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Aims Various studies have shown that good human resource management describes a high 
degree of intellectual capital and high degree of intellectual capital increases organizational 
performance. The aim of this research was to investigate the relationship between human 
resource management and organizational performance through the mediating role of 
intellectual capital. 
Instruments & Methods This descriptive-correlational survey research was conducted 
in 2017 among 384 of the staff of Foundation of Martyrs and Veterans Affairs of Semnan 
and Khorasan Razavi provinces, who were selected based on stratified random sampling. 
This research in purpose is a functional and descriptive study. A questionnaire of human 
resources management procedures and intellectual capital and organizational performance 
questionnaire were used to collect the data. The data were analyzed by SPSS 16 software, 
using Pearson correlation coefficient, linear regression, structural equation modeling, and 
factor analysis.
Findings There was a significant correlation between the mean scores of components of 
human resource management, organizational performance, and intellectual capital (p<0.01). 
The human resources management tasks could express 63.20% of the organizational 
performance according to the mediating role of intellectual capital. The values of all indicators 
of fitting goodness indicated the optimal fit of the model. 77% of intellectual capital changes 
were expressed by human resource management activities (t=21.15; R2=0.77). Also, 
intellectual capital could predict 83% of organizational performance changes (t=19.67; 
R2=0.83,). Therefore, the predictive power of organizational performance by human resource 
management with mediating role of intellectual capital was 64%.
Conclusion Human resource management through the mediating role of intellectual capital 
influences organizational performance.
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بر بهبود  یمنابع انسان تیریاقدامات مد ریتاث
 هیتوسعه سرما یانجیبا نقش م یعملكرد سازمان

 ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن یمورد مطالعه ؛یفكر
  یسمنان و خراسان رضو یهااستان

  
  PhD مقدم رضایعل

  رانیا سمنان، سمنان، دانشگاه ت،یریمد و اقتصاد دانشكده ،یصنعت تیریمد گروه
  PhD *یچاشمینبو یدرضیس

  رانیا سمنان، سمنان، دانشگاه ت،یریمد و اقتصاد دانشکده ،یبازرگان تیریمد گروه
  

  چکيده
خوب، درجه  یمنابع انسان تیریمختلف نشان داده است که مد قاتیتحق :فاهدا

موجب  یفکر هیسرما یو درجه باال کندیرا وصف م یفکر هیاز سرما ییباال
 تیریمد نیرابطه ب یبررس ق،یتحق نی. هدف اشودیم یعملکرد سازمان یارتقا

   . بود یفکر هیسرما یانجینقش م قیاز طر یو عملکرد سازمان یمنابع انسان
است که با استفاده از  یهمبستگ - یفیمطالعه از نوع توص نیا :هاو روش ابزار

و امور  دیشه ادینفر از کارکنان بن ۳۸۴ نیدر ب ۱۳۹۶در سال  یشیمایروش پ
 یریگانجام شد که با روش نمونه یاستان سمنان و خراسان رضو ثارگرانیا

 یهاهینامه رواطالعات از پرسش یگردآور یدردسترس انتخاب شدند. برا
استفاده  یو عملکرد سازمان یفکر هینامه سرماو پرسش یمنابع انسان تیریمد

	SPSSافزار ها توسط نرمشد. داده  یهمبستگ یهاو با استفاده از آزمون 16
مورد  یعامل لیو تحل یمعادالت ساختار یابیو مدل یخط ونیرگرس رسون،یپ

  قرار گرفتند. لیو تحل هیتجز
 یعملکرد سازمان ،یمنابع انسان تیریمد یهانمرات مولفه نیانگیم نیب :هایافته
 فیوظا ری<). متغ۰۱/۰pوجود داشت ( یداریمعن یهمبستگ یفکر هیو سرما
را با توجه به  یعملکرد سازمان زانیم %۲۰/۶۳توانست  یمنابع انسان تیریمد

 ییکوین یهاشاخص یتمام ریکند. مقاد نییتب یفکر هیسرما یانجینقش م
 یفکر هیسرما راتییتغ %۷۷دهنده برازش مطلوب مدل بود. برازش نشان

). t=۱۵/۲۱؛ R2=۷۷/۰شد ( نییتب یمنابع انسان تیریمد یهاتیفعال لهیوسبه
 ینیبشیرا پ یعملکرد سازمان راتییتغ %۸۳توانست  یفکر هیسرما نیهمچن
 لهیوسبه یعملکرد سازمان ینیبشیتوان پ نی). بنابراt=۶۷/۱۹؛ R2=۸۳/۰( دینما
به  %۶۴ یفکر هیسرما یگریانجیبا نقش م یمنابع انسان تیریمد یهاتیفعال

   دست آمد.
بر  یفکر هیسرما یانجینقش م قیاز طر یمنابع انسان تیریمد :گیرینتیجه

  است. رگذاریتاث یعملکرد سازمان
 ادیبن دگاه،یتفاوت د ،یفکر هیسرما ،یعملکرد سازمان ،یمنابع انسان تیریمد ها:کلیدواژه

  ثارگرانیو امور ا دیشه
  

  ۱۳/۹/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۷/۳/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  srazinabavi@semnan.ac.ir: نويسنده مسئول*
  

  مقدمه
بود که  قرار گرفتهطی دو قرن گذشته، دانش عمومی بر این محور 

مادی (سرمایه  سرمایه و(سرمایه فیزیکی)  کارتنها دو عامل نیروی 
. هستندنماد قدرت  عنوانبهو مالی) در تولید محصول نقش دارند 

 هایداراییدر قرن بیستم هر شرکتی و هر کشوری که  که طوریبه
بیشتری داشت ثروت  مشهود ومادی  هایسرمایهفیزیکی و 

دادن جایگاه خود اما امروزه در حال ازدست کرد،میبیشتری تولید 
 "تغییر قدرت"کتاب خود تحت عنوان  در [1]تافلر آلوینهستند. 

