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طراحی و آزمون الگوی اندازه گیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

محمدصبوریمطلق*،ابراهیمپورحسینی**، امینرحیمیکیا***

چکیده:
تاریخ دریافت: 96/09/30
تاریخ پذیرش: 96/12/13

تحقيق حاضر با هدف طراحی و آزمون الگوی اندازه گيری سرمایه فكری مدیران در سازمان ها انجام شد. روش تحقيق توصيفی 
از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل كليه مدیران آموزش و پرورش به تعداد 4933 نفر )2564 مرد و 2369 زن( بود كه با 

استفاده از جدول كرجسی- مورگان تعداد 357 نفر )186 مرد و 171 زن( به عنوان نمونه آماری تعيين و با روش نمونه گيری تصادفی 
خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحقيق شامل مصاحبه، پرسشنامه روش دلفی و پرسشنامه ی محقق ساخته با پایایی 0/90 به شكل كلی 
و پایایی 0/80 برای مولفه ی سرمایه انسانی، پایایی 0/72 برای مولفه ی سرمایه ساختاری، پایایی 0/82 برای مولفه ی سرمایه ارتباطی، 
پایایی 0/81 برای مولفه ی سرمایه اجتماعی- فرهنگی و پایایی 0/78 برای مولفه     ی سرمایه بازآفرینی بود. در تجزیه و تحليل داده ها 
از شاخص های توصيفی فراوانی، درصد و نمودار و شاخص های پراكندگی برای داده های جمعيت شناختی و آزمون  استنباطی ضریب 
همبستگی پيرسون، تحليل عاملی تایيدی و معادالت ساختاری )تحليل مسير( استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان داد كه مدل 
سرمایه فكری از 70 كد، 18 شاخصه و 5 بُعد تشكيل شده است. مدل طراحی شده ی سرمایه فكری از برازش مناسب برخوردار است. 
بين مولفه های پنجگانه ی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه اجتماعی- فرهنگی و سرمایه بازآفرینی با سرمایه 

مدیران رابطه ای معنادار و مستقيم وجود دارد.

واژگانکلیدی:
سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه اجتماعی- فرهنگی، سرمایه بازآفرینی

1.مقدمه
توجه به كاركنان به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه و 
دارایي سازمان، طي دو دهه اخير رشد فراواني داشته است. 
تمركز  عدم  قالب  در  كه  اخير  سال هاي  تحوالت  از  بسياري 
نظام مدیریت، كاهش الیه هاي سازماني، مشاركت كاركنان در 
دليل  به  آمده اند،  پدید  مشابه  اموري  و  تصميم گيري  فرایند 
رهایي  و  كار  نيروي  به  نسبت  سازمان ها  نگرش  دگرگوني 
كاركنان سازمان از تعریف كهنه و نارساي دوره پس از انقالب 
و  طوسي  ترجمه  2005؛   ، شولر  و  )دوالن  مي باشد  صنعتي 

صائبي، 1384(.
در جهان كنونی كه دوره تحوالت لجام گسيخته و جابجایی 
دارایی های  و  فكری  سرمایه  مدیریت  بحث  می باشد؛  قدرت 
ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد و مدیریت 
كيفيت فراگير به عنوان پدیده ای مهم به صورت همه جانبه ای 
افق تحوالت مدیریت را تحت تاثير قرار داده است. در این ميان 

* دانشجوی دكتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد خرم آباد، ایران
Pourhosseini518@yahoo.com     .نویسنده مسئول، استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران  **

*** استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران.

جدیدترین پارادایمی كه بحث فوق را در مدیریت سازمان ها 
تحت پوشش قرار می دهد، بحث سرمایه فكری است )قليچ لی، 

هجاری و رحمان پور، 1388(.
و  فنی  مدیریتی،  پيشرفت  در  فكری  سرمایه  سهم  و  نقش 
اجتماعی اقتصاد موضوع تحقيقات جدید قرار گرفته است، به 
گونه ای كه دانش سازمانی، عامل اصلی مزیت رقابتی و خلق 
ارزش شناخته شده است. بنابراین، دستيابی به مزیت رقابتی 
و بقای سازمان در گرو توانایی آن در خلق، ذخيره، توزیع و 
كاربرد دارایی های دانشی است. اندازه  گيری سرمایه فكری بر 
اساس رویكردی راهبردی از دارایی های نامشهود استوار است. 
كه  منافعی  و  ارزش  خلق  ميزان  مبنای  بر  دارایی ها  این  اثر 
برای سازمان در پی دارد، سنجيده می  شود )فطرس و بيگي، 

.)1388
اندیشمند معروف علم مدیریت معتقد است كه  پيتر دراكر  
ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشي هستيم كه در آن 
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منابع اقتصادي، منابع طبيعي، نيروي كار بيشتر و…، منابع 
اصلي نيستند، بلكه منبع اقتصادي اصلي، دانش خواهد بود و 
دانش به عنوان یكي از مهم ترین اجزاي دارایي هاي نامشهود 
محسوب مي شود. اگر در گذشته بيشتر دارایي هاي سازمان ها 
مشهود بوده اند ولي امروزه قسمت اعظم دارایي هاي سازمان ها 

نامشهود هستند )ساليوان و ساليوان ، 2000(.
انسانی نوعی ثروت  از نظر منابع  را  استوارت  سرمایه فكری 
و  دارایی  اطالعات،  دانش،  در  سرمایه گذاری  راه  از  آفرینی 
تجربه فكری تعریف می كند. نظریه پردازان استراتژی سازمانی 
در سال های اخير بر این عقيده اند كه سازمان ها در برگيرنده 
بدنه دانش هستند. سرمایه فكری نوعی سرمایه ارزشمند است 
)استوارت،  نامشهود یک سازمان شناخته می شود  كه دارایی 
1997(. بنتيس  )1999( سرمایه فكری را به عنوان مجموعه ای 
از دارایی های نامشهود)منابع، توانایی ها، رقابت( تعریف می كند 

كه از عملكرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند.
انساني،  سرمایه  مجموع  مدیریتي،  نگاه  از  فكري  سرمایه  
فن آوري  كاربردي،  تجربه  دانش،  نظير  ساختاري  و  ارتباطی 
سازماني، روابط و مهارت هاي تخصصي است كه با خلق مزیت 
رقابتي، حيات سازمان در بازار را به ارمغان مي آورند )نماميان 

و همكاران، 1390(.
فكری  سرمایه های  با  رابطه  در  گرفته  صورت  مطالعات  همه 
این  در  بعدی  دارند كه یک ساختار تک  اذعان  نكته  این  بر 
زمينه وجود نداشته و سرمایه های فكری در سطوح مختلفی 
هم چون فردی، درون سازمانی و برون سازمانی قرار می گيرد، 
دسترس  در  دانش  به  محدود  تنها  فكری  سرمایه  نتيجه  در 
افراد نمی شود، بلكه شامل دانش ذخيره شده در درون پایگاه 
نيز  ارتباطات  و  كار  و  كسب  فرایندهای  سازمانی،  داده های 

