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Abstract: 
Nowadays, businesses and organizations need more than ever to maintain the competitive 

advantage for survival. There are different aspects of competitive advantage, but better 

performance of the firm compared to the competitors and its placement in a superior position 

is their common aspect. Theory of the firm capabilities and competencies is one of these 

aspects, which is emphasized as a source of sustainable competitive advantage. In this theory, 

the core competencies refer to the way of coordinating the manufacturing skills and 

integrating the various flows of technology in the organization. In fact, organizations can be 

competitive through identifying and benefiting from their core competencies and attracting 

external competencies, which results in providing unique products. This study aims at 

providing a mechanism of transferring manufacturing competencies to increase market 

performance in SAIPA automobile manufacturing group. This is a survey-practical research 

that its data are gathered by using a questionnaire, which its validity and reliability is proven. 

The population of this research was one-hundred and ten people, which were selected among 

experts and managers of SAIPA Group. The findings proved research hypotheses and 

provided a local model in transferring manufacturing competencies in accordance with the 

Iranian automotive industry. 
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  :بازار عملکرد بهبود رویکرد با تولید هاي شایستگی انتقال الگوي
 موردي شرکت سایپا مطالعه 

  
  ) 27/08/1396: تاریخ پذیرش 15/01/96: تاریخ دریافت(  

   
   * 1 زادهرضا هاشمغالم

 
  چکیده

 فصـل  که دارد وجود رقابتی مزیت از مختلفی تعابیر .نیازمندند رقابتی مزیت حفظ به ،ازپیش بیش ،خود بقاي جهت ها سازمان امروزه
 و ها تیقابل دیدگاه ،موارد این از یکی. است برتر موقعیت در آن گرفتن قرار و رقبا به نسبت بنگاه بهتر عملکرد داشتن ها آن مشترك

 يها مهارت کردن هماهنگ چگونگی به اصلی يها یستگیشا آن در که است پایدار رقابتی مزیت منبع عنوان به بنگاه يها یستگیشا
 از يریگ بهره و شناسایی با توانند یم ها سازمان ،درواقع. شود یم اطالق سازمان در فناوري گوناگون يها انیجر کردن یکپارچه و تولید

 ،مقاله این در .باشند ریپذ رقابت است، رینظ یب محصوالت ارائه آن حاصل که خارجی يها یستگیشا جذب و خود اصلی يها یستگیشا
 پـژوهش،  يهـا  افتـه ی .است سایپا خودروسازي گروه در بازار عملکرد بهبود رویکرد با تولید يها یستگیشا انتقال زهیمکان ارائه هدف

 .است ایران خودروسازي صنعت با متناسب تولید يها یستگیشا انتقال نهیدرزم بومی، الگویی ارائه و پژوهش فرضیات اثبات نشانگر

   :کلیدي واژگان
  .تولید فرآیند يها یستگیشا ؛خارجی شایستگی انتقال ؛داخلی شایستگی ؛بازار عملکرد ؛تولید يها یستگیشا انتقال
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  مقدمه -1

 و اسـت  کرده کمک رقابتی بازار و محیط در موفقیت و بقابه ، کلیدي یعامل عنوان به ،اغلب شایستگی
 شـود  یم بیان بازار سهم رشد و فروش رشد مشتري، حفظ نرخ نظیر ییها شاخص طریق از عمده طور به
 و جایگـاه  کـه  متغیـري  عنـوان  بـه  منـابع  به و مطرح را منبع بر مبتنی نظریه ، R-A1نظریه. ]34، 30[

 بـه  منـابع  طریق از باید ها شرکت]. 11[ نگرد یم دهند، می ارتقاء رقابتی مزیت طریق از را بازار موقعیت
 به وابسته بازار، در موقعیت حفظ و عمر طول ،درواقع .باشند بازار در موقعیت ایجاد و رقابتی مزیت دنبال
  .است شده نییتع آن با مرتبط منابع توسط که است رقابتی مزیت

 بـر  مبتنـی  يهـا  روش از استفاده براي مناسبی زمینه تواند یم R-A نظریه که دهد یم نشان مطالعات 
مبنایی را ) R–A(مزیـت  -نظریـه منبـع  . سازد فراهم تأمین زنجیره و عملیات مدیریت جهت صالحیت،

یند اقابت فرر. ستاقابت ره ربادرپویا ي یندایک نظریه فرا یر؛ زکند مییابی تلقی زاربااي نظریه عمومی بر
در ستیابی به مزیت نسبی اي دبر هـــا بنگـــاهست که شامل کشمکش همیشگی بین انی ازنامتوو مستمر 
د عملکرو به تبـع  قابتی رمزیت و بنگاه از  شود یمزار بادر ستیابی به جایگاهی دست که منجر به امنابعی 

  ].12[ شود یمردار برخوي مالی برتر
 از خروجـی  بهتـرین  بـه  دسـتیابی  و عملکـرد  بهبـود  جهت پایدار، مزیت بر مبتنی رویکرد با ها سازمان
 نـوین  وکـار  کسب در دستاوردها ترین مهم از یکی قابلیت این و دهند می تغییر را سازمان منابع سرمایه،

 از .دارد مسـتقیمی  نسـبت  موفقیـت  با مطلوب، سرعت با ،فرآیندها تغییر و ترکیب توانایی اکهچر ؛است
 اصـالً  یـا  را خـود  کنتـرل  تحت يها تیظرف و منابع سنتی، روش به پایبند هاي شرکت نیز دیگر سوي
 آخرین بر که قدرتمندي يها سازمان حالت، این در .کنند می برخورد آن با منعطف ریغ بسیار یا بینند نمی

 و فـراهم  کـه  را جدیـدي  فرصت هرگونه دارند، تسلط شده خاموش یا افول روبه رقابتی مزیت روزهاي
 بـه  هـا  آن همچنین .کنند یم سرکوب یررسمیغ و رسمی مسلط ساختارهاي بر اساس شود می پیشنهاد

 احتمـال  هرگونـه  رفتارها، این نامعلوم نتایج از همکاران دیگر ترساندن حتی گاهی و مختلف يها بهانه
 بـا  توانـد  مـی  و اسـت  چابک سازمانی ایجاد کلید قطعاً منابع تخصیص فرآیند. گذارند یم ناتمام را تغییر

تـدریج   ها صرفاً با اتکا بـه منـابع در دسـترس، بـه     این سازمان. کند پیدا سازگاري ناپایدار، مزیت موضوع
هـاي رقـابتی جدیـد     ین منابع براي خلق مزیتدهند و با شناسایی و تأم مزیت رقابتی خود را از دست می

 .است ها سازمان جسور مدیران عهده به که است اي وظیفه مهم این .کنند گذاري می سرمایه
ـ  سـازمانی  يهـا  یژگـ یو تـابع  را سـازمانی  عملکـرد  اساسـاً  محور، منبع دیدگاه  بـین  رابطـه  و دانـد  یم

 ایـن  منـابع  مبنـاي  بر نگرش يا هیپا اصل .کند می بررسی را عملکردي نتایج و سازمانی يها مشخصه
ـ  تلقـی  رقابتی مزیت که است منابع از يا مجموعه از متشکل سازمان که است  و هـا  یژگـ یو .شـوند  یم

 ،ها ییدارا همه شامل سازمان منابع .کند می تعیین را آن پایداري حد و مزیت چگونگی منابع، خصوصیت
                                                        

١ Resource–Advantage Theory 
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 کنتـرل  تحـت  مـوارد  سـایر  و دانـش  اطالعـات،  سازمان، يها یژگیو و ها مشخصه فرایندها، ،ها تیقابل

 به .کند می یاثربخش و کارایی بهبود براي ییها ياستراتژ اجراي و تدوین به قادر را آن که است سازمان
 اجـراي  و تـدوین  بـراي  تواند یم سازمان که هستند ییها قوت سازمانی منابع استراتژیک،مدیریت  زبان

 ارائـه  سـازمانی  يهـا  یژگیو از مختلفی عناوین نظران صاحب .دهد قرار مورداستفاده خود يها ياستراتژ
 به منابع .]23[ کند ارزش بر مبتنی يها ياستراتژ اجراي و تدوین به قادر را سازمان تواند یم که اند کرده
. شود می تقسیم سازمانی و اعتبار و شهرت فنّاورانه، انسانی، منابع فیزیکی، مالی، منابع شامل گروه شش
 عـدم  ویژگـی  یکـی  :اسـت الزم  ضروري و اساسی شرط دو باشد، پایدار رقابتی مزیت منبع هاینک براي

