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 : چکیده

 بر بتنیم اقتصادي نوین، اقتصاد .است قرار گرفته دانشمندان توجه مورد سنتی، اقتصاد برابر در نوین اقتصاد بحث اخیر، سالهاي در

هاي  دارایی ترین مهم جزو انسانی، سرمایه هاي و به خصوص فکري دارایی هاي اقتصاد دانشی، در. است دانش اولویت و برتري

برعملکرد  فکري هاي سرمایه تاثیر بررسی به تحقیق نظري ادبیات بررسی از پس پایان نامه  این لذا در .میشوند محسوب سازمانی

است.  شده پرداخته و دارویی طب پالستیک شرکت قطعات پلیمري در سازمان یادگیري سازمانی با تاکید برنقش میانجی قابلیت

باشد.  می سازمانی عملکرد و فکري هاي سرمایه میان رابطه در سازمانی یادگیري قابلیت نقش میانجی بررسی پایان نامه، این هدف

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

بپردازد.  سازمانی یادگیري و فکري سرمایه هاي متغیرهاي گرفتن نظر در با شرکت طب پالستیک  عملکرد وضعیت بهبود به دارد

 اي پرسشنامه از تحقیق متغیرهاي سنجش باشد. براي می شرکت طب پالستیک و کارکنان مدیران ، رؤسا پژوهش این آماري جامعه

 مدیران و کارکنان  ، رؤسا از نفر 211 میان پرسشنامه شد است. این استفاده بود سؤال 55 شامل که لیکرت اي گزینه 5 طیف با

 ردعملک بهبود در موثري نقش فکري سرمایه کیفیت افزایش میدهد نشان حاضر تحقیق نتایج گردید. توزیع شرکت طب پالستیک

 تاثیر ايدار میانجی متغیر عنوان به هم و داشته سازمان عملکرد بر مثبتی تاثیر خود یادگیري قابلیت طرفی از داشت خواهد سازمان

 گردیده ارائه سازمانی عملکرد وضعیت براي بهبود اتی نهایت پیشنهاد در .است سازمان عملکرد و فکري سرمایه رابطه بر معناداري

 .است شده

 سازمانی یادگیري قابلیت سازمانی، عملکرد فکري، هايسرمایه  :کلیدي هاي ه واژ
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 مقدمه -1

 سازمان بنابراین .است پویایی و شدن جهانی پیچیدگی، افزایش آن مشخصه که هستند رو به رو محیطی با ها سازمان امروز دنیاي در

 و توسعه به بیشتر توجه مستلزم ها چالش این از رفت برون که هستند مواجه نوینی هاي چالش با خود استقرار و استمرار براي ها

 از سازمان که گیرد می صورت هایی روش و سازمانی دانش مبانی طریق از کار این که است درونی هاي توانایی و ها مهارت تقویت

 نظري لحاظ به که است جدیدي فکري موضوع ي .سرمایهنماید می استفاده کار و کسب دنیاي در بهتر عملکرد به رسیدن براي ها آن

 به ها سازمان و کشورها براي ارزش پر منبعی فکري سرمایه ي که جا آن از .است شده جهانی مطرح سطح در اخیر سال چند در

 .یافتگی کشورهاست توسعه شاخص به شدن تبدیل حال در سرعت به آن توسعه ي و رشد میزان آید، حساب می

 و پیشینه تحقیق نظری ادبیات -2

 سرمایه فکری -2-1

طبقه بندي خود را بصورت  1555( ، ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاري و رابطه اي اشاره کرد و در سال 2991)   2بونتیس

 ( .Bontis,1998یا مالکیت معنوي تغییر داد) 1سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري، سرمایه رابطه اي

و  3انی شامل شایستگی ، طرز فکر و چاالکی )زیرکی ( فکري ( ، نیز سرمایه فکري را به سه سرمایه انس2991روس و همکارانش )

هاي فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با  سرمایه ساختاري شامل ساختار ها ، فرایندها ، مالکیت معنوي سازمانی ، دارایی

را به  4یه بازسازي و توسعهک جز سرمایه دیگري بنام سرمات طبقه بندي می کند . بعدها روس یذینفعان داخلی و خارجی یک شرک

 (Roos et al.,1997طبقه بندي خود افزود. این سرمایه شامل حق اختراع ها و تالشهاي جدید آموزشی در سازمان است )

 ( ، چن معتقد است سرمایه فکري از چهار عنصر زیر تشکیل شده است : 1554و همکارانشش) 5طبقه بندي چن 

 سرمایه انسانی -2

 سرمایه رابطه اي  -1

 سرمایه نوآوري -3

 سرمایه ساختاري -4

وي همچنین معتقد است که ساختار و اجزاء سرمایه فکري تنها در صورتی منجر به دستیابی سازمان به موفقیت میگردد که با روابط 

 (.Chen et al, 2004مستمر و بهم پیوسته اي مورد حمایت قرار گیرد و در غیر اینصورت بسیار ضعیف و شکننده است )

 می ضمنی صورت به معموالً دانش که این  باشند می دارا سازمان یک کارکنان که است فردي دانش سطح انسانی سرمایه از منظور

 وظایف، انجام ظرفیت را کارکنان شایستگی سپس و معادل شایستگی دانسته را انسانی سرمایه ساراوانن و تنگلو سیتمداران، .باشد

 (Bhartesh, K.R.  2005. ) کنند می تعریف نامشهود و مشهود هاي دارایی براي ایجاد مختلف شرایط در

                                                           
1- Bontis 
2- Relational Capital 
3 Intellectual Agility 
4  Renewal and Development Capital 
5 Chen 
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 میکند، حمایت کارشان ( در انسانی کارکنان )سرمایه از  و دارد وجود سازمان در که چیزي هر به توان می را ساختاري سرمایه

 سرمایه .کند عمل وظایفش به سازد می قادر را انسانی سرمایه کننده، حمایت زیربنایی عنوان به سرمایه نوع این .کرد اطالق

 ,Bhartesh. 2005دارد)  وجود سازمان در میکنند، ترك را سازمان کارکنان که زمانی حتی و است سازمان تملک تحت ساختاري

K.R .) 

