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  گیري استراتژیک مدیران تأثیر مدیریت سرمایه فکري بر تصمیمپژوهشی پیرامون 
  هاي شهرك صنعتیدر شرکت

  2فهیمه بابائی نیولوئی ،1،*اسماعیل داداشی خاص
   )مکاتبات دار(عهده، ایران، بناببناب،  دمربی دانشکده مدیرت، دانشگاه آزاد اسالمی، واح1 

  ، ایرانارومیهه آزاد اسالمی، واحد ارومیه، مدیریت، دانشگا مربی دانشکده 2
  1392اسفند : رشی، پذ1392 بانآ ، اصالحیه:1392مرداد: افتیدر خیتار

  چکیده
  هاي نوین در رفع ها، لزوم آگاهی از رویکردهاي فکري و نقش و مدیریت بهینه این سرمایهبا گذشت سه دهه از عمر تحقیقات در حوزه سرمایه

  و بکارگیري  فکري هايمدیریت سرمایهدر پرتو دانش  شدت محسوس است.ها به هاي اقتصاد دانش محور در شرکتي برنامههاي اجرانارسایی
هاي سریع موجبات توسعه گیريتصمیمو با  گرفته مدیران نقش آتیهست که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آتی صحنه رقابت در ا رویکردهاي نوین

هاي نامشهود و تأثیر آن بر مشهود به سمت سرمایه يهاها از داراییتغییر گرایش در ارزش شرکتآید. هدف این مقاله تشریح و تبیین فرآهم میسازمان 
تحلیل  باآوري و جمعاز مدیران ها از طریق پرسشنامه دادهبدین منظور  .استهاي تولیدي و صنعتی گیري استراتژیک مدیران شرکتوضعیت تصمیم

این  هايگیري استراتژیک مدیران (خردگرایی، رفتار سیاسی، شهود) مشخص شد. یافتهیریت سرمایه فکري بر ابعاد تصمیمشدت تأثیرگذاري اجزاي مدگرسیون ر
تأثیرگذار هستند. نتایج داري داشته و بر آنها گیري استراتژیک مدیران رابطه معنیفکري با ابعاد تصمیمتحقیق نمایان ساخت که اجزاي مدیریت سرمایه 

هاي فکري به منظور تأثیرگذاري بر هاي فکري در سطح مناسبی بوده، ولی به موضوع و روش استفاده از این سرمایهها، سرمایهنشان داد در اکثر شرکت
سایر  در فکري هاي نوین سرمایهچارچوب کاربرد تواند باهاي فکري میگیري مدیران توجه کمتر وجود داشت. بنابراین شکاف توجه کمتر به سرمایهتصمیم

  .گردد شان را منجرتعالی رفع و هاي مناسبمشیاتخاذ خط برايصنعتی نیز واحدهاي 
  گیري استراتژیک.تصمیم اي،مدیریت سرمایه فکري، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري، سرمایه رابطه :کلیدي هايواژه

  مقدمه -1

وارد ادبیات کسب و 1990راي اولین بار در دهه فکري ب يواژه سرمایه
 هاییها در جستجوي یافتن راهکار شد. پس از آن بسیاري از مدیران سازمان

هاي نامشهود خود و ارتقاء سطح عملکرد براي شناسایی ارزش دارایی
ها بر آمدند. در پارادایم گیري مناسب از این داراییسازمان با بهره

کردند.  ا تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل میه شرکت ،صنعتی قدیم
هاي تحت سلطه و اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی

ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از  کنترل شرکت
کاهد ولی در عصر اقتصاد اطالعاتی و دانشی، این اصول  ارزش آنها می

هاي مالی نتی از سرمایه، سرمایهکند. منظور اقتصاددانان س صدق نمی
اي جدید است و در چارچوب هاي فکري، ایدهبود، بنابراین ایده سرمایه

ها در اقتصاد دانشی تحت گنجد. شرکتاین گروه از اقتصاددانان، نمی
اقتصاد فراوانی بدین معناست که  .کنند اصول اقتصاد فراوانی عمل می

  به میزان فراوانی وجود دارد.هاي در اختیار شرکت منابع و دارایی
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند  

یت بیشتري برخوردار شده حجزمین و سرمایه و ماشین آالت و... از ار
به طوري که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید  است

ها یاد ن مزیت رقابتی سازمانشود و از آن به عنوان مهمتریمحسوب می

ها به توانایی شود در این اقتصاد دانشی، موفقیت سازمانبرده می
هاي امروزه مدیریت دارایی .هاي نامشهود بستگی داردمدیریت این دارایی

دانشی در سازمان به مهمترین اقدام در ایجاد چارچوب کسب و کاري 
اشی از تعابیر گوناگون موفق تبدیل شده است، اما همچنان پیچیدگی ن

متداول شدن این  .مدیریت سرمایه فکري بر جاي خود باقی مانده است
ها در قبال مدیریت هاي این موضوع است که سازمانعبارت یکی از نشانه

رو هاي رقابتی دست یابند که از ایناند به مزیتاین سرمایه، توانسته
  ونی گذارده است.عالیق و توجهات مدیریت سرمایه فکري رو به فز

رو مفهوم مدیریت و سنجش سرمایه فکري در سطح جهانی از این 
سرمایه فکري ) 2004طبق نظر پابلوس (مفهومی بسیار گسترده دارد. 

کنند همان منابع دانش محوري است که براي سازمان ارزش تولید می
هاي فکري، مدیریت سرمایه شوند.هاي مالی وارد نمیولی در صورت

آیند. این مندي سازمان در ارتقاء سطح سودآوري به شمار میتوان
دهد تا محصوالت و خدمات جدیدي را ها اجازه میتوانمندي به شرکت

هاي جدیدي در کسب و کار خود طراحی کنند خلق و معرفی کرده، رویه
و یا اشکال سازمانی جدیدي را براي خود تعریف نمایند. طراحی 

نیازمند  ،هاي صنایع امروزر تمامی حوزهمحصوالت و خدمات جدید د
  هاي نامشهود است. اطالعات از دارایی

هاي ابزار رقابت و خلق ثروت، معماري اقتصاد مبتنی بر دانش پارادایم

*edadashikhass@bonabu.ac.ir 
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ها را به شدت تحت تأثیر خود هاي کسب و کار سازمانراهبردي و مدل
شته است. این به نحوي که توجه بسیاري از جوامع را در پی دا ،قرار داده

کالن ملی و  راهبردهايانداز کشورها، توان به روشنی در چشمادعا را می
هاي آنها مشاهده کرد. در کشور ایران نیز سیاست گذاريسرمایه براي

اي بالغ بر محور در برنامه چهارم توسعه با بودجهتوسعه اقتصاد دانش
ال نوآوري و به نام س 87گذاري سال هفت هزار میلیارد ریال، نام

ها به موضوع شکوفایی، بودجه تخصیص درصدي از درآمد سازمان
  . ]4[هاي توجه به این مقوله استآموزش و پژوهش و ... از نشانه

در ساختار قابل توجه از طرف دیگر علیرغم حضور کمی صنایع کوچک 
گذاري با واحدهاي تولیدي و صنعتی به دلیل نگرش یکسان در سیاست

روبرو  یاس آنها، صنایع کوچک و متوسط با معضالت متعدديفارغ از مق
نقش مورد انتظار از آنها همچون کشورهاي  يهستند به نحوي که از ایفا

  اند. توسعه یافته و در حال توسعه ناتوان مانده
با توجه به بررسی سوابق تحقیقات پیشین با موضوع مدیریت سرمایه 

