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چکیده
مقدمه و هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت با سرمایه فکری كاركنان ستاد مركازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران صاورت پاذیرفت .اماروزه متخصصاان و دسات انادركاران در زمیناه مادیریت ،بحاث
جدیدی را تحت عنوان مدیریت اثربخش مطرح می كنند  ،باه طاوری كاه در عصار ماا كاارایی و بهاره وری واالتارین
هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است .همه در جساتجوی كاارایی بیشاتر و نتیجاه بخشای بااالتر و بهاره وری
فزونتر می باشند و تالشهایشان در این راستا شکل میگیرد[.]1
روش کار :این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهشهای كاربردی و از لحااظ روش گاردآوری داده هاا توصایفی از
نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری پژوهش ،كلیه كاركناان باه تعاداد  1089نفار بودناد .حجام نموناه باا اساتفاده از
جدول كرجسی و مورگان  285نفر بصورت تصادفی طبقاهای انتخااب شادند .ابازار گاردآوری داده هاا دو پرسشانامه
اثربخشی مدیریت و سرمایه فکری كه ضریب اعتبار آن ها به كمک آلفاای كرونبااخ باه ترتیاب ( )α =0.94و (=0.95
 )αتعیین گردید .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و ترسیم نمودارها و در بخاش
آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافتهها :وضعیت سرمایه فکری كاركنان واثربخشی مادیریت در ساتاد مركازی دانشاگاه علاوم پزشاکی بااالتر از حاد
متوسط است .بین اثربخشی مدیریت با سرمایه انسانی ،رابطهای ،سرمایه ساختاری ،سرمایه فکری كاركنان ستاد مركزی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران رابطه معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد كه وضعیت سرمایه فکری كاركنان و وضعیت اثربخشی مدیریت ساتاد مركازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران باالتر از حد متوسط بوده است .همچنین بین اثربخشی مدیریت با سرمایه فکری و ابعااد
آن(سرمایه انسانی ،سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری) رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :اثربخشی ،مدیریت ،سرمایه فکری ،كاركنان

 . 1استاد راهنما ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری09113005485 ،
 . 2استاد مشاور ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری،
* . 3نویسنده مسئول ،کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری،09111294216 ،
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مقدمه
امروزه متخصصان و دست اندركاران در زمینه مدیریت ،بحث جدیدی را تحت عنوان مدیریت
اثربخش 1مطرح می كنند ،به طوری كه در عصر ما كارایی و بهره وری واالترین هدف و
ارزشمن دترین مقصد همه مدیران است .همه در جستجوی كارایی بیشتر و نتیجه بخشی باالتر و بهره
وری فزونتر می باشند و

