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چکیده
هدف اصلی این نوشتار ،بررسی وضعيت اقدامات مدیریت سرمایه انسانی در دانشکدههای
مدیریت و روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران بوده است .این مطالعه از حيث هدف پووهش
 کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری دادهها از نوع پووهشهای توصيفی -پيمایشی به شمارمیرود .از اینرو 117 ،نفر کارمند از این دو دانشکده از طرین نمونهگيری طبقهای انتخاب شدند.
آنها پرسشنامه محرکهای سرمایهی انسانی باسی و مکمورر ( )2003را کامل کردند .پایایی
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونبا ( )0/76محاسبه شد .دادهها با استفاده از آزمونهای
تی تکنمونهای و تی برای دو گروه مستقل ،تحليل شدند .نتایج نشان داد :ميانگين نمرات دانشکده
روانشناسی و علوم تربيتی در ابعاد ظرفيت یادگيری و دسترسی به دانش بهطور معنیداری باالتر از
ميانگين به دست آمده از دانشکده مدیریت بوده است .هم نين ،ميانگين به دست آمده از
دو دانشکده در ابعاد اقدامات رهبری ،درگيری کارکنان و بهينهسازی سرمایه انسانی ،تفاوت
معنیداری با هم نداشتند و دو دانشکده دارای وضعيت نسبتاً مشابهی بودند .بهطور کلی ،وضعيت
دانشکدهی روانشناسی و علوم تربيتی از نظر محرکهای مدیریت سرمایه انسانی در حد باالی
متوسط و وضعيت دانشکده مدیریت در حد متوسط قرار داشت.
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مقدمه
1

در هزاره سوم ،دانش به عنوان یکی از بنيادهـای رف ثـروت انقالبـی  ،بـه جزیـی از محـيط
اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده اسـت کـه سـریعتـرین تغييـر را دارد (تـافلر و تـافلر.)136 :1730 ،
کانون دانش و محل توليد و بهکارگيری آن ،انسان است .برهميناساس ،امروزه کارکنان به عنـوان
سرمایهگذار 2و عامل موفقيت ملتهـا و سـازمانهـا محسـوب مـیشـوند؛ امـا در عمـل ،بسـياری از
مدیران ارشد سازمانها ،نتنها کارکنان را به عنوان سرمایهگذار تلقی نکرده ،بلکه سرمایهگذاری در
کارکنان جهت توانمند کردن آنها را نيز به عنوان هزینه قلمداد کرده و با ایـن ذهنيـت بـه مـدیریت
آنها میپردازند .این نوع جهتگيری نسبت به کارکنان ،نتنها موجـب مـیشـود کـه سـازمانهـا بـه
اهداف خود نائل نشود ،بلکه بقـای آنهـا را نيـز بـه خطـر مـیانـدازد .بـهعبـارتی ،در صـحنه رقابـت
اجتماعی ،سازمانهایی موفن خواهند بود ،که به سـرمایههـای انسـانی افـراد بـه عنـوان یـک مزیـت
راهبردی بنگرند (باسی و مکمورر2003 ،7؛ فرهی و همکاران ،)1737 ،سرمایهگذاریهای مناسبی
جهت بهبود توانمندیهای شناختی ،مهارتهای فراشناختی و شایستگیهای عاطفی -ارتباطی آنهـا
داشته باشند و در نحوهی مدیریت آنها از نگاه انسان محوری بهره گيرند.
حال اگر کارکنان به عنوان مهمترین دارایی ،سرمایهگذار و اساسترین عامل بقای سازمانهـا
در نظر گرفته شوند ،آیا سازمانها قادر هستند با اطمينان اعالم کنند کـه دارایـیهـای انسـانیشـان،
امسال نسبت به سال قبل باارزشتر شده است؟ آنها چگونه میتواننـد تغييـرات سـرمایهی انسـانی را
اندازهگيری کنند؟ سازمانها چگونه به این موضوع پی خواهند برد کـه رهبرانشـان نسـبت بـه سـال
گذشته پيشرفت داشتهاند؟ معيار بهتر شدن چيست؟ (هال .)1 :2007 ،4صاحبنظران معتقدند توجـه
به مدیریت سرمایهی انسانی 7به عنوان رویکرد نوین حوزهی مدیریت کارکنـان ،نقشـی اساسـی در
1. Revolutionary Wealth

 .2تفاوت عميقی بين دو دیدگاه کارکنان بهعنوان سرمایهگذار و دارایی وجود دارد .در دیدگاه کارکنان بهعنوان دارایی ،آنها
آزادی عمل ندارند و به عنوان منبعی تلقی میشوند که قابل واگذاری هستند ،ولی در دیدگاه کارکنان بهعنوان سرمایهگذار ،آنها
دارای حن انتخاب و آزادی عمل هستند و سرمایههای خود (توانمندیهای شناختی ،مهارتهای فراشناختی و شایستگیهای
عاطفی -ارتباطی) را در سازمان سرمایهگذاری میکنند .برای توضيح بيشتر ،ر.ک .به :نادری ( )1734و اینگهام (.)2003
3. Bassi & McMurrer
4. Hall
5. Human Capital Management
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پاسخ به سؤالهای مطر شده ،ایفا میکند .مدیریت سرمایهی انسانی بهعنوان فرآیند خلـن ارزش

1

در سازمان از طرین گامهای بهموقع و مناسب ،ایفای نقش میکند (اینگهام.)137 :2003 ،2
یکی از نهادهایی که بکارگيری رویکرد مدیریت سرمایهی انسانی در آن بسيار حـائز اهميـت
است ،آموزش عالی است .لذا ،این نياز احساس میشود که رویکرد مدیریت سرمایه انسانی هرچـه
بيشتر در آموزش عالی مطر شود؛ چرا که بکارگيری ایـن رویکـرد در ایـن نهـاد مـیتوانـد نقـش
اساسی در ایجاد ظرفيتهای جدید و پيشبرد رسالت آن داشته باشد و شرایط را جهـت حرکـت بـه
سمت بينالمللیسازی دانشگاهها فراهم مـیکنـد .از ایـنرو ،بـا توجـه بـه نبـود پووهشـی در حـوزه
مدیریت سرمایهی انسانی در مراکز آموزش عالی ،این مطالعه در پی تحقن این امـر اسـت .بنابراین،
ستال اساسی ایـن پووهش ایـن اسـت کـه اقدامات مـدیریت سـرمایهی انسـانی (اقـدامات رهبـری،
درگيــری کارکنــان ،دسترســی بــه دانــش ،بهينــهســازی ســرمایهی انســانی و ظرفيــت یــادگيری) در
دانشکدههای مدیریت و روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران در چه سطحی قرار دارد؟

پیشینه مطالعاتي
سير تحول گفتمان منابع انسانی ،نشاندهنـدهی کشـف ابعـاد و جنبـههـای ناشـناخته انسـان در
سازمان است ،بهگونـهای کـه امـروزه منـابع انسـانی را بـه عنـوان سـرمایهی انسـانی تلقـی (فرهـی و
همکاران )1737 ،و عصر حاضر را عصر سرمایهی انسـانی 7ناميـدهانـد (بيکـر .)7 :2002 ،4تغييـرات
عمده در اقتصاد و سازمانها توجه زیادی متوجه مفهـوم سـرمایهی انسـانی کـرده اسـت .بـر همـين
اساس ،در قرن اخير اقتصاد و جامعهی مبتنی بر کشاورزی و صنعت ،به اقتصاد و جامعه دانشمحور
تبدیل شده است (شکل  .)1در عصر کشاورزی ،تمرکز بر زمين و روشهای بهرهوری بيشتر از آن
بود .در عصر صنعتی ،که بيشتر بر نيمهی اول قرن بيسـتم مسـلط بـود ،تمرکـز بـر ایـن امـر بـود کـه
چگونه کارآیی را با استفاده از ماشينآالت مـیتـوان افـزایش داد .امـا در اقتصـاد و جامعـه دانـش
بنيان ،تمرکز توليد بر ذهن و اندیشه انسان و چگونگی استفاده از دانش برای سـاخت یـک اقتصـاد
1. Value Creating
2. Ingham
3. The Age of Human Capital
4. Becker
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کارآمد و مولدتر است( 1فيليپس و فيليپس .)4 :2017 ،2در همين رابطه مطالعات صـورتگرفتـه در
 2000سازمان در سطح دنيا ،دیدگاه انسانمحوری( 7کارکنان بـه عنـوان سـرمایهگـذار )4نسـبت بـه
کارکنان را محرک بنيادین خلن ارزش در سازمان ،معرفی کردهاند .برهميناساس ،صـاحبنظـران
اذعان دارند که سرمایهگذاری جهت تعالی سرمایههـای انسـانی افـراد ،راهبـردی اساسـی در سـطح
کالن برای توسعهی کشورها و عامل بنيادین موفقيت راهبردی پایدار در سازمانها در سطح خـرد،
محسوب میشود (رابينز و کولتر.)2016 ،7
عصر:

تمرکز تولید:

کشاورزي

زمین

صنعتي

ماشین
دانش

ذهن انسان

شکل  .5تغییر دورههاي اقتصادي (فیلیپس و فیلیپس)5 :2155 ،

در چنين شرایطی ،نظریههای سازمان و مدیریت به سمت ارزیابی مجدد عامل انسـانی و تـأثير
حياتی آن در خلن ارزش ،تغيير جهت دادهاند .در حقيقت ،این نظریهها تأکيد بيشتری بر سـرمایهی
انسانی افرادی که توليدکنندهی ثروت هستند ،یک قدم به جلو برداشتهاند (فوالدی و علـیپوریـان،
 .1جامعه دانشی (پساصنعتی) ،جایگزین جامعه صنعتی نمیشود؛ همانگونه که جامعه صنعتی بخشهای کشاورزی اقتصاد را عقب
نرانده است .برای توضيح بيشتر ،ر.ک .به :کهون (ترجمه رشيدیان.)1732 ،
2. Phillips & Phillips
3. Human Oriented
4. Investor
5. Robbins & Coulter
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 .)47 :1734ازاینرو ،از سالهای نخستين هزارهی سوم تا به امروز ،مفهوم سـرمایهی انسـانی مـورد
استقبال زیادی از سوی متخصصين و صاحبنظـران رشـتههـای مختلـف سـازمان و مـدیریت قـرار
گرفته است و شمار آثار علمی منتشرشده ،بهطور تصاعدی رشد پيدا کرده اسـت .لـذا ،در مباحـث
مدیریتی ،یک جـایگزینی درگفتمـان و چـارچوب تحليلـی کـالن مشـاهده مـیشـود .بـه عبـارتی،
سرمایهی انسانی و پيامدهای علمی -فنی آن به سرعت جایگزین مباحث متعـارف منـابع انسـانی در
سطح سازمان مـیشـود .1سـرمایهی انسـانی در بردارنـدهی دسـتاوردهای حاصـل از یـادگيریهـای
آگاهانــه و ارزشآفــرین اســت ،کــه منجــر بــه شــکوفایی ذهــن انســان مــیشــود .ازایــنرو ،بــرای
مصداقپيداکردن سرمایهی انسانی ،یادگيری باید محقن شود و دستاوردهای یـادگيری بایـد نتيجـه
داشته باشد .هم نين یادگيری باید آگاهانه باشد و برای این منظور ضـمن برنامـهریـزی ،منـابع الزم
اختصاص داده شود .یادگيری باید اندیشـه و عقـل افـراد را شـکوفا کنـد و درنهایـت بـرای آنهـا و
سازمان ،ارزشآفرین باشد (نادری .)42-21 :1734 ،سرمایهی انسانی همان معنـی را بـرای سـازمان
دارد که آب بـرای مـاهی دارد و تصـور یکـی بـدون دیگـری امکـانپـذیر نيسـت .سـازمانهـا چـه
خصوصی و چه عمومی یا داوطلبانه ،بدون وجود سرمایههای انسانی افراد توانمند که آن را هدایت
میکنند ،نمیتوانند ببه بقای خود ادامه دهند (بورتون -جانس و اِسپندر.)2011 ،2
با توجه بـه جایگـاه سـرمایه هـای انسـانی در عصـر حاضـر و لـزوم تغييـر نگـاه بـه کارکنـان،
صاحبنظران حوزهی مدیریت کارکنان ،اتخـاذ رویکـردی نـوین بـرای رشـد سـرمایهی انسـانی را
ضروری میدانند .این همان رویکردی است که:
 .1به وضو بيان میکند سرمایهی انسانی موفن دارای چه ویوگیهایی اسـت و از چـه طریـن
با عملکرد سازمان ارتباط دارد؛
 .2تأیيد میکند سرمایهی انسانی را باید با همان اصول و روشهای سرمایهی مالی مـدیریت و
اندازهگيری کرد؛
 .1پستمدرنها در قالب تحليل گفتمان ،انتقادهای شدیدی به رویکرد منابع انسانی داشتهاند .به عنوان م ال ،تونلی ()717 :1334
مدیریت منابع انسانی را یک گفتمان و مجموعهای از شيوههای عمل مدنظر قرار میدهد که در پی کاهش عدم قطعيت موجود
در قرارداد کارکنان از طرین منضبط ساختن افراد است .از دیدگاه وی مدیریت منابع انسانی یک زندان تمام دید را تشکيل
میدهد .برای توضيح بيشتر ،ر.ک .به :مکولی ،دبرلی و جانسون (2003؛ ترجمه داناییفرد و کاظمی.)1773 ،
2. Borton-Jones & Spender
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 .7مدیران سازمان را قادر میسازد با یادگيری از تجارب ،تصميمات بهتـری بـرای سـرمایهی
انسانی اتخاذ کنند (هال.)20 :1731 ،
این جهتگيری جدید پيرامون نقش انسان در سازمان ،موجـب اتفـاق نظـر پيرامـون رویکـرد
مدیریت سرمایهی انسانی به عنوان عامل تعيينکننده در موفقيت سازمانها ،شده اسـت (جکسـون و
همکاران2007 ،؛ به نقل از ماگيو و رود .)2010 ،1تعریفهـای متفـاوتی بـرای مـدیریت سـرمایهی
انسانی ارائه شده است .بهعنوان م ال باسی و مکمورر ( ،)2006مدیریت سرمایهی انسانی را شـامل
فرایندها ،اقدامها و نظامهایی میدانند که بهوسـيلهی کارکنـان ،جهـت دسترسـی بـه دانـش ،مـورد
استفاده قرار میگيرد (به نقل از هانسون .)2003 ،2مدیریت سرمایهی انسانی که بر نظریـهی سـرمایه
انسانی بنا شده است ،نشاندهندهی این موضوع است که چگونـه سـرمایههـای انسـانی در موفقيـت
سازمان مشارکت دارند و بيانگر این امر است که کارکنان ،سرمایهگذارانی هستند که بر سـرمایهی
انسانی خود سرمایهگذاری میکنند (هال24 :2007 ،؛ اینگهام .)2003 ،مـدیریت سـرمایهی انسـانی
به عنوان نگرشی فکری ،بر این اعتقاد است که سرمایهگذاری در انسانها کامالً مطلوب اسـت ،امـا
باید این سرمایهگذاریها با توجه به شواهد موجود صورت گيـرد تـا بـازده مطلـوبی از آن حاصـل
شود (بارون و آرمسترانگ.)77 :2003 ،7
وجه مشخو مدیریت سرمایهی انسانی ،استفاده از سـنجههـایی بـرای هـدایت دیـدگاههـا در
مدیریت انسانهایی است که نوعی دارایی محسوب مـیشـوند و بـر ایـن موضـوع تأکيـد دارد کـه
مزیت پایدار راهبردی از طرین سرمایهگذاری راهبردی در این داراییها تحقن پيدا مـیکنـد و ایـن
کـار را مــیتـوان از طریــن درگيرکــردن کارکنـان در فرآینــد و حفــظ آنهـا ،مــدیریت اســتعداد 4و
برنامههای مربوط به یادگيری و توسعهی کارکنان صورت داد .نالباتيان و همکاران )2004( 7به نقل
از بارون و آرمسترانگ ( )2003بر اندازهگيری هـدفمنـد جنبـههـای مختلـف مـدیریت سـرمایهی
انسانی تأکيد دارند .آنها سرمایهی انسانی را بهصورت «سرمایهای از دانش انباشتهشده ،مهارتهـا و
تجربه ،خالقيت و سایر ویوگیهای مرتبط بـا کـار» تعریـف نمـوده و بيـان مـیکننـد کـه مـدیریت
1. Magau & Roodt
2. Hansson
3. Baron & Armstrong
4. Talent Management
5. Nalbantian et al
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سرمایهی انسانی ،متضمن استفاده از سنجههایی برای اندازهگيری ارزش این ویوگیها و اسـتفاده از
این دانش بـرای مـدیریت مـؤثر سـازمانی اسـت (بـارون و آرمسـترانگ .)20 :1773 ،بـهطـورکلی،
مدیریت سرمایه انسانی به عنوان چتری عمل میکند که سـه رویکـرد مـدیریتی جـدا ازهـم ،یعنـی
مدیریت ظرفيت انسانی ،مدیریت فرهنگ و مدیریت دارایـی انسـانی را در قالـب یـک مجموعـهی
منظم و مرتبط قرار میدهد (ونمارویک و تيمرز.)2007 ،1

