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 سنجش و ارزیابی سرمایه فکری آموزش و پرورش شهرستان ساری
 

 

 

 دكتر مریم تقوایی یزدی
 ایران -ساری اسالمی واحد دانشگاه آزاد عضو هيأت علمی دكتری تخصصی مدیریت آموزشی

Email: m_taghvaeeyazdi@yahoo.com 

 

 ليال مردانی
 ایران -ساری اسالمی واحد دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد

Email: Leila.mardani55@gmail.com 

 

 چکيده

با ورود به هزاره سوم و تغيير مزیت های رقابتی در این عصر از دارائی های مشهود به دارائی های نامشهود و اختصاصاً سرمایه 

فکری، این پژوهش ابتدا به دنبال تدوین شاخص هایی جهت سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش و پرورش و سپس بررسی 

  1831لغایت  1831آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال های  روند رشد شاخص های سرمایه فکری در اداره

می باشد. این پژوهش بر اساس مدل اسکاندیا انجام شده است. در مدل اسکاندیا سرمایه فکری به دو بخش سرمایه انسانی و 

ی شود. پس از ساختاری تقسيم شده كه خود سرمایه ساختاری نيز به سرمایه سازمانی و مشتری و نوآوری تقسيم بندی م

سال به وسيله پرسشنامه، اهميت هر یک از شاخص ها در ميانگين  11محاسبه نرخ رشد ساالنه هر یک از شاخص ها در طی 

و توسط آزمون رتبه ای فریدمن آزمون گردیده است. نتایج حاصل  Spssآنها اعمال شده و داده های پژوهش به وسيله نرم افزار 

 -اریمشتری و سرمایه ساخت-ن نکته است كه ميانگين نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه ساختاریاز آزمون فرضيات بيانگر ای

دارای اختالف سازمانی -ساله اختالف معنی داری نداشته و فقط ميانگين نرخ رشد سرمایه ساختاری 11نوآوری در طول دوره 

 معنی داری می باشد.

 ی، سرمایه مشتری، سرمایه نوآوریسرمایه ساختار، سرمایه انسانی، فکریسرمایه  :واژگان كليدی
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 مقدمه

الگوی  1331با وقوع انقالب فناوری اطالعات در جامعه اطالعاتی و شبکه ای و نيز رشد و توسعه سریع فناوری برتر، از دهه 

در  زین سرمایه های مالی و فيزیکیرشد اقتصاد جهانی تغيير اساسی كرده است. در نتيجه دانش بعنوان مهم ترین سرمایه جایگ

 نسبت وسيعی عالقمندی 1331دهه  در محور، دانش های سازمان بازار ارزش توسعه با اقتصاد جهانی امروز شده است. همزمان

اندازه  قابل غير زمان آن تا كه نمودند آن اندازه گيری و تعریف در سعی رو محققين این از آمد. پدید فکری سرمایه به مقوله

 را سازمان یک ناملموس ارزش فکری، سرمایه كه دارند اینست نظر اتفاق آن مورد در نویسندگان تمامی كه نچه. آبود گيری

 .می دهد نشان

لی منابع انسانی، پایه اص نه سرمایه ها یا منابع مادی. است و «منابع انسانی»منشاء تحوالت اقتصادی و اجتماعی یک كشور 

از آن در اقتصاد ملی به  ها و دانش شهروندان خود را توسعه دهد و می دهد. كشوری كه نتواند مهارتثروت ملت ها را تشکيل 

ا و ه كارهای اساسی برای توسعه مهارت و کی از سازی ثری بهره برداری كند، قادر نيست هيچ چيز دیگری را توسعه دهد.ؤنحو م

 دانش نيروی انسانی، نظام رسمی آموزش و پرورش كشور است.

در اقتصاد مبتنی بر دانش، موفقيت یک سازمان بستگی به نحوه مدیریت سرمایه فکری دارد، اما در اقتصاد صنعتی این عوامل 

 استفاده از  ند و مدیریت آنها دارای اهميت فراوانی است.ا های فيزیکی هستند كه مهمترین عوامل توليد و دارائی

های فکری باعث رشد و بلوغ آن خواهد  در حاليکه استفاده هر چه بيشتر از دارائیهای فيزیکی از ارزش آنها می كاهد  دارائی

كه  های سازمان محسوب می شوند، چرا شد. امروزه سرمایه های فکری و بخصوص گونه های انسانی آن جزء مهمترین دارائی

مت دانش و دانایی در حال حركت است، گونه كه اقتصاد به س ها ریشه در قابليت های فکری آنها دارد. همان موفقيت سازمان

رو جهت مدیریت اثربخش  پارامترهای رشد اقتصادی نيز، از مدیریت كارایی به سوی مدیریت دانش در حال تغييرند. از این

 ها در محيط امروزی نياز به سنجش سرمایه فکری بيش از پيش احساس می شود. سازمان

ها  به امروز ارائه شده است اما نکته حائز اهميت اینجاست كه این مدلهای مختلفی تا  جهت سنجش سرمایه فکری مدل

دنبال سنجش سرمایه فکری در یک بنگاه غير انتفاعی و دانش ه در این پژوهش ما ب های تجاری طراحی شده است. جهت بنگاه

ن آموزش و پرورش، دانش ليل انتخاب سازماد هستيم. مازندراناستان  ساریبنيان تحت عنوان آموزش و  پرورش شهرستان 

اند كه می تو ها بزرگترین سرمایه های دانش بنيان از قبيل نظام آموزش و پرورش و دانشگاه در سازمان محور بودن آن می باشد.

ند ها اهميتی چ بعنوان تنها مزیت رقابتی باشد سرمایه فکری آنهاست لذا اهميت سنجش و اندازه سرمایه فکری در این سازمان

 واهد داشت. برابر خ

 و نظر به اهميت و جایگاه  های دانشی )سرمایه فکری ( های فيزیکی به دارائی با تغيير مزیت های رقابتی از دارائی

 نظام های آموزشی در دنيای پر از رقابت كنونی، توجه به این مزیت رقابتی نوین )سرمایه فکری( بيش از پيش می گردد. 

