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  *دانشگاهدر  فكري ي سرمايهي اجزاي  مقايسه
  

  3محمدحسين يارمحمديان، 2پور سعيد رجايي، 1سوسن بهرامي
 

  چكيده
جوامع پيشرفته نقش بسيار حياتي در رشد و  ي ترين عناصر تشكيل دهنده اخير، آموزش عالي به عنوان يكي از مهم ي در دو دهه :مقدمه
كه جهان به سمت محوري شدن  21قرن  ي در آستانه. است اينترنت ايفا نموده ي باطات شبكهآوري اطالعات و ارت علوم، فن ي توسعه

شود، آموزش عالي نيز مسؤوليت سنگيني را  رود و نياز متخصصان و مديران آشنا به علوم پيشرفته بيش از پيش احساس مي دانش پيش مي
فكري در نظام آموزش  ي سرمايه شناسايي اجزايين مقاله در صدد ا .كند جهاني بر دوش خود احساس مي ي در قبال اجتماع و جامعه

  .دولتي پزشكي و غير پزشكي استان اصفهان بوده است عالي
هاي اصفهان، صنعتي، كاشان، علوم  ي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آماري شامل كليه ي تحليلي و جامعه مطالعهنوع  :بررسيروش 

انتخاب  1390نفر از آنان در سال  480اي تصادفي  گيري طبقه بود كه با روش نمونه) نفر 1830(پزشكي اصفهان و علوم پزشكي كاشان 
بود كه روايي آن با استفاده از روايي محتوايي و صوري و  Torres ي ي استاندارد بر اساس مطالعه نامه پرسشتحقيق شامل  ابزار .شدند

و  18SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تحليل داده. تأييدگرديد) Cronbach's alpha )97/0  =rضريب  ي پايايي آن با استفاده از محاسبه
  .در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت

هاي  باشد، در دانشگاه اي مي رابطه ي ساختاري و سرمايه ي انساني، سرمايه ي فكري و اجزاي آن كه شامل سرمايه ي سرمايه :ها يافته
دار بوده  اي مثبت و معني ي رابطه ساختاري و سرمايه ي انساني، سرمايه ي ي بين سرمايه ر از سطح متوسط بود و رابطهدولتي استان،كمت

داري مشاهده شد، به  خدمت، تفاوت معني ي ها بر حسب محل و سابقه فكري در دانشگاه ي از طرفي، بين ميانگين اجزاي سرمايه. است
هاي دولتي استان و نيز اين سرمايه در اعضاي هيأت علمي با  شگاه اصفهان بيش از ساير دانشگاهساختاري در دان ي طوري كه سرمايه

اي در اعضاي هيأت علمي با  رابطه ي انساني و سرمايه ي و از سوي ديگر، سرمايه. سال بود 20تا  11سال بيش از  10تا  1كار  ي سابقه
  .دار نبوده است بود؛ اما تفاوت بر حسب ساير مشخصات دموگرافيك معنيسال  20تا  11سال به باال بيش از  21كار  ي سابقه
فكري به عنوان يك ابزار اكتشافي، قادر به حل مشكالت جديد مديريتي،  ي ها با به كارگيري چارچوپ سرمايه دانشگاه :گيري نتيجه
  .نفعان و جامعه خواهند شد ي منابع نامشهود و نيز ارتباط با ذي اشاعه
  .ها ؛ مديريت دانش؛ دانشگاهفكري ي سرمايه :كليدي يها  واژه

  تحقيقي :نوع مقاله
  25/11/90 :پذيرش مقاله    24/11/90 :اصالح نهايي    14/8/90 :مقاله دريافت
اطالعات سالمت  تيريمد .دانشگاهدر  فكريي  سرمايهي اجزاي  مقايسه. يارمحمديان محمدحسين پور سعيد، بهرامي سوسن، رجايي :ارجاع
  .976-983 ):7( 8؛ 1390

 

