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سرمایۀ انساني و مؤلفههای آن -دانش و تخصص و مهارت -با میزان سود ،فروش ،درآمد و رضایت
مشتریان (بهاستثناء مهارت با درآمد) رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ و ( )9از بین مؤلفههای سرمایۀ
انساني ،مؤلفۀ دانش در رابطه با تغییرات درآمد و فروش و مؤلفههای مهارت و تخصص در رابطه با تغییرات
سود و مؤلفههای دانش و مهارت در رابطه با تغییرات رضایت مشتریان قدرت پیشبیني باالیي دارند.
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مقدمه
سازمانها در عرصۀ اقتصاد جهاني با روندهای نوین جهانيشدن و بازار آزاد مواجه هستند
که در آن رقابتي بودن ،رکن محوری و اساسي موفقیت اقتصادی محسوب ميشود.
بهمنظور داشتن سازماني کارآمد و شایسته که بتواند این هدف را محقق سازد ،متولیان
سازمانها باید بهطور مستمر عملکرد خود را از طریق کاهش هزینهها ،افزایش محصوالت
و خدمات نوآورانه ،بهبود کیفیت و ارتقای بهرهوری در بازار بهبود بخشند (بونتیس و
سرانکو .3)2114 ،ضرورت التزام به تفکر دانایي محوری و توسعۀ دانایي در سازمانها و
پذیرش نقش مدیران منابع انساني بهعنوان مدیران دانایي در این عرصه ،به شعار
سازمانهایي که به حفظ مزیت رقابتي خود عالقهمند هستند مبدل شده است (ابیلي و
موفقي )3183،و بر همین اساس ،سرمایهگذاری در منابع انساني و اعتالی کیفیت نیروی
کار یکي از زمینهها و راههای کلیدی و بنیادی در رابطه با عملکرد موفق است
(رحیمي .)3184،در اقتصاد دانایي محور ،توانایي خلق دارایيهای نامشهود و استفاده از
ارزش این دارایيها ،منجر به ایجاد یك نوع شایستگي اساسي برای سازمانها ميشود
(کنان و البار .2)2119 ،تجربه نشان داده که افزایش توانایيها و قابلیتهای کارکنان اثرات
مستقیمي بر روی پیامدهای مالي و درنتیجه بر عملکرد شرکت دارد (بکر و همکاران،
 .1)2113ازاینرو ،سنجش و ارزشگذاری سرمایههای انساني شرکتها اهمیت زیادی پیدا
کرده است .این در حالي است که در کشور ما مفهوم سرمایۀ انساني یك مفهوم بسیار
جدید است که مدیران سازمانها با آن آشنایي زیادی ندارند و از ارزشي که این قبیل
دارایيهای ناملموس ایجاد ميکنند اغلب غافل بوده و بهتبع به اندازهگیری ارزش این
دارایيهای خود هم اعتنایي ندارند .درصورتيکه مدیران اهمیت و ارزش نیروهای انساني
خود را درک کرده باشند و آنها را بهعنوان سرمایههای اصلي سازمان بشناسند ،به آنها
اعتماد کرده و با تالش در جهت ارتقای جایگاه علمي و تخصصي سرمایههای انساني،
1. Bontis & Serenko
2. Kennan & Aulbur
3. Becker et al.
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خواهند توانست به عملکرد برتر و درنتیجه مزیت رقابتي دست یابند و از فشارهای دروني
و بیروني تحمیلشده بر خود و سازمان را بکاهند (بیگي و همکاران.)3184 ،
از سوی دیگر ،بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نیروی عظیم همافزایي ایجاد ميکند
که این نیرو ميتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالي سازماني شود.
دولتها و سازمانها و مؤسسات تالش فزایندهای را در این مورد اعمال ميکنند .بدون
بررسي و کسب آگاهي از میزان پیشرفت و دستیابي به اهداف و بدون شناسایي چالشهای
پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطالع از میزان اجرای سیاستهای تدوینشده و
شناسایي مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ،بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد
(رحیمي.)3181 ،
در این میان صنعت بیمه نیز از موارد گفتهشده مستثنا نیست؛ چراکه در دنیای نوین
تجارت و با آغاز فعالیت شرکتهای بیمه خصوصي ،این صنعت مجموعهای پررقابت را
گردآوری کرده است که از عوامل بازار ،عوامل اقتصاد-اجتماعي و فناوری بهمنظور
موفقیت هر چه بیشتر خود بهره ميگیرد .در چنین محیط پویایي ،به لحاظ اینکه تغییرات
سریع مؤلفههای دنیای تجارت موجب ایجاد فرصتها و تهدیدهای مختلفي شده است و از
این طریق مشتریان قدرت انتخاب وسیعتری ميیابند ،بر قدرت و توانایي آنها افزوده
ميشود؛ اما عوامل گفتهشده بهسرعت در حال تغییر هستند و سرعت این تغییرات نیازمند
واکنشهای سریع شرکتهای بیمه است .این رفتار حاصل فشاری است که شرکتهای
مختلف بیمه از دنیای نوین و بهشدت رقابتي تجارت برای بهسازی و پیشرفت خود متحمل

ميشوند .روشن است انعطافپذیری و واکنش در پاسخ به تغییرات محیطي
گفتهشده ،بدون دسترسي به نیروی ماهر و متخصص ،امکانپذیر نیست .درعینحال،
یکي از چالشهای اساسي فراروی شرکتهای بیمه در ایران فقدان منابع انساني
آموزشدیده و عدم سرمایهگذاری کافي دراینارتباط است .در همین راستا شرکت
سهامي بیمۀ آسیا تشخیص داده که دانش و بخصوص سرمایهگذاری در سرمایههای انساني
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موجود عاملي حیاتي در خلق ارزش اقتصادی و دست یافتن به مزیت رقابتي هستند
(حسنزاده و همکاران.)3187 ،
رئیسکل بیمۀ مرکزی ایران  -بهعنوان مرکز نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه -در
همایش مدیریت بر چالشهای فراروی صنعت بیمه ( ،)3183به کمبود تحقیقات و
پژوهشهای مرتبط با مسائل اجرایي اشاره کرد و گفت« :مراکز تحقیقاتي و پژوهشي بیمه
در بیشتر موارد بهصورتي مستقل از شرکتهای بیمه و مراکز اجرایي فعالیت ميکنند و
طرحها و پروژههای تعریفشده در این مؤسسات بیشتر جنبۀ نظری داشته و نیازهای
شرکتهای بیمه را رفع نميکند» .با توجه به همین مطلب و این امر که امروزه بهطور
فزایندهای محققان و پیشگامان عرصۀ مدیریت از سرمایۀ انساني بهعنوان عاملي حیاتي و
مهم که با عملکرد کسبوکار سازمانها رابطه دارد ،یاد ميکنند اما تاکنون چگونگي این
رابطه در ایران ،بهخصوص در صنعت بیمه موردمطالعه قرار نگرفته است؛ بهاینترتیب،
ضرورت بررسي وضعیت سرمایۀ انساني و عملکرد سازماني و رابطۀ بین آنها در شعب
شرکت سهامي بیمۀ آسیا بهعنوان یك مسألۀ مهم اجرایي و حتي راهبردی احساس ميشود؛
بنابراین ،در این پژوهش تالش شده است تا رابطۀ موجود بین سرمایۀ انساني و عملکرد
سازماني در شرکت سهامي بیمۀ آسیا موردبررسي قرار گیرد .در ادامه مطالب ،ابتدا پیشینه
مباحث ارائه و سپس کم و کیف تحقیق میداني و روشهای تحلیل توضیح داده ميشود .در پایان
تحلیلهای تجربي همراه با یافتهها و نتایج کلیدی در اختیار خواننده قرار ميگیرند.

