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چكيده
سرمایه فکری محرک کلیدی برای رقابت و بهبود عملکرد دانشگاهی است .سازمانی که قادر به توسعۀ سرمایه فکری خود نباشد قادر به بقا نخواهد بود
و یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری نقش بنیادی در توسعهی سرمایه فکری سازمان دارا میباشد ،این پژوهش با هدف تعیین رابطه یادگیری سازمانی
و فرهنگ یادگیری با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری انجام پذیرفت .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
است ،جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری به تعداد  181نفر بود .روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای و برای تعیین حجم نمونه از کوکران استفاده شد که بر این اساس  132نفر در این پژوهش مشارکت داشتهاند .ابزار اندازهگیری این پژوهش سه
پرسشنامه بود .برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوایی به شیوه کیفی استفاده شد .به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد ،ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه فرهنگ یادگیری  3/91یادگیری سازمانی  3/89و سرمایه فکری  ./88است که بیانگر
پایایی الزم جهت اجرا میباشد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داده است که بین
یادگیری سازمانی با فرهنگ یادگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،بین فرهنگ یادگیری با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری رابطه وجود دارد .همچنین یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی قادر به پیش بینی
سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساری بوده است.
کليد واژگان :فرهنگ یادگیری ،یادگیری سازمانی ،سرمایه فکری ،اعضا هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

برای بقا و موفقیت خود نیاز به سازگاری با شرایط متغیر
مقدمه

محیطی را دارند .این موضوع توجه سازمانها را به

سازمانهای جدید به دلیل شرایط زمانی که در آن واقع

یادگیری سازمانی معطوف ساخته است(خاوندکار و

شدهاند ،تفاوتهای بسیاری با گذشته دارند و بر اساس دو

همکاران .)1392،یادگیری سازمانی با ویژگی های بدیع و

مفهوم پیچیدگی و آشفتگی به شدت تغییر کردهاند ،به

پویای خود ،امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط های

گونهای که ماهیت فعلی جهان ،تغییرات گسسته و بنیادی

جدید را فراهم میسازد .یادگیری سازمانی یك فرایند و

است .این تغییرات چنان سریع اتفاق افتاده و رقابت نیز

مجموعه اقداماتی است که به یادگیری کارکنان میانجامد

چنان زیاد شده است که سازمانهای عظیمی که در قرن

و دربرگیرنده رفتار سازمانی مشخص است که در سازمان

بیستم رشد یافتند ،نمیتوانند در دنیای نوظهور قرن بیست

یادگیرنده اعمال میگردد .در چنین سازمانهایی همهی

و یکم دوام بیاورند .در این محیطهای جدید سازمانها
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شرایط یادگیری برای اعضا فراهم می شود و افراد پیوسته

نمایند(کونگ .)2338،سازمانی میتواند داراییهای فکری

برای کاربرد آنچه یاد گرفته اند ،همت میگمارند(خلیلی

خود را بهبود ببخشد که فرایندها و فرهنگ دامنهدار

عراقی .)1382،یادگیری سازمانی جزء اصلی سازمان

یادگیری را ایجاد نماید ،این موضوع از حذف ذخایر دانش

یادگیرنده است و برای انجام آن عوامل مربوط به فرهنگ

جلوگیری کرده و انگیزانندهی افراد برای همکاری در

یادگیری ضروری به نظر میرسد .ادگار شاین فرهنگ

توسعهی ذخایر دانشی سازمان خواهد بود(خاوندکار و

یادگیری را عاملی کلیدی برای یادگیری سازمانی در قرن

همکاران.)1392،

بیست و یکم می داند(کاترین .)2333،این نوع از فرهنگ

پژوهش حقیقی کفاش و همکاران( )1393نشان داد که

اشاره به شرایط و ویژگی های سازمانی دارد که زمینه و

بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری و

بسترهای الزم فکری و اجتماعی را برای انجام فرایندهای

رضایت شغلی رابطه وجود دارد .پژوهش شرفی و عباس

یادگیری در سازمان فراهم میسازد(قربانی زاده و

پور( )1392نشان داد که بین میانگین عملکرد نظام

همکاران .)1393،فرهنگ یادگیرى جزئی از فرهنگ

دانشگاهی و سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد.

