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رابطه بين سرمایه های فكری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش
ملوک دیوانگاهي* ، 2معصومه بشيری
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 )1استادیار گروه علوم تربیتی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
 )2دانش آموخته کارشناسی ارشد  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
*نویسنده مسوول:

تاریخ دریافت مقاله  92/2/9تاریخ آغاز بررسی مقاله  92/5/16تاریخ پذیرش مقاله 92/7/23
چكيده
هدف اصلی پژوهش حاضر  ،بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری در سازمان آموزش و پرورش استان گیالن بود .پژوهش به روش
توصیفی (همبستگی) انجام شد و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان آموزش استان گیالن در سال تحصیلی  99 - 1339به تعداد  1693نفر
تشکیل می دادند ،نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان و با توجه به حجم جامعه  319نفر تعیین گردید .ابزار پژوهش شامل دو مقیاس :
الف -سرمایه های فکری با سه بعد (انسانی  ،ساختاری و رابطه ای) و ب -بهره وری با  21سؤال در مقیاس لیکرت بود .داده های گردآوری شده با
استفاده از آزمونهای تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند .یافته های به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین
سرمایه های فکری و ابعاد آن با بهره وری سازمان آموزش و پرورش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و ابعاد (رابطه ای  ،ساختاری و انسانی) سرمایه
های فکری توان پیش بینی میزان بهره وری سازمان آموزش و پرورش را دارند.
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بعد انسانی سرمایه فکری سبب شده است که سازمان ها

مساله پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه های

تا حد زیادی به دانش و مهارت های کارکنانشان برای

فکری 1و بهره وری 2سازمان آموزش و پرورش استان

ایجاد درآمد ،رشد و همچنین بهبود کارآیی و بهره وری

گیالن می باشد.

متکی گردند (روس ،2995 ،7ص  ،)215بعد ساختاری

بنتیس 3معتقد است سرمایه فکری عبارت است از تالش

سرمایه فکری تابعی از بعد انسانی است که این دو در

برای استفاده مؤثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل

تعامل با یکدیگر به سازمان ها کمک می کنند که به طور

اطالعات (ماده خام) .سرمایه فکری فراهم کننده یک

هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و به کار

پایگاه جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به

گیرند .از طرفی ،سرمایه رابطه ای اشاره به دانش موجود

رقابت بپردازد (بنتیس ،1999 ،ص .)136

در روابط سازمان با ذینفعان بیرونی خود دارد و رشد این

سرمایه فکری دارای سه بعد انسانی ، 4ساختاری 5و رابطه

سرمایه به حمایت از سرمایه های انسانی و ساختاری

ای 6است.

سازمان بستگی دارد .به طور کلی سرمایه رابطه ای به
عنوان یک پل و واسطه در فرآیند سرمایه فکری عمل می
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ارزش بازاری و در نتیجه عملکرد و کسب و کار سازمان

می شود و موفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت

است (چن و همکاران ،2994 ، 1ص .)47

فکری آنها دارد.

