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 پژوهشی مقالة

سپاری منابع انسانی در  طلبانه و برون نقش گرایش کارآفرینانه، فرهنگ فرصت 

 در شرکت ورزشی کراس مزیت رقابتی  کسب
 

 2، محمد کشاورز 1ن حسین دامغانیا
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 مسئول(   )نویسندة  ایران
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 سمنان، ایران 
 

 07/12/1398تاریخ پذیرش:           1398/ 16/06تاریخ دریافت:  
 

 چكیده  

بر هدف  با  حاضر  رابط پژوهش  کارآفرینانه  ةرسی  گرایش  فرصتبین  فرهنگ  برون،  و  منابع  طلبانه  سپاری 

با   رقابتیانسانی  تعدیل،  مزیت  اثر  بررسی  این    استراتژیک  انسانی  ةسرمای  ةکنندضمن  است.  شده  انجام 

این مطالعه  آماری ةروش پیمایشی انجام شده است. جامعمطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با 

کارکناننف  115 از  کراسشرکت    ر  به  بودند  ورزشی  نمونه که  شدند.   دسترس  در گیریروش    برای انتخاب 

 منظوربه.  شداستفاده    دواسمارت پی.ال.اس. نسخة    افزارروش حداقل مربعات جزئی و نرم  از  هاتحلیل داده

و ضریب   کار برده شدبهآلفای کرونباخ    برازش پایایی  رایی همگرا بهره گرفته شد و بسنجش روایی از روای

سپاری که گرایش کارآفرینانه بر برون  داد   نشان  هایافته  بود.  7/0های پژوهش بیشتر از  آن برای تمام سازه

سپاری  برون  برو معناداری    ثبتتأثیر م  نیز  طلبانهفرهنگ فرصت  و  شتنسانی تأثیر مثبت و معنادار دامنابع ا

انسانی   برونداشتمنابع  معنادار  و  مثبت  اثر  نتایج پژوهش  انسانی  .  منابع  تأیید    برسپاری  را  رقابتی  مزیت 

کند، ولی می نگری  فرینانه و مزیت رقابتی را میانجیمیان گرایش کارآ  ارتباط  سپاری منابع انسانیکرد. برون

فرصتارتباط   فرهنگ  میانجمیان  را  رقابتی  مزیت  و    انسانی  ةسرمای،  اینوجودبا  ؛کندیم گری  یطلبانه 

 کند. نسانی و مزیت رقابتی را تعدیل میسپاری منابع ابرون بین ارتباط استراتژیک

 

سرمایة ، مزیت رقابتی، سپاری منابع انسانیبرون، طلبانهفرهنگ فرصت ،  گرایش کارآفرینانه  کلیدی: واژگان

 .استراتژیک انسانی

  
 

1. Email: hdamghanian@semnan.ac.ir 

2. Email: M.keshavarz71@semnan.ac.ir  
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 مقدمه  
دست ب انعطاف  یافتنرای  بس  شتریب  یر یپذبه  زم  یاریدر  به  تیفعال  یهانهیاز  با منظور  و  مواجهه 

تماشرکت  ،کنونیوکار  کسب  طیمح  یدگیچیپ  اصالحات  ل یها  س  یدارند  در  و  اختارها، س ستمیرا  ها 

آورندهبخود    ی سازمان  یهاجنبه  گرید از    وجود  تنوعی  مال  یبرا  داعاتابو  بازده  درآمد   ی بهبود    و 

وجود آورند هب  یسپارو برون  ی، همکارارتباطی موقت  یهاشبکه  ،یسازمان   یهاس یماتر  جادیجمله ااز

رامیرز ) و  سلوس  شرکت  یاریبس  ب،یترتنیدب  (؛2011،  1واسکان   ی برارا    ها استیس  یبرخها  از 

سازمان  کردنبیشتر انعطاف  ،ی ادغام  کارکنان،  ک  یریپذتعهد  می  تی فیو  بس.  کنند اتخاذ  از   یاریدر 

  هاشرکت  در بین  گذشته  ةدر طول ده  سپاری منابع انسانیکه برون  مطالعات نشان داده شده است

  دنبال طور مداوم بهبه  یمنابع انسان  تیریمد  یهاتیفعال  یسپاربرون  داشته است.  یریچشمگ  شیافزا

(.  57  ،2018،  2)گوتاردلو و والورده  ی استاصل  ی هاتیتمرکز بر فعالو    ترساده  یمانساز  ساختار  تحقق

گوناگونپژوهش  در   ،رایز  ؛است  زیبرانگبحث  ی مفهومنیز    ی رقابت  تیمز از   گیریبهرهبا    های 

رقابترهایمتغ همچون  استراتژییی  تدوین  توانایی پذیری،  دها،   ... و  سازمانی  و  اندازه  ربارةهای  ها 

  ت ی مز  از  آنچه  دلیل  به  تفاوتم  ی هادگاهیتنوع از د  نیحال، ا  نیا  با   ؛استشده  بحث    آن  یهااسیمق

اجزا  ی رقابت ا  یو  می،  شودی م  جادیآن  عالوهدهدرخ  چه به    نکهیابارة  رد  پژوهشگران  ن، یابر. 

  جاد یا(  3،  2008،  3)آواد   دارند   ی متفاوت  ی هاده یاست، ا  ازی ن  ی رقابت  ت یمز  جاد یا  یبرا  یی هاتیصالح

در  ،  رقبا در بازار دارندبا آنچه    سهی دارد که شرکت را در مقا  ازی ن  یعوامل  کردننییبه تع  یرقابت  تیمز

،  2008،  )آواد است  یمنابع نوآور  نییمعادل تع  یرقابت  تیمز  جادیا  ،نیبنابرا  ؛دهدبهتر قرار    یتیموقع

فر  نیزانه  نیکارآفر  گرایش  .(4 رفتارها   ساختارها   ندها،یاشامل  استو  م  یی  ب یکه  عنوان   اتوانند 

(.  2014، 4)ونتر  ی شناخته شوند رقابت ی و تهاجمی، احرفه تیفعال ،یریپذسکیری، نوآور در استقالل

پدیدة   به  ادبیات مدیریت  کارآفرینانه، فرهنگ فرصتدر  برونگرایش  انسانی    سپاریطلبانه و  منابع 

می  شرکت  رقابتی  مزیت  بر  مختلفی  تأثیرات  متغیرها  این  اما  است،  شده  توجه  گذارند.  کمتر 

د  ،حقیقتدر رقابتی  نبود شناسایی مزیت  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  تولیدی  ر یک شرکت 

جه به توان گفت که توگونه می. اینهای ورزشی استمزیت رقابتی یکی از مسائل اصلی در شرکت

نگرشجنبه و  فرهنگ  همچون  شرکت  رفتاری  میهای  انسانی  منابع  ایجادکنندة های  عامل    تواند 

از شرکت بسیاری  که در  باشد  رقابتی  غفلت  مزیت  آن  از    با وجود حال،  نیاباشود؛  میهای ورزشی 

سپاری برون  دربارة   چندانی های  پژوهش،  است  شده تجربه    های اخیردوره در  که    یسپارتکامل برون
 

1. Vasconcelos & Ramirez 

2. Gottardello & Valverde 

3. Awwad 

4. Venter 
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شرکت در  انسانی  استهامنابع  نشده  انجام  ایران  در  خصوصی  یافتهی  می.  پژوهش  این  تواند  های 

-های نوآورانه شرکتبرای پرکردن شکاف موجود در ادبیات کارآفرینی سازمانی و درک بهتر سیاست

