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 چکیده

در شهرداری تهران بوده است.  عملکرد شغلی با نقش میانجی مدیریت دانش سرمایه فکری بر تأثیرهدف تحقیق حاضر بررسی 

ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق شامل روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده

نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری عنوان نفر به  733کارکنان شهرداری تهران است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

محاسبه شد و  3/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  نامه پرسشاستفاده شده است. پایایی  نامه پرسشها از ابزار داده

ها از آزمون مدل معادالت برای روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده

سرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد   Plsساختاری و نرم افزار 

 مثبت و معنی داری دارد. تأثیرمدیریت دانش در شهرداری تهران 

 

 سرمایه فکری، عملکرد شغلی، مدیریت دانشهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

افرزاری، دانرش برازار و حتری ادتکراد کشرورها و        افرزاری و سرخت   آوری، نررم  های متفاوت فن در حوزه امروزه، سرعت دگرگونی

ها برا ارالش هرای متفراوتی مواجره       وکار باعث گردیده تا سازمان های کسب همراه با سرعت عمل در حوزه همچنین ابتکار عمل

پای ایرن تحروالت در    کند که نیروی انسانی نیز پابه می تغییر سریع در دنیای ردابتی عکر حاضر ایجاب (.0733شوند )حسینی، 

ها ایجراد   ارکان سازمان های الزم استفاده کند. این امر، لزوم یادگیری را در همه هماهنگ کند و از آموزش ها خود را همه زمینه

فر  مزیرت ردرابتی،    در دو دهه گذشته شرکتها، با مطلع شدن از نقرش مهرس سررمایه فکرری در ح     (.0730می کند )طالقانی، 

درصدد توسعة سرمایه فکری برآمدند، سازمان هایی که به طور اثربخش به سرمایه فکری خود توجه میکنند، موفق تر هستند و 

سرمایه فکری یک سازمان ترکیبی از فعالیت های نامشهودی است که بره   (.0730)حسنوی،  جایگاه سازمانی آنها ارتقا می یابد

که تبدیل به یک مجموعه از منابع انسانی، مالی و مادی کره مسرتعد خلرق ارزش بررای سرهام داران       یک سازمان کمک میکند

است تبدیل شود. سرمایه فکری که گاهی آن را به عنوان سرمایه های دانشی و دارایی های نامشهود نیز میشناسند شامل مرواد  

   (.4104، 0آنها در خلق دانش استفاده میکنند )جمالیفکری، دانش و اطالعات و نیز مالکیت فکری است که سازمان ها از 

با توجه به اینکه عکر حاضر، عکر اطالعات و ادتکاد مبتنی بر دانش است، اهمیت اطالعات و دانش به عنوان منابع سازمان، بره  

یردا کررده اسرت    سرعت در حال افزایش است لذا مدیریت سازمان از مردیریت کاال به سمت مدیریت دانش و اطالعات تغییرر پ 

مدیریت دانش به فرایندهای شناسایی، تولید دانش و اشتراک گرذاری دانرش گفتره میشرود کره       (.0731)موسی خانی و نادی، 

مستلزم یک نظام برای تولید و نگهداری از مخازن دانش و همچنین ترویج اشتراک گذاری دانش است؛ بنابراین، امروزه سازمان 

 (.0730بره طور و کراراتری مردیریت کننرد ترا کارآیی عملکرد سازمان ارتقا یابد )ستاری،  ها تالش میکنند ترا دانش را

های جدید را در سازمان بکار گیرند  توانند در دنیای پرردابت ادامه حیات بدهند که دائماً افکار و اندیشه هایی می امروزه سازمان

وبی درک کردند که نیروی کار آینده آنها زمانی بیشترین بازدهی را مدیریت آینده نگر این نکته را به خ (.4104، 4)فرسانی

خواهند داشت که بتوانند از دانش خود استفاده کنند. با اجرای مدیریت دانش دارایی هایی سازمان از ویرانی محافظت شده و 

-وری و ردابتای بهبود عملکرد، بهرهتوان به عنوان روشی بر(. مدیریت دانش را می4100، 0انعطاف سازمان باال می رود )مورانو

سازی پذیری، روشی برای بهبود کارآمدانه کسب و کار، تسهیس و استفاده از اطالعات درون سازمان، ابزاری برای تکمیس

( موفقیت یک سازمان به توانایی اش 0730ها و راهی برای نوآور شدن دانست. )ستاری، بهبودیافته، راهی برای کاهش هزینه

