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چکیده :اين پژوهش با هدف شناسايی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژیهاای
تجاری و اقدامات مديريت منابع انسانی با رويكرد اقیانوس آبی و باا رو تویایفی پیمايشای
انجام گرفته است .در اين تحقیق  ،پا از بررسای مناانی نظاری و مارور مطالعاات پیشاین،
چارچوب نظری طراحی شد .سپ با استفاده اطالعات گردآوری شده و نظرسنجی از خنرگان،
پرسشنامهای حاوی  28سؤال تدوين گرديد و میان نمونۀ آماری که با رو نمونهگیاری غیار
احتمالی قضاوتی انتخاب شده بودند ،توزيع و دادههای حایل با بهارهگیاری از آزماون تحلیال
عاملی اکتشافی ،آزمون تی .و تكنیک الكتر تحلیل شد .يافتههاا نشاان دادناد کاه مها تارين
شاخصهای تأثیرگذار بر همسوسازی استراتژیهای تجاری و اقدامات مديريت منابع انسانی در
سازمان با رويكرد اقیانوس آبی ،بهترتیب عوامل مديريتی ،عوامل مرتنط با کارکنان ،بساترهای
سازمانی ،جايگاه سازمان در منحنی عمر ،عوامل محیطی نزديک و عوامل محیطی دور بودهاند.
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مقدمه
فضايی که شرکتها و ینايع کنونی در آن واقعاند ،محدودۀ فعالیت تعريفشده و پذيرفتهشادهای
دارند ،رقنا مشخصاند و قوانین بازی نیز تعريف شدهاند .هرچه فضای رقابت متراک تار و ازدحاام
رقنا بیشتر باشد ،سه بازار کمتر و سوددهی و رشد نیز کمتر خواهد بود .از ساوی ديگار ،مفهاوم
جديدی به نام اقیانوس آبی وجود دارد .اقیانوس آبی ،استعارهايست از بازاری بكر ،دستنخاورده و
گسترده که عمق آن هنوز کشف نشده است .اساس اين استراتژی بر نوآوری ارز استوار اسات.
اقیانوس آبی زمانی ايجاد میشود که يک شرکت ارز های همزمانی بارای خاود و مشاتريانش
ايجاد میکند .نوآوری در محصول يا شیوۀ عرضۀ محصاوتت ،موجاب خلاق ارز بارای باازار
میشود .شرکتها ،بهويژه نوع خدماتی آنها ،مانند باناکهاا و مؤسساههاای ماالی کاه نیازمناد
بهکارگیری ترفندهای خایی برای جذب مشتری در شرايط کنونی هستند ،بايد به مسائلی فراتار
از رقابت بپردازند؛ مسائلی که برای آنها سوددهی بیشتر بهارمغان آورد و بقای آنها را پايدار کناد و
اين همان مفهوم استراتژی اقیانوس آبی است (پورتر وکرامر.)2006 ،
استراتژی اقیانوس آبی بر اين فرض استوار است که محدودهها و ساختار مؤسسههاای ماالی
بهطور کامل تعريف و تعیین نشدهاند و توسط بازيگران اين ینعت میتوانند بازسازی يا نوساازی
شوند ،اما معما اينجاست که چگونه میتوان آن را ايجاد کرد .اين يک تغییر مسیر ناگهانی اسات.
تغییر از نگاه عرضه به نگاه تقاضای بازار .تغییر از يک فضای رقابتی به يک فضای ناوآوری؛ باه
فضايی از بازار که در آن تقاضاهای نهفتهای وجود دارد و بايد با نوآوری کشفشده و ارز ايجاد
کنند .اين ،يعنی استفادۀ همزمان از استراتژی رهنری هزينه و تمايز (کی .)2002 ،
در حال حاضر يكی از موضوعات کلیدی و مه هر سازمان برای دستیابی به اين فضا ،نحاوۀ
مديريت و هدايت منابع انسانی آن سازمان است و نیروی انسانی که مننع حیاتیِ سازمانها بارای
حضور در چنین محیطی بهشمار میرود ،اهمیت فراوانی دارد و بايد با ديد استراتژيک باه مساائل
مربوط به اين عامل توجه شود.
رايت و همكارانش با اشاره به چهار معیار برای مزيت رقابتی پايدار ،تال کردند تا شارايطی
را که منابع انسانی واجد اين معیارهاست ،ارزيابی کنند (رايت و ماکماهاان :)2002 ،اول؛ بارای
اينكه منابع انسانی منابعی پايدار برای خلق مزيت رقابتی باشند ،بايد برای شرکت «ارز افزايی»
کنند .اين شرايط مستلزم وجود تقاضاهای ناهمگون نیروی کار و عریاۀ نااهمگون نیاروی کاار
است .دوم؛ يک مننع بايد برای خلق مزيت رقابتی« ،کمیاب» باشد .رايت و همكاارانش ياادآوری
میکنند که بهدلیل توزيع يكسان توانايیها ،منابع انسانیای که دارای سطح باتيی از مهارتها و
شايستگیها باشند ،نادر و کمیابند .هدف ضمنی تمام برنامهها و سیاستهاای انتخااب کارکناان،
اطمینان از اين است که سازمان فقط افرادی را که از بیشترين تواناايیهاا برخوردارناد ،جاذب و
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استخدام میکند .سوم و چهارم؛ برای اينكه منابع انسانی عاملی برای کسب مزيت رقابتی پايادار
باشند ،بايد «تقلیدناپذير» و «فاقد جانشین» باشند .رايت و همكارانش در بحث خود با اساتفاده از
مفاهی «شرايط تاريخی منحصربهفرد»« ،ابهام علی» و «پیچیدگی اجتماعی» ،تال میکنند تا
عدم قابلیت و تقلیدپذيری مزيت رقابتی ناشی از منابع انساانی را نشاان دهناد .شارايط تااريخی
منحصربهفرد ،به رخدادهای تاريخی خاص اشاره میکند که اقدامات ،سیاستها و فرهنا ياک
شرکت را شكل دادهاند .ابهام علی موقعیتی را تشريح میکند که منابع خلقکنندۀ مزيات رقاابتی
يک شرکت ،تعريف روشن و سادهای نمیپذيرناد .پیچیادگی اجتمااعی اشااره دارد باه اينكاه در
بسیاری از شرايط و موقعیتها ،مزيت رقابتی ناشی از روابط اجتماعی منحصربهفاردی اسات کاه
نمیتوان از آن تقلید کرد.
نیروی انسانی مناسب يک دارايی استراتژيک شمرده میشود و چنانچاه اقادامات مارتنط باا
مديريت اين دارايی ارزشمند با استراتژی سازمانی هماهن شود ،پايداری ايان مزيات رقاابتی را
تضمینکرده و سنب ه افزايی و ورود به فضای اقیانوس آبی میشود .سازمانهايی که بهگونهای
اثربخش ،فرايندهای انتخاب ،گزينش ،پادا و جنران خدمت را ماديريت مایکنناد ،باه مزيتای
دست میيابند که کپیبرداری آسان آن توسط رقنا امكانپذير نیست و اين مزيت رقاابتی زماانی
حداکثر میشود که اقدامات مديريت منابع انسانی ساازمان ،هماهنا و همراساتا باا اساتراتژی
رقابتی آن باشد و برای تحقق همسوسازی استراتژيک با رويكرد اقیاانوس آبای در ساازمان ،باه
زيرساختهايی نیاز است .احساس نیاز ساازمان در باهکاارگیری ایاول ماديريت مناابع انساانی
استراتژيک ،زمینهسازی برای حضور مدير منابع انسانی در سطح گروه مديريت ارشد و دسترسای
مستقی به مديريت ارشد از طريق سازوکارهای گزار گیری رسمی و شنكههای غیار رسامی و
نیز ،آگاهی کارکنان حوزۀ منابع انسانی از نقشهای نوين خويش در حوزۀ مديريت منابع انساانی
است که از زيرساختهای کلیدی همسويی استراتژيک مديريت منابع انسانی بهشامار مایروناد.
همچنین مؤلفههايی وجود دارند که بهطور مستقی چگونگی همسويی اقدامهای ماديريت مناابع
انسانی را با مؤلفههای باتدستی ،يعنی استراتژیهای کسبوکار ،استراتژیهای شرکتی ،اهاداف،
مأموريت و چش انداز تحت تأثیر قرار میدهند.
مسئلۀ ایلی اين پژوهش ،شناسايی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژیهای
تجاری و اقدامات مديريت منابع انسانی با رويكرد اقیانوس آبی است .اهداف اين مطالعه به شار
زير هستند:
 .3شناسايی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژیهای تجاری و اقدامات ماديريت مناابع
انسانی؛
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 .2اولويتبندی عوامل مؤثر بر همسوسازی اساتراتژیهاای تجااری و اقادامات ماديريت
منابع انسانی با رويكرد اقیانوس آبی با تكنیک الكتر.
سؤالهای پژوهش نیز در دو بخش زير مطر شدهاند:
 .3عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژیهای تجاری و اقدامات مديريت مناابع انساانی در
سازمان کدامند؟
 .2اولويتبندی عوامل مؤثر بر همسوسازی اساتراتژیهاای تجااری و اقادامات ماديريت
منابع انسانی با رويكرد اقیانوس آبی با تكنیک الكتر ،چگونه است؟
پیشینۀ نظری پژوهش
مروری بر مفاهیم همسوسازی