  مقدمه
والن دانشگاه، آماده كردن ؤهاي مس امروزه يكي از چالش

يك دانشگاه  يمحيط مناسب براي رشد و پرورش ذهن اعضا
بنابراين مديريت دانش، مهارت اساسي . محور است دانش

هاي دانشي كه گاهي با  سرمايه. ها است سسهؤمديران در اين م

 با حمايت مالي 290213ي  ه حاصل بخشي از طرح تحقيقاتي شمارهاين مقال*
  .باشد مي مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد ، مديريت آموزشيتخصصي، دكتري  .1
  )ي مسؤول نويسنده. (، ايراناصفهان، سالمت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 Email: bahrami837@gmail.com  

  . ، ايراناصفهان، دانشگاه اصفهان ، مديريت آموزش عالي،استاديار. 2
مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد  ،آموزشيريزي  و برنامهمديريت ، دانشيار. 3

  ، ايراناصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،سالمت
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هاي نامشهود نيز شناخته  و داراييهاي فكري  عنوان سرمايه
مالكيت فكري  و شوند، شامل مواد فكري، دانش و اطالعات مي

ها در جهت خلق دانش استفاده  تواند از آن است كه سازمان مي
از لحاظ  )Intellectual capital( فكري ي سرمايه. كند

گذاري در دانش،  آفريني از راه سرمايه ثروت ،منابع سازماني
  ).1(شود  دارايي فكري و تجربه تعريف مي اطالعات،
هاي اخير بر اين  پردازان استراتژي سازماني در سال نظريه

. اي از دانش هستند ي بدنه ها در بر گيرنده اند كه سازمان عقيده
با حركت از عصر صنعتي به عصر اطالعاتي، به طور قطعي 

ها و حتي كشورها  دانش، كليدي براي مزيت رقابتي سازمان
دانش بايستي به طور مؤثر در بين افراد و . شود محسوب مي

و ) 2(سازي براي خالقيت گردد  ها اداره شود تا زمينه سازمان
شود  توانايي اداره كردن دانش يك مهارت بنياني محسوب مي

 ي بنابراين دانش نه تنها منبع نامشهود است، بلكه سرمايه). 3(
  .)4( باشد ها مي سازمان ي مورد عالقه

فكري به علت در بر داشتن مفهوم  ي اهميت سرمايه
معتقد است كه يك  Nonaka). 5(سازمان يادگيرنده است 

سازمان يادگيرنده، يادگيري را در بين كاركنان افزايش 
هاي يادگيرنده  بارزي از سازمان ي ها نمونه دهد و دانشگاه مي
ترين عامل براي استقرار يك سازمان  ضروري. باشند مي
زيرا . فكري سازمان است ي دگيرنده، شناسايي سرمايهيا

هاي  فكري، يك فاكتور كليدي جهت خلق ارزش ي سرمايه
ي فكري از لحاظ منابع  سرمايه). 6(شود  آينده محسوب مي

گذاري در   آفريني از راه سرمايه سازماني، مربوط به ثروت
در برگيرنده  است ودانش، اطالعات، دارايي فكري و تجربه 

اين سه جزء در واقع  ،است و مرتبط به همه جزء اصلي س
  .)7( داراي وابستگي متقابل هستند

   ي انساني سرمايهترين جزء،  اولين و مهم
)Human capital ( است و شامل دانش، مهارت و تجربيات

اين . باشد ها به آينده مي كاركنان و مديران و پاسخ مؤثر آن
اين ). 8( گيرد مي را در بر نيعناصر مختلف منابع انساسرمايه، 

ها به عنوان دانشي كه منابع انساني  سرمايه در دانشگاه
مدرسان، محققان، دانشجويان دكتري تخصصي و كاركنان (

كنند، تعريف شده است و با ترك  به سازمان ارايه مي) اداري
  ).9(رود  اين افراد از سازمان، از بين مي

