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Abstract
Aim: The present study investigated the relationship
between the components of Intellectual Capital
Management with manager’s job performance of high
school in Islamshahr. Method: This research is a
descriptive correlation. The study population of 142
patients comprised the educational assistants of high
school Islamshahr.The sample size was determined based
on the formula of H.S.B 60patients (30 females and 30
males) were recruited.Inventory management of
intellectual capital and the Paterson job performance
questionnaire which reliability was confirmed by
Cronbach's alpha.The data were analyzed by independent
t-test and Pearson correlation test. Result: The results
revealed that the management of intellectual capital is a
significant positive correlation with job performance
managers. Also, between the two dimensions of
intellectual capital management (relational capital and
structural capital) there was a significant relationship
with job performance. On human capital and its
relationship with the managers' job performance
relationship was not significant.As well as, Tests based
on t, the state management of intellectual capital and job
performance, significant differences weren't found
between men and women. Conclusion: Based on these
findings show that the two dimensions of intellectual
capital that is relational capital and structural capital to
create the greatest impact on job performance.
Keywords: management intellectual capital, job
performance, managers, educational assistants.
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چكيده

 تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين مؤلفه هاي مديريت سرمايه:هدف
 روش.: روش.فكري با عملكرد شغلي مديران دبيرستانهاي اسالمشهر انجام شد

 نفر241 جامعه آماری این پژوهش را.پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است

 كه از.از معاونان آموزشی آموزش و پرورش شهر اسالمشهر تش یک ل می دادند
 زن و03( نفر06 بوال تعداد.اس.اين تعداد بر اساس فرمول تع یی ن حجم نمونه اچ

ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه مديريت. مرد)به عنوان نمونه انتخاب شدند03

سرمايه فكري بونتيس و پرسشنامه عملكرد شغلي پاترسون كه پايايي آنها از
داده ها از طريق آزمون همبستگي.طريق آلفاي كرونباخ مورد تأييد قرار گرفت

 نتایج تحقیق:يافته ها. مستقل مورد تحليل قرار گرفتندt پيرسون و آزمون

نشان داد کهبینمدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران همبستگی مثبت

و معنا داریوجود دارد همچنین بین دو بعد مدیریت سرمایه فکری یعنی(سرمایه

 در.رابطه ای و سرمایه ساختاری) با عملکرد شغلی رابطه معنی دار بدست آمد

خصوص سرمایه انسانی و رابطه ی آن با عملکرد شغلی مدیران رابطه ی معنی
در خصوص رابطه بين مدیریت سرمایه فکری و عملکرد شغلی.دار بدست نیامد

 براساس:نتيجه گيري.در بین مردان و زنان اختالف معني داري مشاهده نشد

يافته هاي پژوهش چنين بر مي آيد كه دو بعد سرمايه فكري يعني سرمايه رابطه

.اي و سرمايه ساختاري بيشترين تأثير را بر عملكرد شغلي به وجود مي آورند

، مديران، عملكرد شغلي، مديريت سرمايه فكري:وازه هاي كليدي

.معاونان آموزشي

2931/1/61 :تاریخ دریافت
2931/5/71 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

در عصر حاضر سازمانهايي رقابت پذيرند که نيروهاي انساني کارآمد،ساختار و فرايندهاي مناسب و مشتريان راضي داشته باشند.در

شرايط کنوني شاهد تبديل سرمايه فکري2به عنوان يکي از مهمترين فاکتورها در جهت رشد و تعالي سازمانها و در نگاهي وسيعتر
جوامع هستيم.در حال حاضر کشورهايي توانسته اند گوي رقابت را از ديگر کشورها بربايند که سرمايه هاي فکري نيرومندتري

داشته اند.ايران نيز به عنوان کشوري با جمعيت جوان که داراي ثروتهاي خدادادي بسيار مي باشد مي تواند از پتانسيل موجود در

زمينه نيروي انساني(به عنوان يکي از مهمترين فاکتورها در سرمايه فکري)بهره برده و با هدايت مناسب اين نيروها بستري مناسب در

جهت تقويت سرمايه فکري در سطح ملي فراهم آورد.کمبود منابع اطالعاتي مناسب در زمينه سرمايه فکري باعث گرديده که

مديران اطالعات کمي در درباره سرمايه فکري و نقش آنها بر عملکرد شغلي 3مديران و کسب مزيت رقابتي شان داشته و از بهره
برداري کامل عاجز بمانند.بديهي است دانشگاهها و مراکز آموزشي ميتوانند نقش انکارناپذيري در آشنايي روزافزون مديران و

مسئوالن با اين مقوله بسيار ارزشمند و دستيابي به اهداف گنجانده شده در سند چشم انداز ملي داشته باشند(.عالم تبريز و
همکاران.) 388 1،

واژه سرمايه فكري اولين بار در سال  969 1توسط جان كنز گالبريس 4اقتصاد دان ،به منظور توضيح و تبيين شكاف مابين ارزش

دفتري و ارزش بازاري مؤسسات مطرح گرديد(چن 5و همكاران .) 2004سرمايه فکري اصطالحي مبهم و پيچيده است که زماني

که درک و بهره برداري شود مي تواند پايگاه منابع جديدي را فراهم که از طريق آن سازمان به رقابت

بپردازد(بنتيس.) :1996 14،6در تعريفي ديگر،بنتيس( ) 2009معتقد است که سرمايه فکري تالش براي استفاده مؤثر از دانش(محصول
نهايي) در مقابل اطالعات(ماده خام) است.سرمايه فکري شامل دانش،اطالعات،دارايي فکري و تجربه است که مي تواند براي

ايجاد ثروت آفريني مورد استفاده واقع شود.سرمايه فکري عبارت از توانايي ذهني جمعي يا دانش کليدي به صورت يک مجموعه

