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چکيده
هدف از انجام این پژوهش ،ارائه الگوی ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری ،مشخص کردن
میزان تاثیرگذ اری هر یک از عوامل بر ابعاد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم
پزشکی استان های فارس وکهگیلویه بویراحمد و تحلیل میزان تناسب مدل نهایی پژوهش بود .پژوهش
حاضر ،از نوع توصیفی -میدانی طی سال های 1393-1394انجام شد .داده های مورد نیاز در زمینه
شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد سرمایه فکری ،ارائه مدل ساختاری و تعیین میزان درجه تناسب مدل،
بررسی و تحلیل گردید .این مطالعه بر روی تمامی اعضای هیات علمی استادیار به باال دانشگاه های علوم
پزشکی استان های فارس وکهگیلویه بویراحمد که حدود  800نفر به عنوان جامعه آماری و تعداد  260نفر
به عنوان نمونه آماری که طبق جدول کرجسی – مورگان به طور نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند ،انجام
شد .از ابزار پرسشنامه  5گزینه ای محقق ساخته ،با ضریب پایایی آلفای کرونباخ ( )0/947به منظور جمع
آوری داده ها استفاده شد .نتایج نشان داد که تمامی مولفه های شناسایی شده ،دارای تاثیر گذاری در رشد
سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی هستند .در بعد عوامل سازمانی مولفه
ادراک حمایت سازمانی با بار عاملی  ، 0/83در بعد عوامل انسانی ،حرفه مندی با بار عاملی  0/68و در بعد
عوامل محیطی ،مولفه انجمن های علمی و صنفی با بار عاملی  0/84دارای بیشترین تاثیر بودند .در بین این
مولفه ها ،مولفه انجمن های صنفی و علمی در بعد محیطی با بار عاملی  0/84از باالترین اهمیت در تاثیر
 1دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،ساری،
ایران.
 2نویسنده مسئول ،استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری،
ایران.
 3دانشیار گروه مدیریت آموزشی،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
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گذاری بر رشد سرمایه فکری برخوردار بود.این الگو نشان داد که بیشترین اثرگذاری بر رشد سرمایه فکری را
بعد عوامل سازمانی با بار عاملی ،0/95سپس بعد عوامل محیطی با بار عاملی  0/93و در نهایت بعد عوامل
انسانی با بار عاملی  0/92دارد .شاخص های برازش الگو نشان داد که الگوی به دست آمده از انطباق خوبی
برخوردار است.
کليد واژهها :سرمایه فکری ،دانشگاه علوم پزشکی ،عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،عوامل محیطی.

