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بررسی تأثیر مدیریت استراتژیك منابع انسانی بر عملكرد مالی شرکتها در
بازار بورس تهران
1

رضا رسولی* ،1مجید ضماهنی ،2سعید شهرآئینی
چکیده:

د محيط پر چالش هزا جديد ،د عرصه قابت ميا سا مانها و مركتها ،يک ا مؤلفههاي افزايش
دهند مزفقيت براي سا مانها ،مترركز مد بر وظيفه مديريت استراتژيک منابع انسان است .كنترل منابع
(مانند :منابع فيزيک  ،سا مان  ،اطالعات و انسان ) ،مزيت قابت

ا نصيب سا ما م كند .د اين ميا

منابع انسان به دليل محدوديت آ و منابع اطالعات به دليل اهريت آ د تصريم گيري د ست ،ا
اهريت بيشتري برخز دا هستند .پيامدهاي مديريت استراتژيک منابع انسان د بخشهاي مختلف جها
د تحقيقات مختلف مز د بر س و ا ياب قرا گرفته است .عرق اجراي مديريت استراتژيک منابع
انسان

منجر به بهر و ي و عرلکرد سا مانها م

بامد .هدف مقاله فزق بر س

ابطه مديريت

استراتژيک منابع انسان و عرلکرد مال مركت هاي حاظر د با ا بز س تهرا م بامد و به اين مساله
م پردا د كه آيا ابطه اي بين نزع وش به كا فته د مديريت منابع انسان و عرلکرد مركت م بامد.
براي تحليل داد ها ا ميز هاي آما تزصيف (پيرايش ) و استنباط ا نرم افزا  spssاستفد مد
است .نتيجه تحقيق يک استراتژي خاص ا براي ادا منابع انسان پيشنهاد م دهد
واژگان کلیدی :مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،مزیت رقابتی ،عملکرد مالی
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مقدمه
با تزجه به قابت مديد و تنگاتنگ د دنياي امرو ي ،م تزا بيا دامت كه نيروي انسان
مهرترين مزيت قابت براي هر مركت محسزب م مزد ،بنابراين مديرا بايست آگا بامند كه
چگزنه با اين عامل استراتژيک برخز د كنند و استفاد هر چه مزثرتر ا اين مزيت قابت

ا

بيامز ند .د اين صز ت سا ما يک قد ت و نيروي قابت قزي كسب خزاهد كرد .مديريت
استراتژيک منابع انسان

ويکردي است كل و فراگير براي مديريت امز كا كنا و هراهنگ

كرد استراتژيهاي منابع انسان با استراتژي تجا ي مركت .مديريت استراتژيک منابع انسان به
مسايل بلند مدت و مرتبط با محيط داخل و خا ج سا ما مربزط م مزد و خروج آ
سياستهاي براي حز

هاي منابع انسان است (آ مسترانگ" .)1391 ،تلفيق انديشه مديريت

استراتژيک با مديريت منابع انسان  ،باعث م مزد كه به منابع انسان به عنزا منابع استراتژيک
نگريسته مزد و بنابراين ضرو ت برخز دي فراتر ا ساير عزامل تزليد ا الزام م سا د و
دخالت داد تصريرات مربزط به امز انسان

ا د مکل گيري استراتژيهاي عرد سا ما ،

اجتناب ناپذير م سا د( .ميرسپاس )
تعريفهاي متعددي براي مديرت استراتژيک منابع انسان بيا مد است كه د اينجا به چند
مز د ا آنها اما م مزد:
مديريت استراتژيک منابع انسان عبا تست ا  :مرتبط ساختن مديريت منابع انسان با هدفهاي
كزتا مدت و بلند مدت استراتژيک براي بهبزد عرلکرد سا ما و ايجاد فرهنگ سا مان كه
بتزا انعطاف پذيري و خالقيت ا تقزيت كرد (تراس و هرکا ا .)1884
مديريت استراتژيک منابع انسان عبا تست ا  :استفاد ا منابع انسان به صز ت برنامه يزي
مد و انجام كا هاي با هدف قاد ساختن سا ما براي تامين هدفهاي مز د نظر( ايت )1881
امرو منابع انسان هر سا ما ،عامل اساس

مد و بهر و ي سا ما و مهمترين مزيت قابت

يا به وجزد آو ند آ است.سا ما به كرک منابع انسان خزد م تزاند به استراتژيهاي قابت
چز

هبري هزينه،ايجاد ترايز و بهبزد كيفيت دست يابد.

بنابراين سا ما و د

أس آ مديريت بايد تالش نرايد استراتژيهاي مديريت منابع انسان

با استراتژيهاي كسب و كا به گزنهاي تلفيق نرايد كه مزجبات ايجاد مزيت قابت حاصل ا
اين منابع ا نسبت به قبا فراهم آو د.

ا
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پیشینه تحقیق
مفهزم مديريت استراتژيک منابع انسان ( )SHRMاندك پس ا تزسوعه مفهوزم موديريت منوابع
انسان ( )HRMد امريکا و د اواخر دهه  1830و اوايول دهوه  1830مطورح گرديود .مفهوزم
مديريت منابع انسان ابتدا د كا هاي آكادميک د اياالت
متحد د دهه  1830و  1830تزسعه م يابد ،و ا آ

ما به بعد اين مفهزم د جها كسب و

كا به صز ت فزايند اي به كا گرفته مد است(بروستر .)1884:1
د اياالت متحد جاي كه مفهزم مديريت منابع انسان د آ تزسعه م يابد ،عقيد گسترد اي
مبن بر اين وجزد دامته است كه مديريت منابع انسان متغير وابسته اي است كه د يک ابطه
دو جانبه تحت تاثير متغير مستقل استراتژي سا ما قرا دا د (كاظر و احرد.)1001
ميلر ( )1881:14م گزيد" :ترام حز هاي مرتبط با مديريت منابع انسان ،حز هاي پشتيبان
كنند اند .د مديريت منابع انسان احتراال با استراتژي هاي سطح كسب و كا

