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چکیده
هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهره وری معلمان بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی و فکری می باشد .روش پژوهش از
لحاظ هدف از نوع كاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع تحقیق توصیفی -همبستگی می باشد .جامعه آماری
پژوهش ،معلمان مدارس شهرستان پارس آباد مغان بود كه از میان آن نمونه ای به حجم  933نفر به صورت نمونه گیری
تصادفی ساده ،انتخاب شد .ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد بود .یافته های پژوهش بیانگر این است كه به
طور كلی سرمایه های اجتماعی و فکری بهره وری معلمین را پیش بینی می كند و هریک از مولفه های متغیرهای پیش
بین ،سرمایه های اجتماعی ( )r=0/31و فکری ( )r=0/28به طور مثبت و معنادار متغیر مالک را پیش بینی می كنند .در
نتیجه امروزه با توجه به تغییرات محیطی كه سازمانها بخصوص سازمانهای آموزشی با آن روبرو هستند .مدیران آموزش و
پرورش برای افزایش عملکرد و بهره وری معلمان ،باید سرمایه های فکری و اجتماعی را در معلمان نهادینه كنند .زیرا
امروزه دلیل اینکه سازمانها در مقابل تغییرات محیطی مقاوم بوده و عملکرد كاركنانشان افزایش یافته ارج نهادن به سرمایه
های جدیدی همچون سرمایه اجتماعی و فکری در داخل سازمان بوده است.
واژگان كلیدی :بهره وری؛ سرمایه اجتماعی؛ سرمایه فکری؛ معلمان

