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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای توسعه منابع انسانی بهمنظور ارتقای عملکرد
 SMEsایران در سه بعد رفتاری ،ساختاری و زمینهای صورت پذیرفته است .نوع پژوهش ازلحاظ
هدف ،كاربردی و روش آن براساس نحوه گردآوری دادهها ،كمی ـ كیفی بود .در فاز كیفی با
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق وگفتگو با صاحبنظران و خبرگان حوزه منابع انسانی و ،SMEs
مؤلفههای سه بعد رفتاری ،ساختاری و زمینهای استخراج و سپس با تشکیل پانل دلفی متشکل از
 54خبره در چهار دور ،مؤلفههای نهایی شناسایی شد و در فاز كمی براساس جدول مورگان374 ،
مدیر  SMEsانتخاب شدند .نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای انجام شد .مدل
تحقیق در قالب  75نشانگر در  95متغیر مکنون برای دستیابی به سه متغیر مستقل مورد مطالعه قرار
گرفت .نتایج تحلیل ساختاری نشان داد ،هر سه بعد ،نقش معنیداری در توسعه منابع انسانی SMEs
دارند و مبتنیبر آزمون فریدمن ،اولویتبندی هر سه بعد مشخص شد .لذا نتیجه تحقیق نشان داد
مؤلفههای ابعاد ساختاری ،رفتاری و زمینهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی ،به افزایش دانش و
مهارت ،بهبود نگرش و انگیزه كاركنان و درنتیجه افزایش عملکرد مالی و عملیاتی  SMEsمنجر
شده است.
کلیدواژهها :بنگاههای كوچک و متوسط؛ توسعه منابع انسانی؛ بعد ساختاری؛ بعد رفتاری؛ بعد
زمینهای
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مقدمه
منابع انسانی ،مهمترین سرمایهای است كه كسبوكارهای كوچک و متوسط در زمان حاضر
دراختیار دارند .توسعۀ منابع انسانی یکی از راهکارهای مؤثر بهبود عملکرد ،افزایش بهرهوری و
استفادة بهینه از قابلیتها و تواناییهای فردی و گروهی افراد ،بهویژه كاركنان شركتهای
كوچک و متوسط ،برای دستیابی به اهداف سازمانی است .ازاینرو ،نیاز همه كسبوكارها به
منابع انسانی بهعنوان عوامل انسانی توسعهیافته ،امری ضروری تلقی میشود .توانایی مدیر در
توسعه نیروی انسانی و استفاده مدبرانه از عوامل انسانی توسعهیافته از عوامل موفقیت
كسبوكارهای كوچک و متوسط محسوب میشود .كسبوكارهای كوچک و متوسط اغلب با
مشکالت متعددی مواجه هستند كه یکی از آنها عوامل مربوط به فعالیتهای منابع انسانی است.
عدم استفاده صحیح و نظاممند از منابع انسانی موجب هدررفت انرژی و نیرو ،كاهش مزیت رقابتی
و كاهش قدرت رقابت در بازاهای داخلی و خارجی میشود .علیرغم اینکه توسعه منابع انسانی
در شركتهای كوچک و متوسط ( )SMEsیک زمینه تحقیقاتی بسیار مهم محسوب میشود،
ولی تمایل به تحقیق در زمینه توسعه منابع انسانی  SMEsدر مقایسه با توسعه منابع انسانی به شکل
عام آن ،كمتر مورد توجه و تحقیق واقع شده است (نوالن و گاراوان .)5194 ،9بیشتر تحقیقات در
زمینه منابع انسانی در بخش كسبوكارهای بزرگ و استقراریافته صورت گرفته و محققان توجه
كمتری را به كسبوكارهای كوچک و متوسط داشتهاند و لذا تحقیقات مخصوص در زمینه
مدیریت و توسعه منابع انسانی در شركتهای كوچک و متوسط مورد نیاز است .بنابراین ،تدوین
الگویی برای توسعه منابع انسانی كه بتواند یاریرسان مدیران كسبوكارهای كوچک و متوسط
در رفع این چالشها باشد ،ضروری است؛ زیرا نمیتوان الگوهای مرسوم در توسعه منابع انسانی
در سایر سازمانها و شركتها بهویژه سازمانهای بزرگ را در اینگونه شركتها پیاده نمود.
بنابراین ،باید دنبال طراحی الگویی بود كه پاسخگوی نیازهای منابع انسانی با خصوصیات ویژه
(نیروی انسانی شركتهای كوچک ومتوسط) باشد .ازاینرو ،مسئله اساسی در این تحقیق این
1. Ciara T.Nolan and Thomas N. Garavan
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است كه اگر شركتهای كوچک و متوسط بخواهند برای توانمندسازی و توسعه دانش و مهارت
نیروی انسانی خود ،الگویی را ارائه نماید باید به چه مؤلفههایی توجه نموده و بر چه عاملهایی
بهعنوان عوامل مؤثر تمركز نمایند؟

