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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهرهوری دانش بین اعضای نظام
مهندسی استان گیالن است .پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمعآوری اطالعات
توصیفی ـ پیمایشی است .روش گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانهای و میدانی است.
جامعه آماری اعضای سازمان نظام مهندسی استان گیالن ( 19151نفر) و حجم نمونه برآورد
شده بر اساس جدول مورگان ـ کرسی  013نفر است .دادهها از طریق پرسشنامه سرمایه فکری
( 11سؤالی) و پرسشنامه بهرهوری دانش ( 13سؤالی) هو آینگ و جیم وو ( )0313جمعآوری
و پس از کدگذاری و انتقال به نرمافزار رایانهای  ،SPSS 19تجزیهوتحلیل شد .برای آزمون
فرضیات ،از آزمونهای پیرسون و رگرسیون استفاده شده و نتایج بیانگر این مطلب است که بین
سرمایه فکری و بهره وری دانش در میان اعضای نظام مهندسی استان گیالن رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .بهعالوه بین ابعاد سرمایه فکری و بهرهوری دانش در میان اعضای نظام
مهندسی استان گیالن نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :بهرهوری دانش ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی ،سرمایه
فکری.
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مقدمه
جهان بهسرعت در حال حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر دانش
است؛ بنابراین ،توانایی شرکت برای تولید و بهرهبرداری از اشکال جدید دانش اهمیت
حیاتی دارد .از دیدگاه برخی محققان کالن اقتصادی تفسیر بهرهوری دانش بهعنوان
اتخاذ یک نتیجه است .درحالیکه دیدگاه مدیریتی بهرهوری دانش را بهعنوان توانایی
انسان تعریف میکند .بهرهوری دانش بهعنوان توانایی افراد ،گروه و واحدها در سراسر
یک سازمان برای دستیابی به بهبود مبتنی بر دانش ،بهرهبرداری و نوآوری تعریف
میشود .به این دلیل که بهرهوری دانش عامل تعیینکنندهای در اقتصاد دانشی خواهد
بود مسئولیت اصلی مدیریت امروز ،ساختن دانش مولد است .در کشورهای توسعهیافته،
بهرهوری دانش اولین نیاز برای بقا است بهعالوه در نوشتههای دانشگاهی موجود
چیزهای کمی در مورد چگونگی ایجاد دانش جدید شناخته شده است و کارهای تجربی
بهطور خاص وجود نداشته است( .هوآینگ و جیم وو)0313،
در اقتصاد امروز ،دانش بهعنوان مهمترین سرمایه ،جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده
است .در طول عصر صنعت بهای تمامشده داراییها ،کارخانهها ،تجهیزات و مواد خام
بود که برای موفقیت یک تجارت الزم بود اما در عصر اطالعات استفاده مؤثر از
سرمایههای فکری است که معموالً در موفقیت یا شکست یک مجموعه مؤثر است.
سرمایه فکری درواقع مدیریت سرمایهگذاری سازمان را بر عهده دارد .سرمایه فکری،
سرمایهای است که ناملموس و نامشهود بوده و از لحاظ کمی اندازهگیری آن سخت و
دشوار است( .نمامیان ،قلی زاده و باقری)1053،
امروزه سرمایههای فکری مانند دانش ،مهارت و روابط بیشازپیش به منبعی حیاتی
برای رقابت میان سازمانها تبدیل شده است .با توجه به تأثیر بسزای سرمایههای فکری
بر عملکرد بهتر و همچنین تأکید بر خلق ارزش افزوده بهعنوان الزمه بقا در عصر حاضر
و نیز ارتباط مستقیم بین ارزش افزوده و مفهوم بهرهوری دانش بررسی رابطه بین
سرمایههای فکری و بهرهوری دانش از اهمیت به سزایی برخوردار است که هدف
اساسی این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و بهرهوری دانش بین اعضای
سازمان نظام مهندسی استان گیالن است .در بسیاری از سازمانها بهرهوری دانش
بهعنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی میشود .ارتقاء بهرهوری دانش جزء الینفک
سازمان نظام مهندسی است و همه مهندسان و مدیران کشور به نحوی با آن سروکار
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دارند .ازاینرو یکی از راههای ارتقا بهرهوری دانش در سازمان نظام مهندسی استفاده
مؤثر از سرمایه فکری است .در این راستا سازمان نظام مهندسی که سازمانی
غیردولتی بوده و در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال
 10۳1بهصورت رسمی تأسیس شده است در جهت رسیدن به اهداف اصلی سازمانی
خویش که همانا مراقبت از ایمنی ،بهداشت و آسایش محیطهای مسکونی و مدیریت
خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان
نظام مهندسی ساختمان است ،نیازمند آن است که همواره دارای اعضا و کارکنانی باشد
که با تمام توان در این جهت اقدام کنند و از سویی با نظر به اهمیت متغیرهای سرمایه
فکری و بهرهوری دانش در راستا ارتقاء سطوح عملکرد سازمانی ،لذا مطالعه و شناخت
میزان متغیرهای مذکور در این سازمان امری مهم و حیاتی است.

