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 چکیده

در سالیان اخیر، سرمایه فکری همواره به عنوان یک منبع مهم برای سازمان به منظور توسعه و بالندگی و دستیابی به 

مزیت رقابتی پایدار مطرح بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل داده بنیاد به دنبال طراحی الگوی مناسب برای 

 در پژوهشگر آن در و رودمی شمار به میدانی هایپژوهش زمُره ت سرمایه فکری در ارتش ج.ا ایران است که درمدیری

نفر از  70مصاحبه با  55است؛ در این راستا  نموده آوریجمع را نیاز مورد اولیه هایداده مصاحبه، و پرسشنامه قالب

نند صورت پذیرفت. در نهایت بر اساس مفاهیم مستخرج از کهای آجا، مدیریت تدریس میاستادانی که در دانشگاه

 حرکت به سمت»های سرمایه فکری، مدل پارادایمی با استفاده از قضایای تئوریک ارائه گردید. در این راستا، شاخص

 تیکم"، "یانسان یروین تیفیک"های آن عبارتند از: به عنوان شرایط علّی شناسایی شد که مولفه« انیاقتصاد دانش بن

ات ارتباط»)طبقه محوری( و « سرمایه فکری». همچنین در این مدل "سازمان یاقتصاد یاندازها چشم"و  "یانسان یروین

، "فرهنگ"های بستر مدل نیز شامل اند. مولفههای تعامل و کنش موثر بودهگر( بر استراتژی)عوامل مداخله« یسازمان

پیامد و نتیجه « مزیت رقابتی»باشد. در نهایت می "سرمایه ساختاری"و  "یاطالعات رساختیز"، "یاجتماع سرمایه"

، "نینو دهیپد سکیر تیریمد"، "یندیفرآ یاجتماع هیسرما"، "یشغل یداریپا یزشیانگ یفاکتورها"عواملی چون 

 هیرماس توسعه"، "آوردن شناخت مطلوب از سازمان دیپد"، "ییگرامحوری و آرمانارزش"، "کارا در سازمان تیریمد"

 شناسایی گردید. "یمنابع انسان یکارآمدساز"و  "رضایت کارکنان"، "هامدیرین هزینه"، "یسازمان

 .بنیادسرمایه فکری، مدیریت استراتژیک، تحلیل داده های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ها به منظور توسعه در جهت دستیابی به سرمایه فکری به عنوان یک منبع مهم برای سازمان

ها در اقتصاد (. با توجه به شرایط رقابتی سازمان5994، 7لرو و تی پایدار است )شیومامزیت رقاب

بایست سرمایه فکری را به صورتی مدیریت نمایند تا بتوانند مزیت رقابتی امروز جهان، مدیران می

ی، گیرای مانند استفاده از الگوهای مختلف اندازههای خالقانهایجاد کنند. در این میان فعالیت

 سنجش سرمایه فکری بر وجهی فزاینده مهم تلقی خواهد شد. 

ها، از جمله ارتش جمهوری اسالمی ایران، مدیریت های بارز محیط کنونی سازمانویژگی از

های مختلف این حوزه، های فکری آن سازمان است. مطالعات انجام شده در الگودرست سرمایه

دهد که ممکن است این هنده سرمایه فکری ارائه میهای متفاوتی را از عناصر تشکیل دفهرست

های ایرانی کارایی نداشته باشد. درجه اهمیت هر یک از عناصر تشکیل دهنده فهرست در سازمان

کند. ها ایفا میسرمایه فکری برای سازمان نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری و تصمیم گیری

های مختلفی تالش ود بسیار دشوار بوده و مدلهای نامشهبطورکلی شناسایی و ارزیابی سرمایه

ها در شرایط خاصی های فکری را شناسایی و ارزیابی نمایند. هر یک از مدلاند که سرمایهداشته

(. تا 5999، 5مورد استفاده قرار گرفته و دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می باشند )یوتیس

ها اخصها، شاست که یافتن، بررسی و تحلیل مؤلفهارائه شده  امروز چندین مدل برای سرمایه فکری

وضوع م نیرساند و ایم ی در آجافکر هیسرما یبوم یما را به الگو ، احتماالمرتبط با آن یمترهاو پارا

، به کارایی و کارآمدی آن انجامدیب سنجش این سرمایه یمتفاوت برا ییالگو یتواند به طراحمی

 کند. ییساله کشور کمک بسزا ستیب ندازمه ششم توسعه و چشم ابه تحقق برنا نیو همچنبیافزاید 

عدم وجود الگوی بومی و منسجم ، پژوهشگران را بر آن داشت که برای جلوگیری از به وجود 

آمدن ابهامات احتمالی در سنجش سرمایه فکری به بررسی این مدل ها و ارائه الگویی بومی و 

ین رو به دست آوردن نتایج مطلوب از این پژوهش برای کارآمد از سرمایه فکری بپردازند. از ا

ارتش ما ضروری است؛ زیرا در صورت عدم تدوین یک الگوی مناسب بسیاری از سرمایه های 

 فکری به حساب نیامده و اصطالحا به هدر خواهند رفت.

                                                                                                                                       

7. Schiuma and Lerro 

5. Bontis 
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های ها در کشورپس اهمیت روزافزون مدیریت دانش و مطالعات مربوط به ارزیابی سرمایه

گیرد از ای که در این کشورها در این زمینه انجام مینعتی و مطالعات و تحقیقات فزایندهص

های ناشناخته دانشی و مسائل مختلف مربوط به آن از سوی دیگر، سبب سو، وجود سرمایهیک

گردید تا محقق در پی ارائه الگوی مناسب مدیریت سرمایه فکری در ارتش جمهوری اسالمی 

 ایران باشد.

 ذا این تحقیق به دنبال مدل منحصر به فردی است که بتواند:ل

 .سرمایه فکری در ارتش مدیریت کند 

 های آن را پیدا کند.شاخص 

 .الگوی مناسبی طراحی کند 

ی الگوهای سرمایه فکری، احصا عوامل و بر این اساس به مطالعه دقیق و موشکافانه کلیه

 ی ارتش جمهوری اسالمی ایران طراحی کند.ها و در نهایت ارائه الگوی مناسب براشاخص

ائه ار»و همچنین « های سرمایه فکریشناخت مضامین، مفاهیم و شاخص»بنابراین هدف تحقیق 

باشد. از این روی سواالت تحقیق به می« الگوی سرمایه فکری در ارتش جمهوری اسالمی ایران

 شوند:شرح زیر بیان می

 باشد؟رمایه فکری به چه ترتیب میس هایشاخص بندیطبقه و اولویت. 7

 چگونه باید باشد؟ ارتش جمهوری اسالمی ایرانالگوی سرمایه فکری مبتنی بر . 5

نظر به این که نقش دانش و سرمایه فکری در عصر اقتصاد دانش بنیان مبحث اصلی و اساسی 

 یبرا است یرورض بنابراین است با توجه به اینکه الگوی واحدی برای سرمایه فکری وجود ندارد،

ارتش  طیشرا ابمناسب  الگوییمطلوب  تیبه وضع لین یبرا یموجود و هدفگذار تیوضع نییتع

 گردد. نیتدو جمهوری اسالمی ایران

 مبانی نظری و پیشینه شناسی

 سرمایه فکری 

 آن هایدارایی از و دارد تعلق سازمان به که دانشی هایدارایی از عبارت است فکری یسرمایه

 رفتار با مقایسه در را سازمان هایموقعیت و گردیده آن هایسرمایه افزایش ارزش باعث و بوده
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 هاآن که است این دانش هایدارایی (. ماهیت5998، 5و استراوویک 7بخشد )مارمی بهبود

 نامشهود هایدارایی دانش های(، دارایی5998، 5کنند )تیس خریدوفروش راحتیبه توانندنمی

 صالحیت منبع هاآن زیرا باشند،می آینده ملی ارزش برای مهمی پیامدهای و تندهس کشور یک

است  روریض زندگی کیفیت و انسانی توسعه ملی، اقتصادی رشد برای که هستند هاییتوانایی و

توسط فریتز  7055سرمایه فکری اولین بار در سال ( 755: 5994، 2و ادوینسون 8)لین کارول

جان کنت گالبرایت اصطالح سرمایه فکری را به کار  7050آن در سال  مچالپ مطرح شد پس از

 .ایده عمومی ارزش نامشهود  را ایتامی مطرح کرد 7049برد در اوایل دهه 

یب ترتاینفکری، تعریف جامعی از آن وجود ندارد، به با توجه به عدم توافق بر معنای سرمایه

تجربی و آزمایشی مختلف این اصطالح را تعریف  هاینظر خود و بنا بر مدلهر محققی ازنقطه

