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  یدهچک
 مبتکرانه و نوآورانـه  یکردهاي رو ي دستیابی به   خود به جستجو برا    ی رقابت یت مز یش سازمان ها به منظور افزا     :مقدمه     

 ی رقابتیت مزیجاد ای رقابت جهانیچیده پرتالطم و پیط توانند در محی هستند که م   ی انسان ي ها هیو تنها سرما  می پردازند   
 رابطه مؤلفه هـاي سـرمایه انـسانی و مؤلفـه هـاي      یپژوهش حاضر با هدف بررس.  سازمان ها سودآور باشند  ي و برا  ودهنم

  . صورت گرفت1390تهران در سال ) ره(ینی امام خمیمارستانی مجتمع بی علمیئت هءاعضا سازمان یادگیرنده در
 نفر از 227جامعه پژوهش را . است  انجام شده   ی به طور مقطع   که  یلیتحل-یفیپژوهش توص در این    :مواد و روش ها       

 آن یـی نامه بود که روا ها پرسش   دادهيابزار گردآور. دادند  یلتشک) ره( هیئت علمی مجتمع بیمارستانی امام خمینی    ءاعضا
داده هـا بـا   .  اسـت یده رسـ ییـد بـه تأ ) 94/0( کرونباخي از روش آلفااده آن با استفیاییه از نظرات متخصصان و پا     با استفاد 

 SPSSنـرم افـزار   اسـتفاده از  با و  یرمن اسپی همبستگیبضرو ، ...) ویانس واریانگین،م(یفی توصياستفاده از روش آمار
vol.16شدیل و تحلیه تجز .  

 در مجتمع ی علمیئت هء سازمان از نظر اعضایادگیرندگی یت از متوسط بودن وضع    ی حاک یج نتا : هاي پژوهش   یافته    
 ي و مؤلفـه هـا  ی انـسان یه سرماي مؤلفه ها  ین نشان داد که ب    ی همبستگ یب ضر ینچن هم. بود) ره(ینی امام خم  یمارستانیب

  )P<0.005.(شت وجود داي ارتباط مثبت و معناداریادگیرندهسازمان 
 ی همبـستگ یادگیرنـده  سازمان ي با مؤلفه ها ی انسان یه سرما ي مؤلفه ها  ین ب ،  نشان داد   یج نتا :ه گیري بحث و نتیج      

 یکردهـاي  ها و رویه نظرین و کارآمدتریدترین از جدیکی الگو، به عنوان     ین ا یريلذا به کارگ  .  وجود دارد  يمثبت و معنادار  
  . ضرورت دارد است ي امروزي سازمان های جهت توسعه و تعالسب منایی الگوکه در نظام سالمت یریتیمد
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 مقدمه
 نـسبت   ینان عدم اطم  ، پرشتاب ییراتعصر امروز، عصر تغ       
 یمدر دسترس جهت تـصم    کافی و    و نبود اطالعات     یندهبه آ 

 یژگـی  ویک تنها  یدمان با  رو ساز  یناز ا .  است یران مد گیري  
 که شـاکله    ي مداوم، عنصر  یق و تطب  ییرتغ: ثابت داشته باشد  

 یـان،  میـن در ا). 1(، اسـت یادگیرنـده  يسـازمان هـا   یاصـل 
 یش و افـزا   یـادگیري  ء که هر لحظه، موجبات ارتقـا      یسازمان

 ی، شـناخت ي کارکنـان در حـوزه هـا   یی و توانـا ینشدانش، ب 
 یررصـه رقابـت بـا سـا     را فراهم کنـد در ع  ی و مهارت  یعاطف

 سـبقت را از آن  ي تواند گوی میب، و رق ي مواز يسازمان ها 
 )2(. خود کندیب را نصی مضاعفیتها ربوده و موفق

 اسـت؛  ییـر  تغي برا و ی رقابت یت مز ی اصل اء منش یادگیري    
 بـه تحـول و تحـول    ید در هر سازمان بایادگیري ،یبه عبارت 
 یـروي  پرورش ن  يراامروزه ب .  شود یل به عادت تبد   یزمثبت ن 

 را رشـد دهـد      یادگیرنـده  که سازمان    یطی شرا یجاد ا ی،انسان
 به  نیز ی بهداشت ي ها یستمس). 2(، است ی ضرورت اساس  یک

 ی نه تنها م   ی، اجتماع ي سازمان ها  ین از مهم تر   یکیعنوان  
 توسعه خود محقق نمـوده   یندا بودن را در فر    یادگیرندهتوانند  

 ي حضور در سازمان ها ي برا یزبلکه قادرند کارکنان خود را ن     
حاضـر اقتـصاد مبتنـی بـر         در عصر . یند نما یت ترب یادگیرنده

 محور داده است لذا انشمنابع مالی، جاي خود را به اقتصاد د     
ـ ي جهت، انسان و داشته هـا     ییر تغ ینبا ا   از گذشـته  یش او ب

ـ        ي بـرا  ی طلبـد کـه برنامـه خاصـ        یمدنظر قرار گرفتـه و م
 )3،4.( گرددهیحفاظت و پرورش آن ها تعب

 که ارزش واالیـی بـراي انـسان در          یی جمله نظریه ها   از    
سـازمان  «و نظریـه     »سرمایه انسانی «سازمان قائلند، نظریه    

 پس از کـسب منـابع      یدسازمان ها با  ). 5(،هستند »یادگیرنده
 توسـعه   ي را بـرا   ی منابع انـسان   ي ها یستم س یدي، کل یانسان
 یـه  باشند، تعب ی م یدل قابل تق  ی منابع که به سخت    ین ا یتظرف
 چون تـرك خـدمت،      ی مخاطرات ي جلو یله وس ین تا بد  یندنما

 یی کـاهش کــارا یـزه،  کــاهش انگیري، پـذ یتعـدم مـسئول  
 ســازمان گرفتــه ي کــاهش ســودآوریــت و در نهایــاتیعمل

 یت نــشان داد کــه مؤلفــه رضــا   یقــاتتحق. )6،7(،شــود
 یرتـأث )  خـانواده ءرابطه با همکاران و رابطـه بـا اعـضا         (یشغل

 ي هـا  یافتـه ). 8(، کارکنان دارد  یادگیري بر تعهد و     داريعنام
 از آن اسـت کـه فرهنـگ و    ی و همکاران حاک یگان ا یقتحق
 مربـوط بـه     یع تواند نوع و تعداد وقـا      ی سازمان م  یک یطمح

ـ   و هـم   ی شغل یت و رضا  یادگیري  کارکنـان   یـزش  انگ ینچن
 قـرار   یر را تحـت تـأث     یط بـه محـ    یـد  انتقال دانـش جد    يبرا