ازطرف باشد.  مفید  فقدان  امروزه شرکت  ،دیگرها  نقدینگی،  کمبود  مستعد  و  ینوآورها  رقابتی  های 

بنابراین و  هستند  راهکارهای  ، ورشکستگی  ازاین  باید  بیابند؛  مسائل  این  حل  برای  در   ،روجدیدی 

منابع  سپاری برونطلبانه بر تأثیر گرایش کارآفرینانه و فرهنگ فرصتقصد بر آن است  حاضر پژوهش

شود بررسی  برونانسانی  تأثیر  بررسی  همچنین  م.  بر  انسانی  منابع  به  سپاری  توجه  با  رقابتی  زیت 

  انسانی استراتژیک، از دیگر اهداف این پژوهش است. سرمایةنقش تعدیلگر 

شرکت رقابتی  در  زنده  یبراامروزه  :  مزیت  رونق  و  باشرکت  ، پیچیده  عیتضوماندن    دی ها 

روشتوانایی اصالح  و  گسترش  ایجاد،  برای  را  خود  پویای  تضمینهای  که  آن  کنندةهایی  ها  حیات 

ها (. در محیط رقابتی امروز، استراتژی2016،  1، توسعه دهند )سیوتیس و آناگنوس توپولوس هستند

ها  شرکت  طور مداوم توسطبه  دیبازار با  یرهبرشوند و  عنوان نوآوری اجتماعی منظم شناخته میبه

میچالیسین )  شود  یبازساز و  وینفری  سازمان   نیا  بیانگری  رقابت   تیمز(.  1998،  2میترا،  که  است 

ا  یرا در برابر رقبا  ییدفاع   قابل  تیتواند موقعیم  تیمز  همچنین(.  2،  2008)آواد،    کند  جادیخود 

به    دهدیشرکت اجازه م به که شرکت استمل واع   ها یایک از جنبهدر هر مایزت ا ی  تشابهنبود  ، یرقابت

 را   یبهتری  ارزش مشتر  بیترت  نید و به ان خدمت ک  (گرانید  در مقایسه با )  به شکلی بهتران  یمشتر

-تی. تعامل موفق(110  ،2006،  3ناثان و رائو-، راگو)لی  دست آوردبه را    ترییو عملکرد عال   خلق کند

-یک، بر تولید و ایجاد مزیت رقابتی تمرکز می چارچوب استراتژیک  در    اصلی شرکتسه سطح    زیآم

شرکت  کند   اداری  مدیریت  سپس  استراتژیپیاده  برایو  و  اهداف  شرکت  سازی  آن  های  مورد  از 

میبهره موجب    کندبرداری  حاش  یابیدستو  بازا  ایسود    ةیبه  و می  رگسترش سهم  )سیوتیس  شود 

 یبرداربهره  -الف:  شودمنتهی می  زیمتما  ندیادو فربه    یرقابت  تیمز  ییایپو(.  704،  2016همکاران،  

توسط شرکت  یهاتیموقع  ای   هااستراتژیاز  مطلوب    ست یزطیها محآن  هیاولدغدغة  که    ییهابازار 

  ،)کوک برن رهبران بازار موفقی هایاز استراتژ د یبا تقل های قبلی ی از استراتژی نینشعقب  -است؛ ب

استرنهندرسون   آواد )1125،  2000  ،4و  اولویت(  2008(.  بین  داد که  و  نشان  رقابتی  مزیت  های 

مربوط به رقابت شرکت   اتیادب  زین  (2004)  5، پینو و رودریگز مولینا  وجود دارد.  دارامعن  ةرقابتی رابط

بررس این   ی رقابت  ت یمز  دربارة و    ند کرد  یرا  یافتند:  به  دست  اینکه  نتایج  مبتنیهینظر  اول  بر  های 
 

1. Sioutis & Anagnostopoulos 

2. Mitra, Winfrey  & Michalisin 

3. Li, Ragu-Nathan   & Rao 

4. Cockburn, Henderson & Stern 

5. Molina, Pino & Rodriguez   
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اهم  منابع داخل  یات یح  تیبر  دوم  دندار  دیتأک  داریپا   یرقابت   ت یمز  یبرا  یمنابع  منابع    نیب  اینکه؛ 

  ی رقابت  تیها( و مزبرند و    غاتیتبل  ةنیهز  ،یافزارنرم  یگذارهیو توسعه، سرما  قیتحق  ی عنینامشهود )

کنند  یم   فا یا  ی رقابت  تیبه مز  یابیدر دست  ی نقش مهم  رانیمد  ؛ سوم اینکهمثبت وجود دارد  ایرابطه

 ؛ چهارم اینکه هستند  یگذارهیسرما  یهاشرکت  یعملکرد اقتصاد  ظرفیت  فیو قادر به درک و توص

مد ح  کی  رانیدرک  اجرا  یات یعامل  موفق  نتهیم  یراهبردها  یدر  درازوکسب  تیبه  در  مدت  کار 

  نیمأ ت  ةریزنج  پذیریرقابت  با  یرقابت   تیکنند که مزی( اشاره م 15  ،2002)  1و هوک   سونیهر.  است

مورد آنچه    نیمأ ت  قیاز طر  انیمشترنهایی    یتقاضامواجهه با  است که    یمعن  نیبه ا  و  دیآیست مدبه

 شود.ی انجام میرقابت ةنیهز با ازیصورت ن گیرد و در، صورت میاست ازین

های کارآفرینی یا وضعیتی است که  رفتارالگویی از    گرایش کارآفرینانه بیانگر :  2گرایش کارآفرینانه 

با آن درگیر میهشرکت ب ابعاد ریسکطور منظم  نوآوری و فعاالنه عملشود.  این  پذیری،  کردن در 

می قرار  ثونگالگو  )کیلن  هیلزگیرند  و  هالتمن  گرایش  5  ،2016،  3،  نوعی  به  انهنیکارآفر(.  عنوان 

گرایش    .ها توصیف شده استتیاز فعال   تیو حما  یریپذسکیر  ،یبه نوآور   ضمن توجه  یریگجهت

  کند یکار کمک م وعه و بهبود کسبتوس  برافزونکار  ورشد کسب  برای  اندازچشم  ه ارائةب  انهنیکارآفر

-بیان کرده  گرایش کارآفرینانه  پژوهشگران دربارة ای از  (. تعریف دیگری که عده2013،  4)ریگترینگ 

استراتژاند   نوآورانههایشامل  ابر    یمبتن  ی  بهاهداف  است.  فردی  ازکی  هرحال،جرایی و سرشت   ی 

تقو  یاملوع  را  شرکت  عملکرد  در  رشیپذمیزان  کند،  یم  تیکه  کارآفرینانه  اس  گرایش  ت شرکت 

همکاران  5)ایروین کارآفرینانهدربارة    پژوهشگراناز    یبرخ  نیهمچن(.  134  ،2018،  و    گرایش 

سازةسازمانة  دیپد  کیعنوان  به یک  و  قلمرو  ی  بر  متمرکز  شامل  کردهبحث    چندبعدی  که  اند 

ها از سطوح باالی  (. سازمان433،  2001،  6شود )المپکین و دس بودن میتهاجمی و رقابتی استقالل،  

می نفع  کارآفرینانه  توانمندی  ،زیرا  برند؛ گرایش  گرایش  می این  فراهم  را    ایجاد  باعث   و کند  هایی 

و  ای جدید میهفرصت می   رنهایتدشود  منتهی  رقابتی  مزیت  ولفبه  و  )پت  (.  74  ، 2016،  7شود 

