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از صفحه  0تا 00
چکید
با توجه به تغییرات چشمگیر در محیطهای سازمانی ،اجتماعی و تحدید عرصه رقابت در عصر کنونی،
سازمانها بیش از گذشته در پی جذب و از آن مهمتر حفظ و توسعه سرمایه انسانی برای انجام فرایندهای
جاری و آینده خویش هستند .بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر
سرمایه انسانی در بانکهای تجارت شهر بوشهر است .این پژوهش ،برحسب هدف از نوع کاربردی و به
لحاظ گردآوری دادهها از نوع توصیفی-همبستگی است و دادههای مورد نیاز از راه پرسشنامه توزیع شده
بین  017نفر از کارمندان بانکهای تجارت شهر بوشهر گردآوری شده است .روایی پرسشنامه با روایی
محتوا و سازه بررسی شد .همچنین ،پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ سنجش و تأیید شد .برای آزمون
فرضیههای پژوهشی از مدلسازی معادالت ساختاری بر مبنای روش کم ترین مربعات جزیی و نرم افزار
 PLSاستفاده شده است .نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است.
همچنین با توجه به نتایج پژوهش ،میتوان عنوان کرد سه فرضیه فرعی تعادل کار و زندگی ،خودمختاری
در انجام کار و قابلیت استخدام نیز بر سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کی هع کییدی
توسعه پایدار ،مدیریت منابع انسانی پایدار ،سرمایه انسانی ،بهرهوری ،رشد اقتصادی.

 -0استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس
 -0استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس (رایانامه نویسنده مسئول)E_Rajabpour@ut.ac.ir :
 -8کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
 -4کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
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قد ا
در دهه های اخیر ،علم مدیریت نشان داده است منابع انسانی بیشترین اهمیت را در
کسب مزیت رقابتی پایدار و بهرهوری دارد .در سازمان ،حجمی از دانش ،مهارتهای
فنی ،خالقیت و تجربه که مجموعهای از ویژگیهای سرمایه انسانی است ،اهمیت
روزافزونی یافته است .در نتیجه ،نیروی کار بهعنوان دارایی مولد و کمهزینه حایز اهمیت
است .ارزیابی و پایش منابع انسانی دشوارتر از منابع دیگر در سازمان است ،زیرا
کمیابترین و پیچیده ترین منابع اقتصادی بر دانش منابع انسانی مبتنی است (پاسبان
و حسین زاده نوجده .)041 :0106 ،0بیشتر مدیران بر عوامل ملموس و آشکار از
سازمان مانند -فناوری و با استفاده از منابع مالی و فیزیکی تمرکز دارند .با توجه به
ویژگیهای امروز از اقتصاد جهانی ،پیدایش پدیدههایی همچون جهانیشدن ،افزایش
رشد فناوری و با استفاده از فناوریهای نوین در تولید محصوالت جدید و مختلف ،این
واقعیت نمیتواند بهخودی خود برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند (گراوان ،مورلی و
گانینگل.)51 :0110 ،0
بنابراین ،سازمانها باید بر عواملی دیگر مانند سرمایه فکری و انسانی بهمنظور
ایجاد مزیت رقابتی و بقا تمرکز کنند .بر اساس نظریه سرمایه انسانی ،سرمایه انسانی
مهم ترین عامل برای بهبود عملکرد شرکت است (پلویهارت و مولیترنو.)003 :0100 ،8
سرمایه انسانی به تجزیه و تحلیل دانش ،مهارت ،توانایی ،ظرفیتها و ویژگیهای افراد
بر عملکرد شرکت میپردازد (ساماگایو و رودریگز .)5855 :0106 ،4بکر)0111( 5
سرمایه انسانی را مهمترین و برجستهترین سرمایه عنوان میکند .سرمایه فیزیکی
بهتنهایی و بدون کارگران ماهر ،نمیتواند به رشد سازمان بیانجامد .وی بیان میکند
مدیریت سرمایه انسانی سازمان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زمینه اقتصادی،
نوآوری ،کارآفرینی و پایداری منابع انسانی میباشد (سوتینی و ریالیتی.)754 :0105 ،6
1. Pasban & Hosseinzadeh Nojedeh
2. Garavan, Morley, & Gunnigle
3. Ployhart & Moliterno
4. Samagaio & Rodrigues
5. Becker
6. Ciutiene & Railaite
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شولر و جکسون )0110(0ادعا میکنند که مدیریت منابع انسانی بهمنظور
دستیابی به مزیت رقابتی برای همه مدیران سازمان به باور قلبی و باطنی مبدل شده
است .در این راستا ،یکی از انواع رویکردها به منابع انسانی ،مدیریت منابع انسانی پایدار
است .مدیریت منابع انسانی پایدار را اتخاذ راهبرد مناسبی برای مدیریت منابع انسانی و
شیوههایی می دانند که دستیابی به اهداف مالی ،اجتماعی و زیستمحیطی را برای
شرکت فراهم میکند (آرمان ،حسینی و تنگستانی .)006 :0815 ،نظام مدیریت منابع
انسانی پایدار ،توانایی و ظرفیت این امر را دارد که بهصورت مؤثر و کارآمد عمل کند و
در طرف دیگر بهصورت خود پایدار ،حمایتکننده از توسعه باشد .با وجود شدت
چالشهای محیطی که فراروی سازمانها قرار دارد ،پژوهشهای اندکی به نوسان های
محیطی و افزایش توانایی شرکت برای پاسخگویی به این نوسان ها توجه کردهاند و به
حد کفایت به بررسی بهکارگیری روشهای مناسب مدیریت منابع انسانی پایدار و
سرمایه انسانی نپرداختهاند.
یکی از مسائلی که در بیشتر سازمانها و عبه ویژه بانکها مطرح است عدم توجه
به پیشنهادهای کارکنان ،نارضایتی باالی کارکنان از نظام ارتقاء و مسیر پیشرفت شغلی
و نظام یکنواخت و روزمره ی کاری است که باعث سرکوب شدن کارکنان و درنتیجه
ترغیب آنان به سکوت سازمانی می شود .شرایط بانک تجارت شهر بوشهر که همانند
دیگر سازمانها تحت تأثیر محیط پویاست ،ضرورت توجه به مفهوم سرمایه انسانی و
عوامل مؤثر بر آن را ازجمله مدیریت منابع انسانی پایدار توجیهپذیر میکند .هدف از
انجام این پژوهش مطالعه تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی است .با
توجه به اینکه تاکنون هیچگونه مطالعه ی تجربی درباره ی ارتباط مدیریت منابع انسانی
پایدار و سرمایه انسانی انجامنشده است ،پژوهش حاضر میتواند برای سازمانها دریافتن
راه کارهایی بهمنظور افزایش قابلیت پاسخگویی به تغییرات محیطی مفید باشد؛
بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤالها در شعبه های بانک تجارت
شهر بوشهر است که عبارتند از:

1.Schuler & Jackson

بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی

4

 آیا مدیریت منابع انسانی پایدار در تبیین تغییرات سرمایه انسانی نقش ایفا
میکند؟
 مدیریت منابع انسانی پایدار از چه طریقی به ارتقای سرمایه انسانی منجر
میشود؟
پیشینا پژعهش
بارنی )0110( 0سرمایه انسانی را مجموعهای از دانش ،مهارت ،تجربه ،قضاوت،
0
هوش ،روابط و بینش مدیران و کارکنان در سازمان تعریف میکند .لیپک و اسنل
( )0111عنوان میکنند اهمیت منابع انسانی و پایداری آن ،برای شرکتهای بزرگ
وابسته به نظریه سرمایه انسانی است .نظریه سرمایه انسانی به مهم بودن کارکنان،
مهارت ها و شایستگی آنان یاری می رساند و در آموزش و توسعه منابع انسانی
سرمایهگذاری میکند (اینرت .)31 :0113 ،8رابطه بین پایداری و مدیریت منابع انسانی
بهعنوان رویکردی نوآورانه و نوظهور و شکاف مربوط به آن ذکر شده است (ماکی و
گناری .)316 :0101 ،4تقاطع بین پایداری و مدیریت منابع انسانی بر دو فرض استوار
است :نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقای پایداری سازمانی (کوهن و همکاران،5
56 :0100؛ چرسی و پدرینی )0733 :0104 ،6و پایداری فرآیندهای مدیریت منابع
انسانی (کوهن و همکاران .)56 :0100 ،اینترت ،هاری و زینگ )0104( 7معتقدند
سرمایه انسانی روشی مفید را برای اندازهگیری مدیریت منابع انسانی فراهم میکند.
خامس و کاریکا -بلندون )0101( 3بیان میکنند اهداف توسعه پایدار با بهره
گیری از فنون جدید زیستمحیطی توسط سرمایه انسانی سازمان و با ادغام راهبردهای
نوآورانه ی پایدار حاصل میشود .آنان مدیریت منابع انسانی پایدار را اصلیترین رکن هر
سازمانی برای موفقیت در عصر کنونی میدانند .ماکی و گناری ( )0101به بررسی
1. Barney
2. Lepak & Snell
3. Ehnert
4. Macke & Genari
5. Cohen et al
6. Guerci and Pedrini
7. Ehnert, Harry , & Zink
8. Chams & García-Blandón
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ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و بعد اجتماعی پایداری ،به ویژه در رابطه با مسئولیت
اجتماعی سازمانی و ارتباط شرکت با ذی نفعان آن پرداختهاند .آنان ادعا میکنند
سرمایه انسانی نقشی اساسی در این رابطه ایفا میکند .ویخامن )0101( 0در پژوهش
خود درباره ی مدیریت منابع انسانی پایدار به این نتیجه رسید که رابطه بین نوآوری و
رضایت مشتری به اقدام های منابع انسانی پایدار در سازمان بستگی دارد .اگرچه نوآوری
و اقدامات منابع انسانی پایدار بر رضایت مشتری تأثیر میگذارد ،اما تعامل آنها نشان
میدهد که یکی از آنها میتواند جایگزین دیگری برای دستیابی به رضایت بهتر مشتری
شود .او نتیجهگیری میکند که اقدام های منابع انسانی پایدار با توجه به سرمایه انسانی
نخبه ،بامهارت و شایسته توانایی هتل را برای نوآوری و رضایت مشتری جلب میکند.
همچنین ،آرمان )0107( 0در پژوهشی با عنوان «تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر
عملکرد سازمانی :مطالعهای در مورد متخصصان منابع انسانی بنگالدشی» به این نتیجه
دست یافت که استخدام و انتخاب منابع انسانی ،بازاریابی منابع انسانی و اشتغال تأثیر
مثبتی در عملکرد سازمانی کشور بنگالدش دارد.
کوچارسیکووا ،توکارسیکووا و بلسکووا )0105( 8به پژوهشی با عنوان "مدیریت
سرمایه انسانی ،جنبههایی از بهرهوری سرمایه انسانی در آموزش عالی" پرداختهاند.
یافته ها حاکی از آن است که مدیریت سرمایه انسانی رویکردی راهبردی و
برنامهریزیشده برای مدیریت با ارزشترین دارایی سازمان ،یعنی نیروی کار است و
سازمان بهمنظور دستیابی به هدف به ارزیابی ارزش و بهرهوری سرمایه انسانی نیازمند
است .فلیکایو ،کوتو و سیادو )0104( 4به پژوهشی در راستای سرمایه انسانی ،سرمایه
اجتماعی و عملکرد سازمانی پرداخته است .هدف از این مطالعه ارزیابی سرمایه انسانی و
اجتماعی مدیران و تأثیر این نگرش بر عملکرد شرکتهای متوسط و کوچک است .نمونه
گرفتهشده در این پژوهش  011شرکت متوسط و کوچک با عمر  8تا  05سال بوده

