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 لحـاظ این تحقیـق از     .  حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی انجام گرفته است             مقاله
پس از مطالعه پیـشینه  . باشد می  از نوع پیمایشیها داده گردآوری هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش

 گیری چارچوب نظـری،  کری و عملکرد سازمانی و شکلموجود در مورد سرمایه ف موضوع و بررسی الگوهای
گیری متغیرهـا    برای اندازه . متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید           

از کارکنـان وزارت امـور        نفـر  118نمونه مورد مطالعـه در ایـن تحقیـق شـامل            . از پرسشنامه استفاده گردید   
ه آزمـون   نتیجـ .  تـصادفی سـاده انتخـاب گردیـد        گیـری   نمونه استفاده از روش     اقتصادی و دارایی بود که با     

  سـرمایه فکـری    هـای   مؤلفهدهنده ارتباط معنادار     سازی معادالت ساختاری نشان   فرضیات تحقیق به کمک مدل    
  بـر اسـاس نتـایج   ،در نهایـت . باشد میبا عملکرد سازمانی ) سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی  (
   .کارهایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و محققان بعدی ارائه گردید پیشنهادات و راه آمدهدست به
  

  .و عملکرد سازمانی) مشتری( سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی : کلیدیهای هواژ

  
  مقدمه. 1

ی هـا  دارایـی  کلـی  طـور  بـه رح شـده اسـت و    در عرصه سازمانی مطها داراییامروزه مدل جدیدی از  
 عمومـاً  که   کنند  میتقسیم  ) نامشهود (لموسو نام ) مشهود(ی ملموس   ها  داراییسازمان را به دو دسته      

ی نامـشهود   هـا   دارایـی  بـه سـمت ارزیـابی        ها  ارزیابی و   نامند  میی نامشهود را سرمایه فکری      ها  دارایی
حـال افـزایش بـین ارزش دفتـری و ارزش بـازار              اخـتالف در   . اسـت  یافتـه گـرایش   ) سرمایه فکری (

.  باعث افزایش اهمیـت سـرمایه فکـری شـده اسـت            شود  می که همان سرمایه فکری نامیده       ها  شرکت
 اغلـب  دارایی یک سازمان دانـست و سـه جـزء اصـلی آن کـه                 ترین  اساسی توان  میسرمایه فکری را    

 1990سال  از.  سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری از سرمایه انسانی،   ندنظر دارند عبارت   محققین بر آن اتفاق   
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مـشهود   ی نـا  هـا   دارایـی  چالش بزرگی ایجاد شد و ارزش بیشتری بـرای           ها  شرکتبا تغییر روند ارزشیابی     
 در ایـن تحقیـق      ، بنـابراین  گرفتـه شـد    نظـر  در...  و ها  سیستمدانش کارکنان، نام تجاری،      همانند مهارت و  

ایه فکـری و عملکـرد سـازمانی را در وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی                   تا رابطه بین سـرم     کنیم  تالش می 
 بنابراین در این فصل به تفصیل مطـالبی در خـصوص کلیـات تحقیـق شـامل بیـان مـسئله،                    ،  بررسی نماییم 

گـردد و در نهایـت بـا ارائـه      االت، فرضیات و اهداف تحقیق و قلمرو تحقیق ارائه میؤاهمیت موضوع، س 
   .رسد یق و چارچوب نظری و مدل تحقیق مطالب فصل به پایان می تحقهای تعاریف واژه

  

  لهئبیان مس. 2
 حوزه سـرمایه    فزایش عالقه محققان به مطالعه در     ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطالعات منجر به ا          

را  IC اسـت  نمـوده این حوزه که توجـه بـسیاری از محققـین را بـه خـود جلـب       . شده است (IC) فکری
   ).2007پیوتانگ و دیگران،  (دهند می ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار نعنوا به

 یهـا  دارایی ، کلیطور  به.  سازمانی نیاز داریم   یها  داراییبا ورود به اقتصاد دانشی به مدل جدیدی از          
  :نمود به دو دسته کلی تقسیم توان میزمانی را سا

   مشهودیها دارایی -
 هـا  شـرکت  در ترازنامـه  صـورت کامـل   بـه مالی هستند که   فیزیکی وی ها دارایی شامل ها ییدارااین 

 یعنـی بـا اسـتفاده بیـشتر از          ،کنند  می  تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل      ها  داراییاین  . شود  میمنعکس  
  .شود میآنها از ارزش آنها کاسته 

    نامشهودیها دارایی -
  : شوند  به دو دسته کلی تقسیم می ها داراییاین 
عنـوان مالکیـت معنـوی شـناخته      بـا  داشـته و   نامشهودی که تحت حمایت قـانون قـرار  یها دارایی •
 ثبـت عالئـم و   فرانـشیزو  حـق اختـراع،   کپـی رایـت،   امتیازهـا،   شـامل حـق   ها داراییاین  شوند و می

  .شوند برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می.  تجاری استهای مارک

 ؛کنند میفراوانی عمل  که شامل سرمایه فکری است که تحت اصول اقتصاد ی نامشهودیاه دارایی سایر •
 شـوند  ترازنامـه مـنعکس نمـی     درمعمـوالً  و شـود  مـی ارزش آنها کاسته ن از آنها از یعنی با استفاده بیشتر

  . )2000 تایلس وهمکاران،(
هود اهمیـت کلیـدی را در       هـای نامـش    هـای مـشهود دارایـی       عالوه بر دارایی   ها  سازمانامروزه در   

پایـان و از   که این منابع جزئـی از منـابع بـی        چرا ،عهده دارند ر ب ها  سازمانراستای موفقیت هرچه بیشتر     
 تـرین  مهـم  سـرمایه فکـری از   ،ایـن میـان    در.رود شـمار مـی   بـه عناصر کلیدی موفقیـت هـر سـازمان    
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هـای کلیـدی سـازمان      وسعه دارایـی های نامشهودسازمان است و آن را ابزاری ارزشمند برای ت  دارایی
 را در راسـتای  مـؤثری تواند نقـش بـسیار     سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است و می     .دانند می

 .موفقیت مستمر سازمان ایفا نماید

 در مقایـسه بـا سـایر عوامـل تولیـد ماننـد زمـین و                 ها  سازمان دانش   محور  دانشبا ورود به اقتصاد     
کـه در ایـن اقتـصاد     یطـور   بـه  ،از ارجحیت بیشتری برخوردار شده اسـت ... آالت و ماشین سرمایه و

 مزیـت رقـابتی   تـرین  مهـم  عنـوان  بـه  و از آن شـود  مـی  عامل تولید محـسوب  ترین مهم عنوان بهدانش 
  . )2002سارمان،  سی (گردد می یاد ها سازمان
 و دانش آن اصلی و خستینن ماده و شده بنیان نهاده فکری سرمایه پایه بر اقتصاد نامشهود هجنب