مقدمه
نظام آموزش عالی ایران طی چند سال اخیر دستخوش تحوالت زیادی شده است و پیش بینی
می شود که این روند با توجه به نیازهای رو به رشد جامعه ایران از یک سو و پیشرفت های علمی
جهانی از سوی دیگر همچنان تداوم یابد .امروزه دانشگاه های پیشرفته دنیا در صدد تغییر نظام
آموزشی و مهارت های تبادل دانش به نسل بعدی دانشجویان و فرایندهای تحقیق هستند و با در
نظر گرفتن ماهیت کاربردی توسعه به دنبال ایده های جدید هستند ،به طوری که نقش دانش،
دانایی و دارایی های نامشهود ،تحت عنوان " سرمایه فکری "1به مثابه عامل کلیدی دستیابی به
مزیت رقابتی پایدار در دانشگاه ها محسوب می شود ( .)sanchez,elena andcasterillo,2006با
تمرکز بر دانشگاه های دولتی ،مدیریت سرمایه فکری اهمیت دوچندان یافته است ،به طوری که
مسووالن دانشگاه ها ،سعی می کنند نقش سرمایه های فکری دانشگاه را در نوآوری ملی تقویت و
پر رنگ کنند ،زیرا مهم ترین وروردی ها و خروجی های دانشگاه ،نامحسوس بوده و تنها بخش
کوچکی از آن ها شناخته شده اند) .)Lev ,2001پژوهشگران معتقدند سرمایه فکری ،اهرمی برای
حفظ مزیت رقابتی با ثبات است .در نتیجه شناسایی ،ارزیابی و مدیریت سرمایه فکری برای
سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی بسیار مهم است.
( .)Chang , 2007صاحب نظران و متخصصان حوزه مدیریت تعاریف مختلفی از مفهوم سرمایه
فکری ارائه کرده اند اما وجه مشترک این تعاریف ،این است که سرمایه فکری شامل اطالعات خاص
و سازمان یافته ای است که سازمان می تواند به منظور دسترسی به سودآوری از آن استفاده کند.
متخصصان حوزه آموزش عالی معتقدند که سرمایه فکری ارزش نامشهود یک دانشگاه را نشان می
دهد .چرا که در یک سازمان دانشی ،سود نتیجه تولید ایده ها و نوآوری های جدید است که
حاصل تعامل بین سرمایه های ساختاری و انسانی است و به دلیل تعامل بین دارایی ها ی فیزیکی
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و نامشهود دانشی،ارزش و اندازه و سهم این ارزش پنهان تغییر کرده است .بونیتس( )2000سرمایه
فکری را به عنوان مجموعه ای از منابع نامشهود می داند که به فرایند ایجاد ارزش کمک می کند و
آن را به سه دسته طبقه بندی کرد )1 :سرمایه ساختاری  )2سرمایه انسانی  )3سرمایه محیطی یا
ارتباط با مشتری؛ که به اختصار به تعاریف آن در زیر اشاره می شود:
 )1سرمایه ساختاری ،زیربنای سازمان است .مانند :مارک تجاری ،ایده های ثبت شده ،فرایندها،
ساختار سازمانی و مفاهیم دیگر .این نوع سرمایه در برگیرنده پایگاه داده ها ،نمودارهای سازمانی،
دستورالعمل های اجرای استراتژی هاست و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان باالتر از
ارزش مادی اش باشد،است ( .)Roos,2007به عبارتی ،سرمایه ساختاری در ارتباط با مکانیزم و
ساختار سازمان است که می تواند کارکنان را در پژوهش عملکرد بهینه فکری کمک وحمایت کند و
در نهایت کل عملکرد کسب و کار حاصل می شود( .) et.al &Chen ,2004
 )2سرمایه انسانی ،رزورز( )1999این سرمایه را به عنوان شایستگی کارکنان ،توانایی روابط بین
شخصی و ارزش ها توصیف کرد .بونیتس و همکاران( )2002آن را نشان دهنده ی موجودی دانش
افراد یک سازمان می دانند و معتقدند کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی ،نگرش و
چاالکی فکری شان ایجاد می کنند .این سرمایه به عنوان عنصر اساسی برای انجام وظایف سرمایه
فکری نیز محسوب می شود و سرمایه ساختاری ،سرمایه نوآوری و سرمایه ارتباط با مشتری به این
نوع سرمایه وابسته هستند.
)3سرمایه مشتری یا ارتباط با مشتری :دراین نوع سرمایه موضوع اصلی ،دانش موجود در کانال
های ارتباطی با مشتریان و بازار یابی است و نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل
نامشهود بیرونی است ،که به عنوان یک پل ارتباطی واسطه در فرایند سرمایه فکری عمل می کند و
عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه عملکرد کسب وکار
سازمان است ( .)et.al Chen & , 2004مانند :قراردادهای مشتریان ،روابط ،وفاداری و رضایت،
سهم بازار ،وجهه و شهرت سازمان .ازجمله مهم ترین دالیل پرداختن به مقوله و مفهوم سرمایه
فکری در بخش آموزش عالی ،شناسایی و تقویت فرایندهای انعطاف پذیر ،شفاف و رقابت پذیر برای
رشد دارایی های نامحسوس ،نوآوری و شناسایی مدل های موثر در این زمینه است .کشورهای
زیادی ازجمله ،استرالیا ،دانشگاه ها را ملزم کرده اند که باید هر ساله یک گزارش کامل از سرمایه
فکری خود منتشر کنند که شامل :فعالیت ها ،اهداف اجتماعی و استراتژی های آن هاست و در
قالب سه بخش :سرمایه انسانی ،ساختاری و ارتباطی طراحی می شود .در پژوهشی که بر روی
تعدادی از دانشگاه های اسپانیا با هدف کمک به آن ها در شناسایی ،اندازه گیری و مدیریت سرمایه
های نامحسوس انجام گرفت ،این نتیجه به دست آمد که اولین مرحله در این امر ،تعریف دقیق
اهداف سازمان و سپس شناسایی ابعاد نامحسوس سازمان است که باید یک رابطه علّی بین آن ها
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برقرار گردد و برای هرکدام از ابعاد نامحسوس ،شاخص هایی تعریف و توسعه داده شود
( .)Sullivan,2000بر اساس مطالعه ویدما ( )2003دارایی های انسانی با دارایی های سازمانی و
رابطه ای با یکدیگر بر فرایند ایجاد ارزش ،تأثیرگذارند .بنابراین ،سرپرستان و مدیران در تعیین
چنین رابطه علت-معلولی دچار مشکل می شوند .طبرسا و نظرپوری ( )2011در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که سرمایه انسانی ،مهم ترین شاخص آشکار موثر بر هوشمندی انسانی به شمار می
رود .بهرامی و همکاران )2010( ،پروهشی با عنوان«تحلیل روابط چند گانه سرمایه فکری و نواوری
سازمانی در آموزش عالی» انجام دادند؛ بر اساس یافته های این پژوهش ،میانگین نمرات سرمایه
انسانی ،سرمایه ساختاری و رابطه ای ،نوآوری اداری و نوآوری فنی در دانشگاه های دولتی استان
اصفهان ،کمتر از حد متوسط بود و همچنین رابطه بین سرمایه انسانی ،ساختاری و رابطه ای با
نوآوری فنی معناداراست .یارمحمدزاده و همکاران )2010( ،در پژوهشی در دانشگاه های دولتی
اصفهان که با تاکید بر اجتماعی سازی دانش صورت گرفت ،به این نتیجه رسیدند تاثیر مرحله
اجتماعی شدن بر سرمایه انسانی و ساختاری معنادار و بر روی سرمایه مشتری معنادارنبوده است.
نتایج تح قیقات نشان می دهد که پرداختن به شرایط و مقتضیات کلیدی ،احاطه کننده و اثرگذار در
تحول نوآوری دانشگاه و در نظر گرفتن آن هاست و در پرورش ذهن های خالق و نوآور ،اثرات
مهمی بر رفتار و عملکرد دانشگاه ها می گذارد و در پی آن مدیران و مسووالن آموزش عالی به
تغییر عن اصر زیربنایی و تعبیه فرایندهای اساسی داخلی در پرورش سرمایه انسانی واکنش نشان می
دهند .چنین تغییراتی در مورد فرایندهای پرورش سرمایه فکری و دانشی ،روی رفتار اعضای هیات
علمی دانشگاه ها که مستقیماً مسوولیت آموزش و پژوهش را بر عهده دارند ،تاثیرگذار است (
.)Chen & et.al , 2004
این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه
فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کدام است؟