 .دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه عالمه طباطبائی تهران (نویسنده مسئول)s.mehravar@atu.ac.ir
 .دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ،دانشگاه مازندرانhmolaei69@yahoo.com
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مقدمه
امروزه با توجه به تغییرات گسترده در عملیات سازمانی ،شکل های سنتی سرمایه ای ،مانند :ساختمان ها ،تجهیزات و
منابع مالی دگرگون شده و سرمایه های جدیدی ،مطرح شده است .این سرمایه های غیر ملموس ،نقش زیادی در توسعه و
رشد سازمان دارند .از جمله این سرمایه ها ،سرمایه اجتماعی و فکری است .سرمایه اجتماعی و فکری برخالف سرمایه
انسانی یا سرمایه فیزیکی ،مفهومی است كه بسیار فراتر از دارائی های است كه یک فرد در اختیار دارد(لینکینن.)5379،7
در دیدگاه های سنتی ،سرمایه های اقتصادی ،فیزیکی و انسانی نقش عمده ای در رشد و توسعه سازمان ایفا می كردند ،اما
در عصر حاضر سازمان ها به منظور رسیدن به بهره وری به ابزارهای قدرتمندتری نیاز دارند .سرمایه اجتماعی و فکری نمونه
ای از این ابزارها هستند .بهره وری نیروی انسانی به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود ،مهم ترین هدف
هر سازمانی را تشکیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های كلیه بخش های جامعه را در برگیرد ،به طوری
كه رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی كار،
سرمایه ،مواد ،انرژی و اطالعات می باشد (دیپ 5و همکاران.)5371،
به اعتقادپیتردراكر9مهمترین ودرواقع بی نظیرترین كمک وحسن تأثیرمدیریت درقرن بیستم ،پنجاه برابرشدن بهره وری
نیروی انسانی بوده است .به همین ترتیب مهمترین سهم ونقشی را هم كه مدیریت باید درقرن بیست ویکم ایفاكند ،افزایش
دادن بهره وری كاركنان است (برمن .)5372،4تحقیقات نشان میدهند یکی از عوامل مؤثر برتوسعه نیافتگی كشورهای
جهان سوم نسبت به كشورهای پیشرفته ،سطح پایین بهره وری عوامل تولید و عدم استفاده بهینه از آنها می باشد و از سوی
دیگر می توان گفت ،بهره وری ،تنها عاملی است كه ثبات سازمان را در دنیای پررقابت امروز تضمین می كند (نصرت
پناه .)7937،همچنین تحقیقات نشان می دهد كه بهبود شرایط محیطی سازمان ،اثرات مثبتی بركاركنان دارد و آنان را متعهد
می سازد كه تالش بیشتری در انجام وظایف سازمانی ازخود نشان دهند و بهره وری سازمانی افزایش می یابد (تیلور و
سایمون .)5379،2به عقیده داور و پارتی )5379( 7آموزش كار كنان در مورد كار میزان بهره وری آنان را افزایش میدهد.
در تحقیق دیگر نواب و شافی ( )5377بیان میكنند كه بین كنترل كاركنان مزایای شغلی و ساختار تیمی كار با بهره وری
رابطه وجود دارد .فریمپانگ1و همکاران ( )5377نیز در مورد عوامل موثر در بهره وری به نظارت و راهنمایی كاركنان
اشاره میكنند .در كشور ما علی رغم دسترسی به منابع متعدد ،وضعیت بهره وری در بخش های مختلف چندان مطلوب
نبوده است بگونه ای كه مقایسه وضعیت بهره وری نیروی كار در ایران با كشور های عضو سازمان بهر وری آسیا در طی
سالهای 7337تا 5335نشان می دهد كه ایران در بین 53كشور عضو ،رتبه ی 79را دارد كه نسبت به منابع غنی و نیروی
كار موجود این میزان بهره وری بسیار پایین است (رشیدی .)7934،ضرورت های جهان كنونی ،بسیاری از كشورهای
پیشرفته را بر آن داشته است تا نظام آموزشی و پرورشی خود را پیوسته بررسی ،تحلیل و نقد كنند و راه های نا سودمند كار
را رها سازند و شیوه های نو و سازگار با ضرورت های جهان كنونی و آینده نه چندان دور را بر پا دارند و كارآمد گردند،
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در این میان سازمانی كه دارای بهره وری بیشتر باشد بهتر میتواند هدف خود را برآورده سازد و سازمان ها و بویژه ساز مان
آموزش و پرورش به منظوردستیابی به اثربخشی و بهره وری باالتر نیروی كار ،چاره ای جز فراهم ساختن شرایط الزم برای
استفاده ی بهینه ازاین سرمایه را نخواهند داشت (خدادادی و همکاران.)7953 ،
سازمان آموزش و پرورش به عنوان یکی از اركان مهم پیشرفت كشور ها به حساب می آید ،چرا كه پایه ها و ریشه
های تعلیم و تربیت نیروی انسانی خالق ،آموزش دیده و مسئولیت پذیر كه سکاندار توسعه و ترقی جامعه هستند از ابتدا
در این دستگاه شالوده ریزی می شود .جوانی جمعیت و رشد باالی آن در دهه های گذشته ،بر تعداد و نسبت جمعیت
دانش آموزی افزوده و دستگاه اصلی تعلیم و تربیت را گسترد  ،عظیم و پرحجم ساخته است .از طرف دیگر با وجود
اختصاص درصد زیادی از بودجه كشور و تعداد انبوه نیروی انسانی ،سازمان آموزش و پرورش ،به عنوان یکی از
پرمشکلترین و پرمشغله ترین اجزاء جامعه می باشد .در جایی كه كمبودها و نارسایی های این دستگاه از نظر فضاهای
فیزیکی ،منابع انسانی ،منابع مالی ،امکانات آزمایشگاهی و كمک آموزشی آشکار و محسوس بوده و تجربه نیز تاكنون
نشان داده كه رفع كامل این معضالت حداقل در كوتاه مدت دور از انتظار است ،بسیار بجاست كه بر استفاده بهینه و
كارآمدتر از آنچه در اختیار می باشد تاكید گردد تا شاید از این زاویه بتوان بر مشکالت بطور نسبی فائق آمد و بتوان
میزان بهره وری را به حد اكثر رساند .با عنایت به مطالب ذكر شده شناسایی عواملی كه باعث بهبود و افزایش بهره وری
منابع انسانی در سازمان می شود ،از اهمیت باالیی برخوردار است .در سالهای اخیر سازمان آموزش و پرورش همانند
بسیاری از سازمانهای كشور در استفاده بهینه از منابع اسنانی خویش دچار چالش بوده و بهره وری كاركنانش در حد انتظار
نمی باشد .لذا با عنایت به اهمیت ذكر شده برای سرمایه های نامشهود سازمان این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این
پرسش است كه آیا مدیران سازمان آموزش و پرورش می توانند از طریق بهبود و افزایش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی
سازمان باعث افزایش بهره وری معلمین شوند؟ و اینکه كدامیک از ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بیشترین تاثیر را
