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 چکیده
 دگاهیداز  یبا عملکرد سازمان یو اخالق سازمان یفکر هیرابطه سرما یهدف از پژوهش حاضر، بررس

 نیب تباطار ثیو از ح یفیها، توصاز نظر روش گردآوری داده قیبود. تحق ییبتدامعلمان مقطع ا
 معلمان ق،یتحق نیموردمطالعه ا یبود. جامعه آمار یاز نوع همبستگ ق،یتحق رهاییمتغ

 نیر اببوده است.  یاخوشه یتصادف ،یرگیشهر زنجان بود. روش نمونه کی هیناح وپرورشآموزش
ر از افراد نمونه را نف 171نفر انتخاب شد.  366به حجم  ایفرمول کوکران، نمونهاساس، با استفاده از 

 هیسرما مهناشپرس ها،داده یآورداده است. ابزار جمع لینفر را معلمان مرد تشک 195معلمان زن و 
رسون پات ینامه عملکرد سازمانهانت و همکاران و پرسش ینامه اخالق سازمانپرسش س،یبونت یفکر
 یشتاورگ یهمبستگ بیضر یآمار هایشده با استفاده از آزمون یآورجمع هایه است. دادهبود

قرار گرفت.  لیوتحلهیمورد تجز 24نسخه  spssافزار و با استفاده از نرم ون؛یو روش رگرس رسونیپ
 یبطهرا یازمانو عملکرد س یاخالق سازمان ،یفکر هیسرما نینشان داد که ب لیوتحلهیتجز جینتا

از  یانعملکرد سازم ینیبشیتوان پ یو اخالق سازمان یفکر هیسرما ن،یوجود دارد. همچن داریمعن
 .را دارد ییمعلمان مقطع ابتدا دگاهید
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 مقدمه

است  ودآوری و موفقیت سازماناصلی س های نامشهود عواملامروزه سرمایه فکری و دارایی

ای نامشهود سازمان است هترین دارایی(. سـرمایه فکـری از مهم1395پور، )حجازی و علی

 یه فکری. سرمادانندهـای کلیـدی سـازمان میو آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه دارایـی

 وفقیتـتای متواند نقـش بـسیار مـؤثری را در راسزاده عرصه علم و دانش است و می

ها با محیطی ان(. در واقع امروزه سازم1392مستمر سازمان ایفا نماید )احمدیان و قربانی، 

ها ازمانشدن و پویایی است لذا سرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانیروبه

ها لشارفت از این چنوینی مواجه هستند که برونهای برای استمرار و استقرار خود با چالش

از  ین کارادرونی است که های ها و تواناییمستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت

ها برای ها از آنگیرد که سازمانطریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می

فکری های کنند. دانش و سرمایهوکار استفاده میرسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب

اده ها تشخیص دپایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانهای وان استراتژیعنبه

 (.1391شده است )پهلوانیان، 

داند که (، سرمایه فکری را دانش مفید و مستندسازی شده می1997) 1استوارت

کارکنان، اطالعات مربوط به های ها، حق امتیازات، مهارتآوریشامل فرایندها، فن

ای است و کنندگان و سهامداران است. سرمایه فکری یک مفهوم چند رشتهشتریان، عرضهم

وکار و تجارت متنوع است )چو هوانگ و های مرتبط با کسبفهم و درک آن در رشته

دهند )سودرسانام و های سازمان را افزایش میسرمایه فکری، فرصت(. ۲۰۰۷، 2همکاران

دانشی که متعلق به یک های از داراییای را مجموعه سرمایه فکری(. ۲۰۰۶، 3همکاران

شود و سازمان میهای کنند که موجب افزایش ارزش سرمایهسازمان است تعریف می

(. از عوامل 2001، 4بخشد )مار و سیوماوضعیت سازمان را در مقایسه با رقبا بهبود می

است. سرمایه فکری در نوآوری،  ی عملکرد سازمانی، سرمایه فکریدخیل در توسعه

ای جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزایندهوری، رشد و نمو، رقابتبهره

سرمایه فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک (. ۲۰۰۴، 5برخوردار است )لیم و دالیمور

مده و اساسی عنوان یکی از منابع عشرکت باید موردتوجه قرار گیرد و همچنین باید به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ناآگاهی از سرمایه فکری موجب (. ۲۰۰۳، 1حساب آید )مار و همکارانها بهسودآوری شرکت

افزوده برداری کامل از ارزشعدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره

 (.۲۰۰۱، 2ها را در پی دارد )ون در میرـ کویسترا و زیالستراقابلیت

طورمعمول و هایی است که بهنده همه فرآیندها و داراییسرمایه فکری، در برگیر

های نامشهود مانند: شود. همچنین شامل آن گروه از داراییسنتی در ترازنامه منعکس نمی

ها را مدنظر قرار حسابداری مدرن آنهای عالئم تجاری و حق امتیازها است که روش

ای از دانش، اطالعات، جموعه(. سرمایه فکری م1997، 3دهد )روس و همکارانمی

تواند برای ایجاد ثروت به ، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می4های فکریدارایی

