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Abstract�
Background�&�Purpose:�Due� to�the� increasing�importance�of�intellectual�capital� in�
today's� companies,� many� researchers� are� looking� for� ways� to� measure� intellectual�
capital�and�examine�its�relationship�with�the�performance�of�organizations.�The�main�
purpose�of�this�study�is�to�determine�the�role�of�intellectual�capital�on�performance�of�
knowledge-based� organizations� based� on� the� role� and� position� of� organizational�
innovation.�
Methodology:� The� required� data� were� collected� through� the� distribution� of� a�
researcher-made� questionnaire� with� 94%� reliability� among� the� managers� and�
researchers�of�a�defense-based�knowledge�organization.�The�present�study�is�an�
applied� research� in� terms� of� purpose� and� also� in� terms� of� descriptive-
correlational�research�in�terms�of�its�method.�
Findings:� The� results� of� this� study� show� that� the� dimensions�of� intellectual� capital,�
including�human�capital� and� relational� capital,�both�directly�and� indirectly�affect� the�
performance�of�the�organization�through�the�mediating�role�of�innovation�variable.�
Conclusion:�It�is�suggested�that�in�the�field�of�human�capital,�more�emphasis�is�placed�
on�the�field�of�knowledge�and�creativity�in�order�to�strengthen�the�amount�of�human�
capital� and,� consequently,� innovation� and� organizational� performance.� On� the� other�
hand,�processes�and�guidelines�in�the�field�of�structural�capital�need�to�be�strengthened�
to�speed�up�the�process.�Also,�proper�team�building�and�utilizing�the�intellectual�chain�
and� knowledge� network� in� performing� the�work� of� the� organization� strengthens� the�
capital,�which�can�increase�customer�trust�and�the�level�of�organizational�performance.�
Keywords:� Intellectual� Capital,� Innovation,� Performance,� ,� Knowledge-Based�
Organizations.�
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مناسـب�و���يسـاز��میتـ��همچنـین��.گـردد�ع�یتسـر�شود�تا�رونـد�انجـام�کـار�����تیتقو�دیبا�يساختار�هیحوزه�سرما
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�مقدمه �

دانش�و�اطالعات�را�در��کارگیري�بهسهم��یارتباط�يها�و�شبکه�یاطالعات�هاي�آوري�فنتوسعه�

از��یکـ�ی�يه�فکـر�یسـرما�ن�راسـتا،��یـ�در�ا.�ش�داده�اسـت�یافـزا��يادیزان�زیبه�م�یسطح�جهان

ک�منبع�مهـم��یل�شدن�به�یدر�حال�تبد�يه�فکریامروزه�سرما.�است�ها�منابع�شرکت�ترین�مهم

و�سـنجش���يریـ�گ�ران�ملزم�بـه�انـدازه��ین�جهت�مدیبد.�است�يجاد�رشد�اقتصادیدر�ا�یاتیو�ح

هسـتند���ها�سازمانش�عملکرد�کسب�و�کار�یافزا�يار�مهم�برایک�معیبه�عنوان��يه�فکریسرما

به�کار�گرفته�شـده�در���يفکر�يها�هیبازده�سرما�تیامروزه�نقش�و�اهم).�2004،یو�ش�ژو�چن،(

بـه�کـار�گرفتـه�����یمال�يها�هیاز�بازده�سرما�شی،�بها�شرکتمستمر��يداریو�پا�يسودآور�تیقابل

�تیـ�نقـش�و�اهم��،یدر�جوامع�دانش�محور�کنون�گر،یبه�عبارت�د؛�)2012،یلیالدوج(�استشده�

کـاهش���داریـ�پا�يسودآور�تیقابل�نییدر�تع�يفکر�يها�هیبا�سرما�سهیدر�مقا�یمال�يها�هیسرما

روز�افـزون���تیـ�ل�اهمیـ�بـه�دل�).�2011و�رمضـان،��یجنـدق��،يریـ�ام(اسـت���افتـه�ی�يریگ�چشم

�افتنیـ��یدر�پـ��يگران�متعدد�،�پژوهشها�شرکت�يراهبرد�يبرتر�ندیدر�فرآ�يفکر�يها�هیسرما

�یرمـال�یو�غ�یارتبـاط�آن�بـا�عملکـرد�مـال�����یو�بررس�يفکر�يها�هیسرما�يریگ�اندازه�هاي�روش

��).1391و�همکاران،��یچوپان(هستند��ها�شرکت

ح�یتوضـ��ي،�توجـه�محققـان�را�بـرا���ها�شرکت�يو�دفتر�ین�ارزش�واقعیاف�بکش�شیافزا

�یارزشـ�.�اسـت��شـده��حذف�یمال�يها�ن�از�صورتین�بیه�در�اکاست�جلب�کرده��یارزش�نامرئ

�یـک�ابعـاد�سـازمان�همچـون�����یو�در�تمـام��شود�یاد�می�يرکه�فیه�از�آن�تحت�عنوان�سرماک

بـر�اسـاس���).�2005،هوانـگ��،چنـگ��چـن،�(شود��یده�گرفته�میره�دانش�حضور�دارد،�اما�نادیکپ

بـه���هـا��شـرکت�)�یواقعـ�(نسبت�ارزش�بـازار��،�یوانیت�تاکشر�500ن�یگرفته�ب�قات�صورتیتحق

ش�یافـزا��2001تـا����1997يهـا��ن�سالیبرابر�ب�5ش�از�یتا�ب�1ج�از�یبه�تدر�ها�آن�يارزش�دفتر

در��هـا��شـرکت��بـازار�درصـد�ارزش���80ه�در�حـدود��کـ�انـد���قـات�نشـان�داده��یتحق.�افته�اسـت�ی

ضـرورت��ت�و�یـ�اهم).��1390،یلـ�یشـمس�و�خل�(�اسـت�س�نشده�کمنع�ها�آن�یمال�يها�گزارش

ه�یسـرما�(�شـده���شـناخته�متر�که�ین�سرمایه�اکاست��يا�ندهیت�فزایاز�اهم�یپژوهش�حاضر�ناش

در��هـا��آنسـت��کت�و�شیـ�و�به�تبع�آن�موفق�ها�آنرد�کو�عمل�ها�شرکت�یدر�ارزش�واقع)�يرکف

��).2018،یو�پاپول�يزاهد(دارد��يامروزده�یچیو�پ�یط�رقابتیمح

دانـش���هـاي��سـازمان�در��يفکـر��هیسـرما��تیبا�توجه�به�ضرورت�و�اهم�گرید�يسو�از

محصـوالت�و�ارائـه����دیـ�تول�ينـدها�یفرآ�يدانش�به�عنوان�مبنـا��تیمحور�نیو�همچن�انیبن

�یبـه�بررسـ���يمحـدود��يهـا��در�پـژوهش��نکـه�یبا�توجه�به�ا�زیو�ن�ها�سازمان�نیخدمات�در�ا

پرداخته�شده�اسـت،�بـر����انیدانش�بن�هاي�سازمانآن�در��يامدهایو�پ�يفکر�هیمفهوم�سرما

��).1392و�همکاران،��يزاهد(شود��یپژوهش�حاضر�دوچندان�م�تیاساس�اهم�نیا
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عملکرد��يموجب�ارتقا�يفکر�هیبه�سرما�توجه�که�از�آن�است�یحاک�قاتیتحق�یبررس

�نیهمچن.�نخواهد�شد�از�عوامل�نوآورانه�گیري�بهرهامر�محقق�مگر�با��نی،�اشود�یمسازمان�

�یدانش�هیسرما�یبا�نقش�اصل�ينوآور�یکارکرد�اصل�نیمب�قاتیحوزه�از�تحق�نیدر�ا�یکنکاش

حاضـر���قیتحق�.است�قیقتح�ياز�جمله�نوآور�انیسازمان�دانش�بنیعنی�مورد�مطالعه�.�است

نقـش���قیـ�از�طر�انیـ�بن�دانـش��هاي�سازمانبر�عملکرد��يفکر�هیرابطه�سرما�نییبه�دنبال�تب

���.است�ينوآور�يا�واسطه

�پژوهش�ۀپیشین �

ـا�������ياز�اعصار�توان�یعصر�حاضر�را�م�یدبدون�ترد هـا���دوره�یردانسـت�کـه�از�جهـات�گونـاگون�بـا�س

ـا��کارخانه�،ها�داراییتمام�شده��يدر�عصر�صنعت،�بها.�متفاوت�است ـام�بـه�����یـزات�و�تجه�ه و�مـواد�خ

محـور���اقتصاد�دانش�يبه�سو�یحرکت�اقتصاد�صنعت.�رفتند�یبه�شمار�م�یتموفق�یعنوان�عوامل�اصل

ـاي��یهسـرما��یـت�یـافتن��و�اهم�يو�مـاد��یزیکـی�ف�هاي�یهشدن�سرما�گو�کمرن چـون���یرمـادي�غ�ه

ـ���ینمهم�ا�هاي�یژگیاز�جمله�و�یو�اجتماع�يفکر�ی،دانش�ی،انسان�هاي�یهسرما �یشعصر�است�کـه�ب

��).�1390،همتی�و�مهرابی(�گران�را�به�خود�جلب�کرده�است�توجه�پژوهش�ها�یژگیو�یراز�سا

مدام�در��ها�شرکتو�ارزش�بازار��ين�ارزش�دفتریستم�به�بعد�تفاوت�بیمه�دوم�قرن�بیناز�

�500ارزش�بازار��2002تا���1977يهاسال�1لئوکه�طبق�مطالعات��يطور�بهش�بوده،�یحال�افزا

ق�یـ�ن�تحقیطبق�ا�.است�برابر�شده�5تا��1شان�از�ینسبت�به�ارزش�دفتر�ییکایشرکت�برتر�آمر

مـورد���را�در�دوره�هـا��آن�یدرصد�ارزش�واقعـ��20فقط��ها�شرکت�نیاز�ا�یبرخ�یمال�يها�صورت

�يه�فکـر�ین�تفاوت،�پررنگ�شدن�نقش�سرمایا�یل�اصلیاز�جمله�دال.�اندمطالعه�منعکس�کرده

�قادر�به�گـزارش��یفعل�یمال�يهاکه�صورت�بوده�ها�شرکت�يت�و�سودآوریتداوم�فعال�ندیدر�فرا