 کشف از بعد اما است، سیال و گریزان ماهیتی دارای فکری، ی(. سرمایه5994، 5ابیسکرانماید )می

 (.7005، 1سازد )بونتیسمی یاری بیرونی در محیط رقابت جهت را آن سازمان، توسط استفاده و

 گیری سرمایه فکریهای اندازهروش

 شهودنام هایدارایی گزارش و گیریاندازه برای حسابداری های کافیتکنیک فقدان یاصل مشکل

 گزارش و مدیریت گیری،اندازهبه عالقه افزایش شاهد های اخیرسال در(، 5991، 4است )کاردوزو

 .(5995و همکاران،  77؛ مار5994، 79و مورتون 0)آکس ایمبوده فکری هایسرمایه دهی

                                                                                                                                       

1  . Mar 

2  . Stravoice 

5. Teece 

8. Lin Carol 

2. Edvinsson 

5. Abeysekera 

1  . Bontis 

4  . Cordazzo 

0. Ax 

79. Marton 

77  . Marr 
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 7یرزاست )رام دشوار آن گیریاندازه است، فیزیکی غیر ذاتاً غیرمادی و فکری که سرمایهازآنجایی

 گیریاندازه هایروش از برخی وجود،بااین. (5990، 5و تولوگورووا 5؛ توستیگا5991و همکاران، 

 و هستند غیرمالی هاگیریاندازه از بسیاری. است یافتهتوسعه های اخیرسال در فکری سرمایه

 .(5975، 5؛ باالن5991، 2و لونکویست 8نیستند )کویانسیوا مقایسهقابل هاشرکت ینب بنابراین

 (2005 مستغفر و برگرفته از مار) تعاریف منتخب سرمایه فکری: 9جدول

 تعریف سال مولف

 7041 1ایتامی

 فناوری، اعتماد شددامل که اطالعات بر مبتنی هایدارایی مانند نامشددهود هایدارایی

  هایو مهارت سددازمانیفرهنگ تجاری، عالئم از حاصددل سددازمانیتصددویر مشددتری،

 .باشندمی مدیریتی

 7040 هال

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

  دانش، و سازمانی،  فردی هایشبکه  شهرت،  معنوی، مالکیت حق شده، ثبت هایطرح

 .است کارکنان هایمهارت و تخصص

 7008 و پروساک نکلی
  برای ایجاد آن از بتوان و کرد گردآوری و فرموله را آن بتوان که فکری هر عنصددر

 .کرد استفاده بیشتر باارزش دارایی

و  ادوینسون

 سالیوان
 .کرد تبدیل ارزش یک به را آن بتوان که دانشی 7005

 7005 بروکینگ
  های مالکیتدارایی انسددانی، هایدارایی بازار، هایدارایی اصددلی، جزء 8 از ترکیبی

 .زیرساختی هایدارایی و معنوی

 7001 اسویبای
سته  سه  به مربوط فکری سرمایه  شهود  هایدارایی از د ست  نام   ساختار داخلی، . ا

 .انسانی هایشایستگی و خارجی ساختار

 7001 و همکاران روس
یر غ بخش یک و انسددانی سددرمایه مانند فکری بخش یک از ترکیبی فکری سددرمایه

 .است ساختاری سرمایه مانند فکری

                                                                                                                                       

7  . Ramirez 

5  . Tovstiga 

5  . Tulugurova 

8  . Kujansiva 

2  . Loonqvist 

5  . Balan 

1  . Itami 
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 7001 و روس روس

 نشددان داده ترازنامه در که اسددت شددرکت پنهان هایدارایی مجموع فکری سددرمایه

ست  چیزی آن شامل  هم لذا. شود نمی ضای  مغز در که ا ست و  سازمان  اع  آن هم ا

 .ماندمی باقی سازمان در افراد خروج از پس که چیزی

 7001 استوارت
صر ع هر   ایجاد آن برای از بتوان که تجربه و معنوی مالکیت اطالعات، دانش، فکری ن

 .کرد استفاده ثروت

 7001 و ماالن ادوینسون

سانی  سرمایه  و ساختاری  سرمایه  از ایمجموعه فکری سرمایه    تجارت بکار شامل  ان

  ادایج با که ای است حرفه هایمهارت و مشتریان  با روابط سازمان،  فناوری شده، گرفته

 .سازندفراهم می را بازار در سازمان حیات موجبات رقابتی مزیت

 7004 بویسوت
  شدن  صورت برانگیخته  در که دارد وجود هاگروه و افراد در که تمایالتی و هاحالت

 .رادارند افزودهارزش ایجاد قابلیت

 7004 تیس
سیار مشکل   نباشد  غیرممکن اگر هاآن روی از برداریکپی که سازمانی  خاص منابع  ب

 .است

 7000 و همکاران بنتیس
ست  مفهومی سوس  منابع تمامی بندیطبقه جهت ا   شناخت ارتباط  و سازمان  نامح

 .هاآن میان

 سازمان

 و همکاری

 توسعه

 اقتصادی

5999 
  شدرکت ایجاد  نامحسدوس  هایدارایی از دودسدته  توسدط  که اسدت  اقتصدادی  ارزش

 .انسانی سرمایه و سازمانی سرمایه شود،می

 .است ضروری ارزش ایجاد برای هاآن وجود که شرکت خاص منابع 5999 و همکاران نوناکا

 5997 لیف

شند می ارزش غیر فیزیکی منابع ناملموس هایدارایی سط  که با   هاینوآوری، طرح تو

 ایجاد انسانی منابع توسط یا و سازمان فردمنحصربه

 شوندمی

 5997 ماروشیوما

شی  هایدارایی از ایمجموعه   این نفعان کلیدیذی برای افزودهارزش ایجاد با که دان

  این. دهد را ارتقاء خود رقابتی جایگاه تا آوردمی به وجود سدددازمان برای را امکان

 و فرهنگی هایای، داراییرابطه هایدارایی انسددانی، هایدارایی شددامل هایدارایی

 .باشندمی فیزیکی هایو دارایی ریفک هایدارایی روزمره، امور و هافعالیت

 5998 و نورتون کاپالن

  دانش، سرمایه  و استعداد  ها،مهارت مانند انسانی  سرمایه  شامل  نامحسوس  هایدارایی

  فناوری، هایو زیرسدداخت اطالعاتی هایسددیسددتم  داده، هایپایگاه مانند اطالعاتی

 .است دانش یمتسه و توانایی رهبری سبک فرهنگ، مانند سازمانی سرمایه

 5998 .بی. اسِ .ای. آی
  اام ماده نیستند  جنس از که هستند  غیرمالی ثابت هایدارایی نامحسوس  هایدارایی

 شودکنترل می و شناسایی حفاظتی و قانونی حقوق توسط هاآن ماهیت
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 نگرکل ارزش الف( رویکرد

 فرسون مک جامع گذاریارزش روش با را روز گوران فکری سرمایه شاخص نگر،کل ارزش رویکرد

 هادارایی زا ضعیف دورنمای که است نظرنقطه این بر مبتنی نگرکل ارزش رویکرد. نمایدمی ترکیب

 رد نامشهود هایدارایی اهمیت گرفتن نظر در بدون و حسابداری سنتی هایمدل کارگیریبه با

 ارزش مدل روازاین. داد اهدنخو قرار راهبردی مدیریت اختیار در ابزاری هیچ شرکت، عملکرد

 شهودنام و مشهود هایدارایی برای انعطافقابل و پذیرتوسعه تحقیقی چهارچوب عنوانبه نگر،کل

 (.5999، 7)پایک و روس است استناد قابل وکارکسب ارزش مدل عنوانبه و نموده عمل

 فکری سرمایه حسابداری گیری وب( اندازه

 مناسب هایروش توسعه به منجر رقابتی مزیت منبع یک عنوانهگسترده سرمایه فکری ب پذیرش

آورند  به دست را آن هایجنبه تمام توانندنمی سنتی مالی ابزارهای زیرا شد، گیریاندازه

های متعددی از این در اقتصادهای مبتنی بر دانش، سازمان .(5977و همکاران،  5)مادیتینوس

رو کنند؛ ازاینی ایجاد ارزش شرکت خود استفاده میهای فکری به نفع رقابتی برادارایی

 (.5972و همکاران،  5مارین-پازها بسیار حیاتی است )گیری آناندازه

 اتحادیه حمایت با عنوان باهمین هایپروژه حاصل فکری، سرمایه حسابداری گیری واندازه

 با تموفقی بحرانی عوامل رب مبتنی افزارینرم گیری واندازه روش توسعهدرحال که است اروپایی

