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 چکيده
هاي فكري بر عملكرد سازماني )مطالعه موردي( دانشگاه تبريز بود. روش تأثير سرمايه هدف پژوهش حاضر بررسي

هاي آموزشي دانشگاه تحقيق مورد استفاده توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه مديران گروه
اي گيري تصادفي چندمرحلهنمونه مدير به روش 511بودند كه از اين جامعه، تعداد  1961-69تبريز در سال تحصيلي 

و عملكرد  بونتيسهاي سرمايه فكري ها از پرسشنامهآوري دادهانتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفتند. براي جمع
ها با روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون سازماني هرسي و گلداسميث استفاده شد. تجزيه و تحليل داده

اي( با گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه بين سرمايه فكري )سرمايه انساني، ساختاري و رابطه )به روش همزمان( انجام
اي و هاي انساني، رابطهعملكرد سازماني در مديران دانشگاه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. از سويي سرمايه

تواند بر بنابراين توجه به نقش سرمايه فكري ميبيني عملكرد سازماني در مديران هستند. ساختاري به ترتيب قادر به پيش
 عملكرد سازماني مديران تأثير گذار باشد.  

 ه اي.رابط سرمايه ساختاري، سرمايه انساني، سرمايه سازماني، عملكرد کليدی: اژگانو

 

 مقدمه

دانش اهميت فراواني انديشمندان و صاحبنظران معتقدند كه جهان به مرحله نويني وارد شده است و در مرحله جديد، 
هاي يافته و اقتصاد مبتني بر توليد به سرعت جاي خود را به اقتصاد مبتني بر دانش داده است. در اقتصاد جديد، سرمايه

هاي انساني جزو هاي فكري و بخصوص سرمايهفكري به مهمترين منبع مزيت رقابتي تبديل شده است و دارايي
 (.5009، 1شوند )آبيسكرامي هاي سازماني محسوبمهمترين دارايي

(. 5002، 5كند )چنبرداري از دانش، نقش اصلي را در فرايند ايجاد ثروت ايفا ميدر اقتصاد مبتني بر دانش، توليد و بهره
ها با سرعت بيشتري متحول گرديده و در فكر ارتقاي توان رقابتي خود رشد سريع دانش موجب گرديده است تا سازمان

تواند ضامن سريع باشند. مهمترين نتيجه چنين شرايطي تهديد بقاي سازمان است و آنچه در اين بين مي در اين تغييرات
ها جهت ارتقاي اثربخشي سازماني و ارتقاي عملكرد آن بقاي سازمان باشد عملكرد سازماني است. در اين راستا تالش

ل كننده عوامل عملكردي است )قنبرپورنصرتي، باشد كه به سهم خود تسهيهاي سازماني ميمستلزم توجه به مؤلفه
 (. 1961جعفرلو، آصفي و صفري
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 سازماني عملکرد بر فکری های سرمایه تأثير بررسي

 (تبریز دانشگاه :موردی مطالعه) 
 

 راضيه عميدی
 )نويسنده مسئول(.منابع انساني، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسالمي، ممقان، ايران.  -كارشناسي ارشد مديريت دولتي
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-سرمايه، ين تعريفايک شركت. طبق ي ييهاي دارافترزاري و ارزش دباارزش بين وت تفااز ست رت اعباي سرمايه فكر

فكري به صورت هاي سرمايهنامه منعكس نميشوند. ازتردر ييهايي هستند كه معموالً و دارايندها آفري، فكرهاي 
هاي يک سازمان محسوب شوند كه به يک سازمان اختصاص دارند و جزو ويژگيهاي دانشي تعريف ميگروهي از دارايي

اي از طريق افزودن ارزش به ذينفعان كليدي سازمان، به بهبود وضعيت رقابتي سازمان شوند و به طور قابل مالحظهمي
گردند ري از قبيل سرمايه انساني، سرمايه شناختي و سرمايه ساختاري باعث ميفك(. سرمايه 5019، 1شوند )مارمنجر مي
ها و روندهاي آينده در تشخيص فرصت به خوبي بررسي و مورد بازبيني قرار گيرند تا بتوانند بهترين فرصت تا فرصت
هاي كسب و كار جديد، صتبرداري قرار گيرد. بر همين اساس، سرمايه فكري براي كارآفرينان در تشخيص فرمورد بهره

 (.    5010، 5شود )پوهاكاامري ضروري و مهم محسوب مي
سرمايه فكري شامل ارتباط با مشتري، فرايند كسب و كار، تحقيق و توسعه، دانش نيروي انساني و وفاداري مشتري است 

توان سرمايه فكري را چنين ميهم. گيردكه براي بسياري از واحدهاي تجاري، نسبت معناداري از كل ارزش را دربر مي
اما در ترازنامه به طور دقيق قابل مشاهده نيست، مزيت رقابتي نسبت به  ؛به عنوان چيزي كه در واحد تجاري وجود داشته

هاي فكري و تجربه، و ، داراييطالعاتهاينامشهود، ارزش دانش، ارقباي واحد تجاري، ارزش آينده و شامل همه دارايي
 (. 5001، 9)ياالما و كوسكون عامل كليدي تأثيرگذار بر ارزش آينده واحد تجاري تعريف كردبه عنوان يک 

هاي فكري انجام شده است. در هاي اساسي سرمايهمطالعات مختلفي توسط محققين در خصوص شناسائي ابعاد و مؤلفه
، نسانياسرمايه ع شامل سه نوده ساي يک طبقهبنددر يي هستند كه اجزي داراي افكري سرمايههااكثر اين مطالعات، 

ه خيرذنساني شامل اسرمايه (. به طوري كه 5000، 4)بنتيس، كئوو و ريچاردسونست ي اسرمايه مشترري و سرمايه ساختا
زن شامل همه مخاري ست. سرمايه ساختان اكنارفكر كاز طرو ست كه شامل شايستگيها ن امازيک ساي عضاانش دا
ست و ... اها يتژاسترو ايندها آفرو ماني زساي هارتچا، هاه دادهست كه شامل پايگان اامزيک سادر نساني انش غير دا

يابي زارباي هالكاناه در نش گرفته شداز داست رت اعباي سرمايه مشترو هد دمياد آن مواز تر اشي فرن، ارزمازكه به سا
 (. 5000ن )بنتيس و همكاران، مازيک سان بط مشترياو روا

هاي جديد براي افزايش عملكرد حلكنند و از طرفي، به دنبال راهها با يكديگر رقابت ميسازمان بسياري از مديران
-ف عملكرد، تمركز كاركنان بر عملكرد وظيفه. هدهاي امروزي استهاي اصلي سازمانشان هستند كه از نگرانيسازمان

ينده(. اهداف مربوط به عملكرد، به راحتي قابل رسيدن به بيست درصد سهم بازار در پايان سال مالي آ اي است )مثالً
هايي بايد به دنبال راه مديرانها. بنابراين، مانند افزايش سطوح يادگيري و رفتار كارآفرينانه در سازمان ؛گيري هستنداندازه

ازماني نقش توان گفت كه عملكرد سد.لذا بر اين اساس ميبراي تغييرات طوالني مدت به منظور تالش براي اجرا باشن
 (.    1969پورنگ، پور و آيتي، كند )اكبريمهمي در سازمان ايفا مي

ماني زساد عملكر، يگردتعريفي در ميباشد. ن مازسااف هداتحقق و يي اجري ايندهاآماني حاصل يا نتيجه فرزساد عملكر
-)دهقاني، دقيقيست ه اشته شدانساني گذوي انيره بر عهدن مازساف طراز ظايفي كه ن وساندربه نتيجه از ست رت اعبا

