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 دستگاههای دولتی  عملکرد سازمانی کارکنان برسرمایه فکری  تأثیربررسی 

 

  1حسن رستم پناه

 گرایش مالی  –کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

 علی عباس آصفی 

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

 دکتر سعید امامقلی زاده 

 عضو هیئت علمی دانشگاه شمال 

 

 

 چکیده

هواي فکوري بو  سو  بخوش       سورمای   هاي تکنولوويیکی اسوت   فکري شامل دانش، اطّالعات، تجربیات، بخش ۀسرمای

دستگاه یکی از جامع  این پژوهش را کارکنان .شود میارتباطی تقسیم یۀساختاري و سرمایۀانسانی، سرمایۀسرماۀعمد

تشکیل می دهد. همچنین براي این پژوهش از روش آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شوده و مومنار روش   دولتی هاي 

و  بالنچوار  تحقیق از نوع روایی محتوایی است. ابزار گردآوري اطالعوات پرسشونام  سورمای  فکوري توسوی هرسوی      

ک  پایایی و روایی آن با وجود استاندارد بودن، مورد تأئید اساتید قرار گرفت  اسوت. بوا    ( می باشد4991سمیت )اگلد

و استفاده از روش آماري و توصیفی داده ها تحلیل شده و نتوای   نشوان موی دهود سورمای        spssاستفاده از نرم افزار 

نیواورده اسوت.مفلف  ي سورمای  انسوانی     ساختاري بر افزایش عملکرد انسانی تأثیر دارد ولی درصد باالیی را ب  دست 

بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارا بوده است.مفلف  ي سرمای  ارتباطی تأثیر باالیی بر عملکرد سازمانی دارد اما 

 بعد از سرمای  انسانی قرار دارد.

 ، سرمای  فکري ، عملکرد سازمانی دستگاه دولتی کلمات کلیدی :
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 مقدمه 

نامشهود اقتصاد بر پایۀ سرمایۀ فکري بنیان نهان شده و مادۀ نخستین و اصلی آن، دانش و اطّالعات امروزه جنبۀ 

کورد   ها براي مشارکت در بازارهاي امروزي، در هر شکل و نوع ب  اطّالعات و دانش بوراي بهبوود عمول   است. سازمان

هاي نامشهود رصدي ارزش سرمایۀ فکري و دارایید 57تا  06گر افزایش گاه  گرفت  بیان مطالعات انجام خود نیازمندند.

هوا را بو    هاي فکري، سوازمان  توان گفت ک  امروزه مدیریت سرمای عبارت بهتر می . ب 3هاستسهام شرکت 2در قیمت

سرمایۀ فکوري اموروزه بو  عامول مهوم دسوتیابی       .1هاي آیندۀ بازارهاي رقابتی خواهد رساندهاي بیشتري در افقموفقیت

اند. درجوامع مبتنی بر اقتصواد دانوش محوور،    مدت و همچنین عامل مهم سودآوري، تبدیل شده ب  منافع بلندها شرکت

« سورمایۀ فکوري  »اصوطال    کاربردن صحیح آن، پای  و اساس رشد اقتصادي و انباشت سرمای  اسوت.  کسب دانش و ب 

بر ایون بواور بوود کو  سورمایۀ فکوري فراتور از        شد. وي  کار گرفت ب  4909در سال  کنت گالبریتاوّلین بار توسی جان 

-شود. در این معنوا، سورمایۀ فکوري نو  تنهوا بو        اي از اقدام فکري را نیز شامل میاست و درج « تفکر ب  معناي صرف»

اي بوراي رسویدن بو  هودف     خودي خود یک دارایی نامشهود ایستا است؛ بلکو  یوک فرآینود ایدئولويیسوت و وسویل      

 شود. محسوب می

 مسئله  بیان

عنووان   گیرد. این امرموجب افوزایش اهمیّوت سورمایۀ فکوري بو      رشد نوین اقتصادي از دانش و اطّالعات سرچشم  می

اي پژوهشی و اقتصادي شده است. نقش و سهم سرمایۀ فکري در پیشرفت مدیریتی، فنی و اجتمواعی، اقتصوادي   مقول 

انش سازمانی عامل مزیّت رقابتی و خلق ارزش شناخت  شوده  اي ک  دگون  موموع تحقیقات جدید قرار گرفت  است؛ ب 

هاي دانشی است. است. بنابراین، دستیابی ب  مزیّت رقابتی در گرو توانایی آن در خلق، ذخیره و توزیع کاربردي دارایی

ها بر مبنواي   هاي نامشهود استوار است. اثر این داراییگیري سرمایۀ فکري براساس رویکردي راهبردي از داراییاندازه

گیوري سورمای    هاي اخیر براي انودازه  شود. در سال میمیزان خلق ارزش و منافعی ک  براي سازمان درپی دارد، سنجیده

 (88فکري چندین رویکرد و الگو مطر  شده است. )بیگی، 

زمین،سرمای ،کار و نیوروي انسوانی   با ورود ب  اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش در مقایس  با سایر عوامل تولید مانند 

عنووان   شوود و همچنوین از آن بو    تورین عامول تولیود محسووب موی      طوري ک  مهوم از برتري بیشتري برخوردار شده، ب 

-توان دارایوی بر دانش می ( در اقتصاد مبتنی2662مهمترین مزیّت رقابتی سازمان نام برده شده است )شیاران و دیگران،

 دستۀ کلی تقسیم کرد:هاي سازمان را ب  دو 

                                                           
2. Share price  
3. Lev, Baruch (2002)  
4. Brennan, Niamh and Brenda Connell (2000) 
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کند یعنی بوا   عمل می "کیمیایی"هاي فیزیکی و مالی ک  براساس اصل اقتصاد هاي مشهود: شامل دارایی.دارایی4

 شود.استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاست  می

 شوند:هاي نامشهود: ک  ب  دو دستۀ کلی تقسیم می. دارایی2

شووند ملول اوق    وسویلۀ قوانون امایوت موی     بو   "مالکیت معنووي "ت عنوان هاي نامشهودي ک  تحدارایی -الف

 امتیازها، عالئم و ...

