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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتددای شررسدتان سداری
م باشد .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیف از نوع پیمایش اسد  .جامعده ممداری من
را کلیه معلمان مدارس هوشمند دوره ابتدای شررستان ساری بده تعدداد  97نفدر و معلمدان مددارس عدادی دوره
ابتدای شررستان ساری به تعداد  535نفر تشکیل م دادند که بر اساس جدول کرجس و مورگان تعداد  66نفدر
از معلمان مدارس هوشمند و  226نفر از معلمان مدارس عادی با روش نمونهگیری تصادف  -طبقهای بدر حسد
جنسی به عنوان نمونه مماری انتخاب شدند .جر جمدعموری دادههدا از پرسدشنامده سدرمایه فکدری بدونتی
استفاده شده اس که روای من بررس و تأیید شد و پایدای من بدا اسدتفاده از مزمدون ضدری م فدای کرونبدا
 0/887محاسبه شد .جر تجزیه و تحلیل دادهها از مزمونهای  tگروههای مستقل و تحلیل واریدان ید راهده
استفاده شده اس  .نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدای شررستان
ساری تفاوت معناداری وجود دارد .میانگین سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند به طدور معند داری بیشدتر از
معلمان مدارس عادی اس  .همچنین ،بین ابعاد سرمایه فکری شامل ابعداد انسدان  ،سدااتاری و ارتبداط معلمدان
مدارس هوشمند و عادی تفاوت معن داری وجود دارد و میانگین ابعاد سرمایه فکری معلمدان مددارس هوشدمند
بهطور معن داری بیشتر از معلمان مدارس عدادی اسد  .بدین سدرمایه فکدری معلمدان برحسد جنسدی و سدطح
تحصیالت تفاوت معن داری مشاهده نشد.
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مقدمه

سازمانها م شود ،دانش بشر اس  .این دارای نامشدرود

در عصر دانش ،من چه که موج موفقی
بهعنوان سرمایه فکری شنااته م شود و گسترش سرمایه فکری ،حوزه حیات ایجاد منفعد اسد

( .)Mojtehed Zadeh et al., 2010زیرا ،محیط کس و کار مبتن بر دانش ،نیازمندد رویکدردی
اس که دارای های نامشرود 2جدید سازمان مثل دانش و شایستگ هدای مندابع انسدان  ،ندوموری،
نظامها و سااتار سازمان را در بدر مد گیدرد & (Ghelich Li
روابط با مشتری ،فرهنگ سازمان  ،

) .Moshabaki, 2006سدرمایه فکدری داراید اسد کدده تواندای سدازمان را بدرای ایجداد ثددروت
اندازهگیری م کند .این دارای ماهیت عین و فیزیک ندارد و ی


داراید نامشدرود اسد کده از

طریق به کارگیری دارای های مرتبط با منابع انسان  ،عملکدرد سدازمان و روابدط ادار از سدازمان
بهدس ممده اس  .همه این ویژگ ها باعث ایجاد ارزش در درون سدازمان مد شدود و ایدن ارزش
بهدس ممده بهد یل اینکه ی

پدیده کامالً داال اس  ،قابلی

اریدد و فدروش نددارد (Roos,

).2005
بنتی

سرمایههای فکری را متشکل از سه جزء ،سرمایه انسان  ،سرمایه سدااتاری و سدرمایه

،
5

3

نشاندهندده موجدودی داندش افدراد ید

ارتباط  6م داند .سرمایه انسان
سازمان دارای های دانش ضمن کارکنان یک از حیات ترین اجزای اس

سدازمان اسد  .در ید
که بر عملکرد سدازمان

تأثیر به سزای دارد .همچنین ،سرمایه انسان ترکیب از دانش ،مرارت ،قددرت ندوموری و تواندای
افراد برای انجام وظایفشان اسد

کده دربردارندده ارزشهدا ،فرهندگ و فلسدفه سدازمان مد باشدد

).(Zahedi & Lotfi Zadeh, 2007
سرمایه سااتاری را ادوینسون و ما ون 9بهعنوان سخ افدزار ،ندرمافدزار ،پایگداه دادههدا ،حقدو
انحصاری سازمان ،عالیم تجاری و تمام دارای های سازمان که حداوی بردرهوری کارکندان اسد ،
تعریف م کنند .سرمایه سااتاری چیزی اس
شرک