پیشینه پژوهش
برای تعیین اینکه آیا برنامههای  HRDمزایای واقعی برای SMEsها را ایجاد میكنند ،باید
ارتباط بین این برنامهها و تأثیرات آنها بر عملکرد SMEها مورد بررسی قرار گیرد .مطالعات
زیادی وجود دارد كه نشاندهنده رابطه بین كاركردهای توسعه منابع انسانی ( )HRDو مزایای
درکشده در سازمانهاست .برخی از این تحقیقات نشان میدهد كه بهكارگیری كاركردهای
توسعه منابع انسانی با عملکرد بهتر در حوزههای مالی و عملیاتی در این سازمانها ارتباط داشته
است .غالب این مطالعات در سازمانهای بخش خصوصی و عمدتاً در سطح ایاالت متحده امریکا
انجام شده است .پژوهشهای سنتی صورتگرفته در این زمینه شامل تحقیقات هاسلید )9114(9و
بکر و گرهارت )9111( 5میباشد.
لیو و همکاران ( ،)5117در پژوهشی به بررسی ارزش مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر
عملکرد سازمان پرداختهاند .آنها با بررسی  91111شركت ،به این نتیجه رسیدند كه كاركردهای
مدیریت منابع انسانی بهویژه توسعه منابع انسانی ،ارزش معناداری به سازمان اضافه میكند .مولولی
و همکاران )5194( 3فعالیتهای منابع انسانی و عملکرد شركتهای كوچک را در كوزوو مورد
بررسی قرار دادند .آنها عنوان كردند در شركتهای كوچک ،منابع انسانی ،مهمترین دارایی
شركت میباشد و شركت برای رسیدن به ارزشهای مدنظرش باید توجه زیادی به مدیریت منابع
انسانی نماید .درنهایت آنها نشان دادند مدیریت خوب منابع انسانی در دستیابی به سه هدف مهم
در هر شركتی كمک میكند :بقا ،افزایش و ارتقا دستمزد.
1. Huselid
2. Becker & Gerhart
3. Mulolli & et al
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صالحی و حافظیان ( )9314مؤلفههای موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای
دانشگاهی و نقش آن در ایجاد شركتهای زایشی دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای
تحقیق آنان نشان داد كه مؤلفۀ حفاظت از داراییهای فکری توسط مدیران مركز رشد با
باالترین بار عاملی و مؤلفۀ استقرار یک سامانۀ نظارتی دقیق بر عملکرد با كمترین بار عاملی از
كل واریانسها را تبیین و سایر مؤلفهها نیز هركدام بهترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار
گرفتند .صفری و مهدیزاده ( )9315الگویی مبتنیبر معیارهای اساسی جهت گزینش كاركنان
شایسته و برآورد عملکرد سازمان طراحی كردند .نتایج نشان داد بیش از  41درصد عملکرد
بانک به این معیارها بستگی دارد و مابقی تحت تأثیر عوامل دیگری است .این یافتههای پژوهش
آنها ،اهمیت منابع انسانی و شایستگیهای آنها را نسبت به سایر منابع ،تأیید كرده و بیان میدارد
گزینش هدفمند كاركنان ،بهشدت بر كاهش هزینههای منفی حاصل از اتخاذ تصمیمهای
نادرست و هزینههای آموزش و ازطرفی افزایش توان رقابتی و عملکرد آتی سازمان ،تأثیرگذار
است .هداوند و همکاران ( )9315در پژوهشی باعنوان بررسی مؤلفههای مدیرت منابع انسانی در
كسبوكارهای كوچک و متوسط نشان داد كه سرمایه انسانی بر راهبردهای رقابتپذیری ،تأثیر
دارد .ایشان بیان داشتند كه دستیابی به موقعیت برتر در بازار و حفظ آن به سبب گسترش و تنوع
ضایع و شدت رقابت از یکسو و افزایش انتظارات مشتریان ازسویدیگر به گونهای فزاینده
دشوار شده است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش ،در دو بخش كمی و كیفی انجام شده است ،در بخش كیفی با مرور ادبیات و
پیشینه تحقیق و مصاحبه با صاحبنظران و خبرگان تالش شد تا مؤلفههای مؤثر بر توسعه منابع
انسانی مبتنیبر سه بعد ساختاری ،رفتاری و زمینهای در  SMEsشناسایی شود .جامعه آماری فاز
كیفی خبرگان و صاحبنظران آشنا به مباحث منابع انسانی بودندكه تجربه زیسته باالیی در SMEs