ریت این منبع کمیاب بستگی دارد.شناخت سرمایه های فکری و راه هایی که بوسیله آن بتوان نوآوری را در میان درمدی

کارکنان افزایش داد به عنوان یک اهرم ضروری برای حف  و حمایت از مودعیت سازمان ها به شمار می آید با این حال علی 

و اثربخشی نظام مدیریت، هنوز در بسیاری از سازمان ها و نهادها به آن رغس نقش بسیار مؤثر سرمایه فکری درارتقاء عملکرد 

توجه نمی شود و مورد بی اعتنایی درار می گیرد و مدیران و سرپرستان اکثر سازمان ها توجه کافی به منابع انسانی و دانشی در 

لذا در این تحقیق به  زمانی را ندارندایجاد ظرفیت های جدید و توسعه ظرفیت های موجود به منظور ایجاد رشد و توسعه سا

 سرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری تهران می پردازیس. تأثیربررسی 
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

رات محیطری فرراوان، امروزه بسیاری از سازمان ها به دنبال بهبود عملکرد هستند با توجه به تقاضای زیاد سازمان ها و نیز تغیی

نه تنها اگونگی ارائه خدمات اهمیت دارد، بلکه به کاربردن ابزار و اددام های مناسب با اهداف سازمان در دبال منرابع انسرانی و   

مانند تحقق مأموریتهای سازمانی و اشس اندازهای سازمان نمرود بیشرتری یافتره اسرت. از ایرن رو       اهداف سازمانی و عملکردی

در راستای برآورده کردن اهداف و مأموریت های سازمانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است . مردیریت   عوامرل انسانی توجره بره

(، مدعی 4117) 0(. بوین4104، 0جمالی و همکاران زمان می شود سا و اثربخشی راییاب بهبود کبو موفق منابع انسانی س مؤثر

مررؤثر   امی رخ می دهد که رهبری سازمان و ابرزار مردیریت منرابع انسرانی    است مدیریت بهتر برای بهبود کیفیت خدمات، هنگ

هنگامی که مدیریت منابع انسانی بر اددامات اثربخش و مؤثری مانند مدیریت دانش مبتنی است مری توانرد برا اسرتفادة      .باشند

 (.  4102، 0مؤثر از دانش به اهداف فردی و سازمانی دست یافت )مانیستیتیا و فانگسوان

تسهیس موفقیت  ایند مدیریت مؤثر افراد در سازمان از طریق ایجاد و گسترش محیط کاری اثربخش، توسعة مشارکت کارکنانفر

های مادی و معنوی در سازمان به کمک کارکنان امکان پذیر می شود و مدیریت مؤثر موجودی های سازمان از طریق طراحری  

ت می آید.اددامات مناسب مدیریت منابع انسانی می توانرد یررک واسرطه    مجدد محکوالت و خدماتی که عرضه می کند، به دس

بسریار مهس باشرد که با اشتراک گذاری دابلیت دانش، آنها را به خروجی های موفرق تبردیل کنرد. واضرح اسرت کره نروآوری و        

ابراین اددامات مردیریت منرابع   دابلیت مدیریت منابع انسانی هرر دو دارای اتکرال محکمری برا دانرش و یرادگیری هسرتند . بنر

 (.0732انسرانی نقرش مهمری در تررویج آمروزش سرازمانی، گروهری و فرردی دارد )انکاری، 

است، سازمانها از سرمایه فکرری   شده مطرح اخیر سال اند در نظری لحاظ به که است جدیدی موضوع به عالوه سرمایه فکری

هرای نراملموی یرک     سرمایه فکرری مجمروع دارایری   (. 0731ه میکنند )حسنوی، به منظورخلق وافزایش ارزش سازمانی استفاد

سازمان است که حاصل دانش، مهارت و تخکص کارکنان، ساختارهای سازمانی، فناوری اطالعرات و در کرل تمرام جنبره هرای      

 وسریلة  بره  کره  ارزشی خلق هرگونه را فکری سرمایه توان می داخلی و خارجی سازمان که مبتنی بر دانش می باشند، در وادع

   (.4102، 7کرد )دگمارا گیرد، تعریف می صورت انسان وذهن هوش

 

 سرمایه فکری

 ماننرد  فیزیکی و مشهود های دارایی ثروت، یکسری تولید امروزی( عوامل محور دانش ادتکاد از صنعتی )دبل ادتکاد دوران در