 بهبـود  بـرای  نـوع  و هـر شـکل   در امـروز  بازارهـای  در مـشارکت  بـرای  ها سازمان. اطالعات است
  .)1388 ،متقی و خاوندکار( دانش نیازمندند و اطالعات به خود عملکرد

 .مؤسسات به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد        و ها  سازمان های  فعالیتهمچنین بقاء و تداوم     
 ترین  مهم بنابراین ،های فعالیت مهم شناخته شده است      ای نقش نیروی کار در تمام عرصه        هر اداره  در

آورنـد    سپس آن را به اجرا درمی،کنند میها هستند که تصمیمات را اتخاذ  مؤلفه کار و فعالیت انسان   
 .کنند میبینی   آینده را پیشهای فعالیتو بر پایه آنها تداوم 

 عملکـرد کارکنـان پـایین باشـد مـشکالت بـسیاری در              کـه   زمـانی  دهـد   مـی  شواهد تجربی نشان  
 فـراهم   ای  گونـه    بـه هـا     بنابراین در حیطه مشاغل گـاهی فرصـت        ،آید وجود می   و ادارات به   ها  سازمان

 هـای شـغلی خـود را بـدون تغییـر مـسیرهای شـغلی خـود بیـان کنـد                      که فرد بتواند اولویـت     شوند  می
  .)1376 دیویس،(

کار گرفتـه شـده در قابلیـت سـودآوری      ه کنونی نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری ب      محور  انشددر جوامع   
ـار  بـه  بیش از بازده سرمایه مالی ها شرکتپایدار و مستمر  ـتمی و سـراجی،   (  گرفتـه شـده اسـت   ک  در ).1384رس

توانـایی بـرای   . شـود  مـی  محسوب ها شرکت سرمایه فکری بخش مهمی از ارزش      محور  دانشاقتصاد  
 بتواننـد سـرمایه فکـری را شناسـایی،          ها  شرکتست که   ا  نمدیریت و کنترل سرمایه فکری مستلزم ای      

  . )2001، همکارانمیرکویسترا و ( گیری و گزارش کنند اندازه
است و   محسوس  یعنی غیرقابل لمس و نا     ؛ دانش این است که نامشهود است      های  ویژگییکی از   

  بـه توانـایی مـدیریت      ها  سازمانقیت  در این اقتصاد موف   . استدشوار  آن  گیری    اندازهگذاری و    ارزش
 بایـست  ها را مدیریت کنیم ابتدا مـی   نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی       های  دارایی

 کـه  توجـه داشـت   باید البته .نهایت آنها را مدیریت نماییم  و درکنیمگیری  اندازه آنها را شناسایی و
 نامـشهود  هـای   دارایـی  گیـری  شـکل  و ترکیـب  در آنهـا  کنـونی  وظـایف  نـوع  و اهـ  سازمان ماهیت
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ی هـا  سـازمان  در هـا  سـرمایه  نـوع  ایـن  اهمیـت  درجـه  گفـت  تـوان  مـی  که جایی تا است گذار ثیرأت
 حـاکمیتی  یهـا  سـازمان . اسـت  صـرف  اقتصادی و تولیدی یها سازمان از بیشتر مراتب به حاکمیتی

 .هستند مستعد و توانمند انسانی منابع نگهداشت و کارگیری هب خاب،انت به ناچار محوله حسب وظایف

 کـالن اقتـصادی     هـای   سیاسـت جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایـی در          شرح وظایف گسترده و   
 مالیــاتی و برنامــه هــای سیاســت اقتــصادی و مــالی کــشور، اجــرای هــای سیاســتجملــه تنظــیم  کــشور از
نیز داشتن کارکنان و مـدیران       و های مشترک با کشورهای دیگر      ریگذا  های اقتصادی و سرمایه     همکاری

مدیریت مناسـب سـرمایه فکـری موجـود در ایـن            بر اهمیت    کاری خود  مجرب و دارای مهارت در زمینه     
  .افزاید  محوله میهای مأموریتوظایف و  وزارتخانه در جهت موفقیت هر چه بهتر در اجرای اهداف،

کرد و میزان کارایی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره از سوی با توجه به اینکه نحوه عمل
 ایـن  .باشـد  می و از سوی دیگر از جانب مردم مورد پرسش     سو  یکمسئولین و مدیران وزارتخانه مذکور از       

 میـان سـرمایه     ای  رابطـه  در نظر دارد بررسی نماید که چـه          باشد  میپژوهشگر که خود کارمند آن وزارتخانه       
 سـرمایه فکـری     ،این پژوهش  فکری و عملکرد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد؟ در            

مستقل و عملکرد سـازمانی       متغیر عنوان  به) سرمایه ارتباطی   و سرمایه ساختاری  سرمایه انسانی، ( شامل اجزای 
  :هستیمل این دنبا  در این تحقیق به،در واقع . رفته استکار به متغیر وابسته عنوان به

  ؟دارد وجود رابطه دارایی و اقتصادی امور وزارت در سازمانی عملکرد و انسانی سرمایه بین آیا -
  ؟دارد وجود رابطه دارایی و اقتصادی امور وزارت در سازمانی عملکرد و ساختاری سرمایه بین آیا -
  ؟دارد وجود رابطه دارایی و یاقتصاد امور وزارت در سازمانی عملکرد و ای رابطه سرمایه بین آیا -
 

  پژوهشاهمیت و ضرورت . 3
 که دانش جانشین ابزار، سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار نویسد میدار  تر دراکر در جامعه پساسرمایهپی

 اقتـصادی    سـازمان   دیگـر، مزیـت نـسبی یـک        عبارتبه  .  تجاری خواهد شد   های  فعالیتجسمانی در   
 و  بـود  فیزیکی مانند زمین، تجهیزات یا امکانـات تولیـدی نخواهـد             یها  سرمایهدیگر وابسته به حجم     

یم حاصـل   یگـو  ی ناملموس که به آن سرمایه فکـری مـی          ها  دارایی از طریق    ها  سازمانخلق ارزش در    
 اقتصادی مـستلزم ایجـاد نظـامی     سازمان کشف و مدیریت سرمایه فکری یک کشور یا یک         .شود  می

فلـسفه   . ناملموس کمـک کنـد     های  سرمایهی  یآشکارسازی و شناسا   مبتنی بر عوامل متغیر است که به      
 ایـن   بهی رسمی دستیابی به اهدافی است که ها سازمان ویژه به و نهادهای اجتماعی ها سازمانموجوی  

 از این رو با توجه ،هستند  ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای جامعهها سازمان .اند یافتهمنظور تأسیس 
  . )1374 ،گریفین( نها متصور است در موقیعتی حساس قرار دارندآه از به انتظاراتی ک
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هـا،    نهفته افراد، بنگاههای ارزش بر سرمایه انسانی منجر به درک بهتر      تأکید  توجه داشت که   باید
آنچه . شود  میگیری بهتر از سرمایه فکری       نهادها و جوامع در حال حاضر و حتی در آینده برای بهره           

