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ر از دانش متاث تیریمد يندهایبر فرا  يفکر هیسرما ریتاث یبررس  
 استان مازندران) ی(دانشگاه علوم پزشک یفرهنگ سازمان

  
 

  
  3ذوله ایل موالیی / علی2نصیري / محمد1دارابی رویا 

  چکیده
  

 سایر با مقایسه در ثروت تولید عامل نعنوا به فکري سرمایه یا دانش صنعتی، اقتصاد دانشی برخالف اقتصاد در :مقدمه

هدف این تحقیق بررسی تاثیر  کند.می ایفا بسزایی نقش سازمانی اهداف پیشبرد و مزیت رقابتی کسب بر ،هادارایی
  .پزشکی استان مازندران استدانش در دانشگاه علوم هاي مدیریتفکري برفرایندسرمایه

پرسشنامه جمع آوري  183پس از توزیع، شامل کلیه پرسنل این دانشگاه بودکه  نفر 230 جامعه آماري پژوهش روش کار:
ها از پرسشنامه سرمایه فکري آوري دادهجمع برايپیمایشی از نوع همبستگی است که  -پژوهش حاضر توصیفی  .شد

ها حاکی از آن پرسشنامه و پایایی  سوال) استفاده شد. روایی24( مدیریت دانش الوسون سوال) و پرسشنامه 42( بنتیس
  گیري از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند .بودند که ابزارهاي اندازه

) و tو با استفاده از آماره آزمون ( SMART PLS 3.2.4نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بر اساس نرم افزار   یافته ها:
) نشان داد که سرمایه فکري بر فرایندهاي مدیریت دانش  (دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ßضرایب مسیر(

  تاثیرنسبتا قوي و معناداري داشته است.  ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیري دانش)
تا  دننهاي فکري و دانشی خود توجه کبه سرمایهبیشتر  بایداند که  ها به خوبی متوجه این امر شدهسازمان نتیجه گیري:

شناسایی، بهبود و تقویت سرمایه فکري و ابعاد آن به  ، به بیان دیگر،بتوانند بقا و اثربخشی عملکرد خود را تضمین نمایند
هاي دانش هاي مهم سازمان در خلق، تسهیم و کاربرد دانش سازمانی، می تواند باعث توسعه فعالیتعنوان  یکی از قابلیت

  محور و استراتژي مدیریت دانش شود.
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران : سرمایه فکري، مدیریت دانش،هاواژهکلید

 
  :20/01/96: یینها رشیپذ  22/09/95: ییاصالح نها  20/06/95وصول مقاله  

  

                                                
؛ نویسنده جنوب، تهران، ایران تهران اسالمی واحد آزاد دانشگاهمدیریت و حسابدراي، گروه حسابداري، دانشکده  دانشیار. 1

 )royadarabi110@yahoo.comمسئول(
 ، ایرانتهران واحد تهران جنوب،دانشکده حسابداري و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی  حسابداري،دانشجوي دکتري . 2

 ، ایرانایران دانشگاه پیام نور . مربی گروه حسابداري،3
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مان       قابتی ســـاز یت ر نایی محوري، مز ــر دا یۀ     در عصـ پا ها بر 
نامشهود استوار است. پیتر دراکر اندیشمند معروف      هايدارایی

به      علم مدیریت می   ــدن  یک جامعه    گوید ما در حال وارد شـ
روي منابع طبیعی ونی دانشــی هســتیم که در آن منابع اقتصــادي،

دي اصـلی  بلکه منبع اقتصـا  کار بیشـتر و... منابع اصـلی نیسـتند،   
ــت دانش  هاي  به عنوان یکی از مهمترین اجزاي دارایی که  اسـ

شود.     سوب  می  شهود مح شتر دارایی    نام شته بی هاي اگر در گذ
ــازمان ــمت اعظم داراییامر ،مشـــهود بوده اند هاسـ ، هاوزه قسـ

آنچه امروزه ســازمانها را رقابت پذیر می  .]1[نامشــهود هســتند
ند، مدیریت اثربخش دانش و دیگر      ــهود،   هاي داراییک نامشـ

ــرمایهمانند  ــت. هاهاي فکري آنس   فرایندي دانش، مدیریتس
 را مهم اطالعاتنخست   کند می کمک هاسازمان  به که است 
ــپس  بیابند ــ گزینش،و س ــر و ازماندهیس ریت مدی .کنند منتش

صی   دانش  ص ست  تخ   سئله، م حل نظیر هایی فعالیت براي که ا
  صــمیمت و اســتراتژیک ریزي برنامه پویا، یادگیري و آموختن

ست.مدیریت  ضروري  گیري ست  فرایند شش  داراي دانش ا  ا
سازماندهی ،ذخیره  آفرینی دانشکه عبارتند از:  ، جذب دانش،