مديريت سرمايه انساني

مدیریت ظرفيت انسانی + 2مدیریت فرهنگ (انسان) + 7مدیریت دارایی انسانی

1

شکل  .2مديريت سرمايهي انساني (ونمارويک و تیمرز)2113 ،

با توجه به مطالب مطر شده ،مشخو اسـت کـه اتفـاق نظـری بـين صـاحبنظـران در مـورد
چيستی ،چرایی و کارکردهای مدیریت سرمایهی انسانی وجود نـدارد .تعـدادی از پووهشـگران بـر
این عقيده هستند که مدیریت سـرمایهی انسـانی ،تغييـر پـارادایمی در حـوزهی مـدیریت کارکنـان
محسوب شده و مدیریت منابع انسانی را در بر میگيرد .از اینرو ،مـدیریت سـرمایهی انسـانی نتنهـا
بحث اندازهگيری و گزارشدهی داراییهای انسانی را شامل میشود ،بلکه خـود دارای نظـامهـایی
مانند برنامهریزی سرمایهی انسانی و توسـعهی سـرمایهی انسـانی اسـت .ایـن نـوع نگـاه بـه حـوزهی
مدیریت سرمایهی انسانی ،ناشی از انتقادهای وارده به مفهوم منابع انسانی و عدم توانایی سياسـتهـا
و فرآینــدهای منــابع انســانی جهــت پاســخگویی بــه انتظــارات جامعــه اســت .از نظــر ایــن گــروه از
صاحبنظران ،مدیریت سرمایهی انسانی به عنوان یک راهبرد جامع مـدیریت کسـبوکـار قلمـداد
میشود که با تمامی جوانب سازمان مرتبط است ،انسانمحورتر است و در مقایسه با مدیریت منـابع
انسانی ،رویکردی راهبردی برای کسبوکار محسوب شده و گـذار بزرگـی از رویکـرد مبتنـی بـر
1. Van Marrewijk & Timmers
2. Human Potential Management
3. (Human) Culture Management
4. Human Asset Management
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واپایش به سوی رویکرد تعهدمحور است (کریسل2014 ،1؛ اردینز و تنيسون .)74 :2014 ،2لذا ،این
رویکرد (مدیریت سرمایهی انسانی) کارکنان را بهعنوان سرمایهگذار تلقی کرده و بر این امر تأکيد
دارد که ویوگیهای کيفی افراد ،سرمایهی سازمان تلقی شده و کارکنان بر اساس همين ویوگیها،
سرمایهگذار سازمان هستند .همانگونهکه در جدول ( ،)1نشان داده شده اسـت ،طبـن دیـدگاه ایـن
گروه از صاحبنظران ،مدیریت سرمایهی انسانی رویکردی ورای دیدگاه سنتی مدیریت کارکنـان
و مدیریت منابع انسانی محسوب شده و تفاوتهای اساسی با این دو دیدگاه دارد .از سـوی دیگـر،
عدهای از خبرگان حوزهی مدیریت منابع انسانی بر این عقيده هستند که مدیریت سرمایهی انسانی،
یکــی از کارکردهــای واحــد منــابع انســانی اســت و بيشــتر بــه ســنجش ارزش دارایــیهــای انســانی
میپردازد .بهعنوانم ال از نظر آرمسترانگ ،)72 :2006( 7مفهوم مدیریت سرمایهی انسانی مکمل و
تقویتکنندهی مفهوم مدیریت منابع انسانی است و جایگزینی برای مدیریت منابع انسانی محسـوب
نمیشود .وی هم نـين هـم مـدیریت منـابع انسـانی و هـم مـدیریت سـرمایهی انسـانی را بـهعنـوان
مؤلفههای اساسی فرایند مدیریت کارکنان مدنظر قرار میدهد.
بهطورکلی میتوان گفت که مدیریت سرمایهی انسانی و به تبـع توسـعهی سـرمایهی انسـانی،
سناریوی جدیدی است که بهوسيلهی پووهشگران و متخصصين سازمانی مـورد توجـه قـرار گرفتـه
است .به بيان ساده ،سرمایهی انسانی ،بُعد انسانی سـازمان اسـت .مـدیریت سـرمایهی انسـانی نيـز بـه
عنوان فرایند کسب ،توسعه ،گسترش و نگهداشت تواناییهای شناختی ،مهارتهـای فراشـناختی و
شایستگیهای عاطفی -ارتباطی جمعی کارکنان یک سازمان از طرین اجرای فرآیندها و نظامهایی
که استعداد کارکنان را با اهداف کلی سـازمان تطبيـن مـیدهـد ،تعریـف مـیشـود .در حـالیکـه،
توسعهی سرمایهی انسانی ،فرآیند توسعه و حفظ تواناییهای شـناختی ،مهـارتهـای فراشـناختی و
شایستگیهای عاطفی -ارتباطی کارکنان است (هاسليندا.)2003 ،4
در مجموع میتوان گفت که از زمان پيـدایش رویکـرد مـدیریت منـابع انسـانی (دهـه )1370
همواره نقدهایی از سوی صاحبنظران حوزه سازمان و به ویوه مدیریت کارکنان بـه ایـن رویکـرد
1. Kreissl
2. Ordonez de Pablos & Tennyson
3. Armstrong
4. Haslinda
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وارد شده است .برخی معتقدنـد ایـن رویکـرد در پـی امتيـاز ویـوه بـرای گـروه اقليـت و اساسـ ًا بـر
همــاهنگی بــين اقــدامات مــدیریت منــابع انســانی بــا مــدیریت اســتراتویک در جهــت کســب ســود
سازماندهی شده است .ویوگیهایی هم ون زبان استبدادی و دستکاری شرایط سـازمان در جهـت
منافع سهامداران از جملـه خصوصـيات ایـن رویکـرد اسـت .بـر اسـاس کارهـای لـگ ( ،)1336دو
گرایش مشخو در این حوزه جریـان دارد :مـدیریت منـابع انسـانی سـخت کـه در آن وجودهـای
انسانی به عنوان عواملی قلمداد شده که توليد را در کمترین زمان و هزینـهی ممکـن قابـل حصـول
میکنند و منابع انسانی نرم که همان نتایج را به شيوهی زیرکانهتـری از طریـن دسـتکاری شـرایط و
عوامل کسب و کار ،کسـب مـیکنـد (فـورتير و البـرت .)2017 ،هم نـين از منظـر نگـاه انتقـادی،
رویکرد منابع انسانی نرم از مفاهيمی هم ون حمایت ،انسانيت ،رفاه و  ...اساساً به عنـوان ابزارهـایی
برای مشروع ساختن حکمرانی مدیریتی استفاده میکند (مکولی ،دبرلی و جانسون2003 ،؛ ترجمـه
دانایی فرد و کاظمی .)131 :1773 ،از نظرگاه نظریههای فوکو ،توسعهی مدیریت منـابع انسـانی بـه
م ابه اشکالی برای ایجاد نظم و کنترل مـیباشـد (پارسـونز :1337 ،ترجمـه ملـک محمـدی:1732 ،
.)472
نقطهی اوج این کشمکش تالقی دو حوزهی منابع انسانی و سـرمایه انسـانی بـوده اسـت .ایـن
کشمکش موجب ظهور پارادایم مدیریت سرمایه انسانی شد (باید به این نکته توجـه داشـت کـه در
این رویکرد ،وجود انسان به عنوان سرمایه تلقی نمیشـود ،بلکـه ایـن دانـش ،مهـارت ،اطالعـات و
تخصو کارکنان است که به عنوان سرمایه در نظر گرفته میشـود و افـراد بـه عنـوان مالکـان ایـن
سرمایهها ،به عنوان سرمایهگذار در سازمان شـناخته مـیشـوند .ارزش وجـودی انسـان فراتـر از آن
است که به آنها برچسب سرمایه انسانی ،منابع انسانی و یا نيروی انسانی زده شود .)1نویسندگان ایـن
نوشتار بر این عقيده هستند که تلقی کارکنان به عنوان منبع ،از یک سو سادهاندیشی و غير اخالقـی
است ،و خصوصيات منحصر به فرد انسانها را در نظر نمیگيرد و از سوی دیگر تلقـی انسـانهـا بـه
عنوان منبع با مبانی و بنيانهای اندیشه اسالم ،نيز در تقابل است .لـذا ،ایـن دیـدگاه (منبـع محـوری)
شرایط را برای است مار افراد در سازمان مهيا کرده و با نوعی هومونی ،شرایط را بـه نفـع سـهامداران

