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Abstract: The aim of this study was to design and present a model to identify the 

components of intellectual capital of selected primary school teachers in Qom province. 

The success of the education system, like any other human system, depends on a 

balanced attention to material and intellectual capital. Identifying intellectual property 

as a hidden and intangible aspect is important in organizational success. For this 

purpose, due to the tremendous capacity of qualitative approaches, especially the 

phenomenological method, a semi-structured interview was used. After the twentieth 

interview with teachers who were purposefully selected, data saturation was achieved, 

and the data were analyzed based on a Colaizzi's process. In addition, the data 

validation process was performed using member review, external audit, triangulation, 

and long-term involvement of the researcher in the research process. The research 

findings indicate that teachers' intellectual capital is more concerned with the desired 

situation rather than their current situation. Teachers' intellectual capital was classified 

in 3 main themes and a number of sub-themes including communication capital 

(communication with elements inside and outside the school), structural capital 

(managerial structure, teaching-learning structure, motivational structure) and 

personality capital (behavioral, verbal-nonverbal). Finally, by using the calculated 

intellectual capital, a step forward can be taken for the attraction, preparation, and 

enhancement of teachers in teacher training universities. The results of the present study 

indicate that teachers' intellectual capital is not in a good condition, and is sometimes 

associated with adverse effects. 
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 مقدمه

