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 چکیده
 نقش رهبران این زیرا گراست؛تحول رهبری توسعه اهمیت به هاسازمان توجه مستلزم پویای اقتصادی محیط مدیریت

 بهبود آن، تبعهب و تغییرات اعمال و مدیریت برای انسانی و سایر ابعاد سرمایه فکری سرمایه ایجاد فرآیند در ایالعادهفوق

روابط فوق ایجاد شده  درک برای چارچوب مفهومی یک ایجاد برای اندکی ، مطالعاتوجودبااین. دارند سازمانی عملکرد

در ارتباط بین  هاآنبرای تبیین چگونگی ارتباط ابعاد سرمایه فکری و نقش میانجی  را نظری الگوی یک ما بدین منظور،. است

اطالعاتی،  سرمایه انسانی، سرمایه شامل فکری سرمایه دامنه مطالعه، این در. دهیممی ا توسعهرهبری تحولی و عملکرد ر

کوچک و متوسط فعال در صنعت  وکارهایمیانی و ارشد کسب مدیران از نفر 368منظور،  این برای .است ساختاری و ارتباطی

های استاندارد ای انتخاب و پرسشنامهای چند مرحلههگیری خوشهای صنعتی سراسر کشور با روش نمونهغذایی واقع در شهرک

 نشان شد. نتایج متغیرها استفاده تأثیر سنجش منظوربه 8.5لیزرل  افزارنرم از ها،داده وتحلیلتجزیه در. توزیع گردید هاآنبین 

 کهاین ترمهم و دارد، کارکنان در بین انسانی سرمایه مزایای درک در ایمالحظهقابل را، پتانسیلگتحول رهبری سبک دهدمی

 درنهایتگردد. می محسوب سازه این عنصر ترینمهم پیشران و فکری، سرمایه اجزای سایر بر تأثیر واسطهبهسرمایه انسانی 

کارهای فعال در ومستقیم و معناداری بر عملکرد کسب تأثیرشواهد حاکی از آن است که تنها متغیر سرمایه ارتباطی است که 

 عت غذایی کشور دارد.صن
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  مقدمه

 برای رقابت جدید منابع عنوانبه فکری هایسرمایه به فزاینده وابستگی به منجر محوردانش اقتصاد ظهور

 طوربه فیزیکی هایدارایی ازآنجاکه. (De Pablos & Edvinsson, 2014) است شده کشورها و هاشرکت

 رسدمی نظر به که منبعی تنها هستند، بازار در خریدوفروش و جایگزینی تقلید، قابل راحتیبه ایفزاینده

 بر مبتنی) نامشهود هاینماید، دارایی فراهم را برتر مالی عملکرد و پایدار رقابتی مزیت زمینه تواندمی

 شرکت، یک منابع از ایمجموعه زیر عنوانبه نوظهور مفهوم این. (Riahi- Belkaoui, 2003) است (دانش

 سرمایه منابع ظهور این، بر عالوه. نمایدمی ایجاد نوین هایسازمان برای پایدار ایشیوه به را رقابتی مزایای

 کنند، حفظ بتیرقا بسیار بازار یک در را خود هایاستراتژی تا دهدمی اجازه کنونی هایسازمان فکری به

 با فکری سرمایه مفهوم ،وجودبااین. باشند مواجه کمیاب فیزیکی منابع افول به رو سطوح با که هرچند

 تأثیر سازیمدل و گیریاندازه سازی،مفهوم با در ارتباط ایپیچیده و شدهگرفتهنادیده مختلف موضوعات

باشد  تجربی هایپژوهش برای بناییم تواندمی که است گریبانبهدست هاشرکت عملکرد بر آن

(Kehelwalatenna, 2016). مسئله یک ،پایدار مالی عملکرد بر آثار سرمایه فکری سنجش چالش 

 حوزه این در طبق شواهد، دانش موجود زیرا گیرد، قرار بررسی مورد ترعمیق بایستی که است پژوهشی

 اگرچه همچنین، .(Novas, Alves & Sousa, 2015; Jordão & Almeida, 2017)محدود است  بسیار

 & Cater & Cater, 2009; Tovstiga)است  شده پذیرفته خوبیبه هادارایی این استراتژیک نقش

Tulugurova, 2009; Cohen & Kaimenakis, 2007)، چگونه کهاین زمینه در کمی دانش 

 قرار استفاده مورد و ماندهیساز را هاآن ،(SME) 1متوسط و کوچک هایشرکت باألخص کارها،وکسب

 وجود دهد،می قرار تأثیر تحت را آن عملکرد و سازمان ،هاآن تعامل  چگونه کهاین مورد در یا دهند،می

 هاآن توسعه چگونگی درک دشواری و هادارایی این ناکارآمد مدیریت به منجر دانش شکاف این. دارد

 دسترسی متوسط اغلب و کوچک کارهایوکسب .(St-Pierre & Audet, 2011) شودمی شرکت توسط

 و را جذب فکری وجه سرمایه به بهترین چگونه دریابند که لذا حائز اهمیت است دارند، منابع به محدودی

 فرآیندهای ایجاد و انسانی سرمایه در این راستا، شناسایی. استفاده نمایند شرکت عملکرد بهبود آن برای از

 ,McDowell)گردد محسوب می موفقیت کلید دهد،توسعه می را ی فکریهاسایر سرمایه که داخلی

Peake, Coder & Harris, 2018)در پژوهش سازیغنی با را مرتبط با سرمایه فکری ادبیات مقاله . این 
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 عنوانبهرا  انسانی سرمایه ،دهد. مطالعات محدودیسرمایه فکری توسعه می ابعاد بین روابط متقابل مورد

 برخالف. (Kianto, Sáenz & Aramburu l, 2017)اند مد نظر قرار داده های فکریسایر سرمایه پیشران

انسانی،  سرمایه و ارتباطی های اطالعاتی، ساختاری،سرمایه بر حسب سرمایه فکری را ما قبلی مطالعات

 .دهیمر میمورد بررسی قرا نوع سرمایه فکری را چهار این بین میانجی کنیم و روابطعملیاتی می

آن دستیابی به  تبعبهها را در ایجاد سرمایه فکری و شرکت شدتبهاز سوی دیگر، یکی از عواملی که 

 ,Abdollahi, Safari & Sabouri)گرای مدیران است رساند، سبک رهبری تحولمزیت رقابتی یاری می

2016; Esmaeili & Shariat Nejad, 2015). از  سازی کارکنان و حمایتبا توانمند گراتحول رهبران

 یابدمی بهبود هاآن نوآورانه رفتار کارآمدی و ،درنتیجه. کنندمی تقویت کارکنان میان در ، اعتماد راهاآن

آن بهبود عملکرد به همراه دارد.  تبعبهو  کارکنان انسانی بر سرمایه تأثیر را برای کافی امر پتانسیل این و

در  را آموزشی هایبرنامه باید هستند، انسانی سرمایه و فکری سرمایه ایجاد دفدر ه که هاییبنگاه ،بنابراین

 & Birasnav, Rangnekar)کنند  سازماندهی مدیرانشان میان در گراتحول رهبری سبک بر تمرکز راستای

Dalpati, 2010)جهت  فکری سرمایه توسعه و ایجاد برای عاملی کلیدی تواندمی گراتحول رهبری . وجود

 این از ، هدفروازاین .(Hadijah, Sule & Mulyana, 2015) باشد سازمان یک بلندمدت موفقیت نیل به