 )9(.دهد
     

  
 ی دانـش ضـمن  یـانگر  نما»ی انـسان  یهسـرما «  چن یده عق به 

 و  ي نـوآور  ی در ذهن و افکار کارکنان و منبـع اساسـ          موجود
 از  یبـی  سـازمان اسـت کـه بـه صـورت ترک           یـک  ینیبازآفر

 ی مـ یـف  کارکنان تعریت ها و خالق ی ها، طرز تلق   یستگیشا
بنـاي توسـعه کـشورها و        که زیـر   با توجه به آن   ). 10(،شود

 ارتباط تنگاتنگی بـا خالقیـت و نـوآوري منـابع            ،اهسازمان  
درمـانی کـه   -انسانی سازمان دارد، در سازمان هاي بهداشتی   

کنتـرل و    نگهـداري، اعـتالي سـالمت،   ،تامین رسالت حفظ،  
نیـاز بـه سـرمایه      پیشگیري از بیماري ها را بر عهده دارنـد،          

 )11(.بیشتر احساس می شودانسانی خالق، 
، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان            بهداشت وزارت     

هاي مرتبط علی الخصوص بیمارستان ها، از جمله سـازمان          
هاي فنی و تخصصی مهم و تأثیرگذار بـر اقتـصاد و توسـعه       

تخصص، مهـارت و توسـعه نیـروي انـسانی در         . کشور است 
بخش بهداشت و درمان براي دستیابی به اهداف توسعه ملی        

بود یک سیستم مناسب و  طوري که ن  به). 12(،ضروري است 
مؤثر در حوزه توسعه منابع انسانی منجـر بـه ارائـه خـدمات              

 اثربخشی و ارتقاء کیفیت و در    ،ناکافی و ضعیف، عدم کارایی    
پیتـر  ).  13(،نهایت از هم پاشیدگی سالمت جامعه می گردد       

 بـه   ابه عنوان پـدر تئـوري سـازمان یادگیرنـده، آن ر            سنگه
 که به طور مـستمر ظرفیـت        د تعریف می کن   عنوان سازمانی 

خود را براي خلق آینده اش افزایش می دهد تا بـه نتـایجی         
که مدنظر است دست یابند و بدین ترتیـب الگوهـاي جدیـد      

 رشد یافته و اندیشه هاي جمعی و گروهی را گسترش            تفکر،
نتــایج پــژوهش بــونتیس و ســرنکو نــشان داد، ). 14(،دهنـد 

بیـشتري دانـش خـود را بـه       بیشتر، تا حد     یزهکارکنان با انگ  
نتـایج  تـرین   مهـم تولید دانش یکـی از  . اشتراك می گذارند  

 )15(.ش هاي مدیریت سرمایه انسانی استتال
درمانی و سازمان هـاي وابـسته       - هاي بهداشتی  سیستم     

 از جمله سازمان هایی مـی باشـند         از طرفی  به نظام سالمت  
 ارائـه  که به دلیـل گـستردگی و تنـوع دامنـه فعالیـت هـا و         

خدمات بهداشـتی، درمـانی، آموزشـی و پژوهـشی بـه قـشر         
عظیمی از جامعه و ایفاي نقش محـوري در حفـظ و ارتقـاي     

؛ از ند ویژه اي برخوردار  حساسیتسطح سالمت، از اهمیت و      
طرف دیگر به دنبال درك اهمیت موضوع سالمتی به عنوان   
اصلی ترین محور توسعه پایدار، همه سـازمان هـاي ذیـربط         

در صـدر برنامـه     ید یادگیري و آموزش مداوم و هدفمند را         با
 )16(.هاي خود قرار دهند

   واحد ین تری بیمارستان هاي آموزشی که اصلاین بر بنا     
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 و محور و موتور توسعه  یکننده دانش و اطالعات پزشک    یدتول
ـ         عـصر   ییـرات  رونـد از تغ    یسالمت در هر جامعه به شمار م

 افـراد را    یـدار،  پا یـادگیري از راه    یـد حاضر مصون نبوده و با    
 تـوان  کـه  ین اي و برایند آماده نماییرات با تغیارویی رو يبرا

 را داشـته  ي امـروز ي و چالش هـا   ییرات تغ یط، با شرا  یقتطب
 در درون سازمان پرداخته و      یادگیري کردن   ینهباشند به نهاد  

 )17(. شوندیل تبدیادگیرنده سازمان یکبه 
 کـه عـالوه بـر درمـان      یمارسـتان  ب  چون ی سازمان یکارائ    

 دهـد، بـه   ی مدنظر قرار م   یز را ن  ی آموزش ي جنبه ها  یماران،ب
ـ یئـت  ه ء اعضا یژه کارکنان، به و   یفیت و ک  یاثربخش  و ی عمل

 یئـت  ه ء اساس، از اعضا   ینا بر). 18(، آن وابسته است   یداسات
 شوند و انتظار  ی م ی سازمان تلق  ین که به عنوان قلب ا     یعلم

 بشر بـه  ي هایت فعالیصر اطالعات که تمام  رود تا در ع    یم
ـ   یکـی  الکترون یندهاياسمت فر   ی بـر شـبکه جهـان      ی و مبتن

ــتا ــه ب ینترن ــش روز و ب ــت، از دان ــان اس ــر دی ــواد  «یگ س
 )19(. برخوردار باشند»یاطالعات

 یـن  از ا  یـز تهـران ن  ) ره( بیمارستانی امام خمینی   مجتمع      
ــستثن ــست نیقاعــده م ــوان یکــی از بزرگی ــه عن ــرین و ب  ت

 کـه بـا برخـورداري از        یانـه  و خاورم  یـران  ها در ا   یمارستانب
 برجـسته در حـوزه هـاي    ی هیئت علمی و کادر پزشک ءاعضا

مختلف، تغییرات زیادي از نظر اجتماعی، فرهنگی و عوامـل          
چون تغییرات صـورت گرفتـه در حـوزه         هم محیطیاثرگذار  

تجربـه مـی    را   درمان، آموزشی و پژوهـشی       یص،هاي تشخ 
 هــا و یــستم سیــاد زیچیــدگینظــر گــرفتن پ  و بــا درکنــد،

 ی، و اثربخـش   ی کـارائ  یـت  اهم ی،درمـان -یمؤسسات بهداشت 
 و توجه بـه     یی تخصص گرا  یندا ها، فر  ینه هز یدفشار بر تحد  

 خود را با  این نیاز احساس می شود که دائماً       ي، مدار يمشتر
تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سایر عوامـل انطبـاق داده و از       

دست ه یادگیري همه جانبه توان مقابله با تغییرات را بطریق 
 )20(.آورد
 مطلب کـه بلـوغ و توسـعه تئـوري           یننظر گرفتن ا    در با    

سرمایه انسانی و تئوري سازمان یادگیرنده به دو دهـه اخیـر           
توجـه بـه نـوین بـودن الگـوي                 بـا . )21(،می گـردد   باز

