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Validation of the National Knowledge Assets Measurement Model

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to validate the national 

knowledge asset measurement model. 

Materials and Methods: From the perspective of purpose, the 

validation of the national knowledge asset measurement model is in 

its current form and no control, interference or capture by the 

researcher in the data or observation environment was applied. 

Therefore, the model used was descriptive. The statistical 

population included employees of public and private sector 

organizations in Tehran who had more than 10 years of experience 

and were known as experts in the field due to their professional, 

educational and organizational backgrounds. Sampling was done by 

simple random method. 

Findings: In order to assess the validity of the national knowledge 

asset model, after evaluating the reliability of the questionnaire 

using Cronbach's alpha and Kappa-Flies test to ensure the consensus 

of respondents, the validity and reliability of the relationship 

between the components of the model using factor and soft analysis. 

LISREL software was tested. 

Conclusion: Considering the high level of consensus of the 

respondents, and the values of the factor load obtained for the 

components and indicators of the national knowledge asset 

measurement model, it can be stated that this model has a high 

structural validity and good validity. For use in the private and 

public sectors. 
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 یدانش مل ییسنجش دارا یالگو یاعتبار سنج
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روه (، گیمنابع انسان شی)گرایدولت تیریرشته مد یدکتر یدانشجو

 ات،قیو اقتصاد، واحد علوم و تحق تیریدانشکده مد ،یدولت تیریمد
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 *2فرددانش الهکرم

و افتصاد، واحد علوم  تیریدانشکده مد ،یدولت تیریگروه مد استاد،
  مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یو تحق

 
 3یهیفق ابوالحسن

و افتصاد، واحد علوم  تیریدانشکده مد ،یدولت تیریگروه مد استاد،
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یو تحق

 
  دهیچک

 ییسنجش دارا یالگو ی: هدف پژوهش حاضر، اعتبارسنجهدف
 .بوده است یدانش مل

 ییسنجش دارا یالگو یمنظر هدف، اعتبارسنج و روش ها: از مواد
 یاز سو یبه شکل موجود است و کنترل و دخل و تصرف یدانش مل

به  یالگو ن،یمشاهده  اعمال نشد. بنابرا طیمح ای هامحقق در داده
شامل کارکنان  یبوده است. جامعه آمار یفیکار رفته از نوع توص

 از شیدر شهر تهران بوده که ب یصوصو خ یبخش دولت هایسازمان
و  یلیتحص ،یسال سابقه کار داشتند و به واسطه سوابق شغل 10

. نمونهشدندیموضوع شناخته م نهیبه عنوان خبره در زم یسازمان
 .ساده انجام گرفت یبه روش تصادف یرگی
 پس از ،یدانش مل ییدارا یبه منظور سنجش اعتبار الگو ها: افتهی

ن کرونباخ و  آزمو یپرسشنامه با استفاده از از آلفا ییایپا یبررس
 ییاز اتفاق نظر پاسخ دهندگان، روا نانیبه منظور اطم سیفال یکاپا

م افزار و نر یعامل لیاجزاء مدل با استفاده از تحل نیو اعتبار ارتباط ب
 .مورد سنجش قرار گرفت زرل،یل

دهندگان،  پاسخ یاتفاق نظر باال زانیبا در نظر گرفتن م :یریگ جهینت
 یمولفه ها و شاخص ها یبه دست آمده برا یبار عامل ریو مقاد

ز الگو ا نیکرد که ا انیتوان ب یم ،یدانش مل ییسنجش دارا یالگو
د کاربر یبرا یبرخوردار است و اعتبار خوب ییباال یسازه ا ییروا

  .دارد یو دولت یخصوص یدر بخش ها
 

نامشهود،  ییدارا ،یدانش مل ییدانش، دارا ییدارا :یدیکل هایواژه
 دانش تیریمد
 

 01/10/1399تاریخ دریافت: 
 16/12/1399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولdaneshfard@srbiau.ac.ir  

 مقدمه
رقابتی امروز توجه به دانش به عنوان عاملی  بسیار اقتصاد در

ی پیدا امزیت رقابتی پایدار جایگاه ویژه راهبردی برای دستیابی به
است چرا که دانش موتور محرکه توسعه دانایی است و توجه  کرده

ها و جوامع خواهد شد بطور کلی ها باعث رشد سازمانبه این دارایی
های دانشی و که به لحاظ داراییآید که کشورهایی می چنین بر

نظر دستیابی به سطوح باالی رشد و  سرمایه معنوی غنی هستند از
 (.1)کنند توسعه بهتر عمل می

نگاهی دقیق به دنیای در حال رشد امروزی و اهمیت مسائل با 
-اهشود که بنگاقتصادی در بازارهای رقابتی، این حقیقت آشکار می