های آن را کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی

شود )استوارت، میگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر افزوده در برمیبرای ایجاد ارزش

(. سرمایه فکری، ماهیت فرار و سیال دارد و زمانی که کشف شود و توسط سازمان 1997

 (.2001، 5رساند )بونتیساستفاده شود، سازمان را در ورود به محیط رقابتی یاری می

وری کلی گیری سرمایه فکری گام مهمی است در تعیین اینکه چگونه بهبود بهرهاندازه

طور گیری صحیح سرمایه فکری، شرکت یا سازمان بهگیری شود بدون اندازهاندازهسازمان 

شود و مدیریت قادر به تنظیم و تعیین استراتژی نیست گیری نمیصحیحی اندازه

 (.۱۹۹۶، 6)رابینسون و کلینر

های محیطــی و از سوی دیگـر، امـــروزه بـــا توجـــه بـــه پیچیـــدگی

نظران به وکار ایجــاد شــده اســـت، صاحبای که در دنیــای کسبـدهتغییــرات فزاینـ

پور، پور، عباسی و هادیتأثیرگـذاری اخالق در موفقیت بلندمدت سازمان تأکیددارند )حسن

ها در ساز بروز مشکالت متعدد برای سازمانهایی که زمینهترین موضوع(. از مهم1396

از فساد و کارهای خالف اخالق در جوامع گوناگون  سطح جهان شده است، مشکالت ناشی

(. اخالقی بودن سازمان در درجه اول به 1397زایی، است )شاقوزایی، مرزیه و ناستی

گذاران و مجامع اخالقی بودن آرمان و اهداف آن وابسته است. مدیران ارشد، سیاست

ن دارند )قراملکی، بخشی اخالقی به رسالت و آرمان سازماای در جهتعمومی نقش عمده

ای چندتباری است و در علوم مختلفی چون مدیریت، (. رشد اخالقی سازمان مسئله1388
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Marr, B., Gray, D., & Neely, A. 
2. Van der Meer-Kooistra, J., & Zijlstra, S. M. 

3. Roos, G., Pike, S., & Fernstrom, L. 

4. Intellectual Property 

5. Bontis, N. 

6. Robinson, G., & Kleiner, B. H. 
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مند آن شناسی، فلسفه و علم اخالق ریشه دارد؛ بنابراین، حل روششناسی، روانجامعه

ها وجوی موانع رشد اخالقی سازمانای است. در جسترشتهنیازمند اتخاذ رهیافتی میان

از الگوهای پژوهشی تلفیقی از رویکردهای تجربی، تحلیلی و تطبیقی بهره گیریم. از باید 

ها، فقدان نگرش راهبردی به مدیریت ای در سازمانجمله موانع عمده ترویج اخالق حرفه

ای است. نگرش غیر راهبردی، موجب تصور ناقص، نارسا و حداقل گرایانه از اخالق حرفه

 (.1388است )انصاری و رنانی، 

ها فراموش اخالق موضوعی است که هرگز در قاموس زندگی فردی و اجتماعی انسان

رد خمی و نشده و نخواهد شد. ولی همین موضوع قدیمی، اما همیشه تازه است که روان آد

ک رد، یشدگی آن در مقاطعی از عمر یک فجمعی با آن همیشه درگیر بوده و میزان مطرح

ای هرگز معهتوان گفت: هیچ فرد یا جارده است، به عبارتی میجامعه نمود متفاوتی پیدا ک

ر داخالق نیست، سخن بر سر معیارهای خوبی و بدی است؛ یعنی همان موضوعی که بی

ها، زمانین سابگیرد. بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت حیطه فرا اخالق قرار می

ر تنی بیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتا حد کمی مبتنی بر تخصیص راهبردی منابع ف

 ورشد  مدیریت راهبرد دانش خواهد بود. چالش مدیران، آماده کردن محیط مناسب برای

 (.2001محور است )بونتیس، پرورش ذهن انسان در سازمان دانش

تفاوت  ومان همچنین، اهمیت عملکرد و بازده برای افراد با نفوذ با توجه به نوع ساز

ست اهای موجود در یک جامعه نیز ممکن جوامع متفاوت است حتی سازمان ها وفرهنگ

ره از هموا برای عملکرد اهمیت متفاوتی قائل باشند. عملکرد در واقع حاصل و نتیجه کار

هداف اهمیت خاصی برخوردار است و این عمل است که سازمان را در رساندن و تحقق ا

ه فرد در باز انجام وظایف محوله ای لی درجه(. عملکرد شغ1397نماید )الوانی یاری می

ترین اهدافی است (. ارتقاء عملکرد شغلی یکی از مهم1388باشد )ذاکر فرد، شغل وی می

اخته و سراهم وری را در جامعه فها در پی آن هستند چرا که ارتقاء بهرهکه مدیران سازمان