می گردد )عصاره و همكاران، 1393(.
تحقق  كه  منابعی  و  برنامه ها  اهداف،  داشتن  در  سازمان ها 
اهداف را ميسر سازد و مدیران و رهبرانی كه آنها را هدایت 
متقابل  ارتباط  در  سازمان ها  همه  هستند.  مشابه  نماید، 
تا  می دهند  انجام  جامعه  در  را  خود  وظایف  پویا  تعاملی  و 
جامعه روند تكامل و پيشرفت خود را بپيمایند؛ در عين حال، 
سازمان ها دارای اهداف، ساختار و كاركردهای متفاوتی هستند 
كه باعث تمایز آنها می شود. سازمان های آموزشی ویژگی های 
متمایز  از سایر سازمان ها  را  آنها  كه  دارند  فردی  به  منحصر 
می سازند. موضوع سازمان های آموزشی انسان، اهداف آنها كلی 

و ذهنی، ارزشيابی آنها پيچيده و بودجه آنها اندک و نامتناسب 
سازمان های  موضوع  كه  حالی  در  است،  سياست گذاری  با 
غيرآموزشی بيشتر تجهيزات فنی، اهداف آنها مشخص و عينی 
و بودجه و فعاليت های آنها متناسب است )كریمی و سليمی، 

.)1394
ارائه ی مدلی از سرمایة فكري برای بررسی روابط بين متغيرها، 
از  بهتري  درک  و  فكري  سرمایه ی  ارزیابی  و  شناخت  باعث 
شایستگی هاي موجود در سازمان ها خواهد بود، زیرا توانایی هاي 
پنهان خود را تشخيص داده و با تخصيص بهينه ی منابع، زمينة 
هم افزایی و دستيابی به اهداف و استراتژي هاي سازمانی خود را 

فراهم می نماید )عبدالملكی و همكاران، 1395(.
اهميت استفاده از الگوها و مدل های مدیریت سرمایه فكری 
در بخش دولتی، مبنی بر این واقعيت است كه ناملموس بودن 
در نهادهای بخش مدیریت دولتی به مراتب بيشتر از مؤسسات 
خصوصی است. اول، به این دليل كه بخش های مدیریت دولتی 
تمایل به داشتن اهداف چندگانه، با ماهيت غير اقتصادی دارند؛ 
دوم، به خاطر این كه در ميان منابع مولدی مثل منابع انسانی، 
مدیریت  نهادهای  آالت؛  ماشين  و  خام  مواد  سرمایه،  دانش، 
استفاده می كنند كه  اول  مورد  دو  از  به شدت  دولتی  بخش 
ناملموسند و در پایان به این سبب كه محصول نهایی مدیریت 
می باشد  ناملموس  ناگزیر  كه  است  خدمات  دولتی،  بخش 
)سرانو2 و همكاران، 2003؛ نقل از زاهدی و همكاران، 1392(.

نكته قابل بررسی این است كه سرمایه فكری در واقع مدیریت 
سرمایه  مقابل  در  و  دارد  بر عهده  را  سازمان  سرمایه گذاری 
فيزیكی قرار گرفته یا به نوعی مكمل آن است. سرمایه فكری، 
سرمایه ای ناملموس و نامشهود است و از لحاظ كمی، اندازه گيری 
آن سخت و دشوار است ولی از سویی ارائه شاخص های مدون 
و كمی می تواند بكارگيری سرمایه فكری را در سازمان برای 
فكری  سرمایه  محور،  دانش  اقتصاد  در  كند.  توجيه  مدیران 
دارد  را  اساسی  نقش  برای سازمان  ارزش  ایجاد  در  است كه 
و موفقيت هر سازمان بستگی به توانایی مدیریت این دارایی 
است. اندازه گيری سرمایه فكری در راستای مقایسه شركت ها و 
سازمان های مختلف به منظور تعيين ارزش واقعی آنها ضروری 

است )نماميان و همكاران، 1390(.
سازمان های  در  فكری  سرمایه  اهميت،  ميزان  این  علی رغم 
دولتی به ندرت جایگاه خود را یافته است و تاكنون تعداد كمی 
و گزارش  مدیریت  و  اندازه گيری  برای  دولتی  از سازمان های 
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دارایی های ناملموس خود تالش كرده اند. در همين راستا این 
پژوهش به تشریح مدل ها و مؤلفه های اصلی سرمایه فكری در 
ارائه مدلی  و  نهایی آن طراحی  سازمان ها می پردازد و هدف 
برای معرفی، اندازه گيری و مدیریت سرمایه های فكری است. 
بدین منظور تحقيق حاضر قصد دارد تا با كنكاش همه جانبه و 
تاكيد بر شرایط موجود به طراحی مدل سرمایه فكری مدیران 

بپردازد.

2پیشینهیتحقیق
بررسی  به   )1395( روشن  و  نوروزی چشمه علی  تحقيقی  در 
مفهوم، مدل و الگوهای اندازه گيری سرمایه فكری پرداخته اند. 
هدف از این پژوهش بررسی مفاهيم سرمایه فكری، تعاریف و 
شناخت عناصر و ویژگی های سرمایه فكری، فرایند مدیریت 
فكری  مدیریت سرمایه  بر  رویكردهای حاكم  فكری،  سرمایه 
فكری  سرمایه  مدیریت  است.  بوده  آن  اهداف  و  ضرورت  و 
تشخيص  مهم  بسيار  شركت  یک  بلندمدت  موفقيت  برای 
داده شده است و شركت هایی كه از مدیریت سرمایه فكری به 
خوبی استفاده می كنند، نسبت به رقبای شان عملكرد بهتری 
دارند. سرمایه فكری در این تحقيق شامل ابعاد سرمایه انسانی 
ساختاری و رابطه ای است كه به منظور شناسایی سرمایه های 
فكری نياز به كمی نمودن مفاهيم كيفی و ضرورت اندازه گيری 
مدل ها  می گيرد.  قرار  توجه  مورد  آن  گزارش گيری  به جهت 
و الگوهای مختلف برای اندازه گيری سرمایه های فكری ارایه 

شده است.
سرمایه  بررسی  به   )1395( همكاران  و  نخعی  پژوهشی  در 
سال های  در  پرداخته اند.  آن  اندازه گيری  مدل های  و  فكری 
بلكه  یافته،  افزایش  بازار  در  رقابت  حساسيت  فقط  نه  اخير 
ماهيت آن نيز، تغيير كرده است؛ چرا كه توجه سازمان ها و 
شركت ها، برای كسب عملكرد برتر و مزایای رقابتی، از سمت 
در  سرمایه گذاری  سمت  به  مشهود  منابع  در  سرمایه گذاری 
منابع نامشهود، تغيير یافته است. از طرفی در دهه های اخير 
سرمایه های غير مشهود نسبت به سرمایه های مشهود اهميت 
بيشتری یافته است. سرمایه فكری باعث ایجاد و پرورش ارزش 
سازمانی می شود و در واقع می توان گفت پيروزی یک سازمان 
با  منبع  این  مدیریت  در  سازمان  آن  توانایی  ميزان  به  بسته 
ارزش می باشد. سرمایه فكری به عنوان مجموعه ای از دانش، 
اطالعات، دارایی های فكری تجربه، رقابت و یادگيری سازمانی 