 نقش تبیین و متوسط و کوچک هایشرکت در 1های سرمایه فکریمؤلفه ماهیت تبیین اکتشافی مطالعه

از  اینمونه روی بر مطالعه این. باشدمی گرا و عملکرددر ارتباط بین سبک رهبری تحول هاآنمیانجی 

 باالیی سطح نیازمند هایفعالیت  لزوماً نه و کشور غذایی صنعت در تولیدی متوسط و کوچک هایشرکت

 .است گرفته صورت دانش از

 

 تحقیق نظری مبانی
 (2دارایی نامشهود)فکری  سرمایه
 خاصی دانشی هایبلیتقا  و معنوی تجربه، مالکیت دانش، از ایمجموعه عنوانبه توانمی را فکری سرمایه

 نمود تعریف کند، استفاده رقابتی مزایای کسب یا ثروت خلق برای هاآن از تواندمی شرکت که

(Scafarto, Ricci & Scafarto, 2016). به کمک برای تحلیلی ابزار یک عنوانبه فکری، سرمایه 

 & Whyte) شودمی گرفته کار به نامشهود هایدارایی بهتر مدیریت راستای در استراتژیک ریزیبرنامه
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Zyngier, 2014) .از چگونه دریابند مدیران که ایگونهبه کاربردی هایدستورالعمل به نیاز ،حالبااین 

 تالش محققان گذشته، دهه در. (Massingham & Tam, 2015)دارد  وجود کنند استفاده سرمایه فکری

 کاروکسب عملکرد با هاآن ارتباط آزمون و فکری سرمایه زا اعتماد قابل هاییسنجه ارائه زمینه در فراوانی

 ,Abdullah & Sofian, 2012; Kalkan, Bozkurt & Arman, 2014; Örnek  & Ayas) اندداده انجام

2015; Mahmudi Meymand & Kiarazm, 2016; Haji Karimi, Khorshidi & Mohammadian, 

 منابع بر رقابتی مزیت که کردند ادعا (2010)همکاران  و گریفیث ،1مزیت -منبع با توجه به نظریه .(2016

 اطالعاتی و سازمانی ای،رابطه انسانی، بر سرمایه مشتمل خاص، طوربه و است، شده نهاده بنیان نامشهود

 مطالعه این در فکری، هایاز سرمایه بندیاین طبقه. (Griffith, Yalcinkaya & Calantone, 2010)است 

 به شرح زیر است: هاآن تعریف و شده گرفته کار به

 تجربه، مهارت، دانش، از متشکل و است فکری سرمایه مرکزی عنصر انسانی سرمایه: انسانی سرمایه

 به در هاآن تمایل همچنین و (Mention & Bontis, 2013) افراد توانایی و خالقیت تخصص،

 سرمایه عبارتی، به. (Baron, 2011) است ارزش خلق منظوربه سازمان با هاویژگی این گذاریاشتراک

 ایجاد برای افراد آن ظرفیت دربرگیرنده بلکه ،های افرادقابلیت و هامهارت دانش،بر  ملمشت تنهانه انسانی

 کلیدی کارکنان خروج که است آن معنی بدان این. (Claver-Cortés et al., 2015) است منابع آن تمامی

 خطرات درنتیجه که شود، منجر شرکت دانش نشت و فکری نمندیتوا کاهش به است ممکن

 & Olander, Hurmelinna-Laukkanen) نمایدمی ایجاد شرکت پذیریرقابت برای را ایمالحظهقابل

Heilmann, 2015) .عملکرد در افراد سهم که است نکته این به اعتقاد انسانی سرمایه مدیریت بستر 

 ارمغان به را باالتری یا و ترمثبت ارزشی پیامدهای تواندمی سرمایه این دیریتم و است مهم بسیار سازمانی

 ایگسترده طوربه انسانی سرمایه سازه که دهدمی اخیر نشان هایفراتحلیل بررسی. (Baron, 2011)بیاورد 

 ,Unger, Rauch, Frese & Rosenbusch, 2011; Martin) است شده استفاده کارآفرینی تحقیقات در

McNally & Kay, 2013; Dimov, 2016).  
 مشتریان، با شرکت خارجی روابط در محصورشده دانش ای،رابطه سرمایه ماهیت: ایرابطه سرمایه

 & Griffith, Yalcinkaya)است  مرتبط صنعتی هایانجمن یا و دولت داران،سهام کنندگان،تأمین

Calantone, 2010; Benevene & Cortini, 2010) .توانایی را ایرابطه سرمایه (2013) همکاران و یانتوک 

 سایر از ثروت خلق امکان تسهیل درنتیجه و خارجی ذینفعان با مثبت روابط ایجاد در سازمان یک
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 ارتباطی سرمایه طرفی از. (Kianto, Andreeva  & Pavlov, 2013) اندکرده تعریف نامشهود هایدارایی

 راحتی احساس طرفین که ایدرجه عنوانبه و است احترام و دوستی ماد،اعت همچون مباحثی دربرگیرنده

 با مقایسه در. (Arino et al., 2001)شود می گرفته نظر در هستند مقابل طرف به اعتماد خواهان و کنندمی

 این زیرا گذارد،می تأثیر شرکت سودآوری بر ترواسطهبی ایرابطه سرمایه فکری، سرمایه اجزای سایر

 عمل شرکت کاروکسب عملکرد آن از پس و بازار ارزش به فکری سرمایه تبدیل در پلی همانند رمایهس

 شرکت ظرفیت دهندهنشان ارتباطی سرمایه مطالعه، این در. (Chen, Zhu & Yuan Xie, 2004) کندمی

 تحقیقاتی ساتمؤس با تعامل و سیاسی، روابط مرتبط، صنعتی کارهایوکسب بین روابط حفظ و خلق برای

 .است دانشگاهی و

 فرهنگ، از متشکل و انسانی منابع پشتیبان زیرساخت ساختاری سرمایه :(ساختاری) سازمانی سرمایه

. (Benevene & Cortini, 2010) است سازمانی اطالعاتی منابع و هاسیستم فرآیندها، مدیریت، هایفلسفه

کنند می ترک را سازمان کارمندان کههنگامی اندممی باقی شرکت در که است دانشی ساختاری سرمایه

(Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson, 1997) .ذخیره دانش تمام شامل ساختاری سرمایه عبارتی به 

 (تجاری عالئم و اختراعات سازمانی، هایروش داده، پایگاه ،مثالعنوانبه) سازمانی هایزیرساخت در شده

 کندمی پشتیبانی کارکنان وریبهره از که است سازمانی هایقابلیت با ارتباط در دیگری چیز هر و

(Bontis, 2001). باعث توانندمی و دارند بر در را سازمانی یادگیری و کارآفرینی به تمایل ها،قابلیت این 

 ازمانیس هایرویه و هافعالیت دانستن. شوند هاشرکت در رقابت و کارایی افزایش جمله از مزایایی ایجاد

 سوی از سازمانی هایسیاست فهم و دهدمی انجام را کارها سازمان که ایشیوه دانستن کارکنان، سوی از

  .است گرفته قرار مطالعه مورد بعد این در که است مواردی جمله از (Hunt, 2000)کارکنان 

 منابع و مشتریان، دها،فرآین محصوالت، با ارتباط در شرکت دانش ، اطالعاتی سرمایه :اطالعاتی سرمایه

 نشئت رقابتی هوش و بازاریابی فنی، تحقیقات در گذاریسرمایه از و (Hunt, 2000) رقباست و خود