پیشینه و الگوی مفهومي تحقیق
الف) سرمایه انسانی :ظهور اقتصاد جدید مبتني بر دانش و اطالعات منجر به افزایش عالقه
محققان به مطالعه در حوزه سرمایه انساني را شده است .این حوزه که توجه بسیاری از محققین را
به خود جلب نموده است بهعنوان ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورداستفاده قرار ميدهند

(پیوتانگ و دیگران .)2117 ،تحلیل عامل انساني در چارچوب تحلیل سرمایه اصالً مقوله
جدیدی نیست بلکه قیاس بین انسان و مهارتهای او و سرمایه فیزیکي ،به گذشتههای دور
برميگردد (نادری .)3181 ،تالشهای نخستین برای استدالل درباره مفهوم سرمایه انساني
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از قرن  37انجام شده بود ،اما از سالهای  3411یك نظریه واحد و روشن درباره این
موضوع رشد یافته است (کیکر .)3433 ،3اصطالح سرمایه انساني اولین بار توسط پیکو 2در
سال  3428مطرح شد؛ اما در ادبیات نئوکالسیك مدرن توسط ژاکوب مینسر در سال
 3418بکار گرفته شده و موردبررسي قرار گرفت .سپس در دهه  3431افرادی همچون
مینسر ،شولتز ،دنیسون ،بکر ،میلر در سطح خرد و کالن به بحث سرمایهگذاری در سرمایه
انساني (آموزش) و دریافتي افراد پرداختند (نادری .)3181 ،این مفهوم که این روزها و با
قرار گرفتن در قرن اقتصاد دانشبنیان در ادبیات علوم مدیریتي و کسبوکار نیز بکار
ميرود ،بهخوبي گویای اهمیت منابع انساني در دنیای سازمانهاست (هیت و همکاران،

 )2119بهگونهای که امروزه ،سرمایۀ انساني باارزشترین دارایي و سرمایۀ هر کشور و
سازمان است چراکه در توسعۀ پایدار ،انسانمحور توسعه شناخته ميشود بگونهای که هم
بهعنوان هدف توسعه و هم مهمترین عامل توسعه در کانون توسعه پایدار موردتوجه است
(تیلس و همکاران .)2112 ،1درواقع سرمایۀ انساني کارآمد و خالق تعیینکنندۀ عملکرد
برتر و توان رقابتي سازمانها و کشورهاست (یزداني3181،؛ ذیگلری.)3184،
ازلحاظ مفهومي سرمایۀ انساني دربردارندۀ هرگونه یادگیری آگاهانه ارزشآفرین است
که منجر به شکوفایي اندیشه و عقل فرد ميشود (نادری .)3141،تأکید بر سرمایه انساني در
هماهنگي با تأکید بر استراتژی کاوش دربارهی شایستگيهای دروني است که در آن منافع
اقتصادی ،به مهارتهای ذخیرهشده در افراد نسبت داده ميشود (هامل و پراهاالد.)3449 ،9
نو یسندگان و پژوهشگران گوناگون در سراسر دنیا ،با توجه به اقتضای نیاز یا شرایطي که
داشتهاند ،مفهوم سرمایه انساني را معرفي کردهاند .هر یك از این تعاریف ،با توجه به
شرایط معرفي ،بر وجوهي از سازههای سرمایه انساني تأکید بیشتری کرده و وجوه دیگر را
بهصورت مستتر در سازههای دیگر تعریف کرده و یا اصالً به آن نپرداختهاند .موقعي که
اصطالح سرمایۀ انساني برای اولین بار مطرح شد ،این مفهوم در تحلیل تأثیر سرمایهگذاری
1. Kiker
2. Pico
3. Tayles et al.
4. Hamel & Prahalad
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و نرخ بازده افراد بهطور گستردهای بهعنوان یك سازه سطح فردی بکار گرفته شد (شولتز،3
 .)3433ازاینرو ،تعاریف سرمایۀ انساني غالباً شامل سازههایي نظیر دانش ،مهارتها،
توانایيها ،تجربه و انگیزش بودهاند که از رویکرد تحلیل سطح فردی حمایت ميکنند.
اگرچه بعداً بهمنظور بیان قوت کلي نیروی کار یك شرکت برای تولید سرمایۀ فکری،
سرمایۀ انساني توسط نظریهپردازان مدیریت دانش نیز بهعنوان یك مفهوم سطح سازماني
در نظر گرفته شد .2فورکي ( )2112با استفاده از نمونهای بزرگ متشکل از  71سازمان تجاری
بزرگ به این نتیجه رسید که فعالیتهای بیشتر سرمایه انساني یکي از شاخصهای مهم عملکرد
سازمان است و سازمانهایي که از سرمایه انساني بهتر برخوردارند در مقایسه با سازمانهای
دارای سرمایه انساني ضعیف بیشتر به ذینفعان خود نفع ميرسانند (به نقل از صنوبری.)3188 ،
ماریموتو و همکاران ( )2114با بررسي اهمیت عوامل غیرملموس در عملکرد سازمان دریافتند
که کیفیت سرمایه انساني یك سازمان یکي از چهار عامل مهم تعیینکننده عملکرد مالي )آینده
سازمان( به همراه شبکهها و انجمنها ،برابری نشان تجاری ،تکنولوژی و فرایندها بهحساب
ميآید.

در رابطه با مفهوم سرمایه انساني ،تعاریف ،ابعاد و مؤلفههای مختلفي بکار گرفته شده
است؛ برای حصول به پوشش مناسبي از پیشینه تحقیق ،شماری از مطالعات همراه با ابعاد
تمرکز هر یك در جدول شماره ( )3آمده است .همانگونه که مالحظه ميشود ،دامنه و
تنوع ابعاد و مؤلفهها بسیار وسیع و متنوع هستند .ازاینرو ،باید اذعان داشت که دارایيها و
سرمایههای انساني ،توانمندیهای زیادی برای سازمانها به همراه دارند.
هنگاميکه افراد بهعنوان دارایيهای سازمانها تلقي ميشوند ،توانایي کمّي کردن
ارزش این دارایيها اهمیت ميیابد .این امر برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد شیوۀ
مدیریت و حداکثر سازی نرخ بازده به سرمایهگذاری ،حیاتي است (والریا .)2113 ،1با
توجه به این موضوع که در بین سازههای ارائهشده برای سرمایه انساني ،سازههای دانش،
مهارت و تخصص بیشتر مورد تأکید قرارگرفته ،این سازهها بهمثابه پایهای کاملتر و
1. Schultz
 .2ر.ک .بهEdvinsson & Malone,1997; Stewart,1997; Davenport & Prusak,1998 :
3. Valeriya
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مستحکمتر برای سنجش سرمایه انساني سازماني در این پژوهش برگزیده ميشوند که
توضیح بیشتر در ارتباط با این سازهها به شرح زیر است:
-

دانش :دانش عبارت است از شناخت داشتن ،به خاطر آوردن ،درک کردن و آگاهي
نظاممند و ساختارمند (مناسب برای پاسخ به سؤاالت چیستي ،چرایي و چگونگي)
(نادری )3141،و دانش سازماني هر آن چیزی است که افراد سازمانها دربارۀ فرایندها،
محصوالت و خدمات ،مشتریان بازار و رقبای خویش ميدانند (داونپورت و پراساک،3
.)3448

-

مهارت :مهارتهای فني -حرفهای عبارت است از برتری نسبي در انجام کاری در
مقایسه با دیگران در حرفه و شغل موردنظر (مناسب برای سؤاالت «چگونگي» انجام
کار و فعالیت ،ساختن و( )...نادری.)3141،

