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هدف پژوهش حاضر تبیین وضعیت سرمایه فکری در بانک توسعه تعاون بوده است. برای نیل بهه مقوهود  :چکیده

و وضعیت سه بعهد سهرمایه انسهانی، سهرمایه مذکور، ادبیات و پیشینه مرور و مفهوم و ابعاد سرمایه فکری شناسایی 

پژوهش حاضر به لحاظ روش شد. گرفت. ساختاری و سرمایه رابطه ای به عنوان ابعاد سرمایه فکری مورد سنجش قرار 

جامعه پیمایشی و از حیث هدف، جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود.  –توصیفی  گردآوری داده ها و اطالعات از نوع

، مشتمل بر همه مدیران و کارشناسان بانک توسعه تعاون در مدیریت شعب استان بوده که با روش نمونه گیرری پژوهشآماری 

بوده اسهت. روایهی ابهزار بها  ئوالهههس 37 بر ملتشابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته متخاب شده انرد. تصادفی ان

داده ها و اطالعات بدست آمده از جامعه آماری بهره گیری از نظرات خبرگان و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. 

تجزیره و تحییرل  SPSSبر مبنای مدل مفهومی استخراج شده از ادبیات و پیشینه موضوع، طبقه بندی و با استفاده از نرم افرزار 

ه یافته های بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که در بانک توسعه تعاون وضعیت سرمایه فکری از نگاشده است. 

بهوده و کارشناسان و مدیران نسبتاً مطلوب است. همچنین وضعیت هر کدام از ابعاد تک به تک نیهز نسهبتاً مطلهوب 

میهانگین رتبهه ههای اول تها سهوم را باالترین ای، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به ترتیب با ابعاد سرمایه رابطه

سه بعد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه دارای کری دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد سرمایه ف

ها نشان داد وضعیت سرمایه فکری در بانک توسعه تعاون از نگاه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهاست . ای رابطه

 نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. مشتمل بر سه بعد اشاره شده جامعه آماری 

 سرمایه فکری و بانکسرمایه ،  ها : واژه کلید
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 مقدمه 

در عور حاضر که به عور دیجیتال، فرارقابتی، دانایی پسند، اطالعات و غیره شههرت یافتهه و در محافهل مختلهم اعه  از 

دانشگاه ها، سازمان ها، رسانه ها، شبکه های اجتماعی و غیره حکایت نسل دیجیتال، سازمان دیجیتال، جهان مسطح، جههان 

بسیاری از مفاهی  و اصطالحات مشابه را می شنوی  که در برخورد نخست همه را وادار می کند که به  و 1717، جهان 1717

آینده بیندیشند و دنبال پاسخ این سئوال باشند که آینده چگونه خواهد بود و برای بودن، زیسهتن، دانسهتن و انجهام دادن در 

   .(2331)عاشقی،لزامات، ابزارهایی نیاز خواهد بودا این دنیای مجازی، دیجیتال و غرق در فناوری چه مهارت ها،

صدای فرو ریختن مرزها به گهوش پیشهقراوالن عرصهه ههای مختلهم رسهیده اسهت. مرزههای  ،در هزاره جدیدهمچنین 

جغرافیایی، مرزهای مکانی و زمانی، مرزهای دانش و غیره دچار فروپاشی شده است و جههان مسهطح از سهوی سیاسهتگذاران 

برای حفظ وامع و سازمان ها ج در چنین شرایطیجهانی بدون بسیاری از محدودیت های گذشته هدایت و راهبری می گردد. 

جههانی بایهد بهه دنبهال خلهق مزیهت ههای رقهابتی  ابرپیچیهدهِ در یهک فاهای رقهابتیِخود، ماندگاری، توسعه و سهودآوری 

 .  (2331)عاشقی،باشند

مرور روند و بستر تاریخی تحول و دگرگونی اعوار مختلم نشان دهنده این است که در دوره های مختلم، ابهزار و منهابع 

متفاوت بوده و هست. در عور کشاورزی، کشاورزان، در عور صنعتی، کهارگران  دولت ها و سازمان ها ،ملت هاو برتری ت قدر

یقه سفید و در عور دانایی دانشگران به عنوان نیروی کار و به ترتیب زمین و انهریی و اطالعهات بهه عنهوان سهرمایه اصهلی و 

