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 چکیده 
از ینهده  افعالیت می کنند که مشخصهه نن هها اضايهای فز    به طور عموم در یك محیط دارای رقابت باال سازمان ها هامروز     

 سهرمایه  مدیریت که گرفته شکل مدیریت علم در جدیدی پارادایماز اینرو  ( . 0931بهرامی و همکاران ، )  طرف جامعه، است

 .است اراباطی و ساختاری ، انسانی سرمایه نوع سه از متشکل و سازمانی است ذهنی های دارایی یا فکری های

های های کیفی و غیرمالی برای دورنماهای استرااژیك نینده ااکید دارد و شاید بتواند با محیط  سرمایه فکری روی شاخص

  .(  0933یارمحمدزاده و همکاران ، ) درنن فعالیت می کنند، هماهنگ شوددانشگاه ها که پیچیده ای 

کمك مهی   سازمان هار استرااژیك استضرا به با ارائه شناخت بیشتر درباره چگونگی اخصیص منابع سازمانی ، سرمایه فکری

نفعان سازمانی ، عملکرد خودشان  را اوانا می سازد اا با ارائه اطالعات معنی دار به ذی سازمان ها سرمایه فکریزمان،  هم. کند

 . را بهبود بخشند

مهدیهریت استهرااژیك اصمیمات و فعالیت های یك پارچه شده جهت اوسعه استرااژی های موثر ، اجرا ، کنترل و ارزیهابی  

استرااژیك و سهرمایه  در بررسی های به عمل نمده هیچ نشانه ای از اراباط بین مدیریت ( .  25،  0930کبیری)نتایج می باشد 

احضیه  اهال اايهر بهه     . هم چنین هیچ احضیضی با مويوع مشابه به دست نیامهد   وهای انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی 

در دانشگاههای علوم پزشهکی کشهور بها ههدف بررسهی       مدیریت استرااژیك و سرمایه های انسانیمطالعه و اوصیف اراباط بین 

ر این احضی  دو پرسشنامه سهرمایه  د .می پردازد در دانشگاهها  مدیریت استرااژیك و اراباط نن با سرمایه های انسانیويعیت 

بهود ،   1.33و  1.35هردو محض  ساخته بوده و يریب نلفای کرونبها  پرسشهنامه هها بهه ارایهب       مدیریت استرااژیكو  انسانی

) نفر از اعضای هیات رییسهه دانشهگاههای علهوم پزشهکی      003نمونه نماری اول شامل . اوسط نمونه های نماری اکمیل گردید

. نفهر از خبرگهان در اهوزه مهدیریت بودنهد      91و نمونهه دوم  ( دانشگاه انتخاب شد  52به صورت کامال اصادفی از دانشگاه  02

نتهایج نشهان داد کهه بهین سهرمایه ههای       . مورد احزیه و احلیل قرار گرفهت  Lisrelو  Spss  ،Excelاطالعات بانرم افزارهای 

 .اراباط وجود دارد  P-value 1.111با مضدار  ایران مدیریت استرااژیك در دانشگاههای علوم پزشکیو  انسانی

 : واژگان كلیدی

 نسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه اراباطیاسرمایه های فکری ، مدیریت استرااژیك ، سرمایه 
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 مقدمه 

ی و مالی سهازمان  بنابراین سرمایه مشهود به دارایی های فیزیک. بیشتر دارایی های شناخته شده ، ماهیت مشهود و عینی دارند 

در اعیین سودهای نای به طور فزاینهده ای  ( مانند مهاراهای نیروی کار و سازمان ) پرداختن به دارایی های نامشهود .اشاره دارد

عالوه بر این شناسایی این دارایی ها مشکل ار است و این سختی مربوط به اعیین ارزش ننهاست کهه در  . در اال افزایش است 

همهین امهر   . امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکتها اصال گزارش نمهی شهوند  گذشته اا به 

باعث شده است که این دارایی ها برای جهان خارج از موسسه نامرئی باقی بمانند و اتی گاهی اوقهات بهرای کارکنهان در درون    

