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 چکيده
ه ناحيه مقطع متوسط نيبر عملکرد معلم یفکر هیسرما ريتأثتحقيق حاضر با هدف تعيين 

اظ این پژوهش از لحصورت گرفته است.  یدانش سازمان ميتسه یانجياردبيل با نقش م ۱

بر اساس ماهيت گردآوری  هدف از نوع تحقيقات کاربردی است. همچنين این پژوهش

 اشد.بپيمایشی می -ها، از نوع تحقيقات ميدانی بوده و در زمرة تحقيقات توصيفیداده

، اختاریس ةانسانی، سرمای ةسرمایمتغيرهای تحقيق شامل سرمایه فکری با توجه به ابعاد 

نوان عبه  معلمينو سرمایة معنوی به عنوان متغيرهای مستقل و عملکرد  ایرابطه ةسرمای

ری این آما ةجامع باشد.متغير وابسته و تسهيم دانش سازمانی به عنوان متغير ميانجی می

نتایج تحقيق نشان  باشد.اردبيل می ۱ ناحيهمقطع متوسطه  نيمعلمة کلي، شامل تحقيق

 یانجياردبيل با نقش م ۱مقطع متوسطه ناحيه  نيبر عملکرد معلم یفکر هیسرماداد 

 .تأثير معناداری دارد یدانش سازمان ميتسه

 .یدانش سازمان ميتسه ،نيعملکرد معلم ی،فکر هیسرما اژگان کليدي:و
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 2 متکلم مهيعظ،  1 یمانيتوران سل
 .لياردب اسالمی واحد دانشگاه آزاد یعلم اتيعضو ه ۱
 .لياردب اسالمی واحد دانشگاه آزاد یآموزش تیریمد یدکترا یدانشجو 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 توران سليمانی

 1مقطع متوسطه ناحيه  نيبر عملکرد معلم يفکر هیسرما ريتأث

 یدانش سازمان ميتسه یانجياردبيل با نقش م
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 مقدمه
وی عظيم ، نيرکارکنانبهبود مستمر عملکرد  و شوند روبرو بهبود عملکرد کارکنان به نياز با که سازدمی مجبور را سازمانها رقابت حوزة

ر این راستا د رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود. ةتواند پشتيبان برنامکند که این نيروها میایجاد میبرای سازمان  ۱افزاییهم

و همکاران،  3تعریف کرده است )جانسون« دستيابی به اهدافی که کميت و کيفيت آنها تعيين شده است»را  کارکنانعملکرد  2آرمسترانگ

چنين مرتبط با انجام کار و هم کارکناندهد که عملکرد ها و بروندادها است، بلکه نشان میاینکه در ارتباط با ستاده(. این تعریف عالوه بر 21۱2

ه توان به عنوان رفتار تلقی کرد. هر فردی کپذیری را میگردد. بنابراین رقابتوری میباشد که در نهایت منجر به بهبود بهرهنتایج حاصله می

باشد، که دهد، بخشی از سيستمی است که متشکل از داده، ستاده، پيامدها، دانش / مهارت و ظرفيت افراد میا انجام میدر سازمان کاری ر

پذیری دهی کند، عملکرد و در نهایت رقابتنامند. اگر یک سازمان نتواند این متغيرها را به درستی سازماناین سيستم را سيستم عملکرد فرد می

ها در بخشهای های مدیریت سازمانها، ابهام هدفیکی از ویژگی(. از سویی 21۱2و همکاران،  4تر خواهد شد )آلنيچفایينآن از سطح بهينه پ

 این بخش تأکيد دارد. در کارکنان باشد. این ابهام، محصول ماهيت، حيطه و تأثير وظایف سازمانی بوده و بر تساوی در عملکردمختلف می

 نامشهود، منابع در گذاریسرمایه سمت به مشهود منابع در گذاریسمت سرمایه پذیری، ازرقابت کسب برای ا،سازمانه توجه اخير سالهای

