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 چکیده 
بر  یمعنادار ریثأت یسازمان یریادگی یانجیلفه مؤبا استفاده از م یفکر هیسرمابررسی هدف اصلی این پژوهش 

. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان و می باشد انهیصنعت خاورم اریمع یدر شرکت مهندس یانسان یروین یوربهره

نفردر پژوهش  011نفر می باشند و بر طبق جدول مورگان  041مهندسی معیار صنعت خاورمیانه که  شرکتمدیران 

پرسشنامة استاندارد با  سه اطالعات از یجمع آور . همچنین برایشرکت کرده اند سادهروش نمونه گیری تصادفی  با

(، پرسشنامه یادگیری سازمانی بر اساس مدل 7114، سیبنتی)سشنامة سرمایة فکرپر کرت؛یل یپنج عامل فیط

( استفاده گردیده 0871 ت،یو گلدسم یهرس)ی نیروی انسانیبهره ور پرسشنامةو  (DLOQمارسیک و واتکینز )

 است.

ده که ضریب مسیر نتایج فرضیه اصلی پژوهش که با استفاده از روش تست سابل مولفه میانجی را مورد بررسی قرار دا

گری متغیر یادگیری سازمانی   به دست آمده که نشان دهنده معناداری میانجی 471/1غیر مستقیم مقدار برابر با 

این فرضیه تایید می باشد و  انهیصنعت خاورم اریمع یشرکت مهندسبین سرمایه فکری و بهره وری نیروی انسانی در 

 .می گردد

 

 سرمایه ساختاری   ،یادگیری سازمانی ،بهره وری نیروی انسانی ،سرمایه فکری :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

تردید قابلیت و شایستگی بی . اند پیرامون تحوالت نوظهور و تغییرات بر تفوق نیازمند اطالعات و فناوری انقالب عصر در نوین های سازمان

 محصوالت کیفیت بهبود هزینه، کاهش امروزی، های سازمان مهم فاهدا از یکی. کند کمک می اهدافی چنینهای ویژۀ کارکنان به تحقق 

 ترتیب این به و کنند پیدا خود حوزۀ فعالیت و وکار کسب محیط در مناسبی موقعیت بتوانند ها سازمان تا است خدمات ارائة در و نوآوری

 بلکه نیست، مالی فقط گذشته همانند دیگر ها مانساز رقابتی مزیت متغیر امروزی، و متالطم محیط در. شوند جایگاه یابی موفق امر در

 فکری سرمایة میزان اهمیت و کارکنان مهارت دانش، از بهره گیری نحوۀ در رقبایشان به نسبت ها سازمان رقابتی و مزیت موفقیت کلید

 همه تالش اقتصادی و اجتماعی زندگی بهبود در امروزه. است جامعه و افراد بهتر زندگی برای تالش وریبهره بهبود برای تالش. است

 کشورهای دسته دو به جهان پس این از. است شده آغاز توسعه و رشد و حیات تداوم برای مستمر طور به وری بهره ارتقاء جهت ای جانبه

 و قابلیت ش،دان از بهره گیری با آنکه بر . عالوه(07 ،0127 طاهری،)شوند می تقسیم وری بهره مدیریت در پیشرفت نظر از کند و تند

 یادگیری بر رساند، اهتمام یاری سازمانی بهره وری آن تبع به و انسانی نیروی ورتر کردن بهره به توان می کارکنان شایستگی های ویژۀ

 .باشد داشته بسزایی تأثیر زمینه این در می تواند نیز سازمانی

 همه دیگر، طرف از است. شده تبدیل هوشی و فکری به دستی و سنتی از نیز کار ماهیت وری،افن پیشرفت و گسترش دلیل به امروزه

 سازمان از بسیاری رو، این از. دارند قرار مشتریان به ارائه قابل ارزش افزایش و هزینه کاهش مستمر فشار تحت دنیا سراسر در وکارها کسب

 رقبا سایر از سریع، گویی پاسخ و نوآوری پذیری، انعطاف کیفیت، با خدمات ارائه طریق از بتوانند که هستند کارهایی راه یافتن دنبال به ها

 و کیفیت افزایش هزینه ها و کاهش دنبال به بهره وری با مرتبط های اقدام .کنند پیدا دسترسی باالتر کارائی و اثربخشی به و شوند متمایز

 )مانند داده هایی و خدمات( یا محصوالت میزان ندبین ستاده)مان رابطة وری، بهره ترتیب این به و است سازمان درآمد افزایش نتیجه در

 سازمان که باورند این بر بسیاری (.Lonnqvist et al, 2010)می شود ستاده تولید صرف که سرمایه( است و انرژی مواد، کار، نیروی

 باشند رقبا به نسبت برتر و بهینه نیسازما عملکرد دارای که دهند ادامه خود حیات و فعالیت به امروزی دنیای پررقابت در توانند می هایی

 برون عوامل دسته دو به را ها سازمان عملکرد بر مؤثر عوامل .ببرند سود خود نفع به تهدیدات و ها، فرصت از مناسب استفاده ضمن و

 حقوقی و هنگیفر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل شامل سازمانی برون عوامل. کنند می تقسیم سازمانی درون عوامل و سازمانی

 فناوری، ساختار، سازمانی، فرهنگ و 0فکری سرمایه اجتماعی، سرمایه چون هایی مقوله برگیرنده در سازمانی درون عوامل و هستند

و همکاران،  زاده است)قربانی نمایان پیش از بیش ها سازمان در عوامل این نقش که باشند می 0سازمانی یادگیری فرایند و راهبردها