است كه می تواند برای ایجاد ثروت به كار گرفته شود. در واقع 
سرمایه فكری تمامی كاركنان، دانش سازمانی و توانایی های آن 
را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گيرد و باعث منافع رقابتی 
مستمر می شود. در این تحقيق به تعریف، انواع و ویژگی ها و 

روش های سرمایه فكری نيز پرداخته شده است.
اكرامي )1392( در تحقيقی به تبيين مؤلفه هاي سرمایه فكري 
پژوهش  پرسش  به  پاسخ  براي  است.  پرداخته  دانشگاه  در 
)سرمایه فكري از چه عواملي اشباع مي شود(، از مدل تحليل 
در   ،9 ماده  حذف  از  پس  گردید.  استفاده  اكتشافي  عاملي 
برونداد نهایي عامل هاي استخراج شده با روش PC با استفاده 
از شيوه واریماكس دوران داده شد. در نهایت 5 عامل؛ سرمایه 
ساختاري، سرمایه انساني، سرمایه ارتباطي، نوآوري و بهره وري 
براي سرمایه فكري استخراج شد. این عامل ها روي هم 5/49 

درصد از كل واریانس سرمایه فكري را پوشش مي دهد.
قزل و همكاران )1392(در تحقيقی به ارائه چارچوب مفهومی 
برای اندازه گيری سرمایه ساختاری در دانشگاه پرداخته اند. در 
اقتصاد مبتنی بر دانش، محصوالت و سازمان ها بر اساس دانش 
آنهایي  سازمان ها،  موفق ترین  و  می ميرند  و  می كنند  زندگی 
بهتر و سریع تری  به نحو  ناملموس  این دارائی  از  هستند كه 
استفاده می كنند. سازمان ها آگاه هستند كه دانش با ارزش ترین 
است.  امروزی  كار  و  در محيط كسب  منبع  راهبردي ترین  و 
به  فكری  و سرمایه  دانش  رویكرد مدیریت  امروزه،  هم چنين 
عنوان معياری برای دانشگاه ها تبدیل شده كه وظيفه و هدف 
اصلی آنها توليد و انتشار دانش می باشد. سرمایه فكري دیدگاه 
و مفهوم جدیدي است كه مي تواند به مقابله با موانع و مشكالت 
نظام موجود آموزش كشور بپردازد. در این تحقيق با استفاده 
از روش مروری و بررسی چارچوب های مختلف ارائه شده در 
این زمينه، مؤلفه ها و شاخص های مناسب جهت اندازه گيری 
سرمایه ساختاری به عنوان یكی از ابعاد اصلی سرمایه فكری 
كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، بيان شده است كه در نتيجه 
و  نوآوری  و  تحقيق  سرمایه  زیرساختاری،  سرمایه  بعد  سه 
برای  شاخص  و 50  مؤلفه  دانشی، هشت  زیرساخت  سرمایه 

اندازه گيری این مؤلفه ها به دست آمد.
و  مبانی  بررسی  با  پژوهشی  در   )2015( همكاران  و  مظهر 
ادبيات نظری به طراحی مدل جامع سرمایه فكری در دانشگاه 
و  نظری  ادبيات  بررسی  با  آنها  ابتدا  پرداخته اند.  اسالم آباد 
فكری  سرمایه  اصلی  اجزای  شناسایی  به  مختلف  مدل های 
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به طور  امروزه مفهوم سرمایه فكری  و معتقدند كه  پرداخته 
از مهم ترین دارایی های استراتژیک  فزاینده ای به عنوان یكی 
در  است.  شده  شناخته  دانش  بر  مبتنی  اقتصاد  در  سازمان 
تكنولوژی  با  و  مدرن  شركت های  دانش،  بر  مبتنی  اقتصاد 
باال نه تنها بر نوآوری محصوالت جدید، خدمات، و بازاریابی، 
تحقيق و توسعه تمركز دارند، بلكه توجه ویژه ای نيز به توسعه 
و مدیریت سرمایه فكری سازمان نشان می دهند. در طراحی 
مدل نهایی كه به عنوان مدل جامع سرمایه فكری ارایه شده 
است، هفت بعد یا جزء اصلی شامل سرمایه انسانی، سرمایه 
مشتری، سرمایه ساختاری، سرمایه تجاری، سرمایه اجتماعی، 

سرمایه فناوری و سرمایه معنوی را معرفی كرده اند.
رمضان )2010( در مطالعه ی خود به بررسی مدل های سرمایه 
فكری پرداخته و به دنبال طراحی مدل سرمایه فكری برای 
نشان  وی  مطالعات  نتایج  است.  بوده  اسپانيا  عمومی  بخش 
داد كه عوامل و شاخص های مختلفی در سرمایه فكری نقش 
دارند كه در نهایت با توجه به ویژگی های جامعه آماری، وی 
اجزای سرمایه فكری را شامل سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی 
یا سرمایه ساختاری، سرمایه تكنولوژیكی، سرمایه اجتماعی، 

سرمایه تجاری و سرمایه مشتری معرفی كرده است.
گزارش  ارائه  هدف  با   )2007( همكاران  و  سانچز   مطالعات 
بررسی  هم چنين  و  دانشگاه ها  مخصوص  فكری  سرمایه 
چالش های اخير در رابطه با ایجاد استاندارهایی برای دانشگاه ها 
ارایه  باعث  فكری شان  سرمایه  گزارش دهی  و  مدیریت  جهت 
چارچوب ها و شاخص هایی برای اندازه گيری سرمایه ساختاری 

شد.
كبریتا و همكاران  )2007( در تحقيقی به بررسی مدل سازی 
پرتغال  بانكداری  سيستم  در  فكری  سرمایه  از  دانش  خلق 
پرداخته اند. ایشان معتقدند عليرغم اهميت گسترده و شناخته 
شده سرمایه فكری به عنوان یک منبع حياتی از مزیت رقابتی، 
درک كمتری در مورد این كه سازمان ها در واقع اجزای سازنده 
دارد.  تركيب می كنند، وجود  ارزش گذاری  منظور  به  را  خود 
شده  انجام  مطالعه  یک  تكميل  برای  واقع  در  تحقيق  این 
توسط بونتيس انجام گرفته است. نتایج تحقيق نشان داد كه 
شناسایی  برتر،  عملكرد  به  رسيدن  برای  مختلفی  مسيرهای 
ارزیابی قرار  قابليت پيش بينی مورد  با  و مدل های پيچيده و 
فكری  سرمایه  كه  می دهد  نشان  نهایی  نتيجه  است.  گرفته 
باعث ارزش گذاری سازمان در بعضی تركيبات خاص می گردد.

