیري 

  اخالقی

Model_a 

3  026/25  

هاي منابع  هماهنگی استراتژي

انسانی، تصمیم گیري اخالقی 

  و فرهنگ سازمانی

Model_b 

تفاوت معنادار : نتیجه

و  51/0پارامترهاي 

64/0  
1 df  94/9 

 2
  

  تفاوت

  

  نتیجه

ان یبه ب. د قرار داده استییق را مورد تایتحق یاصل هیق فرضیتحق يل آماریه و تحلیتجز

ی، منابع انسـان  هاي استراتژي یدهد که هماهنگ یق نشان میتحق يج حاصل از اجرایگر نتاید

 آمـاري  جامعـه موجب بهبـود عملکـرد موسسـات     یو فرهنگ سازمان یاخالق يریگ یمتصم

  . شود یم

در جامعـه   یرد سـازمان کـ ن عملیانگیـ ه مکـ دهـد  یانجام شده نشان م يج برآوردهاینتا

 يدارا مورد مطالعـه  يه به لحاظ سه نوع استراتژک هایی سازمانان یمورد مطالعه در م يآمار

آنها بـه لحـاظ    یکه هماهنگ هایی سازمان ین عملکرد سازمانیانگیکم هستند از م یهماهنگ

ـ م نطـور یهم. اسـت  تـر  بـیش  ،باشد یاد میز يسه نوع استراتژ در  یرد سـازمان کـ ن عملیانگی

رد کـ ن عملیانگیـ ز میـ متوسـط و ن  یاد نسـبت بـه همـاهنگ   یز یهماهنگ يدارا هاي سازمان

  . باشد یم تر بیش ،کم یمتوسط نسبت به هماهنگ یهماهنگ يدارا هاي سازماندر  یسازمان

ی، منـابع انسـان   هـاي  شناسـی اسـتراتژي   ق کـه حاصـل گونـه   یـ ج تحقینتا گر ازیدی کی 

بر اساس نقاط مرجـع   یفرهنگ سازمان هاي استراتژيو  یاخالق يریگ میتصم هاي استراتژي

 هـاي  اسـتراتژي  از یکـ یبخواهد از  ها سازماناز  یکین است که اگر یا ،باشد یک میاستراتژ
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 یستمیتوسعه س ياستراتژ، لت گرایفض ياستراتژ، گرا فهیوظ ياستراتژی اخالق يریگ میتصم

گـر  یتواند مشخص کند کـه در د  یم "قاید دقیگرا به هر علت استفاده نما فرجام يو استراتژ

ـ با ياسـتراتژ  ز کداما. . . . و یمال، فرهنگی، منابع انسان، کسب وکار يها حوزه د اسـتفاده  ی

 بخواهـد در حـوزه   یبـه عنـوان نمونـه اگـر سـازمان     . دیـ کرده و آن را در سازمان اجـرا نما 

در حـوزه  % 95گرا استفاده کند به احتمال  فهیوظ ياستراتژ از یاخالق يریگ میتصم  ياستراتژ

ســازگار  یفرهنگــ يپدرانــه و در حــوزه فرهنــگ از اســتراتژ ياز اســتراتژ یمنــابع انســان

د ییـ پژوهش را مـورد تا  یج فوق چارچوب مفهومینتا. استفاده خواهد نمود) یمراتب سلسله(

  . قرار داده است

ـ   یمـ  SRP,s)(کیمرجع استراتژ ت سازمان نسبت به نقاطین موقعییپس از تع  ن یتـوان ب

سازمان را مشـخص   یکلي ریگ برقرار کرد و جهت یسطوح مختلف هماهنگ هاي استراتژي

 یکه نقـاط مرجـع اسـتراتژ   کـ دهـد   می نشانی اخالق يریگ میتصم يها يات ئتوریادب. نمود

ا خارج و یانون توجه به داخل ک) 1 یکدو بعد استراتژی، اخالق يریگ میتصمهاي  استراتژي

ت موجود خـود  ین وضعییتوانند با تع می ها سازمان. باشد یمپذیر  ا انعطافید ینترل شدک) 2

بـه عنـوان   لـذا  . نـد یمناسب اقدام نما يبه انتخاب استراتژ یکاستراتژنسبت به نقاط مرجع 

ـ  یق و لـزوم همـاهنگ  یـ تحق ییبـر اسـاس مـدل نهـا     مثال و  یمنـابع انسـان   ين اسـتراتژ یب

ش یسو به داخل سـازمان گـرا   یکه از ک هایی شود سازمان ی پیشنهاد میاخالق يریگ میتصم

باشـند و   یداخـل سـازمان مـ    يروهـا ین يها يها و توانمند تیمتوجه قابل تر بیش یعنیدارند 

و از طـرف  ) یانون توجـه داخلـ  ک( ندقایل يادیت زیخود اهم یداخل یانسان يروهاین يبرا

منـابع   ياز اسـتراتژ ، )مکـ نتـرل  ک( باشند یمپذیري  ار و انعطافکج ینترل نتاک به دنبالگر ید

  . ندیانه استفاده نمایگرا لتیفض یاخالق يریگ میتصم يمتعهدانه و استراتژها یانسان
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منابع و مآخذ 

در  QFDتدوین استراتژي منابع انسـانی بـا اسـتفاده از رویکـرد     ، )1384(رضا، پور آرمان .1

ده کدانشـ  ،تهـران ، ارشـد  یارشناسـ کنامـه   انیپا هاي کشور، سازمان حمل و نقل و پایانه

 . طباطباییدانشگاه عالمه  يت و حسابداریریمد

ـ  یسـ  ،مدیریت استراتژیک منابع انسـانی  ،)2001(ل یکما، آرمسترانگ .2 و  ید محمـد اعراب

  . یفرهنگ يدفتر پژوهشها ،تهران ،چاپ اول ،يزدیداوود ا

ترجمـه   ،هـاي حقـوقی، حقیقـی و بـاز     سیسـتم : هـا  سـازمان  ،)1382. (اسکات، ریچارد .3

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

، ترجمـه  هـا  فرهنـگ  مدیریت در پهنـۀ ، )1379(بارسو ییسو اشنایدر، سوزان سی و ژان .4

 . هاي فرهنگی دفتر پژوهش ،سید محمد اعرابی و داوود ایزدي، تهران

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

ه دانشـکد  ،نامه کارشناسـی ارشـد، تهـران    ، پایان)هماهنگی راهبردي بر عملکرد سازمان

  . مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی

دانشـگاه   ،تهـران ]. جـزوه  [  ،هاي منابع انسـانی  استراتژي ،) 1385(اعرابی، سید محمد  .6

 . عالمه طباطبایی

رابطه هماهنگی اسـتراتژیک سـطح    ،)1386( اعرابی، سید محمد و رضوانی، حمیدرضا  .7

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

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

عوامـل ضـروري در تـدوین سـامانه پـاداش بـراي شـرکت         ،)1384(باستان، مصـطفی   .8

دانشـکده مـدیریت و حسـابداري     ،نامه کارشناسی ارشد، تهران ان، پایسازي ایران توربین

 . دانشگاه عالمه طباطبایی

ترجمـه   ،؛ تدوین اجرا و آثاراستراتژي منابع انسانی ،)2000( ، ایلنمشولم ؛بامبرگر، پیتر .9
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