 ( . 0933دستگیر و محمدی ، ) سازمان نیز قابل اشخیص نباشند 

سرمایه های دانشی یا سرمایه های فکری که گاها دارایی های نامشهود نیز نامیده میشود شامل مواد فکری ، دانش و اطالعهات   

سهرمایه ههای فکهری از لحهاا منهابع      . و مالکیتهای فکری است که سازمان میتواند از ننها در جهت خل  دانش اسهتفاده کنهد   

این سرمایه مشتمل بهر  .ه سرمایه گذاری در دانش ، اطالعات و دارایی فکری و اجربه اعریف میشودسازمانی ، ثروت نفرینی از را

سه جز اصلی و مرابط با هم به نام سرمایه انسانی ، سرمایه سهاختاری و سهرمایه ارابهاطی بهوده و بها یکهدیگر دارای وابسهتگی        

ن شامل ااثیر مثبهت سهرمایه انسهانی بهر سهرمایه سهاختاری       روابط متضابل سه جز اصلی سرمایه فکری را میتوا. متضابل هستند

دانست و هم چنین سرمایه ساختاری ااثیر مثبتی بر سرمایه اراباطی دارد و سرمایه اراباطی نیهز اهاثیر مسهتضیمی بهر سهرمایه      

 (. 0933یارمحمدزاده و همکاران ، ) انسانی دارد 

نوناکا معتضد است یك سهازمان  . شناسایی سرمایه فکری سازمانها است يروری ارین عامل برای استضرار یك سازمان یادگیرنده 

 یادگیرنده یادگیری را در بین کارکنان افزایش میدهد و دانشگاهها نمونه بارزی از سازمانهای یادگیرنده می باشند

تر ، درامهدها یها اضهو  و    سرمایه انسانی که سطح باالاری نسبت به مولفه های دیگر سرمایه فکری دارد اغلب با بهره وری بیشه 

مزایای باالار اداعی میشود بنابراین به نفع مدیران منابع انسانی است که بهترین و مناسهب اهرین کارکنهان را بهه عنهوان ابهزار       

. سرمایه های ساختاری به یادگیری و دانش مضرر در فعالیتهای روزمره گفته میشهود  . احض  مزیت رقابتی جذب و اوسعه دهند

ازمانی زیر ساختار امایتی سهرمایه انسهانی محسهوب میشهود و شهامل همهه ذخهایر غیرانسهانی دانهش در سهازمانها           سرمایه س

سرمایه اراباطی روابهط رسهمی و غیهر رسهمی     . میشودکه برای سازمان ایجاد ارزش میکند و به ارزش مادی سازمانها می افزاید 

سهازمان و نیهز ابهادل اطالعهات بهین سهازمان و ننهها را مشهخص          یك سازمان را با ذی نفعهان خهارجی و ادراآ ننهها در بهاره    

 .( 0931بهرامی و همکاران ، )میکند

دانشگاهها یا سازمانهای دانش بنیان ، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار نیازمند شناسایی و مدیریت اگاهانه و نظام منهد سهرمایه   

ایه فکری یك فاکتور کلیدی جهت خل  ارزشهای نینده محسوب زیرا سرم. خود می باشند ( دارایی های نامشهود ) های فکری 

میشودو به عنوان سرمایه واقعی و جز استرااژیك ارین سرمایه های سازمانهای عصر ااير به ویژه مراکز احضیضاای و سازمانهای 

رگیری رویکردی مناسب دانش محور و دانش بنیان نظیر دانشگاهها می باشد به همین منظور به نظر میرسد که طراای و به کا

 (.دری نوکورایی و همکاران ) برای مدیریت سرمایه های فکری بتواند راهکار موثری باشد 

از سوی دیگر مشاهده شده است که در دو دهه اخیر نموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین عناصر اشهکیل دهنهده جوامهع    

