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چکیده
در دهههای اخیر شایستگیهای منابع انسانی به یکی از مهمترین مزیتهای شرکتهای دانشبنیان با اقبال
عمومی روبرو شده است .هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش پرسشنامه شایستگیهای
منابع انسانی در شرکتهای دانشبنیان بود .در حال حاضر ،ازلحاظ مفهومسازی و تعیین مؤلفهها برای مفهوم
شایستگیهای منابع انسانی شرکتهای دانشبنیان با ابهام نظری و روشی روبرو هستند .ریشه بسیاری از این
ابهامها و پیچیدگیها به نبود ابزار مناسب برای اندازهگیری این شایستگیها مربوط میشود .تهیه ابزار
اندازهگیری معتبر و روا گامی ضروری در حوزه منابع انسانی است .به استناد بررسیهای انجام شده مشخص
گردید که شایستگیهای منابع انسانی در شرکتهای دانشبنیان سازهای چندوجهی است که پنج متغیر نهفته
را در برمیگیرد .سؤاالت پژوهشی این مطالعه تمرکز بر شناسایی ابعاد شایستگیهای منابع انسانی داشت و
اینکه آیا میتوان با توجه به الگوهای گوناگون ،ابعاد متفاوتی از این شایستگیها را کاوش نمود؟ جامعه آماری
 002نفر از مدیران و کارکنان شرکتهای دانشبنیان بودند که با روش نمونهگیری سرشماری انتخاب شدند.
ضریب آلفای کرونباخ از  ./16تا  ./33به دست آمد .همگونی درونی ،اعتبار گویه و شاخص اعتبار مرکب
بهمنظور اعتباریابی استفاده شد .برای عاملهای زیربنایی ابزار و بهمنظور تشخیص عاملهای سازه شایستگیهای
منابع انسانی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت
ساختاری استفاده شد .یافتهها نشاندهنده آن است که سازه شایستگیهای منابع انسانی شامل پنج بعد مجزا از
هم یعنی عامل فرهنگ و تغییر ،مدیر استعداد ،معمار راهبرد ،مجری عملیاتی و همپیمانان کسبوکار است.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش بیانگر تأیید اعتبار و روایی ابزار و عاملهای شایستگیها بود.

واژههای كلیدی :شایستگیهای منابع انسانی ،شرکتهای دانشبنیان ،عملکرد
 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ایران
 .2دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایرانabbaspour1386@gmail.com .
 .3دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .4استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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مقدمه
مفهوم مدیریت منابع انسانی در دهههای اخیر با اقبال عمومی مواجهه شده است .بااینحال
مدیریت منابع انسانی با چالشهای زیادی روبرو است .این چالشها و تحوالت همه ابعاد و
وجوه کارکرد منابع انسانی اعم از متولیان ،واحد و سیستمهای منابع انسانی را تحت تأثیر قرار
دادهاند .مدیران منابع انسانی ،بهمنظور غلبه بر این خطر و نیز قرار گرفتن در جایگاهی
استراتژیک ،ناگزیر به انجام فعالیتها و ارائه دستاوردهای تحولگرایانه و ارزشآفرین
هستند.
شرکتهای دانشبنیانهای در شرایط پر رقابت امروز ،دیگر نمیتوانند با قواعد بازی
دیروز در جستجوی مزیت رقابتی در کسبوکار امروز باشند ،بلکه با بازآفرینی در روشها،
سیستمها ،ساختار ،فناوری و شایستگیهای منابع انسانی میتوانند شرایط مناسبی را برای
کسب مزیت رقابت پایدار فراهم آورند .تغییر نگرش مدیران امروز را میتوان بهمثابه اولین
گام برای دستیابی به شایستگی های جدید منابع انسانی در نظر گرفت .شایستگیهای منابع
انسانی بهعنوان یک رویکرد نوین در مدیریت منابع انسانی در فراهم آوردن فرصتها برای
شناسایی استعدادها ،هدایت و تقویت شایستگیهای منابع انسانی خود نقشآفرینی کنند.
ازجمله نقشها که متولیان منابع انسانی بهمنظور انجام مؤثر وظایف و فعالیتهای ناگزیر به
ایفای آن هستند میتوان به نقش شریک استراتژیک ،5متخصص عملیاتی ،0حامی کارکنان