 علمی مجامع کنندگان، عرضه مشتریان، خود شامل محیط با سازمان یک روابط در شده گرفته قرار دانش کلیه ارتباطی سرمایه از منظور

 مشتري سرمایه گرو در سازمان یک موفقیت زیرا است، مشتري سرمایه ارتباطی، یک سرمایه جزء مهمترین چن عقیده به  .است غیره و

 (  Chen 2004آن است. ) 

 سازمانی عملکرد -2-2

 و اند بوده اثرگذار آن بر نظران صاحب و ا ه رشته از وسیعی دامنه که است اي گسترده مباحث از یکی عملکرد ارزیابی موضوع

در حقیقت ارزیابی عملکرد فرایندي جهت سنجش و اندازه گیري عملکرد  .است شده نوشته آن درباره جدیدي مقاالت و ها گزارش

 يدستگاه ها در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثر بخشی ، توانمندسازي و قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت برا

 ( 2314تحقیق و اهداف سازمانی و برنامه هاي اجرایی است. ) عفتی داریانی،  

معرفی شده و سپس در راستاي پیاده سازي  6سنجش عملکرد فرایندي است که در ان سنجه ها بر پایه عوامل موفقیت مدیریتی

استراتژي ها و دستیابی به اهداف ، بکار رفته و درنهایت نتایج سنجش به منظور تهیه بازخورد با هدف پی ریزي افق هاي جدید 

 (2311کسب و کار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند )خاوندکار ، متقی، 

 سرمایه تأثیر گیري اندازه به مربوط تحقیقات عموماً که گردید مشاهده مرتبط ادبیات مرور با سازمانی عملکرد سنجش منظور به

 شاخص ده قالب در که هستند بازار ارزش و وري بهره سودآوري، عناوین تحت عملکردي مؤلفه سه داراي سازمانی، عملکرد بر فکري

 کسر از پس ها دارایی بازدهی خدمات، افزایش و رشد سود، افزایش و رشد سود، آتی، دورنماي و انداز چشم ، صنعت در رهبري ،

 در کلی موفقیت و عملکرد و جدید خدمات ازي اند ه را در موفقیت نرخ رقابت، به کلی واکنش یا پاسخ خدمات، بازدهی مالیات،

 . اند شده گرفته نظر

 سازمانی یادگیری قابلیت -2-3

 معنی به یاد گرفتن این و گیرد می یاد آن طریق از سازمان که کنند می تعریف فرآیندي بعنوان را سازمانی یادگیري چیوا، و الگر

قابلیت  قابلیت، تعریف بر اساس آنها . شود سازمان عملکرد حفظ یا بهبود به منجر که است سازمانی هاي مدل در تغییر هرگونه

 براي آنها از سازمان که کنند می ملموس تعریف غیر و ملموس مهارتهاي یا منابع از اي مجموعه عنوان به را سازمانی یادگیري

 . (1551 چیوا، و الگر ) کند می استفاده رقابتی جدید مزیتهاي رسیدن به

 تعمیم و خلق ظرفیت بیانگر سازمانی یادگیري قابلیت» دادند:  ارائه یادگیري قابلیت براي را زیر تعریف (،2999) همکاران و یانگ

 تعریف به توجه با «.است  ویژه مدیریتی هاي شیوه و ابتکارات طریق از سازمانی متنوع مرزهاي با برخورد در موثر طور به ها ایده

                                                           
6 Management Success Factors 
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 اصلی عنصر دو به یادگیري براي شرکت هاي توانایی مجموعه گردید ارائه همکارانش و یونگ توسط که سازمانی، یادگیري قابلیت

 :شود می بندي دسته زیر

 .ایده خلق بخش وحدت عناصر

 .ایده تعمیم ساز یکپارچه عناصر

 جو، و جست چگونگی چون کارهایی و ز سا از که شود می محسوب سازمان در یادگیري قابلیت ایجاد عنصر یا رکن اولین ایده خلق

 شرکت اندازي راه و جدید محصوالت خلق ، مدیریت آوري و ن ، ها بهترین مرکز ایجاد چون عناوینی .گیرد می نشات ابداع و کشف،

 (.  2312باشند ) خورشیدي  می ایده خلق از مصداقی همگی جدید هاي

 درون مرزهاي سراسر در ها ایده انتشار متضمن تعمیم، .است ها ایده تعمیم یادگیري سازمانی، قابلیت ایجاد اصلی عنصر دومین

 می مذاکره اهل و هستند تشخیص قابل دارند، وجود مرزها که است امر این شناخت مستلزم تعمیم،. ( choi, 2003است )  سازمان

 به .نمی دهد رخ اساسی و مدت دراز یادگیري نکنند، پیدا انتشار ها ایده که صورتی در ها شرکت تمام در و شرایط در تمام : باشند

 طریق از ایده انتقال .ایده است تعمیم اصل ترین تقریبا مهم همکاران و ها مافوق با منطقی جدل و گفتگو و مرزها شناخت دلیل این

 (.2999 همکاران، و یانگ ) باشد می یادگیري ناپذیر جدایی بخش یک مرزها

 تحقیق تجربی پیشینة -2-4

 یافته عنوان محقق/ سال

 احمدیان و رحیم مجید

 (2391قربانی )

 کردعمل با فکري سرمایه ارتباط بررسی

 در وزارت علوم و دارایی سازمانی

فرضیات تحقیق به کمک مدل سازي معادالت ساختاري نشان دهنده نتیجه آزمون 

ارتباط معنادار مؤلفه هاي سرمایه فکري )سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه 

 ارتباطی ( با عملکرد سازمانی می باشد.

