
 

 

 ندی شاپورجعملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بر فکری  -ی انسانی سرمایه ی اثرمطالعه
 1علی بهمئی

 2*ادریس محمودی 

 چکیده
اهواز  جندی شاپور ر دانشگاه علوم پزشکیدعملکرد کارکنان  برفکری  ی انسانی وسرمایه بررسی اثر هدف از انجام این مطالعه  هدف:

 . بود

امعه ج .بود یکم ها داده نوع هنگا از و یمقطع زمان بعد نظر از ،یکاربرد استفاده نوع نظر از ،یفیتوص هدف نظر از پژوهش نیا روش:

به نفر  340ن رمول کوکرااساس ف برد که بوآماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
استاندارد  هاینامهقیق از طریق پرسشهای مورد نیاز برای تحداده گردیدند. گیرینمونهبه صورت تصادفی ساده  و انتخابعنوان نمونه 

و SPSS نرم افزار  ( گردآوری شدند و توسط1980( و عملکرد کارکنان هرسیوبالنچاردوگلداسمیت )1998سرمایه فکری بنتیس )
LISREL  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

بر ارکنان براکو عملکرد  مقدار ضریب همبستگی بین متغیر سرمایه فکری آزمون همبستگی پیرسون براساس یافته ها در  ه ها:یافت

گیریم که آزمون می این نتیجهباشد، بنابر( می0.05که این مقدار کمتر از سطح معناداری آزمون ) شد 0.000در سطح معناداری  0.781
 (.p<0.05) معنادار بود

 .دارد داری یعنم مثبت ریتأث اهواز شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه در کارکنان عملکرد بر یفکر هیرماس جه گیری:نتی

 .ارکنانکسرمایه فکری، عملکرد ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور عملکرد، آموزش و بازخورد: های کلیدیواژه
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 مقدمه
د دانش یری اقتصاگجب شکلرود، موپذیری سازمان به شمار میقیت و رقابتکننده موفاهمیت روزافزون دانش که عامل تعیین

(. با 1388ری، ن و عسکترین وظیفه سازمان تبدیل کرده است )منوریامحور شده و مدیریت این دارایی مهم را به اساسی
باشد، نخش حاکم ریت اثربمدیافتد. چنانچه ترین دارایی سازمان، یعنی دانش آن به خطر میجابجایی مستمر کارکنان، مهم

به دانش  منی نسبتضی دانش شود، از بین خواهد رفت. احتمال این خطر برابخش عمده دانشی که از راه این روابط ایجاد می
 (. 2001صریح بیشتر است )فی، 

-اندران و دستققجه، محدر نتی دانش به عنوان یک دارایی نامشهود برای هر سازمانی است که باید با مهارت تمام مدیریت شود.

انش معطوف دوری آتسهیم و جمع های سازمانی برای شناسایی، اخذ، ایجاد،ای به قابلیتهای مربوطه توجه فزایندهکاران حوزه
ورداری از های آنان و برخفعالیت ها، دامنه و عمق تاثیرگذاریماهیت ماموریت دانشگاه(. 2003اند )میچالیونا و هاستد، داشته

ها، بر عملکرد نسانی آنامنابع  وای، آن را به سازمانی دانشی تبدیل کرده که دانش موجود در ساختار، فرآیندها رکنان حرفهکا
های ی از سازماننند بسیارها همااهرو امروزه دانشگها تاثیری چشمگیر دارد. از اینانداز مورد نظر آنموثر و دستیابی به چشم

های ه سرمایهت و توسعر داده اسهای راهبردی خود قرامند مدیریت و تسهیم دانش را در اولویت برنامهسازی نظامدیگر، پیاده
ازمانی خود را سرآیندهای فکنند یکند. در این راستا تالش مفکری و ناملموس را به منزله یکی از اهداف راهبردی خود دنبال می

