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 چکیده
بر ی انسان سرمایهبررسی تأثیر عامل از آنجایی که سرمایه انسانی هر سازمان نقش مهمی در عملکرد آن ایفا می کند لذا تحقیق حاضر به 

ی، تجربه آموزش مهارتهای آتی، آموزش مهارتهای شغلی ، خالقیت و نوآوری می پردازد. ابعاد سرمایه انسانی در تحقیق حاضر عملکرد سازمان

از رگرسیون استفاده شده برای این منظور و جامعه آماری تحقیق حاضر مجتمع فوالد گیالن می باشد لذا   و تخصص درنظر گرفته شده است

 ابعاد همچنین و تایید پژوهش اصلی فرضیه و دارد معنادار و مثبت تاثیر سازمانی عملکرد بر انسانی است. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه

 عملکرد بر مثبت و معنادار تاثیر خالقیت، و نوآوری تخصص، و تجربه آتی، مهارتهای آموزش شغلی، مهارتهای آموزش شامل انسانی مایهسر

آموزش مهارتهای شغلی بیشترین تاثیرگذاری را بر عملکرد سازمانی داشته و سایر  که داد نشان رگرسیون نتایج همچنین دارند. سازمانی

 .دارند سازمانی تاثیر عملکرد متغیر وآوری و خالقیت، تجربه و تخصص و آموزش مهارتهای آتی به ترتیب از بیشتر به کمتر برمتغیرها مانند ن

 

 .عملکرد سازمانی، سرمایه انسانی، مجتمع فوالد گیالن :یدیکل واژگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی با تأکید بر سرمایه انسانی
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 :مقدمه
 تلقی این راه در قدم اولین و دهند تغییر را خود انسانی منابع مدیریت های شیوه باید یکم و بیست قرن محیط های نیازمندی برآوردن به منظور ها سازمان

 اطالعات به را ها سازمان نیاز دهند. این امر می قرار تأثیر تحت را دیگر فیزیکی های سرمایه تمامی که است مولد های سرمایه و دارایی عنوان به کارکنان

 شاید. دهد می قرار تأکید مورد سازمان اصلی و رسالت مأموریت با ها ویژگی این پیوند نحوه و سازمان انسانی نیروی های ویژگی و کیفیت مورد در مفصل

 محور دانش اقتصاد در منابع ترین پیچیده و ترین کمیاب که چرا باشد تر دشوار دیگر سازمان منابع با مقایسه در انسانی منابع کنترل و ارزیابی پژوهش،

 .(1،2005انجن)هستند انسانی منابع نهما امروزی

ا بکارگیری گروهی اولین و بزرگترین شرکت در بخش خصوصی در صنعت فوالد با مدیریت صحیح و موثر و ببعنوان  13۸3در سال نیز مجتمع فوالد گیالن 

 استراتژی اینکه به وجهت با  .گرم و نورد سرد گردیداز نیرو های متخصص داخلی در طول کمتر از سه سال موفق به اجرای کلیه طرحهای اولیه خود در نورد 

 و ها نیاز این از کامل اهیآگ با که است ساخته قادر را شرکت این است، گردیده متمرکز داخلی نیازهای تامین و شناخت بر بازاریابی زمینه در گیالن فوالد

 .آورد بعمل جلوگیری ثریمو نحو به داخلی منابع و سرمایه خروج از داخلی های ازنی نمودن برطرف بر عالوه خود، دقیق و موثر های برنامه اجرای و طراحی

اد ایج بر عالوه طرحها این یتمام که نماید اجرا و گذاری پایه فوالد صنعت در را نو های ایده توانسته ، متخصص افراد از گیری بهره با جتمع فوالد گیالنم

ن با تکیه بر محصوالت یجاد اطمینان در سایر مشتریانی گردیده است که بعنوان سرمایه های اصلی فوالد گیالمحیطی پویا و فعال در داخل سازمان باعث ا

وضوع و موارد  ذکر شده لذا با توجه به اهمیت م .آن قادر به برنامه ریزی و اجرای پروژه های صنعتی خود در زمینه های گوناگون و متنوعی گردیده اند

 ین سوال است که چه عواملی برعملکرد سازمانی در مجتمع فوالد گیالن موثر است؟محقق بدنبال پاسخ به ا
 

 :مبانی نظری
 دیگر سوی از .ندارد وجود نظر اتفاق سازمانی عملکرد سنجش مناسب معیارهای خصوص در تحقیقات در .است شرکت موفقیت معرف کار و کسب عملکرد

 (سودآوری و کارایی شًامل عمدتا) عملکرد از بعد دو یا یک تنها پژوهشگران اتفاق به قریب که دهد می نشان عملکرد با مرتبط پژوهشهای خصوص در تعمق

 احتمال که دارند تأکید نکته این بر( 1992)2دالتون و دیلی .است شده تشکیل مختلف ابعاد از سازمان عملکرد کنند می تأیید نیز و اند کرده گیری اندازه را

 ترسیم کاملترین درمجموع. است نظر از دور کند یکپارچه را شرکت یک عملکردی ابعاد تمامی کافی اندازه به بتواند تنهایی به دیعملکر معیار یک اینکه

 ،(است اعتماد و مشتری رضایت مشتری، نگهداری معیارهای شامل که وفادار و راضی مشتریان)مشتری عملکرد شامل توان می را وکارها کسب عملکرد از