چگونگی دستيابی به این مطلوب )سنجش سرمایه فکری ( را در قالب یک رابطه كلی بيان نمائيم لذا در این پژوهش برآنيم تا 

کری آیا سرمایه ف"و در صدد پاسخ به این سوأل كه را بصورت یک راهنما و ابزار كاربردی در اختيار مدیران قرار دهيم  تا نتایج آن

  "روندی رو به رشد داشته است؟ رانمازنداستان  ساریو اجزای آن در آموزش و پرورش شهرستان 

ارائه شده است كه سرمایه  1(OECD) یکی از تعاریف كاربردی از سرمایه فکری توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

 فکری را بعنوان ارزش اقتصادی دو گروه از دارائی های ناملموس یک شركت توضيح می دهد: 

به موضوعاتی از قبيل مالکيت سيستم های نرم افزاری، شبکه های توزیع و زنجيره عرضه  :ـ سرمایه سازمانی )ساختاری(1

 مرتبط می شود. 

 شامل منابع انسانی درون سازمان و منابع خارج از سازمان )مشتریان و عرضه كنندگان( است: ـ سرمایه انسانی2

  (.1331 )ادوینسون و مالون،

                                                           
Organizaitional for Economic Co.Operation and Development -1 
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صوص، طبقه بندی قطعی از سرمایه فکری وجود ندارد، اما آنچه بيش از همه در گرچه در تحقيقات صورت گرفته در این خ

 )داخلی( و ساختاری سرمایه انسانی، سرمایه یعنی اصلی طبقه سه ميان صاحبنظران مشترك بوده تقسيم سرمایه فکری به

 برای سازمان توانمندی تایيد در فکری های سرمایه ارزیابی. (2111)راميرز و همکاران،  )خارجی( می باشد مشتری سرمایه

 بر تاكيد و راستاسازی پروژه هم جهت زمينه پيش اطالعات تامين توسعه، و تحقيق ریزی پایه راهبردی، اهداف به دستيابی

 بود. خواهد مفيد خدمت ضمن آموزش های برنامه
 پيشينه پژوهش

 عبارتند از:كه مواردی از آنها  دارد هایی پيشينه كشور از در داخل و خارج فکریسرمایه سنجش و ارزیابی  موضوع

 در همایش " سنجش سطح كارائی سرمایه فکری در صنعت بيمه ایران"مقاله ای با عنوان  ،(1831و همکاران )چاوشی 

محققان ضمن نگاه جدی به صنعت بيمه، طرح دانائی در این مقاله  ارائه نمودند.ها  ها و فرصت بين المللی صنعت بيمه چالش

محوری در اقتصاد، دانائی را موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت معرفی نموده اند و از مدل پاليک برای اندازه گيری ارزش افزوده 

رتبه اول را برای شركت بيمه ایران  1831تا  1832سالهای  شركت بيمه در 18سرمایه فکری استفاده كرده اند و ضمن بررسی 

 يا معرفی كرده اند.و رتبه آخر را برای شركت بيمه آس

 بررسی روند رشد سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسالمی"عنوان با  خودپایان نامه كارشناسی ارشد ، در (1833قليچ لی )

ضمن بيان تعریفاتی از سرمایه فکری به بيان اهميت و جایگاه آن در نظام های آموزشی پرداخته و ضمن  "واحد علی آباد كتول

سازمانی و سرمایه مشتری و نوآوری جهت  - عددی در حوزه های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاریهای مت طراحی شاخص

ها و مقایسه رشد سرمایه فکری با  های آموزشی به بررسی روند رشد سرمایه فکری در دانشگاه سنجش سرمایه فکری در نظام

 واحد سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسالمی  ميزان پيش بينی شده پرداخته است. نتيجه این پژوهش این بوده است كه

 علی آباد كتول رو به رشد بوده است و رشد سرمایه فکری بيش از ميزان پيش بينی شده می باشد. 

این اشاره به  "الگوهای اندازه گيری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات"ای با عنوان  مقاله، در (1833) فطرس و بيگی

نوین اقتصادی از دانش و اطالعات سرچشمه می گيرد و این امر موجب افزایش اهميت سرمایه فکری شده كه رشد اند كرده 

 ه ب .موضوع تحقيقات جدید گردیده است ،نقش و سهم سرمایه فکری در پيشرفت مدیریتی، فنی و اجتماعی اقتصاد .است

شده است. در این مقاله محقق رویکردها و الگوهای  گونه ای كه دانش سازمانی عامل اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش شناخته

خش الگوی مناسبی برای ب ،اندازه گيری سرمایه فکری را به اختصار مرور كرده و سپس با استفاده از الگویابی معادالت ساختاری

 نموده است.خدمات ارائه 

ضمن تعریف سرمایه فکری به بيان جایگاه و " ها سرمایه فکری در دانشگاه"، در مقاله خود با عنوان (2111) و النا سانچز

های آموزشی بسيار حائز اهميت می  ها پرداخته است و متذكر شده كه سنجش سرمایه فکری در نظام اهميت آن در دانشگاه

 .باشد

چشمه يان نموده كه آموزش عالی به ب" های آن ها و فرصت سرمایه فکری و چالش"، در مقاله خود با عنوان (2112استوك )

های یادگيری تبدیل گردد تا زمينه برای رشد اجتماعی و عاطفی سالم دانش آموختگان فراهم شود. و اصطالح چشمه را به این 

دليل انتخاب نموده زیرا اغلب در وسط باغ قرار دارد و قابل مشاهده از تمام زوایا و به همه بدون در نظر گرفتن مسير آنها در 

طور مداوم با آب جدید تجدید می شود و در انتها نتيجه گيری ه کل از آب بازیافت شده است اما بدسترس می باشد. چشمه متش

 .ها تبدیل شوند ها و مکان ها نيز باید به چشمه ای جوشان در همه زمان می كند كه دانشگاه

 "برنده یکی از روشهای جدیدهای فنالندی، بکار  عملکرد شركت" ازاطالعاتی ، در مقاله خود (2112) و النکویست كوجانسيو

؛ برای اندازه گيری عملکرد یک Ante palic متدولوژی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، توسعه یافته توسط .را ارائه می كند

ی اطالعاتبر  شتملموری شده توسط اداره مركزی آمار فنالند است و آمطالعه كمی و بر اساس داده های گرد شركت بکار می رود.