سازمانی و مجموعه اى از نگرشها ،ارز شها و فعالیت-

نتایج پژوهش هوئی لینگ()2313نشان داد که سرمایه

هاى درون سازمانى که از فرآیند مستمر یادگیرى سازمان

فکری اثر مثبتی بر عملکرد و چابکی و نوآوری سازمانی

و اعضاى آن ،حمایت و آن را تشویق مى کند(جانستون

دارد .هوآن – یان سو ( ) 2312در پژوهش خود به این

و هاوک.)2332،

نتیجه دست یافت که تأثیر ارزش های اخالقی و ترویج

از سویی جنبه ی نامشهود اقتصاد بر پایهی سرمایه فکری

اعتماد به آن منجر به شکل گیری فرهنگ سازمانی اخالق

بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن ،دانش و

و قابل اعتماد می گردد و با ایجاد محیطی مثبت که ارتباط

قابلیت یادگیری است .به عبارت بهتر میتوان گفت که

باز به اشتراک گذاری دانش ،همکاری ،خالقیت و حل بهتر

امروزه مدیریت سرمایههای فکری ،سازمانها و نهادها را

مشکل سازمانی و یادگیری را تشویق می کند ،منجر به

به موفقیت های بیشتری در افقهای آیندهی بازارهای

افزایش سرمایه سازمانی میشود .نتایج پژوهش فرسانی و

رقابتی و پایایی اعتباری خواهد رساند .در عصر حاضر

همکاران()2312نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری

سرمایه فکری به یك محرک بسیار حیاتی برای پایداری

بین سرمایه فکری با یادگیری سازمانی وجود دارد .پژوهش

اعتبار یك سیستم در محیط رقابتی امروز تبدیل شده

قربانی زاده ،حبیبی و ابراهیم زاده()1391نشان داد که تأثیر

است(ناظم و مطلبی .)1393،دانشی که از طریق دریچهی

مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی چندان قوی

یادگیری سازمانی به سازمان وارد می شود ،در تمامی

نیست ،اما این متغیر از طریق متغیر تعدیل کننده «فرآیند

مولفههای سرمایه های فکری تسری پیدا می-

یادگیری سازمانی» تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کارکنان

کند(خاوندکار .)1392،سرمایه فکری ترکیبی از منابع و

دارد .مطالعات قلتاش و همکاران()1393نشان داد که بین

فعالیتهای نامشهودی است که یك سازمان را قادر به

فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش

تبدیل یك مجموعه از منابع انسانی ،مالی و مادی به

رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج پژوهش رحیمنیا و

سیستمی میکند که مستعد خلق ارزش برای سهامداران

همکاران( )1393بیانگر آن بود که توانمندسازى روان

است .سرمایه فکری که گاهی با عنوان سرمایههای دانشی

شناختى ،متغیر واسطهاى قدرتمندى براى پیش بینى اثر

و سرمایههای نامشهود نیز شناخته میشوند شامل مواد

فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار است.

فکری ،دانش و اطالعات و نیز مالکیت فکری است که

نتایج پژوهش ناظم و مطلبی( )1393و حسنوی و

سازمانها میتوانند از آنها در خلق دانش استفاده

رمضان( )1393نشان داد که که رابطه معناداری بین ابعاد
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یادگیری سازمانی و سرمایه فکری برقرار است .با افزایش

مرکز فعالیتهای مرتبط با ایجاد و تولید ،توزیع ،انتقال و

میزان یادگیرى سازمانى ،سرمایه فکری سازمان در ابعاد

انتشار دانش و یادگیری سازمانی و مهد تربیت انسان های

انسانی ،ساختاری و رابطهای افزایش مىیابد .نتایج

فرهیخته و دانشگر محسوب میشوند و در صورتی که از

مطالعات اسحاق ،هرمانس و کالین ( )2313نشان داد که

توان کافی در این راه برخوردار نباشند ،نمیتوانند در دنیای

تأثیر مثبت و معنیداری بین ساختار ارگانیك ،رفتار تعاملی

نوظهور قرن بیست و یکم دوام بیاورند .نظر به ضرورت

و اعتماد متقابل بین کارکنان با مؤلفههای سرمایه فکری

بررسی متغیرهای فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با

وجود دارد .نتایج پژوهش هانگ و سوئه ()2338نشان داد

سرمایهی فکری دانشگاهها و با توجه به اینکه تاکنون چنین

که سرمایه ی فکری ،بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.

پژوهشی در دانشگاه آزاد واحد ساری صورت نگرفته

فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی نقش پایهای در

است ،لذا این پژوهش با هدف تبیین فرضیههای ذیل انجام

توسعهی سرمایه فکری سازمان به عهده دارند ،به اعتقاد

پذیرفت:

نظریهپردازان حوزهی یادگیری سازمانی ،یادگیری کلید

-1

نفوذ به منابع دانشی و به تبع آن توسعهی سرمایه فکری

اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

است ،در واقع دانشی که از دریچهی فرهنگ یادگیری به

رابطه وجود دارد.

سازمان وارد میشود ،در تمامی مؤلفههای سرمایه فکری

 -2بین ابعاد یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضای

تسری پیدا میکند .سازمانی میتواند داراییهای فکری

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری رابطه وجود

خود را بهبود ببخشد که فرایندها و فرهنگ دامنهدار

دارد.

یادگیری را ایجاد نماید ،این موضوع از حذف ذخایر دانش

-3فرهنگ یادگیری قابلیت پیش بینی کنندگی سرمایه

جلوگیری کرده و انگیزانندهی افراد برای همکاری در

فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

توسعهی ذخایر دانشی سازمان خواهد بود(خاوندکار و

ساری را دارد.

همکاران .)1392،با توجه به نکات ذکر شده و از آنجاییکه

 -9یادگیری سازمانی قابلیت پیش بینی کنندگی سرمایه

بیشتر پژوهشهای انجام شده درباره ارتباط فرهنگ

فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری در محیط

ساری را دارد.

بین ابعاد فرهنگ یادگیری با سرمایه فکری

های صنعتی صورت گرفته بنابراین ضروری به نظر می
رسد که چگونگی این ارتباط در سازمان های آموزشی نیز

روش پژوهش

انجام شود .از طرف دیگر با توجه به اینکه نظام آموزش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر نوع داده ها

هوشی1

کمّی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است،

یکی از گستردهترین نهادهای اجتماعی رسمی است ،با

جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه ی اعضای هیئت علمی

بهکارگیری چارچوب فرهنگ یادگیری و یادگیری

دانشگاه آزاد واحد ساری با درجات دانشگاهی مختلف

سازمانی ،میتواند قادر به اشاعهی منابع نامشهود و نیز

که در تحقق هدفهای آن تالش میکنند و تعمیم نتایج

ارتباط با ذی نفعان و جامعه و در واقع توسعهی سرمایه

در مورد آنها صورت خواهد گرفت و در سال

فکری باشند .این در حالیست که دانشگاهها به عنوان مهم-

تحصیلی 1399-91فعالیت آموزشی و خدمات دانشگاهی

ترین منبع ،دربرگیرنده بخش عمدهی اطالعات و دانش

فعال دارند( .)N=181توضیح اینکه جامعه آماری در

مورد نیاز برای پیشرفت ،ترقی و توسعهی یك جامعه،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری شامل مربیان ،استادیاران،