 ، سیدنقوي میرعلی

 ،حمید سپندارند صادق

 مهر رامین

  (2392 ) 

بر بررسی اثرات سرمایه هاي فکري 

عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش 

میانجی قابلیت یادگیري در شعب 

 بانک صادرات استان تهران

نتایج تحقیق نشان داد قابلیتهاي یادگیري تأثیر سرمایه هاي فکري بر عملکرد 

سازمانی را میانجی گري می کند و در نهایت پیشنهاد اتی براي بهبود وضعیت عملکرد 

 سازمانی ارائه گردید

بررسی رابطه بین سرمایه فکري و بهره  ( 2395)  واهبی رزوآ

در صنعت مواد و محصوالت  وري

 شیمیایی در بورس اوراق بهادار

نتیجه این تحقیق بیان میکند که بین بهره وري نیروي کار و کارایی سرمایه انسانی 

 ساختاريرابطه معناداري وجود دارد. ولی بین بهره وري نیروي کار و کارایی سرمایه 

 رابطه معناداري مشاهده نمی شود

 و الکریم عبد مهفود

 ( 1524) همکارش

 وعملکرد( IC) فکري سرمایه بررسی

 سعودي عربستان در ها بانک مالی

 تا 1551 سال در شده ذکر هاي بانک کلیه از نمونه یک از نظرسنجی این نتایج

 .است کم سعودي عربستان هاي بانک در IC   عملکرد که دهد می نشان ،1525

 همکاران و مادیتینوس

(1522) 

 رزشا بر فکري سرمایه اثرات بررسی به

 ي یونان شرکت ها مالی عملکرد و بازار

 می پردازند

مهم  از یکی انسانی منابع توسعه  یونان، تجاري محیط در که رسیدند  نتیجه این به

 مرکز رد انسانی هاي سرمایه است بهتر بنابراین. است اقتصادي موفقیت عوامل ترین

 .گیرد قرار شرکتها توجه

 کالرك و

 (1522)همکاران

 و ريفک سرمایه بین ارتباط بررسی به

 دمی پردازن استرالیا در شرکت عملکرد

 در مالی عملکرد و فکري سرمایه بین مستقیمی رابطه ي که می دهد نشان نتایج

 ريفک سرمایه بین مثبت ارتباط یک همچنین. دارد وجود استرالیایی شرکت هاي

 .دش یافت نیز جاري سال مالی عملکرد و قبل سال در( ساختاري و انسانی سرمایه)

 ناصرع بین ارتباط توضیح و بررسی به (1525) نظري

 شرکت مالی موفقیت و فکري سرمایه

 با معناداري و مثبت ارتباط انسانی سرمایه که است آن از حاکی تحقیق این نتایج

 کی نیز شرکت عملکرد و انسانی سرمایه بین آن بر عالوه و دارد ساختاري سرمایه
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 شرکت از 115 آن در که می پردازد ها

 را مورد 1556 تا 2996 سالهاي بین

 است داده قرار مطالعه

 ودوج اثبات جهت قوي شواهد تحقیق این در البته. دارد وجود معنادار مثبت رابطه ي

 .ندارد وجود شرکت عملکرد و ساختاري سرمایه بین مثبت رابطه ي

بررسی تاثیر سرمایه فکري بر عملکرد  (1559) جان هنگ

مالی در سطح شرکت هاي بورس 

 هنگ کنگ

نتیجه آزمون نشان داد سرمایه فکري تاثیر بر عملکرد مالی شرکت هاي مورد بررسی 

 و بهروريدر هنگ کنگ ندارد. همچنین سرمایه انسانی تاثیر منفی بر ارزش بازار 

 داشته و سرمایه ساختاري تاثیر مثبت بر سودآوري و نرخ بازگشت سهم مالکین دارد.

 مفهومی و ارائه مدل تحقیقچارچوب  -3

 سازمانی یادگیری قابلیت و فکری سرمایة میان رابطه -3-1

 ینهم در و. گردد قدیمی تجربیاتاز  یادگیري فرآیند سرعت افزایش موجب است ممکن فکري سرمایه از آمده بدست اطالعات

 توسط که تحقیقی نتایج.  نماید ایجاد شرکت براي بیشتري و منافع داده افزایش را فکري سرمایه قبلی، هاي تجربه زمان بازتاب

 رکتهاییش.  گیرند نمی عبرت پیشین تجربیات از همانند بطور شرکتها که است آن بیانگر شد انجام(  1551 همکارانش و چنگ)

 سرمایه نپایی سطوح با شرکتهایی حالیکه در نمایند، می حاصل تجارب در چشمگیري پیشرفت فکري سرمایه باالتر سطح با

 ارزش خلق و مشکالت حل روند و . سیستم( 1551 همکارانش و )چنگ مانند می ناکام پیشرفتهایی چنین به حصول در فکري

 سازمان، طرح ساختاري ، سازمان کلی روند شامل روندها و ها سیستم این .دارد تعلق سازمان ساختاري به سرمایة سازمان در

 سازمانی یادگیري در را ایده تعمیم ساختاري است سرمایة اطالعاتی سیستم ساختارهاي و اطالعات تکنولوژي از استفاده قابلیت

 .Rothberg, G.Sکرد )   خواهد کم ناکافی اطالعات دلیل به را قضاوت و گیري هاي تصمیم هزینه و بخشید خواهد بهبود

 شده هاي ابراز ایده و اطالعات ادغام و تبادل میزان به سازمانی یادگیري که شدند متوجه 2991زاندر در سال  و کات (. 2009

 خلق ادگیريی قابلیت بهبود بیشتري براي دانش باشد، باالتر کارمندان کار کیفیت چه هر.  دارد بستگی سازمان اعضاي سوي از

 : بنابراین(.  1559 فنگ، و سو اچ)  شود می

H1 :دارد سازمانی یادگیري قابلیت بر معناداري و مثبت تأثیر فکري هاي سرمایة. 

