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و  یسازمان فن موردی: در سازمانها )مطالعه یفکر هیعوامل موثر بر ارتقاء سرما  یبررس

نیاستان قزو یاحرفه ) 

 

 2ی کاظم دیحم، 1,* یمظفر یدکتر محمدمهد

 .رانیا ن،ی)ره(، قزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،یدانشکده علوم اجتماع ت،یریگروه مداستادیار  -1

 .رانیا ن،یقزو ن،یواحد قزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یدولت تیریروه مدارشد، گ یکارشناس -2

 mozaffari@soc.ikiu.ac.irنویسنده مسئول: *

  ه:دیچک

 کیاست. دانش  دیعامل تول کیسطح دانش به عنوان  شیبه  مفهوم افزا یدادن به سمت اقتصاد دانش حرکت

 یدر طول چند دهه  هیکار و سرما یروین نیبا زم سهیدانش در مقا ینسب تیکه اهمبل ستین دیتول دیعامل جد

 .است افتهی شیگذشته افزا

 یدیجد میبه روند دانش را آغازکرده اند و مفاه وستنیمختلف پ ی، سازمان ها و شرکت هاریاخ یدرسالها

روند  نیا افتنیخبر از شدت  انیدانش بن یدانش، و سازمان ها تیری، مدی، کارگر دانشیمانند کار دانش

 ند.دهیم

قدرت  یدهد که در آنها به جا یاز سازمان ها م یدینوع جد جادیواژگان خبر از ا نیا یریدراکر با به کارگ تریپ

 ییباشد و دارا یم یفکر ی هیسرما ییدارا نیکه در آن ارزشمندتر ی. سازماندارد تیبازو قدرت ذهن حاکم

و به کار بردن دانش و اطالعات  یآور معبرخوردار است . ج یکمتر تیالت از اهمآ نیمانند ماش یکیزیف یها

 باشد یم یسازمان ها ضرور نیا تیموفق یبرا یفکر یها هیبه سرما شتریو توجه ب دیجد

ابعاد  نیرا بر طبق ا اتینموده و فرض ییرا شناسا یفکر هیمربوط به ارتقاء سرما یشاخصها قیتحق نیا در

اثبات  اتیقرار گرفت و تمام فرض لیو تحل هیمورد تجز یآمار یو با استفاده از نرم افزارها استخراج کرده

 .شدند

 انیدانش بن یدانش، سازمان ها تیریمد ،یاقتصاد دانش د،یعامل تول ،یفکر هیسرماکلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه   .1

زمان استفاده می شود . امروزه شاهد رشد اهمیت در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سا

سرمایه های فکری، به عنوان یك ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکت ها هستیم و این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه 

ی فکر ی به عنوان مقوله ا ی پژوهشی و اقتصادی شده است . نقش و سهم سرمایه فکر ی در پیشرفت مدیریتی، فنّی و 

تماعی ، اقتصادی، موضوع تحقیقات جدید قرار گرفته است ، بطوری که آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه ی واقعی آن اج

ها و حتی بهبود کنترل های آن ها، بر اساس رویکرد ی راهبردی از دارایی ها ی نامشهود استوار است . لذا در این دارایی 
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آموزش قیق قصد داریم تا عوامل موثر بر ارتقاء سرمایه فکری در سازمان های کلیدی یك سازمان می دانند . در این تح

 فنی و حرفه ای استان قزوین را مورد بررسی قرار دهیم.

بهای  در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. در طول عصر صنعت

یزات و مواد خام بود که برای موفقیت یك تجارت الزم بود اما در عصر اطالعات این تمام شده داراییها، کارخانجات، تجه

های فکری است که معموالً در موفقیت یا شکست یك مجموعه مؤثر است. بنابراین مدیران نیاز  استفاد ه موثر از سرمایه

ری کند. اغلب شاخص های عملی مدیریت بتواند اثر تالش های مدیریت دانش را بر عملکرد سازمان خود اندازه گی دارندکه

ری متمرکز هستند و فرض می کند که خروجی مدیریت دانش بر کدانش برای اندازه گیری دارایی های دانش یا سرمایه ف

 (2231.22.انواری رستمی(میزان سرمایه گذاری سازمان موثر است. 

ع مدیریت سرمایه قشاره شد، سرمایه فکری در وا با توجه به این مقدمه، نکته ی قابل بررسی آن است که همان طور ا

رار گرفته یا به نوعی مکمل آن است. قگذاری سازمان را بر عهده داردکه بنا بر نظر صاحبنظران در مقابل سرمایه فیزیکی 

از  کمی اندازه گیری آن سخت و دشوار است. ولی سرمایه فکری، سرمایه ای است که ناملموس و نامشهود بوده و از لحاظ

سویی باید به این نکته توجه داشت که ارائه شا خص های مدون و حتی االمکان کمی است که می تواند بکارگیری سرمایه 

اینجا می تواند صادق باشد و اهمیت تدوین شاخص ها  فکری در سازمان را برای مدیران توجیه کند. این گفته لرد کلوین در

وقتی از آنچه صحبت می کنید، بتوانید آن ر ا به  "سرمایه فکری را نشان دهد: اندازه گیری مدیریت دانش و و سنجه های

کمی و عددی بیان نموده و اندازه گیری کنید، می توانید درك مناسبی از آن بدست آورید. اما در مقابل، وقتی  صورت

 "ت مناسبی از آن حاصل نماییدنتوانید منظور خود را به صورت کمی و عددی بیان کنید در واقع نمی توانید درك و شناخ

فنی و حرفه ای استان قزوین از جمله سازمانهاییست که برنامه های وسیعی را در حوزه ارتقا سرمایه آموزش و سازمان 

فنی و حرفه ای استان آموزش فکری داراست و در این تحقیق قصد داریم تا عوامل موثر بر ارتقا سرمایه فکری را در سازمان 

