طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی
محمد صبوری مطلق* ،ابراهیم پورحسینی** ،امین رحیمیکیا
چکیده:

***

تاریخ دریافت96/09/30 :
تاریخ پذیرش96/12/13 :

استفاده از جدول کرجسی -مورگان تعداد  357نفر ( 186مرد و  171زن) به عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای انتخاب شدند .ابزار تحقیق شامل مصاحبه ،پرسشنامه روش دلفی و پرسشنامهی محقق ساخته با پایایی  0/90به شکل کلی
و پایایی  0/80برای مولفهی سرمایه انسانی ،پایایی  0/72برای مولفهی سرمایه ساختاری ،پایایی  0/82برای مولفهی سرمایه ارتباطی،
پایایی  0/81برای مولفهی سرمایه اجتماعی -فرهنگی و پایایی  0/78برای مولفهی سرمایه بازآفرینی بود .در تجزیه و تحلیل دادهها
از شاخصهای توصیفی فراوانی ،درصد و نمودار و شاخصهای پراکندگی برای دادههای جمعیتشناختی و آزمون استنباطی ضریب
همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد .یافتههای بهدست آمده نشان داد که مدل
سرمایه فکری از  70کد 18 ،شاخصه و ُ 5بعد تشکیل شده است .مدل طراحی شدهی سرمایه فکری از برازش مناسب برخوردار است.
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از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه مدیران آموزش و پرورش به تعداد  ۴۹۳۳نفر ( 2564مرد و  2369زن) بود که با

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تحقيق حاضر با هدف طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در سازمانها انجام شد .روش تحقیق توصیفی

بین مولفههای پنجگانهی سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه اجتماعی -فرهنگی و سرمایه بازآفرینی با سرمایه
مدیران رابطهای معنادار و مستقیم وجود دارد.
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واژگان کلیدی:
سرمایه فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه اجتماعی -فرهنگی ،سرمایه بازآفرینی
توجه به کارکنان به عنوان بزرگترين و مهمترين سرمايه و

تحت پوشش قرار میدهد ،بحث سرمایه فکری است (قلیچلی،

بسياري از تحوالت سالهاي اخير که در قالب عدم تمرکز

نقش و سهم سرمایه فکری در پیشرفت مدیریتی ،فنی و

فرايند تصميمگيري و اموري مشابه پديد آمدهاند ،به دليل

گونهای که دانش سازمانی ،عامل اصلی مزیت رقابتی و خلق

کارکنان سازمان از تعريف کهنه و نارساي دوره پس از انقالب

و بقای سازمان در گرو توانایی آن در خلق ،ذخیره ،توزیع و

دارايي سازمان ،طي دو دهه اخير رشد فراواني داشته است.

نظام مديريت ،کاهش اليههاي سازماني ،مشارکت کارکنان در

هجاری و رحمانپور.)۱۳۸۸ ،

اجتماعی اقتصاد موضوع تحقیقات جدید قرار گرفته است ،به

دگرگوني نگرش سازمانها نسبت به نيروي کار و رهايي

ارزش شناخته شده است .بنابراین ،دستیابی به مزیت رقابتی

صنعتي ميباشد (دوالن و شولر 2005 ،؛ ترجمه طوسي و

کاربرد داراییهای دانشی است .اندازهگیری سرمایه فکری بر

در جهان کنونی که دوره تحوالت لجام گسیخته و جابجایی

اثر این داراییها بر مبنای میزان خلق ارزش و منافعی که

ناملموس سازمانها بعد از موضوعات مهندسی مجدد و مدیریت

.)1388

افق تحوالت مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است .در این میان

ما در حال وارد شدن به يک جامعه دانشي هستيم که در آن

صائبي.)۱۳۸۴ ،

قدرت میباشد؛ بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای
کیفیت فراگیر به عنوان پدیدهای مهم به صورت همهجانبهای
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** نويسنده مسئول ،استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران.
*** استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران.
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 .1مقدمه

جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمانها

منابع اقتصادي ،منابع طبيعي ،نيروي کار بيشتر و… ،منابع

و ذهنی ،ارزشیابی آنها پیچیده و بودجه آنها اندک و نامتناسب

دانش به عنوان يكي از مهمترين اجزاي داراييهاي نامشهود

غیرآموزشی بیشتر تجهیزات فنی ،اهداف آنها مشخص و عینی

اصلي نيستند ،بلکه منبع اقتصادي اصلي ،دانش خواهد بود و

محسوب ميشود .اگر در گذشته بيشتر داراييهاي سازمانها

و بودجه و فعالیتهای آنها متناسب است (کریمی و سلیمی،

نامشهود هستند (سالیوان و سالیوان .)2000 ،

ارائهی مدلی از سرمایۀ فکري برای بررسی روابط بین متغیرها،
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مشهود بودهاند ولي امروزه قسمت اعظم داراييهاي سازمانها
استوارت سرمایه فکری را از نظر منابع انسانی نوعی ثروت

تجربه فکری تعریف میکند .نظریهپردازان استراتژی سازمانی

پنهان خود را تشخیص داده و با تخصیص بهینهی منابع ،زمینۀ

بدنه دانش هستند .سرمایه فکری نوعی سرمایه ارزشمند است

فراهم مینماید (عبدالملکی و همکاران.)1395 ،

در سالهای اخیر بر این عقیدهاند که سازمانها در برگیرنده
که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته میشود (استوارت،

 .)1997بنتیس ( )1999سرمایه فکری را به عنوان مجموعهای

همافزایی و دستیابی به اهداف و استراتژيهاي سازمانی خود را

اهمیت استفاده از الگوها و مدلهای مدیریت سرمایه فکری
در بخش دولتی ،مبنی بر این واقعیت است که ناملموس بودن

از داراییهای نامشهود(منابع ،تواناییها ،رقابت) تعریف میکند
سرمايه فكري از نگاه مديريتي ،مجموع سرمايه انساني،

تمایل به داشتن اهداف چندگانه ،با ماهیت غیر اقتصادی دارند؛

سازماني ،روابط و مهارتهاي تخصصي است كه با خلق مزيت

دانش ،سرمایه ،مواد خام و ماشین آالت؛ نهادهای مدیریت

ارتباطی و ساختاري نظير دانش ،تجربه كاربردي ،فنآوري
رقابتي ،حيات سازمان در بازار را به ارمغان ميآورند (نماميان
و همکاران.)1390 ،
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شایستگیهاي موجود در سازمانها خواهد بود ،زیرا تواناییهاي

در نهادهای بخش مدیریت دولتی به مراتب بیشتر از مؤسسات

که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست میآیند.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

.)1394

باعث شناخت و ارزیابی سرمایهی فکري و درك بهتري از

آفرینی از راه سرمایهگذاری در دانش ،اطالعات ،دارایی و
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با سیاستگذاری است ،در حالی که موضوع سازمانهای

