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 مقدمه کتاب

مفاهیم اند و  های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده ها و شرکت اخیر، سازمانهای  سالدر   

خبر از شدت یافتن  ،4های دانش بنیان و سازمان 3، مدیریت دانش2، کارگر دانشی1جدیدی مانند کار دانشی

کارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی  دهند. پیتر دراکر، از دانشمندان مدیریت، با به این روند می

ذهن حاکمیت دارد؛ سازمانی که در آن، جای قدرت بازو، قدرت  ها به دهد که در آن ها می از سازمان

آالت از اهمیت کمتری  های فیزیکی مانند ماشین باشد و دارایی ارزشمندترین دارایی، سرمایه فکری می

عنوان عامل ارزش آفرین برای سازمان، اهمیت بیشتری نسبت به  بنابراین، سرمایه فکری به .برخوردار هستند

 است. گذشته پیدا کرده

از جمله موضوعاتی  5امروزه مباحث مربوط به سرمایه فکری، نوآوری و ایجاد ارزش )یا ارزش افزوده(  

گذاران، نهادهای اقتصادی و  و دانشگاهی، توجه ویژه مدیران، سرمایه ای حرفه های محیطهستند که عالوه بر 

در  6(OECDوسعه اقتصادی )اند. بر طبق گزارش سازمان همکاری و ت ها را نیز به خود جلب کرده دولت

های  ها در زمینه آموزش کارکنان، تحقیق و توسعه، روابط با مشتری و نظام ، بسیاری از شرکت2008سال 

گذاری ها که در حال رشد بوده و غالباً به  اند. میزان این سرمایه گذاری کرده اداری و کامپیوتری سرمایه

های مالی و  گذاری های انجام شده در حوزه سرمایه یهحوزه سرمایه فکری توجه دارند، نسبت به سرما

طورکلی، بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه فکری بر سه  باشد. به فیزیکی در حال افزایش می

 موضوع اصلی تاکید دارند که عبارتند از:

 های فیزیکی آن چیست؟ یک شرکت و ارزش دارایی 7علل تفاوت بین ارزش دفتری -

 های ناملموس چه هستند؟   یدارای -

 کند؟ های ناملموس را مشخص می چه چیزی ارزش این دارایی -

های تحقیقاتی انجام  این کتاب با استفاده از ادبیات موجود در زمینه سرمایه فکری و به پشتوانه فعالیت  

 پردازد. های سنجش آن می ها و روش شده، به معرفی مبانی نظری سرمایه فکری و مدل

                                                           
1. Knowledge Work  

2. Knowledge Worker  

3. Knowledge Management 

4.K nowledge based Organization 

5. Value Added 

6. Organization for Economic Cooperation and Development 

7. Book Value 
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مچنین، به منظور کاربردی نمودن مندرجات این نوشتار، نتایج مطالعات موردی دو سازمان دانش بنیان ه  

 ای به رشته تحریر آمده است. در طراحی مدل بومی سنجش سرمایه فکری در فصل جداگانه

نظری و های  های گرانقدری را برای غنا بخشیدن به اندوخته های این کتاب، آموزه بدون تردید، رهیافت  

های دانش محور قرار داده، چارچوب مناسبی را  بهبود رویکردهای علمی در اختیار مدیران اجرایی سازمان

 نهد. برای سنجش و مدیریت سرمایه فکری پیش روی می

ای را  های ارزشمند و دلسوزانه در پایان، از زحمات آقایان محسن خدابخشی و توحید علوی که تالش  

 آید. جهت انتشار این مجموعه مبذول داشته اند، تقدیر و تشکر به عمل می
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 فصل اول

 سرمایه فکری در سازمان:

 مفهوم، ابعاد و خاستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  ♦

 ناملموس های داراییملموس و  های داراییتمایز بین  ♦

 فکری های داراییناملموس و  های دارایی ♦

 فکری های داراییسازمان دانش بنیان و  ♦

 تعریف سرمایه فکری  ♦

 طبقه بندی سرمایه فکری ♦

 سرمایه انسانی  ♦

 سرمایه اجتماعی ♦

 ساختاریسرمایه  ♦

 نوع شناسی سرمایه ساختاری ♦

 پیشینه و خاستگاه سرمایه فکری ♦
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 مقدمه -1-1

عنوان یک عامل تولید است. دانش  مفهوم افزایش سهم دانش به  حرکت کردن به سمت اقتصاد دانشی به  

یک عامل جدید تولید نیست، بلکه اهمیت نسـبی دانـش در مـقایـسـه بـا زمـین، نیروی کار و سـرمـایـه 

و  ها سازماناخیر،  های سالدر (Weggeman, 2000).  است یـافـته  دهـه گـذشتـه افزایـش در طـول چـنـد 

، کارگر 1اند و مفاهیم جدیدی مانند کار دانشی مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده های شرکت

تر دراکر با دهند. پی خبر از شدت یافتن این روند می 4دانش بنیان های سازمانو  3، مدیریت دانش2دانشی

جای قدرت بازو،  ها به دهد که در آن می ها سازمانکارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی از  به

های  باشد و دارایی ارزشمندترین دارایی، سرمایه فکری میقدرت ذهن حاکمیت دارد؛ سازمانی که در آن، 

. (Edvinsson and Malone, 1997, p. 10)آالت از اهمیت کمتری برخوردار هستند  فیزیکی مانند ماشین

برای موفقیت این فکری  های سرمایهو توجه بیشتر به کاربردن دانش و اطالعات جدید  آوری و به جمع

 های نظریهدر این فصل، پس از بیان مفهوم سرمایه فکری، به بررسی سیر تحول  .باشد ضروری می ها سازمان

 بیانبرای درک بهتر مفهوم سرمایه فکری، ابتدا به  .پردازیم میی سرمایه فکرمدیریت و شکل گیری نظریه 

.پردازیم میناملموس در سازمان  های داراییملموس و  های داراییبین  یها تفاوت

 ناملموس های داراییملموس و  های داراییتمایز بین  -1-2

همچون پول،  داراییناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی  ،هرگاه سخن از دارایی به میان می آید  

مورد توجه  دارایینوع دیگری از  ، این در حالی است که در دنیای امروزکند میزمین، کاال و ... سوق پیدا 

 های داراییو از آن با عنوان  باشد می تر اهمیت ملموس، پر های داراییقرار گرفته است که به مراتب از 

کند که اولین مشخصه، در تعریف عبارت ناملموس اشاره می( 2006)دیفن باخ .دشو مییاد  5موسنامل

های ناملموس از طریق غیرمادی بودن و غیرقابل لمس بودن آن است. گرچه ممکن است منبع یا سرمایه

این است که پس  ها ناملموساجسام مادی منتقل یا ارائه شوند، اما خود ماهیت مادی ندارند. مشخصه دوم 

در هنگام استفاده از آنهاست.  ها ناملموسهستند و مشخصه سوم نیز تغییرپذیر بودن  6از استفاده قابل تجدید

شوند. در واقع تر میتر و باارزشدر واقع در برخی موارد، منابع ناملموس حین و پس از استفاده، غنی

                                                           
1
 . Knowledge Work 

2
 . Knowledge Worker 

3
 . Knowledge Management 

4
 . Knowledge based Organizations 

5
 . Intangible assets 

6
.  Renewable 
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 یابند، بلکه بیشتر هم اثر استفاده نه تنها کاهش نمیبرخالف منابع ملموس، بسیاری از منابع ناملموس در 

 :کند میشوند. دیفن باخ در نهایت منابع ناملموس را بدین صورت تعریف می

شود و یا قابل استفاده است یک منبع ناملموس موجودیتی است غیرمادی که برای هر منظوری استفاده می"

یابد و کیفیت و کمیت آن حین استفاده ثابت هش نیز نمیصورتی که پس از استفاده تجدیدپذیر بوده، کادر 

که  کنند می( بیان 1997دندکار ) و ریلی "(.2006مانده یا حتی ممکن است افزایش یابد )دیفن باخ، 

  زیر باشند: های ویژگیباید دارای  ناملموس های دارایی

 شرح و توصیف قابل تشخیص و معین،  -

 موجودیت و حمایت حقوقی،  -

 حق مالکیت خصوصی که از نظر حقوقی قابل انتقال باشد،  -

وجود آن باشد مانند: قرارداد، پروانه )جواز(، اسناد مربوط به ثبت و  دهنده نشانوجود مدرک ملموسی که  -

 خاتمه آن در یک زمان مشخص باشد. دهنده نشانیا اسنادی که 

اما  شوند میکه در ترازنامه شرکت نشان داده ن باشند می یهای داراییناملموس، تمام  های داراییکلی، طور به  

فیزیکی برای سهامداران ارزش  های داراییناملموس همچون  های دارایی. کنند میبه ایجاد درآمد کمک 

ناملموس برخوردارند، کارکنان  های داراییی دانشی که از سهم باالیی از ها شرکت. نقطه اتکاء کنند میایجاد 

تا از این طریق، به کاالها و روابط خود ارزش بیافزایند.  باشد میدانشی  های داراییت دانشی و مدیری

که  شوند می   که باعث ایجاد سه ویژگی اساسی  باشند میناملموس  های داراییدانشی، نوعی از  های دارایی

ر یک مکان فیزیکی فقط در یک زمان و د های داراییهستند. نخست،  ها آنفیزیکی فاقد  های دارایی

ی ها آنهمزمان در مک طور بهند توان میدانشی  های داراییند مورد استفاده قرار گیرند در حالیکه توان می

 های داراییملموس و  های داراییی مختلف استفاده شوند. دومین تفاوت بین ها پروژهمختلف و برای 

 ها آنفیزیکی باعث کاهش نرخ بازگشت  های دارایی. استفاده از باشد می ها آن، در نرخ بازگشت دانشی

. این افزایش به شود می ها آندانشی باعث افزایش نرخ بازگشت  های داراییدر حالیکه استفاده از  شود می

دانشی از یک مکانیزم بازخور درونی برخوردار  های دارایی. نهایتاً، باشد میواسطه ماهیت تجمعی دانش 

 .Seetharaman, Teng Low and Saravanan, 2004, pp) کند میکمک  ها آنهستند که به ارتقاء کارآمدی 

522- 523 .)   
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سهم  . قابل ذکر است که افزایشاست شدهآورده  ها داراییاین  مربوط بههای  در ذیل برخی از مثال  

موفق دنیا به  های شرکت های شاخصیکی از  عنوان بهملموس،  های داراییناملموس نسبت به  های دارایی

 . آید می حساب

 های داراییفکری ) های داراییشرکت به  های داراییدرصد از ارزش کل  97شرکت مایکروسافت:  ◄

به ساختمان و تجهیزات و غیره مربوط  ها دارایی درصد از ارزش کل 3فقط  وملموس( اختصاص دارد نا

 .است شدهمیلیارد دالر تخمین زده  94/59برابر با  2004 در سال Microsoft . ارزش نام تجاریشود می

میلیارد دالر  7/1میالدی از طریق فروش حق لیسانس خود، بالغ بر  2000 فقط در سال :IBMشرکت  ◄

میلیارد دالر تخمین زده  37/53 بر بالغ 2004در سال  IBMاست. ارزش نام تجاری درآمد کسب کرده

 .است شده

لیسانس نتایج تحقیقاتشان به  از طریق واگذاری حق ها دانشگاهآمریکا و کانادا: درآمد این  های دانشگاه ◄

 .است بودهمیلیارد دالر  1/26 میالدی بالغ بر 2000در سال  ها دولتو  ها شرکتسایر 

تخمین زده  میلیارد دالر 52/67بالغ بر  2004 شرکت کوکاکوال: ارزش نام تجاری کوکاکوال در سال ◄

 .است شده

دالر در هر خودرو از 1000تقریباً  اخیر به علت ضعیف شدن نام تجاری اش یها سالشرکت نیسان: در  ◄

 .است دادهدست 

باید قابلیت تولید یک مزیت اقتصادی برای  ها داراییناملموس، این  های داراییجهت کمی کردن ارزش   

از طریق افزایش  دتوان میسازمان را داشته باشند که بتوان آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. این مزیت 

واقعی فروش و یا کاهش تاخیرها بررسی شود. این مزیت همچنین ممکن است توانایی یا فرصتی برای 

 ملموس خود را افزایش دهد.  های داراییاند ارزش سازمان فراهم کند تا سازمان بتو
 

 فکری های داراییناملموس و  های دارایی -1-3

. استملموس  های داراییتر از دشوارفکری به مراتب  های داراییبرای  "ارزش بازار"در حقیقت، تعیین   

یک دارایی فکری آغاز نماید.  عنوان بهدر بسیاری از موارد، یک دارایی ناملموس ممکن است حیات خود را 

آزمایشگاهی مرتبط با توسعه یک داروی جدید را در نظر بگیرید که به کاهش عالئم  های یافتهمثال،  عنوان به

. زمانی شوند مییک دارایی فکری سازمان در نظر گرفته  عنوان به ها یافته. این کند میبیماری آلزایمر کمک 

. اکنون شود میامتیاز انحصاری ابداع و تولید آن برای سازمان ثبت  ،شود میکه این دارو تجاری سازی 
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به آن ارزش داد. این دارایی اکنون باید  توان مییک امتیاز انحصاری، ارزشمند بوده و  عنوان بهدارایی فکری، 

 1سختناملموس  های داراییکه بین  کند می( بیان 1999یک دارایی ناملموس شناخته شود. وایلمن ) عنوان به

فکری  های دارایی عنوان بهناملموس نرم  های داراییی وجود دارد. یها تفاوت 2ناملموس نرم های داراییو 

 .باشند می

برای سنجش ارزش یک دارایی فکری مورد استفاده قرار بگیرد، توجه به  تواند میی که های مکانیزمیکی از   

: ارزش ایده خوب چیست؟ در برخی موارد، ارزیابی ممکن است نسبتاً آسان به نظر باشد میاین سؤال 

برسد. بیان ایده خوب ممکن است منجر به یک کاالی جدیدی شود که فروش خوبی داشته و درآمد باالیی 

   زیر ارزیابی شود: صورت به تواند میرا نصیب سازمان کند. بنابراین، دارایی فکری مرتبط با این کاال 



 

n،  شود میماه یا سال بیان  صورت بهکه  استطول عمر مورد انتظار کاال .r اشاره به نرخ بهره مناسب دارد ،

(. دقت این فرمول تحت تاثیر 1و  0اشاره به سهم ایده جدید در موفقیت نهایی کاال دارد )عددی بین  CFو 

 هر سه نیاز به برآوردهای ذهنی دارند. rو  n  ،CFعواملی است که در این فرمول قرار دارند. 

فکری نیاز به تحقیقات بیشتری دارند و باید یک ویژگی  های داراییبنابراین، مباحث مربوط به ارزیابی   

ملموس و ناملموس ارائه کنند. بحث باال را در شکل شماره  های داراییمتمایز کننده را برای ایجاد تمایز بین 

 خالصه کرد. توان می 1-1

 عنوان به. باشد میفکری  های داراییناملموس، فرار بودن  های داراییفکری و  های داراییتفاوت دیگر بین   

فکری  های داراییاطالعاتی که یکی از انواع  های دارایی( در بحث مربوط به ارزش 1997مثال، کنت )

ن به کسب و کار و حیات خود ادامه که این دارایی تنها زمانی ارزشمند است که سازما کند می، بیان باشد می

مانند برند سازمانی و امتیاز ثبت  سازمان ناملموس های داراییتنها زمانی که سازمان برچیده شود،  امادهد. 

      د کرد و کامالً وابسته به استمرار حیات سازمانن، ارزش خود را همچنان حفظ خواه3اختراعات

 . باشد مین

 

                                                           
1
 . Hard Intangible Assets 

2
 . Soft Intangible Assets 

3
 . Patent Registration  
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 کاهش دشواری در تعیین ارزش مطلق

 مختلف  های دارایی: ارزش گذاری 1-1شکل شماره                             

 حسابداری یها تفاوتناملموس:  های داراییفکری و  های دارایی -1-4

فکری از  های داراییناملموس به ایجاد تمایز بین  های داراییاستانداردهای بین المللی حسابداری در زمینه   

جداگانه  طور بهناملموس  های داراییکه  کند می( بیان 1999) 1. سیرنزکنند میناملموس کمک  های دارایی

ک دارایی ناملموس جهت تولید یا عرضه قابل شناسایی هستند، غیر مالی اند و ماهیت فیزیکی هم ندارند. ی

اگرچه  .(Cearns, 1999, p. 82) گیرد میکاالها و یا خدمات یا با اهداف اداری مورد استفاده قرار 

مجزا دشوار  طور بهفکری قطعاً غیر مالی هستند و ماهیت فیزیکی نیز ندارند، اما شناسایی آنها  های دارایی

: آیا این عوامل سرمایه باشد میمثال، یک سازمان دارای کارکنانی با انگیزه و آموزش دیده  عنوان به. باشد می

 .باشد میپاسخ به این سؤال چندان روشن ن ؟دهند میانسانی را ارتقاء 

 فکری های داراییسازمان دانش بنیان و  -1-5

بنیان شکل گرفت. ورود به اقتصاد سازمان دانش بنیان مفهوم نسبتاً جدیدی است که با ظهور اقتصاد دانش   

را به تمرکز بر محصوالت و خدمات مبتنی بر  صنعت بنیان  های سازمانهای بسیاری از  گیری دانشی، جهت

است. بسیاری دریافتند که منشاء دارایی و سرمایه اصلی، اطالعات و منابع دانشی سازمان  دانش تغییر داده

فکری به تدریج  های داراییکند و  ایفا می ها سازمانهای افراد و  فعالیتای را در  است. دانش، نقش برجسته

 گردند.  در کسب و کار می ملموس های داراییجایگزین 

تسلط  ارزشمندترین سرمایه سازمانی است و عنوان بهدانش بنیان، دانش  های سازماندر به عبارت دیگر،   

و در نتیجه، توسعه و بهبود آگاهانه و هدفمند دانش  بر دانش سازمانی از طریق قابل مدیریت ساختن آن

 های زیر شناخت: را از طریق ویژگی  توان سازمان دانش بنیان می .باشد میسازمانی بسیار با اهمیت 

                                                           
1
 . Cearns 

 فکری های دارایی ناملموس های دارایی ملموس های دارایی
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  آالت از  های فیزیکی مانند ماشین باشد و دارایی ، سرمایه فکری میها سازمانارزشمندترین دارایی این

 .(Edvinsson and Malone 1997, p. 10)اهمیت کمتری برخوردار هستند 

 باشد.  ضروری میدانش بنیان کاربردن دانش و اطالعات جدید برای موفقیت سازمان  آوری و به جمع 

 پذیر بوده و سطوح سلسله مراتب سازمانی کمی دارند  ها منعطف و انطباق آنMalone 1997, p. 9).) 

