
 
 
 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(28مسلسل ) 1814 بهار، سوم: شماره ششمسال 

 

 

 ی با عملکرد سازمان یفکر هیراباه سرما یبررس
 4صاحبعلی دهقان، 3قیحسن عاش، 2حبیب اله دهقان، 1حجت اهلل دهقان

 :  چکیده

ملکرد سازمانی در بانیک توسیعه تعیاون هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه فکری و ع  
فرضییه فرعیی تنظییم و بیرای آزمیون  8فرضییه اصیلی و  کییدر این راستا  باشد.می استان تهران

سوال بر اساس مدل روس و همکاران برای سنجش سرمایه فکری  42پرسشنامه ای شامل ها فرضیه
 وییی روا سینجش از پیس. و مدل دیوید نیلی برای سنجش عملکرد سازمانی طراحی گردییده اسیت

 بانیکی ستاد کارشناسان و رانیمد شامل که مطالعه مورد جامعهی اعضا اریاخت در پرسشنامه، ییایپا
 حاصیله اطالعیات، هیا پرسشنامهی آور جمع از پس. گرفت قرار، باشدیم تهران استان تعاون توسعه
 لیتحل و هیتجز موردی استنباط وی فیتوصی آمارهای روش از استفاده با و شدی بند طبقه و صیتلخ

ه سیاختاری و یسیرما، . نتایج نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه انسیانیقرارگرفت
 سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک رابطه مثبت و معنی داری دارند.

  3ابطه ایسرمایه ر-  7سرمایه ساختاری - 6سرمایه انسانی -5سرمایه فکری: واژگان کلیدی

  

                                                 
   (ho.dehghan@ttbank.ir) مدرس دانشگاه پیام نور/ کارشناس پژوهش مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون. 1

 مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی شهید لشگری و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. 2

 ترای مدیریت و پژوهشگر منتخب نظام بانکی کشوردانشجوی دک. 8

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی 4
5. Intellectual Capital 

6. Human Capital 

7. Structural Capital 

3. Relative Capital 



691 6931ششم، شماره سوم، بهار پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال  -فصلنامه علمي 

 

 مقدمه 

عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست. عصری که بشیر درآن بییش ازگذشیته 
باشد. امروزه با خود را نیازمند به داشتن اطالعات و برقراری ارتباط برای کسب اطالعات مورد نیاز می

مکان برقراری سریع ارتباط و تبادل ا، در اختیار داشتن فناوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته
سریع اطالعات بیش از پیش میسرگردیده است. افراد در هر کجا که باشند میتوانند آخرین اطالعیات 
مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت بکنند. اما بی شیک بیشیترین تیأثیر پدیدآمیدن فناوریهیای 

در عصر کنونی که انقالب دانیش نامییده شیده ی بر محیطهای تجاری بوده است. و ارتباط اطالعاتی
از اهمییت بیشیتری  …آالت و ماشیین، زمیین دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید از قبییل، است

  ترین عامل تولید شناخته شده است.برخوردار شده است و به عنوان مهّم
ش محور بیشتر از قبل دانهای امروزه ضرورت استفاده سازمانها از دانش و حرکت به سوی سازمان

تواند برای سازمان به ارزش می شود در نتیجه موضوع سرمایه فکری به عنوان دانشی کهمی احساس
از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و مدیریت آن به بزرگترین چیالش پییش روی ، یا سود تبدیل شود

فکری بیه کیار های سرمایهبازده ، در جوامع دانش محور کنونی .مدیران کسب و کار مبدل شده است
این بدین معنی بکار گرفته شده اهمیت یافته است.  مالیهای گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه

میالی در مییزان موفقییت و های نقیش و اهمییت سیرمایه، فکریهای است که در مقایسه با سرمایه
ماننید دیگیر سیازمانهای دانیش بانک توسعه تعیاون  عملکرد سازمانها کاهش چشمگیری یافته است.