 کـه  هستند ضرورت صورتی در دو این نویسندگان، ازنظر .منابع ناقص تحرك دیگري و منابع تجانس
 و کـارایی  افـزایش  بـراي  هـا  آن توانایی در منابع بودن باارزش معیار البته و باشند باارزش منابعی ،اوالً

 بـه  دسترسـی  امکان شرکت چند یا یک فقط که معنا این به باشند؛ کمیاب منابع ،ثانیاً .است اثربخشی
 مستلزم شرط، این تحقق که باشند ناقص تحرك قابلیت داراي مذکور منابع ،ثالثاً و باشند داشته را ها آن

 رابطه که است موقعی اساسی ابهام .است اجتماعی پیچیدگی و یعل ابهام فرد، منحصربه تاریخی شرایط
و  باشـد  درك قابـل  جزئی صورت به فقط اینکه یا نشود درك اساساً یا رقابتی مزیت و سازمانی منابع بین

 و مشـتریان  بـا  ها آن روابط و یکدیگر با منابع داخلی روابط پیچیدگی بر داللت نیز اجتماعی پیچیدگی
 منابع استراتژیک، ازنظر که معنا این به ؛دارند ناقص جایگزینی خاصیت منابع ،رابعاً .دارد کنندگان عرضه
 پیچیـده  مجموعـه  عنـوان  بـه  هـا  یسـتگ یشا .باشند نداشته وجود باشند، مشابه کارکرد داراي که مشابه

 بـاهم  منسـجم  صـورت  بـه  کـه  نامشـهود  و مشهود عمومی منابع از ترکیبی و وستهیپ هم به و اجتماعی
 تولیـد  سیستم در ها یستگیشا گسترش چگونگی رسد یم نظر به .]30[ شوند یم تعریف اند، شده متناسب

 اهمیـت  از افزوده ارزش ایجاد براي اصلی تابع عنوان به بازار در شرکت یک رقابتی مزیت افزایش جهت
 مزیت دو توانند یم ها شرکت ،R-Aنظریه  در شایستگی بر مبتنی دیدگاه پایه بر .است برخوردار يا ژهیو

 :کنند دنبال را متمایز
 ؛ها یستگیشا به منجر منابع رهبري مزایاي 
 بازار جایگاه مزایاي. 

 پیشـبرد  براي محور دانش يها وهیش و شایستگی ماهیت R-A نظریه دانش، بر مبتنی دیدگاه اساس بر
 ابـزار  یـک  عنـوان  به صالحیت انتقال که باورند این بر محققان اگرچه]. 26[ کند می بیان را شایستگی

 دربـاره  کمـی  مبانی نظري اما است موردتوجه بازار در پایدار رقابتی مزیت توسعه براي مهم استراتژیک
ـ ب تولیدي فرآیندهاي در شایستگی توسعه مفهوم  تاسـ  آن بـر  سـعی  تحقیـق  ایـن  در .اسـت  شـده  انی

 .شود پیشنهاد شرکت یک مرزهاي از خارج از ها یستگیشا انتقال از حمایت براي سازوکاري
 ارتقـا  و رشـد  باعـث  مسـئله  ایـن  و یافتـه  افـزایش  خودرو صنعت در رقابت ،جدید خودروسازان ورود با

 بوده همراه ایرانی کاربران سوي از تمایز پذیرش و درك و تولیدکنندگان سوي از ها تیظرف و شایستگی
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 شدن رقابتی باوجود این بر عالوه .است کرده هموار را خارج از ها یستگیشا انتقال راه مسئله این و است
 خودرو دکنندگانیتول است الزم ،جهیدرنت .است اندك رقباي تعداد با بازار یک هنوز آن بازار صنعت، این

 مگر نیست ممکن امر این و دهند ارتقا بازار در را خود عملکرد مناسب، يها یستگیشا کسب یا ایجاد با
  .ها یستگیشا انتقال جهت مناسب يسازوکار از پیروي و ارائه با

 از خارج از ها یستگیشا انتقال براي يسازوکار ایجاد منظور به انتقال يها یستگیشا نظریه از مطالعه این
 ؛دهند می افزایش را تولید يها تیظرف و ها یستگیشا ،افتهی انتقال يها یستگیشا .کند می استفاده سازمان

 ایـن  .نمـود  اشـاره  فرآینـدها  3بـودن یپودمـان  و 2يسـاز  کپارچهی ،1خودکارسازي به توان یم جمله آن از
ـ  رهبري بازار عملکرد بهبود و ارتقا يسو به را ها شرکت فرآیندها، يها یستگیشا بـا توجـه بـه    . کننـد  یم

اسـت و   مؤثري خودروسازي ها شرکتي بیرونی بر ارتقا عملکرد رقابتی بازار ها یستگیشااینکه استفاده از 
 اسـت  مسئله این به پاسخگویی به دنبال تحقیق این این مهم بدون داشتن مدلی مناسب میسر نیست،

و  ایران خودرو صنعت در بازار عملکرد افزایش رویکرد با تولید شایستگی انتقال جهت سازوکاري چه که
  .است مناسب شرکت سایپا

 
 پژوهش پیشینه -2

 در موفقیت براي بازار عملکرد بهبود و تولید سیستم قابلیت و توانایی افزایش جهت شرکت یک توانایی
 از، )R-Aنظریـه  ( مزیـت –منـابع  نظریه به با توجه .]13[ است حیاتی بسیار امروز جهان رقابتی محیط
 رقـابتی  بـازار  موقعیـت  و جایگاه در تواند یم که است منابعی از برخورداري نسبی مزیت رقابتی، دیدگاه
 منـابع  از کـه  شرکت يها ییتوانا عنوان به را ها یستگیشا ، R–Aنظریه. باشد کننده نییتع و مؤثر بسیار

 و دانـش  هـا،  مهـارت  بـه  هـا  یسـتگ یشا .کند می توصیف است، جذب و انتقال قابل متفاوت و ناهمگون
 است، شده گنجانده ها ییدارا یا تدارکات تولید، وتوسعه، تحقیق قبیل از خاصی عملیات در که ییها ییتوانا

 کسـب  براي شایستگی اعمال و تلفیق انتقال، جذب، به قادر باید شرکت یک ،بنابراین .شود یم اطالق
 و هـا  یسـتگ یشا توسـعه  تداوم براي ییها راه به دنبال ها شرکت .باشد رقابتی مزیت و بازار يها تیموقع

 شایستگی بر مبتنی يها روش از استفاده براي مناسبی بستر R–A نظریه. ]15، 4[ هستند خود پایداري
 شایسـتگی  پویـاي  ماهیـت  عنوان به امر این ].12، 11[ کند می فراهم تأمین زنجیره و تولید مدیریت در

شـوند؛   نـابود  یـا  خنثـی  توسعه، وکار کسب محیط در تغییر توسط توانند یم ها یستگیشا .شود یم شناخته
 دولتـی  قـوانین  ای کننده مصرف سلیقه در تغییرات لیبه دل سرعت به تواند یم منابع ارزش مثال، عنوان به

ی سـازمان  ايپوی شایستگی ،]15[ي فرد ايپوی شایستگی دیدگاهوجود  به مطالعات]. 38، 12[ کند سقوط
 عملکرد با روالی یا ها سازوکار از باید شرکت بنابراین ].33[اشاره دارند  تأمین زنجیره يپویا شایستگیو 

                                                        
١ Automation 
٢ Integration 
٣ Modularity 
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 رسـانی  بـروز  تـا  دهـد  اجـازه  شـرکت  بـه  پویـا  يهـا  تیقابل عنوان به که باشد برخوردار خود درون باال
 پویـا  يهـا  تیقابل این .دهد قرار خود کار دستور در را جدید امکانات کردن اضافه و موجود يها تیظرف