تالشهایشان در این راستا شکل میگیرد[ .]1مبنای ثروت آفرینی در

اقتصاد امروز ،دانش و تخصص است .آینده از انقالبی خبر میدهد كه نیروی حركت آن از
اندیشههای انسانها سرچشمه میگیرد .بی شک عصر حاضر ،عصر سازمانها ست و متولیان این
سازمانها ،انسان ها هستند .انسان هایی كه خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت
یعنی تفکر ،می توانند موجبات تعالی ،حركت و رشد سازمانها را پدید آورند .در فضای
پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ،آنچه كه منجر به كسب مزیت رقابتی سازمان
ها می گردد ،نیروی انسانی باكیفیت ،خالق و پویاست .از این رو در عصر حاضر ،منابع انسانی
دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در كسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی
نامشهود قلمداد می شوند و باید كاركنان را كلید طالیی بهبود كیفیت و بهرهوری كلیه
فرآیندهای سازمانی دانست[ .]9ویژگیها و سبکهای مدیریت اثربخش در فرهنگ سازی ،بهره-
وری كاركنان و در نهایت ،در موفقیت یا شکست تعیین كننده هستند .یک مدیر باید توانایی
هدایت ،نظارت ،تشویق ،القاء كردن ،هماهنگی ،تسهیل در امور و پیشرو بودن در تغییر را داشته
باشد و ویژگیهای رهبری خود و دیگران را بسط دهد و از برنامهریزی ،مهارتهای ارتباطی و
سازمانی بهره جوید .این گونه مهارتها در رهبری مهم می باشند ولی بیشتر از آن ویژگیهایی
مانند درستکاری ،وجدان كاری ،جرأت ،تعهد ،صداقت ،اشتیاق ،اراده ،شفقت و حساسیت است
كه مهمتر محسوب میشود[ .]3یکی از مفاهیمی كه در عصر اقتصاد دانش محور برای جلب
توجه به نامشهودها و منابع غیرمالی به كار میرود ،سرمایه فکری است .جوامع همانگونه كه
سعی در جهت توسعه روابط انسانی دارند ،دانش را به عنوان كلیدی برای رشد انسانی مورد توجه
قرار میدهند .ما به هزاره جدید وارد شدهایم ،دانش در این عصر ما را به رشد و آزادی می-
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رساند .تحصیل دانش ارزش ذاتی خود به خودی دارد .لیکن از آن با اهمیتتر این است كه آن
مزین كننده رشد انسانی است یعنی این كه ابزار ساخت توانمندی انسانی است .نوع ساختار
توانمندی انسانی برمبنای دانش جامعه در سیستمهای مختلف بسیار پر اهمیت بوده است .در این
زمان كه تحصیل دانش سرعت گرفته و شکل مهارت های انسانی شروط پیشرفت و توسعه اند
بسیار ضروری است كه مسیر كلیدی مناسب برای تحصیالت ،آموزش ،پژوهش و توسعه و بهبود
شامل انتخاب های استراتژیک و سیاستهای خاص برای توسعه و رشد را بیابیم(محمد بن
احمد .)2003 ،1تأكید بر سرمایه فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شركتها در اقتصاد
قدیم و اقتصاد نوین را نشان میدهد كه در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی های فیزیکی بود
در حالی كه در اقتصاد نوین ،ارزش از به كارگیری علم و سرمایه فکری خلق می شود[ .]7سرمایه
فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شركتها میباشد و شركت ها در حال حركت به سمت خلق
ارزش از طریق سرمایه فکری موجود در سازمان میباشند در واقع دیدگاه گذشته مدیران در
مورد ایجاد ارزش شركت توسط داراییهای فیزیکی تغییر پیدا كرده است[ .]5در دنیای امروزه
دیگر ،منابع اقتصادی اصلی؛ سرمایه ،منابع طبیعی ،نیروی كار نیستند ،بلکه منابع اقتصادی اصلی؛
دانش خواهد بود .بعد از قرن بیستم كه قرن اقتصاد صنعتی بود ،قرن بیست و یکم قرن اقتصاد
اطالعات و دانش میباشد .در اقتصاد صنعتی ،عوامل تولید ثروت اقتصادی ،یک سری داراییهای
فیزیکی و مشهود مانند زمین ،نیروی كار ،پول بوده است و از تركیب این عوامل اقتصادی ،ثروت
تولید می شد .در این اقتصاد ،استفاده از دانش ،به عنوان یک عامل تولید ،نقش كمی داشته است
اما در اقتصاد دانشی ،دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر
دارایی های مشهود و فیزیکی ،ارجحیت بیشتری پیدا می كند و مدیران موظف به شناسایی آن می
باشند تا اثربخشتر باشند.
 1-2بیان مسأله
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امروزه سازمان بشری مانند گذشته نیست به ویژه نیروی كار به طور قابل توجهی در حال تغییر
