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 چکیده

 فکهری تنلیهو و ادهو سهرمایه    نیهان مهواوب بهرای    وتهری  اااایهس سهانما     مهه   بهه نوهنا    های فکریسرمایه اهمیت نظر به

 ونه و کهاا ااا  قاهر نظیمهس ان افهراا اانهو تمنسرهه سهر       ههایس ملهد ااناه اه کهه بها     یژه سانما به و های کوننساا سانما 

فکهری بهر   سهرمایه سهانمانس ان رریه     سهاسراا  دهواست اابههه  اا سصهن   مسروو به مهروا ییاهیوه منعهننس یهژوهو      و 

سهمیت  ییییهو س و   سهاسراا سانمانسرا  دهواست اابههه  تهر  اقیه   مهالعهه  انبها   بهه حاعهر  یهژوهو    هها سهانما  نملکرا 

 تمرکهه ب بههر م لاههه هههای سههرمایه فکههری رسههرمایه انسههانس  سههرمایه سههاسراای و سههرمایه ااتبههارسب اا میهها  کااکوهها     

بههه ح هه    اینمننهههاسههراااه ان یرساههوامه  اااه هههای تمههاای  بهها یههژوهوایهه  ان ایهه  او  اا  .بادههومههس تهههرا ااناهه اه 

بکههاا  اا SPSS18افهه اا اا تنصههیاس و تمههاا اسههروبارس و نههرب ههها تمههاهبههرای ت  یههه و ت لیههد اا وتوای جمهه ناههر  135

اسهمیرنن  و او  همبسهر س ییرسهن     -نهاملس تیییهوی و تنمهن  کنلمهن رو      . بهه ایه  موظهنا تنمهن  ت لیهد      یری مس

سهاسراا سهانمانس بهر     کهه  اههو مهس اااه هها ناها    ت لیهد  . نرهای  حاصهد ان   وندهن مهس  اسهراااه  و ا رسین  سههس سهااه  

بهوی   ابعهاا سهاسراا سهانمانس بهر ابعهاا سهرمایه فکهری         اثهر و   هاااا مهس  اثهر اب ابعاا سرمایه فکری و سنا سرمایه فکری تم

ملبههت و  اثههرمواههس و معوههاااا و بههر سههرمایه سههاسراای   اثههربههر سههرمایه انسههانس سههانمانس اسههمیت  کههه  صههناا اسههت

-مهس مواهس و معوهاااای    اثهر و هه  بهر سهرمایه سهاسراا     هه  برسهرمایه انسهانس    سهانمانس   تمرکه   امها   . هاااا مسمعواااای 

 .  اااامسمواس و معواااای  اثرفقط بر سرمایه انسانس ییییو س عو بُ که مس اهونرای  ت قی  ناا   عمواً . اااا

 

 سرمایه ساسراای سرمایه ااتبارس   ساسراا سانمانس  سرمایه فکری  سرمایه انسانس واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ههای امهرونی بهرای بهاقس مانهو  اا صه وه اقابهت دهویو و تهبیه  بها دهرایط م یههس  اسهت بهه ت ییراتهس اا                سانما 

سهاسراا سههنا ناه انهو. تنههها بههه سهمت کنعهه  دههو  و نهوب تمرکهه   هاب براادههره و اا سههاسراا سهنا ان سلسههله مراتهه        

  اونههو  تنجههه نمههوه بههه اابهها  نلههت اصههلس ایهه ب2005  1روااکهه ا  انههو.سههاسراا ت ههت اوی توااهنمههنای کاسههره و بههه 

سناهههو  ادههره اسههت  و ای ههر نصههر تنلیههو تنیههه سههانما  مههس " .بادههومههس هههااجههنو و مراجعههه کووههو ا  بههه سههانما 

ایه  اابها  اجهنو اسهت کهه نهنو       ب رجانیه  و اابیوه      "اسهت.  هاسهیو ی و تنلیهو تنیهه او مهس سناههو  فهرا      مهواا مارری

 هها بههرای ایوکهه بههه سناسهت ماههرریا  اا   بههه همهی  سههارر سهانما   ا . م صهن  و سهومت اا تعیههی  مهس کوههو نهه سهانم     

-رری  اسریهاا و مسهلنلیت اا بهه ااه     اا سهاسراا سهنا ت ویهو نظهر کهراه و بیاه      تهری  نمها  ممکه  جهنا  بوهوهو     سری 

ههای  هها جناب هنی سناسهت   ری ااانهو. ههر واحهو اا ایه  سهانما      هایس ان سهانما  اااه انهو کهه تمهات مسهرقی  بها ماهر       

  یری باالیس برسناااانو.نما  مسلن  بناه و ان قواا تصمی هسروو و اا برابر نملکرا سا با  اجنواا

ااکوها  و واوا مر صصهی  بهه    نالوه بر تنجهه بهه سناسهت ماهرری و اابها  اجهنو  بهه الیهد افه ایو اانهو و ت هاهس ک           

نیهان  و ییهوا کهراه اسهت. افهراا مر صه        یهها نیه  افه ا   ههای کااکوها  اا ااو  سهانما    ها  ل وب تنجه به سناستسانما 

به تناای نمد و اسریهاا بهرای اسهراااه ان اانهو و ت صه  سهنا ااانهو. کورهر  دهویو ان سهنی مهویریت نهالس سهانما               

بههره  ه سهانما  ان وجهنا عوهی  افهراای بهس     تهیثیر مواهس  اادهره و منجه  مهس دهنا که        2بر اوحیه کااکوا  اانو م هنا 

 و امیههریر تیههو مههس دههماا بههه سههانمانس اااایههس مهمرههری  ان یکههس فکههری سههرمایه و اانهه نصههر اا کههه عههرا .بمانههو

 اسهرراتژی   ایهو اه  ان. کهرا  یهاا  سهانما   ههای قابلیهت  نهب   بهه  سهرمایه فکهری   ان تهنا   مهس  او ایه   انب. 2010همکااا  

ب.  2014  3ااا همکهه و عهه ر  یههرا مههس قههراا اسههراااه مههناا سههانمانس اان  افهه ایو و ای ههاا بههرای فکههری سههرمایه نیهه  

 وانه  ر ب هاااا  اثهر  سهانما   نملکهرا  بهر  تنانهو مهس  فکهری  سهرمایه  رریه   ان ساسرااسهانمانس  که اهوومس ناا  هایژوهو

و  بهناه به همی  موظنا سهانما  ههای کاهنا مها هه  بایهو بهه فکهر ت ویهو یها اانیهابس سهاسراا سهنا              ب.  2003   4احمو و

اسریهاا و مسهلنلیت کهافس اا بهه      اهوهو  اسهرنا کهاا سهنا قهراا     اا جهنو اا    اههای اابها  سناستمارری مواای و تنجه به 

 واحههوهای ااو  سههانمانس سههنا بوهوههو تهها هههر واحههو بههه صههناا مسههرقی  یاسهه  نای اابهها  اجههنو و ماههرری بادههو.   