 را اهشرکت فکری، سرمایه حسابداری گیری واندازه ابزارهای. است فکری سرمایه به ویژه نگاه

 کارانهم و واگنر. کندمی ساختاریافته و عملی روشی به شانغیرمادی گیری ارزشهایاندازهبه قادر

و  8کنند )واگنرمی تعریف شرکت ناملموس منابع کلیه افزودهارزش صورتبه را فکری سرمایه

 تمزی تأمین برای که است شرکت کنندهتعیین دانش شامل فکری سرمایه (.5997همکاران، 

 باید فکری گیری سرمایهاندازه در که است عقیده این بر مبتنی مدل این. است ضروری رقابتی

 حصوالتم به توان این یلتبد برای توانایی ،(انسانی سرمایه) سازمان اصلی توان قبیل از مواردی

                                                                                                                                       

7. Pike & Roos 

5. Maditinos 

5. Paz-Marín 

8  . Wagner 
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 با یمشترک بیرون فصول سازییکپارچه و مدیریت برای شایستگی ،(سازمانی سرمایه) خدمات و

 حیطیم متغیرهای و هاتوان تمام مستمر بهبود و توسعه قابلیت و( بازار سرمایه) سازمان ذینفعان

 .شود گرفته نظر در

 های دانشج( نقشه دارایی

عنوان موضوع پیشرو درزمینه تئوری سازمانی طی بیست سال گذشته به کریکه سرمایه فازآنجایی

یافته است. بنابراین تاکنون طور چشمگیری گسترشظهور کرده است، مفهوم دانش سازمانی به

توجه به دانش افراد و نقش سازمان در انجام اقدامات متمرکزشده است تا دانش بتواند رشد و 

(. 5972، 7پیشرو ایجاد و گسترش دانش سازمانی بوده است )کاساس گسترش یابد، زیرا این شیوه

های دانش، توسط مار و اسکیوما تدوین شد و چهارچوبی گسترده از دانش سازمانی نقشه دارایی

های فکری (. نقشه دارایی5997سازد )مار و اسکیوما، از هر دو منظر داخلی و خارجی فراهم می

های دارای اهمیت دانش کمک ها در شناسایی حوزهه به سازمانبیند کچهارچوبی را تدارک می

های دانش سازمانی شامل های فکری بر این اصل مبتنی است که داراییکند. نقشه داراییمی

ات باشد. منابع ذینفع به ارتباطمجموع دو منبع سازمانی یعنی منابع ذینفع و منابع ساختاری می

ه های بیرونی داشتنظر به ارتباطات با گروهشود. طبقه اولذینفع و منابع انسانی تقسیم می

باشد.منابع ساختاری با توجه به طبیعت که طبقه دوم معطوف به افراد داخلی سازمان میدرحالی

وند. شهای فیزیکی و مجازی تقسیم میمشهود و نامشهود خود به ترتیب به دو بخش زیرساخت

ند. شوش فرهنگ، تجربیات و دارایی فکری تقسیم میهای مجازی به سه بخدرنهایت زیرساخت

های فکری حال با در نظر گرفتن ساختار فوق، این امکان وجود دارد که برای هریک از دارایی

 ها را تهیه نمود.طیف وسیعی از شاخص

 پیشینه پژوهش

 هبررسی مستندات قابل دسترس نشان داد پژوهشی که به طور مستقیم به ارائه الگوی سرمای

فکری در ایران بپردازد وجود نداشته است و ارائه الگوی سرمایه فکری در منابع خارجی مربوط 

رین تباشد که در مبانی از آن بهره گرفته شد. با این وجود در این بخش مربوطبه کتب مختلف می

 گردد.های داخلی و خارجی در این حوزه معرفی میپژوهش

                                                                                                                                       

7  . Casas 
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 ارزشمند ایفکری، سرمایه سرمایه عنوان تحت خود تحقیق ( در 7544) یصادق و یوسفی آشنا،

 توانایی مدیریت به هاسازمان موفقیت که رسیدند نتیجه این به کشور مالیاتی امور سازمان برای

 .دانندمی هاسازمان برای ارزشمند ایسرمایه را فکری سرمایه و دارد بستگی نامشهود هایدارایی

ضمن مطالعه مفاهیم کاربردی و علمی سرمایه فکری ای نامهدر پایان ،(7544) کوهی بدری

کند و ضمن ارائه مدل سرمایه ها بدین مبحث تأکید میو اجزای آن، بر ضرورت توجه سازمان

فکری به بررسی وضعیت موجود سرمایه فکری و اجزای آن در بانک صادرات از دیدگاه رؤسای 

دهد مدل سرمایه فکری مورداستفاده ق نشان می. نتیجه حاصل از این تحقیپرداختشعب تهران 

طورکلی و اجزای آن یعنی سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و تائید وضعیت سرمایه فکری به

سرمایه ساختاری همگی در بانک صادرات ایران کمی باالتر از حد متوسط ارزیابی شدند. با توجه 

زنظر توجه به سرمایه فکری فاقد وضعیت دهد که بانک صادرات ایران ابه نتایج حاصل نشان می

 مطلوب است.

رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد »( در مطالعه ای با عنوان 7502پورحیدری و سلجوقی )

به این نتیجه رسیدند که متغیر مدیریت سرمایه فکری « شرکتهای کوچک و متوسط شهر کرمان

رد شرکتهای کوچک و متوسط شهر سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و ظرفیت نوآوری بر عملک

 کرمان به صورت معناداری تاثیر دارد.

های سرمایه فکری در ارزیابی مولفه»( در مطالعه ای با عنوان 7505رشیدپور و همکاران )

سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری « سازمان تامین اجتماعی

اند. مطابق تحقیق ایشان سرمایه انسانی، سرمایه ی نموده)سازمانی( و سرمایه مشتری تقسیم بند

 ای بر سرمایه فکری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.ساختاری و سرمایه رابطه

( با بررسی و مقایسه نسبی میزان ایجاد انوع سرمایه فکری در 7501زاهدی و کشتکار )

اد بنیباطات با استفاده از تئوری دادههای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطالعات و ارتسازمان

در  ایهای فکری شامل انسانی، ساختاری و رابطهگانه سرمایهدریافتند که میزان خلق انواع سه

 جامعه مورد مطالعه یکسان نیست.

دانش زیربنای  دانش هر نفر، حتی در موردی خاص، ممکن است با دیگران متفاوت باشد.

برای دستیابی به اهداف خود، از مجموعه هر سازمان .د استمهارت و تجربه و تخصص هر فر

است. در صورت عدم  شدهها انباشتهتک افراد و در ذهن آنکند که نزد تکدانشی استفاده می
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های ناشی از تکرار برخی هزینه توان شکست سازمان یا باال بودنها، میاستفاده از این دانش

ها را انتظار داشت گیریتجربی و تصمیم ده مطلوب از سوابقگیری و عدم استفافرایندهای تصمیم

 (. 7541، 7دوپلسیس)

 بیان« دانش تغییرات طریق از فکری سرمایه های گسترش» ( در پژوهش5994) 5ایهاردآمان

 مدیریت کمک همچنین به. شود می فکری های سرمایه بروز سبب دانش که مدیریت میکند

 کلی ورط و به نمود تقویت ها مولفه واین کرد شناسایی را فکری سرمایه ابعاد تمام میتوان دانش

  .باشد می دانش مدیریت جانبه همه تاثیر تحت سرمایه فکری

برای  هاهتلتاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی ( به بررسی 5974و همکاران ) 5ساردوب

 هاینشان دادند که مولفهها . یافتهدر کشور پرتغال پرداختند 5972تا  5991های دوره بین سال

لکرد ای تاثیر مثبتی بر عمسرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه

ای، عناصر کلیدی موفقیت رسد که سرمایه انسانی و سرمایه رابطهمالی هتل دارند. به نظر می

بر این، نتایج نشان داد  ها هستند. عالوهها هستند، که اساس کیفیت خدمات در بخش هتلهتل

که سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری از طریق ایجاد و نگهداری روابط بلند مدت با سهامداران 

ی های سرمایه فکری عملکرد مالها نشان داد که تعامل بین مولفهشوند. این یافتهاصلی، بزرگ می

  .دهدهتل را افزایش می

قی در کشورهای چین و هند دریافتند که سرمایه ( در تحقی5971و همکاران ) 8مین ژانگ

م بخشد. تاثیر مستقیفکری به طور مستقیم و غیرمستقیم  نوآوری در محصوالت را بهبود می

سرمایه فکری بر نوآوری در محصوالت در کشور چین بیشتر از کشور هند است. همچنین 

 ود. شری در محصوالت میهماهنگی دانش آفرینان به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد نوآو
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5. Ehard aman 