. زور، کندمیتشریح  خوبیبهقدرت را  تغییر وفرآیند تکامل 
برای تنبیه استفاده  عمدتاً نماد قدرت است و  ترینناجوانمردانه

سطح خود است.  ترینضعیفبنابراین بیانگر قدرت در  شود.می
برای اجرای قدرت است و بیانگر  تریزیرکانهبرخالف آن، ثروت ابزار 

. امروزه شکل جدیدی از قدرت در قدرت در سطح متوسط است
سطح خود که توسط دانش  ترینعالی درپیش است، یعنی قدرت 

 ایجادکننده. در عصر حاضر، دانش و اطالعات، دارایی شودمیبیان 

است. دانش، قدرت سرمایه  شده شناختهثروت و ارزش اقتصادی 
و  سیتارمن که طوریبه ،[2]استفیزیکی و مالی را تصاحب کرده 

 ایاالت متحدهیکی از اقتصاددانان  کندریکنقل از  به [3]همکاران
نامشهود به  هایدارایینسبت  ١٩٢٥که در سال  کنندمیبیان 
به  ٦٣به نسبت  ١٩٩٠اما در دهه  ،بود ٧٠به  ٣٠ مشهود هایدارایی
دارایی  ترینمهمرا  [4]سرمایه انسانی، استوارت افزایش یافت. ٣٧

که از  هاییشرکت رودمیبنابراین انتظار  کند.میسازمان تلقی 
نیز  آنهاو انسانی باالتری برخوردارند، عملکرد مالی  فکری سرمایه

 اهمیتباالتر باشد. با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطالعات، 
فراتر از  ایسرمایهفکری سرمایه است.  یافتهافزایش فکری سرمایه 
سرمایه مشهود است. امروزه سهم  هایداراییفیزیکی و  هایدارایی

تولید ثروت در  در نتیجهدلیل تولید دانش و اطالعات و فکری به
 افزودهارزش نقش مهمی در خلق  تواندمیاقتصاد مبتنی بر دانش 

معلول  توانمیو تولید ناخالص داخلی داشته باشد. این اهمیت را 
ده دانش و عواملی از قبیل انقالب فناوری اطالعات، اهمیت فزاین

عنصر  عنوانبهابداع و خالقیت  تاثیرو  محوردانشاقتصاد 
  .[5]دانسترقابت  کنندهتعیین

و مواد خام  تجهیزات، آالتماشیندر دوره صنعتی، بهای اموال، 
 که در حالی، شدندمیعناصر کارآمد واحد تجاری محسوب  عنوانبه

فکری اغلب موفقیت یا سرمایه از  آکار استفادهدر عصر اطالعات، 
امروزه سرمایه فکری در کند. میشکست واحد تجاری را تعیین 

سازمان  هایاستراتژیمهمی از  مولفه عنوانبهکشورهای مختلف 
، کانادا، ایاالت متحده از جملهو کشورهای مختلفی  رودمیبه شمار 
کشورهای پیشتاز در امر تحقیق و  ءترکیه جز و یس، هندئبرزیل، سو

یک رویکرد جدید  عنوانبهفکری  هایسرمایهصحیح  کارگیریبه
مختلفی  کاربردی ورقابتی هستند. در این راستا، تحقیقات بنیادی 

برای بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی صورت 
شامل ابعاد مختلفی مانند بررسی  هابررسیو این  استگرفته 

فکری  هایسرمایهفکری،  هایایهسرمارتباط استراتژی سازمانی و 
فکری از طریق  هایسرمایهارتباط اجزای  سازمانی،فرهنگ و 

مهم این است که نکته اما  هستند.ریاضی و غیره  هایالگوریتم
در خصوص ارتباط سرمایه فکری و  شماریانگشتمطالعات 

  . [6]است شده انجاممدیریت منابع انسانی 
 هایداراییجدیدی مانند نقش  سازوکارهایمطالعات اخیر بر 

آن بر عملکرد  اثرگذاری ونامشهود در فرآیند مدیریت منابع انسانی 
ایرانی نیز  هایسازمانکه  شودمیمالحظه  .سازمانی اشاره دارند

توجه  عملکرد برعامل اثرگذار  عنوانبهبه سرمایه فکری  تازگیبه
فکری آغاز سرمایه گاه جای خصوص را در مطالعاتی و اندنموده
که در  واقعیت این واما با توجه به نوبودن این مطالعات  اند،کرده

 هایسازمانفکری در  سرمایه وخصوص اقدامات منابع انسانی 
تحقیقاتی کمی صورت گرفته است و از وضعیت  تاکنونایرانی 

دولتی در ایران  هایسازمانآن در  سازوکارهایسرمایه فکری و علل 
در انجام و  تواندمیمطلوب در دست است که  عات نسبتاً اطال
، ترتیببه این  ،داشته باشد ایارزندهاین تحقیق نقش  گیرینتیجه

 بسیار و محوردانش هایزمینهدر  تحقیقات گونه اینلزوم انجام 
تبیین نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در تخصصی در راستای 

 طریق نقش میانجی توسعه سرمایه فكریبهبود عملكرد سازمانی از 
، ابعاد و هامولفهانکارناپذیر است و نگرش بیشتری به شناسایی 

با سایر  تاثیرگذارمتغیر میانجی  عنوانبهفکری سرمایه ارتباطات 
   دارد.عوامل دیگر موجود در سازمان از طریق مطالعات تجربی وجود 

ف مهم مدیران ارشد که یکی از وظای داشتتوجه باید از طرف دیگر 
 هایزمینهسازمان ایجاد شرایط پویای بالقوه تفکری کارکنان در 
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مدیریت منابع  است وسازمان  هایفعالیتتخصصی مربوط به 
درجه  و کندمیباالیی از سرمایه فکری را وصف درجه انسانی خوب، 

. [7]شودمیعملکرد سازمانی ارتقای  موجبباالی سرمایه فکری 
م مدیریت منابع انسانی برای ایجاد شرایط تحقق هاهمچنین نقش 

در  نوآوریفرآیندهای  اجرای و گراآینده ایتوسعه هایریزیبرنامه
اخص آن در توانمندساختن کارکنان دانشی در  نقش وسازمان 

 ترتیباین به است.  انکارناپذیر هایشانخالقیت درآوردنفعلیتبه
، انتخاب ومدیریت منابع انسانی که شامل جذب سامانه یک 

منابع انسانی است  هایارزش تبدیل و دارینگهآموزش و توسعه، 
فکری باعث افزایش عملکرد از  هایسرمایه اثربخشبا مدیریت 

 سازوکارهایطریق فرآیند ایجاد نوآوری خواهد شد و تنها راه ایجاد 
ضعیت سرمایه فکری در ابتدا مطالعات تجربی در خصوص و یادشده

و ارتباطات آن با سامانه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان 
  است. 