داشتند .برای تعریف ابعاد از روش دلفی استفاده شد كه در چهار مرحله توسط  54نفر از خبرگان
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كه اعضای پانل را تشکیل میدادند ،اطالعات موردنیاز جمعآوری شد .در مرحله اول تعداد 15
شاخص كه در سه بعد ساختاری ،رفتاری و زمینهای تقسیمبندی شده بود ،به اعضای پانل داده و از
آنها خواسته شد ،ضمن تعیین میزان اهمیت هر شاخص ،چنانچه شاخص دیگری میتواند در توسعه
منابع انسانی  SMEمؤثر باشد ،بیان نموده و نظر خود را در مورد چینش شاخصها در عوامل
سهگانه ارائه نمایند .بدینترتیب ،با حذف چند شاخص با میانگین كمتر از  5و نیز اضافهشدن
شاخصهای پیشنهادشده پنل ،تعداد  15شاخص در دور دوم دلفی مجدداً مورد قضاوت خبرگان
قرار گرفت .در این مرحله بعد از قضاوت اعضای پنل و حذف موارد مشابه و شاخصهایی با
میانگین كمتر از  ،5درنهایت تعداد  79شاخص به مرحله سوم راه یافته و با نزدیکبودن نتایج دور
سوم و چهارم ( 74شاخص) و تفاوت اندک تغییر ضریب كندال ،آزمون دلفی پایان یافت .جزئیات
تعداد شاخصهای بهدستآمده در هر مرحله در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .9شاخصهای بهدستآمده در مراحل مختلف اجرای دلفی
دور

ساختاری

رفتاری

زمینه ای

مجموع

اول

50

55

95

15

دوم

51

59

95

15

سوم

31

59

95

79

چهارم

50

55

94

74

برای تعیین میزان اتفاقنظر میان اعضای پانل ،از ضریب هماهنگی كندال استفاده شد .این
معیار میزان اتفاقنظر میان اعضای پانل را براساس مقدار ضریب هماهنگی كندال تعیین میكند.
جدول  5چگونگی تفسیر مقادیر گوناگون این ضریب را نشان میدهد.
جدول  .2تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال
مقدار W

تفسیر

اطمینان نسبت بهترتیب عوامل

 1/91ـ 1

اتفاقنظر بسیار ضعیف

وجود ندارد

 1 / 5ـ 1/ 1

اتفاقنظر ضعیف

كم

 1 / 5ـ 1/ 1

اتفاقنظر متوسط

متوسط

 1 / 1ـ 1/ 1

اتفاقنظر قوی

زیاد

 1/ 0ـ 9

اتفاق نظر بسیار قوی

بسیار زیاد
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صرف معنیداربودن آماری ضریب  Wبرای توقف فرایند دلفی كفایت نمیكند .رشد زیاد
این ضریب در دو مرحله متوالی حاكی از ادامه روش دلفی خواهد بود .ثابتماندن این ضریب یا
رشد ناچیز آن در دو مرحله نشان میدهد كه افزایشی در توافق اعضا صورت نگرفته است و فرایند
نظرخواهی باید متوقف شود.
جدول  :3مقدار عددی ضریب کندال مراحل دلفی
پرسشنامه

