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مدیریت

چطور دولت ها پروژه های مدیریت دانش 
را اجرایی کنند و این که چطور دولت ها 
فعالیت های مدیریت دانش را در فرایندهای 
عملیاتی سازمان به کارگیرند، هنوز خیلی 
روشن نیست. در سال های اخیر بسیاری 
از صاحب نظران به این موضوع توجه 
کرده اند که دولت ها به وسیله ی فعالیت های 
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مدیریت دانش به راندمان مدیریتی بهتری دست یابند و 
اطالعات صحیح و به موقعی به افراد منتقل کنند و هم چنین 
سطوح رضایت مدیریتی را افزایش دهند ]14[. مدیریت 
دانش فرایندی ست که به سازمان ها در شناسایی، انتخاب، 
سازمان دهی، انتشار و انتقال اطالعات مهم و مهارت هایی که 
بخشی از سابقه ی سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار 
نیافته در سازمان وجود دارند، یاری می رساند. به کمک 
مدیریت دانش، مفهوم ها و روش ها روشن هستند، چالش ها 
روشن هستند و می توان بر آن ها چیره شد، منافع مشخص اند 
و می توانند قابل توجه باشند ]8[. گستره ی علوم، روزبه روز 
وسیع تر و پردامنه تر می شود. ازجمله تحوالت چشم گیر در 
قلمرو علوم مدیریت، ُبروز و ظهور پدیده هایی همچون مدیریت 
دانش  و خالقیت سازمانی  و یادگیری سازمانی  است. برای 
موفقیت سازمان، دانش به عنوان یک سرمایه، باید بین انسان ها 
قابل مبادله بوده و توانایی رشد داشته باشد. دانِش نحوه ی حل 
مشکالت، می تواند کسب شود و بدین ترتیب مدیریت دانش 
قادر خواهد بود یادگیری سازمانی را که منجر به خلق دانِش 
دیگری می شود، توسعه دهد. سازمان های آگاه می دانند که 
دانش، سرمایه ی فکری  است و سرمایه یی ست که با گذشت 
زمان تغییر می کند و اگر به طور مؤثری مهار شود، می تواند 
خالقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ کند. استفاده از 
کل منابع فکری سازمان، می تواند مزیت های مالی قابل توجهی 
را در پی داشته باشد ]7[. موفقیت سازمان ها به طور فزاینده یی 
به این موضوع وابسته است که چطور به طور مؤثر سازمان 
می تواند دانش را بین کارکنان سطح های مختلف سازمان ها 
جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند. پژوهش های گذشته نشان 
می دهند که بحث های مدیریت دانش پیچیده هستند. برخی از 
پژوهش ها در رابطه با مزیت رقابتی، برخی دیگر در رابطه با 
یادگیری سازمانی و برخی نیز در رابطه با خالقیت سازمانی 
هستند. برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که یادگیری 

سازمانی و مدیریت دانش درهم آمیخته شده است و ارتباط 
بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش به روشنی مشخص 
نیست. مرور مقاله های گذشته نشان می دهد که پژوهش گران در 
جست وجوی این موضوع هستند که ارتباط بین مدیریت دانش 
و سرمایه های فکری را به طور جداگانه درک کنند. بر اساس 
تئوری های موجود در این زمینه، بحث های مدیریت دانش و 
سرمایه های فکری نباید به طور جداگانه یی مطرح شوند ]18[. در 
این پژوهش درصدد هستیم تا رابطه ی بین مدیریت دانش و 
سرمایه ی فکری در سازمان را با اطالعات تجربی موردبررسی 

و آزمون قرار دهیم.

تفاوت.اطالعات.و.دانش
اطالعات؛ داده های پردازش شده ی موجود، به ویژه در رایانه ها 
هستند که به دلیل تأثیر گسترده ی فناوری اطالعات و جهانی شدن، 
به طور فزاینده یی برای همگان قابل دسترس است. اما درباره ی 
مفهوم اطالعات، تعبیرهای ضدونقیض زیادی وجود دارد و 
صاحب نظران، این اصطالح را به عنوان یک فرایند، کاال، صنعت 

و... نیز به کاربرده اند.
بلکر اطالعات را به این صورت تعریف می کند: چیزی که به 
کمک آن می توانیم از میان مجموعه امکاناتی که نسبت به آن ها 

چیزی نمی دانیم، دست به انتخاب بزنیم ]15[. 
اما دانش؛ درک، آگاهی یا شناختی ست که در خالل مطالعه، 
پژوهش، مشاهده یا تجربه و در طول زمان به دست می آید 
و یک گام پس از اطالعات قرار دارد، یعنی داده ها )اطالعات 
خام( با پردازش، به ویژه در رایانه، به اطالعات تبدیل می شود 
که البته استفاده از این اطالعات برای همه مساوی و یکسان 
است و اما در مرحله ی بعد، برداشت و استفاده یی که از این 
برون داد یا اطالعات می شود، دانشی ست که تولید می شود 
و دسترسی به آن به طور عمده برای پردازش کننده محفوظ 
می شود. پس دانش متکی به اطالعات است و امروزه اگر 
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به دانش توجه بیشتری می شود به دلیل تولید زیاد و گسترده 
اطالعات است که برای چیره شدن، کنترل و استفاده ی صحیح 
از آن، راهی جز تبدیل آن به دانش نیست، چرا که افراد در 
رویارویی با انفجار اطالعات، به راحتی نمی توانند به اطالعات 
صحیح و مناسب خود برای دانش ورزی و خردورزی در 
زمان مناسب دست پیدا کنند. پس دانش را می توان این گونه 
تعریف کرد: دانش؛ درک، آگاهی یا شناختی ست که در خالل 
مطالعه، پژوهش، مشاهده یا تجربه نسبت به جهان بیرونی در 

فرد ایجاد می شود ]15[.

انواع.دانش
 دو نوع دانش وجود دارد: عینی و ضمنی. دانش عینی، 
دانشی ست که به روشنی تدوین و تعریف شود و به سادگی 
و بدون ابهام بیان شود و در پایگاه اطالعاتی کدگذاری و 
ذخیره شود. دانش ضمنی یک دانش غیر آشکارست که درون 
شخص وجود دارد و در بیشتر مواقع توصیف و انتقال آن 
مشکل است. دانش ضمنی شامل آموخته های درسی، آگاهی، 
قضاوت، قواعد کلی و الهام است. شاید بتوان گفت که دانش 
ضمنی همان اطالعات ویژه یا منحصربه فردی ست که در الگوی 

فرایند دانش پس از اطالعات جای گرفته است.
دانش، ناملموس و اندازه گیری آن مشکل است و بیشتر 
در حین استفاده از آن، تغییر می کند و افزایش پیدا می کند. 
در یک زمان مشابه می تواند به وسیله ی پردازش های متفاوت 
استفاده های گوناگونی از آن بشود. غالباً دارای عمر طوالنی ست 
و به طورمعمول در سازمان ها وجود دارد و تأثیر شگرفی بر 
سازمان می گذارد. مک درمات برای دانش شش ویژگی قائل 

است:
1- دانش حاصل فعالیت بشر است؛

2- دانش حاصل تفکر است؛
3- دانش فی البداهه ایجاد می شود؛

4- دانش حاصل خرد جمعی ست؛
5- دانش به شیوه های گوناگون میان افراد جامعه اشاعه 

پیدا می کند؛
6- دانش جدید بر پایه ی دانش قدیمی به وجود می آید ]2[.

مفهوم.مدیریت.دانش
مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت هاست که برای مدیریت، 
مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری در سطح کالن به کار 
می رود. مدیریت دانش طراحی هوش مندانه فرایندها، ابزار، 
ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود 
استفاده از دانش است که در هرکدام از سه عنصر سرمایه ی 
فکری یعنی: ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می شود. 
مدیریت دانش فرایندی ست که به سازمان ها کمک می کند تا 
اطالعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه ی سازمانی 
محسوب می شود و به طورمعمول به صورت سازمان دهی نشده 
وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازمان دهی و منتشر کنند. 
این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری، 
برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و 

مؤثر قادر می سازد ]19[.