 و قابلیت بی تردید. اند پیرامون تحوالت نوظهور و تغییرات ،به قبول نیازمند اطالعات و فناوری انقالب عصر در نوین های ازمان(. س0180

 کیفیت بهبود هزینه، کاهش امروزی، های سازمان مهم اهداف از یکی. کند کمک می اهدافی چنین تحقق به کارکنان ویژۀ شایستگی های

 به و کنند پیدا خود حوزۀ فعالیت و وکار کسب محیط در مناسبی موقعیت بتوانند ها سازمان تا است خدمات رائةا در و نوآوری محصوالت

 مالی فقط گذشته همانند دیگر ها سازمان رقابتی مزیت متغیر امروزی، و متالطم محیط در. شوند جایگاه یابی موفق امر در ترتیب این

 میزان اهمیت و کارکنان مهارت دانش، از بهره گیری نحوۀ در رقبایشان به نسبت ها سازمان رقابتی و مزیت موفقیت کلید بلکه نیست،

 امکان تا دهند افزایش را شان سازمانی یادگیری قابلیت فکری سرمایة از بهره گیری با ها سازمان باید مسیر، این در. است فکری سرمایة

 ,Lonnqvist et al)می شود تلقی سودآوری اساس و موفقیت حیاتی زمانی، عاملسا سطح در بهره وری بهبود .آورند فراهم را بهره وری

 نرم های دارایی با سخت، فیزیکی سرمایة برخالف و است تخصص و دانش فکری، استدالل می کنند سرمایة( 7112، )7آلچین (.2010

 به زیاد بسیار وکار عملکرد کسب و ها انسازم بهره وری امروزه می دهند نشان پژوهش ها (Hsu and Wang, 2010)ارتباط دارد

(. بر اساس گفته های قبل محقق بر آن است تا به این هدف که آیا  تاثیری بین Costa, 2012است) وابسته فکری سرمایة مؤثر مدیریت

ت خاورمیانه وجود معیار صنع بهره وری نیروی انسانی باتوجه به مولفه میانجی یادگیری سازمانی در شرکت مهندسی سرمایه فکری بر

شرکت مهندسی  ؟ و یا اینکه مولفه های سرمایه فکری با مولفه میانجی یادگیری سازمانی می تواند به بهره وری نیروی انسانی دردارد

 معیار صنعت خاورمیانه کمک کند یا خیر؟
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 اشکال تمام فعالیت نحوۀ در فکری ةمنابع سرمای که هستیم نقشی درک و عالقه مندی فزایندۀ رشد شاهد دهه، یک از بیش گذشت با

 مدیریت و شفاف سازی جدید های روش از استفاده جمله از متفاوت شکلی باید به ها سازمان دانیم می همزمان. می کند ایفا سازمانی

 فکری سرمایة تدرک مدیری که پذیرفتند اجرایی مدیران از درصد 84 جدید، های پژوهش از یکی یافته های براساس .شوند اداره عملکرد

 درصد 01 و است مدیریت برای مهم بسیار چالش سه از یکی سرمایة فکری مدیریت که باورند این بر درصد 01 براین، عالوه. است ضروری

 هنگامی شروع شد؛ یعنی 0871دهة  اوایل از فکری سرمایة مدیریت (. تاریخچةRoos et al, 2005چالش است) مهمترین کردند بیان

 عامل اغلب که است شرکت نامشهود های دارایی سرمایة فکری شدند متوجه تدریج به جهان سراسر در مشاوران و دانشگاهیان مدیران، که

 های سازمان عملکرد در تفاوت متوجه ،0ایتامی هیرویرکی 0871 سال حدود ژاپن در برای مثال، اند؛ سازمان سود کنندۀ تعیین اصلی

 پژوهش های یافته. ارتباط دارد ها سازمان نامشهود های دارایی در تفاوت با عملکرد، در تفاوت داد نشان بعدی های پژوهش شد و ژاپنی

 و همزمان، استفادۀ متعدد، قابلیت های بلکه نیست، یافتنی مالی دست منابع طریق از فقط نامشهود های دارایی که بود این بیانگر وی

فکری،  سرمایة پیشگامان از دیگر یکی (. همچنین،Harrison and Sullivan, 2000دارد ) طور همزمان به را چندگانه منافع بازده

 می توان حوزه این پردازان نظریه از دیگر. کرد معرفی را1نامشهود  های دارایی مفهوم 0882 سال در که کسی. است 7اسویبی اریک -کارل

 Arenas)شد مشهور 0882 سال در کتابش و 0884 سال در 0رچونمجلة فو در مقاله ای ارائة طریق از که کرد اشاره 4استوارت تام به

and Lavanderos, 2008.) شما چه » :می کند بیان هویت زمینة در پرسش دو خود، چیستی شدن صریح و نمایان برای فکری سرمایة

 و ادوینسون فکری، یةسرما مفهوم بهتر (. همچنین، برای درک ,2008Kong and Prior«)دوست دارید که باشید»و « کسی هستید

. است زمین زیر در ریشه هایی به وابسته اش زندگی که درختی: کرد تجسم گونه توان این می را فکری سرمایة کردند ( بیان0888) 2ملون

(. Arenas and Lavanderos, 2008است) پنهان منبعی نیز آن که است فکری سرمایة به وابسته سازمان، ترتیب، موفقیت همین به

جریان های یادگیری سازمانی : است مرتبط اما مجزا دو پدیدۀ دربرگیرندۀ سازمانی دانش مدیریت کرد ( عنوان7110) 2بنتیس براین، وهعال