و کارکردد که  ندهیمطالعه نشان م   ینحال، چندنیابا انسانی  بر  منابع  انسانی  با منابع  های مرتبط 

سنجقی، فراهی بوزنجانی، ظهوریان .  گذارندیش کارآفرینانه و عملکرد شرکت تأثیر میبین گرا  رابطة

و عملکرد سازمانی   میان گرایش کارآفرینانه( در پژوهش خود بیان کردند که  2014)نادلی و درودی  
 

1. Harrison  &  Hoek 

2. Entrepreneurial Orientation   

3. Kilenthong, Hultman & Hills 

4. Rigtering 

5. Irwin 

6. Lumpkin & Dess 

7. Pett & Wolff 
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دهقان    وجود دارد. خواهنده کارنما،  ادارمثبت و معن   ها رابطةشاغل در سازمان  در بین پژوهشگران

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که میان گرایش کارآفرینانه  2018) پورآبادی و تاج نجم

نوآوری، ریسک ابعاد آن شامل  با  و  پیشگامی  عملکرد شغلی کارکنان در مرکز بهداشت و  پذیری و 

دارد. وجود  معنادار  و  مثبت  ارتباطی  تهران  دانشگاه  پژوهش یافته درمان  و    های  صحت  فشارکی، 

  کار و برندسازیوار گرایش کارآفرینانه بر رشد کسبحاکی از تأثیر مثبت و معناد  ( 2018)  موسوی

 .استوچک و متوسط در شهرک صنعتی یزد های کدر شرکت

واتسونگرونهاگان و  دادا  ووالن،  منابع  2014)  1،  عملیاتی  استقالل  که  دریافتند  خود  پژوهش  در   )

تعدیل  تأثیر  کارآف  کنندةانسانی  گرایش  بر  پژوهشمثبتی  نتایج  دارد.  انگلستان  در   2هایتون  رینانه 

بر عملکرد شرکت2003) تأثیر مستقیم و مثبتی  براساس    .دارد  ( نشان داد که گرایش کارآفرینانه 

تأثیر مستقیم و در صنعت بانکداری کشور گرایش کارآفرینانه دارای    (،2016)  حیدرینتایج پژوهش  

در بر منابع  بانکمثبت  ازه دسترس  رقابتی است؛  به مزیت  تبدیل  برای  زیر رو، میاینا  توان فرضیة 

 : گونه مطرح کرداول این عنوان فرضیةبه

 دارد.  در سازمان تأثیر مثبت و معناداری سپاری منابع انسانی بر برون کارآفرینانهگرایش  :1 فرضیة

و    ایپو،  توسعهو درحال  یرقابت  اریبس  عیتضو  در  ژهیوبه  یفرهنگ سازمان:  3طلبانهفرهنگ فرصت

شده    تبدیل  هایاستراتژ   در  مهم  بسیار لفه  ؤم  کیبه  یکم  وی قرن بیستم و اوایل قرن بیست المللنیب

ریو4)بایرد  است و  هاریسون  تأث(.  2007،  ،  و  مجریان  تیذهن بر    یمهم  ریفرهنگ   ی هاارزش  دارد 

ببه  ی فرهنگ استراتژ  رشدت  شده در فرهنگ فیتعری  اجتماع   یهاارزشگذارند.  تأثیر می  کیاهداف 

،  5و گافمن و سالزمن   )بروئر  دارند  یریگمیو تصم  ی مدیریتی هادگاهید  بر  یابرجسته  راتیثأ ت  ، یمل

است که   کاردادن  انجام  یهاوهیش  بارةادراکات درعنوان  با    یفرهنگ سازمان (.  2018 شناخته شده 

در    کی و    کیواحد  باشد  داشته  است  ممکن  نحوة  تعیینسازمان  صورت بهکارکنان  اقدامکنندة 

)ملس   گسترده باالفرهنگ فرصت(.  2016،  6است  با سطح  و  از خود  ییطلبانه    نییپا  سطحاظهاری 

بازار سهام    هایواکنش آماری    مهم  اریبس  کنندة ینیبشیپ و  شود  ی نشان داده میسازمان  گراییجمع

طلبانه فرهنگ فرصت  8هافستد   .(2018،  7)دالگران و باسچ  است  یسپاربرون  یهاآگهی  در مقایسه با
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از  هایفرهنگعنوان  به را   پرهیز  با  می   کم اطمینان    عدمی  عدممعرفی  از  پرهیز  به    اطمینان  کند. 

توان آن را می  ورا مدیریت کنند    ابهاماند  دارد که از طریق آن جوامع انسانی آموختهاشاره  هایی  راه

  شده است  هنشان داد   ها پژوهشدر  کرد.    مقوی و ضعیف تقسی  اطمینان  پرهیز از عدم به دو دستة  

از فرهنگ با سطحافراد  از عدم باالی    هایی  بیشتری نشان ت  لدر مقاب اطمینان    پرهیز  غییر مقاومت 

ندارند    از آینده ترس  اطمینان  پرهیز، از عدمهای با سطح پایین  گناد از فرهرکه افلیاحدر  ؛دهندمی

  چندانی دربارة   های(. پژوهش2009،  1)ایالگان   دهندتغییرات مقاومت کمتری نشان می  لو در مقاب

که   دادنشان  (  2018پژوهش دالگران و باسچ )نتایج  طلبانه صورت نگرفته است.  فرصتهای  فرهنگ

فرصت فرهنگ  از  یک  باالیی  سطح  که  جمع  پایینیسطح    و  تجرئطلبانه  دارداز  ،  گرایی 

( در پژوهش خود  2010)  2. وبستر و وایتسپاری استبرون  در رابطه با   بسیار مهمی  ة کنندبینیپیش

از نمو استفاده    کی  ایآ  پرداختند که  نیا  یبه بررس  یفروشخرده  ی خدمات  یهاشرکتگیری در  نهبا 

  وجود دارد این ارتباط  داد  ها نشان  افتهی  مرتبط است؟  کاروکسب  جی نتا  اخاص ب   نوع فرهنگ سازمانی

سازمان   درخورو  متقابل    اثرو   فرهنگ  نتا  یتوجه  شد  ج یبر  جانسوننتایج  .  تأیید  و  پژوهش  کالن   ،

  طلبیفرصتسمت  به  ی رافرهنگ  التیتما،  مشترک  یریگمیکه تصم  ( نیز نشان داد 1996)  3ساکانو 

تما  نشان  ج ینتاواقع  درکند.  یم  یخنث که  سرمایه  انهطلبفرصت  التیداد  مشترک  گذاریدر  های 

نمالمللی  بین اماابدیی کاهش  م   یریگمیتصم  ،  کاهش  و  .  ابدی یمشترک  تانگ  پژوهش  تانگ  نتایج 

هرچ2012) که  بود  این  بیانگر  نیز  گر(  بیشتر  قدر  شرکتی  در  کارآفرینانه  برنامهایش  های  باشد، 

خود    ( در پژوهش2018)  ایروین و همکارانسپاری بیشتر خواهد بود. همچنین  نوآورانه مانند برون

رو،  ایننی دارد؛ ازسپاری منابع انسانشان دادند که گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر برون

 ین مطرح کرد:دوم پژوهش را چن توان فرضیةمی

 .سپاری منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری داردطلبانه بر برونفرهنگ فرصت :2 فرضیة

انسانی برون منابع  کسب:  4سپاری  برونودر  فرا  سپاریکار،  دربارة  قرارداد  به    یندیک  که  است 