 نیروهههای ان نظیمههس ب ههو بهها کههه هههاااناهه اه همانوههو هههایسسههانما  اا بههرای   نههالوه ب1388رکسههرایس و نلیرحیمههس  

. کوهو مهس  کمه   تنهها  اههوا   ییاهبرا  بهه  مسهلنال   جانه   ان مواسه   سهاسراا  انر ها   ااانهو   کهاا  سهرو  جامعه سانتیووه

 یهه  نوههنا  بههه ااانههو  یژوهاههس و تمنندههس هههایم ههیط اا کههه ساصههس کااکراهههای بههنا  اااا الیههد بههه هههاااناهه اه

 واکههوو نهها  یر ان م ههیط ایهه  بهها ویساویههاا بههرای کههه هسههروو مناجههه  ادههره بههه نسههبت مراههاوا م یهههس بهها سههانما 

هههای م رلهه  هههای ساسرااسههانمانس و مههو ماهههنب و م لاههه. هسههروو مههویریرس جویههو هههایاو  بکههاا یری و مواسهه 

اههو کهه سهاسراا سهانمانس  عهااعن  همهاهو س ااناه اه بها م هیط بیرونهس اسهت و دهرایط             مویریت اانا اه ناها  مهس  

 اسههت النب بوههابرای  ب. 1392ااا  سههانا رمیرکمههالس و فرهههاای فههراه  مههس  النب بههرای اسههیو  بههه اهههوا  ااناهه اه اا  

 هههای سهرمایه  افه ایو  همیوهی   و اانهو  تسههی   و اانهو  جریها   ااتقها   بهرای  اا مواسهبس  سهانمانس  سهاسراا هها  ااناه اه 
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 مانسسهان  سهاسراا  دهواست اابههه   بهه  حاعهر  یهژوهو  موظهنا  بهوی  . اهوهو  قهراا  اسهراااه  مهناا  و دواسایس مواس  فکری

 اابیههاا بههر مههروای ابرههوا اوایهه  ان. یههراانامههساا جامعههه تمههاای کااکوهها  ااناهه اه تهههرا   ت  ابعههاا و فکههریسههرمایه بههر

 ت  ههای یافرهه  و یهژوهو  اصهلس  منعهنو  سهس   و دهنا مهس  ماههنب  او ایه   بهی   اوابهط  و ساسرااسانمانس و فکری سرمایه

 .   یرامس قراا براسس مناا

 

 پژوهش ادبیات

 رسازمانیساختا

هها و قهنانی  سهانما  اانسهت کهه اا ایه  عهااعن   ههر سهانما           عهااعن  اساسهس سیاسهت   سانمانس اا مس تهنا   ساسراا

-کوهو. سهاسراا سهانمانس ناها  مهس     ههای ااتبهارس سهنا اا توظهی  مهس     و کانها   یهری  سهنط قواا  فرتیوهوهای تصهمی   

دههننو. یهه  دههوه و ع ننههه کورههر  و هماهوهه  مههس اهههو کههه ع ننههه نقههو  قههواا  اسریههاا و مسههلنلیت اا سههانما  تنن 

سههاسراا سههانمانس ابهه اای بههرای ارمیوهها  یههافر  ان ت قهه  امههر همههاهو س و انسهه اب    ب1392رمیرکمههالس و فرهههاای ااا  

 اا سههانما  م رلهه  هههایب ههو میهها  کههاای اوابههط بایههو مههنثر سههانمانس سههاسراا یهه ب 1386سههانمانس اسههت. رالههنانس  

 اا سههانما  دههنا مههس بانهه  سههانمانس سههاسراا ان سههورس اا . دههنا سههانمانس واحههوهای اایسکهها بانهه  و نمایههو تسهههید

  1رمیور بههر  .اهههو بهبههنا اا سههنا فکههری سههرمایه نرنانههو و دههنا نههاج  جویههو هههایعههالو و هههاسناسههره بهها مناجهههه

نظههاب اااای و    بایههونمایوههوا اا جههها  اانههو فههراا نقههو اساسههس ایاهه  ههها ب ناهوههوب اا نههی  حهها  ا ههر ااناهه اه1993

ب. 1381اا عوا  ت یر اهوهو کهه برنانوهو بها امکانهاا کمرهر  بهاناهس بیاهرری اادهره بادهوو رهیهر  و وبهر               ساسراا سنا

  ان مسهیر اههوا  سهنا مو هر  سناههو دهو کهه کمرهری          اعوانیه ساسراا مواسبس بهرای سهانما  رراحهس ناهنا  سهانم     

ه بهر ایه  سهاسراا نامواسه  منجه  تهوو و تعهااز اا سهانما  و نیه           نری ه ت  اتال  مواب  سهانمانس سناههو بهنا. نهالو    

رایهه ای و  مههان  ابرکههاا و سالقیههت  کههه اساسههس تههری  و برجسههره تههری  کههوو یهه  سههانما  نلمههس اسههت  مههس دههنا.   

-مهس  بسهط  کوررلهس  فرتیوهوهای  بهرای  اسهرنااا  ان اینن یهره  دهننو مهس  به ا   هها سهانما   کهه  هو امس ب1385بهرن س  

 دهنا  مهس  افه   سهانما   ان تهوای  هبه  سالقیهت  ثبهاا   حاه   بهرای  و دهوه  تضهعی   سانما  یایری انعها  ری هن اا و یابو

 صههر  مههالس موههاب  و یههن  حالههت ایهه  اا عراکههه  اوامههس بههی  ان سههاننوه تضههاا و دههوه مرنقهه  هههانههنتوای نری ههه اا و

 ان هاب  بایهو  عهه " و "کهرا  بایهو  عهه  "ایوکهه  نهنز  اا ااجهه  و لبهات  اسهمیت   بهر  تیکیهو  دهنا   مهس  هها  سیسر  کورر 

 ت ییهراا  سهنا اا بها   برنانوهو  تها  یابوهو  ت ییهر  نمها    ادهت  بها  بایهو  سهانمانس  سهاسرااهای  بوهابرای  .  یرا مس دکد "دنا

 تعهامالا  و ااتبارهاا  نقاهه  و ال هن  سهانمانس  سهاسراا . نمایوهو  اسهراااه  منجهنا  ههای م یهت  و هها فرصت ان و ساننو موهب 

سههاسراا بههه نوههنا  یکههس ان ااکهها  اصههلس  ب. 2007   2مههاا  و سههیرار بادههومههس سههانما   یهه اجهه ا  و هههاب ههو میهها 

  و معمههنالً بههر  ب1998  3سههانما  بههر ال ههنی اوابههط ااو  سههانما   اسریههاااا و ااتبارههاا االلههت اااا رفراایکسههن       

  ب2200  5  اابیو 1377  4حس  سه نوصر اساسس ییییو س  اسمیت و تمرک  تعری  مس دنا رافت
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ب. بههه رههنا کلههس  2008  2بههه حههوی کههه تاکیهه  اا سههانما  وجههنا اااا  ادههااه مههس کوورعیلههو    :1الفف پ پیدیففدگی

ییییههو س بههه میهه ا  نوههاوی  دهه لس ریراکوههو س ماهها(د ااو  سههانما ب  تعههواا سلسههله مراتهه  و سهههن  مههویریرس      

  3ر رسههن و ااانیهه دههنا سمهه ارههال میهه ا  ت صههیالا و میهه ا  یراکوههو س ج رافیههایس واحههوهای سههانما  ان یکههوی ر   

 ب.  2007

ب. بهه رهنا کلهس    2002راابیوه    انهو  ادهااه اااا   کهه ماها(د سهانمانس اسهرانوااا دهوه      به میه ا  یها حهوی    :4بپ رسمیت

ههها و دههر  ههها  دههر  دهه دنامهههتئههی ههها  اسههمیت بههه میهه ا  تههووی  و مکرههن  نمههنا  قههنانی   مقههرااا  اسههرناالعمد 

 ب.  2007اانی   دنا ر رسن و اناا تنجه قراا  رفره و به ثبت اسیوه   اره مسوظای  یرسود که اا سانما  م

نهو  تمرکه  بهه مقهواای کهه      سنمی  داس  ساسرااسهانمانس تمرکه  اسهت. بیاهرر نظریهه یهراانا  تنافه  ااا        :5جپ تمرکز

یه  ده د    رقال تمرکه  بهه میه ا  اسه     .ب2008  6رعیلهو  یری اا ی  نقههه مرمرکه  دهوه اسهت  ادهااه اااا      ی  تصمی 

ای مرمرکه  اا  تنانهو م هوواه   یهری کهه مهس   ههای تصهمی     تنجهه اااا. برسهس ان نیهر م مننهه     یهری و انر ها  اا تصمی 

ههها  ت صههی  امکانههاا  جهها  موههاب   انهههای یههااا   اسههر واب و اسههرا    اهههو  نبههااا اسههت ان تعیههی  برنامههه  دههکد

  7رمههیه  و همکههااا  رسههس بههه ارالنههاا و کورههر  بههر فرتیوههوهااانیههابس نملکههرا  ااتقهها   توظههی  واسرصهها  بناجههه  اسر

 ب. 2010

. بهه  اواکهاا مهس  ان و تنجهه بهه دهرایط ت  سهانما  بهه     ها اااای انناو م رلاس ان سهاسراا هسهروو کهه بهر حسه  نیه      سانما 

قههه یه  رب  مه ثرتری  سهاسراا  سهاسراای اسهت کهه سهنا اا بها ال امهاا م هیط انهبها  اههو. اا            8انرقهاا برنه  و اسهراکر   

دههنا. روانظههس و بوههوی مههسا مکانیهه  و سههاسراا اا انیهه  تقسههی ههها بههه او نههنو سههاسرابوههوی کلههس سههاسراا سههانما 

ههای  و سهاسراا اا انیه  اا م هیط    بیوهس ههای بها ثبهاا و قابهد یهیو     رای م هیط ساسراا مکهانیکس به  ب 1389سب یکااا   

قابههد  1هههای اا جههوو    ویژ ههسبرسههس ان ایههب.  2007  ااانیهه  و  رسههنر مههرالر  و اااای ت ییههر قابههد اسههراااه اسههت.

