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 دهیچک

منبرع و   نیترر مهر  انسران   شررفته یپ یتفکر سازمان در است شده باعث ک،یاستراتژ یمنبع ةمنزلبه آنفرد و نقش منحصربه یانسان منابع
 دار،یر پا یکررد یرو برا  یانسران  منرابع  دیر با که کنند یم دیکتأ یانسان منابع تیریمد به نینو یکردهایرو امروزه. شود گرفته نظر در ییدارا
 و عیاجتمرا  اهردا   بره  دسرتیابی  هایشیوه و انسانی منابع مدیریت برای را مناسبی استراتژی پایدار انسانی منابع مدیریت .شود تیریمد

 تیریبرر مرد   یمنرابع انسران   بلرو   و یاجتماع ةیسرما ریأثت یحاضر بررس پژوهش یاصل هد . کندمی فراه  شرکت برای محیطی زیست
 ایرن  آمراری  جامعرة . اسرت  یفیتوصر  ،هرا  داده آوریجمرع  روش نظر از و کاربردی هد ، نظر از حاضر پژوهش. است داریپا یمنابع انسان
 کار به Smart PLS افزارنرمو مدل پژوهش  ها هیفرض آزمون یبرا. اند داده لیتشک رانیا یمیپتروش صنعت رد فعال یهاشرکت را پژوهش
 یهرا هیفرض در گذارد، یم یمثبت و معنادار ریتأث یداریبر پا یو بلو  منابع انسان یاجتماع ةیسرما دادپژوهش نشان  یهاافتهی. شدگرفته 
 ةیسررما  یعنی گریو دو بعد د ،معنادار یارابطه ةیسرما بعد ریتأث فقط دار،یپا یانسان منابع تیریبر مد یعاجتما ةیسرماابعاد  ریتأث در ،یفرع

 برر  یفررد  سرممت  و یسرازمان  ریتصرو  ز،ین یانسان منابع بلو  ابعاد ریتأث یبررس در ن،یهمچن. شدند شناخته ریتأث یب یشناخت و یساختار
 داریر پا یانسان منابع تیریمد بر یوربهره و افراد و سازمان اهدا  یهمسوساز ابعاد اما گذارند، یم تمثب ریتأث داریپا یانسان منابع تیریمد
 .گذارند ینم ریتأث
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  مقدمه

 بارای  عاوامیی  عناوا    باه  نساانی ا منابع مدیریت هایاستراتژی و هافعالیت و انسانی، منابع امروزه

 هاا، ساازما   دیادااه  از(. p.1095, 2001,Guest ) اناد  شاده   شناساایی  موفقیات  باه  سازما  رسید 

مای  زیارا  است، مهم بسیار الزم هایمهارت دارای و باقابییت شایسته، انسانی منابع دراختیارداشتن

 اماروزی،  فضای در هاسازما  هدف و،ر این از. دهد توسعه را سازمانی قابییت و فردی ذوق تواند

 آمال به دستیابی فرصت که است ایفرهیخته انسانی منابع با کمک سودآور و موفق سازمانی  توسعة

 ,Paauwe, 2009) آورناد مای  دسات  باه  چالشای  کارهاای  در مشارکت طریق از را خود آرزوها و

p.135) .افزایش حال در روز روزبه انسانی عمناب اهمیت که است حقیقت این کنندة بیا  رویکرد این 

 مناابع  مادیریت  اهمیات  کناد مای  ادعاا ( 4002)  پایووی( Beechler&Taylor, 1996, p.960) است

 باه  و است قیبی و باطنی باوری شرکت مدیرا  همة برای رقابتی مزیت به دستیابی منظور به انسانی

 (. Schuler & Jackson, 2001, p.121) است شده مبدل تحقیقات جریا  برای محوری

. است منبع بر مبتنی رویکرد ها،سازما  برای رقابتی مزیت کسب در غالب هایرویکرد از یکی

 کنناد،  کساب  خاود  برای رقابتی مزیت آ  طریق از کنند می سعی هاسازما  که اصیی منابع از یکی

 شاده  باعث اخیر هایسال در انسانی منابع در منبع بر مبتنی رویکرد کارایری به. است انسانی منابع

 سارمایة  مفهاوم ( 692 ) 4بیکار  جمیاه  از. کنناد  مطار   را جدیادی  مفااهیم  نظارا   صااحب  است

لای و مشابکی    قیای  ) فکاری  سرمایة مفهوم( 696 )  کنداالبرید و ،(Barney, 1991, p.105)انسانی

 و آمریکاا  در یانساان  منابع استراتژیک مدیریت مفهوم همچنین، کردند، مطر  را( 31   اصفهانی،

 طاور  باه  وکاار  کساب  جهاا   در مفاهیم این که شد مطر  690  دهة اوایل و 690  دهة اواخر در

 پایاة  بار  زیاادی  محققاا   اخیارا  (.  4 ص ، 6   ضماهنی، و رسولی) شد  ارفته کاربه ایفزاینده

 انساانی  مناابع  حاوزة  در را 2انساانی  مناابع  پایاداری  عنوا  با نوین مفهومی منبع، بر مبتنی رویکرد
                                                           
1. Paauwe  
2. Backer 

3. Kendgalbrid  
4. Sustainability human resource  
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 مادیریتی  و ایحرفه مشاغل به انسانی منابع حوزة تقاضای افزایش دلیل به مفهوم این. کردند معرفی

 & Cleassens) خودمادیریتی  تواناایی  و باال، شایستگی و مهارت داشتن لزوم و مدر  کار محل در

Van Eerde, 2004, p.940)، در رقابات  خواهاا   هکا  هاایی سازما  مدیرا  روزافزو  استقبال مورد 

 انساانی  مناابع  مادیریت  در را پایاداری  متعاددی،  اندیشامندا  . است ارفته قرار اند، جهانی عرصة

 اهاداف  در پایاداری  پاادا،،  سیساتم  طراحای  انساانی،  منابع توسعة به که اند ارفته نظر در ابزاری

 ساممت،  ارتقاای  ،شالیی  امنیات  انساانی،  نیروی استخدام سازمانی،  فرهنگ استراتژی و ها شرکت

 افازوده،  ارز، باا  اقتصااد  پایدار، رقابتی مزیت باال، مهارت با و باانگیزه کارکنا  مشارکتی، رهبری

 (.p.73, 2009,Ehnert)شود می منجر زندای و کار تعادل و خودمسئولیتی،

 و کار تقسیم و سو، یک از ایحرفه و تخصصی ماهیت دلیل به پتروشیمی صنایع در امروزه

 افرادی به سال چند از پس سازما  کارکنا  است شده موجب دیگر، سوی از ساختاری یدایپیچ

 را سازما  قدرت که مسئیه این. شوند تبدیل حوزه یک در محدود بسیار تخصص با و بعدی تک

 چنین کارکنا  که شودمی تربلرنج وقتی ،کند می محدود دیگر هایپست در افراد انتخاب در

 از اینشانه این و اندارفته فاصیه خود شخصی اهداف از تدریج، به کنند ساساح هاییسازما 

 نشا  مسائل این حل برای احتمالی هایحلراه بررسی. است افراد زندای و کار میا  تعادلی بی