پيشينه پژوهش
شرفی و عباس پور )2012(،پژوهشی با عنوان« ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد در دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که میانگین عملکرد نظام
دانشگاهی از نظراعضای هیات علمی  52/87بود و با سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای رابطه مثبت
و معنادار داشت .بین عملکرد نظام دانشگاهی با زیرمولفه های هیات علمی ،دانشجو ،کارکنان،
فرهنگ سازمانی ،ارتباط با صنعت و تعامالت علمی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد .در مولفه
سرمایه انسانی ،سرمایه رابطه ای بین دانشگاه ها تفاوت معنادار وجود داشت اما در سرمایه
ساختاری بین دانشگاه ها تفاوت معنادارمشاهده نشد .نتیجه گیری این تحقیق حاکی از آن است که
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مولفه های سرمایه فکری ،بر عملکرد نظام دانشگاهی موثر هستند و با توجه به وضعیت مناسب
دانشگاه های ایران در این مولفه ها ،مدیریت مطلوب تر سرمایه فکری در دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی ،منجر به بهبود عملکرد نظام دانشگاهی می شود.
پروهشی با عنوان«تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری ونوآوری سازمانی درآموزش عالی»
توسط بهرامی وهمکاران )2011(،انجام شد؛ در این پژوهش ،روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری
سازمانی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی استان اصفهان بررسی شد .در این
پژوهش ،از آزمون کلموگروف اسمیرنف تک متغیری برای بررسی نرمال بودن نمرات و ضریب
همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها ،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس و
کوواریانس و بن فرونی برای بررسی فرضیه ها استفاده شد .براساس یافته های این تحقیق ،میانگین
نمرات سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و رابطه ای ،نوآوری اداری و نوآوری فنی در دانشگاه های
دولتی استان اصفهان کمتر از حد متوسط بود و نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه
سرمایه انسانی ،ساختاری و رابطه ای با نوآوری اداری معناداراست .ازطرفی بین نظرهای اعضا
درخصوص رابطه بین سرمایه انسانی ،ساختاری و رابطه ای با نوآوری فنی و نوآوری اداری برحسب
مشخصات دموگرافیک آنان تفاوت معنادار داشت.
نجاتی و منصوری )2011(،پژوهشی تحت عنوان« بررسی و اندازه گیری وضعیت سرمایه فکری
در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(مطالعه موردی:دانشگاه یزد)» انجام دادند .یافته های
پژوهش ،حاک ی از آن بود که بین سرمایه فکری در مجتمع های دانشگاه یزد تفاوت معنی داری
وجود دارد .در مجتمع علوم انسانی درتمامی ابعاد به غیر از بعد سرمایه انسانی وضعیتی پایین تر از
حد میانگین دارد .درمجتمع فنی تنها در بعد سرمایه رابطه ای وضعیت مناسبی داشته و همچنین
نتایج حاصل شده از رتبه بندی مولفه های سرمایه فکری مبین آن است که مولفه مهارت های
آموزشی از باالترین اهمیت برخوردار است .عباسی و همکاران )2011(،در بررسی تاثیر عناصر
سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار نشان داد که شرکت های دارای
سرمایه فکری باالت ر ،عملکرد مالی بهتری دارند .مجتهدزاده و همکاران )2013( ،رابطه سرمایه
فکری (انسانی-رابطه ای-ساختاری) را ب ر عملکرد صنعت بیمه مورد بررسی قرار داده و نتایج آن ها
نشان داد که بین سرمایه های فکری و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد.
طبرسا و نظرپوری )2011( ،پژوهشی با عنوان«بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر هوشمندی
سازمانی در سازمان های عصر دانش» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از سیستم
های همکاری از راه دور مانند :ویدئو کنفرانس و همچنین بهبود مهارت های ارتباطی جهت تعامل
با نظرات و دیدگاه های متنوع به ترتیب مهم ترین شاخص های اثرگذار بر هوشمندی ساختاری و
انسانی به شمار می رود ،همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل روابط ساختاری نشان داد که
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سرمایه های ساختاری با ضریب اثر 0/46بیشترین تاثیر را روی هوشمندی ساختاری دارد .در
نهایت ،نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه انسانی با ضریب تشخیص  0/51مهم ترین شاخص
آشکار موثر بر هوشمندی انسانی به شمار می رود.
ناظم و مطلبی )2010( ،پژوهشی با عنوان« ارائه الگوی ساختاری سرمایه فکری براساس
یادگیری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی» انجام دادند .تحلیل مسیر بیانگر این است که رابطه
معناداری بین ابعاد یادگیری سازمانی و سرمایه فکری برقرار است و بیشترین اثر مستقیم را می
توان تحت عنوان اثر مستقیم یادگیری در سطح سازمانی در بعد یادگیری سازمانی بر سرمایه فکری
عنوان نمود و سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین شاخص سرمایه فکری در این مدل مشخص
گردید .لیائو ویو )2010(،در بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی بر
اساس مدل معادالت ساختاری نشان دادند که یادگیری سازمانی نقش میانجی را میان مدیریت
دانش و نوآوری سازمانی دارد و بدین ترتیب ،نقش مدیریت دانش به عنوان یک درونداد مهم است و
یادگیری سازمانی نقش یک فرایند کلیدی را دارد.
فطرس و بیگی )2010(،در بررسی تطبیقی اثرهای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صنعت
بانک داری در دو بخش دولتی و خصوصی نشان دادند که در بانک داری دولتی ،باالترین میزان اثر
به ترتیب به سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری مربوط می شود؛ درحالی که در
بانک داری خصوصی ،باالترین میزان اثرگذاری به ترتیب به سرمایه انسانی ،سرمایه مشتری و
سرمایه ساختاری مربوط است؛ با این تفاوت که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری در بخش خصوصی
و سرمایه ساختاری در بخش دولتی در مقایسه با بخش دیگر بر عملکرد تاثیر بیشتری دارند.چانگ
وهمکاران ) 2008(،در بررسی رابطه قابلیت تجمعی دانش و نوآوری سازمانی نشان دادند که بین
قابلیت تجمعی دانش و نوآوری اداری ارتباط معناداری وجود دارد و در ضمن ،فرهنگ سازمانی و
محیط خارجی این رابطه را تحت تاثیر قرارمی دهد .ترز )2006(،در دانشگاه سیول اسپانیا نیز نشان
داد که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاری ،سرمایه ساختاری بر سرمایه رابطه ای و سرمایه رابطه
ای بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت دارد .هانگ وچانگ )2007(،در بررسی رابطه بین سرمایه فکری و
عملکرد سازمانی مشخص کردند که سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای در این سازمان ها باالتر از
حد متوسط و سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر سایر اجزاء و نیز عملکرد سازمانی داشته است .اکانر
و همکاران ) 2007( ،در ارزیابی قابلیت نوآوری در سازمان دریافتند که سرمایه انسانی در این
سازمان ها با دانش و نگرش مناسب و نیز با گذراندن دوره های آموزشی تخصصی ،سرمایه
ساختاری با استقرار استراتژی پویا و طراحی ساختار سازمانی منعطف ،سرمایه رابطه ای با ایجاد
روابط مطلوب با مشتریان و ذی نفعان داخلی وخارجی در ایجاد زمینه ظهور نوآوری نقش داشته
اند .کونگ )2008(،در بررسی رابطه مدیریت استراتژیک بر سرمایه فکری در سازمان های غیردولتی
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استرالیا نشان داد که سرمایه فکری بر فرایندهای سازمانی تاکید دارد و منابع نامشهود برای ایجاد
مزیت رقابتی و تغییر سازمانی بیش از منابع مشهود در سازمان تاثیرگذار هستند .بونیتس)2004( ،
اولین مطالعه در زمینه بررسی تأثیر س رمایه فکری بر روی عملکرد را انجام داد .وی در این مطالعه
شواهد تجربی را مطرح و فرضیه تأثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد را حمایت و تأیید کرد .در
پژوهش دیگری در کسب وکار مالزی که توسط بونیتس و همکارانش انجام شده نیز نتایج مشابهی
به دست آمد .نتایج این پژوهش حاکی از این است که شدت روابط بین زیر مولفه های سرمایه
فکری از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است.

