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  چکیده
ین عنوان یکی از مهمتر بهسرمایه انسانی . افراد نقشی کلیدي در رشد و توسعه هر سازمانی دارند امروزه

 .تواند موجب مزیت رقابتی پایدار شود می آموزش عالی هاي و مؤسسه ها ابعاد سرمایه فکري در دانشگاه
انسانی در دانشگاه پیام نور  هاي سرمایهارتقاي هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر اشتراك دانش بر 

انشجویان دانشگاه پیام نور دآن جامعه آماري توصیفی و از نوع همبستگی است و  حاضر، تحقیق .است
 اي درجه پنج مقیاس براساس اي نامه ابتدا پرسش منظور انجام این پژوهش، بهباشند  شهر می شاهین
از نظرات متخصصین  ،نامه روایی صوري و محتوایی پرسشاخذ جهت و در گام بعد  طراحی شد لیکرت

نتایج حاصل از . دست آمد به 887/0تفاده از آلفاي کرونباخ نامه با اس استفاده شد و ضریب پایایی پرسش
همبستگی مثبت و معناداري  ،نشان داد که اشتراك دانشو لیزرل  SPSSافزار  ها به کمک نرم تحلیل داده

 مدلساختاري نشان داد که  معادالت سازيهاي حاصل از مدل همچنین یافته. با سرمایه انسانی دارد
طور کلی نتایج این تحقیق نشان دادکه  به .باشد از برازش مناسبی برخوردار می پیشنهادي پژوهشگر

  .تواند موجب ارتقاء سرمایه انسانی شود میآموزش عالی  هاي ها و مؤسسه اشتراك دانش در دانشگاه

  .اشتراك دانش، سرمایه انسانی، دانش :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
یکی از . مستلزم ایجاد نوعی مزیت رقابتی از سوي آنهاست ،در دنیاي امروزها  سازمانبقا و رشد 

هاي انسانی مدیریت سرمایه ،تواند موجب مزیت رقابتی براي سازمان شودمهمترین عواملی که می
هایی که بتوانند بهترین استعدادهاي انسانی را جذب، پرورش و حفظ است، در این شرایط سازمان

کارآیی سرمایه سازي  در جهت بهینهد ها بایدر واقع سازمان .خواهند یافتکنند به این مهم دست 
انسانی گام بردارند و با تعیین سطح اثربخشی هر یک از رویکردهاي سرمایه انسانی عملکرد کارکنان 

 سرمایه اهمیت 1شولتز تئودور 1950در دهه ].5[بینی و در جهت بهبود آن گام بردارندرا پیش
 معرفی فیزیکی سرمایه و  طبیعی سرمایه اهمیت با سنگ هم ،تولید عواملاز  عنوان یکی هانسانی را ب

ه آن ب انناقتصاددا و یافته بسیاري اهمیت اخیر هايدهه در ساده ظاهر به و تفکر جدید این. کرد
  تولید، افزایش سبب تواندمی که )سرمایه انباشت از جدا(اي تازه منابع اند و ي داشتها توجه ویژه

  ].7[است گرفته قرار تأکید و شناسایی مورد گردد، رفاه سطح و کار نیروي وريبهره
یادگیري مستمر و خالقانه حرکت سمت و سوي  ها به ویژه دانشگاه ها به در شرایطی که سازمان

شود و دانشگاه  اصلی مدیریت دانش اثربخش تلقی میکنند، اشتراك و انتقال دانش، هسته  می
سازي فرهنگ  دانش و پیادهعنوان محیطی آموزشی و پژوهشی، مکانی مناسب براي به اشتراك  به

  .شود اشتراك دانش شمرده می
 مند هدف اشتراك]. 17[است مؤثر و کارآمد دانش مدیریت هاي برنامه کلیدي عنصر دانش، اشتراك

 در و دهد می توسعه را قیتخال ،شده منجر سازمانی و فردي تر سریع یادگیري به ها سازمان در دانش
 اشتراكکنند  تالش می ها سازمان، اساس این بر. انجامد می سازمان و فرد عملکرد بهبود به نهایت
  ].11[کنند می تشویق امر این به را خود کارکنان و تقویت را دانش