 21111می باشد. روی هم رفته در هر سال تقریباًًً  2118تا  2111سيستم های مالی شركت های فنالندی در طی سال های از 

ی نتایج نشان م شركت از بزرگترین صنایع مشمول مطالعه بودند و مورد مقایسه قرار گرفتند. 11تعداد  كه شركت مطالعه شدند

ی را در ميانگين، یاشان می برند. در عوض، كمترین كار ر را از همه منابعمؤثشركت های خدماتی بيشترین استفاده دهد كه 
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بيشترین  ،های بخش عرضه برق و آب ، شركتICEی داشتند. بر طبق نتایج یهای صنایع جنگل كاری و صنایع شيميا شركت

، ار اندازه گيری خاص ارائه می كندزداشتند. از بعد علمی، مقاله شواهدی تجربی از كاربرد یک اب ICی را در استفاده از ایكار

 های فنالندی افزایش می دهد.  را در شركت ICویژه عملکرد ه بعالوه این مقاله دانش عملکرد و ب

فکری در همه سرمایه سنجش و ارزیابی با توجه به پژوهش های انجام شده در داخل و خارج كشور  به نظر می رسد كه 

در نهایت محقق سعی دارد با توجه به مبانی نظری و پژوهش های انجام  حائز اهميت است. ها و مراكز علمی ها، شركت سازمان

 شده در این خصوص، تکرار كار دیگران نباشد و خود پيشينه پژوهش های آتی قرار گيرد. 

 شناسی روش

كليه  آن جامعه آماریو از نظر هدف، كاربردی می باشد. « مقایسه ای -علی»از نظر ماهيت توصيفی از نوع پژوهش حاضر 

با سابقه و دارای مدرك  انسا، معاونين، مدیران گروه های آموزشی، معلمؤر)شامل  آموزش و پرورش شهرستان ساری انمدیر

برای گردآوری داده ها . است (سای مدارس و كليه كسانی كه در امر اولویت های آموزشی صاحبنظر می باشندؤتحصيلی باال و ر

منابع رسمی آموزش ساری، واحد آمار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و روش كتابخانه ای ) )پرسشنامه( از دو روش ميدانی

پرسشنامه تعيين ضرایب وزنی ( استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها تالو مقا سایت، مجالتپایان نامه ها، كتاب،  و پرورش،

های سنجش سرمایه  شاخص، گویه 13با  های سنجش سرمایه انسانی شاخصشامل )مؤلفه  4و گویه  21 به تعدادها  شاخص

های سنجش سرمایه  شاخص، گویه 11با  مشتری -های سنجش سرمایه ساختاری شاخص، گویه 21با  سازمانی -ساختاری

الت أروایی صوری و محتوایی پرسشنامه این تحقيق از طریق مطالعه مقدماتی سومی باشد. ( گویه 2با  نوآوری -ساختاری

پایایی  تعيين منظور به .پرسشنامه و تأُیيد استاد راهنما و مشاور و تعدادی از اساتيد و متخصصان آموزش مورد تأیيد قرار گرفت

از دو روش آماری شامل: آمار ها  در این تحقيق جهت تجزیه و تحليل داده. است گردیده استفاده كرونباخ آلفای روش از آزمون

رسم نمودارها و در آمار  و ی استفاده شده است. در آمار توصيفی از ابزار هایی مانند: تنظيم جدولتوصيفی و آمار استنباط

 ، بهره گرفته شده است.spssبا استفاده از نرم افزار  رتبه ای فریدمن ونمز آزااستنباطی 

 ی پژوهشیافته ها

 می شود.  هساالنه پرداخت در بخش آمار توصيفی به تحليل داده ها و روند رشد سرمایه فکری به صورت

ها از نظر اهميت هر  برای آزمون فرضيات به روش توصيفی ابتدا اطالعات خام را بدست آورده و سپس به هر یک از شاخص

 .وزنی داده شده است ،شاخص

 
 شاخص های توصيفی مربوط به سرمایه ساختاری. 1 جدول

 انحراف استاندارد ميانگين بيشينه كمينه تعداد 

n.r.z.82 17 -265.48 1374.20 265.5238 478.99646 

n.r.z.83 17 -392.76 1946.33 352.2558 590.04050 

n.r.z.84 18 -452.53 29836.39 1958.3428 6986.45949 

n.r.z.85 18 -2974.85 2857.74 239.9633 1209.23486 

n.r.z.86 18 -425.91 2925.52 633.5148 1152.01378 

n.r.z.87 18 -561.22 2527.68 400.8476 903.11938 

n.r.z.88 18 -1722.60 1905.16 26.4759 919.89707 

n.r.z.89 18 -835.89 18635.37 1179.9762 4385.75269 

n.r.z.90 18 -3613.10 1223.15 -194.1314 1008.03351 

Valid N (listwise) 17     
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 1831الی  1831سال روند رشد سرمایه ساختاری از . 1 نمودار

 

دوره زمانی می باشد. این نمودار  11شاخص تشکيل شده است بيانگر رشد سرمایه ساختاری در طی  21كه از  1 نمودار

كه  داشته ایم در حالی یرشد چشمگير 33نسبت به سال  33و سال   38نسبت به سال  34 كه در سالبيانگر این مطلب است 

 دارای رشد منفی بوده ایم. 33نسبت به سال  31و سال  31نسبت به سال  33، سال 34به سال  32رشد سال 

 
 شاخص های توصيفی مربوط به سرمایه نوآوری. 2 جدول

 انحراف استاندارد ميانگين بيشينه كمينه تعداد 

n.r.z.84 2 1442.79 1759.22 1601.0058 223.75095 

n.r.z.85 2 -1319.42 42562.30 20621.4442 31029.06238 

n.r.z.86 3 -1749.88 1759.22 558.0328 1999.26992 

n.r.z.87 3 -2638.83 .00 -1520.8508 1364.76621 

n.r.z.88 3 .00 2624.82 1163.4985 1337.51503 

n.r.z.89 3 -3126.04 .00 -1625.3086 1566.74120 

n.r.z.90 3 -2624.82 .00 -1163.4985 1337.51503 

Valid N (listwise) 2     
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 1831الی  1838روند رشد سرمایه نوآوری از سال . 2 نمودار