علت.های.پیدایش.مدیریت.دانش
1 - دگرگونی مدل کسب وکار صنعتی که سرمایه های 
مالی  قابل لمس و  سرمایه های  اساساً  یک سازمان 
بودند )امکانات تولید، ماشین، زمین و غیره( به سمت 
سازمان هایی که دارایی اصلی آن ها غیرقابل لمس بوده و 
با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت برای خالق سازی 

کارکنان آن ها گره خورده است.
2- افزایش فوق العاده حجم اطالعات، ذخیره ی الکترونیکی 
آن و افزایش دسترسی به اطالعات به طورکلی ارزش 
دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از راه دانش است که 
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که بیشتر به عنوان یک محصول درنظر گرفته می شود.
2- راهبرد مدیریت سرمایه های فکری که بر پایه به کارگیری 
و ارتقای سرمایه هایی که از پیش در سازمان وجود 

دارند، تأکید دارد.
3- راهبرد مسؤولیت برای سرمایه ی دانش فردی که از 
کارکنان حمایت و آن ها را ترغیب می کند تا مهارت ها و 
دانش خود را توسعه دهند و دانش خود را با یکدیگر 

در میان گذارند.
4- راهبرد خلق دانش که بر نوآوری و آفرینش دانش جدید 

از طریق واحدهای پژوهش و توسعه تأکید می کند.
۵- راهبرد انتقال دانش که به عنوان بهترین فعالیت در بهبود 
کیفیت امور و کارایی سازمان موردتوجه قرارگرفته است.
۶- راهبرد دانش مشتری- محور که باهدف درک و احترام 
به ارباب رجوع و نیازهای آن ها به کار گرفته می شود تا 

خواسته ی آن ها به دقت فراهم شود.

مدیریت.دانش.در.سازمان.ها
سازمان ها به چند دلیل عالقه مند به مدیریت دانش هستند. 
زیرا که تأکید سازمان ها بر چگونگی انجام دادن کار و 
تجربه های افراد و مهارت های آن هاست. از طرفی پژوهش گران 
معتقدند که دانش، نقش مؤثری در اقتصاد امروز دارد. 
سازمان ها با استفاده از مدیریت دانش مؤثر، قادر به ارائه ی 

بهتر خدمات هستند.
اگر در سازمان فقط اطالعات گسترش پیدا کند، دانش 
افزایش نخواهد یافت. یافتن و تربیت افراد صاحِب دانش در 
سازمان، هم زمان بر است و هم چندان کار آسانی نیست. 
بنابراین، الزم است نظام مدیریت دانش، افراد متخصص و 

ماهر را شناسایی کند.
آنچه نظام مدیریت دانش باید انجام دهد، برقراری ارتباط 
میان افرادی ست که با هم بیندیشند و زمانی را برای اشتراک 

این اطالعات ارزش پیدا می کند. دانش هم چنین ارزش 
باالیی پیدا می کند. زیرا به اقدام نزدیک تر است. اطالعات 
به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند، بلکه تبدیل اطالعات 
به دانش مبتنی بر انسان هاست که به تصمیم و بنابراین 

به اقدام می انجامد.
3- تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی 
که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است. بسیاری 
از سازمان ها دریافته اند که حجم زیادی از دانش مهم آن ها 
در آستانه ی بازنشستگی کارکنان سازمان به دست می آید. 
این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام 
مناسب انجام نشود، قسمت عمده ی این دانش و خبرگی 

حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود.
4- تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن ست خطر از دست 
رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه ی انتقال یا 

اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد.
در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فناوری نگاه می شد 
و آن را یک فناوری می پنداشتند. اما به تدریج سازمان ها دریافتند 
که برای استفاده ی واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای 
مدیریت اطالعات موردنیاز است. انسان ها در مقابل ُبعد فناوری 
و الکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش 
قرار می گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش 

از مفهوم های مشابهی چون مدیریت اطالعات است.

راهبردهای.مدیریت.دانش
مدیریت کالن برای کارآمدی زیرسیستم های خود می باید 
ماهیت، اصول و ُبعدهای مدیریت دانش را بشناسد. راهبردهایی 
که ماهیت و توانایی متفاوت مدیران را منعکس می کند عبارت اند 

از ]14[:
1- راهبرد دانش به عنوان راهبرد کسب وکار که روشی 
جامع و با وسعت سازمانی برای مدیریت دانش است 
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فکرها و دیدگاه هایی که به نظر می رسد برای دیگر اعضای گروه 
مناسب است، اختصاص دهند ]3[. 

درحال حاضر درباره ی مدیریت دانش سه نظریه وجود دارد:
1- نظریه ی اول مبتنی بر مدیریت دانش وابسته به فناوری 
اطالعات است. در این نظریه مدیریت دانش به طورعمده 
به فناوری اطالعات و شبکه های رایانه یی مربوط می شود. 
چنانچه شبکه های رایانه یی گسترده شود و وسایل 
ارتباطی کاربران به آن اضافه شود، همکاری گروهی 
ایجاد می شود و افراد بیشتر به یافتن اطالعات و دانش 

تمایل پیدا می کنند.
2- نظریه ی دوم بیشتر به نیروی انسانی به عنوان یک منبع 
مهم انسانی با تأکید بر فرهنگ سازمان و کار گروهی 

اتکا می یابد.
3- در نظریه ی سوم به منظور ارزیابی، ثبت آگاهی و 
مهارت های سازمانی )دانش(، به توسعه ی فرایندها تأکید 
می شود. فرایندی که به استفاده از فناوری اطالعات 

الزامی ندارد ]4[.

مدل.های.موفقیت.آمیز.مدیریت.دانش
 علوی، نظام های مدیریت دانش را به عنوان نظام هاِی بر مبنای 
فناوری اطالعات تعریف کرده است. این نظام ها برای پیشبرد 
فرایندهای سازمانی اعم از: خلق، ذخیره، بازیابی، گسترش و 
کاربرد دانش مورداستفاده قرار می گیرند. آن ها مشاهده کردند 
که نه تنها همگی پیش گامان مدیریت دانش، فناوری اطالعات را 
به عنوان راه حل به کار می گیرند، بلکه آن ها فناوری را به عنوان 

حامی مدیریت دانش بیان می کنند.
مایر، مفهوم فناوری اطالعات را برای نظام مدیریت دانش با 
نام نظام فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( تعریف می کند. 
این نظام شامل فعالیت هایی مانند: خلق، ساخت، تشخیص، 
تسخیر، کشف، انتخاب، ارزش گذاری، سازمان دهی، پیوند دهی، 

فرمول بندی، تصویرسازی، گسترش، نگه داری، مراقبت، پاالیش، 
دسترسی و جست وجو است.

اشتاین و زواس نظام حافظه ی سازمانی )OMIS( را به عنوان 
فرایندها و اجزای ضروری فناوری اطالعات برای تسخیر، 
ذخیره ی دانش خلق شده گذشته و برای تصمیم گیری های آینده 

تعریف می کنند.
علوی، نظام مدیریت دانش و ابزارهای نظام مدیریت دانش 
را بر اساس “مرحله ها و دوره های زندگی” دانش طبقه بندی 

می کند. این مدل پنج مرحله دارد:
- خلق دانش؛

- ذخیره ی دانش؛
- بازیابی دانش؛
- گسترش دانش؛
- کاربرد دانش.

 مارویک نظام مدیریت دانش و ابزارهای این نظام را با 
استفاده از مدل SECI نوناکا طبقه بندی می کند ]9[:

-  جامعه پذیری؛
-  برونی سازی؛

-  ترکیب؛
-  درونی سازی. 

 
مانع.های.ایجاد.مدیریت.دانش.در.سازمان.ها.]10[

1- کمبود روابط انسانی در سازمان ها که سبب ضعف 
استفاده الزم از دانش می شود؛

2- عدم ارتباط صحیح میان مدیریت دانش و راهبردهای 
سازمانی؛

3- روشن نبودن ارزش دانش و نظام مدیریت دانش و نیز 
ارزیابی نادرست از کمکی که دانش می تواند به سازمان 

عرضه کند؛
4- عدم ارزش گذاری فراگیر در تالش های مدیریت دانش؛
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5- وجود مشکالت مهارت های شفاهی و غیر مستند در 
سازمان. 