و دانش بوده است. آنچه از این مرور تاریخی حاصل می گردد این اسهت کهه  محووالت آنها به ترتیب محوول کشاورزی، کاال

در شرایط کنهونی اسهت. بهه عبهارتی منبهع  دولت ها و سازمان ها ،ملت هادانشگران، اطالعات و دانش سه ضلع مثلث برتری 

به ذههن و اندیشهه وی و  (و فردی )عوامل بیرونی، پول، زمین، ماشین و آالت و غیرهقدرت انسان از زور بازو و فعالیت فیزیکی

علیقلی و )منتقل شده استبه عنوان عامل تولید ثروت  (و ارتباطی درونی )عواملو اشتراک اطالعات ویو دانش میزان آگاهی 

در رویکردها و پارادای  های جدیدتر، توسعه به معنی همچنین از سوی دیگر . (2331عاشقی، و 2333توالیی، 2337همکاران،

)گزارش توسهعه تعریهم شهده اسهت اب های انسانی در یک محیط اجتماعی قابلیت زا برای نیهل بهه زنهدگی بهتهربسط انتخ

یافتن سرمایه های مختلم مثل سرمایه های انسانی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتمهاعی و غیهره بهه بنابراین،  .(1721انسانی،

و محیطی اسهت کهه سهخن از سهرمایه ههایی چهون عور در چنین  تنوع بیشتری می بخشد.سازمان ها و افراد انتخاب های 

سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی، سرمایه فرهنگی و سرمایه فکهری بهه عنهوان عامهل برتهری، مزیهت، 

یکهی از  در مقاله پیش رو، هدف تبیین وضعیت سرمایه فکری به عنهوانسودآوری، ماندگاری و پیشرو بودن به میان می آید. 

سهنجش و تبیهین وضهعیت ابعاد سرمایه های نوین در حوزه بانکداری به عنوان یکی از محیط های به شهدت رقهابتی اسهت. 

بهه سرمایه فکری در هر حوزه ای به ویژه صنعت بانکداری نیازمند مطالعه و شناخت مفهوم و مولفه های سرمایه فکری است. 

مدیریت وایه های بسهیاری در کنهار سهرمایه اقتوهادی و فیزیکهی، ماننهد سهرمایه  در هزاره جدید و در ادبیات دانشعبارتی 

انسانی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی و غیره نقش آفرینی مهی کننهد. مطالعهه و شهناخت چنهین 

مزیت رقابتی بی بدیل به شمار  ها و نهادهای مختلم به ویژه در صنعت بانکداری یک سرمایه های در جوامع، ممالک، سازمان
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پژوهشگران به دنبال شناخت و تبیین وضعیت سرمایه فکری به عنهوان چنانکه اشاره شد در مطالعه حاضر  ،از این رومی رود. 

 یک رویکرد جدید و مزیت رقابتی در بانک توسعه تعاون هستند. 

 مفهوم شناسی سرمایه فکری 

همانند بسیاری از مفاهی  مطرح در حوزه علوم انسانی و مدیریت چندان از معنی و مفهوم روشهن و مفهوم سرمایه فکری 

ثابتی برخوردار نیست و میان اندیشمندان این حوزه در خووص تعریم و مفهوم شناسی سرمایه فکری چندان اتفهاق نظهری 

استفاده  "سرمایه"به جای کلمه را محرک های عملکرد اصطالحاتی مانند دارایی ها، منابع یا برخی گرایش دارند وجود ندارد. 

 تعبیهر و تفسههیر  "نامشههود، بهر مبنههای دانهش یها غیرمهالی"وایه ی فکهری را بهها کلمهاتی ماننهد ایهن نحلهه فکهری  کننهد  

مالی که . در مقابل برخی دیگر مفاهیمی مانند دارایی های ثابت غیر(2337به نقل از افجه و همکاران، 1779)اورتیز، می کنند

  .(2،1771بورگمن و همکاران)موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارایه کرده اند

در محافلی علمهی نخستین بار  "سرمایه فکری"اصطالح بررسی روند تاریخی نشان می دهد  ،با وجود اختالف نظر مذکور

به نقل از موسوی،  1772)رن،است شدهمطرح  2393در سال  1گالبیرایث کنت جان بنام اقتواددانی توسطتوسط و پژوهشی 