ند شکوهمچنین می کنند. و کسب، سازماندهی، کاربرد دانش را تسهیل با اقدامات مدیریت دانش پیوند دهند و فرآیند خلق
آمیز چنین تای موفقینند. اجرکها آگاه های مدیریت دانش برای عملکرد خود آنکارگیری برنامهکارکنان خود را از مزایای به

ها، ن زیرساختین ایرتیکی از مهم ز دارد.ای نیاکنندههای الزم و شرایط تسهیلها، به آمادگیپروژه ارزشمندی در این سازمان
ی فکری، دارایی ر، دارایوس بازاها از سرمایه فکری غنی است؛ مفهومی که به معنای ترکیب دارایی ناملمبرخورداری این سازمان

 (. 1996ینگ، سازند )بروکهایش توانمند میانسانی و دارایی زیرساختی است و سازمان را برای انجام فعالیت
رفتن این مهم گا درنظر چنین بابراین باید عوامل موثر بر سرمایه فکری شناسایی گردد. لذا بر اساس مطالب گفته شده و همبن

رمایه س اثرتا  ن داشتکه کمتر پژوهش جامعی درباره سرمایه فکری و عملکرد کارکنان صورت پذیرفته است محقق را بر آ
 . را مورد مطالعه قرار دهد« کی جندی شاپور اهوازعملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزش برفکری 

رای ایجاد بشان نانای کارکهها تا حد زیادی به دانش و مهارتسرمایه انسانی سبب شده است که سازمان:پیشینه نظری پژوهش
ات بیشتر درباره طالعیق ان از طرتوااما منافع قابل توجهی را می .وری متکی شونددرآمد و رشد و همچنین بهبود کارایی و بهره

های نسانی مجموعه مهارتدهنده سرمایه ا(. مهمترین اجزا تشکیل1989سرمایه انسانی به دست آورد )ساک من و همکاران، 
 شد. این سرمایه بافکری با سرمایه تواند به منزله روح و فکر منابعنیروی کار و عمق و وسعت تجربه آنان است. منابع انسانی می

ن تغییر ن هم بدوک سازماای حتی با ترشود، اما سرمایه ساختاری و رابطهاز سوی کارکنان از شرکت خارج می ترک سازمان
که برای  هاییینهنان در زمآهای نیروی کار ب( دانش ها و شایستگیمانند. لذا سرمایه انسانی شامل: الف( مهارتباقی می

 (.2008ا، اخالق و رفتار آنان است )مار، موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند و ج( استعداده
-های مالی وارد نمیکند، ولی در صورتسرمایه فکری شامل تمامی منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می

ای از آن است. شهرت یک سازمان ممکن است یک محصول فرعی شهرت یک سازمان نمونهکه طوری(. 2003 ،3پاتریسیاشود )
تواند بخشی از آن محسوب شود )عالم تبریز و همکاران، های فکری یک سازمان باشد، اما نمییجه کاربرد منطقی سرمایهیا نت

هایی است که در اقتصاد جدید و های اساسی مابین شرکت(. تأکید و توجه زیاد نسبت به سرمایه فکری نشان دهنده تفاوت1388
های فیزیکی بوده، در حالی که در اقتصاد جدید ارزش از رزش بازاری متکی بر داراییکنند. در اقتصاد قدیم اقدیم فعالیت می

آید. ظهور اقتصاد دانشی منجر به پایان بخشیدن دوران اهمیت های فکری شرکت و دانش به وجود میطریق کاربرد سرمایه
شد به سرمایه فکری و دانش در آن دیده میهای مشهود گردیده و به دنبال آن پارادیامی جدید که توجه زیادی نسبی دارایی

 (. 2003پدید آمد )زوو، 

                                                           
3 Patricia 
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-( معتقدند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چاالکی فکری خود ایجاد می1997روس و همکارانش )

شود و کارکنان میبردارنده جزء رفتاری  شود؛ در حالی که نگرش درها و تحصیالت فرد میکنند. شایستگی شامل مهارت
سازد. به طور کلی سرمایه فکری اصطالحی های نوآوارنه مسائل قادر میها و تفکر در مورد راه حلچاالکی فرد را به تغییر رویه

