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 چکیده

کارکردهیای میدیریت اسیترات ین منیابس انسیانی بیا موی یه هیای سیرمایه  کیری در           رابطیه   بررسیی  این تحقیق با هدف

مامعیه رمیاری   مییدانی اسیت،     همبسیتگی   ر   ممیس ر ری اعاعیا     تحقیق از نیو  انجام گر ته است.  استانداری اردبیل

ن یر   121کیه از مییان رنهیا تعیداد     ن ر میی باشید    222تحقیق شامل کارکنان رده کارشناسی   باالتر استانداری اردبیل به تعداد 

بعنوان نمونه رماری براساس مد ل مورگان   به شیوه سهمیه ای متناسب   تصاد ی ساده انتخاب شیده انید. ابی ار گیردر ری     

با است اده از نظر متخصصان بررسیی     رنر ایی صوری   محتوایی بود که  امل پرسشنامه محقق ساخته   استانداردشاعاعا  

برر رد 39/0کارکردهای مدیریت استرات ین منابس انسانی برای شاخص   می ان پایایی رن بر اساس ری ای کر نباخ  تایید شد

  .با سرمایه انسانی رابطه معنی دار  مود دارد« مشارکت»  « موز ر»نتایج نشان می دهد که بین کارکردهای است.شده 

 .منابس انسانی،  ی، مدیریت استرات ین انسانسرمایه  کلمات کلیدی:
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 مقدمه
استانداری ها به عنوان عایی ترین نهاد د یتی   حاکمیتی در استان می باشد که  ظی ه برنامه ری ی   نظار    هدایت سایر 

دستگاههای امرایی استان را بر عهده دارند   عملکرد استانداری های در این حوزه مستقیما در رشد   توسعه اسیتان هیا نقی     

بس ایی دارد   از سویی عامل مهم در رسیدن سازمان به اهداف   ماموریت های خوی  کارکردهای منیابس انسیانی شیادل در    

 سازمان می باشد.

د سازمان تعیین استرات ی   مدیریت منابس انسانی می باشد. این استرات ی، ین ر   مبتنیی بیر   یکی از  ظایف مدیران ارش

شایستگی است که مدیران از رن زا یه به کارکنان خود می نگرند   بر توسعه منابس انسانی   نیی  بیر م ییت رقیابتی بیا وبیا          

 .(21-39، ص 1333پایدار رن تاکید می کنند.) باکر 

محور، امنیت کارکنان، حقیو   -( کارکردها را شامل مسیر شغلی، رموز ، ارزیابی نتیجه93-92،ص1331ی)دیلری   د ت

( کارکردهیا را کارمنیدیابی، انتخیاب، مبیران     182-200،ص1333  م ایا، توسعه شغلی در نظر گر تیه انید. هیارل   ت ا رییر )    

( ارزییابی عملکیرد   پیادا     970-109،ص2008خدما ، مشارکت کارکنان   رموز  تشخیص دادند. کویین    کیار  ) 

( رموز ، پیادا  خیدمت، ارزییابی عملکیرد،     101-111،ص2003خدمت را به این کارکردها اضا ه کرده اند. چن   هانگ)

 تامین منابس انسانی، مشارکت کارکنان را م  کارکردهای مدیریت منابس انسانی معر ی کرده اند.

 ( سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهه ای اصلی   مرتبط به هم) سرمایه  کری در بر گیرنده سه م ء

است.از رنجایی که نیر ی انسانی توانمند از یحاظ دان    مهار  از عوامل مهم در مو قیت   توسیعه سیازمان در رسییدن بیه     

ا نقی  کارکنیان   میدیران سیطو      اهداف   ماموریت های سازمان ها   مجموعه هایی همانند استانداری است. در ایین راسیت  

مختلف استانداری   مدیریت صحیح رنها به عنوان دارایی های ناملموس که بیانگر مجموعه ای از قابلیت ها   توانمندی هیای  

استانداری محسوب می شوند، از اهمیت بس ایی برخوردار است.  باتومه به اینکه تاکنون تحقییق کیا ی در ایین خصیوص در     

ر ته است تحقیق حاضر در صدد بررسی   تحلیل ر ابط میدیریت اسیترات ین منیابس انسیانی،ام ای سیرمایه      کشور صور  نگ

