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 چکيده
  صنعتی فرا جوامع های بخش از کدام هیچ در.است مدرن های فناوری و اطالعات دوره حاضر عصر

 باشد عقب علمی توسعه روند از و آنها تغییرات و ها فناوری افزون روز توسعه از که ندارد وجود بخش

 های کشور در آن مجموعه زیر های خشب و عالی آموزش مراکز توسعه این خاستگاه ترین عمده .

 و برنامهها دارای دخو افهدا به ستیابید ایبر عالی زشموآ تسساوم و هاهنشگاباشند.دا می مختلف

 از بهغیر ییهاییدارا و منابع ممستلز افهدا به ستیابید و آن ها  ایجرا که. میباشند هایییتژاسترا

 یهاینمنداتو و هامهارت خبرگی، ،نشدا نشگاهیاد هر در نهاآ ترینمهم که باشد میسملمو منابع

 در متخصص و آموخته دانش انسانی منابع.میباشد ننشجویادا و علمی درکا هیژوبه و اداری درکا

 خواهد کشور یک فکری سرمایه عنوان به باشند گرفته فرا را کافی مهارت و تخصصی دانش که صورتی

 یک مدیریتی و اجتماعی ، اقتصادی های پیشرفت کنار در امروزه که است مبحثی فکری سرمایه .بود

 ای فزاینده اهمیت فکری باشندسرمایه می دانش پایه بر مباحث این که آنجا از و گرفته شکل سازمان

های سرمایه فکری بر عملکرد اعضای هیات تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه .است کرده پیدا

یالم انجام شد. این پژوهش کاربردی و براساس ماهیت از توع علمی دانشکده های دانشگاه ازاد ا

نفر  157باشد. جامعه آماری اعضای هیات علمی  دانشگاه ازاد ایالم بودند، که تعداد همبستگی می

ساخت بود. جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که بودندابزار گردآوری پرسشنامه محقق

ها با استفاده از وتحلیل دادهبود. تجزیه ود که نشان از قابلیت اعتماد باالی آنب 7/0مقادیر آن باالی 

های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی هر یک انجام شد. یافته LISREL8.8و  SPSS23افزارهای نرم

درصد و  70/14ای درصد، سرمایه رابطه 10/16های سرمایه نشان داد که سرمایه ساختاری از مولفه

تغییرات سرمایه فکری را تبیین کردند. یافته ها نشان داد که بین سرمایه فکری  71/13یه انسانی سرما

 و عملکرد ارتباط وجود دارد.

 .ایسرمایه رابطه -سرمایه ساختاری -سرمایه انسانی -سرمایه فکری :يديکل واژگان 
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   3محمد جواد فتاحی،  2 حامد شيخی،  1 فرزانه منتيان

 .ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهرانارشد  موختهدانش آ 1
 .دانش آموخته  ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 2
 .دانش آموخته ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 محمدجواد فتاحی

 

هاي سرمایه فکري بر عملکرد آموزشی و  بررسی تاثير مولفه

 پژوهشی اعضاي هيات علمی  دانشگاه ازاد اسالمی واحد ایالم
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 مقدمه
 سازمان. شود سنجیده آن سازمان های دارایی با هرسازمانی ارزش چنین وهم سازمان های درسطح است، رقابت رقابت دنیای امروز دنیای

 اندازه و شناسایی نیز را خود مشهود نا های دارایی بتوانند باید سازمان های استراتژی و اهداف به رسیدن و خود منابع کردن حداکثر برای ها

 ارتقاء جهت در بیشتر چه هر و کرده مدیریت را فکری های سرمایه این وانندبت باید سازمانها یکی از این منابع سرمایه فکری است،  .کنند گیری

و  دیقتصاا ،شناختیجامعه تمالحظادر  تبیین یها بچورچا ترینیاز غن یکی سرمایهمفهوم  کنند. تالش ها سرمایه و ها دارایی این بهبود و

 یهسرما یدجد هاینظریه رظهو شاهد نهاآ سطهوابه که ستا هیددگر تحوالتی شستخود خیرا یهادهه یط مقوله ینا. ستا معاصر مدیریتی

 رمنظو به ددان،قتصاا تیاگالبر تکن نجا توسط 1969بار در سال  یناول یفکر یهسرما واژه[3]باشیمیم فرهنگیو  نسانیا ی،فکر ی،سازمان

و  سناملمو منابع متما که ستا مفهومی یفکر سرمایه. [20]یددگر حمطر تموسسا زاریباو ارزش  یفترارزش د مابین فشکا تبیینو  توضیح

 ستا حمطر هنشگاو دا صنعتدولت،  ،جامعه سطحدر  یفکر ییدارا یاو  یفکر سرمایه(. 2001،بونتیس)میکند یبندرا طبقه نهاآ خلیدا تتباطاار

و  توسعه ،مانیزساو  دیفر دعملکر دهبوب ملاعو ترینیکلیداز  یکی جدید ههد در.  [1]هددیم  تشکیلرا  رکشو یفکر یییهادارا نهاآ تجمعو 

 ملاعو مدیریتو  تالآماشین ،سرمایه صنعتی دقتصاو در ا منابعطبیعیکار و  یروین ین،زم ورزیکشا دقتصادر ا. ستا یفکر یسرمایهها تقویت

بر  مؤثر ملاعو انبهعنو فرینیرآکاو  ینوآور وری،فناعلم،  یحیطهها رنشمحودا دقتصادر ا وزهمربود. ا رداربرخو ایهیژو همیتاز ا تولید بر مؤثر

 مزیت دیجاو ا هارکشو دیقتصاا شددر ر یفکر سرمایه همیتا به( 2004) یسبونت نکال سطح. در [7]نددمیگر ادقلمدکشورها  یرشد اقتصاد

 مدیریت با مرتبط یهاشتال باو ارتباط آن  ملی ناخالص تولید سطح بین طتباار بیانگر( 2013) سیکو تحقیق همچنین میکند رهشاا قابتیر

 ینیا. در د[17]اندها نشان دادهسازمان دعملکر یشافزرا در ا یفکر سرمایه تأثیر مختلف تتحقیقا نیز دخر سطحدر . ستا یفکر یسرمایهها

 ،سرعت آوری،نو ی،گیردیا قابتر یندر ا رحضو ایبر صلیا زنیا ،هستند وبررو لتحوو  تغییر با اوممد ربهطوها سازمان که وزیمرا متغیرو  زیمجا

محور . در اقتصاد دانش[8]ننساا نشو دا ندیشهاز ا بمطلو دهستفاا سایهدر  مگر ددنمیگر محقق یازن ینو ا ،ستا یتطبیقپذیرو  یپذیر فنعطاا

 ینا انمیتو کهیطوربه ده،بو رداربرخو یبیشتر همیتاز ارزش و ا فیزیکی سرمایه با مقایسهدر  یفکر سرمایهها، و بنگاه هاسازمان یبرا ی،امروز

 کاهش فمصر ثردر ا فیزیکی سرمایهارزش  بطهرا ینآورد. در ا بحسا بهها خصوص دانشگاهها بهسازمان متما ایبر تژیکاسترا اربزا یکرا  سرمایه

 .[21]یابدیم کاهش ءاستفادهسو یاو  فمصر معد ثردر ا جتماعیو ا یفکر سرمایهارزش  نکهآ لحا ،یافته

 

 مسالهبيان 
روند توسعه  یتکه اقتصاددانان معتقدند آنچه در نها یطوراست به یانسان یرویاست، ن یتاهم یاز همه دارا یشدر جهان امروز آنچه ب

هستند که  یمنابع انسان ین. ایگرد یمنابع ماد یاو  یهآن کشور است، نه سرما یمنابع انسان کند،یم یینکشور را تع یک یو اجتماع یاقتصاد

 یو توسعه مل آورندیوجود مرا به یاسیو س یاجتماع ی،اقتصاد یهاسازمان کنند،یم یبرداربهره یعیاز منابع طب سازند،یرا متراکم م هایهاسرم

 یستر نکند، قاد یبرداربهره ینحو موثربه یها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملکه نتواند مهارت ی. کشوربرندیم یشرا پ

جوامع و  یابیکام یدو مشهود کل یعیطب هایییمواهب و دارا یگراست. امروزه د ییعصر دانا یکنون دنیایرا توسعه بخشد. یگرید یزچ یچه

محسوب  یترمز موفق یپرتالطم و چالش یطکه در عرصه مح هاستیهسرما ینا یریتو مد یفکر هاییهاز سرما یبلکه برخوردار یست،ها نسازمان

 یفکر یه. در واقع سرماافزایدیها مآن یتبر اهم یزامر ن ینو هم شوندیلب فراموش مغا ماهیتشان یلبه دل هاییدسته از دارا ین. اشودیم

 یاست که برا یمحورهمان منابع دانش یفکر یهخاص در آن وجود دارد. سرما یمقطع زمان یکسازمان است که در  یک یدانش یتموجود

منابع  ینافزاتراز ارزش یکیعنوان منابع نامشهود به ینا یگر،د یسو از . [24]شوندیوارد نم یمال یهادر صورت یول کنندیم دیسازمان ارزش تول

 یدر تمام یالزام جد یکبه  ی،فکر یهسرما یریتضرورت توسعه و مد روینمطرح شده است. از ا ینیآفردر ثروت یدیکل اییهها و سرماشرکت

 یشده از مجموعه منابع نامشهود و پنهان اصول، فرهنگ، الگوها یلتشک یرا بسته دانش یفکر یهبتوان سرما یدشده است. شا یلها تبدعرصه

 یبر رو یقاتتوجه به تحق با. [23]منجر به دانش حساب آورد یهاو پردازش یندهاساختارها، ارتباطات، فرآ ها،یستگیشا ها،یتقابل ی،رفتار

ها را نشان آن یریگنظارت و اندازه یریت،مد یبرا یازها و ندر سازمان یفکر یهسرما یاز وجود موجود یآگاه یهاول یقاتتحق ی،فکر یهسرما

منجر به هایی یژگیو و یسازمان ی. چه ساختارهاپردازدیو ارتباط آن با عملکرد م یفکر هاییهسرما یتوضع یپژوهش به بررس ین. ادهدیم

 زشموآ تمؤسسا نقشتا درون سازمان رشد کند؟  کندیم یقرا تشو یفکر یهو سرما شودیم یریتو کنترل مد زییربرنامه هاییستمتوسعه س

 طریقاز  عالی زشمواست. آ دهکر جلب دخو بهرا  دییاز تتوجها خیرا یهالسادر  که ستا موضوعاتی جملهاز  ایمنطقه توسعهدر  عالی

 سنجش وزهمرا. مینماید همافررا  دیقتصاا شدر یمینههاز زنیا ردمو نسانیا وینیر تربیت رهمینطوو  تحقیقو  یستدر یندهایفرآ یگیررکابه

. از جمله [7]میباشد سسترددر منابعاز  دهستفاو ا ییزربرنامه ،حیاطر جهت مناسب اریبزا انعنو به عالیآموزش  یهادر نظام یفکر سرمایه

 یرقابت یطدر مح یعال شها و موسسات آموزها، دانشگاهاست که شرکت ینها اسازمان ریو سا یموسسات آموزش عال ینوجوه اشتراک ب ینترمهم
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منظور  ینا یخود را بهبود بخشند و برا یندهایخدمات و فرآ یفیتک یدخود با یو بقا یانمشتر یازهایبه ن ییپاسخگو یو برا کنندیم یتفعال

ها، موسسات دانشگاه چنینپاسخ دهند؛ هم یاجتماع یبه تقاضاها یدها( باو شرکت یش عالها )آموزسازمان ینا یهردو ینکهبه ارزش دارند و ا یازن

و عملکرد خود  یاتبهبود عمل یمشابه برا یهاها و شرکتسازمان یگراز تجارب د یریگشبکه و بهره یجادا یازمندها نو شرکت یآموزش عال

های محصول آنها دانش، اختراعات ثبت شده، کتاب ینترها هستند که مهموزی دانشگاهمحور امرهای دانشسازمان ینتراز مهم یکی.  [18]هستند