کننود و بوا   هاي نامشهود: شامل سرمایۀ فکري ک  بر اساس اصول اقتصوادي فراوانوی عمول موی     سایر دارایی -ب

 شود.استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاست  نمی

مدت و همچنین عامل  ها ب  منافع بلندري امروزه ب  عامل مهم دستیابی شرکتتوان گفت: سرمایۀ فکبنابراین می

کواربردن صوحیح آن، پایو  و     اند. درجوامع مبتنی بر اقتصاد دانش محور، کسب دانش و ب مهم سودآوري، تبدیل شده

آن اسوت توا    اساس رشد اقتصادي و انباشت سرمای  است. اال با توج  موارد فوق محقق در پژوهش اامور در صودد  

 بررسی نماید ک  سرمای  فکري چ  تاثیري بر عملکرد کارکنان در دستگاههاي دولتی دارد؟

 

 مبانی نظری پژوهش 

 یۀفکری آنسرماشناخت، مفهوم و تعاریف 

الگووي اقتصوادي جهوان ترییور اساسوی کورد. در        4996هاي بعود از   با وقوع تکنولويي و فناوري اطّالعات، از سال

لوی و مشوبکی،   یۀمالی و فیزیکی شوده اسوت. )قلوی    سرماعنوان مهمترین سرمای ، جایگزین  اقتصاد امروز، دانش ب 

4387) 

هاي فکري نیوز در دنیواي تجوارت     یت سرمای با توج  ب  گذر جوامع از عصر صنعت ب  عصر اطّالعات، اهم

ها و تجهیزات و مواد خام عواملی بودنود   ها، کارخان  دارایی ۀشد بیشتر شده است. در طول عصر صنعت، بهاي تمام

طوور   بو  هاي فکري است ک   ثر از سرمای فم ۀک  براي موفقیت یک تجارت الزم بود، اما در عصر اطّالعات استفاد

 .ثر استفدر موفقیت یا شکست یک مجموع  م معمول

گیور اهمیوت    اقتصاد نوین، ک  از پدیده اطّالعات و دانش نشأت گرفت  است، نقش بسزایی در افزایش چشم

 .فکري در امر تحقیقات و تجارت داشت  استیۀسرما

داري، سنتی عمل اساب هاي سامان فکري، هنوز اکلر یۀسرماهاي نامشهود و  رغم اهمیت روزافزون دارایی ب 

. این در اوالی اسوت کو  اهمیوت افشواي اقوالم       نیستفکري یۀسرماکرده و قادر ب  محاسب  و ملحوظ نمودن کامل 

اي  دوره هواي سواالن  و میوان    ویوژه در گوزارش   هواي سواالن ، بو     هواي نامشوهود در گوزارش    اي و دارایی غیرترازنام 

فکوري را  یۀسورما و دیگوران معتقدنود کو      روست. هاي بزرگ و متوسی، ب  شودت در اوال افوزایش اسو     شرکت
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گیوري آن را مهیوا    توان با موموعات دیگري چون استراتژي شرکت مرتبی نموده و ابزارهاي سنجش و انودازه  می

 .کرد

ویوژه در   شوود، بو    فکوري نامیوده موی   یۀسورما ها کو  هموان    اختالف بین ارزش دفتري و ارزش بازار شرکت

تورین  تووان اساسوی   فکوري را موی  یۀسورما فکري شده اسوت.  یۀسرمامحور، باعث افزایش اهمیت  هاي دانش شرکت

 ت. دارایی یک شرکت دانس

منظور تولید و استفاده از دانش در ارتقاي ارزش شرکت موورد اسوتفاده    فکري ب یۀسرمااز نظر استراتژیک، 

هاي  کید بر مکانیزمأهاي فکري، ت رزش سرمای گیري ا گیرد. این در االی است ک  از نظر سنجش و اندازه قرار می

هاي سنتی، کموی و موالی    فکري را از طریق دادهیۀسرماهاي غیرمالی و کیفی  باشد ک  جنب  دهی می جدید گزارش

 . )برگرفت  از دانشنامۀ اقتصاد و مدیریت( دکن میگیري قابل اندازه

بعد  . توسی فري تزمچالپ مورد توج  قرارگرفتمیالدي 4902فکري را اوّلین بار در سالیۀ سرما اصطال 

 "کنتگالبرایتجان "از آن   
اصطال  کوارگران دانشوی را بو     "  مطر  کرد پیش از آن، پیتر دراکر4909در سال 4

هاي نخسوتین دهوۀ هشوتاد توسوی ایتامیودر       هاي نامشهود در سالنخستین اثر نظري در اوزۀ دارایی . کاربرده بود 

کننود کو    بیان می  "فکريیۀ سرماتحقیق در ارزش و کارایی  "درمقالۀ النکوییستو  کوجانسیوو .ياپن منتشرشد

هواي  نظر از نوع صنعت بسیار مهم است، هر چنود کو  بوراي بنگواه     ها صرفپذیري نگاهفکري براي رقابت یۀسرما

و  لوو  موین اهمیوت بیشوتري دارد . وان  ، دهنود ها را غیر مشهود تشکیل موی محور ب  دلیل اینک  عمده منابع آن  دانش

از   "هوادي در توایوان    هواي تولیود کننودۀ نیمو     فکري، مورد شورکت یۀ سرما قابلیت و کارایی "همکاران در مقالۀ

