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 چکيده
 لذا است. شده فناوري محيط رقابتي و ويژه در هاي مادي به مهمترين سرمايه، جايگزين سرمايه دانش به عنوان مروزها

تجاري،  عالمت مشتريان، فرايندها،اطالعات، سرمايه فكري در .تاس يافته كاربردي مهم وگسترده مفهوم سرمايه فكري
هاي رقابتي پايدار ايفا ميكند. در  فزايندهاي در خلق مزيت شود و نقش هاي سازمان متجلي مي منابع انساني و سيستم

 استفاده نه آماريشناخت نمو جهت ها داده تحليل و يهنون آمار توصيفي شامل جداول فراواني براي تجزاز فپژوهش  اين
در اين  است. شده تهو سقم فرضيات تحقيق پرداخ صحت و بررسي به پارامتريک هاي آزمون از استفاده با و است شده
 توصيفي تحليل و تجزيه رهايابزا از استفاده با را نمونه از شده آوري جمع شناختي جمعيت هاي داده محقق تحليل و يهتجز

درصد با توجه به اينكه سطح  59كند كه در سطح اطمينان  نتايج آزمون فرضيه اول عنوان مياست.  كرده بررسي مناسب
 نتايج آزمون فرضيه دوم فوق .شود پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  ( كوچک000/0) 1داري معني

تر از ميزان خطاست، لذا  ( كوچک000/0داري ) درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  عنوان مي
درصد با توجه به  59كند كه در سطح اطمينان  نتايج آزمون فرضيه سوم عنوان مي .شود پذيرفته مي H1رد و  H0فرض 

نتايج آزمون فرضيه  .شود پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  ( كوچک000/0داري ) اينكه سطح معني
تر از ميزان  ( كوچک000/0داري ) درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  چهارم عنوان مي

 .شود پذيرفته مي H1رد و  H0خطاست، لذا فرض 

 .عملكرد شركت سرمايه فكري، ،روابط غير خطي کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
 صنعتي شده است. به گونه اي كه  امروزه حركت به سمت اقتصاد مبتني بر دانش، منجر به تغيير پاردايم حاكم بر اقتصاد

دانش بود كه اساس و بنيان آن بر دارائي هاي نامشهود و  امروزه مي توان شاهد ظهور اقتصاد مبتني بر اطالعات و
 چنين فضايي سرمايه هاي فكري سازمان ها، بيش از پيش به عنوان مزيت هاي رقابتي در سرمايه  فكري استوار است.

 .(3002)فايرر و ستاين بانک،  مورد توجه قرار گرفته اند
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مرتبط بوده و به شكل آشكاري جزو  سرمايه فكري مفهومي جديد و تا حدودي گسترده است كه با مفاهيم نامشهود
استانداردي براي محاسبه ارزش آن و همين طور  رو، حرفه حسابداري، حساب ميآيد. از اينداراييهاي ناپايدار شركت به 

عالمت  معنوي، از مؤلفه هاي سرمايه فكري مانند حقوق انحصار هر چند برخي گزارش هاي مالي ندارد. گزارش آن در
ر داوطلبانه منتشر مي شوند، اما هم مالي به طو امتيازات، مالكيت معنوي و... امروزه در قالب گزارش هاي ،هاي تجاري

 از اين رو، ايندارايي ها در زمرهي پولي دقيق و مشخص، به اين داراييها نيستند. چنان سازمانها قادر به تخصيص ارزش
  (.3004)آتاناسو و ديگران،  مزيتهاي استراتژيک سازمان، در نظر گرفته ميشوند

 اقتصاد رشد يالگو 40 دهه از يولوژيب يمهندس و وتريكامپ ارتباطات، نهيزم در ژهيو به برق يتكنولوژ عيسر شرفتيپبا
 .شد يپول و يكيزيف هيسرما نيگزيجا هيسرما نيمهمتر عنوان به دانش آن دنبال به و كرد رييتغ ياساس طور به جهان

 اندازه و يگذار ارزش و است محسوس ريغ و لمس قابل ريغ يعني است نامشهود است نيا دانش يها يژگيو از يكي
 يمعنو عنوان آنها به و اند شده تيحما قانون لهيوس به كا نامشهود يها ييدارا گذشته در است سخت يليخ آن يريگ

 ريسا و شود يم منعكس ترازنامه در آنها از موارد يبرخ .است يتجار يها مارک و زيفرانش و ازياالمت حق شامل  داده
 كاسته آنها ارزش ار و كند يم عمل يفراوان در اقتصاد اصوال تحت و است يفكر هيسرما شامل كه نامشهود يها ييدارا
  .شود ينم منعكس ترازنامه در و شود ينم