هاي اندکی انجام شده پژوهش فکري مشخص گردید در این خصوص
که از لحاظ آماري بین  اندنشان داده) 2011(دیگران مادیتینوز و . است

همبستگی و دار کارایی سرمایه انسانی و عملکرد مالی رابطه معنی
   .]18[وجود دارد يهاي خاص اقتصادمستقیمی با ویژگی

طور فزاینده ه باند که به این نتیجه رسیده )2005(دیگران چن و 
هاي رقابتی براي مزیت یمهم یرمایه فکري به عنوان دارایی استراتژیکس

حال  هاي کشورهاي در، بنابراین دولتاست پایدار شرکت شناخته شده
گذاري سرمایه فکري و فیزیکی متوازن توسعه باید منابع را در سرمایه

   .]14[دکنن
ی نشان بر اساس رویکرد استقرایی و کیف )1389رضائیان و لشکربلوکی (

که هوشمندي رقابتی بیشترین تأثیر را بر مراحل اولیه فرآیند  ندداد
هاي گیري استراتژیک دارد و کمترین تأثیر را بر توسعه گزینهتصمیم

ها دارد. تحلیل نتایج توصیفی ثابت استراتژیک و انتخاب و ارزیابی گزینه
نسبت به گیري استراتژیک باید به ایجاد مزیت رقابتی نمود که تصمیم

   .]5[درقباي اصلی قادر باش
اي هاي انسانی، سازمانی، رابطه) با بررسی سرمایه1388(شفیعا و دیگران 

و نوآوري به عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده سرمایه فکري به مدل 
هاي فکري دست یافته و دریافتند که هاي سرمایهیکپارچه سنجش مؤلفه

بردن سرمایه انسانی، بهبود فرآیندهاي هاي انسانی و باال افزایش ارزش
هاي ساختاري و کسب رضایت مشتریان، اعتبار سرمایهکاري و باال بردن 

هاي تجاري و واکنش نسبت به تغییرات سریع و در نتیجه دادن به مارك
انایی سازمان در خلق، زیاد کردن سرمایه ساختاري همگی بستگی به تو

   .]6[ داردکارگیري نوآوري توسعه و ب
 ،) با بررسی سرمایه انسانی و رشد اقتصادي1388نصیري و رضایی ( فقیه

هاي پانل با با رویکرد بکارگیري شاخص ترکیبی سرمایه انسانی داده
استفاده از یک مدل اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي طی دوره مورد 

ایه ) را آزمون کردند. نتایج برآورد مدل تأثیر سرم1995- 2003بررسی (

انسانی به صورت تأثیر ضرب شونده پیشرفت فنی در عامل کار به روش 
 34که به طور متوسط حدود  دادکشور جهان نشان  57اثرات ثابت براي 

  درصد رشد تولید سرانه به وسیله نسبت سرمایه به کار توضیح داده 
شود، در این مدل شاخص سرمایه انسانی کار با یک وقفه زمانی بر می

توان گفت شاخص سرمایه انسانی در نتیجه می .تصادي مؤثر استرشد اق
   .]9[داز درجه اهمیت باالیی بر رشد اقتصادي این کشورها قرار دار

) در یک مطالعه ترویجی و با استفاده از 1388پور (ده موبد و فیض
هاي درصد از بنگاه 45که  ندشناسی تحلیلی و توصیفی نشان دادروش

 ،یع نساجی و کانی غیرفلزي در نمونه مورد مطالعهکوچک و متوسط صنا
هاي عمومی در زمینه اکثر مدیران حمایت به همین دلیلنوآور هستند. 

اند و آن را در هاي فکري را کم تلقی کردهنوآوري و پرورش سرمایه
   .]3[کنندمواردي مانند تسهیالت خالصه می

ي مستقر در هاهاي کاري شرکتمحیط ی کهیبدین ترتیب از آنجا
 گیريگیرند و بهبود تصمیم شهرك صنعتی نیز در قلمرو بازار رقابتی قرار می

مدیران آنها نقش بسزایی در ارتقاء نحوه ارائه خدمات تولیدي و صنعتی 
گیري مدیران و خلق سودآوري و تصمیم بهبه مشتریان دارد. همچنین 

ري کمتر توجه هاي فکبهبود جایگاه راهبردي خود با تکیه بر سرمایه
با هدف معرفی مدیریت سرمایه فکري به عنوان عامل  پس د.شومی

گیري استراتژیک مدیران پرداختن به این موضوع در گذار بر تصمیمتأثیر
  است.برگیرنده نوآوري 

گیري در این مقاله به رابطه و تأثیر مدیریت سرمایه فکري و تصمیم
ها ش هر یک در فعالیت شرکتشود تا نقاستراتژیک مدیران پرداخته می

ها و ها از دارایینمایان و این جهش و تغییر گرایش در ارزش شرکت
هاي نامشهود و تأثیر آن بر وضعیت هاي مشهود به سمت سرمایهسرمایه
هاي تولیدي و صنعتی تبیین گیري استراتژیک مدیران شرکتتصمیم

  شود.
م مدیریت سرمایه فکري در مجموع با عنایت به اهمیت و ضرورت مفاهی 

لزوم توجه به  ،گیري استراتژیک مدیران که در باال اشاره شدو تصمیم
این دو، این تحقیق براي اولین بار به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه فکري 

هاي مستقر در شهرك صنعتی گیري استراتژیک مدیران شرکتبر تصمیم
  .خصوصاً  شهرك صنعتی بناب پرداخت

  
  ري و سابقه پژوهشمبانی نظ -2

  ها روبرو هستند. براي مدیران همواره با مسئله انتخاب در سازمان
گیري یابی به انتخاب مطلوب باید مراحلی طی شود که تصمیمدست

ترین وظایف مدیران گیري از حساسشود. از آنجا که تصمیمنامیده می
 رود، شناختمی هاي مختلف عملیات به شمارها در عرصهسازمان

ها براي هدایت و هاي تصمیمفرآیند، ساختار، سازوکارها و ویژگی
ها اهمیت فراوان دارد. از نظر علم مدیریت برقراري ارتباط در سازمان
یابی ها و ناتوانی مدیران در دستها و عملکردوجود دوگانگی بین هدف

گیري هاي طراحی شده، به علت کلیدي ضعف نظام تصمیمبه هدف



  17 -26) 1393( 17فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 
 

19  

ها، هیچ اقدام و گیري در سازمانیی دیگر، بدون تصمیماست. از سو
  یابد. شود و نه تحقق میفعالیتی نه آغاز می

لیکن در عین  ؛روندمدیران مسئول نهایی نتایج تصمیمات به شمار می
حال، دائم با وضعیتی مواجه هستند که حاالت مختلفی دارد و تصمیمات 

  و ارزشیابی نتایج است.  کارهاآنها مشتمل بر مقایسه حاالت، راه
مدیران براي سازش و هماهنگی با دنیاي کنونی باید بیاموزند که چگونه 

گیري تصمیمات را سریع بگیرند و از اشتباهاتی که در زمینه تصمیم
گیري کار مشکلی است که این مطالعه تصمیم .اند خودداري کنندداشته

  باشد.ناشی از ماهیت پیچیده و ذهنی آن می
ها با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف داخلی، سوي دیگر سازمان از 

توانند مبنایی براي به دست آوردن ها و تهدیدات خارجی میفرصت
  مناسب را اتخاذ کنند.  راهبردهايهاي بلندمدت داشته و هدف

مدیر به عنوان یک استراتژیست باید به بررسی و مطالعه محیط پرداخته 
ش روي سازمان را تشخیص و تصمیماتی براي ها و تهدیدات پیتا فرصت