خصوصی است .اول ،به این دلیل که بخشهای مدیریت دولتی
دوم ،به خاطر اینکه در میان منابع مولدی مثل منابع انسانی،

بخش دولتی به شدت از دو مورد اول استفاده میکنند که
ناملموسند و در پایان بهاین سبب که محصول نهایی مدیریت

همه مطالعات صورت گرفته در رابطه با سرمایههای فکری

بخش دولتی ،خدمات است که ناگزیر ناملموس میباشد

زمینه وجود نداشته و سرمایههای فکری در سطوح مختلفی

نکته قابل بررسی این است که سرمایه فکری در واقع مدیریت

بر این نکته اذعان دارند که یک ساختار تک بعدی در این

همچون فردی ،درون سازمانی و برون سازمانی قرار میگیرد،
در نتیجه سرمایه فکری تنها محدود به دانش در دسترس
افراد نمیشود ،بلکه شامل دانش ذخیره شده در درون پایگاه

(سرانو 2و همکاران2003 ،؛ نقل از زاهدی و همکاران.)1392 ،

سرمایهگذاری سازمان را برعهده دارد و در مقابل سرمایه
فیزیکی قرار گرفته یا به نوعی مکمل آن است .سرمایه فکری،

سرمایهای ناملموس و نامشهود است و از لحاظ کمی ،اندازهگیری

دادههای سازمانی ،فرایندهای کسب و کار و ارتباطات نیز

آن سخت و دشوار است ولی از سویی ارائه شاخصهای مدون

سازمانها در داشتن اهداف ،برنامهها و منابعی که تحقق

مدیران توجیه کند .در اقتصاد دانش محور ،سرمایه فکری

نماید ،مشابه هستند .همه سازمانها در ارتباط متقابل

و موفقیت هر سازمان بستگی به توانایی مدیریت این دارایی

جامعه روند تکامل و پیشرفت خود را بپیمایند؛ در عین حال،

سازمانهای مختلف به منظور تعیین ارزش واقعی آنها ضروری

میگردد (عصاره و همکاران.)1393 ،

اهداف را میسر سازد و مدیران و رهبرانی که آنها را هدایت
و تعاملی پویا وظایف خود را در جامعه انجام میدهند تا

و کمی میتواند بکارگیری سرمایه فکری را در سازمان برای
است که در ایجاد ارزش برای سازمان نقش اساسی را دارد

است .اندازهگیری سرمایه فکری در راستای مقایسه شرکتها و

سازمانها دارای اهداف ،ساختار و کارکردهای متفاوتی هستند

است (نمامیان و همکاران.)1390 ،

منحصر به فردی دارند که آنها را از سایر سازمانها متمایز

دولتی به ندرت جایگاه خود را یافتهاست و تاکنون تعداد کمی

که باعث تمایز آنها میشود .سازمانهای آموزشی ویژگیهای
میسازند .موضوع سازمانهای آموزشی انسان ،اهداف آنها کلی

علیرغم این میزان اهمیت ،سرمایه فکری در سازمانهای

از سازمانهای دولتی برای اندازهگیری و مدیریت و گزارش

داراییهای ناملموس خود تالش کردهاند .در همین راستا این

است که میتواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود .در واقع

سازمانها میپردازد و هدف نهایی آن طراحی و ارائه مدلی

را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و باعث منافع رقابتی

پژوهش به تشریح مدلها و مؤلفههای اصلی سرمایه فکری در

برای معرفی ،اندازهگیری و مدیریت سرمایههای فکری است.

سرمایه فکری تمامی کارکنان ،دانش سازمانی و تواناییهای آن

مستمر میشود .در این تحقیق به تعریف ،انواع و ویژگیها و

بدین منظور تحقیق حاضر قصد دارد تا با کنکاش همه جانبه و

روشهای سرمایه فکری نیز پرداخته شده است.

بپردازد.

در دانشگاه پرداخته است .براي پاسخ به پرسش پژوهش

تاکید بر شرایط موجود به طراحی مدل سرمایه فکری مدیران

مفهوم ،مدل و الگوهای اندازهگیری سرمایه فکری پرداختهاند.
هدف از این پژوهش بررسی مفاهیم سرمایه فکری ،تعاریف و

شناخت عناصر و ویژگیهای سرمایه فکری ،فرایند مدیریت
سرمایه فکری ،رویکردهای حاکم بر مدیریت سرمایه فکری

و ضرورت و اهداف آن بوده است .مدیریت سرمایه فکری

برای موفقیت بلندمدت یک شرکت بسیار مهم تشخیص

داده شدهاست و شرکتهایی که از مدیریت سرمایه فکری به
خوبی استفاده میکنند ،نسبت به رقبایشان عملکرد بهتری

دارند .سرمایه فکری در این تحقیق شامل ابعاد سرمایهانسانی
ساختاری و رابطهای است که به منظور شناسایی سرمایههای

فکری نیاز به کمی نمودن مفاهیم کیفی و ضرورت اندازهگیری

به جهت گزارشگیری آن مورد توجه قرار میگیرد .مدلها
شده است.

در پژوهشی نخعی و همکاران ( )۱۳۹۵به بررسی سرمایه
فکری و مدلهای اندازهگیری آن پرداختهاند .در سالهای

اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته ،بلکه

ماهیت آن نیز ،تغییر کرده است؛ چرا که توجه سازمانها و
شرکتها ،برای کسب عملکرد برتر و مزایای رقابتی ،از سمت
سرمایهگذاری در منابع مشهود به سمت سرمایهگذاری در

منابع نامشهود ،تغییر یافته است .از طرفی در دهههای اخیر
سرمایههای غیر مشهود نسبت به سرمایههای مشهود اهمیت

بیشتری یافته است .سرمایه فکری باعث ایجاد و پرورش ارزش

سازمانی میشود و در واقع میتوان گفت پیروزی یک سازمان

بسته به میزان توانایی آن سازمان در مدیریت این منبع با

ارزش میباشد .سرمایه فکری به عنوان مجموعهای از دانش،
اطالعات ،داراییهای فکری تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی

برونداد نهايي عاملهاي استخراج شده با روش  PCبا استفاده
از شيوه واريماكس دوران داده شد .در نهايت  5عامل؛ سرمايه

ساختاري ،سرمايه انساني ،سرمايه ارتباطي ،نوآوري و بهرهوري

براي سرمايه فكري استخراج شد .اين عاملها روي هم 5/49
درصد از كل واريانس سرمايه فكري را پوشش ميدهد.

