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چکيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي تأثير سرمایهفکری بر سرمایه اجتماعي با تأکيد بر نقشش ميشانجي
مدیریتدانش در مدیران انجام شده است .پژوهش حاضر از نظشر هشدك،کاربردی و از نظشر نحشوه
گردآوری اطالعات تو صيفي و از نوع همبسشتيي و بشه طشور مششبت مبتنشي بشر مشدل معشادات
ساختاری است .جامعهآماری تحقيق شامل مدیران مقطع ابتدایي به تعشداد  100نفشر بشود .از ایشن
تعداد به عنوان نمونه  80نفر با استفاده از نمونهگيشری تصشادفي سشاده انتبشا ششدند .ابزارهشای
پژوهش شامل سه پرسشنامه سرمایهفکری و سرمایهاجتماعي و مدیریتدانش بودند .یافتهها نششان
دادند؛ بين سرمایهفکری و سرمایهاجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .سرمایهفکری تأثير مثبتي بر
مدیریت دانش دارد .سرمایهاجتماعي تأثير مثبتي بر مدیریتدانش دارد .نقشش مشدیریت دانشش بشه
حدی قوی نيست که به عنوان یک متغير ميانجي عمل کند.
واژههای کليدی :سرمایهفکری ،سرمایهاجتماعي ،مدیریتدانش ،مدل معادات ساختاری

 1دانشياه آزاد اسالمي ،واحد تربتحيدریه،گروه علومتربيتي ،تربتحيدریه ،ایران.
 2دانشياه آزاد اسالمي ،واحد مشهد،گروه مدیریت ،مشهد ،ایران.
 3دانشياه آزاد اسالمي ،واحد مشهد،گروه مدیریت ،مشهد ،ایران.

 4دانشجوی دکتری مدیریت تصميمگيری و خطمشيگذاری دانشياه آزاد
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مقدمه
امروزه با پيشرفت تکنولشویی اطالعشات و وارد ششدن بشه دنيشای اقتصشاد دانششي ،کشه در آن
سرمایههای فيزیکي و مالي دیير جوابيوی موفقيت سازمانها نميباشند ،سشازمانهشا بایشد در فکشر
جایيزینکردن این سرمایهها با سرمایههای دیيری از جمله سرمایه فکری باشند چشون تنهشا در آن
صورت است که ميتوانند در دنيای جدید که در آن بر سر کسب اطالعات و دانش به شدت در حال
رقابت با یکدیير هستند بتوانند مزیت رقابتي پایدار ،برای خود فراهم آورند .در واقع سازمانها باید به
هر طریقي که شده در فکر افزایش سرمایههای نامحسوس خود و مدیریت این سرمایهها برآینشد تشا
بتوانند دوام و موفقيت آینده خود را تضمين کنند .دراین ميان سرمایههشای اجتمشاعي در حشوزههشای
گوناگون مانند جامعهشناسي ،علوم سياسي ،اقتصاد و مدیریت در سالهای اخيرتوجه صشاحبنظران را
به خود جلب کرده است .ودر حوزه سازمان و استفاده از سرمایه اجتماعي جهت افزایش سرمایههشای
فکری سازمان و کاربرد مؤثرتر آنها مورد توجه قرار گرفته است .از طرفي ،در عصر دانایيمحشوری،
مدیریتدانش به مهمترین وظيفه سازمانهایي تبدیل شده که به دنبال استفاده بهينه از این سرمایه
ارزشمند و ناملموس هستند .مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک ميکنشد بشا نيرویشي
اندک ،قدرت عظيمي بسازد و به عنوان شيوه جدیدی برای اداره سازمان و تسشهيم منشابع فکشری و
علمي آن مطرح ميباششد .هم نشين کمشک مشيکنشد اطالعشات مهشم و مفيشد را یافتشه ،گشزینش،
سازماندهي و منتشر کند .مدیریت دانش برای انجام فعاليتهایي چون حل مسشاله ،آمشوختن پویشا و
تصميم گيری ضروری ميباشد و ميتواند عملکرد سازماني را با قادر ساختن سشازمان بشه عملکشرد
هوشمندانهتر بهبود ببشد [.]14
ميتوان به وضوح مشاهده نمود که منافع حاصل از بکارگيری مدیریت دانش باعث شده است
که اغلب سازمانها ،تالشهایي برای پياده سازی این فرایند انجام دهند .امشا تشالشهشای اوليشه در
اغلب سازمانها با این چالش عمده مواجه است که عليرغم سرمایه گذاری قابل توجه برای استقرار
آن ،گسترش و نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت ميگيرد .یکي از علتهای اصلي ایشن مششکل،
پایينبودن سطح آمادگي زیرساختهای سازمانها برای پذیرش و اسشتفاده از مشدیریتدانشش اسشت
[ .]15از اینرو در این تحقيق برآن هستيم تأثير سرمایهفکری را بر سرمایهاجتماعي با درنظر گرفتن
نقش ميانجي مدیریتدانش بررسي نمایيم.
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 -2مباني نظری
 -1-2سرمایه فکری