د شها خواهد خدمات و تولید سازمانطور ارتقاء کیفیت باعث ارتقای اقتصاد ملی و همین

 (1382)محمدی، 

ارزیابی عملکرد نیز در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع  

های اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده شود. در سالانسانی تلقی می

تواند انبوهی از ینظران یک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد ماست. به عقیده صاحب
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(، بیان 1996) 1ها ارزانی دارد. النجنکر و نیکودیمها و کارکنان آنها را برای سازمانمزیت

اند که سیستم ارزشیابی عملکرد؛ الف( بازخورد عملکردی مشخصی را برای بهبود کرده

زمینه  کند ج(آورد، ب( الزامات کارآموزی کارمند را معین میعملکرد کارکنان فراهم می

گیری پرسنلی و عملکرد ارتباط کند، د( بین نتیجهتوسعه کارکنان را فراهم و تسهیل می

دهد. همچنین وری کارکنان را افزایش مینماید و هـ( انگیزش و بهرهنزدیکی برقرار می

( معتقدند که ارزشیابی عملکرد برای مقاصد متعدد سرپرستی و 1996) 2رابرتس و پاوالک

جمله، الف( برای ارزشیابی عملکرد فردی بر حسب نیازهای سازمانی، ب(  ای ازتوسعه

ها و ج( تخصیص پاداش و بینی بازخورد به کارکنان در جهت اصالح یا تقویت رفتار آنپیش

 گیرد.ارتقای شغلی افراد، مورد استفاده قرار می

أثیری تها و نبا توجه به موارد فوق و با عنایت به اهمیت عملکرد کارکنان در سازما

وجه به با ت وتواند بر عملکرد کارکنان داشته باشد که اخالقی سازمانی و سرمایه فکری می

رد عملک اینکه تحقیق محدودی در خصوص بررسی رابطه سرمایه فکری و اخالق سازمانی با

ن است بال آسازمانی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی انجام شده است، پژوهش حاضر به دن

 کری وفه این مسئله را موردبررسی قرار دهد که آیا بین اخالق سازمانی و سرمایه ک

ای ابطهرعنوان ضرورتی برای بقاء و موفقیت سازمان چه آن با عملکرد سازمانی بههای مؤلفه

ا زمانی بداشته باشد؟ هدف کلی تحقیق بررسی رابطه سرمایه فکری و اخالق سا تواندمی

. بر شهر زنجان بوده است 1وپرورش ناحیه نی معلمان مقطع ابتدایی آموزشعملکرد سازما

با  طه آناین اساس، در پژوهش حاضر، سنجش سرمایه فکری و اخالق سازمانی و بررسی راب

ه عملکرد سازمانی بررسی شده است. سؤال کلی پژوهش این بوده است که آیا رابط

ه ا رابطسازمانی وجود دارد؟ همچنین، آیمعناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد 

فوق،  منظور نیل به هدفمعناداری بین اخالق سازمانی و عملکرد سازمانی وجود دارد؟ به

 های زیر تدوین شد:فرضیه

ار دنیبین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی رابطه مع .1

 وجود دارد.

ار دعنیی معلمان مقطع ابتدایی رابطه مبین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمان .2

 وجود دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Longenecker, C. O., & Nykodym, N. 

2. Roberts, G. E., & Pavlak, T. 
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ایی های ارتباطی )مشتری( و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدبین سرمایه .3

 دار وجود دارد.رابطه معنی

ار دنیبین اخالق سازمانی و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی رابطه مع .4

 وجود دارد.

قطع بین عملکرد سازمانی معلمان مپیشسرمایه فکری و اخالق سازمانی توان  .5

 ابتدایی را دارد.

 شناسی پژوهشروش

ز اها، توصیفی و پژوهش حاضر از جهت هدف، کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده

ز حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق نی

دایی ردمطالعه این تحقیق، معلمان مقطع ابتماری موآصورت پیمایشی بوده است. جامعه به

د نفر است. از این تعدا 7323وپرورش ناحیه یک شهر زنجان است، که تعداد آن آموزش

گیری ونهگیری در مرحله اول، روش نمنفر زن هستند. روش نمونه 3444نفر مرد و  3879

رمول فده است. بر اساس بوای گیری تصادفی طبقهو در مرحله دوم، روش نمونهای خوشه

منظور رعایت تناسب نمونه با نفر انتخاب شد. به 366ای برابر با کوکران، حجم نمونه

ی آماری عنوان نمونهنفر، معلمان مرد به 195نفر، معلم زن و تعداد  171جامعه، تعداد 

 تعیین شدند.