 نظر به اساس، این بر. است سازما  در مدت کوتاه رویکردهای وجود در آ  اصیی ریشة دهدمی

 اند بهرهبی پایدار انسانی منابع مدیریت از پتروشیمی صنعت در فعال هایرکتش حدی تا رسد می

 .کنند حل را مسئیه این توانندمی پایدار رویکرد دارای هایسازما  و

 بر مؤثر عوامل درنظرارفتن با که است آ  دنبال به پژوهش این یادشده، مسئیة اساس بر

 انسانی منابع مدیریت بر اثراذار مهم عامل دو أثیرت پتروشیمی، صنعت در انسانی منابع پایداری

( 64   نخیی، و شعبانی) اجتماعی سرمایة و (Curtis et al., 2009) انسانی منابع بیوغ یعنی پایدار،

 مدیریت تحقق در را انسانی منابع بیوغ نقش تا برآنیم پژوهش این در رو،  این از .کند بررسی را

 اساس، این بر. کنیم وتحییل تجزیه اجتماعی سرمایة مهم نقش به توجه با پایدار انسانی منابع

 منابع مدیریت تحقق بر انسانی منابع بیوغ آیا که است شر  این به تحقیق مشخص های پرسش
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 و است اثراذار پایدار انسانی منابع مدیریت و اجتماعی سرمایة آیا اذارد؟ می تأثیر پایدار انسانی

 است؟ تأثیراذار انسانی منابع بیوغ بر اجتماعی سرمایة آیا اینکه

 ینظر یمبان

 پایدار انسانی منابع مدیریت

 مسائولیت » و «هاا شارکت  پایاداری » ،«پایادار  توسعة» های عنوا  با آ  از ااهی که پایداری مفهوم

 بارای  مهام  پژوهشای  موضاوعات  از یکای  باه  اذشته دهة دو در شود، می یاد «هاشرکت اجتماعی

 ایادة  .(p.135, 2002,Dyllick & Hockerts ) اسات  شده  تبدیل انسانی منابع ریتمدی کرد  یکپارچه

 بعادها  و یافات  رواج انگیساتا ،  ویژه به و اروپا در داریجنگل حوزة در دوازدهم قر  در پایداری

 اغیاب،  پایاداری  .بارد  بهره مفهوم این از ها جنگل و مراتع از محافظت برای شانزدهم قر  در ژاپن

 نیسات،  ردیاابی   قابل تاریخی لحاظ از مفهوم این. شود می ارفته کاربه پایدار و بیندمدت مفهوم در

( 4004) هوکرتس و دایییک .(p.13, 2000,LealFilho ) دارد برمی دور هایاذشته به آ  قدمت اما

( عجواما  و مشاتریا   کارمنادا ، ) نفعا   ذی غیرمستقیم و مستقیم نیازهای رفع را هاسازما  پایداری

 (.Ehnert, 2009, p.131) کنندمی تعریف آینده در ها آ  نیازهای به پاسخگویی خطرانداختنبه بدو 

 مادیریت  بارای  مناسبی استراتژی اتخاذ عنوا  به پایدار انسانی منابع مدیریت دیگر، دیدااهی از

 شارکت  بارای  را محیطای  زیست و اجتماعی مالی، اهداف به دستیابی که هاییشیوه و انسانی منابع

  .(Enhert & Harry, 2012, p.227) شودمی تعریف کند،می فراهم

 از ترکیبی را پایدار انسانی منابع مدیریت ،(4006) اینرت و(   40) لیما مانند هاپژوهش عمدة

 ,Lima) دانناد مای  کارکناا   اساتخدام  قابییت و شخصی خودمختاری زندای، و کار تعادل بعد سه

2013, p.133). 

 که یابد می بهبود کارکنا  عمیکرد زمانی دهدمی توضیح( 4004) ایین :زندگی و کار دلتعا

 از ناشی استرس میزا  زیرا. شود ایجاد آنا  شخصی زندای و کار بین بخشرضایت تعادلی

 سازما  ترک و شلیی نارضایتی ،موجب کاهش کنترل بر کار خود زندای و کار میا  تعادلی بی

  (.Glynn et al., 2006, p.32) دشومی
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 یسطح خودمختار یشکه افزا باورند این بر( 4000)  ترویر و فرد :یشخص خودمختاری

و  یابد یشآ  افزا داد  انجام چگونگی و کار تعریف به نسبت کارکنا  پذیریانعطاف دهدیاجازه م

 یزندا یرهایمس ییو شناسا یکار هایازینه انتخاب برای اقتدار داشتن خودهدایتی، به نهایت،در 

 (.Peru, 2013, p.9) شود می منجر

در  یشلی چرخش ییتوانا یمعنا به ،استخدام یتقابی ،ساده اصطمحیدر  :استخدام قابلیت

 استخدام، قابییت تر،و جامع یطور مفهوم به. درست است طور به کار داد انجاممشاغل متنوع و 

 ,Tibby) است پایدار استخدام طریق از ظرفیت، یآزادساز منظوربه کار بازار در حرکت توانایی

2013). 

 انسانی منابع قابلیت بلوغ

 مطر  امبیآی شرکت در( 630 ) همکارا  و هامفری واتس ةوسیی به بیوغ چارچوب اولیة مفهوم

 کیفیت و محصول یک کیفیت بین شد متوجه شرکت، در کاری سابقة سال 49 با هامفری. شد

 چرخة تا شد آ  بر جامع، کیفیت موفقیت مشاهدة با هامفری. دارد وجود ارتباط تولید فرایند

 افزارینرم شرکت در تولید فرایندهای مستمر بهبود برای روشی عنوا  به را 4دمینگ شوارت کیفیت

 و سنجد می را سازمانی فرایندهای و اقدامات که است کشیخط مانند سازمانی بیوغ .ایرد کار به

 در سطو  این . (Curtis et al., 1995, p.21) کند می بندی دسته بیوغ مختیف سطو  در ها را آ 

 یاری کاری مهم فرایندهای بندی رتبه در را ها سازما  که است راه راهنمای منشور مانند واقع،

 مأموریت با مرتبط هایحوزه در مختیف فرایندهای ارزیابی با سازمانی هر واقع، در .کند می

 فرایند آ  در سازمانی بیوغ به آیا و است توانمند فرایند آ  در اندازه چه تا ابدی درمی ،ا، اصیی

 .(0  ص ،64   شیبانی، و شکاری) خیر؟ یا است رسیده خاص

 بهبودشا  اقدامات کندمی کمک ها سازما  به انسانی منابع های قابییت بیوغ مدل زمینه، این در

                                                           
1. Fred & Tervir 

2. Shored Deming 
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 فرایندی عنوا  به کارکنا  پرور، با انسانی منابع یهاقابییت بیوغ مدل. کنند بندیاولویت را

 دیگر مانند تواند می کارکنا  امور حوزة بهبود هایبرنامه رو، این از دارد، سروکار سازمانی

 . (Curtis et al., 1995, p.25) دایر  انجام فرایند بهبود های فعالیت

 منابع وریبهره آ  بعد اولین. دارد بعد چهار یمنابع انسان بیوغ دهد،می نشا  هاپژوهش بررسی

 شده  یلبه ترک خدمت تشک یلو تما یسازمان تعهد شلیی، رضایت یربعداست که از سه ز  انسانی