 پیکربنـدي  انطبـاق،  انتقـال،  نظیـر  هایی العمل عکس  به محیطی تغییرات مقابل در را شرکت که هستند
بـه   مطالعـه  این ، R–Aنظریه همراهبه ]. 39، 20[ سازند یم قادر خارجی و داخلی يها یستگیشا مجدد
 درباره دارد سعی و هست داخلی کلیدي يها یستگیشا دادن نشان منظور به مدلی آزمون و توسعه دنبال

 نیز امر این که نماید بیان را دالیلی خارجی يها یستگیشا انتقال در شرکت يها ییتوانا ارتباط چگونگی
 گـذاري  اشتراك به فرهنگ .شود یم بازار عملکرد و تولید سیستم يها تیقابل ارتقاء به منجر خود نوبه به

 یـا  سـازمان  انـدازه  گـرفتن  نظر در بدون اطالعات انتشار به مایل افراد آن در که است محیطی دانش،
 و هـا  نگـرش  هـا،  ارزش هنجارهـا،  به باید افراد ،کار این صحیح انجام منظور به بنابراینت هستند؛ شرک

 نقض دانش گذاري اشتراك به هاي جنبه این که یهنگام .باشند پایبند سازمان توسط جادشدهیا اعتقادات
. افتـد  می تنگنا به دانش انتقال ،جهیدرنت و نگرفته قرار موردنظر مخاطبان دسترس در اطالعات شود، می
 نگـرش . شـود  دنبـال  بایـد  سـاختاریافته  برنامـه  یـک  دانش، گذاري اشتراك به فرهنگ بهبود منظور به

 یسـازمان  منـابع  سـاختار  تجدیـد  و نوسـازي  بـراي  سازمان توانایی بر متمرکز را توجه پویا يها تیقابل
 توسـعه  و مشـتري  بـه  نزدیکـی  يهـا  جنبـه  بـه  و کـرده  سازمان محیطی تغییرات با سازگار و متناسب

 سـازمان  توانـایی  بـه  روش این .دارد تأکید سازمان ارزش زنجیره کل طول در ها تیقابل و ها یستگیشا
 چـارچوب  .کنـد  مـی  اشـاره  آزادسـازي  و بازترکیب ،يساز کپارچهی ایجاد، طریق از منابع پایه تغییر براي

 بـر  رقـابتی  مزیـت  چـارچوب،  ایـن  بـر اسـاس   .شد ارائه دیگران و تیس توسط پویا يها تیقابل نظري
 سازگار سازي تکاملی مسیرهاي و سازمان يها ییدارا ترکیب و هماهنگی يها روش )متمایز فرایندهاي

 با سازگاري منظور به ها یستگیشا بازسازي و نوسازي ظرفیت به نگرش این در پویایی .است مبتنی ها آن
 کـه  یدرحـال  ؛دارد اشاره بازار واقعی يها تیموقع و مسیرها معین يها یوابستگ وکار، کسب متغیر محیط

 و یبخشـ  انسـجام  و يسـاز  کپارچـه ی ،يسـازگار سـاز   در استراتژیک مدیریت کلیدي نقش بر ها تیقابل
 روش بـه  و متغیـر  محیط الزامات تأمین باهدف سازمانی يها مهارت و ها یستگیشا منابع، بازپیکربندي

 .تأکیددارند مناسب
 بـه  کـه  هایی مهارت و منابع توسعه« عنوان به اسکندل و هوفر توسط ابتدا شایستگی مفهوم: شایستگی

 را شایسـتگی  راسپنسـ  و اسپنسر. ، تعریف شد»]18، 9[کنند  جهت دستیابی به اهداف کمک می شرکت
 یـا  شـغل  یـک  در برتـر  عملکـرد  یا مدار مالك اثربخش عملکرد با یطورکل به که فرد زیربنایی ویژگی

 ،حقیقـت  در کارهـا،  انجام چگونگی روي تمرکز با شایستگی ].31[ کنند می تعریف ،دارد رابطه وضعیت
 کنـد  می بیان را اهداف این به رسیدن براي افراد صالحیت ارتقاء و حفظ و وکار کسب اهداف بین ارتباط

 فرآینـدهاي  و رونـدها  همـاهنگی  بـراي  جمعی یادگیري عنوان به بنگاه سطح در مفهوم این]. 28، 21[
 کـه  گونـه  همـان ]. 29، 24[ اسـت  افتـه ی گسـترش  فناوري يها یستگیشا ارتقاء نیز و متنوع و گوناگون
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 هستند، تیمی کار بر مبتنی تخت ساختارهاي يسو به مراتبی سلسله ساختار از حرکت حال در ها سازمان

 بهبـود  ،منـد  نظام يها تیظرف و ها تیقابل نیز و تیم یا سازمان يها ییتوانا ارتقاء با باید نیز ها یستگیشا
 پیچیـده،  يا مجموعـه  عنوان به ها یستگیشا ، R–Aنظریه در .شوند سبب را تجاري و سازمانی کارایی

 يا وهیشـ  بـه  و منسـجم  و متناسـب  صـورت  بـه  کـه  نامشهود و مشهود منابع از ترکیبی و وستهیپ هم به
 رسـمیت  بـه  را شایسـتگی  از پویـا  مـاهیتی  اخیر مطالعات. شوند یم تعریف اند، گردآمده کننده همکاري
 تخصصی عملیاتی، :است د دادهپیشنها شرکت سطح در را شایستگی سطح سه ریتر. ]35، 5[ ندا شناخته

 و جـاري  عملیـاتی  روال سـاخت  براي دانش کاربرد در توانایی روي عملیاتی سطح صالحیت .پویایی و
 در موجـود  يهـا  یسـتگ یشا تنظیم براي توانایی بر پویا سطح شایستگی که یدرحال ؛دارد تمرکز متداول

ـ تأک ،کنند یم ایجاد رقابتی مزیت که رفتارهایی و ها هیرو  در موجـود  يهـا  یسـتگ یشا دیگـر  از. دارد دی
 شـرایط  و تغییـرات  بـه  پاسـخ  در يریپـذ  انعطاف ایجاد براي خاص شایستگی که است عواملی ،ها هیرو

 امکانـات،  ،ها یستگیشا از يبردار بهره و کشف نیازمند مداوم طور به شرکت یک .دزنن یم رقم را مختلف
 پایهبر  و دانش پایه بر ها یستگیشا دانش، مدیریت ادبیات در .است خود موجود يها ییتوانا و ها تیظرف

  ].33، 27[ است شده انیب یادگیري
 و نیسـت  انسـانی  منـابع  مـدیریت  در جدیـد  رویکردي شایستگی، رویکرد که است باور این بر کرستید

 کردنـد  مـی  استفاده آن از رومی خوب سرباز تفصیلی و جزئی صفات به دستیابی براي تالش در ها رومی
 مـک  توسـط دیویـد   امـروزي  و مـدون  شکل به شایستگی بر مبتنی شناسی روان ،درهرحال ].22، 17[

 اوایـل  و 1960 دهه اواخر در هاروارد، دانشگاه برجسته شناس روانو  2مکبر هی شرکت مؤسس ،1کللند
 توانستند میاین متغیرها . دکر آغاز شایستگی متغیرهاي تعریف با را کار کللند مک .شد ارائه 1970 دهه

 قـرار  اقتصـادي  و اجتمـاعی  عوامـل  یـا  نـژاد  جنسـیت،  تأثیر تحت وکنند  ینیب شیپ را شغلی عملکرد
  . کرد کمک عملکرد مختلف هاي جنبه شناسایی به او مطالعات .گرفتند نمی

 :دکر يبند دسته راهبري و سازمانی فردي، سطح سه در توان می را شایستگی
 هـاي  صـالحیت  و هـا  قابلیت ( ها تیظرف و نیز بالقوه يها مهارت و دانش شامل ؛فردي سطح 

 .)کارکنان
 شایستگی ،گرید عبارت به. گوناگون منابع ترکیب در سازمان ویژه روش شامل ؛سازمانی سطوح 

 ،ها ستمیس دانش مانند سازمان منابع دیگر با کارکنان يها مهارت و دانش متقابل ترکیب شامل
 .است فناورانه تولیدات و ها رویه ،يامور جار

 هـا،  مهـارت  دانـش،  از خاصـی  ترکیـب  راه از زیآم رقابت برتري حفظ و ایجاد؛ راهبردي سطح 
 .است فرایندها و راهبردها ساختارها،