 و معتبر شركت كه كند يم جاديا را ياصل ارزش شركت، فرهنگ و نديفرآ ستم،يس در يقو و قيدق يها يگذار هيسرما
 نقش اگر .كند يم كمک شركت ييكارا شيافزا جهينت در و داريپا توسعه به و دهد يم شيافزا را آن يريپذ رقابت
 و ارزش نييتع يبرا يزمان رييتغ کي يبرا ياثر يگذار هيسرما كند، يم فايا شركت کي يرقابت تيمز شيافزا در ياساس

 به نهيهز شيافزا باعث يخروج و يگذار هيسرما انتقال زمان يعني (.3004 س،يمناكيكا و كوهن) شود يم يرقابت تيمز
 و ترامپسون به شدن ليتبد يبرا سرمايه فكري  ياضاف يگذار هيسرما رسد، يم يمكان تيموقع به شود يم بازگشت يجا

 شيافزا به گذاران، هيسرما و كنندگان نيتأم ان،يمشتر ان،يمشتر مانند كنند، يم حفظ را سهامداران با روابط( 1559) تون
 يبرا افزوده ارزش و بخشد يم بهبود را يريپذ رقابت جهينت در .كنند كمک توانند يم شركت به مردم اعتماد و شهرت
 مي شود يداخل انيمشتر و يفكر منابع يخارج يانيشر اي انيمشتر با روابط ن،يا بر عالوه .كند يم جاديا كار و كسب

 (.3016)چودهاري و ديگران، 
 قادر را ها شركت( 3014 همكاران، و تايكابر) يرقابت تيمز شيافزا و ها فرصت از شيب به يدسترس يبرا ها تيقابل شيافزا

  (.3014بنون و ديگران، ) كنند مبادله نفعانيذ با را خود تيمز و دانش تا سازند يم
 حال، نيا با.  كند يم كمک آنها يشركت عملكرد حداكثر در و شركت يرقابت تيمز شيافزا به ها تيفعال نيا

 يها نهيهز و فروش يها نهيهز شيافزا باعث برند، شناخت و شهرت شيافزا يبرا مختلف روابط در يگذار هيسرما
 در يگذار هيسرما با مرتبط يها نهيهز ن،يا بر عالوه .شود يم ممكن نحو نيبهتر به كه شود يم يخارج کيپلماتيد

 شيب توسعه جهينت در كرد ليتبد شركت مدت كوتاه شيافزا به توان ينم را يخارج روابط اي يتجار نام شركت، شهرت
 كامل طور به شركت كه يزمان ژهيو به ياتيعمل يها نهيهز (3019ترايپاتي و ديگران، ) ابدي يم شيافزا روابط حد از

 رسد، يم اشباع نقطه به نيمع دوره کي از پس يگذار هيسرما مثبت جينتا كه يزمان.  كند ينم روابط نيا از را يارزش
 هدف از اين مقاله بررسي رابطه غير خطي بين سرمايه فكري و عملكرد شركت مي باشد. .ابدي يم كاهش عملكرد
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 پيشينه

اوراق س پذيرفته شده در بور آينده شركت هاي عملكرد مالي جاري و تاثير سرمايه فكري بر( 1266) ابراهيمي نمازي و
شركت ها و هم در سطح صنايع رابطه  كليآينده شركت، هم در سطح  سرمايه فكري با عملكرد جاري و، بهادار تهران

 .مثبت و معني داري دارد
 ميان سرمايه فكري و بازده مالي ،مالي سرمايه فكري و بازده بررسي رابطه بين(، 1266) اصغر نژاداميري مدهوشي و

 داردوجود  بازده مالي آتي رابطه اي مثبت نرخ رشد سرمايه فكري و رشد بازده مالي سال آتي، سال جاري،

، نتيجه پژوهش بهادار تهران شركت در بورس اوراق فكري و عملكرد ارتباط بين سرمايه (1266) همكاران نيكو مرام و
  .رابطه اي مستقيم دارد سرمايه فكري با متغيرهاي وابسته

 رفتهيپذ يشركتها سهام بازار ارزش و يفكر هيسرما انيم ارتباط يبررس به قيتحق در (1267) يسراج و يرستم يانوار
 هيسرما استفاده، مورد پنجگانه روابط انيم در دهد يم نشان وحوض به قيتحق جينتا ،تهران بهادار اوراق بورس در شده
.  سطوح در سهام بازار ارزش با تر يقو ارتباط يدارا شركتها، يدفتر ارزش و بازار ارزش تفاوت از شده محاسبه يفكر
 هيسرما انيم ارتباط يبررس در( 1269) ييبطحا مطالعه مورد يها شركت كل انيم در نيهمچن و كار ورط بـه عيصنا
 و ارزش اختالف از قيتحق نيا در معادن و عيصنا ينوساز و گسترش سازمان پوشش تحت يها شركت عملكرد و يفكر

 انيم مثبت و يقو.  رديگ يم قرار استفاده مورد يفكر هيسرما سنجش شاخص  عنوان به ها شركت يدفتر ارزش
 يم معادن و عيصنا ينوساز و توسعه سازمان پوشش تحت يها شركت عملكرد يابيارز يها شاخص و يفكر هيسرما
 .باشد

