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 1مقدمه 
ینــد  افر  همراه شــده و المللیدر اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزی که با تغییرات و تحوالت سریع بین

موتــور توســعه   عنوانبــه  2فکــری  از ســرمایه ،ده استشگذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی را سبب  

ه فکری، نقش مهمــی بــر  اتواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفشود که میاقتصادی یاد می

(. ســرمایه فکــری هماننــد یکــی از  1391)اکبری، بهارستان و رضــایی دولــت آبــادی،  عهده داشته باشند

  (2002)  3(. بــونتیس1388)شــجاعی،    رودعضالت مهم بدن است که اگر از آن استفاده نشود، از بین مــی

د.  کنــ ها از دانش افرادش توصــیم میحلانسانی را قابلیت جمعی سازمان در استخراج بهترین راهسرمایه  

محور هستند، نقــش  های اقتصاد داناییطور عمده از ویژگیاگر بپذیریم که تولید، انتقال و توزیع دانش، به

های معتبــر  دلیل دانشگاه(. به همین  1393دانشگاه در همه این موارد منحصر به فرد است )ظهور پرونده،  

روز کــردن و بهبــود کیفیــت دانشــگاها،  گذاری بهتر و بیشتر در بــهاند که سرمایهدنیا به این نتیجه رسیده

در ایــن راســتا، در   (.Sanchez & Elena, 2016گذاری مستقیم در آینده شهروندان و کشورهاست )سرمایه

های فکــری در  های نامحسوس و سرمایهبا دارایی ویکم سرعت رشد ادبیات مرتبطدو دهه اول قرن بیست

 (.1392بخش آموزش عالی پنج برابر شده است )شهسواری، یمینی و ابولقاسمی،  

های جوامع فراصنعتی )فناوری اطالعــات(، بخشــی وجــود نــدارد کــه از توســعه  در هیچ یک از بخش

ترین  ی عقــب باشــد. بــدون تردیــد عمــدهها و تغییرات آنها جامانده و از روند توسعه علمروزافزون فناوری

هــای زیرمجموعــه آن در کشــورهای مختلــم هســتند  خاستگاه این توسعه، مراکز آمــوزش عــالی و بخش

تــرین منبــع،  عنــوان مهمهای آمــوزش عــالی بــهها و مؤسســه(. دانشــگاه1392)شهســواری و همکــاران،  

هــای  ت و توسعه یک جامعه، مرکز فعالیتدربرگیرنده بخش عمده اطالعات و دانشِ مورد نیاز برای پیشرف

شــوند و در صــورتی کــه در ایــن راه از تــوان کــافی برخــوردار  مرتبط با تولید و انتشار دانش محسوب می

ها بــه  از ایــن رو، دانشــگاه(.  Rizun, 2016)هایی حتمی و مسلم خواهــد بــود  نباشند، توقم چنین فعالیت

های فکری خود نیاز دارنــد )قاســم زاده، ملکــی و شــریفی،  سرمایهمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام

اما، با وجود اهمیتی که سرمایه فکری در رشد و توســعه مراکــز آمــوزش عــالی دارد، هنــوز جــز    (.1395

های فیزیکی و  های سازمانی از جمله سرمایههای سازمانی به حساب نیامده و در کنار سایر سرمایهسرمایه

دهند تا در مواردی از  های فکری به دانشگاه اجازه میته است. این در حالی است که سرمایهمالی قرار نگرف

قبیل کیفیت آموزش و پژوهش، واکنش ســریع بــه تغییــرات، شــفافیت در امــور و ... از موقعیــت بهتــری  

 برخوردار شود.

بــا    تــاانــد  ن فکر افتادهبه ایـ  آموزش عالیبا آگاه شدن از نقش این منابع نامشهود در   امروزه، مدیران

دانش    .(Macerinskiene & Aleknaviciute, 2011)  برداری از آنها به مزیت رقابتی دست یابندخلق و بهره

های فکری و مبتنی بر دانش است، به سیســتمی نیــاز  که فرایند تولید ثروت و ارزش با استفاده از سرمایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در بین کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. 97-98تحصیلی این مقاله برگرفته از پژوهشی آزاد است که در سال . 1
2. Intellectual Capital 

3. Bontis 
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با توجه به محــیط  (. در این راستا،  1394وسیوند و فرازیانی، دارد که بتواند این فرایند را پشتیبانی کند )م

روی آوردن بــه    ،به الزامات محیطــی  های آموزش عالیمؤسسهگویی  های پاسخپیچیده امروزی، یکی از راه

ا توجه به قدرت تکنولوژی دیجیتــال و  . باست طور خاصبه 1طور عام و آموزش مجازیفناوری اطالعات به

تولید دانــش در عصــر    ،عظیم قرار گرفته است. در واقع  یعالی در آستانه انقالب آموزشگسترش اطالعات،  

ز خــود را دریافــت  اجا آخرین اطالعات مـورد نیــ افراد در همه. وری استااطالعات یک فعالیت با کمک فن

فناوری  های  های اخیر پیشرفت(. در دههRizun, 2016)  جا در حال تکامل استکنند و آموزش در همهمی

های آموزش عالی جهان، تحوالت شــگرفی ایجــاد کــرده و موجبــات ظهــور  اطالعات و ارتباطات، در نظام

های جدید یاددهی و یادگیری را فراهم آورده اســت. نمونــه بــارز ایــن نظــام  ها و نهادهایی با نظامدانشگاه

دهه هشــتاد و اوایــل دهــه    های مجازی است که قدمت آن به اواخرجدید، نظام آموزش مجازی و دانشگاه

های اخیر با مسائل و  طور کلی آموزش عالی در دههبه (.1390گردد )مدانلو و ساالریان،  نود میالدی بر می

گیری از ابزارهای فناوری اطالعات مواجــه بــوده اســت و ایــن تولیــد  مشکالتی همچون آمادگی برای بهره

آموزشــی و خــدماتی اســت، زیــر ســؤال بــرده اســت  های نامشهود را که رسالت اساسی نهادهــای سرمایه

ای که مشتریان آمــوزش عــالی، بــا توجــه بــه رســالت  گونه(، به1394)سپهوند، عارف نژاد و شریعت نژاد، 

های  آموزشی و فکری دانشگاه، همواره از کیفیت سیستم و ابزارهای آموزش الکترونیکی و مدیریت سرمایه

 (.Hsing &Liu, 2018)  فکری و دانشی ناراضی هستند

ای و آموزشــی  های فکــری، حرفــهبا توجه به اینکه فناوری اطالعات و ارتباطات در بسیاری از فعالیت

توان تصور کرد که زندگی در عصــر حاضــر بــدون فنــاوری و  سختی میویکم نقش دارد، بهبشر قرن بیست

ترین رکــن  عنوان مهموزش عالی به(. نظام آم2011،  2پذیر باشد )رحیمی و یداللهیخصوص رایانه امکانبه

تــرین نقــش در  سمت جامعه اطالعاتی و تشکیل سرمایه انسانی مناسب، دارای مهمکننده جامعه بههدایت

هــا، در حــال تــالش بــرای افــزایش اثربخشــی  امروزه اغلب دانشــگاه.  (Vasenska, 2013)  این زمینه است

. توجــه و رشــد  (Andone & Sireteanu, 2009)  هســتندهای آموزشی خود  های نوظهور در فعالیتفناوری

طور فزایندههای آموزش عالی بهجهانی به آموزش آنالین باز، موجب ایجاد وضعیتی شده است که مؤسسه

 & Schophuizena, Kreijnsa, Stoyanova)  کننــدای در رابطه با نحوه ارائه آموزش به مردم بــازبینی می

Kalz, 2018).  های  کند که بسیاری از دانشگاهویکردهای نوین در آموزش عالی ایجاب میسمت رحرکت به

(. بــرای  1398ها، از فناوری آموزش مجازی استفاده کنند )کازرونی شامیری و مرادی،  جهان در ارائه دوره

  ـ  ای پیچیــده واقعــیکشورهای در حال توسعه، تجربه و درک آموزش مجازی در نظــام آموزشــی، تجربــه