کنود؛ ایشوان بوا     شدّت رقابتی بحث می فکري در محیی ب   یۀسرمااهمیت افزایش ارزش شرکت از طریق مدیریت 

فکوري را موی   یۀ سورما اند ک  عملکرد  ها ب  این نتیج  رسیدهري تحلیل پوششی دادهاستفاده از روش مرزي ناپارامت

و همکواران در   شائوچیچنگ .هاي رقابتی تلقی کردباید عنصر کلیدي دست یابی ب  نوآوري بیشتر و کسب مزیّت

اي از براسواس نمونو   " المللوی  هواي راهبوردي بوین    فکري بور ایجواد ارزش اتحواد   یۀسرماتأثیر تجربۀ اتحاد و  "مقالۀ

هاي ایاالت متحده ب  تحقیق دربارۀ توأثیر سورمایۀفکري برخوردارنود منوافع ثروتوی بیشوتري کسوب میکننود؛          بنگاه

 .فکري و تجربۀ اتحاد وجود داردیۀسرما داري بین همچنین، اندرکنش ملبت و معنی

-فکري ذخیرهیۀسرماکنند:  طور تعریف می فکري را اینیۀسرما ،2662در مقالۀ خود در سالهالند و بنتیس  

دهد. در این تعریوف ارتبواب بوین     اي از دانش را ک  در نقطۀ خاصی از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می

 (. 4396)دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، تیرماه  توج  قرار گرفت  استفکري و یادگیري سازمانی مورد یۀسرما

 کنند:  می تقسیم زیر اجزاي ب  ها دانشگاه در را فکري (، سرمایۀ2665) همکاران و رامیرز
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 آموزشوی  فرآینودهاي  طریوق  از ها دانشگاه کارکنان ک  ممنی و عینی دانش از اي مجموع  انسانی؛ سرمایۀ . 1

 .کنندمی نمایان خود هاي فعالیت در و آموزندمی غیررسمی و رسمی

 تکنیکی و علمی دانش مدیریت و ارتباب انتشار، داخلی فرآیندهاي با ک  آشکاري دانش ساختاری؛ . سرمایۀ2

 تکنولويیکی(  و سازمانی شکل دو دارد )در رابط  سازمان در

 ک  اي مفسس  و سیاسی اقتصادي، ارتباطات از اي گسترده مجموع  گردآوري ؛مشتری یا ایسرمایۀ رابطه . 3

 .شودمی نگهداري و یابد می توسع  ها دانشگاه وسیلۀ ب 

  عناصرسرمایۀ فکری

 خود خاص بنديدست  هرکدام اند کرده کار ایط  دراین ک  محقّقانی فکري سرمایۀ مفهوم گستردگی دلیل ب 

 . داد انجام اوزه س  در 4995 درسال "اسویبی " را بندي دست  نخستین اند. کرده ارائ  را

 ؛ فردي شایستگی اوزۀ در انسانی سرمایۀ  

 ساختار داخلی؛ دراوزۀ ساختاري سرمایۀ  

 خارجی؛ ساختار اوزۀ در ارتباطی سرمایۀ 

 سازی اجزای سرمایه فکری : مفهوم1شکل

 پرداخوت.  فکوري  سورمایۀ  بررسوی  بو   و کورد  ارتبواطی  سورمایۀ  جوایگزین  را ي مشوتر  سورمایۀ  بونتیس

  شود.می داده نشان شکل زیر در بونتیس بندي طبق 
 

 سورمایۀ  و مشوتري  سورمایۀ  و کورده  تقسویم  ساختاري و انسانی دست  دو ب  را سرمای  مالونو  اودینسون

 هواي  سرمای   "استیوارت"دهد  می قرار ساختاري سرمایۀ داخل در نوآوري(را و فرآیندي بر )مشتمل سازمانی

 همکواران  روس و نهایوت  در و شوود  موی  متصوور  فکري سرمایۀ هاي سازه براي را مشتري و ساختاري انسانی،

 در گنجانود موی  ارتبواطی  (1و توسوع   و ( نووآوري 3 ساختاري،( 2 ( انسانی،4 دستۀ: چهار در را فکري سرمایۀ

 .گیردمی قرار بررسی مورد فکري سرمایۀ گان  س  ابعاد گران، پژوهش اکلر اجماع دلیل ب  ادام 
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  تعریف عملکرد

تعاریف متفاوتی دارد. و هریک از صااب نظران ب  جنب  هاي خاصی از آن اشاره کرده اند.  4عملکرد

دستیابی ب  اهدافی ک  کمیت و کیفیت آنها تعیین شده » ( عملکرد را این چنین تعریف می کند 4991)2آرمسترانگ

« اجرا ، ب  کار بستن، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده» فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را ب  عنوان «. است

 می ننشا بلک  ،ست(. این تعریف عالوه بر اینک  در ارتباب با ستاده و بروندادها ا5: 4991تعریف می کند )آرمسترانگ،

 تلقی رفتار انعنو ب  انتو می را دعملکر ینابنابر. باشد می ااصل  جنتا چنین هم و رکا منجاا با مرتبی دعملکر ک  هدد

و نایی اتو ش،تال كمشتر تابع از تسترعبا د» عملکرچنین بیان کرده است  ینا را دعملکر يیگرد نظر صااب. دکر

استدالل می کند ک  عملکرد فرایندي است ک  فرد ب  آن توجهی ندارد و در  1(. کنی22: 4350، 3)ترنس« ادارك نقش

زیرا ک   دکر تعریف ريکا نتای  انعنو ب  باید را دعملکر( معتقد  است ک  4997)7واقع جدا از هدف است. برنادین

،  ار می کنندبرقر ديقتصاا کترمشا و نمشتریا مایترابط  را با اهداف راهبردي سازمان ، ر  تریناین نتای  قوي 