 خود، کاالها و خدماتی  راهبردیها با برقراری روابط نزدیک با مشتریان، عرضه کنندگان و شرکای  آن

 . (Edvinsson and Malone 1997, p. 9)باشد  کنند که منطبق با نیاز مشتریان می تولید می

  درآمد هستند،  تر از جریان مالی است: افراد ایجاد کنندگان دانش بنیان، جریان دانش مهم های سازماندر

 نه عامالن ایجاد هزینه.

 باشد که در آن،  صورت شراکتی می باشد، بلکه به صورت یک طرفه و بازار محور نمی روابط با مشتریان به

 شوند.  صورت دوطرفه تعیین می ها به حل راه

 است، زیرا کارکنان دانشی در زمینه های فنی بیشتر از مدیران خود آگاهی دارند و  تعادل قدرت تغییر کرده

 باشند.  تر می به مشتریان نزدیک

 کند.  عامل اصلی تولید یعنی خالقیت کارکنان، در آشوب )هرج و مرج( رشد می 

  باشد.  ن میابزار اصلی قدرت در سازما عنوان بهکنترل جریان اطالعات 

 کنند و هنگامی که نتایج مالی به دست  های دانش را گزارش نمی های اطالعات مدیریت، جریان سیستم

 اند.  شما می رسند، قدیمی شده

 ها از سرپرستی زیردستان به حمایت از  باشد. نقش آن ها می پایگاه قدرت مدیران، سطح دانش آن

 است.  همکاران تغییر کرده

 های دانش، تصور مشتری و  ها، شایستگی، ارزش افزوده، جریان اطالعات مدیریت آن های سیستم

کند. این اطالعات برای هر فردی در شبکه مرکزی قابل دسترسی  را گزارش می های کارکنان  نگرش
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کنند، بلکه فضائی را که دانش در آن ایجاد  باشد. مدیران دیگر کارکنان یا حتی دانش را مدیریت نمی می

 باشد. کنند. این فضا، فرهنگ ناملموس و محیط ملموس می شود مدیریت می یم

 گیرند.  کند و کارکنان به دلیل تسهیم دانش، پاداش می فرهنگ سازمانی از تسهیم دانش حمایت می 

  جهت ایجاد اعتماد یکی از  گذاری سرمایهو  داند میعامل تسهیم دانش  عنوان بهمدیریت عالی، اعتماد را

باشد. احتکار دانش و اطالعات برای ارتقاء در سلسله مراتب سازمانی ناپسند  ها می اصلی آن های اولویت

 شود. مادی پرداخت می های پاداشبوده و به بهترین کارکنان دانشی بیشتر از مدیران 

  گیرد. مدیران عالی در  دانش بنیان از طریق طراحی اداره مورد حمایت قرار می های سازمانفرهنگ باز در

دهند، زیرا  طبقات باال پنهان نیستند، بلکه میزهای خود را در همان طبقاتی که کارکنان دانشی هستند قرار می

ند )هاونگا و شو های رسمی اطالعات را شناخته اند. فضاها برای ایجاد دانش استفاده می ها ارزش شبکه آن

 (.3-4، صص 2003بتا، 

با . کند میکمک  دانش بنیان های سازمان و توسعه استفاده موفقیت آمیز از دانش، به پیشرفتکلی، طور به  

در بخش بعدی به بررسی مفهوم  دانشی، های سازمانتوجه به جایگاه سرمایه فکری در اقتصاد دانش بنیان و 

 . مپردازی میسرمایه فکری در سازمان 

 سرمایه فکری -1-6

دارای سه نوع سرمایه مالی، فیزیکی و فکری هستند.  ها سازماندهد که  مروری بر ادبیات تحقیق نشان می  

معنای  شود. از سویی، سرمایه فیزیکی به ها یا حقوق صاحبان سرمایه تلقی می سرمایه مالی، خالص دارایی

اگرچه ظرفیت تولیدی یا ارائه خدمات سازمان است و اما سرمایه فکری، زاده عرصه علم و دانش است. 

 ,Bontis)از عبارت سرمایه فکری استفاده کرد  1969جان کنت )اقتصاددان( نخستین کسی بود که در سال 

مورد استفاده قرار گرفت. ( در مجله فورچون 1997توسط استوارت ) 1990، اما این عبارت در دهه (1998

از دانش، اطالعات، اموال  ای مجموعه عنوان بهاستوارت در یک تعریف بسیار گسترده، سرمایه فکری را 

که برای ایجاد ثروت و مزیت رقابتی مورد استفاده قرار داند  میفکری و تجربه هر فرد در یک سازمان 

( سرمایه 1998در عملیاتی کردن مفهوم سرمایه فکری، ناهاپیت و گوشال ) .(Stewart, 1997) دهد می

و قابلیت ها،  ها مهارتکه از طریق دانش،  دهند میرا مورد شناسایی قرار  ها سازمانانسانی و ساختاری 

 وجودکه سرمایه فکری  دهد می. مروری بر ادبیات نشان کنند میفراهم  ها سازمانپتانسیلی را برای توسعه 
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 کند میکمک  ها آنو به موفقیت مالی  دهد میرا ارتقاء  ها سازماندارد و موفقیت و مزیت رقابتی 

Roslender and Fincham, 2001).)  
و به افزایش آگاهی گروه اول نام برد،  عنوان بهآن را  توان میکه بیشتر ادبیات اولیه در حوزه سرمایه فکری   

 .(Petty and Guthrie, 2000) شود میمرتبط  ها شرکتترغیب مدیران به ارزش سرمایه فکری برای 

خارجی  دهی گزارشمربوط به سنجش با تاکید بر تسهیل همچنین، در این ادبیات تمرکز زیادی بر مباحث 

 دهی گزارشدر زمینه حسابداری و . باشد میگروه دوم تحقیقات  عنوان بهکه  (Bontis, 2001) است بوده

یکی از دالیل آن، این است که توجه . (Petty and Guthrie, 2000)سرمایه فکری توافق کمی وجود دارد 

در زمان حاضر، برای توسعه . (Berends et al., 2001) است شدهزیادی به توسعه یک تئوری منسجم ن

 ,Andriessen) است شده از سوی محققین انجام هایی تالشمنسجم به ویژه در حوزه حسابداری  یها تئوری

گروه سوم تحقیقات در زمینه  عنوان بهمبنایی برای عملیاتی کردن،  عنوان بهتاکید بر توسعه تئوری . (2001

 .باشد میسرمایه فکری 

 جوامع صنعتی و جوامع دانشی -1-7

های  شناخت نسبت به معیارهای غیرمالی و گونه، به تدریج ها سازمانپذیری  به هنگام سنجش توان رقابت  

 1991زمانی که شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا در سال  اند. مختلف سرمایه نامحسوس اهمیت فراوانی یافته

های نامحسوس خود  ی نوآورانه علمی برای توجه ویژه به داراییها روشای از  شروع به اجرای مجموعه

 (. 3، ص 1388جدی مطرح شد )شفیعا، سهرابی، صورت  به 1کرد، مفهوم سرمایه فکری

نحوه مدیریت سرمایه فکری دارد اما در اقتصاد  در اقتصاد مبتنی بر دانش، موفقیت یک سازمان بستگی به  

های پولی جزء  آالت و سرمایه های مشهود و فیزیکی مانند زمین، ماشین صنعتی، عوامل تولید و دارایی

ها از ارزش  استفاده از این دارایی باشد. ها دارای اهمیت فراوانی می یت آنترین عوامل هستند و مدیر مهم

های فکری را افزایش  را رشد داده و ارزش سازمانی دارایی از سرمایه فکری، آن ها می کاهد، ولی استفاده آن

نشان داده  1-1بین اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانشی در جدول شماره  یها تفاوت ترین مهمبرخی از دهد.  می

شوند، زیرا موفقیت  های سازمانی محسوب می ترین دارایی های فکری جزء مهم امروزه سرمایه. است شده

(Flamholtz, 1985)  ها سازمانو تحقق مزیت رقابتی پایدار در  (Huang, Luther, Tayles, 2007, p386) 

 ها دارد. های فکری آن عمدتاً ریشه در قابلیت

 

                                                           
1. Intellectual Capital  
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 دیدگاه دانش دیدگاه صنعتی 

 مولد درآمد و سود منبع -مولد هزینه انسان

 وابسته به سطح دانش وابسته به سطح سلسله مراتب قدرت مدیریت

 دانشکاران در مقابل مدیران کارگران در مقابل سرمایه داران چالش قدرت

 حمایت از همکاران دستانریاست بر زیر  نقش مدیر

 ابزار برای ارتباطات، منبع ابزار کنترل اطالعات

 تولید
فرآیندهای کارهای فیزیکی منابع 

 فیزیکی برای ایجاد محصول مادی

تبدیل دانش توسط دانشکاران در 

 ساختارهای مادی/ غیر مادی

 دانشییی از مجموعه های ها شبکهاز طریق  از طریق هرم سازمانی جریان دانش

 مادی و ملموس عایدی اصلی
جدید تحقیق و  های ایده -غیر مادی/ مادی

 توسعه، مشتریان جدید

 زمان و دانش سرمایه پولی و توانایی انسانی خمیر مایه تولید

 ملموس و مادی )سخت افزاری( محصول
مفهوم آفرینی )نرم  -ساختارهای ناملموس

 افزاری(

 متنوع های ایدهمحرک  ماشین(متوالی )محرک  جریان تولید

 ی اقتصادیها شبکههدف در  سهم اقتصادی در فرآیند تولید تاثیر اندازه

 ها شبکهتعاملی از طریق  از طریق بازار رابطه با مشتری

 متمرکز بر تجارت یک ابزار از میان دیگر منابع دانش

 جدید های داراییایجاد  یافتن ابزار جدید آموختن

در ارزش نهفته 

 بازار
 ناملموس های دارایی ملموس های دارایی

 هم افزایش و هم بازگشت سرمایه و سود بازگشت سرمایه و سود اقتصاد

 

 های جوامع صنعتی و دانشی : ویژگی1-1جدول شماره 
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 تعریف سرمایه فکری  -1-8

 ها عبارتند از: اند که برخی از آن محققین، تعاریف مختلفی از سرمایه فکری ارائه کرده  

 گذاری در  آفرینی از راه سرمایه استوارت سرمایه فکری را از لحاظ منابع سازمانی، مربوط به ثروت

 (. Stewart, 1997)کند  و تجربه تعریف می فکری دانش، اطالعات، دارایی 

  بونتیس معتقد است سرمایه فکری منبعی فرار و گریزان است اما زمانیکه کشف شود و مورد استفاده

سازد تا با استفاده از یک منبع جدید در محیط رقابت کند. بونتیس در ادامه  را قادر می د، سازمان قرار گیر

است که سرمایه فکری، جستجو و پیگیری استفاده مؤثر از دانش  های خود به این نکته رسیده پژوهش

  (. Bontis, 2004, p13))کاالی ساخته شده( در مقایسه با اطالعات )مواد خام( است 

 تارامان و همکاران، تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی  سرمایه فکری از دید سی

 (.Seetharaman, Sooria, Saravanan, 2002, p128)باشد  های آن می کلیه دارایی

 شوند و جزء  های دانشی تعریف می صورت گروهی از دارایی های فکری به مر معتقد است سرمایه

طور قابل مالحظه ای از طریق افزایش سطح ارزش افزوده برای  ای آن سازمان محسوب شده و بهه ویژگی

 (. Marr, 2005)شوند  ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می

ترین  مهم 1-2. در جدول شماره است شدهعالوه بر موارد فوق، تعاریف دیگری نیز توسط محققین ارائه   

 نتیجه گونه این توان می محققین، اغلب تعاریف اساس بر. است شدهتعاریف مربوط به سرمایه فکری آورده 

 کننده تولید و بوده ارزش دارای اما است حضور فیزیکی بدون و پولی غیر دارایی فکری، سرمایه که گرفت

 .است آینده در سود و مزایا

 سرمایه فکری بندی طبقه -1-9

، مانند تعاریفی که از آن ارائه شده، از تنوع زیادی برخوردار است. یکی از فکریهای  بندی سرمایه طبقه  

  است شده( ارائه 2004، به نقل از کافمن و اشنایدر، 1997ها توسط ادوینسون ) بندی تاثیرگذارترین این طبقه

 دیگری،  بندی در طبقهکند.  های ساختاری تقسیم می های انسانی و سرمایه را به سرمایه فکریهای که سرمایه

 .(1-3مورد توجه قرار گرفته است )جدول شماره سه دیدگاه در تقسیم بندی سرمایه فکری 
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 : تعریف سرمایه فکری از دیدگاه محققین مختلف1-2جدول شماره 

 سال منبع تعریف

)مانند دانش فنی پرسنل،  ها مهارتها )مانند مارک تجاری( یا  دارائی عنوان بهتواند  سرمایه فکری می

 شود. بندی طبقهفرهنگ سازمانی( 
 1992 هال

کنند  گذاری می و نوآوری سرمایه فناوریهای کار،  کنندگان، جریان ، روی مشتریان، عرضهها شرکت

 شوند. فکری نامیده میی جمعی سرمایه ها ارزشتا ارزش آینده را افزایش دهند، این 

کپلن و 

 نورتون
1996 

 تواند به سود تبدیل شود. دانشی که می
ادوینسون و 

 سالیوان
1996 

 1997 سویبی باشد: ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان. های ناملموس می شامل سه طبقه دارایی

نیامده است و بنابراین، شامل آن طور کامل در ترازنامه  های پنهان شرکت که به مجموع دارایی

ماند در صورتی که  چه که باقی می چیزهایی است که در ذهن کارکنان سازمان وجود دارد و آن

 را ترک نمایند. ها سازمان آن

روس و 

 همکاران
1997 

ای که  ی حرفهها مهارتکاربردی، فناوری سازمانی، ارتباطات با مشتریان و   دارایی دانشی، تجربه

 نماید. سازمان مزیت باالی رقابتی ایجاد میبرای 

ادوینسون و 

 مالون
1997 

 2000 زینکوسکی  سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است.

های منحصر به فرد سازمان یا  منابع سودهای آینده )ارزش( است که توسط نوآوری، طراحی

 شوند. انسانی تولید میتجربیات نیروی 
 2001 لو

ترین کاربرد آن، کمک به  های دانشی است که مشخصه یک سازمان بوده و مهم گروهی از دارایی

 باشد. وسیله افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی آن می بهبود موقعیت رقابتی سازمان به
 2001 مار و چیوما

را داشته و استفاده  صورت رسمی آن سازمان به های ناملموس، چه در بر گیرنده تمامی انواع دارایی

باشد. سرمایه فکری عالوه بر منابع انسانی،  صورت غیر رسمی گسترش پیدا کرده نماید و چه به

 گیرد. می ها برای ایجاد ارزش را نیز در بر کارگیری آن ساختاری و ارتباطی سازمان، چگونگی به

 2002 مریتوم

ارکنان، مشتریان، فناوری اطالعات، کوشش مدیریتی و دانش است. در برگیرنده چیزهایی مانند ک

کننده یک مکانیسم به منظور ایجاد  سرمایه فکری به خودی خود چیزی نیست، بلکه صرفاً ایجاد

 های مختلف به یکدیگر در یک فرآیند سودآور برای سازمان است. امکان برای اتصال دارایی

موریستن و 

 همکاران
2004 

های ناملموس، سرمایه  فکری شامل مطالعه نوآوری، مدیریت دانش، فناوری جدید، داراییسرمایه 

 انسانی، یادگیری سازمانی و کارگران دانشی است.

