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چکیده
سازمان های امروزی برای بقا ،بایستی سرعت پاسخگویی وانعطاف پذیری باالیی داشته
باشند .همچنین متولیان این سازمان ها ،انسان ها (منابع انسانی) هستند .منابع انسانی با توجه به
کارکردهای خود می توانند سازمان را در مسیر رسیدن به اهداف اصلی خود رهنمون سازد.
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظرشیوه جمع آوری اطالعات توصیفی -پیمایشی و
از نوع همبستگی است .شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد
و مدارک و پرسش نامه می باشد .جامعه آماری این پژوهش را شرکت های تولیدی فعال شهرک
صنعتی بشل ،به تعداد  71شرکت تشکیل میدهند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به
تعداد  60شرکت تعیین گردید .در این پژوهش برای سنجش چابکی کارآفرینی از پرسش نامه ی
"کارابی" و برای سنجش کارکردهای منابع انسانی از پرسش نامهی ترکیبی "وِلِچاس(،)2009
هدمن( )2008و کوییج( ")2010استفاده شد .آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش برای
پرسش نامهی چابکی کارآفرینی 0.89و برای پرسشنامهی کارکردهای منابع انسانی 0.92بدست
آمد .برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از روش معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSاستفاده شد .نتایج
پژوهش نشان داد که (با توجه به اعداد بدست آمده برای ضریب مسیر و آماره  )tچابکی
کارآفرینی با کارکردهای منابع انسانی رابطه معنیداری دارد.
واژه های کلیدی :چابکی کارآفرینی ،کارکردهای منابع انسانی ،اندازه سازمان

-1این مقاله مأخوذ از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
-2استادیار گروه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران ،مازندران،ایران (نویسنده مسؤول) Hosseini @ umz.ac.ir
-3استادیار گروه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران ،مازندران،ایران
-4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه مازندران ،مازندران،ایران
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مقدمه
دنیای امروز دنیای تحوالت و تغییرات مدام و عصر بی ثباتی هاست که بر سازمان ها
تأثیر عمیقی دارند .در حال حاضر ،تفکر غالب ،سازمان ها را هویت هایی می داند که نه فقط
به محیط بیرونی خود عکس العمل نشان می دهند ،بلکه به شکل فعال و اثرگذار محیط خود
را تعریف میکنند .چابکی یعنی حرکت به سوی ایجاد سازمانهایی که ازسرعت و انعطاف پذیری
باالیی در پاسخ محیط متغیر ،ناپایدار و پیش بینی ناپذیر برخوردارند (گلدمن و همکاران،1
 .)1995هم چنین ،سازمان ها در جهت ایجاد تغییر در خود به منظور پاسخگویی سریع و چابک
شدن به سرمایه اصلی خود ،یعنی نیروی انسانی ،نیاز مبرم دارند .از سویی ،منابع انسانی با
توجه به فعالیت ها و کارکردهای خود می توانند به سازمان کمک کنند و آن را در مسیر
رسیدن به اهداف اصلی خود رهنمون سازند .در واقع ،کارکردهای منابع انسانی ،وسایل
(راهکارهای) عمده ای هستند که شرکت ها به وسیله آنها می توانند بر مهارت ها ،نگرش ها ،و
رفتارهای افراد به منظور انجام دادن کارها و در نتیجه رسیدن به اهداف سازمانی تأثیر
بگذارند و آنها را شکل دهند (کولینس و کالرک .)2003 ، 2با توجه به مواردی که بیان شد،
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطۀ چابکی کارآفرینی و کارکردهای منابع انسانی با
نقش تعدیل گر اندازه سازمان ،در سطح جامعه آماری شرکت های تولیدی فعال شهرک
صنعتی بشل می باشد.
3
چابک سازی :واژه چابک در فرهنگ لغت ،به معنای حرکت سریع ،چاالک ،فعال ،و
چابکی توانایی حرکت به صورت سریع و آسان ،و قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با
یک روش هوشمندانه است (هورن بای. )25:2000 ،4
ماسکل )2001(5چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و
غیرقابل پیش بینی تعریف کرده است .از این بابت ،سازمان ها نباید از تغییرات محیط کاری
خود هراس داشته و از آن ها اجتناب کنند ،بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت

1-Goldman et al.
2-Collins and Clark
3-Agile
4-Hornby
5-Maskell
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رقابتی در محیط بازار تصورنمایند .هرمزی ) 2001 (1معتقد است سازمان های چابک برای
واکن ش نسبت به شرایط متغیر بازار انعطاف پذیر بوده و ازسرعت باالیی برخوردارند.
روی هم رفته ،این تعاریف از چابکی ،سازمان را پویا ،موقعیت گرا ،تغییرپذیر و رشد
محور تجسم می کنند .با توجه به مرور مباحث و مدل های مختلف ،در این پژوهش از مدل
چابکی کارآفرینی کارابی 2استفاده خواهد شد .وی برای چابکی کارآفرینی ابعاد :بالدرنگ
بودن ، 3پیشگیرانه بودن 4و نوآوری رادیکال 5را درنظر گرفته است.
چابکی کارآفرینی:به توانایی راه اندازی فعالیت های رقابتی اشاره می کند که بر ایجاد
پایه های جدید برای مزیت رقابتی ،اخالل در مزایای موجود رقبا ،و یا تبدیل چشم انداز
رقابتی از طریق مدل های جدید کسب و کار تمرکز می کند .این اقدامات به معنای شکستن
چارچوب (قاب) است ،زیرا یک مدل کسب و کار ،فرآیندهای کسب و کار ،یا محصول و
خدمت جدیدی را معرفی می کند که انقالبی در ماهیت (طبیعت) است .آنها اغلب صنعت را
دگر گون می کنند و یک مزیت رقابتی ایجاد می کنند .مانند :مدل تجارت آنالین پیشگامِ
آمازون ،موتور جستجو و مدل های تبلیغاتی پیشگامِ گوگل ،مدل ساخت -سفارش پیشگامِ
دِل . 6چابکی کارآفرینی همچنین شامل توانایی بهره برداری فرصت طلبانه از رویههای
تکنولوژیکی ،اقتصادی ،یا اجتماعی با سرعت باال و قبل از سایر شرکت ها می باشد .چابکی
کارآفرینی به شرکت ها اجازه میدهد تا با استفاده از نفوذ در بازار ،اجرای اشکال جدیدی از
استراتژی های ایجاد روابط با مشتری(مانند خصوصی سازی افزایش یافته) ،پیشنهاد
محصوالت و خدمات جدید ،یا اجرای مدل های جدید کسب و کار ،به طور مستمر به دنبال
فعالیت های رشد باشند .این قابلیت ،توانایی شرکت ها را برای تصرف مزیت های پیشگام و
ایجاد سدی در مقابل تقلید رقابتی ،تقویت میکند(دِنینگ و استراتوپولوس .)2003 ، 7به طور
عمده ،چابکی کارآفرینی شرکت ها را قادر می سازد تا بینش برتر خود را در مورد فرصت های
1-Hormozi
2-Kharabe
3-Proactiveness
4-Preemptiveness
5-Radical Innovation
6-Dell
7-Dehning and Stratopoulos
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در حال ظهور یا شکل دادن زمینه های جدیدِ رقابتی که توجه آنها را جلب می کند یا آنها را
قادر می سازد که مزیت رقابتی خود را حفظ کنند ،توسعه دهند .در واقع ،چابکی کارآفرینی،
اقدامات پیشگیرانه ای را ایجاد می کند که با هدف رهبری رقابتی می باشد و توانایی یک
شرکت را برای حفظ مزیت رقابتی خود به وسیله ایجاد مستمر پایه های جدید مزیت ایجاد
می کند (سامبامورتی و باراداج.)2003 ،1

جدول شماره  :1چابکی کارآفرینی
ابعاد

چابکی کارآفرینی

سبک (روش)
تمرکز
نمایش استراتژیک

فعال
مخل /ریشه ای(رادیکال) /غیرخطی
پیشگام  /پیش بینی کننده  /نخستین حرکت کننده
 در انتظار فرصت های جدید شکستن چارچوب با استفاده از معرفی مدل ها و فرآیندهای جدیداختالل رقابتی و پیشگام شدن در ایجاد مزیت