کند  می  مطر وي. ستا نتای  و رفتار هگیرند بر در ک  هدد می ی ارا ( دیدگاه جامع تري از عملکرد را4988) 0براماچ

 می تبدیل عمل ب  فکر از را دعملکر و گیرند می تنشأ عامل از هارفتار  باشد می نتای  و هارفتار معنی ب  د»عملکرک  

 لمحصو بلک  ب  نوب  خود پیامد هایی می باشند ک  از  نیستند نتای  ب  نسیدر جهتابزار هایی تنها  ن  هارفتار. کند«

 (.42: ص4380دانست)آرمسترانگ،  نتای  از اجد را نهاآ انتو می و ندا هشد گرفت  فیزیکی و هنیذ ي ها فعالیت

ست ک  بر چگونگی اکلی زه ي ک ساومانی یزاوسد روعملک، یناابروبند. کرراوت کولرت یعنی االت یا کیفید در عملکر

ت: » وسه ادو  شوئ( ارا2662ران)همکاو 5توسی نیلی د ترین تعریف  عملکروف  معرره دارد. شاامانی زسات عملیام نجاا

( 4می شود: سیم وتقء زوجدو   وبد روعملک،فوین تعریا« مطابق ت  ت گذشمااقدایی راکاو ثربخشی فرایند تبیین کیفیت ا

بط  بین رایعنی ، ستت ایا محصوالت د خدماوتولیدر ابع ومنن از مازاوسده تفاوساونگی وچگه ي یی ک  توصیف  کنندراکا

 ي  وجدر ي هدکنن توصیف  ک  ثربخشیا ( و2و  ؛معیني هاادندوتولید براي روها باددونب درووومطلو ی وقعواترکیب 

(،  نمشتریا يهازنیا اوب هااددونوبر قاونطبا ي  وجاست.این اهداف معموال در قالب مناسبت )درمانی زسا افدوها   وب لونی

ي  ج فیزیکی( و کیفیت )در يفاصل  و دار، لویتاو يها وهگر نمیا در ئ ارا ،نیاوافر نظیر هایی جنب در دسترس بودن)

 از دووخ فوتعری ( در2662)9(. مولین4990، 8نثینگتوور و يلرز( تبیین می شوند )دااونی ردووم يهااردتاندوسا تحقق

                                                           
1 Performance 
2 Armstrong 
3 Trans 
4 Kane 
5 Bernadin 
6 Brumbach 
7 Neely 
8 Dollery and Worthington 
9 Moullin 
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 و ها نمازسا مدیریت چگونگیارزشیابی  »ب  شر  زیر تأکید دارد  فرینیآ ارزش و مدیریت چگونگی بر دعملکر سنجش

 از ولینوم ( تأکید می کند. تعریف2667) 4همانطور ک  پرت «ذینفعان ر ویگد و نشتریاوم ايروب اوه آن فرینیآ ارزش

زیرا وايه ارزشیابی هم کیفیت و هم کمیت  را پوشش می دهد. در ممن، همانطور ک   .ستا ردارووبرخ يشتروبی ياوغن

شک، بی . دارد يکلید نقش مانیزسا موفقیت در ناوینفعذ ايروب یوفرینآ ( نیز اشاره می کند، ارزش2667خود نیلی )

ن آن ها را چگون   ادراك می کند و تصریح این امر در تعریف عملکرد، مازسا يدوکلی نینفعاذ نندابد نددار زنیا انمدیر

 سازمان ها را ب  سنجش ادراك ذینفعان ترغیب می کند.

عملکرد شرلی، ب  عنوان ارزش سازمانی رفتار شرلی کارمند در زمان ها و موقعیت هاي شرلی مختلف تعریف می شود. 

ارزش سازمانی، براوردي است ک  سازمان از فعالیت ها و خدمات کارکنان خود دارد؛ نظیر انجام وظیف  شرلی یا  منظور از

(. نکت  مهم در این تعریف این است ک  عملکرد 4995و همکاران، 2داشتن رابط  کاري مناسب با دیگر کارمندان)متویدلو

ه است، ب  ویژه اینک  عملکرد شرلی ب  عنوان خصوصیتی شرلی ب  عنوان خاصیت یا ویژگی رفتاري معین تعریف شد

یکپارچ  از رفتارهاي جداگان  و مجزا ک  در گستره اي از زمان رخ می دهد، در نظر گرفت  شده است. نکت  دوم در این 

وان تعریف این است ک  ویژگی رفتاري عملکرد شرلی، ب  ارزش مورد انتظار سازمان برمی گردد. با این تعریف، می ت

عملکرد شرلی را ب  عنوان متریري ک  بین مجموع  اي از رفتارها ک  توسی افراد متفاوتی انجام می شود و رفتارهایی ک  ب  

 (.3،2663وسیل  افراد مشاب  در زمان هاي متفاوت انجام می پذیرد، ب  شمار آورد)بورمن

افراد از خودشان بروز می دهند یا ب  عبارتی میزان عملکرد شرلی در واقع ب  مجموع رفتارهایی ک  در ارتباب با شرل، 

محصول و بازدهی است ک  ب  موجب اشترال فرد در شرلش )اعم از خدماتی ، آموزش و تولیدي ( ااصل می شود )رشید 

(. در مورد عملکرد شرلی اشخاص در سازمان ها می توان آن را از دو بعد نوآوراي شرل و نقش شرل مورد 2666پور ، 

ش شرل: رفتارهاي مربوب ب  کارها، وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده است هنگامی ک  ب  طور نق ع  قرار داد. مطال

رسمی در توصیف شرل ب  کار می روند. نوآوري شرلی: اشاره ب  خالقیت هاي نوآوران  کارکنان و مهارت ال مسائل در 

تار کاري در تولید و تروی  و تحقق ایده هاي خالق در محیی کار می باشد. و مشاب  نقش خارجی عملکرد، نوآوري رف

