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تاریخ پذیرش8911/29/02 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی صورت گرفته است.
دادههای این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامة محققساخته از نمونهای با حجم
 052نفر (جامعة آماری  248نفر) متشکل از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان به شیوة
نمونهگیری طبقهای و تصادفی جمعآوری گردید با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب
شدند و سپس به روش تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار  spssو از طریق شاخص رگرسیون تک
متغیره ،و رگرسیون چندمتغیره به روش گامبهگام آزمون گردید .نتایج پژوهش نشان داد که هر پنج
متغیر مستقل (سرمایة فکری ( ،)r=2/992 ، sig>2/28سرمایة انسانی (،)r=2/944 ، sig>2/28
سرمایة ساختاری ( ،)r=2/050 ، sig>2/28سرمایة معنوی ( ،)r=2/519 ، sig>2/28سرمایة
رابطهای ( ،))r=2/922 ، sig>2/28بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی داشتهاند .همچنین ،نتایج
رگرسیون چند متغیره به روش گامبهگام نشان داد که در گام اول ،سرمایة معنوی (،P>2/28
 )R2=2/992 ،F=892/228از قابلیت پیشبینی عملکرد سازمانی برخوردار است و در گام دوم،
بعد از سرمایة معنوی ،سرمایة انسانی ( .)R2=2/588 ،F=894/822 ،P>2/28از قابلیت پیشبینی
نمرات عملکرد سازمانی برخوردار است؛ همچنین ،در گام سوم ،بعد از سرمایة معنوی ،سرمایة
انسانی ،سرمایة ساختاری ( .)R2=2/595 ،F=11/294 ،P>2/28از قابلیت پیشبینی نمرات
عملکرد سازمانی برخوردار است.

واژگان کلیدی:

سرمایة فکری ،سرمایة انسانی ،سرمایة رابطههای ،عملکهرد سهازمانی ،کارکنهان نیهروی

انتظامی همدان

 .8استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین
 .0کارشناس ارشد مدیرت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی(نویسندة مسؤول) rashnoodi2015@gmail.com
 .9کارشناس ارشد برنامهریزی توسعه دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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مقدمه
امروز بر کسی پوشیده نیست که موفقیت یک سازمان در معنای عام وابستگی تام به
سرمایة مالی و سرمایة انسانی ندارد؛ بلکه عوامل نامشهود زیادی میتواند در موفقیت
یا عدم موفقیت آن نقش مهمی ایفا کند .یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در دو دهة
اخیر که بسیاری از محققان به آن تأکید کردهاند ،سرمایة فکری میباشد که به نظر
آنان میتواند در بهبود عملکرد کارکنان در سازمانها نقش مهمی ایفا کند.
بهطورمعمول ،سرمایة فکری بهعنوان عامل چهارم تولید به ارزشهای نامشهود یک
سازمان صورت خارجی میدهد و نقش بسیار مهمی در عملکرد گروهی سازمان
ایفا میکند (روس .)41 :8111 ،8سرمایة فکری یک مفهوم چند رشتهای است و
برداشتها از آن در رشتههای مرتبط با کسبوکار و تجارت متنوع است (هوانگ و
لوثر.)945 :0222 ،0
در خصوص میزان شناخت ما از سرمایههای فکری ،توافق چندانی وجود ندارد.
سرمایههای فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ،ولی اکنون به اشکال مختلف در
فرآیند توسعه اقتصادی ،مدیریتی ،فنّاورانه و اجتماعی ایفای نقش میکند .انقالب
حاصله در فنّاوری اطالعات ،اهمیت در حال افزایش دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش،
الگوهای در حال تغییر ایجاد جامعة شبکهای و همچنین پیدایش نوآوری بهعنوان
مهمترین عوامل تعیینکننده مزیت رقابتی ازجمله مواردی هستند که موجبات
افزایش اهمیت سرمایة فکری در سازمانها را بیشازپیش فراهم کرده است (انواری
رستمی و رستمی.)02 :8910 ،
1. Roos
2.Huang, Ching Choo & Luther
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توماس استوارت 9اعتقاد دارد سرمایة فکری مجموعهای از دانش ،اطالعات،
داراییهای فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجاد
ثروت به کار گرفته شود (قلیچ لی ومشبکی.)25 :915،
بونتیس )8111( 0سرمایة فکری را در سه بخش سرمایة انسانی ،سرمایة ساختاری
و سرمایة مشتری قرار داد .وی در سال  ،0222طبقهبندی خود را بهصورت سرمایة
انسانی ،سرمایة ساختاری ،سرمایة ارتباطی و سرمایة معنوی اصالح نمود (به نقل از
صمدی و مطیعی .)42 :8911،بقاء و تداوم فعالیتهای سازمانها و مؤسسات به
چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد .در هر اداره ،نقش نیروی کار در تمام
عرصههای فعالیت ،مهم شناختهشده است.
شواهد نشان میدهد زمانی که عملکرد کارکنان پایین باشد ،مشکالت بسیاری در
سازمانها وادارات به وجود میآید بنابراین ،در حیطة مشاغل گاهی فرصتها
بهگونهای فراهم میشوند که فرد بتواند اولویتهای شغلی خود را بدون تغییر
مسیرهای شغلی خود بیان کند (دیویس.)22 :8922،
با توجه به اینکه نحوة عملکرد و میزان کارایی کارکنان سازمان ناجا همواره از
سوی مسؤولین و مدیران ارشد کشوری و سایر سازمانها از یکسو و از سوی دیگر
از جانب مردم مورد پرسش میباشد ،لذا در این پژوهش عملکرد سازمانی بهعنوان
متغیر وابسته و سرمایة فکری که خود شامل چهار مؤلفة سرمایة انسانی ،سرمایة
ساختاری ،سرمایة رابطهای و سرمایة معنوی میباشد ،بهعنوان متغیر مستقل در نظر
گرفتهشده است تا میزان تأثیر سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی در بین کارکنان
فرماندهی انتظامی استان همدان موردبررسی قرار گیرد .با توجه به اینکه سازمانها و
مؤسسات در تالشاند میزان عملکرد سازمانی در بین کارکنانشان را بهبود بخشند،
1.T. Stewart.
2. Bontis
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پژوهش حاضر میتواند در جهت افزایش میزان عملکرد سازمانی مطمح نظر قرار
گیرد .این پژوهش بهطور مستقیم تأثیر مدیریت سرمایههای فکری بر عملکرد
سازمانی 8را اندازهگیری میکند .ماهیت اصلی این کار پژوهشی تمرکز بر جنبههای
خاصی از سرمایههای فکری ،انسانی ،ساختاری ،معنوی و ارتباطی و نیز اثر فردی و
سازمانی آن بر عملکرد است.
درمجموع ،میتوان گفت بسیاری از مطالعات ،نقش سرمایة فکری را در عملکرد
سازمانی مثبت ارزیابی کردهاند .بنابراین ،مدل مفهومی این تحقیق بر این فرض
استوار گردیده که توسعة سرمایة فکری باعث افزایش عملکرد سازمانی بین کارکنان
بهویژه کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان میشود .با توجه به مطالب باال
مسأله اساسی این پژوهش که به آن پرداخته خواهد شد ،این است که آیا سرمایة
فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر دارد؟
سؤاالت و فرضیهها
 -8سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان
تأثیر دارد.
-0سرمایة انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان
تأثیر دارد.
-9سرمایة رابطهای بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان
تأثیر دارد.
-4سرمایة معنوی بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان
تأثیر دارد.