انی ـ محلی، سنتی و مدرن است. در این شــرایط شــکل و نــوع مناســبات فــردی ـ اجتمــاعی  مجازی، جه

مراتب بین استاد ـ دانشجو، تحقق فردیــت، بســط دیوارهــای  دستخوش تغییر شده و روابط قدرت، سلسله

. از این رو، اســتفاده از ایــن  (Mosili, 2020طور کلی مناسبات جدید شکل گرفته است )کالس درس و به

های فرهنگی ـ اجتمــاعی  فناوری در جوامع شرقی و کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ایران که ارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Virtual education 

2. Rahimi & Yadollahi 
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شود درک کاربران از این نــوع یــادگیری متفــاوت باشــد )کرمــی، ســعیدی پــور،  متفاوتی دارد، موجب می

برگــزاری  (. با توجه به منافع آموزش مجازی در آمــوزش عــالی، تقاضــا بــرای 1398سرمدی و فرج الهی، 

از مزایای   (.Zameer, 2010)  ها رو به افزایش استهای آموزشی دانشگاهمجازی در برنامه  های آموزشدوره

زمــان افــراد، افــزایش  آموزش مجازی، حذف موانع زمانی و مکانی برای دانشجویان و مدرسان، تعامــل هم

ن آمــوزش و خــانواده و زنــدگی  های محروم، تــوازن میــاهمکاری گروهی، اشاعه سریع آموزش برای گروه

هنگام و کافی برای همه تســهیل  المللی خدمات آموزشی، فراهم کردن زمینه آموزش بهکاری، ارتقای بین

ای، مشارکت باالتر و تعامالت بیشــتر افــراد اســت )رحیمــی، شــاهین و آقابابــایی،  های میان رشتهپژوهش

1393.) 

مختلم برای ایجاد زمینه الزم برای آموزش مجازی و  و همچنین کشورهای  المللی بینمجامع مختلم 

در این راستا، دایر شدن امکانات    .(Saekow & Samson, 2011)اند  های زیادی ارائه دادهالکترونیکی پروژه

های آموزش عــالی در کشــورهای پیشــرفته و در  های آموزش مجازی و از راه دور، توسط مؤسسهو قابلیت

( و فرصــت  1391آموزش در نظام آموزش سنتی را از میان برداشــته )رضــوی،   حال توسعه، موانع توسعه

های نامشهود سازمانی را بیش از پــیش فــراهم کــرده اســت )نصــر اصــفهانی،  توسعه و دستیابی به دارایی

عنوان یــک دارایــی در آمــوزش عــالی بــا  (. از این رو، توسعه سرمایه فکــری بــه1391بهارستان و مرادی، 

سازد. بــا توجــه بــه تــدثیر آمــادگی  موزش مجازی، راه کامیابی صنعتی و سازمانی را هموار میاستفاده از آ

عنوان یک دارایی مشــاهده کــرد،  توان آن را بههای پویای نظام آموزش عالی، میآموزش مجازی بر قابلیت

کننــد  ده میهای فکــری خــود اســتفاای که نهادهای آموزشی از آن برای کنترل و مدیریت سرمایهگونهبه

 (.  1394)سپهوند و همکاران،  

  1کند، مــدیریت دانــشدر این اثنا آنچه در رابطه بین آموزش مجازی و سرمایه فکری ایفای نقش می  

ارزشــمند مــدیریت دانــش بــه آمــادگی الزم و شــرایط   2آمیز پلتفــرماست. بدین معنا که اجرای موفقیــت

کند. از طرفی  گیری از آموزش مجازی نقش مهمی ایفا میبهرهای نیاز دارد که در این راستا  کنندهتسهیل

هایی است که از تولید دانش در سطح سازمان شروع  دیگر مدیریت دانش، مدیریت طیم وسیعی از فعالیت

(.  1394شود )سپهوند و همکــاران،  شده و در نهایت به اشاعه و استفاده مجدد از دانش سازمانی منجر می

گیرد و در هر یک از عناصــر ســرمایه  وری بیشتر از حافظه سازمانی شکل میایجاد بهرهاین فرایند با قصد 

مدیریت دانــش و ســرمایه  (.  1395کند )باواخانی، فکری یعنی انسانی، ساختاری و ارتباطی تجلی پیدا می

.  (Shih, Chang & Lin, 2010)روندفکری، منابع مهمی برای مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی به شمار می

گذارند و این رابطه دوجانبــه بــرای اثربخشــی ســازمان  مدیریت دانش و سرمایه فکری بر یکدیگر تدثیر می

رسد کــه اقــدامات مــدیریت دانــش و ســرمایه  به نظر می  .(Seleim & Khalil, 2011)اهمیتی حیاتی دارد  

دانــش بــرای توســعه و حفــ    فکری ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند. هنگــامی کــه اقــدامات مــدیریت

شــود )صــالحی،  رود، به منبعی برای مزیت رقابتی پایــدار ســازمان تبــدیل میکار میهای فکری بهسرمایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Knowledge management 

2. Platform 
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خوبی  (. از سوی دیگر، هنگــامی کــه از ســرمایه فکــری بــه1396حسینی درونکالیی و قاسمی کمیشانی،  

 .(Shih et.al, 2010)  یابــدیت دانش، توسعه میبرداری شود، توانایی سازمان در انجام فرایندهای مدیربهره

وجــود    خواهنــد ازکه می  آموزشی  هایسازمانآن دسته از وری اطالعات در مدیریت دانش، برای انقش فن

بسیاری از  بنابراین   .موضوع مهمی است  ،برداری کنندهای فکری خود بهرهها برای مدیریت سرمایهوریافن

خاص یا اشکال مختلم برای مدیریت دانش خود اســتفاده    یتکنولوژی اطالعات به شکلاز  ها،  سازماناین  

  آمـوزش عالی  نظام در مجازیسازی سیستم آموزش پیاده(. در واقع، 1393)آزادی احمد آبادی،  دکننمی

دهد. بنابراین آمــوزش مجــازی فرصــتی بــرای اســتفاده در  بنیان سوق میهای دانشسازمان را به سازمان

توان اظهار داشت که ارتقای  . بنابراین می(Elida, Nugroho & Suyudi, 2012)رایند مدیریت دانش است  ف

 شود.های فکری و دانشی در سازمان از طریق استفاده مؤثر از فرایندهای مدیریت دانش میسر میدارایی

های  ها و دورهارائه برنامههای آموزش عالی در سراسر دنیا با طراحی و  ها و مؤسسهبسیاری از دانشگاه  

مندان برای آموزش باشند.  گوی تقاضای روزافزون عالقهاند تا پاسخآموزش مجازی پا به عرصه وجود نهاده

های مجازی در گسترش آمــوزش عــالی نقــش مهمــی دارد، زیــرا تشــویق  تدمین آموزش از طریق آموزش

زی دانش و تدمین کارآموزش پیشرفته، ســبب  های روزآمدساهای متفاوت، شامل راهوجو برای نظامجست

های  های آموزش عالی، در راستای ارتقای ســرمایه فکــری بــرای همگــان، بــه ســازمانشود تا مؤسسهمی

تواند بــرای  العمر تبدیل شوند. از طرفی فرایند مدیریت دانش در این سیستم آموزشی میمحور مادامدانش

بررسی   شد. بنابراین با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضرهای فکری کارساز باحداکثرسازی سرمایه

تدثیر آمادگی آموزش مجازی بر سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در نظام آموزش عــالی اســت،  

بینی روابط احتمالی بین متغیرهای پژوهش، بررسی تــدثیر مســتقیم و غیرمســتقیم متغیرهــای  برای پیش

 شود.برازش، الگوی مفهومی ذیل طراحی و بررسی میشده و برآورد ضریب  بیان

 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 مدیریت دانش آموزش مجازی 

 سرمایه فکری 
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 پیشینه پژوهش 

 سرمايه فکری 

های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی یــک ســازمان  سرمایه فکری مبحثی است که امروزه در کنار پیشرفت

یــدا کــرده  ای پشکل گرفته و از آنجا که این مباحث بر پایه دانش هستند، سرمایه فکری اهمیت فزاینــده

کنــد  و در فرایند توسعه نقشی بســیار مهــم و اساســی ایفــا می (1393است )کرد، کرد، مرادزاده و دژکام،  