-

تخصص :تخصص عبارت است از برتری مطلق فرد (در مقایسه با دیگران) در انجام کار و
فعالیتهای مرتبط به حوزه تخصص وی که برای پاسخ سؤاالت «چگونگي» انجام کار و
فعالیت ،ساختن و ...مناسب است (نادری .)3141،لپاک و اسنل )3444( 2از سرمایۀ
تخصصي صنعت یا حرفه بهعنوان یکي از انواع سرمایۀ انساني یاد ميکند .این سرمایۀ
تخصصي منحصربهفرد بوده و قابل کپيبرداری یا تقلید نیست .درواقع سرمایۀ انساني
تخصصي شرکت ،دانش منحصربهفردی است که تنها از طریق اطالعات ضمني و پیچیدۀ
موجود در شرکت حاصل شده است .این مهارتهای ممتاز زماني گسترش پیدا ميکنند
که کارکنان را در ارائۀ راهحلها برای مسائل خاص شرکت درگیر کرده و به آنها در
استفادۀ بیشتر از شیوههای عملیاتي منحصربهفرد کمك نماید.
جدول  .1سازههای سرمایۀ انسانی
صاحبنظر

شولتز ()3433
کرافورد3443 ،1

سازه

سالمت ،مهارتها و دانش فردی که دارای ارزش اقتصادی است.
دانش ،تحصیالت ،آموزش و مهارتها و تخصص کارگران یك شرکت.
1. Davenport & Prusak
2. Lepak & Snell
3. Crawford
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هودسون)3441( 3
بکر ()3441

وراثت ژنتیکي ،تحصیالت ،تجربه و نگرشها نسبت به زندگي و کسبوکار.
دانش ،مهارتها ،توانایيها ،شخصیت ،ظاهر ،شهرت و اعتبار.

نردانگ)3441( 2

سالمت ،شایستگيها (دانش ،مهارتها و توانایيهای مرتبط با کار) ،انگیزش کاری و تعهد.

بروکینگ)3443( 1

مهارتها و تخصص ،توانایيهای حل مساله ،سبكها و توانایيهای رهبری و هر چیزی
که در درون کارکنان وجود دارد.

اسنل و همکاران

دانش ،مهارتها و توانایيهای ( )KSAsتحت تملك کارکنان که برای شرکت ارزش
اقتصادی به بار ميآورند.

()3443
ایوینسون و مالن

9

()3447

فرهنگ و فلسفۀ شرکت.

روز و روز)3447( 1
استوارت)3447( 3
پنینگز و همکاران

7

()3448
()3448
اسنل و لپاک)3444( 8
سالیوان)2111( 4
سویبای)2111( 31

()2111

دانش فردی کارکنان و مهارتها و استعدادها و دانش فني آنهاست (شامل دانش فني،
مهارتها ،ویژگيهای رهبری مدیران ارشد ،نوآوریها ،انگیزش (بعد مالي و غیرمالي) و
قابلیت سازگاری است).
استعداد (مهارتها و دانش کارکنان) ،توانایي فردی برای حل مسالۀ مشتری.
توانایي یك شرکت برای تولید خدمات باکیفیت ،دانش و مهارتهای متخصصان که
برای تولید خدمات حرفهای بکار گرفته شود.

دواپورت و پراساک

سالیوان و سالیوان

توانایي ،دانش ،مهارتها ،نوآوری و تجربیات کارکنان و مدیران و همچنین ارزشها،

3

توانایي ،رفتار ،تالش و زمان.
مهارت و توانایي کارکنان در سازمان که بهطور بالقوه به کسب مزیت رقابتي سازمان و
شایستگي محوری کمك ميکند.
قابلیتهای کارکنان برای حل مسائل مشترک ،تجربۀ جمعي ،مهارتهای عمومي همۀ
افراد یك شرکت.
شایستگي کارکنان شامل ظرفیت عمل کردن در موقعیتهای متنوع برای ایجاد
دارایيهای مشهود و نامشهود.
هوش و خرد سازمان؛ سرمایۀ انساني منشأ فن ،تخصص و حافظۀ سازماني در خصوص
موضوعات مهم و حائز اهمیت برای سازمان هستند .این سرمایهها شامل تجارب جمعي،
1. Hudson
2. Nurdhaung
3. Brooking
4. Edvinsson & Malone
5. Roos & Roos
6. Stewart
7. Pennings et al.
8. Snell & Lepak
9. Sullivan
10. Sveiby
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مهارتها و فوتوفن عمومي تمام کارکنان سازمان است.
روز و همکاران

2

شایستگي ،نگرش و چابکي.

()2113
بونتیس و فیتزنز

1

هوش دقیق عضو سازماني ،دانش ،استعداد و تجربۀ کارکنان.

()2112

فاکتورهای انساني مانند هوش ،مهارت ،تخصص ،تجربه و توانایيهای یادگیری که تماماً
چن و لین)2111( 9

به افراد موجود در درون یك سازمان متکي است و نميتواند تحت مالکیت سازمان
دربیاید.

گراتون و گوشال

1

سر مایۀ انساني اجتماعي ،سرمایۀ انساني فکری و سرمایۀ انساني هیجاني.

()2111
چن و همکاران

3

ترکیبي از شایستگيها ،طرز تلقيها و خالقیت کارکنان.

()2119
کوکاکوال و هریس

7

()2111
ماریموتا و همکاران
()2114

سریواسمورتي و
سریدوی)2131( 4
میر کمالي ()3181
نادری ()3141

دارایيهای افراد شامل قابلیتهای منحصربهفرد و تخصص هر فرد و بهطور جمعي برای
سازمان.

8

آموزش و هر فعالیتي که به افزایش سطح دانش ،مهارت ،توانایيها ،ارزشها و
دارایيهای اجتماعي ميشود.
آموزش ،فراگیری ،دانش ،مهارت
مهارتها ،ظرفیتها و توانایيها ،دانش و آگاهيهای افراد انساني یك جامعه.
دانش و مهارتهای شناختي (شامل اطالعات ،دانش ،مهارت و تخصص) ،مهارتهای
فراشناختي و شایستگيهای عاطفي -ارتباطي (شخصي -اجتماعي).

ب) عملکرد سازمانی :صاحب نظران و محققان معتقدند موضوع اصلي در تمامي
تجزیه وتحلیل های سازماني عملکرد است و مشکل مي توان سازماني را تصور
1. Sullivan & Sullivan
2. Roos et al.
3. Bontis & Fitz-enz
4. Chen & Lin
5. Gratton & Ghoshal
6. Chen et al.
7. Cocacola & Harris
8. Marimuthu, Arokiasamy, & Ismail
9. Srinivasmurthy & Sridevi
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کرد که مشمول اندازه گیری عملکرد نباشد .آن ها توجه به عملکرد سازمان را
سبب توسعه تئوری سازمان مي دانند و از عملکرد به عنوان موضوع اصلي در
فضای عملي یاد مي کنند (رضایي.) 3184 ،
عملکرد سازماني ،پد ی ده ا ی پیچیده است؛ که شاید سا ده ترین تعبیر برای آن
را بتوان مجموعۀ فعال ی ت ها ی معطوف به دستیابي بر اهداف سازماني دانست.
ازاین رو  ،عملکرد سازماني به این موضوع مربوط ميشود که یك سازمان چه مقدار به
اهداف خود رسیده است (لیت و همکاران .)2113 ،3نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات
و اقدامات سازما ني که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده
است ( مار و همکاران ) 2111 ، 2و تمامي موفقیتهای سازمان که از طریق فروش،
دارایي ،سود ،ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازهگیری ميشود ،بیانگر عملکرد سازماني
است (بیگي و فطرس.)3184،
هنگاميکه عملکرد سازماني از دریچههای مختلف و با اهداف متفاوت موردمطالعه
قرار ميگیرد ،مدلهای ارزیابي عملکرد متفاوتي نیز بهتناسب اهداف استفاده ميشوند.
سنجش عملکرد یکي از مهمترین مفاهیم مدیریتي در عصر حاضر است .بهتازگي در
مباحث موضوعي این حوزه ،از سنجههای عملکرد بهعنوان خون حیاتي یك سازمان یاد
شده است؛ زیرا بدون آنها نميتوان هیچگونه تصمیمي در سازمان اخذ نمود .طبق نظر
زئیری ) 3449( 1سنجش ،نخستین گام در کنترل و بهبود هر سازماني است .در تمامي
سازمانها منابع محدود و کمیاب ميباشند .سنجش عملکرد به مدیریت این فرصت را
ميدهد که منابع را بهدرستي اختصاص دهد و اولویت را بهدرستي برای بهبود سازماني
تعیین کند .ارزیابي عملکرد از این منظر ،به مجموعۀ اقدامات و فعالیتهایي اطالق
ميگردد که بهمنظور افزایش سطح استفادۀ بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابي به