و موجودی سرمایة فکری. جریان ها و موجودی های دانش به هم وابسته اند؛ زیرا سازمان هایی که قابلیت زیادی برای جذب دانش دارند، 

به استفاده و انتشار آن دارند. به این ترتیب او سرمایة فکری و یادگیری سازمانی را مرتبط می داند. همچنین، سازمان  تمایل زیادی نیز

یادگیرنده محیطی را خلق می کند که نتیجة آن پدیدارشدن چندین پیامد روان شناختی مؤثر از یادگیری سازمانی از جمله: اعتماد، تعهد 

(. این وضعیت شرایطی را در سازمان پدید می آورد که امکان بهره مندی از Massingham and Diment, 2009و امنیت است)

سرمایه های سازمان تسهیل می شود و این امر به رشد بهره وری منجر می شود. عالوه بر آنکه با بهره گیری از دانش، قابلیت و شایستگی 

نسانی و به تبع آن بهره وری سازمانی یاری رساند، اهتمام بر یادگیری سازمانی نیز های ویژۀ کارکنان می توان به بهره ورتر کردن نیروی ا

می تواند در این زمینه تأثیر بسزایی داشته باشد. هرچند مطالعات در زمینة رابطه بین یادگیری سازمانی و بهره وری در مراحل ابتدایی 

و بهره وری را حس کنیم. خودمان بارها در زندگی با چنین موقعیتی  می توانیم رابطة بین یادگیری 7است، بر مبنای حس شهودی مان

مواجه شده ایم و با یادگیری روش های جدید انجام دادن یک کار، احساس کرده ایم که بهره وری مان افزایش یافته است و به نظر می 

اگر بخواهیم بر مبنای پژوهش های تجربی  اما(. 0178، صدقیگلدیو  عباسیداشته باشد)رسد در سازمان ها نیز چنین روندی مصداق 

( اشاره کنیم که تأثیر یادگیری را در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی 7101)8استناد کنیم، می توانیم به مطالعة جیوثیبابو و همکاران

ی از نظرهای مرتبط با ادبیات بر عملکرد بررسی کردند و به ارتباط قوی بین یادگیری سازمانی و عملکرد پی بردند. هر چند بخش وسیع

دانش سازمانی مانند یادگیری سازمانی، ایجاد دانش و مدیریت دانش و... در حال توسعه اند، مفهوم علمی دانش در سازمان، هنوز در 

بود پژوهش در مراحل اولیة توسعه قرار دارد. در این حوزه، تعدد مفاهیم، چارچوب های نظری، اصطالحات، فرضیه و شواهد وجود دارد. کم
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حوزۀ مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و حافظة سازمانی، به دلیل نبودن زبانی رایج و نبودن پارادایمی وحدت بخش است که عوامل مؤثر 

 (. Croasdell et al, 2003بر کار و دانش را جمع آوری کند )

مراه با نقش میانجی یادگیری سازمانی در شرکت مهندسی هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیر سرمایة فکری بر بهره وری نیروی انسانی ه

معیار صنعت خاورمیانه می باشد، اگرچه در مطالعات پیشین، تبیین چنین رابطه ای )به ویژه با تأکید بر نقش یادگیری سازمانی به عنوان 

 متغیر میانجی( نادیده گرفته شده است. 

 اهداف پژوهش 

ده از مولفه میانجی یادگیری سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت مهندسی معیار صنعت با استفا تبیین رابطه سرمایه فکری

 خاورمیانه. 

 در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه. یانسان یروین یور بر بهره یسرمایة فکرتبیین تاثیر 

 ورمیانه.در شرکت مهندسی معیار صنعت خا یسازمان یریبر یادگ یسرمایة فکرتبیین تاثیر  

 در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه. یانسان یروین یور بر بهره یسازمان یرییادگتبیین تاثیر 

 پیشینه پژوهش های  داخلی 

وری نیروی وری، با هدف بهرهبهره توسعه در یادگیری و موثر آموزش در مقاله خود تحت عنوان نقش (،1931جمشیدی و محمودی )

 به مربوط است. مباحث سازمان هر دارایی ثروت ترین ارزنده کارآمد و ماهر انسانی مند سازی پرداخته اند. نیرویانسانی از طریق توان

 اهمیت از سازمان ها در وریبهره توسعه و شود. ارتقا می انسانی منابع وریبهره ارتقای باعث است که عواملی جمله از سازمانی یادگیری

 می ایفا را توجهی قابل نقش یادگیری و بخش اثر هایآموزش ارتباط این در است و برخوردار ماعیو اجت اقتصادی مباحث در زیادی

 وریو بهره توانمندسازی و سازمانی موثر هایآموزش و یادگیری بین قوی علی و معلولی رابطه دهد می نشان تحقیقات نتایج. نمایند

 اثر ولی شود منجر انسانی نیروی وریو بهره یادگیری بین رابطه افزایش به واندت می در مجموع توانمندسازی. وجود دارد انسانی نیروی

 وریو بهره یادگیری ابعاد بین همبستگی همچنین. است بوده توانمندسازی بر آن مستقیم غیر اثر از بیش تر وریبهره بر یادگیری مستقیم

 .است قوی تر متغیرها سایر نسبت به

 بر یادگیری تأکید با انسانی نیروی وریبهره و فکری سرمایة بین رابطة مقاله خود تحت عنوان تبیین ، در(1939عباسی و همکاران)