ازمان گسترش و س فكري وعملكرد شركت هاي تحت پوشش سرمايه انبه بررسي ارتباط مي درتحقيقي (1269) بطحايي
شركتها بـه عنوان شاخص  رياختالف ارزش بازار و ارزش دفتاز در اين تحقيق  ت.نوسازي صنايع و معادن پرداخ

دآوري، رشد فروش، بـازده داراييها پس از سو دناستفاده شده است. در اين تحقيق متغيرهايي مان ريسنجش سرمايه فك
نتايج  انـد. دهصهاي ارزيابي عملكرد شركتها انتخاب ششاخ وانفروش پس از كسر ماليات، بـه عنماليات و بازده  ركس

تحت پوشش  سرمايه فكري و شاخصهاي ارزيابي عملكرد شركتهاي انكي از وجود ارتباط قوي و مثبت ميتحقيق حا
 معادن ميباشد. نايع وسـازمان گسترش و نوسازي ص

 پرداختند. بورس اوراق بهادار تهران ، به بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتها در(1252) سدي و القيانيا
 .فكري بر شاخص هاي عملكرد مالي شركت ها تاثير مثبت دارد نتايج تحقيقات نشان داد كه ضريب ارزش افزوده

كه رابطه اي مثبت بين  نشان دادند در بررسي رابطه ساختار سرمايه و سرمايه فكري در آمريكا، (3005) ليونگ و ونگ
خود دريافتند اگر سرمايه فكري يک درصد واحد افزايش پژوهش  سرمايه فكري و ساختار سرمايه وجود دارد. آن ها در

كه اين  درصد افزايش مي يابد. هم چنين يافته هاي آن ها نشان داد 34 ساختار سرمايه در حدود يابد، در آن صورت
ر است. آن ها براي اندازه گيري ساختا با تكنولوژي پائين باال، قوي تر از شركتهاي با تكنولوژي رابطه در شركتهاي

 .بودند سرمايه از نسبت بدهي به جمع دارايي استفاده كرده

در فعاليت هاي نوآوري درگير  فكري، شركت هايي كه به دليل داشتن سرمايه نشان دادند، (3004)تاناسوف و همكاران آ
سهام تامين پروژه هاي خود را از طريق اوراق قرضه و يا صدور  بانكي، به جاي تامين مالي ازطريق سيستم مي شوند،

توسعه فعاليت  نتيجه پژوهش آن ها بر اين موضوع تاكيد دارد كه شركت هايي كه در پروژه هاي تحقيق و مالي مي كنند
 .نسبت مالكانه بيشتر از ساير شركتها است در ساختار سرمايه آن شركت ها، نسبت بدهي بلند مدت و يا مي كنند،

شركت رابطه اي وجود دارد يا خير  آيا ميان سرمايه فكري و ساختار سرمايهدر بررسي اينكه  (3009)تاواناين و هرمنز 
سرمايه متفاوتي دارند شركت هايي كه سرمايه فكري متناسبي دارند،  ساختار دريافتند شركت ها با سرمايه فكري متفاوت،
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صدور سهام  است، از طريقباال است. اما در عوض شركت هايي كه سرمايه فكري در آن ها پائين  نسبت بدهي در آن ها
 .تامين مالي مي نمايند و نسبت بدهي آن ها پائين است

شركت  190 عملكرد مالي ري وانجام شد، به بررسي رابطه سرمايه فك 3004 تان و همكاران در تحقيقي كه در سال
 هـاي پژوهش در بخش سنگاپور پرداختند. نتايج اين 3003 ات 3000 سالهاي در فاصله بورس اوراق بهادار ازشركتهاي

معنادار از همبسـتگي  اي هبه گونا شركته ي و عملكرد مالي اينسرمايه فكر هقابل توجه بـود. از جمله اينكف مختل
 شركتها و نيز نرخ رشد سرمايه فكري با عملكرد شركتها هستند. همچنين سرمايه فكري و عملكرد آتي وردارمتبـت برخ

 .صنعت متفاوت بودند اب شركتها سهم سرمايه فكري در عملكرد سوي ديگر،بودند. از  مستقيم داراي رابطه
 بهادار تايوان طي بورس اوراق ايشركته اليايه فكري، ارزش بازار و عملكرد مچن و همكاران به بررسي رابطه بين سرم

عملكرد مالي و ارزش بازار بت سرمايه فكري بر ثم تاثير ودپژوهش حاكي از وج پرداختند. نتايج 3003 تا 1553 سالهاي
كننده  بيني نشان داد كه ميتوان از سرمايه فكري به عنوان يک شاخص پيش قبود. همچنين اين تحقي شركتها اين

 .استفاده نمود عملكرد مـالي آتـي

 

 چارچب نظری
سه مولفه سرمايه است. آن ها سرمايه فكري را متشكل از ( 1554) رمايه فكري ،مبتني بر تعريف ادوينسون و مالونس

)ادوينسون و  دانند سرمايه فكري مي  تعريف ترين  تعريف متداول مشتري  ميدانند. اينانساني، سرمايه ساختاري و
  .(1554مالونه، 

عنصر اساسي براي ايجاد ارزش  سرمايه انساني عبارت است از دانش، مهارت ها و توانايي هاي كاركنان. سرمايه انساني
انساني را به مرز عملياتي شدن  پشتيباني كننده اي هستند كه سرمايه سرمايه ساختاري، زير ساخت هايدر شركت است. 

