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Abstract  
The awareness of current knowledge and the estimation of its future growth can provide a 
real picture of the efficiency of universities. Since universities depend on scientists, it is 
highly important to be aware of their knowledge level.  A deeper understanding of the 
human capital conditions is crucial in determining the rate of university growth. 
Accordingly, the present study set out to design a knowledge measurement model for the 
faculty members of the Iranian universities. This study was a fundamental research, and 
relied upon the library research and a questionnaire to collect data. Statistical population 
was comprised of 137 faculty members of the human resources major and education 
management major in the Iranian state universities. The statistical sample was made up of 
101 faculty members, selected by the multi-stage cluster sampling. Data analysis was done 
using Fuzzy Delphi method, Exploratory Factor Analysis, Decision Making Trail and 
Evaluation (DEMATEL), and Structural Equation Modeling (SEM). Fifty nine factors 
were extracted for the measurement of the faculty members’ knowledge.  These were 
classified into 5 groups, including management ability, scientific ability (fundamental), 
scientific ability (practical), interaction and communication skills, and specialized skills. 
The conceptual model was then designed and – after modification – was confirmed to have 
a desirable fitness.  With regard to the effectiveness rank, the specialized skills were found 
to be at the top of the list, followed by interaction and communication skills, management 
ability, scientific ability (practical), and scientific ability (fundamental).  
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ها و  علمی در دانشگاه طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیئت

 آموزش عالی ایرانمؤسسات 

 3اعتباریان خوراسگانی اکبر ،2رو مهدی سبک ،1زاده مونا اسماعیل

 نو حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایرا ،مدیریت، اقتصاددانشکدة ، دکترادانشجوی  .1

 و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران ،مدیریت، اقتصاددانشکدة استادیار،  .2
 مدیریت، دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایراندانشکدة . دانشیار، گروه مدیریت، 3

 (93/77/7931تاریخ پذیرش: ـ  40/40/7931 تاریخ دریافت:)

 چکیده

بینـی ردـد دانـ  ا ـت       آگاهی از میزان دانـ  مووـود و پـی     کندها ارائه  ری دانشگاهو تواند تصویر واقعی از بهره آنچه می
بـرای تعیـین میـزان     ای برخوردار ا ت  ها از اهمیت ویژه آگاهی از میزان دان  آن ،بنابراین  اند ها به دانشگران وابسته دانشگاه

هـد  تقییـق حاضـر حراحـی مـد        ، ت  بنـابراین حیاتی ا موضوعیانسانی  رمایة ها، درک عمیق از وضعیت  ردد دانشگاه
ای و پر شـنامه بـرای گـردآوری     و از روش کتابخانـه ا ت تقییق بنیادی این  علمی تعریف دد   نج  دان  اعضای هیئت

هـای دوتتـی بـه     انسانی دانشـگاه  مدیریت آموزدی و مدیریت منابعردتة علمی  آماری اعضای هیئتوامعة ها ا تفاده دد   داده
هـا از   تقلیـ  داده  و وهـت تجزیـه    بـود ای  مرحلـه  چنـد   ای گیـری خودـه   نفر و روش نمونـه  747نمونة نفر و حجم  791 تعداد

  دـاخ   93در نهایـت،     ازی معادالت  اختاری ا تفاده دـد  و مد  ،اکتشافی، دیمت  عاملی  فازی، تقلی  های دتفی تکنیک
 )بنیـادی(، توانـایی علمـی    ه عوام  توانایی مدیریتی، توانایی علمـی علمی ا تخراج دد که ب  نج  دان  اعضای هیئت مؤثر

مد  مفهومی حراحی و پـ  از االـ ب بـرازش      بندی ددند و مهارت تخصصی گروه ،ارتباحات  و  مهارت در تعام )کاربردی(، 
مهـارت در تعامـ  و    مهـارت تخصصـی،  انـد از   عبارتبرتری عوام  به ترتیب  نتایج نشان داد آن در حد مطلوب به د ت آمد 

گـذاری و  تأثیربنیادی کـه مهـارت تخصصـی بـاالترین      ـ توانایی علمیو کاربردی،  ـ ارتباحات، توانایی مدیریتی، توانایی علمی
 پذیری را دارد تأثیربنیادی باالترین  ـ توانایی علمی

 کلیدواژگان

   نج  دان ، منابع انسانی، ، دانشگاهدان علمی،  اعضای هیئت
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 مقدمه

جامعهورزیوتولیدعلمآموزشعالیپیوستهباالترینمرکزاندیشهمؤسساتهاودانشگاه

هابهمنظوربهانجامرساندنوظایفخطیرروارتارایدانشگاه،همچنین ند.امحسوبشده

(.درایرن5931هیلآموختگراننیازمندنردبعاردالخودبهابزارمناسببرایارزیابیدانر 

داریرادرارزشریابیوبهارودکی ریهاینظرامنج آموزشکشوررویه،سازمانسزمینه

ستادحوزةهابهانجامرساندهاست.درابعاداختصاصیوعمومیارزیابیعملکرددانشگاه

درصدیحراکی39/39،تحاقهاصفدانشگاهحوزةوفناوریو،تحایاات،وزارتعلوم

ارزشریابیآموزشریسرازماندبیرخانر بهایایرنحروزهاسرتمثاتاکثرشاخصازرشد

ازاینجناهحائزاهمیتاسرتکرهبراوجرودیادشده(.آمار5931سنج آموزشکشور

گیرریدانر درارزیرابیهایاندازههاشاخصرشددوبعدآموزشوپژوه دردانشگاه

ازاموازسرویدیگرردانر مناعریبراد.(Sabokro et al 2018بلحاظنشدهاستذکرشده

یر مثاب کهارزشآتیبههمراهداردوبه(Leonchuk & Gray 2017بمزیترقابتیاست

ضمنمررور،دراینمطالعه.کندهاراقادربهبهاودسطحرقابتخودمیاستراتژیدانشگاه

گیرریدانر اسرتخرا هرایانردازهدان منابعانسانی،شاخصسنج هایمدلمختصر

انت اعیمدلخاصخرودرانیازمندنردهابهلحاظاهدافغیردانشگاهشودوازآنجاکهمی

هراوعلمریدانشرگاهدانر اعارایهی رتکرردنیجهتکمّمدلیهاپاالی وشاخص

.شودمیارائهآموزشعالیدرایرانمؤسسات

 بیان مسئله

باسومه(باسهمباالیجمعیتجوانبیونسکودرحالتوسعهویکشوردرجایگاهایران

وعلمریواقتصادیاولجایگاه کسبکهبراهدافینظیررخود سالبیستاندازچشمسند

علرم(،تولیردوافرزارینرمجنا برتکیهبباغربیجنوبآسیایمنطا سطحدرفناوری

یدنبرهاشرتلالورسر،ایسطحدرآمردسررانهنسارتاایاقتصادی،مستمروپرشتابرشد

رشدچشرمگیرآمراروهموارهبهدناالگسترشنظامآموزشعالیاسترتأکیدداردکامل

مهرمدرنکتر .اماستاخیرشاهدیبراینادعاده هادردودانشگاهتوسع دانشجویانو
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.اسرتاینسرازمانمدرساندرمااممندیازمنابعانسانیتوانمنددردانشگاهاینمیانبهره

درتحاقاهدافعالیآموزشعالیبسریاردان اشاع ولیدتوعاارتدیگر،فرایندهایبه

اهدافآموزشیکشوروآگاهیتوسع خوددرالتسهابرایح ظردانشگاهحیاتیاست.

