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طراحی الگویی برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در منطقه نفتی امیدیه

مسلم

بحرانی1

میالد

حاجری2

امیرفرخ

نژاد3

چکیده
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگویی برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در منطقه نفتی امیدیه بود .جامعه آماری تحقیق
شامل  033نفر از مدیران و کارکنان بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان  961از جامعه یقاد شقدا انتبقار گردیدنقد .روش
پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری داداها پرسشنامه بود .روایی ابزار محتوایی و پایایی آن از طری ضریب آلفقای کروناقا
برابر با  3/458محاساه گردید .برای تحلیل داداها آمار توصیفی و آمار استنااطی شامل آزمون تقی تقک نمونقهای ،تحلیقل اقاملی
تأییدی و مدل یابی معادالت ساختاری استفادا گردید .نتایج آزمون سؤاالت تحقیق نشقان داد کقه وضقعی سقازمان در خصقو
اوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی ،فرایند برنامه ریقزی اسقتراتژیک سقرمایه انسقانی و پیامقدهای برنامقه ریقزی
استراتژیک سرمایه انسانی در سطح قابل قاولی قرار دارد گرچه نیازمند بقه تقدویی یقک الگقوی سیسقتماتیک در خصقو

توسقعه

سرمایه انسانی دارد .همچنیی الگوی برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی از بقرازش الز برخقوردار اسق و شقاخ های بقرازش
مدل همگی در سطح مطلور قرار دارند.
کلیدواژه :برنامهریزی استراتژیک ،سرمایه انسانی ،منطقه نفتی امیدیه
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مقدمه
امروزا سازمانها با محیطی روربه رو هستند کقه مشبصقه آن افقزایش پیچیقدگی و جهقانی شقدن و پویقایی اسق  .از ایقی رو،
سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون رف از ایی چالشهقا مسقتلز توجقه بیشقتر بقه
توسعه و تقوی مهارتها و تواناییهای درونی اس  ،که ایی کار از طری ماانی دانش سازمانی و سرمایه فکقری صقورت میگیقرد و
سازمانها از آنها برای رسیدن به املکرد بهتر در دنیای کسب وکار استفادا میکنند .دانش و سرمایههای فکری به انوان نقشههای
مدبرانققه پایققدار بققرای حصققول وحفقق مزیقق رقققابتی سققازمانها تشققبی

دادا شققدا اسقق (دراکققر  ،9144بققه نقققل از

پهلوانیان.)9019،مفهو سرمایه انسانی برای اولیی بار توسط برندا جایزا نوبل ،تئودور شولتز ،1در سقال  9169در مقالقه بقازنگری
اقتصاد آمریکا« ،2سرمایهگذاری در سرمایه انسانی »3مورد استفادا قرار گرف  .اما امروزا ایی اصطالح بیشتر برای اشارا بقه ترکیاقی
از مهارتها ،تجربیات و دانش به کار میرود .به نقل از وستفالی ،)9111( 4سرمایه انسانی مفهومی فراگیر برای «دانقش ،مهارتهقا،
قابلی ها و دیگر خصوصیات نهفته در افراد یا گروهی از افراد میباشد که در طول زندگیشان کسب میشود و به منظور تولید کقاال،
ارائه خدمات یا ایجاد ایداها در محیط بازار» میباشد .سرمایه انسانی ،فرد را به صورت بالقوا ثمرببش میسقازد و در نتیجقه وی را
قادر به کسب درآمد در ازای کار مینماید (فونگ و یورستی.)4338 ،5به اقیدا «چقی» ( ،)4338سقرمایه انسقانی نمایقانگر دانقش
ضمنی قرار گرفته در ذهقی و افکقار کارکنقان و مناق اساسقی نقوآوری و بقازآفرینی یقک سقازمان اسق و بقه صقورت ترکیاقی از
شایستگیها ،طرز تلقیها و خالقی کارکنان تعریف میشود .از نظر «ادوینسون و مقالون» ( ،)9111مجمواقه تجقارر ،مهارتهقا،
قابلی ها و دانش صریح را سرمایه انسانی گویند .به طور اخ  ،سرمایه انسانی بیانگر ذخیرا دانش جمعقی شقرک بقرای اسقتبرا
بهتریی رااحلها از درون اذهان و داشتههای تکتک کارکنان اس (بونتیس.)4339 ،سرمایه انسانی ،هم شامل قابلی هقای فقردی،
دانش ،مهارتها و تجربیات کارکنان و مدیران سازمان اس که با وظایف پیش روی آنها مرتاط میشود و هم به ظرفی افزایش و
ذخیرا دانش ،مهارت و تجربیات از طری یادگیری افراد اشارا دارد .با ایی تعریف واضح اس سرمایه انسانی محقدودا وسقی تری از
مناب انسانی را در برمیگیرد .در ادبیات مناب انسانی تأکید بر دانش فردی و به ویژا دانش فرد در ارتااط با شقلل اسق

