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  :و نام پدیدآور عنوان
دانشگاه محقق اردبیلیبینسرمایهفکریبامدیریتدانشوعملکرد کارکنان رابطه بررسی 

  مهسا ضربی زاده/ 

  دکتر مهدي معینی کیا-دکتر علی خالق خواه  :راهنماان استاد

  دکترمسعود مرادي  :ان مشاوراستاد

  11/7/97  :دفاعتاریخ

  104  :اتتعدادصفح

  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  :نامه شماره پایان

  :چکیده

دانشگاه محقق اردبیلی  بین سرمایه فکري با مدیریت دانش و عملکرد کارکنانرابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی :هدف

  .انجام شد

نفر از  317جامعه آماري این پژوهش تعداد . پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استروش :شناسی پژوهشیروش

اي ل کرجسی مورگان نمونهجدو بر اساسبودند که از میان این تعداد 96در سال کارکنان شاغل در دانشگاه محقق اردبیلی

، )1389(صالحیهاي مدیریت دانش اطالعات از پرسشنامه آوري جمعبراي . تصادفی انتخاب شدند طور بهنفر  175حجمبه 

به  ها پرسشنامهاین  روایی.استفاده گردید) 1998(بنیتیسو پرسشنامه سرمایه فکري ) 1391(زادهحسین  عملکردکارکنان

) 0.84(، )0.97(، )0.79(به ترتیب با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  ها پرسشنامهرسیده و پایایی  نظران تائیدصاحب

 گانههمبستگی پیرسون و رگرسیون چندضریب ، اي نمونهتکtهاي روشاطالعات از  وتحلیل تجزیهجهت .است آمده دست به

  .استفاده شد

حد (وضعیت موجود عملکرد کارکنان و وضعیت مطلوب عملکرد کارکنان  نیبنشان دادکه تحقیق  هاي یافته:هایافته

جامعه قرار  متوسط باالتر از حد طورکلی بهو وضعیت عملکرد کارکنان دانشگاه  دار وجود داردتفاوت معنی) متوسط جامعه

همچنین میانگین متغیر . دار وجود داردوضعیت موجود مدیریت دانش و وضعیت مطلوبتفاوت معنی نیب.دارد و مناسب است

جامعه است متوسط دانش باالتر از حد  سازي ذخیرهدانش و  کارگیري به، تسهیم دانشابعاد کلی و  صورت بهمدیریت دانش 

وضعیت  نیب.جامعه استمتوسط تر از حد مدیریت دانش پایینابعاد یکی از  عنوان بهاما میانگین وضع موجود خلق دانش 

ابعاد کلی و  صورت بهو میانگین متغیر سرمایه فکري  دار وجود داردتفاوت معنی وضعیت مطلوبموجود سرمایه فکري و 

دار وجود بین سرمایه فکري و مدیریت دانش کارکنان دانشگاه رابطه معنی.جامعه است متوسط آن باالتر از حد گانه سه

  مستقیم وجود دارددار و بین سرمایه فکري و عملکرد کارکنان دانشگاه رابطه معنی.ندارد

و عملکرد ) ارتباطی، انسانی، ساختاري(بین ابعاد متغیر سرمایه فکري نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد:گیرينتیجه

درصد متغیر عملکرد کارکنان را تبیین  6/29يداریمعنبه گونه  نیب شیپدار وجود دارد و متغیرهاي کارکنان رابطه معنی

و  است داریمعندرصد  99در سطح اطمینان ) =66/1(در تبیین عملکرد کارکنان  متغیر سرمایه انسانیسهم . دیننمایم

) انسانی و فکري، سرمایه ساختاري(سهم ابعاد متغیر سرمایه فکري .کننده عملکرد کارکنان دانشگاه است ینیب شیپنیتريقو

درصد متغیر مدیریت دانش را ) 18/0(يداریمعنبه گونه  نیب شیپدار نیست و متغیرهاي مدیریت دانش معنی ینیب شیپدر 

  .دینماینمتبیین 

دانشگاه محقق اردبیلی، عملکرد کارکنان، مدیریت دانش، سرمایه فکري:هاکلیدواژه

  



  

  3  کلیات پژوهش : اول فصل

مقدمه -1-1

مـدیریت دانـش    علـم مـدیریت درهـزاره جدیـد     زیـ برانگ چالشازموضوعات جالب ویکی

درکـی نسـبت بـه آن     نیتر ازمادانش رامدیریت کنیم بدون اینکه کوچکشایدبسیاري.است

هـا و داشـتن طـرح وبرنامـه بـراي اجـراي آن       باشیم؛ اماانتظام بخشی به این فعالیتداشته

مـدیریت دانـش   .اسـت قرارگرفته موردتوجـه موضوع جدیدي است که دراواخرقرن بیسـتم  

بـدین  . درکنار سایرراهبردهاي تجـاري و رقـابتی اسـت    یعنوان رهیافتی جدیدو باارزش به

د تا از مزایاي بـالقوه آن  نیت دانش شدهاي مدیرسازي برنامهبه فکر پیاده ها سازمانمنظور 

ملکـرد مطلـوب   هاي دستیابی به ععنوان یکی از راه لذا مدیریت دانش به. جویی کنندبهره

-؛ و اساسی)2003، 1لوسون(براي موفقیت و رقابتی بودن در محیط امروزي  ها سازماندر 

، هـاي گذشـته  برخالف سـازمان و هایهوشمند قرن بیست ویکم استترین مشخصه سازمان

مـدیریت  ، کـارایی منظور بهبود برداري از دانش و اطالعات بهمدیریت و بهره، نیازمندکسب

-اسـت کـه مـی    يدرواقـع دانـش ابـزار قدرتمنـد    .ناپذیرهسـتند تغییـرات پایـان  وپیگیري 

، پس اهمیت دانـش را در محـیط جهـانی و پیچیـده    .را ممکن سازدهايتوانددرجهان نوآور

تواناییـدر انتقـالو   ، یکیازعواملکلیـدیو مهمـدر مدیریتـدانش   .گرفته توان نادیدامروزي نمی