 .(13۸9)الیاسی و همکاران،دانست رقبا با مقایسه در (سرمایه بازگشت و سود حاشیه سود،)مالی عملکرد و (باال بازار سهم و فروش حجم) ازارب عملکرد

 شرکت بهبود عملکرد و سودآوری به تواند می انسانی سرمایه افزایش و کارکنان اثربخشی و بهره وری طریق بهبود از انسانی منابع که معتقدند محققان

 صورت به انسانی ابعمن متخصصان اقدامات و فعالیتها نتایج .کند می کمک سازمان بهتر عملکرد به کارآزموده و متخصص انسانی منابع شود. داشتن منجر

 در منبع ترین کمیاب و نهااسازم رقابتی مزیت، مهمترین انسانی، است.نیروی محاسبه و اندازه گیری قابل سازمان نامشهود و سرمایه قابلیت ها توانایی ها،

 مرغوب خدمات و تمحصوال ارائه به می توان انسانی( سرمایه( محور دانش و کیفی انسانی منابع مزایای وجود جمله از است. امروز محور دانش اقتصاد

 بر مؤثر از عوامل کیی انسانی سرمایه زا، درون رشد های مدل چارچوب کرد. در اشاره پذیری رقابت افزایش و نوآوری ها، هزینه متمایز، کاهش و متفاوت

 شرایط و سریع محیطی اتتغییر با که سازمانها شرایطی باشد. در می وری بهره رشد بر گذار تأثیر عوامل جمله از انسانی باشد. سرمایه می وری بهره رشد

 در را سازمان واندبت و باشد داشته شرایط این با متناسب ییها و قابلیت تواناییها که مناسب انسانی سرمایه نگهداشت و جذب مواجهند، سخت رقابتی

 (.1395است)سلیمان پور عمران و باقرپور، اهمیت حائز بسیار نماید رهبری اطمینان عدم شرایط

 ارزش دارای که فرد یک دانش و مهارتها سالمت، به اشاره برای را اصطالح این کرد، مطرح را انسانی سرمایه اصطالح که محققی نخستین عنوان به 3شولتز

 همکاران و 5گریگور مک .می کند تعریف شرکت یک کار نیروی توانایی های و مهارتها دانش، عنوان به را انسانی سرمایه 4بکر. برد کار به هستند، اقتصادی

 دانش از مجموعه ای انسانی سرمایه واقع در. ندمی کن تعریف سازمانها در افراد شایستگی های مجموع نیز و کار بازار کیفیت و اندازه را انسانی سرمایه

پیدا می  نمود آن کارکنان در سازمان که یک دانش ذخیره نمایانگر بوده و خطرپذیری و مشکل حل و رهبری و توانایی های کارکنان حرفهای و عمومی

 (.1392است)اسمعیلی، کند،

 یک انسانی افراد هیهایآگا و دانش توانایی ها، و ظرفیت ها مهارت ها، شامل دارد که عهجام یک متخصص انسانی نیروی به اشاره حقیقت در انسانی سرمایه

سرمایه  سرمایه، بزرگترین و دارد قرار او اختیار در که است ثروتی و دارایی مثابه به واقع در فرد هر تخصصی معلومات و و توانایی مهارت. می باشد جامعه

 تعبیر به. است بازدهی نبیشتری دارای و می کند فراهم انسان در مهارت ها را توانایی هاو ایجاد زمینه مایه گذاریسر این. است انسانی نیروی در گذاری

 طی در شده بکس تخصص مهارتها و صریح، و ضمنی دانش یادگیری، ظرفیت و شناختی پیچیدگی مانند اصلی افراد ویژگیهای به انسانی سرمایه دیگر،

 (. در ادامه به بررسی مطالعات انجام شده در سالهای اخیرخواهیم پرداخت:13۸7 فرجیان، و کریمی حاجی) دارد اشاره زمان

 داد نشان. ارتش؛ نیروی دریایی کارکنان عملکرد چگونگی بر انسانی نیروی راهبردی مدیریت (، در پژوهشی با عنوان تأثیر1395مطلبی ورکانی، ابوطالب)

 منابع مدیران اقدامات هماهنگی انسانی،  منابع راهبردی،  آموزش گیری تصمیم فرایند در انسانی منابع مدیران کتدقت، مشار با متغیرهای استخدام که

                                                             
1 . Ngin 
2 . Daily and Dalton 
3 . Schultz 
4 . Beeker 
5 . MeGregor 
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 .دهند قرار تأثیر تحت توجهی قابل میزان به را کارکنان عملکرد توانسته ا ند اطالعات تسهیم کارکنان و  میان کلی، ارتباطات های مشی خط با انسانی

انسانی به بررسی سیستم  منابع واحد کارکنان عملکرد (وMISمدیریت) اطالعات های سیستم (، در پژوهشی با عنوان رابطه1395می نسب)جعفری نیا و قاس

ای اطالعات های اطالعات مدیریت و عملکرد منابع انسانی و ارتباط میان آنها پرداخته اند. ، نتایج تحقیق نشان داد که میان دو متغیر یعنی سیستم ه

 انطباقی (، در پژوهشی با عنوان بررسی1394یریت اداری و عملکرد کارکنان سیستم منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد. قربانی زاده و همکاران)مد

 تهران دانشگاه و پردیس وفناوری علم پارک دو فناوری در و علم کهای پار در مستقر دانش بنیان در شرکتهای انسانی منابع مدیریت سبک و نوآوری سبک

 سبک میان آن از پس و وری بهره انسانی منابع مدیریت سبک و بازارمحور نوآوری سبک میان میزان انطباق، بیشترین نتایج نشان داد که .اند پرداخته