) Structural capital( ي ساختاري سرمايه دومين جزء،
هاي روزمره گفته  به يادگيري و دانش مقرر در فعاليتاست كه 

ي انساني  زيرساختار حمايتي سرمايه اين سرمايه. شود مي
انساني دانش در  ذخاير غير ي شود و شامل همه محسوب مي

هاي راهنماي فرايندها،  ها، دفترچه پايگاه داده( ها سازمان
 )ها رايت رهنگ سازماني، انتشارات و كپيها، ف ها، رويه استراتژي

كنند و بنابراين به  ها ايجاد ارزش مي شود كه براي سازمان مي
  ).10( افزايند ها مي ارزش مادي سازمان

) Relational capital( اي ي رابطه سرمايهسومين جزء، 
نفعان  رسمي يك سازمان را با ذي روابط رسمي و غيراست كه 

سازمان و نيز تبادل  ي ها درباره نهاي آ خارجي و ادراك
اين سرمايه . كند ها را مشخص مي اطالعات بين سازمان و آن

منابعي كه سازمان را با ارتباطات  ي ها به عنوان كليه در دانشگاه
كنندگان، شركاي تحقيق و توسعه  خارجي نظير مشتريان، تهيه 

  ).11(دهد، تعريف شده است  و نيز دولت پيوند مي
توان  فكري را مي ي تقابل سه جزء اصلي سرمايهروابط م

ساختاري  ي انساني بر سرمايه ي شامل تأثير مثبت سرمايه
تواند منجر به انتقال  هاي ساختاري مي دانست؛ زيرا دارايي

ي ساختاري  همچنين سرمايه. ها گردد دانش فني افراد به گروه
ي  يهدر واقع سرما. اي تأثير مثبت دارد ي رابطه بر سرمايه

نفعان  ذياي، دانشي است كه روابط سازمان با مشتريان و  رابطه
ي انساني به عنوان بخشي  سرمايه. نمايد را مشخص مي خارجي

هاي  فعاليت ي اي است كه در كليه ي رابطه از تركيب سرمايه
ي  از طرفي، سرمايه). 8(كند  اداري سازمان ايفاي نقش مي

ي  ير مثبت دارد، زيرا سرمايهي انساني تأث اي بر سرمايه رابطه
با اي به عنوان توانايي سازمان جهت تعامل مثبت  رابطه
سازمان و نيز  ي ها درباره هاي آن نفعان خارجي و ادراك ذي

است كه بدين ترتيب ها  تبادل اطالعات بين سازمان و آن
). 12(دهد  ي ساختاري را افزايش مي ي انساني و سرمايه سرمايه

Torresي  نشگاه سيول اسپانيا نيز نشان داد كه سرمايه، در دا
ي ساختاري بر  ي ساختاري همچنين سرمايه انساني بر سرمايه
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ي  اي بر سرمايه ي رابطه اي و نيز سرمايه ي رابطه سرمايه
  ).13(اند  انساني تأثير مثبت داشته

Huang  وHsueh ي بين سرمايه ي در بررسي رابطه 
هاي مهندسي مشاور تايوان  فكري و عملكرد سازماني شركت

نفر از كاركنان  101نامه و مشاركت  كه با استفاده از پرسش
ساختاري و  ي انجام دادند، مشخص نمودند كه سرمايه

ها باالتر از حد متوسط بوده  اي در اين سازمان ي رابطه سرمايه
. تر از حد متوسط بوده است ي انساني پايين است، اما سرمايه
آن است كه كاركردهاي مديريت  ي دهنده اين مسأله نشان

ها به ويژه در آموزش منابع انساني نياز  منابع انساني اين شركت
همچنين نتايج تحليل مسير نشان داد كه از . به بازنگري دارد

ي انساني نفوذ بيشتري  ي فكري، سرمايه ميان سه بعد سرمايه
  ).14(بر روي ساير ابعاد و نيز عملكرد سازماني داشته است 