عالی از نظر اندازه ،وسعت و تنوع سرمایههای

1 . Intelligence Assets
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دانشیاران و اساتید دانشگاه می باشند .به منظور انتخاب

پرسشنامه استفاده نمودهاند .این پرسشنامه شامل  28سؤال

نمونه از جامعۀ مورد نظر ،بر اساس تئوری سرمایه فکری

بوده و  9خرده مقیاس کسب دانش ،انتشار اطالعات،

که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها عامل اصلی رشد و

تفسیر اطالعات و بهبود حافظه سازمانی میباشد که دارای

توسعه سرمایه فکری فرد محسوب می شوند و بهتر از

طیف لیکرت(  1گزینهای) میباشد .بدین ترتیب که گزینه-

سایرین می توانند در این فرایند نقش آفرینی کنند ،لذا در

ی خیلی کم نمرهی  ،1کم نمره  ،2متوسط نمره  ،3زیاد

این پژوهش اعضای هیئت علمیدانشگاه آزاد واحد ساری

نمرهی  9و خیلی زیاد نمرهی  1را به خود اختصاص می-

مشارکت دارند .روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است

دهد .در ایران نیز روایی و پایایی این پرسشنامه توسط

و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده

قربانی زاده و مشبکی()1388واعرابی و فخاریان()1388

است که بر این اساس  132نفر در این پژوهش مشارکت

انجام شده است .در پژوهش اعرابی و فخاریان به منظور

دارند .چارچوب نمونه گیری آمارهای موجود در اداره

سنجش پایایی پرسشنامه ،پس از اجرای مقدماتی از نمونه-

هیئت علمی و دبیرخانه هیئت جذب دانشگاه آزاد اسالمی

های پژوهش ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،ضریب

واحد ساری می باشد .در این پژوهش برای گردآوری

 3/92به عنوان ضریب پایایی ،محاسبه گردید.

اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری،

پرسشنامه سرمایه فکری :این پرسشنامه حاوی  92گویه

یادگیری سازمانی و همچنین فرهنگ یادگیری استفاده شد.

است که توسط بنتیس  2332تهیه شده است .این پرسشنامه

پرسشنامه فرهنگ یادگيری :این پرسشنامه با  23گویه که

دارای سه خرده مقیاس سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری

توسط مقیمی و رمضان با طیف پنج گزینه ای لیکرت تهیه

و سرمایه رابطه ای است و دارای طیف پنج درجهای

شده است .سواالت این پرسشنامه به صورت پنج گزینه

لیکرت می باشد .بدین ترتیب که گزینهی خیلی کم نمرهی

ای لیکرت تنظیم شده است .برای هر گزینه کامال موافقم،1

 ،1کم نمره  ،2متوسط نمره  ،3زیاد نمرهی  9و خیلی زیاد

موافقم ،9نظری ندارم،3مخالفم  2و کامال مخالفم 1در نظر

نمره ی  1را به خود اختصاص میدهد .برای تعیین روایی

گرفته شده است .این پرسشنامه شامل ابعاد انگیزه درونی

پرسشنامهها از روایی صوری ،2روایی محتوایی 3به شیوه

برای یادگیری ،توجه و مساعدت ،انتظارات شخصی از

کیفی استفاده شدروایی صوری این پرسشنامه توسط

توانایی آموزش ،انگیزه بیرونی برای یادگیری و بعد تعالی

اساتید راهنما و مشاور و متخصصان مورد بازبینی قرار

در آموزش میباشد.

گرفت روایی کیفی محتوا مبتنی بر قضاوت افراد
متخصص انجام شد .در بررسی کیفی روایی محتوا

پرسشنامه یادگيری سازماني :در این پژوهش برای اندازه

پژوهشگر از متخصصان در رشتههای مذکور درخواست

گیری یادگیری سازمانی از مدلی که تمپلتون ،لویز و

کرد تا پس از بررسی پرسشنامه بازخوردهای الزم را ارائه

اسنایدر  1در سال 2332زمینه طراحی الگویی جهت اندازه

دهند ،پس از بررسی و اعالم نظر توسط صاحبنظران،

گیری یادگیری سازمانی ارائه دادهاند ،استفاده شده است.

اصالحات الزم صورت پذیرفت .در این پژوهش به منظور
درونی9

طراحان این مدل عالوه بر استفاده از تعریفی که ارائه

تعیین پایایی آزمون از روش همسانی

کردهاند ،با تجزیه و تحلیل محتوایی ادبیات موضوع ،نمونه

گردید .در مرحله تعیین پایایی پرسشنامه از روش نمونه

فعالیتهایی را که از بعد یادگیری سازمانی در سازمانها

گیری تصادفی ساده در سطح جامعۀ آماری با رعایت

انجام میشود گردآوری کرده و از آنها در تهیه سواالت

شروط استفاده شد .نحوه انجام آزمون بدین شرح بود که

1 . Templeton , Lewis, Snyder
2 .Face Validity

استفاده

3 .Content Validity
4 .Internal Consistency
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ابتدا یك نمونه از سه پرسشنامه فرهنگ یادگیری ،یادگیری

توزیع پرسشنامه و جمع آوری داده ها ،برای تحلیل و

سازمانی و سرمایه فکری در اختیار  33نفر از اعضای

تفسیر فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی وحد ساری قرار گرفت،

پیرسون استفاده شده است .در این بخش تحلیل و تفسیر

سپس با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه

فرضیه های تحقیق به همراه نتایج آماری و جداول مربوط

تکمیلی و به کمك نرم افزار  SPSSمیزان ضریب آلفای

به آن ها آمده است.