پیشینه نظری پژوهش
بهرهوری دانش
اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از
تمرکز بر دانش بهعنوان یکی از منابع راهبردی سازمان است .امروزه سازمانها یکی از
راههای تمایز خود از سازمانهای دیگر را در افزایش میزان دانشبنیانی سازمانی خود
جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح باالتری از کارایی و نوآوری دست
یابند .توانایی سازمانها در یکپارچهسازی و هماهنگ کردن دانش بهعنوان یکی از
راههای دستیابی و حفظ مزیتهای رقابتی تلقی میشود( .والترس)0332 ،
درباره بهرهوری دانش تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که با توجه به زاویه دید
صاحبنظران و میزان توجه هر یک به عاملی خاص ،نوع تعریف آنها از یکدیگر
متمایز میشود( .اودل )1552،اودل بیان میدارد که بهرهوری دانش رویکردی نظاممند،
جهت یافتن ،درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش است .همچنین اسمیت
بهرهوری دانش را سازوکاری جهت ایجاد محیط کاری که در آن دانش و تخصص
بهآسانی توزیع شود و ایجاد شرایطی که دانش و اطالعات بتواند در زمان مناسب در
اختیار افراد قرار گیرد بهگونهای که آنها بتوانند بهصورت مؤثرتر و با کارایی بیشتر
فعالیت کنند تعریف کرده است .بهرهوری دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به
تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود میپردازد( .تاکوچی  )1559پارامترهای
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بهرهوری دانش بهرهوری و نوآوری ،فرایند کاری ،فناوری ،خدمات است.
در اقتصاد دانشی بهرهوری دانش منبع اصلی مزیت رقابتی و بزرگترین چالش مدیریتی
است .بر اساس یک دیدگاه مفهومی بهرهوری دانش بهعنوان ایجاد فرآیند دانش تعریف
شده است که منجر به افزایش نوآوری میشود( .کریستین استم)0313 ،
سرمایه فکری
اصطالح «سرمایه فکری» را اولین بار جان کنت در سال  1525مطرح کرد .در تعریفی
ساده ،سرمایه فکری عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری
داراییهای یک سازمان( .لیو )0333 ،اجزای سرمایه فکری عبارتاند از :سرمایه انسانی،
سرمایه سازمانی ،سرمایه اجتماعی.
سرمایه انسانی نشانگر موجودی دانشی افراد یک سازمان است که در وجود انسان
نهفته است( .بهرامی )1051 ،سرمایه سازمانی راهنمای انجام فرآیندها ،استراتژیها،
فعالیتهای روزمره و هر چیزی که برای سازمان تولید ارزش کند تعریف شده است.
سرمایه اجتماعی به ارزش ف علی روابط سازمان با مشتریان و ارزش آتی این روابط
اطالق میشود( .بونتیس(0330،
ارتباط سرمایه فکری و بهرهوری دانش
از دیدگاه استراتژیک ،امروزه از دانش و سرمایه فکری بهمنظور خلق و افزایش ارزش
سازمانی استفاده میشود و موفقیت یک سازمان به تواناییاش در مدیریت این منبع
کمیاب بستگی دارد .بر این اساس ،موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمانها تا حد
کمی مبتنی بر تخصیص منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر بهرهوری دانش
خواهد بود .بنابراین ،وظیفه رهبری یک سازمان خلق محیطی برای بهرهوری دانش
است .به بیان روشنتر ،در عصر حاضر چالش پیش روی مدیران آماده کردن محیط
مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانشمحور است .بنابراین،
اساسیترین مهارت برای مدیران سازمانهای دانشمحور «بهرهوری دانش» است.
بااینهمه ،متأسفانه با توجه به اینکه ماهیت دانش نامشهود و ناملموس است ،آن را
توسط هیچیک از مقیاسهای سنتی حسابداری مالی نمیتوان اندازهگیری کرد ،ریسک
«فراموشی» دانش و سایر داراییهای ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد .میتوان
گفت مدیران ارشد سازمانها تنها از  03درصد دانش موجود در سازمانهایشان استفاده
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میکنند .در حقیقت ،محیط کسبوکار مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان،
مستلزم یک مدل و نامگذاری جدید است که دربرگیرنده عوامل ناملموس سازمان باشد.
در این وضعیت ،رشته نوظهور «سرمایه فکری» توجه روزافزونی را به خود جلب کرده
است .از دیدگاه استراتژیک ،سرمایه فکری میتواند در ایجاد و کاربرد دانش برای
افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع شود .امروزه ،رشته در حال تکوین سرمایه
فکری یک موضوع هیجانانگیز هم برای محققان و هم برای متصدیان سازمانی شده
است( .علیقلی ،عسکری ،سعیدی ،زنده باد.)1051 ،
سرمایه فکری یک سازمان مجموع سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی
آن سازمان است .داشتن کنترل بر این داراییها سازمان را قادر میسازد که از یک طرف
حاکمیت داخلی مؤثری داشته و از طرف دیگر ،دارای روابط خارجی موفقی با مشتریان
و تأمینکنندگان و سایرین باشد .درعینحال باید به این نکته نیز توجه نمود که بهرهوری
دانش رویکردی نظاممند ،جهت یافتن ،درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش در
یک سازمان است پس توصیه میشود که برنامهریزان سازمان به این امر توجه کرد و
ضمن سنجش دقیق میزان سرمایه فکری سازمان در ارتباط با سازههای اثرگذار بر
بهرهوری دانش (نظیر بهبود مستمر فناوری ،توسعه فرایند کار ،توسعه خدمات و تقویت
مسیر خدمات نوآور) بسترهای افزایش سرمایه فکری را در سازمان فراهم کنند .در
حقیقت سرمایه فکری دانشی است که میتواند به ارزش تبدیل شود .بدین معنی که
مواد فکری ،دانش ،اطالعات ،دارایی فکری و تجربه است که میتواند برای ایجاد و
خلق ثروت استفاده شود .درواقع سرمایه فکری داراییهای ناملموس جمعی یک سازمان
است که میتواند آن را برای عمل قادر سازد .سرمایه فکری از راههای مختلف بهرهوری
دانش سازمانها را تحت تأثیر قرار میدهد .تبادالت نرخ پایینتر ،جابهجایی افراد،
تسهیم دانش و نوآوری ،ریسک برابری و بهبود کیفیت ،هزینههای پایینتر ،محصوالت و
خدمات از جمله راههایی است که سرمایه فکری از راه آنها بر بهرهوری سازمانی تأثیر
میگذارد .سرمایه فکری چندبعدی بوده و محققان بدین موضوع اشاره داشتهاند که در
بررسی آن باید تمامی ابعاد مورد بررسی و سنجه قرار گیرد .ضمن آنکه اندازهگیری