1. Wikhamn
2. Arman
3. Kucharčíková, Tokarčíková, & Blašková
4. Felício, Couto, & Caiado
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است .یافتهها نشان میدهد سرمایه انسانی و اجتماعی بر ارتباط بین شخصی تأثیر
میگذارد و عملکرد سازمانی بهشدت تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار میگیرد.
اینرت ( )0113کتابی را با عنوان مدیریت منابع انسانی پایدار به رشته تحریر
درآورده است .او بیان میکند در سالهای گذشته تمرکز و شناخت بر ابعاد اجتماعی
پایداری افزایشیافته است؛ تا جاییکه انتشار مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی
شرکتها در بحث علمی و عملی به عالقهمندی روزافزون در پایداری مربوط به مسائل
منابع انسانی منجر شده است .پایداری منابع انسانی به مشروعیت بخشیدن کارکنان
کمک میکند و در مرحله بعدی به اینکه آنان بتوانند موقعیت راهبردی خود را حفظ
کنند ،یاری میرساند.
وزیری و فرهادی ( )0817در پژوهشی با عنوان «تأثیر سیاستهای مدیریت
منابع انسانی دانشمحور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری» دریافتند سیاستهای
مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر ابعاد سرمایه فکری تأثیر معناداری دارد؛ همچنین
سرمایه انسانی بر سرمایه ارتباطی و سرمایه ارتباطی بر عملکرد نوآوری تاثیر معناداری
دارند .سیاستهای مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر سرمایه ارتباطی با نقش میانجی
سرمایه انسانی تأثیر معنی داری دارد .سپهوند و همکاران ( )0816تشریح کردهاند برای
معماری سرمایههای انسانی ،سازمانها باید مدیریت کارراهه شغلی مناسبی برای
کارکنان خود بر اساس اصل شایستگی و بر مبنای جانشینپروری داشته باشند .بهعالوه،
برای عملیاتی کردن معماری سرمایههای انسانی ،سازمانها باید همرستایی برنامهریزی
منابع انسانی با برنامههای راهبردی سازمان و تطابق برنامهریزی منابع انسانی با
برنامهریزی راهبردی سازمان را مدنظر خود قرار دهند .در پژوهشی دیگر ،مرادی ،تقوی
فرد و ملکی ( )0815پژوهشی در راستای ارزیابی بلوغ مدیریت سرمایه انسانی در
آموزش عالی انجام دادهاند 003 .نفر بهعنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند .نتایج
نشان میدهد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از لحاظ مدیریت سرمایه انسانی در
وضعیت مطلوب و دانشکده مدیریت در وضعیت متوسط قرار دارد.
آرمان و همکاران ( )0815بیان میکنند سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر
پایداری تاثیر مثبت و معناداری میگذارد .همچنین ،در تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر
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مدیریت منابع انسانی پایدار ،فقط تاثیر بعد سرمایه ،رابطه ای معنادار دارد و دو بعد
دیگر یعنی سرمایه ساختاری و شناختی بی تاثیر شناخته شدند .حسینپور و عبدالهی
( ) 0814در پژوهشی باهدف تأثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه پرداختهاند.
جامعه آماری این تحقیق  64مدیر شرکتهای دانشبنیان است .روش بهکاررفته در این
پژوهش پرسشنامه است .نتایج حاکی از آن است که سرمایه انسانی به بروز رفتار
کارآفرینانه و مزیت رقابتی به همراه افزایش بهرهوری منجر میشود.
رحیمی اقدم و اسماعیلی ( )0814در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر
انعطافپذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری پرداختهاند .نتایج تجزیهوتحلیل
دادههای پژوهش آنان با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد
سرمایهی فکری با ضریب تشخیص  30درصد ،تبیینکننده قوی انعطاف منابع انسانی
است .همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد همه ی ابعاد متغیر سرمایهی
فکری رابطهای مثبت و معنادار با انعطاف منابع انسانی دارند .در نتیجه ادعا میکنند
مدیریت اثربخش سرمایههای فکری ،به بهبود انعطاف منابع انسانی منجر میشود.
همچنین ،افجه و سپهوند ( )0836بیان میکنند وجود هماهنگی بین راهبرد منابع
انسانی پیمانکارانه با راهبردهای سرمایه انسانی ویژه و راهبرد رفتار سازمانی رقابتمدار و
همچنین بین راهبرد منابع انسانی متعهدانه با راهبردهای سرمایه انسانی محوری و
راهبرد رفتار سازمانی مشتریمدار باعث افزایش عملکرد سازمان میشود .در مجموع،
نتایج حاصل از پژوهش آنان نشاندهنده آن است که هماهنگی راهبردی میان
راهبردهای منابع انسانی ،سرمایه انسانی و رفتار سازمانی اثر بسزایی بر عملکرد سازمان
خواهد داشت.
بهمن مظری
د ر ت نهبع امسهمن په دا  :1مفهوم پایداری پیشینهای به نسبت طوالنی ندارد؛ این
