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 چکیده:

 ییآنها ها، سازمان نیموفقتر و رندیم یم و کنند یم یزندگ دانش براساس ها سازمان و محصوالت دانش، بر یمبتن اقتصاد در

 کاهش برخالف که اند داده نشان مطالعات. کنند یم استفاده یتر عیسر و بهتر نحو به ناملموس یدارائ نیا از که هستند

 از. است کار و کسب عملکرد شیافزا یبرا یمنبع واقعاً دانش ،(رهیغ و آالت نیماش ن،یزم پول، مانند) یسنت منابع یبازده

 کی تیموفق و شود یم استفاده یسازمان ارزش شیافزا و خلق منظور به یفکر هیسرما و دانش از امروزه ک،یاستراتژ دگاهید

 کسب و کیآکادم سطح دو در دانش تیریمد حوزه به وجهت.  دارد یبستگ ابیکم منبع نیا تیریمد در اش ییاناتو به سازمان

 02 توسط دانش تیریمد ،0222 سال در که دهدیم نشان ییاروپا یکشورها در شده انجام مطالعات. است یفزون به رو کار و

-سازمان منبع نترییدیکل بعنوان دانش نقش زین ریاخ یسالها رد .است شده گرفته بکار جهان هایشرکت نیبزرگتر از درصد

 و کسب از یاریبس در ،"دانش بودن تیریمد قابل" دهیا و شده لیتبد مهم اریبس یموضوع به ،یرقابت تیمز کسب در ها

 یپ در هاسازمان ،نیبنابرا. است کرده باز جا ،یفکر هایهیسرما تیریمد و  رندهیادگی هایسازمان دانش، بر یمبتن یکارها

 و کشف ،یاثربخش به یابیدست هایروش از یکی. باشندیم اثربخش رقابت و کار و کسب عرصه در بقا یبرا یدیجد هایروش

 .است نشده استفاده آنها از یبدرست اما بوده، برخوردار ییباال اریبس ییکارا از هاسازمان یبرا که است هاییییدارا توسعه

 

 فکری مدیریت سرمایه ،یفکر هیسرما دانش، تیریدم :یدیکل واژگان
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 مقدمه:

 برتر، یتکنولوژ عیسر توسعه و رشد زین و ایشبکه و یاطالعات جامعه یرگیشکل ،«اطالعات یتکنولوژ» انقالب وقوعهمزمان با 

 هجینت در. است کرده یاساس رییتغ یجهان اقتصاد رشد یالگو 0992 دهه از ،یمهندس و وتریکامپ ارتباطات، هحوز در مخصوصاً

 .است شده یجهان اقتصاد در یکیزیف و یمال هایهیسرما نیگزیجا ه،یسرما نیمهمتر عنوان به دانش تحوالت، نیا

 منبع دانش ،(رهیغ و آالتنیماش ن،یزم پول، مثل) یسنت منابع یبازده کاهش خالف بر که است داده نشان ریاخ مطالعات

 در گرید نامشهود عوامل و دانش ارزش زین بازار که است  مهم نیا است توجه درخور آنچه. است کار و بکس عملکرد شیافزا

 ,Bontis et al)  است کرده رییتغ «پنهان ارزش» نیا  نسبت و زانیم راًیاخ. است داده صیتشخ را ارزش جادیا ندیفرا

 و یمال و یکیزیف منابع صیتخص بر یمبتن یکم حد تا ها،نسازما نیب رقابت در ندهیآ و حال تیموفق اساس، نیا بر (.1999

. است دانش تیریمد یبرا یطیمح خلق سازمان کی یرهبر فهیوظ ن،یبنابرا. بود خواهد دانش تیریمد بر یمبتن یادیز حد تا

 در نسانا ذهن پرورش و رشد یبرا مناسب طیمح کردن آماده رانیمد  یرو شیپ چالش  حاضر عصر در تر،روشن انیب به

 تیریمد» محور دانش هایسازمان رانیمد یبرا مهارت نترییاساس ن،یبنابرا(. Bontis, 1996) است محور دانش سازمان

توان نمی را آن است، ناملموس و نامشهود دانش تیماه که یآنجائ از متأسفانه همه، نیا با(. Quinn, 1992) است «دانش

 ناملموس هایییدارا ریسا و دانش «یفراموش» سکیر کرد، یرگیاندازه یمال یارحسابد یسنت هایاسیمق از کی چیه توسط

 شانهایسازمان در موجود دانش درصد 02 از تنها هاسازمان ارشد رانیمد گفت توانیم. دارد وجود رانیمد یبرا سازمان

 ینامگذار و مدل کی مستلزم جهان، یکشورها از یاریبس در دانش بر یمبتن کار و کسب طیمح قت،یدرحق. کنندیم استفاده