 کار،اعتیادبه استرس، یربعداست که از سه ز 4خانوادای آرامش و فردی سممت بعد دومین. است

است که   اهداف فرد و سازما  یسازهمسو ،بعد ینسوم. است شده  یلکار و خانواده تشک تضاد و

 .استشده  یلتشک یادراک یسازمان حمایت شرکت، با فرد پیوند ،با شلل شد عجین یربعداز سه ز

رفتار  سازمانی، یتهو یربعداست که از سه ز 2مداریمشتری و سازمانی یرتصو ،بعد ینچهارم

 اسماعییی،و  پوریقی) است شده  یلتشک یسازمان یشهروند رفتارهایو  ی،سازمان یضدشهروند

  (.1 ص ، 6  

 اجتماعی سرمایة

 جیاب  را سیاستمدارا  و اندیشمندا  از بسیاری توجه 660  دهة اواخر در اجتماعی سرمایة مفهوم

 اقتصاادی  توساعة  مراحال  از هاییجنبه و اجتماعی سرمایة حوزة بیشتر بررسی به عمقه، این. کرد

 هاا سازما  در اجتماعی سرمایة(. p.8, 2013,Righia ) شد نجرم سازمانی زندای و اجتماعی زندای

 را کمیااب  مناابع  باه  دسترسای  همچنین، و عاطفی و اجتماعی پشتیبانی قبیل از مزایایی به تواند می

 طبقاه   سه در را اجتماعی سرمایة ابعاد( 663 ) اوشال و ناهاپیت(. p.101, 2011,Ahn ) شود منجر

 اجتمااعی  سارمایة  سااختاری  عنصر و ایرابطه عنصر شناختی، عنصر از اند عبارت که اند داده  جای

(Nahapit & Ghoshal, 1998, p.246 .)کناد  مای  اشااره  افاراد  بین تماس الگوی به ساختاری عنصر 

                                                           
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.12.) و کناد می توجه افراد تعاممت در فردی روابط انواع به ای،رابطه عنصر 

 شاناختی  بعاد . (1 ص ،39   پاور، عبادال  و الاوانی ) است استوار مهربانی و میتصمی احترام، بر

 باین  را مشاترک  معاانی  و هاا برداشات  اظهارات، که شودمی اطمق منابعی به نیز اجتماعی سرمایة

 (.Nahapit & Ghoshal, 1998, p.248) کندمی فراهم اروه اعضای

 نشا  را ة پژوهش حاضرمطالع مورد متلیرهای بین ارتباط مختیف، هایپژوهش بررسی

و  اجتماعی سرمایة ینب ارتباط( 64  ) یو نخی یها مانند پژوهش شعبان پژوهش برخی. دهد می

( 33  )و قنادا   یشمنداند .(43 ص ،64   نخیی،و  یشعبان) دادند نشا را  یمنابع انسان یریتمد

 اشاره سازمانی فرایندهایو بهبود  یدر بیوغ منابع انسان یاجتماع سرمایة حساس و مهم نقش به

 منابع بیوغ نشا  دادند( 4006) همکارا  و کیورتیس(. 41ص ،33   قنادا ، یشمند،اند) کردند

 یگرد هایپژوهش برخی(. Curtis et al., 2009, p.15) ارتباط دارند انسانی منابع مدیریت و انسانی

 ,Sotomes & Takahashi) اندکرده توجه دارپای انسانی منابع مدیریت و وریبهره بین ارتباطبه 

2015, p.225 )تمرکز یدارپا یمنابع انسان یریتعمیکرد و مد ینب ارتباط بر( 2 40) همکارا  و مک 

 سرمایة ینارتباط ب یدر پژوهش( 2 40) یادوکا همچنین،(. Mak&Cheung, 2014, p.173)اند  کرده

 کرامر و پادر مارینا. (Caiado, 2014, p.305) ترا بررسی کرده اس سازمانی عمیکرد و اجتماعی

 باال عمیکرد یکار ستمیس یبیترک اثر دار،یپا یانسان منابع تیریمد» عنوا  با یپژوهش در( 2 40)

 نشا  هاآ  پژوهش یهاافتهی. اند کرده یبررس را ریتأث نیا ،«کارکنا  یریپذ بیآس و هاسازما  یرو

 آ ، جةینت در و دهدیم شیافزا را کارکنا  یتندرست و یسودآور ،یسازمان عمیکرد ،یداریپا داد

 .(Mariappanadar & Kramar, 2014, p.206) دهد یم کاهش را کارکنا  یریپذبیآس

 را یانساان  مناابع  تیریماد  در آ  نقاش  و وکاار کساب  داریپا توسعة( 0 40) کارکز و کالبرت

یذ به بیآس کاهش و وکارکسب سود حفظ به یداریپا ها نشا  داد تحقیق آ  جینتا. کردند یبررس

 نفعاا  یذ یاصای  مناافع  کساب  و داریا پا یرقابت تیمز به یداریپا ن،یهمچن و شودیم منجر نفعا 

 .(Colbert & Kurucz, 2010, p.21) دشویم منجر کننداا نیتأم و جوامع ا ،یمشتر کارکنا ، شامل

 حیصار  و روشان  سهم ،«یمیت عمیکرد و یجتماعا ةیسرما» عنوا  با یپژوهش در(   40) کیوپتو 
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 ارتبااط  داد نشاا  پژوهش او  جینتا. است کرده یبررس اروه و میت عمیکرد در را یاجتماع ةیسرما

 (.Colbert, 2011, p.369) دارد وجود یاجتماع ةیسرما با یسازمان و یمیت عمیکرد نیب یتوجه قابل

 پژوهش یها هیفرض و یمفهوم مدل

 نیا یسازادهیپ دهدیم نشا  داریپا یانسان منابع تیریمد حوزةدر  یپژوهش یظرن یمبان یبررس

 کیدر  یداریتحقق پا کهاز آنجا . استدر سازما   یگرید یمفهوم یهارساختیز ازمندین مفهوم

 شد نهینهاد مستیزم است، دهیچیپ و ینظر اریبس که یانسان منابع حوزة در ژهیو بهسازما  

 کار به راتحقق آ   زا یو م یبیوغ سازمان آ ، یابیارز یبرا است، یانسان منابع حوزة یندهایفرا

 داریپا یمنابع انسان نکهیبا توجه به ا گر،ید یسو زا(. p.786,Becker & Gerhart ,1996 ) میریا یم

تحقق منابع  یبرا است یضرور ست،یممکن ن یو انسان یمعنو یدر سازما  بدو  رشد فضا

 .(6ص ،33   ،همکارا معمارزاده و ) میکن توجه یسازمان یاجتماع ةیسرمابه رشد  داریپا یانسان

 .شود می طراحی ، پژوهش به شر  شکل  ینظر مدل اساس، نیابر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش یمدل مفهوم. 1شکل

 بلوغ 

 منابع انسانی

سرمایة 

 اجتماعی

مدیریت منابع 

 انسانی پایدار

ایابطهسرمایة ر  سرمایة ساختاری سرمایة شناختی 

تصویر سازمانی و مشتری 

 مداری

همسوسازی اهداف فرد و 

 سازما 

سممت فردی و آرامش 

 خانوادای

وری منابع انسانی بهره  

 قابییت استخدام

 خودمختاری شخصی

 تعادل کار و زندای
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 :از اند عبارت پژوهش یهاهیفرض ، شکل اساس مدل  بر

