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 نفتی امیدیه منطقه در یانسان هیسرما کیاستراتژ یزیر برنامه ییالگو یطراح
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 چکیده

. جامعه آماری تحقیق  بودالگویی برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در منطقه نفتی امیدیه طراحی پژوهش حاضر هدف از 

. روش نقداز جامعه یقاد شقدا انتبقار گردید 961و کارکنان بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان نفر از مدیران  033شامل 

. روایی ابزار محتوایی و پایایی آن از طری  ضریب آلفقای کروناقا  بودها پرسشنامه ابزار گردآوری دادا و پیمایشیپژوهش توصیفی 

ای، تحلیقل اقاملی توصیفی و آمار استنااطی شامل آزمون تقی تقک نمونقه آمار هادادامحاساه گردید. برای تحلیل  458/3برابر با 

در خصقو   سقازمانتأییدی و مدل یابی معادالت ساختاری استفادا گردید. نتایج آزمون سؤاالت تحقیق  نشقان داد کقه وضقعی  

 یزیقبرنامقه ری و پیامقدهای انسقان هیسقرما کیاسقتراتژاوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی، فرایند برنامه ریقزی 

در سطح قابل قاولی قرار دارد گرچه نیازمند بقه تقدویی یقک الگقوی سیسقتماتیک در خصقو  توسقعه  یانسان هیسرما کیاستراتژ

بقرازش  یهاشقاخ از بقرازش الز  برخقوردار اسق  و  یانسان هیسرما کیاستراتژ یزیبرنامه رهمچنیی الگوی  سرمایه انسانی دارد.

 مگی در سطح مطلور قرار دارند.مدل ه

 ریزی استراتژیک، سرمایه انسانی، منطقه نفتی امیدیهکلیدواژه: برنامه
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 مقدمه

 رو، ایقی از. اسق  پویقایی و شقدن نیجهقا و پیچیقدگی افقزایش آن مشبصقه کقه هستند رو روربه محیطی با هاسازمان امروزا

 بقه بیشقتر توجقه مسقتلز  هقاچالش ایی از رف  برون که هستند مواجه نوینی هایچالش با خود استقرار و استمرار برایها سازمان

 و یقردگمی صقورت فکقری سرمایه و سازمانی دانش ماانی طری  از کار ایی که اس ، درونی یهاییتوانا و هامهارت تقوی  و توسعه

 هاینقشه انوان به فکری هایسرمایه و دانش. کنندمی استفادا وکار کسب دنیای در بهتر املکرد به رسیدن برای آنها از هاسازمان

 از نقققل بققه ،9144 دراکققراسقق  ) شققدا دادا تشققبی  هاسققازمان رقققابتی مزیقق  وحفقق  حصققول بققرای پایققدار مدبرانققه

در مقالقه بقازنگری  9169، در سقال 1برای اولیی بار توسط برندا جایزا نوبل، تئودور شولتزمفهو  سرمایه انسانی .(9019پهلوانیان،

مورد استفادا قرار گرف . اما امروزا ایی اصطالح بیشتر برای اشارا بقه ترکیاقی « 3گذاری در سرمایه انسانیسرمایه»، 2اقتصاد آمریکا

هقا، دانقش، مهارت»(، سرمایه انسانی مفهومی فراگیر برای 9111) 4وستفالی رود. به نقل ازها، تجربیات و دانش به کار میاز مهارت

شود و به منظور تولید کقاال، شان کسب میباشد که در طول زندگیها و دیگر خصوصیات نهفته در افراد یا گروهی از افراد میقابلی 

سقازد و در نتیجقه وی را فرد را به صورت بالقوا ثمرببش میباشد. سرمایه انسانی، می« ها در محیط بازارارائه خدمات یا ایجاد ایدا

 دانقش نمایقانگر انسقانی سقرمایه ،(4338) «چقی» اقیدا (.به4338، 5نماید )فونگ و یورستیقادر به کسب درآمد در ازای کار می

 از ترکیاقی صقورت بقه و اسق  سقازمان یقک بقازآفرینی و نقوآوری اساسقی مناق  و کارکنقان افکقار و ذهقی در گرفته قرار ضمنی

 هقا،مهارت تجقارر، مجمواقه ،(9111) «مقالون و ادوینسون» نظر از. شودمی تعریف کارکنان خالقی  و هاتلقی طرز ها،شایستگی