ری اطالعات و اراباطات شبکه اینترنت ایفا نموده اسهت،  در قهرن   پیشرفته نضش بسیار ایاای در رشد و اوسعه علوم ، فن نو

که جهان به سمت محوری شدن دانش بیشتر میرود و نیاز متخصصان و مدیران نشنا بهه علهوم پیشهرفته بهیش از پهیش       50

یکهی  . د ااساس میشود نموزش عالی نیز مسئولیت سنگینی را در قبال اجتماع و جامعه جهانی به  دوش خود ااساس میکن

. از چالشهای مسئوالن دانشگاه نماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن اعضای یك دانشگاه دانش محهور اسهت   

در دهه گذشته اجزیه و احلیهل مهدیریت دانهش و    . بنابراین مدیریت دانش ، مهارت اساسی مدیران در این موسسه ها است 

کاربرد داشته است اما به دالیلی سهازمانهای دولتهی بهه خصهون دانشهگاهها و      سرمایه فکری بیشتر در سازمانهای غیردولتی 

مسلم است که هدف اصلی دانشگاهها اولید و انتشهار دانهش و   . مراکز احضیضاای به این مويوعات عالقه زیادی نشان داده اند 

لی با به کارگیری چارچوب سهرمایه  بدین ارایب موسسات نموزش عا. نیز سرمایه گذاری زیاد در احضی  و منابع انسانی است 
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فکری به عنوان یك ابزار اکتشافی قادر به ال مشکالت جدید مدیریتی اشاعه منابع نامشههود و نیهز ارابهاط بها ذی نفعهان و      

 ( 5105نیاندا ، ) جامعه خواهد شد 

را اجهرا کهرده و بهه دیهدگاه و     اوانند ماموریت خهود   بزرگترین دغدغه دانشگاهها این است که هر کدام اا چه اد میدر واقع 

دانشگاهها انها با هدف اوسعه ارویج و اشهاعه علهم در جههت    .رسانی موثر جامه عمل بپوشانند اهداف خود در زمینه خدمات

 نفع بشریت و با دیدگاه اولید نیروی انسانی با اوانمندی متوسط و باال به منظور اسریع رشد و اوسعه ملت ها، به وجود نمهده 

بزرگتهرین  . اهرین عامهل اسهت    انسانی ایاای ند عوامل بسیاری در دستیابی به اهداف فو  دخیل هستند، اما نیرویهرچ. اند

بهبود ظرفیت مدیریتی و مخصوصاً، مفاهیم در اراباط با مدیریت منهابع انسهانی    هاچالش در اوسعه و کارایی سیستم دانشگاه

کارایی کارمنهد را بهاال بهرده و    ( Management  Human Resourceیا   HRMبه اختصار)مدیریت منابع انسانی . است

 . رساند به دانشگاهها در انجام رسالتشان یاری می

بایست به منظور موفضیت در انجام ماموریت خود و با دید دستیابی به اهداف رقابتی، سعی در جذب، پیشبرد،  دانشگاه ها می

منافع رقابتی به صورت هر چیزی که باعث مزیت سازمان بهر رقبهایش    .ه باشندکار پرانرژی داشت دهی و اعیین نیروی انگیزه

پذیری، خالقیت، بازدهی بهاالار،   فرد در میان کارمندان، منجمله انعطاف وجود استعدادهای منحصربه .باشد، اعریف می شود

از ننها برای ایفاء نضش اساسی در  وری بیشتر و خدمات رسانی مناسب به مشتری راه هایی است که کارمندان می اوانند بهره

 (. 0931بهرامی و همکاران ، ) اراضاء موقعیت رقابتی سازمان، استفاده کنند
 نمیختن هم در ااصل سازمانها در خل  ارزش که است استوار فرض این بر معنوی یا فکری های برسرمایه مدیریت پارادایم

 : است سرمایه نوع سه

مهم ارین منبع مزیت رقابتی در سازمانها، کارکنان متعههد ، بها انگیهزه و    ( پژوهشگر ) بر اساس نظر سن  انسانی سرمایه-0     