است(استوارت .) 1997 ،7سرمايه فكري نشان دهنده موجودي دانش افراد يك سازمان است(گانز 8و همكاران .) 2007 ،سازمانها به

سرمايه فکري به عنوان توليدکننده ثروت سازمان توجه ميکنند و اندازهگيري سرمايه فکري منبع قوي اطالعات ارزشمند در مورد
تواناييهاي سازماني است(زانل.)4 8:200 4،9آدام اسميت 10بيان ميکند که آموزش بايد به عنوان سرمايهگذاري در نيروي انساني

ديده شود و براي کارکنان ماهرتر ،دستمزدهاي بيشتري در نظر گرفته شود(.حسنوي.) 1391 ،

عناصر سرمايهي فكر:سرمايه فکري به صورت ترکيبي از سرمايه انساني ،ساختاري و اجتماعي تعريف ميشود( .حسنوي،

رمضان) 1391 ،الف ) سرمايه انساني :11رس 12و همکارانش (  ) 1997معتقدند کارکنان ،سرمايه فکري را از طريق شايستگي،
نگرش و چاالکي فکري خود ايجاد ميکنند .مهم ترين عناصرتشکيل دهنده سرمايه انساني بنگاه اقتصادي مجموعهي مهارتهاي

نيروي کار ،عمق و وسعت تجربهي آنان است .منابع انساني ميتواند به منزله روح و فکر منابع سرمايه فکري باشد .اين سرمايه در
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شب با ترک سازمان از سوي کارکنان از شرکت خارج مي شود اما ،سرمايه ساختاري و سرمايه رابطهاي حتي با ترک سازمان در

شب هم ،بدون تغيير باقي مي ماند .سرمايه انساني شامل  :الف) مهارتها و شايستگيهاي نيروي کار ب) دانش آنان در زمينههايي

که براي موفقيت بنگاه اقتصادي مهم و ضروري هستند و ج) استعدادها ،اخالق و رفتارآنان است (مار..), .) 2008 ،13بنابراين مي

توان اظهار داشت که سرمايهي انساني ملي دارايي فکري ساکنان يک کشور است که به وسيله ي تحصيالت و آموزش مستمر
بهبود مي يابد(.قليچ لي و همکاران . ) 1391 ،ب) سرمايه رابطه اي:14سرمايه رابطه اي شامل همه روابطي است که بين بنگاه
اقتصادي با هر فرد يا بنگاه اقتصادي ديگري وجود دارد .اين روابط شامل مشتريان ،واسطه ها ،کارکنان ،تامين کنندگان مواد اوليه،

مقامات قانوني ،اعتباردهندگان و سرمايهگذاران است ( .مار.) 2008 ،ج) سرمايه ساختاري:15سرمايه ساختاري عبارتست از دانايي
ضمني مربوط به فرآيندهاي داخلي سازمان در زمينه توزيع ،ارتباطات و مديريت دانش علمي و فني (.ارباب شيراني ،عباسي،

.)6: 388 1رس و همکاران (  ) 2005معتقدند سرمايه ساختاري شامل ذخاير غيرانساني دانش از جمله ،پايگاههاي داده ،نمودارهاي

سازماني ،دستورالعملهاي اجراي فرآيندها ،استراتژيها و برنامههاي اجرايي است .سرمايه ساختاري دامنهي گستردهاي از

عناصرضروري را پوششميدهد.همچنين بارتش و بنديوپادهي) 2005 (16عنوان ميكنند كه سرمايه ساختاري تحت تملك سازمان
استو حتي زماني كه كاركنان سازمان را ترك ميكنند در سازمان وجود دارد.

در مورد عملكرد شغلي ديدگاههاي مختلفي ارائه شده است.عملكرد شغلي به عنوان ارزشهاي كلي مورد انتظار سازمان از تكه-
هاي مجزاي رفتاري تعريف شده است كه يك فرد در طول يك دوره مشخص از زمان انجام مي دهد(ماتاويدلو.) 2003 ،17عملکرد

شغلی به مجموعه رفتارها یی که افراد ،در ارتباط با شغل از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ،پیامد یا بازده ای است

که موجب اشتغال فرد در شغل خود ،حاصل می شود(اسوانسون 18و همکاران .) 998 1 ،عملکرد شغلی به معنای درجهای است که
کارکنان ،مشاغلی را که در یک شرایط کاری معین به آنها واگذار شده است انجام می دهند(محی الدین 19و همکاران،

.) 2007بهبود ارتقای عملکرد و افزایش بهرهوری ،به منظور نیل به حداکثر بازدهی از منابع انسانی و مادی به کار گرفته شده از جمله

بدیهیات وظایف مهم مدیران است.بعالوه عاملی که به گواهی پژوهشهای فراوان تأثیری مستقیم و انکار ناپذیر به ایفای موثر

وظایف شغلی داشته و دارد ،در اختیار بودن کارکنانی است که از شغل خودرضایت شغلی داشتهو از ایفای وظایف و مسولیتهای

شغلی لذت ببرند(غضنفری و عابدی.) 388 1 ،مسؤليت مديران ايجاب مي كند كه عملكرد آنانهم كارآمد و هم اثر بخش
باشد(غالمي و همكاران .) 1390 ،مديران در سازمانها وظايفي دارند كه براي انجام آن بايستي نقشهاي سازماني و روابط بين فردي
و اهداف سازمان را به طور روشن درك كرده ودر جهت تامين نيازهاي كاركنان و ارباب رجوع تالش كنندو سازمان را قادر به

برخورد موفقيت آميز با نيروهاي داخلي و خارجي كرده تا بتواند نيروهاي مخرب را نيز در جهت اصلي سازمان هدايت و با تامين