1

و يا عرليات

مزاجه م باميم و مديريت منابع انسان نر تزاند بدو تزجه به مزا د مرتبط با بنگا و يا د
محيط مجرد مفهزم سا ي مزد ،به عبا ت ديگر،د گفتران استراتژيک ،مديريت منابع انسان
م بايد پيروي كند ا استراتژي مركت،ومبتن بامد بر استراتژي كسب و كا سا ما ".د اين
بين وظيفه اساس و حيات مديريت هراهنگ سا ي و انطباق ساختا سر و سيستمهاي منابع
انسان است تا اين سيستم ها بتزانند اهداف استراتژيک سا ما
(فربز

ا پشتيبان نرايند و پيش برانند

وهرکا ا .)1894:41

بدين ترتيب مفهزم مديريت استراتژيک منابع انسان به تد يج د ادبيات اين مته وا د مد و
تزسعه داد م مزد .اگرچه به بردامت هاي اوليه ا اين مفهزم انتقادات وا د است اما فرض
اساس آ اين است كه مديريت منابع انسان  ،هنگاميکه به گزنه اي دقيق استراتژي كسب و كا
سا ما

ا پيروي نرايد ،حز اي اهبردي و استراتژيک است

د ادامه مرو ي خزاهيم دامت بر تعدادي ا تالشها كه تئز ي هاي كال سا مان

اد

مته

حز مديريت استراتژيک منابع انسان به كا گرفتهاند.
د نگا كل مديريت استراتژيک منابع انسان دا اي  4ويکرد م بامد:

1 Business level
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ويکرد اول :ديدگا مبتن بر منابع مركت
ديدگا مبتن بر منابع مركت بجاي تزجه به مزيت قابت د بيرو سا ما د د و سا ما به
دنبال ايجاد مزيت قابت منحصر به فرد براي سا ما است .ويکرد مبتن بر منابع د خلق
مزيت قابت سا ما  ،متفاوت ا پا ادايمهاي سنت استراتژي است .د اين ويکرد ا تباط و
پيزند ميا استراتژي و منابع داخل مركت مز د تزجه و تأكيد قرا گرفته است ،د حاليکه
پا ادايم سنت و گذمته استراتژي ،بيشتر بر محيط خا ج صنعت ترركز دامتهاند.
ويکرد دوم :ديدگا فتا ي
اين تئز ي بر فتا هاي كا كنا به عنزا عامل ميانج بين «استراتژي سا ما » و «عرلکرد
مركت» ترركز و تأكيد م نرايد.
فرض اساس اين تئز ي مبن بر اين است كه هدف اقدامات گزناگز مديريت منابع انسان
مکل داد و كنترل نگرشها و فتا هاي كا كنا است .نگرشها و فتا هاي خاص كا كنا
سا ما

مان واجد اثربخش مناسب است كه بر اساس ويژگ هاي خاص سا ما  ،هراهنگ با

استراتژي سا ما مکل بگيرند( ويکرد اقتضاي ).
ويکرد سزم :ديدگا سيستمهاي سايبرنتيک
مدل سيستمهاي سايبرنتيک مبتن بر مدلهاي سيستمهاي عرزم است (برتاالنف  .)1820 ،د
اين مدل سا مانها به عنزا جريان ا د ونداد ،ميانداد ،و برونداد تزصيف م مزند كه د تعامل
و مبادله مسترر با محيط خزيش م بامند .بر اساس نظر كاتز و كا ( )1839سا مانها مامل
«فعاليتهاي الگزمند» 1افراد د جهت تزليد ستاد يا برونداد خاص م بامند.
ويکردچها م :ديدگا هزينههاي مبادله(نرايندگ )
مفهزم مبادله به عنزا ابزا ي د كنترل فتا كا كنا است (جزنز  ،1894جزنز و ايت،
 .)1881اين ويکرد تالش م كند تا مجرزعه عزامل محيط

ا معرف نرايد كه با يکديگر و

هررا با مجرزعهاي ا عزامل انسان  ،تزضيح م دهند چرا سا مانها د صدد «د ون ساختن»

1

مبادالت (د برابر مبادله د با ا ) به عنزا ابزا ي براي كاهش هزينههاي هررا با اين مبادالت
م بامند.د اين ويکرد دو عامل انسان «عقالنيت محدود» و «فرصتطلب » به عنزا مزانع
1 Patterned activities
2 Internalize.
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عرد «مبادله انسا » 1معرف م گردند.
و

با تزجه به مدلهاي ركر مد نيا به يک ابط بين ويکردهاي استراتژيک منابع انسان

عرلکرد مال م بامد كه اين ا تباط ا د تئز ي هاي هررديف بايد جست و جز كرد .تئز ي-
هاي هررديف د مديريت استراتژيک منابع انسان تزسط تالش هاي متعدد به صز ت ير م -
بامد:
1

ديدگا جهانشرزل :
ديدگا جهانشرزل تئز ي هررديف مدل ويکرد مبتن بر منابع مركت مديريت استراتژيک
منابع انسان

ا تزضيح م دهد

فرض د ديدگا جهانشرزل آ است كه "سا ما هاي كه اقدامات خاص منابع انسان

ا ،كه

به عنزا اقدامات اثر بخش معرف مد اند ،بيشتر به كا م گيرند ،هرزا عرلکرد بهتري ا
نشا خزاهند داد ".بنابراين د اين ديدگا سيستم مديريت منابع انسان م بايست د صدد
مناخت و به كا گيري اقدامات خاص بامد كه تزسط سا ما هاي مزفق به كا گرفته مد اند
و به عنزا اقدامات اثر بخش مناخته مد اند.
ديدگا اقتضاي
ديدگا اقتضاي تئز ي هررديف مدل فتا ي مديريت استراتژيک منابع انسان

اتزضيح م دهد

اين ديدگا به جاي تاكيد بر وابط خط ساد مزجزد د ديدگا جهانشرزل ،بر تعامالت
متقابل متغير ها داللت دا د .به عبا ت ديگر تئز ي اقتضائ فرض م كند كه كيفيت ا تباط ميا
متغيرهاي مستقل و متغير وابسته بر حسب سطزح گزناگز متغير اقتضائ  ،متفاوت خزاهد بزد.
ديدگا اقتضائ مستلزم آ است كه پژوهشگر نظريه اي د

ابطه با استراتژي هاي مركت

انتخاب نرايد و سپس مشخص نرايد كه چگزنه هر كدام ا اقدامات منابع انسان د تعامل با
استراتژي مركت قرا م گيرند و بر عرلکرد سا ما تاثير خزاهد گذامت.
ديدگا فتا ي فرض م كند كه اجراي مزفق استراتژي سا ما به ميزا