 

دوره زمانی می باشد. این نمودار بيانگر این  1شاخص تشکيل شده است بيانگر رشد سرمایه نوآوری در طی  2كه از  2 نمودار

نسبت  33سال و  31به سال  31 كه در سال داشته ایم در حالی یرشد چشمگير  34نسبت به سال  32در سال كه مطلب است 

 دارای رشد ساالنه منفی بوده ایم.  33به سال 

 
 شاخص های توصيفی مربوط به سرمایه مشتری. 8 جدول

 انحراف استاندارد ميانگين بيشينه كمينه تعداد 

n.r.z.82 9 -399.46 89.24 -66.7639 152.77820 

n.r.z.83 9 -1609.15 93.97 -215.2572 548.63039 

n.r.z.84 10 -255.87 6026.03 725.9703 1943.13955 

n.r.z.85 11 -284.59 4519.52 553.9906 1367.25272 

n.r.z.86 11 -345.40 1205.21 78.3212 395.43929 

n.r.z.87 11 -187.93 1578.25 129.7982 495.67420 

n.r.z.88 11 -282.94 4834.89 525.1633 1574.15347 

n.r.z.89 11 -1081.09 1527.73 57.4789 599.51342 

n.r.z.90 11 -751.96 414.42 -40.7439 315.89680 

Valid N (listwise) 9     

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000
ت

می
اه

ب 
ای
ضر

ل 
ما

ع
 ا
با
ه 

الن
سا

د 
ش

 ر
خ

نر
ن 

گی
ان
می

زمان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

7 
 

 
 1831الی  1831روند رشد سرمایه مشتری از سال . 8 نمودار

دوره زمانی می باشد. این نمودار بيانگر  3شاخص تشکيل شده است بيانگر رشد سرمایه مشتری در طی  11كه از  8 نمودار

 در حالیایم به رو بوده  رشد نسبتًا زیادی روبا  31نسبت به سال  33و سال   38نسبت به سال  34 كه در سالاین مطلب است 

دارای   33نسبت به سال  31و سال  33نسبت به سال  33، سال  32ال نسبت به س 31، سال 32به سال نسبت  38كه در سال 

 را نشان می دهد. 31تا سال  32طور كلی این نمودار روند رشد نزولی از سالهای ه رشد ساالنه منفی بوده ایم. ب

 
 شاخص های توصيفی مربوط به سرمایه انسانی. 4 جدول

 انحراف استاندارد ميانگين بيشينه كمينه تعداد 

n.r.z.82 19 -770.33 2081.67 484.8279 838.82965 

n.r.z.83 19 -2076.00 1654.60 -106.5296 882.85357 

n.r.z.84 19 -2233.96 1730.00 -231.5512 922.90805 

n.r.z.85 19 -1297.50 6230.00 358.6829 1648.95867 

n.r.z.86 19 -1979.15 3136.85 63.1347 1294.07514 

n.r.z.87 19 -6070.88 5591.11 -17.3218 2169.71569 

n.r.z.88 18 -1217.72 60443.18 3279.5986 14277.75543 

n.r.z.89 18 -1341.51 1784.29 -59.1676 777.07277 

n.r.z.90 19 -1354.29 7785.00 345.5008 1859.62789 

Valid N (listwise) 18     
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 1831الی  1831روند رشد سرمایه انسانی از سال . 4 نمودار 

 

دارای رشد نزولی بوده  34به بعد تا سال  32دوره زمانی شاخص تشکيل یافته است نشان می دهد كه در 13كه از  4 نمودار

نسبت  33سال رشد نزولی داشته كه در  31( با رشد تقریبا صعودی ادامه یافت و مجددا تا سال  34به  32و در دوره زمانی بعد )

 به یک رشد مثبت رسيد. 31( در سال 33به  33) به رو بوده و با یک رشد منفی یک رشد نسبتاً زیادی رو با 31به سال 

رشد یا افول در هر یک از نمودارها به عوامل مختلفی بستگی دارد كه از عمده این عوامل می توان به اختالف در تعداد 

 13های موجود در سرمایه انسانی  ز این اجزاء اشاره نمود. به عنوان نمونه تعداد شاخصهای موجود در داخل هر یک ا شاخص

در  می باشد.شاخص  2وری فقط آشاخص و در سرمایه نو 11شاخص، در سرمایه مشتری  21شاخص، در سرمایه ساختاری 

 چه به شکل مثبت و یا منفی ها، نمودار  های كمتری دارند، با تغيير در هر یک از شاخص هایی كه تعداد شاخص بخش

های متعددی دارند این تغيير به عوامل بيشتری بستگی  هایی كه شاخص كه در بخش حالی می تواند تغيير شکل نماید، در

هاست.  ها، عامل دیگری كه تحليل این روندها را تحت تأثير قرار می دهد، وزن هر یک از شاخص دارد. عالوه بر تعداد شاخص

های متفاوتی هستند كه در نمودارها این مسئله فقط در درون مجموعه  مختلف از لحاظ اهميت و ماهيت دارای وزنهای  شاخص

و هم از لحاظ  طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. عامل دیگر این است كه هر یک از نمودارها هم از لحاظ بيرونیه ب

 اوتند.ها متف در مقایسه با سایر نمودارها و شاخص درونی
 اسميرنف  -آزمون كلموگروف

 این آزمون برای بررسی توزیع نرمال داده ها با فرض های آماری زیر انجام شده است: 

0H.داده ها از توزیع نرمال برخوردارند : 

1H.داده ها از توزیع نرمال برخوردار نيستند : 

اسميرنف استفاده می شود. این آزمون برای سرمایه های مختلف بصورت  -جهت آزمون فرضيات فوق از آزمون كلموگروف

 جداگانه محاسبه شده است. 
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 اسميرنف مربوط به داده های سرمایه فکری -آزمون كلموگروف
 

 (31-31) با اعمال ضرایب اهميت سرمایه فکری نرخ رشد ساالنههای ميانگين اسميرنف برای  -نتایج حاصل از آزمون كلموگروف. 2جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  n.r.z.82 n.r.z.83 n.r.z.84 n.r.z.85 n.r.z.86 n.r.z.87 n.r.z.88 n.r.z.89 n.r.z.90 

N 47 47 50 51 51 51 50 47 48 

Normal Parametersa Mean 347.3781 920.6353 795.6900 248.3463 332.4481 67.4117 1235.9128 442.6984 54.6243 

Std. Deviation 6.87353E2 6252.31265 4360.50795 1461.98990 1128.16839 1528.04621 8610.15479 2785.06082 1331.62419 

Most Extreme Differences Absolute .204 .414 .353 .235 .250 .228 .422 .340 .256 

Positive .204 .414 .353 .235 .250 .189 .422 .340 .256 

Negative -.108 -.322 -.287 -.163 -.147 -.228 -.348 -.271 -.210 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.398 2.835 2.493 1.677 1.785 1.631 2.987 2.329 1.774 

Asymp. Sig. (2-tailed) .040 .000 .000 .007 .003 .010 .000 .000 .004 

a. Test distribution is Normal.          