 (.۱331یافته است )ابراهيمی و نمازی،  تغيير

 از؛ عبارتند مفهوم سرمایة فکری تعاریف برخی

 صورتهای در ولی کنندمی توليد ارزش ازمانبرای س که داندمی محوری دانش منابع تمام شامل را سرمایة فکری (2114) 1پابلوس

 شوند.نمی وارد مالی

 داند.می جامعه کل و سازمان ارزش برای خلق پتانسيل با ناملموس دارائی یک را سرمایة فکری (2111) 6ماوریدس

 بر افزودن با و ستنده وابسته یک سازمان به که دانشی دارایيهای از گروهی یک بصورت را سرمایة فکری (2113) 2اسکيوما و مار

 اند.کرده تعریف کنند،می مشارکت سازمان رقابتی موقعيت بهبود در چشمگيری کليدی، بطور ذینفعان تعيين طریق از سازمان ارزش

 سازمان منحصر به فرد هایطراحی توسط نوآوری، که آینده )ارزش( سودهای منابع از عبارتست سرمایة فکری (21۱3) 8ليو اعتقاد به

 (.۱332شود )همتی و همکاران، می توليد انسانی نيروی تجربيات یا

 توان بهمعلمين شاغل در آموزش و پرورش در خصوص بهبود عملکرد را می مشکالت و مسائل احتمالیعمده با این تفاسير در بين 

روز در مدارس، ارتباطات ضعيف مدیران ارشد ضعف در نظام پرداختها، شرایط پایين ارگونوميکی مدارس، ضعف در استفاده از تکنولوژیهای به 

به عنوان دارایی نامشهود  3آموزش و پرورس با معلمين به دليل ساختار بروکرات آموزش و پرورش و ... اشاره کرد. از سویی سرمایة فکری

 تفادهمورد اس معلمينش عملکرد رقابتی، ایجاد ارزش و افزای مزیتبرای تحریک نوآوری، خالقيت،  به رسميت شناخته شده است کهارزشمند 

مرتبط  معلميناغلب با عملکرد ری فک ةسرمایآنها. بعبارتی  دانش و کاربرد سازمان اعضای دانش از جمع عبارتست فکری گيرد. سرمایةقرار می

 انسانی، (. سرمایة21۱2، ۱1)آلسرهان ایرابطه ةساختاری و سرمای ةانسانی، سرمای ةسرمای :بندی شده استبه سه جزء طبقه معموالً و است

 معلمين تيزهوشی و نگرش شایستگی، به را انسانی سرمایة (،21۱6یابد. ویجتهونگ )می تجسم معلمين در که است سازمان دانش ذخيرة

 عنوان به معلمين است. اگر چه رفتاری معلمين هایمؤلفه متضمن نيز تيزهوشی است؛ آموزش و مهارت شامل دهند. شایستگینسبت می

 (2111)(. بونتيس 21۱6، ۱۱بداند )ویجتهونگ خود مال را آنان تواندآموزش و پرورش نمی شوند،می مطرح دارایی آموزش و پرورش مهمترین

 افت حافظة به تواندمی افراد کند. خروجمی توصيف افرادش دانش از هاحلراه بهترین در استخراج سازمان جمعی قابليّت را انسانی سرمایة

 شوند،می تازه سازمان نيروهای چون گفت توانمی دیگر ایاز زاویه شود. البته،می محسوب سازمان برای تهدیدی بنابراین، شود؛ منجر سازمان

 است. سازمان در دانش غير انسانی ذخایر تمامی شامل ساختاری (. سرمایة2111، ۱2گرفت )بونتيس نظر مفيد در توانمی را افراد خروج

 سازد،می ارزش فيزیکی آن از بيشتر را سازمان ارزش چه آن هر و هامشیخط راهبردها، ها،دستورالعمل را سرمایة ساختاری (2111بونتيس )
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رسد )اوبيدات و نمی خود پتانسيل تمامی به فکری سرمایة ضعيف، هایو شيوه اسلوب با سازمانی در بونتيس، هاییافته کند. طبقمی معرفی