اهداف سازمان ،سودمندي و ادامه حيات آن را تضمين كنند(عالقه بند.) 16 : 378 1،

مديران جزء اصليترين مهرهها و افرادي هستند که ميتوانند در پيشرفت يا پسرفت وضع سازمان خود تأثير چشمگيري داشته باشند
و جهت انجام صحيح وظايف عالوه بر نيازمندي به مهارتهاي خاص،سرمايه هاي فکري و ...نيز در عملکردشان بي تأثير نخواهد
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بود.يکي از مشکالت بسيار جدي در اغلب سازمانها اين است که از کميت و کيفيت کار و استعداد مديران خود شناخت کافي
ندارند و نقاط قوت و ضعف نحوه انجام کار آنها به درستي روشن نيست و در نتيجه از نيروي فکري و جسمي افراد آن طور که بايد

و شايد استفاده نمي شود.بنابراين الزم است در سازمانها به عوامل مؤثر بر عملکرد بيش از پيش توجه نموده و در صورت مشاهده

عملکرد ضعيف نسبت به اصالح آن اقدام تا موجبات افزايش کارايي آنان و اثربخشي سازمان فراهم آيد(غالمي و

همكاران .) 1390 ،در تحقيقي كه مارتين) 2004 (20در ارتباط با عملكرد مديران انجام داد ،نشان داد مديراني كه از مديريت زمان
بااليي برخوردارند و از زمان خود خود بهتر استفاده مي كنند ،عملكرد مطلوبتري دارند.).مهم ترين كار براي يك مدير در يك

سازمان رسيدن به اهداف آن سازمان با كمترين ضايعات و بيشترين توليد و ارائه خدمات در كوتاه ترين زمان ممكن است كه
رسیدن به اين اهداف در سايه استفاده بهينه و مطلوب از امكانات و منابع موجود امكان پذير است(دي وال.) 2007 ،21

در سالهاي اخير،چارچوبهاي اندازهگيري عملکرد بسياري به منظور هماهنگي و همسويي بيشتر با سرمايه فکري توسعه و اصالح

شدهاند .شواهد نشان ميدهد که اين چارچوبها با شرکتهايي که ميزان سرمايه گذاري باالتري در سرمايه فکري دارند

سازگارترند.در نتيجه شرکتهايي با حجم سرمايه فکري باالتر،چارچوبهايي با رويکردهاي مرتبط با معيارهاي غير مالي را بيشتر
بکار مي بنددتايلز.) 2007 )22از سوي ديگر به منظور اينکه سرمايه انساني بتواند به صورتي کامل به عملکرد بهينه فکري خود برسد
نياز به يک سرمايه ساختاري پشتيبان دارد.اگر از قبل سرمايه گذاري مناسب در سرمايه ساختاري صورت نگيرد سرمايههاي انساني

به خوبي از عهده انجام مسئوليتهاي خود بر نخواهد آمد(ِاِال بانناني.) 2008 ،23

بيشک درسال  1391تحقيقي پيرامون بررسي رابطه سرمايه فکري با عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان بانک سرمايه استان تهران انجام
داد و مشخص شد که رابطه مثبت و معنا دار بين سرمايه ي فکري و عملکرد کارکنان بانک سرمايه وجود دارد .موسوي مدنيسال
1391

بررسي رابطه سرمايه فکري با عملکرد معلمان مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر را مورد پژوهش

قرارداد و مشخص شد بين سرمايه فکري با عملکرد همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.همچنين در سال  1391منادي بررسي
رابطه سبک مديريتي با مديريت سرمايه فکري در دانشگاه الزهرا(س) را مورد توجه قرار داد و نشان داد که بين سبک مديريت
تحول گرا و تمام ابعاد آن با سرمايه فکري رابطه ي معنا داري وجود دارد .طباطبايي درسال  1390به بررسي رابطه بين هر يک از

مولفه هاي سرمايه فکري با عملکرد معلمان پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که بين هر يک از مولفه هاي سرمايه فکري و

عملکرد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .مطلبي در سال  1390به بررسي رابطه يادگيري سازماني و مديريت سرمايه فکري در

دانشگاه شهيد بهشتي پرداخت كه در اين تحقيق بين مديريت سرمايه فکري با يادگيري سازماني رابطه مثبت و معناداري مشاهده

شد .عبدي درسال  389 1به بررسي رابطه عناصر سرمايههاي فكري و عملكرد سازمان(شركتهاي چندرشتهاي صنعتي بورس
اوراق بهادار تهران) پرداخت ،نتايج بدست آمده نشان دهنده ي رابطه ي مثبت و معنادار ميان عناصر سرمايه ي فكري و عملكرد

سازمان وجود دارد .قياسي به بررسي تأثير اجزاي سرمايه فکري بر عملکرد سازماني تامين اجتماعي استان تهران(شعب غرب) در

سال  389 1پرداخت ،نتايج نشان ميدهند که بين اجزاي سرمايههاي فکري روابط متقابل نسبتًاًا قوي وجود داشته است و اين سرمايه-
ها(جز سرمايه مشتري) بر روي عملکرد کارکنان تامين اجتماعي شعب غرب استان تهران تأثيرداشته است.
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روهانانگا 24و همكاران پژوهشي بعنوان بررسي تأثير سرمايه ي فکري بر اشتراک اطالعات مالزي در سال  1 01 2انجام دادند.نتايج

تحقيقات آنها نشان داد که سرمايه ي ارتباطي تأثير مثبتي بر اشتراک اطالعات دارد در صورتي که سرمايه انساني و سرمايه

ساختاري تأثيري منفي بر اشتراک اطالعات دارند.دومينگ 25و همكارش پژوهشي با عنوان بررسي ارتباط سرمايهي فکري و افشاي

مسئوليت اجتماعي شرکت ها در اندونزي درسال  1 01 2انجام دادند.در سال  2010پژوهشي در مورد بررسي عوامل اساسي موفقيت
در ايجاد سرمايهي فکري در بانک هاي تايوان توسط گوليانگ هانگ 26و ديگرانانجام شد ،نتايج تحقيقات آنها نشان داد که

