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 چکيده

جام اندر سازمانها رانیمد یفکر هیسرما  یرياندازه گ یو آزمون الگو یطراحبا هدف حاضر تحقيق 

مدیران آموزش و . جامعه آماری شامل کليه بود توصيفی از نوع همبستگیروش تحقيق  .شد

 -ه از جدول کرجسیبود که با استفاد (زن 2۳6۹ و مرد 256۴نفر ) ۴۹۳۳ به تعدادپرورش 

گيری نمونهروش به عنوان نمونه آماری تعيين و با ( زن 171 و مرد 186نفر ) ۳57مورگان تعداد 

مصاحبه، پرسشنامه روش دلفی و  شدند. ابزار تحقيق شاملتخاب ان ایخوشهتصادفی 

ی سرمایه برای مولفه 80/0پایایی و به شکل کلی  ۹0/0 با پایاییمحقق ساخته ی پرسشنامه

ی سرمایه ارتباطی، برای مولفه 82/0ی سرمایه ساختاری، پایایی برای مولفه 72/0انسانی، پایایی 

ی سرمایه برای مولفه 78/0فرهنگی و پایایی  –ایه اجتماعی ی سرمبرای مولفه 81/0پایایی 

و نمودار  و درصد ،فراوانیهای توصيفی ها از شاخصدر تجزیه و تحليل داده .بود بازآفرینی

ضریب همبستگی استنباطی  شناختی و آزمونهای جمعيتبرای دادههای پراکندگی شاخص

های به یافتهاستفاده شد.  اری )تحليل مسير(معادالت ساخت و پيرسون، تحليل عاملی تایيدی

 بعُد تشکيل شده است. 5شاخصه و  18کد،  70از  سرمایه فکریمدل نشان داد که  دست آمده

ی های پنجگانهاز برازش مناسب برخوردار است. بين مولفه یفکر هیسرمای طراحی شدهمدل 

 هیسرمافرهنگی و  –یاجتماع هیسرمای، ارتباط هیسرمای، ساختار هیسرمای، انسان هیسرما

  ای معنادار و مستقيم وجود دارد.رابطه رانیمدی با سرمایه نیبازآفر

 ،یارتباط هیسرما ،یساختار هیسرما ،یانسان هیسرما، سرمایه فکری واژگان کليدی:

 .ینیبازآفر هیسرما فرهنگی، – یاجتماع هیسرما
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 3امين رحيمی کيا، 2ابراهيم پورحسينی، 1 محمد صبوری مطلق

 .ت آموزشی دانشگاه آزاد خرم آباددانشجوی دکتری مدیری 1

 .استاد راهنما هيئت علمی دانشگاه آزاد خرم آباد رشته مدیریت آموزشی 2
 .آباد رشته مدیریت منابع انسانیمشاور هيئت علمی دانشگاه آزاد خرم ۳

 

  نام نویسنده مسئول:

 محمد صبوری مطلق

 ه شهر سربازمتوسط تحصيلی مقطع در تحصيلی افت علل

 10/۴/1۳۹۹ تاریخ دریافت:

 16/6/1۳۹۹ تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
ترین سرمایه و دارایی سازمان، طی دو دهه اخير رشد فراوانی داشته است. ترین و مهمتوجه به کارکنان به عنوان بزرگ

های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرایند های اخير که در قالب عدم تمرکز نظام مدیریت، کاهش الیهبسياری از تحوالت سال

ه نيروی کار و رهایی کارکنان سازمان از ها نسبت باند، به دليل دگرگونی نگرش سازمانگيری و اموری مشابه پدید آمدهتصميم

 (.1۳8۴، ترجمه طوسی و صائبی ؛2005 ،1باشد )دوالن و شولرمی تعریف کهنه و نارسای دوره پس از انقالب صنعتی

های باشد؛ بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییدر جهان کنونی که دوره تحوالت لجام گسيخته و جابجایی قدرت می

ق ای افای مهم به صورت همه جانبها بعد از موضوعات مهندسی مجدد و مدیریت کيفيت فراگير به عنوان پدیدههناملموس سازمان

ها تحت تحوالت مدیریت را تحت تاثير قرار داده است. در این ميان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان

 (.1۳88پور، هجاری و رحمان لی،دهد، بحث سرمایه فکری است )قليچپوشش قرار می

ای نقش و سهم سرمایه فکری در پيشرفت مدیریتی، فنی و اجتماعی اقتصاد موضوع تحقيقات جدید قرار گرفته است، به گونه

که دانش سازمانی، عامل اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش شناخته شده است. بنابراین، دستيابی به مزیت رقابتی و بقای سازمان 

گيری سرمایه فکری بر اساس رویکردی راهبردی های دانشی است. اندازهوانایی آن در خلق، ذخيره، توزیع و کاربرد داراییدر گرو ت

ها بر مبنای ميزان خلق ارزش و منافعی که برای سازمان در پی دارد، سنجيده های نامشهود استوار است. اثر این داراییاز دارایی

 .(1۳88 ،بيگی و شود )فطرسمی

 آن در که هستيم دانشی جامعه یک به شدن وارد حال در ما معتقد است که مدیریت علم معروف اندیشمند 2دراکر پيتر

 به دانش بود و هدخوا دانش اصلی، اقتصادی منبع بلکه نيستند، اصلی منابع ،…و بيشتر کار نيروی ،طبيعی منابع اقتصادی، منابع

 اندبوده مشهود هاسازمان هایدارایی بيشتر گذشته در اگر. شودمی محسوب نامشهود هایدارایی اجزای ترینمهم از یکی عنوان

 (.2000، ۳ساليوانهستند )ساليوان و  نامشهود هاسازمان هایدارایی اعظم قسمت امروزه ولی

اطالعات، دارایی و تجربه گذاری در دانش، سرمایه فکری را از نظر منابع انسانی نوعی ثروت آفرینی از راه سرمایه ۴استوارت

 ها در بر گيرنده بدنه دانشاند که سازمانهای اخير بر این عقيدهپردازان استراتژی سازمانی در سالکند. نظریهفکری تعریف می

 5(. بنتيس1۹۹7هستند. سرمایه فکری نوعی سرمایه ارزشمند است که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می شود )استوارت، 

 کند که از عملکرد سازمانیها، رقابت( تعریف میهای نامشهود)منابع، تواناییای از داراییسرمایه فکری را به عنوان مجموعه (1۹۹۹)

 آیند.و ایجاد ارزش به دست می

نی، ماآوری سازفن و ساختاری نظير دانش، تجربه کاربردی، یفکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی، ارتباط سرمایه

، و همکاران آورند )نماميانبازار را به ارمغان می در های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حيات سازمانروابط و مهارت

1۳۹0.) 