در حقالی

که در ادبیات انسانی بر ایجاد دانش و تسهیم آن بیی گرواها و نهادی کردن آن بیی فرآیندهای سازمانی تاکید میشود (کردستانی،
.)9041از منظر صاحب نظران و محققان متعددی سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی ،سرمایه سقاختاری و سقرمایه مشقتری
-Tudor Sholtez
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تقسیم میشود .به بیان دیگر ،سرمایه فکری به انوان مقولهای که دارای سه جزء اساسی به هم وابسته اسق نشقان دادا میشقود:
سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری /رابطهای (رامیرز  8و دیگران.)4331 ،سرمایه انسانی ،موجودی دانش افراد یک
سازمان اس  .مهمتریی اناصر تشکیل دهندا آن ،مجمواه مهارتهای نیروی کار ،ام و وسع تجربه آنهاس  .سرمایه سقاختاری
شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان میشود کقه در برگیرنقدا پایگااهقای دادا ،نمودارهقای سقازمانی ،دسقتورالعملهای
اجرایی فرایندها ،نقشههای مدبرانه ،برنامههای اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سقازمان بقاالتر از ارزش مقادیاش
باشد ،اس

(قلیچ لی و مشاکی .]8[)9045 ،سرمایه رابطهای ،شامل همه روابطی اس که بیی سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری

وجود دارد .ایی افقراد و سقازمانها میتواننقد شقامل مشقتریان ،واسقطهها ،کارکنقان ،تقأمیی کننقدگان ،مقامقات ققانونی ،جوامق ،
ااتااردهندگان ،سرمایه گذاران و ...باشند .سرمایه مشتری به انوان یک پل و سازمان دهندا املیات سرمایه فکری تلقی میشقود و
یک اامل تعییی کنندا در تادیل سرمایه فکری به ارزش بازار اس  .ایی سرمایه ،شامل استحکا و وفقاداری روابقط مشقتری اسق
(بنتیس.)9111 ،با توجه به موارد باال ،تحقی حاضر به دناال تدویی الگوی برنامه ریزی سقرمایه انسقانی در منطققه نفتقی امیدیقه
میباشد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش :جامعه آماری ایی تحقی مدیران و کارشناسان منطققه نفتقی امیدیقه بقود کقه
تعداد آنان برابر با  033نفر میباشد .که بر اساس جدول کرجسی و مورگان  161از جامعه یاد شدا انتبقار گردیقد.روش پقژوهش
توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری داداها پرسشنامه بود .روایی ابزار محتوایی و پایایی آن از طری ضریب آلفقای کروناقا برابقر بقا
 3/458محاساه گردید .برای تحلیل داداها آمار توصیفی و آمار استنااطی شامل آزمون تی تک نمونهای ،تحلیل اقاملی تأییقدی و
مدل یابی معادالت ساختاری استفادا گردید.
ابزار سنجش:
سئواالت زمینهای:
ایی دسته از سئواالت جه سنجش خصوصیات فردی پاسبگویان در نظر گرفته شد.
پرسشنامه سرمایه انسانی:
جه سنجش سرمایه انسانی از پرسشنامه محق ساخته ماتنی بر طیف پنج درجهای لیکرت با گزینههای خیلی کم ،کم ،متوسط،
زیاد و خیلی زیاد که به ترتیب نمرات  9تا  5به آنها تعل میگیرد ،استفادا شد .ایی پرسشقنامه مشقتمل بقر  88گویقه و دارای 0
خردا مقیاس یا بعد ( 48گویه مربوط به اوامل مؤثر بر برنامه ریقزی سقرمایه انسقانی 99 ،گویقه مربقوط بقه فراینقد برنامقه ریقزی
استراتژیک سرمایه انسانی و  1گویه مربوط به پیامدهای اجرای برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی) میباشد.
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روایی(1اعتبار) ابزار اندازه گیری
روایی محتوایی به ایی مطلب اشارا میکند که نمونه سوالهای مورد استفادا در یقک آزمقون تقا چقه حقد معقرف کقل جامعقه
سوألهای ممکی اس که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد (سیف.)9045 ،مفهو ااتاار به ایی سئوال پاسخ میدهد
که ابزار اندازا گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد .در خصو