ی از با گذشت بیش از یک دهه، شاهد رشدد زاایددد  

 ها و تاثیرگذاری آنی زکری در سازماندرک نقش سرمایه

هددای صا دد  از اسددای یاز دده هددا هیدد یر  بددردر سددازمان

-در د از مدیران اجرایی پذیرز ده 94های جدید، پژوهش

ی زکری ضروری است  عالو  اند که درک مدیریت سرمایه

ی در د بر ایدن باورندد کده مددیریت سدرمایه 50بر این، 

زکری یکی از سه چالش بییار مهر برای مدیریت اسدت و 

تددرین چددالش اسددت  رز و در ددد بیددان کردنددد مهر 13

 زکدری در ی از سرمایه(  اگر چه بهر  مدد2005همکاران 

های مخ لف از وجو  مش رک برخوردار هیت؛ بین سازمان

ی هدای زکدر  برای مثال؛ سدرمایهاما وجه از راقی نیا دارد

 –ر برخددی از وجددو  د -مددورد نیدداز بددرای ننددار بانکددداری

م فدداوا از ننددار آموزشددی هیددت  از ایددن رو شداسددایی 

م داسد  بدا بید رهای  – های زکری هدر سدازمانسرمایه

-اج ماعی، زرهدگی، اکولوژیکی و     ضروری بده نندر مدی

ندار آمدوزو و رسد  بدین ترتی ، نوش ار صاضر در بی ر ن

هدای سدرمایه زکدری مالمدان داسایی مولفهبه ش -پرورو

همت گمارد  هیت  سرمایه زکری در بید رهای م فداوا 

هدای مخ لفدی را ارا ده داد  هدا و مددلتااریف، شاخص –

بدرای اولدین بدار مفهدور  1969است  گالبرایدت در سدال 

سرمایه زکری ندوعی عامد   سرمایه زکری را مطرح کردند 

 و دارایی که شام  سرمایه اندرژی، زمدین و زیایکدی تولید

 هداها برای رسیدن به موزقیت آنشود که سازمانتلقی می

کددد، بده بیدان دیگدر سدرمایه زکدری را با هر ترکی  می

الااد  برای تولید ارزو و توساه اق صادی است ابااری زوق

 ( 2001 بد یس 

ار زکدری ی اقددنوعبدهچن ما قد است واژ  سرمایه زکری 

تفکدر اسدت؛ سدرمایه زکدری  مفهدورزراتدر از  که چیدای

زرایددی اید ولوژیک و پویاتر از شک  ثابدت سدرمایه را دار 

 های زکری اشار  به شایی گی (  سرمایه2009است  چن 

 مرتبط آن تخصیص کارکدان و با تجربه عمدتاً که سازمان

 تاس سازمان داخ  تجربه ازراد و دانش این واقع در است؛

 ایددی و سداد  میدری  کددد ایجداد ارزو تواندد مدی کده

 داندش، االالعداا، از ایمجموعده زکری (  سرمایه1397

 سدازمانی یدادگیری و رقابدت تجربده، زکری، های دارایی

 در .شود گرز ه کار ثروا به ایجاد برای تواندمی که است

 و سدازمانی داندش کارکددان، تمدامی زکدری سرمایه واقع

 و گیردمی بر در ازاود  ارزو برای ایجاد را آن هایتوانایی

 ( 2015  شدود  یدوزینمدی مید مر رقداب ی مدازع باعث

های سدرمایه زکدری را در  سده بادد  اصبدنران شاخص

اند رامیرز ای تقییر نمود سرمایه انیانی، ساخ اری، رابطه

عدصر ا لی و بییار مهر سدرمایه  سه ( 2007و همکاران 

انیانی؛ سرمایه سداخ اری و سدرمایه زکری شام  سرمایه 

عدوان قل  سرمایه زکدری ارتباالی است  سرمایه انیانی به

، مهداراهدا، ای از داندششد  است و شام  مجموعدهبیان

(  2010سو و واند  باشد  اب کاراا و توانایی کارکدان می

ازداود  بدرای تمدامی ای شدام  خلدا ارزوسرمایه رابطه

گذاران ددگان، مش ریان، سدرمایهکدها ازجمله تأمینبخش

 رکاپدی و  استو دولت و همچدین پوشش دادن به روابط 

ی هایدددیزراو  سدرمایه سداخ اری بده  ( 2013همکاران 

در یدک سددازمان اشدار  دارد کده در یددک  شدد  اسد فاد 

است و باعث سدرعت  شد ر یذخچارچوب مدنر ساخ ه و 

ود  سدو و شدبخشیدن در جریان امور در ک  سدازمان مدی

(  دس یابی به یک مددل نندری واصدد بدرای 2010وان  

سرمایه زکری کداری بیدایر دشدوار اسدت  بددین ترتید  

بییاری از  اصبدنران و اندیشمددان از جملده  اسد ورا 

( 1997(  ادویدیدد ون و مددالون 1998(  بددون س 1991

( 2011(  آبهایددا وانیددا 2008(  چوندد  2007 کددک 

( هر کدار 2002رودو و للیارا ( و  2000 گوتری و پ ی 

زکری در بی رهای م فاوا همت  های سرمایهبه ارا ه مدل

 ( بده خال ده1(  در جدول  2010اند سو و وان  گمارد 

 های مذکور بیدد  شد  است  مدل
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 های سرمایه فکری. سیر تاریخی مدل1 جدول

Table 1. Historical course of intellectual capital models 
 ابعاد سرمایه فکری نویسنده مدل ها

 (2008چونگ ) چونگ
. دارایی های زیر 4. دارایی انسان محور3. دارایی های فکری2. دارایی های بازار1

 ساختی

ارزیابی اطالعات سرمایه فکری گزارش 

 تحلیلی
 . سرمایه خارجی3. سرمایه داخلی2. سرمایه انسانی1 (2011آبهایاوانسا )

 . سرمایه ساختاری3. سرمایه مشتری2. سرمایه انسانی1 (2007کک ) انسبورگدانشگاه ژوه

 . سرمایه انسانی3. سرمایه خارجی3. سرمایه داخلی1 (2000گوتری و پتی ) گوتری و پتی

روش مالی اندازه گیری دارایی های 

 ناملموس
 . سرمایه ساختاری3. سرمایه مشتری2. سرمایه انسانی1 (2002رودو و للیارت )

 . سرمایه مشتری3. سرمایه ساختاری2. سرمایه انسانی1 (1998بونتس ) بونتس

 مدل سرمایه فکری
ادوینسون و مالون 

(1997) 
 . سرمایه انسانی3. سرمایه مشتری2. سرمایه  سازمانی1

 ی نامشهودها. دارایی3های مشهود . دارایی2. ارزش بازار 1 (1991استورت ) سرمایه فکری به عنوان تفکر مدیریتی

های سدرمایه زکدری ها و مدلپس از درک تااریف شاخص

ای و در باییت دانیت که سرمایه زکری در نندار مدرسده

بین مالمان از چه جایگا  و اهمی ی برخورار است  مداری 

ای به عدوان ننار اج ماعی صیای و مهر از جایگدا  ویدژ 

، برخوردار هی دد  امروز  بده دلید  گید رو علدور بشدر

های  دددا ی، گددرایش بدده توسدداه زددداوری و پیشددرزت

وپرورو امری زراگیدر و جهدانی شدد  های آموزوسازمان

(  سدجش سرمایه زکری در مداری به 1383است   ازی 

ریای و اسد فاد  عدوان ابااری مداس  جهت الراصی برنامه

گونه که دانش اهمیدت باشد  هماناز مدابع در دس ری می

وسدیله کدد کیفیت دانش تولیدشدد  بده و اولویت پیدا می

یدابی های مداری نیا به عدوان یکی از اباارهای دستننار

ای یاز ده اسدت  مدداری در به مایت رقاب ی اهمیت ویدژ 

تواند با تربیدت ازدراد بیش ر کشورهای در صال توساه  می

خالق نوآور و کارآزرین زمیده رشد و توساه را زراهر نماید 

ویژ  مددداری بددا ها بدده(  امددروز سددازمان1997 اسدد ورا 

تغییراا گید رد  و  رو بده ازاایشدی در میدا   سیاسدی، 

اج ماعی، زرهدگی، مدابع انیانی و آموزشدی و زدداوری رو 

اند  چدانچه مداری ب واندد در مقاب  تغییدراا و به رو شد 

 تواندد میا   و تحوالا واکدش خوبی نشان دهدد، می

 

 

ص  کددد  مدابع انیانی عامد  بیدیار  مشکالا پیش رو را

های دول دی و خصو دی مدداری اسددت  مهدر در سدازمان

مداری باید در زمیده تأمین مدابع انیانی و ارتقای نیدروی 

انیانی و توجه این نیروها به سرمایه زکدری بایدد در نندر 

 (  1991گرز ه شود  رابیدا 

بدا  عمددتاً کده سدازمان هدای زکری به شایی گی سرمایه

است اشار  دارد کده  مرتبط آن تخصیص کارکدان و تجربه

با بررسی ادبیاا در ن یجه از اهمیت باالیی برخوردار است  

تدوان خدالپ پژوهشدی پژوهش مرتبط با سرمایه زکری می

تحقیاا مرتبط را در نوع نگدا  بده مقولده سدرمایه زکدری 

دانیددت  بطوریکدده اتلدد  تحقیقدداا مددرتبط بددا نگددا  

گرایانه به بررسدی تداثیر و یدا ارتبدا  کمیپوزی یویی ی و 

اندد  بددین زکری با م غیرهدای گونداگون پرداخ ده سرمایه

چیید ی » ترتی ، پژوهش صاضر در تالو است تا با نگدا 

هدای سدرمایه زکدری و یا کیفی به شداخت مولفه« گرایانه

مالمان به الور مشخص مالمان برخدی از مدداری اسد ان 

-سوال پژوهش این گونه مطرح می تری قر بپردازد  بدین

های سرمایه زکری مالمان مد خ  در مداری گردد: مولفه

 اس ان قر کدامدد؟

 روش کار

پژوهش صاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با اس فاد       

از روو پدددژوهش پدیدارشداسددددی  ددددورا پذیرز دددده 
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(  پدیددار 1397به نق  از  زارعدی  2007است کرسول،  