ه خالق ارزش اقتصادی است نه نفت و گاز و مواردی مانند آنهـا بلکـه فرزنـدان عاقـل              در جهان آیند  
 نقش به توجه یافته توسعه کشورهای های شاخص از یکی .دانشمند و دانش دوست هر ملت هستند

 در آن سـازنده  نقـش  و انـسانی  نیروی به توجه بدون سازمانی هیچ امروزه .باشد می انسانی نیروی

 بـین  همـاهنگی  زمینـه  انـسانی  نیـروی  وری بهـره  به توجه .نیست حیات ادامه به ادرق خدمات ارائه

 منـابع  و سـازمان  اهـداف  بـه  نیـل  تضمین و مشترک اهداف پذیرش جهت انسانی منابع و سازمان

 برای اینکـه بتواننـد در محـیط رقـابتی و متغیـر امـروزی قـادر        ها سازمان .آورد می وجود هب را انسانی
ــه  اثــربخش باشــند الزم اســت ســطح ســرمایه فکــری خــود را شناســایی، ســنجش و    بــوده وعمــل ب

 بخـش سـرمایه   تـرین  مهـم تنهـا    کنـونی سـرمایه فکـری نـه       محور  دانش طدر محی . ارزشگذاری نمایند 
 بنابراین مدیران   است،کننده مزیت رقابتی پایدار برای سازمان         بلکه فراهم  ،گردد  میسازمان محسوب   

 از طریق تقویت بایست می بلکه دهند، خود را در حوزه سرمایه فکری افزایش  دانشبایست میتنها  نه
به توسعه و گـسترش ایـن حـوزه         ) ای  رابطه سرمایه    و سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری   (  آن های  مؤلفه

 بیش از پـیش سـازمان مرهـون توجـه بـه دانـش و سـرمایه                  وری  بهرهاثربخشی و    .در سازمان بپردازند  
 امکـان   تـوان   مـی   و ارزشـگذاری ایـن مهـم       گیری  اندازه های  روشا شناخت ماهیت و     فکری بوده و ب   

انجام این تحقیق در     .نظارت مستمر بر آن را در سازمان فراهم نمود         کنترل و  سازی، ریزی، بهینه  طرح
 :د اهمیت داشته باشدتوان میوزارت امور اقتصادی و دارایی از چند جهت 

   مدیریت و نیل به اهداف سازمانیفرایندهیل در رسانی به مدیریت و تس اطالع -
 مدا دقیق و کارهای گیری تصمیمکمک به  -

   رضایت کارکنان و مراجعان وکمک به بهبود عملکرد سازمان تأمین -
  شده توسط سازمان بهبود کیفیت خدمات ارائه -

  

    تحقیقچارچوب نظری. 4
 2000 و در سـال  نمـود تاری و مـشتری اشـاره   ابتدا به سه نوع سـرمایه انـسانی، سـاخ   ) 1998( بونتیس
  و دارایی یا مالکیت معنـوی   1 سرمایه ارتباطی   و  سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری    صورت  بهبندی خود را      طبقه

منظور از سرمایه انسانی سـطح دانـش فـردی اسـت کـه کارکنـان یـک سـازمان دارای آن                      . تغییر داد 
 های  دارایی تماممنظور از سرمایه ساختاری     . باشد  منی می  ض صورت  بهباشند که این دانش معموالً        می

                                                 
1. Relational Capital 
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است که برای برآورده کـردن نیازهـای بـازار مـورد اسـتفاده قـرار                 1 سازمانی های  قابلیتغیرانسانی یا   
 دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود تمامگیرد و منظور از سرمایه ارتباطی    می

 جـزء یـک     تـرین   مهـم گان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان           کنند  شامل مشتریان، عرضه  
 موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مـشتری آن          به این دلیل،   .سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری است    
اسـاس قـانون مـورد     ی نامشهود اسـت کـه بـر   ها دارایی از بخشاست و منظور از مالکیت معنوی آن       

   .رایت، حق اختراع و حق امتیاز ه است مانند کپیحمایت و شناسایی قرار گرفت
منبـع نـوآوری و     کـه    به این دلیل   فکری، سرمایه انسانی مهم است       یها  به عقیده بونتیس بین این سرمایه     

یاپردازی در اداره یا کنـار      ؤ است که از یک جلسه طوفانی فکری یا یک ر          2استراتژیک) نوسازی(بازسازی  
  .شود غیره حاصل می های شخصی و  کارکنان یا از طریق بهبود مهارتهای قدیمی توسط گذاشتن فایل

 بـه ایـن صـورت کـه         ،های فکری معتقد است     بونتیس به وجود روابط متقابل میان اجزای سرمایه       
داشـته   یـک سـرمایه سـاختاری مناسـبی ن          و حتی اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد        

توانـد بـه سـرمایه         نمـی  نیزتبع   فته شده در افراد خود استفاده کند و به        تواند از دانش قرار گر      باشد نمی 
   .مشتری خود پاسخ مناسبی دهد

 ساختاری، سـرمایه مـشتری ارائـه          سرمایه انسانی، سرمایه   صورت  بهبندی خود را      طبقه) 1997( استوارت
دارایی یک سازمان اسـت و   ترین مهمبندی سرمایه انسانی کارکنان یک سازمان است که        در این طبقه   .نمود

امتیازهـا و طـرح و     حـق تمـام فنـاوری اطالعـات و     سـاختاری دانـش قـرار گرفتـه شـده در     منظور از سرمایه
 تجاری است و منظور از سرمایه مشتری اطالعات مربوط به بازار است که برای جـذب و حفـظ                    های  مارک

  . شابه استاولیه بوتیس مبندی  بقهبندی تا حدودی به ط این طبقه. شود  گرفته میکار بهمشتریان 
 و  دیـدگاه نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایـستگی،            ) 1997( روس و همکاران  

 و مالکیـت معنـوی   فراینـدها  سـاختارها و  تمـام و سـرمایه سـاختاری شـامل         چابکی یا زیرکی فکـری    
ذینفعـان داخلـی و خـارجی یـک          فرهنگی و سـرمایه ارتبـاطی شـامل روابـط بـا              ها  داراییسازمانی و   

را به   روس یک جزء سرمایه دیگری را بنام سرمایه بهبود و بازسازیهابعداما  ،کند شرکت تقسیم می
   .های آموزشی است  جدید و تالشیها  اختراع بندی خود افزودند که این سرمایه آخر شامل حق طبقه

 زیرسـاختاری و مالکیـت      یهـا   داراییو    انسان محور  یها  داراییبندی خود به      بروکینگ در طبقه  
هـا   ها، توانایی   انسان محور، مهارت   یها  دارایی منظور از    . است نموده بازار اشاره    یها  داراییمعنوی و   

