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Background and Objective: Today, knowledge, as a new organizational 

intangible asset, is the most important asset of organizations. Improving the 

performance of the organization's human resources, which will ultimately lead to 

the development of the organization, depends on several factors, the most 

important of which are knowledge capital and intellectual management. In this 

regard, this study was designed to determine the relationship between the 

components of intellectual capital and knowledge management with improving 

the performance of training staff at Babol University of Medical Sciences. 

Methods: The present study was a descriptive-applied study that was performed 

on 125 employees of Babol University of Medical Sciences. Study data were 

collected using Betis standard intellectual capital questionnaire, and researcher-

made questionnaires of knowledge management and employee performance 

improvement and analyzed using SPSS software version 22. Kolmogorov-

Smirnov test, Friedman test, and Pearson correlation test were used for 

descriptive-analytical analysis and relationships. 

Findings: The findings of the study showed a positive and significant 

relationship between the components of intellectual capital and knowledge 

management with improving the performance of training staff. (r=0.54, p=0.02), 

(r=0.88, p=0.01). 

Conclusion: Considering the existence of this relationship, university officials 

can improve the performance of employees and ultimately the efficiency of the 

organization by strengthening the components of intellectual capital and 

knowledge management and, while planning to eliminate weaknesses, improve 

employee performance and ultimately the efficiency of the organization. 
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. شودمیمحسوب  هاسازمانسرمایه  ترینمهمدارایی نامشهود جدید سازمانی،  عنوانبهامروزه دانش  :هدف و سابقه

شد، به عوامل متعددی وابسته است که  منجر به توسعه سازمان خواهد نهایتاًبهبود عملکرد منابع انسانی سازمان که 
 هایمؤلفه تعیین ارتباط باهدفسرمایه دانش و مدیریت فکری آن است. در همین راستا این مطالعه  هاآن ترینمهم ازجمله
 بابل صورت گرفت. پزشکی علوم دانشگاه آموزش کارکنان عملکرد بهبود با دانش مدیریت و فکری سرمایه

نفر از کارکنان آموزش  125 مطالعه حاضر از نوع توصیفی کاربردی بود، که در جامعه پژوهش شامل :هاروشمواد و 

مطالعه با استفاده از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بتیس، و  هایدادهدانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. 
 22نسخه  SPSS افزارنرمو با استفاده از  آوریجمعمحقق ساخته مدیریت دانش و بهبود عملکرد کارکنان  هایپرسشنامه

آزمون فریدمن و آزمون  اسمیرنوف، -کولموگروف ایآزمونهاز  هارابطهتحلیلی و  -تحلیل شد. برای بررسی توصیفی
 همبستگی پیرسون استفاده شد.

 با دانش مدیریت و فکری سرمایه هایمؤلفهمطالعه حاضر نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بین  هاییافته ها:یافته

 آموزش وجود داشته است. عملکرد کارکنان بهبود
 مدیریت و فکری سرمایه هایمؤلفهبا تقویت  توانندمیبا توجه به اثبات وجود این رابطه مسئوالن دانشگاه گیری: نتیجه

کارایی  نهایتاً، عملکرد کارکنان و هاضعفبرای برطرف نمودن  ریزیبرنامهکارکنان ضمن  هایتواناییو با تمرکز بر  دانش
 سازمان را ارتقا بخشند.

 فکری، مدیریت دانش، بهبود عملکرد، کارکنان آموزش.سرمایه  های کلیدی:واژه
 

سرمایه فکری و مدیریت دانش با بهبود عملکرد  یهامؤلفهارتباط . صدیقه سلیمانیان، بابک حسین زاده هفاطمه جعفریان، مریم قائمی امیری، سیداستناد: 

 .17-27صفحه (:1 دوره) 11 شماره ؛1401سال  .آموزش پزشکی دو فصلنامهکارکنان آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل. 
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 سابقه و هدف

 کارکنان اختیار در نیاز موقع در تا استسازمان  موردنیاز دانش دادن قرار دسترس در و ایجاد برای ریزیبرنامه درواقع دانش مدیریت

 درون موفق تجارب گردآوری معنای به دانش مدیریت. باشند داشته بازدهی بیشتری بتوانند خود روزانه هایفعالیت در آنان تا گیرد قرار