                                                        
١ David McClelland 
٢ Hay McBer 
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 است شده گنجانده ها شرکت شایستگی و صالحیت در منبع نیتر مهم عنوان به دانش: شایستگی انتقال

 رقـابتی  مزیـت  براي مهم منبعی تواند یم شایستگی انتقال طریق از دانش این از يبردار بهره توانایی و
 بین ارتباط حقیقت در که کند می تمرکز کارها انجام چگونگی روي شایستگی .]6[ شود محسوب پایدار

 .کنـد  مـی  بیـان  را اهـداف  ایـن  به رسیدن براي افراد يها یستگیشا ارتقاء و حفظ و وکار کسب اهداف
  ].3[د ان کرده دیتأک درونی صورت به شرکت سراسر در شایستگی انتقال نقش بر قبلی تحقیقات

 مداوم یادگیري بهبود ارکان از ارتباطی شبکه و فردي دانش ،سازمان یک در: داخلی يها یستگیشا
 وارد را بیشـتري  خـارجی  اي داده خـدمات  اطالعـاتی،  پایگـاه  توسـعه  و بسـط  با ها سازمان وقتی. تاس

 نیاز بنابراین .دشو می تر پیچیده مشتري با ارتباطات و تعامالت ردیابی و پیگیري کنند، می خود مجموعه
 در بایـد  دانـش  این و شود سازمانی دانش بر مبتنی مفاهیم به تبدیل ورودي اطالعات که است این به

 موجـب  و گیرد قرار باشند، داشته سهم مشتري به خدمت افزایش در توانند می که کسانی تمام دسترس
 یـادگیري  در ابـزار  تـرین  مهـم  مشترك اطالعات .دشو سازمان برند ارزش افزایش و بیشتر ارزش خلق

 قرار مورداستفاده کارساز و صحیح تعامالت افزایش جهت در آن کردن یکپارچه با باید که است سازمانی
  .]19، 16، 8[ گیرد

 یک يها ییتوانا و دانش يگذار اشتراك به يها روال اثربخشی، و يور بهره: خارجی شایستگی انتقال
 ها یستگیشا تنها نه .دساز یم مشخص بازار يها تیموقع تغییر با انطباق و سریع یادگیري برايرا  شرکت

 کـار  انتقـال  هاي)مکانیزم(رسازوکا با ها یستگیشا چگونه که مورد این بلکه ،سازمان مختلف سطوح در
در . ددارن بسزایی و حیاتی نقش رقابتی، مزیت ایجاد در هستند، ارتباط در سازمانی یادگیري با و کنند یم

 عرصـه  نـاظران  از بسـیاري «آمده اسـت کـه    تأمین زنجیره مدیریت تکامل پیرامون مایلز و اسنو مقاله
 دانش پایگاه از کامل استفاده برمبناي اقتصادها و ها شرکت که معتقدند امر این بر امروز جهانی تجارت

 سازمانی نوین يها مدل به جدید بازارهاي به دستیابی و خدمات ارائه و محصوالت تولید تداوم منظور به
 ].10، 7[» نیازمندند تجاري و

 اسـتراتژي  سه دکنندگانیتول رقابتی، يها چالش به پاسخگویی منظور به: تولید فرآیندهاي شایستگی
 سیسـتم  خودکارسـازي  .بـودن پودمانی و یکپارچگی ،خودکارسازي: از اند عبارت که اند کرده اتخاذ عمده
 ،حالت این در که شود مشخص خودکار ابزار و امکانات توسط کار نیروي جانشین عنوان به تواند یم تولید

 عمل به تولید فرآیند بودنپودمانی .ابدی یم دست محصول واحد یک تولید به کمتر نفر ساعت با سیستم
بـوده   دارا را مجدد چینش قابلیت یراحت به که يطور به ؛دارد اشاره تولید فرآیندهاي اجزاء کردن استاندارد

 اضـافه  تولید فرآیند به توانند یم یراحت به محصول نیازهاي تغییر به پاسخ براي جدید قطعات و اجزاء ای
 ].37[ شوند

 کلیـدي  يهـا  شـاخص  عنـوان  بـه  بازار سهم رشد و فروش رشد نرخ مشتري، حفظ نرخ: بازار عملکرد
 و بوده فروش از فراتر چیزي بازاریابی .است اهمیت حائز شرکت عملکرد سنجش و شکست یا موفقیت
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 آمریکـا،  بازاریـابی  انجمـن  تعریـف  مطابق ،بازاریابی .شود می نامیده معامله عنوان به که است چیزي آن

 ،شده نییتع مفاهیم اجراي ریزي، برنامه شامل که است فرآیندي و کند می بیان را کلیدي مفهوم چندین
 اسـت،  مشـتریان  نیـاز  شـده  ارائـه  خـدمات  یا کاال چرا که ایده این توزیع و فروش توسعه گذاري، قیمت

  .دکن برآورده را سازمان هاي هدف که است اي مبادله خلق جهت در ها نیا همه و شود می
 دیـدگاه  ایـن  .شود یم مطرح استراتژیک مدیریت حوزه در اصلی شایستگی مفهوم: اصلی شایستگی

 دو ژهیو به ،مفهوم سه این البته .دارد نهفته خود در را اصلی شایستگی و ها تیقابل منابع، مانند مفاهیمی
 .شوند یم گرفته نظر در یکسان حوزه این مطالعات در غالباً ،ها یستگیشا و ها تیقابل مفهوم
ـ و به سازمان، در جمعی یادگیري صورت به هامل و پراهاالد بار اولین را اصلی يها یستگیشا مفهوم  ژهی

. کردنـد  تعریف ،فناوري چندگانه يها انیجر تلفیق و مختلف تولید يها مهارت کردن هماهنگ چگونگی
 شرکت یک که فناوري و ها مهارت از يا دسته صورت به را آن و کرده تر گسترده را مفهوم نیز نیازا پس

 بـراي  مراتبـی  سلسـله  جاویـدان  ].25، 1[ نـد ا هکرد تعریف ،کنند یم مشتریان به رساندن نفع به قادر را
 نظـر  در مراتـب  سلسـله  ایـن  اولیـه  سـطوح  را شایستگی و ها تیقابل منابع، و کرده تعریف ها یستگیشا
 صـورت  ایـن  بـه  را آن و دانـد  یم اصلی يها یستگیشانیز  را مراتب سلسله این سطح آخرین؛ ردیگ یم

 اشـتراك  بـه  وکـار  کسـب  واحـدهاي  بـین  کـه  هستند دانش از ییها حوزه و ها هارتم«: کند می تعریف
 گسـترده  سازمان سراسر در که هستند ها یستگیشا از يا مجموعه ،اصلی يها یستگیشا .اند شده گذاشته

 .]14[» اند شده
ـ یو و تعـاریف  مشـترك  وجه حوزه این مطالعات مرور با درمجموع ـ و بـه  و هـا  یسـتگ یشا يهـا  یژگ  ژهی

 یادگیري پیشرفت، یا بهبود مهارت، و دانش ها، گروه و افراد مفاهیم در توان یم را اصلی يها یستگیشا
 فنـاوري  مفهـوم  و شـود  یم آشکار و ضمنی شامل که دانش و ها مهارت طور نیهم و اشتراك یا جمعی

 بـین  نهفتـه  دانش و ها مهارت از ترکیبی صورت به اصلی يها یستگیشا ،پژوهش این در .دکر خالصه
 تعریـف  کنند، تقلید را ها آن توانند یم یسخت به دیگران و بوده ارزشمند سازمان براي که ها و گروه افراد

  .دشو یم
 نظـر  در اصـلی  يهـا  یسـتگ یشا بـراي  مختلفـی  يهـا  يبند میتقس و ابعاد حوزه این مطالعات همچنین

 توسـعه،  و تحقیـق  شایسـتگی  و داشـته  دیتأک فناوري نقش يبر رو اتربک و مایر مثال براي .اند گرفته
 بـین  پراهـاالد  و هامـل  .]29، 2[ نـد نک یم شناسایی را بازاریابی شایستگی و ساخت و تولید شایستگی

