بررســی رابطــه بیــن مدیریــت منابــع انســانی
قابلیتمحــور و جهتگیــری کارآفرینانــه بــر عملکــرد
ســازمان بــا توجــه بــه نقــش تعدیلکنندگــی نــوآوری
دوجانبهگــرا
پذیرش97/10/17 :

دریافت97/6/26 :
سیده معصومه میربها
کارشناسی ارشد دانشگاه واحد علوم و تحقیقات ،گروه مدیریت دولتی ،تهران ،ایران
masoumeh.mirbaha@gmail.com

علیرضا کوشکی جهرمی ،نویسنده مسئول
عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
alirezakoushkie@gmail.com

حرمت اصغری
عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران

مدیریت منابع انسانی قابلیتمحور  /جهتگیری
کارآفرینانه محور  /عملکرد سازمان  /نوآوری دوجانبهگرا

پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران
و کارشناسان شرکت شوفاژ کار تشکیل میدهند .تعداد

چکیده

نمونهها  130نفر ،به علت تعداد محدود از تکنیک سرشماری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع

استفاده شد و برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده

انسانی قابلیتمحور و جهتگیری کارآفرینانه بر عملکرد

شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها نیز از مدلسازی معادالت

سازمان با توجه به نقش تعدیلکنندگی نوآوری دوجانبهگرا

ساختاری( ،)SEMتحلیل عاملی تأییدی( )CFAاستفاده شد.

انجام شد .روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع

نتایج و تحلیل دادهها نشان داد که مدیریت منابع انسانی
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قابلیتمحور ،جهتگیری کارآفرینانهمحور بر عملکرد سازمانی

 .۱بیان مسأله

تأثیر دارد .نوآوری دوجانبهگرا ،روابط بین مدیریت منابع

توسعه فعالیتهای انسانی میتواند نگرشها ،ظرفیتها

انسانی قابلیتمحور ،جهتگیری کارآفرینانهمحور و عملکرد

و قابلیتها و رفتارهای کارکنان را برای رسیدن به اهداف

سازمانی را تعدیل میکند .در نهایت به مدیران و کارشناسان

سازمانی متأثر و اصالح کنند؛ تا نقش مهمی را در پرورش

پیشنهاداتی بهمنظور افزایش جهتگیری کارآفرینانه،

شرایط ضروری برای تسریع و هدایت افراد به سوی توسعه

کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با

فعالیتهای نوآوری ایفاء کنند .در واقع سازمانها میتوانند

برگزاری سمینارها و کنفرانسها آموزش دهند.

اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی شامل کارمندیابی،
آموزش ،ارزیابی عملکرد و پرداخت را به عنوان ابزاری برای

مقدمه

انگیزش تعهد کارکنان و مشارکت کردن آنها در تفکر خالق و

با افزایش سریع تحوالت جهانی و گذر از جامعه سنتی

نوآوری استفاده کنند .بنابراین ،اقدامات راهبردی مدیریت

به جامعه اطالعاتی ،توجه به استراتژیهای جدید برای

منابع انسانی نقش مهمی را در تاثیر بر نوآوری ایفا میکند.

استفاده بهینه از فرصتها و ارزشهای جدید ،مؤسسات را

تحقیقات پیشین نشان میدهند که مدیریت منابع انسانی را

بیش از پیش ملزم به تحول نموده است و امروزه گرایش به

میتوان به سه حوزه تقسیم کرد :مدیریت انسانی قابلیتگرا،

کارآفرینی ،یکی از استراتژیهای جدید در سازمانها محسوب

انگیزهگرا و فرصتگرا [ .]5مدیریت منابع انسانی مبتنی بر

میشود .ضرورت وجود استراتژی گرایش به کارآفرینی نیز از

قابلیت را مجموعهای از استراتژیها و فعالیتهای مدیریت

سه نیاز اساسی یعنی افزایش رقبای جدید ،حس بیاعتمادی

افراد معنی میکنند که کارکنان را قادر میسازد تا مهارتها و

به شیوههای مدیریت سنتی و خروج بهترین نیروهای کاری و

دانش خود را توسعه دهند و در نهایت به مزیت رقابتی کمک

اقدام آنها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته و در این میان،

کنند .به دو دلیل بر حوزه مدیریت انسانی مبتنی بر قابلیت

گسترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته افزایش

تمرکز میشود .نخست ،قابلیتهای مرتبط با مدیریت منابع
ً
انسانی بیشتر به نوآوری و عملکرد شرکت کمک میکنند .ثانیا،

