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 چكیده
استان  ییدارو عیدر صنا یو حافظه سازمان یفکر هیسرما نیرابطه ب یپژوهش به دنبال بررس نیا
 یشیمایاطالعات توصیفی ـ پ یآور است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش جمع النیگ

 نیدر ا یای و میدانی است. جامعه آمار کتابخانه. روش گردآوری اطالعات به دو صورت است
 نفر است. دراین 171و حجم نمونه برآورد شده  النیگ استان ییدارو عیصنا ناسانکارش قیتحق

 یدر خصوص اجزا سیبونت هیپرسشنامه که با استفاده از نظر قیطر از ازین مورد یها تحقیق داده
و حافظه  یفکر هیو کرازدر خصوص رابطه سرما بیآل حب قیبا توجه به تحق زیو ن یفکر هیسرما

نسخه  موسیافزار ا و نرم ریمس لیاست. به منظور آزمون فرضیات، از تحل دهیگرد یطراح یسازمان
 عیدر صنا یو حافظه سازمان یفکر هیسرما نیمطلب است که ب نیا انگریب جیاستفاده شده و نتا11

حافظه  ویفکر هیابعاد سرما نیب نیود دارد. همچنوج یرابطه مثبت و معنادار النیاستان گ ییدارو
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار زین النیاستان گ ییع دارویدر صنا یسازمان

 .یفکر هیسرما ،یانسان هیسرما ،یارتباط هیسرما ،یحافظه سازمان :یدیکل واژگان

  

                                                                                                                            
  ئول( مس سندهینو) رانیتهران، ا نور، امیدانشگاه پ یدولت تیریگروه مد ار،یاستادto_hassan@yahoo.com    
 رانیتهران، ا نور، امیدانشگاه پ یدولت تیریگروه مد ار،یاستاد 

 نور مرکز رشت امیپ ،یدولت تیریارشد، مد یکارشناس 

 3/9/31: رشیپذ خیتار                         IMS-1502-1005/ 4149کد مقاله :                 41/44/39: افتیدر خیتار



 39بهار  ،7، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   24

 مقدمه

مدیریت منابع فکری است.  های یوهشیکی از  ایجاد و بهبود حافظه سازمانی، 
گذشته و شرایط محیطی خود دانشی را در حافظه  یها تالشراجع به  باید ها سازمان

بایستی نتیجه آن مطلب در  پس ازآن، آموزد یمنگهداری کنند. وقتی سازمان مطلبی را 
مکتوب تنها یك فرم از حافظه سازمانی  صورت بهو ضبط مطالب  ثبت دسترس باشد.
اطالعاتی همچون کتابچه شرکت،  های ینهگنجترین محل در این زمینه است. آشکار

. عالوه است ها یتحکاو  ها داستانو حتی  ها یلفانگهداری  یها دستگاه داده، های یگاهپا 
اصلی نگهداری و حفظ دانش سازمانی  یها محلافراد نیز یکی دیگر از  بر این،
 (1313،ابراهیمی.)هستند

یك ابزار رقابتی جدید و  ،مجموعه تجارب سازمان یگرد عبارت بهحافظه سازمانی یا  
زیرا نقش مهمی در موضوعات مختلف سازمانی   است، یسازمان  توسعهمهم در فرآیند 

و غیره دارد. حافظه  ها یشآزما، انجام یزیر برنامهآموزش،  ، گیری یمتصم ازجمله
که افراد از تجربیاتشان در سازمان به  شود یمسازمانی به دانش و معلوماتی اطالق 

 باحافظه سازمانی موجود  ،کنند یمکارکنان سازمان را ترك  که یهنگام. آورند یمدست 
است که برای حفظ آن باید تالش کرد. حافظه سازمانی سهم مهمی در ایجاد  یارزش

 ها آنو کارکنانشان با  ها سازمانگوناگونی دارد که  های یتموقعدرك و شناخت از 
 درگذشته شده کسبروبرو هستند. بنابراین حافظه سازمانی ابزاری برای انتقال دانشی 

امکان فراگیری سازمانی و بهبود دائمی  ترتیب ینا بهاست.  جاری های یتفعالبه 
 (1311. )ایازی، آید یم به وجودفرآیندها نیز 

ارزش بازار و ارزش  وجود دارد که یکی از دالیل تفاوت در نظر اتفاقاز سوی دیگر  
گنجانده نشده  ها شرکتنامشهودی است که در ترازنامه  های ییدارادفتری به دلیل 

نامشهود، سرمایه فکری است. سرمایه فکری یکی از  های ییدارااست. یکی از این 
است و هنوز در حال سیر تکاملی است  ها شرکتمباحث نوظهور در حسابداری 

 .(1331ودآبادی،)پورزمانی و جهانشاد و محم

امروزه اقتصاد صنعتی جای خود را به اقتصاد دانشی داده است. در اقتصاد دانشی،  
سازمان  های ییدارا ینتر مهمانسانی، جزء  های یهسرمافکری و بخصوص  های ییدارا

بر  ها آنو نقش  ها سازمانبنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در ؛ شود یممحسوب 
سازمانی نقش بسزایی ایفا کند. در  هایهدفدر پیشبرد  تواند یمکسب مزیت رقابتی 
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و افزایش توان رقابتی،  ها سازمانکشورمان برای همسویی با سایر  یها سازماناین میان 
فکری  های یهسرماداخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از  یها عرصهدر 

بودن این  محور دانشن نیز با توجه به سازمان خود هستند. در صنایع دارویی استان گیال
همواره نیاز به  ،دارند  عهدهسالمت جامعه به  ینتأمصنایع و نیز نقش بسزایی که در 

. شود یماحساس  ازپیش یشبفکری  های یهسرمانگرش جدید در مدیریت دانش و 
همواره در این صنعت نیروهای دانشی به کار گمارده شده و حفظ و نگهداری  چراکه