5. Sardob 

8. Min Zhang 
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 تحقیق شناسی روش

 در پژوهش موردنیاز اطالعات گردآوری از روش داده بنیاد استفاده شده است. روشحاضر  پژوهش در

 ،مجالت، کتب، مقاالت مطالعه، اینترنت در وجوجست، ایکتابخانه مطالعات، ادبیات تدوین مرحله

 ردآوریگ ساختاریافته هایمصاحبه انجام طریق از هاداده .است تبرمع علمی هایپایگاه سایر و هانامهپایان

 آخر همرحل در. گردیدند تبدیل مربوطه الگوی به و شدهاستخراج کلیدی «هایتم» دوم مرحله در. شدند

 55 بخش، این در .شد انجام کمی صورتبه مرحله این که پذیرفت صورت شدهاستخراج مدل آزمون نیز

های ارتش جمهوری اسالمی ایران )تعداد متخصصان بر اساس از اساتید دانشگاه رفن 70با  مصاحبه

 از و تا به اشباع نظری دست یافته شد شد انجام تفصیلی و اختصاصی بطورظرفیت موجود بوده است.( 

د آوری شده در تحلیل محتوای اسنادی استفاده گردید. از آنجا که بعهای جمعداده همراه ها بهنتایج آن

ها و موارد ابهاماتی وجود داشت، مصاحبه با بعضی ها، در برخی از شاخصاز مصاحبه اول و استخراج داده

از متخصصان مربوطه بیش از یک بار صورت پذیرفت؛ بدین ترتیب از یکسو پایایی مورد بررسی قرار 

 گرفته و از سویی دیگر ابهامات برطرف گردید.

 روش داده بنیاد

های پژوهش کیفی است که هدف اصلی آن بیان فرآیندهای روش کی از انواعی بنیادداده روش 

ها در بستر اجتماعی آنها اجتماعی و پژوهش تئوری است. این شیوه برای تبیین فرآیند پدیده

 گیرد. مورد استفاده قرار می

محوری و  باز، کدگذاری ترتیب کدگذاری های عمده استراتژی روش داده بنیاد بهرویه

ته ها احصاء و برای هر نکها، ابتدا نکات کلیدی دادهبر اساس این رویهباشد. می انتخابی گذاریکد

ک جنبه مشترک پدیده یشود و سپس با مقایسه کدها چند کد که اشاره به ک کد معین میی

ک مقوله و چند مقوله یگیرند. آنگاه چند مفهوم ک مفهوم به خود مییمورد بررسی دارند، عنوان 

 شود.ر قالب نظریه متجلی مید
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 شونده )تئوری داده بنیاد(شناختی خبرگان مصاحبه: اطالعات جمعیت2جدول 

سن  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

 )سال(

سابقه کار 

 )سال(

دفعات 

 مصاحبه

 5 58 21 مدیریت منابع انسانی دکتری 9

 5 72 85 مدیریت سیاست گذاری دکتری 2

 5 78 54 ازرگانیمدیریت ب دکتری 3

 5 4 85 مدیریت دکتری 4

 5 72 89 مدیریت منابع انسانی دکتری 5

 5 70 85 مدیریت منابع انسانی دکتری 6

 5 55 82 مدیریت استراتژیک دکتری 7

 5 51 84 مدیریت منابع انسانی دکتری 8

 7 72 85 مدیریت دکتری 1

 5 8 52 مدیریت دکتری 90

 5 54 82 یکمدیریت استراتژ دکتری 99

 5 72 54 مدیریت دکتری 92

 7 78 88 مدیریت دکتری 93

 7 52 84 مدیریت استراتژیک دکتری 94

 5 72 89 مدیریت مالی دکتری 95

 7 59 85 اقتصاد دکتری 96

 7 75 89 مدیریت سیاست گذاری دکتری 97

 7 4 85 مدیریت سیاست گذاری دکتری 98

 5 58 28 مدیریت دکتری 91

 

 های تحقیقها و یافتهداده و تحلیل تجزیه

 کدگذاری باز

 .ها هستندهای پدیدهو دیگر نمونهبندی سخنان که بیانگر رویدادهای قطعی گذاری طبقهنام
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 اری بازذگدک :3جدول

 )شرایط علّی( مضمون: کیفیت نیروی انسانی
تعداد 

شناسه 

 عبارات بیانی گزینشی مفاهیم )مقوله( )کد(

 5 کارکنان  توانایی فکریو  زیرکی ،هوش ،خالقیت ذاتیهای ویژگی

 2 های کارمندان، توانایی فردی و توانایی حل مسئلهمهارت ایهای حرفهمهارت

ای نیروی ویژگی حرفه

 انسانی

ه ک، پیشرفت نمایند تخصص مربوط به خود در به هر میزان کارمندان

 گیآماد وزی و باالبردنتجربه اند تواند با ارتقای تحصیالت،این امر می

 ای ممکن شود.حرفه

5 

کیفی نیروی  تغییرات

 انسانی
 8 های تجربه در حرفهتعداد سال

نیروی انسانی با مهارت 

 خاص
 5 تخصصی آموزشی یهاکارآگاه در دیدگان آموزش

 تعداد )شرایط علّی( مضمون: کمیت نیروی انسانی

 2 و تعداد مدیران ، مدیران زنتعداد کارکنان مقیاس اسمی پرسنل

ویژگی های کمی نیروی 

 انسانی

 سن میانگین کارکنان اداری و درصد، وقت تمام کارکنان تعداد

 کارکنان بر عملکرد سازمان موثر است.
5 

 8 کاری )درصد کارکنان با کمتر از دو سال تجربه(نرخ تازه تغییرات کمی نیروی انسانی

 تعداد (کنش و ملتعا راهبردهای) مضمون: رضایت کارکنان

 8 های مطلوب برای افراددرصد گردش شغلی رضایت شغلی

 رضایت سازمانی
 فرد محیط برای بودن آمیز سازمان و احترام از کارکنان رضایت میزان

 سازمانی اثرگذار است. در رضایت
8 

 تعداد )پیامد( مضمون: مدیریت دانش

 2 رمندانو سطح دانش فردی کا دانش فنی دانش منابع انسانی

 پیشرفت در دانش

های موجود شاهد پیشرفت در دانش در یک سازمان با مدیریت صحیح سرمایه

 دانش و به به دادن دانش، عمق به دادن در سطوح مختلف هستیم. توسعه

 کند.دانش این مسیر را هموار می روزرسانی

2 

 5 سود دانشیو سرمایه دانشی  نتایج دانش

 2 ش و زیرساخت دانشساختار دان تسهیم دانش
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 تعداد کنش( و تعامل )راهبردهای مضمون: توسعه سرمایه انسانی

 5 روزهای آموزشنسبت ساعات به آموزش منابع انسانی

 توسعه آموزشی
 های دوره تعداد و شخصی توسعه، کار نیروی آموزش و توسعه مدیریت با

 کارکنان برای شده اجرا خدمت ضمن هایآموزش
5 

 دمیکآموزش آکا
های آکادمیک کارکنان سازمان )علوم انسانی، میزان نامتجانس بودن آموزش

 مهندسی، هنری و...(
5 

 تعداد کنش( و تعامل )راهبردهای مضمون: کارآمدسازی منابع انسانی

 5 انسانی میزان کاربرد نیروی کارایی و اثربخشی

 انگیزش
 میان رقابت و، یعاتترف، هامشوق، پایداری و های شغلی با ثباتانگیزش

 شودکارکنان میسر می
8 

 5 و نگرش شخصی اعتماد به شخص کارکنان، وفاداری هویت

 تعداد )بستر( مضمون: ارزیابی عملکرد جامع

 5 افزوده هر کارمند متخصصارزش ارزش کارکنان

 قابلیتهای ویژه
 و استانداردها حد در که کارکنانی درصد ها وتخصص، رهبری شیوه

 دارند در ارزیابی عملکرد درنظر گرفته شود. قرار یتهاصالح
5 

  پایلوتهای پتانسدددیلها و  

 کاری
 5 مسیرهای شغلی کارکنان برای مشاغل آتی

 تعداد )بستر( فرهنگمضمون: 

 2 های فرهنگی و همگنی فرهنگیساالری، تکامل ارزششایسته فرهنگ سازمانی

 4 پذیریرقابت روابطو هماهنگی  نامیز ،انسجام گروهی کار

زدودن ارزشدددددهددای   

 ضدفرهنگی

نفاق از  از پرهیز و رانت از جلوگیری، رشوه از جلوگیری، فساد با مبارزه

 ضدفرهنگی است. هایارزش های زدودنمصداق
8 

گهددداری و        ن هنددگ  فر

یه          ما ظت از سدددر فا ح

 انسانی

 0 کارکنان آینده دار نمودن و ارزش دادن به کار ،اختیار دادن

 تعداد )طبقه محوری( مایه ساختاریسرمضمون: 