جهانی شدن و افزایش رقابت در بازار ،شرکتها را در

تحقیقات پیشین استدالل میکند که در مقایسه با مدیریت

راستای افزایش نوآوری در عملیاتهایی برای به دست آوردن

منابع انسانی مبتنی بر انگیزه و فرصت،مدیریت منابع انسانی

مزیت رقابتی پایدار میراند [ .]2در آینده نزدیک ،قابلیتهای

مبتنی بر قابلیت در شکلگیری جو اجتماعی سازمانی موثرتر

خالقیت و نوآوری عوامل حیاتی برای شرکت ،برای ایجاد و

است و تأثیر قویتری بر دو جانبهگرایی دارند [.]6

چشمگیری داشته است [.]1

حفظ مزیت رقابتی است ،به خصوص برای شرکتهایی که

دو جانبهگرایی به توانایی پیگیری همزمان دو چیز نظیر

در محیط بازارهای در حال تغییر هستند [ .]3قابلیتهای

اکتشاف و بهرهبرداری ،کارایی و انعطافپذیری ،یا تنظیم

خالقیت و نوآوری به شرکتها برای توسعه استراتژیهای

و سازگاری اشاره دارد .دیدگاه منابع و قابلیت ،نوآوری را به

بازاریابی منحصر بهفرد و دیگر فرایندهای متمایز سازمانی

عنوان یک فرایند پیچیده و پویا تعریف میکند که شرکتها

کمک میکند .عالوه بر این ،قابلیتهای خالقیت و نوآوری

از طریق آن با کشف منابع جدید و یا بهرهبرداری از ترکیب

تصمیمگیرندگان شرکت را قادر به مقابله بهتر با تغییرات

جدید منابع ،به طور مداوم به توسعه قابلیتهای نوآوری

اجتماعی و فناوری میسازد [.]4

میپردازند .بر اساس این دیدگاه ،دو جانبهگرایی نوآوری
به عنوان توانایی شرکت در ایجاد همزمان قابلیتهای
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اکتشافی و بهرهبرداری برای هر دو نوآوری ریشهای و تکاملی