و نیز تبدیل  گردند یمفکری سازمان محسوب  های یهسرماانش نهان این کارکنان که د
به دانش آشکار و انتقال این دانش به فرآیندهای جاری و آتی سازمان به نحو  این دانش

 این صنعت بوده و هست. یها دغدغهمطلوب از 
از همه  تر مهمدر این تحقیق حافظه سازمانی، سرمایه فکری و انواع آن معرفی و  

 اثر داشتهحافظه سازمانی  بر تواند یمآن  یها مؤلفهکه آیا سرمایه فکری و  شود یمبررسی 
نوآوری در  و روابط بین سرمایه فکریصورت گرفته،  یها پژوهشغالب باشد. 
مطالعات معدودی، رابطه بین سرمایه فکری و  اما، دادند قرار موردمطالعهرا  یریپذ رقابت

است. بدین منظور جامعه  تحقیقکه هدف این  دادند قرار یموردبررسرا  حافظه سازمانی
از بین نیروهای دانشی و کارشناسان صنایع دارویی استان گیالن انتخاب  موردنظرآماری 

 .شدتوزیع  ها آنبوده که پرسشنامه تحقیق در بین تمامی  نفر 171 ها آنکه تعداد  شد

اصلی تحقیق این است که آیا بین سرمایه فکری و حافظه سازمانی  سؤالدر حقیقت  
آن  یها مؤلفهدر صنایع دارویی استان گیالن رابطه وجود دارد؟ لذا سرمایه فکری و 

سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی( متغیر مستقل و حافظه سازمانی و )
غل، شبکه خارجی، دانش صنعتی، اجتماعی، دانش شـ آن )دانش سیاسی  یها مؤلفه
گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ  اندازه منظور به وابسته است. یر( متغپیشینه

تحلیل  واسطه بهبرای بررسی فرضیات تحقیق و  است شدهاستفاده  SPSSافزار  و از نرم
 شد.استفاده  11افزار ایموس نسخه  مسیر، از نرم

 پیشینه پژوهش 

 نظری پژوهش پیشینه الف.

 حافظه سازمانی
هدبرگ  که یهنگام گردد،برمی پیش دهه دو به« سازمانی حافظه»اصطالح  بکارگیری 
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مفهوم  حال یندرع. کرد معرفی را اصطالح این 1311سال  در و بار برای نخستین
)والش  شد بیان مشروح طور بهتوسط والش و آنگسون  بار نخستین سازمانی یحافظه

 اندکرده کار موضوع این ی ینهزم در افراد زیادی بعد، به زمان آن از. (1331و آنگستون 
است )آکرمن و هالورسون،  آمده وجود به مفهوم این از استفاده سردرگمی در نوعی و

(، 1331دانش )کوگت،  مخزن مانند اصطالحاتی با« سازمانی ی حافظه»(. عبارت 1331
 یحافظه سیستم اطالعاتی (،1222شرکت )بکت،  یافظهدانش، ح سازیذخیره

 دانش (، پایگاه1222والسینر، ) یاجتماعی حافظه ها،پاسخ باغ (،1333سازمانی )وانگ، 
 ... و (1331مشترك )اشمیدت و بانون،  فضای اطالعاتی (،1222، نر و مایرلهسازمان )

گرفته  انجام متعددی مراحل در سازمانی یحافظه به های مربوطپژوهش. است مترادف
 یحافظه بودن کاربردی 1331سال بار والش و آنگسون در  نخستین برای. است

(. 1331نشان دادند )والش و آنگستون،  مخزنی مدل یك قالب در را سازمانی
 سازمانی ی حافظه را به اطالعاتی یها سامانه دیدگاه 1331سال استاین در  حال یندرع

 سه 1331در سال  ن و هالورسونهمچنین آکرم .کردمخزنی والش و آنگسون اضافه 
 سازمانی یحافظه یك ی زندگیچرخه در باید که کردند موضوع را تشریح جنبه

(. شوارتز و ویجین هون در 1222)آکرمن و هالورسون،  شود لحاظ محور اینترنت ـ
 و دانش) محتوا صورت به را نیی سازماحافظه ناپذیرتفکیك یدو جنبه 1222سال 

وینبرگر و ویجین هون  حال یندرع. کردند تعریف( رسانه و فرایندها)ابزار  و( اطالعات
 طور ینهم و سازمانی یبرای حافظه جامعی مدل هنوز که کردند ادعا نیز 1333سال در 

 1331سال در  تومی .(1222وجود ندارد )تنی و وینبرگر،  آن ساختن برای ابزاری
 اصلی ینکته دیدگاه ارتباطی، از. دهدمی ارائه سازمانی یحافظه در را ی ارتباطینظریه
 و است ارتباط ی درباره اغلب جمعی یکه حافظه است این سازمانی یحافظه یدرباره

 سازد.می ذخیره آینده بازیابی برای را تاریخچه که ی مخازنیدرباره نه
 در که سازمانی ینبود حافظه و هاسازمان فراموشی از ناشی مشکالت هرحال به 

 گیرد تا انجام بسیاری هایتالش تا باعث شداست  شده اشاره هاآن به گوناگون متون
 جدیدی هایدانش و ها حفاظتآن از بتوان سازمانی دانش انواع کشیدن تسخیر به با

پارامترهای متغیر  .(1222 نر و مایر،بخشید )له بهبود را در سازمان یادگیری و کرد خلق
 از: اند عبارتحافظه سازمانی 

در  آمیز موفقیتدانش سیاسی یك سازمان برای حرکت  اجتماعی:ـ  دانش سیاسی
امری حیاتی است.  سازمان موردنیازو کسب دسترسی الزم به منابع  طول عمر سازمان
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اهمیت  است. گیری تصمیم های سبكدانش سیاسی شامل درك درستی از مدیریت و 
 سرمایه اجتماعی توسط بسیاری از محققان تصدیق شده است.