اسرتارارانسرانیومنابععمیقازوضعیتدان درکخودنیازمندتوسع ازمیزانرشدو

منرابعمتخصصرانحروزةتوسرع .(Bezhani 2010بنرداارزیابیدانر مؤثرسازوکارنظام

اولینگامتوسعهاست.ْرندکهآگاهیازوضعیتوانسانیبراینبا

نتیجر اجررایکرهانجامشدهاسرتبسیاریهایپژوه ،گیریدان اندازهبهمنظور

دهردانرد.تحلیرلنترایشنشرانمریهابودهگیریدان درسازمانهایمختلفاندازهروش

شدهقابلیتشناساییعللونااطضعفموجوددروضرعیتایبررسیهی ازروشهیچ

گیریدان خارجینیزبهلحراظت راوتهایاندازهعالوهمدلهب.دانشیسازمانراندارند

مدلیکهبتوانردضرمنارائ ،بنابراین(.5931پورفرهنگینیازبهبومیشدندارندبنصراهلل

هرایوعالوهبرررفرعشرکافکندگیریآنرااندازههایدان شناساییعواملوشاخص

موضروعینشاندهدیهایموجودبتوانددان منابعانسانیسازمانرابهصورتکمّمدل

مطرر اصرلیسرؤالایرن،بنرابراین.(Siboni 2013نظریاسرتبحوزةقابلپژوه در

آموزشعالیاتمؤسسوهادلسنج دان اعاایهی تعلمیدردانشگاهشودکهممی

ایرانچیست؟

 تحقیقپیشینة و  مباني نظری

درکسرباسرت،هرادانر تررینآنمهمکه،هاینامشهوددرمحیطپویایکنونی،دارایی

کنندبنراظمیوهایمشهودای امیداراییازتربرجستهیناشهامزیترقابتیبرایسازمان

ازمختل یدردان موجبشدهتعاریفهاینه تههاوپیچیدگی(.ویژگی5939همکاران

کرهدرخراللمطالعره،تحایرق،اسرتآگاهییاشناختییادرکدان مثالً.آنارائهشود

اظهروربر.(5931فیروزبیمینشودجهانبیرونیدرفردایجادمیدربارةیاتجربه،مشاهده

بخر منزلر انر برههاناچاربهپذیرشمدیریتوارزیابیدسازمانهم ،یاقتصاددانش

که،خصوصکهبرخالفگذشتهبه؛(Gupta et al 2015بناپذیرعملکردخودهستندجدایی
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سرازمانسرمای ترینداد،امروزمهممنابعکمیابآنتشکیلمیفاطی سازمانراسرمای 

برراوجررودبرخرری(.5939شررودباصررلریورحیمرریکارکنرراندانشرریآنمحسرروبمرری

هرایکشرفدانر وپرردازشدرمدل ماوهمکارانکهشار،ابلتوجههایقمحدودیت

هرایرغمپیچیردگیسیسرتمبهکهایناستاساسیموضوع،کردنددان موجودشناسایی

هرایتنهاییمشرکالتوپیچیردگیداراییناملموسبهمنزل فوقشناساییداراییدان به

نارود گیرریدانر هایانردازهانعاکثرمدلترینممهم.(Sharma et al 2012بداردشماربی

درسرطحورودیوخروجریتحلیرلفارطکهاطالعاتموجودرااستفراگیریچارچوب

 ماایسرشردهمشکلدیگریکهدراینخصوصشناسرایی.(Pomeda et al 2002بکندمی

رهایگونراگونآمراریدان کشورهابراساسمعیارهایمختلفکی یومحتواییسیستم

درادامره.(Klein 2000بخواهردشردمنجررماایسرهوتحلیرلناصکهبهاستایمنطاه

.شودمیگیریدان معرفیهاونیزابزارهایاندازهروش تریننمونمهم

درکهندانسانیرامعرفیکردسرمای بررشدمؤثرعواملازفهرستیلیاوویتسورایت

داخلریوفرهنرسسرازمانی،فشرارهایّها،جوارتقالبپنشگروهآموزشوتحصیل،مه

 Liebowitz & Wrightبگنجردمریشررایطروحریوروانریونیزمحیطیتأثیرو،بیرونی

گیریدانر اسرتکرهبرهشرکلفررمساختاریافتهابزاردیگریدراندازهمصاحا . (1999

تراسرتوا سویازشدهروشمعرفی(.Trauner & Lucko 2001بشودمیطراحیواست اده

پایر هراینراملموسوبرردرچهرارچوبدارایری«فکرریسررمای نمایشرگرهای»بانرام

ساختاریوضعیتموجودسرمای انسانیووسرمای مشتریسرمای هایمرتاطباشاخص

هایدان ناشهروشدیگر(.Stwart 2010دهدبونمای میکندمیگیریسازمانرااندازه

سرببررایرونردوابرزاریمنااجزایاصرلیمردیریتدانر برهشرمارمریازاستکه

دان شناساییوکنندمنابعاطالعاتآشکار،کم میمنزل به،هااینناشهند.اگیریاندازه

گیرریمسرتایمدرانردازهکه روشی است  KP3روش .(Collin 1996بنمای دادهشوند

اسرتمؤثردان چادردربهاودعملکردسازماندهدرود،بلکهنشانمیدان بهکارنمی
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تواننردهرانمریباایندغدغهکهنراملموس1119درسال5ساعتی.(Ahn & Cheng 2004ب

