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 .1مقدمه
عصر حاضر ،عصری است که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به توانایی و
اطالعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی نوآور بهجای نیروی عملکردی است؛
رقابتی است ،به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوری سازمانی 9بهمثابه راهبردی
ضروری در عصر کنونی نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر و تحوالت محیطی برای
رویاروی با آن ،شاخصهای تأثیرگذار بر نوآوری سازمانی مانند سرمایه فکری 2را
شناسایی کنند و به این تغییرات مناسبترین پاسخها را بدهند (جهانیان و حدادی،
 .)9914نوآوری یک فرآیند مشارکتی است که تنها از ترکیب دانش ،تجربیات و
ایدههای کارکنان امکانپذیر است و سازمانهایی که نوآور هستند ،سازمانهای موفق
محسوب میشوند و در مواجهه با محیط متغیر ،نوآوریها ،سازمان را به انعطافپذیری
در برابر تغییر مجهز میکنند و کلید بقا و موفقیتاند (قربانی ،نیشابوری و عرفانیان
خانزاده .)9915 ،بهعبارتدیگر نوآوری سازمانی اختراع تازهای از دانش یا توسعه
اطالعات تازه نظیر مفهوم ،تئوری یا فرضیه است که مستلزم تبدیل ایدهها به اشکال
قابلاستفاده سازمانی است و این ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورداستفاده قرار
میگیرد (.)Damanpour & Schneider, 2009

نوآوری بهعنوان یک عامل مهم و حیاتی در سازمانها ،بهمنظور ایجاد ارزش و
مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی بهحساب میآید .درواقع ،توان
سازگاری و اداره کردن تغییرات ،عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب
این تواناییها خود ،مستلزم توجه سازمان به نوآوری افراد است .سازمانهای موفق،
سازمانهایی هستند که نوآوری سازمانی ،نوك پیکان حرکت آنان را تشکیل میدهد .لذا
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بنابراین سازمانهای امروزی برای آنکه بتوانند در پارادایم جدید رقابت که فضای کامالً

37

سازمانهای آموزشی برای ادامه حیات ،بایستی پویا بوده و مدیران ،معلمان و کارکنان
آنها ،باید افرادی خالق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق
ساخته و جوابگوی نیازهای دانشآموزان باشند .میتوان گفت در سیستم اقتصاد

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال ششم/شماره دوم /پاییز و زمستان 1911