 نهيزم نیدر ا یساختار تک بعد کینکته اذعان دارند که  نیبر ا یفکر هایهیهمه مطالعات صورت گرفته در رابطه با سرما

 جهيدر نت ،ردگيیقرار م یو برون سازمان یدرون سازمان ،یچون فردهم یدر سطوح مختلف یفکر ایههیوجود نداشته و سرما

 ،یسازمان هایداده گاهیشده در درون پا رهيبلکه شامل دانش ذخ شود،یتنها محدود به دانش در دسترس افراد نم یفکر هیسرما

 .(1۳۹۳ران، و همکا عصارهگردد )یم زيکسب و کار و ارتباطات ن یندهایفرا

ها و منابعی که تحقق اهداف را ميسر سازد و مدیران و رهبرانی که آنها را هدایت نماید، ها در داشتن اهداف، برنامهسازمان

دهند تا جامعه روند تکامل و ها در ارتباط متقابل و تعاملی پویا وظایف خود را در جامعه انجام میمشابه هستند. همه سازمان

شود. باعث تمایز آنها می ها دارای اهداف، ساختار و کارکردهای متفاوتی هستند کهبپيمایند؛ در عين حال، سازمان پيشرفت خود را

های آموزشی سازند. موضوع سازمانها متمایز میهای منحصر به فردی دارند که آنها را از سایر سازمانهای آموزشی ویژگیسازمان

                                                           
1 - Dolan & Schuler 
2 - Drucker 
3 - Sullivan & Sullivan 
4 - Stewart 
5 - Bontis 
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گذاری است، در حالی که موضوع زشيابی آنها پيچيده و بودجه آنها اندک و نامتناسب با سياستانسان، اهداف آنها کلی و ذهنی، ار

های آنها متناسب است )کریمی و های غير آموزشی بيشتر تجهيزات فنی، اهداف آنها مشخص و عينی و بودجه و فعاليتسازمان

 (.1۳۹۴سليمی، 

ی فکری و درک بهتری از ن متغيرها، باعث شناخت و ارزیابی سرمایهی مدلی از سرمایۀ فکری برای بررسی روابط بيارائه

ی منابع، زمينۀ های پنهان خود را تشخيص داده و با تخصيص بهينهها خواهد بود، زیرا تواناییهای موجود در سازمانشایستگی

 (.1۳۹5ملکی و همکاران، نماید )عبدالهای سازمانی خود را فراهم میافزایی و دستيابی به اهداف و استراتژیهم

های مدیریت سرمایه فکری در بخش دولتی، مبنی بر این واقعيت است که ناملموس بودن اهميت استفاده از الگوها و مدل

های مدیریت دولتی در نهادهای بخش مدیریت دولتی به مراتب بيشتر از مؤسسات خصوصی است. اول، به این دليل که بخش

ندگانه، با ماهيت غير اقتصادی دارند؛ دوم، به خاطر این که در ميان منابع مولدی مثل منابع انسانی، تمایل به داشتن اهداف چ

کنند که ناملموسند و دانش، سرمایه، مواد خام و ماشين آالت؛ نهادهای مدیریت بخش دولتی به شدت از دو مورد اول استفاده می

و همکاران،  2باشد )سرانوولتی، خدمات است که ناگزیر ناملموس میدر پایان به این سبب که محصول نهایی مدیریت بخش د

 (.1۳۹2؛ نقل از زاهدی و همکاران، 200۳

گذاری سازمان را بر عهده دارد و در مقابل سرمایه نکته قابل بررسی این است که سرمایه فکری در واقع مدیریت سرمایه

يری گای ناملموس و نامشهود است و از لحاظ کمی، اندازهکری، سرمایهفيزیکی قرار گرفته یا به نوعی مکمل آن است. سرمایه ف

تواند بکارگيری سرمایه فکری را در سازمان برای مدیران های مدون و کمی میآن سخت و دشوار است ولی از سویی ارائه شاخص

اساسی را دارد و موفقيت هر سازمان  توجيه کند. در اقتصاد دانش محور، سرمایه فکری است که در ایجاد ارزش برای سازمان نقش

به  های مختلفها و سازمانبستگی به توانایی مدیریت این دارایی است. اندازه گيری سرمایه فکری در راستای مقایسه شرکت

 (.1۳۹0منظور تعيين ارزش واقعی آنها ضروری است )نماميان و همکاران، 

های دولتی به ندرت جایگاه خود را یافته است و تاکنون تعداد کمی از رغم این ميزان اهميت، سرمایه فکری در سازمانعلی

اند. در همين راستا این پژوهش به های ناملموس خود تالش کردهگيری و مدیریت و گزارش داراییهای دولتی برای اندازهسازمان

ی آن طراحی و ارائه مدلی برای معرفی، پردازد و هدف نهایهای اصلی سرمایه فکری در سازمان ها میها و مؤلفهتشریح مدل

بدین منظور تحقيق حاضر قصد دارد تا با کنکاش همه جانبه و تاکيد بر شرایط های فکری است. گيری و مدیریت سرمایهاندازه

 بپردازد. رانیمد یفکر هیمدل سرما یطراحبه  موجود

 

 ی تحقيقپيشينه
اند. پرداخته یفکر هیسرما یريگاندازه یمفهوم، مدل و الگوها یبررس( به 1۳۹5و روشن ) یعلچشمهینوروز یقيدر تحق

 هیسرما تیریمد ندیفرا ،یفکر هیسرما یهایژگیو شناخت عناصر و و فیتعار ،یفکر هیسرما ميمفاه یپژوهش بررس نیهدف از ا

لندمدت ب تيموفق یبرا یفکر هیاسرم تیریو ضرورت و اهداف آن بوده است. مد یکرف هیسرما تیریحاکم بر مد یکردهایرو ،یفکر

نسبت به  کنند،یاستفاده م یبه خوب یفکر هیسرما تیریکه از مد ییهاداده شده است و شرکت صيمهم تشخ اريشرکت بس کی

ور است که به منظ یاو رابطه یساختار ینانسا هیشامل ابعاد سرما قيتحق نیدر ا یفکر هیدارند. سرما یعملکرد بهتر شانیرقبا

یآن مورد توجه قرار م یريگبه جهت گزارش یريگو ضرورت اندازه یفيک مينمودن مفاه یبه کم ازين یفکر یهاهیسرما ییشناسا

 شده است. هیارا یفکر یها هیسرما یريگاندازه یمختلف برا یها و الگوها. مدلرديگ

نه  رياخ یهااند. در سالآن پرداخته یريگاندازه یهاو مدل یفکر هیسرما ی( به بررس1۳۹5) نخعی و همکاران یدر پژوهش

کسب  یاها، برها و شرکتکرده است؛ چرا که توجه سازمان رييتغ ز،يآن ن تيبلکه ماه افته،ی شیرقابت در بازار افزا تيفقط حساس

است.  فتهای ريي، تغدر منابع نامشهود یگذارهیدر منابع مشهود به سمت سرما یگذارهیاز سمت سرما ،یرقابت یایعملکرد برتر و مزا

عث با یفکر هیاست. سرما افتهی یشتريب تيمشهود اهم یهاهیمشهود نسبت به سرما ريغ یهاهیسرما رياخ یهادر دهه یاز طرف

 تیریآن سازمان در مد ییتوانا زانيسازمان بسته به م کی یروزيتوان گفت پیو در واقع م شودیم یو پرورش ارزش سازمان جادیا

                                                           
2 – Serrano&total.2003 
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 یريادگیتجربه، رقابت و  یفکر یهاییاز دانش، اطالعات، دارا یابه عنوان مجموعه یفکر هی. سرماباشدیارزش م منبع با نیا

ییو توانا یکارکنان، دانش سازمان یتمام یفکر هیثروت به کار گرفته شود. در واقع سرما جادیا یبرا تواندیاست که م یسازمان

 هایژگیانواع و و ف،یبه تعر قيتحق نی. در اشودیمستمر م یو باعث منافع رقابت رديگیر مارزش افزوده در ب جادیا یآن را برا یها

 پرداخته شده است. زين یفکر هیسرما یهاو روش

های سرمایه فکری در دانشگاه پرداخته است. برای پاسخ به پرسش پژوهش به تبيين مؤلفه یقي( در تحق1۳۹2اکرامی )

، در برونداد نهایی ۹شود(، از مدل تحليل عاملی اکتشافی استفاده گردید. پس از حذف ماده اشباع می)سرمایه فکری از چه عواملی 

عامل؛ سرمایه ساختاری، سرمایه  5از شيوه واریماکس دوران داده شد. در نهایت  ستفادهبا ا PCهای استخراج شده با روش عامل

درصد از کل واریانس  5/۴۹ها روی هم ایه فکری استخراج شد. این عاملوری برای سرمانسانی، سرمایه ارتباطی، نوآوری و بهره

