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ABSTRACT
Introduction: Experts today believe that human capital, because of its scarcity,
value, irreplaceability and imitability, is critical to achieving a sustainable
competitive advantage and plays the most important role in increasing or
decreasing the productivity of the organization. The present study investigates the
effect of human capital maturity on the productivity of knowledge workers of
Birjand University of Medical Sciences.
Materials & Methods: The present study is field survey. The statistical
population of the study is all knowledge workers of Birjand University of
Medical Sciences (non - Faculty member) who were selected as a sample through
simple random sampling method, according to Morgan table and the formula for
the number of indicators in structural equations, 90 people. data were collected
through a questionnaire that was analyzed using structural equation modeling and
Spss and PLS software.
Results: The results show that among the independent variable components of
human capital maturity, learning capacity drivers with an average of 3.41, access
to knowledge with an average of 3.38, employee participation with an average of
3.20, workforce optimization with an average of 3.16 and practice Leaders with
an average of 2.48 were ranked first to fifth, respectively. Cronbach's alpha of
human capital maturity items is equal to 75.4 and productivity items are equal to
81.6. Among the components of human capital maturity are leadership measures,
staff involvement, access to knowledge, optimization, human capital on
Knowledge staff productivity has a positive and significant effect and the
hypothesis of the effect of learning capacity on knowledge staff productivity was
rejected.
Conclusion: The components of human capital maturity are effective in
predicting the productivity of knowledge workers.
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مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :امروزه صاحب نظران معتقدند که سرمایه انسانی ،به دلیل کمیابی ،ارزشمندی ،جانشین ناپذیری و تقلید

اصيل پژوهشی

ناپذیری به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ،حیاتی است و مهم ترین نقش را در افزایش یا کاهش بهرهوری
سازمان ایفا میکند از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر بلوغ سرمایه انسانی بر بهره وری کارکنان دانشی

پيشينه پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجنداست.

تاریخ دریافت99/09/02 :

روش كار :پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر جمع آوری دادهها از نوع پیمایشی است .جامعه

تاریخ پذیرش99/09/30 :

آماری پژوهش ،کلیه کارکنان دانشی غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند می باشد که از طریق

كلمات كليدي
بلوغ سرمایه انسانی
بهره وری
کارکنان دانشی

روش نمونهگیری تصادفی ساده ،با توجه به جدول مورگان  90نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید .دادههای پژوهش
از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید که جهت تحلیل آنها از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزارهای
 Spssو PLSاستفاده شده است.
نتايج :نتایج نشان می دهد که در بین مولفه های متغیر مستقل بلوغ سرمایه انسانی  ،محرک های ظرفیت یادگیری با
میانگین ،3.41دسترسی به دانش با میانگین  ،3.38مشارکت کارکنان با میانگین  ،3.20بهینه سازی نیروی کار با
میانگین  3.16و شیوه اعمال رهبری با میانگین  2.48به ترتیب رده اول تا پنجم را داشته اند .میزان آلفای کرونباخ
گویه های بلوغ سرمایه های انسانی برابر با 75/4و گویه های بهره وری برابر  81/6بدست آمده است.از بین مولفه
های بلوغ سرمایه انسانی اقدامات رهبری ،درگیری کارکنان ،دسترسی به دانش ،بهینهسازیسرمایه انسانی تاثیر
مثبت و معناداری بر بهره وری کارکنان دانشی دارد ولی فرضیه تاثیر ظرفیت یادگیری بر بهره وری کارکنان دانشی
رد شد.
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نتيجه گيري :مؤلفه های بلوغ سرمایه انسانی در پیش بینی بهره وری کارکنان دانشی تاثیر گذار است.
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مقدمه
امروزه صاحب نظران معتقدند بدون شک مزیت