1. Organizational performance
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-5سرمایة ساختاری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان
تأثیر دارد.
روش پژوهش
این تحقیق ازنظر نوع ،یک تحقیق کاربردی بهوده و از حیهث روش ،توصهیفی و
پیمایشی بهحساب می آید .روش تحقیق پیمایشی عبارت اسهت از جمهعآوری مهنظم
اطالعات دربارة افراد ،گروهها و اجتماعات از طریق مصاحبة (حضوری) و یها پسهتی
(غیرحضوری) برای أخذ دادهها بهطور مستقیم و تعبیر و تفسیر نتایج حاصله به طریق
آماری است (طالقانی .)8911،جامعة آماری این تحقیق را تمهامی کارکنهان فرمانهدهی
انتظامی شهرستان همدان تشکیل میدهد که بالغبر  248نفر میباشند .در این تحقیهق،
حجم نمونة موردبررسی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان بها توجهه بهه حجهم
جمعیت آماری بهدستآمده است که این تعداد  052نفر میباشد .و همچنین ،انتخاب
حجم نمونه در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی استفادهشده است.
یافتهها
از تعداد  052نفر پاسخگوی نمونه 044 ،نفر مرد که معادل  15/9درصد و 80
نفر زن که معادل  4/2درصد از کل جمعیت آماری را تشکیل دادهاند و حدود 09/1
درصد دارای سابقة کاری  8 -82بودهاند که کمترین فراوانی با تعداد  28نفر به خود
اختصاص داده است و بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای سابقة کاری 88– 02
است که  892نفر معادل  52/1درصد میباشد .همچنین 25 ،نفر معادل  05/4درصد
دارای سابقة کاری  08 –92میباشند 5/1 .درصد دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس
و باالتر بودهاند که کمترین فراوانی با تعداد  85نفر به خود اختصاص داده است و
بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیالت لیسانس است که  888نفر معادل
 49/4درصد میباشد .همچنین 52 ،نفر معادل  81/5درصد دیپلم و  12نفر معادل
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 98/9درصد فوقدیپلم میباشند .از مجموع پاسخگویان وضعیت شغلی ،حدود 82/5
درصد پیمانی بوده که کمترین فراوانی با تعداد  02نفر را به خود اختصاص داده
است و بیشترین فراوانی مربوط به افراد داری وضعیت شغلی رسمی است که 815
نفر معادل  20/9درصد میباشد .همچنین  44نفر معادل  82/0درصد داری وضعیت
شغلی پایور میباشند .همچنین ،از مجموع پاسخگویان حدود  89/9درصد افسر
ارشد یا کارمند همطراز بودهاند که کمترین فراوانی با تعداد  94نفر به خود
اختصاص داده است و بیشترین فراوانی مربوط به افسر جزء یا کارمند همطراز
است که  842نفر معادل  52/4درصد میباشد .همچنین 25 ،نفر معادل  01/9درصد
درجهدار یا کارمند همطراز میباشند .جدول زیر آمار توصیفی مربوط به متغیرهای
تحقیق است:
جدول  .8آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیرهای موردمطالعه

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

سرمایة فکری

21

002

851/21

04/21

عملکرد سازمانی

1

92

00/50

5/21

سرمایة انسانی

82

22

91/21

2/19

42

02/90

5/11

سرمایة ساختاری

84

41

99/09

2/52

سرمایة معنوی

01

18

49/22

18/2

سرمایة رابطه

1

آزمون فرضیة اول (اصلی) :سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی
انتظامی شهرستان همدان تأثیر دارد.
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جدول  :0نتایج آزمون رگرسیون تک متغیرة مربوط به سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی
نام

مقدار

متغیر

R

سرمایة

2/992

مقدار R2

AdjR2

آمارة

ضریب

ضریب

دوربین

B

Beta

مقدارF

سطح
معنا

واتسون
2/889

2/821

8/11

داری
2/222

2/992

2/222

90/022

فکری

نتایج جدول ( )0نشان میدهد که رابطة مستقیم و مثبتی بین سرمایة فکری و
عملکرد سازمانی وجود دارد؛ یعنی سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت

دارد.