اي (. در واقع عملكرد سازماني از مجموعه عوامل سازماني تأثيرپذير است. عملكرد سازماني پديده1964اصلي و پورولي، 
هاي معطوف به دستيابي بر اهداف سازماني ترين تعبير براي آن را بتوان مجموعه فعاليتپيچيده است كه شايد ساده

 هاي ارشد اينهاي با عملكرد برتر، در نهايت سادگي است و تعداد مقامساختار سازمان(. 1960پور و آذر، دانست )حسين
ها تأكيد زيادي بر استفاده از فنآوري براي تأثيرگذاري آوري اندك است. اين سازمانها به طرز شگفتگونه سازمان
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، بيان مأموريت، اتخاذ راهبرد همسو با مأموريت و تبيين راهبردي بر كسب وكار دارند. در يک سازمان با عملكرد برتر
كند، چرا كه فرآيندها نيز بايد كارآمد باشند تا بتوان منابع محدود را هاي محوري سازمان، به تنهايي كفايت نميارزش

 ؛ريت فرآيند قائل هستنداي را براي فرآيند و مديت ويژهها اهميّداد. اين قبيل سازمان براي ايجاد ارزش مورد استفاده قرار
 (. 5015، 1)هارپست شودچرا كه ايجاد ارزش براي مشتري از راه به كارگيري فرآيندهاي مؤثر و كارآمد حاصل مي

 هاي سرمايه فكريارتباط معنادار مؤلفه( در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند كه 1965در اين راستا احمديان و قرباني )
ها نشان داد باشد. در واقع نتيجه پژوهش آنه ساختاري و سرمايه ارتباطي( با عملكرد سازماني ميسرمايه انساني، سرماي)

-( نيز در مطالعه خود نشان داد كه بين اجزاي سرمايه1926كه سرمايه فكري با عملكرد سازماني در ارتباط است. قياسي )

بر روي عملكرد كاركنان سازمان تأثير دارد. ودادي و  هاهاي فكري روابط متقابل نسبتاً قوي وجود دارد و اين سرمايه
بين سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري رابطه مثبت اي ديگري به اين نتيجه رسيدند كه ( نيز در مطالعه1961كوشا )امامي

اين نتايج  هاي فكري و اجتماعي نيز بر عملكرد سازماني تأثير مثبت دارند. عالوه برو معنا داري وجود دارد و سرمايه
تحقيق حاضر نمايان ساخت كه اثر مستقيم سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني، بيش از اثري است كه به طور غير 

-هاي سرمايه اجتماعي نشان ميبندي مؤلفهگذارد. رتبهمستقيم )با تأثير در بافت سرمايه فكري( در عملكرد سازماني مي

ت بيشتري برخوردار است باشد و در بين ابعاد سرمايه بت به ابعاد ديگر از اهميّدهد كه بعد فرهنگي سرمايه اجتماعي نس
( در پژوهشي نشان دادند كه از ميان 5014) 5د. هانگت بيشتري داريي نسبت به ابعاد ديگر اهميّ فكري نيز، سرمايه رابطه

-سه جزء سرمايه، فكري، سرمايه سازماني تأثير بيشتري بر سايز اجزاء و عملكرد سازماني دارد. در واقع سرمايه فكري مي

(، در پژوهشي در مالزي به 5014چن و همكاران )تواند باعث افزايش و بهبود عملكرد سازماني مديران گردد. همچنين 
هاي بيمه در وري دارد. بنابراين شركتنتيجه رسيدند كه سرمايه فكري اثرات مثبت و قابل توجهي در تغييرات بهره اين

 ؛هاي عظيمي را در زمينه سرمايه فكري انجام دهندوري بايد سرمايه گذاريمالزي براي بدست آوردن رشد پايدار در بهره
يابد كه خود يكي هاي مديريتي، مديران افزايش ميري هست كه مهارتهاي فكگذاري در سرمايهزيرا از طريق سرمايه

 ت. وري اساز عوامل مهم افزايش بهره
هاي منابع عمومي از يک سو و تقاضاي رو به رشد براي تحصيالت تكميلي در كشور موجب كاهش بودجه و محدويت

المللي گذشته خود را از دست بدهند. شرايط بينهاي سنتي اداره اين مؤسسات، مطلوبيت شده است كه فرايندها و شيوه
خواهد تا بيش از پيش پاسخگوي نيازهاي اقتصادي و صنعتي ها ميآور از مراكز تحقيقاتي و دانشگاهدر يک روند الزام

د ها را به بهبود عملكرد خوكشور باشند و با وجود كاهش بودجه، خدمات خود را گسترش دهند. اين فشارها توجه سازمان
ها و مراكز تحقيقاتي ناچارند كارآفرينانه و تجاري عمل كنند و با توجه به شرايط جلب كرده است. در اين شرايط، دانشگاه

به  هاي انسانيسرمايهمروزه (. از سويي ا1922كرم، خاص فعلي در پي منابع مالي جايگزين براي تأمين خود باشند )شاه
 هاي انسانيسرمايهتوان گفت، مديريت زمان تبديل شده است. به نحوي كه ميهاي مؤثر بر عملكرد سايكي از پديده

، رويكرد كليدي در حل مشكالت سرمايه فكريتواند منجر به ايجاد مزيت رقابتي و عملكرد مالي مطلوب گردد. مي
تواند است كه ميوري، اطالعات اضافي و نياز براي خالقيت پذيري، كاهش سهم بازار، پارادكس بهرهتجاري نظير رقابت

نقش مهمي در عملكرد سازماني داشته باشد؛ اما از آنجايي كه نتايج تحقيقات انجام يافته متناقض است؛ لذا پژوهش بر 
ازماني سعملكرد بر  سرمايه هاي فكرياين اساس صورت گرفته است. در واقع سؤال اساسي پژوهش حاضر بررسي 

 است؟ )مطالعه موردي( دانشگاه تبريز
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 تعاریف مفهومي متغيرها   
ي الزم ر ا براي انجام مؤثر كارها سرمايه انساني: سرمايه ي انساني هم ميزاني است كه، اعضاي سازمان، مهارت و انگيزه

 (. 94ص  5000دارا هستند )بنتيس و همكاران، 
ماني زساي هارتچا، هاه دادهست كه شامل پايگان امازيک سادر اني نسانش غير زن داشامل همه مخاري: سرمايه ساختا

 (.94ص  5000)بنتيس و همكاران، هد دمياد آن مواز تر اشي فرن، ارزمازست كه به ساو ... اها يتژاسترو ايندها آفرو 
)بنتيس و  نمازيک سان بط مشترياو روايابي زارباي هالكاناه در نش گرفته شداز داست رت اعباي: سرمايه مشتر

 (.  91ص  5000همكاران، 
هاي ترين تعبير براي آن را بتوان مجموعه فعاليتاي پيچيده است كه شايد سادهعملكرد سازماني پديدهعملكرد سازماني: 

شود كه يک سازمان رو عملكرد سازماني به اين موضوع مربوط مي معطوف به دستيابي بر اهداف سازماني دانست. از اين
 (. 19ص  5009، 1)هرسي و گلداسميث به اهداف خود رسيده است چه مقدار

 

 پژوهش پيشينه
( در پژوهشي نشان دادند كه از ميان سه جزء سرمايه، فكري، سرمايه سازماني تأثير بيشتري بر سايز اجزاء 5014) 5هانگ