مفهوم در دو دهه گذشته به یکی از موضوع های پژوهشی مهم در حوزه ی یکپارچه
کردن مدیریت منابع انسانی بدل شده است .از سال  0137کمیسیون جهانی سازمان
ملل متحد گزارشی را درباره محیطزیست و توسعه پایدار منتشر کرد و عنوان کرد
1. Sustainability Human Resource Management
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مفهوم پایداری در قرن  00به یک شعار بدل شده است .تفکر پایداری در قرن دوازدهم
در حوزه جنگل داری در اروپا و انگلستان رواج یافت و بعدها ژاپن در قرن شانزدهم برای
محافظت از مراتع جنگلها از این مفهوم بهره برد .کمیسیون محیطزیست و توسعه،
توسعه پایدار را ،در برآورده کردن نیازهای مردم امروز ،بدون آسیب وارد شدن به
نیازهای مردم در آینده ،تعریف میکند (اینرت و همکاران .)00 :0104 ،مدیریت منابع
انسانی پایدار در سازمانها به عملکرد کاری باال ،استخراج بیشینه مهارتها ،ایجاد
توانایی و انگیزه در کارکنان و دستیابی به نتایج رفاهی مربوط به کار منجر میشود و از
آسیبهای کاری جلوگیری بهعمل میآورد (ماریاپانادار و کرامار.)017 :0104 ،0
ابعهد د ر ت نهبع امسهمن په دا  :مدیریت منابع انسانی پایدار بهوسیله سه بعد که
شامل تعادل کار و زندگی ،0خودمختاری فردی 8و قابلیت استخدام 4کارکنان است
سنجش می شود (پرو .)05 :0108 ،5تعادل کار و زندگی به بررسی تعادل رضایتبخش
بین مطالبات کار وزندگی میپردازد (گلینن ،استینبرگ و مککارتنی.)67 :0116 ،6
خودمختاری بهعنوان استقالل و آزادی عمل در کار برای کارکنان تعریف میشود.
خودمختاری باعث افزایش تعهد سازمانی و کاهش غیبت کارکنان میشود .قابلیت
استخدام ،میدان را در اختیار افراد قرار میدهد تا باکفایت و شایستگی در برابر نیازهای
در حال تغییر کارفرمایان و مشتریان پاسخگو باشند و به آرمانها و تواناییهای خود در
کار جامه عمل بپوشانند (تنگستانی.)50 :0816 ،
اقدا ههی د ر ت نهبع امسهمن په دا  :استخدام کارمند داخلی ،همراه با نظام
برنامهریزی جانشینی و توسعه طرحهای شغلی ،بهعنوان اهمیت منابع انسانی یک
شرکت در نظر گرفته میشود ،اما این ابزار باید به همراه آموزش دقیق و توسعه کارکنان
فعلی ،بهمنظور آمادهسازی آنها برای فعالیتها و مأموریتهای حال و آینده باشد .برای
مثال ،پیش از ترفیع مدیریت ،نامزدها باید از لحاظ شایستگی فنی و رفتاری ،ایجاد یا
1.Mariappanadar & Kramar
2.Work-Life Balance
3.Personal Autonomy
4.Employability
5.Peru
6.Glynn, Steinberg, & McCartney
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حفظ فرهنگسازمانی ارزیابی شوند .هنگام استخدام نیروی خارجی ،شرکتها به روشنی
در پی برگزاری برنامههای پایداری هستند .برای مثال ،بسیاری از دانشگاهها خواهان
ارائه برنامههای مربوط به پایداری هستند (لوبانووا و میلنیکاس .)811 :0100 ،0ازجمله
مسائل مربوط به پایداری و مهارتهای نرم ،روش انتخاب کارمند بهصورت غیر
تبعیضآمیز و تعهد فرد نسبت به ارزشهای سازمان است (ویکرز.)06 :0115 ،0
هنگامیکه کارکنان جدید وارد سازمان میشوند ،اطالعات درباره ی ارزشهای اصلی این
سازمان و سیاستهای مرتبط به فعالیتها و برنامه بهمنظور باال بردن سطح آگاهی و
مزایای کار در سازمان ارائه میشود.
با توجه به پهناور بودن ساختار پایداری ،تعهد به یادگیری مستمر و بهبود،
توسعه کارکنان در سازمان ایجاد میشود .بهمنظور ایجاد توسعه پویا ،سازمان باید به
مسائل محیط زیست ،انتظارهای کارکنان و برطرف کردن تضاد منافع توجه کند.
بنابراین ،مدیریت منابع انسانی پایدار در زمینه توسعه کارکنان ،آموزش مداوم و
یادگیری را با تشریح راهبرد بلندمدت ،تحریک میکند .شرکتها بهمنظور توسعه منابع
انسانی ،ایجاد دانش ،مهارت و شایستگیها در پی پایداری در منابع انسانی هستند.
عالوه بر اجزای نظری ،آموزش و توسعه کارکنان نیز شامل فرصت یادگیری فنی و عملی
است .هاق و تالوار )0101( 8عنوان میکنند یادگیری در حوزه ی پایداری ،ضرورتی
گسترده دارد و نباید به سطح مدیریت محدود شود؛ با اینحال ،بهمنظور ایجاد انگیزه و
تعامل با کارکنان خود ،مدیریت باید تالش فعال در ایجاد ارزش و رفتار پایدار در
کارکنان خود انجام دهد .پایداری و دستیابی به هدف ها ،بخشی از راهبرد سازمانی
بهمنظور ایجاد توسعه انگیزه و ارزیابی نظامها و کمک به دستیابی اهداف پایدار سازمان
و راهبرد پایدارسازمانی الزم است .بنابراین ،با توجه به مدیریت عملکرد و جبران
خسارت ،مدیریت منابع انسانی پایدار ،باید نظام ارزیابی عملکرد فردی و جمعی ،رفتار
مسئولیت اجتماعی و محیطی یا توسعه تولید محصوالت سازگار با محیطزیست را ایجاد

