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 چکیده

وری دانش بین اعضای نظام  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بهره 
ی اطالعات آور جمعاز نظر روش کاربردی و  از نظر هدفپژوهش  مهندسی استان گیالن است.

ای و میدانی است.  . روش گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانهاست پیمایشیـ توصیفی 
نفر( و حجم نمونه برآورد  19151جامعه آماری اعضای سازمان نظام مهندسی استان گیالن )

سرمایه فکری طریق پرسشنامه  از ها داده .است نفر 013 کرسیـ شده بر اساس جدول مورگان 
ی آور جمع( 0313سؤالی( هو آینگ و جیم وو ) 13وری دانش ) ی( و پرسشنامه بهرهسؤال 11)

. برای آزمون شد لیوتحل هیتجز ،SPSS 19 ای افزار رایانه و انتقال به نرم پس از کدگذاریو 
و نتایج بیانگر این مطلب است که بین استفاده شده  پیرسون و رگرسیون های فرضیات، از آزمون

وری دانش در میان اعضای نظام مهندسی استان گیالن رابطه مثبت و  سرمایه فکری و بهره
وری دانش در میان اعضای نظام  بهره بین ابعاد سرمایه فکری و عالوه به .ی وجود داردمعنادار

 ی وجود دارد.معنادارمهندسی استان گیالن نیز رابطه مثبت و 
وری دانش، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، سرمایه  بهره :واژگان کلیدی

 فکری.
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 مقدمه

در حال حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر دانش  سرعت بهجهان 
از اشکال جدید دانش اهمیت  یبردار بهرهتوانایی شرکت برای تولید و  بنابراین،؛ است

 عنوان بهدانش  وری بهرهاز دیدگاه برخی محققان کالن اقتصادی تفسیر  حیاتی دارد.
توانایی  عنوان بهدانش را  وری بهرهمدیریتی دیدگاه  که یدرحال اتخاذ یک نتیجه است.

و واحدها در سراسر توانایی افراد، گروه  عنوان بهوری دانش  بهره .کند یمانسان تعریف 
و نوآوری تعریف  یبردار بهره دانش، بر یک سازمان برای دستیابی به بهبود مبتنی

 اقتصاد دانشی خواهد در ای کننده یینتعدانش عامل  یور بهرهبه این دلیل که  .شود یم
 ،یافته توسعهدر کشورهای  ساختن دانش مولد است.یت اصلی مدیریت امروز، مسئول بود

موجود   یدانشگاه یها نوشتهدر  عالوه به استاولین نیاز برای بقا  دانش وری بهره
چیزهای کمی در مورد چگونگی ایجاد دانش جدید شناخته شده است و کارهای تجربی 

 (0313)هوآینگ و جیم وو، خاص وجود نداشته است. طور به

جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده  سرمایه، ینتر مهم عنوان بهدر اقتصاد امروز، دانش  
تجهیزات و مواد خام  ،ها کارخانه ،ها ییدارا شده تمامدر طول عصر صنعت بهای  است.

از  مؤثرعات استفاده اما در عصر اطال بود که برای موفقیت یک تجارت الزم بود
 است. مؤثردر موفقیت یا شکست یک مجموعه  معموالًفکری است که  های یهسرما

 سرمایه فکری، سازمان را بر عهده دارد. گذاری یهسرمامدیریت  درواقعسرمایه فکری 
آن سخت و  یریگ اندازهاست که ناملموس و نامشهود بوده و از لحاظ کمی  ای یهسرما

 (1053یان، قلی زاده و باقری،نمام) دشوار است.

به منبعی حیاتی  ازپیش یشبفکری مانند دانش، مهارت و روابط  های یهسرماامروزه  
فکری  های یهسرمابسزای  تأثیربا توجه به  تبدیل شده است. ها سازمانبرای رقابت میان 

الزمه بقا در عصر حاضر  عنوان بهبر خلق ارزش افزوده  یدتأکبر عملکرد بهتر و همچنین 
بررسی رابطه بین دانش  وری بهرهو نیز ارتباط مستقیم بین ارزش افزوده و مفهوم 

هدف  که استسزایی برخوردار ه از اهمیت بدانش  وری بهرهفکری و  های سرمایه
بین اعضای  دانش وری بهرهبررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و  اساسی این تحقیق

 دانش وری بهره ها سازماندر بسیاری از  هندسی استان گیالن است.سازمان نظام م
جزء الینفک  دانش وری بهرهارتقاء  .شود یمیک طرز فکر و فرهنگ تلقی  عنوان به

و مدیران کشور به نحوی با آن سروکار  مهندساناست و همه  سازمان نظام مهندسی
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در سازمان نظام مهندسی استفاده دانش  وری بهرهارتقا  یها راهیکی از  رو ینازا دارند.
 سازمانی کهسازمان نظام مهندسی در این راستا  .استاز سرمایه فکری  مؤثر

مصوب سال  نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جهت تحقق قانون و بوده غیردولتی
است در جهت رسیدن به اهداف اصلی سازمانی  شده یستأسرسمی  صورت به 10۳1

ت یهای مسکونی و مدیر مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیطخویش که همانا 
سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان  خردمندانه توسعه

است، نیازمند آن است که همواره دارای اعضا و کارکنانی باشد  ننظام مهندسی ساختما
که با تمام توان در این جهت اقدام کنند و از سویی با نظر به اهمیت متغیرهای سرمایه 

عملکرد سازمانی، لذا مطالعه و شناخت  دانش در راستا ارتقاء سطوح وری بهرهفکری و 
 میزان متغیرهای مذکور در این سازمان امری مهم و حیاتی است.

