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Abstract: 
In knowledge-based economy, intellectual capital is used to create organizational 

value and success of an organization depends on keeping such scare resources. In 

addition, organizational learning is one of the most important organizational capabilities, 

which can help organizations create and share knowledge and make sustainable 

organizational advantages. Therefore, this paper aims to investigate the role of 

organizational learning in the development of intellectual capital. The research 

methodology is statistical-descriptive analysis and the managers and employees of the 

organization were taken as the statistical population. Results indicate that there is a 

positive and significant relationship between organizational learning and intellectual 

capital. In other words, increasing organizational learning leads to the improvement of 

intellectual capital in human, structural, and relational dimensions. 
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چكيده 
 در اقتصاد مبتني بر دانش، از سرمايه فكري به منظورخلق وافزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و موفقيت يك 
سازمان به توانايي اش درمديريت اين منبع كمياب بستگي دارد. به عالوه، يكي از قابليت هاي مهم سازماني كه مي تواند 
به سازمان ها در خلق و تسهيم دانش كمك بسيار نمايد و براي آنها در مقايسه با سازمان هاي ديگر ”مزيت پايدار“ 
ايجاد كند، يادگيرى سازمانى است.  هدف اين مقاله بررسي نقش يادگيرى سازمانى در ايجاد سرمايه فكري در شركت 
صنعتى استبان صنعت پارس مى باشد. جهت بررسى هدف پژوهش با روش تحليلى آمارى ـ توصيفى با جامعه آمارى 
”مديران و كارمندان شركت“ در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه در اين شركت بين يادگيرى 
سازمانى و سرمايه فكري شان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزايش ميزان يادگيرى 

سازمانى، سرمايه فكري سازمان در ابعاد انساني، ساختاري و رابطه اي افزايش مى يابد.

اجتماعي،  سرمايه  اي،  رابطه  سرمايه  ساختاري،  سرمايه  انساني،  سرمايه  فكري،  سرمايه  كليدي:  واژه هاي 
يادگيرى سازمانى.

افزايش سرمايه فكرى در سازمان: بررسى نقش 
يادگيرى سازمانى
رضا حسنوي1 - مجيد رمضان2 

(تاريخ دريافت مقاله 89/1/25  تاريخ پذيرش89/4/2 )

1- دانشيار  دانشگاه صنعتى مالك اشتر
2- استاديار دانشگاه صنعتي مالك اشتر   
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  - مقدمه 

   نقطه آغاز اين تحقيق، بيان اين مطلب است كه اقتصاد از شكل صنعتى به شكل دانشى تغيير كرده 
است. [2]  مزيت رقابتى سازمان ها مبتنى بر توانايى آنها در بكارگيرى منابع دانشى مى باشد. اهميت فزاينده 
دانش به عنوان يك منبع اقتصادى از رويكردهاى مختلفى مورد بررسى قرار گرفته است كه هر كدام بر جنبه 
هاى مختلف اما مرتبط يك پديده مشابه تاكيد دارند. برخى از نمونه هاى آن عبارتند از: جامعه دانشى، جامعه 
اطالعاتى، اقتصاد اطالعاتى، جامعه يادگيرنده، اقتصاد يادگيرنده، جامعه شبكه اى، اقتصاد نامشهود و اقتصاد 
خالق. اكنون اقتصاد دانشى كه در آن، دانش به عنوان عامل اصلى مزيت رقابتى مطرح مى باشد، يك پديده 
جديد است. حركت كردن به سمت اقتصاد دانشى به مفهوم افزايش سهم دانش به عنوان يك عامل توليد 
است. البته دانش يك عامل جديد توليد نيست، بلكه اهميت نسبى دانش در مقايسه با زمين، نيروى كار و 

سرمايه در طول چند دهه گذشته افزايش يافته است.
  دراين ميان ، نظريه سرمايه فكري توجه روزافزون محققان دانشگاهي ودست اندركاران سازماني را به 
خود جلب كرده است. از طرف ديگر، يكي از قابليت هاي مهم سازماني كه مي تواند به سازمان ها در خلق 
مزيت و تسهيم دانش كمك بسيارنمايد و براي آنها در مقايسه با سازمان هاي ديگر مزيت پايدار ايجاد كند، 
شركت  يك  در  فكرى  سرمايه  ايجاد  در  سازمانى  يادگيرى  نقش  تحقيق،  اين  در  است.  سازمانى  يادگيرى 

توليدى- صنعتى1  مورد بررسى قرار گرفته است. 