کنگره جهانی 

 مک مستر
2006 

 سرمایه فکری یا محصول نهایی فرآیند تبدیل دانش است یا خود دانش سازمانی.
ناماسیوایام و 

 دنیزی
2006 

 2007 دالکیر  شود. یبی از سرمایه انسانی، ساختاری و اجتماعی تعریف میصورت ترک به
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 تقسیم بندی سرمایه فکری های دیدگاه: مروری بر 1-3شماره  جدول

 بندی دسته چارچوب نظری نظریه پرداز

 نمایش سرمایه نامشهود  (1997،1998) یسویب

 ساختارداخلی

 ساختارخارجی

 شایستگی کارکنان

 کارت امتیازی متوازن ( 1992) نورتونکاپالن و 

 منظر فرایند داخلی

 منظر مشتری

 منظر یادگیری و رشد

 منظر مالی

 طرح ارزش آفرینی شرکت اسکاندیا ( 1997) ادوینسون و مالون
 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری

 

 داند: مشترک میهای مختلف، ارتباط با سه موضوع را در اکثر آنها  بندی ( با مرور تقسیم2001باخ )

 ؛منابع انسانی )کارکنان( .1

 ؛فرایند و ساختار .2

 .مشتریان .3

ذکر شده، به ترتیب زیر است )کافمن و اشنایدر  فکریهای  مجموعه تمام مواردی که در ذیل عنوان سرمایه

2004:) 

  ،؛منابع انسانی( های فعالیتمنابع انسانی )هویت افراد، شایستگی کارکنان 

 ؛دارایی سازمانی 

 ؛ر داخلیساختا 

 ؛ارتباطات 

 ؛مالکیت ذهنی 

 ؛مشتری 

 ؛، دانش مدیریتی(1دانش )مدیریت دانش، دانش فنی 

                                                           
1
 .Know-How 
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 ؛سرمایه اجتماعی 

  ؛سازمان( های فعالیت)فرایند 

 ؛یادگیری و نوآوری 

 ؛کنندهتامین 

 ؛گذار سرمایه 

 ؛مکان یا جایگاه 

 ؛تحقیق و توسعه  

 ؛تبلیغات 

 فناوری ( اطالعاتIT)؛ 

 ؛شهرت و اعتبار سازمان 

 فرهنگ سازمانی. 

( انواع منابع ناملموس را براساس دارا بودن یا نبودن سه مشخصه اساسی، به شش گروه 2006دیفن باخ )  

 ها عبارتند از:کند. این مشخصهمجزا تقسیم می

 ؛اینکه آیا منبع به یک فرد مرتبط است یا نه .1

 ؛اینکه آیا منبع به دو یا چند نفر مرتبط است یا نه .2

 .است یا نه 1بع قابل انتقالاینکه آیا من .3

 های ناملموس به ترتیب زیر خواهند بود:بندی تعریف شده از منابع یا سرمایهبر این اساس، شش دسته

  ؛2های انسانیسرمایه .1

  ؛3های اجتماعیسرمایه .2

  ؛4های فرهنگیسرمایه .3

  ؛5های قانونیسرمایه .4

                                                           
1
. Transferable 

2
. Human capital 

3
. Social capital 

4
. Cultural capital 

5
. Statutory capital 
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  ؛1های اطالعاتیسرمایه .5

  .(2006)دیفن باخ،  2های ساختاریسرمایه .6

-های مشتری، سرمایههای سازمان را به سه گروه سرمایه( سرمایه2007، به نقل از وایت، 1997استوارت )  

های گروه اول را مربوط به روابط کند. استوارت سرمایههای ساختاری تقسیم میهای انسانی و سرمایه

3خلق"که روابط داخلی بیشتر مربوط به  کندداند. همچنین بیان میداخلی و خارجی سازمان می
ارزش  "

4استخراج"هستند و روابط خارجی بیشتر مربوط به 
ارزش. برای مثال، روابط خارجی شامل مواردی چون  "

 باشد. کنندگان، شرکا و همکاران تجاری میمشتریان فعلی، مشتریان بالقوه، تامین

ممکن نیست. با این حال  فکریهای از سرمایه بندی دقیق ( عقیده دارد یک تقسیم2003راستوگی )  

اجتماعی و سرمایه انسانی یک سازمان   را نتیجه تعامل میان مدیریت دانش، سرمایه فکریهای سرمایه

( که یکی از پیشروان این مبحث محسوب 2004، به نقل از کافمن و اشنایدر، 1997داند. سویبی ) می

هنی به سه گروه شایستگی کارکنان، ساختار داخلی و ساختار خارجی های ذ کند سرمایه شود، پیشنهاد می می

های ناملموس سازمان در کارکنان آن قرار دارد.  تقسیم شود. او همچنین عقیده دارد منشا اصلی سرمایه

بندی را با تغییر عبارت ساختار خارجی  ( همین تقسیم2004، به نقل از کافمن و اشنایدر، 1998استوارت )

( ارتباط میان این سه 2004، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2000دهد. سالیوان ) ارائه می "یه مشتریسرما"به 

 کند:  گونه را به این ترتیب بیان می

گردد  ها منجر به ایجاد دانش در سازمان می یه کند. این سرما های انسانی را کسب می سازمان سرمایه"

 "گردند. ( به مالکیت ذهنی تبدیل میها )بعضاً یی(. در نهایت این دارا5فکری های دارایی)

های ساختاری سازمان را شامل مواردی چون فلسفه ( سرمایه2007، به نقل از وایت، 1996بروکینگ )  

های شبکه و های فناوری اطالعات و سیستممدیریتی سازمان، فرهنگ سازمانی، فرآیندهای مدیریتی، سیستم

( تعریف زیر را در خصوص 2007، به نقل از وایت، 2005ند. باخ و دیگران )داارتباطات مالی سازمان می

 دهند:های ساختاری ارائه میرمایهس

 "رود.دانشی که شب )پس از تعطیلی سازمان( به خانه نمی"

                                                           
1
. Information capital 

2
. Embedded capital 

3
. Creation 

4
 Extraction  

5
. Intellectual Assest 
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های و سیستم ها مدلها، دهند، مانند حق مالکیتهای ذهنی را نیز در این زمره قرار میآنها همچنین دارایی

 کامپیوتری. 

های ذهنی را مشخص  دو مورد بصورت دقیق و کاربردی انواع سرمایه  های ارائه شده، بندیدر میان تقسیم  

 "هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا"سسه ؤها متعلق به م بندی یکی از این تقسیماند. نموده

(FASB
در  2ه از طرف جامعه کسب و کار اشمالنباخکارگروه ویژ ک( در آمریکا است. دیگری نیز توسط ی1

را به دلیل اینکه همپوشانی کمتری در  FASBبندی  ( تقسیم2004. کافمن و اشنایدر )است شدهآلمان ارائه 

دانند. شکل زیر ارتباط  تر می شود، مناسبهای اجتماعی در آن دیده می های ذکر شده از سرمایه میان گونه

 دهد: نشان می بندی را میان این دو تقسیم

 

اشمالنباخ، کافمن و )و موسسه کسب و کار  FASBهای ارائه شده توسط بندی: ارتباط میان تقسیم1-2شکل شماره 

 (2004،اشنایدر

از یک  مؤلفینتوافق کمی درباره بهترین روش سنجش سرمایه فکری وجود دارد، اما بیشتر  ،طورکلی به  

 باشد می 1اجتماعی سرمایه و 4ساختاریسرمایه ، 3سرمایه انسانیکه شامل  کنند میمدل سه بخشی استفاده 

 (.1-3)شکل شماره 

                                                           
1
. American Financial Accounting Standards Board 

2
. Schmalenbach Society for Business 

3
 . Human Capital 

4
 . Structural Capital  

 مربوطبهمشتریدارایی

 کنندهمربوطبهتامیندارایی

 گذارمربوطبهسرمایهدارایی

 مربوطبهفرآینددارایی

 مربوطبهمکاندارایی

 مربوطبهنوآوریدارایی

 داراییانسانی

 محور-مشتریدارایی

 محور-بازاردارایی

 محور-منابعانسانیدارایی

 محور-قرارداددارایی

 محور-سازماندارایی

محور-قانوندارایی

 محور-فناوریدارایی

 كارگروه جامعه اشمالنباخ FASBبندی طبقه
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 سرمایه انسانی  -1-10

صریح کارکنان سازمان است که برای سازمان ارزش  شضمنی و دان شای از دان سرمایه انسانی، مجموعه  

 از ترکیبی صورت به انسانی (. به عبارت دیگر، سرمایه5، ص 1388آید )شیرانی، عباسی،  به حساب می

 (. آن 2001 شود )بونتیس، تعریف می وظایف انجام برای سازمان کارکنان توانایی و ابتکار ت،مهار دانش،

 انسانی سرمایه د مالکتوان مین شرکت یک شود. می نیز جوسازمانی و فرهنگ ،ها ارزش شامل همچنین

 نظر در دارایی ترین مهم عنوان به کارکنان یادگیرنده، سازمان در یک اگرچه کند اظهار می استوارت .باشد

 آیا است که این داغ بحث هنوز یک چراکه نیستند، سازمان تملک در ها آن وجود این با شوند، گرفته می

که  است شدهسرمایه انسانی سبب  خیر؟ یا است سازمان به متعلق کارکنان، توسط شده ایجاد جدید دانش

شان برای ایجاد درآمد، رشد و هم چنین، بهبود  ی کارکنانها مهارتتا حد زیادی به دانش و  ها سازمان

 (. Westphalen,1992)وری متکی باشند  کارایی و بهره

ی است که های ویژگیزیر مجموعه های سرمایه انسانی، ایجاد تمایز بین آن دسته از  بندی طبقهنقطه آغاز   

به  توان می. سرمایه انسانی را شوند می ی که فراگرفتههای ویژگیو آن دسته از  باشند می 2ذاتی و فطری

روانشناختی مانند هوش که به میزان زیادی  های ویژگیشخصیتی و دیگر  های ویژگیشخصی ) های ویژگی

                                                                                                                                                                                     
1
 . Social Capital 

2
 . Inherent 

 سرمایه فکری

 سرمایه انسانی سرمایه ساختاری سرمایه اجتماعی

 . تیمهای کاری 

 . تسهیم دانش 

 . شبکه ارتباطات 

 . ارتباط با ارباب رجوع 

 . اطالعات درباره مشتری   

 

 . پشتیبانی فنی و نرم افزاری 

 . اختراعات ثبت شده  

 . عالمت تجاری  

 . ساختار سازمانی 

 . فرهنگ سازمان 

 

 . دانش 

  ها مهارت. 

 . تواناییهای خالق 

 اخالقی  های ارزش. 

 . فرهنگ کاری 

 

 (15، ص 1389سرمایه فکری در سازمان )رمضان، : ابعاد اصلی 1-3شکل شماره 
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بالقوه قابل تغییر و  طور بهمرتبط با کار که های  شایستگیو  ها مهارت) ها مهارت غیر قابل تغییر هستند( و

 1کرد. عوامل شخصیتی مهم که مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از پنج بزرگ بندی طبقهاصالح هستند( 

و گشودگی نسبت به تجربه( و کانون  وظیفه شناسی)ثبات عاطفی، موافقت و سازگاری، با انرژی بودن، 

پنج بزرگ از پرسشنامه مربوط به  ای نمونه(. باشند می)میزانی که افراد معتقدند پیامدها قابل کنترل  2کنترل

 .است شدهنشان داده  1-4شخصیت در جدول شماره 

( تحقیقات اخیر در زمینه رابطه بین عوامل شخصیتی و طیفی از رفتارهای سازمانی که 2003) 3چینسکیما  

که عوامل  است شدهمثال، نشان داده  عنوان به. است کردهرا خالصه  شوند میبه سرمایه انسانی مرتبط 

کاری،  های تیم، عملکرد 4موفق، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی شخصیتی به رهبری سازمانی

 .باشند میانگیزه کاری و توانایی رویارویی با تغییر و مدیریت استرس مرتبط 

 (1390: ابعاد پنج بزرگ شخصیت )مقیمی، رمضان، 1-4جدول شماره 

ابعاد پنج بزرگ 

 شخصیت
 موافقم گویه ها

موافق 

 باشم  نمی

 وظیفه شناسی
   من اتاقم را تمیز و مرتب نگه می دارم.

   .دانند میمرا فردی قابل اعتماد  مردم عموماً

 با انرژی بودن
   بسیار شاد هستم. من معموالً

   من هیجان زیادی در زندگی ام دارم.

 موافقت و سازگاری
   که من با آنها سرد و فریبکارانه رفتار کنم. کنند میافراد هرگز تصور ن

   مؤدبانه رفتار می کنم. من با دیگر افراد کامالً

 ثبات عاطفی
   من از اموری که خارج از کنترلم هستند، نگرانم.

   احساس غمگینی یا افسردگی ندارم. من معموالً

 گشودگی نسبت به تجربه
   من به میزان زیادی حس کنجکاوی دارم.

   من از چالش های تغییر لذت می برم.

  

                                                           
1
 . Big Five 

2
 . Locus of Control 

3
 . Muchinsky 

4
 . Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
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رفتار شهروندی  ؛ رضایت شغلی با ثبات عاطفی؛سازگاریکه رهبری موفق با  است دادهتحقیقات نشان    

کاری با ثبات عاطفی و با انرژی بودن و در نهایت، های  تیم؛ عملکرد وظیفه شناسیو سازگاری با  سازمانی

  .باشند میتوانایی مدیریت کردن استرس با کانون کنترل مرتبط 

شخصی دیگری نیز وجود دارند که به رفتارهای  های ویژگیشخصی ذکر شده،  های ویژگیعالوه بر   

با رهبری  1ی بین شخصیها مهارتمثال،  عنوان به. شوند میاشاره شد مرتبط  ها آنسازمانی که در باال به 

، با توانایی نسبتاً باال در مدیریت Aو یا الگوی رفتاری نوع  باشد میکاری مرتبط  های تیمموفق و عملکرد 

 .باشد میاسترس مرتبط 

توجه  (and Mayer, 1990 Goleman, 1995; Salovey) 2در طول دهه گذشته، مفهوم هوش عاطفی  

. هوش عاطفی اشاره به توانایی تشخیص و است کردهسان سازمانی را به خود جلب بسیاری از روانشنا

، باشد می مدیریت احساسات و عواطف خود و سایر افراد دارد. میزانی که این توانایی قابل اصالح و تغییر

 هنوز مشخص نیست اما تحقیقات زیادی برای پاسخ به این سؤال در حال انجام است. در جدول شماره 

 .است شده، تعاریف و نمادهای هوش عاطفی نشان داده 5-1

عاطفی به های  شایستگیموجب گردیده تا  3سالووی و مایر بر این اعتقادند که مفهوم هوش عقلی  

نیز مدعی بود که هوش عاطفی اهمیتش برای موفقیت شغلی بیشتر از  4فراموشی سپرده شود. دانیل گلمن

ست و هر چند که برای همه افراد در برقراری روابط روزمره مفید است، اما ی فنی یا هوش عقلی اها مهارت

 باشد میبرای مدیران ارشد و کسانی که دارای نقش رهبری هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار 

(Huczynski & Buchanan , 2001 , P. 152.) که یک عامل موثر در  کنند میطرفداران هوش عاطفی بحث

( و باید Kleinberg, 2000; Laabs, 1999; Rozell et al., 2002) باشد می، هوش عاطفی ای حرفهموفقیت 

 .(Ciarrochi et al., 2001)، متمایز شود اند شدههوش که قبالً شناخته  های مولفهاز سایر 



                                                           
1
 . Interpersonal Skills 

2
 . Emotional Intelligence 

3
 . Rational Intelligence 

4
 . Goleman 
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 (Leary et al ,2009, P. 422) : تعاریف و نمادهای هوش عاطفی1-5جدول شماره 

 نمادها تعریف ابعاد ردیف

 خودآگاهی 1
فرد  های محرکتوانایی تشخیص و درک خلق و خو، عواطف و 

 و همچنین اثری که فرد بر دیگران دارد.

اعتماد به نفس، خودارزیابی 

 واقعی، مذموم داشتن لودگی

2 
سامان دهی به 

 احساسات

توانایی کنترل و جهت دهی مجدد به خلق و خوی نادرست، 

 عجوالنه، تفکر قبل از اقدام.گرایش به قضاوت های غیر 

اعتماد و صداقت، سازگاری 

 با ابهام، استقبال از تغییر

 انگیزش 3
شورمندی در کار به دالیلی فراتر از موقعیت و پول، گرایش به 

 تعقیب اهداف توام با انرژی و پشتکار.

باال بودن نیاز به موفقیت، 

 خوش بینی، تعهد سازمانی

 همدلی 4
درک ترکیب عاطفی دیگران، مهارت در توانایی تشخیص و 

 چگونگی اقدام در مقابل واکنش های عاطفی دیگران.

تخصص در ساختن و حفظ 

استعدادها، حساسیت میان 

 فرهنگی، خدمت به مشتری

5 
ی ها مهارت

 اجتماعی

، توانایی ها شبکهاثربخشی در مدیریت روابط و شکل دادن 

 شناسایی زمینه های مشترک، ایجاد تفاهم.

