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تاثیر سرمایه انسانی بر هوش سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
* حوریه باكری  _ (M.A)1رضا یوسفی سعیدآبادی _(Ph.D) 2فرشیده ضامنی(Ph.D)3
چکیده
سابقه وهدف :امروزه مهمترین دغدغه ی نظام اداری یک كشور ،ایجادبستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایههای
انسانی و مالی در سازمان ها میباشد .برای آنکه همهی نهاد های دولتی و غیر دولتی قادر باشند بطور مؤثّر در چنین
جامعه ی اداری عظیمی مشاركت داشته باشند ،باید یادگیری پیوسته ،خالقیت ،نوآوری و نیز مشاركت فعال و سازنده
را بیاموزند .تحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و كاركرد هوشمندسازی در سازمان ها میباشد.
موادوروشها :این پژوهش توصیفی وازنوع پیمایشی میباشد.جامعه آماری،كلیه كاركنان دانشگاه علوم پزشکی
استان مازندران به تعداد 574نفرمی باشد كه براساس جدول كرجسی مورگان حجم نمونه متناسب با حجم جامعه تعداد
 234نفر درنظرگرفته شده است كه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب می شوند.روش جمع آوری اطالعات
مطالعات میدانی وكتابخانه ای ومراجعه به سایت های معتبرعلمی بوده است .ابزار مورداستفاده دراین پژوهش
ازپرسشنامه استانداردهوش سازمانی وسرمایه انسانی استفاده شده است .برای محاسبه پایایی پرسشنامه نیز ازروش آلفای
كرونباخ استفاده شد و ضریب آلفا  0/83بدست آمد .در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها هم از روش
توصیفی و هم از روش استنباطی استفاده شده است.به این ترتیب كه در بخش یافته های توصیفی،با استفاده از جداول
و نمودارها ا ستفاده می شود و در بخش یافته های استنباطی نیز تجزیه وتحلیل برای بررسی فرضیه هااز آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شده است و كلیه محاسبات و تحلیل آماری توسط نرم افزارهای  SPSSانجام شده است.
یافتهها :مولفه های هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک ( ، )%83سرنوشت مشترک ( ، )%75تمایل به تغییر ()%82
،روحیه كاركنان ( ، )%85اتحاد و توافق ( )%86و كاربرد دانش (  ، )%79فشارعملکرد كاركنان ( ) %74براورد شد و همه
مولفه ها با سطح معنی داری كمتر از ( )0/05و معنی دار بودند.
استنتاج :از یافتههای پژوهش نتیجه گرفته میشود كه سرمایه انسانی بر تمام مولفه های هوش سازمانی
( تصوراستراتژیک  ،سرنوشت مشترک  ،تمایل به تغییر ،روحیه كاركنان  ،اتحاد و توافق  ،كاربرد دانش وفشارعملکرد
كاركنان ) تاثیر گذار میباشد.
واژه های کلیدی :هوش سازمانی ،سرمایه انسانی ،كاركنان