 بررسی قرار دهیمقزوین مورد 

 مفهوم سرمایه فکری. 2

های فیزیکی، شود. در واقع پدیدههایی ذهنی میهای فیزیکی متمایز، منجر به بروز پدیدههای مختلف از پدیدهبرداشت    

دلی شناختی، تبا یابند. این رابطهیهایی ذهنی بازنمود میای شناختی به شکل پدیدهتحت بازنمایی ذهنی در قالب رابطه

گرای کالسیك تا کانت، و از کانت تا فلسفهرویکردهای فلسفی الگوهای تجربه یهای گذشته برپایهای است که از قرنرابطه

دانش برنتانو تا پدیدارشناسی هوسرل و یا رویکردهای پوزیتیویستی افرادی  یذهن و نظریه یذهن برنتانو، و از فلسفه ی

های ، راسل، ویتگنشتاین و ...، مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه به باور کانت، ذهن از طریق فعالیتچون: فرگه، رایل

گذارد، که از هایی حسی برجای میخام اثرپذیری یترکیب، تفسیر، استنتاج و داوری، دریافت، نظم و معنای خود را بر ماده

های عنوان مبنایی برای کنشگیرد. شناخت، آگاهی و دانشی که بهکل میاین دریچه شناخت، آگاهی و در نهایت دانش ش

ها، در مسیر تفسیر، توسعه و تکامل قرار میفردی و جمعی عمل کرده، و دوباره از خالل بازخوردهای دریافتی از کنش

 (2231.22.احمدی.صالحی) گیرد.

های نامشهود و ها و حسابداری دارایی،بحث حسابداری دارایی های سنجش عملکردبررسی مفهوم عملکرد، اصول و رویه    

فکری  یهای نامشهود و سرمایهگذاری داراییهای حسابداری مختلف در ارزشفکری، نقاط قوت و ضعف سیستم یسرمایه

توصیفی سنجش  هایفکری، مدل یهای مختلف سنجش سرمایهها، بررسی جنبههای ممکن در حسابداری آنو حالت

های فکری، مدل یهای مستقیم سرمایهبازار، مدل یهای مبتنی بر سرمایهبندی مدلفکری در قالب پنج طبقه یسرمایه

ها و همچنین های آنها و سنجهسازی، شاخصپیاده یهای تجسمی، طریقههای کارت امتیازی و مدلها، مدلبازده دارایی

ها و های آنها و سنجهسازی، شاخصپیاده یفکری، طریقه یهای تجویزی سنجش سرمایهوت و ضعف هر یك، مدلنقاط ق
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 یهای دانشی ، ابزارهای مرتبط با سرمایهها و سرمایههای کالن سنجش داراییهمچنین نقاط قوت و ضعف هر یك، مدل

 (2231.22خواسته،)فکری از مباحث اصلی هستند 

آغاز گردید و بطور عمده به افزایش آگاهی در مورد وجود و ارزش دارایی  122۱تحقیقات در زمینه سرمایه فکری در سال 

 (.۴۴1: .2۱۱)مار و دیگران،  های ناملموس در سازمان و گسترش مدل های طبقه بندی سرمایه فکری مربوط می شد

در سال های اخیر افراد و گروههای زیادی از رشته های گوناگون  تاکنون از سرمایه فکری تعاریف متنوعی ارائه شده است.

: 2۱۱۲سعی کرده اند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکری که مورد توافق همه باشد را ارائه دهند)نظری و هرمانس ، 

ایه فکری عبارتند (. نکته ای که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد اینست که پیشگامان تحقیق و عمل در زمینه سرم۶2۵

 (.۲2: 2۱۱2)آرناس و الواندروس ،  از: سویبی، استوارت، ادوینسون و مالون، سالیوان، بروکینگ و رز

رز و دیگران، ادوینسون و مالون بیان داشته اند که بین ارزش بازاری شرکت و ارزش دفتری آن تفاوت وجود دارد، که این 

یان داشته اند که این ارزش پنهان می تواند به مفهوم دارایی های ناملموس چیزی بیش از یك ارزش پنهان نیست، آنها ب

(. رز مسلم می ۴۲2: 2۱۱۲شرکت تجزیه و تحلیل شود، و نام سرمایه فکری را بر آن اطالق کردند)سولر و همکاران ، 

که هدف آن پندارد که مفهوم سرمایه فکری فقط درك و تشخیص محض یا توضیح ارزش ضمنییك سازمان نیست، بل

 (.222: 2۱۱۵همچنین جابجا کردن نتایج تشخیصیا توضیح ارزش ضمنی سازمان به ارزش های جدید است)چو و دیگران ، 

)نظری و هرمانس، �دانشی که می تواند به ارزش تبدیل شود�ادوینسون و مالون سرمایه فکری را چنین تعریف کرده اند: 

ی از استعاره درخت که زندگی اش وابسته به ریشه است، و آن نیز در زیر خاك (. آنها برای توضیح سرمایه فکر۶2۵: 2۱۱۲

و پنهان است، استفاده می کنند و می گویند که موفقیت شرکت به سرمایه فکری اش وابسته است که آن نیزیك منبع 

رش داد)جوهانسن و استوارت مفهوم سرمایه فکری را گست 1221(. در سال ۲2: 2۱۱2پنهان است )آرناس و الواندروس، 

موادفکری ـ دانش، اطالعات، دارایی فکری و تجربه ـ که می تواند برای �(. و آنرا چنین تعریف کرد: .1۶: 2۱۱۶دیگران ، 

(. بروکینگ سرمایه فکری را چنین تعریف می کند: ۶2۵: 2۱۱۲ایجاد و خلق ثروت استفاده گردد)نظری و هرمانس، 

 دارایی های ناملموس جمعی داده شده است که سازمان را برای عمل قادر می سازدسرمایه فکری اصطالحی است که به 