اثربخشی در هدایت تغییر، 

متقاعدکنندگی، تخصص در 

 ایجاد و هدایت تیم ها.

   

 1-6در جدول شماره سرمایه انسانی ی فردی ها مهارتشخصی و شایستگی ها و  های ویژگیتمایز بین 

 .است شدهنشان داده 

 

 (Carson, Ranzijn, 2004)فردی در سرمایه انسانی  های شایستگیشخصی و  های ویژگی: 1-6جدول شماره 

 )قابل اصالح و تغییر( فردی های شایستگی/ ها مهارت شخصی)غیر قابل تغییر و اصالح( های ویژگی

 تعهد ثبات عاطفی

 انگیزه کاری با انرژی بودن

 ی ارتباطی ها مهارت گشودگی نسبت به تجربه

 کارآفرینی  موافقت و سازگاری

 ی رهبری و مدیریتها مهارت درستکاری

 کانون کنترل
 

 )توانایی شناختی(هوش 
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 سرمایه انسانی عمومی و سرمایه انسانی ویژه سازمان -1-11

از منطق اقتصادی جهت مطالعه تصمیمات فردی مرتبط با  (Becker, 1964)نظریه سرمایه انسانی   

در زمینه گیری تصمیمی کارکنان، گزینه های مرتبط با مسیر شغلی )ها مهارتدر ارتقاء دانش و  گذاری سرمایه

کاری )مانند حقوق، دستمزد و ساعات  های ویژگیکار، تغییر نوع استخدام و جابه جایی نیروی کار( و سایر 

را انتخاب  ای حرفه. بر طبق این نظریه افراد، (Gimeno et al., 1997, p. 754) کند میکاری( استفاده 

 را به حداکثر برساند.  ها آنت( که ارزش کنونی مزایای مادی و معنوی )رضای کنند می

   بیشتر تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری بر این باورند که سرمایه فکری، یک ساخت در سطح فردی   

 ;Lepak and Snell, 1999; Bontis, 1998; Pennings et al., 1998; Zucker et al., 2001) باشد می

Walker, 2002; Davenport, 1999)  بدون  دانند میو استعداد افراد  ها مهارتدانش،  عنوان بهو آن را(

که سرمایه انسانی در یک  کنند می(بیان 1998و همکارانش ) 1زمثال، پنینگ عنوان بهتوجه به بافت سازمان(. 

جهت تولید  تواند میکه  باشد میآن  ای حرفهی افراد ها مهارت، دانش و ای حرفهشرکت ارائه دهنده خدمات 

مورد استفاده قرار گیرد. استثنائاتی به این رویکرد وجود دارد که باعث ایجاد یک نگرش  ای حرفهخدمات 

که از سرمایه انسانی  باشد می( 2001) 2. یکی از این موارد، کار چیلمی و گایاست شدهاجتماعی به دانش 

 . کنند میکاری قرار دارد حمایت  های تیمیک دارایی غیر مالی که در  عنوان به

کلی، در توسعه مفهوم سرمایه انسانی، توجه به انواع عمومی سرمایه انسانی و انواع ویژه سرمایه طور به  

 .(1-4)شکل شماره  باشد میانسانی با اهمیت 

 سرمایه اجتماعی -1-12

از دانشگاه ویرجینیای غربی برای  3در مقاله ای توسط هانی فان 1916قبل از سال  بحث سرمایه اجتماعی  

میالدی که توسط جین  1960خستین بار مطرح شد. اما علی رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال ن

، سرمایه 1970شهری به کار برده شد، شکل جدی به خود نگرفت. در دهه  ریزی  برنامهدر  4جاکوب

وارد عرصه اقتصاد شد. لوری از بحث سرمایه اجتماعی برای انتقاد از نظریات  5اجتماعی توسط لوری

 نئوکالسیک و ناعادالنه بودن توزیع درآمد استفاده کرد. 

   

                                                           
1
 . Pennings 

2
 . Chillemi and Gui 

3
 . L.F. Hanifan 

4
 . Jane Jacob 

5
 . Glenn Loury  
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( برای اولین بار این مفهوم را در آمریکای شمالی وارد عرصه سیاسی کرد. تالش 1988) 1جیمز کلمن   

، کلمن، 2بوردیو های نظریههای وی در اروپا توسط پوتنام پیگیری شد. موضوع سرمایه اجتماعی عمدتاً با 

اه این محققین پوتنام و ناهاپیت و گوشال تکامل پیدا کرد. در این بخش، تعاریف سرمایه اجتماعی از دیدگ

  بررسی خواهد شد. 

 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو -1-12-1

بوردیو سه نوع سرمایه شناسایی نمود؛ این اشکال سرمایه عبارت از شکل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی   

ی منقول و ثابت یک سازمان. ها داراییبودند. شکل اقتصادی سرمایه بالفاصله قابل تبدیل به پول است مانند 

سرمایه فرهنگی، نوع دیگر سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد مانند تحصیالت عالیه اعضای 

سازمان که این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است و 

تباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه سرانجام شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی است که به ار

 (. Winter, 2000)اقتصادی باشد  های سرمایهابزاری برای رسیدن به  عنوان به تواند میدارد و 

                                                           
1
 . James Coleman  

2
 . Bourdieu 

 سرمایه انسانی ویژه سازمان

 کانون توسعه: داخل سازمان -

ها: از طریق  پرداخت هزینه -

 گذاری های شرکت سرمایه

 قابلیت انتقال: غیرقابل انتقال -

 نوع دانش: ضمنی -

مقیاس سنجش: سال های تجربه در  -

های منحصر به  سازمان، تعداد پروژه

های  فرد، راه کارهای مبتنی بر تیم، رویه

 عملیاتی منصر به فرد. 

 سرمایه انسانی عمومی

 کانون توسعه: خارج از سازمان -

ها: از طریق  پرداخت هزینه -

 افراد

 قابلیت انتقال: جابه جایی باال -

 نش: صریحنوع دا -

های سنجش: آموزش،  مقیاس -

سال های تجربه کاری، تجربه 

 مدیریتی.

 : میزان منحصر به فرد بودن سرمایه انسانی1-4شکل شماره 
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است و انواع  گذاری سرمایه، از دیدگاه بوردیو سرمایه اقتصادی شکل غالب شود میهمان گونه که مالحظه   

ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی عنوان  بهدیگر سرمایه که شامل سرمایه فرهنگی و اجتماعی است، 

 . کنند میمفهوم پیدا 

ابزاری برای تثبیت و تقویت جایگاه  عنوان داری به سرمایهاز نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی در ممالک   

ممالک، سرمایه اقتصادی پایه است و سرمایه اجتماعی و فرهنگی اقتصادی افراد به شمار می رود، در این 

نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی  توان می. شوند میابزاری برای تحقق آن محسوب 

یک دیدگاه ابزاری صرف است. به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود، 

 د داشت.کاربردی نخواه

 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن -1-12-2

برخالف بوردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفت؛ وی مفهوم سرمایه   

اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد. کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمک 

ایه اجتماعی ارائه داد و نه تعریف ماهوی. بر این اساس، سرمایه اجتماعی گرفت و تعریفی کارکردی از سرم

تا  گیرد میمنابعی در اختیار اعضا قرار  عنوان بهاز ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که  است عبارت

 (.  Coleman, 1990بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند )

قائل به مشارکت و عضویت هر دو تعاریف بوردیو و کلمن تا حدودی شبیه به هم هستند. بوردیو و کلمن   

سرمایه تلقی می نمودند؛ بوردیو برای این مفهوم از واژه  عنوان بهفرد در گروه بودند و ماحصل آنرا 

 و کلمن از واژه ساختار اجتماعی کمک گرفتند. 1چسبندگی

، کلمن، سرمایه انسانی را گرفت میهدف غایی در نظر  عنوان بهمایه اقتصادی را برخالف بوردیو که سر  

   ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی به کار   عنوان بههدف غایی مطرح و سرمایه اجتماعی را  عنوان به

در  ها ارزش. به عبارتی، کلمن با استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و برد می

   انسانی شود. های سرمایهی اجتماعی دارد تا از این طریق بتواند موجب تقویت ها شبکهداخل خانواده یا 

 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام -1-12-3

( از محققین اخیر سرمایه اجتماعی است. تاکید عمده وی به نحوه تاثیر سرمایه 1998تا  1993پونتام )  

ای  مجموعهسیاسی و نهادهای دموکراتیک مختلف است. پونتام، سرمایه اجتماعی را های  رژیماجتماعی بر 

                                                           
1. Associability 
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که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک  داند میها  شبکهاز مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و 

اعضاء در  1رتباط متقابلاجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. نظر وی، اعتماد و ا

 (.Puntam, 2000منابعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود است ) عنوان بهشبکه، 

های  سیستموسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در  عنوان به، سرمایه اجتماعی را پوتنام  

به زعم او، همین عامل بود که . تاکید عمده وی بر مفهوم اعتماد بود و دانست میمختلف سیاسی 

ست با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی، موجب توسعه سیاسی شود. بنابراین، توان می

که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته شود  میاعتماد منبع با ارزشی از سرمایه محسوب 

 تماعی بیشتر خواهد بود. باشد، به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اج

. برخالف آن باشد میمفهوم سرمایه اجتماعی  کارگیری بهتفاوت کار پوتنام با باردیو و کلمن در مقیاس   

دو، پوتنام سرمایه اجتماعی را در مقیاس کالن و در رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داد و به 

خالصه ای از  1-7خاص سیاسی روبرو شد. در جدول شماره  های پیچیدگیهمین خاطر با مشکالت و 

   تعاریف مختلف و سطوح تحلیل آنها مورد مقایسه قرار گرفته است. 

 : تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی بر اساس هدف و سطح تحلیل1-7جدول شماره 

 سطح تجزیه و تحلیل هدف تعریف سرمایه اجتماعی 

 بوردیو
منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار  منابعی هستند که

  .دهند می

رسیدن به سرمایه 

 اقتصادی

افراد در حال رقابت با هم )فرد 

 با فرد(

 کلمن
ی از ساختار اجتماعی است که اعضاء از آن های جنبه

منبعی برای رسیدن به منافع خود استفاده  عنوان به

 .کنند می

 رسیدن به سرمایه انسانی
فامیلی و  های گروهافراد در 

 اجتماعی )فرد با گروه(

 پوتنام
یی که تسهیل کننده ها شبکهاعتماد، هنجارها و 

 همکاری اعضاء برای رسیدن به منافع مشترک است.

رسیدن به دموکراسی و 

 توسعه اقتصادی

حکومت های سیاسی در سطح 

 ملی )گروه با حکومت محلی(

 

 ی سرمایه اجتماعیها تئوری -1-13

تئوری منابع  و 3، شکاف ساختاری2سرمایه اجتماعی، از سه تئوری پیوندهای ضعیف سازی مفهومبرای   

. تئوری پیوند ضعیف و شکاف ساختاری بر شبکه ارتباطات تاکید دارند و است شدهاستفاده  4اجتماعی

                                                           
1
. Reciprocal 

2
 . Weak Ties Theory 

3
 . Structural Hole Theory  

4
 . Social Resources Theory 
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مورد ها  ئوریت. اکنون به اختصار این باشد میمتمرکز  ها شبکهتئوری منابع اجتماعی بر محتوای روابط در 

 .گیرند میبررسی قرار 

 تئوری پیوندهای ضعیف -1-13-1

سرمایه اجتماعی، تئوری پیوندهای ضعیف است. مطابق این تئوری، هر چه  سازی مفهوماولین تئوری برای   

شدت و استحکام روابط میان اعضای یک شبکه بیشتر باشد، ارزش سرمایه اجتماعی کمتر و هر چه شدت 

 سرمایه اجتماعی بیشتر است.  دهنده نشانو استحکام این روابط ضعیف تر باشد، 

سرمایه اجتماعی را از نظر شدت، تکرار و شمولیت انواع مختلف روابط  توان میگرانووتر معتقد است که   

و .... مورد سنجش قرار داد. شدت و استحکام روابط یک گروه اجتماعی در ها  همکاری، ها دوستیمانند 

داخل گروه موجب تضعیف روابط اعضای آن گروه با بیرون می گردد. در واقع، گرانووتر معتقد بود که 

خارجی شده و سرمایه  های گروهم میان اعضای یک گروه، منجر به روابط ضعیف با اعضای روابط منسج

اجتماعی را کاهش می دهد و در مقابل، پیوندهای ضعیف درون گروهی موجب ایجاد روابط با افراد و 

 (. Seibert, 2001) دانجام میخارجی شده و به ایجاد سرمایه اجتماعی  های گروه

 ف ساختاریتئوری شکا -1-13-2

. تاکید است شدهسرمایه اجتماعی به کار برده سازی  مفهومتوسط برت برای  1992این تئوری در سال   

تئوری شکاف ساختاری بر روابط میان فرد و همکاری وی در شبکه و همین طور روابط میان همکاران با 

. منظور از شکاف در این تئوری، فقدان ارتباط میان دو فرد در یک شبکه اجتماعی است باشد میهمدیگر 

 . شود مییک مزیت تلقی  عنوان بهکه برای سازمان 

مطابق تئوری شکاف ساختاری، اگر یک فرد در شبکه اجتماعی خود با همکارانی که با هم در ارتباط   

ارتباط برقرار کند، نهایت استفاده را خواهد برد. تقویت نیستند یا حداقل ارتباط اندکی با هم دارند، 

از جمله ارزیابی سریع و بی نظیر اطالعات، قدرت چانه زنی  باشد میی شکاف دار، دارای مزایایی ها شبکه

 (.  Seibert, 2001مضاعف و افزایش قدرت کنترل بر منابع و نتایج )

که کند  میختاری را بررسی کرد؛ این تئوری فرض مفهوم تئوری شکاف سا توان میبه گونه دیگر نیز   

و افرادی که در ارتباط با هم هستند در صورتی که روابط میان آنها ساختار نیافته، بی نظم  ها سازمانبازارها، 

یک سرمایه سودآور برای آنها تلقی خواهد شد و هرچه روابط میان آنها منظم  عنوان بهو تعریف نشده باشد، 
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کلی، رسمیت و قانونمند شدن ساختاری با سرمایه طور به. شود میر باشد، از این سرمایه کاسته و ساختارمندت

 اجتماعی در تعارض است. 

که متاثر از عوامل  کند میتعریف  "شبکه ساختارگونه"تئوری شکاف ساختاری، سرمایه اجتماعی را یک   

  (: Burt, 1997) باشد میزیر 

 وسیع و گسترده، کمتر تحمیلی بوده و اجبار برای تبعیت اعضاء کمتر است.ی ها شبکه: اندازه شبکه -

یی که در آن ارتباط و تعامل میان اعضاء شدت بیشتری دارد، اجبار اعضاء ها شبکه: 1تراکم یا چگالی شبکه -

 برای تبعیت زیاد است.

، حالت جبر و گیرد میکل یی که در آن، روابط بر پایه یک ارتباط مسلط شها شبکه: سلسله مراتب شبکه -

 تحمیل بیشتری دارد.

مطابق این تئوری، برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی باید به سه عامل فوق توجه نمود. هر چه اندازه   

 شبکه وسیع تر و تراکم و سلسله مراتب موجود در آن کمتر باشد، میزان سرمایه رو به فزونی است.

 تئوری منابع اجتماعی -1-13-3

می رسد، پیوندهای موجود در شبکه  1981به مطالعات لین و کاتور در سال این تئوری که ریشه های آن   

. از دیدگاه این تئوری، فقط منابع موجود در درون شبکه داند میداخل آن کارآمد نرا بدون وجود منابع 

ل، ممکن است اعضای شبکه مثا عنوان به(. Lin, 1981یک سرمایه قلمداد شود ) عنوان به تواند میاست که 

منبع با ارزش شناخته شوند،  عنوان بهدارای منابع زیادی از جمله قدرت نفوذ، تحصیالت عالیه و .... باشند و 

اما این منابع تنها در صورتی سرمایه محسوب خواهد شد که فرد نیاز به آن منابع داشته باشد. در مثال اخیر، 

ند قدرت نفوذ همکار خود باشد، آن منبع خود به خود سرمایه تلقی اگر فرد برای رسیدن به هدفی نیازم

خالصه، از  طور بهخواهد شد و سایر منابع اعضاء مانند تحصیالت عالیه سرمایه به حساب نخواهد آمد. 