- پيشينه و مباني نظري تحقيق
دارايي هاي ناملموس هميشه در عمليات سازمان ها وجود داشته است . ديكسي در سال 1896 و گالبرايس 
در سال 1969 اولين كساني بودند كه به ترتيب واژه  ناملموس و ”سرمايه فكري“  را بكار بردند. [4] در اين 
چند دهه اخير روي اين موضوعات فعاليت هاي زيادي صورت گرفته و اهميت پرداختن به اطالعات مربوط 
به ناملموس ها رشد زيادي داشته است. اما تحقيقات روي ناملموس ها داراي يك مشكل اساسي تحت عنوان 
”عدم وجود يك اصطالح واحد“ است. مفاهيم با عناوين متفاوتي ارائه شده و هر كدام از محققــين تعـاريف 
پيشرفت  در  كندي  سبب  علمي  اختالف  اين  نمودند.  مي  ارائه   خود  اصــطالح  بكارگـــيري  با  را  جديد 

تحقيقات شده و تاكنون توافقي روي تعريف يكسان، حاصل نشده است. [4]، [5]، [6]
لذا تعاريف بسيار زيادي در مورد مفهوم واقعي ناملموس ها ارائه شده است كه مي تواند مفيد و يا مضر 
باشد. اين موضوع از آن جهت مفيد است كه تعاريف زياد جنبه هاي مختلف مفهوم پيچيده ناملموس را نشان 
مي دهد و به اين دليل مضر است كه عدم وجود توافق روي يك تعريف، سبب سردرگمي محققين  مي شود.  
اصطالحاتي كه معموال در ادبيات براي ناملموس بكاربرده مي شود عبارتند از: مايملك فكري، دارايي هاي 
ناملموس، سرمايه فكري، دارايي هاي فكري، سرمايه دانشي و دارايي هاي دانش محور [4].  از آنجا كه اين 
موضوع در مراحل اوليه خود قرار دارد، بسياري از محققين هنوز هم به ارائه اصطالحات جديد مي پردازند. 
جدا از هم  مديريت سرمايه فكرى و يادگيري سازماني تا مدت زيادي در عمل به عنوان واقعيتهاي تقريباً 

درنظر گرفته مي شدند. با اين حال، عناصر مشخص مشتركي بين آنها وجود دارد. 

- مفهوم سرمايه فكري
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1- الزم به ذكر است به دليل حفظ اطالعات سازمانى اين شركت، 
از ذكر نام آن در اين مقاله خوددارى شده است.

1- Intellectual Capital                            4- Organizational Capital 
2- Intellectual Capital Elements            5- Social Capital
3- Human Capital 

مفهوم دانش، با رويكردهاي مختلفي در يك سازمان به كار برده مي شود. در مطالعات انجام شده، منابع 
دانشى سازمان به عنوان سرمايه فكرى1  آن سازمان شناخته مي شوند. اين مطالعات، سرمايه فكرى را بعنوان 

مجموع دانشي كه سازمان براي كسب مزيت رقابتي از آن استفاده مي كند، در نظر مي گيرند. [5]، [8] 
از ديدگاه  روس و همكارانش، سرمايه فكري شامل همه فرايندها ودارايي هايي است كه معموالً در ترازنامه 
نشان داده نمي شوند و هم چنين شامل همه دارايي ها ي ناملموسي است (از قبيل: عالمت  هاي تجاري، حق 
ثبت و بهر ه برداري، نام هاي تجاري و غيره) كه در روش هاي حسابداري نوين مورد توجه قرارداده مي شوند. 
به عبارت ديگر، سرمايه فكري عبارت از جمع دانش اعضاء سازمان وكاربرد دانش آنها است. استوارت معتقد 
است سرمايه فكري شامل دانش، اطالعات، دارائي فكري و تجربه است كه مي تواند براي ثروت آفريني مورد 

استفاده واقع شود. سرمايه فكري توانايي ذهني جمعي يا دانش كليدي به صورت يك مجموعه است.

