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چکیده
منابع انسانی و نقش منحصربهفرد آن بهمنزلة منبعی استراتژیک ،باعث شده است در تفکر سازمانی پیشررفته انسران مهر تررین منبرع و
دارایی در نظر گرفته شود .امروزه رویکردهای نوین به مدیریت منابع انسانی تأکید میکنند که بایرد منرابع انسرانی برا رویکرردی پایردار،
مدیریت شود .مدیریت منابع انسانی پایدار استراتژی مناسبی را برای مدیریت منابع انسانی و شیوههای دسرتیابی بره اهردا اجتمراعی و
زیستمحیطی برای شرکت فراه میکند .هد اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و بلرو منرابع انسرانی برر مردیریت
منابع انسانی پایدار است .پژوهش حاضر از نظر هد  ،کاربردی و از نظر روش جمرعآوری دادههرا ،توصریفی اسرت .جامعرة آمراری ایرن
پژوهش را شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی ایران تشکیل دادهاند .برای آزمون فرضیهها و مدل پژوهش نرمافزار  Smart PLSبهکار
گرفته شد .یافتههای پژوهش نشان داد سرمایة اجتماعی و بلو منابع انسانی بر پایداری تأثیر مثبت و معناداری میگذارد ،در فرضیههرای
فرعی ،در تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی پایدار ،فقط تأثیر بعد سرمایة رابطهای معنادار ،و دو بعد دیگر یعنی سررمایة
ساختاری و شناختی بیتأثیر شناخته شدند .همچنین ،در بررسی تأثیر ابعاد بلو منابع انسانی نیز ،تصرویر سرازمانی و سرممت فرردی برر
مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت میگذارند ،اما ابعاد همسوسازی اهدا سازمان و افراد و بهرهوری بر مدیریت منابع انسانی پایردار
تأثیر نمیگذارند.

کلیدواژگان
بلو منابع انسانی ،سرمایة اجتماعی ،مدیریت منابع انسانی پایدار.
 نویسندة مسئول ،رایانامهarman@pgu.ac.ir :

 111

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1315

مقدمه
امروزه منابع انسانی ،و فعالیتها و استراتژیهای مدیریت منابع انساانی باه عناوا عاوامیی بارای
رسید سازما باه موفقیات شناساایی شادهاناد

(2001, p.1095

 .)Guest,از دیادااه ساازما هاا،

دراختیارداشتن منابع انسانی شایسته ،باقابییت و دارای مهارتهای الزم بسیار مهم است ،زیارا مای
تواند ذوق فردی و قابییت سازمانی را توسعه دهد .از این رو ،هدف سازما ها در فضای اماروزی،
توسعة سازمانی موفق و سودآور با کمک منابع انسانی فرهیختهای است که فرصت دستیابی به آمال
و آرزوها خود را از طریق مشارکت در کارهاای چالشای باه دسات مایآورناد (

Paauwe, 2009,

 .)p.135این رویکرد بیا کنندة این حقیقت است که اهمیت منابع انسانی روزبه روز در حال افزایش
است ( )Beechler&Taylor, 1996, p.960پایووی ( )4002ادعاا مایکناد اهمیات مادیریت مناابع
انسانی به منظور دستیابی به مزیت رقابتی برای همة مدیرا شرکت باوری باطنی و قیبی است و باه
محوری برای جریا تحقیقات مبدل شده است (.)Schuler & Jackson, 2001, p.121
یکی از رویکردهای غالب در کسب مزیت رقابتی برای سازما ها ،رویکرد مبتنی بر منبع است.
یکی از منابع اصیی که سازما ها سعی می کنند از طریق آ مزیت رقابتی برای خاود کساب کنناد،
منابع انسانی است .به کارایری رویکرد مبتنی بر منبع در منابع انسانی در سالهای اخیر باعث شاده
است صااحب نظارا مفااهیم جدیادی را مطار کنناد .از جمیاه بیکار ) 692( 4مفهاوم سارمایة
انسانی( ،)Barney, 1991, p.105و کنداالبرید ( ) 696مفهوم سرمایة فکاری (قیای لای و مشابکی
اصفهانی ) 31 ،را مطر کردند ،همچنین ،مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انساانی در آمریکاا و
در اواخر دهة  690و اوایل دهة  690مطر شد که این مفاهیم در جهاا کساب وکاار باه طاور
فزایندهای بهکار ارفته شد (رسولی و ضماهنی ، 6 ،ص  .) 4اخیارا محققاا زیاادی بار پایاة
رویکرد مبتنی بر منبع ،مفهومی نوین با عنوا پایاداری مناابع انساانی 2را در حاوزة مناابع انساانی
1. Paauwe
2. Backer
3. Kendgalbrid
4. Sustainability human resource
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معرفی کردند .این مفهوم بهدلیل افزایش تقاضای حوزة منابع انسانی به مشاغل حرفهای و مادیریتی
در محل کار مدر و لزوم داشتن مهارت و شایستگی باال ،و تواناایی خودمادیریتی