1. Lobanova & Melnikas
2. Vickers
3. Haugh & Talwar
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کند .زمانی نظام پایدار به ایجاد فرهنگسازمانی پایدار کمک میکند که نظام ،عادالنه
باشد و به کارکنان بهطور شفاف توضیح دهد (جابور و سانتونز.)0088 :0113 ،0
سر ه ا امسهمن :2سرمایه انسانی در اصطالح ساده ،چیزی بهجز سرمایه فیزیکی
مانند ویژگی ،تجهیزات و سرمایه مالی نیست .در قرن گذشته ،سهم سرمایه فیزیکی در
تولید خالص ملی در اقتصاد کشورهای پیشرفته به شدت کاهش درحالیکه سهم
سرمایه انسانی افزایش یافت .این افزایش در سهم سرمایه انسانی در تولید ناخالص
داخلی ،به مفهوم اقتصاد دانش منجر شده است (پاسبان و حسین زاده نوجده:0106 ،
 .)051سرمایه انسانی به دانش ،آموزش ،مهارتهای کاری و ارزیابی روانشناختی می-
پردازد (ناماسیوایام و دنیزکی .)830 :0116 ،8سرمایه انسانی نقش مهمی را در افزایش
بهرهوری و خروجی بازی میکند؛ هر کارمند در شغل خود مجموعهای از مهارت ،توانایی
و تجربه دارد که تمام این ویژگیها ابتدا به بهرهوری فرد و در نهایت به بهرهوری
سازمان منجر میشود (کوچارسیکووا و توکارسیکووا.)43 :0105 ،4
در تعریف جدید از سرمایه انسانی ،آن را بهعنوان مجموعهای از ویژگیها شامل
تجربه های زندگی ،دانش ،خالقیت ،نوآ وری و توان می دانندکه افراد آن را در کار خود
سرمایهگذاری می کنند .سرمایه انسانی بهعنوان سرمایهگذاری در منابع انسانی بهمنظور
افزایش بهرهوری در نظر گرفته میشود .در واقع هزینههای این سرمایهگذاری برای
استفاده در آینده ارائه شده است .بنابراین ،سازمانهای یادگیرنده ،سرمایهگذاری در
افراد را انتخاب میکنند ،زیرا افراد ،سرمایه انسانی گرانبها باکیفیت متفاوت هستند
(بوروند و تومولو .)31 :0114 ،5درکل میتوان گفت مدیریت سرمایه انسانی و توسعه
سرمایه انسانی ،سناریوی جدیدی است که پژوهشگران و کارشناسان سازمانی کانون
توجه قرار داده اند .به بیان ساده ،سرمایه انسانی ،بعد انسانی سازمان است .مدیریت
سرمایه انسانی نیز به عنوان فرآیند کسب ،توسعه ،گسترش و نگهداشت توانایی
شناختی ،مهارت فراشناختی و شایستگی عاطفی -ارتباطجمعی کارکنان سازمان از
1. Jabbour & Santos
2. Human capital
3. Namasivayam & Denizci
4. Kucharcikova & Tokarcikova
5. Burund & Tumolo
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طریق اجرای فرآیندها و نظامهایی که استعداد کارکنان را با اهداف کلی سازمان تطبیق
میدهد ،تعریف میشود .درحالیکه ،توسعهی سرمایه انسانی ،فرآیند توسعه و حفظ
تواناییهای شناختی ،مهارتهای فراشناختی و شایستگیهای عاطفی-ارتباطی است
(مردای ،تقوی فرد و ملکی حسنود.)005 :0815 ،
ابعهد سر ه ا امسهمن :سرمایه انسانی نیرویی است که در فرد فعال میشود ،توان و
امکان او را برای تولید کاال و خدمتی که باعث رفاه وی در زندگی فردی و اجتماعی
میشود ،افزایش میدهد (صنوبری .)000 :0833 ،مهمترین ابعاد سرمایه انسانی،
مجموعه مهارتهای نیروی کار (توانمندی سازمان در نگهداشت کارکنان دانشور،
استفاده از مشاوران متخصص و امکان ارتقا تا سطوح مدیریتی) ،عمق و وسعت تجربه
آنان است .دانش ایشان در زمینه ی مهارت تحصیالت باالتر ،کارکنان دانشمحور و
توجه به آموزشهای محوری و رشتههایی است که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری
است .آخرین ب عد ،شناخت توانایی استعداد و اخالق و رفتار کارکنان است (علیزاده و
اکبری پشم.)0 :0815 ،
دل فهو ن ع فرضیاههی پژعهش
با توجه به توضیحات مطرح شده  ،ابعاد مدیریت منابع انسانی پایدار شامل تعادل کار
و زندگی ،خودمختاری کاری و قابلیت استخدام است (پریو )76 :0108 ،و ابعاد سرمایه
انسانی شامل دانش ،توانایی و مهارت شناختی است (علیزاده و اکبری پشم.)7 :0815 ،
شکل  0الگوی مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

