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عملکرد شرکت  و یمنابع انسان یستمهایس اتها،یعمل یبند اسیمق

یو جنوب شرق یشرق یایدر آس

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:چکیده

بل مالحظه ای جلب توجه می نمایند سازمانهای کوچک و متوسط در آسیای شرقی و جنوب شرقی بصورت قا

لی  بحران ما7991در سال.و آنها در محیطهای متالطم و آشفته کامالٌ انعطاف پذیر بوده و قابل تطبیق میباشند

بحث کوچک سازی .آسیابرروی کشورهایی اثر گذاشت که از مشخصه های آنها داشتن شرکتهای بزرگ است

مکانیزم دیگرری کره بوسریله موسسرات     .ایی در جریان استو ساختاردهی مجدد دربسیاری شرکتهای آسی

 (سیستمهای کاایی ممککا ب لاا    )HPWSsممکن است انعطاف پذیری زیادی به آنها بدهد از طریق ابداع 

رادر عمکلرد مالی آنها ارزیابی میکند،اطالعات استفاده شرده از کشرورهای    HPWSاین مطالعه اثر .میباشد

عمکلرد شرکتها را صرفنظر از اندازه HPWSنتایج پیشنهاد میدهد .ی شده استتایلند،تایوان وکره جمع آور

 .آنها ارتقاء میدهد

 

 

                                                                                           

http://www.system.parsiblog.com/
http://www.system.parsiblog.com/
http://www.system.parsiblog.com/


 

 :پیشگفتای

سال یا بیشتر،از آن برخوردار شده توسط 02رشد سریع اقتصادی که سراسر آسیای شرقی برای 

ن اقتصادی از کرره ترا   بحرا7991اما در سال.گروههایی که سالها منتظر بودند باالخره دیده شد

این موضوع موردسوال واقع شدکه دردرازمدت امکان ادامه معجرزه آسریا   .اندونزی بوجود آمد

بااینکه بحران مالی همه جانبه وگسترده بود و اقتصاد  کاهش رشرد تجربره   . توجیه شدنی است

ایرن زمینره    تایوان و سنگاپوردو منطقه ای هستند که در. میکرد اما رونق  یافتن ادامه داشت 

دالیل زیادی برای توجیه  ایستادگی این دو کشور در برابرر مشرکالت منطقره    . تنزل داشته اند

در رابطره  برا بردهی سرنگین      (شرایع )هیچ کشوری بواسطه کسری حسابهای جاری.وجوددارد

بعنوان مثرال اندوختره زیراد  ترایوان  او رادر مقابرل       . جاهای  دیگر   در منطقه  زیان نمی بیند

صرافی خارجی کره ارز  پرول رایرج تایلنرد،کره،مالزی و      حرکتهای  احتکار  آمیز سوداگران

دوکشرور ترایوان و سرنگاپور حکومتهرایی دارنرد کره       .اندونزی را تحلیل برده،مصون می نمود

سیاستهای اقتصادی را دنبال کرده و در جایی قرار گرفته اند کره نقرش قرانون در موضروعات     

 .می زیادی قرار میگیردتجاری مورد حمایت رس

یکی ازمهمترین تفاوتها،درتشخیص نوع سرازمانهای تجراری درترایوان وسرنگاپور در مقابرل      

سرنگاپور  .کشورهایی کشورهایی که بوسیله بحرانهای مالی ضربه سختی خورده بودند،میباشرد 

ک و تایوان بررای شررکتهای کوچر   .سرمایه گذاری در صنایع با تکنولوژی باال را افزایش میدهد

یرک مزیرت کوچرک    .باالوصنایع دسرتی ، کشوربرجسرته ای اسرت    متوسط در بخش فناوری

. بودن،انعطاف پذیری باالو پاسخگویی  سریع به شرایط اقتصادی غیر قابل پیش بینری میباشرد  

مثالها شامل .تجارت بومی غالب کره ،تایلند واندونزی کامالٌ برای شرکتهای بزرگ مساعد هست
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ایی مانند سیام سمنت و گروه سی پی در تایلند و گروه لیپو در انردونزی  چایبولس کره،شرکته

 .برجسته در کره در جریان است بازسازی صنایع در اغلب  نواحی و  بصورت. است

اگر موسسات آسیایی بطور فزاینده  به سمت  عملیاتهایی در مقیاس کوچک بروند، آنوقت  باید 

هدف این تحقیرق و مطالعره   .چنین تغییراتی تفکر نماییمدر مفهوم مدیریت منابع انسانی برای 

اثرسیستمهای منابع انسانی شرکتها بر بر عملکرد آنها با توجه ویرهه بره اثرر متقابرل      ،آزمودن

اطالعرات  ازشررکتهای تایلنردی،کره ای    . مقیاس عملیات و سیستم  منابع  انسرانی میباشرد  

تمرکزمی نماییم که دراقتصادهای HPWSت ماخصوصاٌبه تاثیرا.وتایوانی جمع آوری شده  است

غربی کامالٌثابت شده ومثل عملیاتهایی در مقیاس کوچک میتواند انعطاف پذیری سازمانی را باال 

 .ببرد

 :ما سواالت بشرح ذیل را مطرح می نماییم

 به اقتصادهای آسیای شرقی و جنوب شرقی چقدر است؟HPWSقابلیت انتقال  -7

عملکررد مختلفری در   HPWSنوب شرقی عملری باشرد،آیا انجرام   اگردرآسیای شرقی و ج -0

شرکتهای کوچک و متوسط  نسبت  به  شرکتهای بزرگ دارد؟اگر شرکتهای کوچرک و متوسرط    

درموفقیت این  سازمانها به همان انردازه کره در شررکتهای      HPWSدر آینده رایج باشند،آیا 

 بزرگ  مهم  هست در شرکتهای کوچک هم مهم خواهد بود؟

بر عملکرد  شرکتها  در  مورد  بنگاههای  بومی  نسبت   HPWSآیا شباهت یا  اختالف در اثر-3

 ؟ به موسسات خارجی تفاوت دارد

 