 دليل، همين گيرد. بهدربرمی را روابط آتی این بالقوة ارزش و معلمين با سازمان روابط فعلی ارزش دوی هر ایرابطه یة( سرما21۱2همکاران، 

 (.21۱2گيرد )آلسرهان، می قرار کانالهای ارتباطی با معلمين در مکتوم دانش در ایرابطه سرمایة

 

 مبانی نظري تحقيق -2
 عصر از حرکت ۱381 دهة اواسط استفاده کرد. اما در سرمایة فکری اصطالح از که بود سیک اولين گالبریت جان آقای ۱363 سال در

 اولين ۱381دهة  اواخر در و آمد بوجود ها شرکت بازار ارزش و ارزش دفتری بين عميق و شکاف شد آغاز اطالعات عصر سمت به صنعت

 قبيل مدیریت از موضوع این در کتابهایی و گرفت کنند صورت گيریازهاند را سرمایة فکری که حسابهایی صورتهای مالی تدوین برای تالشها

 در پست رسمی، یک تخصيص با های فکریمدیریت سرمایه نقش بار اولين ،۱331 اوایل سال شد. در آميدن تأليف توسط دانش دارایيهای

 رویکرد مفهوم دوره این در همچنين شد. معرفی دیاشرکت اسکان فکری هایبه عنوان مدیر سرمایه ادوینسون آقای و یافت مشروعيت سازمان

 شرکت ،۱331اواسط سال  گردید. اما در منتشر زمينه این در مقاالتی فورچون مجله در و گردید مطرح و نورتن کاپالن ارزیابی متوازن توسط

 شد. در داده ترتيب سرمایة فکری ضوعمو با SECتوسط  ۱336در سال  همایشی و کرد منتشر را فکری هایسرمایه گزارش اولين اسکاندیا

دانمارك  دولت سرمایة فکری توسط حسابداری استانداردهای اولين و فکری هایمحوریت سرمایه معتبر با اولين مجله ،2111 سال اوایل

های نسبت سرمایه، ۱323گوید، در سال ( که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح کشور آمریکا است می۱331) ۱3گردید. کندریک منتشر

رسيده است و همچنين  32به  63این نسبت به ميزان  ۱331بوده است، ولی در سال  21به  31های تجاری مشهود تجاری نامشهود به سرمایه

امشهود درصد کل ارزش بازاری سازمانها، از دارایيهای مشهود و فيزیکی است و دارایيهای ن ۱1تا  ۱1مطرح نموده است که فقط در حدود  ۱4لئو

گيری آنها صورت نگرفته است دهند که هنوز هيچ کاری در مورد اندازهرا تشکيل می درصد کل ارزش بازاری سازمان 81در حدود 

(Seetharaman and et al, 2012). 

فکری آنها در  هایغيرمالی و سرمایه در زمينة ترکيب دارایيهای هزاران سازمان ۱333همچنين یک سری مطالعات انجام شده در سال 

، ۱328ای تغيير کرده است در سال نشان داد که رابطه بين دارایيهای نامشهود و مشهود بطور قابل مالحظه ۱338تا  ۱328های طی سال

رسيده  81به  21، این نسبت درست عکس دو دهة گذشته تقریباً به ۱338 بوده ولی در سال 21به  81نسبت دارایيهای مشهود و نامشهود 

هایی شده است که مهمترین دارایيهای ها برای محاسبة ثروت سازمانهای الزم برای ابداع برخی روشت. این تغيير قابل مالحظه؛ زمينهاس

 آنها، دارایيهای نامشهود بویژه فکری و دانشی بوده است. در طی دهة گذشته، اکثر سازمانها اهميت مدیریت دارایيهای نامشهود خود را درك

، را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود ۱6ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان۱1هاو بدین جهت توسعه مارك اندکرده