 بسیار پهیشرا  "کارگران دانشی"اصطالح اندیشمند مشهور عل  مدیریت  پیتر دراکرالبته شواهد بیانگر این است که . (2331

سرمایه فکری عبارت از تفاوت بین ارزش بهازاری و ارزش دفتهری دارایهی ههای یهک یک نگاه به کار برده بود. در تر از ایشان 

 .. طبق این تعریم، سرمایه فکری، شامل فرایندها و دارایی هایی است که معموالً در ترازنامه منعکس نمی شهوندستا شرکت

کامل در گزارشهات حسهابداری  است که بطور منابع پنهان )نامشهود( سازمان سرمایه فکریپابلوس معتقد است در این رابطه 

دهنده سرمایه فکری در سیست  حسابداری سنّتی قابهل نه سایر اجزای تشکیلشود. نه سرمایه انسانی و سنّتی نشان داده نمی

 مشتریان، اطالعات فناوری، از که است نامشهودی هایدارائی فکری سرمایهطبق نظر الو و کاالفول، همچنین  .رؤیت نیستند

اسهتوارت معتقهد اسهت  .اسهت حیهاتی و مه  بسیار سازمان توان رقابتی برای که است شده تشکیل سازمان فرهنگ و اعتبار

توانهد بهرای ایجهاد تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که مهی ،ای از دانش، اطالعات، اموال فکریسرمایه فکری مجموعه

های آنان را بهرای ایجهاد ارزش افهزوده ثروت به کارگرفته شود. در واقع، سرمایه فکری کلیه کارکنان، دانش سازمانی و توانایی

اتفهاق  (2332از جمله بهونتیس) صاحب نظران حوزه سرمایه فکری .شودگیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر میبر می در

تشههکیل شههده  نظههر دارنههد کههه سههرمایه فکههری از سههه عنوههر سههرمایه انسههانی، سههرمایه سههاختاری و سههرمایه رابطههه ای

صاحبنظران دیگر طبقه بندی های دیگری چون سرمایه انسهانی، البته  .(2337به نقل ازافجه و همکاران، 2332)بونتیس،است

( در پژوهشهی 1721)3سهیخرا و همکهارانش(. 2339)ادینسون و مالون،ی را تبیین کرده اندسرمایه مشتری و سرمایه ساختار

و  2(ICسرمایه نوآوری)، 9(RC، سرمایه رابطه ای)1(SC، سرمایه ساختاری)1(HCابعاد سرمایه فکری را مشتمل بر سرمایه انسانی)

 دانسته اند. 1(CCسرمایه مشتری)

                                                           
1 - Burgman et al 

2 - John Kenneth Galbrith 

3 -Sekhar et al, 2211 

4 - Human Capital  

1 - Structural Capital  
6 - Relational Capital 
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تبیین سرمایه فکری در چارچوب سه بعد سهرمایه ر به عنوان مدل پایه استفاده شده، آنچه مسل  است و در پژوهش حاض

 انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای است. 

 

 HCسرمایه انسانی 

( در خووص بعد سرمایه انسهانی بهه بحهث و نظریهه 2339روس)(، 2333(، هادسون)2321کسانی چون نلسون و وینتر)

عناصهر مختلهم منهابع انسهانی ، سرمایه انسهانیه اند. در یک جمع بندی و برداشت کلی می توان بیان داشت تپردازی پرداخ

بودن، استعداد و دانش ضمنی موجهود در ذههن افهراد  و نوآورها، دانش ضمنی  ها و مهارتها، تجربه شامل نگرش، شایستگی

بهه نقهل از  2339و روس و همکهاران،  2323به نقهل از حسهنوی و همکهاران، 1772)بونتیس، گیردها را در برمی در سازمان

)علوی مه  اسهتها  . سرمایه انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک، برای سازمان(2332بابایی و همکاران،

های نیروی کهار، عمهق و وسهعت  مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان، مجموعه مهارت. (2329و همکاران،

( اجزای سرمایه انسانی را مشهتمل 1771)3در نگاهی دیگر چن و همکارانش. (2322)حاجی کریمی و همکاران،تجربه آنهاست

 شایستگی کارکنان، نگرش کارکنان و خالقیت کارکنان بر شمرده اند. 