چدنی در منطقه خاورمیانه معرفی نموده و بهمرور با گسترش

تعریف میشود .شرکتهایی که به دنبال نوآوری بهرهوری

تولیدات امروزه حجم وسیعی از محصوالت گازسوز و گازوئیل

هستند ،به طور همزمان انواع مختلف دانش را کشف و

سوز از ظرفیت  18،000الی  1،300،000کیلوکالری بر ساعت و

تواناییهای جدیدی را برای جایگزینی قابلیتهای نامناسب

دیگهای سوخت جامد از ظرفیت  25kwالی  100kwتولید

با قابلیتهای کارامدتر ایجاد میکنند تا تکنولوژیهای

و به بازارهای داخلی و خارجی صادر مینماید ،این شرکت

آینده و فرصتهای بازار را جستجو کنند .بدین ترتیب ،دو

در بازار رقابتی همچنان بهدنبال بهبود عملکرد سازمان و

جانبهگرایی نوآوری یک مسیر پویا برای نوآوری را ایجاد

مزیت رقابتی میباشد و سعی دارد که از طریق نوآوری آن را

میکند و ارزش آن با شرایط مشابه قابلیتهای پویا تعیین

بهبود دهد .با همه تالشهایی که در این سازمان بهمنظور

میشود .به طور خالصه ،چون دو جانبهگرایی نوآوری کشف

عملکرد انجام میدهد ،به نظر میرسد که گرایش کارآفرینانه

فرایند مرکزی نوآوری را برای رقبا دشوار میسازد ،به شرکتها

بر تعدیل روابط نوآوری و نتایج عملکرد تأثیرگذار است .از

کمک میکند تا اثربخشی و کارایی نوآوری را بهبود بخشد ،و

آنجایی که تحقیقات پیشین گرایش کارآفرینانه را بهعنوان

در نتیجه به بهبود عملکرد شرکت کمک مینماید [.]۶

یک پیششرط بنیادین و پذیرفته شده جهت دستیابی

کارآفرینی محوری به حالت استراتژیک یک شرکت

به موفقیت نوآوری و برای دستیابی به عملکرد برجسته

اشاره دارد که نوآور ،فعالیت و ریسک پذیر بودن را منعکس

کردهاند ،انتظار میرود که گرایش کارآفرینانه در این سازمان

میکند .کارآفرینی محوری همچنین به فعالیتها ،فرایندها

برای دستیابی به عملکرد موفق ضرورت دارد .مهمتر آنکه

و شیوههای تصمیمگیری اشاره میکند که یک شرکت را

انعکاس کارآفرینانه محوری بر سبکها ،اصول ،فرایندها و

برای کشف و بهرهبرداری از فرصتهای جدید بازار راهنمایی

شیوههای تصمیمگیری ،فعالیتها را بهدنبال فرصت و مزیت

میکند .بهخصوص نوآور بودن گرایش و توانایی یک

هدایت میکند .از این رو دغدغه فکری محقق را بر آن داشت

شرکت را در خلق ایدهها ،حمایت از خالقیت و تازگی و انجام

که آیا بین مدیریت منابع انسانی قابلیتمحور و جهتگیری

تحقیق و توسعه در توسعه محصوالت و فرایندهای جدید

کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیلکنندگی

منعکس مینماید .فعالیتهای کارآفرینیگرا شامل ایجاد

نواوری دوجانبهگرا رابطه وجود دارد؟

موثر فرصتهای جدید بازار (اکتشاف) و پاالیش موثر منابع
موجود در عملیات سازمانی برای حفظ فرصتهای موجود

 .۲ادبیات پژوهش و چارچوب نظری پژوهش

(بهرهبرداری) میباشد [.]۷

 .1-۲منابع انسانی

شرکت صنعتی شوفاژکار با قدمتی بیش از  50سال در

سرمایه انسانی باالترین و با ارزشترین سرمایه و بزرگترین

عرصه تأسیسات ،تولیدکننده سیستمهای حرارت مرکزی،

دارایی هر سازمان محسوب میشود و هر چه این سرمایه

دیگهای چدنی ،پکیجهای زمینی و دیواری با راندمان و

از کیفیت مطلوبتری برخوردار باشد ،احتمال موفقیت ،بقا

کیفیت باال میباشد .شرکت ماشینآالت ،تجهیزات و دانش

و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد [ .]۸به طور مکرر گفته

فنی تولید را از کارخانه آهلمن آلمان خریداری و تولید تحت

میشود که انسانها باارزشترین منبع هستند که یک شرکت
ً
یا سازمان میتواند داشته باشد .با این وجود ،معموال این منبع

دانش فنی پیشرفته و گسترش ارتباطات با کمپانیهای بزرگ

در مقایسه با سایر انواع منابع با کارآمدی کمتر مورد استفاده

دنیا خود را بهعنوان سردمدار تولیدکننده انواع دیگهای

قرار میگیرد .هدر رفتن وقت و توان کارکنان بسیار باال است.

لیسانس شرکت آلمانی آغاز گردید و از همان آغاز با استفاده از
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بخش اعظم از این امر ناشی میشود که کیفیت و قابلیت

با نگاهی به بیرون و درون خود درمییابند در چه زمینههایی

کارکنان در طی قرن بیستم به شدت افزایش یافته است .اما

میتوانند نوآوری ارائه دهند .در واقع ،هسته اصلی نوآوری،

روشهای اداره ،سازماندهی و استفاده از آنان چندان تغییر
ً
نکرده است .از منابع انسانی هنوز هم اساسا مانند جانشینی

دانش و ایدهای است که خروجی آن محصوالت و خدمات
جدید است .شرکتها باید هم این دانش و ایدههای جدید را

برای ماشینآالت استفاده میشود جایی که ماشین آالت

خلق کرده و هم از دانش و ایدههای موجود بهرهبرداری کنند.

یا برای انجام کار در دسترس نیستند و یا استفاده از ماشین

در حقیقت ،بهرهبرداری و کاوش دو فعالیت متفاوت است و

آالت ،گرانتر از استفاده از افراد است [.]۹

سازمان باید توجه و منابع خود را بین این دو تقسیم کرده و
خود را به طور همزمان با کاوش و بهرهبرداری همتراز کند.