 37جهانی و رقابت روزافزون موجود ،نوآوری سازمانی در حکم بقا و کلید موفقیت
سازمان است (محمودی ،افضلکوهی و فروزنده.)9915 ،
پژوهشهای مختلف نشان میدهد که سرمایه فکری با نوآوری سازمانی ارتباط دارد
(محمودی میمند و کیارزم9914 ،؛ معظم باباشیخعلی و همکاران9919 ،؛ چوپانی و
همکاران .)9919 ،سرمایه فکری مجموعهای از داراییهای دانشمحور است که به یک
سازمان اختصاص دارد و در زمره ویژگیهای آن سازمان محسوب میشود و از طریق
افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان ،بهطور قابلمالحظهای به بهبود وضعیت
رقابتی سازمان منجر میشود (رضایی .)9919 ،بهعبارتدیگر سرمایه فکری یک دانش
سازمانی وسیع و گسترده است که مخصوص و منحصربهفرد برای هر سازمان است که
به آن اجازه میدهد تا بهطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهد.
سازمانها برای اینکه بتوانند درك بهتری از فرآیند ایجاد (خلق) ارزش داشته باشند و
بتوانند بهبودهای چشمگیری در عملکرد خود داشته باشند ،میبایست به سمت
اندازهگیری و مدیریت سرمایههای فکری حرکت کنند .امروزه سرمایه فکری به عامل
مهم دستیابی سازمانها به منافع بلندمدت و همچنین عامل مهم سودآوری ،تبدیلشده
است؛ که در جوامع مبتنی بر اقتصاد دانشمحور ،کسب دانش و بکار بردن صحیح آن،
پایه و اساس رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است (اکبری .)9915 ،سرمایه فکری
شامل سه بعد :سرمایه انسانی ،9سرمایه ساختاری 2و سرمایه ارتباطی 9است .سرمایه
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انسانی تحت عنوان دانش فردی ،مهارتها ،تواناییها و تجارب موجود در کارکنان
یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل سازمان تعریفشده است .سرمایه
ساختاری اشاره به ساختارها و فرایندهای موجود در درون یک سازمان دارد که
سرمایه ارتباطی شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری
وجود دارد .این افراد و سازمانها میتوانند شامل مشتریان ،واسطهها ،کارکنان،
تأمینکنندگان ،مقامهای قانونی ،جوامع ،اعتباردهندگان و سرمایهگذاران باشد (پیران و
ناستیزایی.)9915 ،
یکی دیگر از متغیرهای مهم و اثرگذار بر نوآوری سازمانی معلمان که در این
پژوهش موردبررسی قرارگرفته است توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 9است.
فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از عوامل مهم پیشرفت در قرن بیست و یکم است
که موجب ایجاد دگرگونی و تحول در روشهای زندگی ،آموزش ،کار و تفریح شده و
همچنان خواهد بود .فناوری اطالعات و ارتباطات وسیلهای برای ذخیرهسازی ،پردازش
و ارائه اطالعات است؛ فناوری اطالعات بهصورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی
رسانه است؛ اما فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزشوپرورش بهمنزله یک رویکرد
نوین ،در نقش مکمل نظام آموزشی ،بهبود کیفیت تدریس ،تنوع بخشیدن به شیوههای
تدریس ،توانمندسازی کارکنان ،فراهم ساختن آموزش مستمر و خودکار ،کوتاه نمودن
زمان آموزش ،کوتاه کردن دوره تحصیل ،توجه به استعدادهای فردی ،انفرادی کردن،
داشتن معلمان خالق ،آموزش و مقابله با مشکالت آموزش جمعی عمل میکند
(رضایی .)9912 ،در عصر حاضر که اطالعات و دانش بهسرعت در حال تغییر هستند.
فرایند تدریس و یادگیری نیز در حال تحول و دگرگونی است .لذا استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش میتواند منجر به توسعه کیفیت آموزش ،گسترش
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کارکنان از آنها استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارتهایشان را به کار میبرند.
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شانسهای یادگیری و در دسترس بودن آموزش شود؛ بنابراین تأکید بر کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش میتواند منجر به دستیابی دانش و مهارتهای
موردنیاز برای عملکرد مؤثرتر معلمان در فرآیند یاددهی -یادگیری شود (تقوایی یزدی،
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ازآنجاکه سرمایه فکری و توسعه فناوری اطالعاات و ارتباطاات بار روی ناوآوری
سازمانی تأث یرگذار هستند ،بنابراین نیاز است تا رابطه بین این سه متغیر بهطور دقیقتری
در سازمان آموزشوپرورش موردمطالعاه و بررسای قارار گیارد .اگرچاه در بعضای از
پژوهش ها ،فقط به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی پرداختهشده ،اما
در هیچ یک به بررسی رابطه این سه متغیر باا یکادیگر بااوجود نقاش میاانجی توساعه
فناوری اطالعات و ارتباطات توجه نشده است .با توجه باه خألهاای موجاود در ایان
زمینه در مؤسسات آموزشی و مدارس ،بررسی و انجام پژوهش در این زمینه ضاروری
است .لذا در این راستا ،در این پژوهش سعی شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا
بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی باا نقاش میاانجی توساعه فنااوری اطالعاات و
ارتباطات در معلمان مقطع متوسطه اول ،رابطه وجود دارد.

 .2مبانی نظری
الف) سرمایه فکری :ظهور مدیریت دانشمحور منجر به پایان بخشیدن دوران
اهمیت نسبی دارایی های مشهود گردیده و به دنبال آن پارادایم جدید که توجه زیاد به
سرمایه فکری و دانش در آن دیده میشود ،پدید آمده است ( .)Zhu, 2003مفهوم
سرمایه فکری ابتدا توسط پیتر دراکر 9در توصیف جامعه پس از سرمایهداری ارائه
گردید ( .)Bontis, 2002سرمایه فکری ،اطالعات و دانش کاربردی است که میتواند
برای شرکت خلق ارزش نماید ( .)Edvinsson & Malone, 1997بونتیس ()9111
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سرمایه فکری را بهعنوان مجموعهای از داراییهای نامشهود (منابع ،تواناییها ،رقابت)
تعریف میکند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست میآیند.
ب) نوآوری سازمانی :امروزه موضوع نوآوری توجه بسیاری از محققان از
بهمنظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی میباشد.
سازمانها با نوآوری بیشتر ،در پاسخ به محیطهای متغیر و ایجاد و توسعه قابلیتهای
جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند ،موفق خواهند بود .هنگامیکه
سازمانها فعالیتهای نوآوری را ایجاد و توسعه میدهند با عدم اطمینان و تغییرپذیری
بیشتری در فرایند نوآوری مواجه میشوند و نیاز به کارکنان خالقی دارند که
انعطافپذیر ،ریسکپذیر و دارای تحمل عدم اطمینان و ابهام باشند (برومند و رنجبری،
)9911؛ بنابراین ،سازمانها باید در اقدامات کارمند یابی بر این ویژگیها و مدیریت
سرمایههای فکری تأکید بیشتری کنند.
برخی پژوهشهای انجامشده در ارتباط با موضوع حاضر عبارتاند از:
کرمپور و همکاران ( )9911در نشان دادند که سرمایۀ فکری بر تسهیم دانش و
نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایۀ فکری عالوه بر تأثیر مستقیم بر
نوآوری از طریق تسهیم دانش تأثیر غیرمستقیمی نیز بر نوآوری سازمانی دارد .درویشی
و ضیائی ( )9911نشان دادند که سرمایه انسانی سبز بیشترین تأثیر را هم به شکل
مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق تقویت س ایر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری
فناورانه سبز دارد .حسینی ،کریمی و زردشتیان ( )9911نشان دادند که بین فناوری
اطالعات و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .موسوی دزفولی و منظری حصار ( )9915نشان دادند که فرهنگسازمانی و
فناوری اطالعات اثر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دارند و هم
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی اثر میگذارند .بهعالوه ،مدیریت
دانش نیز اثر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد .بورقانی فراهانی ،آبدارزاده و
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رشتههای مختلف را به خود جلب کرده است .نوآوری عامل مهم و حیاتی سازمانها