در شغل  مؤثراشاره دارد که باعث عملکرد  دانشی آندانش شغلی به  دانش شغلی:
از خرده  شده اقتباسهای سنجش دانش شغلی شامل مواردی . شاخصشود می

 .استعملکردی در مقیاس جمعی سازمان  های مهارت
محیط  با اهمیت های جنبهست جهت آگاهی و شناخت دانشی ا دانش صنعتی:

 .، شامل اطالعات در مورد رقبا و سهامدارانها سازمان

ابزاری جهت تبادل اطالعات کارکنان یك سازمان و انتقال تجارب و  شبكه خارجی:
 .رقیب های سازماناخبار و نیز آگاهی از نحوه اداره سایر 

و چرا،  گرفته انجام کاری چه اینکهبرای یادآوری  هایی مکانیسمبدون  ها سازمان پیشینه:
موفقیتشان را چندین  های فرمولخود را تکرار کنند و  های شکستاچار خواهند بود ن

 از آمده دست به دانش کننده منعکس که شدندبنابراین مواردی ایجاد  ؛بار بازیابی کنند
)دانهام و  بودند ها آناز  شده آموخته های درسو  گذشته های شکستو  ها موفقیت

 (1213برت،

 سرمایه فكری

نامشهود در یك سازمان است که  های ییدارااز تمام  یا مجموعهسرمایه فکری  
. )آل حبیب و استسرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی  طبقه  سه شامل
 (.1211:123کراز، 

 گذاری یهسرمابا  تواند یمسرمایه انسانی مهارت و خالقیتی در کارکنان است که  
. سرمایه کنددلگرمی بیشتری ایجاد  ها آنآموزشی کارکنان در  یها برنامهدر  بیشتر

 .شود یمسازمان  ییکاراانسانی تخصص و ورزیدگی کارکنان است، که باعث افزایش 
 افزوده  ارزشکارآمدتر به معنی سازمان کارآمدتر در جهت باال بردن بازده  کارکنان

 .است
 ی مجموعهسرمایه ساختاری یکی دیگر از عوامل مهم سرمایه فکری است که از  
فرآیندها،  ،ها سامانهمجموعه  عنوان بهاست و  شده یل تشک یرانسانیغ های ییدارا

 های یاستسقوانین و  ساختاری، یها روش ، حق اختراع،یفتألحق  داده، های یگاهپا
 .شود یمشناخته  گیری یمتصم
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تجربه و  رابطه با سهامداران خارجی است. تجمعی از اعتماد،  در طیسرمایه ارتبا 
. سرمایه دهد یمو مشتریانشان را شکل  ها بنگاهدانشی است که هسته اصلی ارتباط بین 

الرحمان ) تا مشتریان روابط تجاری خود را با سازمان قطع نکنند شود یمارتباطی باعث 
 .(1211وعبدالرحمان و رحمن و زاهد،

 رابطه سرمایه فكری و حافظه سازمانی

فکری  های یهسرمانوین برای مدیریت  یها روشاستقرار حافظه سازمانی یکی از  
سازمان و تبدیل دانش  یها آموزهسازمان است که منجر به ثبت و نگهداری تجارب و 

فکری  های یهسرماارتقاء ارزش  یتدرنهانهانی کارکنان به دانش صریح و آشکار و 
فکری خود از عوامل رقابتی در عرصه  های یهسرماان خواهد شد. با توجه به اینکه سازم

در باال بردن ارزش سازمان  کننده یینتعو نقشی  روند یمبه شمار  محور دانشاقتصاد 
 ها سازمان توجه مورد ازپیش یشبدارند، توجه به مقوله حافظه سازمانی و سرمایه فکری 

 است. گرفته قرار
است که به کمك اطالعات مایه فکری، حافظه سازمانی شامل کدگذاری از دید سر 

مباحث اخیر . یا رابطهانسانی، ساختاری و  شوند؛ یم یهپاالسه نوع سرمایه فکری 
 موارد زیر دارند:مسیر راهنما برای افرادی است که عالقه به  عنوان بهسرمایه فکری، 

 های ییداراانعکاس ارزش  استاندارد حسابداری برای های یهرو یروزآور به 
 ها شرکت یگذار ارزشنامشهود در 

  مدیریتی یها سامانهمدیریت دانش برای افزایش ظرفیت نوآورانه و انطباقی 

  نامشهود سیستم به نتایج سودآور های ییداراتعقیب مزایای رقابتی تبدیل اثربخش 

فیزیکی یا سرمایه مالی سیستم  های ییدارابا  یمعن همسرمایه دیگر  در اقتصاد جدید، 
نامشهود  های ییدارابلکه نیازمند تالش متمرکز برای مدیریت  ،نیست شده یریتمد
است که ارزش دفتری معادل  1332اثربخش ناشی از این شناخت در دهه  صورت به

 ارزش بازار یك شرکت نیست.
تجربه، موارد  ،ها داده دانش،  اطالعات، ـ سرمایه فکری یك موضوع نامشهود است 

که برای ایجاد ثروت توسط عموم استفاده ـ  روابطمسائل فرهنگی و  عادی، ساختارها،
 .(1221)وکسلر،  . حوزه جدید مطالعات سرمایه فکری بسیار غنی استشود یم
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 ب. پیشینه تجربی پژوهش

شرکت تولید برق -حافظه سازمانی بر سرمایه فکری: مطالعه موردی اثرتحقیق اول  
که توسط وسیم اسماعیل آل حبیب و عالءالدین کراز در دانشکده بازرگانی  غزه