کاربرد.مدیریت.دانش
 مدیریت دانش کاربرد و استفاده فراوان دارد. کاربردها 
و موقعیت های مختلف مدیریت دانش همیشه موردتوجه 
متخصصان بوده است، به طوری که در توسعه ی فرایندها و 
برنامه های مختلف از آن استفاده کرده اند. بخشی از کاربردهای 

مدیریت دانش به شرح زیر است ]18[: 
پروژه ی مدیریت دانش بر پایه ی فناوری اطالعات؛  ♦

استفاده ی دوباره از دانش؛  ♦
جست وجوی اسناد؛  ♦

مانع های اشتراک دانش؛  ♦
یک پارچگی دانش؛  ♦

اشتراک دانش مابین افراد؛  ♦
یک پارچگی دانش، عملکرد و نظام های یادگیری؛  ♦
اثرات مدیریت دانش روی تجارت الکترونیکی؛  ♦

روایت گویی و روایت های سازمانی؛  ♦
انتقال دانش در شبکه های بین سازمانی.  ♦

 
سیر.تاریخی.توسعه.ی.مفهوم.و.کاربرد.سرمایه.ی.فکری

در سال  1969 میالدی آقای جان گالبریت نخستین 
کسی بود که از اصطالح سرمایه ی فکری استفاده کرد. اما 
در اواسط دهه ی 1980 میالدی حرکت از عصر صنعت به 
سمت عصر اطالعات آغاز شد و شکاف عمیق بین ارزش 
دفتری و ارزش بازار شرکت ها به وجود آمد. در اواخر دهه ی 
1980 میالدی نخستین تالش ها برای تدوین صورت های مالی 
حساب هایی که سرمایه ی فکری را اندازه گیری کنند، صورت 
گرفت و کتاب هایی در این موضوع، مانند مدیریت دارایی های 
دانش توسط آمیدن تألیف شد. در اوایل 1990 میالدی، 

نخستین بار نقش مدیریت سرمایه های فکری با تخصیص یک 
پست رسمی، در سازمان مشروعیت یافت و آقای ادوینسون 
به عنوان مدیر سرمایه های فکری شرکت اسکاندیا معرفی شد؛ 
هم چنین در این دوره مفهوم رویکرد ارزیابی متوازن توسط 
کاپالن و نورتن مطرح شد و در مجله ی فورچون مقاله هایی 
در این زمینه منتشر شد. اما در اواسط دهه ی 1990 میالدی، 
شرکت اسکاندیا نخستین گزارش سرمایه های فکری را منتشر 
کرد و در سال 1996 میالدی همایشی توسط SEC، با 
موضوع سرمایه ی فکری ترتیب داده شد. در اوایل دهه ی 
2000 میالدی ، نخستین مجله ی معتبر با محوریت سرمایه های 
فکری و نخستین استانداردهای حساب داری سرمایه ی فکری 
توسط دولت دانمارک منتشر شد. امروزه پروژه های مختلفی، 
مانند انتشار کتاب ها و برگزاری سمینارها و تهیه و تدوین 

مقاله های بسیاری در این زمینه درحال انجام است ]13[.

اجزا.و.تعریف.های.سرمایه.ی.فکری
در جمع بندی تعریف های بسیاری سرمایه ی فکری و اجزای 
آن می توان اظهار داشت که سرمایه ی فکری به سه دسته ی 
سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری )سازمانی(  و سرمایه ی 

مشتری  قابل تقسیم است.
سرمایه ی انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان و منبع 
خالقیت و نوآوری ست. در یک سازمان دارایی های دانشی 
ضمنی کارکنان یکی از حیاتی ترین اجزایی ست که بر عملکرد 
سازمان تأثیر بسزایی دارد. هم چنین سرمایه ی انسانی ترکیبی 
از دانش، مهارت، قدرت نوآوری و توانایی افراد شرکت برای 
انجام وظایف شان و دربردارنده ی ارزش ها، فرهنگ و فلسفه 

شرکت است.
 سرمایه ی ساختاری را ادوینسون و مالون به عنوان سخت افزار، 
نرم افزار، پایگاه داده ها، ساختار سازمانی، حقوق انحصاری 
سازمان، عالمت های تجاری و تمام توانایی های سازمان که 
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حامی بهره وری کارکنان است، تعریف می کنند. سرمایه ی 
ساختاری چیزی ست که به هنگام خروج کارکنان از شرکت، در 
شرکت باقی می ماند. سرمایه ی ساختاری به دسته های مختلف 
تقسیم می شود، ازجمله: فرهنگ شرکت، ساختار سازمانی، 
یادگیری سازمانی، فرایند عملیاتی و سیستم های اطالعاتی 

شرکت.
سرمایه ی مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در فعالیت های 
سرمایه ی فکری شرکت محسوب می شود، از ملزومات اصلی و 
تعیین کننده ی تبدیل سرمایه ی فکری به ارزش بازار و درنتیجه 
عملکرد تجاری شرکت است. سرمایه ی مشتری یک جزو اصلی 
و اساسی سرمایه ی فکری بشمار می رود که ارزش را در 
کانال های بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت 

و تجارت دارد، جای داده است.
پژوهش گران مختلف، این مفهوم را به شکل های گوناگون 
تعریف کرده اند. برخی تعریف های مفهوم سرمایه ی فکری 

عبارت اند از:
پابلوس سرمایه ی فکری را شامل تمام منابع دانش محوری 
می داند که برای سازمان ارزش تولید می کنند ولی در 

صورت های مالی وارد نمی شوند.
ماوریدس سرمایه ی فکری را یک دارائی ناملموس با پتانسیل 

خلق ارزش برای سازمان و کل جامعه می داند.
مارتینز سرمایه ی فکری را دانش، اطالعات، دارایی فکری و 
تجربه یی که می تواند در خلق ثروت مورداستفاده قرار گیرد، 

تعریف می کند.
به باور ادوینسون و مالون سرمایه ی فکری عبارت است از: 
داشتن دانش، به کارگیری تجربه، فناوری سازمانی، ارتباط با 
مشتری و عرضه کننده و نیز توانایی های حرفه یی که یک مزیت 

رقابتی در بازار را از آِن شرکت می کند.
ادوینسون و سالیوان سرمایه ی فکری را دانشی می دانند که 

می تواند به ارزش تبدیل شود.

مار و اسکیوما سرمایه ی فکری را به صورت یک گروهی 
از دارایی های دانشی که به یک سازمان وابسته هستند و با 
افزودن بر ارزش سازمان از راه تعیین ذی نفعان کلیدی، به طور 
چشم گیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت می کنند، 

تعریف کرده اند ]11[. 

عنصرهای.سرمایه.ی.فکری
به طورکلی پژوهشگران و دست اندرکاران رشته ی سرمایه ی 
فکری شرکت ها، بر روی سه عنصر آن اتفاق نظر دارند: 
سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری و سرمایه ی رابطه یی که 

در زیر به توضیح آن ها پرداخته  شده است.

1-.سرمایه.ی.انسانی.شرکت

سرمایه ی انسانی نشان دهنده ی موجودِی دانِش افراد یک 
سازمان است. روس و همکارانش نیز بحث می کنند که کارکنان، 
سرمایه ی فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چاالکی فکری 
ایجاد می کنند. هم چنین، بروکینگ بر این باور است که دارایی 
انسانی یک سازمان شامل مهارت ها، تخصص ها، توانایی های 
حل مشکل و سبک های رهبری ست. استوارت اظهار می دارد 
اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهم ترین 
دارایی درنظر گرفته می شوند، بااین وجود آن ها در تملک سازمان 
نیستند، چراکه هنوز یک بحث داغ وجود دارد که آیا دانش 
جدید ایجادشده توسط کارکنان، به طور کامل متعلق به سازمان 
است یا خیر؟ برای مثال، یک برنامه نویس نرم افزار یک شرکت 
که در تعطیالت آخر هفته در منزل یک برنامه تدوین می کند، 
آیا شرکت با قوت می تواند ادعا کند که این برنامه صرفاً 
متعلق به آن شرکت است؟ سرمایه ی انسانی سبب شده است 
که سازمان ها تا حد زیادی به دانش، قابلیت ها و مهارت های 
کارکنانشان برای ایجاد درآمد، رشد و هم چنین، بهبود کارایی 

و بهره وری متکی شوند.
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2-.سرمایه.ی.ساختاری.شرکت

