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 چكيده

امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط الزم برای دستیابی به اهداف، سازمان ها نه تنها باید دارایی های ناملموس  خود را 

شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه می بایست همواره سعی کنند تا این گونه دارایی ها را بطور مستمر ارتقاء و بهبود بخشند. 

دانش از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی  در اقتصاد مبتنی بر

هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را بطور مستمر است که سازمان آناش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. واقعیت 

 به که می تواند در خلق  و تسهیم دانش، . همچنین یکی از قابلیت های مهم سازمانیاندانداختهخطر به ارتقاء دهند، بقاء خود را 

اجتماعی است. در  یایجاد کند، سرمایه -مزیت سازمانی پایدار –و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر  کردهکمک سازمان ها 

نظریات موجود در مورد این موضوع   یرمایه فکری و جستجوی گستردهاین تحقیق سعی شده است با در نظر گرفتن مولفه اصلی س

( و با نگاهی به تحقیقات بومی انجام شده در کشور به سازمان تحقیق و توسعهیک )و با در نظر گرفتن شرایط سازمان مورد نظر 

ی پرداخته شود. سپس به بررسی بررسی سرمایه فکری و مولفه های سه گانه آن در وضعیت موجود در این سازمان به صورت کیف

در نظر گرفته شده در سرمایه فکری سازمان با سه شاخص مالی  همچنیندیگر و یک رابطه ی بین سه مولفه اصلی سرمایه فکری با 

، تاز مولفه های اصلی سرمایه فکری اس که اجتماعیسازمان پرداخته شده است. با توجه به مراحل انجام شده در این تحقیق، سرمایه 

دارای ضعف بیشتری در این سازمان بوده و تعداد زیادی از مولفه های هر سه عامل ذکر شده مقداری کمتر از حد متوسط را نشان 

حاصل شده با توجه به داده های بدست آمده از پرسشنامه، ارتباط زیادی بین سرمایه فکری و سرمایه های مالی سازمان  .دهدمی

اصلی سرمایه فکری را با استفاده از مدل بنتیس، طراحی و برای هر مولفه ریز مولفه های بومی سازی همچنین مولفه های  است.

و  قرار گرفته ها و اندازه گیری آن، شاخص های سرمایه فکری مورد اندازه گیریریز مولفهکردن  کمی. با ه استدیای تدوین گردشده

سازمان تحقیق  نهایت ارتباط میان سرمایه فکری و افزایش استفاده از دارایی هایتا بتوان در شده است نقاط قوت و ضعف آنها تعیین 

توصیفی انجام و جمع آوری اطالعات به وسیله پرسشنامه کیفی بر  -مورد ارزیابی قرار داد. این تحقیق به روش پیمایشی  را و توسعه

ای لیکرت استفاده و از آمارهای توصیفی مانند گزینه 5 پرسشنامه از طیفکردن کمی برای ه است. اساس مدل بنتیس انجام پذیرفت

به منظور تعمیم نتایج  شده چهار فرضیه تدوینهمچنین  ه است.استفاده شد میانگین، واریانس و جدول فراوانی برای توصیف اطالعات

سازمان تحقیق و توسعه مورد نفره ای از کارشناسان خبره  73و نمونه آماری  گردیده( تست x4با آزمون های ناپارامتریک کای دو )

ی ارتباط معنی داری بین سرمایه فکرکه مشخص گردید  ،در نهایت با آزمون فرضیات تحقیق شده اند.به روش قضاوتی انتخاب  بحث

 .ی انسانی، ساختاری و رابطه ای وجود داردو همچنین بین سرمایه فکری و هر یک از شاخص ها و افزایش استفاده از دارایی ها
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 . ایسرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطهكليدي:  گانواژ
 

 

The role of Intellectual Capital in comparison with the financial investment in R&D Organization 

 
Abstract  

Nowadays in order for organizations to provide the requirements for achieving the organizational 

objectives, they not only need to have their intangible assets identified, measured and managed, but they 

also have to constantly improve these sorts of assets. Knowledge-based economy makes use of 

intellectual capital to create and step up the organizational values; In other words, success of an 

organization depends on its ability to manage this rare resource. In fact, organizations which fail to 

continuoysly improve and upgrade their knowledge assets, run the risk of losing the competitive 

advantage. Social capital is among the important organizational capabilities that can help the 

organizations create and share their knowledge and obtain a durable competitive advantage over other 

organizations. In this research attempts have been made to qualitatively study the intellectual capital and 

its trio components within a research and development organization; to do so, the main element of 

intellectual capital along with a variety of views on this issue is taken into consideration. Then, the 

relationship among the three elements of the intellectual capital is examined; also, relationship among 

intellectual capital and three given financial indexes in the organization is studied. In light of the present 

study outcomes, it can be concluded that social capital, a major element of intellectual capital has the 

weakest stance in the organization, and a number of components of the three mentioned factors fall below 

average. Analysis of the questionnaire is indicative of a significant relationship between intellectual 

capital and financial capital of the organization. Furthermore, Bounties Model is used to design major 

elements of the intellectual capital for which a number of sub-elements have been formulated. Having the 

sub-elements quantified and measured, intellectual capital indexes are measured and strengths and 

weaknesses of which are specified in order to ultimately evaluate the relationship between intellectual 

capital and increased application of the assets of the research and development organization. This study is 

a descriptive survey the data for which are gathered via a qualitative questionnaire based on the Bounties 

Model. To quantify the data, a 5-scale Likert questionnaire is used and descriptive statistics including 

mean, variance, and frequency table are employed to describe the data. In addition, the four hypotheses 

are tested via nonparametric tests (X4) to generalize the results. A population of 73 is sampled 

judgmentally from among experts of the research and development organization in question. Finally, 

testing the research hypotheses indicated that there is a significant relationship between intellectual 

capital and increased application of assets and also there is a relationship between intellectual capital and 

each of the human, structural and relational indexes.    

