
 

 

و همکار آرزو عباس زاده فالح  

55 

 

 

55 

 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

89
31

؛
22 (2)

 

 
 

 

The relationship between knowledge management and 

intellectual capital in faculties affiliated with Iran 

University of Medical Sciences 

 
 

 

 

Arezoo Abbaszadeh Fallah1 , Farahnaz Sadoughi2*  
 

 Abstract        

 
Introduction: Knowledge management and intellectual capital are key factors for organizations to 

achieve competitive advantage. The purpose of this study was to determine the relationship 

between knowledge management and intellectual capital in faculties affiliated with Iran University 

of Medical Sciences.  

Methods: The participants of this applied study, conducted in 2018  consisted of 283 non-faculty 

instructors teaching at Iran University of Medical Sciences. Two standard questionnaires, Lawson’s 

Knowledge Management and Bontis’s Intellectual Capital questionnaires were used to collect data 

which were then analyzed by using SPSS software version 22. Moreover, Pearson correlation 

coefficient was used to measure the relationship between knowledge management and intellectual 

capital. 

Results: According to the findings, the knowledge management status in the faculties of Iran 

University of Medical Sciences was 2.92 which was lower than the average. While the intellectual 

capital status in was 3.05 which was higher than the average. Also a positive and significant 

relationship was found between knowledge management and intellectual capital (r = 0.697, P = 

0.001). 

Conclusion: Considering the existence of a positive and significant relationship between 

intellectual capital and knowledge management, the officials are recommended to focus on 

strengthening the components of knowledge management and intellectual capital dimensions to 

enhance the intellectual capital, make the optimal use of human capital and implement knowledge 

management and expand it within the organization. 
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 چکیده

 

، د. هدف مطالعه حاضرنباشمديريت دانش و سرمايه فکري از عوامل کليدي در دستيابي سازمان به مزيت رقابتي مي مقدمه:

 ه است.هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران بودتعيين ارتباط بين مديريت دانش و سرمايه فکري در دانشکده

 از نفر 389 شامل  پژوهش جامعه. شد انجام 7931 سال در که بود کاربردي هدف، نظر از پژوهش حاضر نوع روش ها:

 هايداده. بود ايران پزشکي علوم دانشگاه  هاي دانشکده در شاغل باالتر و کارشناسي مدرک داراي علمي هيات غير کارکنان

 دهاستفا با و آوري جمع بونتيس فکري سرمايه الوسون و دانش مديريت استاندارد نامه پرسش دو از استفاده با مطالعه

 همبستگي ضريب از فکري سرمايه و دانش مديريت بين رابطه بررسي براي. شد تحليل 33 نسخه SPSS افزار نرم  از

 .شد استفاده پيرسون

گين با مياندانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي ايران دانش در نشان داد وضعيت مديريت  حاضر مطالعه يهايافته :ها افتهی

باالتر از حد  50/9از طرفي، وضعيت سرمايه فکري در اين دانشگاه با ميانگين  مي باشد.پايين تر از حد متوسط  33/3

 557/5و  r = 339/5) .متوسط بود. همچنين، رابطه مثبت و معناداري بين مديريت دانش و سرمايه فکري وجود داشته است

> P ) 

 توانند مي دانشگاه مسئوالن اين دانش، مديريت و فکري سرمايه بين معنادار و مثبت رابطه وجود به توجه با :گیری نتیجه

 بهينه استفاده فکري، سرمايه افزايش و بهبود جهت مولفه هاي مديريت دانش و ابعاد سرمايه فکري در تقويت با تمرکز بر 

 تالش نمايند. سازمان در آن گسترش و دانش مديريت سازي پياده و انساني سرمايه از

 .مديريت دانش، سرمايه فکري :یدیکل یها واژه
 

   :88/30/98: یینها رشیپذ 10/30/98: ییاصالح نها 03/11/97وصول مقاله 

DOI:  
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( و  Knowledge managementامروزه، مديريت دانش)

های ( به عنوان دارايی Intellectual capitalسرمايه فکری)

نامشهود سازمان عامل موثر در دستيابی سازمان به مزيت 

در جريان  ]1[ .باشند( می Competitive advantageرقابتی)

حرکت از عصر صنعتی به عصر ارتباطات و اطالعات، دانش 

رها ها و حتی کشوعامل کليدی در کسب مزيت رقابتی سازمان

ها با آن روبرو هستند ايجاد چالشی که مديران سازمان ]2[است. 