همسوسازی عنارت است از ايجاد هماهنگی میان تقاضا ،اهداف و ساختار بخشای از ساازمان باا
تقاضا ،اهداف و ساختار بخشی ديگری از آن .هرچه اين هماهنگی بیشتر باشد ،عملكارد ساازمان
بهتر خواهد شد (شیه و چاين.)2002 ،
ون دِون و درازين ( )3382سه رويكرد کلی را در تعريف همسويی شناسايی کردند که عنارتند
از :رويكرد انتخابی ،رويكرد تعاملی ،و رويكرد سیستمی (ابويی.)3182 ،
رويكرد انتخابی منتنی بر اين فرض است که طراحی يک سازمان بايد متناسب با ويژگیهای
زمینۀ سازمانی یورت بگیرد .در اين رويكرد تناسب يا همسويی يک ایال باديهی ترديدناپاذير
فرض میشود ،به اين معنا که پژوهشگران فرض میکنند که سازمانهای اثاربخش ،متغیرهاای
طراحی سازمانی خود را بهگونهای انتخاب میکنناد کاه متناساب باا عوامال زمیناهای باشاد .در
رويكرد تعاملی همسويی عنارتست از اثر تعامل میان زمینه و ساختار بر عملكرد در معنی تعامل از
همرديفی .فرد به دننال بهنود تولید محصول است و اعتقاد دارد کاه پاساب بهیناه ،در همااهنگی
میان سه عامل نور خورشید ،باران و مواد غذايی خاك اسات .درنتیجاه تقلیال الگاوی تعامال در
رابطۀ «زمینه ا ساختار» به تعداد محدودی از حاتت ممكن مد نظر پژوهشاگر ،ديادگاه کلای از
همنواختی و همسويی سیست از بین میرود .معموتً نمیتوان يک کال را باه ترکینای خطای از
عنایر و اجزايش تقلیل داد .در پاسب به چنین مشكلی رويكرد سومی شكل گرفته اسات کاه ون
دِون و درازين آن را رويكرد سیستمی مینامند .طرفداران ايان نگار معتقدناد کاه فها ماا از
طراحی سازمان فقط در یورتی میتواند پیشرفت کند که بتاوانی باهطاور همزماان حالاتهاای
اقتضايی ،بديلهای ساختاری و معیارهای متعددی را که در سازمان باهطاور ااتای وجاود دارناد،
شناسايی کنی (ابويی.)3182 ،
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همسویی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تمرکز ایلی پژوهشگران در رشتۀ مديريت استراتژيک مناابع انساانی ،بار الگاوی فعالیاتهاای
برنامهريزیشدۀ منابع انسانی بوده است که همرديف و هماهن با ساير متغیرهاای ساازمان ،باه
آن توانايی میدهد تا به اهدافش دست يابد  .اين تمرکز بر دو شكل همرديفای تأکیاد دارد .اول؛
همرديفی عمودی که به مفهوم انطناق منحصربهفرد اقدامات ماديريت مناابع انساانی باا فرايناد
مديريت استراتژيک است  .دوم؛ همسويی افقی که بر يكپارچگی و هماهنگی میان تمام اقادامات
گوناگون مديريت منابع انسانی اشاره دارد .همساويی عماودی سیاساتی بارای هادايت اقادامات
مديريت منابع انسانی در جهت ،اهداف و سیاستهای راهنردی سازمان است؛ درحالیكه دساتیابی
به همرديفی افقی ،ابزاری برای تخصیص اثربخش ايان مناابع باهشامار مایرود .عاالوهباراين،
پژوهشگران مديريت استراتژيک منابع انسانی در پژوهشهای خود به اين عقیده رسایدهاناد کاه
استراتژی بايد با سه متغیر مفهومی عام همسويی داشته باشد (رايت و اسنل.)2008 ،


همسوییاستراتژیسازمانـاقداماتمنابعانسانی 

از جمله مدلهايی که بر اساس اين نوع همرديفی در مديريت مناابع انساانی ارائاه شاده اسات،
مدلهای شولر و جكسون ،و مايلز و اسنو اسات .شاولر و جكساون درباارۀ فهرسات انتخاابی از
اقدامات گوناگون مديريت منابع انسانی که در اختیار سازمانهاست ،بحث میکنند .استراتژیهای
مختلف شرکتها به «رفتارهای نقش» متفاوت از کارکنان خويش نیازمندند .بنابراين ،شارکتهاا
اقدامات مديريت منابع انسانی را بر اساس توانايیشان در شكلدهی به رفتارهای ضروری ،بارای
اجرای استراتژی مد نظر خود ،انتخاب میکنند .بهطور مشابه ،نوعشناسای ماايلز و اسانو نیاز باه
تفاوتهايی میپردازد که میان اقدامات مديريت منابع انسانی در میاان اساتراتژیهاای تادافعی،
تهاجمی و تحلیلگر وجود دارد .رايت و اسنل معتقدند ه نوع استراتژی شرکت و ها اساتراتژی
هدايتی آن ،بر انتخاب مجموعه اقدامات مديريت منابع انسانی تأثیر خواهد داشت .عاالوهبار آن،
مطالعات تجربی متعددی نیز انجام گرفته که همرديفی استراتژی و اقدامات مديريت منابع انسانی
را جستوجو میکردند .برای مثال ،جكسون و همكارانش ،و رايت و همكارا  ،همگی همرديفی
میان اقدامات مديريت منابع انسانی را آزمون کردهاند (رايت و اسنل.)2008 ،