  ].2[سازي، انتشار و بکارگیري دانش 
 لهجم از ،دانش مدیریت بر موثر عوامل شناخت دیگر، طرف از

  ازمانس  فکري هايسرمایه  مؤثر کارگیري به در اولیه اقدامات
 و یرقابت مزیت کسب  اصلی  عامل فکري سرمایه  امروزه.است 

ست    سودآوري  سکیوما  و مار .سازمانها شته  اظهار ا  که اند دا
 که است  محور دانش هايدارایی از ايمجموعه فکري سرمایه 

ــازمان یک به ــاص س  به ارزش افزودن طریق از و دارد اختص
 ضــعیتو بهبود به ايمالحظه قابل طور به ،آن کلیدي ذینفعان
  ترقاب به تواندمی آن طریق ازو شود  می منجر سازمان  رقابتی

  .]3[بخشد بهبود را خود بازار ارزش و مالی عملکرد و بپردازد
ــرمایۀ فکري، منابع مهمی براي مزیت رقابتی  دانشمدیریت وس

ــمار می روند[ ــازمانی به ش ــرمایۀ  .]4و عملکرد س ارتباط بین س
دلیل اســت که ســرمایۀ فکري از  آنبه  دانشمدیریتفکري و 

سازمان          شمه می گیرد که دانش براي  سرچ شناخت کلی  این 

 ،سرمایۀ فکري بیانگر ذخیرة دانشی سازمان حیاتی دارد.اهمیتی 
یت      عال مانی ویژه اســـت و از تجمیع ف یان دانش    در ز هاي جر

و ســرمایۀ  دانشمدیریت ،رســد می  به نظر شــود. حاصــل می
شند. هنگامی که اقدامات     شته با فکري ارتباط نزدیکی با هم دا

ــعه و حفظ  دانشمدیریت ــرمایهبراي توس ار  کفکري به  هايس
سازمان تبدیل می  می  روند، به منبعی براي مزیت رقابتی پایدار 

 از ســوي دیگر، هنگامی که از ســرمایۀ فکري به خوبی. شــوند
هاي           بهره ند جام فرآی مان در ان نایی ســـاز ــود، توا برداري شـ

یت    عه   دانشمدیر ــ بد    توسـ یا یۀ فکري بر       .می  ما ــر تأثیر سـ
]. 5ده است[اي تأیید ش هاي چندگانهدر پژوهش دانشمدیریت

ــرمایۀ فکري به خوبی بهره ــود، می اگر از سـ ند توا برداري شـ
مات          قدا جام ا مان در ان نایی ســـاز یت   توا را بهبود   دانشمدیر

اســتنباط می شــود که ســرمایۀ فکري می  چنینبخشــد. بنابراین 
مات         قدا ها و ا ند  ند تغییراتی در فرآی یت  توا ج  دانشمدیر اد ای

 ســرمایه ارتباط بارةدر متعددي هايپژوهش کنون تا ].6کند[
 آن از حاکی نتایج.اســت شــده انجام دانش مدیریت و فکري
 بر انشد مدیریت باسرمایه فکري   بین معناداري رابطه که است 
ــت قرار ــهم" عنوان با پژوهان پژوهش نتایج. اس   یبین پیش س

ــرمایه کنندگی ــرمایه فکري س  انشد برمدیریت اجتماعی وس
  فکري مایهسر ابعاد بین دار معنا و مثبت رابطه بیانگر ،"سازمانی

 ســرمایه ســاختاري ابعاد و اســت دانش مدیریت با اجتماعی و
  مدیریت بر ار تاثیر بیشترین اجتماعی سرمایه اي رابطه و  فکري
 اننش  اسکندري  و قنبري پژوهش يهایافته ].3[اند داشته  دانش

ــعیت که داد ــرمایۀ مدیریت و دانش رهبري وض  در فکري س
 رهبري نبی و است  متوسط  سطح  از باالتر سینا  بوعلی دانشگاه 

  جودو معناداري و مثبت رابطۀ فکري سرمایۀ  مدیریت با دانش
ست  و جوانمرد پژوهش هايیافته].7[دارد شان   خدیو را  ،داد ن
ــرمایه بین  ســبک نظیر ،دانش مدیریت هاي لفهؤم با فکري س

شار  دانش، ذخیره دانش، سازماندهی  دانش،  دانش وکاربرد انت
ستقیم  رابطه  با فکري سرمایه  بین اما، دارد وجود معناداري و م
  هايیافته همچنین].8[ندارد وجود معناداري رابطه دانش تولید

 هايهمؤلف همۀ مهم و دار معنا تأثیر بیانگر همکاران و نیکوکار
]. 6[تاس  دانش مدیریت اثربخشی  ارتقاي بر فکري هايسرمایه 