است .از این رو الزم است مدیران خود را با الگوها و گرایشات مختلف افراد هماهنگ نموده و
آماده باشند تا آن ها را برهم منطبق نمایند[ .]4سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است .هنوز
این وازه در دوران تکوین خود به سرمیبرد .علیرغم این كه ،سیستمهای بیشتری در حال استفاده
از سرمایه فکری هستند ،اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاههای اقتصادی
اطالعی از این مفهوم ندارند[ .]6به طور كلی ،محقققان و دست اندركاران رشته سرمایه فکری ،بر
روی این موضوع اتفاق نظر دارند كه ،سرمایه فکری از سه سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و
سرمایه رابطهای(مشتری) تشکیل شده است .مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی بنگاه
اقتصادی ،مجموعهی مهارت های نیروی كار ،عمق و وسعت تجربهی آنان است .منابع انسانی می-
تواند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشد .این سرمایه در شب با ترک سازمان از سوی
كاركنان از شركت خارج می شود اما ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای حتی با ترک سازمان
در شب هم ،بدون تغییر باقی میماند(مار .)2008 ،1مدیریت سرمایه فکری برای موفقیت بلندمدت
یک سازمان بسیار مهم تشخیص داده شده است .سازمانهایی بر خوردار از مدیریت سرمایه فکری
نسبت به رقبایشان عملکرد بهتری دارند(برنان و كنل .)2000 ،2سرمایه فکری ،یکی از قابلیتهای
مهم سازمانی است كه می تواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش كمک بسیار كند و برای آنها
در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد كند .دنیای كنونی عصر دانایی است.
سازمانها برای این كه بتوانند در محیط رقابتی و متغیر امروزی قادر به عمل بوده و اثربخش باشند،
الزم است سطح سرمایه فکری خود را شناسایی ،سنجش و ارزشگذاری نمایند .در محیط دانش
محور كنونی ،سرمایه فکری نه تنها مهمترین بخش سرمایه سازمان محسوب میگردد بلکه همچنین
فراهم كننده مزیت رقابتی پایدار برایسازمان میباشد .بنابراین مدیران نه تنها باید دانش خود را در
حوزه سرمایه فکری افزایش داده بلکه بایستی از طریق تقویت مؤلفههای آن(سرمایهانسانی ،سرمایه
ساختاری ،سرمایه رابطهای) ،به توسعه و گسترش این حوزه در سازمان بپردازند .از این رو بی-
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توجهی به به این امر پیامدهای ناخوشایندی بر مأموریتها ،هدفها ،سیاستها ،خطمشیها،
استراتژیها و بهروهوری سازمان و پایین آمدن عملکرد شغلی مطلوب ،خروج كاركنان از سازمان
و سایر موارد از این دست را برای سازمان در پی دارد .لذا با توجه به مطالب بیان شده ،این پژوهش
درصدد پاسخ به این سؤال است كه «آیا بین اثربخشی مدیریت با سرمایه فکری كاركنان ستاد
مركزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران رابطه وجود دارد؟».
 1 -3اهمیت و ضرورت پژوهش
رهبران اثربخش ،اساسیترین و نایابترین منابع هر سازمان هستند .شکست هر سازمان را در
زمینه دستیابی به بهره وری بهینه ،می توان تا حدودی مربوط به مدیریت و رهبری غیر كارآمد آن
سازمان دانست[.]4امروزه تمایل به آموزش و توسعه در سازمانهای موفق در سرتا سر جهان و
مهارت های مؤثر در مقابله با چالشهای خاص در سازمان برای دستیابی به اهداف و مأموریت ها
در سازمان مبحث جدیدی است كه در شبکه سازمان جهانی انعطاف پذیر ،یکنواخت و متنوع
مشخص می شود .مهارتهای مدیریت اثربخش به كاركنان و سازمان كمک می نماید تا آنان
كارایی و اثربخشی خویش را بهبود ببخشند .در محیط اقتصاد دانش بنیان ،سرمایههای فکری از
ارزش و اهمیت بیشتری نسبت سرمایههای فیزیکی برخوردارند و به تعبیری از ضرورت های
توسعه علمی ،تکنولوزیکی و اقتصادی كشورها به حساب می آیند .امروزه با رشد و پیشرفت
تکنولوزی اطالعات و دانشی شدن اقتصاد جهانی ،سازمان ها در محیطی قرار گرفته اند كه
ناگریز برای بقای خود و پیروز شدن در دنیای رقابت دانایی محور ،به داراییهای ناملموس خود
اهتمام ورزند .اقتصاد نوین نقش مهمی در افزایش چشمگیر اهمیت سرمایه فکری داشته است[.]2

