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چکیده
سازمان های امروزی برای آن که بتوانند در پارادیم جدید رقابت ،که فضای کامال رقابتی است ،به حیات خود ادامه دهند باید
به نوآوری و خالقیت به مثابه راهبردی ضروری درعصرکنونی نگاه کند و ضمن شناخت تغییر و تحوالت محیطی ،برای رویاروی
با آن ها شاخص های سازمانی تاثیرگذار از طریق خالقیت و نوآوری سازمانی ،سرمایه فکری را شناسایی کنند و به این تغییرات
مناسب ترین پاسخ ها را بدهند .این تحقیق به منظور بررسی یک مدلی نوآورانه برای اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان ها
و شرکت ها انجام شد .پیشرفت روز افزون فناوری درعصرحاضر زندگی بشر را متحول نموده و تمایل انسان ها به کسب دانش
و تقاضا برای محصوالت جدید را به شدت ارتقا داده است .برآورد سرمایه فکری دردهه  0991به یک زمینه تحقیقاتی اصلی
تبدیل شد ،اهمیت سرمایه فکری از این واقعیت برمیآید که سیستم های حسابداری سنتی ،واقعیت را برای مدیران و سرمایه
گذاران نمایان نمیکنند تا متوجه شوند که چطور منابع سازمان– که بیشتر نامشهود است برایشان ارزش آتی ایجاد میکند.
عالوه براین ابزارهای ارزیابی ارائه شده توسط آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرند و کمتر برای برآورد ارزش (میزان) سرمایه
فکری برای شرکت ها مناسب می باشند .هدف از این مقاله طراحی یک مدل اندازه گیری است که ابزار خوبی برای شرکتها
برای مدیریت سرمایه فکری و ایجاد مزیت رقابتی میباشد.
واژههای كلیدی :مدل اندازهگیری ،سرمایه فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه مشتری
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 .0مقدمه
طی چند سال گذشته بحث های شدید در مورد اهمیت سرمایه فکری در جامعه ما صورت گرفته است .سرمایه فکری به عنوان
یک عامل مهم و ضروری برای بقای سازمانی و حفظ توان رقابت ارتقا یافته است ] .[0برای این که سازمانها پیشتاز باقی
بمانند ،به یک ظرفیت خوب برای حفظ ،توسعه ،سازماندهی و استفاده از قابلیتهای کارکنان خود نیاز دارند .به نظر میرسد
سرمایه فکری به عنوان ویژگیهای فزایندهای برای بقای سازمانی در نظر گرفته شده است .دراین زمینه باید یک مدل ایجاد
کرد که بتواند داراییهای نامشهود را ثبت ،تحلیل و ارزیابی نماید زیرا چشم انداز حسابداری -مالیکافی نیست .عالوه براین،
این مدل اندازه گیری (برآورد) سرمایه فکری باید امکان تجزیه و تحلیل عمیق عملکرد سازمان (تحت نظر چشم انداز سرمایه
فکری) را به منظور شناسایی فرصت های بالقوه برای افزایش رقابت پذیری فراهم سازد .به منظور اندازهگیری و مدیریت سرمایه
فکری ،تعدادی از اصول که باید مورد توجه قرار گیرند ،وجود دارد ]:[2
_ برای ایجاد و توسعه ،سازمان سرمایه فکری باید کار گروهی را ترغیب کند ،شبکه و جوامع عملی را توسعه دهد.
_ ثروت سازمانی حول مهارت ها و استعدادهای کارکنان پدید می آید .سازمان برای مدیریت این منابع ،باید استعداد خود را
پیدا کند ،آنها را فعال کند ،درآن سرمایه گذاری کند و اقدامات الزم را برای حفظ آنها انجام دهد.
_ سرمایه ساختاری باید برای توسعه دارایی های نامشهود که سازمان بتواند مزیت رقابتی ایجاد کند استفاده شود.
_ سازمان ها باید مفهوم جمع آوری دانش را فقط به منظور جمع آوری اطالعات تغییر دهند و مفهوم سازمان باید برای جمع
آوری دانش ،اطالعاتی که به آنها نیاز دارد /اطالعات اصلی جهت گیری شود.
_ استفاده از دانش باید مرسوم شود .تولید انبوه بازده (درآمد) باالیی را تولید نخواهد کرد.
_ هرسازمان باید زنجیره ،رشته ،جریان اطالعاتی را که می تواند در زمینه کاریافت شود ،بازبینی کند و تصمیم بگیرد که از
اطالعات مهم ،که از اهمیت خاصی برخوردارند استفاده کند.
به منظور ساده سازی روند اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری و اجرای اصول ذکر شده درباال ،ما یک مدل برای ارزیابی
سرمایه فکری الزم برای پایداری به مفاهیم عناصر به اشتراک گذاری سرمایه فکری بین سازمان و دیگر سهامداران ایجاد
کردیم.
 .2بررسی مدل های اندازه گیری در دسترس سرمایه فکری
درحال حاضر پیشنهادات مختلفی برای مدل های سرمایه فکری وجود دارد که اهمیت سرمایه فکری را برجسته می
کنند و ارزش بسیاری از این داده ها را آزمایشی و در نتیجه برخی از معایب ذاتی آنها را تعیین می کند .به عبارت دیگر هیچ