 مقدمه
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 روش کار 

شان  همکاران و شیه  پزوهش نتایج  و دانشمدیریت بین ،داد ن
یۀ    ما ــر باط  فکري سـ گامی  دارد و وجود نزدیکی ارت  که  هن

  ريفک هايسرمایه  حفظ و توسعه  براي دانشمدیریت اقدامات
ــ پایدار رقابتی مزیت براي منبعی به روند،می کار به  ازمانسـ

سند    تحقیق نتایج]. 4[شوند  می تبدیل   گربیان همکاران و شاهپ
ــرمایه ابعاد بین که بود آن   باطیارت دانش مدیریت و فکري س

ــط، بت  متوسـ نادار  و مث ته  ]. 9[دارد وجود مع  پژوهش هاي یاف
ــی" عنوان با همکاران، و پور رافعی ــر بین ارتباط بررس  مایهس
 و ثبتم ارتباطی که بود این بیانگر ،"دانش مدیریت و فکري

نادار  یه    بین مع ــرما  و دارد وجود دانش مدیریت   و فکري سـ
 می شــامل را دانش مدیریت تغییرات از 81/0  فکري ســرمایه

  دبو آن از حاکی همکاران و بنتیس پژوهش نتایج].  10[شــود
 و داشـــت وجود متقابلی روابط فکري ســـرمایه ابعاد بین که

  بوده طیمتوس  نسبتا  اثر داراي تجاري عملکرد بر فکري سرمایه 
ست  شان  بنون و کورتینی پژوهش هايیافته].3[ا   امیهنگ، داد ن

ــرمایۀ   از که  ــود، برداري بهره خوبی به  فکري سـ   توانایی  شـ
 و یابد می توســعه دانشمدیریت فرآیندهاي انجام در ســازمان

 ارزش سازمان  براي تواندمی ناملموس هايدارایی راه از دانش
  ررسیب" عنوان با تساي و وو تحقیق نتایج ].5[کند ایجاد افزوده

 نشان  ،"شدانمدیریت اقدامات بخشی  اثر بر فکريسرمایه  تاثیر
ــرمایه داد ــی اثر بر فکريس   ثیرأت دانشمدیریت اقدامات بخش

 که بود آن از حاکی وو و هوانگ هايیافته ].11[دارد مهمی
ــرمایه ابعاد ــرمایه( فکريس ــانی، -س ــرمایه انس ــاختاري،س  س

شته د مهمی و مثبت تاثیر دانش وري بهره بر) اجتماعیسرمایه   ا
ــت ــا تحقیق نتایج]. 12[اس ــک و چانس   ثیرأت عنوان با چاریونس
 انسانیسرمایه ،داد نشان دانشمدیریت اقدامات بر انسانیسرمایه

  نای و دارد معناداري  و مثبت  تاثیر  دانشمدیریت   اقدامات   بر
ست  اهمیتی و نقش دلیل به تاثیر سانی سرمایه  که ا  و خلق رب ان

  ].13[دارد دانش اکتساب
شینه  و ادبیات توجه به با شی  کنون تا پژوهش، پی   این در پژوه

شگاه  در زمینه شکی  علوم هايدان ست  نگرفته صورت  پز ؛ از ا
شتر  شناخت  حصول  پی در پژوهشگر این رو   بر رموث عوامل بی
سب  اجراي شگاه  در راهبرد این منا شکی  علوم دان   مازندران پز

  هايدارایی آیاکه  شـود می مطرح سـوال  این حال .اسـت بوده 

  یسازمان  دانش مدیریت عملکرد بر  دانشگاه  در موجود دانشی 
  تاثیر یبررس پژوهش، اصلی هدف این بنابر دارند؟ تاثیر و نقش

 انشگاهد کارکنان بین در دانشمدیریت ابعاد بر فکري يسرمایه
  .بود مازندران پزشکی علوم

  
  
  

و از نظر نحوه گردآوري  »کاربردي«این پژوهش از نظر هدف 
ــیفی«ها، داده ــی -توص ــت.  روش »پیمایش هاي گردآوري اس
ــت ها کتابخانه    داده ه ب این تحقیق  از آنجا که    .اي و میدانی اسـ

ست  دنبال تعیین رابطه بین متغیرهاي پژوهش  وهش از ، این پژا
ــتگی نوع ــت همبسـ ــر همه        اسـ . جامعه آماري پژوهش حاضـ

تعداد (ی اســتان مازندران بودند کارکنان دانشــگاه علوم پزشــک
  183پس از توزیع پرسش نامه بین همۀ آنها،  که ) نفر  230آنها 

سخ دادند. این    سش نامه ها پا شامل   نفر به پر   25جامعه آماري 
ند (     ئت علمی (  158خانم ) و    %61کارم قا ) بود  %68هی  .آ