 .1متأسفانه رویکرد غالب در اک ر سازمانهای کشور ،رویکرد منسو نيروی انسانی است.
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ت بيت کرده است .نویسندگان خطر ایجـاد نـوعی حکمرانـی در مکـانهـای کـاری را بـه واسـطهی
مدیریت منابع انسانی را هشدار میدهند که با هدف کنترل کارکنان ،مفصلبندی شده است.
جدول  .5خالصهي مضامین نهفته در رويکردهاي پرسنلي ،مديريت منابع انساني
و مديريت سرمايهي انساني (اينگهام)364-365 :2117 ،
سیر تحول
متغیّرها

اطالعات براي
گزارشدهي

مديريت منابع انساني=

مديريت سرمايه

به عالوه مديريت

انساني= به عالوه

کارکنان

مديريت منابع انساني

دادههــــا ،کمــــی ،عينــــی،

اطالعــات ،کمــی همــراه بــا

دانش ،بصيرت ،داسـتانوار،

استانداردها ،قياسی ،قابليـت

روایتگونه بودن ،نمودارها

ذهنی ،روایـتهـا ،دادههـای

اعتبار

و جداول

فــازی ،ویــوه و اختصاصــی

علـــت و معلـــول ،ســـاده و

نظــامهــای پویــا ،بــازخورد

فرآبنــــدهای پي يــــده ،در

ثابت ،تطبين راهبردی ،افراد

م بت و منفی ،رابطۀ علـت و

شـــرف آشـــوب ،راهبـــرد

بـــه عنـــوان هزینـــه قلمـــداد

معلـــولی دورانـــی ،راهبـــرد

تکوین ،کوتاه مدت ،قابليت

مـــیشـــوند ،روانشناســـی

منبعمحور و شایسـتگیهـای

راهبــردی ،افــراد بــه عنــوان

رفتاری ،مـدیریت بـر مبنـای

محــوری ،افــراد بــه عنــوان

سرمایهگذار دیده میشـوند،

هدف ،پاداش مالی

دارایی /منبع دیده میشوند،

برســاختگرایــی اجتمــاعی،

مدیریت منابع انسانی سخت

مشـــارکت در مــــذاکرات،

و نرم ،روانشناسی انسانگرا

جستجوی معنی

مديريت پرسنلي

ســــازمان ،روا ،برداشــــت،
قضاوت

فرضها پیرامون محیط
کسب و کار ،سازمان و
مديريت افراد (مدلهاي
ذهني)

و شـــناختی ،ســـازمانهـــای
یادگيرنده
بهترین اقدام

اقدامات اساسی
اقدامات (نوع فعالیت در

بهتـــرین تناســـب ،محتمـــل،
چابک ،موقعيتمحور

زنجیره ارزش مديريت
سرمايه انساني
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(ادامه) جدول  .5خالصهي مضامین نهفته در رويکردهاي پرسنلي ،مديريت منابع انساني
و مديريت سرمايهي انساني (اينگهام)364-365 :2117 ،
سیر تحول
متغیّرها

ارزش نامشهود ارائه شده
به واسطه اقدامات
(نوع بازده در زنجیره
ارزش مديريت سرمايه
انساني)

مديريت منابع انساني= به

مديريت پرسنلي

عالوه مديريت کارکنان

مديريت سرمايه
انساني= به عالوه
مديريت منابع انساني

ارزش بــــــرای پــــــول،

ارزشافزوده ،منـابع نامشـهود و

خلــــــن ارزش ،قابليــــــت

بـــروندادهـــای مشـــهود،

مشــهودی کــه از رســيدن بــه

نامشهود ،تـوان دگرگـونی،

کــــــارایی ،پيــــــروی از

اهــداف کســبوکــار حمایــت

اقـــدامات همـــه جانبـــه در

اســتانداردهای اساســـی و

مــیکننــد ،اثربخشــی ،اقــداماتی

سازمان ،اثرات مالی بزرگ

وضــع قــانون ،اثــر مــالی

در جهت ترکيب منـابع مشـهود

اما غير شفاف

مستقيم اما کوچک

و نامشــهود بــا همــدیگر ،اثــر
مستقيم مـالی (از طریـن روابـط
علت معلولی)

فراینــــدهای جداگانــــه،

فرایندهای همراستا ،تمرکـز بـر

فرآینـــــدهای یکپارچـــــه،

مـــدیریت افـــراد کـــامالً

مـــدیریت افـــراد بـــه صـ ـورت

تمرکز گشـتاری مـدیریت،

بــیربــط ،عــدم ارتبــاط بــا

تبـــادلی ،تمرکـــز بـــر برنامـــه

محرک و تسریعگـر برنامـه

برنامه کسبوکار ،تمرکز

کســـبوکـــار ،فعاليـــتهـــا و

کسبوکار ،تمرکز بر خلن

بــر فعاليــتهــا ،مــدیریت

خروجیهایی بـرای حمایـت از

قابليت برای آینده ،تمرکـز

استراتژي توسعه مديريت

عملياتهای منابع انسانی،

برنامه کسـبوکـار ،تمرکـز بـر

بــر اســتعدادهــای محــوری،

کارکنان

هــر فــردی مســتعد اســت،

ســـرمایهگـــذاری مشـــترک و

ارائه راهحلهـای شـگرف،

مــــــدیریت کارکنــــــان

مســـــاوی روی اســـــتعدادها،

کسب مزیت از فرصتهای

پاســـخگـــوی عملکـــرد

تضــــمين اثربخشــــی و هــــم

اســـــــت نایی ،مـــــــدیریت

کارکنان است

راســتایی ،مــدیریت کارکنــان

سرمایه ی انسـانی مسـئوليت

مشترکاً مسئوليت مدیران صـف

همه است

و منابع انسانی است
فعالیتهاي مديريت
کارکنان

تمرکز بر خدماتی کـه در

فراوان ،پرو ههـای تـاکتيکی و

برنامــــههــــای راهبــــردی،

مــــــــدیریت پــــــــرو ه

کوچک ،اغلب نتایج پـرو ههـا

مأموریت حياتی ،متهور

برونسپاری نشده است

ســــاالنه اســــت ،در معــــرض
برونسپاری خدمات است
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(ادامه) جدول  .5خالصهي مضامین نهفته در رويکردهاي پرسنلي ،مديريت منابع انساني
و مديريت سرمايهي انساني (اينگهام)364-365 :2117 ،
سیر تحول
متغیّرها