يادي مبتن است

بر فتا كا كنا آ سا ما است (مزلز و جکسز .)1898

1 Harman Exchange.
2 Universalistic approach
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ديدگا قزا اي
1

ديدگا هاي قزا اي مبتن بر اصزل «تحقيقات كل گرا» براي مناخت قزا ها و يا الگزهاي
منحصر به فردي ا عزامل م بامند كه مزجب بيشترين اثربخش خزاهند مد .اين الگزها نزع
اثر هم افزاي غير خط

ا فراهم م آو ند كه به سادگ نر تزاند تزسط تئز يهاي قبل نظير

تئز ي اقتضائ تبيين مزد (دوت و گزليک .)1881
مدل تحقيق
جفووري پففوور( )1884عرليووات مووزثر ا بووا  3فعاليووت د ا تبوواط م و دانوود كووه مووامل امنيووت
استخدام ،گزينش و استخدام با دقت ،تيم هاي خزدكنترل ،1پرداخت باالو مزقوت و وابسوته بوه
عرلکرد مركت،آمز ش گسترد ،كاهش پيچيدگ هاي وضعيت و سهيم مد د اطالعات مو -
بامد (نگرش جهانشرزل) ،د مقابل مزلز و جکسز با نگرش اقتضاي  3استراتژي قابت

ا بر

اساس مدل پز تر مناساي كردند كه عبا تند ا استراتژي نزآو ي د محصزل،اسوتراتژي بهبوزد
كيفيت،استراتژي كاهش هزينه.
هانگ و چانگ )1002(3د تحقيق خزد د قسرت سياست هاي منابع انسان ا  3عامل
جفري پففربه عنزا مديريت استراتژيک منابع انسان و ا  3استراتژي اقتضاي مزلز و جکسز
نيز به عنزا استراتژي قابت با ا بهر گرفتند كه مدل تحقيق ما نيز بر آ مبن پايه گذا ي
مد است.
د

ير ابتدا به قسرت اول تحقيق كه هرا  3عامل مديريت استراتژيک منابع انسان جفري

ففر م بامد م پردا يم كه عبا تند ا :
.1وجزد سياستهاي منابع انسان

د مينه جبرا خدمات(پرداخت باالبه اقتضاوبراساس

عرلکرد)د سا ما
.1وجزد سياستهاي منابع انسان د مينه استخدام د سا ما
.3وجزد سياستهاي منابع انسان د مينه آمز ش و تزسعه نيروي انسان د سا ما
.4وجزد سياستهاي منابع انسان د

مينه ا تباط مزثركا كنا (تسهيم يا نشر اطالعات) د

1 Holistic
2 Control your team
3 Relationship between strategic human resource management and firm performance
)(A contingency perspective
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سا ما
.2وجزد سياست هاي منابع انسان د مينه فرصت هاي مغل برابر
.3وجزد سياست هاي منابع انسان د مينه برنامه هاي كا ي منعطف د سا ما
.3وجزد سياست هاي منابع انسان د مينه تزسعه مديريت د سا ما
قسرت دوم تحقيق به مدل اقتضاي مزلز و جکسز م پردا د و بر س م كند استراتژي-
هاي قابت مزلز و جکسز و تاثير آ بر عرلکرد مال مر كتها ا .استراتژي اقتضاي فزق به
دنبال مرايط قابت با ا دنبال بهترين استراتژي هراهنگ با منابع انسان م بامد كه عبا تند ا :
.1استراتژي نزآو ي د محصزل .1استراتژي بهبزد كيفيت .3استراتژي كاهش هزينه
د اين تحقيق براي مقايسه عرلکرد مركت هاي مز د بر س ا نسبت هاي مال مز د
استفاد د تبه بندي مركت ها د سا ما مديريت صنعت استفاد م گردد
شکل )۱مدل مفهومی تحقیق

با تزجه به ياد بزد ماخصهاي مال ا ائه مد بوراي تبوه بنودي موركتهوا د سوا ما
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مديريت صنعت  1محقق  4ماخص اصل

ا كه به نظر بيشتر كا مناسا ا مهرترين ماخصهاي

ا ياب مال مركتها م بامند ا براي تحقيق مز د استفاد قرا م دهد كه عبا تند ا :
جدول  )۱شاخصهای عملکرد مالی
فروش

با د دا اي

سزدآو ي

با د ا ش ويژ

فرضيههاي تحقيق
فرضيه :1
مركتهاي كه د ادا منابع انسان خزد مديريت استراتژيک منابع انسان

ا به كا م -

گيرند عرلکرد(مال ) باالتري ا سا ما هاي با مديريت منابع انسان سنت ) (THRMدا ند.
فرضيه :1
استراتژي قابت

مزجزد د با ا

ابطه بين مديريت استراتژيک منابع انسان

و عرلکرد

(مال ) مركت ها ا متعادل و هراهنگ(هررديف )م كند .مركت هاي با استراتژي نزآو ي كه
مديريت استراتژيک منابع انسان

ا بکا م گيرندعرلکرد مال بهتري دا ند ا مركت هاي با

ديگر گرايش استراتژي ها(استراتژي كاهش قيرت،استراتژي بهبزد كيفيت)
وش تحقيق (متدولزژي)
نزع تحقيق:كا بردي
وش تحقيق :وش تحقيق مز د استفاد د اين پژوهش ) (Surveyوش تحقيق تزصيف بامد.
جامعه آما ي و نرزنه تحقيق:
جامعة آما ي د اين تحقيق مركت هاي مشترک با ا بز س تهرا و مركت هاي تبه بندي
مد سال  80سا ما مديريت صنعت