جاری برای حفظ بقاء، سودآوری و های تولیدی، خدماتی و یا ت
ایی هدستیابی به اهداف سازمانی باید به دنبال نوآوری و یافتن روش

باشند که بتوانند مزیت رقابتی خود را در برابر رقبا به رخ بکشند و 
با تداوم بخشیدن به آن، خود را در برابر امواج سهمگین محیطی 

 (.2)مصون نمایند 
به سمت اقتصاد دانش محور حرکت  در حال حاضر اقتصاد جهانی

ها به منظور کسب مزیت رقابتی و جهت ادامه بقا کرده و سازمان
و مقابله با شرایط متغیر محیطی به استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین 

های هر ترین استراتژیاند. مدیریت سرمایه انسانی مهمروی آورده
کند. این امر ایفا میسازمانی است و مدیریت دانش نقش مهمی را در 

 وریبهره و تولید آن در که است اقتصادی دانش، مبتنی بر اقتصاد

-دارایی .کندمی ایفا ثروت ایجاد فرآیند در را اصلی نقش دانش، از

 کارکنان، نوآوری و خالقیت قدرت، مانند اقالمی نامشهود های

 و دانش اطالعات مشتری، رضایت کارکنان، مهارت و تجربه

 فیزیکی هایدارایی مکمل سرعت به که است سازمان در موجود

  شود.می
 دانش در به هاسازمان اتکاء دانش محور، اقتصاد به جهان ورود با

 برخوردار شده بیشتری ارجحیت از تولید عوامل سایر با مقایسه

 تولید ترین عاملمهم عنوان به دانش اقتصاد، این در که طوری به

 یاد هارقابتی سازمان مزیت مهمترین عنوان به آن از و محسوب

 سرمایه مهمترین عنوان به دانش جهانی، اقتصاد در شود . امروزهمی

و کار  فضای کسب و است شده فیزیکی و مالی سرمایه جایگزین
 نامشهود هایدارایی که است رویکردی نیازمند دانش، بر مبتنی

 با مشتریان، روابط نیروی انسانی، هاینوآوری مانند سازمانی جدید

 محور، دانش اقتصاد گیرد. درمی بر در را ...و ساختارسازمانی

 نقشی از بیشتر سازمانها برای ارزش ایجاد در فکری سرمایه نقش

 کنند.می ایفا فیزیکی هایسرمایه که است
اتی است که در آن به تدریج العجامعه فراصنعتی امروز جامعه اط

دهند های دانش افزا میخود را به فناوری های نیرو افزا جایفناوری
و در آن مدیریت دانش، فرآیندی است که طی آن، سازمان به تولید 

ای از ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود، از طریق مجموعه
فرآیندها که در سازمان برای خلق دانش و به اشتراک گذاری آن، 

ردازد. پمی ،شودمیبرای دستیابی حداکثری به اهداف به کار گرفته 
ها را به اکتساب و به محیط امروزی، سازمان لذا تغییرات سریع در

 (. 3)رسانی دانش به منظورکسب مزیت رقابتی ملزم کرده است  روز
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که از صاحبنظران و پیشگامان طرح و توسعه  1به اعتقاد دکتر بونتیس
تمامی دانش آنچنان  2011مدیریت دانش در جهان است، از سال 

گسترده خواهد بود که ابعاد و ژرفای آن برای هیچ کس قابل درک 
ا ای، توسعه اقتصادی تنها بو تصور نیست. لذا در چنین آینده پیچیده

ای هاشد و مدیریت داراییتواند پایدار و با ثبات بمحوریت دانش می
(. 4دانش بخش عمده فرهنگ اقتصادی جهان را تشکیل خواهد داد )

-محور، علیرغم نقش برجسته دارایی در عصر جدید اقتصادی دانش

های های نامشهود در موفقیت شرکت و ارزش نهایی آن، چالش
های دانشی وجود دارد. زیرا اساسی در ارتباط با تعیین ارزش دارایی

یک  دانشهای ییدارااساس استانداردهای حسابداری فعلی، بر 
 .توان در قالب ترازنامه گزارش نمودسازمان را نمی

های مورد نیاز را برای ها بستر سازیدر کشورهای توسعه یافته دولت
ورود به مرحله مدیریت دانش فراهم آورده و موجبات شکوفائی 

اهمیت بیشتری برخوردار  اند. آنچه ازآن را در بستر فراهم آورده
ها و ارائه مدل مناسب برای ارزیابی دارایی است شناسایی شاخص

توان یک دارایی دانش را، منبع دانشی در نظر گرفت دانش است. می
رود مزیت اقتصادی آینده ای برای سازمان دارای آن که انتظار می
کمک به  یدانش برا یریاندازه گ یابزار و روش هاتعریف نمود. 