تواند یک پایگاه منابع جدید فراهم سازد که از برداری قرار گیرد میکه درک و مورد بهرهمبهم و پیچیده است، و تنها زمانی 
 (.1999ن سازمان بتواند رقابت کند )بنتیس، طریق آ

( معتقدند سرمایه 2005گردد. روس و همکاران )سرمایه ساختاری آن بعد از سرمایه فکری است که به خود سازمان برمی
های اجرای فرآیندها، های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعملساختاری شامل ذخایر غیرانسانی دانش از جمله پایگاه

دهد. مهمترین آنها ای از عناصر ضروری را پوشش میهای اجرایی است. سرمایه ساختاری دامنه گستردهها و برنامهستراتژیا
های اطالعاتی و عناصر ها، جریان( سیاست3(چگونگی ساختاربندی آنها، 2( فرآیندهی مهم اجرایی سازمان، 1معموالً شامل: 

 های ارزیابی عملکرد کارکنان است.( طرح6( فرهنگ سازمان و 5یریت، ( رهبری و سبک مد4های داده، پایگاه
ای شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این روابط شامل روابط ارباب سرمایه رابطه

گذاران است. روابط مذکور به دو گروه ایهها، کارکنان، اعتباردهندگان و سرمکنندگان مالی، واسطهرجوع، مقامات قانونی، تأمین
-مالی یا شرکای اصلی رسمیت میکنندگانشوند: گروه اول روابطی که از طریق قرارداد با ارباب رجوع و تأمینکلی تقسیم می

تلقی و  دهنده عملیات فکریای به عنوان یک پل و سازمانیابند. گروه دوم بیشتر شامل روابط غیررسمی هستند. سرمایه رابطه
عامل تعیین کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش افزوده است. این سرمایه شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط با 

های این نوع سرمایه به ارباب رجوع است. رضایت ارباب رجوع، سالمت مالی و حساسیت قیمت ممکن است به عنوان شاخص
ز سرمایه انسانی و ساختاری گویای اهمیت آن در سازمان است. عالئم تجاری، شهرت و ای اکار روند. تفکیک سرمایه رابطه

آوازه سازمان یا خدمات آن، که منعکس کننده روابط بین سازمان و ارباب رجوع )بالقوه یا بافعل( آن است، نیز در این گروه از 
انج مطرح شد، تعاریف -ی در ابتدا توسط هیوبرت ساینتا(. اگرچه اصطالح سرمایه رابطه2008گیرند )مار، ها قرار میدارایی

اند؛ که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، ای توسعه دادهجدید مفهوم آن را به سرمایه رابطه
کنند که ( اظهار می1997) (. به عالوه روس و همکاران1999کند )بنتیس، های تجاری یا دولت برقرار میکنندگان، انجمنتأمین

 ای شامل روابط با ذینفعان درون و بیرون سازمان است.سرمایه رابطه
( پژوهشی با عنوان نقش سرمایه فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش انجام دادند. جامعه آماری 1393نیکوکار و همکاران )

گیری تصادفی استفاده شده است. شور بوده و از روش نمونههای جنوبی کپژوهش مدیران و کارکنان استانداری یکی از استان
دار و مهم همه پیمایشی بوده است. نتایج تحقیق بیانگر تأثیر معنی-ها پرسشنامه و روش تحقیق توصیفیابزار گردآوری داده

 های فکری بر ارتقای اثربخشی مدیریت دانش است.های سرمایهمؤلفه
ژوهشی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد ( در پ1392فر و همکاران )محسنی

اسالمی واحد ارسنجان پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که به گونه کلی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با 
تواند به های این پژوهش، سرمایه اجتماعی میر اساس یافتهسرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ب

های فکری و مدیریت دانش سازمان های سازمان به شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایهعنوان یکی ازقابلیت
ها و در دانشگاه( در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد 1392پور )شرفی و عباس کمک بسیار نماید.