مديريت منابع انساني= به

مديريت سرمايه انساني= به

عالوه مديريت کارکنان

عالوه مديريت منابع انساني

بيـــرون بـــه درون ،بهبـــود

از ســوی کســبوکــار ،پاســخ بــه

خوشــــحالکــــردن مشــــتریان و

فرآیندها ،واکنشی

نيازهای کسبوکار به وسيلۀ توسـعۀ

ســرمایهگــذاران ،خلــن آینــده و

قابليــتهــا و اجــرای فعاليــتهــای

جســتجوی معکــوس و بــه روش

مـــدیریت افـــراد ،برنامـــه ســـاالنه

غيــر معمــول ،خالقيــتمحــوری،

مديريت پرسنلي

منبع انرژي

اندازهگیري

معیار

سازوکارهاي مديريت

مدیریت کارکنان

راهبرد انسانمحور

کارآیی فعاليتهـای منـابع

اثربخشی بروندادههای منابع انسـانی

تمایزســازهــای راهبــرد ،قابليــت

انسانی ،اجابت

در مقایسه با برنامه کسب و کار

سازمانی ،ظرفيت انتقال

بررســـیهـــای خـــارجی،

بهتــــرین اقــــدامات اســــتاندارهای

درونی و طولی ،متمرکز ،بيرونی،

پایگــاههــای دادهی کــالن،

عملکردی ،بررسیهای تسهيل شده

مفهوم عمين

مفهوم محدود
وضــــــــعيت کنــــــــونی،

کوتــاهمــدت ،اهــداف هوشــمندانه،

بلندمدت ،پویا ،بسيط ،جهتدار،

استانداردها ،واپایش رفتار

تغيير نگرشهـا (تفکـر و احسـاس)،

اهـــداف حســـی ،خلـــن تغييـــر،

مدیریت تغيير

یادگيری ،تغيير طرز فکرها

سرمایهگذاران و مشتریان

هيئت مدیره ،کارکنان ،مدیران

کردن
تنظيمکنندهها
گزارشدهي

نقش منابع انساني

خــدمات اداری ،عمليــاتی،

خدمات شریک کسبوکار ،مالک

یــار راهبــردی /بــازیگر کســب و

تعــاملی ،اجــرای رویــههــا و

فرآینـــدها ،مشـــاور ،عامـــل تغييـــر،

کار ،رایـزن ،رهبـر پـرو ه ،جـزو

سياسـتهـا ،بـرونسـپاری

حمایتکننده راهبـرد کسـبوکـار،

هيئــت مــدیره ،هــدایت و اجــرای

شده ،مراکز خدمت

توســعه دادهشــده بــه وســيلۀ مــدیران

راهبــرد و برنامــههــای مــدیریت

ارشـــد ،مـــدیران صـــفی مســـئول

ســــرمایهی انســــانی ،مــــدیریت

تصميمات و بروندادها هستند

ســرمایه انســانی تمــام خــدمات
مرتبط با افراد را در بر مـیگيـرد،
مــدیران صــفی نقــشهــای منــابع
انسانی را بر عهده دارند.
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جهت بررسی نقاط قوت و ضـعف مـدیریت سـرمایهی انسـانی ،باسـی و مـکمـورر ()2003
چارچوب جامعی تحت عنوان محرکهـای سـرمایهی انسـانی 1تـدوین کـردهانـد .بـه اعتقـاد آنهـا،
فعاليتها ،فرآیندها و نظامهای مدیریت سرمایهی انسانی به پنج دسته عمدهی زیر تقسيم میشوند:
الف) اثربخشي مديريت و رهبري :تـوانـایی رهبـران در بهينـهسـازی سـرمایههـای انسـانی
سازمان از طرین ارتباطات ،بازخورد عملکرد ،تالش برای اعتمادسازی و تشریح ارزشهای کليدی
سازمان است؛
ب) حفــظ اســتعدادهــا :توانــایی ســازمان بــرای حفــظ ،درگيرکــردن و بهينــهســازی ارزش
استعدادهایش است؛
) بهینهسازي دانش :گسترهی همکاریهای جمعی سازمان و تالش بـرای تسـهيم دانـش و
ایدهها در سراسر سازمان است؛
د) بهینهسازي سرمايهي انساني :موفقيـت سـازمان در بهينـهسـازی عملکـرد کارکنـانش از
طرین توسعه و حفظ استعدادها (مهارتها ،شایستگیها و تواناییها) و هدایت و مدیریت اقـدامات
آنها در مشاغل است و
هـ) ظرفیت يادگیري :2توانایی کلی سازمان برای یادگيری ،تغيير و بهبود مـداوم اسـت (بـه
نقل از آجيزف ،آریفا و بالگون.)2017 ،7
جدول  ،2محرکهای پنجگانه و سـازوکارهای مربوطـه بـرای انـدازهگيـری سـطح مـدیریت
سرمایههای انسانی را نشان میدهد.
هم نين ،باسی و مک مورر ( )2003پنج سطح برای ارزیابی بلوغ مدیریت سـرمایهی انسـانی
در سازمانها مدنظر قرار دادهاند که عبارتند از:
سطح يک :در این سطح ،سازمان یا اصأل تالشی برای پرداختن به حوزهی مدیریت سرمایهی
انسانی نمیکند؛ یا این تالش بسيار کم است.
سطح دو :سازمان دست به تالشهای ناچيز سطحی ،شتابزده و غيرمنظم در مورد بعضـی از
مؤلفههای حوزهی مدیریت سرمایهی انسانی میزند.
1. Human Capital Management Drivers
2. Learning Capacity
3. Ajisafe, Orifa & Balogun
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سطح سه :سازمان از خود توانایی کافی به نمایش میگذارد که بنيان خوبی را برای بهبود در
زمينهی حوزهی مدیریت سرمایهی انسانی تشکيل میدهد.
سطح چهار :سـازمان بـه صـورت نظـاممنـد ،توسـعه توانـاییهـایش را در زمينـهی مـدیریت
سرمایهی انسانی آغاز کرده است.
سطح پنج :سازمان بهصورت مداوم ،توانایی باالیی در بهينهسازی مدیریت سـرمایهی انسـانی
نشان میدهد.

مدل نظري پژوهش
در این پووهش جهت ارزیابی سطح بلـوغ مـدیریت سـرمایهی انسـانی از مـدل باسـی و مـک
مورر ( ،)2003استفاده شد .طبن این مدل عاملهای مهم مـدیریت سـرمایهی انسـانی در سـازمان را
میتوان در پنج محور اصلی دسته بندی کرد که در ایـن پـووهش بـه عنـوان پـنج بُعـد اصـلی بـرای
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایهی انسانی در نظر گرفته شده است .این ابعاد عبارتند از :اقدامات
رهبری ،درگيری کارکنان ،دسترسی به دانش ،بهينـهسـازی سـرمایهی انسـانی و ظرفيـت یـادگيری
(شکل .)7
اقدامات رهبری
درگيری کارکنان
بلوغ مديريت

دسترسی به دانش

سرمايۀ انساني

بهينهسازی سرمایۀ انسانی
ظرفيت یادگيری

شکل  .3مدل نظري پژوهش (باسي و مکمورر)2117 ،
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جدول  .2محرکهاي پنجگانه و اقدامات مربوط جهت سنجش سطح بلوغ مديريت
سرمايههاي انساني (باسي و مک مورر)2117 ،
محرکهاي
مديريت
سرمايه انساني

اقدامات
رهبري

درگیر کردن
کارکنان

دسترسي
به دانش

بهینهسازي
سرمايه انساني

ظرفیت
يادگیري

ارتباط
اثربخش و باز
بودن ارتباطهای
مدیر

طراحي شغل
کار به خوبی سازمان
داده شده و از
مهارتهای کارکنان
بهره گرفته میشود
تعهد
امنيت شغلی،
کارکنان به رسميت
شناخته میشوند و
پيشرفت امکانپذیر
است
زمان
ظرفيت کار به
کارکنان اجازه می-
دهد کارها را به
خوبی انجام دهند و
کارکنان قادرند
تعادل مناسبی بين
کار و زندگی خود
به وجود آورند
نظامها
مشارکت کارکنان به
طور مداوم ارزیابی
میشود

دسترسي
اطالعات مرتبط با
شغل و آموزش در
دسترس است

فرآيندهاي
فرآیندهای کار به
خوبی تعریف شدهاند
و آموزش اثربخش
است
شرايط
شرایط کاری از
عملکرد باال حمایت
میکند

نوآوري
از ایدههای جدید
استقبال میشود

فراگیر بودن
تشریک مساعی
مدیریت با
کارکنان

اقدامات مديريت سرمايه انساني

مهارتهاي
نظارت
مدیران موانع را
رفع میکنند،
بازخورد داده و
اعتماد به نفس را
القا میکنند

مهارتهاي
اجرايي
مجریان ارشد
موانع را رفع می-
کنند ،بازخورد
داده و اعتماد به
نفس را القا می-
کنند
نظامها
توسعهی رهبری و
نظامهای تحول،
اثربخش هستند

---------

همکاري
کار گروهی تشوین و
امکان آن فراهم
میشود

آموزش
آموزشها کاربردی
هستند و اهداف
سازمان را حمایت
میکنند

تسهیم اطالعات
بهترین شيوههای
اقدام به اشتراک
گذاشته میشوند و
بهبود مییابند

پاسخگويي
عملکرد باال مورد
انتظار است و به آن
پاداش داده میشود

توسعه
کارکنان برنامههای
توسعهی حرفهای
رسمی دارند

نظامها
نظامهای جمعآوری
اطالعات ،دسترسی
به آن را آسان می-
سازد

استخدام
انتخاب افراد جهت
استخدام بر اساس
مهارت صورت می-
گيرد ،افرادی که تازه
استخدام میشوند
یک دوره آشنایی
کامل با سازمان را
طی میکنند