 دارای میانگین بنیان نشدا های شرکت در انسانی سرمایه ش آفرینی ارز ویژگی. شد مشاهده همکاری انسانی منابع سبک مدیریت  علم محور و نوآوری

 و انسانی منابع مدیریت استراتژی سازگاری تاثیر (، در پژوهشی با موضوع بررسی1394بود. لباف و همکاران) منحصر به فردی ویژگی به نسبت باالتری

 تاثیر بسزایی و بوده هم راستای در ها سازمان کثرا در رقابتی های استراتژی و انسانی منابع استراتژی نتایج نشان داد که سازمان، عملکرد بر رقابتی استراتژی

 است. داشته کلی( عملکرد و مالی عملکرد سازمانی، عملکرد)روحیه گانه سه ابعاد بر

ی تهران به بررس ورسب در بازار شرکتها مالی عملکرد بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت تأثیر (، در پژوهشی با عنوان بررسی1393رسولی و همکاران)

نسانی از مدیریت منابع اپیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان پرداخته اند. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع 

ن در بورس اوراق بهادار یانسانی سنتی در سازمان ها به علت هماهنگ نبودن با استراتژی های رقابتی بازار نتوانست عملکرد بهتری را داشته باشد و همچن

یر رویه های عملکرد باال (، در پژوهشی با عنوان تاث1392تهران، استراتژی رقابتی کاهش هزینه استراتژی مطلوبی برای سازمان ها نیست. یزدانی و عطافر)

ن نتیجه رسیدند که رویه رار دادند. آنها به ایبر خروجی های منابع انسانی ، عملکرد سازمان های جهاد کشاورزی در سطح استان اصفهان را مورد بررسی ق

نسانی و خروجی های منابع های عملکرد باال و خروجی های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبتی دارد. اما میان رویه های مدیریت منابع ا

 عملکرد و انسانی عمناب (، در پژوهشی با عنوان انعطاف پذیری1391انسانی در این سازمان ها رابطه معناداری تشخیص داده نشد.سید نقوی و همکاران)

برای  پایدار رقابتی زیتم منبع عنوان به را انسانی منابع انعطاف پذیری انسانی، منابع راهبردی بیمه به این موضوع که محققان مدیریت صنعت در سازمان

 اساس بر اخته اند.است پرد نشده بررسی طور تجربی به سازمانی عملکرد بر انسانی ابعمن انعطاف پذیری اثرگذاری نحوه ی  گرفته اند و نظر در شرکت

بر  معنی داری مثبت ثرا انسانی منابع انعطاف پذیری که داد نشان شواهد ایران را مطالعه قرار دادند. در بیمه شرکت 31 در سازمانی واحد 321 مطالعه

 حقیقت فرضیات تمام بنابراین، هستند، معنی دار مسیر تمامی ضرایب که می دهد نشان ساختاری معادالت یمدلساز نتایج. دارد بیمه شرکتهای در عملکرد

. دارد عملکرد شرکت بر را راث بیشترین مهارتی انعطاف پذیری انسانی، منابع انعطاف پذیری ابعاد بین از که دهد نشان می تحقیق یافته های. می شوند تایید

سید نقوی و  .ندک می ایفا بیمه شرکت برای عملکرد و رقابتی کسب مزیت در مهمی نقش جدید مهارتهای کسب توانایی و ارکنانک مهارتهای بنابراین،

به این نتیجه  ساختاری تمعادال بیمه با استفاده ازمدلسازی صنعت در سازمان عملکرد و انسانی منابع (، در پژوهشی با عنوان انعطاف پذیری1391همکاران)

 توانایی و کارکنان هارتهایم بنابراین،. دارد عملکرد شرکت بر را اثر بیشترین مهارتی انعطاف پذیری انسانی، منابع انعطاف پذیری ابعاد بین از که رسیدند

 .کند می ایفا بیمه شرکت برای عملکرد و رقابتی کسب مزیت در مهمی نقش جدید مهارتهای کسب

(، با عنوان ایجاد رابطه فراموش شده مابین عملکرد شرکت و سرمایه انسانی ، نشان  2017و همکاران) 6آلدو رویزهمچنین تحقیق های خارجی مانند دوالرز 

و  7ندزدادند که مدیران  به توسعه فرآیند ایجاد سرمایه انسانی که یک دارایی بسیار بزرگ برای بهبود عملکرد شرکت است، نیاز دارند. دیازفرنا

به این نتیجه رسیدند که هیچگونه ارتباطی بین آموزش واحدهای بازاریابی و  منابع مدیریت و انسانی سرمایه ای با عنوان مدیریت(در مقاله 2016همکاران)

رابطه مستقیم تولید و شیوه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی وجود ندارد، اما مبحث سرمایه انسانی با آموزش و شیوه های مختلف مدیریت منابع انسانی 

(، در پژوهشی با عنوان سرمایه  انسانی و عملکرد آن در موسسات حسابرسی،  نشان 2016)8ارد و تقش میانجی را بین آنها دربر دارد.سماجیو و رودریگزد

صنعت حسابرسی و تاکید دادند که استفاده از ترکیب ویژگیهای سرمایه انسانی منجربه به عملکرد باال می گردد، در نتیجه باید از ارتباط سرمایه انسانی در 

(، در پژوهشی با عنوان تاثیر سرمایه انسانی بر روی 2015و همکاران) 9و اهمیت دادن به ویژگیهای سرمایه انسانی نسبت عملکرد حمایت به عمل آورد. هواو