 عملکرد و فکری سرمایه میان رابطه -3-2

 هاي ضعف بر طریق  این از تا آمدند وجود به عملکرد گیري اندازه براي گوناگونی هاي چارچوب ، 2995 سال ابتداي در

 لیدي،ک مشتریان همانند نامشهود هاي دارایی روي بر بیشتري تمرکز و توجه هایی مدل چنین.  کنند غلبه مالی صرفاً معیارهاي

 استوارت)  نامشهود هاي دارایی ناظر مانند مختلفی هاي مدل ها تالش این نتیجه در.  اند داشته یادگیري و درونی فرایندهاي

 نسبت ريبیشت استراتژیک تمرکز که نورتون و کاپالن متوازن امتیازي کارت و مالون و نویگیتور ادوینسون ( اسکاندیا 2991 ،

 بیشتر توسعه و تحقیق در ها سازمان چقدر (. هر 1551) تایلس  گردیدند معرفی دارند ، شده برده نام هاي چارچوب به دیگر

 سرمایه روي بر تاثیر باعث انسانی سرمایه در افزاش این که یافته افزایشسازمان  در موجود افراد دانش کنند گذاري سرمایه

 و بونتیس همچنین و کانادا در ( 1998 ) بنتیس (. مطالعات1551 چنگ، ) شد خواهد عملکرد سازمانی نتیجه و مشتري

 معنی و مثبت همبستگی کار، و کسب عملکرد و فکري سرمایه عناصر بین داد که نشان مالزي درصنایع ( 1555 ) همکاران

 مهمترین عنوان به فکري، سرمایه دادکه نشان ( Bernnan & Connell, 2000 ) تحقیقات سایر همچنین . دارد وجود

 بنابراین:. دارد بر عملکردش اي مالحظه قابل تأثیر شرکت، یک سرمایه
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H2  :دارد سازمانی عملکرد بر معناداري و مثبت تأثیر فکري هاي سرمایه. 

 سازمانی عملکرد و سازمانی یادگیری قابلیت میان رابطه-3-3

 سو اچ ) است نهفته آن هاي تکنیک و خالق هاي دانش، توانائی در سازمان یک موفقیت که کنند می استدالل تاکوچی و نوناکا

 می بهبود بیشتر را عملکرد و بخشد می بهبود را اطالعات نوآوري یادگیري، رشد که گیرد می نتیجه 1(. آرورا1559 فنگ، و

 پائین سازمانی قابلیت . است سازمانی قابلیت دهندة نشان پیشرفته تکنولوژي با صنعتی در سازمانی یادگیري قابلیت . بخشد

 رقبا که این یا و کند کنسل توانایی عدم دلیل به را سفارشهایی سازمان که شود منجر امر این به است ممکن سازمان یک در

 معیاري همکار هاي سازمان براي ، سازمان یادگیري قابلیت اینکه، دیگر سوي از . آورند بدست کاالهایشان براي درخواستهایی

 قابلیت با سازمانی . سنجند می آن با پیشرفته فناوري رقابت پر صنعت  در را خود آتی همکاري شرکا از بسیاري که است

 می ختم بهتر عملکرد به که آیند می وجود به بیشتري همکار هاي سازمان بنابراین و کند می خلق بیشتري افزودة ارزش باالتر

 کسب مفید هاي تکنیک یا مفید دانش که سازمانی.  گذارد می مثبتی تأثیر عملکرد بر یادگیري قابلیت خالصه، طور به.  شود

(. 1559 فنگ، و سو )اچ رسد می خود ابتکاري کارهاي اهداف به سرعت به و نموده راکسب بزرگتري هاي موفقیت کند، می

 بنابراین :

H3  :دارد سازمان عملکرد بر معناداري و مثبت تأثیر سازمانی یادگیري قابلیت. 

 سازمانی عملکرد و فکری سرمایه میان رابطهقابلیت یادگیری در نقش میانجی گری 

 به نگرفت یاد این گیرد و می یاد آن طریق از سازمان که کنند می تعریف فرآیندي بعنوان را سازمانی یادگیري چیوا، و الگر

 میرعلی (.1551چیوا، و الگر) شود سازمان عملکرد حفظ یا بهبود به منجر که است سازمانی هاي مدل در تغییر هرگونه معنی

 عملکرد بر فکري هاي سرمایه اثرات که در مقاله شان به بررسی 2392 مهردر سال رامین ،حمید سپندارند صادق ، سیدنقوي

سیدند که ر تهران پرداخته اند به این نتیجه استان صادرات بانک شعب در یادگیري قابلیت نقش میانجی بر تأکید با سازمانی

 راي بهبودب اتی پیشنهاد نهایت در و کند می گري میانجی را سازمانی عملکرد بر فکري هاي تأثیر سرمایه یادگیري قابلیتهاي

 گردید. بنابراین : ارائه سازمانی عملکرد وضعیت

H4  :دارد. میانجی نقش عملکردسازمانی و فکري سرمایه میان رابطه در یادگیري قابلیت  

 هاي هسرمای تأثیر نحوه منظور بررسی به را زیر مفهومی مدل محققین، گذشته، تحقیقات ذکر و شده ارائه تعاریف به توجه با

 :کردند ارائه زیر به شرح سازمانی عملکرد و سازمانی یادگیري قابلیت بر رابطه فکري

 

                                                           
7 - Arora 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 (2991)استوارت ( مدل مفهومی 2شکل شماره

 روش شناسی تحقیق-4

 می سازمانی عملکرد و سازمانی قابلیت یادگیري فکري، هاي سرمایه متغیرهاي میان علّی روابط تعیین پژوهش هدف که آنجایی از

 مورد هاي داده که رو آن واز توصیفی باشد، می موجود وضع ى کننده وصف که آنرو از و کاربردي هدف نظر از تحقیق پس باشد،

 که رو آن از و پیمایشی است، شده حاصل جامعه هاي ویژگی توزیع بررسی  جهت به نمونه نظرسنجی روش از استفاده با آن نیاز

 ايھروش براساس محقق تحقیق درایناست.  همبستگی ،می دهد   قرار بررسی مورد را وابسته متغیر و مستقل متغیر دو بین ارتباط

  .نماید می اقدام تحقیق نیاز مورد هاي داده گردآوري به ابزارپرسشنامه از استفاده با و اي کتابخانه و میدانی

 ارهايمعی براساس عملکرد، و فکري سرمایه ارزیابی پرسشنامه می باشد. پرسشنامه تحقیق این در اطالعات آوري گرد اصلی ابزار

سوال  11که  است ارتباطی سرمایة و ساختاري سرمایة انسانی، سرمایه: بعد سه شامل فکري سرمایه آن در که شده طراحی بونتیس

 از که سازمانی یادگیري قابلیت گیري اندازه براي لوینتال و کوهن چهارچوب از و براي سنجش این متغیر در نظر گرفته شده است،

 ایده خلق بعد دو به سازمانی یادگیري قابلیت مدل این اساس بر که شده گردیده، استفاده استخراج( 1559 ، فنگ و سو اچ)  تحقیق