(Huotado & Etal, 2017  .)نظران و متخصصان حوزه مــدیریت از مفهــوم ســرمایه فکــری تعــاریم  صاحب

ی شامل اطالعــات خــاص و  اند، اما وجه مشترک این تعاریم، این است که سرمایه فکرمختلفی ارائه کرده

منظور دسترسی به سودآوری از آن استفاده کنــد )بختیــاری،  تواند بهای است که سازمان مییافتهسازمان

داند که بــه  ای از منابع نامشهود میسرمایه فکری را مجموعه بونتیس(. 1397صفاریان همدانی و عنایتی، 

کند: سرمایه ساختاری که دربرگیرنــده  بندی میدسته طبقهفرایند ایجاد ارزش کمک کرده و آن را به سه 

)طوطیــان اصــفهانی، طیــاران و    هاهای اجرای اســتراتژیها، نمودارهای سازمانی و دستورالعملپایگاه داده

شــود کــه ارزش آن بــرای ســازمان بــاالتر از ارزش  طور کلی هر چیزی را شــامل میو به (1398نوررسته، 

(، ســرمایه انســانی کــه  1399هرندی، حاجی نبی، ریــاحی و مجیــدزاده اردبیلــی،  اش باشد )تفضلی مادی

هــا مطــرت اســت )طوطیــان اصــفهانی و  عنوان شایستگی کارکنان، توانایی روابط بــین شخصــی و ارزشبه

دلیل عوامــل نامشــهود  دهنده توانایی بالقوه یک ســازمان بــهای که نشان( و سرمایه رابطه1398همکاران، 

کنــد )بختیــاری و  عنوان یک پل ارتبــاطی واســطه در فراینــد ســرمایه فکــری عمــل میت و بهبیرونی اس

دهنــد )نصــر  ها اثربخشــی خــود را از دســت میدر غیاب سرمایه فکری ســایر ســرمایه(.  1397همکاران،  

های توسعه و تکامــل فرهنگــی، اقتصــادی،  ( و بدون سرمایه فکری پیمودن راه1391اصفهانی و همکاران، 

، سرمایه مولد است و دســتیابی بـــه اهــداف معــین را  فکریسرمایه    شود.زشی و ...دشوار و ناهموار میآمو

های فکــری دانشــگاها بســیار  (. بحث درباره مدیریت سرمایه1392)کیامرئی و مومنی،   دکنمی  پذیرامکان

م از افــراد، صــنعت،  های مختلم جامعــه اعــ تواند برآوردن انتظارات روزافزون بخشمهم است، زیرا هم می

کــارگیری اثــربخش و  و هم موجب حف  و بــه  (Pook, 2011)  ها و دولت را از دانشگاه تسهیل کندسازمان

 & ,Secundo, Margherita, Elia)های فکــری دانشــگاه شــود  کارآمد دانشجویان، استادان و سایر سرمایه

Passiante, 2015.) 

 مديريت دانش 

نظران روی تعریم آن  طوری که صاحبای ارائه شده است، بهدانش، تعاریم گستردهدر ارتباط با مدیریت  

ها را به اکتســاب و  سازمان عنوان ابزاری مدیریتی در محیط متغیر امروزی،توافق ندارند. مدیریت دانش به

ینــدی  (. مدیریت دانش فرا1398منظور کسب مزیت رقابتی ملزم کرده است )زمانی، روزرسانی دانش بهبه

کننــد )صــفایی و جمــالی،  ها از طریق آن توانایی تبدیل اطالعــات بــه دانــش را پیــدا میاست که سازمان

(. فرایند مدیریت دانــش شــامل خلــق دانــش، اعتبارســنجی دانــش، ارئــه دانــش، توزیــع دانــش و  1399
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یریت دانــش را  فرایند مد  (2002)  1نیومن و کنراد  همچنین (.Gagné et al, 2019است )بندی دانش  طبقه

دانند )حقیقی نصــب، قــدرت  سازی دانش میو ذخیره کارگیری دانششامل خلق دانش، تسهیم دانش، به

استفاده شده  نیومن و کنراد    (. در پژهش حاضر، برای بررسی مدیریت دانش از مدل1398آبادی و شفیع، 

کــه   هســتند مداردانش هایسازمان اصل الگوی هاتوان گفت که دانشگاهاست. از این رو، با این استناد می

دهی و استفاده مؤثر از منابع اطالعاتی، دانش  دانش را برای تولید، اشتراک، سازمان های مدیریتباید روش

 (.  1399کار گیرند )طاهر نژاد، حسین زاده و فالت،  و سرمایه فکری به

ها، راهبــردی  راد در دانشــگاهبرداری بهینه از دانــش و نیروهــای فکــری افــ مدیریت دانش، برای بهره 

ســازی،  ســازی مــدیریت دانــش امــر ذخیره(. با پیادهNorth, Maier & Haas, 2018دهد )مناسب ارائه می

شــود  انتقال و بازاریابی دانش موجود و همچنین ایجاد امکان تعامل بین پژوهشگران تسهیل و تســریع می

ها را در دستیابی  افزایش تولید علم شود و دانشگاه تواند موجب ارتقای سطح پژوهش ونوبه خود میکه به

آمیز مــدیریت دانــش و  ســازی موفقیــت(. یک دانشگاه بــا پیادهGunjal, 2019به اهداف یاری آنها رساند )

هــای  استفاده از امکانات آن در امــر تســریع و تســهیل دســتیابی بــه اطالعــات، قــادر خواهــد بــود قابلیت

ها و مراکز پژوهشی، به مزیت رقابتی دســت  هد و در مقایسه با سایر دانشگاهپروری خود را افزایش ددانش

 (.Gloet & Samson, 2020یابد )

 آموزش مجازی 

ایِ انتقال مواد و مطالب درســی  های پیشرفته رایانهمعنای استفاده از شیوهآموزش مجازی امروزه تقریباً به

گیــری از  خدمات الکترونیــک و بــا بهره ارائه  برای  بوده و  آموزان و دانشجویانبه فراگیران، یادگیران، دانش

در واقــع     (Halfer & Rosenheck, 2014).مســتقل اســت  یسیستم  ،اطالعاتی و ارتباطی های نوینفناوری

تحقق آرمــان آمــوزش   ،یآموزش حضور یهاتیبا محدود ییارویرو یبرا لیبدیب یفرصت ،یآموزش مجاز

 & Bilorus, Kornilova, esyaOlikh) و متوازن در کشور است  داریتوسعه پا  یبرا  یسازنهیهمه و زم  یبرا

Firsova, 2018). از    یاریبســ   تــاکــرده اســت    جــابیا  یدر آمــوزش عــال  نینو  یکردهایرو  یسوحرکت به

(.  1395)قربانخانی و صالحی،  استفاده کنند یآموزش مجاز یورااز فن ،هادوره  هئجهان در ارا  یهادانشگاه

های موضوعی، برخی  کار گرفته شود، عالوه بر تقویت یادگیریدرستی شناسایی و بهاگر آموزش مجازی، به

های روابط انســانی را  های اساسی نظیر توانایی حل مسئله، خالقیت، نوآوری و مدیریت و مهارتاز مهارت

 & Saekow)  آمــادگی آمــوزش مجــازی بــر اســاس پــژوهشهای  کند. زمینــهنیز در فراگیران تقویت می

Samson, 2011  )اند.  صورت زیر بیان شدههب 

دارد که در حــال تــالش  اشاره های سازمانی ها و اولویتارتباط بین ویژگیبه  :  2وکارآمادگی کسب •

اســتراتژیک، محیطــی و  صــورت به اســت و در یک محیط رقابتیاندازی آموزش الکترونیکی برای راه

   است.  حل مسائل  دنبالبه  ،دقیق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Newman & Conrad 

2. Business Readiness 
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های فنــاوری، آمــادگی در انتشــار محتــوای اصــولی مــرتبط  : تمرکز بر زیرساخت1آمادگی فناورانه •

آموزش الکترونیکی همانند تشریک مساعی، توانایی استفاده مجدد و قابلیت همکــاری بــا واحــدهای  

 دیگر.

