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Abstract 
To succeed and improve performance, human resource management consistent 
with business strategy is essential. Human resource management practices 
contribute to the development of human resources, which in turn will lead to the 
implementation of the business strategy. The main purpose of this study is to 
investigate the relationship between human resource management, business 
strategy and company performance. The present study is a descriptive 
correlational study in terms of applied purpose and method. The statistical 
population of this study includes all managers and employees of industrial and 
commercial companies in Qazvin province. The sample size was 350 people. The 
available sampling method was selected for data collection and the required data 
were collected in this study using a 35-item questionnaire. The results of this 
study showed: (1) Human resource management has a positive and significant 
relationship with company performance. (2) There is a positive relationship 
between human resource management and business strategy. (3) Business 
strategy has a positive and significant relationship with company performance. (4) 
Human resource management has a positive and significant effect on the 
company's performance by considering the mediating role of business strategy. 
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 چکیده
.  است  ضروري  وکارکسب  راهبـرد  با  سازگار  انسانی  منابع  مدیریت  عملکرد،  بهبود  و  موفقيت  براي

  عملي  باعث خود نوبه به كه كندمي كمك انساني نيروي توسعه به انساني منابع مديريت  اقدامات
  منابع   مدیریت  بین  رابطه  بررسی  مطالعه  این  اصلی  هدف .  شد  خواهد   كاروكسب   راهبرد  شدن

 مبنای  بر  و   کاربردی  هدف   حیث  از  حاضر  پژوهش .  است  شرکت  عملکرد  و  وکارکسب   راهبـرد  انسانی،
 مدیران   کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه.  است  همبستگی  نوع  از  توصیفی  تحقیق  یک  روش،

. شد  گرفته  نظر  در نفر350  نمونه  حجم.  است  قزوین  استان   تجاری  و  صنعتی   هایشرکت  کارکنان  و
 در   نیاز  مورد  هایداده  گردآوری  و  شد  انتخاب  هاداده  آوریجمع  برای  دسترس   در  گیرینمونه  روش

)داد  نشان  مطالعه  این  نتایج.  گرفت  انجام  سوالی  35  پرسشنامه  از  استفاده  با  پژوهش  این  :1  )
)دارد  داریمعنی  و   مثبت  ارتباط  شرکت  عملکرد  با  انسانی  منابع  مدیریت  بین  مثبتی  ارتباط(  2. 
  ارتباط   شرکت  عملکرد  با  وکارکسب   راهبرد(  3. )دارد  وجود  وکارکسب  راهبرد  و  انسانی  منابع  مدیریت

  وکارکسب  راهبرد  میانجی  نقش  گرفتن  نظر  در  با  انسانی  منابع  مدیریت(  4. )دارد  داریمعنی  و  مثبت
 .دارد داریمعنی و مثبت  تاثیر شرکت عملکرد بر

 کلیدواژه ها: 
  عملکرد انسانی، منابع مدیریت
 و صنعتی هایشرکت سازمانی،
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 مقدمه 1
پو   تیوضع امروز  امروز    ا یبازار  بازار  ثبات  و  است 

شود. در    لیتبد  نانیممکن است فردا به عدم اطم
  ش یافزا  ی بازار نامشخص، شدت رقابت هرازگاه  ک ی
بنگاه ابدییم اقتصادی ها.  بازار    کهنی ا  یبرا  ی  در 

شوند پیروز  تالشند    رقابت  شکست    گریکد یدر  را 
به و  بازار  دهند  رهبر  برخوردار  عنوان  آن  مزایای  از 

دشوند ا .  با  مواجهه  مدتیوضع  ن یر    د یبا  ران ی، 
را رو   ی نگه داشته و برا  بازار  نبض  ی انگشتان خود 

تغ  یی گو پاسخ هرگونه  باشند.  یناگهان   رییبه    آماده 
  ند یفرآ  کی،  کنندبیان می   ( 2007)  1کوپر و کالینشمیت 

جد  ک  دیمحصول  استراتژ  ت یفیبا  محصول    یباال، 
در دسترس بودن منابع و    ،یواحد تجار   یبرا  دیجد

  ی روزیپ  ی ، برارهیو توسعه و غ قیسطوح مخارج تحق
نوع    ن ی . اما، در حال حاضر، اهستند  یضرور   ی در باز

شکست رقبا    یاز منابع، قادر به انجام نقش خود برا
د دنبال  به  محققان  .  ستندین انواع  از    ی گریکشف 

را جذب و حفظ   یرقابت  تی توانند مزی که م ها دارایی 
  د یتقلقابل  توسط رقبا    ی راحتبه،  حال   نید و در عکنن

سؤال  (.  2010،  2نباشند، هستند )لی و همکاران   ی و کپ
نوع  مورد  م دارایی    در  پای که  مزیداریتواند    ت ی، 

فراهم    یرقابت را  برتر  عملکرد  طکندو    ی هادهه   ی، 
ب در  مورد    ران یمد  ن یگذشته  و  مطرح  محققان  و 

نت در  است.  گرفته  قرار  منابع    افتنی،  جهیبحث 
برای  نامشهود ارزشمند    یی دارا  ک یعنوان  به  ی انسان 

روشن شدن همه    یبرا   ل یبدی ب  ی سازمان، پاسخ  ک ی
ها در بازار،  رقابت سازمان  یشبهات در مورد چگونگ 

مز  ی ابیدست تحقق  برتر،  عملکرد  و    یرقابت   تی به 
زمان طوالن   ی سازمان  بهبود عملکرد  بیان    ی در مدت 

  ا یتمام دن  امروزه.  (2010شده است )لی و همکاران،  
انسان یم منابع  كه  به    یاب یدست  یبرا   یدانند 

ها است.  روش   نیو كارآمدتر  نیاز مؤثرتر  ،تیموفق
کم اما   تعداد  بنگاه   ی فقط  از  از  استفاده  به  قادر  ها 

 
1 Cooper & Kleinschmidt 
2 Lee et al 
3 Sang 
4 Ahammad 

  ی ها براو استفاده از آن   ی پنهان منابع انسان  ی روین
 (. 2005 3رهبر شدن در بازارها هستند )سنگ

يك سازمان تأثير مديريت منابع انساني  راهبرد   
مي تعديل  را  سازماني  عملكرد  اقدامات بر    كند. 

  مانند   یمناسب مديريت منابع انساني به متغيرهاي 
-)نوع  بستگي دارند   تجاری  و محيط  وکارراهبرد کسب 

همکاران،    پسند    مدیریت   د عملکر   نیاول (.1393و 
  (. 2017،  4)احمد   آغاز شد  1920از دهه    یمنابع انسان

توسط   مدیریت منابع انسانی ، عملکرد یطور سنتبه
عملکرد کارکنان،   ی بررسیبرا یعنوان ابزاربه  رانیمد

برا  ینگهدار پرونده  در  سازمان   یسوابق و حفظ  ها 
مدیریت منابع      عملکرد ،  بعدهاشد.  ی نظر گرفته م

  ی گذاراشتراک، بهراهبردی  عملکردیعنوان  به   انسانی
و  چشم تدوین  ها،  ده یا با  انداز    ی هابخش   پیوند 

امورمالی اب یبازار حسابدار  ی،    افت یتکامل    یو 
یکپارچگی 2020آرمسترانگ،  ) واحدهای   (.    بین 

هماهنگی  و منابع انسانی، منجر به    بازاریابی  مختلف
قادر به کسب    های تجاری بنگاه شده و    بین واحدها 

خود   سازمانی  عملکردهای  در  مطلوب  موقعیت 
پیروزی در  براي  (.  1396  )فاریابی و همکاران،  شوند می

شركترقابت طريقا  ه،  از  راهبرد  به   بايد  کارگیری 
کسب همچون،مناسب  هزينه  وکار  ها،  كاهش 

،  محصوالت و خدمات  نوآوری در   افزايش كيفيت و
شوند عملکردشان  بهبود  و  )نوع  موجب  پسند 

 .  (1393همکاران،  

مدیریت  پژوهش  رابطه  زمینه  در  مختلفی  های 
انسانی و عملکرد وجود دارند، همانند شی و   منابع 

به  2019)5کوک  خود  پژوهش  در  که  تحول    ریس( 
س   6والمارت  یتجار  راهبرد شاستیو  و    ی هاوه یها 

انسان چ  ی منابع  تأث   نیدر  هز   تیفیک  ریو  بر    نهیو 
سال  آن از  و    ( 1997- 2012)ها  السون  پرداختند. 