سرمایهفکری ،ترکيبي از دارایيهای نامشهود است که شرکت را قادر ميسازد به وظایف خشود
عمل کند .این تعریف مباحث مهم پایهای برای درک سرمایه فکری ارائه ميکند[.]10
سرمایه فکری بهعنوان منبعي تعریف شده که رسميت ميیابد ،کسب ميششود و بشرآن تکيشه
ميشود که دارایيهایي با ارزش بااتر ایجاد کند .سرمایهفکری به موادفکری مثل دانش ،اطالعشات،
دارایيهای معنوی و تجربه که ميتواند برای خلق ارزش استفاده شود دالت دارد[.]11
 -2-2سرمایه اجتماعي

سرمایه اجتماعي مجموعهای از شبکهها ،هنجارها ،ارزشها و درکي است که همکاری درون-
گروهها و بين گروهها را درجهت کسب منافع متقابل ،تسهيل ميکند[.]4
سرمایه اجتمشاعي نتيجشه تعامشل و همکشاری افشرادی اسشت کشه دارای ایشدههشای مششترکي
هستند[.]9
 -3-2مدیریتدانش

مدیریتدانش فرایندی است که بهواسطه آن ،سشازمانهشا در زمينشه یشادگيری (درونشيکشردن
دانش) ،کدگذاری دانش (بيرونيکردن دانش) و توزیع و انتقال دانشش مهشارتهشایي را کسشب مشي-
کنند[.]14
مدیریت دانش شامل مجموعه ای از فرآیندها است کشه قشادر اسشت بشا اسشتفاده از مجموعشه
خروجي های بدست آمده از هر فرآیند ،به هدك اصلي خود که ایجاد یک سالح رقابتي دانشمحشور
در سازمانها است برسد[.]13
مدیریت دانش ،یک فرایند یکپارچه و سيستماتيک در سطح سازمان است کشه ششامل فعاليشت
اکتسا  ،خلق ،ذخيره ،توزیع و بکارگيری دانش به وسيله افراد و گروهها بشرای رسشيدن بشه اهشداك
سازماني مي باشد[.]6
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مدیریت دانش فرایندی است که سازمانها از آن طریق اطالعات جمعآوری شده خود را بهکشار
ميگيرند[.]7
 -3پيشينه پژوهش
قليچ و مشبکي( ،) 1385در پژوهشي به بررسشي نقشش سشرمایه اجتمشاعي در ایجشاد سشرمایه
فکری در دوشرکت خودروسازی پرداختند .نتایج بيانير نقش مؤثر سرمایه اجتماعي در ایجاد و بهبود
سرمایه فکری و ابعاد آن بود[.]5
بنتيس و همکاران ( ،)2000در پژوهشي به بررسشي رابطشه بشين سشرمایه فکشری و عملکشرد
تجاری شرکتها در صنایع خدماتي و غيرخدماتي پرداختند .نتایج حاکي از وجود روابط متقشابلي بشين
دو متغير مورد مطالعه بود ،به عبشارتي سشرمایه فکشری بشر روی عملکشرد تجشاری دارای اثشر نسشبتا
متوسطي در حدود  25الي  30درصد داشته است[.]8
ریاحي بلوکي در پژوهشي به بررسي تأثير سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای چنشدمليتي بشا
استفاده از دادههای مربوط به  81شرکت در طي سالهای  1992تا  1996پرداخته اسشت .نتشایج
بيانير وجود رابطه مثبت معنادار بود[.]2
کروز و همکاران ( )2006در بررسي تعيين مؤلفههای سرمایهاجتمشاعي اثرگشذار بشر عملکشرد
شرکت های امریکایي ،سرمایه شناختي ،مشارکت اجتماعي ،انسشجام اجتمشاعي و افشزایش تعشامالت
اجتماعي را بر بهبود عملکرد شرکتها ،اثرببش معرفي کرده است[.]12
یانگ ( ) 2007در پژوهش خود به بررسي نقش سشرمایه اجتمشاعي بشر عملکشرد ششرکتهای
خصوصي در چين پرداخت .وی نشان داد بين تنوع عضویت افراد در سازمانهای گوناگون و عملکرد
شرکتهای خصوصي آنها رابطه معناداری وجود ندارد[.]16
-4اهداك پژوهش
-1-4هدك اصلي:

هدك اصلي از این تحقيق تعيين ارتباط بين سرمایهفکری با سرمایهاجتماعي با تاکيد بر نقشش
ميانجي مدیریتدانش و ارائه راهکارهایي جهت پيادهسازی موفق مدیریتدانش ميباشد .
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 -2-3اهداك فرعي:

تعيين ارتباط بين سرمایهفکری با مدیریت دانش
تعيين ارتباط بين سرمایهفکری با سرمایه اجتماعي
تعيين ارتباط بين مدیریت دانش با سرمایه اجتماعي
-5فرضيههای پژوهش
سرمایهفکری تأثير مثبتي بر سرمایه اجتماعي دارد.
سرمایهفکری تأثير مثبتي بر مدیریت دانش دارد.

مدیریتدانش در ارتبشاط سشرمایهفکشری بشا سشرمایهاجتمشاعي دارای نقشش
ميانجي است.
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 -6مدل آزمون فرضيه

چارچو مفهومي این پژوهش جهت بررسي و آزمون فرضيهها به صورت زیر ميباشد:
خلق دانش

تسهیم دانش

استفاده از دانش

مدیریت دانش

شکل -1مدل مفهومي پژوهش
انسانی

اعتماداجتماعی

هنجارتقابل

مشارکت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

سرمایه فکری

ساختاری

رابطهای
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روش:
پژوهش حاضر از نظر هدك کاربردی و از نظر نحشوه گشردآوری اطالعشات توصشيفي و از نشوع
همبستيي و به طور مشبت مبتني بر مدل معادات ساختاری است .برای بررسي روابط متغيرها در
دهه های اخير روش های فراواني ارائه شده است .یکي از این روشها مشدل معشادات سشاختاری یشا
تحليل چندمتغيری با متغيرهای مکنون است .مدل معادات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای
آزمون فرضيه هایي درباره روابط متغيرهای مشاهده شده و متغير های مکنون است .با ایشن رویکشرد
مي توان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جوامع خاص آزمون کرد و از آنجا که بيشتر متغيشر
های موجود در پژوهش های مدیریتي به ویژه رفتار سازماني به صورت مکنون یا پوششيده و پنهشان
است ،ضرورت استفاده از این مدلها روز به روز بيشتر مي شود[.]3
-1-7جامعهآماری ،حجم نمونه و شيوه نمونهگيری

جامعه آماری این تحقيق ،شامل مدیران مقطع ابتدایي شهرستان تربتحيدریشه ميباششد کشه
تعداد آنها حدود 100نفر است .حجم نمونه نيز به روش نمونه گيری تصادفي ساده و با اسشتفاده از
فرمول مورگان حدود  80نفر محاسبه شد.
-2-7روش گردآوری اطالعات

در ببش چارچو نظری از منابع گوناگون ماننشد کتا هشا ،مجشالت علمشي و پایشان نامشهها
استفاده شد .جمعآوری اطالعات نيز با استفاده از پرسشنامههای استاندارد و توزیع آن در ميان نمونه
آماری انجام شد و دادههای مورد نياز به دست آمد.
 -3-7ابزار پژوهش
ابزار پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه نيمه استاندارد سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعي و مدیریت-
دانش بود که روایي آن توسشط اسشاتيد خبشره و پایشایي آن توسشط آلفشای کرونبای(سشرمایه فکشری:
 ،0/791سرمایه اجتماعي ،0/810 :مدیریت دانش ،)0/882 :سنجيده و تأیيد شد.
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یافتههای:
-8-1

