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چكيده
از راههاي اساسی كه سازمانها بهواسطه آن میتوانند رشد اقتصادي و توان رقابتی خوود را افوزاید دهنود،
استفاده از تفکر خالق است كه بدون شناخت و مدیریت سرمایههاي فکري امکان پذیر نیست .هدف اصولی
این پژوهد كاربردي ،بررسی تأثیر اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد اقتصوادي شوركتهواي فعوا در گوروه
خودرو سازي سایپا و همچنین ،بررسی رابطه بین اجزاي سرمایه فکري بوا یکودیگر اسوت .اجوزاي سورمایه
فکري به عنوان متغیرهاي مستقل و عملکرد اقتصادي كاركنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتوه شوده  .از
آزمون رگرسیون چندگانه براي بررسی تأثیر اجزاي سرمایه فکري بر عملکورد اقتصوادي كاركنوان از آزموون
همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین اجزاي سرمایه فکري و از مود سوازي معواد ت سواختاري بوراي
آزمون الگوي حاصل ،استفاده گردیده .دادههاي گردآوري شده از طریو  213پرسشونامه بوا اسوتفاده از نورم
افزارهاي  spssو لیزر تحلیل گردید و در نهایت روابط بین اجزاي سرمایه فکري تأیید و مشخص شد كوه
سرمایه ساختاري و رابطهاي به شکل مستقیم و سرمایه انسانی به شکل غیرمستقیم از طری سرمایه ساختاري
بر رشد عملکرد اقتصادي كاركنان در گروه خودرو سازي سایپا تأثیر دارند.
واژههاي كليدي :سرمایه فکري ،سرمایه انسوانی ،سورمایه رابطوهاي ،سورمایه سواختاري ،عملکورد ،صونعت
خودرو
* نویسنده مسؤو :

br.manafi@yahoo.com
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زیاد محیط و تغییرات آنی در آن ،مدیران شوركتهوا

 -1مقدمه
فنواوري اطالعوات ،از دهوه

براي مقابله با آنها نیاز مبرم به شناسایی سرمایه فکري

همزمان بوا انقوال

 1331الگوي رشد اقتصادي دچوار تغییورات اساسوی

سازمان و مدیریت صحیح آن دارنود .مودیریت موؤثر

شد و در نتیجه ،عامول دانود بوه عنووان مهومتورین

سرمایه فکوري در سوازمان منووب بوه شناسوایی ایون

سرمایه ،جایگزین سورمایههواي موالی و فیزیکوی در

سرمایهها خواهد بود كه در نهایت موجوب بهبوود در

اقتصاد جهانی گردید .به بیان دیگور اقتصواد صونعتی

عملکرد كسب و كار و خل ارزش خواهد شود (دي

جاي خود را به اقتصاد داندمحور داد و به دانود و

كاسترو و پدرو.)2118 ،1

سرمایه فکري به عنوان عامل اصلی تولید ثوروت در

با توجه به اهمیت صنعت خودرو و اجراي اصول

مقایسه با سایر داراییهاي مشهود ،جایگواه مهمتوري

 11قانون اساسی و گراید به سمت خصوصیسوازي

اختصاص یافوت (چون و فنو  .)2116 ،1در اقتصواد

اقتصاد و بوه دنبوا آن افوزاید چشومگیر رقابوت در

عصر داند بر اسواس اصوو اقتصواد فراوانوی عمول

اقتصاد داخلی و همچنین ،تمایل كشور به پیوستن بوه

میگردد .به این معنی كه تلقی پید فرض ،بور وفوور

سازمان تجارت جهانی و تحریمهواي اعموا شوده از

منابع و داراییهاي در اختیار سازمانها است (حواجی

سوي كشورهاي غربی ،لوزوم نگورش سوازمانهوا بوه

كریمی و بطحایی .)1988 ،بهطور خالصه ،مهمتورین

سرمایه فکري براي بهبود و رشد وضوعیت اقتصوادي

داراییها و عوامل اقتصادي شركتها نامشهود هستند

بید از پید احساس میشود .مدیران براي مودیریت

كه استفاده از آنها از ارزش آنها كم نمیكند و حتی به

سوورمایه فکووري در سووازمان بایوود بووه درت بهتووري از

ارزش آنها نیز میافزاید (یزدانی.)1987 ،

مفهوم آن دست یابند .متغیرها و شاخصهواي اصولی

در كسب و كارهاي قرن بیسوت و یکوم بور روي

آن را در سازمان شناخته و روابوط بوین اجوزاي آن را

اطالعات ،فناوري اطالعات ،تجارت الکترونیک ،نورم

دریابند .همینطور ،از تأثیر آنها بر افوزاید كوارآیی و

افزارها ،عالیم تجواري ،حو اختورا هوا ،نووآوري و

عملکرد اقتصادي كاركنان آگاهی داشته باشند.

درگاههاي اینترنتی سرمایهگذاري میشود كوه همگوی

با مطالعه در صنعت خودرو به نظر مویرسود كوه

جزیی از داراییهاي نامشهود فکري هسوتند (توایلز،2

موضو سرمایه فکري در این شركتها نادیده گرفتوه

 2117سیتارمن ،هلمی و سراوانان .)2112 ،9یکوی از

شده اسوت (قلوی لوی و مشوبکی 1985 ،قلوی لوی،

راههاي اساسی كه كارخانجات بهوسیله آن میتواننود

خووداداد حسووینی و مشووبکی 1987 ،نووورعلی زاده و

اصالح روشهاي تولید ،افزاید توان رقابت و بهبوود

نورعلیونوود 1931 ،رحیمیووان و همکوواران 1931 ،و

وضعیت مالی را بهدست آورند ،استفاده از خالقیت و

غیوووري مقوودم ،محموودي زنجیرانووی و نعمووتالهووی،

ایجاد نوآوري در سیستم است كوه بودون شوناخت و

 .)1931بنابر این ،پژوهشگر به دنبا یافتن پاسخ ایون

حمایت از سرمایههاي فکري و داراییهواي نامشوهود

سؤا هوا مویباشود :آیوا الگوویی وجوود دارد كوه بوه

امکانپذیر نخواهد بود .در شرایط فعلی بوا توجوه بوه

شناسایی سرمایههاي فکري سازمان پرداخته و عناصر

گستردگی رقابت ،خصوصیسازي ،پیچیودگی بسویار

اصلی آن را معرفی نماید؟ ارتباب بین این عناصور در
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شركتهاي فعا در گروه خودرو سازي سایپا به چوه

آنها را شناسایی و اندازهگیري كرد (سانچز ،چمینواد و

شکل اسوت؟ هور یوک از ایون عناصور بور عملکورد

اولیا .)2118 ،8ظهور مدیریت دانودمحوور منجور بوه

اقتصادي كاركنان در گروه خودرو سوازي سوایپا چوه

پایان بخشیدن دوران اهمیت نسبی داراییهاي مشهود

تأثیري دارند؟ در نهایت پیشنهادهاي زم براي بهبوود

گردیده و به دنبا آن پارادایم جدید كه توجه زیاد به

سووطح سوورمایه فکووري و عملکوورد اقتصووادي ایوون

سرمایه فکري و داند در آن دیوده موی شوود ،پدیود

شركتها ارایه گردد.

آمده است (زو .)2119 ،3امروزه مدیران باید بوه درت
و ذهنیت بهتري از مفهوم سرمایه فکري دست یابنود.