آزمون فرضیة دوم :سرمایة انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی
شهرستان همدان تأثیر دارد.
جدول  :9نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره مربوط به سرمایة انسانی بر عملکرد سازمانی
نام متغیر

مقدار

مقدار

R

R2

0/933

0/991

AdjR
2

آمارۀ

ضریب

ضریب

دوربین

B

Beta

مقدارF

سطح
معناداری

واتسون
سرمایة

0/931

9/43

0/929

0/933

20/913

0/000

انسانی

نتایج جدول ( )9نشان میدهد که رابطة مستقیم و مثبتی بین سرمایة انسانی و
عملکرد سازمانی وجود دارد؛ یعنی سرمایة انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت دارد.
آزمون فرضیة سوم :سرمایة رابطهای بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی
شهرستان همدان تأثیر دارد.
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جدول  4نتایج آزمون رگرسیون تک متغیرة مربوط به سرمایة رابطهای بر عملکرد سازمانی
نام متغیر

مقدار

مقدار

R

R2

0/971

0/951

AdjR
2

آماره

ضریب

ضریب

دوربین

B

Beta

مقدارF

سطح
معناداری

واتسون
سرمایة

0/911

9/13

0/911

0/971

25/229

0/000

رابطهای

نتایج جدول ( )4نشان میدهد که رابطة مستقیم و مثبت بین سرمایة رابطهای بر
عملکرد سازمانی وجود دارد ،یعنی؛ سرمایة رابطهای بر عملکرد سازمانی کارکنان
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت

دارد.

آزمون فرضیه چهارم :سرمایة معنوی بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی
شهرستان همدان تأثیر دارد.
جدول  :5نتایج آزمون رگرسیون تک متغیرة مربوط به سرمایة معنوی بر عملکرد سازمانی
نام متغیر

مقدار

مقدار

R

R2

AdjR
2

/549

0/930

0/997

آمارۀ

ضریب

ضریب

دوربین

B

Beta

مقدارF

سطح
معناداری

واتسون
سرمایة معنوی

9/47

0/949

0

0/549

/779

0/000

990

نتایج جدول ( )5نشان میدهد که رابطة مستقیم و مثبتی بین سرمایة معنوی و
عملکرد سازمانی وجود دارد؛ یعنی سرمایة معنوی بر عملکرد سازمانی کارکنان
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت

دارد.

آزمون فرضیة پنجم :سرمایة ساختاری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی
انتظامی شهرستان همدان تأثیر دارد.
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جدول  :2نتایج آزمون رگرسیون تک متغیرة مربوط به سرمایة ساختاری بر عملکرد سازمانی
نام متغیر

مقدار

مقدار

R

R2

AdjR
2

0/252

0/013

0/010

آمارۀ

ضریب

ضریب

دوربین

B

Beta

مقدارF

سطح
معناداری

واتسون
سرمایة

9/74

0/294

0/252

97/223

0/000

ساختاری

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که رابطة مستقیم و مثبتی بین سرمایة ساختاری و
عملکرد سازمانی وجود دارد؛ یعنی سرمایة ساختاری بر عملکرد سازمانی کارکنان
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت دارد .تحلیل رگرسیون چند متغیره
گامبهگام برای تحلیل رابطة متغیرهای پژوهش برای تعیین سهم ابعاد سرمایة فکری
در پیشبینی عملکرد سازمانی ،از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام
استفاده گردیده که نتایج آن در زیر ارائه گردیده است.
جدول  :2ضرایب همبستگی چندگانه ( ،)Rضرایب تعیین ( )R2و آزمونهای معنیداری مربوطه()F
مراحل