در حقیقت عالقه و بررسی گسترده سرمایه فکری پاسخی به اهمیت داراییها و ارزشهای
ناملموس سازمانی بود(روس و همکاران2005 ،؛ چنگ و همکاران .)2010 ،1سرمایه فکری یک
مفهوم چند رشتهای است و فهم و درک آن در رشتههای مرتبط با كسب و كار و تجارت متنوع
است(هوانگ و همکاران .)2007 ،2به طور كلی می توان اذعان كرد كه سرمایه فکری نماینده
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مجموعه دارایی های ناملموسی است كه به عنوان داراییهای دانش معروفاند .این داراییها از
داراییهای فیزیکی همچون اموال ،ماشین آالت و تجهیزات یا موجودی كاال و داراییهای مالی
همچون مطالبات ،سرمایهگذاریها و نقدینگی متمایز است و به طور فزایندهای به عنوان منبع
كلیدی شركت در استراتژیهای رقابتیشان اهمیت مییابد(سودرسانام و همکاران .)2006 ،1به بیان
دیگر در حال حاضر سرمایه فکری در بهرهوری ،رشد و نمو ،رقابت جویی تجاری ،عملکرد،
اقتصادی و همچنین نوآروی از اهمیت اساسی و فزایندهای برخوردار است(لیم و دالیمور،2
 .) 2004اهمیت این پژوهش در این است كه مدیران و مسئوالن و كاركنان ستاد مركزی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران می توانند از نتایج این پژوهش بهره گیرند تا از وضعیت موجود در
خصوص اثربخشی مدیریت و سرمایههای فکری در سازمان آگاهی یابند و با برنامهریزی و
استراتژی مناسب در به سرانجام رسانیدن اهداف سازمانی گام بردارند .ضرورت انجام این پژوهش
در این است كه این پژوهش برای اولین بار در میان كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران صورت پذیرفته است.
 1 -4اهداف پژوهش
الف) هداف كلی
 .1تعیین رابطه بین اثربخشی مدیریت با سرمایه فکری كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران.
ب) اهداف جزئی
 .1شناسایی وضعیت اثربخشی مدیریت كاركنان در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی.
 .2شناسایی وضعیت سرمایه فکری كاركنان در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی.
 .3شناسایی رابطه اثربخشی مدیریت با سرمایه انسانی كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران.