به  2018)7همکاران  س(    ت یر یمد  یهااستیکاربرد 
انسان  سازمان  ی منابع  واب ی بازار  دهی در  بر    ریتأثی 

یافتند  یابیبازار  راهبرد  یاجرا   راهبرد که    دست 

5 Xie & Cooke 
6 walmart 
7 Olson  et al. 
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عامل    مدیریت منابع انسانی  هایسیاست و    بازاریابی
اثربخش   یمهم ر  یدر  است.  و    چارد ی سازمان 

برا2001)  1جانسون  تأث  ی (  تنوع    یهاوهیش  ریدرک 
انسان  شرکت  یمنابع  عملکرد  انجام    ی قاتیتحق  ،بر 

عامل    ک یعنوان  را به  وکارراهبرد کسب ها  دادند. آن 
راهبرد  که    افتندیمورد استفاده قرار دادند و در   یشرط

ب  وکارکسب  انسان   ی هاوهیش  ن یرابطه  و    ی منابع 
  دریافت (  2006)  2. چو ندکی م   لیعملکرد شرکت را تعد

روشكسب   راهبرد   كه با  منابع  هاي  وكار  مدیریت 
مثبت    انسانی تأثير  شركت  عملكرد  بر  مناسب، 

گذاشت.   توسعه،  خواهد  حال  در  کشورهای  در 
و  شرکت  رونق  حال  در  تجاری  و  صنعتی  های 

عنوان  را به  هاآن  توانی م   پیشرفت هستند. بنابراین،
کلیف و  )آنت  در نظرگرفت  وکار راهبردی کسب   کی

ادبيات موضوع  با    (.2021،  3همکاران  مشخص  مرور 
طور جداگانه  بهاز مطالعات    برخی كه اگرچه در  شد

مديريت بين  رابطه  بررسي  و    به  انساني  منابع 
كسب راهبرد  رابطه  و  سازماني  و عملكرد    وكار 

پرد  مدیریت  انساني  شدهمنابع  اما  است،    اخته 
در  زیرا  طلبد  می   مطالعات بیشتریاهمیت موضوع،  

مطالعات معدودي به بررسي رابطه اين سه متغير و  
هريك نقش  آن   تبيين  است  هااز  شده    . توجه 

های صنعتی و تجاری  جایی که شرکتهمچنین، از آن
اهمیت   کشور  اقتصاد  پیشرفت  و  توسعه  برای 

سوی   از  و  دارند،  جز  بسزایی  انسانی  منابع  دیگر 
آید، با  حساب میهای هر شرکتی بهمهمترین دارایی 

شود  این حال خالء مطالعاتی در این بین مشاهده می
ها در  و بارها دیده شده که بسیاری از مدیران شرکت

شوند، اولین  هر کجا که با کمبود بودجه مواجه می
می قرار  مدیران  لطفی  بی  مورد  که  گیرد،  جایی 

ان سازمان هستند و با توجه به باال بودن نرخ  کارکن
توان از اهمیت توجه به حوزه  بیکاری در کشور نمی

-مدیریت منابع انسانی غافل شد. با توجه به بررسی
های صورت گرفته، مشخص گردید که خالء نظری و  
تجربی متعددی در رابطه با مدیریت منابع انسانی،  

ر وجود دارد و  وکا عملکرد سازمان و راهبردهای کسب
 

1 Richard and Johnson 
2 Chow 

-مشابه این پژوهش در ایران و در رابطه با شرکت 
های صنعتی و تجاری انجام نشده است. اهمیت این  
با   رابطه  در  دانش  توسعه  با  رابطه  در  پژوهش 

های مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمان  سیاست
کسب  راهبردهای  میو  خالصه  مدیران  وکار  شود. 

میشرکت  تجاری  و  صنعتی  نتایج  های  از  توانند 
سیاست اعمال  جهت  پژوهش  این  از  های  حاصل 

افزایش   و  انسانی  منابع  مدیریت  کارآمد  و  صحیح 
بنابراین،   زایی و توسعه اقتصادی بهره گیرند. اشتغال 

پژوهش  غنی می   این  در  تحقیق    سازیتواند  ادبیات 
های  که عملکرد شرکت باتوجه به اینشود.  موثر واقع  

های  عملکرد شرکت   طور خاصبه صنعتی و تجاری و  
قزوین استان  تجاری  و  باالیی    صنعتی  اهمیت  از 

است موفقیت    برخوردار  در  انسانی  منابع  تاثیر  و 
  ی ، هدف اصل نیبنابرا  ها برکسی پوشیده نیست،آن

نقش مدیریت منابع انسانی بر    ی مطالعه بررس  نیا
صنعتی و تجاری استان قزوین با  های  عملکرد شرکت 

است تا با    وکار قش میانجی راهبرد کسب تاکید بر ن
عملکرد    ی بررس در  انسانی  منابع  مدیریت  نقش 

بهبود و ارتقاء    ی، چگونگ وکارراهبرد کسب و    سازمانی
ا  رقابت  و  کند.   حوزه  ن یعملکرد  اين   را مشخص    بر 

 : اساس، اهداف پژوهش حاضر به شكل زير است

بين بررسی   .1 انساني،    رابطه  منابع  مديريت 
 .سازمانیو عملكرد   وکارراهبرد کسب 

کسب   میانجی   نقش   تبیین .2 در    وکارراهبرد 
  عملكرد  رابطه بين مديريت منابع انساني و

 سازمانی.

مباني نظري و مروري بر  2
 مطالعات گذشته

 مدیریت منابع انسانی  2.1
انسانی 2005)4مسبیوال -الکا  منابع  مدیریت  به    (،  را 

فر   کپارچهی  برد راه  ک یعنوان   توسعه    ندآیو 
  ی استفاده موثر از منابع انسان   یشده برا  یزیربرنامه

3 Antcliff et al. 
4 Laka-Mathebula 
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سازمان  ی ابیدست  یبرا اهداف    کند.ی م  ف یتعر  یبه 
را    مدیریت منابع انسانی  (،2002)1ماندی و همکاران 

سازمان  ی اب یدست  ی برا  ابزاری  عنوانبه اهداف    ی به 
انسانیکردند.    فیتعر منابع  شامل    مدیریت 

که  ی  افرد به گونه   یهاها و نگرش یی توانا  شرفت یپ
شخص  رشد  به  قادر  منافع    ی فرد  در  مشارکت  و 

استباشد  یسازمان همکاران .  ،  و  (  2014)2کارامار 
انسانی منابع  به  مدیریت  خط را  ها،  ی مشعنوان 

که بر رفتار، نگرش و عملکرد    ییهاستم یها و سوهیش
 کردند.  فیتعرگذارد ی م ریکارکنان تأث

  جاد ی ا  ی ها براتالش  نیرگذارتریو تأث  نیاز اول  ی کی
ن  یمدل ب  ازیکه  تناسب  و    یرقابت   راهبرد  نیبه 

انسانی  پداد  ص یرا تشخ  مدیریت منابع    ی شنهادی، 
ارائه شد. 1987)  3شولر و جکسون   بود که توسط  )  

  از انواع رفتارها   یامجموعه   (1987)  شولر و جکسون
  رتباط ا  جاد یکردند که امکان ا   اد جی را ا ی  نقش ضروریا  
ش  یرقابت   راهبردهای  نیب منابع    تی ریمد  یهاوه ی و 

مورد    ینقش   یآورد. نوع رفتارهای را فراهم م   یانسان 
به    ازین منوط  و جکسون    راهبردهای در مدل شولر 

به    یاب یدست  یتواند برا ی سازمان م  ک یبود که    ی کل
 (. 2021، 4)نیکسون  اتخاذ کند ی رقابت تیمز

حال استدالل   ی در  بهتر  یهاکه  به    ن ی مربوط 
نزد تطابق  از  و    ی رقابت  راهبردهای   نی ب  ک یتناسب، 

انسانی   منابع  کسان ی م  تی حما مدیریت  که    ی کند، 
بهتر برا  ن یطرفدار  انسان   ت یریمد  ی روش    ی منابع 

پ که  ی م  شنهادیهستند،  راه"    نی "بهتر  کیکنند 
  ک یافراد وجود دارد. با اتخاذ    ت یر یمد  ی برا  یجهان 

م  نیبهتر  کردیرو ادعا  سازمان یروش،  که  ها  شود 
کارمندان منجر به بهبود عملکرد    شتریشاهد تعهد ب

باالتر کیسازمان   ت یخدمات و در نها   تی فی، سطح 
سودآور   یوربهره   شیافزا روش   یو    ی هاهستند. 

تعهد   یاز الگو ت ی که در حما مدیریت منابع انسانی 
کامالً سازگار  باهم  شوند معموالً  ی رد باال ارائه م و عملک

  ( 2021در تحقیقات نیکسون )  هستند. به عنوان مثال 
 

1 Mondy et al. 
2 Kramar et al 
3 Schuler and Jackson 
4 Nickson 

که است  متبیان شده  و  ردمن    فی( ط1998)  5وز ی، 
انسان   یعیوس منابع  اقدامات  برا  ی از  که    ی را 

تأم  یسازمان  یهایاستراتژ هدف  با    نیبا  خدمات 
ب   تیفیک است،  مهم  ازجمله: کنندی م  انیباال   .