-اهمیتیحیاتیدررشدوبقایســــازمان، مرتوانائی دراینــــاباشــــد میگذاریدانشــــاشــــتراك

  ).1393، و همکاران هادیزاده(هایامروزیدارد

معیار سنجش موفقیـت هـر سـازمان میـزان مطلوبیـت عملکـرد کارکنـان آن سـازمان         

منـابع انسـانی مترقـی     هـاي  نظـام بـه   هـا  سازمانبنابراین براي سنجش موفقیت ؛ باشد می

راهکارهاي مناسب و ایجاد هماهنگی الزم بین اهداف سازمان  ارائهکه بتوانند با  بایست می

به اهـداف خـود    یدندررسو سازمان را  یفزایدبکل مجموعه  وري بهرهبر ، و اهداف کارکنان

ــوده و     ــاري نم ــتر ی ــه بیش ــر چ ــهه ــ ب ــد یشپ ــر . (ببرن ــدلر و الول ــن ). 1984، ن در ای

ــتا ــرمایهیکیازعنوان بهکارکنانراســــ ــای ســــ ــازمانزشباارومنابعبها گرانهــــ ، وحیاتیســــ

ــورت ــئولوظایفوکه یدرصـ ــویقوحمایتقرارگیرندهای یتمسـ ، سازمانیبهآنانمحولشدهوموردتشـ

، میزانرشــــــد تواند یمســــــال یها ســــــال کهشود یمتبدیلبهموتورقدرتمنــــــدوفعالی

  .)1381، خسروي(بالندگیوپویاییسازمانیراتضمیننماید

                                                            
1Lowson
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واثربخشیعملکردکاکاراییومؤسساتبهچگونگیها سازمانگفتکهبقاوتداومفعالیتتوان میدرواقع

. رکنانبستگیدارد

پیچیراها سازماناخیرچنانپرشتاببودهاستکهمدیریتهای دههدرها سازمانتحوالتبنیادیندرعرصه

. هاست سازمانسرمایهومنبعموجودترین بزرگنیرویانسانیدرهرکشوری. ازقبلکردهاستتر ده

.. .اقتصادیو، سیاسی، اجتماعی، نیرویانسانیدرهرکشوریتوانتغییردرساختارفرهنگی

. )1385، ناظموحمودي(رادارد

، آذرودانشور(گذارد یمسازمانهای یتفعالبریا مالحظه قابلعملکردکارکنانهموارهاثر

 .گردد میمتبادربهذهنآمده دست بهکاری شودنتیجه میوقتیصحبتازعملکرد).1386

، دهیم یمیامعیاروابستهکلیدیدرچهارچوبیکهارائهبینی یشپعملکردعبارتاستازمعیار

، 1آندرو(کند میعملها سازمانوها گروه، برایقضاوتدرموردافرادای یلهوسعنوان بهاینچهارچوب

  .)1389، بهنقالزصالحیکردآبادي، 1998

یی ها انسان، هستند ها انسانها سازمانو متولیان این  هاست سازمانعصر ، عصر حاضر

موجبات  توانند یم، منبع قدرت یعنی تفکر ترین عظیمدر اختیار داشتن  واسطه بهکه خود 

در این ). 1391، پور یکنو  يمحمد، صیادي(یدآورندپدرا  ها سازمانحرکت و رشد ، تعالی

. کند مییریگ اندازهسرمایه فکري دارایی است که توانایی سازمان را براي ایجاد ثروت راستا

ود است که از طریق این دارایی ماهیتیعینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشه

عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان ، مرتبط با منابع انسانی هاي ییدارایریکارگ به

و این  شود میسازمان  در درونباعث ایجاد ارزش  ها ویژگیهمه این . است آمده دست به

 خریدوفروشقابلیت ، داخلی است کامالًبه دلیل اینکه یک پدیده  آمده دست بهارزش 

بنابراین با توجه به ؛ )1388، به نقل از محمدي و دستگیر 2005، 2روس و همکاران(ندارد

که مدیریت دانش یک  دهد میدر رابطه با پژوهش نشان  شده هایمطرح توصیفتوضیح و 

شاخه علمی در حال رشد است که با رشد و پیشرفت آن به همراه عملکرد کارکنان 

  .ول سرمایه فکري منجر خواهد شدشگرفی را بر تغییر و تح تأثیرات

مسئلهبیان - 1-2

                                                            
1.Andro
2.Roos et al
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دانش در  ها آنبازده  ترین مهمدانش هستند و  تولیدکنندگاندر حقیقت  ها دانشگاه

است که در این میان عملکرد کارکنان دانشگاه  آموختگان دانشقالب نتایج تحقیقات و 

عملکرد کارکنان فرایندي بسیار مهم و از  .ونتایج بر عهده دارد یسوددهنقش مهمی را در 

تالش فراران براي ارزیابی بهتر  باوجود. باشد میمسائل مسئوالن در سازمان  ینتر حساس

شناخت کارکنان قوي و اعطاي  .هنوز کارکنان راضی نیستند مسئوالنکارکنان توسط 

 .ت عملکرد میسر استایجاد انگیزه براي بهبود عملکرد از راه ارزیابی درس ها آنپاداش به 

اما امروزه هدف  دادند میکنترل کار کارکنان انجام  منظور بهمدیران کالسیک ارزیابی را 

سازمان است  کاراییراهنمایی و ارشاد کارکنان براي مشارکت گروهی افزایش اثربخشی و 

  .)1391، روغنی و همکاران(

شغلی نیاز به آگاهی  شده تعیینبه اهداف  یلندر یک سازمان هر فرد براي پیشرفت و 

که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و  شود میاین آگاهی موجب  .از موقعیت خود دارد

به  هایش کوششرفتار خود مطلع گردد و تمهیدات الزم را براي اثربخشی بیشتر 

 تا بر اساس آن وضعیت نیروي انسانی خوددارندکارایینیز نیاز به شناخت  ها سازمان.کاربرد

خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم ارائه خدمات خود بیفزاید و در روند 

عملکرد بنابراین ؛ )1388سماواتی و نجات و (اد کند خود تحوالت مثبت ایج هاي حرکت

عبارتند از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان برعهده نیروي انسانی 