( & Cleassens

 ،)Van Eerde, 2004, p.940مورد استقبال روزافزو مدیرا سازما هاایی کاه خواهاا رقابات در
عرصة جهانی اند ،قرار ارفته است .اندیشامندا متعاددی ،پایاداری را در مادیریت مناابع انساانی
ابزاری در نظر ارفتهاند که به توسعة منابع انساانی ،طراحای سیساتم پاادا ،،پایاداری در اهاداف
شرکت ها و استراتژی فرهنگ سازمانی ،استخدام نیروی انساانی ،امنیات شالیی ،ارتقاای ساممت،
رهبری مشارکتی ،کارکنا باانگیزه و با مهارت باال ،مزیت رقابتی پایدار ،اقتصااد باا ارز ،افازوده،
خودمسئولیتی ،و تعادل کار و زندای منجر میشود (.)Ehnert, 2009,p.73
امروزه در صنایع پتروشیمی بهدلیل ماهیت تخصصی و حرفهای از یکسو ،و تقسیم کار و
پیچیدای ساختاری از سوی دیگر ،موجب شده است کارکنا سازما پس از چند سال به افرادی
تکبعدی و با تخصص بسیار محدود در یک حوزه تبدیل شوند .این مسئیه که قدرت سازما را
در انتخاب افراد در پستهای دیگر محدود میکند ،وقتی بلرنجتر میشود که کارکنا چنین
سازما هایی احساس کنند بهتدریج ،از اهداف شخصی خود فاصیه ارفتهاند و این نشانهای از
بیتعادلی میا کار و زندای افراد است .بررسی راهحلهای احتمالی برای حل این مسائل نشا
میدهد ریشة اصیی آ در وجود رویکردهای کوتاهمدت در سازما است .بر این اساس ،به نظر
میرسد تا حدی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی از مدیریت منابع انسانی پایدار بیبهرهاند
و سازما های دارای رویکرد پایدار میتوانند این مسئیه را حل کنند.
بر اساس مسئیة یادشده ،این پژوهش به دنبال آ است که با درنظرارفتن عوامل مؤثر بر
پایداری منابع انسانی در صنعت پتروشیمی ،تأثیر دو عامل مهم اثراذار بر مدیریت منابع انسانی
پایدار ،یعنی بیوغ منابع انسانی ( )Curtis et al., 2009و سرمایة اجتماعی (شعبانی و نخیی) 64 ،
را بررسی کند .از این رو ،در این پژوهش برآنیم تا نقش بیوغ منابع انسانی را در تحقق مدیریت
منابع انسانی پایدار با توجه به نقش مهم سرمایة اجتماعی تجزیهوتحییل کنیم .بر این اساس،
پرسشهای مشخص تحقیق به این شر است که آیا بیوغ منابع انسانی بر تحقق مدیریت منابع
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انسانی پایدار تأثیر میاذارد؟ آیا سرمایة اجتماعی و مدیریت منابع انسانی پایدار اثراذار است و
اینکه آیا سرمایة اجتماعی بر بیوغ منابع انسانی تأثیراذار است؟
مبانی نظری
مدیریت منابع انسانی پایدار

مفهوم پایداری که ااهی از آ با عنوا های «توسعة پایادار»« ،پایاداری شارکتهاا» و «مسائولیت
اجتماعی شرکتها» یاد می شود ،در دو دهة اذشته باه یکای از موضاوعات پژوهشای مهام بارای
یکپارچهکرد مدیریت منابع انسانی تبدیل شده اسات ( .)Dyllick & Hockerts, 2002, p.135ایادة
پایداری در قر دوازدهم در حوزة جنگلداری در اروپا و بهویژه انگیساتا  ،رواج یافات و بعادها
ژاپن در قر شانزدهم برای محافظت از مراتع و جنگلها از این مفهوم بهره بارد .پایاداری اغیاب،
در مفهوم بیندمدت و پایدار بهکار ارفته می شود .این مفهوم از لحاظ تاریخی قابل ردیاابی نیسات،
اما قدمت آ به اذشتههای دور برمیاردد ( .)LealFilho, 2000, p.13دایییک و هوکرتس ()4004
پایداری سازما ها را رفع نیازهای مستقیم و غیرمستقیم ذینفعا (کارمنادا  ،مشاتریا و جواماع)
بدو بهخطرانداختن پاسخگویی به نیازهای آ ها در آینده تعریف میکنند (.)Ehnert, 2009, p.131
از دیدااهی دیگر ،مدیریت منابع انسانی پایدار به عنوا اتخاذ استراتژی مناسبی بارای مادیریت
منابع انسانی و شیوههایی که دستیابی به اهداف مالی ،اجتماعی و زیست محیطای را بارای شارکت
فراهم میکند ،تعریف میشود

(.)Enhert & Harry, 2012, p.227

عمدة پژوهشها مانند لیما (  )40و اینرت ( ،)4006مدیریت منابع انسانی پایدار را ترکیبی از
سه بعد تعادل کار و زندای ،خودمختاری شخصی و قابییت اساتخدام کارکناا مایدانناد (

Lima,

.)2013, p.133

تعادل کار و زندگی :ایین ( )4004توضیح میدهد زمانی عمیکرد کارکنا بهبود مییابد که
تعادلی رضایتبخش بین کار و زندای شخصی آنا ایجاد شود .زیرا میزا استرس ناشی از
بیتعادلی میا کار و زندای موجب کاهش کنترل بر کار خود ،نارضایتی شلیی و ترک سازما
میشود (.)Glynn et al., 2006, p.32
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خودمختاری شخصی :فرد و ترویر ( )4000بر این باورند که افزایش سطح خودمختاری
اجازه میدهد انعطافپذیری کارکنا نسبت به تعریف کار و چگونگی انجامداد آ افزایش یابد و
در نهایت ،به خودهدایتی ،داشتن اقتدار برای انتخاب ازینههای کاری و شناسایی مسیرهای زندای
منجر میشود (.)Peru, 2013, p.9
قابلیت استخدام :در اصطمحی ساده ،قابییت استخدام ،به معنای توانایی چرخش شلیی در
مشاغل متنوع و انجامداد کار بهطور درست است .بهطور مفهومی و جامعتر ،قابییت استخدام،
توانایی حرکت در بازار کار بهمنظور آزادسازی ظرفیت ،از طریق استخدام پایدار است (

Tibby,

.)2013
بلوغ قابلیت منابع انسانی

مفهوم اولیة چارچوب بیوغ بهوسییة واتس هامفری و همکارا ( ) 630در شرکت آیبیام مطر
شد .هامفری با  49سال سابقة کاری در شرکت ،متوجه شد بین کیفیت یک محصول و کیفیت
فرایند تولید ارتباط وجود دارد .هامفری با مشاهدة موفقیت کیفیت جامع ،بر آ شد تا چرخة
کیفیت شوارت دمینگ 4را بهعنوا روشی برای بهبود مستمر فرایندهای تولید در شرکت نرمافزاری
بهکار ایرد .بیوغ سازمانی مانند خطکشی است که اقدامات و فرایندهای سازمانی را میسنجد و
آ ها را در سطو مختیف بیوغ دستهبندی میکند