3روشتحقیق
فهرست  در  تحقيق  این  شيوه ی  داده ها،  گونه  و  نوع  نظر  از 
روش های كيفی  و روش های كمی  قرار می گيرد، بدین شكل 
كه از هر دو روش استفاده می شود، از این رو سبک تحقيق 
مورد استفاده، از نظر گونه داده ها تركيبی یا مختلط  می باشد، 
از روش گراندد    بهره گيری  با  به شكلی كه در قسمت كيفی 
  تئوری  و استفاده از ابزار مصاحبه به وارسی و شناسایی فرآیند 
سرمایه فكری با تاكيد بر تبيين مولفه ها و عناصر تاثيرگذار بر 
آن و در قسمت كمی با استفاده از شيوه پيمایشی به بررسی 
شرایط موجود در سازمان ها  پرداخته و مدل پيشنهادی مورد 

آزمون قرار گرفته است.
هدف،  نظر  از  مطالعه  انواع  اساس  بر  پژوهش  این  هم چنين 
كه  است  تازه ای  دانش  كشف  آن  هدف  زیرا  است  كاربردی 
كاربرد مشخصی را درباره فرایندی در واقعيت دنبال می كند. 
در تحقيقات كاربردی، نيت و مقصود، استفاده دانش در شرایط 
نوین و اصالح دانش كاربردی در یک حيطه یا حوزه ی ویژه 
می باشد. چون در این تحقيق پژوهشگر با مد نظر قرار دادن 
رویكردهایی كه در رابطه با سرمایه فكری وجود دارند، تالش 
می كند مدلی را برای سرمایه فكری سازمان ها  طراحی و ارائه 
نماید، كاربردی می باشد. بنابراین در جمع بندی نهایی روش 
اجرای تحقيق می توان گفت كه به خاطر آن كه با جمع آوری 
اطالعات ساختمند، ضمن بيان چگونگی ماهيت و وضعيت یک 
فرایند یا رویكرد، به كشف و توصيف و تبيين پدیده مورد نظر 

پرداخته می شود، روش اجرا پيمایشی-  اكتشافی است.

3-1جامعهآماری
با توجه به این كه روش اجرای تحقيق از دو بخش كيفی و 

كمی تشكيل شده بود، جامعه آماری مورد مطالعه در
كه  است.  شده  تشكيل  مجزا  قسمت  دو  از  نيز  تحقيق  این 
علوم  صاحب نظران  بر  مشتمل  كيفی  بخش  آماری  جامعه 
با  كه  بودند  نفر   9 تعداد  به  مجرب  كارشناسان  و  تربيتی 
انجام تحقيق  آنان در  مراجعه حضوری و مصاحبه، مشاركت 
جلب گردید. جامعه ی آماری بخش كمی مدیران مدارس در 
دوره های مختلف تحصيلی آموزش و پرورش با عوامل انسانی 
 2564(  4933 تعداد  به  آموزشی،  اهداف  تحقق  در  اثرگذار 

مدیر مرد و 2369 مدیر زن( نفر انتخاب گردید. 
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3-2حجمنمونهوروشنمونهگیری
- حجم نمونه برای جامعه آماری بخش كيفی، از كارشناسان 
و خبرگان با توجه به تعداد، به شيوه كل شماری جامعه آماری 
كه 9 نفر بود، استفاده گردید. حجم نمونه برای جامعه ی آماری 
بخش كمی، از تعيين حجم نمونه بر مبنای جدول كرجسی 
- مورگان  بهره گرفته شد، در این جدول برای تعداد جامعه 
آماری كه 4933 نفر بود، حجم نمونه معرفی شده شامل 357 
نفر می باشد، بر این اساس تعداد 186 مدیر مرد و 171 مدیر 

زن انتخاب گردید. 

3-3ابزارگردآوریدادهها
ابزار  از  هدف،  مورد  جامعه  از  اطالعات  جمع آوری  برای 
ساخت  برای  گردید.  استفاده  ساخته اي  محقق  پرسشنامه 
ارزش گذاري  تحقيق،  این  در  ساخته اي  محقق  پرسشنامه 
پاسخ ها به این ترتيب صورت گرفت كه عدد 5 نشانگر موافقت 
كامل و عدد 1 نشانگر مخالفت كامل بود براي پذیرش و تایيد 
گویه ها، در خالل این دو نيز موافقت، هم موافق و هم مخالف 
با اعداد 4، 3 و 2 می باشد. در  )نظری ندارم( و مخالفت نيز 
واقع، براي بررسي هر یک از گویه ها به محاسبه نمرات به دست 
آمده با توجه به پاسخ پاسخگویان پرداخته شده و سپس برای 

بررسی شاخصه ها از مجموع نمرات به دست آمده ی گویه های 
مورد نظر بر اساس پاسخ پاسخگویان و نمره ای كه كسب شده 
شاخصه ها سنجيده و برای بررسی ابعاد نيز از مجموع نمرات به 
دست آمده ی گویه های مورد نظر بر اساس پاسخ پاسخگویان و 
نمره ای كه كسب می شود، محاسبه می گردد. نمرات به دست 
آمده از ابزار گردآوری باعث می شوند تا مدل بر اساس ميزان 
فكری  و شاخصه های سرمایه  مولفه ها  ابعاد،  تایيد  و  پذیرش 

طراحی گردد.
آزمون  از  شده  معرفی  ابعاد  و  مولفه ها  كدها،  سنجش  برای 

تحليل عاملی تایيدی  استفاده گردیده است، 

3-4روشتجزیهوتحلیل
با  آنها  است  الزم  داده ها   جمع آوری  از  پس  معمول  به طور 
روش های مناسبی تحليل، پردازش، طبقه بندی و تنظيم شوند 
تا ضمن روشن سازی روابط متغيرهای گوناگون مرتبط با مساله 
پژوهش، داده های مورد نظر به اطالعات  تبدیل شود. از این 
رو با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 21 و نرم افزار Lisrel و با 
توجه به متغيرهای تحقيق داده های به دست آمده از اجرای 

پرسش نامه از طریق محاسبه آماره ها محاسبه می گردند.

3-5مدلمفهومیتحقیق

شكل 1: مدل اوليه تحقيق، خالصه شده ی مبانی نظری و مطالعات انجام شده
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4نتایجتحقیق

4-1یافتههایتوصیفی
با توجه به این كه ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود، الزم 
جمعيت  داده های  توصيف  به  فرضيه ها  بررسی  از  قبل  است 
شناختی و توصيفی شامل جنس و پایه تحصيلی پرداخته شود. 

4-1-1وضعیتجنسیت:

با توجه به جدول 1، وضعيت جنسيت پاسخگویان شامل 186 
نفر مرد )52/1%( و 171 نفر زن )47/9%( بود. 

4-1-2وضعیتسن:

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

همان طور كه اطالعات جدول شماره 4 نشان می دهد، ضرایب 
تا   0/378 دامنه ی  در  فكری  سرمایه  ابعاد  بين  همبستگی 

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

با توجه به جدول شماره 3، وضعيت مدرک تحصيلی پاسخگویان 
شامل 23 نفر )6/4%( فوق دیپلم، 158 نفر )44/3%( ليسانس، 
131 نفر )36/7%( فوق ليسانس و 38 نفر )10/6%( باالتر از 

فوق ليسانس و 7 نفر )2%( هم به سئوال پاسخ نداده اند.

4-2بخشدوم:آماراستنباطی
قبل از بررسی مدل ارایه شده و انجام آزمون تحليل عاملی، 
بایستی بررسی شود كه آیا متغيرها كه به چند گروه محدود 
تقسيم شده اند، مانند متغيرهایی كه در یک گروه هستند با 
یكدیگر دارای همبستگی زیادی می باشند، ولی متغيرهای هر 
برخوردار  زیادی  از همبستگی  متغيرهای سایر گروه  با  گروه 
نيستند. در بيشتر مواقع توصيه شده است كه متغيری كه با 

سایر متغيرها همبستگی كمی دارد، حذف شود. 