از��ياریبسـ��،�توجـه�ين�ارزش�بازار�و�ارزش�دفتریشده�بش�شکاف�مشاهده�یافزا.�ستندین�ها�آن

موسـوي�و��(�شـان�سـوق�داده�اسـت���یهایـی�ارزش�از�دسـت�رفتـه�دارا���یرا�به�بررس�ها�سازمان

هـاي�اقتصـادي�آن�اسـت�زیـرا�بـراي�������فکري�به�دلیل�ریشه�یهسرما�گذاري�نام�.)92همکاران،�

آفـرین�و���آن�را�به�عنوان�فرآینـدي�ارزش��1969سال��در�2اولین�بار�اقتصاددانی�به�نام�گالبرایت

بـار�مفهـوم�سـرمایه�فکـري�را������اگرچه�گالبرایت�بـراي�اولـین��.�معرفی�کرد�ها�داراییاي�از��دسته

مـارتین�د�کاسـترو�و���(شـد��مطرح��1990مطرح�کرد،�اما�استفاده�کاربردي�از�آن�در�اواخر�دهه�

�).2011همکاران،

��

1.�Lev�
2.�Galbraith.�B�
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�ابعاد�سرمایه�فکري �

�هـا��شـرکت��اریاست�که�امروزه�در�اخت�یمنابع�ترین�مهماز��یکی�يفکر�ییدارا�ای�يفکر�هیسرما

از��هـا��دارایـی��ای�ها�یهسرما�لیقب�نیا�نکهیهنوز�در�مورد�ا�ها�شرکت�شتریب�نیباوجود�ا�.قرار�دارد

مثـل�کارکنـان،����يمـوارد��يفکر�هیسرما.�ندارند�ی،�برداشت�مشخصاند�شده�لیتشک�يزیچه�چ

بـه���يفکـر��هیسـرما��نیهمچن.�دانش�است�تیریمد�هاي�فعالیتاطالعات�و��يورفنا�ان،یمشتر

�هـاي��دارایی�دهد�یمکه�اجازه��کنند�یمرا�فراهم��يو�صرفاً�ساختار�شوند�ینم�جادیخود�ا�يخود

باشـد،�الزم���اریهوشـ��یشـرکت��نکهیا�يبرا.�ابندی�وندیکارا�پ�ییندهایهم�در�درون�فرا�مختلف�با

آن�را��يتجار�هاي�فعالیتآسان�کردن��يکند،�برا�یخود�را�موشکاف�يتجار�يندهایاست�تا�فرآ

).�1392کزازي�و�شـول،�(�کند�ایرا�مه�يهوش�تجار�هاي�زیرساختو��ها�تعریفکند�و��يکدگذار

�که�شود�یم�فیتعر�ناملموس�دانش�محور�منبع�کی�به�عنوان�شتریب�يفکر�هیسرما�ات،یدر�ادب

�همه�در�يفکر�یهسرما�.شود�لیتبدارزش��با�يندهایو�فرآ�يتجار�يها�مارك�برند،�به�تواند�یم

�ارزش�بـا��ينـوآور��نـد�یفرآ�يآن�بـرا��از�شود�یم�کهدارد��وجود�منبع�دانش�به�عنوانها��سازمان

�اتیدر�ادب�يفکر�هیاز�سرما�یمختلف�هاي�بندي�طبقه�اگرچه،�).2008الگره�و�چیوا،(�کرد�استفاده

�هیو�سـرما��يسـاختار��هیسـرما��،یانسـان��یهسـرما��اسـت؛��شـده��انینوع�از�آن�ب�سه�.وجود�دارد

استاندارد�در�کشورها�و�کسب��کی�سه�جزء�به�عنوان�نیا�است�که�نیبه�خاطر�ا�نیا�.يا�رابطه

���).1998سالیوان،�(�وکارها�قابل�استفاده�است

خود�را�مورد�سنجش��يرکف�يها�هین�است�سرماکل�ممیبه�چهار�دسته�از�دال�ها�سازمان

بـه�خـارج����یدهـ��بهبـود�گـزارش���-2،�یت�داخلـ�یریبهبـود�مـد���-1:�از�انـد��عبارته�کقراردهند�

ن�یاف�بکان�شین�میدر�ا.�يبهبود�حسابدار�یل�قانونیدال�-4ه،�ین�سرمایمبادالت�ا�-3سازمان،

�هـاي��داراییاز��یواقع�سهام�ناش�ه�درکمشهود��هاي�داراییارزش�بازار�سازمان�و�ارزش�خالص�

�یـک�در�.�دیـ�نما�یرا�جلـب�مـ���گـذاران��هیتوجـه�سـرما���شتریروز�به�روز�ب�شود�یم�ینامشهود�تلق

ن�ثـروت��یهم�چن�محصول�و�یکاز�ارزش��یبزرگ�بخش�دانش�در�آنه�ک�محور�سازمان�دانش

ملموس��هاي�دارایی�بر�یه�مبتني�کحسابدار�یسنت�هاي�روشدهد،��یل�مکیسازمان�را�تش�یک

ي�رکـ�ه�فیسـرما��يگذار�ارزش�يات�گذشته�سازمان�هستند،�برایاطالعات�مربوط�به�عمل�زیو�ن

رد�یکـ�ن،�رویبنـابرا�؛�هسـتند��یافکـ�اسـت،�نا��هـا��آن�يبرا�یین�دارایارزشمندتر�و�ترین�بزرگه�ک

داشـته���یآگاه�یردشان�به�خوبکعمل�از�ارزش�خواهند�یمه�ک�ییها�سازمان�يبرا�يرکه�فیسرما

��.)1388و�همکاران،��یمدهوش(�تر�است�جامعباشند،�

.�دهـد��یم�یلافراد�تشک�یرا�دانش�ضمن�یانسان�یهبخش�عمده�سرما:�یانسان�سرمایه

بنـد�بـه����صـورت��بهرا��ها�آنتوان��ینم�یراحت�ههستند�که�ب�یتجرب�يها�مهارت�شامل�دانش�ینا

است�چرا�که��يیادز�یاربس�یتاهم�يدارا�یانسان�یهکه�سرما�یده�داردعق�یسبنت.�بند�اذعان�کرد
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��).2002بنتیس،�(شود��یمحسوب�م�يو�نوآور�یتخالق�یمنبع�اصل

�اسـت��یسـازمان��يها�و�ساختارها�یزمشامل�مکان�يساختار�یهسرما�:يساختار�سرمایه

اجـزاء�را�شـامل����یـن�ا�یسبنت.�دارند�یبانپشت�یعملکرد�نقش�بیشینهبه��کارکنان�که�در�رساندن

از��یـک�هـر���ییو�کارا�يامور�جار�،یندهافرا،�1ی،�تحقیق�و�توسعهاطالعات�هاي�یستمسفرهنگ،�

��.داند�یم�ها�آن

شـامل�شـناخت����یساز�منظـر�بنتـ���یزن�يمشتر�یهسرما:�)يا�رابطه(�يمشتر�یهسرما

�یمهمـ��یاردو�نقش�بس�یناز�ا�یکاست�که�هر��مشتریان�و�دانش�ارتباط�با�یابیبازار�يها�کانال

�ینمانند�ارتباط�با�رقبا�و�تأم�يیگرد�يها�جنبه�،ینعالوه�بر�ا.�سازمان�بر�عهده�دارند�یکرا�در�

��.)1388و�همکاران،��يعالم�تبریز(�است�یهسرما�ینمهم�اکنندگان�از�اجزاء�

�ها�توسعه�فرضیهو��يچارچوب�نظر

�يپژوهشی�که�با�عنوان�بررسی�رابطه�بین�مدیریت�سرمایه�فکر�در)�2012(قربانی�و�همکاران�

نفر�از�کارکنان�بانک�ملی�ایران�انجام�دادند�بـه�ایـن�نتیجـه�����155سازمانی�در�میان��يو�نوآور

.�وجـود�دارد��يسازمانی�رابطه�مثبـت�و�معنـادار���يبا�نوآور�يدست�یافتند�که�بین�سرمایه�فکر

بـه�طـور�غیـر�مسـتقیم�بـر�عوامـل��������ينشان�داد�که�سرمایه�فکر�ها�آنهمچنین�نتایج�تحقیق�

��.اردگذ�یمشخصی�و�شغلی�تأثیر�

و�عملکرد�سـازمانی�صـنعت����يبررسی�ارتباط�سرمایه�فکر�به)�2009(باغبانی�و�شجاعی�

�يسرمایه�فکـر��يمثبت�هر�یک�از�اجزا�يبیانگر�اثرگذار�ها�آننتایج�.�ایران�پرداختند�يبانکدار

و��ياست�که�به�ترتیب�سرمایه�انسانی،�سـرمایه�سـاختار���يبر�عملکرد�سازمانی�صنعت�بانکدار

بـر�ایـن���).�2009باغبانی�و�شجاعی،�(د�هستن�يباالترین�میزان�اثرگذار�يدارا�يسرمایه�مشتر

��اساس،�فرضیه�اول�پژوهش�به�شکل�زیر�تدوین�شد؛�

معناداري�بر�نـوآوري�سـازمان����یرتأثاي�از�ابعاد�سرمایه�فکري��سرمایه�رابطه:�فرضیه�اول

�.دارد

و��رسد�یمن�به�حداقل�سازما�مشکالتدرستی�صورت�گیرد،��اگر�سنجش�عملکرد�کارکنان�به�

�دهـی��خـدمات�توجه�به�سرمایه�انسانی�که�یکی�از�عوامل�سرمایه�فکري�است�به�رشد�و�تعالی�

��).1391ناظم�و�همکاران،�(�کند�یمکارکنان�کمک�شایانی�

را�مـورد���يدانشـی�بـر�نـوآور����هاي�داراییپژوهشی�اثرات��در)�2011(دلگادو�و�همکاران�

دانشی�سازمان�و��هاي�دارایی«عنوان�در�پژوهش�خود�تحت��ها�آن.�بررسی�و�تحلیل�قرار�دادند