فرد را در رسیدن به  تواند میدیدگاه این تئوری اعضای موجود در شبکه دارای منابع باارزشی هستند که 

 رساند.  اهداف یاری

به این جمع بندی رسید که تئوری  توان میسرمایه اجتماعی،  سازی مفهومبا مرور ادبیات مربوط به  

پیوندهای ضعیف به ماهیت ارتباطات و تعامالت میان افراد اشاره دارد، تئوری شکاف ساختاری بر الگوی 

این پیوندها و ارتباطات در میان اعضای موجود در شبکه تمرکز داشته و تئوری منبع اجتماعی بر 

 ابط اشاره دارد.ارتباطات و تعامالت اعضاء و محتوی رو های ویژگی
                                                           

1
 . Density 
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معطوف هستند در  ها شبکهبه عبارتی، تئوری پیوندهای ضعیف و شکاف ساختاری هر دو بر ساختار   

 (.4-10، صص 1381جتماعی به محتوی شبکه توجه دارد )الوانی، سید نقوی، حالی که تئوری منبع ا

 ابعاد سرمایه اجتماعی -1-14

سرمایه اجتماعی بر خلق سرمایه فکری انجام دادند، سه بعد  ، در کاری که بر روی اثرناهاپیت و گوشال  

بندی  ای و شناختی را شناسایی نمودند. عمده کار ناهاپیت و گوشال بر پایه تحلیل و جمع ساختاری، رابطه

ها اعتقاد دارند که بسیاری از خصوصیات  است. با وجود تفکیک این سه بعد، آن کارهای قبلی انجام شده

ها، به شدت به یکدیگر وابسته هستند. هر چند که توجه این دو محقق به  در اجزاء مدل آنشناسایی شده 

دانش جهت خلق سرمایه فکری بود، اما در عمل ابعاد  2و تبادل 1کارکرد سرمایه اجتماعی در امر ترکیب 

در بخش بعدی ها زیربنای کاربرد سرمایه اجتماعی در محدوده دانش مدیریت گردید.  ارائه شده از سوی آن

 پردازیم. به توضیح این سه بعد می

 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی  -1-14-1

بعد ساختاری دربرگیرنده الگوهای ارتباطی میان اعضای یک گروه یا واحد اجتماعی است. در بعد   

معنای  شود. این امر به صورت کلی توجه می ساختاری، به خصوصیات سیستم اجتماعی و شبکه روابط به

 شخصی بین افراد یا واحدها است.  خصوصیات ارتباطات غیر 

های خاصی است که اعضای واحد اجتماعی با  پیوندهای شبکه دربرگیرنده شیوه :3پیوندهای شبکه  

کنند. روابط اجتماعی که معموالً به منظورهای دیگری  اند و با یکدیگر همکاری می یکدیگر مرتبط شده

گذاری الزم جهت گردآوری  کنند که میزان زمان و سرمایه های اطالعاتی ایجاد می لشوند، کانا ایجاد می

آیند:  دست می کند که این منافع اطالعاتی از سه مجرا به دهند. برت پیشنهاد می اطالعات را کاهش می

برای توانند با افزایش فرصت دسترسی  . پیوندهای شبکه می(Burt, 1992)دسترسی، زمان بندی و ارجاعات 

، بر روی ترکیب و تبادل دانش تاثیر بگذارند و همچنین بر ارزش مورد انتظار حاصل از تبادل دانش ها گروه

 بیافزایند. 
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وضعیت شبکه تعیین کننده الگوهای پیوند میان اعضای واحد اجتماعی است. پیوندهای  :1وضعیت شبکه  

آورند، لیکن، وضعیت کلی این پیوندها یک رویه مهم از  هائی برای انتقال اطالعات فراهم می شبکه، کانال

 دهد که ممکن است بر توسعه سرمایه ذهنی تأثیر بگذارد.  سرمایه اجتماعی را تشکیل می

سازمان مناسب نیز دربرگیرنده میزان نزدیکی و شباهت افراد در یک واحد اجتماعی  :2سازمان مناسب  

تواند از یک شرایط اجتماعی به محیط دیگری  شود، می جاد میاست. سرمایه اجتماعی که در یک محیط ای

های تبادل اجتماعی اثر بگذارند. مانند انتقال اعتماد از خانواده و جامعه مذهبی به  منتقل شده و بر رویه

 (. Coleman, 1990و توسعه روابط شخصی به تبادالت تجاری ) (Fukuyama, 1995)های کاری  موقعیت

 ای سرمایه اجتماعی  طهبعد راب -1-14-2

ها  سرمایه اجتماعی، دربرگیرنده دانشی است که در تعامالت بین افراد و شبکه روابط متقابل آن بعدومین د

 اهمیت سرمایه اجتماعی (.242-266، صص 1998گیرد )ناهپیت، گوشال،  قرار دارد و مورد استفاده قرار می

 دیدگاه از سازد. می آشکار در اجتماعات را همکاری و اعتماد بر مبتنی روابط قوی، های شبکه اساسی

 در موجود و بالقوه بالفعل منابع جمع عنوان به را سرمایه اجتماعی( 1998ناهاپیت ) و گوشال سازمانی،

 از کنند. می تعریف اجتماعی واحد یک یا فرد یک روابط شبکه از شده و ناشی طریق از دسترس قابل درون،

 ها سازمان د بهتوان می که است سازمانی مهم های دارایی و ها قابلیت از یکی اجتماعی ها، سرمایه آن دیدگاه

پایدار  دیگر مزیت سازمانی های سازمان با مقایسه در ها آن برای و بسیار نماید کمک دانش و تسهیم خلق در

 کند. ایجاد

ای به روابط بین شخصی افراد که در گذر زمان و تعامل با یکدیگر  در مقابل بعد ساختاری، بعد رابطه  

شود. این روابط، همچون  پردازد. این بعد بر روی روابط خاصی که افراد دارند متمرکز می گردد، می ایجاد می

های اجتماعی  خصی است که انگیزهگذارد. از طریق این روابط ش دوستی و احترام بر روی افراد تأثیر می

گردد )درویش، امیرخانی، نیک منش،  افراد همچون اجتماعی بودن، تایید از سوی جمع و حیثیت تامین می

 (.4، ص 1388

که نتایج اعمال هدفمندانه یک نفر از دیدگاه ما مناسب باشد  اعتقاد به این عنوان بهتوان  اعتماد را می اعتماد:  

که اعتماد در روابط بین افراد زیاد باشد، افراد تمایل بیشتری جهت  . هنگامی(Misztal, 1996)تعریف کرد 

درگیر شدن در تبادل اجتماعی به شکل کلی و تعامالت همکاری به شکل خاص دارند. ناهاپیت و گوشال 
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کند و  اعتقاد دارند که بین اعتماد و همکاری یک رابطه دو طرفه وجود دارد: اعتماد همیاری را تسهیل می

تواند منجر به توسعه هنجار عمومی  کند. این امر در دراز مدت می همکاری به نوبه خود اعتماد ایجاد می

 ,Putnam, 1993)دهد  افزایش میهمکاری شود که به نوبه خود تمایل به درگیر شدن در تبادل اجتماعی را 

p35.) 

آید که یک حق اجتماعی برای کنترل یک کنش، توسط دیگران کنترل  وجود می هنجار هنگامی به هنجارها:  

به اعتقاد کلمن، در جایی که یک هنجار فعال وجود  (.Coleman, 1990)و تعریف شود و نه توسط کنشگر 

 ,Coleman, 1990)آید  قوی، هر چند شکننده، به وجود می باشد، شکلی از یک سرمایه اجتماعی داشته

p95 .)توانند اثری قابل توجه بر فرآیندهای تبادل گذاشته، دسترسی به  این هنجارها در هنگام فعال شدن می

جهت تبادل دانش را فراهم آورده و وجود انگیزه جهت درگیر شدن در چنین تبادل هایی را تضمین  ها گروه

 (. Putnam, 1993)کند 

الزام، نماینده یک تعهد و یا یک وظیفه جهت انجام دادن یک فعالیت در آینده است. کلمن با :  1الزام ها  

آید، الزام را از هنجارهای  وجود می انتظاراتی که به واسطه روابط شخصی خاص به عنوان بهشناسایی الزام 

. ناهاپیت و گوشال با در نظر گرفتن زمینه خلق سرمایه ذهنی، (Coleman, 1990)کند  عمومی تفکیک می

برای تبادل و  ها گروهکنند که چنین الزامات و انتظاراتی ممکن است هم بر روی دسترسی به  پیشنهاد می

 -Nahapiet, Ghoshal, 1998, pp242)ترکیب دانش اثر بگذارد و هم بر روی انگیزه ترکیب و تبادل دانش 

266 .) 

یک فرد همانند دیگری و یا  عنوان بهرا  هویت فرآیندی است که از طریق آن، افراد خودشان  : 2هویت  

ها در آن گروه باشد و یا بواسطه  گروهی از افراد می بینند. این امر ممکن است ناشی از عضویت آن

ردهای دیگر افراد و یا گروه و یا استاندا ها ارزشعنوان یک گروه مرجع که در آن افراد  های گروه به فعالیت

عنوان یک منبع اثرگذار بر ارزش خلق  پذیرند. از این راه، هویت هم به عنوان یک چارچوب مرجع می را به

ای برای ترکیب و تبادل  عنوان انگیزه شده حاصل از ترکیب و تبادل که مورد انتظار است عمل کرده و هم به

 دانش. 

 

                                                           
1
 . Obligations 

2
 . Identification 
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 اجتماعی بعد شناختی سرمایه  -1-14-3

داشته و سیستمی از معانی  بعد شناختی به منابعی اشاره دارد که بازنمائی و ارائه تفسیر مشترک را بر عهده   

علت ارائه این بعد از سوی  (.Nahapiet, Ghoshal, 1998, pp242- 266)آورند  فراهم می ها گروهرا در بین 

های ارزشمند است که  ای از دارایی نماینده مجموعه ها معتقدند این بخش ناهاپیت و گوشال این است که آن

 است.  در هیچ یک از ادبیات پیشین سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته

زبان تاثیر مستقیم و مهم در روابط اجتماعی دارد، زیرا وسیله ای است که مردم  :زبان و کدهای مشترک  

پرسند و کسب و کاری را در جامعه به سرانجام  سؤال میاز طریق آن به بحث و تبادل اطالعات پرداخته، 

بندی کرده و یک چارچوب ارجاعی برای  ادراکی دسته های گروههای حسی را به  رسانند. کدها، داده می

که بتوان اطالعات به دست آمده از طریق تبادل  کنند. برای این مشاهده و تفسیر محیط اطراف ما فراهم می

مختلف دارای یک هم پوشانی در زمینه دانش مورد نظر  های گروهد، الزم است که اجتماعی را ترکیب کر

 باشند که این همان زبان و کد مشترک است. 

ها ابزارهائی قدرتمند  ها و استعاره ها، داستان عالوه بر زبان و کد مشترک، وجود افسانه : 1روایات مشترک  

آورند. ظهور  هایی غنی از معانی را فراهم می درآوردن مجموعهدر ارتباطات جهت خلق، تبادل و به تصویر 

کند. این امر،  روایات مشترک در یک جامعه به خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها کمک می

 کند. ترکیب اشکال گوناگون دانش را تسهیل می

 سرمایه اجتماعی و سازمان -1-15

 قسیم کرد: توان به دو دسته ت سرمایه اجتماعی را می

گیرد.  هایی است که در درون سازمان شکل می : نتیجه روابط و شبکهسرمایه اجتماعی درون سازمانی. 1

و  ها گروهشود. سرمایه اجتماعی که بین اعضای  این نوع از سرمایه اجتماعی خود به دو بخش تقسیم می

کند و سرمایه اجتماعی که بین دو گروه، تیم یا واحد در سازمان شکل خواهد  می  واحدهای سازمان بروز

 گرفت. 

 باشد.  : نتیجه ایجاد ارتباط بین دو سازمان میسرمایه اجتماعی برون سازمانی. 2

                                                           
1
 . Shared Narratives 
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شکل گیری سرمایه اجتماعی در درون سازمان تأثیرات مختلفی بر سازمان خواهد داشت که بخشی از این   

 بارتند از:  تأثیرات ع

  شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی در یک سازمان، خود یک مزیت رقابتی است. سرمایه اجتماعی

باعث تقویت و شکل گیری سرمایه انسانی در سازمان شده و منافع متمایز کننده ای را برای سازمان در بر 

 خواهد داشت. 

 باشد. توسعه منابع انسانی فرآیندی برای توسعه و  ر میسرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی تاثیر گذا

شناسایی تخصص افراد در سازمان از طریق توسعه سازمانی و آموزش پرسنل و همچنین توسعه به قصد 

 باشد.  بهبود عملکرد می

  سرمایه اجتماعی با هوش عاطفی در سازمان در ارتباط است. هوش عاطفی عبارتست از فرآیندهای

کار برده شده و  کارگیری، درک و مدیریت حاالت عاطفی یک نفر و دیگران به ر تشخیص، بهذهنی که د

نماید )زارعی،  و کسب موفقیت را ایجاد می ریزی  برنامهتوانایی استفاده از آن احساسات برای ایجاد انگیزه، 

از پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی سازمان  ای نمونه، 1-8در جدول شماره  (.4-5، صص 1388چاقویی، 

 .است شدهنشان داده 
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 (88 -90، صص 1390: پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی )مقیمی و رمضان، 1-8جدول شماره 

خیلی  

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

      ؟کند میسلسله مراتب سازمانی چقدر روابط شما با همکارانتان را محدود 

      شما با همکارانتان درون سازمان چقدر گسترده است؟روابط شخصی 

      روابط شما با مدیران سازمان چگونه است؟

      با چه تعداد از همکاران خود ارتباط نزدیک دارید؟

      چقدر با همکارانی غیر از واحد خود در سازمان ارتباط دارید؟

      و افراد بیرون سازمان چقدر گسترده است؟ ها شرکتروابط شخصی شما با 

کوهنوردی، ورزشی یا تشکلهای دوستانه و غیررسمی تا چه  های گروهدر شرکت شما، 

 ؟گیرد میاندازه مورد استقبال قرار 

     

      ؟کنند میتیمهای کاری مداخله گیری تصمیمچقدر مدیران در سازمان شما، در 

      چقدر در روابط میان همکاران دخالت دارند؟نهادهای مختلف سازمان، 

کلی احساس می کنید که یک نیروی برتر در سازمان بر روابط شما با  طور به

 همکارانتان نظارت دارد؟

     

      چقدر در شرکت شما تیمهای کاری منسجم وجود دارد

      نظر مدیران سازمان چقدر بر رابطه شما با همکارانتان اثرگذار است؟

      کلی حجم ارتباط شما با همکارانتان چقدر است؟ طور به

      کلی تنوع ارتباط شما با همکارانتان چقدر است؟ طور به

ید از توان میدر شبکه دوستان شما در سازمان چقدر افراد متخصص وجود دارند که 

 تخصص آنها بهره ببرید؟

     

چقدر فکر می کنید که اگر به منبعی )مالی، اطالعاتی، مهارتی، ابزار و تجهیزات و ...( 

نیاز داشته باشید، در همکاران شما کسی هست که این منبع را در اختیار شما قرار 

 دهد؟ 

     

      تا چه اندازه انجمنها و مجامع عمومی در سطح شرکت شما شکل گرفته است؟

      که مدیران خیرخواه کارکنان هستند؟ چقدر فکر می کنید

ند اطالعات توان میدر شبکه دوستان شما، در سازمان چقدر افرادی وجود دارند که 

 مورد نیازتان را در اختیار شما قرار دهند؟

     

      به نظر شما همکاران در شرکت چقدر نسبت به یکدیگر حسن نیت دارند؟
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خیلی  

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

      قصد ضربه زدن به شما را ندارند؟ چقدر اعتماد دارید که دیگران

در شبکه دوستان شما در سازمان چقدر افرادی وجود دارند که در صورت لزوم 

 ید از آنها پول قرض بگیرید؟توان می

     

      در شرکت شما همکاران چقدر صداقت دارند؟

      به افراد سازمان تفویض اختیار کرد؟ توان میچقدر فکر می کنید که 

      همکاران شما در حوزه کارشان چقدر لیاقت و شایستگی دارند؟

      در شرکت شما همکاران چقدر صداقت دارند؟

      به افراد سازمان تفویض اختیار کرد؟ توان میچقدر فکر می کنید که 

      همکاران شما در حوزه کارشان چقدر لیاقت و شایستگی دارند؟

      ند در سازمان انجام دهند؟توان میچقدر اطمینان دارید کار شما را دیگران نیز 

      چقدر در سازمان شما شفافیت اطالعات وجود دارد؟

      ؟کنند میبه نظر شما کارکنان سازمان چقدر خواسته های خود را از مدیران صریح بیان 

صریح با هم در میان  طور بهدر سازمان شما همکاران چقدر ایرادات یکدیگر را 

 ؟گذارند می

     

چقدر فکر می کنید همکاران شما، همان چیزی را که در مقابل شما می گویند، پشت 

 سر شما هم می گویند؟

     

در صورت بروز یک مشکل در سازمان، چقدر مدیران این مشکل را با صراحت با 

 ؟کنند میکارکنان مطرح 

     

      به نظر شما رهبران و مدیران سازمان چقدر صادق هستند؟

      ی شرکت شما چقدر بر کارهای گروهی و همکاری تاکید دارد؟ها ارزش

 به نظر شما کارکنان سازمان چقدر نسبت به اهداف و ماموریت سازمان تعهد دارند؟ 

 ؟کنند میکارکنان شرکت چقدر برای تحقق اهداف با یکدیگر همکاری 

در صورتی که فردی در سازمان شما با دیگران همکاری نکند، چقدر مورد شماتت 

 ؟گیرد میسایر همکاران قرار 



مستقیم به شما  طور بهچقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژه ای کمک کنید که 