پایایی کرونباخ

دور اول دلفی

1/505

دور دوم دلفی

1/559

دور سوم دلفی

1/747

دور چهارم دلفی

1/013

در بخش كمّی نیز جامعه آماری تحقیق شامل مدیران عامل (ارشد) و مدیران منابع انسانی
SMEهای بخش ساخت و تولید 93773( ،شركت ثبتشده در سال  )9311بودند كه براساس
جدول كرجیسی و مورگان 374 ،)9171( 9مدیر انتخاب شدند و برای افزایش اعتبار دادهها ،نمونه
تحقیق به  511نفر ارتقا داده شد .نمونهگیری نیز باتوجهبه گستردگی موضوع و نیز پراكندگی
جغرافیایی SMEها با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای انجام شد .برای گردآوری اطالعات در
فاز كمی از پرسشنامه استفاده شد .با استفاده از شاخصهای بهدستآمده در مراحل مختلف دلفی
درنهایت برای هریک از ابعاد مؤلفههایی مشخص شد .بعد ساختاری (شامل پنج شاخص :نظام
جذب و بهكارگیری ،نظام آموزش ،نظام توسعه مسیر پیشرفت شغلی و ارتقا ،نظام ارزشیابی
عملکرد و نظام حقوق و پاداش) ،بعد رفتاری (شامل چهار شاخص :فرهنگ و جو سازمانی،
راهبردهای مدیریتی ،ویژگیهای فردی و ارتباطات) و بعد زمینهای (شامل سه شاخص :همکاران
و مرتبطین ،دولت و نظام سیاسی و نظام فرهنگی ـ اجتماعی) بود .برای سنجش هریک از متغیرها،
از طیف پنجبخشی لیکرت (خیلی كم= 9تا خیلی زیاد= )4استفاده شد .برای سنجش پایایی ابزار
تحقیق ،یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای كرونباخ انجام شد كه مقدار ضریب برای
1. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W.
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هركدام از قسمتهای پرسشنامه بعد ساختاری =  ،1/17بعد رفتاری =  1/17و بعد زمینهای = 1/11
بهدست آمد كه نشاندهنده پایایی مناسب متغیرهاست .دادهها با استفاده از نرمافزارهای SPSS22

و  ،LISREL8.8تجزیهوتحلیل شدند.

یافتههای پژوهش
در این تحقیق برای بهدستآوردن طبقهبندی شاخصهای بهدستآمده از مرحله دلفی و
برای بررسی قدرت نشانگرهای صفت مکنون مؤلفههای توسعۀ منابع انسانی در  SMEsبا رویکرد
افزایش عملکرد در ابعاد ساختاری ،رفتاری و زمینهای از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .برای
اعتبارسنجی مدل مفهومی ،برای هر یک از مؤلفههای مکنون ،ابعادی تعریف شد .در بعد
ساختاری پنج شاخص با  34سنجه ،در بعد رفتاری چهار شاخص با  55سنجه و در بعد زمینهای سه
شاخص با  95سنجه توسعه منابع انسانی در  SMEsمورد سنجش قرارگرفت .برای این منظور از
مدل معادالت ساختاری و از روش تحلیل عاملی استفاده شد .دلیل استفاده از تحلیل عاملی مرتبه
دوم به نوع آثار علّی در مدل انتزاعی تحقیق مربوط میشود .در مدل طراحیشده مشاهده
میشود كه ساختارهای عاملی دوازدهگانه یک ساختار عاملی مجزا را در سطح دوم تشکیل
میدهند .برای رتبهبندی آثار هریک از این سازهها و همچنین بررسی اثر معنیداری آن بر سه
مستقل عنوانشده در این بخش از تحلیل عاملی مرتبۀ دوم استفاده شد .برای هریک از
برآوردهای حاصل از تحلیل ساختاری شاخصهای نیکویی برازش گزارششده و برای بررسی
برازش مدل از شاخصهایی كه گیفن و همکاران )5111( 9مطرح نمودهاند ،استفاده شد .این
شاخصها شامل موارد شاخص نیکویی برازش ) ،(GFIشاخص برازش تطبیقی ) ،(CFIكه
مقادیر بیشتر از  1/1نشانگر برازش مناسب هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )(AGFI

كه مقادیر بیشتر از  1/0قابل پذیرش هستند ،شاخص برازش ایجاز ) (PNFIكه مقادیر بیشتر از
 1/1نشانگر برازش مناسب الگو هستند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب ( )RMSEAكه
1. Gefen
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مقادیر كمتر از  1/10نشانگر برازش مناسب الگو هستند .بهمنظور بررسی دقیق روایی سازه،
شاخصهای ( CRپایایی متغیر مکنون) و ( AVEروایی همگرا) با استفاده از بارهای عاملی
استانداردشده بهدستآمده از  CFAمحاسبه میشود .در رابطه با میزان آستانه  CRنظرات مختلفی
ارائه شده است .میزان  1/1برای روایی تركیبی بهعنوان استاندارد توسط باگوزی و یی)9100( 9
پیشنهاد شده است .فورنل و الركر )9109( 5در مطالعه خود بر حداقل مقدار  1/4بهعنوان سطح
پذیرش شاخص  AVEتأكید داشتهاند .همانطوركه جداول ارائهشده ،نشان میدهد ،میزان این
شاخص برای تمامی متغیرها بیش از این دو مقدار استاندارد تعیینشده میباشد .میتوان نتیجه
حاصل را رضایتبخش عنوان نمود كه نشان از وجود سازگاری داخلی در هریک از متغیرهای
تحقیق است .ازسویدیگر ،شاخص  AVEبرای همه متغیرها باالتر از  1/4است و میتوان نتیجه را
قانعكننده درنظر گرفت .باتوجهبه مقادیر بارهای عاملی و شاخصهای  CRو  AVEمربوط به
متغیرهای مکنون در تحقیق مشخص میشود كه ابزار تحقیق دارای روایی سازه است.