 زمینه در سازمان قابلیت اطالعاتی، سرمایه. (Griffith, Yalcinkaya & Calantone, 2010) گیردمی

 جزء یک اطالعاتی سرمایه براین،بنا. است جدید هایحلراه و خدمات محصوالت، توسعه و نوآوری

. (Scafarto, Ricci & Scafarto, 2016) است محوردانش هایسازمان در ویژهبه فکری سرمایه از کلیدی

 از هاآن ارائه جدید، محصوالت توسعه به قادر شرکت رقبا، و شرکت اطالعاتی هایسرمایه ترکیب با

 توسعه به قادر شرکت همچنین،. شودمی بازار هایبخش هب برتر ارزش ارائه و مناسب، توزیع کانال طریق

 فروش و بازاریابی هایکمپین در فعالیت جهت غیره و کنندگان،تأمین مشتریان، با خود ایرابطه سرمایه
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 ,Griffith) گرددمی رقبا از بیش ارزشی ارائه جهت بازار به شرکت محصوالت کارآمدتر عرضه و مناسب،

Yalcinkaya & Calantone, 2010) .مشتریان  و رقبا از صحیح فهم داشتن(Hunt, 2000) همچنین و 

 است مواردی جمله از ،(Griffith, Yalcinkaya & Calantone, 2010) صنعت شرایط از مطلوب درک

 .است گرفته قرار مطالعه مورد بعد این در که

  کاروکسب عملکرد و فکری سرمایه اجزای بین رابطه

مطالعات بسیار کمی،  است، تأیید مورد زیادی حد تا عملکرد بر فکری سرمایه توجه ابلق تأثیر اگرچه

 در ضمن، اند.را مورد بررسی قرار داده عملکرد بر فکری سرمایه مختلف هایمؤلفه تأثیر چگونگی

 اجزای بین تعامل عبارتی به باشند، آفرین ارزش تنهاییبه توانندنمی فکری سرمایه هایمؤلفه از یکهیچ

 محققان از چندی تعامل، این بهتر درک برای. (Cohen & Kaimenakis, 2007) است الزم فکری سرمایه

 که دریافتند هاآن. دارد وجود فکری سرمایه اجزای بین که اندکرده روابطی ماهیت شناسایی به اقدام

 ایمالحظهقابل تأثیر خود نوبه به همؤلف دو این و ایرابطه سرمایه بر مثبتی تأثیر است ممکن انسانی سرمایه

 انجام با نیز (2007) هرمانز و نظری. (Chen, Zhu & YuanXie, 2004) باشند داشته ساختاری برسرمایه

 انسانی، سرمایه که دادند نشان هاآن. است انسانی سرمایه به وابسته ساختاری سرمایه که دریافتند ایمطالعه

 نشان همچنین، .(Nazari & Herremans, 2007) گرددمی محسوب ریساختا سرمایه توسعه اصلی عامل

 ایرابطه سرمایه بر ساختاری، بر سرمایه تأثیر طریق از مستقیم غیر طوربه اطالعاتی سرمایه که شودمی داده

 بهبود تر،بنیادی نگاهی با. (Scafarto et al., 2016) گذاردمی تأثیر  کاروکسب عملکرد بر درنهایت و

. (Wang & Chang, 2005) گرددمی مشتری با روابط افزایش و مشتری رضایت به منجر ساختاری سرمایه

 گرفته نظر در فکری سرمایه برای پیشران مؤلفه یک عنوانبه ساختاری سرمایه حدودی، تا بنابراین،

 باشد گذارتأثیر مشتری عملکرد بهبود طریق از شرکت کاروکسب عملکرد بر است ممکن که شود،می

(Cheng, Lin & Hsiao, 2010). تحقیقاتی مطالعات بر سایر بیشتر تعمق با ( Veltri & Silvestri, 2011; 

Kim et al., 2012; Costa, Fernández & Dorrego, 2014, Scafarto et al., 2016) ، دریافت توانمی 

 با مداوم طوربه باید انسانی سرمایه هود،نامش هایدارایی از حاصل ارزش عیارتمام بکارگیری منظوربه که

  .باشد همسو و هماهنگ سازمان یک فکری سرمایه اجزاء سایر

 و عملکرد بین مثبتی پیوند که داد نشان اولیهمطالعه  یک کار،وکسب عملکرد با رابطه در طورهمین

 است آن از حاکی بعدی، لعهمطا هاییافته. (Bontis, 1998)دارد  وجود ایرابطه و ساختاری هایسرمایه

 ,Bontis, Chua & Richardson)دارد  کاروکسب عملکرد با مستقیمی ارتباط ساختاری سرمایه تنها که

 و فکری سرمایه از خاصی هایمؤلفه بین مثبت همبستگی وجود از حاکی جدیدتر مطالعات. (2000
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 و انسانی سرمایه بین را مستقیمی رتباط، ا(2008)، کاماث مثالعنوانبه. باشدمی کاروکسب عملکرد

 سرمایه که کردند نیز گزارش (2011) ولتری و فرارو .(Kamath, 2008)کرد  کشف کاروکسب وریبهره

 ,Ferraro & Veltri)است  ارتباط در ایتالیایی منتخب هایشرکت بازار ارزش با مثبتی بطور ایرابطه

 هایسرمایه فکری در شرکت هایمؤلفه شیوه تعامل ت کهشواهد حاکی از آن اس کلی،طوربه .(2011

 هایشرکت. (Cohen & Kaimenakis, 2007)است  بزرگ هایشرکت از متفاوت متوسط، و کوچک

به . قائلند سازمانی سرمایه به نسبت ایرابطه سرمایه و انسانی سرمایه به بیشتری ارزش متوسط و کوچک

 روابط و خود کارکنان کیفیت دلیل به اصل در هاآن توسعه که کنندمی احساس کارهاوکسب عبارتی، این

 .(Sulistyo, 2016)مشتریان و شرکاست  با هاآن
 

 گرا و ادراک مزایای سرمایه انسانیرهبری تحول

 است محدود انسانی سرمایه و گرا،تحول رهبری ،ویژهبه رهبری، بین ارتباط زمینه در پژوهشی مطالعات

(Birasnav et al., 2010; 2011)را روشنی اندازچشم تحریک، را کارکنان هوشمندی گراتحول . رهبران 

 & Rafferty) دهندمی قرار ارزیابی و تحلیل مورد جداگانه صورت به را کارکنان تکتک و خلق،

Griffin, 2004) .به بیشتری تمایل هستند، آرمانی نفوذ مشخصه دارای شودمی تصور که رهبرانی 

 بیشتر به و برخوردارند باالتری اثربخشی و نفوذ، از هاآن ،درنتیجه دارند و پذیرریسک شغلی هایتفعالی

 زمینه ساختن فراهم با رهبران این ،یعبارت به. (Bass & Riggio, 2006) کنندمی اعتماد خود کارکنان

 ایجاد هاآن نه را درنوآورا رفتارهای ها، زمینه ترویجگیریتصمیم کارکنان در مشارکت و استقالل

 یا محصوالت توسعه همچون نوآورانه؛ رفتارهای معتقد است این ،(2005) در این راستا، فیلیپس. کنندمی

 بازگشت نرخ قالب در انسانی را سرمایه اثربخشی حق انتشار، و جدید، اختراعات ثبت جدید، فرآیندهای

برخورداری از  واسطهبه گراتحول رهبران ر،دیگ سوی از. (Phillips, 2005)دهد می سرمایه افزایش

 و تشویق، گری،مربی طریق از کارکنان، در بینیخوش و شوق و شور ایجاد با بخشالهام انگیزش خصیصه