در بهره وری معلمین دارند تا در الویت توجه و سرمایه گذاری قرار گیرند .نتایج این پزوهش به مدیران سازمان آموزش و
پرورش كمک می كند تا از طریق بهبود و توسعه عواملی كه بیشترین تاثیر را بر بهره وری نیروی انسانی دارند در جهت
افزایش عملکرد و مزیت رقابتی سازمان قدم بردارند .بدین منظور هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و
سرمایه فکری بر میران بهره وری معلمین می باشد.
مبانی نظری
بهره وری :بهره وری منابع انسانی یعنی به حداكثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به روش علمی به منظور كاهش
هزینه ها و رضایت كاركنان ،مدیران ،مصرف كنندگان و نیز حداكثر استفاده مناسب از منابع انسانی به منظور حركت در
جهت اهداف سازمان با كمترین زمان و هزینه (محمدی .)7933 ،دو عنصر اساسی بهره وری،كارایی و اثربخشی است كه
كارایی نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده مورد انتظار است واثربخشی ،درجه و میزان نیل به
اهداف تعیین شده است .كارایی جنبه كمی دارد ولی اثر بخشی جنبه كیفی دارد .در حالت كلی می توان چنین گفت  :بهره
وری مجموع اثربخشی و كارایی است نه هر كدام به تنهایی (آزاده و زرین.)5377،
عوامل متعددی در بهره وری سازمان و بهره وری منابع انسانی موثرند .سازمانی كه بتواند كلیدی ترین عامل را شناسایی
و با كنترل و اتخاذ برنامه های مناسب از آن در ارتقاء و بهبود برنامه های خویش بهره گیری نماید ،طبعا سازمانی موفق و
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كارآمد و پیشتاز خواهد بود (میتال 7و همکاران .)5371،درمجموع ،می توان عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی را در
چهار دسته شرایط انسانی ،روانی ،فنی و سازمانی به شرح زیر طبقه بندی كرد :الف) شرایط انسانی :5این اصل كه نیروی
كار با كیفیت باال جزء سرمایه یک سازمان تلقی می شود باعث شده است كه كشورهای پیشرفته اهمیت بیشتری برای
آموزش و تربیت نیروی كار قائل شوند .این كشورها به تجربه فهمیدند كه افزایش بهره وری نه از طریق افزایش مادی و یا
افزایش حجم نیروی كار بلکه از طریق افزایش بهبود و ارتقای كیفیت نیروی كار سریع تر قابل تحقق است .لذا می توان
گفت تا حدی سطح پایین بهره وری نیروی كار به نحوه تركیب نیروی كار از نظر سن یا جنس ،مهارت و آموزش و تعداد
كاركنان علمی و تخصصی ،نحوه روابط انسانی و نظام پرداخت دستمزد وحقوق وابسته است ( بدری .) 7934،ب) شرایط
روانی :9بهبود شرایط و عوامل روانی می تواند در ارتقای بهره وری نیروی انسانی سهم بسزایی داشته باشد .بر اساس
تحقیقات رنسیس لیکرت4در مورد الگوهای جدید مدیریت ،عدم مشاركت كاركنان در تصمیم گیری باعث پیدایش
احساس نامطلوب نسبت به مدیران می شود ،كه مانعی اساسی بر سر راه ارتقای بهره وری نیروی كار می باشد
(بدری .)7934،اهمیت این نکته زمانی آشکار می شود كه كاركنان حتی با وجود نگرش مثبت به سازمان و رضایت كامل
از ساختار حقوق و دستمزد خویش هیچ گونه انگیزه ای برای افزایش بهره وری نمی یابند ( فوگل 2و همکاران .)5377 ،ج)
ج) شرایط فنی :7بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران ،افزایش بهره وری نیروی كار را حاصل پیشرفت فنی می دانند كه
از این جمله می توان به ،پیشرفت فنی و اتوماسیون تولید ،ماشین آالت و تجهیزات تازه ،كنترل كیفیت ،كنترل ضایعات،
گسترش فناوریهای اطالعاتی ،اندازه كارگاه و عمر كارگاه اشاره كرد ( سعادت زاده .)7939،د) شرایط سازمانی :1بهره
وری بیش از هر چیز به مساله سازماندهی مربوط است .مدیریت سازمان باید به منظور افزایش تولید و ارتقای بهره وری
نیروی كار ،شیوه ها و روش های جدیدی را بکار گیرد .عالوه بر وظایفی چون برنامه ریزی ،سازماندهی ،استخدام،
رهبری ،هماهنگی ،گزارش دهی و بودجه بندی می توان از تقسیم كار و تخصصی كردن تولید ،مشاركت كاركنان در امر
تولید و تصمیم گیری ،ایجاد تناسب بین اختیارات و وظایف ،ایجاد محیط همکاری در سازمان و همچنین ایجاد یک نظام
ارزشیابی از كاركنان بعنوان وظایف فرعی تر مدیریت ،یاد كرد .اگر سازمان های دولتی خواهان بهره وری هستند ،به ناچار
باید نیروی انسانی این سازمانها تا حد ممکن و با در نظر گرفتن معیارهای جهانی در این زمینه ها مورد توجه قرار گیرد (
رشیدی.)7934،
سرمایه اجتماعی :سرمایه اجتماعی یک عنوان كلی است .از سرمایه اجتماعی تعاریف متعددی ارئه شده كه داللت بر
چند بعدی بودن این مفهوم دارد .سرمایه اجتماعی مفهومی جدید است كه از سالهای7333برای نخستین بار از سوی جامعه
شناسان فرانسوی و آمریکایی(بوردیو ،كلمن ،پانتام و )...مطرح گردید (بولینو )5337 ،5پانتام سرمایه اجتماعی را اعتماد،
هنجارها و شبکه هایی كه همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می سازد ،تعریف می كند (هوولن بک و
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جامیسون .)5372،7كلمن ،سرمایه اجتماعی را روابط میان اشخاص ،گروهها و اجتماعات كه اعتماد را شکل داده و كنش
ها را تسهیل می كند ،تعریف می كند (دانچو .)5337 ،5بوردیو ،سرمایه اجتماعی را یکی از انواع سرمایه می داند و آن را
چنین تعریف می كند :سرمایه اجتماعی ،جمع منابع واقعی یا بالقوه ای است كه از شبکه ای بادوام و بیش نهادینه شده
ارتباط و شناخت متقابل حاصل می گردد .شبکه ای كه هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می
كند و به آن اعتبار می بخشد (رید و الس هینجر.)5372،9به طور خالصه می توان سرمایه اجتماعی را ،وجود روابطی عمیق،
عمیق ،گسترده و متقابل مبتنی بر ارزشها و هنجارهای اجتماعی در میان افراد جامعه دانست (بهاراتی .)5372،4ناهاپیت و
گوشال( )7335با رویکرد سازمانی سه بعد را برای سرمایه اجتماعی درون سازمانی در نظر می گیرند كه عبارتند از :بعد
شناختی ،بعد رابطه ای و بعد ساختاری (میتچل و بوزرت .)5331 ،2بعد ساختاری :این بعد اشاره به الگوی كلی ارتباطات