ــاي هیئت علمی همگی داراي مدرك دکتري  ، پنج نفر ازاعض
ــی و مابقی         ــناسـ داراي مدرك  کارکنان داراي مدرك کارشـ

هاي پژوهش از طریق پرســشــنامه داده. بودندکارشــناس ارشــد 
یس فکري برگرفته از پرسشنامه استاندارد بونت   (پرسشنامه سرمایه   

 . ه اسـت آوري شـد جمع )دانش الوسـون و پرسـشـنامه مدیریت  
رمایه پرسـش براي سـنجش ابعاد سـ    42براین اسـاس، به ترتیب  

سوال براي   14سوال براي سرمایه ساختاري،    شامل:  13فکري (
سانی) و      15اي و رابطهسرمایه  سرمایه ان سش   24سوال براي  پر

ت بود  اي لیکربراي ســنجش مدیریت دانش با طیف پنج گزینه
که از کامالً مخالفم شــروع و به کامالً موافقم ختم شــد و نحوه 

ــنامه نیز از نمر  ــش تایید  براي .بود پنجتا  یکه نمره دهی به پرس
یابی     ــه نوع روایی ارز ندازه گیري از سـ  عنوان با روایی ابزار ا

ــد. روایی محتوي به  ــتفاده ش روایی محتوي، همگرا و واگرا اس
ــازگاري بین شــاخص   ــیله اطمینان از س گیري و هاي اندازهوس

ــط نظر  ــده و این روایی توس ــنجی از ادبیات موجود ایجاد ش س
د که گردشت. روایی همگرا به این اصل برمی  اساتید حاصل گ  

 اي داشــتههاي هر ســازه با یکدیگر همبســتگی میانه شــاخص
مطلوب  يباشــند. طبق گفته فورنلو الرکر، معیار روایی همگرا 
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ــانس              گین واری ــان می ــت کــه  ین اســ گرا ــان هــاي خروجی   بی
)AVE 14باشد[ 5/0)بیشتر از[ .  

جذر     قایســــه  ی  (روایی واگرا نیز از طریق م ــر یانگین  ضـ ب م
با همبســتگی بین متغیرهاي   AVE) واریانس اســتخراج شــده

 گیرياندازه قابل مســتقیم صــورت به که (متغیرهاییمکنون 

ــکار از متغیرهاي اســتفاده با باید حتما و نبوده  مربوطه آش

و می شــود ) ســنجیده شــماره دو (جدول شــوند)، گیرياندازه
 جذر(متغیرهاي مکنون ) هاي انعکاسـی  براي هر کدام از سـازه 

AVE ا در  هباید  بیشــتر از همبســتگی آن ســازه با ســایر ســازه
نامه تعیین پایایی پرسش برايمدل باشد. همچنین در این پژوهش 

 از دو معیار ،ضـــریب آلفاي کرونباخ و ضـــریب پایایی مرکب
اســتفاده شــد. ضــرایب آلفاي کرونباخ تمامی متغیرها در این   

)  CR( ) بیشتر بود. پایایی مرکب7/0ر (پژوهش از حداقل مقدا
ند هر کبر خالف آلفاي کرونباخ که به طور ضـــمنی فرض می
ــانی دارد، متکی بر بارهاي عاملی  ــاخص وزن یکسـ قدرت  (شـ

شکار رابطه بین متغیر پنهان و متغیر  شان می  آ ه مقدار دهدکرا ن
ست)    صفرو یک ا ست، بنابراین معیار    آن بین  سازه ا حقیقی هر 

 است  اي درجهکب (دهد. پایایی مراي پایایی ارایه میبهتري بر
شان می  که   اندازه در شاخص  چند ای دو از مجموعه کدهد ین

شترك  عامل کی گرفتن را به  7/0ید مقداري بیش از نبا )اند م
ــد[  ــازه باش ــت آورد تا بیانگر ثبات درونی س در جدول .]14دس

ــماره یک و دو   ــنجش به طور      شـ نتایج پایایی و روایی ابزار سـ
 کامل آورده شده است.