 اسقتبرا  بقرای شقرک  جمعقی دانش ذخیرا بیانگر انسانی سرمایه اخ ، طور به. گویند انسانی سرمایه را صریح دانش و هاقابلی 

 فقردی، هقایقابلی  شامل هم انسانی، سرمایه(.4339 بونتیس،) اس  کارکنان تکتک هایداشته و اذهان درون از اهحلراا بهتریی

 و افزایش ظرفی  به هم و شودمی مرتاط هاآن روی پیش وظایف با که اس  سازمان مدیران و کارکنان تجربیات و هامهارت دانش،

 از تریوسقی  محقدودا انسانی سرمایه اس  واضح تعریف ایی با. دارد اشارا افراد یرییادگ طری  از تجربیات و مهارت دانش، ذخیرا

 حقالی در اسق   شقلل با ارتااط در فرد دانش ویژا به و فردی دانش بر تأکید انسانی مناب  ادبیات در. گیردبرمی در را انسانی مناب 

 کردستانی،) شودمی تاکید سازمانی فرآیندهای بیی آن کردن نهادی و هاگروا بیی آن تسهیم و دانش ایجاد بر انسانی ادبیات در که

 مشقتری سقرمایه و سقاختاری سرمایه انسانی، سرمایه جزء سه به فکری سرمایه متعددی محققان و نظران صاحب منظر از(.9041

                                                           
1 -Tudor Sholtez 

2-American Economic Review Article 

3- Investment In Hc 

4- Westfalen 

5- Foong And Yorstan 
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: شقودمی دادا نشقان اسق  ابستهو هم به اساسی جزء سه دارای که یامقوله انوان به فکری سرمایه دیگر، بیان به. شودمی تقسیم

 یک افراد دانش موجودی انسانی، .سرمایه(4331 دیگران، و 8 رزی)رام ایرابطه/ مشتری سرمایه و ساختاری سرمایه انسانی، سرمایه

 سقاختاری سرمایه. آنهاس  تجربه وسع  و ام  کار، نیروی هایمهارت مجمواه آن، دهندا تشکیل اناصر ییتر. مهماس  سازمان

 یهادسقتورالعمل سقازمانی، نمودارهقای دادا، هقایپایگاا برگیرنقدا در کقه شودمی سازمان در دانش انسانی غیر ذخایر همه شامل

 اشیمقاد ارزش از بقاالتر سقازمان برای آن ارزش که آنچه هر کلی طور به و اجرایی هایبرنامه مدبرانه، هاینقشه فرایندها، اجرایی

 دیگری سازمان یا فرد هر با سازمان بیی که اس  روابطی همه شامل ای،رابطه سرمایه[. 8(]9045 شاکی،م و لی قلیچاس  ) باشد،

 جوامق ، ققانونی، مقامقات کننقدگان، تقأمیی کارکنقان، ها،واسقطه مشقتریان، شقامل تواننقدمی هاسقازمان و افقراد ایی. دارد وجود

 و شقودمی تلقی فکری سرمایه املیات دهندا سازمان و پل یک انوان به تریمش سرمایه. باشند... و گذاران سرمایه ااتااردهندگان،

اسق   مشقتری روابقط وفقاداری و استحکا  شامل سرمایه، ایی. اس  بازار ارزش به فکری سرمایه تادیل در کنندا تعییی اامل یک

زی سقرمایه انسقانی در منطققه نفتقی امیدیقه .با توجه به موارد باال، تحقی  حاضر به دناال تدویی الگوی برنامه ری(9111 بنتیس،)

 .باشدیم

 

 روش

 کقه بقود تحقی  مدیران و کارشناسان منطققه نفتقی امیدیقهجامعه آماری ایی  جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش:

روش پقژوهش .داز جامعه یاد شدا انتبقار گردیق 161که بر اساس جدول کرجسی و مورگان باشد. نفر می 033برابر با  آنان تعداد

بود. روایی ابزار محتوایی و پایایی آن از طری  ضریب آلفقای کروناقا  برابقر بقا ها پرسشنامه ابزار گردآوری دادا و پیمایشیتوصیفی 

ای، تحلیل اقاملی تأییقدی و آمار توصیفی و آمار استنااطی شامل آزمون تی تک نمونه هادادامحاساه گردید. برای تحلیل  458/3

 معادالت ساختاری استفادا گردید. مدل یابی

 

 ابزار سنجش:

 

 ای:سئواالت زمینه

 فردی پاسبگویان در نظر گرفته شد. ایی دسته از سئواالت جه  سنجش خصوصیات

 پرسشنامه سرمایه انسانی:

کم، متوسط، ی خیلی کم، هانهیگزی لیکرت با ادرجهانسانی از پرسشنامه محق  ساخته ماتنی بر طیف پنج  سرمایه جه  سنجش

 0 یداراگویقه و  88شد. ایی پرسشقنامه مشقتمل بقر  استفادا ،ردیگیمتعل   هاآنبه  5تا  9زیاد و خیلی زیاد که به ترتیب نمرات 

 ریقزی برنامقه گویقه مربقوط بقه فراینقد 99انسقانی،  سقرمایه ریقزی برنامه بر مؤثر مربوط به اوامل گویه 48بعد )خردا مقیاس یا 

 .باشدی( مانسانی سرمایه استراتژیک ریزی برنامه اجرای به پیامدهای مربوط گویه 1انسانی و  هسرمای استراتژیک
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 )اعتبار( ابزار اندازه گیری1روایی

مورد استفادا در یقک آزمقون تقا چقه حقد معقرف کقل جامعقه  یهاکه نمونه سوال کندیروایی محتوایی به ایی مطلب اشارا م

 دهدیممفهو  ااتاار به ایی سئوال پاسخ (.9045از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد )سیف،  توانیممکی اس  که م یهاسوأل

. در خصو  تعییی ااتاار ابزار اندازا گیقری نیقز روشقهای متعقددی سنجدیمکه ابزار اندازا گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را 

محتوا نوای ااتاقار  ااتاار .باشدیمابی درونی روش ااتاار محتوا مناسب وجود دارد که برای تعییی روایی ابزار مورد استفادا در ارزی

و  هقایژگقیو. اگر سئواالت ابزار معرف شودیماس  که معموالً برای بررسی اجزای تشکیل دهندا یک ابزار اندازا گیری به کار بردا 

 (.9045بازرگان، باشد )یمون دارای ااتاار محتوا ی باشد که محق  قصد اندازا گیری آنها را داشته باشد، آزماژایوهای مهارت

 گیری اندازه ابزار 2پایایی

 یهایکی ازروش های تعیی پایایی آزمون با تأکید برهمسانی درونی روش ضریب آلفای کراناا  نا  دارد. در ایی روش اجزا یا قسم 

با ایی امقر سقروکار دارد کقه ابقزار انقدازا گیقری در پایایی (.9045آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کارمی روند )سیف،

که یکی  شودیم. برای محاساه ضریب پایایی روشهای مبتلفی به کار بردا دهدیمشرایط یکسان تا چه اندازا نتایج یکسانی بدس  

یقا  هاپرسشقنامهجملقه . ایقی روش بقرای محاسقاه درونقی ابقزار انقدازا گیقری از باشدیمآنها روش آلفای کروناا   ییترمتداولاز 

و  ااتاقار ابزار اندازا گیریپس از تهیه (.9045بازرگان، رود )یم، به کار کندیمی مبتلف را اندازا گیری هاصهیخصیی که هاآزمون

سقاتید ارا در اختیار چند تقی از  پرسشنامهصوری،  محتوایی برای تعییی ااتاارسنجید.  آن را باید قال از انجا  مطالعه اصلیی پایائ

. یقا خیقر سقنجدها صرفاً موضوع مورد بررسی را میقرار دادیم تا مشب  نمایند که گویهو تربیتی  الو  انسانی ی مرتاط باهارشته

. یقمتر از آن مقورد بررسقی ققرار دادای مشابه نمونه اصقلی ولقی کوچقکبا استفادا از آزمون مقدماتی بر روی نمونه سپس پایایی را

آوری شقدا های جمق نسبه از آن تکثیر و بوسیله پاسبگویان تکمیل گردید. سپس دادا 83تعداد  ،هیه پرسشنامهبنابرایی پس از ت

محاسقاه  آلفقا کروناقا  پایقایی آزمونبا استفادا از ها را گویه ییای( پاSPSS) یوتریافزار کامپرا کدگذاری نمودا و با استفادا از نر 

 آمدا اس .9لف ایی پژوهش در جدول ی مبتهافیطکردا که نتایج آن برای 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Validity 

1- Reliability 
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 نتایج سنجش پایایی پرسشنامه سرمایه انسانی 1 جدول