که هنگام که کارکنان ش بده اانده مد روندد در

باق م ماند .سرمایه رابطهای که به عنوان پل و کاتا یزوری در فعا ی هدای سدرمایه فکدری
1. Intellectual capital
2. Intangible assets
3. Bontis
4. Human capital
5. Structural capital
6. Relational capital
7. Edvinson & Malone
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محسوب م شود از ملزومات اصل و تعیینکننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بدازار و در نتیجده،
اس  .سرمایه رابطهای ی

عملکرد تجاری شرک

جزء اصل و اساسد سدرمایه فکدری بده شدمار

م رود که ارزش را در کانالهای بازاریاب و ارتباطات که شرک
دارد ،جای داده اس

با راهبران من صنع

و تجارت

(.)Zahedi & Lotfi Zadeh, 2007

سرمایه فکری موج

الق ثروت م شود و استفاده برینده از مل فدههدای سدرمایه فکدری شدامل

سرمایه انسدان  ،سدااتاری و ارتبداط در عرضده محدیط پدرتالطم و چا شد امدروزه رمدز موفقید
محسوب م شود ( .)Roshanie Asl & Ebrahimpour, 2013ماوریددس (،)Mavridis, 2005
سرمایه فکری را ی

دارای ناملموس با پتانسیل الق ارزش برای سدازمان و کدل جامعده مد داندد.

مدارتینز و گارسدیا ( ،)Martinez & Garcia, 2005سدرمایه فکدری را داندش ،اطالعدات ،داراید
تجربهای که م تواند در الق ثروت مورد استفاده قرار گیرد ،تعریف م کنند.

فکری و

سرمایه فکری ،فراهم کننده ی
رقاب

بپردازد .بنتی

پایگاه منابع جدید اس

که از طریق من سدازمان مد تواندد بده

معتقد اسد  ،سدرمایه فکدری تدالش بدرای اسدتفاده مدلثر از داندش در مقابدل

اطالعات (ماده اام) اس  .سرمایه فکری ،اصطالح برای ترکی دارای نداملموس بدازار ،داراید
فکری ،دارای انسان  ،و دارای زیرسااتاری اس

که سازمان را برای انجام فعا ی هدایش توانمندد

م سازد ( .)Ghelichli, 2006امروزه ،سدرمایه فکدری بده عندوان پدیددهای مردم بده صدورت همده
جانبهای ،افق تحوالت مدیری

را تح

تأثیر قرار داده اس  .در گذشته نه چندان دور دارای هدای

فیزیک به تنردای کلیدد کامیداب جوامدع و سدازمانهدای تو یددی محسدوب مد شدد .امدا امدروزه،
سرمایههای انسان و فکری رمز موفقی محسوب م شدود ( .)Roos et al., 2005از نظدر بدونتی
) ، (Bontis, 1998سرمایه انسان اهمید

زیدادی داردچ چدرا کده منبدع اصدل االقید و ندوموری

محسوب م شود .سرمایه فکری معلمان در مدارس اهمی

ویدژهای دارد ،وجدود و حودور سدرمایه

فکری معلمان م تواند موجبات رشد و با ندگ را در مموزش و پرورش به وجود مورد.
برا از کشورهای جران از جمله انگلستان و ما زی اقدام به تأسدی
منچه در ایران به نام «مدرسه هوشمند » شنااته شده اس  ،دس

مددارس ا کترونیکد  ،یدا

زدهاند .بدا توجده بده نتدایج بسدیار

ارزنده این گونه مدارس در فرمیند یادده و یادگیری هدم اکندون هوشدمند سدازی مددارس مدورد
توجه تمام مدارس کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اس

(.)Jafari Hajati, 2006
1. Smart school
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مدرسه هوشمند محیط همکاری و رقاب

اس

و مواد مموزش و تمرینات من بدرای بسدط ایدن

مرارتها در دانشمموزان طراح شده اس  .شاید بتوان مناس ترین ا گو بدرای توسدعه فدنموری
اطالعات در مموزش و پرورش را ا گوی طرح مدارس هوشمند دانسد
مرکز یادگیری اس

هوشمند ی

( .)Ebadi, 2005مدرسده

که از نظر فعا ی هدای یدادده و یدادگیری و مددیری مدرسده

محوری طوری سازمانده شده اس

که بتواندد داندشممدوزان را بدرای ورود بده عصدر اطالعدات

مماده کند (.)Jafari Hajati, 2006
مدرسه هوشمند به عنوان یک از مرمترین مل فههای نظام مموزشد ید
پرورش یادگیرنده اس
بازسازی شده اس