 79 اطالعات داخلی، ساختارهای منعطف و چابکی سازمان ساختار داخلی

 1 های سهیم و شریکها و شرکتتعداد سازمان خارجی ساختار

 1 و قراردادهای بدون اشتباه قوانین و مقررات ،هانامهگواهی عملکرد کمی حقوقی  
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 0 رایتکپیو برندها ، حقوق انحصار معنوی حقوق تجاری

لی          خ یندددهددای دا فرآ

 کسب و کار

 بندیطبقه، رهبری، مدیریت سازمان باید به شیوه داخلی در ساختار

داخلی سازمان توجه  انداز چشم سازمان و نیز چابکی داخلی و اطالعات

 ای نمود.ویژه

75 

 تعداد )بستر( زیرساخت اطالعاتیمضمون: 

 IT 5، کامپیوترهای هر دفتر و ابزار کامپیوتری و دادهپایگاه  اطالعات سخت افزاری

 8 های اطالعاتی و ارتباطاتحجم استفاده از سامانه اطالعات نرم افزاری

 سرمایه تکنولوژی
عاتی، اطال سیستم کارایی و ارتباطی و کنترلی، ارزیابی داخلی هایسیستم

 آیند.تکنولوژی سازمان بحساب می سرمایه
2 

روی اطددالعددات و نددیدد 

 انسانی
 8 کارکنان مرتبط با ایمیل و هزینه تبادل اطالعات

 تعداد )بستر( فرآیندهای استراتژیکمضمون: 

 اهداف
درصد تحقق اهداف  و بازنوکنی داخلی سازی اهداف سازمانی،شفاف

 مشی گذاری شدهخط
1 

لیددات      م ع رویدده هددا و 

 سازمانی

عملیات  مدیریت هایفرآیند ماهانه و گزارش عملیاتی توان زمان میانگین

 در سازمان است. نشان از کارایی عملیات
2 

 4 زمان پردازش، جریان امور عادی و کیفیت فرآیندها ی داخلیفرآیندها

 تعداد )راهبرد تعامل و کنش( مدیریت کارا در سازمانمضمون: 

 توانایی مدیریتی
، وینن هایطراحی، شغلی نوآوری های مدیریت کارا در سازمان،از نشانه

 نوآوری است. مدیریت وری وبهره بهبود توانایی
0 

مدیریدت          های  ند فرآی

 نوآوری
 1 زمان متوسط برای توسعه محصوالتمدت

رشددددد و مدددیددریددت 

 یادگیری
 1 سرانه آموزش در سطوح جمعی سازمانی

 تعداد )راهبرد تعامل و کنش( سرمایه سازمانیتوسعه مضمون: 

 5 مالکیت فکریو  دارایی غیرانسانی، زیرساخت مجازی دارایی سازمانی

 2 ها )فنی(دانش چگونگیو  دانش مرتبط به کار و شایستگی شرکتی  دانش

 2 های اطالعاتی در سازمانمیزان استفاده از بانک اطالعاتی دانش

 زیرساخت فیزیکی
 خرید، کامپیوتری های سامانه، اداری های سامانه شامل فیزیکی زیرساخت

 باشد.تجهیزات می و داریا فضای، فناوری
1 
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 تعداد )راهبرد تعامل و کنش( پدید آوردن شناخت مطلوب از سازمانمضمون: 

سدددرمددایدده اجتمدداعی     

 شناختی
 79 و شهره به انصاف داشتن اعتماد عمومی ،اعتبار

 عمکرد محیطی
 تعهد و اجتماعی هایارزش به عمل، جامعه به نسبت مسئولیت احساس

 شود.ت مناسب نسبت به سازمان میاجتماعی منجر به شناخ
2 

 1 و تعالی اجتماعی ایجاد جذابیت ،وفاداری به برند ارزشهای سازمانی

 تعداد )راهبرد تعامل و کنش( فرآیندیسرمایه اجتماعی مضمون: 

می         مو ع یندددهددای  فرآ

 جامعه
 1 های مشابهاستفاده مؤثر از تجارب در فرآیندها و سازمان

 توجه به سالمت جامعه

 محیط حفظ و سالمت در نقش، محیطی سالمت بایست نسبت بهیم

 بهداشت خدمات و جامعه در زیست محیط هایارزش به توجه، زیست

 شغلی حساس بود.

2 

 تعداد )طبقه محوری( سرمایه اجتماعیمضمون: 

 2 های جمعیارزیابی سراسری از فعالیت های جمعیفعالیت

تددعدداون و هددمددیدداری   

 اجتماعی

 در اجتماعی و مشارکت عمومی، مهارتهای ایتوسعه اهداف در مشارکت

 ی انواعی از همیاری اجتماعی هستند.خیریه امور
1 

 2 هاNGOارتباط با نهادهای مدنی یا  خارجی برداری بهره

 تعداد )طبقه محوری( انسانی سرمایهمضمون: 

 5 افزوده به کارکنانی ارزشسرانه سرمایه انسان محور

 ن محورهزینه انسا

 از بسب به بازنشستگی حقوق، حادثه بیماری و اثر در کارایی عدم ای هزینه

ها را مورد بایست آنکارافتادگی از مواردی است که مدیریت سازمان می

 بررسی قرار دهد.

5 

 5 هزینه آموزش به کل حقوق هزینه آموزش

 تعداد کنش( و تعامل مدیریت هزینه ها )راهبردمضمون: 

و هزینه   ذاریسرمایه گ 

 توسعه

 و تحقیق مشترک گذاری توسعه، سرمایه و تحقیق های هزینه به درآمد

 توسعه و تحقیق توسعه، توافقات
4 

 2 هزینه چرخه حیات پروژه به هر واحد پولی فروش ایهزینه ی سرمایه

 تعداد (کنش و تعامل راهبرد) فاکتورهای انگیزشی پایداری شغلیمضمون: 

 8 دلخواه یا موردنظر نتیجه به دستیابی برای اراده داشتن امیدواری
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 5 بزرگ تغییرات با سریع دادن برای وفق چشمگیری هایتوانایی دارای آوری تاب

 8 دهندمی نسبت درونی خود هایتوانایی به را هایشانموفقیت بینی خوش

 5 کنند.تعیین می خود برای واالیی هایهدف خودکارآمدی

 شتندا مثبت احساس
 دیفر روند. انگیزهمی هاچالش استقبال به مثبت اینگونه افراد با احساس

 کنند. می تالش سخت هاچالش با رویارویی و برای است باال شدت به آنها
2 

 تعداد )پیامد( های برجسته انسانیویژگیمضمون: 

 جنبه انسانی
 انسانیهای جنبهاخالقی، نگرش، انگیزش، تعهد و انرژی به عنوان  وضع

 نتیجه حضور در سازمانی با مدیریت صحیح است.
2 

 8 ارزش نگاه فردی و روحیه وارستگی ارزشها

جنبدده روانشدددندداختی      

 کاری
 8 سنجش ذهنی اعتماد در معامالت تجاری

 تعداد نوآوری سازمانی )پیامد(مضمون: 

نابع انسدددانی     نوآوری م

 سازمان
 0 اندی جدید پیشنهاد دادهکه ایدهنسبت کارکنان 

 8 های جاریهای نوآوریقسمت خالقیت

 5 گذاری شده در محصوالت و خدماتتحقیق و توسعه سرمایه تحقیق و توسعه

 تعداد )پیامد( (آبی اقیانوس کشف) آفرین ارزش نوآوریمضمون: 

نبه نوپدید و توسدددعه  ج

 ای

، جدید کارهای و کسب از حاصل سودهای، فنی دانش بر مبتنی درآمدهای

نوآوری سبب به وجود آمدن ارزش  طریق از آمده بدست های وریفنا

 شوند.افزوده برای سازمان می

4 

بازآفرینی و       یه  ما سدددر

 توسعه
 1 المللیشده با همکاری نهادهای علمی بینهای انجامپروژه

 8 حق امتیازو برداری حق نسخه حقوق نوآوری

 دتعدا )شرایط مداخله گر( ایهای رسانه طرحمضمون: 

های موضدددوعی رسدددانه

 )تخصصی(
 8 گرفته در داخل کشورهای شکلگردهمایی

 2 ایای و قراردادهای رسانه، نمایش رسانههای مجازیشبکه شبکه ها

نه     با رسدددا باط  های   ارت

 عمومی

-می پوشش را سازمان اخبار که مجالتی و هاها، روزنامهخبرگزاری تعداد

 با عموم جامعه است.دهند نشان از میزان ارتباط سازمان 
8 
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 تعداد )شرایط مداخله گر( منابع ارتباطیمضمون: 