 :سیستم منالع انسانی بی اقتصاب جهانی

سیستمهای منابع انسانی  در آسیای شرقی و جنوب شرقی تمایل بره سلسرله مراتبری وغیرر     

رایی بعنوان ارز  فرهنگی غالب،یک تمایل بسوی  همرنگ جمع گ.مشارکتی  بودن داشته است
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و همنوایی در بخش کارگری و بی میلی برای گرفتن ابتکار عمل در حل مسرالل و   جماعت شدن

 .حرکت  شرکتها  درمسیر جدید ترویج داده است

چنین سیستمهایی دنبال این هستند که  با  شرکتهایی کره تولیرد کننرده هرای کرم هزینره         

در . ت معروف  باشند  تنظیم  شوند ،  جایی که کارآیی مهمتر از  انعطاف پذیری اسرت  محصوال

توسعه اقتصاد آسیا حمایت میشد وایرن رو  مردیریت    7992تا  7912بازار جهانی بین سالهای 

امرا   . یک منبع مهم مزیت رقابتی  برای راهبرد توسعه  صادرات گرایی در کل منطقه مهیا کررد 

مجبور کرده، سیستم منابع انسانی منسرو  شده،دربخشرهای زیرادی  از اقتصراد     بازار جهانی 

بهرحال  انتقال  به سیستم انعطاف پذیر که  به کارکنان اختیار میدهد یک  مسئله  . تعویض شود

فرهنگی  است، این رویکرد  ممکن است در آینده برای اطمینان از رقابت در تغییررات سرریع   

 .بازار جهانی الزم باشد

 :HPWSجهانی سازی،محیط پویا و 

واقعاٌ گسترده است و هدف ما اینجا ایجاد فهم ارتباطش با  زمینه های آسریای  HPWSادبیات  

اسرترمان در  . شرقی و جنوب شرقی و ترجیحاٌ  کاو  کردن این ادبیات بصورت عمیق میباشرد 

او . رزیرابی نمروده اسرت   بعنوان یک  نویسنده در این  زمینه این موضوع را کرامالٌ ا  7991سال 

سیستم استخدام سنتی با تاکید قابل توجه بر کنترل  متمرکز، قوانین زیراد، تعریفهرای دقیرق    

مهارتهای کارمند،محدودیتهای کارمندان در تصمیم گیری و سطح پایین تعهدات کارمنردان برا    

نسربتاٌ   سیستمهای دگرگون شده که بر تولیدهای تیم مدار،قردرت داشرتن کارمنردان،قوانین   

 .کم،مهارتهای تعریف شده گسترده و آموز  مداوم مقایسه نموده است

رسیده اسرت،اینها   HPWSاینها  تعداد زیادی از فاکتورها  هستند که این  مفهوم  میرساند  زمان

تاحد زیادی درمحیطی که بایددرآن عمل نمایند ریشه دار شده اندوبه شالوده و زیر بنای غیر قابرل  
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اولین و شراید مهمتررین بخرش مقاله،اضرطراری برودن      .نعطاف پذیر منجر شده استپیش بینی وا

 .یکپارچگی باالی بازار جهانی در دو بخش سازنده و تولید میباشد

 جهانی سازی بصورت  واضح  افزایش رقابت در بر دارد ، بطوریکه شرکتهایی که از سهم بازار ثابت و 

 اند برای  بدست آوردن عملکرد  باال  باید  بصورت بین المللی  زیادی در بازار داخلی   برخوردار بوده

 رقابت نمایند ، حتی اگر آنها  بازار سنتی خود را ترک  ننمایند رقبای جدید از هر کجای دیگر جهان 

پاسخ سریع یک عامل اصلی در موفقیت سازمان بوده و این موضروع سرطح   .وارد بازارشان میشوند

یک راه اثر بخش  اجررای تمرکرز    HPWS. به  سطح پایین سوق میدهد اثر بخش تصمیم گیری را

 .زدایی در بخشهای هاهنگی و کنترل میباشد

 مداخله .فاکتور دیگری که رقابت بین المللی را افزایش میدهد حرکت بسوی مقررات زدایی میباشد

 بتی بنظر رسیده و بر های بیش از اندازه  حکومتها در مقررات  فعالیتهای تجاری بعنوان یک  ضد رقا

 در بسیاری از کشورها شامل کشورهای آسیای شرقی فرآیند .رفاه مصرف کنندگان آثار زیان باردارد

 هردو نیرومنجربه رقابت بازارهای بزرگ و مساعدت.خصوص سازی موسسات دولتی مالحظه میشود

 .شده است برای بسیاری از منطقه های مشابه در جهانی سازی HPWSبنگاهها در پذیر  

نهایتاٌتغییرات تکنولوژیکی سریع به این معنی میباشد که تعداد زیرادی از صرنایع  برا  سریکلهای      

تکیه بر تکنولوژی  برای . عملیاتی  کوتاهتر  برای تولیدات و تکنیکهای تولید جدید، مواجه میشوند

یتها بوسیله بنگاهها موفقیت حیاتی است ،این ممکن است  شامل  تحقیقهای  پیچیده و توسعه فعال

دریافرت  . باشد،اما حتی اگر این هم انجام نشود بنگاهها باید دالماٌ قابلیت تولیداتشان پیشرفت کند

اطالعات تکنولوژی جدید،انتقال به تکنولوژیهای جدیدواعتماد  بیشتربه کارمنردان سرطح پرایین    

 .میخواهدHPWSجهت انجام گرفتن این نیازمندیها،طرفداری ازانجام

 . یشترتحقیق اصلی برروی ارتباط بین طرزکارمدیریت منابع انسانی وعمکرد سازمانی تمرکز میکندب

 این رویکرد بصورت فزاینده بوسیله یک رویکرد بسیارکل نگر جایگزین میشود  بطوریکه محققین 
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 ارتباط اثرات پیچیده مدیریت منابع انسانی که مجموعاٌ سیستم یا راهبرد منرابع انسرانی شررکت   

برر  7992اگرچه ادبیات فکرری راهبررد منرابع انسرانی بره سرال      . میشود راامتحان میکنند تعریف

گذشته یک ازدیاد مطالعات عملی اثر بخشی سیستمهای منابع انسرانی بوجرود    میگردد،درسالهای