کارکنان درون سازمان وابسته است و این ایجاده زنجیره یکپارچه سازی و رقابت عملکردی نشان دادند که یکپارچه سازی داخلی به یکپارچگی مشتری و 

(، در پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل اثرات مستقیم و با 2015و همکاران) 10یکپارچگی تاثیر مثبتی بر عملکرد رقابتی سازمان خواهد داشت. آلفیال لوکه

بطه بین تعهد کارکنان و عملکرد به واسطه یکپارچه سازی اتفاق واسطه تعهد کارکنان و یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی نشان دادند که را

 می افتد. تعهد کارکنان یا سرمایه انسانی و یکپارچه سازی هر دو بر عملکرد تاثیری مستقیم و غیر مستقیم دارند. 

ع به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تنوع منابع (، در پژوهشی با عنوان تاثیر تنوع منابع تحقیق و توسعه سرمایه انسانی روی عملکرد صنای2013)11یولین

ابطه وارونه تحقیق و توسعه و تنوع سرمایه انسانی و زیرساخت های نوآوری و دانش در عملکرد در شرکت پرداخته است. نتایج تحقیق او نشان داد که یک ر

عملکرد وجود دارد. عملکرد نیز نسبت به سرمایه انسانی رابطه عکس  بین ویژگیهای منابع تحقیق و توسعه و ویژگیهای سرمایه انسانی نسبت به  Uبه شکل 

نفی بر سرمایه  دارد. همچنین زیرساخت های نوآوری نیز یک رابطه با شیب منفی نسبت به اثر منابع تحقیق و توسعه بر عملکرد دارد و اینکه دانش هم اثر م

                                                             
6 . Dolores Aledo Ruíz  
7 . Diaz-Fernandez 
8 . Samagaio  & Rodrigues 
9 . Huo 
1 0 . Alfalla-Luque 
1 1 . You Lin 
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یت مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مورد مطالعه کشور تونس به بررسی (، در پژوهشی با موضوع2013)12انسانی روی عملکرد دارد. جری

 مدیریت که  ابعاداستراتژیک منابع انسانی و بهبود عملکرد از یک طرف و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در کسب و کار پرداخته است. نتایج تحقیق او نشان داد 

 تأثیر سازمان مالی عملکرد و سازمان عملکرد بر عملکرد ارزیابی و مشارکت اطالعات، تسهیم آموزش، دمات،جبران خ انتخاب، شامل انسانی منابع راهبردی

(، در پژوهشی با موضوع رابطه استراتژیک مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت ها در کشور 2012و همکاران) 13ویگانجو .دارد و معنادار مثبت

رار گرفتن استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت ها از زوایای مختلف پرداخته اند. این زوایا شامل تغییرات محیطی کنیا به بررسی تحت تاثیر ق

واند اثرگذار سریع، رقابت برای ارائه و خدمات محصوالت نوآورانه، مشتریان متفاوت، خواسته های سرمایه گذار و جهانی شدن که بر عملکرد شرکت ها می ت

ه ایجاد استراتژی شد. نتایج نشان داد که تقویت مزیت رقابتی می تواند  ناشی از سرمایه انسانی با طراحی استراتژیک مدیریت منابع انسانی باشد که نیاز ببا

سانی فرد را به طور مستقیم رقابتی می تواند اهداف عملیاتی را قابل دستیابی کند. استراتژی مدیریت منابع انسانی موثر تمامی اقدامات مدیریت منابع ان

(، در پژوهشی با 2012)14تحت تاثیر قرار می دهد و با تاثیر نگرش و رفتار کارکنان رسیدن به استراتژی رقابتی امکان پذیر می باشد. موسموا و موشونجی

 های یافته  .پرداختند کشاورزی تولیدی های رکتش اثربخشی بر مؤثر عوامل بررسی عنوان عوامل موثر بر بهره وری از تولید محصول زراعی در زیمباوه به

 تأثیر ها شرکت این اثربخشی بر مالی تأمین و شرکت انسانی، زیرساختارهای نیروی مهارت و تخصص شرکت، اندازه که داشت بیان تحقیق این از حاصل

 آزمون تجربی در اردن با هدف مطالعه  داروسازی بخش در کار و کسب عملکرد و فکری (، در پژوهشی با عنوان سرمایه2010شرابتی و ناجی جواد) .دارد

پرداخته اند. آنها با استفاده از  اردن دارویی بخش در تجاری عملکرد و( ارتباطی سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه یعنی) فکری سرمایه بین رابطه

دارویی به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری نقش مهم و ارزشمندی را در محیط شرکت عضو تولید کنندگان  15نفر از مدیران  132ابزار نظر سنجی بین 

 سازمان بر عهده دارد و اندازه گیری آن برای مدیران اجرایی در اردن بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

 روش تحقیق

، ساماجایو 15(2010شربتی و همکاران) مقاالت از پرسشنامه یطراح و نظری مبانی و هاتئوری از استفاده تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی بوده و جهت

 آوریجمع از پس موردنیاز اطالعات ها،فرضیه آزمون جهت و استفاده نموده  16(19۸1)تیو گلداسم یهرس( و 2016( ، فرناندز و همکاران)2016و رودریگز)

 EXCEL افزارهاینرم از استفاده با گیالن فوالد مجتمع سرپرستان و روسا مدیران، از نفر155 تعداد یعنی مطالعه مورد جامعه بین پرسشنامه توزیع طریق از

 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد SPSS  و

 مدل مفهومی تحقیق: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر آورد و تخمین مدل:
 توجه با باشد.می زیر جدول شرح به آن شده محاسبه رمقدا که شده است استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی تعیین جهت حاضر تحقیق در

همچنین جهت روایی  .است برخوردار الزم ثبات و پایایی از شده طراحی پرسشنامه که گفت توانمی باشد می 0.7 باالی که شده محاسبه ضریب به

                                                             
1 2 .  JERY 
1 3 . Waiganjo 
1 4 . Musemwa &  Mushunja 
1 5 . Sharabati 
1 6 . Hersey ,P.  & Goldsmith, M. 