اساس،  سرمايه مشتري عبارت است از توان شركت در پايداري و حفظ روابط با مشتريان. بر اين هدايت مي كند. اما
عنوان شاخص هايي براي سرمايه  تواند بهرضايت مشتريان، تكرار معامالت، رشد مالي و ميزان حساسيت قيمت مي 

انساني و سرمايه ساختاري مولفه هاي درون سازماني و سرمايه  سرمايه، نظر گرفته شود. ازميان موارد بالمشتري در 
 (.1554)ادوينسون و مالونه،  سازماني شاخص سرمايه فكري را تشكيل مي دهند  مشتري مولفه برون

انجام اين منظور، نياز به دو عامل  بايد تحقيق و توسعه صورت گيرد. براي ظور نوآوري،تاكيد دارد به من( 3007) هسي
موجب كاهش بهاي تمام شده  سرمايه فكري به واسطه نوآوري، سرمايه فكري و منابع مالي است. او معتقد است كه

شركت مي  افزايش سهم بازارمحصوالت شركت در بازار، روابط بهتر با مشتري و درنهايت موجب  توليد، حسن شهرت
خواهد شد. به عقيده او، براي نوآوري توجه  سودآوري و افزايش ارزش شركت شود. اين موضوع در نهايت باعث افزايش

و ايجاد ساختار بهينه سرمايه از اهميت ويژه اي برخوردار است و سرمايه  به دو عامل سرمايه فكري و تامين منابع مالي
 (.3007)هسي،  ختار سرمايه تاثيرگذار باشدبر سا فكري مي تواند

 

 اجزای سرمایه فکری

 به فكري سرمايه بندي ها، طبقه و تعاريف بيشتر در سرمايه فكري، درباره گوناگون هاي ديدگاه و تعاريف وجود عليرغم
؛ 1559 استوارت،) هستند مشتري و ساختاري انساني، سرمايه سه زيرمجموعه، اين ميشود. تقسيم زيرمجموعه سه

 . (1558 ؛ ادوينسون و ساليوان،1554 همكاران، ؛ روس و1558 بونتيس،
استوارت نيز سرمايه  (1558 بروكينگ،) ستا كارمندان فكري توانايي و تجربه مهارت، شايستگي، شامل: انساني سرمايه

ميكند و معتقد است شركت هايي كه از سرمايه فكري و انساني باالتري برخوردار  انساني را مهمترين دارايي سازمان تلقي
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دانش افراد يک سازمان   سرمايه انساني بيانگر موجودي (1554 استوارت،)عملكرد مالي آنها نيز باالتر خواهد بود  هستند
 . (3000 بنتيس و همكاران،) است

 عنوان مبناي سرمايه فكري اشاره به عواملي نظير دانش، مهارت، قابليت، وسرمايه انساني به  چن و همكاران نيز معتقدند
. (3007 چن و همكاران،)شود  طرز تلقي كاركنان دارد كه منتج به بهبود عملكرد و همچنين ايجاد سود براي شركت مي

ري و تجربه خلق مي شايستگي ها، نگرش ها، مهارت هاي فك ، كاركنان، سرمايه فكري را از طريق(1554)از نظر روس 
 كنند.

اجازه بهره وري و استفاده از  سرمايه ساختاري عبارت است از ساختار هاي توانايي كه به سازمان: ساختاري سرمايه
نامشهود تا دارايي هاي مشهودتر طبقه بندي مي شوند. در اين  سرمايه فكري را مي دهد. اين عوامل از دارايي هاي كامال

 نامشهود مانند فرهنگ و جو سازماني و دارايي هاي مشهودتر مانند حق كپي رايت، عاليم طيف دارايي هاي كامال
اينترنت سازمان هستند كه  تجاري، حقوق انحصاري، پايگاه هاي داده هاي داخلي، سيستم هاي كامپيوتري و شبكه

، (1554) ادوينسون و مالون از نظر( 1268، لطفي زاده زاهدي و)تمامي اين عوامل در جهت مديريت دانش مي باشند 
 كه است نامشهودي هاي دارايي ساير و فكري هاي داريي ساختارها، سيستمها، فرآيندها، سرمايه ساختاري شامل

