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With a mixed exploratory approach (qualitativequantitative), the present study aims to design a model
for strategic human resource management with highperformance work systems. For this purpose, 34 main
themes of the subject literature were extracted and
consensus was established through the implementation
of the Delphi method, with the participation of
academic elites and knowledge-based knowledge
companies. Finally, by deleting 4 dimensions of the 3
new dimensions by panel members, 33 Then, it was
identified as the final concepts which includes concepts
high-performance
work
systems,
organization
performance, achievements of human resource and
competition strategies. The results showed that highperformance work systems have a positively direct
impact on the knowledge-based companies. Also the
package of high-performance work systems has a
positively direct effect on the achievements of human
resource through which the organization performance is
indirectly affected. However, the moderating role of the
competition strategies of differentiation and focus was
not affirmed.

چکیده
کمّی)درصدد طراحی-تحقیق حاضر با رویكرد آمیخته اکتشافی (کیفی
مدل مدیریت استراتژیك منابع انسانی با رویكرد سیستمهای کاری با
 به.عملكرد باال است که در شرکتهای دانشبنیان انطباقپذیری دارد
 بُعد اصلی از ادبیات موضوع استخراج و از94 همین منظور در این تحقیق
طریق اجرای روش دلفی و با حضور نخبگان دانشگاهی و خبرگان
 بُعد و4 شرکتهای دانشبنیان به اجماع گذاشته شد که درنهایت با حذف
 بُعد بهعنوان ابعاد99 ، بُعد جدید از طریق اعضای پانلها9 اضافه شدن
نهایی مدل شناسایی شد که شامل مفاهیم سیستمهای کاری با عملكرد
 دستاوردهای مدیریت منابع انسانی و استراتژیهای، عملكرد سازمانی،باال
 نتایج این پژوهش نشان داد که سیستمهای کاری با عملكرد.رقابتی بودند
. بر عملكرد شرکتهای دانشبنیان بهطور مستقیم تأثیر مثبت دارند،باال
همچنین بستة سیستمهای کاری با عملكرد باال بر دستاوردهای منابع
 تعهد سازمانی و رضایتمندی نیز آثار مثبت،انسانی شامل سرمایه انسانی
داشته و از طریق آنها نیز بر عملكرد سازمانی اثر غیرمستقیم دارد از سوی
دیگر آزمونها انجام شده نقش تعدیلکنندگی استراتژیهای رقابتی تمایز
.و تمرکز را نشان نداد
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مقدمه
نتایج تحقیقات نشان میدهد علیرغم اینكه برخی سازمانها
سیستم منابع انسانی مشابهی دارند اما میزان اثربخشی سیستم
منابع انسانی در این سازمانها بهطور چشمگیری با یكدیگر
متفاوت است .رمز مهم این تفاوت ،ارتقا از نقش سنتی به نقش
استراتژیك منابع انسانی دانسته شده است  .مدیریت استراتژیك
منابع انسانی نقطه اتصال مدیریت منابع انسانی و مدیریت
استراتژیك بوده و این موضوع ،منابع انسانی را بهعنوان یك
رویكرد استراتژیك ،یكپارچه و منسجم نشان داده و آن را در
راستای مفهوم مدیریت استراتژیك ،مطرح میکند (آرمسترانگ
و تیلور .)91 :5174 ،7کاهش سطح عملكرد ناشی از منابع
انسانی سازمانهای دانشبنیان امروزه مسئله بغرنج مدیران
اینگونه سازمانهاست کارکنان این سازمانهای دانشبنیان با
توجه به موقعیت ویژهای که دارند بهصورت مداوم به دنبال
ترک سازمان و قرار گرفتن در موقعیتهای شغلی و پژوهشی
دیگر در سازمانهای رقیب داخلی یا خارجی یا گاهی مراکز
پژوهشی خارج از کشور هستند .البته الزاماً به دنبال درآمد بیشتر
نبوده بلكه شرایط محیطی و کاری همچون وجود موقعیتهای
آموزشی ،تنوع محیط کار ،مورد توجه قرار گرفتن همهجانبه
ابعاد کاری و زندگی فرد ،توجه به دیدگاههای ایشان از سوی
مسئوالن سازمان ،حمایت شدن توسط سازمان و مدیران و..
برایشان اهمیت پیدا میکند که باعث میشود چالش جدی
برای مدیران شرکتهای دانشبنیان باشد که عملكرد اینگونه
سازمانها را دستخوش نوسان مینماید .در این راستا طراحی
مدلی از وظایف منابع انسانی که منطبق با خواستههای کارکنان
و مدیران شرکتهای دانشبنیان بوده و منافع و عملكرد کلی
سازمان را ارتقاء بخشد و همچنین باعث ماندگاری کارکنان این
سازمانها باشند ،ضرورت پیدا میکند.
با توجه به توسعة روزافزون سازمانهای دانشبنیان در عرصة
تولید و خدمات ،بسیار بجاست مدلی که با اینگونه سازمانها
تناسب و در راستای حل مشكالت مذکور باشد طراحی شود و
عملكرد بهرهوری آنها را در سطحی متفاوت قرار دهد.
سیستمهای کاری با عملكرد باال ( )HPWSبا تأثیرگذاری
روی متغیرهای کالن سازمان همچون عملكرد سازمان،
دستاوردهای منابع انسانی ،دارای رویكرد استراتژیك بوده و
مسئله ما در این پژوهش با همین محوریت خواهد بود.
بهعبارتدیگر ،در این پژوهش این مهم مدنظر خواهد بود
که مفاهیم مؤثر در شكلدهی مدل مدیریت استراتژیك منابع
1. Armstrong & Taylor

