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 : چکیده

در جستجوی امروزه نیروی انسانی در رشد و توسعه اهداف جامعه نقش مهمی را ایفا می کند. بهره وری ارزشمندترین جایگاه در نزد مدیران دارد و همه 

ن کند. امروزه کارایی بیش تر و اثربخشی فزون ترند و تالش های آنان نیز در همین زمینه شکل می گیرد تا ثبات سازمان را در دنیای پررقابت امروز تضمی

های اقتصادی،  بهروری به عنوان یک رویکر جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا و یک کلی از همه اجزا مطرح است، به طوری که می تواند هر یک از جنبه

زیادی داشته و بر  اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد. یکی از عوامل مهم که بر عملکرد منابع انسانی نقش و تاثیر

امروزی در حال رخ دادن است بیان گر  کیفیت و بهبود منابع انسانی موثر است، سرمایه فرکی می باشد. تغییرات و چالش هایی که در محیط سازمان های

هر سازمان این واقعیت است که موفقیت سازمانی متاثر از نقش کارکنانی می باشد که از دانش و مهارت و توانمند باالیی برخوردارند و منابع انسانی 

 ارزشمندترین منبع آن محسوب می شود.

 ارت بدنیسرمایه فکری، بهره وری نیروی انسانی، خس کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

 ستارا همین در نیز انمدیر یها شتال و ترند ونفز ثربخشیا و بیشتر ییراکا یجستجو در همه و دارد انمدیر دنز در را هجایگا شمندترین،ارزییراکا و وری بهره

 بهعلت که ستا مسائلی همرز از رکا(. در این راستا بهره وری نیروی 1370)الوانی،  کنند تضمین وزمرا قابتر از پر ینیاد در را نمازسا تثبا تا دگیر می شکل

(. 1391)عباسی و صدقی، است که اذهان بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است  یمدید یها تمد،ملل یافتگی توسعه با آن تنگانگ طتباار

 هارکشو ایبر شیارز پر منبع که نجائیا از و ستا هشد حمطر جهانی سطح در خیرا ساله چند در عملی و ینظر ظلحا به که ستا یجدید عموضو یفکر سرمایه

 منابع ترینافزا ارزش از یکی و هارکشو یافتگی توسعه در شاخصی به نشد تبدیل لحا در سرعت به آن توسعه و شدر انمیز ، یدآ می بحسا به ها نمازسا و

 ستا دیقتصاا توسعه صلیا منبع یفکر سرمایه ،نوین دقتصاا در(. 1391)قادری و قادری،  وری می باشد هبهر و فرینیرآکا شدر در یکلید سرمایه و ها شرکت
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 یتقاار یکلید عامل به یفکر سرمایه یطیاشر چنین در. گیرند می ارقر همیتا یبعد مرتبۀ در...  و سرمایه و رکا وینیر ،مینز مانند تولید سنتی ملاعو سایر و

 عمجمو در. نیست ای زهتا عموضو مانیزسا دعملکر دیهبررا مهرا انعنو به یفکر سرمایه آورینو به ونفزا روز توجه ،حقیقتدر. ستا هشد تبدیل قابتیر مزیت

 آوردن ستد به جهت در نشدا ارزش یگیر ازهندا ایبر دییاز یها کوشش.ندرو می بین از د،نشو دهستفاا آن از گرا که ماند می نبد تعضال به یفکر سرمایه

 فتهر هم روی. دارد مانیزسا دعملکر روی بر ییابسز تأثیر نشدا از بهتر دةستفاا و یشافزا که ستا ینا بر ضفر کلی رطو به. ستا هشد نمازسا حقیقی ارزش

)قلیچ لی و  دارد رهشاا دشو می یگیر ازهندا یفترد ارزش و زاریبا ارزش د،سو ،ییدارا وش،فر قطر از که نمازسا یها موفقیت تمامی به مانیزسا دعملکر

 (.1385مشبکی، 

 سرمایه فکری.2

 یها ییدارا نظیر صطالحاتیا ادفمتر تقااو غالب یفکر سرمایه. ستا ارشود بس ریکا آن دنکر معنی دارد، واژه ینا که پویایی ماهیت و دینامشهو علت به