قزل و همکاران ()1392در تحقیقی به ارائه چارچوب مفهومی

برای اندازهگیری سرمایه ساختاری در دانشگاه پرداختهاند .در

اقتصاد مبتنی بر دانش ،محصوالت و سازمانها بر اساس دانش

زندگی میکنند و میميرند و موفقترين سازمانها ،آنهايي
هستند که از اين دارائی ناملموس به نحو بهتر و سريعتری
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استفاده میکنند .سازمانها آگاه هستند که دانش با ارزشترین
و راهبرديترين منبع در محیط کسب و کار امروزی است.

همچنین امروزه ،رویکرد مدیریت دانش و سرمایه فکری به
عنوان معیاری برای دانشگاهها تبدیل شده که وظیفه و هدف
اصلی آنها تولید و انتشار دانش میباشد .سرمايه فكري ديدگاه

و مفهوم جديدي است كه ميتواند به مقابله با موانع و مشکالت
نظام موجود آموزش كشور بپردازد .در این تحقیق با استفاده

از روش مروری و بررسی چارچوبهای مختلف ارائه شده در

این زمینه ،مؤلفهها و شاخصهای مناسب جهت اندازهگیری

سرمایه ساختاری به عنوان یکی از ابعاد اصلی سرمایه فکری

که کمتر مورد توجه قرار گرفته ،بیان شده است که در نتیجه

سه بعد سرمایه زیرساختاری ،سرمایه تحقیق و نوآوری و

سرمایه زیرساخت دانشی ،هشت مؤلفه و  50شاخص برای

اندازهگیری این مؤلفهها بهدست آمد.

مظهر و همکاران ( )2015در پژوهشی با بررسی مبانی و

ادبیات نظری به طراحی مدل جامع سرمایه فکری در دانشگاه
اسالمآباد پرداختهاند .ابتدا آنها با بررسی ادبیات نظری و

مدلهای مختلف به شناسایی اجزای اصلی سرمایه فکری

طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

و الگوهای مختلف برای اندازهگیری سرمایه های فکری ارایه

عاملي اكتشافي استفاده گرديد .پس از حذف ماده  ،9در
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 2پیشینهی تحقیق

اكرامي ( )1392در تحقیقی به تبيين مؤلفههاي سرمايه فكري

طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

پرداخته و معتقدند که امروزه مفهوم سرمایه فکری به طور

 3روش تحقیق

سازمان در اقتصاد مبتنی بر دانش شناخته شده است .در

روشهای کیفی و روشهای کمی قرار میگیرد ،بدین شکل

باال نه تنها بر نوآوری محصوالت جدید ،خدمات ،و بازاریابی،

مورد استفاده ،از نظر گونه دادهها ترکیبی یا مختلط میباشد،

فزایندهای به عنوان یکی از مهمترین داراییهای استراتژیک

از نظر نوع و گونه دادهها ،شیوهی این تحقیق در فهرست

اقتصاد مبتنی بر دانش ،شرکتهای مدرن و با تکنولوژی

که از هر دو روش استفاده میشود ،از این رو سبک تحقیق

تحقیق و توسعه تمرکز دارند ،بلکه توجه ویژهای نیز به توسعه

به شکلی که در قسمت کیفی با بهرهگیری از روش گراندد

مدل نهایی که به عنوان مدل جامع سرمایه فکری ارایه شده

سرمایه فکری با تاکید بر تبیین مولفهها و عناصر تاثیرگذار بر

و مدیریت سرمایه فکری سازمان نشان میدهند .در طراحی

تئوری و استفاده از ابزار مصاحبه به وارسی و شناسایی فرآیند

است ،هفت بعد یا جزء اصلی شامل سرمایه انسانی ،سرمایه

آن و در قسمت کمی با استفاده از شیوه پیمایشی به بررسی

سرمایه فناوری و سرمایه معنوی را معرفی کردهاند.

آزمون قرار گرفته است.

مشتری ،سرمایه ساختاری ،سرمایه تجاری ،سرمایه اجتماعی،

شرایط موجود در سازمان ها پرداخته و مدل پیشنهادی مورد

رمضان ( )2010در مطالعهی خود به بررسی مدلهای سرمایه

همچنین این پژوهش بر اساس انواع مطالعه از نظر هدف،

بخش عمومی اسپانیا بوده است .نتایج مطالعات وی نشان

کاربرد مشخصی را درباره فرایندی در واقعیت دنبال میکند.

دارند که در نهایت با توجه به ویژگیهای جامعه آماری ،وی

نوین و اصالح دانش کاربردی در یک حیطه یا حوزهی ویژه

یا سرمایه ساختاری ،سرمایه تکنولوژیکی ،سرمایه اجتماعی،

رویکردهایی که در رابطه با سرمایه فکری وجود دارند ،تالش

مطالعات سانچز و همکاران ( )2007با هدف ارائه گزارش

نماید ،کاربردی میباشد .بنابراین در جمعبندی نهایی روش

فکری پرداخته و به دنبال طراحی مدل سرمایه فکری برای

داد که عوامل و شاخصهای مختلفی در سرمایه فکری نقش

در تحقیقات کاربردی ،نیت و مقصود ،استفاده دانش در شرایط

اجزای سرمایه فکری را شامل سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی

میباشد .چون در این تحقیق پژوهشگر با مد نظر قرار دادن

سرمایه تجاری و سرمایه مشتری معرفی کرده است.
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کاربردی است زیرا هدف آن کشف دانش تازهای است که

میکند مدلی را برای سرمایه فکری سازمانها طراحی و ارائه

سرمایه فکری مخصوص دانشگاهها و همچنین بررسی

اجرای تحقیق میتوان گفت که به خاطر آن که با جمعآوری

جهت مدیریت و گزارشدهی سرمایه فکریشان باعث ارایه

فرایند یا رویکرد ،به کشف و توصیف و تبیین پدیده مورد نظر

چالشهای اخیر در رابطه با ایجاد استاندارهایی برای دانشگاهها

اطالعات ساختمند ،ضمن بیان چگونگی ماهیت و وضعیت یک

چارچوبها و شاخصهایی برای اندازهگیری سرمایه ساختاری

پرداخته میشود ،روش اجرا پیمایشی -اکتشافی است.

کبریتا و همکاران ( )2007در تحقیقی به بررسی مدلسازی

 1-3جامعه آماری

شد.

خلق دانش از سرمایه فکری در سیستم بانکداری پرتغال

پرداختهاند .ایشان معتقدند علیرغم اهمیت گسترده و شناخته

شده سرمایه فکری به عنوان یک منبع حیاتی از مزیت رقابتی،
درک کمتری در مورد این که سازمانها در واقع اجزای سازنده
خود را به منظور ارزشگذاری ترکیب میکنند ،وجود دارد.