 .اذارد یم یمثبت و معنادار ریتأث یمنابع انسانبر بیوغ  یاجتماع ةیسرما: اول یاصی ةیفرض 

 یمثبت و معنادار ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریبر مد یاجتماع ةیسرما: دوم یاصی ةیفرض 

 .اذارد یم

 یمثبت و معنادار ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریبر مد یمنابع انسان بیوغ: سوم یاصی ةیفرض 

 .اذارد یم

 یمثبت و معنادار ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریبر مد یارابطه ةیسرما: اول یفرع ةیفرض 

 .اذارد یم

 یمثبت و معنادار ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریبر مد یساختار ةیسرما: دوم یفرع ةیفرض 

 .اذارد یم

 یمثبت و معنادار ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریبر مد یشناخت ةیسرما: سوم یفرع ةیفرض 

 .اذارد یم

 ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریبر مد یمدار یمشتر ای یسازمان ریتصو: چهارم یفرع ةیفرض 

 .اذارد یم یمثبت و معنادار

 ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریو افراد بر مد سازما  اهداف یهمسوساز: پنجم یفرع ةیفرض 

 .اذارد یم یمثبت و معنادار

مثبت و  ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریمد و آرامش بر یسممت فرد: ششم یفرع ةیفرض 

 .اذارد یم یمعنادار

مثبت و  ریتأث داریپا یمنابع انسان تیریبر مد یانسان منابع یوربهره: هفتم یفرع ةیفرض 

 .اذارد یم یمعنادار

 روش پژوهش

 نوع از توصیفی یپژوهش داد ، انجام رو، لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به پژوهش این

 آنجا از. است یمیشرکت فعال در صنعت پتروش 10پژوهش  نیا یآمار جامعة. است یهمبستگ
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 ارفته کار بهحجم نمونه  نییتع یبرا ریفرمول ز است، شده ارفته نظر در محدود جامعه حجم که

 .شد

  

  
4
  4  

 
4
       

4
  4  

 

برابر ( e) شده رفتهذیپ یو خطا 1/0برابر با  p مقدار نکهیاتوجه به  با ادشده،یفرمول  اساس بر

 عیصنا در ترقیدق اطمعات کسب منظور به. شرکت محاسبه شد 43 با یتقر یآمار نمونةاست،  0/ با 

 ارفته کار بهمحتوا  ییپرسشنامه رو، روا ییروا نییتع یبرا. شد لیپرسشنامه تکم 0  ،یمیپتروش

و  یدرست زا یم نةیزمخبراا  قرار ارفت که در  اریاخت پرسشنامه در ةنمون کیمنظور  نیبه ا شد،

 نیا در. کردند دییاعتبار پرسشنامه تأ ت،ینها در رده وکپرسشنامه اظهار نظر  یها پرسش تیشفاف

 . محاسبه شد ها داده تیکفا از نا یاطم یبرا  بارتیت و KMO یها شاخص کردیرو
 

 و بارتلت KMO ی ها شاخص و ییایپا سنجش جینتا. 1جدولادامة 

 ریمتغ
 تعداد

 پرسش
 KMO ییایپا بیضر

 بیضر

 یمعنادار

 مقدار

 ژهیو
 انسیوار

 91  /61 000/0 93/0 0/ 9   یزندا -کار تعادل

 یخودمختار

 یفرد

   کار داد  انجام در یخودمختار
91/0 

9 /0 92/0 000/0 60/  9  

  9 4/   000/0 93/0 96/0   یفرد توسعةدر  یخودمختار

 

 4 استخدامدر  ییجا جابه به اقیتاش
39/0 39/0 000/0 41/2  9/1  

 4 آموز، در مشارکت تیظرف

                                                           
1. Bartlett 
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 و بارتلت KMO ی ها شاخص و ییایپا سنجش جینتا. 1جدولادامة 

 ریمتغ
 تعداد

 پرسش
 KMO ییایپا بیضر

 بیضر

 یمعنادار

 مقدار

 ژهیو
 انسیوار

 4 یریپذانعطاف تیظرف

 4 آموز، در مشارکت به لیتما

 4 یریپذانعطاف به اقیاشت

 جادیا و یانسان ةیسرما توسعة

 یرقابت تیمز
2 

 و یسازاستعداد و یابیاستعداد

 قدرت عیتوز
2 

 1 کارکنا  جامع سممت توسعة

وغ
بی

 
بع
منا

 
سان

ان
 ی

   یمدار یمشترو  یسازمان ریتصو

94/0 

9 /0 16/0 000/0 6 /  92 

 96 09/4 000/0 99/0 99/0   سازما  و فرد اهداف یهمسوساز

 30  /90 000/0 10/0 91/0 4 یخانوادا آرامش و یفرد سممت

 92  /64 000/0 11/0 0/ 9   یانسان منابع یورهبهر
رما
س

 ةی
اع
تم
اج

 ی

 2 یارابطه ةیسرما

30/0 

94/0 9 /0 000/0 40/4 11 

  9 3/4  000/0 0/ 9 0/ 3   یشناخت ةیسرما

 99  /69 000/0 93/0 92/0   یساختار ةیسرما

 

 هاداده لیوتحل  هیتجز

 یرهایمتل یفیآمار توص یبررس. شد ارزیابی رسشنامهپ 10 های حاصل از  داده پژوهش نیا در

تکدرصد  9/9و  یچندمحصولدرصد   6/  ،نظر نوع شرکت از ،دادنشا   یشناختتیجمع

 بازار درصد  /  ،یداخی بازاردرصد  40 ،شرکت بازاراز نظر نوع  ن،یهمچن. بودند یمحصول
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 سهامدارا ، بیترک لحاظ از. ردندبیمبهره  یخارج -یداخی بازار ازدرصد  9/99 حدود و یخارج

 از. بودند یخصوصدرصد  9/29و  ،یدرصد دولت  /  ،یخصوص -یدولت هاشرکت از درصد 10

 مشارکت از درصد 20 و داشتند یمشارکت خارج درصد 90 ،یبررس مورد یمیپتروش شرکت 0 

 ت،ینها در. دداشتن ستیز طیمح نامةیاواهدرصد   6/  ،است ذکر ا یشا. بودند بهرهیب یخارج

 فاقد درصد 40و  داشتند یمنابع انسان ةنامیاواه ،یبررس مورد یمیپتروش یهاشرکتدرصد  30

 .دهدیم نشا  را رهایلمت یت ریمقادو  نیانگیم 4 جدول. بودند نامهیاواه نیا
 

 ابعاد و رهایمتغ یت ریمقاد و نیانگیم. 2جدول

 ریمتغ

دل
تعا

 
ار

ک
- 

دگ
زن

 ی

ابل
ق

ی
 ت

دام
تخ

اس
 

خت
دم

خو
 یار

رد
ف

 ی

یریمد
 ت

بع
منا

 
سان

ان
 ی

یپا 
 دار

ت
الم

س
 

رد
ف

 و ی
ش

رام
آ

 