 پژوهش نظری پیشینه

 دانش وری بهره

های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از اهمیت مقوله دانش در دهه
ها یکی از امروزه سازمان .استسازمان راهبردی یکی از منابع  عنوان بهتمرکز بر دانش 

سازمانی خود  یانیبن دانشهای دیگر را در افزایش میزان های تمایز خود از سازمانراه
کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح باالتری از کارایی و نوآوری دست جستجو می

یکی از  عنوان بهدانش  کردنو هماهنگ  سازی یکپارچهها در توانایی سازمان یابند.
 (0332)والترس،  .شودمیی تلقی رقابت های یتمزهای دستیابی و حفظ  راه

دانش تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که با توجه به زاویه دید  وری بهرهدرباره 
از یکدیگر  ها آنو میزان توجه هر یک به عاملی خاص، نوع تعریف  نظران صاحب

، مند نظامدانش رویکردی  وری بهرهکه  دارد یمبیان  اودل (1552)اودل، .شود یم یزمتما
همچنین اسمیت  .استجهت یافتن، درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش 

جهت ایجاد محیط کاری که در آن دانش و تخصص  یسازوکاردانش را  وری بهره
توزیع شود و ایجاد شرایطی که دانش و اطالعات بتواند در زمان مناسب در  یآسان به

و با کارایی بیشتر  مؤثرتر صورت بهبتوانند  ها آنکه  یا گونه بهافراد قرار گیرد اختیار 
دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به  وری بهره فعالیت کنند تعریف کرده است.

( پارامترهای 1559)تاکوچی  .پردازدتولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 .است، خدمات فناوریفرایند کاری،  ی،و نوآور وری بهرهدانش  یور بهره
ین چالش مدیریتی تر بزرگوری دانش منبع اصلی مزیت رقابتی و  در اقتصاد دانشی بهره

ایجاد فرآیند دانش تعریف  عنوان بهوری دانش  است. بر اساس یک دیدگاه مفهومی بهره
 (0313)کریستین استم،  شود. یمشده است که منجر به افزایش نوآوری 

 ه فکریسرمای

در تعریفی  مطرح کرد. 1525را اولین بار جان کنت در سال « فکری هسرمای»اصطالح 
فکری عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری ه ساده، سرمای

 سرمایه انسانی، از: اند عبارتاجزای سرمایه فکری ( 0333)لیو،  .سازمانهای یک  دارایی
 .اجتماعیسرمایه  سرمایه سازمانی،

سرمایه انسانی نشانگر موجودی دانشی افراد یک سازمان است که در وجود انسان  
ها، راهنمای انجام فرآیندها، استراتژیسازمانی  یه( سرما1051)بهرامی،  نهفته است.

 تعریف شده است. که برای سازمان تولید ارزش کند یزیهر چهای روزمره و فعالیت
علی روابط سازمان با مشتریان و ارزش آتی این روابط سرمایه اجتماعی به ارزش ف

 )0330بونتیس،) شود.میاطالق 

 دانش وری بهرهرتباط سرمایه فکری و ا

خلق و افزایش ارزش  منظور بهاز دیدگاه استراتژیک، امروزه از دانش و سرمایه فکری 
در مدیریت این منبع  اش ییتواناو موفقیت یک سازمان به  شود یمسازمانی استفاده 

تا حد ها  سازمانبر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین  .کمیاب بستگی دارد
دانش  وری بهرهکمی مبتنی بر تخصیص منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر 

دانش  وری بهرهبنابراین، وظیفه رهبری یک سازمان خلق محیطی برای  خواهد بود.
مدیران آماده کردن محیط   چالش پیش روی  ، در عصر حاضرتر روشنیان به ب است.

بنابراین،  .محور است انسان در سازمان دانش مناسب برای رشد و پرورش ذهن
 .است« دانش وری بهره» محور دانش یها سازمانمهارت برای مدیران  ترین یاساس

د و ناملموس است، آن را ماهیت دانش نامشهو با توجه به اینکه، متأسفانه همه ینباا
کرد، ریسک  یریگ اندازه توان ینمسنتی حسابداری مالی  های یاسمقاز  یک یچهتوسط 

 توان یم ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد. های ییدارادانش و سایر « فراموشی»
استفاده  یشانها سازماندرصد دانش موجود در  03تنها از  ها سازمانگفت مدیران ارشد 
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مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان،  وکار کسب، محیط یقتدر حق .کنند یم
 عوامل ناملموس سازمان باشد. یرندهدربرگجدید است که  یگذار ناممستلزم یک مدل و 

توجه روزافزونی را به خود جلب کرده « سرمایه فکری»در این وضعیت، رشته نوظهور 
در ایجاد و کاربرد دانش برای  تواند یمفکری از دیدگاه استراتژیک، سرمایه  است.

افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع شود. امروزه، رشته در حال تکوین سرمایه 
سازمانی شده  یانمتصدهم برای محققان و هم برای  انگیز یجانهفکری یک موضوع 

 (.1051، زنده باد، سعیدی، عسکری، )علیقلی .است
 اجتماعیو سرمایه  سازمانیجموع سرمایه انسانی، سرمایه م سازمانسرمایه فکری یک 

 طرف یک  از که سازدمیسازمان را قادر  ها ییداراداشتن کنترل بر این  است. سازمان آن
حاکمیت داخلی مؤثری داشته و از طرف دیگر، دارای روابط خارجی موفقی با مشتریان 

 وری بهرهاین نکته نیز توجه نمود که  باید به حال یندرع کنندگان و سایرین باشد. تأمین و
و استفاده از دانش جهت خلق ارزش در  ، جهت یافتن، دركمند نظامدانش رویکردی 

و  کردریزان سازمان به این امر توجه شود که برنامهیک سازمان است پس توصیه می
اثرگذار بر  یها سازهضمن سنجش دقیق میزان سرمایه فکری سازمان در ارتباط با 

و تقویت  دانش )نظیر بهبود مستمر فناوری، توسعه فرایند کار، توسعه خدمات وری بهره
در  مسیر خدمات نوآور( بسترهای افزایش سرمایه فکری را در سازمان فراهم کنند.