انسانی با رویكرد  HPWSکدامند؟ آیا بین این مفاهیم و
استراتژیك شدن مدیریت منابع انسانی شرکتهای دانشبنیان
رابطهای وجود دارد؟ و درنهایت آیا میتوان این رابطه و تأثیر را
برحسب مدل مفهومی نشان داد یا خیر .هدف اصلی پژوهش
برگرفته از سؤالهای تحقیق و طرح مسئله ،عبارت است از
طراحی و تبیین مدل مفهومی مدیریت استراتژیك منابع انسانی
برای شرکتهای دانشبنیان و اهداف فرعی ،شناسایی ابعاد
مؤثر در ایجاد مدل مدیریت استراتژیك منابع انسانی در
شرکتهای دانشبنیان؛ ترتیب اهمیت و تأثیر متغیرهای یادشده
در راستای طراحی مدل مدیریت استراتژیك منابع انسانی برای
شرکتهای دانشبنیان؛ طراحی مدل مفهومی مدل مدیریت
استراتژیك منابع انسانی برای شرکتهای دانشبنیان و تعیین
میزان اعتبار مدل طراحی شده در شرکتهای دانشبنیان است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریت استراتژیك منابع انسانی) (SHRMعموماً بهعنوان
مجموعهای از فعالیتهای مرتبط با منابع انسانی ( )HRدر نظر
گرفته میشود که دربرگیرنده استخدام ،آموزش و توسعه،
ارتباطات و مشارکت است .مبنای مشترک ادبیات SHRM
مجموعه فعالیتهایی است که برای کارکنان مهارت ،اطالعات،
انگیزش و استقالل را موجب میشود و منجر به مزیت رقابتی
نیروی کار میگردد (فلود و دیگران .)51 :5112 ،5صاحبنظران
مطرح میکنند که کسب مزیت رقابتی از طریق منابع انسانی
نیازمند این است که فعالیتهای منابع انسانی از دیدگاه
استراتژیك مدیریت شوند (دیوید .)36 :5177،9فعالیتهای
استراتژیك منابع انسانی آنهایی هستند که بهصورت تجربی یا
نظری با عملكرد سازمان در ارتباطاند (آرمسترانگ و تیلور،
 .)67 :5174در حیطه مدیریت استراتژیك منابع انسانی
مدلهای متعددی مطرح میشود بنابراین هنگام طراحی
استراتژی منابع انسانی میتوان یك مدل یا ترکیبی از آنها را
برگزید این مدلها شامل مدل مدیریت عملكرد باال
(سیستمهای کاری با عملكرد باال)؛ مدل مدیریت مشارکت باال
و مدل مدیریت تعهد باال میباشد (آرمسترانگ و تیلور:5174 ،
 .)67تعاریف متعددی از سیستمهای کاری با عملكرد باال ارائه
شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .سیستمهای
کاری با عملكرد باال به مجموعهای از اقدامات منابع انسانی که
برای ارتقاء عملكرد سازمان از طریق ایجاد نگرش مثبت در

2. Flood & et al.
3. David
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کارکنان طراحی شدهاند ،اشاره دارد (ژیان و منگ.)4 :5171 ،7
سیستمهای کاری با عملكرد باال طبق مطالعات اسكات و
اسنل ،ترکیب ویژهای است از اقدامات منابع انسانی ،فرایندها و
سازماندهی کار که در به حداکثر رساندن دانش ،مهارتها ،تعهد
و انعطافپذیری کارکنان کمك میکند .و این رویكرد
سیستماتیك اقدامات منابع انسانی ،بجای تمرکز بر اقدامات
منفرد ،بر نتایج مهم قابلاندازهگیری تأکید دارد (بارتلت،5
 .)712 :5174بسیاری از تعاریف سیستمهای کاری با عملكرد
باال دربرگیرنده لیستی از ویژگیهای قابل توضیح بوده و
دربرگیرنده نظریه «بهترین اقدام» هستند (تاکچی و
همكاران .)7163 :5111،9بخش عمدهای از مطالعات در
خصوص سیستمهای کاری با عملكرد باال نشأت گرفته از
پژوهشهای مدیریت استراتژیك منابع انسانی  SHRMاست
که محققین تأثیر «مجموعهای» از فعالیتهای  HRرا بر
دستاوردهای سازمانی بررسی کردهاند (فلود و همكاران:5112 ،
 .)72بنابراین ،مطالعات و تحقیقات سیستمهای کاری با
عملكرد باال ( )HPWSدر حیطة مدیریت استراتژیك منابع
انسانی انجام شده و نتایج ،ارتباط مثبت نقش کارکنان و
دستاوردهای سازمان را نشان داده است (جیانگ.)6 :5179 ،4
نكته برجسته در پیشینه بررسی شده اخیر تأثیرات مثبت و قوی
سیستمهای کاری با عملكرد باال بر کارکنان و عملكرد شرکت
را مطرح میکند (هفرنان .)5 :5175 ،2بیشتر پژوهشگران
معتقدند که  HPWSمنبع مهم ایجاد مزّیت رقابتی محسوب
میشود (موئر .)9 :5176 ،از سوی دیگر به دلیل نقش مؤثر
 HPWSدر ایجاد مزیت رقابتی ،پژوهشها در این حیطه
بهطور فزایندهای به سمت دیدگاه منبع محور سوق یافته است
(موئر .)9 :5176 ،کسب مزیت رقابتی غیرقابل تقلید یا بسیار
دشوار در تقلید سازمانها از طریق داشتن مجموعهای از
کارکنان انتخاب شده ،منسجم ،با مهارتهای متنوّع،
رضایتمندی و تعهد باال؛ امكانپذیر است بسیاری از محققان
سیستمهای کاری با عملكرد باال را بهعنوان ابزار بالقوهای برای
به حداکثر رساندن مشارکت کاری کارکنان برای کسب مزیت
رقابتی ،مورد بررسی قرار دادهاند (تاکچی و همكاران:5111،
 .)7163دستاوردها و جذابیتهای پژوهشها در زمینه
سیستمهای کاری با عملكرد باال باعث شده محققان صاحب
1. Xian & Meng
2. Bartlett.
3. Takeuchi & et al.
4. Jiang
5. Heffernan