 

 دارای 1831تا  1831گونه نتيجه گرفت كه داده های سال  می باشد لذا فرضيه اول رد شده و می توان این Asymp . Sig <0.05اسميرنف نشان می دهد كه   -نتایج حاصل از آزمون كلموگروف

 توزیع نرمال نمی باشند. 
 اسميرنف مربوط به داده های سرمایه ساختاری -آزمون كلموگروف

 

 (32-31) با اعمال ضرایب اهميت سرمایه ساختاری نرخ رشد ساالنههای ميانگين اسميرنف برای  -نتایج حاصل از آزمون كلموگروف .1 جدول
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  n.r.z.82 n.r.z.83 n.r.z.84 n.r.z.85 n.r.z.86 n.r.z.87 n.r.z.88 n.r.z.89 n.r.z.90 

N 17 17 18 18 18 18 18 18 18 

Normal Parametersa Mean 265.5238 352.2558 1958.3428 239.9633 633.5148 4.0085E2 26.4759 1179.9762 -194.1314 

Std. Deviation 478.99646 590.04050 6.98646E3 1209.23486 1152.01378 9.03119E2 919.89707 4385.75269 1008.03351 

Most Extreme Differences Absolute .204 .195 .440 .220 .264 .227 .123 .461 .199 

Positive .204 .195 .440 .220 .264 .227 .123 .461 .121 

Negative -.140 -.103 -.365 -.213 -.179 -.143 -.116 -.323 -.199 

Kolmogorov-Smirnov Z .842 .805 1.868 .934 1.122 .963 .520 1.956 .846 

Asymp. Sig. (2-tailed) .477 .535 .002 .347 .161 .312 .950 .001 .471 

a. Test distribution is Normal.          

 

 اسميرنف نشان می دهد كه: -نتایج حاصل از آزمون كلموگروف

 (Asymp . Sig >0.05)دارای توزیع نرمال می باشد.  31 -33 -31 -31 -32 -38 -32داده های مربوط به نرخ رشد ساالنه در سال های  -

 (Asymp . Sig <0.05)دارای توزیع نرمال نمی باشد.  33 و 34سال های  داده های مربوط به نرخ رشد سااالنه در -
 اسميرنف مربوط به داده های سرمایه سازمانی -آزمون كلموگروف

 

 (32-31) با اعمال ضرایب اهميت سرمایه سازمانی نرخ رشد ساالنههای ميانگين اسميرنف برای  -نتایج حاصل از آزمون كلموگروف. 1 جدول
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  n.r.z.82 n.r.z.83 n.r.z.84 n.r.z.85 n.r.z.86 n.r.z.87 n.r.z.88 n.r.z.89 n.r.z.90 

N 19 19 19 19 19 19 18 18 19 

Normal Parametersa Mean 484.8279 -106.5296 -231.5512 358.6829 63.1347 -17.3218 3279.5986 -59.1676 345.5008 

Std. Deviation 838.82965 882.85357 922.90805 1.64896E3 1294.07514 2169.71569 14277.75543 777.07277 1859.62789 

Most Extreme Differences Absolute .158 .231 .262 .261 .228 .233 .492 .247 .360 

Positive .158 .231 .170 .261 .228 .208 .492 .247 .360 

Negative -.105 -.157 -.262 -.158 -.110 -.233 -.376 -.126 -.254 

Kolmogorov-Smirnov Z .690 1.007 1.141 1.139 .993 1.014 2.089 1.046 1.570 

Asymp. Sig. (2-tailed) .728 .262 .148 .149 .277 .255 .000 .224 .014 

a. Test distribution is Normal.          

 

 اسميرنف نشان می دهد كه:  -نتایج حاصل از آزمون كلموگروف

 (Asymp . Sig >0.05)دارای توزیع نرمال می باشد.  31 -33 -31 -31 -32 -34 -38 -32داده های مربوط به نرخ رشد ساالنه در سال های  -

 (Asymp . Sig <0.05)دارای توزیع نرمال نمی باشد.  33سال  داده های مربوط به نرخ رشد سااالنه در -

 

 
 اسميرنف مربوط به داده های سرمایه مشتری -آزمون كلموگروف

 
 (32-31اسميرنف برای ميانگين های نرخ رشد ساالنه سرمایه مشتری با اعمال ضرایب اهميت ) -نتایج حاصل از آزمون كلموگروف .3 جدول
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  n.r.z.82 n.r.z.83 n.r.z.84 n.r.z.85 n.r.z.86 n.r.z.87 n.r.z.88 n.r.z.89 n.r.z.90 

N 9 9 10 11 11 11 11 11 11 

Normal Parametersa Mean -66.7639 -215.2572 725.9703 553.9906 78.3212 129.7982 525.1633 57.4789 -40.7439 

Std. Deviation 152.77820 548.63039 1943.13955 1367.25272 395.43929 495.67420 1574.15347 599.51342 315.89680 

Most Extreme Differences Absolute .242 .371 .432 .313 .335 .376 .432 .307 .201 

Positive .154 .287 .432 .313 .335 .376 .432 .307 .144 

Negative -.242 -.371 -.307 -.270 -.228 -.261 -.304 -.268 -.201 

Kolmogorov-Smirnov Z .725 1.114 1.365 1.037 1.113 1.246 1.432 1.017 .665 

Asymp. Sig. (2-tailed) .669 .167 .048 .233 .168 .090 .033 .252 .768 

a. Test distribution is Normal.          