فعالیت های رقابتی
نتایج

کارکرد های منابع انسانی:2کارکردهای منابع انسانی به فرآیند انتخاب بهترین طرح
نیروی کارِ یک سازمان برای رسیدن به اهداف می باشد .کارکردهای منابع انسانی ،وسایل
(راهکارهای) عمده ای هستند که شرکت ها به وسیلۀ آنها می توانند بر مهارت ها ،نگرش ها ،و
رفتارهای افراد به منظور انجام دادن کارها و در نتیجه رسیدن به اهداف سازمانی تأثیر
بگذارند و آنها را شکل دهند(کولینس و کالرک .)2003 ،کارکردهای منابع انسانی ماهیتا
استراتژیک هستند .آنها یک سیستم هدایت کننده حیاتی را ارائه می کنند که با طرح کسب و
کار هماهنگ باشد .به عنوان مثال ،کارکردهای منابع انسانی شامل فرموله کردن روشی برای
اندازه گیری و تجزیه و تحلیل تأثیرات یک برنامۀ خاص پاداش کارمند است .کارکردهای
منابع انسانی نیاز دارند که با محیط به سرعت در حال تغییر منطبق شوند .آنها نیاز دارند که
"انعطاف پذیر" و "چابک" شوند .کارکردهای منابع انسانی شامل عملیات استراتژیک یک
سازمان است .این عملیات (خدمات) شامل ماموریت ها و اهداف بخش منابع انسانی و
1-Sambamurthy and Bharadwaj
2-Human Resource Practices
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چگونگی هم ترازی آن اهداف با اهداف و سیاست های شرکت است .کارکردهای منابع انسانی
توسط کارکنان انجام می شوند .کارکنان از راه کارکردهای شخصی یا یک ماموریت یا هدف
شخصی برانگیخته می شوند ،ولی آنها همیشه خود را با ماموریت و کارکرد یک بخش هم
تراز می کنند .این امر به نوبه خود برای کمک به یک سازمان به منظور اجرای موفقیت آمیز
ماموریت آن ،با اهداف شرکت مرتبط می شود(اداره مدیریت کارکنان ایالت متحده.)2007 ، 1
با مرور پیشینه و تحقیقات موجود در زمینه کارکرد های منابع انسانی ،در این پژوهش
از مدل وِلِچاس ( )2009استفاده خواهد شد .وی برای کارکردهای منابع انسانی این ابعاد را در
نظر گرفته است :سیاست جبران ،عدم تمرکز و تیم های خود مدیریتی ،به اشتراک گذاری
اطالعالت ،استخدام انتخابی ،آموزش و توسعه ،امنیت شغلی.
الف) سیاست جبران

خدمات2

جبران خدمات بر اساس عملکرد ،کارکرد منابع انسانیِ غالب است که شرکت ها به
منظور ارزیابی و دادن پاداش (جایزه) به تالش های کارکنان استفاده می کنند (کولینس و
کالرک.)2003 ،
ب) عدم تمرکز و تیم های خودمدیریتی(خود

گردان)3

بیشتر و بیشتر ،کارکنان نیاز دارند که در تیم ها کار کنند ،تصمیم های مشترکی بگیرند،
برای رسیدن به اهداف تیم و سازمان خود ،انجام طرح های مشترک را به عهده بگیرند(فلم
هورتز و رندِل.)2012 ،4
پ) به اشتراک گذاری

اطالعات5

داده های عملکرد ارتباطی بر اساس روال کار در طول سال ،کارکنان را برای بهبود و
توسعه یاری می کند .کارکنان احتماال می خواهند که در کار خود به درستی عمل کنند
(خوب باشند) ،ولی اگر آنها هیچ بازخورِ عملکردی دریافت نکنند ،ممکن است اینگونه
برداشت کنند که عملکرد رضایت بخشی دارند ،درصورتی که اینطور نیست(فلم هورتز و
رندل.)2012 ،
1-United States Office of Personnel Management
2-Compensation policy
3-Decentralization & Self-managed teams
4-Flamholtz and Randle
5-Information Sharing
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ت) استخدام