ی،  کار گروه و نگهداری،    حفظ،  نشیاستخدام و گز
و جبران خدمات،   پاداشی،  اب یارز،  آموزش و توسعه

.  کارمندان و روابط کارمندان  یریدرگی،  شغل  تیامن
بهتر ساده،  زبان  در    نی به  تالش  احتماالً  عملکرد 

ارتقا طر  ءجهت  از  کارمندان  مهارت    ق یسطح 
انسان   یهاتیالفع کارکنان،  گزینش  مانند    یمنابع 

توسعه و  مانند چرخش    یهاآموزش جامع  گسترده 
پ  در  را  ب  یشغل  داشت.  اه خواهد  امر   ن یعالوه، 

، مشارکت در حل مسئله،  یتوانمند  ت یموجب تقو 
 . شودی بر عملکرد م  یمبتن یهاو مشوق  یکار گروه 

  ت ی ریمد  ی هاوهی( ش2003)  6و کوراتکو   ی هورنسب 
کردند:    فیعمده تعر  نهیرا در پنج زم  یمنابع انسان

انتخاب،    لیوتحله یتجز و  استخدام  شغل،  شرح  و 
ارز و    یجفر  .خدماتعملکرد و جبران    یاب یآموزش، 

-را به  مدیریت منابع انسانی ( اقدامات  2003)  7دونالد 
تجزع انتخاب،    لیوتحله ینوان  استخدام،  شغل، 

  ی ابی، عملکرد ارززهی، انگو پاداش  ا ی، مزادماتجبران خ
اظهار  (  2002و همکاران )  ی نداکردند. م  بیان   و آموزش
شامل پنج   یمنابع انسان  ت یر یمد یهاوهیشداشتند 

اساس توسعه    ی عملکرد  کارکنان،  جمله  از  است، 
انسان  مزا   پاداش،  یمنابع  اایو  بهداشت،    ی منی ،  و 

،  با توجه با مطالب ذکر شده  کارمندان و روابط کار. 
کل  نیا روش  شش  منابع    تی ریمد  یدیمطالعه 

پ  یانسان  عملکرد  ی م   شنهادیرا  با  احتماالً  که  کند 
ک هز  ت یفیشرکت،  تحو دیتول  نهیمحصول،    ل ی، 

ارتباط مثبت دارند.    دیتول   یریپذمحصول و انعطاف
عبارتند از:    عامل کلیدی مدیریت منابع انسانی شش  

توسعه،   و  تآموزش  خیم یکار  جبران  /    دمات ، 
عملکرد   ی ابی، ارزیمنابع انسان   ی زیرها، برنامهمشوق 

 . (2010ی )لی و همکاران، شغل تیو امن

5 Redman and Matthews 
6 Hornsby and Kuratko 
7 Jeffrey and Donald 
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توسعه و  توسعه    :آموزش  و  آموزش  از  منظور 
رسم  زانیم داده    ی آموزش  کارمندان  به  که  است 
سازمان یم مشود.  آموزش ی ها    ی رسم  ی هاتوانند 

  ق یبه کسب مهارت از طر  ا یرا ارائه دهند    یاگسترده 
ایجاد و    ، اعتماد کنند. هدف از آموزش    یریپذجامعه

گروه توسعه   کار  رهبر  ی ارتباط،  ها  ا ی  یو    ی مهارت 
، 1است )لویس و همکاران   خواندن   ییتفکر مانند توانا 

  د یبا  برای آموزش  شده  ییشناسا  ی هاحلراه(.  2012
بهبود رضا  کار کمک    ی رویو عملکرد ن  ی شغل  ت یبه 

مهارت.  کند بهبود  باعث  تواناآموزش  و    ی ها ییها 
وظا با  م  فیمرتبط  کارکنان  توسعه  و    شودیو 

برد )گو و  را باال می کارکنان    ی شغل  ت یرضا همچنین  
تواند شامل آموزش در  ی آموزش م  نیا (.  2009،  2سیو

رسم  آموزش  شغل،  از  خارج  آموزش  کار،  ،  یمحل 
،  یم ی، آموزش تیعملکرد  ن یآموزش بآموزش مهارت، 

   (.2004، 3مژیا و همکاران-)گومر باشد  رهیو غ

شود  یاز کارمندان گفته م یبه گروه  ی:کار گروه 
حل مشکالت    ا یکار خاص    ک یکه به منظور انجام  

ا شده   جادیا افراد    نی ا  ی کار گروه  دهیاند.  است که 
ا و  قضاوت  مهارت،  برا  یهادهی دانش،  را  به    یخود 

نتا  آوردن  م  ج یدست  اشتراک  به  گذارند ی بهتر 
 (.  2005 ،)سنگ

انسان  ی زیربرنامه پ  ی: منابع    ی نیبش یشامل 
کارمندان،   یهایازمندین به  مربوط  بودجه  پرسنل، 

درگ افراد  گز  ریتعداد  مصاحبه   نشیدر    ی هاو 
است  افتهیساختار چن و  و  )چانگ  است   ،4اندارد 

(  1: ) رندیرا در نظر بگ  ریموارد ز   د یها با(. شرکت 2002
ن  زانیم بودن  دسترس  آ  یرویدر  چقدر    ندهیکار 

، کارگران  ندهیپنج سال آ  ا یدر دو سال    ا ی( آ 2است؟ )
( سطح  3در بازار کار وجود دارد؟ ) ی جوان بالقوه کاف

)  بالقوهکارگران    التیتحص است؟  آ 4چقدر    ا ی( 
برات شرک ارتقا  ی ها  به  تحصء  کمک    الت یسطح 

 
1 Lewis et al. 
2 Gu & Siu 
3 Gomer-Mejia  et al. 
4 Chang and Chen 

  ی آموزش  هایستمیدر س  یگذاره یبه سرما   ازیبالقوه ن
 (. 2005)سنگ،  ر؟یخ ایدارند  

عملکرد    یاب ی ارز  ستمی س  ارزیابی کارایی و عملکرد:
،  ارائه بازخورد به کارکنان در مورد عملکرد خود  یبرا
عملکرد   منظوربه )  بهبود  است  و    ی س یدنافراد 
)به  (. 2006،  5چارد ی پر سنگ  ارز 2005گفته    ی اب ی(، 

کند تا اهداف  ی کمک م  ان سطح باال ر یعملکرد به مد 
روشن و    ی را به کارمندان داخل  ی و انتظارات سازمان

  ی رو ین  یی ند تا توانا کی ها کمک مد و به آن نابالغ کن
  ی سنت  یکردهای دور شدن از رو  .درک کنند  راکار خود  

ارز نوین    یاب یارز ارزیابی  ،  یمشتر  ی توسطاب یمانند 
  ران یمد  یاب یو ارز   میبر ت  یهمکار، عملکرد مبتن  توسط

 . نیاز است ردستان یتوسط ز 

از    تیامن  یبه معنا  ی شغل  ت یامن  ی:شغل  تیامن
تداوم اشتغال  ی هااستیکار و س  یرو یثبات ن قیطر

)براون  به   ی شغل  تیامنبا  (.  2000  ،6است  -معموالً 
  ی ک ی  ایبودن شغلش    منیکارمند از ا   کینوان ادراک  ع

و تعر  ی هایژگ یاز  شغلشان  در  یم  فیمهم  شود. 
ادراک خود    قیاز طر موضوع    ن یا   قات،یتحق  شتریب

به  که  امنکارکنان،   دهینام  یذهن   یشغل  ت یعنوان 
 (. 2014، 7)میکالوس  شودی م یریگاندازه شود،یم

ممشوق  ها:مشوق   /  خدمات جبران   توانند  یها 
به گفته    (.2017،  8)شن و همکاران  باشند  زهیمنبع انگ

)  ایمژ-گومر نوع طرح جبران  2004و همکاران  (، سه 
)حقوق    هیپا   خدماتوجود دارد: اول جبران    خدمات

کارمندان( به    یازه یانگهای  پرداخت دوم  ،  ثابت 
تقس و  جبران  ،  سود(  م ی)پاداش    خدمات سوم 

(.  یکاریب  بیمه،  التی، تعطیدرمان   مهی)ب  میمستقر یغ
جبران   معمول،  طور  است:  خدمات  به  دسته  دو 

   . یرمالیغ ی هاو مشوق  ی مال یهامشوق 

 وکار راهبرد کسب  2.2
در مورد    ماتیصماز ت  یامجموعهوکار،  راهبرد کسب 

بهجهت  از    یامجموعه   راهبرد.  استبنگاه    دهی 

5 DeNisi & Pritchard 
6 Browne 
7 Michalos 
8 Shen et al. 
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به دست    یو هماهنگ است که برا  کپارچهیاقدامات  
مز راهبرد می   ی طراح  ی رقابت  ت ی آوردن    شود. 