 -2مباني نظري پژوهش
شاید بتوان مطالعات فریتز مچالپ ،5در اوایل دهه
شصت میالدي را پیرامون داند ،از نخستین مطالعات
نظري مرتبط با سورمایه فکوري بوهحسوا

آورد .اموا

بهطور روشنتر توجه به سرمایه فکري را میتوان بوه
تالشهاي پژوهشگران در دهه هشتاد میالدي نسوبت
داد .دهووه نووود موویالدي را موویتوووان سوورآغاز توجووه
گستردهتر به سرمایه فکري بهحسا

آورد .سا هواي

پایووانی ایوون دهووه و آغووازین دهووه آینووده ،سووا هوواي
سرنوشت سازي براي كشورها و سازمانهاي مختلف
در حوزه سرمایه فکري مویباشود .چورا كوه سورمایه
فکري امروزه به ضرورتی در مدیریت سازمانها و در
سطح گستردهتر ،راهبري توسعه كشورها تبدیل شوده
است (خاوندكار ،متقی و خاوندكار.)1988 ،
مفهوووم سوورمایه فکووري ابتوودا توسووط دراكوور 6در
توصوویف جامعووه پوور از سوورمایهداري ارایووه گردیوود
(بوووونتیر .)2112 ،7بوووا گذشوووت زموووان مووودیریت
سرمایههاي فکري به حوزه گستردهتري تبدیل گردید
و در حوووزههوواي گووزارشدهووی مووالی و حسووابداري
سازمانها نیوز وارد شود (رفیعوی .)1988 ،در اقتصواد
دانوود محووور موفقیووت سووازمانهووا بووه موودیریت
داراییهاي نامشهود سازمان بستگی دارد و براي اینکه
بتوان این داراییها را مدیریت نمود ،ابتدا مویبایسوتی

آنها باید داراییهاي پنهان خود را مشخص كرده و به
سرمایه فکري تبدیل نموده و برنامهاي مشخص بوراي
استفاده از آنها داشته باشند (ارتقایی.)1988 ،
سرمایه فکري ،اطالعات و داند كواربردي اسوت
كه میتواند براي شركت خل ارزش نماید(ادوینسون
و مالون .)1337 ،11بوه آن دسوته از دارایویهواي هور
شركت كه ایجاد ارزش افوزوده مویكننود ولوی قابول
لمر و دیدن نیستند ،سرمایه فکري میگوینود بوراي
توضیح سرمایه فکري میتوان از استعاره درخوت كوه
زندگیاش وابسته بوه ریشوه اسوت و آن نیوز در زیور
خات و پنهان است ،استفاده نمود .موفقیت شركت به
سرمایه فکرياش وابسته اسوت و آن نیوز یوک منبوع
پنهان است (آرناس و وانودروس .)2118 ،11از نظور
بروكین  12تفاوت میان ارزش دفتري و ارزش بازاري
یک شركت را سرمایه فکري گویند (شواممی برزكوی،
 .)1981سرمایه فکري عبارت از جمع داند اعضواي
19

سازمان و كاربرد داند آنهوا اسوت (روس و روس،
 .)1337داراییهاي نامشهود به عنوان سرقفلی كسوب
و كارها اطالق میشود و سرمایه فکري بخشی از این
سر قفلوی اسوت (پتوی 11و گووتري .)1333 ،سورمایه
فکري در سود و زیان شركت توأثیر زیوادي دارد ،اموا
قابل رویت نیست و به سوه بخود سورمایه انسوانی،
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سرمایه رابطهاي و سرمایه ساختاري تقسیم موی شوود

سرمایه رابطهاي همینطور به داشتن مشتریانی راضوی

(لطفی زاده.)1985 ،

اشاره میكند كه به سازمان وفادارند .به طور كلی نو

سرمایه انسانی از اهمیت زیادي برخووردار اسوت

نگرش كلیه ذينفعوان خوارجی سوازمان نسوبت بوه

زیرا منبع خالقیت سازمان است .اساس وجود سرمایه

سازمان سرمایه رابطهاي را تشکیل میدهد (قلوی لوی

انسانی ،هوش و استعداد افراد سازمانی است .گسوتره

و مشووبکی .)1985 ،سوورمایه رابطووهاي شووامل همووه

سرمایه انسانی به دانشی كه در ذهن كاركنوان وجوود

روابطی است كه بین سازمان با هور فورد یوا سوازمان

دارد ،محوودود موویشووود (بووونتیر .)2112 ،از نظوور

دیگووري وجووود دارد (سووتاید و كوواظمنووژاد.)1988 ،

بونتیر نقد این سرمایه از این براي كلیديتر اسوت

سرمایه رابطهاي كه به عنووان یوک پول و واسوطه در

كه استفاده از دو سرمایه دیگر یعنی سرمایه ساختاري

فرآیند سرمایه فکري عمل میكند ،عامل تعیین كننوده

و مشتري نیز بسوتگی بوه ایون سورمایه دارد .سورمایه

اصلی در تبدیل سرمایه فکري به ارزش بوازاري و در

انسووانی عبووارت اسووت از مجمووو قابلیووتهووا و

نتیجه عملکرد سازمان اسوت (چون ،زو وایکسواي،16

شایستگیهاي افراد یک شركت كه بتوانود شوركت را

.)2111

در حل مسایلد یاري رساند (شاممی برزكی.)1981 ،

سرمایه ساختاري مجمو داراییهوایی اسوت كوه

مهوومتوورین عناصوور تشووکیل دهنووده سوورمایه انسووانی

توانایی خالقیت سوازمان را ممکون سواخته و بهبوود

سازمان ،مجموعه مهارتهواي نیوروي كوار ،عمو و

میبخشد .مأموریت سازمان ،چشم انوداز ،ارزشهواي

وسعت تجربه آنها است .منابع انسوانی مویتوانود بوه

اساسووی ،سیسووتمهوواي كوواري و فراینوودهاي درونووی

منزله روح و فکور سورمایه فکوري باشود (دسوتگیر و

سازمان میتواند در زمره این داراییها محسو

شوود

محموودي .)1988 ،سوورمایه انسووانی یکووی از عواموول

(حاجی كریمی و بطحایی .)1988 ،سرمایه سواختاري

حیاتی اثرگذار بر روي عملکورد یوک شوركت اسوت

آن دسته از داراییهاي شركت است كه با حمایوت از

(رفیعی .)1988 ،سرمایه انسانی با وظایف پوید روي

سرمایه انسانی ،سرمایه رابطهاي را موجوب مویشوود.

كاركنان و مدیران سازمان مرتبط میشود و به ظرفیت

بدین معنی كه شركت با داشتن رویههوا ،سیسوتمهوا،

افزاید و ذخیره داند ،مهارت و تجربیوات از طریو

برنامهها و راهبردهاي مناسب میتواند بوه كاركنواند

یادگیري افراد اشاره دارد (برزگر.)1988 ،

در رسیدن به هدف نهایی شركت كه هموان رضوایت

سرمایه رابطهاي عبارت است از مجموعه عوواملی

مشتري و كلیه ذينفعان است ،كمک كند (لطفی زاده،

كه روابط سازمان را با محیط پیرامون خود ساماندهی

 .)1985سوورمایه انسووانی عاموول اساسووی در گسووترش

و مدیریت مینماید .سرمایه ارتباطی تنها شامل روابط

سرمایه ساختاري بهشومار مویرود .بنوابراین سورمایه

با مشتري و بازاریابی نیسوت .بلکوه روابوط خوارجی

ساختاري متکوی بوه سورمایه انسوانی اسوت .سورمایه

شركت با شبکهها ،رقباي تجواري ،توأمین كننودهگوان

ساختاري دانشی اسوت كوه در شوركت هنگوامی كوه

مواد اولیه ،اصناف تجاري ،دولت ،رسانههاي گروهوی

كاركنان شب به خانه میروند ،باقی میماند .بنابر این،

و مراكز پژوهشوی را در برمویگیورد (موار.)2115 ،15
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سرمایه ساختاري توسط كاركنان خل مویشوود ولوی

درجووه آخوور قوورار گرفووت .در سووا  2117پژوهشوی

متعل به سازمان است (نظري و هرمانر.)2117 ،17

توسط چان  21براي بررسی تأثیر سورمایه فکوري بور

آنچه فرد به عنوان وظیفوه در شوغل خوود انجوام

كسب مزیت رقابتی در كشور توایوان انجوام شود كوه

میدهد كه معمو ً بر مبنواي اسوتانداردهاي خواص و

نشان داد میان اجزاي سرمایه فکري رابطوهاي وجوود

اهداف تعیین شده اسوت ،عملکورد نامیوده مویشوود.