بعد ساختاری
تأیید یا رد معنیداری بارهای عاملی باتوجهبه اعداد معنیداری  t-valueصورت میگیرد.
براساس ضرایب تعیین حاصل از معادالت ساختاری ،نظام و جذب و بهكارگیری  15درصد ،نظام
آموزش  05درصد ،نظام توسعه مسیر پیشرفت شغلی و ارتقا  14درصد ،نظام ارزشیابی عملکرد 01
درصد و نظام حقوق و پاداش  75درصد به بعد ساختاری وابسته است .باتوجهبه شاخصهای
برازندگی میتوان بیان داشت كه مدل آزمونشده از برازش مناسبی نیز برخوردار است.
جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمونشده پژوهش
GFI
1/13

CFI
11/9

AGFI
01/7

RMSEA
1/1953

)(PNFI
1/75

1. Bagozzi & Yi
2. Fornell and Larcker
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شکل  .9مدل ساختاری پژوهش در بعد ساختاری
جدول  .5ضرایب تعیین مربوط به بعد ساختاری
بعد

ساختاری

پارامترها

مقدار ضریب تعین

نظام جذب و بهكارگیری

1/15

نظام آموزش

1/05

نظام توسعه مسیر پیشرفت شغلی و ارتقا

1/14

نظام ارزشیابی عملکرد

1/01

نظام حقوق و پاداش

1/75
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بعد رفتاری
براساس ضرایب تعیین حاصل از معادالت ساختاری ،فرهنگ و جو سازمانی  14درصد،
راهبردهای مدیریتی  11درصد ،ویژگیهای فردی  00درصد و ارتباطات  11درصد به بعد رفتاری
وابسته است .بهبیاندیگر ،فرهنگ و جو سازمانی  14درصد ،راهبردهای مدیریتی  11درصد،
ویژگیهای فردی  00درصد و ارتباطات  11درصد از تغییرات بعد رفتاری را تبیین میكنند.
همچنین ،باتوجهبه شاخصهای برازش ،میتوان بیان داشت كه مدل آزمونشده از برازش مناسبی
برخوردار است.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در بعد رفتاری
جدول  .6ضرایب تعیین بعد رفتاری
بعد

رفتاری

پارامترها

مقدار ضریب تعین

فرهنگ و جو سازمانی

1914

راهبردهای مدیریتی

1911

ویژگیهای فردی

1900

ارتباطات

1911
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جدول  .7شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش
GFI
1/19

CFI
05/0

AGFI
00/5

RMSEA
1/157

)(PNFI
1/73

بعد زمینهای
براساس ضرایب تعیین حاصل از معادالت ساختاری بعد زمینهای ،رقبا ،همکاران و مرتبطین
 74درصد ،دولت و نظام سیاسی  15درصد و نظام فرهنگی ـ اجتماعی  10درصد به بعد زمینهای
وابسته است .همچنین ،باتوجهبه این شاخصهای برازش ،میتوان اینچنین استنباط داشت كه مدل
آزمونشده از برازش مناسبی برخوردار است.

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش در بعد زمینهای
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جدول  .8ضرایب تعیین بعد زمینهای
بعد
زمینهای

پارامترها

مقدار ضریب تعین

رقبا ،همکاران و مرتبطین

1974

دولت و نظام سیاسی

1915

نظام فرهنگی اجتماعی

1910

جدول  .1شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمونشده پژوهش
GFI

CFI

AGFI

RMSEA

)(PNFI

1913

0193

05914

1917

1979

مدل اندازهگیری پژوهش
همانطوركه مشخصههای برازندگی جداول نشان میدهد ،دادههای این پژوهش با ساختار
عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این موضوع ،بیانگر همسوبودن پرسشها با
سازههای نظری است .لذا ،براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،سازهها و نشانگرهای موردبررسی
در مدل تحقیق ،اثر خود را به شکل معنیداری نشان میدهند .درنتیجه ،ساختار مدل حاضر
باتوجهبه معنیداری هر  95عامل تشکیلدهندة سه متغیر مستقل در مدل تحقیق زیربنای
قابلقبولی برای قبول ارتباط بین سازهها ازلحاظ آماری دارند .مقادیر تخمین استاندارد بارهای
عاملی برای مدل برازشیافتۀ مؤلفههای توسعۀ منابع انسانی در  SMEsبا رویکرد افزایش عملکرد
در شکل  5ارائه شده است.
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شکل  .4مقادیر تخمین استاندارد بارهای عاملی برای مدل برازشیافتۀ مؤلفههای توسعۀ منابع
انسانی )مرتبۀ دوم(