 فرهنگی هایفعالیت
 انتشار، هاکتابخانه در موجود کتابهای سرانه شامل فرهنگی هایفعالیت

 علمی مجالت در منتشرشده مقاالت سرانه ادواری و نشریات و مجالت
5 

ستفاده از منابع      سرانه ا

 ارتباطی
 2 هاتیراژ روزنامه ومیزبانی اینترنت  ،تلفن سرانه خطوط

 2 آوری اطالعاتگذاری در فنسرمایه سرمایه اطالعاتی

 تعداد )پیامد( درک معنویات سازمانیمضمون: 

 خودآگاهی سازمانی
، وجودی، ماموریت فلسفه به جهت خودآگاهی سازمانی باید نسبت به نسبت

 سازمان آگاهی پیدا کرد. و قوت ضعف شده، نقاط تعیین هایاهداف، برنامه
0 

 8 سازمانی هایگیریتصمیم در ذینفعان نظر به توجه دگرخواهی

 0 سازمانی بهبود هایبرنامه تغییر و داشتن مدیریت توانایی ذهنی چارچوب تغییر

 تعداد )راهبرد تعامل و کنش( محوری و آرمان گرایی ارزشمضمون: 

 پایبندی به اصول  
 و هامحدودیت پذیرش ندان در یک سازمان باید تواناییمدیران و کارم

 را دارا باشند. انتقادی خود ویژگی
79 

 1 دیگر کارکنان سازمان به رسالت انتقال جهت تعهد رسالت احساس

 2 (خدا رضای برای کار) زندگی و کار به بخشی معنی معنوی پیشگاه

 5 آمدهدستبه ایهموفقیت و هاپیروزی جهت به غرور وجود عدم فروتنی

 تعداد )راهبرد کنش و تعامل( (نوین پدیده ریسک مدیریت) نوین های پدیده با مواجهه در عملکردمضمون: 

 1 کشد.می چالش به را سازمانی اهداف که نظراتی پذیرش ها تفاوت از استقبال

  چالش از مثبت استفاده 

 ها
 5 اشتباهات با شدن روبرو شجاعت

 2 خود هایارزش و مواضع سازمان بر روی پافشاری نمیزا رای استقالل

 5 لزوم صورت در مناسب استراتژی تغییر برای آمادگی خودانگیختگی

 تعداد )پیامد( کشف بنیانهای فلسفی سازمانمضمون: 

 بنیادی چراهای طرح
 باال جهت در و اصول سازمان مقررات بردن سوال زیر مدیران باید امکان

 اشته باشند.عملکرد را د بردن
2 

 1 شود.می سنجیده سازمان مجموعه کل با سازمان در پدیده هر نگری کل
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 کدگذاری محوری   

 رادک ین. استا زبا اریمرحله کدگذ در هشد تولید تمقوال بطه بینرا اریردمرحله برق ینا فهد

 دازه نظریهپربو  دمیشو منجاا 7یمراداادپ لبه مد مموسو کلیو  جامع سرمشقو  لگوا یک سساا بر

همانطور که در . هددتوسعه  حتتررا رامطالعه  ردجتماعی موا یندافر ریتئو تا میکند کمک

 های مختلف مدل پارادایم عبارتند از:فصل سوم اشاره شد، بخش

 شرایط شوند. این می محوری مقوله یا پدیده توسعه و ایجاد باعث شرایط : این5علّی شرایط. 9

 بر را تأثیر بیشترین که دهندتشکیل می هایشانویژگی همراه به هاهمقول از ایمجموعه را

 .دارند محوری مقوله گیریشکل

که  ای هپدید (رتصو ره،نگا)ا هیدا از ستا رتعبا ریمقوله محو یا ه: پدید5طبقه محوری. 2

به  باید دمیشو بادنتخا ریوده محدمقول انکه به عنو ایمقوله. ستا یندافر رمحوو  سساا

 .دادبط رآن به  را صلیا تمقوال سایر انبتوو  دهبو عیانتزا کافیرقد

 ازآنها  تمیز .شودمی گفته بستر میگذارند تأثیر راهبردها بر که خاصی شرایط به :8بستر. 3

 این است، فعال متغیرهای از که مجموعه علی شرایط برابر در است. مشکل علّی شرایط

 . دهند می تشکیل ایزمینه متغیرهای یا هاهمقول از مفاهیم، ایمجموعه را شرایط

تعامالت  و هافعالیت رها،رفتا بیانگر هاکنشبرهم و ها: کنش2راهبردهای تعامل و کنش. 4

 شوند. بهمی اتخاذ گر،شرایط مداخله تأثیر تحت و محوری مقوله به پاسخ در که هستند هدفداری

 شود.عنوان فرایندها نیز یاد می تحتآنها  زا البته. شود می گفته نیز راهبرد مقوالت این

سایر  مداخله که هستند ساختاری و عام گر شرایطمداخله : شرایط5گرمداخله شرایط. 5

 .کنندمی محدود یا تسهیل را عوامل

                                                                                                                                       

7. Paradigm model 

5. Causal Conditions 

5. Central Category 

8. Context  

2. Actions & Interaction Strategies 

5. Intervening Conditions 
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ای که در رابطه با آن تئوری ارائه شده و نتیجه راهبردهای تعامل و کنش : مقوله7پیامد. 6

 ایکه بر ست( امفهومی برچسب یا منا) نیاعنو نمقوله هما ینای شود. است، پیامد خوانده م

 .دگرفته میشو نظر در هددمدآجوو به حطر یا بچورچا

 بیانگر ستا یمرادپا لمد سساا بر هاداده دمجد تحلیلو  ل تجزیهدددحاص هدددک (7) کلدددش

د   مرحلدر .میباشد تحقیق ینا در ریمحو ارینتایج کدگذ   ضمن دش سعی ریمحو اریه کدگذد

  ردمو داًمجد هاداده یمراداپا لمد رساختا سساا بر ری،مقوله محو انمقوله به عنو یک بنتخاا

د   سایله د سوه د ه بد ک قود ف ییژگیهاو توجه به با ترتیب ینا بر. گیرندارقر دازشرد پ  اوسترد

ر  د هشد تولید یمقولهها از دهستفااا د ب دد ش عید س ه،ددد  ش حردد  مط ریودد  ه محدد  مقول رهادد  بدر

 ،رد هگد خلامد یطارد ش ،ید علّ یطاشر ه،شد آوریجمع یهادادهین د همچنو  زاد ب اریمرحله کدگذ

 .شوند تعریف ریمقوله محو ایبر پیامدو تر دبس

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                       

7. Outcome  

 کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم :9شکل 

 

 شرایط

 علی: 
 طبقه

 محوری:

 

 ه ساز:  بستر و زمین
 

 هایاستراتژی

 تعامل و کنش

 پیامد:        

 شرایط

 گرمداخله 



 29/  جمهوری اسالمی ایرانئه الگوی مدیریت سرمایه فکری در ارا

 

 های تحقیقافتهی

 سازیو مدل نظریهرح ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط علّی: حرکت 

به سمت اقتصاد دانش 

 بنیان

 کیفیت نیروی انسانی

 کمیت نیروی انسانی

اندازهای       چشم

 سازمان اقتصادی

 طبقه محوری:

 سرمایه فکری

 سرمایه ساختاری    

 ارتباطیرمایهس

 انسانی سرمایه

-هایبستر: بنیان

 اساسی

 فرهنگ            

 زیرساخت اطالعاتی

 فرآیندهای استراتژیک

 جامع عملکرد ارزیابی
 

گر: شرایط مداخله

 ارتباطات سازمانی

 منابع ارتباطی

 ایهای رسانه طرح

راهبردهای تعامل و کنش: 

 های عملکردیکنش

 پایداری انگیزشی فاکتورهای

  شغلی

 فرآیندیسرمایه اجتماعی 

 وین ن پدیده ریسک مدیریت

 سازمان در کارا مدیریت

 گرایی آرمان و محوری ارزش

 از مطلوب شناخت آوردن پدید

 سازمان

 سازمانی سرمایه توسعه

 انسانی منابع کارآمدسازی

 هاهزینه مدیریت

 رضایت کارکنان

 

 

 

 

 پیامد: مزیت رقابت پذیر

 آفرین )کشف اقیانوس آبی(  ارزش آورینو

 سازمانی نوآوری

 سازمان فلسفی بنیانهای کشف

 سازمانی معنویات درک

 مدیریت دانش

 ویژگیهای برجسته انسانی

 سرمایه فکری در آجامدل  -2شکل 
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رتش جمهوری  در ا یفکر هیرماس  تیریبر اساس مدل مدپیشنهادی  1قضایای تئوریک