که در جر

فرمیند یادگیری و بربدود و مددیری

سدازمان مموزشد و
بده صدورت نظدامیافتده

تا دانشمموزان سطوح مختلف را برای زندگ در عصر اطالعدات و ارتباطدات

مماده نماید ( .)Rasouli & Abedi, 2014مدارس هوشمند تالش دارندد تدا مددیری ادود را بدر
تجریز محیط مموزش به امکاندات رایاندهای و فدنموری ،تو یدد محتدوای ا کترونیکد بدرای اکثدر
دروس و نظارت هوشمند مبتن کنند (.)Miresmaeili, 2007
تحقیقات انجام شده در داال و اار از کشور نشان م دهند که سدرمایه فکدری تدأثیر معند داری
در موفقی

سازمان داردچ از جمله موارد مشابه در ادامه ،بررس شده اس .

بررام و همکاران ( )Bahrami et al., 2011در پژوهشد بدا عندوان «مقایسده اجدزای سدرمایه
فکری در دانشگاه» که بر روی اعوای هیأت علم دانشگاههای اصفران و کاشان انجدام دادندد ،بده
این نتیجه دس

یافتند که سرمایه فکری و اجزای من شامل سرمایه انسان  ،ارتباط و سدااتاری در

دانشگاههای دو ت استان کمتر از حد متوسط بود و ضری

همبستگ نشان داد کده رابطده بدین سده

مل فه سرمایه فکری مثب و معن دار بوده اس  .چوپدان و همکداران ()Choupani et al., 2012
در پژوهش با عنوان «رابطه بین سرمایه فکری و نوموری سازمان در شرک

سدرام بیمده توسدعه»

یافتند که بین سرمایه فکری و نوموری سازمان رابطه مثب

و معند داری وجدود

به این نتایج دس

دارد و همچنین ،بین تمام مل فههدای سدرمایه فکدری (انسدان  ،سدااتاری و رابطدهای) و ندوموری
سازمان رابطه مثب

و معن داری وجود دارد.

شدرف و عبداسپدور ( )Sharafi & AbbasPour, 2013در پژوهشد بدا عندوان «ارتبدا بدین
سرمایه فکری و عملکرد در دانشگاهها و ملسسات مموزش عا » به این نتایج دس یافتند کده بدین
سددرمایه فکددری و ابعدداد من (انسددان  ،سددااتاری و رابطددهای) بددا عملکددرد نظددام دانشددگاه ارتبددا
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معن داری وجود دارد .اما ،در سرمایه سااتاری بین دانشدگاههدا تفداوت معند داری وجدود نددارد.
اصل روستا ( )Asle Rousta, 2014در پژوهش با عنوان «امکانسنج کاربس مدیری
فکری در دوره ابتدای مموزش و پرورش کر » ،نشان داد که مدیری

سدرمایه

سرمایه فکدری در معلمدان،

مدیران و عناصر ستادی زن و مرد از حد متوسط بیشتر بوده اس .
رضائ کالنتدری و مرددوی ( )Rezaee Kalantari & Mahdavi, 2015پژوهشد بدا عندوان
«رابطه بین سرمایه فکری و نوموری سازمان معلمدان ابتددای ناحیده دو شدرر سداری» انجدام دادندد.
نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و نوموری سازمان معلمدان رابطده مثبد

و معند داری وجدود

دارد .سرمایه سااتاری بیشترین سرم را در پیشبین نوموری سازمان معلمان دارد.
عباس و همکاران ( )Abbasi et al., 2015در پژوهش با عنوان «تبیین تأثیر سرمایه فکری بدر
بررهوری نیروی انسدان بدا نقدش میدانج یدادگیری سدازمان » کده در وزارت علدوم و تحقیقدات و
فنموری انجام دادند ،ب ه این نتدایج دسد یافتندد کده سدرمایه فکدری تدأثیر مثبد و معند داری بدر
بررهوری نیروی انسان دارد .در صورت که یادگیری سازمان بهعنوان متغیر میانج در نظر گرفتده
شود ،م تواند در رابطه بین سرمایه فکری و بررهوری نیروی انسان تأثیر معن داری داشته باشد.
فساوات و همکاران ( )Phusavat et al., 2011در پژوهش با عنوان «رابطه بین سرمایه فکدری
و عملکرد سازمانهای دو ت » نشدان دادندد کده سدرمایه فکدری بدر عملکدرد سدازمان اثدر مثبد