کرونباخ محاسبه گردید ،ضریب آلفای کرونباخ به دست
آمده برای پرسشنامه فرهنگ یادگیری  ، ./91پرسشنامه

فرضيه اول :بين یادگيری سازماني با سرمایه فكری

یادگیری سازمانی  ./89و سرمایه فکری  ./88که بیانگر

اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری

پایایی الزم جهت اجرا می باشد .برای تحلیل دادههای

رابطه وجود دارد.

استخراج شده حاصل از پرسشنامهها ،متناسب با پرسش-

با توجه به نرمال بودن دادهها برای تعیین همبستگی بین

های پژوهش در سطح آمار توصیفی با شاخصهای توزیع

یادگیری سازمانی و مولفه های آن (یعنی کسب دانش،

فراوانی ،درصد و نمودارهای ستونی ،میانگین ،انحراف

انتشار اطالعات ،تفسیر اطالعات ،حافظه سازمانی) با

معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی

سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه به تفکیك از

پیرسون و رگرسیون استفاده میشود .تمام تحلیلها با

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .داده-

استفاده از نرم افزار spssنسخه 11انجام میشود.

های الزم جهت محاسبه ضریب همبستگی به کمك
پرسشنامه یادگیری سازمانی و سرمایه فکری جمعآوری

یافته های پژوهش

شده است.

نمونه آماری تحقیق  132نفر از اعضای هیئت علمی
دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری هستند .پس از

جدول  .5ضریب همبستگي پيرسون بين یادگيری سازماني و مولفه آن با سرمایه فكری
یادگيری سازماني
کسب دانش

انتشار اطالعات

تفسیر اطالعات

حافظه سازمانی

یادگیری سازمانی

سرمایه فكری
همبستگی پیرسون

3/19

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون

./11

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون

3/11

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون

3/18

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون

./11

حد معناداری

303331

تعداد

132
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نتایج محاسبات آماری نشان می دهد:

گفته شد میتوان اظهار داشت بین عامل فرهنگ یادگیری

بین دو مولفه کسب دانش و سرمایه فکری رابطه

و سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه اعضای

همبستگی ( ) r=+ 3018با سطح معناداری  303331وجود

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری رابطه معنی

دارد ،لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است .بین دو

داری وجود دارد.

مولفه انتشار اطالعات و سرمایه فکری رابطه همبستگی
( ) r=+ 3011با سطح معناداری 303331وجود دارد ،لذا

فرضيه دوم :بين فرهنگ یادگيری با سرمایه فكری

مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است .بین دو مولفه تفسیر

اعضای اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

اطالعات و سرمایه فکری رابطه همبستگی () r=+ 3011

ساری رابطه وجود دارد.

وجود دارد ،لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است.

با توجه به نرمال بودن داده ها برای تعیین همبستگی بین

بین دو مولفه حافظه سازمانی و سرمایه فکری رابطه

فرهنگ یادگیری و مولفه های آن با سرمایه فکری اعضای

همبستگی ( ) r=+ 3018وجود دارد .با توجه به این که

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری از آزمون

حد معناداری  30333محاسبه شده و کوچك تر از 3031

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .داده های

= αاست ،لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است.

الزم جهت محاسبه ضریب همبستگی به کمك پرسشنامه

بین دو متغیر یادگیری سازمانی و سرمایه فکری رابطه

فرهنگ یادگیری جمع آوری شده است.

همبستگی ( ) r=+ 3011با سطح معناداری  303331وجود
دارد ،لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است .بنابر آنچه

جدول  .5ضریب همبستگي پيرسون بين فرهنگ یادگيری و مولفه آن با سرمایه فكری
فرهنگ یادگيری

انگیزه درونی برای یادگیری

توجه و مساعدت

انتظارات شخصی از توانایی آموزش

انگیزه بیرونی برای یادگیری

تعالی در آموزش

سرمایه فكری
همبستگی پیرسون

3/13

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون

3/13

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون

3/13

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون

3/11

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون

3/18

حد معناداری

303331

تعداد

132

همبستگی پیرسون
فرهنگ یادگیری

3/11

حد معناداری

303331

تعداد

132
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نتایج محاسبات آماری نشان می دهد:

همبستگی ( ) r=+3011با سطح معناداری  303331وجود

بین دو مولفه انگیزه درونی برای یادگیری و سرمایه فکری

دارد ،لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است.

رابطه همبستگی ( ) r=+ 3013با سطح معناداری 303331

بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین متغیر فرهنگ یادگیری و

وجود دارد .لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است .بین

سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

دو مولفه توجه و مساعدت و سرمایه فکری رابطه

واحد ساری  ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

همبستگی ( ) r=+ 3013با سطح معناداری  303331وجود
دارد .لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است .بین دو

فرضيه سوم :فرهنگ یادگيری و یادگيری سازماني

مولفه انتظارات شخصی از توانایی آموزش و سرمایه فکری

قابليت پيشبينيکنندگي سرمایه فكری دانشگاه آزاد

رابطه همبستگی ( ) r=+ 3013با سطح معناداری 303331

اسالمي واحد ساری را دارد.