(et al., 1995, p.21

 .)Curtisاین سطو در

واقع ،مانند منشور راهنمای راه است که سازما ها را در رتبهبندی فرایندهای مهم کاری یاری
میکند .در واقع ،هر سازمانی با ارزیابی فرایندهای مختیف در حوزههای مرتبط با مأموریت
اصییا ،،درمییابد تا چه اندازه در آ فرایند توانمند است و آیا به بیوغ سازمانی در آ فرایند
خاص رسیده است یا خیر؟ (شکاری و شیبانی ، 64 ،ص.) 0
در این زمینه ،مدل بیوغ قابییتهای منابع انسانی به سازما ها کمک میکند اقدامات بهبودشا
1. Fred & Tervir
2. Shored Deming
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را اولویتبندی کنند .مدل بیوغ قابییتهای منابع انسانی با پرور ،کارکنا بهعنوا فرایندی
سازمانی سروکار دارد ،از این رو ،برنامههای بهبود حوزة امور کارکنا میتواند مانند دیگر
فعالیتهای بهبود فرایند انجام ایرد (.)Curtis et al., 1995, p.25
بررسی پژوهشها نشا میدهد ،بیوغ منابع انسانی چهار بعد دارد .اولین بعد آ بهرهوری منابع
انسانی است که از سه زیربعد رضایت شلیی ،تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت تشکیل شده
است .دومین بعد سممت فردی و آرامش خانوادای 4است که از سه زیربعد استرس ،اعتیادبهکار،
و تضاد کار و خانواده تشکیل شده است .سومین بعد ،همسوسازی اهداف فرد و سازما

است که

از سه زیربعد عجینشد با شلل ،پیوند فرد با شرکت ،حمایت سازمانی ادراکی تشکیل شده است.
چهارمین بعد ،تصویر سازمانی و مشتریمداری 2است که از سه زیربعد هویتسازمانی ،رفتار
ضدشهروندی سازمانی ،و رفتارهای شهروندی سازمانی تشکیل شده است (قییپور و اسماعییی،
 ، 6ص.) 1
سرمایة اجتماعی

مفهوم سرمایة اجتماعی در اواخر دهة  660توجه بسیاری از اندیشمندا و سیاستمدارا را جیاب
کرد .این عمقه ،به بررسی بیشتر حوزة سرمایة اجتماعی و جنبههایی از مراحال توساعة اقتصاادی
زندای اجتماعی و زندای سازمانی منجر شد ( .)Righia, 2013, p.8سرمایة اجتماعی در سازما هاا
می تواند به مزایایی از قبیل پشتیبانی اجتماعی و عاطفی و همچنین ،دسترسای باه مناابع کمیااب را
منجر شود

(2011, p.101

 .)Ahn,ناهاپیت و اوشال ( ) 663ابعاد سرمایة اجتماعی را در سه طبقاه

جای داده اند که عبارتاند از عنصر شناختی ،عنصر رابطهای و عنصر سااختاری سارمایة اجتمااعی
( .)Nahapit & Ghoshal, 1998, p.246عنصر ساختاری به الگوی تماس بین افاراد اشااره مایکناد
1. Human resource productivity
2. Personal health and family composure
3. Alignment personal and organizational goals
4. Organizational image and customer focus
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( .)Islam et al., 2006, p.12عنصر رابطهای ،به انواع روابط فردی در تعاممت افراد توجه میکناد و
بر احترام ،صمیمیت و مهربانی استوار است (الاوانی و عبادالپاور ، 39 ،ص .) 1بعاد شاناختی
سرمایة اجتماعی نیز به منابعی اطمق میشود که اظهارات ،برداشاتهاا و معاانی مشاترک را باین
اعضای اروه فراهم میکند (.)Nahapit & Ghoshal, 1998, p.248
بررسی پژوهشهای مختیف ،ارتباط بین متلیرهای مورد مطالعة پژوهش حاضر را نشا
میدهد .برخی پژوهشها مانند پژوهش شعبانی و نخیی ( ) 64ارتباط بین سرمایة اجتماعی و
مدیریت منابع انسانی را نشا دادند (شعبانی و نخیی ، 64 ،ص .) 43اندیشمند و قنادا () 33
به نقش مهم و حساس سرمایة اجتماعی در بیوغ منابع انسانی و بهبود فرایندهای سازمانی اشاره
کردند (اندیشمند ،قنادا  ، 33 ،ص .)41کیورتیس و همکارا ( )4006نشا دادند بیوغ منابع
انسانی و مدیریت منابع انسانی ارتباط دارند ( .)Curtis et al., 2009, p.15برخی پژوهشهای دیگر
به ارتباط بین بهرهوری و مدیریت منابع انسانی پایدار توجه کردهاند (

Sotomes & Takahashi,

 )2015, p.225مک و همکارا ( )40 2بر ارتباط بین عمیکرد و مدیریت منابع انسانی پایدار تمرکز
کردهاند ( .)Mak&Cheung, 2014, p.173همچنین ،کایادو ( )40 2در پژوهشی ارتباط بین سرمایة
اجتماعی و عمیکرد سازمانی را بررسی کرده است ( .)Caiado, 2014, p.305مارینا پادر و کرامر
( )40 2در پژوهشی با عنوا «مدیریت منابع انسانی پایدار ،اثر ترکیبی سیستم کاری عمیکرد باال
روی سازما ها و آسیبپذیری کارکنا » ،این تأثیر را بررسی کردهاند .یافتههای پژوهش آ ها نشا
داد پایداری ،عمیکرد سازمانی ،سودآوری و تندرستی کارکنا را افزایش میدهد و در نتیجة آ ،

آسیبپذیری کارکنا را کاهش میدهد (.)Mariappanadar & Kramar, 2014, p.206
کالبرت و کارکز ( )40 0توسعة پایدار کسابوکاار و نقاش آ در مادیریت مناابع انساانی را
بررسی کردند .نتایج تحقیق آ ها نشا داد پایداری به حفظ سود کسبوکار و کاهش آسیب به ذی
نفعا منجر میشود و همچنین ،پایداری به مزیت رقابتی پایادار و کساب مناافع اصایی ذینفعاا

