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چکیده
با ظهور ادبیات استراتژی هم جنبه استراتژیک مدیریت منابع انسانی و هم فعالیت های کارآفرینی در سازمان ها در میان مهم
ترین موضوعات مقاالت پژوهشی بوده است .در ادبیات و آثار ،اثر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد شرکت به طور
گسترده مورد بررسی قرار گرفته است .آخرین مقاالت به طور گسترده به بررسی اثر سه متغیر در این رابطه مبادرت کرده اند.
همچنین در سال های اخیر برخی از محققان اثرات متقابل معنی داری بین گرایش به کارآفرینی و شیوه های منابع انسانی را
مطالعه کرده و نشان داده اند .در این مطالعه ،بر روی نقش مهم گرایش به کارآفرینی روی رابطه بین مدیریت منابع انسانی
استراتژیک و عملکرد شرکت متمرکز می شویم .برای این منظور ،یک پرسشنامه تهیه شد و داده ها از شرکت هایی که در
صنایع مختلف در شرکت های خودرو سازی ایران خودرو و سایپا (جمعا  15شرکت تابعه) جمع آوری شد .داده های جمع
آوری شده از پرسشنامه با برنامه های نرم افزاری  SPSSو  LISRELمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل
نشان داد که گرایش به کارآفرینی واسطه ارتباط بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد شرکت (عملکرد مالی و
عملکرد کارکنان) است.
واژههای کلیدی :مدیریت منابع انسانی استراتژیک ،گرایش به کارآفرینی ،عملکرد شرکت
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مقدمه
انسانی()HR1

مانند
در سال های اخیر ،بسیاری از سازمان ها و پژوهشگران به تحقیق و بررسی مقدار توابع مدیریت منابع
انتخاب ،توسعه و حفظ کارکنان پرداخته اند .محققان در این زمینه برای توضیح اثرات شیوه های مدیریت منابع انسانی
استراتژیک بر عملکرد شرکت به منابع مبتنی بر دیدگاه وابسته اند .با توسعه جهت گیری استراتژیک در واحد های منابع
انسانی ،شرکت ها درک کرده اند که سرمایه انسانی می تواند مزیت رقابتی پایداری را فراهم کند.با ظهور مدیریت استراتژیک
در شرکت ها ،بسیاری از توابع و واحد های سازمان تالش کرده اند تا به مقایسه ی استراتژی ها و شیوه ها و فرایندها با
استراتژی کسب و کار بپردازند .مدیریت منابع انسانی یکی از آنها است و مدیریت منابع انسانی استراتژیک زمانی پدید می آید
که شرکت ها سعی کرده اند تا به پیوند استراتژی های منابع انسانی و شیوه های خود با استراتژی کسب و کار بپردازند.
بسیاری از تحقیقات نشان دهنده ی اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد شرکت است .در تحقیقات قبلی،
نشان داده شده است که استفاده موثر از شیوه های منابع انسانی به بهبود عملکرد شرکت منجر می شود با افزایش بهره وری
کارکنان ،کاهش نرخ گردش مالی و افزایش فروش و سود حاصل از شرکت (دلری و دوتی؛.)2016 2
با ظهور ادبیات مدیریت استراتژیک ،گرایش به کارآفرینی یکی دیگر از موضوعاتی است که عمیقا در سال های اخیر مورد
مطالعه قرار گرفته است (المپکین و دس .)2016 3،در محیط به سرعت در حال تغییر امروزی شرکت ها همیشه سعی دارند تا