 انسهانی  نیروهای خبرگی و مهاراها ، قابلیتها ، دانش شامل سرمایه انسانی. (. 0933اسن پور و همکاران ، ) کارشناس هستند

به نندسته از دانشها و مهاراهای موجود در دست کارکنان اشاره مهی کندکهه بهرای یهك شهرکت      شرکت  سرمایه انسانی . است

برای یك شرکت سرمایه انسانی بنابراین این نوع از .منحصر به فرد محسوب شده و برای رقبا دسترسی به ننها بسیار سخت است

 . اهمیت زیادی دارد

ارائهه   سرمایه انسانیراباط با معماری منابع انسانی، ائوری ای در اراباط با در ادامه کار با ارزششان در ا( 0333)لپاآ واسنل 

 : کردند که به دو بعد ارزش و منحصر به فرد بودن اضسیم می شود 

سهرمایه  از منظر وی . موجود در شرکت اخصصی است سرمایه انسانی منحصر به فرد بودن اشاره به این دارد که چه میزان

سهرمایه  . خهان شهرکت اضسهیم مهی شهوند      سرمایه انسانیو   جامعسرمایه انسانی تها به دو دسته موجود در شرک انسانی

جامع در نتیجه اوسعه در خارج از محدوده شرکت ااصل می شود و ایهن شهکل از سهرمایه بهه نسهانی در سراسهر        انسانی

مل سهطح احصهیالت رسهمی، اعهداد     جامع شا سرمایه انسانیرایج ارین معیار های موجود برای . شرکت قابل انتضال است

 .سال های اجربه کاری و سطح و اعداد سالهای اجربه مدیریتی است

 خهدمات  و کهاال  و خله   ایجهاد  زمینه در اا میسازد قادر را سازمان که میشود اطال  مهمی قابلیتهای بر : سازمانی سرمایه -5

 کند اقدام ساختارها و نظامها ، نوین فرایندهای طراای ، نونوری طری  از نیاز مورد

 یهك  در واقهع  بهه  . دهد نشان می را ....و شرکت شهرت اسن ، مشتریان مانند بیرونی روابط و اراباط : مشتریان سرمایه-9

  .است نن کارکنان همه انگیزه و ، اواناییها مهاراها ، دانش مجموعه نمایانگر سازمانها هوشمندی سرمایه ، وسیع اعریف

شرکت سرمایه انسانی نیرومندی داشته باشد بدون یك سرمایه ساختاری کارنمد به یك موقعیت پایدار در اگر یك گفته میشود 

به همین خاطر می اوان گفت که یك شرکت بدون متدلوژیهای انتضال دانش، فرایند ها و سیستم . کسب و کارش نخواهد رسید

عالم ابریز و همکهاران  )  زینی با دانش سازمانی نیستند نداردها چیزی به جز دانش فردی کارکنان که به هیچ عنوان قابل جایگ

 ،0933 .) 
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 جههت  امنیتهی  و اهدابیر  بهوده  محهور  دانهش  کهه  هستند موف  سازمانهایی واقع در امروز اکنولوژیك جهان در رقابت برای لذا

 سالی  و ارجیحات  گرفتن نظر در و با مشتری روابط افظ بر ااکید و اند اندیشیده را دانشی و معنوی های دارایی از محافظت

 شایستگیهای کارکنهان  و قابلیتها یا بوده مفید سازمان برای که کارکنان فکری قدرت عنوان به انسانی سرمایه. کنند می ایشان

 دانهش،  کارکنان، از طری  قابلیتهای نونوری منبع انسانی سرمایه .رود می بکار است مشتریان برای الهایی راه کننده مهیا که

 ( . KOK,2005) است سازمان در کارکنان مساله ال اواناییهای و اجارب مهاراها،

  :  این احضی  با اهداف

در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشهتی درمهانی    انسانیشناخت و اوصیف میزان به کارگیری سرمایه های  -

 کشور 

در دانشهگاه ههای علهوم پزشهکی و خهدمات       مدیریت اسهترااژیك با  انسانیشناخت و اوصیف رابطه بین سرمایه های  -