انتخابی1

این فعالیت می تواند اطمینان دهد که افراد درست ،با ویژگی ها و دانش مطلوب ،در
مکان درستی قرار دارند ،طوری که آنها با فرهنگ و فضای سازمان تناسب دارند .عالوه
براین ،تعیین کارکنان مناسب هزینۀآموزش و توسعه کارکنان را کاهش می دهد(ولچاس،
.)2009
ث) آموزش و

توسعه2

شرکتی که به صورت سیستماتیک کارکنان خود را آموزش و توسعه می دهد ،از آنها
حمایت می کند که ارزش بازار آنها مطلوب تر از سایر شرکت ها توسعه می یابد .این موضوع
بهره وری و تعهد را افزایش و جابجایی را کاهش می دهد(دویِل.)1997 ،3
ج) امنیت

شغلی4

امنیت شغلی فضایی از اطمینان را در میان کارکنانی ایجاد می کند که تعهد خود را در
میان نیروی کار شرکت ترویج می کنند (ولچاس.)2009 ،
اندازه سازمان به عنوان یک متغیر که در واقع تعداد کل کارکنان یک سازمان را شامل
می شود .این موضوع با این فرضیه سازگاری دارد که چون افراد و تعامالت آنهاست که باید
ساختاربندی شود ،بنابراین تعداد کل کارکنان است که دقیقاً به ساختارسازمانی مربوط
می شود ،نه هرنوع معیاردیگری(رابینز .)1391 ،اندازه یا سایز سازمان چیزی فراتر اندازه
فیزیکی آن است و اغلب با فاکتورهایی مثل تعداد کارکنان و اعضا و یا تعداد مشتریان
سنجیده می شود .البته ظرفیت فیزیکی یک سازمان هم به عنوان اندازه در نظر گرفته
می شود ،مثال در مورد یک بیمارستان تعداد تخت هایش یا در مورد یک هتل تعداد اتاقهایش
و یا در مورد یک سوپر مارکت و طول و بزرگی قفسه ها همه بیانگر اندازه سازمان هستند .در
قلمرو کسب و کار ،آمارهای ساالنه فروش و سهم بازار هم نشان دهنده اندازه سازمان است.
اندازه سازمان همچنین به صورت دارایی هایی مالی نیز بیان می شود .به هرحال استداللهای
تئوری اندازه سازمان میتواند به دو نوع اثرات مستقل اندازه و ارتباط اندازه با دیگر سازمانها

1-Selective Hiring
2-Training and Development
3-Doyle
4-Job Security
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تقسیم شود (دوبرف و کارول .)543:2003 ، 1در این پژوهش برای سنجش اندازه سازمان،
طبق تازهترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی(( )1393بانک مرکزی
ایران) ،شرکت ها به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم شدند؛ یعنی شرکت هایی که شمار
کارکنان آنها بین  5تا  50نفر باشد ،کوچک و شرکت هایی که شمار کارکنان آن بیشتر از
 50نفر باشند ،بزرگ محسوب می شوند.
* دایر و شافر )1998( 2در پژوهش خود با عنوان " از استراتژی منابع انسانی به اثربخشی
سازمانی :درس هایی از پژوهش بر روی چابکی سازمانی" به این نتیجه رسیدند فعالیت های
منابع انسانی(شامل :کارگزینی ،ارتباط کارکنان ،مدیریت عملکرد ،پاداش و به رسمیت
شناختن ،محتوای شغل ،آموزش و توسعه ،و طراحی شغل) باعث افزایش چابکی
سازمانی می شوند.
* خسروی ( )1390تحقیقی با عنوان "معماری مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی
نیروی انسانی" انجام داد .جامعه آماری این پژوهش مدیران تصمیم ساز مجموعه
شرکت های صنایع الکترونیک ایران بودند .نتیجه این پژوهش نشان داد که مدیریت
منابع انسانی با چابکی رابطه دارد.
* لباف و رستمی )2015( 3تحقیقی با عنوان "بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان
چابک" انجام دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که  7بعد فعالیت های منابع انسانی
(شامل :طراحی شغل ،کارگزینی ،آموزش ، 4آموزش و توسعه ، 5مدیریت عملکرد ،ارتباط
کارمندان ،و روابط کاری) تأثیر زیادی در ایجاد چابکی سازمانی دارند.
* هوی و همکاران )2011( 6تحقیقی تحت عنوان "تأثیر سن و اندازه شرکت در ارتباط بین
نوآوری سازمانی ،یادگیری سازمانی ،و عملکرد سازمانی :تحلیل اعتدال در شرکت های
تولید مواد غذایی آسیایی" انجام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که سن و اندازه