 دهد.سرمایه فکری را پوشش می

در اند. پرداخته دانشگاه در ساختاری سرمایه گيریاندازه برای مفهومی چارچوب ارائه(در تحقيقی به 1۳۹2) قزل و همکاران

 هستند آنهایی ها،سازمان ترینموفق و ميرندمی و کنندمی زندگی نشدا اساس بر هاسازمان و محصوالت دانش، بر مبتنی اقتصاد

 ترینراهبردی و ترینارزش با دانش که هستند آگاه هاسازمان. کنندمی استفاده تریسریع و بهتر نحو به ناملموس دارائی این از که

دانشگاه برای معياری عنوان به فکری سرمایه و دانش مدیریت رویکرد امروزه، چنينهم. است امروزی کار و کسب محيط در منبع

می که است جدیدی مفهوم و دیدگاه فکری سرمایه. باشدمی دانش انتشار و توليد آنها اصلی هدف و وظيفه که شده تبدیل ها

ارچوبچ بررسی و مروری روش از استفاده باتحقيق  این در. بپردازد کشور آموزش موجود نظام تالمشک و موانع با مقابله به تواند

 ابعاد از یکی عنوان به ساختاری سرمایه گيریاندازه جهت مناسب هایشاخص و هامؤلفه ،زمينه این در شده ارائه مختلف های

 و حقيقت سرمایه زیرساختاری، سرمایه بعد سه نتيجه در که است شده بيان گرفته، قرار توجه مورد کمتر که فکری سرمایه اصلی

 .آمد دست به هامؤلفه این گيریاندازه برای شاخص 50 و مؤلفه هشت دانشی، زیرساخت سرمایه و نوآوری

در پژوهشی با بررسی مبانی و ادبيات نظری به طراحی مدل جامع سرمایه فکری در دانشگاه اسالم( 2015مظهر و همکاران )

ی پرداخته و معتقدند فکر هیسرما یاصل یاجزااسایی های مختلف به شناند. ابتدا آنها با بررسی ادبيات نظری و مدلآباد پرداخته

بر  یسازمان در اقتصاد مبتن کیاستراتژ یهاییدارا نیتراز مهم یکیبه عنوان  ایندهیبه طور فزا یفکر هیامروزه مفهوم سرماکه 

 د،یمحصوالت جد یوآورباال نه تنها بر ن یمدرن و با تکنولوژ یهابر دانش، شرکت یدر اقتصاد مبتن شده است. تهدانش شناخ

یمنشان سازمان  یفکر هیسرما تیریبه توسعه و مدنيز  یاژهی، بلکه توجه وتمرکز دارندو توسعه  قيتحق ،یابیخدمات، و بازار

 ،یانسان هیسرمای ارایه شده است، هفت بعد یا جزء اصلی شامل فکر هیمدل جامع سرمادر طراحی مدل نهایی که به عنوان  دهند.

 اند.ی را معرفی کردهمعنو هیو سرما یفناور هیسرما ،یاجتماع هیسرما ،یتجار هیسرما ،یساختار هیسرما ،یترمش هیسرما

های سرمایه فکری پرداخته و به دنبال طراحی مدل سرمایه فکری برای ی خود به بررسی مدلدر مطالعه( 2010رمضان )

های مختلفی در سرمایه فکری نقش دارند که که عوامل و شاخص بخش عمومی اسپانيا بوده است. نتایج مطالعات وی نشان داد

 هیسرما ای یسازمان هیسرما ،یانسان هیشامل سرمارا  یفکر هیسرما یاجزاهای جامعه آماری، وی در نهایت با توجه به ویژگی

 است.معرفی کرده  یمشتر هیو سرما یتجار هیسرما ،یاجتماع هیسرما ،یکیتکنولوژ هیسرما ،یساختار

 هایچالش بررسی چنينو هم هادانشگاه مخصوص فکری سرمایه گزارش ارائه هدف با (2007و همکاران ) 6سانچز مطالعات

ها و شان باعث ارایه چارچوبفکری سرمایه دهیگزارش مدیریت و جهت هادانشگاه برای استاندارهایی با ایجاد رابطه در اخير

 تاری شد.سرمایه ساخ گيریاندازه برای هاییشاخص

سازی خلق دانش از سرمایه فکری در سيستم بانکداری پرتغال ( در تحقيقی به بررسی مدل2007) 7کبریتا و همکاران

درک  ،یترقاب تیاز مز یاتيمنبع ح کیبه عنوان  یفکر هیشناخته شده سرما وگسترده  تياهم رغميعلاند. ایشان معتقدند پرداخته

این تحقيق  کنند، وجود دارد.یم بيترک یگذارسازنده خود را به منظور ارزش یدر واقع اجزا هاسازمان که نیدر مورد ا یکمتر

در واقع برای تکميل یک مطالعه انجام شده توسط بونتيس انجام گرفته است. نتایج تحقيق نشان داد که مسيرهای مختلفی برای 

                                                           
6 - Sanchez 

7 - Cabrita 
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بينی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتيجه نهایی نشان میپيشهای پيچيده و با قابليت رسيدن به عملکرد برتر، شناسایی و مدل

 گردد.گذاری سازمان در بعضی ترکيبات خاص میدهد که سرمایه فکری باعث ارزش

 

 روش تحقيق
شکل که  نیبد گيرد،قرار می ۹یکم یهاروشو  8یفيک یهادر فهرست روش قيتحق نیا یوهيها، شگونه دادهنوع و از نظر 

 یباشد، به شکلیم 10ی یا مختلطبيها ترکاز نظر گونه داده ،مورد استفاده قيرو سبک تحق نیاز ا ،شودیروش استفاده م از هر دو

ا ب یفکر هیسرما ندیفرآ ییو شناسا یو استفاده از ابزار مصاحبه به وارس 11یوراز روش گراندد تئ یريگبا بهره یفيکه در قسمت ک

ازمان سموجود در  طیشرا یبه بررس یشیمايپ وهيبا استفاده از ش یگذار بر آن و در قسمت کمرير تاثها و عناصمولفه نييبر تب ديتاک

 مورد آزمون قرار گرفته است. یشنهاديپرداخته و مدل پ ها 

است که کاربرد  یاهدف آن کشف دانش تازه رایاست ز یکاربرد ،پژوهش بر اساس انواع مطالعه از نظر هدف نیاچنين هم

ح و اصال نینو طیو مقصود، استفاده دانش در شرا تين ،یکاربرد قاتيدر تحق .کندیدنبال م تيدر واقع یندیرا درباره فرا یمشخص

که در رابطه  ییکردهایپژوهشگر با مد نظر قرار دادن رو قيتحق نیباشد. چون در ایم ژهیو یحوزه ای طهيح کیدر  یدانش کاربرد

بنابراین  .باشدیم یکاربرد د،یو ارائه نما یطراحسازمان ها   یفکر هیسرما یرا برا یکند مدلیش متال ،وجود دارند یفکر هیبا سرما

 یچگونگ انبي ضمن ،اطالعات ساختمند یآورجمع باتوان گفت که به خاطر آن که بندی نهایی روش اجرای تحقيق میدر جمع

 – یشیمايشود، روش اجرا پمیمورد نظر پرداخته  دهیپد نييو تب في، به کشف و توصکردیرو ای ندیفرا کیت يو وضع تيماه

 .است اکتشافی

 

 جامعه آماری

 مورد مطالعه در یجامعه آماربا توجه به این که روش اجرای تحقيق از دو بخش کيفی و کمی تشکيل شده بود، 

و  یتينظران علوم تربصاحب مشتمل بر آماری بخش کيفیکه جامعه  است.از دو قسمت مجزا تشکيل شده نيز  قيتحق نیا