متغیر

رگرسیونی

مالک

8

0

9

متغیرهای پیشبین

متغیرهای

ضریب

پیشبین

همبستگی

باقیمانده در

چندگانه

تحلیل

()R

()R2

2/519

2/992

عملکرد

ابعاد سرمایة

سرمایة

سازمانی

فکری

معنوی

عملکرد

ابعاد سرمایة

سازمانی

فکری

سرمایة انسانی

عملکرد

ابعاد سرمایة

سرمایة

سازمانی

فکری

ساختاری

ضریب
تعیین

سطح
آمار F

معنیداری
()Sig

892/228

2/222

2/282

2/588

894/822

2/222

2/295

2/595

11/294

2/222
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همانطور که نتایج جدول ( )2نشان میدهد ،تحلیل رگرسیون اجراشده در سهگام
صورت گرفته است .در گام اول ،از بین متغییرهای پیشبین واردشده در تحلیل
سرمایة فکری ،بر اساس بیشترین سطح معناداری تنها سرمایة معنوی ،در تحلیل
باقیمانده است که حدود  99/2درصد از واریانس نمرات عملکرد سازمانی را تبیین
میکند ( )R2=1/337 ،F=031/770 ،P>1/10و در گام دوم ،عالوه بر سرمایة
معنوی ،سرمایة انسانی ،نیز وارد تحلیلشده است که در مجموع این دو متغیر ،حدود
 58/8درصد از واریانس نمرات عملکرد سازمانی را به خود اختصاص دادهاند
()R2=1/100 ،F=031/067 ،P>1/10؛ همچنین در گام سوم ،عالوه بر سرمایة
معنوی ،سرمایة انسانی ،سرمایة ساختاری نیز وارد تحلیلشده است که درمجموع این
سه متغیر ،حدود  59/5درصد از واریانس نمرات عملکرد سازمانی را به خود
اختصاص دادهاند (.)R2=1/131 ،F=89/631 ،P>1/10
جدول  :1ضرایب رگرسیونی استانداردشده ( )βو آزمونهای معنیداری مربوطه ()t
گامهای
رگرسیونی
8
0

9

متغیرهای پیشبین

ضرایب استاندارد
بتا ()β

آمارهt-

سطح معنیداری
()Sig

سرمایة معنوی

2/591

88/492

2/222

سرمایة معنوی

2/198

82/991

2/222

سرمایة انسانی

2/544

1/542

2/222

سرمایة معنوی

2/118

85/424

2/222

سرمایة انسانی

2/211

82/2222

2/222

سرمایة ساختاری

2/041

9/202

2/222

متغییرهای
خارجشده از
تحلیل

سرمایة رابطهای

2/222

2/185

2/482

بر اساس اطالعات جدول ( ،)1ضرایب رگرسیونی بتا ( ،)βنشان میدهند که در
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گام اول ،سرمایة معنوی ( )β=1/393 ، sig>1/10از قابلیت پیشبینی عملکرد سازمانی
برخوردار است و در گام دوم ،بعد از سرمایة معنوی ( ،)β=1/830 ، sig>1/10سرمایة
انسانی

(،)β=1/355 ، sig>1/10

از قابلیت پیشبینی نمرات عملکرد سازمانی

برخوردار میباشد؛ و همچنین و در گام سوم ،بعد از سرمایة معنوی

(، sig>1/10

سرمایة ساختاری

(، sig>1/10

،)β=1/990
)β=1/859

سرمایة انسانی

(،)β=1/889 ، sig>1/10

از قابلیت پیشبینی نمرات عملکرد سازمانی برخوردار میباشد .الزم به

ذکر است که سرمایة رابطهای از تحلیل کنار گذاشتهشدهاند

(.) sig<1/13

لذا معادلة

رگرسیون را میتوان بهصورت زیر نوشت:
(سرمایةساختاری) × ( + 2/041سرمایةانسانی) × ( + 2/211سرمایة
معنوی)× =2/118عملکرد سازمانی
یعنی به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات سرمایة معنوی ،نمرات
عملکرد سازمانی بهاندازة  2/118انحراف معیار افزایش مییابد و به ازای یک
انحراف معیار تغییر در نمرات سرمایة انسانی ،نمرات عملکرد سازمانی بهاندازة
 2/211انحراف معیار افزایش مییابد و همچنین ،به ازای یک انحراف معیار تغییر در
نمرات سرمایة ساختاری ،نمرات عملکرد سازمانی بهاندازة  2/041انحراف معیار
افزایش مییابد.
نتیجهگیری
برای آزمون فرضیات از فنهای تحلیل دومتغیره استفاده شدهاست .نتایج آزمونهای
آماری بهشرح زیر است:
فرضیة اول بیان می دارد که سرمایة انسانی بر عملکرد سهازمانی کارکنهان فرمانهدهی
انتظامی شهرستان همدان تأثیر دارد .نتایج نشان مهیدههد کهه مقهدار همبسهتگی