 در ایجـاد  سازمان یادگیرنـده در نظـام سـالمت و نقـش آن         
نوآوري و بهسازي سیستم هاي بهداشتی بر آن شدیم تا بـه           

 رابطه مؤلفـه هـاي سـرمایه        یانجام پژوهشی با هدف بررس    
 یئـت  هءانسانی و مؤلفه هـاي سـازمان یادگیرنـده در اعـضا       

ـ ی امـام خم یمارستانی مجتمع ب یعلم تهـران در سـال   ) ره(ین
انـد   پـژوهش بتو   یـن  ا یج است کـه نتـا     یدام. یم بپرداز 1390
 سـطح   ء در جهت بهبـود عملکـرد سـازمان، ارتقـا          يراهکار

-ی خـدمات بهداشـت  ي بهـره ور ءآموزش و در نهایـت ارتقـا   
 .ید ارائه نمای زندگیفیت ها و بهبود کیمارستان در بیدرمان

 مواد و روش ها
 و از نــوع یلــیتحل-یفی حاضــر بــه روش توصــپــژوهش    

وهش جامعـه پـژ   .  انجام شد  1390 است که در سال      یمقطع
غیـر    تمام وقت جغرافیایی،     ی علم یئت ه نفر عضو  227شامل

 کـه داراي مـدرك      بـود تمام وقت جغرافیایی و نیمـه وقـت         
بـا  . بودنـد تحصیلی دکتراي عمومی یـا دکتـراي تخصـصی        

توجه به محدود بودن جامعه پژوهش در این تحقیـق نمونـه          
 ها به روش سرشماري بـین       هنام گیري انجام نشد و پرسش    

 داده  يابزار گردآور . ید جامعه پژوهش توزیع گرد    ءاکلیه اعض 
 ییاعتبـار محتـوا   .بـود نامه معتبر   پژوهش پرسشینها در ا  

 صـاحب  ین، و نظـرات متخصـص  یـات آن با اسـتفاده از تجرب    
 ی و بررسمطالعه طور   ین و هم  یریت رشته مد  یدنظران و اسات  
براي تعیین .  استیده گردین تضم، و مقاالت  یمتون تخصص 

 پـایلوت    بـا اسـتفاده از گـروه        نامه ها  ایایی، پرسش میزان پ 
نامـه   پرسـش  30در مطالعه پایلوت  . مورد آزمون قرار گرفت   

ــضا  ــار اع ــل در اختی ــع  ءجهــت تکمی ــی مجتم ــت علم  هیئ
 پرسش 30قرار گرفت که از بین  ) ره(بیمارستانی امام خمینی  

نامه به پژوهـشگر عـودت داده         پرسش 26،  ه توزیع شد  هنام
 .بود 94/0لفاي کرونباخ آن شد و ضریب آ

ال بـوده و در سـه       و س 47 شامل   یق تحق ین ا نامه پرسش    
 که در بخـش اول پرسـش        ي شده است به طور    یهبخش ته 

 ي بخش دوم، اجزا ی، شناخت یت مرتبط با اطالعات جمع    يها
 مرتبط بـا    ي مؤلفه ها  یز و در بخش سوم ن     یادگیرندهسازمان  

 جدول بـه    2وامل در    ع ینا. شد ی بررس ی انسان ي ها یهسرما
ــسته و در پــنج طصــورت کــامالً « انتخــابیــف ســواالت ب
کـامالً  «و  » مخـالفم «،  » ندارم ينظر«،  »موافقم«،  »موافقم
 دست آمده از پرسش   ه   ب يداده ها . بود شده   یمتنظ» مخالفم
 SPSS ي شده، با استفاده از نرم افزار آماریل تکمينامه ها

vol.16 موجـود مؤلفـه    یت وضع یینجهت تع . ید گرد یل تحل 
 در یادگیرنـده  سـازمان  ي و مؤلفـه هـا   ی انـسان  یه سرما يها
، »کامالً مـوافقم «ي مورد مطالعه، ابتدا به پاسخ ها  یمارستانب

به » کامالً مخالفم «و  » مخالفم«،  » ندارم ينظر«،  »موافقم«
اسـاس میـانگین و    بـر .  تعلـق گرفـت  1 تـا   5 یـاز  امت یبترت

ي سـرمایه انـسانی و      دست آمده مؤلفه هـا    ه  انحراف معیار ب  
 یادگیرنده به سـه دسـته خـوب، متوسـط و ضـعیف             مانساز

 کـسب شـده   یـاز  امتیانگینبه طوري که م. تقسیم بندي شد 
 شد و با توجه بـه نمـره کـسب شـده،            یین هر مؤلفه تع   يبرا

   ین رابطه بیین تعيبرا.  شدیح تشریمارستان موجود بیتوضع
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 یادگیرنـده، مان   ساز ي و مؤلفه ها   ی انسان یه سرما ي ها مؤلفه
مؤلفـه    ازیـک  بـا هـر   ی انسانیه سرماي از مؤلفه ها  یکهر  
 ی همبستگیب به صورت مجزا با ضر     یادگیرنده سازمان   يها

 نرمـال   ي مؤلفه ها  ي برا یز شد و در انتها ن     یده سنج یرمناسپ
 .ید گام به گام محاسبه گردیونمطالعه رگرس

 ي پژوهش هایافته
) نفر 149( درصد71اد که  پژوهش نشان د   ین ا ي ها یافته    

)  نفر82( درصد39. ه زن بودند ی مرد و بق   یاز افراد مورد بررس   
 ین سال قرار داشتند و کمتـر 50-59 ی افراد در گروه سن    ینا

 سال تعلق داشتند که برابـر       70-79 ی به گروه سن   یزدرصد ن 
  سابقه کـار یزان از نظر م د افرا یتاکثر. بود ) نفر 3( درصد 5/1

 یز نیهو بق ) نفر115 درصد، برابر    8/54(سال 10-19در گروه   
 درصد برابـر  6/27 سال، 10 کمتر از    ي در گروه ها   یببه ترت 

   30-39 نفر، 32 درصد برابر 2/15 سال، 20-29 نفر، 58
   نفر در 2 درصد برابر 9/0  نفر و3 درصد برابر 5/1سال، 

  
  
  
  
  

 یزان از نظر م ینچن هم.  قرار داشتند  سال 40-49 یگروه سن 
 ي افـراد مـدرك دکتـرا      )  نفـر  159( درصد 7/75 یالت،حصت