 به کارکنان، ویژۀ های شایستگی و قابلیت تردید وری نیروی انسانی پرداخته اند. بیی ارتباط بین سرمایه فکری و بهرهسازمانی به بررس

 دهند را افزایش شان سازمانی یادگیری قابلیت فکری، سرمایة از استفاده با باید ها سازمان ،رو این از. کند کمک می سازمان اهداف تحقق

 بررسی در انسانی نیروی وریبهره بر سازمانی یادگیری میانجی تأثیر مطالعات براین، اکثر عالوه .کنند فراهم را وریبهره بهبود امکان تا

 و کاربردی تحقیقات نوع از - هدف نظر از و شده اجرا همبستگی توصیفی روش به حاضر هشپژو. گرفته اند نادیده را سرمایة فکری تأثیر

 فکری، سرمایة بر حاکم رابطة بررسی برای پرسشنامه از این پژوهش همچنین،. است انسانی منابع حیطة در موضوعی قلمرو نظر از

 تحقیقات وزارت علوم، از شده آوری جمع تجربی داده های بر مبتنی نتایج. است کرده استفاده انسانی وری نیرویبهره و سازمانی یادگیری

 همچنین،. دارد انسانی نیروی وریبهره بر داری معنی تأثیر مثبت فکری سرمایة که است این بیانگر پژوهش یافته های. است فناوری و

 وریو بهره فکری سرمایة بین رابطة در می تواند د،شو گرفته نظر در میانجی متغیر عنوان به یادگیری سازمانی اگر کند می بیان نتایج

 .باشد داشته معناداری تأثیر انسانی نیروی

وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی،که با هدف عنوان تبیین نقش یادگیری در بهره، در مقاله خود تحت (1931حاتمی و دستار)

از طریق توانمند سازی پرداخته اند. نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده ترین وری نیروی انسانی رسی نقش یادگیری سازمانی بر بهرهبر

وری منابع انسانی می شود. عواملی اسن که باعث ارتقای بهره ثروت و دارایی هر سازمان است. مباحث مربوط به یادگیری سازمانی، از جمله

نفر از  001رسشنامه جمع آوری شدند. نمونه آماری پژوهش حاضر روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بوده و داده ها از طریق پ

ی شهرک مسکونی نفت واقع در شهرستان جم به نفت و گاز پارس ساکن در یکی از نواحی چندگانهکارکنان شاغل در بخش های مختلف 

و لیزرل استفاده گردید.  spssافزارهای نفر بودند که گزینش آن ها به روش تصادفی انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم  111تعداد 

وری قوی میان یادگیری سازمانی و بهرهیافته های به دست آمده از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری، نشان داد که رابطه علی بسیار 
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مجموع می تواند به  زی دردهد که توانمندسانیروی انسانی و نیز میان یادگیری و توانمندسازی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می

وری بیش تر از اثر غیر مستقیم آن از ولی اثر مستقیم یادگیری بر بهره وری نیروی انسانی منجر شود؛ی بین یادگیری و بهرهافزایش رابطه

وری ری و بهرهادگیطریق توانمندسازی در این مطالعه شناسایی شد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی بین ابعاد ی

 به نسبت سایر متغیرها قوی تر است.

، در مقاله خود تحت عنوان نقش تعدیل کننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد (1931قربانی زاده و همکاران)

 سریع تغییرات و ها چالش با وکار بکس ماهیت پرداخته اند. امروزه« عملکرد سازمانی»بر « سرمایه فکری»سازمانی، به بررسی تاثیر متغیر 

 وریافن پیشرفت رقابت، گسترش مانند رویدادهایی وقوع. است ساخته دگرگون را ها اقتصادی سازمان های فعالیت که است مواجه مهمی و

 مستمر بهبود به توجه ضرورت برتر، رتبه احراز برای اقتصادی واحدهای جانبه همه تالش و سازمانی ساختارهای در اطالعات، تغییر

 پذیر امکان برتر سازمانی عملکرد آوردن به دست با تنها هایی محیط چنین در بالندگی و بقا. است کرده ناپذیر اجتناب را سازمانی عملکرد

 عوامل از یکی. است سازمانی عملکرد بر تأثیرگذار های مقوله به توجه و عملکرد برتر با های سازمان ویژگی به رسیدن آن الزمه که است

 مدیران کلیه پژوهش، آماری بحث قرار گرفته است. جامعه مورد مقاله این در که است سازمان فکری های سازمانی، سرمایه عملکرد بر مؤثر

 برای. است شده آوری جمع نامه پرسش از استفاده با پژوهش های داده و قم بوده شهر ملی بانک شعب و سرپرستی بخش کارکنان و

 روش مدل از پژوهشی های فرضیه آزمون برای و تأییدی عاملی تحلیل روش از سازه روایی سنجش و مورد مطالعه غیرهایمت ابعاد بررسی

 نیست، قوی چندان سازمانی بر عملکرد فکری سرمایه مستقیم تأثیر که است آن از حاکی ها یافته. است شده استفاده ساختاری معادالت

 تأثیرگذاری چنین هم. دارد ملی بانک عملکرد بر توجهی قابل تأثیر« فرایند یادگیری سازمانی»کننده  تعدیل متغیر طریق از متغیر این اما

 بانک عملکرد بر سازمانی یادگیری فرایند که دهد می نشان ها یافته عالوه، به. است شده تائید یادگیری سازمانی فرایند بر فکری سرمایه

 .دارد مستقیم و مثبت ملی تأثیر

 نقش میانجی بر با تأکید سازمانی عملکرد بر فکری های سرمایه اثرات در مقاله خود تحت عنوان بررسی (،1931و همکاران)سیدنقوی 