فردي در یک دوره مشخص  هاي یتفعالاثر  یجهیانتبه  یگرد عبارت به.است شده گذاشته

در یک رویکرد کالن مدیریت عملکرد راهی براي پاسخگویی در قبال . کند میاشاره 

د به مدیران و کارکنان کمک کند تا مسئولیت خود را توان میو فرایند بازخور  گذاري هدف

هزاد ش(داده و سنجش عملکرد تسهیم کند  آوري جمعو  وکار کسببراي درك 

مهمی در مدیریت راهبردي منابع  مؤلفهمدیریت عملکرد کارکنان  .)2010، 1وهمکاران

عملکرد کلی سازمان از عملکرد واحدها و عملکرد واحدها از عملکرد افراد . انسانی است

میلمور و (عملکرد کارکنان باید با راهبردهاي سازمان همسو شود  رو ازاین. شود میمنتج 

به  که نحوي بهاز روبراي ارتقاء عملکرد و بهبود رفتارهاي کارکنان ) 2007، 2همکاران

را  ها آنبر عملکرد و رفتار را بشناسیم و  مؤثرموفقیت سازمان منجر شود باید عوامل 

بر عملکرد کارکنان در دانشگاه  تأثیرگذارعوامل  ترین مهمبعضی از  .کنیم یریتمد

                                                            
1. Shahzad et al
2Millmore et al
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هدف و برنامه  –انگیزه –منابع و امکانات  –فرصت  -دانش و مهارت  -استعداد  :عبارتند

  .)1389، ابوالعالیی(پایداري و پشتکار  –مثبت اندیشی –

برایباال بردنعملکرد کارکنان در سازمان  اثربخشصحیحو، منطقی هاي راهیکی از  اصوًال

از طریق  ؛ کهباشد میتوانمندي در کارکنان  متغیرهایایجادکنندهاجراي صحیح عوامل و 

توانمند کردن نیروي سازمانی به رشد و افزایش عملکرد منابع کمک شایانی 

.)1384، 1بالنچارد و دیگران(گردد می

یکی از عواملی که در جوامع امروزي  رسد میصورت گرفته به نظر  هاي پژوهشطبق 

در حفظ توان رقابتی سازمان و سرمایه فکري افراد و سازمان نقش داشته مدیریت دانش 

نظام مدیریت دانش ر ا نوعی ) 2008(2لین و هوانگ. ن استو کاربرد صحیح آ

مدیریت دانش  فرایندهايحمایت و پشتیبانی از  منظور بهکه  کنند مینظاماطالعاتی تلقی 

. است یافته توسعهدانش  کارگیري بهشامل خلق دانش و ذخیره و بازیابی و انتقال و 

بر عملکرد آن و  معموًالویژگی نظام مدیریت دانش کیفیت نظام است که  ترین مهم

دانش با در نظر گرفتن  یریتمدکیفیت نظام  سو ینااز . دارد تأکیداز منابع  برداري بهره

فدائی و (از منابع دانشی استفاده کنند  گیرندگان یمتصمتا  شود میموجب انتقال دانش 

  .)1390، همکاران

  :ماهوي بر دو نوع است ازنظردانش 

دانشی که از ترکیب اطالعات دریافتی شخص از محیط پیرامون  :دانش نهان -الف 

دانشی است در  :دانش عیان -ب .گیرد یمفکري و تجربیات او شکل  هاي ینهزمخود با 

نمونه شخص  عنوان به.قالب محمل دانشی از حالت نهان به عینیت رسیده است

  .سخنرانی و نوشته و نظیر آن عرضه کند صورت بهخود را  يها دانسته

  :به دو نوع تقسیم کرد توان میدانش را به لحاظ شمول و گسترده نیز 

                                                            
1Blanchard et al
2Leen & Howang
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دانشی که به لحاظ تولید و گرداوري و استفاده در تملک  :دانش شخصی -الف 

ممکن است منافع جمعی نیز که داشته باشد اما  هرچندچنین دانشی  .باشد میشخصی 

  .شود میبیشتر بر اساس منافع شخصی گرداوري 

 .است یسازمان مجموعهآن در یک  گیري شکلدانشی کهفرایند  :دانش جمعی -ب 

و  ها یهروو  ها شکستو  ها یتموفقاجتماعی است و رابطه مستحکمی با  ذاتاًاین نوع دانش 

  .)1387، زاده حسن(ساختارهاي سازمانی دارد 

توسعه یک تعریف کاري از دانش ) 1390(، محمدي مقدم، بر اساسنتایجپژوهشهاشمی

فرهنگی و توجه به منابع  هاي یچیدگیپسازگاري با  کارگیري بهو توجه به دانش ضمنی و 

انسانی و ایجاد ساختارهاي سازمانی جدید و کنار آمدن با رقابت فزاینده و 

مدیریت دانش  .باشند میي امروزي در این راستا ها سازمانپیش روي  هاي چالشترین مهم

منابع انسانی از اجزاء کلیدي براي  .باعث تحول عظیمی در عصر دانایی محور شده است

سرمایه فکري و مدیریت  کارگیري بهو در کنار  رود میبه شمار  ها سازمانینیآفر ارزش

با توجه به اینکه منابع انسانی ارزشمندترین  .گیرد میویژه قرار  موردتوجهدانش باید 

این منافع در جهت  توانمندسازيآموزش توسعه  شود میمحسوب  ها سازمانسرمایه 

رسیدن به این  .رسد میرقابتی به نظر ضروري  مدیریت دانش و کسب و مزیت سازي پیاده

، مقدم حیدر زاده(است  ها سازمانمدیریت در ف نیازمند اجراي رویکرد جدیداهدا

د در زمینه رسیدن به اهداف توان میبنابراین یکی از متغیرهایی که ؛ )1389، زاده رجب

مدیریت .باشد و آن را ارتقا دهد مدیریت دانش است مؤثرسازمانی 

فناوري اطالعاتی و ارتباطی انسانی را در  زمان طورهم بهاست که دار هدففرایندیدانش

فکري سازمان را افزایش داده و همگان را در این سرمایه  هاي سرمایهتا  گیرد برمی

در عصر حاضر با رشد اقتصادي مبتنی بر دانش ). 1389، عباسی و مکی(مشارکت دهد 

کلیدي براي دستیابی به  ها آنو سرمایه فکري  ها شرکتنامشهود  هاي محوردارایی دانشیا 

 اي مجموعهعنوان بهیک زبان و  عنوان بهسرمایه فکري .آید میمزیت رقابتی پایدار به شمار 