صو
ت

 ری
مان

از
س

 ی

از
وس

مس
ه

 ی
ف

دا
اه

 
رد

ف
 و 

ان
زم

سا
 

ره
به

 یور
بع

منا
 

سان
ان

 ی

وغ
بل

 

رما
س

 ةی
طه

راب
 یا

رما
س

 ةی
خت

شنا
 ی

رما
س

 ةی
ار

خت
سا

 ی

رما
س

 ةی
اع

تم
اج

 ی

 36/4  /03 4/ 6 93/4 4/ 3 4/ 6  / 0 99/4 14/4 91/4 99/4 4/ 3 99/4 نیانگیم

-  /99  /40- 31/0- 30/2-  /94-  / 9 22/0- 2/  - 62/1- 14/2-  /3 - 4/ 3- 3/9  یت ریمقاد

 مقدار

 یمعنادار
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 

 0/ 0 0/ 4 33/0- 3/0 - 03/0 0/ 0 3/0 - 4/0 - 0/  - 0/  - 03/0- 01/0- 44/0 باال حد

- 44/0- 01/0- 44/0- 21/0- 43/0- 3/0 - 0/  - 0/  - 0/ 9- 1/0 - 9/0 - 0/0 - 24/0 نییپا حد

 جهینت

 تیوضع)

ب (ریمتل
یو
مط
نا

ب 
یو
مط
نا

ب 
یو
مط
نا

ب 
یو
مط
نا

ب 
یو
مط
نا

ب 
یو
مط
نا

ب 
یو
مط
نا

ط 
وس
مت

ط 
وس
مت

ب 
یو
مط
نا

ط 
وس
مت

ط 
وس
مت

ط 
وس
مت

 

 

 تیوضع در آ  ابعاد و داریپا یانسان منابع تیریمد ریمتلادعا کرد  توا یم، 4جدول  اساس بر

 آ  ابعاد گرید و متوسط تیوضع در یانسان منابع یوربهره بعد و بیوغ ریمتل. دارند قرار ینامطیوب
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 ندمتوسط تیآ  در وضع یو ساختار یشناخت ابعادو  یاجتماع ةیسرما ریمتل ت،ینها در. نامطیوبند

 .دارد قرار طیوبنام تیوضع در یارتباط ةیسرماو بعد 

 پژوهش یها هیو فرض یمدل مفهوم آزمون

 رو، ،یپژوهشا  یهاا  هیفرضا  ر،یپذ عدم ای ر،یپذ یپژوهش و بررس یآزمو  مدل مفهوم یبرا

 نیب یمعیول -عیت رابطة ن،یهمچن. شد ارفته کار به Smart PLSافزار  در نرم یحداقل مربعات جزئ

 آزماو   یردر قالب مدل سااختا  داریپا یانسان منابع تیریمد و یانسان منابع بیوغ ،یاجتماع ةیسرما

 . دهند یپژوهش را نشا  م یآزمو  مدل مفهوم  و  4 یها شکل. شد

 

 
نشا   که ،درصد است 12برابر با  داریپا یانسان منابع تیریمد نییتع بیضر ،4 شکل اساس بر

 نییتب یاجتماع ةیسرماو  یانبیوغ منابع انس یرهایمتل توسط ریمتل نیا راتییتلدرصد  12 دهد یم

 آ بر  حاضرپژوهش  که است یگرید یرهایمتل ریتأثتحت  آ  تلییرات درصد 29 و شود یم

 پژوهش یاصل یها هیفرضآزمون  یبرا یمدل ساختار. 2 شکل
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درصد   9 یعنی است،درصد   9 یبیوغ منابع انسان متلیر نییتع بیضر. است نکرده تمرکز

سط متلیرهای تلییرات آ  تو درصد 6  شود و تلییرات این متلیر توسط سرمایة اجتماعی تبیین می

 . شود دیگری که در این تحقیق مد نظر قرار نگرفته است، تببین می
 

 
 پژوهش یفرع یها هیآزمون فرض یبرا یساختار مدل. 3شکل

از  یبا یترک ،یسااختار  معاادالت  یهاا  مادل . شاود  یما  یررسب مدل یکی براز، بخش، نیا در

ررسای روایای و پایاایی مادل     ب یرابا  ،SmartPLSافازار   نارم . اند یساختار و یریا اندازه یها مدل

 کاار  را باه ( AVE) 4شاده  استخراج انسیوار نیانگیم و( CR)  مرکب ییایپا شاخص دو یریا ندازها
                                                           
1. Composite Reliability 

2. Average Variance Extracted 
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 4R بیضار . شاود  یمحاسبه ما ( 4R) نییتع بیضر مقدار یساختار یها براز، مدل یبرا .ایرد می

کاار ارفتاه    باه  یانعکاسا  یهاا  مادل  یدرون یسازاار نا یاطم تیقابی یابیارز در که است یمقدار

 رفتاه یپذ آ  یبارا  درصاد  20 یبااال  ریمقااد  کهاست  تا یک صفر نیب ب،یضر نیا ریمقاد. شود می

. دارناد  یمناساب  یهمگارا  ییروا ها شاخص دهد نشا  می ،1/0 با برابر حداقل AVE مقدار .شود یم

 یای رواراین، بنااب  اسات،  1/0 یبااال  پاژوهش  یرهایمتل همة یبرا AVE شاخص پژوهش، نیا در

 را یریا ا انادازه  ابازار  ییایا پا و اعتبار ،(CR) ییایپا بیضر. شود یم دییتأ مدل یها سازه یهمگرا

ی و نیحسا )اسات   مادل  مناساب  باراز،  دهنادة  نشاا  آ   یبارا  9/0از  یشترب مقادیر و سنجند یم

 وضاعیت . دبرخوردارنا  مادل  در ییبااال  ییایپا از رهایمتل ةهم ،نیبنابرا ،(  ص ، 6   همکارا ،

 .است بیا  شده   جدول در مفهومی مدل برای براز، یها شاخص
 

 یساختار و یریگ اندازه مدل برازش یها شاخص. 3 جدول

R
2 

CR AVE ریمتغ  

 یاجتماع ةیسرما 90/0 39/0 -

 یانسان منابع بیوغ 11/0 34/0 0/ 9   مدل

 داریپا یانسان منابع تیریمد 96/0 39/0 12/0

 یارابطه ةیسرما 12/0 34/0 

 4مدل

 یشناخت ةیسرما 92/0 32/0 

 یساختار ةیسرما 94/0 33/0 

 داریپا یمنابع انسان تیریمد 96/0 39/0 16/0

 یسازمان ریتصو 0/ 9 0/ 3 

 سازما  و افراد یهمسوساز 93/0 39/0 

 آرامش و یفرد سممت 96/0 33/0 

 یانسان منابع یوربهره 13/0 39/0 

 داریپا یانسان منابع تیریمد 96/0 39/0 

 نیا ا بار . شاود  مای  یبررس بیضر نیا معناداربود  و ریمتل هر یاثراذار بیضر مرحیه نیا در

 یهاا هیفرضا  معنااداری . کرد یریا میتصم یپژوهش یها هیفرض دییتأ ایرد  بارة در توا  یم ،اساس
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بیاا  شاده    2 جدول در جینتا .درصد آزمو  شد 1 یدرصد و سطح خطا 61 نا یدر سطح اطم مدل

