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 چکیده

و با در ( ها ها و ضعف قوت)های درونی سازمان  و قابلیت( ها و تهدیدها فرصت)ریزی استراتژیك با ارزیابی شرایط محیطی  برنامه

از علت اهداف و  اگر کارکنان سازمان. نماید های مناسبی را تدوین و انتخاب می های سازمانی، استراتژی نظر گرفتن ارزش

عملکرد  در ها انتخاب استراتژی .تر خواهند بود  در اجرا نیز متعهد ،کنند ها مشارکت و در تصویب آن باشندمطلع  هااستراتژی

 یشب های علم و فناوریپارک دانش بنیان مستقر در فعلی و آینده مؤسسات نقش مهمی دارند و این امر در رابطه با مؤسسات

عالوه بر  .باشند متوسط و مخاطره پذیر می یا حال کوچك بنیان و درعین ها مؤسساتی فناور و دانش آن زیراست ا مشهودپیش ز ا

های  دانستن چگونگی تأثیر ویژگی. داردتأثیر بسزایی  فرد نیزهای شخصیتی  در انتخاب و تدوین استراتژی ویژگی این،

در مشاوره به کارآفرینان و صاحبان ایده و  ی علم و فناوریهاپارکتواند به  ها می شخصیتی بر تدوین و انتخاب استراتژی

جذب و مدیریت منابع انسانی  مناسب برای هایتواند به مؤسسات در تدوین استراتژی مؤسسات کمك کند و از طرف دیگر می

های  تعیین رابطه میان ویژگیبه در این مقاله  رواز این .گردد نهایتاً سبب موفقیت پارک و مؤسسات آن  رسانده تاکمك 

های پیش  و نقش آن در تعیین و انتخاب استراتژی (موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد) شخصیتی افراد یك سازمان

  .شودروی سازمان پرداخته می

 

مقدمه. 1  

شده است  ییشناسایری استراتژی مناسب برای یك سازمان عوامل مختلف و متفاوتی کارگ بهریزی و  امروزه جهت تدوین، برنامه

هایی از   دهد که سازمان ی موفق نشان میوکارها کسبیك نگاه کلی به . ها در رابطه با منابع انسانی است ین آنتر مهمکه 

نکته اصلی . اند حداکثر توانایی ایشان بهره جستهاند که از کارکنان خود به بهترین نحو ممکن و از  توفیق بیشتری برخوردار بوده

 اگر. اند متفاوت یکدیگر با شخصیتی خصوصیات دیگر و عالیق استعدادها، ها، ییتوانالحاظ  از که افراد ن استیاو حائز اهمیت 

 شده کمك جامعه پیشرفت سازمان و بهتنها  نه نمود ریزی طرح افراد شغلی هدایت جهت منظمی و دقیق ریزی برنامه بتوان

، است سازمان ای اصلی برای موفقیته مؤلفهاز استراتژی سازمان از آنجایی که  .گردد می حاصل نیز فردی رضایت بلکه است

متناسب با سازمان   و با بهبود آن، استراتژی شناساییکننده در تدوین یك استراتژی مناسب  یینتعالزم است تا عوامل مؤثر و 

ها و سایر  ها، استعداد مطابق با توانایی زیرا تدوین استراتژی نقشی اساسی دارد از طرفی نیروی انسانی در .و بهبود یابدارائه 

استراتژی را ایجاد یك مزیت  .[1]شود گیرد و استراتژی مناسب اتخاذ می ریزی صورت می های ایشان است که برنامه ویژگی

انتخاب استراتژی مناسب  .دانند کنند و اساس کار را مدیریت این تمایز می برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می فرد  به منحصر

ها و  سو با ویژگی از طرفی این نیروی انسانی سازمان است که از یكگذار است و  و آینده سازمان تأثیربر وضعیت حال 

. آورد می  سازی کرده و به اجرا در یادهپو از طرف دیگر استراتژی سازمان را  دهد های خود استراتژی سازمان را شکل می توانایی

و  چه بیشتر ایشان از ضرورت و اهمیت برنامه سازمان دخیل دانستن نیروی انسانی در استراتژی سازمان موجب درک هر

استراتژی از ابتدای پیدایش این علم  بررسی ِروند چگونگی تدوین .شود یم، سبب متعهدتر شدن افراد نسبت به سازمان متعاقباً

های  تعریف پنج دوران تکامل و تحول در تدوین استراتژی دهنده نشان تاکنونو پس از جنگ جهانی  1591در اوایل دهه 

. ی مدیریت و تفکر استراتژیك گردیده استسو بهبینی محیط بیرون  یشپهای مالی و  ریزی ها از طرح ها و شرکت  سازمان