ل قدرن بیید ر تحدت تداثیر زیلیدو  شداسی در دهده او

( 2008آلمانی ادموند هوسرل توساه یاز ه اسدت زوکمن  

(  هوسدرل در نندر داشدت تدا بدا 1397به نق  از  زارعی 

الرزانه به یک زهر اساسی از ایجاد یک رویکرد دقیا  و بی

( 2008ادراک و تجربیاا بشر دست پیدا کددد  زدوکمن  

 (  به عبارا دیگدر، 1398به نق  از  محمدی و همکاران 

پدیدارشداسی روشی است که سدای در درک یدک پدیدد  

ویژ  از الریا شرح تجربه، شرایط آن تجربه و مردمی کده 

کددد دارد  توجه به تجربه و شرح در آن شرایط زندگی می

آن از خصو دددیاا محدددوری تحقیدددا پدیدارشداسدددانه 

است علی اصمددی و نهدایی، بده نقد  از   دفایی موصدد 

تدددوان بددده دو دسددد ه   پدیدارشداسدددی را مدددی(1389

پدیدارشداسددی تو ددیفی ایجدداد شددد  توسددط هوسددرل و 

پدیدارشداسی تفییری ایجاد شد  توسط هایددگر تقیدیر 

( بدده نقدد  از  زارعددی و همکدداران 2008کددرد  زددوکمن  

(  پدیدار شداسی تفییری هدگداهی مدورد اسد فاد  1398

کدده پدیدد  خواهدد بده گیرد که سوال تحقیا میقرار می

دست پیدا کدد و پژوهشدگر از دخالدت تجربیداا و ادراک 

ننر کدد  در مقابد ،  تواند  ر خود در زرایدد تحقیا نمی

پدیدارشداسی تو یفی، تحقیقدی تو دیفی اسدت کده نده 

های  رزاً بر شواهد تجربی م کی است و نده بدر اسد دالل

کددد  چددین مدطقی، بلکده بدر سداخ ار تجربده توجده می

قی در ددد روشدن کدردن ماهیدت ایدن سداخ ارها، تحقی

شدوند اسدت امامی زرد ظاهر می  گونه که در آگاهیهمان

 ( 1391سیگارودی و همکاران 

هدزمدد از نوع مالکی، نمونه گیری   با روو هارساناالالع

در  اب ددایی دور  رسدهمد چهداردر سدط   مالماناز میان 

ود به مطالاده ان خاب شدند   مالک وراس ان قر  1مدطقه 

شر  الاامی بدرای  تمای  به مصاصبه بود    - برای مالمان

 هارسداناالالعاخ یاری بودن ورود و خروج شروع مصاصبه 

های های موردنیاز بدا اسد فاد  از مصداصبه  داد تایین شد

آوری ضبط  دوا جمدعبا اس فاد  از  نیمه ساخ اریاز ه، و

 سد فاد  از ایمید بدا ا شد  قب  از مصاصبه سؤاالا تحقیا

و ضمن االمیددان از  قرار داد  شد هارساناالالعدر اخ یار 

محرمانه ماندن االالعاا، مجدوز ورود در جریدان مصداصبه 

دقیقه بدر   35تا  15اخذ گردید  الول مدا مصاصبه بین 

بدرای  مصداصبهم غیر بود و هر  هارساناالالعاسای تمای  

از و بده تددریب بدر رسان اب دا با سؤاالا کلی آتدهر االالع

ها با سؤاالا اک شازی ادامه یازت  اشباع اسای تحلی  داد 

در با االمیدان باال در بیید مین نفدر صا د  شدد    هاداد 

کددددگان شرکت یشداخ  یتهای جماویژگی (2 جدول 

  نمایش داد  شد  است

 کنندگان. اطالعات جمعیت شاختی شرکت2 جدول

Table 2. Demographic information of the participants

 

 

 نام مدرسه جنسیت جایگاه شغلی کنندهشماره شرکت نام مدرسه جنسیت جایگاه شغلی کنندهشماره شرکت

 v مرد معاون x 11 مرد آموزگار 1

 z مرد آموزگار y 12 مرد آموزگار 2

 x زن معاون v 13 مرد آموزگار 3

 x زن آموزگار z 14 زن آموزگار 4

 z زن آموزگار x 15 مرد رآموزگا 5

 y زن آموزگار y 16 مرد آموزگار 6

 y مرد مراقب سالمت v 17 زن آموزگار 7

 v مرد مراقب سالمت z 18 زن آموزگار 8

 v مرد مراقب سالمت x 19 مرد معاون 9

 x زن مراقب سالمت y 20 مرد معاون 10
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 ای کاُلیای راهبرد هفت مرصله باشد کهالزر به ذکر می

مدورد اسد فاد  قدرار گرز ده هدا تحلی  یاز هبرای  (1997

( بدده نقدد  از 1388(  عبددادی 2012اسددت  ابوسوشددا 

هدا در هفدت (  تحلید  یاز ده1397 مکیالنی و همکداران 

 30مد ن،  20 شدام :  هارونوییی مصاصبه مرصله شام ،

 ، شداسایی اظهاراا مدرتبط بدا  بحدثخط( 320 فحه، 

زرمولدده کددردن ،  مدد ن( 20ر از اظهددار مهدد 126 شددام : 

مفهور زرموله  126 شام :  مفاهیر از دل اظهاراا مرتبط

ی هادسد همشخص کدردن ،  اظهار مهر( 126شد  از دل 

 6مضدمون ا دلی و  2موضوعی و مضامین ا لی  شدام : 