دهی، تحلیــل، طراحــی، پیشــرفت، اجــرا و  ی سازمان در سازمان: به توانای2آمادگی فرايند تدريس •

 ارزیابی مرتبط برنامه تدریس اشاره دارد.

تعیین مفاهیم مرتبط با سازمان و پارامترهای فرهنگی مرتبط با انطباق و کاربر    :3آمادگی فرهنگی •

 آموزش الکترونیکی است.

حمایــت منــابع انســانی، در ایــن پــارامتر  قابلیت استفاده و اجرای سیستم  :4آمادگی منابع انسانی •

 قابلیت پیش شرط منابع انسانی در موفقیت یادگیری در محیط جدید تعریم شده است.

سازی یک آموزش الکترونیکی  گذاری برای تدسیس و آمادهتشخیص بودجه و سرمایه  :5آمادگی مالی •

 مجهز و قدرتمند.

دی انجام شده است، ولی پژوهشــی کــه ترکیــب  های زیادر رابطه با متغیرهای پژوهش حاضر بررسی

هایی که تــا حــد  متغیرها را بررسی کرده باشد، یافت نشد. از این رو، در این قسمت سعی شده به پژوهش

( بــا  1396امکان به پژوهش حاضر نزدیک باشند، اشاره شود. از جمله نتایج پژوهش صالحی و همکــاران )

موضوع رابطه فناوری اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش نشان داد که فناوری اطالعــات بــا  

بر اساس نتایج پژوهش عمویی، نیــاز  مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دارد. 

رابطه فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی با سرمایه فکری اعضــای  ( با عنوان  1395آذری و نیاز آذری )

بینی سرمایه فکــری اعضــای هیئــت علمــی  فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش قادر به پیش  هیئت علمی،

عــات  الوری اطادر پژوهشی تدثیر فنــ (،  1395)عقول  ، بینش و مدیهیمدانشگاه آزاد واحد ساری بوده است.  

دهــی و  ا بــر ســازمانهوریاکه استفاده از فن گرفتندو نتیجه  کردندبررسی  را هابر مدیریت دانش سازمان

نقش تســهیم دانــش  (، با عنوان  1394پژوهش صالحی و دانایی فرد )رگذار است. نتایج تدثی مدیریت دانش

طــور مســتقیم رفتــار  نشان داد که سرمایه فکــری بــه فکری و رفتار نوآورانهدر رابطه میان اجزای سرمایه 

اکبــری و  شــود. دهد، اما با مداخله تسهیم دانــش، ایــن رابطــه تقویــت مــینوآورانه را تحت تدثیر قرار می

کــارآفرینی    وری اطالعــات و ســرمایه فکــری بــراتحلیل تــدثیر فنــ ( در پژوهشی با عنوان 1391همکاران )

 های فکری، تدثیر مثبت و معناداری دارد.نشان دادند که فناوری اطالعات بر سرمایه،  سازمانی

با عنوان روابــط روابــط ســرمایه فکــری، عملکــرد    (2017)  6یوسم و همکاران بر اساس نتایج پژوهش

نهایــت،  سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و تسهیم دانش تدثیر مثبتی دارد و در  سازمانی و تسهیم دانش،  

 .مشخص شد که تسهیم دانش، بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی تدثیر مثبتی دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Technology Readiness 

2. Training Process Readinesss 

3. Culture Readiness 
4. Human Resources Readiness 

5. Financial Readiness 

6. Yousef et al 
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نتایج پژوهش دیگری با عنوان نقش فناوری اطالعات در استقرار سیستم مدیریت دانــش در ســازمان  

  1ت فکــریعنوان جز  اصلی سرمایه انسانی و عامل کلیدی در روند توسعه محصــوالنشان داد که دانش به

سازی فناوری اطالعات در فرایند مدیریت دانش را از طریق پلتفرم آموزش مجازی و با هدف  است و پیاده

در پژوهشــی، رابطــه فنــاوری اطالعــات، ظرفیــت  . دهــدوری سرمایه انسانی نشان میکمک به بهبود بهره

کردند و عالوه بــر تدییــد رابطــه  کننده تعهد منابع را بررسی مدیریت دانش و مزیت رقابتی با نقش تعدیل

مثبت بین متغیرها، به این نتیجه رسیدند که تعهد منابع بر رابطه بین فناوری اطالعات و ظرفیت مدیریت  

 .  (Hongyi, Shan, Jinlong & Zhaohua, 2016)  کننده مثبتی دارددانش، اثر تعدیل

ادگی آموزشی دانش آموزان متوســطه  نتایج پژوهشی با عنوان نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بر آم

گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی موجب ارتقای سطح آمادگی افراد  نشان داد که بهره

 ,Asfar & Zainuddin)  شــودهای فکــری و دانشــی میدر یادگیری خودراهبر و در نهایت ارتقای ســرمایه

پژوهش دیگری نیز با عنوان تحلیل اثربخشی فناوری اطالعات و ارتباطات بر فرایندهای یاددهی و   (.2015

 & Teseng, Lin)  یادگیری، اثربخشی سیستم الکترونیکی در فرایندهای آموزش و یادگیری را نشان دادند

Chen, 2011)  .آفریقــای  بررسی وضعیت مدیریت دانش در بخــش صــنعت    با عنوان نتایج پژوهش دیگری

 & Neels)  ارتقای جایگاه مدیریت دانــش، مؤثراســت  وری اطالعات در تقویت واکه فن  نشان دادجنـوبی،  

Janhson, 2010های فکــری در  ســرمایه  عنوانبــهرا  وری اطالعــات  انقــش فنــ   (2008)  2و(. اُسانو و گــرارد

بــرای توســعه   یفرصــت عنوانوری اطالعــات بــهاکه فن ند. نتایج نشان دادکردندتولیدات آموزشی بررسـی 

 .های فکری در نظر گرفته شده استسرمایه

 روش پژوهش 
بــرای    .یابی معادالت ساختاری اســتبستگی با استفاده از روش مدلهای همپژوهش حاضر از نوع پژوهش

بستگی( و هم از الگوی  بستگی ساده )ماتریس همتعیین روابط احتمالی و تدثیرات آنها بر یکدیگر هم از هم

علی معادالت ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری مد نظر تمامی کارکنان دانشگاه ارومیه )غیــر از  

ای  گیــری تصــادفی طبقــهش نمونــهنفر بود. بــا اســتفاده از رو 567  کارکنان حراست و خدماتی( به حجم

عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای تعیــین حجــم  نفر به  229ها متناسب با حجم هر یک از دانشکده

ابــزار اصــلی گــردآوری   نمونه مد نظر با توجه به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است.

 نامه به شرت ذیل بود:ها سه پرسشداده

 نامه آموزش مجازی  الف. پرسش 

که آمادگی آموزش مجــازی را در    (Seakow & Samson, 2011)  نامهبرای سنجش آموزش مجازی پرسش

وکار، آمــادگی فناورانــه، آمــادگی فراینــد تــدریس، آمــادگی  گویه و شش مؤلفه )آمادگی کســب  49قالب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Intellectual products development 

2. Osano & Gerardo 
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ای لیکرت )خیلی کم تا خیلی زیاد(  درجهپنجفرهنگی، آمادگی منابع انسانی و آمادگی مالی( و در مقیاس 

( به دست آمد که بیانگر  89/0نامه با استفاده از آلفای کرونباخ )سنجد، استفاده شد. پایایی این پرسشمی

نامه از روش تحلیل عامل  های این پرسشنامه است. برای بررسی روایی کل مؤلفهپایایی خوب این پرسش

  AGFI=    91/0و    0GFI  ،04/0  =, RMSEA90/0    =CFI=/91ی برازش  هاتدییدی استفاده شد که شاخص

 نامه برای سنجش آموزش مجازی است.نشانگر روایی مناسب این پرسش

 نامه سرمايه فکری  ب. پرسش 

که سرمایه فکری را در قالب بیست گویــه و ســه    (Bonits, 2002)نامه  برای سنجش سرمایه فکری پرسش

ای  درجــهپــنجای )هفــت گویــه( و در مقیــاس  مؤلفه انسانی )هفت گویه(، ساختاری )شش گویه( و رابطــه