های داخلی را  ها و ضعف ها و تهدیدهای محیطی و قوت ریزی استراتژیك با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصت برنامه

کند و برای دستیابی به این  تنظیم میرا سازمان، اهداف بلندمدت سازمان  یتو با در نظر داشتن مأمور کند یشناسایی م

ها،  گیری از فرصت ها و با بهره قوت بر  یهکه با تک کند یهایی م تخاب استراتژیدام به انقهای استراتژیك ا اهداف، از بین گزینه

 عنوان به پیچیدگی و ییپویا ،سازمانی هایمحیط صنعتی فرا دوره آغاز با. [2]و از تهدیدها پرهیز کند ردهببین  ها را از ضعف

 و تدوین بتوانند تا گذارد می ها سازمان اختیار در ابزاری ریزی استراتژیك برنامه .شده است مطرح ها در سازمان غالب مسئله

 ریزی برنامه همواره .باشند داشته مدیریت خود استراتژیك عملکرد بر و کنند دنبال سازمان مختلف در وجوه را استراتژی اجرای

 گرفتن نظر در با و( ها ضعف و ها قوت)سازمان  درونی های و قابلیت( تهدیدها و ها فرصت)محیطی  شرایط ارزیابی با استراتژیك



 

 

تاکنون مطالعات زیادی به بررسی استراتژی . [3]نماید می انتخاب و تدوین را مناسبی های سازمانی، استراتژی های ارزش

 یساز مدلبه  سپهریدر این میان . اند قرار داده توجه موردهای شخصیتی را  و ویژگی شناسانه رواناند و یا بعد  سازمانی پرداخته

انسانی  مدیریت منابع های کارکردی در ارتباط با استراتژی صامعی. [4]انسانی پرداخته است استراتژیك نیروی تحلیل و

 یها تیپ انواع شغلی و سازگاری و سازمانی بازخورد با سازمانینفس  عزت بین رابطه بررسی صادقیان و [9]پژوهش نموده است

 . [3]ستا را مطالعه کرده شخصیتی

 های و ضعف ها قوت تهدیدها، ها، فرصت تا گیرند یم قرار یبررس مورد داخلی و خارجی عوامل، SWOTتحلیل و  یهتجز در

 از تحلیل و  یهتجزاین  انجام برای. شود تدوین مناسب استراتژی ها آن با بهتر رویارویی برای و شده  ییشناسا آینده در سازمان

 عوامل به مربوط اطالعات به وسیله آن مدیران که است مهمی ابزارهای از یکی ماتریس این. شود می استفاده سوات ماتریس

 های استراتژی انواع اصلی، های استراتژی ماتریس به توجه با و آن از استفاده با و کنند می مقایسه را سازمان خارجی و داخل

در  SWOT یلتحل .برشمرد WT و SO ،WO ،STهای  دسته در توان می را ممکن های استراتژی. کنند می ارائه را ممکن

ها و تهدیدات خارجی اساساً برای ارزیابی این امر به  تحلیل فرصت. شود بسیار مهم محسوب می ئیفرآیند تشکیل استراتژی جز

 یهتجزها استفاده کرده و تهدیدات را به حداقل برساند و همچنین این  تواند از فرصت آیا سازمان می شودرود که بررسی  کار می

حائز اهمیت ( مانند روندهای کاری اثربخش و تحقیق و توسعه)ها  نقاط ضعف برای بررسی عملکرد داخلی شرکت تحلیل و 

ها و حتی به کشورها کمك کند وضعیت کلی خود را نسبت به سایر رقبا  قادر است به سازمان SWOTتحلیل  یجهدرنت. است

 1591برای اولین بار در سال  SWOTتحلیل . [7]دندسنجش و ارزیابی قرار دهو در مورد کشورها نسبت به سایر کشورها مور

در آن زمان . جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد یاه هاروارد به نام یمدرسه بازرگان یلالتحص توسط دو فارغ

عنوان کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد؛ اما بیشترین موفقیت مشهود این  روزافزون به های یتاین تحلیل ضمن کسب موفق

 های یاز آن برای بررسی استراتژ 1511از جنرال الکتریك در سال  (Jack Welch)جك ولش تحلیل زمانی به دست آمد که

GE وری سازمان خود استفاده کرد و افزایش بهره. 