بدین معنی که  .به ارزش تبدیل شود تواند یمکه است دانشی حقیقت سرمایه فکری 
برای ایجاد و  تواند یمکه است فکری و تجربه دانش، اطالعات، دارایی  ،مواد فکری

یک سازمان ناملموس جمعی  های ییداراسرمایه فکری  درواقع شود.خلق ثروت استفاده 
 وری بهرهمختلف  یها راهسرمایه فکری از  سازد.را برای عمل قادر آن  تواند یماست که 

افراد،  ییجا جابه، تر یینپا. تبادالت نرخ دهد یمقرار  تأثیررا تحت  ها سازماندانش 
، محصوالت و تر یینپا های ینههزتسهیم دانش و نوآوری، ریسک برابری و بهبود کیفیت، 

 تأثیرسازمانی  وری بهرهبر  ها آناست که سرمایه فکری از راه  ییها راهخدمات از جمله 
 که در اند داشتهبوده و محققان بدین موضوع اشاره  یچندبعدسرمایه فکری  .گذارد یم

 یریگ اندازهضمن آنکه  تمامی ابعاد مورد بررسی و سنجه قرار گیرد. باید بررسی آن
نسبت دروندادها و  وری بهره دانش نیز با مشکالتی مواجه است. وری بهرهدقیق 

دقیق  تأثیرو این در حالی است که تعیین دقیق دروندادها و  کند یمبروندادها را مقایسه 
 مشکل است.بسیار  بر بروندادها، ها آن
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 تجربی تحقیق پیشینه

دانش را در  وری بهرهرابطه سرمایه فکری و  یا مقاله( طی 0313هو آینگ و جیم وو )
بررسی هدف آنان از این پژوهش،  فناوری تایوان مورد بررسی قرار دادند. یستزصنعت 

مایه و آزمایش اثرات متقابل ابعاد سرمایه فکری )سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سر
این تحقیق به روش پیمایشی و از طریق تکمیل  دانش بوده است. وری بهرهاجتماعی( و 

دارویی تایوان صورت گرفته  یدکنندگانتولپرسشنامه در میان صنعت بیوتکنولوژی و نیز 
این پژوهش مبین این مطلب بوده که کلیه ابعاد سرمایه فکری بر  های یافته است.
کند همچنین نتایج این پژوهش ثابت می و مثبت دارند. توجه قابل تأثیردانش  وری بهره
 حال یندرع دانش وجود دارد. وری بهرهمتقابلی بین اجزای سرمایه فکری و  آثارکه 
 وری بهرهنشان داد که سرمایه اجتماعی یک عامل کلیدی در ایجاد  پژوهشاین  های یافته

ین مطلب است که سرمایه انسانی از عالوه بر این، نتایج این مطالعه مبین ا دانش است.
ضمن آنکه سازمان در راستای بهبود و  .شود یمطریق خالقیت دانش انسانی، پشتیبانی 

مکرر ساختاری )سرمایه سازمانی( اقدام نموده  های یتفعالحفظ دانش سازمانی از طریق 
ی بهبود ن را در راستات گذارده و از این طریق مشروعیت آتا بر دانش سازمان اثر مثب

این مقاله بیانگر این مطلب بوده  های یافتهدرك ارزش سازمانی افزایش دهد. همچنین 
که سرمایه اجتماعی موجب افزایش توانایی سرمایه انسانی و نیز سرمایه سازمانی منجر 

 دانش است. وری بهرهبه تقویت 
دانش  وری بهرهبه بررسی رابطه سرمایه فکری و  ای مطالعهطی  (1051محمد پیراسته )

روش تحقیق از نوع توصیفی،  .پرداخته استدر صنعت بانکداری استان لرستان 
نفر از  1533ه کاربردی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده و جامعه مورد مطالع

نفر با استفاده از فرمول  003 ها آناستان لرستان بودند که از میان  های بانککارکنان 
ابزار تحقیق،  عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بهدیالت الزم کوکران و پس از تع

 وری بهرهسرمایه فکری و  های پرسشنامهپرسشنامه دو بخش بود که پایایی هریک از 
و  ۳21/3و  531/3با و به ترتیب برابر  شدهدانش، از طریق آلفای کرونباخ محاسبه 

این مطالعه  های یافته .ه استبه دست آمد 119/3ضریب آلفای کلی پرسشنامه برابر با 
دانش کارکنان صنعت بانکداری رابطه قوی و  وری بهرهنشان داد که بین سرمایه فکری و 

 وری بهرهبر  داری معنیمثبت و  طور بهمعناداری وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری 
را بر  یرتأثسرمایه مشتری، بیشترین ند و از میان عناصر سرمایه فکری، دار تأثیردانش 
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 دانش داشته است. وری بهره
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و  تحت عنوان (1015بشردوست )پژوهشی توسط 

تحقیق ضمن این  صورت گرفته است. کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن وری بهره
 های سرمایهکاربردی و علمی مدیریت دانش و  های زیرساختمطالعه مفاهیم بنیانی و 

و ضمن  کرده تأکیدو جوامع بدین مبحث  ها دولت، ها سازمانفکری، بر ضرورت توجه 
و همچنین بر پایه هود نامش های سرمایهاجزاء این دسته از  بندی طبقهارائه مدل 

و عمیق  مدت طوالنی ای کتابخانهدستاوردهای حاصل از پرسشنامه و نیز مطالعات 
و نظرات محققین برتر در این ز رهنمودها ا گیری بهرهصورت گرفته و سرانجام با 

ین تحقیق در پی  .پردازد می وری بهرهفکری و  های سرمایه تبیین، به شناسایی و حوزه
نتایج نشان داد که  رابطه وجود دارد. وری بهرهاین فرضیه بود که بین سرمایه فکری و 

و  (ای رابطهیه ، سرماساختاری ی سرمایه)سرمایه انسانی،  فکریه بعد سرمایه بین س
 رابطه معناداری وجود دارد. وری بهرهبین سرمایه فکری و  درنهایت

تحت عنوان رابطه بین سرمایه  (1053)پژوهشی دیگر توسط گنجی نیا و حبیب زاده 
بررسی  دانش نیروی کار صورت گرفته است که هدف این مقاله، وری بهرهفکری و 

سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی  یه انسانی،اثرات سرمایه فکری و ابعاد آن یعنی سرما
دانش نیروی کار و اثرات متقابل بین سرمایه فکری با ابعاد خود و نیز با  وری بهرهبر 

میدانی و تحقیق کاربردی  این مطالعه با استفاده از روش .استدانش انسانی  وری بهره
محصوالت  دکنندهتولیرا برای اجرای بررسی موردی در دو شرکت  هایی پرسشنامه

 و فروشندگان در گیالن اختصاص داده است. تولیدکنندگان های اتحادیهالکتریکی و نیز 
 وری بهرهبر  معناداریمثبت و  تأثیرنشان داده است که تمام ابعاد سرمایه فکری  ها یافته

شده است که اثرات متقابلی بین  تأییددر این مطالعه  درواقع دانش نیروی کار دارند.
 دانش وجود دارد. وری بهرهسرمایه فکری و  های مؤلفه

تحت  (1050) پژوهشی دیگر توسط محمد قربان مهری، پروانه سعیدی و همکاران
که نتایج  عنوان سرمایه فکری و عملکرد شرکت در صنایع مالزی صورت گرفته است
ی بر توجه حاصل از این مقاله نشان داد درمجموع سرمایه فکری دارای اثرات قابل

وری سرمایه  بهره) وتحلیل اجزا سرمایه فکری اما هنگام تجزیه عملکرد شرکت دارد.
 های مختلفی به وری سرمایه مشاغل( یافته وری سرمایه ساختاری و بهره انسانی، بهره

 دست آمد.
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 مدل مفهومی تحقیق

ابنیه  وساز ساختاهمیت جایگاه سازمان نظام مهندسی کشور در حوزه با توجه به 
دانش در میان  وری بهرهرابطه ابعاد سرمایه فکری و  بررسی )مسکونی، تجاری، صنعتی(

با استفاده  رو ازایناعضای سازمان نظام مهندسی استان گیالن امری مهم و ضروری است 
( در خصوص اجزای سرمایه فکری و نیز با توجه به تحقیق هو 1555از نظریه بونتیس )
دانش، محقق به  وری بهرهوص رابطه سرمایه فکری و در خص (0313آینگ و جیم وو )

 انتخاب و تدوین مدل مفهومی تحقیق پرداخته است.
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 روش تحقیق

که به توصیف و  استتحقیق توصیفی از نوع همبستگی  ،شده گرفتهروش تحقیق به کار 
 های فکری پرداخته شده است.وری دانش و سرمایهتحلیل روابط بین متغیرهای بهره

( سازمان نظام مهندسی نفر 19151)حدوداً جامعه آماری در این تحقیق کلیه اعضای 
 ـدر این تحقیق جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان  استان گیالن است.

 .شدنفر محاسبه  013نمونه کرسی استفاده شده است که بر این اساس حجم جامعه 
( سرمایه فکری شامل سه متغیر )سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی

وری دانش  با توجه به اینکه فرضیه اصلی پژوهش رابطه بین سرمایه فکری و بهره .است
سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و  مؤلفه، برای تحلیل فرضیه اصلی پژوهش سه است

 سرمایه اجتماعی با هم ترکیب شدند و متغیر سرمایه فکری را تشکیل دادند.
( و سؤالی 11حاضر پرسشنامه سرمایه فکری )گیری در تحقیق ابزار سنجش و اندازه 

 وابسته متغیر
 متغیر مستقل

 وری دانشابعاد بهره
 و نوآوری وریبهره

 فرآیند کاری
 فناوری
 خدمات

 سرمایه فکریابعاد 
 سرمایه انسانی

 سرمایه سازمانی

 سرمایه اجتماعی
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که  گونه همان است. (0313( هو آینگ و جیم وو )سؤالی 13دانش ) یور بهرهپرسشنامه 
( در خصوص اجزای سرمایه 1555با استفاده از نظریه بونتیس ) تحقیق این دراشاره شد 

در خصوص رابطه سرمایه  (0313فکری و با توجه به تحقیق هو آینگ و جیم وو )
 محقق ،عالوه به .است شده طراحی دانش، پرسشنامه مربوط وری بهرهفکری و 

 همچنین و و مشاور راهنما استادان شامل از خبرگان تعدادی به را مذکور یها پرسشنامه

 را ها آن اصالحی نظرات داده و موردمطالعه در سازمان مدیران و محققان از تعدادی

 یازموردنروایی  از تحقیق این در مورداستفاده یها پرسشنامهپس  ت.اس کرده اعمال

 آلفای آزمون از مورداستفادهسنجش پایایی ابزار  منظور بههمچنین  شدند. برخوردار

 ۳0/3های فکری میزان آلفای حاصله برای پرسشنامه سرمایه شده است. استفاده کرونباخ
و  ها دادهو پس از گردآوری  بوده ۳1/3نیز برابر با  دانش وری بهرهو برای پرسشنامه 

 ها داده وتحلیل یهتجز، SPSS 19 ای رایانه افزار نرمبه اطالعات کدگذاری و انتقال 
رگرسیون استفاده شده پیرسون و  های برای آزمون فرضیات، از آزمون .صورت گرفت

 است.
 یها شاخص و ها مؤلفه شناخت منظور به آن ابعاد و تحقیق مفهومی مدل تبیین پس از
ی ها شاخصهای پرسشنامه و رابطه بین سؤال عملیاتی تحلیل ، مدلها آن یریگ اندازه

 آمده است. 1تحقیق به شرح جدول 

 پرسشنامه و متغیرهای تحقیق های سؤالبررسی رابطه بین  .0جدول 

 ها شاخص مؤلفه متغیر

های  یهسرما
فکری 
 )مستقل(

 های یهسرما
 انسانی

 

 .هستند خبره و مهارت با خیلی سازمان این ناظر مهندسان
 .هستند ها بهترین جزء ساختمان صنعت در حوزه این مهندسان