 :و هم چنین فريیات  ربهداشتی درمانی کشو

 .بین مدیریت استرااژیك و سرمایه های انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران اراباط وجود دارد .0

 .اراباط وجود داردبین ادوین استرااژی و سرمایه انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی  0-0

 .بین اجرای استرااژی و سرمایه انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی اراباط وجود دارد 0-5

 .بین ارزشیابی استرااژی و سرمایه انسانی در دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی اراباط وجود دارد 0-9

برای مولفه سرمایه انسهانی در نظهر گرفتهه     موزش کارکناننشاخص های اوانمندسازی نیروی انسانی ، رهبری و 

 .شد

 
 روش تحقیق 

احضی  از نظر روش جز احضیضات اوصیفی و از نوع هم بستگی و از نظر شیوه جمع نوری اطالعات از نوع پیمایشهی بهوده و بهه    

پزشهکی کشهور بهه    جامعه نماری احضی  متشکل از هیات رییسه دانشگاههای علهوم  . لحاا هدف نیز از نوع احضیضات کاربردی 

 .    نفر و خبرگان متشکل از صااب نظران رشته مدیریت به اعداد نامحدود بود 961اعداد 

نفر کهامال بهه صهورت اصهادفی و از جامعهه       051اعداد نمونه از جامعه نماری اول با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان 

در  ،قل دارای مدرآ کارشناسی ارشد بوده ، سهابضه مهدیریت داشهته    نفر  از يااب نظران علم مدیریت که ادا 91نماری دوم 

 . دسترس بودند کامال به صورت انتخابی برگزیده شدند

که پرسشنامه اول محض  ساخته بوده مدیریت استرااژیك و  انسانیابزار جمع نوری داده ها عبارت بود از دو پرسشنامه سرمایه 

و با بهره گیری از پرسشنامه بونتیس و با اوجه به اهداف احضی  طراای و بومی شد و  بهه منظهور ارزیهابی روایهی صهوری در      

بهه   مدیریت استرااژیك نیز استاندارد بوده اما با اوجه به شرایط بومی ویرایش شهد کهه   پرسشنامه . اختیار خبرگان قرار گرفت

 .خبرگان قرار گرفت  منظور ارزیابی روایی صوری در اختیار

و روایی سازه با معیار کفایت اجم نمونه کهایزر   1.36برابر با  CVRروایی محتوایی با يریب ) نزمونهای روایی بیرونی و درونی 

و پایایی با يریب نلفای کرونبها  بهیش   (  1.335با مضدار  مدیریت استرااژیكو  1.3 انسانی مایراولکین برای پرسشنامه سرمایه

پهس  . در مورد پرسشنامه ها نشان دهنده مطلوب بودن نن بود و پس از ااییدنهایی بین نمونه های نماری اوزیع گردیهد   1.3از 

و لیزرل مورد اجزیهه و احلیهل اوصهیفی و     Spss 03 ،Excelاز اکمیل پرسشنامه ها ، اطالعات ااصله با استفاده از نرم افزار 

  . استنباطی قرار گرفتند
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 یافته ها

 :یافته های کلی احضی  شامل موارد ذیل است 

میانگین مربوط به سرمایه فکری با ابعاد سرمایه انسانی ، ساختاری و اراباطی در دانشهگاههای علهوم پزشهکی کشهور      .0

 .متوسط بود 

 9.05دسازی ، نموزش و بهسازی و رهبری متوسط و برابر با نمیانگین مربوط به سرمایه انسانی با مولفه های اوانم .5

به ارایب نموزش و بهسازی ، اوانمندسازی نیروی انسانی و سپس رهبری در . انشگاههای علوم پزشکی کشور بود ددر

 .دانشگاه ها از میانگین باالاری برخوردارند 

 سرمایه انسانی.  1جدول 

 جمع اداکثر اداقل دامنه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین اجم نمونه