تحقیقات بسیاری در خصوص ارتباط مدیریت منابع انسانی و 
است و نتایج آنها حاکی از وجود  شده انجام هاسازمانعملکرد 

این تحقیقات در اما  ،همبستگی قوی بین این دو متغیر است
بر ایجاد این  موثربعضی از متغیرهای میانجی نامشهود غالبًا به 

رابطه توجه نشده است. خوشبختانه در تحقیقات اخیر، رویکردهای 
ثروت که  منابع ونامشهود  هایدارایینوینی به وجود آمده که 

قرار  مورد مطالعه اند راگرفتهنام ویژه سرمایه فکری  طوربه
یق حاضر، مطالعه مشابهی در در راستای موضوع تحق .[8]اندداده

ملی نفت  شرکت در [9]همکارانو  علیپور درویشی توسط ١٣٩٠سال 
است. هدف اصلی آنها از انجام آن مطالعه تبیین  شده انجامایران 

نقش میانجی سرمایه فکری بر ارتباط میان وظایف مدیریت منابع 
انتخاب شرکت  وجود نیا باانسانی و عملکرد سازمانی بوده است. 

نفری از بین ١٥٦یک شرکت تجاری و نمونه  عنوانبهملی نفت ایران 
مدیران عالی و میانی این مجموعه نتایج تحقیق را محدود کرده 

  است. 
در این قسمت به مروری بر ادبیات و پیشینه تجربی تحقیق 

  شود:پرداخته می
 عبارتمدیریت منابع انسانی : مدیریت منابع انسانی اقدامات - ۱

از رویكردی استراتژیك به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد  است
انگیزش و دستیابی به تعهد منابع كلیدی سازمان؛ یعنی افرادی كه 

در تعریف دیگر مدیریت منابع . [10]كننددر آن یا برای آن كار می
که به ماهیت رابطه استخدامی  عملی وانسانی عبارت است از علم 

و موضوعات مربوط به این رابطه  اقداماتو تمامی تصمیمات، 
اصلی مدیریت منابع انسانی، شامل  هایفعالیت .[11]پردازدمی

، ارزیابی عملکرد، امنیت و توسعه وآموزش  استخدام، وانتخاب 
یندی آ. مدیریت منابع انسانی فر[12]است خدمات جبران وسالمت 

شت منابع شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهدا
ها سیاست ،بنابراین مقصود از مدیریت منابع انسانیاست. انسانی 

برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است كه  مورد نیازو اقدامات 
برای  ویژهبهكاركنان بستگی دارد،  هایی از فعالیتبا جنبه
 وپاداش  دادندادن به كاركنان، ارزیابی عملكرد، ، آموزشکارمندیابی

محیطی سالم و منصفانه برای كاركنان سازمان. برای مثال  ایجاد
و  ) تجزیه١ دربرگیرنده مواردی شامل اقدامات وها این سیاست

) ٢ یك از كاركنان)، (تعیین ماهیت شغل هر شغل تحلیل
گزینش داوطلبان واجد ) ٣ ،کارمندیابی ریزی منابع انسانی وبرنامه

دن به كاركنان داتوجیه و آموزش) ٤ شرایط استخدام،
مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران ) ٥، شدهاستخدامتازه

ارزیابی عملكرد ) ٧ایجاد انگیزه و مزایا، ) ٦خدمت كاركنان)، 

برقراری ارتباط با كاركنان (مصاحبه، مشاوره و ) ٨کارکنان سازمان، 
توسعه نیروی انسانی و آموزش ) ٩ و اجرای مقررات انضباطی)،

  شود.می
که نیروی انسانی كارآمد و متعهد در این برهه از  توجه به این با

به وجود  نهادها و هاسازمانزمان تغییرات گسترده و وسیعی را در 
 تغییراتیک عنصر استراتژیک،  عنوانبه تواندمیآورده است، 

 ایجاد نماید. این نهادها و هاسازماناهمیتی را در  حایز واساسی 
عاملی برای  تنهانه سازمان دررآمد و متعهد که نیروی انسانی كا

یك  عنوانبهبلكه  است، هاسازمانبرتری سازمان نسبت به سایر 
. به همین دلیل شودمیمزیت رقابتی پایدار و محوری محسوب 

مطلوب از این سرمایه عظیم، توجه به همه  استفاده وکارگیری هب
و رشد و بالندگی آن منجر  فردمنحصربهابعاد برانگیزاننده این عنصر 

 هایپژوهشبه بهبود عملكرد و اثربخشی سازمان خواهد شد. 
پیشین بین اقدامات منابع انسانی و نتایج سازمانی از قبیل 

تعهد  و ، عملكرد، موفقیت فردی و سازمانیپذیریانعطاف، وریبهره
حال پرسش این است دهند. میداری را نشان سازمانی پیوند معنی

ین اقدامات منابع انسانی چیست؟ اقدامات منابع انسانی كه ا
 هانگرش، هامهارت تواندمیراهبردی به این معنی است كه سازمان 

به اهداف  در نتیجهو رفتار افراد را برای انجام كار شكل دهد و 
  .سازمان نزدیك كند

 كالركو  كولینز: اقدامات منابع انسانی و مدیریت دانش - ۲
از مشاركت كاركنان از طریق مدیریت دانش  برداریبهرهمعتقدند 

اقدامات منابع انسانی رویكردهای اصلی  .مهم است هاسازمانبرای 
به استنباط و تقویت دانش كاركنان و تخصصی كردن نیازهای اصلی 

یكی از اقدامات منابع  عنوانبهمشاركت  . در واقع[13]سازمان است
عث جذب مثبت كاركنان و انسانی راهبردی، ممكن است با

یادگیری شود.  هایفعالیتدرگیرشدن آنها در مدیریت دانش و 
بیشتر،  پذیریمسئولیت، تجربیات و هامهارتافراد با داشتن 

کنند. لذا میاستقالل بیشتری دارند و كارها را خودشان تنظیم 
گسترش ظرفیت  منظوربهمتعهد  انتخاب کارکنان متخصص و

. استسازمان  هایاستراتژی ترینمهماز  ت دانش یکییمدیر
همچنین آموزش كاركنان بر ظرفیت مدیریت دانش و توسعه آن 

 کار دانشییعنی توسعه مداوم اهمیت خاصی در نیروی  ؛موثر است
آموزشی بیرونی و خارجی  هایفرصتبه حمایت از  هاسازماندارد. 