هابهصرورتهاراازطریقمایاسناملموسکردهایریاضیشوندسعیمستایمواردمدل

همنظوراسرت ادهازدانر (ب5931زادهوپورسراجیانبعیلااسم.(Lev 1999بیدرآوردکمّ

 .داردگیریدان مرحلهجهتاندازهپنشکهکردندمدلیکاربردیارائهکارکنان

برهاختصرارپرژوه حروزةدرداخلیوخارجیمهمبرخیازتحایاات5جدولدر

آید.می

 تحقیقات داخلی و خارجیپیشینة . 1جدول 
نتایشتحایقعنوانسالمحااان

اربانیو

همکاران
5939

برمؤثربندیعواملرتاه

سازیمدیریتدان پیاده

هادانشگاه

هایدان وطراحیعواملجذبافرادبرمانایصالحیت

هایاولودومراسازوکارهایمناسبارزیابیدان رتاه

.دارند

5939نژادگیالنی
بررسیمعیارهایارزیابیو

جهانهایبندیدانشگاهرتاه

وجه و،،شهرتدانشگاه،آموزشچهاربعدپژوه 

المللیچهارنظاممشهورجهانیدرارزیابیبین

هاست.دانشگاه

وثوقو

بیرالوند
5931

هایبررسیموانعومحدودیت

سازیدان درتجاری

هادانشگاه

اصلیموانعفرهنگی،موانعحوزةدرسههاآنترینمهم

.نددیشدبنقانونیدستهروموانعسیاسی،ساختاری

و1احمد

عارفین
1153

و،سطحدان ،نگرشبررسی

بهمدیریتانیعملکرددانشجو

یمالزهایدان دردانشگاه

انمیعملکردونگرشدان وسطحمتوسطیسطحباال

هایسیستممدیریتدان دانشگاهدرزمین آموزاندان 

.شوددیدهمیمالزی

و9لو

همکاران
1151

فکریسرمای بررسی

استرالیاوهاینیوزلنددانشگاه

انگلستان

هاینیوزلندبهنساتانگلستانواسترالیادرافشایدانشگاه

.کنندمیفکریبهترعملسرمای 

و9رامیرز

گوردیلو
1159

سرمای گیریشناختواندازه

هایاسپانیافکریدردانشگاه

یواسایشنرافکریسرمای گیریاندازهعناصرناملموس

.کردارائهدراسپانیافکریسرمای گیریمدلیجهتاندازه

                                                                                                                   
1. Saaty 

2. Ahmad 
3. Low 
 Ramirez.4
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 تحقیق روش

ایواست.روشگردآوریاطالعاتمنابعکتابخانهایتوسعهتحایقحاضرجزءتحایاات

و،دل ریفرازی،تحلیرلعراملیاکتشرافیپرسشرنام مطالعاتمیدانیوابزارمورداست اده

راگیرریدانر شاخصانردازه77نظریپیشین وهشگراناززوجیدیمتلبود.پژماایس 

گیرریدانر اعارایهرایانردازهداشرتشراخصولیچونضررورتکردند.استخرا 

وجهتتستروایریکردندشاخصطراحی77ایباعلمیشناساییشودپرسشنامههی ت

خصمحاسراهبرایهرشرا(CVRبنساترواییمحتوایین رازخارگانفرستادند.3برای

هراییکرهشراخص،گویرهنردن ربود3متخصصانازآنجاکهدرتحایقحاضرتعداد.شد

CVRهرایشناسراییشراخصپرسشرنام شردندوبودازپرسشنامهحذف71/1هازیرآن

یجهتاجررایتکنیر دل رشاخص95باهاگیریدان منابعانسانیدانشگاهاندازهمؤثر

برهعنروانپنرلکره،مدیریتوعلومتربیتیرشت علمیاایهی تن رازاع57بینفازی

حلیلشد.توتجزیهنتایشتوزیعو،انتخابشدهبودندبهروشقااوتیدل ی

هرایمردیریتآموزشریوعلمریرشرتههی رتاعااییتحایقآماریبخ کمّجامع 

ریرزیپژوه وبرنامرهمؤسس هایدولتیبمطابقآماررسمیمدیریتمنابعانسانیدانشگاه

ن ررتعیرین515.بااست ادهازفرمولکوکرانتعدادنمونرهبودندن ر(597آموزشعالیبرابر

.شردایاسرت ادهایچندمرحلرهبرداریاحتمرالیخوشرهگیریازروشنمونهشد.براینمونه

تحولاداریوارةادآمدهازدستآماریازاسنادبهجامع بندیهاومنطاهجهتتعیینخوشه

کرردهمنطاهتاسریم3کشوررابراساساستانبههایکهدانشگاه،(5939فناوریاطالعاتب

توزیرعهرانمونرهمیان،پایاییورواییتأییدپسازی،بخ کمّپرسشنام .،است ادهشداست

 ادهشرد.وتستبارتلتاسرت KMOپایاییازضریبآل ایکرونااخوآزمونتأییدشد.برای

رانشرانگیریدرحدعالیقابلیتاعتمادابزاراندازهکهبهدستآمد399/1پایاییپرسشنامه

.برهدسرتآمرد9/1ایرنشراخصبیشرترازبودکه99/1برابرKMOآزموننتیج .دهدمی

بررایتحلیرلعراملیکرافیبرودهاسرت.دهنردگانتواننتیجهگرفتتعدادپاسخبنابراینمی

ترربهدستآمدکهدرسطحمعناداریخطایکوچر 953/13نتایشآزمونبارتلت،نهمچنی
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دهنردةاستکرهنشران111/1است.احتمالخطایتاارنبارتلتنیزبرابرپذیرفتنی11/1از

بنرابراینتحلیرلعراملیبررای.اجرایتحلیلعراملیاسرتفرایندمشکلچندگانگیدرناود 

هابااست ادهازآوریوتجزیهوتحلیلداده.پسازجمعشدیابیشناساییساختارمناسبارز

بنردیوعوامرلمردلاسرتخرا شرد.گروهمؤثرهایشاخص،تکنی تحلیلعاملیاکتشافی

سازتجزیرههایمدلتکنی دیمتلمورداست ادهقرارگرفت.پرعاملرابط تعییننوعبرای

هاومدلم هومیاسرتخرا وعاملرابط لونوع،متلیرهایعلتومعلووتحلیلپرسشنامه

بررسیشد.برازشمدلسازیمعادالتساختارینهایتبااست ادهازمدلدر

 تحقیقهای  یافته

.محاساهشد1و5هایرابطهطاقننظرخارگانمیانگی

9رابطر فازیمثلثیحاصرلازاجررایرانرداولتکنیر دل ریفرازیطارقمیانگین

گیریهایاندازهمیزانموافاتخارگانباهری ازشاخصةدهندنشانداییشدکهزفازی

دان است.

  شدهزداییمحاسا اعدادفازی(9ب
3

 

α m β

x 

محاسراهنظرهرانظرهری ازخارگانبامیرانگیناختالف9رابط بهدرادامهباتوجه

.شد

 (9ب                  
1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

1 1 1
. . . .

 
           

 

i i i i i i i i i

m m me a a  a a  a a a a   a a   a a
n n n

 

دومپاسرخپرسشرنام میرانگینبرهقالریخرودونظرتوجهبهاعاایپانلبا،ررانددومد

.استهآمد1کهدرجدولشدمحاساه1رابط میزاناجماعنظرخارگانبااست ادهازدادند.

  (5ب        1 2 3. . . i 1,2,3, ,n  
i i i i

A a a  a   

(1ب
       

1 2 3 1 2 3

1 1 1
. . . .
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(1ب     2 1 21 22 23 11 12 13

1
.