* مولف مسئول:نام :حوریه باكری  -آدرس و تلفنن ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران E-mail: hbakeri@ymail.com
 . 1كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی  ،دانشکده علوم انسانی  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،شهر ساری ،كشور ایران
 .2عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهر ساری  ،كشور ایران
 . 3عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاداسالمی ،شهر ساری  ،كشور ایران
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مقدمه
امروزه مهمترین دغدغهی نظام اداری یک كشور ،ایجاد بستری مناسب جهت رشدوتعالی
سرمایههای انسانی و مالی در سازمان ها میباشد .برای آنکه همهی نهاد های دولتی و غیر دولتی
قادر باشند بطور مؤثّر در چنین جامعه ی اداری عظیمی مشاركت داشته باشند ،باید یادگیری
پیوسته ،خالقیت ،نوآوری و نیز مشاركت فعال و سازنده را بیاموزند .تحقّق این امر مستلزم تعریف
مجدد و نوینی از نقش و كاركرد هوشمندسازی در سازمان ها میباشدو با اطمینان كامل میتوان
ادعا كرد كه استفاده از راهحل هوش سازمانی میتواند قدرت رقابتپذیری یک سازمان را افزایش
دهدوازدیگرسازمانها متمایزنماید.این راهحل این امکان را به سازمانها میدهد تا با بکارگیری
اطالعات موجودازمزایای رقابتی وپیشروبودن بهرهبرداری نمایند .این راه امکان درک بهتر تقاضاها
ونیازمندیهای مشتریان (ارباب رجوع) ومدیریت ارتباط با آنان را میسرمیسازد .این راهحل این
امکان رابه سازمان هامیدهدتابتواندتغییرات مثبت یامنفی راحس كنند[ .]9از طرفی انسان ها منابع
جدیدمولدثروت هستندمشروط براین كه سرمایه ی انسانی به حساب آیند مفهوم سرمایه ی انسانی
ناظربدین واقعیت است كه انسان ها درخود سرمایه گذاری می كنند سرمایه ی انسانی بیان می
دارد كه خصوصیات كیفی انسان نوعی سرمایه است،زیرااین خصوصیات می تواند به صورت
منبع درآمدهای بیشترو یا اقناع و ارضا ی فراوانتر در آینده درآید .چنین سرمایه ای " انسانی"
است چرا كه جزیی از انسان را تشکیل می دهد اساس نظریه سرمایه ی انسانی این است كه علت
تفاوت های درآمدی افراد به خاطر اختالف درمیزان بازدهی آنهاست .امروزه نظریه سرمایه ی
انسانی ازمهمترین نظریههای توزیع درآمد است[.]5
ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش بیش از پیش آنها از ویژگی هاای باارز تمادن اسات  .در
عصر پرشتاب و پرتالطم حاضر  ،سازمان برای نیل به اهداف خود و به منظور بهره گیری از مزیات
رقابتی و تصامیم گیاری ماوثر نیااز باه ناو اندیشای  ،گشاایش و گساترش مرزهاا دارناد و بایاد از
هوشمندی سازمانی برخوردار باشند .
سؤال اصلی در این پژوهش این است كه آیا سرمایه انسانی بر هوش سازمانی كاركنان دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران تأثیر دارد؟
دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان یک سازمان پویا و به عنوان سازمانی كه وظیفه ارائه
خدمات گرانبهائی را به عهده دارند باید توجه خاص به منابع انسانی خود را به عنوان یک سرمایه
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بی بدیل نمایند .لذا مدیران سازمان ها بایستی به شناسایی الزامات و زیر ساختهای عمده موثر بر
هوشمندی سازمانی بپردازند .این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه های فکری روی هوشمندی
سازمانی با تاكید بر سرمایه انسانی پرداخته است  .در این پژوهش سرمایه های فکری سازمان شامل