 زیرساختاری، یها داراییهای رهبری است و منظور از       حل مشکل و سبک    یها و تخصص و توانایی   

                                                 
1. Organizational Capatilities 
2. Strategic Renewal 
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سـازد و     ت که یک سازمان را قادر به فعالیـت مـی          هایی اس   و متدولوژی  فرایندها و   ،ها  تکنولوژی تمام
 تجـاری و دانـش فنـی اسـت و منظـور از              هـای   مارکعالیم یا    منظور از مالکیت معنوی حق امتیاز و      

  . های توزیع است  بازار، برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانالیها دارایی
  

   ی تحقیقمفهوممدل . 5
 آن بـر اسـاس مـدل بـونتیس شـامل            هـای   مؤلفـه ایه فکری را کـه      در این پژوهش برآنیم تا رابطه سرم      

 با عملکـرد سـازمانی وزارات امـور اقتـصادی و دارایـی              باشد  می ای  رابطهسرمایه انسانی، ساختاری و     
در مدل تحقیق روابط اشاره شـده در چـارچوب نظـری کـه بـین متغیرهـای                  . مورد بررسی قرار دهیم   
   .گردد میتحقیق برقرار شده ارائه 

  
  

                                                                                                                                                                   
                                          

  
  متغیر مستقل

  متغیر وابسته         
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

   مدل مفهومی تحقیق1 رنمودا
  

 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری

 سرمایه ارتباطی

 عملکرد سازمانی

 سرمایه فکری
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  اهداف تحقیق. 6
 اهـداف کلـی و جزئـی        بایـست   می پژوهشگر   ،در واقع . هدف داشته باشد  نوع  تواند دو     می هر تحقیق 

  .گردند  در این تحقیق اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر بیان می. خویش را تفکیک نماید مطالعه
 .اسـت  دارایـی  و اقتـصادی  امور وزارت در د سازمانیبررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکر هدف اصلی تحقیق

  : عبارتند ازاهداف فرعی تحقیق

   دارایی و اقتصادی امور وزارت در سازمانی عملکرد و انسانی سرمایه  بررسی رابطه بین-
  دارایی و اقتصادی امور وزارت در سازمانی عملکرد و ساختاری سرمایه بین بررسی رابطه -
  دارایی و اقتصادی امور وزارت در سازمانی عملکرد و ای رابطه سرمایه بررسی رابطه بین -
  

   های تحقیق فرضیه. 7
  :شوند ترتیب زیر تقسیم می فرعی به  تحقیق به دو دسته فرضیات اصلی وهای مذکور فرضیهبا توجه به اهداف 

    اصلیهفرضی -
  .داری وجود دارداایی رابطه معنبین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی وزارت امور اقتصادی و دار •
 های فرعی  فرضیه -

  وجود داردمعناداری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه  •
  وجود داردمعناداری  و عملکرد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه ای رابطهبین سرمایه  •
 وجود داردمعناداری  و عملکرد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه بین سرمایه انسانی •

 

  قلمرو تحقیق . 8
سـرمایه فکـری بـا عملکـرد سـازمانی در وزارت امـور               این تحقیق به بررسـی رابطـه       قلمرو موضوعی 

  .شود می وارد حوزه مباحث سازمان و مدیریت بنابراین ،پردازد می اقتصادی و دارایی
 این پژوهش وزارت امور اقتصادی      قلمرو مکانی  و   باشد  می 1392 پژوهش نیمه اول سال      زمانیقلمرو  

  .باشد میو دارایی 
  

   روش تحقیق. 9
هـا،   یافته برای بررسـی واقعیـت   و نظام) قابل اطمینان(های معتبر  ای از قواعد، ابزار و راه   مجموعه روش تحقیق 

که دلیل آن   به  حاضر تحقیقبنابراین   .)13791خاکی،  (ست  حل مشکالت ا   کشف مجهوالت و دستیابی به راه     
نمایـد از نظـر هـدف کـاربردی اسـت و از نظـر شـیوه         رابطه سرمایه فکری را با عملکرد سازمانی بررسی می      

ها  فرضیهروش تحلیل   گردآوری و تحلیل اطالعات نیز این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است و از نظر                 
  .باشد میبه لحاظ زمانی نیز این تحقیق از نوع مقطعی  همچنین ،همبستگی است
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  ها  روش گردآوری داده. 10
 یی است که از طریقها داده به دستیابیله انتخاب شده در هر تحقیق مستلزم ئ برای مسحل راهیافتن پاسخ و 

 را  انـد   شـده تحقیق مطـرح    مسئله   احتمالی و موقتی برای      های  پاسخ عنوان  به که   هایی  فرضیهآنها بتوان   
از  کـه عبارتنـد    وجـود دارد     هـا   دادهآوری    چهار ابزار عمده بـرای جمـع       ، معمول طور  به .نمودآزمون  
روش گـردآوری اطالعـات در       مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته        ، مدارک و اسناد   بررسی

  . باشد میمراحل مختلف این تحقیق متفاوت 
 

  ای  مطالعات کتابخانه. 11
آوری  جمع  التین بخشی از اطالعات الزم ای با مراجعه به کتب و مقاالت فارسی و هدر روش کتابخان

 آمـد و  عمـل  بـه  فراوانـی  باشد اسـتفاده  عاتی روز و علمی می از اینترنت که منبع اطالعالوه  به ،گردید
منظـور تـدوین مبـانی نظـری تحقیـق از           به .مقاالت پژوهشی یا غیرپژوهشی مورد مشاهده قرار گرفت       

  .  شده استای و اینترنتی استفاده لعات کتابخانهمطا
 هـا  داده تحقیق و روابط میان متغیرها از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری های فرضیهبرای ارزیابی  : پرسشنامه

و )  لیکـرت  گیـری   اندازهبا مقیاس   ( استنوع پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از نوع بسته            .شود  میاستفاده  
  .شود میدهندگان ارائه  ی مشخص به پاسخهای پاسخاه با االت همرؤس

 در .ی تحقیــق از دو پرســشنامه اســتفاده شــده اســتهــا دادهآوری  در ایــن پــژوهش بــرای جمــع
 شـناختی پاسـخگویان    خصوص مشخـصات دمـوگرافیکی یـا جمعیـت          پرسش در  6پرسشنامه تحقیق   

 است و بـرای سـنجش متغیرهـای         طرح شده ) کاری هل، سمت و سابقه   أجنسیت، تحصیالت، وضعیت ت   (
   .استفاده شده است پرسش 57مستقل و وابسته تحقیق از 

 ) تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است         پیش از این  ی ثانویه که    ها  داده(ی ثانویه   ها  دادهدر این تحقیق    
یـاز از   ای شامل مطالعـه کتـب، اسـناد و مـدارک و همچنـین مطالـب مـورد ن                   از طریق روش کتابخانه   