و

معن داری دارد .احمد ا دوجایل ( )Ahmad Aldujaili, 2012پژوهش با عندوان «تدأثیر سدرمایه
فکری بر نوموری سازمان » انجام داد .نتایج نشان داد که سرمایه انسدان و سدااتاری تدأثیر مثبد و
معن داری بر نوموری سازمان دارند ،در حا کده سدرمایه ارتبداط تدأثیر معند داری بدر ندوموری
سازمان ندارد.
و ( )Lu, 2012در پژوهش با عنوان «سرمایه فکدری و عملکدرد دانشدگاه» کده در  0دانشدگاه
دو ت تایوان انجام داد ،نشان داد که سرمایه فکری ی
اس

شدیوه مدلثر فکدری بدرای بربدود اسدتراتژی

و به مدیران واحدهای مموزش بدرای بربدود عملکدرد کمد

مد کندد .کا کدان و همکداران

( )Kalkan et al., 2014در پژوهش با عنوان «اثرات سرمایه فکری ،نوموری و استراتژی سازمان
بر عملکرد شرک » نشان دادند که بین سرمایه فکری ،نوموری ،استراتژی سدازمان و عملکردهدای
شرک های فعال در منتا یای ترکیه رابطه مثب و معناداری وجدود دارد .هدمچندین ،سدرمایه فکدری
بیشترین ارتبا را با عملکرد شرک ها دارد.
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بررس شده ،هدف اصل این پژوهش نیز مقایسه سرمایه فکری معلمدان مددارس

هوشمند و عادی مدارس مقطع ابتدای شرر ساری م باشد .برای دس یاب به این هدف و اهدداف
ویژه پژوهش سلاالت زیر تدوین گردید:
 .میا بین سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی دوره ابتدای تفاوت وجود دارد؟
 .2میا بین ابعاد سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی دوره ابتدای تفاوت وجود دارد؟
 .3میا بین سرمایه فکری معلمان بر حس جنسی در دو نوع واحد مموزش تفاوت وجود دارد؟
 .میا بین سرمایه فکری معلمان بر حس سدطح تحصدیالت در دو ندوع واحدد مموزشد تفداوت
وجود دارد؟
روش

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی اس  .از حاظ روش توصدیف از ندوع پیمایشد سد  .جامعده
این پژوهش دو گروه اس  .گدروه اول معلمدان مددارس هوشدمند کده  97نفدر و گدروه دوم شدامل
معلمان مدارس عادی به تعداد  535نفر به شرح جدول م باشد.
جدول  .9توزیع فراواني حجم جامعه برحسب جنسيت و نوع مدرسه

جنسيت
زن
مرد
زن
مرد

هوشمند
9
32
37
29

عادی
305
230
27
79

کل
352
262
68
2

همانطور که مالحظه م شود ،جامعه این پژوهش شامل  352نفر زن و  262نفر مرد م باشد .نمونده
مماری بر اساس دادههای جددول کرجسد و مورگدان در سدطح احتمدال  0/75و اطدای P<0/05

تعیین شد .نمونه شامل  66نفر از معلمان مدارس هوشمند ( 37زن و  29مدرد) و  226نفدر از معلمدان
مدارس عدادی ( 27زن و  79مدرد) بدود کده بدا اسدتفاده از روش نموندهگیدری تصدادف  -طبقدهای
انتخاب شدند .همانطور که مالحظه م شود ،حجم نمونه این پدژوهش شدامل  68زن و  2مدرد
در دو گروه از مدارس هوشمند و عادی مد باشدد .توزیدع فراواند مددرح تحصدیل نمونده مدورد
مطا عه در جدول  2ارایه شده اس .
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جدول  .1توزیع فراواني حجم نمونه برحسب مدرک تحصيلي در مدارس هوشمند و عادی

ليسانس

گروه

فوق دیپلم

هوشمند

-

عادی

2

22

کل

2

63

در این پژوهش از پرسشنامه سرمایه فکری بنتدی

فوقليسانس و باالتر

کل

25

66

83

226

08

272

( )Bontis, 1998اسدتفاده شدد کده حداوی 2

سلال پاسخ بسته از نوع یکرت  5گزینهای اسد  5 .سدلال ایدن پرسدشنامده ،سدرمایه انسدان 3 ،
سلال من سرمایه سااتاری و

سلال من سرمایه ارتباط را م سنجد.