مضمون زرعی(، تو یف جامع از پدید  مورد نندر، تقلید  

ا اس فاد  از بازبیدی ها و در نهایت اع بار یابی بسازی یاز ه

بده  ی نهداییبه مدندور اع باربخشداعضاپ  ورا پذیرزت  

ها عالو  بر بازبیدی توسط اعضاپ از سه روو ممیدای یاز ه

و درگیددری الددوالنی مدددا  چدددد سددویه سددازی  بیرونددی،

 این   دردر جریان مصاصبه اس فاد  شد  است انپژوهشگر

 ه،آگاهاندد رضددایت اخددذ شددام  اخالقددی مددوازین پددژوهش

 همچددین  شدد رعایدت رازداری و خصو ی صریر تضمین

 تمدامی تکمید  به تأکید ضمن ها پرسشدامه تکمی  زمان

 در پدژوهش از خدروج مورد در کدددگان شرکت ها، سؤال

 آنهدا بده و بودندد مخ دار زدردی االالعداا ارا ه و زمان هر

 امدر ایدن و میماند محرمانه االالعاا که شد داد  االمیدان

شددد  پددژوهش صاضددر بددا کددد اخددالق  رعایددت کددامالً نیددا

IR.IAU.TMU.REC.1399.247  ثبت شد 

 ها یافته

هددای نیمدده بددا توجدده بدده نکدداا مشدد رک از مصدداصبه

هدای ساخ اریاز ه این ن یجده کلدی صا د  شدد: سدرمایه

زکری اصصاپ شد  توسط مالمان م داس  بدا بید ر نندار 

هدا های اساسی با سدایر سدازمانای هیت و تفاوامدارسه

هدا صداکی از آن اسدت کده مالمدان دارد  همچدین یاز ده

مضددمون ا ددلی شددام   3هددای زکددری خددود در سددرمایه

های ارتباالی  ارتبا  بدا عدا در دروندی مدرسده و سرمایه

ارتبا  با عانصر بیرونی مدرسه(، سدرمایه هدای سداخ اری 

 ساخ ارمدیری ی، ساخ ار یداددهی و یدادگیری و سداخ ار 

-ر شخصدددی ی  رز ددداری، کالمدددیانگیاشدددی( و سددداخ ا

 اند  تیرکالمی( بیان کرد 

-در گددار بادددی از دل اظهددارا مددرتبط و مهددر مصدداصبه

شوندگان مفاهیر زرمولده اسد خراج شدد  در ایدن مرصلده 

-بدون توجه به تکراری بودن مفاهیر زرایدد اس خراج کدد

 های اولیه ادامه پیدا کرد 

 ل اضهارات مرتبط. استخراج مفاهیم فرموله شده از د3 جدول

Table 3. Extraction of the concepts formulated from the related statements 

ف
دی

ر
 

 اظهارت مرتبط و مهم

significant statement 

یم فرموله شدههامف  

Formulated Meanings 

ت
رک

شا
م

 

ده 
کنن

1
 

 تبه نظر من سرمایه فکری معلم در  درجه اول دارا بودن نگرش سیستمی اس
دارا بودن نگرش سیستمی از سرمایه فکری معلمان در  -

 مدارس است.

ت 
رک

شا
م

ده 
کنن

2
 

باید روش های متنوعی برای تدریس داشته باشند تا بتواند با استتفاده از روش 

های جذاب ایجاد انگیزه کنند و دانش اموزان را به سمت فرا گرفتن بحث هتای 

 آموزشی سوق دهند.

 های تدریس متنوع استفاده نمایند.معلمان باید از روش  -

ده 
کنن

ت 
رک

شا
م

3
 

معلم باید به کارش عالقه داشته باشد. زیرا هنگامی با عالقه با دانش آموزان کار 

تواند انتظار یک شاهکار داشت باشد. و مهم تر این کته قبتا از اینکته کند. می

آن چیزی کته بکارش عالقه داشته باشد باید به انسانیت عالقه داشته باشد. چون 

 مخاطب معلم است. شخصیت انسان ها است.

 عالقه مندی به شغا معلمی -
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ده 
کنن

ت 
رک

شا
م

4
 

های آموزشی و هم رفتاری در موفقیت یک معلم خوب تاثیر به نظر من هم ویژگی

دارد. از لحاظ آموزشی یک معلم خوب باید طوری به مطالتب درستی تستلط 

ترین دانش امتوز د که مخاطب او قویداشته باشد که همیشه در ذهنش این باش

آید مگر اینکه  است و در جواب دادن به سواالتش کم نیاورد و این به وجود نمی

مطالعه زیادی روی کتاب های درسی رسمی حتی بی اهمیت ترین مطالب داشته 

 باشد

یژگی های آموزشی مانند تسلط بر محتوی درسی؛ و -

ز خصییه های معلم تدریس در مدارس برتر و رقابت محور ا

 هست.

 

ده 
کنن

ت 
رک

شا
م

5
 

سرمایه فکری معلم میتونه اعتماد به نفس باشه؛ کسیکه هنتوز بته خودبتاوری 

هایش ندارد؛ قطعا قادر نخواهد بود تا بته نرسیده وشناختی از خود و توانمندی

بچه ها در شناخت خودشان کمک و راهنمایی کند.  معلمی که اعتماد به نفش باال 

یا نیازی به تایید شدن از جانب اولیاء و  همکاران ندارد بنابراین مطابق مدارد؛ 

دیگران کالس را اداره نمی کند. بلکه با شیوه ی صحیح بته اداره کتالس متی 

 پردازد.

 ماد به نفس باال از سرمایه های وجودی معلمان هست.اعت -

ده 
کنن

ت 
رک

شا
م

6
 

داشته باشد این است که شتغلش و به نظر من اولین سرمایه ای که یک معلم باید 

کارش را دوست داشته باشد و عالقه داشته باشد چون بعضی وقت هتا آن قتدر 

درکالس خسته می شوند که اگر کارش را دوست نداشته باشند ممکمن است آن 

 را رها کنند.