Rude  وMihalic ي فكري در صنعت  در بررسي سرمايه
هتل و با استفاده از  69داري اسلووني كه با مشاركت  هتل

بين  ي نامه انجام دادند، مشخص كردند كه رابطه پرسش
دار و مثبت بوده  اي معني ي انساني، ساختاري و رابطه سرمايه

ملكرد مالي ي فكري بر ع هاي سرمايه مؤلفه ي است و نيز كليه
  ).15(اند  داري داشته ها تأثير مثبت و معني سازمان

Chen ي فكري بر مزيت  ي سرمايه در بررسي رابطه
هاي الكترونيكي تايواني با استفاده از  رقابتي در شركت

ها نشان داد كه  مدير اين سازمان 129نامه و مشاركت  پرسش
اي،  ابطهي ر ي ساختاري و سرمايه ي انساني، سرمايه سرمايه
ها  دار و مثبتي در ايجاد مزيت رقابتي سازمان ي معني رابطه
اي بيشترين نقش را در اين رابطه  ي رابطه اند، اما سرمايه داشته

  ).16(ايفا نموده است  
ي  گذشته، تجزيه و تحليل مديريت دانش و سرمايه ي در دهه

هاي غير دولتي كاربرد داشته است و  فكري بيشتر در سازمان
ها و  هاي دولتي نظير دانشگاه سازمان ي اعث افزايش عالقهب

مسلم است كه . مراكز تحقيقاتي به اين موضوعات گرديده است
توليد و انتشار دانش و نيز «ها،  هدف اصلي دانشگاه

بدين ). 17(است » گذاري زياد در تحقيق و منابع انساني سرمايه
 چوبكارگيري چارترتيب، مؤسسات آموزش عالي با به 

ي فكري به عنوان يك ابزار اكتشافي، قادر به حل  سرمايه
ي منابع نامشهود و نيز ارتباط با  مشكالت جديد مديريتي، اشاعه

حاضر،  ي در اين راستا، مطالعه. نفعان و جامعه خواهند شد ذي
 ي فكري در نظام آموزش عالي سرمايهدر صدد ارزيابي اجزاي 

 .دولتي استان اصفهان بوده است

  
  روش بررسي

ي آماري آن  اين پژوهش، يك مطالعه تحليلي بود كه جامعه
ي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني  شامل كليه

از . بود 1390هاي دولتي استان اصفهان در سال  دانشگاه
نفر، از  420صنعتي   نفر، از دانشگاه 491اصفهان   دانشگاه
 643اصفهان  علوم پزشكي  نفر، از دانشگاه 166كاشان   دانشگاه

نفر در اين مطالعه  110علوم پزشكي كاشان   نفر و از دانشگاه
گيري  حجم نمونه با استفاده از روش نمونه. شركت داشتند

ابزار تحقيق شامل  .نفر تعيين شد 480تصادفي  - اي طبقه
. سؤال بود 32ي فكري در قالب  استاندارد سرمايه ي نامه پرسش

، )سؤال 9(انساني  هاي يها سرمايهي  سؤاالت در زمينه
بود كه بر اساس ) سؤال 10(اي  و رابطه) سؤال 13(ساختاري 

اي ليكرت طراحي شده  در مقياس ده درجه Torres ي مطالعه
ي فكري از  و به بررسي وضعيت موجود سرمايه) 13(بود 

ها به  نامه پرسش. پرداخت ديدگاه اعضاي هيأت علمي مي
ها توزيع  علمي دانشگاه صورت حضوري در بين اعضاي هيأت

. شد ي موضوع تحقيق ارايه  گرديد، توضيحات الزم درباره
هنگام پاسخ به سؤاالت تا حد امكان پژوهشگران حضور داشتند 

  .ردندك و شركت كنندگان را راهنمايي مي
جهت رعايت اصول اخالق در پژوهش، توجه به نكاتي 