از این امر مستثنی نیست.از اینرو شناسایی و تبییبن اثرات سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی از ، محور
جمله نیازهای استراتژیک این بانک برای حرکت به سوی سازمان دانش محور و یادگیرنده در جهیت 

 ان و دوباره کاریها برای اختراع مجدد چرخجلوگیری از اتالف زم، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری
ک رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در بان و شناسایی بررسی دنبال به انلذا محقق باشد.می

 . باشندمی توسعه تعاون استان تهران
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 پیشینه و مبانی نظري تحقیق

 سرمایه فکري

 فرهنیگ و اعتبیار، مشیتریان عیاتاطال، فنیاوری از که است نامشهودی دارائیهای فکری سرمایه

، 2الو، 1کیاالفول) اسیت حییاتی و مهیم بسیار سازمان توان رقابتی برای که است شده تشکیل سازمان
2222) . 

رقابیت و ، تجربیه، اموال فکری، اطالعات، وارت معتقد است سرمایه فکری مجموعه ای از دانش
ه ییکل یه فکریسرما، کارگرفته شود. در واقع جاد ثروت بهیا یتواند برایاست که م یسازمان یرییادگ

جیاد یرد و باعی  ایگیجاد ارزش افزوده در بر میا یآنان را برا یهاییو توانا یدانش سازمان، کارکنان
 (.1836، یمشبک، یچ لیقل) شودیمستمر م یمنافع رقابت

 ) فیید اسیتسرمایه فکری از دیدگاه استوارت عبارتست از یک بسته دانشی که بیرای سیازمان م
 (.1833، استوارت نقل از خاوندکار و خاوندکار و متقی

 هاي سرمایه فکريمولفه

 : شودسرمایه فکری به سه گروه اصلی تقسیم می

 سرمایه انسانی

 (. 1836، علوی و قرشی ) «موجودی دانش افراد یک سازمان»سرمایه انسانی نشان دهنده 
دانش ، ها و مهارتهاتجربه، شایستگیها، نگرش: شامل عناصر مختلف منابع انسانی، سرمایه انسانی
گیرد. سرمایه استعداد و دانش ضمنی موجود در ذهن افراد در سازمانها را در برمی، ضمنی و نوآور بودن

برای سیازمانها مهیم اسیت. ییک سیرمایه ، انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک
 غلب با بهره وری بیشتر و درآمدها یا حقیوق و مزاییای بیاالتر تیداعیانسانی که سطح باالتری دارد ا

شود. بنابراین به نفع مدیران منابع انسانی است که بهترین و روشن ترین کارکنان را به عنوان ابزار می
 (.2227، 8کنگ) جذب و توسعه دهند، تحقق مزیت رقابتی

شیود کیه در واقیع بیرای سیازمانها شی مییمفهوم و دیدگاه حاکم بر سرمایه ی انسانی از آنجا نا
ها وجود ندارد و این مفیاهیم ها و تواناییقابلیت، نوآوری و خالقیت، جایگزینی برای دانش و یادگیری

                                                 
1. kalaful 

2. low 

8. kong 
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استوار شده و مورد پی گیری جیدی ، همگی بایستی برپایه ی منطق رقابتی و محتوای محیط سازمان
 (1833، و متقی خاوندکار، خاوندکار) در سازمانها قرار گیرد.

 سرمایه ساختاري

 شودماده ورود به بازار میخلق و آ، کند که دانش از طریق آنمحیطی ایجاد می، سرمایه ساختاری
شود. (. سرمایه ساختاری به یادگیری و دانش مقرر در فعالیتهای روزمره گفته می1836، قرشی، علوی)

 بیاقی، از اینکه افراد سیازمان را تیرک کردنید مجموعه دانشی که در یک سازمان در پایان روز و بعد
زیر ساختار حمایتی سرمایه ، دهد. سرمایه ساختاریمی هسته اصلی سرمایه ساختاری را نشان، ماندمی

دفترچه، هاشود و شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمانها مانند پایگاه دادهمی انسانی محسوب
شیود کیه میی -انتشارات و کپی رایتهیا، فرهنگ سازمانی، هارویه، هااستراتژی، های راهنمای فرایندها

 .افزایندکنند و بنابراین به ارزش مادی سازمانها میبرای سازمانها ایجاد ارزش می
 بیرای را فکری سرمایه از برداری بهره امکان که است ساختارهایی برگیرنده در ساختاری سرمایه