سرمایه های ساختاری و انسانی و رابطه ای در نظر گرفته شده و هوشمندی سازمانی بر اساس بینش
استراتژیک  ،سرنوشت مشترک  ،تمایل به تغییر  ،جرات و شهامت  ،اتحاد و توافق و كاربرد دانش
مورد بحث قرار گرفته است .
دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با توجه به گستردگی فعالیت در حوزه سالمت و پزشکی در
استان مازندران نی از به توجه سرمایه انسانی و ارتقاای توانمنادی خاود در راساتای هوشامند ساازی
كاركنان داردو سعی براین است كه با توجه به مشکالت در حوزه كاری نسبت به تقویت نیرو های
كارآمد و دارای دانش و مهارت های فنی گام بردارد  .براین اساس نیاز باه شاناخت تااثیر سارمایه
انسانی بر هوشمن د سازی كاركنان احساس شده است و سعی شده است باا توجاه باه شاناخت ایان
متغیر ها ،راهکارهای علمی و عملی در جهت تحقق اهداف سازمانی محقق گردد و در صدد پاسخ
به این سوال می باشد كه آیا سرمایه انسانی بر هوش سازمانی كاركنان تاثیر دارد؟
مواد و روشها :روش پژوهش از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .واز
نظار هادف كاربردی است .از آنجایی كه نتایج حاصل از تحقیق حاضر (تحلیل یافته ها) می تواند
در عرصه عمل راهگشا باشد ،می توان آن را یک پژوهش كاربردی خواند.
جامعه آماری :جامعه آماری این تحقیق عبارتند از كلیه كاركنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
به تعداد  574نفر كه در واحدهای مختلف مشغول بکار می باشند .
نمونه آماری و شیوه نمونه گیری :حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول كرجسی مورگان
متناسب با حجم جامعه  234نفر درنظر گرفته شد و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام
گردید.
روش جمع آوری اطالعات :در این تحقیق ،جمع آوری اطالعات به دو صورت انجام گرفته
شده است.
 .1روش كتابخانه ای(جمع آوری اطالعات از مقاالت ،كتب ،پایان نامه و سایت های اینترنت
واسنادومدارک)
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 .2روش میدانی(جمع آوری اطالعات از طریق توزیع پرسشنامه بین كلیه كاركنان دانشگاه علوم
پزشکی مازندران).
ابزار گردآوری داده ها :ابزار مورد استفاده دراین پژوهش از اسناد مکتوب و پرسشنامه ها
استفاده شده است و پرسشنامه ها عبارتند از:
الف) پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (استاندارد)2003
این پرسشنامه به بررسی ابعاد هوش سازمانی 1می پردازد هوش سازمانی نخستین بار در سال 2003
میالدی توسط البرخت طراحی شده كه توسط سید محمد مقیمی()1390در قالب پرسشنامه های
معتبر جهانی تنظیم شده است و دارای  49سوال در طیف لیکرت ( پنج گزینه ای )  =1كامالً
مخالفم =2مخالفم  =3بی نظرم =4موافقم  =5كامالً موافقم تنظیم شده است.
ب) پرسشنامه سرمایه انسانی بونتیس (استاندارد)2004
پرسشنامه سرمایه انسانی توسط بونتیس ( )2004طراحی شده است  .این پرسشنامه دارای 20سؤال
طیف لیکرت كامال موافقم  ،موافقم  ،نه موافق و نه مخالفم  ،مخالفم  ،كامال مخالفم تشکیل شده
است .در پرسشنامه فوق آزمودنی ها پاسخ های خود را به صورت عالمت ضربدر در یک
مقیاس  5درجه ای در پرسشنامه سرمایه انسانی از پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس ()2004
مشخص می نماید و هم چنین روش محاسبه این آزمون به روش  1، 2، 3 ،4، 5امتیاز می باشد.
روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها :روایی صوری و محتوایی پرسشنامه این پژوهش