ـین   ، بـرای تـدوین مبـانی نظـری اسـتفاده شـده اسـت       هـا  دادهآوری شده و از ایـن        اینترنت جمع  همچن
 بـا اسـتفاده   ) توسط خود محقق ایجاد شوندبایست می وجود نداشته و     پیش از این  یی که   ها  داده(ی اولیه   ها  داده

  .ست آمده ادست به تحقیق های فرضیهجهت آزمودن ) پرسشنامه( از روش میدانی
 

   ها دادهنحوه تحلیل  های آماری و شیوه. 12
  جامعه آماری. 12-1

 از افراد یا واحـدها کـه دارای حـداقل یـک صـفت مـشترک                 ای  مجموعهجامعه آماری عبارتست از     
 کـه پژوهـشگر مایـل اسـت         باشد  می در هر پژوهش جامعه مورد بررسی جامعه آماری          معموالً. باشند
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جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق         ).1387بازرگـان و همکـاران،       (به مطالعه بپردازد  درباره صفت متغیر واحدهای آن      
  .باشد می نفر 180سای ادارات ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد ؤمعاونین و ر شامل مدیران،

  

  گیری پژوهش روش نمونه. 12-2
نه مورد نیاز برای انجام تحقیق بر اساس نمو . از روش تصادفی ساده استفاده گردید  گیری  نمونهدر این تحقیق برای     

  .برآورد گردید)  از جوامع محدودگیری نمونهفرمول ( جدول مورگان و با استفاده از فرمول کوکران
  

  تعیین حجم نمونه. 12-3
 از جامعـه محـدود باشـد فرمـول          گیـری   نمونهکه   ی کیفی در صورتی   ها  دادهدر تعیین حجم نمونه در      

  : چنین استNمناسب برای 

pqZN
pqZN

n
2

2/1
2

2
2/1

α

α

ε −

−

+
=

 
P=0/5 
q=0/5   
α=0/05 

1-α/2=0/975 
z1-α/2 = z0/975=1/96 

=Nحجم جامعه  
=0/05ε  

  

 درصد 95در سطح اطمینان . گیریم  در نظر می5/0 در دسترس نیست آن را مساوی pاز آنجا که مقدار  
)05/0=α (  180و=N         ،سـای ادارات سـتاد وزارت امـور        ؤمعـاونین و ر     نفر کـه شـامل تعـداد مـدیران

صـورت زیـر     بـه شـود  می حجم نمونه که جامعه محدود تلقی ξ=05/0 و  باشد  میاقتصادی و دارایی    
   :شود میتعیین 

)2(                                                        118
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×= 

  یایی آزمون پا روایی و. 13
وتحلیــل و  ی الزم جهــت تجزیــههــا داده  اطالعــات وبایــست بتوانــد مــیتحقیــق گیــری  انــدازهابــزار 
از روایـی و پایـایی      بایـست     مـی  منظـور    بـه ایـن   های نهایی را در اختیار محقـق بگـذارد و            گیری نتیجه

 شـده بـاخ اسـتفاده     منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفـای کرون         در این تحقیق به   . برخوردار باشد 
هـای مختلـف را       گیـری کـه خصیـصه       این روش برای محاسبه همـاهنگی درونـی ابـزار انـدازه           . است
واریـانس  بایـست     مـی برای محاسبه ضریب آلفای کرونبـاخ ابتـدا         . رود  کار می  کند به   گیری می   اندازه

)1( 
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بـا اسـتفاده از    سـپس  نمـود، های پرسشنامه و واریانس کل را محاسـبه   الؤهای هر زیرمجموعه س   نمره
   :کنیم فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می
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 S2ام Jواریانس زیر آزمون  Sj2، های پرسشنامه یا آزمون الؤهای س  تعداد زیرمجموعه:J ،که در آن
گیری قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ و با  منظور اندازه  بنابراین به،واریانس کل پرسشنامه یا آزمون

  .  است انجام گردیدهSPSS 18افزار  استفاده از نرم
  

 پایایی پرسشنامه تحقیق. 1جدول 

  . نتایج تحقیق: مأخذ    
  

 سـپس بـا اسـتفاده از     ، پرسـشنامه پـیش آزمـون گردیـد        30 یک نمونه اولیه شـامل       ، منظور به این 
 میـزان ضـریب اعتمـاد بـا         SPSSافزار آماری      و به کمک نرم      آمده از این پرسشنامه    دست  بههای    داده

  .  آمددست به 0 /896روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق 
  

  های فرعی یهآزمون فرض. 14
 تحلیـل   و  تجزیـه تحلیل در تحقیقات علوم رفتـاری        و  تجزیه های  روش ترین  مناسب و   ترین  قوییکی از   

 آنها را با شیوه دو متغیـری        توان  می زیرا ماهیت این موضوعات چند متغیره بوده و ن         ،چند متغیره است  
 از این رو در     ،حل نمود ) شود  یمکه هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته               (

.  تحلیل مسیر استفاده شده است     خاص طور  بهیا رد فرضیات از مدل معادالت ساختاری و         تأیید  این تحقیق برای    
ـین متغیرهـای تحقیـق          ) مدل ساختاری ( تحلیل مسیر   را  )مـستقل، میـانجی و وابـسته      ( تکنیکی است که روابـط ب

بـین متغیرهـای مـدل      ) تـأثیر (لیل مسیر شناسـایی علیـت       هدف از تح  . دهد  می همزمان نشان    صورت به
اسـتاندارد و ضـرایب معنـاداری        در ادامه مدل ساختاری در حالـت تخمـین         مفهومی تحقیق است که   

 متغیرهای مستقل بر متغیر وابـسته را        تأثیرمیزان  ) 3 (و) 2(های   نمودار. مورد بحث قرار خواهد گرفت    
بـا توجـه بـه خروجـی         .مشاهده نمـود  ) 2(در جدول   توان   می را   ها نتایج آزمون فرضیه  . دهند نشان می 

  : به بررسی فرضیات تحقیق پرداختتوان میمدل ساختاری 
 بین سـرمایه انـسانی و عملکـرد سـازمانی در وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی رابطـه مـستقیم                        -

  .وجود دارد) 11/9(معناداری و  )63/0(

  آلفای کرونباخ  تعداد سواالت
57  896/0  
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نی در وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی رابطـه مـستقیم               بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازما      -
  . وجود دارد)30/8(معناداری و  )45/0(

  بین سرمایه ارتباطی و عملکـرد سـازمانی در وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی رابطـه مـستقیم                     -
  .وجود دارد )34/10(معناداری و  )59/0(

فکـری و عملکـرد    بـین سـرمایه    نتیجـه گرفـت کـه    توان  می فوق فرضیات فرعی    تأییدبا توجه به    
   .شود میتأیید  فرضیه اصلی تحقیق نیز ، بنابرایندار وجود داردسازمانی رابطه معنا

افـزار   هـای تحقیـق بـا اسـتفاده از مـدل معـادالت سـاختاری اوالً خروجـی نـرم                    در آزمون فرضیه  
 dfبـه  χ 2نـسبت  ( هـا هـستند   یافته برای آزمون فرضیه دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش نشان

. دهنده مناسب بـودن بـرازش مـدل سـاختاری اسـت             نیز نشان  RMSEA =086/0میزان  ).  است 3کمتر از   
، GFIمقـدار   . شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیـق اسـت            های مشاهده   داده ،عبارت دیگر  به

AGFI و NFIبرازش نسبتاً باالی مدل استدهنده است که نشان 97/0و  92/0، 93/0ترتیب برابر با   به .  
  