سرمايهي انساني بيشترين تأثير را بر ايجاد سرمايه ي فکري دارد و بعد از آن سرمايهي ساختاري و نهايتًاًا سرمايه ي ارتباطي کمترين
تأثير را بر ايجاد سرمايهي فکري دارد(موسوي مدني .) 1391 ،اي.چون.هنگ 27تحقيقي پيرامون بررسي رابطه بين سرمايه فکري و

خلق دانش در سال  2010انجام داد و مشخص شد توليد دانش به يک موضوع مهم براي محققان دانش در سالهاي اخير شده است
و سرمايه فکري پديده اي حاصل از روابط است و همچنين اثبات شد که تنوع دانش فني پديده اي حاصل از ميانه روي هاست.در
نهايت تمام ابعاد سرمايه فکري مثبت هستند و تا حدود قابل توجهي تحت تأثير توليد دانش قرار دارند .لوپزداس 28در سال 2010

مدل نگرش سرمايه فکري در نگرش سرمايه انساني در دانشگاه باز پرتغال را مورد بررسي قرارداد و رابطه معني داري را بين اين

موضوع كشف كرد .پژوهشگري بنام ويني ويسکي 29پژوهشي با عنوان بحران اقتصاد جهاني در فاصله سالهاي  2009 - 2007و

ارتباط آن بر ايجاد سرمايه هاي فکري انجام داد .بروگن 30و همكاران سال  2009پژوهشي با عنوان بررسي نقش نوع صنعت و اندازه

شرکت بر افشاي سرمايهي فکري در شرکتهاي استراليايي انجام دادند .اين محققان دريافتند نوع صنعت و اندازهي شرکت در
افشاي سرمايهي فکري نقش تعيين کننده دارند .ونگ 31نيز در سال  2008پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطهي ميان سرمايهي

فکري و ارزش بازار در شرکت هاي الکترونيکي انجام داد .محقق دريافت که رابطه مثبت و معناداری بين سرمايهي فکري و ارزش

بازار در شرکتهاي الکترونيکي وجود دارد .کابريتا و بونتيس پژوهشي پيرامون بررسي روابط متقابل اجزاي سرمايه ي فکري در
صنعت بانکداري پرتغال در سال  2008انجام دادند و نشان دادند که نوع صنعت و اندازه ي شرکت نقش تعيين کننده اي در افشاي

سرمايه فکري دارند(منادي.) 1391 ،

توجه به نقش تعيين کننده و اثرگذار " سرمايه فکري "و راهبردي بودن آن براي ارتقاءعملکرد سازماني باالخص براي نهادي دانش
بنيان چون آموزش و پرورش وهمچنين نحوه مديريت سرمايه هاي فکري سازمانها و بررسي عملکرد آنها مي تواند در پيشبرد

اهداف سازماني نقش بسزايي ايفا کند،بسيار حائز اهميت باشد .تحقيق حاضر،از اين لحاظ که به مطالعه سرمايه فکري مديران

پرداخته و رابطه آن را با عملکرد مديران آموزش و پرورش اسالمشهر انجام داده حائز اهميت است .بنابراين هدف اصلي اين

پژوهش تعيين ارتباط بين مؤلفه هاي مديريت سرمايه فكري با عملكرد شغلي مديران دبيرستان هاي شهر اسالمشهر مي باشد.

رو ش

طرح پژوهش :اين پژوهش به صورت يك مطالعه همبستگي انجام شد.
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جامعه و نمونه:جامعه آماری این پژوهش را  241نفر از معاونان آموزشيدبيرستانهاي آموزش و پرورش اسالمشهر تش یک ل می دهند

در اين تحقيق براي محاسبه تعداد حجم نمونه مورد نياز از فرمول کوکران(اچ.اس.بوال)استفاده شد که بر اساس آن حجم نمونه

مورد مطالعه  06نفر( 03مرد و03زن) تعيين كه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گرديدند.

ابزار

-1پرسشنامه ي سرمايه فکري بونتيس( :) 998 1پرسشنامه مذكور بر اساس متغيرهاي مورد بررسي تدوين گرديده است و شامل 52

سوال مي باشدكه با مقياس درجه بندي ليکرت از خيلي زياد به خيلي كم درجه بندي شده است و باالترين امتياز ( )5و پايين ترين
امتياز ( )1مي باشد .ضريب پايايي ابزاراز طریق روش آلفاي كرونباخ به کمک نرمافزار آماري Spssمحاسبه که عدد 0/ 824بدست آمد

-2پرسشنامه ی عملکرد شغلي پاترسون (  :) 1990پرسشنامه مذكورکه توسط شکرکن و ارشدي ( ) 369 1ترجمه گرديد و داراي  15سؤال مي

باشد .سواالت در قالب طیف چهار گزینه ای ل کی رت (هميشه ،اغلب ،گاهي ،بندرت) که از  1تا  4درجه بندی شده اند ،می باشند .حداکثر

نمره قابل کسب در اين پرسشنامه  06و حداقل نمره قابل کسب  15مي باشد .و براي محاسبه ضريب پايايي ابزار از روش آلفاي كرونباخ

استفاده شده كه عدد  0/149بدست آمد و اين اعداد نشان دهندة آن است که پرسشنامه های مورد استفاده ،از قابليت اعتماد و يا به عبارت

يباشد. .
ديگر از پايايي الزم برخوردار م 

داده ها از طريق آزمون همبستگي پيرسون و  tمستقل مورد تحليل قرار گرفت.