1-Dobrev and Carroll
2-Dyer and Shafer
3-Labaf and Rostami
4-Education
5-Training and Development
6-Hui & et al.
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شرکت دو متغیر تعدیل گر هستند که ارتباط بین نوآوری سازمانی ،یادگیری سازمانی ،و
عملکرد سازمانی را تعدیل می کنند.
بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که چابکی کارآفرینی با کارکردهای منابع انسانی
رابطه دارد .با بررسی ابعاد هر یک از متغیرهای پژوهش ،فرضیه های پژوهش بدین صورت
تدوین گردید:
با توجه به مبانی نظری و پیشینهی تحقیق الگوی مفهومی به شرح زیر است:

* چابکی کارآفرینی
 بالدرنگ بودن پیشگیرانه بودن -نوآوری رادیکال

H1

H2

* کارکردهای منابع انسانی
 عدم تمرکز و تیمهایخودگردان
 سیاست جبران آموزش و توسعه به اشتراک گذاری اطالعات استخدام انتخابی -امنیت شغلی

اندازه سازمان

شکل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش

ابزار و روش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطالعات توصیفی-
پیمایشی و از نوع همبستگی است .شیوه جمع آوری دادهها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل
مطالعه اسناد و مدارک و پرسش نامه می باشد .جامعۀ آماری این پژوهش ،شرکت های تولیدی
فعال شهرک صنعتی بشل بودند که تعداد آنها در زمان پژوهش 71 ،شرکت برآورد شد .نمونه
تحقیق با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید .همچنین برای تعیین حجم نمونه
از فرمول کوکران استفاده شد .بنابراین حجم نمونه به تعداد  60شرکت تعیین گردید .شایان
ذکر است که بعد از توزیع پرسش نامه ها در  65شرکت 61 ،شرکت جهت تکمیل پرسش
نامه ها همکاری کردند .در هر شرکت دو پرسش نامه بین مدیران ،سرپرستان منابع انسانی و
سرپرستان تولید ،توزیع و در نهایت  122پرسش نامه کامل و مناسب برای تجزیه و تحلیل
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آماری جمع آوری شد .داده ها نیز از پرسش نامه های استاندارد ،گردآوری شده اند .در این
پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار
 PLSاستفاده شده است .بدین گونه که روابط چابکی کارآفرینی و کارکردهای منابع انسانی،
از طریق ضریب عاملی و عدد معناداری با نرمافزار  PLSمورد سنجش قرار گرفته و بر اساس
آن ،نسبت به تایید یا رد فرضیه ها تصمیم گیری شده است .شایان ذکر است که پس از وارد
کردن داد ها در نرم افزار ،PLSاز آنجایی که ضریب عاملی( )Loadingپرسش ششم چابکی
کارآفرینی ( )EA6و پرسش نخست کارکردهای منابع انسانی ( )HRP1کمتر از  0/4به دست
آمد ،در نتیجه این پرسش هاحذف گردیدند.
ه

جدول شماره  -3سازه های پژوهش و ابعاد و گویه ها
متغیرهای پنهان
چابکی کارآفرینی

کارکردهای منابع انسانی

اندازه سازمان

متغیرهای آشکار
بالدرنگ بودن
پیشگیرانه بودن
نوآوری رادیکال
عدم تمرکز و تیم های خودگردان
سیاست جبران
آموزش و توسعه
به اشتراک گذاری اطالعات
استخدام انتخابی
امنیت شغلی
بین  5تا  50نفر :کوچک
بیشتر از  50نفر :بزرگ

شمار گویه ها (سواالت)
3
3
3
5
4
4
3
3
3
-------

* فرضیه  :H1چابکی کارآفرینی با کارکردهای منابع انسانی شرکت های تولیدی
فعال شهرک صنعتی بشل رابطه دارد.