ها و  دانشگاه ویژه مدار در هر سازمانی به دانش با توجه به اهمیت نیروي انسانی متخصص و
، در این تحقیق پرورش نیروهاي خالق و با استعدادعنوان کانون اصلی  به آموزش عالی هاي مؤسسه

 .گیرد سرمایه انسانی در دانشگاه پیام نور مورد بررسی و ارزیابی قرار میارتقاي تأثیر اشتراك دانش بر 
موضوع مورد مطالعه سه  با توجه به است که در این تحقیقفرایند اشتراك دانش تابع عوامل گوناگونی 

هاي  تأیید فرضیهساخت درنظر گرفته شده است و در پایان براي زیر عامل انگیزه، رفتار و امکانات یا
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 ، ازبا توجه به انجام این تحقیق در دانشگاه. شده استساختاري استفاده  معادالت سازيمدلاز تحقیق 
  .استفاده نمودنیز هاي دانشگاهی  دیگر محیط توان در مینتایج آن 

  مروري بر مبانی نظري -2
  هاي انسانی سرمایه -1-2

جایزه نوبل در علم اقتصاد نیز موفق به کسب  1992میالدي، گري بکر، که در سال  60در اوایل دهه 
که در آموزش، هایی  زعم وي هزینه به. نمود تأییداهمیت تخصص و مهارت انسانی را ، گردیده

هاي  عنوان سرمایه توان به نمیرا شود  هاي پزشکی نیروي انسانی صرف می کارآموزي و مراقبت
هاي یک فرد از خود  رت، سالمتی یا ارزشدانش، مهانمودن فیزیکی یا مالی محسوب نمود، زیرا جدا 

، )2002(چنین مالکوم  هم]. 10[غیر ممکن است ،هاي فیزیکی و یا مالی داراییهمانند سایر آن فرد، 
در واقع سرمایه  .داند می سازمان انسانی اعضاي تخصص و ها مهارت، ها قابلیت انسانی را سرمایه

. برند کنان با ترك سازمان با خودشان میی که کارهای هها و تجرب انش، مهارتانسانی عبارت است از د
ظرفیت . ندباش میهستند و بعضی عمومی در انحصار یک فرد خاص  ها برخی از این دانش و مهارت

 پذیري، پذیري کارکنان، تحمل هاي قبلی، دانش چگونگی، انعطاف نوآوري، خالقیت، کار تیمی، تجربه
  ].2[هایی از سرمایه انسانی هستند ري، وفاداري، آموزش و تربیت مثالظرفیت یادگی ت،انگیزش، رضای

 کارکنان تخصصی و يا حرفه شایستگیشامل موارد زیر است؛  انسانی سرمایه هاي شاخص اهم
 دقیق توزیع چنین هم و مرتبطی قبل زمینه با سازمان افراد تعداد تجربه تحصیالت، کلیدي،

 ].16[مشتریان با ارتباط در ها مسئولیت

ها  ها، منبع و سرچشمه نوآوري ، سرمایه انسانی نقطه شروع تمام پیشرفت)1997( به عقیده استوارت
توان دانش، شایستگی، مهارت و سرمایه انسانی را می .سازمان استها در  گیري بینش و مکان شکل

کنند و براي تولید زندگی کسب می سایر مشخصات فردي یا گروهی افراد دانست که در طول
 قابل هاي ویژگی بهبود و توسعه با ها سازمان]. 5[برندکار می هاي کسب و کار بهکاال و یا ایدهخدمت، 
 دهند توسعه را خود انسانی سرمایه، توانند می دانش و هامهارت مانند خود ناملموس منابع گسترش

ها  کارکنان دانشگاهاي از دانش ضمنی و صریح   ایه انسانی در دانشگاه را مجموعه، سرم)2007( 2یوالند
 ].17[ها تعریف کرده استهاي آن در فعالیتاز طریق فرایند آموزشی رسمی و غیررسمی 
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  اشتراك دانش -2-2
مباحث عمده در  هاي سرفصلرغم این که اشتراك دانش یک عمل عینی و محسوس و یکی از  علی