نظری عمومی برای اندازه گیری سرمایه فکری یک سازمان وجود ندارد .تحقیقات برای ارزیابی سرمایه فکری سازمان ها منجر
به ظهور تعداد زیادی از مدل ها و روش های پیشنهادی شده است .بعضی از مدل ها براساس معیارهای مالی تمرکز می کنند و
مفهوم محدودی از دارایی های دانش را ارائه می دهند .بعضی دیگر دیدگاه جامع تری دارند اما نیاز به تصمیم گیری ذهنی
درتعیین یک شاخص ترکیبی دارند که ممکن است برای مقایسه عینی استفاده شوند .بنابراین معروف ترین مدل های اندازه
گیری و همچنین به آن هایی که به طور گسترده استفاده می شوند و یا ساده ترین کاربرد آنها درتمام روش های اندازه گیری
غیرمالی عبارتند از:
الف) مدل کارت امتیازی متوازن،
ب) مدل اسکاندیا نویگیتور و
ج) مدل راهنمایی دارایی های نامشهود.
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 .1.1مدل كارت امتیازی متوازن )BSC)1
پس از چند سال تحقیق چند شرکتی که توسط دانشکده بازرگانی هاروارد حمایت شده بود کاپالن و نورتون پیشنهاد
دادند که مدیران نیاز به یک سیستم اندازه گیری چند بعدی برای هدایت سیاست های خود دارند و پیشنهاد به استفاده آنچه
آنها یک روش «کارت امتیازی متوازن» برای اندازه گیری عملکرد نامیده اند کنند .این اولین بار بود که این شرکت برای اندازه
گیری عوامل مالی و غیر مالی ،از جمله گروه های چشم انداز مشتری ،فرآیند کسب و کار داخلی و چشم انداز یادگیری و رشد
و تشویق همه این اقدامات دریک سیستم منسجم ،مورد تشویق قرارگرفت] .[3در طی دهه گذشته ،مدل کارت امتیازی متوازن
از چارچوب اندازه گیری به عنوان یک ابزار پیاده سازی استراتژی تبدیل شده است .این نشان دهنده مجموعه ای از روابط علت
و اثردرمیان اقدامات و عملکرد محرک های خروجی درچهار دیدگاه است]:[4
 اندازه گیری های مالی :چگونه ما به سهامداران نگاه کنیم ،به عنوان مثال ،جریان نقدی و سودآوری، اندازه گیری های مشتریان :مشتریان ما چگونه ما را می بینند ،به عنوان مثال ،قیمت به عنوان مقایسه با رقبا و رتبه بندیمحصوالت،
 اندازه گیری های فرایند داخلی :برچه چیزی باید برتری داشته باشیم ،به عنوان مثال ،طول دوره چرخه و سطح تلف شده، اندازه گیری های رشد و یادگیری :آیا ما می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش کمک کنیم ،به عنوان مثال ،درصد فروش ناشی ازمحصوالت جدید،
امروزکاپالن و نورتون براهمیت تجسم روابط علیت از اقدامات و اهداف تأکید دارند .این ها اساسا ابزارارتباطی هستند که
استراتژی سازمان و فرآیندها و سیستم ها را تجسم می کنند که نیاز به پیاده سازی آن است .اگرچه کاپالن و نورتون اصرار
داشتند که شرکت ها باید اقدامات خود را انتخاب کنند ،بسیاری ،مدل کارت امتیازی متوازن را بیش از حد محدود کرده اند .با
این حال ،مدل کارت امتیازی متوازن ،کارکنان را غیرمهم قلمداد می کند و اهمیت مدیریت دانش را به عنوان عامل موفقیت
مهم اقتصادی نهاد جدید و به عنوان کلید بقای بلندمدت درنظر می گیرد .مدل کارت امتیازی متوازن صرفا مکملی درتوازن
دیدگاه های سنتی با اضافه کردن چشم انداز غیر مالی است.
 .2.2مدل اسکاندیا نویگیتور
شرکت اسکاندیا موفق شده که یک ن وع طبقه بندی بومی شده از سرمایه فکری را ارایه نماید ،لیف ادوینسون یکی از
شاخته شده ترین محققین دنیا درزمینه سرمایه فکری است ،او به عنوان اولین مدیر سرمایه های فکری درشرکت اسکاندیا-
یک شرکت بین المللی بیمه درکشور سوئد -فعالیت داشته است .ادوینسون یک مدل گزارش پویا و جامع سرمایه فکری را به نام
مدل نویگیتور توسعه داد ،این نشان دهنده چهار ابعاد کلیدی کسب و کارش است]:[5
 تمرکز مالی تمرکز مشتری تمرکز فرآیند تمرکز تجدید و توسعهدرقلب این تمرکز انسان است که کل حالت مدل اسکاندیا نویگیتور را دراختیار دارد ،یک ابزار مهم است .شرکت های دیگر به
طورگسترده در مدل اسکاندیا نویگیتور برارزش تحقیق و توسعه و روند ثبت اختراع خود تکیه می کنند .اما مدل اسکاندیا
نویگیتور براساس توافقنامه ای که برای نشان دادن ارزش پولی سرمایه فکری یک شرکت است تکیه می کند ،از بسیاری از
محتویات سرمایه فکری غفلت می کند که نقش مهمی در ایجاد ارزش دارند مانند فرهنگ شرکت ،یادگیری سازمانی و خالقیت
کارکنان .عالوه براین ،درمیان بیش از  011شاخصی که درمدل اسکاندیا نویگیتور توصیه می شود ،ممکن است برخی
1