  
   مدل تحقیق در حالت ضرایب تخمین استاندارد.2نمودار 

  
  مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری .3نمودار 
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   تحقیقهای فرضیهنتیجه آزمون  .2جدول 
بارعا  فرضیات  تحقیق  

  ملی
R2  t-

value  
نتی
  جه

  تأیید  11/9  397/0  63/0  .وجود داردمعناداری عملکرد سازمانی رابطه  و بین سرمایه انسانی  اول فرضیه
  تأیید  30/8  212/0  46/0  .وجود داردمعناداری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی رابطه   دوم فرضیه
  تأیید  34/10  348/0  59/0  .وجود داردمعناداری بین سرمایه ارتباطی و عملکرد سازمانی رابطه   سوم فرضیه
 تأیید        .وجود داردمعناداری فکری و عملکرد سازمانی رابطه بین سرمایه   اصلی فرضیه

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

    تحقیقمتغیرهای بندی رتبه فریدمن برای ای رتبهآزمون  .15
در ایـن   . شـود   میتعدادی از متغیرها استفاده     ) بندی  رتبه (بندی  اولویتاز آزمون فریدمن برای بررسی      

 تحقیـق از آزمـون فریـدمن اسـتفاده     متغیرهـای ن بـودن اهمیـت     منظـور بررسـی یکـسا      پژوهش نیز بـه   
  :نماییم می در این راستا فرضیه آماری زیر را طرح ،ایم نموده

H0; P= 0: وجودنداردمعناداری بین متغیرهای تحقیق تفاوت  . 

H1; P≠0 :وجود داردمعناداری متغیرتحقیق تفاوت حداقل  .  

H0: 71 ... µµ ==  
H1: ji µµ ≠ i,j به ازای حداقل یک  

IF Asymp. Sig. > 05.0=α ⇒H0 
IF Asymp. Sig. < 05.0=α ⇒H1 

Asymp. Sig. =0.000 < 05.0=α ⇒H1  
  

میانگین در جدول اول    . باشد   شامل دو جدول می    Spssون فریدمن خروجی     در آزم  ، کلی طور  به
توجه   با.ارائه گردیده است x2 ول دوم نیز مشخصات آماری و آمارهشده و در جد های هر متغیر ارائه رتبه

 متغیرهـای تحقیـق صـفر بـوده و از سـطح             تمـام  بـرای    (sig) معنـاداری  مقدار عـدد     Spssبه خروجی   
 ،شـود   مـی  رد    درصـد  95 در سطح اطمینـان      0H بنابراین فرض    ،کمتر است ) α% = 5(دارد  داری استان   امعن

 یکدیگرهای یکسانی ندارند و حداقل دو متغیر تحقیق با        توان گفت متغیرهای تحقیق رتبه       می بنابراین
  .گردد  مربوطه ارائه میهای جدولدر ذیل .  دارندمعناداراختالف 
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  فریدمن برای متغیرهای تحقیقای رتبهخروجی آزمون . 3 جدول

Ranks 
 Mean Rank 

 11/2  سرمایه انسانی

 20/2 سرمایه ساختاری
 67/2 سرمایه ارتباطی

 02/3  عملکرد سازمانی
 

  :ترتیب اولویت نوشت یرهای تحقیق را به متغتوان میبا توجه به اطالعات جدول فوق 
  

   تحقیقمتغیرهای بندی رتبه .4 جدول
  میانگین رتبه  عنوان  رتبه
  02/3 عملکرد سازمانی  اول
  67/2 سرمایه ارتباطی  دوم
  20/2  سرمایه ساختاری  سوم
  11/2 سرمایه انسانی  چهارم

  نتایج تحقیق : مأخذ
  

   پیشنهادها گیری و نتیجه. 16
 تـالش  و بـا تحلیـل آنهـا         گردد  به اختصار بیان می   ها    تحلیل داده  و نتایج حاصل از تجزیه     بخش در این 

در بخش  .  اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود          بخش که در    هایی  پرسششود تا به      می
 نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هر یک از سؤاالت تحقیق ارائه نخست این فصل خالصه

 آمده پیشنهاداتی به وزارت امور اقتـصادی        دست  به در بخش بعدی با استفاده از اطالعات         .شده است 
طور کـه  همـان  .و دارایی ارائه گردیده و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه شده اسـت       

 سـرمایه فکـری بـر      تـأثیر  اول تحقیق نیز اشاره گردیـده هـدف اصـلی ایـن تحقیـق بررسـی                  بخشدر  
سـتخراج   تـا بـا مطالعـه مبـانی نظـری موضـوع و ا              تـالش شـد    سازمان بوده که در این راسـتا         عملکرد

 از آنها بر یک هر تأثیرشناسایی و   از متغیرهایک های مؤلفه ابعاد و چارچوب نظری و مدل مفهومی
  .عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گیرد

Test Statisticsa 

N 118 
Chi-square 38.246 

df 3 
Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 
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عیین اعتبـار محتـوا و روایـی تعـداد      فوق پرسشنامه طراحی و پس از ت   های  فرضیه آزمون   منظور  به
 پرسشنامه تحقیق در یک بازه زمانی یـک ماهـه بـا اسـتفاده از روش میـدانی در جامعـه آمـاری                        140
ی هـا   داده نـاقص    هـای   پرسـشنامه توزیع و پس از تفکیک       )وزارت امور اقتصادی و دارایی    (نظر   مورد

 اصـلی تحقیـق     پرسش و پاسخ به     ها  یهفرض تحلیل   منظور  به.  پرسشنامه گردآوری شد   118 از   موردنظر
) سازی معـادالت سـاختاری    ای و مدلـ     نمونـه  آزمون تی تـک   (  آمار توصیفی و استنباطی    های  روشاز  

استفاده گردید که در ادامه این فصل نتایج پژوهش ارائه و پیشنهادهایی در دو بخش تحـت عنـاوین                   
  . گردد قیقات آتی ارائه میهای تحقیق و پیشنهادات برای تح پیشنهادات بر مبنای یافته