زیر  هایهدفاین تحقیق به دنبال رسیدن به . استدانشگاه اسالمی غزه انجام گرفت، 
ایجاد  سرمایه فکری.و  حافظه سازمانی: شناسایی، برجسته و مشخص کردن مفاهیم بود

. تحقیق و مطالعه عناصر ها سازماندر  فکریسرمایه و  حافظه سازمانیآگاهی از اهمیت 
 غزه. در شرکت تولید برق حافظه سازمانی

برجسته کردن مفاهیم حافظه سازمانی و سرمایه فکری و بررسی  باهدفاین مطالعه  
. با استحافظه سازمانی بر روی سرمایه فکری توسط کارکنان شرکت برق غزه  اثر

مطالعه از یك مدل سازگار تولید برای نشان دادن  این استفاده از رویکرد تحلیلی کیفی، 
عملیاتی  یها روشاطالعات،  یبند طبقه یها سامانهحافظه سازمانی در میان تجارب، 

این  اثراستفاده کرده است تا به  سازمان و امکانات یادگیری، های یمش خط استاندارد،
در میان اجزای اصلی آن یعنی سرمایه انسانی و سرمایه  عناصر بر روی سرمایه فکری،

توسط یك مطالعه آزمایشی تهیه و به آزمون گذاشته  یا پرسشنامهساختاری پی ببرد. 
یك نرخ  یجهدرنتکه  شدکارمند توزیع  121شد و سپس در یك نمونه متشکل از 

یه تحلیل و نیز از طریق تجز ها داده یبند طبقه به دست آمد. درصدی 31پاسخگویی 
به دست آمد. نتایج نشان داد که حافظه  SPSS افزار نرمآماری توسط  های یرایشو

 .گذارند یم اثرسازمان بر سرمایه فکری  های یمش خطسازمانی و 
در این مطالعه جمعیت هدف، آن دسته از کارکنان شرکت برق غزه هستند که در  

های پشتیبانی عمومی کارکنان بخش استثناء به، کنند یم های عملیاتی اصلی کارپست
نفر  113. تعداد کل کارکنان سواد یبکارخانه، مانند خدمات عمومی، ایمنی و افراد 

 121 درمجموع است. شده  دادهکارمند نشان  121جمعیت هدف با  که یدرحالاست، 
دریافت نمودند که نرخ  شده یلتکمپرسشنامه  فرم 31پرسشنامه توزیع شد و محققان 

نشان داد که حافظه سازمانی بر روی  ها یافتهاین  یتدرنهابود.  درصد 31خگویی پاس
 سرمایه فکری یك اثر معنادار آماری دارد.

که توسط آقای مارك ان  استپژوهش دوم حافظه سازمانی و سرمایه فکری  
دانشکده سایمون فریزر ونکوور کانادا انجام گرفت.  وکار کسبوکسلر، استاد مدیریت 

در این مقاله سرمایه فکری به سه شکل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه 
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که چطور این  کند یممقاله بررسی  این شده است. یبند طبقهارتباطی یا سرمایه مشتری 
چهار   ،گیرند یمقرار  یا حافظهدر تمرین  که یزمان سه شکل مختلف از سرمایه فکری،

مدل  ،سازی یرهذخمدل کند؛  یممدل وابسته به هم اما مجزا از حافظه سازمانی تولید 
بر این است که چطور  یدتأکمدل نوآوری و مدل منبع سیاسی. در این بحث  روایتی،

فکری را  های یهسرماتا مدیریت  کنند یمحافظه سازمانی تالش  یها مدلهر یك از این 
 دهند. یمقرار  یرتأثتحت  دیج طور به

 ج. مدل مفهومی

بر ، در این پژوهش اهمیت جایگاه صنایع دارویی در تولید داروی کشوربا توجه به  
رابطه ابعاد سرمایه فکری را بر حافظه سازمانی در میان اعضای این صنایع که  آن شدیم

 یها ارزشغیر . در این راستا محقق برای بررسی متدهیمقرار  تحلیل و تبیینمورد 
های سازمانی و سرمایه های یهسرماهای انسانی، های فکری، سه بعد سرمایهسرمایه

. همچنین در موضوع حافظ کرداجتماعی را بر اساس نظریات بونتیس انتخاب 
این  یها شاخصبه تبیین  (1211سازمانی، محقق با توجه به تحقیق آل حبیب و کراز )

اجتماعی، دانش شغل، شبکه خارجی، دانش صنعتی و  ـسیاسی متغیر در ابعاد دانش 
 (1شکل شماره .)پرداخته است پیشینه

 های فرعی فرضیه

ی فکری و حافظه سازمانی کارکنان صنایع دارویی استان بین بعد انسانی سرمایه ـ1
 گیالن رابطه وجود دارد.

رویی استان ی فکری و حافظه سازمانی کارکنان صنایع دابین بعد ساختاری سرمایه ـ1
 .گیالن رابطه وجود دارد

ی فکری و حافظه سازمانی کارکنان صنایع دارویی استان بین بعد ارتباطی سرمایه ـ3
 گیالن رابطه وجود دارد.

 فرضیه اصلی

ی فکری و حافظه سازمانی کارکنان صنایع دارویی استان گیالن رابطه بین سرمایه 
 وجود دارد.

این تحقیق را  کردیمالب مدل مفهومی ذیل سعی به مطالب فوق و در ق توجهبا 
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 انجام دهیم.
 

 
 (2142. مدل مفهومی تحقیق )منبع: آل حبیب و کراز،4شكل  

 پژوهش شناسی روش

که به  است، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی شده گرفتهروش تحقیق به کار  
توصیف و تحلیل روابط بین متغیرهای سرمایه فکری و حافظه سازمانی پرداخته است. 