 ی عمـوم  يمـدرك دکتـرا   )  نفر 51( درصد 3/24 و   یتخصص
 .داشتند

 یه سـرما ي مؤلفـه هـا   يدست آمده برا  ه   ب یاز امت میانگین    
 آموزش و تعهد بـه      یزش، انگ یت، رضا ي، شامل نوآور  یانسان
 ،2/12 ±12/3 ،8/10 ±34/3 ،5/8±51/2 برابــر بــا یــبترت
ــط   2/10±01/3  و97/2±7/11 ــطح متوس ــه در س ــود ک  ب
 يدست آمده بـرا   ه   ب یاز امت یانگین م ینچن هم. ند شد یابیارز

 مـستمر،   یـادگیري  ي بـرا  یادگیرنـده،  سـازمان    يمؤلفه هـا  
ــژوهش و گفتگـــو و   ، )8/8±63/2(یمـــی تیـــادگیريپـ

  شده برابریه تعب ي ها یستم س 5/9 ±42/2  برابر يتوانمندساز
 ي و رهبـــر28/9± 53/2 ابـــربرطـــات اارتب، 4/10 73/2±

 یـابی در حـد متوسـط ارز      و بـود    6/9±83/2  برابـر  يراهبرد
  )1  شمارهجدول(.ندشد

 
  

امام   هیئت علمی مجتمع بیمارستانیءمیانگین و انحراف معیار مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضا .1 شماره جدول
  1390) ره(خمینی

 
  
  
  
  
 
   

  
  
  
  

 نـمـ یرپـ اسیگـل از آزمـون همبـست     ـاصـ ح جـیاـتـن       
ـ ـ م نـیان داد که ب   ـنش ـ اـرمـ سيه هـا ـؤلف ـ  انهـی  و یـسانـ
ـــؤلفـم ـــ ـــ سياـه ه ــــادگیـیان ـازم ــ در اعدهـرن  ءاـضـ

) ره(ینیـمـام خ ـ ام تانیـیمارسع ب ـمـتـ مج یـمـ عل تـئـیه
ود ـ وجــــــيادارـنـــــــت و معـبـــــــثتباط مـارتــــــ

  )2ارهـمـ شدولـج()P<0.005.(دارد
  
  
  

  میانگین امتیازات±معیارانحراف  مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده

 8/8±63/2 یادگیري مستمر

 8/8±30/2 پژوهش و گفتگو
 8/8±30/2 یادگیري تیمی
 5/9±42/2 توانمندسازي

 4/10±73/2 سیستم هاي تعبیه شده
 28/9±53/2 ارتباطات

 6/9±83/2 رهبري راهبردي
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 هیئت علمی ءو مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده در اعضا ستگی بین مؤلفه هاي سرمایه انسانیماتریس ضرایب همب. 2 شماره جدول
  1390)ره(مجتمع بیمارستانی امام خمینی

  
 مؤلفه هاي سرمایه انسانی

 تعهد  آموزش  انگیزش رضایت نوآوري

  
  مؤلفه هاي

 سازمان یادگیرنده

ضریب 
همبستگی 
  اسپیرمن

P   ضریب
همبستگی 

 اسپیرمن

P  ضریب
همبستگی 
  اسپیرمن

P   ضریب
همبستگی 

  اسپیرمن

P   ضریب
همبستگی 
  اسپیرمن

P  

 000/0 386/0 000/0 375/0 000/0 489/0 000/0 467/0 003/0 -201/0 یادگیري مستمر

 000/0 362/0 000/0 321/0 000/0 411/0 000/0 372/0 002/0 214/0 سطح پژوهش و گفتگو

 000/0 391/0 000/0 338/0 000/0 498/0 000/0 352/0 093/0 116/0 یادگیري تیمی

 000/0 329/0 000/0 298/0 000/0 423/0 000/0 341/0 480/0 049/0 توانمندسازي

طراحی سیستم هاي تعبیه 
شده به منظور جذب و نشر 

 دانش

089/0 202/0 349/0 000/0 580/0 000/0 412/0 000/0 295/0 000/0 

 000/0 358/0 000/0 318/0 000/0 473/0 000/0 352/0 132/0 104/0 ارتباطات

 000/0 452/0 000/0 425/0 000/0 541/0 000/0 464/0 045/0 138/0 رهبري راهبردي

    
 ي و مؤلفه ها   ی انسان یه گام به گام سرما    یون رگرس نتایج     

 آمـوزش و    یـزش،  انگ یت، رضـا  ي،نـوآور : آن که عبارتنـد از    
 شـده بـه     یـه  تعب ي ها یستم س یبا طراح )  مستقل یرمتغ(تعهد

 یئـت  هءدر اعـضا )  وابـسته یـر متغ(منظور جذب و نشر دانش   
نـشان داد کـه     ) ره(ینـی  امـام خم   یمارسـتانی  مجتمع ب  یعلم

 ي هـا  یـستم  س ی را بـر طراحـ     یر تأث یشترین ب انگیزشمؤلفه  
از  . شده به منظور جذب و نشر دانـش در سـازمان دارد       یهتعب

 یـه  تعبي هـا میست سی متغیر وابسته، تنها مؤلفه طراح     7بین  

 متغیر مستقل، 5شده به منظور جذب و نشر دانش و از میان         
نتیجه فقط امکان استفاده     انگیزش و رضایت نرمال بودند در     

 و مؤلفـه  ی انـسان یه سرماین بیش پیر متغیوناز معادله رگرس  
 شده به منظور جذب و تعبیه ي هایستم سی آن با طراح  يها

ـ . نشر دانش در مطالعه وجـود دارد        یون در رگرسـ   R2دار  مق
 باشد که به علت دوري از عدد یک        ی م 506/0فوق مساوي   

 نبـوده و  ی فوق مدل خـوب   یون دهد که مدل رگرس    ینشان م 
 )3  شمارهجدول(.یستبرازش آن بر داده ها مطلوب ن

  
بیه شده به منظور  معادله رگرسیون متغیر پیش بین سرمایه انسانی و مؤلفه هاي آن با طراحی سیستم هاي تع.3جدول شماره 

  1390)ره( هیئت علمی مجتمع بیمارستانی امام خمینیءجذب و نشر دانش در اعضا
 رگرسیون گام به گام ضرایب معیاري ضرایب غیر معیاري

B Sd.Er Beta 

T  
 

P  

 000/0 784/6  623/0 224/4 عرض از مبدأ

 000/0 231/10 580/0 049/0 506/0 انگیزش
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 و نتیجه گیري بحث
 پژوهش، بر وجود ارتباط     ین به دست آمده از ا     ي ها یافته    

 و سـازمان    ی انـسان  یه سـرما  ي مؤلفه ها  ینمثبت و معنادار ب   
چـه    مطلب است که هرین اید کند و مؤ   ی م ید تأک یادگیرنده
 مطلـوب  یت در سـازمان در وضـع  ی انسان یه سرما يمؤلفه ها 

 ریـشت  ب یـز  سـازمان ن   یـادگیري  یزان قرار داشته باشد م    يتر
 قرار یید مورد تأیز نیگر دي ها در پژوهش ها یافته ینا. است