ها اند. در این اقتصاد، توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایيهای نامشهود، منجر به ایجاد یک نوع شایستگی اصلی برای سازماندر نظر گرفته

گوید: ما در حال وارد شدن به یک ( اندیشمند معروف علم مدیریت می۱333) ۱2. پيتر دراکر)(Kannan and Aulbur, 2011شود می

جامعه دانشی هستيم که در آن منابع اقتصادی، منابع طبيعی و نيروی کار بيشتر و... منابع اصلی نيستند، بلکه منبع اقتصادی اصلی دانش 

سازمانها مشهود ی يهائاگر در گذشته بيشتر دارا شود.نامشهود محسوب می یيهاائان یکی از مهمترین اجزای داردانش به عنوخواهد بود. 

موفقيت توان گفت که (. در این بين می2111)سوليوان و همکاران،  سازمانها نامشهود هستند یيهائاند ولی امروزه قسمت اعظم دارابوده

آنها را شناسایی  بایستیيها را مدیریت کنيم ابتدا میئبرای اینکه بتوانيم این دارا ،نامشهود بستگی دارد یهايئسازمانها به توانایی مدیریت دارا

اید دارایيهای ها ببدین ترتيب و برای نایل شدن به این شایستگيها امروزه سازمان توانيم آنها را مدیریت کنيم.بنهایت  در کرده وگيری اندازه و

توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و بندی نموده و این موضوع را درك کنند که چگونه این دارایيها میاره طبقهخود را از نو و دوب

ته اشسهم آنها را در توليد ارزش برای سازمان بصورت کمی درآورده و بتوانند مقایسه درستی از دارایيهای خود با دارایيهای سایر سازمانها، د

 (. ۱33۱همکاران،  باشند )آشنا و

به این نتيجه « عملکرد با نقش ميانجی تسهيم دانش سازمانی بر فکری تأثير سرمایه»( در تحقيقی با عنوان 21۱2اوبيدات و همکاران )

جی تسهيم عملکرد با نقش ميان ای، سرمایه معنوی و سرمایه ساختاری( بررسيدند که سرمایه فکری و ابعاد آن )سرمایه انسانی، سرمایه رابطه

عملکرد معلمين آموزش و  بر فکری تأثير سرمایه»( در تحقيقی با عنوان 21۱2آلنيچف و همکاران ) داری دارد.دانش سازمانی تأثير معنی

 ای، سرمایه معنوی و سرمایه ساختاری( بربه این نتيجه رسيدند که سرمایه فکری و ابعاد آن )سرمایه انسانی، سرمایه رابطه« پرورش سوریه
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 بر فکری تأثير سرمایه»( در تحقيقی با عنوان 21۱2جانسون و همکاران ) داری دارد.عملکرد معلمين آموزش و پرورش سوریه تأثير معنی

ای و سرمایه به این نتيجه رسيدند که سرمایه فکری و ابعاد آن )سرمایه انسانی، سرمایه رابطه« کارکنان به منظور کسب مزیت رقابتی عملکرد

کارکنان بر کسب مزیت رقابتی تأثير مثبت و  ی( بر عملکرد کارکنان تأثير مثبت و معناداری دارد. همچنين نتایج نشان داد عملکردساختار

به « مزیت رقابتی در استفاده از عملکرد کارکنان در دستيابی به فکری تأثير سرمایه»( در تحقيقی با عنوان 21۱2آلسرهان ) معناداری دارد.