کوشش های اقتصادی انسان همیشه معطوف بر آن بوده

لذا می توان با استفاده از سرمایه های فکری و خصوص ًا

است که حداکثر نتیجه را از حداقل تالش ها و امکانات

سرمایه های انسانی در جهت ارتقاء اثربخشی و کارایی و

بدست آورد .این تمایل را می توان اشتیاق وصول به بهره

در نتیجه بهره وری سازمان گام برداشت و از این طریق

وری افزون تر نام نهاد .جمیع اختراع ها و ابداع های بشر

می توان به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر پرداخت

از ابتدایی ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده

لذا الزم است مدیریت صحیحی بر سرمایه های فکری

ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر متأثر

اعمال گردد در نتیجه این اقدامات و حصول بهره وری

از همین اشتیاق و تمایل می باشد (ابطحی و کاظمی،

می توان اشتغال زایی کرد و به توزیع عادالنه

ثروت4

 ،1335ص .)6

دست یافت و از آنجا که سازمان آموزش و پرورش یک

بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به

سازمان دانش محور است که با سرمایه های فکری و

عنوان یک ضرورت ،جهت ارتقای سطح زندگی ،رفاه

خصوصاً سرمایه های انسانی کشور ما سر و کار دارد لذا

بیشتر ،آرامش و آسایش انسان ها ،که هدف اساسی برای

باید اولین گام در زمینه مدیریت سرمایه های فکری و

همه کشورهای جهان محسوب می شود ،همواره مد نظر

بهره وری را در این سازمان برداشت که کارکنان آن در

دست اندرکاران سیاست و اقتصاد و دولتمردان بوده و می

ارتباط مستقیم با دانش آموزان هستند( عالم تبریز 1337 ،

باشد .در پی تکامل و تعالی دانش بشر در مسائل اقتصادی

 ،ص .) 145

و اجتماعی ،مفهوم بهره وری نیز به تدریج از نظر شکل و

 -عبادیان و توکلی ( )1336پژوهشی با عنوان تأثیر

محتوا ،تکامل و توسعه پذیرفته و پیوسته تعاریف جدیدتر

سرمایه های فکری بر بهره وری سازمان میراث فرهنگی

و کامل تر برای آن عرضه شده است (همان منبع ،ص )19

انجام دادند:

یک سازمان هنگامی موفق خواهد بود که به بهترین نحو

روش پژوهش علّی مقایسه ای بود و از آزمون ها تحلیل

از کلیه امکانات و منابع موجود استفاده کند .یکی از

رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده

مهمترین این منابع ،نیروی انسانی می باشد که در صورت

شد.

ایجاد انگیزه و فراهم کردن محیط مناسب برای شکوفایی

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که:

استعدادها و توانایی های افراد می تواند به نحو مطلوب

 -سرمایه های فکری بر بهره وری سازمان تأثیر مثبت

در راستای اهداف سازمان به کار گرفته شود (عالم تبریز،

دارد و منجر به افزایش بهره وری سازمان می گردد.

 ،1337ص .)42

 -همچنین بعد انسانی سرمایه فکری بر بهره وری سازمان

نظر به این که اقتصاد جهانی 2امروز اقتصاد دانش 3محور

تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

است و دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید

 -بعد ساختاری بر بهره وری سازمان تأثیر مستقیم و مثبت

ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی

دارد.

ارجحیت بیشتری پیدا می کند در اقتصاد دانشی بر خالف

 -پژوهش نادری ( )1333با عنوان «رابطه بین سرمایه

اقتصاد صنعتی ،دارایی های فکری و بخصوص سرمایه

فکری و بهره وری در سازمان صدا و سیمای مرکز فارس

های انسانی ،جزء مهمترین دارایی های سازمان محسوب

»
پژوهش به روش همبستگی انجام شد.
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نتایج حاکی از آن بود که :بین سرمایه های فکری و بهره

 -بنتیس و سرینکو 1در سال ( )2994تحقیقی را با عنوان

وری سازمان صدا و سیما رابطه مثبت و معنادار وجود

بررسی

بر

دارد .و از بین ابعاد سرمایه فکری (ابعاد انسانی و

بهره وری در کشور کانادا انجام دادند که پس از جمع

ساختاری) بیشترین رابطه را با بهره وری سازمان دارند.

آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه به صورت شفاف

 -پژوهش رمضانپور ( )1339تحت عنوان «رابطه سرمایه

نشان داد که رابطه قوی بین ابعاد سرمایه فکری و بهره

فکری با بهره وری کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی

وری وجود دارد .

ایران»

روش تحقیق :

روش تحقیق :

این پژوهش به روش علی – مقایسه ای انجام شد.

این پژوهش به روش همبستگی انجام شد.

 -فریگمانز و جونز )2996( 2پژوهشی با عنوان تأثیر

نتایج پژوهش نشان داد که :

سرمایه فکری بر بهره وری شرکت های خصوصی شهر

 -بین سرمایه های فکری و بهره وری کارکنان رابطه

نیویورک انجام دادند.

ابعاد

تأثیر

سرمایه

فکری

مثبت و معنادار وجود دارد.
 -بین بعد انسانی سرمایه فکری و بهره وری کارکنان

روش تحقیق
روش پژوهش پس رویدادی بود.

 -بین بعد ساختاری و بهره وری کارکنان رابطه مثبت و

نتایج تحقیق نشان داد که:

معنادار وجود دارد.

 -سرمایه فکری بر بهره وری شرکت ها تأثیر مثبت و

 -پژوهش سکاکی و نریمانی ( )1339تحت عنوان «رابطه

مستقیمی دارد.

بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان مراکز بهداشتی

 -همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه

درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی »

های انسانی و رابطه ای بر بهره وری این شرکت ها را

روش تحقیق :

نشان داد.

این پژوهش به روش علی – مقایسه ای انجام شد

 -ون دوو وان و

نتایج پژوهش نشان داد که :

ابعاد سرمایه فکری و اثربخشی دانشگاه ها در دانشگاه

 -بین سرمایه های فکری و بهره وری کارکنان رابطه

های انگلیس انجام دادند نتایج حاکی از آن بود که سرمایه

مثبت و معنادار وجود دارد.