، تجیاری عالئیم، انحصاری حقوق مانند سازمان مشهود اقالم از رهااین ساختا .کنندمی فراهم سازمان
 در را کارکنان بین اعتماد و شفافیت، مانند فرهنگ نامشهود کامال اقالمی تا گرفته اطالعات هایبانک

 (.2224، و همکاران 1سیتارامان ) گیرندمی بر

 سرمایه رابطه اي

زمان را با ذینفعیان خیارجی و ادراکهیای آنهیا روابط رسمی و غیررسمی یک سا، ایسرمایه رابطه
کند. سیرمایه رابطیه ای بیرای می درباره سازمان و نیز تبادل اطالعات بین سازمان و آنها را مشخص

، یک سازمان اهمیت دارد؛ زیرا با ربط دادن سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی با سایر ذینفعان خارجی
  .کندفرینی برای سازمان عمل میمانند یک عنصر افزایش دهنده ارزش آ

، رقبیا، مشیتریان بیا سیازمان که روابطی همه در موجود دانش بر مشتمل که است مشتری سرمایه
  (.2225، 2اندرسون) کندمی برقرار دولت یا تجاری هایانجمن، تأمین کنندگان

                                                 
1. seetharaman 

2. andriessen 
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 عملکرد سازمانی 

الی و انسانی دانست وگفت که منابع م، توان حاصل تعامل سه منبع فیزیکیمی عملکرد سازمانی را
گردد که می بلکه این امر زمانی حادث، گردندفیزیکی و مالی خود به خود موجب تولید و خدمات نمی

افزاییش  تواند سببمی عنصر انسانی در سازمان وارد عمل شود و درک رفتار انسان و تأثیر مثبت برآن
 . (1877، فینگری، مورهد) بهره وری و بهبود عملکرد گردد

های مناسب و تحقیق آنو اثربخشی مدییر در تعیین هدف عبارت است از مییزان کارآیی، عملکرد
 (1836، عالقه بند) ها

 مدل منشور عملکرد

میالدی توسط دیویید نیلیی و  2222که در سال ، مدل منشور عملکرد جزو مدلهای تجسمی است
چارچوبی نوآورانه جهت سنجش و مدیریت عملکرد همکارانش معرفی شده است. مدل منشور عملکرد 

آید. مهمترین مزیت این مدل نسیبت بیه های سنجش به حساب میاست که در زمره نسل دوم مدل
توان در توجه و تمرکز ویژه بر ذینفعان سازمان دانست.پیوستاری از ذینفعان سازمان ها را میسایر مدل
شیود. تامین کنندگان و تنظیم کنندگان میی، کارکنان، هامشتریان و واسط، سرمایه گذاران: که شامل

هرآنچه کیه سیازمان از ، اساس این مدل بر شناسایی تقاضاها و انتظارات ذینفعان از سازمان در مقابل
استوار است. بر این پایه با هریک از ذینفعان تبادالت و روابط دو سیویه ، ذینفعان انتظار و تقاضا دارند

گیرد. مدل منشور عملکرد به مرتبط ساختن استراتژیهای فرآیندها به منظور فایق میمورد بررسی قرار 
تیوان گفیت کیه کند. براین مبنا میآمدن به دو دسته ی انتظارات و تقاضای شناسایی شده کمک می

پینج بعید منشیور ، هااستراتژیها و فرآیندها و قابلیت، همکاری و هم بخشی ذینفعان، رضایت ذینفعان
 آیند.رد به حساب میعملک

 روش تحقیق

. جامعه آمیاری باشدمی یکاربرد هدف  یح از وی شیمایپ –ی فیتوص، روشتحقیق حاضر از نظر 
پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان بانک توسعه تعاون استان تهران را در برمیی گییرد کیه در سیال 

باشد و نفر می 582س آمار اخذ شده باشند که تعداد آنان بر اسافعال بوده و مشغول فعالیت می 1812
باشید از روش نمونیه گییری تصیادفی اسیتفاده شیده میی به دلییل اینکیه جامعیه آمیاری مشیخص