نامــه بــا  شــود. پایــایی ایــن پرســشسنجد، اســتفاده می( می5  =موافقم  تا کامالً 1 کامالً مخالفم=لیکرت )

نامه است. برای بررســی  به دست آمد که بیانگر پایایی خوب این پرسش( 91/0استفاده از آلفای کرونباخ )

های بــرازش  نامه از روش تحلیل عاملی تدییدی استفاده شد کــه شــاخصهای این پرسشروایی کل مؤلفه

90/0 , GF= 05/0  =, RMSEA  92/0    =CFI  93/0  و    =AGFI  نامه برای  نشانگر روایی مناسب این پرسش

 ست.سنجش سرمایه فکری ا

 نامه مديريت دانش  ج. پرسش 

کــه    (2000نیومن و کنــراد )  نامه مدیریت دانش بر اساس مدلبرای سنجش مدیریت دانش نیز از پرسش

کارگیری  (، بــه5(، تسهیم دانــش )5گویه و چهار مؤلفه خلق دانش )  21فرایند مدیریت دانش را در قالب  

سنجد، استفاده شد. پایــایی ایــن  ای لیکرت میدرجهپنج( و در مقیاس 7سازی دانش )( و ذخیره4دانش )

نامه است.  ( به دست آمد که بیانگر پایایی خوب این پرسش87/0نامه با استفاده از آلفای کرونباخ )پرسش

نامــه از روش تحلیــل عــاملی تدییــدی اســتفاده شــد کــه  های ایــن پرســشبرای بررسی روایی کل مؤلفــه

نامــه  نشانگر روایی مناســب ایــن پرســش  AGFI=  91/0و    GFI،  90/0    =CFI=    92/0  های برازششاخص

اســتفاده   Lisrelو  SPSS هــایافزارهــا از نرمبرای سنجش مدیریت دانش است. برای تجزیه و تحلیل داده

 ه است.شد

 های پژوهش يافته
هــا در  دادهمتغیری و چنــدمتغیری  های پژوهش، بررسی نرمال بودن تکقبل از پرداختن به آزمون فرضیه

  10و  3ترتیب نبایــد از یابی ضروری است. بدین معنا که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرهــا بــهمدل

در  هــا پراکندگی مناسب و نرمال بودن توزیع داده های توصیفی متغیرها برای بررسیبیشتر باشد. شاخص

عنــی نرمــال  ی  یابیفرض مــدلتی پیشعباردهند، بهشده را نشان میو مقادیر مطرتاند ارائه شده 1 جدول

 .  ها برقرار استمتغیری دادهبودن تک
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش  . شاخص1جدول 

 کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین متغیر

 -21/0 -31/0 78/0 53/3 آموزش مجازی 

 -16/0 05/0 48/0 27/3 مدیریت دانش 

 -12/0 25/0 62/0 41/3 سرمایه فکری 

 

 بستگی متغیرهای پژوهش . ماتریس هم2جدول 

 3 2 1 متغیر شماره

   1 آموزش مجازی  1

  1 **0/71 مدیریت دانش  2

 1 **0/64 **0/62 سرمایه فکری  3

  01/0** p< *p<0/05  

 

  و بــا مــدیریت دانــش(  p<64/0  =r ,  01/0باتوجه به جدول باال سرمایه فکــری بــا آمــوزش مجــازی )

(01/0>  p    62/0و    =r) ( 01/0و رابطه مدیریت دانش با آمــوزش مجــازی  , p<71/0  =r)    رابطــه مثبــت و

یابی  فــرض اســتفاده از مــدلبســتگی بــاالی بــین متغیرهــای پــژوهش پیشاز این رو، هم. معناداری است

بــین متغیرهــای  شده معــادالت ســاختاری روابــط  کند. در زیر مدل برازشمعادالت ساختاری را برقرار می

 پژوهش ارائه شده است.

 
 شده پژوهش )در حالت استاندارد( مدل آزمون .2شکل 
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 شده پژوهش )در حالت معناداری( مدل آزمون .3شکل 

 

 

 شده در مدل معادالت ساختاری . مسیرهای آزمون3جدول 

 شدهواريانس تبین اثر کل  اثر غیرمستقیم سیر ضريب متغیرها

 76/0    از بر سرمایه فکری 

  93/0 13/0 80/0 آموزش مجازی 

  26/0 - 26/0 مدیریت دانش 

 51/0    بر مدیریت دانش از 

  50/0  - 50/0 آموزش مجازی 

 

مثبــت    (80/0سرمایه فکری )بر  م آموزش مجازیاثر مستقی ،های جدولداده بر اساسم:  مستقی  هایاثر

آموزش  اثر مستقیم    ومثبت و معنادار  (  26/0سرمایه فکری )بر    مدیریت دانشو معنادار است، اثر مستقیم  

 .مثبت و معنادار است  (50/0مدیریت دانش )بر  مجازی  

 

مدیریت دانش  گری با میانجیسرمایه فکری  بر  آموزش مجازی  ر غیرمستقیم  یثتد:  اثر غیرمستقیم و کل

. اثــر کــل  مثبت و معنادار است  (93/0سرمایه فکری )بر    آموزش مجازیدار و اثر کل  مثبت و معنا( 13/0)
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مدیریت دانش بر سرمایه فکری و آموزش مجازی بر مدیریت دانش نیز همان اثرهای مســتقیم اســت کــه  

 .  های پژوهش نیز ارائه شده است نتایج حاصل از بررسی فرضیه  5( است. در جدول  50/0و    26/0ترتیب )به

 های پژوهش . بررسی فرضیه4ول جد

 فرضیه رديف 
ضريب 

 مسیر
T P نتیجه 

1 
آموزش مجازی برسرمایه فکری کارکنان اثـر مسـتقیم 

 دارد.
 تدیید شد. 000/0 29/9 80/0

2 
مدیریت دانش بر سرمایه فکری کارکنان اثـر مسـتقیم 

 دارد.
 تدیید شد. 003/0 85/4 26/0

3 
کارکنان اثر مستقیم آموزش مجازی بر مدیریت دانش  

 دارد.
 تدیید شد. 0/ 000 76/7 50/0

4 
آمــوزش مجــازی بــا میــانجیگری مــدیریت دانــش بــر 

 سرمایه فکری کارکنان اثر غیرمستقیم دارد.
 تدیید شد. 002/0 11/5 13/0

 

 شده پژوهش  ش الگوی آزمونبراز  نیکویی  هایمشخصه. 5جدول 

𝛘/df2 CFI GFI AGFI RMSEA 

59/2 93/0 90/0 91/0 06/0 

 

  عنوانبــه  1مجذور میانگین مربعــات خطــای تقریــبدهد، نشان می باال های جدولگونه که دادههمان

یا کمتر است. مقــادیر بــاالتر از آن تــا    05/0های خوب برابر  برای مدل ،اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی

یــا    10/0هــا  آن  RMSEAهایی کــه  است. مدلدهنده خطای معقول برای تقریب در جامعه نشان 08/0حد 

. در  تنشانه بــرازش خــوب مــدل اســ   =06/0RMSEAبیشتر باشد، برازش ضعیفی دارند. در این پژوهش  

نیــز    4گیشــده برازنــدو شاخص تعدیل  3شاخص برازندگی تطبیقی  ،2شاخص نیکویی برازشبرنامه لیزرل،  

باید برابــر یــا    CFIو   GFI شاخص دورداد، مقدار این بر پایه قرادهنده میزان برازش مدل هستند که نشان

همچنــین    تا مدل مد نظر پذیرفتــه شــود. باشد 80/0نیز باالتر از  AGFIو شاخص  باشد 90/0تر از بزرگ

  بــرای مــدل  یفاقــد معیــار ثــابت طور کلــینیز شاخصی است کــه بــه  (df/χ2) مجذور خی بر درجه آزادی

 .  بر برازش بهتر مدل داللت دارد  (3)کمتر از    اما مقدار کوچک آن  ،است  پذیرفتنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Goodness of Fit Index 

3. Copprative Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 گیری بحث و نتیجه
های  هــا و مؤسســهتوان گفت، امروزه گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، بــرای دانشــگاهطور کلی میبه

های یاددهی و  های شگرفی ایجاد کرده و موجب ظهور نظام آموزشی جدید با قابلیتآموزش عالی، توانایی

های نظام آموزش عــالی اســت. پــژوهش  یادگیری نوین شده که خود، عاملی برای تقویت و ارتقای دارایی

گــری مــدیریت دانــش در قالــب  حاضر با هدف بررسی تدثیر آموزش مجازی بر سرمایه فکری بــا میــانجی

ملــه نتــایج حاصــل از تحلیــل  هایی از جالگویابی علی انجام شده است. برای دستیابی به هدف باال فرضیه

یابی معادالت ساختاری طرت و آزمون شدند که نشان دادند آموزش مجازی بر سرمایه فکری  مسیر و مدل

 آموزش عالی تدثیر مستقیم دارد.  