ن احتیاج و تخصص كاركنا مورد نیازبرای بالندگی و پرورش دانش 
 تواندمیآموزشی متنوع  هایبرنامهقرارگرفتن در معرض  و [14]دارند

موجب پرورش كاركنانی شود كه دانش و تخصص جدید را یاد 
 هامهارتو گسترش بینش خود را با تفكر نوآورانه و  گیرندمی

  کنند.میتقویت 
	

با وقوع انقالب فناوری اطالعات، جامعه : سرمایه فکری - ۳
 ١٩٩٠و نیز پیشرفت سریع فناوری برتر، از دهه  ایشبکهاطالعاتی 

الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر کرده است. در اقتصاد جهانی 
مالی  هایسرمایهسرمایه، جایگزین  ترینمهم عنوانبهامروز، دانش 

دانش، نیازمند  مبتنی بر و کارکسب شده است. محیط  فیزیکی و
نامشهود جدید سازمانی مانند دانش  هایداراییرویکردی است که 

فرهنگ منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری،  هایشایستگیو 
. در این بر گیرد، ساختار سازمانی و غیره را در هانظام، سازمانی

فکری توجه روزافزون محققان و مدیران را به نظریه سرمایه راستا، 
فکری بیانگر سرمایه ادبیات مربوط به . [15]استود جلب کرده خ

 هایتالش. نخستین استارزش و ماهیت نامشهود این منابع 
در سال  مچالپفکری مرهون مطالعات سرمایه مرتبط با مفاهیم 

فکری سرمایه میالدی است، اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم  ١٩٦٢
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) نسبت داده گالبرایس( گالبرایت کنتجانتوسط  ١٩٦٩به سال 
فکری چیزی فراتر از ذهن بوده و سرمایه . وی اعتقاد داشت شودمی

. این امر بدین معنی است که در شودمیاقدام فکری نیز  دربرگیرنده
فکری، حرکت از سرمایه فکری در تشریح مفهوم سرمایه ادبیات 

که داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد 
فکری محسوب سرمایه  عنوانبهکه  روابط و فرآیندها برای این

تبدیل نمایند که برای  خدمتی یاند باید دانش را به محصول شو
سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند است. همچنین این امر منجر به 

که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از  شودمیفرآیندی 
ز منجر به ارایه تعاریف مختلف از که این موضوع نی بردمیدانش 

علت نامشهودبودن و ماهیت پویایی به. [16]شودمیفکری سرمایه 
کردن این واژه دشوار است. بیشتر معنی ،فکری داردسرمایه که 

فکری،  هایداراییاوقات آن را مترادف اصطالحاتی چون 
 و روس. [5]اندکار برده بهدانشی  هایدارایی ونامشهود  هایدارایی

 دانندمی هاییدارایی و همه فرآیندهافکری را سرمایه  [7]همکاران
. این شودنمیو سنتی در ترازنامه منعکس  طور معمولبهکه 

تجاری و  عالیمنامشهود مانند  هایداراییتمامی  نوعیبهتعاریف 
نوین حسابداری نیز هستند را  هایروش مورد توجهحق امتیازها که 

فکری عبارت است از مواد سرمایه  [17]استوارت از نظرگیرد.می بر در
فکری از قبیل دانش و اطالعات و مالکیت (دارایی) معنوی و 

فکری توانایی ذهنی سرمایه  .شوندمیتجربه که باعث ایجاد ثروت 
سرمایه . [18]یک مجموعه است صورتبهجمعی یا دانش کلیدی 

 پایدارفکری، دانش انفرادی و سازمانی است که به مزیت رقابتی 
دارایی متعلق به " عنوانبهاین نوع سرمایه را  .[5]کندمی کمک

و در ترازنامه سنتی  کندمی آفرینیارزشسازمان که برای آن 
تعریف  شود"نمی ارایهیک دارایی فیزیکی و پولی  عنوانبه
سازمان، کارکنان و توانایی پرسنلی  فکری یعنیسرمایه . [19]کنندمی

در موفقیت سازمان) که  موثرنیروهای  دیگرعبارت  بهو سازمانی (
 توانمی، طور کلیبه هستند. مورد نیاز افزودهارزش در ایجاد 

هوش و ذهن  وسیلهبهخلق ارزشی که  هر گونهفکری را سرمایه 
 کنندهفراهمفکری سرمایه . [20]، تعریف کردگیردمیانسان صورت 

به تواند مییک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان 
فکری سرمایه معتقد است  [13]بونتیس. همچنین [21]رقابت بپردازد

از دانش (محصول نهایی) در  موثرعبارت از تالش برای استفاده 
معتقد  [3]و همکاران منسیتارمقابل اطالعات (ماده خام) است. 

فکری از تفاوت بین ارزش بازاری یک واحد سرمایه  که هستند
 [22]بارنی. آیدمی دست بهآن  هایداراییتجاری و هزینه جایگزینی 
 عموماً ماهیت  از لحاظفکری سرمایه معتقد است از زمانی که 

دارایی  عنوانبه رفتهرفتهیک مفهوم نامشهود شناخته شد، عنوان به
ار و عملکرد مالی بهینه ایجاد رقابتی پاید هایمزیتراهبردی که 

قرار  مورد توجه ایگسترده طوربهمطرح  هایشرکت، از طرف کندمی
  است. گرفته
و عملکرد  فکریو سرمایه  انسانیارتباط بین مدیریت منابع  - ۴

شامل  انسانیعمده مدیریت منابع  هایرویه طور کلیبه: سازمانی
و پاداش است. مدیریت منابع  عملکرد بهبود، ترفیع، آموزش
که برای مدیریت،  آوردمی فراهم را، ابزارهای بسیار باارزشی انسانی

در  .هستندبهبود و انتقال منابع انسانی به سرمایه انسانی ضروری 
درجات زیادی از یکپارچگی تضمین شود  شودمیاین راستا تالش 

  . [23]درک شود هاشرکتکلی  ماموریتتا 
و سه نوع  انسانیمدیریت منابع  هایرویهرابطه بین  ،در ادامه
که شامل سرمایه انسانی، سرمایه  شودمیواقع  مورد بحثسرمایه 

را ترکیبی از سه  . سرمایه انسانیاست سازمانیارتباطی و سرمایه 

 در .[7]دانندمی پاسخاجزای توانایی رقابت، نگرش کاری و چابکی در 
سازمان  ایهستهنی را سرمایه مختلف، سرمایه انسا تحقیقات
، تجربه، صالحیت، هامهارتکه شامل دانش،  کنیممیتعریف 

شخصی فردی است. سرمایه انسانی  هایویژگینگرش، تعهد و 
 ترینعالیو  ترینمهمو  کند اجرااهرم سود سازمانی را  تواندمی

سرمایه انسانی دیگر بحث در بنابراین  .سرمایه یک سازمان است
 [24]همکارانو  یاندت. تحقیق [8]استب نیست، بحث رقابت انتخا
 هایفعالیت دهدمیسازمان نشان  ۲۰۸از  چندصنعتی نظرسنجی در

، مربوط به سه حوزه سرمایه فکری، انسانیمختلف مدیریت منابع 
 عملکرداجتماعی و سازمانی است که در عوض مربوط به  -بشری
سرمایه فکری را سازه میانجی معرفی  بنابراین شود.می سازمانی