محيطی جهت رشد و پرورش ذهن کارکنان و مديريت دانش 

با توجه به اينکه  ] 3[باشد. های دانش محور میدر سازمان

شود، های سازمان میمديريت دانش باعث کاهش هزينه

های دانش محور در جهت توسعه ضرورت آن در سازمان

های فکری و نوآوری بسيار مشهود است. پياده سازی سرمايه

های دانشی مديريت دانش در سازمان، باعث افزايش سرمايه

ستفاده از دانش شود. همچنين، مديريت دانش با اسازمان می

کارکنان و سازمان و انتقال و اشتراک آن منجر به رشد بيشتر 

  ]4[شود. سازمان می

های فکری به عنوان از طرفی در اقتصاد دانشی، نقش سرمايه

های سازمان در دستيابی به مزيت رقابتی بسيار مهم ترين دارايی

 سرمايه فکری نقش موثری در توانايی ]3[حائز اهميت است. 

سازمان جهت پياده سازی مديريت دانش دارد. به عبارتی 

اشند بهايی که دارای سطح بااليی از سرمايه فکری میسازمان

سرمايه فکری  هايی که در سطح پايين تری ازنسبت به سازمان

دارند، در مديريت دانش از توانايی باالتری برخوردار  قرار

مل کليدی در خلق عالوه بر آن،  سرمايه فکری عا ]4[هستند. 

نوآوری و کسب و حفظ مزيت رقابتی در يک سازمان دانش 

 ]5[باشد. محور می

های فکری و مديريت دانش، برای سازمان رابطه بين سرمايه

بسيار حائز اهميت است. مديريت دانش و سرمايه فکری به 

منظور خلق و تسهيل ارزش سازمانی مورد استفاده قرار 

ين ها به توانايی مديريت اموفقيت سازمانگيرند. بنابراين، می

مديريت دانش با تمرکز بر  ]6[باشد. منابع کمياب وابسته می

های دانش محور، محيط مناسب برای روی مديريت فعاليت

کند و باعث ايجاد ارزش برای رشد سرمايه فکری ايجاد می

سرمايه فکری شامل دانش  ]4[شود. سازمان می

 Tacit( و ضمنی ) edgeExplicit knowlصريح)

Knowledge  سازمان است و مديريت دانش فرآيند )

مديريت سرمايه فکری از  باشد.سازماندهی و انتشار دانش می

طريق مديريت دانش شامل فرآيند تبديل منابع انسانی به 

 ]7[های فکری سازمان است. دارايی

 هيسرما و دانش مديريت خصوص در گوناگون یها مطالعه 

در پژوهشی با استفاده از  ]8[یباواخان. است شده انجام یفکر

 بر کریف سرمايه تاثير بررسی به همبستگی توصيفیروش 

ی ها. يافتهپرداخت بنيان دانش هایسازمان در دانش مديريت

ق و يند خلآتواند در فرپژوهش نشان داد سرمايه فکری میاين 

بسيار تسهيم دانش موجود در يک سازمان دانش بنيان، 

 مديريت دانش به جز یتاثيرگذار باشد. همچنين، همه مولفه ها

از سطح متوسط بودند. کاربرد دانش در وضع  ترتوليد در پايين

مشخص نمود  مطالعهقرار داشت. نتايج حاصل از اين  ینامطلوب

بين سرمايه فکری و مديريت دانش رابطه مثبت معناداری وجود 

 .دارد

فرآيند "با عنوان  ( و همکار Chengيافته های پژوهش چنگ)

 دنشان دا "مديريت دانش برای ايجاد سرمايه فکری در مدارس

های سرمايه بازيابی و اشتراک دانش پيش بينی کننده همه مولفه

باشد. همچنين، خلق دانش مانع از فرآيندهای فکری مدارس می

 سرمايه بين داخلی سرمايه کهحالیدر بودمديريت دانش 

 ن،آ بر عالوه. بود شده توزيع فيزيکی سرمايه و ریساختا

 تجه دانش مديريت فرآيندهای با کنگ هنگ در هادانشکده

 ایمطالعه ]9[.اندشده سازگار مدارس در فکری سرمايه توسعه

سرمايه فکری به عنوان زيرساختار تسهيل کننده خلق "با عنوان 

 شانن نتايج. شد انجامو همکاران  یانصار توسط "و انتشار دانش

 و خلق بر معناداری و مثبت تاثير فکری سرمايه بعد سه هر داد

  ] 11[.داشتند دانش تسهيم

ين کشف رابطه ب"رفيعی پور و همکاران در پژوهشی با موضوع 

مديريت دانش و سرمايه فکری: مطالعه موردی يک دانشگاه 

 مقدمه
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ری، های مشتبه بررسی سرمايه فکری در ابعاد سرمايه "ايرانی