:Balanced Scorecard
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فرضیههای اشتباه وجود داشته باشد .به عنوان مثال ،کارکنانی که برای کار درکنار کامپیوتر خود نشسته اند ،لزوما به معنای
سرمایه گذار دانش نیستند که می توانند به مزیت رقابتی شرکت تبدیل شوند ،بنابراین متغیرهای سرمایه ساختاری مدل
اسکاندیا نویگیتور ،از جمله تعدادی از رایانه های تحت پوشش ،می توانند مورد انتقاد قرار گیرند] .[6به این معنا ،مدل اسکاندیا
نویگیتور نیاز به ساده سازی و تعدیل دارد.
 .2.3مدل راهنمایی دارایی های نامشهود
این روش (کنترل دارایی های نامشهود) توسط اریک اسویبی ،به عنوان یک ابزار مدیریتی برای سازمان هایی که به
دنبال ارزیابی دارایی های نامشهود بودند ابداع و توسعه داده شد ،و سه نوع دارایی های نامشهود را تعریف می کند که اختالف
مقدار ارزش به بازار را درارزیابی یک شرکت حساب می کنند" ،باقیمانده" که با ارزش دفتری به حساب نمی آید ،که مربوط به
شایستگی فردی کارکنان ،ساختارهای داخلی و ساختارهای خارجی است ،انتخاب می کنند که هریک از این شاخص ها رهنمودی
را برای ارزیابی هریک از سرمایه های فکری فراهم می آورند] .[7درحالی که مدل اسکاندیا نویگیتور رفتار فرهنگ و فلسفه مدیریت
سازمان را به عنوان بخشی از سرمایه انسانی ،کنترل دارایی های نامشهود آنها را تحت ساختارهای داخلی طبقه بندی می کند.
با تأکید اولیه خود برروی مردم ،این مدل براساس فرضیه استوار است که افراد تنها عامل واقعی درکسب و کار هستند و تمام
جنبه های ساختار ،داخلی و خارجی ،درفعالیت های انسانی دخیل هستند .استفاده از این مدل بسیار متناسب با موضوع است و
شاخص ها به عنوان توصیف گرهای قطعی (از قبیل خوب یا بد) انتخاب می شوند که خاصیت اهداف متنی هستند که ممکن
است بین سازمان ها متفاوت باشد] .[7مهم ترین مدل های اندازه گیری برای سرمایه فکری درجدول زیر( )0آورده شده است
در جدول زیربا توجه به چند معیارکه این معیارها عبارتند خواهند بود از مدل سرمایه فکری ،مزایا ،معایب و پیاده سازی دریک
سازمان .جدول زیریک مقایسه تطبیقی از مدل های اندازه گیری بحث شده در باال ارائه می دهد .خالصه توصیف هریک از مدل
های اندازه گیری همراه با تجزیه و تحلیل مقایسه ای درمورد نقاط قوت و ضعف آنها داده شده است .مقایسه درتعیین مناسب
بودن مدل های موجود برای زمینه های خصوصی و دولتی توسعه جامع کمک می کند.
جدول  .0تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری سرمایه فکری