 هایسیستمچگونه  دهدمینشان  موثرتری طوربهکه  کنندمی
با این . کنندمی ترغیب را سازمانی عملکرد، انسانیمدیریت منابع 

و شش نوع  کرده اتخاذ رامدیریت منابع انسانی  اندازچشم، وجود
. کندمیمطرح مدیریت منابع انسانی را  هایبندیپیکرهمختلف از 

انسانی، سرمایه  سرمایه باکدام مشابه  هرها بندیپیکرهاین 
 سازمانی عملکردبرای بهبود . اجتماعی و سرمایه سازمانی هستند

 در را موثری کاربردی و انسانیمدیریت منابع رویه ضروری است 
سرمایه سازمانی  آوریجمع باداشته باشیم که این کار اختیار 

  .است پذیرامکانمعقول و انسانی 
  

، در تحقیقی که [25]سراجی و رستمی انواری: پیشینه داخلی
یکی از مشکالت  اند،داده انجام سرمایه فکری سنجش منظوربه

و ناتوانی آنها  کفایتعدم  را حسابداری سنتی هایسیستماساسی 
 هایصورتفکری در  هایسرمایهنمودن ارزش در سنجش و ملحوظ

اهمیت  بیانگر. نتیجه کلی این تحقیق اندبیان کرده هاشرکتمالی 
و  گذارانسرمایهدرک اهمیت ارزش آن از سوی  ،فکری هایسرمایه

 هایشرکتبازاری سهام  با ارزشهمبستگی باالی سرمایه فکری 
، در [26]ییدعاو  روحانی افخمیبورس اوراق بهادار تهران است. 

تحقیق خود به بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و میزان 
اجرای مدیریت دانش در شش حوزه ستادی دانشگاه فردوسی 
مشهد پرداختند. آنها بیان کردند که مدیریت دانش فرآیندی است 

آن منجر به رشد خالقیت، نوآوری و بالندگی منابع  یریکارگبهکه 
نیازمند این  هاسازمانمشابه همه  اهدانشگاهو  شودمیانسانی 

هستند که نقش و ماهیت دانش را در پیشرفت خود شناسایی و 
پژوهش آنها نشان داد که ارتباط  یهاافتهیهدایت کنند. 

(خلق، کسب،  دانشمدیریت  یهامولفهبین  یداریمعن
اقدامات  یهامولفه) و یریکارگبه، ذخیره، انتشار و یدهسازمان

توسط  شدهانجام یهایبررس. همچنین در وجود داردنی منابع انسا
آنها ضریب همبستگی بین متغیرهای اصلی، نشان داد که اقدامات 

دار و مثبتی با میزان اجرای مدیریت معنی طوربهمنابع انسانی 
دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مرتبط بوده است. در پیشنهادهای 

بود، به مدیران ارشد دانشگاه پژوهش آنها نیز راهکارهایی برای به
  است. شده ارایه

مثابه بهسرمایه فکری را  [27]سولیوانو  ینسونواد: پیشینه خارجی
و آنها را  اندکردهبه ارزش تبدیل شود تعریف  تواندمیدانشی که 

سازمانی، روابط با مشتری و مهارت  فناوریعملی،  هایتجربه
. کنندمیرقابتی معرفی  هایمزیتای برای دستیابی به هحرف

را با عنوان سرمایه فکری، مطالعه اکتشافی و  تحقیقی [13]بونتیس
سرمایه فکری، در کشور کانادا انجام  هایسنجهو  هامدلبررسی 

ین تحقیق نشان داد که بین اجزای سرمایه فکری روابط اداد. 
 مشتری و ساختاری ومتقابلی وجود دارد و هر سه سرمایه انسانی 
نیز  [28]ویلیامزو  فیرربر عملکرد تجاری اثر مثبتی دارند. در تحقیق 



 ۱۷۵ ...توسعه یانجیبا نقش م یبر بهبود عملكرد سازمان یمنابع انسان تیریاقدامات مد ریتاثـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Iranian Journal of Isaar Studies                                                                                                                                                       Volume 1, Issue 4, Fall 2020 

عنوان بهانسانی و سرمایه ساختاری سرمایه کارکنان،  سرمایه کارآیی
متغیر  عنوانسودآوری بهبازاری، تولید و  ارزش ومتغیر مستقل 

نسبت  تغییر وشرکت اندازه وابسته و نوع صنعت، بازگشت سرمایه، 
	. اندشده گرفتهمتغیر کنترل در نظر  عنوانبهغیرمعین 

بنیاد شهید، نهادی است انقالبی دارای شخصیت حقوقی و استقالل 
که امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای  و اداریمالی 

با حاضر مقایسه نتایج تحقیق  .شودعمومی غیردولتی اداره می
تفاوت عملکرد اقدامات تبیین مناسبی از  تواندمیتحقیقات قبلی 

منابع انسانی در سطح نهادهای عمومی و تجاری و همچنین در نزد 
بنابراین هدف اصلی این  کارکنان و مدیران سازمان ارایه دهد.

بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه  بررسیتحقیق، 
 مدل از استفاده بادر بنیاد از طریق نقش میانجی سرمایه فکری 

  . بود [8]لين و يانگ
  

  هاابزار و روش
 ازبا استفاده است که همبستگی  - از نوع توصیفیاین مطالعه 

کلیه  پژوهش،. جامعه انجام شد ۱۳۹۶در سال پیمایشی  روش
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان و خراسان رضوی کارکنان

 و سرپرستی مدیران عالی وآنها را  %۱۲ که بودند نفر ۸۲۰تعداد به 
. از دادندتشکیل میکارشناسان و دیگر کارکنان سازمان را مابقی 

تابعه  هایشهرستاناستان خراسان رضوی و  در نفر ۷۲۵ تعداداین 
تابعه مشغول کار  هایشهرستان نفر در استان سمنان و ۱۴۵ و

گیری و با روش نمونه مورگانو  کرجسی جدول ازبا استفاده . بودند
عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار بهنفر  ۳۸۴داد تعدردسترس 
  . گرفتند

  های زیر استفاده شد:نامهبرای گردآوری اطالعات از پرسش
نامه که این پرسشانسانی: مدیریت منابع  هایرویهنامه پرسش - ۱

 عنوانبههم در تحقیقات علمی  هطراحی شده و امروز ١٩٣٢در سال 
سئوال و  ١٤گیرد، دارای قرار می استفادهمورد  مقیاس ترینجرای