های فکری با اثربخشی دانشگاه ها رابطه مستقیم و معنادار

 -بین بعد انسانی سرمایه فکری و بهره وری کارکنان

دارند.

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

فری3

( )2993پژوهشی را با عنوان رابطه

روش تحقیق  :پژوهش به روش علی – مقایسه ای انجام

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
 -بین بعد ساختاری و بهره وری کارکنان رابطه مثبت و

شد.

معنادار وجود دارد.

همچنین نتایج نشان داد که سرمایه های انسانی ،ساختاری

 -بین بعد رابطه ای و بهره وری کارکنان رابطه مثبت و

و رابطه ای رابطه مثبت و معنادار با اثربخشی دانشگاه ها

معنادار وجود دارد.

دارند و همچنین سرمایه های انسانی و رابطه ای تأثیر

و از بین ابعاد سرمایه فکری  ،بعد انسانی و رابطه ای پیش

مستقیمی بر اثربخشی برنامه های درسی ،نتایج و تصمیم

بینی کننده مناسبی برای میزان بهره وری کارکنان

گیری های آموزشی دانشگاه ها دارد.

می

باشد.
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 -جفرسون و هری )2993( 1پژوهشی تحت عنوان «تأثیر

 -2بین بعد ساختاری سرمایه فکری و بهره وری سازمان

سرمایه های فکری بر بهره وری کارکنان شرکتهای

آموزش و پرورش رابطه معنادار وجود دارد.

خصوصی شهر نیویورک» انجام دادند.

 -3بین بعد رابطه ای سرمایه فکری و بهره وری سازمان

این پژوهش به روش علّی -مقایسه ای انجام شد و آزمون

آموزش و پرورش رابطه معنادار وجود دارد.

تحلیل رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش
مورد استفاده قرار گرفت.

روش

نتایج حاکی از آن بود که  - :سرمایه های فکری بر بهره

تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی استو جامعه

وری کارکنان تأثیر مثبت دارد و ابعاد سه گانه  ،انسانی ،

آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان آموزش و

ساختاری و رابطه ای سرمایه فکری به بهره وری تأثیر

پرورش استان گیالن در سال جاری  1339-99به تعداد

مثبت و معنی داری دارد و از بین این ابعاد بعد انسانی و

 1693نفر می باشد .گروه نمونه به روش نمونه گیری

رابطه ای بیشترین تأثیر را در بهره وری کارکنان دارد.

تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان  319نفر

 -گودمن و لی )2999( 2پژوهشی با عنوان «رابطه سرمایه

تعیین گردید .ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل دو

های فکری و بهره وری مدیران دبیرستانهای دولتی سوئد»

مقیاس است .الف -مقیاس سرمایه فکری :این مقیاس با

انجام دادند.

توجه به سه بعد (انسانی  ،ساختاری و رابطه ای) توسط

روش تحقیق  :این پژوهش به روش همبستگی انجام شد.

بنتیس3

نتایج نشان داد که سرمایه های فکری با بهره وری مدیران

این مقیاس دارای  47سؤال پنج گزینه ای از طیف لیکرت

رابطه مثبت و معنادار دارد و بین ابعاد سرمایه فکری با

می باشد.

بهره وری مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که

ب -مقیاس بهره وری :این مقیاس جهت سنجش میزان

از بین این ابعاد ،بعد رابطه ای بیشترین رابطه را با بهره

بهره وری سازمان توسط کاظمی و همکاران ()1337

وری مدیران دارد.

طراحی شده است و حاوی  21سؤال است که بر اساس

با توجه به مطالب ذکر شده مقاله حاضر درپی بررسی

طیف لیکرت تنظیم گردیده است و بر اساس متغیرهای

رابطه بین سرمایه های فکری و ابعاد آن با بهره وری

بهره وری سازمان طراحی شده است.

سازمان آموزش و پرورش و همچنین بررسی و نشاخت

روایی پرسشنامه ها به شکل محتوایی و بعد از انجام

بهره

اصالحات الزم و خواسته شده توسط اساتید محترم

وری سازمان است .لذا جهت تحقق این هدف فرضیه

راهنما و مشاور بدست آمد و پایایی پرسشنامه ها از طریق

های ذیل مطرح و مورد سنجش قرار گرفته است.

ضریب آلفای کارنباخ به دست آمد که مقدار آن برای

میزان تأثیر هر یک از ابعاد سرمایه های فکری بر

( )2991ساخته شده است.