 کـارکرد  بـه  مـرتبط  يهـا  یستگیشا و تلفیق به مرتبط يها یستگیشا بازار، به دسترسی يها یستگیشا
را  بنگـاه  انحصـاري  يها ییدارا لیوکاس و اسپانوس تجربی مطالعه یک در بعالوه .شوند یم قائل تفاوت
 دیگـران  و فولر]. 25[کنند  طرح می فنی يها تیقابل و بازاریابی يها تیقابل سازمانی، يها تیقابل شامل

 و محـور  بـازار  يهـا  یسـتگ یشا فنـاوري،  يهـا  یسـتگ یشا: کنند یم تقسیم گروه سه به را ها یستگیشا
 نظـران  صـاحب  تعاریف که کرد استنتاج توان یم ها يبند میتقس این به نگاهی با .تلفیقی يها یستگیشا
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 شایستگی ابعاد يبند میتقس نیتر جامع و دارد تشابهاتی ها قسمت برخی در ها یستگیشا ابعاد از حوزه این

بـا بررسـی    .دانسـت  انـد  گرفتـه  بهره آن از نیز دیگران و وانگ که دیگران و فولر يبند طبقه توان یم را
بـا توجـه بـه     رسـد  یمـ در حوزه انتقال شایستگی، به نظر  شده ارائهي ها مدلو مطالعه تطبیقی  شده انجام

ـ  چیه، اند قرارگرفتهي کشور در آن خودروسازي ها شرکتشرایط محیطی که  یی تنهـا  بـه  هـا  مـدل از  کی
  ].36[نیازمند داشتن مدلی مناسب خود هستند  ها شرکت گونه نیاپاسخگوي شرایط نیست و 

  
 نظري مبانی -3

 است شده گرفته شده، ارائه لیائو توسط که يا مقاله ازجاري  مطالعه مبناي و نظري مدل عنوان به 1 شکل
 انتقـال  بـراي  هـا  شـرکت  داخلـی  سـازوکار  آزمون و توصیف براي مبنا مدل عنوان به مدل این از]. 36[

 خـودرو  صنعت در محیطی شرایط بر دیتأک با که است شده تالش و استفاده توسعه قابلیت و شایستگی
ـ  شروع شرکت یک آزاد اقلیمی و محیطی ارتباطات از سازوکار این .شود روز به مدل ،ایران در  .شـود  یم

 قـرار  تـأثیر  تحت را کارکنان و مدیران دانش و ارتباطی يها شبکه تواند یم محیطی و اقلیمی ارتباطات
 و بخشـد  بهبـود  را شـرکت  خارج از صالحیت انتقال قابلیت است ممکن دانش و ارتباطات شبکه .دهد

 .باشـد  مـؤثر  بـازار  در شرکت کارایی بر خود نوبه به و افزایش را تولید يها ییتوانا و ها تیظرف ،درنتیجه
 شناسـایی  صنعت خبرگان با مصاحبه همچنین و نامبرده مقاله از ،مدل در موجود هاي زیرعامل و عوامل

 .]32[است  شده 

 
 

  ]17[ شایستگی انتقال مدل - 1شکل 
  
  

ارتباطات 
  اقلیمی

  پایگاه دانش  
  دانش کارکنان -
  دانش مدیران -

شبکه 
  ارتباطات

  انتقال شایستگی خارجی
  صالحیت فرآیند تولید  
 فرآیند خودکارسازي -
 سازي یکپارچهفرآیند  -
  فرآیند پودمانی -

عملکرد 
 بازار
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 فرضیات تحقیق

 .دارد پایسا شرکت در انسانی نیروي شایستگی بر معناداري تأثیر محیط، 1: فرضیه
 .دارد پایسا شرکت در زیرساخت شایستگی بر معناداري تأثیر محیط، 2:فرضیه
 شـرکت  در خـارجی  يها یستگیشا انتقال و برجذب معناداري تأثیر انسانی، نیروي شایستگی3:  فرضیه

 .دارد پایسا
 پایسا شرکت در خارجی يها یستگیشا جذب و انتقال بر معناداري تأثیر زیرساخت، شایستگی:  4فرضیه

 .دارد
 پایسا شرکت در تولید يها یستگیشا بر معناداري تأثیر خارجی، يها یستگیشا جذب و انتقال  5:فرضیه

  .دارد
 .دارد پایسا شرکت در بازار عملکرد بر معناداري تأثیر تولید، يها یستگیشا :6 فرضیه

  
 تحقیق روش -4

 تـأثیر  بررسـی  همچنـین  و تولید شایستگی انتقال جهت سازوکاري ارائه تحقیق هدف: تحقیق اهداف
ـ  تحقیـق  این نتایج. است بوده ي سایپاخودروساز صنعت در بازار عملکرد بر شده ارائه مدل  بـه  توانـد  یم

 انتقال مقوله با آشنایی طریق از بتوانند مدل یک داشتن اختیار درد تا با نمای کمک خودرو صنعت مدیران
 .شوند آشنا بازار در خود عملکرد ارتقا بر مدل در شده یمعرف عوامل تأثیر با شایستگی

 پـروژه  ایـن  در شـده  کـاربرده  بـه  تحقیق روش ،اساس این بر: اطالعات يآور جمع و تحقیق روش
 با ابتدا در .است همبستگی نوع از توصیفی اطالعات گردآوري ازنظر و کاربردي يا توسعه هدف ازلحاظ
 از پـس  و اسـتخراج  ،تولیـد  يهـا  یسـتگ یشا جذب و انتقال اولیه الگوي تحقیق، ي هیپا مدل از استفاده

 بـر  مـدل  يروزآور به و اصالح با ،خودرو صنعت خبرگان از نفر پنج با مصاحبه انجام و جلسات برگزاري
 اولیـه  شـده  اصـالح  مدل ایران، خودروسازي صنعت با متناسب يساز یبوم منظور به خبرگان نظر مبناي
  .دش حاصل

 مقـاالت  و هـا  پـژوهش  ،تحقیقـات  از متغیرها و عوامل کردن مشخص و شناسایی براي دوم، مرحله در
 نیمـه  يهـا  مصـاحبه  از اسـتفاده  بـا  سـپس  .است شده استفاده موضوعمرتبط با  نظري د در مبانیموجو

 شناسـایی،  آن انتقـال  و شایسـتگی  محورهـاي  تـرین  اصـلی  ،تم يمحتوا تحلیل اساس بر افتهیساختار
 و توصیفی کمی، اي پرسشنامه طریق از ها شاخص این به امتیازدهی. شد يبند طبقه و کدگذاري انتخاب،

 مـدیران  و کارشناسـان  از نفر 110 اختیار در نامه انجام شده است؛ این پرسش لیکرت طیفبا استفاده از 
 يا نمونه تولید، شایستگی انتقال عوامل نیتر یاصل کشف منظور به .گرفت قرار سایپا خودروسازي شرکت

 با منطبق مصاحبه، انجام از استفاده با و یبررس مورد نفر 10 تعداد از برفی گلوله روش به یتصادف ریغ
  ).2شکل ( گرفت قرار شناسایی مورد معیارها نیتر مهم محتوا، تحلیل روش
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  مدل بومی انتقال شایستگی - 2شکل 

اساتید و خبرگان و براي تعیـین پایـایی پرسشـنامه از آلفـاي      ازنظربراي سنجش روایی : ها داده تحلیل
در میان نمونه آماري توزیع  فرض شیپ صورت بهپرسشنامه  20بدین ترتیب که ابتدا . کرونباخ استفاده شد

 .به شرح زیر محاسبه شد ها آنضریب آلفاي کرونباخ  SPSS افزار نرمو با استفاده از 

  نتایج پایایی -1جدول 
  نتیجه  آلفاي کرونباخ  سؤاالتتعداد   متغیرها

  تأیید  735/0 6  فضاي ارتباطی
  تأیید 750/0 6  شایستگی نیروي انسانی

  تأیید  7050 6  ي ارتباطیها شبکهو    شایستگی زیرساخت
  تأیید  830/0 6  هاي خارجیجذب شایستگی

  تأیید 758/0 7 ي فرآیندهاي تولیديها یستگیشا
  تأیید 804/0 6 عملکرد بازار

  تأیید 8240 37  پایایی کل

  شایستگی نیروي انسانی

  شایستگی تولید  جذب شایستگی خارجی
  محیط  

  دور -
  نزدیک -

  اقتصادي - 
 سیاسی - 
 اجتماعی و فرهنگی - 
 تکنولوژیکی و صنعتی - 
 قانونی - 
 شبکه ارتباطات - 