جدول1: فراوانی و درصد پاسخگویان 
بر حسب جنسيت پاسخگویان

جدول2: فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن پاسخگویان

جدول4: ماتریس همبستگی بين ابعاد سرمایه فكری مدیران 

جدول3: فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب 
مدرک تحصيلی پاسخگویان

 درصد تعداد جنسيت
 1/52 186 مرد
 9/47 171 زن

 100 357جمع 
 

درصدتعدادسن
30123/4تا  20
4012133/9تا  30
5017749/6تا  40

504211/8باالي 
51/4بي جواب

357100جمع

درصدتعدادتحصيالت
236/4فوق دیپلم
15844/3ليسانس

13136/7فوق ليسانس
3810/6سباالتر از فوق ليسان

72بي جواب
357100جمع

)3/4%( بين 20 تا 30 سال، 121 نفر )33/9%( بين 30 تا 40 
سال، 177 نفر )49/6%( بين 40 تا 50 سال، 42 نفر )%11/8(
باالی 50 سال  و 5 نفر )1/4%( هم به سئوال پاسخ نداده است.

4-1-3وضعیتمدرکتحصیلی:

ابعاد
1سرمایه انساني

0/0561سرمایه ساختاري
1-0/050-0/002سرمایه ارتباطي

0/3451**0/136*0/116*يفرهنگ –سرمایه اجتماعي
0/4811**0/172*0/132*0/213**سرمایه بازآفریني

0/6961**0/740**0/572**0/502**0/366**سرمایه فكري

با  در سطح %99  فكری  سرمایه  ابعاد  و  داشته  قرار   0/714
سرمایه فكری مدیران دارای رابطه معنی دار و مثبت هستند. 
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جدول6: مقادیر KMO و آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه انسانی

جدول7: ضریب همبستگی بين  سرمایه ی ساختاری با شكل گيری سرمایه فكری مدیران 

جدول 8: مقادیر KMO و آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه ساختاری

جدول5: ضریب همبستگی بين  سرمایه ی انسانی با شكل گيری سرمایه فكری مدیران 

و   )0/366( انسانی  سرمایه  به  مربوط  همبستگی  پایين ترین 
با  اجتماعی- فرهنگی  به سرمایه  باالترین همبستگی مربوط 

)0/740( است. 

آزمونفرضیات
برای جواب دهی به این سوال كه مدل مناسب برای سرمایه 
شده،  استخراج  های  فرضيه  و  است؟  كدام  مدیران  فكری 

از  استفاده  با  آزمون مدل  و  پرسشنامه ها  از  داده های حاصل 
آزمون های تحليل عاملی تایيدی و آزمون معادالت ساختاری 
)تحليل مسير( تحليل شد كه نتایج استخراج شده به صورت 

مجزا ارائه می گردد.

فرضيه1: سرمایه ی انسانی با شكل گيری سرمایه فكری مدیران 
رابطه ی معناداری دارد.

برای تحليل عاملی، با توجه به جدول شماره 6، مقدار ضریب 
دهنده ی  نشان  نتيجه  این  كه  بوده   0/739 با  برابر   KMO

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

نتيجهسطح معنا داريتعدادونپيرسضریب همبستگي 
**0/3343570/000 P=معني دار و مثبت

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

تحليل عاملی وجود دارد.

 ،6 شماره  جدول  از  شده  استخراج  نتایج  اساس  بر  بنابراین 
گرفت،  قرار  تایيدی  عاملی  تحليل  مورد  انسانی  سرمایه  بُعد 
بُعد سرمایه انسانی از 4 دسته شاخصه هایی مانند ویژگی های 
فردی، مهارت های مدیریتی، نگرش و همنوایی و سواالت 1 
تا 19 پرسشنامه تشكيل شده است. بر اساس این مدل اوليه 

نتيجهسطح معناداري آزمون بارتلتKMOمقدار 
لمناسب بودن داده ها براي تحليل عام0/7390/000

مشخص می شود كه همه مولفه ها دارای مقدار t بيش از 1/96 
هستند و از این رو معرف های قابل قبولی به شمار می روند.

فكری  سرمایه  شكل گيری  با  ساختاری  سرمایه ی   :2 فرضيه 
مدیران رابطه ی معناداری دارد.

برای تحليل عاملی، با توجه به جدول شماره 8، مقدار ضریب 
دهنده ی  نشان  نتيجه  این  كه  بوده   0/629 با  برابر   KMO

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

نتيجهسطح معنا داريتعدادونپيرسضریب همبستگي 
**0/5023570/000 P=معني دار و مثبت

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

تحليل عاملی وجود دارد.

نتيجهسطح معناداري آزمون بارتلتKMOمقدار 
لمناسب بودن داده ها براي تحليل عام0/6290/000
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بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره 8، بُعد 
سرمایه ساختاری مورد تحليل عاملی تایيدی قرار گرفت، بُعد 
دارائي هاي  مانند  از 2 دسته شاخصه هایی  سرمایه ساختاری 
غيرانساني و تنظيمات و هماهنگی سازمانی و سواالت 20 تا 
اوليه  مدل  این  اساس  بر  است.  شده  تشكيل  پرسشنامه   29

مشخص می شود كه همه مولفه ها دارای مقدار t بيش از 1/96 
هستند و از این رو معرف های قابل قبولی به شمار می روند.

فكری  سرمایه  شكل گيری  با  ارتباطی  سرمایه ی   :3 فرضيه 
مدیران رابطه ی معناداری دارد.

 KMO برای تحليل عاملی، با توجه به جدول 9، مقدار ضریب
است  آن  دهنده ی  نشان  نتيجه  این  كه  بوده  با 0/627  برابر 
كه تناسبی قوی ميان داده ها برای تحليل عاملی وجود دارد. 
این كه در سطح معناداری  به  با توجه  نيز  بارتلت  در آزمون 

جدول9: ضریب همبستگی بين  سرمایه ی ارتباطی با شكل گيری سرمایه فكری مدیران 

جدول 10: مقادیر KMO و آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه ارتباطی

جدول 11: ضریب همبستگی بين  سرمایه ی اجتماعی- فرهنگی با شكل گيری سرمایه فكری مدیران 

جدول12: مقادیر KMO و آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه اجتماعی - فرهنگی

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

عاملی وجود دارد.

بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره 10، بُعد 
سرمایه ارتباطی مورد تحليل عاملی تایيدی قرار گرفت، بُعد 
سرمایه ارتباطی از 6 دسته شاخصه هایی مانند مشتری مداری، 
ارتباطی،  مهارت های  یا  ارتباط  مدیریت  مسئوليت پذیری، 
پرسشنامه   46 تا   30 سواالت  و  اخالقيات  و  اطالع رسانی 

نتيجهسطح معناداري آزمون بارتلتKMOمقدار 
لمناسب بودن داده ها براي تحليل عام0/6270/000

نتيجهسطح معنا داريتعدادونپيرسضریب همبستگي 
**0/5723570/000 P=معني دار و مثبت

تشكيل شده است. بر اساس این مدل اوليه مشخص می شود 
كه همه مولفه ها دارای مقدار t بيش از 1/96 هستند و از این 

رو معرف های قابل قبولی به شمار می روند.
فرضيه 4: سرمایه ی اجتماعی- فرهنگی با شكل گيری سرمایه 

فكری مدیران رابطه ی معناداری دارد.