  ارزیابی اعالم کند. 
ها هاي حاکم بر جامعه، شناخت امکانات، ظرفیتهمچنین شناخت ارزش

 و المللیو منابع موجود در سازمان، شناخت مسائل و مشکالت در سطح بین
در واقع، فرآیند همگی در اتخاذ یک تصمیم درست نقش دارند.  ،ملی

استراتژیک پیچیده بوده و شامل بسیاري از منافع متضاد، گیري تصمیم
  هاست.ها، تأخیرها و اختاللو مواجه با وقفه برنزما

گیري خاص وسیله محیط، تصمیم خاص و عوامل تصمیمه همچنین ب 
گیري استراتژیک بر اینکه چگونه بنابراین فرآیند تصمیم .گیرندشکل می

اند و عوامل تأثیرگذار آمدهه اجرا درستراتژیک گرفته شده و بتصمیمات ا
گیري فرآیندي تصمیم )1388( زادهصرافیاز نظر  شود.آن متمرکز می

هایی براي مسائل حلبینی و انتخاب راهتواند به منظور پیشمی است که
از طرف  .]7[احتمالی در آینده و یا به منظور حل مسائل موجود باشد

تصمیمات  اند کهه این نتیجه رسیده) ب1387(آقاجانی و همکاراندیگر 
 بینیرو، محیط فعالیت کامالً قابل پیشاستراتژیک، بلند مدت هستند. از این

نیست و تصمیمات استراتژیک را با عدم قطعیت نسبت به آینده مواجه 
   .]1[ نمایدمی

گیري استراتژیک بر مجموعه فرآیند تصمیم) معتقد است 2007البانا(
ره دارد که از طریق آن مسائل استراتژیک، شناسایی، هایی اشافعالیت

معتقد است  )2002باتلر( .]17[ شوندتفسیر و پرداخته و حل می
دلیل انجام کاري است  گیري استراتژیک،یکی از ابعاد تصمیم 1خردگرایی

دهد و بیانگر آن است که مندانه را مورد قضاوت قرار میو رفتار خرد
   .]13[شودرچوب مرجع در نظر گرفته میرفتار قابل درك درون چا

-  از دو نقطه نظرگیري استراتژیک از ابعاد دیگر تصمیم 2رفتار سیاسی
نظرانی . از یک طرف، صاحبشودمحققان تصور میتوسط (دیدگاه) 

اند نتایج فرآیند تصمیم در پرداختن به خود وجود دارند که در تالش
                                                        
1-Rationality 
2   - Political behavior 

هاي سیاسی ل رابطه بین پویاییدر ک و منفعتی را تحت تأثیر قرار دهند
هاي میان سیاستو  گیرندمورد بررسی قرار می ،و نتایج سازمانی

و فراگیري با این واحدهاي  دادهواحدهاي سازمانی را مورد بررسی قرار 
  گیرد.قدرت فرآیند تصمیم تحت تأثیر قرار می

ع نظرانی هستند که رویکرد وسیع شامل تمام انوااز طرف دیگر، صاحب 
(اعضاي سازمانی  از هر دو بازیگران داخلی را گذار بر فرآیند تصمیمتأثیر

(کارگزاران دولتی و  خارجی هايو یا واحدهاي سازمانی) و بخش
  کنند. استفاده می مشتریان)

اعتقاد افراد بر  دهد،می پیوندنقطه نظر فوق الذکر را به هم  آنچه که دو
ه بو درون یا بیرون سازمان هستند ار آنها در حال انجام کاست که  این

وسیله نتایج تصمیم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. به این دلیل، آنها در 
 .]17[یا نیازهاي نهادي را تحت تأثیر قرار دهندو شان اند تا پرسنلتالش
گیري استراتژیک، متکی بر جدید ترین نفوذ از ابعاد دیگر تصمیم 3شهود

هایی است که در کسب و کار تجاري ورددستا رینتدرباره چگونگی بزرگ
  اند. ها به طور واقعی اتفاق افتادهو سایر حوزه

هاي جدید کند شهود استراتژیک با موقعیت) بیان می2010دئوگان (
هاي) تاریخی، (سرمشق باشد: سوابقسرو کار دارد و شامل چهار گام می

   .]15[حضور ذهن، روشنایی بصیرت، قاطعیت 
هایی پیشرفت خواهند کرد ابراین در محیط استراتژیک جدید، سازمانبن

بهبود مداوم سرمایه  آن اي بدانند که هدفکه خود را سازمان یادگیرنده
زیرا سازمانی که قادر به افزایش سرمایه فکري خود نباشد  ؛فکري است

   .]11[قادر به بقا نیست
توانند با مدیران میکه است  هاي فکريمدیریت سرمایهدر پرتو دانش 

هاي سریع و به موقع موجبات رشد و توسعه سازمان خود را گیريتصمیم
نیازمند  ،. به همین دلیل، افراد سازمانی به خصوص رهبرانهم سازندافر

گیري در فرآیند هاي فکري در راستاي تحقق و بهرهتقویت سرمایه
  ستند. منظور اتخاذ تصمیمات استراتژیک خود هگیري به تصمیم

در . شان را به طور متوازن و همه جانبه به انجام برسانندتا بتوانند وظیفه
سازمان است که در یک  دانشی یک “موجودیت” واقع سرمایه فکري

مقطع زمانی خاص در آن وجود دارد. سرمایه فکري به عنوان یکی از 
   شود.ها محسوب میهاي محوري شرکتعناصر شایستگی

مدیریت سرمایه فکري به سازمان اجازه ) معتقد است 2006سودارسانام (
برداري از آنها هایش را به منظور بهرهها و شایستگیخواهد داد که توانایی

  .]19[طی زمان، شناسایی، حفظ و بازسازي کند
» چترگونه«)، مدیریت سرمایه فکري را فعالیتی 2008اسچیوما و لررو(

گیري، کنترل و توسعه منابع هکنند که بر شناسایی، اندازتعریف می
  ].7[نامشهود متمرکز است

اگر  .اندبندي شدههاي متنوعی طبقههاي سرمایه فکري به روشمؤلفه
بندي سه جانبه آن در حد وسیع، بیشتر در ادبیات چه مسلماً طبقه

سرمایه فکري از سه مؤلفه اصلی و دقیقاً به  ،تخصصی پذیرفته شده است
سرمایه  ،سرمایه انسانی ر تشکیل شده است:هم مرتبط به شرح زی

                                                        
3-Intuition 
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  ].19[ ايرابطه سرمایه ساختاري،
به مثابه مبناي سرمایه فکري  ،معتقدند سرمایه انسانی() چن و همکاران

اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، 
   شود.میکه منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت 

کار گرفته نشوند، ه اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب ب
ه تواند فعال شود، یا اینکه بدانش و مهارت موجود در مغز آنها نمی

  .]8[صورت ارزش بازاري در آید
به صورت سخت  را سرمایه ساختاري) 1997ادوینسون و همکاران ( 

ها و ها و ساختار سازمانی و حق اختراعنرم افزارها و پایگاه داده افزارها و
  تعریف هاي سازمانی ها و قابلیتهاي تجاري و سایر تواناییمارك

   ].16[ کندمی وري کارکنان حمایتکه از بهره کنندمی
 دانش شامل ارزش فعلی و ،سرمایه مشتري) 1998طبق نظر بنتیس (

انسیل یک آتی روابط یک سازمان با مشتریان خود است و بیانگر پت
  ].12[خاطر نامشهودهاي خارج از سازمان است ه سازمان ب

هاي محققان ي مختلف ارائه شده و همچنین ایدهبا توجه به مبانی نظر
هاي کاري  مدیریت سرمایه فکري در محیط این پرسش مطرح شد که

