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ی سرمایه انسانی استراتصیک با بهبود عملکرد مالی از منظر بررسی رابطه

شهر  لبنیات تولیدی های شرکت: مطالعه موردی) تولیدی های شرکتدر  درآمدها

 یاسوج(
 

  3 ناصرآباد فتاح سجاد ،2جم ایروان اله عسیس ،1آصفی محمدجواد

 (مسئًل وًیسىذٌ) ایران یبسًج، یبسًج، ياحذ اسالمی آزاد طگبٌداو مبلی، مذیریت گرایص ديلتی مذیریت ارضذ کبرضىبسی  1

 ایران یبسًج، یبسًج، ياحذ اسالمی آزاد داوطگبٌ يرزضی، َبی سبزمبن در راَجردی مذیریت دکتری داوطدًی 2

 ایران یبسًج، یبسًج، ياحذ اسالمی آزاد داوطگبٌ ثبزاریبثی،: گرایص ثبزرگبوی مذیریت ارضذ کبرضىبسی  3

 

 چکیده

 تًلیذی َبی ضرکت در(( درآمذَب مىظر از) مبلی عملکرد ثُجًد ثب استراتژیک اوسبوی سرمبیٍ ی راثطٍ ثررسی پژيَص ایه َذف

 ي کبرثردی مبَیت ثب َمجستگی -تًصیفی کٍ پژيَص ایه. ثًد( یبسًج ضُر( لجىیبت) تًلیذی َبی ضرکت: مًردی مطبلعٍ)

 ثًد یبسًج ضُر( لجىیبت) تًلیذی َبی ضرکت از کبرکىبن وفر 1000 پژيَص ایه آمبری خبمعٍ. ثبضذ می مقطعی زمبوی ازلحبظ

 پرسطىبمٍ تحقیق، گیری اوذازٌ اثسار. ضذوذ اوتخبة آمبری ومًوٍ عىًان ثٍ کًکران فرمًل از استفبدٌ ثب وفر 222 تعذاد کٍ

 آن پبیبیی تعییه ثرای ي محتًایی ريش از َب پرسطىبمٍ ريایی گیری اوذازٌ ثرای. گرفت قرار استفبدٌ مًرد کٍ ثبضذ می استبوذارد

 spss 23 افسار ورم از َب دادٌ يتحلیل تدسیٍ ثرای. گردیذ ثرآيرد 13/0 ثراثر آن مقذار کٍ گردیذ محبسجٍ کريوجبخ آلفبی ضریت از

 ثرای ریذمهف ثىذی رتجٍ ي آزمًن ياتسًن ديرثیه رگرسیًن، ضریت پیرسًن، َمجستگی ضریت آزمًن از َمچىیه ضذ، استفبدٌ

 ضغلی، َبی فرصت استراتژیک، اوسبوی سرمبیٍ ثیه کٍ داد وطبن تحقیق وتبیح. ضذ استفبدٌ استىجبطی یَب دادٌ تحلیل ي تدسیٍ

ثب  استخذام مذیریت، ی تًسعٍ خذمبت، خجران اوسبوی، ویريی ی تًسعٍي  آمًزش کبرکىبن، مؤثر ارتجبط مىعطف، کبری َبی ثروبمٍ

 .دارد يخًد معىبداری ي مثجت ی راثطٍ یبسًج ضُر( لجىیبت) تًلیذی َبی ضرکت در( درآمذَب مىظر از) عملکرد ثُجًد ثب دقت

 (.درآمذَب مىظر از) مبلی عملکرد ثُجًد استراتژیک، اوسبوی سرمبیٍهای کلیدی:  واشه
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