مزیت  ای، سرمایه معنوی و سرمایه ساختاری( بر دستيابی بهسيدند که سرمایه فکری و ابعاد آن )سرمایه انسانی، سرمایه رابطهاین نتيجه ر

 عملکرد و فکری بهينه سرمایه»( در تحقيقی با عنوان 21۱2پاوو و همکاران ) داری دارد.تأثير معنی رقابتی در استفاده از عملکرد کارکنان

ه ای و سرمایبه این نتيجه رسيدند که سرمایه فکری و ابعاد آن )سرمایه انسانی، سرمایه رابطه« ر بخش آموزش صنایعکارکنان شاغل د

 کارکنان شاغل در بخش آموزش صنایع تأثير مثبت و مستقيم دارند. عملکرد ساختاری( بر
 

 روش تحقيق -3
ها، از نوع تحقيقات ن پژوهش بر اساس ماهيت گردآوری دادهاین پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردی است. همچنين ای

توان به عنوان روشی کمی تلقی کرد که به سازی معادله ساختاری را میمدل باشد.پيمایشی می -ميدانی بوده و در زمرة تحقيقات توصيفی

ها گرفته تا تحليل داده های تجربی، در قالبی چند متغيره سامان رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آنمحقق یاری می

ی از متغيرها بر یکدیگر به طور یک سویه و دوسویه، های زندگی اجتماعی)تأثيرگذاری مجموعه ابخشد. این روش محقق را به پيچيدگی

های موجود در اندازه گيری سازه های پنهان فرهنگی و اجتماعی نزدیک کرده و بنابراین تحليل مستقيم و غير مستقيم( و همچنين پيچيدگی

رساند مدل سازی به پژوهشگر یاری می. سازدمی بينانه ترتر و به لحاظ کاربردی واقعکمی از پدیده های کيفی را به لحاظ روش شناختی، دقيق

ه کتا الگویی نظری را که از اجزای مختلف و متنوعی تشکيل یافته، هم به طور کلی و هم به گونه ای جزئی مورد آزمون و وارسی قرار دهد. این

دهد یا خير و در هر صورت کدام یک از یآیا داده های گردآوری شده از یک نمونه، کليت الگوی نظری تدوین شده را مورد حمایت قرار م

گيرند و کدام یک نياز به تغيير، اصالح و یا حذف دارند. به اجزای الگوی نظری مدون با توجه به داده های گرداوری شده مورد تایيد قرار می

بلکه به طوری همزمان با بهره گيری  رساندعبارت دیگر مدل سازی نه تنها در آزمون فرضيه های تک متغيره و دو متغيره محقق را یاری می

توان به آزمون فرضيه های چند متغيره دست زد که عالوه بر لحاظ شدن اثر متغيرها بر یکدیگر دقت اندازه گيری متغيرهای از مدل سازی می

ند. اهای ساختاریزه گيری و مدلهای اندامدل سازی معادله ساختاری به طور معمول ترکيبی از مدل پنهان نيز مورد مالحظه قرار گرفته است.

ی کدام متغيرهای پنهان های اندازه گيرندهکند که کدام متغيرهای مشاهده شده یا معرفهای اندازه گيری، محقق تعریف میبر مبنای مدل

توان ها میری از این مدلشود که کدام متغيرها با یکدیگر همبسته اند. به این ترتيب با بهره گيهستند و بر پایه مدل ساختاری مشخص می

غيرها های تعریف شده ميان متبه طور همزمان به ارزیابی کيفيت سنجش متغيرها و مقبوليت اثرات مستقيم و غير مستقيم و همچنين تعامل

 پرداخت.

 تحليل و تجزیه روشهای قویترین از یکی آماری و می باشد،از روش های جدید  SEMاختصار یابه طور و ساختاری معادالت مدل

 چند موضوعات در آن اصلی می کنند. کاربرد اطالق علی الگوسازی و کواریانس ساختاری تحليل به آن هم برخی که است چندمتغيره

 و انجام داد. تجزیه وابسته متغير یک با مستقل متغير یک هربار گرفتن نظر در با متغيری دو شيوه به را آن ها نمی توان که متغيرهای است

 متغير چند همزمان تحليل و آن ها، تجزیه اصلی ویژگی که می شود اطالق تحليل و تجزیه روش های سری یک به چندمتغيره تحليل

مستقلی  متغيرهای با را کاری بزه مثال عنوان به خود وابسته متغير می خواهيد شما وقتی دیگر عبارت به. است وابسته متغير چند با مستقل