روای صوری و محتوای پرسشنامه مورد تأیید استادان قرار گرف

پایای من بدا اجدرای

و ضری

مزمایش بر روی  30نمونه و با استفاده از ضری م فای کرونبا برای کدل سدلاالت  ،0/887بدرای
مل فه سرمایه انسان  ،0/955سرمایه سااتاری  0/925و برای سرمایه ارتباط  0/965محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه ،از دو روش ممار توصیف و استنباط با
بررهگیری از نرمافزار  SPSSاستفاده شده اس  .از روش ممار توصیف به منظور محاسبه میانگین و
انحراف معیار و واریان

و از ممار استنباط شامل مزمدون کو مدوگروف -اسدمیرنف بدرای تعیدین

نرمال بودن دادهها و از مزمون  tگروههای مستقل و مزمون تحلیل واریان

ی

طرفه اسدتفاده شدده

اس .
یافتهها

فرضیه اول :میا بین سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی دوره ابتدای تفاوت وجود دارد؟
جر

مقایسه دو میانگین ،از مزمون  tگروههای مستقل بدا توجده بده یکسدان دو واریدان

شده اس  .نتایج من در جدول  3ممده اس .

اسدتفاده
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جدول  .9آزمون  tگروههای مستقل ،مقایسه ميانگين سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی

سرمایه فکری
هوشمند
عادی

انحراف
ميانگين
معيار
0/577 3/393
0/53
3/ 57

بر اساس جدول  3نتایج بهدس

 Fآماره
همگني واریانس

t

درجه
آزادی

سطح معناداری

0/053

2/839

270

0/005

ممده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان م دهدد کده مقددار  tمحاسدبه

شده ( )2/839در سطح احتمال  75درصد با درجده مزادی  270از مقددار  tبحراند جددول () /76
بزرگتر شده اس  .همچنین ،چون میزان معناداری این مزمون ( )sig=0/005کوچد

تدر از 0/05

اس چ بندابراین ،بدین میدانگین سدرمایه فکدری معلمدان مددارس هوشدمند و مددارس عدادی تفداوت
معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :میا بین ابعاد سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی دوره ابتدای تفداوت وجدود
دارد؟
برای بررس این سلال پژوهش با توجه به یکسان واریان ها از مزمون  tگروههای مسدتقل در سده
مل فه سرمایه انسان  ،سااتاری و ارتباط استفاده شده اس  .نتایج در جدول ممده اس .
جدول  .4نتایج آزمون  tگروههای مستقل برای مقایسه سه مؤلفه سرمایه انساني ،ساختاری و ارتباطي

متغير
سرمایه
انسان
سرمایه
سااتاری
سرمایه
ارتباط

نوع
مدرسه

ميانگين

انحراف
معيار

هوشمند

3/367

0/668

عادی

3/ 9

0/606

هوشمند

3/278

0/625

عادی

3/ 0

0/5

هوشمند

3/ 9

0/579

عادی

3/258

0/538

 Fآماره
همگني واریانس

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

0/ 26

2/702

270

0/00

0/ 8

2/5 5

270

0/0 2

0/

2/ 3

270

0/0 5
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ممده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان م دهدد کده مقددار  tمحاسدبه

بر اساس جدول نتایج بهدس

شده ( )2/702در سطح احتمال  75درصد با درجده مزادی  270از مقددار  tبحراند جددول () /76
بزرگتر شده اس  .همچنین ،چون میزان معناداری این مزمون (  )sig=0/00کوچد

تدر از 0/05

اس چ بندابراین ،بدین میدانگین سدرمایه انسدان معلمدان مددارس هوشدمند و مددارس عدادی تفداوت
معناداری وجود دارد.
مقدار  tمحاسبه شده برای مل فه سرمایه سااتاری ( )2/5 5در سطح احتمال  75درصدد و بدا درجده
مزادی  ،270از مقدار  tبحران جدول ( ) /76بزرگتر اس  .همچنین ،چون میزان معنداداری ایدن
مزمون ( )sig=0/0 2کوچ

تر از  0/05اس چ بندابراین ،بدین میدانگین سدرمایه سدااتاری معلمدان

مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
مقدار  tمحاسبه شده برای مل فه سرمایه ارتباط ( )2/ 3در سدطح احتمدال  75درصدد و بدا درجده
مزادی  ،270از مقدار  tبحران جدول ( ) /76بزرگتر شده اس  .همچنین ،چون میزان معنداداری
این مزمون ( )sig=0/0 5کوچ