نامی از مدیریت به بررسی جنبههای مختلف آن پرداخته و به
لیستهای متنوّعی از متغیّرها و نیز منافع چندبعدی HPWS
اشاره داشته باشند .ازجمله ارتقای روحیه و رضایت شغلی
کارکنان و نیز تأثیر مثبت بر بهبود عملكرد از طریق سرمایه
انسانی شرکت (تاکچی و همكاران .)7 :5113 ،هوسیلد و لند
مارک در مطالعاتشان روابط بین کاربرد  HPWSو عملكرد
شرکت را مورد بررسی قرار داده و دستاوردهای آنها بیشتر
شامل الگوهای  SHRMبود که باعث کاهش جابجایی
کارکنان و ارتقاء بهرهوری و سودآوری مرتبط میشد .به همین
ترتیب فلود و همكاران مزایای مرتبط با «عملكرد باال» در
مدیریت افراد ،مشارکت کارکنان و آموزش و توسعه را تبیین
کردند (فلود و همكاران .)51 :5112 ،همچنین نتایج تحقیقات
مسر اسمیت 51776هم بر این مطلب صحه گذاشته و تصریح
میکند سیستمهای کاری با عملكرد باال از طریق رضایت
شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی
بهطور غیرمستقیم بر عملكرد تأثیر مثبت دارد .البته این نتایج
مربوط به کارکنان تنها نیست بررسیهایی که در دو سطح
مدیران و کارکنان انجام شد نشان داد که میانگین عملكرد
مدیران و کارکنان با پیادهسازی سیستمهای کاری با عملكرد
باال افزایش معنیداری دارد )تاکچی و همكاران-7113 :5111،
( ،)7121ریاض.)5172 1
همچنین مطالعات بر رابطة مثبت  HPWSو «عملكرد
سازمانی» داللت میکند .اندازه سازمان نیز متغیر دیگری است
در رابطه با  HPWSنتایج جالبی ارائه میدهد تحقیقی که در
این رابطه توسط وو و همكاران 5177 2انجام گرفته نشان
میدهد که شرکتهای متوسط بیشتر از شرکتهای کوچك از
سیستمهای کاری با عملكرد باال استفاده کردهاند .و یك رابطه
 uشكل بین اندازه شرکت و عملكرد در ارتباط با HPWS
وجود دارد .کالینز و اسمیت بیان میکنند که سیستمهای منابع
انسانی از طریق ایجاد محیط سازمانی که منشأ آن رفتارها و
قابلیتهای کارکنان است مزیت رقابتی را موجب میشود ،بر
عملكرد تأثیر مثبت دارند.
(تاکچی و همكاران .)7 :5113 ،طی یك پژوهش
«درسطح فردی» اشاره دارد که  HPWSبا عملكرد سازمانی
رابطة مثبت و معنیداری دارد ،بهعالوه« HPWS ،درسطح
سازمانی» بر عملكرد سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
6. Messersmith
7. Riaz
8. Ning wu
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برخی متغیرهای میانجی مطرح شده در پژوهشهای مرتبط با
 HPWSشامل :تبادل اجتماعی ،هماهنگی رابطهای،
دستاوردهای کارکنان ،سرمایه انسانی ،رضایت شغلی و
رفتارهای انگیزشی ( )OCBمیباشند که  HPWSاز طریق
آنها بر عملكرد سازمانی ،بهطور غیرمستقیم نیز تأثیر مثبت و
معنیداری دارد.
این پژوهش در پارادایم مدیریت استراتژیك منابع انسانی
(مسر اسمیت  )5177از طریق اثرات قوّی و قابلتوجهی انجام
میشود که سیستمهای کاری با عملكرد باال ( )HPWSرا به
عملكرد پیوند میدهد.
روش پژوهش
در این تحقیق ابتدا با مطالعه ادبیات و بررسی گسترده پیشینه
تحقیق خارجی و داخلی  532بُعد شناسایی شد که بعد از حذف
موارد تكراری و ادغام موارد همگن نهایتاً  94بُعد انتخاب شد.
پس از تعیین مفاهیم اصلی ،مراحل روش دلفی اجرا شد .در
مرحلة اول و پس از تبیین کامل مسئله و اهداف تحقیق ،افراد
مرتبط شناسایی و پانلهای دلفی شامل  91نفر از نخبگان
دانشگاهی و خبرگان صنعتی تشكیل شد که در مرحلة اول
دلفی  59و در مرحلة دوم  51پرسشنامه از سوی آنها دریافت
شد .تعداد افراد پانل دلفی در مرحلة اول  59نفر و شامل  72نفر
از نخبگان دانشگاهی که  4نفر زن و  74نفر مرد و  72نفر
دارای تحصیالت مدیریت دولتی و گرایشهای مربوطه و  9نفر
هم مدیریت بازرگانی و گرایشهای آن بودند 76 .نفر از اعضای
این پانل دارای جایگاه استادیاری 7 ،نفر دانشیار و  7نفر هم
استاد تمام بودند که  6نفر کمتر  71سال سابقه 77 ،نفر بین 71
تا  51سال و  7نفر هم بیش از  51سال سابقه کاری داشتند.
تعداد اعضای دلفی خبرگان صنعتی  2نفر و شامل 9 :نفر با
تحصیالت مدیریتی و  5نفر با تحصیالت فنی مهندسی که 4
نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  7نفر هم دارای مدرک
کارشناسی و همگی مرد بودند در دور دوم دلفی تعداد اعضای
پانلها  51نفر بود که پاسخنامه  9نفر از اعضای پانل
دانشگاهی دور اول دلفی با مرتبة استادیاری و سابقه کمتر از
 71سال دریافت نشد .با ارسال پرسشنامه دلفی دور اول برای
اعضای پانلها از ایشان خواسته شد تا درخصوص میزان
اهمیّت هریك از متغیرها ،نظر خود را اعالم و در صورت نیاز
مفاهیم جدید به آن اضافه نمایند .سپس میزان توافق از طریق
نرمافزار  SPSSتحلیل شد .در دومین مرحله ،این پرسشنامه
براساس نتایج مرحله اول بهصورت مجدد تهیه و با افزودن
متغیرهای جدید ( 9بُعد) و حذف  4بُعد موارد با توافق کم،