 .2-2نوآوری دو جانبه گرا

این پدیده که چگونه سازمانها همزمان هم به خلق نوآوری

در ادبیات مربوط به نوآوری تعاریف متعددی برای نوآوری

روی آورده و هم از نوآوریهای موجود بهرهبرداری کنند،

دوجانبهگرا ارائه شده است .فرهنگ و بستر نوآوری ،توانایی

تضادی است که نوآوری دوجانبهگرایی نامیده میشود [.]۱۲

انجام امری ابتکاری تعریف شده است که به خلق محصول یا

تاشمن و همکاران در سال  ،1996نوآوری دوجانبهگرایی

خدمتی جدید منجر میشود ،به گونهای که این توانایی ممکن

سازمانی را اینگونه تعریف کردند :توانایی بهکارگیری

است از هوش و استعداد افراد سرچشمه گرفته یا توسط آموزش

همزمان نوآوری تدریجی و ناپیوسته با داشتن ساختارها،

ایجاد شود [ .]۱۰نوآوری را ترک الگوهای قدیمی و مهمترین

فرایندها و فرهنگهای متناقض در یک شرکت و اشاره کردند

قابلیت برای رشد و گسترش سازمان تعریف میکند[ .]۱۱بر

که برای بقای طوالنی مدت سازمان ضروری است .تامسون،

این باور است که نوآوری ،فرایند گردآوری هر نوع ایده جدید و

اشاره میکند که تبادل بین کارایی و انعطافپذیری یک

مفید برای حل مسأله است .به اعتقاد دراکر ( ،)1991نوآوری،

پارادوکس در اداره امور سازمان است [ .]14مارک ،در مقاله

جست و جویی هدفمند و سازمان یافته برای تغییر است و سن

اش اشاره میکند که یک چالش اساسی که سازمانها با آن

فورد ( ،)1998آن را توسعه و اجرای ایدههای جدید توسط

مواجه هستند نیاز به بهرهبرداری از داراییها و قابلیتهای

افرادی میداند که در یک زمینه نهادی با هم در ارتباط

موجود و داشتن اکتشافات کافی جهت جلوگیری از تسلیم

متقابلاند .از مجموع تعاریف ارائه شده میتوان نتیجه گرفت

شدن به وسیله تغییرات بازار و تکنولوژی است .در این دیدگاه

که نوآوری ،به کارگیری یک ایده یا رفتار جدید است و هر

بهرهبرداری همان کارایی ،کنترل ،قطعیت و کاهش تغییرات

ایده و رفتار جدید را میتوان یک نوآوری به حساب آورد .اما

است در حالی که ا کتشاف همان مطالعات پی بردن ،استقالل

همواره باید این نکته را نیز در نظر داشت که یک ایده جدید

و نوآوری است .از نقطه نظر مارک ،مسئله اساسی که سازمان

ممکن است از نظر افراد درگیر با آن جدید تلقی شود اگر چه در

با آن مواجه است بهرهبرداری کافی برای اطمینان از حیات

جای دیگری استفاده شده باشد .نوآوری یکی از قابلیتهای

جاری و بهطور همزمان اختصاص انرژی کافی به اکتشاف

اساسی ایجاد مزیت رقابتی است؛ زیرا عالوه بر این که به

برای اطمینان از حیات در آینده میباشد .مشکل در دستیابی

شرکتها کمک میکند به نیازهای مشتریان امروز و فردای

به چنین توازنی این است که همیشه تمایل به بهرهبرداری

خود پاسخ دهند[ ،]۱۲یکی از شایستگیهای اساسی شرکتها

بیشتر است زیرا قطعیت موفقیت در آن بیشتر و زمان دستیابی

در کسب عملکرد باال نیز محسوب میشود .ریشه موفقیت

به موفقیت کوتاهتر است .ذات ا کتشافی با ناکارایی همراه

نوآوری در ابتدای فرایند آن قرار دارد [ ،]۱۳جایی که بنگاهها

است و همیشه با تعداد زیادی ایدههای بد در ارتباط است.
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ولی همچنان بدون تالش برای اکتشاف ،سازمان در مواجهه با

ریسکپذیر باشد و نیز رفتار فعاالنهای از خود بروز دهد؛ این

چالش تغییرات محیط با احتمال زیاد شکست خواهد خورد .از

شرکت گرایش کارآفرینانه دارد .میلر و همکاران(،)1987

مهمترین روشهای دستیابی به نوآوری دوجانبهگرا میتوان

نیز گرایش کارآفرینانه را به عنوان تمایل مدیریت ارشد به

مدل ساختاری یا همزمان ،مدل ترتیبی و مدل زمینهای را

پذیرش ریسکهای محاسبه شده ،نوآوری و پیشگام بودن

نام برد .در مدل ساختاری سازمانها میتوانند با جدا کردن

تعریف کردهاند .گرایش کارآفرینانه هم چنین به عنوان یک

نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه در واحدهای سازمانی مجزا به