اي شركت گويان و كسب رضايت آگاهانه بر نظير توجيه پاسخ
هاي خاص  طرفي و پرهيز از گرايش در تحقيق، رعايت بي

توسط پژوهشگر، استفاده از جديدترين منابع اطالعاتي و علمي، 
ها و عدم تحريف  رعايت صداقت هنگام تجزيه و تحليل داده

هاي پژوهشگر،   سويي با خواسته دستاوردها در جهت هم
ها و دقت در  هنام محرمانه نگهداشتن اطالعات حاصل از پرسش

  . ها به طور محرمانه مد نظر قرار گرفت نگهداري آن
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نامه از روايي محتوايي استفاده  جهت تعيين روايي پرسش
ضريب  ي شد و نيز براي پايايي آن از روش محاسبه

Cronbach's alpha به طوري كه . استفاده شد
Cronbach's alpha 92/0نامه  پرسش  =r محاسبه گرديد .

و آمار  18SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تحليل دادهتجزيه و 
درصد، توزيع فراواني، ضريب همبستگي (توصيفي و استنباطي 

Pearson آزمون ،t  تك متغيره، آزمون تحليل واريانس چند
  .صورت گرفت) LSDمتغيره و آزمون 

  
  ها يافته
سال،  30تا  20گويان  درصد از پاسخ5/1ها نشان داد كه  يافته

 2/18سال و  50تا  41درصد  7/51سال،  40تا  31درصد  8/28
درصد از  9/26. اند سال داشته 51گويان باالي  درصد از پاسخ

درصد در دانشگاه صنعتي،  3/23گويان در دانشگاه اصفهان،  پاسخ
درصد در دانشگاه علوم  34درصد در دانشگاه كاشان،  6/9

م پزشكي كاشان درصد در دانشگاه علو 3/6پزشكي اصفهان و 
 4/60گويان مربي،  درصد از پاسخ 7/16. مشغول به كار بودند

. درصد استاد بودند 4/4درصد دانشيار و  5/18درصد استاديار، 
 2/34. درصد مرد بودند 5/82گويان زن و  درصد از پاسخ 5/17

ي كار  درصد با سابقه 8/44سال،  1- 10كار  ي درصد با سابقه
  .سال بودند 21كار باالي  ي با سابقهدرصد  21سال و  11- 20

هاي به دست  از طرفي نتايج نشان داد كه تفاوت ميانگين
انساني، (ي اجزاي آن  ي فكري و كليه آمده براي سرمايه

هاي دولتي استان، در مقايسه با  در دانشگاه) اي ساختاري، رابطه
بحراني جدول  منفي و از مقدار) X=  5/5(ميانگين فرضي 

توان استنباط نمود كه  و مير از اين).  P=  000/0(تر بود  كوچك

هاي دولتي  ي فكري و اجزاي آن در دانشگاه هاي سرمايه ميانگين
  . )1جدول (كمتر از حد متوسط بوده است 

ها نشان داد كه ضرايب همبستگي بين  همچنين يافته
، )r=  664/0(ي ساختاري  ي انساني و سرمايه نمرات سرمايه

  اي  ي رابطه ي ساختاري و سرمايه بين نمرات سرمايه
)715/0  =r (ي  اي و سرمايه ي رابطه و نيز بين نمرات سرمايه

  .دار بوده است يمعن P ≥ 01/0در سطح ) r=  570/0(انساني 
هاي دولتي  ي فكري در دانشگاه ي سرمايه از طرفي مقايسه

رافيك بر اساس آزمون استان اصفهان بر حسب متغيرهاي دموگ
 Fنشان داد كه ) MANOVA(تحليل واريانس چند متغيره 

دار بوده است، بنابراين  معني P ≥ 05/0مشاهده شده در سطح 
هاي دولتي تفاوت  ي فكري در دانشگاه بين ميانگين سرمايه