 (.2646، 1فلی وهمکاران محل کار شناخت  شده است ک  در موفقیت سازمانی مهم و سودمند می باشد)

 ستا رتعبا دعملکر (.7،4384زوبین)را  ون یا یما داده منجاا   بخو را رکا یاآ ک   ینا و نتای  يگیر ازهندا یعنی دعملکر

 هم ک  ستا وايه اي  د(. عملکر4357 ،0گریفیندهند)  می ناونش دووخ از ادروفا  وک شرل با مرتبی يهارفتار عمجمو از

                                                           
2  Pratt
2 Motowidlo 
3Borman  
4 F lee  
5  Robbins 
6 Griffin
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 ممفهو هم لکردعمآخر،  تعریف سساا (. بر4353دارد)یمنی، بر در یکجا را رکا نتیج  موه و رکا منجاا ايبر فعالیت ممفهو

 شیابیارز يها دارد منظا اعوونا  وب منیوم رطو ب  تعریف یند. اگیر می بر در را افهدا ب  نسیدر ممفهو هم و ريکا رفتار

  ست: ا دعملکر نگوناگو یفرتعا از أثرومت  وک دارد دجوو دعملکر شیابیارز منظا عنو س  دارد.  رهشاا دعملکر

 یابیارز را نکنارکا شخصی ياوهویژگی  سایر یاها  ناییاتو: ديفر ویژگی هاي یا خصایص بر مبتنی شیابیارز منظا -لفا

  ؛کند می

 رکا این در نکنارکا یوتوس  را يها مشخص و نسبتا رفتارهاي خاص وزبر انمیز: رفتار بر مبتنی شیابیارز رفتار -ب 

 ؛کند می یابیارز

 ردمو را مندرکا یک ايبر هدوش ینوتعی رلیوش راتاونتظا قلااد نشد آوردهبر انمیز:گرانتیج   شیابیارز منظا - ج  

 (.4350 ،اییوعنر و یود)اقیقوهد  یوم ارروق یابیوشارز و نجشوس

 کنند:می   تقسیم بعد دو ب  را دعملکر اخیرا مانیزسا انصاابنظر

    اي؛ وظیف  دعملکر -3

 اي؛ زمین  دعملکر -3

 ظایفو  شربرگ   در  ووک تندووهس و مسئولیت هایی  ایفووظو ناووهم عووقوا اي در  ووظیفو درووعملک  

 ملال هستند.  بتباار در محول   ایفوو ظو ماوو نجا اوو ب  تقیمومس رووط  ب  و ددگرمی  ثبت نکنارکا يها مسئولیت و

 روو یگهواي معوین اسوت. بعود د     اردستاندا مندزنیا بعود  ینا از ستدر یابیکارکنان، ارز بغیا و راضو بر رتنظا

رهوایی اسوت کو  بقواي شوبک  سوازمانی و       اي شوامل رفتا مین  ز دروو ت. عملکوو سا اي   وو مینز دروعملک د،روعملک

 .(2663، 4اجتماعی و جو روانشناختی  ک  وظایف فنی را اااط  کرده تداوم می بخشد)کی ونگ و چی ونگ

                                                           
1 Kwong & cheung  
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 مدل مفهومی: 1نمودار 

 

 

 روش تحقیق

. موی باشود   پیمایشی از شاخ  همبستگی -روش انجام تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی

جامع  آماري، عبارت است از مجموع  از افراد یا واادها کو  داراي اوداقل یوک صوفت مشوترك      

( در پژوهش اامر جامع  آماري عبارت اسوت  418، ص 4396باشند ) سرمد، بازرگان و اجازي ، 

تعوداد   از در تهران و استان البرز بوده اسوت کو    یکی از سازمانهاي دولتیاز کلی  کارکنان شاغل در 

ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش، شامل پرسشنام   اند.نفر  پرسشنام  را تکمیل کرده 03ها آن

سوال است. پرسشنام  این پژوهش عبارتند از: پرسشنام  اسوتاندارد سورمای  فکوري توسوی      32ااوي 

-زین سوال و در پرسشنام  سرمای  فکري از مقیاس پن  گ 32( با 4991سمیت )ابالنچار و گلد هرسی

گذاري سوالها استفاده شده اسوت. در پرسشونام  داراي پون  گزینو  ) الوف        هاي لیکرت براي نمره

 باشد. زیاد( می؛ د زیاد ؛ ه خیلیخیلی کم ؛ ب کم ؛ ج متوسی 

 روایی و پایایی تحقیق

روایی پرسشنام  تحقیق از نوع روایی محتوایی است ک  در این رابطو  محتوواي پرسشونام  موورد     

یید استادان و نیز تعدادي از خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار گرفتو  اسوت. هنچنوین در ایون     تا

 شود.تحقیق از آزمون آلفاي کرونباخ براي بررسی اعتبار داده استفاده می

 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری

 سرمایه ارتباطی

 سرمایه عملکردی سرمایه فکری
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توسوی کرونبواخ ابوداع شوده و یکوی از      پایایی تحقیق با استفاده از مریب آلفاي کرونباخ کو   

ی پرسشنام  هاست سنجیده شده، ک  یپذیري و یا پایاگیري اعتماداندازههاي ترین روشمتداول

شده است و داللت بر آن دارد ک  پرسشنام  از پایایی باالیی برخوردار  62924مقدار آن برابر با 

 می باشد. 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها 

اسوتفاده گردیود،    لکزیو و ریشاپابتدا براي مشخص کردن نوع آزمون هاي آماري، از آزمون 

عملکورد  "و  "سرمای  فکوري "، "سرمای  ارتباطی"، "سرمای  ساختاري"ک  نتای  بیانگر آن است ک  

متقوارن نیسوت. بوا     "سرمای  انسانی"از توزیع نرمال پیروي می کنند و تنها توزیع مربوب ب   "سازمانی

ي پارامتریک و همچنوین آزموون   توج  ب  اینک  متریر وابست  نرمال می باشد، می توان از آزمون آمار

 رگرسیون استفاده کرد. 