 .گردند می تلقی باهوش و خالق افرادی عنوان به حوزه این متخصصین

 .هستند خود شغل متبحر خاص کارشناسان از صنعت این مهندسان

 .هستند جدید دانش و ها ایده توسعه فکر به ناظر مهندسان

 های یهسرما
 سازمانی

 

راهی برای ذخیره دانش  عنوان بهسازمان نظام مهندسی از ثبت اختراع و مجوز 
 .کند میاستفاده 

های راهنمای، پایگاه اغلب دانش )اطالعات( سازمان نظام مهندسی در کتابچه
 داده و ... موجود است.
های با ها، آداب و رسوم( در ارتباط با ایده)فروشگاهفرهنگ سازمانی شما 

 و ... است. وکار کسبهای انجام ارزش، روش
ها، سازمان نظام مهندسی بخشی زیادی از دانش و اطالعات خود را در سازه
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 ها شاخص مؤلفه متغیر

 کند.و فرآیندها تعبیه )جایگزین( می ها سامانه

 های یهسرما
 اجتماعی

 باتجربه و ماهر یکدیگر، با مشکالت حل و تشخیص برای ناظر مهندسان
 .هستند

را به اشتراك  اطالعات متخصصین نظام مهندسی برای یادگیری از یکدیگر،
 .گذارند می

تخصصی مرتبط تعامل و  هایبخشمتخصصین نظام مهندسی با افراد سایر 
 تبادل افکار دارند.

برای حل مشکالت استان گیالن با سایر  حل راهمهندسان ناظر در راستای ارائه 
و سایر نهادهای مرتبط به همکاری  ها شهرداریتخصصی مثل  های بخش

 .پردازند می
های هایی که در دیگر بخشاز دانش مهندسان ناظر برای مشکالت و فرصت

 شود.آید، استفاده میمی وجود بهشهر و جامعه 

 دانش  وری بهره
 )متغیر وابسته(

 .استسازمان نظام مهندسی استان گیالن به بهبود امور پایبند 

 است. آوری فنسازمان نظام مهندسی در حال بهبود مستمر 

 سازمان نظام مهندسی در حال ادامه بهبود خدمات به شهروندان است.

توسعه فرایند به کار  منظور بهسازمان نظام مهندسی اغلب دانش موجود را 
 .گیرد می

 آوری فنتوسعه  منظور به شهرسازیسازمان نظام مهندسی اغلب از دانش 
 کند.استفاده می

توسعه خدمات استفاده  منظور بهسازمان نظام مهندسی اغلب از دانش مهندسی 
 کند.می

توسعه فرایند و عملیات کاری  منظور بهسازمان نظام مهندسی اغلب از دانش 
 کند.استفاده می

-مهندسی اغلب برای تقویت مسیر خدمات از نوآوری بهره می سازمان نظام

 برد.
جامعه برای  های بخشکه این سازمان بتواند با دیگر  می شودنوآوری موجب 

 ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به رقابت بپردازد.
نوآوری اساساً باعث تغییر خدمات اصلی توسط مهندسان این سازمان شده 

 است.
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 پژوهش ایه یافته

 تحقیق متغیرهایتوصیف آماری 

 . سرمایه انسانی0

 توصیف متغیر سرمایه انسانی .5جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد 
 815/1 70545/1 5349/9 8 51/0 951 سرمایه انسانی

 
کمترین دارای  انسانیسرمایه شود که متغیر  مشاهده می 0شماره با توجه به جدول 

واریانس  و ۳1010/3 انحراف معیار، 0510/0میانگین  ،9مقدار  بیشترین ،13/1مقدار 
با توجه به اینکه این پژوهش نگرش سنجی بوده، درك کارکنان از میزان . است 931/3

 سرمایه انسانی مورد لحاظ قرار گرفته و به شکل میانگین ارائه شده است.

 سرمایه سازمانی .5

 توصیف متغیر سرمایه سازمانی .9جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد 
 453/1 68475/1 9664/9 8 81/0 951 سرمایه سازمانی

 
کمترین دارای  سرمایه سازمانیشود که متغیر  مشاهده می 0شماره  با توجه به جدول

واریانس   و 291۳1/3 انحراف معیار، 0221/0میانگین  ،9مقدار  بیشترین ،93/1مقدار 
 . است 105/3

 سرمایه اجتماعی .9

 توصیف متغیر سرمایه اجتماعی .4جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد 
 775/1 55075/1 0056/9 5/4 5/0 951 سرمایه اجتماعی

 
کمترین دارای  سرمایه اجتماعیشود که متغیر  مشاهده می 1شماره با توجه به جدول 

واریانس   و 1111۳/3 انحراف معیار، 1112/0میانگین  ،1/1مقدار  بیشترین ،03/1مقدار 
 .است ۳۳1/3
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 متغیر سرمایه فکری )متغیر مستقل( .4

 توصیف متغیر سرمایه فکری .8جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد 
 968/1 60986/1 5835/9 77/4 35/0 951 سرمایه فکری

 
کمترین مقدار دارای  سرمایه فکریشود که متغیر  مشاهده می 9شماره  ا توجه به جدولب

واریانس   و 21092/3 انحراف معیار، 0951/0میانگین  ،۳۳/1مقدار  بیشترین ،50/1
 .است 0۳2/3

 دانش )متغیر وابسته( وری بهرهمتغیر . 8

 دانش وری بهرهتوصیف متغیر  .6جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد 
 968/1 61951/1 8745/9 8 87/0 951 دانش وری بهره

 
کمترین دارای  دانش وری بهرهشود که متغیر  مشاهده می 2شماره ا توجه به جدول ب

واریانس   و 23013/3 انحراف معیار، 9۳10/0میانگین  ،9مقدار  بیشترین ،9۳/1مقدار 
دانش پاسخگویان در حد متوسط  وری بهرهاین مسئله بدین معنی است که . است 029/3

 رو به باال است.