 داشته توجه خود دانشی هایاندوخته به سازمان که موضوع این برای تضمینی درواقع و است، آن گذاشتن اختیار در و ثبت و نیز سازمان

 تدوین معنای به دانش، مدیریت. گیرد قرار مناسب افراد در اختیار مناسب زمان در اندوخته این که کندمی ریزیبرنامه ایگونهبه و

 انتقال ،سازیذخیره، آوریجمع دانش، ایجاد و شامل: کندمی مدیریت را خود دانشی ذخایر آن، به کمک موسسه یک که است مراحلی

. این مدیریت فرایندی پیچیده است، اجرا و کاربرد آن به درکی دقیق و شفاف از عواملی نیاز دارد که بر (1)است  دانش کارگیریبه و

اطالعاتی است  هایزیرساخت. مدیریت دانش فرایند شناسایی دارایی هوشمند و ایجاد فرهنگ و گذارندمی تأثیرفرایند مدیریت دانش 

آوردن، پرورش و استفاده از  دست به وسیلهبه. این فرایند به دنبال ایجاد سرمایه هوشمند نمایدمیکه مشارکت و فراگیری را ترغیب 

، هاایدهامروزی، زبان مشترکی است که  محوردانش هایسازمان. این سرمایه در دارند را دانشتمامی آن چیزی است که کارکنان 

 افزودهارزشکه با انتقال آن برای محصوالت و خدمات جدید،  آوردمی وجود بهمفاهیم و اطالعات جدید را بکار گرفته و دانش جمعی را 

هوشمند  هایداراییباشد، مدیریت دانش را هنر ایجاد ارزش از  مادیغیرهم مادی و هم  تواندمی. با توجه به اینکه ارزش کندمیایجاد 

فکری  هایموجودی، فرایندها، هااستراتژی، هافرهنگ، هادانش، هاارزش، هاقابلیتمجموع  طورکلیبه(. سرمایه فکری )3 و 2) انددانسته

 نظرانصاحب از بسیاری ،باشدمی محوردانشو سودآوری بلندمدت در سازمان  وریبهرهارتباطی( از عوامل اصلی در افزایش  هایشبکهو 

. باشدمی هاآن قبولقابل عملکرد و هاسازمان در افزودهارزشایجاد  و گذاریارزش در عامل ترینمهم فکری سرمایه که اعتقاددارند

و آن  کندمیرقابتی و همچنین ایجاد ارزش، نقش کلیدی ایفا ایجاد مزیت  منظوربهکه سرمایه فکری  اندداشتهبیشتر تحقیقات اذعان 

تمایز مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری  (.4 و 2) اندکردهرا مبنای مزیت رقابتی سازمان و کاتالیزور تحقق اهداف سازمانی تعریف 

، هم مدیریت دانش و هم سرمایه هایشانحیطهمکمل یکدیگر هستند. بر اساس  درواقع، این دو رسدمیروشن به نظر  مبهم و غیر

فکری در درون یک  هایفعالیتو هر دو شامل طیف وسیعی از  گیرندبرمیسازمانی را در  هایفعالیتمختلفی از  هایجنبهفکری، 

رشد سرمایه فکری برای مدیریت و  تواندمیسازمان از خلق دانش گرفته تا استفاده از دانش هستند. تمامی فرایندهای مدیریت دانش 

ند اما دارای اهداف متفاوتی نیز هست هرچند که مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش مکمل . (5)قرار گیرد مورداستفادهیک سازمان 

 هایداراییدارد و نیز هدف آن خلق و استفاده از  تأکیدمدیریت سرمایه فکری بیشتر بر روی خلق و استخراج ارزش  درواقعهستند، 

 سازیپیادهبر روی  عمدتاًاستراتژیک است ولی مدیریت دانش  اندازچشمخلق ارزش در  هایقابلیتو  هاتواناییفکری برای بهبود 

برای  بادانشمرتبط  هایفعالیتدارد و بیشتر درگیر جزئیات  تأکیددر درون سازمان  بادانشمرتبط  هایفعالیتعملیاتی و تاکتیکی 

، ذخیره، دهیسازمان، بندیدسته، آوریجمع. مدیریت دانش شناسایی،  (6)، انتقال و استفاده از دانش استآوریجمع تسهیل خلق،