این تحقیق در واقع برای تکمیل یک مطالعه انجام شده
توسط بونتیس انجام گرفته است .نتایج تحقیق نشان داد که

مسیرهای مختلفی برای رسیدن به عملکرد برتر ،شناسایی

و مدلهای پیچیده و با قابلیت پیشبینی مورد ارزیابی قرار

گرفته است .نتیجه نهایی نشان میدهد که سرمایه فکری

باعث ارزشگذاری سازمان در بعضی ترکیبات خاص میگردد.

با توجه به این که روش اجرای تحقیق از دو بخش کیفی و
کمی تشکیل شده بود ،جامعه آماری مورد مطالعه در

این تحقیق نیز از دو قسمت مجزا تشکیل شده است .که
جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر صاحبنظران علوم
تربیتی و کارشناسان مجرب به تعداد  9نفر بودند که با

مراجعه حضوری و مصاحبه ،مشارکت آنان در انجام تحقیق
جلب گردید .جامعهی آماری بخش کمی مدیران مدارس در

دورههای مختلف تحصیلی آموزش و پرورش با عوامل انسانی
اثرگذار در تحقق اهداف آموزشی ،به تعداد 2564( 4933
مدیر مرد و  2369مدیر زن) نفر انتخاب گردید.

 2-3حجم نمونه و روش نمونهگیری

 -حجم نمونه برای جامعه آماری بخش کیفی ،از کارشناسان

و خبرگان با توجه به تعداد ،به شیوه کل شماری جامعه آماری
که  9نفر بود ،استفاده گردید .حجم نمونه برای جامعهی آماری

بخش کمی ،از تعیین حجم نمونه بر مبنای جدول کرجسی

 مورگان بهره گرفته شد ،در این جدول برای تعداد جامعهآماری که  4933نفر بود ،حجم نمونه معرفی شده شامل 357

نفر میباشد ،بر این اساس تعداد  186مدیر مرد و  171مدیر

برای جمعآوری اطالعات از جامعه مورد هدف ،از ابزار

پرسشنامه محقق ساختهاي استفاده گردید .برای ساخت
پرسشنامه محقق ساختهاي در اين تحقيق ،ارزشگذاري

پاسخها به اين ترتيب صورت گرفت كه عدد  5نشانگر موافقت

کامل و عدد  1نشانگر مخالفت کامل بود براي پذيرش و تایید

گویهها ،در خالل این دو نیز موافقت ،هم موافق و هم مخالف

(نظری ندارم) و مخالفت نیز با اعداد  3 ،4و  2میباشد .در
واقع ،براي بررسي هر يك از گويهها به محاسبه نمرات به دست

آمده با توجه به پاسخ پاسخگویان پرداخته شده و سپس برای

شاخصهها سنجیده و برای بررسی ابعاد نیز از مجموع نمرات به
دست آمدهی گویههای مورد نظر بر اساس پاسخ پاسخگویان و

نمرهای که کسب میشود ،محاسبه میگردد .نمرات به دست

آمده از ابزار گردآوری باعث میشوند تا مدل بر اساس ميزان

پذيرش و تایید ابعاد ،مولفهها و شاخصههای سرمایه فکری

طراحی گردد.

برای سنجش کدها ،مولفهها و ابعاد معرفی شده از آزمون
تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردیده است،

 4-3روش تجزیه و تحلیل

بهطور معمول پس از جمعآوری دادهها الزم است آنها با

روشهای مناسبی تحلیل ،پردازش ،طبقهبندی و تنظیم شوند
تا ضمن روشنسازی روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مساله

پژوهش ،دادههای مورد نظر به اطالعات تبدیل شود .از این
رو با استفاده از نرمافزار  Spssنسخه  21و نرمافزار  Lisrelو با
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زن انتخاب گردید.

بررسی شاخصهها از مجموع نمرات به دست آمدهی گویههای

توجه به متغیرهای تحقیق دادههای به دست آمده از اجرای

پرسشنامه از طریق محاسبه آمارهها محاسبه می گردند.
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 5-3مدل مفهومی تحقیق

طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

شکل  :1مدل اولیه تحقیق ،خالصه شدهی مبانی نظری و مطالعات انجام شده

 4نتایج تحقیق

( )%3/4بین  20تا  30سال 121 ،نفر ( )%33/9بین  30تا 40

 1-4یافتههای توصیفی

با توجه به این که ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود ،الزم

است قبل از بررسی فرضیهها به توصیف دادههای جمعیت
طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

شناختی و توصیفی شامل جنس و پایه تحصیلی پرداخته شود.

 1-1-4وضعیت جنسیت:

ﺟﻨﺴﻴت

تﻌﺪاد

زن

171

47/9

ﻣرد

ﺟﻤﻊ

186

52/1

357

100

با توجه به جدول  ،1وضعیت جنسیت پاسخگویان شامل 186

نفر مرد ( )%52/1و  171نفر زن ( )%47/9بود.
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 3-1-4وضعیت مدرک تحصیلی:
جدول :3فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب
مدرک تحصیلی پاسخگویان
تﺤﺼﻴالت
فﻮق دیپﻠﻢ
ﻟﻴﺴاﻧس
فﻮق ﻟﻴﺴاﻧس
ﺑاالتر از فﻮق ﻟﻴﺴاﻧس
ﺑﻲﺟﻮاب
ﺟﻤﻊ

جدول :1فراوانی و درصد پاسخگویان
بر حسب جنسیت پاسخگویان

درصﺪ

سال 177 ،نفر ( )%49/6بین  40تا  50سال 42 ،نفر ()%11/8
ل و  5نفر ( )%1/4هم به سئوال پاسخ نداده است.
باالی  50سا 

درصﺪ
6/4
44/3
36/7
10/6
2
100

تﻌﺪاد
23
158
131
38
7
357

با توجه به جدول شماره  ،3وضعیت مدرک تحصیلی پاسخگویان
شامل  23نفر ( )%6/4فوق دیپلم 158 ،نفر ( )%44/3لیسانس،

 131نفر ( )%36/7فوق لیسانس و  38نفر ( )%10/6باالتر از

 2-1-4وضعیت سن:

فوق لیسانس و  7نفر ( )%2هم به سئوال پاسخ ندادهاند.

جدول :2فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن پاسخگویان

 2-4بخش دوم :آمار استنباطی

ﺳﻦ
 20تا 30
 30تا 40
 40تا 50
ﺑاالي 50
ﺑﻲﺟﻮاب
ﺟﻤﻊ

درصﺪ
3/4
33/9
49/6
11/8
1/4
100

تﻌﺪاد
12
121
177
42
5
357

قبل از بررسی مدل ارایه شده و انجام آزمون تحلیل عاملی،

بایستی بررسی شود که آیا متغیرها که به چند گروه محدود
تقسیم شدهاند ،مانند متغیرهایی که در یک گروه هستند با

یکدیگر دارای همبستگی زیادی میباشند ،ولی متغیرهای هر

گروه با متغیرهای سایر گروه از همبستگی زیادی برخوردار

نیستند .در بیشتر مواقع توصیه شده است که متغیری که با

با توجه به جدول  ،2وضعیت سن پاسخگویان شامل  12نفر

سایر متغیرها همبستگی کمی دارد ،حذف شود.