- عناصر سرمايه فكري2 
  مفهوم سازي ابعاد مختلف سرمايه فكري، ابزاري را جهت تركيب رويكردهاي مختلف ارائه مي دهد كه از 

طريق آن، دانش در سازمان ها مورد استفاده قرار مى گيرد.
 اين تركيب، سه بعد سرمايه فكري را كه در ادبيات تحقيق مشخص شده است، يعني سرمايه انساني3 ، 
سازماني4  و اجتماعي5 ، از يكديگر متمايز مي نمايد كه در اين بخش به توضيح بيشتر درباره آنها ارائه شده 

است. 

1- سرمايه انسانى 
انجام  براي  سازمان  فردي  كاركنان  توانايي  و  ابتكار  مهارت،  دانش،  از  تركيبي  صورت  به  انساني  سرمايه 
نيز  جوسازماني  و  فرهنگ  ارزش ها،  شامل  ديگر  طرف  از  و   ( (بونتيس، 2001   . است  شده  تعريف  وظايف 

مي شود . يك شركت مى تواند مالك سرمايه انساني باشد.
 استوارت اظهار مي كند اگرچه دريك سازمان يادگيرنده، كاركنان به عنوان مهمترين دارايي در نظر گرفته 
مي شوند.با اين وجود آنها در تملك سازمان نيستند، چرا كه هنوزيك بحث چالش برانگيز اين است كه آيا 
دانش جديد ايجاد شده توسط كاركنان، متعلق به سازمان است يا خير؟ با اين حال، سرمايه انسانى سبب شده 
است كه سازمان ها تا حد زيادى به دانش و مهارت هاى كاركنان خود براى ايجاد درآمد، رشد و هم چنين، 

بهبود كارايى و بهره ورى متكى باشند.  

2- سرمايه ساختاري / سازمانى
  سرمايه ساختاري شامل سخت افزار، نرم افزار، پايگاه هاي داده، ساختار سازماني، حق انحصارى اختراع، 
ديگر،  عبارتي  به  باشد.  مي  وري  بهره  از  پشتيباني  منظور  به  سازماني  قابليتهاي  ديگر  و  تجاري  عالمتهاي 
سرمايه سازماني شامل دانش نهادينه شده و تجربه كدبندي شده اي است كه در داخل پايگاه هاي داده ها، 

ساختارها، نظام ها و فرآيندهاي سازمان مي باشد و مورد اسـتـفـاده قـرار مي گيرد. [10]
 سرمايه ساختارى عبارت است از: ”.هر چيزى است كه زماني كه كاركنان به منزل مي روند در شركت باقي 
مي ماند.“ سرمايه ساختاري همچنين فراهم كننده سرمايه مشتري و ارتباطات توسعه داده شده با مشتريان 

رضا حسنوي - مجيد رمضان 
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كليدي است. برخالف سرمايه انساني، شركت مي تواند مالك سرمايه ساختاري باشد و به تجارت آن بپردازد. 
انساني  سرمايه  و  ساختاري  سرمايه  بنابراين،  باشد.  مي  نيز  انساني  سرمايه  از  تابعي  ساختاري  سرمايه 
درتعامل بايكديگر به سازمان ها كمك مي كنند كه به طور هماهنگ سرمايه مشتريان را شكل و توسعه دهند 

و به كارگيرند .

