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چکیده
سرمایه فکری مفهومی است که توجه محققان را روز به روز به خود جلب میکند .سرمایه گذاری بیشتر و بهتر در به روز
ساختن و بهبود کیفیت دانشگاه ها در واقع سرمایه گذاری مستقیم در آینده شهروندان و کشورهاست .هدف اصلی این تحقیق،
مشخص کردن نقش و رابطهی سرمایه فکری و سه مولفهی آن بر عملکرد و کارایی دانشگاهها در کشور میباشد .بخش آموزش
کشور ،بهخصوص دانشگاهها انتخاب شدند؛ چرا که نقش حیاتی و مهمی را در توسعه و رشد بدنهی دانش دارد .بنابراین در این
تحقیق ،سه مولفه سرمایه فکری از قبیل سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای به عنوان متغیر مستقل و عملکرد
موسسه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند .در این تحقیق یک پرسشنامه ساختار یافته از مطالعات گذشته اتخاذ شده
و  088پاسخ از دانشگاههای مختلف خصوصی و عمومی درکشور جمع آوری شد .تحلیل پایایی برای آزمون پایایی ساختار به
عمل آمد و ضریب همبستگی پیرسون برای معلوم کردن ارتباط سه مولفه از سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه ها به کار گرفته
شد .نتایج تحقیق نشانگر این است که هر سه مولفه رابطهی قابل توجهی با عملکرد دارند اما در خالل این سه مولفه ،رابطهی
سرمایه انسانی بیشتر آشکار است.
واژههای كلیدی :سرمایه فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،عملکرد ،کارایی
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 .1مقدمه
تمام سازمانها به داراییها اعم از مشهود و نامشهود برای رشد و موفقیت نیاز دارند .شکی نیست که داراییهای
مشهود برای یک سازمان بسیار مهم هستند اما داراییهای نامشهود نیز نقش حیاتی را در رشد و توسعهی یک کسب و کار
دارند .محققین نتیجه گرفتند که منابع نامشهود ،منابعی هستند که بوسیلهی آن یک سازمان میتواند موقعیتی پایدار ایجاد
کند ] .[1اما متاسفانه این منابع (نامشهود) به راحتی در دسترس بسیاری از شرکتها نیست .این منابع نامشهود ،توانایی بالقوه
در ایجاد مزایای آتی را دارند که سایر شرکتها نمیتوانند به راحتی به آن برسند و آنها نیز توسط رقبای سازمان کپی
نمیشوند و یا شرکت های دیگر نمی توانند جایگزین آنها با کمک منابع دیگر شوند .به علت کنترل شرکت (کنترل
سیستماتیک از باال) ،پویایی در برخی شرکتها وجود ندارد .با توجه به طبیعت آنها ،این سرمایهها زندگی را محدود کردند و
غیر فیزیکی هستند .این داراییهای نا مشهود ،اغلب به عنوان سرمایه فکری یک سازمان در نظر گرفته میشوند.
سرمایه فکری ،راهی است برای نائل شدن به موقعیتی رقابتی با به کار گیری ترکیبی واحد از سرمایه انسانی،
ساختاری و رابطهای ] .[4کلمهی "فکری (خردی ،عقالنی)" به معنی " زیرکی (هوش و بصیرت) " است و اصول (بنیاد) اصلی
در پس این مفهوم برای تعریف سرمایه که به معنی منابع است می باشد .سرمایه فکری یک مفهومی است که به تازگی به طرز
گستردهای فراگیر شده .سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی ،هر دو بهدنبال کسب سهمی بزرگتر از بازار هستند تا از منابع خود
به روش بهتری برای متمایز شدن از رقبایشان استفاده کنند .این رقابت و شرایط اقتصادی ،سازمانها را وادار میکند تا از منابع
خود به درستی استفاده کنند تا منجر به بهبود عملکرد شود .سرانجام این بهبود عملکرد سازمانها مسبب رشد و توسعهی