 صادرات بانک شعب در سازمانی یادگیری و فکری های سرمایه تهران، به بررسی نقش استان صادرات بانک شعب در یادگیری قابلیت

 عملکرد و فکری های سرمایه رابطه میان در سازمانی یادگیری قابلیت میانجی نقش بررسی قاله،م این هدف .تهران پرداخته اند استان

 تحقیق بنابراین. است گرفته قرار بررسی و تأیید مورد مختلفی مطالعات و در تحقیقات سازمانی عملکرد بررسی اهمیت. باشد می سازمانی

 جامعه. بپردازد سازمانی و یادگیری فکری سرمایه های متغیرهای گرفتن نظر در اب صادرات بانک عملکرد وضعیت بهبود به قصد دارد حاضر

 0 طیف با ای پرسشنامه از تحقیق متغیرهای سنجش برای. باشد می استان تهران صادرات بانک شعب مدیران و رؤسا پژوهش این آماری

 تهران استان بانک صادرات شعب مدیران و رؤسا از نفر 701 میان پرسشنامه این. شد استفاده سؤال بود 10 که شامل لیکرت ای گزینه

 کند می میانجی گری را سازمانی عملکرد بر فکری های تأثیر سرمایه یادگیری قابلیت های داد نشان تحقیق نتایج همچنین. گردید توزیع

 .است شده گردیده ارائه سازمانی عملکرد وضعیت برای بهبود پیشنهاداتی نهایت در و

 نقش یادگیری سازمانی، به بررسی نقش بررسى: سازمان در فکرى سرمایه ، در مقاله خود تحت عنوان افزایش(1931رمضان )حسنوی و 

 فکری سرمایه از دانش، بر مبتنی اقتصاد پرداخته اند. در پارس صنعت استبان شرکت صنعتى در فکری سرمایه ایجاد در سازمانى یادگیرى

. دارد بستگی کمیاب منبع این مدیریت در اش توانایی به یک سازمان موفقیت و شود استفاده می زمانیسا ارزش افزایش و منظورخلق به

 با مقایسه در آنها برای و نماید بسیار کمک دانش تسهیم و خلق در ها سازمان یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به عالوه، به

 جامعه با توصیفى  آمارى تحلیلى روش با پژوهش هدف بررسى جهت .است سازمانى یادگیرى ،کند ایجاد “پایدار مزیت” دیگر های سازمان

 و یادگیرى سازمانى بین شرکت این در که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج. شد گرفته نظر در “شرکت کارمندان و مدیران”آمارى 

 در سازمان فکری سرمایه یادگیرى سازمانى، میزان افزایش با تر، واضح عبارت به. دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه شان فکری سرمایه

 .یابد مى افزایش ای رابطه و ساختاری انسانی، ابعاد

، در مقاله خود تحت عنوان رابطه سرمایه فکری و بهره وری در صنعت بانکداری )مطالعه موردی: بانک های (1931محمدی و همکاران )

اسایی نقش مؤلفه های سرمایه فکری )سرمایه ارتباطی، انسانی و ساختاری( بر بهره وری صنعت بانکداری در استان لرستان( به دنبال شن

نفر  0811استان لرستان می باشند. روش تحقیق از نوع توصیفی، کاربردی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است. جامعه مورد مطالعه 

نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران پس از تعدیالت الزم  771از میان آنها  از کارکنان بانک های استان لرستان هستند که
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-ی رابطه قوی و معنی داری بر بهرهانتخاب شدند. بر اساس یافته های این تحقیق، بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان صنعت بانکدار

 وری دارد. مشتری بیشترین تاثیر را بر بهره وری تاثیر دارند و از میان عناصر سرمایه فکری، سرمایه

 روش تحقیق 
 طةیدر ح یو از نظر قلمرو موضوع یکاربرد- قاتیو از نظر هدف، از نوع تحق شده استاجرا  یهمبستگ یفیپژوهش حاضر به روش توص

نفر می باشند و بر  041میانه که مهندسی معیار صنعت خاور شرکتجامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان و مدیران  .می باشد یمنابع انسان

کرده اقدام به گردآوری اطالعات شرکت کرده و محقق روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک  در پژوهش با نفر 011طبق جدول مورگان 

نین برای در این پژوهش برای ادبیات موضوعی و همچنین پیشینه پژوهش از مقاالت، پایان نامه ها و منابع کتابخانه ای، و همچ .است

برای سنجش اندازه نظرات  های پژوهش می باشد و از طیف لیکرتامه استاندارد که پوشش دهنده متغیرپرسشن 1سنجش بیرونی آن از

سرمایة  یفرع ریسنجش سه متغ یپرسش برا 47 با (Bontise, 2004) یپرسشنامة سرمایة فکر .شده استندگان استفاده پاسخ ده

سنجش یادگیری سازمانی از پرسشنامه یادگیری سازمانی بر اساس مدل  ،ی(ارتباط سرمایة و ییة ساختارسرما ،یسرمایة انسان) یفکر

 نام به جورجیا دانشگاه اساتید توسط که ابعاد یادگیری سازمانی  ی پرسشنامه می باشد. بعد 0 یدارا( که DLOQمارسیک و واتکینز )

از  برخی است. در شده تهیه 0882 سال در یادگیری سازمانی از یکپارچه مدل یک اساس بر دکتر مارسیک و واتکینس کارن دکتر های

 و هفت باشد می گزینه 0 و سؤال 41 شامل پرسشنامه این .(0127، طاهری)است شده گرفته قرار استفاده مورد کشور داخل تحقیقات

 ن،یگزیجا ستمیس ،یتوانمندساز ،یمیت یریادگی و،گفتگ و مستمر، پرسش یریادگ. این مولفه ها شامل یسنجد بعد می  سه در را مولفه

در پرسشنامه مشخص شده  یو سازمان یگروه ،یفرد یریادگیبعد در قالب سه بعد  0 نیباشد. ا یم کیاستراتژ یو رهبر ستمیس ارتباط

 یانسان یروینی روبهره یفرع ریسنجش هفت متغ یپرسش برا 72با  (0871 ت،یو گلدسم یهرس) یوربهره پرسشنامة همچنین اند.