سرمایه ی ساختاری شامل همه ی ذخیره های غیرانسانی دانش 
در سازمان می شود که دربرگیرنده ی پایگاه های داده، نمودارهای 
سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی ها، 
برنامه های اجرایی و به طورکلی هر آنچه ارزش آن برای سازمان 
باالتر از ارزش مادی اش باشد، است. به عبارت روشن تر، روس 
و همکارانش معتقدند سرمایه ی ساختاری عبارت است از هر 
آنچه در شرکت باقی می ماند پس ازآن که کارکنان به هنگام شب 
به خانه می روند. بروکینگ اظهار می دارد سرمایه ی ساختاری 
شامل دارایی های فکری، مثل دانش فنی، مارک های تجاری و 
حق ثبت بهره برداری، می شود. افزون بر آن، بر اساس نظر 
استوارت، سرمایه ی ساختاری عبارت است از دانش موجود در 
فناوری اطالعات، حق ثبت و بهره برداری طرح ها و مارک های 
تجاری ست. از دیدگاه بنیتس اگر یک سازمان دارای نظام ها و 
رویه های کاری ضعیفی باشد، سرمایه ی فکری کلی به حداکثر 
توانایی بالقوه اش دست نخواهد یافت. درحالی که، سازمان هایی 
با سرمایه ی ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند 
بود که به افراد امکان می دهد تا با شهامت دست به کارهای 
جدید و خالقانه بزنند، گاهی با شکست روبه رو شوند و 
یاد بگیرند. هم چنین ف چن و همکارانش بر این باورند که 
سرمایه ی ساختاری می تواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق 
عملکرد فکری بهینه و هم چنین عملکرد کسب وکار سازمان کمک 
کند. سرمایه ی ساختاری تابعی از سرمایه ی انسانی نیز است. 
بنابراین، سرمایه ی ساختاری و سرمایه ی انسانی در تعامل با 
یکدیگر به سازمان ها کمک می کنند که به طور هماهنگ سرمایه ی 

مشتریان را شکل و توسعه داده و به کارگیرند.

3-.سرمایه.ی.رابطه.یی.شرکت

استوارت اظهار می دارد موضوع اصلی سرمایه ی مشتری، 
دانش موجود در کانال های بازاریابی و رابطه با مشتریان است. 

سرمایه ی مشتری نشان دهنده ی توانایی بالقوه ی یک سازمان 
به خاطر عامل های نامشهود بیرونی اش است. هم چنین، چن و 
همکارانش سرمایه ی مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت 
بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می کنند. فورنل درنتیجه ی 
مطالعه های خود پی برد که رضایت مشتریان می تواند رابطه ی 
کسب وکار را حفظ کند، انعطاف پذیری قیمت محصول را کاهش 
و اعتبار یک شرکت را افزایش  دهد. این مطالعه ها شواهد 
بیشتری را درباره ی اهمیت سرمایه ی مشتری به عنوان یک 
جزو کلیدی سرمایه ی فکری کلی یک سازمان فراهم می سازد. 
رشد سرمایه ی مشتری به حمایت از سرمایه ی انسانی و 
سرمایه ی ساختاری بستگی دارد. به طورکلی، سرمایه ی مشتری 
که به عنوان یک پل و واسطه در فرایند سرمایه ی فکری عمل 
می کند، عامل تعیین کننده ی اصلی در تبدیل سرمایه ی فکری به 
ارزش بازاری و درنتیجه، عملکرد کسب وکار سازمان است. 
تعریف های جدید، مفهوم سرمایه ی مشتری را به سرمایه 
رابطه یی توسعه داده اند که شامل دانش موجود در همه 
رابطه هایی ست که با مشتریان، رقیبان، تأمین کنندگان، انجمن های 

تجاری یا دولت برقرار می کند ]17[.

روش.پژوهش
روش پژوهش به کاربرده شده در این پژوهش ازلحاظ هدف 
کاربردی و ازلحاظ ماهیت همبستگی و ازنظر نحوه ی گردآوری 
اطالعات پیمایشی ست. جامعه ی آماری این پژوهش، شبکه ی 
بهداشت و درمان شهرستان کاشمر است. در این پژوهش 
برای بررسی رابطه ی متغیرهای یادشده تمامی کارکنان در 
مجموعه کارکنان شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان کاشمر 
موردبررسی واقع شده است. در این پژوهش جهت جمع آوری 
اطالعات الف: نخست در ادبیات و مبانی نظری پژوهش 
از منابع کتابخانه یی و اینترنتی شامل کتاب ها و مقاله ها و 
پایان نامه ها استفاده شده است. ب: برای دست یابی به اطالعات 
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مربوط به شاخص های مربوط به مدیریت دانش و سرمایه ی 
فکری، از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه دارای 68 
پرسش پنج جوابی ست و مقیاس پنج درجه یی لیکرت )خیلی 
کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5( استفاده شده 
است. برای تأیید روایی پرسش نامه ازنظر استادان بهره مند 
شدیم و برای بررسی پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ 

محاسبه شد که بیان گر پایایی پرسش نامه است.

تجزیه.وتحلیل.داده.ها
الف-.آمار.توصیفی:

♦. توزیع.فراوانی.نمونه.موردبررسی.بر.اساس.سن:

نمونه ی  فراوانی  توزیع  به دست آمده،  نتیجه های  بنابر 
موردبررسی بر اساس سن همانند جدول )1( است:

جدول 1- توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس سن 

 

 

 بر اساس سن: یوردبررسم توزیع فراوانی نمونه
 :جدول زیر است همانندبر اساس سن  یموردبررس ی ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های نتیجهبنابر 

ی بر اساس سنموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سن

 %02 02 سال 02تا  02
 %03 03 سال 02تا  02
 %00 00 سال 02تا  02
 %02 02 سال 32 تا 02

 022 022 جمع
 

 است. (3همانند شکل )نمودار این توزیع 

 
 بر اساس سن یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -3شکل 

 
 بر اساس جنسیت: یموردبررس ی توزیع فراوانی نمونه

 است. (2)جدول  بر اساسبر اساس جنسیت  یموردبررس ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های هبنا بر نتیج
 ی بر اساس جنسیتموردبررس توزیع فراوانی نمونه -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت
 %30 30 مرد
 %03 03 زن

 %022 022 جمع
 

 است. (2نمودار این توزیع همانند شکل )

 
 بر اساس جنسیت یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -2شکل 

نمودار این توزیع همانند شکل )1( است.
 

شکل 1- توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس سن

♦. توزیع.فراوانی.نمونه.ی.موردبررسی.بر.اساس.جنسیت:

بنا بر نتیجه های به دست آمده، توزیع فراوانی نمونه موردبررسی 
بر اساس جنسیت بر اساس جدول )2( است.

جدول 2- توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس جنسیت

 

 

 بر اساس سن: یوردبررسم توزیع فراوانی نمونه
 :جدول زیر است همانندبر اساس سن  یموردبررس ی ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های نتیجهبنابر 

ی بر اساس سنموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سن

 %02 02 سال 02تا  02
 %03 03 سال 02تا  02
 %00 00 سال 02تا  02
 %02 02 سال 32 تا 02

 022 022 جمع
 

 است. (3همانند شکل )نمودار این توزیع 

 
 بر اساس سن یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -3شکل 

 
 بر اساس جنسیت: یموردبررس ی توزیع فراوانی نمونه

 است. (2)جدول  بر اساسبر اساس جنسیت  یموردبررس ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های هبنا بر نتیج
 ی بر اساس جنسیتموردبررس توزیع فراوانی نمونه -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت
 %30 30 مرد
 %03 03 زن

 %022 022 جمع
 

 است. (2نمودار این توزیع همانند شکل )

 
 بر اساس جنسیت یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -2شکل 

نمودار این توزیع همانند شکل )2( است.
 