()R

بهدست آمده بین سرمایة انسانی و عملکرد سازمانی معهادل  2/944اسهت .همچنهین،
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ضریب ( )Betaبهدستآمده معادل  2/94است .این مقدار نشان مهیدههد کهه رابطهة
مستقیم و مثبتی بین این دو متغیهر وجهود دارد .یعنهی سهرمایة انسهانی بهر عملکهرد
سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت دارد .بنابراین ،نتایج
بهدست آمده در مورد این فرضیه با نتیجة تحقیقات داخلی همچهون غیهاثی ندوشهن
( ،)8915شبگومنصف و همکاران ( ،)8914عزیزی پور لیندی ( ،)8919حسهین پهور
داوود ،آذر مهههدی ( ،)8912میرعلههی س هیودنقوی؛ صههادق سههپندارند؛ حمیههد رامههین
مهر( ،)8918امیرکبیری علیرضا ؛ سهلمان شهیخی ( ، )8918یزدانهی ( ،)8915نظهری
هاشمی و همکاران ( ،)8911مدهوشی و اصغر نژاد ( ،)8911قلهیچ لهی و همکهاران
( )8911و تحقیقههات خههارجی همچههون سههانو ( ،)0285ژانههگ ( ،)0284کههروز و
همکههارانش ( ،)0282چههن و همکههاران ( ،)0225ونههگ و چانههگ ( )0225بلکههائوی
( ،)0225هوانگ و همکارن ( )0225همخوانی دارد .به عبهارتی نتیجهة ایهن تحقیهق
نتیجة تحقیقات باال را تأیید میکند .بر این اساس میتوان نظر بونتیس و همکهارانش
( )0222مبنی بر این که سرمایة انسانی در بین اجزای سرمایة فکری اهمیت بیشتری
دارد را پذیرفت .ایشان معتقدند سرمایة انسانی منبع نهوآوری و بازسهازی راهبهردی
سازمانهاست که از طریق بهبود مهارتهای انسانی حاصل میشود.
فرضیة دوم به تأثیر سرمایة رابطهای بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی
شهرستان همدان پرداخته است .نتایج نشان میدهد ،مقدار همبستگی

()R

بهدستآمده بین سرمایة رابطهای و عملکرد سازمانی معادل  2/922است .همچنین
ضریب ( )Betaبهدستآمده معادل  2/92است .این مقدار نشاندهندة رابطة مستقیم و
مثبت بین این دو متغیر میباشد .یعنی سرمایة رابطهای بر عملکرد سازمانی کارکنان
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت دارد .بنابراین ،میتوان گفت که در
جمعیت آماری هر چه سرمایة رابطهای بیشتر باشد به همان نسبت میزان عملکرد
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سازمانی بیشتر خواهد بود .نتایج بهدستآمده در مورد این فرضیه با نتیجة تحقیقات
داخلی همچون غیاثی ندوشن ( ،)8915شبگومنصف و همکاران ( ،)8914عزیزی
پور لیندی ( ،)8919حسین پور داوود ،آذر مهدی ( ،)8912میرعلی سیودنقوی؛ صادق
سپندارند؛ حمید رامین مهر( ،)8918امیرکبیری علیرضا ؛ سلمان شیخی(، )8918
یزدانی ( ،)8915نظری هاشمی و همکاران ( ،)8911مدهوشی و اصغرنژاد (،)8911
قلیچلی و همکاران ( )8911و تحقیقات خارجی همچون سانو ( ،)0285ژانگ
( ،)0284کروز و همکارانش ( ،)0282چن و همکاران ( ،)0225ونگ و چانگ
( )0225بلکائوی ( ،)0225هوانگ و همکارن ( )0225همخوانی دارد .به عبارتی،
نتیجة این تحقیق نتیجة تحقیقات باال را تأیید میکند .بر این اساس ،فورنل،)8110( 8
در نتیجة مطالعات خود دریافت که رضایت مراجعین میتواند رابطة آنها را حفظ
کند (فورنل.)2 :8110 ،
فرضیة سوم تأثیر سرمایة ساختاری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی
شهرستان همدان را موردبررسی قرار داد .نتایج نشان میدهد که مقدار همبستگی