نامه رسش(، پ2001نامه سرمایه فکری بونتیس )آوری اطالعات، پرسشابزار جمع

نامه عملکرد سازمانی پاترسون( ( و پرسش1989) 1اخالق سازمانی هانت و همکاران

نفر از  6نامه، با ( بوده است. برای بررسی روایی پرسش1395ساعتچی و کامکاری، 

ها بوده نامهنظران این زمینه مصاحبه شد. نتیجه نظرخواهی، تأیید روایی پرسشصاحب

نامه از طریق روش آلفای برای سؤاالت مچنین، پایایی پرسشاست. را تأیید کردند. ه

، برای سؤاالت عملکرد سازمانی 70/0، برای سؤاالت اخالق سازمانی 86/0سرمایه فکری 

نامه سرمایه فکری (، ضریب پایایی پرسش2014) 2است. در پژوهش یگانه و همکاران 81/0

الق سازمانی هانت و همکاران نیز، نامه اخبوده است. ضریب پایایی پرسش 94/0بونتیس، 

بوده است.  79/0آرام و میرزایی برابر با ( و فقیه1395در پژوهش ذاکری و نجاری )

نامه (، ضریب پایایی پرسش1393دوست )ای فرد و یگانههمچنین، در پژوهش دوکانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hunt, S. D., Wood, V. R., & Chonko, L. B. 

2. Yeganeh, M. V., SHarahi, B. Y., Mohammadi, E., & Beigi, F. H. 
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روش و از طریق  90/0عملکرد سازمانی پاترسون، از طریق روش آلفای کرانباخ برابر با 

 بوده است. 78/0بازآزمایی برابر با 
 SPSSافزار های مزبور، به کمک نرمنامهها، از طریق پرسشآوری دادهپس از جمع

-وتحلیل قرار گرفتند. ابتدا، با از استفاده از آزمون کلوموگرفمورد تجزیه 24نسخه 
های آزمون فرضیهها اطمینان حاصل شد. سپس، برای اسمیرنوف، از نرمال بودن توزیع داده

اول تا چهارم از ضریب همبستگی گشاوری پیرسون، و برای آزمون فرضیه پنجم از استفاده 
 شد.

 هاي پژوهشیافته
ها های آماری پارامتریک، نرمال بودن توزیع دادههای استفاده از آزمونفرضیکی از پیش

مون ضریب همبستگی های پژوهش حاضر از آزاست. با توجه به اینکه برای آزمون فرضیه
های گشتاوری پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است، و هر دو آزمون جزء آزمون

منظور بررسی نرمال بودن توزیع پارامتریک هستند. الزم است در این تحقیق ابتدا به
 -نتایج آزمون کولموگوروف  1بهره گرفته شود. در جدول  K-Sمتغیرهای تحقیق از آزمون 

 ف را نشان داده شده است.اسمیرنو
داری ( و با توجه به اینکه سطح معنی1با عنایت به اطالعات مندرج در جدول )

شود که متغیرهای است، چنین نتیجه گرفته می 05/0تر از متغیرهای تحقیق، بزرگ
توان از های تحقیق میتحقیق دارای توزیع نرمال هستند. بر این اساس، جهت آزمون فرضیه

 ای پارامتریک استفاده کرد.هآزمون

 اسمیرنوف –: نتایج آزمون کولموگوروف 1جدول 

 متغیرهاي تحقیق درجه آزادي اسمیرنوف-کولموگروف داريسطح معنی

 سرمایه انسانی 366 12/1 160/0

 سرمای ساختاری 366 706/0 701/0

 سرمایه مشتری 366 21/1 105/0

 اخالق سازمانی 366 04/1 228/0

 عملکرد شغلی 366 502/0 962/0

دار : بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی رابطه معنی1فرضیه 

 وجود دارد.
Ho: ρxy =0 
HA: ρxy ≠0 
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 : همبستگی مقابل بین متغیر سرمایه انسانی و عملکرد کارکنان2جدول 

 منه(داري )دو داسطح معنی درجات آزادي متغیر دوم متغیر اول متغیرها

 460/0 - سرمایه انسانی
364 1./. 

 - 460/0 عملکرد کارکنان

P<01/0 

تر از ضریب (، بزرگ460/0شده )که قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبهبا توجه به این

( 154/0درصد ) 99داری ( و سطح معنیn-2=364همبستگی جدول با درجات آزادی )

شود. با توجه به ر رد و فرض خالف تأیید میدرصد اطمینان فرض صف 99است، بنابراین با 

گیریم که بین سرمایه درصد اطمینان نتیجه می 99رد فرض صفر و قبول فرض خالف، با 

زنجان رابطه  1وپرورش ناحیه انسانی و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی آموزش

 دار وجود دارد.معنی

دار نی معلمان مقطع ابتدایی رابطه معنی: بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازما2فرضیه 

 وجود دارد.
Ho: ρxy =0 
HA: ρxy ≠0 

 : همبستگی مقابل بین متغیر سرمایه ساختاري و عملکرد کارکنان3جدول 

 داري )دو دامنه(سطح معنی درجات آزادي متغیر دوم متغیر اول متغیرها

 556/0 - سرمایه ساختاری
364 1./. 