بین اعضا در سازمان دارد ،یعنی به چه كسی دسترسی دارید و چگونه به آنها دسترسی دارید ،یا آیا در سازمان همدیگر را
می شناسند (ناهاپیت و گوشال )7335 ،و بیانگر حدی است كه افراد در سازمان باهم در ارتباطند (دارسی 7و
همکاران .)5374،از مهمترین جنبه های این بعد می توان به حضور یا عدم حضور پیوندهای شبکه ای بین اعضا ،پیکربندی
شبکه ای اشاره كرد .این بعد الگوی اتصاالت را برحسب مقیاس هایی همچون شدت ،اتصال ،سلسله مراتب و سازمان
مناسب توصیف می كند .بطوركلی ،این بعد بر این موضوع تمركز می كند كه آیا افراد با یکدیگر ارتباط دارند (كولومبو و
فرانزونی. )5372،1بعد رابطه ای :این بعد به روابط درون فردی بین افراد اشاره می كند .این مفهوم بر روابط خاصی كه مردم
مردم دارند ،همنچون احترام و دوستی ،كه رفتارشان را تحت تاثیر قرار می دهد تمركز دارد .از طریق چنین روابط شخصی
است كه مردم انگیزهای اجتماعی همچون جامعه پذیری ،تصدیق و تصویب و پرستیژ را بر آورده می كنند .اعتماد و قابلیت
اعتماد ،هنجارها و ضمانت ها ،الزامات و انتظارات و هویت و شناسایی در زمره مهمترین جنبه های این بعد به حساب می
آیند (ناهاپیت و گوشال .)7335 ،برخالف بعد ساختاری كه بركمیت روابط تاكید می كند ،این بعد بر ماهیت و كیفیت
روابط (همانند اعتماد ،صمیمیت و غیره) در سازمان تمركز دارد (بولینو و همکاران .)5337 ،بعد شناختی :به منابعی كه
فراهم كننده مظاهر ،تفاسیر و سیستم معانی مشترک در میان اعضا ،همچون كدها و زبان مشترک و حکایات مشترک اشاره
دارد (ناهاپیت و گوشال .)7335 ،به عبارت دیگر ،بعد شناختی با حدی كه كارمندان در درون شبکه اجتماعی چشم انداز و
فهم مشترک را تسهیم می كنند ،سرو كار دارد .بنابراین ،همانند بعد رابطه ای ،بعد شناختی سرمایه اجتماعی نیز با ماهیت
ارتباطات بین افراد در سازمان سروكار دارد .اما برخالف بعد رابطه ای این بعد بر این موضوع تمركز دارد كه آیا این
كمیت و كیفیت روابط دارای مولفه شناختی برای اعضا است یا نه (برای مثال ،آیا كارمندان واقعا همدیگر را درک می
كنند؟) (بولینو و همکاران .)5337 ،دو مولفه اصلی این بعد عبارتند از :اهداف مشترک (میزان فهم مشترک و تمایل به
تحقق وظایف شبکه) و فرهنگ مشترک در میان اعضای سازمان (مجموعه ای از هنجارهای رفتاری نهادینه شده) (الزارووا
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و تیلور.)5335 ،7به اعتقاد ناهاپیت و گوشال اگر چه برای تحلیل سرمایه اجتماعی این سه بعد را از هم تفکیک می كنیم ،اما
این ویژگی سه بعد به هم وابسته اند .مثال ،بعد شناختی سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد رابطه ای و ساختاری تقویت شده و
آنها را نیز تقویت می نماید (بن هادور .)5371،5می توان گفت تا وقتی كه افراد با یکدیگر ارتباط برقرار نکنند و همدیگر
را نشناسند (بعد ساختاری) یک رابطه مبتنی بر اعتماد و همدلی در بین آنان شکل نمی گیرد (بعد رابطه ای) و در نتیجه قادر
به ایجاد ارزش ها و اهداف مشترک و پیگیری آنها نیستند (بعد شناختی) .به طور خالصه باید گفت كه سه بعد سرمایه
اجتماعی به گونه ای چرخشی همدیگر را تقویت می نمایند (فرراری.)5377 ،9
سرمایه فکری :سرمایة فکری شامل دانش ،اطالعات ،دارایی فکری و تجربه است كه می تواند برای ثروت آفرینی به
كار برده شود .بونتیس سرمایة فکری را تالش برای استفادة مؤثراز دانش(محصول نهایی) در مقابل اطالعات (مادة خام)
معرفی می كند (دزنوپولجک .)5371،4یکی از تعاریف جدیدی كه از سرمایه فکری ارائه شده است ،تعریف زاگال و
مالول )5373(2می باشد؛ آنها سرمایه فکری را كل دانشی تعریف كردند كه یک سازمان قادر است در فرایندها هدایت
كسب و كار خود در راستای خلق ارزش برای شركت به كار گیرد .سرمایه فکری تنها محدود به دانش در دسترس افراد
نمی شود ،بلکه شامل دانش ذخیره شده در درون پایگاه داده های سازمانی ،فرایندهای كسب وكار و ارتباطات نیز می
گردد .در خصوص عناصرتشکیل دهنده و اجزای سرمایه فکری اظهار نظرهای متعددی وجود دارد كه برخی از این
تقسیم بندی ها مورد استقبال بیشتری قرارگرفته است .یکی از این دسته بندی ها ،تقسیم سرمایه فکری به سر مایه های
انسانی ،ساختاری و مشتری (ارتباطی) است كه در ادامه مورد بحث قرار می گیرد .الف) سرمایه انسانی :سرمایه انسانی
مهم ترین دارائی یک سازمان و منبع خالقیت و نوآوری است ،در یک سازمان ،دارائی های دانشی ضمنی كاركنان یکی
از حیاتی ترین اجزایی است كه بر عملکرد سازمان تأثیر به سزایی دارد .با این وجود ،تنها وجود دانش ضمنی برای
عملکرد خوب در سازمان كافی نیست .هدف ،تبدیل دانش ضمنی كاركنان به دانش آشکار در تمامی سطوح سازمان
است ،به این ترتیب ایجاد ارزش در سازمان امکان پذیر خواهد بود .سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه ای كاركنان،
توانایی های رهبری ،مخاطره پذیری و توانایی های حل مساله است (بوزبورا .)5334،7به عبارت دیگر ،سرمایه انسانی نشان
نشان گر موجودی دانشی افراد یک سازمان است كه در وجود كاركنان نهفته است سرمایه انسانی تركیبی از دانش،
مهارت ،قدرت نوآوری و توانایی افراد سازمان برای انجام وظایف شان بوده و دربردارنده ارزش ها ،فرهنگ و فلسفه
سازمان است (بونتیس .)5337،سرمایه انسانی اساس سرمایه فکری را تشکیل می دهد .به عبارت دیگر ،یک جزء اصلی و
اولیه برای اجرای فعالیت های سرمایه فکری به حساب می آید.ب) سرمایه مشتری :سرمایه مشتری به ارزش فعلی روابط
سازمان با مشتریان و ارزش آتی این روابط اطالق می شود .جوهر سرمایه مشتری در دانشی است كه در كانال های
بازاریابی و روابط مشتریان نهفته است ،یعنی دانشی كه سازمان را از طریق تحول در ماهیت آن توسعه می دهد و منجربه
پیشرفت سازمان می گردد (سیدلر 1و همکاران.)5374،سرمایه مشتری یکی از اجزای اصلی سرمایه فکری به شمار می رود
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نقش سرمایه اجتماعی و فکری در ارتقای بهره وری معلمان