 متغیروابسته متغیرمستقل

 سرمایه انسانیابعاد عملکرد 

 توانایی

 وضوح

 کمک

 مشوق

 ارزیابی

 اعتبار

 ای شغلیآموزش مهارته

 آموزش مهارتهای آتی

 تجربه و تخصص

 نوآوری و خالقیت
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طی مراحل مختلف حذف و اضافه سواالت، پرسشنامه نهایی به لحاظ  پرسشنامه، ابتدا سواالت طراحی شده را به ده نفر از اساتید خبره دانشگاه ارسال شده و

 روایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 مقدار آلفای متغیرها1جدول 

 متغیرها
آموزش مهارتهای 

 شغلی

آموزش 

 مهارتهای آتی
 محیط اعتبار ارزیابی مشوق کمک وضوح توانایی نوآوری و خالقیت تجربه و تخصص

مقدار آلفای 

 ونباخکر
0.۸ 0.763 0.۸27 0.۸5 0.729 0.721 0.723 0.72 0.794 0.734 0.759 

 

 تحقیق متغیرهای به مربوط بودن نرمال آزمون 2جدول

  متغیرهای مستقل متغیر عملکردسازمان

 توانایی وضوح کمک مشوق ارزیابی اعتبار محیط
نوآوری و 

 خالقیت
 تجربه و تخصص

آموزش 

 مهارتهای آتی

ی آموزش مهارتها

 شغلی
- 

 تعداد 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

2.176 3.931 5.575 2.779 4.369 2.620 2.116 2.7۸0 2.700 2.770 4.3۸1 
-کولموگروف  zمقدار 

 اسمیرنوف

 سطح معناداری 0.11 0.20 0.15 0.35 0.27 0.40 0.54 0.67 0.21 0.29 0.41

 

= 05/0 یعنی ما معناداری سطح از بیشتر هاآزمون برای آمدهدستبه( Sig)معناداری سطح مقدار کهازآنجایی فوق، جدول در آمدهدستبه نتایج به توجه با

α کنیم استفاده پارامتری  هایروش از سؤال ها بررسی برای بنابراین و بپذیریم را داده ها نرمال بودن فرض توانیم می باشد، می. 

 از آزمون های پارامتریک پیرسون و رگرسیون( تحلیل یافته ها)با استفاده

 فرضیه اصلی:
H0 : کارکنان مجتمع فوالد گیالن تأثیر ندارد. عملکرد سازمانی بر انسانیسرمایه 

H1کارکنان مجتمع فوالد گیالن تأثیر دارد. عملکرد سازمانی بر انسانی : سرمایه 

 

 سازمانی ردعملک و انسانی سرمایه آزمون همبستگی پیرسون بین 3جدول 

 عملکرد سازمانی انسانیسرمایه  آیتم

 انسانیسرمایه 

Pearson Correlation 1 0.742** 

Sig. (2-tailed)  0.001 

N 155 155 

 های تحقیقمنبع: یافته 
این موضوع بیانگر این  است، 0.05از  سازمانی کمتر انسانی وعملکرد ی سرمایهبرا)آمار احتمال(  Sigنشان داده شده است،  در جدول فوق همانطور که

می باشد که نشان 0.742مقدار ضریب همبستگی پیرسون و دارد  وجود معناداری رابطه سازمانی وعملکرد انسانی سرمایه متغیرهای بین که مطلب است

 ( می باشد. 1و  0.6دهنده رابطه مثبت و قوی )بین 

 رگرسیون

انسانی  بین سرمایهمی توان قضاوت کرد که   (sig >0.05)وکوچکتر بودن آن از  ( = sig 000/0)  آزمون و سطح معناداریزیر با توجه به داده های جدول 

 .است فراهم رگرسیون معادله تحلیل اجازه بنابراین دارد، وجود دار معنی رابطه سازمانی عملکرد و

 

 یکطرفه واریانس تحلیل 4جدول شماره

 سازمانی عملکرد بر انسانی سرمایه تأثیر

Sig F Mean Square Df Sum of Squares آزمون 

0.003 509.3۸5 25.356 1 25.356 Regression 

- - 0.053 153 7.127 Residual 

- - - 154 32.4۸3 Total 



 ۸6 - 7۸صفحات  | 139۸ تابستان|   9شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی    
 

 

 رودسری حامیان محمدرضانام نویسنده مسئول: 

 
 

 همچنین. هستند ارتباط در انیسازم عملکرد با 0.75 میزان به انسانی سرمایه که نمود بیان توان می شده محاسبه R مقدار و جدول زیر های داده به توجه با

 می پوشش را سازمانی عملکرد تغییرات از درصد 72 تقریباً انسانی سرمایه که شود می استدالل چنین متغیرها برای شده محاسبه R 2 مقدار مشاهده با