آینده متضمن معنایی متفاوت از  اي درآمدهکسب  هاي تواناییاز فنون براي پرداختن به 

 هاي داراییاز دانش و اطالعات و  اي مجموعهسرمایه فکري  .معناي مرسوم مدیریت است

د براي ایجاد ثروت به کار توان میقابت و یادگیري سازمانی است که رفکري و تجربه و 

که به یک سازمان  باشد میدانش  هاي داراییسرمایه فکري گروهی از .گرفته شود
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وضعیت  اختصاص دارد و از طریق افزودن دانش به ذینفعان کلیدي سازمان به بهبود

همراه  .باشد میو شامل سرمایه ساختاري و انسانی و مشتري شود میرقابتی سازمان منجر 

بنیادي  هاي یانگردارایینمابا توسعه سریع اقتصاد جهانی سرمایه فکري که 

در محیط رقابتی  وکار کسببه یک محرك بسیار حیاتی براي پایداري  باشد میها شرکت

محدود گردیده است  ها یهسرمااست و نقش فیزیکی به حمایت از این  شده یلتبدامروز 

  ).1391، ماست بندزاده(

ضعف در مدیریت منابع دانشی کارکنان و ضعف در استفاده از  دهد مینشان  ها بررسی

درصد پتانسیل حقیقی ارزش در  70و گاه  50سرمایه فکري منجر به از دست دادن 

سازمانی که قادر به افزایش سرمایه فکري خود ) همان(شود میها شرکتو  ها سازمان

منبع حیاتی  عنوان بهاهمیت فزاینده سرمایه فکري رغم علینباشد قادر به بقا نیست لیکن 

 گیري اندازهاین در حالی است که  .برتري رقابتی سازمان درك محدودي از آن وجود دارد

لق و پرورش و کنترل یک منبع اجازه خ ها سازمانو مدیریت سرمایه فکري به مدیران 

قلیچ (آمد  درنخواهدبه تصرف رقبا  سادگی بهچیزي که  دهد میمستحکم مزیت رقابتی را 

  .)1385، لی مشبکی

ایه حاضر تعیین نوع رابطه بین سرم پژوهشاصلی  شدهمسئله گفتهبا توجه به مطالب 

  .باشد میانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه محققفکري با مدیریت د

پژوهش یتاهمضرورت و - 1-3

عملکرد  .ستها دانشگاهموفقیت  یدهايکلعملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از 

به همین دلیل است  .و مشتري مداري است يسودآور، کیفیت، وري بهرهخوب به معنی 

بر عملکرد و رفتار مؤثرتا عوامل  کنند میي موفق جهان تالش زیادي ها دانشگاهکه 

، بدیهی است با چنین نگرشی .بیفزاید) کیفیت ازنظرمیزان و هم  ازنظرهم (کارکنان

ابزاري براي بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان از  عنوان بهمدیریت عملکرد کارکنان 

مدیریت دانش با معرفی کردن  رو ازاین.گردد میبرخوردار  ها دانشگاهاهمیت بسیاري در 

 یروهايندهی سازمانعقالنی کارکنان و  يها بتموهروش جدید مدیریت بر تبدیل 

 هاي فعالیتفراتر از  اي الیهمدیریت دانش  .کند میسودمند درونی اعضا کارکنان عمل 

دانشی را بهبود  هاي فعالیتدانشی بوده و متمرکز بر اهداف و راهبردهایی است که 
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دانشی هستند که باید  هاي فعالیت.. .و برداري بهره، اشتراك، خلق هاي فعالیت.دهد

 هاي راهیکی از  شده ریزي خوبیبرنامه بهدارا بودن یک راهبرد روشن و . مدیریت شوند

این راهبرد عامل مهمی براي یک دانشگاه  .رسیدن به موفقیت در مدیریت دانش است

خود را جهت دستیابی به اهداف مدیریت دانش  هاي تواناییمنابع و  بتوانداست تا 

بیشتر به راهبرد مدیریت دانش این راهبرد باید  توجه بذلبراي . نماید یدهخودسازمان

  .)2000، 1هولسپل(یک سازمان کمک کند  وکار کسببتواند به مسئله ضروري 

منافع مدیریت دانش در یک سازمان  .دارد ها سازمانمدیریت دانش منافع زیادي براي 

مدیریت دانش به کارکنان امکان ، در سطح فردي .دارد )فردي و گروهی(دو سطح 

و تجربیات خود را از طریق همکاري با دیگران وسهیم شدن در  ها مهارتکه  دهد می

، در سطح سازمانی .دست یابند اي حرفهو یادگیري ارتقاء دهند تا به رشد  ها آندانش 

ارتقاي عملکرد سازمان از طریق  :براي یک سازمان دارد اي عمدهمنفعت  4مدیریت دانش 

دانش  يگذار اشتراكانتقال و به ، ينوآورکیفیت و ، وري بهره، کاراییافزایش 

لذا سازمان مدیریت دانش را  .است شده شناختهمنبع ارزش  عنوان بهروزافزونصورت به

  .)1387، زاده حسن(آورند حسابمی بهیاز راهبرد و امتیک منزله به

سازمانی ضروري است  هاي شریانر جریان مداوم دانش د، ها سازمانبراي پویایی 

آرزوي سازمان تعریف یک مدیریت دانش  ترین بزرگامروزه  .)1387، عطار نیا، فالح(

مدیریت دانش بسیاري در  هاي پروژه.مناسب و اداره آن به یک روش کارساز است

نبود تعریفی  ها پروژهین یکی از دالیل شکست ا، با شکست مواجه شده است ها سازمان

  .)2001، 2گالوپ(آن است  هاي مؤلفهروشن و درست از نظام مدیریت دانش و اجزاء و 

در تعیین ارزش یک سه عامل مهم  نامشهودهای داراییسرمایه فکري و ، مدیریت دانش

، اقتصادي هاي یشرفتپسرمایه فکري موضوعی است که در سایه . سازمان هستند

است و در محیط امروز توجه زیادي را به خود جلب  گرفته شکلمدیریتی و اجتماعی اخیر 

سرمایه فکري اهمیت  اطالعاتبا ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش و  .کرده است