 دانش صنعتی، به ادتکاد شد، در می تولید ادتکادی، ثروت عوامل این ترکیب از بودند که آالت ماشین کار، پول، و زمین، نیروی

 در نامشرهود  دارائری هرای   امروزی اهمیت محور دانش ادتکاد در اما. شد نمی داده اندانی تولید، اهمیت عامل یک به عنوان

است. به  فیزیکی های ، داراییمحور دانش ادتکاد در دیگر عبارت و به مشهود های دارایی از بیشتر مراتب به ثروت تولید فرایند

ارائه یک تعریف جامع از سررمایه   سازمانی های دارایی ترین مهس عبارت دیگر در ادتکاد دانش محور، دارایی های نامشهود جزو

 مری  دررار  به جای این واژه مورد اسرتفاده  نامشهود های دارایی یا و دانشی های دارایی اودات گاهی و بوده مشکل فکری تقریبا

 فنی، اطالعات نظیردانش دانشی های دارایی را فکری زمینه، سرمایه در این پیشگامان از ، یکی4ایتامی (.0732رند )انکاری، گی

 و روی کنرد.  مری  نیستند، تعریرف  گیری اندازه دابل ردابتی بنگاه توان حسب بر که سازمانی فرهنگ و تجاری مشتری، عالئس
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 کند. منعکس نمی را آنها معمول بطور شرکت یک ترازنامه که دانند می هایی دارایی و همة فرآیندها را فکری سرمایه همکاران

 نروین  هرای  روش توجره  مرورد  کره  ا ر حرق امتیازهرا   و تجاری عالئس از اعس نامشهود های دارایی تمامی نوعی تعاریف، به این

 (.4102، 2)دگمارا گیرد می بر در هستند، را نیز حسابداری

 از. گیرنرد  مری  درار استفاده مورد ایجاد ثروت برای که داند می تجاربی و معنوی اطالعات، مالکیت را فکری ، سرمایه6استوارت

 که باشد می ای حرفه های مهارت و مشتری با سازمانی، روابط عملی، تکنولوژی تجارب شامل فکری ادوینسون، سرمایه دیدگاه

 کره  داند می سازمانی به انفرادی دانش را فکری ، سرمایه3بنتیس .است نیاز مورد بازار ردابتی در مزیت به بنگاه دستیابی برای

3پولیک (. به اعتقاد4113و همکاران،  3ایلماز) گردد می پایدار ردابتی مزیت به منجر
 سازمان، کارکنران، و  یعنی فکری سرمایه 

 نیراز  مرورد  افرزوده  ارزش ایجراد  در کره  انسرازم  موفقیت در مؤثر های نیروی دیگر عبارت سازمانی. به و پرسنلی های توانایی

ادوینسون و مالون سرمایه فکری را اطالعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجراد ارزش تعریرف مری     .هستند

ه سرمایه فکری را ذخیره ای از دانش می دانند که در نقطه خاصی از زمان در یک سازمان وجود دارد ک 01کنند. بنتیس و هالند

 طور (. به4101و همکاران،  00)انگ در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه درار گرفته است

کلی، با نگاهی به تعاریف ارائه شده از سوی صاحبنظران این حوزه، می توان گفت سرمایه فکری اصطالحی برا معنری و مفهروم    

سو در برگیرنده عواملی از دبیل مهارتهای کارکنان، حق امتیازات، تکنولوژی ها است و بسیار گسترده است، این اصطالح از یک 

از سوی دیگر اطالعات مربوط به به مشتریان، سهامداران و همچنین دانش های کاربردی سازمان را در بر مری گیررد، بنرابراین    

حاصرل دانرش، مهرارت و تخکرص کارکنران،      های ناملموی یک سازمان است کره   سرمایه فکری مجموع داراییمی توان گفت 

ساختارهای سازمانی، فناوری اطالعات و در کل تمام جنبه های داخلی و خارجی سازمان که مبتنی برر دانرش مری باشرند، در     

کررد )شریخی،    گیررد، تعریرف   مری  صورت انسان وذهن هوش وسیلة به که ارزشی خلق هرگونه را فکری سرمایه توان می وادع

0732.) 