ساختاری و انسانی و مديريت دانش در ابعاد خلق، کسب، 

 بازيابی، تسهيم و کاربرد دانش پرداخته اند. نتايج اين مطالعه

نشان داد رابطه مثبت و معنادار بين فرآيندهای مديريت دانش و 

های سرمايه فکری وجود دارد. آزمون فريدمن نشان داد مولفه

آن، رب دانش دارد. عالوهسرمايه ساختاری تاثير زيادی بر کسب 

های انسانی و ايجاد دانش بيشترين اهميت را در بين سرمايه

 ]2[های سرمايه فکری و فرآيندهای مديريت دانش دارند. مولفه

سهم پيش بينی کنندگی سرمايه  "پژوهان با عنوان  مطالعه 

فکری و سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش سازمانی مورد 

 با استفاده از روش "ان امام علی)ع( کرمانشاهمطالعه: بيمارست

مقطعی بر روی کليه کارکنان بيمارستان امام علی)ع( انجام شد. 

ها نشان داد ابعاد ساختاری و مشتری سرمايه فکری و سرمايه يافته

اجتماعی بيشترين تاثير مستقيم را بر مديريت دانش دارند. افزون 

 درصد 89ه اجتماعی درصد و سرماي 79بر آن، سرمايه فکری 

از تغييرات مديريت دانش را درجهت مثبت پيش بينی می کند. 

تر از حد متوسط و بقيه اجزاء مديريت دانش آفرينی پاييندانش

ای هدر حد متوسط می باشد. سرمايه مشتری، مطلوب و سرمايه

ساختاری و انسانی در پايين تر از حد متوسط قرار دارد. بين 

مديريت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود  سرمايه اجتماعی و

 ]11[دارد. 

ه ارتباط سرماي"ای از نوع پيمايشی و مقطعی با عنوان مطالعه

م و توسط سلي "فکری و مديريت دانش: يک تحليل دو طرفه

های اين پژوهش نشان داد که سه الگوی همکارانجام شد. يافته

ارتباطی بين مديريت دانش و سرمايه فکری وجود دارد. الگوی 

ت که اساول در خصوص تاثير مديريت دانش بر سرمايه فکری 

ثير های سرمايه فکری تانتايج نشان داد کاربرد دانش بر مولفه

مثبت دارد. الگوی دوم در خصوص تاثير سرمايه فکری بر 

ر کسب ها، سرمايه انسانی بمديريت دانش بود که با توجه به يافته

دانش و انتقال دانش تاثير مثبت دارد. الگوی سوم تاثير بين 

ی بودکه نتايج نشان می دهد بين مديريت دانش و سرمايه فکر

مستند سازی دانش و سرمايه سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد. 

همچنين، بين انتقال دانش و سرمايه مشتری رابطه مثبت و 

 ]12[معناداری وجود دارد. 

چگونه سرمايه فکری ميان  "در پژوهش داد و همکار  با عنوان

-ازمانی ميانجیرابطه فرآيندهای مديريت دانش و عملکرد س

ن تاثيرات غير مستقيم سرمايه فکری بر رابطه بي "کند؟گری می

فرآيندهای مديريت دانش و کارايی سازمانی را بررسی شد. اين 

مطالعه از نوع کمی پيمايشی بود. طبق نتايج اين مطالعه، 

فرآيندهای مديريت دانش، پيشايند سرمايه فکری می باشند. 

داد سرمايه فکری به عنوان يک همچنين، اين پژوهش نشان 

ميانجی بين فرآيندهای مديريت دانش و عملکرد سازمانی است. 

عالوه برآن، ترکيب فرآيندهای مديريت دانش به عنوان توانايی 

، های راهبردی سازمانسازمانی با سرمايه فکری به عنوان دارايی

 ]13[کند. بهبود کارايی سازمانی را تسهيل می

ها و موسسات آموزش عالی در توليد که دانشگاهبا توجه به اين

ها و هدايت فارغ نتايج پژوهش ها، انتشار مقاالت، کتاب

التحصيالن به بازار کار نقش مهمی دارند، اين روزها تصميم 

نتقال ها در اگيرندگان و سياست مداران بر نقش اصلی دانشگاه

ی لکنند. هدف اصهای مختلف جامعه تمرکز میدانش به بخش

ها با در اختيار داشتن منابع انسانی و مطالعاتی، توليد و دانشگاه

ها در تربيت سرمايه اگر دانشگاه ]2[گسترش دانش است. 