33

فتوت ( )9915نشان دادند که سرمایههای فکری بهطور مستقیم بر مدیریت دانش،
یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین مدیریت
دانش و یاادگیری سازمانی در تأثیر سرمایههای فکری بر نوآوری سازمانی نقش میانجی
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 37دارند .جهانیان و حدادی ( )9914نشان دادند که بین سرمایه فکری و خالقیت و
نوآوری سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .رضائی و مغانلو ()9919
نشان دادند که سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد و سه مؤلفه سرمایه فکری
شامل انسانی ،ساختاری و رابطهای اثر مثبت و معنیداری بر نوآوری سازمانی دارند و
درمجموع  59درصد از واریانس نوآوری سازمانی را تبیین میکنند .معظم باباشیخعلی و
همکاران ( )9919در نشان دادند که بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی همبستگی
معناداری وجود دارد .سرمایه فکری قابلیت پیشبینی نوآوری سازمانی را دارد .چوپانی
و همکاران ( )9919نشان دادند که بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .همچنین بین مؤلفههای سرمایه فکری (مشتری ،انسانی و
ساختاری) با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد و مؤلفههای سرمایه انسانی
و مشتری ،نوآوری سازمانی را پیشبینی میکنند .بهرامی و همکاران ( )9911نشان دادند
که رابطه سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای با نوآوری اداری معنادار
است .هم چنین ،رابطه بین سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای با
نوآوری فنی معنادار است.
لی و همکاران )2191( 9به این نتیجه دست یافتند که سرمایه فکری نهتنها تأثیر
مثبت و مستقیمی بر عملکرد نوآوری دارد .بلکه از طریق تسهیم دانش نیز بر عملکرد
نوآوری تأثیر مثبت دارد .لی و یو )2191( 2در مطالعهای نشان دادند که سرمایه فکری
بر نوآوری فناوری تأثیر مستقیم و مثبتی دارد ،اما تأثیر مستقیم آن بر نوآوری مدل
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کسبوکار قابلتوجه نیست .شخصیت سازمانی نهتنها میانجی رابطه بین سرمایه فکری
و نوآوری فناوری است بلکه نقش میانجی را در رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری
مدل کسب وکار دارد .عالوه بر این ،نوآوری فناوری تأثیر مثبتی بر نوآوری مدل
یونیس و همکاران )2191( 9در پژوهشی نشان دادند که بین استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات با نوآوری و عملکرد سازمان رابطه مثبت وجود دارد .نوآوری رابطه بین
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد را میانجی میکند .بین پذیرش
فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد سازمان و نوآوری رابطه مثبت دارد .نوآوری
نقش میانجی را در رابطه بین پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد دارد.
والدز جوآرز و همکاران )2191( 2نشان دادند که فناوری اطالعات و ارتباطات بهطور
قابلتوجهی بر مدیریت دانش ،نوآوری و سودآوری تأثیر میگذارد .فالح تفتی و
یارمحمدیان ( ) 2191در پژوهشی با عنوان رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی
در اعضای هیئت علمی دانشگاه نشان دادند که بین سرمایه فکری و مؤلفههای سرمایه
انسانی ،سرمای ه ساختاری و سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.
عالوه بر این ،سرمایه فکری یکی از عوامل مؤثر در نسبت نوآوری سازمانی در بین
اعضای یک سازمان است .ندجما )2191( 9در پژوهشی با عنوان نقش سرمایه فکری در
دستیابی به نوآوری سازمانی نشان داد که بین سرمایه فکری و ابعاد آن با نوآوری
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .کاسول و همکاران )2191( 4در مطالعهای
نشان دادند که اتخاذ شیوههای جذب فناوریهای جدید پتانسیل ایجاد سرمایه فکری را
برای توسعه نوآوری ها دارد .عالوه بر این ،رابطه میانجی ظرفیت جذب ،قادر به تقویت
1
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کسب وکار دارد و میانجی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری مدل کسبوکار است.