های های ارتباطی از جمله دارایی. اساتید، دانشجویان، کارکنان، فرآیندهای سازمانی و شبکهباشدیالتحصیالن متخصص معلمی منتشر شده و فارغ

آموزش و اشاعه  مسئولیتهستند که  یمتخصصان یعلم یاته یباشند. اعضافکری میمحسوب شده که همگی جزء سرمایه  هادانشگاهبا ارزش 

 ی.  بررس[14]اعضا وابسته است  ینعملکرد ا یبه چگونگ یادیو توسعه دانش تا اندازه ز یفیتعهده داشته و کعلم و دانش را در دانشگاه به

 هاییزیرو برنامه یاساس هایگیرییمو تصم یآموزش سایلم وتحلیلیهتجز یبرا را یها، بازخورد مناسبو نوع تعامل آن یعلم یاته یعملکرد اعضا

و  یافته یعملکرد خود آگاه یاز چگونگ توانندیم یزن یعلم یاته یاعضا یگرد یفراهم آورده و از سو یبه مسئوالن نظام آموزش عال یراهبرد

 شوندی( را شامل مییخدمات )اجرا ئهو ارا یپژوهش ی،سه دسته آموزش هایتفعال ین. ا[12]خود اقدام کنند هاییتفعال یفیتک یشافزا یبرا

مسأله  یولکنند یم یدادانشگاه معنا پ یت.  که در ماه[6] باشندیم یشتریب یتاهم یدارا یو پژوهش یآموزش هاییتفعال یانم ین. در ا[10]

 فقطو  دهبوها دانشگاه توجه ردمو کمتر سرمایه عنو ینا ،فرینیارزش آ یندآفردر  یفکر سرمایه دهلعااقفو همیتا غمرعلیاست که  ینا یاصل

موسسات  یرها و سا. دانشگاه[15]هستند شانیفکر یهسرما یگروگزارش مدیریت ی،گیرازهندا فکردر  نجها معتبر یهااز دانشگاه کمی ادتعد

عنوان مراکز پرورش نیروی انسانی توانمند و ها بهین میان دانشگاهدر ا. کنندیم یفاا محورییدر توسعه جامعه دانا ینقش مهم یآموزش عال

 باشد،یم یعملکرد پژوهش یبررس یقاز طر یعلم هیات یاعضا یفکر یهسنجش سرما یهااز راه یکیبرخوردارند.  یشتریب یتاهممتخصص از 

است و  یفکر یهسرما یهاکه از مؤلفه یانسان یهسرما یژهوو به یفکر یهسرما یکه سازمان برا دهدینشان م یعملکرد پژوهش یسطح باال یراز

است  ینبر ا یپژوهش سع یناساس در ا یناست برا یدارپا یرقابت یتبه مز یابیدر دست یدیعنصر کل یفکر یهسرما قائل است. یتبالعکس اهم

 یعلم یاته یبا عملکرد اعضا یفکر یهسرما یهاارتباط مولفه یو بررس دانشگاه آزاد یهادر دانشکده یفکر یهسرما یموجود یکه به بررس

 پرداخته شود.  

 

 اهداف تحقيق
 :کلی هدف

 باشد. های دانشگاه آزاد ایالم میهای سرمایه فکری بر عملکرد اعضای هیات علمی دانشکدههدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مولفه 

 اختصاصی اهداف

 های دانشگاه ازاد ایالم ین اعضای هیات علمی دانشکدهبدر  یفکر یهسرما یهاموجود مولفه یتوضع یبررس -1

 های دانشگاه ازاد ایالم اعضای هیات علمی دانشکده یبا عملکرد پژوهش یانسان یهسرما رابطه یبررس -2

 های دانشگاه ازاد ایالماعضای هیات علمی دانشکده یبا عملکرد پژوهش یساختار یهرابطه سرما یبررس -3

 های دانشگاه ازاد ایالم اعضای هیات علمی دانشکده یبا عملکرد پژوهش یارابطه یهمارابطه سر یبررس -4

 های دانشگاه ازاد ایالمبین اعضای هیات علمی دانشکدهدر  یفکر یهرابطه متقابل ابعاد سرما یبررس -5

 

 تدوین چارچوب نظري :
 ثروت ایجاد برای تواندمی که است سازمانی یادگیری و رقابت تجربه، فکری، هایزمینه اطالعات، دانش، از ایسرمایه فکری مجموعه

 منافع ایجاد باعث و گیردمی بر در افزوده ارزش ایجاد برای را آنان هایتوانایی و سازمانی دانش کارکنان، کلیه فکری سرمایه. شود کارگرفتهبه

 .[9]شودمی مستمر رقابتی

 

 (:IC)يفکر یهسرما یفتعر

 شامل یفکر سرمایه که ستا ینا ،یفرتعا ینمشترک ا جهو. ندادهکر ئهارا یفکر سرمایهاز  دییاز یفتعار نصصامتخو  ننشگاهیادا 

 نمتخصصاو  ننشگاهیا. دا[19]نماید دهستفااز آن ا دآوریسو به سترسید رمنظو به نداتویم نمازسا که ستا اییافتهنمازساو  صخا تطالعاا

و  حدوا تعریفروی  بر کلی فقاتو نتاکنو که کنندیم تأکید لحا ینا با ؛هددمی ننشارا  هانمازسا دشهونامارزش  یفکر سرمایه که نددار فقاتو

 ستا مانیزسا منابعو  هاییو دارا غیرفیزیکی یا سملمو غیر منابع تمامی هبرگیرنددر یفکر سرمایه.  [2]اردند دجوو یفکر سرمایهاز  کمشتر

از  ترکیبی انعنوبه یفکر سرمایه. [16] دمیشو تباطیار یشبکههاو  عضاو دانش پنهان اری نحصاا حق ی،نوآور یتظرف یندها،فرآ شامل که
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 نمنداتو یستمس یکبه  یهو مواد اول یمال ،نسانیا منابعاز  دهتو یک با تا دهدیم زهجاا نمازسا یک به که هشد تعریف فعالیتهاییو  دنامشهو منابع

 ی؛انسان یه( سرما1است:  هشدداده  ننشا همبه ستا مرتبط ساسیو ا صلیا مؤلفه سه با غلبا یفکر مایهسر. [1]یابد لنتقاا نفعذی فرینیآارزش

  .یارابطه یه( سرما3 ی؛ساختار یه( سرما2
 

 : نسانیاسرمایه

 آورینو منبع کی مثابه به نسانیا سرمایه که ستا وربا ینا بر بونتیس. ستسازمان ا یک ادفرا نشدا دیموجو ههندد ننشا نسانیا سرمایه

 حل ناییاتو ،هارتمها شامل ن،مازسا یک نسانیا یییهادارا که ستا معتقد کینگوبر. ستا رداربرخو خاصی همیتاز ا  ،تژیکاسترا زینوساو 

 یهادکررکا ایجربرای ا صلیا عنصرو  هددیم تشکیلرا  یفکر سرمایه دهشالو نسانیا سرمایه.  [9]است یهبرر یسبکهاو  تخصص ،مسئله

 را هاعموضودرک  ناییاتو که هشد بمحسو نمازسا ایبر آورینوو  تجدید مستمر منبع یک نمایانگر سرمایه ینا. ستا یفکر سرمایه به طربوم

 "شودیم یفتعر گونهینا یدانشگاه یانسان یهو همکاران سرما یرز. از نظر رام[1]یافریندب یتمز کندمی کسب که بیرتجااز  ستا درقادارد و 

در  گرفته شکل بالفعل و سمیر غیر نکنارکا ،سمیآموزش ر یندآفر طریقاز  هادانشگاه هشد بجذ پرسنل صریحو  ضمنی نشاز دا یامجموعه

 .[25]نهاستآ یهایتفعال

 

 :يساختار سرمایه

ها، داده هپایگا شامل که میکنند تعریف نمازسادر  نسانیاغیر نشدا زنمخا همه شاملرا  ریساختا سرمایه(، 2000)نشراهمکاو  بونتیس 

.  [4]هددیآن م دمشهو یییهااز دارا بیشتر شیارز نمازسا به که ستا یچیزآن  هرو  هارهکارا ی،یندآفر یلعملهاراستود ی،سازمان یهاچارت

 علمیو  فنی نشدا مدیریتو  طتباار اریبرقرو  شاعها نیدرو یندآفر به طمربو شنو رو رشکاآ نشبه دا یدانشگاه یساختار یهرابطه سرما یندر ا

 .[25]اشاره دارد نمازسادر ( نهورافناو  مانیزسا)

 

 اي: رابطه سرمایه
 بیانگر که کندمیتعریف  دخو تیو آ فعلی نمشتریا با نمازسا بطارزش از روا خلق بر متمرکز نشای را دارابطه سرمایه(، 1998)یسبونت

 با کمشتر بطروا که هاییییدارا عمجمواز  ستا رتعباای رابطه سرمایه.  [4]ستا مانیزسا ونبر یهادنامشهواز  دهستفادر ا نمازسا پتانسیل

 یدولت یهاکنندگان، رقبا، دولت، موسسهعرضه اران،سهامد ن،مشتریا با شرکت طتباار شامل سرمایه ینا. میکند مدیریتو  ماندهیزسارا  محیط

 نیدرو تتباطااز ار سیعیو مجموعه عجتماا "ت ازس( عبارت ا2011همکاران)و  یرزاز نظر رام یدانشگاه ایبطهرا سرمایه. [11]و جامعه است

 ها. هنشگادر دا توسعهیافتهو  هشد حفظ دینهاو  سیاسی دی،قتصاا

 

 تعریف سازمان آموزشی
 یفو وظا کار یمتقس یقاز طر یمنظور مشترک یابه هدف  یلن یافراد برا یگروه هاییتمعقول در فعال یعبارت است از هماهنگ سازمان

کار رفته و به مفهوم به یکمدرسه، همه به  یو حت یمؤسسه آموزش ی،آموزش مراکز . [11]یقانون یتو مسئول یارسلسله مراتب و اخت یو از مجرا

 یروین یتجانبه فرد و تربآن، پرورش همه یانتقال فرهنگ و شکوفاساز یفاست که وظا یمکان یاشاره دارد. سازمان آموزش یتو ترب یمحول تعل

مراکز  ینو بلندمدت به ا مدتیانمدت، مکوتاه یآموزش یهاگذراندن دوره ایآموزان برماهر و متخصص را برعهده دارد و در آن دانش یانسان

 .[2]دارد  یانجر یتو ترب یماست که در آن تعل یمکان یگفت که سازمان آموزش توانیم یطور کل. بهآیندیم
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 مفهوم مدیریت دانش:
دیریت دانش، رسیدن به اهداف سازمانی از طریق ایجاد انگیزه در کارگران دانش و ایجاد تسهیالت برای آنها با توجه به استراتژی شرکت م

ردی، است تا توانایی آنها برای تفسیر داده ها و اطالعات )با استفاده از نتایج موجود اطالعات، تجربه، مهارت ها، فرهنگ، شخصیت، خصوصیات ف

 اسات و غیره( از طریق معنا بخشی به داده ها و اطالعات افزوده شود.احس

 

 يفکر یهسرما یریتدانش و مد یریتمد يانارتباط م
 در باید ،هستند رسمی اجتماعی نهادهای گستردهترین از یکی هوشی سرمایه تنوع و وسعت ،اندازه نظر از دانشگاهها اینکه به توجه با

 دانشی سازمانهای نقش در و کنند ایفا رهبری نقش و باشند پیشگام سازمانها سایر به نسبت اصلی قابلیت انعنو به دانش مدیریت استقرار

 از که است موثر سازمانها در دانش مدیریت استقرار بر عامل چندین. نمایند دانش اشاعه و خلق ،یادگیری به معطوف را خود اصلی فعالیتهای

 توجهات و الزامات دانش مدیریت . [13] کرد اشاره انسانی نیروی و سازمانی یادگیری ،سازمانی فرهنگ ،اطالعات فناوری به میتوان جمله آن