سواالت پژوهش
 میزان اهمیت و تاثیر هر یک از عوامل ،بر رشد هر یک از ابعاد سرمایه فکری در بین
اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی چقدر است؟
 مدل ساختاری مناسب عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی
دانشگاه های علوم پزشکی کدام است؟
 درجه تناسب مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات
علمی دانشگاه های علوم پزشکی چه اندازه است؟

روش پژوهش
این پژوهش ،توصیفی -میدانی است که در سال تحصیلی  1393-1394در بین دانشگاه های
قطب پنج کشور وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت ،که شامل :دانشگاه
های علوم پزشکی استان های فارس ،بوشهر ،هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد هستند .از بین
دانشگاه های موجود در قطب پنج کشور به صورت هدفمند دانشگاههای علوم پزشکی استانهای
فارس و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان نماینده دانشگاههای تیپ یک و تیپ دو انتخاب شدند.
جمعیت مورد مطالعه تمامی اعضای هیات علمی استادیار به باال بود .با توجه به این که تعداد
اعضای هیات علمی استادیار به باالی موجود در این دانشگاه ها  800نفر بود با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان حجم نمونه  260نفر به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای،
به نسبت مرتبه علمی این اعضاء ،نمونه گیری انجام شد%70 .درصد اعضاء نمونه برابر 149
نفراستادیار %20 ،درصد برابر با  69نفر دانشیار و %10درصد برابر با  42نفر استاد بودند .نتایج به
دست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخگویان در خصوص سن پاسخگویان در این پژوهش ،حاکی
از آن است که 13,3 :درصد از پاسخگویان سن خود را بین  25تا  35سال ذکر کرده 33,3 ،درصد
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بین  36تا  45سال 44,6 ،درصد بین  46تا  55سال و  8,7درصد نیز سن خود را بین  56تا 65
سال گزارش داده اند .همچنین  42,5درصد از پاسخگویان زن و  57,5درصد مرد بوده اند .داده ها
با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید ،به این صورت که پس از گرفتن لیست
اعضای هیات علمی از واحد هیات علمی هر دانشگاه یا دانشکده ،با توجه به نسبت جمعیت آن
دانشگاه یا دانشکده در کل جمعیت مورد مطالعه ،انتخاب تصادفی فرد مورد نظر صورت می پذیرفت
و سپس به صورت حضوری به آن فرد مراجعه و پس از کسب رضایت ،پرسشنامه تحویل داده می
شد و معموالً با توجه به صالحدید فرد مورد مطالعه از یک تا  7روز بعد برای گرفتن پرسشنامه
مراجعه می شد  .برای پاسخ به پرسش های پژوهش و آزمون برازندگی مدل های توسعه یافته از
مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس ،لیزرل و ایموس استفاده
شد .در این تحلیل ،ابتدا داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار اس پی اس اس گردیدند که از
طریق آن فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن ،جنس ،مرتبه علمی و رشته
تحصیلی به دست آمد .سپس از طریق نرم افزار ایموس ،ضریب همبستگی و ضریب تعیین عوامل
سازمانی  ،عوامل فردی و عوامل محیطی به طور کلی سنجیده شد تا مقدار تاثیر گذاری هر کدام از
این عوامل بر سرمایه فکری به دست بیاید .به همین طریق هر کدام از مولفه های این عوامل نیز به
طور جداگانه سنجیده شدند و میزان تاثیر گذاری هر مولفه به دست آمد .سپس از طریق تحلیل
مسیر ،مشخص شد که هر مولفه با توجه به ضریب تعیین و ضریب همبستگی چه تاثیری بر عوامل
سه گانه سرمایه فکری و به طور کلی بر سرمایه فکری دارند .بعد از تحلیل مسیر مدل ساختاری
عوامل موثر بر سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های ذکر شده به دست آمد.

ابزار پژوهش
مقیاسی که در این پژوهش از آن استفاده شد ،متشکل از پرسشنامه های مربوط به تعهد
سازمانی ،ادراک حمایت سازمانی ،سرمایه فکری ،ویژگی های شغلی ،کیفیت زندگی شغلی ،وضعیت
قوانین و مقررات دانشگاه و شرایط کار عادالنه  ،ادراک حمایت سازمانی ،رضایت شغلی است که
منبع سوواالت آن ها در جدول زیر مشاهده می شود.
جدول شماره .1منابع سوواالت پرسشنامه
متغير

مأخذ:پرسشنامه

سال

تعهد سازمانی
ادراک حمایت سازمانی
سرمایه فکری

Meyer , Allen & Smith
Eisenberg, et.al
Lev

2003
2001
2001
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ویژگی های شغلی
رضایت شغلی