شکل 2- توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس جنسیت

♦. توزیع.فراوانی.نمونه.موردبررسی.بر.اساس.میزان.تحصیالت:

بنا بر نتیجه های به دست آمده، توزیع فراوانی نمونه ی کارکنان 
موردبررسی بر اساس میزان تحصیالت همانند جدول )3( 

است.
جدول 3- توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس میزان تحصیالت

 

 

 بر اساس سن: یوردبررسم توزیع فراوانی نمونه
 :جدول زیر است همانندبر اساس سن  یموردبررس ی ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های نتیجهبنابر 

ی بر اساس سنموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سن

 %02 02 سال 02تا  02
 %03 03 سال 02تا  02
 %00 00 سال 02تا  02
 %02 02 سال 32 تا 02

 022 022 جمع
 

 است. (3همانند شکل )نمودار این توزیع 

 
 بر اساس سن یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -3شکل 

 
 بر اساس جنسیت: یموردبررس ی توزیع فراوانی نمونه

 است. (2)جدول  بر اساسبر اساس جنسیت  یموردبررس ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های هبنا بر نتیج
 ی بر اساس جنسیتموردبررس توزیع فراوانی نمونه -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت
 %30 30 مرد
 %03 03 زن

 %022 022 جمع
 

 است. (2نمودار این توزیع همانند شکل )

 
 بر اساس جنسیت یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -2شکل 

 

 

 بر اساس سن: یوردبررسم توزیع فراوانی نمونه
 :جدول زیر است همانندبر اساس سن  یموردبررس ی ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های نتیجهبنابر 

ی بر اساس سنموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سن

 %02 02 سال 02تا  02
 %03 03 سال 02تا  02
 %00 00 سال 02تا  02
 %02 02 سال 32 تا 02

 022 022 جمع
 

 است. (3همانند شکل )نمودار این توزیع 

 
 بر اساس سن یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -3شکل 

 
 بر اساس جنسیت: یموردبررس ی توزیع فراوانی نمونه

 است. (2)جدول  بر اساسبر اساس جنسیت  یموردبررس ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های هبنا بر نتیج
 ی بر اساس جنسیتموردبررس توزیع فراوانی نمونه -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت
 %30 30 مرد
 %03 03 زن

 %022 022 جمع
 

 است. (2نمودار این توزیع همانند شکل )

 
 بر اساس جنسیت یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -2شکل 

 

 

 
 ن تحصیالت:بر اساس میزا یموردبررس توزیع فراوانی نمونه

 است. (1)جدول  همانندبر اساس میزان تحصیالت  یموردبررسان کارکن ی ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های نتیجهبنا بر 
 ی بر اساس میزان تحصیالتموردبررس توزیع فراوانی نمونه -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت
 %00 00 دیپلمو زیر  دیپلم

 %03 03 دیپلم فوق
 %00 00 لیسانس

 %8 8 و باالتر لیسانس فوق
 022 022 جمع

 است. (1نمودار این توزیع همانند شکل )

 
 بر اساس میزان تحصیالت یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -1شکل 

 
 بر اساس سابقه کار: یموردبررس توزیع فراوانی نمونه

 است. (0)جدول  همانندکار  ی بر اساس سابقه یموردبررس ی ونه، توزیع فراوانی نمآمده دست به های نتیجهبنا بر 
 کار ی سابقهی بر اساس موردبررس ی توزیع فراوانی نمونه -0جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه کار
 %9 9 سال 0تا  0
 %03 03 سال 02تا  0
 %00 00 سال 02تا  02
 %00 00 به باال سال 02

 022 022 جمع
 است. (0زیع همانند شکل )نمودار این تو

 
 کار ی بر اساس سابقه یموردبررس توزیع فراوانی نمونه -0شکل 

مدیریت:  بررسی رابطه ی مدیریت دانش با سرمایه ی ... 
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نمودار این توزیع همانند شکل )3( است.
 

شکل 3- توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس میزان تحصیالت

♦. توزیع.فراوانی.نمونه.موردبررسی.بر.اساس.سابقه.کار:

بنا بر نتیجه های به دست آمده، توزیع فراوانی نمونه ی 
موردبررسی بر اساس سابقه ی کار همانند جدول )4( است.

جدول 4- توزیع فراوانی نمونه ی موردبررسی بر اساس سابقه ی کار

نمودار این توزیع همانند شکل )4( است.
 

شکل 4- توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس سابقه ی کار

ب-.آمار.استنباطی:
هدف آزمون فرضیه های آماری، تعیین این موضوع است 
که با توجه به اطالعات به دست آمده از داده های نمونه، حدسی 
که درباره ی ویژگی یی از جامعه می زنیم، تأیید یا رد می شود. 
این حدس بنا به هدف پژوهش، به طور معمول شامل ادعایی 
درباره ی یک متغیر جامعه است. بنابراین، یک فرض آماری 

ممکن است پذیرفته یا رد شود.

فرضیه.های.پژوهش:

در پژوهش انجام شده به دنبال بررسی فرضیه های زیر هستیم:

فرضیه.ی.اصلی:

بین سرمایه ی فکری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد.

فرضیه.های.فرعی:

بین خلق دانش و سرمایه ی فکری رابطه ی معناداری وجود دارد،  .1
بین ذخیره دانش و سرمایه ی فکری رابطه ی معناداری وجود دارد،  .2
بین بازیابی دانش و سرمایه ی فکری رابطه ی معناداری وجود دارد،  .3
بین اشاعه دانش و سرمایه ی فکری رابطه ی معناداری وجود دارد،  .4
بین کاربرد دانش و سرمایه ی فکری رابطه ی معناداری وجود دارد.  .5
در بررسی فرضیه های پژوهش، ازنظر آماری فرضیه ی زیر 

مطرح می شود:
،H0 = بین دو متغیر رابطه ی معناداری وجود ندارد
.H1 = بین دو متغیر رابطه ی معناداری وجود دارد 

در بررسی هر فرضیه، از آزمون ضریب هم بستگی پیرسون 
استفاده شده است که توسط نرم افزار spss در سطح اطمینان 
95 درصد انجام گرفته و بنابر ویژگی های این آزمون فرض، 
درصورتی که مقدار ضریب پیرسون مخالف صفر و مقدار 
 H0 سطح معنی داری آزمون کمتر از 0/05 باشد، فرض صفر
رد می شود و ازاین رو، فرض مخالف آن H1 تأیید می شود و 

 

 

 
 ن تحصیالت:بر اساس میزا یموردبررس توزیع فراوانی نمونه

 است. (1)جدول  همانندبر اساس میزان تحصیالت  یموردبررسان کارکن ی ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های نتیجهبنا بر 
 ی بر اساس میزان تحصیالتموردبررس توزیع فراوانی نمونه -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت
 %00 00 دیپلمو زیر  دیپلم

 %03 03 دیپلم فوق
 %00 00 لیسانس

 %8 8 و باالتر لیسانس فوق
 022 022 جمع

 است. (1نمودار این توزیع همانند شکل )

 
 بر اساس میزان تحصیالت یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -1شکل 

 
 بر اساس سابقه کار: یموردبررس توزیع فراوانی نمونه

 است. (0)جدول  همانندکار  ی بر اساس سابقه یموردبررس ی ونه، توزیع فراوانی نمآمده دست به های نتیجهبنا بر 
 کار ی سابقهی بر اساس موردبررس ی توزیع فراوانی نمونه -0جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه کار
 %9 9 سال 0تا  0
 %03 03 سال 02تا  0
 %00 00 سال 02تا  02
 %00 00 به باال سال 02

 022 022 جمع
 است. (0زیع همانند شکل )نمودار این تو

 
 کار ی بر اساس سابقه یموردبررس توزیع فراوانی نمونه -0شکل 

 

 

 
 ن تحصیالت:بر اساس میزا یموردبررس توزیع فراوانی نمونه

 است. (1)جدول  همانندبر اساس میزان تحصیالت  یموردبررسان کارکن ی ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های نتیجهبنا بر 
 ی بر اساس میزان تحصیالتموردبررس توزیع فراوانی نمونه -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت
 %00 00 دیپلمو زیر  دیپلم

 %03 03 دیپلم فوق
 %00 00 لیسانس

 %8 8 و باالتر لیسانس فوق
 022 022 جمع

 است. (1نمودار این توزیع همانند شکل )

 
 بر اساس میزان تحصیالت یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -1شکل 

 
 بر اساس سابقه کار: یموردبررس توزیع فراوانی نمونه

 است. (0)جدول  همانندکار  ی بر اساس سابقه یموردبررس ی ونه، توزیع فراوانی نمآمده دست به های نتیجهبنا بر 
 کار ی سابقهی بر اساس موردبررس ی توزیع فراوانی نمونه -0جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه کار
 %9 9 سال 0تا  0
 %03 03 سال 02تا  0
 %00 00 سال 02تا  02
 %00 00 به باال سال 02

 022 022 جمع
 است. (0زیع همانند شکل )نمودار این تو

 
 کار ی بر اساس سابقه یموردبررس توزیع فراوانی نمونه -0شکل 

 

 