اقتصادی یک کشور میشود .تعداد زیادی از مطالعات قبلی ،نشان میدهد که سرمایه فکری ،نقش بسزایی درعملکرد کارای یک
سازمان ] [3و مزیت رقابتی آن دارد ].[2
بدین ترت یب تمرکز این تحقیق بربخش آموزش است چرا که بخش آموزش ،به خصوص دانشگاههای عمومی و
خصوصی نقش حیاتی و مهمی درتوسعهی جوامع دانش-گرا دارد .اینها موسساتی هستند که از منابع نامشهود استفاده میکنند
و خروجیهایی تولید میکنند که برای سایر سازمانها قابل استفاده باشد .مطالعات پیشین ] [5نشان میدهد که سرمایه فکری
نفوذ قدرتمندی برعملکرد بخش آموزش و بخصوص دانشگاهها دارد .یک موسسه باید دارایی نامشهود خود را بهدرستی مدیریت
کند تا به کارایی دست یابد .برای مدت زمان زیادی ،دانشگاهها برای دو مورد از عملکردهایشان شناخته شدند :اول ،تدریس و
دوم ،تحقیق است .در سالهای اخیر ،از دانشگاهها تقاضا می شود و انتظار میرود که سومین عملکرد را که رشد و توسعهی
اجتماعی -اقتصادی هست را انجام دهند.
بنابراین هدف این تحقیق ،معلوم کردن نقش سرمایه فکری در دانشگاههای عمومی و خصوصی کشور و مطالعه و
بررسی اثر و ارتباط سرمایه فکری برعملکرد و کارایی دانشگاههاست .تحقیقات ] ،[6شش تا از مولفههای گوناگون سرمایه فکری
مثل سرمایه انسانی ،سرمایه رابطه ای ،سرمایه ساختاری ،سرمایه فنی ،سرمایه معنوی و سرمایه اجتماعی را روشن ساخت
(تاکیید کرد) .اما بیشتر نوشتهها (تحقیقات /مطالعات ) ،سه مولفه از قبیل سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای
را نشان میدهند].[7
این تحقیق هم چنین شامل این سه مولفه از سرمایه فکری برای مشخص ساختن تاثیرآنها برعملکرد دانشگاهها
میباشد .این مطالعه منحصر به فرد و مهم است چرا که مفهوم سرمایه فکری در بخش آموزش کشور ،آشنا نیست .مضاف بر
این ،این طور فرض شده که دانشگاهها بهتر است که باالترین درجهی سرمایه فکری را داشته باشند تا بتوانند خروجی مفید و
پربازدهای تولید کنند که دارای دانش و مهارتهای جدید باشد .متاسفانه ،درمورد کشورهای درحال توسعه ،تحقیق (پژوهش)
معتبر و مطالعات موردی که سرمایه فکری را در بخش آموزش لحاظ کنند ،در دسترس نیست .بیشتر پژوهشها برای سایر
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شرکتهای خدماتی مثل مخابرات ،بخش مراقبتهای بهداشتی ،بانکها ،هتل ،بیمارستانها و شرکتهای خرده فروش به عمل
آمده است.
بنابراین ،حائز اهمیت است که تاثیر و نقش سرمایه فکری برکارایی و عملکرد دانشگاههای کشور مشخص شود .برای
تحقیق و جمع آوری و بررسی داده های پژوهش در ده دانشگاه دولتی و خصوصی در منطقه شمال کشور به عمل آمد .روش
نمونهگیری تصادفی (1)RSTو پرسشنامه ساختاریافته برای جمعآوری داده ها از کارمندان دانشگاههایی مشخص جمعآوری
شده است .برای آزمودن ارتباط بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد دانشگاهها ،تحلیل رگرسیون و همبستگی انجام شده و
نتیجه بدست آمده در نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد .نتایج نشانگر رابطهی مثبت و با اهمیتی میان عملکرد سازمان و
مولفههای سرمایه فکری که شامل سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،و سرمایه رابطهای است می باشد .این یافتهها برای
موسسات آموزشی به منظور به کار گیری سرمایه فکری و توجه درخور در قبال مدیریت سرمایه فکری برای بهبود عملکردشان
مفید است.
 .2بیان مسئله