 به رهشاا که ستا هشد ئهارا دیمتعد یفرتعا و اردند دجوو جامعی نظر قتفاا یفکر سرمایه چیستی با بطهرا در. ستا هشد نبیا نشیدا یها ییدارا یا دنامشهو

 ،نهاآ تعریف. یندآ نمی نامهازتر در معمولی رطو به که ننددا می هایی ییدارا و یندهاافر همۀ را یفکر سرمایه. سدر می نظر به مفید بخش ینا در نهاآ از برخی

 ت،طالعاا را یفکر سرمایه. دگیر می بردر نیز را کنند می سیربر رنمد اریحسابد یها روش که) هازمتیاا حق و ریتجا عالئم( دینامشهو یها ییدارا تمامی

 ی،مشتر تطالعاا ،فنی نشدا نظیر نشیدا یها ییدارا را یفکر سرمایه. گیرند می ارقر دهستفاا ردمو وتثر دیجاا ایبر که نددا می بیرتجا و یمعنو مالکیت

 یفکر سرمایه ممفهو(. 2014 1)قاسمی و همکاران،بر حسب توان رقابتی بنگاه قابل اندازه گیری نیستند، تعریف می کند  که مانیزسا فرهنگ و ریتجا عالئم

 كمحر یا منابع ،ها ییدارا مانند صطالحاتیا از نددار تمایل ریبسیا. ستا گرفته ارقر دهستفاا ردمو ممفهو ینا تفسیر ایبر مختلفی یفرتعا و دهبو مبهم همیشه

 ها حرفه از بعضی کنند می جایگزین غیرمالی یا نشدا یمبنا بر د،نامشهو مانند کلماتی با را یفکر واژه نهاآ و کنند دهستفاا سرمایه کلمه یجا به دعملکر یها

 2)مار، ندا دهکر ئهارا ،ندارند فیزیکی  و عینی یتدموجو که مالی غیر ثابت یها ییدارا مانند تیومتفا کامالً یفرتعا نیز) قانونی یها حرفه و مالی اریحسابد

 دنامشهو ییدارا یک و اردند فیزیکی و عینی ماهیت ییدارا ینا. کند می یگیر ازهندا وتثر دیجاا ایبر را نمازسا ناییاتو که ستا ییدارا یفکر سرمایه(. 2008

 دیجاا باعث ها یژگیو ینا همه. ستا همدآ ستد به نمازسا از رجخا بطروا و مانیزسا دعملکر ،نسانیا منابع با مرتبط یها ییدارا یگیررکا به طریق از که ستا

 یها سرمایه ماندهیزسااینکه یک پدیده کامال  داخلی است، قابلیت خرید و فروش ندارد.  لیلد به همدآ ستد به ارزش ینا و دشو می نمازسا درون در ارزش

 منابع انمدیر ظیفهو مهمترین مانیزسا لتحو و توسعه یندافر وهعال به. دشو می تلقی نسانیا منابع انمدیر زسا سرنوشت و ساسیا ینقشها از یگرد یکی یفکر

 به آن مدیریت و نسانیا منابع عموضو همیتا. دشو می همافر نمازسا زیسا تصمیم و یگیر تصمیم یندافر در همگانی کترمشا مینهز آن طی که ستا نسانیا

 و تتحوال  مهمترین. دارد رحضو همدیر هیئت ترکیب در نسانیا منابع مدیریت و توسعه تخصص با دیفر رگبز یها شرکت کثرا در وزهمرا که ستا یحد

 :از تندرعبا رکشو در نسانیا منابع توسعهروی پیش یها چالش

 ندگیز و رکا بین ازنتو- 

 کترمشا ایبر بیشتر تمایل- 

  ییاگردخر- 

 یگیردیا و شیزموآ یفرصتها-

 یپذیر امستخدا و شغلی منیتا-

  دعملکر یمبنا بر داشپا و قحقو یها منظا- 

  شایسته انمدیر حفظ و بجذ و نمنداتو و هگاآ انمدیر ورشپر-

 تطالعاا وریفنا به توجه-

                                                           
1
 Ghasemi et al 

2
 Marr 
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 ای دهگستر یها اریگذ سرمایه مینهز ینا در و هشد دییاز توجه مدیریت زشموآ به خیرا لسا بیست در خصوصاً ما رکشو در مدیریت زشموآ در نو یندهارو- 