 
Keywords:Intellectual Capital, Human Capital, Structural Capital, Social Capital 

 

 

 مقدمه -1

و جهانی شدن و پویایی است. صنایع جهت غلبه بر این  در عصر فرارقابتی، صنایع با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی

گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دراکر، دانشمند معروف علم مدیریت می پیتر .های دانش محورندها ملزم به بکارگیری استراتژیپیچیدگی

)سالیوان  شودهای ناملموس محسوب میترین اجزای داراییمهم بود. دانش به عنوان یکی از دانشی هستیم که در آن منبع اقتصادی اصلی، دانش خواهد

که جاییاست. اما از آناخیر در سطح جهانی مطرح شده ی، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله0ی فکریسرمایه (.4111و دیگران، 

یافتگی به شاخصی در توسعه شدنی آن به سرعت در حال تبدیلو توسعه آید، میزان رشدحساب میها بهسازمانو منبعی پر ارزش برای کشورها 

از  است.کارآفرینی مطرح شده ای کلیدی در رشدها و سرمایهافزاترین منابع شرکتیکی از ارزش عنوانبه کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود

حرکت به  و با ی کسب و کار تبدیل شدهفکری، به یک الزام جدی در سطح کالن ملی و در عرصه یایهو مدیریت سرم رو، امروزه ضرورت توسعهاین

توان شاهد پدیداری اقتصادی مبتنی اطالعات و دانش ای که میبه گونه ت.اسپایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شدهسمت اقتصاد دانش
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منابع  شده از مجموعهای تشکیلفکری را بسته یی فکری استوار است. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایهبر محور سرمایهبنیان آن  بود، که اساس و

منتج از دانش، و یا  های منجر بهپردازش ها، ساختارها، ارتباطات، فرآیندها وفرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی نامشهود و پنهان، اصول،

هایی بروز پدیده های فیزیکی متمایز، منجر بههای مختلف از پدیدهبرداشت. ذهنی استواراست هایی برداشتدانش برپایه . اساسه شودحساب آوردبه

های ییادارشد و های مشهود میصرف دارایی %24های تولیدی امریکا از هر صد دالر سرمایه گذاری در سهام شرکت 0894در سال شود. ذهنی می

ارزش بازار شرکت را  از %92رسید یعنی حدود  %02این درصد به  0888گرفتند. اما در سال ها را در برمیمشهود سهم عظیمی از ارزش بازار شرکت

 دادهه فکری را نشان ها، اهمیت توجه به سرمایهای نامشهود به کل ارزش بازار شرکت. این افزایش نسبت داراییه استدادهای فکری تشکیل میسرمایه

هایی که از سطح بیشتری از کنترل و داده است که شرکتاست. همچنین باید گفت که نتایج تحقیقات نشاننشان داده شده این توسعه  0شکل که در

اند دارای های فکری بی توجهسرمایه خاص،ها و به طور هایی که نسبت به این داراییبه شرکت نسبتهای نامشهود خود برخوردارند تمرکز روی دارایی

 (.0781)همتی و دیگران،  استها کمتر بودهعملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکت

 

 

 توسعه درصد سرمايه فكري)دارايي هاي نامشهود( از ارزش بازار شركت ها. -1شكل 

 

است. عالوه بر این های مختلف قابل انجام نبوده های فکری، اثبات چگونگی این رابطه در بخشسرمایهبه علت ماهیت پیچیده و به نسبت مبهم 

تر و نوآورتر بوده تا قادر به بکارگیری رویکردهای استراتژیک ها برای بدست آوردن مزیت رقابتی بایستی منعطفدر محیط پیچیده تجاری امروز شرکت

 خلق ارزش حیاتی در عاملهای فکری موجود، اند که دانش و در مجموع سرمایهتشخیص داده هاسازمان از یاریمناسب باشند. در همین راستا بس

در ادامه، مبانی تحقیق مورد نظر با فرضیات در نظر گرفته شده ارائه  (.0799می شود )عالم تبریز، محسوب اقتصادی و دست یافتن به مزیت رقابتی 

و بر اساس معیارهای بنتیس  سئوال( 52)شامل  و ارائه سواالت مطابق پرسشنامه طراحی شده مطرح در بحث سرمایه فکریشده و با معرفی سه شاخص 

وضعیت سرمایه فکری و عوامل تعیین شده بر که از طریق مصاحبه و مطالعه جمع آوری شدند، از افراد انتخابی سازمان، مورد پرسش قرار گرفته و نتایج 

 تعیین گردیده است. اساس تحلیل عاملی

 

 پيشينه و مباني نظريه تحقيق -2

میالدی زمانی که مشغول ارزیابی ترازنامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود، متوجه نکته  81سیوبی، حسابدار سوئدی، در دهه اکارل اریک 

چند کرون سوئد و حتی یک کرون نشان می داد. حال جالبی شد. بسیاری از این شرکت ها پس از انجام عملیات طوالنی حسابداری،  ارزشی در حدود 

. ه استهایی بود که سرمایه حسابداری نشان می دادها که سهامداران حاضر به فروش آن بودند، بسیار بیشتر از قیمت آنکه قیمت واقعی این شرکت

ها در بازار سهام و قیمت دارایی های مشهود شرکتکه بخش اعظم از این اختالف) اختالف بین ارزش  شدسیوبی پس از بررسی های مختلف متوجه ا

است. اما نکته جالب  بوده از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی شانبرخاسته های دانشی درون سازمان برگشته و ها( به سرمایهاین سازمان

ها . از ساله استت عنوان مفهوم سرمایه های ناملموس وجود نداشت، چرا که اساساَ چیزی تحاستوارد نشدن این دارایی ها در ترازنامه های حسابداری 

ی علمی پیش )تقریبا از جنگ جهانی دوم( محدود بودن سرمایه های ملموس و فیزیکی و نیاز به افزایش برنامه ریزی شده آنها، منجر به خلق شاخه ها

وری ماشین مختلف شده بود. به عنوان مثال، برنامه ریزی خطی و پژوهش عملیاتی، مکان یابی و تخصیص، طراحی کارخانه، تعمیرات و نگهداری، بهره 

قرار نگرفته آالت، برنامه ریزی تولید و ... همگی در جهت مدیریت سرمایه های ملموس ایجاد شده بود. اما سرمایه های ناملموس تا آن زمان مورد توجه 

ظیم، یعنی سرمایه ای که با بود. فعالیت سیوبی و پس از آن بک من، نوناکا، ویگ و ... باعث گردید، توجه صنعتگران و خبرگان صنعتی به سرمایه ای ع

ست. این موضوع نشان داده شده ا 0 جدولوجود تولید اکثریت ارزش افزوده کاال، کمتر مورد مدیریت و ساماندهی قرار می گرفت، جلب شود که در 

است که در پژوهشی با عنوان همچنین یکی از مهمترین تحقیقات انجام گرفته  در سال های اخیر در زمینه سرمایه فکری توسط آقای بنتیس بوده

داد که  انجام، که نتایج این تحقیق نشان 0889های سرمایه فکری که در کشور کانادا در سال ها و نسخهسرمایه فکری مطالعه اکتشافی و بررسی مدل
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های مورد پژوهش رابطه ( بر عملکرد شرکتاجتماعیبین اجزای سرمایه فکری روابط متقابلی وجود دارد و هر سه )سرمایه انسانی و ساختاری و 