 

 ت دانشمدیری

 از است عبارت دانش (. مدیریت0733)رجبی،  با دیگران خود دانش تسهیس به افراد از: برانگیختن است عبارت دانش مدیریت

 جهت نظام مند و ظریف فکری به صورت سرمایه های دارایی های دیگر و دانش دادن درار ایجاد، نوسازی، استفاده و اهرم

 است عبارت دانش مدیریت از ساده (. تعریف0730سازمان )صفرزاده،  و کارکنان محور دانش و بازدهی اثربخشی حداکثرسازی

 دادن درار ایجاد، نوسازی، استفاده و اهرم از است عبارت دانش . مدیریت با دیگران خود دانش تسهیس به افراد از: برانگیختن

 محور دانش و بازدهی اثربخشی حداکثرسازی جهت نظام مند و ظریف فکری به صورت سرمایه های دارایی های دیگر و دانش

(. مدیریت دانش مجموعه ای از فعالیت ها، نوآوری ها و استراتژی هایی است که شرکت ها 0736سازمان )عسگرانی،  و کارکنان

 (. برای4110، 04برای ایجاد، ذخیره سازی، انتقال و کاربرد دانش در جهت ارتقا عملکرد سازمانی به کار می برند )علوی و لیدنر
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 حمایت دانش مدیریت اهداف از که دهد توسعه خود در را ویژه ای و محیط فرهنگ باید دانش، سازمان مدیریت موفقیت

را  جدید ایزهای که باشند داشته تمایل و بگیرند یاد باشند داشته دوست که باشند داشته افرادی وجود باید یعنی کنند؛

)کشاورزی،  دهد جدید پاداش مهارت های توسعة و رشد به که است نیاز جدیدی های سیستس به همچنین و کنند امتحان

است، کارایی و نوآوری،   شده  مدیریت دانش به عرنوان ابرزار مورد استفاده مدیران برای افزایش کارایی شناخته  اگراه (.0734

ها،  این دلیل است که معموالً سازمان  به  نمدیریت دانش در حال توسعه است. ای  شده  پذیرفرته  عموماً به عرنوان اصرول

 (.0733باشند )حسینی،   که به خوبی ایجاد شده  برند می  هایی از مردیریت دانرش را بره کار شیوه

 

 عملکرد شغلی

 آن دنبال به سازمانی سازمانی، هر تحول و تغییر به توجه راستای در و میان سازمانها ردابت روزافزون افزایش به توجه با امروزه

ردابت،  گسترش مانند دیگر، ودوع رویدادهایی بیان به (.4103و همکاران،  07داشته باشد )آپلبوم موثرتری عملکرد که است

 برتر، ضرورت رتبه کسب برای ادتکادی واحدهای تالش همه جانبه و سازمانی ساختارهای در فنآوری اطالعات، تغییر پیشرفت

االش  یکی از همواره عملکرد ارتقاء که است حالی در است. این کرده ناپذیر لی را اجتنابشغ عملکرد مستمر بهبود به توجه

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت  (.0734است )عاشق حسینی،  دولتی بوده و خکوصی بخش سازمانهای اصلی های

سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف  کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر اگونگی انجام عملیات

مطابق «. فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اددامات گذشته»( ارائه شده است: 4117و همکاران ) 04عملکرد توسط نیلی

مات ( کارایی که توصیف کننده اگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خد0شود:  این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیس می

( اثربخشی که توصیف 4یا محکوالت است، یعنی رابطه بین ترکیب وادعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 

عملکرد شغلی از دهه های گذشته مورد عالده هس  (.0733کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است )رجبی و همکاران، 

ایی بوده است ارا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموی وناملموی محققین دانشگاهی وهس مدیران بخش های اجر

عملکرد  (.4102و همکاران،  02درسازمان ها است هر اند که منابع ناملموی برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد )فراری

که ، شود عیین شده تعریف میتوان شاخکی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اددام به اهداف ت سازمانی را می

می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و 

 باشد. از سوی دیگر عملکرد منابع انسانی هس تابع انگیزش و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می

توانایی آنهاست. توانایی منابع انسانی خود تابع دانش شغلی و مهارت کاربرد دانش مذکور در انجام وظایف و فعالیتهای شغلی 

همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد (.0736)طاهرپور و همکاران، است 

کرد سازمان ترکیب گسترده ای هس از دریافتی های غیر ملموی، هس اون افزایش دانش سازمان های خویش می باشند. عمل

 (0734سازمانی و هس دریافتی های عینی و ملموی، هس اون نتایج ادتکادی و مالی است )عاشق حسینی، 