* پایایی مدل
برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی1و آلفای کرونباخ پرداخته شد.
ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانایی پرسش ها در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود
است .همچنین ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همبستگی پرسشهای یک بُعد را به یکدیگر
1-Composite Reliability

مدیریت بهره وری  -بررسی رابطۀ چابکی کارآفرینی و...

28

برای برازش کافی مدل های اندازه گیری مشخص می کند (فورنل و الرکر . )1981 ، 1نتایج
در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره  -4پایایی مدل
آلفای کرونباخ
0/84
0/83
0/71
0/82
0/9
0/71
0/88

پایایی ترکیبی
0/89
0/89
0/84
0/89
0/92
0/83
0/92

متغیرها
سیاست جبران
عدم تمرکز و تیم های خودگردان
به اشتراک گذاری اطالعات
امنیت شغلی
چابکی کارآفرینی
استخدام انتخابی
آموزش و توسعه

همان طورکه درجدول شماره ( )4مشخص است همه متغیرها از پایایی باالیی در مدل
برخوردارند .پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ درمورد همهی متغیرها باالتر از 0/7
می باشد و این موضوع نشان دهندۀ برازش مناسب مدل است (چین و همکاران.)2003 ، 2
البته از آنجایی که متغیر کارکردهای منابع انسانی جزو متغیرهای مرتبۀ دوم بود ،پایایی
ترکیبی آن به صورت دستی محاسبه شد.
* روایی همگرا و واگرا
روایی پرسش نامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدلسازی معادالت
ساختاری است ،بررسی شد .روایی همگرابه میزان توانایی شاخص های یک بُعد در تبیین آن
بُعد اشار ه دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازه های مدل پژوهش بایستی
همبستگی بیشتری باسؤاالت خود داشته باشند تا با سازه های دیگر(هالند .)1999 ، 3برای
ارزیابی روایی همگرا از معیار میانگین واریانس های استخراج شده( )AVEاستفاده شد که
نتایج این معیار درجدول زیر نشان داده شده است:

1-Fornell and Larker
2-Chin et al.
3-Hulland
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جدول شماره  -5نتایج میانگین واریانس های استخراج شده متغیرهای پژوهش
AVE
متغیرها
0/67
0/66
0/63
0/73
0/58
0/63
0/74

سیاست جبران
عدم تمرکز و تیم های خودگردان
به اشتراک گذاری اطالعات
امنیت شغلی
چابکی کارآفرینی
استخدام انتخابی
آموزش و توسعه

شایان ذکر است از آنجایی که متغیر کارکردهای منابع انسانی جزو متغیرهای مرتبۀ دوم
بود ،روایی همگرای آن به صورت دستی محاسبه شد .مقدار مالک برای سطح قبولی ،AVE
 0/4می باشد (مگنر و همکاران . )1996، 1همانگونه که در جدول 6آمده است ،تمامی
مقادیر AVEمربوط به سازه ها از  0/4بیشتر بوده و این مطلب ،مؤیداین می باشد که روایی
همگرای پرسش نامه های حاضردرحد قابل قبول است .در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت
بین شاخص های یک سازه با شاخص های سازه های دیگر در مدل مقایسه می شود .این
کار ازطریق مقایسه جذر AVEهرسازه با مقادیرضرایب همبستگی بین سازه ها محاسبه می
گردد .درصورتی که سازه ها با شاخص های مربوط به خود همبستگی بیشتری داشته باشند
تا باسازه های دیگر،روایی واگرای مناسب مدل تأیید می شود .برای این کار یک ماتریس
باید تشکیل داد که مقادیر قطراصلی ماتریس جذر ضرایب  AVEهرسازه می باشد و مقادیر
پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازه های دیگراست .این ماتریس در
جدول زیر نشان داده شده است:

1-Magner et al.
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جدول شماره  -6ماتریس مقایسه جذر AVEو ضرایب همبستگی سازه ها