 .آمده است

ه دیدگا-3دیدگاههای اقتضایی و-0جهانی سازی، -7این تقسیم بندی میان نویسنده ها،سه دیدگاه

دیدگاه جهانی سازی . ترکیبی در آنالیزآثارسیستمهای منابع انسانی برعملکردرا بوجود آورده است

مجموعه موقعیت ازبهترین عملکردکه بطوریکسان درهرزمینره سرازمانی اسرتفاده     ادعا میکندیک

یم این تحقیق  میتواند  بوسیله  نویسندگانی مثل پفر،تصویری  راترس.شود میشود، میتواند تعریف

نماید ،کسی که از شیوه استخدام قطعی ، شامل مسیر شرغلی ، آمروز  گسرترده، نظرخرواهی از     

 .کارگران، مشارکت همگانی در سطوح باال عملکرد سازمانی حمایت میکند

 دیدگاه اقتضایی معتقد است که  اثربخشی رویه های استخدام بخصوص راهبردهای تجارت سازمانی

 دیدگاه ترکیبی  معتقد است  چیزی که واقعاٌ مهم بوده،تاثیر.  میباشد  متناسب  با  عوامل خارجی  

 متقابل یک مجموعه رویه های مدیریت منابع انسانی و هم  افزایی ایجاد شده   بوسیله آن رویه،که

 .برای شرکت ارز  تولید می نماید  

 بع انسانی  بعنوان یک کلنهایتاٌ  پهوهشگران  دیدگاه ترکیبی  اثر مجموعه  رویه های  مدیریت منا

 . این بعضی مواقع  بعنوان  شایستگی داخلی توصیف میشود. درعملکرد شرکتهارا جستجو میکند 

 

 درواقع دیدگاه.درمقابل دیدگاه جهانی، دیدگاه اقتضایی ضروریات شایستگی خارجی راشرح میدهد

 .ترکیبی  با هر دو دیدگاه جهانی و اقتضایی سازگار است 

 تضایی تئوری جذاب و قابل توجهی در ادبیات غرب  داشته وبا طراحی سازمانی و مدیریت دیدگاه اق

 یک مجموعه رفتاری طراحی و    7999درمورد سیستمهای منابع انسانی ،شولر در سال.سرو کار دارد

 اینهادرحقیقت  از طریق انتخاب .پیشنهاد داده که بوسیله ضروریات راهبردی سازمان حاکم  میشود
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 یه های  مدیریت منابع انسانی مثل  زمینه های کارگزینی، ارزشیابی ، آموز  و توسعه  و حقوق و رو

 .دستمزد بدست می آیند

 اینجا  ما یک مجموعه چند  ردیفی از . یک چهار چوب مشابه  پیشنهاد  نمود   7991بگین   در سال

 ند  و انعطاف پذیری مالیخروجیهای سیستم می بینیم،درچهارچوب درآمدن توسط صالحیت کارم

بوجود می آیدکه همه اینها نهایتاٌ عملکرد موثر انتخاب اجرزاء سیسرتم مردیریت منرابع انسرانی      

باوجودپهوهش عقالیی برای یک چهارچوب  بوجودآمده قوی، جای بهینه  بین سیسرتم  .رامیرساند

شرده ایرن روزهرا     منابع انسانی  وسیستم سازمانی یک نیروی محرک است،بیشتر چیزهای نوشته

منتقدین دیدگاه اقتضایی حمایت میکنند که بیشرتر  .سواالتی در موردصحت دیدگاه اقتضایی است

ٌفعالیت زیاددربازارجهانی نیازبه انعطاف پذیری و برتری جستن دیگرموضروعات   سازمانها و مطمئناٌ

 . حمایت میکند HPWSچنین نقطه نظری از پذیرفتن .خارجی داردمانند شایستگی

 .رقابت  و  تعهد کارکنان  ارتقاء میدهد و آنها را   برای تغییرات  مستمر آماده  میکند HPWSاوالٌ

 HPWSدیدگاه  راههای  گوناگون و پیچیده در  جهان را ایجاد میکند ، بنابراین کارمندان  بیشتر 

 تها را شرک HPWSهمچنین  .  میتوانند تغییرات را درک نموده و  بطور مناسب جواب دهند  

 .تطبیق  میدهند درجایگاهی قرار میدهد  که  فرآیند  نوسازی  دارند و  خود  را  با محیطهای آشفته

 هچنین  عقیده  داشت  که محیطهای آشفته  به شرکتهایی که بتوانند زیاد به   7995در سالهاسیلد 

 که باعث انگیز  HPWSاز  در  نهایت او. همکاری  و کمک  داوطلبانه  افراد تکیه نماید  نیاز دارد

 کارکنان بواسطه جبران خدمت  موثر برای کار و تال  اختیاری میشود حمایت نموده و  به شرکتها

 . در جذب  کارمندان جدید و   نگهداری  کارمندان الیق که خودگردان هستند کمک می نماید

 هانی سازی که به اهمیتیک سیستم ترکیبی ازدیدگاه اقتضایی وج7999نهایتاٌ رایت واسنل درسال

 .  انعطاف پذیری و پاسخگویی سیستم کاری  تاکید می نماید را مهیا نمودند 

 دلری و . بر عملکرد  شرکتها را اثبات می نماید HPWSاینها یکسری  از دالیل تجربی  بوده که اثر 

 اتی دریافتند که دلری و د.هردو دیدگاه جهانی سازی و اقتضایی را امتحان نمودند7996داتی در سال
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 پهوهش. سازگاری  دارد  مورد  استفاده  قرار میدهند HPWSشرکتها  مدیریت منابع انسانی  که با

 بنابراین  بصورت کلی اینها  شواهد . دیگردر این زمینه منجر به  گستر  یافته های  مشابه  میگردد

 اینکه کدام  فاکتورهای اگر چه   تشخیص. را حمایت  میکنندHPWSقوی  هستند  که سودمندی 

  .را تعدیل نمایدرا باید بررسی نماییم HPWSاقتضایی ممکن است عملکرد شرکتهای دارای 

 

HPWS بی آسیا: 

 در ارتقاء عملکرد در غرب اثربخش  باشد ولی  لزوماٌ این  اتفاق در شرایط HPWSفرض می نماییم 