، اشتراك در تعریفی عام ].18[باشد اما هنوز تعریف دقیقی براي آن وجود ندارد مدیریت دانش می
هاي  ها، پیشنهادها و تجربه زمانی، عقاید و اندیشهگذاري اطالعات مرتبط سا به اشتراكمعناي  دانش به

  ].19[کارکنان سازمان با یکدیگر است
 بهیعنی انتقال  آن از فراتر حتی و کارکنان میان دانش توزیع ، اشتراك دانش را)1389( حمیدي زاده

 آن در دیگران وقتی که است اي شده شناخته دارایی تنها دانش وي، عقیده به. داند می سازمان بیرون
 افراد،از آنجا که . کند می کمک آن رشد به آن توزیع و تسهیم و یابد می افزایش شوند می سهیم

رود افراد زمانی به  دهند که به انجام آن گرایش دارند، انتظار می انجام می را کاري معمول طور به
  .دبه آن پیدا کننمند باشند که گرایش مثبتی نسبت  اشتراك دانش عالقه

اي  تا انگیزه شود از عوامل اساسی مطرح می عنوان یکی عامل انگیزش به ،ایند اشتراك دانشدر فر
 از بسیاري رابطه، این در. پذیر نخواهد بود کان توزیع و خلق دانش جدید امکانام ،وجود نداشته باشد

 براي کارکنان در انگیزه ایجاد براي پاداش نظام انواع اهمیت بر ،)2001( 3محققان مانند الوي و لیندر
ها  ها و مشوق توجه داشت که پاداش لبته باید به این نکته ا .کنند می تأکید دانش گذاري اشتراك به

 .شدرقابت در میان کارکنان خواهد  زیرا این امر سبب رواج ،دنجنبه مادي داشته باش نبایدصرفاً 
آنان در  دادن رکنان و شرکتهاي معنوي چون نظرخواهی از کا بنابراین مدیران باید به مشوق

شوند توجه  ایجاد انگیزه درونی در افراد می ماندگاري بیشتري داشته و منجر بهها که  گیري تصمیم
  ].15[نمایندبیشتري 

پژوهشی  هاي آموزشی و ها و مؤسسه هاي اشتراك دانش از سوي سازمان توجه به زیرساختهمچنین 
هیل فرایند ها را در اجراي هر چه بهتر و تس سازمان ،بطهاي مرت ها و برنامه و نهادینه شدن سیاست

 بین دهنده ارتباط عوامل از یکی اطالعات فناوري ویژه هب، فناوري .نماید اشتراك دانش یاري می
 عوامل شدن فراهم با کلی طور به]. 3[است دانش انتقال ساز زمینه و سازمان مختلف هاي بخش

  .شد خواهد فراهم دانش گذاري اشتراك به رفتار زمینه دانش اشتراك امکانات و انگیزشی
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  پژوهش پیشینه -3-2
 دانش تبدیل فرایند تأثیر نسبی سهم بررسی به اي در مقاله ،)1390(همکاران و یارمحمدزاده

 انسانی، سرمایه(  فکري سرمایه هاي مؤلفه بر) سازي درونی و ترکیب سازي، برونی سازي، اجتماعی(
 نتایج .پرداختند دانش سازي اجتماعی بر تأکید با اصفهان دولتی هاي دانشگاه در )مشتري و ساختاري

 روي بر و معنادار، ساختاري و انسانی سرمایه بر دانش شدن اجتماعی مرحله تأثیر که داد نشان
 بلوغ سطح ارزیابی و در پژوهشی تحت عنوان بررسیطور  همین .نبود معنادار مشتري سرمایه

به ) 1389(اصفهان، شیروانی و شفیعیه  شهر دولتی بخش هاي سازمان در انسانی سرمایه مدیریت
اصفهان  شهر دولتی بخش هايسازمان در انسانی سرمایه مدیریت بلوغ سطح ارزیابی و بررسی