نفر است.  312 یالنگجامعه آماری در این تحقیق کلیه کارشناسان صنایع دارویی استان 
کرسی استفاده شده ـ مورگان در این تحقیق جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول 

 نفر محاسبه شد. 171جامعه نمونه  است که بر این اساس حجم
 11گیری در تحقیق حاضر دو پرسشنامه سرمایه فکری )ابزار سنجش و اندازه 

 1( جدول شماره یسؤال 13و پرسشنامه حافظه سازمانی ) 1شماره  ( جدولیسؤال
( در خصوص اجزای سرمایه فکری و نیز با 1333است که با استفاده از نظریه بونتیس )

در خصوص رابطه سرمایه فکری و حافظه  (1211یق آل حبیب و کراز )توجه به تحق
 است. شدهسازمانی طراحی 
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 پرسشنامه سرمایه فكری های مؤلفه .4 جدول

 های مربوط به هر مؤلفهگویه ها مؤلفه ردیف
 11-12-11-12-1-2-1 سرمایه انسانی 1
 13-11-11-13-11-1-1 سرمایه ساختاری 1
 11-12-17-3-7-3-1 مشتری() سرمایه ارتباطی 3

 

 پرسشنامه حافظه سازمانی های مؤلفه. 2 جدول

 های مربوط به هر مؤلفهگویه ها مؤلفه ردیف
 7-1-1-2-3-1-1 اجتماعی -دانش سیاسی 1
 11-12-3-1 دانش شغلی 1
 13-11 شبکه خارجی 3
 11-12 دانش صنعتی 2
 13-11-17-11 پیشینه 1

 
و  بررسی شده مراجعه به کارشناسان، اساتید و متخصصین اعتبار پرسشنامه از طریق 

افزار  گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و از نرم اندازه منظور بهپایایی آن 
SPSS  .قیتحق یرهایهرکدام از متغ (کرونباخ یآلفا) ییایپا بیضراستفاده شده است 

 .به دست آمده است 3طبق جدول 

پرسشنامه به تفكیک  سؤاالتپارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ  .9جدول 
 متغیرها

 متغیر مورد مؤلفه/
 سنجش

تعداد 
 سؤاالت

 آلفای کرونباخ واریانس میانگین

 71/2 312/2 111/3 7 سرمایه انسانی

 71/2 131/1 111/3 7 سرمایه ساختاری

 11/2 113/2 121/3 7 سرمایه ارتباطی

 17/2 111/2 737/3 91 سازمانیحافظه 

 31/2 111/2 132/3 04 کل پرسشنامه
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برآورد  2931برای کل پرسشنامه برابر  کرونباخ یآلفاهای جدول، مقدار  با توجه به داده
برای کل پرسشنامه و  کرونباخ یآلفا آمده دست به بیضرا ازآنجاکهگردیده است. 

از  قیکه پرسشنامه تحق توان گفت بنابراین می است 297از  شتریب هرکدام از متغیرها
 برخوردار است. یاز پایایی الزم و مطلوب یگرد عبارت بهقابلیت اعتماد و یا 

 پژوهش های یافته

 تحقیق متغیرهایتوصیف آماری 

 ها آناعضای نمونه انتخاب و به تعداد  عنوان بهنفر  171در این مطالعه مجموع  
نمونه  یشناخت یتجمعاطالعات مربوط به خصوصیات . شدپرسشنامه تحقیق توزیع 

 است. شده  دادهنشان  2جدول پژوهش در 

 یشناخت تیجمعدهندگان بر اساس متغیرهای  و درصد پاسخ تعداد .1جدول 

 درصد تعداد سن درصد تعداد جنسیت

 1/12 11 سال 32کمتر از  2/11 121 مرد

 1/13 121 سال 22تا  32 2/31 11 زن

 7/11 31 12تا  21 درصد تعداد خدمتسابقه 

 1/3 1 سال 12بیشتر از  3/13 32 سال 1کمتر از 
 درصد تعداد تحصیالت 7/21 73 سال 12تا  1

 1/11 113 لیسانس 1/11 31 سال 11تا  11

 3/11 21 لیسانس فوق 1/11 13 سال 12تا  11

 2/7 11 دکتری 3/1 3 سال 12بیشتر از 

 
دهد از مجموع  های توصیفی تحقیق )جدول فوق( نشان می که داده گونه همان 

دهندگان  زن بودند. دامنه سنی اکثریت پاسخ ها آن% 31مرد و  ها آن% 11دهندگان،  پاسخ
%( دارای 1/11) دهندگان پاسخبیشترین تعداد  و سال 22تا  32%( محدوده 1/13)

دهد که  ندگان نشان میده پاسختحصیالت لیسانس بودند. وضعیت سابقه خدمتی 
 باشند. سال می 12تا  1%( دارای سابقه کاری 7/21اکثریت افراد )
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 ها فرضیهآزمون 

همبستگی میان متغیرها: برای بررسی وجود همبستگی میان متغیرها از آزمون  
 است. شدهو دو فرضیه فرعی ذیل استفاده  SPSSافزاری  همبستگی پیرسون در محیط نرم

 0:0فرض H :داری  صفر است و رابطه معنی ریدو متغ نیب یهمبستگ بیضر
 وجود ندارد. ریدو متغ نیب

 0:1فرض H :است و رابطه  صفر غیر ریدو متغ نیب یهمبستگ بیضر
 وجود دارد. ریدو متغ نیداری ب معنی

وتحلیل ضریب همبستگی برای تمام متغیرها )ماتریس  نتایج مربوط به تجزیه 
است. با توجه به خروجی  شدهمشخص  1همبستگی متغیرهای تحقیق( در جدول 

SPSS داری برای هرکدام از متغیرهای تحقیق، اگر مقدار عدد معنی (sig )شده مشاهده ،
فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل  ( بیشتر باشد=21/2داری استاندارد ) از سطح معنی