محصوالت ،خدمات و فرآیندهای کسب و کار خود را با شرایط در حال تغییر نوسازی نمایند .به منظور دستیابی به این ،برای
شرکت ها مهم است که در فعالیت های کارآفرینی مشارکت داشته باشند و آنها به عنوان شرکت های کار آفرینگرا شناخته
شده اند .از شاخص های شرکت های کارآفرین گرا می توان اشاره کرد به :فرآیندهای کسب و کار جدید در حال توسعه،
محصوالت و خدمات جدید ،تشویق فرآیندهای تحقیق و توسعه ،حمایت از فن آوری ها و ایده های جدید.
یکی از کانون های اصلی تحقیقات مدیریت منابع انسانی استراتژیک تحقیق و بررسی اثر شیوه های منابع انسانی استراتژیک
در عملکرد شرکت است (بوکسال و مکی .)2017 4،اما بسیاری از تحقیقات قبلی ،جز تحقیقات در سال های اخیر ،از هیچ
گونه واسطه ای برای توضیح رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد شرکت برخوردار نیستند .در این مطالعه ما
به تحقیق و بررسی اثر واسطه گری گرایش به کارآفرینی بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد شرکت
خواهیم پرداخت.
ادبیات و آثاری که به بررسی ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی می پردازند جدید  ،اما یک
حوزه ی در حال رشد هستند (هایتون .)2015 5،به نقل از بالکین و لوگان ،)2018( 6جبران ضعیف بنیاد و سیستم های
ارزیابی عملکرد می توانند روی فعالیت های کارآفرینی به روش منفی تاثیرگذار باشند .همچنین ،در بسیاری دیگر از تحقیقات
پیشنهاد می شود که سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی می تواند فعالیت های کارآفرینی در سازمان ها را تحت
تاثیر قرار دهد .در مدیریت منابع انسانی استراتژیک  ،هدف اصلی ادغام استراتژی منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار
است .همچنین ،در تحقیقات قبلی پیشنهاد شده است که توابع منابع انسانی تحت تاثیر استراتژی های کسب و کار شرکت ها
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است (ژهیرو همکاران .)20167،بنابراین اگر شرکت ها استراتژی های کارآفرین گرا را انتخاب کنند ،نقش مدیریت منابع انسانی
بر تحقق اهداف استراتژیک بسیار مهم است.
هدف از این مطالعه آیا واسطه گری گرایش به کارآفرینی روی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد شرکت
تاثیر دارد ؟ اول از همه ،بسته به تحقیقات قبلی نظریه بنیادی مدیریت منابع انسانی استراتژیک ارائه شده و ارتباط آن با
عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .دوما ،گرایش به کارآفرینی و ابعاد آن بررسی شده است .ثالثا ،روابط کلی در
میان مدیریت منابع انسانی استراتژیک ،گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت مورد بحث قرار گرفته و فرضیه ها مطرح می
شوند .در نهایت روش تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شوند ،نتیجه گیری و مفاهیم مدیریتی بیان شده و
پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارئه می شوند.
ادبیات موضوعی تحقیق
مدیریت منابع انسانی استراتژیک
استراتژیک(SHRM)8