یافتههای توصيفي

وضعيت جنسيت در نمونه تحت بررسي شامل  16/3درصد زن و  81/4درصد مرد بوده است.
وضعيت سطح تحصيالت در نمونه تحت بررسي شامل  6/3درصد دیپلم 34 ،درصشد فشو دیشپلم،
 39/5درصد ليسانس و  15/1درصد فو ليسانس و  6درصد دکتری ،بوده است.
وضعيت سابقه کار در نمونه تحت بررسي شامل  15/1درصد کمتر از  5سال 30/2 ،درصد بشين 6
تا  10سال 33/7 ،درصد بين  11تا  15سال 18/6 ،درصد بين  16تشا  20سشال و  1/2درصشد
باای  20سال بوده است.
وضعيت سن افراد در نمونه تحت بررسي شامل  14درصد کمتر از  30سال 52/2 ،درصد بين 31
تا  40سال 31/4 ،درصد بين  41تا  50سال 1/2 ،درصد بين  51تا  60سال و  0درصد بشاای
 60سال بوده است.
وضعيت تأهل در نمونه تحت بررسي شامل  19/8درصد مجرد و  80/2درصد متأهل بوده است.
-8-2

آزمون فرضيهها

 -8-2-1آزمون فرضيه اول
 -1سرمایهفکری تأثير مثبتي بر سرمایه اجتماعي دارد.
اگر فرض کنيم که :
 =Yمتغير وابسته سرمایه اجتماعي
 =Xمتغير مستقل سرمایهفکری
اکنون با استفاده از جدول تحليل واریانس رگرسيوني اقدام به برازش مدل رگرسيوني به روش تشاثير
بين سرمایهفکری بر سرمایه اجتماعي ميکنيم .قبل از تحليل مدل رگرسيوني به بيان و آماره داربين
واتسون ميپردازیم ،آماره داربين واتسون معادل  1/763شده است ،این آماره عددی است بين صفر
تا  ،4که وسط آن یعني عدد  2و اطراك آن معرك استقالل کامل باقيماندهها است و رگرسيون قابل
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اجرا ،و هر چه به سمت صفر و  4بيشتر ميل کند به مفهشوم عشدم اسشتقالل باقيمانشدهها و مناسشب
نبودن مدل انجام مدل رگرسيوني است ،ولي چون در تحليل ما این مقدار اطشراك  2مشي باششد لشذا
مدل نهایي جهت انجام برازش رگرسيوني مناسب بوده و با قيماندهها مستقل اند.
جدول  :1نتایج تحليل واریانس رگرسيوني سرمایهفکری بر سرمایه اجتماعي
مدل

مجمشششوع درجشششششه ميشششانيين آماره F
مربعات

آزادی

مربعات

رگرسيون

9/273

1

9/273

باقيمانده

25/069

84

0/298

کل

34/342

85

سطح معني R

R2

داری
31/07

0/0001

0/52

0/261

نتایج جدول  1تحليل واریانس و مشبصه های آماری رگرسيون ( به روش کدگذاری تأثير ) نششان
ميدهد که سرمایهفکری بر سرمایهاجتماعي تأثير مثبت دارد.
جدول : 2ضرایب رگرسيوني سرمایهفکری بر سرمایه اجتماعي
شاخت

ضریب رگرسيون

انحششششراك ضشششششششششریب

آماره t

معيششششششار رگرسششششششيون

متغير

ضریب

مقدار ثابت

0/96

0/374

سرمایه فکری

0/715

0/128

سششطح معنششي
داری

استاندارد

آماره t

/563

0/012

2
0/52

/574

0/0001

5

لذا با توجه به نتایج جدول  2ميتوان اینيونه اظهار نظر کرد که ،تشأثير سشرمایه فکشری بشر سشرمایه
اجتماعي  52درصد و معني دار است .قابل ذکر اینکه از ميان شاختهای مبتلشف و متعشدد تعيشين
برازنششدگي یششک مششدل معششادات سششاختاری ،شششاختهششای GFI ،RMSEA 1و  NFIاز بهتششرین و
معروكترینشان بوده و ميتوانند در حد کفایت ،برازندگي یک مدل معادله ساختاری را تعيين کنند.
),ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی( 1- RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  : 3دادهها و تحليلهای مدل معادله ساختاری
متغيشششر نامششششهود سرمایه فکری
(مستقل)
ابعاد متغير مشهود

انساني

عالمتاختصشششاری IC1
متغيرهای مشهود
ضرائب استاندارد
0/35

ساختاری

رابطه ای

IC2

IC3

0/33

0/41

Df =8 P-Value=0.00676 Chi-Square =21.15
AGFI=0.94 NFI=0.91
RMSEA=0.139
NNFI=0.92
کليت مدل تأیيد ميشود