مدل

معایب

مزایا

پیاده سازی
Gorenj

مدل کارت امتیازی متوازن

 توجه به نیازهای ذینفعان درنظرگرفتن رابطه بین مفاهیم.

تجزیه تحلیل مالی ضعیف-مدل سفت و سخت.

مدل اسکاندیا نویگیتوری

 شامل عناصر مالی می شود و می تواندبا هر شرکت سازگار باشد.

مدل راهنمایی دارایی
نامشهود

 تصویرجامع از سرمایه فکری فراهم میکند.
روابط با تامین کنندگان رافراهم میکند .و
دیگر ذینفعان کلیدی درنظر گرفته میشود

تایید روش مشابه برای انواع مختلف Skandiaسرمایه و روابط آنها دشواراست.
هماهنگی بین مناطق را تجزیهوتحلیل نمی کنند.
Celemi
 -ارزش عددی را به سرمایه فکری
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استفاده شاخص های مناسب ممکناست دشوار باشد.
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 .3یک مدل نوآوری برای اندازه گیری سرمایه فکری
تمام اندازه گیری های سرمایه فکری فوق به اندازه کافی برای اندازه گیری سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف
کمک می کند ،اما متاسفانه روش اندازه گیری سرمایه فکری به سرعت توسعه یافته است .مدل پیشنهادی دارای ویژگی های
زیر است:
 مربوط به استفاده کنندگان نهایی ارائه اطالعات مدیریت مفید عملی و قابل کنترل است به راحتی قابل درک است به محدوده ادراک (شناخت) سیستم عملیاتی با اهمیت استراتژیک اشاره دارد.اهمیت این مدل اندازه گیری سرمایه فکری بستگی به توانایی آن درارائه اطالعات ضروری به موقع برای مدیر یک شرکت دارد
که به این ترتیب او را قادر می سازد تا استراتژی های مدیریت سرمایه فکری خود را با توجه به شرایط خاص تغییر دهد تا
بتواند به طور کامل از دانش ،و برای دستیابی به برتری رقابتی بلند مدت از آن استفاده کند .این مدل با سه جزء :سرمایه
انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارائه شده است .درشکل ( )0هرجزء مربوط به شاخص های خاص نشان داده شده
است .باید خاطرنشان کرد که مدل ارزیابی سرمایه فکری یک مدل پویا است ،بنابراین به طور کامل تثبیت نمی شود .در واقع
این یکی از مزایای مدل است :مدل پویا یا تعاملی ثابت می کند که در زمینه کسب و کار آشفتگی بسیار خوب است.

سرمایه مشتری
مدیریت رضایت مشتری. سیستم شکایت مشتری. ممیزهای بازار.-دسترسی به بازارهای جدید.

سرمایه ساختاری
 ثبت دانش سازمانی. وجود گواهینامه سیاست.های اجتماعی سیاست های
محیطی.
 همکاری (شراکت). -سیستم شکایت.

سرمایه انسانی
 آموزش /مهارت و مدیریتاستعداد.
 ارزیابی دانش و نوآوری. کارگروهی. توسعه و سرمایه گذارینوآوری.
-سیاست حفظ استعداد.