به علت استاندارد بودن پرسشنامه ها و طبق نظر استاد  .استفاده شده است (طیاعتبار و مح ،یارزیاب زه،یوضوح، حمایت، انگ ،یتوانای)

  شده است.با آزمون تحلیل عاملی تاییدی دوباره آزمون  amos راهنما، روایی آن با نرم افزار معادالت ساختاری 

 یافته ها  

نسخه  Amosپژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از روش حداکثر درست نمایی در نرم افزار  فرعی فرضیات آزمونجهت 

 .کنیم حاصل اطمینان مدل برازش از ابتدا بهتر مدل در موجود متغیرهای بین روابط بررسی از قبل قسمت این استفاده شده است. در 71

 .دهندمی نمایش فرضیات آزمون جهت را Amos افزار نرم بروندادهای0 شکل

درصد معنادار است.  88در سطح اطمینان  1110/1به دست آمده است، با توجه به سطح معناداری  082/007مقدار کای اسکوایر برابر با 

به دست آمده که  277/7بر با برا یدو به درجه آزاد ی، مقدار کاارائه شده یدر مدل پژوهشاین مقدار نشان دهنده برازش پایین مدل است. 

 برازش از نشان و است ترکوچک 7/1 شده توصیه مقدار از که آمده دست به 278/1 با برابر RMSEA در محدوده مجاز قرار دارد. مقدار

 با برابر( NFI) یافته هنجار برازندگی شاخص ،820/1 با برابر( IFI) افزایشی برازندگی شاخص. دارد شده آوری جمع هایداده با مدل باالی

 تعدیل برازندگی خوبی شاخص و 71/1 با برابر( GFI) برازندگی نیکویی شاخص ،848/1 با برابر( CFI) تطبیقی برازندگی شاخص ،822/1

مناسب برازش های برازش در حد مطلوب قرار دارد این امر نشان دهنده شاخص راینبناب است؛ آمده دست به 812/1 با برابر( AGFI) شده

 و استاندارد ضرایب مقادیر 7 های برازش و مقادیر مشاهده شده و جدولای از مقادیر توصیه شده شاخصخالصه 0جدول  .استل مد

 د.دهمی نمایش را پژوهش متغیرهای از یک هر معناداری ضرایب
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 های برازش در پرسشنامهآستانه مورد پذیرش و مقادیر مشاهده شده شاخص 1جدول

 مقدار مشاهده شده در پژوهش حاضر مقدار توصیه شده نام شاخص

 277/7  به درجه آزادی نسبت کای دو

 278/1 7/1کمتر از  (RMSEA) تقریبیریشه خطای میانگین مجذورات 

 822/1 8/1بیشتر از  (NFIشاخص نرم شده برازندگی )

 848/1 8/1بیشتر از  (CFI) تطبیقیشاخص برازندگی 

 71/1 8/1بیشتر از  (GFI) یبرازندگ ییکویشاخص ن

 7/1بیشتر از  (AGFI) شده لیتعد یبرازندگ یخوب شاخص

812/1 

 

 
 آزمون فرضیات پژوهش 1 شکل
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 پژوهش اتیاستاندارد آزمون فرض بیضرا 2جدول

 اثر کل میمستقریاثر غ میاثر مستق ریمس

 00/1 ----- 00/1 وری نیروی انسانیسرمایه فکری            بهره

 140/1 040/1 71/1 مایه فکری            یادگیری سازمانیسر

 07/1 ---- 07/1 وری نیروی انسانییادگیری سازمانی            بهره

P<0/05    

 

در شرکت  یانسان یروین یوربر بهره یمعنادار ریثأت یسازمان یریادگی یانجیلفه مؤبا استفاده از م یفکر هی: سرمااول اصلی فرضیه

 دارد. انهیصنعت خاورم اریمع یسمهند

معنادار است. حال  80/1یادگیری سازمانی تأثیر گذار است. که در سطح اطمینان  بر 71/1در بررسی فرضیه اول سرمایه فکری با ضریب 

وری نیروی هرهیادگیری سازمانی تأثیر گذار است؟ جهت پاسخگویی به این سؤال متغیر ب بر شود که چرا سرمایه فکریاین سؤال مطرح می

های سرمایه فکری موجب افزایش انسانی به عنوان متغیر میانجی این رابطه در نظر گرفته شده است. به این شکل که توجه به مؤلفه

وری ایجاد شده باعث افزایش یادگیری سازمانی کارکنان خواهد شد؛ بنابراین میزان یادگیری وری نیروی انسانی شده و این رشد بهرهبهره

ازمانی نقش میانجی خواهد داشت. برای آزمون این فرضیه ابتدا باید از وجود رابطه بین دو متغیر مستقل اطمینان داشته باشیم تا در س

نام دارد. جهت  0کشد، مدل اثر کاملای را به تصویر میمدلی که چنین رابطه مرحله بعد درصدد توضیح آن توسط متغیر میانجی برآییم.