واقع رسالت  فکری و انسانی مورد نياز جامعه موفق نباشند، در

دهد نبود مطالعات نشان می ]14[اصلی خود را انجام نداده اند. 

ا باعث بروز مشکالتی از قبيل خالء همديريت دانش در سازمان

 دانش، بی نظمی ( Lack of knowledgeدانش)

(of  knowledge Irregularities و انباشتگی دانش ) 

(Acumulation of knowledge  خواهد شد. از طرفی )

کمبود مديريت دانش در سازمان باعث کم شدن انگيزه و 

شود. کارايی کارکنان و در نتيجه کاهش درآمد سازمان می

]15[  

 ها با آن درگير هستند استفاده ازمساله ای که بسياری از سازمان

هايی است که می تواند رشد و توسعه دانش را فراهم روش

 اينکه دانش تنها منبعی است که با بکارگيریسازد. با توجه به 

يابد و تقليد يا کپی از آن مشکل يا غيرممکن است افزايش می

ياتی ها حبنابراين، مديريت و حفظ چنين منبعی برای سازمان
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های فکری در قالب باشد. از طرفی از دست دادن سرمايهمی

ر ه های تلخمديران يا کارکنان دانش مدار، بخشی از واقعيت

سازمانی است و در عين حال دليل اصلی اجرای مديريت دانش 

باشد. نظر به اينکه مديران و کارشناسان مجرب ها میدر سازمان

شوند و يا امکان خارج شدن اين و با سابقه روزی بازنشسته می

افراد از سازمان وجود دارد و با توجه به اينکه مقدار زيادی از 

 ;در ذهن خبرگان سازمان است های دانشی سازمانسرمايه

بنابراين، ضرورت نياز به پياده سازی مديريت دانش در 

شود تا از طريق ايجاد ها بيشتر از پيش احساس میسازمان

های داده برای ذخيره سازی تجربيات کارشناسان و پايگاه

مديران، اين تجربيات در اختيار نيروی موجود و حتی تازه 

  ]16[واردين قرار گيرد. 

بی توجهی به سرمايه فکری و به ويژه سرمايه مشتری که در 

واقع روابط رسمی و غير رسمی دانشگاه با دانشجويان، والدين 

باشد و از طرفی عدم توجه به پياده سازی های ديگر میو سازمان

مديريت دانش باعث بروز مشکالتی نظير محيط نامناسب جهت 

های درسی، استفاده آموزش منعطف، ساختار نامناسب کالس

ناکافی از توان اعضاء هيات علمی، تربيت فارغ التحصيالنی که 

توانايی الزم جهت انجام کار گروهی و ايجاد ارتباط با همکاران 

های کاری را ندارند و درنتيجه جلوگيری از خود در محيط

ها منشاء ايجاد دانشگاه ]7[شود. توسعه دانشگاه و جامعه می

تحول منجر به رشد در جوامع هستند و با توجه به اهميت سرمايه 

تی، ها به مزيت رقابفکری و مديريت دانش در دستيابی سازمان

انجام مطالعه حاضر، به منظور شناسايی رابطه بين مديريت دانش 

 ها در جهت پيادهتواند به مديران دانشگاهو سرمايه فکری می

های های انسانی به سرمايهی مديريت دانش و تبديل سرمايهساز

 فکری سازمان و توليد ارزش کمک نمايد.

 

 

 -کمی روش،حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر  پژوهش

 اتيه ريغنفر شامل کارکنان  283 پژوهش جامعهتوصيفی بود. 