 به را یروزافزون توجه «یفکر هیسرما» نوظهور رشته ت،یوضع نیا در. باشد سازمان ناملموس عوامل رندهیبرگ در که است دیجد

 شیافزا یبرا دانش کاربرد و جادیا در تواندیم یفکر هیسرما ک،یاستراتژ دگاهید از(. Bontis, 2000) است کرده جلب خود

مدیریت دانش، یکی ازموضوعات مهم در مدیریت نوین امروزه (.Roos et al, 1997. )شود واقع استفاده مورد سازمان شارز

اند. با توجه به گفتة شود. پژوهشگران بسیاری اهمیت دانش را در نائل شدن به مزیت رقابتی و حفظ آن درک کردهمحسوب می

-ترین و پراهمیترقابتی است. برخی از پژوهشگران عقیده دارند که دانش باارزش (، دانش منبعی بادوام از مزیت0990) 0نوناکو

(. مدیریت دانش 0،ص0222، 0ترین منبع تسخیرشده توسط سازمان و برای ادامة حیات سازمان ضروری است )هوآنگ و هشو

هایی بط است و مستلزم تمام فعالیتهای دانشی یک سازمان با نگرش فرا رفتن از اهداف سازمان مرتبا ایجاد و توسعه دارایی

هایی جهت ایجاد و نگهداری منابع دانش، است که با شناسایی، تشریک و ایجاد دانش مرتبط هستند. این کار نیازمند سیستم

هایی موفق هستند که دانش را به عنوان یک دارایی پرورش و تسهیل دانش و یادگیری سازمانی است. در این خصوص سازمان

 دهند.شود را توسعه میها و هنجارهای سازمانی که موجب حمایت از ایجاد و تشریک دانش میند و ارزشنگرمی

های پراکنده کند تا دانشپردازد و تالش میگذاری و نفوذ دانش در فکر، ذهن و تخیل افراد میمدیریت دانش به خلق، اشتراک

در ( 00،ص0222، 3یت کند تا به خلق دانشی جدید منجر شود )یوگشآوری و مدیرای جمعگونهشده در افراد سازمان را به

های استراتژیک ارزش افزا برای بهبود اثربخشی سازمان در تغییرات محیط کسب و کار و محیط واقع مدیریت دانش تالش

 (.40،ص0229، 4جو و لیاجتماعی است)

 ها تشخیص داده شده استگهداری مزیت رقابتی سازمانهای پایدار برای حصول و ندانش وسرمایه فکری به عنوان استراتژی

 سرمایه . مقطع زمانی خاص درآن وجود دارد موجودی یک سازمان است که دریک، (.سرمایه فکری00،ص0229هشو و همکاران، )

                                                           
1 - Nonako 
2 - Huang & Hsueh 
3 - Yogesh 
4 - Joo & Lee 
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ای آن محسوب ههای دانش محورمعرفی میکنندکه به یک سازمان اختصاص دارند ودر زمره ویژگیای از داراییفکری را مجموعه

 ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر مینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل مالحظهشوند و از طریق افزودن ارزش به ذیمی

 (. 30،ص0224، 5مارشود )

 نوآوری، ،شهرت( رهبری، )سهم بازار، تعیین استراتژی ها تنوع ارزش سازمانی زیادی مانند ایجاد سود،سرمایه فکری برای شرکت

 مدیریت سرمایه فکری(. 00ص ،0222، 6)سولیوان دنکنفراهم میرا  وری و موارد دیگربهبود بهره هزینه، کاهش وفاداری مشتری،

، به خوبی مدیریت سرمایه فکریکه از هایی شرکت برای موفقیت بلندمدت یک شرکت بسیار مهم تشخیص داده شده است.

ای در سطح فردی قلمداد د. بسیاری از نویسندگان، سرمایه فکری را سازهایشان عملکرد بهتری دارننسبت به رقبکنند، استفاده می

دهد. باید گفت که موضوع علم سرمایه فکری، یک موضوع های در اختیار افراد را مورد بررسی قرار میکنند که دانش و مهارتمی

گذاری و اقتصاد و مدیریت منابع مشیابداری، مدیریت دانش، خطی علوم مختلفی مانند حسبرگیرنده ای است و دربین رشته

 (.9،ص0224، 2انسانی و ... است )لیم و دالیمور

کند (، ابعاد سرمایه فکری را شامل ابعادی همچون سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بیان می0990) 0بنتیس

باشند که این دانش معموالً بصورت ه کارکنان یک سازمان دارای آن میمنظور از سرمایه انسانی، سطح دانش فردی است ک

های سازمانی است که برای برآورده شدن های غیرانسانی قابلیتباشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه داراییضمنی می

ه شده در روابط یک سازمان با محیط گیرد. منظور از سرمایه ارتباطی، کلیه دانش قرار گرفتنیازهای بازار مورد استفاده قرار می

 خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است.