1

. Sudarsanam & et al
. Lim & Dallimore
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 .4شناسایی رابطه اثربخشیمدیریت با سرمایه رابطهای كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران.
 .5شناسایی رابطه اثربخشی مدیریت با سرمایه ساختاری كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم
پزشکی مازندران.
 1 -5فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
بین اثربخشی مدیریت با سرمایه فکری كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 . 1وضعیت اثربخشی مدیریت در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی باالتر از حد متوسط است.
 .2وضعیت سرمایه فکری كاركنان در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی باالتر از حد متوسط
است.
 . 3بین اثربخشی مدیریت با سرمایه انسانی كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رابطه وجود دارد.
 .4بین اثربخشی مدیریت با سرمایه رابطهای كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رابطه وجود دارد.
 .5بین اثربخشی مدیریت با سرمایه ساختاری كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رابطه وجود دارد.
 1 -6تعاریف وازهها و مفاهیم
الف) تعاریف نظری
اثربخشی مدیریت1

1

. Management Effectiveness
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اثربخشی مدیریت نوعی استراتژی برای تغییر باورها ،ارزشها ،فعالیتها و ساختارها به منطور
سازگاری با شرایط محیطی است[.]8
سرمایه فکری1

سرمایه فکری نوعی سرمایه ارزشمند است كه دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می شود .به
بیان دیگر سرمایه فکری داراییهای نامشهودی است كه از فناوری ،اطالعات مشتریان ،اعتبار و
فرهنگ سازمان تشکیل شده است كه برای توان رقابتی سازمان بسیار مهم و حیاتی
است(جعفری.)1384 ،
سرمایه انسانی ،2پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی در اجرای وظایف آن محسوب میشود(چن و
همکاران .)2004،3سرمایه انسانی ،به قابلیتها ،مهارتها و تخصص اعضای انسانی اطالق می-
شود(مالکوم .)2002 ،4اهم شاخصهای سرمایه انسانی عبارتند از :شایستگی حرفهای و تخصصی
كاركنان كلیدی ،تحصیالت ،تجربه ،تعداد افرادسازمان با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع
دقیق مسئولیتها در ارتباط با مشتریان می باشد(ردف و للیرت.)2002 ،5
سرمایه رابطهای ،6سرمایه ارتباطی شامل وابستگیهای برون سازمانی مانند وفاداری مشتریان،
حسن شهرت و روابط شركت با تأمین كنندگان منابع آن می باشد .این موضوع از طریق ارزش
دریافتی یک مشتری از انجام داد و ستد با سازمان تعریف می شود(مالکوم.)2002 ،
سرمایه ساختاری ،7به ساز و كار و ساختار یک واحد تجاری مرتبط است و میتواند كاركنان را
در عملکرد بهینه فکری یاری كند و بدین ترتیب سازمان قادر خواهد بود ،عملکردش را بهتر
كند(چن و همکاران.)2004،
ب) تعاریف عملیاتی
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اثربخشی مدیریت :در این پژوهش توسط نمرهای كه آزمودنیها از سؤالهای  1 - 10پرسشنامه
محقق ساخته به دست آوردند ،تعیین شده است.
سرمایه فکری :در این پژوهش توسط نمرهای كه آزمودنیها از سؤالهای  1 - 42پرسشنامه
استاندارد بوتیس )1998(1به دست آوردند ،تعیین شده است.
سرمایه انسانی ،در این پژوهش توسط نمرهای كه آزمودنیها از سؤالهای  1 - 15پرسشنامه به
دست آوردند ،تعیین شده است.
سرمایه رابطهای(مشتری) ،در این پژوهش توسط نمرهای كه آزمودنیها از سؤالهای 16 - 29
پرسشنامه به دست آوردند ،تعیین شده است.
سرمایه ساختاری ،در این پژوهش توسط نمرهای كه آزمودنیها از سؤالهای  30 - 42پرسشنامه
به دست آوردند ،تعیین شده است .
روایی و پایایی ابزار اندازهگیری:
به دلیل استاندارد بودن پرسشنامه سرمایه فکری روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشهای
مختلف به تأیید رسیده است .ولیجهت اطمینان درجامعه مورد نظر مجدداً روایی و پایایی آنمورد
بررسیقرار گرفت .برای تعیین روایی ابتدا پرسشنامههای اثربخشی مدیریت و سرمایه فکری در
اختیار چند تن از اساتید متخصص و صاحب نظر قرار داده شد تا درباره محتوای پرسشنامه ها و
تناسب آن با سؤال ها و اهداف پژوهش قضاوت كنند و بدین طریق نسبت به روایی محتوایی آن
اطمینان حاصل شد .در این پژوهش با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ و از طریق اجرای طرح
مقدماتی بر روی یک نمونه  30نفری اجرا و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار  SPSS19مورد
تجزیه و تحلیل واقع شده است كه ضریب آلفای كرونباخ پرسشنامه اثربخشی مدیریت ()α = 0.94
بوده است و ضریب آلفای كرونباخ پرسشنامه سرمایه فکری( )α = 0.95محاسبه شد.
بررسی فرضیه اول :وضعیت اثربخشی مدیریت در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی باالتر از حد
متوسط است t .محاسبه شده (=15.85م )tدر سطح اطمینان  95درصد ( )α=0.05و با درجه ی
آزادی  df =284از  tجدول بحرانی (=1.96ب )tبزرگ تر است ،همچنین میانگین محاسبه