توجه شود عبارتند  آندالیل اهمیت سرمایه فکري که باید به  .است یداکردهپای یندهفزا

                                                            
1Holspel
2Galop
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اهمیت فرایند دانش در  –اطالعات و ظهور اجتماع اطالعاتی  يتکنولوژتحول در :از

ظهور  –تغییر در الگوي فعالیت میان افراد و شبکه اجتماعی  –اقتصاد مبتنی بر دانش 

چه این توجه از دیدگاه اجتماعاطالعاتی و  هرحال به.حوزه اصلی رقابت عنوان بهآوري نو

زیادي وجود دارد که سرمایه فکري  تأکید، باشد و چه بر اساس نوآوري محور دانشاقتصاد 

  ).2000، وگاتري 1ریچارد(ابزاري براي تعیین ارزش شرکت و عملکرد اقتصادي ملی باشد 

ایجاد ارزش براي سازمان استفاده  منظور بهاز سرمایه فکري ، محور دانشدر اقتصاد 

بستگی  ها ییداراموفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این ، و در دنیاي امروز شود می

 .است کشورهاو  ها سازماناز خالل سرمایه فکري براي  آفرینی ارزشدهه آینده دهه  .دارد

و جدید بودن این بحث  يا منطقهلذا توجه به موضوع سرمایه فکري در سطح جهانی و 

سرمایه فکري و یا دارایی فکري .آید حساب بهیک مزیت براي کشور ما  عنوان بهد توان می

فکري  هاي داراییها آنصنعت و دانشگاه مطرح است و تجمع ، دولت، سطح جامعهدر 

سند  هاي اولویتبا توجه به ، در سطح ملی نیز. دهد میکشور را تشکیل 

توسعه و ، کارآفرینی، د در رشته نوآوريتوان میتوسعه سرمایه فکري ، ساله یستبانداز چشم

  .بکندکمک شایانی ، پایه دانشیوکارها کسبیستأس

اهداف پژوهش - 1-4

اهداف کلی - 4-1- 1

  مدیریت دانش وعملکرد کارکنانتعیین ارتباط سرمایه فکري با –1

  تعیین سهم سرمایه فکري با مدیریت دانش و عملکرد کارکنان-2

  

اهداف فرعی - 4-2- 1

تعیین وضعیت عملکرد کارکنان –1

  تعیین وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه –2

  تعیین وضعیت سرمایه فکري در کارکنان دانشگاه –3

  تعیین ارتباط مدیریت دانش با عملکرد کارکنان –4

  تعیین ارتباط سرمایه فکري با عملکرد کارکنان –5

                                                            
1Richard and Gattri
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  عملکرد کارکنان بینی پیشتعیین سهم ابعاد مدیریت دانش در  –6

  عملکرد کارکنان بینی پیشتعیین سهم ابعاد سرمایه فکري در  –7

  پژوهشسؤاالت - 1-5

  کلی سؤاالت- 5-1- 1

وضعیت عملکرد کارکنان و مدیریت دانش و سرمایه فکري در دانشگاه چگونه  –1

است؟

  مدیریت دانش و سرمایه فکریبا عملکرد کارکنان ارتباط دارد؟ یاآ–2

  عملکرد کارکنان چقدر است؟ بینی پیشسهممدیریت دانش و سرمایه فکري در  –3

تخصصی سؤاالت- 5-2- 1

  وضعیت عملکرد کارکنان چگونه است؟ –1

  وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه چگونه است؟ –2

  وضعیت سرمایه فکري در دانشگاه چگونه است؟ –3

  آیا مدیریت دانش با عملکرد کارکنان ارتباط دارد؟ –4

  آیا سرمایه فکري با عملکرد کارکنان ارتباط دارد؟ –5

  عملکرد کارکنان چقدر است؟ بینی پیشریت دانش در سهم ابعاد مدی –6

؟رد کارکنان چقدر استعملک بینی پیشسهم ابعاد سرمایه فکري در  –7

  

  ریف مفهومی و عملیاتی متغیرهااتع - 1-6

  عملکرد کارکنان - 6-1- 1

عبارت از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف دانشگاه بر عهده نیروي انسانی 

و به معناي تالش کارکنان براي به انجام رساندن کارشان یا دستیابی به است شده گذاشته

افراد در یک دوره  هاي فعالیتاثر  ایجهینتبه  دیگر عبارت به.است شده تعییناهداف 

  .)2010، شهزاد و همکاران(.کند میمشخص اشاره 
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است که هر یک از کارکنان از  اي نمرهدر این پژوهش منظور از عملکرد کارکنان میزان 

  .آورند میبه دست  )1391(حسین زاده  پرسشنامه عملکرد کارکنان

  مدیریت دانش - 6-2- 1

مرتبط با دانش  هاي فعالیتفرایند تسهیل ، مدیریت دانش، 1)2000(به نظر بات 

، سبحانی محمدي، به نقل از فاتح(.تغییر شکل و استفاده از آن است، کسب، نظیر خلق

، که به تسهیل داندیممدیریت دانش را فرایندي ، )2005(2والس راك .)16، 1390

، به نقل از اعتباریان(پردازدیمیریگ میتصممنظور بهایجاد و کاربرد دانش ، انتشار، جذب

1390 ،168(.  