مباحث نظری و پیشینه تجربی پژوهش نشان دادند که اکثر اندیشمندان و پژوهشگران ابعاد مختلــم  

های اســدی،  گیری نظری نتایج حاصل از پژوهشدانند. جهتفکری مؤثر میآموزش مجازی را بر سرمایه  

، تســنگ و همکــاران  (2008اســانو و گــراردو )  (،1394(، ســپهوند و همکــاران )1395ایرانپور و اکبریان )

توان گفــت نتــایج  مؤید نتایج حاصل از فرضیه باال است. در واقع، می( 2015الدین )و زین ( و افسر2011)

توان اظهــار داشــت کــه  برده است. از این رو، میهای نامهای پژوهشحاصل از پژوهش حاضر مکمل یافته

مساعد بودن فضای تعامل از جمله ارتقای فعالیت مشترک همکاران، استفاده مشترک از منابع و منــافع و  

بــین اعضــا هیئــت علمــی و  تبادل و مبادله اطالعات و دانش با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در  

 شود.دانشجویان به افزایش سرمایه فکری دانشگاه منجر می

دوم بیانگر تدثیر مستقیم و معنادار آموزش مجازی بر مدیریت دانــش  همچنین نتایج حاصل از فرضیه 

  (، صــالحی و همکــاران1395)و همکــاران    دیهــیم (،1394های سپهوند و همکاران )بود که نتایج پژوهش

(1396)،  Tseng and et al. (2011)  ،Neels & Johnson (2010)  ،Hongyi et al (2016)    و ســرمدی و

با توجه به اهمیــت عنصــر  توان عنوان کرد که  نیز مؤید نتایج باال است. در این راستا می( 2017همکاران )

اســب بــرای تقویــت  ای منگزینه عنوانبه مجازیهای آموزشتوان به میتوسعه ملی،  هایدانایی در برنامه

تــالش بــرای  و    تغییر و تحوالت سریعکرد. های سازمانی توجه و نیز توسعه موزون آموزشدانش سازمانی 

گذاران و مــدیران  تا سیاســت شدهراهبردهایی است که موجب نظام آموزش عالی از   دانشی  مشکالترفع  

چــون  همهــایی  آموزشی باشند که از قابلیتریزی نظام در صدد طرتگام با تحوالت تکنولوژی ، همآموزش

تا بــدین    دسترس بودن برخوردار بوده و همه سطوت سازمان را تحت پوشش قرار دهد پذیری و درانعطاف

وسیله مدیریت دانش را تقویت کرده و ارتقای دهند. همچنین اثربخشی مدیریت دانش مســتلزم تلفیــق و  

تــرین  عنوان مهــمگی و انسانی است. آموزش مجــازی بــههای فنی، فرهنسازی منطقی زیرساختیکپارچه

 طور چشمگیری بهبود بخشد.تواند اجرای این فرایند را بهتوانمندساز فرایند مدیریت دانش می

هــای  در ادامه، نتایج حاکی از تدثیر مستقیم و معنادار مدیریت دانش بر سرمایه فکری بود که با یافتــه

،  Abouloush & et al (2018), Rizun (2016)  ،Cabrilo & Dahms (2018)(،  1395عمــویی و همکــاران )

Seleim & Khalil (2011)    وShih et al (2010)  توان گفت مــدیریت  سو است. در تبیین این نتیجه میهم
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تواند سرمایه فکری و ابعاد آن را افزایش دهد و تجربه، دانش، مهارت، اطالعات یا تخصص فردی  دانش می

 ا به دارایی سازمانی تبدیل کرده و آن را در سازمان حف  کند.یک کارمند ر

هرچه سرمایه فکری بیشتری به سرمایه سازمانی تبدیل شود، مزیت رقابتی بیشــتری بــرای ســازمان  

های دانشی یک سازمان با نگرش فرا رفتن از اهداف  شود. مدیریت دانش با ایجاد و توسعه داراییایجاد می

هایی است که با شناســایی، تشــریک و ایجــاد دانــش مــرتبط  مستلزم تمام فعالیت  سازمان مرتبط است و

هایی برای ایجاد و نگهداری منابع دانش، پرورش و تسهیل دانش نیــاز دارد. در  هستند. این کار به سیستم

  ها و هنجارهاینگرند و ارزشعنوان یک دارایی میهایی موفق هستند که به دانش بهاین خصوص، سازمان

دهنــد. در واقــع، اجــرای  شــود، توســعه مــیسازمانی را که موجب حمایت از ایجــاد و تشــریک دانــش می

های آموزشی، امری حیاتی است که باعث  خصوص سازمانآمیز مدیریت دانش برای هر سازمان، بهموفقیت

ستای رشد و توسعه  های فکری خود را شناسایی کرده و بتوانند با موفقیت در راها، سرمایهشود دانشگاهمی

 سرمایه فکری که همان تعالی سازمان است، گام بردارند.

در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه چهارم اثر غیرمستقیم و معنادار آموزش مجازی بر سرمایه فکری بــا  

گری مدیریت دانش را نشان داد. پژوهشی که ترکیب این متغیرها را بررسی کرده باشد، یافت نشد  میانجی

  Rizun (2016)    ،Hongyi et al (2016)هــای  تایج حاصل از این بخش نیز از جهاتی با نتــایج پژوهشولی ن

Yousef Obeidat et al (2017), Abouloush & et al (2018),    وCabrilo & Dahms (2018)  راســتا  هــم

عبارتی، نتــایج حاصــل از پــژوهش  های خود به نتایج مشابهی دست یافتند. بهاست، زیرا آنان نیز در یافته

 برده است.های نامحاضر مکمل پژوهش

زیاد ارباب رجوع، فشارهای    اتجهانی شدن، انتظارتوان عنوان کرد که در تبیین و توجیه نتایج باال می

و   کــردهد تا بر مدار دانــایی حرکــت کنمی را مجاب نظام آموزش عالیعالئمی هستند که ،  غیرهرقابتی و 

. انتقال دانش و تجربیات اعضای تیم به یکدیگر و تسهیل فرایند دانش ضمنی  از دیگران یاد بگیرد ترسریع

  به دانش آشکار عاملی برای تسهیل ارتباطات و افزایش سرمایه فکری نهادهای آموزشی اســت. از ایــن رو،

هــای شــناختی،  و گســترش قابلیت، توان آمــوختن نظام آموزش عالیشرط الزم برای ماندگاری و پویایی 

افزایش آگاهی و احساس نیاز به اســتفاده   است و ایجاد این توان منوط به اعضای آنای ساختاری و رابطه

ایجاد چنین نگرشی مستلزم نگاهی جامع در تعیین راهبردها و در نظــر  است. های پویای آموزشی از روش

کــارگیری و  در بــه طــور قطعــیبهست که ها و موارد مهم و غیرفنی اهای عملیاتی، چارچوبگرفتن برنامه

دنبال  در حقیقت، ســرمایه فکــری بــه  مؤثر خواهد بود.  مجازی  های نوین آموزش نظیر آموزشتوسعه نظام

ایجاد دانش است و فناوری اطالعات با سرعت خود و ظرفیت باال برای پردازش اطالعات امکان ایجاد ایــن  

های کاری ضعیم باشد، سرمایه فکری بــه  ها و رویهسازمان دارای سیستمآورد. اگر یک  دانش را فراهم می