 روی بر معناداری و مثبت تأثیر انسانی منابع (، در نشان داد که مدیریت0732نتایج تحقیقات شیخی علیزاده و مجتبایی )

 مدیریت روی بر معناداری و مثبت تأثیر نیز فکری سرمایه همچنین .دارد سازمان و نوآوری دانش فکری، مدیریت سرمایه

 و دانش کارکنان مدیریت و انسانی منابع مدیریت میان رابطه در فکری سرمایه میانجی نقش و داشته نوآوری سازمان و دانش

                                                           
13 Appelbaum 
14 . Nili 
15 Ferrari 
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 اجزاء مستقیس و مثبت ارتباط دهنده (، نشان0734است و نتایج تحقیق محمودی میمند و کیارزم ) دهش تایید سازمانی نوآوری

 در نوآوری محرک های با همچنین و ردابتی مزیت ایجاد رابطه ای( با ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه )سرمایه فکری سرمایه

دارد. بنابراین،  مثبت رابطه نوآوری محرک های با نیز ردابتی مزیت نشان داد بود. همچنین، نتایج مطالعه مورد شرکت های

است و نتایج تحقیق  رابطه در غیرمستقیس شکل به نوآوری با محرک های ردابتی مزیت ایجاد طریق از فکری سرمایه اجزاء

 بنیان دانش های کتشر نوآورانة عملکرد بر دانش انتقال و اجتماعی سرمایة است که آن از (، حاکی0737دهقانان و هرندی )

 دانش های شرکت نوآورانة عملکرد بر اجتماعی سرمایة اثرگذاری در دانش گری انتقال میانجی نقش همچنین .موثرند ایرانی

(، مدلی مفهومی ارائه می کند که درآن 4103) 0گرفت و نتایج تحقیق کیانتو و همکاران  درار یید مورد تأ نیز ایرانی بنیان

می گذارد و از این طریق نوآوری سازمانی را افزایش میدهد. نتایج این تحقیق نیز  تأثیرانی بر سرمایه فکر مدیریت منابع انس

نشان می دهد که سرمایه فکری به طور مثبت در روابط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش و عملکرد نوآوری 

است، سازمانها از طریق  شده به آن توجه اخیر سال اند در که است موضوعی نقش میانجی بازی می کند. سرمایه فکری

فعالیتهای صحیح مدیریت منابع انسانی می تواند به عنوان یرک واسطه بسریار مهس با اشتراک گذاری دابلیت دانش، سرمایه 

نی هرر دو دارای اتکرال منابع انسانی را به خروجی های موفق تبدیل کند.واضح است که نوآوری و دابلیت مدیریت منابع انسا

محکمری برا دانرش و یرادگیری سازمان دارد، بنرابراین فعالیتهای مدیریت منابع انسرانی نقرش مهمری در تررویج آمروزش 

سرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی  تأثیربررسی داز اینرو در مقاله حاضر به سرازمانی، گروهری و فرردی دار

سرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میپردازیس لذا سوال اصلی تحقیق این است آیا شهرداری تهران مدیریت دانش در 

 دارد؟ تأثیر میانجی مدیریت دانش در شهرداری تهران

 

 فرضیات تحقیق:

 فرضیه اصلی

 .معنی داری دارد تأثیرسرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی مدیریت دانش 

 فرضیه های فرعی

 .معنی داری دارد تأثیرسرمایه فکری بر عملکرد شغلی  -0

 .معنی داری دارد تأثیرسرمایه فکری بر مدیریت دانش  -4

 .معنی داری دارد تأثیرمدیریت دانش بر عملکرد شغلی  -7

 

 روش تحقیق

تهران پرداخته سرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری  تأثیرتحقیق حاضر، به بررسی 

است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری 

عنوان نفر به  733نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  44611پژوهش شامل کارکنان شهرداری تهران به تعداد 

ارزیابی شد و  341/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  نامه پرسشپژوهش، پرسشنامه بود و پایایی  نمونه اانتخاب گردید. ابزار

ها از آزمون مدل معادالت برای روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد.  Plsو نرم افزار  ساختاری
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 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

 های پژوهش از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه

 های تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 

 
 

 ای تحقیقبررسی فرضیه ه

 فرضیه اصلی تحقیق:

 .معنی داری دارد تأثیرسرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی مدیریت دانش 