 یک طراحی به بایستی پيشبينی کنيد قبيل این از و اقتصادی اجتماعی موقعيت بزهکاری، سابقه خانوادگی، طرواب فردی، انگيزه همچون

 از برخی پژوهش این در شما بود. بنابراین خواهيد آن قادر به ساختاری معادالت مدليابی از استفاده با که بپردازید آن ارزیابی و علی مدل

بدست  گویه ها این ترکيب با را موارد از برخی و است پرسشنامه گویه های همان عموماً می کنيد که یاندازهگير مستقيم طور به را موارد

 از نيرومند بسيار متغيری چند تحليل ساختاری یک معادالت مدل. کنيد رسم را خود نهایی مدل بتوانيد ميسنجيد تا را آنها روابط و آورده

 معادالت از مجموعه ای دهدمی امکان محقق به که است GLMکلی  خطی مدل بسط يقتردق به بيان و متغيری چند رگرسيون خانواده

 :داد انجام تکنيک دو توسط ميتوان را ساختاری معادالت مدل دهد. تحليل قرار آزمون مورد همزمان طور را به رگرسيون

 ساختاری خطی روابط یا کوواریانس ساختاری تحليل

 جزئی مربعات حداقل

 :است تحليل دو آميزه ساختاری تمعادال تکنيک

 تأیيدی  عاملی تحليل

 رگرسيون  تحليل تعميم -مسير تحليل

http://www.rassjournal.ir/


 66 -66  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
مانند:  اصلی متغيرهای مکنون )شاخصهای شده )گویه های پرسشنامه( و مشاهده متغيرهای بين روابط سنجش اندازه گيری، از منظور

 مدل این دیگر بيان شده( است. به استخراج متغيرهای مکنون )عوامل سازه های نوع( توسط این از و سازمانی عملکرد و انسانی سرمایه

شاخص  از هریک و می شوند سنجيده آن ها طریق از و مرتبط اند مشاهده قابل با متغيرهای چگونه مکنون متغيرهای که می کند مشخص

 .هستند مکنون متغير ابعاد متضمن مفهوم حد چه تا ها

ای استخراج آوری شده که از مقياس طيف ليکرت پنج گزینههای جمعهای بدست آمده از پرسشنامههبه منظور تجزیه و تحليل داد

ود. با شگردد، از روشهای آمار توصيفی )به منظور برآورد توزیع فراوانی، محاسبة ميانگين و انحراف معيار( و آمار استنباطی استفاده میمی

، 2، ۱اد های اعدپاسخها به صورت کيفی است، لذا برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی از گزینهگيری توجه به اینکه در مقياس ليکرت اندازه

ها از فنون همبستگی و نيز مدل معادالت ساختاری و روش بوت شود. همچنين در سطح استنباطی برای آزمون فرضيهاستفاده می 1و  4، 3

 سازی و روش بيشينه درستشود که با استفاده از این مدله این دليل استفاده میسازی معادلة ساختاری بگردد. از مدلاسترپ استفاده می

شود که الگوی روابط بين متغيرهای تحقيق چگونه است. همچنين در این تحقيق از روش بوت استرپ نمایی با دقت بيشتری مشخص می

 ت برای تعيين ميزان دقت برآوردگرهای حاصل داده نمونهکامپيوتری اس-آماری-یک روش محاسباتیاستفاده گردیده است. روش بوت استرپ 

های نمونه را تخمين زد. به طور عمومی این روش ای از توزیع دادهتوان تقریباً هر آمارهاین تکنيک تنها با یک روش خيلی ساده می دراست. 