نها آ یهاتیها و قابل ییتوانا یابیو ارز لیو تحل هیکشورها در تجز
تواند یم یابیارز نیکند. چنیبر دانش کمک م یبه عنوان اقتصاد مبتن

 یهاستمیرشد س نیخوب و همچن یهاوهیها و شاستیس بیتصو
 کند. لیتوسعه جامع را تسه یبرا یدانش مل

 اقتصادی هر روز و به تدریج بیشتر مبتنیدر چنین شرایطی که توسعه 
گیری و سنجش میزان شود، تدوین معیارهای اندازهبر دانش می

ای برخوردار است. در این راستا عبدالوند دارایی دانش از اهمیت ویژه
-اقدام به تبیین الگویی بومی و ملی برای سنجش داراییو همکاران 

مدل که  های موجود، ایناند. بر خالف الگوهای دانش کشور نموده
در پژوهش حاضر بکار گرفته شده محدود به یک رویکرد سنجش 

باشد. )نظیر بازگشت سرمایه، کارت امتیاز متوازن و غیره( نمی
تواند ارزش دانش را با در نظر داشتن فرآیند مدیریت همچنین می

ر برای تعیین اعتبااما  دانش به صورت کاربردی و تجربی بسنجد. 
نها از معیارهای اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اطمینان و مدل ت

 تأییدپذیری بودن استفاده شد. 
آیا  کنداعتبارسنجی مدل فرآیندی است که تعیین میاز آنجاییکه 

دهد یا نه، پشتیبانی از مدل مدل به درستی رفتار سیستم را نشان می
کند و اعتبار سنجی و قابلیت اطمینان خروجی های آن را تقویت می

در مورد آزمایش قابلیت اطمینان و قابل قبول بودن عملکرد مدل 
 . پردازدمیشده  اعتبارسنجی مدل طراحی بهپژوهش حاضر است، 

آیا مدل  اینکه بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از
 شده از برازش مطلوبی برخوردار است؟ ارائه

 مبانی نظری

 دارایی نامشهود
ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. مروزه سازمانا

های نامشهود به عنوان مهمترین اقتصادی که در آن دانش و دارایی

_________________________________ 
1. Bontis 

عامل تولید و مزیت رقابتی و همچنین مهمترین منبع نوآوری برای 
ها عمدتا شرکت دانش، عصر از پیش ها شناخته شده است.سازمان

های سنتی رویه و بودند فعالیت به غولمش در دنیای مشهود
 عملکرد وضعیت و بررسی برای مناسبی ابزارهای حسابداری نیز

 نامشهود دنیای در اما امروزه شرایط آمدندمی حساب به آنها مالی

منعکس  ها،شرکت ارزش از ایعمده است. امروزه بخش متفاوت
 ارزیابی ارزشبرای  بنابراین، است. های نامشهودکننده دارایی

بلکه  در نظر گرفت، را مشهود هایدارایی باید تنها نه شرکت،
 نامشهود هایوسیلۀ دارایی به ارزش قدرت ایجاد و توانایی به باید

ابلیتها قای از های نامشهود بیانگر مجموعهدارایی (.5توجه کرد ) نیز
ت یو توانمندیهای یک سازمان است که به عنوان منبعی برای مز

 .وندشرقیابتی پاییدار و رشد و توسعه اقتصادی به کار گرفته می
های همه کارکنان ها و تواناییهای نامشهود به مجموع دانشدارایی

 (.6)دنبال دارد  شود که ایجاد ثروت برای سازمان را بهمی طالقا
های نامشهود تفاوت بین ارزش بازاری یک سازمان و هزینه دارایی

  .(7) های آن استیجایگزینی دارای

های نامشهود شامل همه منابعی است که هرچند فاقد مواد دارایی
نند. کفیزیکی هستند، اما مزایایی را در آینده نصیب صاحبان خود می

ها شامل مواردی از قبیل دانش، نوآوری، شهرت و غیره این دارایی
ت سالمهای نامشهود نقش بسیار مهمی در امروزه دارایی(. 8) است

 (.9) ها دارندسازمان
 دارایی دانش ملی

کشور است که  ظرفیتها و ییدانش نشان دهنده توانا یهاییدارا
 یندگز تیفیو ک یتوسعه انسان ،یرقابت تیمز ،یرشد اقتصاد یبرا

دانش دارایی  یابیارز یبرا یبانک جهان یرسم اسناداست.  یضرور
کمک به کشورها در  یابزار برا کیدانش  یابیارز": دیگویم یمل

. تاس شرکت در انقالب دانش یخود برا یهاییتوانا لیو تحل هیتجز
اقتصاد و جامعه است که به  یتمرکز بر آن دسته از حوزه ها نیا

 ".ندبریبهره م یریادگیاز دانش و  میطور مستق
دارایی دانش بیانگر سطح شایستگی و توانمندی یک ملت و از 

اقتصادی، مزیت رقابتی، توسعه انسانی و کیفیت الزامات تحقق رشد 
دارایی دانش به موجودی و انباشت دانش  زندگی ضروری است .