نشان کسب  مورد  وکار  در  شرکت  اعتقاد  دهنده 
 1ائو ی)ل  نسبت به رقبا است.  رقابتی  تی مز  یچگونگ 
مفهوم  2005 از  کسب   راهبرد(.  اساساً  وکار 
  ی ناش  (1985)  2ی پورتر عموم  ی هاراهبرد  یبندطبقه

 3و اسنو   لزیو تمرکز. ما   ز ی، تمانهیهز  یشود: رهبریم
وکار را در سه نوع مدافع،  کسب   راهبردهای (  1984)

تحل و  طبقهل یجستجوگر    راهبرد   اند.کرده   یبندگر 
  ی دانش تا زمان  یگذاربه اشتراک  قیوکار از طر کسب

  ل یاز جمله تما  ،جنبه  ن ی قابل تحقق است که چند
-رهبران و سازمان لیدادن، تما تی رهبران به مسئول

شا بهبود  و  آموزش  ارائه  به  و    ،یستگ ی ها  ارتباط 
  کوب آرهبران به کارکنان را برآورده کند )  نیبازخورد ب
 . (2020 ،4وهمکاران 

هزراهبرد   افزا  نهیکاهش  از   ش یشامل    رقابت 
  ن ی خدمات است. ا  ایمحصوالت    نهیکاهش هز   قیطر

  اس یتر کردن مق، بزرگد یجد   ی با اتخاذ فناور  راهبرد 
  ی ور، بهره دیتول  یندهای مجدد فرآ  یمهندس  ای  دیتول
افزا   دیتول هز ی م   ش یرا  و  کاهش  نهیدهد  را  ها 

ایم به  تواند  ی م   وکارکسب   کی   ب یترت  ن یدهد، 
در    یترن ییپا   مت یخدمات خود را با ق  ا یمحصوالت  

بفروشد.   بر    دیتأک  یمعنابه  ینوآور   راهبردبازار 
فرد  است که منحصربه  یخدمات  ایتوسعه محصوالت  

ماه  ای هستند.  رقبا  از    ش ی افزا  راهبرد   تیمتفاوت 
با    ی با ارائه استاندارد  تی به موفق  ی ابیدست  تیفیک
سا  تیفیک از  است    ا یمحصوالت    ریبرتر  خدمات 

 (. 2001 ،5)هوانگ 

 عملکرد سازمان  2.3
انسان   مدیریت  ریتأث  ی قبلپژوهشات     بر   یمنابع 

، 6گباوبوا یو آ   ای)نگون  یورعملکرد شرکت، مانند بهره 
کارا2017 همکاران(،  و  عملکرد    (،2016،  7یی)کوگین 

همکاران مال و  ی  مشتر  ت ی رضا(،  2011،  8ی)ادنان 
 

1 Liao 
2 Porter 
3 Miles and Snow 
4 Akob et al. 
5 Huang   

  ، و جانسون  چاردی )ر  یور ، بهره بتیغ(،  2003،  9)کویز 
همکاران،  (2001 و  )لی  عملیاتی  عملکرد  را   (2010، 

  ی اتیبر عملکرد عمل  پژوهش حاضر .اندبررسی کرده 
 . متمرکز است

را انجام داد و تالش کرد    یقی( تحق2005)  نگس
  ی ات یرا برعملکرد عمل  مدیریت منابع انسانیتا اثرات  

کل عملکرد  تا  یو  و  کامبوج  در  .  ابدی در  وانی شرکت 
مد2005)  نگس روش  نه  انسان   ت یری(    ی منابع 

کارکنان،  گزینش  ،  یانسان منابع    ی زیر)برنامه
ارزمشوق  تیاب ی ها،  کار  آموزش،  مشارکت  یمی،   ،

( را انتخاب  یشغل  تیو امن  تیکارکنان، اختالف وضع
رو  رات یتأثو    د کر  بر  را  محتوا  ی آن  عملکرد    ی چهار 

محصول،    نهیمحصول، هز  ت یفی: کز جملهی ااتیعمل
.  کردمشاهده    دیتول  یری پذمحصول و انعطاف   لیتحو 

  مدیریت منابع انسانی   نیرابطه مثبت ب  کسنگ ی
 کرد.   دییتأ را و عملکرد 

تئور نزد  کی ،  ییاقتضا  یطبق    ن یب  ک یارتباط 
  ی منابع انسان  ت یریمد  یهاوه یو ش  وکارراهبرد کسب 
ا  دارد.  که    نیهمچن  یتئور  نیوجود  است  معتقد 

انسان   ت یریمد   یهاروش نوع    یمنابع  به  توجه  با 
م  کیکه    راهبردی دنبال   نییتع  ،کندی شرکت 

ا یم بر  فرض  شرک  نیشود.  که  که    ییهات است 
  ی منابع انسان   تی ریمد  ی هاوکار و روش کسب   راهبرد

نسبت به    ی عملکرد بهتر  ،کنندی خود را هماهنگ م 
ا  یی هاشرکت  که  نم  نی دارند  را  )هوانگی کار    ، کنند 

منابع    ت یریمد   راهبردهای   ن یتطابق مناسب ب.  (2001
برتر    جیمنجر به نتا   وکارراهبردهای کسب و    یانسان 

بهیم د شود.  هنگامگریعبارت  اقدامات    ی،  که 
شرکت    راهبردهایشرکت از    یمنابع انسان   ت یریمد

 د. روی کند، عملکرد برتر انتظار می م یبان یپشت

6 Ngwenya & Aigbavboa 
7 Cogin et al. 
8 Adnan et al. 
9 Koys 
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 پیشینه پژوهش  2.4
 همطالعات در زمينه اي از پيشينخالصه ، 1در جدول  

 : موضوع پژوهش حاضر درج شده است

 
 پیشینه پژوهش   1  جدول 

 های پژوهش یافته عنوان پژوهش  نویسندگان 
انوار و  
 1عبدللا 

(2021) 

منابع    تیریعملکرد مد  ریتأث
 یبر عملکرد سازمان یانسان

بر عملکرد   یمنابع انسان  تیریمد  ر یتأث  یپژوهش حاضر به بررس
با  یینشان داد که »تمرکززدا هاافتهی پردازد.یم  یدولت ینهادها

 رابطه مثبت دارد«. یعملکرد سازمان

اولسون و  
همکاران  

(2018 ) 

  تی ریمد یهااستیکاربرد س
در سازمان   یمنابع انسان

  یاجرا ری: تأثیابیبازار
 ی و بازرگان یابیبازار یاستراتژ

سطح متوسط   رانیمد یبرا یمنابع انسان یهااستیاستفاده از س 
را دنبال   نی گزیجا وکارراهبردهای کسبکه  ییهاشرکت  نیبی اببازاری

راهبردهای انواع با توجه به دارد. وجود  یقابل توجهتفاوت    کنندیم
عنوان مثال،  اتخاذ شده )به  یابیبازار راهبردبا توجه به نوع  وکارکسب

 ییهاشرکتو غیره( متفاوت است.  انبوه  یابی، بازاریتهاجم بیایبازار
  یها مطابقت دارد عملکرد کلآن یابیو بازار وکارراهبردهای کسبکه 

 بهتری دارند. 

لی و همکاران  
(2010) 

  تیریمد یهاوهیش  نی رابطه ب
راهبرد  ، یابع انسانمن
و عملکرد شرکت:   وکارکسب

از صنعت فوالد در   یشواهد
 وانیتا

با  یمنابع انسان تی ریمد یها( روش1: ) نشان داد مطالعه نیا جینتا
  یهاوهیش  نی ب  ی( ارتباط تنگاتنگ2. )داردعملکرد شرکت ارتباط مثبت 

( 3وجود دارد. )وکار راهبردهای کسبو  یمنابع انسان  تیریمد
( ادغام  4. )داردبا عملکرد شرکت ارتباط مثبت  وکارراهبردهای کسب

با عملکرد   وکارراهبردهای کسببا  یمنابع انسان  ت یریمد یهاوهیش
 دارد.شرکت ارتباط مثبت 

نیکخواه  
داش و  تکمه

همکاران  
(1398 ) 

تأثیر مدیریت منابع انسانی  
لکرد نوآوری  محور بر عمدانش

 های کوچک و در شرکت
 متوسط صادرکننده ایرانی 

شده توسط مدیریت منابع   دهنده نقش کلیدی اعمالنتایج نشان
محور در ارتقاء مدیریت دانش، سرمایه فکری و عملکرد  انسانی دانش

طورکلی به.  کوچک و متوسط صادرکننده است هاینوآوری در شرکت
 هایمدیریت منابع انسانی در شرکتبا ارتقاء سطح دانش 

توان از طریق مدیریت دانش و سرمایه فکری بر  صادرکننده، می
 . بهبود عملکرد نوآوری تأثیر گذاشت

بالوندی و 
زردتشتیان  

(1398 ) 

های مدیریت  اثر شیوه
استراتژیک منابع انسانی بر  
عملکرد سازمانی با نقش  

میانجی نوآوری سازمانی در  
ت ورزش و  کارشناسان وزار 

 جوانان

نتایج پژوهش نشان داد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر  
منابع انسانی بر نوآوری   مدیریت استراتژیک،  عملکرد سازمانی

داری عملکرد سازمانی، اثر معنی بر نوآوری سازمانی با  و سازمانی
نتایج معادالت ساختاری نیز نقش میانجی نوآوری سازمانی را  .دارد

سازمان برای اینکه بتواند عملکرد   .جامعه پژوهش تأیید کرددر 
سازمانی را بهبود بخشد، الزم است به مدیریت استراتژیک منابع  

ها منابع انسانی هایش توجه کند و با استفاده از آنمؤلفه  انسانی و
را توانمند کرده و به خالقیت و نوآوری در سازمان تشویق نماید تا 

های سریع علمی و فناوری و پرشتاب، پیشرفت با تغییرات بتواند

 
1 Anwar & Abdullah 
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تری نهایت به موفقیت بیش و در  شدن همگام شدهپدیده جهانی
 .برسد