پرسشنامه سرمایه های فکری معادل  9/92و برای
فرضیه های پژوهش

رسشنامه بهره وری برابر با  9/99برآورد گردید .برای

بین سرمایه فکری و بهره وری سازمان آموزش و پرورش

تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تحلیل رگرسیون

استان گیالن رابطه معنادار وجود دارد.

چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

فرضیه های ویژه پژوهش

یافته ها:

 -1بین بعد انسانی سرمایه فکری و بهره وری سازمان

 -1بین سرمایه فکری وبهره وری سازمان آموزش و

آموزش و پرورش رابطه معنادار وجود دارد.

پرورش استان گیالن رابطه معناداری وجود دارد .برای

.Jeferson & Hary
. Goodman & Lee

1
2

. Bentis

00

3
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گانه ،استفاده شده است.

پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق فوق رگرسیون چند

جدول  .2همبستگي های متقابل متغيرمالک بهره وری ومتغير پيش بيني کننده سرمایه فكری (بعد انساني ،بعد ساختاری  ،بعد رابطه ای)
بهره وری

بعد انساني

 2بهره وری

-

**3/192

متغيرپيش بيني کننده

-

 1بعد انساني
 9بعد ساختاری
9بعد رابطه ای

بعد ساختاری
** 3/113
-

-

** 3/172

**9/931

-

-

بعد رابطه ای

- 9/310

-

- 3/322
-

** سطح معناداری در سطح p<3/32

جدول .1خالصه صه تحليل رگرسيون گا م به گا م متغيرها ی بعد رابطه ای  ،بعد ساختاری ،بعد انساني
R

متغیرها ی

R 2

R2

خطای
استا ندارد

پیش بینی کننده

مدل

بعد رابطه ای

اول

دوم بعد رابطه ای  ،بعد

ساختاری

سوم بعد رابطه ای  ،بعد ساختاری ،بعد

9/274

3/371

3/371

3/11

9/339

9/144

9/133

9/29

3/ 227

3/272

3/ 200

3/31

انساني

جدول  .9آزمون تحليل واریانس برای بررسي معني دار بودن رگرسيون بعد رابطه ای  ،بعد ساختاری ،بعد انساني
مجموع مجذورات ss

درجه آزادی df

ميانگين مجذورات ms

2277/997

1

2277/997

باقی مانده

23197/312

393

جمع کل

39335/319

399

-

4376/929

2

2133/464

باقی مانده

26993/331

397

جمع کل

39335/319

399

-

5299/977

3

1763/359

باقی مانده

25995/732

396

جمع کل

39335/319

399

شاخص آماری منبع تغييرات
رگرسیون

متغیر

بعد

رابطه ای

رگرسیون متغیر بعد

رگرسیون متغیر بعد

رابطه ای  ،بعد ساختاری

رابطه ای  ،بعد ساختاری  ،بعد انساني

03

91/259

34/719

32/912
-

آزمون F

24/962

25/332

21/591

سطح معناداری

3/332

3/332

3/332
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جدول .2تحليل رگرسيون (متغيرهایي که با استفاده از مدل گام به گام وارد معادله رگرسيون شده اند)
شاخص ها منبع تغييرات

گام اول

گام دوم
گام سوم

ضریب تفكيكي رگرسيون
()B

مقدار ثابت

69/259

بعد رابطه ای

9/632

مقدار ثابت

44/719

خطای معيار

9/137

ضریب استاندارد تفكيک

آزمون Tبرای معناداری

رگرسيون ((B

شيب خط رگرسيون

4/996

9/274

سطح معناداری

9/991

بعد رابطه ای

9/692

9/132

9/277

5/254

9/991

بعد ساختاری

9/191

9/ 933

9/263

4/977

9/991

مقدار ثابت

26/632
2

)= Rو توانسته است حدود

داده های جدول ( )1نشان می دهد که  -1 :بین بعد

شده است (9/174

انساني سرمایه فكری و بهره وری سازمان آموزش و

14درصد واریانس بهره وری را توجیه کنند.

پرورش استان گیالن رابطه معناداری وجود دارد9/91( .

با توجه به نتایج جدول فوق چون سطح معناداری آزمون

)  -2بين بعد ساختاری و

تحلیل واریانس برای بررسی معنی داربودن رگرسیون با

بهره وری کارکنان آموزش و پرورش استان گیالن رابطه

توجه به نتایج جدول فوق چون  Fمحاسبه شده متغیر بعد

معناداری وجود دارد) r = 3/113 ، p = 9/91 ( .