ای شود که از طریق آن به جریان درآمدن خدمات در برههاطالق می
 رود. از زمان انتظار می

 مدیریت دانش
سازمانها برای افزایش توانایی بالقوه سازمان و انجام بهینه وظایف 
سازمانی، نیازمند دانش جدید هستند و کسب دانش جدید، مستلزم 
وجود یک مدیریت دانش محور در سازمان است، در واقع مدیریت 
مبتنی بر دانش، راهی به سوی توانمندی کارکنان و افزایش کارایی و 

نتایج مطالعات تحقیقاتی انجام  .(10)گردد اثربخشی محسوب می
دهد که توسعه اقتصاد دانش عامل تحقق اهداف سند شده نشان می

توسعه هزاره کشورهای مختلف جهان است. مدیریت دانش و 
افزایش سهم آن در ارزش افزوده کاال و تولید ناخالص داخلی جوامع 
مختلف تنها راه گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فرا صنعتی و دستیابی 
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دیریت دانش به معنای فرایند م(. 11به رفاه و توسعه پایدار است )
 ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی سازمان )سرمایه انسانی( است. 

مدیریت دانش توانایی یک سازمان برای استفاده از دارایی دانش به 
منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، 

 صول مدیریتتسهیم دانش و استفاده از آن به کمک فناوری است. ا
های فنی و سازمانی دانش شامل توسعه، اجرا و نگهداری زیرساخت

 به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوریهای خاص است. 
مدیریت دانش را فرایند  حات مدیریت دانشالفرهنگ اصط

یش و نمایش االسیستماتیک جستجو، انتخاب، سازماندهی، پ
به طریقی که درک کارکنان در عات تعریف کرده است. الاط

ح شود و سازمان، بصیرت و درک بهتری الای خاص بهبود و اصزمینه
از تجربیات خود کسب کند. فرایندهای مدیریت دانش در حل 

ی و گیرریزی استراتژیکی، تصمیممسئله، یادگیری پویا، برنامه
-محافظت دارایی هوش از فرسودگی و تباهی، به سازمان کمک می

-پذیری فزاینده و افزایش هوش سازمانی می منجر به انعطاف کند و

 (.12) شود
جارب خود، شناخت تا از تکند زمان کمک میامدیریت دانش به س

فعالیت خود را بر کسب ذخیره سازی و  و بینش بدست آورد و
 ، آمووزشالتمشک لا بتواند در حتاستفاده از دانش متمرکز کند 

گیری، از این دانش بهره گیرد. صمیمتو  پویا، برنامه ریزی راهبردی
های فکری و مغزی جلوگیری نها از زوال داراییتمدیریت دانش نه 

مدیریت دانش  .افزایدمی تکند، بلکه به طور مداوم بر این ثرومی
ای از فرآیندها است که در طی آن، جریان دانایی ناظر بر مجموعه
، به صورت مستمر و (خردعات، دانش و الداده، اط)در یک سازمان 

به دارایی  (سرمایه انسانی)فزاینده هدایت شده و از دانش کارکنان 
 .شودتبدیل می (سرمایه فکری و ساختاری)مشترک سازمانی 

 پیشینه پژوهش

 شد مشخص ، سنتی عملکرد سنجش هایچارچوب ادبیات مرور با
 انهمغرض مدیریت کنترل. است شده دانش ارزیابی به کمی توجه که

( 14، 13) است گرفته قرار انتقاد مورد شدت به بیستم قرن اقتصادی
 1نکیگا توسط عملکرد گیری اندازه ماتریس مانند رویکردهایی و
 پیشنهاد( 16) ماکرو پردازش مدل و لینج و کراس  ،(15همکاران) و

 . دهند نشان را ترجامع گیریاندازه هایسیستم به نیاز تا شدند
های های نامشهود را به دو گروه داراییدارایی موسوی نژادنمازی و 

حق تکثیر،  نامشهود ثبت شده شامل حق اختراع، حق تالیف و
 مت تجاری وال، ع(حق کسب، پیشه یا تجارت)سرقفلی محل کسب 

ای، حق استفاده از افزار رایانهنام تجاری، حق امتیاز و فرانشیز، نرم
های نامشهود ها و داراییها و طرحها، مدلخدمات عمومی، فرمول
بندی کردند. های نامشهود ثبت نشده تقسیمدر جریان ایجاد و دارایی

متغیرهای جایگزین  های نامشهود ثبت نشده ازبرای محاسبه دارایی
مثل ارزش افزوده اقتصادی، اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری 

 .(17) و نسبت کیوتوبین استفاده کردند

_________________________________ 
1. Keegan 
2. Sukoco 

های تجاری از یک برای ارزشگذاری نام و نشان آیین و همکارانمهر
استفاده ( 18)مبتنی بر درآمد مبتنی بر سیسامراجو  -مدل مالی محور