 هيدرکل شاغل باالتر و کارشناسی مدرک دارای یعلم

يران ا پزشکیدانشکده وابسته به دانشگاه علوم  11 یواحدها

 مامايی، و پرستاری پيراپزشکی، پزشکی، هایدانشکده شامل

 لومع پزشکی، رسانی اطالع و مديريت توانبخشی، بهداشت،

 یپزشک پزشکی، نوين هایآوری فن روان، سالمت و رفتاری

 ودنب حجم کم دليل به. بود یايران طب و الملل بين پرديس

 ود شامل پژوهش ابزار. نشد انجام گيری نمونه پژوهش، جامعه

 و  (Lawson)نمديريت دانش الوسو استاندارد نامه پرسش

پرسش نامه شامل دو  هر و  (Bontis)بونتيسفکری  سرمايه

 جمعيت شناختیبخش بود. بخش اول مربوط به مشخصات 

شامل سن، ميزان تحصيالت، سابقه خدمت و جنس که در هر 

دو پرسش نامه مشترک بود. بخش دوم در پرسش نامه مديريت 

سوال در خصوص اجزاء توليد، کسب،  24دانش حاوی 

سازماندهی، ذخيره، انتشار و کاربرد دانش و هر جزء دارای 

 در سوال 42در پرسش نامه سرمايه فکری حاوی و چهارگويه 

 و( گويه 13)ساختاری(، گويه 15)انسانی سرمايه ابعاد خصوص

 .است بوده( گويه 14)مشتری

پنج   (Likert scale )هر دو پرسش نامه دارای مقياس ليکرت

گزينه ای شامل کامال مخالف) امتياز يک(، مخالف)امتياز دو(، 

نسبتا موافق يا مخالف)امتيازسه(، موافق)امتياز چهار( و کامال 

 متياز پنج( بود. بنابراين، ميانگين سه بعنوان سطح متوسطموافق)ا

ه ها اين بود کدر نظرگرفته شد. علت انتخاب اين پرسش نامه

 باشند. روايی و پايايیحاوی سواالتی در رابطه با هر مولفه می

های آقاجان زاده و امين های مذکور در پژوهشپرسش نامه

 283موع تعداد در مج  ]18و17[بيدختی تاييد شده است. 

پرسش نامه با مراجعه حضوری پژوهشگر در محيط پژوهش 

نفر از کارکنان تمايل به شرکت  57شد.  از اين تعداد،  عيتوز

در مطالعه را نداشتند. هفت نفر در زمان مراجعه پژوهشگر 

پرسش نامه به دليل ناقص بودن از مطالعه  12حضور نداشتند. 

ه تکميل شده در مطالعه پرسش نام 217حذف شد. در نهايت 

 استفاده شد.

ها با استفاده از روش ميدانی )استفاده از پرسش گردآوری داده

استفاده های جمع آوری شده با نامه استاندارد( انجام شد. داده

با استفاده از آمار شد. ابتدا تحليل  22نسخه  SPSSافزار  نرماز 

توصيفی شامل جداول توزيع فراوانی، شناختی از وضعيت و 

های جمعيت شناختی کارکنان شرکت کننده در ويژگی

پژوهش بدست آمد. سپس به بررسی متغيرها پرداخته شد و 

 هاروش



 

 

 .. .یفکر هیدانش با سرما تیریارتباط مد     

56 

 

 

56 

 

 

 

ت
الم

 س
ت

ری
دی

م
 

89
31

؛
22 (2)

 

فراوانی، درصد و ميانگين اجزاء مديريت دانش و ابعاد سرمايه 

عيت مديريت دانش و عالوه بر آن، وض فکری محاسبه گرديد.

های دانشگاه علوم پزشکی ايران سرمايه فکری در دانشکده

رابطه بين متغيرهای پژوهش يعنی مديريت دانش و تعيين شد. 

سرمايه فکری با آمار استنباطی و آزمون ضريب همبستگی 

 پيرسون بررسی شد.

 

 

توصيف جمعيت شناختی پاسخگويان در جدول شماره يک 

سال و  21-25حداقل سن پاسخگويان  مشاهده می باشد.قابل 

سال به باال بوده است.  35حداکثر مربوط به محدوده سنی 

تحصيالت بيش از نيمی از پاسخگويان در سطح  همچنين،

کارشناسی ارشد و باالتر بوده است و مابقی پاسخگويان دارای 

حداقل سابقه خدمت از سوی ديگر، مدرک کارشناسی بودند. 

 15سخگويان پنج سال و کمتر و حداکثر مربوط به بيشتر از پا

را  پاسخگوياندرصد از   1/82عالوه بر آن، سال بوده است. 

 درصد باقيمانده را مردان تشکيل داده اند. 9/17زنان و 

 

 پاسخگويان مشخصات جمعیت شناختي و درصد فراواني : توزيع1جدول 

 درصد فراواني مقادير مولفه مولفه

 سن

25-21 14 8/6 

31-26 18 7/8 

35-31 47 7/22 

 8/61 128 به باال 35

 تحصيالت
 5/43 91 کارشناسی

 5/56 117 کارشناسی ارشد و باالتر

 سابقه خدمت

 14 29 سال و کمتر 5

11-6 51 2/24 

15-11 51 2/24 

 7/37 78 سال 15بيشتر از 

 جنس
 1/82 171 زن

 9/17 37 مرد

 

درجدول شماره دو، وضعيت اجزاء مديريت دانش در بين 

های مورد مطالعه نمايش داده شده است. اين کارکنان دانشکده

جدول، شاخص های عددی اعم از کمينه)حداقل(، بيشينه) 

 حداکثر(، ميانگين و انحراف معيار را نشان می دهد.