 پرسشنامه
ابعاد مدل سرمایه 

 انسانی
 ضریب آلفا هاهیگوتعداد  عامل

 استراتژیک ریزی برنامه

 انسانی سرمایه

1 
عوامل مؤثر بر برنامه ریزی سرمایه 

 انسانی
42 708/0 

 728/0 11 طراحی فرایند 4

 880/0 8 شناسایی پیامدهای اجرا 3

 752/0 22 جمع کل

 

 

 

 

 

 یافته ها

 جنسیت آنهابر حسب  هایآزمودنفراوانی  توزیع 2 جدول

 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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 گویان برحسب سابقه خدمت آنهااسختوزیع فراوانی پ :3 جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی سابقه خدمت

 12.9 12.9 12.9 22 سال 5کمتر از 

 37.6 24.7 24.7 42 سال 11تا  5بین 

 80.0 42.4 42.4 72 سال 15تا  11بین 

 97.1 17.1 17.1 29 سال 21تا  11بین 

 100.0 2.9 2.9 5 سال و باالتر 21

 100.0 100.0 170 کلجمع 
 

 8/84، سقال 93تقا  5بیی درصد  1/48، سال 5کمتر از درصد از کل پاسبگویان  1/94که  دهدیمهای جدول فوق نشان دادا

 .باشندیمسابقه خدم   سال و باالتر 43از درصد  1/4و  سال 43تا  96بیی  درصد 9/91 ،سال 95الی  99بیی  درصد

 

 عه میانگین جام tآزمون  :4جدول

ارزش 

 آزمون

فاصلللله  95%

 اطمینان از تفاوت

تفللللللللاوت 

 هانیانگیم

سللطم معنللی 

دو آزمللون )داری 

 دامنه(

در

جلللله 

 آزادی

t 
محاسلللبه 

 شده

 فرضیه اصلی

3 

حللد 

 باال

حللد 

 پایین
.38721 .000 

19

7 
8.784 

شناسللایی عوامللل 

مؤثر بلر برنامله ریلزی 

اسللتراتژیک سللرمایه 

 انسانی

.474

1 

.300

3 

 

، سطح معنی داری آزمون برابر 114، درجه آزادی 484/8ادد  tمشاهدا می شود مقدار آمارا  4در جدول شمارا  همانطور که

درصد اس ، در نتیجه شناسایی اوامل مؤثر بر برنامه ریزی  5از  ترکوچکاس . از آنجایی که سطح معنی داری آزمون  000/0

 وضعی  مطلوبی قرار دارد.در منطقه نفتی امیدیه در  استراتژیک سرمایه انسانی
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 مدل مفهومی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی 1شکل :
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ی در منطققه نفتقی امیدیقه  انسقان هیسقرماهای برنامه ریزی استراتژیک وضعی  مؤلفه ی در ارتااط باانمونهنتایج آزمون تی تک 

 کیاسقتراتژ یزیقبرنامقه ر نقدیفرای، انسقان هیسرما کیاستراتژ یزیبرنامه ر)اوامل مؤثر بر  مؤلفه نشان داد که مقادیر تی در هر سه

گردیقد کقه  835/5و  111/5، 148/4 برابر با tمقدار ی( به ترتیب انسان هیسرما کیاستراتژ یزیبرنامه ر یامدهایپو  یانسان هیسرما

بقه انقوان وضقعی   0های مذکور با میانگیی نظری ار بیی میانگیی مؤلفهمعنادار و بیانگر وجود تفاوت معناد 35/3همگی در سطح 

ها در نمونه مورد بررسی باالتر از وضقعی  متوسقط اسق  و از بررسقی میقانگیی توان گف  وضعی  تما  مؤلفهمتوسط اس  لذا می

های سقرمایه انسقانی لحقا  مؤلفقه توان نتیجه گرف  که منطقه نفتی امیدیه دارای وضعی  مطلور بقهمتلیرهای مورد مطالعه می

 .باشدیم

 

 بحث

 

 میمشتری تقس هیساختاری و سرما هیسرما ،یانسان هیفکری به سه جزء سرما هیسرما یاز منظر صاحب نظران و محققان متعدد

 هی: سرماشودیبه هم وابسته اس  نشان دادا م یکه دارای سه جزء اساس یافکری به انوان مقوله هیسرما گر،ید انی. به بشودیم

 2/81 جمعی  شناختی یهادادابر اساس  (.2004 گران،یو د 4 رزیای )رامه مشتری/ رابطهیساختاری و سرما هیسرما ،یانسان