3
       m m m m m m m mA A a a a a a a  

 اول و دوممرحلة اختالف میانگین نظر خبرگان  .2جدول 

 گیری دانش شاخص اندازه
اختالف 
 میانگین

 اختالف میانگین گیری دانش شاخص اندازه

-113/1 سخنرانیدرمجامععلمیارائ  119/1 مدرکتحصیلی
 -1539/1مجالتداوریمااالت 19/1 تجربهوسنواتخدمت

 -1539/1نشریاتتحریری عاویتدرهی ت 11/1 هایآموزشیدوره

 119/1سردبیریومدیرمس ولینشریات -19/1سوموزبانخارجیدومباآشنایی

 -ISI 159/1مااالت 119/1شدهتنوعدروستدریس

 -199/1ISIپژوهشیغیررمااالتعلمی 159/1ومهارتدرتدریس،تسلط،تجربه

 -113/1پژوهشیرمااالتعلمی 159/1تدریسدرسسمینار

نساتدانشجویانتحصیالتتکمیلیبهکل
دانشجویان

 -ISC 199/1مااالت 199/1

 -199/1ترویجیرمااالتعلمی -119/1کارشناسی نامراهنماییپایان

 -119/1هایکارشناسیارشدنامهراهنماییپایان
هایکن رانسشدهدروچاپشدههئارامااالت

یالمللیخارجبین
199/1- 

 -113/1دکتراهاینامهراهنماییپایان
المللیبینشدهدرکن رانسوچاپشدهارائهتمااال

 داخلکشور
113/1- 

 -119/1 هایملیمااالتکن رانس -119/1ارشدکارشناسی نامپایانمشاورة

 153/1ادکترهاینامهپایانمشاورة
المللیخار هایبینشدهدرکن رانسمااالتچاپ

ازکشور
199/1- 

 1دان خاصبتخصصدررشتهوموردویژه(
المللیداخلهایبینشدهدرکن رانسمااالتچاپ

کشور
1 

 -159/1ملیکن رانسدرشدهمااالتچاپ 11/1هاارتاایمستمرمهارت

 153/1 مااالتباارجاعباال 159/1 ندان علومرفتاریبادانشجویا

 153/1هایدانشیهایپایگاهگزارش -193/1دان علومرفتاریباهمکاران

 1یاتصنیفکتابتألیف -119/1 تواناییدروظایفمحوله

 -113/1کتابترجم  119/1گروهیکاردادنتواناییانجام

 -113/1تجدیدچاپکتاب 119/1 دان رهاریومدیریت

 1ونادکتاببررسی 119/1گیریدان تصمیم

 -153/1درسیتألیفجزوةتدوینو -113/1 دان است ادهازفناوری

 -1591/1هایپژوهشیهاوطر پروژه 159/1 جایگاهدانشگاهارتاایپیشنهاد

 -113/1 هایمطالعاتیفرصت 193/1 اشرافبراهدافدانشگاه

 199/1وادبی،اثربدیع،هنری 193/1 گاهآشناییباساختاردانش

 1 ایدهوایجادنوآوریارائ  -1131/1 هاوتهدیدهاکشففرصت

 119/1جدیدنظری وتعداداختراع -119/1 شناختنااطقوتوضعف

 159/1 هایتخصصیعاویتدرسازمان 1تحایقدادنمهارتانجام

 159/1هایمنتخبعلمیکمیتهدرتعاوی 1131/1هاهدفمندیمطالعاتوپژوه 

 1 هایعلمیعاویتدرانجمن 113/1 برگزاریسمینارهایتخصصی

 -159/1تخصصیسمینارشرکتدر
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اولودومتکنی دل ریفرازی،چنانچرهاخرتالفمیرانگینبریندومرحل باتوجهبه

دل ریفرازیاینردفرانردوباشد،خارگانبهاجمراعرسریده1/1مرحلهکمترازحدآستانه

دومبرهاجمراعبسریارخروبیمرحلر خارگاندرپایاندرتحایقحاضر،شود.متوقفمی

دادنهرایمهرارتانجرامبراشراخصتخارگراننتایشنشاندادبیشترینموافاررسیدند.

تألیفها،مهارتارتاایمستمر،تعداداختراعات،مطالعات،دان خاص،هدفمندیتحایق

کمتررینواسرتISIماراالتو،درتردریسومهارتتسلط،ایدهارائ ،بنادکتا،کتاب

نسراتدانشرجویان»و«هایکارشناسینامهراهنماییپایان»هایموافاتخارگانباشاخص

13بنرابرایندوشراخصفروقحرذفو.باشردمی«تحصیالتتکمیلیبهکلدانشجویان

بنردیجهرتگرروه.هااستخرا شردنشگاهگیریدان منابعانسانیدااندازهمؤثرشاخص

اتوجره.بشدشدهاست ادهچرخیدهءماتریساجزاازو SPSSافزار،ازنرممؤثرهایشاخص

بندیشدند.گروه9جدولبهشر کهعاملتعیینشدپنشنتایشبه

 ی ایراناه گیری دانش منابع انسانی دانشگاه و ابعاد اندازه مؤثرهای  بندی شاخص گروه .3جدول 

 ها گیری دانش منابع انسانی دانشگاه اندازه مؤثرهای  شاخص
عامل )متغیر 

 پنهان(
ییتوانا،محولهفیوظادرانجامدادنییتوانا،شناختنااطقوتوضعفیتوانمند،شدهتنوعدروستدریس

براسراختارییآشرنا،برراهردافدانشرگاهاشرراف،وحلمس لهیریگمیتصمدان ،یرهاردان ،یکارگروه
،اتینشرریریسرردب،یتخصصریها یهمایبرگزار،دهایهاوتهدکشففرصتیتوانمند،هدانشگایسازمان
 یدانشیهاگاهیپایرسمیهاگزارش

تواناییمدیریتی

،ویجریتررماراالتعلمری،ISCمااالت،ISIمااالتمشاورةرسال دکترا،،دوموسومخارج آشناییبازبان
،هایعلمیعاویتدرانجمن،درسیجزوةتدوین،نادکتاب،تجدیدچاپکتاب،کتابترجم ،کتابتألیف

رماراالتعلمری،اختراعرات،مااالتباارجاعباال،هایمنتخبعلمیکمیتهدرعاویت،تدریسدرسسمینار
 یقتحادادنمهارتانجامرسال دکترا،راهنمایی،پژوهشی

توناییعلمی
ببنیادی(

شردهوچراپشدهارائهمااالت،بالتین(ISIپژوهشیغیررمااالتعلمی،ارشدهایکارشناسینامهپایانمشاورة
شدهمااالتچاپ،المللیخار ازکشوربینشدهدرکن رانسمااالتچاپ،المللیداخلکشوربیندرکن رانس
راهنمرایی،المللریخرار ازکشرورهرایبرینشدهدرکن ررانسوچاپشدهارائهالتماا،هایملیدرکن رانس

 هایپژوهشیطر ،ارشدهایکارشناسینامهپایان

تواناییعلمی
 بکاربردی(

دان علومرفتاریدرتعاملوارتااط،دان علومرفتاریدرتعاملوارتااطبادانشجویان،هایآموزشیدوره
،نشریاتعلمری تحریریعاویتدرهی ت،داوریمااالت،دانشگاهجهتارتاایپیشنهاددرارائ ،نباهمکارا

،سخنرانیدرمجامععلمی،اثربدیع،هنریارائ ،تسلطوتجربهدرتدریس،هایتخصصیعاویتدرسازمان
 وادبی

مهارتدرتعامل
 ارتااطاتو

،دان است ادهازفناوری،هادان خاص،ارتاایمستمرمهارت،علمی(پای تجربهوسنواتخدمتب
 ایدهارائ ،هایمطالعاتیفرصت،مدرکتحصیلی،هاهدفمندیمطالعاتوپژوه 

هایمهارت
 تخصصی
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مدل،ازتکنی هایعاملرابط پسازشناساییمتلیرهایپنهانمدل،جهتتعییننوع

 دیمتلبهشر زیراست ادهشد.