دانش از باال  شوندمیکه به شکل سنتی اداره  هاییسازمان. در باشدمیاشتراک، اشاعه و در دسترس قرار دادن دانش در سطح سازمان 

که بیشترین نیاز به آن وجود  درجاییدر زمان درست و  ندرتبهبه پایین در طول خطوط سازمانی در جریان است. در این صورت دانش 

 جاری، دانش در کل سازمان اندپرداختهدیریت دانش م سازیپیادهکه به اجرا و  محوردانش هایسازماناست. اما در  دسترسقابلدارد، 

. دانش از طریق مختلفی (7)از آن در جهت انجام وظایف خود استفاده کند تواندمیو هرکس به فراخور نیاز خود در زمان مناسب  است

برای سازمان مفید  که زمانی آمدهدستبهو ... دانش  هاکنفرانس، انتشارات مختلف، باشندمیکه دانش را دارا  افرادی ؛آیدمی دست به
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و بر اساس نظم خاصی  شدهبندیدسته، سپس شودمی آوریجمعرساند، شناسایی و  یاری خودامه حیات باشد و سازمان را در اد

 شدهذخیرهو... . این دانش  هاکتابخانه، هاداده، پایگاه هاپروندهدر  مثالً، شودمی، در اشکال مختلفی ذخیره و نگهداری شودمی دهیسازمان

با استفاده از الگوها و  نهایتاً. (7)گیردمیکه به آن نیاز دارند، قرار  کسانی خصوصاًو در دسترس همگان  شودمیبه اشتراک گذاشته 

ش آن در رقابت پایدار پرداخته خواهد شد، که این امر مهم با ارائه و نق تولیدشده، به ارزشیابی دانش ارزیابی وسنجش  هایتکنیک

و مسئوالن سازمان  هاگروهدر مراحل تولید، توسعه و استقرار دانش، برای کارکنان،  تواندمیبازخورد و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت 

روس و همکاران دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد  ازنظرسرمایه فکری، . (8)راهگشا باشد هاآندر جهت اصالح یا پیشرفت 

 هایدارایی کارگیریبهاز طریق  . این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است کهکندمی گیریاندازهثروت 

باعث ایجاد ارزش در درون سازمان  هاویژگی. همه این آیدمیمرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست 

. بنتیس معتقد است که (9و 8)ندارد  خریدوفروشداخلی است، قابلیت  کامالً، به دلیل اینکه یک پدیده آمدهدستبهو این ارزش  شودمی

سرمایه انسانی )موجودی دانش افراد یک سازمان( ، سرمایه ساختاری )دانش مربوط به مشتریان،  مؤلفهسرمایه فکری شامل سه 

د کارکنان . برای بهبود عملکر(10) باشدمیدانش (  غیرانسانیمرتبط( و سرمایه مشتری )همه ذخایر  مؤسسات، دولت و یا کنندگانعرضه

هدف آن حل مشکالت فعلی کارکنان و جلوگیری از  ترینمهمکه  شوندمیطراحی و اجرا  هاییفعالیتو  هاسیستم، هابرنامهدر سازمان 

سازی کارکنان آموزش(  بر به تأکیدآن مانند آموزش، ) در این بحث با  هایؤلفهم. بهسازی منابع انسانی و (11) هاستآنمشکالت آتی 

در تسهیل توسعه سازمان، نقش مهمی دارد. اهم مزایای آموزش و بهسازی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان: بهبود در نحوه 

کاهش  - هاهزینهامکان استفاده از منابع داخلی و کاهش  -در شرایط اضطراری  هامتخصصامکان جایگزین کردن  -انجام وظایف

 سازمانیتوسعه .(12)و افزایش قدرت خودکاری کارکنان است  هاتفاوتکاهش میزان  -ایجاد ثبات بیشتر در سازمان  -حوادث و ضایعات 

. رسید خواهد گروهی و فردی عملکرد بهبود طریق از خود اهداف به که سازدمی مطمئن را سازمان است، چندبعدی که مفهومی

 جهت کارکنان و مدیران، متخصصان وسیلهبه که است ایشدهریزیبرنامه تغییرات اعمال برای هاییتالش ،سازمانیتوسعه هایفعالیت

 دموکراتیک فضایی بر تأکید با همراه سازمانی وریبهره به رسیدن و تغییرات، هافعالیت این قلب در. شودمی کاربردهبه مشکالت حل