 شاپیروبحث می نماید  که عوامل.باشدمختلف فرهنگی آسیای شرقی وجنوب شرقی قابل اعمال نمی

ماهیت  جمع گرایری فرهنرگ آسریایی    . فرهنگی  بر  اثربخشی سیستمهای خود گردان تاثیر دارد

ماهیت سلسله مراتبری  .تمایل دارد HPWSپذیر  کارگران یک ناحیه درجنبه های تیمی قطعاٌ به

سطوح باالتر توجه مینمایردو  آسیایی  بصورت  طبیعی  به  تسلیم شدن سطوح پایین تر از  فرهنگ

مقامهای باالتراینگونه تسلیم شدن را انتظار دارند، که این موضوع برخالف اثربخشی این مدلهاعمل 

 . میکند

مدیران  برای تقسیم قدرت  بازیردستان بی میل  هستند،  ارتباطات منظم اساس  دیگرر  فرهنرگ   

وری و تغییر دارد،عرواملی کره ممکرن    نیاز به نوآ HPWS اما.آسیای شرقی وجنوب شرقی هستند

 . است باعث بوجود  آمدن دست کم تعارض کوتاه مدت شود

 بنابراین ممکن است کارمندان  توسط سیستمی که نیاز به عضویت و کار در تیم داردناراحت شوند 

یک نفر ممکن است ببیند  که حل مشکالت گرروه یرک بخرش از سیسرتمهای اسرتخدام ژاپنری       

مشاهده نمود که  سیستم ژاپنی  واقعاٌ  برای چیزی 7999نوان مثال موریشیما در سالاگرچه بع.باشد

دانشی کره لزومراٌ بصرورت  منصرفانه      -خوانده میشود طراحی شده "دانش افزایی "که  اصطالحاٌ

اغلب به ایجاد دانش نوآوری و اختراع  HPWS. مسالل را سریعاٌ دریک قلمرو محدود حل می نماید
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  .که ممکن است  سازمان را بسوی  دستوالعملهای  کرامالٌ جدیرد بره حرکرت درآورد    منجر میگردد 

موریشیما  استدالل میکندسیستمهای تصمیم گیری مترداول ژاپنری ، بره اجمراع  عمرومی نیراز         

اجماع همیشه یک جنبره  .دارندکه  ممکن است  وقت قابل توجهی برای بوجودآمدن   اجماع بگیرد 

یکه رهبریک تیم یا گروه ممکن است بعدازاستماع دیردگاههای گونراگون   ،بطورنمیباشدHPWS از

 . تصمیم گیری نماید،حتی اگردیدگاههای مختلف در داخل گروه باشد

ظاهراٌ برای فرهنگ آسیا برومی اسرت واینکره     HPWSوجوداین محدودیتهادرعملیاتی سازی،  با

HPWS برای مثرال در  .قابل قبول میباشدبالقوه در آسیا به مانند غرب کارآمدهست یک پیشنهاد

شروع شرده ومنجربره تطبیرق اجرزاء مختلرف       7991کره بازسازی صنعتی حتی قبل ازبحران مالی

HPWS  در بسیار از شرکتهای کره ای شده،که  بایی و الیر دریافتند که عملکرد شرکتها  افرزایش

ن  موضوع به  تغییرات  فرهنگی آنها  استدالل کردند  درکره تا اندازه ای ممکن  است ای. یافته است

مقام صالحیت دار کمتر احترام قالل  پیوند  داده شده باشد، کارمندان کره ای فردگرا هستند و برای

هستند ، این  بنظر محتمل میرسد که نیرویی در دیگر فرهنگهای آسیای شررقی و جنروب شررقی    

مشرابه   ات تجربری بصرورت  دیگر مطالع.استهست که دردودهه گذشته رشد سریع را باعث شده 

درکررارآیی بخشررهای مختلررف آسرریا موثربرروده کرره درژاپررن بوسرریله     HPWSنشرران داده 

،در (7999سال)،در تایوان بوسیله ین(7999سال)،در کره بوسیله لی وجانسون(7999سال)هیروشیما

ودرهندبوسریله سریوا سرابرامانیام    ( 7999سرال  )لرویی -الاو-تربران -هنگ کنرگ بوسریله نگرو   

دربعضی مطالعاتآسیا مشاهده شده یک رابطه  اقتضایی  برین  .بررسی شده است(7999الس)وونکاتا

راهبرد تجارت و سیستم منابع انسانی در حالیکه بقیه فقط دیدند یک رابطه مثبرت برین اسرتفاده    

 .وعملکرد شرکت HPWSاز

سیله ای این  نوید میدهد که در آسیا بعنوان و HPWSبا وجود محدودیتهای فرهنگی بنظر میرسد

تحقیرق مرا   .برای اثر بخشی شرکتها بوده وبنابراین بهبود اقتصادی ورشد بیشردر پی خواهد داشت
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در سه کشور مختلف انجام شده که همه آنها رشد اقتصادی باالیی داشته ولی در بعضی موارد خیلی 

 .مختلف میباشند 

حالیکه تایلند در سطح پرایین ترری   کره و تایوان  به توسعه  اقتصادی بسیار باالیی  رسیده اند، در 

شرکتهای کره ای به  عملیاتهای  مقیاس باال متمایل هستند،در حالیکره شررکتهای ترایوانی    .است

بخشهای  با فنآوری .  اغلب کوچک و متوسط  هستند و شرکتهای تایلندی شامل هردونوع  میباشد

ایرن کشرورها  از    . ایلند  کمتر میباشرد باال  بخوبی در کره و تایوان توسعه  داده شده اند ولی  در ت

را کره در کارمنردان سرطح     HPWSنهایتراٌ مرا   .لحاظ  جغرافیایی و  فرهنگی اختالف زیادی دارند

اجرا میشود امتحان می نماییم، بنابراین ما نمونه هرای مختلفری بررای تسرت     (  بجز مدیران)پایین

 : فرضیه هایی که از مباحث قبلی مشتق شده داریم

 :1ف ضیه

 .عملکرد شرکت را افزایش میدهد(بجز مدیران)در الیه های پایین کارکنان HPWSبهره برداری از 