 

 SC سرمایه ساختاری

که برخی از صاحبنظران آن را سرمایه سازمانی نیز نامیده انهد آن نهوع سهرمایه ای اسهت کهه در درون  سرمایه ساختاری

سازمان است و به تعبیر برخی زمانی که سرمایه های انسانی سازمان را ترک می کنند در سازمان بهاقی مهی ماند)ادینسهون و 

( اجهزای سهرمایه سهازمانی را فرهنهگ سهازمانی)خلق 1177چن و همکاران)(. 2337و علیقلی و همکاران، 2339، 1همکاران

فرهنگ سازمانی و هویت سازی سازمانی(، ساختارسازمانی)رابطه روشهن اختیهار، مسهولیت، منهافع، اعتبهار سیسهت  کنترلهی 

سازمان(، یادگیری سازمانی)شبکه اطالعاتی درون سازمانی، حافظهه سهازمانی، مهدیریت دانهش فهردی و سهازمانی(، عملیهات 

قابلیت دسترسهی مانی)فرایند انجام عملیات سازمانی، کیفیت عملیات، کیفیت محوول و خدمات(، سیست  های اطالعاتی)ساز

در  انسانی دانهش ذخایر غیربر مل تشاین طبقه مدر یک برداشت کلی  ( بر شمرده است.به داده ها و اطالعات، اشتراک دانش

های اجرایی ها و برنامههای اجرای فرآیندها، استراتژیای سازمانی، دستورالعملهای داده، نمودارهپایگاه برگیرندهو در سازمان

شامل فرآیندهای مهه   دهد. مه  ترین آنها معموالًمی ضروری را پوشش گسترده ای از عناصر دامنه ،است. سرمایه ساختاری

رهبری و سهبک ، های دادهپایگاه اطالعاتی و عناصرهای ها، جریانسیاست، ساختاربندی آنها چگونگی ،اجرایی بنگاه اقتوادی

  کارکنان است. های پاداشطرحو  فرهنگ سازمان، مدیریت

                                                                                                                                                                                           
1 - Innovation Capital  

2 -Customer Capital 

3 - Chen et al, 2224 

4 - Edvinson and Malone, 1991 
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 RC ایسرمایه رابطه

 یا به تعبیر برخهی سهرمایه مشهتری، مهمتهرین جهز سهرمایه فکهری در ایجهاد ارزش افهزوده بهه شهمار  ایسرمایه رابطه

سرمایه مشتری نامیده می شهد و بعهدها بهه سهرمایه رابطهه ای بسهط معنهایی که نخست با اصطالح (1772، 2می رود)کمث

ایههن بعههد سههرمایه فکههری بههه تعههامالت داخلههی و خههارجی سههازمان بهها ذینفعههان اشههاره دارد)روس و  .(1،1773یافت)سههیوبی

مشهتریان، مهدیریت در این بعد در صنعت بانکداری مولفه ها و متغیرهایی چون مشهتری مهداری، وفهاداری (. 2339همکاران،

تجربه مشتریان، کانال های توزیع و ارایه خدمات و محووالت، رضایت مشتریان داخلی و بیرونی، شایسته ساالری، سودآوری، 

( برای سرمایه رابطه ایهی 1771(. چن و همکارانش)2337پاداش دهی به کارکنان و غیره را دربرمی گیرد)علیقلی و همکاران،

ازار، توانایی بالقوه بازار، واحدهای فروش به مشتریان، نام و نشان تجاری، کانال های فروش و مقررات سه  باجزای شدت بازار)

رضایت مشتریان، شکایت مشهتریان، فهرار مشهتریان و سهرمایه گهذاری بهر رابطهه بها ( و وفاداری مشتریان)عادالنه با مشتری

است که بین بنگاه  و تعامالتی شامل همه روابطیه رابطه ای در یک جمع بندی می توان گفت سرما ده اند.ر( را بر شممشتری

کننهدگان مهواد ها، کارکنان، تهممیناقتوادی با هر فرد یا بنگاه اقتوادی دیگری وجود دارد. این روابط شامل مشتریان، واسطه

عرضهه کننهدگان، دولهت،  ن،، خرده فروشان، عمهده فروشهان، سههامداراگذاراناولیه، مقامات قانونی، اعتباردهندگان و سرمایه

   و غیره می شود.حاکمیت، رقبای داخلی و خارجی 

 