شامل کارکنا  ،مشتریا  ،جوامع و تأمینکننداا منجر میشود (.)Colbert & Kurucz, 2010, p.21
کیوپتو (  )40در پژوهشی با عنوا «سرمایة اجتماعی و عمیکرد تیمی» ،سهم روشان و صاریح
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سرمایة اجتماعی را در عمیکرد تیم و اروه بررسی کرده است .نتایج پژوهش او نشاا داد ارتبااط
قابلتوجهی بین عمیکرد تیمی و سازمانی با سرمایة اجتماعی وجود دارد (.)Colbert, 2011, p.369
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
بررسی مبانی نظری پژوهشی در حوزة مدیریت منابع انسانی پایدار نشا میدهد پیادهسازی این
مفهوم نیازمند زیرساختهای مفهومی دیگری در سازما است .از آنجا که تحقق پایداری در یک
سازما بهویژه در حوزة منابع انسانی که بسیار نظری و پیچیده است ،مستیزم نهادینهشد
فرایندهای حوزة منابع انسانی است ،برای ارزیابی آ  ،بیوغ سازمانی و میزا تحقق آ را بهکار
میایریم ( .)Becker & Gerhart, 1996, p.786از سوی دیگر ،با توجه به اینکه منابع انسانی پایدار
در سازما بدو رشد فضای معنوی و انسانی ممکن نیست ،ضروری است برای تحقق منابع
انسانی پایدار به رشد سرمایة اجتماعی سازمانی توجه کنیم (معمارزاده و همکارا  ، 33 ،ص.)6
بر این اساس ،مدل نظری پژوهش به شر شکل  ،طراحی میشود.
سرمایة رابطهای

سرمایة ساختاری

سرمایة شناختی

سرمایة
اجتماعی

تصویر سازمانی و مشتری
مداری

تعادل کار و زندای

همسوسازی اهداف فرد و
خودمختاری شخصی

مدیریت منابع

بلوغ

انسانی پایدار

منابع انسانی

سازما
سممت فردی و آرامش
خانوادای

قابییت استخدام

بهرهوری منابع انسانی
شکل .1مدل مفهومی پژوهش
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بر اساس مدل شکل  ،فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 فرضیة اصیی اول :سرمایة اجتماعی بر بیوغ منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری میاذارد.
 فرضیة اصیی دوم :سرمایة اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت و معناداری
میاذارد.
 فرضیة اصیی سوم :بیوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت و معناداری
میاذارد.
 فرضیة فرعی اول :سرمایة رابطهای بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت و معناداری
میاذارد.
 فرضیة فرعی دوم :سرمایة ساختاری بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت و معناداری
میاذارد.
 فرضیة فرعی سوم :سرمایة شناختی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت و معناداری
میاذارد.
 فرضیة فرعی چهارم :تصویر سازمانی یا مشتری مداری بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر
مثبت و معناداری میاذارد.
 فرضیة فرعی پنجم :همسوسازی اهداف سازما و افراد بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر
مثبت و معناداری میاذارد.
 فرضیة فرعی ششم :سممت فردی و آرامش بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت و
معناداری میاذارد.
 فرضیة فرعی هفتم :بهرهوری منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر مثبت و
معناداری میاذارد.
روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ رو ،انجامداد  ،پژوهشی توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعة آماری این پژوهش  10شرکت فعال در صنعت پتروشیمی است .از آنجا
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که حجم جامعه محدود در نظر ارفته شده است ،فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه بهکار ارفته
شد.
4
4

4
4

4

بر اساس فرمول یادشده ،با توجه به اینکه مقدار

p

برابر با  0/1و خطای پذیرفتهشده ( )eبرابر

با  0/است ،نمونة آماری تقریبا  43شرکت محاسبه شد .بهمنظور کسب اطمعات دقیقتر در صنایع
پتروشیمی 0 ،پرسشنامه تکمیل شد .برای تعیین روایی پرسشنامه رو ،روایی محتوا بهکار ارفته
شد ،به این منظور یک نمونة پرسشنامه در اختیار خبراا قرار ارفت که در زمینة میزا درستی و
شفافیت پرسشهای پرسشنامه اظهار نظر کرده و در نهایت ،اعتبار پرسشنامه تأیید کردند .در این
رویکرد شاخصهای  KMOو بارتیت برای اطمینا از کفایت دادهها محاسبه شد.
ادامة جدول .1نتایج سنجش پایایی و شاخصهای  KMOو بارتلت

متغیر

تعداد
پرسش

ضریب پایایی

KMO

0/9

تعادل کار -زندای
خودمختاری

خودمختاری در انجامداد کار

فردی

خودمختاری در توسعة فردی

0/9

ضریب

مقدار

معناداری

ویژه

واریانس

0/93

0/000

/61

91

0/92

0/000

/60

9

0/91
0/96

اشتیاق به جابهجایی در استخدام

4

ظرفیت مشارکت در آموز،

4

0/39

0/93

0/000

4/

0/39

0/000

2/41

9

9

/

1

1. Bartlett
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ادامة جدول .1نتایج سنجش پایایی و شاخصهای  KMOو بارتلت

متغیر

تعداد
پرسش

ظرفیت انعطافپذیری

4

تمایل به مشارکت در آموز،

4

اشتیاق به انعطافپذیری

4

توسعة سرمایة انسانی و ایجاد
مزیت رقابتی
استعدادیابی و استعدادسازی و
توزیع قدرت
توسعة سممت جامع کارکنا

ضریب پایایی

2
1

بیوغ منابع انسانی

همسوسازی اهداف فرد و سازما
4

0/94

بهرهوری منابع انسانی
سرمایة اجتماعی

سرمایة رابطهای

معناداری

ویژه

2

تصویر سازمانی و مشتریمداری

سممت فردی و آرامش خانوادای

KMO

ضریب

مقدار

واریانس

2

سرمایة شناختی

0/30

سرمایة ساختاری

0/9

0/16

0/000

/6

92

0/99

0/99

0/000

4/09

96

0/91

0/10

0/000

/90

30

0/9

0/11

0/000

/64

92

0/94

0/9

0/000

4/40

11

0/3

0/9

0/000

4/ 3

9

0/92

0/93

0/000

/69

99

تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش دادههای حاصل از  10پرسشنامه ارزیابی شد .بررسی آمار توصیفی متلیرهای
جمعیتشناختی نشا داد ،از نظر نوع شرکت،

/

 6درصد چندمحصولی و  9/9درصد تک

محصولی بودند .همچنین ،از نظر نوع بازار شرکت 40 ،درصد بازار داخیی،

/

درصد بازار
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خارجی و حدود  99/9درصد از بازار داخیی -خارجی بهره میبردند .از لحاظ ترکیب سهامدارا ،
 10درصد از شرکتها دولتی -خصوصی،

/

درصد دولتی ،و  29/9درصد خصوصی بودند .از

 0شرکت پتروشیمی مورد بررسی 90 ،درصد مشارکت خارجی داشتند و  20درصد از مشارکت
خارجی بیبهره بودند .شایا ذکر است،