003 9.05 9.59 9.23 0.135 0.035 5 0 2 05622 

 توانمندسازی نیروی انسانی. 2جدول 

 مد میانه میانگین حجم نمونه
انحراف 

 معیار
 جمع حداکثر حداقل دامنه واریانس

111 1.1 1.11 4..2 ..7.0 ..217 2 1 0 .466 

 .نمودار ذیل نشان دهنده نن است که چولگی وجود ندارد

3.  
 توزیع نرمال توانمندسازی نیروی انسانی . 1نمودار 

 آموزش و بهسازی نیروی انسانی. 3جدول 

 جمع اداکثر اداقل دامنه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین اجم نمونه

003 9.50 9.52 5.62 1.232 1.692 5 0 2 5230 

 .نمودار ذیل نشان دهنده نن است که اندکی چولگی به سمت چپ وجود دارد    
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 توزیع نرمال آموزش و بهسازی نیروی انسانی . 2نمودار 

 رهبری. 4جدول 

 جمع اداکثر اداقل دامنه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین اجم نمونه

003 5.33 9 5 1.323 1.326 5 0 2 0226 

 .نمودار ذیل نشان دهنده نن است که چولگی وجود ندارد

 
 توزیع نرمال رهبری نیروی انسانی . 3نمودار 
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، سرمایه انسانی در رابه ( سرمایه انسانی ، ساختاری و اراباطی ) یافته ها ااکی از نن است که از بین سه مولفه سرمایه فکری  -

 . اول در سازمانها مدیریت میشود

مولفه های مدیریت استرااژیك شامل ادوین ، اجرا و ارزیابی استرااژی در دانشگاههای علوم پزشکی میانگین مربوط به  -

 . کشور متوسط بود

 تدوین استراتژی در سازمان. 5جدول 

 جمع اداکثر اداقل دامنه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین اجم نمونه

003 5.23 9 9 0.120 0.053 5 0 2 953 

 
 سازمان دراجرای استراتژی . 6جدول 

 جمع اداکثر اداقل دامنه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین اجم نمونه

003 5.26 9 9 0.095 0.532 5 0 2 959 

 
 ارزیابی استراتژی سرمایه فکری سازمان. 7جدول 

 جمع اداکثر اداقل دامنه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین اجم نمونه

003 5.26 5 5 0.156 0.135 5 0 2 533 

نتایج نشان دهنده نن است که بین مدیریت استرااژیك و سرمایه انسانی اراباط وجهود دارد و معهادالت سهاختاری نن بهه      -

 : شکل ذیل است 

2) سرمایه فکری R رگرسیون,خطا + مدیریت استراتژیک  *0.391 + 37.966 =
8
 = 0.0224 

8) استاندر   (2.887)  (0.238)                              

 (2 z- مقدار          13.152   1.639                              

 (2 P -  مقدار    0.000    0.222                              

5)خطای واریانس   = 114.780 

 مورد اایید است 1.111این اراباط با يریب معناداری 

 

  گیری جهبحث و نتی
در احضیضی که بابهایی و همکهارانش در   .احضیضات فراوانی در زمینه اهمیت مدیریت سرمایه فکری در سازمان ها وجود دارد

در دانشگاه های نزاد شهرستان های ارومیه و ابریز احت عنوان بررسی اطبیضهی مهدیریت سهرمایه فکهری در      0930سال 

مدیریت سهرمایه  . سرمایه فکری و ابعاد نن در دو دانشگاه افاوت معناداری دارد  دانشگاه ها انجام داد نشان داد که مدیریت

انسانی در هر دو دانشگاه در اد پایینی بود ، مدیریت سرمایه ساختاری برای رسیدن بهه مهدیریت بهتهرو مطلهوبتر فاصهله      

مایه اراباطی هم با اهد مطلهوب   هم چنین مدیریت سر. دارد و بین مدیریت سرمایه ساختاری افاوت معناداری وجود دارد