رابطه ای درسطح 9/95معناداراست (p= 9/ 95

 -3بين بعد رابطه ای و بهره وری سازمان آموزش و

393 ( =24/962،و)f(1بنابراین با 95درصد اطمینان نتیجه

پرورش استان گیالن رابطه معناداری وجود دارد9/91( .

می گیرم که بین متغیر بعد رابطه ای با بهره وری را بطه

=) r=9/ 274،p

وجود دارد و متغیر بعد رابطه ای قدرت پیش بینی متغیر

= 3/192، p

= r

جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده بهره وری از بین

مال ک بهره وری را دارد  .وهمچنین  Fمحاسبه شده

متغیرهای پیش بینی کننده از مدل گرسیون با روش گام به

متغیر بعد رابطه ای ،بعد ساختاری درسطح

گام استفاده شده است .قابل ذ کراست که متغیرها ی بعد

9/95معناداراست

رابطه ای  ،بعد ساختاری ،بعد انساني وارد معادله شده

397و)f(2بنابراین با 95درصد اطمینان نتیجه می گیرم که

است نتایج حا صل در جدول ( )2ارائه شده است .

بین متغیر بعد رابطه ای و بعد ساختاری با بهره وری را

نتایج جدول فوق نمایانگر این است که متغیر بعد رابطه

بطه وجود دارد و متغیر بعد رابطه ای و بعد ساختاری

قادر به توجیه 7/5درصد واریانس بهره وری

را دارد.

ای

(95

9/

=p

=25/332،

قدرت پیش بینی متغیر مال ک بهره وری

2

(

()= R 9/975شده است  .با اضا فه شدن متغیر بعد

وهمچنین  Fمحاسبه شده متغیر بعد رابطه ای ،بعد

ساختاری به متغیر بعد رابطه ای درمدل دوم باعث

ساختاری ،بعد انساني درسطح 9/95معناداراست(9/ 95

اضافه شدن 7درصد به واریانس بهره وری شده است

=396 ( =21/591، pو )f(3بنابراین با 95درصد اطمینان

()= R 9/144و توانسته است حدود 14درصد واریانس

نتیجه می گیرم که بین متغیر متغیر بعد رابطه ای  ،بعد

2

ساختاری ،بعد انساني با بهره وری را بطه وجود دارد و

بهره وری را تو جیه کنند .با اضا فه شدن متغیر بعد

متغیر بعد رابطه ای  ،بعد ساختاری ،بعد انساني قدرت

انساني به متغیر بعد رابطه ای  ،بعدساختاری درمدل

پیش بینی متغیر مالک بهره وری را دارد.

سوم باعث اضافه شدن 3درصد به واریانس بهره وری

با توجه به نتایج جدول ( )4نشان می دهد که چون t
محاسبه شده برای
03

بررسی معنی داری شیب خط
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رگرسیون ) )bبرای متغیر بعد رابطه ای در سطح 9/95

= (tبنابراین قدرت پیش بینی بعد انساني برای بهره وری

معنی داراست ( (t=4/996p = 9/95بنابراین قدرت پیش

از لحاظ آماری معنادار است.

بینی بعد رابطه ای برای بهره وری از لحاظ آماری معنادار

اما قضاوت در مورد سهم و نقش متغیر بعد رابطه

است .وهمچنین  tمحاسبه شده برای بررسی معنی داری

ایو بعد ساختاری و بعد انسانی در پیش بینی متغیر

شیب خط رگرسیون ) )bبرای متغیر بعد ساختاری در

مالک (میزان بهره وری) را باید به مقادیرضریب استاندارد

سطح 9/95معنی داراست  (t=4/977p = 9/95( .بنابراین

تفکیکی رگرسیون) )Bواگذار کرد .زیرا این مقدار

قدرت پیش بینی بعد ساختاری برای بهره وری از لحاظ

استاندارد شده بوده امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر

آماری معنادار است .وهمچنین  tمحاسبه شده برای

یک از متغیرها را فراهم می سازد که در جدول ()5

بررسی معنی داری شیب خط رگرسیون ) )bبرای متغیر

گزارش شده است.