 تواند باعث افزايش و بهبود عملكرد سازماني مديران گردد.  و عملكرد سازماني دارد. در واقع سرمايه فكري مي
(، در پژوهشي در مالزي به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه فكري اثرات مثبت و قابل توجهي در 5014چن و همكاران )

سرمايه  وري بايدهاي بيمه در مالزي براي بدست آوردن رشد پايدار در بهرهوري دارد. بنابراين شركتتغييرات بهره
هاي فكري هست كه گذاري در سرمايهزيرا از طريق سرمايه ؛هاي عظيمي را در زمينه سرمايه فكري انجام دهندگذاري
 ت. وري اسيابد كه خود يكي از عوامل مهم افزايش بهرههاي مديريتي، مديران افزايش ميمهارت

هاي انساني و ارتباطي مناسبي هايي كه داراي سرمايهسازمان( در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه 5015) 9يسو
هاي ارتباطي و ساختاري منجر توان گفت، افـزايش سرمايهيابد. ميهاي جديد در آنها افزايش ميهستند، ميزان خلق ايده

ق قابليت يادگيري ي از طرياهاي فكري به طور قابل مالحظهسرمايهگردند. بنابراين يها در سازمان مبه بهبود تعميم ايده
 باشند.  سازماني بر عملكرد سازماني تأثيرگذار مي

سرمايه ) هاي سرمايه فكريارتباط معنادار مؤلفه( در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند كه 1965احمديان و قرباني )
ها نشان داد كه هش آنباشد. در واقع نتيجه پژوانساني، سرمايه ساختاري و سرمايه ارتباطي( با عملكرد سازماني مي

 سرمايه فكري با عملكرد سازماني در ارتباط است. 
( طي تحقيقي با عنوان نقش سرمايه هاي فكري در عملكرد 1961نورد آهن، غالمي، كوشكي جهرمي و نامدار )ره

تيجه رسيدند به اين ن 1961سازماني: مطالعه موردي با جامعه آماري كارشناسان و مديران شركت پخش پگاه و در سال 
ي فكري )انساني، ارتباطي و ساختاري( داراي رابطۀ معناداري با عملكرد سازماني هستند. در اين كه، هر سه بعد سرمايه

 بين سرمايۀ انساني بيشترين رابطه را با عملكرد شركت پخش پگاه دارد.
هاي فكري بر عملكرد ثرات سرمايه( ضمن انجام پژوهشي با عنوان بررسي ا1961مهر )سيدنقوي، سپندارند و رامين

سازماني با تأكيد بر نقش ميانجي قابليت يادگيري در شعب بانک صادرات استان تهران كه بر روي رؤسا و مديران شعب 
هاي فكري )انساني، ارتباطي و ساختاري( تأثير بانک صادرات استان تهران انجام گرفت، به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه

                                                           
1
. Hersi & Goldsmith 

2
 Hung 

3
 Yeso 
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اي بر روي عملكرد سازماني دارد. در اين بين سرمايه انساني داراي وضعيت نامناسبي بوده و به سازمانها قابل مالحظه
 شود اقداماتي در راستاي بهبود و توسعه سرمايه انساني انجام شود.  پيشنهاد مي

جتماعي و سرمايه فكري بين سرمايه ااي ديگري به اين نتيجه رسيدند كه ( نيز در مطالعه1961كوشا )ودادي و امامي
هاي فكري و اجتماعي نيز بر عملكرد سازماني تأثير مثبت دارند. عالوه بر رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد و سرمايه

اين نتايج تحقيق حاضر نمايان ساخت كه اثر مستقيم سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني، بيش از اثري است كه به طور 
هاي سرمايه اجتماعي نشان بندي مؤلفهگذارد. رتبهير در بافت سرمايه فكري( در عملكرد سازماني ميغير مستقيم )با تأث

ت بيشتري برخوردار است باشد و در بين ابعاد دهد كه بعد فرهنگي سرمايه اجتماعي نسبت به ابعاد ديگر از اهميّمي
 د.   بيشتري دارت يي نسبت به ابعاد ديگر اهميّ سرمايه فكري نيز، سرمايه رابطه

 

 فرضيه های پژوهش
 سرمايه انساني بر عملكرد سازماني مديران دانشگاه تبريز تأثير دارد.   -1
 سرمايه ساختاري بر عملكرد سازماني مديران دانشگاه تبريز تأثير دارد. -5
 سرمايه ارتباطي بر عملكرد سازماني مديران دانشگاه تبريز تأثير دارد. -9
 بيني كنند.  فكري قادرند تغييرات متغير عملكرد سازماني را در مديران دانشگاه تبريز پيشهاي سرمايه -4

 

 روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از لحاظ روش پژوهش از نوع همبستگي است. با توجه به اينكه هدف پژوهش 

ن گروه دانشگاه تبريز بود. لذا روش تحقيق حاضر از نوع هاي فكري با عملكرد سازماني در مديراحاضر رابطه بين سرمايه
-هاي فكري به عنوان متغيرهاي پيشهمبستگي است كه در اين مورد عملكرد سازماني به عنوان متغير مالك و سرمايه

 بين هستند كه در روش تحقيق همبستگي مورد مطالعه قرار گرفتند.     
 

 جامعه و نمونه آماری
بودند  1961-69هاي آموزشي دانشگاه تبريز در سال تحصيلي هاي گروهحاضر كليه مديران گروه جامعه آماري پژوهش

 نفر بودند.  421ها بر اساس گزارش دانشگاه تعداد كه تعداد آن
 هاهای آموزشي دانشکده(: آمار تعداد مدیران گروه7جدول )

 هاتعداد مديران دانشكده هادانشكده

 94 دانشكده علوم تربيتي

 19 دانشكده كشاورزي

 91 دانشكده شيمي

 21 دانشكده فيزيک

 92 دانشكده علوم اجتماعي

 19 دانشكده ادبيات

 92 دانشكده رياضي

 91 دانشكده برق
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 نمونه و تعيين حجم نمونه آماری 
اي استفاده شد. با توجه به نوع پژوهش و تعداد متغيرهاي مورد گيري تصادفي چندمرحلهبراي انتخاب نمونه از روش نمونه

مدير انتخاب شدند. به اين صورت كه بر  511مطالعه از جامعه مورد مطالعه منطبق با جدول برآورد نمونه مورگان تعداد 
 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.   511اساس جدول مورگان تعداد 

 

 يریگ نمونهروش 
هاي تحصيلي داراي مرزهاي تفكيک شده هستند؛ لذا براي انتخاب نمونه  نظر به اينكه جامعه مورد مطالعه از نظر رشته

 2هاي موجود تعداد  اي استفاده شد كه در اين فرايند ابتدا از بين دانشكده معرف، از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله
 انشكده چند مدير به طور تصادفي انتخاب شد تا نمونه مورد نظر محقق گردد.  دانشكده به شيوه تصادفي انتخاب و از هر د

 

 تعاریف عملياتي متغيرها    
هاي فكري مؤلفه سرمايه انساني بنتيس و كنندگان در پاسخ به پرسشنامه سرمايهاي است كه شركتسرمايه انساني: نمره

 ( به دست آوردند.   5000همكاران )
هاي فكري مؤلفه سرمايه ساختاري كنندگان در پاسخ به پرسشنامه سرمايهاي است كه شركتمرهري: نسرمايه ساختا

 ( به دست آوردند.   5000بنتيس و همكاران )
هاي فكري مؤلفه سرمايه مشتري بنتيس كنندگان در پاسخ به پرسشنامه سرمايهاي است كه شركتي: نمرهسرمايه مشتر
 ( به دست آوردند.   5000و همكاران )

( 5009كنندگان در پاسخ به پرسشنامه عملكرد سازماني هرسي و گلداسميث )اي است كه شركتعملكرد سازماني: نمره
 به دست آوردند. 