  .]9و6[پرداختند
هاي اي تحت عنوان سرمایه انسانی و رشد اقتصادي در شرکتدر مقاله) 2011(4الفنت و رابتینو

هاي غیرهاي سرمایه انسانی بر رشد اشتغال شرکتثیر برخی از متتأکوچک رومانیایی به بررسی 
آنها دریافتند که مسائل مربوط به سرمایه انسانی براي توضیح رشد  .کوچک در رومانی پرداختند

تحقیقی تحت عنوان در ) 2011(6دمارتینی و پائولنی. هاي کوچک استفاده شده استاشتغال شرکت
هاي ارزیابی سرمایه انسانی در  محور به بررسی روش مایه انسانی در خدمات تجاري دانشارزیابی سر

  .]13[صنایع خدماتی پرداختند
 و انسانی سرمایهارتقاي  افزایش بر اینترنت تأثیر عنوان با اي مطالعه در نیز ،)1387( قائم منتظر

 و انسانی سرمایه سطح لحاظ به مختلف هاي دانشگاه که داد نشان علمی هیات اعضاي ارتباطی
 از استفاده و دسترسی سطح دیگر، سوي از .دارند یکدیگر به نسبت متفاوتی وضعیت ارتباطی،
هاي تأثیر ارتباطی و انسانی سرمایه برتحقیق  مستقل متغیرهاي ترین اصلی عنوان به اینترنت،

  .دارد معناداري
آموزش عالی به  هاي ریزي سرمایه انسانی در مؤسسهاي تحت عنوان برنامه، در مقاله)2011( 5سانهاخ

 .آموزش عالی در اردن پرداخت هاي مؤسسهریزي سرمایه انسانی در مطالعه تعیین وضعیت برنامه
آموزش عالی  هاي مؤسسهکنندگان، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بر اساس برداشت شرکت

  . ریزي سرمایه انسانی دارنداز برنامهباالیی مورد مطالعه سطح 
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 دانش انتقال در اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی به اي مقاله در نیز ،)2010( 6فنگ و ژیهونگ
 و سازمانی یادگیري اجتماعی، سرمایه میان روابط تحلیل و تجزیه، به مقاله ها در این آن .پرداختند

بالندگی و بلوغ مدیریت ، در پژوهشی تحت عنوان )1386(سلطانی . پرداختند دانش انتقال عملکرد
هاي انسانی در شرکت فوالد هاي سرمایه، با تعیین سطح بلوغ و اثربخشی نظامهاي انسانی سرمایه
 تصویر ،وي دراین مقاله. برداشتندبینی و در جهت بهبود آن گام عملکرد کارکنان را پیش ،مبارکه
  .ارائه داده استاز اثربخشی مدیریت سرمایه انسانی در شرکت فوالد مبارکه را  یمشخص
در بانک تجارت (خودرهبري و تعهد کارکنان  بررسی رابطه بیندر پژوهشی با عنوان  )1387( اخالقی
که بین خودرهبري و  دادنتایج این تحقیق نشان ؛ به مطالعه رابطه این دو عامل پرداخت )ماستان ق

 اي رابطه) مستمر(دیگر تعهد   دار وجود دارد و با مؤلفه رابطه معنی )عاطفی و هنجاري(دو مؤلفه تعهد 
  .وجود ندارد

هاي مدیریت منابع انسانی و  رابطه بین شیوه«اي تحت عنوان لهدر مقا) 2011( 7کابرالس و همکاران
مستقیم شیوه انتخاب و ارزیابی و دو بعد سرمایه انسانی با یادگیري رابطه  »قابلیت یادگیري سازمانی

  . را نشان دادند
با رویکرد سیستم اطالعاتی پروفرما در ارزیابی  مدل تعالی سازمانی کاربرد )1388(اقبال و همکاران 