دقیق بهرهوری دانش نیز با مشکالتی مواجه است .بهرهوری نسبت دروندادها و
بروندادها را مقایسه میکند و این در حالی است که تعیین دقیق دروندادها و تأثیر دقیق
آنها بر بروندادها ،بسیار مشکل است.
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پیشینه تجربی تحقیق
هو آینگ و جیم وو ( )0313طی مقالهای رابطه سرمایه فکری و بهرهوری دانش را در
صنعت زیستفناوری تایوان مورد بررسی قرار دادند .هدف آنان از این پژوهش ،بررسی
و آزمایش اثرات متقابل ابعاد سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی و سرمایه
اجتماعی) و بهرهوری دانش بوده است .این تحقیق به روش پیمایشی و از طریق تکمیل
پرسشنامه در میان صنعت بیوتکنولوژی و نیز تولیدکنندگان دارویی تایوان صورت گرفته
است .یافتههای این پژوهش مبین این مطلب بوده که کلیه ابعاد سرمایه فکری بر
بهرهوری دانش تأثیر قابلتوجه و مثبت دارند .همچنین نتایج این پژوهش ثابت میکند
که آثار متقابلی بین اجزای سرمایه فکری و بهرهوری دانش وجود دارد .درعینحال
یافتههای این پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی یک عامل کلیدی در ایجاد بهرهوری
دانش است .عالوه بر این ،نتایج این مطالعه مبین این مطلب است که سرمایه انسانی از
طریق خالقیت دانش انسانی ،پشتیبانی میشود .ضمن آنکه سازمان در راستای بهبود و
حفظ دانش سازمانی از طریق فعالیتهای مکرر ساختاری (سرمایه سازمانی) اقدام نموده
تا بر دانش سازمان اثر مثبت گذارده و از این طریق مشروعیت آن را در راستای بهبود
درك ارزش سازمانی افزایش دهد .همچنین یافتههای این مقاله بیانگر این مطلب بوده
که سرمایه اجتماعی موجب افزایش توانایی سرمایه انسانی و نیز سرمایه سازمانی منجر
به تقویت بهرهوری دانش است.
محمد پیراسته ( )1051طی مطالعهای به بررسی رابطه سرمایه فکری و بهرهوری دانش
در صنعت بانکداری استان لرستان پرداخته است .روش تحقیق از نوع توصیفی،
کاربردی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده و جامعه مورد مطالعه  1533نفر از
کارکنان بانکهای استان لرستان بودند که از میان آنها  003نفر با استفاده از فرمول
کوکران و پس از تعدیالت الزم بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار تحقیق،
پرسشنامه دو بخش بود که پایایی هریک از پرسشنامههای سرمایه فکری و بهرهوری
دانش ،از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده و به ترتیب برابر با  3/531و  3/۳21و
ضریب آلفای کلی پرسشنامه برابر با  3/119به دست آمده است .یافتههای این مطالعه
نشان داد که بین سرمایه فکری و بهرهوری دانش کارکنان صنعت بانکداری رابطه قوی و
معناداری وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری بهطور مثبت و معنیداری بر بهرهوری
دانش تأثیر دارند و از میان عناصر سرمایه فکری ،سرمایه مشتری ،بیشترین تأثیر را بر
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بهرهوری دانش داشته است.
پژوهشی توسط بشردوست ( )1015تحت عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری و
بهرهوری کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن صورت گرفته است .این تحقیق ضمن
مطالعه مفاهیم بنیانی و زیرساختهای کاربردی و علمی مدیریت دانش و سرمایههای
فکری ،بر ضرورت توجه سازمانها ،دولتها و جوامع بدین مبحث تأکید کرده و ضمن
ارائه مدل طبقهبندی اجزاء این دسته از سرمایههای نامشهود و همچنین بر پایه
دستاوردهای حاصل از پرسشنامه و نیز مطالعات کتابخانهای طوالنیمدت و عمیق
صورت گرفته و سرانجام با بهرهگیری از رهنمودها و نظرات محققین برتر در این
حوزه ،به شناسایی و تبیین سرمایههای فکری و بهرهوری میپردازد .ین تحقیق در پی
این فرضیه بود که بین سرمایه فکری و بهرهوری رابطه وجود دارد .نتایج نشان داد که
بین سه بعد سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایهی ساختاری ،سرمایه رابطهای) و
درنهایت بین سرمایه فکری و بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد.
پژوهشی دیگر توسط گنجی نیا و حبیب زاده ( )1053تحت عنوان رابطه بین سرمایه
فکری و بهرهوری دانش نیروی کار صورت گرفته است که هدف این مقاله ،بررسی
اثرات سرمایه فکری و ابعاد آن یعنی سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی
بر بهرهوری دانش نیروی کار و اثرات متقابل بین سرمایه فکری با ابعاد خود و نیز با
بهرهوری دانش انسانی است .این مطالعه با استفاده از روش میدانی و تحقیق کاربردی
پرسشنامههایی را برای اجرای بررسی موردی در دو شرکت تولیدکننده محصوالت
الکتریکی و نیز اتحادیههای تولیدکنندگان و فروشندگان در گیالن اختصاص داده است.
یافتهها نشان داده است که تمام ابعاد سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری
دانش نیروی کار دارند .درواقع در این مطالعه تأیید شده است که اثرات متقابلی بین
مؤلفههای سرمایه فکری و بهرهوری دانش وجود دارد.
پژوهشی دیگر توسط محمد قربان مهری ،پروانه سعیدی و همکاران ( )1050تحت
عنوان سرمایه فکری و عملکرد شرکت در صنایع مالزی صورت گرفته است که نتایج
حاصل از این مقاله نشان داد درمجموع سرمایه فکری دارای اثرات قابلتوجهی بر
عملکرد شرکت دارد .اما هنگام تجزیهوتحلیل اجزا سرمایه فکری (بهرهوری سرمایه
انسانی ،بهرهوری سرمایه ساختاری و بهرهوری سرمایه مشاغل) یافتههای مختلفی به
دست آمد.
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مدل مفهومی تحقیق
با توجه به اهمیت جایگاه سازمان نظام مهندسی کشور در حوزه ساختوساز ابنیه
(مسکونی ،تجاری ،صنعتی) بررسی رابطه ابعاد سرمایه فکری و بهرهوری دانش در میان
اعضای سازمان نظام مهندسی استان گیالن امری مهم و ضروری است ازاینرو با استفاده
از نظریه بونتیس ( )1555در خصوص اجزای سرمایه فکری و نیز با توجه به تحقیق هو
آینگ و جیم وو ( )0313در خصوص رابطه سرمایه فکری و بهرهوری دانش ،محقق به
انتخاب و تدوین مدل مفهومی تحقیق پرداخته است.
متغیر مستقل
ابعاد سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه سازمانی
سرمایه اجتماعی