وجود دارد. در پژوهش حاضر از روش تست سابل در بسته  4و بوت استراپ 1، سابل7های مختلی از جمله بارون و کنیوشآزمون میانجی ر

Multilevel نرم افزار R حاصل ضرب  استفاده شده است. ضریب مسیر غیر مستقیم در این روشa  وb  یعنیa.b  خواهد بود و خطای

 ست.استاندارد آن از فرمول زیر قابل محاسبه ا

 

a.bحال با تقسیم  بر   ،z-value قابل محاسبه است.   

 
درصد اطمینان معنادار است. در پژوهش حاضر  80با  a.bباشد، به معنی این است که مسیر  82/0به دست آمده بزرگتر از  z-valueاگر 

بنابراین این فرضیه تأیید  متغیر یادگیری سازمانی است. گریبه دست آمده که نشان دهنده معناداری میانجی 471/1این مقدار برابر با 

 قرار دارد. (0180نقوی و همکاران )(سید0181باسی و همکاران )های عگردد. این یافته همسو با یافتهمی

 .دارد انهیصنعت خاورم اریمع یدر شرکت مهندس یانسان یروین یوربر بهره یمعنادار ریثأت یسرمایة فکر :دوم اصلی فرضیه

 . در تبیین یافته های این فرضیه می توان گفت سرمایهگرددمعنادری این فرضیه تأیید میبه دست آمده و سطح  00/1با توجه مقدار تأثیر 

 سازمان یک بازآفرینی و نوآوری از مهم منبعی سرمایه انسانی. است کارکنان افکار و ذهن در شده گرفته قرار ضمنی دانش نمایانگر انسانی

 سخت و سفت بخش واقع در کارکنان شود. شایستگی می تعریف کارکنان خالقیت و فکر شایستگی ها، طرز از ترکیبی صورت به و است

 و دانشگاهی است دانش و فنی دانش دانش، از منظور و است کارکنان استعدادهای و ها مهارت شامل دانش، که است فکری سرمایه افزاری

 از آنها از برخی و شود می حاصل تمرین از طریق که است کارکنان عملی تکالیف و وظایف انجام ناییتوا واقع در کارکنان های مهارت

وری  و بهره استفاده برای را مناسبی و مساعد شرایط تواند می قوی ساختاری سرمایه با سازمان یک .آید می دست به تحصیالت طریق

                                                           
1 Total effect 

2 Baron & Kenny 

3 Sobel 

4 Bootstrap 
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که در مجموع عوامل .ببرد را استفاده خود نهایت بالقوه توان از تا دهد اجازه انسانی یهسرما به و کند ایجاد انسانی سرمایه نیروی انسانی از

های پژوهشگرانی همچون عباسی و همکاران وری نیروی انسانی شرکت خواهد شد. این یافته همسو با یافتهه فکری باعث بهرهسرمای

 دارد. قرار (0181)(، محمدی و همکاران0180همکاران )(سید نقوی و 0181)

 دارد. انهیصنعت خاورم اریمع یدر شرکت مهندس یسازمان یریبر یادگ یمعنادار ریثأت یسرمایة فکر :سوم اصلی فرضیه

 در تبیین یافته های این فرضیه می توان گفت برای گردد.به دست آمده و سطح معنادری این فرضیه تأیید می 7/1با توجه مقدار تأثیر 

 سازمان گذاری سرمایه. شود تالش سازمانی یادگیری فرآیند تحقق برای های الزم زیرساخت کردن محیا و آن دابعا و فکری سرمایه تقویت

 بهبود دانشگر، کارکنان به تبدیل آنها و عمومی و تخصصی مختلف های زمینه در کارکنان آموزش طریق از انسانی توسعه سرمایه در

 ساختاری سرمایه بهبود و سازمان خارج و داخل در مدیران و کارکنان میان و تعامالت اتارتباط فرآیندهای بهبود طریق از مشتری سرمایه

های پژوهشگرانی کند. این یافته همسو با یافته تشویق سازمان در را تیمی و گروهی کار و یادگیری که جوی و فرهنگ ایجاد از طریق

(، رشیدی و 0181(، حسنوی و رمضان )0180بان زاده و همکاران )(، قر0180(سید نقوی و همکاران )0181همچون عباسی و همکاران )

 (قرار دارد.0178همکاران )

 دارد. انهیصنعت خاورم اریمع یدر شرکت مهندس یانسان یروین یوربر بهره یمعنادار ریثأت یسازمان یرییادگ :چهارم اصلی فرضیۀ

 در تبیین یافته های این فرضیه می توان گفت در .می گردد یه تأییدبه دست آمده و سطح معنادری این فرض 07/1 با توجه مقدار تأثیر

 بخش تنها دارایی و سودآوری درآمد، نظیر عواملی اقتصاد، این در. است محور دانش هایسازمان پایه بر عرصه امروز، کار و کسب دنیای

 مهارت و برتر، دانش و متخصص انسانی نیروی از برداری بهره و جذب ها، سازمان واقعی ثروت و کرده بازتاب را سازمان موفقیت از کوچکی

 های دارایی دیگر بیان به و ذینفعان، و مشتریان نزد در خوشنامی و سازمانی، شهرت فرهنگ داخلی، های رویه و فرآیندها افراد، این های

و برای ایجاد  .کند می بیان اهداف کسب برای منابع از استفاده در را سیستم موفقیت میزان وری بهره. است فکری های سرمایه و نامشهود