است که هر یک از کارکنان از  اي نمرهمنظور از مدیریت دانش در این پژوهش میزان 

  .کنند میکسب  )1389(صالحی  پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

  سرمایه فکري- 6-3- 1

 کند میدانشی تعریف  هاي داراییگروهی از  صورت بهسرمایه فکري را ، )2005(3مار

و  شوند مییک سازمان محسوب  يهایژگیوکه به یک سازمان اختصاص دارند و جزء 

به بهبود ، از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدي سازمان يا مالحظه قابلطور به

  .شود میوضعیت رقابتی سازمان منجر 

است که هر یک کارکنان از  اي نمرهمنظور از سرمایه فکري در این پژوهش میزان 

  .کنند میکسب  )1998(پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکري بوینتس 

  

                                                            
1. Batt
2. Valss Rak
3. Marr



  مبانی نظري و پیشینه پژوهش-2
  

  مقدمه - 2-1

، عملکرد کارکنان، مدیریت دانش(در این بخش مبانی نظري تحقیق در سه بخش 

هریک از متغیرهاو مبانی عملی تحقیق  هاي مدلبا معرفی ابعاد و  )سرمایه فکري

مفصل بحث شده استکه در بخش اول  طور بهاز کشور در داخل و خارج  شده انجام

و  ها مدلتاریخچه و ، مدیریت دانش تعریف، انواع دانش بندي دستهبه )مدیریت دانش(

تعاریف و مفاهیم و اهمیت و )عملکرد کارکنان(دوم در بخش  .است شده پرداختهاصول آن 

سرمایه (در بخش سوم . است شده پرداختهبر عملکرد کارکنان  مؤثرضرورت و عوامل 

 در ؛ واست شده پرداختهو ابعاد مختلف سرمایه فکري  ها مدلو  ها دیدگاهتعاریف و  )فکري

  .گردد میارائهتحقیق  گیري یجهنتو  يبند جمعآخر 

  مدیریت دانش :بخش اول- 2-2

  انواع دانش يبند دسته- 2-1- 2

  )1391(یازنظرافراکتانواع دانش  - 1- 2-1- 2

مدارك وتحصیالت رسمی بهمنبع دانش درسازمان که ترین مهم:دانش فردي

  .فردوابسته است هاي تواناییها و وتجربیات ویژگی

-شود کهیابدوزمانی مطرح یا ایجاد میظهورمیاین دانش در گروه:دانش جمعی

شکل یافرد ه ب:دانش سازمانی.از دانش فردي آنان بیشتر باشدمجموعه دانش افراددر گروه

-ماننداصول، استموجوددرسازمانازدانشعملیاتی شکل کیبلکه ، خاص وابسته نیست



 شده ینهنهادعادت ، کاري مستند شده هاي روش، کدگذاري، ملیاتیعاستانداردشده

  .وغیره یسازمان فرهنگدر

  بروکس، یزرازنظر لانواع دانش  - 2- 2-1- 2

دانش مبنایی شامل اشکالی از دانش است که به نگهداري . دانش مبنایی و دانش بنایی

دانش . باقی بماند مدت یطوالنو پرورش در سازمان نیاز دارد تا عملکرد مطلوب پروژه در 

از طرف . یک دارایی ناملموس دانست که مزایاي اقتصادي آتی دارد توان میمبنایی را 

دانشی که براي پروژه ، دیگر انجام یک پروژه نیازمند دسترسی به دانش تخصصی است

قرار گیرد این شکل از  مورداستفادهاما احتمال کمی وجود دارد که دوباره ، سودمند است

، لیزر(یک پروژه فعال و سودمند است دانش بنایی نام دارد که تنها در میان ، دانش

-در سال. دانش و تخصص است، مبانی ثروت آفرینی در اقتصاد امروز). 2004، 1بروکس

با توجه به رشد سریع تغییرات و . استقرارگرفتهمدیریت دانش در مرکز توجه ، هاي اخیر

است؛ زیرا از اهمیت باالیی برخوردار ها سازماندانش در  مؤثرمدیریت ، افزایش رقابت

شناخته و مدیریت آن تا ها سازمانعنوان یک جز حیاتی براياي بهفزاینده طور بهدانش 

؛ است سازمانی فرهنگدر  ها گروههاي افراد ویژگیهاي حدودي زیادي مبتنی بر شایستگی

و همچنین باعث  کند میعامل مهم نقش کلیدي را در رد یا پذیرش دانش ایفا عنوان بهکه

  .شودبهبود عملکرد می

  مدیریت دانش- 2-2- 2

علم مدیریت درهزاره  زیبرانگ ازموضوعات جالب وچالشیکی عنوان بهمدیریت دانش 

درکی نسبت به  نیتر ازمادانش رامدیریت کنیم بدون اینکه کوچکشایدبسیاري.جدیداست

داشتن طرح وبرنامه براي اجراي آن ها و باشیم؛ اماانتظام بخشی به این فعالیتآن داشته

عنوان  مدیریت دانش به.قرارگرفته موردتوجهموضوع جدیدي است که دراواخرقرن بیستم 

بدین منظور . درکنار سایرراهبردهاي تجاري و رقابتی است یرهیافتی جدیدو باارزش

-ه آن بهرههاي مدیریت دانش شدید تا از مزایاي بالقوسازي برنامهبه فکر پیاده ها سازمان