تر از  0/05اس چ بنابراین ،بین میانگین سدرمایه ارتبداط معلمدان

مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :میا بین سرمایه فکری معلمان برحس

جنسی

در دو نوع واحد مموزش تفداوت وجدود

دارد؟
برای بررس این سلال پژوهش ،با توجده بده یکسدان دو واریدان

و نرمدال بدودن داده از مزمدون t

گروههای مستقل استفاده شده اس  .نتایج در جدول  5ممده اس .
جدول  .1نتایج آزمون  tدوگروهي مستقل بر حسب جنسيت

متغير

جنس

تعداد

سرمایه
فکری

زن
مرد

68
2

 Fآماره
انحراف
ميانگين
معيار همگني واریانس

بر اساس جدول  5نتایج به دس

3/ 7
3/23

0/5 9
0/582

0/ 79

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

0/6 5

270

0/5 7

ممده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان م دهد کده مقددار  tمحاسدبه

شده ( )0/6 5در سطح احتمال  75درصد با درجه مزادی  270از مقدار  tبحراند جددول ()0/5 7
کوچ

تر شده اس  .همچنین ،چون میزان معناداری این مزمون ( )sig=0/5 7بدزرگتدر از 0/05
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اس  .بنابراین ،بین میانگین سرمایه فکدری معلمدان مددارس هوشدمند بدا مددارس عدادی بدر حسد
جنسی

تفاوت معناداری وجود ندارد.

فرضیه چهارم :میا بین سرمایه فکری معلمان برحسد

سدطح تحصدیالت در دو ندوع واحدد مموزشد

تفاوت وجود دارد؟
برای بررس این سلال پژوهش با توجده بده یکسدان واریدان هدا و نرمدال بدودن دادههدا از تحلیدل
واریان

ی

راهه استفاده شده اس  .نتایج تجزیه و تحلیل در جدول  6ممده اس .

طرفه یا ی

جدول  .1نتایج تحليل واریانس یکراهه بر حسب سطح تحصيالت

متغير
سرمایه
فکری

مجموع
مجذورات
0/327
86/3
86/627

منابع
تغييرات
بین گروهها
درونگروهها
کل

بر اساس جدول  ،6نتایج به دس

درجه
آزادی
2
287
27

ميانگين مجموع
مجذورات
0/ 65
0/277

F

سطح معناداری

0/552

0/599

ممده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که مقدار  Fمحاسبه شده

( )0/552در سطح احتمال  75درصد با درجه مزادی (2و )287از مقددار  Fبحراند جددول ( )3/0
کوچ

تر شده اس  .همچنین ،چون میزان معناداری این مزمون ( )sig=0/599بدزرگتدر از 0/05

اس چ بنابراین ،م توان بیان نمود که بدین میدانگین معلمدان مددارس هوشدمند و مددارس عدادی بدر
حس مدرح تحصیل تفاوت معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیري

امروزه ،سازمانها از جمله مموزش و پرورش با محیط روبهرو هسدتند کده مشخصده من افدزایش
پیچیدگ و جران شدن و پویای اس  .ذا ،برای استمرار و استقرار اود بدا چدا شهدای ندوین
مواجه هستند که برون رف
توانای های درون اس

از این چا شها مستلزم توجه بیشتر به توسدعه و تقوید

مردارتهدا و

که این کدار از طریدق مبدان داندش سدازمان و سدرمایه فکدری صدورت

م گیرد که سازمانها از منرا برای رسیدن به عملکرد برتر در دنیای کس وکار استفاده م کنند.
در این پژوهش سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی دوره ابتددای شررسدتان سداری
مورد بررس و مقایسه قرار گرفته اس  .نتایج سلال اول پژوهش نشدان داده اسد کده بدین سدرمایه
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فکری معلمدان مددارس هوشدمند و عدادی دوره ابتددای تفداوت معنداداری وجدود دارد و میدانگین
سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند به طور معناداری بیشتر از معلمان مدارس عدادی اسد  .ایدن
یافته با نتایج پژوهشهای عباس و همکاران ( ،)Abbasi et al., 2015شرف و عباسپور (Sharafi

) ،& Abbaspour, 2013چوپدان و همکداران ( )Choupani et al., 2012و احمدد ا ددوجایل
( )Ahmed Aldujaili, 2012همسو م باشد .عباس و همکداران در پدژوهش ادود دریافتندد کده
سرمایه فکری تأثیر مثب