دارد و سرمایه رابطوهاي بیشوترین توأثیر را در كسوب

عملکرد هر سازمان ،توانوایی آن سوازمان در بورآورده

مزیووت رقووابتی دارد .بووونتیر و سوورنکو)2113( 21

كووردن حووداكنر منووافع و رضووایت ذينفعووان سووازمان

پژوهش وی را در صوونایع خوودماتی و تولیوودي كشووور

است .اما ،منظور از عملکرد در ایون پوژوهد میوزان

مووالزي بووراي بررسووی رابطووه بووین سوورمایه فکووري و

رشد سود ،گردش پو نقد و ارزش بازار است كه بوا

عملکرد انجام دادند .نتای این پوژوهد حواكی از آن

توجه بوه سوؤا ت اسوتاندارد موجوود در ایون زمینوه

است كه میان اجزاي سورمایه فکوري روابوط متقوابلی

اندازهگیوري شوده اسوت .برخوی محققوین بوه جواي

وجود دارد و این اجزا بر روي عملکرد تجاري توأثیر

عملکرد از اصطالح كارآیی استفاده نمودهاند .كارآیی

میگذارند.

از تقسیم خروجیها بر وروديها بهدست میآید (زو

در سا  1985بطحایی پژوهشی با عنوان :بررسوی

و هان .)2111 ،18اكنر پژوهدها پر از انودازهگیوري

اثرات سرمایه فکري در شوركتهواي تحوت پوشود

سرمایه فکري ،بوه بررسوی توأثیر سورمایه فکوري بور

سازمان گسترش و نوسوازي صونایع و معوادن ایوران

عملکوورد واحوودهاي تجوواري پرداختووهانوود (چووو و

انجام داد .نتیجه به دست آمده از این پژوهد با نتای

همکاران .)2111 ،13شواهد زیادي نشان میدهود كوه

حاصل از پوژوهدهواي انجوام گرفتوه توسوط سوایر

بین سرمایه فکري و عملکرد شركتها رابطوه منبتوی

محققان یکسان بود .یعنی رابطه بوین اجوزاي سورمایه

وجود دارد (عباسی و صدقی.)1983 ،

فکري تأیید گردید و نشان داده شد ،هر یوک از ایون

در ادامه به چند مورد از مهمتورین ،جدیودترین و

سرمایهها بر عملکرد سازمانی توأثیر منبوت دارنود .در

مرتبطترین مطالعات انجام شده در خصوص سورمایه

سا  1985یزدانی پژوهشی را تحت عنووان :بررسوی

فکري و اجزاي آن و تأثیر آنها بر عملکرد اقتصادي و

روابط متقابل میان اجزاي سرمایه فکوري و اثورات آن

كسب مزیت رقابتی در ایران و سایر كشوورها اشواره

بر عملکرد سازمانی شعب بانوک ملوت اسوتان تهوران

می شود.

انجام داد .نتای پوژوهد نشوان داد ،اجوزاي سورمایه

در سا  2117پژوهشی بوا عنووان :بررسوی توأثیر

فکري بر عملکرد سازمانی تأثیر منبت دارند .در سوا

سرمایه فکري بر عملکرد سازمانی بوا حضوور متغیور

 1988پژوهشی تحوت عنووان :بررسوی ارتبواب میوان

واسطهاي یادگیري سازمانی در كشور توایوان ،توسوط

سرمایه فکري و شاخصهاي عملکردي شوركتهواي

كوهن انجوام گرفوت .نتوای پوژوهد نشوان داد كوه

پذیرفته شده در بوورس اوراق بهوادار تهوران توسوط

سرمایه رابطهاي فاكتور تأثیرگذاري بر عملکرد اسوت.

صمدي و مطیعی انجام گرفت .بر اسواس نتوای ایون

سرمایه ساختاري در درجه دوم و سورمایه انسوانی در

پژوهد میان سورمایه فکوري بوا سوود قبول از كسور
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مالیووات ،رابطووه معنوویداري وجووود دارد .مجتهوودزاده،

روابط فرضوی بوین آنهوا را تعیوین مویكنود .در ایون

علوي طبري و مهدي زاده در سا  1983به بررسوی

پژوهد اجزاي سرمایه فکري شامل سورمایه انسوانی،

رابطه سرمایه فکري و اجزاي با عملکرد صنعت بیمه

سوورمایه سوواختاري و سوورمایه رابطووهاي بووه عنوووان

از دیدگاه مدیران پرداختند .نتای نشوان موی دهود،

متغیرهاي مستقل و عملکرد اقتصادي به عنوان متغیور

سرمایههاي فکري در بررسوی جداگانوه و مسوتقل از

وابسته در نظر گرفتوه شوده اسوت (شوکل  .)1علوت

یکدیگر ،با عملکرد رابطه معنیدار دارند درحالیكوه

انتخا

این نوو دسوته بنودي سوهولت محاسوبه آن،

در بررسی همزمان صرفاً رابطه سورمایه سواختاري و

وجووود ابووزار اسووتاندارد بووراي سوونجد كمووی آنهووا،

انسوانی بوا عملکورد معنویدار اسوت .در سوا 1931

شمولیت این نو دسته بنودي و نیوز اجموا اكنریوت

رحیمیان و همکاران تأثیر سرمایه فکري بور عملکورد

مطالعات بر روي این اجزا است .شایان ذكر است كوه

شركتهاي صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفتوه

شوواخص عملکوورد در ایوون پووژوهد سووود مؤسسووه،

شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسوی كردنود.

گردش پو نقد و ارزش بوازار در نظور گرفتوه شوده

نتای  ،حاصل حاكی از آن است كه بین سرمایه فکري

اسووت .شوواخصهوواي سوورمایه انسووانی نوووآوري و

و عملکرد مالی شركتهاي فعوا در صونایع خوودرو

خالقیت ،یادگیري و آمووزش و تجربوه و تخصوص،

سازي ارتباب معنیداري وجود دارد.

شاخصهاي سرمایه ساختاري سیستمها و برناموههوا،

توودوین الگوووي مفهووومی پووژوهد مبتنووی بوور
تئوريهاي مرتبط با موضوو موورد مطالعوه ،ادبیوات
موجووود و مطالعووات پیشووین و همچنووین ،برگرفتووه از
اندیشههاي محق است كوه در ایون فرآینود ،عناصور

فرآینووودها و سووواختار و حوو مالکیوووت معنووووي و
شوواخصهوواي سوورمایه رابطووهاي توافقووات و روابووط
استراتژیک ،رابطه بوا عرضوه كننودگان و مشوتریان و
داند درباره مشتریان در نظر گرفته شده اند.

الگو را در قالب متغیرهاي نهفته و آشکار مشوخص و
سرمایه
انسانی

عملکرد

سرمایه
ساختاري

سرمایه
رابطهاي

شكل  -1الگوي مفهومي پژوهش
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 -3فرضيههاي پژوهش
 )1سرمایه فکري بر عملکرد اقتصادي كاركنان در
گروه خودرو سازي سایپا تأثیر دارد.
 )1-1سرمایه انسانی بر عملکرد اقتصادي كاركنان
در گروه خودرو سازي سایپا تأثیر دارد.
 )2-1سوورمایه سوواختاري بوور عملکوورد اقتصووادي
كاركنان در گروه خودرو سازي سایپا تأثیر دارد.
 )9-1سوورمایه رابطووهاي بوور عملکوورد اقتصووادي
كاركنان در گروه خودرو سازي سایپا تأثیر دارد.
 )2اجزاي سورمایه فکوري بوا یکودیگر در گوروه
خودرو سازي سایپا رابطه دارند.
 )1-2سوورمایه انسووانی و سوورمایه سوواختاري بووا
یکدیگر در گروه خودرو سازي سایپا رابطه دارند.
 )2-2سرمایه رابطهاي و سرمایه انسانی با یکدیگر
در گروه خودرو سازي سایپا رابطه دارند.
 )9-2سوورمایه رابطووهاي و سوورمایه سوواختاري بووا
یکدیگر در گروه خودرو سازي سایپا رابطه دارند.