9

و توسعهگر سرمایههای انسانی 1اشاره نمود .این نقشها مشخص میکنند که چه فعالیتها و
اقداماتی باید انجام گیرد .برای ایفای مؤثر نقشها ،به شایستگیهایی نیاز است که مدیران
منابع انسانی باید از آن برخوردار باشند (لونگ .)0223 ،1امروزه شناخت و تعیین
شایستگیهای فردی در شرکتهای دانشبنیان ،برای سطوح مختلف شغلی شرکتهای
دانشبنیان به یک ضرورت تبدیل شده است .متولیان منابع انسانی بهعنوان شرکای
1. strategic partner
2. functional expert
3. employee advocate
4. human capital developer
5. Long
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استراتژیک در شرکتهای دانشبنیانها ،باید شایستگیهای موردنیاز در کسبوکار خود را
بهمنظور ارزشآفرینی شناسایی و بهخوبی آنها را فراگرفته و درنهایت آنها را در صحنه
عمل بهکارگیرند.
شرکتهای دانشبنیان با بهرهگیری از رهیافت شایستگیها 5انتظار میرود که شرایط
مناسبی برای طراحی و استقرار سیستمهای مطلوب و نوین شرکتهای دانشبنیانها ایجاد
کنند .علیرغم تالشهای زیادی که بهمنظور تبیین وظایف و کارکردهای منابع انسانی
صورت گرفته ،پژوهشهای تجربی اندکی بر روی شایستگیهای منابع انسانی انجام شده
است .فضای رقابتی شرکتهای دانش بنیان در محیط متالطم امروزی ،متولیان منابع انسانی
را به ایفای نقشی فعالتر و نیز کمک به عملکرد شرکتهای دانشبنیان بهگونهای استراتژیک
فرامیخواند.
عباسپور ( )5930بیان میکنند ،در دهههای اخیر که شاهد دگرگونی در اندیشههای
مدیریت در حوزه پسانوگرایی هستیم ،اعتقاد برتر این است که رمز موفقیت شرکتهای
دانشبنیان درگرو مدیریت منابع انسانی آنهم در زمینه مبتنی بر تفکر استراتژیک است.
بر پایه نکات یادشده ،مزایای متعدد بهدستآمده از ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و
عملکرد شرکتهای دانشبنیان ،تعداد زیادی از پژوهشگران مدیران را به درک انواع
شایستگیهای منابع انسانی و بروز آنها بهمنظور باال بردن عملکرد شرکتهای دانشبنیان
خود ،ترغیب کردهاند .پیشرفتهای اقتصادی -اجتماعی مختلف ازجمله جهانیسازی،
تغییرات جمعیتی نیروی کار ،تأکید بر وفاداری مشتریان و تأکید بر عملکرد اقتصادی
اثربخش ،کارکرد منابع انسانی را در نقش مولد ارزشافزوده برای شرکتهای دانشبنیان با
چالش جدی روبرو کرده است .چهار عامل اصلی شایستگیها در ارتباط بااینکه مدیران منابع
انسانی چگونه میتوانند به طریقه راهبردی به کسبوکار کمک کنند در زمینههایی مانند
تصمیمگیری استراتژیک ،مدیریت تغییر و شناخت مناسب از بازارها هستند (بروکبنک و
اولریچ .)0229 ،0شایستگیها در ابعاد گوناگونی از مدیریت منابع انسانی کاربرد دارند؛ از
1. competency
2. Brockbonk & Ulich
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کارکردهای فردی مانند استخدام و مدیریت عملکرد تا کارکردهای شرکتهای دانشبنیان
مانند برنامهریزی استراتژیک و طراحی ساختار و فرهنگ شرکتهای دانشبنیان را شامل
میشود.
ازجمله دالیلی که از مدیران اجرایی منابع انسانی برای برنامهریزیهای استراتژیک به
شکل فعال استفاده نمیشود ،می توان به عدم توانایی این مدیران در بروز شایستگیهای الزم
و حیاتی اشاره کرد (بارنی و رایت .)5663 ،5در عمل اثبات شده است که سطح شایستگی
مدیران منابع انسانی برای اینکه آنها قادر به پیوستن به حلقه استراتژیک مدیران ارشد اجرایی
است یا نه تأثیر زیادی دارد (سلمر و چیو .)0221 ،0اولریچ و بروکبنک ( )0223در کتاب
شایستگیهای منابع انسانی بیان میکنند که در همه حرفهها استانداردهایی تعریف میشود
که شرایط ورود به آن حرفه را تعیین و تبحر و مهارتهای متقاضیان ورود به آن حرفه را
موردسنجش قرار میدهند .متخصصان منابع انسانی برای انجاموظیفه در نقش شریک
استراتژیک ،ملزم به تعریف و اندازهگیری منظم شایستگیهای موردنیاز هستند .شایستگی به
دانش ،مهارتها ،تواناییها یا خصوصیات شخصیتی فرد اشاره میکند که مستقیماً بر عملکرد
شغلی او تأثیر میگذارد .بهزعم سلمر و چیوو ( )0221شایستگی را میتوان ترکیب مهارتها،
نگرشها و رفتارهایی را که یک شخص یا شرکتهای دانشبنیان دارای آنها است توصیف
کرد .بهعبارتدیگر ،توانایی جهت ارائه ،انجام وظایف با یک سهولت نسبی و با یک سطح
باالیی از پیشبینی پذیری بر اساس کیفیت در زمان مناسب است.
امروزه شرکتهای دانشبنیان اهمیت بهبود و تقویت شایستگیهای منابع انسانی خود
را با تکیهبر این اصل که افراد شایسته احتمال بیشتری دارد که اهداف و آرمانهای عملکرد
خود را برآورده کنند درک کردهاند .عالوه بر این ،احتمال وجود دارد که افراد شایسته
قادر به استفاده از دانش ،تواناییها ،مهارتها ،قابلیتها و ویژگیهای فردی ،برای دستیابی
به اهداف و استانداردهای موردنیاز نقشها و عملکردشان و درنتیجه بهبود پویش مستمر
شرکتهای دانشبنیان برای مزیت رقابتی باشند .لذا شناسایی و ارتقاء مهارت ،دانش و
1. Barney & Wright
2. Selmer & Chiu
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تواناییها و خصیصههای فردی و در یککالم شایستگیهای آنان برای موفقیت
شرکتهای دانشبنیان متعالی ضروری و اجتنابناپذیر است.
با توجه به گسترش استفاده از مدلهای شایستگیهای منابع انسانی مبتنی بر بررسی
شکاف عملکرد -انتظارات در شرکتهای دانشبنیان و انتقادهای جدی صورت گرفته به
چنین مدلهایی ،در این پژوهش سعی شده است ابزاری مناسب و با تأکید بر بافت
شرکتهای دانشبنیان و ویژگیهای بومی فراهم شود .امروزه ،در پژوهشهای مرتبط با
شایستگیهای منابع انسانی مدلهای مختلفی که هم ازنظر خواستگاه و هم ازنظر روشی و
مفهومی بسیار موردنقد و چالش قرار گرفته است ،استفاده میشود .بهرهگیری از این مدل
در کشور ایران ابتدا در مرکز آموزش مدیریت صنعتی بود و سپس ،دامنه استفاده از آن به
سایر حوزهها نیز کشیده شد .با توجه به انتقادهایی که برای این قبیل مدلها مطرح شد و
لزوم استفاده از ابزارهای مناسبتر با خواستگاه شرکتهای دانشبنیان ،ساخت ابزار مناسب
باید موردتوجه و تالش بیشتر باشد .بدیهی است با استفاده از ابزار مناسب نتایج بهدستآمده
واقعبینانهتر و صحیحتر خواهد بود .لذا ،در بررسی صورت گرفته ،تالش شد ابزار مناسبی
که با زمینه شرکتهای دانشبنیان هماهنگ و با شایستگیهای منابع انسانی مربوط است،
فراهم شود .نبود ابزار سنجش میزان شایستگیهای منابع انسانی مناسب و مرتبط با نوع
فعالیت شرکتهای دانشبنیان مهمترین انگیزه اجرای این پژوهش بود و طی آن سعی شد
مؤلفههای شایستگیهای منابع انسانی تعیین و ابزار معتبر و روایی برای اندازهگیری آن
فراهم شود.