جدول :4ماتریس همبستگی بین ابعاد سرمایه فکری مدیران
اﺑﻌاد
ﺳرﻣایﻪ اﻧﺴاﻧﻲ
ﺳرﻣایﻪ ﺳاﺧﺘاري
ﺳرﻣایﻪ ارتﺒاطﻲ
ﺳرﻣایﻪ اﺟﺘﻤاعﻲ– فرﻫﻨﮕﻲ
ﺳرﻣایﻪ ﺑازآفریﻨﻲ
ﺳرﻣایﻪ فﻜري
*معنیداری در سطح 0/05

1
0/056
-0/002
*0/116
**0/213
**0/366

1
-0/050
*0/136
*0/132
**0/502

1
**0/345
*0/172
**0/572

** معنیداری در سطح 0/01

همان طور که اطالعات جدول شماره  4نشان میدهد ،ضرایب

همبستگی بین ابعاد سرمایه فکری در دامنهی  0/378تا

1
**0/481
**0/740

1
**0/696

1

 :NSمعنیدار نبودن

 0/714قرار داشته و ابعاد سرمایه فکری در سطح  %99با
سرمایه فکری مدیران دارای رابطه معنیدار و مثبت هستند.

دادههای حاصل از پرسشنامهها و آزمون مدل با استفاده از

پایینترین همبستگی مربوط به سرمایه انسانی ( )0/366و

باالترین همبستگی مربوط به سرمایه اجتماعی -فرهنگی با

آزمونهای تحلیل عاملی تاییدی و آزمون معادالت ساختاری

آزمون فرضیات

مجزا ارائه میگردد.

(تحلیل مسیر) تحلیل شد که نتایج استخراج شده به صورت

( )0/740است.

فرضیه :1سرمایهی انسانی با شکلگیری سرمایه فکری مدیران

برای جوابدهی به این سوال که مدل مناسب برای سرمایه

رابطهی معناداری دارد.

فکری مدیران کدام است؟ و فرضیه های استخراج شده،

جدول :5ضریب همبستگی بین سرمایهی انسانی با شکلگیری سرمایه فکری مدیران

برای تحلیل عاملی ،با توجه به جدول شماره  ،6مقدار ضریب

معناداری  0/000قرار دارد نشان از همبستگی بین داده بوده و

آن است که تناسبی قوی میان دادهها برای تحلیل عاملی

تحلیل عاملی وجود دارد.

در نتیجه میتوان اذعان داشت که شرایط الزم را برای آزمون

 KMOبرابر با  0/739بوده که این نتیجه نشان دهندهی

وجود دارد .در آزمون بارتلت نیز با توجه به این که در سطح

جدول :6مقادیر  KMOو آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه انسانی
ﻣﻘﺪار KMO

0/739

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري آزﻣﻮن ﺑارتﻠت
0/000

بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره ،6

بُعد سرمایه انسانی مورد تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفت،
بُعد سرمایه انسانی از  4دسته شاخصههایی مانند ویژگیهای
تا  19پرسشنامه تشکیل شده است .بر اساس این مدل اولیه

مشخص میشود که همه مولفهها دارای مقدار  tبیش از 1/96

هستند و از این رو معرفهای قابل قبولی بهشمار میروند.

فرضیه  :2سرمایهی ساختاری با شکلگیری سرمایه فکری

مدیران رابطهی معناداری دارد.

جدول :7ضریب همبستگی بین سرمایهی ساختاری با شکلگیری سرمایه فکری مدیران
ضریﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ پﻴرﺳﻮن

تﻌﺪاد

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري

ﻧﺘﻴﺠﻪ

**0/502

357

P= 0/000

ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣثﺒت

برای تحلیل عاملی ،با توجه به جدول شماره  ،8مقدار ضریب
 KMOبرابر با  0/629بوده که این نتیجه نشان دهندهی

آن است که تناسبی قوی میان دادهها برای تحلیل عاملی

معناداری  0/000قرار دارد نشان از همبستگی بین داده بوده و
در نتیجه میتوان اذعان داشت که شرایط الزم را برای آزمون

تحلیل عاملی وجود دارد.

وجود دارد .در آزمون بارتلت نیز با توجه به این که در سطح
جدول  :8مقادیر  KMOو آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه ساختاری
ﻣﻘﺪار KMO

0/629
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ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري آزﻣﻮن ﺑارتﻠت
0/000

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨاﺳﺐ ﺑﻮدن دادهﻫا ﺑراي تﺤﻠﻴل عاﻣل

طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

فردی ،مهارتهای مدیریتی ،نگرش و همنوایی و سواالت 1

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨاﺳﺐ ﺑﻮدن دادهﻫا ﺑراي تﺤﻠﻴل عاﻣل
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**0/334

357

P= 0/000

ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣثﺒت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ضریﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ پﻴرﺳﻮن

تﻌﺪاد

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري

ﻧﺘﻴﺠﻪ

مشخص میشود که همه مولفهها دارای مقدار  tبیش از 1/96

بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره  ،8بُعد
سرمایه ساختاری مورد تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفت ،بُعد

هستند و از این رو معرفهای قابل قبولی بهشمار میروند.

غيرانساني و تنظیمات و هماهنگی سازمانی و سواالت  20تا

مدیران رابطهی معناداری دارد.

فرضیه  :3سرمایهی ارتباطی با شکلگیری سرمایه فکری

سرمایه ساختاری از  2دسته شاخصههایی مانند دارائيهاي

 29پرسشنامه تشکیل شده است .بر اساس این مدل اولیه

طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

جدول :9ضریب همبستگی بین سرمایهی ارتباطی با شکلگیری سرمایه فکری مدیران
ضریﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ پﻴرﺳﻮن
**0/572

تﻌﺪاد
357

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري
P= 0/000

برای تحلیل عاملی ،با توجه به جدول  ،9مقدار ضریب KMO

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣثﺒت

 0/000قرار دارد نشان از همبستگی بین داده بوده و در نتیجه
میتوان اذعان داشت که شرایط الزم را برای آزمون تحلیل

برابر با  0/627بوده که این نتیجه نشان دهندهی آن است

عاملی وجود دارد.

که تناسبی قوی میان دادهها برای تحلیل عاملی وجود دارد.
در آزمون بارتلت نیز با توجه به این که در سطح معناداری

جدول  :10مقادیر  KMOو آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه ارتباطی
ﻣﻘﺪار KMO

0/627

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري آزﻣﻮن ﺑارتﻠت
0/000

تشکیل شده است .بر اساس این مدل اولیه مشخص میشود

بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره  ،10بُعد
سرمایه ارتباطی مورد تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفت ،بُعد
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که همه مولفهها دارای مقدار  tبیش از  1/96هستند و از این
رو معرفهای قابل قبولی بهشمار میروند.