 مدیریت سرمایه فکری

مدیریتی باشد، رویکردی بنیادی در مهدیریت منابع و دارایهی ههای سهازمان  فن مدیریت سرمایة فکری، بیش از آنکه یک

چون مدیریت و سهنجش سهرمایه  بهر مهواردی بردیهدر واقع، سازمان هایی که بهه شهکلی را(. 2332ناظ  و همکاران،ت)اس

فکری خهود را بهه صههورتی  کری تمرکز دارند، قادرند سرمایةف فکری، ارزیابی های فنهاوری رقهابتی و سهامانه ههای مالکیهت

 ، درک تفههاوت مذکوربه موارد  هبردیرادستیابی به چارچوب مدیریتی کاراتر عالوه بر توجه الزامات  .کهاراتر مهدیریت کننهد

به مالکیت سهازمان در آوردو  انسانی را نمی تهوان  سرمایةچراکه انسانی و دارایی های فکری است.  های موجود میان سرمایة

بهه راحتهی بهه مالکیهت سهازمان و  و غیهره ههای دادههها، فراینهدها و پایگههاه  متهدولویی مانند در مقابل دارایی های فکری

به  پنهان(دانش )رمایه فکری، تبدیل سرمایه انسانیوظیفه در مدیریت سبنابراین، اساسی ترین نهد. سههامداران آن در مهی آی

سازمان قادر خواههد سنجش وضعیت سرمایه فکری ا ب (.2322عال  تبریز و همکاران، )است(دانش آشکار(دارایی های فکهری 

مربوط به سرمایه فکری ) درک سهطح عملکهرد جهاری،  های بود که سرمایه فکری خود را مدیریت کند. بدون داشتن ارزیابی

دانستن اینکه آیا سرمایه فکری در طول دوره افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است(، درک هر فعالیت و عاملی کهه عملکهرد 

مایه فکهری هایی که اطالعات معناداری درباره عملکرد سر سازمان سازمان را تحت تمثیر قرار می دهد، غیر ممکن خواهد بود.

ها، آزمون و بررسی استراتژی هها و  خود در طول دوره مالی داشته باشند، می توانند از آن برای اطالع یافتن از تومی  گیری

                                                           
1  - Kamath,2222  

2 -Sveiby, 2223 



 97-93، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 
 
 

17 
 

مرحله نهایی در مدیریت سرمایه فکهری، فراینهد گزارشهگری آن  مدیریت ریسک های مربوط به سرمایه فکری استفاده کنند.

می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. اگر چه همه این دالیل جزو اهداف کلیدی هستند، اما است. افشای ارزش سرمایه فکری 

 . (2331به نقل از ستایش و هماران، 2،1772)مارهدف اصلی، تهیه اطالعات مفید برای سهامداران سازمان است

 

 تحقیق روش 

کراربردی جزو پژوهش های  ،پیمایشی و از حیث هدف –توصیفی  نوعاز پژوهش حاضر به لحاظ روش گردآوری داده ها و اطالعات 

وده برتهرران استان بانک توسعه تعاون در مدیریت شعب مدیران و کارشناسان مشتمل بر همه ، پژوهشجامعه آماری  محسوب می شود.

محقهق  پرسشنامهابزار پژوهش،  ساده انتخاب شده اند. تصادفینفر  بوده که با روش نمونه گیری  111است. نمونه پژوهش نیز شامل 

ساخته بود که با مطالعه ادبیات و پیشینه)کتب، مقاالت، پایان نامه ها و جستجو در پایگهاه ههای اطالعهاتی و...( تهدوین شهد. 

بهوده سوال  27 ای و سرمایه رابطه سوال 27، سرمایه ساختاری سوال 27 سرمایه انسانیئوال، هههس 37 بر ملتشمپرسشنامه 

نظهرات تحلیهل محتهوا و بها بههره گیهری از ا اسهتفاده از ی ابزار بروایکه بر اساس طیم پنج تایی لیکرت ساخته شده است.  

شهد  33/7بررسی شد که ضریب کلی ابهزار مسهاوی  کرونباخآلفای شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب  تاییدخبرگان 

 که نشانگر تایید ابزار بود.