و عملکرد   شرکت بوسریله  راهبررد    HPWSیک بحث مربوط  این  است که هرگونه رابطه ای بین

بهتر بتوانند خودرابا HPWSبویهه ما ممکن است انتظارداشته باشیم .تجاری شرکت تعدیل میشود

تراتهیهای مختلف تطبیق دهند وسیستمهای منابع انسانی سنتی بیشترخودرا با راهبردرهبرری  اس

 . هزینه تطبیق دهند

 .هنگامیکه ما فرضیه اول راتست می نماییم ،این امکان راهم درتحقیق تجربی خودمان می آزماییم

بر عملکرد  شرکتهای آسیایی اثر میگذارد، مقیاس  عملیاتها  ممکن   HPWSفرض می نماییم که  

 HPWSبیشتر چیزهایی کره در براره  . نقش  بازی کنند HPWSاست بعنوان تعدیل کننده اهمیت

نوشته شده مربوط میشودبه راههایی که اینچنین رویکردی میتواند برای ایجاد شرکتهای بزرگتر با 

 .فته بخدمت گرفته شودپاسخگویی بیشتردر محیطهای آش
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اگرچه ممکن است ایرن کراماٌل درراهبرری سیاسرتها بررای عملیاتهرای مقیراس کوچرک مفیرد          

برخی ویهگیهای نمونه های مهم شرکتهای کوچرک ومتوسرط چینری     7995ردینگ در سال.نباشد

فامیلی،تصمیم گیری متمرکز بوسیله مردیر اجرایری ارشرد،محیطهای     مالکیت و مدیریت:شرح داد

انی پدرساالری،هوشیاری هزینه وتوجه به کارآیی وشایستگی راهبرردی کره ازیرک تصرمیم     سازم

بنابراین در محیطهای امروزی ، چنین سازمانهایی بنظر میرسرد  بسروی   .گیرنده غالب منتج میشود

هنگامیکه آنهرا مقیاسرهای   .ترکیب برخی ویهگیهای  مورد  نیاز برای  کارکرد کارآمد حرکت نمایند

بدیهی است  عمومراٌ مردیریت  فرامیلی  منجرر بره       .ستند تغییر موسسه آسانتر استکوچکتری ه

پدرساالری نسبت به کارمندان ، و  شناخت اهداف شرکتها  در بخشی   از مدیریت گروه و یک حالت

بررعکس  .کار سخت و  کمک به  ساختن سازمانی بعنوان یک کل یکپارچه عمرل  میکنرد میشرود   

م گیری مشارکتی یک فرآیند  اصلی  است شرکتهای چینی یک تصرمیم  شرکتهای ژاپنی که  تصمی

گیرنده  اصلی  دارند کسی که  میتواند سریعاٌ تغییرات را بدون  تاخیر از بابت بحث و انتخاب گزینه 

 .ها انجام دهد

ه در چنین  سازمانهایی با عنایت به  اینکه  مکانیزمها قبالٌ  جهت ارتقاء انعطاف پرذیری  بجرا  برود   

HPWS تغییرات  سریع فزاینده  نیز بعنوان نتیجه فشار جهانی .ارزشهای  زیادی  اضافه نمی نماید 

 . سازی ،ممکن است نیازبه تخصصهای فنی داشته باشدکه فراتراز درک مدیریت خانوادگی میباشد

 ی بیشترشرکتهای کوچک و متوسط جدید در مناطق.مدیریت،بطور فزاینده درآسیا  حرفه ای میشود

 آنها سازمانهای مدیریت حرفه ای .که فنآوری باالهست ایجاد شده، موسسات فامیلی سنتی نیستند

 .هستند که تامین ضروریات ورودی از همه سطوح مهم هست

 :این بحثهای رقابتی در فرضیه ذیل دنبال میشود
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درسرازمانهای   (بجرز مردیریت  )در الیه های پرایین  HPWSرابطه بین عملکرد شرکت وبکارگیری

 .کوچک و متوسط نسبت به شرکتهای بزرگ ضعیف تر است

 :یوشهای تحقیق

پرسشنامه ، برای تحقیق اجزاء مختلف  سیستم منابع  انسانی شرکتها ، انردازه شررکتها ، راهبررد    

سرواالت برشریوه هرای    .سازمانی،عملکردشرکتها ودیگرمشخصه های سازمانی ایجادشرده اسرت  

-پرسشنامه هرایی کره در کرره   .با مالحظه تنهاافراد غیر مدیرتمرکز نمودندمدیریت منابع انسانی 

 . تایلند و چین تفسیر شده بودند

. برای افراد در یک نمونه تصادفی  از شرکتهای کره جنوبی ، تایلند  و تایوان جمع آوری شرده برود   

راهنمای تجاری  اینها بصورت  تصادفی از فهرست . شرکتی میباشد 526نمونه شامل یک مجموعه  

شرکتهای .سرآمد هر کشوری انتخاب شده اند و شامل هر دو نوع شرکتهای بومی و خارجی میباشد

بومی آنهایی که کامالٌ در مالکیت اتباع کشور مرکزی یا در معامالت اقماری به  شررکتهای خرارجی   

 .متصل است ولی  توسط اتباع کشور مرکزی کنترل میشود تعریف میشوند

 ما از اندازه گیری غیر عینی.شرکت میباشد عملکرد مالیاستفاده شده در این مطالعه  بستهمتغیر وا

 .مشتق  شده   استفاده  می نماییم 7991عمکلرد که از شاخص ایجاد  شده توسط خندواال در سال 

 قدرت مالی،  سود دهی، :  آیتم درست  شده است1شاخصهای   لیکرت که   اندازه  گیری میشود از

 اگر چه  هدف  اندازه گیری عملکرد  مانند   بازگشت   سرمایه بر پایه . عت رشد و بازار  مشترکسر

 محاسبه داده ها میباشد استفاده از این گیج کننده میباشدزیرااوالٌ مطالعه  شامل شرکتهایی در سه 

 مشکل قیاسی کشور مختلف  با  استانداردهای حسابداری متمایز صورت  گرفته است، بنابراین این 

 وجود دارد  و دوماٌ  بسیاری   از کشورهای آسیایی در رابطه  با آشکار شدن  اطالعات  مالی  بی میل 