()R

بهدستآمده بین سرمایة ساختاری و عملکرد سازمانی معادل  2/050است .همچنین
ضریب ( )Betaبهدستآمده معادل  2/05است .این مقدار نشان میدهد که رابطة
مستقیم و مثبت بین این دو متغیر وجود دارد .یعنی سرمایة ساختاری بر عملکرد
سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت دارد .بنابراین،
میتوان گفت که در جمعیت آماری هر چه سرمایة ساختاری بیشتر باشد ،به همان
نسبت میزان عملکرد سازمانی بیشتر خواهد بود .نتایج بهدستآمده در مورد این
فرضیه با نتیجة تحقیقات داخلی همچون غیاثی ندوشن ( ،)8915شبگومنصف و
همکاران ( ،)8914عزیزی پور لیندی ( ،)8919حسین پور داوود ،آذر مهدی (،)8912
1. Fornel
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میرعلی سیودنقوی؛ صادق سپندارند؛ حمید رامین مهر( ،)8918امیرکبیری علیرضا ؛
سلمان شیخی ( ، )8918یزدانی ( ،)8915نظری هاشمی و همکاران (،)8911
مدهوشی و اصغرنژاد ( ،)8911قلیچلی و همکاران ( )8911و تحقیقات خارجی
همچون سانو ( ،)0285ژانگ ( ،)0284کروز و همکارانش ( ،)0282چن و همکاران
( ،)0225ونگ و چانگ ( )0225بلکائوی ( ،)0225هوانگ و همکارن ()0225
همخوانی دارد .به عبارتی ،نتیجة این تحقیق نتیجة تحقیقات باال را تأیید میکند .بر
این اساس ،میتوان نظر بونتیس ( )8111مبنی بر اینکه سرمایة ساختاری بخش
پشتیبانی سرمایة فکری برای عملکرد سازمانی است را پذیرفت .وی معتقد است که
سرمایة ساختاری میتواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد فکری بهینه و
همچنین عملکرد سازمان کمک کند.
فرضیة چهارم تأثیر سرمایة معنوی بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی
همدان را موردبررسی قرار داد .نتایج نشان میدهد که مقدار همبستگی

()R

بهدستآمده بین سرمایة معنوی و عملکرد سازمانی معادل  2/519است .همچنین،
ضریب ( )Betaبهدستآمده معادل  2/51است .این مقدار نشاندهندة رابطة مستقیم و
مثبت بین این دو متغیر است ،یعنی؛ سرمایة معنوی بر عملکرد سازمانی کارکنان
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت دارد ..بنابراین ،نتایج بهدستآمده در
مورد این فرضیه با نتیجة تحقیقات داخلی همچون غیاثی ندوشن ( ،)8915شبگو
منصف و همکاران ( ،)8914عزیزی پور لیندی ( ،)8919حسین پور داوود ،آذر
مهدی ( ،)8912میرعلی سیودنقوی؛ صادق سپندارند؛ حمید رامین مهر(،)8918
امیرکبیری علیرضا ؛ سلمان شیخی ( ، )8918یزدانی ( ،)8915نظری هاشمی و
همکاران ( ،)8911مدهوشی و اصغرنژاد ( ،)8911قلیچلی و همکاران ( )8911و
تحقیقات خارجی همچون سانو ( ،)0285ژانگ ( ،)0284کروز و همکارانش
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( ،)0282چن و همکاران ( ،)0225ونگ و چانگ ( )0225بلکائوی ( ،)0225هوانگ
و همکارن ( )0225همخوانی دارد .به عبارتی ،سرمایة فکری اشاره به عواملی نظیر
دانش ،مهارت ،قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد که به بهبود عملکرد و همچنین
سود برای سازمان میشود.
فرضیة کلی :این پژوهش تأثیر سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی
انتظامی شهرستان همدان را موردبررسی قرار داد .نتایج نشان میدهد که مقدار
همبستگی