اهمیت و ضرورت این پژوهش را هم از بعد نظری و هم از بعد عملی میتوان
موردتوجه قرار داد .از بعد نظری این پژوهش گامی در جهت توجه و تأکید به حوزه
شایستگیهای منابع انسانی در شرکتهای دانشبنیان محسوب میشود .معرفی سازه
شایستگیهای منابع انسانی مرتبط با شرکتهای دانشبنیان و استخراج مؤلفههای مناسب و
کارآمدتر برای آن پیشینه جدیدی را در حوزه شایستگیهای منابع انسانی فراهم میکند و
زمینه تفکیک آن را از سایر حوزهها فراهم میکند.
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این بررسی ازنظر عملی نیز مهم و ضروری است .استفاده از ابزارهای نامناسب که هم
ازنظر مفهومی و هم روشی به آنها نقدهای جدی شده است ،میتواند نتایج غیرواقعبینانهای
داشته باشد و حتی ممکن است مخاطبان شرکتهای دانشبنیان را مورد غفلت قرار دهد.
روایی و اعتبار ابزاری که حاصل این پژوهش خواهد بود ،بررسی و قضاوت میشود و
نواقص احتمالی آن نیز رفع خواهد شد و مهمتر اینکه خواستگاه آن شرکتهای دانشبنیان
است و با توجه به ویژگیهای بومی تهیه شده است؛ بنابراین ،ابزار فراهمشده عالوه بر
گشودن مسیری جدید در شایستگیهای منابع انسانی ،میتواند بهعنوان جایگزین ابزارهای
نامناسب در شرکتهای دانشبنیان بهطور تخصصی استفاده شود و نتایج معتبرتری را ارائه
دهد .با توجه به مبانی نظری و پیشینه ،فرضیههایی در این زمینه مطرح شد.
این بررسی به ارزیابی اعتبار سازهای پرسشنامه شایستگیهای مدیران منابع انسانی در
شرکتهای دانش بنیان پرداخته است .بدین منظور از پرسشنامه استفاده شده است که برای
اندازهگیری شایستگیهای منابع انسانی و با استفاده از الگوی شایستگیهای منابع انسانی
اولریچ ( )0223توسعه یافته است .این پرسشنامه با گویههای گوناگون ،رایجترین ابزار
اندازهگیری این مفهوم است و اعتبار آن در مطالعات متعدد تأیید شده است .آنچه در مورد
پرسشنامه شایستگیهای منابع انسانی حائز اهمیت است ،تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و
ساختاری در شرکتهای دانشبنیان ،ضرورت اعتبار یابی آن را در شرکتهای دانشبنیان
اجتنابناپذیر مینماید؛ بنابراین در این پژوهش ابعاد شایستگیهای منابع انسانی شامل عامل
فرهنگ و تغییر ،5مدیر استعداد/طراح شرکتهای دانشبنیان ،معمار راهبرد ،0مجری عملیاتی
و همپیمان کسبوکار میشود.
عامل فرهنگ و تغییر :الریش و همکاران ( )0220بیان میکنند که از متولیان منابع
انسانی ،بهعنوان تشکیلدهنده فرهنگ شرکتهای دانشبنیان ،انتظار میرود که به فرهنگ
نیاکان احترام گذارند و درعینحال ،به شکلگیری فرهنگ جدید ،که موفقیت شرکتهای
دانشبنیان را تسهیل میکند کمک نمایند .آنها مدیران را هدایت میکنند؛ در اینکه
1. culture & change
2. strategy architect
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اقداماتشان چگونه فرهنگ را به عینیت میرساند و پیش میبرد ،استانداردهای شکلگیری
فرهنگ شرکتهای دانشبنیان را با فرآیندها و عملیات منابع انسانی در هم میآمیزد و
فرهنگ را نزد کلیه منابع انسانی شرکتهای دانشبنیان به یک واقعیت و آرمان قابل دست
یافتن تبدیل میکند.