 . بادوومااهوه مس
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 : ویژگی های ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی1جدول شماره

 
 

ههای ت  اسهت. بهه نلهت  سهررا س و توهنو       نادهس ان تاهاوا اا ابعهاا و م لاهه     وجنا تااوا اا انناو سهاسرااهای سهانمانس  

-مهس بهر  تمهامس جنانه  ت  بسهیاا نمها     س ان قهومت ایه  ماههنب اسهتب  براسهس      اا ری  مهالعهاا سهاسراا رباهرر ناده    

بر ای  اسهات یهژوهو اابیوه  اا سصهن  ابعهاا سهاسراا ربها سهه م لاهه ییییهو س  اسهمیت و تمرکه ب بهه واسههه                بادو.

 ب1998قومت و یارنانه نلمس باال مال  مهالعه ساسراا اا ای  یژوهو مس بادو.راابیو   

 سرمایه فکری 

بهنایکهه   بادهو  انهو نسهبت بهه سهایر موهاب  اا حها  افه ایو مهس        ههای ییاهرو امهرونی  سهه  ا    ها و دهرکت ا سانما ا

هها و  نهو اسهت. بوهابرای  ههر عقهوا سهانما       هها وابسهره بهه اا   هها و دهرکت  وب فعالیت و سناتوای اکلهر سهانما   امرونه توا

ه سههن  بهاالی   تنانوهو به  دهوو تنهها بهرهر و سهریعرر مهس     (وهس با و سهرمایه فکهری    1ههای ناماههنا  ل اظ اااایسها بهدرکت

کهه ثهروا اقرصهاای نادهس      ا رعهه بهرای مهوا رهنالنس اسهت     ب 1389وهو. ر ده انس و همکهااا      ادو و تنسعه اسهت یاب 

رااجولهس و  ههای مایهو ت  بهه اسهمیت دهواسره دهوه اسهت        ههای فکهری و کاابرا  ههای ااناهس ان قبیهد  سهرمایه    ان اااایس

اا اولهی  بهاا   « سهرمایه فکهری  » اصههال  جویهو ت  اسهت.    اوی اوابهط نسهبراً  بهر اا ای  یهژوهو تیکیهو     ب2007 2همکااا 

اا بهه  « کااکوها  ااناهس  »ییرهر اااکهر اصههال      نیه   . البرهه قبهد ان ت   نمهنا مههر    1969اا سها    3جا  کوت  البرایهت 

ههایس مهس اانوهو کهه     رتیوهوها و اااایهس  کهری اا همهه ف  ب سهرمایه ف 1997اوت و همکهااا  ر ب. 1975 4رفیهنا   کاا براه بهنا 

ههای  یه  تعهاای   بهه نهننس تمهامس اااایهس      تراننامه یه  دهرکت یها سهانما  بههنا معمهن  تنهها اا مهوعک  نمهس کوهو. ا          

-نی  حسهابواای نیه  هسهروو  اابرمهس    ههای نه  و امریانهها اا کهه مهناا تنجهه او      ناماهنا انه  ان نالئه  ت هاای و حه     
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سههانمانس    سههرمایه فکههری دههامد ت ههاا  نملههس  تکونلههن ی 1ب ان ایههو اه ااویوسههن 3891 یههرا. ردهه انس و همکههااا   

بادهو کهه بهرای اسهریابس بو هاه بهه م یهت اقهابرس اا م هیط فعالیهت مهناا            ای مهس ههای حرفهه  اوابط با مارری و مهااا

مو ههر بههه م یههت ه انههو کههاس مههسبههننری    سههرمایه فکههری اا اانههو اناههراای و سههانمان ب 2000  2نیههان اسههت ربههننری 

ههای یرسهولس و   یعوهس سهانما   کااکوها   و تنانهایس    ب سهرمایه فکهری   2001ر 3اا ینلیه   هراا. بهه انرقه   اقابرس یایواا مهس 

بادهوو. بهه رهنا    ای مه ثر اا منفقیهت سهانما ب کهه ااای هاا اان  افه واه مناانیهان مهس        سانمانس ربه نبهااا ای هر نیروهه   

  یرا  تعری  کرا.ه وسیله هن  و ذه  انسا  صناا مسل  ااندس که بتنا  سرمایه فکری اا هر ننه سکلس  مس

ر  هها قهراا  رفرهه اسهت.    مویریت سهرمایه فکهری بهه نوهنا  یکهس ان وظهای  اصهلس اااسهرنا کهاا اجرایهس سهانما            امرونه 

ههای  سهرمایه   یهری و انهوانه    دواسهایس اهه بهه نلهت مسهائلس ییییهوه ان قبیهد      با ای  حا   ایه  وظی ب 2011  4الن ن و مناا

ههای  بوهوی اجه ای م رله  سهرمایه    . عااعنبههای م رلاهس بهرای ربقهه    بادهو مهس و اانیابس اسهرراتژی  ت  ماهکد    فکری

   5ربههااتو  یههری سههرمایه فکههری ااائههه دههوه اسههتنههههایس بههرای انههواای ان دههاس فکههری و همیوههی  ای ههاا م مننههه

 ننهه اا نظهر   سهه جه   اصهلس سهرمایه فکهری اا ایه        تهنا  ه مهس اا ان هاب دهو  با تنجه به اکلهر مهالعه   ایو ااما اا .ب2015

 8سرمایه ااتبارس -3 7سرمایه ساسراای -2 6سرمایه انسانس -1  رفت 

 ابعاد سرمایه فکری

سهرمایه  ب. 2015بهااتو  ر ه اسهت ره کااکوها  جها  رف  ذهه    هوهوه اانهو عهموس و فهرای اسهت کهه اا      انسانس  ناا  ا بعو

مههه  اسههت و اانری ههه  اسههرراتژی  یهه  سههانما  هههای  نههنتوای  بههرای ت ویههو م یههتبویههاایانسههانس بههه نوههنا  موبهه  

. سههرمایه نمایوههواسههراااه  ت امههرونی ان اا اان  اا اقرصههاا مبروههس بههر اانههو ههها مههس تنانوههو اا ت قهه  و ای هه سههانما 

 های کااکوا  تعری  دنا.ها و دایسر سها   سالقیتتنانو به نونا  ترکیبس ان ن ر انسانس مس

یه  سهانما  بها سهرمایه سهاسراای قهنی دهرایط مهلهنبس اا         ر  و سهاسراا سهانما  سهروکاا اااا.    ساسراای  بها سیسه   بعو

و  نمایهو هایاها  کمه  مهس   اب  انسهانس اا ت قه  کامهد یرانسهید    کوهو و بهه موه   برای اسراااه ان موهاب  انسهانس ای هاا مهس    

م رلاههس کههه نمنمههاً بههرای ای هههدههاس  .ب2008  9رلههنی  دههنامههس نههنتوای و سالقیههت هیوههی  بانهه  تقنیههت و افهه ایو

  سههاسراا سههانمانس  یههاا یری سههانمانس  فرتیوههوهای  فرهوهه  سههانمانس ان  نبااتوههو انههو مهههر  دههوه سههاسراایسههرمایه 

 و.وبادو سیسر  ارالناتس مس نملیاتس

. بادهو   مهس یهابس اسهت  هها و اوابهط باناا  یه فکهری  کهه ناهیا  رفرهه ان کانها      ااتبهارس  یه  ب هو عهروای ان سهرما      بعو

اانهو فرا رفرهه دهوه ان اوابهط یه  سهانما  بها م هیط سهنا  دهامد ماهرریا   نرعهه              ارس  کلیهه موظنا ان سرمایه ااتبه 

اثههر  س و سههرمایه سههاسراای  سههرمایه ااتبههارس اا مقایسههه بهها سههرمایه انسههان کووههو ا   م ههام  نلمههس و (یههره اسههت.   