از طریق مطالعه مقدماتی سواالت پرسشنامه و تأیید استاد راهنما و مشاور و تعدادی از اساتید و
متخصصان آموزش مورد تأیید قرار گرفت .قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار
اندازهگیری است .در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای كرونباخ استفاده
گردیده است .بدین منظور یک پیش نمونه اولیه شامل  30پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس
با استفاده از دادههای به دست آمده میزان پایایی با روش آلفای كرونباخ محاسبه شد .مقادیر باالی
این اعداد نشان دهندة آن است كه پرسشنامه مورد استفاده ،از پایایی باالیی برخوردار میباشد.
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روش تجزیه وتحلیل اطالعات :در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها  ،از دو روش
آماری شامل  :آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است .روش آمار توصیفی بکار رفته دراین
پژوهش عبارت است از :تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودارها  ،محاسبه درصدها
و سپس با استفاده ازروشهای مختلف آماراستنباطی داده های مربوط به سواالت تحقیق مورد
تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
 آزمون  Tبرای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه
 ضریب همبستگی پیرسون
نرم افزارهای آماری مورداستفاده دراین تحقیق نیز نرم افزار SPSS 18می باشد.
یافته ها :بر اساس یافتههای تحقیق مشاهده میشود ( )77نفر برابر با ( )32/9درصد از پاسخ
دهندگان زن هستند و ( )157نفر برابر با ( )67/1درصد مرد می باشند )221( .نفر برابر با ()94/4
درصد از پاسخ دهندگان متأهل و ( )13نفر برابر با ( )5/6درصد مجرد بودند.سن ( )3نفر برابر با
( )1/3درصد از پاسخ دهندگان زیر  25سال  )27( ،نفر برابر با ( )11/5درصد  26تا  30سال)48( ،
نفر برابر با ( )20/5درصد  31تا  35سال و ( )156نفر برابر با ( )66/7درصد  35سال به باال می باشد.
میزان تحصیالت در ( )145نفر برابر با ( )62/0درصد از پاسخ دهندگان لیسانس )79( ،نفر برابر با
( )33/8درصد فوق لیسانس و ( )10نفر برابر با ( )4/3درصد دكترا بودهاند .رشته تحصیلی در
( )118نفر برابر با ( )50/4درصد از پاسخ دهندگان علوم انسانی )26( ،نفر برابر با ( )11/1درصد
فوق ریاضی -مهندسی و ( )90نفر برابر با ( )38/5درصد علوم تجربی بودهاند .رده سازمانی در
( )152نفر برابر با ( )65/0درصد از پاسخ دهندگان كارشناس )72( ،نفر برابر با ( )30/8درصد
كارشناس مسئول )7( ،نفر برابر با ( )3/0درصد معاون و ( )3نفر برابر با ( )1/3درصد مدیر بودهاند.
( )18نفر برابر با ( )7/7درصد از پاسخ دهندگان دارای سابقه خدمت زیر  5سال هستند .همچنین
سابقه خدمت در ( )46نفر برابر با ( )19/7درصد  6تا  10سال )35( ،نفر برابر با ( )15/0درصد  11تا
 15سال )54( ،نفر برابر با ( )23/1درصد  16تا  20سال و در ( )81نفر برابر با ( )34/6درصد باالی
 21سال می باشد .بنابراین اكثریت افراد نمونه دارای سابقه خدمت باالی  21سال هستند.وضعیت
استخدام در ( )41نفر برابر با ( )17/5درصد از پاسخ دهندگان قراردادی )8( ،نفر برابر با ()3/4
درصد پیمانی و ( )185نفر برابر با ( )79/1درصد رسمی بوده است .بنابراین اكثریت افراد ،استخدام
رسمی هستند.
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 )9بررسی توصیفی متغیرها
جدول  :9-4بررسی توصیفی متغیرها