متغیر وابسته
ابعاد بهرهوری دانش
بهرهوری و نوآوری
فرآیند کاری
فناوری
خدمات

شکل  .0مدل مفهومی تحقیق (منبع :هو آینگ و جیم وو)5101 ،

روش تحقیق
روش تحقیق به کار گرفتهشده ،تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به توصیف و
تحلیل روابط بین متغیرهای بهرهوری دانش و سرمایههای فکری پرداخته شده است.
جامعه آماری در این تحقیق کلیه اعضای (حدوداً  19151نفر) سازمان نظام مهندسی
استان گیالن است .در این تحقیق جهت برآورد میزان حجم نمونه ،از جدول مورگان ـ
کرسی استفاده شده است که بر این اساس حجم جامعه نمونه  013نفر محاسبه شد.
سرمایه فکری شامل سه متغیر (سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی ،سرمایه اجتماعی)
است .با توجه به اینکه فرضیه اصلی پژوهش رابطه بین سرمایه فکری و بهرهوری دانش
است ،برای تحلیل فرضیه اصلی پژوهش سه مؤلفه سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی و
سرمایه اجتماعی با هم ترکیب شدند و متغیر سرمایه فکری را تشکیل دادند.
ابزار سنجش و اندازهگیری در تحقیق حاضر پرسشنامه سرمایه فکری ( 11سؤالی) و
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پرسشنامه بهرهوری دانش ( 13سؤالی) هو آینگ و جیم وو ( )0313است .همانگونه که
اشاره شد در این تحقیق با استفاده از نظریه بونتیس ( )1555در خصوص اجزای سرمایه
فکری و با توجه به تحقیق هو آینگ و جیم وو ( )0313در خصوص رابطه سرمایه
فکری و بهرهوری دانش ،پرسشنامه مربوط طراحی شده است .بهعالوه ،محقق
پرسشنامههای مذکور را به تعدادی از خبرگان شامل استادان راهنما و مشاور و همچنین
تعدادی از محققان و مدیران در سازمان موردمطالعه داده و نظرات اصالحی آنها را
اعمال کرده است .پس پرسشنامههای مورداستفاده در این تحقیق از روایی موردنیاز
برخوردار شدند .همچنین بهمنظور سنجش پایایی ابزار مورداستفاده از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شده است .میزان آلفای حاصله برای پرسشنامه سرمایههای فکری 3/۳0
و برای پرسشنامه بهرهوری دانش نیز برابر با  3/۳1بوده و پس از گردآوری دادهها و
کدگذاری و انتقال اطالعات به نرمافزار رایانهای  ،SPSS 19تجزیهوتحلیل دادهها
صورت گرفت .برای آزمون فرضیات ،از آزمونهای پیرسون و رگرسیون استفاده شده
است.
پس از تبیین مدل مفهومی تحقیق و ابعاد آن بهمنظور شناخت مؤلفهها و شاخصهای
اندازهگیری آنها ،مدل تحلیل عملیاتی رابطه بین سؤالهای پرسشنامه و شاخصهای
تحقیق به شرح جدول  1آمده است.
جدول  .0بررسی رابطه بین سؤالهای پرسشنامه و متغیرهای تحقیق
متغیر

مؤلفه

شاخصها
مهندسان ناظر این سازمان خیلی با مهارت و خبره هستند.