3- سرمايه اجتماعى
  سومين بعد، سرمايه اجتماعي، دربرگيرنده دانشي است كه در تعامالت بين افراد و شبكه روابط متقابل 

آنها قرار دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد. 
سرمايه اجتماعي اهميت اساسي شبكه هاي قوي، روابط مبتني بر اعتماد و همكاري را در اجتماعات آشكار 
مي سازد. از ديدگاه سازماني، گوشال وناهاپيت (1998) سرمايه اجتماعي را به عنوان جمع منابع بالفعل و 
بالقوه موجود در درون،  قابل دسترس از طريق و شبكه روابط يك فرد يا يك واحد اجتماعي ناشي شده از 

آن تعريف مي كنند. 
از ديدگاه آنها سرمايه اجتماعي يكي از قابليت ها و دارائي هاي مهم سازماني است كه مي تواند به سازمان ها 
در خلق و تسهيم دانش كمك بسيارنمايد و براي آنها در مقايسه با سازمان هاي ديگر مزيت سازماني پايدار 

ايجاد كند.

- مفهوم يادگيرى در سازمان 
  با توسعه دانش و فناوري و گسترش حيطه هاي كسب و كار، بنگاه هاي اقتصادي گسترش يافته اند، و 
محيط كسب و كار به محيطي رقابتي و پر از چالش تبديل گرديده است و الگوهاي ذهني جديدي ظاهر 
شده اند كه بقاء را براي بسياري از بنگاه ها مشكل ساخته است. در چنين محيطي طبيعي است كه الگوهاي 
ذهني رقابتي تغيير شكل دهند. بزرگترين امتياز رقابتي در الگوهاي ذهني جديد كسب و كار، يادگيري بيان 
هستند  موفق تر  سازمان هايي  بنابراين،  است.  يادگيري  جديد،  ذهني  الگوي  مركزيت  رو،  اين   از  است.  شده 
و  يادگيرنده  سازمان  مفهوم  كه  است  دليل  همين  به  درست  بگيرند.  ياد  رقبا  از  بهتر  و  سريع تر  زودتر،  كه 
يادگيري سازماني در سال هاي اخير مطرح شده و رشد فزاينده اي داشته است. لذا، سازمان ها به جاي رفتارها 
و حركتهاي سنتي خود كه در بهترين شكل آن در برگيرنده آموزش نيز مي بود، تبديل به سازماني شوند كه 

همواره ياد مي گيرند، يعني كوشش خود را در جهت يادگيري به عنوان يك امتياز رقابتي به كار مي برند.
يادگيرى در سه سطح اتفاق مى افتد كه عبارتند از سطح فردى، گروهى و سازمانى. مقاله حاضر، تاثير هر 
يك از اين سطوح يادگيرى بر عناصر سرمايه فكرى را مورد بررسى قرار مى دهد. لذا، به دليل اهميت سطوح 

يادگيرى در اين تحقيق، به بررسى هر يك از آنها بطور جداگانه مى پردازيم. 

- ماتريس يادگيرى
  ماتريس يادگيرى، ساختارى زوجى با نه خانه است كه در آن سه سطح يادگيرى قرار داده شده است 
(شكل شماره 1 را مالحظه فرماييد). اين ماتريس، يادگيرى را به عنوان پديده اى تعاملى و چند بعدى معرفى 

مى نمايد. [7] 
اين چارچوب، تفاوت هاى سطوح يادگيرى را شرح مى دهد. 

افزايش سرمايه فكرى در سازمان: بررسى نقش يادگيرى سازمانى
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(49 p ,1997 ,Lorraine) شكل شماره 1: ماتريس يادگيرى

رضا حسنوي - مجيد رمضان 

 1- يادگيرى فردى
  افراد، واحد تشكيل دهنده تيم ها و سازمان ها هستند. يادگيري فردي براي تحول مستمر سازمان، گسترش 
و توسعه قابليتهاي محوري و آماده سازي همگان براي آينده نامشخص ضروري مي باشد. پيتر سنگه(1990) 
تاكيد مي كند: سازمان ها از طريق افراد ياد مي گيرند، البته يادگيري افراد يادگيري سازماني را تضمين نمي كند 
اما بدون آن يادگيري سازماني حاصل نمي شود. اسكون و آرگريس نيز يادگيري فردي را ضروري دانسته اند 
اما براي يادگيري سازماني كافي نمى دانند. جمالت مربوط به يادگيرى فردى (خانه I-I) فرآيندهاى ادراك 
و تفسير را مى سنجند كه منجر به تغيير رفتارى و شناختى مى شود. جدول شماره 1 مقياس هاى استفاده 

شده جهت جمع آورى اطالعات درباره يادگيرى فردى را نشان مى دهد.