 

      پرسشنامه سرمایه فکری
باشد. اين سؤال بسته پاسخ مي 54ساخته شده است كه داراي  5011يس پرسشنامه ارزيابي سرمايه فكري، كه توسط بونت

 دانشگاه تبريز)مشتري( را در ميان مديران  ايسازه داراي سه مؤلفه سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه
( 5011. بونتيس )اي ليكرت استدرجه 1گذاري اين پرسشنامه به صورت روش نمره گيري قرار مي دهد. مورد اندازه 

( 1961به دست آورده است. همچنين در پژوهشي شيرزادكبريا ) 21/0پايايي اين پرسشنامه را به روش آلفاي كرونباخ 
 10/0و  11/0، 19/0به ترتيب  ايسرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه رابطهميزان پايايي اين پرسشنامه را براي 

به  ايسرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه رابطهبه دست آورد. در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه براي 
به دست آمد. روايي اين پرسشنامه نيز توسط اساتيد متخصص در اين زمينه مورد تأييد قرار  11/0و  15/0، 11/0ترتيب 

 گرفت.    

 

 شنامه عملکرد سازماني     پرس
دهد و ( ساخته شده و عملكرد سازماني مديران را مورد سنجش قرار مي5009اين پرسشنامه توسط هرسي و گلداسميث )

و خيلي  4، زياد=9، متوسط=5، كم=1اي ليكرت )خيلي كم=درجه 1سؤال است كه به صورت  45اين پرسشنامه شامل 
( پايايي اين پرسشنامه را به روش آلفاي 1922پژوهشي اسدي، گودرزي و قرباني )شود. در گذاري مي( نمره1زياد=

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 حسابداری و مدیریتفصلنامه چشم انداز 

     (                                                                                                                            )جلد چهارم7047 زمستان، 17، شماره 5دوره 
 

1 
 

به  21/0گزارش كرده است. همچنين در پژوهش حاضر ضريب پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ  29/0كرونباخ 
       دست آمد. روايي اين پرسشنامه نيز توسط اساتيد متخصص در اين زمينه مورد تأييد قرار گرفت.

 

 ها دادهروش تجزیه تحليل 
هاي ها از آمار توصيفي )ميانگين و انحراف استاندارد( استفاده شد. همچنين براي تحليل فرضيهبراي تجزيه و تحليل داده

 پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد.   
 

 های توصيفي متغيرهای مورد مطالعه  شاخص
 شناختي نشان داده شده است. هاي توصيفي متغيرهاي جمعيتيافته 5در جدول 

 
 (: توزیع فراواني وضعيت درصد پاسخ دهندگان2جدول )

 درصد معتبر فراواني دهندگان درصد پاسخ

 19/16  45 درصد پاسخ دهندگان زن

 49/20  119 درصد پاسخ دهندگان مرد

 100 511 تعداد كل

 
 (: آماره های توصيفي مربوط به سن کل مدیران3جدول )

 انحراف استاندارد  ميانگين  متغير  

 06/1  01/99 سن شركت كنندگان زن

 04/10  02/49 سن شركت كنندگان مرد

 
 (: توزیع فراواني وضعيت تاهل مدیران0جدول )

 درصد معتبر  فراواني   وضعيت تاهل   

 29/1   4 مجرد 

 19/62  511 متاهل 

  100  511 كل 

 
 (: توزیع فراواني وضعيت تحصيلي مدیران5جدول )

 درصد معتبر   فراواني   وضعيت تحصيلي  

  19/91 4 تحصيالت كارشناسي 

 11/15 141 تحصيالت كارشناسي ارشد

 51/19  91 دكتري 

 
 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش نشان داده شده است.  9ول در جد
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 (: آماره های توصيفي متغير پژوهش6جدول )

 خطاي استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين  هاگروه

  91/0  05/6  41/104 عملكرد سازماني 

  59/0 24/9  29/91 سرمايه انساني 

  52/0  55/4  09/91 سرمايه ساختاري 

  55/0  91/9 69/92 اي سرمايه رابطه

 09/91، سرمايه ساختاري 29/91، سرمايه انساني 41/104دهد كه ميانگين عملكرد سازماني نشان مي 9مندرجات جدول 
 است.   69/92اي نيز و سرمايه رابطه

 نشان داده شده است.      1اسميرنوف استفاده شد كه نتايج در جدول  -ها از آزمون كلموگروفبراي بررسي نرمال بودن داده
 

 اسميرنوف برای بررسي طبيعي بودن توزیع نمرات متغيرها-دار کلموگروف(: آزمون معني1جدول )
 سطح معناداري اسميرنوف -كلموگروف Z منفي مثبت متغيرها

  06/0  11/1  -10/0  02/0 عملكرد سازماني 

 06/0  69/1 -19/0  02/0 سرمايه انساني 

 01/0 91/1  -09/0 06/0 سرمايه ساختاري 

  10/0 21/1  -15/0  19/0 اي سرمايه رابطه

اسميرنف استفاده شد كه نتايج نشان داد كه مقدار سطح معناداري  -ها از آزمون كلموگروفبراي بررسي نرمال بودن داده
توان از گردد. بنابراين ميها منطبق بر توزيع نرمال قلمداد ميتر است؛ لذا توزيع دادهبزرگ 01/0الذكر از در آزمون فوق 

 ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده كرد. 
 

 های استنباطيیافته
مورد بررسي قرار هاي پژوهشي با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون در اين بخش فرضيه

 گيرند.  مي
 (: سرمايه انساني بر عملكرد سازماني مديران دانشگاه تبريز تأثير دارد.      1فرضيه )

 نشان داده شده است.  2فرضيه اول از شاخص همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج در جدول براي آزمون 
 سازماني(: آزمون همبستگي بين سرمایه انساني با عملکرد 8جدول )

 عملكرد سازماني  متغير 

  59/0** سرمايه انساني 

                               *p< >p** 01/0و  001/0  

دهد كه بين سرمايه انساني با عملكرد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در واقع با  نشان مي 2مندرجات جدول 
 گردد.    يابد. بنابراين فرضيه اول پژوهش تأييد ميافزايش سرمايه انساني، عملكرد سازماني نيز افزايش مي

 
 تبريز تأثير دارد.  (: سرمايه ساختاري بر عملكرد سازماني مديران دانشگاه5فرضيه )

 نشان داده شده است.  6فرضيه دوم از شاخص همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج در جدول براي آزمون 
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 (: آزمون همبستگي بين سرمایه ساختاری با عملکرد سازماني9جدول )
 عملكرد سازماني  متغير 

  51/0** سرمايه ساختاري 

                               *p< >p** 01/0و  001/0  

دهد كه بين سرمايه ساختاري با عملكرد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در واقع  نشان مي 6مندرجات جدول 
 گردد.   يابد. بنابراين فرضيه دوم پژوهش تأييد ميبا افزايش سرمايه ساختاري، عملكرد سازماني نيز افزايش مي

 
 (: سرمايه ارتباطي بر عملكرد سازماني مديران دانشگاه تبريز تأثير دارد . 9فرضيه )

 نشان داده شده است.  10فرضيه سوم از شاخص همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج در جدول براي آزمون 
 (: آزمون همبستگي بين سرمایه ارتباطي با عملکرد سازماني74جدول )

 كرد سازماني عمل متغير 

  55/0** سرمايه ارتباطي 

                               *p< >p** 01/0و  001/0  

دهد كه بين سرمايه ارتباطي با عملكرد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در واقع  نشان مي 10مندرجات جدول 
 گردد.  يابد. بنابراين فرضيه سوم پژوهش تأييد ميبا افزايش سرمايه ارتباطي، عملكرد سازماني نيز افزايش مي

 
 بيني كنند. هاي فكري قادرند تغييرات متغير عملكرد سازماني را در مديران دانشگاه تبريز پيش(: سرمايه4فرضيه )

بيني عملكرد سازماني مديران از تحليل رگرسيون چندگانه هاي فكري در پيشبراي تعيين سهم هر يک از سرمايه
بين به طور همزمان وارد تحليل همزمان يا استاندارد استفاده شد. در رگرسيون چندگانه استاندارد همه متغيرهاي پيش

گيرد. نتايج تحليل در جداول ذيل بيني خودش مورد ارزيابي قرار ميبين بر اساس توان پيششوند و هر متغير پيشمي
 نشان داده شده است. 