 ماتریس روابط مستقیم ةتهی

ن ررپنشودراختیارشدطراحی1*1(،ماتریسیMبرایتشکیلماتریسروابطمستایمب

بهدستآمد:9مطابقجدولماایساتزوجیازخارگانقرارگرفت.ماتریس

 های مدل سنجش دانش زوجی عاملمقایسة . 4 جدول

  مهارت

 تخصصی

مهارت تعامل و 

 ارتباطات

لمی توانایی ع

 کاربردی

توانایی علمی 

 بنیادی

توانایی 

 مدیریتی
 

تواناییمدیریتی15115

بنیادیرتواناییعلمی51551

کاربردیرتواناییعلمی15155

ارتااطاتتعاملومهارت15511

هایتخصصیمهارت51511



به9رابط کارگیریهطکلبابماتریسارتاا،سازیماتریسروابطمستایمنرمالپساز

است.n×nی ماتریسواحد Iشودکهدرآنحاساهمیم1صورتجدول

2(9ب 3 1

1

( )






    
j

T N  N  N     N I N  

 (T) کل ارتباط سیماتر. 5 جدول

Factor a1 a2 a3 a4 a5 

 

0 00/0 30/0 72/0 762/0 

 

00/0 0 72/0 00/0 300/0 

 

72/0 00/0 0 00/0 762/0 

 

72/0 00/0 72/0 0 300/0 

 

00/0 72/0 72/0 72/0 0 
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 پذیری هر عاملتأثیرگذاری یا تأثیرمیزان 

پذیریعواملدرتأثیرگذارییاتأثیربراساسماتریسروابطکلوروابطریاضی،ماتریس

هامعررفجمعسطریدرایهدراینماتریس،محاساهشد.9دولمطابقج Excellافزارنرم

شرود.جمرعسرتونینشاندادهمری و با گذاریآنعاملبرسایرعواملاستیرتأثمیزان

شود.نشاندادهمی  پذیریآنعاملازسایرعواملاستکهباتأثیرهامعرفمیزاندرایه

 عوامل یریپذتأثیر ای یگذارتأثیر سیماتر. 6 جدول

Factor a1 a2 a3 a4 a5 Ri 

 

7/0 02/0 77/0 77/0 077/0 22/0 

 

77/0 7/0 02/0 70/0 707/0 60/0 

 

6/0 02/0 77/0 71/0 077/0 07/7 

 

66/0 71/0 76/0 77/0 71/0 10/7 

 

77/0 6/0 71/0 61/0 770/0 00/7 

 73/7 7 67/0 01/7 36/0  

 
دارایبراالترین،19/1برابرر  مهرارتتخصصریبرا،عاملپنجم9اساسجدولبر

پرذیریتأثیردارایبراالترین،33/5برابرر  تواناییمردیریتیبرا،گذاریوعاملاولتأثیر

است.بنابراینبرداربرتریوبردارارتااطبهشر زیربهدستآمد:

پذیریعاملموردنظرردرسیسرتمتأثیرگذاریوتأثیرومیزانبرتری:بردارافایبردار

ت.اس

(7ب i i jP R D  

رامردلعوامرلمجموعر گذاریهرعاملبررتأثیربردارارتااط:بردارعمودیومادار

.دهدنشانمی

(3ب j i jE R D  

7جدولدرپذیریتأثیرگذارییاتأثیراهمیتومیزاندرج ،3و3رابط اساسدوبر

 :محاساهشد
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 عوامل یریپذتأثیر ای یگذارتأثیر زانیم و تیاهم رجةد. 7 جدول

Factor a1 a2 a3 a4 a5 Median 

 

3/7 6/7 2/7 3/7 7/7 3/7 

 

7/7- 1/0- 0/0 7/0 7/7 7/0 



بنیرادیررتواناییمدیریتیوتواناییعلمیبرایدوعاملمیزان7بهجدولتوجهبا

برایسهپذیریعواملفوقاستومیزانتأثیردهندةمن یبهدستآمدهاستکهنشان

ومهرارتتخصصریبراالی،ارتااطراتورتعاملکاربردی،مهارتدرعاملتواناییعلمی

.گذاریعواملمذکوراستتأثیرص راستکهبیانگر

 ارزش آستانهمحاسبة 

.ارزشآسرتانهکردنردحاساهارزشآستانهرامروابطشاکهناش پژوهشگرانجهتتعیین

آسرتان حایقحاضر،ارزشتاست.درنظرکردنازروابطجزئیمالکمناسایبرایصرف

بهدستآمد.بااسرت اده93/1است،هایماتریسارتااطکلکهبرابرمیانگیندرایه،روابط

همشراهد3ازاینعددماتریسروابطقابرلاعتنرامحاسراهشرد.تحلیرلفروقدرجردول

.شودمی

 اعتنا قابل روابط سیماتر. 8 جدول

Factor a1 a2 a3 a4 a5 

 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

 

60/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

 

66/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

 

00/0 60/0 00/0 61/0 00/0 



طراحیشد:5مدلم هومیتحایقمطابقشکل،بنابراین
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 . مدل مفهومی تحقیق1 شکل

 است ادهشد.PLSافزارونرمیدعواملوتعیینشدترابطهازمعادالتساختاریأیتجهت

 برازش مدل مفهومي

برایهری AVEو،پایاییترکیایضرایبآل ایکرونااخ،،برازشمدلبهمنظوربررسی

7/1براالترازCR.مادارآل رایکروناراخومحاساهشد3لمطابقجدوازمتلیرهایپنهان

بیرانگراعتارارمناسربAVEبرایمعیرار1/1وهمچنینماداردوفاکتورفوقنشان تأیید

.گیریاستابزارهایاندازه

برایمحاسا رواییواگراازروشبررسیهماستگیبینمتلیرهایپنهرانبروشفورنرلو

است ادهشد.بنابراینرواییواگرایمدلدرحدمناسباست.51الرکر(مطابقجدول

تررینمعیراربررایبررسریبررازشمردلکرهاساسریZدرگامبعدضرایبمعناداری

31هرایپرژوه درسرطحاطمینرانفرضیه55استمحاساهشد.مطابقجدول ساختاری

درصدتأییدشد.