چه در چه سطحی بوده و در شهرستان بناب  هاي شهرك صنعتیشرکت
   دارد؟ري استراتژیک مدیران گیتصمیم اب ايرابطه

براي عملیاتی به هدف اصلی این مطالعه  ندر نتیجه به منظور رسید
) استفاده 2000کردن متغیر مستقل از ابعاد مطرح شده توسط بنتیس (

سه بعد سرمایه  دارايفکري  مدیریت سرمایهایشان معتقد است  .شد
ز طرف دیگر طبق او است  ايانسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطه

گیري استراتژیک تصمیم )2009نما موري و گیبسون میونیزي ( نظر
بنابراین بر اساس  است. شهودو  رفتار سیاسی، خردگراییسه بعد  داراي

  : گردیدبه شرح زیر تدوین  تحقیق هايفرضیهدو مدل فوق، 
  فرضیه اهم: 

هاي گیري استراتژیک مدیران شرکتمدیریت سرمایه فکري بر تصمیم

   گذار است.مستقر در شهرك صنعتی بناب تأثیر
  : اخص هايفرضیه

هاي مستقر در گیري استراتژیک مدیران شرکتسرمایه انسانی بر تصمیم
   گذار است.شهرك صنعتی بناب تأثیر

هاي مستقر گیري استراتژیک مدیران شرکتسرمایه ساختاري بر تصمیم
   گذار است.در شهرك صنعتی بناب تأثیر

هاي مستقر شرکت مدیران گیري استراتژیکاي بر تصمیمسرمایه رابطه
   است. در شهرك صنعتی بناب تأثیرگذار 

  :فرعی هاي فرضیه
 هاي مستقر در شهرك صنعتیگرایی مدیران شرکتسرمایه انسانی بر خرد

   گذار است.بناب تأثیر
هرك هاي مستقر در شسرمایه انسانی بر رفتار سیاسی مدیران شرکت

   گذار است.صنعتی بناب تأثیر
هاي مستقر در شهرك صنعتی سرمایه انسانی بر شهود مدیران شرکت

  گذار است.بناب تأثیر
هاي مستقر در شهرك گرایی مدیران شرکتسرمایه ساختاري بر خرد

   گذار است.صنعتی بناب تأثیر
هاي مستقر در شهرك صنعتی سرمایه ساختاري بر رفتار سیاسی شرکت

   گذار است.تأثیر بناب
هاي مستقر در شهرك صنعتی سرمایه ساختاري بر شهود مدیران شرکت

  گذار است.تأثیر بناب
هاي مستقر در شهرك اي بر خردگرایی مدیران شرکتسرمایه رابطه

   گذار است.صنعتی بناب تأثیر
هاي مستقر در شهرك سیاسی مدیران شرکت اي بر رفتارسرمایه رابطه

   گذار است.ناب تأثیرصنعتی ب
هاي مستقر در شهرك صنعتی اي بر شهود مدیران شرکتسرمایه رابطه

      .گذار استبناب تأثیر
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  روش شناسی تحقیق -3
   روش تحقیق و اندازه گیري متغیرها. 3-1

در چارچوب از نظر هدف، کاربردي و از حیث روش،  این تحقیق
اي (کتاب و در این تحقیق از روش کتابخانهقرار دارد. پیمایشی  تحقیقات

گیري هاي مدیریت سرمایه فکري و تصمیممقاالت) براي تشریح مؤلفه
هاي شهرك استراتژیک و از طرف دیگر از مطالعه میدانی در شرکت

هاي فعال، استفاده صنعتی از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت
  شده است.

  
  هاآوري دادهابزار گرد 3-2

بنتیس  از پرسشنامه استاندارد فکري مدیریت سرمایهبراي سنجش 
گویه، سرمایه  17سرمایه انسانی  :اصلی مؤلفه ) شامل سه2000(

گویه  50گویه و در مجموع 17اي گویه و سرمایه رابطه 16 ساختاري
 از پرسشنامه محقق گیري استراتژیکاستفاده شد و براي سنجش تصمیم

)، و با استفاده 2009نما موري و گیبسون میونیزي (نظریه ساخته، طبق 
گیري ) براي تصمیم2007هاي توصیف شده ساید البانا (از شاخص

 7گویه، رفتار سیاسی  7خردگرایی  :اصلی مؤلفه استراتژیک شامل سه
  د.استفاده گردی گویه 20گویه و در مجموع  6گویه و شهود 

 استفاده ضریب آلفاي کرونباخهاي تحقیق از سشنامهبراي تعیین پایایی پر
  شد.

باشد، بیانگر  7/0رگتر از زدر صورتی که آلفاي کرونباخ محاسبه شده ب 
گیري داراي پایایی اي پرسشنامه بوده و ابزار اندازههاعتبار باالي سؤال

هاي مفاهیم اصلی تحقیق ) نتایج آلفاي کرونباخ پرسش2دول(است. ج
دهد، نتایج این جدول نشان دهنده پایایی ه را نشان میوکل پرسشنام

  تمامی مفاهیم و نیز پایایی کل پرسشنامه است.
  

  نتایج آلفاي کرونباخ :)1(شماره جدول

الفاي محاسبه   سؤاالت مفاهیم
  شده

آلفاي کرونباخ 
  قابل قبول

  نتیجه

  

  مدیریت سرمایه فکري

  سرمایه انسانی

  ساختاريسرمایه 

  ايسرمایه رابطه

  گیري استراتژیکتصمیم

  خردگرایی

  رفتار سیاسی

  شهود

  کل پرسشنامه

96/0  

91/0  

89/0  

92/0  

97/0  

91/0  

92/0  

94/0  

96/0  

70/0  

70/0  

70/0  

70/0  

70/0  

70/0  

70/0  

70/0  

70/0  

  قابل قبول

  قابل قبول

  قابل قبول

  قابل قبول

  قابل قبول

  قابل قبول

  قابل قبول

  قابل قبول

  ل قبولقاب
  

  جامعه و نمونه آماري 3-3
هاي مستقر در شهرك صنعتی جامعه آماري این مطالعه مدیران شرکت

 هايبناب (شهرك صنعتی شهریار و شهرك صنعتی سهند) بود که با سرمایه
و از  ايسرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطه فکري اعم از

ار دارند. همچنین محققین به گیري استراتژیک سروکهمه مهمتر تصمیم
گیري استراتژیک توصیف مزایاي مدیریت سرمایه فکري و ابعاد تصمیم

اند تا با تشریح ابعاد مدیریت سرمایه فکري، نقش آن در پرداخته
هاي شهرك صنعتی را تبیین کنند. استراتژیک در شرکت گیريتصمیم

هاي شرکتحجم نمونه آماري به روش نمونه گیري هدفمند، مدیران 
مدیر شرکت فعال در شهرك  16نفر (به ترتیب  50به تعداد فعال 

مدیر شرکت فعال در شهرك صنعتی سهند)  34صنعتی شهریار و 
استفاده شده است. محدوده تحقیق از لحاظ زمانی شش ماه اول سال 

  باشد.می 1390
  
  هاتحلیل داده -4

هاي پرسشنامه دست آمده ازه هاي بتحلیل داده به منظور تجزیه و
به شرح زیر  استنباطی توصیفی از آمار آمار عالوه برآوري شده جمع

  :شداستفاده 
هاي فرضیه اهم و فرضیهبراي آزمون در چارچوب آمار ناپارامتریک 

  .چندگانهتحلیل رگرسیون خطی ، اخص
   .تحلیل رگرسیون خطی ساده ،هاي فرعیبراي آزمون فرضیه