��

1.�R&D�



���1400پاییز،��13ة،�شمار�4دورة�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 130/��

اثـرات�مثبـت�و�معنـادار�����»)اسـپانیا��يتولیـد��هـاي��شـرکت�از��يشـواهد�(�ينـوآور��هاي�قابلیت

�.�را�تأیید�کردند�ينوآور�هاي�قابلیتبر�)�يسرمایه�فکر(دانشی��هاي�دارایی

�يبـر�نـوآور���يپژوهشی�کـه�بـا�عنـوان�تـأثیر�سـرمایه�فکـر�������در�)2012(احمد�الدوجایلی

و�نساجی�عـراق�انجـام�داد�بـه�ایـن������ينفر�از�کارمندان�صنعت�خودروساز�32سازمانی�در�بین�

سـازمانی���يبر�نوآور�يتأثیر�مثبت�و�معنا�دار�ينتیجه�دست�یافت�که�سرمایه�انسانی�و�ساختار

مـورال�و���.گـذارد��ینمـ�سـازمانی���يبر�نوآور�يتأثیر�معنادار�يدارند،�در�حالی�که�سرمایه�مشتر

بازگشایی�:�نوآورانه�يکار�يو�رفتارها�يدر�ایتالیا�در�تحقیقی�با�عنوان�سرمایه�فکرهمکارانش�

�يگر�و�سـازنده�رفتارهـا���نقش�هدایت�ها�سازماندر��يکه�سرمایه�فکر�داشتندجعبه�سیاه�اظهار�

چانـگ���).2012مورال��همکاران،�(�کنند�یمنوآورانه�کارکنان�را�با�استفاده�از�تسهیم�دانش�ایفا�

و�عملکـرد�شـرکت�در����يسـرمایه�فکـر���يدر�پژوهشی�با�عنوان�مطالعـه�بـر�رو��همکارانش��و

�يزیسـت�فنـاور���هـاي��شرکتبر��يبه�بررسی�عملکرد�سرمایه�فکر�يزیست�فناور�هاي�شرکت

که��مشخص�شدو��يگیر�در�این�پژوهش�سرمایه�انسانی�توسط�عوامل�مختلف�اندازه.�پرداختند

بر��).2012چانگ�و�همکاران،�(د�و�عملکرد�مالی�وجود�دار�يتکنولوژ�يارتباط�مثبتی�بین�نوآور

�این�اساس،�فرضیه�دوم�و�سوم�پژوهش�به�شکل�زیر�تدوین�شد؛

��.معناداري�بر�نوآوري�سازمان�دارد�یرتأثسرمایه�انسانی�از�ابعاد�سرمایه�فکري�:�2فرضیه�

��.معناداري�بر�نوآوري�سازمان�دارد�یرتأثسرمایه�ساختاري�از�ابعاد�سرمایه�فکري�:�3فرضیه�

�یتـ�یچنـد�مل��هـاي��شـرکت�رد�کـ�بر�عمل�يرکه�فیر�سرمایتأث�یبه�بررس�)2003(�ییوکبل�یاحیر

بـه���يتجـار��عالئـم�حفاظـت�از���هاي�درخواستبا�انتخاب�عامل�تعداد��يو.�پرداخت�ییایکآمر

ار�یـ�بـه�عنـوان�مع���ها�داراییل�کو�نسبت�ارزش�افزوده�به��يرکه�فیعنوان�عامل�سنجش�سرما

و��ییایکـ�آمر�یتـ�یچنـد�مل��هـاي��شـرکت�رد�کن�عملیه�بکد�یرس�هجین�نتیت،�به�اکرد�شرکعمل

��.وجود�دارد�يدار�یت�رابطه�مثبت�و�معنکشر�يرکه�فیسرما

بـه���يرکـ�ه�فیسـنجش�سـرما���يبـرا��یـک�با�استفاده�از�مدل�پال�)2007(همکاران�و��تان

رفتـه�شـده�در���یپذ�هـاي��شرکت�یرد�مالکآن�با�عمل�يو�اجزا�يرکه�فین�سرمایرابطه�ب�یبررس

�يو�اجزا�يرکه�فین�سرمایه�بکج�پژوهش�نشان�داد�ینتا.�بورس�اوراق�بهادار�سنگاپور�پرداختند

رد�کـ�عمل�يبه�طور�معنادار�بر�رو�يرکه�فیبرقرار�است،�سرما�یمثبت�طهراب�يرد�جارکآن�با�عمل

�یرد�مالکبا�عمل�مثبتیبه�صورت��يرکه�فیا،�نرخ�رشد�سرمگذارد�یمر�یز�تأثین�يواحد�تجار�یآت

��.متفاوت�است�یدر�هر�صنعت�يرکه�فیرد�سرماکرابطه�دارد�و�عمل

�یارهـاي�معبـا���يرکـ�ه�فیسرما�ين�اجزایرابطه�ب�یبه�بررس�یدر�پژوهش)�2008(ماتس�ک

سـنجش���يبـرا��يو.�و�ارزش�بـازار�پرداخـت���وري�بهره،�ي،�شامل�سودآوریرد�مالکعمل�یسنت

را��يت�مربوط�به�صـنعت�داروسـاز��کشر�25رد�و�تعداد�کاستفاده��یکاز�مدل�پال�يرکه�فیسرما
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�يارهـا�یو�مع�يرکـ�ه�فیسـرما��ين�اجزایه�بکاز�آن�بود��کیپژوهش�حا�هاي�یافته.�ردک�یبررس

�یه�انسـان�ی،�سـرما�يرکه�فیسرما�يان�اجزایوجود�ندارد،�اما�در�م�يرابطه�معنادار�یرد�مالکعمل

��.دارد�ردکر�را�بر�عملین�تأثیشتریب

،�بـه��يرکه�فیسنجش�سرما�يبرا�یکبا�استفاده�از�مدل�پال)�2009(�نینگ�و�لیونگ�تکی

�يمـالز��هـاي��شـرکت�ان�یـ�در�م�یرد�مـال�کـ�و�رابطه�آن�بـا�عمل��يرکه�فیرد�سرماکعمل�یبررس

�يبـر�رو��یبـه�طـور�معنـادار�و�مثبتـ�����يرکه�فیه�سرماکافتند�یجه�دست�ین�نتیپرداختند�و�به�ا

�يو�سودآور�يرکه�فیسرما�ين�اجزایه�بکج�نشان�داد�ینتا�ن،ینهمچ.�است�تأثیرگذار�يسودآور

�یـژه�و�بـه�،�یبـا�در�نظـر�گـرفتن�اطالعـات�مـال�����)�2011(�زو�و�هان�.وجود�دارد�يرابطه�معنادار

ار�یـ�به�عنـوان�مع�(�ییاراک،�ابتدا�ها�داده�یل�پوششیتحل�یکنکو�با�استفاده�از�ت�یمال�هاي�نسبت

ر�یتـأث��یرده�و�سـپس�بـه�بررسـ���کـ�را�محاسـبه���یمورد�بررسـ��يتجار�يواحدها)�یرد�مالکعمل

ه�کـ�انگر�آن�بـود��یـ�شـان�ب�یپـژوهش�ا��جهینت.�پرداختند�يرد�واحد�تجارکبر�عمل�يرکه�فیسرما

ه�یو�رابطـه�سـرما���یمنفـ��ییاراکـ�بـا���يه�سـاختار�یارگرفته�شده�و�سرماکه�به�ین�سرمایرابطه�ب

�ییاراکبا��یه�انسانیارگرفته�شده�و�سرماکه�به�ین�سرمایمثبت�است�و�رابطه�ب�ییاراکبا��یانسان

��.معنادار�نبود

اسـتوارت�بـه����يرکـ�ه�فیمدل�سنجش�سرما�کارگیري�بهبا�)�1388(اظم�نژاد�کش�و�یستا

رفته�شده�در�بورس�اوراق�بهـادار��یپذ�هاي�شرکت�یرد�مالکبر�عمل�يرکه�فیر�سرمایتأث�یبررس

بـه�طـور�مثبـت�و�����يرکه�فیسرماه�کن�پژوهش�نشان�داد�یجه�حاصل�از�اینت.�تهران�پرداختند

�يبـر�رو��یر�مثبتی،�تأثدهد�یمر�قرار�یرا�تحت�تأث�ها�داراییگردش��تنرخ�بازده�و�نسب�يمعنادار

�.ع�مختلـف�متفـاوت�اسـت���یرد�در�صـنا�کعمل�يآن�بر�رو�يت�دارد�و�اثرگذارکشر�یرد�آتکعمل

�هـاي��شـرکت��یرد�مـال�کـ�بـر�عمل��يرکـ�ه�فیسـرما��یرتأث�یبه�بررس)�1388(�یمیابراهو��ينماز

ه�صرف�کاز�آن�بود��کیج�پژوهش�حاینتا.�رفته�شده�در�بورس�اوراق�بهادار�تهران�پرداختندیپذ

رد�کـ�و�عمل�يرکـ�ه�فین�سـرما�یگذشته،�بـ��یرد�مالکو�عمل�یت،�ساختار�بدهکنظر�از�اندازه�شر

ع�رابطـه�مثبـت���یو�هم�در�سطح�صـنا��ها�شرکته�یلکهم�در�سطح��ت،کرنده�شیو�آ�يجار�یمال

��.وجود�داردداري��معنی

ه�یسـرما��ییاراک(�يرکه�فیسرما�هاي�شاخصر�یتأث�یدر�پژوهش)�1389(�یو�صدق�یعباس

سـود�هـر�سـهم،�نـرخ�بـازده�حقـوق�������(�یرد�مالکبر�عمل)�ارگرفته�شدهکو�به��ي،�ساختاریانسان

رفته�شده�در�بورس�اوراق�بهادار�تهـران�را��یپذ�هاي�شرکت)�صاحبان�سهام�و�نرخ�بازده�ساالنه

از�عناصر��یکهر��ییاراکب�یر�ضریتأث�بود�کهانگر�آن�یپژوهش�ب�جینتا.�رار�دادندمورد�آزمون�ق

ه�یسرما�ییاراکب�یر�ضریبر�نرخ�بازده�حقوق�صاحبان�سهام�مثبت�و�معنادار،�تأث�يرکه�فیسرما