 
 ن تحصیالت:بر اساس میزا یموردبررس توزیع فراوانی نمونه

 است. (1)جدول  همانندبر اساس میزان تحصیالت  یموردبررسان کارکن ی ، توزیع فراوانی نمونهآمده دست به های نتیجهبنا بر 
 ی بر اساس میزان تحصیالتموردبررس توزیع فراوانی نمونه -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت
 %00 00 دیپلمو زیر  دیپلم

 %03 03 دیپلم فوق
 %00 00 لیسانس

 %8 8 و باالتر لیسانس فوق
 022 022 جمع

 است. (1نمودار این توزیع همانند شکل )

 
 بر اساس میزان تحصیالت یموردبررستوزیع فراوانی نمونه  -1شکل 

 
 بر اساس سابقه کار: یموردبررس توزیع فراوانی نمونه

 است. (0)جدول  همانندکار  ی بر اساس سابقه یموردبررس ی ونه، توزیع فراوانی نمآمده دست به های نتیجهبنا بر 
 کار ی سابقهی بر اساس موردبررس ی توزیع فراوانی نمونه -0جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه کار
 %9 9 سال 0تا  0
 %03 03 سال 02تا  0
 %00 00 سال 02تا  02
 %00 00 به باال سال 02

 022 022 جمع
 است. (0زیع همانند شکل )نمودار این تو

 
 کار ی بر اساس سابقه یموردبررس توزیع فراوانی نمونه -0شکل 
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Managementمدیریت

این به معنای اثبات معناداری رابطه ی بین دو متغیر است.

فرضیه.ی.اصلی:

بین سرمایه ی فکری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد.
شاخص های آماری دو متغیر بر اساس جدول )5( است.

نتیجه های آزمون پیرسون نیز در جدول )6( آورده شده است.

جدول 5- شاخص های آماری سرمایه ی فکری و مدیریت دانش 

جدول 6- آزمون رابطه ی بین سرمایه ی فکری و مدیریت دانش

همان گونه که در جدول 6 دیده می شود، ضریب هم بستگی 
پیرسون بین سرمایه ی فکری و مدیریت دانش برابر 0/736 و 
سطح معنی داری آن برابر 0/000 شده است که کمتر از 0/05 است 
و بنابر شرح مقدمه در مورد این آزمون، رابطه ی بین سرمایه ی 

فکری و مدیریت دانش معنی دار است.
با توجه به مثبت بودن ضریب هم بستگی پیرسون، مشخص 
می شود که هر چه مدیریت دانش افزایش پیدا کند، سرمایه ی 

فکری بیشتر می شود.

فرضیه.های.فرعی:

بین سرمایه ی فکری و معیارهای مدیریت دانش ارتباط 
مستقیم و معنی داری برقرار است.

شاخص های آماری متغیرها بر اساس جدول )7( است:
 نتیجه های آزمون پیرسون نیز در جدول )8( آمده است.

جدول 7- شاخص های آماری سرمایه ی فکری و معیارهای مدیریت دانش

جدول 8- آزمون رابطه ی بین سرمایه ی فکری و معیارهای مدیریت دانش

 

همان گونه که در جدول )8( مالحظه می شود، سطح معنی داری 
آزمون ضریب هم بستگی پیرسون بین سرمایه ی فکری و تمامی 
معیارهای مدیریت دانش کمتر از 0/05 است و بنابراین، رابطه ی 
بین سرمایه ی فکری و معیارهای مدیریت دانش، معنی دار است. 
با توجه به مثبت بودن ضریب های هم بستگی پیرسون، مشخص 
می شود که هر چه معیارهای مدیریت دانش افزایش پیدا کند، 
سرمایه ی فکری بیشتر می شود. هم چنین بیشترین مقدار ضریب 
هم بستگی پیرسون مربوط به گسترش دانش )0/698( و کمترین 

مقدار مربوط به ذخیره ی دانش )0/460( است.

نتیجه.گیری:
موضوع موردمطالعه ی ما در این پژوهش بررسی رابطه ی 
بین مدیریت دانش و سرمایه ی فکری بوده است. با طرح 
چندین فرضیه این رابطه موردبررسی و آزمون قرار گرفت. 

 

 

 
 آمار استنباطی: -ب

ه ک ینمونه، حدس یها دادهاز  آمده دست بهبه اطالعات  ه با توجهکن موضوع است ین اییتع ،یآمار یها یهفرضهدف آزمون 
 ی درباره ییشامل ادعا طور معمول به، پژوهشن حدس بنا به هدف ی. اشود یمرد یا  تأیید، زنیم یماز جامعه  یی ویژگی ی درباره

 .ا رد شودیرفته ین است پذکمم یفرض آمار یک ،نیبنابرا .ر جامعه استیمتغ یک
 :پژوهش های یهفرض

 :زیر هستیم های فرضیهبه دنبال بررسی  شده انجامدر پژوهش 
 :اصلی ی فرضیه

 ی وجود دارد.رمعنادای  رابطهانش و مدیریت د ی فکری سرمایهبین 
 :فرعی های یهفرض

 ،معناداری وجود داردی  رابطه ی فکری سرمایهو دانش  بین خلق  .3
 ،معناداری وجود داردی  رابطه ی فکری سرمایهو دانش  رهیبین ذخ  .2
 ،معناداری وجود داردی  رابطه ی فکری سرمایهو دانش  یابیباز بین  .1
 ،معناداری وجود داردی  رابطه کریی ف سرمایهو دانش  اشاعه بین  .0
 معناداری وجود دارد.ی  رابطه ی فکری سرمایهو دانش  اربردک بین  .1

 شود: زیر مطرح می ی آماری فرضیه ازنظر، پژوهش های یهفرضدر بررسی 
 ،H0معناداری وجود ندارد = ی  رابطهبین دو متغیر 

 .H1معناداری وجود دارد =ی  رابطهبین دو متغیر  
 91در سطح اطمینان  spss افزار نرماست که توسط  شده استفادهرسون یپ یبستگ ب همیاز آزمون ضر ،ی هر فرضیهدر بررس
مقدار ضریب پیرسون مخالف صفر و مقدار سطح  که یدرصورتاین آزمون فرض،  های ویژگیو بنابر  گرفته انجامدرصد 

و این  شود می تأیید H1فرض مخالف آن  ،رو ازاینو  شود میرد  H0باشد، فرض صفر  41/4آزمون کمتر از  داری یمعن
 بین دو متغیر است.ی  رابطهمعنای اثبات معناداری  هب

 اصلی: ی فرضیه
 وجود دارد. یمعناداری  رابطهدانش  و مدیریت ی فکری سرمایهبین 

 ( است.1)جدول  بر اساسآماری دو متغیر  یها شاخص
مدیریت دانشو  ی فکری سرمایهآماری  یها شاخص -1جدول 

 انحراف معیار میانگین آماری یها شاخص
 0330/2 0330/0 ی فکری سرمایه

 3200/2 0000/0 مدیریت دانش
 .است ( آورده شده8نیز در جدول )پیرسون  آزمون های نتیجه

 و مدیریت دانش ی فکری سرمایهبین ی  رابطهآزمون  -8جدول 

 ی فکری سرمایه پیرسون آزمون
 یدار یح معنسط رسونیب پیضر

 222/2 303/2 مدیریت دانش
و سطح  718/4و مدیریت دانش برابر  ی فکری سرمایهرسون بین یپ یبستگ ب همیضر ،شود یم دیده 8جدول ه در ک گونه همان

ی  سرمایهبین ی  رابطه در مورد این آزمون، مقدمه شرحو بنابر  است 41/4شده است که کمتر از  444/4آن برابر  یدار یمعن
 دار است. یو مدیریت دانش معن فکری
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ی  سرمایهدا کند، یش پیشود که هر چه مدیریت دانش افزا یرسون، مشخص میپ یبستگ ب همیبا توجه به مثبت بودن ضر
 شود. یبیشتر م فکری
 ی:فرع های یهفرض
 برقرار است. داری یو معنارتباط مستقیم مدیریت دانش و معیارهای  ی فکری سرمایهبین 

 است: (7)جدول  بر اساسآماری متغیرها  یها شاخص
 مدیریت دانشمعیارهای و  ی فکری سرمایهآماری  یها شاخص -7جدول 