های سرمایه فکری بر عملکرد نظام دانشگاهی مؤثر هستند و با توجه مؤسسات آموزش عالی پرداختند. نتایج نشان داد که مؤلفه
ها و مؤسسات آموزش عالی تر سرمایه فکری در دانشگاهها، مدیریت مطلوبهای ایران در این مؤلفهبه وضعیت متوسط دانشگاه

 شود.ملکرد نظام دانشگاهی میمنجر به بهبود ع
( در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی پرداختند. نمونه مورد مطالعه در 1392احمدیان و قربانی )
ب گیری تصادفی ساده انتخانفر از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که با استفاده از روش نمونه 118این تحقیق شامل 

های سرمایه سازی معادالت ساختاری نشان دهنده ارتباط معنادار مؤلفهگردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک مدل
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سرمایه فکری بر  :تحقیق یهفرضی باشد.فکری )سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی( با عملکرد سازمانی می
 داری دارد.ی جندی شاپور اهواز تأثیر مثبت معنیعملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشک

 

 روش 
. ابزار بودها کمی پژوهش از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی، از نظر بعد زمان مقطعی و از نگاه نوع دادهاین 
 3( که شامل 1999بنتیس )استاندارد و میزان شده سرمایه فکری  هایکه شامل پرسشنامه بودای ها پرسشنامهآوری دادهجمع

 26بعد و  7( است و دارای 1980باشد و عملکرد کارکنان )مدل آچیو( توسط هرسیوبالنچارد و گلداسمیت )سوال می 30بعد و 
 باشد.سوال می

رکنان به های سرمایه فکری و عملکرد کانتایج اعتبار پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شد که در پرسشنامه
کلیه کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جندی ، ی آماری پژوهشبه دست آمد. جامعه 961/0و  915/0ترتیب 

صورت تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب  به نفر 340ها تعداد نفر است که از میان آن 1300شاپور اهواز به تعداد 
 گردیدند.

 

 هایافته
مقدار ضریب همبستگی بین متغیر سرمایه فکری و عملکرد  شودمی( مشاهده 1جدول ) چنانچه در: بستگی پیرسون آزمون هم

باشد، بنابراین ( می0.05شده است که این مقدار کمتر از سطح معناداری آزمون ) 0.000در سطح معناداری  0.781کارکنان برابر 
کارکنان بیمارستان جدی شاپور اهواز سرمایه فکری و عملکرد ه معناداری بین گیریم که آزمون معنادار بوده و رابطنتیجه می
 وجود دارد.

 بر عملکرد کارکنانسرمایه فکری . تاثیر متغیر 1جدول 

 نتیجه  سطح معناداری  ضریب همبستگی رابطه مثبت و معنادار بین

 تایید  0.000 781/0 سرمایه فکری و عملکرد کارکنان

 

 اییدی سرمایه فکریتحلیل عاملی ت-1

این تحلیل شامل تحلیل عاملی تاییدی مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی )مشتری( است که در اینجا 
 شود. فقط به مولفه سرمایه انسانی پرداخته می

 تحلیل عاملی تاییدی مولفه سرمایه انسانی

 

 
 سانی در حالت تخمین استانداردگیری مولفه سرمایه ان. مدل اندازه1نمودار 
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 0.05شده است که چون این عدد از مقدار  0.1047برابر  P-Valueشود مقدار ( دیده می2( و )1) هایهمانگونه که در نمودار

برابر  RMSEAباشد. همچنین با توجه به اینکه مقدار باشد بیانگر این مطلب است که مدل ارائه شده مدل خوبی میبیشتر می
 ( قرار دارد.RMSEA< 0.09است، میزان خطا در دامنه قابل قبول ) 0.0145