هکل :1الگوی فهو ن پژعهش ( حقیقن)
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فرضیا اصین:

مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
فرضیاههی فرمن:

تعادل و کار و زندگی بر سرمایه انسانی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
خودمختاری فردی بر سرمایه انسانی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
قابلیت استخدام بر سرمایه انسانی تأثیری مثبت و معنادار دارد.
عشهنهسن پژعهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش انجام ،پژوهشی توصیفی از
نوع پیمایشی -تحلیلی است .برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده
شده است .بهمنظور سنجش مدیریت منابع انسانی پایدار از پرسشنامه  03گویهای
پژوهش پرو ( )0108و برای برای سنجش سرمایه انسانی از پژوهش علیزاده و اکبری
پشم ( )0815که شامل  3گویه است ،استفاده شده است .پرسشنامه پژوهش شامل 06
گویه است .جامعه آماری این پژوهش  01بانک تجارت در شهر بوشهر با  047کارمند
است .نمونه آماری طبق جدول مورگان  017کارمند شناسایی شد .در این راستا ،برای
تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و سازه استفاده شد .برای تعیین روایی
محتوایی ،یک نمونۀ پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت که در رابطه با میزان
درستی و شفافیت سؤاالت پرسشنامه ،اظهارنظر کنند که درنهایت اعتبار پرسشنامه را
تأیید کردند .در این رویکرد از آزمون کی ام او 0و بارتلت 0برای سنجش روایی پرسشنامه
حاضر استفاده شد .برای بررسی پایایی این پرسشنامه و یا سازگاری درونی از آلفای
کرونباخ استفادهشده است که نتایج این آزمون در جدول ( )0آورده شده است .درباره ی
مقدار مناسب آلفای کرونباخ در کتابها و مقاالت مختلف به مقدار بیشتر از 1/71
بهعنوان مقدار مناسب برای این شاخص اشاره شده است .ضمن اینکه مقادیر بیشتر از
 1/51نیز مقدار قابل قبولی برای این شاخص است (حاجی حسینی.)0811 ،

1. KMO
2. Bartlett
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جدعل .1تعداد گو اهه ع نبع آمهه برای هر ک ال تغیرهه
تعداد گویهها
(سؤالها)

پایایی

کی ام او

مقدار ویژه

بار
عاملی

تعادل کار و زندگی

5

1/755

1/74

0/73

1/74

خودمختاری فردی

6

1/771

1/10

4/60

1/36

قابلیت استخدام

7

1/771

1/14

5/45

1/33

دانش

8

1/735

1/78

0/85

1/33

مهارت فردی

0

1/365

1/51

0/78

1/10

توانایی شناسی

8

1/764

1/70

0/01

1/36

متغیر
مدیریت منابع
انسانی پایدار

سرمایه انسانی

هفتا هه
تغیر ج عیت هنهختن

در این پژوهش  017پرسشنامه ارزیابی شد که آمار توصیفی آن در جدول شماره 0
نشان داده شده است.
جدعل .2اطالمهع ج عیت هنهختن پهس دهندگهن
نام متغیر جمعیتشناختی

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد
زن

61
47

56/0
48/1

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

80
75

01/1
71/0

دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس

7
05
60
08

6/5
04
57/1
00/5

کمتر از 5
01-5
بیشتر از 01

01
48
85

07/0
41/0
80/7

تحصیالت

سابقه فعالیت

آل ون دل فهو ن ع فرضیاههی پژعهش
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی پذیرش یا عدم پذیرش فرضیههای
پژوهشی ،از روش کمینه مربعات جزئی و نرمافزار  PLSاستفاده شده است و همچنین
رابطه علی معلولی بین مدیریت منابع انسانی پایدار و سرمایه انسانی در قالب مدل
ساختاری آزمون شد .متغیرهای آشکار و پنهان و همچنین ضرایب مسیر و بارهای
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عاملی نشان داده شده است .اعدادی که بین متغیرهای پنهان مدل (متغیرهایی که با
شکل بیضی نشان دادهشدهاند) و متغیرهای آشکار (متغیرها به شکل مستطیل که همان
زیر مؤلفههای متغیر پنهان هستند) مشاهده میکنید ،نشاندهنده ی بارهای عاملی
هستند .روابطی که بین متغیرهای پنهان تعریفشده است ،همان فرضیههای پژوهش
هستند و اعداد نشان داده شده بر روی این روابط ،ضرایب مسیر هستند .شکل ( )0بار
عاملی و ضرائب مسیر را نشان میدهد.
در این بخش ،برازش کلی مدل بررسی می شود .مدلهای معادالت ساختاری،
ترکیبی از مدلهای اندازهگیری و ساختاری هستند .نرمافزار اسمارت پی ال اس ،برای
برازش مدلهای اندازهگیری از دو روش پایایی مرکب )CV( 0و میانگین واریانس
استخراجشده )AVE( 0استفاده میکند .برای برازش مدلهای ساختاری مقدار ضریب
تعیین ( )R2محاسبه میشود .ضریب  R2مقداری است که در ارزیابی قابلیت اطمینان
سازگاری درونی مدلهای انعکاسی استفاده میشود .مقادیر این ضریب ،بین یک تا صفر
است که مقادیر باالی  41درصد برای آن پذیرفته میشود .مقدار  AVEحداقل برابر با
 ،1/5شاخصها روایی همگرای مناسبی دارند .در این پژوهش ،شاخص  AVEبرای
تمامی متغیرهای پژوهش باالی  1/5است ،بنابراین روایی همگرای سازههای مدل تأیید
میشود .ضریب پایایی ( ،)CRاعتبار و پایایی ابزار اندازهگیری را میسنجند و مقادیر
بیشتر از  1/7برای آن بیانگر برازش مناسب مدل است (حسینی،موسوی،ضیایی
بیده.)00 :0810،