 .هستند بنابراین اطالعات مورد نیازاغلب در دسترس نمیباشد
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این برپایه چهرار شراخص   .شرکتها است سیستم منابع انسانیما دراین مطالعه  متغیرمستقل اصلی

 :مجزا میباشد

اینها بصورت جزیی در .نفوذ رو به باالی کارمند -1سیستم پادا -3سیستم کار-0منابع انسانی  -7

آیتمهای گوناگون لیکرت برای اندازه گیری عملکرد مردیریت منرابع    .جای دیگرشرح داده  میشوند

درشرکتهایی کره در شراخص جریران منرابع     .انسانی  جهت  انعکاس ابعاداصولی  استفاده میشوند 

آیتم 6شاخص از .گسترده استفاده وامنیت شغلی باالیی دارند نسانی باال هستند از انتخاب وآموز ا

سیستمهای کاری،  طراحی شغل وروشهای کنترل  شاخص.ترکیب شده است% 17با قابلیت اطمینان

تمایل به استفاده گسترده ( سیستمهای کاری)شرکتها  درباالترین  حداین  شاخص. راپوشش میدهد

عریف شغلها با طراحی غنی،کار تیمی سرازمانی و اسرتقالل کارمنردان دارنردو تعریرف دقیرق       ازت

 شغلهاوحضورگسترده  کنترلهای قانونی مشخص کننده شرکتها  درپایین ترین سطح این  شاخص

شاخص  سیستم پادا   رابطره  عملکررد،  سرطح  پرداخرت وحضرور       %(  69آیتم و الفای1)است 

شرکتهایی که در باالترین سطح این شراخص هسرتند تاکیرد برر     .عکس میکندمن مالکانه کارمندان

 %(.12شش آیتم و الفای)پرداخت بر مبنای عملکرد،تقسیم  سود دارند

اندازه گیری   شاخص   نفوذ  کارمندان  زمینه  دیگری  است  که  کارمندان   در  تصمیم گیرری  در  

شهای باال،نماینده خودمختاری وگرفتاری کارکنان ارز. مربوطه ومباحث  سازمانی دخالت دارند شغل

در همه این مقیاسها  ارزشهای باال، نشان دهنده  جنبه های %(.17آیتم و آلفای1)باال است   در سطح

HPWS ،در حالیکه ارزشهای پایین نشان دهنرده سیسرتمهای اسرتخدامی بوروکراتیرک     میباشد

بنرابراین مراهمچنین   . قابل زیادی دارندعجیب نیست  پس  شاخصها همبستگی  مت.سنتی هستند

یک شاخص مرکب  سیستم منابع انسانی بعنوان یک کل ایجاد مینماییم که بوسیله گردآوری همره   

این شاخص همراه یک .چهار  شاخصهای  محدوده  سیاستهای  مدیریت منابع انسانی بوجود می آید

رده بندی می نماید، ایرن  HPWSح پیوستارازسیستم کارسنتی درپایین تری سطح تاباالترین سط

 .دارد%97شاخص ترکیبی یک ضریب آلفای
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این از راههایی که شرح داده .شرکتها میباشد راهبرد سازمانیمتغیر مستقل مهم دیگری در مطالعه،

شاخصهای لیکرت دراندازه گیری مواردی که شرکت .میشود بوسیله بایی و الیراندازه گیری میشود

شراخص شرامل هشرت آیرتم برا ضرریب       .نبال میکند استفاده میشروند راهبردتجارت تفکیکی د

،  (تعرداد کارمنردان  )دیگر متغیرهای کنترلی شامل قدمت شرکت،سایز شررکت .میباشد% 99آلفای

هست برای عضویت  اتحادیه و صفر برای غیرر از  7یک متغیر مصنوعی که کد)عضویت در اتحادیه  

تایوان  بعنوان گروه مرجع بکار )ر مربوط به شرکتو متغیرهای  مصنوعی مشخص کننده  کشو(  این

میرود بطوریکه  متغیرهای  مصنوعی به نماینردگی از تایلنرد و کرره در آنرالیز رگرسریون ظراهر       

جمع آوری  7999تا  7996مختلف ازسال  نهایتاٌ داده ها برای این  مطالعه  در  طول سالهای(.میشوند

ماممکن است انتظار داشته باشریم عملکررد   .یز نمودیم سپس ما عملکرد شرکتها را آنال.شده است

بنابراین اگرداده هابرای یک مورد جمع آوری شود قبرل  .کاهش یابد 7991شرکتهابعد از بحران مالی

آمارهای توصریفی بررای  همره    .  یا بعدازبحران بعنوان  یک  متغیر  مصنوعی  نمایش  داده میشود

 .تگی متقابل با متغیرها اراله شده استهمراه باماتریس  همبس7متغیرها درجدول

 1جدول

 آمایهای توصیفی و مات یس همبستگی
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 SD یبیف متغی  میانگین 

        1.000 0.83 4.36 

ممکک ب 

 ش کت
1 

       1.000 0.358 0.68 4.13 HPWS  2 

 3 تمایز 5.42 0.96 0.422 0.534 1.000      

     1.000 -0.046 -0.004 0.019 0.48 0.35 

ش کت 

 اتحابیه
4 

    1.000 0.226 0.051 0.072 -0.091 15.02 21.39 

سن 

 ش کت
5 

 6قبل از  0.38 0.48 0.029 0.239- 0.331- 0.239 0.120- 1.000   
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 لح ان

 7 ک ه 0.27 0.45 0.064 0.312- 0.341- 0.252 0.066- 0.790 1.000  

 8 تایکند 0.10 0.31 0.012- 0.078 0.184- 0.128- 0.047- 0.265- 0.209- 1.000 

 9 کایکنان 947.41 2983.41 0.092 0.010 0.003 0.241 0.290 0.141 0.153 0.037- 1.000

 

 :آنالیز بابه ها

. نفرر بره پرایین اسرتفاده مری کنریم      522ما از تعریف قراردادی سازمان کوچک  برای سرازمانهای  

دامنه شرکتها در این مطالعره  .لعه در طبقه کوچک و متوسط هستندشرکتها در این مطا% 66تقریباٌ