رقابتی و بهره وری برتر سازمان در دراز مدت بر اساس

استراتژیک پایدار نصیب سازمان هایی خواهد شد که

تئوری مبتنی بر منابع به حساب می آید(.)6

بتوانند بهتر از سایرین ،مهارت های مشتمل بر بهترین و

از طرفی مهم ترین هدف هر سازمان ،دستیابی به باالترین

درخشان ترین استعداد های انسانی را جذب ،پرورش و

سطح بهره وری ممکن یا بهره وری بهینه است .در بین

حفظ نمایند ()1

عوامل موثر بر بهره وری ،منابع انسانی مهم ترین نقش را در

به طور گسترده ای پذیرفته شده است که سرمایه های

افزایش یا کاهش بهره وری سازمان ایفا می کنند و سهم

انسانی و فکری ،اهرمی برای تولید ارزش افزوده و بهبود

مدیران نیز ،بیش از سایر عوامل انسانی دیگر است ( .)7در

بهره وری درسازمان ها و کسب کارآیی و هدایت بهره

اقتصاد دانشی کارکنان دانشی ارزشمندترین سرمایه

وری آینده و منبع رقابت و بهرهوری وکمک به رشد و

سازمانها هستند بنابراین ارایه راهکارهایی جهت بهبود بهره

توسعه سازمان ها میباشد()2

وری کارکنان دانشی اهمیت پرداختن به این تحقیق را

در دنیای جهانی شده ی امروز ،در مباحث توسعه و

مضاعف مینماید.

پیشرفت ،آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است ،مقوله توسعه

کارکنان دانشی سازمان به عنوان منبع نوآوری و نوسازی

انسانی است .انسان هدف توسعه ،ابزار توسعه و ضامن

استراتژیک از اهمیت برخوردار هستند ،سازمان ها تا حد

پایداری توسعه است .سرمایه انسانی به عنوان عامل اساسی

زیادی به دانش و مهارت کارکنانشان برای ایجاد درآمد و

تولید در سازمان ها مطرح می شود و تعامل و هماهنگی این

رشد و هم چنین بهبود بهره وری متکی شوند .بسیاری از

عوامل در راستای اهداف سازمان می تواند منجر به بهره

تحقیقات این مسئله را تصدیق کرده اند که بلوغ سرمایه

وری و کیفیت بهره وری سازمان ها گردد ( .)3در دهه

انسانی کلیدی در توضیح بهره وری کارکنان و به تبع آن

 1950تئودور شولتز اهمیت «سرمایه انسانی» را به عنوان

ارتقای بهره وری سازمانی است ( .)1بنابراین مرور پژوهش

عامل تولید همسنگ با اهمیت سرمایه طبیعی و سرمایه

های انجام شده نشان داد که با توجه به نقش کلیدی بهره

فیزیکی معرفی کرد .این نگاه نو و به ظاهر ساده در دهه

وری کارکنان دانشی تاکنون پژوهش های اندکی به

اخیر اهمیت بسیار یافته و اقتصاددانان در پرتو آن به

بررسی نقش بلوغ سرمایه انسانی در این زمینه پرداخته اند .از

بازنگری در مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته اند و

این رو با توجه به اهمیت بهره وری کارکنان دانشی دانشگاه

منابع تازه ای (جدا از انباشت سرمایه) که می تواند سبب

علوم پزشکی شهر بیرجند به دنبال پاسخگویی به این سؤال

افزایش تولید ،بهره وری نیروی کار و سطح رفاه مورد

اصلی هستیم که مولفه های بلوغ سرمایه انسانی چه تاثیری بر

شناسایی و تاکید قرار گرفته است ( )4و از دالیل اهمیت

بهره وری کارکنان دانشی دانشگاه علوم پزشکی شهر

سرمایه فکری و انسانی تاثیر آن بر نوآوری و بهره وری

بیرجند دارد.

نوآورانه می باشد( .)5سرمایه فکری و سرمایه انسانی به
عنوان یک منبع کلیدی برای ایجاد ارزش و کسب مزیت

روش كار
این پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از
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نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی است .جامعه آماری

مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزارهای  SpssوPLS

پژوهش ،کارکنان دانشی دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند

استفاده شده است .و در پژوهش حاضر جهت اندازهگیری

می باشد که در این تحقیق مشاغل اداری غیر هیات علمی

بلوغ سرمایه های انسانی و مؤلفههای آن از مقیاس  23گویه

که نیازمند استفاده از دانش و خﻼقیت و نوآوری ،مهارت

ای باسی و مک مورر ( )2007استفاده و جهت بهره وری:به

حل مسئله و تصمیم گیری و ..بود به عنوان دانشی در نظر

نمرهای که از پرسشنامه اچیو وهمچنین مﻼدکوا()2015

گرفته شد (مثل بخش ای تی و )...از طریق روش نمونه

بدست می آید

گیری تصادفی ساده ،با توجه به جدول مورگان  90نفر به

که با توجه به مبانی نظری مطرح شده ،الگوی مفهومی

عنوان نمونه انتخاب گردید .داده های پژوهش از طریق

تحقیق به شکل زیر است:

پرسشنامه جمع آوری گردید که جهت تحلیل آنها از روش
شكل  -1الگوی مفهومی تحقیق)8( :و() 19

با توجه به نتایج  ،مقدار آزمون  KMOبرای هر دو سازه به

عامل همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین

ترتیب برابر با  0/789و  0/699می باشد ،پس داده های

گویه های یک عامل با گویه های عامل دیگر هیچ گونه

تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عامل زیر بنایی و بنیادی هستند.

همبستگی مشاهده نمی شود که نشان از اعتبار این سازه ها

همچنین نتیجه آزمون بارتلت برای هر دو سازه در سطح

می باشد .همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از

خطای کوچکتر از  0/01معنی دار است که نشان می دهد

مؤلفه های هر دو سازه نیز مقدار آلفای کرونباخ باالی 0/70

که ماتریس همبستگی بین گویه ها ،ماتریس همانی و واحد

بدست آمده است که نشان از پایایی خوب این سازه دارد،

نیست؛ به عبارتی از یک طرف بین گویه های داخل هر

جدول  1بیانگر این مطلب است.
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جدول  -1مدل اندازه گیری متغیرها
مفهوم

مولفه ها

تعدددداا صدددا
ها(گویددده هدددا
پرسشنامه)

آلفا کرونباخ

پایایی مرکب
CR

میانگین واریدانس
1
استخراج
AVE

بلدددو
سرمایه
انسانی
بهره ور

اقدامات رهبری
درگیری کارکنان
دسترسی به دانش
بهینهسازیسرمایه انسانی
ظرفیت یادگیری
توانایی
وضوح نقش
حمایت سازمانی
محیط
سازگاری
مشوق یا انگیزش

5
4
4
5
5
3
4
4
4
3
4

0/78
0/80
0/77
0/80
0/71
0/70
0/88
0/74
0/70
0/76
0/87

0/85
0/87
0/85
0/86
0/81
0/70
0/83
0/80
0/71
0/77
0/75

0/51
0/59
0/57
0/55
0/61
0/56
0/67
0/70
0/67
0/70
0/62

اعتبار

4

0/89

0/82

0/61

بر اساس مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و روایی همگرا برای هر سازه ،تائید شده است.
نمودار-1الفای کرونباخ شاخص های تحقیق

1

Average Variance Extracted (AVE).
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نمودار-2پایایی مرکب شاخص های تحقیق

نتايج:
براساس متغیرهای زمینه ای مورد تحقیق  46.7آزمودنی ها مرد بوده اند .و از نظر گروه سنی بیشترین فراوانی افراد بین
 41-50سال با ( 41درصد) بیشترین فروانی گروه های سنی نمونه را در زمان تحقیق و جمع آوری اطﻼعات داشته اند.
بررسی مولفه های پنجگانه بلوغ سرمایه انسانی نشان داد که میانگین همه متغیرها نزدیک متوسط قرار دارد
مفهوم

مولفه ها

جدول :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحددددرا
تعدااسواالت میانگین
معیار

بلدددو
سرمایه
هدددا
انسانی
بهره ور

مد

اامندددددده
تغییرات

اقدامات رهبری
درگیری کارکنان
دسترسی به دانش
بهینهسازیسرمایه انسانی
ظرفیت یادگیری
توانایی
وضوح نقش
حمایت سازمانی
محیط
سازگاری
مشوق یا انگیزش