1          .  
2            .   
3                   .  
4          .  
5             .   
6           .   
7            .   
8             .   
9          .  
10           .   

(100 p ,1997 ,Lorraine)جدول شماره 1: مقياس هاى سنجش يادگيرى فردى



افزايش سرمايه فكرى در سازمان: بررسى نقش يادگيرى سازمانى30

11           .   
12            .  
13           .   
14           .  
15        .   
16               .   
17      ) :    (           .  
18               .   
19          .  

2- يادگيرى گروهى
در سازمان هاي پيچيده امروز تيم ها اهميت بيشتري مي يابند. يادگيري تيمي به اين معناست كه تيم ها 
قادر باشند به عنوان يك هويت واحد فكر كرده، خلق كنند و بياموزند. متفكرين زيادي از جمله «سنگه» و 
«پاولوسگي» به اهميت يادگيري تيمي خصوصا به عنوان پلي براي حصول يادگيري سازماني اشاره كرده اند.
تمركز يادگيرى گروهى، بر خانه G-G در ماتريس يادگيرى مى باشد. جدول شماره 2  مقياس هاى استفاده 

شده جهت جمع آورى اطالعات درباره يادگيرى گروهى را نشان مى دهد.

(101 p ,1997 ,Lorraine)جدول شماره 2: مقياس هاى سنجش يادگيرى گروهى

1        .   
2                 .  
3            .  
4             .  
5                  .   
6            .  
7                  .  
8          .   
9           .   
10                  .  
11           .   
12          .  
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3- يادگيرى سازمانى 
يادگيري سازماني از طريق به اشتراك گذاشتن بصيرتها، دانش، تجربه و الگو هاي ذهني اعضاء سازمان 
حاصل مي شود. يادگيري سازماني برپايه دانش و تجربه اي كه در حافظه سازمان وجود دارد بنا مي شود و به 

ساز و كار هايي مانند سياستها، راهبرد ها و الگو هايي برروي ذخيره دانش متكي است.
در حقيقت افراد و گروه ها عواملي هستند كه از طريق آنها يادگيري سازماني محقق مي شود. آرگريس(1999) 
نيز يادگيري سازماني را در گرو به اشتراك گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در ميان افراد تيم ها مي داند. 
تمركز يادگيرى سازمانى، بر خانه O -O در ماتريس يادگيرى مى باشد. مقياس هاى استفاده شده در اين 
يادگيرى تالش مى كنند تا ادراك درباره ذخيره دانش در ساختار، فرهنگ، چشم انداز و راهبردها و نظام هاى 
سازمانى را مورد ارزيابى قرار دهند. جدول شماره 3 مقياس هاى استفاده شده جهت جمع آورى اطالعات 

درباره يادگيرى سازمانى را نشان مى دهد.
(102 p ,1997 ,Lorraine)جدول شماره 3: مقياس هاى سنجش يادگيرى سازمانى

1          .  
2              .  
3         .   
4           .   
5       .  
6      .  
7       .  
8                   .  
9          .   

10          .   
11        .  

- اهداف تحقيق 
  هدف از انجام اين تحقيق، آزمون الگو مفهومى تاثير يادگيرى بر سرمايه فكرى در عرصه كسب و كار 
سرمايه  به  مربوط  پژوهش هاى  كمبودهاى  از  ناشى  خال  تا  مى شود  تالش  تحقيق  اين  در  مى باشد.  صنعتى 

فكرى و يادگيرى برطرف گردد و در زمينه اهميت ارتباط بين اين دو متغير بسترسازى شود. 