 - 556/0 عملکرد کارکنان

P<01/0 

تر از ضریب (، بزرگ556/0شده )که قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبهبا توجه به این

( 154/0درصد ) 99داری ( و سطح معنیn-2=364همبستگی جدول با درجات آزادی )

شود. با توجه به درصد اطمینان فرض صفر رد و فرض خالف تأیید می 99است، بنابراین با 

گیریم که بین سرمایه درصد اطمینان نتیجه می 99رض خالف، با رد فرض صفر و قبول ف

زنجان رابطه  1وپرورش ناحیه ساختاری و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی آموزش

 دار وجود دارد.معنی
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های ارتباطی )مشتری( و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی : بین سرمایه3فرضیه 

 .دار وجود داردرابطه معنی
Ho: ρxy =0 
HA: ρxy ≠0 

 : همبستگی مقابل بین متغیر سرمایه ارتباطی )مشتري( و عملکرد سازمانی4جدول 

 داري )دو دامنه(سطح معنی درجات آزادي متغیر دوم متغیر اول متغیرها

 465/0 - سرمایه ارتباطی )مشتری(
364 1./. 

 - 465/0 عملکرد سازمانی

P<01/0 

تر از ضریب (، بزرگ465/0شده )ر مطلق ضریب همبستگی محاسبهکه قدبا توجه به این

( 154/0درصد ) 99داری ( و سطح معنیn-2=364همبستگی جدول با درجات آزادی )

شود. با توجه به درصد اطمینان فرض صفر رد و فرض خالف تأیید می 99است، بنابراین با 

گیریم که بین جه میدرصد اطمینان نتی 99رد فرض صفر و قبول فرض خالف، با 

وپرورش های ارتباطی )مشتری( و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی آموزشسرمایه

 دار وجود دارد.زنجان رابطه معنی 1ناحیه 

دار : بین اخالق سازمانی و عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی رابطه معنی4فرضیه 

 وجود دارد.
Ho: ρxy =0 
HA: ρxy ≠0 

 همبستگی مقابل بین متغیر اخالق سازمانی و عملکرد سازمانی: 5جدول 

 داري )دو دامنه(سطح معنی درجات آزادي متغیر دوم متغیر اول متغیرها

 431/0 - اخالق سازمانی
364 1./. 

 - 431/0 عملکرد سازمانی

P<01/0 

ضریب  تر از(، بزرگ431/0شده )که قدر مطلق ضریب همبستگی محاسبهبا توجه به این

( 154/0درصد ) 99داری ( و سطح معنیn-2=364همبستگی جدول با درجات آزادی )

شود. با توجه به درصد اطمینان فرض صفر رد و فرض خالف تأیید می 99است، بنابراین با 

گیریم که بین اخالق درصد اطمینان نتیجه می 99رد فرض صفر و قبول فرض خالف، با 
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زنجان رابطه  1وپرورش ناحیه معلمان مقطع ابتدایی آموزشسازمانی و عملکرد سازمانی 

 دار وجود دارد.معنی

بین عملکرد سازمانی معلمان مقطع : سرمایه فکری و اخالق سازمانی توان پیش5فرضیه 

 زنجان را دارد. 1وپرورش ناحیه ابتدایی آموزش
:β=0OH 
:β≠0AH 

فکري و اخالق  : خالصه ضریب همبستگی، تعیین و مجذور سرمایه5جدول 

 سازمانی با عملکرد

متغیرهاي 

 بینپیش

ضرایب 

 رابطه

 چندگانه

(R) 

مجذور ضرایب 

 رابطه چندگانه

(2R) 

مجذور ضرایب 

 رابطه

چندگانه 

 شدهتعدیل

(2AdjustedR) 

خطاي 

استاندارد 

 برآورد

مقدار آماره 

 واتسون-دوربین

سرمایه فکری و 

 اخالق سازمانی

 با عملکرد کارکنان

695/0 483/0 477/0 70/4 75/1 

واریانس مربوط به سرمایه فکری و اخالق سازمانی توسط  48/0دهد که ، نشان می5جدول 

-شود. همچنین مقدار آماره دوربینعملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی تبیین می

است، که حاکی از مستقل بودن مشاهدات است. بر این اساس  5/2تا  5/1واتسون بین 

 بین بودن مشاهدات برقرار است.دهد که فرض پیشنشان می 5ول نتایج جد

 گام سرمایه فکري و اخالق سازمانی بر عملکردبه: خالصه مدل رگرسیون گام6جدول 

متغیر 

 بینپیش
 شاخص

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F P 

 عملکرد کارکنان
 50/1865 4 03/7462 رگرسیون

34/84 00/0 
 11/22 361 84/984 اندهباقیم
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کری و شود که سرمایه فنتیجه گرفته می 6( در جدول >05/0P)Fبا توجه به معناداری 

بینی ا پیشتواند در یک گام عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی راخالق سازمانی می

 کند.