نـد بـه   توان مـی  موقع دسترسی داشته باشـند    یی که به اطالعات صحیح، دقیق و به       ها  سازمانامروزه  
 هـا   سـازمان  گفت اطالعـات منبـع مهـم اسـتراتژیک بـرای             توان  می بنابراین   ،مزیت رقابتی دست یابند   

   . رایانه وارتباطات پدید آمده است  حوزه اطالعات،3ارتباطات از تلفیق  فناوری اطالعات و. هستند
 را  هـا   سـازمان پـذیری     تغییرات وسیع محیطی در دنیای متالطم امـروز انعطـاف           که  گفت توان  می

برای تأمین بقایشان امری ضروری ساخته است وتوانمندسازی واعطای آزادی عمل به کارکنان یکی      
   .)1381گودرزی، (ی امروزی است ها سازمانتأمین بقا در  از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و

گیرنده در دست دارد مـرتبط    کیفیت تصمیمات به کمیت وکیفیت اطالعات که تصمیم دانیم  می
 در مواردی به فرد یا واحدی از سازمان داده شود بدون آنکـه   گیری  تصمیم بنابراین اگر اختیار     ،است

اختیار فرد یا آن واحد از سـازمان قـرار    امکان دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای آن تصمیمات در           
اختیـار از خـود سـلب اختیـار          دلیل سنجیده بودن تصمیمات افراد و واحدهای صـاحب         گیرد نهایتاً به  

 بـدون اطالعـات     گیـری   تـصمیم . گردانند کنندگان آن باز می     را به تفویض   گیری  تصمیم اجازه   نموده
   ).1372سرشت،  رحمانی (باشد میکافی کاری بس بیهوده 

 در نتایج آن و کمکی که به مشخص نمودن یک           بایست  میرزش واقعی هر فعالیت پژوهشی را       ا
 قبل به بیـان مـسئله، اهمیـت و ضـرورت تحقیـق،              های  فصل در   .وضعیت نامشخص کند جستجو کرد    

پس از تنظیم پرسـشنامه بـه تعیـین روایـی و            .  حجم نمونه پرداختیم    و چارچوب نظری، جامعه آماری   
 اعـضای   بـین ها    سپس پرسشنامه  ،شدتأیید   پرداختیم که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ          پایایی آن 

مـورد   )16نـسخه    (spss افزار  نرم طریق از پرسشنامه   145های   گروه نمونه توزیع شد و در نهایت داده       
  .  قرار گرفتتحلیل و تجزیه
 آمـده در مـورد   دست بهن و ضرایب استاندارد آ های یافته و شده انجام های تحلیل و توجه به نتایج تجزیه با

  آمده بر اساس آزمون فریدمن پیشنهاداتدست به بندی اولویتارتباط میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و 

  :گردد میوزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت افزایش عملکرد سازمان ارائه  برداری بهره جهت
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   :شود میریک از اجزای سرمایه ارتباطی پیشنهادات زیر ارائه برای تقویت ه: سرمایه ارتباطی •
  تکریم ارباب رجوع −

 . آموزش رفتارهای مرتبط با تکریم ارباب به کارکنانی که ارتباط مستقیمی با مراجعان دارند

 بررسی انتظارات و شناسایی نیازهای ارباب رجوع  

 ن سازما دریافت بازخور از مراجعان و توزیع آن در سراسر 

 ها در طراحی و نحوه ارائه خدمات  رجوع واردکردن نظرات ارباب 

  تقویت نگرش تکریم ارباب رجوع بین تمام اعضای سازمان 

  . کامل به مراجعان ارائه خدمت کنندطور بهکه بتوانند  استخدام، آموزش، ایجاد انگیزه و توانمندسازی کارکنان به نحوی 
  ها  اداره امور ارباب رجوع −

 موقع به انتظارات و شکایات مراجعان  مستمر و پاسخگویی بهپیگیری 

  به شکایات ارباب رجوع در سازمانکاهش مدت زمان رسیدگی 

 های ارسال شکایات ارباب رجوع از طریق وب سایت ایجاد بسترها و زیرساخت 

 ایجاد خطوط تلفن مجانی برای مطرح شدن شکایات مراجعان 

 ن رونیک به مراجعاتارائه خدمات الک 

برقراری ارتباط مستمر با مراجعان و اطـالع از میـزان رضـایت آنهـا از طریـق ایجـاد یـک سیـستم                
  و پایش رضایت مراجعانگیری اندازه

 ایجاد سیستم شکایات و پیشنهادات  

  های رفتاری به کارکنان برای مواجهه با مراجعان آموزش 

  : گردد میتاری پیشنهادات زیر ارائه برای تقویت هریک از اجزای سرمایه ساخ: سرمایه ساختاری •
   تقویت کار تیمی −
   سطوح سازمانیدر تمامهای مربوط به آن  آموزش تیم کاری و تکنیک 

 ستفاده از معیارهای عملکردی تیمی دهی به کارتیمی و ا قدردانی و پاداش 

 . گروهی و تیمی باشندهای فنی، دقت در گزینش و استخدام افرادی که دارای مهارت 

  ی سازمانی فرایندهابهبود  −
  های انجام وظایف سازمانی توسط کارکنان توجه به بهبود فرایندها و کاهش هزینه 
ی کلیدی که دارای بیشترین ارزش برای سازمان و کـسب رضـایت             فرایندها شناسایی آن دسته از    

 .باشند ها می ارباب رجوع

  توجه به موضوع بهبود نسبت هزینه به بودجه سازمان 
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 ...) هزینه، زمان، کیفیت و    (فرایندهاهای   ی مذکور با هدف بهبود ویژگی     فرایندهاسی مجدد   مهند 
 جهت افزایش ارزش سازمان 

 ی مشابه داخلی و خارجی ها سازمانگیری بهترین تجربیات کار بهی مذکور و شناسایی و فرایندهامستندسازی  

   ایجاد و تقویت فرهنگ و جو سازمانی حمایتی در سازمان 
    و ساختار سازمانیها سیستمبهبود  −
یی و کاهش مـدت     ا مهار بوروکراسی، افزایش کار    منظور  به و ساختارهای سازمانی     ها  سیستمبهبود   

   زمان انجام وظایف سازمانی توسط کارکنان
هـای   در قـسمت  ...  و   ای استفاده از ساختارهای پیشرفته و مدرن همچون ساختارهای تیمی و پروژه           

 مختلف سازمان 

   تسهیل دستیابی به اطالعاتمنظور بهی اطالعاتی ها سیستماستفاده از  

  بهبود و توسعه سازمانی −
به امر تحقیـق و توسـعه کـاربردی و همکـاری و             ) در حقیقت توجه بیشتر   (اختصاص بودجه و زمان بیشتر       

 اخلی و خارجیی مشابه دها سازمانتعامل نزدیک با مراجع و محافل علمی و استفاده از تجربیات برتر 