ی جامعه .با مراجعه حضوری و مصاحبه، مشارکت آنان در انجام تحقيق جلب گردیدکه بودند  نفر ۹به تعداد  کارشناسان مجرب

در تحقق اهداف  اثرگذار یبا عوامل انسان آموزش و پرورشمختلف تحصيلی  هایدورهدر  مدارسمدیران  آماری بخش کمی

  .اب گردیدانتخ نفرمدیر زن(  2۳6۹مدیر مرد و  256۴) ۴۹۳۳د به تعدا ،آموزشی

 

 گيریحجم نمونه و روش نمونه

 آماریجامعه شماری کل به شيوه کارشناسان و خبرگان با توجه به تعداد، جامعه آماری بخش کيفی، از برای  حجم نمونه -

 -تعيين حجم نمونه بر مبنای جدول کرجسی  از، خش کمیی آماری بجامعهبرای  حجم نمونه .نفر بود، استفاده گردید ۹که 

نفر می ۳57نفر بود، حجم نمونه معرفی شده شامل  ۴۹۳۳شد، در این جدول برای تعداد جامعه آماری که  بهره گرفته 12مورگان

 مدیر زن انتخاب گردید.  171مدیر مرد و  186باشد، بر این اساس تعداد 

 

 هاداده یگردآورابزار 

پرسشنامه استفاده گردید. برای ساخت  ایپرسشنامه محقق ساخته، از ابزار آوری اطالعات از جامعه مورد هدفی جمعبرا

نشانگر  1 و عدد موافقت کاملنشانگر  5 که عدد گرفتها به این ترتيب صورت گذاری پاسخدر این تحقيق، ارزش ایمحقق ساخته

ها، در خالل این دو نيز موافقت، هم موافق و هم مخالف )نظری ندارم( و مخالفت نيز تایيد گویهبرای پذیرش و بود  مخالفت کامل

                                                           
8 - qualitative 
9 - quantitative 
10 - mixture 
11 - Grounded theory 
12 - Krejcie & Morgan 
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آمده با توجه به پاسخ پاسخگویان دست  بهها به محاسبه نمرات یک از گویه . در واقع، برای بررسی هرباشدمی 2و  ۳، ۴با اعداد 

های مورد نظر بر اساس پاسخ پاسخگویان و ی گویهآمدهها از مجموع نمرات به دست برای بررسی شاخصهو سپس  شدهپرداخته 

های مورد نظر بر اساس ی گویهها سنجيده و برای بررسی ابعاد نيز از مجموع نمرات به دست آمدهای که کسب شده شاخصهنمره

شوند تا مدل بر عث می. نمرات به دست آمده از ابزار گردآوری بادگردمیمحاسبه  شود،ای که کسب میپاسخ پاسخگویان و نمره

 های سرمایه فکری طراحی گردد.ها و شاخصهتایيد ابعاد، مولفهميزان پذیرش و اساس 

 استفاده گردیده است،  1۳یتایيدمعرفی شده از آزمون تحليل عاملی و ابعاد  ها، مولفهبرای سنجش کدها

 

 روش تجزیه و تحليل

تا  شوند ميو تنظ یبندطبقه پردازش، ل،يتحل یمناسب یهااست آنها با روشالزم  1۴هاداده یآوربه طور معمول پس از جمع

با  رو نیاز ا شود. لیتبد 15مورد نظر به اطالعات یهاداده گوناگون مرتبط با مساله پژوهش، یرهايروابط متغ یسازضمن روشن

پرسش یدست آمده از اجراه ب یهاداده قيتحق یرهايبا توجه به متغو  Lisrelافزار نرم و 21 نسخه Spssافزار استفاده از نرم

 محاسبه می گردند. هامحاسبه آماره قینامه از طر

 

 مدل مفهومی تحقيق

 
 ی مبانی نظری و مطالعات انجام شده: مدل اوليه تحقيق، خالصه شده1شکل شماره 

 نتایج

 یفيتوص هاییافته

ت جمعي یهاداده فيبه توص هاهيفرض ینامه بود، الزم است قبل از بررساطالعات پرسش یگردآور ابزارکه  نیبا توجه به ا

 پرداخته شود. و پایه تحصيلی  جنسشامل و توصيفی شناختی 

 

 

 

 

                                                           
13 - confirmatory factor analysis 
14 - data 
15 - Information 
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 وضعيت جنسيت

 پاسخگویان تيجنسبر حسب  انیپاسخگوفراوانی و درصد (: 1جدول شماره)

 درصد تعداد جنسيت

 1/52 186 مرد

 ۹/۴7 171 زن

 100 ۳57 جمع

 

 ( بود. % ۹/۴7زن )نفر  171( و % 1/52نفر مرد ) 186شامل  ، وضعيت جنسيت پاسخگویان1شماره با توجه به جدول 

 

 سنوضعيت 

 سن پاسخگویان بر حسب انیو درصد پاسخگو یفراوان(: 2جدول شماره)

 درصد تعداد سن

 ۴/۳ 12 ۳0تا  20

 ۹/۳۳ 121 ۴0تا  ۳0

 6/۴۹ 177 50تا  ۴0

 8/11 ۴2 50ی باال

 ۴/1 5 بی جواب

 100 ۳57 جمع

 

( بين % ۹/۳۳نفر ) 121سال،  ۳0تا  20( بين % ۴/۳نفر ) 12، وضعيت سن پاسخگویان شامل 2شماره با توجه به جدول 

خ ( هم به سئوال پاس% ۴/1نفر ) 5و  سال 50( باالی % 8/11نفر ) ۴2سال،  50تا  ۴0( بين % 6/۴۹نفر ) 177سال،  ۴0تا  ۳0

 نداده است.

 

 وضعيت مدرک تحصيلی

 ی پاسخگویانليمدرک تحص بر حسب انیو درصد پاسخگو یفراوان: (3جدول شماره)

 درصد تعداد تحصيالت

 ۴/6 2۳ فوق دیپلم

 ۳/۴۴ 158 ليسانس

 7/۳6 1۳1 فوق ليسانس

 6/10 ۳8 باالتر از فوق ليسانس

 2 7 بی جواب

 100 ۳57 جمع

 

( % ۳/۴۴نفر ) 158( فوق دیپلم، % ۴/6نفر ) 2۳، وضعيت مدرک تحصيلی پاسخگویان شامل ۳شماره با توجه به جدول 

 اند.( هم به سئوال پاسخ نداده% 2نفر ) 7و  ( باالتر از فوق ليسانس% 6/10نفر ) ۳8( فوق ليسانس و % 7/۳6نفر ) 1۳1ليسانس، 
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 یبخش دوم: آمار استنباط 

انجام آزمون تحليل عاملی، بایستی بررسی شود که آیا متغييرها که به چند گروه محدود و  قبل از بررسی مدل ارایه شده

ولی متغيرهای هر گروه با  ،باشنداند، مانند متغييرهایی که در یک گروه هستند با یکدیگر دارای همبستگی زیادی میتقسيم شده

يشتر مواقع توصيه شده است که متغييری که با سایر متغييرها متغييرهای سایر گروه از همبستگی زیادی برخوردار نيستند. در ب

  همبستگی کمی دارد، حذف شود.