�يه�سـاختار�یسرما�ییاراکب�یر�ضریارگرفته�شده�بر�سود�هر�سهم�مثبت،�اما�تأثکو�به��یانسان
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ارگرفته�شده�کو�به��يساختار�هاي�یهسرما�ییاراکب�یضر�ریثن،�تأیهمچن.�و�معنادار�است�یمنف

�.و�معنـادار�بـود���یبر�آن�منف�یه�انسانیسرما�ییاراکب�یر�ضریبر�نرخ�بازده�ساالنه�مثبت،�اما�تأث

�بر�این�اساس،�فرضیه�چهارم�پژوهش�به�شکل�زیر�تدوین�شد؛

��.معناداري�بر�عملکرد�سازمان�دارد�یرتأثایه�فکري�اي�از�ابعاد�سرم�سرمایه�رابطه:�4فرضیه�

در�صـنعت���یرد�مـال�کـ�بر�عمل�يرکه�فیر�سرمایتأث�یبا�هدف�بررس)�1389(�ارانکو�هم�یقربان

ارا�و�کـ�ه�اسـتفاده��کـ�انگر�آن�بود�یب�آنانج�پژوهش�ینتا.�پرداختند�یبه�انجام�پژوهش�يداروساز

ن،�یهمچنـ�.�گذارد�یماثر��ها�آن�يبر�شاخص�سودآور�يرکو�ف�ياز�منابع�ماد�ها�شرکتمطلوب�

بر�حقـوق�صـاحبان����يه�ساختاریسرما�ییاراکو�ی�منف�یرتأث�وري�بهرهبر��یانسان�هیسرما�ییاراک

�هاي�یهسرماان�به�کماکران�یا�ییه�بازار�داروکپژوهشگران�معتقد�بودند�.�مثبت�دارد�یرتأثسهام�

��.دهد�یمت�نشان�یحساس�يرکه�فیشتر�از�سرمایب�يماد

در�حـال�توسـعه�را�عمـدتاً�کمبـود������يکشـورها��یعقب�مانـدگ��یپژوهشگران،�عامل�اصل

کشـورها�از���نیـ�ا�،يطـرز�فکـر���نیدر�چـارچوب�چنـ��.�پنداشتند�یم�یکیزیو�ف�یمال�يها�هیسرما

امر،�موجـب���نیا.�پرداختند�یم�هیمختلف�و�با�توسل�به�دوست�و�دشمن�به�کسب�سرما�يها�راه

امـا��؛�شـد��یکشـورها�مـ���لیـ�قب�نیـ�ا�یاسـ�یو�س�ياقتصاد�يها�انینب�بیو�تخر�یوابستگ�دیتشد

�عیلزوماً�تسـر��یو�مال�یکیزیف�يها�هیاز�سرما�يادیز�ریمقاد�قیکه�تزر�است�امروزه،�روشن�شده

و��يقـو��هـاي��سـازمان�که�از��ییبلکه�کشورها.�ندارد�یکشورها�را�در�پ�نیا��روند�رشد�و�توسعه

کـارا�و�متخصـص�برخوردارنـد،�����یانسـان��يها�هیحال�از�سرما�نیکارآمد�و�در�ع�يادار�ينهادها

رونـد�رشـد�و����عیجذب�و�در�تسـر��يتر�مناسبخود�را�به�نحو��یو�مال�یکیزیف�هیسرما�توانند�یم

�هـاي��دارایـی�عمـدتاً�از���يثـروت�و�رشـد�اقتصـاد����دیـ�تول�ن،یدر�اقتصاد�نو.�رندیتوسعه�به�کار�گ

اسـت�کـه����تیواقع�نیبر�ا�يدیتأک�دیاقتصاد�جد�شرفتیپ.�گیرد�یمسرچشمه�)�يفکر(نامشهود�

وابسـته��)�یو�مـال��یکیزیف(مشهود��هاي�دارایینامشهود�تا�به��هاي�داراییبه��شتریخلق�ارزش�ب

عوامـل���ریو�سا�شود�یممحسوب��يتوسعه�اقتصاد�یمنبع�اصل�يفکر�هی،�سرمااز�این�رو�.است

�رد.�رنـد�یگ�یقرار�مـ��اهمیت�يدر�مرتبه�بعد�یمال�هیکار�و�سرما�يروین�ن،یمانند�زم�دیتول�یسنت

فطرس�(�رود�یبه�شمار�م�یعملکرد�سازمان�يارتقا�يدیعامل�کل�،يفکر�هیسرما�یطیشرا�نیچن

و�تمایـل�بـراي�رفتارهـاي�کـاري������ییتوانا�منابع�انسانی،�هاي�قابلیت�و�توسعه)��2009،یگیو�ب

بر�ایـن�اسـاس،�فرضـیه�پـنجم�و������).1397و�فتاحی،�یباغیآ�غفوریان،(دهد��یمنوآورانه�را�ارتقا�

��ششم�پژوهش�به�شکل�زیر�تدوین�شد؛

��.معناداري�بر�عملکرد�سازمان�دارد�یرتأثسرمایه�انسانی�از�ابعاد�سرمایه�فکري�:�5فرضیه�

��.معناداري�بر�عملکرد�سازمان�دارد�یرتأثسرمایه�ساختاري�از�ابعاد�سرمایه�فکري�:�6فرضیه�

دانش��هاي�شرکتو�عملکرد�در��يرابطه�سرمایه�فکر�به�مطالعه)�2007(�کوهن�و�کایمناکیس
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�يهـا��طبقهپژوهش�بیانگر�آن�بود�که�روابط�متقابل��هاي�یافته.�محور�با�اندازه�متوسط�پرداختند

�هـاي��شـرکت�بـا���هـا��جنبهبا�اندازه�متوسط�از�برخی��هاي�شرکتدر��يفکر�هاي�داراییمختلف�

مشخصـی�از�سـرمایه����يها�طبقهکه��تجربی�نشان�داد�يها�دادههمچنین�.�بزرگ�متفاوت�است

ه�یـ�ته�یمـال��يها�ت�صورتیمحدود�گر،ید�ریتعب�به�.بر�عملکرد�شرکت�تأثیر�مثبت�دارد�يفکر

ه�کـ�دارد��هیقت�تکین�حقیبر�ا�ها�شرکتح�و�بسط�ارزش�یدر�توض�یسنت�يشده�توسط�حسابدار

ه�کست�بلین�ينقد�يا�گردش�باالی�ياال�و�داشتن�موجودکد�ی،�تنها�توليمنابع�و�ارزش�اقتصاد

�،انیـ�و�حکمت�یملک(در�نظر�گرفت��ار�يرکف�يها�هیسرما�دید�هم�باین�حالت�تولیتر�نانهیدر�بدب

92.(��

م�و�یدر�اقتصـاد�قـد���هـا��شرکتات�یان�عملیم�یتفاوت�اساس�یک�يرکه�فیبر�سرما�دکیتأ

بـود���یکـی�زیف�هـاي��دارایـی�از��یم�ارزش�ناشـ�یه�در�اقتصاد�قدکدهد��ین�را�نشان�میاقتصاد�نو

�یپورزمان(شود��یخلق�م�يرکه�فیعلم�و�سرما�کارگیري�بهن،�ارزش�از�یدر�اقتصاد�نو�که�درحالی

واژه�در�دوران��نیـ�هنـوز�ا�.�علم�و�دانش�است�عرصه�زاده�،يفکر�یهسرما�).1391و�همکاران،�

�يکـه�شـرکت�بـزرگ�سـوئد�����یبار،�زمان�نینخست�يمفهوم�برا�نیا.�برد�یخود�به�سر�م�نیتکو

بـه���ژهیـ�توجـه�و��يبـرا��یعلمـ��نوآورانـه��هـاي��روشاز��يا�مجموعـه��ياجرا�شروع�به�ایاسکاند

و�همکـاران���ژانـگ��نیم�).1،2004و�شی�ژو�چن،(نامحسوس�خود�کرد،�مطرح�شد��هاي�دارایی

و��میبه�طـور�مسـتق���يفکر�هیکه�سرما�افتندیو�هند�در�نیچ�يدر�کشورها�یقیدر�تحق)�2018(

�يبر�نوآور�يفکر�هیسرما�میمستق�یرتأث.�بخشد�یمدر�محصوالت�را�بهبود��ينوآور�میرمستقیغ

بـه���نانیآفر�دانش�یهماهنگ�نیهمچن.�از�کشور�هند�است�شتریب�نیدر�محصوالت�در�کشور�چ

و�همکـاران���سـاردوب�.�شـود��یدر�محصوالت�مـ��يسبب�بهبود�عملکرد�نوآور�میصورت�مستق

ـ��بـراي��هـا��هتل�یبر�عملکرد�مال�يفکر�هیسرما�یرتأث�یبه�بررس)�2018( �يهـا��سـال��نیدوره�ب

�يفکـر��هیسـرما��هاي�مؤلفهنشان�دادند�که��ها�افتهی.�در�کشور�پرتغال�پرداختند�2015تا��2007

هتـل���یبر�عملکرد�مال�یمثبت�یرتأث�يا�رابطه�هیو�سرما�يساختار�هیسرما�،یانسان�هیسرما�یعنی

هـا���هتـل��تیـ�قموف�يدیعناصر�کل�يا�رابطه�هیو�سرما�یانسان�هیکه�سرما�رسد�یبه�نظر�م.�دارند

مفهوم�سرمایه�فکري�تا�چه�میزان�وسـعت���دادند�کهنشان�)�1398(همکاران�و��دهقان�.هستند

تـوان���هاي�زیر�شاخه�سرمایه�فکري�گسترش�پیدا�کنـد،�مـی���و�گستردگی�دارد؛�هر�چه�سرمایه

تري�از��تفکیک�بهتري�براي�مفاهیم�و�مضامین�قائل�شد�و�بدین�ترتیب�مدیران�به�درك�روشن

بـر�ایـن����.نمایند�یم�سازي�یادهپو�آن�را�در�سیستم�مدیریت�خود��یابند�یمسرمایه�فکري�دست�

��

1.�Chen,�Zhu,�Xie�
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��اساس،�فرضیه�هفتم�پژوهش�به�شکل�زیر�تدوین�شد؛

��.معناداري�بر�عملکرد�سازمان�دارد�یرتأثنوآوري�سازمان�:�7فرضیه�

��.دهد�مدل�مفهومی�این�پژوهش�را�نشان�می)�1(شکل�هاي�فوق،��بر�اساس�فرضیه

�
��.مدل�مفهومی�پژوهش�.1شکل�

�شناسی�پژوهش�روش �

ـام�آن،�در�زمـره��������� پژوهش�حاضر،�از�حیـث�هـدف،�پژوهشـی�کـاربردي�اسـت�و�از�حیـث�روش�انج

ـیف��������.�همبستگی�قرار�دارد�-�توصیفی�يها�پژوهش در�انجـام�پـژوهش�حاضـر�از�یـک�سـو�بـه�توص

ـار�اسـتنباطی�و�����یرهايمتغهاي��ویژگی �سـازي��مـدل�جامعه�پرداخته�شد�و�از�سوي�دیگـر�از�روش�آم

پـژوهش���يها�هداد�يگردآوربراي�.�یرگذاري�متغیرها�استفاده�شدتأثساختاري�براي�بررسی��تمعادال

��.گردیداستفاده��بر�مبناي�طیف�لیکرت�محقق�ساخته�يا�نامه�پرسشاز�

در�.�شـده�اسـت���یريگ�بهرهشیوه�روایی�محتوا��از�ها�دادهبه�منظور�بررسی�روایی�ابزار�گردآوري�

،�مرتبط�بودن�هدف�آزمون�بـا�سـؤاالت�مطـرح�شـده�و�حـذف������سؤاالتقابل�فهم�بودن��،این�راستا

با�استفاده�از�نظر�خبرگـان�و�اسـاتید�در����نامه�پرسش�در�نهایت.�نامربوط�مورد�نظر�بوده�است�سؤاالت

�شـود��یمپایایی�از�شاخصی�به�نام�ضریب�پایایی�استفاده��یريگ�اندازهبراي�.�شدچندین�مرحله�تعدیل�

ـایی�صـفر�معـرف�عـدم�پایـایی�و�������.�کنـد��یمکه�اندازه�آن�معموالً�بین�صفر�تا�یک�تغییر� ضـریب�پای

ـاي��یـک�تکن.�اسـت��نامـه��پرسـش�ضریب�پایایی�یک�معرف�پایایی�کامل� ـاري�مختلفـی�بـراي�����ه آم

تحقیق��نامه�پرسشسنجش�پایایی��براي�ز�این�روا.�وجود�دارد�نامه�پرسشمیزان�پایایی��یريگ�اندازه

کـه�یکـی�از�معتبرتـرین�����شداستفاده��20اس��اس�پی�اس�افزار�نرماز�ضریب�آلفاي�کرونباخ�به�کمک�

ـا��مؤلفـه�کـه�ارتبـاط�درونـی�����دهد�یمبرآورد�آلفاي�کرونباخ�نشان�.�است�ها�یکتکناین� )�سـؤاالت�(�ه

متکی�به�اجراي�یک�آزمون�واحـد���ها�دادهگردآوري��در�واقع�زمانی�که.�تا�چه�حدي�است�نامه�پرسش

صـورت�تحلیـل����تـرین��یکل.�گیرد�یماست،�برآورد�اعتبار�از�طریق�هماهنگی�درون�سؤاالت�صورت�

به�این�صورت�کـه�واریـانس�هـر�����آید�یمواریانس�سؤاالت�از�طریق�ضریب�آلفاي�کرونباخ�به�دست�
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ـاخ�محاسـبه�����.�شود�یممحاسبه��ها�مؤلفهمؤلفه�و�کوواریانس�بین� از�آنجایی�که�ضـریب�آلفـاي�کرونب

مورد�نظـر���نامه�پرسش�از�این�رواست،��70/0در�ابعاد�مختلف�باالتر�از��نامه�پرسششده�براي�تمامی�

ـایی��.�داراي�پایایی�قابل�قبولی�است )�1(در�جـدول���نامـه��پرسـش�نتایج�حاصل�از�سنجش�میزان�پای

��.آمده�است

�مهنا�پرسشنتایج�سنجش�پایایی��.1جدول�

��آلفاي�کرونباخ��ها�پرسش��متغیر

���Q1-Q4�77/0سرمایه�انسانی

���Q5-Q7��72/0سرمایه�ساختاري

���Q8-Q12��81/0اي�سرمایه�رابطه

���Q13-Q16��74/0نوآوري�سازمانی

���Q17-Q20��86/0عملکرد�سازمانی

���78/0میانگین�کل

بـراي��.�بـود�بنیان�دفاعی��جامعه�آماري�پژوهش�حاضر�شامل�مدیران�عالی�یک�سازمان�دانش

نفر�بـه�عنـوان�نمونـه�مقـدماتی�در�بـین�������30بین��نامه�پرسش،�ابتدا�ها�نامه�پرسشتعیین�حجم�نمونه�

ـاس���.�دادرا�نشان��0.276که�انحراف�معیاري�برابر�با��شدمدیران�سازمان�مذکور�توزیع� سپس�بـر�اس

�نامـه��پرسـش��110کـه�تعـداد����شـد�بین�مدیران�توزیـع���نامه�پرسشعدد��140تعداد��مورگان�فرمول

ـاي�مربـوط�بـه�����داده�،هاي�مخـدوش��نامه�بازگشت�داده�شد�و�در�نهایت�پس�از�حذف�پرسش �105ه

هـاي���تجزیـه�و�تحلیـل�داده���براي�در�این�پژوهش�.مورد�تجزیه�و�تحلیل�قرار�گرفت�نامه�پرسش

ارهـاي��افز�ساختاري�بـا�اسـتفاده�از�نـرم����تمعادال�سازي�مدلاز�روش�آمار�استنباطی�و��پژوهش

SPSSو��Amosاستفاده�شد�.��

�هاي�پژوهش�یافته �

رسـم�شـده�اسـت،�قابـل�مشـاهده�������Amosافزار��مدل�مفهومی�پژوهش�که�در�نرم�2در�شکل�

�يآزاد�از�رو�ين�پارامترهــایآوردن�تخمــ�بــه�دســتمرحلــه�بعـد���،ان�مــدلیــاز�ب�پــس�.اسـت�

�2یینمانه�درست�یشیل�بیاز�قب�1يرارکت�هاي�روش.�ي�مشاهده�شده�استها�دادهي�از�ا�مجموعه

ار�در�کـ�روش�.�ردیگ�یمن�مدل�مورد�استفاده�قرار�یتخم�براي�3افتهیم�یا�حداقل�مجذورات�تعمی

��

1.�Iterative�Method�
2.�Maximum�Likelihood�(ML)�
3.�Generalized�Least�Squares�
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�1یانس�ضـمن�یووارکس�یماتر�یکرار،�که�در�هر�تکن�صورت�است�

ن�یـ�سـه�ا�یمقا.�شود�یسه�میمشاهده�شده�مقا�يها�انس�داده

ادامه�خواهد��ییرارها�تا�جاکن�تیو�ا�شود�یممنجر��2ماندهیس�باق

�250ثر�بـا��کا�بـرآورد�پارامترهـا�حـدا���یمحاسبات�.�مم�شودی

شتر�شود�محاسبات�مربوط�به�یتا�ب�250رارها�از�که�تعداد�تک

��
��Amosافزار��رسم�مدل�مفهومی�پژوهش�در�نرم

در�.�دهـد��ینشان�مضرایب�استاندارد�در�حالت�تخمین�مدل�مفهومی�پژوهش�را�

اي��مدل�مفهومی�این�پژوهش�متغیرهاي�سرمایه�انسانی،�سرمایه�سـاختاري�و�سـرمایه�رابطـه���

��.زا�هستند�عملکرد�متغیرهاي�درونزا�و�متغیرهاي�نوآوري�و�

�
�مدل�مفهومی�پژوهش�در�حالت�تخمین�ضرایب�استاندارد

��

1.�Implied�Covariance�Matrix�
2.�Residual�Matrix�

مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 136/��

ن�صورت�است�ین�به�ایي�تخمها�هیرون�یا

انس�دادهیووارکس�یو�با�ماتر�شود�یمساخته�

س�باقیماتر�یکد�یس�به�تولیدو�ماتر

مم�شودینیمانده�میس�باقین�ماتریه�اکافت�ی

ک�یدر�صورت.�استر�یپذ�انکرار�امکت

���.شود�یمامتر�متوقف�برآورد�پار

رسم�مدل�مفهومی�پژوهش�در�نرم�.�2شکل

مدل�مفهومی�پژوهش�را��3شکل�

مدل�مفهومی�این�پژوهش�متغیرهاي�سرمایه�انسانی،�سرمایه�سـاختاري�و�سـرمایه�رابطـه���

زا�و�متغیرهاي�نوآوري�و��متغیرهاي�برون

مدل�مفهومی�پژوهش�در�حالت�تخمین�ضرایب�استاندارد�.3شکل�



137/�...هاي�دانش�بنیان�بر�اساس�نقش�و�جایگاه�یر�سرمایه�فکري�بر�عملکرد�سازمان

ي�اول�تحـت�عنـوان����دسـته�.�شـوند��اعداد�و�یا�ضرایب�به�دو�دسته�تقسـیم�مـی��

و�متغیرهاي�آشـکار��)�بیضی(�هستند�که�روابط�بین�متغیرهاي�پنهان

ـاي�عـاملی��� ـته�.�گوینـد��1این�معادالت�را�اصـطالحاً�باره معـادالت��ي�دوم��دس

�2ضرایب�مسیر�اصطالحاًو�این�معادالت�را��هستند�متغیرهاي�پنهان

توان�بارهاي�عاملی�و�ضرایب�مسـیر�را�بـرآورد����با�توجه�به�مدل�در�حالت�تخمین�ضرایب�می

بر�اساس�بارهاي�عاملی،�شاخصی�که�بیشترین�بار�عاملی�را�داشته�باشد،�در�اندازه�گیري�متغیـر��

تري�داشته�باشد�سهم�کمتـري�در�انـدازه����مربوطه�سهم�بیشتري�دارد�و�شاخصی�که�ضرایب�کوچک

�.دهد�ینشان�م)�t-value(�ضرایب�معناداريرا�در�حالت��مدل�مفهومی�پژوهش

و�ضرایب�مسیر�را�با�استفاده�از�)�بارهاي�عاملی(این�مدل�در�واقع�تمامی�معادالت�اندازه�گیري�

�طبق�این�مدل� �سطح�اطمبر �در �ضریب�مسیر �یا �عاملی�و ینان�بار

اگر�مقدار�قرار�گیرد�و�+)�96/1تا��-96/1(ي��بازه�خارج�تی

� �نتیجه �در �گیرد، �قرار �عاملدرون�این�بازه �بار �ضریب�مسیر �ی�یا �نیستمعنادار بار�.