و معن داری بر بردرهوری نیدروی انسدان در وزارت علدوم و تحقیقدات و

همچنین ،شرف و عباسپور در پژوهش اود ارتبدا مثبد و معند داری در سدرمایه
فنموری دارد .
فکری و ابعاد من با عملکرد نظام دانشگاه نشان دادند .در تبیین این یافته م توان گفد کده سدرمایه
فکری مجموعهای از دانش ،اطالعات و دارای های فکری سازمان اس که عامدل کلیددی ارتقدای
عملکرد کارکنان و سازمان به شمار م رود .از سوی دیگر ،سااتار مدارس هوشمند به نوع اس
که معلمان تح

تأثیر و استفاده برینه از سرمایه فکدری سدازمان قدرار مد گیرندد .در حدا کده در

مدارس عادی ،استفاده از روشهای سنت این امکانات را فراهم نم کندد .هوشمندسدازی مددارس
موج

بربود عملکرد معلمان و در نتیجه دانشمموزان مد شدود .دذا ،بیشدتر بدودن سدرمایه فکدری

معلمان مدارس هوشمند نسب به مدارس عادی منطق به نظر م رسد.
نتایج سلال دوم پژوهش نشدان داده اسد کده بدین ابعداد سدرمایه فکدری (انسدان  ،سدااتاری و
ارتباط ) معلمان مدارس هوشمند و عادی دوره ابتدای تفداوت معند داری وجدود دارد و میدانگین
ابعاد سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند به طور معن داری بیشتر از معلمان مدارس عادی اسد .
این یافته با نتایج پژوهشهای چوپان و همکاران ( )Choupani et al., 2012و احمدد ا ددوجایل
) (Ahmed Aldujaili, 2012همسو م باشد .در تبیین این یافته م توان گف که سدرمایه انسدان
از مرمترین منابع اس که سازمانها برای بربود کارمی و اثربخش به من تأکید م کنندچ سرمایه
سااتاری نیدز شدامل ذادایر غیرانسدان داندش از جملده ،پایگداههدای داده ،نمودارهدای سدازمان ،
دستورا عملهای اجرای فرمیندها ،استراتژیهدا ،برنامدههدای اجراید  ،فدنموریهدای ندوین و همده
م کند و سرمایه ارتبداط نیدز بده تواندای

قابلی های سازمان اس

که از اهداف سازمان حمای

سازمان برای تعامل مثب

با سدازمان هدای دیگدر در راسدتای الدق ارزش از طریدق افدزایش سدرمایه

انسان و سااتاری گفته م شود و اینرا اود م تواند د یل بر بیشتر بدودن ابعداد سدرمایه فکدری در
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معلمان مددارس هوشدمند باشدد .چدرا کده معلمدان مددارس هوشدمند مشدنای بیشدتری بدا داندش و
فنموریهای جدید دارند و باید این دانش و فنموریهای جدید را در کالس درس بهکارگیرند.
نتایج سلال سوم و چرارم پدژوهش نشدان داده اسد کده بدین سدرمایه فکدری معلمدان برحسد
جنسی

و تحصیالت تفاوت معن داری وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهش اصل روسدتا (Asle

) Rousta, 2014که نشان داده اس بین سرمایه فکری معلمان و مدیران مموزش و پرورش تفاوت
معن داری وجود ندارد ،همسوی دارد.
در پایان با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنراد م شود:
 مسلوالن و مدیران مموزش و پرورش با برنامهریزیهای علم و منسجم در جرد
گسترش سرمایه فکری و ابعاد من در مدارس عادی همد

تقوید

و

گمارندد ،تدا از ایدن طریدق بتوانندد

میزان سرمایه فکری معلمان مدارس عادی را ارتقاء دهند.
 مسلوالن مموزش و پرورش بدا تشدکیل کدالسهدای ممدوزش ضدمن اددم  ،معلمدان را در
فرمیند یادده و یادگیری با فنموریهای نوین مموزش و سرمایههای ارتبداط و سدااتاری
مشنا کنند .بددیر اسد

سدرمایه گدذاری در ایدن مسدیر موجبدات رشدد و تحدول و با نددگ

مموزش و پرورش را در کوتاهمدت و درازمدت فراهم م مورد.

