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 چکیده 
 تیوضع یبررس قیتحق نیا یاصل هدف. است اطالعات و دانش بر دیتاک کم،ی و ستیب قرن هوشمند يها سازمان مشخصه نیتر  یاساس مقدمه:

 . باشد یم 1394 سال در المیا یپزشک علوم دانشگاه در يفکر هیسرما

 باشد یم نفر 330 تعداد به المیا یپزشک علوم دانشگاه يادار کارکنان يآمار جامعه. باشد یم پیمایشی یفیتوص قیتحق روش مواد و روش ها:

 استاندارد نامه پرسش ها داده يگردآور یاصل ابزار روش نمونه گیري تصادفی ساده بود. .شد نییتع نمونه عنوان به نفر 178 کوکران فرمول اساس بر که
 لیتحل و هیتجز ابزار. گرفتند قرار استفاده مورد يفکر هیسرما شــــسنج يبرا( سوال 25)سیبونت يفکر هیسرما نامه پرسش. بود باال ییایپا و ییروا با

 آزمون يبرا یت کیپارامتر يها  آزمون از رنف،یاسم کلموگروف آزمون از استفاده با ها داده بودن نرمال دییات به توجه با و بود SPSS افزار نرم ها،  داده
 . شد گرفته بهره قیتحق يها هیفرض

 هیسرما یعنی آن يها مولفه و يفکر هیسرما لحاظ از المیا یپزشک علوم دانشگاه تیوضع داد نشان قیتحق يها افتهی یافته های پژوهش:

 .باشد یم مطلوب حد در یارتباط هیسرما و يساختار هیسرما ،یانسان

سرمایه هاي فکري توجه شود، در آن بر اساس یافته هاي این پژوهش می توان گفت که اگر در سازمانی به مدیریت  بحث و نتیجه گیری:

 .سازمان، گرایش به نوآوري سازمانی توسعه پیدا می کند
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 مقدمه
ي هوشمند قرن ها  سازمانمشخصه  نیتر  یاساس

بیست و یکم، تاکید بر دانش و اطالعات است. برخالف 
ي امروزي داراي ها  سازمانه، ــــي گذشتها  سازمان

ب، مدیریت و ــتکنولوژي پیشرفته بوده، نیازمند کس
بهره برداري از دانش و اطالعات به منظور بهبود 
کارآیی، مدیریت و پیگیري تغییرات پایان ناپذیر هستند. 

تغییرات را در  تواند  یمدانش، ابزار قدرتمندي است که 
 .را ممکن سازد ها  ينوآورجهان به وجود آورده و 

ان ، توها  سازمانمزیت رقابتی براي  نیتر  یاصلامروزه 
. (1)ودــــش  میسوب ـــدر مدیریت دانش مح ها  آن

ي تولیدي و خدماتی ها  سازمانسرمایه  نیتر  عمده
عصر حاضر، دانشی است که به آن دسترسی دارند. 

پیشرو و پیشتاز باشند که  توانند  یمیی ها  سازمان
قادرند بیشترین، معتبرترین و به روزترین دانش بشري 
را در حوزه کسب و کارشان در اختیار گیرند و از آن 
استفاده بهینه کنند و با تصریف دانش، خرد و تجربیات 

و نیز پیاده سازي، بازیابی، افزوده کارکنان با ارزش 
ي ناملموس ها  ییداراحفظ و نگهداري دانش به منزله 

 (.2)سازمان استفاده کنند
 دارایی ترکیب براي اصطالحی فکري سرمایه

 دارایی و انسانی فکري، دارایی بازار، دارایی ناملموس
 انجام براي را ازمانـــس که تـــاس زیرساختاري

 فکري . سرمایه(3)سازد  می توانمند هایش  فعالیت
 چنین هم است. ناملموسهاي   دارایی مجموعه نماینده

 نوع این. اند  معروف دانشهاي   دارایی عنوان به
 از که است جدید منابع پایگاه یک کننده فراهم سرمایه
 شامل و بپردازد رقابت به تواند  می سازمان آن طریق