ی تهایسیا در جسیتجو وها نامیه انییپا، مقاالت، کتب مطالعه قیطر از هیاول اطالعاتی گردآوراست.
 کیه دوم بخیش در و بیودی ا خانیهکتاب مطالعه به مربوط مطالعات اول بخش واقع در و بودهی نترنتیا
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 سیئواالت کلییه کیه شید اسیتفادهپرسشنامه دو ازها دادهی گردآوری برا گرفت انجامی دانیم بصورت
 گییییذاری ارزش لیکیرت نیوع از قسمتی 5 طیف یک طول در( تخصصی عبارات) موضوع با مرتبط
 سیوال 12ی فکیر هیسرما فهمول هری برا که، سیییئوال 82 شاملی فکر هیسرما پرسشنامه. اند هشد
 ابزار شدی طراح کرتیل فیط در که سؤال 12ی سازمان عملکرد پرسشنامه نیهمچن و دهیگردی طراح
 بیا ارتباط در. دادند پاسخ بانکی ستاد کارشناسان و رانیمد، هاپرسشنامه به و بود پژوهش نیا گرید

 اعتبیار و شیده اکتفیا مشیاور و راهنمیا دیاسیات نظیرات و نیمتخصصی نظیرات به سنجش ابزاری روائ
  .آمد بدست 18/2، یسازمان عملکرد وی فکر هیسرمای برا کرونباخ آزمون از استفاده با پرسشنامه

 تحقیقهاي افتهی

، یانسیان هیسرما ) یفکرهای هیسرمای اجزا روابط بررسی منظور به تحقیق این تحلیلی آمار در  
 همچنیین. است شده استفاده رمنیاسپ همبستگی آزمون ازی سازمان عملکرد بای (ا رابطه وی ساختار
 فرییدمن آزمیون از تعیاون توسیعه بانیکی فکرهای هیسرمای اجزا با مرتبط عوامل بندیرتبه جهت
  .است گردیده استفاده

 آمار استنباطی

 آزمون فرضیه اصلی

ن رابطه مثبت و بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی بانک توسعه تعاون استان تهرا: فرضیه اول
 . معنی داری وجود دارد

 0Hطراحی فرض 

ی معنی و مثبیت رابطیه تهران استان تعاون توسعه بانک دری سازمان عملکرد وی فکر هیسرما نیب

00. ندارد وجودی دار :H 

 4Hطراحی فرض 

ه مثبیت و معنیی بانک توسعه تعاون استان تهران رابطی سرمایه فکری و عملکردسازمانی در بین  

01داری وجود دارد.  :H  

 



 693  يبا عملکرد سازمان یفکر يهرابطه سرما يبررس

 

  یسازمان عملکرد و یفکر هیسرما میان پیرسون همبستگی آزمون جدول 

 دارمعنی رابطه (sig) احتمال مقدار همبستگی ضریب متغیرها نام

 عملکرد          
 یفکر هیسرما  

 دارد وجود 21222 21761

باشد. ولی مقیدار می 21761ب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر ضری، Spssباتوجه به خروجی 
است بیا توجیه بیه مقیدار احتمیال  2125وکوچکتر از . است 21222مشاهده شده برابر با  (sig) احتمال
در  H2لیذا فرضییه  (PVALUE=2) همبستگی بین متغیر سرمایه فکری و عملکرد معنی دار است21222

  وجود دارد. یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی داری شود.مین تایید 2115سطح اطمینان 

 اول آزمون فرضیه شماره

 و مثبت رابطه تهران استان تعاون توسعه بانک یسازمان عملکرد و یانسان هیسرما نیب: اول هیفرض
 . دارد وجود یدار یمعن

 0Hطراحی فرض 

 یمعنی و مثبیت رابطیه تهران استان نتعاو توسعه بانک در یسازمان عملکرد و یانسان هیسرما نیب

00 . ندارد وجود یدار :H 

 4Hطراحی فرض 

 یمعنی و مثبیت رابطیه تهیران استان تعاون توسعه بانک در یعملکردسازمان و یانسان هیسرما نیب

01. دارد وجود یدار :H 
  رد سازمانیآزمون همبستگی اسپیرمن میان سرمایه انسانی و عملک