 
 دارگیری مولفه سرمایه انسانی در حالت اعداد معنی. مدل اندازه2نمودار 

 
 تحلیل عاملی تاییدی عملکرد کارکنان -2

زش، بازخورد و عملکرد، اعتبار این تحلیل شامل تحلیل عاملی تاییدی مولفه توانایی، درک و شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگی
 شود.  و سازگاری محیطی است که در اینجا فقط به مولفه توانایی پرداخته می

 تحلیل عاملی تاییدی مولفه توانایی

 
 گیری مولفه توانایی در حالت تخمین استاندارد. مدل اندازه3نمودار 

 
 0.05شده است که چون این عدد از مقدار  0.256برابر  P-Valueشود مقدار ( دیده می4( و )3) هایهمانگونه که در نمودار

برابر  RMSEAباشد. همچنین با توجه به اینکه مقدار باشد بیانگر این مطلب است که مدل ارائه شده مدل خوبی میبیشتر می
 ( قرار دارد.RMSEA< 0.09است، میزان خطا در دامنه قابل قبول ) 0.0102
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 دارری مولفه توانایی در حالت اعداد معنیگی. مدل اندازه4نمودار 

 
 ی پژوهشآزمون فرضیه

 داری دارد.: سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاثیر مثبت معنیپژوهشفرضیه 
 

 . تاثیر متغیر سرمایه فکری بر متغیر مالک عملکرد کارکنان2جدول 

 نتیجه (t-value) عدد معناداری (β) ضریب تأثیر مسیر مستقیم

 تایید فرضیه 85/17 71/0 عملکرد کارکنان  سرمایه فکری

 
( که بزرگتر از 4( گزارش شده در جدول ) -1.96<t<1.96) t=ضریب 17.85و مقدار بحرانی   β =0.71با توجه به ضریب تأثیر 

ک عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیین نماید. تواند متغیر مالبین سرمایه فکری میباشد، متغیر پیشمی 1.96
 .(2)جدول  گردداین فرضیه تأیید و نقیض ادعا رد می 0.95در نتیجه با اطمینان 

 

 گیرینتیجهبحث و
داری سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأثیر مثبت معنی پژوهش،فرضیه بر اساس 

توان گفت می 0.71و مقدار ضریب تأثیر  tدار شدن ضریب کند که با توجه به معنیاین ادعا را تأیید می ،دارد. نتایج حاصل نیز
(، 2014(، وانگ و همکاران )2000بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد. نتایج تحقیق بنتیس و همکاران ) %71های فکریسرمایه

باشد. این بدین معناست که موجودی دانش ( تأییدی بر این یافته می1392احمدیان و قربانی )( و 1392شرفی و عباس پور )
ها، درک و شناخت باشد بر دانش و مهارتشان میهای مورد نیاز برای ایفای وظیفهکارکنان که شامل مهارت، تخصص و توانایی

تبر و حقوقی پرسنل و سازگاری محیطی کارکنان به میزان شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، آموزش و بازخوردعملکرد، اعمال مع
 اثرگذار است. 71%
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Abstract 

purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of human and intellectual 

capital on staff performance in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. 
Method: This study was descriptive in terms of purpose, type of applied use, cross-sectional 

time dimension and quantitative data type. The statistical population of this study was all 

employees of central building of Ahvaz University of Medical Sciences. Based on Cochran 

formula, 340 people were selected and randomly selected. The data required for the research 

were collected through Bentis Standard Intellectual Capital Questionnaires (1998) and 

Hersioblanchardgoldsmith Staff (1980) questionnaires and analyzed by SPSS and LISREL 

software. 
Findings: According to the results of Pearson correlation test, the correlation coefficient 

between intellectual capital and staff performance was 0.781 at the significant level of 0.000 

which is lower than the significance level of the test (0.05), so we conclude that the test was 

significant. (p <0.05) 

Conclusion: Intellectual capital has a significant positive effect on staff performance in 

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. 
Keywords: Training and Performance Feedback, Jundishapur University of Medical 

Sciences, Intellectual Capital, Staff Performance. 
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