بعد انسانی در سطح 9/5معنی داراست (3/337p = 9/95
جدول شماره  .1سهم و نقش متغير پيش بيني کننده سرمایه فكری بعد رابطه ایو بعد ساختاری و بعد انسانی در پيش بيني تغييرات متغير مالک
بهره وری
متغير پيش بين (بعد رابطه ایو

نمرات ميزان پيش بيني تغيير متغير مالک با توجه به

نمرات اندازه ایجاد تغيير در انحراف معيار متغير مالک به ازاء

بعد ساختاری و بعد انساني و

معادله رگرسيون گام به گام براساس مقادیر بتا

یک واحد تغيير در انحراف معيار هر یک از متغيرهای پيش بيني

بهره وری)

استاندارد توسط متغيرهای پيش بيني کننده

کننده براساس بتای استاندارد بدست آمده

بعد رابطه ای x1

9/274

3/297

بعد ساختاری سرمایه ای

3/109

3/392

بعد انساني

3/221

3/371

جدول  .0همبستگي های متقابل متغير بین بعد انساني سرمایه فکری وبهره وری
متغير
بعد انساني وبهره وری

r
** 3/192

p

n
3/332 923

** p< 3/ 32

داده های جدول ( )4بر اساس ضریب تفکیکی

با توجه به نتایج جدول ( )5نشان می دهد که به توجه به

رگرسیون) )bمتغیرپیش بینی کننده سرمایه فكری( بعد

مدل گام به گام متغیر بعد رابطه ای به عنوان مؤثرترین

رابطه ایو بعد ساختاری و بعد انسانی) به این صورت

متغیر در بهره وری وارد معادله رگرسیون شده است و

وارد معادله رگرسیون شدند:

توانسته به میزان 27/4درصد تغییرات متغیر مالک (بهره

در مدل اول متغیر بعد رابطه ای وارد معادله شده و معادله

وری)را پیش بینی کند و در حالی که یک واحد تغییر در

آن به صورت زیرتنظیم گردیده است .

انحراف معیار متغیر بهره وری باعث

می شود تا

Yˆ  a  b1 x1
با جایگزینی مقدار جدول( )4معادله فوق در گام اول به

نماید .

صورت زیر بدست می آید

در مدل دوم متغیر بعد رابطه ای وبعد ساختاری وارد

انحراف معیار متغیرمالک بهره وری به میزان  9/137تغییر

(متغیر بعد رابطه ای) ×(  = 69/259 + )9/632بهره وری

معادله شده و معادله آن به صورت زیر تنظیم گردیده

03
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است با جایگزینی مقدار جدول ( )4معادله فوق در گام
دوم به صورت زیر بدست می آید

Yˆ  a  b1 x1  b2 x2
(متغیر بعد ساختاری) (+9/191متغیربعد رابطه ای)
= 44/719+9/692بهره وری .

03
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با توجه به نتایج جدول ( )5نشان می دهد که به توجه

همچنين البته این همبستگي مثبت مستقيم است  .یعني

به مدل گام به گام در گام دوم معادله رگرسیون متغیر بعد

با افزایش نمره بعد انساني ،نمره بهره وری افزایش مي

ساختاری 26/3درصدتغییرات متغیر مالک (بهره وری)را

یا بد چون سطح معناداری p= 3/332ازp= 3/31
کوچكتر است بنابراین ضریب همبستگي محاسبه شده

پیش بینی کند.در حالی که یک واحد تغییر در انحراف

از لحاظ آماری در سطح 3/31معنادار است.بنابراین

معیار متغیر بعد ساختاری باعث می شود تا انحراف معیار

فرضيه پژوهش مبني بر اینكه بین بعد انسانی سرمایه

متغیر مالک بهره وری به میزان 9/933تغییر نماید .در مدل

فکری و بهره وری سازمان آموزش و پرورش استان

سوم متغیر بعد رابطه ای و بعد ساختاری وبعد انسانی

گیالن رابطه معناداری وجود دارد،با 3/31اطمينان تایيد

وارد معادله شده و معادله آن به صورت زیر تنظیم گردیده

مي شود .

است .با جایگزینی مقدار جدول ( )4معادله فوق در گام

 -1بین بعد ساختاری سرمایه فکری وبهره وری سازمان

سوم به صورت زیر بدست می آید

آموزش و پرورش استان گیالن رابطه معناداری وجود
دارد .نتایج جدول( )7نشان می دهد که بین بعد ساختاری

Yˆ  a  b1 x1  b2 x2  b3 x3
( متغیربعد انسانی )  ( +9/249متغیر بعد ساختاری)

( ) r =9/259، p = 9/95همچنین البته این همبستگی

 ( +9/151متغیر بعد رابطه ای) = 26/632 +9/791

مثبت مستقیم است .یعنی با افزایش نمره بعد ساختاری

بهره وری .با توجه به نتایج جدول ( )5نشان می دهد که

،نمره بهره وری افزایش می یابد .چون سطح

به توجه به مدل گام به گام در مدل سوم متغیر بعد

معناداری p= 9/991از p= 9/95کوچکتر است بنابراین

انسانی 13/2درصد تغییرات متغیر مالک (بهره وری )را

ضریب همبستگی محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح

پیش بینی کند و در حالیکه یک واحد تغییر در انحراف

9/91معنادار است.بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه

معیار متغیر بعد انسانی باعث می شود تا انحراف معیار

بین بعد ساختاری سرمایه فکری وبهره وری سازمان

به میزان 9/972تغییر نماید.