  دانش و یادگیري - 
 تعامل و مشارکت - 
 عملکرد موثر - 
 قدرت تصمیم گیري - 
 خالقیت و نوآوري - 

  شایستگی زیرساخت ها

  ماشین آالت - 
 وتوسعهتحقیق - 
 فرآیند ها - 
 ساختارها - 
 ملی - 

 عملکرد بازار

 خودکارسازي - 
 یکپارچه سازي - 
 بودنپودمانی - 
 انعطاف پذیري و چابکی - 
 سرعت - 
 فناوري - 

 نرخ حفظ مشتري - 
 رشد فروش - 
 بازاررشد سهم  - 
 کاهش هزینه ها - 
 مزیت رقابتی - 

 آموزش مستقیم - 
 آموزش از طریق فعالیت ها - 
 فرآیند هاي مشاوره اي - 
 یادگیري حین انجام کار - 
 تغییر تلفیق تطبیق و اعمال - 
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شده که نتایج، حکایـت    از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده ها دادهبودن همچنین براي تعیین نرمال

  .است شده ارائه 2داشت؛ نتایج در جدول ها دادهبودن از نرمال
  نتایج نرمال بودن -2جدول

  نتیجه  مقدار آماره آزمون سطح معناداري  ها مؤلفه

  تأیید  013/1  257/0  فضاي ارتباطی
  تأیید  712/0  691/0  شایستگی نیروي انسانی

  تأیید  064/1  207/0  ي ارتباطیها شبکهو    شایستگی زیرساخت
  تأیید  985/0  286/0  هاي خارجیجذب شایستگی

  تأیید  171/1  129/0 ي فرآیندهاي تولیديها یستگیشا
  تأیید  215/1  104/0 عملکرد بازار

  
. ددهـ  مـی  قـرار  یموردبررسـ  هـا  سـازه  بـا  را هـا  گویه ارتباط تائیدي عاملی تحلیلبراي آزمون فرضیات، 

 تـوان  نمـی  انـد،  کـرده  گیري اندازه یخوب به را پنهان متغیرهاي پرسشنامه، سؤاالت نشود ثابت که یمادام
 هـا  داده اینکـه  اثبـات  جهـت  بنـابراین  .ارزیابی کرد پرسشنامه هاي داده بر مبتنی را تحقیق هاي فرضیه
 و پنهـان  متغیر عامل بین رابطه قدرت .شد استفاده تائیدي عاملی تحلیل از ،اند شده يریگ اندازه درست
 اگر .است یک و صفر بین مقداري عاملی بار .دشو می داده نشان عاملی بار لهیوس به مشاهده قابل متغیر

 عـاملی  بار اگر .دشو می نظر صرف آن از و شده گرفته در نظر ضعیف رابطه ،باشد 0/4 از کمتر عاملی بار
 نیـز  0/4 مراجـع  و منابع برخی در قبول قابل یبار عامل حداقل .است مطلوب خیلی ،باشد0/7 از تر بزرگ

 از تـر  بزرگ t آماره یعنی آزمون آماره چنانچه .تاس t آماره قضاوت براي اصلی معیار اما ،است ذکرشده
 معناداري نتایج .تاس معنادار شده مشاهده یبار عامل صورت این در ،باشد 1/96 یعنی t0,05 بحرانی مقدار

  .است آمده ادامه در اولیه مدل به مربوط
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 اولیه مدل تائیدي عاملی تحلیل استاندارد عاملی بار - 3شکل

    

  
  

 اولیه مدل t-value آماره - 4شکل
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  شده اصالح مدل در يدییتأ عاملی تحلیل نتایج خالصه -3جدول 

 t آماره  استاندارد عاملی بار ها یهگو مدل در کد 

 1 ارتباطی فضاي

Q01 809702/0 428474/2 
Q02 066829/0- 188743/0 
Q03 660607/0 484691/2 
Q04 258777/0 141108/1 
Q05 002924/0 009681/0 
Q06 640346/0 20414/2 

 2 انسانی نیروي شایستگی

Q07 918194/0 946709/3 
Q08 331930/0- 162224/1 
Q09 096518/0- 351070/0 
Q10 712470/0 162224/1 
Q11 300154/0- 162224/1 
Q12 173776/0- 162224/1 

 و زیرسـاخت  شایسـتگی 
 3 ارتباطی هاي شبکه

Q13 486917/0 162224/1 
Q14 486904/0- 313654/1 
Q15 681450/0- 609251/1 
Q16 465623/0 591369/1 
Q17 035787/0 166082/1 
Q18 357619/0- 114460/1 

 هـاي  شایســتگی جـذب 
 4 خارجی

Q19 069026/0 480475/01 
Q20 777121/0 620304/13 
Q21 756487/0 454591/12 
Q22 639949/0 568778/5 
Q23 559392/0 966403/4 
Q24 534824/0 242422/4 

 فرآیندهاي هاي شایستگی
 5 تولیدي

Q25 709396/0 891236/10 
Q26 651815/0 157718/7 
Q27 226781/0 550408/1 
Q28 576556/0 577300/6 
Q29 580689/0 862279/6 
Q30 576556/0 546247/15 
Q31 736425/0 488725/12 

 6  بازار عملکرد
 

Q32 734234/0 469000/7 
Q33 328437/0 902400/1 
Q34 725311/0 859770/5 
Q35 028654/0- 144561/0 
Q36 033249/0- 176556/0 
Q37 254363/0- 607411/1 
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 ها سازه از یک هر به مربوط شده مشاهده عاملی بار مقدار شده اصالح مدل در ،3جدول نتایج به توجه با

 از یـک  هـر  ابعـاد ( پنهـان  متغیرهـاي  بـین  همبستگی دهد می نشان که است0/4  از تر بزرگ مقداري
 از هریـک  t-value آمـاره  مقـدار  همچنین .است قبول قابل مشاهده قابل متغیرهاي با) اصلی هاي سازه

 متغیرهـا  و هـا  سـازه  بین رابطه بودن معنادار دهنده نشان که است  1/96 بحرانی مقدار از تر بزرگ ها آن
 مکنـون  متغیرهـاي  بـین  ارتباط نشانگر که درونی مدل تا است الزم ،بیرونی مدل آزمون از پس .است

 .تپرداخـ  پـژوهش  يها هیفرض بررسی به توان یم درونی مدل از استفاده با .شود تعیین است، پژوهش
 کـه  اسـت  رهایمتغ میان رگرسیون معادله از حاصل بتا ضرایب ع،درواق ط،خطو روي بر شده نوشته اعداد
ـ  شیپ متغیرهاي کهاست  R2 مقدار دهنده نشاننیز  دایره هر داخل اعداد .است مسیر ضریب همان  نیب

  .اند واردشده دایره آن به پیکان طریق از آن
  

  
 متغیرها بین مسیر ضریب -5شکل 

 

 
 متغیرها بین T-value -6 شکل
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 متغیرها بین T-value و مسیر ضریب -4ل جدو

 t-value مسیر ضریب مسیر
 637/9 525/0 انسانی نیروي شایستگی و محیط
 124/3 408/0 ارتباطی يها شبکه و زیرساخت شایستگی و محیط

 899/9 548/0 خارجی يها یستگیشا جذب و انسانی نیروي شایستگی
 588/2 270/0 خارجی يها یستگیشا جذب و زیرساخت شایستگی

 175/11 664/0 تولید شایستگی و خارجی يها یستگیشا جذب
 450/9 650/0 بازار عملکرد و تولید شایستگی

  
 د؛دار پایسا شرکت در انسانی نیروي شایستگی بر معناداري تأثیر محیط 1: فرضیه

 کـه شـده   تعیـین  0/525 برابر انسانی نیروي شایستگی متغیر با ارتباطی فضاي متغیر میان رابطه شدت
 مقـدار  از تـر  بـزرگ  کـه  اسـت  آمده دست به 9/673 نیز آزمون آماره .شود می محسوب قبولی قابل مقدار