Hackman & oldham
Hackman & oldham
Pric & Mueller

کیفیت زندگی شغلی
وضعیت قوانین ومقررات ونظام
حقوق وپاداش
حمایت سازمانی ومدیریتی

2005
2005
2001

Steel and metno

2000
2005

Biliingsley

بخش دیگری از سواالت پرسشنامه نیز به صورت محقق ساخته است که عبارتند از :سواالت
مرتبط با وضعیت مقررات دانشگاه های علوم پزشکی در رابطه با بهبود سرمایه فکری و برخی از
مؤلفه های عوامل فردی ،کمال طلبی و تخصصی کردن ( حرفه ای کردن ) شغل .مقیاس اندازه
گیری ،لیکرت است که در نهایت پرسشنامه ای حاوی  74سوال ساخته شد که سواالت  1تا15
گویه های مرتبط با عوامل فردی ،سئواالت  16تا  44گویه های مرتبط با عوامل سازمانی و سواالت
 45تا  74گویه های مرتبط با عوامل محیطی را می سنجد .با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی گویه
های ویژگی های سازمانی پرسشنامه سنجیده شد که عدد  0/92به دست آمد ،پایایی گویه های
ویژگی های فردی عدد  0/86و عوامل محیطی عدد  0/92به دست آمد .به منظور تأیید روایی
محتوایی پرسشنامه ،سواالت مورد نظر پس از تدوین ،توسط  10نفر از متخصصان در حوزه های
مدیریت منابع انسانی ،رفتار سازمانی و علوم تربیتی مورد مطالعه قرار گرفت و سواالتی که مبهم و
نامفهوم بودند ،اصالح و یا حذف شدند و همچنین شواهد وابسته به سازه مقیاس اندازه گیری از
طریق روش تحلیل عاملی تأییدی بر پایه نرم افزار لیزرل و ایموس استفاده شد.
يافته هاي پژوهش
یافته های حاصل از پژوهش بر اساس سواالت مطرح شده مورد بررسی قرارگرفته و نتایج در
چارچوب این سواالت بیان شده اند.
سوال اول پژوهش :میزان اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از عوامل ،بر رشد هر یک از ابعاد
سرمایه فکری چقدراست؟
جدول شماره .2مقادیر آزمون کرویت بارتلت و KOM
مقادیر به دست آمده
0/854

نام آزمون
KMO

234

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال نهم ،شماره ،1بهار  ،97پياپي 33

690.9556
2701
0/000

s Test

Bartlett
df
sig

از آن جایی که مقدار  pدر آزمون کرویت بارتلت برابر 0/000است از تحلیل عاملی تائیدی
استفاده گردید .پس از انجام تحلیل عاملی تائیدی نتایج زیر حاصل گردید:
همان گونه که درجدول شماره 3دیده می شود ،از آن جایی که ضریب تعیین همه مولفه ها
باالتراز  0/3است و همچنین ضریب همبسنگی هیچ متغیری کم تر از 0/50نیست ،می توان گفت
تمامی متغیر های شناسایی شده  ،دارای تاثیرگذاری در رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات
علمی دانشگاه های علوم پزشکی هستند .در بعد عوامل سازمانی ،مولفه ادراک حمایت سازمانی با
بارعاملی  0/83دارای بیشترین تاثیرگذاری و مولفه ویژگی های شغلی با بارعاملی 0/54ازکمترین
میزان تاثیرگذاری برخوردار هستند .در بعد عوامل انسانی ،حرفه مندی با بار عاملی استاندارد 0/68
و کمال طلبی با بار عاملی 0/ 55به ترتیب از بیشترین و کمترین تاثیرگذاری بر عوامل انسانی
برخوردار بودند .در بعد عوامل محیطی ،مولفه انجمن های علمی و صنفی با بار عاملی 0/84دارای
بیشترین تاثیر و مولفه نظام حقوق و پاداش و تخصیص بودجه با بارعاملی 0/47دارای کمترین
تاثیرگذاری هستند .ازمیان تمام مولفه های موثر بر رشد سرمایه فکری،مولفه انجمن های صنفی و
علمی در بعد محیطی با بار عاملی  0/84از باالترین اهمیت در تاثیرگذاری بر رشد سرمایه فکری
بین اعضای هیات علمی و مولفه نظام حقوق و پاداش با بارعاملی 0/47از پایین ترین تاثیرگذاری
برخوردار بودند .درجدول باال همچنان ضریب تعیین هرکدام از مولفه ها آورده شده است ،که نشانگر
میزان نقشی است که هر متغیر مربوط به هرکدام از ابعاد در سنجش سرمایه فکری را داراست.
متغیر انجمن صنفی و علمی برای اعضای هیات علمی در بعد عوامل محیطی با  0/74دارای
بیشترین ضریب تعیین است.
جدول شماره. 3ضرایب همبستگی و ضرایب تعیین متغیر های بعد عوامل سازمانی ،عوامل انسانی و عوامل
محیطی
عوامل موثر بر
سرمایه فکری

-1

ادراک حمایت سازمانی

ضریب
همبستگی
0,83

0,69

-2

کیفیت زندگی شغلی

0,76

0,58

وضعیت شاخص

ضریب تعیین
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- 1بعد عوامل
سازمانی

 -2بعد عوامل
انسانی

-3

تعهد سازمانی

0,74

0,54

-4

رضایت شغلی

0,72

0,52

-5

ویژگی های شغلی

0,54

0,30

-1

حرفه مندی

0,68

0,61

 -2ویژگی های فردی

0,56

0,31

 -3کمال طلبی

0,55

0,30

0/84

0/74

0/81

0/65
0/62
0/22

- 1انجمن های صنفی و علمی اعضای هیات علمی
- 3بعد
عوامل
محیطی

-2
حرفه ای

ایجاد سازوکارهای فرصت رشد و ارتقای

-3

حمایت از طرح های نواورانه

0/79

-4

نظام حقوق و پاداش و تخصیص بودجه

0/47

سوال دوم پژوهش :مدل ساختاری مناسب عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای
هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کدام است؟
همان طور که در شکل شماره  1دیده می شود ،در این شکل که الگوی مناسب جهت عوامل
موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی را نشان می دهد،
s1- s5نشان دهنده متغیر های موثر بر عوامل سازمانی f1 – f3 ،نشان دهنده متغیر های موثر بر
عوامل فردی و  m1 – m4نشان دهنده متغرهای موثر بر عوامل محیطی است .در ادامه ،مسیر
ارتباطی هر یک از ابعاد و متغیرهای موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه
های علوم پزشکی مربوط به متغیرهای آشکار( مشهود ) و پنهان ( نامشهود) و همچنین ضرایب
همبستگی و ضرایب تعیین معادلۀ اندازه گیری نشان داده شده است .
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شکل شماره. 1الگوی مناسب جهت عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری دانشگاه های علوم پزشکی