هاومهارتهایکارکنان 


ویژگی
همسوییاستراتژیـ

پژوهشگران چندی به مطالعۀ همرديفی میاان اساتراتژی شارکت باا مهاارتهاا و ويژگایهاای
کارکنان سازمان پرداختهاناد .بارای مثاال تجويزهاای بسایاری در ماورد شاناهتِ ويژگایهاا و
مهارت های مديران ارشد اجرايی و مديران عمومی ارائه شده است .اين ناوع همرديفای بار ايان
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فرض اساسی منتنی است که برای عملكرد اثربخش ،استراتژیهای مختلف نیازمند کارکناانی باا
ويژگیهای متفاوت هستند.عالوهبر آن ،در بسیاری از کارهاای تجربای ،پژوهشاگران همرديفای
استراتژی رقابتی سازمان را با مهارتهای خاص کارکنان آزمودهاند .برای مثال ،بانتل و جكساون
( )3383و هیل ( )2002هماهنگی و تناسب میان ويژگیهای مديريتی انواع گوناگون استراتژیها
را روشن کردهاند .همچنین لنگینک هاال ( )2003و رايات و همكاارانش ( )3338نشاان دادهاناد
عملكرد سازمان تحت تأثیر مهارتها و ويژگیهای کارکنان تازهواردی قرار میگیرد که در سطح
اول سلسلهمراتب به سازمان وارد میشوند.


همسوییاستراتژیـرفتارکارکنان 

پژوهشگران حوزۀ مديريت استراتژيک منابع انساانی ،انطنااق میاان اساتراتژی شارکت و اناواع
رفتارهايی که از کارکنان به نمايش گذارده میشود را بررسی کردهاند .برای مثال ،فرض اساسای
شولر و جكسون منتنی بر ديدگاه رفتاری اين است که «استراتژیهای متفاوت ،نقشهای رفتاری
متفاوتی را طلب میکنند» .محققان حوزۀ مديريت استراتژيک منابع انسانی بر مفهاوم همرديفای
در اين حوزه بسیار تكیه کردهاند و ايان ارتناطاات همردياف ،شاامل ساطح عماومی متغیرهاای
مديريت منابع انسانی ،يعنی اقدامات مديريت منابع انساانی ،مهاارتهاای کارکناان و رفتارهاای
کارکنان بوده است .رايت و اسنل با مرور پژوهشها و آثار ارائهشده در اين حوزه ،مادل مفهاومی
مديريت استراتژيک منابع انسانی را منتنی بر همرديفی متغیرها و فرايندها ،ارائه کردناد .در مادل
مفهومی رايت و اسنل در مديريت استراتژيک منابع انسانی ،همرديفی ابزاری اسات کاه شارکت
بهوسیلۀ آن ،هماهنگی و همسويی میان اقدامات مديريت منابع انسانی ،مهاارتهاای کارکناان و
رفتارهای کارکنان را با نیازهای رقابتی کسبوکار خود جستوجو میکند .بنابر نظر رايت و اسنل،
اين مدل از مديريت استراتژيک منابع انسانی ،بیشتر منتنی بر کارهای شولر و جكساون (،)3382
رايت و همكاران ( )3338و گراتون و تراس ( )2001است .در اين باین اگرچاه اقادامات مطلاوب
مديريت منابع انسانی بهیورت اقدامات واقعی ،عملیاتی میشوند ،تشابه کامال و دقیاق اقادامات
مطلوب و اقدامات واقعی ،هیچگاه تضامینشاده نیسات (تاراس .)2001 ،اقادامات واقعای مناابع
انسانی ،بر مهارتها و رفتارهای واقعی منابع انسانی تاأثیر خواهناد داشات و درنهايات عملكارد
سازمان را تحت تأثیر قرار خواهند داد (رايت و مکماهان .)2002 ،درنهايت عملكرد ساازمان باه
فرايند تدوين استراتژی بازخورد داده میشود و استراتژیهای آتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تناسب استراتژیهای سازمان و اقدامات منابع انسانی

در هنگام تصمی گیری برای انتخاب نوع اقدامات منابع انسانی همرديف با استراتژیهای رقابتی،
سازمانها میتوانند اين اقدامات را از فهرستی انتخاب کنند که شامل شش اقدام ایلی ماديريت
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منابع انسانی است .هريک از اين شش اقدام بر جنناههاای متفااوتی از ماديريت مناابع انساانی
تمرکز میکند .اين جننهها عنارتند از برنامهريازی ،تاأمین نیارو ،ارزياابی ،پرداخات و آماوز و
توسعه.
الگوهای استراتژی ـ مدیریت منابع انسانی

بر اساس مناحث بیانشده از استراتژیهای رقابتی و رفتارهای مورد نیاز نقش برای هريک از آنها
و خالیهای از نوعشناسی اقدامات مديريت منابع انسانی ،اقدامات زيار در حاوزۀ ماديريت مناابع
انسانی ،متناسب با انواع استراتژیهای تجاری است:


استراتژینوآوری 

شرکتهايی که استراتژی نوآوری را بهکار گرفتهاند ،بهاحتماال زيااد در سیسات ماديريت مناابع
انسانی آنها چنین ويژگیهايی ديده میشود .3 :مشااغلی کاه باه تعامال و همكااری گساترده و
نزديک میان افراد و گروهها نیازمندند؛  .2ارزيابیهای عملكرد که با رويكردی بلندمدت و بیشاتر
منتنی بر عملكرد گروهی یاورت مایگیرناد؛  .1مشااغلی کاه بارای کارکناان امكاان توساعۀ
مهارتهايی را فراه میآورند که در ساير پستهای سازمان نیز بهکار میروند؛  .4سیسات هاای
جنران خدمات که بیشتر منتنی بر عدالت و تعادل درونی است تا اينكه بر عدالت بیرونی يا منتنی
بر نرخهای بازار باشد؛  .2نرخهای پرداخت که بیشتر پايین هستند ،اين امكان را بارای کارکناان
فراه میآور ناد تاا ساهامدار ساازمان شاوند و دارای آزادی بیشاتری در انتخااب آمیختاهای از
سیست های جنران خدمات (شامل حقاوق ،پاادا  ،ساهام و )...در بساتۀ پرداختای خاود باشاند؛
 .6مسیرهای شغلی گستردهتری برای توسعه و تقويت بسیاری از مهاارتهاا در کارکناان وجاود
دارد .اين اقدامات ،رفتارهای همكارانۀ منتنی بر تشريک مسااعی و مشاارکت فعاال کارکناان را
تسهیلکرده و موجب هدايت سازمان در جهت تنادل بلندمدت و مناسب ايدهها در بین کارکنان و
ريسکپذيری و نوآوری بیشتر میشود و آنها را با عنوان استراتژی «تسهیلساازی» در ماديريت
منابع انسانی طنقهبندی میکنند (گرر.)2002 ،