مدیریت برای بهبود  وسیلهبه شدهریزیبرنامه وان، کوشش مداوم آموزش و بهسازی کارکن کهازآنجاییاهمیت است. از طرفی  حائز بسیار

، برای تحقق این امر مهم نیاز به کاربرد خالقانه دانش دارند تا بتوانند شودمیسطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی محسوب 

آموزش عالی،  مؤسساتو  هادانشگاهاز طرف دیگر با توجه به اینکه  (.14و 13)در دانش دیگران نیز سهیم شده و از آن استفاده نمایند 

بهسازی کارکنان آموزش  هایبرنامه، ناگزیرند، به شوندمیرشد و پیشرفت جامعه محسوب  ریزیبرنامهطراح اصلی و چهارچوب اساسی 

وضعیت سازمان  توانمیر یک محیط دانشگاهی خود توجه خاصی مبذول نمایند. با انجام مطالعاتی از این قبیل د علمیهیئتو اعضاء 

که بر بهبود  تأثیریآموزش( و نیز  کارکنان عملکردمیزان اهمیت این ارتباطات )مدیریت دانش و سرمایه فکری و بهبود  ازلحاظخود را 

، کارایی و اثربخشی هاضعفدن برای برطرف نمو ریزیبرنامهو  هاتواناییعملکرد کل سازمان و توسعه آن دارد شناسایی، و با تمرکز بر 

سازمان را ارتقا بخشید. جهت بهبود عملکرد کارکنان آموزش و کارایی سازمان، مدیریت منابع انسانی ناگزیر به بروز کردن دانش و فکر 

مایه انسانی منبعی شده در ذهن و افکار کارکنان بوده و سر قرارگرفتهسرمایه فکری نمایانگر دانش ضمنی  کهازآنجایی، باشدمیکارکنان 

، مدیریت فکرشودمی، طرز فکر و خالقیت کارکنان تعریف هاشایستگیترکیبی از  صورتبهمهم از نوآوری و بازآفرینی یک سازمان و 
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با بهسازی نیروی انسانی و نیز بهبود عملکرد کارکنان  معناداریمثبت و  تأثیرفکری و انسانی  هایسرمایهمدیریت  درنتیجهو دانش و 

 آموزش خواهد داشت. 

 

 هاروشمواد و 

از نوع محدود و شامل کارکنان  موردبررسی، جامعه باشدمیهمبستگی  -هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی ازنظرپژوهش حاضر 

در این پژوهش  گیرینمونه. روش باشدمینفر  257بابل به تعداد آموزش شاغل در واحدهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

کارکنان آموزشی کلیه ) نفر 125از فرمول کوکران بوده که بر این اساس تعداد نمونه  گیریبهرهبا  هانمونهتصادفی ساده و انتخاب تعداد 

در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه  (وابسته به دانشگاه، مراکز آموزشی درمانی تابعه هایدانشکده

مدیریت دانش و بهبود عملکرد کارکنان استفاده شد، که  استانداردشدهمحقق ساخته و  هایپرسشنامهاستاندارد سرمایه فکری بتیس و 

یت، میزان تحصیالت، رده سنی و سابقه هر پرسشنامه شامل دو بخش بود. بخش اول مربوط به مشخصات جمعیت شناختی شامل جنس

 مذکور مشترک بود. هایپرسشنامهخدمت که در 

کسب مهم مدیریت دانش ) مؤلفهبسته پاسخ که بررسی چهار  سؤال 25بخش دوم در پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش حاوی 

بسته پاسخ که بررسی  سؤال 42فکری بتیس حاوی ( و در پرسشنامه استاندارد سرمایه دانش، حفظ دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش

( و در پرسشنامه محقق ساخته بهبود عملکرد کارکنان سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی)سرمایه فکری  مؤلفهسه 

هر سه  ، بوده است.دقراردابر بهبود عملکرد کارکنان آموزش را مورد پرسش  مؤثرعوامل  تأثیربسته پاسخ که میزان  سؤال 28حاوی 

( (5)موافقم  کامالً (،4)موافقم  (،3)نظری ندارم  (،2)مخالفم (، 1) مخالفم کامالًشامل ) ایگزینهپرسشنامه دارای مقیاس لیکرت پنج 