يافته ها

جدول :1مربوط به جنسيت ،تحصيالت  ،سن وسابقه خدمت نمونه ها
ویژگی

جنسیت

آماره

فراوانی
30

مرد

30

50.0

60
82

46.7

82

46.7

3 3. 9

4

7.6

100.0

زن
مقطع تحصیلی
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

60

کل
سن افراد
20 -03

11 -03
کل

100.0

21

0.0 2

38

63.3

10

6.7 1

100.0

60

کل
1-5

46.7

83.3

50 - 40

6- 10

100.0

0.0 2

40 -03

سابقه خدمت

50.0

50 .0

100.0

کل
دیپلم و فوق دیپلم

درصد فراوانی

درصد تراکمی فراوانی

9

100.0
15.0

15.0

18

30.0

45.0

33

55.0

60

100.0

100.0

همانگونه که در جدول 1نشان داده شده است  50درصد از نمونه ها( 03نفر) مرد و  50درصد( 03نفر) زن بودند که برابری نمونه
ها از نظر جنسیت به این دلیل در نظر گرفته شده است که پژوهشگر قصد دارد عملکرد مدیران زن و مرد را با هم مقایسه نماید و

همچنین بررسی نماید که سرمایه فکری در نزد زنان بیشتر است یا در نزد مردان ،همچنين  46.7درصد (  28نفر) شرکت کنندگان
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بررسي رابطه بين مؤلفه هاي مديريت ...

دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم 46.7 ،درصد(  28نفر) دارای مدرک تحصیلی لیسانس ،و  7.6درصد (  4نفر) دارای
مدرک تحصیلی فوق لیسانس به باال مي باشند .در ضمن  20درصد از افراد نمونه( 21نفر) بین  20 -03سال ،حدود  63درصد ( 38

نفر) بین  03- 40سال ،حدود  17درصد(  10نفر) بین  40 - 50سال سن داشته اند و این آمار بیانگر این است که جامعه مورد مطالعه ما

یک جامعه جوان می باشد 15 .درصد از افراد نمونه( 9نفر) بین  1-5سال سابقه خدمت 03 ،درصد ( 81نفر) بین  6- 10سال سابقه

خدمت ،و  55درصد(  33نفر) سابقه ای باالتر از  10سال سابقه خدمت در سازمان آموزش و پرورش را داشتند .و این درصد و آمار

و ارقام بیانگر این مورد است که مدیران و معاونان آموزشی از سابقه خدمت باال یی برخوردار هستند که این مورد نیز برای مدیریت

یک آموزشگاه نقطه قوت بحساب می آید.

جدول  -2یافته های توصیفی متغیر مدیریت سرمایه فکری و ابعاد آن و عملکرد مدیران
آماره

ویژگی
میانگین

متغیرهای پژوهش

خطای استاندارد میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

سرمایه انسانی

92 . 64

0.955

7.395

54.688

سرمایه ساختاری

56 . 37

58 7 0.

26 7 5.

32.786

سرمایه رابطه ای

10 . 40

687.0

6.086

37.041

مدیریت سرمایه فکری

144.91

2.205

16.644

010 . 277

عملکرد مدیران

93 . 43

67 5 1.

12.136

284 . 147

جدول  2میانگین مدیریت سرمایه فکری و ابعاد سه گانه آن و همچنین عملکرد مدیران و واریانس و خطای انحراف استاندارد را
به نمایش گذاشته است.میانگین ابعاد سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای به ترتیب  37 / 56 ، 65و  40 / 10توصیف

شده است این درحالی است که در پرسشنامه ی مدیریت سرمایه فکری به هر یک از این سه بعد به ترتیب  14 ،22و  15سوال

اختصاص داده شده است .با توجه به طیف ل کی رت ( خیلی کم،کم ،متوسط،زیاد و خیلی زیاد)که به ترتیب از  1تا  5نمره گذاری

شده است حداکثر نمره ای که می توان به ابعاد سه گانه فوق اختصاص داد به ترتیب  70 ،110و  75می باشد .در این پژوهش با

توجه به میانگین های بدست آمده برای سه بعد مذکور می توان گفت اکثر نمونه ها میزان برخورداری مدیران آموزشی را

"متوسط" ارزیابی کرده اند.

متغیر

جدول -3آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
Z

سطح معنا داری ()sig

سرمایه انسانی

1.661

0.008

سرمایه ساختاری

1.105

0.174

سرمایه رابطه ای

1.207

0.108

مدیریت سرمایه فکری

1.007

.263 0

عملکرد شغلی مدیران

1.394

0.041

یکی از شرط های استفاده از آزمون های پارامتریک این است که داده ها از توزیع نرمالی برخوردار باشند .برای این منظور می

توان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده نمود .در این پژوهش داده های مربوط به آزمون کولموگروف-

اسمیرنوف(جدول  )3پاسخ های شرکت کنندگان به دو پرسش نامه ی مدیریت سرمایه فکری و مولفه های آن و عملکرد شغلی

مدیران را نشان می دهد و بیانگراین موضوع است که برای مولفه سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطه ای و مدیریت سرمایه فکری

دارای ویژگی نرمال هستند(هرگاه سطح معناداری متغیرها بیشتر و بزرگتر از سطح (  ) 0.05باشد می توان گفت دارای توزیع نرمال
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هستند) و برای آزمون آنها باید از آزمون پامتریک پیرسون استفاده کرد ولی مولفه سرمایه انسانی و متغ یی ر عملکرد شغلی مدیران

دارای ویژگی نرمال نیستند و لذا برای آزمون این دو مولفه بایستی از آزمون غیر پارامتریک
اسپیرمن استفاده کرد.