 بررسی نقش میانجی متغیر مدیریت دانش -
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در این بخش نقش میانجی متغیر تقسیس دانش سنجیده می شود.برای آزمون ارتباط یک متغیر میانجی، یک آزمون پر کاربرد 

رود و از میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می تأثیروجود دارد که برای معناداری  06ون سوبلبه نام آزم

 شود:فرمول زیر محاسبه می

 
 که در آن

 a مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

b  مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ 

Sa ط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ خطای استاندارد مربو 

Sb باشد. خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته می 

 نتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر مدیریت دانش-2جدول 

z-value Sb Sa b a 

49237 19143 19143 19427 19462 

 

 می باشد که بیانگر نقش میانجی متغیر مدیریت دانش می باشد 0936باالتر از z-value بر اسای نتیجه بدست آمده مقدار

 میانجی متغیر مدیریت دانش تأثیرتعیین شدت  -

 VAFای به نامعالوه بر آزمون سوبل، برای تعیین شدت اثر غیر مستقیس از طریق متغیر میانجی از آماره
شود که استفاده می03

متغیر میانجی دارد. در وادع  تأثیرتر باشد، نشان از دوی بودن نزدیک 0ین مقدار به کند و هراه ارا اختیار می 0و  1مقدار بین 

 گردد:سنجد، و از فرمول زیر محاسبه میاین مقدار نسبت اثر غیر مستقیس بر اثر کل را می

 
 که در آن

 aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ : 

b و وابسته؛ و:مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی 

:C باشد.مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته می 

 نتیجه حاصل از آزمون تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش -3جدول 

VAF c b a 

19020 19623 19427 19462 

 

                                                           
16 Sobel Test  
17 Variance Accounted For  
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می باشد. لذا در  19020جی مدیریت دانش برابر با بر اسای نتیجه بدست آمده مقدار شدت اثر غیر مستقیس از طریق متغیر میان

معنی داری  تأثیرمجموع فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی مدیریت دانش 

 دارد، مورد تائید درار می گیرد. 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق -1جدول 

فرضیه های 

 فرعی
 فرضیات

ضریب 

 سیرم
T-

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 اول
معنی داری  تأثیرسرمایه فکری بر عملکرد شغلی 

 دارد
 تائید 33٪ 19623 19463

 دوم
معنی داری  تأثیرسرمایه فکری بر مدیریت دانش 

 دارد
 تائید 33٪ 19462 19402

 سوم
معنی داری  تأثیرمدیریت دانش بر عملکرد شغلی 

 دارد
 تائید 32٪ 19427 19264

 

 ث و نتیجه گیریبح

 تأثیرنتایج حاصل از تحقیق نشان داد سرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی مدیریت دانش در شهرداری شهر تهران 

آگاهی  کارکنان رضایت سطح مدیریت در شهرداری تهران ازمثبت و معنی داری دارد با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود 

 مورد کارکنان را شایستگی سطح منظس طور به و دهد درار جایگاه مناسب در تخککش با تناسبم را هرکس و باشد داشته

 کند همچنین پیشنهاد میشود ددردانی کارکنان عملکرد از مداوم طور کالمی به های ترغیب از استفاده با و دهد درار سنجش

 ددرت سازمان کارکنان ل آن بهبود عملکرد شغلی بهانسانی و به دنبا توانمندسازی سرمایه مدیران در شهرداری تهران برای

 و امنیت تردید، عدم تا کند می کمک و اطمینان کنند، اعتماد ایجاد را اعتماد سازمان جو در و بدهند و اختیار گیری تکمیس

 سازمان در نوآوری از و کنند تشویق نو های کردن ایده مطرح برای را کارکنان. برود بین از مدیر و کارکنان روابط بین ابهام، در

 دیگران فکرهای با گروه در افراد کنند، اراکه گروهی تشویق و تیمی کار انجام به را سازمان آورند، کارکنان به عمل پشتیبانی

گردد همچنین در راستای ارتقای سرمایه ارتباطی، پیشنهاد میشود  می سازمان در نوآوری خلق باعث همین و شوند آشنا می

ویکرد های مناسب طریق طراحی ساختار مناسب با تغییرات حاصله و حمایت کارکنان از طریق ارزیابی عملکرد با اتخاذ ر

متناسب، آموزش کارکنان، ارتقای سطح دانش افراد همراه با خبرگی و نخبگی، آموزش های هدفمند با رویکردهای جمعی و 

 گروهی اددام نمایند.
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