 . است
 های تحقیق نتایج آزمون فرضیه. 4 جدول

 یمفهوم مدل روابط هیفرض
 بیضر

 ریمس
 جهینت تی برآورد

 تأیید  64/4 93/0 یانسان منابع بیوغ  یاجتماعة یسرما اول یاصی

 تأیید 19/1 21/0 داریپا یانسان منابع تیریمد  یاجتماع ةیسرما دوم یاصی

 تأیید  /29 0/   داریپا یانسان منابع تیریمد  یانسان منابع بیوغ مسو یاصی

 تأیید 2/ 4 6/0  داریپا یانسان منابع تیریمد  یارابطه ةیسرما اول یفرع

 رد  /1  0/0  داریپا یانسان منابع تیریمد  یساختار ةیسرما دوم یفرع

 رد  /2  0/0  داریپا یانسان منابع تیریمد  یشناخت ةیسرما سوم یفرع

 تأیید 19/4 9/0  داریپا یانسان منابع تیریمد  یسازمان ریتصو چهارم یفرع

 پنجم یفرع
اهداف سازما   یهمسوساز

 و افراد
 رد 0/ 2 02/0 داریپا یانسان منابع تیریمد 

 تأیید 4/   1/0  داریپا یانسان منابع تیریمد  آرامش و یفرد سممت ششم یفرع

 رد 2/0 - 0/ 0 داریپا یانسان منابع تیریمد  یانسان منابع یوربهره هفتم یفرع

وابساته   ریا مستقل بر متل ریمثبت متل اثر ةدهند نشا ، + /69تر از  مثبت و بزرگ یت ةآمار مقدار

 وابساته  بار  مساتقل  ریمتل یمنف اثر دةدهن نشا  این آماره، - /69تر از  و کوچک یاست و مقدار منف

 یو معیاول  عیات  ةرابطا  باشد، داشته قرار - /69 تا+  /69 ةدامنمقدار در  نیا که  یصورت در. است

 .شود تأیید نمی ریدو متل

 جهینت و بحث

 یریتبار ماد   یو بیاوغ مناابع انساان    اجتماعی ةسرمای تأثیر یپژوهش بررس ینا داد  انجام از هدف

 نیاروی  ماداوم  ةتوسع مدیریت و انگیزه ایجاد دنبال به انسانی منابع بیوغ. است یدارپا یمنابع انسان

 باه  هاا، سازما  در اروهی مشارکت و اعتماد مهم عنصر دو تقویت با اجتماعی ةسرمای و است کار
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منظاور   باه  .کناد یما  یانیکماک شاا   یو انسان اجتماعی ی،اقتصاد یتو توسعه وضع پایداری بهبود

 ةیسارما  بارای توجاه باه    یبساتر  شاود تم،  دیبا سازما  در داریپا یانسان منابع تیریمد ةتوسع

 بار را  مهام  ایان پاژوهش حاضار    ،رو  ینا از. فراهم شوددر سازما   یو بیوغ منابع انسان یاجتماع

  .کند بررسی میمدل پژوهش  یمبنا

بر بیاوغ   یمثبت و معنادار ریتأث یاجتماع ةیسرما بود کرده ادعا پژوهشگر اول، یاصی ةیفرض در

از  شاتر یب ،( 64/4)رابطاه   نیا یشده برا محاسبه تی مقدار نکهیا به توجه با. اذارد می یمنابع انسان

 یهااا داده ارفاات جااهینت تااوا  یماا، اساات درصااد 61 نااا یدر سااطح اطم(  /69) یمقاادار بحراناا

 ا یا ب( 33  ) و قناادا   شامند یاند جاه، ینت نیا دییأت در. دنکن یم دییتأ را هیفرض نیا شده، یاردآور

و بادو    دهناد مای  دسات  از را خاود  اثربخشی هاسرمایه سایر اعی،اجتم ةسرمای یابغ در دنکنیم

 موفقیات  و ینادها افر بهبود اقتصادی، و فرهنگی تکامل و توسعه هایراه پیمود  اجتماعی، ةسرمای

 هاای شارکت  شاود  می پیشنهاد ن،بنابرای(. 41ص ،33   قنادا ، و یشمنداند) است دشوار سازمانی

 ةنا یهز حاذف  یمناساب بارا   ییهاا راهکار ،آ  ةتوسعو  یاجتماع ةیسرما کارایری بهبا  یمیپتروش

 تعهاد  ز،،یا انگ ساطح  ،متقابال اعضاا   یوابساتگ  جادیو با ا کنند جادیا یرسم یسرپرست و نظارت

 . دهند شیرا افزا یورهرهب ،تیو در نها یفرد رشد ،یشلی تیرضا متقابل،

 داریا پا یمناابع انساان   تیریمد و یعاجتما ةیسرمامثبت و معنادار  ریتأثبه  دوم یاصی ةیفرض در

 مقادار  از شاتر یب( 19/1) رابطاه  نیا ا یبرا شده محاسبه تیمقدار  نکهیبا توجه به ا. شده استاشاره 

 باه  زیا ن( 4000) کار یب. شود یم دییتأ هیفرض نیا است، درصد 61 نا یاطم سطح در(  /69) یبحران

 اعتمااد،  ،یاجتمااع  ةیسارما  شیافازا  ی تحقیاق او نشاا  داد  هاا افتاه ی. افات ی دست یمشابه ةجینت

و کااهش تارک خادمت را     یساازمان  درو اقادامات   لیتساه  اقادامات،  بهبود ،یارابطه یهنجارها

 کارکناا   ریسا و را یمد به ه،یفرض نیا آزمو  جینتا به توجه با (.Baker, 2000, P.56) ردیایمدربر

 یبانیو پشات  متقابال  اعتماد توا ،یم یتماعاج ةیسرما مفهوم یریکارابه با شودیم شنهادیپ هاشرکت

 دسات  یکاار و زنادا   تعاادل کارکنا  به  که ییجا تا دادکارکنا  شکل  ا یمرا  یو عاطف یاجتماع

 .رندیا دهیناد را خدمت ترک و توجه کننددر سازما   داریپا توسعه و بهبود به ابند،ی
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 داریا پا یمنابع انساان  تیریمد بر یسانبیوغ منابع ان دادنشا   ی آزمو  فرضیة اصیی سومهاافتهی

معاادل  ) رابطاه  نیا ا یبرا شده محاسبهتی  مقدار نکهیا به توجه با. اذارد می یمثبت و معنادار ریتأث

ارفات   جاه ینت تاوا   یما  اسات،  درصد 61 نا یاطم سطح در(  /69) یبحران مقدار از شتریب ( /29

در پاژوهش خاود باا    ( 64  ) افارازه  و ینا یام. دکنا  یم دییتأ را هیفرض نیا شده یاردآور یها داده

دسات   جاه ینت نیا باه ا  «افراد تیبیوغ قابی یبا استفاده از الگو یمنابع انسان تیریمد یابیارز»عنوا  

 یهاا هیا رو و نادها یافرو بهباود   وکار کسب عمیکرد شیافزا در یانسان منابع بیوغ و ارتقاکه  افتی