آن توسط استادان مذكور تأیید شده ،اسوتفاده شوده اسوت.
به منظور ،تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي كرونبوا
استفاده گردیده است .ضریب آلفواي كرونبوا پرسشونامه
پوور از انجووام اصووالحات بووراي كوول نمونووه آموواري در
خصوص كل سؤا ت پرسشونامه  13393و سورمایه هواي
انسانی ،ساختاري ،رابطهاي و عملکرد اقتصوادي كاركنوان،
به ترتیب  1375 ،13859 ،13829و  1381به دست آمود كوه
نشان دهنده پایایی پرسشنامه استفاده شده است.
گروه خودروسازي سایپا و زیرمجموعههاي آن یعنوی
شركتهاي وابسته از قبیل سردسازخودرو ،بهورانمحوور،
پیسووتونسووازي ،نصوویرماشووین ،روانفنوواور ،ذو فلووزات،
زرفنر ،سایپاپلوس و دیارخودرو بوه عنووان گوروه اصولی
نمونه آماري در نظر گرفته شده است .جامعه آماري ایون
پژوهد مدیران ،كارشناسوان و سرپرسوتان كارخانوههواي
زیر مجموعه سایپا در ارتباب بوا تولیود و توأمین انووا
قطعات یدكی خوودرو ،اسوت .روش نمونوهگیوري در
این پژوهد تصادفی طبقهبنودي شوده اسوت .حجوم
نمونه از طری فرمو زیر  213بهدست آمده است كه

 -4روش پژوهش
این پوژوهد ،از آنجوایی كوه هودفد تعیوین روابوط

 112نفر كارشناس 19 ،نفر سرپرست 21 ،نفر معواون
و  51نفر انتخا

شدند.

متقابل میان اجزاي سرمایه فکري و اثورات آن بور رشود و
توسعه عملکرد اقتصوادي سوازمان اسوت ،از نظور هودف
كاربردي و از نظر ماهیت و روش توصیفی -پیمایشوی
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است .براي گردآوري اطالعوات در زمینوه مبوانی نظوري

براي رتبهبندي متغیرهاي الگو و ابعواد آنهوا در گوروه

موضو  ،از منابع كتابخانوهاي اسوتفاده شوده اسوت .بوراي

خودرو سازي سوایپا از آزموون فریودمن ،22بوراي آزموون

آزمون فرضیههاي پوژوهد و آزموون الگوو ،جموعآوري

فرضوویههوواي پووژوهد از آزمووون رگرسوویون چندگانووه و

دادهها به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشونامه انجوام

آزمون همبستگی پیرسون و نورم افوزار  29..spssو بوراي

گردیده اسوت .در ایون پوژوهد ،از پرسشونامه اسوتاندرد

آزمون الگو از مد هاي معواد ت سواختاري و نورم افوزار

بونتیر كه با استفاده از نظورات اسوتادان راهنموا ،مشواور

لیزر  21استفاده شده است.

و صاحب نظران ،بومی سازي گردیده و اعتبوار محتووایی

 /152مدیریت تولید و عملیات ،دوره ششم شماره ( )2پیاپی( ،)11پاییز و زمستان 1931

 -5تجزيه و تحليل داده ها

سطح  1311است و نشان میدهود كوه از نظور پاسوخ

 -1-5تحليل اطالعات عمومي پژوهش

دهندگان در بین متغیرهاي الگو ،بیشوترین توجوه بوه

با توجه بوه دادههواي جموع آوري شوده 13 ،نفور

ترتیب به سرمایه انسانی و سرمایه رابطهاي و كمترین

( )2231از نمونووه مووورد مطالعووه را زنووان و  171نفوور

توجه به سرمایه ساختاري شده اسوت .از نظور پاسوخ

( ) 7736را مردان تشکیل میدهند 139 .نفور ()1388

دهنوودگان در بووین شوواخصهوواي سوورمایه رابطووهاي،

از نمونه مورد مطالعه داراي سن زیر  11سا هسوتند

بیشترین توجه به دانود دربواره مشوتریان و كمتورین

كه نشان از جوان بوودن افوراد پاسوخگو بوه سوؤا ت

توجه به رابطوه بوا عرضوهكننودگان و مشوتریان شوده

دارد 118 .نفر ( ) 6736از نمونه موورد مطالعوه داراي

است .در بین شاخصهاي سرمایه انسوانی ،بیشوترین

موودرت لیسووانر هسووتند 112 .نفوور ( )1636از نمونووه

توجووه بووه تجربووه و تخصووص و كمتوورین توجووه بووه

مورد مطالعه كارشناس 19 ،نفور ( )1336داراي پسوت

آموزش و یادگیري شده است .در بین شواخصهواي

سرپرستی 21 ،نفور ( )1313معواون و  51نفور ()2137

عملکرد اقتصادي كاركنان ،بیشترین توجه بوه سوود و

داراي پست مدیریتی هستند.

كمترین توجوه بوه ارزش بوازار شوده اسوت .در بوین
شاخصهاي سورمایه سواختاري ،بیشوترین توجوه بوه

 -2-5رتبهبندي ابعاد متغيرهاي الگو

براي رتبهبندي متغیرهواي الگوو و ابعواد آنهوا در
گروه خودرو سازي سایپا از آزمون فریودمن اسوتفاده

فرآیندها و ساختارها و كمترین توجه به سیستمهوا و
برنامهها شده است

شده است .نتای حاكی از معنویداري رتبوهبنودي در
جدو  )1رتبه بندي متغیرهاي الگو و ابعاد آنها
رتبهبندي میانگین

شاخصها

رتبهبندي میانگین

ابعاد الگو

رتبه
1

سرمایه انسانی

2385

2

سرمایه رابطه اي

2361

9

عملکرد اقتصادي
كاركنان

2313

1

سرمایه ساختاري

2319

 )1تجربه و تخصص
 )2نوآوري و خالقیت
 )9آموزش و یادگیري
 )1داند درباره مشتریان
 )2توافقات و روابط راهبردي
 )9رابطه با عرضه كنندگان و
مشتریان
 )1سود
 )2گردش پو نقد
 )9ارزش بازار
 )1فرآیندها و ساختارها
 )2ح مالکیت معنوي
 )9سیستم ها و برنامه ها

2312
2312
1356
2395
2391
1391
2318
2311
1378
2319
2318
1393
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جدو  )2آزمون رگرسیون تأثیر سرمایه فکري ر عملکرد اقتصادي كاركنان
ضریب تعیین

اف

سطح معنیداري

ضرایب

تی

سطح معنی داري

متغیرهاي مستقل
سرمایه فکري

1328

89339

13111

1315
1368

1398
3316

13111
13111

مقدار ثابت
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاري
سرمایه رابطهاي

1323

28358

13111

1316
1317
1395
1327

2387
1359
9312
239

13111
13611
13111
13122

 -3-5آزمون فرضيات پژوهش

بر عملکرد اقتصادي كاركنان در گروه خودرو سوازي

به منظور بررسی تأثیر سرمایه فکري بور عملکورد

سووایپا تووأثیر دارنوود و سوورمایه انسووانی بوور عملکوورد

اقتصادي كاركنوان در گوروه خوودرو سوازي سوایپا و

اقتصادي كاركنان در گروه خودرو سازي سوایپا توأثیر

همینطور آزمون فرضیه او پژوهد و فرضویههواي

ندارد .ضریب توأثیر سورمایه سواختاري بور عملکورد

فرعی آن از روش رگرسیون خطی چندگانوه اسوتفاده

اقتصادي كاركنان  1395و بیشترین است.