های پژوهشگرانی همچون . این یافته همسو با یافتهر تک تک واحد های آن نهادینه کردیک سازمان بهره ور باید یادگیری سازمانی را د

 قرار دارد.( 0180(، حاتمی و دستار )0184(، جمشیدی و محمدی )0180(سید نقوی و همکاران )0181عباسی و همکاران )

 نتیجه گیری
 مورد وری نیروی انسانی کمترو بهره فکری های سرمایه بین رابطه در میانجی عامل عنوان به سازمانی یادگیری قابلیت نقش بررسی    

بر  یمعنادار ریثأت یسازمان یریادگی یانجیلفه مؤبا استفاده از م یفکر هیسرما بررسی به تحقیق، این در .است گرفته قرار پژوهشگران توجه

در  عوامل مهمترین از یکی نیروی انسانی وری بهره. ه استشد پرداخته انهیصنعت خاورم اریمع یدر شرکت مهندس یانسان یروین یوربهره

 منابع کارایی افزایش به ساختاری که ارتقای سرمایه زمینه ها باید درسازمانین همچن .رود می شمار سازمان ها به های گذاری سیاست

و  قوانین حذف به و بپردارد یادگیرنده سازمان سمت به سازمان حرکت جهت آن بر تشویق مبتنی نظام طراحی و سازمان تجهیزات انسانی،

 اقدام در سازمان ساالری دیوان سطح منظور کاهش به طوالنی و پیچیده مراتب سلسله و زائد کاری های روش پاگیر، و دست مقررات

 .نمایند

 وهشپیشنهادهای پژ
 های حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد:بر اساس یافته

 عنوان یک به تواند می یادگیری قابلیت که کنند می پیشنهاد وری نیروی انسانی، بهره و سازمانی قابلیت یادگیری بین رابطه مورد در -0

و  زشیانگ یبراگردد شود. به مدیران پیشنهاد می وری نیروی انسانی تعریفبهره و فکری های سرمایه بین رابطه در میانجی مکانیزم

هر زمانی که ضرورت آموزش و ارتقا کارمندان را احساس کند از آن حمایت دهند و  صورت یمناسب یزیکارکنان برنامه ر ختنیبرانگ

 وری نیروی انسانی خواهد شد..که این خود باعث ارتقا بهرهدنکن

 نظام طراحی و سازمان تجهیزات انسانی، منابع کارایی افزایش به ساختاری ارتقای سرمایه زمینه در شود می پیشنهاد سازمان به -7

 کاری های روش پاگیر، و دست و مقررات قوانین حذف به و بپردارد یادگیرنده سازمان سمت به سازمان حرکت جهت آن بر تشویق مبتنی

از  حمایتی فرهنگ یک ایجاد منظور به. کند اقدام در سازمان ساالری ندیوا سطح منظور کاهش به طوالنی و پیچیده مراتب سلسله و زائد
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 به مضاعف تالشی سازمان انسانی منابع و توسعه یادگیری نوآوری، و خالقیت تقویت برای انگیزشی و تشویقی های سیستم طراحی طریق

 آورد. عمل

 خدمت، ضمن آموزش و شغلی گردش مسائل، مشارکتی حل اندیشی، هم چون جلسات اموری انجام با که شود می به  سازمان توصیه -1

. نماید تسهیل سازمانی دانش اصلی از منابع یکی عنوان به را دیگر یک ضمنی دانش در کارکنان شدن سهیم و دانش سازی فرآیند نهادینه

 فرایند بهتر چه هر انجام در ردیکارب آموزش افزارهای نرم و جزوات کتب، تهیه مستندسازی و با توانند می کارکنان کمک با مدیران

 .نمایند مساعدت سازمان یادگیری در

 پیشنهادهای پژوهشی آتی
 یدر شرکت مهندسوری نیروی انسانی بر شاخص های شامل مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، تحول سازمانی بررسی عوامل موثر بر بهره 

 .دارد انهیصنعت خاورم اریمع

 هامحدودیت
 کندی باعث مانع، عنوان به که دارند وجود عواملی سری یک سطحی، و نوع هر در علمی، پروژه و تحقیق هرگونه انجام فرآیند در شکبی

 بازگو از هدف. کرد یاد تحقیق هایمحدودیت عنوان به توانمی موانع این از که گردندمی هدف به دستیابی جهت تحقیق و محقق سرعت

 آن، از و گذارد سرپوش خود تحقیق هایکاستی و هاضعف بر آن طریق از بخواهد محقق که نیست این صرفاً تحقیق هایمحدودیت کردن

 و باشد داشته ایعادالنه قضاوت تحقیق فرآیند مورد در خواننده که است این مقصود بلکه گیرد بهره احتمالی اشکاالت کردن توجیه جهت

 حاصله نتایج و فرآیندها بررسی به ترینگرانه واقع دید با است، داشته وجود پروژه امانج راه سر بر که هاییمحدودیت از آگاهی با واقع در

 .بپردازد

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی کرد ایجاد محدودیت محقق برای تحقیق این در که مواردی از لذا

 آن از حاصل نتایج تواننمی است، شده انجام هانیصنعت خاورم اریمع یشرکت مهندس بین کارکنان در حاضر پژوهش اینکه به توجه با -0

 .داد تعمیم هاسازمان یا نقاط سایر به را

 .اطالعات آوریجمع وسیله تنها عنوان به پرسشنامه از استفاده -7

 است. نبوده محقق اختیار در دهندگان پاسخ صحت و دقت میزان -1
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