آموزش و پرورش استان گیالن رابطه معنادار وجود دارد

متغیر مالک بهره وری

وبهره وری رابطه معناداری از لحاظ آ ماری وجود دارد

بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین سرمایه فکری

،با 9/95اطمینان تایید می شود .

وبهره وری سازمان آموزش و پرورش استان گیالن رابطه

 -3بین بعد رابطه ای سرمایه فکری وبهره وری سازمان

معناداری وجود دارد ،تأیید می شود.

آموزش و پرورش استان گیالن رابطه معناداری وجود

 -1بین بعد انساني سرمایه فکری وبهره وری سازمان

دارد.

آموزش و پرورش استان گیالن رابطه معناداری وجود
دارد .نتایج جدول ( )0نشا ن مي دهد که بين

بعد

انساني سرمایه فکری وبهره وری رابطه معناداری از
لحاظ آماری وجود دارد () r =3/192، p = 3/31
جدول  .7همبستگي های متقابل متغير بين بعد ساختاری سرمایه فكری
متغير
بعد ساختاری وبهره وری

r

n

**3/113

923

p
3/332

** p< 3/ 32
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جدول . .2همبستگي های متقابل متغير بين بعد رابطه ای سرمایه فكری وبهره وری
متغير
بعد رابطه ای سرمایه فكری وبهره وری

r

n

**3/172

923

p
3/332

** p< 3/ 32

نتایج جدول ( )3نشا ن می دهد که بین بعد رابطه ای

این نتیجه با یافته های پژوهش عبادیان و توکلی (،)1336

سرمایه فکری وبهره وری رابطه معناداری از لحاظ آماری

نادری ( ،)1333رمضانپور ( ، )1339سکاکی و نریمانی

وجود دارد ( ) r =9/274، p = 9/91همچنین البته این

( ،)1339بنتیس و سرنیکو  )2994(1و فریگ مانز و

جونز2

همبستگی مثبت مستقیم است .یعنی با افزایش نمره بعد

( )2996و جفرسون و هری )2993( 3همخوانی دارد .در

رابطه ای ،نمره بهره وری افزایش می یا بد .

این مطالعات نیز مشخص شد که بین سرمایه های فکری

چون سطح معناداری p= 9/991از p= 9/95کوچکتر

و بهره وری سازمانها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

است بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از لحاظ

و سرمایه های فکری و ابعاد آن تأثیر مستقیم و مثبتی بر

آماری در سطح 9/95معنادار است.بنابراین فرضیه پژوهش

بهره وری سازمانها دارند.

مبنی بر اینکه بین بعد رابطه ای سرمایه فکری وبهره

همچنین نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون حاکی از

وری سازمان آموزش و پرورش استان گیالن رابطه معنادار

آن بود که به میزان ( )r=19/233بین بعد انسانی سرمایه

وجود دارد ،با 9/95اطمینان تأیید می شود .

فکری و بهره وری سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود
دارد و این رابطه در سطح  9/95معنادار است و البته این

بحث و نتیجه گیری:

رابطه مثبت و معنادار است.

نتایج حاصل از آزمون تحليل رگرسيون چندگانه نشان

این نتیجه با یافته های پژوهش عبادیان و توکلی ()1336

داد که بین سرمایه های فکری و ابعاد آن با

و نادری ( )1333و بهروزیه ( ،)1333رمضانپور ( )1339و

بهره وری سازمان آموزش و پرورش رابطه مثبت و

فریگمانز و جونز ( )2996و جفرسون و هری ()2993

معنادار وجود دارد .همچنین نتایج آزمون فرضیه فوق

همسو می باشد  .این مطالعات هم نشان داد که بین بعد

نشان داد که از بین ابعاد سرمایه های فکری بعد رابطه ای

انسانی و بهره وری سازمان ها رابطه مثبت و معنادار

به عنوان مؤثرترین پیش بینی کننده میزان بهره وری

وجود دارد و این بعد قادر به پیش بینی

سازمان قادر به توجیه  7/5درصد واریانس بهره وری

بهره وری سازمان هاست.