 لکزیو و ریشاپ: نتایج آزمون 1جدول 

 sig ي آزمونآماره     متریرها

 62/6 975/6 سرمای  انسانی

 419/6 957/6 سرمای  ساختاري

 201/6 959/6 سرمای  ارتباطی

 704/6 987/6 کل)سرمای  فکري(

 821/6 996/6 عملکرد سازمانی

 (n 71خالص  آزمون شاپیرو ویلکز )
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براي انجام آزمون رگرسیون، پیش فرض هایی الزم است ک  نتای  در زیر آمده انود و نتوای    

 ااکی از آن است ک  می توان از آزمون رگرسیون براي صحت و سقم فرمی  ها بهره برد. 

 استقالل عبارت خطا 

بررسی شد ک  ک  این مقودار برابور بوا     24واتسون -استقالل خطاها با استفاده از آماره دوربین 

توا   7/4محاسب  گردید.ب  عنوان یک قاعده کلی، اگر مقدار مشاهده شده دوربین و واتسون بوین    9/4

 باشد ، مستقل بودن مشاهدات را نشان می دهد 7/2

 

 : دیاگرام پراکنش2نمودار 

الك)عملکوورد سووازمانی( و چنانکوو  در نمووودار بوواال مشوواهده مووی شووود، رابطوو  بووین متریوور م

 متریرهاي پیش بین)مولف  هاي سرمای  فکري( کم و بیش خطی ب  نظر می رسد. 

 نرمال بودن عبارت خطا

                                                           
- Durbin-Watson 

ي سازمان کرد  ل تريعم ش تاريم يساخ سان ان

ي
زمان

سا
رد 

لک
عم

ري
شت

م
ري

تا
ساخ

ي
سان

ان



12 
 

 

 هیسوگرام مربوط به بررسی مفروضه نرمال بودن عبارت خطا : 3نمودار

 مشاهده می شود، شکل توزیع تقریبا نرمال است.  همانطوري ک  در نمودار فوق

اال با توج  ب  نتای  پیش شرب هاي آزمون رگرسیون، نتای  فرمی  هاي پوژوهش بصوورت   

 زیر می باشد: 

 تاثیرگذار است.  سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمان دستگاه دولتی: 1فرضیه 
 هت بررسی تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانیجره ینتایج رگرسیون تک متغ: 2جدول 

در متریووور وارد شوووده 

 مدل
R R

2 
B Beta t P 

 410/6 382/6 سرمای  ساختاري
0/06 

48/4 

 

382/6 

55/3 

7/3 

64/6 

64/6 

 متریر مالك: عملکرد سازمان                      

Regression Standardized Residual

210- 1- 2- 3

F
re

q
u
e
n
c
y

10

8

6

4

2

0

Dependent Variable: ينامزاس_درکلمع

Mean =- 7.49E- 16

Std. Dev. =0.971


N =54



13 
 

برابر  "عملکرد سازمان"با   "سرمای  ساختاري"بر اساس اطالعات جدول باال، همبستگی بین 

عملکورد  "درصود از   0/41ب  تنهایی تقریبوا   "سرمای  ساختاري  "می باشد. ب  عبارت دیگر % 2/38با

در عملکورد سوازمانی    "سورمای  سواختاري  "(. همچنین تاثیر 2R % 0/41را تبیین می کند) "سازمانی

شورکت نیوز    "عملکورد سوازمانی  "، دسوتگاه دولتوی   "سرمای  سواختاري "ملبت است یعنی با افزایش 

 افزایش می یابد. این نتای  در نمودار خطی زیر نیز قابل مشاهده است. 

 تاثیرگذار است.  دستگاه دولتی: سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان 2فرضیه 

 
 حهت بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانیره ینتایج رگرسیون تک متغ: 3جدول 

R R متریر وارد شده در مدل
2 

B Beta t P 

 269/6 109/6 سرمای  انسانی
3/51 

529/6 

 

109/6 

8/5 

7/1 

64/6 

64/6 

 متریر مالك: عملکرد سازمان            

درصود از  ترییورات     9/26تقریبوا   "سرمای  ساختاري"چنانک  در جدول باال مالاظ  می شود 

 را تبیین می کند.  دستگاه دولتی "عملکرد سازمانی"

 64/6بین دو متریر ارتباب ملبوت و معنوی داري در سوطح     نیز نشان می دهد ک   Bمقدار       

نیوز   "عملکرد سازمانی"، میزان  دستگاه دولتی "انیسرمای  انس"وجود دارد ب  طوري ک  . با افزایش 

 بهبود می یابد.  نمودار خطی زیر نتای  باال را نشان می دهد.

 . تاثیرگذار است دستگاه دولتیسرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمان :  3فرضیه 
 ره جهت بررسی تاثیر سرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمانیینتایج رگرسیون تک متغ: 4جدول 

R R متریر وارد شده در مدل
2 

B Beta t P 

 64/6 2/7  7/10 15/6 087/6 سرمای  ارتباطی

0:

0:

0

1









H

H
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43/4 087/6 9/5 64/6 

 متریر مالك: عملکرد سازمان           

برابور بوا    "عملکرد سوازمان "و  "سرمای  ارتباطی"برابط  بین   42-1براساس اطالعات جدول 

دسوتگاه   "عملکورد سوازمانی  "درصود از   15برآورد شده است. ب  عبارت صوحیح تور تقریبوا     087/6

(. جهت رابط  نیز ملبت 2R 156/6قابل تبیین است ) "سرمای  ارتباطی"ب  وسیل  رابط  خطی با  دولتی

شرکت نیز افزایش  "عملکرد سازمانی دستگاه دولتیدر  "سرمای  ارتباطی"باشد. یعنی با افزایش می 

 می یابد. 