37

سرمایههای فکری برای تقویت نوآوری است .زاهدی و محرابیان ( )2195به این نتیجه
دست یافتند که سرمایه فکری بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و
معناداری دارد .عالوه بر این تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری
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 78دارد .از طرف دیگر ،تس هیم دانش بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی نقش میانجی
دارد و سرمایه فکری از طریق تسهیم دانش ،هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر غیرمستقیمی بر
نوآوری سازمانی در شرکتهای نرمافزاری دارد .موجیکا پنالبا و همکاران)2195( 9
نشان دادند که فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیتهای نوآوری تأثیر مثبت دارد.
معبودی و همکاران ( )2195نشان دادند که بین سرمایه فکری و نوآوری رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .هم چنین ابعاد سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و
سرمایه رابطهای) نوآوری را پیشبینی میکنند .سانتوس رودریگز و همکاران)2199( 2
نشان دادند که بین انگیزههای نوآوری (سرمایه انسانی) و نوآوری ایجادشده رابطه
وجود دارد .بین اعتماد (سرمایه ساختاری) با نوآوری رابطه وجود دارد .شبکهها و
اتحادها (سرمایه رابطه ای) ،با نوآوری ایجادشده وجود دارد .همچنین بین سرمایه فکری
و نوآوری رابطه مستقیمی وجود دارد.
تابه حال هیچ پژوهشی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با نقش میاانجی
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در معلمان را موردمطالعه قرار نداده است ،مطالعه
حاضر با مطالعات دیگر در این زمینه متفاوت است .همچنین این پاژوهش در راساتای
پژوهشهای قبلی قرار دارد و به تکمیل کردن پیشینههای قبلای در ارتبااط باا موضاوع
پژوهش کمک میکند .لذا با انجام این پژوهش می توان وضعیت موجود سرمایه فکری،
نوآوری سازمانی و توساعه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در معلماان را شاناخت و
برنامههای الزم را برای افزایش این ویژگی ها در نظر گرفت .درواقع با انجام این تحقیق
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می توان به مسئوالن آموزش وپارورش پیشانهاد داد کاه در راساتای ناوآوری ساازمانی
معلمان چه اقدام هایی انجام دهند تا بر اساس آن کمیت و کیفیت پیامادها ،برونادادها،
نتایج و تأثیر سرمایه فکری و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر نوآوری ساازمانی
سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با نقش میانجی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطاات
در معلمان رابطه وجود دارد.

 .9روش پژوهش
پژوهش حاضر به علت کاربرد نتایج آن در حل مسائل و مشکالت معلمان،
کاربردی است؛ و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،روش توصیفی از نوع
همبستگی بوده است .جامعه آماری شامل جامعه آماری مدارس دوره متوسطه اول شهر
بهشهر در سال تحصیلی  9911-11بود که برای پاسخ به پرسشنامه از میان  911معلم،
تعداد  912نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای برحسب جنسیت با استفاده از
جدول کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش عبارتاند از:
الف) پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس :)9111( 9این ابزار شامل  42گویه است و
دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی است و بر اساس
مقیاس پنج گزینهای لیکرت طراحی گردید .پایایی پرسشنامه سرمایه فکری بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش برابر  1/19محاسبه شد.
ب) پرسشنامه نوآوری سازمانی ساعتچی و همکاران ( :)9911این مقیاس از 24
سؤال تشکیلشده است و بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت تدوینشده است .در
این پژوهش جهت بررسی پایایی نوآوری سازمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
Bontis
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معلمان مشاهده و ارزیابی شود .فرضیه پژوهش به شارح زیار مطارح مایگاردد :باین
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که مقدار آن برابر  1/11به دست آمد.
ج) پرسشنامه توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات گابلی و همکاران (:)2111
این ابزار شامل  1گویه است و بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت طراحیشده .مقدار
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 78پایایی مقیاس توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در این پژوهش با استفاده از روش
آلفای کرونباخ برابر  1/19به دست آمد.
پرسشنامهها بر اساس نظر  91تن از متخصصان دارای روایی صوری و محتوایی
میباشد.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدلیابی معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات
جزئی و با کمک نرمافزار پی ال اس استفاده شد.

 .4یافتهها
 44درصد از پاسخگویان مرد و  51درصد زن هستند .سابقه کار  91/1درصد از
آزمودنیها زیر  91سال 14/4 ،درصد بین  91تا  21سال و  1/1درصد بیش از  21سال
گزارششده است.
جهت بررسی نرمال بودن دادههای پژوهش از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
استفادهشده است که نتایج آن در جدول  9ارائهشده است.
جدول  )1نتایج آزمون نرمال بودن دادهها

متغیرها
سرمایه فکری
نوآوری سازمانی
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