تن از متخصصان منابع انسانی  نیز نظرات چند و و قورچیانمدا، آقاجان زاده خا هایپژوهشمذکور در  هایپرسشنامهبود. روایی و پایایی 

با  هادادهپرسشنامه با مراجعه حضوری پژوهشگر در محیط پژوهش توزیع و تکمیل شد. گردآوری  125تعداد  درمجموعبود.  تأییدشده

 هایویژگیانجام شد. با استفاده از آمار توصیفی شناختی از وضعیت و  22نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاآنروش میدانی و تحلیل 

سرمایه فکری و مدیریت دانش رها، اجزا و ابعاد آمد. سپس جهت بررسی متغی دست بههش در پژو کنندهشرکتجمعیت شناختی کارکنان 

آزمون  ازجمله آمار استنباطی هایآزمون، از هاآزمودنیاه مذکور با بهبود عملکرد کارکنان آموزش از دیدگ هایمؤلفهو تعیین ارتباط 

متغیرها، از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها و از  هایدادهاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن  -کولموگروف

 ( استفاده شد.آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها

 

 هایافته

 125در  دهندگانپاسخدر زمینه توصیف جمعیت شناختی پژوهش حاضر مواردی چون جنس، سن، میزان تحصیالت و سابقه خدمت 

 اعالم گردید. 1و نتایج ذیل در جدول شماره  موردبررسیپرسشنامه 
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 موردمطالعهاطالعات جمعیت شناختی افراد  .1جدول 

 درصد متغیر

 6/57 مرد جنس

 4/42 زن

 6/23 سال 35 کمتر از سن

 38 سال 40-35

 4/38 سال 45باالی 

 2/19 کاردانی و کمتر تحصیالت

 3/46 کارشناسی

 5/34 کارشناسی ارشد و باالتر

 2/39 سال 10کمتر از  سابقه خدمت

 2/30 سال 20-10

 6/30 سال 20باالی 

 

اسمیرنوف برای  -همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده از آزمون کولموگروف هایآزمونضروری برای استفاده از  هایفرضپیش

نزدیک به  هادادهباشد توزیع  05/0بیشتر از  داریمعنیبود. در نتایج حاصل از این آزمون چنانچه سطح  هادادهتشخیص نرمال بودن 

بود(، کلیه متغیرها  05/0د تمامی متغیرها که باالتر از در این پژوهش )در مور آمدهدستبهنرمال هستند. با توجه به سطح معناداری 

با توجه به نرمال بودن متغیرها برای بررسی ارتباط متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  دارای توزیع نزدیک به نرمال بودند.

بود عملکرد کارکنان آموزش دانشگاه علوم بین سرمایه فکری و مدیریت دانش با به معناداریارتباط مثبت و شد. طبق نتایج جدول ذیل، 

 وجود دارد.پزشکی بابل 
 نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای وجود ارتباط سرمایه فکری و مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان آموزش .2جدول 

 نتیجه آزمون بهبود عملکرد کارکنان آموزش 
 مقدار احتمال ضریب همبستگی پیرسون

 داریمعن 01/0 88/0 مدیریت دانش

 داریمعن 02/0 54/0 سرمایه فکری

 

بین سرمایه فکری و مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان آموزش مطابق با نتایج جدول باال ضمن وجود ارتباط مثبت و معنادار 

، وضعیت سرمایه فکری و مدیریت دانشاین ارتباط مستقیم نیز است یعنی با افزایش  تأثیر گرددمی تأییددانشگاه علوم پزشکی بابل، 

سرمایه فکری و مدیریت  هایمؤلفه تکتکبین  3جدول شماره  نتایجو همچنین مطابق با  .یابدمیکارکنان آموزش بهبود  عملکرد

 معناداری وجود دارد. دانش با بهبود عملکرد کارکنان آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز ارتباط مثبت و
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 سرمایه فکری و مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان آموزش هایمؤلفهنتایج ضریب همبستگی پیرسون برای وجود ارتباط  .3جدول 