جدول شماره  4نشان می دهد که عوامل سازمانی با بار عاملی( ، )0/95عوامل محیطی با بار
عاملی( )0/93و عوامل فردی با بار عاملی( ،)0/92به ترتیب نقش موثری بر رشد سرمایه فکری در
بین اعضای هیات علمی دانشگا ه های علوم پزشکی دارند و با درصد باالیی مورد تائید قرار گرفته
اند .پس می توان گفت در اولین سطح الگوی مناسب جهت موضوع پژوهش این سه عامل قرار
دارند .در ادامه ،به ترسیم روابط بین متغیر های هر کدام از این عوامل می پردازیم.
جدول شماره  . 4متغیرها و ضرایب مستقیم مسیر ارتباطی هر یک از عوامل موثر در الگوی نهایی
پژوهش
عوامل

مسير ارتباط

ضريب

ضريب تعيين

نتيجه

رتبه

عوامل
سازمانی
عوامل محیطی

رشد سرمایه فکری

0,95

0,90

تایید

1

رشد سرمایه فکری

0,93

0,87

تایید

2

عوامی فردی

رشد سرمایه فکری

0,92

0,85

تایید

3

همبستگي
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همان گونه که در جدول شماره ()4دیده می شود ،مدل عاملی تأییدی باال نشان می دهد که
مؤلفه های زیر به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت در تبیین سرمایه فکری را دارند ،که عبارتند
از:
 مؤلفه عوامل سازمانی با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی  0/95و ضریب تعیین
( 90 )R2درصدی.
 مؤلفه عوامل محیطی با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی  0/93و ضریب تعیین ()R2
 87درصدی.
 مؤلفه عوامل فردی با میزان بارعاملی یا میزان همبستگی  0/92و ضریب تعیین ()R2
 85درصدی.
همه مقادیر سطوح معناداری ( )P-Valueدر خروجی وزن های رگرسیونی از  0/05کوچک تر
است که بیانگر آن است که :همه ضرایب همبستگی بین متغیر های آشکار و متغیر پنهان در مدل
فوق دارای تفاوت معناداری است .درجدول شماره ( )5رابطه هریک ازمتغیرهای موجود در ابعاد
مورد نظرکه شامل مؤلفه ادراک حمایت سازمانی با بارعاملی ( )0/83دربعد عوامل سازمانی ،مؤلفه
حرفه مندی با بار عاملی ( )0/68در بعد عوامل انسانی و مؤلفه انجمن علمی–صنفی برای اعضای
هیات علمی با بار عاملی ( )0/84در بعد عوامل محیطی یا مشتری با رشد سرمایه فکری در بین
اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی مورد تأیید قرارگرفته است .با توجه به ضرایب تعیین
الگوی مورد نظر ،بیشترین اثرگذاری مؤلفه های موجود که بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای
هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی نقش دارند ،به مولفه وجود انجمن علمی–صنفی جهت
اعضای هیات علمی متعلق به مؤلفه عوامل محیطی یا مشتری با بار عاملی ( )0/84و سپس مولفه
ادراک حمایت سازمانی با بارعاملی ( )0/83و مولفه حرفه مندی با بار عاملی ( )0/68هستند.
بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته شده شکل ،2بهترین الگوی پژوهش را نشان
می دهد .دراین الگو ،سهم هریک از ابعاد و مؤلفه های موثر بر رشد سرمایه فکری نشان داده شده
است.
جدول شماره  .5متغیرها و ضرایب مستقیم مسیر ارتباطی تاثیرگذارترین مؤلفه ها در الگوی نهایی پژوهش
ابعاد
عوامل سازمانی
عوامل انسانی

مسير ارتباط
ادراک حمایت سازمانی
رشد سرمایه فکری
حرفه مندی

ضريب

ضريب تعيين

نتيجه

رتبه

0/83

0/62

تایید

2

0/68

0/47

تایید

3

همبستگي
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رشد سرمایه فکری
انجمن علمی – صنفی اعضای
هیات علمی
رشد سرمایه فکری

0/84

0/70

تایید

1

با توجه به تایید ضریب تعیین و ضریب همبستگی عوامل سه گانه موثر بر سرمایه فکری و
همچنین تایید مولفه های تاثیر گذار بر این عوامل و ترسیم مسیر ارتباطی تاثیر گذارترین مولفه ها
می توان الگوی نهایی پژوهش را به صورت شکل زیر ترسیم
کرد

ارائه مدل ساختاري عوامل موثر بر رشد سرمايه فکري در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي علوم
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شکل شماره  .2الگوی نهایی پژوهش با استفاده از یافته های پژوهش
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سوال سوم پژوهش :درجه تناسب مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین
اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی چه اندازه است؟
بعد از ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی
دانشگاه های علوم پزشکی ،برازش الگوی نهایی ،مورد بررسی قرارگرفت  .قابل ذکر است که از
میان شاخص های مختلف و متعدد ،برازندگی الگوی مورد نظر ،ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
و نیکویی برازش از بهترین و معروف ترین بوده و میتوانند در حد کفایت الزم ،برازندگی الگوی
مورد نظر را تعیین کنند .جدول( )5شاخص های برازندگی الگوی نهایی پژوهش
جدول شماره  .5شاخص های ارزیابی کلیت مدل
وضعيت شاخص