 .گرفته است
 ي داده هـا یـل  و تحلیـه  حاصـل از تجز یج نتا ی بررس در     

 سـازمان   يمؤلفه ها   با ي نوآور یانپژوهش، در مورد رابطه م    
 ،ي نوآوریان م)214/0(ی همبستگباالترین ضریب یادگیرنده،

ـ  . ود داردسطح پژوهش و گفتگو در سازمان وج    یبه طـور کل
ـ      یـان  ب گونـه  ین توان ا  یم  و سـطح    ي نـوآور  ین کـرد کـه ب

وجود داشـت   ی و مثبتیف سازمان رابطه معنادار ضع   یادگیري
 یئـت  هء اعـضا ي و مثبـت نـوآور   یم نشان از تعامل مستق    که
 یجـه نت.  داردیرنـده ادگی با الگوي هفت گانـه سـازمان      یعلم
 با  یز ن ،)23(،يآذر ینچن  و هم  ،)22(،ی ناظم و مطلب   یقاتتحق

ـ  یـد  داشته و مؤیخوان  حاضر هم یق تحق یجهنت  ین وجـود چن
  در پـژوهش آذري،  تفـاوت کـه  یـن  باشد، بـا ا    ی م يرابطه ا 

 ســازمان ي بــا مؤلفـه هــا ينــوآوربـین   ی همبــستگیـزان م
 حاکی از   یروزمهر پژوهش پ  یجنتا.  باالتر بوده است   یادگیرنده

ملکرد سـازمانی و    آن بود که میان اقدامات منابع انسانی و ع        
چنین میان سـرمایه هـاي انـسانی و عملکـرد سـازمانی        هم

ــژوهش ). 24(،رابطــه مثبــت و معنــی داري وجــود دارد در پ
رابطه با همکاران   ( مؤلفه رضایت شغلی   یزن و همکاران  تساي

تأثیر معناداري بر تعهد به یادگیري )  خانواده ءو رابطه با اعضا   
 از  یـز ن هش خلیل دیرانی   پژو ي ها یافته). 8(،کارکنان داشت 

 )25(. کردی میت مطالعات قبل حمایجنتا
 هاي پژوهش نشان داد کـه از میـان مؤلفـه هـاي      یافته     

، )نوآوري، رضایت، انگیزش، آموزش و تعهـد      (سرمایه انسانی 
 یادگیرنـده،  سـازمان    ي و مؤلفـه هـا     یت رضا ینبهمبستگی  

کـه از   يبه طور.  تر از بقیه مؤلفه هاستيقو  و روابط  بیشتر
 گی همبـست ینتریـش  بیادگیرنـده،  سـازمان    ي مؤلفه ها  یانم

ـ  467/0  بــوده مــستمر یـادگیري  و یت رضــاین اسـت کــه ب
. بود وتوانمندسازي  یترضا بین) 341/0(ی همبستگ ینوکمتر
 همـه  باشـد،  یمـ  005/0جا که مقدار احتمال کمتر از        از آن 

 یادگیرنـده  سـازمان    يمؤلفـه هـا    کـل  و   یت رضا ینابط ب ور
 ینبـد . بـود   ها مثبت  ی تمام همبستگ  یاز طرف . دار است معنا

 ی، علمـ یئـت  هء اعـضا یت رضـا یزان میشصورت که با افزا  
و  یافـت  ی میش افزایز نیادگیرنده سازمان ي مؤلفه ها  یزانم

 و  یترضامولفه   یان م ی همبستگ ي نسبتاً باال  یزانم .بلعکس

 در پژوهش حاضر نشان دهنده یادگیرنده سازمان  يمؤلفه ها 
چنـین   هـم  و   یادگیرنده مؤلفه در سازمان     ین ا ي باال یتماه

 سـازمان از سـطوح      ی نـسب  ي برخـوردار  یانگر ب ، آن برتر رتبه
لـذا  .  اسـت ی علمیئت هء اعضاین در بیت از رضا یقابل قبول 
 مطلـوب   ینـه  زم ین رسد که عملکرد سازمان در ا      یبه نظر م  
 سـازمان  یـک  شـدن بـه   یل به منظور تبد یست با یبوده و م  

 . ید بخشء را حفظ و ارتقای فعلیت وضعرندهیادگی
 از آن اسـت  یو همکاران حـاک   ایگانیق تحق ي ها یافته     

 آن یـل  بر تما ییسزاه   ب یر تأث ی علم یئت ه ء اعضا یتکه رضا 
 ی سازمانیادگیري یجه دانش و در نتيها در به اشتراك گذار  

 آن  یت و رضـا   ی علم یئت ه ء مشارکت اعضا  ین،چن هم. دارد
 یـر  به صورت غبوده و یادگیرنده سازمان  یازهاي ن یشها از پ  
 کارکنـان بـه   یـزش  بـر تعهـد و انگ     یر تـأث  یق از طر  ،یممستق

 )9(.کمک می کند ی سازمانیادگیري سطوح یشافزا
نشان داد که تولید دانش     پژوهش بوتیس و سرنکو    نتایج     

 یمـ  یکی از نتایج مهم تالش هاي مدیریت سرمایه انـسانی  
 خلـق    ممکن است با ارائه راه حل هاي نوین،       کارکنان  . باشد

 تولیـد دانـش     ،یندهاي سازمانی و دادن ایده اي نو      امجدد فر 
 )15(.بنمایند

ــایج      ــه نت ــشان حاضــر  مطالع ــت و دادن  کــه رابطــه مثب
.  سازمان وجـود دارد یادگیري و سطح یزش انگ ین ب يمعنادار

ـ      ینبد  سـازمان   ي و مؤلفـه هـا     یـزش  انگ ین صـورت کـه، ب
 یر سـا یـان  می ها نسبت بـه همبـستگ   ی همبستگ نده،یادگیر

 یادگیرنـده  سـازمان  ي با مؤلفه های انسان یه سرما يمؤلفه ها 
 سـازمان   يمؤلفه ها  یاناز م .  تر است  يتر و روابط قو    بزرگ

 یزش انگین است که ب580/0 یهمبستگ یشترینب یادگیرنده،
و طراحی سیستم هاي تعبیه شده بـه منظـور جـذب و نـشر        

 یـان م) 411/0(ی همبـستگ  یندانش برقرار شده است وکمتر    
جا  از آن.  و سطح پژوهش و گفتگو در سازمان است    یزشانگ

ـ  و همه ر  باشد، ی م 005/0 زکه مقدار احتمال کمتر ا      ینابط ب
 ی معنادار و همبستگیادگیرنده سازمان ي و مؤلفه ها  یزشانگ
 یـزش  انگیـزان  میش که با افزا   يبه طور .  باشد ی مثبت م  ها