وجود دارد ،لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است .بین

همانطور که در جدول زیر مالحظه میگردد مقدار آمارهی

دو مولفه انگیزه بیرونی برای یادگیری و سرمایه فکری

 Fبرابر با  121/918است و سطح معناداری برابر با

رابطه همبستگی ( ) r=+ 3011با سطح معناداری 303331

 3/3331می باشد در نتیجه می توان نتیجه گرفت وجود

وجود دارد ،مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است .بین

رگرسیون خطی بین متغیر های یادگیری سازمانی و

دو مولفه تعالی در آموزش و سرمایه فکری رابطه

فرهنگ یادگیری نسبت به سرمایه فکری معنادار می باشد.

همبستگی ( ) r=+ 3018با سطح معناداری  303331وجود
دارد ،لذا مقدار رابطه محاسبه شده معنادار است .در کل،
بین دو متغیر فرهنگ یادگیری و سرمایه فکری رابطه

جدول  ANOVA :9مربوط به رگرسيون خطي
منابع

مجموع توانهای دوم

درجه آزادی

میانگینهای توان دوم

رگرسیون

33/119

2

11/882

باقیمانده

93/312

333

3/132

کل

83/111

331

آماره F

سطح معناداری
3/3331

121/918

جدول  .4ضرایب رگرسيون مدل پژوهش
آماره T

سطح معناداری

متغیرها

ضریب تعیین R2

بتا beta

8/919

3/3331

مقدار عرض از مبدا

3/181

1/313

یادگیری سازمانی

3/281

3/281

9/291

3/3331

فرهنگ یادگیری

3/389

3/929

1/998

3/3331

بتا استاندارد

جدول .1مقادیر تلورانس و  VIFجهت بررسي همخطي بين متغيرهای مستقل
شاخص های هم خطی

متغیرها
تلورانس

VIF

کیفیت تدریس اساتید

3/931

2/982

شایستگی اساتید

3/931

2/982
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همان طور که در جدول  9جهت بررسی ضرایب رگرسیون

دانش ،انتشار اطالعات ،تفسیر اطالعات و بهبود حافظه

مدل پژوهش مشاهده می شود ،متغیر یادگیری سازمانی با

سازمانی) با سرمایه فکری در اعضای هیئت علمی دانشگاه

سطح معناداری  3/3331و مقدار آماره  9/291 tو متغیر

آزاد اسالمی واحد ساری رابطه وجود دارد و یادگیری

فرهنگ یادگیری با سطح معناداری  3/3331و آماره t

سازمانی قادر به پیشبینی سرمایه فکری اعضای هیئت

 1/998ارتباط معناداری با متغیر سرمایه فکری دانشجویان

علمی دانشگاه آزاد واحد ساری میباشد .یافته های این

دارند.

پژوهش با پژوهش ناظم و مطلبی()1393مبنی بر اینکه

در رگرسیون خطی چند متغیره پس از برازش مدل به

رابطه ی معنیداری بین ابعاد یادگیری سازمانی و سرمایه

بررسی کفایت مدل برآورد شده میپردازیم که برای این

فکری برقرار است و بیشترین اثر مستقیم را میتوان تحت

منظور از آزمونهای دوربین واتسون جهت بررسی عدم

عنوان اثر مستقیم یادگیری در سطح سازمانی در بعد

خود همبستگی بین جمالت باقیمانده ،آزمون نرمال بودن

یادگیری سازمانی بر سرمایه فکری عنوان نمود ،حسنوی

باقیمانده مدل ،از  VIFها جهت بررسی وجود یا عدم

و رمضان( )1393مبنی بر اینکه با افزایش میزان یادگیرى

وجود همخطی بین متغیرهای مستقل مدل استفاده کردهایم

سازمانى ،سرمایه فکری سازمان در ابعاد انسانی ،ساختاری

که در جدول زیر مقادیر میربوط به این شاخصها آورده

و رابطه ای افزایش مى یابد ،فرسانی و همکاران()2312

شده است.

مبنی بر اینکه ارتباط مثبت و معنی داری بین سرمایه فکری

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد مقادیر  VIFو

با یادگیری سازمانی وجود دارد .اسحاق ،هرمانس و

تلورانس نشان دهنده ی وجود هم خطی بین متغیرهای

کالین( ،)2313ناظم و مطلبی( )1393مبنی بر اینکه

پیش بین مدل می باشد .از آنجایی که  VIFباالی  2بوده

یادگیری سازمانی بر سرمایه فکری تأثیر دارد و

و همینطور در تعیین همبستگی بین متغیرهای پیش بین نیز

بنتیس( )2332مبنی بر اینکه یادگیری سازمانی بر سرمایه

دیده شد که با ضریب همبستگی  3/8رابطه معناداری بین

فکر ی تأثیر دارد ،پژوهش فرسانی و همکاران()2312

آن ها وجود دارد در مدل پیش بینی سرمایه فکری می توان

مبنی بر اینکه ارتباط مثبت و معنیداری بین سرمایه فکری

از یکی از متغیرهای یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری

و یادگیری سازمانی وجود دارد .پژوهش ناظم و

استفاده نمود.

مطلبی()1393مبنی بر این که سرمایه فکری بر یادگیری
سازمانی



اثرگذار

است،

پژوهش

قربانیزاده

و

مقدار آمارهی دوربین واتسون مدل نیز برابر با

همکاران()1391مبنی بر این که تأثیر مستقیم سرمایه فکری

 1/131است عددی نزدیك به  2بوده و در نتیجه عدم

بر عملکرد سازمانی چندان قوی نیست ،اما این متغیر

خودهمبستگی بین باقیمانده ها نیز تایید میگردد.