5
4
4
5
5
3
4
4
4
3
4

2/48
3/20
3/37
3/16
3/51
3/46
3/45
3/40
3/38
3/20
2/48

1/19
1/07
0/95
0/97
0/65
0/37
0/41
0/39
0/42
0/07
1/19

1
3/33
4/27
4
3/50
3/50
3/50
3/40
3/40
3/33
1

3/50
3/67
3/15
3/88
3
2
1/75
2
2/20
3/67
3/50

اعتبار

4

3/50

1/07

3/33

4

همچنین دسترسی به دانش با میانگین  ،3.38مشارکت

مطابق شکل تحلیل عاملی تائیدی گویهها(سواالت

کارکنان با میانگین  ،3.20بهینه سازی نیروی کار با میانگین

پرسشنامه) و بار عاملی باالتر از  0/3برای گویه ها تایید شد

 3.16و شیوه اعمال رهبری با میانگین  2.48به ترتیب رده

که نشان دهنده قابل قبول بودن واریانس شاخص ها با سازه

دوم تا پنجم را داشته اند.

مربوطه اش است:
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شكل :2ضرایب مدل به همراه بارهای عاملی

همچنین طبق شکل نموداری 4در سطور ذیل آماره  Tبزرگتر از مقدار بحرانی T0/05یعنی  1/96می باشد  ،بارعاملی و ضرایب
مسیر مشاهده شده معنادار است .که نشانگر تایید همه فرضیات به جز یکی میباشد
شكل  -3آماره  Tو مدل تاثیر مولفه های بلوغ سرمایه انسانی بر بهره ور کارکنان دانشی
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ضریب تعیین  (R Squars)R2نشان دهنده تأثیر متغیر

است و همچنین شاخص برازش مدل ()GOFنیز  /650بود

برون زا بر متغیر درون زا است .که در تحقیق حاضر 0/7

که بیانگر برازش مناسب مدل می باشد.

جدول  -3نتیجه آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیات

ضددددریب انحددددددرا
مسیر

تاثیر اقدامات رهبر بر بهره ور کارکنان اانشی
تاثیر ارگیر کارکنان بر بهره ور کارکنان اانشی
تاثیر استرسی بده ااند

بدر بهدره ور کارکندان

Tآماره

نتیجددددده
)(p<0.05

استاندارا

0/2

0/032

2/66

تأیید

0/2

0/022

2/84

تأیید

0/2

0/018

2/34

تأیید

اانشی
تاثیر بهینهساز سرمایه انسانی بر بهرهور کارکنان

0/2

3/42

0/015

تایید

اانشی
تاثیر ظرفیت یااگیر بر بهره ور کارکنان اانشی

0/06

0/84

0/039

رد

بر اساس نمودار باال و اطﻼعات خﻼصه شده در جدول5

بیرجند پرداخته شده است .که برای بررسی بلوغ سرمایه

فرضیه ها که مولفه های بلوغ سرمایه انسانی بر بهره وری

های انسانی از مدل باسی و مک مور( )2007استفاده شده

کارکنان دانشی تاثیر مثبت و معناداری دارد که بر اساس

است .باسی و مک مور( )2007در مقاله ای تحت عنوان

روش روش حداقل مربعات جزئی تاثیر همه مولفه های بلوغ

حداکثر سازی بازگشت افراد با اشاره به اینکه مدیران به

سرمایه انسانی بر بهره وری کارکنان دانشی به جز ظرفیت

حداکثر سازی عﻼقه دارند ،اینکه کارمندان باالترین مزیت

یادگیری تائید شده است.

سازمان ها هستند را یادآوری می نمایند و در نظر گرفتن آن
ها به دید هزینه ،خطرناک بر اساس تجربیات و تئوری ها،

بحث و نتيجه گيري

سیستمی را برای ارزیابی بلوغ سرمایه فکری ارایه داده اند

بهروه وری موضوعی است که از ابعاد مختلف به آن

که منجر به هدایت سرمایه گذاری های سازمان و ارتقای

نگریسته شده و هر روز کاربرد و اهمیت آن بیش از پیش

بهره وری می گردد و در  42سازمان در طول  5سال استفاده

روشن می-شود .به همین منظور بررسی عوامل موثر و

از آن و تجزیه نحلیل بهره وری نشان دهنده کارایی این

مرتبط با آن حایز اهمیت می باشد .یکی از عوامل مرتبط با

ابزار در ارتقای بهره وری ( سرمایه انسانی ،سرمایه رابطه

بهره وری ،بلوغ سرمایه های انسانی می باشد ،به همین

ای ،سرمایه ساختاری) بوده است و محرک های پنج گانه را

سبب در این پژوهش به بررسی تاثیر بلوغ سرمایه انسانی بر

مطابق جدول  4ارایه دادند.)8(.