حمايت و ارزش
قائل شدن
رهبران ثابت کردهاند
که یادگيری با ارزش
است

نظامها
نظامهای مدیریت
عملکرد کارکنان،
اثربخش هستند

نظامها
یک نظام مدیریت
یادگيری ،جنبههای
آموزش را خودکار
میکند

---------
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روششناسي پژوهش
پووهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصـيفی -پيمایشـی اسـت .جامعـهی
آماری پووهش حاضر ،شامل کليهی کارکنان دانشکدههای مدیریت و روانشناسی و علوم تربيتـی
دانشگاه تهران بوده است .طبن آخرین آمار و اطالعات منتشر شده از سوی دانشـگاه تهـران ،تعـداد
کــل کارکنــان ایــن دو دانشــکده 130 ،نفــر بــود .فراوانــی کارکنــان ایــن دو دانشــکده ،بــه شــر
جدول ( )7است.
جدول  .3توزيع جمعیتي جامعهي آماري

نام دانشکده

تعداد کارکنان
هر دانشکده

مدیریت

33

روانشناسی و علوم تربيتی

37

جمع کل

130

جهت تعيين گروه نمونه ابتدا حجم نمونه با اسـتفاده از جـدول مورگـان مشـخو و سـپس از
طرین شيوهی نمونهگيری طبقهای تعدادی نمونه بهدست آمد.
جدول  .4توزيع نمونهي آماري پژوهش

نام دانشکده

تعداد کارکنان
هر دانشکده

مدیریت

63

روانشناسی و علوم تربيتی

71

جمع کل

117

در این پووهش ،اطالعات ثانویه (اطالعاتی کـه از قبـل توليـد شـده و در منـابع موجـود قابـل
دسترسی است) از طریـن روش کتابخانـهای شـامل مطالعـهی کتـب ،اسـناد و مـدارک ،مجلـههـای
تخصصی و هم نين مطالب مورد نياز از اینترنت (پایگاههای اطالعاتی) جمـعآوری شـده و از ایـن
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اطالعات برای تدوین مبانی نظری ،استفاده شد .هم نين برای جمعآوری دادههای اصـلی از روش
پيمایشی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد .ازاینرو ،جهت ارزیابی سطح مدیریت سـرمایهی انسـانی
از پرسشنامه باسی و مکمورر ( ،)2003استفاده شد .این پرسشنامه که به ابزار محرکهـای سـرمایه
انسانی معروف است ،شيوهی اعمال مدیریت سرمایهی انسانی را در سطح سـازمان مـیسـنجد .ایـن
ابزار شامل  27اقدام است که در پنج گروه گسترده اصلی طراحی شده است .این پرسشنامه مشتمل
بر پـنج محـرک اقـدامات رهبـری (شـامل پـنج اقـدام ارتبـاط ،جامعيـت ،مهـارتهـای سرپرسـتی،
مهارتهای اجرایی ،نظامها) ،درگيری کارکنان (شامل چهار اقدام طراحی شغل ،تعهد به کارکنان،
زمان و نظامها) ،دسترسی به دانش (شامل چهار اقدام دسترسی ،همکـاری و کـار گروهـی ،تسـهيم
اطالعات و نظامها) ،بهينهسازی سرمایهی انسانی (شامل پنج اقدام فرآیندها ،شـرایط ،پاسـخگـویی،
تصميمات استخدامی و نظامها) و ظرفيت یادگيری (شامل پنج اقـدام یـادگيری ،نـوآوری ،توسـعه،
حمایت و ارجگذاری) است .پرسشنامهی مذکور بهصـورت طيـف ليکـرت ،طراحـی و دارای پـنج
گزینه کامالً مخالف ( )1تا کـامالً موافـن ( )7اسـت .جهـت تعيـين روایـی آزمـون از روش روایـی
محتوایی بهره گرفته شد .سپس پرسشنامهی طراحیشده ،بـهصـورت آزمایشـی در بـين تعـدادی از
کارکنان دانشکدهها اجراج شد کـه ضـرایب آلفـای کرونبـا پرسشـنامه نشـان داد کـه سـؤالهـای
پرسشنامه از انسجام و هماهنگی درونی قابل قبولی برخوردار هستند.
جدول  .5مقادير آلفاي کرونباخ پرسشنامه

متغیّر

ضريب آلفاي کرونباخ

اقدامات رهبری

0/72

درگيری کارکنان

0/73

دسترسی به دانش

0/70

بهينهسازی سرمایه انسانی

0/71

ظرفيت یادگيری

0/77

کل پرسشنامه مدیریت سرمایهی انسانی

0/76
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در این پووهش جهـت تجزیـهوتحليـل دادههـا از آمـار توصـيفی بـا اسـتفاده از شـاخوهـای
گرایش به مرکز (ميانگين) ،شاخوهای پراکندگی (انحراف معيار) و بـرای مقایسـه ميـانگينهـا از
آزمونهای آماری پارامتریک تی تکنمونهای (جهت مقایسهی وضع موجود و مطلوب ) و آزمون
تی برای دو گروه مستقل (جهت مقایسهی دو دانشـکده) اسـتفاده شـد .بـه ایـن دليـل از روشهـای
پارامتری استفاده شد که دادههای پووهش دارای مقياس فاصلهای و تـوزیعی بهنجـار بودنـد .بـرای
تعيــين بهنجــاربودن دادههــا از آزمــون کولمــوگروف -اســميرنف اســتفاده شــد .همــانطورکــه در
جدول ( ،)6نشان داده شده است ،بهنجاربودن توزیع دادهها مورد تأیيد است.
جدول  .6نتايج آزمون کولموگروف -اسمیرنف جهت بررسي بهنجار بودن متغیرهاي پژوهش
شاخصها

کولموگروف -اسمیرنف

سطح معنيداري

اقدامات رهبری

1/277

0/061

درگيری کارکنان

1/037

0/073

دسترسی به دانش

1/204

0/102

بهينهسازی سرمایهی انسانی

1/107

0/076

ظرفيت یادگيری

1/277

0/127

متغیّر

P= 0/07

نتايج پژوهش
بهمنظور بررسی وضعيت محرکهای مدیریت سرمایهی انسانی در دانشکدههای روانشناسـی
و علوم تربيتی و مدیریت ،ميانگين نمرات هر یک از مشارکتکنندگان (کارکنان) در این پووهش
به تفکيک ابعاد مدیریت سرمایهی انسانی و سپس عامل کلـی مـدیریت سـرمایهی انسـانی محاسـبه
شد .از اینرو ،با استفاده از آزمـون تـی تـکنمونـهای ميـانگين ابعـاد و شـاخو کلـی هـر یـک از
دانشکدهها با ميـانگين نظـری مقایسـه شـد .جـدول ( ،)3نتـایج آزمـون تـی تـکنمونـهای را بـرای
دانشکدهی مدیریت نشان میدهد.
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جدول  .7وضعیت ابعاد مديريت سرمايۀ انساني در دانشکدهي مديريت
بر حسب آزمون تي تکنمونهاي (میانگین نظري= )3
شاخصها

*

انحراف

خطاي

مقدار

درجه

سطح

استاندارد

استاندارد

تي

آزادي

معنيداري

اقدامات رهبری

67

7/23

0/660

0/073

7/21

64

0/002

درگيری کارکنان

67

7/01

0/727

0/044

0/236

64

0/367

دسترسی به دانش

67

2/34

0/760

0/047

-1/27

64

0/213

67

2/33

0/423

0/077

-0/047

64

0/362

67

7/12

0/613

0/077

1/471

64

0/177

فراواني

مديريت

میانگین

سرمايه انساني

بهينهسازی سرمایۀ
انسانی
ظرفيت یادگيری
شاخو کلی بلوغ
مدیریت سرمایۀ

67

7/03

0/274

0/072

1/760

64

0/067

انسانی
*توضیح :الزم به ذکر است که در بررسی این سؤال با توجه به دامنۀ نمرهگذاری سؤالها ( 1تا  )7و محاسبهی نمرهی
کلی این متغيرها بر حسب این دامنه ،ميانگين نظری جامعهی  7در نظر گرفته شده است.