استراتژیارتقایکیفیت 

در تال برای کسب مزيت رقابتی از طريق ياک اساتراتژی ارتقاای کیفیات ،اقادامات مها و
اساسی مديريت منابع انسانی عنارتند از .3 :شر شغلهای نسنتاً ثابت و دقیق و واضح؛  .2ساطح
باتيی از مشارکت کارکنان در تصمی های مرتنط با شرايط کار و خود شغل؛  .1ترکیب آمیختهای
از معیارهای گروهی و فردی در ارزيابی عملكرد که بیشتر رويكردی کوتاهمدت و منتنی بر نتااي
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داشته باشد؛  .4رفتارهای نسنتاً مساوی و برابر در مقابل کارکنان و سطح مناسنی از امنیت شاغلی
برای کارکنان؛  .2آموز و توسعۀ مستمر و گستردۀ کارکنان.
اين اقدامات ارتقای کیفیت را در سازمان از طريق فراه آوردن کارکنانی بسایار قابال اعتمااد
تسهیل میکند ،کارکنانی که میتوانند اهداف سازمان را بشناسند و هنگام ضرورت برای پاذير
وظايف جديد شغلی و تغییرات تكنولوژيكی ،انعطااف و انطنااق مناسانی داشاته باشاند .ماا ايان
اقدامات را با عنوان استراتژی «تجمیع» در مديريت منابع انسانی طنقهبندی میکنی .


استراتژیکاهشهزینه

در تال برای کسب مزيت رقابتی از طريق يک استراتژی کاهش هزينه ،انتخاابهاای مها و
اساسی اقدامات مديريت منابع انسانی عنارتند از .3 :شر شغلهای ثابت و مشخص کاه موجاب
کاهش ابهام و افزايش قابلیت پیشگويی میشاوند؛  .2طراحای دقیاق مشااغل و تعیاین دقیاق،
مشخص و محدود مسیر شغلی که مشوق تخصصگرايی ،تخصصیشادن و کاارايی در ساازمان
باشد؛  .1ارزيابیهای عملكرد کوتاهمدت و منتنی بر نتاي ؛  .4پايش دقیاق ساطح پرداخات باازار
برای استفاده در طراحی سیست جنران خدمات؛  .2سطح محدودی از آموز و توسعۀ کارکنان.
اين اقدامات ابزاری را در اختیار مدير قرار میدهد تا بتواند به خوبی بر رفتارها و فعالیتهاای
کارکنان نظارت و کنترل داشته باشد و موجب افزايش کارايی و کاهش هزينههای شارکت شاود.
اين اقدامات را استراتژی «بهرهگیری» در مديريت منابع انسانی مینامی  .مطابق اين نوعشناسای
از استراتژیهای رقابتی سازمان و استراتژیهای منابع انسانی ،شرکتهايی که استراتژی کااهش
هزينه را بهکار میگیرند ،بايد بسیار دقیق به کنترل و کاهش هزينهها بپردازند و از اين طريق باه
مقیاسهای اقتصادی باتتری دست يابند .الزام دستیابی به اين استراتژی بهکاارگیری اساتراتژی
«بهرهگیری» در مديريت منابع انسانی است .در اين راهنرد ،کارمنديابی از بازار کار خارجی انجاام
میگیرد و کارکنان بر اساس مهارت و توانايی فعلی انتخااب مایشاوند .محتاوای شاغلی چناین
کارکنانی تعريف شده ،روشن و واضح است .توسعۀ مسیر شغلی ،منتنی بر تخصصگرايای اسات.
آموز کارکنان محدود ،منتنی بر مهارتهای کاری و مرتنط باا شاغل و کوتااهمادت اسات .در
ارزيابی عملكرد ،بر ارزيابی کوتاهمدت و ارزيابی فردی تأکید میشود .پرداخت ،منتنی بار عادالت
خارجی است و پادا های مالی بهندرت پرداخات مایشاود و از آنجاکاه کارمناديابی و انتخااب
کارکنان ،بر توانايیهای فنی و نیازها و الزامات سازمان متمرکز است ،امنیت شغلی پاايینی وجاود
دارد.
شرکتهايی که استراتژی «نوآوری در محصول» را بهکار میگیرناد ،باياد بارای تطاابق باا
تغییرات سريع بازار و پیشرفتهای فناوری آمادگی تزم را داشته باشند .کارکنان اين ساازمانهاا

استراتژیهای...ــــــــــــــــــــــ  732

شناساییواولویتبندیعواملمؤثربرهمسوسازی


بايد خالق و نوآور بوده و توانايی تحمل ابهام و کار تیمای را داشاته باشاند .بارای فاراه آوردن
کارکنانی با اين کیفیت ،جكسون و شولر استراتژی «تسهیلسازی» را برای مديريت منابع انسانی
معرفی میکنند .در اين استراتژی شر شغلهاا گساترده اسات .تعاامالت و ارتناطاات مناساب،
بهشدت تشويق میشود .انتخابهای مسیر شغلی گسترده و زياد است و بار برناماهريازی مسایر
شغلی تأکید میشود .آموز گسترده و چندبعدی مد نظر قرار مایگیارد .سیسات هاای ارزياابی
عملكرد و پادا  ،تشويقکنندۀ ارتناطات و کار تیمی هستند .ارزيابی عملكرد ،رويكردی بلندمدت
دارد و در آن بر مديريت عملكرد تأکید میشود .معیارهای پرداخت بر اساس عدالت داخلی است و
امنیت شغلی مناسنی نیز برای کارکنان فراه مایآياد و سارانجام شارکتهاايی کاه اساتراتژی
«بهنود کیفیت» را بهکار میگیرند ،بايد تغییرات مداوم را در فرايند تولید بهمنظور ارتقای مساتمر
کیفیت محصوتت ايجاد کنند .اين نوع استراتژی به انعطاف مناسب در رو هاای کااری و نیاز،
خالقیت و مشارکت کارکنان نیازمند است .کارکنان بايد به سطو مناسنی از بلوغ دسات يابناد و
رفتارهای پیشبینیپذيری از خود نشان دهند تا تعامل و همكاری نزدياک میاان افاراد ساازمان
امكانپذير شود ،تعهد قوی نسنت بهاهداف سازمان باهوجاود آياد و تمرکاز مناساب بار کیفیات
محصوتت فراه آيد .جكسون و شولر معتقدند استراتژیهاای ارتقاای کیفیات باياد هماراه باا
استراتژی «تجمیع» در مديريت منابع انسانی بهکار گرفته شوند (گرر.)2001 ،
رویکرداقیانوسآبی 