 ی در مجموعه استانداری اردبیل است.انسان

از رنجایی که توسعه استان در تمامی عرصه های عمرانی   اقتصادی   امتماعی   سیاسی نیازمند برنامیه ریی ی  میدیریت    

دان  محور   پویا می باشد.   یکی ازعوامل مهم   مؤور در این امر  مود   مدیریت نیر ی انسانی متخصیص   دنیی مهیت    
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کری سازمان است. اگر نتوان دان    مهار  نیر ی انسیانی سیازمان را بیا    همراهی   عامل اصلی حل مسأیه به عنوان سرمایه  

تکیه بر نیازهای مامعه توسعه بخشید رنگاه مجموعه استانداری به عنوان عایی ترین نهاد مدیریتی استان   به تبیس مامعیه اسیتان    

حقیق رسیایت هیای عمیده سیازمان میدیران       در  رایند های توسعه اقتصادی، امتماعی،   ... با مشکل موامه خواهد بود. برای ت

استانداری بایستی به برنامه ری ی کان در زمینه هیای مختلیف اقیدام کننید. در ایین راسیتا نقی  کارکنیان   میدیران سیطو            

مختلف سازمان   مدیریت صحیح رنها به عنوان دارایی های ناملموس که بیانگر مجموعه ای از قابلییت هیا   توانمنیدی هیای     

ای رشد   توسعه اقتصادی، سیاسی   امتمیاعی، ایجیاد م ییت هیای رقیابتی محسیوب میی شیوند، از اهمییت بسی ایی           استان بر

برخوردار است. با تومه به اینکه تاکنون تحقیق کا ی در این زمینه در کشور صور  نپذیر ته اسیت، تحقییق حاضیر در صیدد     

 ی در مجموعه استاندری اردبیل نموده است.انسانی سرمایه بررسی   تحلیل ر ابط مدیریت استرات ین منابس انسانی، ام ا

هدف ررمانی تحقیق ارتقا دان    مهار  کارکنان   بهینه سازی تجربیا  رنان   نی  ارتقای سرمایه  کری سازمان از عریق 

تحقیق عبار  هدف تقویت   امرای کارکردهای مدیریت استرات ین منابس انسانی در مجموعه استانداری اردبیل می باشد.

ی در مجموعه استانداری انسانیاست :از بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت استرات ین منابس انسانی با ام ای سرمایه 

 .اردبیل

 این تحقیق سعی دارد به این سوال پاسخ دهد:

مین منابس چه رابطه ای بین کارکردهای مدیریت استرات ین منابس انسانی)رموز ، پادا ، ارزیابی عملکرد،تأ .1

 انسانی   مشارکت(   سرمایه انسانی  مود دارد؟

  رضیه تحقیق عبار  است از:

بین کارکردهای مدیریت استرات ین منابس انسانی)رموز ، پادا ، ارزیابی عملکرد،تأمین منابس انسانی    .1

 .مشارکت( با سرمایه انسانی همبستگی چندگانه معناداری  مود دارد

  

 

 منابع انسانی مدیریت استراتژیک

 در انسانی منابس های مدیریت  عاییت   انسانی منابس شده ری ی برنامه ایگوی "معنی به انسانی منابس استرات ین مدیریت

 (29: 1333است) من ماهان   همکاران،  سازمان اهداف تحقق مهت

منیابس   بایسیتی  اوربخشی، به دستیابی برای ها سازمان که معناست بدان انسانی منابس استرات ین مدیریت دیگر عبار  به 

 متناسیب  را مورد نیاز های صاحیت   ر تار منابس، این تا نمایند اداره مدیریت این بلندمد  کارکردهای با را خود انسانی

 از اسیترات ین  قابلییت  انسانی خلیق  منابس استرات ین مدیریت اساسی هدف .دهند انجام سازمان بیر نی   در نی محیط با

 م ییت  بیه  دسیتیابی  راسیتای  در بیرای تیا    انگیی ه  با   متعهد ماهر، کارکنان از سازمان که است نکته این تضمین عریق
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 پیرتاعم  دایبیا  های محیط در بودن دار مهت   حس هد مند ایجاد مدیریت، این از هدف .است برخوردار پایدار رقابتی