اصالح و توزیع گردید .در مرحلة سوم با بررسی پاسخنامههای
دریافتی و یكسان بودن پاسخها با دور دوم و اینكه بعد از دور
اول نظر جدیدی ارائه نشد .لذا ،اشاره به آن خودداری شد با
توجه به اینكه الزامی به سه دور بودن دلفی در منابع علمی
مشاهده نگردید و اینكه نظرات جدید فقط در دور اول ارائه و در
دور دوم مورد تأیید اعضای پانل قرار گرفت ،ضرورتی برای
تكرار نتایج دور سوم که با دور دوم یكسان بود وجود نداشت و
این نشاندهندة انتخاب اعضای همگن در پانلهای دلفی
میباشد .در خاتمه و پس از اجرای مرحله دوم دلفی  99بُعد
اصلی بهدست آمد .در ادامه (براساس نظریة توانمندیها،
انگیزشها و فرصتها « )»AMOدر تحقیقات مدیریت
استراتژیك منابع انسانی؛ مفهوم سیستمهای کاری با عملكرد
باال در قالب اقدامات توانمند ساز ،اقدامات انگیزشزا و اقدامات
فرصتآفرین دستهبندی شد .از  9بُعد اضافه شده در دلفی دور
اول  5مورد در زمره اقدامات انگیزشزا و یك مورد نیز بهعنوان
اقدامات فرصتساز در نظر گرفته شدند .تئوری  AMOدر
بررسی ادبیات پژوهش توسط صاحبنظرانی مثل گارسیا و
توماس ( ،)5176دو و همكاران ( ،)5171جیانگ و همكاران
( ،)5175موئر ( ،)5176دمورتایر ،دلوب و الكرامی (،)5174
بلوک و پایكل  5174و دیگر صاحبنظران در تحقیقات
مدیریت استراتژیك منابع انسانی مورد استفاده قرارگرفته است.
نتایج مرور سیستماتیك و دلفی مفاهیم و ابعادی به شرح ذیل
بود که مورد تأیید صاحبنظران دانشگاهی و صنعتی پانلها
قرار گرفت:
الف -سیستمهای کاری با عملكرد باال شامل  9بعد:
 -7اقدامات توانمند ساز (آموزش ،فرایند دقیق استخدام)
 -5اقدامات انگیزشزا (مدیریت عملكرد ،جبران خدمات ،امنیت
شغلی ،مسیر پیشرفت شغلی ،بازار کار داخلی ،توازن بین کار و
حمایتی)
مدیریت
انگیزشی،
پاداش
زندگی،
 -9اقدامات فرصتآفرین (انعطافپذیری عملكرد کاری
کارکنان ،کارتیمی ،مشارکت در تصمیمگیری ،رویههای شكایت
و دادخواهی ،ارائه اطالعات موردنیاز به کارکنان ،استقالل
کاری).
ب-دستاوردهای منابع انسانی شامل:
 -7سرمایه انسانی  -5تعهد سازمانی  -9رضایتمندی شغلی
ج-عملكرد سازمانی شامل -7 :رضایت مشتریان  -5سهم بازار
 -9حجم فروش  -4کیفیت کاال/خدمات  -2سودآوری
 -6نوآوری  -1بهرهوری  -2انعطافپذیری سازمان/تولید
 -3نرخ بازگشت سرمایهگذاری ( ،)ROAگسترش تحقیق و
توسعه ،پاسخ به شكایت کارکنان.
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د -استراتژیهای رقابتی سازمان شامل:
 -7استراتژی رقابتی تمایز  -5استراتژی رقابتی تمرکز .در این
پژوهش از پرسشنامههای استاندارد زیر جهت سنجش مفاهیم
بهدست آمده استفاده شد :داچ ،5114 ،آرمسترانگ و
همكاران5171،؛ هفرنان و داندون5175،؛ جیانگ5179،؛
گوچایت5111 ،؛ وو5177 ،؛ اُوگبونیا5179،؛ ریاض5172،؛