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
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هکل :2به مه ین ع ضرا ب سیر پژعهش

بنابراین ،تمام متغیرها از پایایی باالیی در مدل برخوردارند .وضعیت شاخصهای
برازش برای مدل مفهومی در جدول ( )8آمده است.
جدعل :3ههخصههی برالش دل امدال گیری ع سهخته ی
متغیر
مدیریت منابع انسانی پایدار

سرمایه انسانی

AVE

پایایی مرکب

تعادل کار و زندگی

1/555

1/360

خودمختاری فردی

1/771

1/150

استخدام

1/771

1/161

دانش

1/735

1/106

مهارت فردی

1/365

1/107

توانایی شناسی

1/764

1/116

ضریب تعیین
----

1/088

در این مرحله ضریب اثرگذاری هر متغیر و معنادار بودن این ضریب بررسی می شود.
بر این اساس میتوان در رابطه با رد یا تأیید فرضیههای پژوهشی تصمیمگیری کرد.
معناداری فرضیههای مدل در سطح اطمینان  15درصد و سطح خطای  5درصد آزمون
شدند که نتایج آن در جدول  4نشان داده شده است.
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جدعل .4آل ون فرضیاههی پژعهش
فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر
استاندارد

آماره آزمون
()t-value

نتیجه آزمون

0

مدیریت منابع انسانی پایدار

سرمایه انسانی

1/864

5/001

تأیید

0

تعادل کار و زندگی

سرمایه انسانی

1/065

8/311

تأیید

8

خودمختاری فردی

سرمایه انسانی

1/087

8/310

تأیید

4

قابلیت استخدام

سرمایه انسانی

1/061

4/014

تأیید

مقدار آماره تی ( )tدر روابطی که بهصورت عدد مثبت و بزرگتر از  +0/16است
نشاندهنده اثر مثبت متغیر مستقل بر متغیر وابسته است و مقدار این آماره در روابطی
که بهصورت عدد منفی و کوچکتر از  -0/16است نشاندهنده اثر منفی متغیر مستقل
بر وابسته است .درصورتیکه این مقدار در دامنه  +0/16و  -0/16قرار داشته باشد ،رابطه
علی و معلولی دو متغیر تأیید نمیشود.
بحث ع متیجاگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه
انسانی است .مدیرت منابع انسانی پایدار در سازمان به استقالل ،آزادی عمل کارکنان،
ایجاد انگیزه و تعهد منجر میشود .در این راستا ،بهمنظور افزایش توجه به منابع انسانی
باید به مفهوم مدیریت منابع انسانی پایدار توجه کرد .ازاینرو ،پژوهش حاضر به بررسی
این مهم بر مبنای الگوی پژوهش میپردازد.
در فرضیه اصلی ،پژوهشگران ادعا کرده بودند مدیریت منابع انسانی پایدار
تأثیری مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارد .با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده
برای این رابطه ( ،)5/00بیشتر از مقدار بحرانی ( )0/16در سطح اطمینان  15درصد
است میتوان نتیجه گرفت که دادههای گردآوریشده ،این فرضیه را تأیید میکنند .در
راستای این یافته پژوهش ،اینرت ( )0113در پژوهشی با عنوان"مدیریت منابع انسانی
پایدار" عنوان میکند مدیریت منابع انسانی پایدار و سرمایه انسانی با هم در ارتباط
است .نتایج پژوهش دیگری که اینرت و همکاران ( )0104انجام دادند ،نشان داد سرمایه
انسانی ابزاری مفید برای سنجش مدیریت منابع انسانی است.
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فرضیه فرعی اول به تأثیر مثبت و معنادار تعادل کار و زندگی بر سرمایه انسانی
اشاره میکند .با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبه شده برای این رابطه ( )8/31بیشتر از
مقدار بحرانی ( )0/16در سطح اطمینان  15درصد است ،این فرضیه تأیید میشود .در
راستای این نتیجه جعفری و همکاران ( )0810به بررسی پژوهشی با عنوان" بررسی
تعادل کار و زندگی اساتید دانشگاه" پرداختهاند .نتایج نشان میدهد تعادل بین کار و
زندگی و جلوگیری از تبعات آن به حفظ خالقیت و نوآوری در نیروی انسانی منجر
میشود.
فرضیه فرعی دوم به تأثیر مثبت و معنادار خودمختاری در انجام کار بر سرمایه
انسانی اشاره میکند .با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبه شده برای این رابطه ()8/31
بیشتر از مقدار بحرانی ( )0/16در سطح اطمینان  15درصد است ،این فرضیه تأیید
میشود .در تأیید این نتیجه پرو ( )0108بیان میکند افزایش سطح خودمختاری به
کارکنان کمک میکند تا با انعطاف بیشتری درباره ی نحوه چگونگی انجام کار تفکر
کنند که در نهایت به خودهدایتی و افزایش بهرهوری کاری آنان منجر میشود.
در فرضیه فرعی سوم ،پژوهشگر ادعا کرده بود قابلیت استخدام تأثیری مثبت و
معنادار بر سرمایه انسانی دارد .با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده برای این رابطه
( ،)4/01بیشتر از مقدار بحرانی ( )0/16در سطح اطمینان  15درصد است میتوان