 شود.   ها ارائه ميفرضل رگرسيون، نتايج بررسي پيشپيش از ارائه گزارش تحلي
هاي پرت تک متغيري و چندمتغيري با استفاده از فاصله ماهاالنوبيس هاي تحليل رگرسيون نبود دادهفرضيكي از پيش

ها با هاست كه نمودارها نشان دادند كه داده پرت تک متغيري وجود ندارد. همچنين مقدار فاصله ماهاالنوبيس فايل داد
شود كه شاخص است كه با مقايسه اين مقدار بحراني مشخص مي 91/15بين برابر با عدد بحراني براي دو پيش

 تر از مقدار بحراني نيست. بنابراين داده پرت چند متغيري وجود ندارد.  ماهاالنوبيس هيچ فردي بزرگ
 فرض است.  تخطي نشدن اين پيش مانده است كه نتايج نشان دهندهپيش فرض ديگر نرمال بودن باقي

ها و نبود هم خطي از آزمون دوربين واتسون و دو شاخص آماري عامل اريب واريانس ماندههمچنين براي استقالل باقي
(VIF .استفاده شد كه نتايج در جدول ذيل نشان داده شده است )( و شاخص تحمل )شاخص تولرانس 

خطي تخطي نشده است. )ارزش حاكي از آن است كه از مفروضه هم VIFو  Toleranceمقادير گزارش شده براي 
Tolerance  يا ارزش  01/0كمتر ازVIF  بيانگر تخطي از اين مفروضه است( كه در جدول ذيل نشان داده  10باالي

از اين هاي تحليل رگرسيون رعايت شده بود؛ فرضشده؛ اين مفروضه رعايت شده است؛ بنابراين با توجه به اينكه پيش
 ازمون آماري تحليل رگرسيون استفاده گرديد. 
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 بيني عملکرد سازماني(: خالصه نتایج تحليل رگرسيون همزمان برای پيش77جدول )
R R مدل  

2
 شاخص دوربين واتسون خطاي استاندارد ميانگين  

 91/1 42/2  19/0  91/0 همزمان 

 
 بينبر اساس تغييرات متغيرهای پيش: تحليل واریانس تغييرات متغير مالك (72)جدول 

 سطح معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 29/144 9 10/5594 رگرسيون

 002/15 511 91/11169 باقيمانده 0001/0 94/10

  514 11/11452 كل

 
درصد از تغييرات متغير مالك )عملكرد  19هاي فكري قادرند دهد كه متغير سرمايه نشان مي 11و  10مندرجات جدول 

دار معني P‹0001/0( در سطح 94/10محاسبه شده ) Fبيني كنند و چون داري در مديران پيشسازماني( را به طور معني
بين قادر است تغييرات متغير مالك )عملكرد سازماني( را در مديران دهد كه يكي از متغيرهاي پيشاست؛ نشان مي

قرار  1/5تا  1/1( در فاصله استاندارد بين 91/1همچنين با توجه به اينكه مقدار آماره دوربين واتسون )بيني كند. پيش
 گيريم.       ها را نتيجه ميماندهدارد، در نتيجه استقالل باقي

بيني عملكرد سازماني را در مديران نشان داده شده سهم هر يک از متغيرهاي وارد شده به مدل در پيش 19در جدول 
 است.   

 بيني عملکرد سازماني مدیران: خالصه نتایج ضرایب رگرسيون برای پيش(73)جدول 

 مدل

ضرايب  ضرايب غيراستاندارد
 استاندارد

 بتا

t 
سطح 

 معناداري

 خطيهاي چند همآماره

B 
خطاي 
 استاندارد

Tolerance VIF 

 - - 001/0 04/9 - 01/6 21/14 ضريب ثابت

 06/1  61/0 001/0 004/9 50/0 11/0 41/0 سرمايه انساني 

  01/1 65/0 05/0 66/1 11/0 14/0 99/0 سرمايه ساختاري 

  01/1 62/0 004/0 -06/9  16/0  11/0  11/0 اي سرمايه رابطه

 
 β= 50/0نشان داده شده است، متغير سرمايه انساني با ضريب بتاي استاندارد مثبت  19همان طوركه در جدول 

 اي با بتاي استاندارد منفيدرصد سهم و پس از آن متغير سرمايه رابطه 50بيني و داراي نيرومندترين متغير در پيش
 16/0 =β ،16  11/0مثبت درصد سهم و در نهايت متغير سرمايه ساختاري با بتاي استاندارد=β ،11  درصد سهم، در

اي و دهد به ترتيب سرمايه انساني، رابطه تبيين عملكرد سازماني مديران نقش دارند؛ بنابراين بررسي ضرايب بتا نشان مي
 بيني عملكرد سازماني مديران هستند.   ساختاري قادر به پيش

 

 نتيجه گيری و پيشنهادات
اي با عملكرد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود انساني، ساختاري و رابطهنتايج پژوهش نشان داد كه بين سرمايه 

بيني متغير عملكرد سازماني دارد. از سويي نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي سرمايه فكري قادر به پيش
 مديران هستند.  
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 گيریبحث و نتيجه
 هاي فكري بر عملكرد سازماني )مطالعه موردي( دانشگاه تبريز بود. هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير سرمايه

 فرضيه اول: سرمايه انساني بر عملكرد سازماني مديران دانشگاه تبريز تأثير دارد .    
آزمون فرضيه اول پژوهش نشان داد كه بين سرمايه انساني با عملكرد سازماني در مديران دانشگاه رابطه مثبت و 

يابد. اين يافته با وجود دارد. در واقع با افزايش سرمايه انساني، ميزان عملكرد سازماني مديران نيز افزايش ميمعناداري 
( همسو است. به طوري كه يسو 1961كوشا )( و ودادي و امامي1965(، احمديان و قرباني )5015هاي يسو )نتايج پژوهش

هاي انساني و ارتباطي مناسبي هايي كه داراي سرمايهازمانس( در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه 5015)
هاي ارتباطي و ساختاري منجر توان گفت، افـزايش سرمايهيابد. ميهاي جديد در آنها افزايش ميهستند، ميزان خلق ايده

از طريق قابليت يادگيري ي اهاي فكري به طور قابل مالحظهسرمايهگردند. بنابراين يها در سازمان مبه بهبود تعميم ايده
( در پژوهشي به اين نتيجه دست 1965باشند. همچنين احمديان و قرباني )سازماني بر عملكرد سازماني تأثيرگذار مي

سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه ارتباطي( با عملكرد ) هاي سرمايه فكريارتباط معنادار مؤلفهيافتند كه 
ها نشان داد كه سرمايه فكري با عملكرد سازماني در ارتباط است. همچنين ع نتيجه پژوهش آنباشد. در واقسازماني مي

بين سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري اي ديگري به اين نتيجه رسيدند كه ( نيز در مطالعه1961كوشا )ودادي و امامي
عملكرد سازماني تأثير مثبت دارند. عالوه بر  هاي فكري و اجتماعي نيز بررابطه مثبت و معنا داري وجود دارد و سرمايه

اين نتايج تحقيق حاضر نمايان ساخت كه اثر مستقيم سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني، بيش از اثري است كه به طور 
نشان هاي سرمايه اجتماعي بندي مؤلفهگذارد. رتبهغير مستقيم )با تأثير در بافت سرمايه فكري( در عملكرد سازماني مي

ت بيشتري برخوردار است باشد و در بين ابعاد دهد كه بعد فرهنگي سرمايه اجتماعي نسبت به ابعاد ديگر از اهميّمي
 د. ت بيشتري داريي نسبت به ابعاد ديگر اهميّ سرمايه فكري نيز، سرمايه رابطه

-حلكنند و از طرفي، به دنبال راهابت ميها با يكديگر رقبسياري از مديران سازمانتوان گفت كه در تبيين اين يافته مي

ف عملكرد، . هدهاي امروزي استهاي اصلي سازمانشان هستند كه از نگرانيهاي جديد براي افزايش عملكرد سازمان
رسيدن به بيست درصد سهم بازار در پايان سال مالي آينده(. اهداف  اي است )مثالًتمركز كاركنان بر عملكرد وظيفه

ها. مانند افزايش سطوح يادگيري و رفتار كارآفرينانه در سازمان ؛گيري هستندملكرد، به راحتي قابل اندازهمربوط به ع
د.لذا بر اين اساس هايي براي تغييرات طوالني مدت به منظور تالش براي اجرا باشنبايد به دنبال راه مديرانبنابراين، 

 (.    1969پورنگ و همكاران، كند )اكبريان ايفا ميتوان گفت كه عملكرد سازماني نقش مهمي در سازممي
هاي دانشيِ ضمنيِ سرمايه انساني مهمترين دارايي يک سازمان و منبع خالقيت و نوآوري است. در يک سازمان دارايي

ي از كاركنان يكي از حياتي ترين اجزايي است كه بر عملكرد سازمان تاثير بسزايي دارد. همچنين سرمايه انساني تركيب
ها، فرهنگ و فلسفه دانش، مهارت، قدرت نوآوري و توانايي افراد شركت براي انجام وظايفشان و در بر دارنده ارزش

 (.  5015تواند نقش مهمي در عملكرد سازماني مديران دارد )يسو، شركت است. در واقع همين سرمايه انساني مي
هاي كاري وري گروهبهره باشد و بقا و موفقيت سازمان در گرومي نيروي انساني مهمترين عامل موفقيت و دوام سازماني

به كيفيت و  بلكه توجه ،كمي در توليد و توسعه مطرح نيست آن است. امروزه نيروي انساني تنها به عنوان يک عامل
نيز  بازيگران اجتماعي وعنوان  ها بهبه سازمان توجه آن بسيار مورد بحث است.وري كارايي نيروي كار و افزايش بهره

عملكرد سازماني مطرح دقت صاحب نظران به نيازها و مسائل مرتبط با سازمان، زمينه مساعدي را براي گسترش مفهوم 
 (.  1961الرعايا، ندوشن و امينكند )غياثيمي

ل وجه تمايز انسان و هاي انساني است كه شكل و نوع آن به عنوان عامانساني پديده ي رفتاري اجتماعي گروه سرمايه
رود. به قول آرنولد جي . توين بي، مورخ و فيلسوف مشهور انگليسي، قدرت برقراري ارتباط با ساير موجودات به شمار مي
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هاي او مهمتر و ديگران و داشتن رفتار مطلوب و چگونگي ارتباطي كه يک انسان با ديگران دارد از تمام دانش و مهارت
ورتي كه مديري بتواند روابط مناسب و موثر با ديگران داشته باشد. سبب همدلي، درك متقابل، ارزشمندتر است و در ص

سازند هايي هستند كه روابط بين افراد را معين ميهاي انساني مهارتمهارت. شودرضايت خاطر و لذت در محيط كار مي
مان و رهبري يعني راهنمايي و هدايت و شامل ارتباطات يعني تعامالت كالمي و غير كالمي با ديگر اعضاي ساز

ها، اختيارات، ارزشهاي مديريت و اصول اخالقي مديريت ابعاد مهم باشد. سياستزيردستان بسوي اهداف سازمان مي
 (.5011پاسوات و همكاران، روابط بين فردي هستند )

محيط مساعد و مطلوب براي كار  هاي مهم مديريت آموزشي است كه به معني ايجادانساني يكي از مهارت هايسرمايه
تواند در همين مهارت خالصه شود، زيرا از طريق مشاركت گروههاي انساني است. به نظر برخي از متفكرين مديريت مي

كه بيشتر اهداف، عموما مستلزم جذب مشاركت گروه هاي انساني است و اگر مديري نتواند روابط انساني صحيحي با 
انساني در درجه اول اهميت  سرمايهاهد توانست در ايفاي نقش خود موفق باشد. بنابراين امروزه كاركنان برقرار كند نخو

 (.  1924بند، عالقهقرار دارد )
 فرضيه دوم: سرمايه ساختاري بر عملكرد سازماني مديران دانشگاه تبريز تأثير دارد .    

عملكرد سازماني در مديران دانشگاه رابطه مثبت و آزمون فرضيه دوم پژوهش نشان داد كه بين سرمايه ساختاري با 
يابد. اين يافته با معناداري وجود دارد. در واقع با افزايش سرمايه ساختاري، ميزان عملكرد سازماني مديران نيز افزايش مي

به طوري  ( همسو است.1926فرد و همكاران )( و ناصحي1961نورد آهن و همكاران )(، ره5015هاي يسو )نتايج پژوهش
( طي تحقيقي با عنوان نقش سرمايه هاي فكري در عملكرد سازماني: مطالعه موردي با 1961نوردآهن و همكاران )كه ره

ي به اين نتيجه رسيدند كه، هر سه بعد سرمايه 1961جامعه آماري كارشناسان و مديران شركت پخش پگاه و در سال 
ابطۀ معناداري با عملكرد سازماني هستند. در اين بين سرمايۀ انساني فكري )انساني، ارتباطي و ساختاري( داراي ر

( ضمن انجام پژوهشي با 1926فرد و همكاران )بيشترين رابطه را با عملكرد شركت پخش پگاه دارد. همچنين ناصحي
بخش سرپرستي و عنوان تأثير سرمايه فكري و فرآيند يادگيري بر عملكرد سازماني كه بر روي كليه مديران و كاركنان 

شعب بانک ملي شهر قم انجام يافته است. به اين نتيجه رسيدند كه توسعه و بهبود وضعيت سرمايه فكري و ابعاد سه 
گانه آن يعني سرمايه انساني، ساختاري و مشتري در سازمان از طريق توسعه و تحقق فرآيند يادگيري سازماني مي تواند 

 اني اثرگذار باشد. تا حد زيادي بر بهبود عملكرد سازم
سرمايه ساختاري را ادوينسون و مالون به عنوان سخت افزار، نرم افزار، پايگاه داده ها، ساختار سازماني، حقوق انحصاري 