 که است شرکت دارایی یا سرمایه کل از بخش آن
 به آن مالک و دارنده شرکت و بوده دانش بر مبتنی
 محققان و نظران صاحب منظر از. (4)آید  می شمار

 سرمایه، انسانی سرمایه بعد سه داراي فکري سرمایه
 به . و(5)باشد  می مشتري سرمایه و( ساختاري)سازمانی

 هم به اساسی جزء سه داراي کهاي   مقوله عنوان
 (.6)شود  می داده است، نشان وابسته

در این تحقیق در پی پاسخ به این سواالت هستیم: 
وضعیت سرمایه فکري در دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
چگونه است؟ با توجه به این که سرمایه فکري از سه 

مولفه)سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه 
شود به صورت   است، سعی می  مشتري( تشکیل شده

ها نیز در میان   مجزا وضعیت هر یک از این مولفه
 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم بررسی شود.

شده است که در  سرمایه فکريتعاریف متفاوتی از 
 پردازیم:  ها می ادامه به بررسی آن

گونه  ي را اینرـفک سرمایه (7شیه و همکاران)
نشی داه رـخیذانگر ـبیکنند: سرمایه فکري   تعریف می

ي ها تجمیع فعالیتاز و ست ه ایژومانی ن در زمازسا
ل ــــی( حاصــــنشي دادهاـینآش)فرـــنن دااـجری
 (.8)دشو می

تعریف گونه   ، سرمایه فکري را این(9)بنتیس و هالند
اي از دانش را که در نقطه   سرمایه فکري ذخیره: کنند  می

 .دهد خاصی از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می
شرح زیر ه سرمایه فکري را ب (10)هامل و یا رهالد

 :ازست رت اعباي فکرسرمایــه د. ـــکن  تعریف می
تخصیص و باتجربه  که عمدتاًن مازساي ها شایستگی

 تجربهو نش داین اقع ؛ در واستامرتبط ن آن کنارکا
. کندد یجاارزش اند است که می تون امازخل سااد دافرا
نش دالق خو نش داله دیند مباآطریق فر، از ین مسئلها

ین اشت که داباید توجه  .دگیر میرت جدید صو
ن مازخل سااد و در دافري اسواز ها تنها  شایستگی

یا به  وسیلهست که به ابلکه ممکن د، شو  نمید یجاا
ار دارد خلق قرن در آن مازسطه محیطی که ساوا

 (.11)شود
کري را ــــرمایه فــ(، س12سون و مالون)ــادوین

ه کار برده شده براي کارکردن، اطالعات و دانش ب»
 (.13)تعریف می کنند «جهت ایجاد ارزش

هاي  و فعالیتمنابع ترکیبی از به ي سرمایه فکر
خلق فرصت ن مازکه به ساد شو میگفته س نامحسو

 (.14)دهد  ارزش از منابع مادي، مالی و انسانی را می
( سرمایه فکري را، چنین 12ادوینسون و مالون)

تواند به ارزش تبدیل   دانشی که می تعریف کرده اند
ها براي توضیح سرمایه فکري از استعاره  شود. آن

آن نیز  درخت که زندگی اش وابسته به ریشه است، و
نند و ـــک  فاده میـــدر زیر خاک و پنهان است، است

گویند که موفقیت شرکت به سرمایه فکري اش   می
 (.15)وابسته است که آن نیز یک منبع پنهان است
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در پژوهش خود با عنوان  (16سیدنقوي و همکاران)
هاي فکري بر عملکرد سازمانی   بررسی اثرات سرمایه

کید بر نقس میانجی قابلیت یادگیري در شعب بانک ابا ت
یجه رسیدند که ـــهران به این نتـــصادرات استان ت

هاي فکري بر   ثیر سرمایهاهاي یادگیري ت  قابلیت
 کند. را میانجی گري میعملکرد سازمانی 

اي با عنوان   در مقاله (17شهایی و خائف الهی)
ثیر سرمایه فکري بر عملکرد شعب بانک سپه ابررسی ت

در تهران دریافتند که اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد 
ثیر مثبت دارند و در اشعب بانک سپه در شهر تهران ت

ثیرگذاري به سرمایه مشتري ااین میان، بیشترین ت
هاي ساختاري و انسانی در   ختصاص دارد و سرمایها