پژوهشگران ] ،[0استدالل کردند که نقش سرمایه فکری درعملکرد و پیشرفت یک سازمان ،انکارناپذیر است .پس
تمرکز این تحقیق براین است که ببیند آیا سرمایه فکری و سه مولفهی اصلی آن ،همان رابطهی مثبتی را که با عملکرد
دانشگاهها دارند ،با سایر بخشهای جامعه هم دارند یا نه؛ همچنین اینکه چطور دانشگاهها باید سرمایه فکری خود را مدیریت
کنند تا به کارایی در عملکردشان برسند.
 .3اهداف مطالعه
 -1مشخص کردن نقش و وظیفهی سرمایه فکری دردانشگاههای کشور.
 -4بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد و کارایی دانشگاهها درکشور.
 -3پی بردن به اهمیت مدیریت سرمایه فکری درکشورهای درحال توسعه.
 .4بررسی ادبیات
با وجود اینکه مفهوم سرمایه فکری ،اولین بار توسط  Gailbraithارائه شد ،اما امروزه در طول یک دههی گذشته،
توسعه یافت .شماری از تعاریف موجود است درمورد سرمایه فکری درادبیات پیشین که با توجه به اظهارات اندیشمندان ]،[9
هرشرکتی به سه نوع سرمایه از قبیل فیزیکی ،مالی و فکری نیاز دارد .سرمایه فکری را میتوان به عنوان عواملی تعریف کرد که
شامل دانش ،تجربه ،اطالعات و مهارتها میشود که نفوذ و تاثیر زیادی برپیشرفت فعلی و آینده سازمان دارد و در نتیجه با
توجه به داراییهای نامشهود مثل حق اختراع (جواز انحصاری) ،سیستم دانش ،گواهی پذیرفته شده و کپی رایت؛ رتبهی یک
سازمان را در میان رقبایش باال میبرد.
به همین ترتیب برطبق مطالعات دو تن از محققین ] ،[18سرمایه فکری دانش و اطالعاتی است که میتواند به ارزش
مبدل شود .تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش بازاری یک شرکت ،به اصطالح سرمایه فکری نامیده میشود .به همین صورت
درهمین زمینه ،پژوهشگری ] ،[11سرمایه فکری را به عنوان دانشی که توانایی تبدیل شدن به سود را دارد تعریف کرد .سرمایه
فکری شامل منابعی از ارزشهاست که غیر فیزیکی میباشند و با منابع سازمان ،مهارتها ،تواناییهای کارمندان ،روابط با
ذینفعان و روشهای عملیات در ارتباط هستند ] .[14سرمایه فکری ،حقوق دانش محور یک سازمان است که بیشترین توجه و
اهمیت را در طول یک دههی اخیر به خود جلب کرد ].[13
Random Sampling Test
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یکی از محققین ] ،[12اهمیت سرمایه فکری را در یک سازمان ،با بیان اینکه سرمایه فکری اساس یک سازمان و در
نهایت یک ملت را تشکیل میدهد و به رشد و توسعه در آینده کمک میکند ،شرح داد .سرمایه فکری ،عوامل تولیدی را شامل
می شود که به سازمان برای دستیابی به سودآوری بلند مدت کمک میکند و میتواند شامل حقوق انحصاری ،کپی رایتها،
برند ،رابطه مشتری و دانش باشد .تفاوت قابلیتهای یک سازمان در داراییهای نامشهودش نهفته است .تئوریهای گوناگون در
ادبیات از قبیل تئوری مبنی برمنبع ،یادگیری سازمانی ،پردازش اطالعات و تئوری سرمایه انسانی؛ پیشنهاد میکنند که سرمایه
فکری میتواند ارزش آفرینی کند و یک عملکرد ریسکپذیر را افزایش دهد؛ از طریق کاهش هزینه ،افزایش بهرهوری مشتری و
یا ترکیبی از هر دو .در بخش آموزش ،خصوصا دانشگاهها] ،[15سرمایه فکری را با کمک تعریف ارائه شده از کمیسیون اروپایی،
تعریف میکنند .بر طبق این تحقیق ،اصطالح سرمایه فکری ،داراییهای غیرمشهود یک موسسه را پوشش میدهد و شامل
حقوق انحصاری ،کپی رایت ،فرآیندها ،میزان نوآوری ،شناخت جامعه ،دانش عضو و قابلیتهایشان و مهارتها و تواناییها،
شبکهها و روابط شان میشود.