شده اسوت .هموانطوور كوه در جودو ( )2مشواهده
میشود ،ضریب تعیین براي تأثیر مورد بررسی ،برابور
 1323اسووت كووه نمایووانگر آن اسووت كووه  1323از
تغییرپذیري در عملکرد اقتصادي كاركنان را مویتووان
به وسیله سرمایه فکري توضویح داد .عوالوه بور ایون،
نتای تحلیل واریانر آزمون رگرسیون نشان میدهود
كه در سطح معنی داري  1315مد رگرسیون توانسوته
است تغییرات در متغیرهاي وابسته را به جز در موورد
تأثیر سرمایه انسانی توضیح دهد .بنوابراین ،مویتووان

جدو  )9همبستگی بین متغیرهاي الگو
ضريب همبستگي

سرمايه

سرمايه

سرمايه

پيرسون

انساني

ساختاري

رابطهاي

1

سطح معنی داري

_

1379

1362

13111

13111

سرمایه ساختاري

1379

1

1389

سرمایه انسانی

سطح معنی داري

13111

_

13111

سرمایه رابطهاي

1362

1389

1

سطح معنی داري

13111

13111

_

گفت كه در سطح معنی داري  1315فرضیه فرعی او
رد و سایر فرضیههاي فرعی به هموراه فرضویه اصولی

به منظور بررسی رابطه اجزاي سورمایه فکوري بوا

او پژوهد تأیید مویشوود .بوه بیوان دیگور سورمایه

یکدیگر در گروه خودرو سازي سوایپا و هموینطوور

فکري ،تأثیر معنیداري بر عملکرد اقتصادي كاركنوان

آزمون فرضیه دوم پژوهد و فرضیههاي فرعوی آن از

در گووروه خووودروسووازي سووایپا دارد .ضووریب تووأثیر

آزمون همبستگی پیرسون استفاده شوده اسوت .نتوای

سوورمایه فکووري بوور عملکوورد اقتصووادي كاركنووان

حاصل از آزمون همبستگی ،همانطور كه در جودو

.1368است .همین طور سرمایه سواختاري و رابطوهاي

( )9مشاهده مویشوود ،حواكی از آن اسوت كوه بوین
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اجزاي سرمایه فکري همبسوتگی منبوت و معنویداري

دوبوواره بوورآورد موویشووود (شووکل  .)2بووا توجووه بووه

در سطح  ،1311وجود دارد .بنابراین ،مویتووان گفوت

تخمینهاي انجام شده در الگوي نهایی ،نتای حاصول

كووه در سووطح معنوویداري  ،1311فرض ویه اصوولی دوم

براي تصمیمگیري بهتر در جدو ( )5آمده است.

پژوهد به همراه فرضیههاي فرعی آن تأیید میشوود.

همانطور كه مشاهده میشود ،تمامی روابط بواقی

به بیان دیگر ،اجزاي سرمایه فکري رابطوه معنویداري

مانووده موجووود در الگوووي نهووایی معنوویدار اسووت.

با یکدیگر در گروه خوودرو سوازي سوایپا دارنود كوه

معاد ت ساختاري الگوي فوق به شرح زیر است:

رابطووه بووین سوورمایه سوواختاري و سوورمایه رابطووه اي
قويتر است.

سوورمایه سوواختاري = ( 1356سوورمایه انسووانی) +
( 1319سرمایه رابطه اي) 1318 +
عملکرد اقتصادي = ( 1392سورمایه سواختاري) +

 -4-5آزمون الگو
در این قسمت مجدداً با استفاده از تحلیول مسویر،
فرضیههاي پژوهد و همچنین ،كل الگو مورد آزمون
قرار گرفته تا میوزان و نوو توأثیر و همچنوین ،بوراي
رابطه متغیرهاي مستقل و وابسته تعیین شود .با توجوه
به تخمینهاي انجام شده در مد معاد ت سواختاري
توسط نرم افزار لیزر  ،نتوای حاصول در جودو ()1
نشان داده شوده اسوت .بعود از تحلیول الگووي اولیوه
پژوهد ،نتای براي روابط فوق نشان میدهد كه بوین
متغیوور سوورمایه انسووانی و عملکوورد اقتصووادي رابطووه
مستقیم وجود ندارد .بنابراین در الگوي نهایی روابوط

( 1399سرمایه رابطه اي) 132 +
شاخصهاي برازش الگوي فووق بوه شورح جودو
( )6است كه نمایانگر برازش خو

الگو است.

همانطور كه در شکل ( )2مشاهده میشود متغیور
سرمایه رابطهاي عالوه بر اینکه بوه طوور مسوتقیم بور
عملکرد اقتصادي تأثیر میگذارد ،به طور غیر مسوتقیم
از طری سرمایه ساختاري نیز بر آن تأثیر مویگوذارد.
در مقابل متغیور سورمایه انسوانی فقوط بوه طوور غیور
مسووتقیم از طریوو سوورمایه سوواختاري بوور عملکوورد
اقتصوووووادي كاركنوووووان توووووأثیر مووووویگوووووذارد.

غیر معنیدار از الگوو حوذف شوده و الگووي جدیود
جدو  )1نتای تحلیل مسیر الگوي اولیه
مقدار برآورد

مقدار استاندارد شده

خطاي استاندارد

تي

سطح معنيداري

روابط متغيرها
سرمايه انساني با عملكرد اقتصادي

6110

6114

6116

1150

6165

سرمايه ساختاري با عملكرد اقتصادي

6122

6126

6111

11.5

6165

سرمايه رابطهاي با عملكرد اقتصادي

6131

6120

616.0

3123

6161

سرمايه انساني با سرمايه ساختاري

6150

6152

61651

161.1

6161

سرمايه رابطهاي با سرمايه ساختاري

6143

6146

61651

3133

6161

سرمايه انساني با سرمايه رابطهاي

6114

6102

61654

01 0 3

6161
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جدو  )5مقادیر مستقیم تحلیل مسیر الگوي نهایی
مقدار
برآورد
1392
1399
1356
1319
1311

روابط متغیرها
سرمایه ساختاري با عملکرد
سرمایه رابطهاي با عملکرد
سرمایه انسانی با ساختاري
سرمایه رابطهاي با ساختاري
سرمایه انسانی با رابطهاي

خطاي
استاندارد
1313
13136
13151
13151
13151

مقدار استاندارد
شده
1391
1323
1352
1311
1362

تی

سطح معنیداري

9357
9317
11331
8399
7378

1311
1311
1311
1311
1311

جدو  )6شاخصهاي برازش الگوي نهایی پژوهد
مقدار

دامنه مورد قبول

نتيجه

شاخص
سطح معنی داري

1312

بیشتر از 1311

تأیید برازش الگو

شاخص ریشه دوم برآورد واریانر خطاي تقریب استیگر

1318

كمتر از 1318

تأیید برازش الگو

شاخص برازندگی تطبیقی

1

بیشتر از 133

تأیید برازش الگو

شاخص نیکویی برازش

1

بیشتر از 133

تأیید برازش الگو

1331

بیشتر از 133

تأیید برازش الگو

شاخص برازش تصحیحی

تأثیر غیورمسوتقیم سورمایه رابطوهاي بور عملکورد

( )1399با تأثیر غیرمستقیم ( )1311سرمایه رابطهاي بر

كردن میوزان رابطوه

عملکرد اقتصادي كه به این شکل به دسوت مویآیود:

اقتصادي كاركنان از طری ضر

سرمایه رابطهاي با سرمایه ساختاري ( ،)1319در میزان

.1399 + 1311 = 1317

رابطه سرمایه ساختاري با عملکورد اقتصوادي ()1392

با توجه به جدو ( )7معلوم میشود كه عالوه بور

به این شکل بوه دسوت مویآیود.1319×1392= 1311 :

سوورمایه رابطووهاي ،سوورمایه انسووانی نیووز بووه شووکل

بنووابراین تووأثیر كلووی سوورمایه رابطووهاي بوور عملکوورد

غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادي تأثیر دارد .البته توأثیر

اقتصادي عبارت است از حاصلجموع توأثیر مسوتقیم

سرمایه انسوانی فقوط بوه شوکل غیورمسوتقیم اسوت.