سرمایه ارتباطی از  6دسته شاخصههایی مانند مشتری مداری،
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨاﺳﺐ ﺑﻮدن دادهﻫا ﺑراي تﺤﻠﻴل عاﻣل

فرضیه  :4سرمایهی اجتماعی -فرهنگی با شکلگیری سرمایه

مسئولیتپذیری ،مدیریت ارتباط یا مهارتهای ارتباطی،

فکری مدیران رابطهی معناداری دارد.

اطالعرسانی و اخالقیات و سواالت  30تا  46پرسشنامه

جدول  :11ضریب همبستگی بین سرمایهی اجتماعی -فرهنگی با شکلگیری سرمایه فکری مدیران
ضریﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ پﻴرﺳﻮن
**0/740

تﻌﺪاد
357

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري
P= 0/000

برای تحلیل عاملی ،با توجه به جدول  ،12مقدار ضریب KMO

برابر با  0/632بوده که این نتیجه نشان دهندهی آن است که
تناسبی قوی میان دادهها برای تحلیل عاملی وجود دارد .در

آزمون بارتلت نیز با توجه به این که در سطح معناداری 0/000

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣثﺒت

قرار دارد نشان از همبستگی بین داده بوده و در نتیجه میتوان

اذعان داشت که شرایط الزم را برای آزمون تحلیل عاملی وجود

دارد.

جدول :12مقادیر  KMOو آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه اجتماعی  -فرهنگی
ﻣﻘﺪار KMO

0/632

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري آزﻣﻮن ﺑارتﻠت
0/000

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨاﺳﺐ ﺑﻮدن دادهﻫا ﺑراي تﺤﻠﻴل عاﻣل

بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول  ،12بُعد سرمایه

مدیریت روابط اجتماعی حفظ داشتهها ،ارزشهای سازمانی،

بُعد سرمایه اجتماعی -فرهنگی از  4دسته شاخصههایی مانند

شده است .بر اساس این مدل اولیه مشخص میشود که

اجتماعی -فرهنگی مورد تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفت،

بازنمایی فرهنگی و سواالت  47تا  61پرسشنامه تشکیل

فرضیه  :5سرمایهی بازآفرینی با شکلگیری سرمایه فکری

همه مولفهها دارای مقدار  tبیش از  1/96هستند و از این رو

مدیران رابطهی معناداری دارد.

معرفهای قابل قبولی بهشمار میروند.

جدول :13ضریب همبستگی بین سرمایهی بازآفرینی با شکلگیری سرمایه فکری مدیران
ضریﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ پﻴرﺳﻮن
**0/696
برای تحلیل عاملی ،با توجه به جدول  ،14مقدار

تﻌﺪاد
357

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري
P= 0/000

ضریب KMO

برابر با  0/625بوده که این نتیجه نشان دهندهی آن است که

بارتلت نیز با توجه به این که در سطح معناداری  0/000قرار دارد

نشان از همبستگی بین داده بوده و در نتیجه میتوان اذعان داشت
که شرایط الزم را برای آزمون تحلیل عاملی وجود دارد.

ﻣﻘﺪار KMO

0/625

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨاداري آزﻣﻮن ﺑارتﻠت
0/000

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨاﺳﺐ ﺑﻮدن دادهﻫا ﺑراي تﺤﻠﻴل عاﻣل

بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره  ،14بُعد
سرمایه بازآفرینی مورد تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفت ،بُعد

شاخص سرمایه فکری مدیران میباشند ،از این رو روابط بین

و مدیریت دانش و سواالت  62تا  75پرسشنامه تشکیل شده

این یافته یعنی رابطه معنادار بین سرمایه انسانی با سرمایه فکری

دارای مقدار  tبیش از  1/96هستند و از این رو معرفهای قابل

نخعی و همکاران ( ،)۱۳۹۵عبدالملکی و همکاران (،)1395

معنیدار است و از این رو معرفهای قابل قبولی برای سنجش

سرمایه بازآفرینی از  2دسته شاخصههایی مانند بهبود و بازسازی

سازهها یا متغیرهای پنهان قابل استناد است.

است .بر اساس این مدل اولیه مشخص میشود که همه مولفهها

مدیران  ،با نتایج تحقیقات نوروزیچشمهعلی و روشن (،)۱۳۹۵

قبولی بهشمار میروند.

اكرامي ( ،)1392مظهر و همکاران ( ،)2015رمضان ( )2010و

  5بحث و نتیجهگیری

 -فرضیه دوم :سرمایهی ساختاری با شکلگیری سرمایه فکری
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بوئنو و همکاران ( )2002همخوانی دارد.

برای بررسی تاثیر سرمایهی انسانی بر شکلگیری سرمایه فکری

فکری مدیران از ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت

ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب همبستگی پیرسون

(** ،)0/502سرمایه ساختاری در سطح اطمینان  0/99با سرمایه

فکری رابطهی معنادار دارد .نتایج به دست آمده از جدول 10-4

همبستگی بین آنها وجود دارد ،برای همین در آزمون تحلیل

برای بررسی تاثیر سرمایهی ساختاری بر شکلگیری سرمایه

مدیران از ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت

ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب همبستگی پیرسون

(** ،)0/366سرمایه انسانی در سطح اطمینان  0/99با سرمایه

فکری رابطهی معنادار دارد .میان دادهها برای تحلیل عاملی و

نیز حاکی از آن بود که تناسبی قوی میان دادهها برای تحلیل

عاملی تاییدی با توجه به مقدار  tکه بیش از  1/96بود ،کدها

تحلیل عاملی تاییدی با توجه به مقدار  tکه بیش از  1/96بود،

فکری مدیران میباشد .بنابراین مولفههای تشکیل دهنده شاخص

عاملی و همبستگی بین آنها وجود دارد ،برای همین در آزمون

و مولفههای سرمایه ساختاری معرف قابل قبولی برای سرمایه

کدها و مولفههای سرمایه انسانی معرف قابل قبولی برای سرمایه

سرمایه ساختاری  ،در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر،

سرمایه انسانی ،در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر ،مولفههای

تمام معرفهای بهکار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح

بهکار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح اطمینان %99

برای سنجش شاخص سرمایه فکری مدیران میباشند ،از این رو

فکری مدیران میباشد .بنابراین مولفههای تشکیل دهنده شاخص

مولفههای مربوط به خود را به درستی تائید نمودند زیرا که

مربوط به خود را به درستی تائید نمودند زیرا که تمام معرفهای

اطمینان  %99معنیدار است و از این رو معرفهای قابل قبولی

طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

 -فرضیه اول :سرمایهی انسانی با شکلگیری سرمایه فکری

مدیران رابطهی معناداری دارد.