 ،هستند سازمان فکری سرمایههای از بخشی خود که سازمان کارکنان توانمندسازی میان این درو قطعا  طلبدیم سازمان در را مهمی کارکردی

. فناوری و سازماندهی ،آموزش ،رهبری: از عبارتند دانش مدیریت در کارکردی توجهات و لزاماتا. [6] است برخوردار خارقالعادهای اهمیت از

 و رهبری عنصر دو این. هستند ارتباط در سازمان انسانی سرمایه چهارچوب توانمندسازی با مستقیمی بهطور عنصر چهار این از عنصر دو حداقل

 آموزش و بوده ارتباط در است سازمان فکری سرمایه از بخشی خود که انسانی  سرمایه ریتمدی مولفه با بیشتر رهبری واقع در. هستند آموزش

دانش قائل  یریتو مد یفکر یهسرما یریتمد ینب ینظران تفاوت آشکارصاحب برخی .[5] داراست سازمان کارکنان مولفه زیر بر بیشتری تاثیر

 طوربه . [24]است  یاتیدانش بحث عمل یریتاما مد شود،یسازمان اعمال م یرددر سطح راهب یفکر یهسرما یریتمعتقدند مد یراز شوند،یم

دانش ضرورتا  یریتافزوده است، اما مدارزش یرندهدربرگ یفکر یهسرما یریتمد یرادانش متفاوت است، ز یریتاز مد یفکر یهسرما یریتمد ی،کل

خلق و  منظوربهرا  یفکر یهاست که کاربرد و توسعه سرما یندهاییشامل فرآدانش  یریتمد ین،براعالوه . [27]شودیافزوده منجر نمبه ارزش

 ییو بهبود توانا یفکر هایییخلق و کاربرد دارا ی،فکر یهسرما یریتاز مد هدف. [23]کندیآسان م یرقابت یارزش و حفظ برتر یشافزا

 یو اجرا یکیدانش بر اقدامات تاکت یریت. اما، مدگیردیر قرار ممدنظ یصورت راهبردارشد و به یریتسازمان است که در سطوح مد ینیآفرارزش

 یهخلق و به حداکثر رساندن سرما یقسازمان هوشمندتر از طر یجاددانش ا یریتمد ییغا هدف. [2]مرتبط با دانش متمرکز است  هاییتفعال

 یهآنجا که سرما از. [26]، انتقال و استفاده از دانش است در خلق، کسب یلمنظور تسهخاص مرتبط با دانش به هاییتفعال یرندهو دربرگ ی،فکر

کسب،  یدر راستا یدیکل یدانش ابزار یریتمد یگر،د یاست و از سو یکنون محورییدر اقتصاد دانا یرقابت یو برتر ینوآور یدیعامل کل یفکر

 یاتیدانش ح یریتو مد یفکر یهسرما یانم یحارتباط صح یارها برقرسازمان یبرا آید،یشمار مها بهدر سازمان یفکر یهسرما یتوسعه و نگهدار

اجرا و استفاده  یگر،د یسازمان دارد و از سو یکدانش  یریتمد یندهایبا فرآ یکیارتباط نزد ی،فکر یهموفق سرمایریت مد یگر،است. به عبارت د

 .[24]است یفکر یهکننده اکتساب و توسعه سرما یندانش، تضم یریتمد یندهایاز فرآ یحصح
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 اهميت بررسی سرمایه فکري در دانشگاه

ها و کار دانشگاه یکه خروج یی. از آنجاآیدیحساب مبه یامروز یهاسازمان یاساس یهااز چالش یکی یفکر یهسرما یریتمد یچگونگ

در پررنگ شدن  یانقش عمده تواندیموسسات م ینگونهامناء ا یئتعمدتا نامحسوس است، لذا آگاه نمودن موسسان و ه یموسسات آموزش عال

 ینتام یو عموم یدولت ینهادها یقاز طر یها و موسسات آموزش عالاز بودجه دانشگاه یاداشته باشد. امروزه بخش عمده هادانش در آن یریتمد

 یهسرما یو گزارشگر یریگهانداز یتروز بر اهمگشته و روزبه یخواسته عموم یکبه  یلموسسات تبد ینگونهعملکرد ا یتلذا امروزه شفاف شود،یم

 هاییت)مانند فعال یفیصورت کبه یها و موسسات آموزش عالدانشگاه هاییتکه قسمت اعظم فعال یی. از آنجاگرددیم دهدر آنها افزو یفکر

در  حال،ینوجود ندارد. با ا د،یرا گزارش نما یکل هاییتفعال ینگونهکه بتواند ا المللیینجامع ب یو توسعه( هستند، لذا هنوز استانداردها یقتحق

 یریترا که بتواند آنها را در مد یریتیمد یدجد یصورت خودجوش و کامال داوطلبانه ابزارهامعروف جهان به یهااز دانشگاه یتعداد یراخ یهاسال

 یفکر یهسرما یریتها، مددانشگاه هایییانامشهود از کل دار هایییواسطه باال بودن سهم دارااند. بهنموده یکمک کند، طراح یدانش هایییدارا

 هاییچیدگیمناسب و پ یریگاندازه هاییوههمچون عدم وجود ش یلیبرخوردار است. اما تاکنون به دال ییباال ییاجرا یتاز قابل هادانشگاهدر 

ها خصوص دانشگاهها بهدر اکثر سازمان یفکر یهسرما یریتمد ینهدر زم یباعث شده که استقبال و تالش چندان یفکر یهسرما ینهموجود در زم

 .[2] یایدن ملعبه
 

 :شدهانجامهاي مروري بر پژوهش
ای ها نمونه( پژوهشی را با عنوان تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت و عملکرد مالی انجام دادند. آن2011دیمیتریوس و جرجیوس )

وتحلیل رگرسیونی مورد آزمون قرار با استفاده از تجزیه 2006-2008های را طی سال بخش اقتصادی یونان 4شرکت متعلق به  96متشکل از 

عنوان شاخصی برای عملکرد مالی، نسبت ارزش بازار سهام عادی ها و رشد درآمد را بههای بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییدادند و نسبت

عنوان شاخصی برای سرمایه ارزش بازار و سه جزء ضریب ارزش افزوده فکری پالیک را بهعنوان شاخص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را به

ها به رسمیت شناخته شده، اما عنوان یک دارایی مهم راهبردی برای مزیت رقابتی شرکتکه سرمایه فکری بهفکری در نظر گرفتند. با وجود این

جود ارتباط میان سرمایه انسانی )یک جزء سرمایه فکری( و شاخص عملکرد مالی )بازده نتایج این پژوهش چنین ادعایی را اثبات نکرد و تنها و

 حقوق صاحبان سهام( را تایید کرد.

 با یتالیاا هشیوپژ تمؤسساو  عالی زشمودر آ دنامشهو یییهادارا یریگاندازه بچورچا یهارا رمنظو به(، 2010)نشراهمکاو  وسکاند

 ه،شد ینوتد یفکر سرمایه یریگاندازه هایشاخص تلفیق با دیبنیا مفهومی لمد همدآ عملبه عملی تتجربیاو  دموجو ینظریهها سیربر

 یفکر سرمایه یگیرازهندو ا شناسایی ینابنابر ستا هشیوپژو  شیزموآ یهانمازسا سالتر یترمحودر  دنامشهو هایییادار تکوین که یافتنددر

 ضفر جامع یهاشاخص مجموعهو  ستاهاییدنها چنیندر درون  دعملکرو  تژیکاسترا یجهتگیر بین همسویی یابیدر ارز عملیاتی لویتاو

 یگرد فطر. از زدسا اربرقررا  مدیریتو  یتژاسترا تموضوعاها و شاخص بین طتباو ار کند ئهارا نهاآ پاالیش ایبر یمفید مینهز ندامیتو هشد

 جتماعیا ری،ساختا سرمایه بهمربوط  تژیکاسترا تتصمیما نپشتیباو  تباطیار اربزا انبهعنو نداتویم شاخصها مجموعه که ستآن ا عملی دبررکا

 . دشو دهستفاا هشیوپژو  شیزموآ یهانمازسا نسانیو ا

 هادنامشهو مدیریتو  یابیدر ارز هشد دهستفاا یهاممکانیز یاآ کهسوال  ینا به پاسخدر  وریمر هشوپژروش  با(، 2009)رشهمکاو  کانیبانو

 شرکتهادر  دهستفاا ردمو یها بچورچا برخی که یافتنددر د؛شو دهبر رکابه هشیوپژ تسساوم سایرها و در دانشگاه تواندیها مدر شرکت

 کار برده شوند.به یزدانشگاه ن در توانندیم

 یقاتتحق تویانست یتخصص یشرفتهپ یعبا ارزش/عملکرد صنا یفکر یهسرما یاجزا ینارتباط ب ی( به بررس2006چو و همکارانش ) یانگ

ها وجود دارد و عملکرد شرکت یفکر یهسرما یاجزا ینب یرابطه مثبت معنادار یکگرفتند که اوال  یجه( پرداختند و نتITRI) یصنعت یتکنولوژ

 .باشدیآنها در سازمان م یکاستراتژ یرهخلق ارزش و ذخ یندمنوط به فرا یفکر یهسرما افزایش یاو ثان

( یو مشتر ی،ساختاری)انسان یفکر یهعناصر سرما یننشان داد، ب یو همکارانش در مالز یسبونت یهاژوهشدر کانادا و پ یسبونت پژوهش

با عملکرد  یساختار یهنظر از نوع صنعت بر عملکرد شرکت اثر دارد. سرماصرف یانسان یهوجود دارد. سرما یمثبت یهمبستگ یعبا عملکرد صنا

ندارد، بلکه به  یمشهود بستگ ییها فقط به داراسهام شرکت یمتدر آن است که ارزش بازار و ق یفکر یهسرما یتدارد. اهم ثبترابطه م یمال

ها تحت درصد از ارزش بازار شرکت80نشان داد که حدود  یول هاییافتهعنوان مثال وابسته است به یزن یفکر یهمانند سرما ینامشهود هایییدارا

 ت.نامشهود اس هایییدارا ازارارزش ب یرتاث

و ارزش بازار بر  ی،اقتصادیآن بر عملکرد مال یجنتا یبا شاخص  ارزش افزوده و بررس یفکر یه( به سنجش سرما2010و مالول ) زاگال

ها نشان از آزمون یناش یجاستفاده شده است. نتا یارزش افزوده فکر یباز مدل ضر یفکر یهسنجش سرما یپرداختند. برا یسیشرکت انگل 300

دارد اما در مورد عملکرد ارزش بازار تنها در صنعت  یرابطه مثبت معنادار یو عملکرد مال یبا عملکرد اقتصاد یفکر یهسرما ییراکه کا دهدیم
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دارد اما با عملکرد ارزش  یرابطه منف ی( با عملکرد اقتصادیو مال یزیکیکار گرفته شده )فبه یهسرما ینچناست و هم یترابطه با اهم یتکنولوژ

 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار یمال کردعملبازار و 

که  یدرس یجنتا ینانجام داد، به ا یوانتا یو عملکرد دانشگاه که در چهل دانشگاه دولت یفکر یهبا عنوان سرما یپژوهش ی(، ط2012) لو

در آموزش و  ینقش مهم یفکر یهسرما نشان داد، یونرگرس یلتوجه دارند. تحل یو پژوهش یاز منافع آموزش یشب یها به منافع مالدانشگاه

 کندیبهبود عملکرد کمک م یبرا یراناست و به مد هایبهبود استراتژ یبرا یاثرگذار فکر یوهش یک یفکر یهسرما چنینهمپژوهش دارد. 