ولین سرمایه ای که یک معلم داشته باشد این است که ا -

 شغلش و کارش را دوست داشته باشد.

ت 
رک

شا
م

ده 
کنن

7
 

یک معلم خوب هیچ وقت یادگیری خود را متوقف نمی کند. یادگیری متداوم و 

پیوسته یکی از ویژگی های بارز معلمان خوبی و کارآمد است. یک معلم موفتق 

 کند.هیچ وقت به دست آوردن دانش خود را متوقف نمی

ادگیری مداوم وپیوسته یکی از سرمایه های بارز معلمان ی -

 .هست

ت 
رک

شا
م

ده 
کنن

8
 

 داشته کاما اشراف خود تخصصی تحصلی پایه به باید خوب آموزگار من نظر به

 . باشد واقف مختلف های پایه عرضی و طولی ارتباط به ضمن در و باشد
 خود تحصیلی پایه به نسبت آگاهی -

ت 
رک

شا
م

ده 
کنن

9
 

یا آموزشی به یک معلم باید خالق باشد تا با ابداع روش های تدریس و تهیه وسا

 خوبی بتواند مباحث را حا و فصا کند

قیت در ابداع روش های تدریس و تهیه و سایا خال -

 آموزشی

برای تایین مفاهیر زرموله شد  نهایی هر یدک از مفداهیر 

ها قرار گرزت و زرایدد تقلید  ها و شباهتدر جدول تفاوا

ها  ورا پدذیرزت و مفداهیر زرمولده شدد  سازی از یاز ه

هایی اس خراج گردید  سدپس هریدک از مفداهیر زرمولده ن

شد  توسط پژوهشگر، اسد اد راهدمدا و اسد اد مشداور بده 

 ورا جداگانه ذی  مضامین زرعی و ا لی قرار گرز ددد و 

هدای در نهایت با اش راک ننراا  دورا پذیرز ده مولفده

سرمایه زکری مالمان مداری مد خد  در اسد ان قدر بده 

 راج گردید (  اس خ4 شرح جدول 

 . مضامین اصلی و فرعی استخراج شده4جدول 

Table 4. The main themes and sub-themes extracted 

 مضامین اصلی مضامین فرعی مفاهیم فرموله شدههایی از مثال

 برقرار ارتباط صحیح با دانش آموزان به منظور افزایش اعتماد به نفس آنان.

 قاطعیت با معلمان دیگر.توانایی ارتباط صمیمی توام با 

 . آموزان دانش مشکالت برای مدرسه مشاوران و همکاران کمک گرفتن از

ارتباط با عناصر درونی 

 مدرسه
 

های ارتباطی سرمایه

 ارتباط با والدین در خصوص کودکان دارای ناتوانی و اختالالت یادگیری  معلمان

 ارتباط با  والدین در خصوص مسائا فرزندپروری 

اط با عناصر بیرونی ارتب

 مدرسه

 و زود اخراج نکردن دانش آموز از کالس آموزان دانش به جبران فرصت دادن 

 تشویق فرایند از استفاده به فعالیت واداشتن دانش اموزان ضعیف با 

 مدیریت زمان تدریس 

 پرهیز از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش اموزان. 

 ریسرمایه های ساختا ساختار مدیریت کالس
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مهارت های معلم در توضیح دادن درس؛ در پرسش از فراگیران ، در برخورد با پرسش فراگیران و در برابر  

 پرسش هایی که پاسخ آن ها را نمی دانند

 مهارت معلم در ارزشیابی از فراگیران

 -ساختار یاددهی 

 یادگیری

 باشد. معلم باید از انگیزش شغلی برخوردار باشد و به شغلش عالقه مند 

 معلم باید میا به مطالعه داشته باشد. 
 ساختار انگیزیشی

 قاطعیت و جسور بودن معلم 

 رعایت عدالت در رفتار 
 رفتاری

های شخصیتی سرمایه

 پرگویی نکردن  معلمان

 قدرت بیان سلیس و روان
 کالمی و غیرکالمی

 

 گیریبحث و نتیجه
شیده پژوهش به با توجه به تحقیقاا انجار شد  در پی      

آن اشددار  شددد و همچدددین پددژوهش صاضددر در مددداری، 

نشددانگر آن اسددت کدده میددیله سددرمایه زکددری مالمددان از 

وضایت مطلوبی برخوردار نبود  و گا  با تاثیراا ماکوسدی 

نیددا همددرا  بددود  اسددت  بطوریکدده برخددی از مالمددان در 

 زکدری ی سدرمایه یدا »های خود اشار  داشد دد: مصاصبه

 اسد فاد  مدورد درسد ی به دارد وجود اگر یا و دندار وجود

 بدد   مصاصبه شوند (  ننر به صال این با است نگرز ه قرار

-گدرو  و روابدط وجود پرورو و آموزو قوا ینقطه تدها

 مدی آموزشی سیی ر داخ  در قوی بییار تیررسمی های

 ذیدفع هایگرو  برای نیبی های موزقیت هر آن که باشد

بدا ایدن صدال؛ پدژوهش صاضدر «  داشدت خواهد پی در را

هدای سدرمایه زکدری مالمدان در مدداری مد خد  مولفه

هدای ارتبداالی اعدر از ارتبدا  اس ان قر را شام  سدرمایه

هدای سداخ اری مالمان با درون و بیرون مدرسه و سرمایه

یددادگیری مالمددان، سدداخ ار  –شددام  سدداخ ار یدداددهی 

 ی مالمدان انگیاشی، ساخ ار مدیری ی و سداخ ار شخصدی

های اصصاپ رسد مولفهمارزی نمود  است  الب ه به ننر می

های زکری شد  بیش از آنکه مار  وضایت موجود دارایی

مدن » هدا اشدار  دارد  مالمان باشد به وضایت مطلوب آن

ها و یا به تونر به شما بگر که آیا واقاا این ویژگیاالن نمی

دار  یا نه؟ ولدی  های زکری؛ تو من وجودقول شما سرمایه

 ها رو این می ونر بگر که یک مالر موزا باید این سرمایه

 