رويكرد اقیانوس آبی بر اين فرض استوار است که محدودههاا و سااختار یانعت باهطاور کامال
تعريف و تعیین نشدهاند و توسط بازيگران ینعت میتوانند بازسازی يا نوسازی شوند .فرض کنی
محدوديتهای بازار و ساختار فقط در اهن مديران است ،آنگاه افراد ديگرانديش و عملگرا ،سعی
می کنند که اين مرزها را رهاکنند و فكر خود را آزاد بگذارند .از نگاه اين افاراد ،تقاضاای بزرگای
خارج از اين بازار فعلی ،در جايی ديگر وجود دارد که بايد به آن دست يابند .معماا اينجاسات کاه
چگونه میتوان آن را ايجاد کرد .اين يک تغییر مسیر ناگهانی است .تغییر از نگاه عرضه به نگااه
تقاضای بازار .تغییر از يک فضای رقابتی به يک فضای ناوآوری؛ باه فضاايی از باازار کاه در آن
تقاضاهای نهفته ای وجود دارند که با نوآوری بايد کشف شوند و ارز ايجااد کنناد .ايان ،يعنای
استفادۀ همزمان از استراتژی رهنری هزينه و تمايز .اين يعنی شكستن قواعد بازی و سااختارهای
کهنه و بازنويسی مجدد قواعد جديد و ايجاد سااختارهای ناو .خلاق ارز در باازی جدياد از راه
گستر بخش تقاضای اقتصاد بهدست میآيد .در اين بازی مفهوم برنده ا بازنده مطر نیست و
بازی از حالت بازی مجموع یفر خارج میشود و کارآفرينان عصر جديد مایتوانناد باا شكساتن
الگوها و ساختارهای موجود ،بینشی آيندهنگر را خلاق کنناد .ناوآوری ارز زيربناای اساتراتژی
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اقیانوس آبی است .به اين دلیل آن را نوآوری ارز مینامند که شرکتهاا باهجاای تمرکاز بار
منارزۀ رقابتی ،بر بیتوجهی به رقابات متمرکاز مایشاوند و ايان کاار را باا ايجااد ارز بارای
خريداران ،شرکت و پ از آن ،گشودن فضای جديد و بادون رقابات در باازار انجاام مایدهناد.
نوآوری ارز  ،بهطور يكسان بر ارز و نوآوری تأکیاد دارد .ارز بادون ناوآوری ،باه مفهاوم
تمرکز بر خلق ارز در مقیاس بزرگ است؛ چیزی که ارز را بهنود میبخشد ،اما بارای بقاای
شرکت در فضای بازار کافی نیست .نوآوری بدون ارز  ،سنب تكنولوژیگرايی ،پیشگامی در بازار
يا آيندهنگری می شود که اغلب فراتر از انتظارهای خريداران است .در اين حالت ،بايد بین نوآوری
ارز که متضاد با نوآوری تكنولوژی و پیشگامی در باازار اسات ،تفااوت قائال شاوي  .ناوآوری
ارز  ،فقط هنگامی روی میدهد که شرکتها نوآوری را با بهارهوری ،قیمات و هزيناه همساو
کنند (کی .)2002 ،
پیشینۀ تجربی پژوهش