به جلو و  روها نیز حرکت ، عملکرد شرکتهای فکریهای سرمایهبه این صورت که با افزایش میزان هریک از شاخص ه است.معناداری را نشان می داد

نیز در صنایع خدماتی و غیر خدماتی کشور مالزی نیز پژوشی را با عنوان بررسی رابطه بین  4111. همچنین ایشان در سال  داده استمثبت را نشان می

ها برروی و این سرمایه داشتههای فکری و عملکرد مجازی انجام دادند که نتایج بیانگر این بود که میان اجزای سرمایه فکری روابط متقابلی وجود سرمایه

 (.4111داشته است ) بنتیس،  %71عملکرد تجاری نیز اثر نسبتاً متوسطی در حدود 

 

 تالش هاي علمي در جهت توسعه مديريت دانش. -1 جدول

 رويداد طرح كننده سال

 تراز نامه ناملموس سیوبی/کونرادا 0892

مفهوم مدیریت دانشابداع  کارل ویگ 0892  

 شروع تالشهای درونی برای اداره رسمی دانش شرکت های مشاور مدیریتی 0898

ژی یکی از نخستین ها برای تکمیل مدیریت دانش در استرات ارزش واتر هاوس 0898

 تجاری اش

 یکی از نخستین مقاالت منتشر شده در مورد مدیریت دانش بازبینی تجاری هاروارد 0880

 اهمیت به سرمایه فکری تام استوارت 0880

یکی از نخستین کتاب های منتشر شده در مورد مدیریت  کارل ویگ 0887

 دانش)اساس مدیریت دانش(

 منبع دانش پیتر دراکر 0882

تشبکه ارتباطی دانش مدیری 0882  نخستین کنفرانس مدیریت دانش 

ریت را به مشتریان نخستینی که سرویس های دانش مدی شرکت بزرگ مشاوره 0882

 پیشنهاد کرد

 دانش به عنوان منبع بی پایان استنفورد پال رومر 0885

 کتاب شرکت دانش آفرین نوناکا و تاکوچی 0885

 کتاب سرچشمه های دانش دروتی ائونارد بارتون 0885

 انفجار پر سروصدای الحاقها و فعالیتها انواع شرکتها و شغلها 0882

 

 فكري و عناصر آنمفهوم سرمايه  -3

سازمان می تواند به رقابت بپردازد. بنتیس معتقد است سرمایه فکری  ،منابع جدید است که از طریق آن ی ازسرمایه فکری فراهم کننده پایگاه

سرمایه فکری اصطالحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار،  .)محصول نهایی( در مقابل اطالعات خام است مؤثر از دانش یتالش برای استفاده عبارت از

(. در واقع سرمایه فکری 0889دارائی فکری، دارائی انسانی و دارائی زیر ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند می سازد )بنتیس،

(. تا 0795افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ) قلیچ لی، تمامی کارکنان دانشی سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش 

تعاریف گوناگونی  ،با هدف ها و سوگیری های متفاوت ،و هر یک از صاحب نظران این حوزه ارائه نشده است ،کنون تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد

 4114به مهم ترین آنها اشاره شده است. در این تحقیق اجزاء تشکیل دهنده سرمایه فکری از نظریه بنتیس در سال  4 جدولارائه کرده اند که در 

 و برای هر شاخص مولفه هایی طراحی شده است. شدهبومی  استخراج و

 

 سرمايه انساني 3-1

تحت عنوان دانش فردی، مهارتها، توانایی ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسایل  0سرمایه های انسانی

آن را در سطح فردی در نظر گرفته و به  کسب و کار تعریف شده است، بیشتر نظریه پردازان که سرمایه های انسانی را هدف تحقیق خود قرار داده اند

سرمایه انسانی، اشاره به ارزش تجمیعی سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت،  .شده استی از دانش، مهارت و هوش و استعداد افراد دیده نوعی آن را ترکیب

 ها به دو شکل صورت می گیرند:ها و آینده کارکنان دارد که این آموزشآموزش، قابلیت
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 آموزشهایی که فرد از طریق یادگیری رسمی بدست می آورد.  

 شهایی که فرد از طریق یادگیری از دیگران و به صورت تجربی می بیند.آموز 

گی های یک سازمان موفق در بلند مدت یادگیری سازمانی است که ایجاد و رشد آن عموما از طریق برنامه های رشد و ترین ویژیکی از مهم

یکی از مهمترین موضوعات در زمینه مدیریت تبدیل شده است )میر اموزش رسمی تسهیل می گردد به همین دلیل تحقیق در زمینه تحقیق و توسعه به 

 (.0793کمالی، 

 

 كاربرد اصطالحات و تعاريف متفاوت سرمايه فكري توسط صاحب نظران.-2 جدول

 تعاريف تاريخ نويسندگان

 0893 ایتامی

شامل فناوری، اعتماد  دارایی های ناملموس  مانند دارایی های مبتنی بر اطالعات که

مشتری، تصویر سازمانی حاصل از عالئم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های 

 .مدیریتی می باشند

 0898 هال

دارایی های فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز، عالئم تجاری طرح 

های ثبت شده، حق مالکیت معنوی شهرت، شبکه های فردی و سازمانی ، دانش، 

 تخصص و مهارت های کارکنان

 هال

 

0887 ،

0884 

سرمایه فکری شامل دارایی های مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت و مهارتها یا 

 مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی

کلین و 

 پروساک
0882 

هر عنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد 

 دارایی با ارزش بیشتر استفاده کرد.

 0882 بروکینگ
جزء اصلی، دارایی های بازار ، دارایی های انسانی، دارایی های مالکیت  2ترکیبی از 

 معنوی و دارایی های زیر ساختی

 0883 اسویبای
سرمایه فکری مربوط به سه دسته از دارایی های ناملموس  است. ساختار داخلی، 

 شایستگی های انسانیساختار خارجی و 

روس و 

 همکاران
0883 

سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر 

 فکری مانند سرمایه ساختاری

روس و 

 روس
0883 

سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت است که در ترازنامه نشان داده نمی 

مغز اعضای سازمان  است و هم آن چیزی شود. لذا هم شامل آن چیزی است که در 

 که پس از خروج افراد در سازمان  باقی می ماند.

 0883 استوارت
هر عنصر فکری دانش، اطالعات، مالکیت معنوی و تجربه که بتوان از آن برای ایجاد 

 ثروت استفاده کرد.