مدیر استعداد /طراح شرکتهای دانشبنیان :مطابق این بعد از شایستگی متولیان منابع
انسانی باید مطمئن شوند که ابزارهای مدیریت استعداد و شایستگیهای شرکتهای
دانشبنیان با الزامات مشتری همسو و از طریق استراتژی با یکدیگر منسجم شدهاند و
کارآمد و مؤثر عمل میکند .استعداد خوب بدون پشتیبانی شرکتهای دانشبنیان پایدار
و ماندگار نخواهد بود و شرکتهای دانشبنیان خوب بدون افراد مستعد با شایستگیهای
مناسب در نقش ،بستر و زمینهساز ارزشآفرینی و ثروت آفرینی ،دستاوردهای قابلقبول
ارائه نخواهد داشت .معمار استراتژی :این شایستگی به معنای توجه به روندهای کسبوکار
و تأثیر آن بر کسبوکار ،پیشبینی موانع بالقوه بر سر راه کسب موفقیت و تسهیل فرآیند
شفافسازی استراتژی است .همچنین متولی منابع انسانی در ایجاد استراتژی کلی از طریق
پیوند دادن شرکتهای دانشبنیان داخلی به انتظارات مشتری بیرونی سهیم است .این پیوند
کمک میکند تا استراتژیهای مشتری محور کسبوکار ،برای کارکنان شرکت صورت
واقعی به خود گیرد.
مجری عملیاتی این شایستگی به توانایی متولیان منابع انسانی در اجرای جنبهی عملیاتی
مدیریت افراد و شرکتهای دانشبنیان توجه و تمرکز دارد چنین فعالیتهایی مانند
سیاستهای اداره امور ،سازگاری و اجرا ،مرکز ثقل این قلمرو هستند عالوه بر آن ،الزم
است پرداخت ،جابجایی ،استخدام ،آموزش و مانند آن در امور کارکنان انجام شود.
همپیمان کسبوکار :مطابق این شایستگی از متولیان منابع انسانی انتظار میرود که بستر
و زمینه ارزشآفرینی ،ثروت آفرینی شرکتهای دانشبنیان و تعیین نقشهای همکار،
تسهیلگری را فراهم آورند .متولیان منابع انسانی با درک جنبههای کسبوکار و زمینه
اجتماعی که در آن فعالیت میکند ،در موقعیت بهتری برای اثرگذاری بر تصمیمات
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کسبوکار قرار خواهند گرفت (الریچ و همکاران .)5933 ،متولیان منابع انسانی روندهای
جدید کسبوکار را درک کرده و خود را با آنها همسو ببینند.
مطالعات النگ )0226( 5نشان میدهد که کسب شایستگیها توسط منابع انسانی نقش
مهم و حیاتی در تبدیلشدن منابع انسانی به شرکای استراتژیک به عهده دارند .همچنین
دریافتند که شایستگیهای منابع انسانی در وضعیت استراتژیک شرکتهای دانشبنیان
تقویت میگردند بهطوریکه وقتی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای شرکتهای
دانشبنیان همسو باشند ،شایستگیهای منابع انسانی با داشتن مزیت رقابتی ،سودآوری و
بقای شرکتهای دانشبنیان را به دنبال دارند .مطالعه لی 0و همکارانش ( )0252نشان میدهد
که رابطه نزدیکی بین رفتار منابع انسانی با استراتژی کسبوکار وجود دارد .همچنین
هماهنگی بین رفتار منابع انسانی با استراتژیهای کسبوکار نیز بهطور مثبت عملکرد
شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد .مطابق نتایج به دست آمده مدیریت استراتژیک منابع
انسانی باید تغییرات در ساختار شرکتهای دانشبنیان و فرهنگ ،عملکرد و اثربخشی
شرکتهای دانشبنیان ،هماهنگ کردن منابع با نیازهای آتی ،توسعه شایستگیهای متمایز،
مدیریت دانش و مدیریت تغییر را پیگیری کند.
هدف اساسی این بررسی ،ارزیابی اعتبار سازهای پرسشنامه شایستگیهای منابع انسانی
در شرکتهای دانش بنیان است .بدین منظور ،از پرسشنامه برای اندازهگیری شایستگیهای
منابع انسانی و با استفاده الگوی ارائه شده توسعه یافته است .عالوه بر این ،علیرغم بحثهای
فراوان درباره مفهوم و فواید شایستگیها در مبانی نظری مدیریت منابع انسانی ،به دالیل اینکه
تعریف واحد و دقیقی از آن به عمل نیامده است و نیز برای اندازهگیری شایستگیها و تدوین
نظریه و عوامل مرتبط با آن تالش کمی بهصورت پژوهش و در عمل انجام شده است .به
دلیل عدم درک درست از این مفهوم به دلیل چندوجهی بودن آن پژوهشهای اندکی در
زمینه انجام شده و بهرهبرداری از آن اندک و ناچیز است؛ بنابراین ،سؤاالت اساسی پژوهش
عبارتاند از شایستگیهای مدیران شرکتهای دانشبنیان شامل چه ابعادی میشود؟
1. Long
2. Lee
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روش پژوهش
با توجه به هدف ،پژوهش حاضر از نوع تحقیق و توسعه است .تحقیق و توسعه فرایندی
است که بهمنظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام میشود .هدف اساسی
این نوع پژوهشها تدوین و تهیه برنامهها ،طرحها و مانند آن است.
مدیران شرکتهای دانشبنیان موردمطالعه  002نفر این پژوهش بوده که با روش
سرشماری انتخاب شدهاند .با مراجعات مکرر حدود  562پرسشنامه برگشت داده شد که از
این میان ،فقط  519پرسشنامه ( )2/90بهصورت کامل تکمیل شده بود و کار استخراج و
تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات بر روی آنها انجام گرفت.
جنسیت :از این تعداد  05نفر ( 13/9درصد) زن و  01نفر ( 15/1درصد) مرد بودهاند.
سطح تحصیالت :ازنظر سطح تحصیالت  90نفر ( 01/9درصد) دارای مدرک کارشناسی
ارشد 30،نفر ( 16/9در صد) دارای مدرک کارشناسی 6 ،نفر ( 9/0در صد) فوقدیپلم و 59
نفر ( 3/6درصد) دیپلم هستند.
سابقه شغلی نمونه موردنظر ازنظر تجربه و سابقه خدمت  92نفر ( 02/1درصد) بین  5تا 1
سال سابقه خدمت 00 ،نفر ( 53/1درصد) بین  9تا  52سال 93 ،نفر ( 09درصد) بین  55تا 51
سال 05 ،نفر ( 51/1درصد) بین  59تا  02سال و  92نفر ( )02/1باالتر از  02سال سابقه خدمت
تجربی دارند.
فرایند اجرای این پژوهش بهصورت گامبهگام صورت گرفته و بهقرار زیر است:

 .5جستجوی کتب ،مقاالت و بهطورکلی ،ادبیات مرتبط برای تشخیص و شفافسازی
حوزه موردمطالعه .هدف از این مرحله ورود آگاهانه و تخصصی به حوزه موردمطالعه بود
تا عالوه بر مرور نظریهها و رویکردهای جاری ،مباحث پیرامونی و عوامل تشکیلدهنده
مفاهیم مرتبط با موضوع شناسایی شوند.

 .0تهیه ابزار مقدماتی با استفاده از ابزارهای مشابه ،مراجعه به نتایج پژوهشها و همچنین،
استفاده ازنظر متخصصان و صاحبنظران .در این مرحله با بررسی و مرور ابزارهای موجود
و همچنین ،مشاوره با چند نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه مطالعه حاضر ،ابزار اولیه
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پس از مالحظه و اصالحات متناظر آماده شد .ابزار تهیه شده شامل  01سؤال بود که
گزینههای پاسخ به آن برحسب مقیاس لیکرت چهاردرجهای تنظیم شدند.

 .9جمعآوری اطالعات .در این مرحله با توجه به طرح نمونهگیری مذکور پرسشنامهها
توزیع و دادههای موردنظر از  519نفر جمعآوری شد.

 .1تقسیم نمونه بهطور تصادفی به دو قسمت مساوی .هدف از این کار تحلیلهای اولیه و
تحلیل عاملی اکتشافی برای نمونه اول و بررسی تأییدی مدل استخراجشده از مرحله اول
در مرحله دوم است.

 .1تحلیل دادهها برای نمونه اول .در این مرحله اعتبار و روایی ابزار برای نیمی از افراد
نمونه با تأکید بر تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و سؤاالت معیوب از مجموعه حذف شدند.

 .9تحلیل دادهها برای نمونه دوم .در مرحله ششم بررسی اعتبار و روایی ابزار در نیمه دوم
نمونه با تأکید بر تحلیل عاملی تأییدی انجام شد.
تحلیل مقدماتی دادهها :برای آمادهسازی دادهها و بهمنظور تحلیل آنها ،الزم است ابتدا
صحت و وضعیت آنها بررسی شود .به همین منظور ،طی دو مرحله آمایش دادهها و تحلیل
اکتشافی دادهها سعی شد آنها برای تحلیلهای آماری غربال و اصالح شوند .با آمایش
دادهها صحت اطالعات ورودی بررسی شد .تحلیل اکتشافی نیز بهمنظور تحلیل دادههای
خطا یا گمشده و الگوی آنها و همچنین ،بررسی صحت و دقت پاسخهای ارائه شده از
سوی پاسخدهندگان انجام گرفت .متغیرهایی که تعداد دادههای گمشده آنها نسبتاً زیاد و
الگوی آنها تصادفی بود ،از تحلیل کنار گذاشته شدند .دو سؤال بدین دلیل از تحلیل کنار
گذاشته شدند که یکی  50درصد و دیگری  50درصد داده گمشده داشتند .بهعالوه،
متغیرهای دیگری نیز بودند که داده گمشده آنها در حد پایینی بود و لذا ،حذف آنها
معقول و بهصرفه نبود .در برخورد با چنین دادههای گمشدهای از روش جایگزین

( EM

 )Algorithmاستفاده شد .به این شیوه دادههای گمشده بر اساس الگوی پاسخ افراد به
دیگر سؤاالت با دادههای مشابه جایگزین شدند .مدل اندازهگیری و ساختار شایستگیهای
منابع انسانی :شایستگیهای منابع انسانی با پژوهشهای اولیه اولریش ( )0220بهصورت
مفهومی و نظری مطرح شد .وی با استفاده از الگوی طراحی شده ،به اندازهگیری ابعاد
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شایستگیهای منابع انسانی پرداخت .اعتبار سازهای یک ابزار اندازهگیری نشاندهنده آن
است که ابزار اندازهگیری تا چه میزان یک سازه یا خصیصه را که مبنای نظری دارد،
میسنجد (بازرگان و همکاران .)5936،در این بررسی سازه موردنظر شایستگیهای منابع
انسانی بر اساس مبانی نظری پژوهش طراحی شده است .این سازه از پنج متغیر نهفته مستقل
شامل عامل فرهنگ و تغییر ،مدیر استعداد/طراح شرکتهای دانشبنیان ،معمار راهبرد،
مجری عملیاتی و همپیمان کسبوکار میشود .با این فرض که این پرسشنامه این سازه و
ابعاد آن را اندازهگیری میکنند .در شکل  5مدل اندازهگیری و ساختار مفهومی و نظری
شایستگیهای منابع انسانی نشان داده شده است.
Y1
Y2