 رانیمد یفکر هیابعاد سرما( : ماتریس همبستگی بين 4جدول شماره )

  ابعاد

 1 یانسان هیسرما

 1 056/0 یساختار هیسرما

 1 -050/0 -002/0 یارتباط هیسرما

 1 ۳۴5/0** 1۳6/0* 116/0* فرهنگی – یاجتماع هیسرما

 1 ۴81/0** 172/0* 1۳2/0* 21۳/0** ینیبازآفر هیسرما

 1 6۹6/0** ۴07/0** 572/0** 502/0** ۳66/0** یفکر هیسرما

 دار نبودن: معنی NS                      01/0داری در سطح ** معنی                   05/0داری در سطح *معنی
 

تا  ۳78/0ی در دامنه سرمایه فکری ابعاددهد، ضرایب همبستگی بين نشان می ۴شماره  جدولطور که اطالعات همان 

ترین دار و مثبت هستند. پایيندارای رابطه معنی سرمایه فکری مدیرانبا  %۹۹در سطح سرمایه فکری  ابعاد قرار داشته و 71۴/0

 ( است. 7۴0/0با )فرهنگی  – یاجتماع هیسرماط به ( و باالترین همبستگی مربو۳66/0ی )انسان هیسرماهمبستگی مربوط به 

 

 آزمون فرضيات 

 هایدهی به این سوال که مدل مناسب برای سرمایه فکری مدیران کدام است؟ و فرضيه های استخراج شده، دادهبرای جواب

ت ساختاری )تحليل مسير( های تحليل عاملی تایيدی و آزمون معادالها و آزمون مدل با استفاده از آزمونحاصل از پرسشنامه

 گردد.تحليل شد که نتایج استخراج شده به صورت مجزا ارائه می

 دارد. یمعنادار یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل یانسان یهیسرما: 1فرضيه 

 رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل یانسان یهیسرما نيب همبستگی (: ضریب5جدول شماره )

 نتيجه داریسطح معنا تعداد ونپيرس ضریب همبستگی

**۳۳۴/0 ۳57 000/0 P= دار و مثبتمعنی 

 

ی آن این نتيجه نشان دهنده بوده که 7۳۹/0برابر با  KMO، مقدار ضریب 6با توجه به جدول شماره برای تحليل عاملی، 

این که در سطح معناداری نيز با توجه به ها برای تحليل عاملی وجود دارد. در آزمون بارتلت است که تناسبی قوی ميان داده

توان اذعان داشت که شرایط الزم را برای آزمون تحليل عاملی قرار دارد نشان از همبستگی بين داده بوده و در نتيجه می 000/0

 دارد.وجود 

 عد سرمایه انسانیبرای بُ و آزمون بارتلت KMO: مقادیر 6جدول شماره 

 نتيجه ی آزمون بارتلتسطح معنادار KMOمقدار 

 ها برای تحليل عاملمناسب بودن داده 000/0 7۳۹/0

http://www.psyj.ir/


 122 -136 ، ص1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

بُعد قرار گرفت، تایيدی مورد تحليل عاملی ، بُعد سرمایه انسانی 6بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره 

 1۹تا  1و سواالت  و همنوایی نگرش ی،تیریمد یهامهارتی، فرد یهایژگیوهایی مانند هشاخصدسته  ۴سرمایه انسانی از 

هستند و از  ۹6/1بيش از  tها دارای مقدار شود که همه مولفهبر اساس این مدل اوليه مشخص می تشکيل شده است. پرسشنامه

 روند.شمار میههای قابل قبولی برو معرف این

 دارد. یادارمعن یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل یساختار یهیسرما: 2فرضيه 

 رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل یساختار یهیسرما نيب همبستگی (: ضریب7جدول شماره )

ضریب همبستگی 

 پيرسون
 تعداد

سطح معنا

 داری
 نتيجه

**502/0 ۳57 000/0 P= دار و مثبتمعنی 

ی آن ه که این نتيجه نشان دهندهبود 62۹/0برابر با  KMO، مقدار ضریب 8برای تحليل عاملی، با توجه به جدول شماره 

ها برای تحليل عاملی وجود دارد. در آزمون بارتلت نيز با توجه به این که در سطح معناداری است که تناسبی قوی ميان داده

ملی توان اذعان داشت که شرایط الزم را برای آزمون تحليل عاقرار دارد نشان از همبستگی بين داده بوده و در نتيجه می 000/0

 وجود دارد.

 یساختارو آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه  KMO: مقادیر 8جدول شماره 

 نتيجه سطح معناداری آزمون بارتلت KMOمقدار 

 ها برای تحليل عاملمناسب بودن داده 000/0 62۹/0

 

املی تایيدی قرار گرفت، بُعد مورد تحليل ع یساختار، بُعد سرمایه 8بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره 

 2۹تا  20و سواالت  یسازمان یو هماهنگ ماتيتنظو  های غيرانسانیدارائیهایی مانند دسته شاخصه 2از  یساختارسرمایه 

هستند و از  ۹6/1بيش از  tها دارای مقدار شود که همه مولفهپرسشنامه تشکيل شده است. بر اساس این مدل اوليه مشخص می

 روند.شمار میههای قابل قبولی بعرفرو م این

 دارد. یمعنادار یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگارتباطی با شکل یهیسرما: ۳فرضيه 

 رانیمد یفکر هیسرما یريگارتباطی با شکل یهیسرما نيب همبستگی (: ضریب9جدول شماره )

 نتيجه داریسطح معنا تعداد ونپيرسضریب همبستگی 

**275/0 ۳57 000/0 P= دار و مثبتمعنی 

 

ی آن بوده که این نتيجه نشان دهنده 627/0برابر با  KMO، مقدار ضریب ۹برای تحليل عاملی، با توجه به جدول شماره 

ها برای تحليل عاملی وجود دارد. در آزمون بارتلت نيز با توجه به این که در سطح معناداری است که تناسبی قوی ميان داده

توان اذعان داشت که شرایط الزم را برای آزمون تحليل عاملی رار دارد نشان از همبستگی بين داده بوده و در نتيجه میق 000/0

 وجود دارد.

 ارتباطیو آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه  KMO: مقادیر 10جدول شماره 

 نتيجه سطح معناداری آزمون بارتلت KMOمقدار 

 ها برای تحليل عاملمناسب بودن داده 000/0 627/0
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مورد تحليل عاملی تایيدی قرار گرفت، بُعد  ارتباطی، بُعد سرمایه 10بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره 

اطالعی، ارتباط یهامهارت ایارتباط  تیریمدی، ریپذتيمسئولی، مدار یمشترهایی مانند دسته شاخصه 6از  ارتباطیسرمایه 

ها شود که همه مولفهپرسشنامه تشکيل شده است. بر اساس این مدل اوليه مشخص می ۴6تا  ۳0و سواالت  اتيالقاخی و رسان

 روند.شمار میهای قابل قبولی بههستند و از این رو معرف ۹6/1بيش از  tدارای مقدار 

 دارد. ینادارمع یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگفرهنگی با شکل -اجتماعی  یهیسرما: ۴فرضيه 

 رانیمد یفکر هیسرما یريگفرهنگی با شکل -اجتماعی  یهیسرما نيب همبستگی (: ضریب11جدول شماره )

 نتيجه داریسطح معنا تعداد ونپيرسضریب همبستگی 

**7۴0/0 ۳57 000/0 P= دار و مثبتمعنی 

 

ی آن بوده که این نتيجه نشان دهنده 6۳2/0با  برابر KMO، مقدار ضریب 12برای تحليل عاملی، با توجه به جدول شماره 

ها برای تحليل عاملی وجود دارد. در آزمون بارتلت نيز با توجه به این که در سطح معناداری است که تناسبی قوی ميان داده

زمون تحليل عاملی توان اذعان داشت که شرایط الزم را برای آقرار دارد نشان از همبستگی بين داده بوده و در نتيجه می 000/0

 وجود دارد.