آموزش و توسعه

استخدام انتخابی

امنیت شغلی

به اشتراک
گذاری اطالعات

چابکی
کارآفرینی

عدم تمرکز

سیاست جبران

0/86

0/79
0/48

0/85
0/39
0/68

0/79
0/64
0/53
0/61

0/76
0/56
0/56
0/64
0/67

0/81
0/66
0/41
0/47
0/45
0/55

0/82
0/72
0/67
0/46
0/55
0/47
0/63

سازه ها
سیاست جبران
عدم تمرکز
چابکی کارآفرینی
به اشتراک گذاری اطالعات
امنیت شغلی
استخدام انتخابی
آموزش و توسعه

همانگونه که ازجدول  6مشخص می باشد ،جذر  AVEهرسازه از ضرایب همبستگی
آن سازه با سازه های دیگر بیشترشده است که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی
واگرای سازه ها می باشد.
یافته ها
چنانکه درشکل زیر نمایان است ،درمورد فرضیه نخست ،رابطه بین دو سازۀ اصلی
پژوهش معنادار و مستقیم است؛ بدین ترتیب چابکی کارآفرینی با کارکردهای منابع انسانی
رابطۀ مثبت و معناداری دارد که طبق ضرایب استاندارد 80،درصد از تغییرات کارکردهای
منابع انسانی ،توسط چابکی کارآفرینی تبیین می شود.
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شکل شماره  -2ضرایب استاندارد مدل پژوهش

برای تأیید فرضیۀ نخست پژوهش ازفرمان  Bootstrappingنرم افزارSmart PLS

استفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  tرانشان میدهد(شکل  .)3وقتی مقادیر  tدر بازه
بیشتر از  1/96می باشند ،بیانگر معناداربودن پارامتر مربوط و متعاقباً تأیید فرضیۀ اصلی
پژوهش است(وینزی و همکاران .)2010، 1همانگونه که در شکل شماره  3مشخص است،
ضرایب  tبین دو سازۀ اصلی پژوهش ،همگی باالی1/96هستند که مبین پذیرش فرضیۀ
اصلی پژوهش هستند.

1-Vinzi et al.
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شکل شماره  -3ضرایب معناداری برای بررسی فرضیه اصلی
جدول شماره  -7بررسی نتیجه آزمون فرضیه نخست
فرضیه
چابکی کارآفرینی با کارکردهای منابع انسانی شرکت های
تولیدی فعال شهرک صنعتی بشل رابطه دارد.

ضریب مسیر
0/805

آماره t
7/506

نتیجه آزمون
پذیرش فرضیه

* فرضیه  : H2اندازه سازمان ،رابطه چابکی کارآفرینی و کارکردهای منابع
انسانی شرکت های تولیدی فعال شهرک صنعتی بشل را تعدیل می کند.

با توجه به شکل  ،2شدت تأثیر اندازه سازمان(متغیر تعدیل گر) برابر است با،"0/002" :
اما پیش از قضاوت درمورد این ضریب ،بهتر است ضریب  t-valuesمربوط به این متغیر را به
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دست آوریم .با توجه به شکل  ،3ضریب معناداری برابر است با "0/023" :که بدلیل کمتر
بودن از  1/96نشان میدهد در سطح اطمینان  %95نمی توان تأثیر اندازه سازمان را به
عنوان یک متغیر تعدیل گر تایید نمود.
جدول شماره  -8بررسی نتیجه آزمون فرضیه دوم
فرضیه
اندازه سازمان ،رابطه چابکی کارآفرینی و کارکردهای
منابع انسانی شرکت های تولیدی فعال شهرک
صنعتی بشل را تعدیل می کند.