CMIN/DF

CFI

PCFI

RMSEA

حد مطلوب

کوچک تر از 5

بزرگ تر از
0/90

بزرگ تر از
0/50

کوچک تر

وضعیت گزارش
شده

4/38

0/96

0/59

0/07

بعد از اصالح مدل

**

**

**

**

کلیت مدل

مدل مطلوب است

یافته های سوال سوم نشان داد که برازندگی الگوی مورد نظر برابر با 4/38است که از  5کوچک
تر است .شاخص های ارزیابی کلیت مدل نشان داده است که؛ وضعیت شاخص های بدی برازش
مدل ( CMIN/DFو  )RMSEAو شاخص های خوبی برازش مدل ( CFIو  )PCFIدر حد مطلوب و
استاندارد مدل سازی است و نیازی به اصالح مدل نیست .شاخص  RMSEAبرابر با  0/07است که
کمتر از  0/08و بیانگر این است که الگوی به دست آمده از شاخص های انطباق بسیار خوبی
برخوردار بوده و مناسب بودن الگوی پژوهش را نشان می دهد و این که روابط تنظیم شدة متغیرها
براساس چارچوب نظری پژوهش منطقی و دارای برازندگی الزم بوده و کلیت آن مورد تأئید است.
به طور کل ،نتایج نشان داد که اثرات مستقیم متغیرهای موجود در عوامل موثر بر رشد سرمایه
فکری مورد تأئید قرار گرفته است.
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بحث و نتيجه گيري
هدف از انجام این پژوهش ،ارائه الگوی ساختاری جهت شناسایی و درک عوامل موثر بر رشد
سرمایه فکری بوده است که این شناخت در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و به صورت
مطالعه موردی اعضای هیا ت علمی دانشگاه های علوم پزشکی حاصل شده است .نتایج به دست
آمده از سوال اول در رابطه با اجرای مدل نهایی پژوهش نشان می دهد که متغیرهای کیفیت
زندگی شغلی ( حقوق ،فرصت رشد حرفه ای ،فرصت ارتقاء ،حمایت مدیریت ،مشارکت در تصمیم
گیری ،امنیت در محیط کار ) ویژگی های شغلی( معنی داری شغلی ،پاسخگویی به نتایج و آگاهی
از نتایج ) ویژگی های فردی (سطح تحصیالت) محیط اجتماعی(حمایت سازمانی ومدیریتی ،انجمن
های صنفی علمی برای استادان ) تخصصی کردن(حرفه ای کردن) شغل ،عواملی هستند که به
صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی موثر بوده اند  .اما به ترتیب ،عوامل سازمانی با بار عاملی( ،)0/95عوامل محیطی با بار
عاملی( ،)0/93عوامل فردی با بار عاملی( ،)0/92نقش موثری بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای
هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی دارند و با درصد باالیی مورد تائید قرار گرفته اند .با توجه به
ضرایب استاندارد الگوی مورد نظر ،بیشترین اثرگذاری بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات
علمی در دانشگاه های علوم پزشکی را بُعد عوامل سازمانی ،سپس بُعد عوامل محیطی و در نهایت
بُعد عوامل فردی را دارند .همچنین در برر سی میزان تاثیر گذاری و اندازه گیری مولفه های موثر بر
رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ،مولفه های تعیین کننده
عوامل آشکار در عامل مکنون "عوامل فردی "  :مولفه حرفه مندی با میزان بار عاملی  0/68و
مولفه ویژگی های فردی با میزان بار عاملی  0/58ونیز مولفه کمال طلبی با میزان بار عاملی 0/57
بر متغیر مکنون عوامل فردی اثر معنی داری دارد .در عامل مکنون "عوامل سازمانی" :مولفه ادراک
حمایت سازمانی با میزان بار عاملی  ، 0/83مولفه کیفیت زندگی شغلی با میزان بار عاملی ، 0/73
مولفه تعهد سازمانی با میزان بار عاملی ، 0/67مولفه رضایت شغلی با میزان بار عاملی  0/50و
مولفه ویژگی های شغلی با میزان بار عاملی  0/38بر متغیر مکنون عوامل سازمانی اثر معنی داری
دارد و درعامل مکنون" عوامل محیطی"  :مولفه وجود انجمن صنفی – علمی اعضای هیات علمی
با میزان بار عاملی  ، 0/84مولفه ساز و کارهای دانشگاه در ایجاد فرصت رشد و ارتقای حرفه ای با
میزان بار عاملی  ، 0/78مولفه حمایت از طرح های نوآورانه با میزان بار عاملی  0/75و مولفه نظم
حقوق و پاداش و تخصیص بودجه با میزان بار عاملی  0/46بر متغیر مکنون عوامل محیطی اثر
معن ی داری دارد و در بررسی میزان رابطه بین عوامل مکنون مشاهده شد که :بین سرمایه فکری و
عوامل فردی با میزان  0/92رابطه معنی داری وجود دارد و بین سرمایه فکری و عوامل سازمانی با
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میزان  0/95رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین سرمایه فکری و عوامل محیطی با میزان
 0/93رابطه معنی داری وجود دارد .یافته های سوال پژوهشی دوم نشان داد که عوامل اصلی
تاثیرگذار در رشد سرمایه فکری که در  3بعد ،عوامل انسانی ،عوامل ساختاری و عوامل محیطی
بودند و همچنین مولفه حرفه مندی در بعد عوامل انسانی ،مولفه ادراک حمایت سازمانی در بعد
عوامل سازمانی و مولفه وجود انجمن صنفی – علمی برای اعضای هیات علمی در بعد عوامل
محیطی از بیشترین بارعاملی برخوردار بوده و بیشترین ضریب تاثیرگذاری را در بین مؤلفه ها به
خود اختصاص دادند و این که هرکدام از این مؤلفه ها با مقدار ضریب تعیین باال مقادیر قابل
توجهی از واریانس مربوط را برآورد می کنند .در خصوص این سؤال پژوهش ،برای شناسایی الگوی
مناسب و تعیین میزان برازش آن ،نتایج تحلیل عاملی تأئیدی ضمن تأئید روابط مستقیم و
غیرمستقیم مؤلفه ها نشان داد که بیشترین اثرگذاری و اهمیت را مؤلفه حرفه مندی در بعد عوامل
انسانی با بارعاملی ، %68مؤلفۀ وجود انجمن های علمی وصنفی تخصصی در بعد عوامل محیطی با
بار عاملی  ،%84مؤلفه ادراک حمایت سازمانی یا مدیریتی با بار عاملی  %83توسط مدیران و اعضای
هیات علمی در این پژوهش بیشترین تاثیر را بر رشد سرمایه فکری دارد که نتایج به دست آمده با
یافته های پژوهش قورچیان و قاسمی زاد ( )2008و ویسی و همکاران )2006( ،همخوانی دارد .این
( ،)2003لیو و همکاران ،)2007( 2اینگرسول3
نتیجه با نتایج پژوهش های واندر برگر1
( ) 2003همسوست .یافته های این پژوهش ها نشان می دهند که افزایش حمایت مدیریتی تأثیر
مثبت بر ادراک حمایت های سازمانی و نهایتاً رشد سرمایه های فکری و انسانی دارد ،همچنین در
بعد حرفه ای شدن شغل با نتیجه پژوهش نوریس و نیبر( )20084همسو نیست ،آن ها در پژوهش
خود به این نتیجه دست یافتند که حرفه ای شدن شغل یک پیش آیند برای تعهد سازمانی و تمایل
برای پیشرفت در شغل است ،همچنین کالبرز و فوگایتی  )2005(،5نیز دریافت که حرفه گرایی
پیامد تعهد سازمانی و بهبود فرد در سازمان است  .ویژگی های فردی اعضای هیات علمی شامل
سطح تحصیالت ،مرتبه علمی و تجربه کاری نیز بر رشد سرمایه فکری در دانشگاه مؤثر شناخته
شده است( .)Billingsley2005وجود استانداردهای الزم برای ورود افراد متخصص ،نه تنها ،این
اطمینان را ایجاد می کند که آنان تخصص و دانش الزم را در زمینه کار خود دارند ،بلکه موجبات
1