سرمایههای
انسانی

مهندسان این حوزه در صنعت ساختمان جزء بهترینها هستند.
متخصصین این حوزه بهعنوان افرادی خالق و باهوش تلقی میگردند.

مهندسان این صنعت از کارشناسان خاص متبحر
سرمایههای
فکری
(مستقل)

شغل خود هستند.

مهندسان ناظر به فکر توسعه ایدهها و دانش جدید هستند.

سازمان نظام مهندسی از ثبت اختراع و مجوز بهعنوان راهی برای ذخیره دانش
استفاده میکند.
سرمایههای اغلب دانش (اطالعات) سازمان نظام مهندسی در کتابچههای راهنمای ،پایگاه
سازمانی داده و  ...موجود است.
فرهنگ سازمانی شما (فروشگاهها ،آداب و رسوم) در ارتباط با ایدههای با
ارزش ،روشهای انجام کسبوکار و  ...است.
سازمان نظام مهندسی بخشی زیادی از دانش و اطالعات خود را در سازهها،
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متغیر

مؤلفه

شاخصها
سامانهها و فرآیندها تعبیه (جایگزین) میکند.

مهندسان ناظر برای تشخیص و حل مشکالت با یکدیگر ،ماهر و باتجربه
هستند.
متخصصین نظام مهندسی برای یادگیری از یکدیگر ،اطالعات را به اشتراك
میگذارند.
متخصصین نظام مهندسی با افراد سایر بخشهای تخصصی مرتبط تعامل و
سرمایههای
تبادل افکار دارند.
اجتماعی
مهندسان ناظر در راستای ارائه راهحل برای حل مشکالت استان گیالن با سایر
بخشهای تخصصی مثل شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط به همکاری
میپردازند.
از دانش مهندسان ناظر برای مشکالت و فرصتهایی که در دیگر بخشهای
شهر و جامعه به وجود میآید ،استفاده میشود.
سازمان نظام مهندسی استان گیالن به بهبود امور پایبند است.
سازمان نظام مهندسی در حال بهبود مستمر فنآوری است.
سازمان نظام مهندسی در حال ادامه بهبود خدمات به شهروندان است.

بهرهوری دانش
(متغیر وابسته)

سازمان نظام مهندسی اغلب دانش موجود را بهمنظور توسعه فرایند به کار
میگیرد.
سازمان نظام مهندسی اغلب از دانش شهرسازی بهمنظور توسعه فنآوری
استفاده میکند.
سازمان نظام مهندسی اغلب از دانش مهندسی بهمنظور توسعه خدمات استفاده
میکند.
سازمان نظام مهندسی اغلب از دانش بهمنظور توسعه فرایند و عملیات کاری
استفاده میکند.
سازمان نظام مهندسی اغلب برای تقویت مسیر خدمات از نوآوری بهره می-
برد.
نوآوری موجب می شود که این سازمان بتواند با دیگر بخشهای جامعه برای
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به رقابت بپردازد.
نوآوری اساساً باعث تغییر خدمات اصلی توسط مهندسان این سازمان شده
است.
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یافتههای پژوهش
توصیف آماری متغیرهای تحقیق
 .0سرمایه انسانی
جدول  .5توصیف متغیر سرمایه انسانی
واریانس

انحراف معیار

میانگین

بیشترین مقدار

1/815

1/70545

9/5349

8

کمترین مقدار تعداد
0/51

951

سرمایه انسانی

با توجه به جدول شماره  0مشاهده میشود که متغیر سرمایه انسانی دارای کمترین
مقدار  ،1/13بیشترین مقدار  ،9میانگین  ،0/0510انحراف معیار  3/۳1010و واریانس
 3/931است .با توجه به اینکه این پژوهش نگرش سنجی بوده ،درك کارکنان از میزان
سرمایه انسانی مورد لحاظ قرار گرفته و به شکل میانگین ارائه شده است.
 .5سرمایه سازمانی
جدول  .9توصیف متغیر سرمایه سازمانی
واریانس

انحراف معیار

میانگین

بیشترین مقدار

کمترین مقدار

تعداد

1/453

1/68475

9/9664

8

0/81

951

سرمایه سازمانی

با توجه به جدول شماره  0مشاهده میشود که متغیر سرمایه سازمانی دارای کمترین
مقدار  ،1/93بیشترین مقدار  ،9میانگین  ،0/0221انحراف معیار  3/291۳1و واریانس
 3/105است.
 .9سرمایه اجتماعی
جدول  .4توصیف متغیر سرمایه اجتماعی
واریانس

انحراف معیار

میانگین

بیشترین مقدار

کمترین مقدار

تعداد

1/775

1/55075

9/0056

4/ 5

0/ 5

951

سرمایه اجتماعی

با توجه به جدول شماره  1مشاهده میشود که متغیر سرمایه اجتماعی دارای کمترین
مقدار  ،1/03بیشترین مقدار  ،1/1میانگین  ،0/1112انحراف معیار  3/1111۳و واریانس
 3/۳۳1است.
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 .4متغیر سرمایه فکری (متغیر مستقل)
جدول  .8توصیف متغیر سرمایه فکری
واریانس