براساس این یافته ها و تحقیقات ،دانشگاهها ترغیب شدند برای مدیریت داراییهای نامشهود خود؛ برای نمونه میتوان
به مطالعات پژوهشگرانی ] [16اشاره کرد که پیشنهاد کردند که سایر اقالم موجودی هم دانشگاهها را ملزم و تشویق میکند که
به درستی داراییهای نامشهود خود را به جامعه گزارش دهند در قبال قدرت و خود مختاری زیادی که جامعه به آنها اعطا کرد.
با توجه به مولفههای سرمایه فکری ،محققان ] ،[6براساس تحقیقات و یافته های پزوهش خود ،به  6مولفهی مهم دیگر سرمایه
فکری از قبیل سرمایه انسانی ،سرمایه مشتری ،سرمایه فنی ،سرمایه معنوی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری اشاره دارند؛
اما بیشترتحقیقات برسه مولفه ی اصلی سرمایه فکری که عبارتند از سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای تاکید
دارند ].[7
پژوهشگران ] ،[17درمطالعه شان اظهار داشتند که سرمایه انسانی بیشترین اهمیت را درمیان تمام سه مولفه خود
دارد؛ اما با این حال ،یک سرمایه فکری قوی ،با ترکیبی از همهی این سه مولفه امکانپذیر میباشد؛ بر اساس پژوهش محققین
] .[4سرمایه انسانی ،شامل کارمندان تحصیل کرده و تجربهی آنها میشود؛ بنابراین سرمایهگذاری درسرمایه انسانی برای
دستیابی به کارایی درعملکرد نیاز است .سرمایه ساختاری با تمام استانداردها و اقداماتی که برای موفقیت و پیشرفت یک
سازمان ضروری است ،مرتبط میباشد .بدین صورت بر طبق این مطالعه ،سرمایه رابطهای ،شامل برنامهها و رویهای است که به
کمک آن یک سازمان نه تنها ارتباط و روابط بلند مدت خود را با ذینفعان ،بلکه با سایر سازمانها نیز حفظ میکند.
بر اساس تحقیقات دانشمندان ] ،[10سرمایه انسانی با ارزشترین دارایی های هرسازمانی است؛ به طوری که شامل
دانش ،تجربه و مهارتهای کارمندانش می شود .سرمایه ساختاری ،پشتیبانی برای سرمایه انسانی را فراهم میکند .سرمایه
ساختاری ،شامل جواز انحصار ،کپی رایت ،فرآیندها ،قوانین و مقررات ،رویهها و عالمت تجاری میباشد .رابطهی یک سازمان با
ذینفعان خود و تاثیرگذاری داخل و بیرون سازمان ،سرمایه رابطهای آن سازمان به شمار میرود .پژوهشگری ] ،[19بیان کرد
که سرمایه انسانی ،نوآوری و تجدید را دریک کسب و کار به ارمغان میآورد؛ یا به صورت طوفان مغزی و خیال بافی و یا از
طریق مهندسی مجدد و هوشمندی میان اعضای یک سازمان .به همین ترتیب ،با توجه به سرمایه ساختاری ،بیان شده است
که سرمایه ساختاری شامل مکانیزمی است که از طریق آن کارمندان به عملکرد بهینه دست مییابند زیرا کارمندان ممکن
است که مهارت و تخصص عالی داشته باشند اما اگر یک سازمان ،سیستم و فرآیندهای درست و مناسب نداشته باشد ،به تبع
دستیابی به عملکرد کارا ممکن نیست.
دانش و ارتباط با مشتریها و کانالهای بازاریابی با "سرمایه مشتری" مرتبط است .سرمایه فکری اثرقابل توجهی بر
عملکرد یک سازمان دارد .مطالعات و تحقیقات تاثیرمثبت و معناداری سرمایه فکری و اجزای آن را برعملکرد بخشهای مختلف
مانند بخش بانکداری نشان میدهد ] .[48در مورد بانکهای اسالمی ،سرمایه انسانی شاخص اصلی عملکرد است؛ در حالی که
در مورد بانک های قراردادی ،سرمایه به کار رفته ،شاخص اصلی عملکرد میباشد .به همین صورت محققان ] ،[41پژوهشی در
مالزی انجام دادند که این فرضیه را که سرمایه فکری اثر زیادی برعملکرد بانکداری اسالمی مالزی دارد ،تاکیید میکند.