فرایند مهم سازمانی در نظر گرفته میشود که منجر به بقا و

صورت ساختاری دوسوتوان شوند .سازمانهای دوسو توان

بهبود عملکرد شرکتها میشود[ .]۲۰به عنوان یک عنصر از

اثربخش ،اکتشاف و بهرهبرداری را به صورت وظیفهای یا

جهتگیری استراتژیک ،گرایش کارآفرینانه نشاندهندهی

مکانی از یکدیگر جدا میسازند و واحدهای سازمانی مجزا از

نوع تصمیمگیری شرکتها و سبک خالق در عمل است.

یکدیگر تشکیل میدهند[.]۱۵

از جمله شاخصهای اصلی گرایش کارآفرینانه ،پیشگامی

سازمانها میتوانند دو سوتوان زمینهای باشند بدین

و سیاستهای مخاطره پذیری میتوانند به شرکتها در

صورت که نیازهای متناقض نوآوریهای اکتشافی و

شناسایی و تصرف بر فرصتهای کسب و کار جدید و نیز در

بهرهبردارانه را در یک واحد سازمانی ترکیب کنند [ ]۱۳و خود

پیشبینی و کشف پتانسیل بازارها کمک کند .در واقع این

افراد تصمیم بگیرند که چه نسبتی از زمان خود را به اکتشاف

مفهوم شامل فرآیندهایی مانند تجربه کردن تکنولوژیهای

و چه بخشی را به بهرهبرداری اختصاص دهند[ .]۱۶بدین

نو ،تصرف کردن فرصتهای جدید بازار و مستعد بودن برای

صورت چنین سازمانهای نوآوری دوجانبهگرا را خلق میکنند

انجام اقدامات مخاطرهآمیز میشود .یک شرکت با ارزش

که نوآوریهای اکتشافی و بهرهبردارانه را همزمان دنبال

کارآفرینی نه تنها به یک شرکت را کد که نیاز به تغییر و تحول

کند .این واحدها ویژگیهای متناقض مکانیک و ارگانیک

دارد کمک میکند ،بلکه تجدید یا ایجاد یک کسب و کار

را با یکدیگر ترکیب میکنند و از افراد حمایت میکنند تا هم

جدید را نیز تسهیل مینماید[.]۲۱

فعالیتهایی در جهت اکتشاف و هم فعالیتهایی در جهت
 .4-۲عملکرد

بهرهبرداری داشته باشند[.]۱۳

به طور نظری ،عملکرد سازمانی میتواند به عنوان مقایسه
 .3-2جهت گیری کارآفرینانه

بین ارزش روش ایجاد شده توسط سازمان با ارزشی که

گرایش کارآفرینانه [ ]۱۷در ادبیات استراتژیک ریشه داشته

صاحبان انتظار دریافت آن را از سازمان داشتند ،تعریف

و برای اشاره به سبک مدیریت شرکتهایی که تمایالت

شود .با در نظرگرفتن این مسئله ،عملکرد سازمانی میتواند

کارآفرینانه دارند مورد استفاده قرار میگیرد [ .]۱۸گرایش

با توجه به نتایج مرتبط با مدیریت منابع انسانی مانند

کارآفرینی فرایندی است که از طریق آن سازمان میتواند

جابهجایی ،غیبت ،رضایت شغلی و تعهد یا دیگر نتایج

با بهرهبرداری از فرصتها در جهت نوآوریهای جدید به

سازمانی مانند بهرهوری ،کیفیت ،خدمات ،کارایی و رضایت

بازارهای جدید ورود نموده و به مزیت رقابتی دست یابد.