بیر ( )3332همسوسازی استراتژی مديريت منابع انساانی را باا اساتراتژی کسابوکاار ،در قالاب
معرفی عوامل مؤثر بر همسوسازی تنیاین کارده اسات .يكای از عوامال ماؤثر بار همسوساازی
موفقیت آمیز مديريت منابع انسانی ،آگاهی کارکنان حوزۀ منابع انساانی اسات .بیار معتقاد اسات
کارکنانی که وظیفۀ منابع انسانی را ايفا میک نناد ،باياد تفااوت میاان ماديريت مناابع انساانی و
مديريت سنتی کارکنان را بهروشنی درك کنند و خود را با ويژگیهای جديد ،از جمله ايفای نقش
شريک تجاری تطنیق دهند.
سیسان ( )3330در مطالعات خود چهار ويژگی را برای همسوسازی مديريت منابع انساانی باا
برنامهريزی کسبوکار اکر میکند .3 :تفويض اختیار مديريت منابع انسانی از متخصصاان مناابع
انسانی به مديران یفی؛  .2فردگرايی در مديريت روابط کارکنان؛  .1تأکید بر حفظ تعهد کارکنان
و  .4تأکید بر نوآوری کارکنان.
هوسلید ( )3332با بهرهگیری از رويكرد همرديفی عمودی و يكپارچگی استراتژيک ،در مطالعاات
خويش نشان داده است که سازمانهايی که اقدامات مديريت منابع انسانی خويش را با استراتژی
رقابتی خويش همرديف و مرتنط میکنند ،عملكرد مالی باتتری را نشان میدهند .باا اساتفاده از
همین رويكرد ،رايت و همكارانش ( )3338پژوهشی را در  32شرکت تولیدی انجام دادند .ايشاان
توانستند نشان دهند همرديفی ،موجب بهنود عملكرد اين شرکتها در اجارای اساتراتژی رقاابتی
شده است .يافتههای ايشان در پیوند میان «اقدامات منابع انسانی با عملكارد باات» و اساتراتژی
رقابتی «ارتقای کیفیت» بسیار معنادار بوده است.
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مکدوفی ( )3332در پژوهشی بینالمللی که در کارخانههای تولیدکننادۀ خاودرو انجاام داده
است ،فرضیههای رويكرد همرديفی عمودی و استراتژيک را آزموده است .يافتههای پاژوهش باه
وضو فرضیههای وی را رد کردند .شواهد حاکی از آن بودند که بهکاارگیری اقادامات ماديريت
منابع انسانی که برای تولید اننوه مناسب تشخیص داده شدهاند (همساويی) ،نمایتواناد عملكارد
رقابتپذيری با تولید منعطف ارائه کنند.
شولر و جكسون ( )2003با بهکارگیری مدل ديدگاه رفتااری (برگرفتاه از تئاوری اقتضاايی)،
اقدامات مديريت منابع انسانی مناسب و همرديف با هر ياک از اناواع اساتراتژیهاای رقاابتی را
پیشنهاد میدهند .آنها با تمرکز بر استراتژیهای ناوآوری ،ارتقاای کیفیات و کااهش هزيناههاا،
رفتارهای تزمِ نقش را برای هر يک از اين استراتژیها بیانکرده و اقدامات منابع انسانی مناسب
و همرديف برای هر يک از آنها را معرفی میکنند .فرض اساسی نوعشناسی شولر و جكساون آن
است که اقدامات منابع انسانی مناسب و همرديف ،رفتارهايی را در کارکنان بهوجود میآورند کاه
سازمان را در جهت دستیابی بهاهداف استراتژيكش ياری میرسانند.
بهطور کلی انديشمندانی که در خارج از کشور از ساال  3330تاا ساال  2033کاه در حاوزۀ
مديريت استراتژيک منابع انسانی و همسوسازی استراتژیها باا اقادامات و رفتارهاای کارکناان
نظريهای مطر کردهاند ،عنارتند از:
بامنرگر و مشول ( ،)2030ايتزهاك و مشاول ()2030؛ ماارك ال .لنگنیاک هاال و ديگاران
()2003؛ فريسودن هرتوگ وديگران )2003؛ آرتور و بويلز ()2002؛ رکنوزامن ()2006؛ اساتاورو و
ديگاران ()2006؛ دياوي ()2006؛ گنرجیاورجی و کارساتن ()2006؛ کنساتانتین و ديگاران
()2006؛ وربال و دماير ()2002؛ چاو ()2002؛ آلنیاو ديگاران ()2002؛ خنادکار و شاارما ()2002؛
چاناا و هواناا ()2002؛ چادويااک ()2002؛ پارکااارين ()2004؛ کرماای و ديگااران ()2004؛
پانايوتويوبو و پاپالكساندري ()2004؛ کاکار و ديگران ()2001؛ تراس ()2001؛ بنینگون و هاابیر
()2001؛ شی هان ()2001؛ ختری و باودوار ()2002؛ چاو و شاارما ()2002؛ ماکوان و ديگاران
()3333؛ آرتی و ديگران ()3333؛ هري و ديگران ()3333؛ باربر و ديگاران ()3333؛ کیارن و
ديگران ()3333؛ بكر و هوسیلد ()3333؛ هري و اوگنونا ()3333؛ کی ()3333؛ هوان ()3333؛
بنت و ديگران ()3338؛ بارنی و رايت ()3338؛ رايت و ديگران ( )3338و کموچه (.)3333
همچنین در داخل کشور افرادی همچاون طنرساا ،حااج کريمای و گنجای ( ،)3186اباويی
( ،)3182فراحی ( ،)3182وردینژاد ( )3188درارتنااط باا همساويی اساتراتژیهاا باا اقادامات و
رفتارهای منابع انسانی ،تحقیقاتی را انجام دادهاند.
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر را میتوان از نظر دستهبندی تحقیقات برحساب نحاوۀ گاردآوری دادههاا ،از ناوع
مطالعات توییفی ا پیمايشی دانست و با توجه به هدف پاژوهش ،آن را از دساته پاژوهشهاای
کاربردی شمرد .در اين پژوهش برای جمعآوری اطالعات مرباوط باه ادبیاات موضاوع و مناانی
نظری و پیشینۀ پژوهش ،از رو کتابخانهای استفاده شده است و بهمنظور استخراج شاخصهای
کلی مؤثر بر همسوسازی استراتژیهای تجااری و اقادامات ماديريت مناابع انساانی باا رويكارد
اقیانوس آبی ،عالوهبر استفاده از منانی نظری پژوهش ،مصاحنهای بااز باا تعادادی از خنرگاان و
استادان دانشگاهی انجام گرفت .نتاي حایل از اين مصاحنهها تلخیص شدند و پا از بررسای
روايی آنها با استفاده اطالعات گردآوری شده ،پرسشنامهای حااوی  28ساؤال تادوين شاد و در
اختیار اعضای نمونۀ آماری پژوهش قرار گرفت.
جامعۀ آماری اين پژوهش متشكل از افرادی اسات کاه در حاوزههاای مارتنط باا ماديريت
استراتژيک و مديريت منابع انسانی یاحب نظر هستند و بهدلیل تعداد اندك ايان افاراد ،از رو
نمونهگیری غیر احتمالی قضاوتی برای انتخاب نمونۀ آماری پژوهش استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در اين مطالعه پ از بررسی منانی نظری و مصاحنه با خنرگان 28 ،گويه بهمنزلۀ عوامل مؤثر بر
همسوسازی شناسايی شدند .در مرحلۀ تحلیل دادهها ،پ از بررسای ايان شااخصهاا باا رو
تحلیل عاملی اکتشافی ،درنهايت شش عامل بهمنزلۀ مه تارين عوامال ماؤثر اساتخراج شادند.
درمجموع عاملهای اساتخراجی بعاد از چارخش واريمااک  23/286 ،دریاد از وارياان کال
پرسشنامۀ پژوهش را تنیین میکنند .ترکیب قرارگیری سؤالهاای پرسشانامه روی شاش عامال
استخراجی در تحلیل عاملی ،بهیورت زير بوده است:
عامل اول :پ از در نظر گرفتن هفات ساؤال بارای ايان عامال« ،عوامال محیطای دور»
نامگذاری شد.
عامل دوم :پ از در نظر گرفتن چهار سؤال برای اين عامال« ،عوامال محیطای نزدياک»
نامگذاری شد.
عامل سوم  :پ از اختصاص شش سؤال برای اين عامل« ،بسترهای سازمانی» نامیده شد.
عامل چهارم :پ از اختصاص پن سؤال برای اين عامل ،نام «کارکناان» بارای آن در نظار
گرفته شد.
عامل پنج  :پ از در نظر گرفتن چهار سؤال ،اين عامل «مديران» نام گرفت.
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عامل شش  :برای اين عامل يک سؤال در نظر گرفته شاد و «موقعیات ساازمان در منحنای
عمر» نامگذاری شد.
در اين پژوهش با استفاده از آزمون مقايسۀ میانگین تکنمونهای ،سطح عوامل ماؤثر آزماون
شد .بر اساس نظرات افراد نمونۀ آماری برای عاااوامل محیطای دور  M = 1/40و  P = 0/03و
 t = 2/032بهدست آمد .برای عوامل محیطی نزديک  M = 1/23و P = 0/00 0و  t = 2/84بود.
برای بسترهای سازمانی  M = 4و  P = 0/03و  t = 2/16محاسانه شاد .بارای عامال کارکناان
 M = 4/02و  P = 0/03و  t = 2/01بهدست آمد .برای عامل مديران  M = 4/22و P = 0/000
و  t = 3/21بود و سارانجام بارای عامال ساازمان در منحنای عمار  M = 1/23و  P = 0/04و
 t = 2/16ارزيابی شد .میانگین بهدست آمده در همۀ موارد ،بهطور معناداری باتتر از حد متوساط
بوده است .همچنین در پژوهش حاضر برای رتنهبندی عوامل مؤثر بر همسوسازی ،ضمن استفاده
از تكنیک الكتر ،از نظرات خنرگان بهرهجويی شد کاه در اداماه ،باه شار مراحال انجاامگرفتاه
پرداخته میشود.
اول:تشکیلماتریستصمیمگیری 

مرحلۀ

برای تشكیل ماتري بايد با توجه به معیارها ،برای هر گزينه يا برناماه ،ارزشای اختصااص داده
شود .به همین منظور ،جلسههای متعددی با حضور خنرگاان و اساتادان نموناۀ آمااری پاژوهش
برگزار شد و از طريق مصاحنۀ باز و بهیورت مقیاس کالمی ،از پرسشنامه و طیف نهتايی استفاده
شد .پرسشنامهها در اختیار  30نفر از خنرگان و استادان قرار گرفت که نتاي آن در جدول  3آورده
شده است.
جدول.2مقادیرامتیازعواملمؤثربرهمسوسازیباتوجهبهمعیارهایاقیانوسآبی
درمنحنیعمرP1