 .فاصله دارد

احت عنوان مضایسه اجزای سرمایه فکهری در دانشهگاه    0931در احضی  دیگری که اوسط بهرامی و همکارانش در سال    

های دولتی استان اصفهان انجام داد نشان دادند که بین میانگین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سهرمایه ارابهاطی در   

سرمایه ساختاری در دانشهگاه اصهفهان بیشهتر از سهایر دانشهگاه ههای        .دانشگاه های استان افاوت معنی داری وجود دارد 

بین میانگین اجزای سرمایه فکری بهر اسهب جهنس ، سهن و رابهه علمهی افهاوت معنهی داری         . دولتی استان بوده است 

رچهه ههای   این بدان معنی است که در دانشگاه اصفهان ، ذخایر غیر انسانی دانش شامل پایگهاه داده هها، دفت  . مشاهده شد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

825 

 

راهنمای فرایندها، استرااژی ها ، رویه ها ، انتشارات ، کپی رایت ها بیشتر از سایر دانشگاه هها بهوده اسهت امها بها افهزایش       

 .سابضه کار اعضا بر سرمایه انسانی و رابطه نن ها افزوده شده است

سرمایه فکری در سهازمان منطضهه ویهژه     ، در احضیضی با عنوان اندازه گیری و گزارش دهی( 0933)رعنایی و همکاران     

سهطح سهرمایه فکهری و ابعهاد     . اقتصادی انرژی پارس ، و نتایج نشان داد که این مدل اندازه گیری دارای اعتبار باالیی بود 

بین ابعاد سه گانه سرمایه فکری رابطه معنادار قوی وجود دارد ولی میهزان  . سه گانه نن در سطح باالی متوسط قرار دارند 

 .همیت ابعاد سه گانه یکی نیستندا

در .  ، عنوان احضی  ایشان مدلی برای سنجش احلیلی مولفه های سرمایه های فکهری بهود  ( 0933)شفیعا و همکاران      

سرمایه نونوری ، انسانی ، ساختاری و اراباطی اجزیه شد و مهدل یهك پارچهه سهنجش      5این مدل سرمایه های فکری به 

شاخص های رابطه ای میزان ارزش سازمان ، دیدگاه مشتریان و اضور در بازار و همکهاری ههای   . د مولفه ها طراای گردی

اجاری ، شاخص های انسانی دانش کارکنان دانشهور ، مههارت و اوانمنهدی کارکنهان ، نگهرش کارکنهان و شهاخص ههای         

مانی و فرایندهای داخلهی و شهاخص   ساختاری شامل اهداف و استرااژی ها ، ساختار و سیستم های سازمانی ، فرهنگ ساز

های نونوری شامل برنامه های احضی  و اوسعه ، دورهه ای نموزشی و خالقیهت ، انهواع سهرمایه گهذاری در فعالیهت ههای       

 در این مدل همه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر در اعامل هستند. پژوهشی بود 

کارگیری سرمایه فکری ، چارچوب مفیدی برای سهرمایه ههای    ، عنوان مطالعه ایشان به( 5113)نیلسون و  لیندزکوگ    

گام جهت گیری های اسهترااژیك ،   9بالضوه ، چارچوب پیشنهادی ایشان که ااصل مطالعات فراوان نن ها می باشد شامل 

قسمت ويعیت اال ااير ، چشم انهداز و   9ساختار سازمانی و سیستم کنترلی است جهت گیری های استرااژیك  شامل 

 .رنامه عملیاای استب

در ایهن  . عنوان احضی  مدیریت سرمایه فکری به عنوان جزئی از مدیریت دانش در مراکز یادگیرنده بهود  ( 5110)کوآ    

احضی  که در دانشگاه نفریضای جنوبی صورت گرفت ، مهارت های کارکنان دانشگاه به عنوان سرمایه انسهانی مهورد بحهث    

سرمایه اراباطی همان دانهش  . به عنوان نونوری و ا  دارایی های فکری در نظر گرفته شد سرمایه ساختاری . قرار گرفت 