مشتری تعریف شود .عالوه بر این عملکرد سازمانی میتواند

فراگیرترین تعریفی که از گرایش کارآفرینانه وجود دارد توسط

براساس شاخصهای مالی مانند سود ،فروش ،بازگشت

میلر [ ،)1983( ]۱۹ارائه شد ،وی معتقد بود که اگر یک

دارایی یا سرمایه یا نتایج بازار سرمایه ،سهم بازار ،کیوتوبین

شرکت دائما نوآوریهایی در محصوالت خود ارائه نموده،

و قیمت سهام و رشد سنجیده شود .همچنین ،عملکرد یک
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سازمان میتواند از طریق افراد یا سرمایهگذاران موسسهای از

به رقبا مشخص میکند [ .]۲۲بنابراین درباره اینکه عملکرد

مجرای نتایج سودخالص مساوی متفاوت شود .تعریفها و

چیست ،توافق وجود ندارد.عملکرد میتواند هر چیزی مانند

مشخصههای یکسانی برای عملکرد سازمان وجود ندارد ،زیرا

کارایی ،بزرگی ،استحکام ،اثربخشی ،بهرهوری ،کیفیت و

عملکرد مفهومی چندبعدی است و وضعیت سازمان را نسبت

ظرفیت معنی دهد.

جدول  -1برخی از پژوهشهای صورت گرفته
پژوهشگر

نتیجه

دلینی و همکاران()1996

شیوههای مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی ادراک شده ارتباط مثبتی دارد .عـالوه بـر این ،پژوهشـگران یادشـده نتیجـه گرفتند کارکنان
منابع مهمی هستند و در دستیابی سازمان به عملکرد درخشان عوامل تأثیرگذاری بهشمار میروند.

اولریچ()1997

شیوههای مدیریت منابع انسانی(آموزش و توسعه انسانی و جبران خدمت) بر عملکرد مبتنی بر کسب و کار تأثیر دارد.

کاله برگ و همکاران()1994

سیاستهـا و شیوههای بهکار گرفتهشده در باب منابع انسانی ،عملکرد سازمانی را تقویت میکنند

یاند و همکاران()2004

شیوههای مدیریت منابع انسانی سطح عملکرد سازمانی را به طور مستقیم ارتقا نمیدهد.

ویکالند و همکاران()2003

کارآفرینی محوری تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد.

آرند و همکاران ()2014؛ کلمن و کارآفرینانه محوری به شرکتها کمک میکند تا تعادل بین جستجوی فرصت (به عنوان مثال ،اکتشاف) و رفتارهای جستجوی مزیت (یعنی
بهرهبرداری) را ایجاد کنند” که به نوبه خود میتواند نوآوری مؤثر ایجاد کند .ازاینرو شرکتهای دارای کارآفرینانه محوری قوی ،به احتمال زیاد به
همکاران.)2012 ،
دنبال نوآوری اکتشافی و بهرهبرداری میگردند بهطوریکه با آن خود را وفق داده و به محیط بازار شکل دهند.
گیبسون و همکاران ()2004

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت زمینه سازمانی را پرورش میدهد که میتواند با تمرکز بر قابلیتهای مبتنی بر ( )1استخدام  /انتخاب)2( ،
مشارکت و ( )3مکانیسمهای یادگیری ،برای برای اکتشاف و بهرهبرداری موثر باشد.

 .۳فرضیههای تحقیق []۲۳
-1مدیریت منابع انسانی قابلیتمحور بر عملکرد سازمانی
تأثیر دارد.
-2جهتگیری کارآفرینانهمحور بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
-3نوآوری دوجانبهگرا ،روابط بین مدیریت منابع انسانی
قابلیتمحور و عملکرد سازمانی را تعدیل میکند.
-4نوآوری دوجانبهگرا ،روابط بین جهتگیری کارآفرینانهمحور

منبع:ژانگ وهمکاران2016 ،

و عملکرد سازمانی را تعدیل میکند.

نمودار  -1مدل مفهومی

 .۴روش تحقیق

 .۵جامعه آماری و روش نمونهگیری

این تحقیق ،از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی است

در پژوهش حاضر جامعه آماری ،مدیران و کارشناسان شرکت

و از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی

شوفاژکار میباشند .در این پژوهش برای انتخاب نمونه با

به حساب میآید ،زیرا به کشف روابط یک رویداد در شرکت

توجه به محدود بودن حجم جامعه ،تعداد  130نفر تعیین

شوفاژ کار میپردازد [.]۲۴

گردید و از روش سرشماری استفاده گردید.

شماره  ،96مرداد و شهریور 1398

98

 .۶ابزار گردآوری اطالعات

اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.

در این پژوهش دادهها به روش میدانی جمعآوری شده

با استفاده از کامپیوتر و نرمافزار  SPSSضریب آلفای کرونباخ

است .در روش میدانی ،پرسشنامه یکی از متداولترین

محاسبه گردید که مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای

طرق جمعآوری اطالعات است .جهت جمعآوری اطالعات

پرسشنامه 0/939است.