 

 و اجزاء آن در بین پاسخگويان دانش : وضعیت مديريت2جدول             

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه دانش و اجزاء آن مديريت

 77/1 81/2 75/4 1 توليد

 8/1 77/2 5 1 کسب

 79/1 96/2 5 1 سازماندهی

 79/1 88/2 5 1 ذخيره

 75/1 24/3 5 1 انتشار

 8/1 83/2 5 1 کاربرد

 66/1 92/2 96/4 1 مديريت دانش

 یافته ها
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از  24/3شود انتشار دانش با ميانگينهمانطور که مشاهده می

وضعيت خوبی برخوردار بوده است و پس از آن به ترتيب 

های سازماندهی ، ذخيره ، کاربرد ، توليد و کسب دانش مولفه

های بعدی قرار داشته اند. بنابراين، کسب دانش پايين در جايگاه

. ريت دانش داشته استهای مديترين ميانگين را در بين مولفه

، مقدار 66/1همچنين، ميانگين مديريت دانش با انحراف معيار 

بدست آمد. بنابراين، وضعيت مديريت دانش در دانشگاه  92/2

 علوم پزشکی ايران پايين تر از حد متوسط بوده است.

ن در بي سرمايه فکری و ابعاد آن در جدول شماره سه وضعيت

 های مورد مطالعه قابل مشاهده است.کارکنان دانشکده
 

 : وضعیت سرمايه فکري و ابعاد آن در بین پاسخگويان3جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه و ابعاد آنسرمايه فکري 

 56/1 87/2 67/4 2/1 سرمايه انسانی

 45/1 16/3 46/4 18/1 سرمايه ساختاری

 58/1 24/3 57/4 1 سرمايه مشتری

 47/1 15/3 37/4 33/1 سرمايه فکری

 

بهترين  24/3بر اساس جدول فوق، سرمايه مشتری با ميانگين 

وضعيت را در بين ابعاد سرمايه فکری داشته است و پس از آن 

و سرمايه انسانی با  16/3به ترتيب سرمايه ساختاری با ميانگين 

های بعدی قرار داشتند. همچنين، در جايگاه 87/2متوسط 

 15/3، مقدار 47/1ميانگين سرمايه فکری با انحراف معيار 

بدست آمد. بنابراين، وضعيت سرمايه فکری در دانشگاه علوم 

  پزشکی ايران باالتر از حد متوسط بوده است.

 

 و ابعاد سرمايه فکري دانش : همبستگي اجزاء مديريت4جدول 

 دانش اجزاء مديريت
 ابعاد سرمايه فکري

 سرمايه فکري سرمايه مشتري ساختاريسرمايه  سرمايه انساني

 توليد
r= 617/1  

p-value< 111/1  

r= 456/1  

p-value< 111/1  

r= 517/1  

p-value< 111/1  

r= 614/1  

p-value< 111/1  

 کسب
r= 633/1  

p-value< 111/1  

r= 477/1  

p-value< 111/1  

r= 561/1  

p-value< 111/1  

r= 643/1  

p-value< 111/1  

 سازماندهی
r= 625/1  

p-value< 111/1  

r= 424/1  

p-value< 111/1  

r= 445/1  

p-value< 111/1  

r= 575/1  

p-value< 111/1  

 ذخيره
r= 558/1  

p-value< 111/1  

r= 434/1  

p-value< 111/1  

r= 43/1  

p-value< 111/1  

r= 54/1  

p-value< 111/1  

 انتشار
r= 488/1  

p-value< 111/1  

r= 419/1  

p-value< 111/1  

r= 35/1  

p-value< 111/1  

r= 476/1  

p-value< 111/1  

 کاربرد
r= 656/1  

p-value< 111/1  

r= 487/1  

p-value< 111/1  

r= 557/1  

p-value< 111/1  

r= 652/1  

p-value< 111/1  

 مديريت دانش
r= 718/1  

p-value< 111/1  

r= 535/1  

p-value< 111/1  

r= 567/1  

p-value< 111/1  

r= 693/1  

p-value< 111/1  
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شود بين ابعاد همانطور که درجدول شماره چهار مالحظه می