Vanerberger
Liu&myer
3
Ingersoll
4
Narris & Neibuhr
5
Kalbers&Fogayty
2
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تعهد آنان می گردد .مهم ترین ویژگی حرفه که شاخص اصلی تشخیص حرفه از نیمه حرفه است،
دانش تخصصی و مهارتهای مورد نیاز است .اگر چه تعدادی از مطالعات بر جنبههای متفاوت
حرفهمندی متمرکز شده اند و یا کارکردها و وظایف آن را مشخص و بررسی و نیز راههای اثر بخشی
آن را شناسایی کرده اند ،اما ویژگیهای حرفه ای شغل معلمی در دانشگاه در قالب یک مدل جامع
تاکنون بررسی نشده و لزوم انجام پژوهش در این زمینه ضروری است (.)Krishnaveni 2007
همچنین حرفه ای شدن یا تخصصی شدن یک شغل با برخی از پیامدهای سازمانی مانند رضایت
شغلی ،تعهد سازمانی و بهسازی و رشد فرد رابطه دارد .به عبارتی ،حرفه ای شدن شغل مدرسان
دانشگاه ،موجب افزایش تعهد و رشد آنان می شود .در این پژوهش ،مؤلفه ادراک حمایت سازمانی یا
مدیریتی با بارعاملی  %83توسط اعضای هیات علمی ،بیشترین تاثیر را بر رشد سرمایه فکری دارد،
که نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش ،تأثیر حرفه مندی در حفاظت از دارایی های فکری
همخوانی دارد ( .)Mian & Santos2012هر چه سطح رضایت شغلی باالتر باشد ،تعهد و وفاداری
آنان نسبت به سازمان شان بیشتر ،و همین طور فعالیت و عضویت در انجمن های تخصصی وعلمی
بیشتر و احتماالً حرفه مندی آنان بیشتر خواهد بود .نتایج این پژوهش در زمینه رابطه بین حرفه
مندی و تعهد سازمانی و ادراک حمایت سازمانی و مدیریتی با پژوهش های متعددی از جمله:
پورتر و استیرز ( ، (2012هامر و همکاران( ، )2011تربوگ و همکاران ( )2012که در این زمینه
انجام گرفته ،همسوست .دو متغیر ادراک حمایت سازمانی و حرفه مندی به عنوان دو جزء اساسی
عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی مورد تأکید
قرار گرفته اند .مطالعات کوتن و همکارش ( ،)2000تت و همکارش ( )2003نیز بدین نتیجه رسیده
اند .اگر چه پژوهش های انجام شده در این رابطه نیز با یک دیگر همسو نیستند ،اما نتایج پژوهش
حاضر ،نیز با پژوهش های انجام شده همخوانی ندارد .نتیجه این پژوهش در رابطه با بعد انجمن
های حرفه ای و تخصصی علمی با نتایج پژوهش آرنولد و فلدمن )2002( 1،همسوست .آن ها در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که تقویت انجمن های حرفه ای و تخصصی علمی یا صنفی
پیش بینی کننده تعهد سازمانی است .سه متغیر(انجمن علمی وصنفی ،ادراک حمایت سازمانی و
حرفه مندی) به عنوان سه جزء اساسی مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین
اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی مورد تأکید قرار گرفته اند .زیرا روابط بین سه دسته
عوامل سازمانی-انسانی و محیطی و رش د سرمایه های فکری به صورت تجربی مورد تأیید مطالعات

Arnold & Feldman
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تت و،)2005( 2)؛ هام و گریفیث2006( 1 از جمله کوتن و تاتل.متعددی قرار گرفته است
.) در پژوهش های خود این رابطه را تایید کرده اند20033(میر
 نتیجه بررسی شناسایی عوامل موثر در سرمایه،آنچه که در این پژوهش حاصل شده است
فکری در بین اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی استان های فارس وکهگیلویه
وبویراحمد بوده است و در این پژوهش پیش آیندهای موثر در رشد سرمایه فکری مورد بررسی قرار
گرفته است و در نهایت الگویی جهت شناسایی و درجه تناسب این مدل صورت گرفته که از این
.بعد دارای نوآوری بوده است
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