وان ـــعالوه، به عنه هاي بعدي قرار دارند. ب  جایگاه
ترین سهم علمی این پژوهش، مشخص شد که   مهم

هاي   سرمایه مشتري، نقش میانجی در رابطه سرمایه
 کند. ساختاري و انسانی با عملکرد سازمانی ایفا می

 و چن وسطت شده انجامهاي   پژوهش در
 از یکی عنوان به ازمانیـــس  سرمایه (18)همکاران

 بهبود و محصول  توسعه بر موثر عوامل ترین مهم
 شد. شناسایی سازمان عملکرد

در مقاله اي با عنوان  (19)حیدري و محمدجانی
رابطه هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایه 

رابطه به این نتیجه رسیدند  فکري اعضاي هیات علمی
معنی داري بین هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و 

بین سرمایه  اماها وجود ندارد.  سرمایه فکري و ابعاد آن
( و ابعاد آن رابطه r=0.75اجتماعی با سرمایه فکري)
 معنی داري مشاهده گردید.

اله اي تحت عنوان ــدر مق (20)جهانیان و حدادي
ي و خالقیت بررسی رابطه بین سرمایه فکري با نوآور

که بین سرمایه نتیجه گرفتند  منابع انسانی در سازمان
فکري و خالقیت و نوآوري کارکنان در سازمان رابطه 
مثبت و معناداري وجود دارد. به عبارتی دیگر، بین 
سرمایه فکري در ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه مشتري 
و سرمایه ساختاري و خالقیت کارکنان رابطه مثبت و 

اري مشاهده شد. هم چنین، بین سرمایه فکري در معناد
صول، ــعاد نوآوري محـــابعاد یادشده و نوآوري در اب

ند و نوآوري کلی سازمانی رابطه مثبت و آینوآوري در فر
 معناداري مشاهده شد.

ه هر چند تعاریف سرمایه فکري ب :عناصر سرمایه فکري
آن طور کامل یکسان نیستند، همگرایی کلی در مفهوم 

سرمایه   طور کلی، اندیشمندان حوزهه شود. ب  دیده می
  فکري روي سه سازه اصلی آن اتفاق نظر دارند: سرمایه

اي. که  رابطه/ساختاري و سرمایه مشتري  انسانی، سرمایه
 (.8)پردازیم  ها می ذیل به آن در

توان به  ( را میHCسرمایه انسانی) :سرمایه انسانی
و مهارت منابع انسانی سالمت، دانش، انگیزش 

تواند  اي که می  سازمان، فارغ از درآمدهاي بالقوه آینده
آن براي سازمان داشته باشد، تعریف کرد. وجود این 

شود   ها در منابع انسانی باعث رضایت خاطر می  ویژگی
 هاي فکري، ضرورتاً  و تقویت مستمر منابع و ظرفیت

اي در   رفهــوانایی حـــمجموعه بزرگی از هوش و ت
 (.15)کند  ها ایجاد می  سازمان

در واقع، سرمایه انسانی شامل ذخیره دانش اعضاي 
ها و طرز فکر کارکنان   شایستگی یک سازمان که پردازنده

. این سرمایه متحرک است و به سازمان خاصی (21)هست
تعلق ندارد زیرا کارکنان مالکان سرمایه انسانی محسوب 

نظر بونتیس نیز سرمایه انسانی مهم به (. 18)شوند می
است چون منبع استراتژیک خالقیت براي سازمان به 

آید و به بهبود عملکرد و افزایش سود آوري   حساب می
 (.22)انجامد می

شامل  (SCسرمایه ساختاري) :سرمایه ساختاري
. شود  همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می

ساختارها و فرآیندهاي سرمایه ساختاري اشاره به 
ها  موجود در درون یک سازمان دارد که کارکنان از آن

استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارت هایشان را 
توان به  می سرمایه ساختاري را .(21گیرند)  کار میه ب

چیزي که در سازمان وجود دارد و از کارکنان  هر
، دـکن یـت مـان حمایــــسانی( در کارشـــان )سرمایه