 
 

 ادبیات موضوع

 فکری سرمایه اصطالح از که بود کسی اولین 9گالبریت جان 0969 سال در فکری سرمایه کاربرد و مفهوم توسعه تاریخی سیر

 دفتری ارزش بین عمیق شکاف و شد آغاز اطالعات عصر سمتبه صنعت رعص از حرکت 0902 دهه اواسط در اما. کرد استفاده

 فکری سرمایه که حسابهایی مالی صورتهای تدوین برای تالشها اولین 0902 دهه اواخر در و آمد بوجود ها شرکت بازار ارزش و

 . شد تالیف 02آمیدن توسط دانش داراییهای مدیریت قبیل از موضوع این در کتابهایی و گرفت صورت کنند گیری اندازه را

 و یافت مشروعیت سازمان در رسمی، پست یک تخصیص با فکری های سرمایه مدیریت نقش بار اولین ،0992 اوایل در

 متوازن ارزیابی رویکرد مفهوم دوره این در همچنین شد معرفی 00اسکاندیا شرکت فکری های سرمایه مدیر بعنوان 00ادوینسون

 ،0992 دهه اواسط در اما. گردید منتشر زمینه این در مقاالتی فورچون مجله در و گردید حمطر 03نورتن و کاپالن توسط

 سرمایه موضوع با 04سیایاس توسط 0996 سال در همایشی و کرد منتشر را فکری های سرمایه گزارش اولین اسکاندیا شرکت

 حسابداری استانداردهای اولین و فکری های رمایهس محوریت با معتبر مجله اولین ،0222 دهه اوایل در. شد داده ترتیب فکری

 (0306. )زاهدی و همکاران، گردید منتشر دانمارک دولت توسط فکری سرمایه

                                                           
5 - Marr 
6 - Sullivan 
7 - Lim & Dallimore 
8 - Benitez 
9 - John Galbiet 
10  - amiden 
11  - Edvinson 
12  - Scandia 
13  - Norton & Kaplan 
14  -SEC 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 

 تعریف سرمایه فکری

شود)چن شود که منجر به ایجاد ثروت برای سازمانی میهای همه کارکنان اطالق میها و تواناییسرمایه فکری به مجموع دانش

شوند که به یک های دانش محور تعریف میصورت گروهی از داراییهای فکری بهعبارت دیگر سرمایه(. به05،2240و همکاران

ای از طریق افزایش سطح ارزش طور قابل مالحضهشوند و بههای آن سازمان محسوب میسازمان اختصاص دارند و جزء ویژگی

(. از نظر محققان و 06،0222شوند)گوپتا وهمکارانزمان منجر میافزوده برای ذینفعان کلیدی، به بهبود وضعیت رقابتی سا

 باشدای( می)رابطه09 وسرمایه مشتری 00، سرمایه ساختاری02نظران متعدد سرمایه فکری شامل سه بعد سرمایه انسانیصاحب

 پردازیم:ها می( که در ادامه به توضیح هر یک از آن02،0222)رامیرز و همکاران

 

های (. اهم شاخص00،0220شود)مالکومها وتخصص اعضای سازمانی اطالق میها، مهارتایه انسانی به قابلیتسرم سرمایه انسانی:

ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیالت، تجربه، تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی سرمایه انسانی عبارتند از: شایستگی حرفه

 تمام شامل یانسان هیسرما(. 00،0220باشد)ردف و للیرتمشتریان می ها در ارتباط بامرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت

 به مربوط مشکالت سازدیم قادر را آنان که بوده کارکنان هایتیقابل ریسا و مهارت دانش، مانند هاسازمان یفکر هایییدارا

 نیمهمتر عنوان به آن از که هیسرما نوع نیا(. Skandia, 1994; Sullivan , 1998) سازند برطرف را انیمشتر و سازمان

 را سازمان تیقابل و( Bontis et al, 2001) برگرفته در را سازمان افراد در موجود دانش هیکل شودیم ادی یفکر هیسرما اریمع

 (.Bontis, 1998) دهدیم نشان کارکنان دانش قیطر از حل راه نیبهتر افتنی در

 

های برون سازمانی مانند وفاداری مشتریان، حسن شهرت و روابط ل وابستگیسرمایه مشتری یا ارتباطی شام سرمایه مشتری:

باشد. این موضوع از طریق ارزش دریافتی یک مشتری از انجام داد و ستد با سازمان شرکت با تأمین کنندگان منابع آن می

شرکت، روابط آن با مردم و  (. سرمایه مشتری شامل مواردی نظیر ارزش امتیازات تحت تملک0220)مالکوم، شودتعریف می

های مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ یا از دست دادن مشتریان و همچنین سودآوری خالص به ازای هر سازمان

 (.03،0220)موریتسن و همکاران گرددمشتری می

 

اند کارکنان را در عملکرد بهینه توسرمایه ساختاری به ساز و کار و ساختار یک واحد تجاری مرتبط است و می سرمایه ساختاری:

عبارت دیگر سرمایه (. به0224فکری یاری کند و بدین ترتیب سازمان قادر خواهد بود، عملکردش را بهتر کند)چن و همکاران،

ماند، به کل سازمان تعلق دارد، قابل تولید شدن مجدد و ساختاری دانشی است که در پایان هر روز کاری در سازمان باقی می

 (.0220باشد)موریتسن و همکاران،اشتراک گذاشتن با دیگران می به

 

 مدیریت دانش

ای لیکرت طراحی شده به ، که با مقیاس پنج گزینه(0229)04فونگوچوی سؤال پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش 05

 .پردازدسؤال( می3)کارگیری دانشهبسؤال( و 5)انتقال دانشسؤال(، 9)نگهداری دانشسؤال(، 9)کسب دانشسنجش ابعاد 

                                                           
15 - Chen and et al. 
16 - Gupta and et al. 
17 - human capital 
18 - structural capital 
19 - customer capital 
20 - Ramirez and et al. 
21 - Malcolm 
22 - Rodov & Leliaert 
23 - Mouritsen, et al. 
24 - Fong& Choi 
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 ناملموس یها هیسرما شناخت عناصر: 0 جدول

 فردی مشتری جامعه ساختار

 دانش مفهومی روابط مشتری فرهنگ سازمانی مالکیت معنوی

هازیرساخت اختراعات  تحصیالت برند 

 شایستگی های شخصی وفاداری مشتری فلسفه مدیریت حقوق کپی رایت

ای نمایندگیاعط شیوه مدیریت اسرار تجاری  گواهی حرفه ای 

تجاریهمکاری  سیستم شبکه اطالعات عالئم تجاری و خدماتی  رضایت شغلی 

 شایستگی های کاری کانال توزیع ارتباط مربی/ کارآموز حقوق طراحی

 نواع سرمایها

و به عنوان سرمایه در نظر  دهای فرهنگی اعم از ارزش ها، مفروضات و ... که مشوق کارآفرینی باشنویژگی سرمایه فرهنگی: -الف

 (.0202، 05به نقل از ترامونتی و ویلمز 0999شود که ارتباط بسیار نزدیک معنایی با سرمایه انسانی دارد )تورسبی، گرفته می

)ادوینسون و  های فکری ناملموس اعم از اطالعات و دانش که منجر به خلق ارزش شوندای از داراییمجموعه سرمایه فکری: -ب

های سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی دارایی(. 0202به نقل از زغال و مالول،  0992ونه، مال

 (.Seetharaman et al., 2004) آن است

فراد یک سازمان است. این سرمایه از طریق شایستگی، نگرش، ادهنده موجودی دانش فراگرفته شده : نشانسرمایه انسانی -ج

منبعی مهم برای نوآوری و بازآفرینی در یک  و همچنین شودها و توانایی حل مسئله، ایجاد میاالکی فکری افراد، مهارتچ

 (.Unger et al., 2011) شرکت محسوب می شود

و به  گیردار میهای اجتماعی در اختیارشان قرمجموعه منابع بالقوه و بالفعلی که از طریق عضویت افراد در شبکه سرمایه اجتماعی: -د

 (.Chou, 2006کند تا زندگی بهتری داشته باشند )ها کمک میآن

 (.Erikson, 2002) های کارآفرینانها و انگیزه مجموعه ای از مهار سرمایه کارآفرینانه: -ه

 اعم از منابع، پول و مواد اولیه الزم و ... سرمایه فیزیکی: -و

الذکر به صورت اقتضایی ممکن است در هر موقعیتی و با در نظر داشتن نیاز آن لحظه های فوقدر تعیین اهمیت انواع سرمایه

 (.Uliana et al., 2005) سازمان یا شرکت یکی از انواع سرمایه اهمیت بیشتری پیدا نماید
 

 
 (Maar & Moustaghfir, 2005) یفکر هیسرما از مختلف فیتعار :0 جدول

 ایتامی

(0902) 

 شيييامل کيييه براطالعيييات مبتنيييی هيييایدارایيييی ماننيييد نامشيييهود هيييایدارایيييی