رود كه ارزش را در كانال های بازاریابی و ارتباطی كه سازمان با رهبران آن صنعت و تجارت دارد ،جای داده است.
سرمایه مشتری به عنوان پل و یا تسهیل كننده در فعالیت های سرمایه فکری محسوب می شود .این سرمایه از ملزومات
اصلی و تعیین كننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری سازمان است .بدون سرمایه مشتری،
ارزش بازار و یا عملکرد تجاری سازمان قابل حصول و دستیابی نیست .سرمایه مشتری به طور مستقیم با عملکرد سازمان
ارتباط دارد( .چن 7و همکاران.)5334،ج)سرمایه ساختاری:ادوینسون و ملون 5سرمایه ساختاری را به عنوان سخت افزار،
نرم افزار ،پایگاه داده ها ،ساختار سازمانی ،حقوق انحصاری سازمان و تمامی توانایی های سازمان كه حامی بهره وری
كاركنان است ،تعریف می كنند از منظری دیگر سرمایه ساختاری چیزی است كه هنگامی كه كاركنان شب به خانه می
روند در سازمان باقی می ماند به عبارت دیگر ،سرمایه ساختاری شامل تمام انباشته های غیرانسانی دانش در یک سازمان
است (نیمتراكوون .)5372،9سرمایه ساختاری شامل فرهنگ سازمان ،ساختارسازمانی ،یادگیری سازمانی ،فرآیند عملیاتی و
و سیستم اطالعات سازمان می شود (بونتیس.)5337،
از جمله تحقیقاتی داخلی و خارجی كه در رابطه با موضوع پژوهش انجام شده است می توان به تحقیقات زیر اشاره
كرد .خیر خواه ( ،)7933تحقیقی تحت عنوان ،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در ادارات آموزش و پروش
استان كردستان انجام داد .یافته های تحقیق وی نشان داد كه بین هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی ،ساختاری و
ارتباطی) با سرمایه فکری رابطه مثبت و معنادری وجود دارد و آن را پیش بینی می كند .محمدی پیر راسته و همکاران
( )7937تحقیقی تحت عنوان رابطه سرمایه فکری و بهره وری در صنعت بانکداری در بانکهای استان لرستان انجام دادند كه
نتایج این تحقیق نشان داد كه بین سرمایه فکری و بهره وری كاركنان صنعت بانکداری رابطه قوی و معنادار وجود دارد و
همه ابعاد سرمایه فکری (انسانی،ارتباطی ،شناختی) به طور مثبت و معنی داری بر بهره وری تاثیر دارند و از میان عناصر
سرمایه فکری ،سرمایه مشتری بیشترین تاثیر را بر بهره وری دارد .خضر پور و همکاران ( )7939تحقیقی تحت عنوان رابطه
سرمایه اجتماعی و بهره وری كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی انجام دادند .كه نتایج تحقیقات آنها
نشان داد كه بین هریک از ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی ،ساختاری و ارتباطی) با بهره وری كاركنان رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی به طور مثبت و معناداری بهره وری كاركنان را پیش بینی می كنند.
محسنی فرد و همکاران ( )7935در تحقیقی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش پرداختند.
نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است كه به گونه كلی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سرمایه فکری و مدیریت
دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بر اساس یافته های این پژوهش ،سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان یکی از
قابلیت های سازمان به شمار آید و در خلق تسهیم دانش موجود در سرمایه های فکری و مدیریت دانش سازمان كمک
بسیار نماید .ساالران )5373(4در تحقیقی كه تحت عنوان پژوهش در بهره وری و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش
عالی استرلیا انجام داد .به این نتیجه رسید كه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر بهره وری كاركنان هست
و با بهره وری رابطه مثبت و معنی داری دارد.گریو 2و همکاران( )5373تحقیقی تحت عنوان بررسی سهم سرمایه انسانی و
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اجتماعی در بهره وری كاركنان شركت های خدماتی ایتالیا انجام دادند .كه نتایج تحقیقات آنها نشان داد كه سرمایه انسانی
و اجتماعی از عوامل تاثیر گذار در بهره وری است و سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل در تعیین بهره وری است.
ساباتینی ،)5335(7پژوهشی تحت عنوان رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی كار در شركت های كوچک و
متوسط انجام داد كه نتایج تحقیق وی نشان داد كه سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر بهره وری نیروی كار دارد و به طور مثبت
و معناداری بهره وری كاركنان را پیش بینی می كند.چن 5و همکاران( ،)5374در پژوهشی كه تحت عنوان سرمایه فکری و
بهره وری در سازمان بیمه عمومی در مالزی انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه سرمایه فکری اثرات مثبت و قابل توجهی
در تغییرات بهره وری دارد .بنابراین شركت های بیمه در مالزی برای بدست آوردن رشد پایدار در بهره وری باید سرمایه
گذاری های عظیمی را در زمینه سرمایه فکری انجام دهند زیرا از طریق سرمایه گذاری در سرمایه های فکری هست كه
مهارتهای مدیریتی ،مدیران افزایش می یابد كه خود یکی از عوامل مهم افزایش بهره وری است .كوستا ،)5375( 9در
تحقیقی به ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر بهره وری كاركنان پرداخت نتایج پزوهش وی بیانگر این است كه برای افزایش
بهره وری در كاركنان باید به مدیریت سرمایه فکری پرداخت .همان گونه كه تحقیقات نشان میدهد بیشتر پژوهش های
انجام شده در باره بهره وری نیروی انسانی به بررسی عوامل محیطی ،انسانی و روانشناختی پرداختهاند و تنها در تعداد
معدودی از تحقیقات به تاثیر سرمایه فکری و اجتماعی به عنوان یک متغییر تاثیر گذار در بهره وری نیروی انسانی اشاره
گردیده است .بنابراین ما در این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در بهبود و
اثربخشی عملکرد كاركنان و سازمان قصد داریم این دو متغییر را در ارتباط با بهره وری منابع انسانی معلمین شهرستان
پارس آباد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،با توجه به مبانی نظری و
پیشینه پژوهش ،فرضیه هایی به شرح زیر طراحی و تدوین شده است.
فرضیات پژوهش
 -7بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با بهره وری معلمین در مدارس شهرستان پارس آباد رابطه وجود دارد.
 -5مولفه های سرمایه اجتماعی(ساختاری ،شناختی ،رابطه ای) ،بهره وری معلمین را در مدارس شهرستان پارس آباد
پیش بینی می كند.
 -9مولفه های سرمایه فکری(ساختاری ،انسانی ،رابطه ای) ،بهره وری معلمین را در مدارس شهرستان پارس آباد پیش
بینی می كند.
روش شناسی پژوهش:
این پژوهش با رویکردی كمی انجام شده است .از نظر هدف ،از این جهت كه به بررسی و دانش كاربردی در یک
زمینه خاص توجه و كمک می كند ،می توان آن را در زمره پژوهشهای كاربردی دانست .به لحاظ ماهیت در دسته
پژوهش های تبیینی و از نظر روش گردآوری اطالعات در پژوهشهای توصیفی -پیمایشی قرار می گیرد .برای تدوین
مبانی و الگوی نظری تحقیق از مطالعات كتابخانه ای استفاده شده است .قلمرو مکانی این پژوهش ،مدارس شهرستان
پارس آباد و قلمرو موضوعی آن نقش سرمایه اجتماعی و فکری درپیش بینی بهره وری نیروی انسانی است .روش نمونه
1