داری بین دو متغیر  توان گفت رابطه معنی شود که می % رد می31در سطح اطمینان 
( =21/2داری استاندارد ) وجود ندارد. از سوی دیگر اگر مقدار این عدد از سطح معنی
شود که به  % پذیرفته می31کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان 

ای وجود رابطه معناداری و همبستگی بین دو متغیر است و میزان و جهت این معن
 .شود رابطه با توجه به ضریب همبستگی مشخص می

 ماتریس همبستگی )ضرایب همبستگی پیرسون( متغیرهای تحقیق .9جدول 

 (9) (1) (9) (2) (4) متغیر

( سرمایه 1)
 انسانی

 ضریب همبستگی
1     

 عدد معناداری
    

( سرمایه 1)
 ساختاری

 137/2 ضریب همبستگی
1    

 222/2 عدد معناداری
   

( سرمایه 3)
 ارتباطی

 123/2 113/2 ضریب همبستگی
1   

 222/2 222/2 عدد معناداری
  

( سرمایه 2)
 فکری

 111/2 133/2 111/2 ضریب همبستگی
1  

 222/2 222/2 222/2 عدد معناداری
 

( حافظه 1)
 سازمانی

 211/2 121/2 321/2 317/2 ضریب همبستگی
1 

 222/2 222/2 222/2 222/2 عدد معناداری
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مقدار عدد  دهد ینشان منتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق که  گونه همان 
داری  برای ارتباط میان تمامی متغیرها با یکدیگر از سطح معنی شده مشاهدهداری  معنی

% تأیید 31استاندارد کمتر بوده و فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان 
بین تمامی متغیرها با یکدیگر همبستگی و ارتباط  توان گفت که شود؛ بنابراین می می

 معناداری از نوع مثبت وجود دارد.
تحقیق،  متغیرهای بین علی بررسی رابطه غیرها: در ادامه، جهترابطه علی میان مت 

خطی چندگانه و فرضیه  رگرسیون آماری فرضیات فرعی تحقیق با استفاده از مدل
مورد  SPSSافزار  خطی ساده به کمك نرم رگرسیون آماری اصلی نیز با استفاده از مدل

جدول فرضیات تحقیق در قرارگرفت. نتایج مربوط به آزمون رگرسیون  وتحلیل یهتجز
 است. شدهمشخص  1

 نتایج آزمون رگرسیون مربوط به فرضیات تحقیق .6جدول 

 متغیر مستقل فرضیه
متغیر 
 وابسته

 دوربین
 واتسون

 اثرات رگرسیون تحلیل واریانس

F Sig. B Beta t Sig. 

فرعی 
1 

حافظه  سرمایه انسانی
 سازمانی

331/1 711/13 222/2 

212/2 212/2 113/2 331/2 

فرعی 
1 

سرمایه 
 ساختاری

حافظه 
 سازمانی

212/2 211/2 311/2 711/2 

فرعی 
3 

سرمایه 
 ارتباطی

حافظه 
 سازمانی

371/2 222/2 131/1 222/2 

 اصلی
حافظه  سرمایه فکری

 یسازمان
112/1 717/22 222/2 231/2 211/2 131/1 222/2 

 
 و 191 فاصله در آمده دست به مقادیر چون واتسون،ـ  دوربین آماره مقدار به توجه با 
 مدل از توان می شود بنابراین نمی رد خطاها بین همبستگی عدم فرض دارد قرار 191

های خروجی تحلیل واریانس رگرسیون  از سوی دیگر داده .نمود استفاده رگرسیون
داری استاندارد  کمتر از سطح معنی آمده دست به (sigداری ) دهد که عدد معنی نشان می

(21/2= )که به معنی قطعیت وجود رابطه خطی میان متغیرهاست و فرض  است
 شود. خطی بودن مدل تأیید می

 طور همینبرای فرضیه فرعی سوم و  شده مشاهدهداری  مقادیر مربوط به عدد معنی 
( =21/2ندارد )داری استا فرضیه اصلی، در خروجی اثرات رگرسیون، از سطح معنی

% فرض صفر )صفر بودن ضریب همبستگی 31در سطح اطمینان  رو ازاینکمتر است؛ 
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بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر(  صفر غیربین دو متغیر( رد و فرض مقابل )
بین دو متغیر سرمایه مثبت شود که به معنای وجود رابطه معنادار علی و  پذیرفته می

بعد فرعی سرمایه  دیگر عبارت به استافظه سازمانی ارتباطی و فکری با متغیر ح
گذارند و  می اثرارتباطی و همچنین متغیر اصلی سرمایه فکری بر متغیر حافظه سازمانی 

. از سوی شوند فرضیات فوق )فرضیه فرعی سوم و فرضیه اصلی( تأیید می رو ازاین
فرعی اول و دوم،  برای فرضیات شده مشاهدهداری  دیگر، مقادیر مربوط به عدد معنی

( است که به معنای عدم وجود رابطه =21/2داری استاندارد ) بیشتر از سطح معنی
 استمعنادار علی بین دو متغیر سرمایه انسانی و ساختاری با متغیر حافظه سازمانی 

 اثربعد فرعی سرمایه انسانی و ساختاری بر متغیر حافظه سازمانی  دیگر عبارت به
 .شوند فرضیات فوق )فرضیات فرعی اول و دوم( تأیید نمی رو ینازاگذارند و  نمی

افزار ایموس  تحلیل مسیر، از نرم واسطه بهبررسی فرضیات تحقیق  برای تحلیل مسیر:
افزار ایموس، نتایج  استفاده گردید. با توجه به خروجی نرم( Amos 18) 11نسخه 
مسیرهای مدل تحقیق و رد یا پذیرش هرکدام از فرضیات به شرح ذیل  وتحلیل تجزیه
تحلیل عاملی تأییدی از روش  با استفادهپرسشنامه  های مؤلفه. ابتدا اعتبار و روایی است