  از را باالیی گذاریبازده سرمایه نرخ دستیابی به ،درنتیجه و فردی و تیمی کار روحیه ایجاد زمینه حمایت؛

از  رهبران، این ،روازاین. (Boerner, Eisenbeiss & Griesser, 2007)ند آورمی فراهم هاآن جانب

 ,Turner) کنندمی حمایت انسانی سرمایه مزایای به دستیابی راستای در خود کارکنان ایحرفه پیشرفت

Barling & Zacharatos, 2002).  
 از شکوفایی خود به انکارکن دستیابی از گرا،تحول رهبران خصوصیات از دیگر یکی فردی، مالحظه

 این به واسطه. (Rowe & Guerrero, 2012) کندمی پشتیبانی هاآن انتظارات ساختن برآورده طریق
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 و تعارض، گونه هر از جلوگیری برای کارکنان بین در را باالیی فردی میان ارتباطات رهبران خصیصه،

 بر عالوه. (Nemanich & Keller, 2007) دهندمی توسعه سازمان در هاآن وریبهره افزایش از اطمینان

 دستیابی موجب که هاییپروژه در را ارزشمند انسانی سرمایه مشارکت گرا، فرصتتحول رهبران این،

 بنابراین. (Schepers, Wetzels & de Ruyter, 2005) سازندمی فراهم را شودمی رقابتی مزیت به سازمان

مدل مفهومی  .است شده داده نشان 1 در جدول پژوهش متغیرهای ینب ارتباط شده،گفته مطالب به توجه با

کارهای کوچک و متوسط فعال در وهای تحقیق در کسبو بر اساس آن فرضیه 1تحقیق نیز در شکل 

 صنعت غذایی کشور ارائه شده است. 

 
 : ارتباط بین متغیرهای پژوهش(1)جدول 

 منابع ارتباط بین متغیرها

 (Abdollahi et al., 2016) ,(Hadijah et al., 2015) گراهبری تحولر  سرمایه انسانی 

 (Mention & Bontis, 2013) سرمایه انسانی     سرمایه اطالعاتی 

 (Kianto et al., 2017) ,(Kim etal., 2012) سرمایه انسانی     سرمایه ساختاری

 (Jardon, 2018) ,(Kianto et al., 2017) سرمایه انسانی     ای سرمایه رابطه

 (Scafarto et al., 2016) ,(Kim et al., 2012) سرمایه اطالعاتی    سرمایه ساختاری

 (Scafarto et al., 2016) ,(Kim et al., 2012) سرمایه ساختاری ای  سرمایه رابطه

 (Scafarto et al., 2016) ,(Griffith et al., 2010) سرمایه اطالعاتی  عملکرد  

 (McDowell et al., 2018) ,(Jardon, 2018) سرمایه ساختاری  عملکرد  

 (Örnek & Ayas, 2015) ,(Ferraro & Veltri, 2011) ایسرمایه رابطه عملکرد 

  
  مدل مفهومی پژوهش

 ابعاد میانجی با سازمانی را عملکرد تحولی بر رهبری سبک تأثیر، 1شماره  نمودار برابر پژوهش این مدل

 بخشجذبه، انگیزش الهام فردی، مالحظه بعد چهار از تحولی رهبری دهد. سبکمی نشان سرمایه فکری

 شده ای تشکیلسرمایه انسانی، اطالعاتی، ساختاری و رابطه بعد چهار از سرمایه فکری عقالیی؛ تظاهر و

 است. های مالی و مبتنی بر بازار استفاده شدهاست. برای سنجش عملکرد نیز از شاخص
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 : مدل مفهومی پژوهش(1)شکل 

 

 پژوهش هایفرضیه

  .گذارندمی تأثیر انسانی سرمایه مزایای درک در کارکنان بر توجهی قابل طوربه گراتحول . رهبران1

  . بین سرمایه انسانی و سرمایه اطالعاتی ارتباط معناداری وجود دارد.2

 تاری ارتباط معناداری وجود دارد.. بین سرمایه انسانی و سرمایه ساخ3

 دارد. وجود معناداری ارتباط ایرابطه سرمایه و انسانی سرمایه . بین4

  دارد. وجود معناداری ارتباط ساختاری سرمایه و اطالعاتی سرمایه . بین5

  دارد. وجود معناداری ارتباط ایرابطه ساختاری و سرمایه سرمایه . بین6

  .دارد وجود معناداری ارتباط عملکرد و اطالعاتی سرمایه . بین7

  .دارد وجود معناداری ارتباط عملکرد و ساختاری سرمایه . بین8

 .دارد وجود معناداری ارتباط عملکرد و ایرابطه سرمایه . بین9
 

 شناسی پژوهشروش
بر  یو مبتن یهمبستگ -یفیاطالعات، توص یگردآور ثیو از ح یپژوهش از نظر هدف، کاربرد نیا

آن جامعه آماری  و گرفته صورت فردی تحلیل سطح در پژوهش ایناست. ی معادالت ساختار یسازمدل

در شش کشور  سراسر ییغذا عیکوچک و متوسط فعال در صنا یکارهاوارشد کسب رانیمد متشکل از

ای انتخاب همرحل چندای خوشه رییگباشد. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونهمی1395ماهه اول سال 

 هایانواقع در مراکز است یصنعت یهاها که شامل شهرکخوشه نیصورت که ابتدا از ب نیشده است، بد

از  یبرخ ،یهای انتخابانتخاب شد، سپس درون خوشه ییهاسراسر کشور بودند به تصادف خوشه

رهبری 

 یتحول

سرمایه 

 انسانی

 ایسرمایه رابطه

 سرمایه ساختاری

 سرمایه اطالعاتی

 عملکرد



 1398بستان ، بهار و تا21پژوهش نامه مدیریت تحول، سال یازدهم، شماره                                66 

 نیب یصورت تصادف ها بهپرسشنامه درنهایتبه تصادف انتخاب و  ییفعال در صنعت غذا یکارهاوکسب

ارشد  رانینفر از مد 400شد. براساس جدول تعیین حجم کرجسی و مورگان،  عیتوز هاآنارشد  رانیمد

 منظوربهد. گردی نتخابسراسر کشور ا یصنعت یهاواقع در شهرک ییغذا عیفعال در صنا یکارهاوکسب

 اینکه تحقیق و تحقیق اهداف وردم در کامل اطالعات کننده،شرکت افراد از معتبر هایپاسخ دریافت

 از. ارائه شد افراد و هاشرکت به شود،می تضمین هاآن بودن ناشناس اینکه و است، محرمانه و علمی کامالً

 1 از امتیازی لیکرت پنج مقیاس اساس بر عبارت هر با را خود موافقت میزان تا شد خواسته دهندگانپاسخ

 یشده برا عیرسشنامه توزپ 450از مجموع  درنهایت .کنند تعیین (قمواف شدتبه) 5 تا (مخالف شدتبه)

 ده قاعده همچنین در صورت لحاظ برگشت داده شد. (درصد 7/81)پرسشنامه  368 ،شرکت کنندگان

 به مربوط مالحظات به توجه با داریم، گویه 23 تحقیق این در که آنجایی گویه، از هر به ازای نمونه

حکایت از کفایت  ،پرسشنامه 368لذا توزیع   .شودمی تعریف 230 مناسب نمونه لحداق لیزرل، افزارنرم

  گیری در پژوهش حاضر دارد.  نمونه

 