بر اساس جدول ( ،)3نتایج بهدستآمده نشان میدهد که ميانگين ابعاد دسترسـی بـه دانـش و
بهينهسازی سرمایهی انسانی در دانشکدهی مـدیریت از ميـانگين نظـری ابعـاد مـذکور ( )7پـایينتـر
است .هم نين ابعاد درگيری کارکنان و ظرفيت یادگيری دانشـکدۀ مـدیریت ،در مقایسـه بـا ابعـاد
دسترسی به دانش و بهينهسازی سرمایۀ انسانی ،وضعيت مناسبتری دارند .بااینحال ،این تفاوتهـا
به لحا آماری معنیدار نيستند .امـا ميـانگين بُعـد اقـدامات رهبـری ( )7/23از ميـانگين نظـری ()7
سطح باالتری دارد .بنابراین از نظر مشارکتکنندگان در پووهش ،دانشکدهی مدیریت از نظر ابعـاد
درگيری کارکنان ،دسترسی به دانش ،بهينهسازی سرمایهی انسانی و ظرفيت یـادگيری در وضـعيت
نسبتاً مناسب و بُعد اقدامات رهبری وضعيت مناسب دارد .ميانگين شـاخو کلـی مـدیریت سـرمایۀ
انسانی دانشکده مدیریت از نظر مشارکتکنندگان در پووهش در حدود  7/03بهدست آمـد کـه از
لحا آماری معنیدار نيست .لذا ،شاخو کلی مدیریت سرمایهی انسانی در دانشکدۀ مـدیریت در
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حد متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد.
جهت بررسی وضعيت ابعاد مدیریت سرمایهی انسانی در دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی
نيز از آزمون تی تکنمونهای استفاده شد که نتایج آن در جدول ( ،)7نشان داده شده است.
جدول  .8وضعیت ابعاد مديريت سرمايهي انساني در دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي بر حسب
آزمون تي تکنمونهاي (میانگین نظري= )3
شاخصها

*

انحراف

خطاي

مقدار

درجه

سطح

استاندارد

استاندارد

تي

آزادي

معنيداري

اقدامات رهبری

70

7/27

0/600

0/107

2/12

43

0/042

درگيری کارکنان

70

2/333

0/777

0/067

0/017

43

0/330

دسترسی به دانش

70

7/67

0/317

0/167

2/36

43

0/000

70

7/14

0/746

0/037

1/73

43

0/136

70

7/44

0/312

0/127

7/47

43

0/002

70

7/70

0/743

0/062

4/36

43

0/000

فراواني

مديريت

میانگین

سرمايه انساني

بهينهسازی سرمایهی
انسانی
ظرفيت یادگيری
شاخو کلی بلوغ
مدیریت سرمایهی انسانی

*توضیح :الزم به ذکر است که در بررسی این سؤال با توجه به دامنهی نمـرهگـذاری سـؤالهـا ( 1تـا  )7و محاسـبهی
نمرهی کلی این متغيرها بر حسب این دامنه ،ميانگين نظری جامعهی  7در نظر گرفته شده است.

همانگونهکه در جدول  7مشاهده میشود ،نتایج آزمون تـی تـکنمونـهای گویـای ایـن امـر
است که ابعاد ظرفيت یادگيری ،دسترسی به دانش و اقدامات رهبری در دانشکدهی روانشناسـی و
علوم تربيتی از نظر مشارکتکنندگان در پووهش باالی حد متوسـط قـرار دارد و از لحـا آمـاری
معنیدار است .لذا ،مشارکتکنندگان این پووهش ،وضعيت دانشکدۀ روانشناسـی و علـوم تربيتـی
را از نظر ظرفيت یـادگيری ،دسترسـی بـه دانـش و اقـدامات رهبـری را در سـطح مناسـبی ارزیـابی
میکنند .بررسی پاسـخهـای مشـارکتکننـدگان در پـووهش پيرامـون ابعـاد درگيـری کارکنـان و
بهينهسازی سرمایهی انسانی گویای این امر است که این دانشکده در بُعد درگيری کارکنان در حد
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متوسط و در بُعد بهينهسازی سرمایهی انسانی در حد باالی متوسط قرار دارد .باوجوداینکه ميـانگين
بُعد بهينهسازی سرمایهی انسانی باالی حد متوسط قرار داشته اسـت ،امـا از لحـا آمـاری معنـیدار
نشده است .ميانگين شاخو کلی مـدیریت سـرمایهی انسـانی در دانشـکدهی روانشناسـی و علـوم
تربيتی از نظر مشارکتکنندگان در پووهش در حد بـاالی متوسـط ( )7/70و در وضـعيت مناسـبی
قرار دارد .جهت مقایسه ابعاد مدیریت سرمایهی انسانی بين دو دانشـکدهی مـذکور ،از آزمـون تـی
برای دو گروه مستقل استفاده شد .نتایج این بررسی در جدول ( ،)3نشان داده شده است.
نتایج آزمون تی برای دو گروه مستقل جهـت مقایسـهی ابعـاد مـدیریت سـرمایهی انسـانی در
دانشکدههای مدیریت و روانشناسی و علوم تربيتـی نشـان از آن دارد کـه ابعـاد اقـدامات رهبـری،
درگيری کارکنان و بهينهسازی سرمایهی انسانی در این دو دانشکده تفاوت معنیداری بـا یکـدیگر
ندارد .با وجود اینکه ميانگين بهينهسازی سرمایهی انسانی در دانشکدهی روانشناسی و علوم تربيتی
( )7/14اختالف فاحشی با ميانگين دانشـکدهی مـدیریت ( )2/33دارد ،امـا ایـن اخـتالف از لحـا
آماری معنیدار نشـده اسـت .سـایر ابعـاد مـدیریت سـرمایهی انسـانی در ایـن دو دانشـکده تفـاوت
معنیداری با یکدیگر دارند.

نمودار  .5مقايسه میانگین ابعاد مديريت سرمايهي انساني در دانشکدههاي مديريت
و روانشناسي و علوم تربیتي
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جدول  .3مقايسه ابعاد مديريت سرمايهي انساني در دانشکدههاي مديريت و روانشناسي و علوم
تربیتي بر حسب آزمون تي براي دو گروه مستقل
آزمونهاي
آماري
مديريت
سرمايه انساني

آزمون تي

آزمون لوين
آزمون

سطح

آزمون

درجه

اف

معنيداري

تي

آزادي

سطح
معنيداري
(دو دامنه)