 پژوهش یرهایمتغ AVEو  ،، پایایی ترکیبیکرونباخ یآلفا جینتا. 9 جدول

 CR  AVE آلفای کرونباخ متغیر پنهان

113/1399/112319تواناییعلمیببنیادی(

939/1371/1399/1تواناییعلمیبکاربردی(

193/1311/112751مهارتتخصصی

913/1315/112319مهارتدرتعاملوارتااطات

 مهارت تخصصی

 

توانایی علمی 

 )بنیادی(

 

مهارت در تعامل و 

 ارتباطات

 

 توانایی علمی )کاربردی(

 

 توانایی مدیریتی
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 الرکر و فورنل سیماتر با واگرا ییروا سنجش. 11 جدول

مهارت تعامل 

 و ارتباطات

مهارت 

 تخصصی

توانایی 

 مدیریتی

توانایی علمی 

 )کاربردی(

توانایی علمی 

 )بنیادی(
 

بنیادیرتواناییعلمی7979/1

کاربردیرتواناییعلمی953/17113/1

تواناییمدیریتی199/1-119/17319/1

یمهارتتخصص199/1559/1133/17911/1

تعاملوارتااطات573/1-191/1911/1999/1913/1

 

 پژوهش اتیفرض تیوضع و مدل روابط یمعنادار بیضرا ریمقاد. 11 جدول

 آزموننتیجة  T-Value مسیر فرضیه

تأیید319/9مهارتتخصصیتواناییعلمیببنیادی(5

تأیید915/1مهارتدرتعاملوارتااطاتمهارتتخصصی1

تأیید711/1مهارتدرتعاملوارتااطاتتواناییمدیریتی9

تأیید997/9تواناییعلمیبکاربردی(تواناییمدیریتی9

 

 برازش مدل کلي

محاساهشد:51رابط بهعنوانبرازشمدلازطریقGOFمعیار

2GOF(3ب AVG R 0.605 0.369 0.4724      

مردلسرنج ،بنرابراین.دهدرانشانمیبرازشکلیقویمدل9719/1مادارحصول

1کرهدرشرکلهایایراندرحدمطلوبارزیرابیشردعلمیدانشگاهدان اعاایهی ت

 .قابلمشاهدهاست
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 4/1 عاملی کمتر از ی با بارها شاخص حذف از پس اجراشدهمدل  نهایی: مدل. 2 شکل

 رت تخصصیمها

توانایی علمی 
 )بنیادی(

 

مهارت در تعام  و 
 ارتباحات

توانایی علمی 
 )کاربردی(

 توانایی مدیریتی

ر اته  ةمشاور
 دکتری دکتری

 در ی ةتیف وزوأت

 کتاب ةتروم

تجدید چاپ 
 کتاب

 تیف کتابأت

عضویت در انجمن 
 علمی

 ISCمیاالت 

 

 ـ میاالت علمی
 پژوهشی

 ISIمیاالت 

ـ  االت علمیمی
 رویجیت

 ةدنایی با زبان خاروآ
 برر ی و نید کتاب دوم و  وم

 دان  خاص

ارتیای مستمر 
 ها مهارت

دان  ا تفاده از 
 فناوری

هدفمندی مطاتعات 
 ها و پژوه 

 های آموزدی دوره

داوری میاالت 
 مج ت علمی

دان  علوم رفتاری در 
 تعام  با دانشجویان

 خنرانی در  ةارائ
 امع علمیمج

دان  علوم رفتاری در 
 تعام  با همکاران

 وهتپیشنهاد در  ةارائ
 بهبود دانشگاه

عضویت در 
 ةتقری هیئت

 نشریات علمی

دناخت نیاط قوت 
 و ضعف

 ردبیری نشریات 
 علمی

آدنایی با  اختار 
 دانشگاه

تنوع دروس 
 دده تدری 

ادرا  بر اهدا  
 توانایی انجام وظایف دانشگاه

اری  مینارهای برگز
 تخصصی

توانایی انجام 
 کارگروهی

توانمندی کشف 
 ها و تهدیدها فرالت

های ر می  گزارش
 منتشردده

 ةنام پایان ةمشاور
 اردد کاردنا ی

 ةنام راهنمایی پایان
 اردد کاردنا ی

و  دده میاالت ارائه
دده در کنفران   چاپ
اتمللی داخلی  بین

 کشور

دده در  میاالت چاپ
اتمللی  بین کنفران 

 داخلی

دده در  میاالت چاپ
اتمللی   کنفران  بین

 کشور از خارج

میاالت علمی 
 ISIپژوهشی غیر 

دده  میاالت چاپ
 در کنفران  ملی

 

93/4 94/4  09/4  

00/4  01/4 

19/4 

03/4 09/4 

99/4 34/4 

19/4 14/4 

09/4 

07/4 

07/4 

09/4 

01/4  

09/4  

94/4 

و دان  رهبری 
 مدیریت

00/4 99/4 34/4 09/4 

09/4 10/4 09/4 19/4 

19/4 17/4 19/4 

00/4 

09/4 
01/4 

90/4 

99/4 

09/4 

01/4 

00/4  

03/4 

00/4 

99/4 
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 گیرینتیجه

ودرنتیجرهخلرقایجرادنروآوریآموزشعالیمؤسساتهاوترینکارکردهایدانشگاهمهم

هرایدانشگاهیدرجهتارتاایدان کاربردشیوهجامع بیشتریناهتماماست.دان جدید

اعارایمیرزاندانر مردلیکرهارائر بنرابراینشناساییوسرنج دانر اسرت.صحیح

تحایقحاضرربراایرن.بودهاخواهدبهدانشگاهکم شایانیکندگیریعلمیرااندازههی ت

.کردهایایرانارائههدفانجامشدومدلسنج دان اعاایهی ترادردانشگاه

اولیر سرتخرا شرود،درااصلیمیزاندان تعریرفمریملعامدرکتحصیلیاگرچه

اینمطلبمؤیدتواندعلمیاستادمیمرتا حذفشاخص،همچنین.شدهاحذفشاخص

برازنگریمنردونیازنرداردمستایمباسطحدان آنراناستادانرابط ارتاایعاملباشدکه

درشردهچاپوشدهارائهمروریومااالترتعدادمااالتعلمیشاخص.ارتاااستشیوة

کرهازکی یرتپرایینانداستادانهایدان کشورشاخصازخار المللیبینهایکن رانس

علمریبرهچراپدکهبهجهتسوقدادناعاایهی رتندارنشانگونهمااالتسطحاین

ازشرود.گونهمااالتمیعلمیمنجربهرویآوردنآنانبهاینمرتا مااالتبرایافزای 

،هایامااشدهبامراکزعلمیوتحایااتینامهت اهمهایپژوهشی،طر هایحذفشاخص

پژوهشریوفنراوریمنعاردهبراهمتایرانخرارجیوهرایآموزشرینامهت اهمویادداشت

هایپژوهشیکاربردیومنطارقبرانیرازکشرورمحتوایطر کهشودمیگونهاستنااطاین

سرمیناردرستردریسهایتعریفشاخصعالوهعدمهب.دارندمادیجنا وبیشترنیست

گوداردکهآیاحایاتراًوجایبحثوگ تادکتررسال وراهنماییدکتراوارشدکارشناسی

یراشودروزبودنآنانمیوبهاستاداناینواحددرسیموجبافزای دان دانشجویانو

تجدیدکتاب،ترجم تدوینکتاب،نادوبررسیکتاب،مانندهاییشناساییشاخرصخیر.