هــا نــاچیز باشــد،  حداکثر توانایی بالقوه خود دست نخواهد یافت و اگر توانایی و قابلیت افــراد در ســازمان

 (.1395صورت کارا وظایم خود را انجام دهد )اسدی و همکاران،  تواند بهفناوری اطالعات هم نمی

تــوان بیــان کــرد کــه آمــادگی  میکلی    بندیجمعسخن آخر و بیان    عنوان، بهی این پژوهشدر انتها

آموزش مجازی در نظام آموزش عالی، نقش بسیار مهمی بر عهده دارد، زیرا از طرفی تدثیر آن بر مــدیریت  



   1399 بهار و تابستان، 1شماره  ،6 مديريت اطالعات/ دوره                                                              170

 
دیگــر  دانش که یکی از پارامترهای باارزش در نهادهای آموزشی است بسیار شایان توجه است و از ســویی  

شــود، آمــوزش  نحو بارزی ارتقا دهد که موجب میهای فکری را بهتواند تدثیر مدیریت دانش بر سرمایهمی

راهکارهای آتی    گیری از فناوری آموزشی مبذول داشته باشد. بنابراینعالی توجه و رغبت بیشتری در بهره

های عظــیم آمــوزش مجــازی،  سازی برای معرفی هرچــه بیشــتر دســتاوردبیش از هر چیز باید بر فرهنگ

های  های نوین آموزشی و استفاده از ابزارهای آموزش مجازی در متن برنامهکارگیری و استقبال از شیوهبه

ترین نقــش آمــوزش را بــه عهــده دارنــد،  شک مؤثرترین و کلیــدیدرسی دروس دانشگاهیِ اساتید که بی

های  گذارییــن پــژوهش، در قالــب سیاســتشــده در اچنانچه راهکارهای پیشنهادی مطرت  .دومتمرکز ش

د بــا تغییــرات بنیــادین در  نــ توانن قــرار گیرنــد، مینظــر مســئوال های اجرایی باال مــدبلندمدت با اولویت

های مناسب بسیار راهگشا باشند و  گذاریها و اعمال سیاستهای فعلی و دگرگون کردن زیرساختنگرش

سو شدن با حرکت عظیم جهانی در شاهراه ارتقای  ازی و همهای مجکارگیری آموزشتوسعه به راستایدر 

 .مهم باشد  یگام  تبع آن افزایش سرمایه فکری،و مدیریت صحیح دانش و به  کیفیت آموزش

تــوان بــه ابــزار  همراه داشت که از آن جمله میهای نیز بهپژوهش حاضر برای پژوهشگران محدودیت  

ها  ای همچون سنجش پاسخهای ویژهرد. این ابزار دارای محدودیتنامه بود، اشاره کگیری که پرسشاندازه

آوری شــده  های پژوهش نیز از دانشگاه ارومیه جمعای لیکرت و... است. دادهدر قالب یک طیم چنددرجه

 های آموزش عالی بایستی جانب احتیاط را رعایت کرد.است، از این رو در تعمیم نتایج به سایر مؤسسه

ش در یک مقطع زمانی ویژه سنجیده شده است، بنابراین پژوهش حاضر علّیت را بــه  متغیرهای پژوه

رساند، از این رو، برای درک بهتر رابطه علت و معلولی میان متغیرها از رویکرد تکوینی و طولی  اثبات نمی

ین  یابی معادالت ساختاری فاقد قــدرت تبیــ بستگی همچون مدلهای مبتنی بر همشود. روشاستفاده می

گفتــه و  روابط علّی مناسب هستند، از این رو، در تفسیر نتایج باید احتیاط شود. با توجه بــه مطالــب پیش

شرت ذیل ارائــه  های پژوهش، به مسئوالن و متولیان دانشگاه ارومیه پیشنهادهایی بهنتایج حاصل از فرضیه

 شود:می

آمــوزش مجــازی در نظــام آمــوزش عــالی    کارگیری فنــاوریاهمیت و مزایــای بــه  خصوصدر   •

ترغیب    ی آموزشیهاانواع فناوری  ازرا به استفاده    اساتیدتا بدین وسیله بتوان    شود  رسانیاطالع

  به استفاده خود از فناوری اطالعات ادامه دهند، باید طراحـــی، اجـــرا و آنانبرای آنکه  کـرد و

های فکری آنان بســتری مناســب  قای سرمایهکه برای ارتای باشد  گونهها بهتوسعه این سیستم

 فراهم آورد.

ســازی خــود بــا  ای مدون برای ایجاد آمادگی اعضای هیئــت علمــی بــرای منطبقتدوین برنامه •

 های تدریس در این حوزه.افزاری و روشهای نرمسیستم

ای  ونهگهای مجازی بهشود مسئوالن و متولیان دانشگاه ارومیه برای توسعه آموزشپیشنهاد می •

های خویش را فراتر از حیطه تخصصــی  ریزی کنند که اساتید به کمک آن بتوانند قابلیتبرنامه

 خود گسترش دهند.
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  خصــوصبــه،  ارومیــه  دانشــگاهمســئوالن  حاضر شایسته است،  پژوهش  های  با توجه به یافتهدر نهایت 

  های ممکن، از قبیــلانواع روشگیری هرچه بیشتر از مجازی این دانشگاه، با بهره  بخش آموزشمسئوالن  

هــای  های آموزشی پیش و حین خدمت و همچنــین تهیــه و توزیــع بــولتنها و کارگاهبرگزاری انواع دوره

  های اســتادان در ایــن زمینــه تــالشیادگیری برای بهبود توانایی ـ های یاددهیآموزشی مرتبط با فعالیت

 های فکری در دانشگاه نیز فراهم شود.و بدین گونه موجبات ارتقای سرمایه  کنند

 منابع فهرست 

نقــش فنــاوری اطالعــات در آینــده ســرمایه فکــری    .(1395)  .، اکــرماکبریانساالر،    ،ایرانپور  ؛ثریا  ،اسدی

 .  دانشگاه علم و فرهنگ.  ، تهراناولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی.  سازمان

وری اطالعــات و  اتحلیــل تــدثیر فنــ .  (1391)  رضایی دولت آبادی، حســین ؛بهارستان، امید ؛اکبری، پیمان

   .  64  -45  (،3)2  ،نامه فناوری اطالعات و ارتباطاتفصل.  کارآفرینی سازمانی  سرمایه فکری بر

. تــدثیر ابزارهــای  (1393)آزادی احمد آبــادی، اکــرم ؛ آزادی احمد آبادی، زهرا  ؛آزادی احمد آبادی، قاسم

،  شناســینامه مطالعــات دانشفصــلفناوری اطالعات بر اجرای مدیریت دانش در بانــک تجــارت.  

1(1  ،)71-  86  . 

بنیــان )مطالعــه  های دانش. بررسی سرمایه فکری بر مدیریت دانــش در شــرکت(1395)باواخانی، آناهیتا  

 .  40  -24  (،2)6،  رسانینامه کتابداری و اطالعپژوهش.  سازمان انرژی اتمی(موردی:  

ارائه مدل ســاختاری عوامــل مــؤثر بــر   (.1397)عنایتی، ترانه  ؛سعید ؛بختیاری، تهمینه؛ صفاریان همدانی

رهیافتی نو در مدیریت    .های علوم پزشکیاعضای هیئت علمی دانشگاه رشد سرمایه فکری در بین
   .  244  -225  (،1)9،  آموزشی

. تدثیر ســرمایه  (1399)مجیدزاده اردبیلی، کیوان  ؛تفضلی هرندی، هدی؛ حاجی نبی، کامران؛ ریاحی، لیال

نشــریه   .های حــوزه بهداشــت و درمــان جهــاد دانشــگاهیانسانی بر سرمایه فکری در پژوهشکده
   .  347  -335  (،2)4،  پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

 و دانش مدیریت ارشد، مدیران تعهد . تدثیر(1398)  شفیع، شکوفه  ؛، لیالحقیقی نصب، منیژه؛ قدرت آبادی

 .  374-356(،  2)11،  مدیریت بازرگانی  .مشتری سرمایه بر سازمانی یادگیری

. بررسی تــدثیر فنــاوری اطالعــات بــر مــدیریت دانــش  (1395)معقول، علی ؛ بینش، مرتضی ؛دیهیم، جواد