 .ب2003  10رعهنی  دهوه اسهت   هها یه  نامهد مهه  اا منفقیهت سهانما       اااا و تبهوید بهه   بیارری بر اوی اان  سهانما  
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 و وفهاااای اابها  اجهنو    2  دهوا بهاناا  1ای باناایهابس ههای یایهه  سهه اسهره ننامهد قابلیهت    بهه   تهنا  اا مس سرمایه ااتبارس

  .نمناربقه بووی 

 

 ساختار سازمانی با سرمایه فکری هایرابطه

 سانسسرمایه ان ساسراا سانمانس واابهه ال ب 

و  نه ااا تنانهایس بهرای ای هاا ت     ی ت  هسهروو ویها  کهه افهراا اااا   اسهت  سادااه به ااناهس عهموس یها صهری     سرمایه انسانس 

 بادهو. اسهرعوااها و اانهو افهراا مهس     هها  هها  ن هر   که ای  تنانهایس بهرای میمنایهت سهانما  مایهو اسهت و دهامد  اان        

ههای موعهه    انیه   بهه نلهت برسهناااای ان ویژ هس     سراا ههای اا  اا ت قیقاا سنا ادهااه مهس کوهو کهه سها      3لرای  یاو 

تههری اا بههرای هههای کااکوهها  و... دههرایط مواسهه  صهه  و دایسههر س و حمایههت ان سالقیههتبههنا   ینیههایس و تنجههه بههه ت

اا ان ههاب دهه د و وظههای   هههر عههه کااکوهها  اا سههانما     .ب2002رلههرای    تنانمووسههانی کااکوهها  فههراه  مههس کوههو  

رکمهس بهرسال      ا انویاهه و نمهد نمهنا   جسهاا  ای نمهد بیاهرری اادهره بادهوو     تهر بهناه و تنا  موعهه  ا سانمانس سهن 

ههای انسههانس  موههوی بیاهرری ان سههرمایه سههانما  مهس تنانههو بههره   نمایوهو و مههساسهرانواااهای معمهن  و مکرههن ب اا ییهوا    

ههای سهال  اا بهه دهوا     ااه حهد  هئه  یهری  میه ا  ااا  تصهمی    اسریهاااا  وجهنا اسهمیت و تمرکه  اا   سنا اادهره بادهو.   

هها  دهنا. ایه    رایهس و تناای بیها  مهس   ا اا سهانما  منجه  سناجندهس  ت ربهه    اهو. اا حالس که تننیه  قهوا  کاهو مس

 .ب2001  4ر لو و همکااا  اهووانو که نیر بوای سالقیت و دایسر س کااکوا  اا تاکید مسنناملس

 ساسراا سانمانس و سرمایه ساسراایاابهه  ب 

موههو دههو  سههانما   یههری ان موههاب  و موههاف  سههانمانس  تنان ننههه بهههرهبراسههس منانهه  سههاسراای  سههرت(ان هر دههواست و

-موهوی ان سهرمایه  ایه ی بهرای بههره   نهایهت یایهه  ان موهاب  منجهنا و اا   ههای جویهو  ها  ااائه ترکیه  جهت دواسایس فرصت

مههد اا بههه انبهها  اااا  بوههابرای  دههکد سههاسراا  ن سمعمههنالً سههاسراا سههانما  نههنن بادههو. سههانما  مههس یهههای سههاسراا

همیوههی  سههاسراا . ب1377رافهت  ترجمههه انرابهس   تههیمی  کوههو هههای سهانما  اا سهانمانس بایههو بهه  ننههه ای بادههو کهه نیان   

هو ههس اهههس فضههای فرابسههره انههو. سههاسراا سههانما  اا دههکدسههانمانس بهها فرهوهه  سههانمانس اابهههه اااا و بههه یکههوی ر و 

کوهو و یه    مهاهو س ای هاا مهس   هها و اههوا  ه  سهاسراا سهانمانس بهی  کلیهه فعالیهت      کوهو. سالت مسسانما  به سه  سنا ا

ک ها قهراا   کوهو کهه عهه کسهس بایهو اا     تواا. همیوهی  معهی  مهس   ابس به اهوا  سانمانس بهه وجهنا مهس   نظ  اا جهت اسری

سهانما  بهه اههوافس کهه اااا       ههایس ییهروی نمایهو تها    رقهراا کوهو و ان عهه اویهه هها و او       یرا  با عهه کسهانس ااتبهاط ب   

ای اا ع ههنن س ااتبارههاا اسههمس و حرههس (یههر ابرای  سههاسراا سههانمانس نقههو نمههوهبوهه  .ب2001  5رامضهها  اسههت یابههو

اسههمس سههانما  اااا و هههو  ان ایهه  ااتبارههاا  سهههی  دههو  اا ارالنههاا و ههه  انرقهها  ارالنههاا اا سههانما  اسههت.     

قهراا ن یهرا  مهس تنانهو سهانما         یرنهو ا  ا هر بهه منقه  اا اسریهاا تصهمی      ت و عراکه ارالناا دریا  حیاا سانما  اس

  اا اعاا سراا مس و بالتکلیاس نمایو.
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 ساسرااسانمانس و سرمایه ااتبارساابهه  ب 

ههای فعها  و هماهوه  اسهت  بها م هیط       مبروهس بهر ههو  بهناه و اااای سیسهر      کهه   ی  نهاا اجرمانس به نونا  سانما 

ای نمانس بایهو بهه  ننهه   سهاسراا سها  اااا و سهاسراا ت  بهه صهناتس ت اهانهه رهر  ایه ی دهوه اسهت.         ااتبهاط  سنا سااجس 

بادو که برنا  بها مراجعهه بهه ت  ن هنه ااتبهاط بها م هیط سهنا کهه دهامد ماهرریا   نرعهه کووهو ا   م هام  نلمهس و                

اا ااونههس و بیرونههس سههانما  ههها و ااتبارههسههاسراا سههانمانس بایههو برنانههو اا مههناا مسههلنلیت (یههره اسههت اا اا  کههرا. 

بایسهت سهانما  اا بصههناا   ط برقههراا کوهو. سهاسراا سهانمانس مههس   عهااعنبس ااائهه اااه و بهی  ااکهها  اصهلس سهانما  ااتبها      

ن حههو بوههوی بههیو اب ههوهههای ااو  ت  هماهوهه  بادههو.     ااتواا بههه ن ههنی کههه همههه فعالیههت م مننههه ای موسهه

ضههعی  کههراه و مههان  یکسههااع س و اا اسههررت بههنا  موههاب  ااناههس اا  هههای کههاای اا تسههانما  ااتبارههاا مرقابههد تههی 

بانهه  مههس دههنا کههه مههویرا  کااموههوا  اا بههرای ماههااکت فعاالنههه اا    دههنا. تمرک ناایههس قههواا و کورههر ا  مههسسههانم

قههنانی   نههوب  موعههه  بههنا و انرمههاا بههه یکههوی ر تنانموههو سههاننو.  1مههویریت سههانمانس و تههروی  فرهوهه  سنا اههنا س

تنسهعه مهویریت کهه    و بهه بهاال بانه     ای بهه صهناا هه  او بهه یهائی  و هه  ا      رر  ااتباراا او اا او و او حلقهبیا اسمیت

میوههی  ان تعههامالا کااکوهها  و ااتبارههاا  دههنا و همههس ای  اانههو و فرتیوههوها اسههت  آوافههراا  فوههدههامد مههویریت بههر  

