
  بازنگري مديريت منابع انساني
براي متغيرهاي نهفته مرتبط و شاخص ها ، مطالعه تحقيق مديريت منابع انساني با استفاده از  نمونه هاي اندازه گيري

  .مجموعه ها 
  ري جي ويليامز ، ارنيت اچ ، ابويل

 Main، دانشگاه كشور فدرال ويرجينيا ، خيابان )  CARMA( مركز اجراي شيوه هاي تحليلي و پژوهشي 
w۳۰۱  ،۸۴۴۰۰ pobox  ، ۲۳۲۸۴ – ۴۰۰۰، ريچموند JA الت متحده آمريكا ا، اي  

  ضريب حركتي ، الگوي اندازه گيري ، مجموعه ها ، تجمع سنجي ، نمونه سازي معادله ساختار: نكات كليدي 
  :چكيده مقاله 

اين مقاله ، به عنوان نخستين اثري است كه به بررسي نمونه هاي متفاوت اندازه گيري براي متغيرهاي نهفته مرتبط با 
. قرار گرفته اند )  HRM( چنين نمونه هايي در اختيار محققان مديريت منابع انساني . شاخصه ها پرداخته است 

جاد شده از تركيب زير مجموعه ها يا مواردي است كه به ، بررسي انتخاب مجموعه هاي ايتأكيد ويژه در اينجا 
و نيز با تكيه بر  HRMمقاله از جرايد مهم  ۲۷در مرحله بعد با توجه به بازنگري . تشكيل شاخص ها مي پردازند 
در زمينه نحوه استفاده از . مفهومي مي توان از چنين مجموعه هايي استفاده نمود / موضوعات تجربي ، تئوريك 

  . وعه ها توسط پژوهشگران ، توصيه هاي جدي و ارزشمندي ارائه شده است مجم
  :مقدمه 

با متغيرهاي نهفته ، نوعي شيوه تحليل اطالعات است كه در صورت )  SEM( نمونه سازي معادله ساختاري 
استفاده صحيح ، امكان بررسي روابط پيشنهاد شده از طريق تئوري ها و كنترل تأثيرات گرايشي خطاي اندازه 

هاي نهفته قوت روابط ميان متغيرمحققان با اين شيوه تحليلي قادر به ارزيابي مسير و نقاط . گيري را ميسر مي سازد 
( ، هريس ) ۱۹۸۶(جيمز. هستند و با استفاده از تكنيك هاي متغير به اندازه گيري سازه ها و شاخص ها مي پردازند 

سال گذشته بررسي هاي  ۲۰طي ) ۲۰۰۲(، ابيل و ويليمز)  ۲۰۰۲( ، ميل تيپ )  ۱۹۹۴( ، ويليامز و جيمز )  ۱۹۹۰
اين بازنگري ها نشان دهنده افزايش استفاده از . اجرا نمودند جامعي در خصوص كاربرد شيوه هاي متغير نهفته 
به ويژه در (  SEMمحققان به منظور ارائه مزاياي استفاده از . شيوه هاي متغير نهفته در تحقيقات سازماني است 
اين رو نياز  بايد از يك استراتژي سازمان يافته تبعيت نمايند از) زمينه انحراف اندازه گيري تصادفي و غير تصادفي 

بررسي شيوه هاي اعمال شده در متغيرهاي  هدف اين مقاله. به بررسي موضوعات ديگر بوضوح احساس مي شود 
اين شيوه ها نقش بسزايي را در ارزيابي و مطالعات محققان مديريت منابع . نهفته مرتبط و شاخص هاي آنهاست 

هدف ما بهبود درك شيوه هاي . پژوهشگران ارائه مي دهند انساني ايفا مي نمايند و در واقع راهكار جامعي را به
  . متفاوت مربوط به متغيرهاي نهفته و شاخص ها است 