به عنزا جامعه آما ي انتخاب مدند.جامعه آما ي

ما103مركت مد.به دليل محدود بزد جامعه آما ي،نرزنه ا برابر

3سازمان مدیریت صنتتي هر ساله کتابي با عنوان  111شرکت بزرگ کشور منتشر مي کند که شرکت ها را با استفاده
از شاخص هاي مالي رتبه بندي مي کند .در تحفیق وق از داده هاي ارائه شده توسط سازمان مدیریت صنتتي استفاده
شده است.
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با جامعه د نظر گرفته مد.پرسش نامه مذكز بين مسئزل مديريت منابع انسان  103مركت
تز يع مد كه  91پرسش نامه به دست محقق سيد..
متغير هاي تحقيق
د اين تحقيق ،مديريت استراتژيک منابع انسان (بر اساس مدل جها مرزل جفري ففر) به
عنزا متغير مستقل مز د بر س قرا م گيرد كه ا تطابق استراتژي منابع انسان با استراتژي
سا ما مطابق با مدل مز د استفاد تحقيق (نزع مناس مزلر و جکسز ) حاصل م گردد
واستراتژي با ا (براساس مدل اقتضاي

مزلز و جکسز )متغير تعديل كنند م

بامد .متغير

وابسته نيز "عرلکردمال " سا ما است كه مامل
چها بعد فروش،سزدآو ي،با د دا اي وبا د ا ش ويژ است .مقادير اين متغير بر اساس
تبه بندي سال  300( 80مركت بز گ كشز -مشترک با با ا بز س) بدست آمد است.
متغيرهاي كنترل اين تحقيق نيزمامل  4بعد م

بامد كه عبا تند ا  :اندا

مركت (تعداد

كا كنا ) ،سن مركت ،نزع صنعت (خدمات يا تزليدي) ،مرايط با ا (با ا د حال مد ،با ا
ثابت ،با ا د حال افزل) .مقادير اين متغير نيز ا سا ما مديريت صنعت براي هر مركت به
صز ت مجزا اخذ مد.
ابزا گردآو ي داد ها :مهرترين ومهاي گردآو ي اطالعات د اين تحقيق بدين مرح است:
الف :مطالعات كتابخانهاي :كه جهت گردآو ي اطالعات د

مينه مبان نظري و ادبيات تحقيق

مزضزع،و جرع آو ي اطالعات متغير وابسته تحقيق ا منابع كتابخانهاي ،مقاالت ،كتابهاي مز د
نيا و نيز ا مبکه جهان اطالعات )اينترنت( استفاد مد است.مقادير متغير كنترل تحقيق نيز ا
وش كتابخانه اي و با هرکا ي سا ما مديريت صنعت بدست آمد.
ب .تحقيقات ميدان  :كوه بوه منظوز جروعآو ي داد هوا و اطالعوات بوراي تجزيوه وتحليول ا
پرسشنامه و اطالعات آما ي و كر استفاد گرديد است.پرسشنامه اين تحقيق مامل 12سوزال
(گزيه)م بامد.
پرسش نامه ا تحقيق هانگ و چانگ )1002(1اخذ مد است كه متشکل ا  4قسرت است:

3رابطه بین مدیریت استراتژیك منابع انساني و عملكرد سازمان
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قسرت اول به منظز تعيين و مشخص مد مشخصات نرزنه آما ي ا لحاظ جنسيّت ،سنزات
خدمت ،تحصيالت ،وضعيت تأهل و سن افراد است.
قسرت دوم مامل  4سزال م بامد كه به اهريت و ضرو ت مديريت منابع انسان د سا ما
م پردا د.
قسرت سزم مامل 3سزال است كه به سنجش سطح مديريت استراتژيک منابع انسان بر اساس
مدل جهانشرزل جفري ففر د سا ما م پردا د وقسرت آخر  4سزال است كه به سنجش
استراتژي با ا د سا ما بر اساس مدل اقتضاي مزلز و جکسز م پردا د .سزاالت هر كدام
ا اين 4گرو سزال ،به گزنه اي طراح مد است كه بتزا تاكيد نرزنه ها ا د هر كدام ا
ابعاد چند گانه مربزط به هر كدام ا اين سا ها و مفاهيم ا تشخيص دهد
واي و اعتبا ابزا گردآو ي داد ها:
به منظز اندا گيري قابليت اعتراد ،ا

وش آلفاي كرونبا

يک نرزنه اوليه مامل 30

پرسشنامه پيش آ مز گرديد و سپس با استفاد ا داد هاي به دست آمد ا اين پرسشنامهها و
به كرک نرمافزا آما ي  Spssميزا ضريب اعتراد با وش آلفاي كرونبا براي اين ابزا
محاسبه مد .نتايج ريل ا اين تحليل به دست آمد..
جدول )2پایایی
 N of Itemsآلفای کرونباخ
911.

14

خالصه مدل جدول )۳
%

N

8303

91

104

1

10000

93

معتبر
اضافه
مد a

نرزنه

كل

a.بر اساس متغير هاي وش
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وش استخراج :تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصل .
وش چرخش :فاكتز نرمال سا ي كيز .
چرخش د  2تکرا هرگرا
ماتریس چرخیده شده اجزا aجدول)۴
اجزا
۳

2

۱

339.

333.

103.

سزال 1

433.

100.

220.

سزال3

333.

430.

333.

سزال4

003.

148.

334.

سزال2

311.

134.

229.

سزال3

114.

021.

330.

سزال3

313.

021.

333.

سزال9

093.

124.

343.

سزال8

130-.

102-.

382.

سزال10

110-.

033.

308.

سزال11

283.

223-.

139.

سزال11

339.

104.

034-.

سزال13

134.

334.

111-.

سزال 14

131-.

903.

133.

سزال 12

ميزا آلفاي كرونبا براي پرسش نامه مذكز  0/911بدست آمد كه نشا ا پاياي باالي
پرسش نامه دا د.
واي پرسش نامه
هر چند واي پرسش نامه با تحقيق هانگ و چانگ ()1002مز د تاييد قرا گرفته اما با تحليل
عامل

واي سزاالت ا آ مز م كنيم.
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تحليل عامل سزاالت
1