 ها دادهآزمون نرمال بودن 

بررسی نرمال بودن جامعه محققین از آزمون  منظورهاما پیش از آزمون فرضیات، ب
. فرض صفر، این است که بین شده استاسمیرنوف استفاده ـ لموگوروف وک

، گرید یعبارت بههای مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد، و فراوانیشده  مشاهدههای  فراوانی
های توزیع جامعه نرمال است. فرض مخالف هم در این آزمون این است که بین فراوانی

توزیع جامعه  گرید عبارت بهر، تفاوت وجود دارد. های مورد انتظاو فراوانی شده مشاهده
 است. ۳جدول  به شرحنرمال نیست. با توجه به مطالب فوق، نتایج این آزمون 

 
 
 



 40  دانش یور و بهره یفکر هیسرما نیرابطه ب نییتب

 : آزمون 7جدول 

 اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن داده ها ـ کولموگوروف

 متغیر
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 
 833/1 555/1 وری دانش بهره متغیر وابسته

 متغیر مستقل

 839/1 770/1 سرمایه انسانی
 356/1 847/1 سرمایه سازمانی
 855/1 595/1 سرمایه اجتماعی

 656/1 780/1 سرمایه فکری

 
در آزمون که بیشتر از سطح خطای  شده محاسبه( یدار یمعن)سطح  sigبا توجه به مقدار 

مرتبط با  یها مؤلفه( در تمامی متغیرهای مستقل و وابسته )و 39/3) شده گرفتهدر نظر 
ها توان گفت دادههای صفر وجود ندارد و میآنان( است، لذا دلیلی برای رد فرضیه

های  زمونامکان استفاده از آدارای توزیع نرمال بوده و این مسئله بدین معنی است که 
 .وجود داردهای تحقیق برای بررسی فرضیهپارامتریک 

 ها فرضیهآزمون 
پیرسون و رگرسیون های ضریب همبستگی در این بخش از تحقیق، با استفاده از آزمون

 های تحقیق پرداخته است.متغیره، محقق به ارزیابی فرضیهتک 
عضای نظام مهندسی استان دانش در میان ا وری بهرهبین سرمایه فکری و  :اصلی فرضیه

 وجود دارد. یمعنادارگیالن رابطه مثبت و 

 دانش وری بهرهسرمایه فکری و  بین یهمبستگضریب  .5جدول 

 نتیجه داری یمعنسطح  میزان ضریب همبستگی تعداد یرهامتغ

 تائید فرضیه 331/3 درصد 915/3 013 دانش وری بهرهسرمایه فکری و 

 
به ، است = Sig 331/3< 39/3که مقدار  شود یممشاهده  1شماره  با توجه به جدول

همچنین بر  .است دار یمعناین رابطه  که شود یم تأییددرصد  59همین دلیل با اطمینان 
گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سرمایه فکری و  توان یماساس این جدول 

 .است ریمتغ دو نیب میمستق رابطه گربیان نیا که است+ درصد  915/3دانش  وری بهره
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اعضای نظام مهندسی استان  دانش وری بهرهسرمایه فکری و  بینآزمون رگرسیون  .3جدول 
 گیالن

 بتا ضریب ینیضریب تع Rمقدار  
مقدار 
 ثابت

 tمقدار 
سطح 

 داری یمعن

 سرمایه فکری و 
 وری دانشبهره

 333/3 12۳/11 219/1 913/3 درصد ۳/01 درصد 915/3

 
وری سرمایه فکری و بهره بین دو متغیر، است 39/3از که کمتر  sigمقدار  با توجه به

شدت این  ،است دار یمعنرابطه  %59در سطح دانش اعضای نظام مهندسی استان گیالن 
مشاهده  بتا توجه به ضریب با تأثیرتعیین جهت این  برای .درصد است 5/91رابطه برابر 

ضریب تعیین در این فرضیه برابر با  ییاز سو .استمثبت  مستقیم و تأثیرکه این  شود یم
 بینی یشپ تواند یمتغییرات متغیر وابسته را درصد  ۳/01 یعنی متغیر مستقلاست  01۳/3
 کند.

دانش در میان اعضای نظام مهندسی  وری بهرهسرمایه انسانی و  ینب فرعی اول: فرضیه
 وجود دارد. یمعناداراستان گیالن رابطه مثبت و 

 دانش وری بهرهسرمایه انسانی و  بین یهمبستگضریب  .01جدول 

 نتیجه داری یمعنسطح  میزان ضریب همبستگی تعداد یرهامتغ

 تائید فرضیه 331/3 درصد 010/3 013 دانش وری بهرهسرمایه انسانی و 
 

به ، است = Sig 331/3< 39/3که مقدار  شود یممشاهده  13شماره با توجه به جدول 
همچنین بر  .است دار یمعناین رابطه  که شود یم تأییددرصد  59همین دلیل با اطمینان 

گفت شدت همبستگی بین دو متغیر سرمایه انسانی و  توان یماساس این جدول 
 .است ریمتغ دو نیب میمستق رابطه گربیان نیا که است+ درصد  010/3دانش  وری بهره

اعضای نظام مهندسی  دانش وری بهرهسرمایه انسانی و  بینآزمون رگرسیون  .00جدول 
 استان گیالن

 ینیضریب تع Rمقدار  
 ضریب

 بتا
 داری یمعنسطح  tمقدار  مقدار ثابت

 سرمایه انسانی و 
 وری دانشبهره

 333/3 393/1 932/0 001/3 درصد 2/11 درصد 010/3
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وری سرمایه انسانی و بهره بین دو متغیر، است 39/3از که کمتر  sigمقدار  با توجه به
، شدت این است دار معنیرابطه  %59در سطح دانش اعضای نظام مهندسی استان گیالن 

مشاهده  بتا توجه به ضریب با تأثیرتعیین جهت این  برای .استدرصد  0/01رابطه برابر 
ضریب تعیین در این فرضیه برابر با  از سویی. استمثبت  مستقیم و تأثیرکه این  شود می

 بینی پیش تواند میتغییرات متغیر وابسته را درصد  2/11 یعنی متغیر مستقل است 112/3
 کند.