)، آموزش و ٣تا  ١کارگیری گزینش (سئواالت مولفه به ٥شامل 
)، ٨تا  ٦)، ارزیابی عملکرد (سئواالت ٥تا  ٣گسترش (سئواالت 

 ١٢) و سالمت و امنیت (سئواالت ١١تا  ٩غرامت و پاداش (سئواالت 
ای لیکرت ینهگزنامه از طریق طیف پنج) است. این پرسش١٤تا 
های "خیلی شود؛ به این صورت است که برای گزینهگذاری مینمره

و  ٧، "زیاد" نمره ٥، "متوسط" نمره ٣کم" نمره یک، "کم" نمره 
در نظر گرفته شده است. برای تعیین پایایی  ٩"خیلی زیاد" نمره 

ضرایب نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این پرسش
بود. به این صورت  ٧٠/٠ ازعد از متغیرها بیش رای هر بُ آزمون فوق ب

، برای ٧٤/٠کارگیری گزینش که ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه به
، ٨٩/٠، برای مولفه ارزیابی عملکرد ٨٢/٠مولفه آموزش و گسترش 

و برای مولفه سالمت و امنیت  ٧٥/٠برای مولفه غرامت و پاداش 
  به دست آمد. ٩٨/٠
نامه این پرسشسازمانی: ه سرمایه فکری و عملکرد نامپرسش - ٢

تا  ١(سئواالت  سرمایه انسانیهای سئوال و شامل مولفه ١٦دارای 
(سئواالت  سرمایه سازمانی)، ٧تا  ٥(سئواالت  ایرابطهسرمایه )، ٤
گذاری ) است. نمره١٦تا  ١٢) و عملکرد سازمانی (سئواالت ١١تا  ٨

یف لیکرت است. برای تعیین پایایی نامه نیز از طریق طاین پرسش
ضرایب نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این پرسش

بود. به این صورت  ٧٠/٠ ازعد از متغیرها بیش آزمون فوق برای هر بُ 
، ٧٥/٠ سرمایه انسانیهای که ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه

و عملکرد سازمانی  ٧٢/٠ سرمایه سازمانی، ٨١/٠ ایرابطهسرمایه 
  به دست آمد. ٨٠/٠
مورد تجزیه  16	SPSSافزار آماری آمده توسط نرمدستهای بهداده

از آزمون ها قرار گرفتند. ابتدا برای بررسی توزیع نرمال داده و تحلیل
ها از استفاده شد که مشخص شد داده فواسمیرن -کولموگروف

پیرسون، همبستگی های ونتوزیع نرمال برخوردارند. سپس از آزم
ساختاری و تحلیل عاملی برای  معادالت یابیو مدل رگرسیون خطی

  بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد.
  

  هایافته
 عملکرد ،مدیریت منابع انسانی هایمیانگین نمرات مولفهبین 

شت داری وجود دامعنی همبستگیسرمایه فکری  وسازمانی 
  .)١(جدول 
سازمانی با توجه به  عملکرد برمدیریت منابع انسانی  هایمولفه

ایثارگران  امور وبنیاد شهید  نقش میانجی سرمایه فکری در
متغیر وظایف  بود و تاثیرگذاررضوی  خراسان وسمنان  یهااستان

متغیر  %٢٠/٦٣ توانست (متغیر مستقل) انسانیمدیریت منابع 
 یانجی سرمایه فکری دربا توجه به نقش مرا میزان عملکرد سازمانی 

کند (جدول تبیین  مذکور هایاستانایثارگران  امور وبنیاد شهید 
٢(.  

برازش  دهندهنشان های نیکویی برازششاخصمقادیر تمامی 
 منظوربه. )۳شد (جدول ید یو برازش کلی مدل تابود  مطلوب مدل

یدی برای هر یمجزا از تحلیل عاملی تا صورتبهبررسی هر سازه 
  ).۴شد (جدول جداگانه استفاده  صورتبهمتغیر 

 هایفعالیت وسیلهبهتغییرات سرمایه فکری  %۷۷در مجموع، 
). همچنین t=۱۵/۲۱؛ 2R=۷۷/۰شد ( مدیریت منابع انسانی تبیین

را  تغییرات عملکرد سازمانی %۸۳توانست  سرمایه فکری
 بینیپیشتوان ). بنابراین t=۶۷/۱۹؛ 2R=۸۳/۰بینی نماید (پیش

مدیریت منابع انسانی با  هایفعالیت وسیلهبهعملکرد سازمانی 
  .)۱به دست آمد (شکل  %۶۴سرمایه فکری  گریمیانجینقش 

  
  میانگین آماری نمرات متغیرهای پژوهش و ماتریس همبستگی بین آنها )١ جدول

  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  نمرات  متغیرها 
                ١  ٠٩/٣٠±٧٧/٣  سازمانی عملکرد - ١
              ١  ٠٤٨/٠  ٨٢/١٨±٢٣/١  کارگیری و گزینشبه - ٢
            ١  ١٤٢/٠**  ٤٢٦/٠**  ٣٢/١٩±٤٥/٣  آموزش و گسترش - ٣
          ١  ٣٤٣/٠**  ٤٧٠/٠**  ٧٦٥/٠**  ٧٢/١٩±٨١/١  ارزیابی عملکرد - ٤
        ١  ٠٠/١**  ٣٤٣/٠**  ٤٧٠/٠**  ٧٦٥/٠**  ٧٢/١٩±٨١/١  غرامت و پاداش - ٥
      ١  ٦٧٨/٠**  ٦٧٩/٠**  ٥١٧/٠**  - ٢٨٨/٠**  ٨٤٣/٠**  ٤٨/١٩±٤٢/٢  سالمت و امنیت- ٦
    ١  ٥٩٧/٠**  ٥٦٦/٠**  ٥٦٦/٠**  ٣٨٣/٠**  ٠٣٥/٠  ٧٥٤/٠**  ٨٧/٢٨±٢٤/٥  سرمایه انسانی - ٧
  ١  ٥٤٢/٠**  ٩١١/٠**  ٥٩٥/٠**  ٥٩٨/٠**  ٥٤٢/٠**  - ٢١٤/٠**  ٧١٥/٠**  ٥٣/١٨±٧٩/٣  (داخلی) ایرابطهسرمایه  - ٨
  ٤٦١/٠**  ٤٠٣/٠**  ٥١٩/٠**  ٧٧٦/٠**  ٧٧٦/٠**  ٣٠٣/٠**  ٣٢٨/٠**  ٥٩٣/٠**  ٣١/١٩±٦٩/٢  سرمایه سازمانی - ٩
**٠١/٠p<  
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  بین بر متغیر وابسته (عملکرد سازمانی)برای بررسی تاثیرگذاری متغیرهای پیشنتایج آزمون رگرسیون  )٢ جدول
  tمقدار   ضریب استاندارد بتا  خطای استاندارد  Bضریب غیراستاندارد   بینمتغیرهای پیش