1- الگوى مفهومي تحقيق
براساس نظريات بنتيس (2001) درباره سرمايه فكرى و  بر اساس مطالعات نظري اين تحقيق كه اساساً 
نمت (1997) بوده است ، الگو مفهومي تحقيق (نمودار شماره 1) كه نشان دهنده رابطه يادگيرى سازمانى با 
سه عنصر سرمايه فكري شامل سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي است، طراحي شده است. 

لذا بر اساس اين الگو فرضيات تحقيق شكل گرفتند.
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نمودار 1: الگو مفهومى تحقيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

2- فرضيات تحقيق
تحقيق حاضر داراي سه فرضيه اصلي به شرح زير است :

1. يادگيرى سازمانى بر سرمايه فكري سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد.
1-1. يادگيرى فردى بر سرمايه انساني در سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد.

2-1. يادگيرى گروهى بر سرمايه رابطه اي در سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد.
3-1. يادگيرى سازمانى بر سرمايه ساختاري در سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد.

2. سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و يادگيرى گروهى در سازمان مورد مطالعه بر سرمايه رابطه اي تأثير 
مثبت و معني داري دارند.

3. سرمايه انساني و يادگيرى سازمانى در سازمان مورد مطالعه بر سرمايه ساختاري تأثيرمثبت و معني 
داري دارند. 

3- روش تحقيق
تحليل  و  توصيف  به  تحقيق  اين  در  است.  تحليلي  و  توصيفي  پيمايشي  پژوهش  دراين  تحقيق  روش    
وضعيت موجود متغيرهاي سرمايه فكري و يادگيرى سازمانى و نيز روابط متقابل بين آنها در سازمان مورد 

مطالعه پرداخته شده است. 

4- روش و ابزا رهاي جمع آوري اطالعات
  دراين تحقيق جهت جمع آوري اطالعات از يادداشت برداري كتابخانه اى و پرسش نامه ارزيابى سرمايه 
فكرى بر اساس معيارهاى بنتيس و پرسش نامه ارزيابى يادگيرى سازمانى بر اساس معيارهاى نمت استفاده 
گرديد. عناصر و ابعاد پرسشنامه سنجش ميزان يادگيرى فردى، گروهى و سازمانى در جداول 1، 2 و 3  و 
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عناصر و ابعاد پرسشنامه سنجش سرمايه فكرى در جدول 4 ارائه شده است.
جدول شماره 4: عناصر و ابعاد پرسشنامه سنجش سرمايه فكرى

      

 
  

                  

                   
                  

                  
                  

               

 
  

                        
                   

                   

                     
                    

          

 
   

                    
                      

                 
                         

                      
                   

           
5- روايي و اعتبار ابزارهاي جمع آوري اطالعات

  روايي پرسشنامه هاي تحقيق از نوع روايي محتوي است كه در اين باره محتوي پرسشنامه ها كه براساس 
مباني نظري تنظيم شده بود، مورد تأييد تعدادي از خبرگان دانشگاهي و سازماني آشنا با صنعت مربوطه قرار 
گرفت. هم چنين در اين تحقيق از آزمون آلفاي كرونباخ براي بررسي اعتبار داده ها استفاده شد. همانطور 
كه نون نالي (1978) اظهار كرده است، اگر آلفا بزرگتر از .7/. باشد، نتيجه معتبر خواهد بود. بدين ترتيب، 
مقدار آلفاي كرونباخ بدست آمده براي پرسشنامه هاي يادگيرى سازمانى و سرمايه فكري به ترتيب عبارتند 

از 91/. و 87/. مى باشد.

6- روش هاي تجزيه و تحليل اطالعات
براي تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از تحقيق از روش هاي آماري تحليل همبستگي و از تحليل رگرسيون 

به منظور بررسي تعيين تأثير متغيرهاي مستقل برمتغيرهاي وابسته استفاده شد.
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7- آزمون فرضيات
به منظورآزمون فرضيه هاي تحقيق از نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است كه نتايج حاصله به ترتيب 

زير  مورد بحث قرارداده مي شوند:
فرضيه1.  يادگيرى سازمانى بر سرمايه فكري سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد.
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Sig. 
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48/.  25/.  48/.  98/6  ../.    