مدیران رابطهی معناداری دارد.
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جدول :14مقادیر  KMOو آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه بازآفرینی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تناسبی قوی میان دادهها برای تحلیل عاملی وجود دارد .در آزمون

ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣثﺒت

روابط بین سازهها یا متغیرهای پنهان قابل استناد است.

این یافته یعنی رابطه معنادار بین سرمایه انسانی با سرمایه فکری

برای همین در آزمون تحلیل عاملی تاییدی با توجه به مقدار  tکه

نخعی و همکاران ( ،)۱۳۹۵عبدالملکی و همکاران (،)1395

معرف قابل قبولی برای سرمایه فکری مدیران میباشد .بنابراین

مدیران  ،با نتایج تحقیقات نوروزیچشمهعلی و روشن (،)۱۳۹۵

اكرامي ( ،)1392قزل و همکاران ( ،)1392قرشی و همکاران
طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

( ،)1386مظهر و همکاران ( ،)2015رمضان ( ،)2010سانچز و

همکاران ( )2007و بوئنو و همکاران ( )2002همخوانی دارد.

در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر ،مولفههای مربوط به خود
را به درستی تائید نمودند زیرا که تمام معرفهای بهکار رفته برای

برای بررسی تاثیر سرمایهی ارتباطی بر شکلگیری سرمایه

مدیران میباشند ،از این رو روابط بین سازهها یا متغیرهای پنهان

ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب همبستگی پیرسون

این یافته یعنی رابطه معنادار بین سرمایه اجتماعی  -فرهنگی

(** ،)0/572سرمایه ارتباطی در سطح اطمینان  0/99با سرمایه

فکری رابطهی معنادار دارد .تناسبی قوی میان دادهها برای تحلیل
عاملی و همبستگی بین آنها وجود دارد ،برای همین در آزمون

تحلیل عاملی تاییدی با توجه به مقدار  tکه بیش از  1/96بود،

این رو معرفهای قابل قبولی برای سنجش شاخص سرمایه فکری

قابل استناد است.

با سرمایه فکری مدیران  ،با نتایج تحقیقات زاهدی و همکاران

( ،)1392رضاییان و همکاران ( ،)1390مظهر و همکاران ()2015

و رمضان ( )2010همخوانی دارد.

 -فرضیه پنجم :سرمایهی بازآفرینی (نوآوری و توسعه) با

کدها و مولفههای سرمایه ارتباطی معرف قابل قبولی برای سرمایه

شکلگیری سرمایه فکری مدیران رابطهی معناداری دارد.

سرمایه ارتباطی ،در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر ،مولفههای

فکری مدیران از ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت

فکری مدیران میباشد .بنابراین مولفههای تشکیل دهنده شاخص

مربوط به خود را به درستی تائید نمودند زیرا که تمام معرفهای
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مولفههای تشکیل دهنده شاخص سرمایه اجتماعی  -فرهنگی ،

 -فرضیه سوم :سرمایهی ارتباطی با شکلگیری سرمایه فکری

فکری مدیران از ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بیش از  1/96بود ،کدها و مولفههای سرمایه اجتماعی  -فرهنگی

سنجش شاخص فوق در سطح اطمینان  %99معنیدار است و از

مدیران رابطهی معناداری دارد.
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میان دادهها برای تحلیل عاملی و همبستگی بین آنها وجود دارد،

برای بررسی تاثیر سرمایهی بازآفرینی بر شکلگیری سرمایه
ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب همبستگی پیرسون

بهکار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح اطمینان %99
معنیدار است و از این رو معرفهای قابل قبولی برای سنجش

فکری رابطهی معنادار دارد .تناسبی قوی میان دادهها برای

سازهها یا متغیرهای پنهان قابل استناد است.

در آزمون تحلیل عاملی تاییدی با توجه به مقدار  tکه بیش از

شاخص سرمایه فکری مدیران میباشند ،از این رو روابط بین

(** ،)0/696سرمایه بازآفرینی در سطح اطمینان  0/99با سرمایه
تحلیل عاملی و همبستگی بین آنها وجود دارد ،برای همین

این یافته یعنی رابطه معنادار بین سرمایه ارتباطی با سرمایه

 1/96بود ،کدها و مولفههای سرمایه بازآفرینی معرف قابل قبولی

( ،)۱۳۹۵عبدالملکی و همکاران ( ،)1395اكرامي ( ،)1392قرشی

دهنده شاخص سرمایه بازآفرینی ،در قالب مدل مفهومی در کنار

فکری مدیران  ،با نتایج تحقیقات نوروزیچشمهعلی و روشن
و همکاران ( ،)1386مظهر و همکاران ( ،)2015رمضان (،)2010
سانچز و همکاران ( )2007و بوئنو و همکاران

( )2002همخوانی دارد.

برای سرمایه فکری مدیران میباشد .بنابراین مولفههای تشکیل
یکدیگر ،مولفههای مربوط به خود را به درستی تائید نمودند زیرا

که تمام معرفهای بهکاررفته برای سنجش شاخص فوق در سطح
اطمینان  %99معنیدار است و از این رو معرفهای قابل قبولی

 -فرضیه چهارم :سرمایهی اجتماعی  -فرهنگی با شکلگیری

برای سنجش شاخص سرمایه فکری مدیران میباشند ،از این رو

برای بررسی تاثیر سرمایهی اجتماعی  -فرهنگی بر شکلگیری

این یافته یعنی رابطه معنادار بین سرمایه بازآفرینی با سرمایه

معادالت ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب همبستگی

( ،)1392قرشی و همکاران ( ،)1386مظهر و همکاران ()2015

سرمایه فکری مدیران رابطهی معناداری دارد.

سرمایه فکری مدیران از ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی
پیرسون (** ،)0/740سرمایه اجتماعی  -فرهنگی در سطح
اطمینان  0/99با سرمایه فکری رابطهی معنادار دارد .تناسبی قوی

روابط بین سازهها یا متغیرهای پنهان قابل استناد است.

فکری مدیران  ،با نتایج تحقیقات قزل و همکاران ( ،)1392اكرامي
رمضان ( )2010همخوانی دارد.