ادوینسون و 

 ماالن
0883 

یه انسانی شامل تجارت بکار سرمایه فکری مجموعه ای از سرمایه ساختاری و سرما

گرفته شده، فناوری سازمان ، روابط با مشتریان و مهارتهای حرفه ای است که با 
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 تعاريف تاريخ نويسندگان

 ایجاد مزیت رقابتی موجبات حیات سازمان  در بازار را فراهم می سازند.

 0889 بویسوت
حالت ها و تمایالتی که در افراد و گروهها وجود دارد که در صورت بر انگیخته شدن 

 قابلیت ایجاد ارزش افزوده را دارند.

 0889 تیس
منابع خاص سازمانیکه کپی برداری از روی آن ها اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل 

 است.

بنتیس و 

 همکاران
0888 

مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان  و شناخت ارتباط 

 میان آن ها

سازمان  

همکاری و 

توسعه 

 اقتصادی

4111 
ارزش اقتصادی است که توسط دو دسته از دارایی های نامحسوس شرکت ایجاد می 

 شود، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی

نوناکا و 

 همکاران
 منابع خاص شرکت که وجود آنها برای ایجاد ارزش ضروری است. 4111

کاپالن و 

 نورتون
4112 

مهارت ها و استعداد و دانش دارایی های نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند 

سرمایه اطالعاتی مانند پایگاه های داده و سیستم های اطالعاتی و زیر ساخت های 

 فناوری و....

 

 سرمايه ساختاري 3-2

هارتاشاره با ساختارها و فرایندهای موجود در درون یک سازمان دارد کارکنان از انها استفاده کرده و از طریق دانش و م 0سرمایه ساختاری

که در برگیرنده پایگاه های داده،  )به غیر از افراد سازمان(در سازمان می شود ی. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر دانششوده کار گرفته میهایشان ب

برای سازمان باالتر از ارزش  ها، برنامه های اجرایی، و به طور کلی هر آنچه که ارزش آننمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی

هر آنچه که در شرکت  باقی می ماند پس از آنکه  "، روس و همکارانش معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از دیگربه عبارت  .مادی باشد، است

 کارکنان به هنگام شب به خانه می روند.

وابسته باشد، زیرا سرمایه  سرمایه ساختاریمی تواند به  سرمایه انسانی نیزمتکی و وابسته است،  سرمایه انسانی بهسرمایه ساختاری همانگونه که 

ایی از کارکنان برای مثال از ههای ساختاری این امکان را فراهم می سازد که انتقال دانش موجود در فرایندها، رویه ها و قراردادها غیره به افراد یا گروه

گی های ژ، شایستگی ها و ویشدهموجود در این رویه ها و فرایندها به شکل نامشهود تبدیل  صریحش دان روش،از این  .امکان پذیر شودطریق آموزش 

را می سازند از طریق سرمایه ساختاری می توانند آشکار شوند و الگوهای تعاملی ودانش جمعی که جزئی از سرمایه ساختاری  سرمایه انسانیفردی که 

به منظور آنکه از سرمایه انسانی ایجاد شده بوسیله کارکنان به صورتی  شود.هستند از طریق شبکه های میان فردی موجود در یک موقعیت کاری نمایان 

های هر کارمند جود سیستم های ارتباطی و رویه های عملیاتی در درون عملیات در درون سازمان،  ضروری است که از فعالیتشود، واده سودمند استف

 (.0889)بنتیس،  نمایدحمایت 
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 (ايرابطهاجتماعي )سرمايه  3-3

را ارتباط میان افراد موجود در یک  0خواستگاه سرمایه اجتماعیهای موجود در رابطه با سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد. در نحوه نگرش تئوری

در حالی که ارتباطات میان افراد بعنوان یک فاکتور کلیدی معرفی شده اند اما سطحی که این ارتباطات مورد نظر می  .دانند گروه یا دسته خاص می

های توزیع که رایی های بازار به مشتریان، وفاداری آنها و کانالابخش د بروکینگ نیز دربا مطالعات دیگران متفاوت است.  باشد به طور گسترده ای

. همچنین استوارت میل  اظهار می دارد که سرمایه مشتری عبارت از اطالعات بازار برای استفاده در داشته استمرتبط با سرمایه مشتری اند، اشاره 

جود در کانالهای بازار یابی و روابط با مشتریان است، سرمایه مشتری بیانگر توانایی جذب و حفظ مشتریان است. موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش مو

انج مطرح کرد اما تعاریف جدید مفهوم آن را به سرمایه  –بالقوه یک سازمان بخاطر عوامل نامشهود بیرونی است این اصطالح را در ابتدا هیوبرت ساینت 

در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا و تأمین کنندگان،  انجکن های تجاری یا دولت برقرار رابطه ای توسعه دادند که شامل دانش موجود 

 (.0888می کند) بنتیس،

 

 هدف از اندازه گيري سرمايه فكري -4

دلیل دیگر برای اندازه گیری  است.یکی از دالیل اندازه گیری ارزش دارائی های دانشی سازمان،  توجیه سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فکری 

 سازد. به صورت کلی، میهای سازمانی را مهیا های پنهان و آشکاری است که امکان توسعه و دستیابی استراتژیک و هدفسرمایه فکری تشخیص دارایی

 های اندازه گیری سرمایه فکری در مطالعات صورت گرفته شامل موارد زیر است:هدف

  رائی های نامشهوددا کردنشناسایی و نقشه 

 های دانشی در درون سازمانشناخت الگوها و جریان 

 اولویت بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت ساز 

 تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی 

 شناسایی بهترین اقدامات و اشاعه آن در سرتا سر سازمان 

 هایی برای افزایش ارزش آنهاراه ها و پیدا کردنتحت نظارت داشتن مستمر ارزش دارائی 

 درک شبکه های اجتماعی سازمان و شناسایی عامالن تغییر 

 افزایش نوآوری 

 مدیریت دانش ها و گسترش فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایایافزایش همکاری 

 افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها 

  خلق فرهنگ عملکرد گراایجاد و 

 هزینه سرمایه کمتر 

 افزایش قیمت سهام 

 استفاده از آن به عنوان یک وسیله بازاریابی 

 های خود.در زمینه اجرای استراتژی سازمان بهبود خط مشی گذاری در سطح کلی و کاهش شکاف اطالعاتی در بازارهای مالی و موفقیت 

بوده  0781تا  0795های سالی دورهسازمان تحقیق و توسعه در یک آن، ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در هدف آرمانی دراین تحقیق 

این کالن ف اهدمورد توجه بوده است. انیز بررسی تأثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص های سرمایه مالی این سازمان همچنین  است.