بر  هاي آماري رگرسیون گام سرمایه فکري و اخالق سازمانی: خالصه مشخصه7جدول 

 عملکرد سازمانی

P t 
ضرایب تأثیر رگرسیونی استاندارد 

 (βشده )

خطای 

 استاندارد

ضرایب تأثیر رگرسیونی 

 (B)  استاندارد نشده
 

 مقدار ثابت 11/18 24/2  07/8 00/0

005/
0 

 سرمایه انسانی 259/0 091/0 155/0 83/2

سرمای  804/0 123/0 452/0 52/6 00/0

/65 00/0 ساختاری
10 

 اخالق سازمانی 235/0 022/0. 413/0

=(، β ،83/2t=155/0دهد که سرمایه انسانی )بین نشان میضرایب رگرسیون متغیر پیش

ند توا=( میβ ،65/10t=413/0=(، اخالق سازمانی )β ،52/6t=452/0سرمایه ساختار )

 واریانس عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی را تبیین نماید.
Y= ax1+ bx2+ cx3=18/11+0/259+0/804+0/235 

 گیريبحث و نتیجه

باشد. نیروی ها بسیار مؤثر است، نیروی انسانی میاز عواملی که در بقای سازمانیکی 

هایی که ها دارد. از شاخصانسانی نقش مهمی در موفقیت و رسیدن به اهداف در سازمان

شود، داشتن نیروی انسانی توانمند و باعث برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می

های شغلی خود روی انسانی متعهد فراتر از وظایف و مسئولیتمتعهد عنوان شده است. نی

تواند عامل مهمی در موفقیت سازمانی باشد. رهبری یکی از وظایف کند و میفعالیت می

تواند تعهد، عملکرد شغلی، دهد. شیوه فعالیت یا رهبری رهبران میمدیریت را تشکیل می

ایش یا کاهش دهد. دنیای پویا و متغیر امروزی، رضایت و رفتارهای اخالقی زیردستان را افز

های محور است. در این اقتصاد، اخالق سازمانی و سرمایهدر حال ورود به اقتصاد دانش

سازمانی محسوب شده و یکی از منابع حیاتی های ترین داراییفکری سازمان، جزء مهم

(. امروزه به 2008، 1دنزیور باشند )بییونسون وها میبرای کسب مزیت رقابتی در سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bjørnson, F. O., & Dingsøyr, T.  
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آوری، ماهیت کار نیز از سنتی و دستی به فکری و هوشی دلیل گسترش و پیشرفت فن

فشار مستمر کاهش وکارها در سراسر دنیا تحتتبدیل شده است. از طرف دیگر، همه کسب

ها به نرو، بسیاری از سازماارائه به مشتریان قرار دارند. ازاینهزینه و افزایش ارزش قابل

پذیری، کارهایی هستند که بتوانند از طریق ارائه خدمات باکیفیت، انعطافدنبال یافتن راه

نوآوری و پاسخگویی سریع، از سایر رقبا متمایز شوند و به اثربخشی و کارایی باالتر دست 

روزی توانند در دنیای پررقابت امهایی میرسی پیدا کنند. بسیاری بر این باورند که سازمان

به فعالیت و حیات خود ادامه دهند که دارای عملکرد سازمانی بهینه و برتر نسبت به رقبا 

ها، از تهدیدات به نفع خود سود ببرند. عوامل باشند و ضمن از استفاده مناسب از فرصت

سازمانی تقسیم سازمانی و عوامل درونها را به دودسته عوامل برونمؤثر بر عملکرد سازمان

سازمانی شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کنند. عوامل برونمی

هایی چون سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری سازمانی دربرگیرنده مقولههستند و عوامل درون

باشند که نقش سازمانی، ساختار، فناوری، راهبردها و فرایند اخالق سازمانی میو فرهنگ

 ازپیش نمایان است.ها بیشماناین عوامل در ساز

های صورت گرفته، فرضیه اول پژوهش نشان داد که سرمایه همسو با نتایج پژوهش

دار دارد. نتایج تحقیق با انسانی با عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی رابطه معنی

( و 2010) 1(، هانگ و جیم وو1387(، فطرس و بیگی )1387تحقیق یاری )های یافته

(، نیز به این نتایج 1387(، فطرس و بیگی )1387( همسو است. یاری )2001ونتیس )ب

دست یافتند که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری در بخش خصوصی و سرمایه ساختاری در 

( تأثیرات ناشی از 2010هانگ و جیم وو ) بخش دولتی بیشترین تأثیر را بر عملکرد دارند. 