،ماراالتISCوISIترویجری،رپژوهشری،علمریرهرایعلمریچاپکتاب،تدوینمااله

،،سخنرانیدرجوامععلمیالمللیداخلیوخارجیهایمعتاروبینشدهدرکن رانسچاپ

مسرتایمآنبررترأثیراهمیتکارپژوهشیباکی یرتوودبیریوسردبیرینشریاتعلمی

ارتارایمسرتمر.دهردرانشانمیروزآوریدان آنانوبهعلمی تهیمیزاندان اعاای
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روزبررودناعاررایبرههررایآموزشرریدوشراخصکلیرردیهرراوشررکتدردورهمهرارت

دان رفتراریوتعامرلبراهمکراران،توانراییمانندهاییشاخصتأییدعلمیاست.هی ت

فبرراهردافبلندمردتوکرارگروهری،آشرناییبراسراختاردانشرگاه،اشررادادنانجام

ارتااوبهاودجایگاهدانشرگاه،شناسراییناراطجهتپیشنهاددرارائ مدتدانشگاه،کوتاه

منزلر سراختاریبرهسررمای ارتااطیوسرمای جایگاهدهندةقوتوضعفدانشگاهنشان

نیهاستوگواهاینمطلباستکهتوجهبهبعردانسرافکریدردانشگاهسرمای رکنیاز

.کارکنانونوعارتااطاتآناناهمیتبسزاییدرپیشارداهدافآموزشعالیدارد

 هاپیشنهاد

گیرریدانر درهرایانردازهیشراخصهات اوتضمنآگاهیازنظرانمدیرانوصاحب

هایرشدوهاتوجهویژهداشتهباشندواستراتژیبهآنمؤسساتهانساتبهسایردانشگاه

هرایپژوهشرگربرراسراسیافتره.کننردعلمیرابراساسآنتدوین تاعاایهیتوسع 

بمهرارتتخصصریودنهاداررابرمیزاندان دردانشگاهتأثیرهاییکهباالترینشاخص

رتوانراییعلمری،کراربردیرمهارتدرتعاملوارتااطات،تواناییمدیریتی،تواناییعلمی

شروند.اظعلمریلحرتااوتادیلوضعیتاعاایهی تمعیارهایاصلیارمنزل بهبنیادی(

علمریدردان اعاایهی تپای هایارزشیابیعملکردرابرهمچنینوزارتعلومسنجه

مرد،شرودارزشیابیتلایرکنکهدرآندان را،ینظامارزیابیمناساونهدهابنادانشگاه

برهمطالعرهوعالقر اسرتادانوموجبرشدوتوسرعه،افرزای انگیرزهنظرقراردهدکه

ازآنجاکهبرایدستیابیبهاهدافآموزشعالوههبومانعرکودعلمیآنانشود.،پیشرفت

ودانشرجویاناسرتادانهامهارتدرارتااطاتوتعاملسازندهمیرانوپژوه دردانشگاه

زمینر موضروعایرنشودبراتخصریصبودجرهبرهدارایاهمیتبسزاییاستپیشنهادمی

افزای مهارتدرتعاملوارتااطاتفراهمشود.
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 منابع

(.5939ومردیریتمنرابعب،کلتحولاداریوفناوریاطالعرات،معاونرتاداری،مرالیادارة

.19ر9،صصکشور( گاننُههاومراکزآموزشعالیکشوربمناطقبندیدانشگاهمنطاه

سرازیبرپیرادهمؤثربندیعواملرتاه»(.5939هرکیبشمحمدرضانارویی،مینا؛اربانی،سیمین

دومرین،«الکتررهفرازیچنردمعیارةگیرریهرابرهروشتصرمیممدیریتدان دردانشگاه

 ،تهران.المللیمدیریتوحسابداریکن رانسبین

مدلکاربردیارزیابیدانر کارکنرانارائ ».(5931بپورسراجیانداریوش؛زاده،موناعیلااسم

،ششرمینکن ررانسمردیریتدانر ،«هرادان کارکنانسازمانماایس عنوانشاخصبه

 المللیشهیدبهشتی.هایبینمرکزهمای تهران،

تادیلدان برانروآوریوفرایندبررسیارتااطبین»(.5939برحیمیحمید؛اصلری،محسن

د،شناسریاتدانر مطالعر،«وپرورششهرستانآملآموزشادارةخالقیتدربینکارکنان

.53ر5ص،ص55ش،9

(.5931ارزیابیعملکردبخ ارزشیابیآموزشیسرازمانسرنج آمروزشکشروربدبیرخان 

مرکرز،تهرران،5933وفنراوریدرسرال،ارزیابیکالنعملکردوزارتعلروم،تحایارات

 انتشاراتسازمانسنج آموزشکشور.

علمریوریآموزشیاعاایهی ترایسنج بهرهطراحیمدلیب»(.5931هی،حسینبلعادال

یمدیریتآموزشی،دانشگاهتهران،ادکتر،رسال «هایعلومانسانیدانشگاهتهراندانشکده

 .شناسیرواندانشکدة

مؤسسراتهراوبنردیدانشرگاههایرتاهبررسینظام»(.5939ببیاتاهللرو ؛نژاد،زهراگیالنی

المللیتوسعهوترویشعلرومانسرانیدراولینکن رانسبین،«آموزشعالیدرسطحجهان

 .انجمنتوسعهوترویشعلوموفنونبنیادین،،تهرانجامعه

وقرتتمرامعلمریهی رتاعاایتعداد»(.5939ریزیآموزشعالیبپژوه وبرنامهمؤسس 

علوموزارتبهوابستهعالیآموزشمؤسسات ،اناسرتت کیر برهفنراوریو،تحایارات،

مردیریتوآموزشریمردیریتهرایرشتهبتحصیلیرشت ،عالیآموزشمؤسس نام،شهر

 .39ر31تحصیلیسالدرعلمیمرتا و،(انسانیمنابع
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فرهنسماتنیبرارزیابی»(.5939بسیدحسینیسیدهسمیرا؛زادهشیعهالهه؛الدینشمس،ناظمی

 .س یرانفرهنگیماین سسؤان،م،تهرالمللیمدیریتهمای بین،«دانشی سرمای

همرای ،«برنظامآموزشعالیتأکیدسازیباجهانیشدنوبومی»(.5931پور،منیژهبنصراهلل
 دانشگاهشهیدمدنیآذربایجان.،تاریز،قومیتوفرهنسایرانیاسالمی

نر درسرازیداهایتجاریبررسیموانعومحدودیت»(.5931ببیرالوندجع ر؛فرشتهوثوق،

المللریهرایبرین،تهرران،سرالنهمرای المللینخاگانمدیریتکن رانسبین،«هادانشگاه

 .دانشگاهشهیدبهشتی

ص،صر5،ش59،دکتاب،«هادان ومدیریتدان درسازمان»(.5931فیروز،موسیبیمین

 .513ر37

References 

Abdollahi, H. (2016). Designing a Model for Measuring Educational 

Productivity of Faculty Members of Faculty of Humanities, University of 

Tehran. Doctoral Dissertation on Educational Management, University of 

Tehran, Faculty of Psychology. (In Persian) 

Ahmad, N. R. & Ariffin, M. (2018). Assessment of knowledge, attitude and practice 

towards sustainable consumption among university students in Selangor, 

Malaysia. Journal of Sustainable Production and Consumption, 16: pp. 88-98. 