 (.23)ردـک القـاط
گسترش سرمایه  سرمایه انسانی عامل اساسی در

این سرمایه ساختاري  بر رود، بنا  ساختاري به شمار می
سرمایه ساختاري دانشی . متکی به سرمایه انسانی است

رکت هنگامی که کارکنان شب به خانه ـــاست که در ش
 .(22)ماند  روند باقی می  می

مشتري،  منظور از سرمایه :مشتري/رابطه اي سرمایه
استفاده از اطالعات بازار براي جذب و نگهداري 
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مشتري، دانش  مشتریان است. موضوع اصلی سرمایه
هاي بازاریابی و روابط با مشتریان   موجود در کانال

سرمایه مشتري ارزشی است که مشتریان (. 8)است
وسیله ه ارزش باین . سازمان براي سازمان قائل اند

به گیرد.   ارتباطات بین سازمان و مشتریانش شکل می
که به عنوان یک پل و ، کلی سرمایه مشتري طور

عامل ، کند یند سرمایه فکري عمل میآواسطه در فر
ه ارزش ـري بـرمایه فکـکننده اصلی در تبدیل س تعیین

کار سازمان عملکرد کسب و ، هـازاري و در نتیجـب
ف جدید، مفهوم سرمایه مشتري را به تعاری در. است

که شامل دانش موجود  اي توسعه داده اند  سرمایه رابطه
روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا،  همه در

 (.24)کند ها یا دولت برقرار می  تامین کنندگان، انجمن
( عبارت است RCاي)  سرمایه مشتري یا سرمایه رابطه

که روابط شرکت با محیط  هایی  از مجموعه تمام دارایی
این سرمایه شامل  کند.  بیرون سازمان را مدیریت می

داران، عرضه کنندگان، رقبا، ـــروابط، مشتریان، سهام
ترین   مهم دولت، موسسات قانونی و جامعه است.

رمایه ـــاي است. س  قسمت سرمایه مشتري، رابطه
ل انعکاسی از عملکرد بلند مدت ــاي در اص  رابطه

اي با میزان انطباق   سرمایه رابطه ها است.  کتشر
 (.25)سازمان با محیط اطراف خود مرتبط است

در  يفکر یهسرما یتوضع یابیارزهدف از مقاله حاضر 
 باشد.  یالم میا یدانشگاه علوم پزشک

 ها  مواد و روش
روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردي و بر 

ی ـــپیمایشفی ـــاساس ماهیت تحقیق از نوع توصی
باشد. جامعه آماري کلیه کارکنان اداري دانشگاه   می

 330باشد و تعداد آنان برابر با   علوم پزشکی ایالم می
باشد. روش تعیین حجم نمونه، فرمول کوکران   نفر می

 330که حجم جامعه برابر با  توجه به این باشد. با  می
باشد که   نفر می 178باشد، حجم نمونه برابر با   نفر می

نامه در بین اعضاي  پرسش 180براي دقت بیشتر 
روش نمونه گیري نمونه آماري توزیع و جمع آوري شد. 

در این تحقیق براي سنجش سرمایه تصادفی ساده بود. 
نامه سرمایه فکري استفاده شده است.  فکري از پرسش

سوال  11باشد.   سوال می 25نامه داراي  این پرسش
سوال مربوط به سرمایه  6سانی، مربوط به سرمایه ان

اي   سوال مربوط به سرمایه رابطه 8ساختاري و 
باشند. این سواالت نیز در قالب طیف   )مشتري( می

خالفم، ـــالفم، مـــمخ طحی )کامالًـــس 5کرت ــلی
گذاري شده اند. ارزش موافقم(  بی نظرم، موافقم، کامالً

مایه فکري استاندارد سر نامه در این پژوهش از پرسش
 (19). در تحقیق حیدري و محمدجانیاستفاده شده است

روش آلفاي نامه سرمایه فکري به  پایایی پرسش
 70/0تعیین شد که از مقدار مطلوب  88/0کرونباخ 

نامه را  تر می باشد و لذا پایایی مطلوب پرسش بزرگ
مقادیر بار عاملی براي تمام سواالت  نشان می دهد.