 :عبارتند ازتحقیق 

  اندازه گیری در طی پنج سال. به منظور آزمون مدل سرمایه فکری )مدل پالیک( در عرصه کسب و کار سازمان تحقیق و توسعه 

  معرفی روش های جدید اندازه گیری و گزارش دهی عوامل ناملموس جدید سازمانی و همچنین رفع محدودیت های موجود در سیستم

 گزارش دهی سنتی برای ذینفعان سازمانی.

 را با معیارهای بومی اندازه گیری کند. (ی مورد مطالعهارائه الگویی که بتواند سرمایه فکری یک سازمان ایرانی )سازمان تحقیق و توسعه 

 .ارائه الگویی که بتواند ارتباط بین کارایی سرمایه فکری و سرمایه مالی را در یک سازمان تحقیق و توسعه مشخص نماید 

 ند سازمان را برای تصمیم گیری بهتر در مورد سرمایه فکری خود، یاری دهد.ارائه الگویی که بتوا 
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تا عوامل کمک کند مدیران ارشد سازمان به  بتواند ، حاصل و نتایجتجزیه تحلیل ها  ،با توجه به اطالعاتاست که آن این تحقیق  هدف کاربردی

   .بشناسندبهتر را  شانسرمایه فکری سازمان تأثیر گذار بر
 

 تحقيقبكارگرفته شده در اين روش  -5

به توصیف و تحلیل وضعیت موجود و نیز روابط متقابل بین  تحقیق،در این  است.توصیفی  -نوع تحقیق کاربردی بوده و روش تحقیق پیمایشی 

اندازه گیری سرمایه فکری تدوین  ابتدا بر اساس معیارهای بنتیس سه شاخص برای .متغیرهای سرمایه فکری در سازمان مورد بحث  پرداخته شده است

 که این سه شاخص عبارتند از :شده 

 شاخص سرمایه انسانی، شاخص سرمایه ساختاری و شاخص سرمایه رابطه ای

تا  شده ریز مولفه ها بومی سازی  ه است. نکته مهم اینکه این های بر اساس الگوهای نظریه بنتیس برای هر شاخص تدوین شدریز مولفهسپس 

گزینه  5از پرسشنامه ی  ،بتواند سرمایه های مورد نظر در سازمان مورد بحث  را اندازه گیری نماید. سپس برای کمی نمودن ریز مولفه های تدوین شده

 ای طیف لیکرت استفاده گردیده است.

سازمان مورد بحث  که هریک از افراد فوق در زمینه فعالیتی که  خبره جامعه ی آماری مورد مطالعه عبارت است از کلیه متخصصان و کارشناسان

نفر از افراد سازمان مورد بحث  73( و 0)داشتند شاخص بوده و انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری قضاوتی و حجم نمونه با استفاده از رابطه سازماندر 

همچنین جهت جمع آوری اطالعات  است.شامل پرسشنامه، اسناد و مدارک  قیقتحاست.  بطور کلی ابزارهای جمع آوری اطالعات در این  انجام شده

 .شده استمورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش میدانی استفاده 

 

(0) 
  pqzNd

pqNz
n

22

2

1 
 

 

 از :ن گذارده شد که این فرضیات عبارتندچهار فرضیه به آزمو تحقیقدر این 

 انسانی و سرمایه فکری سازمان مورد بحث ارتباط معنی داری وجود دارد. بین سرمایه 

 .بین سرمایه ساختاری و سرمایه فکری سازمان مورد بحث ارتباط معنی داری وجود دارد 

 .بین سرمایه رابطه ای و سرمایه فکری سازمان مورد بحث ارتباط معنی داری وجود دارد 

 دارایی های سازمان مورد بحث ارتباط معنی داری وجود دارد. بین سرمایه فکری و افزایش استفاده از 

 تحقیقدر نهایت از آمار توصیفی مانند میانگین، واریانس و جدول فراوانی برای توصیف اطالعات جمع آوری شده و به منظور تعمیم دادن نتایج  

توصیف وضعیت شاخص های سرمایه فکری در سازمان مورد بحث مطابق  7جدول در  .گردیده است( استفاده   x4)  از آزمون های ناپارامتریک کای دو

 نتایج پرسشنامه توزیع شده آمده است.

 

 توصيف وضعيت سرمايه فكري و مولفه هاي آن در سازمان تحقيق و توسعه مورد بحث. -3جدول 

 انحراف معيار
ميانگي

 ن
نهبيشي ميانه هكمين   

تعدا

 د
 دسته

 سرمایه فکری 73 072 2798 7710 7718 1738

 عامل اول: سرمایه انسانی 75 071 571 771 478 0700

ایعامل دوم: سرمایه رابطه 73 071 571 770 7715 074  

عامل سوم: سرمایه  72 0743 571 7702 7745 1730

 ساختاری/فیزیکی
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و با توجه با پاسخ هایی که از پرسشنامه ی بدست آمده، عامل سرمایه ساختاری از باالترین میانگین و عامل سرمایه انسانی از  7جدول مطابق 

مولفه سرمایه انسانی در این سازمان از بقیه ی مولفه  توجه بهکمترین میزان میانگین برخوردار است به این ترتیب طبق نظر کارشناسان سازمان میزان 

 ها کمتر بوده و میزان پیاده سازی عامل سرمایه ساختاری/فیزیکی از بقیه مولفه ها بیشتر است.

 

 يافته هاي تحقيق -6

 در سازمان مورد بحث  شاهد هستیم که:   تحقیقبا تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیه های 

 فرضیه اول: بین سرمایه انسانی و سرمایه فکری سازمان مورد بحث  ارتباط  معنی داری وجود دارد. 

  H1بین سرمایه انسانی و سرمایه فکری سازمان مورد بحث  ارتباط معنی داری وجود ندارد : 

 H0بین سرمایه انسانی و سرمایه فکری سازمان مورد بحث  ارتباط معنی داری وجود دارد : 

ه ربا توجه به نتایج حاصله، و از آنجایی که آما .از جدول مخصوص استخراج شده است χ 55 =است و مقدار  df = 74برای آزمون این فرضیه، 

بین سرمایه انسانی و  ،درصد 85به عبارت دیگر می توان گفت که در سطح اطمینان گیرد. قرار می 0H، در ناحیه حاصل شده است 059آزمون برابر 

 .ارتباط معنی داری وجود داردسازمان مورد بحث  ، مایه فکری سر

 

 فرضیه دوم : بین سرمایه ساختاری و سرمایه فکری سازمان مورد بحث  ارتباط معنی داری وجود دارد.