 ب2011رامضا    .سانما  با م یط ییرامن  سنا حمایت مس کوو

 

 

 پژوهشینه پیش

بهه براسهس    "فکهری اا ای هاا م یهت اقهابرس    نقهو سهرمایه  "ب اا یهژوهو سهنا ت هت نوهنا      1386قلیچ لهس و همکهااا ر  

فکهری او دهرکت سنااوسهان ایرانهس اا م یهت اقهابرس تنهها یرااسروهو و اا نهایهت بهه ایه  نری هه اسهیونو              نقو سهرمایه 

-معوهاااای وجهنا اااا. بهه نبهااا ای هر بها افه ایو سهرمایه        اقهابرس تنهها اابههه ملبهت و     فکهری و م یهت  که بی  سهرمایه 

 یابو.فکری  م یت اقابرس تنها نی  اف ایو مس

کهرا سهانمانس صهوعت    فکهری و نمل براسهس ااتبهاط سهرمایه   "ب اا یهژوهو سهنا ت هت نوهنا      1388رد انس و با(بانیها   

واای اسههرا  کراسههرا  یرااسروههو. اا بههه براسههس اابهههه میهها  ابعههاا سههرمایه فکههری اا صههوعت بانکهه   "بانکههواای ایههرا 

نهایهت تنههها مهولس اا ااائههه کرانهو کههه بیههان ر اثر هااای ملبههت ههر یهه  ان اجهه ای سهرمایه فکههری بهر نملکههرا سههانمانس        

ااتبههارس بههه ترتیهه  اااای بههاالتری  اثر ههاای  سههاسراای و سههرمایهانسههانس  سههرمایهصههوعت بانکههواای اسههت کههه سههرمایه 

 بنانو.

ب اا یهژوهو سهنا بهه براسهس اابههه بهی  ننامهد سهاسراای و فرهو هس سهانما  بها مهویریت             1390جعاری و همکهااا  ر 

ههای یهژوهو تنها     لهنب ی دهکس تههرا  یرااسروهو. یافرهه     سرمایه فکری اا مراکه  تمنندهس اامهانس و نمهنمس ااناه اه ن     

سهه   ناا یهژوهو اا راا سهانمانس مراکه  مه   فکهری بهه الیهد اسهمیت و تمرکه  نیهاا اا سهاس       اههو کهه سهرمایه   ناا  مس

مرنسط قراا اااا و همیوهی  بهی  ابعهاا سهاسراای و ابعهاا سهرمایه فکهری ااتبهاط معوهاااای وجهنا اااا  بهه رهنای کهه              

 ای  ااتباط ت  با تمرک  و اسمیت مواس و با ییییو س ملبت بنا.

اوی اجه ای سهرمایه   بهه موظهنا ت قیه      "ههای ااناهس  اانیهابس اااایهس  "ب اا یژوهو سهنا ت هت نوهنا     2000ر 2بننری 

سههوماتس اا کاههنا مههال ی هههای سههوماتس و (یراا او ب ههو فعالیههتفکههری یعوههس سههرمایه انسههانس  سههاسراای و ااتبههارس 

                                                           
1 . Openness 
2 . Bontis 
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بهر نملکهرا کهاای ههر     اههو کهه سهرمایه سهاسراای تهیثیر نیهاای       یژوهاس اا ان اب ااا. یافره ههای یهژوهو او ناها  مهس    

ا هر عهه سههرمایه انسهانس نیه  اا ههر او ب هو مهه  بهنا ولهس ایهه            سهوماتس اااا. ههای سهوماتس و (یر  او ب هو فعالیهت  

 های (یر سوماتس اااا.سرمایه اثر بیارری بر نملکرا درکت

بیهها   "فکههریت قیهه  اا اان  و کههااایس سههرمایه "ب اا یههژوهو سههنا ت ههت نوههنا   2007ر 1کنجانسههین و النکنییسههت

ا مهه  اسهت  ههر عوهو کهه بهرای       بسهیا  -وظر ان نهنو صهوعت  صهرف  -هها یهایری بو هاه  فکری برای اقابهت کووو که سرمایهمس

 اهوو  اهمیت بیارری اااا.ها اا (یرماهناها تاکید مسم نا به الید ای  که نموه مواب  تنهای اانوبو اه

 "فکهری بهر اعهایت و قصهو تهر  کااکوها       براسهس تهاثیر سهرمایه   "ب اا یهژوهو سهنا ت هت نوهنا      2011ر 2الن ن و مناا

ههای ایرالیهایس اا   فکهری بهر اعهایت ده لس و قصهو تهر  کااکوها  اا میها  کااموهوا  دهرکت          ر سهرمایه به براسهس تهاثی  

ههای کااکوها    اههو کهه سهرمایه فکهری تهیثیر ملبرهس بهر ن هر         صوعت (اایس یرااسروو. نرای  مهالعهاا تنهها ناها  مهس    

  و ان رریه  سهرمایه سهاسراای بهر     انسهانس و سهرمایه ااتبهارس بهه رهنا (یهر مسهرقی       نسبت به د د تنها اادهره و سهرمایه  

  اااا.اعایت د لس و قصو تر  کااکوا  تیثیر مس

 نیر اا مهر  ساست  هایتنا  فرعیهمس یژوهویایوه و یبوابرای  براسات اابیاا 

 معواااای اااا. اابههسرمایه انسانس  با  ساسراا سانمانس 1فرعیه 

 معواااای اااا. هاابهسرمایه انسانس  با  ساسراا سانمانس 2فرعیه 

 معواااای اااا. اابههسرمایه فکری  با  اسمیت  2-1فرعیه

 معواااای اااا. اابههسرمایه فکری  با  تمرک  2-2فرعیه

 اا.امعواااای ا اابههسرمایه فکری  با  ییییو س 2-3فرعیه 

 معواااای اااا. اابههسرمایه ساسراای  با  ساسراا سانمانس 3فرعیه 

 معواااای اااا. اابههسرمایه ساسراای  با   اسمیت 3-1فرعیه

 معواااای اااا. اابههسرمایه ساسراای  با  تمرک  3-2فرعیه

 معواااای اااا. اابههسرمایه ساسراای  با  ییییو س 3-3فرعیه 

 معواااای اااا. اابههسرمایه ااتبارس  با  ساسراا سانمانس 4فرعیه 

 معواااای اااا. اابههسرمایه ااتبارس  با  اسمیت  4-1فرعیه

 معواااای اااا. اابههسرمایه ااتبارس  با  تمرک  4-2فرعیه

 ا.معواااای ااا اابهه سرمایه ااتبارس با  ییییو س 4-3فرعیه 

 ب1دکد ر  بادومسنیر  صنااوهو به ژای  ی مو  ماهنمس بوی  ترتی 
 

                                                           
1 . Kujansivu , Lonnqvist 
2 . Longo , Mura 
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 پژوهش شناسی روش

جههت جمه  توای     بادهو. مهس  ت لیلهس -توای اااه هها تنصهیاس  ان ل هاظ جمه   کهاابرای و     یژوهو حاعهر ان نظهر ههو   

وعههعیت سههاسراا سههانمانس  منجههنا و نیهه  سههرمایه فکههری  ابرههوا ان اسههواا و مههواا  اسههراااه دههو تهها   مههناااا ارالنههاا 

دههواسرس نسههبت بههه وعههعیت منجههنا بههه اسههت تیههو. سههس  ان او نههنو یرساههوامه اسههراااه  رایههو. یرساههوامه او  کههه  

اسهت  اهوامه اسهرانوااای   کوهو  یرس  یهری مهس  مر یرههای مسهرقد یهژوهو اا انهوانه     مربنط بهه سهاسراا سهانمانس بهناه و    

رالهنانس  مههوی     سهو و مهس سهه بعهو سهاسراا سهانمانس یعوهس ییییهو س  اسهمیت و تمرکه  اا         و  نمهناه که اابیوه  ااایهه   

 دههنا  کههه ابعههاا سههرمایه فکههری  ابسههره یعوههس سههرمایه فکههری مربههنط مههس  یرساههوامه اوب بههه مر یههر و  .ب312  1386