 ضریب متغیرها نام
 همبستگی

 مقدار
 (sig) احتمال

 رابطه
 دارمعنی

 عملکرد
  سرمایه انسانی

 وجود دارد 21222 21782

باشد. ولی مقیدار می 21782ضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر ، Spssباتوجه به خروجی 
است بیا توجیه بیه مقیدار احتمیال  2125 وکوچکتر از. است 21222مشاهده شده برابر با  (sig) احتمال
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در  H2لیذا فرضییه  (PVALUE=2) همبستگی بین متغیر سرمایه انسانی و عملکرد معنی دار است21222
  وجود دارد. یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی داری شود.نمی تایید 2115سطح اطمینان 

 مدو شماره فرضیه آزمون

 رابطیه تهیران استان تعاون توسعه بانک دری سازمان عملکرد وی ساختار هیسرما نیب: دوم فرضیه
 .دارد وجودی داری معن و مثبت

 0Hطراحی فرض 

ی معن و مثبت رابطه تهران استان تعاون توسعه بانک دری سازمان عملکرد وی ساختار هیسرما نیب

00. ندارد وجودی دار :H 

 4Hطراحی فرض 

ی معن و مثبت رابطه تهران استان تعاون توسعه بانک دری لکردسازمانعم وی ساختار هیسرما نیب

01. دارد وجودی دار :H 

  یسازمان عملکرد و یساختار هیسرما میان رمنیاسپ همبستگی آزمون

 ضریب متغیرها نام
 همبستگی

 مقدار
 (sig) احتمال

 رابطه
 دارمعنی

 عملکرد
 یساختار هیسرما

 دارد جودو 21222 21611

باشد. ولیی مقیدار می 21611ضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر، Spssباتوجه به خروجی 
با توجیه بیه مقیدار احتمیال  است. 2125است. و کوچکتر از  21222مشاهده شده برابر با  (sig) احتمال
 H2لذا فرضییه  (P VALUE=2) همبستگی بین متغیر سرمایه ساختاری و عملکرد معنی دار است 21222

 وجود دارد. شود.یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی دارینمی تایید 2115در سطح اطمینان 

 سوم شماره فرضیه آزمون

 مثبیت رابطه تهران استان تعاون توسعه بانک دری سازمان عملکرد وی ا رابطه هیسرما نیب: فرضیه
 . دارد وجودی داری معن و
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 0Hطراحی فرض 

 و مثبیت رابطه تهران استان تعاون توسعه بانک بانک دری سازمان عملکرد وی ا بطهرا هیسرما نیب

00. ندارد وجودی داری معن :H 

 4Hطراحی فرض 

ی معنی و مثبت رابطه تهران استان تعاون توسعه بانک دری عملکردسازمان وی ا رابطه هیسرما نیب

01. دارد وجودی دار :H 
 : ساده نیانگیم حالت در

  یسازمان عملکرد و یا رابطه هیسرما میان رمنیاسپ همبستگی آزمون

 متغیرها نام
 ضریب
 همبستگی

 احتمال مقدار
(sig) 

 دارمعنی رابطه

 عملکرد
 یا رابطه هیسرما

 دارد وجود 21222 21726

باشد. ولی مقیدار می 21726ضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر، Spssباتوجه به خروجی 
اسیت.با توجیه بیه مقیدار احتمیال  2125است. و کیوچکتر از 21222مشاهده شده برابر با  (sig) احتمال
 H2لذا فرضییه  =P VALUE) 2) همبستگی بین متغیر سرمایه رابطه ای و عملکرد معنی دار است 21222

  وجود دارد. معنی داریشود.یعنی بین این دو متغیر رابطه نمی تایید 2115در سطح امینان 

  يفکر هیسرما به مربوط دمنیفر ونآزم

های هر متغیر ارائه شده و میانگین رتبه، باشد. در جدول نخستشامل دو جدول می Spssخروجی    

مقیدار  sSpsارائه گردیده اسیت. باتوجیه بیه خروجیی 2در جدول دوم نیز مشخصات آماری و آمارة 
( کمتیر =  2125) داری اسیتانداردو نزدیک به صفر بوده و از سطح معنیی2121کمتر از  (sig) احتمال