  هاابزار گردآوری داده
رهبری است، که برای سنجش  کرتیل فیپژوهش، پرسشنامه با ط نیدر ا گردآوری داده یابزار اصل

های سرمایه مؤلفهسنجش  یبرا نی. همچنشد استفاده ،(2000) مانن و ویرینگ کارلس، مقیاس از گراتحول

ادراک کارکنان برای سنجش  درنهایتو  (2010)فکری از مقیاس طرح شده توسط گریفیث و همکاران 

. روایی صوری پرسشنامه گردیداستفاده  (2005) و مورگان سیووره مقیاسکار از وعملکرد کسباز 

د قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه، ضریب آلفای مورد بازنگری و تأیی توسط متخصصان

و پایایی  (AVE) 1شدهکرونباخ محاسبه شد. همچنین برای هر سازه دو شاخص میانگین واریانس استخراج

که پایایی  ییها. سازهگردیدها محاسبه گیری روایی و پایایی سازهبه ترتیب برای اندازه (CR) 2ترکیبی

دهد چه نشان مینیز  AVE شاخص. باشد از پایایی قابل قبولی برخوردارند 0.7باالتر از مقدار  هانآ یبیترک

و از آن تحت عنوان  گرهای آن سازه بوده استدرصدی از واریانس سازة مورد مطالعه تحت تأثیر نشان

اند. شاخص تعیین نموده مناسب بودن این یبه باال را برا 0.5شود. محققان مقدار روایی همگرا نیز یاد می

قبولی پژوهش از روایی و پایایی قابل هایگفت سنجه توانیم 2ل با توجه به نتایج جدو، بنابراین

________________________________________________________________ 

1 Average Variance Extracted 
2 Composite Reliability 
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افزار رمن نیو همچن 19نسخه   SPSSافزار نرم ها با استفاده ازتجزیه و تحلیل داده ،درنهایت. ندبرخوردار

LISREL  انجام شد.  5/8نسخه 
 

 متغیرهای پژوهشروایی و پایایی  بررسی :(2) جدول

نتیجه 

 نهایی

 

 

 

 

 

 

 

AVE CR تعداد  آلفای کرونباخ

 سؤال

متغیّرهای اصلی 

 گرارهبری تحول 7 837/0 885/0 50/0 قابل قبول پژوهش

 سرمایه انسانی 3 915/0 874/0 606/0 قابل قبول

 سرمایه ساختاری 3 941/0 913/0 778/0 قابل قبول

 ایسرمایه رابطه 4 801/0 923/0 523/0 قابل قبول
 سرمایه اطالعاتی 3 943/0 921/0 650/0 قابل قبول
 عملکرد 5 758/0 849/0 590/0 قابل قبول

 
 شهای پژوهیافته
درصد  9/29درصد مرد و  1/70 ان،یوگنفر از پاسخ 368 بینشده نشان داد از  یگردآور یهاداده فیتوص

سال سابقه کاری داشتند.  20نفر باالی  42سال و  20تا  10نفر بین  160سال،  10نفر زیر  166ند. بود زن

 .نشان داده شده است 3شناختی نمونة پژوهش در جدول های جمعیتویژگی ریسا
 

 پاسخگویان  توصیفی اطالعات :(3)جدول 

 رده سنّـی جنسیت

 46باالی  45-41 40-35 35کمتر از  زن مرد

 1/70)نفر  258

 (درصد

 9/29)نفر  110

 (درصد

 درصد  2/9 درصد 0/12 درصد 5/24 درصد 3/54

 تحصیالت
 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم

 درصد 4/5 درصد 5/31 درصد 9/48 درصد 9/4 درصد 2/9

 واحد سازمانی پاسخگویان
 غیره اداری و مالی روابط عمومی بازاریابی و فروش تولید مدیر عامل

 9/4)نفر18

 (درصد

110 

 (درصد9/29)نفر

 26 (درصد7/2)نفر10 (درصد3/3)نفر 12 (درصد2/52)نفر 192

  (درصد1/7)نفر
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 5و  4های مچنین مقادیر میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدوله

 01/0سطح که در  دهدنشان مینیز  ،5شماره  نشان داده شده است. نتایج تحلیل همبستگی در جدول

 سرمایه با انسانی و سرمایه (559/0)سرمایه ساختاری با سرمایه اطالعاتی  بیشترین میزان همبستگی بین

به ترتیب با )ای و ساختاری با عملکرد و کمترین میزان همبستگی بین سرمایه رابطه (501/0)ساختاری 

  وجود دارد. (204/0و  199/0
 

 متغیرهای پژوهش: میانگین و انحراف معیار (4)جدول 

 متغیرهای پژوهش میانگین انحراف معیار

 گرارهبری تحول 590/3 750/0

 سرمایه انسانی 404/3 896/0

 سرمایه ساختاری 321/3 943/0

 ایسرمایه رابطه 838/2 892/0
 سرمایه اطالعاتی 453/3 946/0
 عملکرد 454/3 591/0

 
 پژوهش: آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای (5)جدول 

 سرمایه  عملکرد

 اطالعاتی

 سرمایه

 ایرابطه 

 سرمایه

 ساختاری 

 سرمایه

 انسانی 

 رهبری

 گراتحول 

**418/0 
 

**328/0 **268/0 
 

**391/0 
 

**473/0 
 

1 

 
 گرارهبری تحول

**322/0 
 

**204/0 **410/0 
 

**501/0 
 

1 

 

 سرمایه انسانی --
**204/0 

 

**559/0 **344/0 
 

1 

 

 ساختاریسرمایه  -- --
**199/0 

 

**282/0 1 

 

-- -- 

 

-- 

 
 ایسرمایه رابطه

**207/0 
 

 سرمایه اطالعاتی -- -- -- -- 1
 

 معنادار است. (دو طرفه) 01/0ضريب همبستگي در سطح **

 
 آزمون برازش مدل

می ها، مدل مفهومعیارهای برازش برای پاسخ به این سؤال است که آیا مدل بازنمایی شده به وسیله داده

مدل  ،دهندنشان می 6برازندگی درجدول  هایشاخصهمان طورکه . کند یا خیر؟پژوهش را تأیید می

  .برخوردار استمناسبی  زشبرااز ساختاری پژوهش، 
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 پژوهش ساختاری مدل برازندگی هایشاخص:  (6)جدول 

 Chi-Square/Df NFI NNFI CFI GFI AGFI RMSEA شاخص

 ≥10/0 90/0≥ 90/0≥ 90/0≥ 90/0≥ 90/0≥ ≥3 معیار پیشنهاد شده

 076/0 90/0 90/0 90/0 92/0 91/0 3 مقدار گزارش شده

 

 های پژوهشآزمون فرضیه

 یبا توجه به آزمون معنادار نشان داده شده است. 2در شکل  یمدل ساختاری پژوهش در حالت معنادار

های اطالعاتی و ساختاری با عملکرد، سرمایه نیارتباط ببه جز دهند که نشان می هاافتهیضرائب مسیر، 

 شود.تأیید می ودرصد معنادار بوده  99پژوهش درسطح  یرهایمتغروابط بین سایر 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 (در حالت معناداری)یافته پژوهش گیری برازشمدل اندازه :(2) شکل
 

 

دهندة قوت روابط نشان ضرائب نی، ضرائب مسیر استاندارد شده نشان داده شده است. ا3 همچنین در شکل

 یهامنظور آزمون فرضیه. در واقع در این بخش بهاستمستقل، وابسته و میانجی در مدل  یبین متغیرها