 

 

اگر چده کدر کدردن شدکا  بدین وضدایت «   داش ه باشه

موجود و مطلدوب سدرمایه زکدری مالمدان خدود نیازمددد 

زکری توسط بازیگران ننار های بکارگیری یکیری سرمایه

اور امدا پژوهشدگران بدر ایدن بد –آموزو و پرورو هیت 

هی دد کده بدرای رسدیدن بده وضدایت موجدود؛ ترسدیر 

هدای هدای دارایدیوضایت مطلوب ضروری است و مولفده

تواند مدجدر بده زکری شداسایی شد  در پژوهش صاضر می

آگاهی مالمان و بازیگران آموزشی به مدنور تقلی  زا دله 

هدای زکدری مالمدان بین وضع موجود و مطلدوب سدرمایه

زکری اصصاپ شد  توسدط مالمدان نخی ین سرمایه  گردد 

( 2005سددرمایه زکددری ارتبدداالی نددار گرزددت   آندرییددن 

یاز ه مفهدور ای به مفهور توساهما قد است سرمایه رابطه

کدد که مش م  بر دانش موجود سرمایه مش ری اشار  می

در همه روابطی که سدازمان بدا مشد ریان، رقبدا، دولدت و 

باشدد  نجفدی و بیداا می –کدد کدددگان برقرار میتأمین

-( ما قدند سرمایه رابطه2010(   و  یاسو و وان  1398

ای در مداری شام  اقداماا جمای در اج ماعاا تو یف 

شد  به مدنور خلا ارزو ازداود  و پوشدش دادن روابدط 

باشد   سرمایه زکری ارتباالی اصصا ی در دو زیر مولفده می

اندد  زدی شدد ارتبا  با عدا ر درونی و بیرونی مدرسه مار

مالمان نیازمدد این هی دد تدا ب وانددد بدا داندش آمدوزان 

( ما قدندد 2004ارتبا  برقرار کددد   اپی این و همکاران 

ارتبا   حی  با دانش آموزان موج  ازداایش اع مداد بده 

هدای نفش در آنان خواهد شد  همچدین از دیگدر سدرمایه

سده ارتباالی شداسایی شد  توسدط مالمدان در درون مدر

توان به توانایی ارتبدا   دمیمی تدوار بدا قاالایدت بدا می
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 مدرسه مشاوران و همکاران کمک گرز ن از مالمان دیگر،