  
  گیريروایی همگرا و پایایی ابزار اندازه :1جدول 

  ضریب میانگین واریانس  هاي پژوهشمتغیر
  ضریب پایایی  مرکب پایایی ضریب  استخراج شده

  آلفاي کرونباخ
  76/0  84/0  58/0  دانش آفرینی
  86/0  91/0  71/0  جذب دانش

  78/0  86/0  61/0  سازماندهی دانش
  87/0  91/0  71/0  ذخیره دانش
  70/0  80/0  51/0  انتشار دانش

  78/0  86/0  60/0  بکارگیري دانش
  91/0  94/0  84/0  سرمایه فکري

  
  :  ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا سرمایه فکري با فرایندهاي مدیریت دانش2جدول 

دانش   متغیر
  آفرینی

جذب 
  دانش

سازماندهی 
  دانش

ذخیره 
  دانش

انتشار 
  دانش

بکارگیري 
  دانش

سرمایه 
  )AVEجذر(  فکري

  76/0              1  دانش آفرینی
  84/0            1  69/0  جذب دانش

  78/0          1  76/0  57/0  سازماندهی دانش
  84/0        1  68/0  75/0  58/0  ذخیره دانش
  71/0      1  78/0  59/0  70/0  65/0  انتشار دانش

  77/0    1  68/0  63/0  49/0  65/0  53/0  بکارگیري دانش
  91/0  1  63/0  67/0  65/0  59/0  67/0  58/0  سرمایه فکري

  
براساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصله از خروجی هاي نرم 

نشان دهنده  شماره یک و دو  جدول ،SMART-PLSافزار 
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گیري از روایی (محتوي، همگرا و اندازهآن است که ابزار 

یب رضواگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب و 
  آلفاي کرونباخ) مناسب برخوردار هستند.

دو مدل ) PLS  )Partial Least Squaresهاي در مدل
یا  گیريکه هم ارز مدل اندازه مدل بیرونی :گرددآزمون می

در نرم  به مدل ساختاريو مدل درونی که مشااست  سنجش
 (LISREL, EQS and AMOS)افزارهاي دیگر مثل 

گیري) مدلی است که رابطه بین -(اندازه است. مدل بیرونی
خص مش ،متغیرهاي مکنون را با متغیرهاي آشکار و مشاهده شده

کند. براي برازندگی این مدل از شاخص وارسی اعتبار می
ري گیمدل اندازهبراي بررسی برازش  کهشاخصی ( اشتراك

دل . همچنین مشده استاستفاده  )»متغیر مکنون«یک بلوك 
درونی (ساختاري) مدلی است که رابطه بین متغیرهاي مکنون 

کند و براي برازندگی مدل ساختاري از شاخص را مشخص می

استفاده شده  )2Q( گیسر -ضریب استونو  حشو یا افزونگی
نشانگرهاي متغیرهاي  پیش بینیکه کار این شاخص  است

است. اگر این دو شاخص (شاخص  R)2(مکنون درون زا 
 ،وارسی اعتبار اشتراك و شاخص حشو یا افزونگی) مثبت باشد

ن ساختار علی بی( نشان دهنده کیفیت مناسب مدل ساختاري 
با این حال، همان  .]14است[)کند متغیرهاي پنهان را مشخص می

شاخص اشتراك و  ،ه می شوددید شماره سهطور که در جدول 
نشان دهنده کیفیت مناسب مدل  و این امرحشو مثبت هستند 

نیز که نشان دهنده توانایی مدل در توصیف  2R. مقدار است
 -دانش، سازماندهیآفرینی، جذببراي بعد دانش ،سازه است

ب کارگیري دانش به ترتیه دانش و بدانش، انتشاردانش، ذخیره
است. نتایج به  40/0و  44/0، 0،42/0/ 35، /.45/. ، 33برابر 

دست آمده زیر نشان دهنده آن است که مدل ارائه شده از 
 برازش مناسب برخوردار است.

  

  شاخص اشتراك، حشو و ضریب تعیین :3جدول 

  متغیر
  مدل ساختاري  مدل اندازه گیري

  شاخص حشو  اشتراك شاخص ضریب تعیین
  33/0  16/0  29/0  دانش آفرینی
  45/0  30/0  51/0  جذب دانش

  35/0  21/0  34/0  سازماندهی دانش
  42/0  28/0  51/0  ذخیره دانش
  44/0  19/0  20/0  انتشار دانش

  40/0  20/0  33/0  بکارگیري دانش
  ---  ---  65/0  سرمایه فکري

 
  
  

یله ها به وساین پژوهش از تحلیل داده براي تحلیل و سنجش مدل
یابی معادالت مدل معادالت ساختاري استفاده شد. مدل

ساختاري، مدلی آماري براي بررسی روابط خطی بین متغیرهاي 
کنون (مشاهده نشده) و متغیرهاي آشکار (مشاهده شده) است. م

یابی معادالت ساختاري تکنیک آماري به عبارت دیگر، مدل
 گیري(تحلیل عاملی تاییدياست که مدل اندازهقدرتمندي 

ها با یک ساختار کنند که دادهتعیین می هاآزمون فرضیه(در
دل و م  )هستند یا خیرهماهنگ  ،عاملی معین که در فرضیه آمده

ابستگی ي بررسی ارتباط و وتکنیکی برا تحلیل مسیر(ساختاري 
- را با یک آزمون آماري همزمان ترکیب می )میان متغیرها است