نتیجه ی گرایش های مدیریت استراتژیک سازمان ها است .در شیوه های
ظهور مدیریت منابع انسانی
مدیریت امروزی  ،تمام توابع کسب و کار سعی دارند به پیوند روش ها و شیوه های کاری خود با استراتژی شرکت برای نیل به
عملکرد سازمانی باالتر بپردازند .بنابراین ،همانطوری که توسط مایلز و اسنو )2018( 9اظهار شد ،مدیریت منابع انسانی
استراتژیک زمانی ظهور می یابد که بخش های منابع انسانی سعی در هماهنگی استراتژی ها ،فرآیندها و شیوه های خود با
استراتژی های شرکت نمایند .اگر شما چنین ارتباطی را بین مدیریت منابع انسانی و استراتژی های شرکت مشاهده نمی
کنید ،مدیریت منابع انسانی بیانگر یک فرایند عملکردی و تابعی در سازمان است(رسولی و همکاران.)201910،
برای شرکت ها ،شیوه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک می تواند به عنوان یک ابزاری برای رسیدن به سود رقاابتی تصاور
شود .به همین خاطر شیوه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک با استراتژی شرکت هم راستا شده تاا باه عملکارد ساازمانی
باالتری دست یابند (جکسون و شولر .)201911،به نقل از شولر ( ،)2019مدیریت مناابع انساانی اساتراتژیک باا اساتفاده ماوثر
منابع انسانی شرکت ها برای دستیابی به نیازهای استراتژیک سازمان ها مرتبط است .مدیریت منابع انسانی استراتژیک "الگوی
به کارگیری منابع انسانی برنامه ریزی شده و فعالیت هایی که هدفشان توانمندسازی یک سازمان بارای رسایدن باه اهادافش
است" می باشد.
همانطوری که توسط بسیاری از محققان گفته شده استSHRM ،عمودا در تالش است تا به پیوند شیوه ها و استراتژی های
منابع انسانی با استراتژی های سازمان ها و فرایندهای مدیریت استراتژیک بپردازد .از سوی دیگر ،به صورت افقی ،تاالش مای
کند تا به هماهنگی شیوه ها و استراتژی های مدیریت منابع انساانی باه تنهاایی (رساولی و همکااران .)2019،مادیریت مناابع
انسانی در یک چشم انداز وسیع تر برای تحقق بخشیدن به استراتژی ها و اهداف شرکت فکر کنند .تفکر استراتژیک بار تماام
توابع مدیریت منابع انسانی تاثیرگذار است که بعدا به این صورت نامیاده شاد :اساتخدام و انتخااب اساتراتژیک ،برناماه ریازی
استراتژیک ،آموزش و توسعه استراتژیک ،سیستم های جبران و پاداش استراتژیک ،جانشینی استراتژیک و ارزیاابی اساتراتژیک.
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همه این توابع  HRو فرآیندها سعی در ادغام هم استراتژی منابع انسانی به صورت افقی و هم استراتژی هاا و اهاداف کساب و
کار به صورت عمودی را دارند .
 ،)201912یک منباع زماانی
نظریه مبتنی بر منابع یکی از مرجع ترین منابع در ادبیات و آثار  SHRMاست .به نقل از بارنی (
می تواند مزیت رقابتی پایداری را ایجاد نماید که نادر ،با ارزش ،بی نظیر و غیر قابل تعویض باشاد .بار اسااس ایان دیادگاه ،باه
منظور استفاده از سرمایه انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار ،اول از همه منابع انسانی باید ارزشای را باه شارکت افازوده
نمایند .بسیاری از کارگران بالقوه با مهارت ها و توانایی های مختلف وجود دارند و شرکت ها سعی در جذب بااستعداد ترین آنها
داشته تا اینکه ارزشی را به شرکت بیفزایند .دوما ،منابع انسانی باید نادر بوده تا به ایجاد یاک مزیات رقاابتی پایادار بپردازناد.
همه برنامه های استخدام و انتخاب سازمان ها که از شیوه های مدیریت مناابع انساانی اساتراتژیک برخوردارناد روی جاذب و
استخدام ماهر ترین و مستعدترین کارکنان تمرکز می کنند .سوما ،منابع انسانی باید بی نظیر باشد .بی نظیری منابع انسانی باا
مهارت ها ،توانایی ها و قابلیت های منحصر به فرد افراد مرتبط بوده ،و خاص آنها می باشد .و در نهایت ،منابع انسانی جایگزین
ندارند و این باعث ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار برای شرکت ها می شود .فن آوری ها ،فرآیندهای کساب و کاار ،فرآینادهای
تولید ،محصوالت ،خدمات ،بازارها ،مزایای تامین ،استراتژی ها و بسیاری از منابع کسب و کار مرتبط مختلف می تواناد باه یاک
روش قابل تقلید باشد .اما منابع انسانی هیچ جایگزینی ندارد و ایان ارئاه کنناده ی مزیات رقاابتی پایادار بارای شارکت هاا
 13همکاران.)2016،
است(ژهیر و
گرایش به کارآفرینی و ابعاد آن