 فرهنگی -اجتماعی و آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه  KMO: مقادیر 12جدول شماره 

 نتيجه سطح معناداری آزمون بارتلت KMOمقدار 

 ها برای تحليل عاملمناسب بودن داده 000/0 6۳2/0

 

مورد تحليل عاملی تایيدی قرار  فرهنگی -اجتماعی یه ، بُعد سرما12بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره 

ی، سازمان یهاارزش، هاحفظ داشتهی روابط اجتماع تیریمدهایی مانند دسته شاخصه ۴از  فرهنگی -اجتماعی گرفت، بُعد سرمایه 

ها که همه مولفهشود پرسشنامه تشکيل شده است. بر اساس این مدل اوليه مشخص می 61تا  ۴7ی و سواالت فرهنگ ییبازنما

 روند.شمار میهای قابل قبولی بههستند و از این رو معرف ۹6/1بيش از  tدارای مقدار 

 دارد. یمعنادار یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگبازآفرینی با شکل یهیسرما: 5فرضيه 

 رانیمد یفکر هیسرما یريگبازآفرینی با شکل یهیسرما نيب همبستگی (: ضریب13جدول شماره )

 نتيجه داریسطح معنا تعداد ونپيرسضریب همبستگی 

**6۹6/0 ۳57 000/0 P= دار و مثبتمعنی 

 

ی آن بوده که این نتيجه نشان دهنده 625/0برابر با  KMO، مقدار ضریب 1۴برای تحليل عاملی، با توجه به جدول شماره 

ارد. در آزمون بارتلت نيز با توجه به این که در سطح معناداری ها برای تحليل عاملی وجود داست که تناسبی قوی ميان داده

توان اذعان داشت که شرایط الزم را برای آزمون تحليل عاملی قرار دارد نشان از همبستگی بين داده بوده و در نتيجه می 000/0

 وجود دارد.

 بازآفرینیو آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه  KMO: مقادیر 14جدول شماره 

 نتيجه سطح معناداری آزمون بارتلت KMOدار مق

 ها برای تحليل عاملمناسب بودن داده 000/0 625/0
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مورد تحليل عاملی تایيدی قرار گرفت، بُعد  بازآفرینی، بُعد سرمایه 1۴بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره 

پرسشنامه تشکيل شده  75تا  62و سواالت  دانش تیریمدی و بازسازبهبود و هایی مانند دسته شاخصه 2از  بازآفرینیسرمایه 

های قابل هستند و از این رو معرف ۹6/1بيش از  tها دارای مقدار شود که همه مولفهاست. بر اساس این مدل اوليه مشخص می

 روند.شمار میقبولی به

 

 بحث 

 دارد. یمعنادار یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل یانسان یهیسرما فرضيه اول: -

الت معاد یابیمدلاز ضریب همبستگی پيرسون و  رانیمد یفکر هیسرما یريگشکل رب یانسان یهیسرما ريتاث یبررس یبرا

با سرمایه فکری  ۹۹/0در سطح اطمينان (، سرمایه انسانی ۳66/0**همبستگی پيرسون ) ببا توجه به ضری استفاده شد. یساختار

و  ها برای تحليل عاملیتناسبی قوی ميان دادهنيز حاکی از آن بود که  10-۴. نتایج به دست آمده از جدول درمعنادار دا یرابطه

بود، کدها و مولفه ۹6/1که بيش از  tمقدار با توجه به  آزمون تحليل عاملی تایيدیهمبستگی بين آنها وجود دارد، برای همين در 

های تشکيل دهنده شاخص سرمایه باشد. بنابراین مولفهمی رانیمدقبولی برای سرمایه فکری  های سرمایه انسانی معرف قابل

کار های بههای مربوط به خود را به درستی تائيد نمودند زیرا که تمام معرفانسانی، در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر، مولفه

های قابل قبولی برای سنجش شاخص ست و از این رو معرفدار امعنی %۹۹رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح اطمينان 

 ها یا متغيرهای پنهان قابل استناد است.باشند، از این رو روابط بين سازهمی رانیمدسرمایه فکری 

و روشن  یعلچشمهینوروز قاتيتحق جینتا، با  رانیمداین یافته یعنی رابطه معنادار بين سرمایه انسانی با سرمایه فکری 

 (2010رمضان )، (2015مظهر و همکاران )، (1۳۹2اکرامی )، (1۳۹5و همکاران ) یعبدالملک، (1۳۹5و همکاران ) ینخع، (1۳۹5)

 خوانی دارد.هم (2002) همکاران و بوئنوو 

 دارد. یمعنادار یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل ساختاری یهیسرما فرضيه دوم: -

ادالت مع یابیمدلاز ضریب همبستگی پيرسون و  رانیمد یفکر هیسرما یريگشکل رب ساختاری یهیسرما ريتاث یبررس یبرا

با سرمایه  ۹۹/0در سطح اطمينان  ساختاری(، سرمایه 502/0**با توجه به ضریب همبستگی پيرسون ) استفاده شد. یساختار

آزمون تحليل عاملی بين آنها وجود دارد، برای همين در همبستگی و  ها برای تحليل عاملیميان دادهی معنادار دارد. فکری رابطه

 رانیمدمعرف قابل قبولی برای سرمایه فکری  ساختاریهای سرمایه بود، کدها و مولفه ۹6/1که بيش از  tمقدار تایيدی  با توجه به 

بوط های مرار یکدیگر، مولفه، در قالب مدل مفهومی در کنساختاری های تشکيل دهنده شاخص سرمایه باشد. بنابراین مولفهمی

دار معنی %۹۹کار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح اطمينان های بهبه خود را به درستی تائيد نمودند زیرا که تمام معرف

ها یا باشند، از این رو روابط بين سازهمی رانیمدهای قابل قبولی برای سنجش شاخص سرمایه فکری است و از این رو معرف

 های پنهان قابل استناد است.متغير

و روشن  یعلچشمهینوروز قاتيتحق جینتا، با  رانیمداین یافته یعنی رابطه معنادار بين سرمایه انسانی با سرمایه فکری 

و همکاران  یقرش، (1۳۹2قزل و همکاران )، (1۳۹2اکرامی )، (1۳۹5و همکاران ) یعبدالملک، (1۳۹5و همکاران ) ینخع، (1۳۹5)

 خوانی دارد.هم (2002) همکاران و بوئنو و (2007سانچز و همکاران )، (2010رمضان )، (2015مظهر و همکاران ) ،(1۳86)

 دارد. یمعنادار یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل ارتباطی یهیسرما فرضيه سوم: -

ادالت مع یابیمدلب همبستگی پيرسون و از ضری رانیمد یفکر هیسرما یريگشکل رب ارتباطی یهیسرما ريتاث یبررس یبرا

با سرمایه فکری  ۹۹/0(، سرمایه ارتباطی در سطح اطمينان 275/0**با توجه به ضریب همبستگی پيرسون ) ی استفاده شد.ساختار

مون تحليل آزهمبستگی بين آنها وجود دارد، برای همين در و  ها برای تحليل عاملیتناسبی قوی ميان دادهی معنادار دارد. رابطه

های سرمایه ارتباطی معرف قابل قبولی برای سرمایه فکری بود، کدها و مولفه ۹6/1که بيش از  tمقدار با توجه به عاملی تایيدی 

ای ههای تشکيل دهنده شاخص سرمایه ارتباطی، در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر، مولفهباشد. بنابراین مولفهمی رانیمد

 %۹۹کار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح اطمينان های بهبه درستی تائيد نمودند زیرا که تمام معرفمربوط به خود را 
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باشند، از این رو روابط بين سازهمی رانیمدهای قابل قبولی برای سنجش شاخص سرمایه فکری دار است و از این رو معرفمعنی

 ها یا متغيرهای پنهان قابل استناد است.