علمی پرداختند.  به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد پژوهشی در میان اعضای هیات یا(، در مطالعه1394) خانییو موس یاریبخت

 یتهران، جامعه آمار ییرجا یدشه یردب یتدانشگاه ترب یعلم یاته یاعضا یهاستفاده شده است و کل یهمبستگ یفیاز روش توص یقتحق یندر ا

افزار از نرم یریگگام و با بهرهبهگام یونرگرس یلتحل  یرسون،پ یهمبستگ یبها با استفاده از ضرداده وتحلیلیهدهند. تجزیم یلآن را تشک

SPSS یتدانشگاه ترب یعلم یاته یاعضا یو عملکرد پژوهش یفکر یهسرما یندهنده آن است که بنشان یقتحق ینا یجصورت گرفته است. نتا 

 یهماسر ی،انسان یهسرما یهامؤلفه ینکه از ب شودیم گیرییجهنت یونرگرس یلوجود دارد. از تحل یمثبت و معنادار ابطهر یی،رجا یدشه یردب

دارد و  یعلم یاته یاعضا یرا نسبت به عملکرد پژوهش بینییشو پ یهمبستگ یزانم ترینیشب یساختار یهسرما ی؛ارابطه یهو سرما یساختار

 است. یعلم یاته یاعضا ینسبت به عملکرد پژوهش ترییشب بینییشو پ یهمبستگ یدارا ایرابطه یهپس از آن سرما

دانشگاه پرداختند.  یعلم یاتموثر بر عملکرد ه یفکر یهعوامل سرما بندییتبه اولو یمورد مطالعه یک، در (1393و همکارانش ) عربیعلی

موثر بر آن  یفکر یهو عوامل سرما یعلم یاته یو پژوهش یعملکرد آموزش یدیکل یهاشاخص یامطالعات کتابخانه یخود ط یقها در تحقآن

و  ینساخته تدودو پرسشنامه محقق -یآموزش عال یریتمد یداسات-خبرگان ییدو پس از تا ییشناسا یاو رابطه یساختار انسانی،در سه دسته 

 یعلم یاتموجود عوامل موثر بر عملکرد ه یو مکان یزمان یطو با توجه به شرا یعکشور توز یهااز دانشگاه یکی یآموزش یهاگروه یرانمد یندر  ب

 شد.  یبنددانشگاه رتبه ینا برگانبر طبق نظر خ

 یمدل یو طراح یرانا یکشاورز یهادانشکده یعلم یاته یاعضا یموثر بر عملکرد پژوهش یهاعامل ی(، در واکاو1387و همکاران) شمس

 یهابا موسسه یتفعال ی،تخصص ینهمانند به روز بودن در زم یرهاییبا متغ یعلم یاته یاعضا یعملکرد پژوهش ینبهبود آن مطرح کردند که ب یبرا

 ی،پژوهش هاییتجذاب فعال یتبه پژوهش، ماه یاختصاص یهاساعت یانگیندر انجام پژوهش، م یو خدمت، توانمند یستدر ینهشیپ ی،هشپژو

و داشتن پشتکار، نظم و اعتماد به نفس  یو منابع علم یمنابع مال ی،بهتر به امکانات پژوهش یگروه، دسترس هایگیرییممشارکت در تصم یزانم

 وجود دارد.  یداریرابطه مثبت و معن در انجام کار

 یبه بررس ،شریف صنعتی هنشگادا ردیمو مطالعه: هنشگادا یفکر یسرمایهها مدیریتبا عنوان  یا(، در مطالعه1392و همکاران) شهسواری

. دبو شریف صنعتی هنشگادا انمدیراز  نفر 300 شامل ریماآ جامعهو  پیمایشی ـتوصیفی هشوپژدانشگاه پرداختند. روش  یفکر یهسرما یریتمد

شدند.  یلو تحل یهدو گروه مستقل تجز tو  یاتک نمونه tها با استفاده از آزمون . دادهدبو ساخته محقق  پرسشنامهدو  شامل یگیرازهندا اربزا

اقدام و  یش،پا یی،شناسا یعنی ی،فکر یهسرما یریتچرخه مد یندهایاز فرآ یکمعتقدند هر یرانو مد یعلم یاته ینشان داد که اعضا هایافته

 از حد متوسط است. تریینپا یفشر یدر دانشگاه صنعت یفکر یهسرما یریتمد یکل یتوضع ین،و بنارا یفکر یهسرما یابیارز

 یلیتحص یشرفتو پ یعلم یاته یاعضا یو آموزش یعملکرد پژوهش ینتحت عنوان رابطه ب یا(، در مطالعه1393و شمس) رخشانی

با عملکرد  یعلم یاته ی( اعضایستدر یفیتو ک یت)کم یعملکرد آموزش ینو سنجش ارتباط ب یدانشگاه زنجان، به بررس یکشاورز یاندانشجو

 یاته یتن اعضا 60همه  یقتحق یصورت گرفت. جامعه آمار 1391تا  1386 یلیتحص یهادر سال شجویاندان یلیتحص یشرفتو پ یپژوهش

کار از آمار و اطالعات موجود در حوزه  ینا یشدند. برا یبررس یصـورت سرشمارزنجان بود که به دانشگاه یتمام وقت دانشکده کشاورز یعلم

 یاعضا یستدر یفیتو ک یعملکرد پژوهش یرسه متغ یننشان داد که ب یهمبستگ یلتحل نتایجدانشگاه استفاده شد.  یو پژوهش یمعاونت آموزش

 یشده در کارشناس یهارا یهابا شمار درس یعملکرد پژوهش یوجود نداشته ول دارییارتباط معن یاندانشجو یلیتحص یشرفتو پ یعلم یاته

 دارد داریی( ارتباط مثبت و معنیستدر یت)کم یارشد و دکتر

 یریتمد یقیتطب یها، به بررسدر دانشگاه یفکر یهسرما یریتمد یقیتطب یبا عنوان بررس ی(، در پژوهش1391و همکاران) نیولوئیبابایی

 یفکر یهسرما یریتابعاد مد یقاز طر یهمنظور آنها چهار فرض ینا یپرداختند. برا یزو تبر یهواحد اروم یآزاد اسالم یهادر دانشگاه یفکر هیسرما

ه ها با استفاده از ابزرار پرسشنامکردند. داده ینبوئنو و همکاران تدو یهطبق نظر یارابطه یهو سرما یساختار یهسرما ی،انسان یهسرما ملشا

نشان داد که  یجنتا یبترت ینمستقل( مورد آزمون قرار گرفتند. بد tدو جامعه مستقل) یانگینم یسهبر اساس آزمون مقا هایهو فرض یآورجمع

 وجود دارد. دارییتفاوت معن یزو تبر یهواحد اروم یآزاد اسالم یهاو ابعاد آن در دانشگاه یفکر یهسرما یریتن مدیب

 ی،نظر مطالعه یمبنا بر یران،ا هایهنشگادر دا یفکر سرمایه یگیراندازه ایبر لگوییا ینوتد رمنظو به(، 1389)رشهمکاو  میرکمالی

 ارقر سیربر ردمو مشهد سیدوفر هنشگادا نشناسارکاو   انمدیر بینرا در  ایبطهو را ریساختا ،نسانیا سرمایه یعنی یفکر سرمایه یهامؤلفه

 حیاطر که نیست معنا بدین ینا ماا ستا غیرممکن تقریبا یفکر سرمایه دیقتصاارزش ا محاسبه ایبر حدوا یفرمول ئهارا که یافتندو در ندداد
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 موقعیت تشخیص به درقا که یگیرازهندا کیفی یهااز شاخص یامجموعه حیاطر بلکه ستا همیتابی یفکر سرمایه یگیرازهندا ایبر اریبزا

دارد.  هنشگادا فعلی موقعیت توسعهو  شدر ربهمنظو مؤلفههاو  اجزا همه به توجه همیتاز ا یحاک کلی نتایج. ستامفید باشد هانمازسا دموجو

و  نمازسا مدیریت دخو بهنوبه ینا کهدارد  دجوو یفکر سرمایه مختلف ایجزا بین متقابلی بطروا که هددمی ننشا همبستگیآن،  بر وهعال

 مختلف حسطو توسعهو  شدر ایبر جامع یدگاهید باید هنشگادا که ستا ینا بیانگرو  هددمی ارقر تأثیر تحترا  یفکر سرمایه مدیریت همچنین

 .نماید ذتخاا یفکر سرمایه

 

 بندي و چارچوب نظري پژوهشجمع
شود،  یلبه ارزش تبد تواندیگه م یعنوان دانشبه یفکر یهنشانگر آن است که سرما ی،فکر یهسرما ینهانجام گرفته در زم یقاتتحق یجنتا

. باشندیدر ارتباط متقابل با هم م یزن هایهسرما ینا یکار موثر است و اجزا یطکارکنان در مح یباال هاییستگیو شا هاییکرد و توانادر عمل

 ی. از سوباشدیم یرگذارتاث یرانمد یها و توانمندسازدر سازمان پروریینیدر کارآفر یفکر هاییهسرما یقات،تحق ینا یجبا توجه به نتا چنینهم

. ندها هستسازمان یریتبا مد یرمستقیمو غ یمها در ارتباط مستقاغلب آن رسدینظر ماست که به ییهاابعاد و مولفه یدارا یفکر یهسرما یگرد

 یتضار ی،اهداف سازمان یشبردعنوان عامل مهم، در پبه یهسرما یننشانگر آن است که ا ی،فکر یهسرما هایینهانجام گرفته در زم یقاتتحق یجنتا

 ی،فکر یهاز سرما یهمچون: سنجش برخوردار یلیمسا یرامونبه بحث پ یداخل پژوهشگران موثر است. ی،رجوع و ساختار مناسب سازمانارباب

 ی،فکر یهسرما یریتمد یهامدل ی،فکر یهسرما یبر عملکرد، گزارشگر یفکر یهسرما یرتاث ی،فکر یهسرما یاجزا یانروابط متقبال م یبررس

اند پرداخته ی،هوش سازمان بینییشپ یبرا یفکر یهو استفاده از سرما یمال زدهو با یفکر یهسرما یران،مد یدر توانمندساز یفکر یهمارابطه سر

 که،ینو ا شود،یمورد، خال احساس م ینو عملکرد در آموزش و پژوهش کمتر کار شده است. و در ا یفکر یهرابطه سرما یدر رابطه با بررس یول

 آیدیبرم یقاتتحق یجهطور که از نتآن یوجود دارد، نامعلوم است. ول یه پژوهشچو  یو عملکرد، چه از نوع آموزش یفکر یهسرما ینب یاهچه رابط

از  یاچون مجموعه ی،کل ینبا عناو ییهادر مجموع نمونه یخارج پژوهشگران ها اذعان دارند.در سازمان یفکر یهسرما یرهمه پژوهشگران بر تاث

 یفکر یهسرما یریتو مد یریگاندازه یو رهنمود برا یعملکرد تجار یژهوبا عملکرد، به یفکر یهرابطه سرما یبررس ی،فکر یهسرما یهاصشاخ

 یکمتر پژوهش یپژوهش، در امر آموزش و پژوهش و آموزش عال ینتوجه ا وردمساله م ینهکشورها هم در زم یردر سا یطور کلاند و بهدست دادهبه

ویژه های پژوهشگران سرمایه فکری بهچارچوب نظری و ابزاری، برای بررسی و سنجش سرمایه فکری در این تحقیق، نظریات و دیدگاه شد. یافت

های پژوهشگران سرمایه فکری و از پرسشنامه آوری اطالعات سرمایه فکری براساس همان دیدگاهبونتیس بوده است. همچنین ابزار جمع

ها عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه اند. این مولفهیه گردیده است که پرسشنامه سرمایه فکری را در سه مولفه ارایه دادهپژوهشگران مختلف ته

 گردد.بندی کلی از موضوع، طبق مدلی به شرح زیر ارایه میای. در زیر یک جمعساختاری و سرمایه رابطه

 
 

 روش تحقيق
 و یفکر یهسرما یهامولفه ینرابطه ب یدنبال بررسحاضر به یقاست. تحق یاز لحاظ هدف کاربردحاضر  یقتحق با توجه به مطالب فوق

حاضر از  یقتحق با توجه به مطالب فوقباشد. یم یالماستان ا دانشگاه ازاد  یهادانشکده یعلم یاته یاعضا یانعملکرد پ را در م تاثیر برآن 