سرمایه فکری از طریق متغیر تعدیلکننده فرآیند یادگیری



از طرفی نمودار  p-pجهت تشخیص نرمال بودن

سازمانی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد دارد .همچنین
تأثیرگذاری سرمایه فکری بر فرآیند یادگیری سازمانی تأئید

باقیماندهها نیز نرمال بودن باقیماندهها را تایید میکند.

شده است ،پژوهش حسنوی و همکاران( )1393مبنی بر
بحث و تفسیر

اینکه بین یادگیرى سازمانى و سرمایه فکریشان رابطه

هدف اصلی پژوهش حاضر رابطه ابعاد یادگیری سازمانی

مثبت و معنیداری وجود دارد .در تبیین این نتایج می توان

و ابعاد فرهنگ یادگیری با سرمایه فکری اعضای هیئت

چنین گفت که مؤسسات آموزش عالی به واسطه رسالت

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بوده است .نتایج

و کارکرد آموزش ،پژوهش و خدماتی خود ذاتاً نوعی

پژوهش نشان داد که بین ابعاد یادگیری سازمانی(کسب

سازمان یادگیرنده هستند و از سطح یادگیری سازمانی

11

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال هفتم ،شماره اول ،بهار  ،5931پیاپی 51

باالیی برخوردارند .در واقع دانشگاهها برای توسعهی

اعتماد منجر به توسعهی سرمایه فکری در سازمان میشود،

سرمایه فکری دانشگاهها باید یادگیرنده و یاددهنده شوند،

فرهنگ و همکاران()1389مبنی بر اینکه بین فرهنگ

زیرا دانشگاه یادگیرنده ،شبکهی سازمانی است با بخشها

سازمانی و سرمایه فکری رابطه معنیداری وجود دارد،

و هستههای مرکزی زیاد و متنوع ،و زمانی که افراد از

سوئیفت و هوانگ( )2313مبنی بر اینکه اعتماد سازمانی

حوزههای مختلف دانش ،گردهم میآیند و تیمهای

بر یادگیری سازمانی اثرگذار میباشد ،هوآن یان

تحقیقاتی تشکیل میگردد ،دانش جدید در بخشهای

سو( )2312مبنی بر اینکه اعتماد سازمانی یادگیری را

مختلف شکل میگیرد و هوشمندی جمعی دانشگاهی،

تشویق میکند و منجر به افزایش سرمایه ساختاری می-

حاصل میشود .این دستاورد جمعی ،میتواند دانشگاه را

شود ،مطالعات حقیقی کفاش و همکاران( )1393مبنی بر

در شرایط کنونی به اثربخشی و کارامدی مورد نظر

اینکه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری و

رهنمون سازد و سرمایه فکری دانشگاهها را توسعه دهد.

رضایت شغلی ارتباط وجود دارد ،با پژوهش شرفی و

به عبارت واضحتر ،با افزایش میزان یادگیرى سازمانى،

عباس پور( )1392مبنی بر اینکه رابطه معنادار بین فرهنگ

سرمایه فکری سازمان در ابعاد انسانی ،ساختاری و رابطه-

سازمانی و سرمایههای فکری وجود دارد ،نتایج رحیم نیا

ای افزایش مىیابد.

و همکاران( )1393مبنی بر اینکه فرهنگ یادگیرى ،نقشى

نتایج این پژوهش نشان داد که بین ابعاد فرهنگ

حیاتى در پروراندن پرس و جو ،باز بودن و اعتماد در

یادگیری(انگیزه درونی برای یادگیری ،توجه و مساعدت،

محیط کار ایفا مىکند که همگى این موارد الزمهى

انتظارات شخصی از توانایی آموزش ،انگیزه بیرونی برای

یادگیرى افراد از یکدیگر در محیط کار مى باشند و فرهنگ

یادگیری و بعد تعالی در آموزش) با سرمایه فکری رابطه

یادگیری یادگیری سازمانی را پیش بینی می کند ،با یافته-

معنیداری وجود دارد ،و فرهنگ یادگیری قادر به پیش

های قلتاش و همکاران( )1393مبنی بر اینکه که بین

بینی سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد

فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش

ساری می باشد .در ارتباط با اهمیت فرهنگ یادگیری در

رابطه معنی داری وجود دارد ،بین ابعاد فرهنگ سازمانی و

توسعه سرمایه فکری شواهدی ارائه میگردد .نظریه-

مدیریت دانش رابطه معنیداری وجود دارد ،بین ابعاد

پردازانی نظیر لومینیتا و دراگسی( ،)2313هانگ و

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش رابطه معنی داری

و

و

هوش(،)2338

ونگ

و

چانگ(،)2331

چن

وجود

دارد،

یافتههای

رضایی

دولتآبادی

همکاران( ،)2339بونتیس( )2332فرهنگ یادگیری را یکی

همکاران( )1391مبنی بر اینکه فرهنگ بر یادگیری

از عناصر مهم تاثیر گذار بر سرمایه فکری دانشگاهها

سازمانی ،تأثیرگذار میباشد ،طبرسا و همکاران()1389

معرفی کردهاند .صاحبنظران معتقدند که فرهنگ یادگیری،

مبنی بر اینکه فرهنگ سازمانی بر خالقیت و نوآوری تأثیر

تعامل ،همکاری ،کنجکاوی و تعمق بر مرزهای داخلی و

دارد ،پژوهش سنگه()2331مبنی بر اینکه در سازمانهایی

بیرونی و زیربنای یادگیری موثر را تشویق میکند.