 : (1333است) ریس   دیگران، 

 تهدییدا     هیا  شناسایی  رصیت    سازمان راهبردهای   اهداف راستای در انسانی منابس تأمین یعنی انسانی منابس تأمین

 تواناییهای ا  ای  معنای به رموز  منابس مومود؛ محوری های قابلیت   ضعف   قو  نقاط تعیین   سازمان بیر ن محیط

 ایجیاد  منظیور  به رنها بایقوه تواناییهای از ای پاره درر ردن به  عل   محویه  ظایف انجام در کارکنان مهار    تخصصی

 نحوه با رابطه در ا راد کار منظم   سیستماتین سنج  یعنی عملکرد، ارزیابی کر؛  کننده تویید   یادگیرنده سازمان ین

 عراحیی  معنیای  بیه  خیدمت  پادا  بهبود؛   رشد مهت رنها در مومود پتانسیل تعیین   مشادل محویه در رنها  ظی ه انجام

در  کارکنیان  مشیارکت  معنیای  بیه  کارکنیان  مشارکت سازمان؛ بر ن   در ن شرایط تناسب به دیرمایی   م ایای مایی کلیه

 (.2003باشد)چن   هانگ،  می سازمان توسعه   بهبود مهت رنها پیشنهادهای   نظرها از است اده   ها گیری تصمیم

 تحقیقات داخلی

نقی  میدیریت   می نویسد ر یکردهای نوین در کارکردهای مدیریت منابس انسانی ( در مقایه ای تحت عنوان 1981عباسپور)

هیای  منابس انسانی در سازمانها به نحیو شیگ ت انگیی ی در سیایهای اخییر تحیول یا تیه اسیت . کیارکرد منیابس انسیانی از عرصیه            

ی  ر تیه   بیا ایهیام از ت کیر     مهیانی پی   تاویرگذاری اند    مستقل از یکدیگر به سمت منبس م ییت رقیابتی مسیتمر در عرصیه    

های تطبیق یا ته برای تسهیل تحقق اهداف اسیترات ین  ها   شیوهها ، برنامهاسترات ین توسعه هماهنگی میان مجموعه خط مشی

سازمان را در کانون تومه خود قرار داده است . در این مقایه ، با بررسی سیر تحول منابس انسانی سیه دییدگاه اسیترات ین ، بیین     

  بیه تغیییرا     ایمللی   سیاسی به عنوان ر یکردهای نوین در کارکردهای مدیریت منابس انسانی مورد بررسی قرار گر تیه اسیت  

نوینی اشاره شده که در شکل دهی مجدد نق  منابس انسانی ر ی داده   در کارکردهای مدیریت منابس انسانی دگرگونی ایجیاد  

 کرده است.

 دررن  میی نویسیند    گییری  اندازه های ر      کری سرمایه( در مقایه ای تحت عنوان 1930نمامیان ، قلی زاده   باقری)

 رشید اهمییت   شیاهد  امیر زه  .د شیو  میی  اسیت اده  سازمان برای ارز  ایجاد منظور به  کری سرمایه از محور، دان  اقتصاد

 اهمیت سرمایه ا  ای  مومب امر این   هستیم ها شرکت رقابت ا  ای  برای مؤور اب ار ین عنوان به  کری، سرمایه های

   میدیریتی، نيی  پیشیر ت  در ی  کیر  سیرمایه  سیهم    اسیت. نقی    شیده  اقتصیادی    پ  هشی ای مقویه عنوان به  کری ی

 ی داراییی  توسیعه  بیرای  ارزشیمند  اب اری را رن که بطوری ، است گر ته قرار مدید تحقیقا  موضو  اقتصادی، امتماعی،

 ارز   اقعیی  تعییین  مختلیف،  های شرکت مقایسه منظور به  کری سرمایه گیری اندازه دانند. می سازمان ین کلیدی های

 ایین مقاییه   در ییذا  .است استوار نامشهود دارایی های از راهبردی ر یکردی اساس بر ها، رن یهای کنتر بهبود حتی   ها رن

 ارائه تا با گردیده تا  باشد، می امتماعی توسعه در رن نق     کری ی سرمایه باب در توصی ی مطایعا  از برگر ته که