گرایش به کارآفرینی( )EO14مفهومی است که با توسعه ادبیات و آثار مدیریت استراتژیک پدید آمده است و گرایش به
 )201815به تعریف ( )EOبه صورت نوآوری
کارآفرینی با سطح فعالیت ها و فرآیندهای کارآفرینی شرکت مرتبط است .میلر (
شرکت ،فعالیت و گرایش به ریسک پذیری تعریف می کند زمانی که آنها با فرصت هایی در بازار مواجه اند .به نقل از کوین و
 EO ،)201916یک نمونه ی استراتژیک از شرکت است که نشان دهنده جهت گیری کلی رقابتی شرکت است.
اسلوین (
میلر ( )1983گرایش به کارآفرینی را به عنوان یک مفهوم سه بعدی تعریف می کند :نوآوری ،گرایش به ریسک پذیری وپیش
فعالیت .در مطالعات بعد ،المپکین و دس )2019(17ابعاد پرخاشگری رقابتی و استقالل را اضافه کردند .اگر چه بیشتر
مطالعات از سه بعد میلر ،یعنی نوآوری ،تمایل به ریسک پذیری و پیش فعالیت استفاده کردند (راخ و همکاران ،)2009 ،اما در
این مطالعه عالوه بر این سه بعد ما نیز از ابعاد پرخاشگری رقابتی و استقالل اضافه شده توسط المپکین و دس استفاده خواهیم
کرد.
نوآوری
نوآوری به عنوان مهم ترین بعد ( )EOدر مطالعات مختلف بیان می شود ،نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بسیار قوی بین
نوآوری و عملکرد باال وجود دارد .به نقل از المپکین و دس ( ،)2019نوآوری نشان دهنده "تمایل به حمایت از خالقیت و
تجربه در معرفی محصوالت /خدمات جدید ،و تازگی ،رهبری تکنولوژیکی و  R&Dفرآیندهای جدید در حال توسعه است ".
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در محیط کسب و کار امروزی سازمان ها خودشان را مجبور می کنند تا نسبت به قبل خالق تر باشند ،چون اولین مزیت و
سود تکان دهنده با محصوالت و خدمات جدید ارائه شده به بازارها باعث ایجاد سهم زیادی از بازار ،درآمد فروش باال و عملکرد
 18همکاران.)2016،
مالی باال می شود(ژهیر و
گرایش به ریسک پذیری
گرایش به ریسک پذیری به عنوان تمایل به ریسک پذیری مربوط به عدم قطعیت در شیوه های استراتژیک شرکت های تعریف
می شود (کوین و اسلوین19 ،
 .)2018در بسیاری از مطالعات ،رفتارهای ریسک پذیر روی فعالیت های کارآفرینی متمرکز بوده
است چرا که به منظور استفاده از فرصت ها در بازار ،امتحان چیزهای جدید و افتراق یک شرکت از رقبای خود همیشه شامل
برخی از خطرات می شود (موریس و کوراتکو.)2020 ،
بیش فعالیت
بیش فعالیت مربوط به بررسی فرصت های جدید در بازار بوده و شرکت های فعال به توسعه محصوالت و خدمات جدید قبل
از رقبای خود پرداخته ،و بازارهای جدید ی را به نوبه خود شکل داده و توازن های موجود را به نفع شرکت دوباره شکل داده و
به پیش بینی خواسته های آینده و پویایی در بازار می پردازند .بنابراین ،انتظار می رود شرکت های فعال به رهبر بازار تبدیل
شده و نسبت به رقبای خود عملکرد بهتری داشته باشند زیرا آنها می توانند با شرایط متغیر سریع تر از دیگران هماهنگ شوند
(هیوز و مورگان.)201720،
پرخاشگری رقابتی
پرخاشگری رقابتی مربوط به ورود رقابتی مستقیم و گسترده شرکت ها به بازار و بخش ها است شرکت های رقابتی به شدت
پرخاشگر از مواضع خود در بازارهایی که فعالیت دارند محافظت کرده و آنها نسبت به رقبای خود عملکرد بهتری دارند .از آنجا
که این شرکت ها از روش ها و شیوه های مختلف به جای شیوه های سنتی استفاده می کنند و آنها از رقبای خود به خاطر
تمایزی که آنها ایجاد می کنند و اولین مزایای محرک در بازار پیشی می گیرند.شرکت های رقابتی به شدت پرخاشگر ابتدا
منابع موجود را طبقه بندی کرده ،سپس به شناسایی اولویت های خود پرداخته و به نتایج صدایی با استفاده بهینه از منابع
موجود دست می یابند (بیکر و نلسون)201521،
استقالل
استقالل به عنوان " عمل مستقل توسط یک فرد یا تیم با هدف پدید آوردن یک مفهوم کسب و کار و یا چشم انداز و حمل آن
تا اتمام آن" تعریف می شود.اگر مدیران به کارگران خود اجازه دهند تا از سطح استقالل برخوردار باشند ،با اعمال مستقل آنها
می توانند بر شیوه های تصمیم گیری استراتژیک شرکت تاثیرگذار باشند.استقالل کارکنان را تشویق می کند تا به نمایندگی از
شرکت از طریق اجرای بهترین شیوه های کسب و کار و ایده های جدید خود بهترین عملکرد را داشته باشند .بنابراین ،آزادی
کارکنان ،اقدامات آزادانه آنها و تصمیم گیری مستقل آنها از مفاهیم مهم استقالل هستند(ووس و مورمن.)2015 ،
عملکرد شرکت
رامانوجام22