 یعلم یاته یاعضا یانعملکرد را در م تاثیر برآن  و یفکر یهسرما یهامولفه ینرابطه ب یبررس دنبالحاضر به یقاست. تحق یلحاظ هدف کاربرد

روابط  یسازمنظور مدلبه یمعادالت ساختار یابیاز روش مدل یقتحق یناز آنجا که در ا یطرف از. باشدیم یالماستان ا دانشگاه ازاد  یهادانشکده

 یسرتما یل)تحل یو از نوع همبستگ یفیها، توصداده یحاضر از نظر روش گردآور یقتحق ینبنابرا د،شویاستفاده م یموجود در چارچوب نظر
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 یریگاندازه یرهایمتغ یانسکووار یسالزم است ماتر یاستفاده از روش مدل معادالت ساختار با یقآزمون مدل تحق یبرا یرا. زباشدی( میانسکووار

سازی معادالت ساختاری استفاده شده مدلشامل  ی،آمار یلاز روش تحل یفیتوص یقه از روش تحقبا استفاد یقتحق ینا درشود. یلشده تحل

 یزانو م یرهامتغ یانم یارتباط کل یافتمنظور دربه ی،همبستگ یببا استفاده از جدول ضرا یرهامتغ یاناز وجود ارتباط م یاز آگاه است.پس

 شود.یچندگانه استفاده م یونسخ از روش رگرسپا یربر متغ یفیتوص یرهایاز متغ یکهر یرگذاریتاث

 

 هاي پژوهش:فرضيه

 داری بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دارد.: مولفه سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی1فرضیه شماره 

 داری بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دارد.: مولفه سرمایه ساختاری اثر مثبت و معنی2فرضیه شماره 

 داری بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دارد.ای اثر مثبت و معنی: مولفه سرمایه رابطه3شماره  فرضیه

 داری بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دارد.: مولفه سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی4فرضیه شماره 

 وزشی اعضای هیات علمی دارد.داری بر عملکرد آم: مولفه سرمایه ساختاری اثر مثبت و معنی5فرضیه شماره 

 داری بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی داردای اثر مثبت و معنی: مولفه سرمایه رابطه6فرضیه شماره 

 

 جامعه آماري
( مشغول به 1396حاضر )باشد، که در حالهای ازاد( میدر این تحقیق جامعه آماری، شامل کلیه استادان عضو هیات علمی دانشکده

 33، 1396ه فوق، تعداد اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در سال آمده از واحد کارگزینی دانشگاهعملهستند. بر طبق تحقیقات به خدمت

ها تعداد آوری پرسشنامهباشند. که پس از جمعمی1396نفر و دانشکده فنی و مهندسی در سال  82، 1396نفر، دانشکده علوم پایه  در سال 

 آوری گردیده جمعپرسشنام 157

 

 نام دانشگاه
 تعداد اعضای هیات علمی

 جمع زن مرد

 33 8 25 دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد  ایالم

 82 33 49 دانشکده علوم پایه  دانشگاه آزاد ایالم

 42 7 35 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد ایالم

   

 گيري:پایایی )اعتماد( ابزار اندازه
نفر از اعضای  30آزمون با های مختلف پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در مرحله پیشهش قابلیت اعتماد )پایایی( بخشدر این پژو

 آمده است.  2محاسیه گردید و نتایج آن در جدول SPSSWin23افزار هیات علمی در داخل جامعه آماری پژوهش با استفاده از نرم
 

 رهاي پژوهشمقدار آلفاي کرونباخ متغي  -2جدول
 

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر ردیف

 92/0 25 سرمایه انسانی 1

 86/0 22 سرمایه ساختاری 2

 83/0 23 ایسرمایه رابطه 3

 88/0 29 عملکرد 4

 

 هاوتحليل دادهروش تجزیه
و  SPSS23افزار ا استفاده از نرمدست آمده از پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بدر این پژوهش اطالعات به

LISREL8.8 .مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند 
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 شناختی پاسخگویانهاي جمعيتویژگی

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
 42/7ار با انحراف معی 86/43های حاصل از توصیف توزیع فراوانی پاسخگویان نشان داد که میانگین سن پاسخگویان مورد مطالعه یافته

 60تا  31شود که بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی سال قرار داشتند. براساس نتایج مشاهده می 71تا  27ها در دامنه سنی سال بود و آن

 درصد( از افراد مورد مطالعه در این طبقه سنی قرار دارند.  9/94نفر ) 149سال است که 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسيت:

درصد از 57/30های حاصل از پژوهش نشان داد که دهد. یافتهتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت را نشان می 2-4دول ج

 .دهندها را مردان تشکیل میدرصد از آن 43/69پاسخگویان مورد مطالعه زن و 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصيالت:

درصد از 8/10های حاصل از پژوهش نشان دارد که دهد. یافتهمیزان تحصیالت را نشان می توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب 3جدول 

 ها دارای مدرک دکترا هستند. درصد از آن 2/89پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی ارشد و 
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصيالت -3جدول 
 

 درصد فراوانی تحصیالت

 68/56 89 کارشناسی ارشد

 32/43 68 کتراد

 

 ارزیابی و تعيين سطح موجود متغيرهاي پژوهش
همانگونه که گفته شد سرمایه فکری مشتمل بر سه مولفه سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی است. در این پژوهش با جمع این سه مولفه 

بندی و امتیازدهی به اف از میانگینجهت طبقههای سرمایه فکری از روش انحرمنظور سنجش سطح مولفهسطح سرمایه فکری مطالعه شد. به

های سرمایه فکری در حد ضعیف، متوسط، خوب و ها استفاده شده است. سپس با حاصل جمع امتیازها، سطح موجود مولفههریک از شاخص

دست آمده است )صدیقی و روستا، بههای زیر معیار با استفاده از فرمولبندی براساس میانگین و انحرافخیلی خوب ارزیابی شده است. این گروه

2003 :) 

A˂Mean-St.d=، کمMean-St.d˂B˂Mean:B=،   متوسطMean˂C˂Mean+St.d:C=    ،خوب Mean+St.d˂D:D= خیلی خوب 

 

 وضع موجود سرمایه انسانی
های مورد مطالعه سرمایه انسانی آنان مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاکی از در راستای تعیین سطح سرمایه فکری دانشکده

 درصد در حد متوسط ارزیابی شده است . 2/31درصد از سرمایه انسانی در سطح خوب و  6/37آن است که حدود 

 

 وضع موجود سرمایه ساختاري
های  مورد مطالعه سرمایه ساختاری آنان مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاکی سطح سرمایه فکری دانشکده در راستای تعیین

 درصد در حد متوسط ارزیابی شده است. 1/26درصد در حد خوب و حدود  6/44از آن است که سرمایه ساختاری در حدود 

 

 وضع موجود سرمایه ارتباطی
های مورد مطالعه سرمایه ارتباطی آنان مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاکی از یه فکری دانشکدهدر راستای تعیین سطح سرما

 درصد در حد متوسط ارزیابی شده است. 5/25درصد در حد خوب و حدود  5/46آن است که سرمایه ارتباطی در حدود 
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 وضع موجود عملکرد
های مورد مطالعه عملکرد آموزشی آنان مورد بررسی قرار گرفت. در هیات علمی دانشکدهدر راستای تعیین سطح عملکرد آموزشی اعضای 

 درصد در حد متوسط ارزیابی شده است. 0/28درصد در حد خوب و حدود  2/52مجموع نتایج حاکی از آن است که عملکرد آموزشی در حدود 
 

 هاي کشاورزي مورد مطالعهتعيين سطح سرمایه فکري در دانشکده-.Error! No text of specified style in documentجدول 
 

 وضعیت  امتییاز متغیرها              فراوانی                    درصد                               درصد تجمعی                        

 ضعیف 1/12 1/12 19 33/112کمتر از 

 متوسط 0/49 9/36 58 33/112    61/125

 خوب 4/83 4/34 54 61/125    89/138

 بسیار خوب 100 6/16 26 89/138بیشتر از 

 28/13انحراف معیار:                   61/125میانگین: 

 

 بخش دوم: آمار استنباطی

 نتایج تحليل عاملی اکتشافی-1-1

 هاي سرمایه فکرينتایج تحليل عاملی اکتشافی مولفه -1-2
ته شده است. سواالت این پرسشنامه دربرگیرنده سه بعد سرمایه انسانی، سوال درنظر گرف 70برای سنجش سرمایه فکری در مجموع 

(، SEMمنظور پاالیش متغیرهای مربوط به سرمایه فکری جهت ورود به مدل معادالت ساختاری )باشد. بهای میسرمایه ساختاری و سرمایه رابطه

بوده و یا  5/0ین، متغیرهایی که درون هر عامل دارای بار عاملی باالتر از هایی که دارای مقدار ویژه بیشتر از یک، و همچنفقط به شناسایی عامل

 70های اصلی فاقد بار عاملی مشترک با بعد دیگری بودند، پرداخته شد. در این مرحله، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه

گویه باقی ماند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای سواالت  35گویه  70جموع از های نامناسب در مبا حذف گویه متغیر مورد تحلیل قرار گرفتند.

درصد واریانس  51/44افزار شناسایی شده است. این سه عامل در مجموع دهد در مجموع سه عامل توسط نرممربوط به سرمایه فکری نشان می

کان انجام تحلیل عاملی بر نمونه تحقیق با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص کنند.  ابتدا امنمرات سواالت مربوط به سرمایه فکری را تبیین می

ای که برای تشخیص سهم واریانس در متغیرهایی که دارای ( آمارهKMO( اندازه کفایت نمونه)5شود)( بررسی میKMOبرداری )کفایت نمونه

ها است. از سوی کفایت تعداد نمونه و انسجام درونی قابل قبول داده دهندهمحاسبه شد که نشان 78/0واریانس مشترک هستند برای تحلیل فوق 

دار شد که حاکی از مناسب بودن همبستگی متغیرهای وارد شده برای تحلیل (، نیز در سطح یک درصد معنی72/2943دیگر آماره بارتلت )

ها از یک بزرگتر بوده هایی مدنظر بوده است که مقدار ویژه آنعامل منظور تعیین عوامل، از معیار مقدار ویژه استفاده گردیده است وعاملی بود. به

 است. 
 

 برداريآزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه-5جدول 
 

 78/0 (KMOبرداری )شاخص کفایت نمونه

 72/2943 بارتلت

 595 درجه آزادی

 000/0 درصد اطمینان

 

شده رخش واریماکس استخراج شد. نتایج حاصل در جدول واریانس تبیینهای اصلی و چعوامل نهفته در آزمون با روش تحلیل مولفه

 79/4و 14/5، 63/5ترتیب عبارت از های ویژه آنها پس از چرخش بهرا در این آزمون نشان داد که ارزش 1عامل با ارزش ویژه باالتر از  3کلی، 

درصد کل واریانس متغیرهای آزمون را تبیین 51/44زمون و در مجموع درصد واریانس آ71/13و 80/30، 10/16ترتیب مقدار بودند که هرکدام به

 و باالتر برای بار عاملی هر آیتم، تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.  40/0کنند. با استفاده از چرخش واریماکس و تعیین ضریب همبستگی می
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 درصد واریانس تبيين شده توسط هر عامل پس از چرخش  -6جدول 
 

 درصد واریانس تجمعی درصد تبیین واریانس ارزش ویژه عوامل آزمون

 10/16 10/16 63/5 سرمایه ساختاری

 80/30 70/14 14/5 ایسرمایه رابطه

 51/44 71/13 79/4 سرمایه انسانی

 

ارزش ویژه  رسد. چنانکه در جدول نیز نمایان است عامل اول بامی 661/60با دستور اخراج سه عامل درصد کل واریانس تبیین شده به 

درصد کل 71/13، 79/4درصد کل واریانس و عامل سوم با ارزش ویژه 70/14، 14/5درصد کل واریانس، عامل دوم با ارزش ویژه 10/16، 63/5

 کنند.واریانس آزمون را تبیین می

های آزمون در بیش ی از مادهعامل است که در آن تعداد 3شود، نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی استخراج چنان که در جدول نشان داده می