دانش در میان اعضای نظام مهندسی  وری بهرهسرمایه سازمانی و  ینب فرعی دوم: فرضیه
 وجود دارد. معناداریاستان گیالن رابطه مثبت و 

 دانش وری بهرهسرمایه سازمانی و  بین بستگیهمضریب  .05جدول 

 نتیجه یدار معنیسطح  میزان ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 وری بهرهسرمایه سازمانی و 
 دانش

 تائید فرضیه 331/3 درصد 9۳3/3 013

 
به ، است = Sig 331/3< 39/3که مقدار  شود میمشاهده  10شماره با توجه به جدول 

همچنین بر اساس  .است دار معنیاین رابطه که  شود می تأیید 59همین دلیل با اطمینان 
 وری بهرهگفت شدت همبستگی بین دو متغیر سرمایه سازمانی و  توان میاین جدول 

 .است ریمتغ دو نیب میمستق رابطه گربیان نیا که است+ درصد  9۳3/3دانش 

اعضای نظام مهندسی  دانش وری بهرهسرمایه سازمانی و  بینآزمون رگرسیون  .09جدول 
 استان گیالن

 
وری  بهره سرمایه سازمانی و
 دانش

 Rمقدار 
ضریب 

 ینیتع

 ضریب
 بتا

مقدار 
 ثابت

 tمقدار 
سطح 

 یدار معنی

 9۳3/3 
 درصد

 333/3 152/10 131/1 902/3 درصد 9/00

 
وری دانش سرمایه سازمانی و بهره متغیربین دو ، است 39/3از که کمتر  sigمقدار  با توجه به

، شدت این رابطه است دار معنیرابطه  %59در سطح اعضای نظام مهندسی استان گیالن 
 شود میمشاهده  بتا توجه به ضریب با تأثیرتعیین جهت این  برای .استدرصد  0/01برابر 

 902/3برابر با ضریب تعیین در این فرضیه  از سویی. استمثبت  مستقیم و تأثیرکه این 
 کند. بینی پیش تواند میتغییرات متغیر وابسته را درصد  2/90 یعنی متغیر مستقل است
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دانش در میان اعضای نظام  وری بهرهسرمایه اجتماعی و  ینب فرعی سوم: فرضیه
 وجود دارد. معناداریمهندسی استان گیالن رابطه مثبت و 

 دانش وری بهرهسرمایه اجتماعی و  بین همبستگیضریب  .04جدول 

 نتیجه یدار معنیسطح  میزان ضریب همبستگی تعداد متغیرها

 وری بهرهسرمایه اجتماعی و 
 دانش

 تائید فرضیه 331/3 درصد 15۳/3 013

 
به ، است = Sig 331/3< 39/3که مقدار  شود میمشاهده  11شماره با توجه به جدول 

همچنین بر اساس  .است دار معنیاین رابطه  که شود می تأیید 59همین دلیل با اطمینان 
 وری بهرهگفت شدت همبستگی بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و  توان میاین جدول 

 است. ریمتغ دو نیب میمستق رابطه گربیان نیا که است+ درصد  15۳/3دانش 

مهندسی  اعضای نظام دانش وری بهرهسرمایه اجتماعی و  بینآزمون رگرسیون  .08جدول 
 استان گیالن

 ضریب ینیضریب تع Rمقدار  
 بتا

 یدار معنیسطح  tمقدار  مقدار ثابت

 سرمایه اجتماعی و 
 وری دانشبهره

 333/3 101/11 911/0 013/3 درصد ۳/01  درصد 15۳/3

 
وری سرمایه اجتماعی و بهره بین دو متغیر، است 39/3از که کمتر  sigمقدار  با توجه به

، شدت این است دار معنیرابطه  %59در سطح دانش اعضای نظام مهندسی استان گیالن 
مشاهده  بتا توجه به ضریب با تأثیرتعیین جهت این  برای .استدرصد  ۳/15رابطه برابر 

ضریب تعیین در این فرضیه برابر با  از سویی. استمثبت  مستقیم و تأثیرکه این  شود می
 بینی پیش تواند میتغییرات متغیر وابسته را درصد  ۳/01 ر مستقلیعنی متغیاست  01۳/3
 کند.

 و پیشنهادها گیری نتیجه

که به بررسی ارتباط بین دو متغیر سرمایه فکری )سرمایه  شددر این تحقیق سعی 
دانش در میان اعضای نظام مهندسی پرداخته  وری بهرهانسانی، سازمانی، اجتماعی( و 

دانش بوده  وری بهرهی از وجود رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و نتایج تحقیق حاک شود.
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های تحقیق مورد مداقه تحلیلی بیشتر قرار ذیالً نتایج آزمون فرضیه حال درعین است.
 گیرد:می

پیرسون و رگرسیون به بررسی  در ارتباط با فرضیه اصلی، محقق، با استفاده از آزمون 
نتایج حاکی از این است بین  یر پرداخته است.همبستگی و شدت تبیین رابطه دو متغ

این فرضیه به  تأیید مثبتی وجود دارد. معناداردانش رابطه  وری بهرهسرمایه فکری و 
که  فکری سرمایه شده است. در این مدل اشاره شده که ارائهمدل تحلیلی  تأییدمعنی 

سازمانی  یادگیری و رقابت تجربه، فکری، های دارایی اطالعات، دانش، از ای مجموعه
 دانش کارکنان، شود و از این طریق تمامی گرفته کار به ثروت ایجاد برای تواند می است

 رقابتی منافع باعث و گرفته در نظر افزوده ارزش ایجاد برای آن را های توانایی و سازمانی

 دانش در سازمان گردد. وری بهرهدر سازمان شود و عاملی در راستای رشد  مستمر
توان های مشابه میدر مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهش حال یندرع 

اشاره  (1053)( و نیز دهقانی و معروفی 1053به نتایج پژوهش گنجی نیا و حبیب زاده )
 وری بهرههای خویش به وجود ارتباط بین سرمایه فکری و آنان در نتایج پژوهش .کرد

( در تحقیق خویش به بررسی 0313هوآینگ و جیم وو ) عالوه به .اند داشتهدانش اشاره 
این فرضیه تحقیق مبتنی  تأییدبنابراین  .اند پرداختهدانش  وری بهرهرابطه سرمایه فکری و 

این  وتحلیل تجزیهبین نتایج حاصل از  راستایی همبر ادبیات نظری پژوهش به معنی 
دهقانی و معروفی و نیز هوآینگ و جیم فرضیه با پژوهش گنجی نیا و حبیب زاده و نیز 

 وو است.
محقق با  دانش است. وری بهرهرابطه بین سرمایه انسانی و  تأییدنتایج پژوهش حاکی از  

پیرسون و رگرسیون به بررسی همبستگی و شدت تبیین رابطه دو  استفاده از آزمون
 وری بهرهه فکری و نتایج حاکی از این است بین بعد انسانی سرمای متغیر پرداخته است.