 

 اسميرنف نشان می دهد كه:  –نتایج حاصل از آزمون كلموگروف 

 (Asymp . Sig >0.05)دارای توزیع نرمال می باشد.  31 -33 -31 -31 -32 -38 -32داده های مربوط به نرخ رشد ساالنه در سال های  -

 (Asymp . Sig <0.05)د. دارای توزیع نرمال نمی باش 33 و 34سال های  داده های مربوط به نرخ رشد سااالنه در -

 

 

 

 

 

 

 

 
 اسميرنف مربوط به داده های سرمایه نوآوری -آزمون كلموگروف
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 (34-31) با اعمال ضرایب اهميت سرمایه نوآوری نرخ رشد ساالنههای ميانگين اسميرنف برای  -نتایج حاصل از آزمون كلموگروف. 3 جدول

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  n.r.z.84 n.r.z.85 n.r.z.86 n.r.z.87 n.r.z.88 n.r.z.89 n.r.z.90 

N 2 2 3 3 3 3 3 

Normal Parametersa Mean 1601.0058 20621.4442 558.0328 -1520.8508 1163.4985 -1625.3086 -1163.4985 

Std. Deviation 223.75095 31029.06238 1999.26992 1364.76621 1337.51503 1566.74120 1337.51503 

Most Extreme Differences Absolute .260 .260 .377 .283 .255 .198 .255 

Positive .260 .260 .274 .283 .255 .198 .196 

Negative -.260 -.260 -.377 -.206 -.196 -.184 -.255 

Kolmogorov-Smirnov Z .368 .368 1.345 .490 .441 .344 .441 

Asymp. Sig. (2-tailed) .999 .999 .042 .970 .990 1.000 .990 

a. Test distribution is Normal.        

 

 اسميرنف نشان می دهد كه:  -نتایج حاصل  از آزمون كلموگروف

 (Asymp . Sig >0.05)دارای توزیع نرمال می باشد.  31 -33 -33 -31 -32 -34داده های مربوط به نرخ رشد ساالنه در سال های  -

 (Asymp . Sig <0.05)دارای توزیع نرمال نمی باشد.  31سال های  داده های مربوط به نرخ رشد سااالنه در -
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 تحليل استنباطی داده ها 

ی در بعض با توجه به اینکه داده های ما از نوع كمی است و در طی دوره های مختلف به یکدیگر وابسته می باشند و داده ها

ز آزمون ا بنابرایناز سالها دارای توزیع نرمال و در برخی دیگر غير نرمال هستند لذا باید از آزمون های ناپارامتریک استفاده نمود. 

Friedman  به عنوان یک آزمون آناليز واریانس(AVOVA)  .وابسته ناپارامتریک استفاده شده است 
 است. بوده رو به رشد ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت و اجزای آن در فرضيه اصلی: سرمایه فکری

 این آزمون با فرضهای آماری زیر انجام شده است: 

0H  رو به رشد نبوده است.  ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت: سرمایه فکری 

1H  رو به رشد بوده است. ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت: سرمایه فکری 
 

 

 در روند رشد سرمایه فکری (Friedman) نتایج آزمون رتبه ای فریدمن. 11 جدول

Friedman Test Ranks 

 Mean Rank 

n.r.z.82 5.57 

n.r.z.83 5.32 

n.r.z.84 5.12 

n.r.z.85 5.23 

n.r.z.86 4.85 

n.r.z.87 5.15 

n.r.z.88 4.23 

n.r.z.89 5.47 

n.r.z.90 4.07 

 

 

شاخص  21( سرمایه فکری می باشد. در این جدول از 31-31ساله ) 11مربوط به ميانگين رتبه ای نرخ رشد  11جدول 

و  ندشاخص قابل آزمون بود 44)مجموع شاخص ساختاری، انسانی، مشتری و نوآوری(، فقط  موجود در بخش سرمایه فکری

  12/1س آماره آزمون، چون سطح معناداری بزرگتر از . بر اسانبودندشاخص مابقی بعلت صفر بودن قابل آزمون  12تعداد 

تفاوتی وجود ندارد. یا به عبارتی نرخ رشد سرمایه فکری در  31تا  31نتيجه بين نرخ رشد سرمایه فکری سال های  می باشد در

 ندارد.روند رو به رشدی نداشته است یعنی نرخ رشد در هر سال نسبت به سال گذشته تفاوت  31-31طی سال های 
 .است آموزش و پرورش شهرستان ساری رو به رشد بوده مدیریت در انسانیسرمایه شاخص های سرمایه فکری در بعد : اولفرعی فرضيه 

 این آزمون با فرضهای آماری زیر انجام شده است: 

0H رو به رشد نبوده است ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت: سرمایه انسانی. 

1H رو به رشد بوده است ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت: سرمایه انسانی.  
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Test Statisticsa 

N 
44 

Chi-Square 
13.551 

df 
8 

Asymp. Sig. 
.094 

a. Friedman Test 
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 در روند رشد سرمایه انسانی (Friedman) نتایج آزمون رتبه ای فریدمن. 11 جدول

Ranks 

 Mean Rank 

n.r.z.82 6.03 

n.r.z.83 4.61 

n.r.z.84 4.64 

n.r.z.85 5.83 

n.r.z.86 3.67 

n.r.z.87 5.36 

n.r.z.88 4.81 

n.r.z.89 4.94 

n.r.z.90 5.11 

 

شاخص  13( سرمایه انسانی می باشد. در این جدول از 31-31ساله ) 11مربوط به ميانگين رتبه ای نرخ رشد  11جدول 

شاخص بعلت صفر بودن قابل آزمون نبود. بر اساس  1 تعداد ند وشاخص قابل آزمون بود 13سرمایه انسانی، فقط موجود در بخش 

تفاوتی  31تا  31نتيجه بين نرخ رشد سرمایه انسانی سال های  می باشد در 12/1آماره آزمون، چون سطح معناداری بزرگتر از 

روند رو به رشدی نداشته است. یعنی نرخ رشد در  31-31 در طی سال های وجود ندارد. یا به عبارتی نرخ رشد سرمایه انسانی

 هر سال نسبت به سال گذشته تفاوت ندارد.
آموزش و پرورش شهرستان ساری رو به رشد  مدیریت در سازمانی -سرمایه ساختاریشاخص های سرمایه فکری در بعد دوم:  فرعی فرضيه

 بوده است.