جدول -4ضریب همبستگی بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد مدیران
1

مقیاس ها

-

عملکرد مدیران
مدیریت سرمایه فکری

)*( . 481

سرمایه انسانی

2

4

3

5

. 012

سرمایه ساختاری

-

)*(.772

)**( . 331

سرمایه رابطه ای

-

توجه:ضرایب همبستگی که با عالمت )*( مشخص شده اند در سطح (  ) 0.05و ضرایبی که با عالمت )**( مشخص شده اند در

سطح (  ) 0.01معنادار می باشند

جدول 4ضریب همبستگی پیرسون بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد شغلی مدیران را نشان می دهد.همانطور که مشاهده می

گردد همبستگی مثبت باال یی به میزان (  ) 0.95در سطح معناداری (  ) 0.05بین این متغیرها برقرار است که به معنای تا یی د فرضیه ی

نخست و رد فرض صفر می باشد .بنابراین با  95درصد اطمینان می توان گفت بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد شغلی مدیران

رابطه ای مستقیم و مثبت برقرار است.

جدول  5ضریب همبستگی بین توجه مدیران به سرمايه رابطه ايرابطه انساني ،رابطه ساختاري و عملکرد آنان
متغیر

مقدار معنی داری

ضریب همبستگی

میزان خطا

نتیجه آزمون

جهت رابطه

رد H0

مستقیم

تا یی د H0

عدم رابطه

رد H0

مستقیم

توجه مدیران به سرمايه رابطه اي
عملکرد مدیران

0.010

)**( 331 .

0.01

توجه مدیران به سرمايه انسانی
عملکرد مدیران

6 .92 0

ه.21

----

توجه مدیران به سرمايه ساختاری
عملکرد مدیران

0.011

)*( 772.

0.05

توجه:ضرایب همبستگی که با عالمت )*( مشخص شده اند در سطح (  ) 0.05و ضرایبی که با عالمت )**( مشخص شده اند در

سطح (  ) 0.01معنادار می باشند

جدول  5ضریب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس توجه مدیران به سرمايه رابطه اي ،سرمايه انساني ،سرمايه ساختاري و عملکرد

مدیران را نشان می دهد .همانطور که مالحظه می گردد با  99درصد اطمینان( با توجه به سطح معناداری  )0.01مي توان گفت بین
توجه مدیران به سرمايه رابطه اي و عملکرد آنان رابطه ی مستقیم و مثبت برقرار است.لذا این فرضیه مورد تا یی د قرار گرفته و فرض

صفر رد می شود .ضریب همبستگی بین مولفه توجه مدیران به سرمايه انسانی و عملکرد مدیران را که به وسیله ی آزمون رتبه ای

اسپیرمن به دست آمده اند نشان دهنده ی عدم وجود رابطه بین توجه مدیران به سرمايه انسانی و عملکرد مدیران می باشد .لذا

فرضیه ی فرعی دوم رد می شود و فرض صفر تا یی د می شود.همچنين می توان با  95درصد اطمینان( با توجه به سطح معناداری

 ) 0.05گفت که بین مولفه سرمايه ساختاری مدیران و عملکرد آنان رابطه ی مستقیم و مثبت برقرار است .لذا این فرضیه مورد تا یی د

قرار گرفته و فرض صفر رد می شود.
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جدول  6بررسی اختالف عملکرد زنان نسبت به مردان
جنسیت

عملکرد شغلی

تعداد
30

مرد

30

زن

میانگین
13 . 45
73 . 42

انحراف استاندارد
11.895

مقدار معنی داری
0.796

مقدار T
0.763

2.457 1

جدول  6نتایج بررسی تفاوت عملکرد را بر حسب جنسیت نشان می دهد .بر اساس داده های جدول میانگین عملکرد در بین مردان
بیشتر از مقدار آن در بین زنان است .تفاوت مشاهده شده بین دومیانگین بر اساس آزمون  tبا مقدار  63 7.0و سطح معنی داری

 697.0بیانگر این موضوع است که با اطمینان  95درصد اختالف معناداری بین عملکرد زنان نسبت به مردان وجود ندارد .بنابراین
فرض تحقیق رد و فرض صفر تا یی د می شود.

جدول 7بررسی اختالف کاربست مدیریت سرمایه فکری در بین زنان نسبت به مردان
جنسیت

مدیریت سرمایه
فکری

مرد
زن

تعداد
30
30

میانگین
145.78

31 144.

انحراف استاندارد
1 9.07 1

مقدار معنی داری
0.383

مقدار T
0.364

14.405

جدول  7نتایج بررسی تفاوت کاربست مدیریت سرمایه فکری را بر حسب جنسیت نشان می دهد .بر اساس داده های جدول

میانگین عملکرد در بین مردان  1واحد بیشتر از مقدار آن در بین زنان است .ولی این یک واحد اختالف در میانگین بیانگر معنی

داری بودن اختالف نیست.تفاوت مشاهده شده بین دومیانگین بر اساس آزمون  tبا مقدار  .383 0و سطح معنی داری  .363 0بیانگر

این موضوع است که با اطمینان  95درصد اختالف معناداری بین عملکرد زنان نسبت به مردان وجود ندارد .بنابراین فرض تحقیق رد
و فرض صفر تا یی د می شود.