ها وری را نشان دادند و همه آنو ساختاری بر تولید دانش و بهره انسانی -سرمایه اجتماعی 

( هم بیان داشت که اجزای 2001این پژوهش همسویی دارند. بونتیس )های با یافته

توان گفت، فکری بر روی عملکرد تجاری تأثیر دارند. در تبیین این یافته میهای سرمایه

دیگر، بقاء و بیانیک سازمان ضروری است. بهسطح کافی از سرمایه انسانی برای سوددهی 

ها و مؤسسات به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد. در هر های سازمانتداوم فعالیت

های فعالیت مهم شناخته شده است، بنابراین ای نقش نیروی کار در تمام عرصهاداره

کنند، سپس آن را خاذ میها هستند که تصمیمات را اتترین مؤلفه کار و فعالیت انسانمهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Huang, Y. C., & Jim Wu, Y. C. 
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کنند )سیتارامن بینی میهای آینده را پیشها تداوم فعالیتآورند و بر پایه آنبه اجرا درمی

 (.2002، 1و همکاران

فرضیه دوم پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی معلمان مقطع 

( به این نتیجه رسیدند که بین 1386کریمی و بطحایی )حاجیدار دارد. ابتدایی رابطه معنی

ای( با ابعاد مدیریت سرمایه فکری )سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه

( به این نتیجه دست 1385یزدانی )عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. 

ایه مشتری( با فکری )سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمهای یافت که اجزای سرمایه

( تأثیرات ناشی از 2010هانگ و جیم وو ) وری سازمان یک رابطه مثبت معنادار دارد. بهره

 2وری را گزارش داد. مارتینزانسانی و ساختاری بر تولید دانش و بهره -سرمایه اجتماعی

رند. فکری و اجزای آن در عملکرد سازمانی بازتاب داهای ( نیز نشان داد که سرمایه2009)

گذاری در جذب کارکنان دانشی، متخصص و با توان گفت، سرمایهدر تبیین این یافته می

 شود.مهارت موجب افزایش عملکرد در سازمان می

ارتباطی )مشتری( با عملکرد سازمانی های فرضیه سوم پژوهش نشان داد که سرمایه

های تحقیقات فطرس و یا یافته که نتایج تحقیقدار دارد. معلمان مقطع ابتدایی رابطه معنی

(، 1385(، یزدانی )1386کریمی و بطحایی )(، حاجی1386(، شهریاری )1387بیگی )

( به این 1387بیگی )(، همسو است. فطرس و 2009( و مارتینز )2010هانگ و جیم وو )

نتایج دست یافت که در بانکداری دولتی، باالترین میزان اثرگذاری به ترتیب مربوط به 

با این تفاوت که در بانکداری سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است. 

انسانی، سرمایه مشتری های خصوصی باالترین میزان اثرگذاری به ترتیب مربوط به سرمایه

سرمایه انسانی و سرمایه مشتری در بخش خصوصی و سرمایه و سرمایه ساختاری است. 

( به این 1386یشترین تأثیر را بر عملکرد دارند. شهریاری )ساختاری در بخش دولتی ب

طور میان سرمایه نتیجه دست یافت که میان سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری و همین

( 1386کریمی و بطحایی )حاجیساختاری و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 

فکری )سرمایه انسانی به سرمایه  به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد مدیریت سرمایه

یزدانی ای( با عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. ساختاری، سرمایه رابطه

فکری )سرمایه انسانی، سرمایه های ( به این نتیجه دست یافت که اجزای سرمایه1385)

ر دارد. هانگ و جیم وری سازمان یک رابطه مثبت معناداساختاری، سرمایه مشتری( با بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Seetharaman, A., Helmi Bin Zaini Sooria, H., & Saravanan, A. S. 