 KMO برای تحليل عاملی، با توجه به جدول 12، مقدار ضریب
برابر با 0/632 بوده كه این نتيجه نشان دهنده ی آن است كه 
تناسبی قوی ميان داده ها برای تحليل عاملی وجود دارد. در 
آزمون بارتلت نيز با توجه به این كه در سطح معناداری 0/000 

نتيجهسطح معنا داريتعدادونپيرسضریب همبستگي 
**0/7403570/000 P=معني دار و مثبت

قرار دارد نشان از همبستگی بين داده بوده و در نتيجه می توان 
اذعان داشت كه شرایط الزم را برای آزمون تحليل عاملی وجود 

دارد.

بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول 12، بُعد سرمایه 
گرفت،  قرار  تایيدی  عاملی  تحليل  مورد  فرهنگی  اجتماعی- 
بُعد سرمایه اجتماعی- فرهنگی از 4 دسته شاخصه هایی مانند 

نتيجهسطح معناداري آزمون بارتلتKMOمقدار 
لمناسب بودن داده ها براي تحليل عام0/6320/000

مدیریت روابط اجتماعی حفظ داشته ها، ارزش های سازمانی، 
تشكيل  پرسشنامه   61 تا   47 سواالت  و  فرهنگی  بازنمایی 
كه  می شود  مشخص  اوليه  مدل  این  اساس  بر  است.  شده 
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جدول13: ضریب همبستگی بين  سرمایه ی بازآفرینی با شكل گيری سرمایه فكری مدیران 

جدول14: مقادیر KMO و آزمون بارتلت برای بُعد سرمایه بازآفرینی

همه مولفه ها دارای مقدار t بيش از 1/96 هستند و از این رو 
معرف های قابل قبولی به شمار می روند.

 KMO برای تحليل عاملی، با توجه به جدول 14، مقدار ضریب
این نتيجه نشان دهنده ی آن است كه  با 0/625 بوده كه  برابر 
تناسبی قوی ميان داده ها برای تحليل عاملی وجود دارد. در آزمون 

فكری  سرمایه  شكل گيری  با  بازآفرینی  سرمایه ی   :5 فرضيه 
مدیران رابطه ی معناداری دارد.

بارتلت نيز با توجه به این كه در سطح معناداری 0/000 قرار دارد 
نشان از همبستگی بين داده بوده و در نتيجه می توان اذعان داشت 

كه شرایط الزم را برای آزمون تحليل عاملی وجود دارد.

بنابراین بر اساس نتایج استخراج شده از جدول شماره 14، بُعد 
بُعد  گرفت،  قرار  تایيدی  عاملی  تحليل  مورد  بازآفرینی  سرمایه 
سرمایه بازآفرینی از 2 دسته شاخصه هایی مانند بهبود و بازسازی 
تشكيل شده  پرسشنامه  تا 75  و سواالت 62  دانش  مدیریت  و 
است. بر اساس این مدل اوليه مشخص می شود كه همه مولفه ها 
دارای مقدار t بيش از 1/96 هستند و از این رو معرف های قابل 

قبولی به شمار می روند.

5بحثونتیجهگیری
فكری  سرمایه  شكل گيری  با  انسانی  سرمایه ی  اول:  فرضيه   -

مدیران رابطه ی معناداری دارد.
برای بررسی تاثير سرمایه ی انسانی بر شكل گيری سرمایه فكری 
معادالت  مدل یابی  و  پيرسون  همبستگی  ضریب  از  مدیران 
پيرسون  همبستگی  ضریب  به  توجه  با  شد.  استفاده  ساختاری 
سرمایه  با  اطمينان 0/99  در سطح  انسانی  سرمایه   ،)0/366**(

فكری رابطه ی معنادار دارد. نتایج به دست آمده از جدول 10-4 
نيز حاكی از آن بود كه تناسبی قوی ميان داده ها برای تحليل 
عاملی و همبستگی بين آنها وجود دارد، برای همين در آزمون 
تحليل عاملی تایيدی با توجه به مقدار t كه بيش از 1/96 بود، 
كدها و مولفه های سرمایه  انسانی معرف قابل قبولی برای سرمایه 
فكری مدیران می باشد. بنابراین مولفه های تشكيل دهنده شاخص 
سرمایه انسانی، در قالب مدل مفهومی در كنار یكدیگر، مولفه های 
مربوط به خود را به درستی تائيد نمودند زیرا كه تمام معرف های 
به كار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح اطمينان %99 

نتيجهسطح معناداري آزمون بارتلتKMOمقدار 
لمناسب بودن داده ها براي تحليل عام0/6250/000

نتيجهسطح معنا داريتعدادونپيرسضریب همبستگي 
**0/6963570/000 P=معني دار و مثبت

معنی دار است و از این رو معرف های قابل قبولی برای سنجش 
بين  روابط  رو  این  از  می باشند،  مدیران  فكری  سرمایه  شاخص 

سازه ها یا متغيرهای پنهان قابل استناد است.
این یافته یعنی رابطه معنادار بين سرمایه انسانی با سرمایه فكری 
مدیران ، با نتایج تحقيقات نوروزی چشمه علی و روشن )1395(، 
 ،)1395( همكاران  و  عبدالملكی   ،)1395( همكاران  و  نخعی 
اكرامي )1392(، مظهر و همكاران )2015(، رمضان )2010( و 

بوئنو و همكاران )2002( هم خوانی دارد.
- فرضيه دوم: سرمایه ی ساختاری با شكل گيری سرمایه فكری 

مدیران رابطه ی معناداری دارد.
سرمایه  شكل گيری  بر  ساختاری  سرمایه ی  تاثير  بررسی  برای 
فكری مدیران از ضریب همبستگی پيرسون و مدل یابی معادالت 
پيرسون  همبستگی  ضریب  به  توجه  با  شد.  استفاده  ساختاری 
)**0/502(، سرمایه ساختاری در سطح اطمينان 0/99 با سرمایه 
و  عاملی  تحليل  برای  داده ها  ميان  دارد.  معنادار  رابطه ی  فكری 
تحليل  آزمون  در  همين  برای  دارد،  وجود  آنها  بين  همبستگی 
عاملی تایيدی  با توجه به مقدار t كه بيش از 1/96 بود، كدها 
برای سرمایه  قبولی  قابل  معرف  مولفه های سرمایه ساختاری  و 
فكری مدیران می باشد. بنابراین مولفه های تشكيل دهنده شاخص 
یكدیگر،  كنار  در  مفهومی  مدل  قالب  در   ، ساختاری  سرمایه 
كه  زیرا  نمودند  تائيد  درستی  به  را  خود  به  مربوط  مولفه های 
تمام معرف های به كار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح 
اطمينان 99% معنی دار است و از این رو معرف های قابل قبولی 
برای سنجش شاخص سرمایه فكری مدیران می باشند، از این رو 
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روابط بين سازه ها یا متغيرهای پنهان قابل استناد است.
این یافته یعنی رابطه معنادار بين سرمایه انسانی با سرمایه فكری 
مدیران ، با نتایج تحقيقات نوروزی چشمه علی و روشن )1395(، 
 ،)1395( همكاران  و  عبدالملكی   ،)1395( همكاران  و  نخعی 
همكاران  و  قرشی   ،)1392( همكاران  و  قزل   ،)1392( اكرامي 
)1386(، مظهر و همكاران )2015(، رمضان )2010(، سانچز و 