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دانشمندان و محققان ] ،[2درمطالعات خود بیان می دارندکه نه تنها تمام مولفههای سرمایه فکری ،به عملکرد بانکها کمک
میکند ،بلکه تاثیر زیادی بر عملکرد بانک دارد و به بانکها کمک میکند تا موقعیتی رقابتی در قبال یکدیگر بدست آورند.
پژوهش و تحقیق دو محقق ] ،[3به این نتیجه رسید که درمیان تمام مولفههای سرمایه فکری ،سرمایه انسانی
رابطهی قابل توجهتری با عملکرد بخش بانکداری دارد؛ در حالی که دو مولفهی دیگر هم اثر مثبتی دارند اما آنچنان هم قابل
توجه نیست (نه به میزان سرمایه انسانی) .همان طور که بارها در پژوهش ها ثابت شد که سرمایه فکری اثر قابل توجهی بر
عملکرد سازمانی دارد ،اندیشمندان ] ،[44در تحقیقات خود مطالعه کردند اثر متقابل و ارتباط بین مولفههای سرمایه فکری هم
اثر مثبتی برعملکرد بخش بانکداری دارد .بدین گونه ،پژوهشگران ] [43نیز نتیجه گرفتند که مولفههای سرمایه فکری به طور
پیوسته برای ارتقای عملکرد نظام بانکی کشور همکاری و کمک میکنند .در مورد بخش مخابرات ،اثر مثبت و قابل توجه
سرمایه فکری بر عملکرد نیز ثابت شده است ].[4
به همراه مولفههای سرمایه فکری ،محققین ] ،[42پیشنهاد کردند که هنگام تنظیم استراتژیهای یک شرکت ،باید
توجه ویژه ای به مدیریت سرمایه فکری شود .از این گذشته ،مولفههای سرمایه فکری ،تقابل و روابط داخلی قابل توجهی با
یکدیگر دارند اما سرمایه رابطهای تاثیر بیشتری برعملکرد شرکت مخابرات دارد نسبت به سرمایه انسانی و ساختاری .در
خصوص روابط بین مولفههای سرمایه فکری ،اندیشمندان ] ،[45بیان کردند که سرمایه انسانی اثر مثبتی بر سرمایه رابطهای در
دو صنعت خدماتی و غیر خدماتی دارد و سرمایه رابطه ای هم اثری بر سرمایه ساختاری دارد .بنابراین ،سرمایه ساختاری در
نهایت اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی در هردو نوع صنعت دارد اما تاثیر بیشتری بر صنعت غیر خدماتی دارد.
محققین در تحقیقات خود ] ،[46نتیجه گرفتند که در میان اجزای سرمایه فکری ،سرمایه انسانی بیشترین اهمیت را
دارد که کمک و همکاری قابل توجهی را در راستای عملکرد سازمانی دارد .کارگران دانش و تجربهی آنها ،منجر به خلق ارزش
میشود؛ به همین شیوه ،مدیریت صحیح سرمایه فکری و شفاف سازی ،به یک شرکت دردستیابی به برتری نسبی در اقتصاد
کمک میکند .محققین ] ،[7با توجه به حساسیت و ضرورت دانشگاه ها نتیجه گرفتند که باید اطالعات درست و مناسب
دربارهی سرمایه فکری خود تهیه کنند تا مدل اطالعاتی دانشگاهها مناسبتر و اثربخشتر شود .دو پژوهشگر ] ،[15بیان کردند
که اندازهگیری سرمایه فکری در دانشگاهها بوسیلهی شناسایی داراییهای نامشهود اصلی یک دانشگاه انجامپذیر میباشد و این
شاخصها به عنوان معیاری برای اندازهگیری سرمایه فکری دانشگاهها به کار میروند.
 .5چارچوب مفهومی و توسعهی فرضیه
هدف اصلی تحقیق این بود که مولفههای سرمایه فکری را که سرمایه انسانی ،ساختاری و رابطهای میباشند را
شناسایی کنیم و همچنین عملکرد موسسات در بخشهای عمومی و خصوصی دانشگاههای کشور .اغلب محققین موافق هستند
که سرمایه فکری به طور مثبتی به عملکرد در بخش آموزش و دانشگاهها مربوط است .چارچوب مفهومی این مطالعه ،براساس
سه متغیر پیش بینی کننده  :سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای و یک متغیر پیش بینی شده که عملکرد
موسسه است میباشد .شکل ( )1نشان دهنده رابطهی بین متغیرها می باشد.