سرمايه فکری و اجزاء مديريت دانش شامل توليد، کسب، 

سازماندهی، ذخيره، انتشار و کاربرد دانش رابطه وجود داشته 

است. همچنين، مديريت دانش و سرمايه فکری همبستگی معنی 

ريت رفتن مديدار مثبت در تمام مولفه ها داشتند يعنی با باال 

 يابد. با توجه به اطالعاتدانش، سرمايه فکری نيز افزايش می

بدست آمده از جدول فوق در بين اجزاء مديريت دانش، کاربرد 

دانش بيشترين و انتشار دانش کمترين ميزان همبستگی را با 

های انسانی و ساختاری داشته است. عالوه بر آن، کسب سرمايه

با  نتشار دانش کمترين ميزان همبستگیدانش دارای بيشترين و ا

سرمايه مشتری بوده است. الزم به ذکراست که ضريب تعيين 

 48بدست آمد يعنی مديريت دانش و سرمايه فکری  48/1

 درصد واريانس مشترک داشتند. 

 

  

های مطالعه حاضر، وضعيت مديريت دانش در بر اساس يافته

ايران پايين تر از حد  دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی

متوسط بوده است. در بين اجزاء مديريت دانش ميانگين توليد، 

کسب، سازماندهی، ذخيره و کاربرد دانش پايين تر از حد 

، ]19[متوسط بوده است که با نتايج مطالعه غالمی و همکاران

همسو بوده و با يافته  ]8[و باواخانی  ]21[کيوان آرا و همکاران 

، ]22[، طبيبی و همکاران]21[های پژوهش رحيمی و همکاران

 همخوانی ندارد.  ]11[و پژوهان ]3[عليقلی و همکاران 

ها نشان داد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ايران همچنين، يافته