 نتیجه آزمون بهبود عملکرد کارکنان ویژه هایمؤلفه

 مقدار احتمال ضریب همبستگی پیرسون

 داریمعن 02/0 48/0 خلق دانش

 داریمعن 00/0 92/0 تسهیم دانش

 داریمعن 04/0 41/0 کاربرد دانش

 داریمعن 00/0 90/0 حفظ دانش

 داریمعن 00/0 72/0 سرمایه انسانی

 داریمعن 03/0 62/0 سرمایه ساختاری

 است دارمعنیرابطه  04/0 20/0 سرمایه ارتباطی

 

سرمایه فکری و مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان  هایمؤلفهبین با کسب این نتایج نیز از طرفی وجود ارتباط مثبت و معنادار 

، هامؤلفهاین نیز مستقیم است یعنی با بهبود شرایط  تأثیراتو از طرف دیگر این  گرددمی تأییدآموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل 

سرمایه فکری به جهت  گانهسهبعاد اجزاء چهارگانه مدیریت دانش و ا بندیرتبهجهت  .یابدمیکارکنان آموزش بهبود  عملکردوضعیت 

 .شودمیاز آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جداول ذیل مشاهده  هاآزمودنی ازنظر هاآنمیزان اهمیت 
 

 با استفاده از آزمون فریدمن هاآزمودنی ازنظر هاآنابعاد چهارگانه مدیریت دانش به جهت میزان اهمیت  بندیرتبه .4جدول 
 اولویت میانگین رتبه متغیرنام 

 3 55/2 کسب( دانش) خلق

 2 84/2 تسهیم )انتقال( دانش

 1 23/3 )کاربرد( دانش کارگیریبه

 4 76/1 )حفظ( دانش سازیذخیره

دارای  )کاربرد( دانش کارگیریبهکارکنان آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل،  ازنظرمشخص است  4 جدولکه در  طورهمان

)حفظ(  سازیذخیره، سوم متوسط رتبهدارای  خلق )کسب( دانش ،متوسط رتبه دومدارای تسهیم )انتقال( دانش اول،  رتبهمتوسط 

 بوده است.، چهارم متوسط رتبهدارای  دانش
 

 با استفاده از آزمون فریدمن هاآزمودنی ازنظر هاآنسرمایه فکری به جهت میزان اهمیت  گانهسهابعاد  بندیرتبه .5جدول 

 اولویت میانگین رتبه نام متغیر
 2 31/2 سرمایه انسانی

 1 47/2 سرمایه ساختاری

 3 66/1 سرمایه ارتباطی

سرمایه  ،اول متوسط رتبهدارای  کارکنان آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل، سرمایه ساختاری ازنظرکه  دهدمینشان  5نتایج جدول 

 سوم، بوده است. متوسط رتبهدارای  سرمایه ارتباطی، متوسط رتبه دومدارای  انسانی
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 گیرینتیجهبحث و 

سرمایه فکری و مدیریت  هایمؤلفهپژوهش حاضر نشان دادند، از دیدگاه کارکنان آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل، بین  هاییافته

یعنی کسب دانش، حفظ دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش،  موردبررسیاجزاء و ابعاد  تکتکدانش با بهبود عملکرد کارکنان و نیز 

 (P= 0.05)اختاری و سرمایه ارتباطی با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. سرمایه انسانی، سرمایه س

دانش موجود در سازمان  روزرسانیبهسبب ورود دانش جدید به سازمان و  خلق دانش،بر نتایج پژوهش توضیح اینکه  تأییددر راستای 

و ایجاد یک محیط مشارکتی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دانش جدید  سازمانیدرون، سبب بهبود ارتباطات انتقال دانش .شودمی

 کارگیریبه. گرددمیدانش  گذاریاشتراکالزم جهت  هایفناوریو  هاسیاستو نیز سبب مهیا شدن  شودمیو تالش برای بسط آن 

ری در سازمان با افزایش توانمندی کارکنان آموزش و اجرای کار گروهی و انعکاس مختلف طراحی، تولید و نوآو هایقسمتدر  دانش،

 افزارینرمو  افزاریسخت صورتبه دانش، سازیذخیرهبود.  خواهد ثمرنقاط ضعف و قوت هم برای کارکنان و هم برای مدیران مثمر 

را به همراه دارد، که خود عامل  شدهمنسوخرسوخ دانش ، در سازمان شده و نیز عدم روزبهصحیح دانش کارآمد و  کارگیریبهسبب 