اُزسهاین5179،؛ مقیمی7935 ،؛ لیو .5171 ،پرسشنامه شامل
 712سؤال در سطح مدیران ارشد شرکتهای دانشبنیان
طراحی و توزیع شد .با استفاده از نتایج مرور سیستماتیك
ادبیات و نیز نتایج دورهای دلفی استخراج نهایی مفاهیم مؤثر
بر طراحی مدل ابتدا به صورت ذیل ارائه شد.

شکل  .1مدل تئوریك تفصیلی پژوهش

گزارههای پژوهش
با عنایت به سؤالهای پژوهش و همچنین با تمرکز بر مدل
مفهومی تحقیق ،فرضیه اهّم به شرح ذیل مطرح شد:
«سیستمهای کاری با عملكرد باال با عملكرد شرکتهای
دانشبنیان رابطة مثبت و معنیداری ،دارد» .رابطة دیگر مفاهیم
موجود در مدل مفهومی نیز مورد بررسی قرار می گیردکه نتایج
آن در آزمون مدل ساختاری و جداول  9و  4درادامه ارائه شده
است.
جامعة آماری این پژوهش شامل مدیران و مسئوالن ارشد
شرکتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری پردیس در مردادماه
 7936میباشد .طبق اطالعات سایت پارک علم و فناوری،
شرکتهای عضو این پارک حدود  751مورد بودند که بعد از

بررسی میدانی تعداد جامعه آماری  21شرکت در نظر گرفته شد.
بقیه شرکتها به دالیل قرار گرفتن در مرحلة تحقیقات و
عملیاتی نشدن ،انتقال ،انحالل ،یا جمعیت کم از جامعه آماری
حذف شدند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و حجم
نمونه  61نفر مشخص شده است که بهدلیل مشغله باالی این
مدیران که احتمال میرفت برخی از آنها برگردانده نشوند71،
پرسشنامه بیشتر توزیع شد ،مجموعاً  11پرسشنامه که نهایتاً 11
پرسشنامه پس از تكمیل و جمعآوری ،مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .نتایج آمار توصیفی نشان داد که  25نفر  %14،9از
مدیران پاسخدهنده مرد و  72نفر ( )%52.1زن هستند دیگر
مشخصات توصیفی به شرح ذیل است.
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جدول  .1تعداد و درصد پاسخدهندگان براساس متغیر سن و تحصیالت
تعداد
56
73
77
2
3
11

سن
 91سال و کمتر
 97تا  92سال
 96تا  41سال
 47تا  42سال
بیشتر از  42سال
کل

درصد
%91.7
%51.7
%72.1
%1.7
%75.3
%711

یافتههای پژوهش
بهمنظور دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی،
آزمونهای پایایی مرکب و میانگین واریانس ارزیابی شد .پایایی
باالتر از  1/1همراه با میانگین واریانس حداقل  1/2دو شرط
الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یك سازه میباشند (لین و
هانگ .)5113 ،در این تحقیق برای تفسیر مقادیر بارهای
عاملی ،نگرش فورنل ،الرکر مورد استفاده قرار گرفت .تنها بار
عاملی گویه سوم متغیر جبران خدمات براساس عملكرد (بعد
اقدامات انگیزشزا) کمتر از  1/2میباشد ( .)1.46بنابراین ،از
اعتبار مناسبی برخوردار نیست و با توجه به نامناسب بودن
اعتبار این مورد ،از گویههای پرسشنامه ،گویه مذکور در تحلیل
مدل نهایی تحقیق حذف شد .اما بارهای عاملی دیگر گویههای
این متغیر و تمامی گویههای متغیرهای دیگر بیشتر از 1/2
میباشد و از اعتبار مناسبی برخوردار هستند .از سوی دیگر،
دادههای جدول مذکور نشان میدهد که پایایی مرکب بهدست
آمده برای همه متغیرها بزرگتر از  1/1و میانگین واریانس

تحصیالت
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

درصد
%5.3
%92.6
%42.1
%75.3

تعداد
5
51
95
3

بهدست آمده برای تمام متغیرها (جز دو متغیر) بزرگتر از 1/2
میباشد که این مقادیر ،اعتبار همگرایی نسبتاً خوب و باالیی را
نشان میدهند.
پس از بررسی و مطالعه ساختار داخلی و وضعیت سازههای
پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ،در مرحلة بعد
باید صحت فرضیههای پژوهش در قالب مدل ساختاری مورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد .با توجه به الگوی تفسیری در
مدلسازی معادالت ساختاری ،چنانچه مقدار آمارة  tمربوط یك
مسیر از  7/36بزرگتر باشد میتوان گفت که مسیر مربوطه در
سطح  32درصد معنیدار میباشد و فرضیه مربوط به آن مسیر
تأیید میشود .ضریب مسیر نشاندهندةاثر مستقیم یك سازه بر
روی سازه دیگر است .با توجه به نتایج بهدست آمده ،متغیرهای
فرضیههای مقادیر ضریب مسیر و آمارة  tمرتبط با فرضیههای
مربوط به مسیرهای مدل تحقیق ،براساس نتایج حاصل از
آزمون مدل تحقیق در جدول  5نشان داده شده است.