هاي سازمان كه حامي بهره وري كاركنان است، تعريف مي كنند. سرمايه ساختاري سازمان، عاليم تجاري و تمام توانايي
كه كاركنان شب به خانه مي روند در شركت باقي مي ماند. سرمايه ساختاري  به چند دسته چيزي است كه، هنگامي 

تقسيم مي شود: فرهنگ شركت، ساختار سازماني، يادگيري سازماني، فرآيند عملياتي و سيستم اطالعاتي )زاهدي و 
ورزي سازماني نيز افزايش يافته يابد، بهرهافزارها بهبود مهاي ساختاري و نر(. بنابراين اگر همين سرمايه1929زاده، لطفي

 شود. و به تبع آن عملكرد سازماني نيز بيشتر مي
سرمايه ساختاري اشاره به ساختارها و فرايندهاي موجود در درون سازمان دارد كه كاركنان از آنها استفاده كرده و از اين 

ها و ساختارهايي است كه نقش ن سرمايه شامل مكانيزماي .(5015)يسو،  گيرندهايشان را بكار ميطريق دانش و مهارت
باشد. اصلي آن در حمايت از كاركنان براي رسيدن به عملكرد بهينه فكري و از سويي عملكرد بهينه در كسب و كار مي

ها و تراتژيها، اسها، فراينددر حقيقت اين سرمايه شامل تمامي مخازن دانشي غير انساني در يک سازمان مانند پايگاه داده
بخشد. برخالف سرمايه انساني، سرمايه هاي فيزيكي ميهاي سازماني است كه به سازمان ارزشي فراتر از داراييچارت

توان از آن براي دستيابي به اهداف تجاري شركت سود برد. اگر فرض ساختاري كامال تحت مالكيت شركت است و مي
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هاي قويي كه اعمال ها و رويهان از سطح هوش بااليي برخوردار بوده اما نظامباشد كه افراد موجود در سازمبراين قرار 
دهند وجود نداشته باشد، اين افراد هرگز به باالترين پتانسيلي كه توان رسيدن به آن را افراد را مورد پشتيباني قرار مي

دهد چگونه افراد با شود كه نشان ميه ميدارند نخواهند رسيد. از ساختار سازماني به عنوان سندي براي سازمان نام برد
-هاي فكري كاركنان شكل ميدهند. از سوي ديگر اين سرمايه از طريق وروديحفظ اثربخشي كارهايشان را انجام مي

هاي موجود يابد. به عبارت ديگر سرمايه ساختاري، سرمايه انساني را در اختيار گرفته و از طرف ديگر به برخي از مهارت
ايه انساني براي حفظ حيات خود متكي است. از جمله اين مهارت ها مي توان به توانايي برقراري ارتباط و تمايل در سرم

نورد آهن و دهد سرمايه انساني در سرمايه ساختاري جا داده شود  )رهبه تسهيم اطالعات اشاره كرد كه اين اجازه را مي
 تواند بر عملكرد سازماني تأثيرگذار باشد. هاي موجود ميفزايش مهارت(. بنابراين سرمايه ساختاري با ا1961همكاران، 

هاي اطالعاتي را در تمسساختار سازماني، فرآيندهاي عملياتي و سي( در پژوهشي به اين نتيجه دست يافت كه 5002لوپز )
استفاده و بهره برداري از تواند شرايط مساعد و مناسبي را براي نظر گرفت. يک سازمان با سرمايه ساختاري قوي مي

سرمايه انساني ايجاد كند و به سرمايه انساني اجازه دهد تـا از توان بالقوه خود نهايت استفاده را ببرد. بنابراين باعث 
 .افزايش توان بالقوه سازمان در جذب مشتري و ارائۀ محصوالت جديد گردد

 دانشگاه تبريز تأثير دارد.  اي بر عملكرد سازماني مديران فرضيه سوم: سرمايه رابطه
ازمون فرضيه سوم پژوهش نشان داد كه بين سرمايه ارتباطي با عملكرد سازماني در مديران دانشگاه رابطه مثبت و 

يابد. اين يافته با معناداري وجود دارد. در واقع با افزايش سرمايه ارتباطي، ميزان عملكرد سازماني مديران نيز افزايش مي
ن و همكاران ( همسو است. به طوري كه چ1961( و سيدنقوي و همكاران )5014هاي چن و همكاران )نتايج پژوهش

وري (، در پژوهشي در مالزي به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه فكري اثرات مثبت و قابل توجهي در تغييرات بهره5014)
هاي عظيمي را در وري بايد سرمايه گذاريدر بهره هاي بيمه در مالزي براي بدست آوردن رشد پايداردارد. بنابراين شركت

هاي مديريتي، هاي فكري هست كه مهارتگذاري در سرمايهزيرا از طريق سرمايه ؛زمينه سرمايه فكري انجام دهند
( ضمن انجام 1961ت. سيدنقوي و همكاران )وري اسيابد كه خود يكي از عوامل مهم افزايش بهرهمديران افزايش مي

هاي فكري بر عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش ميانجي قابليت يادگيري در شعب با عنوان بررسي اثرات سرمايه پژوهشي
بانک صادرات استان تهران كه بر روي رؤسا و مديران شعب بانک صادرات استان تهران انجام گرفت، به اين نتيجه 

اي بر روي عملكرد سازماني دارد. در اين تأثير قابل مالحظههاي فكري )انساني، ارتباطي و ساختاري( رسيدند كه سرمايه
شود اقداماتي در راستاي بهبود و توسعه ها پيشنهاد ميبين سرمايه انساني داراي وضعيت نامناسبي بوده و به سازمان

 سرمايه انساني انجام شود.  
هاي اسازي شده و موجود در كانالاين سرمايه جزئي اساسي از سرمايه فكري محسوب شده و عبارتست از ارزش ج

كنند. اين سرمايه در مقايسه با سرمايه ها كسب و كارشان را هدايت ميبازاريابي و ارتباطاتي كه از آن طريق شركت
شود )چن و تري داشته و عاملي بسيار حياتي محسوب ميهاي شركت اثري مستقيمانساني و ساختاري در تحقق ارزش

اي را عبارت از ارتباط مابين سازمان و سهامداران خارجي و همين هاي رابطهو همكاران سرمايه (. روس5014همكاران، 
اي به موضوعاتي مثل اعتماد مشتريان و دانند. عالوه بر اين، سرمايه رابطهطور داشتن ارتباط حسنه با تامين كنندگان مي

شود. بر طبق نظريات و چارچوب ارائه شده سرمايه حاكم بودن روح وفاداري بين يک شركت و مشتريانش مربوط مي
 -1مشتري مداري  -4وفاداري مشتري  -9شناخت مشتري  -5رضايت مشتري  -1باشد: اي شامل اجزا زير ميرابطه

هايي براي حفظ و جذب تعداد حمايت از مشتريان. اين اجزا هر كدام به صورتي جداگانه شيوه -9خدمت به مشتري 
آيند اما ميزان توجه به تک تک آنها در هر سازماني متفاوت است. بر اين اساس سرمايه يان به حساب ميبيشتري از مشتر

 (. 5014تواند با عملكرد سازماني در ارتباط باشد )چن و همكاران، اي نيز ميرابطه
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اي جديد و افزايش توانايي فهم هباشند، با القاي دانش و ايدهمي ايرابطههايي كه داراي سطوح بااليي از سرمايه سازمان
به بيان ديگر اين نوع شوند. د و باعث افزايش عملكرد سازماني ميكننها، نوآوري سازماني را تسهيل ميو به كارگيري آن