. Sabatini
. Chen
3
. Costa
2
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گیری مورد استفاده با توجه به در اختیار داشتن مشخصات مربوط به تمام اعضای جامعه ،نمونه گیری تصادفی ساده بوده
است .جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه معلمان مدارس شهرستان پارس آباد به تعداد  7927نفر می باشد .حجم نمونه
نیز با استفاده از فرمول كوكران در سطح خطای  3/2برابر با  933نفر می باشد برای جمع آوری داده ها نیز از سه نوع
پرسش نامه استفاده گردید .الف)پرسش نامه سرمایه اجتماعی :برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسش نامه حیدری
( )7933كه بر اساس پرسش نامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( )7335ساخته شده ،استفاده شد ،این پرسش نامه
دارای97سوال و سه خرده مقیاس به نامهای ساختاری ،شناختی و ارتباطی می باشد .حیدری دامنه همسانی (آلفای كرونباخ)
كل پرسش نامه را  %53و خیرخواه ( )7933نیز الفای كرونباخ این پرسش نامه را  %55گزارش كرده است .در این پژوهش
نیز ضرایب همسانی درونی به روش الفای كرونباخ برای كل پرسش نامه %19و برای ابعاد ارتباطی ،شناختی و ساختاری به
ترتیب %14 ،%73،و  %17به دست آمد .ب)پرسش نامه سرمایه فکری :برای سنجش سرمایه فکری از پرسش نامه ارزیابی
سرمایه فکری بونتیس ( )5333كه دارای 45سوال و سه خرده مقیاس به نام های سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه
رابطه ای(مشتری) می باشد ،استفاده گردید .بنتیس و همکاران دامنه همسانی درونی(آلفای كرونباخ) كل پرسش نامه را
 %51و ابعاد آن را از %52تا  %34گزارش كردند .در ایران نیز روحی پناه و همکاران( )7937آلفای كرونباخ این پرسش نامه
را  %59گزارش كردند .در این پژوهش ضرایب همسانی درونی به روش الفای كرونباخ برای كل پرسش نامه %13و برای
ابعاد سرمایه انسانی  ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای به ترتیب %53 ،%57و  %54به دست آمد .ج) پرسش نامه بهر وری
:برای سنجش بهره وری از پرسشنامه بهره وری تیلور و برنت 7كه دارای  3سوال و دو خرده مقیاس به نام های كارایی و
اثربخشی می باشد،استفاده گردید .پایایی این پرسشنامه نیز توسط تیلور و برنت آلفای كرونباخ  3/74برای كارایی و 3/52
برای اثربخشی بدست آمده است .در این پژوهش ضرایب همسانی درونی به روش الفای كرونباخ برای كل پرسش
نامه %15و نیز برای هریک از ابعاد اثربخشی 3/53و كارایی  3/59بدست آمد .برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش
های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در بخش آمار توصیفی از شاخص های توصیفی ،میانگین  ،نمودار ها استفاده
گردید .در بخش استنباطی نیز با توجه به فرضیات پژوهش از ماتریس ضریب همبستگی و همچنین رگرسیون خطی
چندگانه استفاده گردید.