  ).2جدول (داري مشاهده شد  معني
دهد كه  نشان مي 3مندرج در جدول  LSDنتايج آزمون 

ي ساختاري در دانشگاه اصفهان بيش از ساير  ايهسرم
هاي دولتي استان و نيز اين سرمايه در اعضاي هيأت  دانشگاه

سال بيشتر از اعضاي هيأت  10تا  1كار  ي علمي با سابقه
از طرفي، . سال بوده است 20تا  11كار  ي علمي با سابقه

ي اي در اعضاي هيأت علم ي رابطه ي انساني و سرمايه سرمايه
سال بوده  20تا  11سال به باال، بيشتر از  21كار  ي با سابقه

ها بر  ي فكري در دانشگاه اجزاي سرمايه ي اما مقايسه. است
علمي بر اساس آزمون تحليل  ي حسب جنس، سن و رتبه

مشاهده  Fنشان داد كه ) MANOVA(واريانس چند متغيره 
ين بين دار نبوده است، بنابرا معني P ≥ 05/0شده در سطح 

 ي ي فكري بر حسب جنس، سن و رتبه ميانگين اجزاي سرمايه
  .داري مشاهده نشده است علمي تفاوت معني

  
  ها ي فكري و اجزاي آن در دانشگاه ميانگين و انحراف معيار سرمايه :1جدول 

 %99ي اطمينان در سطح  فاصله Sig تك متغيرهT انحراف معيار  ميانگين  انواع سرمايه

  89/4- 21/5  >001/0 -281/7 350/1  05/5 انساني
  88/4- 21/5  >001/0 -104/7 390/1  05/5 ساختاري

  69/4- 04/5  >001/0 -219/9 497/1  70/4 ايرابطه
  84/4- 13/5  >001/0 -985/8 250/1  99/4 فكري

  

www.mui.ac.ir



  ...در  فكري ي سرمايهي اجزاي  مقايسه

 1390/ اقتصاد سالمت  ي ويژه نامه/ ي هفتم  ارهشم/ ي هشتم  دوره/ مديريت اطالعات سالمت  980

 دموگرافيكها بر حسب متغيرهاي  ي فكري و اجزاي آن در دانشگاه ميانگين و انحراف معيار سرمايه ي مقايسه: 2جدول 

 توان آماري ميزان تأثير  F sig انواع سرمايه  متغير دموگرافيك

 دانشگاه

  638/0  023/0  072/0 165/2 انساني
  965/0  053/0 001/0 096/5 ساختاري

  586/0  021/0  103/0 941/1 ايرابطه

  ي علمي رتبه
  106/0  002/0  833/0 289/0 انساني
  287/0  009/0  366/0 060/1 ساختاري

  325/0  011/0 267/0 323/1 ايرابطه

  سن
  549/0  019/0  127/0 805/1 انساني
  317/0  011/0  406/0 002/1 ساختاري

  426/0  015/0  244/0 369/1 ايرابطه

  ي خدمت سابقه
  940/0  043/0 001/0 537/5 انساني
  814/0  030/0  011/0 798/3 ساختاري

 698/0  024/0  033/0 984/2 ايرابطه

  جنس
  170/0  003/0  317/0 004/1 انساني
  514/0  011/0  056/0 004/4 ساختاري

  204/0  003/0  258/0 283/1 ايرابطه
  

  ي فكري بر حسب مشخصات دموگرافيك زوجي اختالف ميانگين و انحراف معيار اجزاي سرمايه ي مقايسه: 3جدول 
  Sig  اختالف ميانگين متغير دموگرافيك  اجزاي سرمايه فكري

  ي ساختاري ايهسرم
  محل خدمت

  > 001/0  9642/0  دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
 007/0  4558/0  دانشگاه اصفهان و صنعتي

  >001/0  9510/0  دانشگاه اصفهان و كاشان
  009/0  3549/0  سال 20تا11سال و10تا1 ي خدمتسابقه