انحراف معیار

میانگین

بیشترین مقدار

کمترین مقدار

تعداد

1/968

1/60986

9/5835

4/77

0/35

951

سرمایه فکری

با توجه به جدول شماره  9مشاهده میشود که متغیر سرمایه فکری دارای کمترین مقدار
 ،1/50بیشترین مقدار  ،1/۳۳میانگین  ،0/0951انحراف معیار  3/21092و واریانس
 3/0۳2است.
 .8متغیر بهرهوری دانش (متغیر وابسته)
جدول  .6توصیف متغیر بهرهوری دانش
واریانس

انحراف معیار

میانگین

بیشترین مقدار

کمترین مقدار

تعداد

1/968

1/61951

9/8745

8

0/87

951

بهرهوری دانش

با توجه به جدول شماره  2مشاهده میشود که متغیر بهرهوری دانش دارای کمترین
مقدار  ،1/9۳بیشترین مقدار  ،9میانگین  ،0/9۳10انحراف معیار  3/23013و واریانس
 3/029است .این مسئله بدین معنی است که بهرهوری دانش پاسخگویان در حد متوسط
رو به باال است.

آزمون نرمال بودن دادهها
اما پیش از آزمون فرضیات ،بهمنظور بررسی نرمال بودن جامعه محققین از آزمون
کولموگوروف ـ اسمیرنوف استفاده شده است  .فرض صفر ،این است که بین
فراوانیهای مشاهدهشده و فراوانیهای مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد ،بهعبارتیدیگر،
توزیع جامعه نرمال است .فرض مخالف هم در این آزمون این است که بین فراوانیهای
مشاهدهشده و فراوانیهای مورد انتظار ،تفاوت وجود دارد .بهعبارتدیگر توزیع جامعه
نرمال نیست .با توجه به مطالب فوق ،نتایج این آزمون به شرح جدول  ۳است.
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جدول  :7آزمون
کولموگوروف ـ اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن داده ها
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

متغیر
متغیر وابسته

متغیر مستقل

Kolmogorov-Smirnov Z

)Asymp. Sig. (2-tailed

بهرهوری دانش

1/555

1/833

سرمایه انسانی

1/770

1/839

سرمایه سازمانی

1/847

1/356

سرمایه اجتماعی

1/595

1/855

سرمایه فکری

1/780

1/656

با توجه به مقدار ( sigسطح معنیداری) محاسبهشده در آزمون که بیشتر از سطح خطای
در نظر گرفتهشده ( )3/39در تمامی متغیرهای مستقل و وابسته (و مؤلفههای مرتبط با
آنان) است ،لذا دلیلی برای رد فرضیههای صفر وجود ندارد و میتوان گفت دادهها
دارای توزیع نرمال بوده و این مسئله بدین معنی است که امکان استفاده از آزمونهای
پارامتریک برای بررسی فرضیههای تحقیق وجود دارد.
آزمون فرضیهها
در این بخش از تحقیق ،با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
تک متغیره ،محقق به ارزیابی فرضیههای تحقیق پرداخته است.
فرضیه اصلی :بین سرمایه فکری و بهرهوری دانش در میان اعضای نظام مهندسی استان
گیالن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .5ضریب همبستگی بین سرمایه فکری و بهرهوری دانش
متغیرها
سرمایه فکری و بهرهوری دانش

تعداد
013

میزان ضریب همبستگی
 3/915درصد

سطح معنیداری
3/331

نتیجه
تائید فرضیه

با توجه به جدول شماره  1مشاهده میشود که مقدار  Sig = 3/331> 3/39است ،به
همین دلیل با اطمینان  59درصد تأیید میشود که این رابطه معنیدار است .همچنین بر
اساس این جدول میتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سرمایه فکری و
بهرهوری دانش  + 3/915درصد است که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
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جدول  .3آزمون رگرسیون بین سرمایه فکری و بهرهوری دانش اعضای نظام مهندسی استان
گیالن
مقدار
سرمایه فکری و
بهرهوری دانش

R

 3/915درصد

ضریب تعیین

ضریب بتا

 01/۳درصد

3/913

مقدار
ثابت
1/219

مقدار

سطح

t

معنیداری
3/333

11/12۳

با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  3/39است ،بین دو متغیر سرمایه فکری و بهرهوری
دانش اعضای نظام مهندسی استان گیالن در سطح  %59رابطه معنیدار است ،شدت این
رابطه برابر  91/5درصد است .برای تعیین جهت این تأثیر با توجه به ضریب بتا مشاهده
میشود که این تأثیر مستقیم و مثبت است .از سویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با
 3/01۳است یعنی متغیر مستقل  01/۳درصد تغییرات متغیر وابسته را میتواند پیشبینی
کند.
فرضیه فرعی اول :بین سرمایه انسانی و بهرهوری دانش در میان اعضای نظام مهندسی
استان گیالن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .01ضریب همبستگی بین سرمایه انسانی و بهرهوری دانش
متغیرها
سرمایه انسانی و بهرهوری دانش

تعداد
013

میزان ضریب همبستگی
 3/010درصد

سطح معنیداری
3/331

نتیجه
تائید فرضیه

با توجه به جدول شماره  13مشاهده میشود که مقدار  Sig = 3/331> 3/39است ،به
همین دلیل با اطمینان  59درصد تأیید میشود که این رابطه معنیدار است .همچنین بر
اساس این جدول میتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سرمایه انسانی و
بهرهوری دانش  + 3/010درصد است که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
جدول  .00آزمون رگرسیون بین سرمایه انسانی و بهرهوری دانش اعضای نظام مهندسی
استان گیالن
مقدار
سرمایه انسانی و
بهرهوری دانش