هرانطز كه د جدول ريل مشاهد ميشزد جرعا سه عامل كل براي استراتژي استخراج مد
است.
1

سزاالت  3،2،3،3،9،8،10،11هرگ دا اي با عامل باال بر وي
عامل  1م بامند .با تزجه به ادبيات تحقيق ،امتيا باال د اين  9سزال نشا دهند تزجه به
مديريت استراتژيک منابع انسان (مدل جها مرزل جفري ففر) د سا ما است .بنابراين عامل
" ،1مديريت استراتژيک منابع انسان " نام گذا ي مد است.
سزاالت 1،4،14،12 3دا اي با عامل باال بر عامل  1م بامند .و به هرا ترتيب قبل اين
عامل "مديريت منابع انسان " نام گذا ي م مزد.
سزاالت11 4و 13هم دا اي با عامل باال بر عامل  3م بامند .اين عامل نيز به عنزا
"استراتژي با ا " نام گذا ي م مزد.
اين  3عامل جرعا د حدود هفتاد د صد وا يانس فرضيات پرسش نامه ا تبيين م كنند،
كه نشا دهند د صد واي سزاالت پرسش نامه م بامند.
ميز هاي تجزيه و تحليل داد ها:
براي تجزيه تحليل داد ها با استفاد ا  spssابتدا ا خزمه بندي سلسله مراتب استفاد كرد
مركتها ا به  1گرو سنت و استراتژيک تقسيم م كنيم سپس براي بر س آ مز معن دا
بزد ميانگين بين  1گرو ا آ مز

 Tتست استفاد م كنيم كه آ مز فرضيه اول است .د

مرحله بعد ابتدا هربستگ دو طرفه و سپس گرسيز سلسله مراتب

ا براي آ مز فرضيه دوم

بکا م گيريم.
تجزيه و تحليل يافته ها
3خروجاي  SPSSباه عناوان مااتریس عااملي چارخش یا تاها روش اساتخرا  :تحلیال مولفاه اصاليا روش چارخش:
واریماکس با نرمال سازي
8جبران خدماتااستخدام نیروهاي شایستهاآموزش و توسته نیروي انسانياارتباط موثر باا کارکنانا رصات هااي شاغلي
برابرابرنامه هاي کاري منتطفاتوسته مدیریتابرنامه ریزي راهبردي مدیریت
1مدیریت در جلساتاسیاست هاي منابع انسانيانوآوري و سودآوري
2تاکید بر قیمت و کیفیت تولیدات
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فرضيه) 1مركت هاي كه د ادا منابع انسان خزد مديريت استراتژيک منابع انسان

ا به كا

م گيرند عرلکرد(مال ) باالتري ا سا ما هاي با مديريت منابع انسان سنت دا ند.
آ مز آما ي جهت فرضيه تحقيق
طراح فرض H0

ا نظر عرلکرد(مال ) ،وش استراتژيک د مديريت منابع انسان مركتها نسبت به وش
سنت برتري ندا د.
طراح فرض H1

ا نظر عرلکرد(مال ) ،وش استراتژيک د مديريت منابع انسان مركتها نسبت به وش
سنت برتري دا د.
خزمه بندي سلسله مراتب

1

مركت هاي مز د نظر با تزجه به مديريت منابع انسان بکا

فته د سا ما و 3ماخص اصل

مدل جفري ففر به دو گرو استراتژيک و سنت 1دسته بندي كرد .
هرانطز كه مشاهد م مزد د حدود  43مركت به وش استراتژيک د ادا منابع انسان
خزد ترايل دا ند و حدود  39مركت به وش سنت د ادا منابع انسان خزد گرايش دا ند.
جدول)6مراکز نهایی خوشه
خوشه ها
2

۱

3

4

سزال 1

3

4

سزال 3

3

4

سزال 4

3

4

سزال 2

3

3

سزال 3

13سوال مربوطبه اهمیت مدیریت منابع انساني درسازمان و9سو ال سطح مدیریت استراتژیك منابع انساني(براساس مدل
پففر)مي باشد
2 SHRM&THRM

 / 318سومین همایش ملي مدیریت و کارآ ریني
3

4

سزال 3

3

4

سزال 9

1

3

سزال 8

3

4

سزال 10

3

4

سزال 11

جدول )5تعداد نمونه در هر خوشه
430000

1

390000

2

910000

معتبر

000.

گرشد

خوشه ها

آ مز  Tتست
به منظز آ مز فرضيه اول ا آ مز ت تست استفاد م كنيم
نتايج د سطح اطرينا  ٪82به صز ت ير است:
جدول  )8آزمون Tمستقل(متغیر وابسته:فروش)
آزمون Levene

آزمون  t-testبرای برابری میانگین ها

برابری

برای
واریانس
%82ضريب اطرينا اختالف Std.

باالترين

پايين ترين

اختالف

خطا

اختالف

سطح

د جه t

ميانگين

معن

آ ادي

Sig.

F

دا ي
30983 .021 1011

.133 2394023 4390023 -4131003 14988033

38

.120 2394023 4333031 -3932013 14033309

1013 3801

با فرض برابري
وا يانس

فروش
با فرض عدم

برابري وا يانس

با تزجه به  1گرو استراتژيک و سنت و انتخاب فروش به عنزا متغير آ مز مشاهد م گردد
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كه ميانگين هاي  1گرو برابر است
 = .133سطح معن دا ي با فرض برابري وا يانسها
 = .120سطح معن دا ي با فرض عدم برابري وا يانسها
سطح معن دا ي بيش ا %2است پس فرض H0تاييدوبرابري وا يانس هاي1گرو پذيرفته م -
مزد.
 3متغيروابسته ديگر(سزدآو ي،با د دا اي ،با د ا ش ويژ ) نيز مز د آ مز قرا گرفتند كه
نتايج مشابه بدست آمد.
نتيجه آ مز اول :نتيجه بدست آمد ا آ مز
وش استراتژيک د مديريت منابع انسان ا

د فرضيه ا نشا داد وا نظرعرلکرد(مال )،
وش سنت بهترنيست.

فرضيه )1
استراتژي قابت مزجزد د با ا

ابطه بين مديريت استراتژيک منابع انسان و عرلکرد (مال )

مركت ها ا متعادل و هراهنگ(هررديف )م
مديريت استراتژيک منابع انسان

كند .مركت هاي

با استراتژي نزآو ي كه

ا بکا م گيرندعرلکرد مال بهتري دا ند ا مركت هاي با

ديگر گرايش استراتژي ها(استراتژي كاهش قيرت،استراتژي بهبزد كيفيت).