 سيييازمانی تجاری،فرهنيييگ ازعالئيييم حاصيييل فناوری،اعتمادمشتری،تصویرسيييازمانی

 د.باشنمی مدیریتی هایومهارت

 هال

(0909) 

 ،حقیتجيار امتیياز،عالیم ماننيدحق معنيوی مالکیيت حقيوق شيامل فکيری هيایدارایی

 هييایومهييارت ،دانش،تخصييصوسازمانی فييردی هييایمعنوی،شهرت،شييبکه مالکیييت

 ت.اس کارکنان

 

                                                           
25 - Tramonte & Willms 
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 هال

(0990-0993) 

-هيایی ماننيد حقيوق مالکیيت معنيوی و شيهرت و مهيارتسرمایه فکری شيامل دارایيی

 هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی است.ها یا مزیت

 کلین و پروساک

(0994) 

ز آن بيرای ایجياد هر عنصير فکيری کيه بتيوان آن را فرموليه و گيردآوری کيرد و بتيوان ا

 دارایی باارزش بیشتر استفاده کرد.

 ادوینسون و سالیوان

(0996) 
 دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کرد.

 بروکینگ

(0996) 

هييای هييای انسييانی، دارایييیهييای بييازار، دارایييیترکیبييی از چهييار جييزء اصييلی، دارایييی

 های زیرساختیمالکیت معنوی و دارایی

 اسویبای

(0992) 

هيای نامشيهود اسيت. سياختار داخليی، سرمایه فکيری مربيوط بيه سيه دسيته از دارایيی

 های انسانی.ساختار خارجی و شایستگی

 روس و همکاران

(0992) 

سييرمایه فکييری ترکیبييی از یييک بخييش فکييری ماننييد سييرمایه انسييانی و یييک بخييش 

 غیرفکری مانند سرمایه ساختاری است.

 استوارت

(0992) 

کييه بتييوان از آن  –دانييش، اطالعييات، مالکیييت معنييوی و تجربييه  –هيير عنصيير فکييری 

 برای ایجاد ثروت استفاده کرد.

 بویسوت

(0990) 

هييا وجييود دارد کييه در صييورت برانگیختييه هييا و تمييایالتی کييه در افييراد و گييروهحالييت

 افزوده را دارند.شدن قابلیت ایجاد ارزش

 تیس

(0990) 

هييا اگيير غیييرممکن نباشييد، بسييیار روی آن بييرداری ازمنييابع خيياص سييازمانی کييه کپييی

 مشکل است.

 بنتیس

(0999) 

بنييدی تمييامی منييابع نامحسييوس سييازمان و شييناخت مفهييومی اسييت جهييت طبقييه

 ها.ارتباط میان آن

سازمان همکاری و توسعه 

 اقتصادی

(0222) 

هييای نامحسييوس شييرکت ایجيياد ارزش اقتصييادی اسييت کييه توسييط دو دسييته از دارایييی

 ه سازمانی و سرمایه انسانی.شود؛ سرمایمی

 نوناکا و همکاران

(0222) 

 ها برای ایجاد ارزش ضروری است.منابع خاص شرکت که وجود آن

 لیف

(0220) 

-باشيند کيه توسيط نيوآوری، طيرحهيای نياملموس منيابع غیرفیزیکيی ارزش ميیدارایی

 شوند.های منحصر به فرد سازمان و یا توسط منابع انسانی ایجاد می

 ی.اس.بیآی.ا

(0224) 

هييای ثابييت غیيير مييالی هسييتند کييه از جيينس ميياده هييای نامحسييوس، دارایييیدارایييی

-هيا توسيط حقيوق قيانونی و حفياظتی شناسيایی و کنتيرل ميینیستند اميا ماهیيت آن

 شود.
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 (0226 سوارت،: منبع)یفکر هیسرما به نسبت متفاوت هایدگاهید: 0 شکل

 

ی بنتیس، در بین این ابعاد، سرمایه انسانی مهم است زیرا منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک است که از یک جلسه دهبه عقی

های های قدیمی توسط کارکنان و یا از طریق بهبود مهارتطوفان فکری یا یک رویاپردازی در اداره و یا کنارگذاشتن فایل

ه وجود یکسری روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری معتقد است که به شود. همچنین بنتیس بشخصی و غیره حاصل می

این صورت که حتی اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشدولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسبی نباشد، 

مشتری خود، پاسخ مناسبی دهد  تواند به سرمایهنمیتواند از دانش قرار گرفته شده در افراد خود استفاده کند و به تبع هم نمی

 (.0222)بنتیس و همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های سازمانیروتین روابط بازار  از نظر جوهره یا ذات فکر یا هوش سازمانی 

در درون روابط سازمان با خارج 

 از سازمان قرار دارد.