  034/0  3382/0 سال 20تا11سال به باال و21 ي خدمتسابقه  ي انسانيسرمايه
  001/0  5998/0  سال 20تا11سال به باال و21 ي خدمتسابقه  اي ي رابطهسرمايه

  
  بحث

ها همچون ساير مؤسسات اقتصادي، اجتماعي و  دانشگاه
ها به عنوان  فرهنگي براي رويارويي منطقي و عقالني با چالش
ين ساز ها، تعي مغزي متفكر، مسؤول شناسايي و درك پيچيدگي

. و كارهاي استراتژيك و شناخت دقيق نيازهاي جامعه هستند
ها،  باتوجه به تحوالت مشترك جهان و رسالت نوين دانشگاه

جهاني  ي عالوه بر افزايش تقاضا براي آموزش عالي و مسأله

ها در سطح  هاي شديد بين دانشگاه شدن اقتصاد و ايجاد رقابت
هاي جهان، چه  گاهدانش ي جهان، تغيير و اصالح در همه

بدين . پيشرفته و چه در حال پيشرفت، ضرورت يافته است
گوي نيازهاي جامعه  تر بايد پاسخ ها هر چه سريع ترتيب، دانشگاه

  ). 18(در بعد كمي و كيفي باشند 
انساني، (ي فكري و اجزاي آن  ها نشان داد كه سرمايه يافته

ان، كمتر از هاي دولتي است در دانشگاه) اي ساختاري، رابطه
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ي انساني بر  از طرفي، سرمايه. سطح متوسط بوده است
ي  ي ساختاري بر سرمايه ي ساختاري، همچنين سرمايه سرمايه
ي انساني تأثير  اي بر سرمايه ي رابطه اي و نيز سرمايه رابطه

اين بدان معني است كه دانش، مهارت و . اند مثبت داشته
ها به  ها و پاسخ مؤثر آن تجربيات كاركنان و مديران دانشگاه

هاي  ، پايگاه ها، فرهنگ ها، سيستم آينده، قواعد سازماني، رويه
با  ها دانشگاهرسمي  روابط رسمي و غير اطالعاتي و نيز

و نيز ي دانشگاه  ها درباره هاي آن نفعان خارجي و ادراك ذي
كمتر از حد متوسط  نفعان، ذيو  دانشگاهتبادل اطالعات بين 

دار و  اما روابط متقابل اين سه نوع سرمايه معنيبوده است؛ 
در ) Torres )13 ي ها با مطالعه اين يافته. مثبت بوده است

در ) Chen )16دانشگاه سيول اسپانيا و نيز با بررسي 
  .سو بوده است هاي الكتروني تايواني هم شركت

هاي دولتي  ي فكري در دانشگاه ي سرمايه از طرفي مقايسه
بر حسب متغيرهاي دموگرافيك نشان داد كه  استان اصفهان

ي  ي ساختاري و سرمايه ي انساني، سرمايه بين ميانگين سرمايه
داري  هاي دولتي استان تفاوت معني اي در دانشگاه رابطه

ي ساختاري در  مشاهده شده است، به طوري كه سرمايه
هاي دولتي استان و نيز  دانشگاه اصفهان بيشتر از ساير دانشگاه

 10تا  1كار  ي در اعضاي هيأت علمي با سابقه  ن سرمايهاي
  . سال بوده است 20تا  11سال بيشتر از 

اي در  ي رابطه ي انساني و سرمايه از سوي ديگر، سرمايه
 11سال به باال بيشتر از  21كار  ي اعضاي هيأت علمي با سابقه

ي فكري  اما بين ميانگين اجزاي سرمايه. سال بوده است 20تا 
داري مشاهده  علمي تفاوت معني ي ر حسب جنس، سن و رتبهب

ذخاير اين بدان معني است كه در دانشگاه اصفهان، . نشده است

هاي راهنماي  ها، دفترچه پايگاه دادهشامل انساني دانش  غير
بيشتر از  ها ها، انتشارات و كپي رايت ها، رويه فرايندها، استراتژي