ی توانند ساختارهاي فرضکند. از طریق این فنون پژوهشگران می
ها) را رد یا انطباق آنها را با داده ها تایید کنند. نرم افزار (مدل

 SMART-PLSمورد استفاده در این پژوهش براي این تحلیل 

هاي معادالت ساختاري را که است. این نرم افزار مدل 3.2.4
ی و اثرات مستقیم، غیرمستقیم و تعامل هستندداراي چندین متغیر 

. همچنین براي آزمودن تاثیر تحلیل می کند شود،را شامل می
کنندگی، نرم افزار مناسبی است. در ادامه نرم افزار تعدیل

  . ]14آورده شده است[هاي حاصل از آن و تحلیل آنها خروجی

 یافته ها



  

 

 ... بر  يفکر هیسرما ریتاث یبررس

70 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
68(

 

t)푇ارزش  PLS-SMARTدر نرم افزار  = x̄1−x̄2
/√

، معنی )
بیشتر از  tدهد. اگر مقدار دار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان می

باشد، یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی دار است. اگر بین  96/1
باشد، اثر معنی داري وجود ندارد و اگر  -96/1+ تا 96/1

باشد، یعنی اثر منفی دارد، ولی معنی دار   -96/1کوچک تر از 
باشد، بدین  60/0)  اگر باالي ßاست. همچنین ضرایب مسیر(
ر بین اگ ؛یان دو متغیر وجود داردمعنی است که ارتباطی قوي م

باشند، ارتباط  3/0باشند، ارتباط متوسط و اگر زیر  6/0تا  3/0
هاي به دست آمده از داده ،]. بنابراین14ضعیفی وجود دارد[

هاي پژوهش که نشان دهنده تحلیل فرضیه شماره چهارجدول 
 تگفتوان به دست آمد. می دوو  یک  ، مطابق نمودارهاياست
تیجه حاصل از آزمون فرضیه اول (سرمایه فکري بر بعد که ن

دانش آفرینی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی استان 
و  58/0مازندران تاثیر معناداري دارد) با توجه به ضریب مسیر 

دهد که سرمایه فکري  بر دانش آفرینی نشان می t  ، 17/7مقدار 
دار و متوسط دارد. در آزمون فرضیه دوم (سرمایه تاثیر معنی

فکري بر بعد جذب دانش مدیریت دانش در دانشگاه علوم 
پزشکی استان مازندران تاثیر معناداري دارد) با توجه به ضریب 

این نتیجه حاصل شد که سرمایه  t ،86/10و مقدار،  67/0مسیر 

یج حاصل داري دارد. نتاو معنی فکري بر جذب دانش تاثیر قوي
از آزمون فرضیه سوم (سرمایه فکري بر بعد سازماندهی دانش 
مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران تاثیر 

 t ،13/8و مقدار  59/0معناداري دارد) با توجه به ضریب مسیر 
تاثیر  که سرمایه فکري بر سازماندهی دانشاست گواه بر این 

یج حاصل از آزمون فرضیه چهارم داري دارد. نتامتوسط و معنی
(سرمایه فکري بر بعد ذخیره دانش مدیریت دانش در دانشگاه 
علوم پزشکی استان مازندران تاثیر معناداري دارد) با توجه به 

که سرمایه  بیانگر آن است t ،43/9و مقدار  65/0ضریب مسیر 
داري دارد. نتایج فکري  بر ذخیره دانش تاثیر قوي و معنی

ز آزمون فرضیه پنجم (سرمایه فکري بر بعد انتشار دانش حاصل ا
مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران تاثیر 

 t ،69/7و مقدار  67/0معناداري دارد) با توجه به ضریب مسیر 
ي و بر انتشار دانش تاثیر قو گواه بر این دارد که سرمایه فکري

ن فرضیه ششم (سرمایه داري دارد. نتایج حاصل از آزمومعنی
کارگیري دانش مدیریت دانش در دانشگاه علوم هفکري بر بعد ب

پزشکی استان مازندران تاثیر معناداري دارد) با توجه به ضریب 
ري  فکسرمایه که  بیانگر آن است t ،44/12و مقدار  63/0مسیر 

 داري دارد.کارگیري دانش تاثیر قوي و معنیهب بر
 

 
 : ضرایب ساختاري مدل1رنمودا

 



 

 

همکارانو  رویا دارابی  

71 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
68(

 

  
 t : نتایج آزمون2نمودار

  
 ها: خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه4جدول 

ضریب   مسیرها
  مسیر

ارزش 
 tآزمون 

سطح معنی 
نتیجه   میزان تاثیر  داري

  آزمون
 تایید فرضیه متوسط و مثبت دارمعنی   17/7  58/0 مدیریت دانش آفرینی دانش بعد ←سرمایه فکري 