 مرور سازمانی با عملکرد سنجش منظور به .سوال براي سنجش آنها در نظر گرفته شده است 23شود و  می تقسیم ایده تعمیم و

 مولفه هس داراي سازمانی، عملکرد بر فکري سرمایه تاثیر گیري اندازه به مربوط تحقیقات عموما که گردید مشاهده مرتبط ادبیات

نیز  سؤال 25اند و  شده گرفته نظر در شاخص ده قالب در که باشند می بازار ارزش و وري بهره سودآوري، عنوان تحت عملکردي

 . است شده گرفته نظر در لیکرت تایی 5 طیف با سازمانی، سنجش عملکرد براي

 صورت به نامه پرسش 35 گردید. ابتدا برآورد نامه پایایی پرسش ، آلفاي کرنباخ، SPSS افزار ، نرم از استفاده با پژوهش این در

 براي که گردید، برآورد پایایی کرونباخ، آلفاي ضریب میزان از استفاده با شد و  SPSSنرم  وارد و شد آوري جمع و توزیع مقدماتی

 براي درصد 1123 سازمانی، یادگیري فابلیت براي درصد 1121 ، فکري هاي سرمایه براي درصد 1121 ترتیب، به متغیرها سؤاالت
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برخوردار  الزم پایایی از دیگر عبارت به و اعتماد قابلیت از پرسشنامه که است این دهنده نشاناعداد  این. آمد بدست سازمانی عملکرد

 .است

از روش وابسته به سازه استفاده شده است. براي بررسی ارزش مدل هاي انداز ه گیري در تحقیق حاضر براي رعایت روایی پرسشنامه، 

 روایی نشان می دهد که بوده 5/ 3باالي 1عاملی بارهاي تمام داد نشان نتایج این تحقیق از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شده است.

 .باشد می همگرا روایی نوع از سازه

 رؤسا تحقیق این آماري شرکت طب پالستیک می پردازد لذا جامعه عملکرد بررسی به پژوهش این متغیرهاي از یکی که جا آن از

 آماري مناسب است. نمونه باشند می نفر 215 که پالستیک طب دارویی و غذایی پلیمري قطعات تولیدي ، کارکنان شرکت مدیران و

نفر محاسبه  211، تعداد  %5اي کوکران در سطح خط روش اساس بر و طبقاتی گیري تصادفی نمونه فرمول اساس بر پژوهش براي

 . گرفت قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد پرسشنامه 211(. به منظور گردآوري داده ها 2316) دانایی فرد و همکاران، شد

 پژوهش های یافته-5

 تحقیق متغیرهای وضعیت بررسی-5-1

نشان می دهد میانگین مولفه هاي سرمایه  2-5همانطور که جدول به بررسی آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق می پردازیم.  ابتدا

تایی لیکرت می باشد. همچنین میانگین کلی سرمایه فکري 5)وسط طیف( در طیف  3بیشتر از عدد  ساختاري و سرمایه ارتباطی

میانگین تمامی  می باشد که نشان می دهد از نظر پاسخ دهندگان سرمایه فکري بیشتر از حد متوسط وجود دارد. 3 عدد نیز بیشتر از

میانگین همچنین  و تایی لیکرت می باشد 5)وسط طیف( در طیف  3بیشتر از عدد و عملکرد سازمان  قابلیت یادگیريمولفه هاي 

و  قابلیت یادگیريمی باشد که نشان می دهد از نظر پاسخ دهندگان  3عدد از  نیز بیشترو عملکرد سازمان  قابلیت یادگیريکلی 

 بیشتر از حد متوسط وجود دارد.عملکرد سازمان 

 فکري سرمایه توصیفی آمار بررسی( 2-5 شماره جدول

 

 انحراف معیار میانگین عالمت اختصاري متغیرها

 HC 1299 52415 سرمایه انسانی

 SC 3236 52461 سرمایه ساختاري

 RC 3244 52352 سرمایه ارتباطی

 IN.C 3216 52152 سرمایه فکري

 IC 3224 52415 خلق ایده

 IG 3255 52493 تعمیم ایده

 LEA 3232 52352 قابلیت یادگیري

 EFF 3246 52452 سودآوري

 PRO 3255 52311 بهره وري

 VAL 3254 52356 ارزش بازار

 PS 3255 52311 عملکرد سازمانی

                                                           
8 - Factor Loading 
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 متغیر تنها داد نشان نتایج . نمود استفاده توان می جامعه یک میانگین آزمون اخص طور به و پارامتریک هاي آزمون از همچنین

 .باشد می نسبتا مناسبی) متوسط( وضعیت داراي انسانی سرمایه

 

 (3)ارزش آزمون: میانگین = سرمایه فکري( بررسی وضعیت 4-5 شماره جدول

 

 وضعیت T ضریب میانگین متغیر

 متوسط -52131 1299 سرمایه انسانی

 مناسب 12533 3236 سرمایه ساختاري

 مناسب 262119 3244 سرمایه ارتباطی

 مناسب 242615 3216 سرمایه فکري

 مناسب 32431 3224 خلق ایده

 مناسب 222111 3255 تعمیم ایده

 مناسب 92115 3232 قابلیت یادگیري

 مناسب 212935 3246 سودآوري

 مناسب 242143 3255 بهره وري

 مناسب 262146 3254 ارزش بازار

 مناسب 262941 3255 عملکرد سازمانی

 

 مستقل متغیر گیري اندازه مدلهاي صحت از تا است الزم تحقیق مفهومی هاي مدل و فرضیات آزمون مرحله به شدن وارد از قبل

 اطمینان (عملکرد) وابسته متغیر و (سازمانی یادگیري قابلیت)میانجی متغیر (، ارتباطی سرمایه و ساختاري سرمایه انسانی، سرمایه)

 تاییدي عاملی تحلیل توسط کار این که شود می آورده ترتیب به متغیر سه این گیري اندازه هاي مدل ادامه در لذا . شود حاصل

 هاي متغیر بین ارتباط بررسی براي که است آماري هاي روش ترین قدیمی از یکی تاییدي عاملی تحلیل . است گرفته صورت