ای )آموزشی و پژوهشی( دارم هم در عامل های دیگر تبادل دورهعنوان مثال گویه همواره، با استادان دانشگاهاند، بهاز یک عامل بار عاملی داشته

کنم هم در عامل می شرکت پژوهشی و علمی هاینشست و هاکنفرانس ای(، گویه دراول )سرمایه ساختاری( و هم در عامل دوم )سرمایه رابطه

کنم هم در عامل می شرکت پژوهشی و علمی هاینشست و هاکنفرانس ای(، گویه دراول )سرمایه ساختاری( و هم در عامل دوم )سرمایه رابطه

م هم در عامل دوم )سرمایه ای( و هم در عامل سوم )سرمایه انسانی(، گویه تصویر و وجهه مطلوب و موجهی در دانشگاه داردوم )سرمایه رابطه

های نامناسب و قرار گرفتن اند. در نهایت نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی با حذف گویهای( و هم در عامل سوم )سرمایه انسانی( بار عاملی دادهرابطه

 های مربوط به صورت زیر خواهد بود.ها در عاملگویه

 

 نتایج تحليل عاملی اکتشافی عملکرد آموزشی
سوال درنظر گرفته شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای سواالت مربوط به عملکرد آموزشی  29نجش عملکرد آموزشی براس س

درصد واریانس نمرات سواالت مربوط به  26/39افزار شناسایی شده است. این سه عامل در مجموع دهد در مجموع سه عامل توسط نرمنشان می

ای که برای تشخیص سهم واریانس در متغیرهایی که دارای واریانس مشترک ( آمارهKMOنند.  اندازه کفایت نمونه)کسرمایه فکری را تبیین می

 است.000/0و 69/0ترتیب برابر با به SPSSهستند و همچنین آزمون معناداری در تحلیل عاملی اکتشافی توسط 
 

 برداريآزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه-7جدول 
 

 69/0 (KMOبرداری )مونهشاخص کفایت ن

 322/1882 بارتلت

 406 درجه آزادی

 000/0 درصد اطمینان

 

شده های اصلی و چرخش واریماکس استخراج شد. نتایج حاصل در جدول واریانس تبیینعوامل نهفته در آزمون با روش تحلیل مولفه

 57/2و  03/4، 78/4ترتیب عبارت از های ویژه آنها پس از چرخش بهارزش را در این آزمون نشان داد که 1عامل با ارزش ویژه باالتر از  3کلی، 

درصد کل واریانس متغیرهای آزمون را  26/39درصد واریانس آزمون و در مجموع  87/8و  89/13، 50/16ترتیب مقدار بودند که هرکدام به

و باالتر برای بار عاملی هر آیتم، تحلیل عاملی اکتشافی انجام 40/0کنند. با استفاده از چرخش واریماکس و تعیین ضریب همبستگی تبیین می

 شد. 
 

 درصد واریانس تبيين شده توسط هر عامل پس از چرخش -8جدول 
 

 درصد تراکمی واریانس درصد تبیین واریانس ارزش ویژه عوامل آزمون

 50/16 50/16 78/4 فراگیر محوری

 39/30 89/13 03/4 تخصص محوری

 26/39 87/8 57/2 شیوه ارائه
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رسد. چنانکه در جدول نیز نمایان است عامل اول با ارزش ویژه می 26/39با دستور اخراج سه عامل درصد کل واریانس تبیین شده به 

درصد کل  87/8، 57/2درصد کل واریانس و عامل سوم با ارزش ویژه  89/13، 4/03درصد کل واریانس، عامل دوم با ارزش ویژه  50/16، 78/4

های آزمون در بیش از یک عامل عامل است که در آن تعدادی از ماده 3کنند نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی استخراج یانس آزمون را تبیین میوار

ول هم در عامل ا« دهم.دست آورند را به آنها اطالع میرود دانشجویان بههای که انتظار میشایستگی»عنوان مثال گویه اند، بهبار عاملی داشته

دهد برای دانشجویان اطالعات علمی که اجازه درک بهتر و عمیق از موضوع را می»)فراگیر محوری( و هم در عامل دوم )تخصص محوری( و گویه 

ها در عامل مربوط به اند، که این گویههم در عامل اول )فراگیر محوری( و هم در عامل دوم )تخصص محوری( بار عاملی داده« کنم.فراهم می

  ود قرار گرفتند..خ

 

 هاي سرمایه فکري بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضاسازي معادالت ساختاري در رابطه با تاثير مولفههاي مدلیافته
ها و های موجود در ساختار دادهپس از پاالیش متغیرها در قالب تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل عاملی تاییدی و شناخت عامل

گیری متغیر های پنهان، در این مرحله الزم است نقش متغیر مستقل در شکلگیری یا آشکارسازی صفتنقش متغیرها در اندازه تایید معناداری،

وابسته تحقیق بررسی شود. برای این منظور از تحلیل مسیر در دستگاه معادالت ساختاری به شرح زیر استفاده شد. مدل ساختاری، روابط علی 

های دهد. در این قسمت بر اساس مدلیا مکنون را مشخص کرده و اثرات علی و میزان واریانس تعیین شده را شرح میبین متغیرهای نهایی 

های های تحقیق در رابطه با اثر مولفهها ارائه شده است، اقدام به آزمون فرضیهگیری یا تحلیل عاملی تاییدی که در بخش قبل برای سازهاندازه

توان نتیجه گرفت ساختار مدل مناسب است.در شکل  وابسته )عملکرد آموزشی و پژوهشی( شده است. بر اساس نتایج می سرمایه فکری بر متغیر

منظور آزمون باشد. در واقع در این بخش بهدهنده قوت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق در مدل میضریب مسیر استاندارد شده نشان

های سرمایه فکری بر عملکرد مسیر در قالب مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. براساس شکالثر مولفه فرضیات تحقیق، از روش تحلیل

شود. براساس شکل  رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد آموزشی و پژوهشی مثبت است و به ازای یک واحد تغییر آموزشی و پژوهشی بررسی می

درصد از انحراف معیار متغیر وابسته عملکرد  24/0رصد از انحراف معیار متغیر وابسته عملکرد آموزشی و د 56/0در مولفه مستقل سرمایه انسانی 

شود. همچنین رابطه بین سرمایه ساختاری و عملکرد آموزشی و پژوهشی مثبت است و به ازای یک واحد تغییر در سرمایه پژوهشی تبیین می

درصد از انحراف معیار متغیر وابسته عملکرد پژوهشی تبیین  11/0وابسته عملکرد آموزشی و درصد از انحراف معیار متغیر  03/0ساختاری 

از 27/0ای ای و عملکرد پژوهشی مثبت است و به ازای یک واحد تغییر در مولفه مستقل سرمایه رابطهشود. همچنین رابطه بین سرمایه رابطهمی

دهنده آن شود. که نشاندرصد از انحراف معیار متغیر وابسته عملکرد پژوهشی تبیین می 01/0انحراف معیار متغیر وابسته عملکرد آموزشی و 

های سرمایه فکری حدود ای شاهد کاهش در عملکرد پژوهشی خواهیم بود. براساس شکل در مجموع مولفهاست که با افزایش سرمایه رابطه

 .کنندوهشی را تبیین میدرصد از عملکرد پژ 01/6درصد از عملکرد آموزشی و حدود  09/38

 

 یعلم ياته ياعضا یبر عملکرد پژوهش يفکر یهسرما يهامولفه يرتاث
 یاعضا یبر عملکرد پژوهش یفکر یهسرما یهامولفه یرمورد استفاده جهت سنجش تاث یقدرت نشانگرها یمرحله جهت بررس یندر ا

های سرمایه فکری و یافته )پس از انجام اصالحات( مولفهگیری برازشه. مدل اندازاستفاده شده است ییدیتا یعامل یلاز مدل تحل یعلم یاته

 ( آورده شده است.3تاثیر آن بر عملکرد پژوهشی با نمایش بارهای عاملی استاندارد شده در شکل )
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هاي سرمایه فکري بر  عملکرد پژوهشی اعضاي گيري تاثير مولفهمدل اندازه-.Error! No text of specified style in documentشکل 

 داريی در حالت معنیهيات علم

 

گزارش شده است، و بر این اساس فرض صفر  tهای سرمایه فکری بر عملکرد پژوهشی آورده شده است، مقدار ( اثر مولفه29-4در جدول )

ن شده یا مقدار واریانس تبیی  2Rشود. همچنین مقدار های سرمایه فکری و عملکرد پژوهشی رد یا تایید میمبنی بر عدم رابطه بین مولفه

 ها نیز آورده شده است.وسیله هر کدام از مولفهبه
 

 فکري بر عملکرد آموزشی و پژوهشی هاي سرمایهاثر مولفه -9جدول 
 

 t                       Value-P                       2R               مقدار ضریب مسیر                              بعد                   

 61/9                          00/0                     00/2                       31/0                                             سرمایه انسانی    

 24/10                       00/0                     27/2                        32/0           سرمایه ساختاری                              

 81/0                          00/0                    -54/0                        09/0          ای                                سرمایه رابطه

 (t≥1/96درصد اطمينان یا یک درصد خطا ) 99داري در سطح معنی
 

 بر عملکرد پژوهشیهاي سرمایه فکري گيري مولفهنتایج مدل اندازه -10جدول 
 

ل
عام

ت 
الم

ع
گر 

شان
ن

ی 
امل

 ع
بار

 

ی 
طا

خ

رد
دا

تان
اس

 

t AVE CR 

ی
سان

ه ان
مای

سر
 

H1 
 یدهمن در کل با سطح ا یآموزش یتسطح صالح

 دانشگاه برابر است. یتآل صالح
34/0 055/0 33/4 

32/0 832/0 
H3 

در مواقع  یآموزش یآموزش و ارتقاء مهارت ها

 دارد. یتواول یمبرا یازن
50/0 035/0 63/6 

H4 
از  یعلم یاتعضو ه یکاز دانش و مهارت الزم 

 .برخوردار هستم یسو تدر یقجمله تحق
44/0 041/0 13/6 

H5 
کرده  ییراهنما یرا به خوب یانتوانم دانشجو می

 .و با آنها ارتباط برقرار کنم
42/0 030/0 36/5 
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H7 
 یتموفق یراعامل مهم ب یکمن  یتجار آموزش

 .شود ی)دانشگاه( محسوب م یگروه آموزش
69/0 042/0 31/9 

H8 
 یبرا یدیجد یآموزش یها یدهطور مستمر ا به

 .کنم یدانشگاه ارائه م
81/0 034/0 89/11 

H9 
خالق و باهوش  یاعتقاد دارند فرد دیگران

 .هستم
50/0 032/0 82/6 

H11 30/9 030/0 67/0 هستم. الزم برخوردار یرهبر یاز مهارت ها 

H17 

 یرا برا یشخو ییتوانا یشترینهمواره ب

کار به یاندانشگاه و دانشجو یآموزش هاییتفعال

 .گیرمیم

40/0 050/0 16/5 

H18 

من )کتاب،  یو پژوهش یآموزش هاییتفعال

 یبرا یادی( منفعت و بهره زیرهو غ یقمقاله، تحق

 دانشگاه دارد.

64/0 054/0 78/8 

H23 
الزم برخوردار  یریتمد یاحرفه هاییتاز صالح

 هستم.
66/0 041/0 61/8 

ی
تار

اخ
 س

یه
رما

س
 

S1 

 یدانشگاه امکانات الزم برا یستمو س یهرو

را فراهم  یعلم یاته یاعضا یاز نوآور یتحما

 .کندیم

81/0 035/0 79/11 

47/0 883/0 

S2 

نشگاه جهت دا یامکانات و منابع ماد از

و توسعه  استفاده  یقو تحق یآموزش هاییتفعال

 .نمایمیم یکاف

80/0 35/0 74/11 

S3 
طور مستمر در به یعلم یاته یاعضا عملکرد

 .گیردیقرار م یابیدانشگاه مورد ارز
75/0 047/0 85/10 

S4 
تبادل  یگرد یهابا استادان دانشگاه همواره،

 .دارم (یو پژوهش ی)آموزش یادوره
52/0 063/0 08/7 

S5 

و  یتکنولوژ /یکیالکترون یارتباط وسایل

و  یآموزش هاییتالزم جهت فعال یافزارسخت

 .من در دانشگاه فراهم است یپژوهش

64/0 054/0 57/8 

S6 

 هاییگاهپا ی،ابه منابع کتابخانه یدسترس

در دانشگاه  یمها براو کتاب هایتسا ی،اطالعات

 آسان است.