1. Liet et al.
2. Marr et al.
3. Zairi
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هدفها و شیوههای اقتصادی توأم با کارایي و اثربخشي صورت ميگیرد .بهاینترتیب
میزان پیشرفت در جهت کسب اهداف تعیینشده ارزیابي ميشود (آقا رفیعي.)3181 ،
پیشینه مربوط به سنجش عملکرد دو گام یا مرحله تحولي دارد؛ در گام نخست که تا
سال  3481ادامه داشت ،مرکز توجه سنجش عملکرد بر معیارهای مالي نظیر بازگشت
سرمایه ،سود و جریان نقدینگي بود که بهوسیلۀ نظام حسابداری مدیریت فراهم ميشد
(نیلي )3444 ،3؛ حالآنکه امروزه مشخص شده است این شاخصها دارای محدودیتهای
بسیاری مي باشند و قادر به منعکس ساختن تمامي نیازهای یك سازمان در محیط
کسبوکار رقابتي نیستند؛ بنابراین یك سیستم سنجش عملکرد نميتواند بهتنهایي بر
شاخصهای عملکرد مالي متکي باشد .با توجه به شناسایي نارسایي روشهای سنتي
سنجش عملکرد طي دو دهۀ گذشته عالقه به سنجش عملکرد بهعنوان مبحث پژوهشي
بهطور قابلمالحظهای رشد نموده است (تاژن .)2119 ،2مرحلۀ دوم ،از اواخر سال 3481
شروع شد و هنوز هم ادامه دارد .در طول این مدت تغییرات زیادی در سنجش عملکرد
ایجادشده و عالقه به این زمینه بهطور شگرفي افزایش یافته است .برخي پژوهشگران حتي
این مرحله را بهعنوان انقالب سنجش عملکرد معرفي مينمایند (نیلي .)3444 ،این
چارچوبهای جدید ،بر سنجههای غیرمالي ،خارجي و سنجههای عملکردی آیندهنگر
تأکید داشتند.
بهزعم سیال ( )2117اندازهگیری عملکرد سازمانها بایستي بر اساس شاخصهای
مناسبي اتفاق بیفتد .در این راستا شاخصهای رضایت کارکنان ،رضایت مشتریان ،کارایي،
اثربخشي سازماني ،نتایج مالي و بازار مثالهایي از شاخصهای عملکردی هستند (سیال،1
.)2117
اگرچه که شرکتها از دستورالعمل صنعت خود پیروی ميکنند و بایستي درجهای از
تساوی عملکردی داشته باشند تا بهعنوان اعضای قانوني صنعت خود شناخته شوند ،اما
1. Neely
2. Tangen
3. Sila
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آنها برای کسب مزیت رقابتي ناچار به ایجاد درجهای از روش منحصربهفرد در اهداف،
منابع و شایستگيهایشان هستند .مطالعات زیادی 3سرمایه انساني را بهعنوان شرط الزم و
تعیینکننده عملکرد سازماني و حتي مزیت رقابتي جهاني معرفي کردهاند .دیدگاه مبتني بر
منابع نیز که در نظریۀ مدیریت استراتژیك ميگنجد وجود چنین برتری را اینگونه توجیه
ميکند که ماهیت متمایز کل ذخیرۀ منابع انساني شرکت و نهفقط مدیران عالي ،زمینهای را
برای داشتن یك روش منحصربهفرد و بدینوسیله قابلیت بالقوه برای عملکرد برتر یا مزیت
رقابتي پایدار ایجاد ميکند (رین و همکاران .)3449 ،2برای مثال شرکتهای بیمهای،
نیازمند منابع سرمایهای ،تکنولوژی اطالعات و افراد بامهارتي هستند که از طریق فروش
بیمه و پرداخت خسارت بهطور اثربخش ميتوانند اهداف سرپرستان شرکتها را برآورده
سازند .بدون وجود یك مجموعه از مقاصد ،منابع و شایستگيهای انساني که ازنظر
مشتریان و متصدیان در صنعت بیمه معتبر است ،یك شعبۀ بیمهای نميتواند فعالیت پویایي
داشته باشد؛ بنابراین سطح کافي از سرمایۀ انساني برای سوددهي یك سازمان ضروری
است .بهبیاندیگر ،بقاء و تداوم فعالیتهای سازمانها و مؤسسات به چگونگي عملکرد کارکنان
بستگي دارد .در هر ادارهای نقش نیروی کار در تمام عرصههای فعالیت مهم شناخته شده است،
بنابراین مهمترین مؤلفه کار و فعالیت انسانها هستند که تصمیمات را اتخاذ ميکنند ،سپس آن
را به اجرا درميآورند و بر پایه آنها تداوم فعالیتهای آینده را پیشبیني ميکنند (سیتارامن و
همکاران.)2131 ،1

با عنایت به مطالب باال ،ارتباط بین سرمایه انساني و عملکرد سازماني بهصورت الگوی
مفهومي زیر طراحي و ارائه کرد .ازاینرو ،در این پژوهش برای سنجش عملکرد سازماني
شعب شرکت سهامي بیمه آسیا از اصليترین شاخصهای عملکردی صنعت بیمه شامل:
درآمد (میزان حق بیمۀ تولیدی شعب) ،سود (میزان سود بیمهای شعب که از طریق ضریب
 .3مانندMarkusen & Rutherford, 2002; Skaggs & Youndt, 2004; Seleim & Ashour, :
 2007; Switzer & Huang, 2007; Hsu, 2008; Hsu & Fang, 2008; Chi & Sofian, 2011و
بیگي و فطرس3184 ،
2. Rain et al.
3. Seetharaman et al.
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خسارت موردسنجش قرار مي گیرد) ،فروش (میزان خسارت پرداختي) و رضایت مشتریان
استفاده شده است.