نتیجه گرفت که دادههای گردآوریشده ،این فرضیه را تأیید میکنند .قابلیت استخدام
در یک اصطالح ساده بهمعنای گردش شغلی است .در راستای این نتیجه ،خسروی و
غضنفری ( )0814عنوان میکنند که گردش شغلی باعث افزایش دانش و تجربیات فرد
میشود .از خستگی و ماللت روحی نیز میکاهد و این امر باعث تحوالت فکری و
خالقیت و نوآوری میشود .اولورانسوال ( )0111در پژوهش خود عنوان میکند اگر
گردش شغلی در سازمان بهدرستی صورت پذیرد ،بر عملکرد نیروی انسانی تأثیر مثبت
میگذارد.
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پیشنههدهه
نظر به یافته های پژوهش حاضر ،به مدیران بانک تجارت به ویژه مدیران منابع
انسانی این سازمان پیشنهاد میشود اقدام های مدیریت منابع انسانی پایدار باید بر
نیازهای کارکنان و خانوادههای آنها متمرکز و فراتر از تحقق مقررات قانونی سازمان
باشد .این مورد خود شامل آموزش و فرصتهای توسعه ،مدیریت مسیر شغلی،
آزاداندیشی و خودکارآمدی در محل کار و مشارکت کارکنان میشود .دوم اینکه توجه به
تعادل کار و زندگی از مفاهیم بسیار مهم مدیریت منابع انسانی پایدار در عصر کنونی
است ،زیرا با افزایش استرس کاری کارکنان دچار فرسودگی شغلی و خود باعث تعرض
در بین خانوادهها می شود .بنابراین ،مدیران منابع انسانی با شناخت دقیق کارکنان بانک
تجارت و تعریف ساعات شناوری کاری آرامش در محل کار و به نوبه خود آرامش در
خانواده را برای کارکنان فراهم آورند .سوم اینکه ،با مشارکت کارکنان در
تصمیمگیری های مربوط به حوزه کاری ،آنان را به دادن پیشنهادهای سازنده تشویق
کرد و مانع از سکوت سازمانی داوطلبانه در سازمان شد .این امر باعث افزایش کارآمدی
و اعتماد به نفس کارکنان می شود و ایشان احساس آزادی عمل بیشتری میکنند و در
نتیجه عملکرد شغلی آنان باالتر میرود .چهارم اینکه ،با توسعه و گسترش شغلی و
همچنین گردش شغلی در بین شغلهای همخانواده در بانک باعث توسعه توانمندسازی
و توسعه کارکنان شد.
این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری محدودیت دارد .عدم همکاری برخی از
کارکنان بانک بهدلیل محافظهکاری یا پاسخ متعصبانه آنان ،مقطعی بودن پژوهش یا
جامعه آماری پژوهش که فقط کارکنان بانک تجارت شهر بوشهر بود و تعمیمپذیری آن
را خدشهدار میکند ،از جمله محدودیتهای این تحقیق بهشمار میرود .برای پژوهش
های آینده ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود پژوهش مشابهای با مدل این پژوهش در
سازمان های دیگر شامل بانک و غیره انجام گیرد و نتایج آنها با این تحقیق مقایسه شود
و تعمیمپذیری نتایج پژوهش را ارتقاء داد .در پژوهشی دیگر ،بهتر است دیگر پیامدهای
درونسازمانی و برونسازمانی مدیریت منابع انسانی پایدار در بانک شناسایی شود و

19

سال چهاردهم ،شماره  ،45زمستان 8931

همچنین ،تاثیر متغیرهای مهم دیگری چون سرمایه اجتماعی ،روان شناختی و سرمایه
فکری بر مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمانها بررسی شود.
تشکر ع قد دامن
در انتها ،پژوهشگران بر خود وظیفه میدانند از همکاری و تالش مدیران و کارکنان
شعبه های بانک تجارت شهر بوشهر که ما را در انجام پژوهش یاری رسانند کمال تشکر
را اعالم کنند.
نهبع
-

-

-

-

-
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انسانی ،استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان .مطالعات
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جعفری ،تکتم؛ اسدی ،محمودرضا؛ امیری ،مجتبی و ملکمکان ،سمیه .)0810( .بررسی
وضعیت تعا دل کار و زندگی اساتید دانشگاه؛ مطالعه موردی .فصلنامه مطالعات منابع انسانی،
.03-0 ،)0(3
حاجی حسینی ،عفت .) 0811( .شناسایی انتظارات مشتریان بانک سپه و ارائه الگویی از
انتظارات آنها .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت .دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
حسینپور ،داود و عبدالهی ،محمد .)0814( .تأثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه.
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهبود و تحول.006-011 ،)73(04 ،
حسینی ،سید یعقوب؛ موسوی ،سید عباس و ضیایی بیده ،علیرضا .)0810( .ارائه مدلی برای
تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمههای بازرگانی استان یزد .فصلنامه علمی -
پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.06-0 ،)0(8 ،
خسروی ،شیما و غضنفری ،فاطمه .)0814( .بررسی رابطه گردش شغلی با رضایتمندی از
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