بحث و نتيجه گيري

تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين مؤلفه هاي مديريت سرمايه فكريبا عملكرد شغلي مديران دبيرستانهاي اسالمشهر انجام شده

است.در پژوهشحاضر رابطه سرمايه فكري با مؤلفه هاي سرمايه انساني ،سرمايه رابطه اي و سرمايه ساختاري بر عملكرد شغلي

مديران بررسي گرديد.يافته هاي پژوهش حاكي از آنست كه بين مديريت سرمايه فكري و عملكرد شغلي مديران با  95درصد

اطمينان رابطه مستقيم و مثبت برقرار است .نتايج بدست آمده از فرضيه اول نشان مي دهد كه با  99درصد اطمينان مي توان گفت

بين توجه مديران به سرمايه رابطه اي و عملكرد آنان رابطه مستقيم و مثبت برقرار است .لذا فرضيه صفر رد و فرضيه مورد تاييد قرار

مي كيرد.ضريب همبستگي بين مؤلفه توجه مديران به سرمايه انساني و عملكرد مديران را به وسيله آزمون رتبه اسپيرمن بدست آمده
نشان دهنده عدم وجود رابطه بين توجه مديران به سرمايه انساني و عملكرد مديران مي باشد .لذا فرض فرعي دوم رد و فرض صفر

تاييد مي گردد.همچنين با  95درصد اطمينان مي توان گفت بين مؤلفه هاي سرمايه ساختاري مديران و عملكرد آنان رابطه مستقيم و

مثبت برقرار است .از این رو این فرضيه نیز مورد تاييد قرار گرفته و فرض صفر رد مي شود.يافته هاي اين پژوهش با نتايج بيشك

(  ،) 1391موسوي مدني(  ،) 1391منادي(  ،) 1391طباطبايي(  ،) 1390مطلبي(  ،) 1390عبدي( ،) 389 1قياسي( ،) 389 1روهانگا و

همكاران ( ،)1 01 2دومينگ( ،)1 01 2هانگ و همكاران(  ،) 2010هنگ(  ،) 2010لوپزادس(  ،) 2010بروگن(  ،) 2009ونگ( ،) 2008

كابريتا و همكاران(  ،) 2008چنگ(  ،) 2008باس و توماس(  ،) 2007هوانگ و همكاران(  ،) 2007هلنارودز( ،) 200 7چين چن( ) 2005

هماهنگي دارد .با توجه به اينكه مديريت سرمايه فكري سرمايه را قادر مي سازد كه شايستگي هاي سازماني را رشد و توسعه دهند و

از آنجائيكه شايستگي هاي سازماني بر مبناي سرمايه هاي فكري بدست مي آيند .لذا هرگونه بهبود در اين شايستگي ها منوط به

مديريت مؤثر بر سرمايه فكري خواهد بود كه در نتيجه بهبود در عملكرد مديران و خلق ارزش ،ايجاد خواهد شد(عالم تبريز و
همكاران.) 388 1 ،
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جهت روابط نشان داد كه با افزايش هر كدام از مؤلفه هاي مديريت سرمايه فكري ،عملكرد مديران نيز افزايش مي يابد ،بر این

اساس افزايش دانش ،شايستگي ،مهارت ،نوآوري و روابط خوب با زير دستان ،عملكرد مديران آموزش و پرورش را افزايش مي
دهد .همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد هر چه ميزان توجه مديران به زير دستان بیشتر باشد موجب افزايش رضايت معاونان

آموزشي و حتي دانش آموزان و در نتيجه وفاداري آنها مي شود .كه اين امر به نوبه خود در افزايش عملكرد مديران تاثير به سزايي

دارد.همچنين اگر سازمان سرمايه گذاري كالني بروي فناوري نمايد ومديران توانايي استفاده از اين فناوري و همچنين قابليتها و
استعدادهاي خويش را در جهت خلق ارزش و دستيابي به عملكرد برتر نداشته باشند ،اين سرمايه گذاري و به تبع آن سرمايه

سازماني(سرمايه ساختاري) مفيد و مؤثر نخواهد بود .با توجه به شكافي كه در حال حاضر در عناصر سرمايه فكري وجود دارد به
مديران و دست اندركاران آموزش و پرورش جهت بهبودسرمايه فكري پيشنهاد مي شود كه  :مديران ميتوانند فضاي مثبت و

روابط كاري دوستانه را بين كاركنان ايجاد نمايند و اعتماد بين خود و كاركنان را افزايش دهند.همچنين براي ابداع  ،نوآوري و
خالقيت در مديران ،مديران ارشد اطمينان حاصل كنند كه مديران به انجام اموري كه به آنها واگذار شده است تمايل دارند.
همچنين مديران با برپايي جلسات و بازگويي اشتباهات و خطاها و ضمن شركت دادن افراد در گروههاي كاري ،آنها را ملزم به

رعايت هنجارهاي اجتماعي نمايند.يكي از داليلي كه باعث عدم تامين اثر بخشي در سازمان مي شود ،ريشه در اطالعات نادرستي
دارد كه مديران از مجموعه خود دارند.آنهااز تّْاّْاث ّْايري كه روي زيردستان خوددارند بي خبر ،ناآگاه و در برخي مواقع ناآشنا

هستند(ياوري به نقل از سياح.) 1391 ،همانطور كه ليدن و همكارانش(  ) 2000اشاره مي كنند وقتي كاركنان احساس كنند با انجام
وظايفشان در پيامد هاي سازماني اثر گذار هستند تمايل زيادي به مشاركت در فعاليت هاي سازماني از خود نشان مي دهند و در

عين حال رضايت بيشتري از شغاشان نشان خواهند داد.برقراری ارتباط و دسترسی آسان کارکنان به مدیران،شفافیت و روشن بودن

ارتباط های کاری بصورت تیمی کارکنان با مدیران و آگاهی کارکنان از امور جاری سازمان در ارتباط با حوزه کاری خود به

صورت فرآیندی مستمر و پویا باشد.همچنينمدیران باید با مشخص نمودن هدفها،مسئولیتها و اختیارها در سازمان،باعث بهینه سازی

شهای کاری شوند.اهمیت دادن مدیران به ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کار،ایجاد موقعیتهای مناسب برای
فرایندها و رو 

ارتقای شغلی کارکنان از طریق آموزش،غنی سازی شغلی،توسعه شغلی و چرخش شغلی،کاهش فشار و تنشهای موجود در محیط

کار،می تواند از نارضایتی کارکنان بکاهد و مانع ترک کار آنها از سازمان شود و به کارکنان بیاموزند که سنتها و اصول بنیادی

سازمان را سرلوحه خود قرار دهند و بدانند که کمک کردن به دیگران،در واقع کمک به پایگاه زندگی خود و خانواده سازمانی
است و تنوع فرهنگی را به خوبی مدیریت کنند تا مشکالت زبانی و مفهومی در میان افراد پیش نیاید.