 (.122۵)بروکینگ ، 

ها های دانش معروف اند. این دارایی سرمایه فکری نماینده مجموعه دارایی های ناملموسی است که همچنین بعنوان دارایی

موجودی کاال و دارایی های مالی همچون مطالبات، سرمایه از دارایی های فیزیکی همچون اموال، ماشین آالت و تجهیزاتیا 

گذاری ها و نقدینگی متمایز است و بطور فزاینده ای بعنوان منبع کلیدی شرکت در استراتژی های رقابتی شان اهمیت 

ن سازمان (. سرمایه فکری فراهم کننده یك پایگاه منابع جدید است که از طریق آ221: 2۱۱۵مییابد)سودرسانام و دیگران، 

(. سرمایهفکری شامل آن بخش از کل 12۲: 1.2۶می تواند به رقابت بپردازد)بونتیس به نقل از قلیچ لی و مشبکی، 

سرمایهیا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالك آن بشمار می آید) انواری رستمی و رستمی، 

1.22 :۶۴.) 
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 . پیشینه پژوهشی3 

 الیت کلیدی مدیریت دانش. فع1جدول

 فعالیت های کلیدی مدیریت دانش نام نویسنده

 122۲علوی 

شناسایی، فیلترینگ مرتبط  تولید و توسعه ی محتوای دانش(کسب دانش )

یکپارچه سازی مرتبط نمودن منابع  فهرست بندی، ساختن نمایش، رده بندی،

 داخلی و خارجی دانش

آرتور آندرسون و مرکز کیفیت و 

 122۵ ه وری آمریکابهر

اشتراك گذاری دانش، ایجاد دانش، شناسایی دانش، گردآوری دانش، تبدیل 

 دانش، سامان دهی دانش، به کار گیری دانش

 122۵ جو
شامل تغییر شکل و تبدیل خلق دانش ) (محسوس سازی )شامل تفسیر دانش

 تصمیم سازی )شامل فرآیند پردازش دانش( دانش(

 122۲هالس اپل و رینسون 
، ایجاد دانش، تجزیه و تحلیل ،سازمان دهی، ذخیره سازی، نگهداری، کسب دانش

 نمایش دانش، توزیع دانش، به کارگیری دانش

 122۶ لئونارد بارتون

دانش فنی جذاب و  راه حل های خالقانه و به اشتراك گذاشته شده ی حل مسئله

ر گیری و یکپارچه آزمون نمونه های اولیه، به کا قابل اهمیت خارج از شرکت

 سازی شیوه ها و ابزارها

 122۵ نوناکا

درونی سازی )تبدیل  (اجتماعی ساختن )تبدیل دانش ضمنی به دانش ضمنی

 تبدیل دانش صریح به دانش صریح(ترکیب نمودن ) دانش صریح به دانش ضمنی(

 تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح() برونی سازی

 122۵ سوزوالنسکی

پیاده سازی دانش  (ش مورد نیاز و برآورده سازی آنتشخیص دانشناسایی دانش )

یکپارچه سازی )درون  (وارسی دانش )استفاده از دانش منتقل شده ()انتقال دانش

 (سازی دانش

 ، ترکیب دانش، نگهداری دانشتوسعه ی دانش، توزیع دانش 122۲ واندراسپك و اسپیجکروت

 ، انتقالگیریره ، بهایجاد دانش، دستکاری دانش .122 ویگ

 ، به کارگیریجمع آوری، پاالیش، پیکربندی، انتشار 2۱۱2 گوپتا و مك دانیل

 ، برون سازی دانشکسب دانش، گزینش دانش، درون سازی دانش، تولید دانش .2۱۱هالساپل 

 انستیتوی مدیریت دانش کانادا

2۱۱. 

 دانش های مدیریت ، شاخصمدیریت دانش ، اهدافچشم انداز مدیریت دانش

 2۱۱2 اخوان و همکاران
و فراهم کردن زیر ساخت ها، تشخیص دانش، جمع آوری دانش،  آماده سازی

 ، ارزیابی فرآیند مدیریت دانشسازمان دهی دانش، ذخیره دانش، اشتراك دانش

 روش تحقیق .4

از نظر اهداف تحقیق  برای بررسی ابعاد تحقیق از منظر روش تحقیق و هدف این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات

پردازد. و براساس روش تحقیق این  سرمایه فکری میکاربردی محسوب می شود. که به بررسی و شناسایی شاخصهای 

استفاده از پرسشنامه پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات تحقیقی از نوع پیمایشی می باشد زیرا در تحقیق پیمایشی ما با 
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ا می باشند می خواهیم داده ها را از سطح کیفی به کمی بیاوریم و در تحقیق پیمایشی این ها که ابزار گردآوری اطالعات م

اعداد و ارقام هستند که متغیر کیفی را به متغیر کمی تبدیل می کنند و تحقیق پیمایشی به دنبال کشف رابطه بین 

مع آوری داده ها از پرسشنامه و برای در این تحقیق متغیرهای مربوط به تحقیق شناسایی می شوند و برای جمتغیرهاست 

 و ما در این تحقیق به دنبال کشف رابط بین متغیرهای هستیم .تجزیه تحلیل از تکنیکهای آماری استفاده می نماییم

پس از جمع آوری اطالعات الزم در زمینه شناسایی شاخصهای سر مایه فکری این عوامل را به دو دسته شاخصهای کلی و 

 . نمائیم و مدل مورد نظر را تدوین می نمائیم فرعی تقسیم می

 پس از جمع آوری اطالعات  ها در زمینه شناسایی شاخصدل مفهومی . م2جدول 

 سرمایه رابطه ای

 قابلیت اساسی خدمت به مشتری

 ایجاد و کاربرد پایگاه داده مشتری -

 قابلیت خدمات مشتری -

 توانایی شناسائی نیازهای مشتریان -

 انمحیط بیرون سازم

 توانایی بالقوه محیط بیرونی -

 شهرت سازمان -

 ایجاد کانال ارتباط -

 مقررات منصفانه با مؤدیان -

 وقع تعهدات در قبال مؤدیانمانجام به  -

 پاسخ صادقانه به سواالت مؤدیان -

  