آماره آزمون
8/878
8/877
8/878

سطح معنیداری
8/877
8/887
8/877

نتیجه آزمون
نرمال
نرمال
نرمال

مبنای تجزیه وتحلیل در آزمون های آماری بر اسااس نتاایج میازان ساطح معنااداری
است .اگر این عدد کمتر از  1/15باشد ،دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند؛ بنابراین
با توجه به اینکه در جدول  9مقدار سطح معناداری آزمون محاسبهشده بارای هار ساه

متغیر سرمایه فکری ،نوآوری سازمانی و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بزرگتار

از  1/15است؛ بنابراین در سطح خطای ( )  = 1/15و با  15درصد اطمینان این نتیجه
حاصل میگردد که متغیرها دارای توزیع نرمال هستند لذا جهت تجزیهوتحلیل استنباطی
در جدول  2شاخص های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
موردبررسی قرار میگیرد.
جدول  )2ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرها
سرمایه فکری
نوآوری سازمانی
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

میانگین
7/78
7/77
7/77

انحراف معیار
8/77
8/77
8/77

برای بررسی برازش مدل اندازه گیری سه معیار پایایی ترکیبی ،روایی همگرا و آلفای
کرونباخ استفاده می شود .برای سنجش پایایی مدل اصلی این پژوهش به بررسی پایایی
ترکیبی ،روایی همگرا و آلفای کرونباخ پرداختهشده اسات؛ کاه نتاایج آن در جادول 9
نشان دادهشده است.
جدول  )3ارزیابی مدل بیرونی متغیرهای پژوهش

میانگین واریانس
متغیرها
سرمایه فکری
نوآوری سازمانی
توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات

استخراجشده

پایایی ترکیبی

()AVE
8/788737
8/778877
8/778737

8/788888
8/787873
8/387878

R2
8/788
8/383

آلفای
کرونباخ
8/788773
8/338777
8/787333

همانطور که در جدول  9مشخصشده است ،تمامی متغیرها از پایایی ترکیبی باالیی
در مدل برخوردارند .پایایی ترکیبی و ضریب آلفاای کرونبااخ در ماورد هماه متغیرهاا
بیش تر از  1/1است؛ که بیانگر این است ،نتایج پژوهش حاضر در مورد این دو معیاار،
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دادهها ،استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک مجاز است.

77

برازش مناسب مدل را تأیید میکند .فورنل و الرکر ( )9119مقدار  1/1را مقدار ماالك
برای این معیار معرفی کردهاند .همچنین معیار روایی همگارا کاه مخاتص مادلساازی
معادالت سااختاری اسات ،بررسای شاد .ایان معیاار نشااندهناده میاانگین واریاانس
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 77استخراجشده بین هر سازه با شاخصهای خود اسات .باه بیاان ساادهتار  AVEمیازان
همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهاد کاه هرچاه ایان همبساتگی
بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .با توجاه باه جادول  AVE ،4در ماورد تماامی
متغیرها بیشتر از  1/5است؛ که درنتیجه روایی همگرایی مدل و مناسب باودن بارازش
مدلهای اندازهگیری تأیید میشود؛ یعنی یک متغیر پنهان قادر اسات بایش از نیمای از
واریانس شاخصهای آشکار خود را تبیاین کناد؛ بناابراین مایتاوان گفات کاه مادل
استفادهشده در این پژوهش از کیفیت مناسب برخوردار بوده است.
برای بررسی برازش مدل ساختاری با روش پی ال اس در این پژوهش از ضارایب
 R Squaresیا  R2استفاده میشود R2.معیااری اسات کاه بارای متصال کاردن بخاش
اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به کار میرود؛ و نشاان از
تأثیری دارد که یک متغیر مستقل (برونزا) بر یک متغیر وابسته (درونزا) میگذارد .هار
چه مقادیر  R2مربوط به سازههای درونزای یک مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر
مدل است .ضریب تعیین یا  R2معیاری است که مقدار آن بین صافرتا یاک اسات؛ کاه
مقادیر بزرگتر مطلوبتار اسات .کاوهن ( )9111ساه مقادار  1/95 ،1/12و  1/95را
بهعنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2بیان کرده است .مقدار R2

که نشاندهنده توانایی مدل در توصیف سازههاست .بارای تماامی متغیرهاا بایشتار از
 1/95است؛ که درنهایت این نتایج نشاندهنده آن است که مادل ارائاهشاده از بارازش
مناسب و قوی برخوردار است.
بهمنظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگویاابی معاادالت سااختاری اساتفادهشاده
است .در این آزمون مالك قضاوت ،مقدار معناداری است .شکل  9مدلهای پژوهش را
در حالت معناداری ضرایب ( )T-valueنشان می دهد .این مدل درواقع تمامی معاادالت

ساختاری (ضرایب مسیر) را با استفاده از آماره  Tآزمون می کناد .بار طباق ایان مادل
ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان  %15معنادار است ،اگر مقدار آماره  Tخارج
بازه ( -9/11تا  )+ 9/11قرار گیرد ،درنتیجه بار عاملی یا ضریب مسیر ،معنادار نیست.