توزیع کامالٌ درامورشرکتهای برومی متمایزاسرت،بطوریکه   .نفر کارمند میباشد160222ازسیزده نفر تا

شرکت بومی کره ای در طبقه  شرکتهای متوسط و کوچک  و نسبت  قابل  12فقط نسبت کوچکی از

نی  در این طبقه  بوده و تایلند بیشترین نسبت شرکتهای کوچک شرکت  بومی تایوا 075توجهی  از

 (.شرکت بومی تایلندی09از% 19)و متوسط را دارد

 :تفاوتها بی سیستم منالع انسانی

دررابطره   (HWPS)اولین وظیفه ماتعیین اینکه چه چیزی شررکتهارا برحسرب اسرتفاده  آنهرا از    

لعه،متمایز می نماید،بعنوان مثال عملکرد اندازه درسه کشورموردمطا( HR)باروشهای  منابع انسانی

برین  ( HR)که به مواردی درباره تمرایزات سیسرتمهای منرابع  انسرانی     Tیکسری تست.  سازمان

گروههای مورد  مطالعه  زمانیکه  ما  همه سازمانها ازکوچک و متوسط تا بزرگ  رامقایسه می کنریم  

(  HR)موالٌ در شاخص سیسرتمهای منرابع انسرانی   اشاره دارد، مامی فهمیم که شرکتهای  بزرگ مع

 .یک امتیاز باالتری دارند

 این یک چیز شگفت انگیز است انتظار داشته باشیم شرکتهای کوچکتر کمتر ازسیستمهای منابع

 HWPSشرکتهای بومی هر سه کشور قصددارند به .ساختار یافته استفاده نمایند( HR)انسانی  

 ه موسسات بومی نگاهی بیندازیم شرکتهای بزرگ مثل شرکتهای کوچک اگر ما فقط ب.اعتماد نمایند
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 بهر حال موسسات بومی تایوانی نسبت به موسسات بومی .استفاده نمینمایندHWPSو متوسط از

 .دارند  HWPSکره ای و تایلندی قصد اعتماد بیشتر به 

 :آنالیز یگ سیون

 تهای بزرگ از شرکتهای متوسط و کوچک از در اینجا نگرانی ما تعیین حدو اندازه ای است که شرک

 در آدرس دهی این . در عملکرد شرکتها متمایز هستند ( HR)لحاظ نقش سیستمهای منابع انسانی

 موضوع ، ما  میتوانیم بینشی نسبت  به تمایزات  نیازمندیهای  سیستم منابع انسانی  در  شرکتهای 

های مهمی دراقتصاد محلری برازی میکننرد    آسیایی مخصوصاٌ شرکتهای منعطف و کوچک  که نقش

 .در رابطه با این موضوع اراله میشود0نتایج در جدول . بدست آوریم

 

 

 نتایج یگ سیون:2جدول
 

 شرکتهای بزرگ بومی
شرکتهای کوچک و متوسط     

 بومی
 

 شرکتهای بزرگ
 

 یبیف شرکتهای کوچک ومتوسط

t-value B t-value B t-value B t-value B  

.235 .183 4.177a 1.757 1.037 .639 5.141a 1.494 مقدای ثالت 

2.005b .362 1.994b .215 2.088/ .276 3.973a .267 
سیستمهای کایی 

 ممکک ب لا 

3.588a .453 4.259a .355 4.817a .446 6.591a .339 تمایز 

.637 .116 -.176 -2.936E-02 .308 4.542E-02 -1.499 -.139 ش کت اتحابیه 

-1.695c -6.803E-03 -2.435b -1.152E-02 -1.869c -6.665E-03 -2.437b -8.704E-03 سن ش کت 

1.573 .421 -1.404 -.332 1.982b .409 -2.430b -.360 Pre-لح ان 

.801 .237 1.942b .605 .837 .192 5.425a .822 ک ه 

1.875c .643 -.072 -1.407E-02 2.334b .614 1.045 .141 تایکند 

1.165 1.843E-05 -.113 -5.862E-05 1.430 2.017E-05 .353 1.186E-04 کایکنان 
 .245  .303  .254  .326 Adjusted R2 
 5.268  8.432a  6.998a  18.846 F-Ratio 
 105  137  141  295 N 
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  این.ما اوالٌ عملکرد شرکتها در برابر یک مجموعه از متغیرهای مستقل مشروحه فوق شرح میدهیم

 این مجموعه  شامل  هم . متوسط و شرکتهای بزرگ  میباشد -شرکتهای کوچک  :موارد در دو گروه

 شامل نتایج 0ستون اول در جدول  .شرکتهای خارجی و هم بومی  در سه کشور مورد مطالعه هستند

 در هر .برای شرکتهای کوچک و متوسط میباشد در حالیکه ستون دو برای شرکتهای بزرگ  میباشد

 دومورد آنالیزها رویهم رفته آمارهای مهمی هستند و منصفانه  نسبتهای  باالی  واریانس در شرکتها 

 .توضیح میدهند 

 که اندازه ای(  HR)سیستم منابع  انسانی  -7آنطورکه انتظارمیرفت درهردو نمونه،دو شاخص مرکب

 زمان که پیگیری یک شاخص راهبردی  سا  -0استفاده می  نمایدو HPWSکه  شرکت ازتکنیکهای

 .راهبرد متمایز را اندازه گیری میشود 

شرکتهای مسن تر عموماٌ مرواردی کره شررکتهای جدیرد     . سن شرکتها درهردو مورد مهم هستند 

پرس شررکتهای جدیرد  احتماالٌپاسرخگوی  فرصرتهای      ..کمترانجام میدهند را دنبال مری نماینرد  

یک متغیرر  . رخه تولیدمحصوالت  همراه  هستندبازاررشدباال هستندوشرکتهای مسن تربیشتردرچ

 . رسداندازه هست که دراین موضوع بنظرنمی

البته نمونه تقریباٌ بواسطه اندازه به چند دسته تفکیک شده که  جزلیات در گزار  دیده نمیشود و 

-یک آنالیز جداگانره  شررکتهای متوسرط   .متوسط وبزرگ استفاده میشود-فقط ازدودسته کوچک