 

 سرمایه انسانی

 شایستگی کارکنان

 رهبری استراتژیك مدیریت -

 صفات کارکنان -

 توانایی یادگیری کارکنان -

 موزش کارکنانکارایی آ -

 توانایی کارکنان برای مشارکت -

 در تصمیم گیری و مدیریت -

 آموزش کارکنان فنی و مدیریتی -

 نگرش کارکنان

 کسب مدیریت از ارزش سازمانی -

 میزان رضایت از شغل -

 نرخ ترك خدمت کارکنان -

 متوسط زندگی مفید افراد -

 خالقیت کارکنان
 توانایی خالقیت کارکنان -

 ای خالقانه کارکناندرآمد حاصل از کاره  -
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 سرمایه سازمانی

 فرهنگ سازمانی
 ایجاد فرهنگ سازمانی -

 کسب هویت کارکنان از چشم انداز سازمان -

 ساختارسازمانی

 رابط روشن اختیار -

 مسئولیت و منافع -

 اعتبار سیستم کنترلی سازمان -

 ادگیری سازمانیی
 ایجاد و کاربرد شبکه اطالعات درون سازمانی -

 مخازن اطالعاتی سازمانیایجاد و کاربرد  -

 فرآیند عملیاتی

 دوره زمانی فرآیند کار -

 سطح کیفیت خدمت -

 کارآیی عملیاتی سازمانی -

 سیستم اطالعاتی

 حمایت و همکاری متقابل بین کارکنان -

 قابلیت دسترسی به اطالعات سازمانی -

 تسهیم دانش -
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 پس از جمع آوری اطالعات ها ناسایی شاخصدل مفهومی در زمینه ش. م1شکل

پرسشنامه های مقدماتی برای تعیین روایی موردنظرخواهی تعدادی از اساتید خبره و محترم قرار گرفت و براساس نظرات 

 اصالحی آنها پرسشنامه ها برای جامعه آماری موردنظر فرستاده شد. 
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 است ۱3۲. که همگی باال ا محاسبه می نمائیم ر برای محاسبه پایایی این پرسشنامه ها آلفای کرونباخ

است و برای انتخاب نمونه از   کلیه کارکنان سازمان فنی و حر فه ای در رده های مختلف جامعه آماری تحقیق حاضر، 

 روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود.

نفر بود. و  1.۶ونه مورد نظر در این تحقیق نم برای محاسبه حجم نمونه آماری از روش فرمول کوکران استفاده می شود.

 پرسشنامه را پخش نمودیم. 1۱۱نفر بدست آمد. و برای اطمینان  22نمونه مورد نظر 

 

  )var(21

)var(2
22

2

xZN

xZN
n









 

 

روش گردآوری اطالعات بصورت میدانی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای زیر استفاده می شود. و از عمده مقاالت و 

 بط با این موضوع استفاده می کنیم. تحقیقات مرت

ابزار گردآوری اطالعات به صورت پرسشنامه می باشد که با پخش کردن این پرسشنامه بین جامعه آماری مورد نظر داده 

 های موردنظر را جمع آوری می نمائیم. 

کرونیاخ استفاده خواهد شد.  در این تحقیق برای بررسی اعتبار محتوایی ظاهری و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای

 تاوکندالاسمیرنف از آزمون مناسبی همچون  -همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرها با توجه به آزمون کالموگروف

، برای تخمین روابط ابعاد استفاده می شود. در نهایت برای بررسی (CCA)استفاده خواهد شد.از تحلیل همبستگی متعارف 

ها و همچنین عامل ها از آزمون فریدمن استفاده می شوددر این تحقیق نرم افزارهایی که می تواند یکسانی اولویت شاخص 

 است. ,SPSS,Statisticaمورد استفاده قرار گیرد عبارت از

 تحلیل نتایج .5

 ANOVAآزمون  .5-1

، نتیجه آزمون .ه مارزیر قابل طرح است که جدول شبرای بررسی تأثیرگذاری جنسیت پاسخ دهندگان بر شاخص، فرضیه

ANOVA دهد. را نشان می 

0H .جنس پاسخ دهندگان بر عامل ... تأثیر ندارد : 

1H .جنس پاسخ دهندگان بر عامل ... تأثیر دارد : 

 جهت تأثیرگذاری جنس پاسخ دهندگان بر میزان هریک از متغیرها ANOVAنتایج حاصل از آزمون  .3جدول 

 نتیجه آزمون امیزان خط دارسطح معنی F فرضیه

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱3۶۵2 ۱3221 فرضیه اول)رابطه ای(

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱3۵۲2 ۱32۶۲ فرضیه دوم)سازمانی(

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱32۴۴ ۱3۲22 فرضیه سوم)انسانی(

، نتیجه آزمون ۴زیر قابل طرح است که جدول شماره برای بررسی تأثیرگذاری سن پاسخ دهندگان بر شاخص ها، فرضیه

ANOVA دهد. را نشان می 

0H .سن پاسخ دهندگان بر عامل ... تأثیر ندارد : 

1H .سن پاسخ دهندگان بر عامل ... تأثیر دارد : 

(1) 
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 جهت تأثیرگذاری سن پاسخ دهندگان بر هریک از متغیرها ANOVAنتایج حاصل از آزمون  .4جدول 

 نتیجه آزمون میزان خطا دارسطح معنی F فرضیه

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱3۴۶2 13۱1۴ (فرضیه اول)رابطه ای