باشد که نشان دهنده بار عاملی قوي می  3/0بیشتر از 
 1عامل  و در نتیجه روایی سازه مطلوب می باشد.

 3سرمایه انسانی و عامل  2سرمایه ساختاري، عامل 
 سرمایه ارتباطی می باشند.

 ی پژوهشها  یافته
آمار توصیفی  1 شـــماره جدول: آمار توصیفی

مولفه هاي سرمایه فکري را نشان می دهد. با توجه به 
سطحی  5نامه در طیف لیکرت  که سواالت پرسش این

می باشد و  5و حداکثر نمره  1می باشند، حداقل نمره 
نشان دهنده وضعیت مطلوب  3تر از  میانگین بزرگ

رمایه فکري ـــمتغیر مورد بررسی یعنی مولفه هاي س
 می باشد. 

 
 تحقیقآمار توصیفی متغیر های . 1شماره  جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر ها

 760/0 58/3 5 50/1 سرمایه ساختاري

 798/0 53/3 5 25/1 سرمایه انسانی

 702/0 69/3 5 2 سرمایه ارتباطی

 
با توجه به نرمال بودن  :آزمون میانگین یک جامعه

ها از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه   توزیع داده
نماییم. در این حالت میانگین به دست آمده   استفاده می

ها، با میانگین مورد ادعا یا حد   نامه حاصل از پرسش
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 3حی برابر با ـــطــس 5متوسط که در طیف لیکرت 
شود و در صورتی که   باشد مقایسه می  )بی نظرم( می

وسط داشته باشد، سطح تفاوت معنی داري با حد مت
یید ات H1خواهد بود و فرضیه  05/0معنی داري کمتر از 

نیست. میانگین به  3شود یعنی میانگین مساوي   می
باشد و   می 58/3برابر با  2شماره دست آمده در جدول 

 05/0باشد که از خطاي   می 000/0سطح معنی داري 
شود یعنی   یید میات H1تر است، لذا فرضیه  کوچک

کري در دانشگاه علوم ــــرمایه فـــمیانگین نمره س
چنین با توجه به  نیست. هم 3پزشکی ایالم مساوي 

تر  اره تی که بزرگــــده و آمــــمیانگین به دست آم
 خص میـــباشد، مش  می 96/1لق ـــاز قدر مط

رمایه فکري از حد ــگین نمره ســـود که میانـــش 
ین ــــون میانگـــآزمت یعنی ـــط باالتر اســـمتوس

د ــیـــیات 95/0مینان ـــح اطــــدر سطیک جامعه 
 شود.  می

 
 آزمون میانگین جامعه  .2شماره  جدول

 3حد متوسط=

آزمون 
 میانگین

 فاصله اطمینان معنی داري اختالف میانگین میانگین درجه آزادي تی

 باالحد  حد پایین

077/14 174 58/3 585/0 000/0 5031/0 6672/0 

 

 
 بحث و نتیجه گیری

هدف از این تحقیق ارزیابی وضعیت سرمایه فکري 
در دانشگاه علوم پزشکی ایالم بود. آزمون فرضیه اصلی 

و سطح  58/3نشان داد میانگین به دست آمده برابر با 
 05/0د که از خطاي ــــباش  می 000/0نی داري ــمع

شود یعنی   یید میات H1تر است، لذا فرضیه  کوچک
میانگین نمره سرمایه فکري در دانشگاه علوم پزشکی 

چنین با توجه به میانگین  نیست. هم 3ایالم مساوي 
تر از قدر مطلق  به دست آمده و آماره تی که بزرگ

شود که میانگین نمره   باشد، مشخص می  می 96/1
رمایه فکري از حد متوسط باالتر است یعنی فرضیه س

چند  شود. هر  یید میات 95/0اصلی در سطح اطمینان 
( در زمینه سرمایه 53/3میانگین باالتر از حد متوسط)

فکري قابل قبول است، اما مسئوالن و مدیران دانشگاه 
نباید به این وضعیت اکتفا نموده و با راهکارهاي مناسب 

طح سرمایه فکري در دانشگاه باشند. افزایش س دددرص
هاي سرمایه فکري   این امر در ارتباط با زیر شاخص