و دستیابی به اهداف ،از پرسشنامه استفاده شده است که
توسط مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژکار تکمیل گردید.

 .۷تجزیه و تحلیل دادهها

در این تحقیق از ابزار اندازهگیری پرسشنامه برای جمعآوری

بهمنظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از

دادهها استفاده شده است .پرسشنامه متغیر عملکرد ،نوآوری

روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .مدل

دوجانبهگرا ،مدیریت منابع انسانی قابلیتمحور و جهتگیری

معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون

کارآفرینانه محور از پرسشنامه ژانگ وهمکاران ( )2016استفاده

فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و

شده است.

مکنون است .برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش و
با توجه به مدل ارائه شده در رابطه با تاثیر متغیرهای مکنون

در این پژوهش ضمن استفاده از پرسشنامه استاندارد،

از معادالت ساختاری استفاده شده است.

پرسشنامه به منظور سنجش روایی تحت بررسی کارشناسان
شوفاژ قرار گرفته و نظرات اصالحی لحاظ گردید .بنابراین،

متغیرهایی که در مدل تعریف میشوند در یک معادله

پرسشنامه مورد استفاده به عنوان ابزار جمعآوری دادههای

متغیر مستقل و در معادله دیگر متغیر وابستهاند و این مطلب

این پژوهش دارای روایی مناسب بوده است .برای

یک به هم پیوستگی و درهم تنیدگی در نمودار معادالت به

اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده

وجود میآورد .از این رو میبایست تمام این معادالت با هم

گردید .بدین منظور پرسشنامه به طور آزمایشی بین  30نفر از

بهطور همزمان در نظر گرفته شود.

افراد جامعه توزیع گردید .در این پژوهش به منظور سنجش

نمودار  -2تحلیل مسیر براساس ضریب استاندارد
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نمودار ( )3مقادیر آماره آزمون را برای هر ضریب نشان

مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب استاندارد و عدد

میدهد .در این جا برای هر پارامتر در مدل یک مقدارT

معنیداری در نمودارهای ( )2و ( )3نشان داده شده است.
نمودار ضریب مسیر ،ارتباط کلی بین متغیرهای مکنون و

مشاهده شده ،به دست میآید و میتوان این گونه تفسیر کرد

غیر مکنون را با یکدیگر در یک مدل نشان میدهد ،در نمودار

که زمانی که تعداد نمونه بیشتر از  30عدد باشد و  Tمشاهده

( )2ضرایب مسیر تحقیق موجود ،نشان داده شده است.

شده بیشتر از  1/96باشد با بیش از  95درصد اطمینان ،رابطه

اعداد روی فلشها ،نشاندهنده ضرایب مسیر مربوطه بین

به دست آمده معنیدار است.

متغیرها میباشد که با استفاده از نرمافزار ایموس به دست
آمده است .دایرهها ،نشانگر متغیرها و مربع نشاندهنده
سئواالت مربوط به این متغیرها میباشند.

نمودار  -۳تحلیل مسیر براساس ضریب معنیداری

بحث ،نتیجهگیری و فرضیات

صفر ما رد و دلیلی برای رد فرضیه اصلی یافت نشد .نتایج

فرضیه اول :مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر عملکرد

این پژوهش با یافتههای یاند و همکاران( )2004و ژانگ و

سازمانی تأثیر دارد.

همکاران( )2016همسو است .همچنین با تحقیقات کاله برگ

بر اساس نتایج حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری،

و همکاران ( ،)1994که نشان دادند تصمیمات به کارگرفته

اثر مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر عملکردسازمانی

شده در حوزه مدیریت منابع انسانی اثر منحصربهفردی

شوفاژکار (عدد معنیداری برابر  8.70و بیشتر از  )1/96تأیید

در عملکرد سازمانی دارد ،همچنین با اظهارات یاند و

و میزان این اثر 62درصد و مثبت برآورد شد .بنابراین فرضیه

همکاران( ،)2004که مدعی شدند رویههای مدیریت منابع
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انسانی بهطور مستقیم نمیتواند به بهبود عملکرد سازمان

قوی ،به احتمال زیاد به دنبال نوآوری اکتشافی و بهرهبرداری

بیانجامد،همسو نمیباشد.