 ت؛اسـ  معنـادار  شده مشاهده همبستگی دهد می نشان و بوده 1/96 یعنی5%  خطاي سطح در t بحرانی
 .دارد انسانی نیروي شایستگی بر معناداري و مثبت تأثیر ارتباطی فضاي ،بنابراین
 د؛دار پایسا شرکت در زیرساخت شایستگی بر معناداري تأثیر محیط2:  فرضیه

 0/408برابـر  ارتباطی يها شبکه و زیرساخت شایستگی متغیر با ارتباطی فضاي متغیر میان رابطه شدت
 که است آمده دست به 124/3 نیز آزمون آماره .دشو می محسوب قبولی قابل مقدار که است شده محاسبه

 شده مشاهده همبستگی دهد می نشان و بوده 1/96 یعنی 5% خطاي سطح در t بحرانی مقدار از تر بزرگ
 يهـا  شـبکه  و زیرسـاخت  شایسـتگی  بـر  معناداري و مثبت تأثیر ارتباطی فضاي ،بنابراین ت؛اس معنادار

 .دارد ارتباطی
 در خارجی يها یستگیشا انتقال و برجذب معناداري تأثیر انسانی نیروي شایستگی3:  فرضیه
  د؛دار پایسا شرکت

 خـارجی  يهـا  یسـتگ یشا انتقـال  و جـذب  متغیـر  بـا  انسـانی  نیروي شایستگی متغیر میان رابطه شدت
 899/5 نیـز  آزمـون  آمـاره  .دشـو  مـی  محسـوب  قبـولی  قابـل  مقـدار  که است شده محاسبه 0/548برابر

 دهـد  مـی  نشان و بوده1/96 یعنی 5% خطاي سطح در t بحرانی مقدار از تر بزرگ که است آمده دست به
 برجذب معناداري و مثبت تأثیر انسانی، نیروي شایستگی ،بنابراین ؛است معنادار شده مشاهده همبستگی

 .دارد خارجی يها یستگیشا انتقال و
 در خـارجی  يها یستگیشا جذب و انتقال بر معناداري تأثیر زیرساخت شایستگی :4ه فرضی

  ؛دارد پایسا شرکت
 يها یستگیشا جذب و انتقال متغیر با ارتباطی يها شبکه و زیرساخت شایستگی متغیر میان رابطه شدت

 588/2 نیـز  آزمون آماره .شود می محسوب قبولی قابل مقدار که است شده محاسبه 0/270 برابر خارجی



 131   بازار عملکرد بهبود رویکرد با تولید هاي شایستگی انتقال الگوي

 
 دهـد  می نشان و بوده 1/96 یعنی 5% خطاي سطح در t بحرانی مقدار از تر بزرگ که است آمده دست به

 بـر  معناداري و مثبت تأثیر ارتباطی يها شبکه و زیرساخت شایستگین، یبنابرا ت؛اس معنادار همبستگی
 .دارد خارجی يها یستگیشا جذب و انتقال

 در تولیـد  يها یستگیشا بر معناداري تأثیر خارجی، يها یستگیشا جذب و انتقال  5:فرضیه
  .دارد پایسا شرکت

 تولیدي فرآیندهاي يها یستگیشا متغیر با خارجی يها یستگیشا جذب و انتقال متغیر میان رابطه شدت
 کهاست  175/11 نیز آزمون آماره .شود می محسوب قبولی قابل مقدار که است شده محاسبه0/664 برابر

 شده مشاهده همبستگی دهد می نشان و بوده 1/96 یعنی 5% خطاي سطح در t بحرانی مقدار از تر بزرگ
 يهـا  یسـتگ یشا بر معناداري و مثبت تأثیر خارجی يها یستگیشا جذب و انتقال ،بنابراین؛ است معنادار

 .دارد تولیدي فرآیندهاي
 ؛دارد پایسا شرکت در بازار عملکرد بر معناداري تأثیر تولید، يها یستگیشا :6 فرضیه

 کـه اسـت  0/650  برابـر  بـازار  عملکرد متغیر با تولید فرآیندهاي يها یستگیشا متغیر میان رابطه شدت
 t بحرانـی  مقدار از تر بزرگ که آمده دست به 450/9 نیز آزمون آماره .شود می محسوب قبولی قابل مقدار

 ،بنـابراین  ؛اسـت  معنـادار  شده مشاهده همبستگی دهد می نشان و بوده1/96  یعنی 5% خطاي سطح در
 .دارد بازار عملکرد بر معناداري و مثبت تأثیر تولید فرآیندهاي يها یستگیشا

 مدل مرکب پایایی
 بـاالي  شاخص این در آمده دست به مقادیر تمامی .است شده ارائه 5 جدول در مدل مرکب پایایی مقادیر

 .است برخوردار باالیی درونی سازگاري از مدل و 7/0

 مدل مرکب پایایی - 5جدول

 مرکب پایایی متغیر
 796/0 ارتباطی فضاي

 824/0 انسانی نیروي شایستگی
 753/0 زیرساخت شایستگی

 792/0 خارجی يها یستگیشا جذب
 830/0 تولیدي شایستگی

 737/0 بازار عملکرد

  
 متغیرها درونی اعتبار

 مقـادیر  .دشـ  اسـتفاده  AVE شاخص از يریگ اندازه مدل درونی اعتبار یا همسانی دادن نشان منظور به
 .است يریگ اندازه مدل درونی اعتبار دهنده نشان و بوده قبول قابل 5/0ي باال
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  )AVE( مدل درونی اعتبار -6 جدول

 AVE متغیر

 568/0 ارتباطی فضاي
 704/0 انسانی نیروي شایستگی
 604/0  زیرساخت شایستگی

 539/0 خارجی يها یستگیشا جذب
 552/0 تولید شایستگی

 584/0 بازار عملکرد
 
 کـه  اسـت 5/0 از تـر  بـزرگ  AVE شاخص براي آمده دست به مقادیر تمامی ،6ل جدونتایج  به توجه با

 .است مدل درونی اعتبار دهنده نشان
 ساختاري مدل کیفیت يها شاخص

ـ  محاسـبه (CV Red)  افزونگی شاخص توسط ساختاري مدل کیفیت  نشـان  شـاخص  ایـن  .شـود  یم
 آمده دست به مقادیر تمامی که یدرصورت گرید عبارت به. یا نه دارد را ینیب شیپ توانایی مدل آیا که دهد یم

 .تاس برخوردار مناسبی کیفیت از ساختاري مدل گفت توان یم باشند، مثبت  CV Red شاخص براي

  (CV Red)  افزونگی شاخص -7 جدول
 CV Red متغیر

 152688/0 محیط
 159274/0 انسانی نیروي شایستگی
 080419/0 زیرساخت شایستگی

 156986/0 خارجی يها یستگیشا جذب
 162204/0 تولید شایستگی

 160488/0 بازار عملکرد
 
 دهنـده  نشـان  کـه  اسـت  مثبت CV Red شاخص براي آمده دست به مقادیر تمامی ،7جدول به توجه با

 .است مدل مناسب کیفیت
  مدل کلی آزمون

 شاخصی ،محور انسیکووار يها روش برخالف ،PLS روش کمک به ساختاري معادالت يساز مدل در
 شـده  شـنهاد یپ تننهاوس توسط GOF برازش نیکویی شاخص ولی ،ندارد وجود مدل کل سنجش براي
 بـراي  معیاري عنوان به و داده قرار مدنظر را ساختاري و يریگ اندازه مدل هردو شاخص این]. 19[ است

 ،01/0 مقـدار  سـه  وتزلس و بوده 1 و 0 بین شاخص این حدود .درو یم بکار مدل کلی عملکرد سنجش
 ایـن  .نمودنـد  معرفـی  GOF بـراي  قوي و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به ترتیب به را 36/0 و 25/0
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 .]33[ است R2 تعیین ضریب متوسط و 1اشتراکی مقادیر متوسط مقدار دو ضرب حاصل شاخص

 مقادیر اشتراکی شاخص -8جدول

 مقادیر اشتراکی متغیر
 568643/0 محیط

 704842/0 انسانی نیروي شایستگی
 604645/0  زیرساخت شایستگی

 439939/0 خارجی يها یستگیشا جذب
 452430/0 تولید شایستگی

 584650/0 بازار عملکرد
 355149/3   کل جمع

  
  .است مدل کلی مطلوبیت دهنده نشان که آمد به دست 39/0 مدل این براي GOF شاخص

 
 يریگ جهینت -5

 و) سـایپا ( کشـور  داخلـی  خـودرو  صـنعت  بـا  يساز یبوم و مدل بهبود منظور به شد، بیان که طور همان
 حاصل 6شکل نهایی مدل و حذف افزار نرم توسط ها شاخص ریز از تعدادي ،دیتائ مورد نتایج به دستیابی