 س را باالتوان تابع تولید کاپ داگ. بدین ترتیب که می(19) کردند
های موثر بر هوارد کردن نام و نشان تجاری به عنوان یکی از نهاد

 .تبلیغات به عنوان یک متغیر کنترل تعدیل کردفروش و هزینه 
( به ارزیابی کاربرد انواع رویکردها در 20) و همکاران 2سوکوکو

توان به های دانش از جمله این رویکردها میسنجش دارایی
حسابداری منابع انسانی، یادگیری سازمانی، دارایی فکری، و اصول 

 اند.پذیرفته شده حسابداری پرداخته
مدلی جدید برای ارزیابی سرمایه فکری ( 21)و همکاران  3سیدلر

معرفی کردند و رابطه آن را با سودآوری شرکت سنجیدند. آنها امر 
ارزشگذاری سرمایه فکری را از مدل تعدیل شده سود باقیمانده آغاز 

گیری سرمایه فکری، فرض کردند سیستم کردند. برای اندازه
 ایجاد کننده سرمایه فکریهای حسابداری وجود دارد که هزینه

های های کارکنان، مخارج تحقیق و توسعه و هزینهیعنی هزینه
به عنوان مثال، بخشی از  .شودتبلیغات به حساب دارایی برده می

. شودمخارج تحقیق و توسعه به حق اختراع جدید در آینده منجر می
 های ایجاد کنندهفرض دوم این است که عامل رشد ثابت در هزینه

وجود دارد و برابر با نرخ بهره بدون ریسک تعریف  سرمایه فکری
کردند. فرض دیگر این است که دارایی سرمایه فکری باید در هر 

سپس با تعدیل مدل اولسون به برآوردی از . دوره مستهلک شود
 .های نامشهود ثبت نشده دست یافتنددارایی

 مدل عنوان به را زیر موارد مدیریت، ادبیات از منظم بررسی یک
 :کرد فیلتر پردازد،می دانش هایدارایی سنجش به که کلیدی های

. IC حسابرسی مدل ،سرمایه فکری  شاخص ،( 22) الگوی اسکاندیا
به طور کلی، بررسی پیشینه موضوع . نامشهود دارایی مانیتور و( 23)

های دانش در سطح ملی به صورت حاکی از آن است که دارایی
های خاصی صورت گرفته است و دچار بستر سازمانموردی و در 

باشد. همچنین رویکردهای های روش اندازه گیری میمحدودیت
-موجود از جامعیت کافی برخوردار نبوده و تنها به بخشی از دارایی

پردازند. در این میان الگوی عبدالوند و همکاران  به های دانش می
 رویکردهای مختلف تدویناین دلیل که به صورت بومی و با تلفیق 

کند، برای های گوناگون استفاده میگردیده و از نقاط قوت روش
اعتبارسنجی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

(24.) 
 

 مواد و روش ها

گیری نه تنها محاسبات های اندازهها و متدولوژیها، مدلچارچوب
های متعددی کند. مدلهای دانش را نیز آسان میبلکه مدیریت دارایی

های دانش در سطح ملی پیشنهاد شده است گیری داراییبرای اندازه
های های ذهنی، سرمایههای سرمایهتوان به مدلکه از آن جمله می
های بین المللی نظیر بانک های انسانی سازماناجتماعی و سرمایه

و موسسات وابسته به سازمان ملل متحد اشاره  OECDجهانی، 

3. Sydler 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-874-fa.html


 157   یدانش مل ییسنجش دارا یالگو یاعتبار سنج        

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

های مشهود و سرمایهها بر روی داراییرد اما تمرکز اصلی این مدلک
های برای سنجش دارایی دانش در شرکتهای ساختاری است. 

( به این 24از مدل مفهومی عبدالوند و همکاران ) عمومی و خصوصی
های رویکردهای ها و شاخصبا تلفیق ابعاد و مولفهدلیل که 

زم را برای کاربرد در سطح ملی گوناگون، طراحی شده و جامعیت ال
باشد، استفاده شده که شامل ابعاد انسانی، محیطی، بروندادی دارا می

های هریک باشد. ابعاد دارایی دانش به همراه مولفهو زیرساختی می
 ارائه شده است: 1در شکل شماره 

 

 
 مدل مفهومی. 1 شکل

اعتبارسنجی الگوی سنجش دارایی دانش  ،هدف از انجام این پژوهش
ملی ارائه شده توسط عبدالوند و همکاران  بود. با توجه به اینکه 

ها به صورت کمی گردآوری شد، از رویکرد کمی استفاده شد. داده
همچنین، از منظر هدف، اعتبارسنجی الگوی سنجش دارایی دانش 