فرهنگ و تغییر

Y3
Y4
Y5

مدیر استعداد/طراح
شرکتهای دانشبنیان

Y6

شایستگیهای

Y7
Y8

معمار راهبردی

منابع انسانی

Y9
Y10

مجری عملیاتی

Y11
Y12
Y13

همپیمان

Y14

کسبوکار

Y15

شکل  .1مدل اندازهگیری و ساختار مفهومی و نظری شایستگیهای منابع انسانی
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مراحل ارزیابی اعتبار سازهای :قاضی طباطبایی ( )5901بیان میکند برای ارزیابی اعتبار
سازهای وسیله اندازهگیری مراحل زیر پیشنهاد میگردد:
 .5انجام دادن یک تحلیل عامل اکتشافی برای مشخص کردن عاملهای اساسی
 .0تصمیمگیری درباره تعداد عوامل موردنیاز برای تبیین متغیرهای مشاهده شده
 .9چرخش عاملها؛
 .1کنار گذاشتن گویههایی که روابط ضعیفی با عوامل استخراجشده دارند یا بیش از یک
عامل را معرفی میکنند؛
 .1تحلیل عوامل تأییدی گویههای باقیمانده بهمنظور تأیید ساختار نظری ابزار اندازهگیری
و نیکویی برازش آن با دادههای مشاهده شده.
روشهای آماری :برای استخراج عاملها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین
اعتبار سازهای و برازش الگو از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری استفاده
شده است .همچنین از نرمافزار لیزرل برای برازش دادهها استفاده شد.

یافتهها
ابزار اندازهگیری این پژوهش برای اندازهگیری متغیرهای نهفته شامل عامل فرهنگ و تغییر،
مدیر استعداد/طراح شرکتهای دانشبنیان ،معمار راهبرد ،مجری عملیاتی و همپیمان
کسبوکار یافته است .با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و روش مؤلفههای اصلی و
چرخش واریماکس با رعایت پیشفرضهایی :اوالً شاخص کفایت نمونهبرداری باالتر از
 2/3باشد ثانیاً نتیجه آزمون کروبیت بارتلت ازنظر آماری معنیدار باشد .پنج عامل تشخیص
داده شده که ارزش ویژه پنج عامل بزرگتر از  2/93بود که درمجموع  00/09درصد از کل
واریانس را تبیین کردهاند .بار گویههای عوامل دقیقاً همان بار گویههای پیشبینیشده هستند.
با توجه به نتایج بهدستآمده ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی و بار گویهها
KMO= 2/315و  BTS=5032/319به دست آمد .نتایج نشاندهنده آن است که تحلیل
دادهها در این پژوهش در دو مرحله کلی انجام شد .پس از بررسی و کسب اطمینان از
صحت دادهها و اعمال اصالحات الزم فرایند تحلیل وارد تحلیل اصلی دادهها شد.
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تحلیلهای آماری این قسمت نیز در مراحلی انجام شدند که در ادامه بهتفصیل آمده است.
همانطور که ذکر شد ،مجموع  002نفر تقسیم شدند .سؤال اول پژوهش با دادههای نمونه
اول و دیگر سؤالها با نمونه دوم انجام شده است.
جدول  .1ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی گویههای پرسشنامه شایستگیهای منابع انسانی
گویهها

عاملها
5

Y5

2/39

Y0

2/31

Y9

2/00

0

Y1

2/31

Y1

2/09

Y9

2/99

9

Y0

2/30

Y3

2/06

Y6

2/16

1

Y52

2/32

Y55

2/39

Y50

2/30

1

Y59

2/39

Y51

2/39

Y51

2/30

برای بررسی اعتبار سازهای پرسشنامه و برازش الگوی اندازهگیری و ساختاری
شایستگیهای منابع انسانی (الگوی  ،)5دادهها با استفاده از نرمافزار لیزرل ،تحلیل عاملی
تأییدی شدهاند .الگوی  0و جدول  0نشاندهنده نتایج حاصل از تحلیل عاملی هستند .در
شکل  0الگوی برازش شده ابزار اندازهگیری ،بارهای عاملی استانداردشده گویهها حاکی از
این هستند که غیر از گویههای متغیر دانش و کسبوکار ،وسیله اندازهگیری در حد خوبی
قرار دارد و خطای اندازهگیری گویهها در متغیر نهفته دانش کسبوکار باالست که نیاز به
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مطالعه و بررسی بیشتری است .عالوه بر این ،بارهای عاملی بین متغیرهای نهفته حاکی از
همبستگی معنیدار بین متغیرهاست.
در جدول  0نتایج تحلیل عاملی تأییدی ساختار نظری ابزار اندازهگیری و روایی الگوی
اندازهگیری درج شده است .شاخصهای برازندگی حاکی از برازش خوب الگو با دادههای
مشاهده است .شاخص نیکویی برازش ( )GFI=2/65هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد،
حاکی از برازش بسیار زیاد و مقدار شاخص تعدیلشده نیکویی برازش ()AGFI=2/39
هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد ،گویای برازش خوب مدل است .همچنین ،معیار ریشه
میانگین باقیماندهها ( )RMS=2/219که شاخصی برای اندازهگیری متوسط باقی مانده است
هر چه کوچکتر باشد ،نشاندهنده برازش خوب مدل است .از سوی دیگر ،مجذور کا
( )X2=529/11با درجه آزادی ( )DF=2/09و سطح معنیداری ( )p=2/25029و
کمیتهای  Tدر سطح معنیداری ( 2/21بهاستثنای گویه شماره  52که کمیت  Tمعنیداری
نیست) حاکی از عدم تفاوت معنیداری دادههای مشاهده شده با الگو هستند .با توجه به
بارهای عاملی ،شاخصهای استانداردشده و میزان همبستگی بین متغیرهای نهفته میتوان
نتیجه گرفت که متغیرهای نهفته عامل فرهنگ و تغییر ،مدیر استعداد/طراح شرکتهای
دانشبنیان ،معمار راهبرد ،مجری عملیاتی و همپیمان کسبوکار تا حدودی ابعاد مستقل و
مجزای سازه شایستگیهای منابع انسانی را اندازهگیری میکنند.
جدول  .2تحلیل عاملی تأییدی ساختار نظری پرسشنامه ،روایی
و اعتبار الگوی متغیرهای شایستگیهای منابع انسانی
متغیرها
فرهنگ و تغییر