  نميشود. داده نشان شركت ترازنامه در اما دارد، قرار شركت دراختيار
 سازماني برميگردد. سرمايه و فردي سطوح به كه است مشتري فكري،سرمايه سرمايه باقي مانده: مشتري سرمايه

 هك داشت وجود باهم باشدكه وشبكه دانشمي گروهي دانش شامل كه است فكري ازسرمايه هاي مشتري زيرمجموع
سرمايه مشتري به عنوان ( 1551) از نظر استوارت (1554 ادوينسون ومالون) ميشوند مشتق رتباطيا شبكه هم وجود اب

 كه سرمايه ارتباطي هاي سرمايه فكري محسوب مي شود.به عالوه روس معتقد استكاتاليزوري در فعاليت  پل و
كلي، سرمايه مشتري، كه به عنوان يک پل و  شامل روابط با ذينفعان درون و بيرون سازمان است. به طور (مشتري)

ارزش بازاري و در كننده اصلي در تبديل سرمايه فكري به  عامل تعيين واسطه در فرآيند سرمايه فكري عمل ميكند،
 (.1266 قليچ لي،)كسب و كار سازمان است  نتيجه، عملكرد

 کي در.  شركت ييكارا و يانسان هيسرما.  دارد شركت ييكارا با توجه قابل غيرخطي  رابطه يفكر هيسرما هيسرما ارزش
 به آنها يذهن يها ييتوانا و ها مهارت استعداد، اساس بر سازمان هر يفرد ياجزا از ليتحل و هيتجز و ليتحل و هيتجز
 (.1555)بونتيس و ديگران،  است فرد

 بهبود و عملكرد يبرا يمثبت جينتا خود نوبه به كه بخشد يم ها شركت به را يرقابت يها تيمز يبرا نوآورانه يها دهيا
 هستند شكل نيتر ارزش با ها مهارت كه كرد ادعا( 3007)  همكاران و چن رابطه نيا در.  كند يم جاديا شركت ييكارا

 اهداف يبند دسته يبرا كه كردند شنهاديپ نيهمچن آنها.  هستند ازين مورد شركت کي يعمل فيتكال ليتكم يبرا رايز
 (3009)سوبرامانيام و يدندت،  شركت عملكرد به كمک از هياول انتظارات خالف بر.  داد آموزش شركت توسط شده نييتع

 يگذار هيسرما زانيم چه هر دهد يم نشان كه است، شده يابيارز شتريب (3006ساچان، ) توسط جهينت نيا كرد مستند
 کي ازفكري  يگذار هيسرما كه يزمان خاص، طور به .ابدي يم كاهش ها بانک يسودآور جهينت در و كمتر ييكارا باشد،

 توسط كه يليدل.  كند يبردار بهره منبع نيا ارزش از كامل طور به شركت کي است ممكن رود، فراتر خاص طيشرا
 .  شود يم( رهيغ و توسعه و آموزش نهيهز دستمزد، مانند) افراد شامل فكري  يگذار هيسرما شد، اشاره( 3006) وكلي

 

 های تحقيق فرضيه

 فرضيه اول پژوهش
H0توجه با كارايي شركت ندارد. : ارزش سرمايه فكري رابطه غيرخطي قابل 
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H1 دارد. توجه با كارايي شركت قابل: ارزش سرمايه فكري رابطه غيرخطي 

 فرضيه دوم پژوهش
H0توجه با كارايي شركت ندارد. : ارزش سرمايه انساني رابطه غيرخطي قابل 
H1دارد توجه با كارايي شركت : ارزش سرمايه انساني رابطه غيرخطي قابل. 

 فرضيه سوم پژوهش
H0شركت ندارد.توجه با كارايي  : سرمايه اجتماعي ارتباط غيرخطي قابل 
H1دارد. توجه با كارايي شركت : سرمايه اجتماعي ارتباط غيرخطي قابل 

 فرضيه چهارم پژوهش
H0توجه با كارايي شركت ندارد. : سرمايه ارتباط غيرخطي قابل 
H1دارد توجه با كارايي شركت : سرمايه ارتباط غيرخطي قابل. 
 

 توصيفیآمار 

 صورت نه به و) ها هصورت واژ به ها داده چنانچه. هاست دستورالعل يا مفاهيم ها، تنمايانگري از واقعي ها داده كلي طوربه 
 استخراج مصاحبه، مشاهده، طريق از ها داده ونهنامند. اينگ مي كيفي هاي داده را ها آن بپردازد ها واقعيت توصيف به( ارقام

 (.1266 كاران،و هم)سرمد  شوند گردآوري مي آن امثال و مدارک و اسناد از
 دهند. ابتدا اجباري را تشكيل مي گذرگاه مجموعاً ها آن ميان از عمل سها تحليل اطالعات شامل عمليات متعددي است، امّ

 نتايج مقايسه باالخره و رهاتحليل روابط ميان متغي سپس ها، فرضيه آزمون براي الزم هاي داده سازي آماده و شرح
از فنون آمار توصيفي پژوهش  در اين(. 1269نهود، )كيوي و كامپ داشتند انتظار ها فرضيه كه نتايجي با شده مشاهده