هاي نوين، موجب نوآوري از سرمايه هاي فكري با ايجاد فرصت هاي جديد رقابتي و همچنين استفاده از دانش و فناوري
-هايي كه استراتژير محصوالت و خدمات و فرايندهاي سازماني جديد خواهد شد. به عبارت ديگر سازمانهاي اساسي د

هايشان، تربيت نيروي كار هايي همچون برقراري رابطه با مشتريان و تأمين كنندگان به منظور آگاهي از نيازها و خواسته
تكنولوژي ها، سرمايه گذاري در تحقيق،  و آخرين هاي ضمن خدمت و آشنا كردن آنان با دانش روزاز طريق آموزش

هاي نو كنند و در به كارگيري ايدهتوسعه و غيره را در پيش مي گيرند، به احتمال زياد مسائل را بهتر و سريعتر حل مي
ه سازمان سازد و رشد و توسععد سرمايه فكري، سازمان را قادر به خلق ارزش و نوآوري ميبترند. در واقع تعامل سه موفق

 (.    5014تواند بر عملكرد سازماني تأثيرگذار باشد )هانگ، د و ميشوبيني مينيز قابل پيش
درگير كردن مشترياني كه روابط نزديكي با شركت ها دارند منجر به توسعه توليدات و محصوالت عالي مي شود. اين 

كنند كه اين باعث رشد و پرورش متنوع خود فراهم مي ها و تجاربها، صالحيتمشتريان پرژه هاي نوآورانه را با تخصص
نوآوري توليدي و فرايندي مي شود. به عالوه بسياري از شركت هاي توليدي روابط نزديكتري با تأمين كنندگانشان به 

يع تر و با ها، اطالعات و منابعشان برقرار ميكنند تا محصوالت جديد و متنوع خود را سرمنظور به كارگيري مهارتها، قابلت
ها خواهد گذاشت. همچنين هزينه كمتر توسعه بدهند تا حدي كه اين روابط نزديكتر تأثير مثبتي بر عملكرد نوآورانه آن

ها براي رشد و توسعه ها يكي از مهمترين داراييميتوان گفت كه در عصر اقتصاد دانش، سرمايه انساني در سازمان
هاي مديريتي، رهبران پروژه ها و ها و تخصصاي، قابلتهاي حرفهعالي، مهارتباشد. در واقع تجارب ها ميسازمان

كنند كه گذارد. از طرف ديگر تحقيقات پيشين فرض ميمديران مياني در يک سازمان تأثير مثبتي بر عملكرد نوآورانه مي
-)چوپاني، زارع ديد مفيد خواهد بودطرز فكر نوآورانه افراد بايد تحريک شود زيرا اين براي نوآوري و توسعه محصوالت ج

 (.  1961خليلي، قاسمي و غالمزاده، 
 بيني كنند. هاي فكري قادرند تغييرات متغير عملكرد سازماني را در مديران دانشگاه تبريز پيشفرضيه چهارم: سرمايه

ند تغييرات عملكرد سازماني اي و ساختاري به ترتيب قادرهاي انساني، رابطهفرضيه چهارم پژوهش نشان داد كه سرمايه
 بيني كنند. را در مديران پيش

امروزه هيچ سازماني بدون توجه به نيروي انساني و نقش سازنده آن در ارائه خدمات توان گفت كه در تبيين اين يافته مي
اني جهت پذيرش وري نيروي انساني زمينه هماهنگي بين سازمان و منابع انسقادر به ادامه حيات نيست. توجه به بهره

ها براي اينكه بتوانند در آورد. سازمانوجود مي اهداف مشترك و تضمين نيل به اهداف سازمان و منابع انساني را به
عمل بوده و اثربخش باشند الزم است سطح سرمايه فكري خود را شناسايي،  محيط رقابتي و متغير امروزي قادر به

محور كنوني سرمايه فكري نه تنها مهمترين بخش سرمايه سازمان  انشگذاري نمايند. در محيط دسنجش و ارزش
بايست دانش تنها مي كننده مزيت رقابتي پايدار براي سازمان است، بنابراين مديران نه گردد، بلكه فراهممحسوب مي

انساني، سرمايه هاي آن )سرمايه بايست از طريق تقويت مؤلفهخود را در حوزه سرمايه فكري افزايش دهند، بلكه مي
وري بيش از پيش اي( به توسعه و گسترش اين حوزه در سازمان بپردازند. اثربخشي و بهرهساختاري و سرمايه رابطه

گذاري اين مهم گيري و ارزشهاي اندازهسازمان مرهون توجه به دانش و سرمايه فكري بوده و با شناخت ماهيت و روش
و از اين طريق بر  سازي، كنترل و نظارت مستمر بر آن را در سازمان فراهم نمودريزي، بهينه توان امكان طرحمي

 (. 1965عملكرد سازماني تأثير گذاشت )احمديان و قرباني، 
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 پيشنهادات کاربردی
هاي براساس فرضيه اول كه سرمايه انساني بر عملكرد سازماني تأثير دارد؛ لذا برگزاري و اثربخشي دوره -

دمت به منظور ارتقاي سطح آگاهي مديران، اهميّت به نيروي انساني به عنوان سرمايه فكري و به تبع آموزشي ضمن خ
هاي جديد كاربردي از سوي مديران و همكاري ها و نظريهساالري، پذيرش و استقبال از ايدهآن اجراي نظام شايسته

 گردد. ها پيشنهاد ميها جهت افزايش عملكرد سازماني در دانشگاهدانشگاه
شود كه براي مطالعات براساس فرضيه دوم كه سرمايه ساختاري بر عملكرد سازماني تأثير دارد، پشنهاد مي -

هاي بررسي نقش مديريت در تبديل نيروي فكري به سرمايه فكري، خالقيت، بستري بر نوآوري سازماني، آتي در زمينه
 ار گرفته شود. هوش معنوي و نقش آن در عملكرد سازماني مديران به ك

گردد كه توجه به كاركنان براساس فرضيه سوم كه سرمايه ارتباطي بر عملكرد سازماني تأثير دارد، پيشنهاد مي -
دانشي و جذب افراد با دانش، تخصص و مهارت و نيز سرمايه گذاري روي عناصر اعتماد، تعهدات و انتظارات و هويت 

 بين افراد سازماني باعث شود كه عملكرد در سازمان نيز افزايش يابد. 
هاي فكري در افزايش عملكرد سرمايهها به نقش شود كه مديران دانشگاهبر اساس فرضيه چهارم پيشنهاد مي -
 ها توجه ويژه اي گردد. سازماني آن

 

 ی پژوهش ها تیمحدود
هاي شخصي در  هاي خود گزارش دهي بود و گزارش هاي پژوهش بر اساس مقياس از آنجايي كه يافته -
و اين ممكن است نتايج  دهي مستعد تحريف هستند هاي ناخودآگاه، تعصب در پاسخ ها اصوالً به دليل يافته پرسشنامه

  پژوهش را به مخاطره بياندازد.

ها براي ساير مديران با محدوديت اين پژوهش فقط بر مديران دانشگاه تبريز گرفته است كه در تعميم يافته -
 مواجه است.  

 

 پيشنهادات پژوهش 
ي آن با ها افتهده شود و ياستفا ها دادهي آور جمعي پژوهشي مانند مصاحبه و مشاهده براي ها روشاز ساير  -

 نتايج پژوهش حاضر مقايسه گردد.

هاي ديگر انتخاب ي مورد مطالعه را از دانشگاهها نمونهي آتي، ها پژوهشكه محققان در  شود يمپيشنهاد  -
 كنند و با نتايج اين پژوهش مقايسه كنند.
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