منابع

ارباب شیرانی،ب،.عباسی،م.) 388 1( .تجزیه و تحلیل سرمایه های فکری دانشگاه ها از دیدگاه مدیریت دانا یی  ،نخستین کنفرانس بین المللی
سرمایه فکری ایران.

حسنوی،ر،.رمضان،م.) 1391 ( .سرمایه فکری سازمان،چاپ اول،انتشارات آتی نگر.

سياح ،م ،.پيرخائفي ،ع.) 1391 (.رابطه بين سبك مديريتي روساي شعب بانك سپه با رضايت شغلي كاركنان.فصلنامه تازه هاي روانشناسي
صنعتي /سازماني. 83 - 74 ،)9(3 ،

عالم تبریز،ا ،.رجبی فرد،ا،.حاجی بابا علی،ع.) 388 1(.سرمایه فکری اندازه گیری ،افشاء ،مدیریت،چاپ اول،تهران ،مرکز آموزش و تحقیقات
صنعتی ایران.

عالقه بند،ع.) 378 1(.سالمت سازمانی مدرسه .فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش.شماره .12

19

... بررسي رابطه بين مؤلفه هاي مديريت

فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه. رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران.) 1390 (. د، معنوی پور،. ه، غفوریان،. ش،غالمی
. 99 - 89 ،)6(2 ،آزاد اسالمی گرمسار

 فصلنامه پژوهش. بررسي رضايت انگيزش و عملكرد شغلي كاركنان آموزشي يك يك دانشكده نظامي.) 388 1(. ل، عابدي،. الف،غضنفري
.571-941 ،1 ،)هاي مديريت منابع انساني دانشگاه امام حسين(ع

اولین همایش ملی مدیریت و کار،بررسی مدل های اندازه گیری سرمایه ملی فکری و ارائه ی چارچوب مفهومی در ایران.) 1391 (.ب،قلیچ لی
.آفرینی خوانسار

.) بررسي رابطه سبک مديريتي با مديريت سرمايه فکري در دانشگاه الزهرا(س، پایانامه کارشناسی ارشد.) 1391 (.م،منادی

 بررسي رابطه سرمايه فکري با عملکرد معلمان مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهرستان،پایانامه کارشناسی ارشد:) 1391 ( .ر،موسوی مدنی
.اسالمشهر

Bhartesh, K. R., and Bondyopadhyay, A. K. (2005). Intellectual capital, Concept and it measurement,
Finance India, 19(4), 1365-1374.
Bontis, N. (1996). There’s a price on your head: managing intellectual capital strategically, Business
Quarterly, Summer, 40-47.
Bontis,N.,Serenko,A. (2009). A causal model of “ human capital antecedents and consequents in the
financial services industry”, Journal of Intellectual Capital .10 (1),53-69.
Chen, J., Zhu, Z ., and Xie, Y. H.(2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical
study,Journal of Intellectual capital, 5 (1), 195-212.
De, Wall.A. (2007). Is performance management applicable in developing countries.The Journal of
Emerging Markets, 2(1), 69-83.
El bannany,M.(2008),”A study of determinants of intellectual capital performance in banks: the UK
case”,Journal of Intellectual capital, 9 (3),487-498.
Ganez, L., Piug, L., Quintero, R., And Marisol, G. (2007).Linking technology acquisition to a gated
NPO process,Research Technology Management. 49-55.
Lopes dos,f.(2010). " the Model of Intellectual capital Approach on the Human Capital Vision”,[
Dissertation Abstract Ed.D] Open university of Portugal.
Marr,B., and Giovanni, s.(2005).”Measuring and managing Intellectual capital and knowledge Assets
in New Economy organizations”. InM.Bourne(ed),Handbook of performance in Measurement.
London: Gee publishing Ltd.
Martin, G. (2004).Organization And Time Management. New York: Mc Grow-Hill.
Mohyeldin, A., and Suliman, T.(2007). Links between justices. Satisfaction and performance in the
workplace.A Survey in the UAE and Arabic context. Journal of Management Development, 26,
294-311.
Motowidlo, J. S.(2003). Job performance, Handbook of psychology.Industrial and Organizational
Psychology, 12, 39-55.
Roos, G., and Roos, J. (2004). Measuring Your Company’s Intellectual Performance. Long Range
Planning,30(3), 413-426.
Roos, G., Roos, J., Edvinsson, L., andDragonetti, N.C. (1997).Intellectual capital – Navigating in new
Business landscape, New York university press, New York, NY.
Stewart, T. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Crown Business Publisher;
1 edition.
Swanson, B. E., Robert, P. B., and Sofran, A. (1998). Improvement of agricultural extension (a
reference manual).Food and Agriculture Organization of The United Nation.
Tayles,M.(2007).”Intellectual capital, measurement accounting practices and corporate Performance
Perceptions of managers”,Accounting, Auditing& Accountability Journal, 20 (4), 522-548.

2931  پا یی ز/61  شماره/  سال چهارم/  سازمانی/فصلنامه روانشناسی صنعتی

02

Winiewski,p.(2009).” The Global Economic Crisis of 2007-2009:its Relation to Intellectual capital”,
Journal of Management Research Macro Think Institute, 2(1),1.
Yi-Chun-Hang(2009).”An Empirical study on the Relationship between Intellectual capital and
Knowledge Creatin”.Strategic Management Journal,20,637-653.
Zanele, M.P. (2004). Intellectual Capital as a Creator of Wealth and Shareholders Value for an
Organization .Thesis, Rand Afrikaans University