 ی(، اهمییت،  رابطیه ا  سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، رن)سرمایه دهنده تشکیل عناصر  کری، سرمایه تعاریف   م هوم ی

 .دهد قرار بررسی مورد را رن گیری اندازه مختلف های ر     دالیل  ی گی،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 تحقیقات خارجی

( در بررسیی میدیریت اسیترات ین منیابس انسیانی در کیاربران دانی  نشیان دادنید کیه میدیریت            2008تئو   همکیاران ) 

 استرات ین منابس انسانی با سیستم های مدیریت دان ، سیستم های مدیریت   ارزیابی رابطه معنا داری داشته است.

ن کارکردهیای میدیر  راهبیردی منیابس انسیانی   سیرمایه سیاختاری          ( نشان داد که رابطه ی بی2003کونگ   تامسون)

 رابطه ای در سازمان های خدما  امتماعی معنادار   مثبت بوده است.

( در دانشگاه سیول اسپانیا نی  نشان داد که سرمایه انسانی بیر سیرمایه سیاختاری همننیین سیرمایه سیاختاری بیر        2003ترز)

 رابطه ای بر سرمایه انسانی تأویر مثبت داشته اند.سرمایه رابطه ای   نی  سرمایه 

 

 روش تحقیق

تحقییق  میی باشید   همبسیتگی   توصیی ی    از یحاظ هدف تحقیق از نو  کاربردی ، از یحاظ شیوه تج یه   تحلییل داده هیا ،  

ای دییر  حاضر از نظر اهداف کاربردی است   از حیث ر   از نو  همبستگی چند متغیری استنباعی است. یکیی از ر شیه  

رزمایشی مطایعا  همبستگی است هدف از این پ  ه  کشف ر ابط متغییر ها با است اده از رماره هیای همبسیتگی اسیت.    

مطایعا  همبستگی چند متغیری در ین  احد زمان بد ن اینکه موقعیت را دستکاری یا تصنعی نماینید میی ان ارتبیاط بیین     

یین پدیده های امتماعی   سازمانی را در قاییب ایگوهیای رگرسییونی    چندین متغیر را به صور  کمی مشخص   امکان تع

 راهم می کند در ر   همبستگی چند متغیری ر ابط در نی بین سه یا چند متغیر را مشخص می شود   هدف رن کشیف  

بنیابراین از   .ارتباط بین متغیرها   نی  پیشگویی نمره رزمودنی در یین متغییر از ر ی نمیره هیای ا  در دیگیر متغییر هاسیت       

 .  میدانی استر   تحقیق مورد نظر یحاظ ر   گردر ری اعاعا  

  مصیاحبه بیا    استانداری اردبییل  با مرامعه پرسشگران به بصور  میدانی   ممس ر ری اعاعا  مورد نیاز تحقیق ، 

ری شده ، براسیاس  . پ  ه  حاضر پس از تکمیل پرسشنامه، داده های گردر گر ته است) احد رماری( انجام  کارکنان

بعید از    تج ییه   تحلییل شیده اسیت.     پیرداز   SPSS 1بیا نیرم ا ی ار     اری شده  ذمقیاسهای اندازه گیری متغیر ها کدگ

پرداز  داده ها   شاخص بندی کردن رنها مهت تج یه   تحلیل داده های گردر ری شده با تومیه بیه سیطو  مختلیف     

. ایین ر شیها عمیدتاه مهیت سینج  ضیرایب       ه اسیت دشی رماری اسیت اده  از ر شهای مختلف  تحقیقاندازه گیری  رضیه 

 ر د.نی  استنتاج م اهیم نظری بکار می همبستگی بین گویه ها   مقیاسها   تحلیل ر ابط بین متغیرها  

 

 نتایج تحقیق

در این قسمت به تحلیل رگرسیونی چند گانه از داده ها پرداخته می شود. هدف از این تحلیل، مشخص نمیودن سیهم     

است. به عبار  دیگر رگرسیون چند متغییری  ابعاد سرمایه  کری در تبیین  کارکردهای مدیریت استرات ین منابس انسانیتأویر 

                                                           
1- Statistical Package For Social Science 
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کمن می کند   این کار از عریق بیرر رد میی ان نقی  متغیرهیا      – سرمایه  کری –به تبیین   پی  بینی  اریانس متغیر  ابسته