می واگذار  سوم  بیست  «سپاریبرون»  عبارتشود.  بخش  قرن  در  بار  اولین  ایاالت در  و  ویکم  برای 

سپاری برای توصیف عمل انتقال برون همچنین    (.64  ، 2017،  5شناخته شد )حسین و عبداهللمتحده  

بخش خصوصی و شرکت  عمومی خدمات    کنترل (.  2015،  6)باسو  شودمیاستفاده    های سودآوربه 

به   خدمات شودیباعث م   خاص نوع خدمتموقعیت یک  دادنسپاری با تغییربرون برای گیریتصمیم
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 ،2018)دالگران و باسچ،    خارجی استة  عرض  نوعی  ةدهندنشان  ،بنابراین  ؛تر شودبازار نزدیک  الگوی

علی2 اساسی  (.  تمایالت  برونذیرغم  به  مربوط  ادبیات  توسعه نفعان،  چندان  انسانی  منابع  سپاری 

قرار   عموماً در یکی از این دو طبقهسپاری منابع انسانی  نیافته است. مطالعات تجربی مربوط به برون

الفگیرمی هستند  -ند:  پژوهشگرانی  اول  انسانیبرون  الزامات  که  گروه  منابع   ی ررسبرا    سپاری 

تصم  کیکه    ی عوامل  ی عنی)  کنند می به  را  از    بارة در  یریگمیشرکت    تیهدا  سپاریبروناستفاده 

کنند  یم  یرا بررس  سپاری منابع انسانی برون  ج یکه نتا  هستند   گروه دوم پژوهشگرانی  -(؛ ب دنکنیم

ب  ی جینتا  ، مثال  رای)ب از    لیدلهکه  انسانی  بروناستفاده  منابع  و  )  ند( نکی م  رییتغسپاری  ایروین 

از  .(135  ،2018همکاران،   استفاده  انسانی،  نبرو با  منابع  گروه   از یک شخص هاسازمانسپاری    یا 

انجام برای  انسانی وظایف  دادنثالث  می  منابع  استفاده  خود  سازمان  عبداهلل،  در  و  )حسین  کنند 

سپاری در منابع انسانی باید ابتدا وظایف  بروننقش دانش  از    ادراکمنظور گسترش  (. به63،  2017

، این وظایف در یک حوزة  زیرا  سپاری کرد؛ منابع انسانی سنتی همچون استخدام و آموزش را برون

معامله وظایف  بین  برنامهمیانی  )مانند  استراتژیک  وظایف  و  دستمزد(  و  حقوق  )همچون  ریزی ای 

دار قرار  انسانی(  منابع  )لپاک نبلندمدت  ارهاردث د  و  بارتول  نیروی  برون(.  142  ،2005،  1،  سپاری 

به انسانی  منابع  یا  شکلآرامی  انسانی  حال  است  گدر  نهیری  روند  این  های  شرکتدر    تنهاو 

سپاری منابع انسانی  برون  ها کاروکسب  وجود دارد. های دولتی و دولت نیز  بخش  در بلکه    ،ملیتیچند

های منابع انسانی  ها را از مسئولیتآنتواند  مید که  نکنمی  شناسایی عنوان یک ابزار استراتژیک  را به

آن  بخشدرهایی   میو  قادر  را  آنچه  تا  سازد  ها  میبر  انجام  شکل  بهترین  کنندهند،  به  د تمرکز 

که در طول چند سال  ( نشان داد  2018پژوهش گوتاردلو و والورده )  .(64،  2017)حسین و عبداهلل،  

 و همچنین   های عمومی و خصوصیسپاری منابع انسانی در سازمانبرونروزافزون از    ةگذشته استفاد

مسئول  لیتما انتقال  انسانی   شتر یب  تیبه  مد  منابع  درح  رانیبه  است.  صف  افزایش    وهشیپژدر  ال 

چانگ  نینگو  تنام،یو  یهاشرکت  دربارة تمر  استخدام   (2017)  2و  به   نیو  فعالرا   تیعنوان 

آندردنک  یبندطبقه  ایهسته ریغ  کهها  .  رسیدند  نتیجه  این  هز  دیتأک  به  کاهش  منابع    یهانهیبر 

  3پژوهش ریپل و هلم   شود.یمدر شرکت    یاغیرهسته  یهاتیفعال  ی سپاربرون  شیموجب افزا  یانسان

برون2008) که  داد  نشان  نیز  می(  انسانی  منابع  رسیدنسپاری  در  مهمی  نقش  به   تواند  سازمان 

 گونه مطرح کرد:را این های دیگرتوان فرضیه رو، میمزیت رقابتی ایفا کند؛ ازاین

 سپاری منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.: برون3 رضیةف
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برو4  فرضیة انسانی ن:  منابع  گرایش    سپاری  تأثیر  شرکتدر  رقابتی  مزیت  بر  نقش    کارآفرینانه 

 دارد.گری میانجی

برون5فرضیة   انسانی:  منابع  فرصت  سپاری  فرهنگ  تأثیر  نقش  در  شرکت  رقابتی  مزیت  بر  طلبانه 

 میانجیگری دارد.

شده است    اصطالحی است که تعریف  «انسانی استراتژیک  »سرمایة:  1انسانی استراتژیک   سرمایة

انسانی  هایپژوهشتا   در  منابع  شرکت  کیاستراتژ  موضوعات  را  عملکرد  )  و  کند  و    تیراادغام 

مولیترنو   ،تیرا؛  2011،  2نهامامک و    کیدهنده  نشان  کیاستراتژ  یانسان   ةیسرما  (.2014،  3کاف 

شرکت   یهاییها و توانا سهم دانش، مهارت  تنهاتر است که نهسازه در سطح شرکت و حتی گسترده

بر در  نتا  یعیوس  فیط  شامل  نیبلکه همچن  گیرد،میرا  انسانی    جیاز  منابع  ارتباط سطح  آن  با  که 

وضع  ی روانی  هایژگیو  همچون  ،دندار )سرما  تیو  شبکهیشناختروان  ةیکارکنان  و  آن   یها(،  ها 

نیز (  یسازمان   ةیها و فرهنگ )سرماندرو  ،یمان ساز  های( و ساختاریاجتماع   ةی)سرما  یاعتماد اجتماع 

  ی انسان  ةیطور معمول سرمابهی  اقتصاددانان تجرب   (. 3  ، 2009،  4، ویکلی و رامسیهارتشود )پلوییم

)گیلیسکی    د نکنیم  یریگاندازه  کاریی یا میزان تجربة  لیتکم  التیتحص  یهاسالاز طریق تعداد  را  

  سرمایة  ریثأ تحت ت  یاندهیطور فزابه  بازار سرمایه  دربارة  ریاخهای  پژوهش(.  235  ،2014،  5و هافمن 

شرکت استراتژیک  گرفته  انسانی  پژوهش2018،  6)کراسرت   اندقرار  نتایج  همکاران  (.  و   ایروین 

را    سپاری منابع انسانی و عملکرد شرکترونرابطة ب  کیاستراتژ  انسانی  سرمایةکه    دادنشان  (  2018)

پژوهش    ، ینراب. عالوهکندتعدیل می  داد شرکتها  آننتایج  بهنشان  از    دنبال مزیت هایی که  رقابتی 

سرمایه انساطریق  بههای  باید  هستند،  خود  استراتژیک  حرکت  برونسمت  نی  انسانی  منابع  سپاری 

و صاحبان    رانی)مد  نانیکارآفر  ی انسان  ةیسرما(،  2018)  7پژوهش اوتسوکا و سونوب براساس  کنند.  