توانایی  و رفتار در ها تفاوت این مجموع .دارند تفاوت یکدیگر با شرایط جسمانی و رفتار مختلف های جنبه از ها  سازمان کارکنان

 های ویژگی معین، موقعیت یك در .داشت او از معینی انتظارات شناخت وی، از پس که شود می موجب و گذارد می اثر فرد

کامالً ی ها صورت به توانند یم فردی های ویژگی چون. اتخاذ کند خود با متناسب رفتاری او که شود می شخص موجب هر فردی

 وجود متفاوتی های معین، واکنش موقعیت یك در که داشت انتظار توان یمبنابراین  شوند،جور  و  جفت چندگانه و متفاوت

 که این فرضیه اصلیقدم پور و همکاران در پژوهشی با . [1]شود می عمل وارد شخصیت که مفهوم اینجاست و باشد داشته

 هوش و( به تجربه نسبت گشودگی و رنجوری روان یری،پذ تطابق شناسی، یفهوظ برونگرایی،) های شخصیتی ویژگی بین"

 با پژوهش این. اند کارکنان پرداخته فرهنگی هوش و های شخصیتی ویژگی به بررسی رابطه بین "دارد وجود رابطه فرهنگی

 یره، بیندومتغ همبستگی ماتریس منظور بدین. است شده اجرا فرهنگی هوش و شخصیتی های رابطۀ بین ویژگی بررسیهدف 

 اجرا به های شخصیتی ویژگی از روی فرهنگی ۀ هوشچندگان رگرسیون و تحلیل شد ترسیم و محاسبه تحقیق متغیرهای

 هوش و های شخصیتی ویژگی بین یره،دومتغ همبستگی ضرایب که نشان داد نتایج تحقیق، اصلی هفرضی تحلیل در. درآمد

 فرهنگی، باهوش تجربه به گشودگی و یریپذ تطابقشناسی،  یفهوظ یی،گرا برونهای  ویژگی بین رابطۀ. بودند معنادار فرهنگی

 و فردى هاى تفاوت به بررسی نقش مقدم نکویى. [5]داشت منفی رابطۀ فرهنگیباهوش  رنجوری روان ویژگی و بود مثبت

ی ها ویژگی بین یطورکل به که است واقعیت این مبین وی های یافته .پرداخته است تحقیق نتایجشخصیتى  های ویژگی

 علل از یکی بنابراین .دارد رابطه وجود کرمان شهر دولتی های  سازمان در( فردی بین)سازمانی  و تعارض کارکنان شخصیتی

جسمانی  قدرتازنظر  یجتدر به تکامل، رشد و موازات در ها انسان زیرا. باشد می شخصیت افراد در تفاوت سازمان، در تعارض بروز

 و فردی های تفاوت این. کنند می هایی پیدا تفاوت روحیات و و حافظه ادراک و سطح حافظه و هوش ادراکی، و حسی ی،و توان

 ها تفاوت یگر،د عبارت به. شود پدیدار تعارض ها آن بین مشترک های در فعالیت که شود می موجب، ها انسان بین شخصیتی

 . [11] گردد می و سازمانی رفتار اجتماعی در ها بروز تعارض موجب



 

 

 و جذب در که تدابیری. باشد داشته مناسبی ریزی برنامه بایدموردنظر  نیروی انسانی تأمین برای ناگزیر انسانی منابع مدیریت

 و است تعامالتی دارای یك سیستمصورت  به شود اعمال باید انسانی منابع مؤثر یریکارگ بهو  بهسازی نگهداری، استخدام،

 پلیمثابه  به اطالعات کاوشگران. نماید یم مجموعه منعکس اینبرونداد  در را خود مطلوب آثار موارد مزبور، از یك هر در ضعف

برخوردار  لزوم مورد های شخصیتی ویژگی از باید تر اطالعات یعسرانتقال  برایبنابراین  ،دارند  عهده به را اطالعات یفه انتقالوظ

های انسانی کارکنان سازمان و با عنایت به اینکه عامل انسانی یك عامل کلیدی و استراتژیك در  با توجه به جنبه. باشند

ری حیاتی بر سازمان ام آنبررسی تأثیر  بنابراینآید،  یمبه شمار  ها  سازمانو تعیین استراتژی رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد 

که برای این  .باشد یمهای سازمان  های شخصیتی بر استراتژی یر ویژگیتأثبررسی  این مقاله هدف اصلیاین راستا در  .است

مستقر در مراکز رشد و  صورت بهچه ) های مستقر در پارک علم و فناوری یزد منظور جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت

 .انتخاب شد( مستأجره چند  صورت بهچه 

 

روش پژوهش.2  

هایی  گیری از میان شرکت نمونه. است های مستقر و یا تحت پوشش پارک علم و فناوری یزد جامعه آماری شامل تمامی شرکت