سرمایه انساني

مهارت

سود

تخصص

عملکرد سازماني

دانش

درآمد

فروش
رضایت
مشتریان

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

بر اساس الگوی مفهومي پژوهش ،سرمایه انساني با سه مؤلفه دانش ،مهارت ،تخصص و
عملکرد سازماني با چهار مؤلفه درآمد ،سود ،فروش و رضایت مشتریان موردسنجش قرار
گرفته است .همچنین سهم مؤلفه بیانشده سرمایه انساني بهعنوان متغیر پیشبین (مستقل) و
هر یك از چهار مؤلفه عملکرد سازماني بهعنوان متغیر مالک (وابسته) در الگوی پژوهش
در نظر گرفته شده است .بهاینترتیب ،سؤاالت پژوهشي زیر بهطور مشخص دنبال خواهد
شد:
 وضعیت موجود سرمایۀ انساني در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا چگونه است؟ وضعیت موجود عملکرد سازماني در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا چگونه است؟ آیا رابطۀ معناداری بین سرمایۀ انساني و عملکرد سازماني در شعب شرکت سهاميبیمۀ آسیا وجود دارد؟
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 آیا مؤلفههای سرمایۀ انساني ميتوانند مؤلفههای عملکرد سازماني در شعب شرکتسهامي بیمۀ آسیا را پیشبیني نمایند؟

روش تحقیق
ابن پژوهش ،ازلحاظ هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری دادهها از نوع
توصیفي-همبستگي است .پژوهش حاضر به دلیل اینکه به پیشبیني تغییرات چند متغیر
وابسته (مالک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیشبین) ميپردازد ،از نوع تحلیل
رگرسیون است .جامعه آماری این پژوهش را روسای کلیه شعب بیمه آسیا در سراسر
کشور ( 13استان) به تعداد  82نفر تشکیل ميدهد .به دلیل محدود بودن جامعه پژوهش از
روش سرشماری استفاده گردیده است .با پیگیریهای مستمر و مداوم تعداد  73نفر از
روسای شعب بیمۀ آسیا پرسشنامه را تکمیل نمودند .بنابراین تعداد پاسخ پرسشنامههای
تکمیلشده پژوهش حاضر  73مورد مربوط به روسای شعب بیمۀ آسیا است.
جهت گردآوری اطالعات اولیه برای تکمیل مباني نظری از روش کتابخانهای و برای
گردآوری دادههای در خصوص سه مؤلفۀ عملکرد شعب شامل درآمد ،سود و فروش از
اسناد و مدارک استفاده شده است .بهمنظور بررسي متغیر سرمایۀ انساني از پرسشنامۀ
تعدیلشده سرمایۀ انساني نادری ( )3141شامل  28سؤال و برای جمعآوری دادههای مؤلفۀ
رضایت مشتریان در عملکرد سازماني با استفاده از ادبیات موجود ونیز با تطبیق با
شاخصهای سنجش رضایت مشتریان شرکت سهامي بیمۀ آسیا ،پرسشنامه محقق ساخته
شامل  31سؤال مورداستفاده قرار گرفته است .اعتبار محتوای پرسشنامۀ این پژوهش با
کسب نظرات تعدادی از صاحبنظران و اساتید عرصه سرمایه انساني و عملکرد سازماني
همراه بامطالعۀ کتب و مقاالت مربوط به تحقیق و تعیین اقالم اطالعات الزم ،مطالعۀ
پرسشنامههای مقاالت و تحقیقها و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها ،توزیع ابتدایي
پرسشنامه بین تعدادی از کارکنان و اعمال نظرات اصالحي مورد تأیید قرارگرفته است و از
اعتبار الزم برخوردار است .بهمنظور تعیین پایایي پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده
که میزان ضریب پایایي پرسشنامه سرمایه انساني برای مؤلفه دانش  ،1/88مؤلفه مهارت
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 ،1/71مؤلفه تخصص  1/87و برای کل پرسشنامه  1/41و میزان ضریب پایایي پرسشنامۀ
عملکرد سازماني برای مؤلفۀ رضایت مشتریان  1/31بوده است .آلفای به دست آمده حاکي
از آن است که پرسشنامه مورداستفاده از پایایي قابل قبولي برای سنجش سرمایۀ انساني و
عملکرد سازماني در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا بر خوردار است.
به توجه به وضعیت دسترسي به آمار و اسناد مربوطه ،عملکرد سازماني در مؤلفههای
درآمد ،سود و فروش بهصورت شعبهای ،واحد تحلیل این پژوهش بهصورت واحدهای
استاني انتخاب شده است .ازاینرو ،پرسشنامههای شعب یك استان با یکدیگر ترکیبشده
و میانگین نمرۀ هر گویه بهعنوان دادۀ نهایي برای تحلیل استفاده شد .پس از آمادهسازی
دادهها ،بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات آماری و در راستای اهداف تحقیق ،از روشهای
آمار توصیفي و همچنین از روشهای آمار استنباطي مانند تي تك نمونهای ،ضریب
همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شده است.

تحلیلها و یافتههای تحقیق
در این قسمت دادهها و اطالعات فراهم آمده ،بهمنظور ارائه پاسخ مناسب برای سؤاالت
پژوهشي تجزیهوتحلیل ميشوند .بهعنوان اولین گام ،بررسي وضعیت نرمال بودن دادهها
انجام ميشود؛ با توجه به شواهد حاصل از آزمون  K-Sنرمال بودن توزیع دادهها مورد
تأیید قرار ميگیرد؛ از همین رو ،در ادامه مطالب این بخش از تحلیلها و آزمونهای
آماری پارامتریك استفاده ميشود.
سؤال اول پژوهش :وضعیت موجود سرمایۀ انسانی در شعب شرکت سهامی بیمه آسیا
چگونه است؟

بهمنظور بررسي مناسب یا نامناسب بودن وضعیت هر یك از پارامترهای مربوط به
مؤلفههای سرمایۀ انساني در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا از آزمون تي تك نمونهای
استفاده شده و شواهد مربوطه در جدول ( )2ارائه شده است.
شواهد جدول شمارۀ  2حاکي از آن است که سطح میزان سرمایه انساني و مؤلفههای
آن– بهاستثنای مؤلفه دانش -در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا ،تفاوت معناداری بین
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میانگین نمونه و میانگین فرضي جامعه در سطح معناداری  1/13وجود دارد .لذا نتایج
حاکي از آن است که در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا بهاستثنای مؤلفه دانش ،میزان
سرمایه انساني و مؤلفههای آن در حد باالتر از متوسط معنادار است.
جدول  .2نتایج آزمون تی تک نمونهای در خصوص وضعیت سرمایه انسانی و مؤلفههای آن
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

سطح معناداری

دانش

1/37

1/722

1/321

3/91

1/334

مهارت

1/98

1/311

1/314

9/91

1/111

تخصص

1/98

1/774

1/311

1/31

1/113

سرمایۀ انساني

1/11

1/312

1/311

1/28

1/112

توضیح :میانگین فرضي  1در نظر گرفته شده است.
سؤال دوم پژوهش :وضعیت موجود عملکرد سازمانی در شعب شرکت سهامی بیمه آسیا
چگونه است؟

برای تحلیل عملکرد ،مؤلفههای عملکرد سازماني شامل درآمد ،سود ،فروش و رضایت
مشتریان بهطور جداگانه بررسي و ارزیابي ميشوند:
درآمد شعب :در خصوص میزان درآمد شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا یافتهها حاکي از
آن است که در مورد مابهالتفاوت درآمد و پیشبیني درآمد شعب استانهای کرمان،
اصفهان ،البرز ،قم ،آذربایجان شرقي و شعبه مطهری استان تهران به ترتیب دارای بهترین
ع ملکرد در زمینۀ درآمد و شعب استان فارس ،شعب ممتاز شرق ،ممتاز غرب و پانزده
خرداد استان تهران دارای ضعیفترین عملکرد در خصوص مؤلفۀ درآمد هستند.
فروش شعب :در خصوص میزان فروش شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا یافتهها حاکي از آن
است که فروش شعب استانهای اصفهان ،مازندران ،کرمان ،خراسان رضوی ،لرستان و
البرز به ترتیب دارای بهترین عملکرد و شعب ممتاز شرق ،ممتاز غرب و پانزده خرداد استان
تهران و همچنین شعب استانهای سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقي دارای
ضعیفترین عملکرد بودهاند.
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سود و رضایت مشتریان شعب :بهمنظور بررسي وضعیت میزان سود و رضایت مشتریان در
شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا از آزمون تي تك نمونهای استفاده و شواهد در جدول
شمارۀ  1ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمون تی تک نمونهای در خصوص وضعیت سود و رضایت مشتریان
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

t

سطح معناداری

سود

13/239

8/114

3/939

-4/178

1/111

رضایت مشتری

1/94

3/118

1/371

2/871

1/117

توضیح :میانگین فرضي سود و رضایت مشتری به ترتیب  71و  1در نظر گرفته شده است.