متغیر

هوش سازمانی

تعداد

كمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

انحراف معیار

چشم انداز استراتژیک

234

1/00

5/00

3/20

0/777

سرنوشت مشترک

234

1/00

4/71

3/12

0/721

تمایل به تغییر

234

1/14

4/43

3/18

0/669

روحیه

234

1/00

4/86

3/04

0/833

اتحاد و توافق

234

1/00

4/43

2/87

0/773

كاربرد دانش

234

1/00

4/29

3/09

0/717

فشار عملکرد

234

1/00

4/57

2/94

0/803

نمره کل

234

1/06

4/37

3/06

0/689

234

1/25

4/10

3/14

0/478

سرمایه انسانی
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با توج ه به جدول فوق  ،بیشترین میانگین پاسخ مربوط به بعد چشم انداز استراتژیک است .سپس به
ترتیب ابعاد تمایل به تغییر ،سرنوشت مشترک ،كاربرد دانش ،روحیه ،فشار عملکرد و در آخر بعد
اتحاد و توافق قرار می گیرند.
بحث:بررسی نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه انسانی بر هفت مولفه هوش سازمانی
كاركنان دانشگاه تاثیر دارد .بر اساس تحقیقات سیمیک (2005)1افراد وسازمان هایی كه از
متغیر هوش سازمانی باالیی برخوردارند در زمینه های درک مشکالت سازمانی ،درک یادگیری
دانش و بهبود عملکرد نسبت به سایرین برتری قابل مالحظه ای داشتند .بهره گیری از ابزارها و
مدیریت علمی  ،استفاده از تجربه های موفق و تمرین كافی جهت كسب مهارت الزم جهت
تدوین و استفاده از برنامه ریزی استراتژیک شاید یکی از بهترین راهکارها باشد .افراد و سازمان
هایی كه از متغیر هوش سازمانی باالیی برخوردارند در زمینه های درک مشکالت سازمانی،
درک یادگیری دانش و بهبود عملکرد نسبت به سایرین برتری قابل مالحظه ای داشتند كه نه
تنها هوش سازمانی با مواردی كه سیمیک )  ( 2005بیان می كند رابطه دارد بلکه با سازگاری با
شرایط نیز رابطه معناداری دارد كه این به نوبه خود باعث رشد سریع عملکرد شغلی شده وراهی
در جهت رسیدن به نوآوری درسازمان می باشد .روحیه كاركنان ممکن است مثبت یا منفی باشد
 .روحیه مثبت مربوط به كسانی است كه از كار و حرفه خود راضی هستند و فکر می كنند كه
خدمت یا خدمات آنها هم برای خود و هم برای جامعه مفید و موثر بوده و با افراد شایسته ای در
محیط كار خویش در ارتباط می باشند  .روحیه منفی را از آن كسانی می دانند كه یاس و بدبینی
در آنان سایه افکنده و بی اعتمادی در گفتار و رفتار آنان مشاهده می گردد  .عامل مهم در روحیه
افراد  ،نحوه نگرش و تفکرآنهاست و به احساس وادراكی كه از محیط خود دارند نیز بستگی دارد.
افراد و سازمان هایی كه از متغیر هوش سازمانی باالیی برخوردارند در زمینه های درک
مشکالت سازمانی ،درک یادگیری دانش و بهبود عملکرد نسبت به سایرین برتری قابل مالحظه
ای داشتند .وحدت روحیه و اتحاد و توافق داشتن دراجرای كارهای سازمان توسط كاركنان می

- Simic
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تاثیر سرمایه انسانی بر هوش سازمانی كاركنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دریافت 93/10/22 :پذیرش93/11/14 :

تو اند در بهره وری و عملکرد سازمان نقش داشته باشدو با تفکیک شرح وظایف و تفاهم در انجام
كار سازمان را درجهت تحقق اهداف سازمانی پیش می بردواین موضوع باید در اولویت كاری
سازمان و برنامه ریزان اداری باشدپیچیدگی ،تنوع و تغییرات سریع وروزافزون كه ازخصوصیات
بارزمحیط امروزسازمان هاست شرایطی را به وجود آورده است كه غفلت ،سستی و عدم توجه به
آن ،هر سازمانی را از گردونه رقابت و حتی حیات حذف خواهد كرد .امروزه سازمان ها دریافته
اند كه هیي چیز به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد .لذا بیش از هر
چیز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند
مدیریت دانش ،فرایند منظم یافتن ،انتخاب كردن ،سازماندهی ،گزینش و ارایه دانش است كه به
سازمان كمک می كند تا بصیرت و درک الزم را از تجربه خود به دست آوردنکته اینجا است كه
رابطه نامحسوسی بین تحتفشار قرار داشتن و عملکرد وجود دارد .اغلب افراد وقتی در فعالیت
ارجاع شده ،احساس فشار و ضرباالجل داشته باشند ،عملکرد بهتری از خود نشان میدهند و
برعکس آن نیز می تواند صادق باشد ،به این معنا كه اگر ضرب االجلی برای كار تعریف نشده
باشد ،عملکردی با كیفیت پایینتراز خود نشان میدهند.
سپاسگزاری
نخستین سپاس و ستایش از آنِ خداوندی است كه بنده كوچکش را در دریای بیکران اندیشه ،
قطره ای ساخت تا وسعتِ آن را از دریچه اندیشه های ناب استادانی بزرگ به تماشا نشیند  .از
زحمات كلیه كاركنان به ویژه همکاران محترم گروه مهندسی سازمان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران قدردانی می گردد .
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