متغیر مستقل

متغیر وابسته

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطهای

عملکرد موسسهای

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق
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به عالوه براین ،متغیرهای مستقل نیز به مولفههای کوچکتری تقسیم شده اند که عبارتند از:
سرمایه فکری -1 :یادگیری و آموزش  -4تجربه و تخصص  -3نوآوری و خالقیت.
سرمایه ساختاری -1 :سیستم و برنامهها  -4توسعهی تحقیق.
برای دستیابی به اهداف این تحقیق ،براساس مدل مفهومی فرضیات زیر تنظیم شده است.
فرضیه :1سرمایه انسانی به طور مثبت و معناداری به عملکرد موسسه دردانشگاههای کشور ارتباط دارد.
فرضیه :4سرمایه ساختاری به طور مثبت و معناداری به عملمرد موسسه دردانشگاههای کشور ارتباط دارد.
فرضیه :3سرمایه رابطهای به طور مثبت و معناداری به عملکرد موسسه دردانشگاههای کشور ارتباط دارد.

 .6روش شناسی تحقیق و اندازه نمونه
اندازه نمونه به دانشگاههای کشور و کالن شهرها بستگی دارد .بخش آموزش انتخاب شده است زیرا بدنهی دانش را
تشکیل میدهد .پرسشنامه ساختار یافته که ویرایش شده و تعدیل شده میباشد 22 ،آیتم دارد که برای جمعآوری داده از
پاسخگویان استفاده شد .اصالحاتی انجام شد تا از بابت مربوط بودن ساختار پرسشنامه به تحقیق مورد نظر درکشور مطمئن
شویم .درمجموع 1888 ،پرسشنامه میان دانشجویان مختلف در بخشهای عمومی و خصوصی دانشگاههای منطقهی شمال
کشور توزیع شد که  088پرسش نامه تکمیل شده از آنها بررسی شد و اطالعات کامل بود.
 .7مرحلهی تجزیه و تحلیل و ارزیابی پرسشنامه
در این مرحله باید اطمینان پیدا کنیم که فاکتورها با هم دریک محتوا در ارتباط هستند که در این تحقیق مهم است.
آلفای کرونباخ  00درصد بود که به معنی پایایی خوبی است و نشان میدهد که داده نسبتا پایا میباشد .ساختار قابلیت
اطمینان (پایایی) در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  -1ساختار آزمون پایایی

متغیرها
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
ساختاریرابطهای
سرمایه
سرمایه موسسه

آلفای کرونباخ
8/98
8/07
8/93
8/05

 .8نتایج و یافتهها
همان طور که درباال توضیح داده شد ،این تحقیق بر آن بود که ارتباط مولفههای سرمایه فکری و عملکرد موسسه را
درزمینهی آموزشی درکشور مشخص کند .سه فرضیه ارائه شد و برای آزمودن این فرضیات ،از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که مولفههای سرمایه فکری ،به طور مثبت و معناداری به عملکرد سازمانی
ارتباط دارد (رابطهی مثبتی با عملکرد موسسه دارد) .نتایج تحقیق هم چنین نشان میدهد که سرمایه انسانی ارتباط مثبت و
معنادار بیشتری با عملکرد موسسه دردانشگاههای کشور دارد .و درجایگاه دوم ،این تحقیق سرمایه ساختاری قرار دارد و سرمایه
رابطهای هم درجایگاه سوم قرار میگیرد (جدول .)2
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جدول  -2نتایج همبستگی پیرسون

متغیرها
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
ساختاری
رابطهای
سرمایه
سرمایه موسسه

سرمایه انسانی سرمایه ساختاری
1
8/761

1

8/608
8/708

8/567
8/758

سرمایه رابطهای سرمایه موسسه

1
8/656

1

هدف اصلی این تحقیق ،آزمودن رابطهی بین مولفههای سرمایه فکری و عملکرد موسسه در دانشگاههای کشور
میباشد .نتایج تجربی نشان میدهد که هرسه مولفهی سرمایه فکری رابطهی مثبت و معناداری با عملکرد موسسه در
دانشگاههای کشور دارند و همچنین نتایج پیشین را پشتیبانی (تایید) میکند .این نتایج نشانگر این است که مولفههای سرمایه

فکری ،سهم عمدهای در عملکرد موسسهای دانشگاههای کشور دارند.