�-58/2(��بازه�خارج�تی��مقدار�آماره�است�اگرمعنادار�%�99عاملی�و�یا�ضریب�در�سطح�اطمینان�

تمامی�بارهاي�عاملی�در�سطح�تی�بر�طبق�نتایج�به�دست�آمده�از�آزمون�

��.اند�کردههاي�خود�سهم�معناداري�را�ایفا��گیري�سازه�و�در�اندازه

�
��)t-value(مدل�مفهومی�پژوهش�در�حالت�معناداري�ضرایب�

��

1.�Loading�factor�

2..�Path�Cofficent�

یر�سرمایه�فکري�بر�عملکرد�سازمانتأثارائه�مدل��

�
�

اعداد�و�یا�ضرایب�به�دو�دسته�تقسـیم�مـی���باالشکل�در�

هستند�که�روابط�بین�متغیرهاي�پنهانمرتبه�اول�معادالت�اندازه�گیري�

ـاي�عـاملی���.�باشند�می)�مستطیل( این�معادالت�را�اصـطالحاً�باره

متغیرهاي�پنهانهستند�که�روابط�بین�ساختاري�

با�توجه�به�مدل�در�حالت�تخمین�ضرایب�می�.گویند

بر�اساس�بارهاي�عاملی،�شاخصی�که�بیشترین�بار�عاملی�را�داشته�باشد،�در�اندازه�گیري�متغیـر��.�کرد

مربوطه�سهم�بیشتري�دارد�و�شاخصی�که�ضرایب�کوچک

�.کند�ازه�مربوطه�ایفا�میگیري�س

مدل�مفهومی�پژوهش�4شکل�

این�مدل�در�واقع�تمامی�معادالت�اندازه�گیري�

� �کند�یمآزمون��تیآماره �طبق�این�مدل�. بر

تی��مقدار�آماره�است�اگرمعنادار�95�%

��تی��آماره �نتیجه �در �گیرد، �قرار درون�این�بازه

عاملی�و�یا�ضریب�در�سطح�اطمینان�

بر�طبق�نتایج�به�دست�آمده�از�آزمون�.�دقرار�گیر+)�58/2تا�

و�در�اندازه�اند�شدهمعنادار�%�99اطمینان�

مدل�مفهومی�پژوهش�در�حالت�معناداري�ضرایب��.�4شکل
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�يسـر�یکمـدل�بـا����شود�یمگفته��یوقت.�پرداخته�شد�1تناسب�مدل�یابیارزدر�گام�بعد�به�

س�یمـدل�بـا�مـاتر����یانس�ضـمن�یـ�ووارکس�یه�مـاتر�کـ�مشـاهده�شـده�تناسـب�دارد�����يها�داده

مانـده�و��یس�باقیمـاتر��یوقتـ��یعنـ�ی�؛باشـد�)�معادل(�مشاهده�شده�هم�ارز�يها�دادهانس�یووارک

�يهـا��یژگـ�ین،�مدل،�ویبه�روش�تخم�ن�تناسبیالبته�ا�.صفر�باشند�یکنزد)�عناصر�آن(�عوامل

�ياکـ�آزمون�مجذور��2شاخص�تناسب�مدل�ترین�مهم�.دارد�یبستگ...�مشاهده�شده�و�يها�داده

از��یه�در�برخـ�کـ�اسـت���یمفروضـات��يسریکت�ین�آزمون�متضمن�رعایالبته�استفاده�از�ا.�است

،�ياکـ��از�آزمـون�مجـذور���یتیبا�گسترش�نارضـا�.�ن�مفروضات�وجود�داردیان�نقض�اکموارد�ام

و��ياکـ�ن�آزمـون�تناسـب�مجـذور����یبـ��تفاوت�مهـم��.ه�به�وجود�آمدیثانو�هاي�شاخص�يسریک

به�واقع�شاخص�عدم�تناسب�مدل��ياکه�آزمون�مجذور�کن�است�یه�ایتناسب�ثانو�هاي�شاخص

امـا�در��؛�دارد�يه�مدل�تناسـب�بهتـر��ک�دهد�یمباشد�نشان��تر�کوچکهرچه�ارزش�آن��؛�واست

AGFIو��3GFI�4NFIلیاز�قب�يتناسب�ثانو�هاي�شاخصمقابل�
تناسـب�مـدل����هاي�شاخص،�5

��.دارد�يشتر�باشد،�مدل�تناسب�بهتریب�ها�آنهرچه�ارزش��ها�شاخصن�یهستند،�در�ا

مـدل���يآمده�بـرا��به�دست�هاي�شاخصاز��یک،�هرAmosار�با�برنامه�کدر��یلکبه�طور�

د�در�یـ�را�با�هـا��شـاخص�ن�یـ�ه�اکبل�ستند،یآن�ن�یا�عدم�برازندگیمدل��یل�برازندگیدل�ییبه�تنها

اگر�هم�آزمون��.ردکر�یگر�و�با�هم�تفسیدیکنار�ک
2cنشـان���يتناسـب�ثـانو���يهـا��و�هم�آزمون�

ردن�عوامل�مدل�تناسب�شده�کمتناسب�است،�به�سمت�مشخص��یافکه�مدل�به�طور�کدادند�

�ها�شاخصن�یا�ترین�مهمانگر�یب�)2(�جدول�.مینک�یز�مکن�عوامل�تمریا�يرده�و�بر�روکت�کحر

،�برخوردار�است�یت�مناسبیاز�وضع�و�برازش�نییتب�راستايدر��هاه�الگوکدهد��ینشان�مو��است

دو��را�نسبت�کايیزاست؛�مشاهده�شده��يها�دادهحاکی�از�تناسب�مدل�با��ها�شاخصتمامی�این�

ز�قابـل��یـ�ن�هـا��صشـاخ�و�مابقی��09/0متر�از�ک�RMSEA،�شاخص�3بر�درجه�آزادي�کمتر�از�

��.رش�استیمعنادار�و�قابل�پذ�یلکگر،�مدل�و�چارچوب�یان�دیبه�ب.�قبول�هستند

�برازش�مدل�هاي�شاخص�.2جدول�

��حد�مجاز��مقدار�نام�شاخص

��3از�کمتر�����769/2)يآزاد�ي�دو�بر�درجه�ياک(

GFI�)9/0باالتر�از����92/0)برازش�ییویکن��

��

1.�Evaluation�of�Fit�
2.�Goodness�of�Fit�
3.�Goodness�of�Fit�Index�
4.�Normed�Fit�Index�
5.�Adjusted�Goodness�of�Fit�Index�
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�
�
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RMSEA�)09/0از�کمتر�����061/0)برآورد�ين�مربعات�خطایانگیشه�میر��

CFI�)9/0باالتر�از����91/0)افتهیل�یتعد�یبرازندگ��

AGFI�)8/0باالتر�از����87/0)ل�شدهیبرازش�تعد�ییکوین��

NFI�)9/0باالتر�از����92/0)نرم�شده�یبرازندگ��

NNFI�)9/0باالتر�از����91/0)نرم�نرم�شده�یبرازندگ�

هـاي���هـاي�معـادالت�سـاختاري�از�ترکیـب�مـدل������گفته�شد�مـدل��تر�یشپکه��گونه�همان

�هـاي��شـاخص�گیـري�بیـانگر����هاي�انـدازه��مدل.�شوند�گیري�و�مدل�ساختاري�تشکیل�می�اندازه

کننـد�و�مـدل�سـاختاري�بیـانگر������گیري�مـی��هاي�پنهان�مدل�را�اندازه�آشکاري�هستند�که�سازه

معـادالت�سـاختاري�از�نـوعی�����سـازي��مـدل�در�روش�.�هاي�پنهان�مدل�است�روابط�میان�سازه

گیري�و�معناداري�بارهـاي�عـاملی�اسـتفاده�����هاي�اندازه�براي�آزمون�مدل�تأییديتحلیل�عاملی�

گفـت�کـه�کـدام�شـاخص�در������تـوان��یمـ��تأییـدي�با�توجه�به�نتـایج�تحلیلـی�عـاملی����.�شود�می

اخص�همچنین�این�ش.�هاي�تحقیق�سهم�معناداري�دارد�و�کدام�شاخص�ندارد�گیري�سازه�اندازه

بارهاي�عاملی�برآورد�شـده��)�3(جدول�.کردرتبه�بندي��توان�یمی�بار�عاملرا�با�توجه�به�ضریب�

بر�اساس�نتـایج��.�دهد�نشان�می�ها�آنبراي�مدل�مفهومی�پژوهش�را�همراه�با�مقادیر�معناداري�

ها�وزن�معنـاداري���گفت�که�براي�تمامی�متغیرهاي�پنهان،�کلیه�شاخص�توان�یمبه�دست�آمده�

��.ی�معناداري�داشته�باشندبار�عامل�اند�توانستهدرصد��99و�در�سطح�اطمینان��اند�کردهجاد�را�ای