 بخشدامه آموزان، همکاری با مدیر در دانش مشکالا برای

به مدرسه، توجه به ارتبدا  الدولی و عرضدی پایده  ارسالی

های مخ لف تحصیلی، آگداهی نیدبت بده پایده تحصدیلی 

ت می  به صر  زدن در داندش آمدوزان، کید  خود، تقوی

تجربدده از دیگددران در بیدد رهای مخ لددف از جملدده دری 

پژوهددی، اسدد فاد  از گددرو  گرایددی در تدددریس و  انطبدداق 

 پذیری با دانش اموزان بدخلا اشار  نمود  

هدای ارتبا  بدا عدا در بیروندی مدرسده از دیگدر سدرمایه

از دور  ارتبدداالی مالمددان شداسددایی گردیددد  بددا عبددور 

 -گرایی در امددور آموزشددی مددداریگرایی، نومفهددورسدددت

به مصدده ظهدور  –ویژ  در صوز  مطالااا برنامه درسی به

گرایان که رسید  الرزداران این رویکرد دیگر به ماندد سدت

تدها زاالیت در صوز  امر را مدو  به الراصی، تدوین، اجدرا 

بدده امددر  کردنددد، بلکددهدانیدد دد، زکددر نمیو ارزشددیابی می

پیچیدددگی و برخددورداری از ابادداد گوندداگون در ایددن امددور 

هدای سیاسدی، ویژ  پایددار بده هویتها بهما قد بودند  این

 (1995هددری، زییدت محیطدی و     پایددار و همکداران 

تر به میا   روز ( و به مادای دقیا1397 ز حی واجارگا  

ازدری های درسدی اع قداد وجاماه و اهمیت آنان در برنامه

گرایی بدر ایدن عقیدد  داش دد  الرزداران دیدگا  نومفهدور

ها را شدام  مبددو و الور کام  برنامدهتوان بهبودند که نمی

های باییدت در برنامدهمقصد مشدخص دانیدت، بلکده می

ای نیا برای موضوعاا نوظهور قا   درسی زر ت یا مرصله

هدای اج مداعی و عدصدر شد  ارتبا  مالمدان بدا سدازمان

 بدرای خددماا و مددابع رونی مدرسه اشار  به هماهدگیبی

 ننیدر؛ اج ماعی گروهای با مالمان و آموزاندانش والدین،

 و زرهدگی هایسازمان آموزشی، ذیدفاان مشات ،  اصبان

ها دارد  اپید این و همکداران دانشکد  و هادانشگا  مدنی،

عمددد   ( 1397( بدده نقدد  از  زارعددی و همکدداران 2004

ارتباالاا بیرونی اصصا ی توسط مالمان اشار  به ارتبا  با 

والدددین در خصددود کودکددان دارای ندداتوانی؛ میددا   

زرزندددپروری، یددادگیری در خاندده و تکددالیف یددادگیری، 

-های  آموزشی و تغیراا برنامده درسدی مدیگیریتصمیر

باشد  دیگر ارتباالاا بیرونی شام  ارتبا  با سازمان هدای 

برای اردوهای دانش آموزی، همفکری و مشدورا زرهدگی 

با سازمانهای مرتبط بیرونی  ماندد کانون پدرورو زکدری، 

کانون جلوگیری از آسی  های اج ماعی و     (،  ارتباالداا 

رسمی و تیر رسمی بدا سدایر مالمدان در مدداری دیگدر،  

ارتباالالا رسمی و تیر رسمی با پژوهشگا  ها و اندیشکد  

رتبا  بدا سداخ ارهای سدازمانی مدرتبط در های مرتبط و ا

وزارا آموزو و پرورو شداسدایی گردیدد  بدود  دومدین 

سددرمایه زکددری اصصدداپ شددد  توسددط مالمددان سددرمایه 

( ما قدندد 2010ساخ اری نار گرزدت   دیدا و همکداران 

سددرمایه سدداخ اری بدده عدددوان توانددایی سددازمان شددرکت، 

اضدا و نیازمدددی ها و     در برآوردن تقها و سیاستزرایدد 

های شود که ایدن مدوارد شدام  دسد گا بازار مالصنه می

سازمانی ها و زرهد االالعاتی، رویکردهای رایب، زیرساخت

 شود  می

سدازمانی، های سداخ اری شدام  زرهد همچدین شاخص

یادگیری سدازمانی، زرایددد عملیداتی و سیید ر االالعداا 

شدار  دارد هیت   همچدین سرمایه ساخ اری در مداری ا

به پایگا  االالعاا، نمدودار سدازمانی، نقدش راهدمدا و هدر 

-چیای که ارزو آن در سازمان بیش از ارزو مدالی مدی

هدای سداخ اری سرمایه .(2000باشد  بد یس و همکاران 

در پددژوهش صاضددر شددام  سدداخ ار مدددیری ی، سدداخ ار 

باشددد  یادگیری و  ساخ ار انگیاشی مالمان مدی-یاددهی

ی دری همددوار  بددا رویکددرد دانددش آمددوز مدددیریت کددال

محوری، مالر محدوری یدا تلفیقدی از هدر دو بدود  اسدت  

سبک مالر محوری بیش ر بر پیشرزت تحصدیلی و سدبک 

هدای دانش آموز محوری بر صفظ اس قالل و کی  مهارا

زندگی اس وار بود  است  در رویکرد سدور بده هدر دو بادد 

ه داندش آمدوز و شود و در سبک چهارر، مالدر بدتوجه می

موضوع دری بی توجه است بدابراین، سبک رها شد  تلقی 

( بدده نقدد  از   ددمدی و 1377مددی شددود  اسددپالدید  

 -های ساخ ار مددیری ی مالمدان(  سرمایه1387همکاران 

اصصا شد  در پژوهش صاضر تلفیقی از سه رویکدرد مابدور 

باشد  یادی جایی که مالر با تقییر وظایف بین داندش می
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نماید و های کالسی را به آنان محول میمییولیت -وزانآم

پدردازد و آموزان مییا به تصحی  و ا الح اش باهاا دانش

شدود و از های اش با  دانش آمدوزان ناراصدت نمدیاز پاسخ

ایدجاسدت کده وی از  –هدا ذوق زد  های درسدت آنپاسخ

محدوری اسد فاد  نمدود  آموز سبک مدیریت کالی دانش

الر  دیگر، تهیه الرح دری و سازماندهی مطال   است  از

از قب ، مدیریت زمان تدریس، پرهیا از قضداوا نا دحی  

اموزان، برخورد با عوام  مدااصر یدادگیری و بده بین دانش

 -دور بودن مالر از اداهدای اضدازی در سدر کدالی دری 

گردند  و های از مدیریت مالر محوری او محیوب مینمود

ر بر مبدای وضع قدوانین دو الرزده کدالی یا زمانی که مال

کدد، در موقع وضع قوانین بین دانش دری را چیدمان می

آموزان زر دت جبدران گذارد، به دانشآموزان تبایض نمی

کدد و  بدا دهد و آنان را زود از کالی درسی اخراج نمیمی

های ضایف را بده زاالیدت وا اس فاد  از زرایدد تشویا بچه

مدیریت تلفیقدی بدرای مددیریت کدالی  دارد از سبکمی

دری بهر  جی ه است  یاددهی و یادگیری به الور کلی به 

هایی که بر اثر تاام  هدزدار بدین مربدی، زاالیتمجموعه 

گیرد االدالق میگدردد دانش آموز و مواد درسی  ورا می

گدردد  شدابانی « یدادگیری»بده ایدکده موجد   مشدرو 

-ای سداخ ار یداددهیهد(  به مدنور تبیین سرمایه1389

یادگیری مالمدان نیازمددد ایدن هید یر کده در اب ددا بدا 

ای یدادگیری مدوثر در نندار مدرسده -های یاددهیویژگی

یدادگیری را -هدای یداددهیآشدا شویر  ریچ و والکر ویژگی

ای شمارد: همه یادگیرندگان الیف گی رد این گونه بر می

محصدول کدددد کده از دانش و تجارب را با خودصم  مدی

ها است؛ یادگیری در م ن و زضدای آن« محیط یادگیری»

 اج ماعی به خصود وقوع می یابدد؛ یدادگیری –زرهدگی 

 الامر است و در الول صیاا یک زدرد بده یک زرایدد مادار

الور می مر ادامه دارد؛ یادگیرندگان به روشدهای مخ لدف 

-هدای م فداوا مهدارایاد میگیرند؛ یادگیرندگان به روو

از  تواندددهدد؛  یدادگیری مدیکر وعم  را بروز میهای تف

بهدر  گیدری کددد؛  اوریها و زددای از رووالیف گی رد 

-شدود؛ داندشیادگیری و آموزو تالشی جمای تلقی مدی

ی ازدراد دخید  در یدادگیری، هدر در آموز، مالدر و همده

 ریچ و والکدر انددی کدار سدهیرمییولیت و هر در ن یجده

1997  ) 