 .1نتیجهگیری
از بحث و بررسی باال مشخص شد که همه ی سه نوع سرمایه فکری ،مستقیما به عملکرد سازمان مرتبط هستند .اول
از همه ،ما بر سرمایه انسانی تمرکز میکنیم؛ جون برطیق این تحقیق ،عملکرد دانشگاهها بیشتر تحت تاثیر سرمایه انسانی است
تا درمقایسه با سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای .همان طوری که سرمایه انسانی شامل کارمندان و کارکنان (خدمه) دانشگاه
ها می شود ،بنابراین آنها دارایی با ارزشی برای سازمان هستند .اگر آنها به درستی مدیریت شوند ،آنگاه میتوانند به طور حتم
سازمان را به سوی موفقیت هدایت کنند .برای همین سرمایه انسانی ،نفوذ مثبت بیشتری برعملکرد دانشگاهها دارد .سرمایه
ساختاری ،از سرمایه انسانی دانشگاه پشتیبانی میکند .به طوری که شامل قوانین و مقررات و برنامههای جامع تحقیق و توسعه
میباشد؛ بنابراین واضح است که تاثیر مثبتی برعملکرد سازمان دارد .سرمایه رابطهای ،تاثیر کمی برعملکرد موسسه دارد.
رابطهی یک موسسه با موسسه دیگر و با دیگران ،اثر باالقوهای بر عملکرد دانشگاهها ندارد؛ در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه
ساختاری .سرمایههای انسانی و ساختاری اثر مثبت بیشتری بر عملکرد دانشگاهها دارند .پس چنین نتیجهگیری می شود که با
وجود این که تمام سه مولفهی سرمایه فکری اثرمثبتی بر دانشگاهها دارد اما سرمایه انسانی ،نقش برجستهتری را در میان آنها
دارد .سرمایه ساختا ری هم اثر زیادی برعملکرد دارد؛ اما کمتر از سرمایه انسانی .سرمایه رابطهای هم در آخرین جایگاه از تاثیر
برعملکرد دانشگاهها دارد .پس نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات قبلی سازگار است؛ در رابطه با تاثیر مثبت و معناداری
مولفههای سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه های کشور.
 .11محدودیتها و پیشنهادات تحقیق
 -1این تحقیق تمام دانشگاههای بزرگ کشور را برای جمعآوری اطالعات در نظر نگرفت به علت کمبود منابع و زمان.
 -4نتایج تحقیق براساس نقطه نظرات دانشجویان در مورد سرمایه فکری میباشد .کارکنان و کارمندان (کلیه کارکنان دانشگاه)
نیز باید برای نتایج بهتر لحاظ شوند.
 -3پژوهش ،این که کدام قسمت سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تاثیر بیشتری بر عملکرد دانشگاه در مقایسه با بقیه اجزا
دارد را بررسی نکرد.
این تحقیق ،اطالعات ارزشمندی را برای مدیریت دانشگاه و شاغلین با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه فکری در
کارایی دانشگاهها فراهم خواهد کرد .بر طبق این پژوهش ،سرمایه انسانی ،رابطهی معنادارتری با عملکرد دارد؛ پس دانشگاهها
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.نباید از این نکته به هنگام مدیریت سرمایه فکریشان غافل شوند که کارمندان آنها برای عملکرد کارامدشان مهمتر هستند
 سرمایه ساختاری همچنین.بنابراین دانشگاهها باید به درستی کارمند ان خود را دراین زمینه مدیریت کنند و راضی نگه دارند
نیز رابطهی مثبتی را نشان می دهد؛ بنابراین مدیریت دانشگاه باید سیستم و فرآیندهای خود رابهبود بخشد؛ همان طور که
 شاغلین (کسانی که در پستها و، سرانجام.بهبود برنامههای تحقیق و توسعه برای کارایی دانشگاهها ضروری میباشند
 سرمایه فکری اثری غیر قابل توجه دارد که یعنی، خواهند فهمید که با وجود رابطهی مثبت،)حرفههای مختلف مشغول هستند
 سرمایه انسانی یک. سرمایه رابطهای اهمیت چندانی برایکارایی دانشگاه ندارد،)در زمینهی دانشگاهها (دربخش دانشگاهها
)دانشگاه (کارمندان و کارکنان و خدمه) و سرمایه ساختاری آن (فرآیندهای سیستم دانشگاه و سیستم تحقیق و توسعه دانشگاه
.داراییهای اصلی برای کارایی سازمان هستند به طوری که مدیریت صحیح آن ضروری است
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