سرانجام تحقیق حاضر نشان دهندهی گروهی از مولفهها،

تحقیقات مختلف نیز بر آنها تاکید شده بود ولی در تحقیقاتی که

نظری ،ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان مسایل

پنج مولفه به این شکل ،همزمان و با هم مورد استفاده قرار گرفته

شاخصهها و کدها بود ،تعداد  74کد که با توجه مطالعات مبانی

آموزشی و تربیتی و بر اساس آزمون دلفی استخراج شده ولی با
آزمون تحلیل عاملی از دادههای جمعآوری شده از مدیران چهار

مورد مطالعه قرار گرفت ،پژوهش یا دیدگاهی یافت نشد که این

باشد ،بنابراین با آزمون تحلیل عاملی از دادههای جمعآوری شده

کد از آنها حذف و به  70کد تقلیل پیدا نمود .بنابراین کدهای

از مدیران پنج مولفه یا بُعد که شامل سرمایه انسانی ،سرمایه
ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه اجتماعی -فرهنگی و سرمایه

تجهیزاتی ،پایگاههای داده ،ضریب نفوذ اینترنت ،شبکههای

از این رو ،این ابعاد ،شاخصهها و کدها برای اندازهگیری سرمایه

سازمانی (اهداف و چشمانداز) ،ورودیهای سازمانی ،فرایندها و

در این راستا ارزیابی ابعاد و شاخصهها را میتوان برای سالهای

استخراج شدهی نهایی شامل زیرساختهای فنآوری و ساختار

دانشآموزان ،تکریم دانشآموزان ،سیستم بازخورد دانشآموزان،

مختلف به کار برد و نتایج آن را ارایه داد .فایده اساسی استفاده

از یک الگوی سرمایه فکری با توجه به دیدگاه و نگرش مدیران

ترجیح منافع عمومی بر فردی ،پاسخگویی ،ارتباط با موسسههای

میتواند به مثابهی یک ابزار مدیریتی جهت یاری گرفتن از منابع،

ارتباط با رقبا و شرکا ،دسترسی به اطالعات ،تبلیغات ،صداقت و

عملکرد و در مهمترین حالت آسانسازی تصمیمگیری برای

دولتی و جامعه ،روابط با رسانهها ،ارتباط با ذينفعان و دوستان،

اخالص ،ایمان ،غیرت ،اعتماد ،کنش اجتماعی ،تعالی اجتماعی،

مطرح کردن راهبرد ،اولویتبندی مسایل و مشکالت ،ارزیابی
مدیران باشد.

کار گروهی ،دفاع و حفاظت از میراث فرهنگی ،هنری ،محیط

روند اجرای مدل سرمایه فکری مدیران به شکل کلی مراحل زیر

مشترک ،رفتار شبکهسازی ،دارايي فرهنگي ،انسجام و همگنی

 -تعریف اهداف استراتژیک و راهبردی جهت عوامل سرمایه

اجتماعی ،آموزش و یادگیری ،خلق و توسعه دانش ،ثبت و تسهیم

 -شناسایی و تبیین جزییات کلیدی سرمایه فکری در مراکز

عمومی ،تعداد اختراع و عالیم یا مارکهای تجاری ،انتشارات و

 -گزینش شاخصها و شیوههای گردآوری دادهها.

ش و هنجار
زیست ،جامعهپذیری ،قانونگرایی ،زبان مشترك ،ارز 

فرهنگی ،تکامل ارزشهای فرهنگی ،در مدیریت ،در فرآیند ،در
دانش (حق امتیاز و ثبت اختراع) ،دانش ضمنی ،هزینههاي آموزش

را در بر میگیرد:

فکری؛

آموزشی ؛

منتشر کردن این ابعاد و شاخصهها یک تمرین سالم و صحیح

در همین رابطه تعداد  18شاخصه که با توجه مطالعات مبانی

جهت ایجاد شفافیت در سرمایه فکری مدیران و به دلیل

آموزشی و تربیتی و بر اساس آزمون دلفی استخراج شده بودند

اطالعات مرتبط با تصمیمگیری آنها است .از این رو ،این ابعاد

نظری ،ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان مسایل
با آزمونهای تحلیل عاملی نیز مورد تایید قرار گرفته که در

برگیرندهی ویژگیهای فردی ،مهارتهای مدیریتی ،نگرش،

آسانسازی دسترسی افراد ذینفع خود به شکلهای مختلفی از

و شاخصههای سرمایه فکری قادرند تجزیه و تحلیل مالکها و
مطالعات مقایسهای را آسان کنند تا به فراگردهای تصمیمگیری

همنوایی ،دارائيهاي غيرانساني ،تنظیمات و هماهنگی سازمانی،

یاری رسانده و بیان مفصل مردم را بهبود بخشند .یک نکته حایز

ارتباطی ،اطالع رسانی ،اخالقیات ،مدیریت روابط اجتماعی ،حفظ

به شکلی ویژه وجود دارد و اعتبار و ارتباط آن به میزان نهفتهی

مشتریمداری ،مسئولیتپذیری ،مدیریت ارتباط یا مهارتهای

داشتهها ،رعایت قواعد و مقررات ،ارزشهای سازمانی و بازنمایی
فرهنگی میباشد.

اهمیت این است که سرمايه فكري جهت هر سازمان و موسسه
آن در اهداف اساسی و بنیادین سازمان و موسسه وابسته است.

این یعنی هیچ الگو و مدل ویژهای هماهنگی برای ارزیابی و

در ادامه این بحث تعداد  5مولفه یا بُعد با توجه به مطالعات مبانی

گزارشگیری سرمایه فکری در همهی سازمانها و حتی مراکز

آموزشی و تربیتی و بر اساس آزمون دلفی استخراج شدند که در

شده شکل میگیرد.

نظری ،ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان مسایل
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آموزشی وجود ندارد بلکه بر اساس اهداف و راهبردهای تعریف

طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

دانش فنی بود.
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متدولوژیهای سازمان ،اطالعات دانشآموزان ،وفاداري و رضایت

فکری مدیران به عنوان اساسی یا ضروری طبقهبندی میشوند.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مجازی ،سرمایه فنی ،طراحی سازمانی ،توسعه سازمانی ،استراتژی

بازآفرینی مورد تایید قرار گرفت.

مدل پیشنهادی سرمایه فکری این تحقیق به مدیران مراکز
آموزشی (مدارس و  )...در ارتباط با ارائه اطالعاتی که جهت

ذینفعانشان سودمند است ،کمک کرده و به شفافیت و روشنی

بیشتر ،مسئولیتپذیری ،پاسخگویی و مقایسه در قسمت آموزش

و پرورش کمک میکند .در این تحقیق الگو و مسیر سودمند و

طراحی و آزمون الگوی اندازهگیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

ویژهایی جهت ارزیابی عملکرد مدیران در رابطه با سرمایه فکری
در مراکز آموزشی ارائه شده است و به وجود آوردن چارچوب

ارزیابی سرمایه فکری ،تجزیه و تحلیل مولفهها و معیارها و
مطالعات مقایسهای را به خاطر کمک به فراگردهای تصمیمگیری،

اصالح و اعالم خطمشیهای عمومی و بهبود و ارتقاء شفافیت و
روشنی در کل سیستم مراکز آموزشی را آسان میکند.
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