قرار گرفت. نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی هرکدام از متغیرهای  موردبررسی
 است. شدهمشخص  3در ادامه در جدول مرتبط در پرسشنامه،  سؤاالت اساس براصلی 



 

 مدل تحقیق یدیتأی عامل تحلیلنتایج مربوط  .9جدول 

 شماره
 سنجه

 P عاملی بار
 نتیجه
 اعتبار

 شماره
 سنجه

 P بار عاملی
 نتیجه
 اعتبار

 شماره
 سنجه

 P بار عاملی
 نتیجه
 اعتبار

 سرمایه ارتباطی سرمایه ساختاری سرمایه انسانی
 مناسب 222/2 11/2 1 مناسب 222/2 11/2 1 مناسب 222/2 13/2 1
 مناسب 222/2 21/2 1 مناسب 222/2 23/2 1 مناسب 222/2 17/2 1
 مناسب 222/2 21/2 3 مناسب 222/2 22/2 3 مناسب 222/2 12/2 3
 مناسب 222/2 11/2 2 مناسبنا 111/2 -21/2 2 مناسب 222/2 13/2 2
 مناسب 222/2 27/2 1 مناسب 222/2 13/2 1 مناسب 222/2 11/2 1
 مناسب 222/2 11/2 1 مناسب 222/2 11/2 1 مناسب 222/2 33/2 1
 مناسب 222/2 13/2 7 مناسب 221/2 11/2 7 مناسب 222/2 22/2 7

 حافظه سازمانی
 مناسب 222/2 12/2 11 مناسب 212/2 11/2 1 مناسب 222/2 22/2 1
 مناسب 222/2 13/2 11 مناسب 222/2 31/2 3 مناسب 222/2 11/2 1
 مناسب 222/2 71/2 17 مناسب 222/2 11/2 12 مناسب 222/2 27/2 3
 مناسب 222/2 11/2 11 مناسب 222/2 21/2 11 مناسب 222/2 32/2 2
 مناسب 222/2 11/2 13 مناسب 222/2 12/2 11 مناسب 222/2 21/2 1
     مناسب 222/2 23/2 13 مناسب 222/2 31/2 1
     مناسب 222/2 23/2 12 مناسب 222/2 21/2 7
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برای  آمده دست به( Pدهد سطح معناداری ) که نتایج جدول مذکور نشان می گونه همان
چهارم مربوط به متغیر سرمایه ساختاری، کمتر از  مؤلفه جز بهپرسشنامه،  یها مؤلفهتمام 

برای  شده محاسبهکه مقادیر  آن استو گویای  است( 21/2سطح معناداری استاندارد )
 هستند% دارای تفاوت معناداری با صفر 31در سطح اطمینان  ها مؤلفهتمامی این 

پرسشنامه  یها مؤلفهچهارم مربوط به متغیر سرمایه ساختاری، سایر  مؤلفه جز به رو نیازا
فاقد روایی مناسب در آزمون نهایی مدل حذف  مؤلفهدارای روایی مناسب هستند و 

ط به تحلیل مسیر مدل تحقیق، های مربو و آماره لیوتحل هیتجز. در ادامه نتایج شد
 گردآوری شده است. 2افزار ایموس، در جدول  خروجی نرم

 افزار ایموس های مربوط به تحلیل مسیر مدل تحقیق در نرم آماره .1جدول 

فرض
 یه

 مسیر مدل
 برآورد

 غیراستاندارد
 خطای
 معیار

 نسبت
 P بحرانی

 وزن
 رگرسیونی

متغیر  گیری نتیجه
 مستقل

متغیر 
 وابسته

1 
سرمایه 
 انسانی

حافظه 
 سازمانی

221/2 223/2 211/1 132/2 231/2 
 رد فرضیه

1 
سرمایه 
 ساختاری

حافظه 
 سازمانی

211/2 271/2 113/2 211/2 277/2 
 رد فرضیه

3 
سرمایه 
 ارتباطی

حافظه 
 سازمانی

212/2 111/2 713/3 222/2 121/2 
 فرضیه ییدتأ

 
برای ارتباط  آمده دست بهبا توجه به نتایج خروجی ایموس، چنانچه سطح معناداری  

( باشد و 21/2در مدل( کمتر از سطح معناداری استاندارد ) شده نیتدودو متغیر )مسیر 
باشد  1/2نیز بیشتر از  موردنظریا چنانچه مقدار وزن رگرسیونی )بار عاملی( مسیر 

% 31برای مسیر موردنظر در سطح اطمینان  شده همحاسبکه مقادیر  آن استگویای 
( موردنظرو رابطه بین دو متغیر )مسیر  هستنددارای تفاوت معناداری با صفر 

. با توجه به شود گذاری متغیر مستقل بر وابسته تأیید میاثربوده و فرض  رشیپذ قابل
توان  برای سطح معناداری و وزن رگرسیونی )جدول مذکور(، می آمده دست بهمقدار 

نتیجه گرفت که در مسیرهای مربوط به فرضیات اول و دوم مدل، عدد معناداری 
 ها آن( و مقدار وزن رگرسیونی 21/2بیشتر از سطح معناداری استاندارد ) آمده دست به

سرمایه  گرید عبارت به گردند است بنابراین فرضیات مربوط رد می 1/2نیز کمتر از 
گذار نیستند. از سوی دیگر، عدد اثرفکری و سرمایه ساختاری بر حافظه سازمانی 
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برای مسیر مربوط به فرضیه سوم کمتر از سطح معناداری  آمده دست بهمعناداری 
است بنابراین فرضیه  1/2( و مقدار وزن رگرسیونی آن نیز بیشتر از 21/2استاندارد )