انحراف  میانگین آماری یها شاخص
 معیار

 0330/2 0330/0 ی فکری سرمایه

معیارهای 
 مدیریت دانش

 3039/2 0382/0 دانش خلق
 0809/0 0300/0 دانش ی رهیذخ
 3900/2 0200/0 دانش یابیباز

 0880/2 0002/0 دانش ی اشاعه
 0333/2 0000/0 دانش اربردک

 .است ( آمده9نیز در جدول )پیرسون  آزمون های نتیجه
 مدیریت دانشمعیارهای و  ی فکری سرمایهبین ی  رابطهآزمون  -9جدول 

 پیرسون آزمون
 ی فکری سرمایه

ب یضر
 رسونیپ

سطح 
 یدار یمعن

معیارهای 
مدیریت 

 شدان

 222/2 039/2 دانش خلق
 222/2 032/2 دانش ی رهیذخ
 222/2 323/2 دانش یابیباز

 222/2 398/2 دانش اشاعه
 222/2 380/2 دانش اربردک

 
تمامی و  ی فکری سرمایهرسون بین یپ یبستگ ب همیآزمون ضر یدار یسطح معن ،شود یمالحظه م 9ه در جدول ک گونه همان

دار  یمعن ،مدیریت دانش معیارهایو  ی فکری سرمایهبین ی  رابطه ،و بنابراین است 41/4کمتر از  مدیریت دانشمعیارهای 
دا یش پیمدیریت دانش افزا معیارهایشود که هر چه  یرسون، مشخص میپ یبستگ هم های ضریببا توجه به مثبت بودن  است.
و  (899/4) دانش گسترشمربوط به  رسونیپ یبستگ مهبیشترین مقدار ضریب  چنین هم شود. یبیشتر م ی فکری سرمایهکند، 

 ( است.084/4دانش ) ی رهیذخمربوط به  مقدارکمترین 
 
 :گیری یجهنت

بوده است. با طرح چندین  ی فکری سرمایهو  دانش مدیریتبین ی  رابطهبررسی پژوهش  ما در این ی موردمطالعهموضوع 
است  شده استفادهرسون یپ یبستگ ب همیاز آزمون ضر ،ر بررسی هر فرضیهد و آزمون قرار گرفت. موردبررسیرابطه فرضیه این 

صورت گرفته در متن مقاله  های یلتحلکه  گونه هماناست.  گرفته درصد انجام 91در سطح اطمینان  spssافزار  که توسط نرم
و  718/4یریت دانش برابر و مد ی فکری سرمایهرسون بین یپ یب همبستگیضراصلی،  ی یهفرضبا ی  رابطهدر  دهد یمنشان 

دانش  مدیریت و ی فکری سرمایهمعناداری بین ی  رابطه که حاکی از آن است وشده است  444/4آن برابر  یدار یسطح معن
 یابیباز، دانش ی رهیذخ، دانش خلقمدیریت دانش ) یها مؤلفهکه بین  دهد یمفرعی نشان  یها هیفرضبررسی  وجود دارد.

و وجود  ها هیفرضتمامی  دییتأبا توجه به  معناداری وجود دارد.ی  رابطه ی فکری سرمایه و (دانش اربردکو  دانش گسترش، دانش
بیشتر بر روی مدیریت  ها سازمانو  ها همدیران ادار شود یمپیشنهاد  ،ی فکری و سرمایهدانش  مدیریتبین  دار معنیی  رابطه
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و  718/4یریت دانش برابر و مد ی فکری سرمایهرسون بین یپ یب همبستگیضراصلی،  ی یهفرضبا ی  رابطهدر  دهد یمنشان 

دانش  مدیریت و ی فکری سرمایهمعناداری بین ی  رابطه که حاکی از آن است وشده است  444/4آن برابر  یدار یسطح معن
 یابیباز، دانش ی رهیذخ، دانش خلقمدیریت دانش ) یها مؤلفهکه بین  دهد یمفرعی نشان  یها هیفرضبررسی  وجود دارد.

و وجود  ها هیفرضتمامی  دییتأبا توجه به  معناداری وجود دارد.ی  رابطه ی فکری سرمایه و (دانش اربردکو  دانش گسترش، دانش
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در بررسی هر فرضیه، از آزمون ضریب هم بستگی پیرسون 
استفاده شده است که توسط نرم افزار spss در سطح اطمینان 
95 درصد انجام گرفته است. همان گونه که تحلیل های صورت 
گرفته در متن مقاله نشان می دهد در رابطه ی با فرضیه ی 
اصلی، ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه ی فکری و 
مدیریت دانش برابر 0/736 و سطح معنی داری آن برابر 
0/000 شده است و حاکی از آن است که رابطه ی معناداری 
بین سرمایه ی فکری و مدیریت دانش وجود دارد. بررسی 
فرضیه های فرعی نشان می دهد که بین مؤلفه های مدیریت دانش 
)خلق دانش، ذخیره ی دانش، بازیابی دانش، گسترش دانش و 
کاربرد دانش( و سرمایه ی فکری رابطه ی معناداری وجود دارد. 
با توجه به تأیید تمامی فرضیه ها و وجود رابطه ی معنی دار 
بین مدیریت دانش و سرمایه ی فکری، پیشنهاد می شود مدیران 
اداره ها و سازمان ها بیشتر بر روی مدیریت دانش تکیه کنند و 
از این مؤلفه به بهترین صورت برای پیشبرد هدف های سازمان 
استفاده شود. باید سعی شود تا تجربه ها و دانش کارکنان و 
مدیران باسابقه در سازمان به کارکنان تازه وارد انتقال پیدا کند. 
می باید افراد مختلف در سازمان اطالعات مفید خود را با سایر 

افراد به اشتراک بگذارند. مدیران باید سیستم اطالعاتی کارآمد و 
مؤثری را در سازمان به کار گیرند و ارزیاب و توزیع اطالعات 
در میان بخش ها و افراد مختلف به درستی صورت گیرد. با 
توجه به ظهور فناوری های جدید در گذر زمان باید به منظور 
به کارگیرِی به موقع این فناوری ها، برنامه ریزِی مدونی صورت 
گیرد. با توجه به نقش مؤثر فناوری اطالعات و ارتباطات در 
مدیریت دانش و سرمایه ی فکری، باید سعِی مدیران سازمان 
این باشد که از به روزترین فناوری ها در این حوزه استفاده 
کنند. باید با پرهیز از سطحی نگری، رویکردی استراتژیک و 
بلندمدت در حوزه ی مدیریت دانش و سرمایه ی فکری دنبال 
شود و به گونه یی عمل شود که هدف های کوتاه مدت و بلندمدت 
مدنظر بوده و محقق شوند. همان گونه که تحلیل های صورت 
گرفته نشان می دهد برنامه ریزی مؤثر در حوزه ی مدیریت 
دانش می تواند آثار مثبتی را در سرمایه ی فکری سازمان به 
ارمغان آورد. به عبارت دقیق تر خلق و ایجاد دانش، ذخیره ی 
دانش، بازیابی دانش، گسترش دانش و کاربرد دانش به ارتقای 
سرمایه ی فکری سازمان منجر خواهد شد و تسهیل و تسریع 

در دست یابی به هدف ها صورت خواهد گرفت.
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در سازمان است. از آنجایی که پرسشنامه بی نام است تقاضا دارد تا در انعکاس حقایق سرمایه فکری  بررسی رابطه مدیریت دانش و در موردحاضر مربوط به یک پژوهش دانشگاهی است و  پرسشنامه
 شود. صادقانه شماست. پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما تشکر می های پاسخدر تحقیق در گرو  مؤثرد دستیابی به نتایج پاسخ دهید و به یاد داشته باشی سؤاالتجدیت به خرج داده و با دقت به 
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 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم باشد میاز گویه های زیر چه  نظر شما راجع به هر یک 
      از سازمان ما راضی هستند. عموماًمشتریان  1
      در کل شایستگی کارمندان ما برابر باایده آل ترین سطح  شایستگی است. 0
      است. ربوطه(های م به ازای هر معامله )در میان سازمان های هزینهسازمان ما دارای کمترین  0
      بخشیم. نسبت هزینه به درآمد را بهبود می دائماًما  0
      نداریم. اش جایگزینیکند ما برنامه تربیتی جانشین پروری برای  هنگامی که کارمندی سازمان را ترک می 0
      ایم. ما تا حد زیادی زمان حل مشکل مشتری را کاهش داده 0
      روند. طبق برنامه و جدول زمان بندی در راستای توسعه سازمان پیش می دائماًو کار ما برنامه ریزان کسب  7
      مشابه بهترین است. های سازماننسبت درآمد بدست آمده به ازای هر کارمند در سازمان در مقایسه با  8
      کند. سازمان از کار گروهی کارکنان حمایت می 9
      افزایش یافته است. دائماًمشابه  های سازماند سال گذشته در مقایسه با سهم بازار ما طی چن 12
      .کند نمیمختلف را پرورش و ترویج  های گروهسازمان ما توسعه و حفظ روابط درونی در میان  11
      زمان انجام کامل یک معامله در این سازمان بهترین)کمترین زمان (است. 10
      .کند میجدیدی خلق  های ایده اًدائمسازمان ما  10
      .کنیم میجدیدمان را حمایت و اجرا  های ایدهما درصد بزرگی از  10