 این آزمون با فرضهای آماری زیر انجام شده است: 

0H :رو به رشد نبوده است ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریترمایه ساختاری س.  

1H رو به رشد بوده است. ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت: سرمایه ساختاری 
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 در روند رشد سرمایه ساختاری (Friedman) نتایج آزمون رتبه ای فریدمن. 12 جدول

 Friedman Test  Ranks 

 Mean Rank 

n.r.z.82 5.15 

n.r.z.83 6.00 

n.r.z.84 5.76 

n.r.z.85 4.76 

n.r.z.86 5.97 

n.r.z.87 5.00 

n.r.z.88 4.03 

n.r.z.89 5.44 

n.r.z.90 2.88 

Test Statisticsa 

N 18 

Chi-Square 9.652 

df 8 

Asymp. Sig. .290 

a. Friedman Test 

 

Test Statisticsa 

N 17 

Chi-Square 20.625 

df 8 

Asymp. Sig. .008 

a. Friedman Test 
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شاخص  21( سرمایه ساختاری می باشد. در این جدول از 31-31ساله ) 11مربوط به ميانگين رتبه ای نرخ رشد  12جدول  

آزمون شاخص مابقی بعلت صفر بودن قابل  4و تعداد  ندشاخص قابل آزمون بود 11موجود در بخش سرمایه ساختاری، فقط 

نتيجه بين نرخ رشد سرمایه ساختاری سال  می باشد در 12/1. بر اساس آماره آزمون چون سطح معناداری كوچکتر از نبودند

 تفاوت وجود دارد.  31تا  31های 

نرخ رشد سرمایه ساختاری بر اساس آزمون فریدمن رتبه بندی شده اند. بر اساس این جدول، نرخ رشد سرمایه  18در جدول 

در رتبه های بعدی قرار  31و  33و  32، 31، 32، 33 ،31، 34دارای باالترین رتبه و به ترتيب نرخ رشد  38ساختاری در سال 

 باشد.  كمترین رتبه می دارای 31 دارند كه نرخ رشد سرمایه ساختاری در سال

 

 نرخ رشد سرمایه ساختاری بر اساس آزمون فریدمنرتبه بندی . 18جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش و پرورش شهرستان ساری رو به رشد  مدیریت در مشتری -ساختاریسرمایه شاخص های سرمایه فکری در بعد سوم:  فرعی فرضيه

 بوده است.

 ین آزمون با فرضهای آماری زیر انجام شده است: ا

0H رو به رشد نبوده است ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت: سرمایه مشتری.  

1H:  رو به رشد بوده است. ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریتسرمایه مشتری 
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 در روند رشد سرمایه مشتری Friedmanنتایج آزمون رتبه ای فریدمن . 14 جدول

Ranks 

 Mean Rank 

n.r.z.83 6.00 

n.r.z.84 5.76 

n.r.z.86 5.97 

n.r.z.89 5.44 

n.r.z.82 5.15 

n.r.z.87 5.00 

n.r.z.85 4.76 

n.r.z.88 4.03 

n.r.z.90 2.88 
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Friedman Test Ranks 

 Mean Rank 

n.r.z.82 5.44 

n.r.z.83 5.44 

n.r.z.84 4.89 

n.r.z.85 4.89 

n.r.z.86 5.11 

n.r.z.87 5.00 

n.r.z.88 3.44 

n.r.z.89 6.56 

n.r.z.90 4.22 

 

شاخص  11( سرمایه مشتری می باشد. در این جدول از 31-31ساله ) 11مربوط به ميانگين رتبه ای نرخ رشد  14جدول 

نبودند. شاخص مابقی بعلت صفر بودن قابل آزمون  2و تعداد  ندشاخص قابل آزمون بود 3موجود در بخش سرمایه مشتری، فقط 

تا  31نتيجه بين نرخ رشد سرمایه مشتری سال های  می باشد در 12/1بر اساس آماره آزمون، چون سطح معناداری بزرگتر از 

روند رو به رشدی نداشته است یعنی  31-31یا به عبارتی نرخ رشد سرمایه مشتری در طی سال های  تفاوت وجود ندارد. 31

 نرخ رشد در هر سال نسبت به سال گذشته تفاوت ندارد.

آموزش و پرورش شهرستان ساری  مدیریت در نوآوری -سازمانی -ساختاریسرمایه عد شاخص های سرمایه فکری در بچهارم: فرعی فرضيه 

 رو به رشد بوده است.

 ین آزمون با فرضهای آماری زیر انجام شده است: ا

0H رو به رشد نبوده است ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت: سرمایه نوآوری.  

1H رو به رشد بوده است. ساریآموزش و پرورش شهرستان  مدیریت: سرمایه نوآوری 
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 در روند رشد سرمایه نوآوری Friedmanنتایج آزمون رتبه ای فرید من . 12 جدول

Friedman Test Ranks 

 Mean Rank 

n.r.z.84 5.75 

n.r.z.85 4.50 

n.r.z.86 6.25 

n.r.z.87 1.50 

n.r.z.88 4.00 

n.r.z.89 2.50 

n.r.z.90 3.50 

 

شاخص  2در این جدول از  ( سرمایه نوآوری می باشد.31-31ساله ) 11مربوط به ميانگين رتبه ای نرخ رشد  12جدول 

قی بعلت صفر بودن قابل آزمون نبودند. شاخص ماب 8و تعداد  ندقابل آزمون بودشاخص  2موجود در بخش سرمایه مشتری، فقط 

Test Statisticsa 

N 9 

Chi-Square 7.052 

df 8 

Asymp. Sig. .531 

a. Friedman Test 
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نتيجه بين نرخ  می باشد در 12/1چون سطح معناداری بزرگتر از  بر اساس آماره آزمون، 

 31-31تفاوتی وجود ندارد. یا به عبارتی نرخ رشد سرمایه نوآوری در طی سال های  31تا  31رشد سرمایه نوآوری سال های 

 روند رو به رشدی نداشته است.