آ مز آما ي جهت فرضيه تحقيق
طراح فرض H0

مركتهاي با استراتژي نزآو ي كه مديريت استراتژيک منابع انسان

ا بکا م گيرندعرلکرد

م ال بهتري دا ند ا مركت هاي با ديگر گرايش استراتژي ها(استراتژي كاهش قيرت،استراتژي
بهبزد كيفيت).
طراح فرض H1

مركت هاي با استراتژي نزآو ي كه مديريت استراتژيک منابع انسان

ا بکا م گيرندعرلکرد

مال بهتري ندا ند ا مركت هاي با ديگر گرايش استراتژي ها(استراتژي كاهش قيرت،استراتژي
بهبزد كيفيت).

براي آ مز فرضيه دوم ابتدا هربستگ 1طرفه با استفاد ا هربستگ پيرسز
آو يم.سپس با استفاد ا گرسيز سلسله مراتب به آ مز فرضيه م پردا يم.
هربستگ دو طرفه

ا بدست م
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با نگاه كل به جدول هربستگ ماهد باال بزد هربستگ استراتژي نزآو ي با متغيرهاي
ديگر م باميم.
هربستگ استراتژي نزآو ي با فروش  .334م بامد و با سزدآو ي .323كه نشا ا تاثير باالي
استراتژي نزآو ي بر عرلکرد مال مركت ها دا د.
دو استراتزي بهبزد كيفيت و استراتژي كاهش قيرت دا اي هربستگ معن دا ي با متغيرهاي
وابسته نيستند.
جدول )8

انحراف میانگین سودآوری فروش مدیریت
معیار

نوآوری بهبود کاهش
کیفیت قیمت

استراتژیک
منابع انسانی
**328.

000. 3318031 933908

32081 13010

.381

.91

133. **383.

119-. 103-. **341.

000.

111.

001.

343.

122.

91

91

91

91

91

91

119.

114.

139.

*139. 110-. 133-.

123.

131.

110.

111.

199.

013.

91

91

91

91

91

91

130-.

039. 130-.

**338.

*149. 112-.

118.

118.

498.

000.

132.

012.

91

91

91

91

91

91

**428.

114. **423.

102. **230.

هربستگ
پيرسز
سطح

معن

دا ي

اندا
مركت

N

هربستگ
پيرسز
سطح

معن

دا ي

سن
مركت

N

هربستگ

نزع

پيرسز

صنعت

سطح

معن

دا ي
N

هربستگ

**
399
.
پيرسز

مرايط
با ا
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.498

1039

.393

3034

.388

3038

10031

.22414

112030
3

3041

000.

000.

311.

000.

321.

000.

91

91

91

91

91

91

132-.

148. 133-.

1 *148. *118-.

119.

111.

192.

020.

012.

91

91

91

91

91

131-.

139. 091-.

91

120.

432.

111.

001.

012.

91

91

91

91

91

**323.

102. **334.

1

*118-. **328.

91

001.

001.

348.

91

91

91

91

043.

113.

1

102.

139.

332. 303132

134.

348.

111.

192.

91

91

91

91

91

91

**943.

1

113.

133-. 091-. **334.

91

N

هربستگ

كاهش

پيرسز

قيرت
معن

دا ي

1 **328.

91

دا ي

سطح

*148.

000. 8183032

سطح

معن

001.

020.

91

91
148.

134.

001.

432.

111.

91

91

91

91

N

هربستگ

بهبزد

پيرسز

كيفيت

سطح

معن

دا ي
N

نزآو ي

هربستگ
پيرسز
سطح

معن

دا ي
N

هربستگ

مديريت

پيرسز

استراتژي

سطح

معن ک منابع

دا ي

انسان

N

فروش

هربستگ
پيرسز
سطح
دا ي
N

معن
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1
1018029 113903
91

043. **943.

132-. 131-. **323.

000.

332.

001.

120.

119.

91

91

91

91

91

سزدآو ي

هربستگ
پيرسز
سطح

معن

دا ي
N

د بين متغيرهاي كنترل نيزماهد هربستگ معن دا وباال بين مرايط با ا واندا

مركت با

متغير وابسته تحقيق م باميم .با ا د حال مد وتعداد ياد كا كنا تزانسته سزدآو ي مركت
اتزجيه كند.
دو متغير وابسته تحقيق،فروش و سزدآو ي(واحد فروش و سزدآو ي ميليا د يال م بامد) نيز
هربستگ باالي با هرديگر دا ند كه نشا دهند هرراه سزدآو ي بافروش د مركتها م -
بامد.
مديريت استراتژيک منابع انسان به تنهاي نتزانسته هربستگ معن دا ي ا با متغيرهاي وابسته
تحقيق نشا دهد كه تاييد كنند نتيجه بدست آمد ا فرضيه اول نيز م بامد.
استراتژي نزآو ي و بهبزد كيفيت دا اي هربستگ معن دا ي م بامند اما با استراتژي كاهش
قيرت نتزانسته اند هربستگ بدست آو ند.
استراتژي كاهش قيرت با استراتژي بهبزد كيفيت تا حدودي هربستگ
نزآو ي دا اي هربستگ منف م بامد كه قابل تفسير است.
گرسيز سلسله مراتب
جدول )9رگرسیون( متغیر وابسته:فروش)
روش
داخل

متغیرهای

متغیرهای(وا د مد )

مدل

(خا ج مد )
0

مرايط با ا
سن مركت
اندا مركت
نزع صنعت

1

دا د اما با استراتژي
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داخل

0

داخل

0

داخل

0

داخل

0

1

كاهش قيرت
بهبزد كيفيت
نزآو ي
مديريت

استراتژيک

منابع انسان
3

كاهش
قيرت*مديريت
استراتژيک

منابع

انسان
بهبزدكيفيت*مديريت
استراتژيک

4

منابع

انسان
نزآو ي*مديريت
استراتژيک

2
منابع

انسان

د ادامه به كرک گرسيز سلسله مراتب به آ مز فرضيه دوم م پردا يم.
گرسيز سلسله مراتب د تحقيق فزق دا اي پنج مدل است
مدل اول:و ود متغيرهاي كنترل (اندا