 اصیله ای   سطحانجام می گیرد. برای تحلیل رگرسیون چند متغیری ، متغیرهای مستقل که در  ابعاد سرمایه  کریدر  اریانس 

 ادیه نهایی ، است اده شده اند.اندازه گیری شده اند انتخاب شده   در ین دستور رگرسیون برای دستیابی به مع نسبی  

بین کارکردهای میدیریت اسیترات ین منیابس انسیانی)رموز ، پیادا ، ارزییابی عملکیرد،        عر  شده مبنی بر اینکه  رضیه 

 .تأمین منابس انسانی   مشارکت( با سرمایه انسانی همبستگی چندگانه معناداری  مود دارد

 

 

 

 بس انسانی با سرمایه انسانیادیریت استرات ین منرگرسیون چندگانه بین کارکردهای م -1مد ل 

 2د ربین  اتسون اصا  شدهضریب تبیین  ضریب تبیین ضریب همبستگی چندگانه مدل

1 233/0 920/0 233/0 037/2 

است این رمیاره   R= 233/0به عور خاصه همانگونه که در مد ل ماحظه می شود ضریب نهایی رگرسیون چند گانه 

همبستگی بین مقدار مشاهده شده   پی  بینی شده متغیر  ابسته را نشان می دهد که می ان بیاالی رن نشیانگر رابطیه قیوی میی      

است. این ضریب نسبت تغییرا  در متغیر  ابسته عر  شیده در   92/0باشد   مجذ ر رن یعنی ضریب تبیین رن مسا ی است با 

سط متغیرهای مومود سرمایه انسانی تو اریانس   تغییرا   درصد از 92دهد. بعبار  دیگر تقریباه مدل رگرسیونی را نشان می 

اسیت   9تبیین می شود بقیه م ء  اریانس باقیمانده  )رموز ، پادا ، ارزیابی عملکرد،تأمین منابس انسانی   مشارکت(در معادیه

 که به علت عوامل   متغیرهای بیر نی   ناشناخته پدید رمده است .

 

 

 رنایی   اریانس رگرسیون چند متغیری -2مد ل 

 سطح معنی داری Fکمیت میانگین مربعا  درمه رزادی ممس مربعا  مدل

وناور رگرسی  

 باقیمانده

 کل 

913/3  

879/13  

213/23  

2 

112 

120 

833/1  

197/0  393/19  000/0  

                                                           
2- Durbin-Watson 

 3- residual Variance 
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نتایج رزمون رنایی   اریانس را بطور خاصه بییان میی کنید. کیه در رن مجمیو  مجیذ را ، درمیه رزادی ،         2مد ل 

 میانگین مجذ را  برای د  منبس تغییر رگرسیون   باقیمانده نشان داده شده است.

 1های مربیوط بیه باقیمانیده   ستاده های مربوط به رگرسیون، اعاعاتی درباره تغییرا  به حساب رمده برای مدل   ستاده 

اعاعاتی در باره تغییراتی که در مدل به حساب نیامده را نشان می دهند.بر اساس ستاده های مد ل بیا تومیه بیه اینکیه سیطح      

)رموز ، می باشد، یذا نتیجیه گر تیه میی شیود کیه متغیرهیای مسیتقل  ارد شیده در میدل          02/0کمتر از  Fمعنی داری مقدار 

( را نشیان میی   سرمایه انسیانی تبیین خوبی از تغییرا  در متغیر  ابسته ) عملکرد،تأمین منابس انسانی   مشارکت(پادا ، ارزیابی 

 دهند.