و روشن  یعلچشمهینوروز قاتيتحق جینتا، با  رانیمدبا سرمایه فکری  رتباطییعنی رابطه معنادار بين سرمایه ااین یافته 

، (2010رمضان )، (2015مظهر و همکاران )، (1۳86و همکاران ) یقرش، (1۳۹2اکرامی )، (1۳۹5و همکاران ) یعبدالملک، (1۳۹5)

 همکاران و بوئنوو  (2007سانچز و همکاران )

 خوانی دارد.هم (2002)

 دارد. یمعنادار یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل فرهنگی -اجتماعی  یهیسرما فرضيه چهارم: -

 یابیدلماز ضریب همبستگی پيرسون و  رانیمد یفکر هیسرما یريگشکل رب فرهنگی -اجتماعی  یهیسرما ريتاث یبررس یبرا

فرهنگی در سطح اطمينان  -(، سرمایه اجتماعی 7۴0/0**جه به ضریب همبستگی پيرسون )با تو استفاده شد. ساختاریمعادالت 

همبستگی بين آنها وجود دارد، برای و  ها برای تحليل عاملیتناسبی قوی ميان دادهی معنادار دارد. با سرمایه فکری رابطه ۹۹/0

فرهنگی  -های سرمایه اجتماعی بود، کدها و مولفه ۹6/1که بيش از  tمقدار با توجه به آزمون تحليل عاملی تایيدی همين در 

فرهنگی ، در  -های تشکيل دهنده شاخص سرمایه اجتماعی باشد. بنابراین مولفهمی رانیمدمعرف قابل قبولی برای سرمایه فکری 

کار رفته برای های بهم معرفهای مربوط به خود را به درستی تائيد نمودند زیرا که تماقالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر، مولفه

های قابل قبولی برای سنجش شاخص سرمایه فکری دار است و از این رو معرفمعنی %۹۹سنجش شاخص فوق در سطح اطمينان 

 ها یا متغيرهای پنهان قابل استناد است.باشند، از این رو روابط بين سازهمی رانیمد

 و همکاران یزاهد قاتيتحق جینتا، با  رانیمدبا سرمایه فکری  یفرهنگ - یماعاجتسرمایه این یافته یعنی رابطه معنادار بين 

 خوانی دارد.هم (2010رمضان ) و (2015مظهر و همکاران )(، 1۳۹0)و همکاران  انیيرضا (،1۳۹2)

 ارد.د یمعنادار یرابطه رانیمد یفکر هیسرما یريگبا شکل بازآفرینی )نوآوری و توسعه( یهیسرما فرضيه پنجم: -

معادالت  یابیمدلاز ضریب همبستگی پيرسون و  رانیمد یفکر هیسرما یريگشکل رب بازآفرینی یهیسرما ريتاث یبررس یبرا

با سرمایه  ۹۹/0(، سرمایه بازآفرینی در سطح اطمينان 6۹6/0**با توجه به ضریب همبستگی پيرسون )  ی استفاده شد.ساختار

آزمون همبستگی بين آنها وجود دارد، برای همين در و  ها برای تحليل عاملیی قوی ميان دادهتناسبی معنادار دارد. فکری رابطه

های سرمایه بازآفرینی معرف قابل قبولی برای سرمایه بود، کدها و مولفه ۹6/1که بيش از  tمقدار با توجه به تحليل عاملی تایيدی 

شاخص سرمایه بازآفرینی، در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر،  های تشکيل دهندهباشد. بنابراین مولفهمی رانیمدفکری 

کار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح اطمينان های بههای مربوط به خود را به درستی تائيد نمودند زیرا که تمام معرفمولفه

باشند، از این رو روابط بين می نرایمدهای قابل قبولی برای سنجش شاخص سرمایه فکری دار است و از این رو معرفمعنی ۹۹%

 ها یا متغيرهای پنهان قابل استناد است.سازه

، (1۳۹2قزل و همکاران ) قاتيتحق جینتا، با  رانیمداین یافته یعنی رابطه معنادار بين سرمایه بازآفرینی با سرمایه فکری 

 خوانی دارد.هم( 2010( رمضان )2015مظهر و همکاران ) ،(1۳86و همکاران ) یقرش، (1۳۹2اکرامی )

 

 نتيجه گيری
کد که با توجه مطالعات مبانی  7۴، تعداد ها و کدها بودها، شاخصهی گروهی از مولفهسرانجام تحقيق حاضر نشان دهنده

 ابو بر اساس آزمون دلفی استخراج شده ولی با خبرگان و کارشناسان مسایل آموزشی و تربيتی نظری، ادبيات تحقيق و مصاحبه 

بنابراین کدهای  کد تقليل پيدا نمود. 70چهار کد از آنها حذف و به آوری شده از مدیران های جمعاز دادهتحليل عاملی  آزمون

 ،یازمج یهاشبکه نترنت،ینفوذ ا بیداده، ضر یهاگاهیپا ،یزاتيو ساختار تجه یآورفن یهارساختیزی نهایی شامل استخراج شده

یو متدولوژ ندهایفرا ،یسازمان یهایانداز(، ورود)اهداف و چشم یسازمان یاستراتژ ،یتوسعه سازمان ،یمانساز یطراح ،یفن هیسرما

 حيترج، آموزانبازخورد دانش ستميآموزان، سدانش میتکرآموزان، دانش تیآموزان، وفاداری و رضااطالعات دانش، سازمان یها

اط نفعان و دوستان، ارتبها، ارتباط با ذیو جامعه، روابط با رسانه یدولت یهاسهارتباط با موسیی، پاسخگو ،یبر فرد یمنافع عموم

ار ک ،یاجتماع یتعال ،یکنش اجتماع، اعتماد رت،يغ مان،یصداقت و اخالص، ا، غاتيبه اطالعات، تبل یدسترس، با رقبا و شرکا
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و هنجار مشترک،  زبان مشترک، ارزشیی، گراقانون ،یریپذجامعه، ستیز طيمح ،یهنر ،یفرهنگ راثيدفاع و حفاظت از م ،یگروه

 ،یدر اجتماع ند،یدر فرآ ت،یریدر مدی، فرهنگ یهاتکامل ارزش ،یفرهنگ یدارایی فرهنگی، انسجام و همگنی، سازرفتار شبکه

 ،یآموزش عموم هاینهیهز ،یو ثبت اختراع(، دانش ضمن ازيدانش )حق امت ميخلق و توسعه دانش، ثبت و تسه ،یريادگیآموزش و 

 ی بود.دانش فن و انتشارات ،یتجار یهامارک ای میتعداد اختراع و عال

شاخصه که با توجه مطالعات مبانی نظری، ادبيات تحقيق و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان  18در همين رابطه تعداد 

تحليل عاملی نيز مورد تایيد قرار گرفته که در  هایمسایل آموزشی و تربيتی و بر اساس آزمون دلفی استخراج شده بودند با آزمون

ی، سازمان یو هماهنگ ماتيتنظ، های غيرانسانیدارائی، ییهمنوا ،نگرش ی،تیریمد یهامهارت ی،فرد یهایژگیوی برگيرنده

ظ حف ،یجتماعروابط ا تیریمد، اتياخالق ی،اطالع رسان ،یارتباط یهامهارت ایارتباط  تیریمد ،یریپذتيمسئول ،یمداریمشتر

 باشد.ی میفرهنگ ییبازنما ی وسازمان یهاقواعد و مقررات، ارزش تیها، رعاداشته

و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان  قيتحق اتيادب ،ینظر یمطالعات مبانبه با توجه  مولفه یا ُبعد 5تعداد در ادامه این بحث 

د که در تحقيقات مختلف نيز بر آنها تاکيد شده بود ولی در ناستخراج شد یو بر اساس آزمون دلف یتيو ترب یآموزش لیمسا

 با هم موردهمزمان و  ،تحقيقاتی که مورد مطالعه قرار گرفت، پژوهش یا دیدگاهی یافت نشد که این پنج مولفه به این شکل

 هیرماسکه شامل  مولفه یا بُعد نجپ رانیشده از مد یآورجمع یهااز داده یعامل ليبا آزمون تحل، بنابراین شدااستفاده قرار گرفته ب

 ی مورد تایيد قرار گرفت.نیبازآفر هیسرمافرهنگی و  – یاجتماع هیسرمای، ارتباط هیسرمای، ساختار هیسرمای، انسان

یم یبندطبقه یضرور ای یبه عنوان اساسی مدیران فکر هیسرما یريگاندازه یبراها و کدها ابعاد، شاخصه نیا از این رو،

برد و نتایج آن را ارایه داد. فایده اساسی  به کار مختلفهای توان برای سالها را میاین راستا ارزیابی ابعاد و شاخصه در شوند.