 یز ن یادگیرنده سازمان   ي مؤلفه ها  یزان م ی، علم یئت ه ءاعضا
 انجـام شـده توسـط       یـق تحق.  و بلعکـس   یابـد  ی مـ  یشافزا
 رابطـه  ین از وجود چنـ ی حاکیز ن ،ینه زم یندر ا ) 1388(يآذر

 ی نسبت بـه همبـستگ     ی همبستگ ینچند که ا    است، هر  يا
 در پـژوهش    یادگیرنـده  سـازمان    ي و مؤلفه ها   شیز انگ ینب

عوامـل   ،اسـاس نتـایج مطالعـه لـین        بـر . حاضر کمتر است  
انگیزش درونی نظیـر سـودبري دوطرفـه، لـذت کمـک بـه              

 اشتراك گذاري بهدیگران و اتکا به دانش شخصی بر تمایل        
  پژوهش اسماعیل  یجنتا). 26(،دگذار می   ثیرادانش کارکنان ت  
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 خود  یقاو در تحق  .  دارد یخوان  حاضر هم   مطالعه یجه با نت  یزن
ینـد یـادگیري    انشان داد که انگیزش عـاملی اساسـی در فر         

ـ    یوجـود همبـستگ   . محسوب می گردد    مؤلفـه   ین معنـادار ب
 یان مطالعه ب  یندر ا  ندهیادگیر سازمان   ي و مؤلفه ها   یزشانگ

 و یا سازمان پویک یري شکل گيکننده رابطه مؤثر در راستا  
 یئـت  ه ء اعـضا  یزشـی  به تـوان انگ    یشتربلزوم توجه هر چه     

 توانمند در جهـت     ی اهرم یزه،پزشکان با انگ  .  باشد ی م یعلم
ـ  خواه یمارسـتان  برنامه ها و اهداف ب     یع و تسر  ءارتقا د بـود،   ن
 یـزه  با انگ  یروهاي ها از ن   ازمان از س  یاريچنان که در بس    هم

 خـود نـام بـرده    ي نـسبت بـه رقبـا    ی رقـابت  یتبه عنوان مز  
 )27(.اند
 مثبـت و   ي وجود رابطه ا   یانگر حاصل از تحقیق ب    یج نتا      

 یـان از م . بـود  سازمان   یادگیري آموزش و سطح     ینمعنادار ب 
 425/0 ی همبـستگ  ین بزرگتر یادگیرنده، سازمان   يمؤلفه ها 

 ین وکمتــــري راهبــــردي آمــــوزش و رهبــــرین بــــو
 از آن . بـود  ي آموزش و توانمندساز   یانم) 298/0(یهمبستگ

ابـط  و همـه ر باشـد،  یم 005/0تمال کمتر از جا که مقدار اح  
از .  معنادار است  یادگیرنده سازمان   ي آموزش و مؤلفه ها    ینب

 کـه، بـا   يبه طور.  باشدی ها مثبت م   ی تمام همبستگ  یطرف
 مؤلفـه   یـزان  م ی، علمـ  یئـت  ه ء آموزش اعضا  یزان م یشافزا
 و  یابـد  ی مـ  یش افـزا  ي تاحـدود  یز ن یادگیرنده سازمان   يها

 کـه بـین سـطوح       د نـشان دا   یـز مـادي ن  پژوهش دا . بلعکس
سازمان یاگیرنده با مؤلفه هـاي مـدیریت دانـش و مـدیریت      

 حمایت و رهبـري مـدیریت عـالی         ءبه استثنا (کیفیت فراگیر 
 همبستگی معنـاداري وجـود      )P<0.001(سطح در) سازمان

 )28(.دارد
نـشان داد کـه بـین نمـرات          یداهاي پژوهش هو      یافته     

ادگیرنده و نمرات بهبود کیفیت آموزش      هاي سازمان ی    مؤلفه
 و بـا  )P=0.00(داري وجـود دارد    همبستگی مثبت و معنـی    

هاي مربـوط بـه       یافته.  دارد یخوان  پژوهش حاضر هم   یجنتا
  مؤلفه هاي فرعی حاکی از آن بود که میزان کاربست     فرضیه

هـا     یادگیرنده به جز یک مؤلفه در بقیه مؤلفـه         ازمانهاي س   
 در طیف لیکرت بوده و این میزان    3نگین فرضی   کمتر از میا  

  هـم  )P=0.03(در دانشگاه هاي گروه نمونه متفاوت اسـت       
 3چنین میزان بهبود کیفیت آموزش کمتر از میانگین فرضی   

 )P=0.01)(29.(و در دانشگاه هاي گروه نمونه متفاوت است
 انجام شده در پژوهش نشانگر وجـود رابطـه     ي ها بررسی    

 ی سـازمان  یـادگیري  تعهد افراد و سـطح       یندار ب مثبت و معنا  
ـ     ینبد. بود  سـازمان   ي تعهـد و مؤلفـه هـا       ین صورت کـه، ب

 ی ماننـد همبـستگ    یـادي  ها تا حدود ز    ی همبستگ یادگیرنده،
 یـان از م.  استیادگیرنده سازمان   ي آموزش با مؤلفه ها    یانم

 452/0 یهمبـستگ  ینتریـش ب یادگیرنده، سازمان   ي ها مؤلفه
ــ  ــه ب ــت ک ــیناس ــر تعه ــرديد و رهب ــري راهب  ین و کمت

 تعهد و طراحی سیستم هاي تعبیه       یانم0)295/0(یهمبستگ
از . اسـت بـوده  شده به منظور جذب و نشر دانش در سازمان      

 همـه   باشـد،  ی مـ  005/0جا که مقدار احتمـال کمتـر از          آن
 معنـادار و از  یادگیرنـده  سـازمان  ي تعهد مؤلفه ها   بینابط  ور

 صـورت کـه بـا      ینبـد . اشد ب ی ها مثبت م   ی همبستگ یطرف
 ي مؤلفـه هـا  یزان می، علمیئت ه ء تعهد اعضا  یزان م یشافزا

 یجنتـا .  و بلعکـس   یابـد  ی مـ  یش افـزا  یز ن یادگیرندهسازمان  
 هـم ) 1388(ي آذر یـق  تحق بـا نتـایج    یـق  تحق ینحاصل از ا  

 . داردیخوان
 بیانگر آن بود که دانـشگاه از      ی هاي پژوهش مؤمن   یافته     

مان یادگیرنده محسوب نمی شود، بـین       دیدگاه کارکنان، ساز  
دیدگاه کارکنان نسبت به مؤلفه هـاي سـازمان یادگیرنـده و        

 هـم . ها رابطـه معنـی داري وجـود نـدارد     عملکرد شغلی آن 
اساس متغیرهاي اصلی پژوهش تفـاوت معنـاداري         چنین بر 
 ها و مدیریت هـاي مختلـف دانـشگاه وجـود       شکدهمیان دان 