()R

بهدستآمده بین سرمایة فکری و عملکرد سازمانی معادل 2/992

است .همچنین ضریب

()Beta

بهدستآمده معادل  2/92است .این مقدار نشان

میدهد که رابطة مستقیم و مثبت بین این دو متغیر وجود دارد ،یعنی؛ سرمایة فکری
بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان تأثیر مثبت دارد.
بنابراین ،میتوان گفت که در جمعیت آماری هر چه سرمایة فکری بیشتر باشد
میزان عملکرد سازمانی بیشتر خواهد بود.
برای مطالعه و بررسی بیشتر و همچنین بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته از رگرسیون چند متغیره به روش گامبهگام استفادهشده است .نتایج رگرسیون
چندمتغیره نشان میدهد که در گام اول ،سرمایة معنوی از قابلیت پیشبینی عملکرد
سازمانی برخوردار است و در گام دوم ،بعد از سرمایة معنوی ،سرمایة انسانی ،از
قابلیت پیشبینی نمرات عملکرد سازمانی برخوردار میباشد؛ و همچنین و در گام
سوم ،بعد از سرمایة معنوی ،سرمایة انسانی ،سرمایة ساختاری از قابلیت پیشبینی
نمرات عملکرد سازمانی برخوردار میباشد.
پیشنهادهای کاربردی
افههزایش و تقویههت سههرمایة انسههانی در میههان کارکنههان از طریههق شناسههایی مشههاغل
استراتژیک سازمان ،اندازه گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان ،اندازهگیری مسهتمر
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رضایت شغلی کارکنان در بازه های زمانی و تجزیهوتحلیهل ایهن اطالعهات ،تهدوین
برنامه و اهداف عملکردی متوازن ،اندازهگیری مستمر عملکرد کارکنان در بهازهههای
زمانی ،تجزیه وتحلیل اطالعات حاصله از اندازهگیری عملکرد کارکنان و مقایسهه آن
با استانداردهای عملکهردی و انجهام اقهداماتی از قبیهل تشهویق و تنبیهه ،اسهتفاده از
اطالعات عملکردی افراد به هنگام ارتقهای آنهها ،ارائهه آمهوزشهها ،مشهاورههها و
فرصتهای سازمانی برای کمک به بهبود وضع آینهده کارکنهانی کهه دارای عملکهرد
مناسب هستند.
افزایش و تقویت سرمایة ساختاری در میان کارکنان از طریق شناسایی آن دسهته
از فرآیندهای کلیدی که دارای بیشترین ارزش برای مراجعین میباشند ،شناسهایی و
بهکارگیری تجربیات سازمانهای داخلی و خارجی ،استفاده از ساختارهای پیشرفته و
مدرن همچون ساختارهای تیمی و پروژهای در قسمتهای مختلف سازمان ،همچنین
استفاده از سیستم های اطالعاتی که دستیابی به اطالعات را ساده میسازد ،اختصاص
بودجه و زمان بیشتر به امر تحقیق و توسعه کاربردی و همکاری و تعامل با مراجهع
و محافل و استفاده از تجربیات رقبای داخلی و خارجی ،استفاده از سیستم پیشنهادها
در داخل سازمان برای دریافت نظرهای کارکنان و در خارج سهازمان بهرای دریافهت
نظرهای مراجعین.
افزایش و تقویت سرمایة رابطهای در میان کارکنان از طریهق آمهوزش رفتارههای
مناسب به کارکنانی کهه ارتبهاط مسهتقیمی بها مهراجعین دارنهد ،شناسهایی نیازههای
مراجعین ،توزیع بازخوردهای اربهابرجهوع در سراسهر سهازمان ،مشهارکت تمهامی
بخشهای سازمان در فرآیند خدماتدههی ،ایجهاد انگیهزه و توانمندسهازی کارکنهان
بهنحویکه بتوانند بهطور کامل به مراجعین خهدمت ارائهه کننهد ،پیگیهری مسهتمر و
پاسخگویی بهموقع به انتظارات و شکایات مراجعین.

بررسی رابطة بین حمایت سازمانی ادراکشده ،معنویت در محیط کار با بهرهوری کارکنان
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افزایش و تقویت سرمایة معنوی کارکنان از طریق تشکیل و تقویت گروههای
کاری و روحیة گروهی و مشارکت در بین کارکنان ،زمینة امکان تبادل دانش،
تجربیات و مهارتها از طریق گروههای کاری ،فرهنگسازی در خصوص افزایش
تبادلنظر بین کارکنان در تمامی ابعاد.
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