همانطور که در شکل  9نشان دادهشده است مقادیر  T-valueبرای تماامی مسایرها
از مقدار استاندارد قدر مطلق  9/11بیشتر است و گواهی بر وجود رابطه معناداری بین
متغیرهای پژوهش دارد .مقدار  T-valueمحاسبه شاده باین دو متغیار سارمایه فکاری و
نوآوری سازمانی برابر  99/152را نشان میدهد که بیانگر وجود رابطه معناداری بین این
دو متغیر است .مقدار  T-valueمحاسبه شاده باین دو متغیار سارمایه فکاری و توساعه
فناوری اطالعات و ارتباطات برابر  41/111را نشان میدهاد کاه بیاانگر وجاود رابطاه
معناداری بین این دو متغیر است .مقدار  T-valueمحاسابهشاده باین دو متغیار توساعه
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شکل  )1مدل آزمون شده متغیرهای پژوهش بر مبنای T-value

77

فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری سازمانی برابر  2/199را نشان میدهد که بیانگر
وجود رابطه معناداری بین این دو متغیر است.
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شکل  )2مدل آزمون شده متغیرهای پژوهش بر مبنای بر ضرایب مسیر

در شکل  2ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است ،مشاهده میشود .اندازه
ضریب مسیر نشان دهنده قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر است .اعداد روی مسیرها
نشاندهنده ضریب مسیر بین متغیرهای پژوهش است که مقدار ضریب مسیر
محاسبه شده بین دو متغیر سرمایه فکری و نوآوری سازمانی برابر  ،1/112دو متغیر
سرمایه فکری و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات برابر  1/152و دو متغیر توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری سازمانی برابر  1/912را نشان میدهد که
نشاندهنده قدرت و قوت رابطه بین متغیرهای پژوهش است .خالصه نتایج الگویابی
معادالت ساختاری در جدول  4ارائهشده است.

جدول  )4نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش

رابطه بین متغیرها
نوآوری

87/778

مستقیم
8/378

-

کل
8/378

تأیید

77/777

8/778

-

8/778

تأیید

8/778

8/778

-

8/778

تأیید

8/778 * 8/778 =8/777

8/783

تأیید

نتایج جدول  9نشان میدهد که اثر مستقیم سرمایه فکری بار ناوآوری ساازمانی باا
ضریب مسیر ( )1/112و ( ،)t=99/152اثر مستقیم سارمایه فکاری بار توساعه فنااوری
اطالعات و ارتباطات با ضریب مسایر ( )1/152و ( )t=41/111و اثار مساتقیم توساعه
فناااوری اطالعااات و ارتباطااات باار نااوآوری سااازمانی بااا ضااریب مساایر ( )1/912و
( )t=2/199معنا دار و مثبت است و با توجه به این نتایج ،رابطه بین متغیرهای پاژوهش
تائید می شود .برای بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ناوآوری ساازمانی باا نقاش میاانجی
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،باید ضریب اثار غیرمساتقیم (حاصالضارب اثار
مستقیم سرمایه فکری بر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطاات در اثار مساتقیم توساعه
فناوری اطالعات و ارتباطات بر نوآوری سازمانی) محاسابه شاود .مقادار ضاریب اثار
غیرمستقیم سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی برابر  1/994است که نشان میدهد نقاش
میانجی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در رابطۀ باین سارمایه فکاری و ناوآوری
سازمانی معنی دار است که بدین ترتیب فرضیه اصلی پژوهش تائید میگاردد؛ بناابراین
می توان نتیجه گرفت که متغیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات اثر میانجی بر رابطه
بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی را دارد.
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سرمایه فکری
سازمانی
توسعه
سرمایه فکری
فناوری اطالعات و ارتباطات
توسعه فناوری اطالعات و
نوآوری سازمانی
ارتباطات
توسعه
سرمایه فکری
فناوری اطالعات و ارتباطات
نوآوری سازمانی

آماره T

اثر

اثر غیرمستقیم

اثرررر نتیجه

پس از بررسی برازش بخش اندازهگیر ی و بخش ساختاری مدل ،برازش کلی مادل
از طریق معیار  GOFکه شاخصی برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی متغیرهاای
درونزا است ،استفاده میشود؛ که مقدار آن بین صفرتا یک قرار دارد؛ و مقادیر نزدیاک
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قرار میدهد؛ و مدل آزمون شده پیشبینی متغیرهای مکنون درونزا را دارد .این معیار از
طریق رابطه زیر محاسبه میشود.
بهطوریکه  Communalitiesنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر ساازه هسات و R2
نیز مقدار میانگین مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل است .بر اسااس جادول
شماره  4مقادیر ضریب تعیین ( )R2بهدساتآماده متغیرهاا باه ترتیاب برابار  1/119و
 1/121است که میانگین این ضرایب برابر  1/114اسات .هامچناین مقاادیر اشاتراکات
(میانگین واریانس استخراجشاده) متغیرهاا باه ترتیاب برابار  1/559215 ،1/122911و
 1/112911است که میانگین اشتراکات این سه متغیار برابار  1/122مایشاود؛ بناابراین
مقدار  GOFمدل عبارت است از:

1110/= √0/622 × 0/764

وتزلااز و همکاااران ( ،)2111سااه مقاادار  1/25 ،1/19و  1/91را بااهعنااوان مقااادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش معرفی کردهاند .با توجه به ایانکاه مقادار
 GOFبرابر  1/111به دست آمد و این مقدار بیشتار از  1/91اسات ،نشاان از بارازش
قوی کلی مدل پژوهش دارد؛ بنابراین میتوان گفت برازش کلای مادل پاژوهش بسایار
مناسب است.

 .5بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل دادهها نشان داد که سرمایه فکری بر نوآوری ساازمانی در معلماان اثار
مستقیم دارد بررسی پیشینه پژوهش حاکی از همسانی نتایج باهدساتآماده از پاژوهش

حاضر با یافتههای پژوهش های دیگر محققان دارد .نتایج پژوهش کرم پاور و همکااران
( ،)9911درویشاای و ضاایائی ( ،)9911حسااینی و همکاااران ( ،)9911فااالح تفتاای و
یارمحمدیان ( ،)2191بورقانی فراهانی و همکاران ( ،)9915جهانیان و حدادی (،)9914
( ،)9919بهرامی و همکاران ( ،)9911لی و همکاران ( ،)2191لی و یو ( ،)2191کاسول
و همکاااران ( ،)2191ناادجما ( )2191و سااانتوس رودریگااز و همکاااران ( )2199بااا
یافتههای تحقیق حاضر همسو میباشد .با توجه به تأثیر مثبت و مستقیم سرمایه فکاری
بر نوآوری سازمانی به مدیران و مسئوالن آموزشوپرورش توصیه می شاود کاه جهات
تسهیل در تغییر افکار و ایده معلمان و سایر کارکنان اداری و آموزشی بایستی شرایط و
زمینههای الزم نظیر استفاده از ابزارهای جدید ،تکنیکها و روشهاای ناوین را فاراهم
کنند و جهت ترویج ایده های نو ،معلمان مبتکر و خالق را مورد تشویق و حمایت قرار
دهند و از طریق تأمین بودجه ،امکانات موردنیاز و برنامهریزیهای منظم میتوانند زمینه
بهره گیری و استفاده از افکار تازه و اندیشه های جدید را در سازمان آماوزشوپارورش
فراهم سازند.
همچنین نتایج نشان داد که اثر مستقیم توساعه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات بار
نوآوری سازمانی معنیدار اسات .موساوی دزفاولی و منظاری حصاار ( ،)9915والادز
جوآرز و همکاران ( ،)2191یونیس و همکاران ( )2191نیز به این نتیجه دسات یافتناد
که بین استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با نوآوری سازمانی رابطه مثبت وجاود
دارد .نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در ناوآوری ساازمانی ،موضاوع مهمای بارای
سازمان هایی است که می خواهند از وجود فناوری اطالعات و ارتباطات برای مادیریت
سرمایه فکری بهره برداری کنند .توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات تغییرات وسایع و
سریعی را در نظام آموزشی به وجود آورده است؛ که این امر باعث شده است تاا هماه
ارکان مدرسه از اطالعات به روز ،کارآمد ،جاامع و کاافی بهاره مناد گردناد .اساتفاده و
به کارگیری فناوری اطالعاات و ارتباطاات در مادارس موجباات سارعت در دریافات
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رضائی و مغانلو ( ،)9919معظم باباشیخعلی و همکاران ( ،)9919چوپاانی و همکااران
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اطالعات ،توزیع و تسهیم آن را بین همکاران فراهم آورده است؛ که درنهایت ایان امار
انعطاف پذیری سازمان آموزش وپرورش را برای آمادگی جهت استفاده بهینه و مطلاوب
از سرمایه های فکری در مدارس را برای افزایش نوآوری سازمانی فراهم می کند .کاربرد
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دانش و مهارت های موردنیاز برای بهبود عملکرد معلماان مای گاردد .توساعه فنااوری
اطالعات و ارتباطات در راستای تقویات سارمایه فکاری در مادارس ،موجاب بهباود
یادگیری و بهبود مهارت حال مسائله داناشآماوزان ،بهباود عملکارد معلماان و رشاد
مهارت های جستجو ،پردازش و سازمان دهی اطالعات در آنان می شود که این امر منجر
به توسعه و گسترش نوآوریهای آموزشی در مدارس میشود.
سازمان آموزش وپرورش به عنوان مرکز تأمین و تربیت نیروی انساانی متخصاص و
موردنیاز سایر بخش های جامعه ،بیش از هر سازمان دیگری نیازمناد اجارای توساعه و
تقویات ساارمایه فکااری اساات زیاارا ارائااه خاادمات آموزشاای و پرورشاای مطلااوب و
باکیفیت تر ،برای دانشآموزان نیاز به شناسایی ،تقویت و توساعه سارمایه فکاری را در
سازمان آموزشوپرورش الزامی میسازد .لذا تقویت سرمایه فکاری و اساتفاده از آن در
آموزشوپرورش بسیار مهم و ضروری است زیرا جهت دستیابی به مناافع بلندمادت و
سودآوری از طریق دانش به منظور افزایش رونق و رشد اقتصادی ،فرهنگی و اجتمااعی
در کشور باید به داراییهای نامشهودی همچون سرمایه فکری بیش از هر زمان دیگری
توجه نمود؛ بنابراین مدیران و مسئوالن سازمان آموزشوپرورش جهت تقویات داناش،
مهارت ،توانایی ،تخصص و تجارب معلمان جهت تولید و اشاعه ارزش و حل نماودن
مسائل و مشکالت آموزشی ،پرورشی و پژوهشی دانشآموزان بایستی شرایط مناسبی را
جهت استفاده از فرآیندها و ساختارهای سازمانی فراهم نمایناد و هام چناین از طریاق
برقراری روابط انسانی مطلوب با معلمان ،کارکناان اداری و آموزشای ،انجمان اولیاا و
مربیان و سایر تأمینکنندگان و سرمایهگذاران در آموزشوپرورش زمینه را جهت تقویت
و توسعه سرمایه فکری در مدارس فراهم نمایند .بهمنظور تقویت سارمایههاای فکاری،