)تایلس و مختلف را پوشش می دهد  یهاعموضو از ای دهگستر نسبتاً طیف مدیریت زشموآ یها برنامه ،سائیهارنا برخی غمر علی. ستا گرفته رتصو نیز

 (.2002 3همکاران،

 

 سازماندهی سرمایه فکری .3

 

 و تعامل. شوند می حمطر مانهازسا در تولید ساسیا ملاعو انعنو به تطالعاا رکنا در سرمایه و نسانیا وینیر کیفیت دبهبو صلیا یشهر و مبنا ن،کنارکا

 ورود و طالعاتیا دقتصاا رظهو با وزهمرا. دشو مانهازسا دعملکر و کیفیت و وری هبهر یتقاار به منجر نداتو می نمازسا افهدا یستارا در ملاعو ینا هماهنگی

 کاهش ،متمایز و وتمتفا تخدما و تمحصوال ئهارا. دشو می حمطر دیهبررا و قابتیر عنصر یک انعنو به نسانیا منابع نقش ای، شبکه و رمحو ناییدا دقتصاا

 ،نسانیا منابع مدیریت ،یطاشر ینا در .ستا طبانشا و قخال ،باتجربه ،ماهر نسانیا منابع دجوو ییاامز از یپذیر قابتر یشافزا و آورینو و خالقیت ،ها هزینه

 منابع مدیریت ش،نگر ینا با. ستا نمازسا در آن گیدگستر و نسانیا منابع هجایگا یتقاار و رکا و کسب تتحوال با ستااهمر و لمتحو و متمایز نقشی دارای

 ای هکنند تعیین نقش و هشد ریجا نمازسا یها بخش و حسطو کلیه در و دگیر می بردر را نمازسا دبعاا کلیه که ستا چهریکپا و جامع سیستم یک ،نسانیا

 می دیجاا منعطف و هگیرنددیا و قخال هایی نمازسا ها آن هنگیزا و ناییاتو یتقاار و شتال به دننها ارج و نکنارکا ارزش و حرمت حفظ با ایرز. کند می اپید

 .ستا تیاورضر از وز،مرا جهانی و طالعاتیا دقتصاا در که ستا موضوعی مرا ینا و دشو

 

 سرمایه ساختاری.4

 ییاجرا  یاـه لعملراستود ،مانیزسا یهادارنمو داده، یپایگاهها ةبرگیرنددر که دشو می نمازسا در نشدا نسانیاغیر خایرذ همه شامل ریساختا سرمایه

)دستگیری و  ستا ،باشد اش دیما یها ارزش از باالتر نمازسا ایرـب آن ارزش هـک هـنچآهر یـکل روـبط و یـیاجرا یاـه هـبرنام ،ها یتژاسترا ،یندهاافر

 زبا خانه به شب که ستا نشیدا یها ییدارا ساخت ان،مدیر ظیفهو. نددگر می زبا نهایشا خانه به شب هر نسانیا یها سرمایه کلی رطو به(. 1388محمدی، 

 ری،ساختا سرمایۀ. دشو منجاا د،شو می نمازسا و یندهاآفر رات،نتشاا ،ها داده شبکه یها وریفنا شامل که ریساختا سرمایۀ طریق از نداتو می مهم ینا. نددنگر

 ریساختا سرمایۀ. هدد می را نشدا رةبادو دةستفاا نمکاا نشدا بانک دیجاا. دشو می زاربا به ورود دهماآ و خلق آن طریق از نشدا که کند می دیجاا محیطی

 ،ستدارا را تهارمها بهترین دیفر چه یا و یمدبگر نشدا لنباد به کجا ل،مثا ایبر. کند دیجاا یفکر سرمایه یها ییدارا ایبر هنماییرا و نقشه باید نمازسا یک

 نتایج به منجر باید نشدا ینا. ستا مرتبط نمازسا صلیا یها یتژاسترا با مستقیماً که ستا نشیدا د،شو دهستفاا تهارمها انعنو به باید که نمازسا نشدا تنها