پرسشنامه
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      .گیرد میروابط مستمر ،پایا و بلند مدت ما با مشتریانمان بوسیله دیگران در این صنعت مورد تحسین قرار  10
      .کند میر حفظ خدمات ارزش افزوده تالش و کوشش سازمان ما بیشتر از هر سازمانی در این صنعت د 10
      .کند میشرکت هرزمانی که ضرورت آموزش و رتقا کارمندان را احساس کند از آن حمایت  17
      .شوند میکارکنان شرکت ما خالق و باهوش در نظر گرفته  18
      د.دیگر مشتریان ما به سازمان ما وفادار هستن های شرکتنسبت به  19
      .کنند میمشتریان ما را در مقایسه با رقبا بیشتر انتخاب  کند میهنگامی سازمان کسب و کار جدیدی را شروع  02
      .بالد میسازمان ما به خاطر کارا بودن به خود  01
      .کنیم نمییم ما دانش را آنگونه که باید در درون سازمان تسهیم و تقس کند میوقتی کسی ایده ای را خلق  00
      .خواهند میاز ما چه  ها آنکنیم تا بفهمیم  با مشتریانمان ارتباط برقرار می دائماًما  00
      کارمندان ما از سازمان رضایت دارند. 00
      .کنند میکارمندان ما همواره در بهترین حالت خود کار  00
      .کند میذب برنامه استخدامی ما بهترین داوطلبان را ج 00
      سیستم اطالعاتی ما دستیابی به اطالعات مربوطه را ساده ساخته است. 07
      ای سازمان را ترک کنند ما به دردسر بزرگی می افتیم. اگر بعضی افراد به طور غیر منتظره 08
      .کنند میی اکثر کارکنان سازمان بازارهای هدف و مشتریان مورد نظر شرکت را درک و شناسای 09
      نگران نیستیم. خواهد میدرباره این موضوع که مشتری درباره ما چه فکرمی کند یا ازماچه  معموالًما  02
      کنند میکارکنان سازمان بندرت اعمال خود تعمق وتفکر  01
      این سازمان دارای بوروکراسی )کاغذ بازی(کسل کننده و مهار نشدنی است. 00
      آموزند میکارکنان سازمان از یکدیگر  00
      .شوند میهای گروهی تشویق  کارکنان به ابراز نظرات و عقاید خود در بحث 00
      را خشنود و راضی سازیم. ها آن کنیم تا میو نیازهای مشتریان سرمایه گذاری  ها خواستهما بر روی  00
      .خواهند نمیرا ها  که مشتریان ما آنکنم  میما اغلب چیزهای جدیدی را شروع  00
      .آورد میسازمان ما به این نتیجه رسیده که بیشترین بهره وری را از کارمندانش بدست  07
      آورد. ساختار سازمانی ما از اینکه کارمندان از لحاظ خانوادگی خیلی از هم دور باشند ممانعت به عمل می 08
      حمایتی و آرامبخش است.جو و فرهنگ سازمان  09
      .آورند میدر سازمان افرادی هستند که با عملکرد خود سطح عملکرد سایرین را پایین  02
      دهند(. به رابطه خود را با ما ادامه می )یعنی ما اطمینان داریم که مشتریان ما به انجام تجارت و کسب و کار با ما ادامه خواهند داد. 01
      .کنیم میحت هر شرایط تا جایی که امکان دارد از مشتریان خود بازخورد دریافت ما ت 00
      تا چه اندازه میزان یادگیری از اشتبات در بین کارکنان در این شرکت وجود دارد؟ 00
      تا چه اندازه میزان با ارزش بودن تولید دانش و ایده جدید در شرکت وجود دارد؟ 00
      جدید در این شرکت وجود دارد؟ های ایدهو  های نظریهندازه وجود فضای مناسب برای به اجرا در آوردن تا چه ا 00
      شورای مشورتی و....در این شرکت وجود دارد؟ یهمون نظام پیشنهادات ،اتاق فکرر ها ایدهمدیریت  های سامانهتا چه اندازه وجود  00
      مشخص جهت تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار در این شرکت وجود دارد؟تا چه اندازه وجود ساز و کار  07
      در این شرکت وجود دارد. شوند میاطالعاتی که باعث افزایش دانش شرکتی  های سیستمتا چه اندازه  08
      تا چه اندازه وجود چشم انداز و استراژی مشخص در حوزه دانش این شرکت وجود دارد. 09
      تا چه اندازه میزان تسهیم دانش و تجربیات افراد با همکاران در این شرکت وجود دارد 02
      تا چه اندازه میزان تشویق افراد به خاطر تسهیم و اشتراک گذاری دانش خود در این شرکت وجود دارد 01
      دارد؟ تا چه اندازه وجود امکانات الزم جهت تسهیم دانش در این شرکت وجود 00
      تا چه اندازه وجود امکانات الزم جهت تسهیم دانش در این شرکت وجود دارد؟ 00
      تا چه اندازه میزان رواج کار تیمی در این شرکت وجود دارد؟ 00
      تا چه اندازه وجد اعتماد کافی در شرکت برای ارائه دانش افراد به کل شرکت در شرکت وجود دارد؟ 00
      تا چه اندازه میزان برگزاری جلسات منظم و مستمر برای تبادل اطالعات میان مسئولین و کارکنان در این شرکت وجود دارد؟ 00
      تا چه اندازه میزان اخذ تصمیم درست ومطمئن با توجه به دانش موجود در این شرکت وجود دارد؟ 07
      فتار و نتایج آن در این شرکت وجود دارد؟بازخورد بین ر های حلقهتا چه اندازه وجود  08
      تا چه اندازه میزان استفاده از دانش خود در جهت اهداف شرکتی در این شرکت وجوود دارد؟ 09
      دراین شرکت وجود دارد؟ ها آنتا چه اندازه شناسایی کارکنان کلیدی جهت ثبت ونگهداری دانش  02
      در امر تصمیم گیری این شرکت وجود دارد؟ اده از دانش افرادچه اندازه میزان استف تا 01
      داری اطالعات  مربوط به دانش کارکنان  در این شرکت وجود دارد؟ نگه چه اندازه میزان ثبت و تا 00
      داری پژوهش و تجارب ارزنده در این شرکت وجود دارد؟ نگه چه اندازه میزان ثبت و تا 00
      داری اطالعات  مربوط به مراجعان در این شرکت وجود دارد؟ نگه اندازه میزان ثبت وچه  تا 00
      تا چه اندازه مستند سازی و نگهداری از اطالعات مربوط پروژها دراین شرکت وجود دارد؟ 00
      چه اندازه میزان مجهز بودن شرکت به یک حافظه الکترونیکی دراین شرکت وجود دارد؟ تا 00
      ها دراین شرکت وجود دارد ؟ داری از تجارب آموخته شده درموقعیتهای مهم یا دالیل شکست نگه چه اندازه مستندسازی و تا 07
      چه اندازه وجود سازوکارهایی برای روزآمدسازی دانش ذخیره شده دراین شرکت وجود دارد؟ تا 08

 

 

ادامه.ی.پرسشنامه
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Abstract: The aim of this study was to evaluate the effect of knowledge management on intellectual 
capital in the organization. The literature and theoretical foundations (including the definition of 
knowledge, Types of knowledge, the concept of knowledge management, knowledge management 
models, definition of intellectual capital, intellectual capital elements, etc.) were examined. The 
present research is applied based on objective and survey-type according to data collection method. 
The Statistical population comprises employees of Health & Treatment Center of Kashmar. 
Questionnaire is used to collecting data. We used Pearson correlation test for data analysis and 
hypothesis testing. The analysis results indicate that the intellectual capital has significant and 
positive effect on knowledge management.
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