هاي دستیابی به عملکرد مطلوب در عنوان یکی از راه لذا مدیریت دانش به. جویی کنند

                                                            
1. Leseure& Brookes



-؛ و اساسی)2003، 1لوسون(براي موفقیت و رقابتی بودن در محیط امروزي  ها سازمان

، هاي گذشتهبرخالف سازمان. هاي هوشمند قرن بیست ویکم استترین مشخصه سازمان

مدیریت ، کاراییمنظور بهبود برداري از دانش و اطالعات بهبهره مدیریت و، نیازمندکسب

-است که می يدانش ابزار قدرتمند درواقع.ناپذیرهستندوپیگیري تغییرات پایان

، پس اهمیت دانش را در محیط جهانی و پیچیده.را ممکن سازدهايتوانددرجهان نوآور

منظور  دانندچگونه اطالعات رابههایی که میسازمان. توان نادیده گرفتامروزي نمی

 سوي بهماامروزه .رهبران صنعت خود خواهند بود، توزیع ومدیریت کنند، مؤثرشرکت

-اطالعات بلکه مهماز طریق دستیابی بهفقط نهکه مزیت رقابتی  کنیم میاي حرکت دوره

اي همواجهه با موقعیت ).1391، دوستار(شودیترازآن از طریق ایجاددانش جدیدحاصل م

از  وسیله ینبددانش سازمانی است تا ، پیچیده سازمانی نیازمند مدیریت صحیح جریان

  .)1394، دهقانی و رامسین(دستیابی به اهداف سازمانی اطمینان حاصل شود 

این .است درك دقیق از مفهوم دانش ایجاد شودراي مدیریت اثربخش دانش ابتداالزمب

درصورتی دانش بااطالعات قابل تعویض دانسته  مثال عنوان بهچراکهموضوع مهمی است 

مدیریت مؤثر .اطالعاتی متمرکز خواهد بود هاي سیستمشود مدیریت دانش بر مدیریت 

وعملکرد نوآوري  کند میراتسهیل درفرایند نوآوري ازیانتقال ومبادله دانش موردن، دانش

، ؛ بنابرایندهد میهاي جدیدافزایش هایاظرفیتراازطریق ایجادوتوسعه بینش وقابلیت

، برومند(کند میوتسریع نوآوري ایفاء  تیظرفیت مدیریت دانش نقش مهمی رادر حما

-تواناییدر انتقالو اشتراك، یکیازعواملکلیدیو مهمدر مدیریتدانش).1388، رنجبري

. هایامروزیدارداهمیتیحیاتیدررشدوبقایسازمان، توانائیدراینامرباشد میگذاریدانش

، مندبرایکسبیرویکردینظامریکارگ به فرایندعنوان بهمدیریتدانش

 و کاهشهااستفادهمجددازبهترینرویه، سریعکارهامنظور انجام بهساختاردهیوتوزیعدانش

  .)1393، محبی، قلیچی، هادیزاده(شود تعریفمیهايکار دوباره

  

  دانش تیریتعاریف مد- 2-3- 2

                                                            
1.Lowson



اي از فرایندهاست که طی آن جریان دانایی در یک مدیریت دانش ناظر بر مجموعه

بر ابعاد آن  تأکیداز مدیریت دانش با . شودمستمر و فزاینده هدایت می صورت بهجامعه 

  .شودبه مواردي اشاره می 1- 2است که در جدول  شده ارائهتعاریف متعددي 

  نظران صاحبتعاریف مدیرت دانش از دید  :1- 2جدول 

  تعریف  سالنام

یوریاته و 

  1فیلیمین
2008  

  .زماندرستویافرمتمناسب، داشتندانشدر مکاندرست: تعریفنتیجهمحور

، شده خلق، شده مشخص دانشیکهلهیوس به، مدیریتسیستماتیکفرایند: تعریففرایندمحور

  .استشده کار گرفتهتسهیمشدهوبه، جمعشده

  .هوشمندعامل، جستجویماشینی، همکاري، تجاربهوشمند: تعریفتکنولوژیمحور

نقل از  به، بات

  همکارانفاتح و 
2000  

، کسب، نظیرخلقبادانش  هایمرتبطفرایندیتسهیلفعالیت، مدیریتدانش

  .تغییرشکلواستفادهازآناست

  2008  2بات

، اینپنجعامل؛ که توزیعوکاربرددانشاست، ارائه، تأثیر، جادیا ندیفرا مدیرتدانش

، برایایجادمعموالً؛ که آوردفراهممی زمینهآموزشبازخوردوآموزشمجددو یاحذفآموزشرا

  .استموردنظر  هایسازمانینگهداریو احیاقابلیت

  .کارگیریمنبعاستراتژیکدانشدرسازماناستایازفرایندهابرایفهموبهمجموعه، مدیریتدانش  2008  3جانسون، نیلز

  1387  پاریزينژاد رانیا
 در جهت سازمان افراد یجمع واز دانشفردي استفاده دانش  تیریمد

  .شودیم یبهاهدافسازمانتعریفابیدست

  2010  4عظمی

-ایندانشدر سازمانجهتدستیابیبه کار بردنتقسیمدانشوبه، توسعه دانشمدیریتدانشرا فرایند 

 شدهیطراحها سازمانکهبرایکمکبه است ینظاممدیریتدانشچهارچوبیا  .دانندیم یرقابت مزیت

، مجدد دانش کارگیریو استفادهبه، لیوتحل هیتجز، بتوانند از طریقکسبها سازمانتا است 

  .باشندامروز داشته تریرا در دنیایپیچیدهبهتر و سریع گیريتصمیم

ویگ و .گرددیمدیریت دانش مفهوم جدیدي نیست بلکه قدمت آن به قدمت کاربر برم

مسیح  سال قبل از میالد 3000؛ که اصل و ریشه مدیریت دانش به کنند میپروساك ادعا 

، 5پروساك، ویگ(اگرچه تخصصی تحت این عنوان نبوده است ، گرددیبرم

 با ابعاد مختلف، یعنیسطحمقدوراتیکهدریکسازمانوجوددارد، بلوغمدیریتدانش.)2009

  .دهدفرآیند مدیریتدانشرا تحتتأثیرقرارمی، ها آن

                                                            
1. Wu, filimin
2. Bhatt
3.Neels, Johnson
4. Azmi
5. Wiig,k, Prousak



  تاریخچه مدیریت دانش- 2-4- 2

میالدي که مشغول ارزیابی ترازنامه  90در دهه ، حسابدار سوئدي، کارل اریک سیوبی

ها پس از انجام متوجه شد بسیاري از این شرکت، مالی چند شرکت بزرگ سوئدي بود

 آنکه حال. دادندارزش درحدود چندکرون سوئدي را نشان می، عملیات طوالنی حسابداري

از  بسیار بیشتر، ها که سهامداران حاضر به فروش آن بودندقیمت واقعی این شرکت

سیوبی متوجه شدکه بخش اعظمی از . دادهایی بود که سرمایه حسابداري نشان میقیمت

و برخاسته از توان دانشی این  گردد یبرمهاي دانش درون سازمان این اختالف به سرمایه

ها در شان است؛ اما نکته مهم وارد نشدن این داراییسازمان در حل مسائل تخصصی

از . هاي ناملموس وجود نداشتسرمایه عنوان بهچراکه اساساً چیزي  .هاي مالی بودترازنامه