 تایید فرضیه قوي و مثبت معنی دار  86/10  67/0 دانش مدیریت دانش جذب بعد ←سرمایه فکري 

 مدیریت دانش سازماندهی بعد ←سرمایه فکري 
 دانش

 تایید فرضیه متوسط و مثبت معنی دار  13/8  59/0

 تایید فرضیه قوي و مثبت معنی دار  43/9  65/0 نش مدیریت دانشدا ذخیره بعد ←سرمایه فکري 

 تایید فرضیه قوي و مثبت معنی دار  69/7  67/0 دانش مدیریت دانش انتشار بعد ←سرمایه فکري 

 تمدیری دانش کارگیريبه بعد ←سرمایه فکري 
 دانش

 تایید فرضیه قوي و مثبت معنی دار  44/12  63/0

  
یه فکري) بر        ما ــر قل(سـ ــت تاثیر متغیر مسـ ــی میزان  براي بررسـ
ــت تا         ــته (فرایندهاي مدیریت دانش ) الزم اسـ متغیرهاي وابسـ

شود. همان گونه که        سی  سیر متغیرهاي پنهان برر ر  دضرایب م
  قوي کلیه اثرات، مثبت، ،دهدنشـــان می شـــماره چهارجدول 

 

ی      به ترت نادار اســــت و این اثرات  ــط) و مع ب (بعضــــا متوسـ
ــازماندهی دانش، ذخیره دانش، دانش آفرینی، جذب دانش، سـ

 65/0 ،59/0، 67/0،  58/0کارگیري دانش هانتشـــار دانش و ب
 .استدرصد 63/0و  67/0،
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ه هاي آماري بیانگر این است که ،سرمایها و تحلیل یافتهبررسی
یت دانش(دانش آفرینی،          مدیر هاي  ند با فرای جذب   فکري 

ــار دانش و      ندهی دانش، ذخیره دانش، انتشــ ما ــاز دانش، ســ
ــتقیم و معناداري    هب  ته  کارگیري دانش) رابطه مسـ ــ لیه  وک داشـ

 سرمایه  یرتاث پژوهش این . دراندهاي تحقیق پذیرفته شده فرضیه 
ش  در دانش، سازماندهی  و آفرینی دانش ابعاد بر فکري  گاهدان

  کريف سرمایه  تاثیر و متوسط  سطح  در مازندران پزشکی  علوم
سرمایه  سایر  بر ضعیت  در فکريابعاد  ش  مطلوبی و .   نداهتقراردا

ته          یاف با  هاي این تحقیق  ته  هان،  هاي جوانمرد، یاف ري ، قنبپژو
ه که هر کدام به نحوي برافعی پور  ،شــاهپســند نیکوکار، شــیه،

ــرمایه فکري و ابعاد آن بر مدیریت دانش و          تاثیر سـ ــی  بررسـ
داشــته اســت.  همخوانیو  ییهمســواند، اختهفرایندهاي آن پرد

 ،مذکور هاي تحقیقاتدرتبیین نتیجه این پژوهش با ســایر یافته
سد می به نظر  از کیی عنوان به فکري هاي سرمایه  به باید که ر

مل  نده  بینیپیش عوا بت  کن گذار    و مث  وفقم اجراي بر تاثیر
  تژياسترا  موفق اجراي. شود  کافی توجه دانش مدیریت راهبرد

یت    جه  و دانش مدیر مل  به  تو ند می آن بر موثر عوا   به  توا
سئوالن  شگاه  م سات    سایر  و هادان س شی،  مو   افزایش در آموز
ستم،    بهتر هدایت عملکرد،سرعت   و نوآوري نرخ افزایش سی

  غیرقابل و انشتاب  تغییرات به پاسخگویی  توان افزایش خالقیت،
ــیــش ــنــیپ ــی ــایــت در و خــارجــی مــتــالطــم مــحــیــط ب ــه   ن
ــیکارایی،افزایش ــازمان وريبهره و اثربخش   هارائي ارتقا و س
ــاند یاري آموزشـــی خدمات کیفیت   .]10،9،4،6،7،3،8[ رسـ

 حمایت تسـاي  و وو هايیافته از پژوهش این همچنین نتایج

ــرمایۀ فکري گویندمی که کندمی ــی بر س  اقدامات اثربخش

یت    با     . ]11[دارد مهمی تأثیر  دانشمدیر تایج این پژوهش  ن
ــویی دارد، بنابرکورتینی و بنون تحقیق نتایج   ین هنگامیاهمس