های )مثل واریانس( یک برآوردگر است با استفاده از در واقع تخمين ویژگیروش بوت استرپ  .آیدبه حساب می بازنمونه گيریاز روشهای 

های نمونه. این روش برای تخمين خطای استاندارد و بازه اطمينان برای تخمين در یک توزیع تقریبی از کل داده همين ویژگيها گيریاندازه

و ضرایب همبستگی سر راست است. بعالوه روش مناسبی  های صدکی، نسبتها، کسر برتریرامترهای توزیع، مثل نقطههای پيچيده پازننده

و  SPSS V:21.0افزاری ها با استفاده از بستة نرمهمچنين کلية مراحل آزمون و تحليل فرضيه .برای کنترل و بررسی پایداری نتایج است

AMOS V:18 شود.استفاده می 

 

 هاهیافت -4
 داری دارد.تأثير معنی یدانش سازمان ميتسه یانجياردبيل با نقش م ۱مقطع متوسطه ناحيه  نيبر عملکرد معلم یفکر هیسرما

H0 :ندارد. داریتأثير معنی یدانش سازمان ميتسه یانجياردبيل با نقش م ۱مقطع متوسطه ناحيه  نيبر عملکرد معلم یفکر هیسرما 

H1 :داری دارد.تأثير معنی یدانش سازمان ميتسه یانجياردبيل با نقش م ۱مقطع متوسطه ناحيه  نيرد معلمبر عملک یفکر هیسرما 

 تحقيق(: آزمون فرضية 1جدول )

 ضریب بتا
ضریب 

 تأثير

 Tمقدار آزمون 

 استيودنت

سطح معناداری 

 Tآزمون 

سطح معناداری 

 Fآزمون 
 DWمقدار 

سطح معناداری 

 آزمون وایت

قبول یا رد 

 فرضيه

 قبول فرضيه 212/1 116/2 111/1 111/1 138/23 831/1 3۱۱/1

 

گيرد از یک ( قرار نمی%31)مقادیر بحرانی در قابليت اطمينان  -36/۱+ و 36/۱استيودنت که در بازة  Tبا توجه به مقدار آمارة آزمون 

باشد از طرف دیگر، ( می11/1خطای محاسباتی ) استيودنت که کمتر از سطح Tطرف، و با توجه به سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون 

تأثير  یدانش سازمان ميتسه یانجياردبيل با نقش م ۱مقطع متوسطه ناحيه  نيبر عملکرد معلم یفکر هیسرماتوان چنين استنباط نمود که می

توان چنين برداشت باشد می( می11/1که کمتر از سطح خطای محاسباتی ) Fاز سویی با توجه به سطح معناداری آزمون  داری دارد.معنی

باشد. اگر مقدار آمارة دوربين شده به این متغيرها نسبت به خط رگرسيون معقول و منطقی مینمود که توزیع پراکندگی پاسخهای داده 

باشد نتيجه می 116/2باشد. با توجه به این که مقدار این آماره باشد نشان دهندة عدم خودهمبستگی می 1/2تا  1/۱( بين DWواتسون )

توان گفت که آزمون وایت، می 11/1داری بيشتر از گيریم خودهمبستگی بين متغيرهای تحقيق وجود ندارد. با توجه به سطح معنیمی

 رگرسيون دارای مشکل ناهمسانی واریانس نيست.

 

 پيشنهادات -5

 است، تعيين نمایند. معلمينهایی را که مورد انگيزش الف( شاخصه

 به دیده دارایی نگریسته شود. معلمينای تغيير نگرش داده شود که به به گونه داره کل آموزش و پرورش استاناب( در 

 تقویت شود.  اداره کل آموزش و پرورش استانج( سيستمهای موجود فناوری اطالعات و شبکة ارتباطات انسانی در سطوح 

 وری آنها دخالت دهند.را در ميزان کارایی و بهره معلميند( ميزان کيفيت کار 
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قبوالنده شود که افزایش عملکرد بخش جدا نشدنی از مسؤليت آنهاست. این پنج عامل  معلمينه( با ارائه آموزشهای مستمر و پيگير، به 

 ریزهای سرمایة انسانی سازمان مدنظر قرار گيرد تا شاهد رشد عملکرد کارکنان سازمان باشيم.باید در برنامه
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