 .  36  -21(،  2)2،  انسانیتحقیقات جدید در علوم  ها.  سازمان

. تحلیــل کیفیــت آمــوزش مجــازی و حضــوری  (1393)آقابابــایی، راضــیه ؛  آرش  ،شاهین  ؛رحیمی، حمید

   .  81-75(،  2)7  ،دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکیدانشگاه امیرکبیر.  
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نامــه  . پایانمجــازیتجزیه و تحلیل، طراحی و اجرای خــدمات آموزشــی دانشــگاه .  (1391)رضوی، طاهر  

 کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

  استراتژیک/ ای خوزستان از منظرارزشیابی بلوغ مدیریت دانش شرکت برق منطقه.  (1398)زمانی، هادی  

 .  47  -27(،  2)5،  دوفصلنامه مدیریت اطالعات  .مدیریتی: پژوهش ترکیبی

های فکری و  . تدثیر فناوری اطالعات بر سرمایه(1394)نژاد، علی شریعت؛  عارف نژاد، محسن؛  سپهوند، رضا

.  های مدیریت منــابع انســانیپژوهشهای مدیریت دانش با اثر تعدیلی چابکی سازمانی. استراتژی

5(3،)  71-  96  . 

  .ایــران بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سـازمانی صـنعت بانکـــداری. (1388)ر  شجاعی، عبدالناص
 . .طرت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج  .موردی استان کردستانه  مطالع

ها )مــورد  های فکری دانشگاه. مدیریت سرمایه(1392)ابولقاسمی، محمود ؛ یمنی، محمد ؛شهسواری، امیر

 .116  -91  (،60)15  ،فصلنامه آموزش مهندسی ایرانمطالعه: دانشگاه صنعتی شریم(.  

. نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه فکری و رفتار  (1394)دانایی فرد، حسن    ؛صالحی، علی

 (.  1)5  ،های مدیریت منابع انسانیپژوهشنوآورانه.  

. رابطــه فنــاوری  (1396)قاســمی کمیشــانی، علیرضــا    ؛حسینی درونکالیــی، ســیده زهــرا ؛صالحی، محمد

.  فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتــیاطالعات با مزیت رقابتی و مدیریت دانش. 

7(4،)  184-173  . 

 دانش مطالعه مدیریت سازی پیاد جهت انگیزش ایجاد بر مؤثر . عوامل(1399)  جمالی، پریسا  ؛صفایی، ناصر

 .  31-23(،  63)13،  فصلنامه رشد فناوریکشور،   هایبانک از یکی مرکزی سازمان موردی:

 آینده بر دانش مدیریت تدثیر مدل . ارائه(1399)  فالت، وحید  ؛طاهر نژاد، محمد ابراهیم؛ حسین زاده، بابک

 اســتان هایدانشــگاه علمی هیئت اعضای و آموزشی مدیرانسازمانی   هوش میانجیگری با پژوهی

 .  326-309(،  25)7،  فصلنامه آموزش در علوم انتظامی  .مازندران

. ارزیــابی عملکــرد ســرمایه فکــری در  (1398)نورسته، طیبه  ؛طوطیان اصفهانی، صدیقه؛ طیاران، شهرزاد

هــای پیــام نــور اســتان  )مطالعــه مــوردی: دانشــگاه  AHPمراکز آموزشی عالی با استفاده از روش  

   .  246  -225  (،3)10  ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی  .گیالن(

فصــلنامه انجمــن  . تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری در آمــوزش عــالی.  (1393)، وجیهه  ظهور پرونده
 .  119  -85  (،3)6  ،آموزش عالی ایران
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. رابطــه فرهنــگ یــادگیری و یــادگیری  (1395)نیــاز آذری، مرضــیه  ؛  نیاز آذری، کیــومر   ؛عمویی، فتانه

شناســی  روانفصــلنامه  سازمانی با سرمایه فکری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحــد ســاری.  
 .  23 -11  (،1)7،  تربیتی

ای در رابطه بین سرمایه  . اثر میانجی اخالق حرفه(1395)شریفی، لیلی    ؛ملکی، شیوا؛  زاده، ابوالفضلقاسم

 .  86  -76  (،22)9.  مجله توسعه آموزش در علوم پزشکیفکری. یادگیری سازمانی و تسهیم دانش.  

  یدر نظــام آمــوزش عــال یآموزش مجــاز  یهاچالش  ییبازنما.  (1395)  کیوان  ،یصالح  ؛یمهد  ،یقربانخان

،  یاطالعات و ارتباطــات در علــوم تربیتــ   فناورینامه  فصل ی.شناسداریبا روش پد یامطالعه .رانیا
7(2  ،)123-  148  . 

  های مجازی و حاکمیت فناوری اطالعات در. نقش آموزش(1398)مرادی، سعید  ؛کازرونی مشیری، هادی

،  هــای آموزشــیپــژوهش در نظام .ساالری مدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزســتانشایسته

13(44  ،)169-155  . 

. ماهیت سرمایه فکــری و نقــش آن در  (1393)دژکام، جاسم  ؛مرادزاده، عبدالباسط ؛کرد، باقر ؛کرد، حامد

. مــرداد مــاه  دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری. مدیریت و اقتصــادتوسعه آموزش عالی. 

 .93سال  

. ارائــه الگــوی  (1398)فــرج الهــی، مهــران   ؛پور، بهمــن؛ ســرمدی، محمدرضــاســعیدی  ؛کرمی، میرحمزه

رهیــافتی نــو در  ش مجــازی )از دور(، در سیســتم آمــوز هابندی و کاهش هزینهسازی زمانبهینه
   .  122  -91  (،3)10،  مدیریت آموزشی

  بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در. (1392)مؤمنی، سویل  ؛کیامرئی، آذر

 .  130  -119  (،1)2  ،شناسی مدرسهمجله روان  .آموزان دختر دبیرستانیدانش

های مجازی در دستیابی به اهداف آموزش  بررسی نقش دانشگاه. (1390)ساالریان، فرانک  ؛مدانلو، یاسمن

   .  150  -132  (،4)1،  فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.  عالی

. تدثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره  (1394)فرازیانی، فاتح  ؛موسیوند، مریم

.  های ورزشــیمــدیریت ارتباطــات در رســانهو جوانان استان همدان. کاربرد تحلیل مسیر،    ورزش

3(10،)  21-11  . 

بــر روی   و ســرمایه فکــری ITCبررسی تــدثیر  .(1391) مرادی، وحید؛  بهارستان، امید  ؛نصراصفهانی، علی

خوانســار. دانشــگاه پیــام نــور  . اولین همایش مدیریت و کارآفرینی .گرایش به کارآفرینی سازمانی

 خوانسار.

Abualoush, S., Masa’deh, R., Bataineh, K., &Alrowwad, A. (2018). The role of 

knowledge management process and intellectual capital as intermediary variables 

between knowledge management infrastructure and organization performance. 
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Abstract: The purpose of this study is modeling the relationship between virtual 

education on intellectual capital with mediating of knowledge management in higher 

education. The method of this study is correlational descriptive and the statistical 

population was composed of all of Employees of University of Urmia (N=567). 

Through Cochran formula, 229 samples were determined and were selected via 

random sampling method. Data gathering tools are standardized questionnaire data 

Virtual education (Saekow& Samson, 2011), Intellectual Capital (Bontis, 2002) and 

Knowledge Management (Newman & Conrad, 2000). Reliability of the scales was 

confirmed by Cronbach’s Alfa and validity of the scales was confirmed by experts. 

For analyzing data, Structural Equation Modeling was employed. The results revealed 

that the Virtual education has direct effect on Intellectual Capital (0/80). The direct 

effect of the Virtual education on the Knowledge Management (0/50) is also positive 

and significant.). The Knowledge Management have a direct effect on Intellectual 

Capital (0/26) and the indirect effect of Virtual education on Intellectual Capital 

(0/13) is positive and significant with mediation Knowledge Management. Finally, 

the whole effect of the Virtual education on the Intellectual Capital (0/93) was also 

positive and significant. 
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