ي كار اعضا، بر  ا با افزايش سابقهام. ها بوده است ساير دانشگاه
ها  اين يافته. ها افزوده شده است اي آن ي انساني و رابطه سرمايه

هاي مهندسي مشاور  در شركت Hsuehو  Huang ي با مطالعه
در صنعت  Mihalicو  Rudeو نيز با بررسي ) 14(تايوان 
  . سو بوده است هم) 15(داري اسلووني  هتل

دهد كه بر خالف كاهش  شان ميدر عصر حاضر مطالعات ن
، دانش در واقع )آالت پول، زمين، ماشين(بازدهي منابع سنتي 

ها  منبعي اساسي و تعيين كننده براي موفقيت عملكرد سازمان
مؤسسات دانشي يا دانش محور براي توصيف . است

هاي دانشي خود به  رود كه از دارايي هايي به كار مي سازمان
در يك ). 19(كنند  رقابتي استفاده مي عنوان منبع اصلي مزيت

هاي جديد  ها و نوآوري توليد ايده ي سازمان دانشي، سود نتيجه
هاي ساختاري و انساني  است كه حاصل تعامل بين سرمايه

هاي فيزيكي و نامشهود، دانشي  است و اين تعامل بين دارايي
  .است كه ارزش، اندازه و سهم آن تغيير كرده است

  
  گيري  نتيجه

ها تا حد كمي  موفقيت حال و آينده در رقابت بين دانشگاه
مبتني بر تخصيص راهبردي منابع فيزيكي و مالي و تا حد 

هاي دانشي خواهد  زيادي مبتني بر مديريت دانش و دارايي
تر، چالش مديران آماده كردن محيط  به بيان روشن. بود

. تها اس مناسب براي رشد و پرورش ذهن انسان در دانشگاه
بنابراين توانايي مديريت دانش، مهارت اساسي مديران در اين 

  .ها است سازمان
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Comparison of Intellectual Capital Components in Iranian Universities* 

Susan Bahrami, PhD1; Saeed Rajaeepour, PhD2;  
Mohammad Hossein Yarmohammadian, PhD3 

Abstract 
Introduction: During the past two decades, higher education has played an important role as one 
of the most important elements of advanced societies in development of science, information 
technology and internet communications. In the knowledge-based world of 21st century, the need 
for professionals and managers is growing which in turn increases the importance of higher 
education in the society and the international community. This article sought to review 
intellectual capital components in public higher education medical and non-medical systems in 
Isfahan, Iran. 
Methods: In an analytical study, stratified random sampling was used to select 480 subjects from 
all faculty members (n = 1830) of Isfahan University, Isfahan University of Technology, Kashan 
University, and Isfahan and Kashan Universities of Medical Sciences. A questionnaire was 
designed according to Torres (2006). The validity and reliability of the questionnaire were 
confirmed by face and content validity and Cronbach's alpha (r = 0.97), respectively. Using 
SPSS18, data was analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics. 
Results: Intellectual capital and its components, including human capital, structural capital and 
relational capital, in public universities of the province were lower than the average level. A 
significant positive relation was observed between human capital, structural capital and relational 
capital. Moreover, a significant difference was found between mean values of intellectual capital 
components of universities in terms of location and duration of experience. In fact, structural 
capital in universities of Isfahan was higher than other public universities in the province. 
Likewise, faculty members with a work experience of 1-10 years had higher structural capital 
than those with 11-20 years of experience. On the other hand, human capital and relational capital 
were higher in faculty members with more than 21 years of experience. However, differences 
based on other demographic characteristics were not significant. 
Conclusion: Using intellectual capital framework as a heuristic tool would enable universities to 
solve the new management problems, to disseminate intangible resources, and to cooperate with 
multiple stakeholders. 
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