Teilor& berent
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یافته های پژوهش:
جدول ( )7یافتههای توصیفی خردهمقیاسهای تحقیق
شاخص آماری

خطای استاندارد

میانگین

مقیاس

انحراف استاندارد

میانگین

ساختاری

99/54

3/25

3/35

شناختی

99/13

3/47

1/77

رابطه ای

97/25

3/77

77/23

سرمایه اجتماعی

734/75

7/73

53/79

ساختاری

23/17

3/15

79/75

انسانی

91/99

3/27

3/11

رابطه ای

49/13

3/17

75/51

سرمایه فکری

797/13

7/47

54/45

بهره وری نیروی انسانی

71/27

3/55

9/35

جدول ()5آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اول
شاخص آماری

ضریب همبستگی

R2

Sig

سطح معناداری

متغیرها
سرمایه اجتماعی

3/27

3/51

3/337

3/32

بهره وری
سرمایه فکری

3/29

3/57

3/337

3/32

بهره وری

مطابق با جدول ( )5بین سرمایه اجتماعی و فکری با بهره وری نیروی انسانی در مدارس شهرستان پارس آباد رابطه ی
معناداری وجود دارد( .)P>3/32ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و بهره وری برابر 3/27می باشد .ضریب تعیین
حاصل از این رابطه نشان می دهدكه این دو متغیر  51درصد از واریانس یکدیگر را پیش بینی می كنند.
آزمون فرضیه دوم :تركیبی از مولفه های سرمایه اجتماعی(ساختاری ،شناختی ،رابطه ای) ،بهره وری معلمین را در
مدارس شهرستان پارس آباد پیش بینی می كند .برای بررسی این پرسش كه كدام یک از ابعاد سرمایه اجتماعی می تواند
نقش موثری در پیش بینی بهره وری نیروی انسانی ایفا كند از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید .بدین ترتیب
پس از تایید پیش فرض های رگرسیون ،از این روش برای پاسخ به این سوال كه آیا مولفه های سرمایه اجتماعی میتوانند
بهره وری نیروی انسانی را پیشبینی كند ،استفاده گردید.
77

نقش سرمایه اجتماعی و فکری در ارتقای بهره وری معلمان

پاییز 7931

جدول ( )9نتایج رگرسیون عوامل سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی
مجموع

درجه

میانگین

مدل

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

7443/49

9

453/74

باقیمانده

9774/24

537

73/73

كل

4734/31

533

R

F

R2

Sig
R2adj

44/37

3/27

3/97

3/93

3/337

همان طور كه در جدول( )9مشاهده میشود مقدار  sigكمتر از  3/32شده است و نشان از معنی دار بودن مدل رگرسیون
می باشد ،یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک تاثیر معنادار دارد .شاخص( R2ضریب تعیین چندگانه) :در
این پژوهش مقدار  R2برابر  3/97شده است به این معنا كه سه عامل تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی  97درصد توانایی پیش
بینی بهره وری نیروی انسانی را دارند و  73درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل می باشد .شاخص  ( R2adjضریب تعیین
تصحیح شده) .:مقدار این ضریب در این پژوهش  3/93شده است ،یه عبارت دیگر مولفه های سرمایه های اجتماعی 93
درصد توانایی پیش بینی بهره وری نیروی انسانی را دارند.
با توجه به معنادار بودن كل مدل اكنون باید بررسی كرد كه كدام یکی از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر كدام
متغیر یا متغیرها تاثیر معنادار در مدل دارند .به این منظور از آزمون  tاستفاده می شود.
جدول ( )4ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیر پیش بین

tآماره

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

Sig

سطح
معناداری

استاندارد شده
7/52

3/337

3/32

مقدار ثابت

7/21

2/73

3/337

3/32

ساختاری

3/77

3/57

3/337

3/32

شناختی

3/33

3/71

9/55

3/337

3/32

رابطه ای

3/77

3/95

2/33

همان طور كه نتایج جدول( )4نشان میدهد همه ی عوامل سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی در سطح 2
درصد بیشترین تاثیر معنادار را دارد و مثبت بودن این ضریب در واقع نشان دهنده این است كه با افزایش این عوامل ،میزان
بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش مییابد.
آزمون فرضیه سوم :تركیبی از مولفه های سرمایه فکری(ساختاری ،انسانی ،رابطه ای) ،بهره وری معلمین را در مدارس
شهرستان پارس آباد پیش بینی می كند .برای بررسی این پرسش كه كدام یک از ابعاد سرمایه فکری می تواند نقش موثری
در پیش بینی بهره وری نیروی انسانی ایفا كند از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.بدین ترتیب پس از تایید
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پیش فرض های رگرسیون ،از این روش برای پاسخ به این سوال كه آیا مولفه های سرمایه فکری میتوانند بهره وری نیروی
انسانی را پیشبینی كند ،استفاده گردید.
جدول ()2نتایج رگرسیون عوامل سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی
مجموع

درجه

میانگین

مدل

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

7972/57

9

495/75

باقیمانده

9553/77

537

77/77

كل

4734/31

533

F

R

R2

Sig
R2adj

93/41

3/29

3/55

3/51

3/337

همان طور كه در جدول( )2مشاهده میشود مقدار  sigكمتر از  3/32شده است و نشان از معنی دار بودن مدل رگرسیون
می باشد ،یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک تاثیر معنادار دارد .شاخص( R2ضریب تعیین چندگانه) :در
این پژوهش مقدار  R2برابر  3/55شده است به این معنا كه سه عامل تشکیل دهنده سرمایه فکری  55درصد توانایی پیش
بینی بهره وری نیروی انسانی را دارند و  15درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل می باشد .شاخص  ( R2adjضریب تعیین
تصحیح شده) .:مقدار این ضریب در این پژوهش  3/51شده است ،یه عبارت دیگر مولفه های سرمایه فکری  51درصد
توانایی پیش بینی بهره وری نیروی انسانی را دارند .با توجه به معنادار بودن كل مدل اكنون باید بررسی كرد كه كدام یکی
از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر كدام متغیر یا متغیرها تاثیر معنادار در مدل دارند .به این منظور از آزمون t
استفاده می شود.
جدول()7ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیر پیش بین