 وی محققملی به شکل موجود است و کنترل و دخل و تصرفی از س
ها یا محیط مشاهده  اعمال نشد. بنابراین، الگوی به کار رفته در داده

  از نوع توصیفی بود.
های بخش دولتی در این تحقیق جامعه آماری شامل کارکنان سازمان

سال سابقه کار  10و خصوصی و مدنی در شهر تهران بود که بیش از 
ه سازمانی به عنوان خبرداشتند و به واسطه سوابق شغلی، تحصیلی و 

 شدند. در زمینه موضوع شناخته می
گیری در این تحقیق، به روش تصادفی ساده انجام گرفت تا همه نمونه

اعضاء جامعه آماری شانس برابر برای حضور در نمونه آماری داشته 
باشند. پس برقراری ارتباط با چند سازمان بخش دولتی، خصوصی و 

کارکنان این سازمان ها به صورت تصادفی نفر از  93مدنی، تعداد 
 در نمونه آماری قرار گرفتند. 

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ای بود که ابعاد، مولفه ها و 
شاخص های مدل سنجش دارایی دانش ملی را از نظر ارتباطات بین 
اجزا مورد سنجش قرار می داد. میزان ارتباط هر مولفه با هر بعد و 

نقطه ای اندازه گیری  5وطه بر اساس طیف لیکرت شاخص های مرب
به معنای کمترین میزان ارتباط هر جز مدل با دیگری  1می شد که 

به معنای بیشترین میزان ارتباط بود. گردآوری اطالعات با  5و 
های مورد هماهنگی و ارسال پرسشنامه به افراد ذیربط در سازمان

جام گرفت. اطالعات مطالعه و دریافت اطالعات تکمیل شده ان
 بود.  1400و بهار  1399گردآوری شده مربوط به ماه پایانی سال 

آوری شده از آزمون کرونباخ به منظور سنجش پایایی اطالعات جمع
و کاپای فالیس استفاده شد، همچنین به منظور بررسی نرمال بودن 

های کالموگراف آزمون ،داده ها و کفایت نمونه به ترتیب
 با استفاده از نرم لفزار  و بارتلت KMOو اسمیرنوف 

SPSS بکارگرفته شد. جهت سنجش روایی تحلیل عاملی تاییدی با

ر ها دنتایج تحلیل دادهنرم افزار لیزرل مورد استفاده قرار گرفت. 
 های پژوهش ارائه شده است.بخش بعد، یافته

 یافته های پژوهش

پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده در تحلیل داده  93در مجموع، 
ها حاصل شد و میزان پایایی پاسخ ها بر اساس آلفای کرونباخ و 

 میزان توافق و آزمون کاپای فالیس تحلیل شد. 
ایایی به این معنی است که تکرار یک آزمون توسط افراد مختلف پ

نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای . دهدتا چه اندازه نتایج یکسانی می
 ارائه شده است: 1سنجش پایایی عوامل در جدول 

 
 پایایی متغیرهای تحقیق. 1جدول 
 آلفای کرونباخ شاخص

 771/0 توسعه سرمایه انسانی
 827/0 شایستگی

 870/0 مالی و اقتصادی
 900/0 عملکردی

 866/0 سرمایه فکری و نوآوری
 745/0 محیط نهادی

 783/0 اجتماعیمحیط 
 790/0 محیط اقتصادی

 860/0 محیط سیاسی و قانونی
 900/0 محیط فرهنگی

 771/0 زیرساخت آموزشی و پژوهشی
 827/0 زیرساخت اجرایی
 738/0 زیرساخت فناوری

 751/0 مجموع
باشد از می 7/0ها بیش از از آنجاییکه آلفای کرونباخ تمامی مولفه

 هستند.پایایی الزم برخوردار 
 همچنین نتایج آزمون کاپای فالیس در جدول زیر ارائه شده است:

 نتایج اتفاق نظر بین پاسخ دهندگان )ضریب کاپای فالیس( .2جدول 

 دارایی دانش ملی

 سرمایه انسانی

 توسعه سرمایه انسانی-

 شایستگی -

 داداثر و برون

 مالی و اقتصادی -

 عملکردی -

سرمایه فکری و  -

 نوآوری

 محیط

 نهادی -

 اجتماعی -

 اقتصادی -

 سیاسی و قانونی -

فرهنگ -  

 زیرساخت

 آموزشی و پژوهشی -

 اجرایی -

 فناوری -
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Kappa 

Asymptotic 

Standard 

Error 
Z P Value 

Lower 95% 

Asymptotic CI 

Bound 

Upper 95% 

Asymptotic CI 

Bound 
overall 735/0 086/0 401/6 000/0 382/0 732/0 

یک  1و به + 736/0با توجه به جدول فوق مقدار ضریب کاپا 
دهد توافق بسیار باالیی بین دیدگاه بسیار نزدیک است که نشان می

های پاسخ دهندگان وجود داشته و        نتایج از پایایی باالیی 
 برخوردار است. 