ح  کیها(  شرکت بر  اتیعامل  اثرگذار  و  توسع  تیموفقی  شکست  کشورها  یصنعت  ةو   یدر 

می  توسعهدرحال اشود.  محسوب  کرد2018)  8ثیسه زمینه،    نیدر  بیان  ة یسرما  یدارا  مناطقکه    ( 

فعال  یبرا  ی کم  شانساز    اندک  یانسان بازار  در  ارزش  یی هاتیرقابت  ،  دارند  زیادی  افزودة  که 

تحلیل پرستاران و سایر کارکنان ادارات درمانی،  و( با تجزیه2012)  9، دلگادو و برگر برخوردارند. یپس
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که  عملدیدگاه  از   دادند  نشان  توانمندسازی سرمایة  تیفیبهبود کی  است.    به سطح  مرتبط  انسانی 

  ی سازمان  یمانند اثربخش  یعملکرد  ج ینتا  سپاری را برنتأثیر برو  ای در استرال(  2011)  1شیهان و کوپر

کردند   شدهدرک  ی مال  عملکردو    دهشرکد انداز  افتندیدر  ها آن.  بررسی  تأث  ةکه   ریشرکت، 

را  برون انسانی  منابع  عملکردسپاری  می  بر  شرکتی طوربه  ؛ کند تعدیل  در  کوچک  که   ةرابطهای 

ازمن  رابطة  بزرگ  ی هاشرکت  و در   مثبت  توان فرضیة رو، میاینفی میان این دو متغیر وجود دارد؛ 

 گونه مطرح کرد:ششم را این

رابطة  :6  فرضیة استراتژیک  انسانی  برون  سرمایة  انسانی و مزیتسپاری  بین  را منابع  رقابتی شرکت 

 کند. تعدیل می

های دالگران و  ، از پژوهش)شکل شمارة یک(حاضر    مدل نظری پژوهش:  الگوی مفهومی پژوهش

که در این زمینه انجام هایی  ترین پژوهشاصلیعنوان  به(  2018)  و همکاران  ( و ایروین2018باسچ )

شده  ،  اندشده مدل  اقتباس  پ است.  نشانمفهومی  در  ژوهش  متغیرهاست.  بین  روابط    این دهندة 

فرصتپژوهش   و فرهنگ  کارآفرینانه  گرایش  بهمتغیرهای  متغیر  طلبانه  و  متغیرهای مستقل  عنوان 

سپاری . همچنین متغیر بروناندعنوان متغیر میانجی درنظر گرفته شدهسپاری منابع انسانی بهبرون

به انسانی  متغیر  عنومنابع  شده  ان  گرفته  درنظر  شرکت  رقابتی  مزیت  وابستة  متغیر  برای  مستقل 

عنوان متغیر تعدیلگر این پژوهش لحاظ شده است. در شکل  است. سرمایة انسانی استراتژیک نیز به

 .شودشمارة یک مدل مفهومی پژوهش مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
Figure1-Conceptual Model of Research 
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 پژوهش روش

از نوع کاربردی، از نظر  پژوهش  این    تعیین روابط میان متغیرهاست؛ بنابراین،   حاضر  پژوهش هدف  

رت تک مقطعی انجام شده است.  صوها توصیفی و از نوع همبستگی است که بهگردآوری داد  نحوة

کارکنان    جامعة پژوهش  کراسشرکت  آماری  جمعهستند    ورزشی  روش  دادهو  بهآوری  صورت  ها 

درنمونه بدینگیری  است؛  انتخاب  صورت دسترس  کارکنان  کل  جمعیت  از  مشخصی  نسبت  به  که 

ان برای جوامع محدود استفاده شد و براساس  فرمول کوکراز  بهینه    برای تعیین حجم نمونة شدند.

  39  ها از پرسشنامة بستةبرای گردآوری دادهدست آمد.  هبنفر    115حجم نمونه  تعداد کل کارکنان،  

کاررفته در این  به  ةپرسشنامای لیکرت استفاده شد.  دستهساس مقیاس ترتیبی و طیف پنجاسؤالی بر

است  دو از    پژوهش شده  تشکیل  اول  :قسمت  سؤال  قسمت   و   است  شناختیجمعیت  هایشامل 

ش دوم  سـقسمت  استهای  الؤامل  پرسشنامه  براساس سؤال .  اصلی  پرسشنامه  دوم  بخش  های 

گرایش  بعد  پنج  شامل  پرسشنامه   .تأیید شد   ها آنروایی و پایایی    های پژوهش مطرح شدند و فرضیه 

فرصت فرهنگ  برونکارآفرینانه،  رقابتیطلبانه،  مزیت  انسانی،  منابع  انسانی    سرمایة  و  سپاری 

اساتید  است.    استراتژیک از  را سؤالبرخی  برای  ها  کردند. همچنین  روایی    کنترل  و  پایایی  بررسی 

اندازه نرم  گیریمدل  همان  1پی.ال.اس.-اسمارت  افزاراز  شد.  یک   کهطوراستفاده  شمارة  جدول    در 

که در سطح    بیشتر است  7/0های پژوهش از  ضریب آلفای کرونباخ برای تمام سازه   ، شودمشاهده می

 . های پژوهش استاعتبار سنجه دهندة مطلوب است و نشان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Smart-PLS   
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 های سنجش نتایج پایایی و منابع مقیاس -1جدول 

Table 1- Reliability Results and Sources of Measurement Scales 

 متغیرهای پژوهش
Research Variables 

 های سنجش منبع مقیاس 
Source of 

Measurement Scales 

 ال تعداد سؤ
Number of 

Questions 

 ضریب آلفای کرونباخ 
Cronbach's Alpha 

Coefficients 
 گرایش کارآفرینانه 

Entrepreneurial 

Orientation 

 ( 2013)  ریگترینگ

Rigtering (2013) 
7 0.713 

 طلبانه فرهنگ فرصت

Opportunistic Culture 

 ( 2016)  ملس

Melse (2016) 

 
8 0.828 

 سپاری منابع انسانی برون 

Human Resources 
Outsourcing 

  ، مک کلندان و گاینی1کالس 

(1999 ) 

Klaas, Mcclendon & 

Gainey(1999) 

8 0.931 

 مزیت رقابتی 

Competitive Advantage 

 ( 2008) آواد
Awwad (2008) 

11 0.709 

 استراتژیک  انسانی سرمایة 

Strategic Human 

Capital 

 ( 2012) یپس، دلگادو و برگر

Yepes, Delgado & 

Berger (2012) 

5 0.841 

 

 نتایج 
دو شمارة  جدول  پژوهش جمعیت   هایویژگی  در  نمونة  همان  شناختی  است.  شده  که  طورارائه 

می از  3/77شود،  مشاهده  مرد    درصد  از    67  حدود  وبودند  پاسخگویان  متأهل  درصد  پاسخگویان 

پاسخگویان داشته است   درصد بیشتر فراوانی را در بین  82/47بودند. تحصیالت کارشناسی با حدود  

تا    10  سابقة کاری نیز در بازة  سال بوده است.  44تا    35سنی    وط به طبقةو بیشترین فراوانی مرب

 ین مقدار است.  سال دارای بیشتر 15

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Klaas 
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 پژوهشنمونة شناختی های جمعیتویژگی -2جدول  