بهره وری کارکنان دانشی دانشگاه علوم پزشکی شهر
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جدول :4محرک های پنج گانه سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی()8
محددر هددا

اقدامات رهبر

مدددددددیریت

مشددددددارکت استرسددی بدده بهیندده سدداز
کارکنان

اان

ظرفیت یااگیر

منابع انسانی

سرمایه انسانی
سازو کارها و اقدامات
مددددیریت سدددرمایه
انسانی

ارتباطات باز و موثر

طراحی شغل

قابلیت دسترسدی بده
دانش شغلی

فرآینددددهای تفریددد
شده و آموزش موثر

فراگیر بودن
همکدداری مدددیریت و
کارکنان

تفهددد وجددود امنیددت
شغلی و رشد و ارتقا

همکاری
تشویق کار تیمی

موقفیتها،
حمایت شرایط کداری
از بهره وری خوب

اهدا سازمان

مهارتهای سرپرستی

زمان تفادل بین کدار
و زندگی
سیستمها
ارزیابی مداوم
مشارکت کارکنان

تسهیم اطالعات

پاسخگویی

توسعه

سیستمها
دسترسددی آسددان بدده
اطالعدددات از طریدددق
سیستم

اسددتادام بددر اسددا
مهارت و ارائه آمدوزش
توجیهی

حمایت و ارزش قائدل

...

سیستمها
اثرباشی سیستم
مدیریت بهره وری

نوآور
استقبال از ایدههدا
جدید

مهارتهای مدیریتی
مدیران ارشد مواند را
رف د  ،بددازخورد داده و
خودبدداوری را تقویددت
میکند
سیستمها
توسددددفه رهبددددری و
اثدددددرباش بدددددودن
سیستمهای تحول

آموزش
حمایددت آمددوزش از

صدن
رهبران با ارزش بوان
یااگیر را نشان مدی
اهد

...

سیستمها
واکددددار صدددددن
یددااگیر از یریدد
نظددددام مدددددیریت
یااگیر

همچنین در مطالعه حاضر مشخص شد درگیری

در آموزش نظامی به این نتیجه رسید که سرمایه انسانی و

(مشارکت)کارکنان،دسترسی به دانش ،بهینه سازی سرمایه

سرمایه اجتماعی  ،سرمایه روانشناختی را تحت تاثیر قرار می

انسانی و اقدامات رهبری سازمان بر بهره وری کارکنان

دهند و سرمایه روانشناختی به نوبه خود بر بهره وری و پیش

دانشی موثر است که نتایج بدست آمده از این پژوهش به

بینی بهره وری سازمان تاثیر گذار می باشد)9(.

طور مستقیم با نتایج پژوهش های سلطانی ( )1388پدرو و

رودیگز و همکاران( )2018در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی

اولز (  )2018جوانگ( )2018باسی و مک مور()2007

مدل بلوغ سرمایه های فکری به خصوص سرمایه انسانی

درزی و همکاران ( )1394پالوالین و همکاران ( )2017و

مدلی را بر اساس ارزیابی مقاالت پایگاه های معتبر علمی

مﻼدکوا( )2015همراستا می باشد که در این راستا به این

برای ارزیابی بلوغ سرمایه های فکری و انسانی ارایه نمودند

پژوهشها اشاره مختصر می گردد:

و نشان داده اند که سازمان ها با استفاده از مدل های بلوغ

جوانگ( )2018در مقاله ای تحت عنوان رابطه سرمایه

سرمایه فکری به خصوص سرمایه انسانی می توانند در

انسانی و بهره وری با مطالعه  446سرباز کره ای در  32تیم
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بررسی تاثیر بلوغ سرمایه انسانی بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه :دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

نوآوری ها وکسب مزایای رقابتی پیشتاز باشند و موفق به

روان شناسی و علوم تربیتی از نظر محرک های مدیریت

کسب ارزش افزوده گردند)10( .