 هاتعیین نرمال بودن داده
ها از آزمون کولموگراف اسمیرنوف به منظور تعیین نرمال بودن داده

 استفاده شد. 
 تعیین نرمال بودن داده.3 جدول

93  N 

0354/0 Mean 
Normal 

Parameters 86612/0 Std. 

Deviation 
052/0 Absolute 

Most Extreme 

Differences 
052/0 Positive 

052/0 Negative 

052/0 Test Statistic 

087/0 Asymp. Sig. 

باشد توزیع داده ها می 05/0از آنجاییکه آماره ی آزمون بزرگتر از 
 نرمال است.

 تعیین کفایت نمونه

_________________________________ 
1. Confirmatory Factor Analysis 

نزدیک تر باشد کفایت  1به  KMOهر چه اندازه ی شاخص 
 نمونه بیشتر است.

باشد نشان  0.05همچنین چنانچه معناداری آزمون بارتلت کمتر از 
 دهنده کفایت نمونه است

 
 گیری کفایت نمونهاندازه. 4 جدول

 آزمون آماره

847/0 
گیری کفایت اندازه
 نمونه

 –میر  –کایسر 
 (KMOاولکین )

 تقریب کای دو 102/2479
آزمون کرویت 

 بارتلت
 درجه آزادی 496

 معناداری 000/0

 

 تحلیل عاملی تاییدی
دهد چه میزان روشی است که نشان می 1تحلیل عاملی تاییدی

اند. در واقع در های سنجش یک سازه به درستی انتخاب شدهگویه
برای  شود آیا سواالتی که در یک پرسشنامهاین روش مشخص می

باشد یا خیر. بنابراین سنجش هر عامل انتخاب شده است مناسب می
است و به  روایی پرسشنامه تحلیل عاملی تائیدی یک ابزار سنجش

 تحلیل نیز موسوم است. بطور کلی مدل اندازه گیری روایی سازه یا
جهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا اطمینان  عاملی

 .شودسنجش عوامل استفاده می از گویه های
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 مدل معادالت ساختاری. 2شکل 

باشد روایی تایید می 3/0آنجاییکه بار عاملی تمام عوامل باالتر از  از
جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از همچنین  .شودمی

شود. چون معناداری استفاده می t-value یا همان t آماره آزمون
میزان بارهای  ، از آنجاییکهشودبررسی می 05/0در سطح خطای 

شود، رابطه معنادار  بزرگتر 1.96از  t عاملی مشاهده شده با آزمون
 .ستا

به وضوح نشان می دهد که شاخص  2مقادیر بار عاملی در شکل 
گویا و معیار سنجش مولفه مربوط به خود  های هر مولفه به خوبی
 ای مدل در حد مطلوبی قرار دارد. می باشند و روایی سازه

ت های به دسبا در نظر گرفتن اتفاق توزیع نرمال و همگن بودن داده
آمده و میزان اتفاق نظر باالی پاسخ دهندگان، و مقادیر بار عاملی به 

وی سنجش دارایی دانش های الگها و شاخصدست آمده برای مولفه
دار ای باالیی برخورتوان بیان کرد که این الگو از روایی سازهملی، می

های خصوصی و دولتی است و اعتبار خوبی برای کاربرد در بخش
توانند با اطمینان خوبی این مدل دارد. بنابراین، مدیران و محققان می

یا پژوهش ها و را در سنجش و ارزشگذاری دارایی دانش سازمان
های نامشهود، مدیریت دانش، و سرمایه فکری بیشتر بر حوزه دارایی

 به کار بگیرند. 

 
 نتیجه گیری

تحقیق حاضر به اعتبارسنجی الگوی سنجش دارایی دانش ملی ارائه 
شده توسط عبدالوند و همکاران  پرداخت. الگوی دارایی دانش ملی 

داد یط، و اثر و بروندارای چهار بعد سرمایه انسانی، زیرساخت، مح

بود. بعد سرمایه انسانی دارای دو مولفه توسعه سرمایه انسانی و 
شایستگی بود که هر یک با استفاده از شاخص های گوناگون به 
سنجش هزینه یا ارزش دارایی دانش سرمایه انسانی میپردازند. در 
بعد محیط، پنج مولفه محیط مالی و اقتصادی، محیط قانونی، محیط 

اسی، محیط اجتماعی، محیط فرهنگی قرار دارند. این بعد ناظر بر سی
ارزش دانش از منظر محیط تولید، بکارگیری و انتشار آن است. بعد 
زیرساخت دارای سه مولفه زیرساخت فناوری، اجرایی و آموزشی 
و پژوهشی می باشد. و در نهایت بعد اثر و برونداد در این الگو به 