ی جهت یاری گرفتن تیریابزار مد کی یتواند به مثابهمی ی با توجه به دیدگاه و نگرش مدیرانفکر هیسرمااستفاده از یک الگوی 

گيری برای سازی تصميمترین حالت آسانبندی مسایل و مشکالت، ارزیابی عملکرد و در مهم، اولویتاز منابع، مطرح کردن راهبرد

 مدیران باشد.

 گيرد:در بر میرا  ریمراحل زمدیران به شکل کلی  یفکر هیمدل سرما یروند اجرا

 ؛و راهبردی جهت عوامل سرمایه فکری کیاهداف استراتژ فیتعر -

 ؛  در مراکز آموزشی سرمایه فکری یديکل اتو تبيين جزیي ییشناسا -

 ها.داده یآورهای گردشيوهها و شاخص گزینش -

دليل آسانبه  در سرمایه فکری مدیران و تيشفافو صحيح جهت ایجاد سالم  نیتمر کیها هشاخصابعاد و  نیا منتشر کردن

هشاخصابعاد و  نی، ارو نیااز آنها است.  یريگميتصم ابط بتاز اطالعات مر یمختلف هایشکلخود به  نفعیافراد ذ یدسترس سازی

یاری رسانده  یريگميتصم یهااگردکنند تا به فر آسانرا  یاسهیو مطالعات مقا هامالک ليو تحل هیند تجزقادر یفکر هیماسر یها

ه ن و موسسه به شکلی ویژجهت هر سازما سرمایه فکرییک نکته حایز اهميت این است که  مفصل مردم را بهبود بخشند. انيبو 

ی آن در اهداف اساسی و بنيادین سازمان و موسسه وابسته است. این یعنی هيچ وجود دارد و اعتبار و ارتباط آن به ميزان نهفته

 دوجود ندار مراکز آموزشیها و حتی ی سازمانی در همهفکر هیسرمای ريگگزارشالگو و مدل ویژهای هماهنگی برای ارزیابی و 

 گيرد.بر اساس اهداف و راهبردهای تعریف شده شکل می بلکه

 جهتکه  یارائه اطالعات ارتباط بادر  مدیران مراکز آموزشی )مدارس و...(به این تحقيق  یفکر هیسرما یشنهاديمدل پ

 آموزشمت قسدر  سهیقاو م ییگوپاسخپذیری، مسئوليت، شتريبو روشنی  تيو به شفاف کردهکمک  ،است سودمند شاننفعانیذ

در  یفکر هیسرما مدیران در رابطه باعملکرد ایی جهت ارزیابی تحقيق الگو و مسير سودمند و ویژه نیکند. در ایکمک م و پرورش

و مطالعات  ارهايمعها و مولفه ليو تحل هی، تجزیفکر هیسرما ارزیابیچارچوب  به وجود آوردن و ارائه شده است مراکز آموزشی

و روشنی  تيشفاف بهبود و ارتقاءو  یعموم هایمشیاصالح و اعالم خط ،یريگميتصم یدهااگرکمک به فر اطرخرا به  یاسهیمقا

 کند.یم را آسانمراکز آموزشی  ستميدر کل س
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  و مراجع منابع

های سرمایه فکری در دانشگاه )مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور(، فصلنامۀ علميپژوهشی (. تبيين مؤلفه1۳۹2اکرامی، م ) [1]

 .۳1-5۴مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال دوم، شمارة ششم، صص 

 .رانیمدتهران، چاپ چهارم، نشر  ،یدر علوم اجتماع قيتحق یها(. روش1۳۹5م ) ،یزینژادپار رانیا [2]

(، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه محمد علی طوسی و محمد صائبی 2005دوالن، ش.ال و شولر، ر.اس ) [۳]

 ، تهران، موسسه چاپ و انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.(1۳8۴)

د اقتصا کردیبا رو تیریمد یمل شیهما نيدانش، اول ميو تسه یفکر هی(. رابطه سرما1۳۹6م.ح ) ،ییکويع و ن ،ییرضا [۴]

 ماه. بهشتیواحد آباده، ارد یدانشگاه آزاد اسالم ،یمقاومت

 یهادر سازمان یفکر هیسرما یريگاندازه یالگو ی(. طراح1۳۹2ع.ر ) ،یب و اسالمبولچ منش،ییش.س؛ رضا ،یزاهد [5]

 .7۳-6۴، صص ۳سال اول، شماره  ،یدولت یسازمان ها تیریفصلنامه مد ران،یا یدولت یفرهنگ

فکری در وزارت ورزش و جوانان، مطالعات  یۀمدل سرما ی(. طراح1۳۹5ح ) ،یمیآتش، ا و کرسنگح؛ قانع ،یعبدالملک [6]

 .8۹-108، صص  ۳7شماره  ،یورزش تیریمد

 ردایپا یرقابت تیور ارتقا مزبه منظ یفکر یهاهیسرما کردی(. استفاده از رو1۳۹۳ا ) ،یش و قاسم زدانفر،یعصاره، ف؛  [7]

و  یرساناطالع قاتيچمران، تحق ديدانش دانشگاه شه تیریاستان خوزستان، قطب مد یعموم یهادر کتابخانه

 .78، شماره 20دوره  ،یعموم یهاکتابخانه

تدبير، شماره  گيری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات، ماهنامه(. الگوهای اندازه1۳88فطرس، م.ح و بيگی، ت ) [8]

 .27-۳۳، صص 20۳

 ینامه کارشناس انیسازمان، پا یفکر هیسرما یريگاندازه یالگو ی(. طراح1۳86ب ) ،یلچيع و قل ،یر؛ علو ،یقرش [۹]

 .تیریو مد یارشد، دانشگاه امام صادق )ع(، رشته معارف اسالم

در دانشگاه،  یساختار هیسرما یريگاندازه یبرا ی(. ارائه چارچوب مفهوم1۳۹2قزل، ع.ر؛ رمضان، م و زاهدی، م.ر ) [10]

 .5۳-6۳، صص  ۳7ها و مراکز رشد، سال دهم، شماره رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک

 شیهما نيدوم ،یآموزش ريو غ یآموزش یهادر سازمان یاستگذاري(. تفاوت س1۳۹۴م.ر ) ،یميف و سل ،یمیکر [11]

 .نيمب یفرهنگ رانيو فرهنگ توسعه، تهران، موسسه سف تیریمد یالمللنيب [12]

 تیریمد یالمللنيآن، کنفرانس ب یريگاندازه یهاو مدل یفکر هیسرما(. 1۳۹5م ) مود،یا و قالس ،یح؛ احمد ،ینخع [1۳]

 .کانين یتهران، موسسه آموزش عال ،یو حسابدار

 یمل شیهما نيسوم ،یفکر هیسرما یريگاندازه یمفهوم، مدل و الگوها(. 1۳۹5ا و روشن، ع.ق ) ،یعلچشمه ینوروز [1۴]

 گستران. شیهما رفت،يج ،یو حسابدار تیریمد
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