مدل تحلیلی  تأییداین فرضیه به معنی  تأیید مثبتی وجود دارد. معناداریدانش رابطه 
از دانش  ای مجموعهکه سرمایه انسانی  در این مدل عنوان گردید تحقیق است. شده ارائه

ترکیبی از دانش، مهارت،  عنوان به ضمنی و دانش صریح و روشن از کارکنان است و
 اثرگذاروری دانش  بر بهره تواندتوانایی کارکنان برای انجام وظایف بوده که می ابتکار و

گردد که سازمان در راستای افزایش سرمایه انسانی به در این راستا توصیه می باشد.
 بااخالقمتخصصین  یریکارگ به، بامهارتمواردی از قبیل انتخاب مهندسان ناظر خبره و 

ضمن آنکه در مقام مقایسه نتیجه  و دارای ضریب هوشی باال توجه بیشتری نمایند.
توان به نتایج تحقیق کوهن و های مشابه میحاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهش
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 یها شرکتعنوان مطالعه رابطه سرمایه فکری و عملکرد در  ( با033۳کایمناکیس )
از فرضیات خویش این موضوع  یکی درنمود که  با اندازه متوسط نیز اشاره محور دانش

این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی  تأییدلذا  پرداخته است.
این فرضیه با پژوهش کوهن و کایمناکیس  وتحلیل یهتجزبین نتایج حاصل از  ییراستا هم

 است.
 تأیید .است وری دانش هسازمانی و بهررابطه مثبت سرمایه  تأییدز دیگر نتایج تحقیق، ا

تر اشاره شد،  یشپکه  گونه همان شده است. ارائهمدل تحلیلی  تأییداین فرضیه به معنی 
 افزار نرمفلسفه سازمانی و  سازمانی، یساختارهاسرمایه سازمانی شامل طیف وسیعی از 

تمام  یطورکل بهنام تجاری و  قات حقوق انحصار معنوی،و پایگاه داده و گاهی او
 دهنده نشان است وو نوآوری به کار گرفته  وری بهرهچیزهایی که برای حمایت از 

تواند  ی داخلی و خارجی است و از این طریق میها چالشه با توانایی سازمان برای مقابل
این بعد از سرمایه فکری بر  یاثرگذاربا توجه به  یرگذار باشد.تأثوری دانش بر بهره

و مجوزهای  های یگواهاستفاده از  ی از قبیلبه موارد باید مه ریزانبرنا وری دانش بهره
های جدیدی در ارتباط با دریافت راهی برای ذخیره دانش، استفاده از روش عنوان بهفنی 

و فرآیندهای  ها سامانهاز دانش و اطالعات سازمان، استفاده  یمستندسازنو،  های یدها
مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق با  همچنین جایگزین توجه بیشتری نمایند.

نتایج  ( اشاره نمود.1015توان به نتایج پژوهش بشردوست )های مشابه میپژوهش
 دانش است. وری بهرهو  تحقیق بشردوست بیانگر وجود رابطه بین سرمایه سازمانی

 یبررسموردبطه بین دو متغیر را( نیز بر وجود 0311ضمن آنکه نتایج تحقیق پاسوات )
مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به  مطالعهاین فرضیه  تأیید هرحال به اشاره داشته است.

این فرضیه با پژوهش بشردوست و  وتحلیل یهتجزبین نتایج حاصل از  ییراستا هممعنی 
 پاسوات است.

نتایج حاکی  .است وری دانش بهرهو  اجتماعیرابطه بین سرمایه  تأییدنتایج تحقیق، مبین 
مثبتی  معناداریدانش رابطه  وری بهرهاز این است بین بعد اجتماعی سرمایه فکری و 

سرمایه اجتماعی توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر در جهت دستیابی  وجود دارد.
تواند بستر رشد و از این طریق می است ها سازمانبه اهداف مشترك در گروها و 

مدیران سازمان  به به همین دلیل اعضای سازمان فراهم نماید.وری دانش را در  بهره
نظیر مشارکت گروهی بیشتر اعضای نظام مهندسی در  شود که به مواردی توصیه می

مدیریتی شهر  یها بخشاطالعات بین اعضا، تعامل با سایر  یگذار اشتراكانجام امور، 
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؛ گر توجه بیشتری نماینددی یها بخشسازمان در  های یدهااز  یریگ بهرهدر راستای 
توان به های مشابه میدر مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهش بنابراین

نتایج وی نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و  اشاره نمود. (0331نتایج پژوهش اگیو )
ین همچنین بونتیس در تحقیقی به بررسی ا دانش رابطه معناداری موجود است. وری بهره

 وری بهرهموضوع پرداخته و نشان دادند که بعد اجتماعی سرمایه فکری بر عملکرد و 
( در پژوهش خویش بر این مسئله تأکید 0332همچنین یانگ چو ) است. مؤثرسازمانی 

این فرضیه تحقیق مبتنی بر ادبیات نظری پژوهش به معنی  تأیید ینبنابرا .اند داشته
این فرضیه با پژوهش اگیو، بوتنیس، یانگ  وتحلیل یهتجز بین نتایج حاصل از ییراستا هم

 چو است.
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