در سازمان  سرمایه انسانیهمچنین توجه به افزایش  .(15)باشدمیبهسازی کارکنان آموزش و بهبود عملکرد ایشان  مهمی در آموزش و

سبب ارزش یافتن  سرمایه ساختاریشده، و افزایش  هاآن ایحرفهعلمی و عملی کارکنان و شکوفایی  هایتوانمندیسبب افزایش 

افزایش هماهنگی  -کنندهکسلپرهیز از بروکراسی  -جدید و نیروهای خالق هایایدهحمایت مدیران ارشد از  -سازمانمدیریت زمان در 

به جهت توجه ویژه به کلیه مشتریان  سرمایه ارتباطیو باالخره افزایش  گرددمیسازمان  شدهبینیپیشعملیاتی و اهداف  هایمشیخط

م امور و نیز تالش و حمایت مدیران در حل مسائل کارکنان و مشکالت عملکردی موجود انجا هایرویهسازمان سبب تسهیل در 

به افزایش  نهایتاًمذکور به بهبود بهسازی کارکنان آموزش و  هایمؤلفه تکتکپژوهش، توجه ویژه به  هاییافته.  لذا مطابق با گرددمی

پیشین  هایپژوهشدر  چراکهبوده،  بینیپیشقابل  آمدهدستبهنتایج . (15)منجر خواهد شد  هاآنو بهبود عملکرد سازمانی  وریبهره

توجه و بهبود آن در سازمان، نتایج  درنهایتدر داخل و خارج کشور، مدیریت دانش و سرمایه فکری دارای اثرات مثبتی بوده و  شدهانجام

که مشابه پژوهش حاضر و در خصوص مدیریت دانش و سرمایه فکری بوده،  هاییپژوهشبه  ادامهخوبی را به همراه داشته است. در 

که در پیشینه  طورهمان .نیز با نتایج پژوهش حاضر صورت گیرد ایمقایسه المقدورحتی، هاآناشاره و سعی شده، عالوه بر اشاره به نتایج 

 و رضایتمندی خدمات کیفیت بر آن تأثیر و مشتری نشدا در پایان پژوهشی با عنوان مدیریتشفیعی و همکاران  تحقیق اشاره شد،

مثبت  تأثیررضایتمندی مشتریان  درنتیجهمشتری، نتیجه گرفتند که مدیریت دانش مشتریان سازمان بر کیفیت ارائه خدمات سازمان و 

و میرزایی در تحقیقی با عنوان رابطه مدیریت دانش و خالقیت کارکنان انجام دادند که نتایج حاکی از آن بود که بین  باالدهی. (2)دارد

دانش( با خالقیت کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد که خود  کاربرد و، ذخیره، انتشار دهیسازمان)تولید، کسب،  مدیریت دانش هایمؤلفه

 سازمانیفرهنگتحقیقی رابطه بین  پورطاهری و همکاران نیز در .(16)شودمینیروی انسانی و بهبود عملکرد کارکنان  وریبهرهمنجر به 

آنان وجود دارد  هایمؤلفهو  سازمانیفرهنگو مدیریت دانش را بررسی نمودند، نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین مدیریت دانش و 

جه به مدیریت ، لذا جهت تحقق اهداف سازمانی توباشدمیو فرهنگ آموزش و بهسازی کارکنان از امور مهم مدیریت منابع انسانی 

 هایمؤلفهوجود ارتباط مثبت و معنادار بین  و در پژوهش حاضر نیز نتایج مشابه بوده .(17)باشدمیدانش نیاز اساسی مدیران سازمان 

منجر به  نهایتاًنیروی انسانی افزایش که  وریبهره هامؤلفهبا بهبود این  درنتیجه،  دهتأییدش مدیریت دانش و بهسازی کارکنان آموزش

سرمایه فکری سازمان، غفوری و همکاران در پایان  درزمینهدر بررسی مطالعات  .شودمیو تحقق اهداف سازمانی  هاآنبهبود عملکرد 

اذعان داشتند، ابعاد سرمایه  هشدارائهدانش، در نتایج  اشتراک میانجی نقش اساس مالی بر عملکرد با فکری سرمایه بین ارتباط بررسی
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عباسی و همکاران در تحقیقی نقش . (8)فکری ارتباط معناداری با اشتراک دانش و خود اشتراک دانش ارتباط معناداری با عملکرد دارد