همكاران )2007( و بوئنو و همكاران )2002( هم خوانی دارد.
فكری  با شكل گيری سرمایه  ارتباطی  فرضيه سوم: سرمایه ی   -

مدیران رابطه ی معناداری دارد.
سرمایه  شكل گيری  بر  ارتباطی  سرمایه ی  تاثير  بررسی  برای 
فكری مدیران از ضریب همبستگی پيرسون و مدل یابی معادالت 
پيرسون  همبستگی  ضریب  به  توجه  با  شد.  استفاده  ساختاری 
)**0/572(، سرمایه ارتباطی در سطح اطمينان 0/99 با سرمایه 
فكری رابطه ی معنادار دارد. تناسبی قوی ميان داده ها برای تحليل 
عاملی و همبستگی بين آنها وجود دارد، برای همين در آزمون 
تحليل عاملی تایيدی با توجه به مقدار t كه بيش از 1/96 بود، 
كدها و مولفه های سرمایه ارتباطی معرف قابل قبولی برای سرمایه 
فكری مدیران می باشد. بنابراین مولفه های تشكيل دهنده شاخص 
سرمایه ارتباطی، در قالب مدل مفهومی در كنار یكدیگر، مولفه های 
مربوط به خود را به درستی تائيد نمودند زیرا كه تمام معرف های 
به كار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح اطمينان %99 
معنی دار است و از این رو معرف های قابل قبولی برای سنجش 
بين  روابط  رو  این  از  می باشند،  مدیران  فكری  سرمایه  شاخص 

سازه ها یا متغيرهای پنهان قابل استناد است.
سرمایه  با  ارتباطی  سرمایه  بين  معنادار  رابطه  یعنی  یافته  این 
روشن  و  نوروزی چشمه علی  تحقيقات  نتایج  با   ، مدیران  فكری 
)1395(، عبدالملكی و همكاران )1395(، اكرامي )1392(، قرشی 
و همكاران )1386(، مظهر و همكاران )2015(، رمضان )2010(، 

سانچز و همكاران )2007( و بوئنو و همكاران
)2002( هم خوانی دارد.

شكل گيری  با  فرهنگی   - اجتماعی  سرمایه ی  چهارم:  فرضيه   -
سرمایه فكری مدیران رابطه ی معناداری دارد.

برای بررسی تاثير سرمایه ی اجتماعی - فرهنگی بر شكل گيری 
سرمایه فكری مدیران از ضریب همبستگی پيرسون و مدل یابی 
همبستگی  ضریب  به  توجه  با  شد.  استفاده  ساختاری  معادالت 
سطح  در  فرهنگی   - اجتماعی  سرمایه   ،)0/740**( پيرسون 
اطمينان 0/99 با سرمایه فكری رابطه ی معنادار دارد. تناسبی قوی 

ميان داده ها برای تحليل عاملی و همبستگی بين آنها وجود دارد، 
برای همين در آزمون تحليل عاملی تایيدی با توجه به مقدار t كه 
بيش از 1/96 بود، كدها و مولفه های سرمایه اجتماعی - فرهنگی 
معرف قابل قبولی برای سرمایه فكری مدیران می باشد. بنابراین 
مولفه های تشكيل دهنده شاخص سرمایه اجتماعی - فرهنگی ، 
در قالب مدل مفهومی در كنار یكدیگر، مولفه های مربوط به خود 
را به درستی تائيد نمودند زیرا كه تمام معرف های به كار رفته برای 
سنجش شاخص فوق در سطح اطمينان 99% معنی دار است و از 
این رو معرف های قابل قبولی برای سنجش شاخص سرمایه فكری 
مدیران می باشند، از این رو روابط بين سازه ها یا متغيرهای پنهان 

قابل استناد است.
این یافته یعنی رابطه معنادار بين سرمایه اجتماعی - فرهنگی 
با سرمایه فكری مدیران ، با نتایج تحقيقات زاهدی و همكاران 
)1392(، رضایيان و همكاران )1390(، مظهر و همكاران )2015( 

و رمضان )2010( هم خوانی دارد.
با  توسعه(  و  )نوآوری  بازآفرینی  سرمایه ی  پنجم:  فرضيه   -

شكل گيری سرمایه فكری مدیران رابطه ی معناداری دارد.
سرمایه  شكل گيری  بر  بازآفرینی  سرمایه ی  تاثير  بررسی  برای 
فكری مدیران از ضریب همبستگی پيرسون و مدل یابی معادالت 
به ضریب همبستگی پيرسون  با توجه  استفاده شد.   ساختاری 
)**0/696(، سرمایه بازآفرینی در سطح اطمينان 0/99 با سرمایه 
برای  داده ها  ميان  قوی  تناسبی  دارد.  معنادار  رابطه ی  فكری 
همين  برای  دارد،  وجود  آنها  بين  همبستگی  و  عاملی  تحليل 
در آزمون تحليل عاملی تایيدی با توجه به مقدار t كه بيش از 
1/96 بود، كدها و مولفه های سرمایه بازآفرینی معرف قابل قبولی 
برای سرمایه فكری مدیران می باشد. بنابراین مولفه های تشكيل 
دهنده شاخص سرمایه بازآفرینی، در قالب مدل مفهومی در كنار 
یكدیگر، مولفه های مربوط به خود را به درستی تائيد نمودند زیرا 
كه تمام معرف های به كار رفته برای سنجش شاخص فوق در سطح 
اطمينان 99% معنی دار است و از این رو معرف های قابل قبولی 
برای سنجش شاخص سرمایه فكری مدیران می باشند، از این رو 

روابط بين سازه ها یا متغيرهای پنهان قابل استناد است.
با سرمایه  بازآفرینی  بين سرمایه  رابطه معنادار  یعنی  یافته  این 
فكری مدیران ، با نتایج تحقيقات قزل و همكاران )1392(، اكرامي 
)1392(، قرشی و همكاران )1386(، مظهر و همكاران )2015( 