  H1بین سرمایه ساختاری و سرمایه فکری سازمان مورد بحث  ارتباط معنی داری وجود ندارد  : 

  H0بین سرمایه ساختاری و سرمایه فکری سازمان مورد بحث  ارتباط معنی داری وجود دارد   : 

ه آزمون ر، از جدول استخراج شده است. با توجه به نتایج حاصله و از آنجایی که آما χ 7275 =است و مقدار  df= 42برای آزمون این فرضیه، 

بین سرمایه ساختاری و درصد  85گیرد به عبارت دیگر می توان گفت که در سطح اطمینان می قرار 0Hبه دست آمده است در ناحیه  73720برابر 

 ارتباط معنی داری وجود دارد. سرمایه فکری

 

 فرضیه سوم: بین سرمایه رابطه ای و سرمایه فکری سازمان مورد بحث  معنی داری وجود دارد.

  :H1       ارتباط معنی داری وجود ندارد  بین سرمایه رابطه ای و سرمایه فکری سازمان مورد بحث 

  :H0      بین سرمایه رابطه ای و سرمایه فکری سازمان مورد بحث  ارتباط معنی داری وجود دارد 

از جدول استخراج شده است، با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که آماره  χ 7072=و مقدار  استdf=41  برای آزمون این فرضیه 

بین سرمایه رابطه ای و درصد  85گیرد به عبارت دیگر می توان گفت در سطح اطمینان قرار می 0Hبه دست آمده است، در ناحیه  047742آزمون برابر 

 ارتباط معنی داری وجود دارد. سرمایه فکری

 

 بین سرمایه فکری و افزایش استفاده از دارایی های سازمان مورد بحث  ارتباط معنی داری وجود دارد. هارم:فرضیه چ

  H1  :بین سرمایه فکری و افزایش استفاده از دارایی های سازمان مورد بحث  ارتباط معنی داری وجود ندارد.

  :H0بحث  ارتباط معنی داری وجود دارد. بین سرمایه فکری و افزایش استفاده از دارایی های سازمان مورد 

از جدول مخصوص استخراج شده است و با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی  χ 20777=است و مقدار  df=49 برای آزمون این فرضیه،  

در صد بین  85گفت که در سطح اطمینان توان قرار می گیرد به عبارت دیگر می H0به دست آمده است در ناحیه  0447092که آماره آزمون برابر 

  داری وجود دارد. سرمایه فکری و افزایش استفاده از دارایی های سازمان مورد بحث  ارتباط معنی

پیشرفت  ساختار های الزم و چارچوب های الزم جهت مورد مطالعه، نشان دهنده این موضوع است که سازمان تحقیقهمچنین نتایج کلی 

و سازمان با تدوین یک برنامه بهبود سرمایه های فکری که در آن فاکتور های ضعف و قوت سازمان دیده شده باشد و را داراست  سرمایه های فکری

سازمان در این  ،در آینده ،برنامه ی زمانی تدوین شده باشد و جهت بهبود فاکتورهای قوت نیز برنامه ریزی شود ،جهت برطرف ساختن فاکتور های ضعف

. همچنین وضعیت هر یک از شاخص های سرمایه فکری و مولفه های این شاخص ها در ی به سمت تعالی سرمایه فکری برداشتهش بزرگمی توان ج

در . مشخص است با بررسی هر یک از این نمودارها میزان قوت و ضعف هر یک از شاخص های سرمایه فکری .آورده شده است 2و  7 ، 4 شکل های

 . و ضعف شاخص های سرمایه فکری در سازمان مورد بحث نشان داده شده استتحلیل نقاط قوت  2جدول
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 تحقيق و توسعه. تحليل نقاط قوت و ضعف شاخص هاي سرمايه فكري در سازمان -4جدول 

 مولفه هاي قوت مولفه هاي قوت خفيف

 بازدهی سازمان  در زمان انجام کار تیمی 

  سازمانسطح نوآوری 

 سطح توجه به درخواست مشتریان 

 سطح وفاداری مشتریان 

 سطح وضع قوانین یک طرفه و غیر منصفانه سازمان 

 انجام به موقع تعهدات سازمان 

 سطح کارائی کارکنان در سازمان 

 فرهنگ حمایت کننده و تسهیل کننده سازمان 

         سطح هزینهه سهازمان  نسهبت بهه فعالیهت انجهام گرفتهه در

 سایر سازمان  های مشابهمقایسه با 

 سطح آموزش مدیران جهت بهود سرمایه فکری و دانشی 

 تحقق به موقع برنامه ریزی شده اهداف 

 حفظ روابط بین گروه های کاری 

 آگاهی کارکنان از بازار هدف و شناخت اولویت های آینده 

 سرعت ارائه ایده و محصول جدید 

 سطح دسترسی کارکنان به اطالعات مورد نیاز 

 افزایش درآمد کارکنان نسبت به سال های قبل سطح 

 سطح نوآوری در سازمان 

 سطح شراکت و اتحاد جهت جذب دانش در سازمان 

    سطح سرمایه گذاری سازمان  در زمینه فنهاوری اطالعهات و

 تجهیزات رایانه ای

 

 مولفه هاي ضعف خفيف مولفه هاي ضعف

 سطح شایستگی کارکنان 

  اساس شایستگیجذب متقاضیان استخدام بر 

 سطح یادگیری کارکنان از همدیگر 

 سطح بازدهی پرسنل 

 سطح بازخورد گیری شکایات و رضایت مشتریان 

 توجه به فکر، نظر و خواست مشتریان 

   سطح جلوگیری از پیشرفت به خاطرحفظ بوروکراسی منفهی

 در سازمان

 سطح همسویی استراتژی های سازمان  با مدیریت دانش 

  مدیریت دانش موسسات تحقیقاتی دولتی و سطح استفاده از

 دانشگاهی

 رضایت کارکنان 

 سطح تربیت جایگزین سازی کارکنان کلیدی 

 سطح انجام بهترین کار توسط کارکنان 

 سطح توجه به نحوء کار پرسنل 

 حمایت سازمان  از آموزش کارکنان 

 سطح گسترش فرهنگ ارائه ایدء های نو 

  سازمان  های مشابهسطح تمایز بین این سازمان  با سایر 

 مدت زمان حل مسائل جدید 

 ارائه خدمات بهتر نسبت به سازمان  های مشابه 

 سرمایه گذاری جهت جلب رضایت و ارائه محصوالت متنوع 

 سطح شفافیت اطالعات مالی سازمان 

 سطح نظر سنجی از مشتریان 

 سطح هماهنگی و همکاری کارکنان 

 نانسطح سخنرانی در همایش های علمی توسط کارک 

 سطح سرمایه گذاری در دارایی های ثابت وتجهیزات اداری 

 