R

 3/010درصد

ضریب تعیین
 11/2درصد

ضریب
بتا
3/001

مقدار ثابت

مقدار

0/932

1/393

t

سطح معنیداری
3/333
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با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  3/39است ،بین دو متغیر سرمایه انسانی و بهرهوری
دانش اعضای نظام مهندسی استان گیالن در سطح  %59رابطه معنیدار است ،شدت این
رابطه برابر  01/0درصد است .برای تعیین جهت این تأثیر با توجه به ضریب بتا مشاهده
میشود که این تأثیر مستقیم و مثبت است .از سویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با
 3/112است یعنی متغیر مستقل  11/2درصد تغییرات متغیر وابسته را میتواند پیشبینی
کند.
فرضیه فرعی دوم :بین سرمایه سازمانی و بهرهوری دانش در میان اعضای نظام مهندسی
استان گیالن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .05ضریب همبستگی بین سرمایه سازمانی و بهرهوری دانش
متغیرها
سرمایه سازمانی و بهرهوری
دانش

تعداد

میزان ضریب همبستگی

سطح معنیداری

نتیجه

013

 3/9۳3درصد

3/331

تائید فرضیه

با توجه به جدول شماره  10مشاهده میشود که مقدار  Sig = 3/331> 3/39است ،به
همین دلیل با اطمینان  59تأیید میشود که این رابطه معنیدار است .همچنین بر اساس
این جدول میتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سرمایه سازمانی و بهرهوری
دانش  + 3/9۳3درصد است که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
جدول  .09آزمون رگرسیون بین سرمایه سازمانی و بهرهوری دانش اعضای نظام مهندسی
استان گیالن
سرمایه سازمانی و بهرهوری

مقدار

R

دانش
3/9۳3
درصد

ضریب

ضریب

مقدار

تعیین

بتا

ثابت

 00/9درصد

3/902

1/131

مقدار

t

10/152

سطح
معنیداری
3/333

با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  3/39است ،بین دو متغیر سرمایه سازمانی و بهرهوری دانش
اعضای نظام مهندسی استان گیالن در سطح  %59رابطه معنیدار است ،شدت این رابطه
برابر  01/0درصد است .برای تعیین جهت این تأثیر با توجه به ضریب بتا مشاهده میشود
که این تأثیر مستقیم و مثبت است .از سویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با 3/902
است یعنی متغیر مستقل  90/2درصد تغییرات متغیر وابسته را میتواند پیشبینی کند.
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فرضیه فرعی سوم :بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری دانش در میان اعضای نظام
مهندسی استان گیالن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .04ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری دانش
متغیرها
سرمایه اجتماعی و بهرهوری
دانش

تعداد

میزان ضریب همبستگی

سطح معنیداری

نتیجه

013

 3/15۳درصد

3/331

تائید فرضیه

با توجه به جدول شماره  11مشاهده میشود که مقدار  Sig = 3/331> 3/39است ،به
همین دلیل با اطمینان  59تأیید میشود که این رابطه معنیدار است .همچنین بر اساس
این جدول میتوان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و بهرهوری
دانش  + 3/15۳درصد است که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
جدول  .08آزمون رگرسیون بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری دانش اعضای نظام مهندسی
استان گیالن
مقدار