اجراي این  مورد بررسی قرار دادند؛را  عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رویکرد، به تهیه یک سیستم اطالعاتی از نقاط قوت و ضعف چند حوزه در مدیریت منابع انسانی 

  .شدمنجر صفهان دانشگاه علوم پزشکی ا
 شخصی انگیزشی عوامل اثرات بررسی به اي مقاله در ،)2013( 8همکاران و در پژوهشی دیگر یانگ

 در اجتماعی سرمایه اثراتو  طرف یک از کار از رضایت و کارکنان میان متقابل روابط پاداش، مانند
  .پرداختنداز طرف دیگر  کارکنان میان دانشتسهیم 

  روش تحقیق -3
دانشجویان دانشگاه  ،جامعه آماري این تحقیق. مطالعه توصیفی و کاربردي استحاضر نوعی تحقیق 

به تعداد تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  .استنفر  4300به تعداد پیام نور شاهین شهر 
 ابتدا با استفاده از مرور ادبیات و سوابق مطالعات پیشین و نظرات خبرگان. برآورد گردید 352
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 اشتراك دانش و سرمایه انسانی هاي نامه، سؤال پرسشهاي مختلف  بخشدر . اي تهیه شد نامه پرسش
تنظیم در سه قسمت انگیزشی، رفتار و امکانات اشتراك  ها این سؤالصورت مجزا پرسیده شد،  به

فقم تا موا از کامالً( اي لیکرت نامه از مقیاس پنج درجه هاي پرسش دهی به گزینه جهت نمره. ندشد
استفاده نفر از خبرگان و اساتید  10از نظرنامه  براي بررسی روایی پرسش. استفاده شد) مخالفم کامالً

و ضریب آلفاي  صورت تصادفی انتخاب شد به نمونه 50جهت بررسی پایایی تعداد در گام بعد، . شد
 400تعداد در مجموع،  .نماید مینامه را تأیید  محاسبه گردید که پایایی پرسش 887/0کرونباخ 

نامه تحلیل  پرسش 380و تعداد توزیع ، نامه میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شاهین شهر پرسش
  . شد

رصد د 62/36درصد از افراد نمونه را زنان و  38/63 نتایج حاصل از اطالعات دموگرافیک نشان داد که
. بردندمتأهل  نیزدرصد  26/29مجرد و  ،درصد از افراد نمونه 74/70 ودادند  میرا مردان تشکیل 

سال سن،  25تا  20درصد بین  97/55سال،  20درصد از افراد نمونه سن زیر  19/16چنین  هم
که بیشترین فراوانی داشتند سال سن  30درصد باالي  20/12سال و  30تا  250درصد بین  63/15

معدل تحصیلی افراد نمونه، معدل بین بیشترین فراوانی و نیز  بودسال  20- 25مربوط به افراد بین 
  .بوددرصد  34/40، به میزان 99/15تا  14

  ها تجزیه و تحلیل داده -4
ترین و پرکاربردترین  که متداولشد انجام  SPSS19ها به کمک نرم افزار  در این پژوهش تحلیل داده

منظور تعیین همبستگی میان اشتراك  به. ی استهاي کم براي تجزیه و تحلیل داده بسته آماري
  .استفاده شدآزمون همبستگی اسپیرمن از دانش و سرمایه اجتماعی 

، با توجه درصد 99سطح اطمینان در  شده استارائه  1نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن که در جدول 
با هبستگی میان عوامل اشتراك دانش تر است،  کوچکمیزان خطا که سطح معناداري از به این

ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی میان عوامل را نشان . شود تأیید می سرمایه انسانی
دهنده آن است که اشتراك دانش ارتباط مثبت و معناداري با سرمایه انسانی  نتایج نشان .دهد می

  .دارد
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  نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن - 1جدول 

  
  اشتراك دانشعوامل 

  آزمون آماري
  )ساختزیر(امکانات   رفتار  انگیزشی

 **210/0  سرمایه انسانی

000/0 
232/0**  

000/0  
230/0**  

001/0  
Correlation Coefficient  

Sig. (2-tailed)  