 گذار است.اثرسرمایه ارتباطی بر حافظه سازمانی  گرید عبارت به. شود مذکور تأیید می
و  1های ریشه میانگین مربعات خطای برآوردی از شاخص  برای ارزیابی برازش مدل 

استفاده شده است.  1اسکوئر به درجه آزادی( اسکوئر نسبی )نسبت کای شاخص کای
های بسیار خوب برابر با شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآوردی برای مدل

های ضعیف بیشتر از  و برای مدل 1/2های مناسب کمتر از  کمتر، برای مدل یا 21/2
توان گفت  به دست آمد که می 211/2برابر   است. میزان این شاخص در این مدل 1/2

برای شاخص  1تا  1در وضعیت مناسبی قرار دارد. از سوی دیگر مقادیر بین 
نیز بسیار خوب  3تا  1دهنده مناسب بودن مدل و مقادیر  ز نشاناسکوئر نسبی نی کای

اسکوئر نسبی برابر  برای شاخص کای آمده دست بهمقدار  ازآنجاکهشود.  تفسیر می
 در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. شده نیتدودهد که مدل  است نشان می 131/1

 و پیشنهادها گیری نتیجه

ین دو متغیر سرمایه فکری )سرمایه انسانی، که ارتباط ب شددر این تحقیق سعی  
ساختاری، ارتباطی( و حافظه سازمانی در میان سازمانی دارویی استان گیالن بررسی 
شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین سرمایه فکری و حافظه سازمانی بوده 

 است. بحث قابلمباحث ذیل  بنابرایناست. 
بین سرمایه فکری و حافظه سازمانی رابطه  که آن استنتایج تحقیق حاکی از  

که اگر  است دارایی نامشهودی عنوان بهحافظه سازمانی معنادار مثبتی وجود دارد. 
 درواقعارزش اقتصادی شرکت را افزایش دهد.  تواند یم  مدیریت شود، یخوب به

 هامهارت و تجارب رفتن دست از کارایی حافظه سازمانی جلوگیری ینتر عمده
 در کند است. به عبارتی کاوشمی ترك را شرکت متخصص فرد یك که یهنگام

از  جلوگیری منظور به ها آن از مجدد استفاده و قبلی هایپروژه از آمده دست به تجارب
 موجود ارتباطات بهبود آن دنبال به و اطالعات چرخه بهبود گذشته، اشتباهات تکرار

 مختلف و نیز منابع از کار انجام چگونگی دانش سازییکپارچه و سازمان و تجمیع در
از حافظه  یریگ بهرهترین اهداف ایجاد و مسازمانی از مه و فردی فراگیری فرآیند بهبود

                                                                                                                            
1. RMSEA 
2. CMIN/DF 
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سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی  سازمانی است. از سوی دیگر
بدین . آید یمشمار دارنده و مالك آن به  شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت، 

بوده و  مدیریت سرمایه فکری برای موفقیت بلندمدت یك سازمان بسیار مهم منظور
از مدیریت سرمایه فکری نسبت به رقبایشان عملکرد  برخوردارهای سازمان رو ینازا

های دانشی است که به ، سرمایه فکری گروهی از دارایییگرد عبارت بهبهتری دارند. 
 طور بهنفعان کلیدی، هستند و با افزودن سازمان از طریق تعیین ذی هیك سازمان وابست

داشتن کنترل بر  بنابراینکنند. چشمگیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت می
حاکمیت داخلی مؤثری داشته و از  طرف یكاز که سازدمیسازمان را قادر  ها ییدارااین 

 .کنندگان و سایرین باشد تأمین طرف دیگر، دارای روابط خارجی موفقی با مشتریان و
و ضمن سنجش دقیق  کردکه برنامه ریزان سازمان به این امر توجه  شده یهتوصلذا 

اثرگذار آن بر حافظه سازمانی،  یها سازهمیزان سرمایه فکری سازمان در ارتباط با 
 .کنندبسترهای افزایش حافظه سازمانی را در سازمان مهیا 

 نتایج تحقیق، مبین تأیید رابطه بین سرمایه ارتباطی و حافظه سازمانی است. 

توان های مشابه میدر مقایسه نتیجه حاصله از این فرضیه تحقیق، با پژوهش حال یندرع
وی نشان داد که بین سرمایه  اشاره نمود. نتایج (1211به نتایج پژوهش مارك ان وکسلر )

 ای،رابطه سرمایه فکری حقیقت  در .وجود داردارتباطی و حافظه سازمانی رابطه معناداری 
اشاره به ماهیت و کیفیت روابط داخل و بیرون سازمانی دارد که توسط شرکت در محیط  

 ها تشرکزمانی با مزایا همراه است که  یا رابطهآن ایجاد شده است. سرمایه فکری 
. در را با افراد در زنجیره عرضه خود داشته باشند ینانیاطم قابلاعتماد و مبادله   اطمینان،

که مدیران سازمان به موارد نظیر مشارکت گروهی بیشتر  شود یماین راستا توصیه 
اطالعات بین اعضا سازمان، تعامل با  یگذار اشتراكدارویی در انجام امور،  یها سازمان

 توجه بیشتری نمایند. ها آنسازمانی  های یدهااز  یریگ بهرهدر راستای  ها بخشسایر 
 :شود یم توصیه آتی پژوهشگران به

 پویای  ارزیابی مانند ارزیابی کارت یها روش از فکری سرمایه یریگ اندازه برای
 کنند. استفاده متوازن ارزیابی و فکری سرمایه

 بازار بر مبتنی عملکرد معیارهای از استفاده با مالی عملکرد بر فکری سرمایه اثر 

 گیرد. قرار یبررس مورد درآمدها رشد و سهام بازده مانند توبین،

 در دانش مدیریت اجرای نیاز یشپمحور بر پایه  ـ فرایند سازمانی یحافظه مدل 

 سازمان دارویی بررسی شود.
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