R

سرمایه اجتماعی و  3/15۳درصد
بهرهوری دانش

ضریب تعیین

ضریب

 01/۳درصد

بتا
3/013

مقدار ثابت مقدار  tسطح معنیداری
0/911

11/101

3/333

با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  3/39است ،بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و بهرهوری
دانش اعضای نظام مهندسی استان گیالن در سطح  %59رابطه معنیدار است ،شدت این
رابطه برابر  15/۳درصد است .برای تعیین جهت این تأثیر با توجه به ضریب بتا مشاهده
میشود که این تأثیر مستقیم و مثبت است .از سویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با
 3/01۳است یعنی متغیر مستقل  01/۳درصد تغییرات متغیر وابسته را میتواند پیشبینی
کند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق سعی شد که به بررسی ارتباط بین دو متغیر سرمایه فکری (سرمایه
انسانی ،سازمانی ،اجتماعی) و بهرهوری دانش در میان اعضای نظام مهندسی پرداخته
شود .نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و بهرهوری دانش بوده
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است .درعینحال ذیالً نتایج آزمون فرضیههای تحقیق مورد مداقه تحلیلی بیشتر قرار
میگیرد:
در ارتباط با فرضیه اصلی ،محقق ،با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون به بررسی
همبستگی و شدت تبیین رابطه دو متغیر پرداخته است .نتایج حاکی از این است بین
سرمایه فکری و بهرهوری دانش رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .تأیید این فرضیه به
معنی تأیید مدل تحلیلی ارائه شده است .در این مدل اشاره شده که سرمایه فکری که
مجموعهای از دانش ،اطالعات ،داراییهای فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی
است میتواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود و از این طریق تمامی کارکنان ،دانش
سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در نظر گرفته و باعث منافع رقابتی
مستمر در سازمان شود و عاملی در راستای رشد بهرهوری دانش در سازمان گردد.
درعینحال در مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق ،با پژوهشهای مشابه میتوان
به نتایج پژوهش گنجی نیا و حبیب زاده ( )1053و نیز دهقانی و معروفی ( )1053اشاره
کرد .آنان در نتایج پژوهشهای خویش به وجود ارتباط بین سرمایه فکری و بهرهوری
دانش اشاره داشتهاند .بهعالوه هوآینگ و جیم وو ( )0313در تحقیق خویش به بررسی
رابطه سرمایه فکری و بهرهوری دانش پرداختهاند .بنابراین تأیید این فرضیه تحقیق مبتنی
بر ادبیات نظری پژوهش به معنی همراستایی بین نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل این
فرضیه با پژوهش گنجی نیا و حبیب زاده و نیز دهقانی و معروفی و نیز هوآینگ و جیم
وو است.
نتایج پژوهش حاکی از تأیید رابطه بین سرمایه انسانی و بهرهوری دانش است .محقق با
استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون به بررسی همبستگی و شدت تبیین رابطه دو
متغیر پرداخته است .نتایج حاکی از این است بین بعد انسانی سرمایه فکری و بهرهوری
دانش رابطه معناداری مثبتی وجود دارد .تأیید این فرضیه به معنی تأیید مدل تحلیلی
ارائهشده تحقیق است .در این مدل عنوان گردید که سرمایه انسانی مجموعهای از دانش
ضمنی و دانش صریح و روشن از کارکنان است و بهعنوان ترکیبی از دانش ،مهارت،
ابتکار و توانایی کارکنان برای انجام وظایف بوده که میتواند بر بهرهوری دانش اثرگذار
باشد .در این راستا توصیه میگردد که سازمان در راستای افزایش سرمایه انسانی به
مواردی از قبیل انتخاب مهندسان ناظر خبره و بامهارت ،بهکارگیری متخصصین بااخالق
و دارای ضریب هوشی باال توجه بیشتری نمایند .ضمن آنکه در مقام مقایسه نتیجه
حاصله از این فرضیه تحقیق ،با پژوهشهای مشابه میتوان به نتایج تحقیق کوهن و
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کایمناکیس ( )033۳با عنوان مطالعه رابطه سرمایه فکری و عملکرد در شرکتهای
دانشمحور با اندازه متوسط نیز اشاره نمود که در یکی از فرضیات خویش این موضوع
پرداخته است .لذا تأیید این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی
همراستایی بین نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل این فرضیه با پژوهش کوهن و کایمناکیس
است.
از دیگر نتایج تحقیق ،تأیید رابطه مثبت سرمایه سازمانی و بهرهوری دانش است .تأیید
این فرضیه به معنی تأیید مدل تحلیلی ارائه شده است .همانگونه که پیشتر اشاره شد،
سرمایه سازمانی شامل طیف وسیعی از ساختارهای سازمانی ،فلسفه سازمانی و نرمافزار
و پایگاه داده و گاهی اوقات حقوق انحصار معنوی ،نام تجاری و بهطورکلی تمام
چیزهایی که برای حمایت از بهرهوری و نوآوری به کار گرفته است و نشاندهنده
توانایی سازمان برای مقابله با چالشهای داخلی و خارجی است و از این طریق میتواند
بر بهرهوری دانش تأثیرگذار باشد .با توجه به اثرگذاری این بعد از سرمایه فکری بر
بهرهوری دانش برنامه ریزان باید به مواردی از قبیل استفاده از گواهیهای و مجوزهای
فنی بهعنوان راهی برای ذخیره دانش ،استفاده از روشهای جدیدی در ارتباط با دریافت
ایدههای نو ،مستندسازی دانش و اطالعات سازمان ،استفاده از سامانهها و فرآیندهای
جایگزین توجه بیشتری نمایند .همچنین مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق با
پژوهشهای مشابه میتوان به نتایج پژوهش بشردوست ( )1015اشاره نمود .نتایج
تحقیق بشردوست بیانگر وجود رابطه بین سرمایه سازمانی و بهرهوری دانش است.
ضمن آنکه نتایج تحقیق پاسوات ( )0311نیز بر وجود رابطه بین دو متغیر موردبررسی
اشاره داشته است .بههرحال تأیید این فرضیه مطالعه مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به
معنی همراستایی بین نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل این فرضیه با پژوهش بشردوست و
پاسوات است.
نتایج تحقیق ،مبین تأیید رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری دانش است .نتایج حاکی
از این است بین بعد اجتماعی سرمایه فکری و بهرهوری دانش رابطه معناداری مثبتی
وجود دارد .سرمایه اجتماعی توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر در جهت دستیابی
به اهداف مشترك در گروها و سازمانها است و از این طریق میتواند بستر رشد
بهرهوری دانش را در اعضای سازمان فراهم نماید .به همین دلیل به مدیران سازمان
توصیه میشود که به مواردی نظیر مشارکت گروهی بیشتر اعضای نظام مهندسی در
انجام امور ،اشتراكگذاری اطالعات بین اعضا ،تعامل با سایر بخشهای مدیریتی شهر
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در راستای بهرهگیری از ایدههای سازمان در بخشهای دیگر توجه بیشتری نمایند؛
بنابراین در مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق ،با پژوهشهای مشابه میتوان به
نتایج پژوهش اگیو ( )0331اشاره نمود .نتایج وی نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و
بهرهوری دانش رابطه معناداری موجود است .همچنین بونتیس در تحقیقی به بررسی این
موضوع پرداخته و نشان دادند که بعد اجتماعی سرمایه فکری بر عملکرد و بهرهوری
سازمانی مؤثر است .همچنین یانگ چو ( )0332در پژوهش خویش بر این مسئله تأکید
داشتهاند .بنابراین تأیید این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی
همراستایی بین نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل این فرضیه با پژوهش اگیو ،بوتنیس ،یانگ
چو است.
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