استفاده از سیستم پیشنهادات در داخل سازمان برای دریافت نظرات کارکنان و در خارج سـازمان                 
  برای دریافت نظرات مراجعان

   :شود میبرای تقویت هریک از اجزای سرمایه انسانی پیشنهادهای زیر ارائه  :سرمایه انسانی −
   توسعه و بالندگی کارکنان سازمان 
  ها و اهداف سازمانی موریتأ افراد مستعد و توانمند در سازمان و سازگار با مجذب و استخدام 

  های کارکنان توجه به آموزش و توسعه کارکنان و تقویت شایستگی 

جـای کارکنـان     پـروری در سـازمان جهـت جـایگزینی افـراد مناسـب بـه             توجه بـه بحـث جانـشین       
  نمایند  ای که سازمان را ترک می شایسته

   از کارکنانیکای شغلی برای مشاغل آتی هر تهیه مسیره 

  استفاده از اطالعات عملکردی افراد هنگام ارتقای افراد و ارائه پاداش 

های سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتـی کارکنـانی کـه      ها و فرصت    مشاوره ،ها ارائه آموزش  
 .دارای عملکرد مناسب هستند

 سازمان گرایی در  حمایت از کارگروهی و فرهنگ جمع 

 پردازی در سازمان شده در سازمان و تقویت فرهنگ حمایت از خالقیت و ایده ها و نظرات ارائه حمایت از ایده 
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منظور شناسایی مشاغلی که تحقق اهداف سـازمان در گـرو           : شناسایی مشاغل استراتژیک سازمان    
 . باشد ثرآنها میؤانجام م

ل شایـستگی مـشاغل ایـن اسـت کـه      هیه پروفایهدف از ت: تهیه نمای شایستگی مشاغل استراتژیک   
هـا و خـصوصیات مـورد نیـاز بـرای انجـام مـشاغل سـازمان                  ها، رفتارها، ارزش   ها، مهارت   دانش تمام

ایـن کـار    . سـازد  با این کار سازمان نیازهای مشاغل را با جزئیات کامـل مـشخص مـی              . شناسایی شود 
خـوب   حبه با افرادی که نیازهای شغلی را      هایی همچون مصا   توسط واحد منابع انسانی از طریق روش      

برای  دتوان  میپروفایل شایستگی مرجعی برای واحد منابع انسانی است که          . شود  میفهمند استفاده    می
  .کار رود های مشخص به انتصاب، استخدام، آموزش و توسعه افراد در پست

  ارتقای رضایت شغلی کارکنان  −
 مانندهای مادی و غیرمادی      ت شغلی کارکنان از قبیل حمایت      رضای یثر بر ارتقا  ؤتوجه به عوامل م    

  .... سازی شغل و غنی ارائه پاداش،
  و پایش رضایت شغلی در سازمان گیری اندازهطراحی و ایجاد سیستم  

 وتحلیل این اطالعات  های زمانی و تجزیه  مستمر رضایت شغلی کارکنان در بازهگیری اندازه 

  تحلیل اطالعات برای دستیابی به رضایت شغلی و  از تجزیهدست آمده بهایج اتخاذ تصمیماتی بر اساس نت 
  بهبود عملکرد کارکنان  −

تدوین برنامه و اهداف عملکردی از طریق مدیریت بر مبنـای هـدف بـین سرپرسـتان و کارکنـان                     
  شناسایی استانداردهای عملکردی منظور به

  زمانیهای   مستمر عملکرد کارکنان در بازهگیری اندازه 

ـتانداردهای            گیـری   انـدازه  از   دسـت آمـده     بهوتحلیل اطالعات    تجزیه   عملکـرد کارکنـان و مقایـسه آن بـا اس
  درجه 360سب و استفاده از بازخور  و انجام اقدامات متقضی از قبیل تشویق و تنبیه و بازخورهای مناعملکردی

 های بهبود کارکنان  مستمر سطح شایستگی کارکنان و استفاده از برنامهگیری اندازه 

هایی در  با توجه به مطالعاتی که در این پژوهش صورت گرفت محقق پرداختن به پژوهش
   :کند های ذیل را به پژوهشگران پیشنهاد می زمینه
 ی دولتیها سازمانثر بر سرمایه فکری در ؤشناسایی عوامل محیطی م −

 دولتیی ها سازمانطراحی الگویی برای مدیریت سرمایه فکری در  −

  ی دولتی ها سازمان فکری در های سرمایهبررسی روابط متقابل بین اجزای  −
 ای دولتیه مشیخط  فکری روی اجرای های سرمایهگذاری این تأثیربررسی و اطالع از  −

  انسانی های سرمایه بهبود بر نظام مدیریت منابع انسانی تأثیربررسی  −
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  ی دولتی و خصوصیها سازمانر  فکری دهای سرمایهبررسی تطبیقی وضعیت  −

 ی ایران تی دولها سازمان سرمایه فکری در یشناسی و بررسی مسائل مربوط به ارتقا آسیب −

  فکری و عملکرد منابع انسانی های سرمایهبررسی ارتباط بین  −

  فکری های سرمایهبررسی ارتباط بین مدیریت استراتژیک و  −

 م مدیریت عملکرد  سیستبر سرمایه فکری تأثیربررسی  −

 مطالعه تطبیقی وضعیت مدیریت کیفیت فراگیر در کشور با کشورهای منطقه −

 ها سازمانبر مدیریت سرمایه اجتماعی در  سازمانی ساختار ثیرأت بررسی −
 برخـی از    اسـت کـه    که خارج از کنترل محقق       استهای این پژوهش شامل مواردی       محدودیت

  :های تحقیق عبارتند از محدودیت
ارکنان از ها مالحظه شد امتناع برخی ک آوری پرسشنامه یکی از موانع جدی که حین توزیع و جمع −

همکـاری    عـدم  دلیـل  البته هر چند بسیاری از این کارکنـان کمبـود وقـت را    .ها بود   تکمیل پرسشنامه 
  .له اذعان داردئکردند و محقق نیز در برخی از موارد به این مس خود مطرح می

بندی لیکرت است که تمایل به پاسـخ متوسـط            ت بعدی محدودیت ناشی از مقیاس درجه      محدودی −
  .کند دهندگان ایجاد می را در پاسخ

کـه ایـن   بـا توجـه بـه این     .باشـد   میپذیری نتایج تحقیق     محدودیت بعدی این تحقیق در مورد قابلیت تعمیم        −
 . وجود نداردها سازمان تعمیم نتایج به سایر  انجام شده امکان در وزارت امور اقتصادی و داراییتنهاتحقیق 

 انجـام   1392تحقیـق حاضـر در سـال        . باشد  میمحدودیت چهارم در مورد بعد زمانی انجام تحقیق          −
کنـد   مـی  های کارکنان در طول زمان تغییر که ممکن است دیدگاه و نگرشبا توجه به این .شده است

 . داشت انتظار پایداری نتایج در بلندمدت راتوان مین
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