38/0 055/0 83/4 

S7 
من  یو پژوهش یآموزش هاییتفعال هایینههز

 .شودیم یتتوسط دانشگاه حما
65/0 057/0 83/8 

S8 
که مشارکت در  یستاگونهدانشگاه به ساختار

 .کندیم یلمن تسه یرا برا گیرییمتصم
70/0 070/0 61/10 

S12 

 هاییتفعال یدرآمد به دست آمده دانشگاه به ازا

 یشچند سال گذشته افزا یمن در ط یآموزش

 .است یافته

49/0 050/0 46/6 

S13 
ارزش  یجادمنبع ا یکعنوان دانشگاه به در

 .شومیمحسوب م
50/0 049/0 44/6 
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S18 
 در دانشگاه به من یادیز یقاتیتحق یهاپروژه

 .شودیمحول م
61/0 046/0 08/8 

 S19 
 یعلم یاته یعضاکه به ا یاز بودجه پژوهش

 دارم. یترضا شودیواگذار م
54/0 066/0 89/6 

طه
راب

ه 
مای

سر
ی

ا
 

R2 
 یو پژوهش یعلم یهاها و نشستدر کنفرانس

 .کنمیشرکت م
0/67 038/0 57/8 

37/0 848/0 

R3 
ها )داخل( تعامل دانشگاه یرهمکارانم در سا با

 .کنمینظر مدارم و با آنها تبادل
0/62 039/0 05/8 

R4 
ها )خارج( تعامل دانشگاه یرهمکارانم در سا با

 .کنمینظر مدارم و با آنها تبادل
0/35 087/0 84/4 

R5 
 امیلیو تحص یکار ینهمرتبط با زم ینهادها با

 .( در ارتباط هستمیره)اعم از دولت، صنعت و غ
0/64 055/0 69/8 

R6 
در دانشگاه  یهو وجهه مطلوب و موج یرتصو

 دارم.
50/0 027/0 59/6 

R11 
و حل مشکالت  یصتشخ یبا همکارانم برا

 .کنمیم یگروه همکار یآموزش
59/0 029/0 02/8 

R14 
همکارانم که با آنها در ارتباط هستم  یربه سا

 .اعتماد دارم
69/0 045/0 49/9 

R15 
 یربا سا یو پژوهش یتعامالت آموزش یقطر از

 .دهمیم یشخود را افزا هاییینم تواناهمکارا
70/0 033/0 96/9 

R17 

و  یتموجب هدا یانبازخورد از دانشجو یافتدر

من  یو پژوهش یآموزش هاییتبهبود فعال

 .شودیم

55/0 024/0 16/7 

R18 
ها قبل از تلف شدن فرصت کنمیم یهمواره، سع

 از آنها استفاده کنم.
44/0 033/0 51/5 

R19 
دنبال بازده بلندمدت همکارانم به یرمن و سا

 .یمخود هست یو پژوهش یآموزش هاییتفعال
61/0 041/0 34/8 

 R23 
 یاناز خودم در م یخوب یرتصو کنمیتالش م

 نشان دهم. یاندانشجو
35/0 054/0 75/4   

هستند. بدین  96/1باالتر از حد بحرانی  tای مقادیر شود که تمامی نشانگرهای سازه سرمایه فکری دار(، مشخص می11با توجه به جدول )

داری روابط در قالب تحلیل عاملی تاییدی دار نبودن نقش نشانگرها در تشکیل سازه مورد بررسی رد و معنیترتیب فرض صفر مبنی بر معنی

های سرمایه گیری مولفهتوان گفت که مدل اندازهشود، می( مالحظه می11در جدول )های برازندگی که مورد تایید قرار گرفت.با توجه به شاخص

های باشد. همانطور که مشخصهقبول میها و نشانگرهای مربوط به سازه عملکرد و پژوهشی معتبر و قابلفکری جهت برازش روابط بین سازه

مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش دهد دادهبرازندگی جدول نشان می

 های نظری است.سواالت با سازه
 

 گيري سرمایه فکري بر عملکرد پژوهشی اعضاي هيات علمیهاي برازندگی مدل اندازهشاخص -11جدول 
 

 مقدار محاسبه شده حد مطلوب شاخص

 095/0 نزدیک به صفر RMRماندها میانگین مجذور پس

 53/1 و کمتر df/2x 3 کای  اسکویر/ درجه آزادی

 75/0 و باالتر GFI 85/0 شاخص برازندگی
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 83/0 و باالتر NFI 9/0شاخص نرم شده برازندگی

 91/0 و باالتر NNFI 9/0شاخص نرم نشده برازندگی

 92/0 و باالتر IFI 9/0شاخص برازندگی فزاینده)

 92/0 و باالتر 9/0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

 05/0 و کمتر RMSEA 08/0واریانس خطای تقریب، ریشه دوم برآورد 

 

های سرمایه فکری جهت گیری مولفهتوان گفت که مدل اندازهشود، میهای برازندگی که در جدول فوق مالحظه میبا توجه به شاخص

توان براساس مدل برازش شد. پس میباقبولی برخوردار میها و نشانگرهای مربوط به هر سازه از برازش مناسب و قابلبرازش روابط بین سازه

 دهد.قبولی را نشان میها تطابق قابلها با زیربنای عاملی آنیافته تحقیق گفت که نشانگرهای مورد استفاده برای سنجش سازه

 

هاي سرمایه فکري بر عملکرد پژوهشی اعضاي هيات ( در رابطه با تاثير مولفهSEMسازي معادالت ساختاري)هاي مدلیافته

 علمی

ها ارائه شده است، اقدام به آزمون گیری یا تحلیل عاملی تاییدی که در بخش قبل برای سازههای اندازهدر این قسمت بر اساس مدل

های سرمایه فکری بر متغیر وابسته )عملکرد پژوهشی( شده است. بر اساس نتایج حاصل از جدول  و های تحقیق در رابطه با اثر مولفهفرضیه

دهنده ( ضریب مسیر استاندارد شده نشان3توان نتیجه گرفت ساختار مدل مناسب است.در شکل )دهنده آزمون مدل است، میکه نشان (3شکل )

منظور آزمون فرضیات تحقیق، از روش تحلیل مسیر در باشد. در واقع در این بخش بهقوت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق در مدل می

شود. براساس های سرمایه فکری بر عملکرد پژوهشی بررسی می( اثر مولفه3ت ساختاری استفاده شده است.  براساس شکل )قالب مدل معادال

درصد از  31/0( رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد پژوهشی مثبت است و به ازای یک واحد تغییر در مولفه مستقل سرمایه انسانی 3شکل )

شود، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد پژوهشی اعضای عملکرد پژوهشی تبیین می انحراف معیار متغیر وابسته

شود.  همچنین رابطه بین سرمایه ساختاری و عملکرد پژوهشی مثبت است و به ازای یک واحد تغییر در سرمایه ساختاری هیات علمی رد می

شود، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین سرمایه ساختاری و وابسته عملکرد پژوهشی تبیین می درصد از انحراف معیار متغیر 32/0

ای و عملکرد پژوهشی معنادار نیست و به ازای یک واحد شود.  همچنین رابطه بین سرمایه رابطهعملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی رد می

دهنده آن است که با شود که نشاناز انحراف معیار متغیر وابسته عملکرد پژوهشی تبیین می -09/0ای تغییر در مولفه مستقل سرمایه رابطه

ای و عملکرد ای شاهد کاهش در عملکرد پژوهشی خواهیم بود، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین سرمایه رابطهافزایش سرمایه رابطه

 کنند. درصد از عملکرد پژوهشی را تبیین می 66/20های سرمایه فکری حدودع مولفه( در مجمو3شود.  براساس شکل )پژوهشی پذیرفته می

 

 هاي حاصل از آمار استنباطیب: یافته

 هاي حاصل از تحليل همبستگییافته -1
طه مثبت و راب %99های سرمایه فکری از دیدگاه اعضای هیات علمی با حدود اطمینان های تحقیق نشان داد که بین تمامی مولفهیافته

گیری ساختار سازمانی ها را به این صورت نشان دادند که سرمایه انسانی در شکل( رابطه بین مولفه2004داری وجود دارد. چن و همکاران )معنی

ور مستقل از طتواند بهآید. از طرف دیگر، سرمایه ساختاری به تاثیرپذیری از سرمایه انسانی میحساب میکننده بهیک سازمان عاملی تعیین

یابد که ای شکل گرفته و تکامل میسرمایه انسانی وجود خارجی پیدا کند. همچنین، از طریق هماهنگی بین این دو نوع سرمایه، سرمایه رابطه

ه مشتری به کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه عملکرد سازمان است. بنابراین رشد سرمایسرمایه ارتباطی عاملی تعیین

باشد. همچنین این یافته با نتایج تحقیقات حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد. این یافته موید یافته تحقیق حاضر می

مبنی ( 2004( و چن و همکاران )2000(، بونتیس و همکاران )1998(، بونتیس )1389(،  میرکمالی و ظهورپرونده )1387لی و همکاران )قلیچ

 های سرمایه فکری همخوانی دارد.بر وجود رابطه بین مولفه

 

 یاکتشاف یعامل يلحاصل از تحل هايیافته-2
، "سرمایه ساختاری"های سرمایه فکری از دیدگاه اعضای هیات علمی نشان داد که سه عامل های حاصل از تحلیل عاملی مولفهیافته

درصد کل واریانس 51/44درصد واریانس آزمون و در مجموع 71/13و  70/14، 10/16ب مقدار ترتیبه "سرمایه انسانی"، "سرمایه ارتباطی"

های حاصل از تحلیل عاملی عملکرد آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی نشان داد که سه عامل کنند. یافتهمتغیرهای آزمون را تبیین می
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درصد کل  26/39درصد واریانس آزمون و در مجموع  87/8و  89/13، 50/16ار ترتیب مقدبه "شیوه ارئه"و  "محوریتخصص"، "فراگیرمحوری"

 کنند. واریانس متغیرهای آزمون را تبیین می

 (SEMسازي معادالت ساختاري )( و مدلCFAهاي حاصل از تحليل عاملی تایيدي )یافته-3
نتایج نشان داد که تمامی نشانگرهای سازه  .استفاده شد( CFAگیری از تحلیل عاملی تاییدی )در تحقیق حاضر برای بررسی مدل اندازه

دار نبودن نقش نشانگرها در تشکیل سازه مورد بررسی هستند. بدین ترتیب فرض صفر مبنی بر معنی 96/1باالتر از  tسرمایه فکری دارای مقادیر 

تحلیل عاملی سرمایه فکری نشان داد که متغیرهای سرمایه داری روابط در قالب تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. نتایج رد و معنی

 دهند. انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی در مجموع یک کلیت واحد را تشکیل می

کند، و با ضریب درصد از عملکرد آموزشی را تبیین می 31حدود  56/0آمده بعد سرمایه انسانی با ضریب مسیر دستبر اساس نتایج به

درصد از عملکرد آموزشی  09/0حدود  03/0کند. بعد سرمایه ساختاری با ضریب مسیر درصد عملکرد پژوهشی را تبیین می 5حدود  24/0 مسیر

درصد از  7حدود  27/0ای با ضریب مسیر کند. بعد سرمایه رابطهدرصد از عملکرد پژوهشی را تبیین می 2/1حدود  11/0و با ضریب مسیر 