هدای سدرمایه زکدری اشدار  ی یر تمار مولفهتوانشاید می

شد  توسط مالمان را ذی  مقوله شخصیت قرار دهیر  امدا 

ننر به بررسی دقیا و موشدکازانه تمدار عدصدر دخید  در 

ها در سرمایه زکری مالمان الزر دانی یر تا تک تک مولفه

سر جای خود مورد بررسی قدرار بددهیر  پدژوهش صاضدر 

ا در دو مضمون زرعدی شدام  سرمایه شخصی ی مالمان ر

بدددی تیرکالمی مالمان تقیدیر-سرمایه گف اری و کالمی

( در 1395نمود  همیو با ن ایب این تحقیا  منفری پدور 

مالمدان اثدربخش و  شخصدیت ویژگد  هدا تحقیا خود 

هدای با توجده بده یاز ده  را تبیین نمود  استکاریاماتیک 

داسدایی هدای زکدری شگدردد سدرمایهتحقیا پیشدهاد می

هدای هدای ارتبداالی، سدرمایهشد  در این تحقیا  سرمایه

هددای شخصددی ی مالمددان(  و سددایر سدداخ اری و سددرمایه

تحقیقاا مشابه و همچددین تحقیقداا آیددد  بده عددوان 

مبدایی برای بکارگیری، آماد  سازی و پیشرزت مالمان در 

مراکا تربیت مالدر بکارگرز ده شدود  بده مدندور ازداایش 

گردد ذیدفاان امر باالی در مالمان  پیشدهاد میسرمایه ارت

در بدین مالمدان و دیگدر  به تشکلی  نقشه مدابع اج ماعی

با بکدارگیری ایدن راهبدرد  کارکدان مداری همت گمارند 

تواندد نیبت به نقا  ضاف و قوا خود آگاهی مالمان می

پیدا کرد  و در  دد رزع آن بر خواهدد آمد  در ارتبا  بدا 

گددردد در ی سدداخ اری مالمددان پیشدددهاد مددیهدداسددرمایه

دانشگا   زرهدگیان ماد  درسدی بده ندار مددیریت کدالی 

یدادگیری مالمدان  –دری گدجاند  شود  ساخ ار یاددهی 

ضمن توجه به ارتباالاا چدد سویه با دانش آموز، خدانواد  

و نهاد اج ماعی، از صازنه محوری محض زا دله گرز ده و 

م داسد  بدا قدرن  –د نیداز های موربه سمت رشد مهارا

هدای صاضر صرکت نماید  ن ایب تحقیا نشدان داد ویژگدی

زردی یکی از عوام  مهدر در انگیداو مالمدان محیدوب 

هدای ذهددی و شود که در میان عوام  زدردی، مشدغلهمی

-ترین نقش را دارند  از ایدن رو، کداهش مشدغلهروانی مهر
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لمدان های ذهدی و روانی می تواندد در سدط  انگیداو ما

هدای شخصدی ی پیشددهاد موثر باشد  در ارتبا  با سرمایه

هددای آزمددون –کددارگیری مالمددان ه گددردد قبدد  از بددمددی

های م فاوا  شخصیت شخصی ی روانشداسی ب واندد جدبه

تا ب وانیر کاریاماترین ازدراد را  –کاوی نمایدد ازراد را الیه

 برای این شغ  ان خاب نماییر 
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هدای زکدری هدای سدرمایهمولفده پژوهش صاضر با هد  الراصی و ارا ه مدلی برای شداسایی چکیده:

-موزقیت ننار آموزو و پرورو هماندد سایر ننار گرزت مالمان اب دایی مد خ  در اس ان قر انجار 

هدای زکدری باشد  شداسایی داراییهای مادی و زکری میهای انیانی در گرو توجه م اادل به سرمایه

باشد  بدین مدنور و با توجه بده به عدوان وجه پدهان و ناملموی در موزقیت سازمانی صا ا اهمیت می

ساخ ارمدد اسد فاد  به ویژ  روو پدیدار شداسی، از مصاصبه نیمه ظرزیت شگر  رویکردهای کیفی و

شد که در بیی مین مصاصبه با مالمان که به  ورا هدزمدد ان خاب شد، به صالدت اشدباع رسدید و 

هدا بدا اسد فاد  از های صا   با راهبرد کًالیای تحلی  شد  ضمدا زرایدد اع بدار بخشدی بده داد داد 

بیرونی، چددسویه سازی و درگیری الوالنی مدا پژوهشگر در زرایددد تحقیدا بازبیدی اعضاپ، ممیای 

های زکری مالمان بیش از آنکه مار  وضع های تحقیا صاکی از آن است که سرمایهانجار شد  یاز ه

مضدمون ا دلی و  3هدای زکدری مالمدان در موجود آنان باشد به وضع مطلوب اشدار  دارد  سدرمایه

های ارتباالی  ارتبدا  بدا عدا در درون و بیدرون مدرسده(، سدرمایه سرمایهتادادی زیرمضمون شام  

هدای شخصدی ی یادگیری، ساخ ار انگیاشی( و سدرمایه-ساخ اری  ساخ ار مدیری ی، ساخ ار یاددهی

های زکری اصصداپ تیرکالمی( البقه بددی شد  است  در نهایت، با بکارگیری سرمایه- رز اری، کالمی

های تربیت مالدر سازی و پیشرزت مالمان در دانشگا به جلو برای جذب، آماد توان گامی رو شد  می

برداشت ن ایب پژوهش صاضر نشانگر آن است که مییله سرمایه زکدری مالمدان از وضدایت مطلدوبی 

 برخوردار نبود  و گا  با تاثیراا ماکوسی نیا همرا  بود  است 

  ی، پژوهش کیفیسرمایه زکری، مالمان، پدیدارشداس کلیدی: واژگان

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