 

 های پژوهشیافته 

همانگونه که مرور شد ادبیات و پیشینه موضوع بیانگر این است که سرمایه فکری دارای سه بعد کلیدی اسهت. از ایهن رو، 

 به شرح زیر می باشد. رار داده است. یافته های پژوهش وضعیت این ابعاد را در بانک توسعه تعاون مورد مطالعه ق انپژوهشگر

نظرات جامعه آمهاری در خوهوص پژوهش حکایت از آن دارد که میانگین های ین بعد، یافته در ا الف : سرمایه انسانی :

از نظهر ی در بانهک ه انسهانمی توان گفت وضعیت سرمایبدست آمده  میانگینبه با توجه  .استبوده  2933بعد سرمایه انسانی 

 نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. مدیران و کارشناسان 

نظرات جامعه آماری در خوهوص میانگین که پژوهش حکایت از آن دارد های در این بعد، یافته  ب: سرمایه ساختاری :

از نظهر ی در بانهک ساختارمی توان گفت وضعیت سرمایه بدست آمده  میانگینبه با توجه . است 2921 سرمایه ساختاریبعد 

 نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. مدیران و کارشناسان

                                                           
1 - Marr 
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بعهد نظرات جامعه آماری در خوهوص میانگین که پژوهش حکایت از آن دارد های در این بعد، یافته  بعد رابطه ای : -ج

از نظهر ی در بانهک ساختارمی توان گفت وضعیت سرمایه بدست آمده  میانگینبه با توجه  .استبوده  1911 سرمایه رابطه ای

  نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. مدیران و کارشناسان

های آزمون فریدمن برای اولویت بندی نظرات جامعه آماری در خووص ابعاد سرمایه فکهری آورده  خروجیدر جدول زیر 

 شده است. 

 ابعاد سرمایه فکری بندی آزمون فریدمن برای رتبه و اولویت  خروجی های:  2جدول 

 لویتوترتیب ا میانگین رتبه عوامل مرتبط با سرمایه فکری

 1 2/  33 سرمایه انسانی

 3 2/  21 سرمایه ساختاری

 2 1/  11 سرمایه رابطه ای

 در خووص سرمایه فکری در بانکمحاسبه شده : مقدار خی دو  1جدول 

 های آماریشاخص مقادیر محاسبه شده

399  /3 2 
 درجه آزادی 1

73  /7 sig 

 

وهش بیانگر این است که در ادبیات و پیشینه مهدیریت سهرمایه فکهری طبقهه بنهدی و دسهته بنهدی ههای یافته های پژ

متنوعی برای ابعاد و اجزای سرمایه فکری مثل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه سازمانی، سرمایه مشهتری، سهرمایه 

سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای مدنظر بهوده اسهت. رابطه ای وجود دارد. لکن در پژوهش حاضر سه بعد سرمایه انسانی، 

یافته های میدانی از جامعه آماری بیانگر این است که در بانهک توسهعه تعهاون سهه بعهد مهذکور از وضهعیت نسهبتاً مطلهوبی 

مایه فکهری در بانهک در میهان اجهزای سهربرخوردار هستند. رتبه بندی سه بعد با استفاده از آزمون آماری فریدمن نشان داد 

 قرار دارد. یه انسانی و سرمایه ساختاری رتبه و پس از آن سرماو ای دارای باالترین میانگین سرمایه رابطهتوسعه تعاون، 

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر تبیین وضعیت سرمایه فکری مشتمل بر سه بعد سرمایه انسانی، سرمایه سهاختاری و سهرمایه رابطهه 

انک توسعه تعاون بوده است. برای نیل به مقوهود مهذکور ادبیهات و پیشهینه مهرور و مفههوم و ابعهاد سهرمایه فکهری ای در ب

شناسایی شد. پس از شناسایی مفهوم و ابعاد سرمایه فکری، ابزاری برای سنجش وضعیت ابعاد تدوین شد. ابزار تهیه شهده در 
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کارشناسان توزیع شد. داده ها و اطالعات بدسرت آمرده از جامعره آمراری برر در بین مدیران و پیمایشی  –توصیفی چارچوب یک روش 

 تجزیه و تحییل شده است.  SPSSمبنای مدل مفهومی استخراج شده از ادبیات و پیشینه موضوع، طبقه بندی و با استفاده از نرم افزار 

یافته های بدست آمده از پژوهش با توجه به خروجی آزمون های آمهاری بیهانگر ایهن اسهت کهه در بانهک توسهعه تعهاون 