که زمینه اجرای فرهنگ نوآوری تقویت میشود افراد خود

سنگه( )2331معتقد است که عوامل مربوط به فرهنگ

را ملزم میدانند که در تعیین آینده سازمان سهیم و موثر

یادگیری در ایجاد سازمان یادگیرنده ضروری به نظر می-

باشند ،همخوانی دارد .در واقع در دانشگاه آزاد واحد

رسد .ادگار شاین( )1998فرهنگ یادگیری را عاملی

ساری فرهنگ یادگیری وجود داشته و اعضای سازمان

کلیدی برای یادگیری سازمانی در قرن بیست و یکم می

تشویق به مشارکت در سازمان و نقد و بررسی برنامههای

داند(کاترین .)2333،یافتههای این پژوهش با نتایج

سازمان میشوند و جو و فضای سازمانی حمایت کننده

نصیریپور و همکاران()1392مبنی بر اینکه ترویج فرهنگ

بوده است .با توجه به محوریت دانایی سازمانی در توسعه
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و ارتقای سرمایه فکری در دانشگاهها  ،دانشگاهها می-

نتیجه گیری

بایست زمینهها و بسترهای سازمانی را برای ایجاد

پژوهش حاضر با هدف رابطه یادگیری سازمانی و فرهنگ

زیربناها ،استقرار فرهنگ یادگیری و راهاندازی فرایندهای

یادگیری با سرمایه فکری در اعضای هیئت علمی دانشگاه

بهبود دانایی در سطح مراکز فراهم نمایند ،بنابراین

آزاد اسالمی واحد ساری انجام شد .نتیجه ضریب

دانشگاهها میتوانند با فراهم کردن شرایط همکاری حرفه-

همبستگی پیرسون نشان داده است که بین یادگیری

ای بین اعضای دانشگاه ،طراحی دورههای آموزشی بر

سازمانی و مولفههای آن(کسب دانش ،انتشار اطالعات،
تفسیر اطالعات و حافظه سازمانی) با سرمایه فکری رابطه-

مبنای یادگیری موضوعات به روز ،همکاری مطلوب بین
دانشگاه و سایر دانشگاهها و سازمانها ،امکانات جدید،

ی معنیدار وجود دارد .بین فرهنگ یادگیری و مؤلفههای

برقراری ارتباط دروندانشگاهی و بروندانشگاهی ،تبادل

آن( انگیزه درونی برای یادگیری ،توجه و مساعدت ،انگیزه

اطالعات با دانشگاههای قطب و دانشگاههای خارج از

بیرونی برای یادگیری ،انتظارات شخصی از توانایی

کشور ،افزایش تعداد همایشها و سمینارها ،افزایش تعداد

آموزش ،تعالی در آموزش) با سرمایه فکری رابطه وجود

تفاهمنامههای امضاشده با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی

دارد .فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی قدرت پیشبینی

داخلی به منظور انجام برنامهها و پروژههای تحقیقاتی،

کنندگی سرمایه فکری را دارد .نتایج این پژوهش مسئلۀ

افزایش همکاریهای بینالمللی مانند افزایش دورههای

توجه هرچه بیشتر به یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری

آموزشی برگزارشده توسط اساتید خارجی ،برگزاری بیشتر

را به دلیل متوسط بودن ارتباط بعضی از مؤلفههای آن با

کنفرانسها و کنگرههای بینالمللی در دانشگاهها برنامه-

سرمایه فکری در دانشگاه آزاد واحد ساری گوشزد میکند

ریزی و سرمایهگذاری کنند .فرهنگ سازمانی و یادگیری

که باید هرچه قوی تر و مجدانهتر توسط مسئوالن پیگیری

سازمانی نقش پایهای در توسعهی سرمایه فکری سازمان

شود.

به عهده دارند ،در واقع دانشی که از دریچهی فرهنگ
منابع

یادگیری به سازمان وارد میشود ،در تمامی مؤلفههای

-

سرمایه فکری تسری پیدا میکند .سازمانی میتواند

اعرابی،سیدمحمد.فخاریان،مریم.)1388(.اندازه

گیری

سطح یادگیری سازمانی.فصلنامه پژوهش¬های مدیریت.سال

داراییهای فکری خود را بهبود ببخشد که فرایندها و

اول.شماره اول.صص.139-129

فرهنگ دامنهدار یادگیری را ایجاد نماید ،این موضوع از

-

حذف ذخایر دانش جلوگیری کرده و انگیزانندهی افراد

حسنوی،رضا.رمضان،مجید.)1393(.افزایش سرمایه فکری

در سازمان:بررسی نقش یادگیری سازمانی.فصلنامه بهبود

برای همکاری در توسعهی ذخایر دانشی سازمان خواهد

مدیریت.سال پنجم.شماره ..1صص.21-39

بود.

-

بنابراین می بایست دانشگاهها به ترویج یادگیری سازمانی،

حسن .)1393( .رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت

تشویق کارکنان به یادگیری از دیگران و آموزش آنها و

مشتری :نقش میانجی¬گری رضایت شغلی .نشریه مدیریت

تبادل اطالعات و آموختهها به دیگران ،تشکیل بانك

فردا .سال سیزدهم .شماره  .38صص .91-19

حقیقی کفاش ،مهدی .دهدشتی شاهرخ ،زهره .غریبی،

خاوندکار،جلیل .خاوندکار،احسان .متقی،افشین.)1392( .