Table 2 - Demographic Characteristics of The Research Sample 

 شناختی های جمعیتویژگی

Demographic Characteristics 
 فراوانی

Frequency 

 درصد فراوانی 

Frequency 

Percentage 

ت
سی

جن
 G

en
d

er
 

 Female 26 22.7  زن

 Male 89 77.3 مرد

ن 
س

 A
g

e
 

18-24 6 5.21 

25-30 38 33.05 

31-36 49 42.61 
37-42 14 12.18 

+43 8 6.95 

ت  
عی

وض

ل
أه

ت
 M

ar
it

al
 

S
ta

tu
s

 

 Single 38 33.04 مجرد
 Married 77 66.96 متأهل

ت 
یال

ص
تح

 E
d

u
ca

ti
o

n
 

 دیپلم و زیردیپلم 

Diploma and Sub-Diploma 
16 13.91 

 Know-How 24 20.86 کاردانی

 BS 55 47.82  کارشناسی

 MA 18 15.65 ارشد کارشناسی

 PHD 2 1.73 دکتری
ی

کار
ة 

ابق
س

 

W
o

rk
 E

x
p

er
ie

n
ce

 
5-10 21 18.26 

10-15 37 32.17 

15-20 29 25.21 

20-25 19 16.52 

25-30 9 7.82 

 

: در مرحلة گیردپی.ال.اس. در دو مرحله صورت می  یابیمدل:  بارعاملی  :بیرونیبررسی برازش مدل  

اندازه مدل  تحلیل اول،  طریق  از  بیرونی(  )مدل  پ گیری  و  روایی  تأییدی  های  عاملی  تحلیل  و  ایایی 

برآورد مسیر بین متغیرها    ةوسیلدوم، مدل ساختاری )مدل درونی( به  شود و در مرحلةبررسی می

 شود.  بررسی می
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 ضرایب بار عاملی  -3جدول

Table 3 - Factor Loading Coefficients 

 

 سازه

Construction 
 شاخص 

Index 

 بار عاملی 

Factor 

Loadings 

(>0.4) 

 سازه

Construction 
 ص شاخ

Index 

 بار عاملی 

Factor 

Loadings 

(>0.4) 

نه
نا

ری
آف

ار
ش ک

رای
گ

 

E
n

tr
ep

re
n

eu
ri

al
 O

ri
en

ta
ti

o
n

 

E1 0.750 
ن

رو
ب

ع  
ناب

ی م
ار

سپ

ی 
سان

ان
 

H
u

m
an

 R
es

o
u

rc
es

 
O

u
ts

o
u

rc
in

g
 

 

H5 0.703 

E2 0.829 H6 0.762 

E3 0.781 H7 0.545 

E4 0.817 H8 0.459 

E5 0.816 

ی 
ابت

رق
ت 

زی
م

 

C
o

m
p

et
it

iv
e 

A
d

v
an

ta
g

e
 

C1 0.685 

E6 0.673 C2 0.910 

E7 0.642 C3 0.840 

ت
ص

فر
گ 

هن
فر

نه 
با

طل
 O
p

p
o

rt
u
n

is
ti

c 
C

u
lt

u
re

 

O1 0.475 C4 0.503 

O2 0.616 C5 0.751 

O3 0.431 C6 0.685 

O4 0.726 C7 0.760 

O5 0.839 C8 0.548 

O6 0.674 C9 0.925 

O7 0.443 C10 0.543 

O8 0.627 C11 0.566 

ن
رو

ب
ع  

ناب
ی م

ار
سپ

ی 
سان

ان
 H

u
m

an
 

R
es

o
u

rc
es

 O
u

ts
o

u
rc

in
g

 

H1 0.692 

یة
ما

سر
 

ک
ژی

رات
ست

ی ا
سان

ان
 

S
tr

at
eg

ic
 H

u
m

an
 

C
ap

it
al

 

S1 0.678 

H2 0.677 S2 0.768 

H3 0.441 S3 0.646 

H4 0.751 S4 0.772 

Factor Loadings Values (> 0.4) S5 0.655 
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های آن از مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص  0/ 4بیشتر از  بارهای عاملی برابر یا  

گیری قابل قبول است. در  آن مدل اندازهاست و پایایی  گیری آن سازه بیشتر  واریانس خطای اندازه

های  ب باردول شمارة سه مشخص است، تمامی اعداد ضرایگونه که در جحاضر، همان  مدل پژوهش 

 ش در تبطمر  ها با سازةبیشتر است که به این معنی است که واریانس شاخص  4/0ز  ا  هاعاملی سؤال 

که بار عاملی    هاییبودن این معیار است. همچنین سؤال مناسبدهندة  قابل قبول است و نشان  حد

 ر از میزان مطلوب بود، حذف شدند.  ها کمتآن 

روایی محتوا و  دو نوع روایی ارزیابی استفاده شد: گیری از برای تأیید روایی ابزار اندازه:  روایی و پایایی

برای   دست آمد. همچنین در این پژوهشه خبرگان ب  روایی محتوا با استفاده از نظرهای  روایی همگرا.

شد.   استفاده  مرکب(  پایایی  ضریب  و  کرونباخ  آلفای  )ضریب  معیار  دو  از  پرسشنامه  پایایی  تعیین 

 تر است. در جدول( بیش7/0متغیرها در این پژوهش از حداقل مقدار )  امیضرایب آلفای کرونباخ تم

 طور کامل ذکر شده است. نی و روایی همگرای ابزار سنجش بهنتایج پایاشمارة چهار 

 
 ضرایب پایایی و روایی همگرا  -4جدول 

Table 4- Convergent Reliability and Validity Coefficients 

 های مکنون متغیر
Concealed Variables 

 ضریب آلفای کرونباخ 
Cronbach's 

Alpha 

Coefficients 
(Alpha > 0.7) 

 ضریب پایایی ترکیبی
Combined 

Reliability 

Coefficient 
(Alpha > 0.7 ) 

 

میانگین واریانس  

 استخراجی 
Extraction Variance 

Mean 
((AVE > 0.5 

 گرایش کارآفرینانه 

Entrepreneurial 

Orientation 
0.713 0.960 0.506 

 طلبانه فرهنگ فرصت
Opportunistic Culture 

0.828 0.926 0.516 

 سپاری منابع انسانی برون 
Human Resources 

Outsourcing 
0.931 0.720 0.628 

 مزیت رقابتی 
Competitive Advantage 

0.709 0.976 0.550 

 استراتزیک  سرمایة انسانی

Strategic Human 

Capital 
0.841 0.821 0.522 
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ذکرشده  مطالب  خروجی  براساس  نتایج  نرمو  جدول  شده  ارائه افزار  های  چهار،در  ابزار   شمارة 

 . گیری از روایی محتوا و همگرا و پایایی مناسب برخوردار استاندازه

درونی مدل  برازش  ارتباط  :  بررسی  نشانگر  درونی  با  مدل  است.  پژوهش  مکنون  متغیرهای  بین 

می  درونی  مدل  از  فرضیهاستفاده  بررسی  به  فرضیهتوان  تأیید  مالک  پرداخت.  پژوهش  های  های 

ای تی  پژوهش  آمارة  و  مثبت  است که ضرایب مسیر  پنج    96/1ز  ان  باشد. در جدول شمارة  بیشتر 

 .ها ارائه شده استنتایج بررسی فرضیه

 