 )30(.ندارد
 یــت قابلنــشان داد یل از مطالعــه داورزانــ حاصــنتــایج      

 یریت، پـنج فـاکتور تعهـد مـد    یق توان از طر ی را م  یادگیري
 یت قابل ،یمی کار ت  یستمی، مشترك، تفکر س   ی ذهن يمدل ها 

ــ.  نمــودیريانــدازگ،  دانــشیریتمــد و يفــرد  یــن ایناز ب
 از  یـادگیري  یـت  بـر قابل   یریت تعهد مد  یر تأث یزانفاکتورها م 

 تفـاوت،   ی است و پـس از آن بـا انـدک          تریش فاکتورها ب  یرسا
 پـژوهش، از  یـن در ا.  را داردیت اهمیشترین دانش ب یریتمد

) 2/12(انگیـزش  ي مؤلفه ها  ی، انسان یه سرما ي مؤلفه ها  ینب
 را بـا   یـانگین  م ین و کمتر  یشترین ب یببه ترت ) 5/8(يو نوآور 

بـا  ). 31(، به خود اختصاص دادند51/2 و   12/3 یارانحراف مع 
 یه سـرما ي تک تک مؤلفه هـا ین بی همبستگیجاتوجه به نت  

 گفـت کـه     توان یم ،یادگیرنده سازمان   ي با مؤلفه ها   یانسان
 سـازمان  يمؤلفـه هـا    بـا  ی انـسان  یه سـرما  ي مؤلفه هـا   ینب

 امـام   یمارسـتانی  مجتمـع ب   ی علم یئتهء   در اعضا  یادگیرنده
  . وجود دارديرابطه مثبت و معنادار) ره(ینیخم

 وابـسته  ي و سازمان هـا یدرمان-یت بهداش ي ها سیستم      
   باشند که به ی مییبه نظام سالمت از جمله سازمان ها

 هـا و ارائـه خـدمات        یـت  و تنوع دامنـه فعال     ی گستردگ یلدل
 از یعی بـه قـشر وسـ    ی و پژوهـش   ی آموزش ی، درمان ی،بهداشت

 ســطح ء در حفــظ و ارتقــاي نقــش محــوریفــايجامعــه و ا
 اگر. هستند برخوردار ي ایژه وساسیت و حیتسالمت، از اهم
 و یران در ا یري چشم گ  ي ها یشرفتپ یر اخ يچه در سال ها   

 یقـات  کشورها صورت گرفته که حاصل مطالعات و تحق   یرسا
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 ی حال در کشور ما، مطالعات منسجم  ین بوده است، با ا    یمیت
 انجام نگرفته یادگیرنده سازمان   ي الگو یري به کارگ  ینهدر زم 
 در سـازمان،    ي فرد ينوآور موضوع   یتبا توجه به اهم   . است

 ي نظـام نـوآور    ي به منظور حفـظ و ارتقـا       یی برنامه ها  یهته
 کـه   ي افراد ینشی آموزش و استخدام گز    یر نظ ، موجود يفرد

 دانش دارند ي در به اشتراك گذار یل خالقانه و تما   ي ها یدها
 در ی همـاهنگ یجـاد  ایـر  نظ یداتی تمه یشیدن اند ینچن و هم 

 یـه  تهیـق  از طریمـی ر ت  فرهنگ کـا   گسترش و   ء اعضا یانم
 یجاد و ا  ی بر عملکرد گروه   ی پاداش مبتن  ي اعطا يبرنامه ها 

 یل مشترك در ارتباط با اهداف سـازمان، جهـت تبـد           ینشیب
) يو نـه فقـط فـرد      (ی سـازمان  یـت  قابل یـک  بـه    یتلب قا ینا
 . گرددی میشنهاد پینه زمین هستند که در اییهبردهاار
 و انگیـزش    یل شـغ  یت رضـا  یجـاد چنین به منظور ا    هم      
 حـوزه   یش افـزا  یـر  اقـداماتی نظ   ی، علمـ  یئت ه ء اعضا یشترب

   یرگذارکه از عوامل تأث(ء افراد و بهبود روابط اعضایاراتاخت
چـون شـغل      هـم  یو عـوامل  )  باشـد  ی مـ  ی شـغل  یتبر رضا 

 و بــسترسازي و گــسترش فرهنــگ همکــاري و یزاننــدهانگ
 یـشنهاد پ مشارکت و ترویج انجام کارهاي گروهـی و تیمـی         

 مـستمر و کارآمـد در   ی نظام آموزشي سازیادهلذا پ .  شود یم
ـ  یمارسـتان  ب یچارچوب راهبردها و برنامه هاي آت       توانـد   ی م

 حـل مـسئله در درون       ي کننده روش ها   یت ساز و تقو   ینهزم
 ی علمـ یئـت  هء و اعضایران مدي برخورداربوده و  یمارستانب
ـ ،  یآموزشـ نوین   هاي روش از   یمارستانب  ي توانـد بـازو    یم
 ی پژوهش ي ها یت فعال یفی سطح ک  ي در جهت ارتقا   يوانندت

 متناسـب  ی تخصص ي دوره ها  يبرگزار.  گردد ی تلق يو آموز 
 از  ي و بهـره منـد     یـق  دق یازسـنجی  از مـشاغل، ن    یک با هر 
 هدفمند بودن آمـوزش هـا،       یا،دن علمی ي دستاوردها ینآخر
 بـه  ي از جملـه مـوارد   یز ن ي مواز ي برنامه ها  ی از برخ  یزپره

ـ  ي و اجرا  یزي در طرح ر   یست با یرود که م   یم شمار  ین چن
 . یرد مد نظر قرار گییبرنامه ها

 سپاسگزاري
تمع ـترم مجـمکاران محـ و هیلمـ عیئت هء اعضااز     

نامه ها  که با دقت نظر پرسش) ره(ینی امام خمیمارستانیب
 مطالعه را فراهم نمودند ین انجام اینه کردند و زمیلرا تکم

  .یمر سپاسگزایمانهصم

  
 
 
 