ري اجزاي سه گانه مدیریت سرمایه فکري گذاشدت تأثیر براي سنجش
  .تحلیل رگرسیون ،گیري استراتژیکبر ابعاد تصمیم

  
  هاآزمون فرضیه 4-1
  :آزمون فرضیه اهم 4-1-1
مدیریت سرمایه  یدست آمده از تحلیل رگرسیونه با توجه به نتایج ب 

داري سطح معنیدر  که(فرضیه اهم)  گیري استراتژیکتصمیمو  فکري
آزمون فوق به دست آمد، ) 05/0( داريسطح معنی ر با حداقلبراب 05/0
  بوده و تأیید گردید.دار % معنی95اطمینان  سطح در
، مبتنی بر ضرایب استاندارد 2هاي ارائه شده در جدول بر اساس یافته 

شده بتا، در ازاي یک واحد تغییر در مدیریت سرمایه فکري به عنوان 
مدیران  گیري استراتژیکتصمیمدر  واحد تغییر 13/0متغیر مستقل،

گذاري مدیریت ضریب تعیین یا شدت تأثیربنابراین  شود.ایجاد می
 است. 07/0 گیري استراتژیکتصمیمبر  سرمایه فکري

  
  آزمون رگرسیون فرضیه اهم :)2(مارهشجدول 

 

  مدیریت
  سرمایه فکري 

تصمیم گیري   
  استراتژیک

  ضرایب استاندارد شده بتا
t  

  معناداري
  ضریب تعیین

13/0  
55/0  
001/0  
07/0  
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  اول: اخصآزمون فرضیه  4-1-2
سرمایه انسانی و دست آمده از تحلیل رگرسیون ه با توجه به نتایج ب 

 داريمعنی سطحدر که اول)  اخص(فرضیه  گیري استراتژیکتصمیماجزاي 
، آزمون ه دست آمدب 05/0داري سطح معنیکوچکتر از حداقل 01/0برابر

بوده و تأیید گردید. بر اساس دار معنی 95/0 سطح اطمینان فوق در
، مبتنی بر ضرایب استاندارد شده بتا، در 3هاي ارائه شده در جدول یافته

 ترتیبازاي یک واحد تغییر در سرمایه انسانی به عنوان متغیر مستقل، به 
 استراتژیک گیريتصمیمواحد تغییر در اجزاي  05/0، 01/0، 04/0

  شود.مدیران ایجاد می
سرمایه انسانی با  که یک واحد افزایش در متغیر نتایج حاکی از آن است

فرض ثابت بودن متغیر رفتار سیاسی و شهود، باعث افزایش در متغیر 
، یک واحد افزایش در متغیر سرمایه انسانی با 04/0گرایی به میزان خرد

گیري استراتژیک باعث و شهود تصمیم فرض ثابت بودن متغیر خردگرایی
، یک واحد افزایش در 01/0افزایش متغیر رفتار سیاسی مدیران به میزان 

متغیر سرمایه انسانی با فرض ثابت بودن متغیر خردگرایی و رفتار 
گیري استراتژیک باعث افزایش متغیر شهود مدیران به سیاسی تصمیم

شود. می هاي مستقر در شهرك صنعتی بناب، در شرکت05/0میزان 
اخص بنابراین با توجه به معنادار شدن کلیه ضرایب رگرسیون، فرضیه 

اول این تحقیق و سه فرضیه مرتبط با آن (فرضیه فرعی اول و دوم و 
   سوم) تأیید شدند.

به  بنابراین ضریب تعیین یا شدت تأثیرگذاري مدیریت سرمایه انسانی
 است. 26/0، 16/0، 18/0ی و رفتار سیاسی و شهود ترتیب بر خردگرای

نتیجه حائز اهمیت آن است که در مقایسه تأثیرگذاري سرمایه انسانی به 
گیري استراتژیک، بیشترین عنوان یک متغیر مجزا بر سه جزء تصمیم

افزاینده بودن تأثیرپذیري متعلق به شهود مدیران بوده است که نقش هم
  کند.نسبت به تک تک اجزاي دیگر را تأیید میتأثیرپذیري این متغیر 

  
  : آزمون رگرسیون فرضیه اخص اول)3(شماره جدول

مدیریت 
سرمایه 
  انسانی

  شهود  رفتار سیاسی  خردگرایی  
  ضرایب استاندارد شده بتا

t  
  معناداري

  ضریب تعیین

04/0  
14/0  
00/0  
18/0  

01/0  
08/0  
00/0  
16/0  

05/0  
22/0  
00/0  
26/0  

  
  دوم: اخصآزمون فرضیه  4-1-3

 وساختاري سرمایه  دست آمده از تحلیل رگرسیونه با توجه به نتایج ب
 داريسطح معنی دوم) که در اخص(فرضیه  گیري استراتژیکتصمیماجزاي 
، به دست آمد 05/0 سطح معنی داري تر از حداقلکوچک 04/0برابر 

بوده و تأیید گردید. بر دار یمعن 95/0 سطح اطمینان آزمون فوق در
، مبتنی بر ضرایب استاندارد شده 4هاي ارائه شده در جدول اساس یافته

مستقل، به عنوان متغیر  ساختاريبتا، در ازاي یک واحد تغییر در سرمایه 

 استراتژیک گیريتصمیمواحد تغییر در اجزاي  32/0، 37/0، 29/0به ترتیب 
  شود.مدیران ایجاد می

 سرمایه ساختاري که یک واحد افزایش در متغیر اکی از آن استنتایج ح
با فرض ثابت بودن متغیر رفتار سیاسی و شهود باعث افزایش در متغیر 

، یک واحد افزایش در متغیر سرمایه شودمی 29/0گرایی به میزان خرد
گیري ساختاري با فرض ثابت بودن متغیر خردگرایی و شهود تصمیم

  37/0فزایش متغیر رفتار سیاسی مدیران به میزان استراتژیک باعث ا
یک واحد افزایش در متغیر سرمایه ساختاري با فرض ثابت  گردد ومی

گیري استراتژیک باعث بودن متغیر خردگرایی و رفتار سیاسی تصمیم
هاي مستقر در ، در شرکت32/0افزایش متغیر شهود مدیران به میزان 

این با توجه به معنادار شدن کلیه بنابرشود. می شهرك صنعتی بناب
دوم این تحقیق و سه فرضیه مرتبط با  اخصضرایب رگرسیون، فرضیه 

   آن (فرضیه فرعی چهارم و پنجم و ششم) تأیید شدند.
به  بنابراین ضریب تعیین یا شدت تأثیرگذاري مدیریت سرمایه انسانی

 است. 27/0، 22/0، 23/0ترتیب بر خردگرایی و رفتار سیاسی و شهود 
نتیجه حائز اهمیت آن است که در مقایسه تأثیرگذاري سرمایه ساختاري 

گیري استراتژیک، بیشترین به عنوان یک متغیر مجزا بر سه جزء تصمیم
مدیران بوده است که مجدداً نقش هم شهود تأثیرپذیري متعلق به 

پذیري این متغیر نسبت به تک تک اجزاي دیگر را افزاینده بودن تأثیر
  کند.یید میتأ
  

  آزمون رگرسیون فرضیه اخص دوم :)4(شمارهجدول 

  مدیریت 
سرمایه 
  ساختاري

  شهود  رفتار سیاسی  خردگرایی  
  ضرایب استاندارد بتا

t  
  معناداري

  ضریب تعیین

29/0  
1  
03/0  
23/0  

37/0  
79/1  
003/0  
22/0  

32/0  
44/1  
002/0  
27/0  

  
  سوم: آزمون فرضیه اصلی 4-1-4
 و ايرابطهسرمایه  دست آمده از تحلیل رگرسیونه با توجه به نتایج ب 