 برازش مدل درونی نتایج  -5جدول 

Table 5 - Internal Model Fitting Results 

H 
 مسیر

Path 

 مسیر ضریب

Path 

Coefficient 

 تی  آمارة

T-Statistics 

 نتایج 

Results 

H1 
 سپاری منابع انسانی برون   ←گرایش کارآفرینانه  

 Entrepreneurial Orientation       HR 

Outsourcing 

0.382 5.141 ✓ Accept 

H2 
 سپاری منابع انسانی برون ←  طلبانهفرهنگ فرصت

Opportunistic Culture         HR 

Outsourcing   

0.254 2.321 ✓ Accept 

H3 
 مزیت رقابتی ←سپاری منابع انسانی برون 

HR Outsourcing       Competitive 

Advantage   

0.144 4.532 ✓ Accept 

H4 

  با اثر میانجی  ←مزیت رقابتی   ←گرایش کارآفرینانه  

 سپاری منابع انسانی برون 

Entrepreneurial Orientation         

Competitive Advantage         with 

Mediation Effect of HR Outsourcing     

 بررسی شروط

Check the 

Terms 

 بررسی شروط

Check the 

Terms 

Not 

Accept 

H5 

  با اثر میانجی ←مزیت رقابتی   ←  طلبانهفرهنگ فرصت

 سپاری منابع انسانی برون 

Opportunistic Culture       Competitive 

Advantage        with Mediation Effect of 

HR Outsourcing     

 بررسی شروط

Check the 

Terms 

 بررسی شروط

Check the 

Terms 
✓ Accept 

H6 

با اثر    ←مزیت رقابتی  ←سپاری منابع انسانی برون 

 انسانی استراتژیک  سرمایة تعدیلگر 

   HR Outsourcing      Competitive 

Advantage       with Moderating Effect of 

Strategic Human Capital     

0.275 3.510 ✓ Accept 
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کلی مدل  اندازه:  برازش  مدل  بخش  دو  هر  شامل  کلی  میمدل  ساختاری  و  تأیید  گیری  با  و  شود 

عنوان مقادیر به   36/0و    25/0،  0/ 01. سه مقدار  شودکامل میبرازش آن، بررسی برازش در یک مدل  

میزان شاخص  . با توجه به جدول شمارة شش،  اند وی برای این معیار معرفی شدهضعیف، متوسط و ق

 برازش قوی مدل است.  دهندةاست که نشان 84/0کلی برابر با   مدل 1نیکویی برازش 

  
 برازش مدل کلی  -6جدول

Table 6- General Model Fit 
 هاسازه

Construction 
 مقدار تجمیعی 

Cumulative Value 
 آر مربع 

R Square 
 نیکوئی برازش 

GOF 
 گرایش کارآفرینانه 

Entrepreneurial Orientation 
0.47  

 
0

.5
2

6
 ×

0
.4

5
4

=
0

.4
8

 

 طلبانه فرهنگ فرصت
Opportunistic Culture 

0.55  

 سپاری منابع انسانی برون 

HR Outsourcing 
0.62 0.558 

 مزیت رقابتی 

Competitive Advantage 
0.58 0.351 

 سرمایة انسانی استراتژیک 

Strategic Human Capital 
0.41  

 

شده روی خطوط ضرایب است. اعداد نوشته شده در شکل شمارة دو ارائه شده  مدل مفهومی آزمون 

میان  حاصل    یبتا رگرسیون  معادلة  هستنداز  برای   متغیرها  است.  مسیر  ضریب  همان  که 

بیشتر باشد که در پرانتز نشان   96/1هر مسیر از عدد  مقدار تی  معناداربودن ضریب مسیر الزم است  

 داده شده است.

 
 

1. Goodness of Fit (GOF) 
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 (تی  و آمارة بارهای عاملی ضرایب مسیر، پژوهش )  شدةمدل آزمون -2 شکل

Figure 2 - Tested Research Model   

(Path Coefficients, Factor Loadings and T-Statistics) 
 

 گیری بحث و نتیجه

منابع    ای بهها برای حفظ موقعیت استراتژیک و مزیت رقابتی خود بایستی توجه ویژهامروزه سازمان

کنند حاضر.  انسانی  فرصت  پژوهش  فرهنگ  و  کارآفرینانه  گرایش  تأثیر  بررسی  هدف  بر  با  طلبانه 

نسانی بر مزیت رقابتی شرکت با  سپاری منابع اتأثیر برون  ،سپاری منابع انسانی و از طرف دیگربرون

تعدیلگر  در اثر  استراتژیک  سرمایةنظرگرفتن  شده    انسانی  این .  استانجام  نظری  مشارکت  دربارة 

سپاری منابع  لحاظ اثرگذاری متغیرهای جدید بر برونموضوع این پژوهش بهتوان گفت  می  پژوهش

 و به پیشرفت و تکامل علمی در حوزة  به مزیت رقابتی دارای نوآوری استدستیابی    انسانی و برای

 ، حقیقت. درکند های ورزشی همچون شرکت کراس کمک میکارآفرینی و منابع انسانی در شرکت

مشار مرویکرد  پژوهشگران  و  است  بازآفرینی  پژوهش  این  نظری  کرده  حاضرالعة  طکت    اندتالش 
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های  های منابع انسانی یا تحقیق و توسعه در شرکتهای اثرگذار بر مزیت رقابتی برای بخشزمینه

 .  ورزشی را واکاوی کنند

ی بر  و معنادار  ثبتمنه تأثیر  گرایش کارآفرینا  ،اول  های پژوهش در راستای فرضیةبا توجه به یافته

داردبرون انسانی  منابع  با    سپاری  یافته  این  )  هایپژوهشکه  تانگ  و  و  2012تانگ  مدهوشی،  ( 

مهدیدالوری  ساداتی، میهن،  و  دارد.(  2014)  دوستوند  پژوهشگران طمنتایج    مطابقت  این  العات 

داد هر کارآفرینانه در شرکتی قوینشان  بهتر  چقدر گرایش  برنامهسباشد، حرکت  نوآورانه مت  های 

کوچک برون همچون  بود.سازی  خواهد  بیشتر  انسانی  منابع  همکاران همچنین    سپاری  و   ایروین 

سپاری  برونکه گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر    خود نشان دادند  در پژوهش  (2018)

دارد؛منابع   نتیجه  می   ،نبنابرای  انسانی  هرتوان  فعالیتگرفت  به  گرایش  شرکت  در  های  چقدر 

با توجه    ،روایناز  اری منابع انسانی بیشتر خواهد شد؛سپبرونتمایل به  د داشته باشد،  کارآفرینانه وجو

تمایل  زنان    اند و اصوالً مردان در مقایسه با سوم کارکنان را مردان تشکیل دادهدو  بیش از  به اینکه

-توان نتیجهمیید محصوالت جدید دارند،  تول  کارآفرینانه و رقابت در عرصةهای  بیشتری به فعالیت

کرد برون  گیری  فعالیتکه  به  پرداختن  برای  انسانی  منابع  شرکت  سپاری  این  در  کارآفرینانه  های 

-که فرهنگ فرصتدوم نشان داد    ی فرضیةدر راستانتایج این پژوهش    .بیشتر صورت خواهد گرفت

بر   نیزبرونطلبانه  انسانی  منابع  است  سپاری  معناداری  و  مثبت  تأثیر  و    پژوهش  در  .دارای  هندلی 

فرضیه5201)  1آنگست این  شده  (  درصورتیاست.    تأیید  معتقدند  پژوهشگران  فرهنگاین    که 

باشد فردگرا  صورتبه از    یی  پرهیز  کم   عدمو  باشد،    اطمینان  داشته  قراردادهای  وجود  به  تمایل 

بی موقتی  و  شد.پیمانی  خواهد  )  شتر  باسچ  و  دالگران  پژوهش  با  همچنین  فرضیه  (  2018این 

باگر  .  همسوست افق فرصتهیک شرکت  بتواند  بنشیند،  اینکه منتظر مشکالت و مسائل  های جای 