درنهایت نیر رتبهبندی متغیرهای سهگانه رفتاری ساختاری زمینهای مبتنیبر آزمون فریدمن
بهصورت زیر بهدست آمده است.
جدول  .91نتایج آزمون فریدمن
کای دو

حجم نمونه

سطح معنیداری

07/134

511

1/111

براساس سطح معنیداری و آماره كای دو اولویت متغیرها یکسان نیست و ترتیب آنها بهصورت
زیر بهدست آمده است:
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جدول  .99رتبههای حاصل از آزمون فریدمن
بعد

میانگین رتبه

رتبه

ساختاری

5/53

9

رفتاری

5/94

5

زمینهای

9/15

3

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهاد
باتوجهبه اهمیت منابع انسانی در بنگاههای كوچک و متوسط و تأثیرگذاری غیرقابلانکار
آنها در ارتقا و بهبود عملکرد بنگاهها ،تحقیق حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای توسعه منابع
انسانی بنگاههای كوچک و متوسط انجام گرفت .برای رسیدن به این مهم ،ابتدا مؤلفههای توسعه
منابع انسانی در قالب  15نشانگر از ادبیات بهدست آمد و سپس شاخصهای حاصل از ادبیات طی
چهار مرحله توسط پنل دلفی پاالیش و درنهایت  74شاخص نهایی شد و شاخصهای حاصل از
مرحله كیفی ازطریق معادالت ساختاری در سه بعد رفتاری ،ساختاری و زمینهای دستهبندی شد كه
براساس آزمون فریدمن بعد ساختاری رتبه  9و ابعاد رفتاری و زمینهای بهترتیب رتبههای  5و  3را
در توسعه منابع انسانی  SMEsبه خود اختصاص دادهاند .برای هریک از مؤلفههای مکنون
سهگانه ،ابعادی بدین شرح تعریف شد :در بعد ساختاری پنج شاخص با  34سنجه ،در بعد رفتاری
چهار شاخص با  55سنجه و در بعد زمینهای سه شاخص با  95سنجه .براساس نتایج تحلیل معادالت
ساختاری ضرایب تعیین بعد ساختاری ،نظام جذب و بهكارگیری  15درصد ،نظام آموزش 05
درصد ،نظام توسعه مسیر پیشرفت شغلی و ارتقا  14درصد ،نظام ارزشیابی عملکرد  01درصد و
نظام حقوق و پاداش  75درصد به بعد ساختاری توسعه منابع انسانی وابسته هستند .لذا ،میتوان
نتیجه گرفت كه بهمنظور ترسیم الگوی توسعه منابع انسانی باید سه بعد كلیدی ( SMEsساختاری،
رفتاری و زمینهای) مدنظر قرار گیرد .برایناساس ،نقش نظام جذب و ترسیم مسیر پیشرفت شغلی
دراینمیان ،بسیار پررنگ است كه  SMEsباید برای توسعه منابع انسانی به این مؤلفهها بیش از
سایر مؤلفهها توجه نشان دهند .كشف و پرورش نیروی انسانی مجرب و كارآزموده ،فقط برعهده
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آموزش و پرورش یا دانشگاهها نیست و با شروع بهكار ،پایان نمیپذیرد .برای توجه به منابع انسانی
در سازمانها و درک ضرورت آموزش این نیروها نیاز به فرهنگسازی گسترده احساس میشود.
متأسفانه امروزه به هر دلیلی كه سازمان تصمیم به كاهش هزینه بگیرد ،اولین صرفهجویی در
آموزشهای كاركنان اتفاق میافتد .بسیاری از مدیران  SMEsبهدلیل باالبودن نرخ بیکاری ،از
اهمیت توجه به رشد منابع انسانی سازمان خود غافل شدهاند .درحالیكه آنها همان مدیرانی هستند
كه از پایینبودن كیفیت كار كاركنان و عدم وفاداری آنها به سازمان گلهمند هستند .تبیین الگوی
توسعه منابع انسانی در سازمان بدون توجه به عوامل كلیدی مانند تعیین مسیر پیشرفت شغلی،
ارزیابی درست عملکرد و توجه به نتایج این ارزیابیها ممکن نیست .منابع انسانی ماهر و
كارآزموده آنقدر در اقتصاد هر كشور اهمیت دارد كه بسیاری از كشورهای پیشرفته بهطور
مستمر ،اقدام به جذب نیروهای آموخته و كارآزموده خارجی بهعنوان مهاجر میكنند تا از دانش