 .شده است فادهپژوهش، ازروش تحلیل مسیر در قالب مدل معادالت ساختاری است
 

های پژوهش با استفاده یهپژوهش تأیید شده است، به بررسی فرض یدر ادامه باتوجه به اینکه الگوی ساختار

شود. نتیجه کلّی هریک از ضرائب تأیید پرداخته می یازضرائب تأیید، مقادیر بحرانی و سطح معنادار

 داده شده است. شینما 7 پژوهش در جدول هایفرضیهآزمون 

رهبری 

 گراتحول

سرمایه 

 انسانی

 ایسرمایه رابطه

 سرمایه ساختاری

 سرمایه اطالعاتی

 عملکرد
50/9 

59/6 

56/7 

10/5 

21/9 

78/2 

25/1 

41/0 

47/2 
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 (تخمین استاندارددر حالت )یافته پژوهش گیری برازشمدل اندازه :(3) شکل
 

 ساختاری پژوهش مطابق با الگوی هاآزمون فرضیهنتایج  : (7) جدول

شماره 

 فرضیه
 پژوهش یهاهیفرضادعای 

نوع 

 رابطه

ضریب 

 مسیر

 آماره
t 

غیر  تأثیر

 مستقیم

 تأثیر

 نتیجه کل

 تأیید 550/0 - 50/9 550/0 مثبت گرارهبری تحول  سرمایه انسانی         1

 تأیید 37/0 - 59/6 37/0 مثبت    سرمایه انسانی  سرمایه اطالعاتی   2

 تأیید 37/0 - 56/7 37/0 مثبت سرمایه انسانی      سرمایه ساختاری 3

 تأیید 35/0 - 10/5 35/0 مثبت سرمایه انسانی     ای سرمایه رابطه 4

 تأیید 45/0 - 21/9 45/0 مثبت سرمایه اطالعاتی      سرمایه ساختاری   5

 تأیید 18/0 - 78/2 18/0 مثبت سرمایه ساختاری ای  سرمایه رابطه  6

 عدم تأیید 09/0 - 25/1 09/0 مثبت سرمایه اطالعاتی  عملکرد                7
 عدم تأیید 03/0 - 41/0 03/0 مثبت سرمایه ساختاری  عملکرد                8

 تأیید 16/0 - 47/2 16/0 مثبت ایسرمایه رابطه  عملکرد                9
 بررسی سایر روابط بین متغیرها

 تأیید 20/0 20/0 - - مثبت رهبری تحولی    سرمایه اطالعاتی  -

 تأیید 292/0 292/0 - - مثبت رهبری تحولی    سرمایه ساختاری  -

 تأیید 292/0 233/0 - - مثبت رهبری تحولی    ای سرمایه رابطه -

 تأیید 21/0 21/0 - - مثبت انسانی سرمایه    عملکرد            -

 

ارتباط مستقیم بین تمامی متغیرهای پژوهش به جز روابط بین توان نتیجه گرفت، می 7 براساس جدول

از آن است که  یشواهد حاک به عبارت دیگر،است.  معنادار های اطالعاتی و ساختاری با عملکردسرمایه

مؤلفه از سرمایه فکری نقش میانجی را بین رهبری تحولی و سایر  ترینمهم عنوانبهسرمایه انسانی 

رهبری 

 گراتحول

سرمایه 

 انسانی

 ایسرمایه رابطه

 سرمایه ساختاری

 اطالعاتی سرمایه

 55/0 عملکرد

37/0 

37/0 

35/0 18/0 

45/0 09/0 

03/0 

16/0 
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اما از بین تمامی  .ایفا نموده است خوبیبهای های فکری از جمله سرمایه اطالعاتی، ساختاری و رابطهسرمایه

 ای، ارتباط مستقیم معناداری با عملکرد داشته است. های فکری، تنها سرمایه رابطهسرمایه
 

 گیری بحث و نتیجه

داد که  نشان آماری هایتحلیل .بود حاضر تحقیق مفهومی مدل مناسب برازش از حاکی تحقیق این نتایج

داشته است. این یافته  (55/0با شدت اثر )مستقیم معناداری بر سرمایه انسانی  تأثیرگرا، سبک رهبری تحول

 ،4 جدول طبق طرفی از .(Birasnav et al., 2011) باشدمی (2011)همسو با مطالعات بیراسناو و همکاران 

لذا  ؛است داده اختصاص خود به متغیرهای پژوهش سایر بین در را مقدار میانگین باالترین گراتحول رهبری

 بر خوبیبهفعال در صنعت غذایی کشور  متوسط و کوچک کارهایوکسب مدیران توان گفت کهمی

بررسی ارتباط  منظوربهمحقق  پژوهش، مفهومی مدل از فارغ .اندبوده واقف رهبری سبک این اهمیت

های سرمایه فکری دریافت که هیچ ارتباط مستقیمی بین رهبری مستقیم بین رهبری تحولی با تمامی مؤلفه

سه برابر  باًیتقررهبری تحولی بر سرمایه انسانی  تأثیرتحولی با سرمایه ارتباطی وجود ندارد و همچنین شدت 

های اطالعاتی و ساختاری است. این امر مؤید آن است که رهبری تحولی بر سرمایه یرتأثبزرگتر از شدت 

گردد عنصر این سازه محسوب می ترینمهمفکری و  های سرمایهپیشآیند سایر مؤلفه انسانی سرمایه

(Mention & Bontis, 2013) و تسهیل زمینه تسهیم بر جو سازمان  تأثیرگرا با رهبری تحول همچنین و

 درنهایتهای فکری و زمینه بهبود سایر سرمایه ارتقاء سرمایه انسانی واسطهبه (2014لی و همکاران، )انش د

  .(Baron, 2011)آورد را فراهم می سازمان عملکرد برتر

عاملی مهم جهت خلق  عنوانبهتوان می راسرمایه فکری  در ادامه، شواهد حاکی از آن است که ارزش

و آثار  معلولی و علی دیدگاه را ازسرمایه فکری  ابعاد بین روابط متقابل مطالعه این. نمودتلقی  رقابتی مزیت

 بخشیسرمایه فکری داد که  نشان هایافته. داد قرار بررسی مورد منتخب وکارهایرا بر عملکرد کسب هاآن

بیانگر آن  نتایج. نیست مشاهده متعارف قابل مالی هایصورت در که هرچند است، سازمان هایدارایی از

 هدایت مدیریت این امر در که وجود دارد،سرمایه فکری  ابعاد بین علت و معلولی قوی روابط که است

در این راستا، بررسی مجدد مدل مفهومی پژوهش  .قابل توجه استسرمایه فکری برای بکارگیری و اتخاذ 

متعادلی بر سایر  نسانی تأثیر تقریباًت که سرمایه ابیانگر آن اس (3شکل )در حالت تخمین استاندارد 

 این دروکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور داشته است. های فکری در کسبسرمایه

 با. اندرا به خود اختصاص داده فکری سرمایه متغیر از واریانس درصد 55.6 فکری، عناصر سرمایه مطالعه،

. دارد را درصد بیشترین فکری یهاسرمایه دیگر به نسبت انسانی هسرمای که دهدمی نشان هایافته حال، این
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قابل توجهی بر سرمایه اطالعاتی دارد. این  تأثیردر این راستا، شواهد حاکی از آن است که سرمایه انسانی 

تواند بطور غیر مستقیم و از طریق سایر ابعاد یافته همسو با مطالعاتی است که معتقدند سرمایه انسانی می