ببیند و فرهنگ سازمانی خود را -نتیجه تالش بیشتری برای برونبر آن استوار سازد، در  جدید را 

انسانی   منابع  کرد سپاری  فرصت  خواهد  شکار  به  بتواند  خود  بپردازد.تا  جدید  و  نو  ازآنجاکه    های 

  میانگین سنی کارکنان شرکت  و همچنین  اندسال سن داشته  36اعضای این شرکت کمتر از    بیشتر

است  ورزشی کراس ببسیار جوان  به،  بیشتر  افراد جوان  اینکه  و تحول هستند،  ا فرض  تغییر  دنبال 

طلبی و پیشرفت برای  های فرصتدنبال ایجاد فرهنگی با ویژگی به  این افراد  هک  توان گفتچنین می

   ابی به مزیت رقابتی هستند. یدست

مزیت رقابتی  بر    سپاری منابع انسانی برونسوم این پژوهش که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار    فرضیة

پژوهش  شرکت نتایج  با  یافته  این  تأیید شد.  نیز  لم  ریپل و هو    (1998)میترا و همکاران  های  بود 

-گیرد بسیاری از وظایف منابع انسانی را برونشرکت تصمیم می همسویی دارد. زمانی که    (2008)
 

1. Handley & Angst 
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خواه کند،  انجا سپاری  برای  بیشتری  فرصت  چالشهای هستهفعالیت  دادنمناخواه  یافتن  و  های  ای 

شود.  ها میباعث ایجاد نوعی مزیت رقابتی در شرکتخود  خودی هد. این اقدام ب کننمحیطی پیدا می

یندهای کار  با نحوة فرابنابراین    ، دارند   ی زیادیکار  این سازمان سابقة  افرادبا توجه به اینکه بیشتر  

تواند ایجاد کند  هایی را میاند که سازمان چه مزیتمتوجه شدهها احتماالً  آن همچنین  آشنا هستند.  

   کند.وظایف منابع انسانی چه کمکی در راستای تحقق مزیت رقابتی پایدار ایجاد میسپاری و برون

تواند نقش میانجی  سپاری منابع انسانی نمیبرون  ،اساستأیید نشد؛ براین  چهارم این پژوهش  فرضیة

  پژوهش  برای اولین بار در ایناین فرضیه  .  ایفا کند بین دو متغیر گرایش کارآفرینانه و مزیت رقابتی  

شد میو    بررسی  بروندرصورتی  کند بیان  به  سازمان  فعالیت  که  این  بپردازد،  انسانی  منابع  سپاری 

 .لقی شودعنوان یک میانجی بین دو متغیر گرایش کارآفرینانه و مزیت رقابتی تتواند بهنمی

ه بر مزیت  انطلبپنجم، بررسی تأثیر فرهنگ فرصت  های پژوهش در راستای فرضیةبا توجه به یافته 

واسطة با  شرکت  انسانی  برون  رقابتی  منابع  شد. سپاری  اولیناین    تأیید  برای  نیز  این  یافته  در  بار 

ای مطلوب در شرکت  سپاری مدیریت منابع انسانی به شیوهکه بروندست آمد. درصورتیپژوهش به

 رقابتی پیوند دهد. طلبانه را با مزیت تتواند وجود فرهنگ فرصپیاده شود، این اقدام می 

نیز نشان میفرضیة  نتایج آزمون   سپاری منابع  تأثیر برون  انسانی استراتژیکسرمایة  دهد که  ششم 

می تعدیل  را  شرکت  رقابتی  مزیت  بر  نتایج  انسانی  با  یافته  این  همکاران پژوهش  کند.  و   ایروین 

پژوهش  راستاهم (2018) نتایج  میحاضر  ست.  استراتژیک  سرمایة  دهد  نشان    ها شرکتدر  انسانی 

در   تعدیلگری  و  مهم  دارد؛نقش  رقابتی  مزیت  برای  راه  ،بنابراین  بیشترکردن  که  مزیت حلی  ایجاد 

از روش  سرمایةاین است که  شود،  رقابتی توصیه می استفاده  با  را  استراتژیک  نوین درانسانی    های 

سپاری منابع انسانی به اهداف عالی شرکت دست  و از طریق برون  آموزش منابع انسانی تقویت کنیم 

 پیدا کنیم.  

 های خصوصی شرکت  مدیران و متخصصانبرای  بلکه  پژوهشگران،  برای  نها  تنه  پژوهش   نیا  ی هاافتهی

است  نیز می  ،بنابراین  ؛مفید  پیشنهاد  کراس  ورزشی  شرکت  مدیران  فرهنگ  به  بهبود  با  شود 

گرایش  فرصت ایجاد  و  می طلبانه  کارکنان  در  بهکارآفرینانه  سیاستتوانند  بروندنبال  سپاری  های 

و در رقابت با    برای صنعت ورزشی خود ایجاد کنندمنابع انسانی باشند تا به این طریق مزیت رقابتی  

 .  ن لوازم ورزشی در کشور موفق شوندسایر تولیدکنندگا

آن  پژوهش میاین  های  از محدودیت آماری  به جامعة  در یک کسبتوان  وکار اشاره کرد که صرفاً 

حوزة با  مرتبط  است؛  خاص   صنعتی  بوده  ورزشی  لوازم  پژوهشگران  بنابراین  یعنی  سایر  توانند  می، 

یافته  برای سازمانتعمیم  سایر  در  را  پژوهش  این  فعالیتها  به  که  دولتی  و  خدماتی  های  های 

با توجه به شود  پیشنهاد می  ن آیندههمچنین به پژوهشگرا  .غیرورزشی مشغول هستند، بررسی کنند 
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است  استفاده   مقطعی  هایداده   از  مطالعه  ایندر    اینکه م  ،شده   طولی   تحلیل  آینده   العاتطدر 

 .  بگیرند  درنظر را شدهتعدیل   و ی علّ  اثرهای به رسیدگی

 و قدردانی  تشكر
تهیة  از در  که  دانشگاه  محترم  بوده  اساتید  راهنما  مقاله  شرکت  این  کارکنان  و  مدیریت  از  و  اند 

 شود.گزاری میهای این پژوهش سپاسداده خاطر کمک در تهیةبه ورزشی کراس
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between entrepreneurial 

orientation, opportunistic culture and the outsourcing of human resources with 

competitive advantage while investigating the moderator effect of human capital. The 

purpose of this study is descriptive and survey method. The statistical population in this 

study was 115 employees of Cross Sports Company who were selected by convenience 

sampling method. To analyze the data, partial least squares and Smart PLS-2 software 

were used. To assess the validity of the convergent validity, for the fitting reliability, 

Cronbach's alpha was used and its coefficient for all research structures was more than 

0.7. The findings show that entrepreneurial orientation has a positive and significant effect 

on human resource outsourcing. Opportunistic culture also has a positive and significant 

effect on human resource outsourcing. The results of the research confirmed the positive 

and significant effect of outsourcing human resources on competitive advantage. HR 

outsourcing does not mediate the relationship between entrepreneurial orientation and 

competitive advantage, but mediates the relationship between opportunistic culture and 

competitive advantage. Nevertheless, human capital moderates the link between 

outsourcing of human resources and competitive advantage. 
 

Keywords: Entrepreneurial Orientation, Opportunistic Culture, Human Resources  
Outsourcing, Competitive Advantage, Human Capital. 

 

 

 
1. Email: hdamghanian@semnan.ac.ir 

2. Email: M.keshavarz71@semnan.ac.ir  