به منظور اندازه گیری عملکرد شرکت معیارهای مختلفی تا کنون استفاده شده است .به نقل از ونکاترامان و
( ،)2016عملکرد شرکت شاخصی از توانایی یک شرکت برای رسیدن به اهدافش است و عملکرد هم شامل اندازه گیری های
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مالی و غیر مالی می شود .اندازه گیری های مالی شامل عوامل اقتصادی و اندازه گیری های غیر مالی شامل شاخص های
موفقیت مانند سهم بازار ،کیفیت ،رضایت و اثربخشی بازار است .از سوی دیگر کمک های کارکنان به مشاغل خود برای
توسعه و موفقیت سازمان ها بسیار مهم است .با کارکنان با استعداد و ماهر شرکت ها می توانند به مزیت رقابتی نسبت به
رقبای خود دست یابند .لذا در این مطالعه ما با استفاده از عملکرد مالی و عملکرد کارکنان به اندازه گیری عملکرد شرکت
پرداختیم.
فرضیه های تحقیق
در پژوهش هایی که به بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی می پردازند ،آن قابل درک است که
مدیریت منابع انسانی برای فعالیت های کارآفرینی شرکت های بزرگ مهم است .به نقل از موریس و جونز ( )201923بین شیوه
های منابع انسانی و فعالیت های کارآفرینانه رابطه وجود دارد .هایتون( )202024شیوه های مدیریت منابع انسانی اختیاری را از
شیوه های سنتی متمایز کرد .شیوه های مدیریت منابع انسانی سنتی کارآمدتر هستند و مربوط به تطبیق مهارت فردی با
نیازهای سازمان است .اما شیوه های اختیاری مبتنی بر یادگیری بوده و کارکنان را تشویق به تعهد  ،مشارکت ،به اشتراک
گذاری دانش و تحمل شکست می کند .بنابراین واضح است که شیوه های مدیریت منابع انسانی اختیاری روی فعالیت های
کارآفرینی و عملکرد کارآفرینی تاثیر مثبتی دارد .در مطالعه دیگری ارتباط مهمی بین  EOو مدیریت منابع انسانی را از طریق
بررسی اثرات سیستم های کار با عملکرد باال روی  EOدر شرکت های جوان ،کارآفرینگرا ،و با فن آوری باال پیدا کردند .و نیز
 )201625دریافت که شیوه های منابع انسانی اثر  EOبر عملکرد شرکت را افزایش می دهد.
کایا (
در ادبیات بسیاری از مطالعات وجود دارند که به تحقیق و بررسی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد
پرداخته اند اما حوزه پژوهشی که به بررسی اثر واسطه ای  EOبر رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد
بپردازد تقریبا وجود ندارد .بسته به بررسی ما از مطالعات قبلی که به بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی EO ،و عملکرد
پرداخته ،ما فرضیه مان را مطرح کرده و مدل تحقیق به صورت زیر ارائه می دهیم:

فرضیه  :1گرایش به کارآفرینی واسطه ارتباط بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد مالی است.
فرضیه  :2گرایش به کارآفرینی واسطه ارتباط بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد کارکنان است.

عملکرد مالی

گرایش به کارآفرینی

مدیریت منابع انسانی
استراتژیک

عملکرد کارکنان

شکل (:)1مدل مفهومی تحقیق
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روش تحقیق
ابزار اندازه گیری
این پژوهش از لحاظ جهتگیریهای پژوهش ،کاربردی ،از لحاظ هدف پژوهش ،توصیفی و از لحاظ شیوههای گردآوری دادهها
پرسشنامهای میباشد .شاخص  SHRMتوسعه یافته توسط توسط بارترام و همکاران ( )2017و مقیاس  EOاقتباسی از هیوز
و مورگان ( )2017بود .این مقیاس شامل  18آیتم است 3 :آیتم برای ریسک پذیری 3 ،آیتم برای نوآوری 3 ،آیتم برای بیش
فعالی 3 ،آیتم برای پرخاشگری رقابتی و  4آیتم برای استقالل .مقیاس عملکرد مالی شامل  5آیتم بوده و اقتباسی از زهیل و
 26همکاران ( )2014است.
همکاران( )2016است .مقیاس عملکرد کارکنان شامل  3آیتم بوده و اقتباسی از فوئنتس و
جامعه و نمونه آماری
به منظور جمع آوری داده ها ما از بررسی موردی پرسشنامه استفاده کردیم .داده های پژوهش از شرکت های خودروسازی
ایرانخودرو و سایپا (جمعا  15شرکت تابعه) جمع آوری شده است که از بخش های منابع انسانی برخوردار بودند .در تحقیق
حاضر  210پرسشنامه معتبر را از پست های کارشناسی شرکت ها جمع آوری کردیم .اطالعات به دست آمده از 210
پرسشنامه با برنامه های  SPSSو  LISRELتجزیه و تحلیل شدند.
به منظور درک ابعاد اساسی متغیرهای اندازه گیری مورد استفاده در نظرسنجی تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از
روش استخراج تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و چرخش پروماکس انجام شد .آزمون کفایت نمونه کیسر-میر و اولکین
) (KMOو آزمون کرویت بارتلت برای تست اینکه آیا مجموعه داده ها مناسب برای تحلیل عاملی است استفاده شد .اگر مقدار
 KMOبیشتر از  0.5باشد و مقدار " "Pکمتر از  0.05در آزمون بارلت باشد ما می توانیم بگوییم که آن مجموعه داده
مناسب برای تحلیل عاملی است .با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل مقدار  0/872 ،KMOاست و نتیجه آزمون بارلت در
سطوح  0.001قابل توجه است .این بدان معناست که مجموعه داده ما برای تحلیل عاملی مناسب است.
اعتبارعاملی بامقدار آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و تمام مقادیر بیشتر از  0.70است که کمترین مقدار قابل قبول
است .این نشان می دهد که عوامل قابل اعتماد هستند و از همسانی درونی برخوردارند .نتایج تحلیل عاملی در جدول زیر ارائه
شدند.
با انجام آزمون همبستگی میان متغیرهای مکنون مدل پیشنهادی نتایج ارائهشده در جدول ( )1حاصل شد که مطابق آن
بیشترین میزان همبستگی معنیدار میان دو متغیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد کارکنان وجود دارد .در ادامه
جهت بررسی مدل پژوهش ،قبل از تأیید روابط ساختاری باید از مناسب بودن و برازش مطلوب مدل اطمینان حاصل نمود
(اسفیدانی و محسنین .)1398،بهعبارتدیگر برای رد یا پذیرش این مطلب که مدل تدوینشده توسط محقق بر مبنای
چارچوب نظری و پیشینه تئوریک آن تا چه میزان با واقعیت و دادههای گردآوریشده انطباق دارد معیارهایی تحت عنوان
شاخصهای برازش مدل مدنظر قرار میگیرد.مدل تدوینشده در این پژوهش بر اساس مهمترین شاخصهای برازش (مؤمنی و
همکاران.)1398،
جدول  -1همبستگی های متغیرهای مدل
میانگی
ن
 .1مدیریت منابع انسانی