 رگرسیون چندگانه 

رابطو    دسوتگاه دولتوی  : بین مولف  هاي سرمای  فکري و عملکورد سوازمانی   فرضیه اصلی پژوهش

وجود دارد. فرمی  اصلی پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتریره ب  شیوه گام ب  گام مورد آزمون 

 . قرار گرفت
 خالصه آزمون رگرسیون چندمتغیره جهت بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی: 5جدول 

 متریر مالك: عملکرد سازمان

 

 

م

 دل

 متریر هاي پیش بین

 وارد شده در مدل
 مریب همبستگی

     ریبمجذورم

 همبستگی

 همبستگی

 تعدیل شده
2R 

 سطح

 معنی داري

4

4 
 64/6 156/6 102/6 156/6 087/6 سرمای  ارتباطی

2

2 

 سرمای  ارتباطی

 سرمای  انسانی
529/6 734/6 748/6 602/6 64/6 
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مالاظ  موی گوردد از بوین سو  متریورپیش بین)سورمای  انسوانی، سواختاري و          فوقچنانک  در جدول 

در وارد معادل  شده اند. ب  طوري ک   "سرمای  انسانی"و  "سرمای  ارتباطی"ارتباطی(  دو متریر، یعنی 

اسوت. یعنوی متریور     087/6برابور بوا    "عملکرد سوازمان "با  "سرمای  ارتباطی "همبستگی بین ، 4مدل 

دسوتگاه   "عملکورد سوازمانی  "درصود از ترییورات مربووب بو       15می تواند تقریبار  "تباطیسرمای  ار"

 2Rب  مدل اماف  می شود، مقدار  "سرمای  انسانی"وقتی  2(. در مدل 2R 156/6را تبیین کند) دولتی 

بو  وسویل  ي    "عملکرد سازمانی"درصد واریانس متریر  4/73افزوده می شود. یعنی ادود  734/6ب  

سورمای    "تبیین می شود، ک  سهم  "سرمای  انسانی"و  "سرمای  ارتباطی"رابط  ي خطی با متریر هاي 

سورمای   "درصد است . چنانک  مالاظو  موی شوود، در مودل رگرسویونی،       2/0تقریبار برابر با  "انسانی

ب واز دست داده است. همچنین محاسبات مرب "عملکرد سازمانی"نقش خود را در تبیین  "ساختاري

 =64/6pمعنوادار اسوت )   64/6نشوان داد کو  مجوذور همبسوتگی چنود گانو  درسوطح         Fي ب  آمواره 

 (.=2df= ،5/39Fو56؛

 تحلیل مرایب رگرسیون مدل را نشان می دهد. نرم افزاربرون داد بعدي 
 ضرایب هر یک از متغیرها در مدل اندازه گیری : 6ول جد

 متریر هاي وارد 

 شده در مدل
 B SE مدل

 مرایب استاندارد

 شده متریرها 

(Beta) 
t 

سوووطح 

 معناداري

 

 سرمای  مشتري

 سرمای  انسانی

 .عرض از مبداء 4

 مریب متریر

 مریب متریر

63/32 

984/6 

144/6 

5/9 

411/6 

437/6 

 

791/6 

207/6 

3/3 

8/0 

61/3 

64/6 

64/6 

64/6 

 بر اساس داده هاي موجود در جدول می توان معادل  رگرسیون را ب  شر  زیر نوشت :

  عملکرد سازمانی پیش بینی شده بور پایو    63/32+984/6+ )سرمای  ارتباطی(144/6)سرمای  انسانی( 

سورمای   "و  "سورمای  ارتبواطی   "ي مدل رگرسیون باال می تووان گفوت: بوا افوزایش یوک وااود در       
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 افوزوده موی   دسوتگاه دولتوی   "عملکرد سازمانی"وااد ب   144/6و  984/6ب  ترتیب ب  انداز  "انسانی

 شود. 

 بحث و نتیجه گیری 

توان ثابت کرد ک  سرمای  فکري ب  طور معنی داري با عملکورد سوازمانی   هاي این مطالع  میاز یافت 

رابط  دارد و باالترین میزان اثرگذاري ملبت ب  ترتیب مربوب ب  سرمای  انسانی، سورمای  سواختاري و   

مطالووو  بووور روي سووورمای  فکوووري مقووودار      یی کنند.تر خواهد بود. تمامی رهبران کسب و کارها باید توانایی مدیریت دانش در ااراز عملکرد شرلی را شناساارزش زمانی خلق می شود ک  اجزاي سرمای  فکر متقابالر بر هم اثر کنند و هر چ  این اثرات متقابل بیشتر باشد، ارزش ایجاد شده نیز بیش ده اي از تعامالت و اثرات متقابل است.است. عالوه بر این سرمای  فکري پدی ارتباطیسرمای  

 بواالتر تواند سازمانها را از دیدگاه کنونی ب  مراتب آورد، انريیی ک  میگیري انريي فراهم میچشم

ببرد. الزم  این امر بازبینی نگرش هاي دارایوی هواي نامشوهود و آغواز بو  شوناخت، انودازه گیوري و         

. 4همچنین فرمی  هاي فرعی نیوز؛  و سرمای  ارتباطی بیشترین و روشن ترین تأثیر را دارند.  نتای  ب  دست آمده نشان می دهد ک  سرمای  فکري بر افزایش عملکرد انسانی تأثیر ب  سزایی دارد، در این میان مولف  هاي سرمای  انسانی رابط  وجود دارد.ی و عملکرد سازمان يفکر  یسرما يمولف  ها نیب بیان کرد: بدین صورتآمده از فرمی  ها را می توان ب  مدیریت راهبردي دانش است.نتای  بدست 