توان گفت عوامل مرتبط با شود. بنابراین میتأیید نمی 2115در سطح اطمینان  2Hاست. بنابراین فرض
 گردد.های یکسانی ندارند. در ذیل جدولهای مربوطه ارائه میسرمایه فکری رتبه



610 6931ششم، شماره سوم، بهار پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال  -فصلنامه علمي 

 

 

 يفکر هیسرما با مرتبط عوامل بررسی منظور به فریدمن آزمون درها تبهر میانگین

 رتبه میانگین یفکر هیسرما با مرتبط عوامل

 1118 یانسان هیسرما

 1135 یساختار هیسرما

 2122 یا رابطه هیسرما

 معنی داري آزمون فریدمن

 آماری هایشاخص شده محاسبه مقادیر

 تعداد 117

11866 2 
 آزادی درجه 2

 (sig) احتمال مقدار 2121کمتر از 

 باشیدمیی ا رابطه هیسرما به مربوط رتبه باالترین، گرددمی مشاهده فوق درجدول که طور همان
 .باشدمی یساختار هیسرما به مربوط رتبه کمترین و
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 نتیجه گیري و پیشنهادها

تیوان چنیین نتیجیه یج بدست آمده منطقی بیوده و مییبه نظر محقق نتا در رابطه با فرضیه اصلی  
گرفت با توجه به فضای موجود در سازمانها عوامل دیگر درون سازمانی و برون سازمانی بیا عملکیرد 

توانید بیه عنیوان مجموعیه ای از سرمایه فکری میی (1113) سازمانها رابطه دارند. به اعتقاد بونتیس
رقابت( تعریف شود که از عملکرد سیازمانی و ایجیاد ارزش بیه ، هاتوانایی، منابع) های نامشهوددارایی

 آیند. دست می
انیور ، (1835) منورییان و همکیاران، (1833) های ده مؤید و فیض پیورنتایج بدست آمده با یافته

 1زو و فینیکز باشیند.( همسو میی1836) قرشی، (2221) ( جاردن و مالتوس1834) رستمی و سراجی
که سرمایه فکری را به عنوان حلقه نظام مند رابطه میان سرمایه فکری و میدیریت (مفهوم شب2228)

( در تحقیقی به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و عملکیرد 2228) دانش مطرح نموده است. ریاحی
های بازرگانی چند ملیتی آمریکایی پرداخته و نتایج وی حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنیی شرکت
 . باشدهای بازرگانی مین سرمایه فکری و عملکرد شرکتداری بی

در رابطه با فرضبه اول به نظر محقق نتایج بدست آمده در جامعه مورد برّرسی کامالَ منطقی بیوده 
 باشد. و با نظریات و تحقیقات قبلی در این زمینه نیز همسو می

، که در میان انواع مختلیف دانیش( نشان داده است 1833، ؛ نقل از عالم و همکاران2227) پاکو  
( 2222) دانند. واکسلرها مناسبترین منبع مزیت رقابتی را دانش تیمی و دانش فنی کارکنان میشرکت

دهد کیه نیز به برّرسی ارتباط میان سرمایه فکری حافظه سازمانی پرداخته است و نتایج وی نشان می
 . باشدهای این پژوهش میدر یافتهبین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد که 

در رابطه با فرضیه دوم نتایج بدست آمده به نظر محقّق منطقی بوده و باید سیرمایه سیاختاری بیا 
مستقیم داشته باشد که نتایج بدست آمده با نظریات موجود در ایین زمینیه و  ها رابطهعملکرد شرکت

 دوست محمدی، (1833) ت ده مؤید و فیض پورنتایج تحقیقا. همچنین تحقیقات قبلی همخوانی دارد.
 ( و هیلیتن2221) جاردن و ماتلوس، (2224) و همکاران 2بیتیتسی، (1833) رهنورد و نیکزاد، (1836)
 باشند. های این فرضیه همسو می( که در این زمینه انجام داده اند با یافته2222)

های فکری در بقاء ییا عنوان نقش سرمایه( در تحقیقی که با 1835) قلی پور و یزدانی، منوریان  
ای ساختاری و عملکیرد فنای سازمانها در بانک ملّت انجام دادند نتایج شان نشان داد که بین سرمایه