Ahn, J. H. & Chang, S. G. (2004). Assessing the Contribution of Knowledge to 

Business Performance: the KP3 Methodology. Journal of Decision Support 

Systems, 36(4), pp. 403-416. 

Arbani, S., Narouei, M., & Shahraki, M. (2015). Ranking of affectiveness factors on 

knowledge management implementation in universities by using Fuzzy multi-

criteria decision making. Second International Conference on Management and 

Accounting, Tehran, desember 2017. (In Persian) 

Asghari, M. & Rahimi, H. (2017). Investigating the relationship between knowledge 

transformation and innovation and creativity among the staff of Amol education 

department. Knowledge Recognizing Studies. 3(11), pp. 1-19. (In Persian) 

Bezhani, I. (2010). Intellectual capital reporting at UK universities. Journal of 

Intellectual Capital. 11(2), pp. 179-207. 

Biscaia, R., Teixeira, P., Rocha, V., & Cardoso, M. F. (2017). Higher Education, 

Human Capital, and Regional Dynamics in Southern Europe. In: Fonseca M., 

Fratesi U. (Eds) Regional Upgrading in Southern Europe. 

Collin, E. (1996). Designing organizational memory; preserving intellectual assets 

in a knowledge economy. Wasshington: Group Decision Support System. 

Esmailzadeh, M. & Porsaragian, D. (2013). Providing a functional model for 

assessing employee knowledge as a indicator of employee knowledge 



611  ،8911، بهار 8، شمارة 81دورة مدیریت فرهنگ سازماني 

comparison between organizations. 6
th 

ed Knowledge Management Conference; 

2013 March 3-4; Tehran; 2013. (In Persian) 

Gilani Nejad, Z. & Bayat, S. G. (2016). Review of ranking systems of universities 

and institutes of higher education worldwide. First International Conference on 

Development and Promotion of Humanities in Society, Tehran, June 11, 

Association for Development and Promotion of Fundamental Sciences and 

Technologies. (In Persian) 

Gupta, P., Mehrotra, D., & Sharma, T. K. (2015). Identifying knowledge indicators 

in higher education organization. Journal of Procedia Computer Science, 46, pp. 

449–456. 

Higher Education Research and Planning Institute (2016). Number of full-time 

faculty members affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology 

by province, city, name of institute of higher education, field of study 

(educational management and human resource management) and academic rank 

in academic year 96-95. (In Persian) 

Klein, P. A. (2000). National statistics, portrait of the value floor. Journal of 

Economy, 34, pp. 445-452. 

Leonchuk, O. & Gray, D. (2017). Scientific and technological (human) social capital 

formation and Industry–University Cooperative Research Centers: a quasi-

experimental evaluation of graduate student outcomes. Journal of Technology 

Transfer, 43(14), pp. 14-27. 

Lev, B. (1999). R & D and capital markets. Journal of Applied Corporate Finance, 

11, 4. 

Liebowitz, J., & Wright .(1999). Alook toward valuating human capital. London: in 

liebowitz(ed). Knowledge management CRC press. 

Low, M., Samkin, G., & Li, Y. (2015). Voluntary reporting of intellectual capital: 

comparing the quality of disclosures from New Zealand, Australian and United 

Kingdom universities. Journal of Intellectual Capital, 16(4), pp. 779-808. 

Nasrolahpoor, M. (2013). Globalization and localization with an emphasis on higher 

education. Iranian Ethnic and Cultural Center; 2013 October 14; Tabriz; Shahid 

Madani University of Azerbaijan. (In Persian) 

Nazemi, Sh., Shia Zadeh, E., & Seyyed Hosseini, S. (2014). Knowledge capital 

based culture. International Management Conference, Tehran, December, Mobin 

Cultural Ambassadors Institute. (In Persian) 

Office of Administrative Officer and Information Technology, Office of Assistant, 

Financial and Resource Management. Zoning of universities and higher 

education institutions of the country (9 regions of the country(, 2015: pp. 4-24. 

(In Persian) 

Pomeda, J. R., Moreno, C. M., Rivera, C. M., & Martil, L.V. (2002). Towards an 

intellectual capital report of Madrid: new insights and developments. The 

International Conference of Transparence Enterprise, the Value of Intangibles, 

Madrid, pp. 25-26 November. 

Ramirez, Y. & Gordillo, S. (2014). Recognition and measurement of intellectual 

capital in Spanish universities. Journal of Intellectual Capital, 15(1), pp. 173-



  611     ها و مؤسسات آموزش عالي ایران علمي در دانشگاه طراحي مدل سنجش دانش اعضای هیئت

188. 

Sabokro, M., Etebarian Khorasgani, A., Sherafat, A., Andalib, D., & Esmaeilzade, 

M. (2018). Identification of knowledge measurement indicators of faculty 

members of Iran Universities. Amazonia Investiga, 7(13), pp. 387-400. 

Secretariat for Performance Evaluation of Educational Evaluation Unit of Iran 

Education Assessment Organization (2011). Macroeconomic Assessment of the 

Ministry of Science, Research and Technology in 2009. Tehran: National Center 

for Educational Assessment Publications. 

Sharma, S., Bryson -Osei, K. M., & Kasper, G. M. (2012). Evaluation of an 

integrated Knowledge Discovery and Data Mining process model. Journal of 

Expert Systems with Applications, 39, pp. 35-48. 

Siboni, B., Teresa Nardo, M., & Sangiorgi, D. (2013). Italian state university 

contemporary performance plans: an intellectual capital focus? Journal of 

Intellectual Capital, 14(3Stwart, T. (1997). Intellectual capital: The new wealth 

of organization. London: Nicholas Brealey Publishing. 

Stwart, T. (2010). Intellectual capital: the new wealth of organization. The United 

Arab Emirate: Crown Publishing Group, ASIN: B0042P5KVS. 

Trauner, B. & Lucko, S. (2001). MKMK-Measuring and Bilanzierung von 

intellectual capital. Vortrag. 

Vosogh, F. & Beyraalvand, J. (2016). Examining the barriers and limitations of 

knowledge commercialization in universities. International Management Elite 

Conference; 2016 June 1; Tehran International Conference Hall of Shahid 

Beheshti University; 2016. (In Persian)  

Yamin Firouz, M. (2003). Knowledge and knowledge management in organizations. 

Book Quarterly, 14(1), pp. 108-97. (In Persian). 