پسند و  نوع
همکاران  

(1393) 

بررسي نقش راهبرد  
وكار بر رابطه بين  كسب

اقدامات مديريت منابع  
 انساني و عملكرد 

مطالعه موردي در   ) سازماني
هاي صنايع غذايي  كارخانه
 (ستان گيالنا

رابطه مثبت و   دست آمـده حاكي از آن است كههاي بهيافته
وكار در  معناداري بين متغيرهاي پژوهش وجود داشته و راهبرد كسب

سازماني نقش  رابطه بين اقدامات مديريت منابع انساني و عملكرد
 . ميانجي دارد

 

 یمفهومیات و الگوي فرض  2.5
به   بسیاری  رسیدهمطالعات  نتیجه  که  این  اند 

تاثیر   سازمانی  عملکرد  بر  انسانی  منابع  مدیریت 
؛ لی و  2021مثبت و معناداری دارد )انوار و عبدللا،  

تکمه2010همکاران،   نیکخواه  همکاران،  ؛  و  داش 
زردشتیان،  1398 و  بالوندی  نوع 1398؛  و  ؛  پسند 

(. بنابراین فرضیه اول به صورت زیر  1393همکاران،  
 ردید:مشخص گ

H1  بر عملکرد سازمانی انسانی  : مدیریت منابع 
 تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

منابع   مدیریت  که  گردید  مشخص  همچنین 
وکار تاثیر مثبت و معناداری  انسانی بر راهبرد کسب

همکاران،   و  نوع 2010دارد)لی  همکاران،  ؛   و  پسند 
 ( بنابراین فرضیه دوم به صورت زیر تعیین شد: 1393

H2وکار  دیریت منابع انسانی بر راهبرد کسب: م
 تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

وکار بر عملکرد  و در آخر ثابت شد راهبرد کسب 
و   )اولسون  دارد  معناداری  و  مثبت  تاثیر  سازمانی 

همکاران،  2018همکاران،   و  لی  بنابراین  2010؛   .)
 فرضیه سوم به صورت زیر تعیین شد:

H3ملکرد سازمانی تاثیر  وکار بر ع: راهبرد کسب
 مثبت و معناداری دارد. 

هایی که اخیرا  طور که بیان شد، در پژوهش همان
منابع   مدیریت  اهمیت  به  است،  گرفته  صورت 

عنوان عاملی تاثیرگذار بر عملکرد سازمان  انسانی به
اشاره شده است و همچنین مقاالت متعددی تاثیر  

کسب مشخراهبرد  را  سازمانی  عملکرد  بر  ص  وکار 
اند اما ترکیب این سه متغیر با یکدیگر و ارائه  نموده

آن در یک مدل مفهومی کمتر مورد توجه قرار گرفته  
تا نقش   این پژوهش سعی شد  در  بنابراین  است. 

کسب راهبرد  مدیریت  میانجی  بین  رابطه  در  وکار 
شود.   سنجیده  سازمانی  عملکرد  و  انسانی  منابع 

 رتعیین شد: بنابراین فرضیه چهارم به صورت زی

H4  میانجی نقش  با  انسانی  منابع  مدیریت   :
وکار بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و  راهبرد کسب

 معناداری دارد. 

در   موجود  متغیرهای  از  یک  هر  تشریح  از  پس 
بین   روابط  پژوهش،  پیشینه  بیان  و  مفهومی  مدل 

شکل   در  به 1متغیرها  شفاف ،  بهصورت  -تری 
 شده است.   صویرکشیده ت
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 الگوی مفهومی پژوهش    1شکل  

 

 پژوهش  یشناسروش 3
به  حاضر  حوزه  تحقیق  در  آن  ویژه  کاربرد  دلیل 

کسب  راهبرد  و  انسانی  منابع  در  مدیریت  وکار 
های صنعتی و تجاری استان قزوین، تحقیقی  شرکت 

قیق از نظر نحوه  شود. این تح کاربردی محسوب می 
داده  پیمایشی  گردآوری  نوع  از  و  توصیفی  ها، 

باشد. عالوه بر توصیف وضعیت موجود، از طریق  می
بین  مدل  روابط  و  مدل  ساختاری،  معادالت  سازی 

سازهسنجه و  آشکار(  )متغیرهای  مدل  ها  های 
می  تبیین  مکنون(  گردآوری  )متغیرهای  ابزار  شود. 

-باشد که به مه می اطالعات در این تحقیق پرسشنا
سوال در طیف    35ای )های چند گزینه صورت پاسخ 

به است.  گرفته  قرار  سنجش  مورد  منظور  لیکرت( 
گویه و    24سنجش متغیر مدیریت منابع انسانی با  

کارگروهی،    6 توسعه،  و  آموزش  جمله  از  شاخص 
امنیت  برنامه عملکرد،  ارزیابی  انسانی،  منابع  ریزی 

احمد و شرودر  پرسشنامه  شغلی و جبران خدمات از  
(2003 ( چن  و  چانگ  به(  2002(،  گردید.  -استفاده 
گویه و   9وکار با نظور سنجش متغیر راهبرد کسبم
شاخص از جمله کاهش هزینه، افزایش کیفیت و    3

 
1 Dean and Snell 

نوآوری در محصوالت و خدمات از پرسشنامه چیانگ  
و هوآنگ)2004) به2001(  و  استفاده گردید.  منظور  ( 

عم متغیر  با  سنجش  سازمانی  و    5لکرد    4گویه 
پذیری  شاخص از جمله کیفیت محصول و انعطاف

از پرسشنامه ، و هزینه  (1996)  1و اسنل   ن ید  تولید 
 2باتلر و لئونگ تولید و تحویل محصول از پرسشنامه  

پرسشنامه  (2000) روایی  گردید.  استفاده  مورد    و 
بررسی  در  توسط  استفاده  همچنین  و  پیشین  های 

با   این منظور،  به  تایید شده است.  خبرگان مرتبط 
پژوهش  در  از  دقت  استفاده  و  گرفته  صورت  های 

پرسشنامهمدل  و  آن ها  تعدیل  و  استاندارد  ها،  های 
مولفه از  شد  و شاخصسعی  و  ها  قبول  مورد  های 

پرسشنامه سپس  شود.  استفاده  اولیه  مناسب  ای 
ارسا خبرگان  انجام  برای  و  تایید،  از  پس  و  شد  ل 

منظور تایید  اصالحات الزم، پرسشنامه نهایی شد. به
-صورت پیش پرسشنامه به  35پایایی پرسشنامه از  

زمون استفاده شد و با توجه به مقدار آلفای باالی  آ
 ( پرسشنامه پایایی مطلوبی داشت.  0/ 927) 7/0

2 Butler & Leong 
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 جامعه آماری  3.1
و مدیران  شامل  تحقیق  این  آماری  کارکنان    جامعه 

های صنعتی و تجاری استان قزوین در  تمامی شرکت 
طبق گزارش پایگاه اطالعات    های مختلف است.حوزه

شرکت صنعتی و    3100حاضر    درحال صنعتی ایران،  
است    تجاری شده  ثبت  قزوین  استان  در 

(1399،http://vic.ir/  ،)که تعداد کارکنان  جا  از آن
شرکت در دسترس نبود و با توجه    3100و مدیران هر  

این   روش به  مدل که  معادالت  شناسی  یابی 
جنبه از  برخی  با  زیادی  حدود  تا  های  ساختاری، 

دارد،   شباهت  متغیری  چند  محققان  رگرسیون 
تحلیل  پژوهش   در  نمونه  حجم  تعیین  اصول  از 

بر  متغیری  چند  در  رگرسیون  نمونه  تعیین حجم  ای 
)هومن،    ند یابی معادالت ساختاری استفاده نمودمدل 

مدل (.  1384 شناسی  روش  معادالت  در  یابی 
نمونه می  تعیین حجم  بین  ساختاری    15تا    5تواند 
اندازه ازای هر متغیر  گیری شده تعیین مشاهده به 

این پژوهش پرسشنام.  شود کار برده شده در  به    ه 
پژوهشگر به ازای هر   گویه یا سوال است، 35دارای 

است،   گرفته  نظر  در  مشاهده  ده  مستقل  متغیر 

  .باشدمی نمونه    350حجم نمونه این تحقیق    بنابراین
گیری به شکل غیرتصادفی در دسترس در نظر  نمونه 

پرسشنامه توزیع شد که پس    400گرفته شد. در کل  
پرسشنامه حذف  و  پرسشنامه  بررسی  های  از 

نهایت    ب،نامناس تجزیه    350در  برای  پرسشنامه 
 وتحلیل، مورد استفاده قرار گرفت. 