 . دهد

 

 آماری های شاخص از ای خالصه 5جدول

 رگرسیون

Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square )ضریب تعیین( R) ) متغیرها ضرایب همبستگی 

 انسانی سرمایه 0.754 0.721 0.714 0.19304

( را نشان می دهد. همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود سرمایه انسانی بر  Beta( و استاندارد )Bضرایب رگرسیون غیر استاندارد ) 6جدول شماره

 نیز سازمانی عملکرد انسانی، سرمایه افزایش با درصد تأثیر مثبت و معناداری را گذاشته است و 95و سطح اطمینان  sig 0.003متغیر عملکرد سازمان با 

 .یابد می افزایش

 

 
 

 

 

 

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد رگرسیون 6جدول شماره

(Sig) سطح معناداری T 

  ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

 متغیرها

 Beta) ) (B) )خطای استاندارد ضرایب رگرسیونی 

0.005 4.296 - 0.452 0.04۸ (Constant) 

 سرمایه انسانی 0.039 0.625 0.712 5.345 0.003

 

 :فرضیه های فرعی

 آزمون همبستگی پیرسون

، ابعاد سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی با برای اثبات این فرضیه از آزمون پارامتریک پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. همانطور که مشاهد می شود

 (000/0 sig = )  بیانگر موضوع این است، 05/0از درصد رابطه معناداری را نشان داد. در واقع سطح معناداری تمامی متغیرها کمتر 95و سطح اطمینان 

  .دارد وجود معناداری کارکنان ارتباط عملکرد سازمانی و نیانساسرمایه  بین بهتر بیان به گردد، می تایید H1 فرض و رد H0 فرض که است مطلب این

 آزمون همبستگی پیرسون بررسی رابطه سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی  7جدول شماره
 مقدار شاخص ابعاد سرمایه انسانی

 آموزش مهارتهای شغلی

Correlation Coefficient 0.506 

Sig. (2-tailed) 0.000 

N 155 

 هارتهای آتیآموزش م

Correlation Coefficient 0.693 

Sig. (2-tailed) 0.000 

N 155 

 تجربه و تخصص

Correlation Coefficient 0.769 

Sig. (2-tailed) 0.000 

N 155 

 نوآوری و خالقیت

Correlation Coefficient 0.۸09 

Sig. (2-tailed) 0.002 

N 155 

 :رگرسیون
 ( = sig 0.000)  و سطح معناداری آزمونزیر با توجه به داده های جدول بات فرضیه های فرعی از رگرسیون نیز استفاده شده است. همچنین برای اث

 و آتی، تجربه مهارتهای شغلی، آموزش مهارتهای انسانی شامل )آموزش بین ابعاد سرمایهمی توان قضاوت کرد که  ( > sig 0.05) وکوچکتر بودن آن از 

  .است فراهم رگرسیون معادله تحلیل اجازه بنابراین دارد، وجود دار معنی رابطه سازمانی عملکرد خالقیت( و و نوآوری تخصص،
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 یکطرفه واریانس تحلیل ۸جدول شماره

 تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی

Sig F Mean Square Df Sum of Squares آزمون 

0.045 0.3۸5 0.20۸ 5 0.67۸ Regression 

- - 0.1۸5 147 32.۸56 Residual 

- - - 155 33.534 Total 

 آتی، مهارتهای آموزش شغلی، مهارتهای آموزش) شامل انسانی سرمایه ابعاد که نمود بیان توان می شده محاسبه R مقدار و زیر جدول های داده به توجه با

 چنین متغیرها برای شده محاسبه 2Rمقدار  مشاهده با همچنین. هستند ارتباط در سازمانی لکردعم با 0.1۸7 میزان به( خالقیت و نوآوری تخصص، و تجربه

 .دهد می پوشش را سازمانی عملکرد تغییرات از درصد 43 تقریباً مستقل متغیرهای که شود می استدالل

 آماری های شاخص از ای خالصه 9 جدول

  رگرسیون

Std. Error of the 

Estimate 
Adjusted R 

Square 

R Square  ضریب(

 تعیین(

R) )  ضرایب

 همبستگی
 متغیر

2.356 0.42 0.43 0.1۸7 

 آتی، مهارتهای آموزش شغلی، مهارتهای آموزش

 تخصص، و تجربه

 خالقیت، و نوآوری

 آموزش شغلی، مهارتهای آموزش که گرفت نتیجه توان می و باشد می 0.05 از کوچکتر مستقل متغیرهای کلیه برای آزمون معناداری سطح 10جدول شماره

 آنها، از یک هر افزایش با و داشته سازمانی عملکرد بر مثبت و معنادار تاثیر درصد، 5 خطای سطح در خالقیت، و نوآوری تخصص، و تجربه آتی، مهارتهای

بر متغیر عملکرد 0.492بیشترین تأثیر را با ضریب همچنین نتایج رگرسیون نشان می دهد که آموزش مهارتهای شغلی . یابد می افزایش نیز سازمانی عملکرد

 تاثیر خالقیت، و نوآوری تخصص، و تجربه آتی، مهارتهای آموزش شغلی، مهارتهای سازمانی دارد. در نتیجه کلیه فرضیه های فرعی پژوهش تایید و آموزش

 سازمانی دارند.  عملکرد بر مثبت و معنادار

 استاندارد رگرسیون ضرایب استاندارد و غیر 10جدول شماره

(Sig) سطح معناداری T 
 ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

 متغیرها
Beta) ) خطای استاندارد (B) )ضرایب رگرسیونی 

0.220 1.22 - 0.131 0.161 (Constant) 