تمايل کمتری نسبت به کسب دانش در مقايسه با ساير اجزاء 

توان به وجود از داليل احتمالی آن می مديريت دانش دارند که

نداشتن زمان کافی به منظور بدست آوردن دانش جديد، 

نداشتن انگيزه کافی کارکنان جهت ابراز خالقيت و نوآوری، 

های تخصصی مورد نياز، عدم وجود برگزار نشدن دوره

های اطالعاتی، نارضايتی مالی کارکنان و ترس از نداشتن پايگاه

اشاره نمود. از طرفی، انتشار دانش در بين کارکنان امنيت شغلی 

دانشگاه علوم پزشکی ايران باالتر از حد متوسط بود که اين 

، طبيبی و ]3[های مطالعه عليقلی و همکاراننتيجه با يافته

های مطابق و با نتايج بدست آمده از پژوهش ]22[همکاران 

المی و ، غ]23[، شيرسوار شهاوند و همکاران ]8[باواخانی

 مغايرت دارد.]21[، کيوان آرا و همکاران ]19[همکاران

با توجه به يافته ها، وضعيت  سرمايه فکری در اين دانشگاه باالتر 

های از حد متوسط بوده است. مطالعه انجام شده با پژوهش

، ]24[، جهانيان و همکار]23[شيرسوار شهاوند و همکاران

انطباق داشت.  ]3[ران ، عليقلی و همکا]21[رحيمی و همکاران

عالوه بر آن، وضعيت سرمايه انسانی در بين کارکنان دانشگاه 

علوم پزشکی ايران پايين تر از حد متوسط بوده است که از اين 

هم جهت و با نتايج مطالعات  ]11[های پژوهاننظر با پژوهش

، جهانيان و ]3[، عليقلی و همکاران]2[رفيعی پور و همکاران

همخوانی ندارد. از  ]25[کوکار و همکاران، ني]24[همکار

ساختاری در باالتر از حد متوسط قرار داشت که  طرفی، سرمايه

هم راستا نمی باشد . اما، با پژوهش عليقلی  ]11[با مطالعه پژوهان

هم جهت است. عالوه  ]24[، جهانيان و همکار]3[و همکاران

بر آن، ميانگين سرمايه مشتری باالتر از حد متوسط بود که با 

، جهانيان و ]3[، عليقلی و همکاران]11[نتيجه مطالعه پژوهان

، رحيمی و ]23[، شير سوار شهاوند و همکاران]24[همکار

 هماهنگ است.  ]21[همکاران

ری ايافته های پژوهش حاضر مشخص نمود رابطه مثبت و معناد

بين مديريت دانش و سرمايه فکری مشاهده شد. بنابراين، در 

صورت بهبود وضعيت اجزاء مديريت دانش در دانشکده های 

دانشگاه علوم پزشکی ايران، زمينه استقرار و استفاده بهينه از 

ای هسرمايه های فکری نيز فراهم می شود. يافته های پژوهش

، ]2[و همکاران، رفيعی پور ]11[، پژوهان]8[باواخانی

، داد و ]3[، عليقلی و همکاران]26[امراهيمی و همکاران

، رحيمی و ]25[، نيکوکار و همکاران]13[همکار

، انصاری و ]27[، محسنی فرد و همکاران]21[همکاران

نيز اين نتيجه را تاييد  ]28[، رضايی و همکاران]11[همکاران

 می کند.

با توجه به يافته های پژوهش حاضر، پيشنهاد می شود مديران 

دانشگاه علوم پزشکی ايران با تمرکز بر بهينه سازی فرآيندهای 

توليد، کسب، سازماندهی، ذخيره و کاربرد دانش از طريق 

 بحث 
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برگزاری کارگاه ها و همايش های تخصصی در خصوص 

 و مديريت دانش، برقراری ارتباطات اثربخش بين کارکنان

گروه های درون و بيرون سازمان، افزايش توانايی همکاری و 

کار تيمی، افزايش مهارت ها، تشويق کارکنان به تسهيم دانش 

و ايجاد اتاق فکر در جهت بهبود وضعيت مديريت دانش در 

ن با توجه به اينکه ميانگي اين دانشگاه گام بردارند. همچنين، 

 ايران باالتر از حد سرمايه مشتری در دانشگاه علوم پزشکی

رسد اين سازمان توانسته بصورت قابل متوسط است، به نظر می

توجهی با محيط پيرامون خود انطباق داشته باشد. نظر به اينکه 

اغلب مشتريان دانشگاه را دانشجويان و اعضاء هيات علمی 

توان نتيجه گرفت کارکنان از سطح دهند، میتشکيل می

ن خود برخوردار هستند. همچنين، به ارتباطی خوبی با مشتريا

رسد دانشگاه علوم پزشکی ايران روابط خود با نظر می

های ديگر، مشتريان، تامين کنندگان و رقبا را در سطح سازمان

کند و از دانش موجود در جهت جلب مطلوبی حفظ می

 برد.رضايتمندی مشتريان بهره می

از سطح  سرمايه فکری نظر به اينکه، سرمايه انسانی در بين ابعاد 

پايين تری برخوردار است لذا، پيشنهاد می شود مسئولين اين 

دانشگاه از طريق جلب رضايت مالی کارکنان، ايجاد بخش 

مديريت دانش با نيروی کار متخصص، مستندسازی دانش 

کارکنان، استفاده از گردش کاری کارکنان برای افزايش 

ی کاری در جهت مهارت و تخصص آنها و ارائه گزارش ها

ارزيابی عملکرد کارکنان به اين سازمان برای بهبود وضعيت 

سرمايه انسانی ياری نمايد. از محدوديت های پژوهش حاضر 

می توان به آشنا نبودن برخی کارکنان با مفاهيم سرمايه فکری 

و مديريت دانش نام برد که پژوهشگر در جهت رفع اين مشکل، 

ضيحات الزم در اين خصوص را به قبل از توزيع پرسش نامه تو

 پاسخگويان ارائه نمود. 

با توجه به اينکه، مطالعه حاضر بر دانشکده های دانشگاه علوم 

پزشکی ايران متمرکز بوده است لذا، پيشنهاد می شود اين 

پژوهش در سطح گسترده تر بر روی مراکز تحقيقاتی علوم 

مراکز  ها وپزشکی، شبکه های بهداشتی و درمانی، بيمارستان 

 درمانی، سازمان های توليدی و خدماتی مورد بررسی قرار گيرد.

 

 

 

د حاضر با ک پژوهش ي:اخالق يهادستورالعمل  تيرعا

 انجام شده است. IR.IUMS.REC 1396.2093اخالق   

مطالعه حاضر از هيچگونه حمايت مالی  حمايت مالي:

 برخوردار نبوده است.

نويسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود  منافع:تضاد 

 ندارد.

ارتباط  »اين مقاله حاصل پايان نامه با عنوان  تشکر و قدرداني:

وم های دانشگاه علمديريت دانش با سرمايه فکری در دانشکده

پزشکی ايران، در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی 
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