 بحث و نتيجه گيری

نتایج بدست آمده از آزمون فرض اصلی بيانگر این مطلب است كه ميانگين نرخ رشد سرمایه فکری در اداره  :فرضيه اصلی

سال اخير اختالف معنی داری نداشته و ميانگين نرخ رشد سرمایه فکری در دوره  11در طی  ساری آموزش و پرورش شهرستان

  .Asymp.Sig>0/05  ساله رو به رشد نمی باشد. 11

نتایج بدست آمده از آزمون فرض فرعی اول بيانگر این مطلب است كه ميانگين نرخ رشد سرمایه انسانی  فرضيه فرعی اول:

سال اخير دارای اختالف معنی داری نبوده و سرمایه انسانی در این دوره زمانی  11 در ساریشهرستان  در اداره آموزش و پرورش

 .Asymp.Sig>0/05  رشد نداشته است.

-نتایج بدست آمده از آزمون فرض فرعی دوم بيانگر این مطلب است كه ميانگين نرخ رشد سرمایه ساختاری فرضيه فرعی دوم:

سازمانی -سال اخير دارای اختالف معنی داری بوده و سرمایه ساختاری 11در ساری  و پرورش شهرستانسازمانی در اداره آموزش 

 .Asymp.Sig< 0/05 در این دوره زمانی رشد داشته است.

نتایج بدست آمده از آزمون فرض فرعی سوم بيانگر این مطلب است كه ميانگين نرخ رشد سرمایه  فرضيه فرعی سوم:

سال اخير دارای اختالف معنی داری نبوده و سرمایه  11در  ساریمشتری در اداره آموزش و پرورش شهرستان  -ساختاری

 .Asymp.Sig>0/05 مشتری در این دوره زمانی رشد نداشته است.  -ساختاری

ه د سرماینتایج بدست آمده از آزمون فرض فرعی چهارم بيانگر این مطلب است كه ميانگين نرخ رش فرضيه فرعی چهارم:

سال اخير دارای اختالف معنی داری نبوده و  11در  سارینوآوری در اداره آموزش و پرورش شهرستان  -سازمانی -ساختاری

 .Asymp.Sig>0/05نوآوری در این دوره زمانی رشد نداشته است.  -سازمانی -سرمایه ساختاری

ر اداره د و اجزای آن سرمایه فکری"كلی درباره فرضيه اول با توجه به نتایج بدست آمده از مواد فوق، نتيجه گيری صریح و 

ش رها آموزش و پرو با مشکل مواجه می شود. زیرا در برخی از شاخص "رو به رشد بوده استساری آموزش و پرورش شهرستان 

خی بستگی دارد كه بر ها به عوامل مختلفی با رشد و در برخی دیگر با افول همراه بوده است. این رشد و یا افول ساریشهرستان 

نتایج  از آنها به عوامل خارج از ادره آموزش و پرورش شهرستان مربوط بوده و از حيطه كاری این تحقيق خارج می باشد ولی در

 گونه نتيجه گرفت كه در فرضيه اصلی، ميانگين نرخ رشد شاخص ثير زیادی دارند. لذا می توان اینأنهایی حاصل از تحقيق ت

سازمانی رشد معناداری داشته  -های سرمایه ساختاری در شاخص ساریکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان های سرمایه ف

 نوآوری رشد معناداری نداشته است.  -سازمانی -مشتری و سرمایه ساختاری -است و در سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری

ان مبنای اوليه برای برنامه ریزی های كوتاه مدت و بلند عنوه های طراحی شده در این تحقيق ب پيشنهاد می گردد شاخص

مدت اداره مد نظر قرار گيرد. جهت ارتقای كيفيت آموزش بهتر است كه از نيروهای سرباز معلم به علت عدم انگيزه كافی و عدم 

افه ی است كه ساعات اضجهت افزایش انگيزه در نيروهای انسانی مقتض احاطه به كتب درسی در دروس پایه كمتر استفاده شود.

بهتر است جهت افزایش راندمان از نيروهای متخصص و مرتبط  طور كامل پرداخت گردد.ه موقع و به كاری و حق التدریس آنها ب

ها در بهبود راندمان  ها و آزمایشگاه تجهيز كارگاه های كليدی با دادن مشوق های مادی و معنوی استفاده شود. برای پست

تانها ادارات شهرسو  دريآموزش و پرورش نيز انجام گ اتپيشنهاد می شود تحقيق مشابه در سایر ادار موثر می باشد.درسی بسيار 

نجيد را س همزمان مقایسه شوند. جهت تقویت كار می توان فقط به یکی از بخشهای سرمایه فکری توجه نمود و آن طوره با هم ب

ی و آسيب شناسو ثيرگذار در سرمایه فکری نظام های آموزشی أعوامل خارجی تهمچنين تا نتایج تخصصی تر و دقيق تر شود. 

 علت یابی عدم رشد در بخش هایی از تحقيق نيز موضوع مناسبی جهت تحقيقات آتی می باشد.

Test Statisticsa 

N 2 

Chi-Square 7.682 

df 6 

Asymp. Sig. .262 

a. Friedman Test 
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Abstract 

With the Turn of the Millennium and changing Competitive Advantage in This Era of Tangible 

to Intangible Assets and Intellectual Capital in the Education System and Then Survey of 

Intellectual Capital Indicator`s Growth in Sari Education System Between 1381 to 1390. This 

Research Model is the Skandia`s Model. Skandia`s Model is Divided into Two Part of Human 

Capital and Structure Capital. Structure Capital is Divided into organizational Capital, 

Consumer Capital and Innovation Capital. After the Account of the Annual Growth Rate of 

Indexes Until 10 Years, by the Questionnaire the Importance of Each Indicator in the Average 

Applied and This Research`s Data`s Were Tested by Friedman Test. Test Result Indicate the 

Assumptions That Average Growth Rate of the Human Capital, Consumer Capital and 

Innovation Capital Was Not Significantly Different into the 10 Years. Just the Average Growth 

Rate of organizational Capital Was Significantly Different into the 10 Years. 

Keywords: Intellectual Capital , Human Capital, Structure Capital, Organization Capital, 

Innovation Capital. 
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