نتایج ارائه شده در جدول شمارۀ  1حاکي از آن است که در خصوص سطح میزان سود
در شعب ،با توجه به معناداری تفاوت بین میانگین نمونه و نمرۀ استاندارد اعالمشده از
طرف شرکت سهامي بیمۀ آسیا ،میزان سود در حد پایینتر از حد استاندارد معنادار است؛
بدین معنا که سود شعب در وضعیت مطلوبي قرار دارد .بهعالوه ،در خصوص سطح میزان
رضایت مشتریان ،تفاوت معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضي جامعه در سطح
معناداری  1/13وجود دارد ( )t=2/871که نشان ميدهد در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا
میزان رضایت مشتریان در حد باالتر از متوسط معنادار است.
سؤال سوم پژوهش :آیا رابطۀ معناداری بین سرمایۀ انسانی و عملکرد سازمانی در شعب
شرکت سهامی بیمۀ آسیا وجود دارد؟

برای ارزیابي وضعیت ارتباط بین سرمایه انساني و عملکرد سازماني ،از همبستگي
پیرسون استفاده شده و نتایج آن در جدول شمارۀ  9ارائه گردیده است.
با توجه به جدول شمارۀ  9ميتوان گفت که بین سرمایه انساني و مؤلفههای آن با ابعاد
عملکرد سازماني در شعب شرکت سهامي بیمه آسیا (بهجز بین مؤلفه مهارت با درآمد
شعب) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر ميتوان گفت که وجود هرکدام
از مؤلفههای سرمایه انساني در سازمان مذکور موجب افزایش عملکرد سازماني ميگردد.

فصلنامه سال دوم ،شماره  ،5پاییز 94

18

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

جدول  .4مقادیر ضرایب همبستگی پیرسون پیرامون ارتباط میان متغیرهای تحقیق
درآمد

سود

فروش

رضایت مشتریان

دانش

**1/944

**1/918

**1/194

**1/188

مهارت

1/232

**1/311

*1/131

**1/721

تخصص

*1/131

**1/721

**1/984

**1/979

سرمایه انساني

**1/937

**1/384

**1/182

**1/349

** .رابطه در سطح  1/13معنادار است
* .رابطه در سطح  1/11معنادار است

سؤال چهارم پژوهش :آیا مؤلفههای سرمایۀ انسانی (دانش ،تخصص و مهارت) میتوانند
مؤلفههای عملکرد سازمانی در شعب شرکت سهامی بیمه آسیا را پیشبینی نمایند؟

در پاسخ به این سؤال پژوهش از رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شده که
نتایج آن در ادامه ارائه گردیده است .در این پژوهش ،به دلیل هم مقیاس نبودن دادههای
مؤلفههای عملکرد سازماني (درآمد ،نسبت سود ،میزان فروش و رضایت مشتریان) امکان
ترکیب آنها به شکل یك متغیر واحد به نام عملکرد سازماني وجود ندارد؛ لذا رابطۀ
سرمایه انساني با تكتك مؤلفههای عملکرد سازماني موردبررسي قرار گرفته است.
وضعیت پیشبیني کنندگي مؤلفههای سرمایه انساني در رابطه با درآمد شعب:
در این رابطه در گام اول ،مؤلفۀ دانش وارد الگوی رگرسیوني شده است که حدود 21
درصد میزان واریانس و تغییرات درآمد در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا را پیشبیني
ميکند (( )R2= 1/294جدول شمارۀ  .)1مؤلفههای مهارت و تخصص به دلیل عدم
پیشبیني کنندگي الزم ،وارد رگرسیون نشدند (جدول شمارۀ .)3
جدول  .5یافتههای رگرسیون برای تعیین سهم مؤلفههای سرمایۀ انسانی در پیشبینی درآمد شعب
گام

مؤلفه

R

R2

B

Beta

T

سطح معناداری

گاماول

دانش

1/944

1/294

41837/44

1/944

1/233

1/111
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جدول  .6مؤلفههای وارد نشده 3در رگرسیون برای تعیین سهم مؤلفههای سرمایۀ انسانی در پیشبینی
درآمد

3

مؤلفه

Beta In

T

sig

مهارت

1/118

1/213

1/834

Partial
Correlation
1/193

1/872

تخصص

1/132

1/113

1/733

1/111

1/183

Tolerance

وضعیت پیشبیني کنندگي مؤلفههای سرمایه انساني در رابطه با سود شعب:
برای این منظور در گام اول ،مؤلفۀ تخصص وارد الگو شده که میزان ضریب تعیین
معادل  1/138به دست آمده و حاکي از آن است که میزان واریانس و تغییرات سود در
شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا حدود  12درصد توسط این مؤلفه پیشبیني ميشود
(( )R2= 1/138جدول شمارۀ .)7
در گام دوم ،مؤلفههای تخصص و مهارت بهطور همزمان وارد الگو شدند ،نتایج نشان
ميدهند که با ورود مؤلفۀ مهارت ،سهم مؤلفههای مهارت و تخصص در پیشبیني واریانس
و تغییرات سود در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا به میزان  14درصد است (.)R2= 1/141
درواقع نتایج جدول در گام دوم حاکي از آن است که مؤلفههای تخصص و مهارت حدود
 14درصد پیشبیني کنندۀ سود در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا هستند (جدول شمارۀ
 .)7مؤلفۀ دانش به دلیل عدم پیشبیني کنندگي وارد معادله رگرسیون نشد (جدول شمارۀ
.)8
جدول  .7نتایج رگرسیون برای تعیین سهم مؤلفههای سرمایۀ انسانی در پیشبینی سود شعب
گام

مؤلفه

R

R2

B

Beta

T

سطح معناداری

گام اول

تخصص

1/721

1/138

31/313

1/721

1/839

1/111

1/771

1/141

33/941

1/111

1/811

1/113

8/817

1/111

2/189

1/121

گام دوم

تخصص
مهارت

1. Excluded variables
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جدول  .8مؤلفههای وارد نشده به رگرسیون برای تعیین سهم مؤلفههای سرمایۀ انسانی
در پیشبینی سود شعب

3
2

مؤلفه

Beta In

T

sig

دانش

1/139

-1/187

1/413

Partial
Correlation
-1/133

1/183

مهارت

1/111

2/189

1/121

1/149

1/371

دانش

-1/118

-1/111

1/431

-1/114

1/183

Tolerance

وضعیت پیشبیني کنندگي مؤلفههای سرمایه انساني در رابطه با فروش شعب:
برای تعیین نقش مؤلفههای سرمایه انساني در تبیین فروش شعب ،در گام اول ،مؤلفۀ
دانش وارد رگرسیون شد و یافتهها حاکي از آن است که این مؤلفه  11درصد میزان
تغییرات و واریانس فروش در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا را پیشبیني ميکند (1/113
=( )R2جدول شمارۀ  .)4مؤلفههای مهارت و تخصص به دلیل عدم پیشبیني کنندگي الزم
وارد معادلۀ رگرسیون نشدند (جدول شمارۀ .)31
جدول  .9نتایج رگرسیون برای تعیین سهم مؤلفههای سرمایۀ انسانی در پیشبینی فروش شعب
گام