 نتایج حاصله از بررسی مولفه اول سرمایه فکری نشان داده شده است. 4در ادامه در شکل
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 وضعيت مولفه هاي شاخص سرمايه انساني. -2شكل 

و بیشتر مولفه های غیر  بودهنمایانگر این موضوع است که کارکنان بیشتر از مسائل مالی در این سازمان  به فکر ارتقاء سازمان خود  4شکل نتایج

ی با سرمایه های یدانند و احساس فاصله بین متخصصین و نخبگان سازمان با مدیران ارشد وجود دارد که در سازمان هاشخصی را مالک سازمان می

و عملکرد کارکنان و نخبگان توسط مدیران ارشد و همچنین تشکیل جلسات  فعالیت هااهمیت دادن به  ، جهتجهت حفظ این نیروها ،االفکری ب

در صدد اهمیت دادن کار این افراد باشند. همچنین نتایج شاخص سرمایه انسانی نشان می  بایددوستانه در سازمان احساس می شود و مدیران ارشد 

زیرا سازمان حمایت الزم جهت آموزش کارکنان خود را انجام نمی دهد و است. ی ضعف امان در زمینه آموزش متخصصین خود نیز کمی داردهد که ساز

رشد قابل قبول یک سازمان کمتر از همچنین رشد شایستگی در سازمان  .همچنین در زمینه جانشین سازی متخصصین برنامه ریزی الزم را دارا نیست

 .استمینه سرمایه های فکری مترقی در ز

نتایج بررسی مولفه دوم سرمایه فکری نشان داده شده است. نتایج این مولفه نشان می دهد که سازمان با توجه به انحصارهایی که  7در شکل

یان خود اهمیت دهد و مندی مشترسازمان کمتر به رضایتشده دارد، مشتریان به همکاری با این سازمان ادامه خواهند داد و این موضوع باعث 

بازخوردهای فعالیت هایش را مورد سنجش قرار ندهد. نتایج شاخص سرمایه رابطه ای نشان می دهد سازمان  از نظر توان ایده پردازی و ساخت 

ان مورد بحث، در صورت اراده محصوالت جدی توان بالقوه بسیار باالیی دارد و این توان با تقویت فاکتور های ضعف سازمان می تواند بالفعل درآید. سازم

استراتژیک قوی نمودن، توان الزم جهت اجرای به موقع تعهدات خود را دارد و این بدان معنی است که سازمان  بالقوه تواناتر است و با تدوین یک برنامه 

 .تواند به تعهدات خود در باالترین سطح عمل نماید و یک سازمان پیشرو در زمینه فعالیت خود شودمی

 

2.6
2.8

3
3.2
3.4
3.6
رضایت کارکنان

سطح شایستگی کارکنان

…ی  سطح تربیت جایگزین ساز

…ط  سطح انجام بهترین کار توس

…تحقق به موقع برنامه ریزی  

سطح توجه به نحوء کار پرسنل

…بازدهی سازمان در زمان انجام  
حمایت سازمان از آموزش کارکنان حفظ روابط بین گروه های کاری

…جذب متقاضیان استخدام بر  

گرسطح یادگیری کارکنان از همدی

…سطح گسترش فرهنگ ارائه  

سطح بازدهی پرسنل

…با  سطح تمایز بین این سازمان

…آگاهی کارکنان از بازار هدف و 

مولفه هاي شاخص سرمايه انساني
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2.6

2.8

3

3.2

3.4
سطح نوآوری سازمان

مدت زمان حل مسائل جدید

سرعت ارائه ایده و محصول جدید

…ارائه خدمات بهتر نسبت به  

انسطح توجه به درخواست مشتری

…سطح بازخورد شکایات و 

سطح وفاداری مشتریان
…ا  سطح مدت زمان حفظ روابط ب…سرمایه گذاری جهت جلب  

…توجه به فکر، نظر و خواست  

…سطح شفافیت اطالعات مالی

…و سطح وضع قوانین یک طرفه

انجام به موقع تعهدات سازمان

سطح کارائی کارکنان در سازمان

سطح نظر سنجی از مشتریان

مولفه هاي شاخص سرمايه رابطه اي

 

 .وضعيت مولفه هاي شاخص سرمايه رابطه اي -3شكل 

بررسی مولفه سوم سرمایه فکری نشان داده شده است. نتایج این مولفه حاکی از آن است که سازمان در زمینه شاخص سرمایه  2در شکل

ورد ساختاری در جایگاه بسیار مطلوبی قرار داشته که این هم به دلیل نوآور بودن و سطح دسترسی پرسنل متخصص سازمان به جدید ترین اطالعات م

ست. سازمان  در زمینه فناوری اطالعات و تجهیزات رایانه ای در سطح مطلوبی است و این موجب باال رفتن سطح علمی و دانشی کارکنان نیاز خود ا

متخصص سازمان  شده است. اگر سازمان  مولفه های ضعف خود در این شاخص را نیز تقویت کند می تواند یک سیر صعودی در سرمایه های فکری 

دانش را در سازمان   افزایشو سیر یده بهبود بخش را مولفه های ضعف این شاخص بیشتر همکاری با محافل دانشگاهی،  و با انجام ودهنمخود ایجاد  

 است. دارای نقطه ضعف  ،نمایان گر این موضوع است که سازمان در زمینه آموزش مدیریت دانش به مدیران تحقیق نتایج  بیشتر نمایید.

 

 
 

 .وضعيت مولفه هاي شاخص سرمايه ساختاري -4شكل 

 

2.6
2.8

3
3.2
3.4
3.6

…سطح دسترسی کارکنان به  

…سطح افزایش درآمد کارکنان  

…ل فرهنگ حمایت کننده و تسهی

سطح هماهنگی و همکاری کارکنان

…ه  سطح هزینه سازمان نسبت ب

…ه  سطح جلوگیری از پیشرفت ب

سطح نوآوری در سازمان
…سطح شراکت و اتحاد جهت  

…سطح همسویی استراتژی های 

…سطح استفاده از مدیریت دانش

…سطح سخنرانی در همایش های  

…سطح سرمایه گذاری سازمان در

…سطح سرمایه گذاری در دارایی

…سطح آموزش مدیران جهت بهود  

مولفه هاي شاخص سرمايه ساختاري
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 نتيجه گيري -7

با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید که انتخاب شاخص های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای به عنوان شاخص های 