   .دش
 متغیرهـاي  بـا ) اصـلی  هاي سازه از یک هر ابعاد( پنهان متغیرهاي بین همبستگی ،شده اصالح مدل در

 در .اسـت  مشهود نیز متغیرها و ها سازه بین رابطه بودن معنادار همچنین و است قبول قابل مشاهده قابل
 از سـازمان  برون و درون فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، محیط فرضیات، معناداري از کلی تحلیل یک

 شایسـتگی  عنـوان  بـه  کارکنـان  و مـدیران  يریگ میتصم قدرت و دانش بر ارتباطات وسیع شبکه طریق
 سـاختارها  اصـالح  و ترسـیم  و آالت نیماش اییکار و سطح بر دیگر سوي از و سو کی از انسانی نیروي

  .بود خواهد رگذاریتأث ها رساختیز شایستگی عنوان به
  
  
  
  
  
  

                                                        
١ Communality 
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  شده اصالح و نهایی مدل - 6شکل 

  
هـاي   بـه روش  را خـارجی  يهـا  یستگیشا جذب و انتقال ،ها رساختیز و انسانی نیروي شایستگی ارتقاء

 انجـام  حین یادگیري ،يا مشاوره فرآیندهاي ،ها تیفعال طریق از آموزش مستقیم، آموزش نظیر مختلف
 بر آن افزودن و خارجی يها یستگیشا جذب .داشت خواهد دنبال به اعمال و تطبیق تلفیق، تغییر، و کار
 تولیـد  يهـا  یسـتگ یشا بـر  تولیدي صنعتی واحد یک در را تأثیر بیشترین داخلی، موجود يها یستگیشا

 ر رابـازا  در عملکـرد  بهبود خودرو، تولید رقابتی صنعت در پارامتر نیتر مهم عنوان به تولید .داشت خواهد
 بازار سهم رشد و مشتري حفظ نرخ نظیر ییها شاخص طریق از مهم این و کند می دنبال هدف عنوان به

 کلیـه  مرکـب  پایـایی  محاسـبه  بـا  فرضـیات  معنـاداري  اثبات از پس بعد، مرحله در .است سنجش قابل
 درونـی  سـازگاري  از مـدل  که شود یم برداشت گونه نیا آمده، دست به قبول قابل نتایج و مدل متغیرهاي

 مقـادیر  بـه  دستیابی و متغیرها تمامی براي AVE شاخص يریگ اندازه با سپس .است برخوردار باالیی
 افزونگـی  شـاخص  توسـط  سـاختاري  مـدل  کیفیـت  .شود یم گیري هنتیج مدل درونی اعتبار قبول، قابل

 مناسـب  کیفیت شده، محاسبه مقادیر کلیه بودن مثبت به توجه با شد که محاسبه(CV Red)  متغیرها
 بـرخالف  PLS افـزار  نـرم  کمـک  بـه  سـاختاري  معـادالت  يسـاز  مدل در .است مشهود ساختاري مدل

  شایستگی نیروي انسانی

خارجی شایستگیجذب    شایستگی تولید
  محیط  

  دور -
  نزدیک -

  اقتصادي -
 اجتماعی و فرهنگی -
 شبکه ارتباطات - 

  دانش و یادگیري - 
 قدرت تصمیم گیري - 

  ها شایستگی زیرساخت

  ماشین آالت - 
 ساختارها - 

عملکرد 
بازار

 خودکارسازي -
 سازي یکپارچه -
 پودمانی بودن -
پذیري و  انعطاف -

 چابکی
 سرعت -
 فناوري - 

 نرخ حفظ مشتري - 
 رشد سهم بازار - 

 آموزش مستقیم -
آموزش از طریق  -

 ها فعالیت
 اي فرآیند هاي مشاوره -
 یادگیري حین انجام کار -
تغییر تلفیق تطبیق و  -

 اعمال
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 بـرازش  نیکویی شاخص ولی ،ندارد وجود مدل کل سنجش براي شاخصی محور س،انیکووار يها روش

GOF  عملکرد سنجش براي معیاري عنوان به و داده قرار مدنظر را ساختاري و يریگ اندازه مدل هردو 
 .است مدل کلی مطلوبیت دهنده نشان نیز مدل این براي GOF شاخص مقدار .رود یم بکار مدل کلی

 
 ها شنهادیپ و بحث -6

 نظـر  و سـایپا  خودروسـازي  گـروه  در شـده  ارائه سازوکار بودن کاربردي و آمده دست به نتایج به با توجه
 يها تیفعال و ها پژوهش مطالعات، کمبود به عنایت با و صنعتی واحد این ارشد مدیران استقبال و مساعد
 روزافـزون  پویایی که خودرو بازار در رقبا شدن اضافه و حضور به نظر و حوزه این در گرفته انجام عملی

 این اجراي لزوم کند، می طلب شیازپ شیب را رقابتی مزیت کسب و داشت خواهد دنبال به را صنعت این
 بازار سهم افزایش مشتریان، رضایت کیفیت، بهبود تولید، سطح ارتقا تواند یم مشابه يها مدل یا سازوکار

 بـراي  مشابه کاربردي يها پژوهش و مطالعات اجراي لذا؛ باشد داشته دنبال به را سودآوري آن تبع به و
  .شود می توصیه کشور خودروسازي صنعت تولیدکنندگان دیگر

محیط بر روي شایستگی کارکنـان شـرکت    تأثیرشود با توجه به  بر اساس نتایج فرضیه اول، پیشنهاد می
گذاري کند  هاي ارتباطی براي توسعه و تسهیم دانش سرمایه هر چه بیشتر بر مسائل فرهنگی و زیرساخت

باشـد را در   محور مـی  شمدار و دان تا از این طریق بتواند شایستگی نیروي انسانی که همانا کارکنان دانش
 بهبود منظور به .سازمان توسعه دهد تا از این طریق شرایط واگذاري اختیارات بیشتر به کارکنان مهیا شود

 پایگـاه  ایجاد طریق از شود یم پیشنهاد خارجی يها یستگیشا جذب و انسانی نیروي شایستگی ارتقا و
 يهـا  شـبکه  رشد طریق از تا شود مدیران و کارکنان دانش سطح بهبود به توجهی شایان کمک دانش

 انتقـال  دانـش،  گذاشـتن  اشـتراك  بـه  شـرایط  آوردن فراهم آن تبع به و سازمان برون و درون ارتباطی
 .شود تسهیل بیرونی و درونی منابع از شایستگی

 بر ایـن . داري بر شایستگی زیرساخت در شرکت سایپا دارد بر اساس نتایج فرضیه دوم، محیط تأثیر معنی
هاي خـود   شود که متناسب با توسعه فنّاوري و ضرورت حفظ جایگاه رقابتی، زیرساخت اساس پیشنهاد می

  .ها موردبازنگري قرار داده و شایستگی موردنیاز را براي شرکت مهیا نماید را از همه جنبه
جـذب  داري بـر   هـا تـأثیر معنـی    در فرضیه سه و چهار، شایستگی نیروي انسانی و شایستگی زیرسـاخت 

هـاي مسـتقیم، یـادگیري از تجـارب و      تواند از طریـق آمـوزش   این مهم می. هاي خارجی دارد شایستگی
ي و الگـوبردار هاي الزم از خبرگان و متخصصـان و   ها، از طریق دریافت مشاوره عملکرد در حین فعالیت

  .سازي صورت گیرد بومی
توانـد بـه طـرق     دهاي ساخت و تولید مـی ها، فراین کارگیري آن هاي الزم و به در صورت جذب شایستگی

پـذیري و چـابکی، سـرعت و فنّـاوري      بودن، انعطـاف سازي، پودمانی ي، یکپارچهخودکارسازمختلف مانند 
 .شده و این مهم باعث ارتقا توان رقابتی و رشد سهم بازار شود مناسب باعث ایجاد شایستگی در تولید
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