مركت،سن مركت،نزع صنعت(تزليدي

ياخدمات )،مرايط با ا (د حال مد،ثابت،د حال افزل))به گرسيز .
مدل دوم:و ود متغير مستقل (مديريت استراتژيک منابع انسان بر اساس مدل جهانشرزل جفري
ففر)و و ود متغيرتعديل كنند (3استراتژي قابت با ا براساس مدل اقتضاي مزلزوجکسز )به
گرسيز .
مدل سزم:و ود اثر متقابل مديريت استراتژيک منابع انسان (جهانشرزل جفري ففر)و استراتژي
كاهش قيرت(اقتضاي مزلز و جکسز )به گرسيز
مدل چها م:و ود اثر متقابل مديريت استراتژيک منابع انسان (جهانشرزل جفري ففر) و
استراتژي بهبزد كيفيت (اقتضاي مزلز و جکسز ) به گرسيز
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مدل پنجم :و وداثرمتقابل مديريت استراتژيک منابع انسان (جهانشرزل جفري ففر) و استراتژي
نزآو ي(اقتضاي مزلز و جکسز ) به گرسيز
جدول )۱0خالصه مدل
آمار تغییرات

برآورد

تغیرات سطح درجه درجه تغییرا تغییرات

خطای

معنی داری

آزادی آزادی ت  Fمجذور  Rمعیار
2

ضریب ضریب ضریب
تعیین

تعیین

مدل

همبستگی
چندگانه R

تعدیل
شده

۱

00341 1193303

00330

00911a

1

00312 1313308

00333

00914b

1

00311 1314304

00333

00912c

3

00319 1310001

00332

00912d

4

00318 1313404

00333

00911f

2

جدول )۱۱آنالیز واریانس
سطح معنادار
00000b

مقدار

میانگین

درجه

مجموع

F

مجذورات

آزادی

مجذورات

33091

3101311301

4

14410492103

4

13231304203

33

11284821443

90

33002433321

13039

3032331339

9

14211984113

1

13333934409

31

11491241413

90

33002433321

مدل
گرسيز

1

مقادير
باقيراند

00000c

كل
گرسيز
مقادير
باقيراند
كل

1
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00000d

12022

1319093408

8

14221320339

4

13239884303

31

11421392832

90

33002433321

13081

1431132801

10

14311328003

8

13398238408

30

11391333343

90

33002433321

13011

1132383033

11

12018313901

0

13323392108

38

11833111921

90

33002433321

گرسيز

3

مقادير
باقيراند

00000e

كل
گرسيز

4

مقادير
باقيراند

00000f

كل
گرسيز

2

مقادير
باقيراند
كل

سطح معنادا ي مربزط به آ مز آناليز وا يانس يک اهه نشا م دهد كه تفاوت وا يانس ها ا
نظر آما ي معنادا است و چز سطح معن دا ي محاسبه مد ا آلفاي  0001كزچکتر است د
نتيجه ترام مدل هاي گرسيز معن

دا است .ا طرف ديگر بيشترين مقدا ضريب تعيين

مربزط به مدل  2با  R1 = 00333است.
به اين معن كه اين مزلفهها د مجرزع 33د صد وا يانس متغير وابسته (فروش) ا تبيين م -
كنند .به عبا ت ديگر  33د صد علت فروش مركت به متغيرهاي مدل 2مربزط م مزند.
د مجرزع مدل  2با ضريب هربستگ  ..911و ضريب تعيين .333و ضريب تعيين تعديل
مد  .318و مقدا F= 130110تزانست بهترين مدل براي گرسيز ما بامد.
نتيجه آ مز دوم:
گرسيز سلسله مراتب با متغير وابسته فروش فرضيه دوم تحقيق ا تاييد كرد.
فرضيه دوم به كرک متغير وابسته سزدآو ي به طز مشابه مز د آ مز قرا گرفت كه نتيجه
مشابه بدست آمد.
يافته هاي پژوهش
انجام گرسيز با ديگر فرضيه اول ا نيز آ مزد كه م تزا نتايج ير ا ا انجام گرسيز
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گرفت
)1استفاد ا مديريت استراتژيک منابع انسان به تنهاي دا اي برتري نسبت به وش سنت
مديريت منابع انسان نيست )1 .مان كه مركت د استاي مرايط قابت با ا ،استراتژي قابت
هررا با مديريت استراتژيک منابع انسان

ابه كا ميبندد ماهد باالترين عرلکردها د سا ما

هستيم.
با نگاه به جدول هربستگ دو طرفه نيز باالترين هربستگ بين عرلکرد مركت و مدلهاي
مديريت استراتژيک منابع انسان

ا د اثر متقابل نزآو ي و مديرت استراتژيک منابع انسان
1

خزاهيم ديد مديريت استراتژيک منابع انسان براساس مدل جفري ففر دا ي هفت ماخص كل
است،نگاه به اين  3عامل نشا ا تفزيض اختيا و اقزايش نزآو ي د سا ما است .د نتيجه
هررديف

ايجاد مد بين استراتژي نزآو ي و مديريت استراتژيک منابع انسان

به عرلکرد

باالمنجر م مزد.
برعکس استراتژي نزآو ي،استراتژي كاهش هزينه باعث صلب اختيا ات ا كا كنا و تصريرات
يکجانبه مديريت م مزد كه به طز مستقيم با مفهزم مديريت استراتژيک منابع انسان د تضاد
م بامد.و عدم هراهنگ و تطابق(هررديف )بين مديريت استراتژيک منابع انسان واستراتژي
كاهش هزينه باعث اثر متقابل مخرب بين اين دو مد و تاثيرش بر وي عرلکرد منف
د

ير نرزدا هربستگ

مربزط به اثر متقابل استراتژي هاي اقتضاي

مديريت استراتژيک منابع انسان جفري پففر و تاثير آ ها بر عرلکرد مال

م مزد.