و راهبردسازمانی نشان میدهرد،   HPWSکتهای بزرگ نتایج مشابهی برای متغیرهایکوچک و شر

اولین آنالیز، شامل شرکتهای  بومی و .هرچند سایز  شرکت  مسلماٌباعملکردشرکت درارتباط هست

دربهبرود عملکررد      HPWSخارجی، پیشنهاد میکند بین دو گروه بر حسب اهمیرت  اسرتفاده از   

در . واقعراٌ بررای هرر دو گرروه یکسران هسرت       HPWSدر واقع ضرریب . شرکت  اختالفی  نیست

شرکتهای بزرگ ، تکیه بریک راهبردسازمانی متمایز  یک اثر قوی  برعملکرد  شررکت  نسربت بره    
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-Tکراربرد در .)بهر حال این تمایز ازلحراظ آمراری مهرم نیسرت    . شرکتهای کوچک و  متوسط دارد

TEST.) 

 این خط . در سازمانهای  بومی  رواج میدهدHPWSناسب یک خط مشی اسا سی ، شرح استفاده م

 مشی به  این صورت  هست که اگر موسسات بومی آسیای شرقی  و  جنوب شرقی  بیشتر  به  سمت 

 کوچک سازی باشد واگرراه اندازی شرکتها بیشترشبیه شرکتهای کوچک  باشد ما بایداین فرآیندها 

 نتایج  را برای  0سومین  و چهارمین  ستون  در جدول. یمرا در حد فقط شرکتهای بومی امتحان نمای

 .استفاده آنالیز رگرسیون در شرکتهای بومی گزار  میدهد 

 نتایج اینجا تا حدی متمایز از  آنالیز انجام شده با داده های آمیخته هست،بهر حال  تمایزات  همگی 

 در رابطه با HPWSتکیه بر رویکرداز طرف دیگر راهبردهای متفاوت سازمانی و .قابل توجه نیستند

 .عملکرد شرکت مهم و مثبت است 

 . در  شرکتهای کوچک و  متوسط  پایین تر بوده  و  در سازمانهای  بزرگ  باالتراست HPWSضریب

 یک  منبع مهم و  HPWSاستنتاج میکنیم  که استفاده از 0بنابراین ما در ابتدا  در مقابل  فرضیه   

 هرچندبهرحال این تمایزدر اینجا .ای بزرگ  نسبت به سازمانهای کوچک میباشداثربخش درسازمانه 

 .از لحاظ آماری مهم نیست

 را برای تست دیدگاه  HPWS -نهایتاٌ ما  آنالیز رگرسیون دراثر متقابل یک راهبرد تجاری سازمانی

 . ی مدل مهم نیستاقتضایی اضافه می نماییم اثرمتقابل ازلحاظ اماری درمقابل گوناگونی مشخصه ها

 .بنابراین نتایج اینجا با دیدگاه جهانی سازگار هست

 :نتیجه گی ی و اج ا

ها باید عملکرد HPWSفرضیه یک فرض میکند که.این مطالعه دو فرضیه اساسی ارزیابی می نماید

 این درست است که  با. شرکتها را افزایش دهندوآنالیز عملی حمایت زیادی ازاین نظریه مهیامیکند

برپایره  مفهروم کلیشره ای درفرهنرگ     HPWSوجود این حقیقت که  فرهنگ   مانع وجود ابداع  

                                                                                           انسانی
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آسرریای شرررقی  و جنرروب شرررقی میشررود  مررا حمررایتی ازیررک رابطرره اقتضررایی درگیررری    

بنرابراین بطرورکلی   . نمری نمراییم   ها،استراتهی تجارت سازمانی مشراهده HPWSعملکردشرکت،

فرض می نمایرد   0فرضیهHPWSاجرای   اتهی تجارت متمایز وشرکتها نیازدارنددنبال نماینداستر

ها باید تاثیر کمی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسرط داشرته باشرند امرا مروردی      HPWSکه

همچنرین تحقیرق برر    .بدیهی  هست این مطالعه فقط شروع کار است.بصورت عملی یافت نمیشود

 . ایی تاکید میکندها درعملکرد شرکتها در دیگر مناطق جغرافیHPWSاثرهای 

 ها بتوانند خدمت کنند و عملکرد  شرکت  را ارتقاء  HPWSنتایج این مطالعه نشان میدهد اگر  

 بدهند،بنابراین شاید مفیدباشدفرآیند تغییردر بقیه  کشورها و نواحی جایی که در توسعه اقتصادی 

 به آسانی به چنین HPWSالبته ضروری  است ارزیابی نماییم که آیا. پیشرو  هست شروع شود 

 .مناطقی انتقال پیدا میکند

 بخوبی در ارتقاء  عملکر د شرکت در    HPWSیافته های  مهم ما نشان میدهد   که بنظر  میرسد 

آسیای  شرقی وجنوب شرقی  کار میکنند و رابطه با راهبرد تجاری شرکت تعدیل نشده و وابسرته  

 .به سایز شرکت نمیباشد

 کتهای بومی  یافت  میشود ،  بنابراین این کار راهنمایی برای  شرکتهای  محلی  و این نتایج در  شر

 برای خط مشی گذاران عمومی  عالقه مند به ارتقاء  رقابت درشرکتهای بومی کشورهای   مخصوص 

 فشار مداوم در رابطه با جهانی  سازی ،  تغییرات  فنآوری و   مقررات زدایی  بازار . خودشان میباشد 

 این .ها در برخی صورتهای دیگررا پیشنهاد میدهدHPWSضرورت استفاده  شرکتها در استفاده از

 شرکتهای  کوچک  و .کاربرد  بطور  مساوی  در شاخصهای  کوچکتر و بزرگتر  عملیاتها  وجود  دارد 

 ب این متوسط درسراسر آسیا در آینده بیشتر  متداول میشوند ، اما  مطالعه سنتی  مدیریت  دربا

 موضوع    در شرکتهای  آسیایی، که یک  رهبر تنها  بیشترین  تصمیمات  را میگیرد  الزم  است با 

 . سیستمی که بیشترین مشارکت کارکنان از پایین به باال هست جایگزین شود
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