جدو  )7مقادیر غیر مستقیم الگوي نهایی
مقدار برآورد

مقدار استاندارد شده

خطاي استاندارد

تي

سطح معنيداري

روابط متغيرها
سرمایه رابطهاي با عملکرد اقتصادي

1311

1312

1311

9328

1311

سرمایه انسانی با عملکرد اقتصادي

1318

1316

1315

9393

1311
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سيستم ها و برنامه ها

نوآوري و

1.0

خالقيت

1.02

1

1.01
1.20

1.10

فرآيندها و
1.0

1.00
آموزش و
يادگيري

ساختارها

0

1.00

1.01
1.00

سرمايه انساني

سرمايه ساختاري
1..0

1.00

1.00
1.0

تجربه و

حق مالكيت معنوي

تخصص

1.00

9

1.00

1.02
1.00

توافقات و

سود
1.0
0

روابط

1.0

راهبردي

1

1..0
1.02

عملکرد
1..1
1.0

اقتصادي

1.00

سرمايه رابطه
اي

کارکنان

1.0.

گردش پول نقد

رابطه با عرضه
کنندگان و

2

1.10

مشتريان
1.2

1.2
0

1.00

1.2

1.00

دانش درباره

ارزش بازار

مشتريان

1

1.0
9

شکل  :)2نمودار مسیر الگوي نهایی
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 -0بحث و نتيجه گيري

اهمیت بسیار زیاد سرمایه ساختاري در ایون پوژوهد

نتای آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر نشان مویدهود

پی برد .كووهن ( )2117نیوز بیوان نموود كوه توانوایی

كووه سوورمایه انسووانی بووه شووکل مسووتقیم داراي تووأثیر

جووذا

بووودن یووک شووركت بووه میزانووی بسوویار زیوواد

معنیدار بر عملکرد اقتصادي كاركنان ناسا و توأثیر آن

ماحصل سرمایهگذاري در سواختار اسوت .یافتوههواي

بر عملکرد اقتصادي از طری متغیر واسطهاي سورمایه

این پژوهد در رابطوه بوا فرضویه موذكور ،بوا نتوای

ساختاري است .نتیجوه پوژوهد منطقوی اسوت .اگور
ساختار و فرهن

پژوهش وات بووونتیر ( ،)2111چوون و فن و

()2111

حاكم یک شركت حموایتی نباشود،

همخوانی دارد .براي منا  ،رابطه سرمایه سواختاري و

سرمایه انسوانی اجوازه هوی گونوه موانور را نخواهود

عملکرد در پوژوهد چون و فنو

( )2111برابور بوا

داشت .سرمایه ساختاري این امکان را فراهم میسازد

 13799است.

كه انتقا داند موجود در فرآیندها و رویهها به افوراد

س ورمایه رابطووهاي نیووز داراي تووأثیر ب ور عملکوورد

یا گروههایی از كاركنان ،از طری آموزش امکانپوذیر

اقتصادي گروه خودروسازي سایپا برابر با  1317است.

شود .چن نیز در پژوهشات خوود در سوا  2111بوه

تأثیر سرمایه رابطهاي بور عملکورد بیشوتر از توأثیر دو

این نتیجه دست یافت .با توجه به این پژوهد ،بوراي

متغیر دیگر است .این امر نشان دهنده اهمیت سورمایه

اینکه سرمایه انسانی بتواند به شکل كامل به عملکورد

رابطهاي است .البته زم به توضویح اسوت كوه توأثیر

بهینه فکري خود برسد ،نیاز به یک سرمایه سواختاري

مستقیم سرمایه رابطهاي بر عملکرد  1399است و اگور

پشتیبان دارد و اگر از پید سرمایهگذاري مناسوب در

تأثیر غیرمستقیم به آن اضافه شود این مقدار بوه 1317

سرمایه ساختاري شوکل نگیورد ،سورمایه انسوانی بوه

میرسد .این تأثیر غیرمستقیم نشان دهنوده وابسوتگی

خوبی از عهده انجام مسئولیت خود بورنخواهود آمود.

سرمایه رابطهاي بوه سواختار سوازمان بوراي توأثیر بور

25

عملکرد اقتصادي است .در سرمایه رابطوهاي اهمیوت

( )2111تووأثیر مسووتقیم سوورمایه انسووانی بوور عملکوورد

مشتري بیشتر از عوامل دیگور اسوت .بوه طووري كوه

اقتصادي را تأیید نموده اند.

برخی از دانشمندان از سرمایه رابطهاي به نام سورمایه

دانشمندانی نیز ماننود بوونتیر ،چوو و ریچاردسوون

همینطور ،نتای حواكی از آن اسوت كوه سورمایه

مشتري نام بردهاند .هر چقودر شوركت در ارتبواب بوا

ساختاري ،داراي تأثیر بر عملکرد اقتصوادي كاركنوان

مشتریاند بیشتر اطالعات داشته باشد و با آنها ارتباب

در گروه خوودروسوازي سوایپا اسوت .ضوریب توأثیر

نزدیکتري برقرار نماید براي مشتریان دست كشیدن

سرمایه ساختاري بر عملکرد اقتصادي كاركنوان 1392

از شركت سخت تور خواهود بوود .در نتیجوه آن ،در

است .یعنی یوک واحود تغییور در سورمایه سواختاري

حا و آینده سود نصیب شركت خواهد شد (چانو ،

باعث  1392افوزاید در عملکورد اقتصوادي كاركنوان

 .)2117یافتههاي ایون پوژوهد در رابطوه بوا فرضویه

میگردد .سرمایه ساختاري نه تنها به شکل مستقیم بر

مذكور با نتای پژوهشاتی چون بونتیر ( )2111چن

عملکرد اقتصوادي توأثیر دارد .بلکوه بوراي دو مؤلفوه

و فنوو و

( )2111و بووووونتیر و سوووورنکو ()2113

دیگر نیز نقد واسطهاي بازي میكند .لذا میتوان بوه

همخوانی دارد .براي منا  ،رابطه سورمایه رابطوهاي و
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عملکرد اقتصادي در پوژوهد چون و فنو

()2111

همینطور نتای حاكی از آن است كه بین سورمایه

برابر با  13738است .عالوه بر آن استوارت 26در سوا

رابطهاي و سرمایه انسانی در گروه خودروسازي سایپا

 1337اثبات كرد كه سرمایه فکوري از طریو سورمایه

رابطه وجود دارد .هر چقدر كه یک شركت ارتباطات

مشتري به سرمایه مالی تبودیل مویشوود و همچنوین،

بهتري با گروههواي خوارا از شوركت داشوته باشود،

بیان نموود كوه سورمایه رابطوهاي متکوی بور حمایوت

كاركنووان آن بووهواسووطه بازخوردهووایی كووه از خووارا

سرمایه ساختاري است .پژوهشی كه توسوط بوونتیر

دریافت میكنند ،سعی بیشتري در یادگیري مینمایند.

در سا  2111در كشور مالزي انجام گردید مشوخص

اگر سازمان داراي نیروي انسانی قوي و آموزش دیده

نمود ،سرمایه رابطهاي حدود  21الوی  91درصود بور

باشوود و ایوون افووراد قوودرت درت مح ویط عمووومی و

عملکرد مالی تأثیر دارد.

اختصاصی را داشته باشند و تصویري واقعی از محیط

نتووای آزمووون همبسووتگی و تحلیوول مسوویر نشووان

براي تصمیمات مدیران ایجاد نماینود ،آنگواه سوازمان

میدهد كه بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاري نیز

قادر خواهد بود سطح سرمایه رابطهاي خود را بهبوود

رابطه وجود دارد .توأثیر سورمایه انسوانی بور سورمایه

بخشوود و بتوانوود پیچیوودگیهوواي محوویط را درت و

ساختاري  1356است .بنابر این ،میبایست در انتخا

راهکارهاي مناسبی را براي مقابله با آن ارایوه نمایود.