 اسالمی ایران

شکلی که        شان می دهند، به  سایر طبقات را ن ضایای تئوریک، روابط کلی بین طبقه محوری و  ق

ی  در نهایت به نتیجه و پیامد نهایی منجر خواهند شددد. قضددایا شددامل روابط و سدداختار مفهوم  

هش بر اسدداس داسددتان  بیان شددده اسددت. در این پژو 5هسددتند که در تئوری مطرح در شددکل

شرح        سرمایه فکری  و مدل گذار به  5پژوهش ضیه به  شش ق سالمی ایران،  در ارتش جمهوری ا

شوند. از آنجایی که تئوری داده  شود، هر  زیر مطرح می  بنیاد منجر به تولید روابط مفهومی می 

ضیه و در پژوهش    ضایای زیر در قالب فر ستند.    یک از ق سنجش ه سی و  ر ه های بعدی قابل برر

 اند.چند در همین پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفته

ضیه   صاد دانش بن  » :9ق سمت اقت شرایط علّی بر  « انیحرکت به    «سرمایه فکری »به عنوان 

و   "یانسددان یروین تیکم"، "یانسددان یروین تیفیک"به عنوان طبقه محوری تاثیر گذار اسددت. 

  شناسایی  « انیحرکت به سمت اقتصاد دانش بن  »های مولفه "سازمان  یقتصاد ا یاندازها چشم "

  یگژیوی، احرفه یمهارتهای، ذات یهاویژگیی مفاهیم شامل انسان یروین تیفیدر حوزه ک شدند.

باشند.   میبا مهارت خاص  یانسان  یروینی و انسان  یروین یفیک راتییتغی، انسان  یروین یاحرفه

سا  یروین تیکمبرای  سم  اسیمقی نیز مفاهیم نان سنل  یا س  یروین یکم یهاویژگی، پر ی و  انان

  یاندازها  چشدددمتعیین گردیدند. سددده مقوله )مفهوم( نیز برای     یانسدددان یروین یکم راتییتغ

ی و  انداز مال چشددمی، انداز رشددد اقتصدداد چشددممعرفی گردیدند که شددامل  سددازمان یاقتصدداد

 باشند.می دینوپد هیسرما

به عنوان « یعملکرد یهاکنش»به عنوان طبقه محوری، بر « فکری سدددرمایه» :2قضیییه 

های تعامل و کنش موثر خواهد بود. طبقه محوری در مدل پارادایمی حاضر مشتمل بر استراتژی

 باشد.می "سرمایه ساختاری"، "یاجتماع سرمایه"، "یانسان هیسرما"

ی  انسددان هیسددرما نوان مفاهیمبه عآموزش  نهیهزو  انسددان محور نهیهز، انسددان محور هیسددرما

ی، و  اجتماع یاریو هم تعاونی، جمع یهافعالیتی شامل مفاهیمِ  اجتماع باشند. مضمونِ سرمایه   می

                                                                                                                                       

7. Theoretical propositions 

5. Research story 
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شد. می یخارج یبردار بهره ساختاری نیز مفاهیمِ     با سرمایه  ی،  خارج ساختار ی، داخل ساختار برای 

 شوند.تعریف میار کسب و ک یداخل یندهایفرآی و تجار حقوق،  یحقوق یکم عملکرد

به « یعملکرد یهاکنش»گر بر به عنوان عوامل مداخله« یارتباطات سدددازمان»: 3قضیییه 

  عبارتند از« یارتباطات سازمان »های های تعامل و کنش موثر خواهند بود. مولفهعنوان استراتژی 

سانه  یهاطرح"و  "یارتباط منابع" سانه . "یار ضوع  یهار با   ارتباطو  هاشبکه ، (ی)تخصص   یمو

سانه  ستند که  عموم یهار سانه  یدر حوزه طرح های مفاهیمی ه مفاهیم   شوند. معرفی می یار

  ی واسددتفاده از منابع ارتباط سددرانه ی،فرهنگ یهافعالیتشددامل  یدر حوزه منابع ارتباطمطرح 

 باشند.ی میاطالعات هیسرما

ضیه   به « یعملکرد یهاکنش»سدداز بر به عنوان بسددتر و زمینه« های اسدداسددیبنیان: »4ق

سددداز که بر  های بسدددتر و زمینه  های تعامل و کنش موثر خواهد بود. مولفه     عنوان اسدددتراتژی

،  "کی اسدددتراتژ یندها  یفرآ"، "فرهنگ "ثیرگذار بوده شدددامل   تا های تعامل و کنش    اسدددتراتژی

 باشد.می "یاطالعات رساختیز"و  "عملکرد جامع یابیارز"

و حفاظت از  ینگهدار فرهنگی و ضدفرهنگ  یارزشها  دودنزی، گروه کاری، فرهنگ سازمان 

ی،  سددخت افزار اطالعاتشددوند. محسددوب میدر حوزه فرهنگ مفاهیم مربوط  یانسددان هیسددرما

  یاطالعات رساختیدر حوزه ز یانسان یرویو ن اطالعاتی، و تکنولوژ هیسرما ی، نرم افزار اطالعات

  یاتهیقابل، ارزش کارکنانمفاهیم  عملکرد جامع یابیدر حوزه ارز به عنوان مفاهیم احصاء شدند.  

ی و  سددازمان اتیو عملها رویه، اهدافی شددناسددایی شدددند.   کار یلوتهایو پا لهایپتانسددو  ژهیو

 یک احصاء شدند.استراتژ یندهایدر حوزه فرآبه عنوان مفاهیم  یداخل یندهاآیفر

شامل   ) "یشغل  یداریپا یزش یانگ یفاکتورها"پیامد و نتیجه « مزیت رقابت پذیر» :5قضیه  

ساس و  خودکارآمدی، بینی خوش، آوری تاب، امیدواری شتن  اح   یاجتماع هیسرما "(، مثبت دا

به   توجه ی، ند یفرآ یاجتماع  هی جامعه در حوزه سدددرما    یعموم یندها  یفرآ)شدددامل   "یند یفرآ

در خصدددوص خدمات سدددازمان به       یاطالع رسدددان زانینحوه و م تی مطلوبو  سدددالمت جامعه   

،  انیمشددتر یندیجنبه فرآ)شددامل  "انیحفظ مشددتر یراهبردها یو اجرا نیتدو" (،شددهروندان

شتر  تیریمد یندهایفرآ شم ، بازار هیسرما ، انیم شتر  چ   تیریمد"ی(، زمان عملکردو  انیانداز م

  و رای اسددتقالل، مثبت از چالشددها اسددتفاده، از تفاوتها اسددتقبال)شددامل  "نینو دهیپد سددکیر

  یکم هیسددرما، خدمات پس از فروش)شددامل  "انیمشددتر یبرا تیجذاب جادیا"(، خودانگیختگی
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شتر  شتر  یفیک هیسرما ، انیم سازمان  تیریمد"(، عیتوز شبکه ، و انیم شامل   "کارا در    ییاتوان)

شد و   تیریمدی، و نوآور تیریمد یندهایفرآی، تیریمد سعه "ی(، ریادگیر شگر  تو   "یمال یگزار

شامل   سبتها )   یبندیپا) "ییگرامحوری و آرمانارزش"(، افزودهارزش ی و مال معامالتی، مال ین

آوردن شددناخت مطلوب از   دیپد"(، فروتنی، و معنوی پیشددگاه، رسددالت احسدداس، به اصددول 

شامل   "سازمان  شها ی و طیمح عمکردی، شناخت  یاجتماع هیسرما ) سعه "ی(، سازمان  یارز  تو

 توسددعه ی وکیزیف اخترسددیزی و اطالعات دانش،  دانشی، سددازمان ییدارا) "یسددازمان هیسددرما

سان  سرمایه  سانی،    ان شامل آموزش منابع ان سعه ی  ش  تو   تیریمد"(، کیآکادم آموزشی و آموز

شامل   "هاهزینه سعه  نهیو هز یگذار هیسرما ) ضا "جویی(، صرفه و  یاهیسرما  ینهیهز ،تو   تیر

منابع   یکارآمدسدداز"ی( و شددغل تیامنی و سددازمان تیرضددای، شددغل تیرضددا)شددامل  "کارکنان

 باشد.( میتیهو، و زشیانگی، و اثربخش ییکارا)شامل  "ینسانا

ضیه   شف اق  نیارزش آفر ینوآور"به طور خاص مواردی چون مزیت رقابت پذیر   :6ق   انوسی)ک