تأیيد /رد
کليت مدل

ابعاد متغير وابسته= اعتماد اجتماعي
سرمایه اجتماعي
عالمتاختصشششاری SC1
متغير وابسته
ضرائب استاندارد
0/58

GFI = 0.97

هنجارتقابل

مشارکت اجتماعي

SC2

SC3

0/91

0/64

با توجه به نتایج جدول باا سرمایه فکری تاثير مثبتي بر سرمایه اجتماعي دارد.
-8-2-2

آزمون فرضيه دوم

سرمایه فکری تاثير مثبتي بر مدیریت دانش دارد.
اگر فرض کنيم که :
 =Yمتغير وابسته مدیریت دانش
 =Xمتغير مستقل سرمایه فکری
اکنون با استفاده از جدول تحليل واریانس رگرسيوني اقدام به برازش مدل رگرسيوني به روش تشاثير
بين سرمایه فکری و مدیریت دانش مي کنيم .قبل از تحليل مدل رگرسيوني به بيان و آماره داربشين
),شاخص نیکویی برازش( GFI=Goodness of Fit Index
),شاخص نیکویی برازش تعدیل شده( AGFI=Adjusted Goodness of Fit Index
),شاخص برازش نرمال( NFI=Normed Fit Index
).شاخص برازش غیرنرمال( NNFI= Non Normed Fit Index

31

بررسي تأثير سرمایهفکری بر سرمایهاجتماعي با تأکيد بر نقش ميانجي مدیریتدانش

واتسون مي پردازیم ،آماره داربين واتسون معادل  1/748شده است ،این آمشاره عشددی اسشت بشين
صفر تا  ،4که وسط آن یعني عدد  2و اطراك آن معرك استقالل کامل باقيماندهها است و رگرسيون
قابل اجرا ،و هر چه به سمت صفر و  4بيشتر ميل کند به مفهوم عدم استقالل باقيماندهها و مناسب
نبودن مدل انجام مدل رگرسيوني است ،ولي چون در تحليل ما این مقدار اطشراك  2مشي باششد لشذا
مدل نهایي جهت انجام برازش رگرسيوني مناسب بوده و با قيماندهها مستقل اند.
جدول  : 4نتایج تحليل واریانس رگرسيوني سرمایه فکری بر مدیریت دانش
مدل
رگرسيون
باقيمانده
کل

مجمششششششوع درجشششه ميشششانيين آماره F
مربعات
آزادی
مربعات
8/987
37/418
46/405

1
84
85

8/987
0/445

سطح معنشي R
داری

0/0001 20/174

R2

0/194 0/44

نتایج جدول  4تحليل واریانس و مشبصه های آماری رگرسيون ( به روش کدگذاری تأثير ) نششان
مي دهد که سرمایه فکری بر مدیریت دانش تأثير مثبت دارد.
جدول  :5ضرایب رگرسيوني سرمایه فکری بر مدیریت دانش
شاخت
متغير

ضشششششریب انحشششششراك ضشششششششریب آماره t
رگرسيون

معيشششششششار رگرسششششيون
ضریب

مقدار ثابت

0/919

0/457

سرمایه فکری

0/704

0/157

داری
آماره t

استاندارد

0/44

سششطح معنششي

2/009

0/048

4/492

0/0001

لذا با توجه به نتایج جدول 5ميتوان اینيونه اظهار نظر کرد که ،تشأثير سشرمایه فکشری بشر مشدیریت
دانش  44درصد و معني دار است.
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جدول  : 6دادهها و تحليلهای مدل معادله ساختاری
متغير نامشهود (مستقل)

سرمایه فکری

ابعاد متغير مشهود

انساني

ساختاری

رابطهای

عالمتاختصاری متغيرهای مشهود

IC1

IC2

IC3

ضرائب استاندارد

0/35

0/33

0/41

تأیيد /رد

Df =8 P-Value=0.000229 Chi-Square =24

کليت مدل
AGFI=0.95 RMSEA=0.135
NFI=0.921 NNFI=0.91

GFI = 0.96

کليت مدل تأیيد ميشود
ابعاد متغير وابسته= مدیریت دانش

خلق دانش

تسهيم دانش

استفاده از دانش

عالمتاختصاری متغير وابسته

KM1

KM2

KM3

ضرائب استاندارد

0/43

0/66

0/84

با توجه به نتایج جدول باا سرمایه فکری تأثير مثبتي بر مدیریتدانش دارد.
-8-2-3

آزمون فرضيه سوم
مدیریت دانش در رابطه سرمایه فکری با سرمایه اجتماعي دارای نقش ميانجي است.