ضريب رگرسيون در سطح 05/. معنى دار است. 

با توجه به نتايج آزمون هاي آماري اين فرضيه، مي توان گفت كه درسطح معني داري پنج درصد، يادگيرى 
سازمانى بر سرمايه فكري سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد. بنابراين، فرضيه اهم شماره 1 

درسطح اطمينان 95/.  در سازمان مربوطه تأئيد مي شود.
فرضيه 1-1. يادگيرى فردى بر سرمايه انساني سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد.
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Sig. 
    

1-1  
 
  

 
  

44/.  23/.  44/.  61/6  ../.    

ضريب رگرسيون در سطح 05/. معنى دار است. 

درصد،  پنج  داري  معني  درسطح  كه  گفت  توان  مي   ، فرضيه  اين  آماري  هاي  آزمون  نتايج  به  توجه  با 
يادگيرى فردى بر سرمايه انسانى سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد. بنابراين، فرضيه 1-1 

درسطح اطمينان 95/.  در سازمان مربوطه تأئيد مي شود.
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43/.  19/.  43/.  24/6  ../.    
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ضريب رگرسيون در سطح 05/. معنى دار است. 

درصد،  پنج  داري  معني  درسطح  كه  گفت  توان  مي   ، فرضيه  اين  آماري  هاي  آزمون  نتايج  به  توجه  با 
يادگيرى گروهى بر سرمايه ارتباطى سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد. بنابراين، فرضيه 

2-1 درسطح اطمينان 95/.  در سازمان مربوطه تأئيد مي شود.

فرضيه 3-1. يادگيرى سازمانى بر سرمايه ساختارى سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد.
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39/.  17/.  39/.  13/6  ../.    

با توجه به نتايج آزمونهاي آماري اين فرضيه، مي توان گفت كه درسطح معني داري پنج درصد، يادگيرى 
فرضيه 1-3  بنابراين،  دارد.  داري  معني  و  مثبت  تأثير  مطالعه  مورد  سازمان  ساختارى  سرمايه  بر  سازمانى 

درسطح اطمينان 95/. در سازمان مربوطه تأئيد مي شود.

- تحليل فرضيات مسير الگوى تحقيق
به منظور تحليل مسير فرضيات 2 و 3 تحقيق از روش تحليل رگرسيون استفاده شد. در اين فن با استفاده 
زا              برون  متغير  يك  مستقيم  تأثير  مسير،  ضريب  يا  عليت  ضريب  استاندارد)،   (βجزئي رگرسيون  ضريب  از 

( متغير مستقل ) بر متغير درون زا ( متغير وابسته ) تحليل مي شود.
سرمايه               بر  مطالعه  مورد  سازمان  در  گروهى  يادگيرى  و  ساختاري  سرمايه  انساني،  سرمايه   .  2 فرضيه 

رابطه اي تأثير مثبت و معني داري دارند. 
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 ضريب رگرسيون در سطح 05/. معنى دار است. 

با توجه به نتايج آزمون هاي آماري اين فرضيه، مي توان گفت كه در سطح معني داري پنج درصد، سرمايه 
انسانى و يادگيرى گروهى به ترتيب به ميزان 60/. و 15/. بر افزايش سرمايه ارتباطى سازمان مورد مطالعه 

تأثير مثبت و معني داري دارد. در حالى كه سرمايه ساختارى تاثير معنى دارى بر سرمايه ارتباطى ندارد.

افزايش سرمايه فكرى در سازمان: بررسى نقش يادگيرى سازمانى

فرضيه 3. سرمايه انساني و يادگيرى سازمانى در سازمان مورد مطالعه بر سرمايه ساختاري تأثيرمثبت و معني داري دارند. 
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67/. 54/.  1/70 

  
73/.  
70/.  

97/9  
5/1  

../.   

 ضريب رگرسيون در سطح 05/. معنى دار است. 