جایگاهسازمان 

مدیرانP2

2

6

6/6

2/4

2/4

2/8

 :A4معیارچهارم ا فقدان جانشین

بسترهای 

 :A3معیار سوم ا تقلیدناپذيری

2/3

2/2

4/3

2/8

4/8

6/1

دورP5

 :A2معیار دوم ا ارز افزايی

2/8

4/8

2/2

4/3

2/3

2/8

نزدیکP6

کارکنانP3

سازمانیP4

عواملمحیطی 

عواملمحیطی

 :A1معیار اول ا کمیابی

6/2

1/2

2/2

6/4

8/2

2/2

معیارـعواملمؤثر
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تصمی گیری شكل میيابد (جدول .)2

.ماتریستصمیمگیریمعیارهایاقیانوسآبی 

جدول7
معیار

A1

A2

A3

A4

وزنهرمعیار

A1

0/012
0/334
0/226
0/228
0/230

0/032
0/030
0/448
0/323
0/263

0/063
0/082
0/422
0/231
0/231

0/022
0/083
0/126
0/328
0/126

0/012
0/308
0/131
0/333
0/226

A2
A3
A4
A5

مرحلۀدوم:تعیینوزنمعیارها

برای تعیین وزن معیارها از رو ماتري مقايسات زوجی استفاده شد ،سپ
ماتري  ،وزن هر يک بهدست آمد (جدول .)1

با نرمااتيز کاردن

جدول.0وزنهریکازمعیارهایاقیانوسآبی 
معیارـعامل

A1

A2

A3

A4

P1

6/2
1/2
2/2
6/4
8/2
2/2

2/8
4/8
2/2
4/3
2/3
2/8

2/3
2/2
4/3
2/8
4/8
6/1

2
6
6/6
2/4
2/4
2/8

P2
P3
P4
P5
P6

سوم:تعیینجدولآستانهها 

مرحلۀ

در اين مرحله با برگزاری يک جلسۀ کارشناسی بین مديران ،اعداد آستانه انتخاب ،تعیین شدند که
نتاي آن در جدول  4آمده است.
جدول.2جدولمقادیرآستانۀمعیارهایانتخاب 
معیارـآستانه

A1

A2

A3

A4

بیتفاوتی ()q

3

3

3

3

ترجیح ()p

4

4

4

4

رد کردن ()v

6

6

6

6
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مرحلۀچهارم:تعیینماتریسهماهنگی 

ماتري هماهنگی با استفاده از رابطۀ  3و نرمافزار الكتر بهدست آمد (جدول  )2که در زير نشاان
داده شده است.
) (
)) ( (
) (
رابطۀ )3
})) ( (

) (

)) ( (

) (

) (

∑
) (

{
)

∑

)) ( (

)) ( (

(

) (

φ

)) ( (

جدول.2ماتریسهماهنگیمعیارهایاقیانوسآبی 
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P1

1

0/44

0/26

0/23

0/86

0/63

P2

1

1

1

0/32

0/32

0/31

P3

0/26

0/63

1

1

1

0/33

P4

0/22

0/63

1

1

1

1

P5

0/63

0/23

0/22

0/22

1

0/48

P6

0/63

0/63

0/63

0/63

1

1

مرحلۀپنجم:تعیینDiscordanceوماتریس Credibility
محاسنه با فرمول Discordance

رابطۀ )2

)) ( (

) (

) (

)) ( (

) (

) (

)) ( (

) (

)) ( (

)

) (

)) ( (

{

(
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)

)
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مرحلۀششم:تعیینماتریسرتبهبندیوانتخابنهاییبهترینرویکرد 

همان طور که از نتاي بدسات مای آياد مهمتارين شااخصهاای تااثیر گاذار بار همسوساازی
استراتژی های تجاری و اقدامات مديريت منابع انسانی در سازمان باا رويكارد اقیاانوس آبای باه
ترتیب عوامل مديريتی ،عوامل مرتنط با کارکنان ،بسترهای سازمانی ،جايگاه سازمان در منحنای
عمر ،عوامل محیطی نزديک و عوامل محیطی دور بودهاند.
جدول.6ماتریساعتبار 
P1
P2
P3
P4
P5
P6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

1
1
0/26
0/22
0
0

0
1
0
0
0
0

0/26
1
1
1
0
0

0/23
0/32
1
1
0
0

0/86
0/32
1
1
1
1

0/63
0/31
0/33
1
0
1

اولویتبندیعواملمؤثربرهمسوسازی 

جدول.2
عواملمؤثربرهمسوسازی
مديران
کارکنان
بسترهای سازمانی
جايگاه سازمان در منحنی عمر
عوامل محیطی نزديک
عوامل محیطی دور