جدول  .6مقادیر ضریب مسیر و آمارة  tمسیرهای جداگانه مدل
براساس نتایج حاصل از آزمون مدل تحقیق
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

نوع اثر

سیستمهای کاری با عملكرد باال

سرمایه انسانی

1.262

1.964

تأیید

مثبت

سیستمهای کاری با عملكرد باال

تعهد سازمانی

1.623

71.331

تأیید

مثبت

سیستمهای کاری با عملكرد باال

رضایت شغلی

1.279

73.119

تأیید

مثبت

سیستمهای کاری با عملكرد باال

عملكرد

1.731

5.291

تأیید

مثبت

سرمایه انسانی

عملكرد

1.727

5.972

تأیید

مثبت

تعهد سازمانی

عملكرد

1.464

6.165

تأیید

مثبت

رضایت شغلی

عملكرد

1.565

9.166

تأیید

مثبت
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همانگونه که نتایج جدول مذکور نشان میدهد متغیرهای
فرضیة سیستمهای کاری با عملكرد باال و رضایتمندی شغلی
دارای بیشترین تأثیر معنیدار است .بهاینترتیب و طبق نتایج
کسب شده ،همه ضرایب مسیر بهدست آمده و اثرات کل،
نشاندهنده تأیید مدل مفهومی تحقیق است اما شدّت تأثیر
روی متغیرها یكسان نیست.
ارزیابی برازش مدل تحقیق
برای بررسی برازش مدل تحقیق از سه معیار بررسی اعتبار

(اعتبار حشو و اعتبار اشتراک) ،ضریب تعیین و مقدار GOF

استفاده شد .در رویكرد حداقل مربعات جزئی ( ،)PLSاعداد
مثبت بهدست آمده برای دو شاخص اعتبار حشو یا افزونگی 7و
بررسی اعتبار اشتراک یا روایی متقاطع ،5نشانگر کیفیت مناسب
مدل میباشند .مقادیر بهدست آمده برای شاخصهای مذکور در
جدول  9نشان داده شده است.
1. CV-Redundancy
2. CV-Communality

06
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جدول  .0مقادیر شاخصهای اعتبار حشو و اعتبار اشتراک برای متغیرهای مدل تحقیق
متغیر

آموزش
فرایند دقیق استخدام
اقدامات توانمندساز
مدیریت عملكرد
جبران خدمات براساس
عملكرد
امنیت شغلی
مسیر پیشرفت شغلی
بازار کار داخلی
توازن بین کار و زندگی
پاداش انگیزشی
مدیریت حمایتی
اقدامات انگیزشزا

CVRed

CVCom

1.654
1.451
1.517
1.979

1.439
1.569
1.936
1.927

1.969

1.955

انعطافپذیری عملكرد کاری
کارتیمی
مشارکت کارکنان
وجود رویههای شكایت و دادخواهی
ارائه اطالعات موردنیاز به کارکنان

1.955
1.979
1.456
1.519
1.131
1.925
1.997

1.919
1.992
1.994
1.776
1.573
1.992
1.994

استقالل کاری
اقدامات فرصتآفرین
سیستمهای کاری با عملكرد باال
سرمایه انسانی
تعهد سازمانی
رضایتمندی شغلی

در جدول  4مقادیر ضریب تعیین و وضعیت هر

ضعیف
1/73

متغیر

CV-Red

CV-Com

1.562
1.797
1.424
1.425

1.111
1.916
1.965
1.491

1.437

1.492

1.935
1.969
1.977
1.572
1.556
1.994

1.479
1.964
1.977
1.261
1.466
1.419

کدام از سازههای مدل نشان داده شده است.

جدول  .4نحوه محاسبه ضریب تعیین از نظر (چین.)7332،7
قوی
متوسط
1/61
1/99
جدول  .5مقادیر ضریب تعیین متغیرهای مدل تحقیق

متغیر
آموزش
فرایند دقیق استخدام
اقدامات توانمندساز
مدیریت عملكرد
جبران خدمات براساس
عملكرد
امنیت شغلی
مسیر پیشرفت شغلی
بازار کار داخلی
توازن بین کار و زندگی
پاداش انگیزشی
مدیریت حمایتی
اقدامات انگیزشی

ضریب تعیین
1.226
1.115
1.421

وضعیت
قوی
قوی
متوسط

1.243

متوسط

1.115

قوی

1.269
1.272
1.113
1.451
1.517
1.436
1.221

متوسط
متوسط
قوی
متوسط
ضعیف
متوسط
قوی

متغیر
انعطافپذیری عملكرد کاری
کارتیمی
مشارکت کارکنان
وجود رویههای شكایت و
دادخواهی
ارائه اطالعات موردنیاز به
کارکنان
استقالل کاری
اقدامات فرصتآفرین
سرمایه انسانی
تعهد
رضایت
عملكرد