/

 6درصد اواهینامة محیط زیست داشتند .در نهایت،

 30درصد شرکتهای پتروشیمی مورد بررسی ،اواهینامة منابع انسانی داشتند و  40درصد فاقد
این اواهینامه بودند .جدول  4میانگین و مقادیر تی متلیرها را نشا میدهد.
جدول .2میانگین و مقادیر تی متغیرها و ابعاد

تعادل کار -زندگی

قابلیت استخدام

خودمختاری فردی

مدیریت منابع انسانی
پایدار

سالمت فردی و آرامش

تصویر سازمانی

همسوسازی اهداف فرد و
سازمان

حد باال
حد پایین

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000

0/ 3

0/0

-0/

-0/ 4 -0/

-0/03 -0/01 -0/44

-0/ 1 -0/ 9 -0/ 0 -0/24

-0/

-0/9

0/33 -0/ 3 -0/03 0/0

0/4

-0/44 -0/01 -0/44 -0/21 -0/43 -0/ 3 -0/

نامطیوب

نامطیوب

نامطیوب

نامطیوب

نامطیوب

نامطیوب

نامطیوب

متوسط

متوسط

نامطیوب

متوسط

متلیر)

/40

- /99

متوسط

(وضعیت

/03

4/36

متوسط

نتیجه

بهرهوری منابع انسانی

معناداری

بلوغ

مقدار

سرمایة رابطهای

مقادیر تی -9/ 3

3 -4/3

/

سرمایة شناختی

-1/62 -2/14 -

-2/

0/22

-0/31 -2/30 - /94 - /9

سرمایة ساختاری

میانگین

4/99

4/3

4/99

4/91

4/14

4/99

/0

4/6

4/3

4/93

4/6

سرمایة اجتماعی

متغیر

بر اساس جدول  ،4میتوا ادعا کرد متلیر مدیریت منابع انسانی پایدار و ابعاد آ در وضعیت
نامطیوبی قرار دارند .متلیر بیوغ و بعد بهرهوری منابع انسانی در وضعیت متوسط و دیگر ابعاد آ
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نامطیوبند .در نهایت ،متلیر سرمایة اجتماعی و ابعاد شناختی و ساختاری آ در وضعیت متوسطند
و بعد سرمایة ارتباطی در وضعیت نامطیوب قرار دارد.
آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
برای آزمو مدل مفهومی پژوهش و بررسی پذیر ،یا عدم پذیر ،فرضایههاای پژوهشای ،رو،
حداقل مربعات جزئی در نرمافزار

PLS

 Smartبهکار ارفته شد .همچنین ،رابطة عیت -معیولی بین

سرمایة اجتماعی ،بیوغ منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پایدار در قالب مدل سااختاری آزماو
شد .شکلهای  4و آزمو مدل مفهومی پژوهش را نشا میدهند.

شکل  .2مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای اصلی پژوهش

بر اساس شکل  ،4ضریب تعیین مدیریت منابع انسانی پایدار برابر با  12درصد است ،که نشا
میدهد  12درصد تلییرات این متلیر توسط متلیرهای بیوغ منابع انسانی و سرمایة اجتماعی تبیین
میشود و  29درصد تلییرات آ تحت تأثیر متلیرهای دیگری است که پژوهش حاضر بر آ
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تمرکز نکرده است .ضریب تعیین متلیر بیوغ منابع انسانی  9درصد است ،یعنی  9درصد
تلییرات این متلیر توسط سرمایة اجتماعی تبیین میشود و  6درصد تلییرات آ توسط متلیرهای
دیگری که در این تحقیق مد نظر قرار نگرفته است ،تببین میشود.

شکل .3مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای فرعی پژوهش

در این بخش ،براز ،کیی مدل بررسی مای شاود .مادل هاای معاادالت سااختاری ،ترکیبای از
مدلهای اندازهایری و ساختاری اند .نارم افازار  ،SmartPLSبارای بررسای روایای و پایاایی مادل
اندازهایری دو شاخص پایایی مرکب ( )CRو میانگین واریانس استخراجشاده )AVE( 4را باهکاار
1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
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میایرد .برای براز ،مدلهای ساختاری مقدار ضریب تعیین ( )R4محاسبه مایشاود .ضاریب

4

R

مقداری است که در ارزیابی قابییت اطمینا سازااری درونی مادل هاای انعکاسای باه کاار ارفتاه
میشود .مقادیر این ضریب ،بین صفر تا یک است که مقاادیر بااالی  20درصاد بارای آ پذیرفتاه
میشود .مقدار  AVEحداقل برابر با  ،0/1نشا میدهد شاخصها روایی همگارای مناسابی دارناد.
در این پژوهش ،شاخص  AVEبرای همة متلیرهای پاژوهش بااالی  0/1اسات ،بناابراین ،روایای
همگرای سازه های مدل تأیید میشود .ضریب پایایی ( ،)CRاعتبار و پایاایی ابازار انادازه ایاری را
میسنجند و مقادیر بیشتر از  0/9بارای آ نشاا دهنادة باراز ،مناساب مادل اسات (حساینی و
همکارا  ، 6 ،ص ) ،بنابراین ،همة متلیرها از پایایی بااالیی در مادل برخوردارناد .وضاعیت
شاخصهای براز ،برای مدل مفهومی در جدول بیا شده است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و ساختاری

مدل

مدل4

2

متغیر

AVE

CR

R

سرمایة اجتماعی

0/90

0/39

-

بیوغ منابع انسانی

0/11

0/34

0/9

مدیریت منابع انسانی پایدار

0/96

0/39

0/12

سرمایة رابطهای

0/12

0/34

سرمایة شناختی

0/92

0/32

سرمایة ساختاری

0/94

0/33

مدیریت منابع انسانی پایدار

0/96

0/39

تصویر سازمانی

0/9

0/3

همسوسازی افراد و سازما

0/93

0/39

سممت فردی و آرامش

0/96

0/33

بهرهوری منابع انسانی

0/13

0/39

مدیریت منابع انسانی پایدار

0/96

0/39

0/16

در این مرحیه ضریب اثراذاری هر متلیر و معناداربود این ضریب بررسی مایشاود .بار ایان
اساس ،میتوا دربارة رد یا تأیید فرضیههای پژوهشی تصمیمایری کرد .معنااداری فرضایههاای
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مدل در سطح اطمینا  61درصد و سطح خطای  1درصد آزمو شد .نتایج در جدول  2بیاا شاده
است.
جدول  .4نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه

ضریب

برآورد تی

نتیجه

روابط مدل مفهومی

اصیی اول

سرمایة اجتماعی



بیوغ منابع انسانی

0/93

4 /64

تأیید

اصیی دوم

سرمایة اجتماعی



مدیریت منابع انسانی پایدار

0/21

1/19

تأیید

اصیی سوم

بیوغ منابع انسانی



مدیریت منابع انسانی پایدار

0/

/29

تأیید

فرعی اول

سرمایة رابطهای



مدیریت منابع انسانی پایدار

0/ 6

مسیر

2/4

تأیید

فرعی دوم

سرمایة ساختاری



مدیریت منابع انسانی پایدار

0/ 0

1

/

رد

فرعی سوم

سرمایة شناختی



مدیریت منابع انسانی پایدار

0/ 0

2

/

رد

فرعی چهارم

تصویر سازمانی



مدیریت منابع انسانی پایدار

0/ 9

4/19

تأیید



مدیریت منابع انسانی پایدار

0/02

0/2

رد

فرعی ششم

سممت فردی و آرامش



مدیریت منابع انسانی پایدار

0/ 1

4/

تأیید

فرعی هفتم

بهرهوری منابع انسانی



مدیریت منابع انسانی پایدار

-0/0

0/ 2

فرعی پنجم

همسوسازی اهداف سازما
و افراد

رد

مقدار آمارة تی مثبت و بزرگتر از  ،+ /69نشا دهندة اثر مثبت متلیر مستقل بر متلیار وابساته
است و مقدار منفی و کوچکتر از  - /69این آماره ،نشا دهندة اثر منفی متلیر مساتقل بار وابساته
است .در صورتی که این مقدار در دامنة  + /69تا  - /69قرار داشته باشد ،رابطاة عیات و معیاولی
دو متلیر تأیید نمیشود.
بحث و نتیجه
هدف از انجامداد این پژوهش بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و بیاوغ مناابع انساانی بار مادیریت
منابع انسانی پایدار است .بیوغ منابع انسانی به دنبال ایجاد انگیزه و مدیریت توسعة ماداوم نیاروی
کار است و سرمایة اجتماعی با تقویت دو عنصر مهم اعتماد و مشارکت اروهی در سازما هاا ،باه

تأثیر سرمایة اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه :شرکتهای فعال در 121 ...

بهبود پایداری و توسعه وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و انسانی کماک شاایانی مایکناد .باهمنظاور
توسعة مدیریت منابع انسانی پایدار در سازما باید تم ،شاود بساتری بارای توجاه باه سارمایة
اجتماعی و بیوغ منابع انسانی در سازما فراهم شود .از این رو ،پاژوهش حاضار ایان مهام را بار
مبنای مدل پژوهش بررسی میکند.
در فرضیة اصیی اول ،پژوهشگر ادعا کرده بود سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر بیاوغ
منابع انسانی میاذارد .با توجه به اینکه مقدار تی محاسبهشده برای این رابطاه ( ،)4 /64بیشاتر از
مقاادار بحرانای ( ) /69در سااطح اطمینااا  61درصااد اساات ،مایتااوا نتیجااه ارفاات دادههااای
اردآوری شده ،این فرضیه را تأیید میکنند .در تأیید این نتیجاه ،اندیشامند و قناادا ( ) 33بیاا
میکنند در غیاب سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایهها اثربخشی خاود را از دسات مایدهناد و بادو
سرمایة اجتماعی ،پیمود راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،بهبود فراینادها و موفقیات
سازمانی دشوار است (اندیشمند و قنادا  ، 33 ،ص .)41بنابراین ،پیشنهاد می شاود شارکتهاای
پتروشیمی با بهکارایری سرمایة اجتماعی و توسعة آ  ،راهکارهاایی مناساب بارای حاذف هزیناة
نظارت و سرپرستی رسمی ایجاد کنند و با ایجاد وابساتگی متقابال اعضاا ،ساطح انگیاز ،،تعهاد
متقابل ،رضایت شلیی ،رشد فردی و در نهایت ،بهرهوری را افزایش دهند.
در فرضیة اصیی دوم به تأثیر مثبت و معنادار سرمایة اجتماعی و مدیریت مناابع انساانی پایادار
اشاره شده است .با توجه به اینکه مقدار تی محاسبهشده برای ایان رابطاه ( )1/19بیشاتر از مقادار
بحرانی ( ) /69در سطح اطمینا  61درصد است ،این فرضیه تأیید میشود .بیکار ( )4000نیاز باه
نتیجة مشابهی دست یافات .یافتاههاای تحقیاق او نشاا داد افازایش سارمایة اجتمااعی ،اعتمااد،
هنجارهای رابطهای ،بهبود اقادامات ،تساهیل اقادامات درو ساازمانی و کااهش تارک خادمت را
دربرمیایرد

(2000, P.56

 .)Baker,با توجه به نتایج آزمو این فرضیه ،به مدیرا و سایر کارکناا

شرکتها پیشنهاد میشود با بهکارایری مفهوم سرمایة اجتماعی میتوا  ،اعتماد متقابال و پشاتیبانی
اجتماعی و عاطفی را میا کارکنا شکل داد تا جایی که کارکنا به تعاادل کاار و زنادای دسات
یابند ،به بهبود و توسعه پایدار در سازما توجه کنند و ترک خدمت را نادیده ایرند.
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یافتههای آزمو فرضیة اصیی سوم نشا داد بیوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انساانی پایادار
تأثیر مثبت و معناداری می اذارد .با توجه به اینکه مقدار تی محاسبهشده برای ایان رابطاه (معاادل
 ) /29بیشتر از مقدار بحرانی ( ) /69در سطح اطمینا  61درصد اسات ،مایتاوا نتیجاه ارفات
دادههای اردآوریشده این فرضیه را تأیید میکناد .امینای و افارازه ( ) 64در پاژوهش خاود باا
عنوا «ارزیابی مدیریت منابع انسانی با استفاده از الگوی بیوغ قابییت افراد» باه ایان نتیجاه دسات
یافت که ارتقا و بیوغ منابع انسانی در افزایش عمیکرد کسبوکار و بهباود فراینادها و رویاههاای
مناسب سازمانی نقش بسزایی دارند (امینی و افرازه ، 64 ،ص .)9در این زمینه پیشنهاد مایشاود،
شرکتهای پتروشیمی بهمنظور بهبود مداوم قابییت نیروی کار باید از الگاوی بیاوغ قابییات مناابع
انسانی بهره ایرند ،زیرا بالغکرد منابع انسانی در سازما و شرکتها ،فرصات رشاد و توساعه ،و
مهمتر از آ  ،ثبات کاری افراد را فراهم میکند.
یافتههای آزمو فرضیة فرعی اول نشا میدهد سرمایة رابطهای بهطاور مساتقیم بار مادیریت
منابع انسانی پایدار تأثیراذار است .مقدار تی باهدساتآماده در ایان رابطاه برابار باا  2/4اسات.
بنابراین ،میتوا در سطح اطمینا  61درصد ،نتیجه ارفت دادههای اردآوریشده ایان فرضایة را