 یا خانواده شما سود نمی رساند اما به نفع افراد بسیاری در سازمان است؟



 داوطلبانه همکاری کنید؟ طور بهچقدر حاضرید در فعالیتهای سازمانی 

 است؟میزان تعلق خاطر شما به شرکت چقدر 
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خیلی  

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

 ارزش شرکت برای شما چقدر است؟

 به نظر شما میزان تعهد کارکنان برای بهبود وضعیت شرکت چقدر است؟

 چقدر حاضرید دانش خود را فراتر از وظیفه سازمانی در اختیار همکاران قرار دهید؟

 ارزش شما برای شرکت چقدر است؟

تعطیل نیاز به همکاری شما داشته باشد، چقدر حاضر به اگر سازمان در یک روز 

 همکاری هستید؟



 خارج از ساعات اداری چقدر با همکارانتان ارتباط دارید؟

 چقدر کار کردن در این شرکت مایه مباهات و افتخار شماست؟

 میزان صمیمیت موجود در روابط شما با همکارانتان چقدر است؟

 همکاران در شرکت شما چقدر یکدیگر را به اسم می شناسند؟

 در صورت نیاز به هم صحبت تا چه اندازه با همکاران خود صحبت می کنید؟

در صورت نیاز به کمک چقدر احساس راحتی می کنید که از همکارانتان در خواست 

 کمک کنید؟



 ؟شوند میتا چه اندازه دوستان نزدیک شما از همکارانتان محسوب 

 چقدر تمایل دارید خودتان را با شرکتی که در آن کار می کنید معرفی کنید؟

 چقدر با همکارانتان در فعالیتهای تجاری و اقتصادی مشارکت دارید؟

 گذرانید؟چقدر اوقات فراغت خود را با همکارانتان می 

 چقدر با همکارانتان در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و .... شرکت می کنید؟

 چقدر با همکاران خود معاشرت خانوادگی دارید؟

 

 ساختاریسرمایه  -1-16

سرمایه ساختاری عبارتست از دانایی ضـمنی مربـوط بـه فرآینـدهای داخلـی سـازمان در زمینـه توزیـع،           

 افـزار،  سـخت  شـامل  (. این سرمایه6، ص 1388ارتباطات و مدیریت دانش علمی و فنی )شیرانی، عباسی، 

 هـای  قابلیت دیگر و تجاری های عالمت انحصارى اختراع، حق سازمانی، ساختار داده، های پایگاه افزار، نرم

شامل دانش نهادینه شده ساختاری سرمایه  دیگر، عبارتی به باشد. می وری بهره از پشتیبانی منظور به سازمانی

هـا و فرآینـدهای سـازمان     ها، ساختارها، سیسـتم  داده های پایگاهای است که در داخل  و تجربه کدبندی شده

(. سـرمایه سـاختاری   335-362، صـص  2004گیرد )یوندت و همکـاران،   بوده و مورد اسـتـفـاده قـرار می
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 ساختاری سرمایه ماند. می باقی شرکت در روند می منزل به کارکنان که زمانی که هر چیزی استعبارت از 

 سرمایه برخالف .است کلیدی مشتریان با شده داده توسعه ارتباطات و مشتری کننده سرمایه فراهم همچنین

 از تـابعی  سـاختاری  سرمایه. بپردازد آن تجارت به و بوده ساختاری سرمایه د مالکتوان می شرکت انسانی،

 هـا  سـازمان  بـه  با یکدیگر در تعامل انسانی سرمایه و ساختاری سرمایه بنابراین، .باشد می انسانی نیز سرمایه

 . کارگیرند به و داده توسعه و شکل را مشتریان  سرمایه هماهنگ، طور به تا کنند میکمک 

کاالهای ارائه شده به  های ویژگیسرمایه ساختاری سازمان اگر به کاهش هزینه و یا بهبود خدمات یا   

 ارزش افزایی کند.  تواند میمشتریان کمک کند، 

 سرمایه ساختاری و فرهنگ سازمانی -1-17

. این سرمایه تشکیل شده باشد میکلی، سرمایه ساختاری یک زیرساخت حمایتی برای منابع انسانی طور به  

 و منابع اطالعاتی. ها  سیستماز فرهنگ سازمانی، فلسفه مدیریت، فرآیندهای سازمانی، 

 تا قادر به ایجاد و ذخیره کردن دانش باشد.  باشد میمدیریت سرمایه فکری نیازمند یک فرهنگ سازمانی     

و الگوهای اساسی رفتاری که افراد  ها ارزشاساسی، فرهنگ سازمانی عبارتست از نظام اعتقادات و باورهای 

فرهنگ سازمانی بر مدیریت سرمایه فکری و اند.  سازمان پایبند آن بوده و در طول زمان نیز توسعه یافته

 :باشد میزیر  های ویژگیدارای و  (Lynn, 2003) گذارد میایجاد دانش اثر 

 فرهنگ آموختی است. .1

 فرهنگ قابل انتقال است. .2

 ساختی اجتماعی دارد. فرهنگ .3

 فرهنگ تأمین کننده نیازهای اساسی انسان است. .4

 پذیر است.  فرهنگ تحول .5

سرمایه انسانی با  ی، عاملی است که از طریق آن،های ویژگیگفت فرهنگ سازمانی با چنین  توان میبنابراین  

 .کند میسرمایه ساختاری تعامل برقرار 

 نوع شناسی سرمایه ساختاری -1-18

. از دانند می( اهمیت سرمایه ساختاری را در ایجاد تفکیک )تمایز( رقابتی 1995) 2و مونتگمری 1کولیس  

ند به مزیت رقابتی دست پیدا توان میزمانی  ها سازمانکه  کند میرویکرد اقتصادی، تئوری هزینه معامله بیان 

                                                           
1
 . Collis 

2
 . Montgomery 
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 ,Williamson)ی باشند های داراییویژه ای برخوردار باشند که رقبای آنها فاقد چنین  های داراییکنند که از 

منابع  شوند میتشویق  ها سازمان، یابد میهنگامی که منحصر به فرد بودن سرمایه ساختاری افزایش . (1975

کنند و میزان ریسک را کاهش دهند.  گذاری سرمایهبالقوه بهره ور هستند  طور بهزیادی را در زمینه هایی که 

. نتیجه، یک دهد میرا نشان )ایجاد ارزش و منحصر به فرد بودن(  نتیجه مجاورت این ابعاد 1-5شکل 

. با کمک این باشد میچارچوب مفهومی برای طرح ریزی اشکال مختلف سرمایه ساختاری یک سازمان 

رمایه ساختاری را جهت به حداکثر رساندن مدیریت اشکال مختلف س یها روشیم توان میچارچوب ما 

کلی اعتقاد بر این است که ما نیازمند طور بهسهم این سرمایه در پیشرفت سازمان، مورد مطالعه قرار دهیم. 

مختلف منابع انسانی جهت مدیریت انواع مختلف سرمایه ساختاری می باشیم و وجود یک  های سیستم

 .(Snell et al., 1999) شود می وری بهرهارچه در کل سازمان، موجب کاهش پسیستم یک

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرمایه ساختاری کلیدی

 

 

 سرمایه ساختاری منحصر به فرد

 

 سرمایه ساختاری اجباری

 

 

 سرمایه ساختاری فرعی

 راهبردیارزش 

منحصر به 

 فرد بودن

 زیاد کم

 کم

 زیاد

 ساختاری: نوع شناسی سرمایه 1-5ماره ششکل 
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 )ارزش پایین، منحصر به فرد بودن باال( 1منحصر به فردسرمایه ساختاری 

که مستقیماً به کسب مزیت  باشد میسرمایه ساختاری منحصر به فرد دربرگیرنده دانش ویژه سازمان   

سازمان را از رقبایش متمایز کند. بنابراین، باید در ایجاد ارتباط  تواند میاما  شود میبلند مدت منجر ن 2رقابتی

 کرد.  گذاری سرمایهبین این نوع دانش با انواع دیگر سرمایه ساختاری 

 )ارزش پایین، منحصر به فرد بودن پایین( 3سرمایه ساختاری فرعی

و نه در ایجاد  باشد میید این نوع سرمایه، نوعی از دانش است که نه در ایجاد ارزش برای مشتری مف  

 .باشد میارزش ویژه برای سازمان. در بیشتر موارد، این نوع دانش محصول فرعی فعالیت سازمان 

 )ارزش باال، منحصر به فرد بودن باال( 4سرمایه ساختاری کلیدی

با سایر عوامل )سهامداران، عرضه کنندگان و مشتریان( شان  روابطباید دانش کلیدی کارکنانشان و  ها سازمان

را به دانش ویژه سازمان تبدیل کنند تا بتوانند جایگاه رقابتی خود را حفظ کنند. از این رو، سازمان باید 

قرار ند که درون ساختارها و فرآیندهای سازمانی خود را به دانشی تبدیل ک ای رابطهانسانی و  های سرمایه

و ها  سیاستسازمانی، های  رویهمثال درون سرمایه ساختاری. به عبارت دیگر، دانش در  نوانع به، گیرد

ند از این دانش در هر جایی در توان می ها سازمان. بنابراین، شود مینهادینه و کدبندی ها  های داده پایگاه

د یا هنگامی که روابط سازمان استفاده کنند، حتی هنگامی که برخی از کارکنان ویژه سازمان را ترک کنن

 وجود نداشته باشد. ها گروهخوبی بین برخی کارکنان و 

 )ارزش باال، منحصر به فرد بودن پایین( 5سرمایه ساختاری اجباری

به کسب یک مزیت  تواند میگسترده در بازار وجود دارد و  طور بهاین نوع از سرمایه، دانش کلی است که   

 یک دانش ویژه سازمان نباشد.  عنوان بهرقابتی در بلند مدت کمک کند، اگرچه 

 سرمایه فکری خاستگاهپیشینه و  -1-19

و عملیاتی کردن و سنجش این  ها سازمانافزایش توجه به ارزش انسان در  سیر تحولی ،بخشدر این   

ارزشمندی  های دارایی. تشخیص اینکه افراد گیرد میی مختلف، مورد بررسی قرار ها تئوریارزش از طریق 

، بیان 6. در قرن هفدهم، اقتصاددان برجسته ویلیام پتیباشد میهستند، موضوع جدیدی ن ها سازمانبرای 

                                                           
1
 . Idiosyncratic structural capital 

2
 . Competitive advantage 

3
 . Ancillary structural capital 

4
 . Core structural capital 

5
 . Compulsory structural capital 

6
 . William Petty 
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 Nerdrum)یک سازمان، ارزش کارکنان آن باید مورد محاسبه قرار گیرد  های داراییکه برای محاسبه  کند می

and Erikson, 2001 .) ی کارکنان ها مهارتگسترده درباره ارزش دانش و  طور بهیک قرن بعد، آدام اسمیت

 (.OECD, 1999 and Smith, 1910) کند مییک سازمان بحث های  ستادهبر فرآیند تولید و  ها آنو تاثیر 

در نیروی انسانی دیده شود و برای کارکنان  گذاری سرمایه عنوان بهکه آموزش باید  کند میآدام اسمیت بیان 

 ماهرتر، دستمزدهای بیشتری در نظر گرفته شود.

ی مدیریت در قالب مکاتب مختلف مدیریتی شکل گرفت. ها تئوریبعد از آدام اسمیت، یک سلسله از   

یک شغل  آغاز شد. او معتقد به شکستن 1832در سال  1نخستین مکتب، مکتب کالسیک بود که با کار بابیج

به عناصر تشکیل دهنده آن و محاسبه دقیق هزینه هر یک از عناصر بود. به اعتقاد او، کارکنان باید برای 

پس از بابیج، انجام وظایف خود آموزش ببینند و متناسب با عملکردی که دارند، به آنها پول پرداخت شود. 

از طریق تخصصی کردن و  وری بهرهن را برای به حداکثر رساند 2فردریک تیلور رویکرد مدیریت علمی

 استفاده کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی بیان نمود. اصول مدیریت علمی تیلور عبارتست از:

 ،علمی کار باید با مطالعه . روش علمی جانشین روش تجربه و خطا گردیده وباشد میمدیریت باید عل. 1

مطالعه علمی کار، شامل  .دستورالعمل به کارکنان ابالغ کرد صورت بهرا پیدا و  بهترین روش انجام کار

 .بر اساس آن است تعیین استانداردهای تولید و کارکرد و زمان سنجی و 3حرکت سنجی

 افرادی برای کار ،و فنون علمی ها روش استفاده از انتخاب کارکنان باید اساس علمی داشته باشد و با. 2

 .انجام مؤثر و موفقیت آمیز آن را داشته باشند های الزم برای یانتخاب شوند که مهارت و توانائ

  .جنبه علمی داشته باشد آموزش و تربیت کارکنان باید. 3

 طور بهلیت ؤکارکنان و تقسیم کار و مس روابط نزدیک و دوستانه و روحیه همکاری بین مدیریت و. 4

و کارهای فکری را مدیران و کارهای جسمی را  ریزی  برنامه ی کهطور بهکارکنان  مساوی میان مدیران و

 .کارکنان انجام دهند

 عنوان بهسال  30رویکرد مدیریت علمی تیلور که در اواخر قرن نوزدهم میالدی ارائه شد، به مدت   

  (.Buchanan and Huczynski, 1997) رویکرد غالب مطرح بود

                                                           
1
 . Babage 

2
 . Scientific Management 

3
 . Motion Study 
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هنری فایول نظریه مدیریت اداری خود را ارائه کرد که فرض اصلی آن، اولویت منافع  1916در سال   

که  باشد میاصل  14این نظریه دارای  (.Howell and Dipboye, 1986) باشد میسازمان بر منافع فردی 

 عبارتند از: 

 ت جهت کارآیی بیشتر.تقسیم کار: اصل تخصصی کردن نیروی کار به منظور تمرکز بر فعالی -1

 لیت: اختیار حق صدور دستورات و قدرت برای اطاعت درست.ؤاختیار و مس -2

 شکوفا شود. تواند مین سازمانضروری است و بدون انضباط،  سازمانانضباط برای اداره  وجودانضباط:  -3

 وحدت فرماندهی: یک کارمند تنها باید از یک سرپرست دستورات را بگیرد. -4

 و داشتن اهداف مشابه. ها فعالیتوحدت مدیریت: یک رئیس و یک برنامه برای یک گروه از  -5

 یک گروه نباید بر اهداف سازمان فائق آید. یاتبعیت منافع فردی از منافع جمعی: منفعت یک کارمند  -6

نل و هم دستمزد پرسنل: جبران خدمت باید مناسب باشد و تا آنجا که ممکن است، هم رضایت پرس -7

 رضایت شرکت فراهم گردد.

 تمرکز: تمرکز برای سازمان ضروری است و پیامد طبیعی سازماندهی است. -8

صورت  بهسطح ترین  پایینسلسله مراتب: سلسله مراتب، سلسله سرپرستان که از اختیار نهایی به  -9

 .است شدهبندی ردهای  زنجیره

رد فراهم کند. یک جایگاه برای هر فرد و هر فرد در جایگاه نظم: سازمان باید مکان منظمی برای هر ف -10

 خودش.

 برابری: برابری و احساس عدالت که در سراسر سازمان گسترده باشد. -11

مؤثر، نیاز به  صورت بهثبات دوران تصدی پرسنل: کارکنان برای تطبیق با کارشان و برای عمل در کار  -12

 زمان دارند.

 ح نردبان سازمانی، شور و اشتیاق و انرژی به وسیله ابتکار افزایش یابد.ابتکار: در همه سطو -13

 .دهد میروحیه جمعی: این اصل نیاز به کار تیمی و حفظ روابط متقابل شخصی را مورد تأکید قرار  -14

بوروکراسی، به که توسط ماکس وبر ارائه شد.  باشد مینظریه بروکراسی، آخرین نظریه مکتب کالسیک   

یک روش سازماندهی و مدیریت است که در آن رعایت قوانین و مقررات، ثبت کلیه مکاتبات و معنی 

های  ویژگی گیرد. گرایی و ساختار رسمی مورد توجه قرار می جریان امور، رعایت سلسله مراتب، تخصص

روابط غیر ، تعریف شده وجود سلسله مراتب سازمانی، تقسیم کار :از کلی بوروکراسی عبارت است
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استاندارد ، نظام پیشرفت شغلی برای کارکنان برقراری، انتصاب بر اساس شایستگی، شخصی در انجام امور

 .شرح وظایف مشاغلو  ها رویه، مقرارت، تهیه دستوالعمل هاکارها،  کردن

هدایت   1933تا سال  1927مطالعات هاتورن در شرکت وسترن الکتریک که توسط التون مایو از سال   

در علم مدیریت را فراهم  یا نئوکالسیک ه شکل گیری مکتب دیگری به نام مکتب روابط انسانیشد، زمین

از کنترل کردن  تر مهم، توجه به عوامل اجتماعی وری بهرهکه برای ارتقاء  کند میآورد. این مکتب بیان 

غیر رسمی، روابط همکاران و احساسی که افراد از رشد  های گروه. پویایی باشد میکارکنان توسط مدیریت 

و آزادی شخصی خود دارند، جزء عوامل بسیار با اهمیتی بود که در مطالعات هاتورن مورد توجه قرار 

کاری ایجاد  های گروه وری بهره، دانش قابل توجهی را درباره رفتار و ها یافتهاین  .(Wren, 1987)گرفت 

نیز مورد توجه قرار  شود مینامیده  "اثر هاتورن"مربوط به روش شناسی که  کرد. همچنین، بحث های

، رفتارهای گیرند می که وقتی افراد مورد مشاهده و مطالعه قرار است بیانگر این موضوع 1ورناثر هاتگرفت. 