 10تا  5 ییدرصد ب 4/24سال،  5کمتر از  انیدرصد از کل پاسبگو 1/12 .باشندیدرصد زن م 8/18مرد و  یدرصد ازکل آزمودن

سال و باالتر سابقه خدم   20درصد از  1/2سال و  20تا  16 ییدرصد ب 1/14سال،  15 یلا 11 ییدرصد ب 4/42سال، 

 5/6ارشد و  یدرصد کارشناس 1/54، یو کارشناس یکمتر از کارشناس التیتحص یدارا انیدرصد از کل پاسبگو 4/31. باشندیم

 30-25 ییب یدرصد در طاقه سن 1/14سال،  25کمتر از  یدر طاقه سن انیدرصد از کل پاسبگو 4/1.باشندیدرصد دکترا م

 یدرصد در طاقه سن 8/18سال،  40-36 ییب یدرصد در طاقه سن 8/31سال،  35-31 ییب یدرصد در طاقه سن 8/18سال، 

.نتایج باشندیسال و باالتر به باال م 51 یندرصد در طاقه س 2/1سال و  50-46 ییب یدرصد در طاقه سن 1/5سال،  45-41 ییب

 یزیبترتیب ااارتند از: اوامل مؤثر بر برنامه ر یانسان هیز تحلیل دادها نشان داد که میانگیی و انحراف استاندارد ابعاد سرماحاصل ا

 یزیبرنامه ر یامدهای( و پ45581/0و. 411358) یانسان هیسرما ندی(، فرا33248/0و  410112) یانسان هیسرما کیاستراتژ

ی مدل برنامه ریزی استراتژیک سرمایه هامولفهگف  مقیاس  توانیم باشد.(، می42831/0و. 412582) یانسان هیسرما کیاستراتژ

 ارائهالز  به یادآوریس  چون در همه تحقیقات تجربی .باشدیمانسانی در منطقه نفتی امیدیه دارای برازش مناسب و قابل قاول 

اشارا شدا، لذا در استناد به تحقیقات پشتیاان در خصو   های بکار رفته در ایی تحقی شدا در فصل دو ، به اوامل و شاخ 

 گردد.نتایج بدس  آمدا از آزمون ایی سؤال با تحقیقات انجا  شدا توسط رضاییسؤال اصلی تحقی  به همه موارد اشارا می

 و ، ابزری(1381) خلیلی و ، شمس(1381) صدقی و اااسی ،(1384) ، صالحی(1385) ، یزدانی(1385) ، نجمی(1381)

، (1311) ، دارابی(1310) پورشفیعی و ، نظم(1310) همکاران و ، چوپانی(1310) خورشیدی و سنایی ،(1388) همکاران

 همکاران و ، تان(2006) دیگران و چو (، یانگ2005) همکاران و ، ونگ(2004) می سیلور و ، بو(1311) همکاران و پور نصیری

 گوروواو تالو  گایتاوست، (2008) تونگچیشی تای و  ،(2004) یهالینا رودز و تانجا مهل(، 2010مالول ) و (، ژیگال2004)

از  یکققققی گف  توانیمدر توجیه و تاییی ایی نتیجه .باشدهمسو می (2004) هیوئههوانگ و ، (2004) توماسو  بأس(، 2004)
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اس  که سازمانها در قالب آن همه  یندیو فرا یتیریشالودا اناصر مد یزیاس . برنامه ر یزیبرنامه ر  ،یریاناصر امدا در مد

وادغا  کردا، و  بیترک گریکدیرا در  ریمس یط یبه آن و چگونگ دنینظر، راا رس مورد اهداف مورد خود را در یو کوششها تهایفعال

ریزی مناسب در ببش گذاری صحیح و برنامهامر مسلم ایی اس  که سیاس  اس . یسازمان جیبه نتا یابیدست نآ یهدف از اجرا

وری و سوددهی سازمان را به صورتی مدیری  سرمایه انسانی، تأثیر بسیاری در نتایج به دس  آمدا توسط سازمان دارد و حتی بهرا

که ارزش دارند  ییهاانسانی، یعنی انسان هیسرما یرو یگذارهیسرمادر نهای  نتایج تحقی  نشان داد که دهد.تعجب انگیز تلییر می

ارزش آن را  توانندیم انیو مشتر ابدییم شیافزا زیسازمان ن ییتوانا  یطر ییو از ا شوندیارتقاء دادا م یگذارهیسرما  یز طرو ا

 ، می تواند در سودددهی و بهرا وری موثر باشد.درک کنند
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