پیشنهاد می شود مدیران منابع دانش را مدیریت کنند .نکته دیگر اینکه آماوزش ،توساعه
مداوم و شناسایی سطوح اجزای سرمایه فکری نباید فراموش شود.
از سویی دیگر نوآوری به عنوان یک عامل مهم و حیاتی برای سازمانها باهحسااب
سازمان آموزشوپرورش از این قاعده مستثنا نیست ،لذا در ساازمان آماوزشوپارورش
جهت افزایش نوآوری سازمانی و جهت جلوگیری از رکود ،نابودی و ایستایی ،بایستی
از رفتارهای نوآورانه فردی و گروهی معلمان و کارکنان در مدارس پشتیبانی و حمایت
شود و زمینه را جهت تولید ،پیاده سازی و به عمل درآوردن ایدههای نوین فراهم نماود
و با تقویت توانایی های ذهنی معلمان و ترکیاب نماودن ایادههاای گونااگون معلماان،
نوآوری های جدیدی را در فرآیند یاددهی -یاادگیری بارای داناشآماوزان و فراگیاران
آموزشی ایجاد کرد.
با توجه به نقش و تأثیر توسعه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات بار میازان افازایش
نوآوری سازمانی در مدارس ،توصیه می شود برنامه های آموزشی جهات آگااه ساازی و
اطالع رسانی برای معلمان و کارکنان آموزشی واداری در خصوص مرتفع نمودن مواناع
و محدودیت هاای آماوزش الکترونیکای تادوین و اجارا گاردد؛ و هامچناین شارایط
سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری در آموزشوپرورش
فراهم گردد تا بهبود کیفت خدمات آموزشی و افزایش فرآیندهای نوآوری ساازمانی در
مدارس بهطور فزایندهای در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.
توصیه می شود جهت افزایش سطح مهاارت و اساتفاده ماؤثر و کارآماد از فنااوری
اطالعات و ارتباطات توسط معلمان ،دانشآماوزان و ساایر کارکناان اداری و آموزشای
دورههای آموزشی منظم ضامن خادمت برگازار گاردد .هامچناین باهمنظاور افازایش
انعطاف پذیری در آموزش و دستیابی سریع به دانش و اطالعات و کمک به دانشآموزان
تا میزان نگهاداری اطالعاات و آموختاههاای آناان افازایش یاباد ،شارایط اساتفاده و
به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیناد یااددهی -یاادگیری فاراهم شاود.
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میآید .تمامی سازمان ها جهت رشد و ادامه حیات خویش نیازمند نوآوری هساتند؛ کاه
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پیشنهاد میشود که مسئوالن آموزشوپرورش از طریق برنامهریزی و تشکیل دورههاای
آموزشی در راستای توسعه و کاربرد فناوری اطالعاات و ارتباطاات در آماوزش بارای
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معلمان ،میتوانند زمینه افزایش نوآوری سازمانی را فراهم نمایند؛ و با حمایت و تشویق
معلمان خالق ،نخبه و نوآور شرایط الزم را برای ادامه فعالیت آنان در مادارس فاراهم
نمایند.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی در زمان انجام تحقیق (مقطعی بودن) و روش
تحقیق (کمّی) و ابزار گرداوری اطالعات (پرسشنامه) بود بر این اساس تعمیم نتایج آن
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