، متفاوت از رفتارهایی است که در دهند میآنها تحت تاثیر شرایط تحقیق قرار گرفته و آنچه از خود بروز 

انگیزشی با عنوان  های نظریهمطالعات هاتورن منجر به شکل گیری دو گروه از  .دهد میشرایط واقعی رخ 

 (.1-9محتوایی شد )جدول شماره  های نظریهفرآیندی و  های نظریه

زمان توجه داشته و بر که مالحظه شد، مکاتب کالسیک و نئوکالسیک بیشتر به محیط داخلی سا طور همان  

یک مجموعه اصول علمی که جهانشمول  کارگیری بهسازمان از طریق  وری بهرهافزایش کارائی کارکنان و 

به انطباق با  ها سازمانمحیطی و نیاز  های پیچیدگیهستند، تاکید دارد. اما با گذشت زمان و افزایش پویایی و 

 داند می 2یک کل عنوان به، سازمان را ها سیستمفراهم شد.  نظریه  ها سیستمشرایط محیطی، زمینه ارائه نظریه 

که از اجزاء مختلفی تشکیل شده و برای تحقق هدف، با همدیگر و همچنین با محیط خود در تعامل 

 .شود می. تعامل با محیط موجب انطباق سریع تر سازمان با شرایط محیطی باشند می

 

                                                           
1
 . Hawthorne effect 

2
 . Whole 
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 (1390)مقیمی، رمضان، انگیزشی و محتوایی  های نظریه: 1-9جدول شماره 

 مبنای نظری تشریح رویکردهای نظری ها تئوریپایه گذاران  کاربرد مدیریتی

مدیران نیاز به این دارند 

که از تفاوت ها در نیازها، 

تمایالت و اهداف آگاهی  

پیدا کنند، چرا که افراد در 

 بسیاری از زمینه ها

 منحصر به فرد هستند. 

 )سلسله مراتب پنجگانه نیازها(مازلو 

  ERG آلدرفر )سه سطح نیاز(

هرزبرگ )دو عامل مهم که بهداشتی و 

 (شوند میانگیزاننده نامیده 

مک کللند )سه نوع نیاز برگرفته از فرهنگ 

 شامل: توفیق، تعلق و قدرت(

بر عواملی که در درون اشخاص 

قرار دارند و منجر به ایجاد انرژی، 

هدایت، استمرار و توقف رفتار 

، متمرکز است. این عوامل گردند می

حالت داللت کنندگی  تواند میتنها 

 داشته باشد. 

 تئوری محتوایی

مدیران نیازمند این هستند 

که فرآیند انگیزه دادن به 

افراد را درک نمایند، 

ند که چگونه افراد بر بدان

اساس ترجیحات، پاداش 

و نیل به هدف 

 .کنند می گیری تصمیم

 روم )تئوری انتظار(

آدامز )تئوری برابری مبتنی بر مقایساتی که افراد 

 .(دهند میانجام 

الک )تئوری هدفگذار که بر اهداف اجماع شده 

 (.هستندمبتنی و مقاصد تعیین کننده رفتار 

تشریح، تببین و تجزیه و تحلیل 

اینکه رفتارها چگونه انرژی بدست 

، استمرار شوند می، هدایت  آورند می

 تئوری فرایندی .گردند میو متوقف  کنند میپیدا 

 

 مدیریت که بیان شد، مکاتب کالسیک و نئوکالسیک بیشتر به دنبال ارائه اصول جهانشمول برای طور همان  

کارکنان نداشتند. در نظریه های  نگرشو  ها ارزشبودند. بنابراین، توجه زیادی به بافت فرهنگی و  ها سازمان

 . گیرد میمورد توجه بیشتری قرار بین کارکنان و شرایط فرهنگی  یها تفاوت، 1اقتضائی

 ،یئمدیریت اقتضاپردازان  نظریه دارد. تاکید ارتباط سازمان با محیط بر ها سیستممانند نظریه  ئینظریه اقتضا  

چه مدیر آنو معتقدند  کنند میرا نفی  یکسان است( )یعنی اصول مدیریت در تمام جهان روش اصول گرایی

یعنی مدیران وظیفه دارند برای هر موقعیت خاص یک تکنیک و ، تابع شرایط است دهد میدر اجرا انجام 

. )نه آنکه هر تصمیمی که مایل بودند اتخاذ نمایند( انتخاب کننداست  رسیده روش مشخصی که به اثبات

 که در یکای  شیوهمدیریت بستگی به موقعیت دارد و های  شیوهمطلوب بودن  ،این نظریه بنابر این در

  .موقعیت مطلوب است ممکن است در موقعیت دیگری نامطلوب باشد
                                                           

1
. Contingency Theory  
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که استفاده از  باشد میانی تفکر ، مکتب سازمگیرد میمکتب دیگری که در اینجا مورد بررسی قرار   

بر طبق این  (.Earl, 2001) دهد میی سازمانی را در تسهیم دانش مورد بررسی قرار ها شبکهساختارها و 

. این جوامع دهند میمکتب، گروهی از افراد با منافع، مسائل و یا تجربیات مشترک، جوامع دانشی را شکل 

ند درون سازمانی و یا بین سازمانی باشند. برخی از توان میو  شوند میبا هدف کسب و کار طراحی و حفظ 

رویکردها به مدیریت دانش که متعلق به مکتب سازمانی تفکر هستند عبارتند از مدیریت دانش مشترک و 

مدیریت دانش که در دهه آخر قرن  .1(SECIفرآیند جامعه پذیری، بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی )

، پیوستگی و نزدیکی شود میکرد، با جدیدترین مکتب تفکر که نظریه سرمایه فکری نامیده بیستم ظهور پیدا 

 قابل توجهی دارد. 

شارهای جهانی سازی، بین المللی شدن و رقابت شدید، توجه دنیای فیک نکته قابل بحث این است که آیا   

و یا تغییر سریع در کار و  دهد میکنترل سوق  ابزارهای عنوان بهصنعتی را به سمت گرایشات حسابداری 

که جامعه شناسی و روانشناسی با سؤاالت گسترده تری در زمینه رابطه بین  شود میزندگی سازمانی موجب 

ی را جهت تخمین های مدل، برخی روانشناسان 1960کار، افراد و رفاه اجتماعی مرتبط شوند. در طول دهه 

رار دادند. در همان زمان، جامعه شناسان تحقیقاتی را در زمینه مورد بررسی قمزایای مالی گزینش کارکنان 

اینکه چگونه کارکنان باید برای پذیرش شرایط کاری ضعیف در ازاء نرخ های پرداخت باالتر آماده شوند را 

انجام دادند. با این وجود، روشن است که در توسعه نظری سرمایه فکری، روانشناسی و جامعه شناسی تاثیر 

. به عبارت دیگر، به مدت بیش از یک قرن، توسعه چشم اندازهایی در زمینه ماهیت کار و است ودهبگذار 

های  ترکیب، حاصل به کار بردن ها سازمانیک دارایی ارزشمند در  عنوان بهو شناخت افراد  ها سازمان

. به دلیل تخصصی است بودهو اقتصاد برای مطالعه دنیای صنعتی شناسی  جامعهمتفاوتی از دانش روانشناسی، 

در قرن بیستم، تئوری سازمان در دوهه اخیر بیشتر بر حسابداری و مدیریت ها  رشتهشدن دانش و تمایز بین 

 .(Rose, 1988)است  داشتهتمرکز 

 ها سازمانمدیریت که تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند، به ارزشی که افراد برای های  نظریههر یک از   

سرمایه انسانی برای سازمان دهی  گزارش. سنجش و اند بودهدارند توجه نموده و به دنبال سنجش این ارزش 

. اند کردهانسانی  های سرمایهبسیار اهمیت دارد و اقتصاددانان مدت زمان زیادی را صرف تخصیص ارزش به 

ار و ارزش دفتری سازمان حسابداری سنتی منجر به افزایش شکاف بین ارزش بازی ها شاخصدر حقیقت، 

به عالوه، هزینه  .(Allee, 1999 and Stewart, 1997) شود می؛ زیرا سرمایه فکری سازمان مستند ناست شده
                                                           

1
. Socialization, Externalization, Combination and Internalization 
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صرف شده در  های  هزینهو بنابراین، به  گیرد میبعد انسانی سرمایه فکری به ندرت در ترازنامه سازمان قرار 

( 2001بنابراین، بونتیس ) (.Bassi, 1997) شود مینگاه ن گذاری سرمایه عنوان بهحوزه سرمایه انسانی 

انسانی و ناملموس های  داراییی برای مدیریت اثربخش های مدلمحققین را به انجام تحقیق و توسعه 

 .کند میتشویق  ها سازمان

 جنبش سرمایه فکریشکل گیری  -1-20

 های داراییقبل از تغییر اقتصاد به سمت یک اقتصاد دانش بنیان، منابع اصلی ایجاد ارزش اقتصادی   

مانند زمین، کارخانه، ماشین آالت و تجهیزات و مواد خام تولید بودند. در اقتصاد دانش بنیان، منبع  1ملموس

توسعه، توسعه برند سازمانی و در تحقیق و گذاری  سرمایه .باشد می 2ناملموس های داراییایجاد ارزش 

ملموس در تمام کشورها  های داراییدر  گذاری سرمایهتوسعه ظرفیت نیروی کار، رشد بیشتری نسبت به 

  (.Ferrier, 2001)دارد 

 1990ایجاد شد، به اوایل دهه  فکریهای اولین موجی که در زمینه تحقیقات مربوط به سرمایه، طورکلی به  

دهی گیری و گزارشسازی، اندازههای مدل(. بیشتر این کارها به شیوه2008)استاله و بونفور، گردد باز می

شدند. اهمیت این تحقیقات اولیه از دو جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه مربوط می فکریهای سرمایه

ریح گردید و دوم، به شیوه مناسبی تش ها سازمانو نقش آنها در ایجاد ارزش در  فکریهای اهمیت سرمایه

 (. 2008به تدریج ادبیات مشترکی در این زمینه میان محققین ایجاد گردید )استاله و بونفور، 

« لیف ادوینسون»برمی گردد. 1990پایانی دهه های سالپدیداری مفهوم سرمایه فکری به های هجرقاولین   

در شرکت سوئدی اسکاندیا مشغول به کار شده بود، پیشرو عنوان  (CKO)مدیر ارشد دانش عنوان بهکه 

و رضایت  هانوآوریهمچون سرمایه فکری، ی یهادارایی توانمیسرمایه فکری شد و نشان داد که چگونه 

مشترک با میشائیل مالون به  طور به، او در کتابی که 1997وارد کرد. در سال  ها شرکتمشتری را در ترازنامه 

سرمایه »اند به تعریف و تشریح سرمایه فکری پرداخت. در همین سال توماس استوارت کتاب چاپ رس

را منتشر کرد که در آن ظهور عصر اقتصاد دانش را به روشنی به جهان کسب « ثروت جدید سازمان فکری:

جهان دیگر جهان مواد حل است. ترین راهکه دیگر دانش مهم کند مینیز بیان پیتر دراکر  و کار نوید داده بود.

 (.2003اولیه، نیروی کار یا انرژی نیست. جهان دانش است )به نقل از کارپ، 
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( با تاکید بر اینکه اهمیت شرایط جدید ایجاد شده در جامعه 2003کاتاسوس و شامیناد )به نقل از کارپ،   

دانند. مفهوم جدیدی نمی را از بسیاری جهات فکریهای ناشدنی است، مفهوم سرمایه دانشی کنونی انکار

های سه حرفی که در چند را مانند برخی از خالصه ICنظران مدیریت، آنها معتقدند هنوز برخی از صاحب

( مفهومی وابسته به مد TQM ،JIT ،BPRاند )مانند دهه گذشته پدید آمده و به تدریج از دور خارج شده

 دانند.می

دانند. زمانی که را نیمه اول قرن نوزدهم میالدی می فکریهای ایههای مربوط به سرمآنها خواستگاه بحث  

به تدریج به منبع  فکریهای عصر صنعتی در حال گذار به عصر دانشی بود. به این ترتیب دانش و سرمایه

مزیت سازمانی  عنوان به فکریهای پذیری تبدیل شدند. سرمایههای رقابتبسیار مهم تولید ثروت و قابلیت

 شود.محورتعریف میدانش های نسازما

اند: در درجه اول، مرزهای پرداخته فکریهای های اصلی در مدیریت سرمایهکاتاسوس و شامیناد به چالش  

  محور در حال گسترش و کمرنگ شدن است. این مساله به دلیل توسعه ارتباطات رخ دانش های سازمان

جایی آنها و افزایش ابهام در به دلیل خاصیت جابه فکریهای دهد و نتیجه آن، دشواری مدیریت سرمایهمی

باشد. یکی از نتایج متضاد ایجاد شده میان مفاهیم قدیمی ها میتشخیص دقیق مصادیق و ابعاد این سرمایه

)مواردی همچون تاریخ، هزینه، رخدادهای مدیریتی، عملیات و صنعت( و مفاهیم جدید )مواردی چون 

 بود. فکریهای و خدمات( مبحث سرمایه راهبردند، آینده، ارزش، فرآی

دانند. تولد مربوط می 1990های ذهنی را به اواسط دهه کاتاسوس و شامیناد، تولد ادبیات مربوط به سرمایه  

انجام گردید، مدیون مطالعاتی است که در  1990های ذهنی، عالوه بر مطالعاتی که در دهه مفهوم سرمایه

 (.2003و توسعه اقتصادی انجام گرفته است )به نقل از کارپ،  هاسازمان همکاری

 استعاره جهت معرفی این مفهوم استفاده  عنوان به، تصویر رایجی که فکریهای در اوایل معرفی سرمایه  

های قرمز یا سبز. عالوه بر اینکه سیب با مفهوم از یک درخت سیب به همراه میوه است بوده، عبارت هدشمی

عوامل نامشهود )استعاره از  عنوان بههای درخت نیز فرهنگ اروپایی گره خورده است، ریشه دانش در

روند. مطالعات انجام شده در این حوزه، به تدریج های درخت به شمار می( در ایجاد میوهفکریهای سرمایه

 .(2003ارپ، را مشخص کرد: ناملموس و نامشهود بودن )ک فکریهای های اصلی سرمایهیکی از مشخصه

شود: داخلی و خارجی. از دیدگاه خارجی سهامداران  از دو دیدگاه مطرح می فکریهای  اهمیت سرمایه  

آورند. این در حالی است که  های ناملموس شرکت بدست می شرکت اطالعات اندکی در مورد سرمایه

در سه دهه اخیر به شدت  ها شرکتکه اشاره شد، شکاف میان ارزش بازاری و ارزش دفتری  طور همان
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های ذهنی شرکت، باعث افزایش  افزایش یافته است. کسب و انتشار اطالعات مربوط به سرمایه

(. گزارش ارائه شده توسط 2004پذیری شرکت در بازار سرمایه خواهد گردید )کافمن و اشنایدر،  رقابت

OECD  پایه آنهاست های دانشدر گرو فعالیتکه ثروت آینده کشورها، کامالً  کند می، تاکید 2001در سال

(OECD ،2001 ،2005، به نقل از ادوینسون و دیگران .) 