تفاوت
میانگینها

خطاي
تفاوت
میانگینها

اقدامات رهبری

0/223

0/604

-0/737

117

0/634

-0/076

0/147

درگيری کارکنان

0/647

0/427

-0/174

117

0/774

-0/014

0/036

0/000

4/713

117

0/000

0/342

0/132

2/677

0/107

1/703

117

0/137

0/177

0/106

2/237

0/174

2/163

117

0/077

0/717

0/146

1/174

0/230

7/264

117

0/002

0/227

0/063

دسترسی به دانش
بهينهسازی سرمایهی
انسانی
ظرفيت یادگيری
مدیریت سرمایهی
انسانی

/742
147

نتایج آزمون تی برای دو گروه مستقل نشان داده اسـت کـه دانشـکدهی روانشناسـی و علـوم
تربيتی از لحا ظرفيت یادگيری و دسترسی به دانش در مقایسه بـا دانشـکدهی مـدیریت ،وضـعيت
مناسبتری دارد .این تفاوت بين دو دانشکده از نظر دو بُعد ظرفيت یادگيری و دسترسی بـه دانـش
به ترتيب به اندازهی  0/72و  0/34میباشد.
بر اساس نتایج پووهش ،ميانگين متغير مدیریت سرمایهی انسانی در دانشکدهی روانشناسی و
علــوم تربيتــی ( )7/70بــاالتر از دانشــکدهی مــدیریت ( )7/03بــوده اســت ( P=0/002دو دامنــه،
 df=117و  .)t=7/264لذا ،از نظر مشارکتکنندگان در پووهش دانشـکدهی روانشناسـی و علـوم
تربيتی وضعيت مناسبتری از لحا مدیریت سرمایهی انسانی دارد.
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بحث و نتیجهگیري
بر اساس نظریههای سنتی مدیریت ،کارکنان سازمانها ،جزیی از عوامل توليد محسوب شـده
و بهعنوان نيروی کار تلقی میشدند .بعدها ،بر اساس نظریـههـای سيسـتمی ،اقتضـایی و مشـارکتی،
کارکنان در سازمانها به عنوان مهمترین عامل توليد ،تبدیل شده و به جای نيـروی انسـانی بـه آنهـا
منابع انسانی اطالق شد .ولی در هزارهی سوم بر اساس نظریـههـای اقتصـاد دانـشبنيـان و مـدیریت
داناییمحوری ،کارکنان در سازمان برتر از عوامل توليد و به عنوان سرمایهی انسانی مطر شدهاند.
با تغيير نگاه به انسان و مطر شدن پـارادایم سـرمایهی انسـانی در نظریـههـای سـازمان و مـدیریت،
ضرورت تغيير رویکرد در حوزهی مـدیریت کارکنـان ضـرورت پيـدا کـرده اسـت .توجـه بـه ایـن
رویکرد نوین (مدیریت سرمایهی انسانی) در حوزهی مـدیریت کارکنـان شـرایط را جهـت تحـول
بنيــادین در عملکــرد دانشــگاههــا بــه عنــوان ســازمانهــای رســالتمحــور ،فــراهم خواهــد آورد.
برهميناساس ،این پـووهش بـه بررسـی سـطح بلـوغ مـدیریت سـرمایهی انسـانی در دانشـکدههـای
مدیریت و روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران پرداخته است.
نتایج آزمون تی تکنمونهای نشـان داد کـه وضـعيت دانشـکدهی مـدیریت در بُعـد اقـدامات
رهبری باالتر از حد متوسط و ميانگي ن نظـری و در ابعـاد درگيـری کارکنـان ،دسترسـی بـه دانـش،
بهينهسازی سرمایهی انسانی و ظرفيت یادگيری در حد متوسط قرار داشته اسـت .بـهطـورکلی ،ایـن
دانشکده از نظر سطح مدیریت سرمایهی انسانی در حد متوسطی قرار داشت .وضـعيت دانشـکدهی
روانشناسی و علوم تربيتی در ابعاد اقدامات رهبری ،دسترسی به دانش و ظرفيت یادگيری بـاالتر از
حد متوسط و در ابعاد درگيری کارکنان و بهينهسازی سرمایهی انسانی در حد متوسط ارزیابی شد.
وضعيت مدیریت سرمایهی انسانی در دانشکدهی روانشناسی و علوم تربيتی در حد بـاالی متوسـط
قرار داشت .هم نين نتایج نشان داد که بين دانشکدههای مدیریت و روانشناسی و علوم تربيتـی در
ابعاد اقدامات رهبری ،درگيری کارکنان و بهينـهسـازی سـرمایۀ انسـانی تفـاوت معنـیداری وجـود
ندارد .بين این دو دانشکده از نظر ابعاد دسترسی به دانـش و ظرفيـت یـادگيری تفـاوت معنـیداری
وجود داشت .به عبارت دیگر ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربيتی وضعيت مناسـبتـری در ابعـاد
دسترسی به دانش و ظرفيت یادگيری داشته است .بهطورکلی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربيتـی
از نظر محرکهای مدیریت سرمایهی انسانی ،وضعيت مطلوبتری نسبت بـه دانشـکدهی مـدیریت
233

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 3شماره پیاپي  ،)25پايیز 5335

دانشگاه تهران داشته است.
همانطورکه قبالً ذکر شد ،باسی و مک مورر بلوغ مدیریت سرمایهی انسانی را به پـنج سـطح
تقسيم کردهاند :در سطح اول سازمان یا اصالً تالشی بـرای پـرداختن بـه حـوزۀ مـدیریت سـرمایهی
انسانی نمیکند ،یا این تالش بسيار کم است .سازمانهایی که در سـطح دوم قـرار دارنـد دسـت بـه
تالشهای ناچيز سطحی ،شتابزده و غيرمنظم در مورد بعضی از مؤلفههای حوزۀ مدیریت سـرمایۀ
انسانی میزنند .در سطح سوم سازمان از خود توانایی کافی در زمينۀ حوزۀ مدیریت سرمایۀ انسـانی
به نمایش میگذارد .سازمان هایی کـه در سـطح چهـارم قـرار دارنـد بـه صـورت نظـاممنـد ،توسـعه
تواناییهایشان را در زمينۀ مدیریت سرمایۀ انسانی آغاز کردهاند و در سطح پنجم سازمانها توانایی
باالیی در بهينهسازی مدیریت سرمایۀ انسانی دارند .با توجه به نتایج این پووهش ،بـه نظـر مـیرسـد
دانشکدۀ مدیریت و روانشناسی و علوم تربيتی از نظر بلوغ مدیریت سـرمایۀ انسـانی در سـطح دوم
(مرزی) قرار دارند .از آنجا که مطالعات صورتگرفته نشان داده است که سطح مطلـوب مـدیریت
سرمایۀ انسانی در سازمانها ،شرایط بهبود عملکرد آنها را فراهم میآورد ،لذا این دو دانشکده بایـد
برنامهای جامع جهت بهبود وضعيت مدیریت سرمایۀ انسانی و در نتيجه ارتقای سطح بلوغ خـود بـه
سطو چهارم و پنجم را فراهم آورند .البته پووهشهای صورتگرفته بهوسيلۀ باسی و مـک مـورر
( )2003در  42سازمان نشان داده است که اگرچه سازمانها بایـد بـراى رسـيدن بـه سـطح مطلـوب
مدیریت سرمایۀ انسانى در تالش باشند ،اما فعاليتهایى کـه بيشـترین تـأثير را در عملکـرد سـازمان
دارند ،از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است و در طول زمـان تغييـر مـیکنـد .ازایـنرو ،مراکـز
آموزش عالی باید از طرین بررسى روند تغييرات در امتيازات سطح بلوغ اقدامات مدیریت سـرمایۀ
انسانى در طول زمان و ارتباط آن با تغيير عملکرد خود ،آن دسته از فعاليـتهـاى مـدیریت سـرمایۀ
انسانى را که بيشترین اهميت و تأثير را بر عملکرد آنها دارنـد ،شناسـایى و بـراى آنهـا برنامـهریـزى
کنند.
مراکز آموزش عالی جهت بقا در عصر جهانیسازی و بينالمللیشدن دانشگاها ،بایـد در پـی
کسب و حفظ مزیت راهبردی پایدار باشند .گزینههای زیادی جهت ایجاد مزیت راهبـردی پایـدار
فراروی دانشگاهها قـرار دارد .ارائـه آمـوزش ارزان و خـدمات نوآورانـه از جملـهی ایـن گزینـههـا
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محسوب میشود .نکته اینجاست که حفظ مزیت راهبردی پایدار با اسـتفاده از منـابع سـنتی رقابـت
برای دانشگاهها ،بسيار مشکل است .لذا زمين بازی نسبت به دیروز برای دانشگاهها بسيار نـاهموارتر
شده و در آینده نيز ناهموارتر خواهد شد .در چنين شرایطی ،دانشگاهها تنها و تنها از طریـن برتـری
در سرمایههای انسانی ،میتوانند نسبت به رقبای خود بهتر عمل کنند .با توجه به مسائل مطر شـده،
این امر مسلم است که مراکز آموزش عالی بهویوه دانشگاهها نيازمنـد توجـه بيشـتر بـه سـرمایههـای
انسانی خود (کارکنان و اعضای هيئت علمی) و تدوین برنامهای جامع برای مدیریت آنهـا متناسـب
با دیدگاه انسانمحوری میباشند.
بهطورکلی ،نویسندگان مقاله بر این عقيدهاندکه حـوزهی منـابع انسـانی چـه در سـازمانهـای
صنعتی و توليدی و چه در سازمانهای خدماتی مانند دانشگاهها ،با مشکالت و چـالشهـای جـدی
روبهرو شده است که ناتوان از پاسخگویی مناسب به آنهاست و وضعيتی بحرانی را تجربه میکنـد.
در چنين شرایطی نياز به حرکت به سمت رویکردی نوین احساس میشود که توانـایی پاسـخگویی
به نيازهای سازمانهای عصر پستمدرن که مشخصهی اصـلی آنهـا تنـوع ،بسـترمندی و اسـتقبال از
پدیدهی جهانیسازی است ،را دارد .این رویکرد نـوین ،مـدیریت سـرمایهی انسـانی مـیباشـد کـه
حاوی ویوگیهایی است که مشکالت پارادایم مطرود و ناتوان منابع انسانی را رفع میکند.
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