  ٨٧١/٤  -   ٢٩١/٣  ٠٢٨/١٦  مقدار ثابت
  -٠٦٥/٦  ٤٥٠/٠  ٢٣٢/٠  -٤٠٨/١  کارگیری و گزینشبه

  ٠٣٥/٠  ٠٠١/٠  ٠٣٠/٠  ٠٠١/٠  آموزش و گسترش
  ٢٨٢/٠  ٢٤٨/٠  ٨٣٨/١  ٥١٨/٠  ارزیابی عملکرد
  ٧٦١/٠  ٦٦٤/٠  ٨٢٩/١  ٣٩٢/١  سالمت و امنیت
  ٠٣٨/١  ٠٩٥/٠  ١٤٢/٠  ١٤٨/٠  غرامت و پاداش
  p=۰۰١/٠ها برای تمام مولفه

  
  برازش کلی مدلنیکویی  هایشاخص) ٣جدول 

  مقادیر  های برازششاخص
  ٢٧/٤٥  (X2) کای مجذور
  ٣٤  (df) آزادی درجه
  ٠٨٤/٠  (RMSEA) برآورد خطای مربعات ميانگين ريشه

  ٠٠١/٠  داریسطح معنی
  

  یدی برای متغیرهای مدلیتحلیل عاملی تانتایج  )٤جدول 

 برآورد خطای مربعات ميانگين ريشه  متغیرها
)(RMSEA  

 تطبیقی برازش شاخص
(CFI)  

 برازش نيكويی شاخص
(GFI)  

 آزادی درجه به کای مجذور نسبت
(X2/df)  

  ٣٠/١  ٩٣/٠  ٩١/٠  ٠٤٤/٠  منابع انسانی مدیریت هایفعالیت
  ١٤/٢  ٩٣/٠  ٩١/٠  ٠٦٩/٠  سرمایه فکری

  ٨٨/١  ٩٣/٠  ٩١/٠  ٠٣٦/٠  عملکرد سازمانی
  

  
  یابی معادالت ساختاریبا استفاده از رویکرد مدل فکری سرمایه گریمیانجی نقش با انسانی منابع مدیریت هایفعالیت با سازمانی عملکردرابطه بی مدل نتایج ارزیا )۱ شکل

  
  بحث 

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین وظایف مدیریت منابع انسانی 
 ؛فکری بودو میزان عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه 

 فرضیه پژوهش چنین در نظر گرفته شد که ترینمهمبنابراین 
با  یداریمعنوظایف مدیریت منابع انسانی ارتباط غیرمستقیم و 

   .عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی سرمایه فکری دارد
بنیاد شهید و پیمایشی که در میان کارکنان  هایدادهبا توجه به 

صورت گرفت و  سمنان و خراسان رضوی یهااستانامور ایثارگران 
توان بیان کرد که در سطح اطمینان می شدهانجامآماری  هایآزمون
 هاییافته. همچنین شودمی تاییدفرضیه اصلی پژوهش  %٩٥

که حاکی از میزان  دادرا نشان  %٢٠/٦٣ تاثیرتحقیق ضریب 
. بودتغییرپذیری متغیر وابسته براساس تغییرات متغیرهای مدل 

های تحقیق این است که اگرچه در یافتهنکته بسیار مهم 
متغیر  عنوانبههمبستگی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی (

 تایید شدهمتغیر وابسته)  عنوانبهمستقل) و عملکرد سازمانی (
  گی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با میزان همبست ،است

  

عملکرد سازمانی کمتر از همبستگی این متغیر با متغیر سرمایه 
همچنین همبستگی متغیر  .متغیر میانجی) است عنوانبهفکری (

سرمایه فکری (میانجی) با عملکرد سازمانی (وابسته) بیشتر از 
اقدامات مدیریت منابع انسانی (مستقل) با عملکرد همبستگی 
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بنابراین نقش میانجی سرمایه فکری در . سازمانی (وابسته) است
رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تایید 

. این بدین معنی است که اقدامات مدیریت منابع انسانی شودمی
اثر بیشتری بر بهبود  واندتمیسطح سرمایه فکری  یارتقا با هدف

  عملکرد سازمانی داشته باشد.
اهداف تحقیق حاضر  از جملهاشاره شد،  از اینپیش که  طورهمان 

این بود که از طریق مقایسه تطبیقی نتایج این تحقیق که در سطح 
و  درویشی علیپوراست با نتایج تحقیق  شده انجامکارکنان 
است، مشخص شود که  شده انجامکه در سطح مدیران  [9]همکاران

آیا دیدگاه مدیران در خصوص روابط اصلی مدل و ابعاد تاثیرگذار بر 
در هر دو مطالعه فرضیه  ؟هر متغیر با دیدگاه کارکنان همسویی دارد

در رابطه بین  یاصلی تحقیق مبنی بر نقش میانجی سرمایه فکر
 .است د شدهتاییاقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی 

در سطح مدیران و کارکنان وجود  نظر اتفاق جهتاز این بنابراین 
مدل معادالت ساختاری این دو مطالعه  تردقیق هایبررسیدارد. 

که و مدل تاییدی) حاکی از این است  گیریاندازه هایمدل(اعم از 
اقدامات مدیریت منابع انسانی سازمان به  نیترمهممدیران  نظر از

از آموزش، انتخاب و ارزیابی عملکرد (براساس  عبارتندترتیب 
 ازاین در حالی است که  .)[9]و همکاران درویشی پوریعلمطالعه 

اقدامات مدیریت منابع انسانی مربوط به  نیترمهمکارکنان  نظر
ابعاد ارزیابی عملکرد و پاداش است (براساس نتایج مطالعه 

اقدام  نیترمهم عنوانبهکارکنان، اقدامات آموزش که  نظر ازحاضر). 
مدیران برآورد شده است، کمترین بار عاملی را  نظر ازمنابع انسانی 

دیران با کارکنان در م یهادگاهیدتفاوت  هاافتهیدارد. این 
. کندیمو توجه به اقدامات منابع انسانی را مشخص  یبندتیاولو
که تصور مدیران از اقدامات  دهدیماین بررسی نشان  یهاافتهی

عملکرد سازمان با تصور  یاثربخش منابع انسانی در جهت ارتقا
اقدام در  نیترمهمکارکنان از این اقدامات متفاوت است. مدیران 