 0Hقبول  ۱۶/۱ .۱3۲1 ۱32.2 فرضیه دوم)سازمانی(

 0Hقبول  ۱۶/۱ .۱3۶2 ۱3222 فرضیه سوم)انسانی(

 

، ۶زیر قابل طرح است که جدول شماره برای بررسی تأثیرگذاری سطح تحصیالت پاسخ دهندگان بر شاخص ها، فرضیه

 دهد. را نشان می ANOVAنتیجه آزمون 

0H : .سطح تحصیالت پاسخ دهندگان بر عامل ... تأثیر ندارد 

1H .سطح تحصیالت پاسخ دهندگان بر عامل ... تأثیر دارد : 

 جهت تأثیرگذاری سطح تحصیالت پاسخ دهندگان بر متغیرها ANOVAنتایج حاصل از آزمون  .5جدول 

 نتیجه آزمون میزان خطا دارسطح معنی F فرضیه

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱3۴22 13۱.۵ فرضیه اول)رابطه ای(

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱32.۴ 1321۴ فرضیه دوم)سازمانی(

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱3.۲۲ 13۱2۶ فرضیه سوم)انسانی(

، نتیجه ۵زیر قابل طرح است که جدول شماره برای بررسی تأثیرگذاری نوع قرارداد پاسخ دهندگان بر شاخص ها، فرضیه

 دهد. را نشان می ANOVAآزمون 

0H .نوع قرارداد پاسخ دهندگان بر عامل ... تأثیر ندارد : 

1H .نوع قرارداد پاسخ دهندگان بر عامل ... تأثیر دارد : 

 

 جهت تأثیرگذاری نوع قرارداد پاسخ دهندگان بر هریک از متغیرها ANOVAنتایج حاصل از آزمون  .6جدول 

 نتیجه آزمون میزان خطا دارسطح معنی F فرضیه

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱3۶1۵ ۱32۶2 ابطه ای(فرضیه اول)ر

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱32۲2 ۱3۶21 فرضیه دوم)سازمانی(

 0Hقبول  ۱۶/۱ ۱3۲22 ۱3221 فرضیه سوم)انسانی(

 آزمون نرمال پذیری داده ها: .5-2

به عنوان ( استفاده می گردد. این آزمون K-Sبه منظور آزمون نرمال پذیری داده ها از آماره آزمون کالموگروف اسمیرنف)

یکی از شایع ترین آزمون ها برای نمونه یك آزمون تطابق توزیع برای داده های کمی است. آزمون نرمال بودن یك توزیع،

های کوچك است که محقق به نرمال بودن آن شك دارد. اساس این روش بر اختالف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات 

، 1.2۴)هومن، فرض صفر بر نرمال بودن داده های یك توزیع داللت داردبا مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است. 
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رد و  0H( باشد، در این صورت فرض %۶کمتر از مقدار سطح خطا)در اینجا  Value-P(. در این آزمون چنانچه مقدار 2۴۴

گردد. بنابراین برای داده رد می  0Hتوزیع نمونه نرمال نیست. در غیر این صورت می توان ادعا کرد که توزیع نرمال است و 

 های جمع آوری شده از پرسشنامه، می توان فرضیه های ذیل را بیان کرد:

H0.توزیع داده ها در متغیر.... نرمال است : 

H1.توزیع داده ها در متغیر.... نرمال نیست : 

 اسمیرنف -نتایج حاصل از آزمون کالموگرف .7جدول 

 H0وضعیت  خطاسطح  K-S P- Valueآماره آزمون  متغیر

 تأیید ۱۶/۱ ۱3.۶۵ ۱3222 سرمایه رابطه ای

 تأیید ۱۶/۱ ۱32۵۶ 13۱۱۵ سرمایه سازمانی

 تأیید ۱۶/۱ .۱3۲ ۱3۵22 سرمایه انسانی

مبنی بر نرمال بودن نمونه تأیید می گردد و لذا می توان ادعا کرد  0Hهمانگونه که از نتایج آزمون مشاهده می گردد، فرض 

 ها در نمونه نرمال است.که توزیع داده 

 (:τآزمون همبستگی تاو کندال) .5-3

ضریب همبتگی رتبه ای کندال تائو یك آماره ناپارامتری )در سطح سنجش رتبه ای( است که برای سنجش میزان تناظر 

ت رابطه ی یا مطابقت بین دو مجموعه رتبه و ارزیابی معنی داری این تناظر به کار می رود. به سخن دیگر، این ضریب قو

جدول توافقی یا متقاطع را نشان می دهد. این آماره نشان می دهد که یا چه میزان افزایش یا کاهش در یك متغیر با 

، در نوسان است. اگر بین دو رتبه یا + 1تا  - 1افزایش یا کاهش در متغیر دیگر همراه است. ضریب کندال تائو همواره بین 

+ خواهد بود اگر بین دو 1جود داشته باشد )دو رتبه درست همانند هم باشند(، مقدار ضریب دو مجموعه رتبه توافق کامل و

)دو رتبه در جهت عکس همدیگر قرار گیرند، یعنی پایین ترین  رتبه یا دو مجموعه رتبه عدم توافق کامل وجود داشته باشد

خواهد بود. در سایر چیدمان ها مقدار ضریب  -1فریب رتبه با باالترین و باالترین با پایین ترین رتبه متناظر شود( مقدار 

+ خواهد بود. اما، اگر رتبه ها به طور کامل مستقل از هم باشند و افزایش یا کاهش در یکی با افزایش و یا 1تا  -1بین 

 به طور متوسط برابر با صفر خواهد بود. rکاهش دیگری مرتبط نباشد، مقدار ضریب 

 ه رابطه ای و سرمایه فکری رابطه معنی دار وجود دارد.بین سرمای)اصلی(: 1فرضیه 

0 :H .بین دو متغیر سرمایه رابطه ای و سرمایه فکری همبستگی وجود ندارد 

1 :H .بین دو متغیر سرمایه رابطه ای و سرمایه فکری همبستگی وجود دارد 
: r = 00H 
: r ≠ 01H 