 ها وتحلیل دادهتجزیه  3.2
  35آزمون تحلیل عاملی بر روی متغیرهای پژوهش با  

به متغیرهای  منظور  شاخص  بین  روابط  بررسی 
مدل  آشکار  متغیرهای  و  برآورد    نهفته  گردید.  اجرا 

می  نشان  شده  استاندارد  که پارامتر    دهد 
کهشاخص   و   هستند  معنادار  آماری  لحاظ   از  هایی 
باشد،  می  4/0  از  باالتر  هاآن   عاملی  بارهای

هایی  های مناسبی محسوب شده و شاخص شاخص
باشند حذف    0/ 4ها کمتر از  که مقدار بار عاملی آن 

طور که در  (. همان 1392،  )داوری و رضازاده  شوندمی
شاخص   2جدول   تمامی  شده،  بار    از  هامشخص 

از   بیشتر  و    0/ 4عاملي  قرار  مورد  برخوردارند  تایید 
شاخصگرفتند   تحقیق  متغیرهای  براي  هاي  و 

 شدند. مناسبي محسوب 
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 نتایج روایی سازه )تحلیل عاملی تأییدی(، روایی همگرا و پایایی   2  جدول 

 
 

 AVE CR بارعاملی  گويه ها 
آلفا 

 کرونباخ

یش
وه

ها
 ی

مد
ری

ی
 ت 

سان 
منابع ان

 ی

سعه 
ش و تو

آموز
 

 735/0 . شودیارائه م کارکنان یبرا یاگسترده  یآموزش یهابرنامه

628 /0 869 /0 8/0 

  یآموزش های بار برنامهبرای کارکنان معموال هر سال یک
 گذرانند. یم

921/0 

ی  الزم برا یهاآموزش مهارت یبرا یآموزش رسم  یهابرنامه
 استخدام وجود دارد.افراد تازه 

750/0 

سطح  و ارتقا  شیمنظور افزابه  ی رسم یآموزش یهابرنامه
 شود.یبه کارمندان ارائه م مهارت 

749/0 

کارتیمی
 

قبل از    شودسعی میدر طول جلسات حل مسئله،  
دست  هرا ب میت یهمه اعضا  یهادهی، نظرات و ایریگمیتصم

 د.نآور 
859/0 

548/0 820 /0 720 /0 

  هایو در سال شود یم  لیحل مشکالت تشک یبرا ییهامیت
کوچک  یهاجلسات گروه قیاز مشکالت از طر یاریگذشته بس

 حل شده است.
901 /0 

 664/0 کنند. میکمک  دیتول یندهاآیحل مسئله به بهبود فر  یهامیت

کنند تا حد امکان   یشوند که سعیم  قیتشو یکارمند یهامیت
 مشکالت خود را در شرکت حل کنند.

453 /0 

برنامه
ریزی منابع  

سانی 
ان

 

 0/ 927 کند. یم  ینیبشیرا پ یپرسنل یازهاین، شرکت

649/0 843 /0 727/0 
 838/0 کند. یرا صرف انتخاب کارمندان م یمبلغ  ت،شرک

و استاندارد   افتهیساختار یها مصاحبهدر استخدام،  شرکت
 دهد. یانجام م

622/0 

ارزیابی عملکرد 
 932/0 دهد. یانجام م  ی یا غیررسمیرسم  یابیمرتباً ارز  ،شرکت 

759/0 904/0 836 /0 
 0/ 869 کند. یاستفاده م  یابیارز یبرا  معتبر یهااز داده ،شرکت

 809/0 کند. یاستفاده م یابیارز جیاز نتا، شرکت
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شغلی 
ت 

امنی
 

توانند انتظار داشته باشند تا  یکارمندان در مشاغل خود م
 باشند در شرکت بمانند.  لیکه ما یزمان

791/0 

594/0 854/0 756/0 

 783/0 دشوار است.  اریاز کار در شرکت بس یاخراج کارمند

ً یتقر  یشغل  تی امن   نیکارمندان در مشاغل شرکت تضم  یبرا با
 شود. یم

78/0 

تعدیل نیرو آخرین  روبرو بود،   یاگر شرکت با مشکالت اقتصاد
 اقدام خواهد بود. 

730/0 

ت 
جبران خدما

 

هدف   رسیدن به کارمندان را به  شرکت،  یقیتشو ستمیس
 کند. یم  بی شرکت ترغ

760/0 

648 /0 846 /0 725/0 
 0/ 843 در پاداش دادن منصفانه است.   ،شرکت  یقیتشو ستمیس

سهم را در    نیشتریرا که ب یافراد   ،شرکت  یقیتشو ستمیس
 کند. یم ییشرکت دارند شناساموفقیت 

811/0 

ب
س

راهبرد ک
وکار

 

ش 
کاه

هزینه 
 

را هدف قرار داده   ییکارا وو ارتقا   نهیکاهش هزما،شرکت 
 است.

787/0 

549/0 825/0 727/0 
 9/0 کند. یرا اجرا م  نه یهز  قیکنترل دق  ما، شرکت

 0/ 654 دارد.  دیبر روش کارآمد عملکرد تأک ما،شرکت 

 584/0 کند. یروند کار را ساده و استاندارد م ما، شرکت

ت 
ش کیفی

افزای
بهبود کار بر   یهامی ت ای تی فیک  هایگروهشرکت با استفاده از  

 کند. یم  دیمحصول تأک تی فیک
938/0 

885/0 939/0 859/0 
بلندمدت بر بهبود   یرقابت یاز برتر نانیاطم یشرکت برا

 دارد.  دیمستمر محصوالت تأک
944/0 

نوآوری
 

 0/ 834 را هدف قرار داده است.   ییگوو پاسخ  ینوآورما، شرکت 

  یتوسعه و طراح  نی و همچن یابیبازار ییبر تواناما، شرکت  738/0 856/0 0/ 665
 دارد.   دیمحصول تأک

849/0 

 761/0 است.  یتجار دیجد یهافرصت یدائما در جستجوما،  شرکت 

عملکرد  
سازمانی

 
محصوالت   وبیمعر ینرخ غ شیا در افزامشرکت   ییتوانا 

 محصول(  ت یف ی)ک باالست
757/0 533 /0 849/0 781/0 



 

156 

 . 165تا  143 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش  تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت . وحیده علیپور، عاطفه مهری بازقلعه
 وکارمیانجی راهبرد کسب 

  تی فی)کباالست محصول  تی فیدر حفظ ک ما  شرکت ییتوانا
 محصول( 

739/0 

محصول،    یبازرس یهانهی در کاهش هزماشرکت   ییتوانا
  نه ی. )هزگیر استچشم  کاال، محصوالت و سربار یموجود

 (دیتول
842 /0 

و چرخه   لی، زمان تحولیدر کاهش زمان تحوما شرکت   ییتوانا
 محصول( لی. )تحوباالستمحصوالت 

692/0 

.  باالست راتییتغ خود با عیسر  می تنظ یبراما شرکت   ییتوانا
 (دیتول یریپذ)انعطاف

599/0 

 

در صورتی  معادالت ساختاری    شناسی مدل در روش 
  7/0که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالتر از  
های  باشد، نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل 

از  اندازه کمتر  مقدار  و  دارد  وجود    6/0گیری  عدم 
با    (.1392دهد )داوری و رضازاده،  پایایی را نشان می 

جدول توجه   در  شده  درج  اطالعات  پایایی  2به   ،
باالی   متغیرها  از  یک  هر  باشد، می   7/0ترکیبی 

دارند.  ر برخو  ها از پایایی ترکیبی مناسبی سازه بنابراین  
همگرا   استخراج    1AVEروایی  واریانس  )میانگین 

های خود  شده( میزان همبستگی یک سازه با شاخص
می نشان  الرکر را  و  فورنل  مقدار    ( 1981)  2دهد. 
اند. حال  به باال معرفی کرده  5/0را    AVEمناسب برای  

دهد  نشان می   2که نتایج مشخص شده در جدول آن
است. این    5/0های پژوهش باالتر از  سازه  AVEکه  

مناسب   همگرای   روایی  دهنده  نشان  موضوع 
می  پژوهش  رضازاده،  متغیرهای  و  )داوری  باشد 

1392.) 

 های پژوهشیافته 4
 ی تحلیل توصیف  4.1

از    پرسشنامه،  شناختیجمعیت   هایبرای تحلیل داده 
جدول    SPSS  افزارنرم  شد.    های یافته  3استفاده 

 . دهدنشان می  دهندگان راشناختی پاسخ جمعیت

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Average variance extracted 2 Fornell & Larcker 
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 شناختی های جمعیت یافته   3  جدول 

 فراوانی درصد   فراوانی  ها طبقه ویژگی شناختی های جمعیتویژگی

 جنسیت 
 3/12 43 زن
 87/ 7 307 مرد

 سن 

 4/1 5 سال 30تا20
 7/61 216 سال 40تا31
 4/27 96 سال 50تا41

 4/9 33 سال 50باالی 

 میزان تحصیالت 
 6/2 9 دیپلم فوق

 3/68 239 لیسانس
 1/29 102 لیسانس و باالتر فوق

 های صنعتی و تجاری سابقه فعالیت در شرکت

 6/2 9 سال 5تر از کم
 4/21 75 سال 10تا5بین  
 1/41 144 سال 15تا   11بین  
 6/22 79 سال 20تا16بین  

 3/12 43 سال 20بیشتر از 
 

 تحلیل استنباطی  4.2
همراه متغیرهای مکنون و  مدل پژوهش به  2در شکل
گیری همراه با  های اندازه در قالب مدل   پذیرمشاهده 

است.   شده  داده  نشان  مسیر  از  ضرایب  یکی 
مدل مهم برازش  بررسی  جهت  معیارها  ترین 

ضریب  استفادهساختاری   معیار   (R2) تعیین  از 

عنوان مقدار  به  67/0و    33/0،  19/0سه مقدار  است.  
و قوی در نظر   برای مقادیر ضعیف، متوسط  مالک 

توجه به  با  (.  1392داوری و رضازاده، ) شودگرفته می 
راهبرد  زای مدل یعنی  متغیر درون  برای   R2،  2شکل

  684/0برابر    ترتیبوکار و عملکرد سازمانی به کسب 
در  به  0/ 691و   مدل  بنابراین،  است.  آمده  دست 

 . مجموع از برازش ساختاری مناسبی برخوردار است
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 ل تحقیق در حالت تخمین استاندارد مد   2شکل  

 

استیودنت برای رد یا تایید  مقدار آماره تی  3در شکل
 فرضیات پژوهش نشان داده شده است. 