میگردند.

فرضیه دوم :جهتگیری کارآفرینانهمحور بر عملکرد سازمانی

فرضیه چهارم :نوآوری دوجانبهگرا ،روابط بین جهتگیری

تأثیر دارد.

کارآفرینانهمحور و عملکرد سازمانی شرکت شوفاژکار را

بر اساس نتایج حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری ،اثر

تعدیل میکند.

جهتگیری کارآفرینانهمحور بر عملکرد سازمانی شوفاژ کار

بر اساس نتایج حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری ،نقش

(عدد معنیداری برابر  4.24و بیشتر از  )1/96تأیید و میزان

نوآوری دوجانبهگرا ،بر رابطه بین جهتگیری کارآفرینانهمحور

این اثر  62درصد و مثبت برآورد شد .بنابراین فرضیه صفر

و عملکرد سازمانی با سطح معنیداری ( )0.000تأیید گردید.

ما رد و دلیلی برای رد فرضیه اصلی یافت نشد .نتایج این

بنابراین فرضیه صفر ما رد و دلیلی برای رد فرضیه اصلی یافت

پژوهش با یافتههای ژانگ و همکاران ( ،)2016هلفات و

نشد .نتایج این پژوهش با یافتههای ژانگ و همکاران()2016

همکاران( ،)2016رزاقنژاد و همکاران ( )1395و معطوفی

و ا کبری و همکاران ( )1394همسو است .همچنین براساس

و همکاران ( )1395همسو است .همچنین با اظهارات

اظهارات چن و همکاران ( ،)2012دوجانبهگرایی از جمله

داویدسون در سال  2002که ادعا نمودند کارآفرینی ممکن

نوآوری دوجانبهگرا نوعی قابلیت پویا است ،زیرا توسعه

است سازمانهایی را با قابلیتهای پویا و نوآور در استفاده

قابلیتهای پویا مبتنی بر فعالیتهای بهرهبرداری و اکتشافی

از منابعی برای بهبود عملکرد سازمانی فراهم نماید ،همسو

است که توسعه قابلیتهای پویا از کارآفرینانهمحوری و

میباشد .همچنین ،با ادعای کوین و همکاران( ،)1989که

فرایندهای کارآفرینی آغاز میشود که در آن شرکتها دانش

در محیطهای در حال پویا،داشتن ساختارهای کارآفرینی

سازمانی خود را برای تسهیل ادغام قابلیتها بازسازی

محور منجر به بهبود عملکرد میشود.

میکنند ،همسو میباشد.

فرضیه سوم :نوآوری دوجانبه گرا ،روابط بین مدیریت منابع

پیشنهاد ناشی از فرضیات

انسانی قابلیت محور و عملکرد سازمانی را تعدیل میکند.

پژوهش حاضر تأیید میکند که مدیریت منابع انسانی

بر اساس نتایج حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری ،نقش

قابلیتمحور و عملکرد سازمانی با نقش نوآوری دوجانبهگرا

نوآوری دوجانبهگرا ،بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی

در شرکت شوفاژ کار با مدل ژانگ وهمکاران ( )2016همسو

قابلیت محور و عملکرد سازمانی شوفاژکار با سطح معنیداری

میباشد .لذا به مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژ کار پیشنهاد

( )0.000تأیید گردید .بنابراین فرضیه صفر ما رد و دلیلی برای

میشود که از مهارتهای کارکنان شرکت شوفاژ کار بهمنظور

رد فرضیه اصلی یافت نشد .نتایج این پژوهش با یافتههای

فعالیتهای پروژهای استفاده گردد ،کارمندان را از طریق ارائه

ژانگ و همکاران( )2016و آذر و همکاران( )2016همسو

پاداش و جوایزی تشویق کنند تا در تصمیمات مهم مشارکت

است .به معنای دیگر ،کارآفرینانه محوری به شرکتها کمک

داشته باشند ،کارکنان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت

میکند تا تعادل بین جستجوی فرصت و رفتارهای جستجوی

به شغلشان با برگزاری سمینارها و کنفرانسهایی آموزش

مزیت را ایجاد کنند که به نوبه خود میتواند نوآوری اثربخش

میدهد ،محیطی انعطافپذیر فراهم میآورد که کارکنان

ایجاد کند .ازاین رو شرکتهای دارای کارآفرینانهمحوری

مهارت و دانش خود را افزایش دهند.
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