وضعیت سرمایه فکری از نگاه کارشناسان و مدیران نسبتاً مطلوب است. همچنین وضعیت هر کدام از ابعاد تهک بهه تهک نیهز 

یه سهرما، ایسرمایه رابطهفریدمن نشان داد از نظر جامعه آماری ابعاد نسبتاً مطلوب می باشد. داده های بدست آمده از آزمون 

 رتبه های اول تا سوم را دارند.  2/  21و  2/  33،  1/  11 با میانگین های انسانی و سرمایه ساختاری به ترتیب

که اجزا و یک ساختار تک بعدی، بلکه ساختاری چند وجهی است نه سرمایه فکری نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد 

مثل افراد، دانش و مهارت کارکنان، فرایندها و رویه ها، سهاختارها و پایگهاه ههای  سطوح مختلفی دارد و تمام محیط سازمانی

عوامل و شاخص هها در قالهب اطالعاتی، تعامالت با مشتریان، سهامداران، رقبا و غیره را تحت تاثیر قرار می دهد که همه این 

هها هنتایج حاصهل از تجزیهه و تحلیهل دادطبقه بندی شده است.  ایسرمایه رابطهو  یه انسانی، سرمایه ساختاریسرماسه بعد 

ارزیهابی شهده اسهت. همچنهین  وضعیت سرمایه فکری در بانک توسعه تعاون از نگاه جامعه آمهاری نسهبتاً مطلهوب دادنشان 

یه انسهانی و سهرما، ایسرمایه رابطهکیک نیز از نظر جامعه آماری نسبتاً مطلوب ارزیابی شده و به ترتیب وضعیت هر بعد به تف

 سرمایه ساختاری دارای رتبه های اول و سوم را در بانک دارند. 

 مراجع

 (. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد سازمان . فولنامه مدیریت دولتی. سال اول پیش شماره سوم. 2337افجه، سید علی اکبر و همکاران)

 . 3شماره (. بررسی تطبیقی مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه ها. مجله خالقیت و ابتکار در علوم انسانی. سال اول. 2332بابائی، فهیمه و همکاران)

 . 2. شماره 1(. افزایش سرمایه فکری در سازمان : بررسی نقش یادگیری سازمانی. فولنامه بهبود مدیریت. سال 2337حسنوی، رضا و همکاران)

صنعتی  های سنجش، تهران: مرکزآموزش و تحقیقات(، سرمایه فکری  مدیریت توسعه و مدل2322خاوندکار، جلیل، خاوندکار، احسان و متقی، افشین)

 ایران.

 ریزی.تهران: سازمان مدیریت و برنامه .استراتژیک مرجع نقاط نظریه مبنای فکری بر سرمایه عام مدیریت های استراتژی تدوین(. 2322)اهللرهنوردآهن، فرج

(. بازی های رایانه ای : فرصت ها و تهدیدها. تهران : موسسه آموزش عالی هالل ایران و دانشگاه جامع علمی 2331عاشقی، حسن با همکاری بیگی، طاهره )

 و کاربردی. 

.. اولین کنفرانس یجیتالای در سبک زندگی عور د¬ای و نسل دیجیتال: پد یده¬های رایانه¬تبیین تعامل بازی(. 2331، حسن و بیگی، طاهره )عاشقی

  2331ها. دانشگاه اصفهان، .بهمن ها و چالشای: فرصتهای رایانهملّی بازی

(. نظام پیشنهادها : رویکردی اثربخش برای مدیریت سرمایه اجتماعی در صنعت بانکداری. 2331عاشقی، حسن  شاهسون، روح اله و دهقان، حجت اله )

 دانشگاه شهید بهشتی.  پیشنهادها در نظام بانکی کشور. تهران :ارسال شده دومین همایش ملی نظام 

 . 1. سال  3(. نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در کسب مزیت رقابتی. فولنامه مدیریت کسب و کار. ش2337علیقلی، منووره و همکاران)
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امیر و  مسعود سلطانی، حسین اکبریمشهود، ترجمه  یامدهایهای نامشهود به پ دارایی تبدیل نقشه استراتژی)؟(. دیویدنورتونرابرت، کاپالن 

 .، تهران: انتشارات آسیا(2322)ملکی

 . 97و شماره  13(. تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان. فولنامه مطالعات مدیریت. سال 2331موسوی، سیدعباس و همکاران)
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