مزلز و جکسز و
سم مد است

د اين نرزدا ها ماخص فروش به عنزا ماخص مال انتخاب مد است

 3جبران خدماتااستخدام نیروهاي شایستهاآموزش و توسته نیروي انسانياارتباط موثر با کارکنانا رصت هاي شغلي
برابرابرنامه هاي کاري منتطفاتوسته مدیریت
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فروش

فروش

فروش

./338

./019
-./038
)1نزآو ي*مديريت استراتژيک منابع انسان

)1بهبزد كيفيت*مديريت استراتژيک منابع انسان

)3كاهش هزينه*مديريت استراتژيک منابع انسان
نمودار)۱اثر متقابل مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی نوآوری همبستگی با عملکرد
مالی(فروش)
نمودار)2اثر م تقابل مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی بهبود کیفیت همبستگی با عملکرد
مالی
نمودار)۳اثر متقابل مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی کاهش قیمت همبستگی با عملکرد
مالی

هربستگ بين نزآو ي*مديريت استرا تژيک منابع انسان و فروش مثبت و  0/338م بامد كه
نشا ا هربستگ
انسان

باالست برعکس هربستگ

و فروش منف

استراتژيک منابع انسان

و -0/038م

بين كاهش قيرت*مديريت استراتژيک منابع

بامد كه نبزد هررديف

بين كاهش قيرت و مديريت

ا تداع م كند.هربستگ بين بهبزد كيفيت*مديريت استراتژيک منابع

انسان و فروش گر چه د حد هربستگ استراتژي نزآو ي با فروش نيست اما دا اي هربستگ
مثبت م بامد( )0/019كه ا استراتژي كاهش قيرت دا اي عرلکرد بهتري است
نتیجه گیری و پیشنهادات
اين تحقيق د صدد بزد است تا مدل مزلر و جکسز

ا د تائيد تئز ي اقتضاي د بز س

او اق بهادا تهرا بيا مايد؛ و فرض نرزد است كيفيت هم ديف استراتژي قابت  -استراتژي
منابع انسان  ،دا اي تاثير مثبت و معنادا ي بر عرلکرد سا ما ا نظر ماخص عرلکرد مال  ،و
عرلکرد كل خزاهد دامت .به هرين منظز  103مركت ا بين مركت هاي برتر بز س او اق
بهادا تهرا مشترک با سا ما مديريت صنعت به عنزا نرزنه تحقيق براي آ مز فرضيات
انتخاب گرديدند .با استفاد ا خزمه بندي سلسله مراتب  ،نزع استراتژي منابع انسان نرزنه ها
مشخص گرديدند .سپس با استفاد ا آ مز هاي ت تست ،و هربستگ دو طرفه و گرسيز

 / 328سومین همایش ملي مدیریت و کارآ ریني

سلسله مراتب  ،فرضيات تحقيق آ مز گرديدند .يافته هاي حاصل ا تحقيق تئز ي هاي مزجزد
د

مينه هم ديف استراتژيک ا د مديريت منابع انسان تاييد م كند و حکايت ا آ دا د

كه د بز س او اق بهادا تهرا كيفيت هم ديف عامل براي دست ياب به عرلکرد بهتر ميا
مركت هاي بز س بزد است ،به عبا ت ديگر عرلکرد سا ما هاي كه نزع استراتژي هاي
منابع انسان  ،هررديف با استراتژي قابت خزيش به كا گرفته اند (نزآو ي د محصزل /تسهيل
سا ي ،كاهش هزينه /بهر گيري) عرلکرد مترايزي ا نسبت به مركت هاي كه اين سياست ا
پيش نگرفته اند ،نشا م دهندو مركت هاي كه استراتژي نزآو ي د محصزل ا هررديف با
مديريت استراتژيک منابع انسان خزد بکا گرفته اند عرلکرد باالتري ا ا دو استراتژي ديگر
دا ند.آ مز فرضيه اول كه د پ تاييد بهتر بزد مديريت استراتژيک منابع انسان ا مديريت
منابع انسان سنت د سا ما ها بزد به علت هراهنگ نبزد با استراتژي هاي قابت با ا
نتزانست عرلکرد بهتري ا ا مديريت منابع انسان سنت بدست آو د .با نگاه جامع فرضيه
اول مدل جهانشرزل مديريت استراتژيک منابع انسان جفري پففر ا د مركت ها آ مزد كه
طبق نتيجه بدست آمد مز د تاييد قرا نگرفت.فرضيه دوم مدل اقتضاي مزلز و جکسز  1با 3
استراتژي قابت تزانست عرلکرد مركت ها ا نسبت به فرضيه اول باالتر ببرد كه د بين 3
استراتژي قابت هررديف بين مديريت استراتژيک منابع انسان و استراتژي نزآو ي د محصزل
تزانست باالترين عرلکرد مال

ابدست آو د.طبق نتيجه بدست آمد فرضيه دوم تاييد گرديد

يافته هاي تحقيق نشا م دهد ،د بز س او اق بهادا تهرا  ،استراتژي قابت كاهش هزينه
استراتژي مطلزب براي سا ما ها نيست .د سا ما هاي كه استراتژي قابت «كاهش هزينه» ا
دنبال م نرايند ،اگرچه اتخار اين استراتژي « د مديريت امز كا كنا د كزتا مدت كم هزينه
تر است و كا اي و بهر و ي ا افزايش خزاهد داد ،اما ادامه اين وند هزينه هاي بيشتري ا د
بلند مدت بر آنا تحريل خزاهد نرزد.
نگاه

به جدول گرسيز سلسله مراتب

آ مز فرضيه دوم تاثير ياد متغيرهاي كنترل بر

عرلکرد مركت ها ا به ما نشا م دهد.د اين بين حدس د م مزد متغيرهاي ديگري غير
ا استراتژي سا ما وجزد دا د كه به اين ابطه تاثير بگذا د .بر س اين متغيرها مانند نزع
صنعت ،اندا  ،سابقه و مانند آ م تزاند مينه اي براي پژوهش هاي آت بامد.

3کاهش هزینهابهبود کیفیتا نوآوري در محصول
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منابع
، مديريت استراتژيک منابع انسان ( تئز ي،)1381(ح.م.  يا محرديا، س.  جاي پز، س.  بهرام.1
 دانشگا علزم پزمک و خدمات بهدامت د مان اصفها:  اصفها،) تحقيق و عرل

 مجرزعه مقاالت هرايش منطقهاي،)1381(  معاونت پژوهش دانشگا آ اد اسالم واحد دهاقا.1
 دانشگا آ اد:  تهرا،مديريت استراتژيک منابع انسان با ويکرد هرت مضاعف و كا مضاعف
 سا ما چاه و انتشا ات؛ دهاقا، اسالم
سا ما مديريت صنعت:نامر،  مركت بز گ كشز300  تبه بندي،)1380(م.د ويش

.3

 بر س تاثير هم استاي استراتژي منابع انسان و استراتژي قابت برعرلکرد،)1381( ج.  آقاجان.4
پيام نز تهرا،پايا نامه كا مناس ا مد مديريت،) بانک ملت:سا ما (مطالعه مز دي
5.

6.
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