                                                 
1. Zhou & Fink 

2. Bititci                                                                                                                                      
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های این فرضیه داری وجود ندارد در تأیید یافتهسازمانی در شعب بانک ملّت استان تهران رابطه معنی
 . باشدنمی

( که در ایین زمینیه انجیام 1336) ( و قرشی2221) هولروک، (2002) نتایج تحقیقات هیلتن  

باشند. همچنین نتایج تحقیقات مختلیف نشیان داده اسیت های این فرضیه همسو میداده اند با یافته
وجود یک چارچوب مشخص و ثابت برای حسابرسی سرمایه فکری در زمان حیال و آینیده ضیرورت 

کلیه اطالعات با اهمیّت در رابطه با سرمایه فکری شرکت اعم از پیداکرده است. در این چارچوب باید 
 (.2222، 1گاتری و پتی) مالی و غیرمالی مدنظر قرارگیرد

 مربیوط عوامیل انییم در که است مطلب نیا انگریبی بندرتبه نیا جینتا، دمنیفر آزمون جینتا به توجه با  
 و رتبیه نیانگییم نیباالتری دارای ا رابطه هیسرما رانته استان تعاون توسعه بانک دری فکر هیسرمای اجزا به
 تییتقوی ساختار هیسرما ابتدای ستیبامی نیبنابرا. قراردارد یساختار هیسرما سپس وی انسان هیسرما آن از پس
 .شود تیتقوی ا رابطه هیسرما تینها در وی انسان هیسرما ازآن بعد و شود
 عملکیرد بیای فکیرهای هیسیرما تییتقو منظیور بیه، هاداده لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا به توجه با  
. داد قیرار توجیه مورد را لیذ شنهاداتیپ تیاولو بیترت به توانیم تهران استان تعاون توسعه بانک دری سازمان
 .  شودمی استفاده دمنیفر آزمون جینتا از شنهاداتیپ هیارا منظور به گفت دیبا نجایا در

 الف( سرمایه ساختاري

 : شودمی ارائه ریز شنهاداتیپی ساختار هیسرمای اجزا از کیهر تیتقوی راب
 ی.سازمان سطوحی تمام در آن به مربوطی کهایتکن وی کار میت آموزش 

 تییفیک، زمیان، نیهیهز ) ندهایفرآی هایژگیو بهبود هدف با مذکوری ندهایفرآ مجدد مهندسی 
 .انیمشتری برا ارزش شیافزا جهت( …و

 در …، یا پییروژه وی مییت سیاختارهای همچیون مییدرن و پیشیرفتهی سیاختارها از اسیتفاده 
 .سازمان مختلفی قسمتها

  و  یکیاربرد توسیعه و قیتحق امر به( بیشتر توجه حقیقت در و) شتریب زمان و بودجه اختصا 
 یخارج وی داخلی رقبا برتر اتیتجرب از استفاده وی علم محافل و مراجع با کینزد تعامل وی همکار

 سازمان خارج در و کارکنان نظرات افتیدری برا سازمان داخل در شنهاداتیپ ستمیس از استفاده  
  انیمشتر نظرات افتیدری برا

                                                 
1. Guthrie&petty  
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 ب( سرمایه انسانی 

 : شودمی ارائه ریز شنهادهاییپی انسان هیسرمای اجزا از کیهر تیتقوی برا
 در سیازمان اهیداف تحقیق کهی شاغلمیی شناسا منظور: سازمان کیاستراتژ مشاغل ییشناسا 
 . باشدمی موثرآنها انجام گرو

 کارکنان بهبودهای برنامه از استفاده و کارکنانی ستگیشا سطح مستمری ریگ اندازه 

 سازمان دری شغل تیرضا پایش وی ریگ اندازه ستمیس جادیا وی طراح  

 سازمان مشاغلی برای نیجانش جداول و یشغلی رهایمس هیته  

 کیهی کارکنیانی آتی وضع بهبود به کمکی برای سازمانی فرصتها وها مشاوره و آموزشها ارائه 
 .هستند مناسب عملکردی دارا

 ج( سرمایه رابطه اي

 : شودمی ارائه ریز شنهاداتیپی مشتر هیسرمای اجزا از کیهر تیتقوی برا
 هدفی بازارهایی شناسا  