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

مقدار ثابت

tآماره

Sig

معناداری

استاندارد شده

7/97

سطح

7/37

3/337

3/32

ساختاری

3/33

3/99

7/95

3/337

3/32

انسانی

3/37

3/77

9/71

3/335

3/32

رابطه ای

3/33

3/55

2/25

3/337

3/32

همان طور كه نتایج جدول ( )7نشان میدهد همه ی عوامل سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی در سطح  2درصد
بیشترین تاثیر معنادار را دارد و مثبت بودن این ضریب در واقع نشان دهنده این است كه با افزایش این عوامل ،میزان بهره
وری نیروی انسانی نیز افزایش مییابد.
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهره وری نیروی انسانی بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی و فکری بود .به این
منظور فرضیاتی مطرح و مورد آزمون قرار گرفت .در رابطه با فرضیه اول پژوهش كه بین سرمایه اجتماعی و فکری با بهره
وری نیروی انسانی معلمین در مدارس شهرستان پارس آباد رابطه وجود دارد .ضریب همبستگی بدست آمده بین سرمایه
اجتماعی و بهره وری ( )%27می باشد ( .)P>3/32ضریب تعیین حاصل از این رابطه نیز نشان داد كه این دو متغیر  51درصد
از واریانس یکدیگر را پیش بینی می كنند ،همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین سرمایه فکری و بهره وری()%29
می باشد ( .)P>3/32ضریب تعیین حاصل از این رابطه نیز نشان می دهدكه این دو متغیر  57درصد از واریانس یکدیگر را
پیش بینی می كنند .با توجه به یافته های حاصل از پژوهش ،فرضیه اول تایید و سرمایه های اجتماعی و فکری بهره وری
معلمین را تبین و پیش بینی می كنند .امروزه بهره وری و كارایی جایگاه ارزشمندی در نزد مدیران دارد و همه در
جستجوی كارایی ب یشتر و اثربخشی فزون ترند و تالش آنان نیز در همین راستا شکل می گیرد تا ثبات سازمان را در دنیا پر
رقابت تضمین كند (ابطحی وكاظمی )7951،علیرغم این اهمیت وگستردگی ،مفهوم بهره وری برای بسیاری از مدیران واژه
روشن و مشخصی نیست و آن را غالبا به دیدگاه ذهنی خود محدود می كنند .با اینکه بهره وری رایجترین بحث محافل
مدیریتی عصر حاضر است ولی متاسفانه كمتر از هر موضوع دیگری به مفهوم آن پی برده شده است( آیتی .)7953،امروزه
ارتقای بهره وری در نظام های آموزشی كشورهای مختلف از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و نیاز به ارتقای
بهره وری در نظام آموزشی كشور ما نیز به خوبی احساس می شود چرا كه برای تحقق اهداف و برنامه های كشور در
جهت رشد ،توسعه اقتصادی و اجتماعی ،ارتقای بهره وری در آموزش و پرورش ضروری و اجتناب ناپذیر است .ارتقای
بهره وری در آموزش و پرورش نه تنها به توسعه اقتصادی ،اجتماعی كمک می كند ،بلکه از طریق تربیت نیروی انسانی كار
آمد و خالق می تواند موجب پیشرفت كشور شود .افزایش بهره وری به ویژه در آموزش و پرورش بهترین ابزار برای
افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است .امروزه سرمایه های مادی و فیزیکی جای خود را به مفاهیم
جدیدی هم چون سرمایه فکری ،اجتماعی ،مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی ،هوش سازمانی ،مدیریت كیفیت و غیره داده
اند و رمز موفقیت سازماها در مقابل تغییرات متنوع محیطی به كارگیری این سرمایه هاست .همچنین دانش و اندیشه های
خالق همواره كلید موفقیت سازمان ها بوده است .اهمیت بهره گیری از دانش درسازمانها به حدی است كه پیتر دراكر
عنوان می كند در آینده سازمان های جدیدی ایجاد خواهند شد كه در آنها قدرت بازو تحت حاكمیت ذهن خواهد بود.
اساس این نظریه بر این مطلب اشاره دارد كه در آینده سازمان هایی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهند گرفت كه
دارای سهم بیشتری از دانش باشند تا منابع طبیعی ،اگر سازمان مورد نظر دانش را در فرایندها و خدمات سازمانی بکار
گیرد ،مطمئنا به موفقیت های بیشتری خواهد رسید و مطابق با نتیجه به دست آمده ،بهره وری الزم از منابع انسانی را به
دست خواهد آورد .نتایج بدست آمده از این فرضیه با نتایج تحقیقات ،خیر خواه( ،)7933پیر راسته و همکاران(، ،)7937
ساالران( )5373و گریو و همکاران( )5373همسو می باشد .در رابطه با فرضیه دوم كه تركیبی از مولفه های سرمایه
اجتماعی(ساختاری ،شناختی ،رابطه ای) ،بهره وری معلمین را در مدارس شهرستان پارس آباد پیش بینی می كند .با توجه به
یافته های تحقیق ،نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد كه مجموع مولفه های سرمایه اجتماعی حدود  %97از تغییرات در
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متغیر مالک یعنی بهره وری معلمین را پیش بینی می كند و همچنین مولفه های سرمایه اجتماعی به ترتیب بیشترین به
كمترین ،رابطه ای( ،)%95ساختاری( )%57و شناختی( )%71درصد از تغییرات در متغیر مالک را پیش بینی می كند .سرمایه
اجتماعی سازمانی ،جز مهم و بنیادین در پیکره سازمان محسوب می شود و به مثابه واقعیتی اجتماعی است .كه بر مبنای
تعامالت بی همتای اعضای سازمان شکل می گیرد .سرمایه اجتماعی سازمان در واقع شناختی از سازمان ارائه می دهد و
سرمایه اجتماعی سازمانی تاثیر مثبتی در عملکرد كاركنان دارد .در واقع توسعه ی سرمایه اجتماعی سازمانی ،احساس
هویت ،تعهد و سالمت روانی فردی و كاری را تسهیل می كند و نیز ثبات سازمان را افزایش می دهد (بویاس 7و
همکاران .)5375،یکی از اثرات سرمایه اجتماعی ،افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمانهاست .بهره وری دغدغه مهم
سازمانهای امروزی است؛ زیرا اساسی ترین محرک رسیدن به نتایج رضایت بخش و كسب مزیت رقابتی ،به شمار می
رود .سرمایه اجتماعی از راههای مختلف بهره وری نیروی انسانی سازمانها را تحت تاثیر قرار می دهد .هزینه های پایین تر
تبادالت ،نرخ پایین تر جابجایی افراد ،تسهیم دانش و نوآوری ،ریسک پذیری و بهبود كیفیت محصوالت از جمله راههایی
است كه سرمایه اجتماعی از راه آنها بر بهره وری تاثیر می گذارد همچنین امروزه سازمانها اغلب مدیرانی را استخدام می
كنند كه به سرمایه اجتماعی اعتقاد داشته باشند و خود نیز دارای این سرمایه باشند ،چون افراد دارای سرمایه اجتماعی
باالتر توانایی حل مشکل بیشتری دارند .تعداد كاركنان موجود در سازمانها كه دارای سرمایه اجتماعی باال باشند كم و
تقاضای سازمان برای به خدمت گرفتن آنها زیاد است؛ مدیران ارشد افراد كمی را پیدا خواهند نمود كه دارای درجات
باالیی از سرمایه اجتماعی باشند .از این رو افراد برخوردار از سرمایه اجتماعی باال منابع كمیاب تلقی می شوند ،چون افراد
دارای سرمایه اجتماعی باالتر توانایی حل مشکل بیشتری دارند (محسنی فرد و همکاران )7935،با توجه به نتایج پژوهش
حاضر و تحقیقات گذشته به نظر می رسد كه سرمایه اجتماعی در كاركنان و به ویژه در پژوهش حاضر در معلمان می تواند
تاثیر مثبت و سازنده ای در افزایش بهره وری آنان داشته باشد و الزم است كه مدیران آموزش و پرورش به این نکته توجه
ویژه ای داشته باشند تا به نحو احسن بتوانند از كاركردهای این پدیده اجتماعی در راستای بهبود كاركردهای روانی و
افزایش بهره وری معلمین خود استفاده كنند و همچنین با افزایش مشاركت معلمین در فعالیت های گروهی و كارهای
تیمی ،ت شویق و تشکیل گروهها و انجمن های تخصصی و حرفه ای در مدارس ،بهبود فرآیند ارتباطات و تعامالت میان
معلمین و مدیران مدارس و ایجاد فرهنگ تفاهم و همکاری ،ایجاد برنامه های تفریحی و سیاحتی در جهت افزایش روابط
رو در رو ،تقویت هنجارهای غیر رسمی در مدارس ،ایجاد و اجرای نظام پیشنهادات و افزایش تعهد معلمین ،می توان
سرمایه اجتماعی و در نتیجه بهره وری را در مدارس افزایش داد .نتایج از حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات ،ساباتینی
( ،)5335دارسی و همکاران( ،)5374محسنی فرد و همکاران( )7935و خضر پور و همکاران( )7939همسو می باشد .در
رابطه با فرضیه سوم كه تركیبی از مولفه های سرمایه فکری(ساختاری ،انسانی ،رابطه ای) بهره وری معلمین را در شهرستان
پارس آباد پیش بینی می كند .با توجه به یافته های تحقیق نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد كه مجموع مولفه های
سرمایه فکری حدود  %55از تغییرات در متغیر مالک یعنی بهره وری معلمین را پیش بینی می كند و همچنین مولفه های
سرمایه فکری به ترتیب بیشترین به كمترین ،ساختاری( ،)%99رابطه ای( )%55و انسانی( )%77درصد از تغییرات در متغیر
مالک را پیش بینی می كند .بنابراین فرضیه ما تایید می گردد .سرمایه فکری از عوامل اصلی در افزایش بهره وری و سود
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آوری بلند مدت در اقتصاد دانش محور می باشد و بسیاری از سازمانها و شركتها ،برتری رقابتی و قابلیت اصلی خود را
بیشتر دارایی های نامشهود می دانند تا دارایی های مشهود .بیشتر تحقیقات اذعان داشته اند كه سرمایه فکری به منظور ایجاد
مزیت رقابتی و همچنین ایجاد ارزش ،نقش كلیدی ایفا می كند و سرمایه فکری( به طور كلی مجموع قابلیتها ،ارزشها،
دانش ها ،فرهنگ ها ،استراتژی ها ،فرایندها ،موجودی های فکری و شبکه های ارتباطی) را مبنای مزیت رقابتی سازمان و
كاتالیزور تحقق اهداف سازمانی تعریف كرده اند(محمدی پیرراسته و همکاران )7937،نتایج بررسی تحقیات گذشته و
پژوهش حاضر نشان می دهد كه مولفه های سرمایه فکری (ساختاری ،انسانی ،رابطه ای) ،می تواند بر افزایش بهره وری
معلمین موثر باشد .مدیریت سرمایه های فکری كه در عصر حاضر به عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیکی از مجموع
سرمایه های سازمان ها مطرح می شوند از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد چرا كه مدیریت درست سرمایه فکری
سازمان ها را در دستیابی به اهداف تعریف شده در تمام ابعاد عملکرد سازمانی یاری خواهد كرد .نتایج پژوهش حاضر
بیانگر از این موضوع است كه هر چقدر ابعاد سرمایه فکری (ساختاری ،انسانی ،رابطه ای) ،افزایش یابد تأثیر مثبت و
معناداری بر عملکرد معلمین دارد .اگر مدیران سازمان بتوانند ترغیب كننده اعتماد ،هنجارهای همکاری و هویت مشترک
در سازمان باشند در واقع پایه ای قوی برای ایجاد سرمایه فکری در سازمان بوجود آورده اند .مدیران سازمان با ایجاد جوی
مملو از ارزش گذاری و پاسخ به تنوع ،روحیه انتقادی و تحمل شکست و باال بردن انگیزه كاركنان برای تبادل و تركیب
دانش می توانند گام های استواری جهت ایجاد و توسعه سرمایه فکری در سازمانشان بردارند .نتایج حاصل از این فرضیه با
نتایج تحقیقات ،بدری ( ،)7934محمدی پیر راسته و همکاران( ،)7937كوستا( )5375و چن و همکاران( )5374همسو می
باشد .با توجه به یافته های پژوهش حاضر و سایر پژوهشها پیشنهادهایی برای نهادینه كردن سرمایه اجتماعی و فکری در
مدارس برای افزایش بهره وری معلمان به شرح زیر ارائه می شود .7:شركت دادن معلمان در تصمیم گیریهای مدرسه ،وقتی
كه معلمان در تصمیمات مشاركت داده شوند احتمال بیشتری دارد كه تصمیمات را قبول كنند ،حتی اگر تصمیماتی باشد
كه با آنها موافق نیستند زیرا مشاركت این تمایل را در كاركنان بوجود می آورد تا ماورای نفع شخصی خود را دیده،
تصویر بزرگتر را ببینند و خود را متعلق به گروه بدانند .5.ایجاد همدلی و اعتماد متقابل میان معلمان و مدیران ،زیرا اعتماد
به فردی كه رفتار او با گفتارش متناقض است ،بسیار مشکل است .برای ایجاد محیط اعتماد برانگیز ابتدا مدیر مدرسه باید از
خود شروع كند مدیری كه گفتار و كردارش هماهنگ است اعتبار بیشتری كسب می كند .بنا براین برای افزایش اعتماد در
بین معلمان ،مدیر مدرسه باید فردی قابل اعتماد باشد .تخصیص روز و ساعت مشخص برای مالقات دوستانه با معلمین و
شنیدن مشکالتشان می تواند جو اعتماد برانگیزی را به وجود آورد .9.تعیین پاداش های معنوی و مادی بر مبنای عملکرد
تیمی ،منجر به تقویت روحیه تیمی و گروهی شده و كاركنان را به همکاری با یکدیگر ترغیب خواهد كرد.4 .تالش به
منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق سیستم های تشویقی و انگیزشی برای تقویت خالقیت و نوآوری،یادگیری و
توسعه منابع انسانی.
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