اگر فرض کنيم که :
 =Yمتغير وابسته سرمایه اجتماعي
 =Xمتغير مستقل سرمایه فکری
 =Zمتغير ميانجي مدیریت دانش
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قابل ذکر اینکه از ميان شاختهای مبتلف و متعدد تعيين برازندگي یک مدل معشادات سشاختاری،
شاختهای  GFI ،RMSEAو  NFIاز بهترین و معروك ترینشان بوده و ميتوانند در حد کفایت،
برازندگي یک مدل معادله ساختاری را تعيين کنند.
جدول  : 7دادهها و تحليلهای مدل معادله ساختاری
متغير نامشهود (مستقل)

سرمایه فکری

ابعاد متغير مشهود

انساني

عالمتاختصششششششششاری IC1

ساختاری

رابطه ای

IC2

IC3

متغيرهای مشهود
ضرائب استاندارد

0/35

0/33

تأیيد /رد

Chi-Square =54.21

Df =25 P-Value=0.00062

کليت مدل

RMSEA=0.117
NNFI=0.91

NFI=0.92

0/41

AGFI=0.94

GFI = 0.93

کليت مدل تأیيد ميشود
ابعششاد متغيششر ميششانجي= خلق دانش

تسهيم دانش

استفاده از دانش

مدیریت دانش
عالمتاختصششاری متغيششر KM1

KM2

KM3

ميانجي
ضرائب استاندارد

0/43

متغير وابسشته= سشرمایه اعتماد اجتماعي

0/66

0/84

هنجارتقابل

مشارکت اجتماعي

اجتماعي
عالمتاختصششاری متغيششر SC1

SC2

SC3

وابسته
ضرائب استاندارد

0/58

0/91

0/64
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هرچند با توجه به نتایج کليت مدل تائيد ميشود ،اما نقش کنش مدیریت دانش آنقدر قوی نيست که
به عنوان یک متغير ميانجي عمل کند .زیرا تأثير سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعي  0/52است .اما
تأثير سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعي با توجه به نقش مشدیریتدانشش  0/188اسشت و از 0/52
کمتر است .لذا نقش ميانجي گری آن تائيد نميشود.
بحث و نتيجهگيری:
در دنيای رقابت دانشمحور امروز ،سازمانهایي موفق اند و دوام خواهند آمشورد کشه از دارایشيهشای
غيرفيزیکي خود که یکي از آنها سرمایه فکشری اسشت ،حشداکثر بهشرهبشرداری را داششته باششند .در
پژوهش حاضر ،نتایج گویای ارتباط مثبت سرمایهفکری در خلق و تقویت سشرمایه اجتمشاعي و هشم-
چنين ارتباط مثبت ابعاد این دو متغير ،است که این نتيجه با تحقيقات مشابه در ایشن زمينشه ازجملشه
تحقيق عليزاده و همکاران( ،)1392بيک زاده و همکار( ،)1390همبشواني دارد .از طرفشي آزمشون
فرضيه دوم ،بيانير تأثير مثبت سرمایه فکری بر مدیریت دانش بوده که با تحقيشق قلشيچ و مششبکي
همبواني دارد.
با توجه به این که بهنظر ميرسد چالش اصلي فراروی سازمانها ،در یک اقتصاد پویا ،استفاده نکردن
از دارایيهای ناملموس و عدم بهرهگيری از سرمایههای فکری است[ ،]5و بر اساس نتایج پشژوهش
حاضر ،ضروری است که به سرمایههای فکری سازمان ،به عنوان یکي از عوامل تأثيرگذار بر بهبشود
عملکرد سرمایههای فکری و مدیریتدانش توجه شود.
در این راستا پيشنهاد مي گردد مسئولين مربوطه در آموزش و پرورش شهرستان تربتحيدریه جهشت
بهبود سرمایههای اجتماعي ،سرمایههای فکشری و دارایشيهشای دانششي مشدیران ،بشا ایجشاد پرتشال
ت بصصي و راه اندازی تاار گفتيو و ميزگرد مجازی و اتا فکشر ،بشرای تبشادل تجربيشات و نظشرات
مدیران صاحبنظر و خبره با سایرین ،به این مهم جامه عمل بپوشانند.
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