 

 
 مدل تحقیق در حالت معناداری پارامترها   3شکل  
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قبول  برازش بخش ساختاري قابل   هايي که دارايمدل 
هاي مربوط  بيني شاخص هستند، بايد قابليت پيش 

باشند. مقدار هاي درون به سازه را داشته  زاي مدل 
سازه  براي  تنها  معيار،  درون اين  که  هاي  مدل  زای 

باشد، محاسبه  ها از نوع انعکاسي مي هاي آن شاخص
سهمي عنوان  به   0/ 35و   2/0،    15/0  مقدار  گردد. 

  های برای سازه  متوسط و قوی   بینی کم،قدرت پیش 
است  زادرون  شده  گرفته  درنظر  و   مدل  )داوري 

-های درون سازه  Q2(. مقادیر مربوط  1392رضازاده،  
نشان داده شده است    4ای مدل تحقیق در جدول  ز 

 بینی خوب مدل است. که نشان از قدرت پیش

 
 Q2نتايج حاصل از بررسي برازش مدل ساختاري با استفاده از معيار    4  جدول 

 SSO SSE 1-SSE/SSO)) Q2 زا متغیر درون
 30/0 1835/2190 000/3150 وکارراهبرد کسب

 20/0 9602/2101 1750/ 000 عملکرد سازمانی 
 

استفاده گردید.    GOFبرای برازش مدل کلي از معيار  
 شود: محاسبه می1طبق رابطه   GOFمعیار 

𝐺𝑜𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅  
 GOF فرمول محاسبه :1رابطه

و  25/0،  01/0سه مقدار   عنوان مقادير  به   36/0، 
براي   قوي  و  متوسط  گرفته   GOFضعيف،  درنظر 

رضازاده شودمی و  میانگین  1392،  )داوری  مقدار   .)
Communality    داده درون برای  پژوهشهای   زا 

های  برای داده    R2باشد و مقدار میانگین  می   494/0
باشد که با جايگذاري اين  مي   686/0زا پژوهش  درون 

براي    58/0و حاصل شدن مقدار 1دو مقدار در رابطه

GOF  واقع تاييد  مورد  مدل  قوي  کلي  برازش   ،
 شود. مي

رامنبه سـنجش  علیظور    متغیرهای  میان  بطه 
مدل   پژوهش معاد از  استفاده    التسازی  ساختاری 

اس فرضـیه ت.شده  آزمودن  مدل  برای  یک  ها، 
  در ها  نتایج حاصل از تحلیل داده د.  ساختاری اجرا ش

آمده است. با توجه به ضریب مسیر، اگر   5جدول  
  05/0داری  از سطح معنی   (p-value)مقدار احتمال  

تر باشد،  بزرگ  96/1داری از  تر باشد و عدد معنی کم
توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح  می
، در  شودو فرضیه تایید می   باشددار می معنی  05/0

   شود.غیر این صورت فرضیه رد می 

 
 آزمون فرضیات خالصه    5  جدول 

شماره  
 فرضیه 

 فرضیات 
ضریب  
 مسیر 

Z-
value 

نتیجه  
 فرضیه 

H1  مدیریت منابع انسانی  تأیید 471/3 402/0 عملکرد سازمانی 

H2  مدیریت منابع انسانی تایید 171/22 827/0 وکار راهبرد کسب 

H3 وکارراهبرد کسب   تایید 034/12 432/0 عملکرد سازمانی 

H4 
عملکرد  وکار  راهبرد کسب مدیریت منابع انسانی 

 سازمانی
 تایید 7/ 647 357/0

 



 

160 

 . 165تا  143 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش  تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت . وحیده علیپور، عاطفه مهری بازقلعه
 وکارمیانجی راهبرد کسب 

به  در جدول نتایج  آمده  که    دهدمی نشان    5دست 
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی و راهبرد  

  0/ 827و    402/0وکار به ترتیب با ضریب مسیرکسب 
همین ترتیب راهبرد  ی دارد. به تأثیر مثبت و معنادار

مسیر  کسب  ضریب  با  سازمانی  عملکرد  بر  وکار 
آزمون سوبل  ی دارد. از  تأثیر مثبت و معنادار   432/0

ی میانجی  تاثیر  معناداری  رابطه  برای  در  متغیر  ک 
استفاده شد. فرضیه چهارم که  میان دو متغیر دیگر  

را در رابطه  نقش میانجی متغیر راهبرد کسب  وکار 
سازمانی   عملکرد  و  انسانی  منابع  مدیریت  بین 

  z-value  647 /7و  357/0سنجد  با ضریب مسیر  می
 تایید شد.

 گیریبحث و نتیجه 5
نسانی  پژوهش به تبیین نقش مدیریت منابع ا  ن یا

شرکت  عملکرد  استان  های  بر  تجاری  و  صنعتی 
راهبرد کسب  قزوین میانجی  نقش  بر  تاکید    وکار با 

استان    یهاشرکت در  .  پردازدمی تجاری  و  صنعتی 
مدقزوین شاخص  انسان   تی ری،  عملکرد    یمنابع  با 

  ن ی ا.  ارتباط مثبت دارد  وکارو راهبرد کسب   سازمانی
منابع    ت ی ریدهد که هرچه نمره شاخص مدی نشان م

عملکرد    ی انسان  باشد،  است  سازمانی باالتر  .  بهتر 
فرض  جینتا تأ  قیتحق  یات،  د  دییرا  از  و    دگاه یکرده 

انسان   ت ی ریمد  ینظر تأث  ی مبن  یمنابع    ر یبر 
  ی بر عملکرد سازمان   یمنابع انسان  تی ریمد   یهاروش

پژوهش  با    ی پژوهشهاافتهیکنند.  ی م   یبانیپشترا  
همراستا    محققان عبدللا،  است)پیشین  و  انوار 

  ؛ 2010؛ لی و همکاران،  2018؛ اولسون و همکاران،  2021
تکمه همکاران،  نیکخواه  و  و  1398داش  بالوندی  ؛ 

   .(1393پسند و همکاران، ؛ نوع 1398زردتشتیان، 

های ذکر  و همچنین داده   3و شکل  2طبق شکل
هر  همراه  ، مدیریت منابع انسانی به 5شده در جدول 

مولفه خود )آموزش و توسعه، جبران خدمات،  شش  
برنامه  عملکرد،  ارزیابی  شغلی،  منابع  امنیت  ریزی 

کمک    سازمانبه بهبود عملکرد  انسانی و کارگروهی(  
و تایید    ی بان یپشت اول   هی ، فرضبر این اساسکند. یم

 
1 Ahmad and Schroeder 

  2البته با توجه به ضرایب تاثیرکه در شکل    شود.یم
ترت به  درآمده،  نمایش  با  به  عملکرد  ارزیابی  یب 

(، امنیت شغلی با ضریب تاثیر  0/ 852ضریب تاثیر)
(، آموزش  785/0(، کارگروهی با ضریب تاثیر )831/0)

(، جبران خدمات با  717/0و توسعه با ضریب مسیر )
ریزی منابع انسانی با  ( و برنامه665/0ضریب تاثیر )
( تاثیر  عملکرد  592/0ضریب  بر  را  تاثیر  بیشترین   )

شده در    افت ی  ج ینتاطور خاص،  به   انی دارند.سازم
مطابقت دارد،    ی با مطالعات قبل   ل یوتحلهیتجز   ن یا

نت2003)  1مانند احمد و شرودر  گرفتند که    جه ی( که 
عملکرد    مدیریت منابع انسانی )با هفت مولفه خود(،

( اشاره  2004)  2دهند.کو ی قرار م   ریرا تحت تأث  یاتیعمل
بر   خدماتو جبران  ی ، کارگروهیشغل  تیکرد که امن
( مشخص  2005گ )نگذارد. سی م  مثبت  ریعملکرد تأث

برنامه كه  مشوق كرد  انساني،  منابع  ها، ريزي 
عملياتي  ارزيابي  عملكرد  بر  كارگروهي  و  آموزش  ها، 

 گذارد.تاثير مي

هر  همراه عالوه بر این، مدیریت منابع انسانی به 
وکار  مولفه خود، تاثیر مثبتی بر راهبرد کسب   شش