 نوآوری و خالقیت 0.433 0.043 0.422 9.957 0.000

 تخصصتجربه و  0.394 0.045 0.407 ۸.۸51 0.000

 آموزش مهارتهای آتی 0.14۸ 0.035 0.149 4.272 0.000

 آموزش مهارتهای شغلی 0.477 0.041 0.492 11.57 0.000

 :تفسسیر و تجزیه و تحلیل نتایج
 گردد.ها و پاسخ به سؤاالت ارائه می های تحقیق جهت تأیید یا رد فرضیهدر این بخش نتایج و یافته

 کارکنان مجتمع فوالد گیالن تاثیر دارد. عملکرد سازمانی بر انسانیفرضیه اصلی : سرمایه 

 که گرفت نتیجه توان می نیز پژوهش این در. کرده اند اشاره سازمانی برعملکرد انسانی سرمایه مثبت اثرگذاری بر خود مقاله ( در2010شربتی و همکاران)

 بنابراین. یابد می افزایش نیز سازمانی عملکرد هر یک از ابعادسرمایه انسانی، افزایش با و تاس داشته سازمانی عملکرد بر مثبت و معنادار تاثیر  انسانی سرمایه

 .شود می تأیید پژوهش اصلی فرضیه

 فرعی: های فرضیه

 .دارد سازمانی تأثیر عملکرد برفرعی اول: آموزش مهارتهای شغلی  فرضیه

بر اثرگذاری  "آموزش مهارتهای شغلی متغیر نقش به توجه با سرمایه انسانی برعملکرد یرتاث بررسی" عنوان ( ، در مقاله ای تحت2016فرناندزوهمکاران)

 و معنادار تاثیر آموزش مهارتهای شغلی که گرفت نتیجه توان عملکردسازمانی، اشاره کرده اند. در این پژوهش نیز می بر مثبت آموزش مهارتهای شغلی

 تأیید پژوهش اول فرعی فرضیه بنابراین. یابد می افزایش نیز سازمانی عملکرد ، آموزش مهارتهای شغلی یشافزا با است و داشته سازمانی عملکرد بر مثبت

 .شود می

 .دارد سازمانی تأثیر عملکرد برفرضیه فرعی دوم: آموزش مهارتهای آتی 

آموزش  که گرفت نتیجه توان می لذا. اند کرده اشاره ی،سازمان عملکرد آموزش مهارتهای آتی بر مثبت اثرگذاری بر خود مقاله ( در2016فرناندزوهمکاران)

 فرضیه بنابراین. یابد می افزایش نیز سازمانی عملکرد آموزش مهارتهای آتی ، افزایش است و با داشته سازمانی عملکرد بر مثبت و معنادار مهارتهای آتی تاثیر

 .شود می تأیید پژوهش دوم فرعی

 .تأثیر دارد سازمانی عملکرد بر فرضیه فرعی سوم: تجربه و تخصص
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 می بنابراین. اند ردهک اشاره سازمانی عملکرد بر تجربه و تخصص مثبت اثرگذاری بر خود مقاله (در2010( و شربتی و همکاران)2016ساماجایو و رودریگز)

. یابد می افزایش نیز نیسازما عملکرد ، ربه و تخصصتج افزایش با و داشته سازمانی عملکرد بر مثبت و معنادار تاثیر تجربه و تخصص که گرفت نتیجه توان

 .شود می تأیید نیز پژوهش سوم فرعی فرضیه بنابراین

 .دارد سازمانی تأثیر عملکرد برفرضیه فرعی چهارم: نوآوری و خالقیت 

نوآوری و  که گرفت هنتیج توان می.  اند هکرد اشاره سازمانی، عملکرد نوآوری و خالقیت بر مثبت اثرگذاری بر خود مقاله (در2010شربتی و همکاران )

 بنابراین. یابد می افزایش یزن سازمانی عملکرد نوآوری و خالقیت کارکنان، افزایش است و با داشته سازمانی عملکرد بر مثبت و معنادار تاثیر خالقیت کارکنان

 .شود می تأیید چهارم پژوهش نیز فرعی فرضیه

 :نتیجه گیری و پشنهادات
 استفاده مورد آماری جامعه. باشدمی تحلیلی – توصیفی تحلیل، تجزیه بعد از و میدانی اطالعات گردآوری نحوه نظر از و کاربردی هدف نظر از رحاض تحقیق

ستنباطی چنین آمار امجتمع فوالد گیالن می باشد. ابزار گردآوری اطالعات نیز پرسشنامه می باشد. هم سرپرستان و مدیران، روسا شامل تحقیق این در

، کلیه فرضیه های دهد یمهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفت نتایج نشان )شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون( برای پاسخ به سؤاالت و فرضیه

ارد و فرضیه اصلی د تاثیر مثبت سازمانیانسانی برعملکرد  سرمایه پژوهش تأیید و می توان نتیجه گرفت  بر طبق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون،

 و معنادار تاثیر ،خالقیت و نوآوری تخصص، و تجربه آتی، مهارتهای آموزش شغلی، مهارتهای پژوهش تایید و همچنین ابعاد سرمایه انسانی شامل آموزش

ش مهارتهای شغلی آموز که دهد یم نشان رگرسیون نتایج سازمانی دارند و کلیه فرضیه های فرعی پژوهش نیز تایید شده است. همچنین عملکرد بر مثبت