این امر  .(Scafarto et al., 2016)گذار باشند تأثیرسرمایه فکری از جمله سرمایه اطالعاتی بر عملکرد 

کارکنان، نفش کلیدی در بهبود  توانایی و خالقیت تخصص، تجربه، مهارت، مؤید آن است که دانش،

بیانگر پیوند عمیق بین ها همچنین، یافته های بازار و صنعت دارد.از پویایی هاآنهوش رقابتی و ادراک 

 و استخدام شایستگی، بهبود توان استدالل نمود که این ارتباط، بااست. لذا می و سازمانی انسانی سرمایه

 با مجرب، پرسنل. شودمی پشتیبانی نوآوری پرسنل، و خالقیت و کاری، انگیزش و نگرش آموزش،

 سطوح از رفتن فراتر برای راهکارهایی یافتن در سعی که خالقی کارکنان و یافتهآموزش و استعداد

 و محصول کیفیت افزایش مطلوب، فرهنگ ترویج کارآمدی عملیات، دارند، مشتریان خود انتظارات

وکارهای مورد مطالعه ، کسبروازاین. (Kim et al., 2012)را در پی خواهند داشت  جدید خدمات توسعه

 کارکنان باید مدیران ،بنابراین. کنند تبدیل سازمانی جامع دانش به را فردی کارکنان خود دانش بایستی

سرمایه  جهت اشتراک در سپاریبا کدگذاری و برون را خود ضمنی اطالعات تا کنند تشویق را خود

 با مطابق که ای،سرمایه انسانی بر سرمایه رابطه مثبت و توجه قابل تأثیراز طرفی   .انسانی تشویق نمایند

 معنی بدان زیرا است، کنندهدلگرم ای، نتیجهاست (Kianto et al., 2017, Jardon, 2018)قبلی  هاییافته

 برای خود بالقوه سرمایه انسانی هایقابلیت از باید وکارهای فعال در صنعت غذاییکسب مدیران که است

 کتخوب از شر تصویری خلق و باال بازار سهم همچنین و وفاداری قوی و رضایت مداری،مشتری ایجاد

خود  نوبه به و درک را خود مشتریان نیازهای قادرند بهتر تر،مجرب کارکنان ترتیب، این به. کنند استفاده

از  خوب تصویری حفظ و مشتریان وفاداری افزایش و هاآن شدن برآورده برای را ایسرمایه رابطه

 .دهند توسعه شرکت،

 تأثیر، و (45/0با شدت اثر )عاتی بر سرمایه ساختاری سرمایه اطال مالحظه قابل تأثیربعالوه شواهد حاکی از 

 قبلی از مطالعات نتایج برخی با که است (18/0)ای با شدت اثر تر سرمایه ساختاری بر سرمایه رابطهضعیف

 مهم سرمایه سازمانی، اجزای از یکی عنوانبه هافناوری. مغایرت دارد (2008، 1)هسو و فنگ از جمله

 کارآمدتر مشتریان به خدمات در ارائه را کارکنان شوند، کهمحسوب می رتباطیسرمایه ا مهم محرک

 بهبود به مشتری و خدمت احیای در اطالعات فناوری کلیدی در این راستا، شواهد مؤید نقشسازند. می

________________________________________________________________ 

1 Hsu & Fang 
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 وکارهایی کهکسب که دهدمی نشان نتیجه این .(Kim et al., 2012) باشدمی عملیات اثربخشی

فرایندها و  درنهایت اطالعات خود دارند، فناوری و سازمانی فرهنگ توسعه در قابل توجهی ریگذاسرمایه

 .به مشتریان خود ایجاد خواهند نمود کارآمدتری برای خدمت ابزارهای

توان دریافت هیچ کدام از عناصر سرمایه فکری های سرمایه فکری، میبا تحلیل دقیق روابط بین مؤلفه

 .(Kim et al., 2012; Costa et al., 2014)بهبود عملکرد و خلق ارزش برتر را ندارد قابلیت  تنهاییبه

کار بیانگر آن است که وهای فکری بر عملکرد کسبسرمایه تأثیرها در رابطه با چگونگی ، یافتهدرنهایت

 ه عبارتی، سرمایهمستقیم بر عملکرد را داشته است. ب تأثیرای است که قابلیت ای تنها مؤلفهسرمایه رابطه

 & Örnek)در نظر گرفت  و عملکرد فکری هایبین سایر ابعاد سرمایه اتصال توان حلقهرا می ایرابطه

Ayas, 2015)  را بر عملکرد داشته است  تأثیر نیتریقوکه(Abdullah & Sofian, 2012).  این در حالی

ی منتخب نامطلوب گزارش شده است. کارهاوای در کسب، وضعیت سرمایه رابطه4است که طبق جدول 

توجه  قابل تأثیر. است عملکرد برتر حائز اهمیت به دستیابی برای سرمایه ارتباطی که دهدمی نشان یافته این

دارایی  ترینمهم عنوانبهمؤید آن است که توجه به مشتریان  وکارعملکرد کسب ای برسرمایه رابطه

 قبلی تحقیقات این در حالی است که بر خالف. دنبال خواهد داشتمثبتی به  همواره پیامدهای ها،شرکت

 سرمایه ساختاری که داد نشان مطالعه این نتایج ،(Kim et al., 2012; Enz et al., 2006 ،مثالعنوانبه)

 ،مثالعنوانبه) های منتخبشرکت هایتالش که دهدمی نشان یافته این. عملکرد ندارد رابطه معناداری با

 محصوالت و توسعه خدمات باالی خدمات، کیفیت حفظ و ارتقاء کارکنان خط مقدم، بیشتر مندسازیتوان

 به را پایدار و عملکرد برتر رقابتی در سطحی نبوده است که مزیت ،(برتر اطالعات فناوری اتخاذ و جدید

 بیاورد. ارمغان

کری بر عملکرد شرکت، دریافت تنها های فمستقیم تمامی ابعاد سرمایه تأثیردر ادامه، محقق با بررسی 

مستقیم معناداری با عملکرد برقرار کرده است اما در صورتی که طبق مدل،  تأثیرسرمایه انسانی است که 

ای است که های فکری در نظر گرفته شود، این سرمایه رابطهپیشآیند سایر سرمایه عنوانبهسرمایه انسانی 

کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت وداری را با عملکرد کسبقابلیت ایجاد ارتباط مستقیم و معنا

ارتباط مثبت و  مستقل طوربه انسانی، سرمایه که هرچند گرفت نتیجه توانلذا میغذایی کشور دارد. 

 سرمایه فقط گیرند، قرار مطالعه مورد متغیر چهار این همزمان آثار که زمانی اما دارد، عملکرد معناداری با

گردد. این این امر بیانگر آن است که سرمایه عملکرد محسوب می گذار برتأثیر است که عاملی ارتباطی

وکارهای مورد مطالعه  قلمداد نمود. از ی فکری در کسبهاسرمایهپیشران سایر  عنوانبهانسانی را بایستی 
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های سرمایه سایر مؤلفه تأثیرتوان استدالل نمود که سرمایه ارتباطی نقش میانجی را در راستای طرفی می

گرفته در این زمینه است نماید. این یافته، همسو با برخی از مطالعات صورتفکری بر عملکرد ایفا می
(Abdullah & Sofian, 2012). 