شکل-0مدل پیشنهادی برای اندازه گیری سرمایه فکری
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 .4تعریف سرمایه فکری

محققان مختلف ،این مفهوم ر ا به اشکال مختلف تعریف کرده اند ،و تاکنون هیچ تعاریف جهان شمولی از سرمایه
فکری ارائه ندادند که کلمات مشابهی همانند :سرمایه های معنوی ،مهارت ها ،تجربیات ،دانش ،فرآیندها ،اطالعات و ایجاد
ارزش را شامل شود ،عالوه براین ،درحالت کلی ماهیت سرمایه فکری پوشش چند تخصصی چیزهای مختلف مانند :سرمایه
گذاری ،استراتژی ،بازاریابی ،منبع انسانی ،علم اقتصادی و حسابداری است ،از این رو ،مفهوم سرمایه فکری برای افراد مختلف
معانی مختلفی دارد .در زیرتعدادی از تعاریف سرمایه فکری آمده است].[6][11][13
 سرمایه فکری اشاره دارد به منابع و دارائی های اقالم غیر مادی و معنوی که از حق انحصاری ،ظرفیت نوآوری و فرآیند ها،بعالوه ،شبکه مشارکت ها ،ارتباط و دانش ضمنی برای اعضای دریک سازمان تشکیل می شود.
 سرمایه فکری نمایانگر شناخت دارائی های است که می توانند از طریق یک ارتباط و ترکیب بین گروه هایی از شایستگی هاو تجربه داخلی و خارجی برای سازمان به ارزش تبدیل شوند.
 ترکیبی از تمام دارائی های معنوی و غیرمادی ،ارزش اطالعات ،دانش ،تجربه فکری و دارائی های فکری که برعوامل اصلیبرای ارزش آینده شرکت تاثیر می گذارند.
 مفهوم سرمایه فکری اشاره دارد به تعداد ی از سرمایه های معنوی مانند شایستگی ها ،قابلیت ها و منابعی که عملکرد سازمانها را افزایش می دهد و ایجاد یک ارزش می کند.
 به صورت سرمایه های معنوی یا سرمایه های دانشی یا سرمایه های غیر مادی و معنوی تعریف می شود. تایید می کنند که سرمایه فکری به سازمان ها کمک می کند تا ارزش پولی و رقابتی را افزایش دهد. نمایانگر گروهی از اطالعات ،دانش ،تجربه هرکس در یک سازمان و سرمایه های فکری است که برای ایجاد و بهبود مزیترقابتی استفاده می شوند.
 .5مولفه های سرمایه فکری
بنابرگفته و نظریه ] [11اکثریت تحقیقات علمی و دانشگاهی درزمینه ی سرمایه فکری سه مولفه گسترده ،همانند:
سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطه ای و سرمایه انسانی را در برمی گیرد ،همچنین به طور مشابه ،بنابرگفته ی ] [11سرمایه
فکری از سه مولفه ی اصلی و مهم :سرمایه رابطه ای ،سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی تشکیل می شود .درمقابل محققان
دیگری ابعاد مختلف دیگری از سرمایه فکری را برای مثال :سرمایه سازمانی ،سرمایه فرآیند ،سرمایه نوآوری ،سرمایه مشتری و
سرمایه اجتماعی نام میبرند .تحقیق بیشتر ،راه هایی را افزودند که درآن ها این ابعاد با سه مولفه اصلی و مهم سرمایه فکری
ارتباط می یابند .درشکل ( )2مولفه های سرمایه فکری را توصیف می کند.