 ستا نظر ردمو فهد یافتن ایبر زیسا مرتب مندزنیا که شد هیداخو جهامو معنا بی تطالعاا از نبوهیا با ، باشید یچیز یافتن لنباد به گرا. دشو بهتر دعملکر

 (. 2002 4)بونتیس و همکاران،

 سرمایه انسانی.5

 

 حائز و مهم تموضوعا صخصو در مانیزسا حافظه و تخصص ،فن منشأ نسانیا منابع. شد گرفتهمدنظر قرار   ، نمازسا نکنارکا دخر و شهو منابع ینا در

 طبقه دمشهو نشدا: یفکر یها ییدارا. ستا هبنگا نکنارکا متما عمومی فن و تفو و رتمها ،جمعی ربتجا: شامل نسانیا منابع. هستند نمازسا ایبر همیتا

 ی،معنو قحقو در مشکلی دیجاا ونبد و دهنمو را آن مالکیت یعااد نداتو می نمازسا که دشو می شامل را خاصی نشدا از فیزیکی تتوضیحا یا و هشد یبند
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 تلقی نمازسا یفکر ییدارا انعنو به ،ستا یکامپیوتر یا یکاغذ مستند شکل به معموالً که ن،مازسا نشدا از ای تکه هر. کند وشفر و خرید گیدسا به را نهاآ

 مالکیت. نمایند می ریتجا را نهاآ ها هبنگا و ها شرکت که هستند هایی آورینو و ها هیدا ءمنشا  یفکر یها ییدارا. دگیر ارقر حفاظت و حمایت ردمو و هشد

 حق اع،خترا حق به انتو می یمعنو مالکیت اردمو از. ستا دارا را یپیگیر و حفاظت ،حمایت قابلیت نقانو موجب به که ستا یفکر ییدارا عنو یک: یمعنو

 نظیر ملیاعو به رهشاا یفکر سرمایه یمبنا مثابه به نسانیا سرمایۀ معتقدند رانهمکا و چن .دنمو رهشاا ریتجا تولید زمور و ارسرا و ریتجا ننشا و عالئم ،تألیف

 هنذ در رتمها و نشدا ینا. دشو می شرکت دسو یشافزا و نمشتریا بجذ د،عملکر دبهبو به منتج که دارد، نکنارکا تلقی زطر و قابلیت رت،مها ،نشدا

 و نشدا ،نشوند گرفته رکا به بمطلو نحو به نمازسا توسط متوسط نکنارکا گرا. ستا رتمها و نشدا حاصل ها آن هنذ که معنا بدین دارد، یجا نکنارکا

 (.2004 5)چن، یددرآ زاریبا ارزش رتصو به ینکها با د،شو لفعا نداتو نمی نهاآ مغز در دموجو رتمها

 

 سرمایه رابطه ای.6

 

 سبب به نمازسا یک هبالقو ناییاتو ةنشاندهند یمشتر سرمایه. ستا نمشتریا با بطروا و  یابیزاربا یمسیرها در دموجو نشدا ای، بطهرا سرمایه صلیا عموضو

 توسعه ای بطهرا سرمایه به را آن ممفهو جدید یفرتعا ماا ،شد حمطر ساینت تهیوبر توسط ابتدا در یمشتر سرمایه حصطالا گرچه. ستا نیوبیر دنامشهو ملاعو

 ای بطهرا سرمایهی تجاری و یا دولت برقرار می کند. رقبا، تامین کنندگان، انجمن ها ن،مشتریا با نمازسا که ستا بطیروا همۀ در دموجو نشدا شامل که داده

 داریفاو و زاربا تشد ،یابیزاربا قابلیت قالب در را یمشتر سرمایه رانهمکا و چن ،همچنین(. 1997اس )روس،  نمازسا ونبیر یا درون نینفعاذ با بطروا شامل

بین رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی  علّی بطروا بر آن تأثیر و تخدما نقش بر شنگر ینا. میکنند یبند طبقه یمشتر با