انی، ساختاري و ارتباطی( نیز مطرح ــــ)سرمایه انس
ها نیز باید در   باشد و بهبود سطح این زیر شاخص  می

 دستور کار مدیران دانشگاه باشد.
ها در سطح   نشان داد که این فرضیه ها  یافته

یید شده اند. میانگین سرمایه انسانی ات 95/0نان اطمی
و میانگین  53/3، میانگین سرمایه ساختاري 53/3

ان ـــاین امر نشباشد.   می 69/3سرمایه ارتباطی نیز 

چند وضعیت سرمایه انسانی، ساختاري  می دهد که هر
و ارتباطی باالتر از حد متوسط است اما هنوز براي 

فاصله زیادي وجود دارد و رسیدن به وضعیت مطلوب 
این نکته باید مورد توجه مدیران این دانشگاه قرار 

 بگیرد.
مهم است چون منبع  یانسان هیسرما سیبه نظر بونت

و  دیآ  سازمان به حساب می يبرا تیخالق کیاستراتژ
. دانجام یم يسودآور شیبه بهبود عملکرد و افزا

دانند  ن میسرمایه ساختاري را دانش نهادینه شده سازما
ها و غیره ذخیره   ها، دستورالعمل  اه دادهـــکه در پایگ

 شود.  می
شود وضعیت سازمان از   گونه که مشاهده می همان

هاي   لحاظ سرمایه ارتباطی مطلوب تر از سرمایه
 یارزش يمشتر هیسرماباشد.   ساختاري و انسانی می

 نیسازمان قائل اند. ا يسازمان برا انیاست که مشتر
 انشیسازمان و مشتر نیارتباطات ب لهیوسه ارزش ب

 به که، ارتباطی سرمایه کلی طور به. ردیگ  شکل می
 عمل فکري سرمایه یندآفر در واسطه و پل یک عنوان

 رمایهـس تبدیل در اصلی کننده تعیین عامل، کند می
 کسب عملکرد، هـنتیج در و ازاريـب ارزش هـب ريـفک
جا  به ذکر است که در این. الزم کار سازمان است و

منظور از مشتریان، همان ارباب رجوع دانشگاه علوم 
ها با   هاي این فرضیه  باشد. یافته  پزشکی ایالم می

 خوانی دارد. ( هم1390هاي علیقلی و همکاران)  یافته
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( در تحقیق خود به این 1390علیقلی و همکاران)
کري هاي ف  نتیجه رسیدند که مدیریت دانش و سرمایه

 بر ثیرگذار هستند. بناادر کسب مزیت رقابتی سازمان ت

این دانشگاه علوم پزشکی ایالم از این لحاظ که در 
هاي سرمایه فکري در وضعیت مطلوبی به سر   شاخص

 باشد.  برد، از مزیت رقابتی خوبی برخوردار می  می
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Abstract 

Introduction: The most important feature of 

smart organizations in the 21
st
 century is 

their emphasis of on knowledge and 

information. This study aimed to 

investigate the level of intellectual capital in 

Medical University of Ilam, Iran, in 1394.  

 

Materials & Methods: This descriptive 

survey was conducted on the employees 

working at Medical University of Ilam. The 

population consisted of 330 employees, 178 

of whom were randomly selected as the 

sample using Cochran’s method. The main 

instrument for data collection was Bontis’s 

scale of intellectual capital with 25 items 

and high level of validity and reliability. 

The analysis of data was preformed through 

Kolmogrov-Smirnov method, the 

parametric tests of t-test, Pearson 

correlation, and regression in SPSS 

software. 

Findings: The findings of the current study 

indicated that intellectual capital and 

knowledge management and their sub 

scales in Medical University of Ilam were 

at an acceptable level. The results showed 

that knowledge management could 

positively and significantly affect 

intellectual capital in the organizations. 

 

Discussion & Conclusions: According to 

the findings of this study, it can be 

concluded that organizational creativity and 

innovation can be developed if intellectual 

properties and knowledge management are 

set as the primary concern of an 

organization. 

 

Keywords: Management of intellectual 

capital, Human capital, Structural capital, 

Relational capital 
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