 از استفاده با و است شده استفاده نه آماريشناخت نمو جهت ها داده تحليل و يهشامل جداول فراواني براي تجز
 است. شده تهو سقم فرضيات تحقيق پرداخ صحت و بررسي به پارامتريک هاي آزمون

 

 توصيفی تحليل
 ذهن هر به كهالي ؤاولين س بنابراين آيد، مي دست به جامعه از كه است مشاهدات زيادي تعداد از استنتاج آمار، علم هدف

 مشاهدات توان مي نهمقادير را توصيف كرد و چگو از بزرگ مجموعه اين توان مي آيا كه است اين رسد مي پژوهشگري
 محقق تحليل و يهدر اين تجز(. 1257مؤمني،  و آذر)نمود  دهيمشخص سازمان چارچوب يک در را جامعه از زيادي

 كرده بررسي مناسب توصيفي تحليل و تجزيه رهايابزا از استفاده با را نمونه از شده آوري جمع شناختي جمعيت هاي داده
 :باشد مي زير صورت به تحليل و يهنتايج حاصل از تجزاست. 

 

  رهایمتغي شناختی جمعيت

 :سن
 رده در اند، شده تهدر نظر گرف نمونه عنوان به كه دهندگاني پاسخ از درصد صفر شود، مي ظهمالح( 1جدول ) در كه همانطور

درصد در رده  37سال،  21-29سال در رده سني  27سال،  38-20درصد در رده سني  19باشند،  سال مي 30-39سني 
 پاسخ سن به مربوط سؤال به دهندگان از پاسخدرصد  8باشند، همچنين  سال مي 71درصد باالي  31سال و  28-70سني 
 اند. نداده
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 دهندگان بر حسب سن توزیع فراوانی پاسخ (:1)جدول 
 درصد فراواني فراواني سن

 0 0 سال 39-30

 19 20 سال 20-38

 27 85 سال 29-21

 37 75 سال 70-28

 31 72 سال 71باالي 

 8 12 بدون پاسخ

 100 307 جمع كل

 :تنسيج
 و مرد اند، شده تهدر نظر گرف نمونه عنوان به كه دهندگاني پاسخ درصد از 44شود،  مي ظهمالح( 3جدول ) در كه همانطور

 د.ان دهندا پاسخ سؤال اين به دهندگان  پاسخ درصد از 2باشند، همچنين  مي زن درصد 30
 دهندگان بر حسب جنسيت توزیع فراوانی پاسخ (:2)جدول 

 درصد فراواني فراواني جنسيت

 44 194 مرد

 30 71 زن

 2 8 بدون پاسخ

 100 307 جمع كل

 :تتحصيال
 داراي اند، شده تهدر نظر گرف نمونه عنوان  به كه دهندگاني پاسخ از درصد صفر شود ( مالحظه مي2همانطور كه در جدول )

 مدرک داراي اند شده گرفته نظر در نمونه عنوان به كه دهندگاني  پاسخ از درصد باشند، يک مي ديپلم زير تحصيلي مدرک
 32 داراي مدرک تحصيلي كارشناسي،درصد  86، درصد داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم 3باشند،  مي ديپلم تحصيلي

 اين به دهندگان پاسخ درصد از 2، همچنين باشند داراي مدرک دكتري ميدرصد  3و ارشد  داراي مدرک كارشناسيدرصد 
 اند. نداده پاسخ سؤال

 دهندگان بر حسب ميزان تحصيالت توزیع فراوانی پاسخ (:3)جدول 
 درصد فراواني فراواني تحصيالت

 0 0 زيرديپلم

 1 2 ديپلم

 3 7 فوق ديپلم

 86 125 كارشناسي

 32 74 كارشناسي ارشد

 3 9 دكترا

 2 8 بدون پاسخ

 100 307 جمع كل
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 :کاری سابقه و بهتجر
 داراي اند، شده تهدر نظر گرف نمونه عنوان به كه دهندگاني خاز پاسدرصد  18، شود ( مالحظه مي7جدول ) در كه همانطور

درصد داراي سابقه  32سال،  11-19درصد داراي  3سال،  8-10درصد داراي سابقه كاري  22، سال 9 تا كاري سابقه
 اند. نداده پاسخ سؤال اين به دهندگان پاسخدرصد از  6باشند، همچنين  سال مي 19باالي 

 دهندگان بر حسب تجربه و سابقه کاری توزیع فراوانی پاسخ (:0)جدول 
 درصد فراواني فراواني تجربه و سابقه كاري

 18 22 سال 9تا 

 22 84 سال 10-8

 30 70 سال 19-11

 32 74 سال 19بيش از 

 6 14 بدون پاسخ

 100 307 جمع كل

 