،  "سددازمان یفلسددف یانهایکشددف بن"، "نفعانیحفاظت از منابع ذ"ی، سددازمان یحوزه نوآور"، "(یآب

 مشخص می شود.   "یبرجسته انسان یهاویژگی"و  "دانش تیریمد"، "یسازمان اتیدرک معنو"

 مفاهیمِ مربوط به ینوآور حقوق، و و توسددعه ینیبازآفر هیسددرما ای،و توسددعه دیجنبه نوپد

شف اق  نیارزش آفر ینوآور شند. می( یآب انوسی)ک ی مفاهیمی چون سازمان  یدر حوزه نوآور با

  تیمکمفاهیمی چون  گردند.بیان می و توسعه  قیتحق، و تیخالق، سازمان  یمنابع انسان  ینوآور

حفاظت از منابع  معرف مضدددمون  یداخل روابطی و تجار هیسدددرمای، خارج ارتباطات ، نفعان یذ

 مفاهیم مربوط به برد –وجود نگرش برد ، و نگری کل، چراهای بنیادی طرحهسددتند.  نفعانیذ

شف بن  سف  یانهایک شند. می سازمان  یفل شامل  سازمان  اتیدرک معنو با ،  یسازمان  گاهیخودآی 

مفاهیم احصاء شده شامل      دانش تیریدر حوزه مد باشد. میچارچوب ذهنی  تغییرو  دگرخواهی

سان  دانش سه و  دانش جینتا، در دانش شرفت یپی، منابع ان شند. برای  میدانش  میت   یهایویژگبا

 شوند.تعریف می یکار یروانشناخت جنبهو  ارزشهای، انسان جنبهی نیز برجسته انسان

 و پیشنهاد گیرییجهنت

ای  هپژوهش حاضر جهت دستیابی به مدلی برای سرمایه فکری در ارتش قرار داده است. بررسی     

شان می  سرمایه فکری می به عمل آمده ن سانی،    تواند زیرشاخص دهد  سرمایه ان های گوناگونی از 

را در خود   ای و معنویارتباطی، اجتماعی، اقتصددادی، سدداختاری، روانشددناختی، نوآوری، رسددانه
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شان می  ستردگی      تعریف نماید. مطلب فوق ن سعت و گ سرمایه فکری تا چه میزان و دهد مفهوم 

سرمایه  سترش پیدا کند، می     دارد؛ هر چه  سرمایه فکری گ شاخه  توان تفکیک بهتری  های زیر 

برای مفاهیم و مضددامین قائل شددد و بدین ترتیب مدیران به درک روشددنتری از سددرمایه فکری  

 نمایند.سازی مییابند و آن را در سیستم مدیریت خود پیادهدست می 

با توجه به اینکه مسددیر حرکت اقتصدداد در جوامع توسددعه یافته و حتی در حال توسددعه به  

شدن پیش می   صاد دانش سمت دانش بنیان  س بنیان میرود، توجه به ابعاد گوناگون اقت ت مد  بای

شاخص  صاد  نظر قرار گیرد.  سیاری در اقت سرمایه    های ب دانش بنیان وجود دارند که در مجموعه 

انشی،   های دشوند؛ سیستم نوآوری، ساختار اطالعاتی، پویایی اقتصادی، شغل      فکری گنجانده می

 باشند.منایع انسانی و اقدامات تحقیق و توسعه از این جمله موارد می

صر جدایی    همانطور که ادبیات پژوهش بیان می سانی عن سرمایه ان سرمایه فکر ناکند،  ی  پذیر 

سی      ستا مطالعات و برر ساب می آید. در همین را ضر     به ح صورت پذیرفته در پژوهش حا های 

شان می  سعه و      ن صادی، آموزش، تو سانی از لحاظ کیفیت، کمیت، اقت دهد که در رابطه نیروی ان

اند؛  باشدددند. نخبگان امر نیز این موضدددوع را مورد تائید قرار داده   کارآمدسدددازی مورد توجه می   

توان به این نتیجه دست یافت که مدیران اقتصادی باید بر آگاهی و شناخت خود در     بنابراین می

این زمینه بیافزایند، چرا که بر شدددرایط علّی و راهبردهای تعاملی پدید آمدن سدددرمایه فکری              

 مناسب نقش بسزایی دارد.

شاره نمود که این بعد با       سانی باید ا سرمایه ان ابعاد و مفاهیم دیگری دارای  در ادامه اهمیت 

تواند در هر باشددد؛ نوآوری میرابطه و تاحدودی همپوشددانی اسددت. نوآوری یکی از این ابعاد می

یک از نیروهای انسانی سبب توسعه سازمانی شود، اما سازمان باید بتواند در سطح کالن ایجاد          

  های رزش نماید. مطابق یافته     های نوین، از آن بتواند ایجاد ا   نماید و با مدیریت ریسدددک پدیده        

شاخص  سرمایه فکری در برخی موارد دارای تعامل با یکدیگرند. این نوآوری پژوهش    ها بایدهای 

ستای چشم   شند تا بتوان بهره     در را سازمان با ساختار  وری کارا و حداکثری  اندازهای اقتصادی و 

ند در پدیده   را از آن کسدددب نمود. نوآوری می جذابیت برای مشدددتریان،       هایی چون ایجاد  توا

شغلی و مدیریت )در زمینه  شد. مدیریت   فاکتورهای انگیزش پایداری  های گوناگون( تاثیرگذار با

شاخص  سب با نوع مدیریت و کاربرد آن     های دیگری میعالوه بر نوآوری متاثر از  شد که متنا با

ن و جلب رضددایت  ها، مدیریت دانش، مدیریت کارکنان و مشددتریامتفاوت اسددت. مدیریت هزینه
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ست که مدیریت         شود، از جمله مباحثی ا سازمان  شناخت مطلوب از  آن، مدیریتی که منجر به 

 دهد.کارا در سازمان را نتیجه می

های مهم پژوهش اهمیت و ارزش سدددرمایه معنوی اسدددت. کارکنان و مدیران برای درک          یافته  

ستای اهداف متعالی باید با کشف بنی     سازمانی در را سازمان، ارزش  معنویات  سفی  ی و  محورانهای فل

سبب می   آرمان سرلوحه خود قرار دهند؛ توجه به این بُعد  ساس تعهد     گرایی را  شود که کارکنان اح

 های محوله داشته و بدون نظارت مقام باالسری در انجام وظایف خود کوشا باشند.ذاتی به مسئولیت

آوری  چرا که جمع .بود شددنامهپرسدد از اسددتفاده تحقیق موجود این محدودیت ترینمهم

 های ارسالی به طور کامل امکان نداشت.های پرسشنامهپاسخ

شنهاد می   سرمایه        پی سابداری مدیریت مبتنی بر  سیدن به ح شود با توجه به اینکه برای ر

صاد دانش    سمت اقت ست، عوامل آن     فکری، حرکت به  شرایط علّی حائز اهمیت ا بنیان در مقام 

ص  هیسرما شامل   سان  یاداقت سان  یروین تیفیکی، ان سان  یروین تیکمی، ان شم ی و ان   یهادازانچ

منظور ارتقای آگاهی در سددطح مدیران و کارکنان در این رابطه موردتوجه به سددازمان یاقتصدداد

 قرار گیرد.

سعه         ست که برای تو ضح ا ست. وا سرمایه فکری، هدف روابط، همکاری تعاملی ا در پارادایم 

مدیریت و سددرمایه فکری، وجود محیط مناسددب ضددروری اسددت. به نظر فرایندهای حسددابداری 

سد این محیط با نظام می شود، زیرا مجاورت جغرافیایی منجر به ارتقاء   ای ایجاد میهای منطقهر

و نه رقابت   -شود. همکاری  های عمومی و خصوصی می  سطح همکاری و تعامل بین انواع بخش 

ای، تنها راه ضمانت موفقیت   نهادها برای توسعه منطقه  اجتماعی و –بین ساختارهای فرهنگی  -

 در مقیاس جهانی است.

برای هر یک از ابعاد مرتبط با پارادایم سددرمایه  آتی،های پژوهش درشددود که پیشددنهاد می

شور در رابطه با آن    ضعیت موجود ک سازمان     فکری، و شود و در  سی و ارائه  های داخلی با  ها برر

  پیشددنهاده سددایر کشددورها، مورد مقایسدده و بررسددی قرار گیرد. و نیز وضددعیت و تجربیات مشدداب

سی اولویت شود  می صاد      برر سرمایه فکری با رویکرد اقت سعه  بندی راهبردها و اقدامات جهت تو

 قرار گیرد. های آیندهپژوهشبنیان موضوع دانش
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