 09/38های سرمایه فکری حدود کند. در مجموع مولفهدرصد از عملکرد پژوهشی را تبیین می 1حدود  01/0ا ضریب مسیر عملکرد آموزشی و ب

 کنند.درصد از عملکرد پژوهشی را تبیین می 01/6درصد از عملکرد آموزشی و حدود 

گزارش  96/1باالتر از  tعنادار است، زیرا مقدار براساس نتایج تحقیق اثر مولفه سرمایه انسانی بر عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی م

گزارش شده است. اثر  96/1کمتر از  tمعنی است، زیرا مقدار شده است. اثر مولفه سرمایه ساختاری بر عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی بی

و  96/1برای عملکرد آموزشی بیشتر از  tمقدار معنی است، زیرا دار و بر عملکرد پژوهشی بیای بر عملکرد آموزشی معنیمولفه سرمایه رابطه

 گزارش شده است. 96/1برای عملکرد پژوهشی کمتر از 

گزارش شده است همچنین به ازای یک واحد  96/1آن بیشتر از  tرابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد پژوهشی مثبت است زیرا مقدار 

شود، همچنین رابطه بین سرمایه حراف معیار متغیر وابسته عملکرد پژوهشی تبیین میدرصد از ان 31/0تغییر در مولفه مستقل سرمایه انسانی 

گزارش شده است و همچنین به ازای یک واحد تغییر در سرمایه  96/1آن بیشتر از حد  tساختاری و عملکرد پژوهشی مثبت است زیرل مقدار 

ای و عملکرد پژوهشی شود، همچنین رابطه بین سرمایه رابطهی تبیین میدرصد از انحراف معیار متغیر وابسته عملکرد پژوهش 32/0ساختاری 

از  -09/0ای گزارش شده است، به ازای یک واحد تغییر در مولفه مستقل سرمایه رابطه 96/1آن کمتر از حد بحرانی  tمعنادار نیست زیرا مقدار 

ای شاهد کاهش در عملکرد هنده آن است که با افزایش سرمایه رابطهدشود که نشانانحراف معیار متغیر وابسته عملکرد پژوهشی تبیین می

 پژوهشی خواهیم بود. 

های سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، و هدف اختصاصی اول:: براساس هدف اختصاصی اول وضعیت موجود مولفه

های مورد مطالعه دارای تعداد زیادی جا که دانشکدهخوب ارزیابی شد. از آنسرمایه ارتباطی از دیدگاه اعضای هیات علمی در نمونه مورد مطالعه 

اعضای هیات علمی با تجربه در مراتب مختلف علمی )سرمایه انسانی( و ساختار سازمانی مناسب )سرمایه ساختاری( و ارزش سازمانی و شهرت 

 قعیت مطابقت دارد.باال از دید ذینفعان خود )سرمایه ارتباطی( دارند، این نتایج با وا

های مورد هدف اختصاصی دوم: براساس هدف اختصاصی دوم، رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

معیار  از انحراف 31/0دار است و سرمایه انسانی بر عملکرد پژوهشی  تاثیرگذار است و با یک واحد تغییر در مولفه سرمایه انسانی مطالعه معنی

 شود.عملکرد پژوهشی تبیین می

های هدف اختصاصی سوم: براساس هدف اختصاصی سوم، رابطه بین سرمایه ساختاری و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

از انحراف  32/0ری دار است و سرمایه ساختاری بر عملکرد پژوهشی  تاثیرگذار است و یک واحد تغییر در مولفه سرمایه ساختامورد مطالعه معنی

 شود.معیار عملکرد پژوهشی تبیین می

های ای و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکدههدف اختصاصی چهارم: براساس هدف اختصاصی چهارم، رابطه بین سرمایه رابطه

انحراف معیار متغیر وابسته عملکرد پژوهشی از  -09/0ای مورد مطالعه معنادار نیست و به ازای یک واحد تغییر در مولفه مستقل سرمایه رابطه

 ای شاهد کاهش در عملکرد پژوهشی خواهیم بود. دهنده آن است که با افزایش سرمایه رابطهشود که نشانتبیین می

با  درصد رابطه مثبت و معناداری 9گانه سرمایه فکری با حدود اطمینان هدف اختصاصی پنجم: براساس هدف اختصاصی پنجم، ابعاد سه

آید. از طرف حساب میکننده بههای کشاورزی مورد مطالعه عاملی تعیینگیری ساختار سازمانی دانشکدهیکدیگر داشته و سرمایه انسانی در شکل

طریق طور مستقل از سرمایه انسانی وجود خارجی پیدا کند. همچنین، از تواند بهدیگر، سرمایه ساختاری به تاثیرپذیری از سرمایه انسانی می

کننده در تبدیل سرمایه فکری یابد که سرمایه ارتباطی عاملی تعیینای شکل گرفته و تکامل میهماهنگی بین این دو نوع سرمایه، سرمایه رابطه

ی دارد. ای به حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگبه ارزش بازاری و در نتیجه عملکرد سازمان است. بنابراین رشد سرمایه رابطه
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درصد از واریانس  71/13ای درصد و سرمایه رابطه 70/14درصد، سرمایه انسانی  10/16همچنین براساس نتایج به دست آمده سرمایه ساختاری 

 کنند.سرمایه فکری را تبیین می
 

 گيري کلی و پيشنهاداتنتيجه
سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، و های نتایج تحقیق بر اساس هدف اختصاصی اول نشان داد وضعیت موجود مولفه

های کشاورزی مورد مطالعه دارای جا که دانشکدهسرمایه ارتباطی از دیدگاه اعضای هیات علمی در نمونه مورد مطالعه خوب ارزیابی شد. از آن

تار سازمانی مناسب )سرمایه ساختاری( و ارزش سازمانی تعداد زیادی اعضای هیات علمی با تجربه در مراتب مختلف علمی )سرمایه انسانی( و ساخ

 و شهرت باال از دید ذینفعان خود )سرمایه ارتباطی( دارند، این نتایج با واقعیت مطابقت دارد.

های کشاورزی نتایج براساس هدف اختصاصی دوم نشان داد که مولفه سرمایه انسانی بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

عناصر  یننشان داد، بکه  یو همکارانش در مالز یسبونت یهادر کانادا و پژوهش یسبونت مطالعه تاثیرگذار است. نتیجه این هدف با پژوهش مورد

نظر از نوع صنعت بر عملکرد صرف یانسان یهسرما و وجود دارد یمثبت یهمبستگ یع( با عملکرد صنایو مشتر ی،ساختاری)انسان یفکر یهسرما

 مطابقت دارد.  دارد شرکت اثر

های کشاورزی نتایج براساس هدف اختصاصی سوم نشان داد که مولفه سرمایه ساختاری بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده 

ورد بررسی مورد مطالعه تاثیرگذار است. نتیجه این هدف با پژوهش تاوستیگا و تالو گورووا که رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد را در روسیه م

ویژه سرمایه ساختاری و انسانی یک معیار اولیه برای تعیین عملکرد است، مطابقت دارد. قرار دادند و نتایج آن نشان داد که سرمایه فکری و به

ی هیات خانی که در رابطه با بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد پژوهشی اعضاهمچنین نتیجه این هدف با نتیجه پژوهش بختیاری و موسی

بینی و تاثیر را بر عملکرد های سرمایه فکری سرمایه ساختاری بیشترین میزان پیشعلمی صورت گرفته و نتایج آن نشان داد که از بین مولفه

 پژوهشی دارد، مطابقت دارد.

ی تاثیرگذار و بر عملکرد ای بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمنتایج براساس هدف اختصاصی چهارم نشان داد که مولفه سرمایه رابطه

 تاثیر است. پژوهشی بی

های سرمایه فکری با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و بر عملکرد اثر مثبت و معناداری براساس نتایج در رابطه با هدف اختصاصی پنجم مولفه

با ارزش/عملکرد  یفکر یهسرما یاجزا ینتباط بارچو و همکارانش در رابطه با توسط یانگ 2006دارند. نتیجه این هدف با تحقیقی که در سال 

 یاجزا ینب یرابطه مثبت معنادار یکگرفتند که  یجهو نت انجام گرفت( ITRI) یصنعت یتکنولوژ یقاتتحق یتوانست یتخصص یشرفتهپ یعصنا

رابطه  2007که در سال  یوئهو ه ، مطابقت دارد. همچنین نتیجه این هدف با نتایج پژوهش هوانگها وجود داردو عملکرد شرکت یفکر یهسرما

 ینشان داد که همبستگ هاآنیج پژوهشنتا، مطابق داد. قرار دادند یرا مورد بررس یوانتا یمشاوره مهندس یهاو عملکرد در شرکت یفکر یهسرما

 یهعد از آن مربوط به سرماو ب یانسان یهمربوط به سرما یهمبستگ ینوجود دارد. باالتر یو عملکرد تجار یفکر یهسه جز سرما ینب یمثبت

 ( بود.ی)رابطه امشتری

 

 پيشنهادات
 گردد، ها که منجر به توسعه و گسترش علم و پژوهش میها جهت توسعه هرچه بیشتر این سرمایهشود که روسای دانشگاهپیشنهاد می

 عالی کامل نائل آید.های سرمایه فکری توجه کافی مبذول داشته تا دانشگاه به رشد و تتالش نمایند. و به مولفه

 شود، با این حال دانشگاه های سرمایه فکری موجب توسعه عملکرد پژوهشی میعنوان یکی از مولفهبا وجود اینکه سرمایه ساختاری به

های دانشگاه، بررسی فرآیندهای کاری اعضای هیات علمی، تشخیص باید برای استفاده کامل از این سرمایه در جهت حفظ ارزش

ای انجام کار و عادات غیررسمی اعضای هیات علمی، شناخت فرآیندهای مدیریتی اعضای هیات علمی، استفاده، نگهداری و فرآینده

 کار گیرد. حفظ اطالعات و توجه به اختراعات اهتمام جدی خود را به

 اطالعات به کار نیاز دارد و برای  ها برای نوآوری و تسهیل تبادلها و سیستمدهنده این موضوع است که رویهسرمایه ساختاری نشان

ایجاد، تقویت و حمایت از نوآوری اعضای علمی باید امکانات الزم فراهم شود و فرهنگ سازمانی در این رابطه تقویت شود. همچنین 

 یابد.ای صورت گیرد و فردگرایی کاهش های تیمی و پروژههای اعضای هیات علمی در قالب فعالیتشود که فعالیتپیشنهاد می

 ای، اعضای هیات علمی برای تقویت سرمایه ارتباطی خویش باید بودجه و زمان بیشتری با توجه به نتایج به دست آمده از سرمایه رابطه

)در حقیقت توجه بیشتر( به امور تحقیق و پژوهش کاربردی و همکاری و تعامل نزدیک با مراجع و محافل علمی و سایر همکاران 

 از تجربیات موفق آنان )همکاران داخلی و خارجی( اختصاص دهند.  باتجربه و استفاده
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 شود که در راستای تقویت سرمایه ارتباطی در دانشگاه، انتظارات و نیازهای ذینفعان )دانشجویان و دولت( بررسی همچنین پیشنهاد می

داده شود. همچنین دریافت بازخورد از دانشجویان موقع به این انتظارات پاسخ ها توجه کافی مبذول شود و بهو شناسایی شده و به آن

 باشد. ها در طراحی و نحوه ارائه برنامه درسی در این زمینه نیز مفید میو وارد کردن نظرات آن

 های دیگر ) در داخل کشور یا خارج از کشور( ارتباط  شود که اعضای هیات علمی با اساتید دانشگاههمچنین در این راستا پیشنهاد می

 پژوهشی داشته باشند و از تجارب مفید ایشان استفاده نمایند. -علمی

 ها نیز اگر نتوانند مشارکت آنان ترین دانشگاهشوند، حتی منظماز آنجایی که اعضای هیات علمی، منبع اصلی یک دانشگاه محسوب می

کارگماری نیروهای خالق و نوآور سبت به جذب و بهرود که ننحو موثری جلب کنند، هیچ ارزشی ندارند. بر این اساس انتظار میرا به

 اهتمام ورزند.
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