با توجه به نتايج آزمون هاي آماري اين فرضيه، مي توان گفت كه درسطح معني داري پنج درصد، سرمايه 
انسانى در سازمان مورد مطالعه به ميزان 73/. در افزايش سرمايه ساختارى آنها تأثير مثبت و معني داري 

دارد. در حاليكه يادگيرى سازمانى تاثير معنى دارى بر سرمايه ساختارى ندارد.

- نتيجه گيري و پيشنهادات
نتايج تحقيق نشان داد كه يادگيرى سازمانى به طور كلي بر سرمايه فكري و هريك از عناصر آن شامل 
سرمايه انسانى، سرمايه رابطه اي و سرمايه ساختاري در سازمان مورد مطالعه تأثير مثبت و معني داري دارد 
.اين بدين معني است كه با سرمايه گذاري در آموزش و يادگيرى در سطوح فردى، گروهى و سازمانى مي توان 
انتظار داشت سرمايه فكري شركت شامل سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي آن افزايش 
يابد. به عبارت واضح تر، يادگيرى در تمام سطوح سازمان و ايجاد سازمان يادگيرنده  به عنوان يكي از قابليت ها 
و دارائي ها ي مهم سازماني مي تواند به سازمان مطالعه شده در خلق وتسهيم دانش موجود در سرمايه هاي 
فكري شان كمك بسيار نمايد و براي آنها در مقايسه با شركت ها ي ديگر مزيت سازماني پايدار ايجاد كند. 
هم چنين نتايج تحقيق نشان داد كه يادگيرى گروهى و سرمايه انساني در سازمان مورد مطالعه در افزايش 
سرمايه رابطه اي آنها تأثير مثبت و معني دارى دارد. در حالي كه سرمايه ساختاري تأثير معني داري بر سرمايه 
رابطه اي ندارد. به عالوه، مي توان ادعا كرد كه سرمايه انساني و يادگيرى سازمانى در سازمان مورد مطالعه در 
افزايش سرمايه ساختاري آنها تأثير مثبت و معني دار دارند. در نتيجه، الگوى تحقيق نهايي به صورت نمودار 
شماره 2 پيشنهاد مي شود. اين بدين معني است كه اگر چه بين يادگيرى سازمانى و عناصر سرمايه فكري 
همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد، با اين وجود نتايج تحليل رگرسيون نشان  مي دهد كه سرمايه 
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ارتباطى نتوانسته است بر ايجاد سرمايه ساختاري در سازمان مطالعه شده تأثير معني داري بگذارد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

نمودار 2 : الگوى نهايى تحقيق

بطوركلى، سازمان ها نيازمند انواع و سطوح مختلفى از دانش مى باشند، تا بتوانند موفق شوند. سازمان ها 
براى توسعه محصوالت خود نيازمند دانش هستند؛ آنها براى تعيين بازارها، نيازمند دانش درباره مشتريان 
و رقباى خود هستند؛ آنها براى هماهنگى و انسجام جريان و بكارگيرى منابع براى چگونگى بهبود سرمايه 
فكرى و قابليت هاى اصلى خود به دانش نياز دارند. مى توان اثر متقابل بين فرآيندهاى دانش، انواع سرمايه 
فكرى و كانون يادگيرى و نوآورى در سازمان را بررسى و مطالعه كرده و يك راهبرد دانش بنيان اثربخش 

ايجاد نمود.
 راهبرد دانش بنيان پاسخى است كه ويژگى هاى خاص يك شركت و اقتضائات محيطى كه در آن فعاليت 

مى كند را به هم مرتبط مى نمايد. 
در جهان پيچيده و پويا، سازمان ها بايد چابك باشند تا از فرصت ها و راهبردهاى مختلفى استفاده كنند؛ 
تركيب اكتشاف دانش جديد و بكارگيرى دانش موجود، تسهيم و حمايت از دانش، مديريت جريان سرمايه 
فكرى. چنين چارچوبى براى ايجاد راهبردي دانش بنيان و مديريت دانش راهبردي است كه در شكل شماره 

2 نشان داده شده است.
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شكل شماره 2: چارچوب مديريت دانش راهبردي (بونتيس، 2002)
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