ــرمایۀ از که  توانایی شــود، برداريبهره خوبی به فکري س

سعه  دانشمدیریت فرآیندهاي انجام سازمان در   یابد ومی تو

ــازمان  براي تواند ناملموس می  هاي دارایی راه از دانش  سـ

با  آمده دست  به نتایج این، بر افزون کند. ایجاد افزوده ارزش

سرمایه  می که دارد انطباق وو و هوانگ هايیافته گویند ابعاد 
 اجتماعی) و سرمایۀ  ساختاري  سرمایۀ  انسانی،  فکري (سرمایۀ 

ــی وريبهره بر مهمی و مثبت تأثیر  تأثیر  .]12[ دارند دانش

 هايیافته با دانشمدیریت اقدامات بر انســانی ســرمایۀ مثبت

سا  سوك  و چان  دلیل به تأثیر این ؛است  بوده سازگار  چاریون

واکتسـاب   خلق بر انسـانی  سـرمایۀ  که اسـت  اهمیتی و نقش
وان گفت تها نیز میدر تبیین و تحلیل این یافته. ]13[دانش دارد

که شناسایی، بهبود و تقویت سرمایه فکري و ابعاد آن به عنوان     
ــازمان در      ــهیم و کاربرد   یکی از قابلیت هاي مهم سـ خلق، تسـ

سازمانی، می  سعه فعالیتهاي دانش محور و  دانش  تواند باعث تو
ــود.  ــتراتژي مدیریت دانش ش ــرمایه  اس در این پژوهش تاثیر س

هاي،    ند ب     فکري بر فرای  کارگیري هجذب، ذخیره، انتشـــار و 
ــا دانش،  دانش آفرینی و  ، بر فراینــدهــاي و دار قوي و معن

  .  استبوده عنادار سازماندهی دانش متوسط و م
ید گفت که         با یان  پا ــازمان   در  به خوبی متوجه این امر    ها سـ

سرمایه شده  سرمایه   اند که دیگر  صرف به  هاي گذاري و توجه 
یاي امروز براي آن    خشبتواند ثمر ها نمی مالی و فیزیکی در دن

ــد ــرمایه  بنابراین، ،باش ــتر به س ــت که بیش ري و هاي فکالزم اس
تا بتوانند بقا و اثربخشـی عملکرد خود   دکنن دانشـی خود توجه 
ــمین نمایند ــایی، بهبود و تق  ؛ به بیان دقیق تر،را تض ــناس ویت ش

یت         قابل به عنوان  یکی از  یه فکري و ابعاد آن  ــرما م هاي مه سـ
تواند ســازمان در خلق، تســهیم و کاربرد دانش ســازمانی، می  

 باعث توسعه فعالیتهاي دانش محور و استراتژي مدیریت دانش  
  شود.

  
 
  

از طرح پژوهشـــی اســـت که با حمایت مالی  برگرفتهاین مقاله 
ست   شده است. جا دارد که    دانشگاه پیام نور ا شاه انجام   ان کرمان

ــی و          از  نت محترم پژوهشـ عاو مادي و معنوي م هاي  یت  ما ح
شکی     شگاه علوم پز ه در  مازندران کهمچنین کلیه کارکنان دان

ا یاري کردند و نیز ها ما رشــنامه امر تکمیل و جمع آوري پرســ
حمایت هاي دانشــگاه پیام نور کرمانشــاه صــمیمانه تشــکر و    

.دانی نماییمقدر

 بحث و نتیجه گیري

 تشکر و قدردانی
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Darabi A1/ Nasiri M2/ Molaii eel zoleh A3 
 Abstract 
 
Introduction: Contrary to industrial economy, in knowledge economy, knowledge or intellectual 
capital plays a more significant role in achieving competitive advantage and attaining organizational 
goals compared with other assets. The aim of the current paper is to study the effect of intellectual 
capital on knowledge management processes influenced by the organizational culture in 
Mazandaran University of Medical Sciences. 
Methods: The statistical population included all the university staff (total number = 230). The 
number of the participants who received the questionnaires was finally 183. The study was 
descriptive, and correlational which was used to collect the data; moreover, Bontis’s intellectual 
capital questionnaire (42 questions) and Lawson’s knowledge management questionnaire (24 
questions) were exploited. The validity and reliability of questionnaires were firstly dermined. 
Results: The results of statistical hypothesis testing based on SMART PLS 3.2.4 as well as those 
of test statistics (t) and path coefficients (ß) showed that intellectual capital had a positive and 
effective influence on knowledge managements steps including creating, receiving, saving, 
organizing, publishing and applying knowledge. 
Conclusion: Organizations fully understood that they should pay more attention to intellectual 
capital and knowledge to guarantee surviving and effective activities. In other words, identification, 
development, and empowerment are some of the main features of organization in creating, sharing 
and applying organizational knowledge which can increase the knowledge base activities and 
improving knowledge management strategies. 
Keywords: Intellectual Capital, Knowledge Management, Mazandaran University of Medical 
Sciences 
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