 

 منابس انسانی با سرمایه انسانیاسترات ین رابطه بین هرکدام از کارکردهای مدیریت   -9مد ل 

 مدل
 ضرایب استاندارد استاندارد دیر ضرایب

 سطح معنی داری tمقدار 
B بتا اشتباه استاندارد 

 )مقدار وابت(

 رموز 

 پادا 

ردارزیابی عملک  

 تامین منابس

 مشارکت

227/1  

137/0  

092/0  

111/0  

073/0-  

132/0  

222/0  

022/0  

037/0  

073/0  

082/0  

033/0  

 

222/0  

012/0  

182/0  

102/0-  

920/0  

323/3  

293/9  

181/0  

203/1  

338/0-  

371/2  

000/0  

001/0  

391/0  

191/0  

992/0  

009/0  

ب رگتر   سطح معنی داری رن کوچکتر باشد بدین معنی است که متغیر مسیتقل   tبراساس مد ل  و  هرچه می ان بتا   

براساس ضیریب بتیا کیه نشیانگر ضیریب      که  نشان می دهد 9داده های مومود در مد ل تاویر شدیدتری بر متغیر  ابسته دارد. 

میوور اسیت   ( 293/9با تومه بیه میی ان بتیا)    سرمایه انسانیدر « رموز » کارکردی مستقل، بیشتر از همه متغیرهااستاندارد است 

سیرمایه  دارای تیأویر در   (371/2با تومیه بیه ضیریب اسیتاندارد بتیا)     « مشارکت»  کارکرد.عا ه بر این در میان دیگر متغیرها ، 

سانی بین کارکردهای رموز    مشیارکت بیا سیرمایه    هست. بنابر این از میان کارکردهای مدیریت استرات ین منابس ان انسانی

                                                           
 4- Residual 
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(، ارزیییابی =391/0pانسییانی رابطییه معنییی دار  مییود دارد.  یییی بییا تومییه بییه ضییریب بتییا بییین کارکردهییای پییادا )          

 (،  با سرمایه انسانی رابطه معنی داری  مود ندارد.=992/0p(   تامین منابس)=191/0pعملکرد)

 نتیجه گیری

تحقیق پی  بینی می کرد که بین کارکردهای مدیریت استرات ین منابس انسانی)رموز ، پادا ،  مطر  شده در  رضیه

نتایج حاصل از .ارزیابی عملکرد،تأمین منابس انسانی   مشارکت( با سرمایه انسانی همبستگی چندگانه معناداری  مود دارد

انسانی بین کارکردهای رموز    مشارکت با تحقیق نشان می دهد که از میان کارکردهای مدیریت استرات ین منابس 

سرمایه انسانی رابطه معنی دار  مود دارد.  یی بین کارکردهای پادا ، ارزیابی عملکرد   تامین منابس،  با سرمایه انسانی 

 رابطه معنی داری مشاهده نمی شود.

رکرد رموز    مشارکت همسو اما در (، در کا1983نتایج با یا ته های تحقیق بهرامی   دیگران) مطر  شده  در  رضیه

(   برا ن 2008مورد کارکردهای پادا ، ارزیابی عملکرد   تامین منابس ناهمسو می باشد. همننین با نتایج تحقیق کونگ)

( که همبستگی چندگانه بین کارکردهای مدیریت استرات ین منابس انسانی   سرمایه انسانی را تایید می کنند 2002   ارنر)

دند که راهبردهای مدیریت منابس انسانی تاویر شگر ی بر  بهبود سرمایه  کری در سازمان خواهند داشت، همسو می   معتق

 باشد.

 پیشنهادات تحقیق

نتایج رزمون  رضیه تحقیق که تاویر رموز    مشارکت را در سرمایه انسانی سازمان مورد تایید قرار می دهد ،  به با تومه

 پیشنهاد می شود:

 مورد ارتقاء کارکرد رموزشی موارد زیر مدنظر قرار گیرد: ( در1

 به عور مستمر   متنا ب رموزشی برای کارکنانهای د ره برگ اری  -1-1

 برای رموز  کارکنان در سازمان کا یتخصیص بودمه  -1-2

  رریند رموزشی مد ن برای برنامه مسیر شغلی کلیه کارکنانعراحی   امرای  -1-9

ستای کارکرد مشارکت مدیریت استرات ین منابس انسانی به منظور ارتقاء سطح سرمایه انسانی موارد زیر (همننین در را2

 پیشنهاد می شود:

 به کارکنان  رصت داده شود که در تصمیم گیری های سازمان شرکت نمایند. -2-1

 ان استقبال   از رنها است اده نمایند.مدیران سازمان از پیشنهادا    نظرا  کارکنان برای بهبود   پیشر ت کار سازم -2-2

 اظهارنظر کارکنان در سازمان -2-9
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