و مهارت آنها در مسیر رشد اقتصادی خود بهرهمند شوند (حقیق .)9311 ،در بعد ساختار ،نظام
ارزشیابی عملکرد نیز مطرح است كه اگر بخواهیم جایگاه  SMEsدر اقتصاد بهدرستی مشخص
شود ،ناگزیر به داشتن نظامی برای ارزیابی عملکرد این بنگاهها هستیم تا بتوانیم بهجای ارزیابی
عملکرد ،آن را مدیریت كنیم .آخرین بعد مربوط به ساختار به بحث نظام حقوق و پاداش مربوط
میشود كه باتوجهبه مشکالت تأمین مالی این بنگاهها ،باید ساختار حقوق با دقت مشخص شود تا
بنگاه نیروهای ارزشی خود را از دست ندهد .مطالعاتی كه در بعد ساختاری در راستای یافتههای
این مطالعه قرار میگیرند ،میتوان به این موارد اشاره كرد :زاویست اسالمی و همکاران،)5194( 9
پوهو ،)5117( 5هداوند و همکاران ( ،)9315كوچکسرایی و همکاران ( ،)9315خراسانی و
همکاران ( ،)9315درعلی و همکاران ( ،)9315عبدالهی و همکاران ( ،)9315بیات (،)9313
جهانیان ( ،)9315یدالهی و همکاران ( ،)9300دارستانی و مرادی ( )9307و خواجهای (.)9309
براساس نتایج تحلیل معادالت ساختاری ضرایب تعیین بعد رفتاری ،فرهنگ و جو سازمانی
 14درصد ،راهبردهای مدیریتی  11درصد ،ویژگیهای فردی  00درصد ،و ارتباطات  11درصد به
1. Xhavist Islami,. et al
2. Po Hu
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بعد رفتاری توسعه منابع انسانی وابسته است .براساس این ضرایب ،مؤلفههای تعریفشده در بعد
رفتاری نقش بسیار زیادی در توسعه منابع انسانی دارند كه دراینمیان ،نقش فرهنگ و جو سازمانی
و راهبردهای مدیریتی به نسبت سایر مؤلفهها پررنگتر است و در توسعه منابع انسانی این بنگاهها
باید این مؤلفهها را بهخوبی پوشش دهند .درخصوص مؤلفه فرهنگ و جو سازمانی میتوان گفت،
بنگاههای كوچک با داشتن محیط كار صمیمی و بانشاط كه آنها را به كار گروهی ترغیب كند و
به خالقیت و نوآوری افراد توجه خاص شود ،نیازمند است و چارهای جز ایجاد چنین محیطی
برای كاركنان ندارد و راهبردهای مدیریتی باید در جهت اعتمادسازی ،حمایتگری و قدردانی از
كاركنان باشد .هر سازمانی كه میخواهد پیشرفت كند و در بازار امروز كه بهسرعت تغییر
میكند ،پویا و موفق باشد ،به توسعه منابع انسانی نیاز دارد .سازمانها تنها ازطریق تالشها و
قابلیتهای منابع انسانی خود میتوانند پیشرفت كرده و به موفقیت برساند .سیاستهای كاركنان
میتواند روحیۀ كارمندان را بهتر كند و انگیزه آنان را افزایش دهد ،اما برای پویایی سازمان و
قدمگذاشتن در مسیری جدید كافی نیستند .كارمندان دائماً باید درحال آموزش قابلیتهای جدید
یا افزایش قابلیتهای قبلی و استفاده از آنها باشند .برای رسیدن به این هدف ،فرهنگ
«توانمندسازی» بسیار حیاتی است .وقتی كارمندان نوآوری انجام میدهند ،ریسک میپذیرند،
تجربه میكنند و قدرت عمل را بهدست میگیرند ،بهطور اصطالح بیان میشود كه سازمان
فرهنگ «توانمندسازی» دارد .حتی سازمانی كه به رشد كافی رسیده است نیز باید خودش را با
محیطی كه دائماً درحال تغییر است ،وفق دهد .هیچ سازمانی نیست كه نیاز به آموزش و رشد و
توسعه قابلیتهایش را نداشته باشد .این بنگاهها در زمینه شروع كسبوكار یا توسعه آن نیازمند
راهنمایی و مشاوره هستند .بنابراین ،یکی از حمایتهای موردنیاز این بنگاهها ،امکان دستیابی
آنها به خدمات مشاورهای است كه باید توسط كلیه مؤسسات ذیربط و گاهی بهصورت
تخصصی در زمینههای بازاریابی ،مدیریت و هدایت كسبوكار ،فناوری اطالعات ،مالی و
حسابداری و حقوقی ارائه شوند .بحث دیگر مؤلفههای رفتاری به ویژگیهای فردی مربوط