 معـادالت  مـدل . معادالت ساختاري استفاده شـده اسـت  مدلسازي ها از  همچنین جهت آزمون فرضیه
  . است متغیره چند تحلیل و تجزیه هاي روش ترین قوي از یکی و آماري جدید هاي ساختاري از روش

  ارائه مدل - 1شکل 

  .دهد تراك دانش و سرمایه فکري نشان میرابطه قابل قبولی را میان اش 34/0در مدل باال ، بار عاملی 
موجود  هاي داده با مدل کلی برازش نیکویی برآورد براي متعدديهاي  روش مدل، شدن معین از پس

 ولی گیرد می قرار استفاده مورد مدل برازش سنجش براي شاخص چندین کلی طور به. دارد وجود
 .است کافی شاخص تا پنج سه از مدل، تأیید براي معموالً
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 واریانس براي شاخصی( باقیمانده مجذور میانگین ریشه عنوان تحت معیاري RMR شاخص
 شده گزارش هاي باقیمانده متوسط عنوان تحت یا و )هاي نمونه داده به پارامتر هر برازش در باقیمانده

 .هستند کوچک بسیار ها باقیمانده این دارد، برازش خوبی نیکویی که مدلی در. شود می بیانمدل  در
 برازش از حاکی )باشد تر نزدیک صفر به یعنی( باشد تر کوچک قدر هر معیار این خالصه طور به پس
 تبیین مجذورات مجموع نسبت(را  برازش نیکویی شاخص AGFI و GFI شاخص. است مدل بهتر
هر چه . دنکن محاسبه می) برآورده شده در جامعهماتریس  مجذورات مجموع کل به مدل توسط شده

AGFI  وGFI بیشتر شده مشاهده هاي داده با مدل نیکویی برازش باشند، تر نزدیک یک عدد به 
 براي تفاوت اندازه عنوان به معیار این. است تقریب مجذورات میانگین ، ریشهRMSEAمعیار . است

 آزادي درجه هر انحراف آزمون همان واقعدر  که RMSEAمقدار  .است شده تعریف آزادي درجه هر
 شاخص ، کهNFI معیار .است 05/0از  کمتر باشد، داشته خوبی برازندگی  که هایی مدل براي است،
 صفر، مدل با مقایسه را  در شاخص 9/0 از تر بزرگ یا برابر شود، مقادیر می نامیده هم بونت -بنتلر

از  برخی که درحالی شده است، توصیه نظري هاي مدل برازندگی براي خوبی شاخص عنوان به
 بیشتر در که است لویز -تاکر شاخص دیگر، شاخص. برند می کار به را 80/0برش  نقطه گران پژوهش

 مستلزم 9/0 از کمتر مقادیر ،دادارقر پایه بر. شود می نامیده NNFI برازندگی شده نرم شاخص موارد
 یک مقایسه. است مدل برازندگی نشانه و قبول قابل 9/0 از مقدار بزرگترو  است مدل در تجدیدنظر

  .آزماید می نیز را بهبود موردنظر، مقدار پیشنهادي مدل با مستقل اصطالح به مدل
 هـاي  داده برازنـده  و خوب چقدر موردنظر مدل که دهند می پاسخ سؤال این به ها آزمون این نابراین،ب

. شـود  مـی  اشـاره  بـرازش  نیکـویی  هاي آزمون یعنی آنها مشهورترین به ها آزمون این از .است پژوهش
در مدل مـورد نظـر نیـز    حاصله که نتایج دهد  را نشان می ها آزمون این از اي چکیده دو شماره جدول

  ؛قابل مشاهده است
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  ها چکیده آزمون - 2جدول      

 .، از برازش مناسبی برخوردار هستندهاي برازش مدلدهد که اغلب شاخصجدول فوق نشان می
استفاده  t-valueیا همان  t بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمونجهت بررسی معنادار همچنین 

ن اگر میزان بارهاي عاملی بنابرای ،شود بررسی می 05/0چون معناداري در سطح خطاي . شود می
افزار  و در نرم تر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست کوچک 96/1از  t-value شده با آزمون مشاهده