 داريسطح  معنی سوم) که در اخص(فرضیه گیري استراتژیکتصمیماجزاي 
، به دست آمد 05/0داري سطح معنیتر از حداقل کوچک 04/0برابر 

بوده و تأیید گردید. بر دار معنی 95/0 سطح اطمینان آزمون فوق در
، مبتنی بر ضرایب استاندارد شده 4هاي ارائه شده در جدول ساس یافتها

اي به عنوان متغیر مستقل، بتا، در ازاي یک واحد تغییر در سرمایه رابطه
گیري تصمیمواحد تغییر در اجزاي  08/0، 07/0، 02/0به ترتیب 
  شد. مدیران ایجاد استراتژیک

  سرمایه  ش در متغیرکه که یک واحد افزای نتایج حاکی از آن است
اي با فرض ثابت بودن متغیر رفتار سیاسی و شهود باعث افزایش در رابطه

یک واحد افزایش در متغیر  شود ومی02/0گرایی به میزان متغیر خرد
 گیرياي با فرض ثابت بودن متغیر خردگرایی و شهود تصمیمسرمایه رابطه

و ، 07/0ران به میزان استراتژیک باعث افزایش متغیر رفتار سیاسی مدی
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اي با فرض ثابت بودن متغیر یک واحد افزایش در متغیر سرمایه رابطه
گیري استراتژیک باعث افزایش متغیر خردگرایی و رفتار سیاسی تصمیم

هاي مستقر در شهرك صنعتی ، در شرکت08/0شهود مدیران به میزان 
رایب رگرسیون، بنابراین با توجه به معنادار شدن کلیه ض شود.می بناب

سوم این تحقیق و سه فرضیه مرتبط با آن (فرضیه فرعی  اخصفرضیه 
بنابراین ضریب تعیین یا شدت هفتم و هشتم و نهم) تأیید شدند. 

به ترتیب بر خردگرایی و رفتار  تأثیرگذاري مدیریت سرمایه انسانی
نتیجه حائز اهمیت آن است که  است. 05/0، 2/0، 25/0سیاسی و شهود 

اي به عنوان یک متغیر مجزا بر سه مقایسه تأثیرگذاري سرمایه رابطهدر 
رفتار گیري استراتژیک، بیشترین تأثیرپذیري متعلق به جزء تصمیم

مدیران بوده است که نقش هم افزاینده بودن تأثیرپذیري این  سیاسی
  کند.متغیر نسبت به تک تک اجزاي دیگر را تأیید می

  
  : آزمون رگرسیون فرضیه اخص سوم)5(شمارهجدول 

مدیریت 
سرمایه 

  ايرابطه

  شهود  رفتار سیاسی  خردگرایی  
  ضرایب استاندارد بتا

t  
  معناداري

  ضریب تعیین

02/0  
07/0  
003/0  
25/0  

07/0  
38/0  
00/0  
2/0  

08/0  
36/0  
00/0  
05/0  

  
  گیري نتیجه  -5

رمایه فکري و تبیین هدف از انجام این پژوهش بررسی سطح مدیریت س
   گیري استراتژیک مدیران بود.رابطه آن با تصمیم

  
  اول اخص فرضیهپیشنهادهاي مربوط به 5-1
گیري تصمیم بر فکريمدیریت سرمایه نشان داد  اهم فرضیه یجهنت

   استراتژیک مدیران تأثیر دارد.
از این رو بایستی عقاید، نگرش، سطح تحصیالت و تجربه و دانش فنی و 

هاي گیري و آگاهی آنان از ارزشاهی تصمیم گیرندگان از انواع تصمیمآگ
  حاکم بر جامعه، مورد سنجش قرار گیرد. 

سازي کسب دانش درونی و بیرونی با مستند شودبنابراین پیشنهاد می
  و با انتقال دانش، ارتباطات و  گیري ترویج شودتجربیات تصمیم

تقویت شود تا با انتخاب و  گیري درباره جذب مشتریان جدیدتصمیم
 گیري استراتژیکهاي مطلوب و بهینه، بهبود تصمیمحلاجراي راه

   در شرکت تحقق یابد. مدیران
  
  اول اخص فرضیهپیشنهادهاي مربوط به  5-2

بر مدیریت سرمایه انسانی  نشان داد تحقیقاین اول  اخص فرضیهنتیجه 
  گیري استراتژیک مدیران تأثیر دارد. تصمیم

ته ساالري؛ رضایت، انگیزه و تعهد با برقراري نظام شایسبایستی ز این رو ا
کارکنان باالتر برده شود تا با جلب اعتماد افراد به نیات و رفتار دیگران و 

هاي نیروي انسانی خالق و نوآور، براي شرکت ها و توانمنديمهارت

  ارزش ایجاد شود.
و داراي انگیزه و خالق جذب و نیروهاي کارآمد  شودبنابراین پیشنهاد می

هاي تعالی هاي ارزیابی و بهبود کارکنان و مدلحفظ شوند و سیستم
سازمانی (از جمله کارت امتیازي متوازن، مدل کیفیت اروپایی، بازخور 

درجه) استقرار یابند و به تعلیم و آموزش آنها به کارکنان و سطح  360
هاي اري افراد در پستکارگمهشایستگی آنان توجه شود تا براي ب

   توسعه داده شود. سرمایه انسانیمشخص، 
 بر خردگرایی مدیریت سرمایه انسانی فرضیه فرعی اول نشان دادنتیجه 

  مدیران تأثیر دارد. 
و رشد سرمایه انسانی بایستی به عوامل و تقویت بنابراین به منظور 

  توجه شود.ی منابع انسانها و انتظار موفقیت هاي فردي و آگاهیویژگی
از طریق ایجاد مراکز یادگیري، الگوگیري از  شودرو پیشنهاد میاز این 

هاي دیگر، تبدیل یادگیري فردي به یادگیري جمعی، دانش یادگیري
جمعی خلق شود و با استقرار شبکه دانشی در سازمان، دانش سازمانی 

ر نهایت ها به شرکت یادگیرنده و دتوسعه داده شود. تا هر یک از شرکت
و با  هاي دیگر به سازمان یاد دهنده تبدیل شونددر تعامل با شرکت

پیوندي، امور آموزشی و تحقیق و توسعه را گسترش هماهنگی و هم
پردازي و حمایت از تفکرات سازنده و همچنین با ترویج ایده دهند

 برايکارکنان و مشتریان و به کارگیري آنها در انجام وظایف شغلی 
هاي فکري جدید از سازمانی اقدام کنند. تا با ایجاد چارچوبداف تحقق اه
گیري از باورهاي قدیمی جدید، آمادگی شرکت براي فاصله هايیادگیري

هاي بازار و کشف هم کنند و از طرف دیگر با شناخت واقعیتارا فر
هاي هاي جدید بازار، قدرت تشخیص ایجاد کرده و قابلیتویژگی

  دهند. شناختی را توسعه 
بر  مدیریت سرمایه انسانینشان داد  تحقیقاین وم فرعی دنتیجه فرضیه 

  رفتار سیاسی مدیران تأثیر دارد.
هاي منابع انسانی بایستی به بنابراین به منظور تقویت و بهبود رفتار 

هاي نحوه رفتار مدیران با کارکنان و رفتار کارکنان با یکدیگر و واکنش
ران و کارکنان دقت شود و رفتارهاي نامناسب رفتاري مشتریان با مدی

  اصالح شوند. 
در این زمینه مدیران از طریق حساسیت نشان  شودبنابراین پیشنهاد می

هاي سیاسی و با اعالم اخطار و برکناري افراد و با دادن به جلب حمایت
گیري، آنان کسب حمایت پیش نگرانه دیگران از راه مشارکت در تصمیم

میمات متعهد سازند و با ستایش و مورد توجه قراردادن را براي تص
دیگران، تیمی با افراد قوي تشکیل دهند و با معاشرت با افراد با نفوذ، 

  شبکه حمایتی در داخل و خارج سازمان شکل داده و ایجاد کنند. 
بر  مدیریت سرمایه انسانی نشان داد تحقیقاین  فرضیه فرعی سومنتیجه 

  دارد. شهود مدیران تأثیر
  ره و ـه انسانی بایستی با مذاکـایـام واالي سرمـبنابراین براي ارتقاء مق

ها، از شخصیت و قواي درونی افراد، هنگام کار و روزرسانی ذهنیتهب
  انجام وظایف شغلی در شرکت آگاهی یافت. 