میشود .شناخت ویژگیهای فردی افراد كمک میكند تا ظرفیتها و نقاط ضعف كاركنان
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مشخص شود و توسعه افراد براساس اهداف توسعهای سازمان قرار گیرد .لذا ،پیشنهاد میشود با
استفاده از نظامهای جذب درست بتوان افرادی با ویژگیهای ریسکپذیر ،باانگیزه ،متمایل به
پیشرفت و خودكنترلی را به استخدام این بنگاهها درآورد؛ بهخصوص در بنگاههایی كه توجه به
ویژگیهای فردی بسیار حائز اهمیت میشود .مؤلفه دیگر در بعد رفتاری بحث ارتباطات است.
تالش برای برقراری ارتباط سهل كاركنان با مدیران ،ارائه بازخوردهای واقعی و مستمر و ایجاد
گفتمان اثربخش بین كاركنان و مدیران ازجمله ابزاری است كه برای تدوین مدل توسعه منابع
انسانی  SMEsباید درنظر گرفت .یافتههای مطالعاتی چون نیسار و همکاران ،)5197( 9سلوا
 ،)5191(5یوئن پینگو و همکاران ،)5191( 3واگر احمد و همکاران ،)5191( 5بیات (،)9313
كوچکسرایی و همکاران ( ،)9315اكبری و همکاران ( ،)9315توكلی دارستانی و شهباز مرادی
( ،)9307طبیبی و نصیریپور ( )9305با یافتههای مطالعه حاضر مطابقت دارد.
درنهایت باتوجهبه تحلیلهای فوق ،میتوان نتیجه گرفت كه عملکرد باالی بنگاههای
كوچک و متوسط با توسعه منابع انسانی در ابعاد ساختاری ،رفتاری و زمینهای ،امکانپذیر و عملی
است .بهعبارتی توسعه قابلیتها و مهارتهای منابع انسانی به توسعه فردی و سازمانی و درنتیجه
بهبود عملکرد بنگاههای كوچک و متوسط منجر خواهد شد.
عالوهبر موارد فوق ،باعنایتبه اهمیت و جایگاه بنگاههای كوچک و متوسط در توسعه و
رشد اقتصادی كشورها بهویژه كشور عزیزمان ایران و نظر به اهمیت و ضرورت تحقیق در
جنبههای مختلف حوزه SMEها ،پژوهشگران و محققان دیگر نیز میتوانند پیشنهادات را زیر
جهت تحقیقات آتی خود مدنظر قرار دهند.
در این مطالعه ،توسعه منابع انسانی در سه بعد رخ داد؛ توصیه میشود سایر پژوهشها سایر
ابعاد مثل بعد اجتماعی و بعد سیاسی را نیز مدنظر قرار دهند .این مطالعه تنها  SMEsكوچک و
متوسط را مورد بررسی قرار داد ،سایر مطالعات میتوانند در تقسیمبندی خود  SMEsخرد را نیز
1. Nisar, Shaista
2. Salwa Muda, et al.
3. Yuen-Ping Ho
4. vaqar Ahmed
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بررسی كنند .بهطوركلی این مطالعه ابعاد را بهصورتكلی درنظر گرفته است ،سایر مطالعات
میتواند از مباحث جزئیتر مثل نقش آموزش رسمی و همتاسازی استفاده كنند یا مطالعه تطبیقی
عملکرد  SMEsایران و سایر كشورهای درحالتوسعه یا مطالعه تطبیقی توسعه منابع انسانی در
 SMEsدر ایران و سایر كشورهای درحالتوسعه را انجام دهند .مقایسه طولی عملکرد  SMEsدر
ایران نیز میتواند نگاهی جامع در زمینه مطالعاتی حاضر فراهم سازد .ارزیابی عملکرد بهصورت
تجربی و كنترل معیارها قبل و بعد از توسعه منابع انسانی ،انجام تحلیل متا از شاخصهای عملکرد،
ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در SMEهای دانشمحور و هایتک نیز میتواند بهعنوان پیشنهاد
برای پژوهشهای آتی ارائه شود.
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منابع
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مؤلفههای توسعه منابع انسانی :مطالعه اعضای هیئتعلمی دانشکدههای كشاورزی،

تحقیقات اقتصاد و
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آسیبشناسی معاونت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه براساس مدل سهشاخگی
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