تعییی ااتاار ابزار اندازا گیقری نیقز روشقهای متعقددی

وجود دارد که برای تعییی روایی ابزار مورد استفادا در ارزیابی درونی روش ااتاار محتوا مناسب میباشد .ااتاار محتوا نوای ااتاقار
اس که معموالً برای بررسی اجزای تشکیل دهندا یک ابزار اندازا گیری به کار بردا میشود .اگر سئواالت ابزار معرف ویژگقیهقا و
مهارتهای ویژاای باشد که محق قصد اندازا گیری آنها را داشته باشد ،آزمون دارای ااتاار محتوا میباشد (بازرگان.)9045 ،
پایایی 2ابزار اندازه گیری
یکی ازروش های تعیی پایایی آزمون با تأکید برهمسانی درونی روش ضریب آلفای کراناا نا دارد .در ایی روش اجزا یا قسم های
آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کارمی روند (سیف.)9045،پایایی با ایی امقر سقروکار دارد کقه ابقزار انقدازا گیقری در
شرایط یکسان تا چه اندازا نتایج یکسانی بدس میدهد .برای محاساه ضریب پایایی روشهای مبتلفی به کار بردا میشود که یکی
از متداولتریی آنها روش آلفای کروناا میباشد .ایقی روش بقرای محاسقاه درونقی ابقزار انقدازا گیقری از جملقه پرسشقنامهها یقا
آزمونهایی که خصیصههای مبتلف را اندازا گیری میکند ،به کار میرود (بازرگان.)9045 ،پس از تهیه ابزار اندازا گیری ااتاقار و
پایائی آن را باید قال از انجا مطالعه اصلی سنجید .برای تعییی ااتاار محتوایی صوری ،پرسشنامه را در اختیار چند تقی از اسقاتید
رشتههای مرتاط با الو انسانی و تربیتی قرار دادیم تا مشب

نمایند که گویهها صرفاً موضوع مورد بررسی را میسقنجد یقا خیقر.

سپس پایایی را با استفادا از آزمون مقدماتی بر روی نمونهای مشابه نمونه اصقلی ولقی کوچقکتر از آن مقورد بررسقی ققرار دادیقم.
بنابرایی پس از تهیه پرسشنامه ،تعداد  83نسبه از آن تکثیر و بوسیله پاسبگویان تکمیل گردید .سپس داداهای جمق آوری شقدا
را کدگذاری نمودا و با استفادا از نر افزار کامپیوتری ( )SPSSپایایی گویهها را با استفادا از آزمون پایقایی آلفقا کروناقا محاسقاه
کردا که نتایج آن برای طیفهای مبتلف ایی پژوهش در جدول 9آمدا اس .