�ها�آنبارهاي�عاملی�برآورد�شده�و�سطح�معناداري��.3جدول�

��معناداري�تیآماره���بارعاملی��متغیرهاي�مشاهده�شده��

ی
سان

سرمایه�ان
��

�>��54/0��11/8��01/0آل�شایستگی�کارکنان�در�سطح�ایده

�>��65/0��23/7��01/0هاي�کاري�حفظ�روابط�بین�گروه�برقراري�و

�>��66/0��12/9��01/0استخدام�بهترین�متقاضیان�شغل�بر�اساس�برنامه�جذب

�>��76/0��21/8��01/0همکاري�کارکنان�به�صورت�تیمی�و�کسب�بازدهی

�>��59/0��36/7��01/0هاي�جدید�توسط�کارکنان�به�صورت�مستمر�طرح�ایده

�>��67/0��67/9��01/0یکدیگریادگیري�کارکنان�از�

�>��61/0��11/12��01/0هاي�کارکنان�به�طور�مستمر�ارتقاء�مهارت

�>��76/0��12/13��01/0رضایت�کارکنان�از�سازمان

�>��78/0��67/7��01/0دسترسی�به�کارکنان�هوشمند�و�خالق

��>��67/0��23/8��01/0انجام�درست�کار�توسط�کارکنان

ي
سرمایه�ساختار

�>��71/0��11/13��01/0جدید�و�نوینهاي��اجراي�اکثر�ایده

�>��87/0��12/14��01/0ها�به�ازاي�هر�ریال�درآمد�کاهش�مستمر�هزینه

�>��89/0��46/12��01/0ها�و�محصوالت�جدید�حمایت�از�طرح�ایده
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�>��76/0��57/13��01/0کننده�همکاري�و�هماهنگی�ساختار�سازمانی�تسهیل

�>��74/0��27/9��01/0استفاده�کارا�از�منابع�در�دسترس

�>��72/0��96/11��01/0کننده�نوآوري�هاي�سازمانی�تسهیل�ها�و�سیستم�رویه

�>��69/0��64/11��01/0فرهنگ�و�جو�سازمانی�حمایت�و�تسهیل�کننده�نوآوري

�>��77/0��16/16��01/0هاي�عالی�بین�کارکنان�تسهیم�ایده

�>��91/0��56/14��01/0عدم�مانع�تراشی�افراد�براي�پیشرفت�یکدیگر

�>��59/0��87/12��01/0بازار�به�صورت�مستمررشد�سهم�

سرمایه�رابطه
�

ي
ا

��

�>��89/0��13/10��01/0رضایت�کلی�مشتریان�از�سازمان

�>��59/0��27/10��01/0هاي�مشتریان�گذاري�روي�خواسته�سرمایه

�>��91/0��45/10��01/0شناخت�کارکنان�از�بازارهاي�هدف�و�نوع�مشتریان�

�>��93/0��75/11��01/0رقیب�هاي�سازماندسترسی�به�مشتریان�وفادار�در�مقایسه�با�

�>��56/0��84/12��01/0ارائه�بهترین�خدمات�ارزشمند�به�مشتریان�در�صنعت

�>��81/0��64/11��01/0ها�و�نگرش�مشتري�توجه�به�خواسته

�>��83/0��97/10��01/0کنندگان�مقررات�منصفانه�و�دوطرفه�با�تامین

�>��93/0��19/14��01/0بازخورد�مشتري�در�سراسر�سازماننشر�

�>��81/0��91/12��01/0تحسین�روابط�بلند�مدت�با�مشتریان

�>��79/0��86/11��01/0هایشان�تماس�دائمی�با�مشتریان�براي�آگاهی�از�نیازها�و�خواسته

ي
نوآور

��

�>��91/0��25/12��01/0ارائه�محصوالت�و�خدمات�جدید�به�بازار�به�صورت�مستمر

�>��86/0��97/13��01/0میزان�نوآوري�در�فرآیندهاي�سازمان

�>��88/0��99/12��01/0سازي�نوآوري�پیاده�◌ٔ�درزمینهپاسخ�سریع�به�اقدامات�رقبا�

�>��93/0��86/11��01/0هاي�مدیریتی�نوین�استفاده�و�تالش�براي�کشف�سیستم

عملکرد
�>��69/0��94/9��01/0ها�آنجذب�منابع�و�استفاده�بهینه�از���

�>��88/0��86/13��01/0بازار�سازمان�و�افزایش�آن�به�صورت�مستمرسهم�

�>��83/0��75/12��01/0ها�میزان�درآمد�سازمان�در�مقایسه�با�هزینه

معـادالت�سـاختاري����سـازي��مدلآزمون�فرضیات�پژوهش�بر�اساس�روش�در�گام�بعد�به�

از�نـوع���يساختارنون�در�مدل�معادالت�کم�يرهاینوع�دیگر�از�روابط�بین�متغ.�شود�پرداخته�می

�يي�معـادالت�سـاختار��ها�مدلاز�اجزاء�سازنده��یکیه�در�واقع�کم�یاثر�مستق�.است�1میاثر�مستق

�ریتـأث�گـر���انین�نوع�اثر�در�واقع�بیا.�دهد�یمر�نشان�یان�دو�متغیرا�م�2يدار�براياست�و�رابطه�

م،�یمـدل�هـر�اثـر�مسـتق�����یکدر�درون�.�گر�استیر�دیر�بر�متغیمتغ�یکفرض�شده��یعل�یخط

ر�یمتغ�یکاگرچه�.�کند�یمان�یر�مستقل،�مشخص�و�بیر�وابسته�و�متغیمتغ�یکان�یرا�م�يا�رابطه

��

1.�Direct�Effect�
2.�Directional�
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�یکن�در�یعالوه�بر�ا.�سکر�مستقل�باشد�و�برعیمتغ�تواند�یمگر�یم�دیاثر�مستق�یکوابسته�در�

ر�وابسـته�مـرتبط�شـود�و����یـ�ن�متغیبا�چنـد��تواند�یمر�وابسته�یمتغ�یکون�چندگانه،�یمدل�رگرس

ر�ین�متغیبا�چند�تواند�یمر�مستقل�یمتغ�یک�1رهیچند�متغ/�انس�چندگانهیل�واریدر�تحلن�یهمچن

��.وابسته�مرتبط�شود

بـرآورد�شـده�در�مـدل�مفهـومی�پـژوهش�را�همـراه�بـا�مقـدار����������یرتأثضرایب�)�4(جدول�

هاي�پژوهشی�بـر�روابـط�بـین�متغیرهـاي������از�آنجایی�که�فرضیه.�دهد�نشان�می�ها�آنمعناداري�

تـوان�بـه�آزمـون�����اللت�دارند�با�استفاده�از�اطالعات�ارائه�شده�در�این�جدول�مـی�پنهان�مدل�د

��.هاي�پژوهشی�پرداخت�فرضیه

�و�نتیجه�فرضیه�تحقیق�tاثرات�مستقیم،�آماره�.�4جدول�

��نتیجه�فرضیه�محقق��سطح�معناداريtآماره���)β(�استانداردضریب��فرضیات�تحقیق

�شود�می�تأیید��01/0>��16/0��76/4نوآوري�←اي�سرمایه�رابطه

�شود�می�تأیید��01/0>��49/0�23/8نوآوري�←سرمایه�انسانی

�شود�می�تأیید��01/0>��29/0�16/5نوآوري�←سرمایه�ساختاري

�شود�می�تأیید��01/0>��36/0�99/6عملکرد�←اي�سرمایه�رابطه

�شود�می�تأیید��01/0>����49/0��23/7عملکرد�←سرمایه�انسانی

�شود�رد�می�<��08/0�12/105/0عملکرد�←سرمایه�ساختاري

�شود�می�تأیید��01/0>��51/0�12/9عملکرد�←نوآوري

فرضیه�پژوهشـی�یـک�فرضـیه�رد�و�����7کنید�از��که�در�جدول�باال�مشاهده�می�گونه�همان

��.�قرار�گرفته�است�ییدتأمابقی�مورد�

�گیري�بحث�و�نتیجه �

�يهـا��هیمحور�و�کمرنگ�شـدن�سـرما���اقتصاد�دانش�يبه�سو�یبا�توجه�به�حرکت�اقتصاد�صنعت

�،یدانشـ��،یانسـان��يهـا��هیچون�سـرما��يرمادیغ�يها�هیسرما�افتنی�تیو�اهم�يو�ماد�یکیزیف

در��یاتیـ�ک�منبع�مهـم�و�ح�یل�شدن�به�یدر�حال�تبد�يه�فکریامروزه�سرما�،یو�اجتماع�يفکر

�يه�فکـر�یو�سنجش�سرما�يریگ�ران�ملزم�به�اندازهین�جهت�مدیبد.�است�يجاد�رشد�اقتصادیا

و��ژو�چـن،�(هسـتند���هـا��سـازمان�ش�عملکرد�کسب�و�کار�یافزا�يار�مهم�برایک�معیبه�عنوان�

��

1.�MANOVA�
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�تیـ�به�کـار�گرفتـه�شـده�در�قابل����يفکر�يها�هیبازده�سرما�تیامروزه�نقش�و�اهم�).2004،یش

ت�به�کار�گرفته�شده�اس�یمال�يها�هیسرما�دهاز�باز�شی،�بها�شرکتمستمر��يداریو�پا�يسودآور

�يها�هیسرما�تینقش�و�اهم�،یدر�جوامع�دانش�محور�کنون�گر،یبه�عبارت�د؛�)2012،یلیالدوج(

�يریـ�گ�کـاهش�چشـم���داریپا�يسودآور�تیقابل�نییدر�تع�يفکر�يها�هیبا�سرما�سهیدر�مقا�یمال

�اتیـ�بـر�ادب��يمقاله�پس�از�انجـام�مـرور���نیدر�ا).�2011و�رمضان،�یجندق�،يریام(است��افتهی

بـر�اسـاس�مـدل�����يفکر�هیو�انواع�سرما�میمفاه�ف،یتعار�یضمن�بررس�يفکر�هیموضوع�سرما

�يفکر�يها�هیاثر�سرما�یابیسپس�به�ارز.�انجام�شد�یبررس�يفکر�هیدر�خصوص�سرما�س،یبنت

��.پرداخته�شد�یدفاع�انیبن�سازمان�دانش�کیو�عملکرد�سازمان�در��یسازمان�ينوآور�زانیبر�م