در درون روابط سازمانی 

 قرار دارد.

در درون ذهن افراد قرار 

 دارد.
 از نظر حیطه

ابیکارایی و قابلیت دستی مدت پایداری یگیراز نظر پارامترهای اندازه حجم مناسب بودن آن   

ل و باالترین سطح از لحاظ مشک

 بدون کدگذاری
ریاز نظر مشکل بودن کدگذا باال متوسط  

 چن و همکارانش معتقد هستند که سرمایه فکری از چهار طبقه و عنصر زیر تشکیل شده است:

ادیدگاه خروجیه دیدگاه فرآیندی  

هادیدگاه ورودی تمجالی برای تبدیل دانش نیس   

 جمعی

 سطح آنالیز

 فردی

 ارزش فعلی ارزش آتی

 وجه موقتی بودن

 سرمایه فکری

ساختاریسرمایه  انسانیسرمایه   ایرابطهسرمایه    

 (2002 سوارت،: منبع) یفکر هیسرما به نسبت متفاوت هایدگاهید: 2 شکل
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 . سرمایه ساختاری4. سرمایه نوآوری 3. سرمایه مشتری 0. سرمایه انسانی 0

ها معتقد هستند که این ساختار و اجزاء سرمایه فکری بسیار ضعیف و شکننده هستند مگر اینکه با یکسری روابط مستمر و آن

 شتری دارند تا بر اجزاء آن.ها بر روابط بین اجزاء سرمایه فکری تاکید بیبهم پیوسته حمایت شوند و در واقع آن

 

 

 (0224) همکاران و چن یفکر هیسرما مدل: 3 شکل

ها و طرز ها، تواناییدر این مدل، منظور از سرمایه انسانی که در واقع مبنا و اساس سرمایه فکری است؛ دانش، مهارت

تواند دانش را بوسیله تبدیل به ا در واقع این سرمایه انسانی است که میهفکرهای کارکنان درباره کسب و کار است. از نظر آن

شکل سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری، به ارزش بازاری تبدیل کند و از طرف دیگر این سرمایه 

 (.0306کند )زاهدی و همکاران، انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین می
 نقش و اهمیت سرمایه فکری را از سه جهت میتوان مورد بررسی قرار داد:

 
 (6332ابعاد مختلف اهمیت سرمایه های فکری، زاهدی و همکاران، : 3 جدول

 جنبه سازمانی جنبه فردی جنبه کلی و عمومی

ایجاد بستر مناسب جهت خلق شناسایی 
 های  ناملموس معنویدارایی

 عامل پیدایش سازمان استعدادها عامل رشد و شکوفایی

اندازهای نوین فراروی اقتصاد خلق چشم
 ملی

 عامل تولیدات و خدمات سوق دهنده به سوی خود شکوفایی

عدم امکان رشد اقتصادی بدون سرمایه 
 های فکری

 عامل موفقیت های فردی
عامل افزایش کمیت و تنوع تولیدات و 

 خدمات

و عامل بهبود مستمر کیفیت زندگی 
 آسودگی و رفع موانع و مشکالت

 موفقیت های مالی و شغلی
ها و ضایعات و اتالف عامل کاهش هزینه

 منابع سازمانی

عامل رشد و پیشرفت و ترقی و توسعه 
 اقتصادی، علمی، صنعتی و ابعاد دیگر

 تسهیل کننده مسیر پیشرفت شغلی فردی
عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان 

 سازمان
 

 

 

نوآوریسرمایه   

ساختاریه سرمای انسانیسرمایه    

مشتریسرمایه   
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 مدیریت دانشتاریخچه 

-، نظام02یند تجاریآبازمهندسی فر، 06مدیریت کیفیت فراگیرای از قبیل های پیشرفتهزهتوان در حورا میدانش  مدیریت ریشه

به طور جدی وارد مباحث سازمانی  0992مدیریت دانش در اوایل دهه  مشاهده کرد. 09مدیریت منابع انسانی و 00های اطالعاتی

کند که بخش اعظم ادعا می (،0965)32مارشال. ه در رابطه با دانش خیلی پیش تر آغاز شده بودگردید، گرچه بحث و مذاکر

ها باید به سرمایه، شامل دانش است. وی همچنین معتقد است که دانش قدرتمندترین موتور تولید است، بدین ترتیب سازمان

د که دانش فی نفسه سرمایه مشترک یک گروه است. کنتاکید می (،0922)30وهنکیدکنند. کأطور فزاینده ای بر مدیریت آن ت