3.82

1

2

3

4

1.000

26

Fuentes-Fuentes

186

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1401

استراتژیک
 .2گرایش به کارآفرینی

4.22

**.303

1.000

 .3عملکرد مالی

4.44

**.412

**.438

1.000

 .4عملکرد کارکنان

3.94

**.698

**.412

**.454

1.000

ns = nonsignificant.* p < .05.** p < .01.*** p < .001

در خروجی نرم افزار لیزرل جهت یک اجماع کلی درباره خوب یا ضعیف بودن مدل برازش داده شده ،باید چندین شاخص را
برای نتیجهگیری در نظر گرفت .با توجه به مقادیر بهدستآمده موجود در جدول ( ،)2مدل پژوهش حاضر درمجموع برازش
عالی را نشان داده و مورد تأیید است.
از طرف دیگربارهای عاملی بهدستآمده در این مدل که نشاندهنده میزان همبستگی یک متغیر مشاهدهشده با عامل مربوطش
است ،برای تمام سنجهها دارای مقداری باالتر از  0/3است و مطلوب بودن مدل را تأیید میکند (کالین .)2018،پس از تأیید
برازش مناسب مدل و بارهای عاملی اکنون ،نتایج حاصل از تحلیل مدل اندازهگیری موردبررسی قرار گرفت.
جدول -2ارزیابی مقادیر شاخص های برازش مدل تحقیق
مقادیر در این مطالعه

برازش خوب

مقادیر
عالی

≥2 2.87

شاخصهای برازش

مقادیر
خوب
≥3

تقسیم کای-مربع بر درجه آزادی

برازش عالی

≥0/08 0.076

≥0/1

Root Mean Squared
Error of Approximation
)(RMSEA

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

برازش عالی

≤0/9 0.91

≤0/8

Adjusted Goodness of
)Fit Index (AGFI

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده

برازش خوب

≤0/95 0.94

≤0/9

)Normed Fit Index (NFI

شاخص برازش نرم

برازش عالی

≤0/95 0.95

Non-Normed Fit Index
)(NNFI

شاخص برازش غیر نرم

برازش خوب

≤0/95 0.90

≤0/9

Comparative Fit Index
)(CFI

شاخص برازش مقایسهای

برازش عالی

≤0/95 0.95

≤0/9

Incremental Fit Index
)(IFI

شاخص برازش افزایشی

برازش خوب

≤0/95 0.93

≤0/9

Goodness of Fit Index
)(GFI

شاخص نیکویی برازش

Root Mean Square
)Residual (RMR

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

برازش خوب

0.061

≥0/05

≤0/9

≥0/08
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برازش خوب

0.072

≥0/05

≥0/08

Standardized Root
Mean Square Residual
)(SRMR

ریشه میانگین مربعات باقیمانده
استانداردشده

با توجه به ضرایب مسیر و اعداد معناداری (درون پرانتز) بهدستآمده که در شکل ( )2نمایش دادهشده است ،فرضیههای
پژوهش مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول ( )5ارائه شده است.

شکل  -2نتایج نهایی مدل پیشنهادی تحقیق
با توجه به نتایج تحلیل مسیر ،قبل از گنجاندن متغیر میانجی به تجزیه و تحلیل SHRM ،اثر مثبت و قابل توجهی بر عملکرد
مالی و عملکرد کارکنان دارد .بعد از گنجاندن متغیر میانجی به تجزیه و تحلیل نشان داده شده است .به نقل از بارون و کنی27
 )201428اثرات واسطه گری فقط کنترل می
( )2018اثرات واسطه گری آشکار بوده اما از سوی دیگر به گفته ی پریچر و هایز (
شود.
در این مطالعه ،به منظور تأیید اثرات واسطه گری ،اثر غیر مستقیم  SHRMبر عملکرد مالی و عملکرد کارکنان بررسی شده
است .اثرات واسطه گری معتبر هستند به دلیل اینکه اثرات غیر مستقیم برای عملکرد مالی ،برای کارکنان عملکرد در سطح
اطمینان  95درصد معنی دار و قابل توجه است.
بسته به نتایج تجزیه و تحلیل هم فرضیه  1و هم فرضیه  2تایید می شوند .این بدان معناست که  EOاز اثر میانجیگری
کاملی روی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد مالی و اثر میانجیگری روی رابطه بین مدیریت منابع انسانی
استراتژیک و عملکرد کارکنان برخوردار است .نتایج مدل مسیر مربوط به صورت جدول ( )3نشان داده شده است.
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جدول  -3فرضیهها و نتایج آنها
اثر سازه
مدیریت منابع انسانی
استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
استراتژیک
گرایش به کارآفرینی
گرایش به کارآفرینی