و فیزیکی  »هاي ملموسسرمایه«محدود بودن ، از جنگ جهانی دوم باًیهاي پیش تقرسال

هاي علمی مختلف شده بود منجر به خلق شاخه، هاآن شده یزير برنامهو نیاز به افزایش 

در اواسط دهه . مطرح گردید 1970مدیریت دانش از اواخر دهه  درواقع). 1391،نجفی(

آن بر قدرت رقابت در بازارهاي اقتصادي  تأثیرو آشکار کردن جایگاه دانش و 1980

سیر صعودي انتشار مقاالت مربوط به مدیریت  80در اواخر دهه . اهمیت آن مضاعف شد

در . مشاهده کرد توان میانی را رستجارت و اطالع، هاي مدیریتدانش را در مجالت حوزه

هاي آمریکایی اروپایی وژاپنی درحوزه مدیریت گسترده شرکت تیفعال 1990آغاز دهه 

مجمع مدیریت دانش ، مدیریت دانش در اروپا یالملل نیشبکه ب. دانش بخشید

اتحادیه ، 1995در سال . هاي خود را در اینترنت گسترش دادندفعالیت متحده االتیا

هاي مدیریت را براي اجراي طرح يا مالحظه قابلاي به نام اسپریت بودجه برنامهی یاروپا

  .)1386، زاده حسن(دانش اختصاص داد 

  مدیریت دانششمار گاه:2- 2جدول شماره 

  مفهوم مدیریت دانش یشرفتروند پ  دهه

  .مدیریت دانش مطرح شد  1970دهه 



  1980دهه 
انتشارات مربوطه به مدیریت دانش سیر براهمیت مدیریت دانش افزوده شدو

  .صعودي یافت

  1990اوایل دهه 
اروپایی وژاپنی درحوزه مدیریت دانش شدت ، هاي آمریکاییفعالیت شرکت

  .یافت

  .مدیریت دانش پدید آمد المللی ینهاي بشبکه  1990اواسط دهه 

  .درآمد هاي بزرگهاي تجاري شرکتمدیریت دانش درزمره فعالیت  1990اواخر دهه 

  هزاره سوم
درصددرآمدخودرابه مدیریت دانش 55هاي بزرگ اروپایی حدود شرکت

  .اختصاص دادند

)1386، اقتباس از حسن مرادي(

  

  :در سازمان دانش تیریمد يساز ادهیپو الزامات  ازهاین شیپ- 2-5- 2

  تعییناهدافعملیاتی - 1- 2-5- 2

تابراطالعاتودانش شونداهدافیتعیینمی، درهرسیستممدیریتدانشموفقی

تنهااز ، یکسیستممدیریتدانشاثربخشدیگر عبارت بهخاصتمرکزشود؛

-منابععظیمیازاطالعاتوجوددارندکهباعث می. کنداطالعاتحیاتیاستفادهمی

. زمانصرفکنند، کند میکمک ها  آن هایکلیدیکهبهیدادهوجو جست هابرايشوندکارکنانساعت

کندبهکاهشاینهزینهکمکمی، بندیکاربرانطبقه سازیوخالصه، پاالیشوسیله بهمدیریتدانش

.)2000، 1هانیکات(

  تعریفوتعییناطالعات سازمان- 2- 2-5- 2

-زمانآنمی، یاهدافعملیاتیپروژهسیستممدیریت دانشزیر طرح پسازتعییناهدافکالنو

برایاین . رسدتافرآیندتعییناطالعاتویژهسازمانآغازگردد

. کشدبیشتریناهمیتراداردوبیشترین وزنرابهدوشمیمنظوراولینگامشناساییاطالعاتیاستکه

-راهنمایاینفرآیندیکتحلیل. هاستاینموضوعمتضمنبررسیمدیرانازهمهفرآیندهاو شیوه

  )2000، 2ترپر(هایدانشیاستریزینیازمنديآوریوطرحگردانشاست؛کسیکهشغالو جمع

                                                            
1. Honeycutt
2.Trepper
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Abstract
Research Aim:The purpose of this study was to investigate the relationship between 
intellectual capital and knowledge management and performance of employees of 
University of Mohaghegh Ardebili.
Research method:The research method is descriptive correlational. The statistical 

population of this study was 317 employees of the University of Mohaghegh Ardabili 
in 1996. Of this number, 175 individuals were randomly selected based on Morgan 
table. To collect the information, the knowledge management questionnaire of Salehi 
(2010), the performance of Hossein Zadeh's employees (2012) and the Benjithis 
Intellectual Capital Questionnaire (1998) were used. The questionnaires were 
approved by the experts and the reliability of the questionnaires was calculated using 
the Cronbach's alpha coefficient Respectively (0.79), (0.97), (0.84), respectively. 
One-sample t-test, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used 
to analyze the data.
Findings:The findings of the research showed that there is a significant difference 
between the existing status of the staff performance and the desired situation of the 
employees (average of the society) and the performance status of the staff of the 
university is generally higher than the average of the community and is 
appropriate.There is a significant difference between the existing knowledge 
management and the desired situation. Also, the mean of knowledge management 
variable in general and the dimensions of knowledge sharing, knowledge utilization 
and knowledge storage are higher than the average of the society, but the average 
status of knowledge creation as one of the dimensions of knowledge management is 
lower than the average of society. There is a significant difference between the 
present situation of intellectual capital and the desired situation and the average of the 
intellectual capital variable in general and its three dimensions are higher than the 
average of the society. There is no meaningful relation between intellectual capital 
and knowledge management of university staff. There is a meaningful and direct 
relationship between intellectual capital and the performance of university staff. 
Conclusion:The results of multiple regression analysis showed that there is a 
significant relationship between the dimensions of intellectual capital (structural, 
human, communication) and employee performance, and predictive variables 
significantly explain 29.6% of employees' performance variables. The share of human 
capital in explaining employee performance (= 1.66) is significant at 99% confidence 
level and is the strongest predictor of the performance of university staff. The share of 
variable dimensions of intellectual capital (structural, human and intellectual capital) 
in predicting knowledge management is not meaningful and predictive variables do 
not significantly change the (0.018) percent of knowledge management variable.
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