رمضان )2010( هم خوانی دارد.
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مولفه ها،  از  گروهی  دهنده ی  نشان  حاضر  تحقيق  سرانجام 
شاخصه ها و كدها بود، تعداد 74 كد كه با توجه مطالعات مبانی 
نظری، ادبيات تحقيق و مصاحبه با خبرگان و كارشناسان مسایل 
آموزشی و تربيتی و بر اساس آزمون دلفی استخراج شده ولی با 
آزمون تحليل عاملی از داده های جمع آوری شده از مدیران چهار 
كد از آنها حذف و به 70 كد تقليل پيدا نمود. بنابراین كدهای 
استخراج شده ی نهایی شامل زیرساخت های فن آوری و ساختار 
شبكه های  اینترنت،  نفوذ  ضریب  داده،  پایگاه های  تجهيزاتی، 
مجازی، سرمایه فنی، طراحی سازمانی، توسعه سازمانی، استراتژی 
سازمانی )اهداف و چشم انداز(، ورودی های سازمانی، فرایندها و 
متدولوژی های سازمان، اطالعات دانش آموزان، وفاداري و رضایت 
دانش آموزان، تكریم دانش آموزان، سيستم بازخورد دانش آموزان، 
ترجيح منافع عمومی بر فردی، پاسخگویی، ارتباط با موسسه های 
دولتی و جامعه، روابط با رسانه ها، ارتباط با ذي نفعان و دوستان، 
ارتباط با رقبا و شركا، دسترسی به اطالعات، تبليغات، صداقت و 
اخالص، ایمان، غيرت، اعتماد، كنش اجتماعی، تعالی اجتماعی، 
هنری، محيط  فرهنگی،  ميراث  از  و حفاظت  دفاع  گروهی،  كار 
زیست، جامعه پذیری، قانون گرایی، زبان مشترک، ارزش  و هنجار 
انسجام و همگنی  فرهنگي،  دارایي  رفتار شبكه سازی،  مشترک، 
فرهنگی، تكامل ارزش های فرهنگی، در مدیریت، در فرآیند، در 
اجتماعی، آموزش و یادگيری، خلق و توسعه دانش، ثبت و تسهيم 
دانش )حق امتياز و ثبت اختراع(، دانش ضمنی، هزینه هاي آموزش 
عمومی، تعداد اختراع و عالیم یا مارک های تجاری، انتشارات و 

دانش فنی بود.
با توجه مطالعات مبانی  در همين رابطه تعداد 18 شاخصه كه 
نظری، ادبيات تحقيق و مصاحبه با خبرگان و كارشناسان مسایل 
آموزشی و تربيتی و بر اساس آزمون دلفی استخراج شده بودند 
در  كه  گرفته  قرار  تایيد  مورد  نيز  عاملی  تحليل  آزمون های  با 
نگرش،  مدیریتی،  مهارت های  فردی،  ویژگی های  برگيرنده ی 
همنوایی، دارائي هاي غيرانساني، تنظيمات و هماهنگی سازمانی، 
مهارت های  یا  ارتباط  مدیریت  مسئوليت پذیری،  مشتری مداری، 
ارتباطی، اطالع رسانی، اخالقيات، مدیریت روابط اجتماعی، حفظ 
داشته ها، رعایت قواعد و مقررات، ارزش های سازمانی و بازنمایی 

فرهنگی می باشد.
در ادامه این بحث تعداد 5 مولفه یا بُعد با توجه به مطالعات مبانی 
نظری، ادبيات تحقيق و مصاحبه با خبرگان و كارشناسان مسایل 
آموزشی و تربيتی و بر اساس آزمون دلفی استخراج شدند كه در 

تحقيقات مختلف نيز بر آنها تاكيد شده بود ولی در تحقيقاتی كه 
مورد مطالعه قرار گرفت، پژوهش یا دیدگاهی یافت نشد كه این 
پنج مولفه به این شكل، همزمان و با هم مورد استفاده قرار گرفته 
باشد، بنابراین با آزمون تحليل عاملی از داده های جمع آوری شده 
سرمایه  انسانی،  سرمایه  شامل  كه  بُعد  یا  مولفه  پنج  مدیران  از 
ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه اجتماعی- فرهنگی و سرمایه 

بازآفرینی مورد تایيد قرار گرفت.
از این رو، این ابعاد، شاخصه ها و كدها برای اندازه گيری سرمایه 
فكری مدیران به عنوان اساسی یا ضروری طبقه بندی می شوند. 
در این راستا ارزیابی ابعاد و شاخصه ها را می توان برای سال های 
مختلف به كار برد و نتایج آن را ارایه داد. فایده اساسی استفاده 
از یک الگوی سرمایه فكری با توجه به دیدگاه و نگرش مدیران 
می تواند به مثابه ی یک ابزار مدیریتی جهت یاری گرفتن از منابع، 
ارزیابی  مشكالت،  و  مسایل  اولویت بندی  راهبرد،  كردن  مطرح 
برای  تصميم گيری  آسان  سازی  حالت  مهم ترین  در  و  عملكرد 

مدیران باشد.
روند اجرای مدل سرمایه فكری مدیران به شكل كلی مراحل زیر 

را در بر می گيرد:
سرمایه  عوامل  جهت  راهبردی  و  استراتژیک  اهداف  تعریف   -

فكری؛
مراكز  در  فكری  سرمایه  كليدی  جزیيات  تبيين  و  شناسایی   -

آموزشی ؛ 
- گزینش شاخص ها و شيوه های گردآوری داده ها.

ابعاد و شاخصه ها یک تمرین سالم و صحيح  منتشر كردن این 
دليل  به  و  مدیران  فكری  سرمایه  در  شفافيت  ایجاد  جهت 
آسان سازی دسترسی افراد ذی نفع خود به شكل های مختلفی از 
ابعاد  این  این رو،  از  آنها است.  با تصميم گيری  اطالعات مرتبط 
و شاخصه های سرمایه فكری قادرند تجزیه و تحليل مالک ها و 
مطالعات مقایسه ای را آسان كنند تا به فراگردهای تصميم گيری 
یاری رسانده و بيان مفصل مردم را بهبود بخشند. یک نكته حایز 
اهميت این است كه سرمایه فكري جهت هر سازمان و موسسه 
به شكلی ویژه وجود دارد و اعتبار و ارتباط آن به ميزان نهفته ی 
آن در اهداف اساسی و بنيادین سازمان و موسسه وابسته است. 
و  ارزیابی  برای  هماهنگی  ویژهای  مدل  و  الگو  هيچ  یعنی  این 
گزارش گيری سرمایه فكری در همه ی سازمان ها و حتی مراكز 
آموزشی وجود ندارد بلكه بر اساس اهداف و راهبردهای تعریف 

شده شكل می گيرد.
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مراكز  مدیران  به  تحقيق  این  فكری  سرمایه  پيشنهادی  مدل 
جهت  كه  اطالعاتی  ارائه  با  ارتباط  در   )... و  )مدارس  آموزشی 
ذی نفعان شان سودمند است، كمک كرده و به شفافيت و روشنی 
بيشتر، مسئوليت پذیری، پاسخ گویی و مقایسه در قسمت آموزش 
و پرورش كمک می كند. در این تحقيق الگو و مسير سودمند و 
ویژه ایی جهت ارزیابی عملكرد مدیران در رابطه با سرمایه فكری 
چارچوب  آوردن  وجود  به  و  است  شده  ارائه  آموزشی  مراكز  در 
و  معيارها  و  مولفه ها  تحليل  و  تجزیه  فكری،  سرمایه  ارزیابی 
مطالعات مقایسه ای را به خاطر كمک به فراگردهای تصميم گيری، 
اصالح و اعالم خط مشی های عمومی و بهبود و ارتقاء شفافيت و 

روشنی در كل سيستم مراكز آموزشی را آسان می كند.
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