و استخدام كاركنان مخصوصاً مودیران ارشود سوازمان

یافتههواي ایون پوژوهد بوا نتوای پژوهشواتی چوون

و

( )2111هومخووانی

دقت شود و اصل شایسوته سوا ري بوراي انتخوا

بونتیر ( )2111و چون و فنو

گزیند رعایت گردد .اطالعات مربوب به ح ثبت و

دارد .بووراي منووا  ،رابطووه سوورمایه انسووانی و سوورمایه

اختوورا هوواي یووک شووركت (مالکیووت معنوووي) ،زیوور

رابطهاي در پوژوهد چون و فنو

( )2111برابور بوا

مجموعهاي از سرمایه ساختاري است و نشان دهنوده

 13899و در پژوهد بونتیر ( )2111برابر بوا 13738

موجود بودن منابع انسوانی نووآور در سوازمان اسوت

است .بر طب نظریه و چارچو

ارایوه شوده توسوط

(هیسو یه .)2116 ،27یافتههاي این پوژوهد بوا نتوای

گوتري ،پتی ،یانگونی و ریسري )2111( 23برقوراري

پژوهش واتی چووون بووونتیر ( )2111و چوون و فن و

ارتباب با خارا از سازمان بدون حضور كاركنانی كوه

( )2111همخووانی دارد .بوراي منوا  ،رابطوه سورمایه

از عهده این كار برآیند ،بسیار مشکل است.

()2111

نتای نشان میدهود كوه بوین سورمایه رابطوهاي و

انسانی و ساختاري در پژوهد چون و فنو

برابر با  13718و در پژوهد بونتیر ( )2111برابر بوا

سرمایه ساختاري نیز رابطه منبت و معنیداري وجوود

 13189است .روس ،روس ،دراگوونتی 28و ادوینسوون

دارد .تأثیر سرمایه رابطهاي بر سرمایه سواختاري 1319

در سا  1337سرمایه فکوري را بوه سورمایه انسوانی،

است .برقراري ارتباب موؤثر بوا گوروههواي خوارا از

سرمایه سازمانی و سرمایه ارتباطی تقسویم نمودنود و

سازمان باعث میگردد كه رویههاي عملیواتی مربووب

اعالم كردند كه رابطه قوي بین اجزاي سرمایه فکوري

به مشتریان كه در سورمایه سواختاري موجوود اسوت،

وجود دارد.

بهبود یابد .سرمایه مشتري بایستی مالکیت معنوي كوه
زیوورمجموعووهاي از سوورمایه سوواختاري اسووت را نیووز

مدیریت سرمایه فکري و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادي كاركنان در گروه 751/...

پرورش دهد .به عنوان منا داند و آگاهی به دسوت

بیشترین توجه به سود و كمترین توجه به ارزش بازار

آمده از تقاضاي مشتریان بایستی منجر به توسعه حو

و در بین شاخصهواي سورمایه سواختاري ،بیشوترین

ثبووت و اختوورا و نووامهوواي تجوواري گووردد .سوورمایه

توجه به فرآیندها و سواختارها و كمتورین توجوه بوه

ساختاري با سرمایه مشتري ارتبواب مسوتقیم دارد بوه

سیستمها و برنامهها شده است.

طوري كه اگر این سرمایه افزاید یابد سرمایه مشتري

اجووزاي سوورمایه فکووري بوور عملکوورد اقتصووادي

افزاید یافتوه و بوه دنبوا آن سورمایه موالی افوزاید

كاركنان تأثیر دارند .سورمایه رابطوهاي هوم بوه شوکل

مییابد (عالم تبریز ،رجبی فورد و حواجی بابوا علوی،

مستقیم و هم به شکل غیرمسوتقیم از طریو سورمایه

 .)1988سوورمایه رابطووهاي تووأثیر مهمووی بوور سوواختار

ساختاري بر عملکرد اقتصادي كاركنوان توأثیر دارد و

سازمان دارد .اگر سوازمان بتوانود ارتبواب مناسوب بوا

سرمایه انسانی فقط بوه شوکل غیورمسوتقیم از طریو

محیط برقرار كند و داند بیرونی را به سازمان انتقوا

سرمایه ساختاري بر عملکرد اقتصادي كاركنوان توأثیر

دهد ،بهطوور حوتم دانود سوازمانی افوزاید یافتوه و

دارد .در عین حا  ،اجزاي سرمایه فکري بوا یکودیگر

شرایط مناسب براي تغییر و بهبود در سواختار فوراهم

در ارتباطند و رابطه همبستگی بین آنها با است

خواهد شد .یافتههاي این پوژوهد نیوز در رابطوه بوا

صنعت خوودرو بوراي ایونكوه بتوانود در محویط

فرضیه مذكور با نتای پوژوهدهوایی چوون بوونتیر

رقابتی و متغیر امروزي قادر به عمل بوده و اثوربخد

( )2111همخوانی دارد .بوراي

باشوود ،زم اسووت سووطح سوورمایه فکووري خووود را

منا  ،رابطه سرمایه رابطهاي و سورمایه سواختاري در

شناسایی ،سنجد و ارزشوگذاري نمایود .بنوابر ایون،

پژوهد چن ( )2111برابور بوا  13858و در پوژوهد

مدیران صنعت خودرو نه تنها باید دانود خوود را در

بونتیر ( )2111برابر با  13136بیان شده است.

حوزه سورمایه فکوري افوزاید داده بلکوه بایسوتی از

( )2111و چن و فن

طری تقویت مؤلفههاي آن ،به توسعه و گسترش این
 -0نتايج و پيشنهادها

حوزه در سازمان بپردازند.

بیشتر افراد نمونه آماري این پژوهد ،كارشناسوان

در شکل حمایوت سورمایه سواختاري در صونعت

موورد جوووان داراي لیسووانر هسووتند .از نظوور پاسووخ

خودرو ،منابع انسانی نقد بسیار حیاتی در درون یک

دهندگان در بین متغیرهاي الگو ،بیشوترین توجوه بوه

شركت بازي میكند و میتواند باعث بهبود وضوعیت

سرمایه انسانی و كمترین توجه به سورمایه سواختاري

اقتصادي شوود .بوراي حصوو بوه ایون امور بایسوتی

شده است .در بوین شواخصهواي سورمایه رابطوهاي،

كاركنان بوا تخصوص و مهوارتهواي خواص جوذ

بیشترین توجه به دانود دربواره مشوتریان و كمتورین

شوند .در شکل عدم وجود سرمایه ساختاري مناسب،

توجه به رابطه با عرضه كنندگان و مشوتریان ،در بوین

طبیعی است كه سرمایه انسانی و تا حودودي سورمایه

شاخصهاي سرمایه انسانی ،بیشترین توجه به تجربوه

رابطهاي نیز از صوحنه حوذف گردیوده و شوركت بوا

و تخصص و كمترین توجه بوه آمووزش و یوادگیري،

كاهد توان اقتصادي روبرو مویشوود .در حوالیكوه

در بووین شوواخصهوواي عملکوورد اقتصووادي كاركنووان،

سازمانهوا بوا اصوالح سورمایه سواختاري مویتواننود
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بسیاري از مشکالت موجود را مرتفوع و توا حودودي

مدیریت كنند .منابع داند در درون شوبکه همکواري

بهبود بخشند و باعث رون اقتصادي گردند.

جریان و توسعه مییابد و میتواند پاسوخ موؤثري بوه

سرمایه سواختاري از طریو وروديهواي فکوري

موقعیتهاي مالی داخلی و خارجی باشود .بایود ایون

مؤسسین ،هیأت مدیره ،مدیر عامول و مودیران ارشود

باور كه روش اتخاذ شده كنونی بهتورین روش اسوت

اجرایی سازمان شکل میگیرد .همان طور كه سورمایه

جاي خود را به این باور كه بایود همیشوه از دیگوران

انسانی وابسته بوه سورمایه سواختاري اسوت ،سورمایه

یاد گرفت ،بدهد .نکته دیگر اینکوه آمووزش ،توسوعه

ساختاري نیز وابسته به سرمایه انسوانی اسوت .بنوابر

مداوم و شناسایی سطوح اجزاي سرمایه فکوري نبایود
و

فراموش شود .زیرا آمووزش و شناسوایی و مودیریت

این ،براي بهبود سرمایه ساختاري بایود در انتخوا

مدیران ارشد سازمان دقت گردد .شركت بایود

اجزاي سرمایه فکري نه تنهوا در ابعواد فنوی بلکوه در

اقوودام بووه شناسووایی موودیرانی كنوود كووه داراي تفکوور

زمینه یوادگیري و مشواركت و آگواهی بوینالمللوی و

یادگیري باشند .افرادي باید براي پستهاي مودیریتی

پیشرفت اقتصادي ضروري است.