هاي مدیران اقداماتی از قبیل درك جهششود بنابراین پیشنهاد می
مل گوناگون و مرتبط به روندهاي نوین به عمل کسب و کار، درك عوا
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هاي منابع انسانی از جمله کارکنان دانشی، دانشگران، آورند؛ و ویژگی
هاي چندگانه، در انجام شغل را شناسایی کنند تا کارکنان با مهارت

هاي جدید را توسعه دهند. هاي موجود را کشف کرده و پتانسیلپتانسیل
هاي نوین و به کارگیري روش د مستعدو با جذب و استخدام افرا

مدیریتی، خود شکوفایی افراد را از راه خود آگاهی باالتر با هدفمندي در 
با ابراز خود خالقیتی، به حقیقت  همچنین محیط کار تحقق بخشند

باطنی اعمال و احساس باطنی کارکنان و مشتریان، به صورت بارز توجه 
بخش الهی، گیري از نیروي حیاتامشود، و با انجام اعمال معنوي و اله

نیل به سوي سطوح  برايهاي معنوي به تمرین خردمندي و شکیبایی،
جدید هوشیاري و تعمق افزوده شود. تا با افزایش شناخت، به معرفت 

یابی و دست هاي اطرافهماهنگی با پدیدهبراي خویش عمق بخشیده و 
  به یکپارچگی درونی و بیرونی یاري دهند.

  
  دوم اخص فرضیهپیشنهادهاي مربوط به  3 -5

 ساختاريمدیریت سرمایه  نشان داد تحقیقاین  دوم اخص نتایج فرضیه
  تأثیر دارد.  گیري استراتژیک مدیرانبر تصمیم

گذاري مناسب در سرمایه ساختاري انجام از قبل سرمایهبایستی  بنابراین 
ورت عملیاتی با هاي حین کار، کارکنان به صو با برگزاري آموزش شود

هاي اطالعاتی (سیستم اطالعاتی منابع ساختارهاي نوین استقرار سیستم
انسانی، سیستم اطالعاتی مالی و حسابداري، سیستم اطالعاتی ارتباط با 

  مشتري و در کل سیستم اطالعاتی یکپارچه و منسجم) آگاهی یابند.
نتایج مورد  کسب برايتا به منظور کاربرد منابع اطالعاتی با کیفیت،  

انتظار و با اختصاص بودجه و زمان بیشتر براي انعقاد قراردادها و 
مدیریت آنها و همکاري و تعامل نزدیک با مراجع و محافل علمی بیشتر 

  توجه کنند. 
ها و مراکز با اعالم پذیرش کارآموزان از دانشگاهشود بنابراین پیشنهاد می

فرینی را تحقق بخشند تا آموزشی نوآوري را ترویج کرده و ارزش آ
  هاي خود برآید.سرمایه انسانی به خوبی از عهده انجام مسئولیت

مدیریت سرمایه  نشان داد تحقیقاین  فرضیه فرعی چهارمنتیجه 
  مدیران تأثیر دارد.  ساختاري بر خردگرایی

بایستی منابع قدرت  ساختاريسرمایه  بهینه مدیریت براي از این رو
  .شناسایی شود

 ،ها براي پیشرفت شرکتبه منظور خلق فرصتشود راین پیشنهاد میبناب
هاي موجود به سوي خرده فرهنگ ،هاها و تضاددر صورت وجود تعارض

داده شوند تا از ایجاد تنش و آشفتگی در ساختار فرهنگ سازمانی سوق
  سازمانی شرکت جلوگیري شود. 

ت سرمایه مدیری نشان داد تحقیقاین  فرعی پنجمنتیجه فرضیه 
  ساختاري بر رفتار سیاسی مدیران تأثیر دارد.

ساختاري بایستی با فشار براي مدیریت سرمایه  از این رو، براي بهبود
منافع  برايعملکرد عالی با در نظر گرفتن نیاز شرکت، منافع فردي 

  سازمانی سوق داده شود تا اعتماد به سازمان افزایش یابد.
هاي متخصص یران با ایجاد و گسترش گروهمدشود بنابراین پیشنهاد می

و خودگردان از اعمال کنترل دستوري جلوگیري کنند و کنترل کامل را 

  به دست کارکنان بسپارند تا خود کنترلی تحقق یابد.
   ساختاريمدیریت سرمایه  نشان داد تحقیقاین  فرضیه فرعی ششمنتیجه 

  بر شهود مدیران تأثیر دارد.
یت مناسب و مطلوب سرمایه ساختاري بایستی بنابراین براي مدیر 

انداز و رسالت اصلی سازمان مورد توجه قرار نگري شرکت و چشمآینده
هاي سازمانی از طریق تغییر هاي انسانی کارکنان با ارزشگیرد و ارزش

هاي شرکت همسو سازي شود تا ساختارها و تصمیمات در همه بخش
و تصمیمات با اهداف و رسالت  همواره افراد به نوآوري تشویق شوند

  .اصلی شرکت متناسب شوند
 گیري،تصمیم هاي پشتیبانبا بکارگیري سیستمشود بنابراین پیشنهاد می

فرآیند  ،هاي خبرهگیري گروهی و مشارکتی و سیستمهاي تصمیمنظام
  گیري در کل شرکت تسهیل و تسریع شوند. تصمیم

  
  سوم اخص فرضیهپیشنهادهاي مربوط به  5-4

 ايرابطهمدیریت سرمایه  نشان داد تحقیقاین  سوم اخص نتایج فرضیه
  گیري استراتژیک مدیران تأثیر دارد. بر تصمیم

بنابراین با تأکید و بکارگیري رویکردهاي ارزش اقتصادي مشتریان و 
با حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه بایستی گذاري عمر مشتري ارزش

محصوالت بر رضایت و وفاداري مشتریان افزوده ساختاري با پربارسازي 
  شود.

همچنین با پرداخت تسهیالت، در مواجهه با مشتریان براي  کارکنان  
و بر اساس نظرات مشتریان، شرکت در  ي رفتاري داده شودهاآموزش

ها و محصوالت تولیدي و خدماتی، ها و نمایش دست آوردنمایشگاه
با استقرار سیستم بازاریابی الکترونیکی و اقدامات الزم را انجام دهند و 

یکپارچه و برقراري ارتباط مستمر اینترنت و وب سایت شرکت و خطوط 
  تلفنی، ارتباطات الکترونیکی با مشتریان را مورد توجه قرار دهند. 