 استنباطیآمار 
 منظور بررسي فرضيات از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. در اين قسمت به

 نتایج آزمون همبستگی پيرسون (:5)جدول 
 com hr org func 

com Pearson Correlation 1 **490/0 **450/0 **749/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 

N 307 307 307 155 

hr Pearson Correlation 
**490/0 1 **482/0 **710/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 

N 307 307 307 155 

org Pearson Correlation 
**450/0 **482/0 1 **971/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 

N 307 307 307 155 

func Pearson Correlation 
**749/0 **710/0 **971/0 1 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 

N 155 155 155 155 
 01/0همبستگي در سطح  **

 
ي با عملكردي ارتباط جتماعا انساني، فكري و سرمايه نوع سه كه هر گردد مي معلوم پيرسون ن همبستگياساس آزموبر 

 بهشده است و با عنايت استفاده  SPSSآماري  افزار نرم از تحقيق اين در كه اين به جهبا تودارند.  ا همدار و مثبتي ب معني
ها  لكند؛ لذا در نتايج تحلي مي ارائه را آن داري معني سطح پيرسون، ضريب همبستگي محاسبه از پس افزار نرم اين كه اين

 وجود معناداري رابطه متغيرها بين كهصل شده است حا جهاين نتيدرصد بوده است  9از  كمتر داري معني سطح هرگاه
 بين دار معني رابطه وجود عدم و شود مي تهباشد فرض صفر پذيرفدرصد  9از  بزرگتر داري معني سطح چنانچه. دارد

 گيرند. مي قرار بررسي و تحليل مورد تحقيق فرضيات قسمت اين در. دهد مي نشان را موردنظر متغيرهاي
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 آزمون فرضيه اول پژوهش
H0 توجه با كارايي شركت ندارد. فكري رابطه غيرخطي قابل: ارزش سرمايه 
H1دارد. توجه با كارايي شركت : ارزش سرمايه فكري رابطه غيرخطي قابل 

( 000/0) 1داري درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  نتايج آزمون فرضيه فوق عنوان مي
( در جامعه 09/0ترتيب با احتمال خطاي ) شود و بدين پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  كوچک

اصلي گروه نمونه نيز قابل تأييد خواهد بود و بعبارت ديگر دليل كافي مبني بر رد نظريه محقق پيرامون فرضيه مذكور 
توجه با كارايي  ( رابطه غيرخطي قابل749/0آيد و بايستي اذعان نمود كه ارزش سرمايه فكري به ميزان ) بدست نمي
 شركت دارد.

 آزمون فرضيه اول پژوهش (:8)جدول 
 دار رابطه معني مقدار خطا داري عدد معني ضريب همبستگي نام متغيرها

 وجود دارد. 09/0 000/0 749/0 سرمايه فكري كارايي شركت

 

 آزمون فرضيه دوم پژوهش
H0شركت ندارد. توجه با كارايي : ارزش سرمايه انساني رابطه غيرخطي قابل 
H1دارد. توجه با كارايي شركت : ارزش سرمايه انساني رابطه غيرخطي قابل 

( 000/0داري ) درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  نتايج آزمون فرضيه فوق عنوان مي
( در جامعه 09/0تمال خطاي )ترتيب با اح شود و بدين پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  كوچک

اصلي گروه نمونه نيز قابل تأييد خواهد بود و بعبارت ديگر دليل كافي مبني بر رد نظريه محقق پيرامون فرضيه مذكور 
( رابطه غيرخطي قابل توجه با كارايي 710/0آيد و بايستي اذعان نمود كه ارزش سرمايه انساني به ميزان ) بدست نمي
 شركت دارد.

 آزمون فرضيه اول پژوهش (:7)جدول 

 دار رابطه معني مقدار خطا داري عدد معني ضريب همبستگي نام متغيرها

 وجود دارد. 09/0 000/0 710/0 سرمايه انساني كارايي شركت

 

 آزمون فرضيه سوم پژوهش
H0توجه با كارايي شركت ندارد. : سرمايه اجتماعي ارتباط غيرخطي قابل 
H1 دارد. توجه با كارايي شركت ارتباط غيرخطي قابل: سرمايه اجتماعي 

( 000/0داري ) درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  نتايج آزمون فرضيه فوق عنوان مي
( در جامعه 09/0ترتيب با احتمال خطاي ) شود و بدين پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  كوچک

نمونه نيز قابل تأييد خواهد بود و بعبارت ديگر دليل كافي مبني بر رد نظريه محقق پيرامون فرضيه مذكور  اصلي گروه
توجه با كارايي  ( داراي ارتباط غيرخطي قابل971/0آيد و بايستي اذعان نمود كه سرمايه اجتماعي به ميزان ) بدست نمي
 .باشد شركت مي

 
 

                                                           
1
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 آزمون فرضيه اول پژوهش (:6)جدول 
 دار رابطه معني مقدار خطا داري عدد معني ضريب همبستگي متغيرهانام 