اطالعاتی جهت شناسایی اساتید صاحبنظر دانشگاهی و

-

تدوین برنامههایی برای آنها در رابطه با توسعه ظرفیت

سرمایه فکری؛ مدیریت ،توسعه و مدل های سنجش .تهران:
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

مدیران و کارکنان از طریق برگزاری سمینارها و کنفرانس

-

های نظاممند توجه شود.

خلیلی

عراقی،

منصور.)1382(.سازمان¬های

یادگیرنده:ضرورتی برای توسعه و تحول.ماهنامه تدبیر.شماره
.138
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-

رحیم¬¬نیا ،فریبرز .کریمی فریدی ،احمد رضا .اسالمی،

-

نصیری¬پور،امیراشکان.رییسی،پوران.مسعودی

قاسم.)1393(.تأثیر فرهنگ یادگیری بر یادگیری کارکنان در

اصل،ایروان.نظری،اصالن.)1392(.رابطه فرهنگ سازمانی و

محیط کار به واسطه توانمندسازی روان شناختی و اثربخشی

سرمایه فکری در ستاد معاونت سالمت کمیته امداد امام

مدیریتی .بهبود مدیریت .سال پنجم .شماره .3صص.132-121

خمینی.دوره .8شماره .1صص.83-93

-

- Bontis, N. et al. (2002); “Managing an
Organizational Learning System by Aligning
Stocks and Flows.Journal of Management
Studies.Vol. 39, No. 4, pp. 437-466.

رضایی دولت آبادی،حسین .بهارستان ،امید .محمدی

صدر ،محمد.)1391(.تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی،
فرهنگ نوآورانه و ابداع در صنایع غذایی کرمان .ابتکار و

- Cathrine, L. Wang, Pervaiz K. Ahmed.
(2003). Organisational Learning: Critical
Riview, the Learning Organization. Vol. 19.
No.1 .

خالقیت در علوم انسانی .دوره دوم .شماره  .3صص .1-21
-

شرفی،محمد.عباس پور،عباس.)1392(.ارتباط بین سرمایه

فکری و عملکرد در دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی.راهبرد آموزش در علوم پزشکی.دوره .1شماره

- Chen, J., Zhu, Z., and Xie, H. Y. (2004).
Measuring Intellectual Capital: A new Model
and Empirical Study. Journal of Intellectual
Capital .5(1): 195-212.

محمدرضا .اسمعیلی گیوی ،حمیدرضا.)1389(.فرهنگ سازمانی

- Farsani, Javad. Bidmeshgipour, Maryam.
Habibi, Masoumeh. Rashidi, Mohammad
Mehdi. (2012). Intellectual capital and
organizational learning capability in Iranian
active companies of petrochemical industry.
Procedia - Social and Behavioral Sciences .62
(2012) 1297 – 1302 .

.2صص.81-81
-

طبرسا ،غالمعلی .محبوب ،سیامك .اسمعیلی گیوی،

کارآفرینانه بر خالقیت و نوآوری در کتابخانه¬های عمومی
کشور .تحقیقات اطالع¬رسانی و کتابخانه¬های عمومی .شماره
.1
-

فرهنگ،ابوالقاسم و همکاران .)1389( .بررسی ساختار

عاملی اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی.فصلنامه پژوهش و

- Huang C, Hsueh S. (2007). A study on the
relationship between intellectual capital and
business performance in the engineering
consulting industry: A path analysis. Journal of
Civil Engineering and Management.13
(4):265-71 .

برنامه ریزی در آموزش عالی.شماره .11صص.111-133
-

قربانی زاده ،وجه اهلل .حبیبی بدرآبادی ،حسین .ابراهیم

زاده ،حسین .)1391(.نقش تعدیل کننده فرایند یادگیری در
رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی .پژوهش های

- Isaac, RG, Herremans, IM, Kline, TJ.
(2010). Intellectual capital management
enablers: A structural Equation Modeling
Analysis. Journal of Business Ethics. 93(3):
373-391 .
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Abstract
Intellectual capital is a key stimulating factor for competing and improving academic performance. An
organization that is not able to develop their intellectual capital will not be able to survive and organizational
Learning and Learning Culcure reliability is fundamental to the development of organizational intellectual capital.
Therefore, the present research has been conducted with the goal Relationship organizational Learning and
Learning Culture With intellectual capital. The study adopted a correlation, descriptive approach as its
methodology. The statistical population included all faculty members of Islamic Azad Unuversity Sari Branch
(N=186). The Sampeling Method was stratified random sampling method and The Cochran's formula was used to
determine the sample size in this study summing up to 132 persons. Measurement tools in this study were 3
questionnaires of organizational Learning, Learning Culture and intellectual capital. To determine the validity, the
face validity, content validity in a qualitative way was applied. To determine the reliability in terms of, the
Chronbach's alpha coefficient was used, Chronbach's alpha coefficients for Learning Culture 0/91, Organizational
Learning 0/89 and intellectual capital has been achieved 0.87 that, respectively, indicating a suitable reliability.
To analyze the collected data, the Corelation and Regretion were used. The study findings indicate that correlated
between organizational learning and intellectual capital among faculty, correlated between the learning culture &
intellectual capital among faculty Of Islamic Azad Unuversity Sari Branch. Also the result of regression analyze
indicate that organizational learning and intellectual capital have anticipation capable Intellectual Capital of faculty
Of Islamic Azad Unuversity Sari Branch.
Key words: Organizational Learning, Learning Culture, Intellectual, Faculty, Islamic Azad University Sari Branch
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