 .دارد سازمانی عملکرد متغیر بر0.492 ضریب با را تأثیر بیشترین

 صنعت سازمانی دعملکر و فکری سرمایه ارتباط بررسی "، تحت عنوان (13۸۸) همکارش و نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات داخلی از جمله مقاله شجاعی

سازمانی، با مقاله  کردعمل بر انسانی (، مبنی بر اثرگذاری مثبت سرمایه1394و مقاله لباف و همکاران) "ردستانک استان موردی مطالعه: ایران بانکداری

 مثبت تاثیر بر مبنی ارتش نیروی دریایی کارکنان عملکرد چگونگی بر انسانی نیروی راهبردی مدیریت تأثیر " عنوان (، با1395مطلبی ورکانی، ابوطالب)

 سازمانی، عملکرد بر آموزش منابع انسانی

ایجاد رابطه فراموش شده مابین عملکرد شرکت  " (، با موضوع2017و همکاران) 17دوالرز آلدو رویز جمله از خارجی تحقیقات نتایج با تحقیق همچنین نتایج

 بر انسانی اجزای سرمایه مثبت اثر بر ی(  مبن2016( و فرناندز وهمکاران)2010( ، شربتی و همکاران )2016، ساماجایو و رودریگز) " و سرمایه انسانی

 معنادار تاثیر بر مبنی "تاثیر سرمایه انسانی بر روی ایجاده زنجیره یکپارچه سازی و رقابت عملکردی  "(، 2015و همکاران) 18هواو مقاله و شرکتها، عملکرد

 سازمانی، همسو می باشد. عملکرد بر انسانی سرمایه اجزای

 

 منابع و ماخذ: 

 ،تامین سازمان: موردی همطالع)کارکنان عملکرد در آنها تاثیر و انسانی سرمایه با اجتماعی سرمایه بین رابطه (. بررسی1392اسماعیل) اسمعیلی 

 .1392.  پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد. گروه مدیریت دولتی. زمستان( آذربایجان غربی استان در اجتماعی

 اطالعات های سیستم (. رابطه1395نسب، کیمیا) جعفری نیا، سعید و قاسمی (مدیریتMISو ) سانی. همایش ان منابع واحد کارکنان عملکرد

 .1395ژورنالها(. خرداد  و ها کنفرانس مقاالت تخصصی ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی. نشر از سیویلیکا)ناشر

 شغلی)مطالعه تموفقی در بخش اثر رویکردی با عاطفی و اجتماعی انسانی، ایهسرم (. مدیریت13۸7فرجیان، مرجان) و عباسعلی کریمی، حاجی 

 .13۸7. پاییز1دولتی. شماره  مدیریت پژوهشی-علمی ملت(. نشر در فصلنامه بانک موردی

 (بررسی1393رسولی، رضا. ضماهنی، مجید و شهرآئینی، سعید .) بورس در بازار تهاکشر مالی عملکرد بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت تأثیر 

 .1393 بهار ،3 شماره ،4 دوره ،13 ژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. مقالهپ -کارآفرینی. مجله علمی و مدیریت ملی همایش تهران. سومین

 (بررسی1395سلیمان پور عمران، محبوبه و باقرپور، معصومه .) دریانوردی استان و نادرب سازمان وری بهره با انسانی سرمایه شاخص کاربرد رابطه 

 .1395. زمستان7مازندران. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی. شماره

 (انعطاف پذیری1391سید نقوی، میرعلی. حقیقی کفاش، مهدی و نجفی کلیانی، وحید .) بیمه.  نعتص در سازمان عملکرد و انسانی منابع

 .153لی ا 129. صفحات 91 تابستان و بهار .67 شماره دوم و بیست الس تحول(. و )بهبود مدیریت مطالعات پژوهشی  علمی فصلنامه

 (بررسی1394قربانی زاده، وجه اهلل. منتظر، راحله. سید نقوی، میرعلی و حسین پور، داوود .) انسانی منابع مدیریت کسب و نوآوری سبک انطباقی 

 .1394یت نوآوری. سال چهارم. شماره سوم. پاییزپژوهشی مدیر -میفناوری. فصلنامه عل و علم کهای پار در مستقر دانش بنیان در شرکتهای

 (بررسی1394لباف، حسن. یزدی، ابراهیم و زمین پرداز، مصطفی .) عملکرد بر رقابتی تژیاسترا و انسانی منابع مدیریت استراتژی سازگاری تاثیر 

 تخصصی ناشر)سیویلیکا از کار. نشر و کسب اقتصاد و ریتمدی ساالنه اصفهان. کنفرانس استان خصوصی های شرکت: مطالعه موردی سازمان

 .1394 .(ژورنالها و ها کنفرانس مقاالت

                                                             
1 7 . Dolores Aledo Ruíz  
1 8 . Huo 
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 (شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد شرکت های نو پا. فصلنامه 13۸9محمدی الیاسی، قنبر. چیت ساز، احسان و گرامی، عباس .)

 .13۸9یز. تابستان و پای22و21اقتصاد و تجارت نوین شماره 

 (طالعه موردی: دانشگاه (. تاثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش)م1395مطلبی ورکانی، ابوطالب

 .5. شماره1395علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر(. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی. تابستان 

 (. تاثیر رویه های عملکرد باال بر خروجی های منابع انسانی و عملکرد سازمان. دو فصلنامه ی پژوهش های 1392ی)یزدانی، بیتا و عطافر، عل
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