References  
1- Sarviani J. Development of human reso-
urces and learning organizations in Europe 
(documenting the experience of countries 
and European companies). 1th ed. Tehr-
an:Faraz Andishe Sabz Publication- Iran 
Khodro Company Training Center; 2006. ( 
Persian) 
2-Walton J. Gholamzadeh, D.the strategic 
of human resource development. 2th ed. Te-
hran: Termeh Publication; 2006. (Persian) 
3-Pirouzmehr F. Determine and analyze the 
role of human resource practices on organ-
izational performance improvement appr-
oach to human capital. Tehran University 
Publ-ication; 2008. (Persian)  
4- Bontis N. The rising star of the chief kn-
owledge officer. Ivey Business J 2002; 
66:20-5.    
5-Shahaiy B, Sobhani M. Learning Organi-
zation: theoretical foundations, implement-
ation and evaluation of models. Publica-
tions Yastaroun: Tehran;2006. (Persian) 
6-Mirshahi N. Knowledge management 
process: the memory management and org- 
 

 
anizational learning. Manage Develop J 
2009; 62:48-53. (Persian)   
7-Seyed-Javadiyan SR. Human resource 
management and personnel affairs. Tehran, 
Negahe Danesh Publication; 2002. (Pe-
rsian)   
8- Tsai PC, Yen Y, Huage L, Huang I. A 
study on motivating employees learning co-
mmitment in the post- downsizing era: Job 
satisfaction perspective. J  World Busin  
2007;42:157-69.   
9- Egan TM, Yang B, Bartlett K. The Effe-
cts of organizational learning culture and 
job satisfaction on motivation to transfer le-
arning and turnover intention. Hum  Reso-
urce Develop    2004;279-301. 
10-Chen HM, Lin K. The measurment of 
human capital and its effects on the analysis 
of financial statements. Int J Manage  2004; 
20:470-8. 
11- Abolalaiy B. [HRD challenges and s-
olutions]. Taghdir J 2004;134:17-22. (Per-
sian)     
12-Walton J. Strategic development of hu-
man resources. Tehran:Human Resource 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1605-en.html


 92بهمن  کم، شماره هفتم،یست ویدوره ب  الم                                  ی ایوم پزشک دانشگاه علی پژوهشیمجله علم   

 223

Management Association Publication; 
2004.P.59-172. (Persian)            
13-Baradarane SR. Second special confe-
rence on human resource development. J 
Administr  Reform 2002;8:9-13. (Persian)    
14-Senge P. Creating a learning organiz-
ation the fifth commandment. Tehran:In-
dustrial Management Publication; 2001. (P-
ersian)   
15- Bontis N, Serenko A. A casual model 
of human capital antecedents and cones-
quents in the financial services industry. J I-
ntellect  Capit  2009;10:53-69. 
16-Yousefi AR, Zahbiyoun SH. [Learning 
organization strategy for health care quality 
improvement Tehran].  Iran J Med Educat  
2010;10:1033-44. (Persian)    
17- Jafari M. Modern dance in the evening. 
Tadbir J 2006; 178:15-9. (Persian) 
18. Bykas CS. Innovations in university 
management. Tehran:Institute for Higher 
Education Research and Planning; 2000. 
(Persian)   
19-Purmanzeh J, Kheiri N. Development of 
e-learning in the information age. J Clin 
Inform Iran Sci Dacum 2007; 7:33-47. (Pe-
rsian)     
20-Chen J, Xie YH. Measuring intellectual 
capital: a view model and empirical study. J 
Intellect  Capit  2004; 5: 132-47. 
21-Shafi C, Shafi A. Human resource man-
agement in learning organizations. J  Tadbir 
2005; 176:30-4. (Persian)    
22- Nazem F, Motalebi A. Something de-
mocratic. Structural model for intellectual 
capital on organizational learning martyr B-
eheshti University. J  Educat Manag-
e2011;24:29-50. (Persian)   
23-Azari A. The relationship between the 
components of human capital and learning 

organization. School of Management and 
Accounting martyr Beheshti University; 
2009. (Persian) 
24- Pyruzmehr F. [Review and analyze the 
role of human resource practices in organiz-
ational performance improvement approach 
to human capital]. Beheshti University P-
ublication; 2009. (Persian)   
25- Dirani KH. A Model Linking the learn-
ing organization and performance Job Sat-
isfaction, University of Illinois at Urbana 
Champaign. Educat Resource Inform Cent 
2006; 27:556-62. (Persian)    
26-Lin HF. Effects of extrinsic and intrinsic 
motivation on employee knowledge sharing 
intentions. J Inform Sci  2007;33:49-52.  
27-Ismail M. Creative climate and learning 
organization factors: their contribution tow-
ard innovation. Leader   Organ Develop J 
2005;26:639-54.  
28-Damadi M. Causal relationship between 
the components of TQM and learning orga-
nizations, knowledge management and 
learning levels Drshrkt insurance in Isfah-
an. Roodehen Islamic Azad Universi-
ty;2009. (Persian)   
29-Hoveyda R. Applying the components 
of the learning organization and improve 
the quality of education in public univer-
sities, University of Isfahan and learning 
model. School of Tehran Psychology and 
Educational Sciences;2005. (Persian) 
30-Momeni M. Assessing learning organ-
ization whit employee views of Mashhad 
University and its relation to their perfo-
rmance. Ferdowsi University of Mashh-
ad;2006. (Persian)   
31-Davarzani H. Model gfor assessing 
organizational learning capacity. University 
of Tarbiat Modarres;2004. (Persian)   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1605-en.html


  امیر عمرانی و همکاران-...رابطه مؤلفه هاي سرمایه انسانی و مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده در اعضاء هیئت علمی

 224

The Relationship between Human Capital and Learning Organization 
Components in Faculty Members of Imam-Khomeini Hospital 

Complex in 2011 
Alikhani M1, Mohammadzadeh Jamalian M2, Omrani A1, Babaei Heydarabadi A3,Imani A4 , Delpasand 

M5,6* , Ostadjafar F7, Noormohamadi A8 
(Recived:  10June, 2013Accepted: 8October, 2013) 

 
 
Abstract 
Introduction: In the period of optimization 
of talent, organizations search for creative 
and innovative approaches to upgrade their 
competitive advantages and in this turbulent 
and complicate environment, only human 
resource could be useful for organizations. 
The purpose of this study was to investigate 
the relationship between the components of 
human capital and the components of lea-
rning organizations among faculty members 
of the Imam Khomeini's hospital in 2011. 
 
Materials & Methods: This research was 
conducted through a cross-sectional and 
descriptive fashion. The society under study 
consisted of 227 faculty members working 
at Imam Khomeini hospital complex. Data 
were collected by means of a questionnaire 
that its validity and reliability were assured 
by expert’s corroboration and alpha Cron-
bach coefficient (0.94), respectively. The 
data were analyzed via descriptive and ana-

lytical statistics (Spearman correlation 
coefficient) by SPSS software. 
 
Findings: The results revealed a moderate 
learning organization status   based on the 
opinions of faculty member at Imam Kho-
meini hospital complex. There was a signi-
ficant relationship between the human 
capital and learning organization comp-
onents (P<0.005). 
 
Discussion & Conclusion: Regarding to the 
presence of a significant positive relations-
hip between the human capitals and learn-
ing organization components, the necessity 
of applying this method as a new and effi-
cient theory in management and health syst-
em would be inevitable 
 
 Keywords: Human capital, learning orga-
nization, faculty member 
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