به این نکته اشاره میکند که دانش به عنوان یک موجودیت انتزاعی نباید تلقی شود، بلکه محصولی مبتنی   (،0920) 30هابرمس

 . (0390قیام،است)شوقی و خوش فعالیت های ناآگاهانه بشرمبتنی بر بر اراده است و بعضی اوقات 

 

-عنوان اولین نسل مدیریتبه 0992-0995. دوره رداز یکدیگر متمایز ک توانمی دانش رای، سه نسل از مدیریتاز نظر تاریخ

دانش، بررسی فواید بالقوه مدیریت دانش برای دانش شناخته شده است. در طی این نسل، بسیاری از اقدامات بر تعریف مدیریت

 (Nonaka , 1994تنی بود)های تخصصی مدیریت دانش  مبتجارت و طراحی پروژه

 

های جدید سازمانی برای پست ،هاپدیدار شد. به این شکل که بسیاری از سازمان 0996 اوایلنسل دوم مدیریت دانش در  

مدیریت دانش درنظر گرفتند از جمله مدیر ارشد دانش. منابع متفاوت مدیریت دانش با یکدیگر ترکیب شده و به سرعت در 

همچون نی به کارگرفته شدند. در طی این نسل، در تحقیقات مدیریت دانشتعاریف متفاوت از دانش مباحث روزانه سازما

ه وجود داشتند. نسل دوم مدیریت دانش براین نکته تهای پیشرفهاو فناوریها و فعالیتشیوه، الگوها، هانظام، های تجاریفلسفه

های سنجش، ابزارها و های مدیریتی، نظامجاییکه شیوه ،نی استمندسازماکند که مدیریت دانش درباره تغییرنظامتاکیدمی

های نوین، اکنون نسل سوم مدیریت دانش در حال ها و شیوهمدیریت محتوا نیاز به گسترش مشترک دارد. در نتیجه دیدگاه

، یک تفاوت با (0220) 33. بنا بر عقیده ویگ(0390)شوقی و خوش قیام،های جدید و نتایج جدید استپدیدار شدن با روش

هاو ها، نظامدیگر نسل های مدیریت دانش این است که نسل سوم مدیریت دانش با فلسفه سازمان، استراتژی، اهداف، شیوه

 (.Dalkir, 2005)ت های سازمانی یکپارچه شده و تبدیل به کار روزانه کارکنان و محرک برای آنها شده اسرویه

، دانش و اطالعات 35داریترین منبع ثروت در جامعه فرا سرمایهنها )یا حداقل( مهم( معتقد است که ت0993) 34پیتر دراکر

 (.3است. او سه تغییر اساسی دانش )انقالب( را در خالل قرن بیستم، مالحظه نموده است: )جدول شماره 

 

 
 (0390ام،یق خوش و یشوق از نقل به ،Drucker, 1993: منبع) دانش اساسی تغییر و انقالب سه: 4 جدول

 انقالب سوم انقالب دوم انقالب اول 

وریبهره صنعتی انقالب  مدیریت 

 دانش نیروی کار ابزارها، فرایندها و محصوالت کاربری دانش

                                                           
26  - Total Quality management (TQM) 
27  - Business Process Reengineering (BPR) 
28  - Information Systems (IS) 
29  - Human Resource Management (HRM) 
30  - Marshall 
31  - Kuhn 
32 -  Habermas 
33 -  Wiig 
34  - Peter Drucker 
35 -  Post - capitalist 
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 خلق دانش جدید

 

 

 

جدید   

دانش حفظ  

دانش انتقال  بکارگیری دانش 

 

 الگوی عمومی دانش

 . در اینندرا ارائه داده ا( 0-0)شکل شماره الگوی عمومی دانش  (،0229) 32و همچنین ماسا و تستا ،(0222) 36و کنراد نیومن

 ز:ها عبارتند اشود؛ این زمینهالگو دانش در چهار زمینه سازماندهیمی

 رفتارهای مربوط به ورود دانش جدید به سیستم انسانی یا اجتماعی است که دامنة وسیعی را در بر دارد، نظیر:  :30خلق دانش

 دارد. شود،توسعه، که پیوندی نزدیک با رفتاری که نوآوری خوانده می کشف، کسب، فراخوانی،

 شود. فعالیت حفظ، هایی است که منجر به بقا و نگهداری دانش بعد از ورود آن به سیستم میتمامی فعالیت :39حفظ دانش

 و ...؛  های مربوط به اعتبار دانش، به روز کردن آنفعالیت شامل رفتارهای متنوعی است، مانند:

 ش؛ تباط، ترجمه، تفسیر، پاالیش و ارائه دانشامل رفتارهای بسیار متنوعی استمانند: ار :42انتقال دانش 