  موبهه  تهیههه یرساههوامه اوب .اهههومههناا سههو و قههراا مههسبههارسب اا سههاسراای  سههرمایه اات سههرمایه انسههانس  سههرمایهر

 و کااکوهها  همههه یههژوهو تمههاای جامعههه .بادههومههس اصههاها یایهها  نامههه اکرههر اجههایس یههنا اا مقههه  اکرههری  ااناهه اه 

 بهر  مقهوماتس  مهالعهه  بها  ابرهوا  نمننهه  ح ه   تعیهی   بهرای . اسهت  ناهر  940 تعهواا  بهه  تههرا   ااناه اه  نلمس هیلت انضای

 سههه  ت  اا کهههب کههنکرا ر مربههنط فرمههن  ان اسههراااه بهها و دههو م اسههبه اولیههه نمننههه واایههان  تمههاای  جامعههه اوی

 اسهراااه  بها  و  رایهو  ماه    ناهر  120 میه ا   بهه  نمننهه  ح ه   اسهت   دهوه  ل هاظ  %5 برتواای سهای و %95 ارمیوا 

صهناا الکررونیکهس بهی  انضها  نمننهه      یرساهوامه هها بهه    . دهونو  انر ها   دهوه  بوهوی ربقهه  تصاافس  یرینمننه او  ان

به صناا تصاافس تننی   رایو و عهن  ایه  احرمها  وجهنا اادهت کهه تعهواای ان یرساهوامه هها قابهد اسهراااه نبادهوو             

اه ان تنمهن   انربهاا یرساهوامه نیه  بها اسهراا      .یرساهوامه مهناا اسهراااه قهراا  رفهت      135و یرساوامه تننیه    574تعواا 

و بها تنجهه بهه ایوکهه ایه  یرساهوامه هها اسهرانوااا          یرساهوامه نیه  بها اسهراااه ان اوایهس م رهنا        و اوایهس  تلاای کرونباخ

 ب 2رجوو مناا براسس و تیییو قراا  رفت.بنانو 

 

 

 

 

 ساختار سازمانی

 اسمیت

 ییییو س 

 تمرک 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 
 سرمایه فکری

مایه انسانسسر  

 سرمایه ااتبارس 

 سرمایه ساسراای 

 فرعیه های اصلس 

 فرعیه های فرنس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
میانگین کل  ساختار سازمانی سرمایه فکری عوامل پرسشنامه

سرمایه  عوامل

 انسانس

سرمایه 

 ساسراای

سرمایه 

 ااتبارس

 سییییو  تمرک   اسمیت 

 %5/81 %4/70 %1/69 %2/74 %8/68 %75 %1/80 آلفای کرونباخ

6/85% 76% 

 نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ -2جدول 

 

 

 تحلیل یافته ها

ی اسههراااه هههای نمننههه تمههاابههه موظههنا براسههس سصنصههیاا و ویژ ههس ب3اا ایهه  قسههمت ابرههوا ان تمههاا تنصههیاس رجههوو 

   نیر توااه دوه است ها اا جوودوه است. که ای  ویژ س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

            

نتایج آمار   – 3جدول 

 توصیفی
 

 

 آزمون فرضیه های پژوهش

  بهرای  SPSS 18بها اسهراااه ان نهرب افه اا     ا رسهین  سهااه   و هها  ابرهوا ان تنمهن  همبسهر س      بهه موظهنا تنمهن  فرعهیه    

بهی  مر یرهها اسهراااه دهو. ولهس ابرهوا بایسهرس ان نرمها  یها (یهر نرمها              و تعیی  وجنا اابههه سههس   سو و همبسر س

نایااامرریه ب مواسه  اا انر ها      بنا  تننی  اااه ها ت اهس یافهت تها ایه  کهه اا  هاب بعهوی برهنا  تمهاا ریااامرریه  یها          

  ایهه  اسههمیرنن  تهه  نمننههه ای جهههت اسههیو  بههه ایهه  هههو  اسههراااه دههو-نمههنا. لههاا اا ابرههوا ان تنمههن  کنلمههن رو 

اسهت  بهه مقایسهه تهاب  تننیه  ت معهس ماهاهوه دهوه بها تهاب  تننیه  ت معهس              1تنمن  کهه نهننس تنمهن  نکهنئس بهران      

                                                           
1 Goodness-of-fit 

 ااصو تعواا تننی  ننامد

 جوسیت
 3/33 45 مرا

 7/66 90 ن 

 س 

 1/8 11 سا  25کمرر ان 

 8/37 51 سا  33تا  25بی  

 9/28 39 سا  41تا  34بی  

 6/9 13 سا  55تا  42بی  

 6/15 21 سا  55بیارر ان 

 ت صیالا
 4/81 110 فن  ایسل  و کاادواسس

 6/18 25 س اادو و باالترکاادواس

 سوناا سومت

 7/60 82 سا  10کمرر ان 

 4/24 33 سا  20تا  11بی  

 8/14 20 سا 21بیارر ان
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اسهمیرنن     -. ربه  نرهای  تنمهن  کنلمهن رو     تمهوه اسهت   4جهوو  دهمااه     اا کهه نرهای  ت   نظری رنرما ب مس یهراانا. 

لههاا  بیاههرر بههناب 05/0رمقههواا معوههس ااای تمههاب مر یرههها ان ان تننیهه  نرمهها  برسههناااا بنانو تمههامس مر یرهههای یههژوهو

 س دنا.اسراااه م سو یو  همبسر س مر یرهای یژوهو برای  رتنمن  همبسر س ییرسن ب یااامرری ان تنمننس 

 

 سه  معوس ااای Zتمااه  ان را  اسرانوااا میان ی  تعواا مر یر

 471/0 846/0 64/0 28/3 135 سرمایه انسانس

 52/0 815/0 64/0 2/3 135 سرمایه ساسراای 

 089/0 248/1 58/0 4/3 135 سرمایه ااتبارس

 236/0 034/1 75/0 86/2 135 اسمیت

 290/0 981/0 68/0 75/2 135 تمرک  

 283/0 290/0 66/0 08/3 135 ییییو س

 اسمیرنوف-آزمون کولموگروف بررسی نرمال بودن مؤلفه های پژوهش بر مبنای نتایج -4جدول شماره
 

سهرمایه سهاسراای و ییییهو س بقیهه     کهه بهه جه  ااتبهاط بهی  او مر یهر        ب 5جهوو   ر نرای  تنمن  همبسهر س ناها  ااا  

همیوههی  اا براسههس ااتبههاط ننامههد امن رافیهه  رسههابقه  .همبسههره بنانههو 95/0اا سههه  ارمیوهها  مر یرهههای یههژوهو 

سههومت و سههه  ت صههیالاب بهها مر یرهههای مههناا مهالعههه ماهه   دههو کههه همبسههر س بههی  تنههها حرههس اا سههه       

هه  معوهس ااا نبهنا. بوهابرای  تهاثیر ننامهد امن رافیه  بهه الیهد نهوب معوهس ااای اا سهه  مهلهن  ان               95/0ارمیوا  

   دو.مو  ت قی  حا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون -5جدول
 

حهها  یهه  ان براسههس وجههنا اابهههه بههی  مر یرهههای مسههرقد و وابسههره ان تن اییکههه وجههنا اابهههه دههرط النب بههرای       

مر یرهههای مسههرقد بههر مر یرهههای وابسههره بههنا و دههرط کههافس نمههس بادههو  عههروای اسههت بهها اسههراااه ان    تیثیر ههااای 

ااای عههرای  مر یرهههای مسههرقد مههناا بهههه سهههس بههی  مر یرههها و سههس  معوههاا سههین  سهههس سههااه ابرههوا وجههنا اا

 تنمن  قراا مس  یرا.