سازمان است و این بعد قادر به پیش بینی  27/4درصد

نتایج آزمون فرضیات همچنین نشان داد که به میزان

تغییرات متغیر مالک (بهره وری سازمان آموزش و

( )r=9/259بین بعد ساختاری سرمایه انسانی و

پرورش) است .و پس از بعد رابطه ای ،بعد ساختاری

وری سازمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

پیش بینی کننده مناسبی برای تغییرات بهره وری سازمان

این نتیجه با یافته های پوهش عبادیان و توکلی (، )1336

آموزش و پرورش است و  26/3درصد تغییرات بهره

نادری ( ، )1333بهروزیه ( ،)1333سکاکی و نریمانی

وری سازمان را پیش بینی می کند.

( )1339و جفرسون و هری )2993( 4مطابقت دارد .نتایج

و در آخر بعد انسانی هم قادر به پیش بینی و تبیین

این مطالعات نیز حاکی از آن بود که بعد ساختاری سرمایه

تغییرات بهره وری سازمان است و می تواند  13/2درصد

فکر بر بهره وری سازمان ها تأثیر مستقیم و مثبت دارد و

تغییرات بهره وری سازمان آموزش و پرورش را توجیه و

1

بهره

.Bentis & Serinko
2
. Ferigmanz & Janz
3
. Jeferson & Hary
4
.Jeferson & Hary

پیش بینی کند.
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بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 -بنتیس  ،)1999( ،سرمایه های فکری  ،پایگاهی دانشی در

یعنی هرچه بعد ساختاری سرمایه فکری افزایش یابد

سازمان ،مجله علوم مدیریت ،صص.154-136

میزان بهره وری سازمان ها نیز افزایش می یابد.

 -بنتیس و سرینکو ،)2994( ،بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر

همچنین نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که

بهره وری در کشور کانادا ،مجله مدیریت دولتی ،صص.73-33

بین

بعد

رابطه

ای

سرمایه

فکری

 -بهروزیه  ،محمد امین  ،)1333( ،رابطه سرمایه اجتماعی و

و

سرمایه فکری در دستگاه های اجرای استان گیالن ،مجله رهبری و

بهره وری سازمان آموزش و پرورش به میزان ()r =9/274

مدیریت آموزشی ،سال چهارم  ،شماره ششم ،صص.26-37

در سطح  9/95رابطه وجود دارد و این رابطه مثبت و

 -بیگی  ،حمید ( ،)1336سرمایه های فکری و مدیریت دانش ،

معنادار است .این نتیجه به یافته های پژوهش بهروزیه

تهران :انتشارات امیر کبیر.

( ،)1333رمضانپور ( ،)1339سکاکی و نریمانی (،)1339

 -پروکوپنکو ،جوزف،نورث،کالوس،)1339(،مدیریت بهره وری

بنتیس و سرینکو  ،)2994(1فریگ مانز و جونز،)2996( 2

و کیفیت ،جلد دوم ترجمه گروه مترجمان  ،تهران ،نشر هستان.

جفرسون و هری ( )2993و گودمن و لی 29999( 3همسو

 -فرسون و هری ( ،)2993تأثیر سرمایه های فکری بر بهره وری

می باشد  .طی این مطالعات نیز مشخص شد که بین بعد

کارکنان شرکتهای خصوصی نیویورک ،مجله علوم اداری ،صص-26

رابطه ای سرمایه فکری و بهره وری سازمان رابطه مثبت و

.13

معنادار وجود دارد و بعد رابطه ای در کنار دو بعد دیگر،

 -رمضانپور  ،دانیال  ،)1339( ،رابطه سرمایه فکری با بهره وری

بیشترین رابطه را با بهره وری سازمان ها دارد.

کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.
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Abstract
The main purpose of the current research is to survey the relationship between the intellectual capital and
productivity in the organization of the ministry of Education of the Gilan province. The research was carried out
by the descriptive (correlational method and the statistical society consisted of the entire employees of the
organization of the Mazandaran province numbering 1608 individual so the sample of the current research was
determined 310 individuals based upon the Morgan’s table and with regard to the society volume the tools used
in this research included. A-Intellectual capitals with three (human, structural and relational) dimensions. And BProductivity with 21 questions of the likert spectrum. The collected data were analyzed using the multiple
regression analysis and the Pearson’s correlation coefficient. The findings obtained from the research showed
that there exists a positive and significant relationship between the intellectual capitals and their dimensions with
the productivity of the ministry of Education , and the (relational,structural and human) dimensions of the
intellectual capitals have the abiuty to predict the rate of the productivity of the organization of the minisity of
Education .
.Keywords: Intellectual capitals, Structural dimension, Relational dimension and productivity.
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