جذ

شووند كوه داراي تحصویالت بوا ي

كاهد بوروكراسوی و كاغوذ بوازي در شوركت و

حساس انتخا

دانشگاهی در رشته مربوطه ،تجربه و تخصص كوافی

حذف قوانین و مقرارت دسوت و پواگیر ،روشهواي

در زمینووه موودیریت ،علوووم رفتوواري و نیووز در زمینووه

كاري زایود و سلسوله مراتوب پیچیوده و طوو نی بوه

فعالیت مربوب به شركت داشته باشند .به مباحث روز

منظور كاهد سوطح دیوانسوا ري زایود در شوركت

مدیریت آشنا و انگیوزه زم بوراي بوومیسوازي ایون

طراحی سیستم حمایوت و تشووی از فکرهواي برتور

مباحث با توجه به شرایط حاكم بر سازمان و اجوراي

كاركنان بوه منظوور بوهكوارگیري آنهوا در فرآینودهاي

آنها داشته باشند .همینطور دلسوز ،متعهود و وفوادار

عملیاتی شركت پرداخت دستمزد و پواداش كاركنوان

آنهوا بور اسواس شایسوتگی

بر اسواس سوطح شایسوتگی و عملکورد ایجواد یوک

افوراد

ساختار مناسب بوراي حمایوت از كوار تیموی ایجواد

شایسته براي مدیریت به این علت است كوه سورمایه

فرهن

و جو مناسب براي به اشترات گذاشتن داند

ساختاري توسط این افوراد شوکل مویگیورد .سورمایه

اسوووتفاده از سووواختارهاي پیشووورفته و مووودرن منووول

ساختاري حاصل برونداد فکر مدیریت سازمان است.

ساختارهاي تیمی و پروژهاي در سازمان و استفاده از

بواز و

سیستمهاي اطالعاتی براي ساده سوازي دسوتیابی بوه

حمایتی شرایط زم براي بروز استعداد منابع انسوانی

اطالعات در راسوتاي تقویوت سورمایه سواختاري در

را فراهم میكند.

شركت پیشنهاد میگردد.

به سازمان باشند .انتخا

باشد نه روابط غیر رسمی .تأكید براي انتخوا

مدیریت سازمان است كه با ایجاد یک فرهنو

به منظور تقویت سرمایههاي فکري و روابط بوین

طرح ریزي و برنامه ریزي براي بهبوود ارتباطوات

آنها و تأثیرگذاري آنها بر عملکرد اقتصوادي و بهبوود

بیرونی با مشتریان ،تأمینكننودگان و سورمایهگوذاران

شرایط مالی در شركتهاي فعا در صنعت خودروي

ایجوواد وفوواداري در مشووتریان و برقووراري روابووط

كشووور ،پیشوونهاد موویشووود موودیران منووابع دانوود را

مستحکم بوا عرضوه كننودگان توزیوع بازخوردهواي

مدیریت سرمایه فکري و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادي كاركنان در گروه 767/...

مشوووتریان در سراسووور سوووازمان تقویوووت نگووورش
مشووتريمووداري در بووین تمووامی اعضوواي سووازمان
مشوواركت تمووامی بخوودهوواي سووازمان در فرآینوود
بازاریابی خدمات بوا اسوتفاده از بازاریوابی یکپارچوه
برقراري ارتباب مستمر با مشتریان از طری اینترنت و
كسب بازخوردهاي آنان از طری و

برزگر ،قدرت اهلل“ .)1988( .حسابداري و سرمایه فکوري:
چالدهاي ارزشیابی در هزاره جدید” .مجلوه بوورس،
.61 -51 ،81
حوواجی كریمووی ،عباسووعلی و بطحووایی ،عطیووه.)1988( .
مدیریت سرمایه فکري .تهران :شوركت چواپ و نشور
بازرگانی.

پاسوخگویی و

خاونوودكار ،جلیوول ،متقووی ،افشووین و خاونوودكار ،احسووان.

پیگیري مستمر و بهموقوع شوکایات مشوتریان ارایوه

( .)1988سرمایه فکوري (چواپ دوم) .تهوران :مركوز

آموزشهاي رفتاري به كاركنان براي برخورد مناسوب

آموزش و پژوهشات صنعتی ایران.

با مشتریان و ایجاد فضا و جو هدفمند و بوازارگرا در

دستگیر ،محسون و محمودي ،كوامران“ .)1988( .سورمایه

كل سازمان در راستاي توسوعه سورمایه رابطوهاي در

فکري گن تموام نشودنی سوازمان” .ماهناموه تودبیر،

سازمان.

.91 -28 ،211

اندازهگیري مسوتمر سوطح شایسوتگی كاركنوان و
استفاده از برنامههاي بهبود و توانمند سازي كاركنوان
و ایجاد محیطوی بوراي بیوان نظورات در بحوثهواي
گروهی توسط كاركنان در راسوتاي تقویوت سورمایه
انسانی در سازمان.

رحیمیان ،نظام الودین ،خوان حسوینی ،داو ،معوزز ،الهوه و
نسبتی ،نیکو“ .)1931( .بررسی تأثیر سرمایه فکري بور
عملکرد مالی شركتهواي صونایع خوودرو و سواخت
قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهوادار تهوران”.
اولین هماید منطقهاي رویکردهاي نوین حسوابداري
و حسابرسی.

با توجه به نتای پوژوهد حاضور ،بررسوی توأثیر

رفیعی ،مجتبی .)1988( .طراحوی و تبیوین مود ارزیوابی

سورمایه فکووري بور ارتقوواي عملکورد در بخوودهوواي

سرمایه فکري در سازمان :پژوهشوی در دانشوگاه پیوام

خدماتی بررسی تطبیقی وضعیت سورمایه فکوري در

نوور .پایوان ناموه دكتوري مودیریت دولتوی ،دانشوکده

سازمانهاي دولتوی و خصوصوی بررسوی مسوایل و

مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی.

مشکالت مربوب به ارتقا و تقویت سرمایه فکوري در

ستاید ،محمد حسوین و كواظم نوژاد ،مصوطفی.)1988( .

سازمانهاي ایرانی و بررسوی شویوههوا و روشهواي

“روش هاي اندازه گیري و گزارش خوارجی سورمایه

كمووی و كیفووی ارزشگووذاري سوورمایه فکووري بووراي
پژوهد ،به محققان آینده پیشنهاد میگردد.
منابع
ارتقایی ،مینم .)1988( .بررسی سرمایه فکري بر عملکورد
سازمانی در شعب بانک سپه .پایان نامه كارشناسوی ارشود
مدیریت دولتی دانشگاه آزاد.

فکري” .ماهنامه حسابداري.69 -58 ،217 ،
شاممی برزكی ،علی“ .)1981( .شاخص هاي اندازه گیوري
مدیریت داند و سرمایه فکري” .كنفرانر بین المللی
مدیریت ،تهران.
صمدي ،عباس و مطیعی ،شبیر“ .)1988( .بررسی ارتبواب
میان سرمایه فکري و شاخص هاي عمکورد” .سومینار
سرمایه فکري زنجان.
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عالم تبریز ،اكبر ،رجبی فورد ،ایموان و حواجی بابوا علوی،

یزدانی ،حمید رضا .)1987( .بررسی روابوط متقابول میوان

علی .)1988( .سرمایه فکري.تهران :مركوز آمووزش و

اجزاي سرمایه فکري و تأثیر آن بور عملکورد سوازمان

پژوهشات صنعتی ایران.

شعب بانک ملت تهران .پایان ناموه كارشناسوی ارشود

عباسی ،ابراهیم و صدقی ،امان گلدي“ .)1983( .بررسوی

مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

تأثیر كارایی عناصر سرمایه فکري بور عملکورد موالی

Arenas, T., and Lavanderos, L. (2008).
”“Intellectual capital: object or process
Journal of Intellectual Capital, (1), 77- 85.
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