  .شود می پذیرفته روابط همه داري ، معنی2مطابق شکل. نمایش داده خواهد شدلیزرل با رنگ قرمز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
نتیجه در   است؟ برازنده مدل زمانی چه  اصلی معیار  آزمون نام  ردیف

  مدل

1  χ2  00/8496  )میزان جدول از بزرگتر( باشد معنادار  و موردانتظار شده مشاهده فراوانی تفاوت  

2  RMR 086/0  .باشد تر نزدیک صفر به هرچه کوواریانس و باقیمانده واریانس  

3  GFI  
 و واریانس نسبی مقدار ارزیابی

  کوواریانس
یا بزرگتر  برابر باید .یک و صفر بین

  .باشد 9/0از
86/0  

4  AGFI  
 جاي مجموع به مجذورات میانگین

  باال مدل در مجذورات
تر از  یا بزرگ برابر باید .یک و صفر بین

  .باشد 9/0
81/0  

5  RMSEA  099/0  .باشد 1/0از  تر اگرکوچک  میانگین مجذورات مجموع خطاي  

6  NFI  
 مدل بدون با موردنظر مدل مقایسه

  یشها رابطه
  82/0  .باشد 9/0تر از  باید بزرگ

7  CFI  
 مدل بدون با موردنظر مدل مقایسه

  هایش رابطه
  86/0  .باشد 9/0تر از  باید بزرگ
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  داري مدل معنی - 2شکل

  
  گیري بحث و نتیجه -5

هاي دانش  ویژگی. هاي صنعتی است قلب ظرفیت تولیدي، مرکز شبکه تجاري و خوشه ،دانشگاه
، ها، تجارب ها، قواعد، مدل ها، تئوري هاي آموزشی شامل حقایق، اصول، ایده مربوط به مؤسسه

ها  از آنجایی که سازمان. باشد یرت و بینش کارکنان و استادان میها، اطالعات مفهومی، بص ارزش
مجبورند از طریق تشکیل سرمایه انسانی توسط در نتیجه محور شدن هستند،  ر حال دانشرفته د رفته

 ،سرمایه انسانی .کنندایفا کلیدي در تغییر و توسعه جامعه  یآموزش صحیح دانشجویان، نقش
مستلزم  ،سرمایه انسانی. است نیروي انسانی یک سازمانهاي  دانش و مهارتاي از  مجموعه
تجربه،  ها پس از سال. بازدهی آنهاستجهت ارتقاي  سازمانگذاري بر روي نیروهاي انسانی  سرمایه
 ،تاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند که اگر سازمانی بخواهد در امور کاري خود پیشاند  دریافته
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اقعی یک اساس ثروت و ،منابع انسانی. باید از نیروي انسانی متخصص، خالق و باانگیزه برخوردار باشد
. وجود دارد یمستقیم  ها رابطه وري در سازمان بین سرمایه انسانی و بهره و دده یل میسازمان را تشک

 کسانی آلایده کارکنان امروزه. دنیاز دار انسانی سرمایهبه  نوآوري، و فکرکردن واقع سازمان برايدر
  ].6[تجربه دارند و تعمق تفکر، کنند،می تسهیم را دانش پردازند، نوآوري دارند، ایده که هستند

تسهیم و استفاده از دانش  سسه آموزشی را براي کسب،دیریت دانش ظرفیت و توانایی یک مؤم
ها که کانون  در دانشگاهخصوصاً ، با توجه به اهمیت سرمایه انسانی در هر سازمانی .تقویت می کند

ه داد که با کاري ارائ ن تحقیق به ما راهای ،باشند هاي نو می ت توسعه علم و فناوري و خلق ایدهپیشرف
ها نشان داد که ارتباط  یافته .فراهم شودها، ارتقاء سرمایه انسانی  در دانشگاه افزایش اشتراك دانش