 

 

 تمااه

 مر یر
1 2 3 4 5 6 

      1 سرمایه انسانس 1

     1 *0/291 سرمایه ساسراای 2

    1 596/0** 468/0** سرمایه ااتبارس 3

   1 62/0** -36/0** -18/0** اسمیت 4

  1 363/0** -214/0** -44/0** -17/0* تمرک  5

 1 177/0** 151/0* 35/0** 035/0 47/0** ییییو س 6
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 سرمایه فکری سرمایه ااتبارس سرمایه ساسراای سرمایه انسانس تنمن  ها مر ییر

س
مان
سان
اا 
سر
سا

 

T
-test

 834/7 896/6 304/3 34/3 برای مقواا ثابتt  تمااه 

 619/41 354/5 418/3 463/3 انسبرای عری  ساسراا سانم tتمااه 

 304/0 300/0 442/0 968/0 
F

-T
est

 F 993/11 679/11 660/28 179/1732تمااه  

 000/0 000/0 001/0 001/0 عری  معواااای

 وجنا اااا وجنا اااا وجنا اااا وجنا اااا وجنا اابهه سهس

 و ابعاد سرمایه فکرینتایج آزمون رگرسیون خطی میان ساختار سازمانی  -6جدول

 
  سهاسراا سهانمانس بها تمهامس م لاهه ههای       ت لیهد واایهان    اا  مس اههو بهر اسهات نرهای     ن ب6ر ننه که جوو  فن هما 

 مههس بادههو و نرههای  تنمههن   05/0سههرمایه فکههری اابهههه سهههس اااا  نیههرا مقههواا عههری  معوههاااای ت  ههها کههنجکرر ان   

TرT-test  سهانمانس بهر ههر سهه بعهو سهرمایه فکهری و سهنا سهرمایه فکهری اسهت. بهر             ب ناا  اهووه تیثیر ااای سهاسراا

  میه ا   ای  اسات سهاسراا سهانمانس بهر سهه بعهو سهرمایه فکهری تهیثیر ملبهت و معوهاااای اااا و بها تنجهه بهه مقهواا               

  1هور فرعهیه ههای   تیثیر ت  بر سرمایه ااتبارس بهیو ان او بعهو ای هر اسهت. بوهابرای  تمهامس فرعهیه ههای اصهلس یهژو          

 ب یایرفره مس دننو.4و  3  2
 

 سرمایه ااتبارس سرمایه ساسراای سرمایه انسانس تنمن  ها رمر ی

ت
می
اس

 

T
-test

 21/1 256/9 030/9 برای مقواا ثابتt تمااه  

 -27/1 05/2 -443/2 برای عری  اسمیت tتمااه 

 219/0- 185/0 096/0- 

F
-T

est
 F 114/4 203/4 286/1تمااه  

 259/0 043/0 045/0 عری  معواااای

 وجنا نوااا وجنا اااا وجنا اااا وجنا اابهه سهس

 نتایج آزمون رگرسیون خطی میان رسمیت و ابعاد سرمایه فکری -7جدول

 

ه اابهههمایه انسههانس واایههان   اسههمیت بهها سههرمایه سههاسراای و سههر ت لیههدرههای  نبهها تنجههه بههه جههوو  فههن  و بههر اسههات 

سهرمایه سهاسراای و    اسهمیت بهر   Tاابههه سههس نهوااا و بهر اسهات نرهای  تنمهن          اااا  امها بها سهرمایه ااتبهارس     سههس 

 اا نری ههه فرعههیه اااا. تههیثیر مواههس اا بههر سههرمایه انسههانس  تههیثیر مواههس و معوههاااای اااا و بیاههرری   سههرمایه انسههانس

         یرا.مناا تیییو قراا مس  2-1و  3-1اا و فرعیه های فرنس  4-1فرنس 

 

 

 سرمایه ااتبارس سرمایه ساسراای سرمایه انسانس تنمن  ها      مر یر   

ک 
مر
ت

 

T
-test

 

 182/2 090/16 122/6 برای مقواا ثابتt تمااه 

 640/1 -133/3 -05/7 برای عری  تمرک  tتمااه 
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 544/0- 277/0- 087/0 

F
-T

est
 F 709/49 817/9 661/0تمااه  

 418/0 002/0 000/0 ااایعری  معوا

 وجنا نوااا وجنا اااا وجنا اااا وجنا اابهه سهس

 نتایج آزمون رگرسیون خطی میان تمرکز و ابعاد سرمایه فکری -8جدول

 

ااائهه دهوه اسهت  نرهای  واایهان  ناها  مهس اههو کهه تمرکه  بها سهرمایه انسهانس و سهرمایه                8هما  رنا کهه اا جهوو   

تمرکه    T نرهای  تنمهن    ههه ی معوهاااای وجهنا نهوااا و براسهات     امها بها سهرمایه ااتبهارس ااب     ساسراای اابهه سهس اااا 

مواهس اا بهر سهرمایه انسهانس اااا.      اثهر بهر سهرمایه سهاسراای و سهرمایه انسهانس تهیثیر مواهس و معوهاااای اااا و بیاهرری           

 اا مس دنا. 4-3مناا یایر  قراا مس  یرا و فرعیه فرنس  3-2و  2-2اا نری ه فرعیه فرنس 

 

 سرمایه ااتبارس سرمایه ساسراای سرمایه انسانس تنمن  ها مر ییر

س
و 
یی
یی

 

T
-test

 301/3 355/7 062/9 برای مقواا ثابتt تمااه  

 -055/0 221/0 -70/2 برای عری  تمرک  tتمااه 

 007/0 027/0 -214/0 بتمااه برار

F
-T

est
 F 291/7 49/0 003/0تمااه  

 956/0 826/0 000/0 عری  معواااای

 وجنا نوااا وجنا نوااا وجنا اااا وجنا اابهه سهس

 نتایج آزمون رگرسیون خطی میان تمرکز و ابعاد سرمایه فکری -9جدول

 

اابههه سههس معوهاااای نهوااا  امها       نی  ناا  مس اههو کهه ییییهو س بها سهرمایه سهاسراای و سهرمایه ااتبهارس         9 جوو 

و  مواههسایه انسههانس اابهههه سهههس معوههاااای اااا و نرههای  ا رسههین  ناهها  مههس اهههو کههه ییییههو س تههیثیر      ا سههرمبهه

 دونو.اا  4-3و  4-2مناا یایر  واق  مس دنا و فرعیه های  4-1بوابرای  فرعیه  معواااای اااا.

 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 سهانا. هها مرمهای  مهس   سناااانهو کهه تنهها اا ان سهایر سهانما      ههایس بر ر ال هنی سهاسراا سهانمانس ان ویژ هس    ها ان نظاانا اه

  بایهو نظهاب اااای و سهاسراا سهنا اا عوها       نمایوهو ااناهس امهرونی نقهو اساسهس ایاها      ها ب ناهوهو اا جهها    ا ر اانا اه

 ت ییههر اهوههو کههه برنانوههو بهها امکانههاا کمرههر  بههاناهس بیاههرری اادههره بادههوو. عوانیههه سههاسراا مواسههبس بههرای سههانما  

رراحس نانا  سانما  ان مسیر اههوا  سهنا مو هر  سناههو دهو کهه کمرهری  نری هه ت  اتهال  موهاب  سهانمانس سناههو             

  کههه کااکوهها  بههنا. نههالوه بههر ایهه   سههاسراا نامواسهه  منجهه  تههوو و تعههااز اا سههانما  و نیهه  مههان  ابرکههاا و سالقیههت

ای سهرمایه انسهانس کهه یکهس     هه بهه تهوای  قابلیهت   دهنا و  مهس کوو ی  سانما  نلمهس اسهت     تری تری  و برجسرهاساسس
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سهانمانس و سهرمایه   سهاسراا  یژوهاه را  بهرای   اههو.  نصهر ااناهس امهرونی اسهت اا کهاهو مهس      ههای اقهابرس اا   ان م یت

انههو امهها اکلههر تنههها بههر اوی سههه بعههو اسههمیت  تمرکهه  و ییییههو س اا سههاسراا  ری ابعههاا م رلاههس اا اا نظههر  رفرهههفکهه

مایه انسهانس و سهرمایه سهاسراای و سهرمایه ااتبهارس اا سهرمایه فکهری تنافه  ااانهو کهه اا ایه             سانمانس وسهه بعهو سهر   