ضریب تعیین
1.977
1.979
1.664

وضعیت
ضعیف
ضعیف
متوسط

1.197

قوی

1.179

قوی

1.217
1.256
1.999
1.495
1.662
1.376

متوسط
قوی
متوسط
متوسط
متوسط
قوی
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مقادیر ضریب تعیین بهدست آمده برای تمامی سازههای مدل
در دامنة قابلقبولی قرار دارند و به غیر از سه سازه ،این مقدار
برای دیگر سازهها متوسط و قوی میباشد .مقدار  GOFبه
دست آمده برای مدل تحقیق  1/612میباشد .مقدار بهدست
آمده برای این معیار در دامنه قوی قرار دارد .بهطور کلی با
توجه به مقادیر بهدست آمده برای معیارهای سهگانه برازش

مدل ،میتوان گفت که مدل تحقیق از برازش بسیار خوب و
مطلوبی برخوردار است .فرضیههای دارای اثر تعدیلکنندگی
این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تعدیل شده به
کمك نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .و
نتایج نشان داد که دو استراتژی رقابتی تمایز و تمرکز دارای اثر
تعدیلکنندگی نمیباشند.

جدول  .2نتایج آزمون رگرسیون تعدیلشده چندگانه مربوط به فرضیههای با اثر تعدیلکنندگی
تمايز
مدل

متغیر پیش بین

7
5

9

تمرکز
اثرات رگرسیون

سیستمهای کاری با عملكرد باال

Beta
1.126

Sig
1.111

Beta
1.126

Sig
1.111

سیستمهای کاری با عملكرد باال

1.275

1.111

1.661

1.111

استراتژی

1.426

1.111

1.597

1.111

سیستمهای کاری با عملكرد باال

1.275

1.111

1.669

1.111

استراتژی

1.425

1.111

1.553

1.112

اثر تعاملی سیستمهای کاری -استراتژی

-1.152

1.175

-1.153

1.116

متغیر وابسته :عملكرد

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش بهمنظور بررسی و شناسایی ابعاد طراحی
مدیریت استراتژیك منابع انسانی و مدل مربوطه بارویكرد
 HPWSبرای شرکتهای دانشبنیان ،بعد از بررسی پیشینه
موضوع و براساس تحقیقات و مطالعات انجام شده خارجی و
داخلی و اجماع در پانل دلفی صورت گرفته ،ابعاد  99گانه ای
شناسایی شد .در این تحقیق از رویكرد مبتنیبر  PLSاستفاده
شده و اثر معنیداری نیز میان متغیرهای مستقل و وابسته
برقرار شده است .سطح معنیداری ( sigمشاهده شده کوچكتر
از  ./117و درواقع )sig>./117( ./111-است.
ازاینرو ،میان هر دو متغیر در سطح اطمینان  33/3درصد
تأثیر معنیداری وجود دارد .برای آزمون فرضیات از معنیداری
ضرایب مسیر استفاده شده است ،هرضریب مسیر در مدل
 PLSرا میتوان معادل یك ضریب بنای استاندارد شده در
رگرسیونهای کمترین مربعات معمولی در نظر گرفت .ضریب
مسیر نشاندهندة اثر مستقیم یك سازه بر روی سازه دیگر
است و از  Tآماری برای آزمون فرضیات استفاده شده .پس از
آزمون ،تمامی فرضیههای این پژوهش ،جز فرضیههای دارای