نیروی انسانی رابطه  یوربهره، نتایج نشان داد با یادگیری سازمانی بین سرمایه فکری و نمودندمیانجی یادگیری سازمانی را بررسی 

ق یکارکنان آموزش از طر یتوانمندسازکه با  دهدیمنتیجه پژوهش حاضر نیز نشان  .(13) گرددیمو اثرات مثبت بیشتری ایجاد  تریقو

 .یابدیمتحقق  قطعاًو تحقق اهداف سازمانی  هاآنمثبت مدیریت سرمایه فکری بهبود عملکرد کارکنان  یرتأثارائه دانش به آنان و نیز 

دانش را بررسی کرده و نشان داد که عامل مهمی در ایجاد رضایت شغلی بین کارکنان است  گذاریاشتراک تأثیرتونگ در پژوهش خود 

 بافرهنگمدیریت دانش  هایمؤلفهانش را در سازمان بررسی نمود و اذعان داشت رابطه معناداری بین . تان پذیرش مدیریت د(18)

یه فکری و عملکرد در محیط دانشگاهی پرداخت و نتایج را مثبت ارزیابی لو به بررسی ارتباط مدیریت سرما .(19)پذیرش آن وجود دارد 

است  توجهقابل آمدهدستبهپژوهش حاضر، محیط دانشگاهی بوده است، نتایج  مانندبهنمود. با توجه به اینکه، جامعه آماری در تحقیق لو 

 تحقیق .(20)آموزشی امروزی برخوردار است هایمحیطو  اهسازمانکه مدیریت سرمایه فکری از چه اهمیت باالیی در  دهدمیو نشان 

مدیریت دانش و سرمایه فکری کارکنان آموزشی سازمان  هایمؤلفه، نشان از لزوم توجه به ذکرشدهقبلی  هایپژوهش مانندبهحاضر نیز 

بر بهبود  تأثیر هاآن ترینمهم، دارد. که از مختلف سازمانی داشته باشد هایجنبهبر  تواندمی)بخصوص از طرف مدیران( و اثراتی که 

داشته و در یک  خوانیهمدر این پژوهش  شدهحاصلمذکور با نتایج  هایپژوهش. نتایج باشدمیتوسعه سازمان  نهایتاًو  هاآنعملکرد 

موفق  هایسازمانتدریجی  گیریشکلاهتمام به ابعاد سرمایه فکری و مدیریت دانش از طرف مدیران سازمان باعث راستا قرار دارند. 

از طرفی برای بهبود سطوح  .رسید به سرانجام خواهد گروهی و فردی عملکرد بهبود طریق . اما تحقق این امر مهم ازشودمیو هوشمند 

شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی نیاز به کاربرد خالقانه دانش است تا بتوانند در دانش دیگران نیز سهیم شده و از آن استفاده 

رشد و پیشرفت  ریزیبرنامهآموزش عالی، طراح اصلی و چهارچوب اساسی  مؤسساتو  هادانشگاهمایند. از طرف دیگر با توجه به اینکه ن

خود توجه خاصی مبذول نمایند. با انجام  علمیهیئتبهسازی کارکنان آموزش و اعضاء  هایبرنامه، ناگزیرند، به شوندمیجامعه محسوب 

میزان اهمیت این ارتباطات )مدیریت دانش و  ازلحاظوضعیت سازمان خود را  توانمیقبیل در یک محیط دانشگاهی مطالعاتی از این 

تقویت که بر بهبود عملکرد کل سازمان و توسعه آن دارد، شناسایی و با  تأثیریآموزش( و نیز  کارکنان عملکردسرمایه فکری و بهبود 

، عملکرد هاضعفبرای برطرف نمودن  ریزیبرنامهکارکنان ضمن  هایتواناییو با تمرکز بر  دانش مدیریت و فکری سرمایه هایمؤلفه

 سازمان را ارتقا بخشند. کارایی نیزکارکنان آموزش و 

 ر و تشکریتقد

کارکنان واحدهای آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل که در انجام این پژوهش با ما  خصوصاً کارکناناز زحمات تمامی  وسیلهبدین

 .شودمی قدردانی و، تشکر اندنمودههمکاری 
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