919/ …مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و

References
Abbasi, T., Hashemi, H., Armineh, A. R., & Bakhtiari, M. (2015). Examining the
relationship between intellectual capital and labor productivity: With an emphasis
on organizational learning. Public Administration, 6(4), 791-817.
Ahmed Aldujaili, M. A. (2012). Influence of intellectual capital in the organizational
innovation. International Innovation, Management and Technology, 3(2), 128-135.
Asle Rousta, S. (2014). Feasibility of application of intellectual capital management in
elementary schools of Karaj education organization. Unpublished M.Sc. Thesis,
Islamic Azad University, Tehran Central Branch.
Bahrami, S., Rajaeepour, S., & Yarmohammadian, M. H. (2011). Comparison of
intellectual capital components in Iranian Universities. Health Information
Management, 8(7), 976-983.
Bontis, N. (1998). Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and
models. Management Decision, 36(2), 63-76.
Choupani, H., Zarekhalili, M., Ghasemi, A., & Gholamzadeh, H. (2012). An
investigation into the relationship between intellectual capital and organizational
innovation (Case: Toseeh Insurance Company). Innovation and Creativity in
Human Science, 2(1), 27-59.
Ebadi, R. (2005). Information technology and education. Tehran: The Institute of
School Educational Technology Development.
Ghelich Li, B., & Moshabaki, A. (2006). The role of social capital in creation of
organizations intellectual capital (The study of two Iranian automotive companies).
Management Knowledge, 75, 125-147.
Jafari Hajati, O. K. (2006). Investigating smart schools plan in Tehran high schools
(Unpublished M.A. Thesis). Tarbiat Moalem University, Tehran.
Kalkan, K., Çetinkaya Bozkurt, O., & Arman, M. (2014). The impacts of intellectual
capital, innovation and organizational strategy on firm performance. Procedia Social and Behavioral Sciences, 150, 700-707.
Lu, W. M. (2012). Intellectual capital and university performance in Taiwan. Economic
Modelling, 29, 1081-1089.
Martinez, I., & Garcia, M. E. (2005). Assessing the quality of disclosure on intangibles
in the Spanish capital market. European Business Review, 17(4), 305-313.
Mavridis, D. (2005). Intellectual capital performance drivers in the Greek banking
sector. Management Research News, 28(5), 43-62.
Miresmaeili, E. (2007). A comparative survey on the knowledge management and
organizational learning in smart schools and normal schools. Modern Thoughts in
Education, 2(6), 144-169.
Mojtehed Zadeh, V., Alavi Tabari, S. H., & Mehdizadeh, M. (2010). The relationship of
intellectual capital (human, customer and structural) and the performance of
insurance industry managers’ view points. The Accounting and Auditing Review,
17(60), 109-119.

9911  زمستان/ شماره دوم/  سال هفتم/تربيتي

 فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم/911

Phusavat, K., Comepa, N., Sitko-Lutek, A., & Keng-Boon, O. (2011). Interrelationships
between intellectual capital and performance. Industrial Management & Data
Systems, 111(6), 810-829.
Rasouli, N., & Abedi, L. (2014). Personalization of e-content in smart schools. Paper
Presented at The 3rd Virtual Conference of Training Providers with a Focus on
Improvement and Development with Education. Iran, Tehran.
Rezaei Kalantari, M., & Mahdavi, M. (2015). On the relationship of intellectual capital
and organizational innovation among primary school teachers indistrict 2 of Sari
city. Paper Presented at International Conferece on Psychology, and Life Style in
Iranian- Islamic Families.
Roos, G., Pike, S., & Fernstrm, L. (2005). Managing intellectual capital in practice.
Oxford: Butterworth-Heinemann.
Roos, J. (2005). Intellectual capital: Navigating in the new bisiness landscape.
Macmillan Business London.
Roshanie Asl, A., & Ebrahimpour, H. (2013). The role of intellectual capital in
organizational performance. Presented at the First Virtual Conference of Training
Providers, Tehran.
Sharafi, M., & Abbaspour, A. (2013). Relationship between intellectual capital and
function in universities and higher education institutes. Education Strategies in
Medical Sciences, 6(2), 75-81.
Zahed Batlan, A., Rezai Sharif, A., Moradi, M., & Gorban Nezhad, R. (2014). A
comparison of school bonding between the high school students of smart and
normal schools of Ardebil City. Paper Presented at The 1st International
Conference on Economics, Management, Accounting And Social Sciences, Iran,
Rasht.
Zahedi, S. M., & Lotfi Zade, F. (2007). Elements and measurement models of
intellectual capital. Management studies in Development and Evolution, 14(55),
39-64.