2. Martines, I. 
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انسانی و ساختاری بر تولید دانش و  -( تأثیرات ناشی از سرمایه اجتماعی 2010وو )

فکری و اجزای آن در های ( نیز نشان داد که سرمایه2009مارتینز )وری را گزارش داد. بهره

ی یکی از توان گفت، ارتباط با مشترعملکرد سازمانی بازتاب دارند. در تبیین این یافته می

های امروزه را منظور حفظ رضایت مشتری است و سازمانروندهای رو به رشد در سازمان به

مدارانه سوق داده است. فرایند ارتباط با مشتری درسازمان موجب به سوی رقابت مشتری

های عملیاتی شده و افزایش عملکرد را افزایش توان رقابتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه

 آورد.یبه بار م

فرضیه چهارم مشخص ساخت که اخالق سازمانی با عملکرد سازمانی معلمان مقطع 

(، 1393های مطالعه حاضر با نتایج تحقیقات سزاوار )دار دارد. یافتهابتدایی رابطه معنی

بر این ( همسو است. 2002) 2( و میلر و همکاران2015) 1(، مریاک1392پور )ابراهیم

ها برای افزایش سطح عملکرد سازمانی کارکنان خود نمود، سازمانتوان عنوان اساس می

های اخالقی کارکنان توجه جدی مبذول دارند و سعی در باال بردن سطح باید به جنبه

توان اذعان نمود، کارکنانی عالوه بر پایه این یافته، میبهاخالقی کارکنان خود داشته باشند. 

د، مسائل اخالقی و معرفتی برای آنان اهمیت داشته باشد و نفس باال باشنکه دارای اعتمادبه

کوشی را برای خود ارزش بدانند و تأکید فراوانی بر وظایف کاری خود دارند و از سخت

اتالف وقت در حین کار گریزان باشند، دارای عملکرد سازمانی باالتری نسبت به دیگران 

ن گفت، اخالق در موفقیت سازمان نقش توادر تبیین این یافته میهمکاران خود هستند. 

کنندگان پذیری اخالقی، سازمان را برای مشتریان، کارکنان، تأمینراهبردی دارد. مسئولیت

بینی پذیری اخالقی نیز سبب اعتماد اصیل، کند و پیشبینی پذیر مینفعان پیشو همه ذی

هیل و تصحیح ارتباط محیط شود و درنتیجه تسژرف و فراگیر و پایدار محیط به سازمان می

 گرددوکار حاصل میبا سازمان، موفقیت در کسب

بینی فرضیه پنجم پژوهش نیز نشان داد که سرمایه فکری و اخالق سازمانی توان پیش

های تحقیق قیاسی عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی را دارد؛ که نتایج تحقیق با یافته

(، 1386کریمی و بطحایی )(، حاجی1387گی )(، فطرس و بی1387(، یاری )1389)

( همسو است. یاری 2010) 3(، کاپایال و همکاران1999(، بنتیس )2009مارتینز )

عملکرد ارتباط های ( به این نتیجه دست یافت که بین سرمایه فکری و شاخص1387)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Meriac, J. P 
2. Miller, M. J., Woehr, D. J., & Hudspeth, N. 
3. Käpylä, J., Jääskeläinen, A., & Lönnqvist, A. 
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و سرمایه ( به این نتایج دست یافت که سرمایه انسانی 1387فطرس و بیگی )معنادار است. 

مشتری در بخش خصوصی و سرمایه ساختاری در بخش دولتی بیشترین تأثیر را بر عملکرد 

( به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد مدیریت سرمایه 1386کریمی و بطحایی )دارند. حاجی

ای( با عملکرد سازمانی رابطه فکری )سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه

( نشان دادند که همه ابعاد سرمایه 2010مثبتی وجود دارد. کاپایال و همکاران )معنادار و 

( نشان 2009مارتینز ) گذارد.وری دانش تأثیر میطور مثبت و معناداری بر بهرهفکری به

( نیز بیان 2001بونتیس )فکری در عملکرد سازمانی بازتاب دارند. های داد که سرمایه

در تبیین این یافته فکری بر روی عملکرد تجاری تأثیر دارند. های داشت که اجزای سرمایه

-ها، نمیتوان گفت، بدون وجود توجیهات اخالقی و رعایت مالحظات اخالقی در سازمانمی

ها و دانش ضمنی اقدام ها، تخصصی سرمایه فکری در قالب اطالعات، ایدهتوان در اشاعه

-عنوان یک دارایی خصوصی نگهداری میخود را به کرد. زیـرا، بدون اخالق، افراد دانش

کنند؛ بنابراین، سرمایه فکری و پایبندی معلمان به اخالق موجب افزایش عملکرد در 

 شود.سازمان می

منظور افزایش عملکرد سازمانی معلمان شاغل در شده، بهبا توجه به مطالب گفته

شود: توجه جدی به سرمایه یدبستانی و مدارس مقطع دبستان، پیشنهاد ممراکز پیش

دبستانی و دبستانی صورت گیرد. همچنین، دانش های پیشفکری و اخالق سازمانی در دوره

مبتنی بر سرمایه فکری و اخالق سازمانی در میان معلمان هر دو مقطع افزایش یابد تا این 

د معلمان بتوانند با دانش و اطالعات بیشتری در زمینه مشکالت و معضالت موجو

 گیری کنند و عملکرد سازمانی خود را افزایش دهند.تصمیم
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