در این احضی  از یك چارچوب برای اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری استفاده شد . کلیه ذی نفعان در نظر گرفته شد 

در دانشگاه به خوبی دانشگاه را به اهداف خود نتایج نشان داد که این مدل اندازه گیری . و مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

در این مدل برای اندازه گیری این سرمایه از کارت امتیازی متوازن و از شاخص های اعداد کارمندان امام . نزدیك می کند

ارشد  و پاره وقت ، نسبت کارمندان محض  به کل کارمندان و کارمندان غیر محض  به کل کارمندان ، اعداد کارمندان مدیر

، احصیالت کارمندان ، میزان رشد دانشجویان ، ريایت مشتریان ، داشتن اصویر از دانشگاه نزد مشتریان ، نسبت دانشجو 

 . به کارمند ، دانشجویان فو  برنامه ، دارایی های مشهود و دارایی های فکری و فرایندهای فکری استفاده شد

کالس ها و دوره های عمومی و رمایه های انسانی پیشنهاد میشود با اوجه به اراباط بین مدیریت استرااژیك و س -

پیشرفته مدیریت با اضور اسااید دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان ها که دارای اجربیات و مهارت های مدیریتی 

یا کارگاه های عملی برای مدیران میانی و عملیاای برگزار  workshopهستند به صورت نظری و عملی و درقالب 

مدیریت منابع انسانی ، چگونگی اهمیت های طوالنی مدت ، سرمایه های انسانی ،  گردد اا با اهمیت برنامه ریزی

های برون و بین بخشی ، مدیریت دانش نشنا شده و بتوانند بر  افاظت و پاسداری از سرمایه ها ، اهمیت همکاری

  مدیریت داشته باشندچشم انداز و ماموریت سازمان  در راستای دست یابی به اهداف بلند مدت ،سرمایه های مذکور 

 منابع
بهرامی ، سوسن و همکاران ، مضایسه اجزای سرمایه فکری در دانشگاه ، ویژه نامه اقتصهاد سهالمت ، نشهریه مهدیریت اطالعهات       -

  0931،  2سالمت ، دوره هشتم ، شماره 
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فرایند مدیریت استرااژیك و مولفه های سرمایه فکری در  یارمحمدزاده ، پیمان و همکاران ، اعیین روابط چندگانه میان -

 0933، پاییز  5دانشگاههای دولتی اصفهان ، فصلنامه انجمن نموزش عالی ایران ، سال سوم ، شماره 

،  0933، اسفند  505دستگیر ، محسن و محمدی ، کامران ، سرمایه فکری گنج امام ناشدنی سازمان ، نشریه ادبیر ، شماره  -

53  

جهت مدیریت و گزارش دهی سرمایه های فکری مراکهز احضیضهاای    ARCری نوکورایی و بهروز و همکاران ، بومی سازی مدل د -

 جهاد دانشگاهی ، مجموعه مضاالت چهارمین سمینار اوسعه منابع انسانی

انشگاههای نیجریه ، بررسی ااثیر نوع نیاندا ، اوالدیپو و ثانی ، عبدالخدیر ، ارزیابی کاربرد مدیریت استرااژیك منابع انسانی در د -

 5105مالکیت و قدمت ، اردشیری ، پریوش ، سایت مضاالت ارجمه شده مدیریت منابع انسانی ، 

 0933اسن پور ، اکبر و همکاران ، بررسی نضش رهبری احول نفرین در اوانمندسازی کارکنان ، سایت مضاالت مدیریتی ،  -

مان و ااجی بابا علی ، علی ، سرمایه فکری اندازه گیری ، افشا ، مدیریت ، اول ، اهران ، مرکهز  عالم ابریز ، اکبر ،رجبی فرد ، ای -

 0933نموزش و احضیضات صنعتی ایران ، زمستان 

- KOk , Andrew , Intellectual Capital Management as part of knowledge management initiatives at 

institutions of Higher Learning , the Electronic Journalof knowledge management,2005, volums 5, issue 

2 , pp . 185 
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