مدیر استعداد
معمار راهبردی

گویهها

بارهای عاملی

بارهای عاملی استانداردشده

SMC

5Y

2/16

210

002

0Y

2/99

210

532

9Y

5/29

291

219

1Y

2/39

292

992

1Y

5/99

235

912

9Y

5/01

200

292

Y0

5/29

912

152

آلفای کرونباخ
2/16

2/35
2/31
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متغیرها

مجری عملیاتی

همپیمانان کسبوکار

گویهها

بارهای عاملی

بارهای عاملی استانداردشده

SMC

Y3

5/59

201

112

Y6

5/90

233

209

Y52

5/19

5/20

5/21

Y55

5/91

232

992

Y50

5/21

293

219

Y59

5/13

239

932

Y51

5/10

233

002

Y51

5/10

235

992

آلفای کرونباخ

2/36

2/33

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی این بررسی ساخت و اعتباریابی ابزار پرسشنامهای شایستگیهای منابع انسانی در
شرکتهای دانشبنیان ،برای پاسخگویی به این سؤاالت بوده است .شایستگیهای مدیران و
کارکنان از چه ابعادی یا مؤلفههایی تشکیل شده است و چه تفاوت معنیداری باهم دارند؟
جامعه آماری مدیران شرکتهای دانشبنیان بودهاند .بدین منظور ،ابعاد شایستگیهای منابع
انسانی شناسایی ،اندازهگیری و اعتباریابی شدند و درنهایت ،الگوی موردنظر ترسیم شد که
در این الگو ابعاد شایستگیهای منابع انسانی توسط متغیرهای قابلمشاهده عامل فرهنگ و
تغییر مدیر استعداد/طراح شرکتهای دانشبنیان ،معمار راهبرد ،مجری عملیاتی و همپیمان
کسبوکار در قالب مدلهای اندازهگیری و ساختاری موردسنجش و برازش قرار گرفته شد.
نتایج حاصل ،شاخصهای برازندگی و نتایج تحلیل عاملی نشاندهنده آن هستند که
شایستگیهای منابع انسانی بهعنوان یک سازه متشکل از پنج بعد انسانی عامل فرهنگ و تغییر،
مدیر استعداد/طراح شرکتهای دانشبنیان ،معمار راهبرد ،مجری عملیاتی و همپیمان
کسبوکار است .یافتهها مبنی بر چندوجهی بودن این سازه است .همچنین یافتهها نشاندهنده
آن هستند که ابعاد شایستگیهای منابع انسانی نسبتاً از همدیگر مستقل هستند که اینیکی از
نقاط پژوهش حاضر است .در بررسی حاضر ویژگیهای فنی شایستگیهای منابع انسانی
موردبررسی قرار گرفت .نتایج بهطورکلی مؤید قابلیت بهکارگیری شایستگیها در نمونه
موردبررسی است .در این پژوهش اعتبار ابزار با روشهای بازآزمایی و آلفای کرونباخ
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موردبررسی قرار گرفت .همانطور که در بخش یافتهها عنوان شد هدف از محاسبه اعتبار از
طریق بازآزمایی عالوه بر ویژگیهای اصلی آن است .بر اساس یافتههای به دست آمده
میتوان چنین استنباط نمود که ابزار بهطورکلی از ثبات درونی نسبتاً مطلوبی برخوردار است،
بهویژه پس از حذف گویههایی که همبستگی پایینی با کل شایستگیها داشتند مقدار ضرایب
آلفای کرونباخ افزایش یافت .علیرغم تنوعی که برای عوامل زیربنایی شایستگیهای منابع
انسانی در شرکتهای دانشبنیان مشاهده میشود ،همپوشانی بسیاری در بین آنها مشهود
است .برای بررسی و برقراری دو شرط روایی و اعتبار ابزار ،مالکها و روشهای نسبتاً
جامعی استفاده شدند .سه نوع شاخص بررسی اعتبار شامل همگونی درونی ،اعتبار گویه و
اعتبار مرکب در دو مرحله پژوهش محاسبه شدند .در قسمت یافتهها و در بررسی سه
شاخص ارزیابی اعتبار مدل نتیجه شد که اعتبار گویه ،اعتبار همگونی درونی و اعتبار
مرکب مطلوب و مناسب هستند .اعتبار ابزار و عاملهای تشکیلدهنده آن اولین مالک در
ارزیابی هر ابزار اندازهگیری است ،چراکه در صورت بیاعتباری یا کم اعتباری ابزار
نمیتوان به یافتههای به دست آمده از آن اتکا کرد .لذا ،با توجه به مطلوبیت شاخصها
میتوان ابزار حاضر را معتبر و پایا دانست .تأیید اعتبار در ابزار نهایی هم نتیجه حذف و
اصالح پارهای از گویهها و هم نتیجه مطلوبیت کلی ابزار است .وضعیت اعتبار ابزار در
پژوهشهای مشابه قبلی نیز گزارش و تأیید شده است.