�يفکـر��هیکـه�ابعـاد�سـرما����افتیدست��جهینت�نیبه�ا�توان�یپژوهش�صورت�گرفته�م�از

�میرمسـتق�یو�هم�به�صورت�غ�میهم�به�صورت�مستق�يا�رابطه�هیو�سرما�یانسان�هیشامل�سرما

با�باالرفتن��نیهستند؛�بنابرا�تأثیرگذاربر�عملکرد�سازمان��ينوآور�ریمتغ�یانجینقش�م�قیاز�طر

که��یو�زمان�رود�یباال�م�زین�یسازمان�ينوآور�،يو�ساختار�یو�انسان�يا�بطهرا�هاي�یهسرما�زانیم

�نییپـا��زیـ�ن�یسـازمان��ينـوآور��زانیـ�م�ابد،یدر�سازمان�کاهش��ها�هیسرما�نیاز�ا�کیسطح�هر

بـاال���زیـ�عملکرد�سازمان�ن�،یو�انسان�يا�رابطه�هاي�یهسرما�زانیبا�باالرفتن�م�نیهمچن.�دیآ�یم

سـطح���زانیـ�م�ابـد،�یدر�سـازمان�کـاهش����هـا��هیسرما�نیاز�ا�کیهرکه�سطح��یو�زمان�رود�یم

بـه���يسـاختار��هیپژوهش�سـرما��نیا�جینتا�هیبر�پا�نیهمچن.�دیآ�یم�نییپا�زیعملکرد�سازمان�ن

�قیـ�و�از�طر�میمستق�ریو�تنها�به�صورت�غ�ستین�تأثیرگذاربر�عملکرد�سازمان��میصورت�مستق

ادعا�کرد�که�با��توان�یم�تیدر�نها.�گذارد�یم�یرتأثبر�عملکرد�سازمان��یسازمان�يبر�نوآور�یرتأث

کـه�سـطح����یو�زمـان��رود�یبـاال�مـ���زیـ�ن�یدر�سازمان،�عملکرد�سـازمان��ينوآور�زانیباالرفتن�م

بـه���هـا��سـازمان��از�ایـن�رو�.�دیآ�یم�نییپا�زیعملکرد�سازمان�ن�ابد،یدر�سازمان�کاهش��ينوآور

�يفکـر��هیسرما�شیحوزه�افزا�رد�يشتریب�يه�گذاریست�سرمایبا�یمنظور�بهبود�عملکرد�خود�م

�يصورت�گرفته�جمـع�آور��یدفاع�هاي�سازماندر��قیتحق�نیا�نکهیبه�ا�تیعنا�با�.داشته�باشند

�يبنـد��تیـ�بـه�اولو��تـوان��یمـ��نـده�یآ�يهـا��پژوهش�يهمراه�بوده�و�برا�هایی�یتمحدودداده�با�

با�.�شودخاص�انجام��هاي�سازمان�يبرا�ارهیمع�چند�يریگ�میتصم�نینو�هاي�روشها�با��شاخص

و��يسـاختار��،یانسـان��هیاعـم�از�سـرما���يفکر�هیسرما�يهرکدام�از�اعضا�مؤثر�تیبه�ماه�توجه

بـر���يشـتر�یب�دیـ�تاک�یانسـان��هی،�در�حوزه�سرما�شود��یم�شنهادیپ�یسازمان�يبر�نوآور�يا�رابطه

�يموجـب�ارتقـا���توانـد��یمـ�شود�که��تیتقو�یانسان�هیسرما�هیتا�بن�هشدو�دانش��تیمقوله�خالق

�هیدر�حـوزه�سـرما���هـا��دسـتورالعمل�و��یندهافرآ�گرید�ياز�سو.�شود�یو�عملکرد�سازمان�ينوآور

در�روند�انجام�کار�شـده�و�در���عیبتوان�موجب�تسر�ها�آن�يشود�تا�با�ارتقا�تیتقو�دیبا�يساختار

مناسـب�و���يسـاز��یمتـ��ق،یـ�تحق�جیبر�اساس�ادامه�نتا.�داد�شیرا�افزا�یعملکرد�سازمان�جهینت
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نگـرش�در���رییسازمان�موجب�تغ�يدر�انجام�کارها�یو�شبکه�دانش�يفکر�رهیجاز�زن�گیري�بهره

و�ارتبـاط���انیاعتمـاد�مشـتر���شیکه�موجـب�افـزا���شده�يا�رابطه�هیسرما�تیبرند�سازمان�و�تقو

��.شود�یم�یسطح�عملکرد�سازمان�شیافزا�جهیو�در�نت�یسازمان

�منابع �

.�یبر�ارزش�بازار�و�عملکرد�مال�يفکر�هیسرما�ریتأث).�1391.(یعت�،يمحمودآباد�؛تایآز�،جهانشاد�؛زهرا�،یپورزمان

���.30-�17،)2(�19،یو�حسابرس�يحسابدار�يها��یررسب

ارائـه�الگـوي���).�1398.(فریـدون��،رهنما�رودپشـتی��؛احمد�،یعقوب�نژاد�؛حمیدرضا�،وکیلی�فرد�؛حبیب�اله�،دهقان

�.30-1,�)74(�19،نظامی�فصلنامه�مدیریت.�مدیریت�سرمایه�فکري�در�جمهوري�اسالمی�ایران

ـ��ی،�پی،�نجفيارندی�ینجف�؛،�محمدرضايزاهد اسـتقرار�نظـام�مـدیریت�دانـش،�����)�1391(.مهـران��،یمـان،�محراب

�–�وري�بهـره�همـایش���.دولتـی��هاي�سازمانپژوهشی�پیرامون�الزامات�و�استقرار�نظام�مدیریت�دانش�در�

��.دانشگاه�عالی�دفاع

�هیسـرما��نیرابطـه�بـ���یبررسـ�).�1391(.حجـت��،غالم�زاده�؛لیعق�،یقاسم�؛یمجتب�،یلیزارع�خل؛�دریح�،یچوپان

در�علـوم���تیـ�ابتکـار�و�خالق�).�توسـعه��مـه�یب�یشرکت�سهام:�يمطالعه�مورد(�یسازمان�يبا�نوآور�يفکر

��.59-27,�)1(�2،یانسان

�یاستخراج�دانش�ضمن�يبرا�یارائه�چارچوب)�1392(.حسن�،یدهقان�ده�جمال�؛،�محمدرضايزاهد�؛،�رضايحسنو

��75-47,��.)6(�91،يدانش�راهبرد�يا�رشتهن�یمطالعات�ب�.پژوهش�محور�هاي�سازماندر�

بررسی�ارتباط�بین�فرآینـدهاي�مـدیریت�دانـش�و����)�1392(.،�محمدرضايزاهد�؛رمضان،�مجید�؛مانیاخوان،�پ�؛،�رضايحسنو

��.38-�15،�صفحات�37،�شماره�فصل�نامه�مدیریت�فردا�.سرمایه�فکري�در�یک�مرکز�دانش�بنیان

ه�یسرما�يت�دانش�بر�توانمندسازیریمد�ریتأث�یبررس)�1392(.مهران�،یمحراب�؛مانیاخوان،�پ�؛،�محمدرضايزاهد

��.شکسوتان�دفاع�مقدسیش�پیهما�.شرکت�کننده�دفاع�مقدس�یانسان

رفته�یپذ�هاي�شرکترد�کبر�عمل�يرکه�فیر�سرمایتأث�یبررس).�1388(�یمصطفاظم�نژاد�ک�؛نیش،�محمدحسیستا

��.69-94،�صص��3یاپیپ،�1شماره��،يحسابدار�يها�شرفتیپ�.اوراق�بهادار�تهران�شده�در�بورس

�یکننـدگ��لیاثر�تعـد�:�يبر�عملکرد�نوآور�ریفراگ�تیفیک�تیریمد�ریتأث).�1392.(عباس�،شول�؛ابوالفضل�،يکزاز

��.17-1,�)71(22,�)بهبود�و�تحول(�تیریمطالعات�مد.�یسازمان�يریادگی

بـر���يفکر�هیسرما�ریتأث).�1392.(پروانه�،یبهرام�؛دیعبدالمج�،مصلح�؛عقوبی�دیس�،ینیحس�؛عباس�دیس�،يموسو

��.75-�47،)70(�22،)بهبود�و�تحول(�تیریمطالعات�مد.�انیدانش�بن�هاي�شرکتعملکرد�

و��یبـر�نسـاج���ژهیـ�و�دیبا�تاک�يگذار�هیدر�رشد�سرما�يفکر�هیسرما�تیاهم).�92.(محمود�،انیحکمت�؛آذر�،یملک

�.96-�86،)243(.�پوشاكو��یصنعت�نساج.�پوشاك�در�لهستان

�هاي�شرکتنده�یو�آ�يجار�یرد�مالکبر�عمل�يرکه�فیر�سرمایتأث�یبررس).�1388(.شهال�یمیابراه؛محمد�،ينماز

�.1-4�،22شماره��،يقات�حسابداریتحق�.رفته�شده�در�بورس�اوراق�بهاداریپذ

.�خـدمات�سرمایۀ�فکري�با�نگاهی�به�بخـش���يریگ�الگوهاي�اندازه).�2009.(بیگی،�تورج�؛حسین�محمد�فطرس،

��).203(�20،ماهنامه�تدبیر

�يریادگی�ندیکننده�فرا�لینقش�تعد).�1391(.نیزاده،�حس�میابراه؛�نیحس�،يبدرآباد�یبیحب�،زاده،�وجه�اهللا�یقربان

�.135-161،�)16(�5،یعموم�تیریمد�يها�پژوهش.�یو�عملکرد�سازمان�يفکر�هیسرما�نیدر�رابطه�ب
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�یرد�مـال�کـ�بـر�عمل��يرکـ�ه�فیعناصـر�سـرما���ییاراکر�یتأث�یبررس).�1389(.یصدق�يم�و�امانگلدیابراه�،یعباس

�.60-60�،74شماره��و�حسابرس،�يحسابدار�يها�یبررسدر�بورس�تهران،��ها�شرکت

آمـوزش�و���مرکـز��:تهـران��،يفکـر��هیسـرما�.�)1388(.مـان�یا�،فـرد��یرجب؛�یعل�،ییبابا�یحاج�؛اکبر�،زیعالم�تبر

��.رانیا�یصنعتقات�یتحق
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