 ارزش با یفکر سرمایه تبدیل در ،کند می یفاا یفکر سرمایه یندافر در را سطهوا و پل یک نقش که یمشتر سرمایه ،کلی رطو به(. 2004تاکید دارد )چن، 

 نداتو نمی نمازسا رکا و کسب دعملکر یا زاریبا ارزش یمشتر سرمایه ونبد. ستا صلیا ةکنند تعیین عامل ن،مازسا رکا و کسب دعملکر ،نتیجه در و زاریبا

 (.2007 6بونتیس،)دارد  بستگی ریساختا سرمایه و نسانیا سرمایه از حمایت به یمشتر سرمایه شدر ،ینابنابر. دشو هشگروپژ

 بهره وری نیروی انسانی .7   

  تشخیص در ماا ،هستند مؤثر نکنارکا یضعفها دادن ننشا و   اییـشناس در اندیرـم از ریبسیا که ستا ینا مدیریت یندآفر در لمعمو و مهم مسائل از یکی 

 یشاپید تعیینعلل  هـب وری، هرـبه ائلـمس لـح و یابیارز در دنبو مؤثر ایبر انمدیر که حالی در نمیباشند ثربخشا  انزـمی نهما به هاآن تحلیل و علت

 هرـبه در مؤثر یکلید ملاعو مهمترین و نستهدا عمتنو و نگوناگو ملاعو از تابعی را ادفرا دعملکر ،مانیزسا رفتار مدیریت در هشد منجاا تمطالعا. نددار زنیا هاآن

 دبهبو ستا دموجو حاضر  لاـح در هـک را چه آن دارد سعی ارههمو که ستا یفکر هیدگاد یک اول، جهدر در وری هبهر.  ندا دهشمر چنین را  ناـکنرکا وری

 آن متلزـمس وری هبهر آن بر وهعال ،هدد منجاا پیش روز از بهتر روز هر را ظایفشو   و اـهرکا دـناتو یـم ننساا که ستا هعقید ینا بر مبتنی هوریبهر. بخشد

 به ایبر هاییشتال همچنین و ستا  رـتغیی  لاـح در اًـئمدا هـک یطیارـش با دیقتصاا یفعالیتها قنطباا راه در هاییشتال پیوسته رطو  هـب هـک تـسا

 ملی بنتخاا یک و لویتاو یک وری هبهر (. 1375)شاه بیگی،  هاستننساا پیشرفت به سخرا نیماا وری هرـبه. درـگی منجاا جدید یهاروش و نظریهها یگیررکا

 نسیدر ایرـب اـهروش از ای هـمجموع بلکه نیست دهسا بطهرا یک تنها وری هبهر نظر ینا از. ستا معاجو اعیـجتما هاـفر و دیاـقتصا دـشر ایرـب هـک تـسا

  هدـش تبدیل فلسفه یک نهایتاً و یفکر هیدگاد یک به وزهمرا و دهبو دیقتصاا و جتماعیا مدیریتی هدـیا کـی وری  هرـبه.  ستا ندگیز یباال اردستاندا یک به
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 به نسیدر میل و ،کـی املـش دـتولی و داـقتصا هدگاـید از و ی  مانزاـس افدـها جهت در نسانیا وینیر و تمکاناوا منابع از بهینه دهستفاا مدیریتی یدد از.ستا

 .میباشد دهستا به داده تبدیل یندآفر هدـش تعیین پیش از یهافهد یسو

 های بدنی صندوق تأمین خسارت.8

های تکمیلی  طرح .عنوان سازوکاری برای توزیع ضرر مورد استفاده گیرد در کنار وجود بیمۀ مسئولیت و تأمین اجتماعی که سبب شده مسئولیت مدنی به 

ت: های بدنی بیان شده اس گیرد. در تعریف صندوق جبران خسارت دسته قرار می اینبینی شده است که صندوق تأمین خسارات بدنی جزو  بیمه نیز پیش

 صندوق، جزو مهمترین طرح. »دیدگان جرایم است مرتبط به عامل زیان و خاطی، به زیان دوقی برای پرداخت مبالغی از سوی دولت یا شخص ثالث غیرصن«