- Validity
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- Reliability
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جدول  1نتایج سنجش پایایی پرسشنامه سرمایه انسانی
ابعاد مدل سرمایه

پرسشنامه

عامل

انسانی

عوامل مؤثر بر برنامه ریزی سرمایه

1

انسانی

برنامه ریزی استراتژیک
سرمایه انسانی

42

0/708

4

طراحی فرایند

11

0/728

3

شناسایی پیامدهای اجرا

8

0/880

22

0/752

جمع کل

یافته ها
جدول  2توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت آنها
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تعداد گویهها

ضریب آلفا

درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

جنسیت

81.2

81.2

81.2

138

مرد

100.0

18.8

18.8

32

زن

100.0

100.0

170

جمع کل
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جدول  :3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت آنها
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

سابقه خدمت

12.9

12.9

12.9

22

کمتر از  5سال

37.6

24.7

24.7

42

بین  5تا  11سال

80.0

42.4

42.4

72

بین  11تا  15سال

97.1

17.1

17.1

29

بین  11تا  21سال

100.0

2.9

2.9

5

 21سال و باالتر

100.0

100.0

170

جمع کل

داداهای جدول فوق نشان میدهد که  94/1درصد از کل پاسبگویان کمتر از  5سال 48/1 ،درصد بیی  5تقا  93سقال84/8 ،
درصد بیی  99الی  95سال 91/9 ،درصد بیی  96تا  43سال و  4/1درصد از  43سال و باالتر سابقه خدم میباشند.
جدول :4آزمون  tمیانگین جامعه
فرضیه اصلی

در

سللطم معنللی

t
محاسلللبه

جلللله

داری آزمللون (دو

شده

آزادی

دامنه)

95%فاصلللله

تفللللللللاوت
میانگینها

اطمینان از تفاوت

شناسللایی عوامللل
مؤثر بلر برنامله ریلزی
اسللتراتژیک سللرمایه

حللد
8.784

19
7

.000

.38721

انسانی

پایین

آزمون

حللد
باال

.300
3

ارزش

3
.474

1

همانطور که در جدول شمارا  4مشاهدا می شود مقدار آمارا  tادد  ،8/484درجه آزادی  ،114سطح معنی داری آزمون برابر
 0/000اس  .از آنجایی که سطح معنی داری آزمون کوچکتر از  5درصد اس  ،در نتیجه شناسایی اوامل مؤثر بر برنامه ریزی
استراتژیک سرمایه انسانی در منطقه نفتی امیدیه در وضعی مطلوبی قرار دارد.
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شکل  1:مدل مفهومی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی
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نتایج آزمون تی تک نمونهای در ارتااط با وضعی مؤلفههای برنامه ریزی استراتژیک سقرمایه انسقانی در منطققه نفتقی امیدیقه
نشان داد که مقادیر تی در هر سه مؤلفه (اوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسقانی ،فراینقد برنامقه ریقزی اسقتراتژیک
سرمایه انسانی و پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی) به ترتیب مقدار  tبرابر با  5/111 ،4/148و  5/835گردیقد کقه
همگی در سطح  3/35معنادار و بیانگر وجود تفاوت معنادار بیی میانگیی مؤلفههای مذکور با میانگیی نظری  0بقه انقوان وضقعی
متوسط اس لذا میتوان گف وضعی تما مؤلفهها در نمونه مورد بررسی باالتر از وضقعی متوسقط اسق و از بررسقی میقانگیی
متلیرهای مورد مطالعه می توان نتیجه گرف که منطقه نفتی امیدیه دارای وضعی مطلور بقه لحقا مؤلفقههای سقرمایه انسقانی
میباشد.
بحث
از منظر صاحب نظران و محققان متعددی سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تقسیم
میشود .به بیان دیگر ،سرمایه فکری به انوان مقولهای که دارای سه جزء اساسی به هم وابسته اس

نشان دادا میشود :سرمایه

انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری /رابطهای (رامیرز  4و دیگران .)2004 ،بر اساس داداهای جمعی