سرمایه انسانی در حد باالی متوسط و وضعیت دانشکده

پالوالین و همکاران ( )2017در مقاله ای تحت عنوان تاثیر

مدیریت در حد متوسط قرار داشت)13(.

محیط کار بر بهره وری کارکنان دانشی به این نتیجه

درزی ،لمسو و توکلی جویباری ( )1394در پژوهشی به

رسیدند:شرایط و فضای فیزیکی ،یک عامل مهم برای

بررسی « نقش بلوغ سرمایه انسانی در بهره وری سازمان از

افزایش بهره وری در سطح فردی و در سطح گروهی است،

دیدگاه کارکنان بهشهر» پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد

وجودفضای مطلوب اجتماعی و همکاری منجر به افزایش

که هریک از مولفه های بلوغ مدیریت سرمایه انسانی بر

بهره وری کارکنان دانشی می شود .همچنین بهبود مهارت

بهره وری سازمان در سطح اطمینان  95درصد اثر مثبت

های خود مدیریتی منجر به افزایش بهره وری برای کارکنان

معنادار دارد .در پایان نیز مزایا و محدودیت های پژوهش

دانشی می گردد .همچنین همکاری برای بهینه سازی بهره

راه کارهایی جهت بهبود مولفه های سرمایه انسانی ارائه

وری فرد و تیم مور نیاز است)11( .

گردید)1( .

ماالدکوا( )2015در مقاله ای تحت عنوان کارکنان دانشی و

شیروانی و شفیعیه ( )1389در پژوهشی « به بررسی و ارزیابی

اصل ( s3خود مدیریتی ،خودسازماندهی ،خود کنترلی) با

سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های بخش

بررسی پاسخ  457نفر کارکنان دانشی از حرفه های مختلف

دولتی شهر اصفهان» پرداختند .تجزیه و تحلیل یافته های

به این نتیجه رسیدند :کارکنان دانشی برای نوآوری و

مربوط به مولفه های سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی در

خﻼقیت خود،باید بسیار مورد توجه قرار گیرند و آنها نیاز

سازمان های بخش دولتی شهر اصفهان نشان داد که میانگین

به سبک مدیریت خودکارتر و مستقل تری نسبت به

نمره شیوه های اعمال رهبری  ،2.70میزان مشارکت ،1.94

کارکنان غیر دانشی دارند وکارکنانی که در محیط کار بر

دسترسی به دانش  ،2.17بهینه سازی و آموزش نیروی

مبنای اصل  s3کار کنند بهره وری باالتری در این حالت

انسانی  2.81و ظرفیت یادگیری  2.70بوده است .مقایسه

دارند نتیجه بررسی آنها این فرضیه را تایید می نماید)12(.

میانگین نمره مولفه های سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی

مرادی ،تقوی فرد و ملکی حسنوند ( )1395در پژوهشی به

در سازمان های مورد مطالعه نشان داد که سطح بلوغ

بررسی «ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه های انسانی در

مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های مذکور کمتر از

آموزش عالی» پرداختند .نتایج نشان داد میانگین نمرات

سطح متوسط بوده است .میانگین نمره سطح بلوغ مدیریت

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در ابعاد ظرفیت

سرمایه انسانی در  16سازمان بین  41.51تا  53.38در نوسان

یادگیری و دسترسی به دانش به طور معنی داری باالتر از

بوده است که بر اساس مدل باسی و مک مور کلیه سازمان

میانگین به دست آمده از دانشکده مدیریت بوده است .هم

های مورد مطالعه دارای سطح بلوغ ضعیف می باشد که در

چنین میانگین بدست آمده از دو دانشکده در ابعاد اقدامات

پایان به ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح بلوغ مدیریت

رهبری ،درگیری کارکنان و بهینه سازی سرمایه انسانی،

سرمایه انسانی مبادرت شده است)14(.