 ,M.Bاست )  گیري اندازه مدل بیانگر و شود می برده کار به (سؤاالت) شده مشاهده هاي متغیر ( آمده بدست هاي عامل) مکنون

1994 Byrne.) 

 رتبه بندی مولفه های سرمایه فکری، قابلیت یادگیری و عملکرد سازمانی-5-2

از آزمون فریدمن استفاده شده است. فرض صفر و فرض یک در آزمون فریدمن بصورت  مولفه هاي سرمایه فکريبراي رتبه بندي 

 زیر می باشد:

0Hمیانگین رتبه ها یکسان است :  

1H.حداقل دو رتبه داراي میانگین متفاوتی می باشد : 

تفاوت معناداري وجود دارد زیرا سطح معناداري کمتر از  بعد،توان گفت که حداقل میان دو بر اساس آزمون فریدمن انجام شده می

 1236مولفه سرمایه ارتباطی با  مولفه هاي سرمایه فکري،بین با توجه به نتایج آزمون ب  (.52555)سطح معناداري =  می باشد 5255

همچنین بین مولفه هاي قابلیت داراي کمترین میزان می باشد.  2243میزان می باشد و مولفه سرمایه انسانی با داراي بیشترین 
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بین داراي کمترین میزان می باشد، و  2219میزان می باشد و مولفه خلق ایده با داراي بیشترین  2212مولفه تعمیم ایده با  یادگیري،

ین میزان می داراي کمتر 2292بیشترین میزان می باشد و مولفه بهره وري با  1222مولفه هاي عملکرد سازمان، مولفه ارزش بازار با 

 باشد.

 سازمانی عملکرد و سازمانی یادگیری فکری، های سرمایه های متغیر هگیری انداز مدل-5-3

 گیري اندازه هاي مدل کلیه که داد نشان سازمانی عملکرد و سازمانی یادگیري فکري، هاي سرمایه تاییدي عاملی تحلیل نتایج 

 کلیه بودن مناسب نشانگر گیري اندازه مدل تناسب هاي  شاخص همچنین. است معنادار مدل هاي پارامتر و اعداد کلیه و مناسب

 .است گیري اندازه هاي مدل

 ( مدل اندازه گیري متغیر سرمایه فکري در حالت تخمین استاندارد2-5 شماره شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مدل اندازه گیري متغیر سرمایه فکري در حالت تخمین استاندارد1-5 شماره شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه شده   2χنتایج تخمین )قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ها دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار 

می باشد.  511/5نیز برابر با   RMSEAمی باشد. مقدار   3( کمتر از عدد 312می باشد که نسبت به درجه آزادي ) 15/621برابر با 
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می باشد که نشان دهنده  93/5و  11/5،  13/5بترتیب برابر با  NFIو   GFI , AGFIاست. شاخص هاي RMSEA  51/5حد مجاز 

 برازش نسبتاً مناسبی می باشند.

 در حالت تخمین استاندارد قابلیت یادگیري( مدل اندازه گیري متغیر 3-5 شماره شکل

 
 

 در حالت ضرایب معناداري قابلیت یادگیري( مدل اندازه گیري هاي متغیر 4-5شکل 

 

 
 

محاسبه شده   2χنتایج تخمین )قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ها دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار 

می باشد.  561/5نیز برابر با   RMSEAمی باشد. مقدار   3( کمتر از عدد 64می باشد که نسبت به درجه آزادي ) 52/211برابر با 

 می باشد که نشان دهنده 95/5و  92/5،  11/5بترتیب برابر با  NFIو   GFI , AGFIاست. شاخص هاي  RMSEA  ،51/5حد مجاز 

 برازش نسبتاً مناسبی می باشند. 

 در حالت تخمین استاندارد عملکرد سازمانی( مدل اندازه گیري متغیر 5-4 شماره شکل
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 در حالت ضرایب معناداري عملکرد سازمانی( مدل اندازه گیري هاي متغیر 6-5 شماره شکل

 

 
 

محاسبه شده   2χنتایج تخمین )قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ها دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار 

می باشد. حد  565/5نیز برابر با   RMSEAمی باشد. مقدار   3( کمتر از عدد 31می باشد که نسبت به درجه آزادي ) 26/15برابر با 

می باشد که نشان دهنده  93/5و  95/5،  11/5بترتیب برابر با  NFIو   GFI , AGFIاست. شاخص هاي  RMSEA  ،51/5مجاز 

 برازش نسبتاً مناسبی می باشند.

 

 آزمون فرضیات تحقیق-6

گرفته شده  تحقیق، مدل ساختاري در حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداري مورد بحث قرارهاي در ادامه براي آزمون فرضیه 

طور ب درونزا. مدل هاي ساختاري همان مدلسازي معادالت ساختاري تحقیق یا به عبارت دیگر بررسی متغیرهاي مکنون برونزا و است

دگیري قابلیت یا( را بر متغیر مکنون درونزا )سرمایه فکريکنون برونزا )میزان تاثیر متغیر م 1-4و شکل  1-4همزمان می باشد. شکل 

 ( نشان می دهد. فرض صفر و فرض یک براي تائید یا رد هر یک از فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد:و عملکرد سازمانی

 0H  :ارتباط معناداري میان دو متغیر وجود ندارد 
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 1H  : وجود داردارتباط معناداري میان دو متغیر 

باشد فرض صفر رد و فرض یک  -2296یا کوچکتر از  2296( در آزمون مدل تحقیق بیشتر از Tچنانچه عدد معناداري آزمون )ضرایب 

( در آزمون مدل تحقیق در بازه Tیعنی وجود ارتباط معنادار تائید می شود )تائید فرضیه( و چنانچه عدد معناداري آزمون )ضرایب 

 د فرض یک رد و فرض صفر یعنی عدم وجود ارتباط معنادار تائید می شود )رد فرضیه(. باش -2296و  2296

نتایج نشان داد تمامی فرضیه هاي تحقیق مورد تائید قرار گرفتند نیز نتایج فرضیه هاي را بطور خالصه نشان می دهد.  5-4جدول 

 می باشد. 2296بیشتر از زیرا میزان معناداري تمامی آنها 

 یبا توجه به اینکه تاثیر سرمایه فکري بر قابلیت یادگیري مورد تائید قرار گرفت و از طرفی نیز تاثیر قابلیت یادگیري بر عملکرد سازمان