1
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شده( )3.04بزرگ تر از میانگین مقیاس( ) 2.5است ،بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید
می شود .نتیجه گرفته می شود ،وضعیت اثربخشی مدیریت در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی
باالتر از حد متوسط است.
بررسی فرضیه دوم :وضعیت سرمایه فکری كاركنان در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی باالتر
از حد متوسط است.
 tمحاسبه شده (=15.76م )tدر سطح اطمینان  95درصد ( )α=0.05و با درجه ی آزادی df =284
از  tجدول بحرانی (=1.96ب )tبزرگ تر است ،همچنین میانگین محاسبه شده( )3.19بزرگ تر از
میانگین مقیاس( )2.5است ،بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید می شود .نتیجه گرفته می
شود ،وضعیت سرمایه فکری در ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی باالتر از حد متوسط است.
بررسی فرضیه سوم :بین اثربخشی مدیریت با سرمایه انسانی كاركنان ساتاد مركازی دانشاگاه علاوم
پزشکی مازندران رابطه وجود دارد .چونضاریب همبساتگیمحاسابه شاده (=0.680م )rدر ساطح
اطمینان  99درصد ( )α=0.01و با درجه ی آزادی  df = 283از ضریب همبستگی جادول بحرانای
(=0.181ب )rبزرگتر است ،بنابراین فرضیهی صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید مایگاردد .بناابراین
بین اثربخشی مدیریت با سرمایه انسانی كاركناان ساتاد مركازی دانشاگاه علاوم پزشاکی مازنادران
رابطه معنیداری وجود دارد.
بررسی فرضیه چهارم :بین اثربخشی مدیریت با سارمایه رابطاهای كاركناان ساتاد مركازی دانشاگاه
علوم پزشکی مازندران رابطه وجود دارد .چاونضاریب همبساتگیمحاسابه شاده (=0.214م )rدر
سطح اطمینان  99درصد ( )α=0.01و با درجاه ی آزادی  df = 283از ضاریب همبساتگی جادول
بحرانی (=0.181ب )rبزرگتر است ،بنابراین فرضیهی صفر رد و فرضیه تحقیاق تأییاد مایگاردد.
بنابراین بین اثربخشی مدیریت با سرمایه رابطهای كاركناان ساتاد مركازی دانشاگاه علاوم پزشاکی
مازندران رابطه معنیداری وجود دارد.
بررسی فرضیه پنجم :بین اثربخشی مدیریت با سارمایه سااختاری كاركناان ساتاد مركازی دانشاگاه
علوم پزشکی مازندران رابطه وجود دارد .چاونضاریب همبساتگیمحاسابه شاده (=0.257م )rدر
سطح اطمینان  99درصد ( )α=0.01و با درجاه ی آزادی  df = 283از ضاریب همبساتگی جادول
بحرانی (=0.181ب )rبزرگتر است ،بنابراین فرضیهی صفر رد و فرضیه تحقیاق تأییاد مایگاردد.
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بنابراین بین اثربخشی مدیریت با سرمایه ساختاری كاركنان ساتاد مركازی دانشاگاه علاوم پزشاکی
مازندران رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول شماره ( :)6 – 4آزمون  tتک نمونه ای به منظور بررسی فرضیه اول
شاخص

تعداد

آماری متغیر

اثربخشی
مدیریت

میانگین

285

انحراف معیار

درجه آزادی

tب

tم

سطح معناداری

0.575

284

1.96

15.85

0.000

3.04

جدول شماره ( :)7 – 4آزمون  tتک نمونه ای به منظور بررسی فرضیه دوم
شاخص
آماری متغیر
سرمایه فکری

تعداد

میانگین

385

3.19

انحراف معیار

درجه آزادی

tب

tم

0.739

384

1.96

15.76

سطح
معناداری
0.000

جدول  :8 – 4رابطه بین اثربخشی مدیریت با سرمایه انسانی
متغیر

شاخص آماری

N

 rبحرانی

df

 rمحاسبه شده

Sigسطح
معناداری

اثربخشی مدیریت
283

285

0.680

0.181

0.000

سرمايه انسانی
جدول  :9 – 4رابطه بین اثربخشی مدیریت با سرمایه رابطهای
متغیر

شاخص آماری

N

df

 rبحرانی

 rمحاسبه شده

Sigسطح معناداری

اثربخشی مدیریت
285

283

0.181

سرمایه رابطهای
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