تفاوت معنی داری با هم نداشتند و دو دانشکده دارای

البته الزم به ذکر است به صورت غیر مستقیم نتایج این

وضعیت نسبتاً مشابهی بودند .به طور کلی ،وضعیت دانشکده

تحقیق با نتایج پژوهش های سلطانی ( ،)15نادری(،)16
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افخمی و

یادگیری از طریق نظام مدیریت یادگیری،مشارکت

باردران و لیجانی(،)17

عﻼمه(، )18

همکاران( ،)19ضیا پور ( )20همراستا می باشد نتایج نشان

کارکنان ،استقبال از ایده های جدید ،قابلیت دسترسی به

داد که مولفه های های بلوغ سرمایه انسانی قادرند 70

دانش شغلی ،تشویق کار تیمی و ..باعث تسهیل رشد بهره

درصد تغییرات بهره وری کارکنان دانشی دانشگاه علوم

وری کارکنان دانشی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد.

پزشکی شهر بیرجند را تبیین کنند و کارکنان دانشی برای

همچنین در این راستای پیشنهادات زیر نیز ارایه می شود

نوآوری و خﻼقیت خود ،بسیار مورد توجه کارفرمایان قرار

 -راهکارهای افزایش سطح بلوغ سرمایه های انسانی به

می گیرند .با توجه به ماهیت ناملموس دانش ،مدیریت

شکل عملیاتی اجرا گردد.

کارکنان دانش نیاز به رویکرد ،ابزار و روش های متفاوت

 -جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص

نسبت به مدیریت کارکنان غیر دانشی دارد.یک ایده به طور

استفاده از رویکرد « مدیریت ارتباطات » توسط رهبران

کلی مشترک وجود دارد که کارکنان دانشی نیاز به سبک

سازمانهای دولتی

مدیریت خودکار تر و مستقل تری نسبت به کارکنان غیر

 -استفاده از «مدیریت معنا » جهت شناسایی استعدادهای

دانشی دارند .و بخشی از تحقیقات مربوط به کارکنان دانشی

سازمانی وتشریح صحیح اهداف

را به خودمختاری کارکنان دانشی می دهد .این استقﻼل

 -ایجاد «ساختارهای سازمانی انعطاف پذیر » به منظور تمایل

توسط مدل  s3مﻼدکوا نیز تایید می شود  )21(.که برای

به پذیرش مسئولیت بیشتر واشتیاق نسبت به پذیرش تحوالت

کارکنان دانشی تجویز می نماید.ادبیات نظری پیش بینی می

 -استفاده از رویکرد «مشارکت درتصمیم گیری سازمانی »

کند که کار دانشی به کمترسبک های مدیریتی بیرونی

 -بکارگیری «سیستم مدیریت مبتنی براستعداد» به منظور

نیازمندند و مستلزم استقﻼل بیشتر کارکنان دانشی است)22(.

جذب افراد مستعد درسازمانهای بخش دولتی
 -استقرار نظام شایسته ساالری و مریتوکراسی

کارکنان دانش باید قادر به تصمیم گیری ،مدیریت،
سازماندهی و کنترل باشند یا به عبارتی خود مدیریتی ،خود

 -بکارگیری بستر یادیگری سازمانی

سازماندهی و خود کنترلی باشتد با توجه به اینکه سطح پایین

– استفاده از رویکرد «خود –هدایتی

بلوغ سرمایه انسانی می تواند یکی از دالیل پایین بودن بهره
وری کارکنان دانشی باشد که تا کنون ،در تحقیقات داخلی
مورد بررسی قرار نگرفته است و راهکارهایی برای ارتقای

تقدير و تشكر

بهره وری کارکنان دانشی در راستای مولفه های بلوغ

طالعه حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه پیام نور مرکزز

سرمایه های انسانی ارایه می شود از قبیل راهکارهایی جهت
تقویت شیوه های اعمال رهبری صحیح ،راهکارهای افزایش
سطح مشارکت کارکنان ،راهکارهای افزایش تقویت
دسترسی به دانش و راهکاهای بهینه سازی نیروی کار.

بیرجنززد م زیباشززد و از دانشززجویان عزیزززی ک زه مززا را در ایززن
پژوهش یاری نمودند ،تقدیرمیگردد
تضاد منافع

بنابراین پیشنهاداتی از قبیل دسترسی آسان به اطﻼعات از

مقاله حاضر هیچگونه تضاد منافعی ندارد

طریق سیستم ،سیستم ارزیابی مداوم ،خودکار شدن
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