گزینه

رتبه

P2

3
2
1
4
2
6

P3
P4
P1
P6
P5

نتیجهگیری و پیشنهادها

استراتژی سازمان نیازمند الزامات خایی برای موفقیات اسات و باهکاارگیری اقادامات مناساب
مديريت منابع انسانی در سازمان ،میتواند آن را تقويتکرده و در جهت دساتیابی باه عملكاردی
ممتاز ،ياری رساند (کلهر و پرت .)2003 ،مطالعات نشان میدهاد ساازمانهاايی کاه اساتراتژی
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کسبوکار خود را با اقدامهای مديريت منابع انسانی خود همسو میکنند ،نسنت باه ديگاران باه
عملكرد برتری میرسند (لیو .)2002 ،اين ايده که منابع انسانی مایتوانناد عااملی بارای کساب
برتری شوند ،مربوط به زمان کنونی نیست .شول و مکماهان ( )2002به بحث در ماورد قابلیات
سرمايهگذاری در مديريت منابع انسانی ،باهمنزلاۀ ابازاری بارای کساب و حفاظ مزيات رقاابتی
پرداختند .اين پژوهشگران با تشكیل يک ماتري هدف /مسیر 3نشان دادهاند که چگونه مديريت
منابع انسانی میتواند زمینۀ ايجاد مزيت رقابتی پايدار را فاراه کناد .آلاريچ ( )2002نیاز درباارۀ
چگونگی قابلیت منابع انسانی برای خلق مزيت رقابتی ،بر اساس رويكرد نظری منتنی بار مناابع،
بحثی داشته است .وی با توسعۀ مدل مزيت رقابتی پورتر ،3336فرهن سازمانی ،شايستگیهای
متمايز 2و پیوستگی استراتژيک 1را عامل میانجی در رابطۀ استراتژی ا مزيات رقاابتی مایداناد.
سپ بحثی را در اين زمینه مطر میکند که چگونه اقدامات مناابع انساانی مایتوانناد توساط
شرکتها برای تدوين استراتژیهايی بهکار برده شوند که موجب خلق مزيت رقابتی پايدار خواهد
شد .آلريچ در اين بحث به تمرکز بر ارتناط میان منابع انسانی ،استراتژیها و مزيتهاای رقاابتی
تأکید میکند .رويكرد اقیانوس آبی را نیز میتوان به نوعی باهمنزلاۀ مزيات رقاابتی پايادار ياک
سازمان مطر کرد .درواقع هر سازمان برای ورود به فضای اقیانوس آبی ،نیاز باه تجهیاز مناابع
انسانی خويش ،بهکارگیری اقدامات مناسب برای مديريت اين منابع ارزشمند و همسوساازی ايان
اقدامات با اساتراتژیهاای تجااری آن اسات .در ايان میاان يكساری از عوامال مایتوانناد در
شكلگیری بهینۀ اين همسويی تأثیرگذار باشند؛ همانطور که در بخش يافتاههاا مشااهده شاد.
نتاي اين پژوهش نشان داد که از نظر خنرگان ،بهترتیاب عوامال ماديريتی ،عوامال مارتنط باا
کارکنان ،بسترهای سازمانی ،جايگاه سازمان در منحنی عمر ،عوامل محیطای نزدياک و عوامال
محیطی دور ،بر همسوسازی استراتژیهای تجاری و اقدامات مديريت منابع انسانی در سازمان با
رويكرد اقیانوس آبی مؤثرند .در تشريح دتيل اين اولويتبندی می توان به موارد زير اشاره کرد:
مديران در نقش مننع سازمانی ،نقش بسیار مهمی در همسوسازیِ اساتراتژیهاای تجااری و
اقدامات مديريت منابع انسانی دارند .هر اقدام سازمانی بدون حمايت و پشتینانی ماادی و معناوی
مديران ،عملی نخواهد شد .بنابراين در گام نخست ،کساب تعهاد و حمايات ماديران در اجارای
همسوسازی ،قنل از اجرای آن ،بسیار مه به نظر میرسد .در گام بعدی بايد توجه داشت مديران
سازمان ،مجری برنامۀ همسوسازی در سازمان هستند .استراتژیهای تجاری ساازمان را ماديران
استخراج میکنند و از سوی ديگر ،فرايندها و اقدامات مديريت منابع انسانی نیاز توساط ماديران
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Target / thrust matrix
2. Distinctive competencies
3. Strategic Unity
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ساماندهی میشود .به همین دلیل میتوان به جرئت ااعان کرد که ایلیترين عامل برای ايجاد
اين همسويی ،مديران سازمانها هستند که موتور محرکۀ سازمان يا به نوعی بانی و پشتینان اين
همسويی هستند .در ارتناط با اهمیت عامل کارکنان نیز بايد گفت کاه در تعرياف علا ماديريت
بیان شده که مديريت ،انجام کارها بهوسیلۀ ديگران است (رضايیان .)3183 ،کلمه «ديگاران» در
اين تعريف ،کارکنان سازمان هستند که وظیفاۀ عملیااتیکاردن تصامی هاای ماديران برعهادۀ
آنهاست .کارکنان قدرت تصمی گیری پايینتری نسنت به مديران دارند ،ولی ادراك آنها نسنت به
تصمی های سازمانی ،نقش چشمگیری در همراهی تصمیمات مديران داشته که درنتیجه موفقیت
برنامههای سازمانی را به همراه میآورد .بايد توجه داشت کارکناان ياک ساازمان ،بهارهبارداران
اقدامات مديريت منابع انسانی هستند و زمانی از همسويی اين اقدامات با استراتژیهاای تجااری
سازمان حمايت و پشتینانی خواهند کرد که ادراك درستی از آن داشته باشند و بدانند که تغییراتی
که قرار است رخ دهد ،موجب بهنود شرايط آنها در سازمان خواهد شد .از سوی ديگر ،سطح بلاوغ
کارکنان و میزان توانمندیها و مهارتهای آنان نیز میتواند در تضمین موفقیت ايان همساويی،
نقش ارزندهای بهدننال داشته باشد .سازمانهايی که کارکنان خاالق ،ناوآور و توانمناد دارناد باا
پشتوانۀ قویتری میتوانند در جهت همسويی گام بردارند .بسترهاا و زيرسااختهاای ساازمانی،
مانند فرهن سازمان ،فرايندها ،سیست ها ،خطمشیها ،ساختار و ...باهمنزلاۀ منناع اساتراتژيكی،
نقش بسیار مهمی در کسب مزيت رقابتی پايدار و دستیابی به فضای اقیانوس آبی برای ساازمان
دارند .فرايند همسوسازی بايد در همین بسترهای سازمانی طراحی و عملیاتی شود .بنابراين زمانی
میتوان از امكان پیادهسازی يا موفقیت همسوسازی سخن گفت که عالوهبر حمايت و پشاتینانی
مديران و کارکنان ،زيرساختهای تزم برای همسوسازی نیز فراه باشد.
سه مننع بیاانشادۀ پیشاین ،متناساب باا جايگااه ساازمان در منحنای عمار ،مشخصاات و
ويژگیهای منحصربهفرد خود را دارند .طراحان برنامۀ همسوسازی بايد توجه داشته باشند ،مطابق
با مشخصات سازمان ،مديران و کارکنان ،در هر مرحله از منحنی عمر (تولد ،نوزادی ،رشد ،بلوغ و
افول) ،روشی منحصربهفرد برای اجرای برنامههای همسوسازی پیشانهاد کنناد .در جايگااههاای
مختلف اين منحنی ،شرايط سازمان و ملزومات آن برای همسوسازی و همچنین عوامل مؤثر بار
موفقیت اين فرايندها با يكديگر تفاوت دارند .عوامل ديگری که در اين پژوهش به آن اشاره شد،
عوامل محیطی نزديک هستند .اين عوامل بهمنزلۀ يک مننع ایالیِ در اختیاار ساازمان شاناخته
نمیشوند ،اما نقش بسیار مهمی در تصمیمات و اقدامات سازمانی دارند .بر منناای مادل المااس
پورتر يا مدل  2نیروی رقابتی پورتر ،عوامل محیطی نزديک مانناد رقناا ،مشاتريان ،محصاوتت
جديد ،تأمینکنندگان و ...در شكلدهی به منافع سازمان ،ياک منناع باا ارز و کمیااب باوده و
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نقش بسیار مهمی دارند .از سوی ديگر ،اين عوامل در شكلگیری استراتژیهای تجاری ساازمان
نیز بسیار مه اند .بنابراين زمانی که هدف از همسوسازی ورود به فضای اقیاانوس آبای و کساب
مزيت رقابتی پايدار باشد ،بايد تحرکات و تغییرات برنامههای محیطی ،بهويژه رقنا و مشتريان ماد
نظر قرار گیرد .در نهايت سازمان بهمنزلۀ يک سیست باز ،بر محیط اطراف خود تأثیر میگاذارد و
از سوی ديگر ،عوامل محیطی دور نیز بر اجزای درون سیست و تصمیمات سازمانی تأثیرگذارناد.
عوامل محیطی دور در پايینترين رتنۀ تأثیرگذاری بر برنامۀ همسوسازی قرار گرفتهاند ،ولی باياد
توجه داشت اين عوامل نقش مهمی در اجرای اين برناماههاا و تاداوم و تضامین موفقیات آنهاا
خواهند داشت .قوانین دولتی در زمینۀ مسائل کاری ،فشارهای سیاسی نظیر تحري  ،جن  ،قوانین
بینالمللی در حوزۀ تجارت ،مسائل دينی و اعتقادی ،همگی بخشهاايی از عوامال محیطای دور
هستند که طراحان برنامۀ همسوسازی بايد به آن توجه داشته باشند.
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