 کوکران معادله از استفاده با نمونه حجم تعیین منظور به .برخوردار بودند ای ییدشدهتأکه از طرح تجاری مصوب و  گرفتصورت 

 . استفاده شد

 

  

 2  
 2

1  
1
  

 2  
 2  1 

 

 

 :که در آن

n  =حجم نمونه 

N  =(و استان، شهر جمعیت حجم) آماری جمعیت حجم... 

t  یاz  =قبول قابل اطمینان ضریب معیار خطای درصد 

P  =(مردان جمعیتمثالً ) معین صفت فاقد جمعیت از نسبتی 

q = (1-p) (زنان جمعیتمثالً ) معین صفت فاقد جمعیت از نسبتی 

= d مطلوب احتمالی دقت یا اطمینان درجه 

 .خواهد بود 22برابر با  آمده دست به( n)نمونه فرض، حجم  یشپو همچنین مقادیر  1.2به مقدار  dو  291به مقدار  Nبا داشتن 

 از توصیفی پژوهش استراتژی سازمان از روشهای شخصیتی بر  های شخصیتی و اثر احتمالی ویژگی یژگیوبرای بررسی رابطه 

جدول ی یزد، آور فنهای مستقر در پارک علم و  با در اختیار داشتن طرح تجاری هر یك از شرکت. شد  استفادههمبستگی  نوع

SWOT های شخصیتی نیز از یك پرسشنامۀ  برای تعیین ویژگی. و استراتژی هر یك استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت

 .شد  استفادهکه جدول تحلیلی استاندارد به خود را دارد،  NEO-FFIسؤالی شخصیتی پنج عاملی  31ارد استاند

 

 نتایج. 3

 :دش، نتایج زیر ارائه SPSSافزار  ها به نرم بررسی و انتقال آن های مورد نظر داشتن اطالعات شرکت با در

و  ، رقابتیکارانه محافظهی تهاجمی، استراتژ 4از میان  ها آنها، استراتژی غالب  شرکت SWOTبا بررسی جداول استراتژی 

ست ا همان استراتژی  شده  گرفتهها در نظر  استراتژی شرکت عنوان بهمنظور از استراتژی غالب و آنچه . تدافعی استخراج گردید

 مطالعه مورد زیراها و توسط خود ایشان تهیه گردیده است  شرکت SWOTهای موجود در جدول  اطالعات و داده بر اساسکه 



 

 

تقریبی دو  طور بهنشان داده شده است  1طور که در شکل  همان .بررسی استراتژی موجود در این جداول استمقاله این 

تحلیل پرسشنامه از طرفی با . است کارانه محافظههای تهاجمی و  یاستراتژ، موردمطالعههای  استراتژی غالب برای شرکت

NEO-FFI  ییگراشخصیتی، روان آزرده شاخص 9و با بررسی ویژگی شخصیتی افراد، از میان (N) ،ییگرا برون (E) ،

 گرایی و باوجدان بودن، دو شاخص برون(C) (پذیری یتمسئول)بودن  و باوجدان (A)بودن ( دلپذیر)موافق ، (O) پذیری انعطاف

 .نیز نشان داده شده است 2دو شاخص عمده به دست آمد که در شکل  عنوان به (پذیر بودن مسئولیت)

 

 
 ها ای استراتژی شرکت نمودار دایره. 1 شکل

 

 
ها های شخصیتی افراد شرکت ای شاخص نمودار دایره . 2شکل   

 

 4و  3شکل  شرکت ها به ترتیب درشخصیتی و استراتژی  شاخص های ، نمودار عنکبوتینتایج این بررسی بهتربرای مقایسه 

  .نشان داده شده است

 



 

 

 
 ها های شخصیتی شرکت نمودار عنکبوتی شاخص .3شکل 

 

 
 ها نمودار عنکبوتی استراتژی شرکت. 4 شماره نمودار

و افراد با کارانه  محافظهاستراتژی  عموماًیی، گرا برونشود، افراد با شاخص شخصیتی  که در نمودارها هم مشاهده می طور همان

 .اند پذیری استراتژی تهاجمی را انتخاب کرده یتمسئولشاخص شخصیتی 

 

 آزمون فرضیه 

ین فرضیه در ا .بین ویژگی و صفات شخصیتی با استراتژی سازمان رابطه معناداری وجود داردفرضیه مورد بررسی این است که 

بررسی و اثبات این فرضیه از روش  جهت .است قرارگرفتهی بررس موردپذیر  یتمسئولو  گرا برونی ها شرکتدو حالت برای 

 .است شده  استفاده SPSSافزار  نرمآزمون همبستگی اسپیرمن توسط 

H1 و H1 اند شده  یفتعرزیر  صورت بهآزمون این فرضیه  در: 