مؤلفه

R

R2

B

Beta

T

سطح معناداری

گاماول

دانش

1/194

1/113

21711/73

1/194

1/732

1/113

جدول  .11مؤلفههای وارد نشده به رگرسیون برای تعیین سهم مؤلفههای سرمایۀ انسانی
در پیشبینی فروش شعب

3

مؤلفه

Beta In

T

sig

مهارت

1/388

3/343

1/293

Partial
correlation
1/231

1/872

تخصص

1/211

3/341

1/293

1/231

1/183

Tolerance

وضعیت پیشبیني کنندگي مؤلفههای سرمایه انساني در رابطه با رضایت مشتریان شعب:
در این خصوص و در گام اول ،مؤلفۀ مهارت وارد الگوی رگرسیون شد و نتایج نشان
ميدهند که  12/2درصد میزان تغییرات و واریانس رضایت مشتریان در شعب شرکت
سهامي بیمۀ آسیا توسط این مؤلفه پیشبیني ميشود (جدول شمارۀ .)33
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در گام دوم ،مؤلفههای مهارت و دانش بهطور همزمان وارد الگو شدند؛ نتایج
نشان دادند که با ورود مؤلفۀ دانش ،سهم مؤلفههای مهارت و دانش در پیشبیني واریانس
و تغییرات سود در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا به میزان  1/329است (.)R2= 1/329
درواقع نتایج جدول در گام دوم حاکي از آن است که مؤلفههای مهارت و دانش به میزان
 32درصد پیشبیني کنندۀ رضایت مشتریان در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا هستند
(جدول شمارۀ  .)33مؤلفۀ تخصص به دلیل عدم پیشبیني کنندگي الزم وارد رگرسیون
نشد (جدول شمارۀ .)32
جدول  .11رگرسیون تعیین سهم مؤلفههای سرمایۀ انسانی در پیشبینی رضایت مشتریان شعب
گام

مؤلفه

R

R2

B

Beta

T

سطح معناداری

گام اول

مهارت

1/721

1/122

3/397

1/721

1/437

1/111

1/819

1/329

1/411

1/188

1/391

1/111

1/127

1/177

1/111

1/112

گام دوم

مهارت
دانش

جدول  .12مؤلفههای وارد نشده به رگرسیون برای تعیین سهم مؤلفههای سرمایۀ انسانی
در پیشبینی رضایت مشتریان شعب

3
2

مؤلفه

Beta In

T

sig

دانش

1/177

1/111

1/112

Partial
correlation
1/131

1/872

تخصص

1/142

1/331

1/191

1/314

1/371

تخصص

-1/219

-3/112

1/399

-1/239

1/994

Tolerance

جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلي این مقاله تحلیل و ارزیابي رابطه بین سرمایه انساني و عملکرد سازماني برای
شرکت بیمه آسیا و شعب آن انتخاب شده که در قالب سؤاالت پژوهشي مشخص ،این مهم
انجام شده است .در راستای سؤال اول پژوهش ،دستاوردهای پژوهشي نشان دادند که
سرمایۀ انساني (دانش ،مهارتها و شایستگيهای) ذخیرهشده در افراد ،شرط الزم برای
فعالیتهای سازماني است که برای استفاده از این سرمایۀ انساني باید در جهت شناخت و
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سنجش آنها اقدام الزم صورت گیرد که با دستاوردهای بونتیس ،)3448( 3گاراوان و
همکاران )2113( 2و بوکسال و پروسل )2118( 1همسو است .بر اساس نظر لو ( )2111در
گرداگرد جهان ،شناخت و بهکارگیری بیشتر سرمایۀ فکری که سرمایۀ انساني هم جزئي از
آن است ،به شرکتها در جهت کارآمدتر ،مؤثرتر و نوآورتر شدن و درنتیجه باالتر رفتن
عملکرد کمك شایاني ميکند (به نقل از عالم تبریز و همکاران .)3188 ،بر همین اساس،
افراد با سرمایهگذاری بیشتر در سرمایۀ انسانيشان ميتوانند تخصص حرفهای را توسعه و
بهرهوری را در کار افزایش دهند که درنتیجه آن ،پاداشهای مثبتي را از طرف سازمانها
کسب کنند که همسو با یافتههای وایني و همکاران )3444( 9ميباشد .ازاینرو ،در این
پژوهش نیز سعي شده است تا در گام نخست وضعیت موجود سرمایۀ انساني و مؤلفههای
آن سنجش و اندازهگیری شوند .یافتههای تجربي حاکي از آن است که در شعب شرکت
سهامي بیمۀ آسیا بهاستثنای مؤلفه دانش ،میزان سرمایه انساني و مؤلفههای آن در حد باالتر
از متوسط و معنادار است.
تنجن )2111( 1سنجش عملکرد را ابزاری ميداند که ميتواند سازمان را در درک
موقعیت و هماهنگي هر چه بهتر با شرایط و بهبود آن یاری دهد .از دیدگاه گذشتهنگر،
بدون استفاده از سنجش عملکرد نميتوان پي برد که برنامهای که در دورهای مشخص
طراحي و پیادهسازی شده یك موقعیت یا یك شکست تمامعیار بوده است .به زبان ساده،
سنجش عملکرد چشم بینای مدیر سازمان برای بررسي وضعیت فعلي سازمان است .از
دیدگاه آیندهنگر ،سنجش عملکرد ابزاری است که برای ما امکان اظهارنظر در مورد
موقعیتهای ممکن آینده و نحوۀ برخورد با آنها را فراهم ميکند؛ بنابراین سؤال دوم این
پژوهش به بررسي وضعیت موجود عملکرد سازماني شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا
اختصاصیافته و در پاسخ به آن( ،و همراستا با مطالعات انجام شده توسط محققان از قبیل
1. Bontis
2. Garavan et al.
3. Boxall & Purcell
4. Wayne et al.
5. Tangen
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فطرس و بیگي3187 ،؛ حسنزاده و زارع3188 ،؛ حاجي کریمي و پرهیزگار3187 ،؛ یوند،3
3448؛ مارکوزن و رادرفورد2112 ،2؛ اسکاگز و یونت2119 ،1؛ سلیم و آشور2117 ،9؛
ایسواتیا و انشوری2117 ،1؛ سویتزر و هانگ2117 ،3؛ و چي و سوفیان )2133 ،7وضعیت
عملکرد سازماني با توجه به چهار مؤلفه درآمد ،سود ،فروش و رضایت موردمطالعه قرار
گرفته است .در خصوص سود و رضایت مشتریان شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا،
تحلیلهای انجام شده بیانگر آن است که این دو مؤلفه در وضعیت مناسبي قرار دارند.
درعینحال ،شواهد در رابطه با وضعیت درآمد و فروش از نابرابری بین شعب حکایت
دارند.
در خصوص سؤاالت سوم و چهارم پژوهش ،نتایج نشان دادند که بین سرمایۀ انساني و
مؤلفههای دانش و تخصص با درآمد در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا رابطۀ مثبت و
معنادار وجود دارد اما بین مؤلفۀ مهارت و درآمد رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ از بین
مؤلفههای سرمایۀ انساني ،فقط مؤلفۀ دانش قدرت پیشبیني تغییرات و واریانس درآمد را
داراست .همچنین رابطۀ مثبت و معنادار بین سرمایۀ انساني و مؤلفههای دانش ،تخصص و
مهارت با سود در شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا تأیید شده است؛ از بین مؤلفههای سرمایۀ
انساني مؤلفههای مهارت و تخصص ،قدرت پیشبیني تغییرات و واریانس سود را دارند .در
ارتباط با فروش نیز شواهد حاکي از آن است که سرمایۀ انساني و مؤلفههای دانش ،مهارت
و تخصص رابطۀ مثبت و معنادار با فروش شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا دارد؛
درعینحال ،از بین مؤلفههای سرمایۀ انساني فقط مؤلفۀ دانش قدرت پیشبیني تغییرات و
واریانس فروش را داراست .رابطۀ مثبت و معنادار بین سرمایۀ انساني و مؤلفههای دانش،
مهارت و تخصص با رضایت مشتریان شعب شرکت سهامي بیمۀ آسیا نیز به دست آمده
1. Youndt
2. Markusen & Rutherford
3. Skaggs & Youndt
4. Seleim & Ashour
5. Iswatia & Anshori
6. Switzer & Huang
7 .Chi & Sofian
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است که البته از بین مؤلفههای سرمایۀ انساني مؤلفههای دانش و مهارت ،قدرت پیشبیني
تغییرات و واریانس رضایت مشتریان را دارند.
همراستا با نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر ،نظریهپردازان سرمایۀ انساني معتقدند
بیشتر بودن ذخیره این سرمایه سطح تولیدات ،کیفیت خدمات و میزان درآمد را افزایش
داده و بسیاری از تصمیمات آنها را در کلیۀ زمینههای زندگي متأثر ميسازد (قنادان،
3187؛ مینسر .)3447 ،3نتایج تحقیقات مشابه نیز نشان داده است که سازمانهایي به رشد
بیشتر اقتصادی نائل آمدهاند که دارای نیروی کار تحصیلکرده و باکفایت بوده و از سرمایۀ
انساني مناسب بهرهمند گردیدهاند (ذیگلری3184،؛ رحیمي3184،؛ فطرس و بیگي3184،؛
اسکاگز و یوند2119 ،؛ سلیم و آشور2117 ،؛ ایسواتیا و انشوری2117 ،؛ ماریموتا و
همکاران2114 ،2؛ بکر و همکاران2113 ،؛ بزبارا2117 ،؛ هسو و فانگ2118 ،؛ چي و
سوفیان.)2113 ،
نتایج پژوهش حاضر ،نشان ميدهند که سرمایه انساني بهعنوان یکي از پیششرطها و
عوامل اصلي عملکرد سازماني است (ذخیره سرمایه انساني در یك شرکت بیمهای
موجبات نیل به عملکرد سازماني بهتر را فراهم ميسازد)؛ ازاینرو ،پیشنهاد ميشود مدیران
و دستاندرکاران (شرکت بیمه آسیا و شعب آن):
 نهایت جدیت را در توسعه سرمایههای انساني از طرقي مانند گردشگری در محیطهایمشابه داخلي و خارجي و جذب ایدههای ناب ،انتقال دانش و اطالعات حرفهای به
همکاران (بهویژه نیروی انساني جدیدالورود) ،توسعه فعالیتهای گروهي و مهیاکردن
یادگیری سازماني و برگزاری دورههای آموزشي مبذول دارند؛
 در حفظ و نگهداشت سرمایههای انساني (سرآمد) کوشا باشند و بخصوص بامستندسازی اطالعات ،دانش و تجارب کارکنان در معرض بازنشستگي و انتقال آن به
سایرین ،از اُفت سرمایه انساني شرکت جلوگیری کنند؛