لکردی، اقتصادی و سرمایه فکری دارایی سنجش سه مولفه اثر عم
دانش می پردازد. چنانکه عبدالوند و همکاران شرح می دهد، شاخص 
های به کار رفته در این الگو، از جنس مالی و ریالی است و با تلفیق 
روش ها و رویکردهای موجود برای سنجش دانش و سرمایه فکری 

 ت.و نوآوری، و دارایی های نامشهود ارائه شده اس
با توجه به ارزشی که این مدل در تعیین ارزش دارایی دانش ملی 
دارد، اعتبارسنجی آن ضروری می نمود. این مقاله به اعتبارسنجی این 

فرد دارای تجربه و  93الگو به روش کمی با استفاده از نظرات 
تخصص در زمینه موضوع در سازمان های دولتی و خصوصی 

ریق نظر سنجی، افراد میزان موافقت پرداخت. به عبارت دیگر، از ط
خود را با هر یک از مولفه ها و شاخص های الگو در قالب 
پرسشنامه ای بیان کردند. نتایج با استفاده از ضریب کاپای فالیس 
برای پایایی اتفاق نظر پاسخ دهندگان و تحلیل عاملی تاییدی به 

 منظور تایید روایی سازه ای الگو تجزیه و تحلیل شدند.
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عامل تاییدی حاکی از روایی  
سازه ای باالی الگوی سنجش دارایی دانش ملی بود.  بار عاملی شاخص 
ها و مولفه های مدل در سطوح مطلوب و قابل قبول قرار داشتند که 
نشان می دهد اجزاء مدل به درستی ابعاد و مولفه های دارایی دانش 

سنجند. این مدل را می توان با اطمینان خوبی برای سنجش  ملی را می
 دارایی های دانش هم در بخش خصوصی و هم دولتی به کار برد. 

 
 پیشنهادها

به دست اندر کاران مدیریت دانش، دارایی، حسابداری و نوآوری 
پیشنهاد می گردد با استفاده از الگوی اعتبارسنجی شده در این تحقیق 

رایی های دانش در سازمان های خود بپردازند. به سنجش ارزش دا
همچنین، پیشنهاد می شود در سطح ملی نهادی متولی سنجش دارایی 
دانش گردد و با استفاده از این مدل به پایش و بررسی دارایی های 

مسئولین دولتی می توانند با تدوین آیین نامه ها  .دانش کشور بپردازد
ش را به عنوان یکی از الزامات یا و قوانینی، سنجش دارایی های دان

بررسی سهم دارایی  اقدامات بهینه برای سازمان ها در نظر بگیرند. 
هایی دانش در کل سرمایه ها و دارایی های کشور و مقایسه سهم 
بخش خصوصی و دولتی نیز برای مدیریت بهتر این دارایی ها در امر 

 مدیریت و سیاست گذاری بسیار مفید خواهد بود. 
ه محققان پیشنهاد می شود در کارهای آتی این مدل را در تحقیقات ب

رابطه ای و یا علی و معلولی به کار ببرند که در ان دارایی دانش 
متغیر مستقل و مقوله هایی همچون رقابت پذیری، عملکرد مالی، 
کیفیت خدمات و ارزش سرمایه وابسته باشند. همچنین در جایگاه 

ارایی دانش سازمان ها با این مدل پیشنهاد می متغیر وابسته، بررسی د
شود. برخی عواملی که ممکن است بر ارزش این دارایی ها اثرگذار 
باشند، جای تحقیق دارند، از جمله حاکمیت شرکتی، فرهنگ 
سازمانی، اقدامات منابع انسانی. بکارگیری این مدل و اعتباربخشی 

ام اد می شود. و سرانجآن در سایر بسترهای فرهنگی به محققان پیشنه
گردد ارزش دارایی دانش چندین شرکت با جامعه اماری پیشنهاد می

بزرگتر متشکل از نهادهای داخلی و خارجی با الگوی این تحقیق 
سنجیده شود. مقایسه بین ارزش دارایی دانش در سازمان های 

 کشورهای گوناگون آگاهی بهتری را فراهم می نماید. 
شماری محدودیت بود که باید در تعمیم یافتهپژوهش حاضر دچار 

ها در نظر گرفته شود. نخست، نتایج اعتبارسنجی بر اساس نظرسنجی 
کنندگان تحقیق بود. این امر ممکن است تعمیم نتایج را به از شرکت

دلیل خطای قضاوتی و تورش محدود سازد. همچنین، اعتبارسنجی در 
. جامعه آماری بزرگتر بستر تعداد محدودی سازمان انجام گرفت

متشکل از تعداد سازمان های بیشتر از هر دو بخش دولتی و خصوصی 
ها کمک نماید. می توانست به افزایش روایی بیرونی یافته

اعتبارسنجی برای بستر فرهنگی کشور ایران انجام شده است و یافته 
 را باید با احتیاط به سایر کشورها تعمیم داد. 
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