 کپارچهی یابیبازار از استفاده با خدماتی ابیبازار دنیفرآ در سازمانی بخشهای تمام مشارکت  

 جادیا قیطر از مستمر بطور آنها تیرضا زانیم از اطالع و انیمشتر با ارتباطی برقرار و تماس 
 انیمشتر تیرضا پایش وی ریگ اندازه ستمیس کی

 و فرصیتهایی شناسیا منظور بهی ( ابیبازار قسمت در بخصو  ) کیاستراتژی زیربرنامه انجام 
 . داخلی سازمان ضعف و قوت نقاط و خارجی محیط داتیتهد
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  س یش سر  یه فکر  ز بر س   اباه  یال ن سالر  یه ، (6832) عل  اصغر ز سراج ، ان ا    سوم
هال   حسال ب ا   فصل   ه بر سال ، از ا  بر نا  ترران ه   ب   فکر  ز ا  ش ب  ا  سر م شرکت

 . 81شم  ه ، س ل نزا نهم، زحس برس 
  انوشال  ا   رکالز آ ال  ش ،   یریت ف ال ز   اعیعال  ، (6830) شب م،  ر   ز ت ین، ب قب ترران

   یریت نزلو . 

   ر ؛  ال یریت ت سالعه ز سالر  یه فکال، (6833) افشالین، احس ن ز  وق ، خ زن ک  ، جلیل، خ زن ک
  رکزآ   ش ز تحقیق   ص عو  ایران.: ترران، ه   س یش  ل

   بر س  فره گ س    ن  ز  اباه آن بال  عملکالرن ک  ک ال ن ن  ، (6833 )  حم عل ، نزست  حم
 .36-33صص، 23شم  ه ، س ل هفوم،  یله  انی ،  ع زنت ص ا ز سیم 

  ه   فکر ؛  ا لعه ص  ی   یریت ن آز   ز سر  یه ، (6833)  حم عل ، ب بك ز فیض پ  ، نه   ی
 یم عه  ق ال  نخسوین ک فرانس بین الملل  ، ک چك ز  و سط نس ج  ز ک ن  غیر فلز  اسو ن یزن

 نانشگ ه تحصیی  تکمیل   نی ن.،   یریت سر  یه فکر 

 رت  نقال    رجال  ایی ن همورا   بین ع  صر س    ن  ن  پ، (6833) سعی ، فرج اله ز نیکزان،  ه   ن
-61صالص، 3شالم  ه ، نز ه یك، نشریه   یریت نزلو ، اسوراتژیك ز  اباه آن ب  عملکرن س    ن 

82. 

  ال یریت انال ا ه گیالر  زگزا شال  ، (6833) علال  اکبالر، عل  ؛ سلا ن  انه،  یی  ؛ کرن،  نییرنا 
 . 60ص، 2شم  ه ،   ه   ه ات   ب   گ ن ، ا سر  یه فکر 

  بر س   اباه بین فره گ سال    ن  ز عملکالرن  ال یران ن  نبیرسالو نر  ، (6831) ح، عب الرحم ن 
 نانشگ ه آ ان تبریز.، پ ی ن   ه ک  ش  س  ا ش ، نخورانه شرر تبریز

 نشر  زان.: (. اص ل   یریت آ   ش . ترران6831) عل ، ب  عیقه 
   سال    نر   ایرانال ( الگ   ان ا ه گیر  سر  یه فکر  ن6831)  زح اله، قرش ، سی عل ، عل   ،

 .610-633صص، 6831پ ییز ز   سو ن ، س ل ازل شم  ه نزم، ان یشه   یریت
  نقش سر  یه اجوم ع  ن  ایی ن سر  یه فکر  ن  سال    ن، (6831) اصغر، بررز ؛  شبک ، قلیچ ل :

 .623-631صص، 31شم  ه ، فصل   ه نانش   یریت،  ا لعه نز شرکت خ ن زس   
  یریت سر  یه فکر  ضرز ت  برا  س    نر   عصالر ، (6833) ظر  پرزن ه، م سی  ح،  یرکم ل  

 .601-36صص، 33شم  ه ،  یله پی م   یریت، نان ی   ح  
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