تأیید میکنند .ازکیا و فیروزآبادی (  ) 3در پژوهش و مطالعهای با عنوا «سرمایة اجتمااعی و
نقش آ در تشکلهای تولیدی» ،بیا میکنند سرمایة اجتماعی و بعد رابطهای آ  ،چکیدة فرهنگ
اجتماعی یا سازمانی است که بر اساس اعتماد و مشارکت کارکنا در سازما پایهاذاری شده است
(ازکیا و فیروزآبادی.) 34 ،
بنابراین ،شرکت پتروشیمی میتوانند باا افازایش اعتمااد ،تعهاد اروهای و ارتبااط ماؤثر باین
همکارا در پایداری و بهبود کارکنا نقش بسزایی داشته باشاد .مایتاوا نتیجاه ارفات افازایش
اعتماد در میا کارکنا  ،بهبود عمیکرد و بهرهوری سازما را در پی خواهد داشت.
نتایج آزمو فرضیة فرعی دوم تحقیق حاکی از آ است که مقدار تی محاسبهشده در این رابطه
(1

/

) کمتر از مقدار بحرانی ( ) /69است ،بنابراین ،دادههاای ااردآوریشاده ایان فرضایه را رد

میکنند .بر خمف نتایج پژوهش حاضر ،فو ( )4002در پژوهش خود با عنوا «اعتمااد ،اثربخشای
سازمانی و سرمایة اجتماعی» بیا میکند بعد ساختاری سرمایة اجتماعی به اعتماد و ارتباط متقابال
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در سازما منجر میشاود ( .)Fu, 2004در ایان زمیناه باه نظار نویسانداا  ،کاار در شارکتهاای
پتروشیمی نیازمند تخصص باالیی است و هر کس با توجه به تخصص خود به برقراری ارتبااط از
طریق پیوندهای شبکهای و انطباقپذیری شبکهای بین افراد ،کمتر توجه میکند ،زیارا هار فارد در
انجامداد امور نیازمند تخصص خاصی است و در بسیاری از امور به دیگری نیاز ندارد.
یافتههای حاصل از آزمو فرضیة فرعی سوم نشا داد سارمایة شاناختی باهطاور مساتقیم بار
مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیراذار نمیباشد .مقدار تی بهدستآمده در این رابطه برابر با 2

/

و

شدت تاأثیر ایان متلیار باا توجاه باه ضاریب تاأثیر آ برابار باا 0/ 0اسات .بناابراین ،دادههاای
اردآوریشده این فرضیه را تأیید نمیکنند .ربیعی و سرابی (  ) 6در مقالهای با عناوا «بررسای
تأثیر سرمایة اجتماعی و تأثیر ابعاد آ بر کارآفرینی» بیا میکنند بعد شناختی سرمایة اجتماعی بار
کارآفرینی و نوآوری افراد در سازما تأثیر میاذارد (ربیعی ،سرابی ، 64 ،ص ) .در این زمیناه
میتوا بیا کرد شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی به هنجارهای مشترک ،زبا مشترک ،بینش
مشترک از اهداف و ارز،ها توجه ویژهای ندارند و بسیاری از کارکنا این شرکتها به آنچاه کاه
باید داشته باشند ،پایبند نیستند.
در فرضیة فرعی چهارم ،پژوهشگر ادعا کرده بود که تصویر سازما تأثیر مثبت و معنااداری بار
مدیریت منابع انسانی پایدار میاذارد .با توجه به اینکه مقدار تی محاسبهشده برای این رابطه برابر
با  ،4/19و بیشتر از مقدار بحرانی ( ) /69در سطح اطمینا  61درصد است ،میتوا نتیجه ارفات،
داده های اردآوریشد ،این فرضیه را تأیید میکنند .در تأیید این نتیجه ،بینوال و همکارا ( )40
در پژوهشی با عنوا «تأثیر فرهنگ سازمانی بر تصویر و هویت سازمانی» بیا کردناد هار ساازما
فرهنگ متمایز از دیگر سازما ها دارد و همین فرهنگ متمایز به تصاویر ساازمانی متفااوت منجار
میشود ،آنا همچنین ،بیا کردهاند تصویر سازمانی مثبت بر نگهداشت مشتریا و کارکناا تاأثیر
بسزایی میاذارد ( .)Bingol & Senerl, 2013, p.222بنابراین ،به شارکتهاای پتروشایمی پیشانهاد
میشود به تصویر سازمانی نگاه ویژهای داشته باشند ،زیرا تصویر سازمانی به عنوا راهی که دیگرا
سازما را میبینند و اینکه افراد بیرو سازما چگونه دربارة آ قضاوت میکنند ،تعریاف مایشاود،
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هرچه این تصویر در ذهن مشتریا داخیی و خارجی نماود مثبات تاری داشاته باشاد ،وفااداری و
پایداری آنا فزونی مییابد.
در فرضیة فرعی پنجم ،به تأثیر مثبت و معنادار همسوساازی ساازما  ،افاراد و مادیریت مناابع
انسانی پایدار اشاره شده است .با توجه به اینکه مقدار تی محاسبهشده برای این رابطه (  )0/2کمتر
از مقدار بحرانی ( ) /69در سطح اطمینا  61درصد است ،این فرضیه تأیید نمیشاود .بار خامف
این نتیجه ،ساکس ( )4009نتایج و پیامدهای تعهد و عجینشد فرد با شلل را بررسی کرده است.
او بیا میکند افرادی که برای شلل خود ارز ،و اهمیت زیاادی قائیناد ،باالطبع رضاایت شالیی
بیشتری دارند ( .)Saks, 2006, p.600به نظر نویسنداا  ،در شرکتهای پتروشیمی ،هناوز باه رفااه
مادی و معنوی کارکنا توجه کافی نشده است و همین موضوع باعث شده است کارکناا باه کاار
خود پیوند عمیق قیبی نداشته باشند و نسبت به کار خود مسئولیتپذیر نباشند .زمانی کاه افاراد در
قبال کار خود مسئولیت و تعهدی نداشته باشند ،کار خود را بهدرستی انجاام نمایدهناد و تمشای
برای ماندااری ندارند.
یافتههای حاصل از آزمو فرضیة فرعی ششم نشا داد سممت فردی و آرامش بهطور مساتقیم
بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیراذار است .مقدار تی بهدستآمده در این رابطاه برابار باا