در بررسی روایی شاخصهای مختلفی بررسی میشوند :روایی عاملی ،روایی تفکیکی
و روایی تشخیصی .روایی سازه به مقداری که مجموع نشانگرها بهدرستی مفهوم سازه را
منعکس میکنند ،مربوط میشود .دو شاخص بررسی روایی سازه شامل روایی همگرا و
روایی تفکیکی در این پژوهش بررسی شدند .هر سه شاخص روایی مذکور وضعیت
مطلوبی داشتند .حساسیت روایی بهعنوان مهمترین ویژگی هر ابزار اندازهگیری باالست.
درواقع ،روایی دال بر اندازهگیری مناسب آن چیزی است که ابزار برای آن تهیه شده است.
هرچند مالکهای دیگری نیز برای بررسی روایی وجود دارند که در این پژوهش به دالیل
مختلفی استفاده نشدند ،اما شاخصهای متعدد و متنوعی بررسی شدند که میتوان گفت
حوزه کلی روایی را حمایت میکنند .در کنار روایی محتوایی و صوری روایی سازه که
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از مهمترین وجوه روایی است ،در پژوهش حاضر از طریق روایی تفکیکی و تشخیصی
بررسی شدند؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که باوجوداینکه در خصوص ثابت بودن عوامل
زیربنایی شایستگیهای منابع انسانی کشفشده برای شرکتهای دانشبنیان نمیتوان قاطع
بود ،اما از اعتبار و کلیت مفهومی آن میتوان دفاع کرد.
بر پایه نکات یادشده ،آنچه قابلذکر و تأمل این است که گویههای مقیاس دانش
کسبوکار نسبت به سایر مقیاسها از بارهای عاملی کمتری برخوردارند و گویه شماره 9
ضمن آنکه بار عاملی خیلی پایینی ( )2/00دارد .با مقیاس معمار راهبردی نیز همپوشی داشته
است .عالوه بر این ،خطای اندازهگیری تمام گویههای این مقیاس باالست .در ضمن ،ضریب
پایایی این مقیاس باالست .در ضمن ،ضریب پایایی این مقیاس هم کم ( )2/61بوده است.
دالیل احتمالی این موضوع ممکن است به ابزار اندازهگیری ،نمونه موردمطالعه ،فرهنگ
شرکتهای دانشبنیان و اجتماعی متفاوت و نوع شرکتهای دانشبنیان مربوط شود.
بهطورکلی ،ابزار اندازهگیری شایستگیهای منابع انسانی پنج بعد را شامل میشود؛ بنابراین،
در یک جمعبندی میتوان گفت که عوامل استخراجشده از تحلیل عوامل منعکسکننده
سازه شایستگیهای منابع انسانی در مدل است .شاخصهای نیکویی برازش حاکی از برازش
خوب مدل با دادههای مشاهده شده است و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها نشاندهنده
همسانی درونی گویهها است.
بدون وجود ویژگی انعطافپذیری در مدیران ،درک پیچیدگیهای شرکتهای
دانشبنیان و برخورد مناسب با آنها یکی از چالشهای پیشروی شرکتهای دانشبنیان
امروزی است بنابراین با توجه به نتایج حاصل ،پیشنهاد میشود مدیران با انجام تمرینهای
فکری و تقویت انعطافپذیری در رفتار و شیوه مدیریتی خود زمینههای توسعه شرکتهای
دانشبنیانی و شایستگیهای منابع انسانی خود را در شرکتهای دانشبنیان فراهم سازند.
بهمنظور بررسی روایی ابزار از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .تحلیل حاضر  0مؤلفه
اصلی ،مؤلفه را نشان میدهد .از طرفی تحلیل عاملی تأییدی با هدف پاسخ به این سؤال که
گویههای تعیینشده برای هر مؤلفه که بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی مشخص شده
بودند تا چه اندازه معرف مؤلفه موردنظر هستند؟ و یا به عبارت بهتر آیا از ترکیب خطی
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گویههای معینشده میتواند واریانس صفت مکنون (مؤلفه) موردنظر را تبیین کند؟ این امر
مؤید این مطلب است که گویههای تعیینشده به نحو مطلوبی معرف صفت مکنون موردنظر
هستند پس ابزار روایی سازه مطلوبی برای سنجش مؤلفههای معینشده برخوردار است.
بهعبارتدیگر ابزار همان چیزی را میسنجد که برای سنجشان ساخته شده است .با توجه به
نتایج تحلیل عامل تأییدی میتوان چنین استنباط نمود که پایین بودن واریانس نمرات مؤلفهها
و درنتیجه پایین آمدن ضریب آلفای کرونباخ بهاحتمال کمتر تحت تأثیر تعداد گویههای
منتسب به مؤلفهها باشد و ضعف در ضریب آلفای کرونباخ را باید در مورداشاره شده جستجو
کرد .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میشود :برنامهریزان و
سیاستگذاران شرکتهای دانشبنیان میتوانند در خصوص ارتقای میزان شایستگیهای
منابع انسانی به عاملهای زیربنایی این شرکتها توجه کنند .این عاملها میتوانند زمینه
هدایت و حمایت مؤثرتر امکانات را فراهم کنند .ابزار تهیه شده در این پژوهش میتواند
برای سنجش میزان شایستگیهای منابع انسانی بهمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف هر
یک از آنها به کار گرفته شود.
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