 در ،دانندیمسازمان را آموزش کارکنان  یوربهرهافزایش  جهت
اقدام در این زمینه تخصیص  نیترمهمکارکنان  نظر از که یحال

  مناسب پاداش است.
رکن  نیترمهمهمچنین براساس نتایج مطالعه حاضر، کارکنان 

ایشان موجودی  نظر از. دانندیمسرمایه فکری را عوامل انسانی 
رکن  نیترمهمدانش، مهارت، تجربه و توانایی افراد یک سازمان 

(براساس مطالعه سرمایه فکری است. این در حالی است که مدیران 
رکن  نیترمهمرا  یارابطهعوامل  )[9]و همکاران درویشی پوریعل

که از آن به سرمایه  یارابطه. عوامل اندکردهسرمایه فکری قلمداد 
ارتباطات بین  لهیوسبه، ارزشی است که شودمیمشتری نیز یاد 

. امروزه، مفهوم سرمایه [29]ردیگیمسازمان و مشتریانش شکل 
بسط مفهوم سرمایه مشتری است که شامل دانش موجود  یارابطه

، کنندگاننیتامدر همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، 
 نظر از کهی حال دربنابراین  .[21]کندیمیا دولت برقرار  اهانجمن

و  نفعانیذم تجاری، شهرت سازمان، مقبولیت نزد یمدیران عال
سرمایه قلمداد  نیترمهم نفعانیذرضایت و وفاداری مشتریان و 

منابع انسانی و  یهایستگیشاو  هایژگیوکارکنان  نظر از ،شودمی
فکری به شمار  یهاهیسرما نیترمهمرضایت و وفاداری کارکنان 

  .روندیم
	

نتایج مطالعه حاضر نشان داد اقدامات منابع انسانی و توسعه 
 .بر بهبود عملكرد سازمانی دارد توجهیقابل سرمایه فکری اثر 

با پایش و بهبود اقدامات  شودمیبنابراین به مدیران پیشنهاد 
و توسعه سرمایه فکری  گیریشکلمدیریت منابع انسانی زمینه 

و  وریبهرهسازمان را فراهم کرده و از این طریق موجب ارتقای 

عملکرد سازمان شوند. در این راستا توجه به اقدامات مرتبط با 
که  طور هماناما  .برخوردار است ایویژهپاداش کارکنان از اهمیت 

 عبارت بهاشاره شد، مدیران نظر متفاوتی در این خصوص دارند. 
در جهت بهبود  اقدام مدیریت منابع انسانی ترینمهممدیران  دیگر

که  . در خصوص ایندانندمیرا آموزش کارکنان  عملکرد سازمان
گر در بهبود نقش تسهیل تواندمیسرمایه فکری نیز  گیریشکل

بین کارکنان و مدیران وجود  نظراتفاق عملکرد سازمان داشته باشد، 
کنان از سرمایه فکری معطوف به عوامل انسانی اما تعبیر کار ،داشت

مدیران  که در حالی ،و دانش و مهارت نزد کارکنان سازمان بود
گیرندگان سازمان را و خدمت نفعانذیسرمایه ارتباطی و توجه به 

بعد سرمایه فکری قلمداد کرده بودند. بحث در خصوص  ترینمهم
از ابعاد  یککدام انی یا از این اقدامات منابع انس یک کدامکه  این

سرمایه فکری اولویت باالتری را در بهبود نظام مدیریت منابع 
قابل اما نکته  ؛انسانی دارند، خارج از چارچوب مطالعه حاضر است

در اجرای اقدامات بهبود  مورد مطالعهدر این است که سازمان  توجه
جه باید به همسویی انتظارات کارکنان با تصمیمات مدیران تو

 تواندمیداشته باشد. عدم درک صحیح نیازها و انتظارات کارکنان 
اثربخشی اقدامات بهبود را کاهش داده و از سوی دیگر عدم فهم و 

اجرای تصمیمات مدیران  تواندمیسازمان  هایآرماندرک مناسب 
پیشنهاد این  ترینمهمبنابراین  .در بدنه عملیاتی را دچار مشکل کند

فضای گفتمان و مشارکت بین مدیران و کارکنان در مطالعه توسعه 
سازمان و جایگاه اقدامات مدیریت منابع  ماموریتتبیین اهداف و 

انسانی در این زمینه است. مسلمًا ایجاد چنین جوی به همسویی و 
هماهنگی بیشتر کارکنان و مدیران در جهت عملکرد مناسب سازمان 

  منجر خواهد شد.
حاصل از  هاییافتهاین تحقیق براساس  هایپیشنهادنتایج و 

مطالعاتی که در دو جامعه آماری مختلف اما با روش تحقیق و 
 دست بهبود  شده بررسییکسان  هایداده و تحلیل تجزیهروش 

مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود و  شودمیآمد. پیشنهاد 
ملکرد نهایی بر ع کارکنان و نقش تفاوت یا همگرایی دیدگاه مدیران

قرار  تردقیق مورد بررسییک موضوع تحقیقاتی  عنوانبهسازمان 
اجتماعی  هایکانال هاسازمان شودمیگیرد. همچنین پیشنهاد 

را در تصمیمات منابع انسانی  کارکنان و داشته باشند تریدقیق
منابع انسانی شود. ضمنًا  اثربخشیمشارکت دهند تا باعث افزایش 

خصوصی كه  هایبنگاهو  هاسازمانهش در گسترش این پژو
پویا مواجه  هایمحیطو با  شوندمی ترپیچیدهو  تربزرگ روزروزبه

  گشا باشد.راه تواندمیهستند نیز 
  

  گیرینتیجه
 رمیانجی سرمایه فکری ب نقشمدیریت منابع انسانی از طریق 

   .تاثیرگذار استعملکرد سازمانی 
  

 سمنان هایاستان ایثارگران امور و شهید بنیاد از تشکر و قدردانی:
 صمیمانه کردند، یاری را ما پژوهش این در که رضوی خراسان و

  .سپاسگزاریم
 بنیاد با الزم هماهنگی پژوهش اجرای از قبل تاییدیه اخالقی:

 پژوهش هاینمونه رضایت و گرفت انجام ایثارگران امور و شهید
  .شد جلب

  وجود ندارد. تعارض منافعی تعارض منافع:
(نویسنده اول)،  علیرضا مقدمسهم نویسندگان: 

سیدرضی نبوی چاشمی )؛ %٤٠شناس/نگارنده بحث (روش
(نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر 

  )%٦٠آماری/نگارنده بحث (
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