طریق توانمندسازي کارکنان، مشارکت شود از بنابراین پیشنهاد می
 شودئه خدمات و محصوالت جلب هاي شرکت در فرآیند اراتمامی بخش

تا اعتبار شرکت  شودو با ترویج مشتري مداري، رابطه کسب و کار حفظ 
افزایش یابد و با تقویت ارتباط مشتریان با شرکت، به سرمایه مشتري 

اي، روابط با رقبا، تأمین اي) افزوده شود و با رشد سرمایه رابطه(رابطه
و بقا ن و بیرون شرکت حفظ کنندگان، دولت و در کل ذي نفعان درو

  داشته باشد.
 ايرابطه مدیریت سرمایه نشان داد تحقیقاین  فرضیه فرعی هفتمنتیجه 

  مدیران تأثیر دارد. بر خردگرایی
اي هاي رابطهگذاري بیشتر بر روي سرمایهو سرمایه براي تقویتبنابراین  

  ن هاي رهبري مناسب با مد نظر قرار داد(مشتریان) بایستی سبک
  هاي فردي و تسهیم قدرت با کارکنان به کار گرفته شود.ارزش

به روش اصول اخالقی بعد از تجزیه و تحلیل شود بنابراین پیشنهاد می
هاي خوب و پسندیده هاي کارکنان و مشتریان با مدیران واکنشکنش

تضمین امنیت شغلی  برايداده شود و با در نظر گرفتن سابقه خدمت 
دهی مناسب در مواجهه با یق استقرار سیستم پاداشکارکنان از طر

رقابت جهانی و پیچیدگی محیطی، جو یا محیطی سالم از نظر اخالقی 
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  براي کارکنان ایجاد شود.
  مدیریت سرمایه  نشان داد تحقیقاین  فرعی هشتمنتیجه فرضیه 

  اي بر رفتار سیاسی مدیران تأثیر دارد.رابطه
اي بایستی در پیگیري منافع یت سرمایه رابطهبنابراین به منظور ارتقا کیف

هاي غیر رسمی هاي سازمانی با خودداري از منافع گروهگروهی واحد
  تشریک مساعی صورت گیرد.

از طریق اشکال مختلف ارتباطات مانند  شودبنابراین پیشنهاد می
هاي مجازي، ارتباطات کارکنان گسترش ها و گروهدورکاري، تشکیل تیم

 هايهاي الکترونیکی و ارتباطاتی و انواع سیستمآوريا بکارگیري فنیابد و ب
پردازش تعاملی و  اطالعاتی از جمله سیستم اطالعات مدیریت، سیستم

اسیون اداري و آموزش کار با آنها به کارکنان، منابع ـسیستم اتوم
اطالعاتی در دسترس کارکنان و مشتریان قرار گیرد تا از وضعیت 

هاي ها و بانکآینده با اطالعات جامع نهفته در پایگاه گذشته، حال و
  اطالعاتی آگاهی یابند. 

اي بر شهود رابطهمدیریت سرمایه  فرضیه فرعی نهم نشان دادنتیجه 
  مدیران تأثیر دارد.

هاي گیري از سرمایهبنابراین به منظور فزونی شهود مدیران متأثر از بهره 
  .ام شود و ارتباطات گسترش یابدارتباطی بایستی کنترل درونی انج

ها و شرح وظایف شغلی واگذاري مسئولیتشود بنابراین پیشنهاد می
هاي آنها در مهارت بهبود و افزایش برايمناسب و یادگیري از همکاران 

  اولویت اقدامات در شرکت قرار گیرد.
  ابتی، بایستی ـها براي به دست آوردن مزیت رقشرکتجا که از آن

هاي استراتژیک ر و نوآورتر بوده و قادر به بکارگیري رویکردتمنعطف
دهد که بسیاري در همین راستا نتایج تحقیقات نشان می مناسب باشند،

هاي فکري اند که دانش و در مجموع سرمایهها تشخیص دادهاز سازمان
موجود، فاکتوري حیاتی در خلق ارزش اقتصادي، ارزش افزوده فکري و 

  ست یافتن به مزیت رقابتی هستند.وري و دبهره
هاي هاي زیادي براي تعیین چگونگی رابطه سرمایهتالش از طرف دیگر 

ها و کسب و کار فکري به عنوان عامل حیاتی و مهم با عملکرد سازمان
توان عملکرد را نتایج قابل همچنین در کل می .تجاري انجام گرفته است

دهنده میزان ان دانست که نشانگیري تصمیمات و اقدامات سازماندازه
  موفقیت و دست آورد کسب شده است.

به منظور تعیین رابطه این دو عامل مهم (مدیریت سرمایه فکري و  
ها و نتایج این تحقیق نیز وجود ها، یافتهشرکت تصمیمات) در موفقیت

گیري استراتژیک مدیران را به رابطه بین مدیریت سرمایه فکري وتصمیم
همچنین آشکار شد که هریک از اجزاي مدیریت سرمایه  دست داد.

گیري استراتژیک (خردگرایی، گانه تصمیمفکري با هر یک از ابعاد سه
داري داشته و بر آنها رفتار سیاسی و شهود) مدیران رابطه معنی

  تأثیرگذار هستند. 
  
  کاربردهاي مدیریتی 5-5

در خصوص بررسی بنابراین بر اساس اینکه این تحقیق تجربه جدیدي 
گیري استراتژیک مدیران رابطه و تأثیر مدیریت سرمایه فکري بر تصمیم

هاي مستقر در شهرك صنعتی به عمل در حوزه مدیریت عالی در شرکت
هایی در میان مدیران خصوصاً مدیران عالی به عالوه آگاهی ، آورد

ود مدیریت سرمایه فکري و تولیدي و صنعتی به سوي بهب هايشرکت
هاي مذکور در بهبود سازي اتخاذ تصمیمات را پدید آورد، شرکتبهینه
هاي عملکردشان، ارزیابی دارایی نامشهودشان به ویژه سرمایه یابیارزش

هاي سرمایه فکري زنی شاخصفکري، تخصیص منابع و از اعمال محک
گیري هاي قابل اندازهشناسایی کمیتمند خواهند شد و بهره در شرکت

 ترسازي قويپشتیبانی کننده تجسم به هر هدف استراتژیک ومرتبط 
در  رواز ایند. نبخشاستحکام می را گیريتصمیم هايها براي فرآیندخروجی

هاي فکري در سطح مناسبی وجود دارند ها، سرمایهبسیاري از شرکت
هاي فکري به منظور ولی به موضوع و روش استفاده از این سرمایه

شود و الزم است در گیري مدیران کمتر توجه میتصمیم تأثیرگذاري بر
واحدهاي سایر  در هاي سرمایه فکريچارچوب به کاربرد آتی هايپژوهش

آتی  هايصنعتی نیز توجه شود. همچنین پیشنهادهاي زیر براي پژوهش
  گردد: ارائه می

وري نیروي انسانی در سطح رابطه بین مدیریت سرمایه فکري با بهره  -
  ها بررسی شود.کتشر
  هاي چابک بررسی شود.شرکت سرمایه فکري در ایجاد نقش مدیریت  -
  ها بررسی شود.تأثیر مدیریت سرمایه فکري بر حافظه سازمانی شرکت  -
ها چارچوب مدیریت سرمایه فکري به عنوان بستر ساز جایگاه شرکت  - 

  . تبیین شود در ساختار کالن اقتصاد کشور
ها به عنوان عنصر مهم توسعه پایدار ایه فکري شرکتمدیریت سرم  -

   .آسیب شناسی شود
هاي ریزي بنیانها در طرحنقش مؤسسان و مدیران عالی شرکت  -

 سرمایه فکري بررسی شود. 
حمایت مالی باشگاه محترم پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی  از

  شود.می یواحد بناب در اجراي این طرح پژوهشی تشکر و قدردان
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