 رمایه رابطه ای و سرمایه فکرینتایج حاصل از آزمون تاو کندال برای متغیر س .8 جدول

 سطح خطا r P_Valueمیزان ضریب  دهندهتعداد پاسخ متغیر

 -سرمایه رابطه ای

 سرمایه فکری
1.۶ ۱32۴۴ ۱3۴2۶ ۱3۱۶ 
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است  ۱3۴2۶محاسبه شده که مقداری برابر با  P_Value، چون %2۶نتایج این آزمون نشان می دهد که در سطح اطمینان 

مبنی بر وجود رابطه سرمایه رابطه ای با سرمایه فکری، پذیرفته   1H( است، فرض ۱۶/۱میزان خطا )و این عدد بزرگتر از 

دست به rشود. همچنین از میزان ضریب یا عدم وجود رابطه سرمایه رابطه ای با سرمایه فکری رد می 0Hمی شود و فرض 

 اال پی برد.توان پی به وجود رابطه مستقیم)+( و با مقدار ب(، می۱32۴۴آمده )

 .بین سرمایه سازمانی و سرمایه فکری رابطه معنی دار وجود دارد)فرعی(:  2فرضیه 

0 :H .بین دو متغیر سرمایه سازمانی و سرمایه فکری همبستگی وجود ندارد  

1 :H .بین دو متغیر سرمایه سازمانی و سرمایه فکری همبستگی وجود دارد 
: r = 00H 
: r ≠ 01H 

 اصل از آزمون تاو کندال برای متغیرهای سرمایه سازمانی و سرمایه فکرینتایج ح .9جدول 

است و  ۱3۵2۶بر با محاسبه شده که مقداری برا P_Value، چون %2۶نتایج این آزمون نشان می دهد که در سطح اطمینان 

مبنی بر وجود رابطه سرمایه رابطه ای با سرمایه فکری، پذیرفته می   1H( است، فرض ۱۶/۱این عدد بزرگتر از میزان خطا )

دست آمده به rشود. همچنین از میزان ضریب یا عدم وجود رابطه سرمایه سازمانی با سرمایه فکری رد می 0Hشود و فرض 

 وجود رابطه مستقیم)+( و با مقدار باال پی برد. توان پی به(، می۱3۲2)

 بین سرمایه انسانی و سرمایه فکری رابطه معنی دار وجود دارد. :)فرعی( 3فرضیه 

0 :H .بین دو متغیر سرمایه انسانی و سرمایه فکری همبستگی وجود ندارد  

1 :H .بین دو متغیر سرمایه انسانی و سرمایه فکری همبستگی وجود دارد 
r ≠ 0: 0H 

: r = 01H 
 

 نتایج حاصل از آزمون تاو کندال برای متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه فکری .11جدول 

است  .۱3۶2محاسبه شده که مقداری برابر با  P_Value، چون %2۶نتایج این آزمون نشان می دهد که در سطح اطمینان 

مبنی بر وجود رابطه سرمایه انسانی با سرمایه فکری، پذیرفته می   1H( است، فرض ۱۶/۱و این عدد بزرگتر از میزان خطا )

آمده  دستبه rشود. همچنین از میزان ضریب یا عدم وجود رابطه سرمایه انسانی با سرمایه فکری رد می 0Hشود و فرض 

 توان پی به وجود رابطه مستقیم)+( و با مقدار باال پی برد.(، می۱3۲1)

 سطح خطا r P_Valueمیزان ضریب  دهندهتعداد پاسخ متغیر

سرمایه سازمانی و 

 سرمایه فکری
1.۶ ۱3۲2 ۱3۵2۶ ۱3۱۶ 

 سطح خطا r P_Valueمیزان ضریب  دهندهتعداد پاسخ متغیر

 ۱3۱۶ .۱3۶2 ۱3۲1 1.۶ سرمایه فکری -سرمایه انسانی
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 آزمون فریدمن .5-4

همانطور که  در فصل سوم توضیح داده شد، جهت رتبه بندی و وزن دهی عوامل و شاخص ها، از آزمون فریدمن استفاده 

آزمون اجرا گردید. هدف از کدگذاری این بود که  گردید. در ابتدا کلیه متغیرها و شاخص های مدل کدگذاری شده و سپس

 پس از آزمون، مشخص شود هر شاخص مربوط به کدام متغیر بوده است. نتایج این آزمون به شرح ذیل است:

 کد گذاری متغیرها و شاخص های مدل .11جدول 

 شاخص کد شاخص متغیر کد متغیر متغیر کد متغیر

V1 
سرمایه 

 رابطه ای 

V 1-1 

ساسی قابلیت ا

خدمت به 

 مشتری

I 1-1-1 توانایی بالقوه محیط بیرونی 

I 1-1-2 شهرت سازمان 

I 1-1-3 ایجاد کانال ارتباط 

I 1-1-4 مقررات منصفانه با مؤدیان 

I 1-1-5 انجام به موقع تعهدات در قبال مؤدیان 

I 1-1-6 پاسخ صادقانه به سئواالت مؤدیان 

V 1-2 
بیرون محیط 

 سازمان

I 1-2-1 ایجاد و کاربرد پایگاه داده مشتری 

I 1-2-2 قابلیت خدمات مشتری 

I 1-2-3 توانایی شناسایی نیازهای مشتریان 

V2 
 سرمایه

 سازمانی

V 2-1 
سیستم 

 اطالعاتی

I 2-1-1 حمایت و همکاری متقابل بین کارکنان 

I 2-1-2 نیقابلیت دسترسی به اطالعات سازما 

I 2-1-3 تسهیم دانش 

V 2-2 
فرآیند مفید 

 عملیاتی

I 2-2-1 دوره زمانی فرآیند کار 

I 2-2-2 سطح کیفیت خدمت 

I 2-2-3 کارآیی عملیاتی سازمانی 

V 2-3 
ادگیری ی

 سازمانی

I 2-3-1 ایجاد و کاربرد شبکه اطالعات درون سازمانی 

I 2-3-2 ن اطالعاتی سازمانیایجاد و کاربرد مخاز 

V 2-4 ساختار سازمانی 

I 2-4-1 رابطه روشن اختیار 

I 2-4-2 مسئولیت و منافع 

I 2-4-3 اعتبار سیستم کنترلی 

V 2-5 فرهنگ سازمانی 
I 2-5-1 ایجاد فرهنگ سازمانی 

I 2-5-2 کسب هویت کارکنان از چشم انداز سازمان 

V3 
سرمایه 

 انسانی

V 3-1 خالقیت کارکنان 
I 3-1-1 توانایی خالقیت کارکنان 

I 3-1-2 درآمد حاصل از کارهای خالقانه کارکنان 

V 3-2 نگرش کارکنان 

I 3-2-1 کسب مدیریت از ارزش سازمانی 

I 3-2-2 میزان رضایت از شغل 

I 3-2-3 نرخ ترك خدمت کارکنان 
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 شاخص کد شاخص متغیر کد متغیر متغیر کد متغیر

I 3-2-4 متوسط زندگی مفید افراد 

V 3-3 
شایستگی 

 کارکنان

I 3-3-1 رهبری استراتژیك مدیریت 

I 3-3-2 صفات کارکنان 

I 3-3-3 توانایی یادگیری کارکنان 

I 3-3-4 کارآیی آموزش کارکنان 

I 3-3-5 
توانایی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری 

 و مدیریت

I 3-3-6 آموزش کارکنان فنی و مدیریتی 

 نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای اصلی مدل .12جدول 

 نمره آزمون متغیرها کد متغیر

V 2 23۲۶ سرمایه سازمانی 

V 3 2312 سرمایه انسانی 

V 1  13۱۶ سرمایه رابطه ای 

 

 نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای میانجی مدل .13جدول 

 نمره آزمون متغیرها کد متغیر

V 1-2 132 ن سازمانمحیط بیرو. 

V 1-1 ۴3۶۲ قابلیت اساسی خدمت به مشتری 

V 3-3 ۴32۴ شایستگی کارکنان 

V 3-1 ۴32۵ خالقیت کارکنان 

V 3-2 ۶3۶۶ نگرش کارکنان 

V 2-3 ۶3۶۲ ادگیری سازمانیی 

V 2-5 ۶322 فرهنگ سازمانی 

V 2-2 ۵3۴2 فرآیند مفید عملیاتی 

V 2-4 ۲3۴۲ ساختار سازمانی 

V 2-1 ۲3۲1 تم اطالعاتیسیس 
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 نتایج حاصل از رتبه بندی شاخص های مدل از باال به پایین. 14جدول 

 نمره آزمون متغیرها کد شاخص

I 2-1-2 2۴31 قابلیت دسترسی به اطالعات سازمانی. 

I 3-2-2 2۴ میزان رضایت از شغل 

I 2-1-3 2.3۵ تسهیم دانش. 

I 2-4-1 2232۴ رابطه روشن اختیار 

I 2-2-2 213۴ سطح کیفیت خدمت. 

I 2-4-3 21322 اعتبار سیستم کنترلی 

I 2-2-1 2۱3۲ دوره زمانی فرآیند کار 

I 2-5-2 2۱3 کسب هویت کارکنان از چشم انداز سازمان. 

I 2-3-2 2۱32۵ ایجاد و کاربرد مخازن اطالعاتی سازمانی 

I 2-4-2 123۲2 مسئولیت و منافع 

I 1-1-2 123۱2 شهرت سازمان 

I 3-3-3 123۱2 توانایی یادگیری کارکنان 

I 1-1-1 1232 توانایی بالقوه محیط بیرونی 

I 3-3-2 1232 صفات کارکنان 

I 2-1-1 123۵2 حمایت و همکاری متقابل بین کارکنان 

I 3-2-4 12311 متوسط زندگی مفید افراد 

I 3-2-3 1۲3۲2 نرخ ترك خدمت کارکنان 

I 1-1-3 1۲322 ایجاد کانال ارتباط 

I 3-3-4 1۲322 کارآیی آموزش کارکنان 

I 1-2-1 1۲32 ایجاد و کاربرد پایگاه داده مشتری. 

I 2-5-1 1۵3۲۶ ایجاد فرهنگ سازمانی 

I 3-1-1 1۵3۵۶ توانایی خالقیت کارکنان 

I 3-3-1 1۵3.۴ رهبری استراتژیك مدیریت 

I 2-3-1 1۶3۵۶ ایجاد و کاربرد شبکه اطالعات درون سازمانی 

I 1-1-5 1۶3۶2 انجام به موقع تعهدات در قبال مؤدیان 

I 1-1-4 1۶3۴2 مقررات منصفانه با مؤدیان 

I 3-3-5 1۶3۴2 توانایی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت 

I 2-2-3 1۶32 کارآیی عملیاتی سازمانی 

I 3-3-6 1۴3۶2 آموزش کارکنان فنی و مدیریتی 

I 3-1-2 1۴3۴2 صل از کارهای خالقانه کارکناندرآمد حا 

I 1-1-6 1.3۲۶ پاسخ صادقانه به سئواالت مؤدیان 

I 1-2-2 1۱31۵ قابلیت خدمات مشتری 
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 نمره آزمون متغیرها کد شاخص

I 3-2-1 23۵۶ کسب مدیریت از ارزش سازمانی 

I 1-2-3 ۵3۱1 توانایی شناسایی نیازهای مشتریان 

 نتیجه گیری .6

 ری را شناسایی و استخراج نمودیم. و فرضیاتی را به شکل زیر مطرح نمودیمدر این تحقیق شاخصهای مربوط به سرمایه فک