4/

است .بنابراین ،میتوا در سطح اطمینا  61درصد نتیجاه ارفات دادههاای ااردآوریشاده ایان
فرضیه را تأیید میکند .سممت و آرامش کارکناا در ساازما باه میازا اساترس و تضااد کاار و
خانواده وابسته است .این نتیجه با پژوهش جانیفا و همکارا ( )40 4همراستا است .آناا مطار
کردهاند که بیا نظرهای جدید و خمقانه در سازما باعث استرس مایشاود و بار عمیکارد آناا
تأثیراذار است .هر چه استرس کاری کاهش یابد ،احساس خوب نسبت به کار افازایش ماییاباد
( .)Janipha et al., 2012, p.183سیواراجا ( )40 9در پژوهشی با عنوا «حمایت سازمانی و تضاد
کار و خانواده» بیا میکند ،افراد با آرامش باال در محیط کار ،تضاد بین کار و خانه را بهتار کنتارل
میکنند ( .)Selvarajan et al., 2016, p.183به سازما های پتروشیمی پیشنهاد میشود ااار خواهاا
منابع انسانی سالم و بانشاط از لحاظ روحی و روانی هستند ،باید استرس و اضاطراب کااری را از
کارکنا دور نگه دارند تا کارکنا با همة توا به کار خود متعهد و پایدار باشند.
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نتایج آزمو فرضیة فرعی هفتم حاکی از آ است که مقادار محاسابهشادة تای در ایان رابطاه
( )0/ 2کمتر از مقدار بحرانی ( ) /69است ،دادههای اردآوریشده این فرضیه را رد مایکناد .بار
خمف این نتیجه ،انصاری رنانی و سبزی عییآبادی ( ) 33در پژوهش خاود باا عناوا «عوامال
مؤثر بر بهرهوری» به این نتیجه دست یافتند کاه بهارهوری باا انگیاز ،،کیفیات زنادای ،سیساتم
ارتباطی کاری و مشارکت کارکناا ارتبااط دوساویه دارد (انصااری و سابزی عیایآباادی، 33 ،
ص .)26در این راستا ،با توجه به شرایط پرافتوخیز و حساس در شرکتهای پتروشیمی ،میتوا
ادعا کرد ،مدیرا به مسائل مهم انگیزشی و توانمنادی کارکناا و خودمختااری (اساتقمل) توجاه
کافی نکرده اند و همین عامیی برای کاهش بهرهوری بوده است .زماانی کاه بهارهوری کارکناا در
سازما کاهش یابد ،آنا برای کار در سازما تماییی ندارند و سازما آنا را نیرویی بدو کاارایی
میداند و به ترک خدمت آنا پاسخ مثبت میدهد.
پیشنهادها
بر اساس میانگین بهدستآمده در جدول

برای متلیرهای تحقیق ،پیشانهادهایی باهمنظاور بهباود

وضعیت مطر میشود.
با توجه به میانگین محاسبهشده برای مدیریت منابع انسانی پایادار ( ،)4/91باهمنظاور بااالبرد
پایداری در منابع انسانی ،به شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 برنامة آموزشی ویژة مدیرا را با محتوای پایداری منابع انساانی طراحای و اجارا کنناد تاا
تصمیمهای حوزة منابع انسانی با این رویکرد تدوین شود.
 برنامة مدونی برای تخصیص وظایف و ارد ،شلیی بر اساس توانمنادی نیاروی انساانی
داشته باشند.
 با طراحی برنامههای آموز ،فرانقشی به ارتقای مهارتهای چنداانة کارکنا کمک کنند.
1. Cross-Training

 111

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1315

 برنامة منسجمی برای توانمندسازی کارکنا برای پذیر ،نقشهای جدیاد در دساتور کاار
قرار دهند.
میانگین محاسبهشده برای بیوغ منابع انسانی برابر با  4/3است .بنابراین ،بهمنظور باالبرد بیوغ
در منابع انسانی ،برای شرکتهای پتروشیمی پیشنهادیی به شر زیر بیا میشود:
 با پایش مستمر سممت و بهداشت روا شناختی کارکنا و تعیاین آسایبهاای مارتبط باه
ارتقای بیوغ منابع انسانی سازما خود کمک کنند.
 با طراحی برنامههایی به تشویق و طراحی الگویی برای رفتار شهروندی سازمانی و رعایات
آ توسط کارکنا پبردازند.
 با طراحی برنامههایی مانند جشنها ،مساابقات و ساازوکارهای ارتبااطی پیوناد خاانواده و
سازما را ارتقا دهند.
 با توسعة توانمندی کارکنا خود در مدیریت تعارضات ،تعارضات کار و خانواده را کاهش
دهند.
همچنین ،میانگین محاسبهشاده بارای سارمایة اجتمااعی معاادل  4/36اسات ،بناابراین ،بارای
شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی پیشنهادهای زیر مطر میشود:
 الگویی برای ثبت و تقدیر از کامیابی و موفقیت در دستور کار قرار دهند.
 برنامهای جامع بهمنظور ایجاد یک محیط کاری خوب و دوستانه برای کارکنا فراهم کنند.
 برنامة مدونی بهمنظور بهرهایری از انتقادهای سازندة کارکنا در دستور کار قرار دهند.
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