1. Mincer
2 .Marimuthu et al.
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 در جذب منابع انساني جدید ،از آزمونهای مناسب حاوی ابعاد و مؤلفههای مختلفسرمایه انساني بهره گیرند؛
 ضمن توجه بیشتر به اهمیت مقوله سنجش عملکرد در ابعاد مختلف ،ارتباط بین سرمایهانساني (و مؤلفههای آن) و عملکرد را تقویت و موجبات انگیزه بیشتر برای تعالي مستمر
سرمایههای انساني فراهم آورند؛
 با اعطای مسئولیت بیشتر و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها زمینۀ تجربهاندوزی وارتقای سرمایه انساني در ضمن کار فراهم آورند.

منابع
ابیلي ،خدایار و موفقي ،حسن ( .)3183دریچهای بر مفاهیم نوین مدیریتي با تأکید بر منابع
انساني .تهران :انتشارات سارگل.
آقا رفیعي ،علي ( .)3181ارزیابي عملکرد شرکت سهامي بیمۀ ایران .پایاننامۀ کارشناسي
ارشد ،دانشگاه مازندران.
بیگي ،تورج و فطرس ،محمدحسن ( .)3184اندازهگیری میزان تأثیر سرمایۀ انساني بر

عملکرد سازماني صنعت بانکداری ایران :از دیدگاه دارایيهای نامشهود .فصلنامۀ
مدیریت صنعتي دانشکدۀ علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج ،سال
چهارم ،شمارۀ .41-83 .31
حاجي کریمي ،عباسعلي و پرهیزگار ،محمدمهدی ( .)3187سازوکارهای مؤثر در طراحي
و پیادهسازی نظامهای نوین ارزیابي عملکرد سازماني در بانكهای تجاری کشور.
پژوهشنامۀ علوم انساني و اجتماعي ویژه مدیریت ،سال هفتم ،شمارۀ .92 –31 ،27
حسنزاده ،حمیدرضا و زارع ،محمدصادق ( .)3187تبیین شاخصهای ارزیابي عملکرد
شرکتهای بیمۀ خصوصي با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان.
فصلنامۀ صنعت بیمه ،سال بیست و سوم ،شمارۀ1و ،9شمارۀ مسلسل.13-7 ،43-42
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ذیگلری ،فاطمه ( .)3184بررسي نقش دانشگاه در ایجاد سرمایۀ انساني و ارائۀ مدل مناسب
برای ارتقاء نظام آموزش عالي کشور .پایاننامۀ کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمي :واحد علوم تحقیقات تهران.
رحیمي ،غفور ( .)3181ارزیابي عملکرد و بهبود مستمر سازمان .مجله تدبیر ،شماره .371

رحیمي ،فرج اله ( .)3184طراحي و تبیین مدل سرمایهگذاری در منابع انساني جهت کسب
مزیت رقابتي در صنایع مبتني بر دانش؛ مطالعۀ موردی صنایع داروسازی .پایاننامۀ
دکتری ،دانشگاه شهید بهشتي.

رضایي ،فاطمه ( .)3184بررسي سرمایۀ فکری و تأثیر آن بر عملکرد سازماني شرکتهای
ملي حفاری ایران .پایاننامۀ کارشناسي ارشد ،دانشگاه شهید بهشتي.
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه ( .)3142روشهای تحقیق در علوم رفتاری.
تهران :انتشارات آگاه.
صنوبری ،محمد ( .)3188مقدمهای بر سرمایه انساني .دوماهنامه توسعه انساني پلیس ،سال
 ،3شماره .22

عالم تبریز ،علياکبر؛ رجبي فرد ،ایمان و حاجيبابا علي ،علي ( .)3188سرمایۀ فکری:
اندازهگیری ،افشاء و مدیریت .تهران :انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي
ایران.
قنادان ،محمود ( .)3183کلیات علم اقتصاد .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
میر کمالي ،سید محمد ( .)3181فرهنگ مدیریت آموزشي .تهران :انتشارات یسطرون.

نادری ،ابوالقاسم ( .)3141طراحي الگویي برای سنجش سرمایه انساني در سازمانها،
شرکتها و مؤسسات .دانشگاه تهران.
نادری ،ابوالقاسم ( .)3181اقتصاد آموزش .تهران :نشر یسطرون.

یزداني ،حمیدرضا ( .)3181بررسي روابط متقابل میان اجزای سرمایههای فکری (سرمایۀ
انساني ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ مشتری) و اثرات این سرمایهها بر عملکرد
سازماني شعب بانك ملت استان تهران .پایاننامۀ کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
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