بینی شده است و در نظام حقوقی فعلی  در قوانین ایران پیش 1347رود که از سال  ه به شمار میهای تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از وسایل نقلی

ت رانندگی مصوب تخلفا به رسیدگی قانون 26ة و ماد 1392می مصوب القانون مجازات اس  551 مادةک ی ۀو تبصر 1397ایران، به موجب قانون بیمۀ اجباری 

های بدنی و دیۀ ناشی از جنایات مشخص شده  ی مستقل برای پرداخت خسارتغیر دولت عمومی نهاد یک به عنوان صندوق تعهدات ۀٔگستر ،1389

 (.1395)خدابخشی، است

 

 ارکان صندوق تأمین خسارات بدنی ماهیت و..9

صندوق با هدف تأمین و بوده است. « صندوق تأمین خسارات بدنی»های ناشی از حوادث رانندگی در سنوات اخیر  یکی از ارکان مهم جبران خسارت

دیدگان تأسیس و تشکیل گردیده است که عامل زیان آنها بنابر دالیلی امکان تأدیه و پرداخت خسارت را ندارد. به همین  تضمین حقوق و خسارات وارده به زیان

نهایت  های اجرای حکم و در ای دادرسی و دشواریه دیده با مشکالت و پیچیدگی ای قرار داده است تا زیان گذار صندوق تأمین خسارت را واسطه جهت قانون

باشد، بنابراین روشن است که تعهدات صندوق تأمین خسارت  گر می با اعسار عامل زیان مواجه نگردد. در نظام حقوق بیمه ایران، اصل بر مسئولیت و تعهد بیمه

حق اعاده خسارت را از صندوق تأمین خسارات بدنی  صورت جبران خسارت در شود که بر اساس قانون، بیمه، مسئول جبران خسارت نباشد و یا زمانی آغاز می

دیدگان حوادث رانندگی است. همچنین روشن است که با  هدف اصلی و نهایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، تأمین و تضمین خسارت زیان .داشته باشد

جای یافتن مقصر، جبران  تقصیر موضوعیت ندارد و هدف اصلی در این بخش از حقوق بهبر  دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر مسئولیت مدنی مبتنی

تنهایی کافی برای  های مسئولیت به دیده و بازگرداندن وضعیت او به حالت سابق است؛ اما در این ارتباط نباید از نظر دور داشت که گسترش بیمه خسارت زیان

جهت  های حقوقی مختلف در رو در نظام این باشد. از پذیر نمی جبران خسارت در چهارچوب یک قرارداد امکان باشد و همواره دیده نمی جبران خسارت زیان

گر وجود  که امکان جبران خسارت از طریق استناد به یک قرارداد بیمه و مراجعه به بیمه مواردی دیدگان ناشی از حوادث رانندگی، در حمایت از حقوق زیان

  (.1398ت)سواد کوهی فر و جعفری، های تکمیلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شده اس ظهور طرح نداشته باشد، منجر به

 

 

 

 نتیجه گیری..10

 همیتا یبعد مرتبۀ در...  و سرمایه و رکا وینیر ،مینز مانند تولید سنتی ملاعو سایر و ستا دیقتصاا توسعه صلیا منبع یفکر سرمایه ،نوین دقتصاا در

ی بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیرو. گیرند می ارقر

ش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه به حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دان

که به شدت در حال تغییر است، الزم است که صندوق تامین خسارت  در محیط کسب و کار پویای امروز .کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است

ن این است که عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی از طریق تا بیش ترین منافع را از رشد بهره وری کسب نماید. نتایج بیاهای بدنی تالش خود را نماید 

د. در سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری بهبود می یابد. در این راستا سیاست های دولت هم می تواند بسیار تاثیرگذار باشسرمایه گذاری 
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سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه فکری می توانند با بهبود مهارت های مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندی های نیروی  این ستاد بابنابراین مدیران 

ت مبتنی بر المستلزم بهبود ارتباطات و تعامتنها  توسعه و بهبود سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری در سازمان نه .انسانی به رشد پایدار بهره وری دست یابند

 .ماد میان اعضای سازمان بوده، بلکه نیازمند ساختار و فناوری مطلوب و مناسب هر سازمان استاعت
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