 هاستها، عملکردها و رسیدن به هدفگیریاستفاده از دانش موجود برای تصمیم :40کاربرد دانش (Newman & 

Conrad, 2000; Massa & Testa, 2009.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایش خواهد داد.ها را کاهش وسطح خدمات به مشتریان را افزثر،هزینهؤاعمال مدیریت دانش م

 

 

 

 

                                                           
36 -  Newman & Conrad 
37 -  Massa & Testa 
38 -  Knowledge Creation 
39 -  Knowledge Storage 
40 - Knowledge Transfer 
41 -  Knowledge Application 

 (Newman & Conrad, 2000; Massa & Testa, 2009)دانش، تیریمد یعموم مدل: 4 شکل
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 مدیریت دانش سرمایه فکری

 کسب دانش

 نگهداری دانش

ال دانشانتق  

 بکارگیری دانش

سرمایه 

 انسانی

سرمایه 

 ساختاری

سرمایه 

 مشتری

 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و در نتیجه  کارکنان را در سازمان به دنبال خواهد داشتی بهساز شیو بهبود آن، افزاسرمایه فکری و مدیریت دانش کارکنان 

 توان انتظار داشت که کارایی و اثربخشی و در پی آن بهسازی افراد افزایش یابد.می

 

 گیریبحث و نتیجه

(، پنج دلیل 0225) 40رکت ها به دالیل متعددی تمایل و توجه به اندازه گیری سرمایه های فکری دارند. در یک مطالعه هلمنش

 کند:ها به سرمایه فکری را به صورت زیر بیان میاصلی توجه شرکت

 تواند به تدوین استراتژی تجاری برای یک سازمان کمک کند.اندازه گیری سرمایه فکری می (0

 ان با شناسایی و توسعه سرمایه فکری اش می تواند یک مزیت رقابتی را به دست آورد.سازم (0

 ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد که به ارزیابی اجرای استراتژی کمک خواهد کرد. (3

 استفاده از ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرح های باز پرداخت و پاداش شرکت ارتباط داده شود. (4

 تباط با سهامداران خارجی که دارایی های فکری شرکت ها را در اختیار دارند.ار (5

 دالیل اول تا چهارم برای اهداف درون سازمانی ودلیل پنجم برای اهداف خارج از سازمان میباشد. 

                                                           
42. Holmen 

 مدل مفهومی تحقیق: 5 شکل
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-یل موارد زیر میرا شامل دالیلی از قبها به مدیریت سرمایه فکری (، دالیل توجه سازمان0224)43رامی دیگر، در یک مطالعه

 دانند:

 هاها در جهت تنظیم استراتژییاری رساندن به سازمان (0

 هاارزیابی اجرای استراتژی (0

 ها در جهت تصمیمات گسترده و  متنوعیاری رساندن به سازمان (3

 گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدماتاستفاده از نتایج اندازه (4

 هاعان خارجی سازمانها به ذینفابالغ این دارایی (5

درصد اطمینان نتیجه گرفت که بین میانگین رتبه هر  99رد کرده و با  20/2بنابراین می توان فرضیه صفر را در سطح  (6

و کمترین رتبه مربوط به  "سرمایه انسانی"طوری که باالترین رتبه متعلق به داری وجود دارد، بهیک از ابعاد، تفاوت معنی

 ست.ا "سرمایه ساختاری"

 

 نتایج باال به خوبی در نمودار راداری زیر منعکس شده است: 
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43. Marr 

 یفکر هیسرما ابعاد ی رتبه نیانگیم به مربوط یرادار نمودار: 2 شکل
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 .42-40صص ،(00)3 ،یفناور
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 (. سمت) دانشگاهها

 .سمت انتشارات ،یانسان درعلوم قیتحق برروشی امقدمه .(0304) محمدرضا ا،ینحافظ (02

 .ساواالن انتشارات ،تهران. یرفتار علوم در قیتحق هایروش(. 0302) زاده،رمضان حسن (00

 ،تهران ،جامع یکردیرو ؛تیریمد در یکم پژوهش یشناس روش(. 0390) عادل ،آذر و یمهد دیس ،یالوان ،حسن فرد،ییدانا (00

 .صفار انتشارات
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 .نور واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،0390 بهشتیارد

 های فکری، تهران، انتشارات ترمه(، مدیریت سرمایه0306زاهدی، حسین و احمدی، رضا و کاظمی، احمد ) (06
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 .تهران کیالمپ هتل

 .سمت انتشارات: رانته ی،رفتار علوم در یعلم روش شناخت(. 0392) یدرعلیح هومن، (00
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