 

  پیشنهادها

 توسعه در ایمالحظهقابل نقش گراتحول رهبری که نمود استدالل گونهاین توانمی فوق، نتایج به توجه با

 انسانی، سرمایه گریمیانجی با و مستقیم غیر بطور و دارد انسانی سرمایه باألخص و فکری هایایهسرم

 توسعه واسطهبه درنهایت و دارد را اطالعاتی و (سازمانی) ساختاری مشتری، هایسرمایه بهبود قابلیت

 را عملکرد بازاری و لیما هایشاخص افزایش توانایی ذینفعان، و مشتریان با ارتباط و ایرابطه سرمایه

واحدهای  باألخص متوسط و کوچک کارهایوکسب بر این اساس، پیشنهادهای زیر به مدیران .داراست

 گردد: کشور ارائه می غذایی مواد صنعت در فعال

 وکارهای فعال در صنعت غذایی باعملکرد کسب که گرفت نتیجه توانمی مطالعه، این هاییافته توجه به با

های مدیران شرکت بنابراین،. یابدمی ابعاد سرمایه فکری بهبود آن توسعه تبعبهگرا و بری تحولسبک ره

 این در. قرار دهند خود مدیریتی رویکرد اولویت را در آفرین تحول رهبری سبک منتخب بایستی اتخاذ

 توجه فردی مالحظات و بخشالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ یهامؤلفه به بایستی هاآن راستا

 . کنند

ابعاد سرمایه فکری را  متوازن و هماهنگ توسعه بایستی، وکارهااین کسب گرایهمچنین رهبران تحول

 و بینش که کارکنانی. گیرند کار به را خود دانش پایگاه کل بتوانند هایشانسازمان تحقق بخشند تا

 وکارکسب عملکرد بر مثبتی تأثیر توانندنمی زهرگ نسازند، یکپارچه سازمانی دانش با را خود اطالعات

 و نگرش شایستگی، برانگیختن احترام، و افتخار القای با توانندمی در این راستا، مدیران .باشند داشته

 موریتمأ تعریف همچنین ،هاآن تجربه و مهارت کارگیری به کنار در کارکنان در فکری چاالکی

 توجه و احساسات بر کیدتأ با و پذیری، خطر فرهنگ ارتقاء کنار در هاآن به مناسب الگوی ارائه مشخص،

 یک ترتیب، این به .سازند فراهم سازمان فکری سرمایه بهبود برای را زمینه هاآن نیاز و خواست به

 در دانش و سرمایه انسانی سازمان سهیم دانش کند تا با اشاعه تشویق را خود کارکنان باید وکارکسب

 هایگیریاندازه هوشمند، تشویق یادگیری در سازمان، کارکنان با جذب سرمایه انسانی تقویت .شوند

 پایداری و حفظ جهت در شغلی، توسعه و سازیهای غنیبرنامه تهیة کارکنان، شایستگی سطح از مستمر

 و هامشاوره ها،آموزش ؛ ارائههاآن ارتقای هنگام به افراد عملکردی اطالعات از ، استفادهکارکنان

  .پذیر استکارکنان، امکان آتی وضع بهبود به کمک برای سازمانی هایفرصت
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وکارهای منتخب ساختاری ارتباط مستقیم و معناداری با عملکرد کسب اطالعاتی و هایسرمایه هرچند

از  نتخبهای متواند نقش مهمی در دوری شرکتهای فکری مینداشتند، اما تقویت این ابعاد از سرمایه

 افزاارزش یهافعالیت شناسایی توان بارا می اقیانوس قرمز رقابت ایفا نماید. در این راستا، سرمایه ساختاری

 نوآوری و خالقیت تقویت برای انگیزشی هایسیستم طراحی طریق از حمایتی فرهنگ ایجاد افراد، برای

سازمانی توسط  هایسیاست ن فهمهمچنی و هارویه ها،فعالیت ای مناسب برای درکایجاد زمینه افراد،

 اطالعات به همه کارکنان جهت دسترسی آسان سازمان در الکترونیکی هایزیرساختکارکنان، توسعه 

 محصوالت، سرمایه اطالعاتی سازمان نیز با افزایش دانش کارکنان ازسازمان تقویت نمود. احیای 

رقابتی  هوش و بازاریابی تحقیقات در گذاریایهرقبای سازمان، و همچنین سرم و منابع، مشتریان فرآیندها،

 یافتنی است.دست

 مدیران باشد،وکارهای مورد مطالعه میکننده عملکرد کسبسرمایه ارتباطی تنها مؤلفه تعیین ازآنجاکه -

بهبود  برای. ای داشته باشندویژه ارتقای این سرمایه تمرکز برای تخصیص منابع بایستی بر هااین شرکت

 به را خود باید مدیران رقابتی، محیط یک های واقع دره ارتباطی در مقایسه با سایر شرکتسرمای

 تصویر افزایش و خود را بازار سهم ایجاد، را بیشتری سودآور توزیع یهاکانال کنند، متعهد مداریمشتری

 ارتباط که ارکنانیک به مناسب مداریمشتری رفتارهای آموزش در این راستا، .ببخشند بهبود را خود برند

 بازخوردهای توزیع مشتریان؛ نیازهای شناسایی هدف؛ بازارهای شناسایی دارند؛ مشتریان با مستقیمی

 شکایات و انتظارات جهت در سریع و موقع به پاسخگویی برای سیستمی ایجاد سازمان؛ سراسر در مشتری

 در مشتریان نظرات واردکردن دمات؛خ بازاریابی فرآیند در سازمان هایبخش تمامی مشارکت مشتریان؛

مشتریان الزم و ضروری  وفاداری گیری اندازه اجتماعی و هایشبکه توسعة ارائه خدمات، و طراحی نحوه

 است.

 توسعه استراتژیک و پنهان نامشهود هایشناسایی دارایی سنجش سرمایه فکری، برای کلیدی دلیل یک

 مدیریت یهاوهیش گیری سرمایه فکری واندازه رقابتی، منظر از. سازمانی است اهداف به نیل برای هاآن

رقابتی  مزیت نیل به همچنین و فرایند طراحی و استراتژی تبیین به همچون کمک توجهی قابل منافع دانش،

 تواندمی مطالعه، این در مطرح سرمایه فکری ابعاد. وکارهای مورد مطالعه را در پی خواهد داشتکسب در

 مدیران. بهتری از این دارایی ناملموس خود داشته باشند های منتخب کمک کند تا درکرکتش به مدیران

را  مناسب اقدامات و کنند استفاده خود وکارکسبارزیابی سرمایه فکری  برای هاییسنجه از توانندمی

 ناساییتوان شبطور خاص، برخی از مزایای مدیریت سرمایه فکری را می. کنند مدیریت آن آغاز برای



 1398بستان ، بهار و تا21پژوهش نامه مدیریت تحول، سال یازدهم، شماره                                76 

 ارزش بر مستمر یادگیری؛ نظارت الگوهای تسریع دانش؛ جریان الگوهای شناخت نامشهود؛ هایدارایی

 نوآوری؛ افزایش اجتماعی؛ افزایش یهاشبکه درک ؛هاآنارزش  افزایش برای هاییراه یافتن و هادارایی

 در سازمان دانست. کارکنانو انگیزه  خود ادراکی افزایش اشاعه دانش؛ فرهنگ و همکاری هایفعالیت
 

 سپاسگزاری

های صنعتی الزم به ذکر است که این پژوهش با حمایت مالی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک

داند از همکاری و مساعدت این سازمان و تمامی کشور اجرا شده است. نویسنده مقاله بر خود واجب می

 اسگزاری نماید.اند، سپعزیزانی که در این طرح وی را یاری نموده
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