عوامل زمینه ای یا محیطی بر مشارکت کارکنان در ارتقاء سرمایه فکری در سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین  -

 موثر است

 ستان قزوین موثر استعوامل ساختاری بر مشارکت کارکنان در ارتقاء سرمایه فکری در سازمان فنی و حرفه ای ا -

 عوامل رفتاری بر مشارکت کارکنان در ارتقاء سرمایه فکری در سازمان فنی و حرفه ای استان قزوین موثر است-   

 .و با استفاده از تکنیکهای آماری تمام این فرضیات اثبات شدند

 پیشنهادات. 7

یریتی می توانند با همکاری یکدیگر اقدام به به منظور توسعه سرمایه فکری سازمان های دولتی و موسسات تخصصی مد 

تدوین شاخص های سرمایه فکری در سطح ملی و سازمانی نمایند. و سازمان فنی و حرفه ای نیز می تواند شرکت ها را 

ملزم به تهیه صورت وضعیت سرمایه فکری و تدوین شاخص های مربوطه در سطح صورت های مالی )مطابق فرم ارائه 

 ری در قالب دارایی و بدهی( خود نماید. سرمایه های فک
پیشنهاد می شود سازمان هایی دیگر در ابعاد گسترده تری که تحقیق سامان یافته در آن ها صورت نگرفته سفارش کار 

 پژوهشی دهند و نتایج به نحو مقتضی در دسترس افراد قرار گیرند .

 منابع. 8

مایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در سازمان، مطالعه دو ، نقش سر(  1.2۶لی، بهروز، مشبکی، اصغر) قلیچ  .1

 شرکت خودروسازی

ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزشگذاری (. 1.22انواری رستمی، علی اصغر؛ رستمی، محمد رضا) .2

 .۲۶-۶1ص. ۴.سرمایه های فکری شرکت ها. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 

سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و (. 1.2۴صغر؛ سراجی، حسن)انواری رستمی، علی ا ..

ارزش بازار سهام شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 

 .۵2-۴2ص . 2.

ی ایران در دو بخش دولتی و بیگی، تورج. بررسی تطبیقی اثرات سرمایة فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکدار .۴

 .1.2۵خصوصی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینا، 

سازی مدیریت دانش.ترجمه الله جمشیدی. آموزش و.نقش و تأثیر رهبان سازمانی در نهادینهیچنگ مینگ .۶

 ۴2.1اسفند  21عالی.شماره 

عنوان ارتباط دو حوزه مدیریت دانایی و مدیریت کیفیت. مهندسی  (. سمینار کارشناسی ارشد با2۴خواسته، ن. ) .۵

 صنایع. تهران، تربیت مدرس. 

 2۲.1دانپورت و پروساك.مدیریت دانش.ترجمه:رحمان سرشت.جلد اول.تهران:نشر ساپکو  .۲

 .1.21نشر نی،  :دی. ای. دواس، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، چاپ دوم، تهران .2
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گیری و گزارشگری خارجی سرمایه فکری، های اندازه(، روش1.22ش، محمدحسین، کاظم نژاد، مصطفی )ستای .2

 .۶2، ص 2۱۲ماهنامه حسابدار، شماره 

 ۴2.1انتشارات فراشناختی اندیشه، تهران: مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش. فریبا. عدلی، .1۱

ماعی در ایجاد سرمایه فکری در سازمان، مطالعه دو (، نقش سرمایه اجت1.2۶قلیچ لی، بهروز، مشبکی، اصغر ) .11

 . 1۴۲-12۶، صص ۲۶شرکت خودروسازی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 

علوم اطالع رسانی « مدیریت دانش از دیدگاه یك استراتژی تجاری.(. ».2کاست، ك. و ت. ص. ا. فصیح ) .12

12(.٬۴ .) 

اطالع ی.ترجمه:صدیقه،احمدی،فصلنامه علومکارل،کاست.مدیریت دانش از دیدگاه یك استراتژی تجار ..1

 ۴2.1و  ۴و  .رسانی.شماره 

 (1.22کتاب مدیریت دانش، ارائه یك مدل فرآیندی ابداعی )خشایار جهانیان  .1۴

ها:بررسی تأثیر متقابل فناوری،فنون و انسان.محمد، ایرانشاهی.فصلنامه گانت دی،بات،مدیریت دانش در سازمان .1۶

 ۴2.1و  2و  1علوم اطالع رسانی.شماره 

 ۶2.1آینده سازی.تهران:شرکت مشاوران توسعهها و پیادهگروه مدیریت دانش.مدیریت دانش مفاهیم،تجربه .1۵

 ۶2.1-۲.-۴۲منوریان،عباس.مدیریت دانش و دانایی.ماهنامه کار و جامعه شماره  .1۲

یریت دانش در فرآیند (.پروژه کارشناسی ارشد با عنوان تدوین الزامات پیاده سازی مد2۶ومنی، م. و. طرزی )م .12

 توسعه محصول در صنعت خودرو. دوره مدیریت فناوری اطالعات، سازمان مدیریت صنعتی. 

مدیریت.شماره  مجله ها،واعظی،ر.و متولی،م،بررسی نقش دانش و مدیریت دانش در شکست ادغام شرکت .12

۲1،۲2.1 

ین عوامل موثر بر چرخه عمر نظام برنامه (. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی و تدو22پور ) یحیی .2۱

 ریزی منابع بنگاه با رویکرد مدیریت دانایی. مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی. 

مجله « نقش و تأثیررهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی.(. »1.2۴یو، چ. م. ) .21

 ان. الکترونیکی مرکز اطالعات و مدارك علمی ایر

22. Almasi, Hassan, et al, 2010 3categorizing the driving factors affecting on intellectual capital by 
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