عملکرد ر سرمایه فکري بدر رابطه میان  بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیريمورد تائید قرار گرفت، بنابراین فرضیه چهارم یعنی 

 قرار گرفت. تائیدورد سازمانی نیز م

 

 هاي تحقیق( بررسی رد یا تائید شدن فرضیه 2-6ل شماره جدو

 تائید یا رد معناداري میزان تاثیر تحقیق ه هايفرضی

 تائید 1261 5225 قابلیت یادگیريتاثیر سرمایه فکري بر فرضیه اول: 

 تائید 5221 5246 عملکرد سازمانیبر  قابلیت یادگیريتاثیر فرضیه دوم: 

 تائید 4219 5235 عملکرد سازمانیتاثیر سرمایه فکري بر فرضیه سوم: 

فرضیه چهارم: نقش میانجی قابلیت یادگیري در رابطه میان 

 عملکرد سازمانی وسرمایه فکري 

 تائید 4299 5231

 

 در حالت ضرایب تخمین استانداردساختاري ( مدل 1-6 شماره  شکل

 

 
 حالت ضرایب معناداري درساختاري ( مدل 3-6 شماره  شکل
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در آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاري ، اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاري  

نیز نشان دهنده مناسب  RMSEA= 513/5می باشد(. میزان  3 کمتر dfبه  1χبرازش یافته براي آزمون فرضیات هستند) نسبت 

بودن برازش مدل ساختاري است. به عبارت دیگر داده هاي مشاهده شده تا میزان زیادي منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است. مقدار 

AGFI  ،GFI  وNFI  می باشد که نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدل می باشد. 5291و  5211،  5216بترتیب برابر با 

 پیشنهادات نتیجه گیری و-7

توان بیان نمود ارتقا کیفیت سرمایه فکري علی الخصوص سرمایه انسانی تاثیر بسزایی بر عملکرد باتوجه به نتایج تحقیق حاضر می

سازمان خواهد داشت. همچنین ارتقا معیار قابلیت یادگیري که نشان دهنده میزان همراهی مدیریت ارشد سازمان و کارکنان در 

 ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی است نقش عمده اي در موفقیت سازمان و بهبود عملکرد آن خواهد داشت.  وري وبهبود بهره

بنابر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها تمامی فرضیه هاي پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند و چنین نتیجه شد که قابلیت سازمانی 

عملکرد دارد و همچنین سرمایه هاي فکري بر عملکرد سازمان تاثیر گذار می باشند.  نقش میانجی در رابطه میان سرمایه فکري و

 .ي  پیشنهادهاي زیر ارائه شده استبنابراین با توجه به خروجی فرضیه اول و سوم در خصوص ارتقاء وضعیت سرمایه فکر

 :شود می ارائه زیر پیشنهادهاي انسانی سرمایه اجزاي از یک هر تقویت براي

 کارکنان شایستگی سطح 

 مهارت ها، ها، دانش تمامی که است این مشاغل شایستگی پروفایل تهیه از هدف .استراتژیک مشاغل شایستگی9نماي تهیه -

 .شود شناسایی سازمان مشاغل انجام براي نیاز مورد خصوصیات و ها ارزش رفتارها،

 (کارکنان آموزش  مانند ) کارکنان بهبود هاي برنامه از استفاده و کارکنان شایستگی سطح مستمر گیري اندازه -

  .الزم هاي شایستگی کسب و یکدیگر از یادگیري براي کارکنان تشویق -

 

 

 

 کارکنان رضایت 

                                                           
Profile-9  
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  .سازمان در شغلی رضایت پایش و گیري اندازه سیستم ایجاد و طراحی -

 اطالعات این تحلیل و تجزیه و زمانی هاي بازه در کارکنان شغلی رضایت مستمر گیري اندازه -

  .نمایند اعالم گروهی بحثهاي در را خود نظرات بتوانند کارکنان که محیطی ایجاد -

 کارکنان عملکرد 

  .مناسب کارکنان استخدام -

 .زمانی هاي بازه در کارکنان عملکرد مستمر گیري اندازه -

  .کارکنان گروهی کار از حمایت -

 کارکنان بهبود هاي سیستم 

 سازمان مشاغل براي جانشینی جداول و شغلی مسیرهاي تهیه -

  .مناسب پروري جانشین براي آموزشی برنامه داشتن -

  .آنان آموزشی موانع ورفع مهارت سطح ارتقاء طریق از پایین عملکرد سطح با کارکنانی به کمک -

 :شود می ارائه زیر پیشنهادات ساختاري سرمایه اجزاي از یک هر تقویت براي

 کاري تیم 

  .سازمانی سطوح تمامی در آن به مربوط تکنیکهاي و کاري تیم آموزش -

  .تیمی عملکردي معیارهاي از استفاده و تیمی فعالیتهاي به دهی پاداش و قدردانی -

  .تیمی تصمیمات اتخاذ در اعضا مشارکت و همکاري بر مبتنی مدیریت بر تاکید -

 فرایندهاي سازمانی بهبود 

 .باشند می مشتریان براي سازمان و کسب زضایت ارزش بیشترین داراي که کلیدي فرایندهاي از دسته آن شناسایی -

  .درونی دانش منظورتوسعه به مفید خارجی اطالعات و دانش کسب و شناسایی -

 ساختارها و ها سیستم 

 .سازمان مختلف قسمتهاي در...و اي پروژه و تیمی ساختارهاي همچون مدرن و پیشرفته ساختار از استفاده -

  .سازد می ساده را اطالعات به دستیابی که اطالعاتی هاي سیستم از استفاده -

 وظایف انجام زمان وکاهش مدت  ایی کار افزایش بوروکراسی، مهار منظور به سازمانی ساختارهاي و ها سیستم بهبود -

 کارکنان توسط سازمانی

 بهبود و بازسازي 

 با نزدیک تعامل و همکاري و کاربردي توسعه و تحقیق امر به (بیشتر توجه حقیقت در )بیشتر زمان و بودجه اختصاص -