 ،شاود  زمینه پیشنهاد مای  نیدر ا(. 9ص ،64   افرازه، و ینیام) دندار ییبسزا نقش یسازمان مناسب

 مناابع  تیا قابی بیاوغ  یالگاو  از دیبا کار یروین تیقابی مداوم بهبودر منظو به یمیپتروش یهاشرکت

و  ،فرصات رشاد و توساعه    ها،در سازما  و شرکت یمنابع انسان کرد  زیرا بالغ رند،یا بهره یانسان

 .کندیم فراهم ار افراد یکار ثبات آ ، از ترمهم

 یریتبار ماد   مساتقیم  طاور  به ایرابطه سرمایة دهدینشا  م اول فرعی فرضیة آزمو  هاییافته

 .اسات  2/ 4باا   برابار  رابطاه  ایان  در آماده دسات باه  تیمقدار . است تأثیراذار یدارپا یمنابع انسان

 را ةیفرضا  نیا ا شده یاردآور یهادادهارفت  جهینت ،درصد 61 نا یدر سطح اطم توا یم ،نیبنابرا

سرمایة اجتمااعی و  »ای با عنوا  در پژوهش و مطالعه(  3  )ازکیا و فیروزآبادی  .کنندیم دییأت

 فرهنگ ةچکید ای آ ،و بعد رابطه اجتماعی ةسرمایکنند می ، بیا «های تولیدینقش آ  در تشکل

 استاذاری شده  سازما  پایه کارکنا  در مشارکت و اعتماد اساس بر است که سازمانی یا اجتماعی

 (.34  ازکیا و فیروزآبادی، )

 نیبا  ثرؤما  ارتبااط  و یاروها  تعهاد  اعتمااد،  شیافازا  باا  دنتوانیم یمیشرکت پتروش ،نیبنابرا

 شیافازا  ارفات  جاه ینت تاوا  یما  .باشاد  داشته ییسزاو بهبود کارکنا  نقش ب یداریپا درهمکارا  

 .داشت خواهد یپ در را سازما  یوربهره و عمیکرد بهبود کارکنا ، ا یم در اعتماد

 رابطه نیا در هشد محاسبه تی مقدار کهاز آ  است  یحاکآزمو  فرضیة فرعی دوم تحقیق  جینتا

 رد را هیفرضا  نیا ا شاده  یااردآور  یهاا داده ،نیبنابرا است،(  /69) یبحران مقدار از کمتر ( /1 )

 یاثربخشا  اعتمااد، »در پژوهش خود با عنوا  ( 4002) فوبر خمف نتایج پژوهش حاضر، . دنکن یم

اعتماد و ارتباط متقابال   به یاجتماع ةیسرما یبعد ساختار کندیم ا یب «یاجتماع ةیسرماو  یسازمان



      111...     در فعال یهاشرکت: مورد مطالعه) داریپا یانسان منابع تیریمد بر یانسان منابع بلوغ و یاجتماع ةیسرما ریتأث  

  

 

 یهاا شارکت  در کاار  نویسانداا ، نظار   باه  زمیناه  یان ا در(. Fu, 2004) شاود یممنجر در سازما  

 از ارتبااط  یبرقرار به خود تخصص به وجهت با کس هر و است ییتخصص باال ازمندین یمیپتروش

هار فارد در    زیارا  کند،یم توجه کمتر افراد، نیب یاشبکه یریپذ انطباق و یاشبکه یوندهایپ قیطر

 .است و در بسیاری از امور به دیگری نیاز ندارد یتخصص خاص ازمندیامور ن داد  انجام

 بار  مساتقیم  طاور  باه  شاناختی  مایةسار  دادنشا   های حاصل از آزمو  فرضیة فرعی سومیافته

و   /2 برابر با  رابطه این در آمده دستبه تیمقدار . باشدنمی تأثیراذار یدارپا یمنابع انسان یریتمد

 یهاا داده ن،یبناابرا  .اسات  0/0 برابار باا   آ  تاأثیر  یبباا توجاه باه ضار     یار متل یان ا تاأثیر شدت 

 یبررسا »با عناوا    یامقاله در(  6  ) یسراب و یعیرب. کنندینم دییأترا  هیفرض نیا شده یاردآور

بار   یاجتماع سرمایة یشناخت بعد کنندیم بیا  «ینیکارآفرابعاد آ  بر  ریتأثو  یاجتماع ةیسرما ریتأث

 زمیناه  نیدر ا(.   ص ،64   ،یسراب ،یعیرب)اذارد  می ریتأثافراد در سازما   یو نوآور ینیکارآفر

 نشیب مشترک، زبا  مشترک، یهنجارها به یمیپتروش صنعت در فعال یهاشرکت کرد بیا  توا یم

 کاه  آنچاه  به هاشرکت نیا کارکنا  از یاریبس و رندندا یاژهیو توجه هاارز، و اهداف از مشترک

 .، پایبند نیستندباشند داشته دیبا

بار   یمثبت و معناادار  ریتأث سازما  ریتصو که بود کرده ادعا پژوهشگر چهارم، یفرع ةیفرض در

برابر   رابطه نیا یبرا شده محاسبهتی مقدار  نکهیبا توجه به ا. اذارد می داریپا یمنابع انسان تیریمد

 ،ارفات  جهینت توا  یم ،است درصد 61 نا یاطم سطح در(  /69) یبحران مقدار از شتریبو  ،19/4با 

(   40) همکارا  و نوالیب جه،ینت نیا دییأت در .کنند یم دییتأ را هیفرض نیا شد، یاردآور یها داده

هار ساازما     بیا  کردناد  «یسازمان تیو هو ریبر تصو یفرهنگ سازمان ریتأث»با عنوا   یدر پژوهش

 منجار  متفااوت  یساازمان  ریتصاو  به زیفرهنگ متما نیهم و دارد هاسازما  گریاز د زیفرهنگ متما

 ریتاأث و کارکناا    ا یمشترداشت مثبت بر نگه یسازمان ریتصو اندکرده ا یب ،نیهمچن آنا  شود،یم

 شانهاد یپ یمیپتروشا  یهاا به شارکت  ،نیبنابرا (.Bingol & Senerl, 2013, p.222) داذار می ییبسزا

 دیگرا  که راهی عنوا  به سازمانی تصویر زیرا باشند، داشته ایویژه نگاه سازمانی تصویربه  شود می

 شاود، مای  تعریاف  نند،ک می قضاوت آ  بارةدر گونهچ سازما  بیرو  افراد اینکه و بینند می را سازما 
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 و وفااداری  ،تاری داشاته باشاد    مثبات  نماود  خارجی و داخیی مشتریا  ذهن در تصویر این هرچه

 .یابدمی فزونی آنا  پایداری

مناابع   تیریماد  وافاراد   ،ساازما   یهمسوسااز مثبت و معنادار  ریتأثبه  پنجم، یفرع ةیفرض در

 کمتر( 0/ 2) رابطه نیا یبرا شده محاسبهتی مقدار  نکهیبا توجه به ا. ه استشداشاره  داریپا یانسان

بار خامف   . شاود  ینم دییتأ هیفرض نیا ،درصد است 61 نا یدر سطح اطم(  /69) یاز مقدار بحران