اااه هها ناها  مهس اههو کهه سهاسراا       ت لیهد  نرهای  حاصهد ان    ذکهر دهوه بعهو مهو نظهر قهراا  رفهت.       یژوهو ایه  ابعهاا   

ب 4و 3  2  1رعههیه هههای معوههاااای بههر سههرمایه فکههری اااا. اا اابهههه بهها فرعههیه هههای اصههلس یههژوهو رف   اثههرسههانمانس 

ابعهاا سهرمایه انسهانس  سهرمایه سهاسراای  سهرمایه ااتبهارس و سهنا سهرمایه فکهری  کمرهر ان            مربهنط بهه    سه  معواااای

مهد  یکهس ان ننا   تههرا  تهنا   اهت کهه سهاسراا سهانمانس ااناه اه       بادو. که با ایه  تااسهیر مهس   است و معوس ااا مس 05/0

سهایر اجه ای سهانما  مهس تنانهو       بادهو  کهه تواسه  سهاسراا بها      ای فکهری ااناه اه مهس   هه مه  و اثر  ااا بر اوی سرمایه

. بوههابرای  تنصههیه م قهه  بههه همسههن نمههنا  نههنو سههاسراا حههاک  بههر  دههنابانهه  بهبههنا سههرمایه فکههری و موههاب  انسههانس 

  2-1رعهیه ههای   یعوهس ف  ا سهرمایه فکهری  اسهمیت بهر ابعها    اثهر بادهو. اا اابههه بها    س مهس نبا سایر اجه ای سهانما    سانما 

 اابهههه سهههس معوههاااا نههوااا امهها بهها   سههرمایه ااتبههارسنرههای  ا رسههین  سهههس ناهها  ااا کههه اسههمیت بهها   4-1و  1-3

 سهرمایه ههای سهاسراای و انسهانس    اابههه سههس معوهاااا اااا و بهه صهناا مواهس بهر         سرمایه ساسراای و سهرمایه انسهانس  

کهه هرعهه اسرانوااسهانی و اسهمیت امهنا بیاهرر        ننهه تاسهیر کهرا     تهنا  ایه   ایه  یافرهه یهژوهو اا مهس      هاااا. مس اثر

کاهههو و هیوهی  مهان  ان بههه وجهنا تمههو  یه  فرهوهه      مهس کااکوهها  بادهو  بهه همهها  انهوانه ان تههنا  سالقیهت  نهنتوای      

اا نری هه ییاههوهاا   دههنا.منفقیهت یه  سههانما  حیهاتس اسههت  مهس     سهانمانس (وهس و تضههعی  ااتبارهاا افقههس کهه بههرای    

اا دکسهره و یه    ههای مرنههای اسهمیت    ههای اانهو بویها  ان جملهه ااناه اه هها بایهو م هووایت        سهانما  ه دنا که مس

بهوو    دهنا کهه کااکوها     رفره دوه ان انرماا و هنیهت سهانمانس بهرای سهنا بسهاننو. ایه  بانه  مهس        عهااعن  ااااکس بر

. بادهوو  اا نیهان سهنا اسررسهس اادهره    بهه ااحرهس بهه ارالنهاا مهن       ایوکه ساسراا کورر  اسمس سهانما  مهان  تنهها دهنا    

 سانما  اااا.  تاا ای  ااه اوابط (یر اسمس نقو مهمس اا کمرن  کرا  مرنهای اسمی

نرهای  ا رسهین  سههس ناها  ااا کهه       4-2و  3-2  2-2تمرکه  بهر ابعهاا سهرمایه فکهری یعوهس فرعهیه ههای          اثر مناااا 

مها بها سهرمایه سهاسراای و سهرمایه انسهانس اابههه سههس معوهاااا          تمرک  با سرمایه ااتبهارس اابههه سههس معوهاااا نهوااا ا     

رکه   رهنا کهه اا بهاال نیه  ذکهر دهو تم      همها   هاااا.  مهس  اثهر ههای سهاسراای و انسهانس    سهرمایه اااا و به صناا مواس بر 

تمرک ناایهس قهواا و کورهر  بانه       یهری اا یه  نقههه مرمرکه  دهوه اسهت  اااا.       ادااه بهه مقهواای کهه یه  تصهمی      

نا کههه مههویرا  کااموههوا  اا بههرای ماههااکت فعاالنههه اا مههویریت سههانمانس و تههروی  فرهوهه  سنا اههنا س و     دههمههس

و کورهر  اا سهانما  تننیه  دهنا. اا      اانرماا به یکوی ر تنانموو ساننو. بوابرای  ییاهوهاا مهس دهنا تها حهو امکها  قهوا       

تهنا  بها   اسهت کهه مهس   سهانمانس  نهاا و موصه    های ااناس همین  اانا اه بیاهرر قهواا و کورهر  نادهس ان ارال    سانما 

کههاهو سهههن  نملکههرای ایهه  قههواا و کورههر  اا اا سهههن  بههاالی سههانما  کههاهو ااا  عههرا کههه ان ایهه  رریهه  بههاا    

و ااه ای هر ای هاا وظهای  مسهرقد اسهت  ای هاا وظهای  و کااههایس کهه بهه            اا سلسله مرات  کهاهو مهس یابهو.    1ارالناا

. اا ایه   بادهو مهس النهاا و اانری هه قهواا و کورهر      ههای کهاهو یهراان  ار   های هر ان ا  ر وابسره نبادهوو  یکهس ا  یکوی

 او  واحوهای سانمانس تماب مواب  مناا نیان برای ان اب کااهای سنا اا اا اسریاا ااانو.

                                                           
1 . information load 
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نرههای  ا رسههین  سهههس ناهها  ااا  4-3و  3-3  2-3ییییههو س بههر سههرمایه فکههری یعوههس فرعههیه هههای  اثههربهها اا اابهههه 

بههه سههس معوهاااای اااا    امها بها سهرمایه انسهانس اا     ییییو س با سرمایه سهاسراای و ااتبهارس اابههه معوهاااای نهوااا     که 

تهر نیه  ادهااه دهو  ییییهو س سهانما  بهه سهه دهکد          یهیو   ننهه کهه اا  همها    هاااا. مهس  مواس بر سرمایه انسهانس  اثرو 

بیههان ر ایهه  نکرههه اسههت کههه ا ههر سههانما  اا سههه  . ایهه  منعههنو نمایههوافقههس  نمههنای و ج رافیههایس ت لههس مههسنمههوه 

هههای مههویریرسب ان ییییههو س برسههناااا بادههو و   تظههای ب و یهها ااسههه  نمنایرتعههواا یسهه  افقسرتعههواا ماهها(د و و 

و ایه    یافرهه س اا سهانما  بهه دهوا تقلیهد     تهر دهنا  امکها  تعامهد  روهه     موهوتر و اسهمس  اااتباراا سهانمانس ت  قهانن   

ممانعهت   ههای انسهانس اا سهانما    و  ان ادهو سهرمایه   دهنا مهس ههای کااکوها    هها و دایسهر س  کهاهو سالقیهت   امر بان  

 .تواانمد مسبه

و بسهره بهه   دهنا  مهس ههای سهیهر مهویریت م سهن      رراحهس سهاسراا سهانمانس ان مسهنلیت    اا انرها مس تهنا   اهت کهه    

قیهت یها دکسهت اهومهن  کوهو.      بهه منف تنانهو سهانما  اا   ایوکه ای  امهر ع ننهه صهناا ب یهرا و ع ننهه اجهرا دهنا  مهس        

بهه  کهه بهه رهنا اتاهاقس یها تصهاافاً سهاسراای اا رراحهس مهس کووهو            س و تمنندهسب  ربه ویهژه مهویرا  مراکه  نلمه    مویرانس

و دهو و بهه همهی  الیهد  رراحهس بایهو       وه ماهکالتس اا تنسهعه ت  مناجهه سناه    اا تیووه نهه عوهوا  اوا  بها   احرما  نیاا 

هها و بها ت هاهس ان دهرایهس کهه احرمهاالً کهاا اا تنهها صهناا          ی  اانهو ت صصهس رراحهس او    با ی  ماهنب معربر یایهه ا 

 مس یایرا همراه بادو. 
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