اثر تعدیلکنندگی؛ استراتژیهای تمایز و تمرکز ،مورد تأیید قرار
گرفتهاند .نیكویی برازش مدل و نیز مدل مفهومی معنیدار بوده
و تأیید شده است.
با توجه به نتایج بهدست آمده پیادهسازی سیستمهای کاری
با عملكرد باال بهطور مستقیم و غیرمستقیم عملكرد سازمانی
را تحتتأثیر مثبت و قطعی قرار میدهد در همین راستا کومبز
( )5116اشاره میکند که با پیادهسازی  HPWSعملكرد تا
 %51افزایش مییابد .این پژوهش نشان داد  HPWSبا
عملكرد سازمانی رابطة مثبت و معنیداری دارد و این با نتایج
تابولی  ،5171آرندز  ،5172کایر  ،5176تاکچی وهمكاران
 ،5113تاکچی و همكاران  ،5111ریاض  ،5172اگبونیا ،5179
اوزسالیك وهمكاران  ،5176مطابقت دارد و بیان میکند که
سیستمهای کاری با عملكرد باال «بهطور مستقیم» باعث ارتقا
عملكرد در شرکتهای دانشبنیان میشود .همچنین HPWS
«بهطور غیرمستقیم» و از طریق دستاوردهای منابع انسانی
عملكرد سازمانی را ارتقا میبخشد.
در همین رابطه ،نتایج نشان میدهد که بین سیستمهای
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کاری با عملكرد باال و رضایت شغلی رابطة مثبت و
معنیداری وجود دارد و این با پژوهشهای اگبونیا 5179
همخوانی دارد و بیان میکند که ابعاد و شاخصهای HPWS
شامل اقدامات فرصتساز ،اقدامات انگیزشزا و اقدامات
فرصتآفرین برافزایش رضایتمندی شغلی بسیار مؤثر است .با
توجه به نتایج بهدست آمده سیستمهای کاری با عملكرد باال با
تعهد سازمانی رابطة مثبت و معنیداری دارد و این با نتایج
هفرنان ،5175،اگبونایا  ،5179کایر  ،5176جیانگ ،5179
ریاض  ،5172اوزسالیك و همكاران  5176مطابقت دارد .بدین
معنی که ابعاد و شاخصهای  HPWSبر تعهد سازمانی مؤثرند
و شرکتهای دانشبنیان با تمرکز بر این عوامل به ترتیب
اهمیت ،میتوانند تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داده و نهایتاً
عملكرد شرکت را ارتقا بخشند.
همچنین با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده سیستمهای
کاری با عملكرد باال با سرمایه انسانی رابطة مثبت و
معنیداری دارد و این با نتایج بهدست آمده در پژوهشهای
جیانگ  ،5179ریاض  ،5172تاکچی وهمكاران  5111و
تاکچی و همكاران  ،5113مطابقت دارد .تأیید این موضوع بیان
میکند که شرکتهای دانشبنیان با اجرای  ،HPWSسرمایه
انسانی را در شرکتهای مذکور تقویت و توسعه داده و نهایتاً
سرمایه انسانی بر ارتقای عملكرد تأثیرگذار خواهد بود .همچنین
نتایج نشان داد که تعهد سازمانی ،رضایتمندی شغلی و سرمایة
انسانی با عملكرد سازمانی رابطة مثبت و معنیداری دارند و این
با نتایج هفرنان وداندون  ،5175اوزسالیك و همكاران ،5176
مسراسمیت  5177و جیانگ  ،5179مطابقت دارد .با توجه به
اینكه مدل تحقیق توانست مبنای نظری برای مدل مدیریت
استراتژیك منابع انسانی علیالخصوص شرکتهای دانشبنیان
ارائه دهد ،مواردی برای شرکتهای دانشبنیان و پژوهشهای
بعدی پیشنهاد میشود:
شرکتهای دانشبنیان با توجه به مدل طراحی شده ،نسبتبه بازنگری چشمانداز ،راهبردها ،اهداف شرکت در جهت
استراتژیك شدن نقش مدیریت منابع انسانی میباید اقدام کنند.
 شرکتهای دانشبنیان با بكار بستن این مدل و ابعاد آنکهدر پارادایم استراتژیك طراحی گردیده ،رویكرد جامع و
کارآمدی را نسبت به کارکنانشان در پیش بگیرند و ضمن
افزایش رضایتمندی شغلی موجبات بهبود عملكرد و نوآوری
را فراهم آورند.
 با توجه به اینكه «مدیریت حمایتی» مؤثرترین مؤلفه ازمؤلفههای مفهوم سیستمهای کاری با عملكرد باال میباشد
و جالب اینكه از طرفی نوآوری نیز بهعنوان مهمترین

دستاورد عملكرد در این مدل ،بهدست آمده ،این ایده را بیان
میکند که مدیریت حمایتی عالوهبرداشتن نقش برجسته در
تأثیر بر سیستمهای کاری با عملكرد باال برای شرکتهای
دانشبنیان و درنتیجه پیامدهای آن یعنی رضایت و حفظ
پرسنل در شرکتهای دانشبنیان و نیز در ادامه آن افزایش
بهرهوری؛ میتواند باعث توسعه نوآوری در اینگونه
شرکتهای رو به رشد و بالندگی گردد.
 معاونت فناوری ریاست جمهوری بهعنوان متولی هدایت وحمایت شرکتهای دانشبنیان ،میباید بسترهای الزم در
جهت پیادهسازی مدل مدیریت استراتژیك منابع انسانی
اقدام نماید .و دورههای آموزشی با حضور نخبگان دانشگاهی
این عرصه جهت مدیران ارشد به همراه مدیران منابع انسانی
شرکتهای دانشبنیان تدارک ببیند .و همچنین در معیارهای
موفقیت شرکتهای دانشبنیان این شاخصها لحاظ شد .در
تحقیقاتی که با موضوع شرکتهای دانشبنیان انجام
میپذیرد محدودیتهای ویژهای عالوهبر شرکتها و
سازمانهای معمول ،وجود دارد .به علت نوع ویژة فعالیتها و
فناوری مورد استفاده ،ارتباط برقرارکردن محققان با اینگونه
شرکتها دشواریهای خاص خود را دارد از طرفی در ارائه
اطالعات از سوی مدیران شرکتهای دانشبنیان همین
حساسیت ویژه وجود دارد.
پیشنهادها
زمینههای تحقیقاتی بسیار جالب و بكری در این حوزة
تخصصی وجود دارد .ازجمله بررسی نتایج پیادهسازی HPWS
در سطوح مختلف کارکنان ،مدیران و حتی بین سازمانی و
مقایسه نتایج کسب شده آنها با یكدیگر .همچنین بررسی اثرات
مثبت دستاوردهای آن با متغیر اندازه سازمان .بررسی
سیستمهای کاری با عملكرد باال با متغیرهای زمینهای
(همچون فرهنگسازمانی) میتواند موضوعات جذاب و
کاربردی را شكل دهد .بررسی اثرات پیادهسازی  HPWSدر
بخش دولتی و مقایسه آن با بخش خصوصی .بررسی اجرای
 HPWSاز دید کارکنان نیز میتواند موضوع جذاب دیگری
باشد .عالوهبر این پیشنهاد میشود اثر متغیرهای تعدیلکنندة
دیگری نیز مانند تكنولوژی ،اندازه ،فرهنگسازمانی (در صورت
بررسی چند سازمان) ،ارزشهای سازمان و نوع مالكیت در این
زمینه پژوهشی مورد بررسی قرار گیرند.
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