شناختی 81/2

درصد ازکل آزمودنی مرد و  18/8درصد زن میباشند 12/1 .درصد از کل پاسبگویان کمتر از  5سال 24/4 ،درصد بیی  5تا 10
سال 42/4 ،درصد بیی  11الی  15سال 14/1 ،درصد بیی  16تا  20سال و  2/1درصد از  20سال و باالتر سابقه خدم
میباشند 31/4 .درصد از کل پاسبگویان دارای تحصیالت کمتر از کارشناسی و کارشناسی 54/1 ،درصد کارشناسی ارشد و 6/5
درصد دکترا میباشند 1/4.درصد از کل پاسبگویان در طاقه سنی کمتر از  25سال 14/1 ،درصد در طاقه سنی بیی 30-25
سال 18/8 ،درصد در طاقه سنی بیی  35-31سال 31/8 ،درصد در طاقه سنی بیی  40-36سال 18/8 ،درصد در طاقه سنی
بیی  45-41سال 5/1 ،درصد در طاقه سنی بیی  50-46سال و  1/2درصد در طاقه سنی  51سال و باالتر به باال میباشند.نتایج
حاصل ا ز تحلیل دادها نشان داد که میانگیی و انحراف استاندارد ابعاد سرمایه انسانی بترتیب ااارتند از :اوامل مؤثر بر برنامه ریزی
استراتژیک سرمایه انسانی ( 410112و  ،)0/33248فرایند سرمایه انسانی ( 411358و )0/45581.و پیامدهای برنامه ریزی
استراتژیک سرمایه انسانی ( 412582و ،)0/42831.میباشد .میتوان گف مقیاس مولفهها ی مدل برنامه ریزی استراتژیک سرمایه
انسانی در منطقه نفتی امیدیه دارای برازش مناسب و قابل قاول میباشد.الز به یادآوریس

چون در همه تحقیقات تجربی ارائه

شدا در فصل دو  ،به اوامل و شاخ های بکار رفته در ایی تحقی اشارا شدا ،لذا در استناد به تحقیقات پشتیاان در خصو
سؤال اصلی تحقی به همه موارد اشارا می گردد.نتایج بدس

آمدا از آزمون ایی سؤال با تحقیقات انجا شدا توسط رضایی

( ،)1381نجمی ( ،)1385یزدانی ( ،)1385صالحی ( ،)1384اااسی و صدقی ( ،)1381شمس و خلیلی ( ،)1381ابزری و
همکاران ( ،)1388سنایی و خورشیدی ( ،)1310چوپانی و همکاران ( ،)1310نظم و پورشفیعی ( ،)1310دارابی (،)1311
نصیری پور و همکاران ( ،)1311بو و سیلور می ( ،)2004ونگ و همکاران ( ،)2005یانگ چو و دیگران ( ،)2006تان و همکاران
( ،)2004ژیگال و مالول ( ،)2010هلنا رودز و تانجا میهالی ( ،)2004شی تای و تونگچی ( ،)2008تاوستیگا و تالو گورووا
( ،)2004بأس و توماس ( ،)2004هوانگ و هیوئه ( )2004همسو میباشد.در توجیه و تاییی ایی نتیجه میتوان گف یکققققی از
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اناصر امدا در مدیری  ،برنامه ریزی اس  .برنامه ریزی شالودا اناصر مدیریتی و فرایندی اس

که سازمانها در قالب آن همه

فعالیتها و کوششهای خود را در مورد اهداف مورد نظر ،راا رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب وادغا کردا ،و
هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی اس  .امر مسلم ایی اس

که سیاس گذاری صحیح و برنامهریزی مناسب در ببش

مدیری سرمایه انسانی ،تأثیر بسیاری در نتایج به دس آمدا توسط سازمان دارد و حتی بهراوری و سوددهی سازمان را به صورتی
تعجب انگیز تلییر میدهد.در نهای نتایج تحقی نشان داد که سرمایهگذاری روی سرمایه انسانی ،یعنی انسانهایی که ارزش دارند
و از طری سرمایهگذاری ارتقاء دادا میشوند و از ایی طری توانایی سازمان نیز افزایش مییابد و مشتریان میتوانند ارزش آن را
درک کنند ،می تواند در سودددهی و بهرا وری موثر باشد.
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