. است بررسی کرده را فرد با شلل شد  نیتعهد و عج یامدهایپ و جینتا( 4009) ساکس جه،ینت نیا

 یشالی  تیرضاا  باالطبع  ،یناد قائ یادیا ز تیشلل خود ارز، و اهم یبرا که یافراد کندیم ا یب او

 رفااه  باه  هناوز  ،یمیپتروش یهاشرکت در نویسنداا ،نظر  به(. p.600,Saks ,2006 ) بیشتری دارند

 کاار  باه  کارکناا   موضوع باعث شده است نینشده است و هم یکارکنا  توجه کاف یو معنو یماد

 در افاراد  کاه  یزمان .نباشند ریپذ تیبه کار خود مسئول نسبت و باشند نداشته یقیب قیعم وندیپ خود

 یتمشا  و دهناد ینما  انجاام  یدرست به را خود کار باشند، نداشته یتعهد و تیمسئول خود کار قبال

 .ندارند یمانداار یبرا

 یممساتق  طور و آرامش به یسممت فرد داد شا ن ششم فرعی ةفرضیهای حاصل از آزمو   یافته

 4/  برابار باا    رابطاه  این در آمده دستبه تیمقدار . است تأثیراذار یدارپا یمنابع انسان یریتمد بر

 نیا ا شاده  یااردآور  یهاا داده ارفات  جاه ینت درصد 61 نا یدر سطح اطم توا یم ،نیبنابرا .است

ار و اساترس و تضااد کا    زا یا و آرامش کارکناا  در ساازما  باه م    سممت. کندیم دییتأ را هیفرض

مطار    آناا  . است راستا هم( 4 40) همکارا  و فایجانبا پژوهش  جهینت نیا. است وابسته خانواده

و بار عمیکارد آناا      شاود یو خمقانه در سازما  باعث استرس ما  دیجد نظرهای ا یب اند که کرده

 اباد ییما  شیافازا  کار به نسبت خوب احساس ابد،یکاهش  یهر چه استرس کار .است راذاریتأث

(Janipha et al., 2012, p.183.)  تضاد و یسازمان تیحما»با عنوا   یدر پژوهش( 9 40) سیواراجا 

 کنتارل  بهتار  را خانه و کار نیب تضاد کار، طیمح در باال آرامش با افراد کند،یم ا یب «خانواده و کار

 خواهاا   ااار  دشو یم شنهادیپ یمیپتروش یهابه سازما (. Selvarajan et al., 2016, p.183) کنندیم

از  را یو اضاطراب کاار   ترساس باید هستند، یروان و یروح لحاظ از بانشاطو  سالم یانسان عبمنا

 .باشند داریپا و متعهد خود کار به توا همة  بادور نگه دارند تا کارکنا   کارکنا 
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 رابطاه  یان در ا ة تای شاد  محاسابه  مقادار  که است آ  از حاکیآزمو  فرضیة فرعی هفتم  نتایج

بار   .کناد مای  رد را فرضیه این شده اردآوری هایداده است، ( /69) بحرانی مقدار از کمتر( 2/0 )

 عوامال »در پژوهش خاود باا عناوا     ( 33  ) آبادی عیی سبزی و رنانی انصاری خمف این نتیجه،

 یساتم س زنادای،  کیفیات  انگیاز،،  باا  وریبهاره  کاه  یافتنددست  یجهنت ینبه ا «وریبهره بر ثرؤم

 ،33   آباادی،  عیای  سابزی  و یانصاار ) دارد دوساویه  ارتبااط  کارکناا   مشارکت و کاری ارتباطی

 توا می پتروشیمی، هایشرکت در حساس و وخیز پرافت شرایط به توجه با راستا، این در(. 26ص

توجاه  ( اساتقمل ) خودمختااری  و کارکناا   توانمنادی  و انگیزشی مهم مسائل به مدیرا  کرد، ادعا

 در کارکناا   وریبهاره  کاه  زماانی  .است بوده وریبهره کاهش برای عامیی همین و اند کردهن یافک

 ییبدو  کاارا  یروییو سازما  آنا  را ن ندارندتماییی کار در سازما   برایآنا   ،یابد کاهش سازما 

 .دهدمی مثبت پاسخ آنا  خدمت ترک به و داند می

 هاشنهادیپ

بهباود   منظاور باه  هاییشانهاد یپ ،متلیرهای تحقیق یبرا   جدول در مدهآ دستبه نیانگیم اساس بر

  .شود وضعیت مطر  می

 بااالبرد   منظاور باه  ،(91/4) داریا پا یانسان منابع تیریمدبرای  شده محاسبه نیانگیم به توجه با

  :شودیم ارائههای زیر شنهادیپ یمیپتروش صنعت در فعال یهاشرکت به ،یانسان منابع در یداریپا

تاا   کنناد و اجارا   یطراحا  یمنابع انساان  یداریپا یبا محتوا را را یمد ةژیو یآموزش ةبرنام 

 .شود نیتدو کردیرو نیا با یانسان منابع ةحوز های میتصم

 یانساان  یرویا ن یتوانمناد  اساس بر یشلی ارد، و فیوظا صیتخص یبرا یمدون ةبرنام 

 .دنباش داشته

 .کنند کمک کارکنا  ةچنداان یها مهارت یارتقابه   یشقفران آموز، یها برنامه یطراح با 

                                                           
1. Cross-Training 
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در دساتور کاار    دیا جد یها نقش ر،یپذبرای  کارکنا  یتوانمندساز یبرا یمنسجم ةبرنام 

 . قرار دهند

 بیوغ باالبرد  منظور به ،بنابراین. است 4/ 3برابر با  یبیوغ منابع انسان برای شده محاسبه نیانگیم

 :دشو یمزیر بیا   یی به شر شنهادیپ یمیپتروش یهاشرکتبرای  ،یدر منابع انسان

مارتبط باه    یهاا بیآسا  نیای تع وکارکنا   یشناخت روا  بهداشت و سممت مستمر شیپا با 

 .کنند کمک خود سازما  یانسان منابع بیوغ یارتقا

 تیا و رعا یسازمان یرفتار شهروند یبرا ییالگو طراحیو  قیبه تشو ییها برنامه یطراح با 

  .پبردازندط کارکنا  آ  توس

خاانواده و   وناد یپ یارتبااط  ساازوکارهای و  مساابقات  ها،جشن مانند ییها برنامه یطراح با 

 .ارتقا دهندسازما  را 

 کاهش را خانواده وکار  تعارضات تعارضات، تیریمد در خود کارکنا  یتوانمند ةتوسع با 

 . دهند

 رایبا  ،نیبناابرا  ،اسات  36/4معاادل   یاجتمااع  ةیسارما  بارای  شاده  محاسبه نیانگیم ن،یهمچن

 :شود های زیر مطر  میشنهادیپ یمیپتروش صنعت در فعال یها شرکت

 .دهند قرار کار دستور در تیموفق و یابیکام از ریتقد و ثبت یبرا ییالگو 

 .کنند فراهم کارکنا  یبرا دوستانه و خوب یکار طیمح کی جادیا منظوربه جامع یابرنامه 

 .دهند قرار کار دستور در کارکنا  ةسازند هایانتقاداز  یریابهره منظوربه یمدون ةبرنام 
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