ضریب مسیر
0/002

آماره t
0/023

نتیجه آزمون
رد فرضیه

بحث و نتیجه گیری
تحوالت سریع تکنولوژیکی ،افزایش خطرات ،جهانی شدن و انتظارات خصوصیسازی
از ویژگی های محیطی هستند که سازمان های تجاری کنونی با آنها مواجهند .برای کسب
موفقیت در این محیط ،چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد میکند که میتوان با شهرت در
نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود .سازمان چابک ،فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی
پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصوالت وخدمات با کیفیت خود و
در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع میکند .با توجه به موارد یاد شده ،میتوان نتیجه گرفت
سرعت پاسخ گویی و انعطاف پذیری جزء الزامات اساسی سازمان های فعلی است و به منظور
بقای حیات خود باید از چنین ویژگی هایی برخوردار باشند .ازاین رو ،حرکت به سوی
سازمان های چابک و دستیابی به توانمندی های چابکی راهکاری مفید و اثربخش است و از
طرفی سازمان ها در این راه نیاز اساسی به منابع انسانی خود دارند ،منابع انسانی که بتواند با
توجه به استراتژی ها و برنامه ریزی های مناسب از سوی سازمان ،بهترین عملکرد را از خود
نشان دهد و حداکثر کارایی و اثر بخشی را برای سازمان به ارمغان بیاورد .با تأیید فرضیه
نخست پژوهش مشخص شدکه چابکی کارآفرینی با کارکردهای منابع انسانی رابطۀ مثبت و
معناداری دارد .از این رو نتایج و یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات زیر هم خوانی
(همسویی) دارد:
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جدول شماره -9پیشینه های همسو
ردیف
1

پژوهشگران (سال)
خسروی ()1390

2
لباف و رستمی ()2015
3
دایر و شافر ()1998

نتیجه
مدیریت منابع انسانی با چابکی
رابطه دارد.
فعالیت های منابع انسانی تأثیر
زیادی در ایجاد چابکی سازمانی
دارند.
فعالیت های منابع انسانی باعث
افزایش چابکی سازمانی می شوند.

عنوان پژوهش
معماری مدیریت منابع انسانی با
رویکرد چابکی نیروی انسانی
بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در
سازمان چابک
از استراتژی منابع انسانی به اثربخشی
سازمانی :درس هایی از پژوهش بر
روی چابکی سازمانی

با ردّ فرضیه دوم پژوهش مشخص شدکه اندازه سازمان ،رابطۀ چابکی کارآفرینی و
کارکردهای منابع انسانی را تعدیل نمی کند .ازاین رو نتیجه به دست آمده با نتیجه تحقیق
زیر هم خوانی (همسویی) ندارد:
جدول شماره  -10پیشینه ی ناهمسو
ردیف

پژوهشگران (سال)

عنوان پژوهش

نتیجه

1

هوی و همکاران ()2011

تأثیر سن و اندازه شرکت در ارتباط بین
نوآوری سازمانی ،یادگیری سازمانی ،و
عملکرد سازمانی :تحلیل اعتدال در
شرکت های تولید مواد غذایی آسیایی

سن و اندازه شرکت دو متغیر تعدیل گر
هستند که ارتباط بین نوآوری سازمانی،
یادگیری سازمانی ،و عملکرد سازمانی
را تعدیل می کنند.

پیشنهادها
* باتوجه به یافته های پژوهش ،سازمان ها باید تاکید زیادی بر پاداشدهی به کارکنان
براساس خالقیت و نوآوری در محیط کار داشته باشند.
* با توجه به رقابت شدید و لزوم حفظ چابکی سازمان ها و اهمیت نقش نیروی انسانی در
سازمان ،پیشنهاد می شود تا در جذب و به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند از روشها
و استراتژیهای مناسبی با بسته های جبران خدمات ویژه استفاده شود.
* با توجه به تایید رابطه چابکی کارآفرینی سازمان و کارکردهای مدیریت منابع انسانی
پیشنهاد می شود مدیران سازمان جهت حفظ پویایی و نفوذ در بازار ،اجرای اشکال
جدیدی از استراتژی های ایجاد روابط با مشتری ،ارائه محصوالت و خدمات جدید ،یا
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اجرای مدل های جدید کسب و کار ،به طور مستمر بر یادگیری و آموزش و توسعه
کارکنان توجه نمایند.
* به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود که از متغیرهای تعدیلگر دیگری مثل قدمت
سازمان ،تجربیات مدیران ،نوع صنعت برای انجام تحقیق استفاده کنند.
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