 وجود دارد. 09/0 000/0 971/0 سرمايه اجتماعي كارايي شركت    

 

 آزمون فرضيه چهارم پژوهش
H0توجه با كارايي شركت ندارد. : سرمايه ارتباط غيرخطي قابل 
H1دارد. توجه با كارايي شركت : سرمايه ارتباط غيرخطي قابل 

( 000/0داري ) درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  نتايج آزمون فرضيه فوق عنوان مي
( در جامعه 09/0ترتيب با احتمال خطاي ) شود و بدين پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  كوچک

بعبارت ديگر دليل كافي مبني بر رد نظريه محقق پيرامون فرضيه مذكور اصلي گروه نمونه نيز قابل تأييد خواهد بود و 
توجه با كارايي شركت  ( داراي ارتباط غيرخطي قابل450/0آيد و بايستي اذعان نمود كه سرمايه به ميزان ) بدست نمي

 است.
 آزمون فرضيه اول پژوهش (:9)جدول 

 دار رابطه معني مقدار خطا داري عدد معني ضريب همبستگي نام متغيرها

 وجود دارد. 09/0 000/0 450/0 سرمايه انساني كارايي شركت

 

 نتيجه گيری

ن اساس آزموبررسي رابطه غير خطي بين سرمايه فكري و عملكرد شركت پرداخته كه نتايج  بر در اين مطالعه به بررسي 
دار و مثبتي  ي با عملكردي ارتباط معنيجتماعا انساني، فكري و سرمايه نوع سه كه هر گردد مي معلوم پيرسون همبستگي

 اين كه اين بهشده است و با عنايت استفاده  SPSSآماري  افزار نرم از تحقيق اين در كه اين به جهبا تودارند.  ا همب
 ها هرگاه لكند؛ لذا در نتايج تحلي مي ارائه را آن داري معني سطح پيرسون، ضريب همبستگي محاسبه از پس افزار نرم

. دارد وجود معناداري رابطه متغيرها بين كهصل شده است حا جهاين نتيدرصد بوده است  9از  كمتر داري معني سطح
 متغيرهاي بين دار معني رابطه وجود عدم و شود مي تهباشد فرض صفر پذيرفدرصد  9از  بزرگتر داري معني سطح چنانچه

درصد با توجه به اينكه سطح  59كند كه در سطح اطمينان  عنوان مينتايج آزمون فرضيه اول دهد  مي نشان را موردنظر
ترتيب با احتمال خطاي  شود و بدين پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  ( كوچک000/0) 1داري معني

نظريه محقق پيرامون  ( در جامعه اصلي گروه نمونه نيز قابل تأييد خواهد بود و بعبارت ديگر دليل كافي مبني بر رد09/0)
( رابطه غيرخطي قابل توجه 749/0آيد و بايستي اذعان نمود كه ارزش سرمايه فكري به ميزان ) فرضيه مذكور بدست نمي

 با كارايي شركت دارد.
( 000/0داري ) درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  نتايج آزمون فرضيه دوم عنوان مي

( در جامعه 09/0ترتيب با احتمال خطاي ) شود و بدين پذيرفته مي H1رد و  H0ميزان خطاست، لذا فرض  تر از كوچک
اصلي گروه نمونه نيز قابل تأييد خواهد بود و بعبارت ديگر دليل كافي مبني بر رد نظريه محقق پيرامون فرضيه مذكور 

( رابطه غيرخطي قابل توجه با كارايي 710/0ميزان ) آيد و بايستي اذعان نمود كه ارزش سرمايه انساني به بدست نمي
 شركت دارد.
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( 000/0داري ) درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  نتايج آزمون فرضيه سوم عنوان مي
جامعه ( در 09/0ترتيب با احتمال خطاي ) شود و بدين پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  كوچک

اصلي گروه نمونه نيز قابل تأييد خواهد بود و بعبارت ديگر دليل كافي مبني بر رد نظريه محقق پيرامون فرضيه مذكور 
توجه با كارايي  ( داراي ارتباط غيرخطي قابل971/0آيد و بايستي اذعان نمود كه سرمايه اجتماعي به ميزان ) بدست نمي
 باشد شركت مي

( 000/0داري ) درصد با توجه به اينكه سطح معني 59كند كه در سطح اطمينان  م عنوان مينتايج آزمون فرضيه چهار
( در جامعه 09/0ترتيب با احتمال خطاي ) شود و بدين پذيرفته مي H1رد و  H0تر از ميزان خطاست، لذا فرض  كوچک

د نظريه محقق پيرامون فرضيه مذكور اصلي گروه نمونه نيز قابل تأييد خواهد بود و بعبارت ديگر دليل كافي مبني بر ر
توجه با كارايي شركت  ( داراي ارتباط غيرخطي قابل450/0آيد و بايستي اذعان نمود كه سرمايه به ميزان ) بدست نمي

 است.
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