تجاریسه  ) هز  راهبرد  نوآورنهیشامل کاهش  و    ی ، 
بنابرا  (تیفیک  شیافزا فرضنیدارند.  نیز    هی،  دوم 

و سا  جهینت  نیا.  شودی م  یبان یپشت  تایید    ر یبا 
مطابقت  (  2010لی و همکاران )  مانند  یمطالعات قبل

ش اتخاذ  هنگام  که  دادند  نشان  که    ی هاوه یدارد 
انسانی منابع  شرکت مدیریت    ت یمطلوب  دیبا   اه، 

شرکت را در نظر    راهبرد ها و  روش   نی ا  نیمناسب ب
 .  رندیبگ

  وکار دست آمده، راهبردهای کسب طبق نتایج به 
اساس به ارتباط    یطور  شرکت  عملکرد  با  مثبت  و 

شود.  ی م   یبان یپشتتایید    سوم  هی، فرضنی دارند. بنابرا
لی و  مطابقت دارد، مانند    ی با مطالعات قبل  جهینت

نت2010)   همکاران که  ب  جهی(  راهبرد   نیگرفت 
وجود    یو عملکرد شرکت رابطه معنادار  وکارکسب 

2 Kuo 
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چ که  2004)  1انگ یدارد.  کرد  اشاره  راهبردهای  ( 
 . بر عملکرد سازمان دارند ی مثبت راتیتأث وکارکسب 

در نظر    با  ی منابع انسان   تی ریمد،  5طبق جدول 
میانجی  نقش  عملکرد  بر وکار  کسب راهبرد  گرفتن 

،  بر این اساس.  داری داردو معنی مثبت    تاثیر  سازمان
  افت ی  ج یشود. نتا ی م   یبان یپشت  چهارم تایید و  هیفرض

مطابقت دارد،   ی با مطالعات قبل  ل یتحل ن یشده در ا
)   مانند همکارن  و  )   (،2010لی  اشاره    که   ( 2006چو 

کسب كه    ند كرد  رويه   وکارراهبردهای  با  هاي  كه 
مناسب مديريت منابع انساني مطابقت دارند، تأثير  

و    چارد ی . راشتخواهند دسازمان  مثبتي بر عملكرد  
( مطالعه2001جانسون  برا  یا(  تأث  یرا    ریدرک 
انسان مدیریت   انجام    ی منابع  شرکت  عملکرد  بر 
آن  کسب ها  دادند.  به   وکارراهبردهای    ک یعنوان  را 

احتمال نت  یعامل  و  گرفتند  کار  که    جهیبه  گرفتند 
کسب  ب  وکار راهبردهای  منابع    نیرابطه  عملکرد 

 کند.  ی م لیرا تعد ی و عملکرد تجار  یانسان 

شد  رقابت  و    د یدر  بقا  امروز،  بازار  روزافزون 
شرکت  چتوسعه  با  روبرو    ی مختلف   یهاالش ها 
مستق مهم  ن یترمیهستند.  برا  ن یترو    ی شاخص 

عملکرد    سازمان،  میزان موفقیت و کارآیی   یریگاندازه
  ی سازمان  رد بر عملک   یاست. عوامل مختلف  یسازمان

رو یم  ریتأث در    یشماری ب   های سازمان  هیگذارد. 
انسان منابع  که  است  کرده  ثابت  جهان    ی سراسر 

مز و    دار یپا   ی رقابت  ت یمنبع  است    ک یشرکت 
به    یاب یدست  یشرکت برا   کی  یضمانت قدرتمند برا

  ن ی ا  ران یبه مد  راهبردی   تی ریعملکرد باال است. مد
م را  می امکان  اهداف  اساس  بر  تا  با    شخصدهد 

امالً  ک  یفضا  ک یبازار سازگار شوند. در    ریمتغ  طیشرا
بتواند    سازمان  سخت کار کنند تا  دیبا  رانی، مدیرقابت

دست آورد و حفظ کند، نه فقط  ه را ب  یرقابت   یایمزا
تغ  کهن یا   یبرا شرا  راتییبا  باشد.    ط یدر  همراه 
انسان   ت یریمد جهت   ک ی  یمنابع  برابرنامه    ی دار 

مربوط به شرکت است.    وکارکسب   ئلمسا  حیتوض
توسط    ت یریمد   راهبرد  ک ی  نیا که  است  عملکرد 

کمک    رانی به مد  نیشود. ا ی و اجرا م  ن یتدو   رانیمد
 

1 Chiang 

نحوه حما یم تا  و    وکارراهبردهای کسب از    ت یکند 
م  ت یر یمد  یاجرا که  را  عملکرد  ی پرسنل  تواند 

تع  یسازمان بخشد،  بهبود  مجموع،    نییرا  در  کنند. 
انسان  تیریمد اساس    هیپا   یمنابع    ی براسازمان  و 

سازمان  یابیدست هر  است.  خود  اهداف  که    یبه 
با یم برساند  حداکثر  به  را  خود  رقابت    د یخواهد 

 کند.   ت یر یمد  تیرا با موفق  د خو   ی بتواند منابع انسان 

مد انسان   ت ی ریتوسعه  بسیمنابع  نقش    ار ی، 
تدو  ی مهم اجرا  نی در    فا یا   یسازمان   راهبردهای  یو 

مد یم انسان  تی ریکند.  کا  ی منابع  روزمره    ی رهادر 
در تحقق عملکرد    ی و نقش مهم  دارد سازمان نفوذ  

ا  یسازمان از  میرو،    نی دارد.  در  پیشنهاد  شود 
قزوینشرکت  استان  تجاری  و  صنعتی  ارائه  های   ،

مقابله برا وم  یااقدامات  راهبردهای  از    ت یحما   ی ثر 
از جمله ط  یسازمان عملکرد سازمان،  بهبود    ی راح و 
انسان  دقیق  برنامه اساس    ی منابع  راهبردهای  بر 

و طراحی    برنامه استخدام منظم  ک ی  جاد ی، اسازمان
بر اساس    برنامه آموزش استاندارد  ک ی  جادی، اشده

شرکت  کمبودهای  و  ارز   کیو    نیازها    ی اب یبرنامه 
عادالنه  گیرد  عملکرد  مدیران  .  انجام  همچنین، 

طرح    ک یو    دمات برنامه جبران خ  ک ی  د یباها،  سازمان
  های عنوان مثال، بنگاه کنند. به  جاد ی موثر ا  ی قی وتش

  10تا    5توسعه    راهبرد د بر اساس  نتوانی م  یاقتصاد
  ی استخدام طراح   یبرا  یا، برنامهسازمان  ندهیسال آ

بتواننکن که  مقا ند  در  رقبابا    سه ید  ،  سایر 
در    یاستعدادها را  با  خود  )کارکنان  استعداد  بانک 
استعدادها  نک  ره یذخاستعداد(   منابع  زیربنا  ند.  و 

استعدادهستند  سازمان  ی اصل قبل  از  اگر  را  ها  ، 
  ی رقابت  ی ایاست که از مزا   ی معن  نی ، به ادنکن رهیذخ

برخوردار   بازارها  بوددر  ا خواهند  از  رو،    ن ی. 
  ک ی دیبا   های صنعتی و تجاری استان قزوین،شرکت 

  10تا    5  راهبرداساس    بر  یمنابع انسان   ت یر یطرح مد
،  انیم  نیکنند. در ا   ی و ایجادشرکت طراح   ندهیسال آ

ی  منابع انسان   تی ریجامع مد  ستمیس  کبایست ی می
  ها در حوزه تا بتواند به مدیران شرکت  اندازی شودراه

بااستعداد  جذب آموزشکارکنان  با    ،  فعلی  کارکنان 
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به و  تغییر  حال  در  نیازهای  به  حفظ  توجه  منظور 
-ی عادالنه از تالش اب یارزسیستم  ،  توانمندی کارکنان

فعالیت و  بهها  کارکنان  ایجاد  های  و  حفظ  منظور 
آن  سیستم  ،  هاانگیزه  ایجاد  یاری    خدماتجبران  و 

 .درسان

 ها و تحقیقات آیندهمحدودیت
پژوهشی دارای محدودیت  هایی است، پژوهش  هر 

نیست.   مستثنی  قاعده  این  از  نیز    جمله از  حاضر 
تنها  نمونه  یق این است که  قهای این تحمحدودیت 

قزوین  شرکت از   استان  در  تجاری  و  صنعتی  های 
در    استخراج  که  است،  قابلیت    نتیجه شده 

که  شود  سازد. پیشنهاد می پذیری را محدود می تعمیم
تحقیق  مناطق    این  سایر  سازمان در  سایر  از و    ها، 

  ن ی ، ااز طرفیانجام گیرد.  های دولتی،  جمله سازمان 
ش فقط  ط  ش مطالعه  از  از    یاگسترده   فیمورد 

انتخاب    برای مدیریت منابع انسانی رااقدامات ممکن  
شود که پژوهشگران  ، بنابراین توصیه می کرده است

مدیریت منابع انسانی را در این    هایآتی سایر مولفه 
 .  پژوهش بسنجند
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