از شاخص های سرمایه فکری مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت و در نهایت . بدین ترتیب میزان هر یک استسرمایه فکری از صحت الزم برخوردار 

جایگاه خود را  7718با کسب امتیاز  بدین صورت که وضعیت سرمایه فکری سازمان مورد بحث شد.مشخص  میزان سرمایه فکری در سازمان مورد بحث

و سرمایه  7715 با کسب امتیاز و سرمایه رابطه ای 478مایه انسانی با کسب امتیاز مشخص کرد و در سطح باالتر از متوسط قرار گرفت و سر 5تا  0از 

سرمایه ی مولفهمشخص ساختند. ضعیف ترین  های سرمایه فکری سازمان مورد بحثمولفهجایگاه های خود را به عنوان ، 7745 با کسب امتیاز ساختاری

 .استسرمایه ساختاری  آن ، سرمایه انسانی و نقطه قوتسازمان مورد مطالعه فکری

بین سرمایه فکری و استفاده از دارایی ها و افزایش دارایی رابطه مستقیم وجود در سازمان مورد مصالعه که مشخص شد  تحقیقهمچنین در این 

ایی های ملموس و فیزیکی مبتنی بر دار ،روش های سنتی حسابداری دریافت کهتوان دیگر، میمشابه و پژوهش های  تحقیقنتایج این  براساس. دارد

خواهد دیگر نمی توانند در دنیایی که به سمت دانش محور شدن حرکت می کند، جایی داشته باشد و نیازمند بازنگری اساسی در این زمینه  ،سازمان

 بود.

قوت و ضعف مندرج در  حاصل از تحلیل نتایج پرسشنامه و نقاط )بررسیفه های شاخص های سرمایه فکریهمچنین با بررسی بیشتر ریز مول

که مهمترین مولفه های ضعف شاخص سرمایه انسانی همانا مولفه جذب متقاضیان استخدام بر اساس قواعد و ضوابط و برتری دادن  دریافت شد (2جدول

ت منفی جذب بر اساس و تاثیرا استیکی از مهمترین ضعف های سازمان مورد بحث عدم توجه به جذب و نحوه جذب  است.ضوابط بر روابط استخدامی 

همچنین سطح شایستگی و تربیت و جایگزین سازی پرسنل است. روابط نه بر اساس ضوابط و قوانین، یکی از مهمترین عوامل تضعیف سرمایه فکری 

تواند ضعف های  توجه به پرسنل و کار پرسنل و آینده نگری می است.کلیدی و توجه به نحوه کار پرسنل از مهمترین عوامل ضعف سرمایه انسانی 

تربیت شاخص سرمایه انسانی را پوشش دهد و این ضعف ها را به قوت تبدیل نماید و توجه به آینده سازمان مورد بحث  و شناسایی نیروهای کلیدی و 

 پوشش دهد. به نوعی جایگزین برای این نیرو ها می تواند این ضعف را 

که  استتمایز قراردادن پرسنل، بین این سازمان مورد بحث با سایر سازمان های مشابه همچنین مهمترین نقاط قوت در شاخص سرمایه انسانی 

که با نگاهی به  بودههمچنین داشتن روابط بین گروه های کاری از دیگر نقاط قوت این شاخص  .این خود نشان از عالقه پرسنل به سازمان خود می باشد

ک دوستی و همدلی وجود دارد که موجب افزایش سطح شاخص سرمایه انسانی و در نهایت سرمایه شاهد هستیم که بین پرسنل، ی ،نقاط قوت این بخش

  .فکری سازمان مورد بحث خواهد شد

در بررسی نتایج مولفه های شاخص سرمایه رابطه ای شاهد این هستیم که مدت زمان حفظ روابط، توجه به فکر و نظر و خواست پرسنل و مدت  

به این معنی که سازمان در حل مسائل جدید بسیار کند عمل می کند و به  است.از مهمترین نقاط ضعف سازمان مورد بحث زمان حل مسائل جدید 

این  .دهدنوعی می توان عنوان کرد که سازمان مورد بحث سعی می کند خود را درگیر مسائل جدید نکند و روابط قبلی و کارهای قبلی را مجدداً انجام 

می توان بیان کرد که سازمان  استبا توجه به اینکه مولفه باز خورد شکایات نیز پایین  لیو .باشدتن سطح روحیه و رضایت شغلی میداشنیز به دلیل ن

با توجه به باال بودن سرعت ارائه ایده و سطح وفاداری مشتریان  .مورد بحث یک سازمان به روزی نیست و از نظرات پرسنل استفاده مناسب را نمی برد

نشان از وجود پرسنلی با دانش باال دارد که می توان با اهمیت دادن به سایر پرسنل  است،نقاط قوت سازمان مورد بحث در شاخص سرمایه رابطه ای که 

  افزایش یابد.سطح خالقیت و ایده پردازی و نظر دهی در سازمان مورد بحث را نیز 

در بررسی نتایج مربوط به مولفه های شاخص سرمایه ساختاری استفاده از مدیریت دانش و سطح هماهنگی و همکاری با سازمان های تحقیقاتی 

که با نگاهی به نتایج  استدولتی و خصوصی و همچنین همسویی استراتژی های سازمان مورد بحث با ساختار سازمان از نقاط ضعف این شاخص 

و پروژه هایی را که می توان با همکاری این  ندادههمکاری های الزم را انجام  دیگر سازمان مورد بحث با سازمان های تحقیقاتی  ود کهشمشاهده می

ا همسو ب آن . همچنین ساختار سازمانیشود رساند و سرمایه باالیی صرف این پروژه ها مییش برد، خود به سختی به پایان میسازمان ها به راحتی به پ

به نوعی مانع پیشرفت و  موضوع با استراتژی های دانش محور همخوانی ندارد. اینمطالعه ساختار سازمان مورد  ، همچنیناستراتژی های سازمان نیست

 .می گرددنظر سازمان مورد  یرسیدن به استراتژی های تدوین شده

گذاری در امور زیر بنایی مورد نیاز پرسنل برای پیشبرد کارها و سرمایهسطح دسترسی کارکنان به اطالعات و تجهیزات و سیستم های رایانه ای  

 .  استو تجهیزات فناوری اطالعات از نقاط قوت شاخص سرمایه ساختاری  

با توجه به شناسایی نقاط ضعف هرشاخص در سازمان مورد بحث می توان انتظار داشت با تدوین برنامه مناسب در جهت رفع موانع هر یک از 

 تا در نهایت موجب تقویت سازمان مورد بحث  و افزایش دارایی های آن گردد. شاخص های سرمایه فکری افزایش یافته سطح ،لفه های ضعفمو
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