ک  سرمای  ساختاري بور   دهنده آن استنشان و  است رگذاریبر عملکرد سازمان تاث يساختار  یسرما

نتای  بدست آمده از تجزی  و تحلیل نشان داد ک  مولف  ي سرمای  ارتباطی تأثیر باالیی بور عملکورد سوازمانی     است. رگذاریبر عملکرد سازمان تاث یارتباط  یرماس . 3است. نتای  نشان داد ک  مولف  ي سرمای  انسانی بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمانی دارا بوده است. رگذاریبر عملکرد سازمان تاث یانسان  یسرما. 2افزایش عملکرد انسانی تأثیر دارد ولی درصد باالیی را ب  دست نیاورده است. 

دارد اما بعد از سرمای  انسانی قرار دارد، ک  نتای  ب  دسوت آموده از فرموی  هوا بوا تحقیقوات آداك       

( و بطحوایی  4394(، پورزموانی و همکواران )  4389(، خوانی ) 4394و کهون ) (، قهرمانی اقودم  2663)

جهت بهبود عملکرد کارکنان پیشنهاد هاي زیر نیوز ارائو  گردیوده اسوت و      ( همسو می باشند.4387)

 امید است با بهره گیري از موارد زیر در دستگاههاي دولتی شاهد عملکرد بهتري باشیم. 

ان، اندازه گیري مستمر سطح شایستگی کارکنان و شناسایی مشاغل استراتژیک سازم

استفاده از برنام  هاي بهبود، طراای و ایجاد سیستم اندازه گیري رمایت شرلی کارکنان در بازه 

هاي زمانی و تجزی  وتحلیل این اطالعات؛ اتخاذ تصمیماتی براساس نتای  ااصل  اي تجزی  

  رمایت شرلی؛ تدوین برنام  و اهداف عملکردي وتحلیل این اطالعات براي رفع موانع دستیابی ب

متوازن و در عین اال در شان نگرش سیستمی ب  آن؛ اندازه گیري مستمر عملکرد کارکنان در 

بازه هاي زمانی؛ تجزی  و تحلیل اطالعات ااصل از اندازه گیري عملکرد کارکنان و مقایس  آن 

یل تشویق و تنبی ؛ تهی  مسیرهاي شرلی و جداول با استانداردهاي عملکردي و انجام اقداماتی از قب

جانشینی براي مشاغل سازمان؛ استفاده از اطالعات عملکردي افراد ب  هنگام ارتقاي آنها؛ ارائ  
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آموزش ها، مشاوره ها و فرصت هاي سازمانی براي کمک ب  بهبود ومع آتی کارکنان ک  داراي 

 عملکرد مناسب هستند.

  مختلف عملکرد سازمانی از جمل  نیروي انسانی یا دانش و... هر در نظر گرفتن ارکان

 یک با متریر سرمای  فکري.

  بررسی سرمای  فکري در بخش دولتی و غیر دولتی ک  با مردم ب  طور مستقیم سرو کار

 دارد.

  ایجاد اتاق فکر براي کارکنان در سطو  مختلف و استفاده از نتای  آن در بخش هاي

 مربوط .

 سهاي آموزشی مدیران براي معرفی سرمای  هاي نوین ب  غیر از سرمای  هاي مادي ایجاد کال

 (…)سرمای  اجتماعی، سرمای  فرهنگی، و

 و مآخذ منابع 
 ،ترجمهعملی رهنمودهاي و اساسی راهبردهاي عملکرد؛ مدیریت(: 6831) مایکل آرمسترانگ ، 

 .ترمه انتشارات کاووسی، اسماعیل میرسپاسی، ناصر

 ،ارزشیابی عملکرد انسانی، نیروي وري بهره (:،6831) اهلل حبیب رعنایی، و محمدعلی حقیقی 

 .ترمه تهران، ،کارکنان

 ،و الوانی ترجمه سیدمهدی ، ( کاربردها و طراحی )ساختار، سازمان تئوري :(6836استیفن). پی رابینز 

 شایگان گنج تهران، فرد، دانایی حسن

 (6831رنجبریان، بهرامن؛ علومی نائینی، طاهره :) تأثیر عوامل کاهنده انگیزه بر عملکرد مدیران در

، 42، شماره 9پژوهشی مدیریت سالمت ، دوره  -، فصلنامه علمیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 16-13، ص ص6831

 هاي فکري در سازمانگیري سرمایۀ الگوي اندازه( 6831ا...، )علوی سیّدعلی، قریشی سیّد روح

  ، اندیشۀ مدیریت، سال اوّل، شمارۀ دوم.ایرانی

، نقش سرمایۀ اجتماعی در ایجاد سرمایۀ فکري در سازمان( 6831لی و بهروز مشبکی، اصغر )قلیچ -

 . 39ص   2، شمارۀ 2مدیریت دولتی، دورۀ 
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فکري در کسب و  مدیریت دانش )فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایۀ( 6896لی، بهروز )قلیچ -

 ( چاپ سوم. کارها

گیري و طراحی مدل اندازه( 6833پور لقمان، ) لی، بهروز، هجاری، ضیاءالدین، رحمانقلیچ -

 .84انداز مدیریت شماره ، نشریۀ چشمدهی سرمایۀ فکري گزارش

 ،ل،او چاپ غالمرضا معمارزاده، و الوانی مهدی سید ترجمه ،سازمانی رفتار (:6831) مورهد گریفین 

 .مروارید انتشارات تهران،

 ،آموزش .فصلنامه ،آموزشی مرکز عملکرد بررسی براي سیستمی رویکرد (:،6834) محمد یمنی 
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