سرمایه انسانی
سرمایه فکری

سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای
شکل ( )2مولفه های سرمایه فکری
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 5.0سرمایه انسانی
اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک مفهوم جامع و کلی درنظر گرفته می شود و این عوامل منابع اساسی و دارائی
هایی هستند که ارزش سازمان را نشان می دهند [6]،سرمایه انسانی تحت عنوان عنوان دانش فردی ،مهارت ها و تجارب
موجود درکارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسایل کسب و کار تعریف شده است ،همچنین ،سرمایه انسانی
درباره تجدید و نوآوری استراتژی ها است از لحاظ دیگر ،مفهوم سرمایه انسانی تمامی مهارت ها ،قابلیت ها ،دانش ضمنی،
کارکنان و تجربه است .بنابرگفته ی] ،[18سرمایه انسانی نمایانگررفتار کارمندان ،هوش ،استعداد ،مهارت ها ،دانش ،نگرش و
رابطه است سرمایه انسانی نمایانگر گروهی از توانایی افراد سازمان و نوآوری و ابتکار ،دانش و مهارت ها است ,سرمایه انسانی به
ایجاد فرآیند های ارزش افزوده و کار سازمانی توسط کارمندان ،از جمله انگیزه کارمندان و توانایی رهبری و شایستگی حرفه ای
و شغلی ،مهارت هایی که افراد دارا هستند و دانش اشاره می کند.
 5.2سرمایه ساختاری
طبق گفته ی] [13سرمایه ساختاری از تمام گنجینه های غیرانسانی برای سازمان های دانش تشکیل می شود که
راهنماهای فرآیند ،پایگاه های داده ،روال ها ،استراتژی ها ،نمودار های سازمانی و هرچیز باالتر از ارزش فیزیکی و مادی برای
شرکت را دربرمی گیرد ،به عبارتی دیگر سرمایه ساختاری ،سرمایه انسانی را در اختیار گرفنه و از طرف دیگر به برخی از مهارت
های موجود درسرمایه انسانی برای حفظ حیات خود متکی است ,همچنین ،سرمایه ساختاری از دو طبقه بندی :محصوالت
تبدیل دانش و درآم دها ،برای مثال :پایگاه های داده ،اسناد و مدارک ،دارائی های فکری و توصیف های فرآیند شرکت ،برای
مثال؛ مارک های خدماتی ،حق چاپ های محرمانه تجاری و حق انحصاری و تجارت تشکیل می شود.
 5.3سرمایه رابطه ای
تعریف سرمایه رابطه ای دانش گنجانده شده در روابط با مشتریان ،انجمن های صنعتی ،عرضه کنندگان و سهامداران
متعدد است که برعمرسازمان از طریق مهیا کردن و افزودن ارزش در بهبود عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد ،و به عبارتی دیگر
این سرمایه (رابطه ی) جزئی اساسی از سرمایه فکری محسوب شده و عبارت است ازارزش جاسازی شده و موجود درکانال های
بازاریابی و ارتباطاتی که از آن طریق شرکت ها کسب و کارشان را هدایت می کنند ،گذشته از این ،سرمایه رابطه ای نمایانگر
ظرفیت سازمان برای ارتباط مثبت با سهامداران خارجی است .همچنین منابعی را نشان می دهد که با روابط خارجی شرکت
برای مثال ،ارتباط با شرکاء ،جامعه محلی ،روابط آن با مشتریان و عرضه کنندگان در ارتباط هستند].[13
 .6نتیجه گیری

مدیریت سرمایه فکری برای موفقیت بلندمدت یک شرکت بسیار مهم تشخیص داده شده است ،شرکت های
که از مدیریت سرمایه فکری به خوبی استفاده می کنند ،نسبت به رقبایشان عملکرد بهتری دارند .سرمایه های فکری
به صورت گروهی از ،دارایی های دانش محور تعریف می شوند که به یک سازمان اختصاص دارند و جزء ویژگی های
آن سازمان محسوب می شوند ،میتوان در مورد سازمانهای مورد مطالعه گفت که هربار یک کارمند دانش جدیدی را کسب
میکند ،آن را با سایر همکاران خود تقسیم میکند؛ این بخشی از فرهنگ و مقررات شرکت است .ارزش شرکت به طور کلی
اشاره دارد به :تمرکز برمشتری ،توسعه کارکنان ،رفتار آن به عنوان یک کارآفرین و نوآور که از طریق کارگروهی و به اشتراک
گذاری دانش عمل می کند .این سازمان ،با ارائه آموزش حرفه ای مربوط به مهارت های کارکنان ،استعدادهای هرکارمند را
بارورر می سازد .کارکنانی که مهارت های فردی خود را می گذرانند ،از لحاظ مالی و حرفه ای پاداش می گیرند .این شرکت
کارکنان را به نوآوری تشویق می کند و همچنین دارای یک سیاست حفظ استعداد است .تمام نتایج مطالعات موردی منجر به
این نتیجه میشود که موفقیت سازمان دردرجه باالیی از سرمایه گذاری و شناخت است که دارای سرمایه فکری است.
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