 در ارتقاء همچنین هرگونه. مثبت و معناداري میان عوامل اشتراك دانش با سرمایه انسانی وجود دارد
 تبیین اشتراك دانش فرایند به توجه طریق از میتواند ماريآ جامعه در سرمایه انسانی دانشگاه

  .و قابل اجرا باشد گردیده
 برخوردار انسانی مناسبی هاي سرمایه از سازمان یککه  کرد زمانی ادعا توان میبراساس نتایج تحقیق 

 نهایت در و داده افزایش را کارکنانش سازمانی تعهد و رضایت خود، هاي و فعالیت اقدامات اب ،است
، عامل انگیزش در فرایند اشتراك دانش. نماید می تضمین را سازمان در انسانی منابع وري بهره

فرایند  ،که بدون وجود عامل انگیزشی صورتی شود، به ی مطرح میعنوان یکی از عوامل اساس به
و خلق دانش  کان توزیعام ،اي وجود نداشته باشد تا انگیزه ،در واقع. موفق نخواهد بودمدیریت دانش 

ها و  هاي اشتراك دانش و نهادینه شدن سیاست زیرساخت تداركچنین  هم .جدید وجود ندارد
،  بهتر و تسهیل فرایند اشتراك دانشچه در اجراي هرها  سازمانبه  هاي مرتبط با اشتراك دانش برنامه
  .کمک خواهد نمودیاري 

افکار،  تبادل، زمینه تسهیم دانش، الزم هاي مشوق و ها آموزش ارائه با دانشگاه باید، در این راستا
چنین با  هم .ددانشجویان و اساتید فراهم آور روز را جهت بالندگی ها و تجارب و دانش جدید و به ایده

بستر الزم جهت  ،ها بخش در دانشگاه فرهنگ حمایتی و رضایتنیز ایجاد جو دوستانه و قابل اعتماد و 
هاي  تر مؤلفه نماید و با مدیریت مطلوبانشجویان و اساتید را فراهم شکوفایی و پرورش استعداد د

  .موجب بهبود عملکرد نظام دانشگاهی شوند ،آموزش عالی هاي ها و مؤسسه سرمایه فکري در دانشگاه
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  هانوشتپی - 6
١-  Schultz 
٢- Yoland 
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٤- Khasawneh 
٥- Zhihong&Fang 
٦- Cabrales et al 
٧- Massinghamet al 
٨- Yang 
 

  منابع - 7

نامه  پایان، ")مدر بانک تجارت استان ق(رهبري و تعهد کارکنان  بررسی رابطه بین خود"، اخالقی، ابراهیم]1[

  .1387مدیریت، ، دانشکده تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم

  .1389، نگر ، اتشارات آتی"ایده تا عملمدیریت دانش؛ از " .اخوان، پیمان و باقري، روح اله]2[

با رویکرد  EFQMکاربرد مدل تعالی  .سید علی اقبال، فرزانه و یارمحمدیان، محمدحسین و سیادت،]3[

، مدیریت ه علوم پزشکی اصفهانسیستم اطالعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگا
  .1388شماره اول،  6طالعات سالمت، دوره ا

هاي انسانی با دومین همایش مدیریت سرمایه، هاي انسانیبالندگی و بلوغ مدیریت سرمایه" .سلطانی، ایرج]4[
  .1386اسفند، 1-2. "رویکردکاربردي

  .1389انتشارات ارکان دانش، : ، اصفهان"هاي انسانیپرورش سرمایه" .ایرج, سلطانی]5[

هاي  بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی در سازمان"، مسعود, رضا و شفیعیه علی, شیروانی]6[

   .1389، 77 -114، ص 15ل چهارم،  شماره ، سافراسوي مدیریت. "بخش دولتی شهر اصفهان
 225 -226اقتصادي، شماره  سیاسی، اطالعات مجله ،"نسانیسرمایه انسانی، توانمندي ا" .وحید محمودي،]7[

  .1385 .220_227، صص 

 مقطع دانشجویان و علمی اعضاي هیات ارتباطی سرمایه و انسانی سرمایه افزایش" .مهدي منتظرقائم،]8[
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