 H1: تفاوت معناداری بین ویژگی و صفات شخصیتی با استراتژی سازمان وجود ندارد

 H1: ین ویژگی و صفات شخصیتی با استراتژی سازمان وجود داردبتفاوت معناداری 



 

 

. رود یمی و نسبی به کار ا فاصلهضریب گشتاوری پیرسون برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر در سطح 

 .دهد نشان می یج آنالیز را متناسب با فرضیه پژوهشنتا 2و  1جدول شماره 

 (گرا برون) همبستگی اسپیرمن فرضیهنتایج آزمون  .1 جدول

 استراتژی سازمان های شخصیتی یژگیوصفات و  

Spearman's rho 

های  یژگیوصفات و 

 شخصیتی

Correlation Coefficient 1.111 -.942 

Sig. (2-tailed) . .113 

N 11 11 

 استراتژی سازمان

Correlation Coefficient -.942 1.111 

Sig. (2-tailed) .113 . 

N 11 11 

 

 دراست و  113/1برابر  شده  مشاهده( sig) یمعنادارکنید با توجه به اینکه مقدار سطح  مشاهده می 1که در جدول  گونه همان

شود و فرضیه مقابل آن رد  یید میتأH1  درصد فرضیه 59است، با اطمینان بیش از  19/1یی معنا بایجه بیشتر از سطح نت

 .یگر بین ویژگی و صفات شخصیتی با استراتژی سازمان رابطه معناداری وجود نداردد عبارت به. گردد یم

 (پذیر یتمسئول)نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه  .2 شماره جدول

 استراتژی سازمان های شخصیتی یژگیوصفات و  

Spearman's rho 

های  یژگیو وصفات 

 شخصیتی

Correlation Coefficient 1.111 -.921 

Sig. (2-tailed) . .113 

N 12 12 

 استراتژی سازمان

Correlation Coefficient -.921 1.111 

Sig. (2-tailed) .113 . 

N 12 12 

 دراست و  113/1برابر  شده  مشاهده( sig) یمعنادارکنید با توجه به اینکه مقدار سطح  مشاهده می 2که در جدول  گونه همان

شود و فرضیه مقابل آن رد  یید میتأH1  درصد فرضیه 59است، با اطمینان بیش از  19/1یی معنا بایجه بیشتر از سطح نت

 .یگر بین ویژگی و صفات شخصیتی با استراتژی سازمان رابطه معناداری وجود نداردد عبارت به. گردد یم

 

 گیرینتیجه. 4

تحلیل  در واقع تجزیه و. شود های پژوهش محسوب می ترین قسمت های آن از مهم پرداختن به نتیجه و یافتهدر هر تحقیقی، 

های آتی در جامعه مورد  ریزی که مبنایی برای برنامه  های جمع آوری شده، بدین دلیل گیری درست از داده دقیق و نتیجه

بل تشریح باشند اآمده باید مستند و قهمچنین نتایج به دست. باشند گیرند، از اهمیت دو چندانی برخوردار می تحقیق قرار می

ها استفاده کنند و به ها از آن تا جامعه علمی به درستی و صحت آن اطمینان داشته باشد و بتوانند برای اصالح نواقص و کاستی

 .نوعی به سمت تجاری سازی پژوهش پیش بروند

های شخصیتی بر انتخاب استراتژی در طرح تجاری است که در  که بیان شد هدف این تحقیق بررسی رابطه ویژگی طور همان

وجود رابطه معنادار بین ویژگی و صفات شخصیتی  فرضیه. بررسی گردید یزد های مستقر در پارک علم و فناوری مورد شرکت

 .است قرارگرفتهی بررس موردپذیر  یتمسئولو  گرا برونی ها کتشرین فرضیه در دو حالت برای ا .با استراتژی سازمان است



 

 

نتایج نشان داد  .است شده  استفاده SPSSافزار  نرمبررسی و اثبات این فرضیه از روش آزمون همبستگی اسپیرمن توسط  جهت

یگر بین ویژگی و صفات شخصیتی با استراتژی د  عبارت به. یید و فرضیه مقابل آن رد شدتأ H1  فرضیه، در آزمون فرضیه که

از بررسی و مطالعه تعداد  SPSSافزار  براساس تحلیل انجام شده توسط نرمبنابراین  .سازمان رابطه معناداری وجود ندارد

 ی وجود نداردا رابطههای شخصیتی و استراتژی این مؤسسات  یژگیوشرکت تحت پوشش پارک علم و فناوری یزد، بین 22
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