 .وخارجی داخلی رقباي برتر تجربیات از استفاده و علمی محافل و مراجع

 .مشتریان نظرات دریافت براي خارج در و کارکنان نظرات دریافت براي سازمان داخل در پیشنهادات سیستم از استفاده -

 :شود می ارائه زیر پیشنهادات اي رابطه سرمایه اجزاي از یک هر تقویت براي
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 مداري مشتري 

  .دارند مشتریان با مستقیمی ارتباط که کارکنانی به مناسب مداري مشتري رفتار آموزش -

  .مشتریان نیازهاي شناساییو  سازمان سراسر در مشتریان بازخورهاي توزیع -

  .جدید خدمات ارائه و طراحی نحوه در آنها نظرات از استفاده و مشتریان با ارتباط داشتن -

 مشتریان امور اداره 

  .مشتریان امور از برخی سازي خودکار و اتوماسیون -

 .وب طریق از آنان بازخورهاي کسب و اینترنت طریق از مشتریان با مستمر ارتباط برقراري -

  .مشتریان انتظارات و شکایات موقع به و مستمر پیگیري و پاسخگوییو  پیشنهادات و شکایات سیستم ایجاد -

 مشتریان وفاداري 

  .مشتریان انتظارات بررسی -

 و گیري اندازه یکسیستم ایجاد طریق از مستمر بطور آنها رضایت میزان از اطالع و مشتریان با ارتباط برقراري و تماس -

 مشتریان. رضایت پایش

  .مشتریان با مواجه هنگام به کارکنان به رفتاري آموزشهاي -

 بازارگرایی 

  داخلی(. سازمان) بازاریابی کل در بازارگرا و هدفمند جو و فضا ایجاد -

  .کوتاه پیام سرویس :قبیل از تکنولوژیکی ابزارهاي از استفاده و وسیع تبلیغات از استفاده -

 و قوت نقاط و خارجی محیط تهدیدهاي و فرصتها شناسایی منظور به بازاریابی قسمت در استراتژیک ریزي برنامه ایجاد -

 .سازمان داخلی ضعف

 با توجه به خروجی هاي فرضیه دوم و چهارم در خصوص ارتقاء قابلیت یادگیري پیشنهادات زیر ارائه گردیده است.

 :پیشنهادهاي زیر ارائه می شود قابلیت یادگیريبراي تقویت هر یک از اجزاي 

 خلق ایده 

 تشویق و حمایت کارکنان خالق.  -

 جدید در محل کار .مورد تقدیر قرار گرفتن اجراي روش هاي  -

 تبدیل، پافشاري کارکنان نسبت به ایده هاي جدید خود و ارایه پیشنهادات به فرهنگ سازمانی . -

 تعمیم ایده 

 ایجاد فرهنگ و جو مناسب براي به اشتراك گذاشتن دانش.   -

 .استفاده نمودایجاد یک سیستم حل مساله مرکزي، تا بتوان در زمان بروز مشکالت مشابه از دانش کلیه کارکنان  -

 تشکیل جلسات متعدد و مورد بحث قراردادن تجارب افراد در آن . -
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 پیشنهاد پژوهشگران به را ذیل هاي زمینه در شهایی پژوه به پرداختن محقق گرفت صورت پژوهش این در که مطالعاتی به توجه با

 می کند:

 با انیسازم یادگیري هاي قابلیت اي واسطه عامل گرفتن نظر در با عملکرد ارتقاء بر فکري هاي سرمایه تاثیر بررسی به -

 جدید، مدلهاي در) فکري سرمایه ابعاد گیري اندازه براي فکري سرمایه وجهی سه مدل از غیر دیگري ازمدلهاي استفاده

 کنند(.  می اضافه مشتري و ساختاري انسانی، ابعاد به نیز را نوآوري سرمایه و اجتماعی سرمایه

 شود. پرداخته  انسانی منابع عملکرد و فکري هاي سرمایه بین ارتباط بررسی -

  پذیرد. سازمان صورت عملکرد و فکري سرمایه رابطه بر سازمان عمر چرخه گري میانجی نقش تاثیر بررسی -

 ایران دولتی هاي سازمان در فکري سرمایه ارتقاي به مربوط مشکالت و مسائل بررسی و شناسی آسیب -

 

 هایی که پژوهشگر در این پژوهش با آنها مواجه بوده است عبارتند از:محدودیتاز جمله 

 با کندي و سختی طاقت فرسایی انجام گرفت.اطالعات و گردآوري ع آوري مشکل جم -

خود  هر چند بسیاري از این کارکنان کمبود وقت را دلیل عدم همکاري، تکمیل پرسشنامه ها امتناع برخی کارکنان از -

 مطرح می کردند. 

 .و محرمانه انگاشتن اطالعات کامالً علمی توسط برخی مدیران کامل عدم همکاري   -
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 و ماخذ منابع-8

( ، سرمایه فکري ؛ مدیریت ،توسعه ، مدل هاي سنجش ،  2311خاوندکار جلیل،احسان خاوندکار و افشین متقی،)  .2

 وتحقیقات صنعتی ایرانتهران، مرکز آموزش 

(، طراحی و تبیین الگوي توسعه قابلیت یادگیري سازمانی در شرکت ایران خودرو، پایان  2312خورشیدي، ع. ن )  .1

 نامه دکتري دوره دکتري دانشگاه تهران.

 ( روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت، تهران، ناشرصفار 2136دانایی فرد، حسن و همکاران)  .3

بررسی اثرات سرمایه هاي فکري بر عملکرد "(   2392)   حمید مهر ، رامین سپندارند صادق ، سید نقوي میرعلی .4

رگانی، مجله علمی مدیریت باز  "سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیري در شعب بانک صادرات استان تهران

 21، شماره 3دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 

. ضرورت ایجاد نظام ارزیابی عملکرد در سازمان ها، مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی  2314عفتی داریانی، م.  .5

 خرداد-5-6مدیریت عملکرد . تهران 

( ، بررسی رابطه بین سرمایه فکري و بهره وري ،(مطالعه موردي:  صنعت مواد و محصوالت  2395واهبی ،آرزو  ) .6

کارشناسی ارشد، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی پایان نامه  "شیمیایی در بورس اوراق بهادار ( 

 )ره(
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