به سازه
گرایش به کارآفرینی
عملکرد مالی
عملکرد کارکنان
عملکرد مالی
عملکرد کارکنان

ضریب مسیر

t

نتیجه آزمون

0/25

4/64

تأیید

0/21

5/39

تأیید

0/26

3/42

تایید

0/28

5/74

تایید

0/35

6/11

تأیید

بحث و نتیجه گیری
در این مقاله تالش نمودیم تا تأثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد شرکت ها با نقش واسطه گری گرایش به
کارآفرینی بررسی کنیم .بهمنظور انجام پژوهش نامبرده ،تعداد  210پرسشنامه از شرکت های خودرو سازی ایران خودرو و
سایپا (جمعا  15شرکت تابعه) جمع آوری شده است که از بخش های منابع انسانی برخوردار بودند ،جمعآوری گردید .سپس
با آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تکنیک معادالت ساختاری و نرمافزار  LISREL8.8فرضیههای پژوهش مورد
آزمون قرار گرفت.
در این مطالعه نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک و  EOبر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
 EOنقش واسطه گری کاملی بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد مالی و نقش میانجیگری نسبی بین مدیریت
منابع انسانی استراتژیک و عملکرد کارکنان دارد .با توجه به کوین و اسلوین ،)2019(29بسته به مدل رفتاری کارآفرینی،
کارآفرینی در سطح شرکت جذاب تر است به خاطر اینکه فرآیندها و رفتارهای تحت کنترل هستند .فعالیت های در سطح
شرکت را می توان با کمک استراتژی های سازمانی ،ساختارها ،سیستم ها و فرهنگ ها مدیریت کرد .اگر شرکت ها اهداف
کارآفرینی گرا مانند فعال تر بودن ،تشویق نوآوری ریسک پذیری و رقابت پرخاشگرانه تر را دنبال کنند ،فعالیت های منابع
انسانی استراتژیک به طور خودکار به ارائه پشتیبانی الزم منابع انسانی مانند سرمایه انسانی ،برنامه های آموزشی کافی و جبران
رقابتی و سیستم های پاداش به شرکت به منظور دستیابی به اهداف و استراتژی های خود در دراز مدت خواهد پرداخت .در
نتیجه ،انتظار می رود کمک منابع انسانی به عملکرد شرکت به طور خودکار افزایش یابد .بسته به ادبیات و نتایج تجزیه و
تحلیل به مدیران پیشنهاد شده تا سطح الزم از فعالیت های کارآفرینی را تعیین کنند و بخش های منابع انسانی می توانند
نقش و فعالیت های شان را برای برآوردن نیاز اهداف کارآفرینی سازمان تنظیم نمایند .بنابراین سهم مثبت فعالیت های منابع
انسانی در عملکرد شرکت می تواند افزایش یابد.
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با این حال ،این مطالعه از برخی از محدودیت ها برخوردار است .اول از همه ،بررسی های تحقیق حاضر در نمایندگان شرکت
های خودرو و سایپا استان مرکزی انجام شد .برای تعمیم بخشیدن یافته ها ،تحقیقات بیشتری را می توان در مناطق مختلف
کشور و کشورهای مختلف انجام داد .همچنین ،محققان بیشتری می توانند در بخش های خاص به منظور نشان دادن اینکه آیا
هیچ تفاوت بخشی در منطقه وجود دارد متمرکز شوند .در این مطالعه تحقیق حاضر اثر واسطه گری گرایش به کارآفرینی را
اندازه گیری کردیم اما محققان بیشتری می توانند دیگر جهت گیری های استراتژیک مانند گرایش بازاریابی و گرایش یادگیری
را اندازه گیری کنند .پژوهش ما به عنوان یک مطالعه مقطعی برای آزمون روابط مناسب بین متغیرها طراحی شده است .با این
طرح ،ما برداشت هایی را از پاسخ دهندگان در یک نقطه خاص در زمان خاص خواهیم داشت .بنابراین محققان آینده می
توانند روابط بر اساس طولی مورد بررسی قرار دهند.
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