ترین ترین و حیاتیچه دانشگاهیان و چه صاحبان کسب و کار دریافته بودند که مهم 1990از اوایل دهه   

(. جریان2006فن باخ، ، به نقل از دی2001)ارل،  آالت یا سرمایهمنبع سازمان دانش است، نه زمین، ماشین

های نامشهود را مورد توجه قرار دادههای فکری اصلی که تا کنون درک و مدیریت مجموعه منابع یا سرمایه

 اند، عبارتند از:

 ؛های نامشهود از دیدگاه حسابداری مالیدارایی .1

 ؛گیری و مدیریت عملکردهای فکری، انسانی و سازمانی از دیدگاه اندازهسرمایه .2

 ؛(ICT( در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )1اطالعات و دانش )صریح داده، .3

 شوند؛مطرح می 3محور -های سازمانی که در دیدگاه منبعو ظرفیت 2سازهاارزش .4

های انجام گرفته درباره ابعاد مختلف دانش از طریق مطالعات مختلف در حوزه ها و بررسیتحلیل .5

 ؛مدیریت دانش

 .(2006شناسی )دیفن باخ، جتماعی و فرهنگی از دیدگاه جامعههای انسانی، اسرمایه .6

اند تا منابع نامشهود را با باالترین دقت ممکن تعریف کنند )برای مثال در ها کوشیدهبرخی از این جریان

د اند )ماننها نیز یا تعریفی کلی از منابع نامشهود ارائه دادهحسابداری مالی و مدیریت عملکرد(. سایر دیدگاه

ها اکثراً به برخی محور(. این دیدگاه-مدیریت دانش( و یا اصوالً تعریف مشخصی ندارند )دیدگاه منبع

کنون مدل جامعی که مورد توافق و استفاده اکثر های نامشهود تکیه دارند و تاهای محدود از سرمایهجنبه

 (.2006)دیفن باخ  است شدهمحققین در این زمینه قرار گرفته باشد، ارائه ن

-( معتقدند که اهمیت نیروی انسانی تحت تاثیر جریان2007، به نقل از وایت، 2002گاردنر و آبرامسون)  

 :است یافتههای بنیادی زیر در اقتصاد جهان افزایش 
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تر ها پیچیدهلیتؤتر و مسهای جمعیتی در نیروی کار به نحوی که نیروی کار متنوعتغییر مشخصه .1

 اند.شده

وری نیروی انسانی که آنها را مجبور به افزایش بهره ها سازمانای های مالی و بودجهمحدودیت .2

 کند.های تولید میبرای کاهش هزینه

تر برای پاسخگویی به این های شایستهرا وادار به جذب نیرو ها سازمانفشار تقاضا در بازار که  .3

 نماید.تقاضا می

 .ها سازمانهای به کار رفته در فناوریتر شدن پیچیده .4

شوند )کارپ، شناخته می ها سازمانترین منابع تولید ثروت در مهم عنوان بههای فکری اکنون سرمایه  

ناشی از دشواری ایجاد مزیت رقابتی از طریق منابع سنتی ملموس در عصر حاضر است.  اله(. این مس2003

محور بودن اقتصاد و کسب و کار است شود، دانشاما آن ویژگی عصر حاضر که این دشواری را ناشی می

     های فکریبستری برای ایجاد و توسعه سرمایه عنوان بههای اجتماعی را (. کارپ سرمایه2003)کارپ، 

 های اجتماعی را توسعه داد.یک پیشتاز، ابتدا بایستی سرمایه عنوان بهداند و معتقد است می

( اولین شواهد مربوط به موضوع را مطالعات یک سوئدی به نام 1997( به نقل از استوارت )2003کارپ )  

سازی و کشتیی سرامیکهاال بود که چرا کارخانهؤکند. وسترمن به دنبال پاسخ این سوسترمن معرفی می

وری دارند. او دریافت که های مشابه در آلمان و انگلیس بهرهسازی کشورش تنها به اندازه نصف کارخانه

گیرند و میزان هوش و ها تفاوتی با هم ندارند. اما افرادی که آنها را به کار میهای ثابت این کارخانهسرمایه

 استعدادشان متفاوت است.

همچنین روند تغییر معیارهای سنجش میزان فعال بودن اقتصادها را در سه قرن مختلف  (2003کارپ )  

. است بودهسنگ، فوالد و غیره( این معیار میزان استفاده از مواد اولیه )زغال 19دهد. در اواخر قرن شرح می

یزان استفاده از قدرت ذهن یابد. اکنون مدر اواسط قرن بیستم، این معیار به میزان استفاده از انرژی تغییر می

که میزان  کند می( بیان 1992( به نقل از دراکر )2003. کارپ )است شدهبشر جایگزین معیارهای قبلی 

متوسط سالیانه یک درصد  طور به 1900متوسط نیروی کار مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافه از سال 

یک کشور در بخش تولید به  GDP. پس از جنگ جهانی دوم، میزان مواد اولیه برای تولید است یافتهکاهش 

 .است یافتههمین میزان کاهش 
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1های رقیبدارایی"های فیزیکی، انسانی و مالی سازمان را ( دارایی2001( به نقل از لو )2003کارپ )  
" 

، میان مصارف مختلف نوعی رقابت وجود دارد. چرا هانامد. به این مفهوم که برای استفاده از این داراییمی

ها یا سرمایهشود. این در حالی است که داراییها با استفاده از آنها کاسته میکه ماهیتاً از مقدار این دارایی

یابند، بلکه ممکن های فکری حین و پس از مصرف نه تنها کاهش نمیهای فکری این گونه نیستند. سرمایه

ها استفاده از این گونه سرمایه 2(. به عبارت دیگر هزینه فرصت2006بشوند )دیفن باخ،  است بیشتر هم

 (.2003صفر یا نزدیک به ناچیز است )کارپ، 

. تنها در است کردهوجود داشته و بشر نیز از آنها استفاده  ها سازمانهای فکری از زمان پیدایش سرمایه   

( دو جریان اصلی را در تاکید بیشتر 2003. کارپ )است گردیدههای اخیر توجه بیشتری معطوف آنها سال

 داند:های فکری موثر میمحافل آکادمیک و کسب و کار بر مقوله دارایی

 ؛افزایش شدت رقابت در صنایع مختلف .1

های کسب و کار جدید، گونه های مدلپیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات که موجب ظهور  .2

 .است شدههای ارزش زه زنجیرهجدید سازمانی و انواع تا

( 2003. کارپ )است کردهترین صالح رقابتی سازمان تبدیل کارپ معتقد است این روندها دانش را به مهم  

کند که ظرفیت یادگیری یک سازمان را شاید بتوان تنها مزیت رقابتی پایدار ( بیان می1997به نقل از گس )

 آن فرض نمود. 

کند. ها استفاده میگویی به نیازها و انتظارات ذینفعانش از برخی منابع و داراییهر سازمانی برای پاسخ  

شود. به همین ترتیب حسابداری خروجی هر سازمان در این فرآیند کالن در قالب اعداد و ارقام ثبت می

مه چیز گیرد. در شرایطی که ههای سازمان در نظر میسنتی میزان منابع صرف شده را نیز در قالب هزینه

شود. باشند، این روش دچار مشکل خاصی نمی 3های سازمان ملموس یا مشهودها و خروجیاعم از ورودی

های و به تدریج از تولید و دارایی است دادهطی چند دهه اخیر، محوریت اقتصاد در دنیا تغییر ماهیت 

 (.2007)وایت،  است یافتهملموس به خدمات، دانش و اطالعات تغییر 

                                                           
1
. Rival Assets 

2
. Opportunity Cost 

3
. Tangible  
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 مقدمه -2-1

امروزه سرمایه فکری یک محرک کلیدی در نوآوری و ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد دانش بنیان   

فعالیت اساسی برای کسب، رشد و بقاء سرمایه فکری  عنوان بهمدیریت دانش نیز  (.Teece, 2000) باشد می

این موضوع بدین معنی است که مدیریت  (.Marr and Schiuma, 2001) شود میمحسوب  ها سازماندر 

فکری، ارتباط نزدیکی با فرآیندهای مدیریت دانش در یک سازمان دارد. به بیان دیگر،  های سرمایهموفق 

اجرای موفق و استفاده از مدیریت دانش، باعث رشد سرمایه فکری سازمان خواهد شد. در این فصل، 

مفهوم مدیریت سرمایه فکری و نقش مدیریت دانش در مدیریت سرمایه فکری مورد بررسی قرار خواهد 

  ت.گرف

 مدیریت سرمایه فکری -2-2

یک دارایی راهبردی در جهت عملکرد سازمانی شناخته شده و مدیریت  عنوان بهامروزه سرمایه فکری   

به نام بونتیس در تحقیقات خود  یمحقق باشد. ، مهم و حیاتی میها سازمانپذیری  سرمایه فکری برای رقابت

 زیر باید مراحل هستند، عالقمند خود فکری سازمان سرمایه استراتژیک مدیریت به که کند مدیرانی بیان می

 (:1998،بونیتس) طی کنند را

 استفاده با نظرسنجی اجرای و طراحی شامل است ممکن ارزیابی این. فکری سرمایه اولیه ارزیابی . انجام1

 سازمان در فکری سرمایه موجود سطح از کلی تصویر آوردن بدست منظور به لیکرت طیف های از مقیاس

 استفاده فکری سرمایه ارزیابی برای خود به  مخصوصهای  سنجه از اسکاندیا مانند ها شرکت از برخی. باشد

 .طراحی نماید خود استراتژیکی اهداف به توجه با را ارزیابی های سنجه باید ها سازمان از یک هر نمایند. می

 توسعه در فردی اهداف )تخصیص کارمند هر ارزیابی اهداف پایه عنوان هب دانش مدیریت . قراردادن2

 در سازمان که دهد قرار چیزی یادگیری را کارمند یک هدف دتوان می شرکت یک مثال برای سرمایه فکری(.

 .ندارد دانشی آن مورد در حال حاضر

و  نماید. جستجو می فعالیت آن در سازمان که صنعتی و سازمان در دانش اهداف رسمی کردن مشخص .3

 مراکز صنعت، های انجمن مانند هایی مکان از شرکت از خارج یا داخل در فکری سرمایه منابع حفظ

 .دولت و آموزشی، مشتریان

شخص باید  این باشد. سازمان در فکری سرمایه توسعه مسؤل که متخصصی کارگیری به و استخدام .4

 .باشد اطالعات فناوری و استراتژی انسانی، منابع های زمینه در جامع پیشینه دارای
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 ها سیستم و افراد کدام که این کردن )مشخص سازمان دانش نقشه ایجاد وسیله به فکری دارایی بندی دسته .5

 رقابتی هوشی اطالعات تمام آن در که مرکزی داده پایگاه یک ایجاد مثال، برای دارند(. قرار دانش در کجای

 .باشد دسترس در و شده ذخیره سازمان

 ویدئو ابزار، گروه های فناوری مانند گذاری اشتراک به ابزارهای و اطالعاتی های سیستم از استفاده .6

 .نمایند می کمک دانش تدوین و تبادل به که غیره و کنفرانس، اینترانت

 های هزینه. جاسوسعنوان  به ها آن کارگیری به و تجاری های همایش و ها کنفرانس به کارمندان فرستادن .7

 اشتراک به سازمان افراد دیگر با اند دیده آموزش که را چه آن ها آن که آن مگر نشود پرداخت ها سفر آن

 .بگذارند

در  مالی های ارزش از. سازمان دانش انباشتگی مجدد بررسی منظور به فکری سرمایه های ارزیابی انجام .8

 .نهراسید بومی های شاخص و ها سنجه توسعه از اما نمایید استفاده صورت ضرورت

 اساس بر شوند پر بایست می که هایی حفره و شوند برطرف بایست می که هایی شکاف کردن مشخص .9

 .تجربیات بهترین و کنندگان تأمین مشتریان، رقبا، با ارتباط در موجود های نقطه ضعف

 گزارشات در فکری سرمایه ضمیمه عنوان به سازمان جدید دانش دارایی نمودن پیوست و گردآوری .10

 مدیریت فـکـری در سـرمـایـه گیـری اندازه فکری، سرمایه مدیریت اساس و نیاز پیش عنوان بهسالیانه 

 صحت با که صورتی در فکری سرمایه گیری (. اندازه2004کی، و ژو ،چن) باشد می مهم بسیار کار و کسب

 و مهم بخش گیری، اندازه نماید. گیری اندازه را سازمان  عملکرد ارزش و دتوان می شود انجام باال دقت و

 کند. می تکیه اثربخش های گیری اندازه بر مدیریت اثربخش زیرا است فکری سرمایه مدیریت اصلی

 این و شوند می واقعاً استفاده ها سازماندر  موجود دانش از درصد 20 تنها که است داده نشان تحقیقات

 های استراتژی تعیین گیری، اساس است. اندازه جامع و کامل گیری اندازه ابزارهای وجود عدم دلیل به

 در دانش و توسعه کارگیری به ایجاد، نتایج و ابتکارات اهداف، کردن مشخص شامل فکری سرمایه مدیریت

 .است سازمان

. این گام اند کردههایی تعریف  های فکری گام روس و مر، برای مدیریت سرمایههای  نامدو محقق دیگر به    

 عبارتند از:   ها

 شود.  های فکری که باعث تحقق عملکرد راهبردی سازمان می های کلیدی سرمایه شناسایی محرک .1

 های فکری کلیدی. از طریق سرمایهآفرینی ارزش  برایو مسیردهی  سازی دگرگون .2

 ویژه با توجه به تحوالت پویای سازمان.  گیری عملکرد به اندازه .3
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 های فکری کلیدی با استفاده از فرآیندهای مدیریت دانش. خلق سرمایهپرورش و  .4

 دهی خارجی و داخلی عملکرد. گزارش .5

دهی  های کلیدی خلق ارزش آغاز و با گزارش های فکری از شناسایی محرک فرآیند مدیریت سرمایه  

مقطعی و مداوم از آن  های صورت مستمر تکرار شده و ارزیابی عملکرد خاتمه یافته و مجدداً این چرخه به

 .(2-1)شکل شماره  پذیرد صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

. در این مرحله، جهت کسب باشد میاولین مرحله، شناسایی منابع کلیدی سرمایه فکری در یک سازمان   

منابع خود،  ترین مهم ها سازمانکه از طریق آن،  گیرد میمورد استفاده قرار  راهبرد، نوعی از راهبردیاهداف 

به  2نگرش مبتنی بر منابع سازمان(. حامیان 2-2)شکل شماره  کنند میرا شناسایی  1به ویژه منابع دانشی

. مدیران باید کنند مینگاه  راهبردبرای توسعه این  یهای محرک عنوان بهاز منابع سازمانی  ای مجموعه

، شناسایی کنند. منابع سرمایه فکری ممکن کنند میفکری که ایجاد دانش در سازمان را هدایت  های سرمایه

 های  هنام  توافق دانش، شایستگی(، روابط ذینفعان )روابط مشتری،، ها مهارتاست شامل منابع انسانی )

، فرآیندها، فرهنگ سازمانی، فلسفه ها سیستمتوزیع( و منابع سازمانی )های  هنام  صدور مجوز، توافق

ی فیزیکی( و منابع مالی ها شبکه، ها نامنابع فیزیکی )ساختم برند سازمان، اموال فکری( باشد. مدیریت،

 .باشند میتوانمندسازهای ایجاد ارزش  عنوان بهها، نقدینگی( نیز  گذاری سرمایه)

                                                           
1
 . Knowledge Resources 

2
 . Resource based View of the Firm 

 کلیدی ایجاد ارزش های محرکشناسایی 

 عینیت بخشیدن به ایجاد ارزش

 سنجش ایجاد ارزش

 مدیریت دانش گشودگی و ارزش

 : مدیریت سرمایه فکری2-1شکل شماره 
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. این مرحله، به پردازد میسازمان  راهبردیدومین مرحله به بررسی نقش سرمایه فکری در کسب اهداف   

( این ارائه عینی از روابط علی را 2000. نورتون و کاپالن )بخشد مینقش سرمایه فکری در سازمان عینیت 

 دهنده نشان، بیانگر منطق کسب و کار سازمان بوده و ای نقشه. چنین دهند میشرح  راهبرداز طریق نقشه 

که منجر به کسب اهداف استراتژک سازمان و رضایت ذینفعان  باشد میجاد ارزش ای شدهپذیرفته  یها روش

 راهبردایجاد ارزش را طرح ریزی کردند )دارای نقشه  یها روش ها سازمان. هنگامی که شود میکلیدی 

در درک میزان موفقیت سازمان در  ها شاخصعملکرد را توسعه دهند. این  یها شاخصند توان میشدند(، 

 مفید هستند. راهبرداجرای 

در مرحله مدیریت سرمایه فکری، دانش و آگاهی به دست آمده از شناسایی، طرح ریزی و سنجش   

که آیا سرمایه  گیرند می این مرحله، مدیران تصمیمدانشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در  های دارایی

فکری موجود را با استفاده از فرآیندهای مدیریت دانش پرورش دهند و یا اینکه بپذیرند مفروضات ایجاد 

واقعی موفقیت را مشخص کنند. ظرفیت عملکرد  های محرکارزش اشتباه بوده و به مرحله اول بازگردند و 

. (Von Krogh, 1994)است  و دانش جمعی یا سازمانی( Savage, 1990)سازمان مبتنی بر دانش افرادش 

یادگیرنده با  های سازماندر حال تالش برای تبدیل شدن به  ها سازمانکه چرا  دهد میاین موضوع نشان 

و با اهمیت دانش،  راهبردینقش (. Senge, 1990) باشند میخود دانشی  های داراییهدف توسعه مستمر 

را به سمت تعریف مفاهیم، رویکردها و ابزارهایی جهت شناسایی و قابل  ها سازمانمحققین و مدیران 

 دانشی های دارایی

 منابع ساختاری منابع ذینفعان

 منابع انسانی روابط ذینفعان

 

زیرساخت 

 فیزیکی

 

زیرساخت 

 مجازی

 

 اموال فکری

 

و  ها رویه

 اقدامات

 

 فرهنگ

 

 های دانشی : طبقه بندی دارایی2-2شکل شماره 
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که به  کند می. اقدامات مدیریت دانش، ابزاری را فراهم است دادهمدیریت کردن سرمایه فکری سوق 

. بحث مشروح تر درباره مدیریت دانش کند میدانش سازمانی کمک  های داراییدر حفظ و رشد  ها سازمان

 در بخش بعدی ارائه خواهد شد.

 مدیریت دانش -2-3

. است کردهاخـیـر، مـفـهـوم مـدیـریـت دانـش تـوجـه زیـادی را بـه خـود جـلـب  های سالدر   

(Davenport et al. 1998; Nonaka and Takecuchi, 1995; Sveiby, 1997; Wiig, 1999.)  مروری بر

 .باشد میکه حیطه و تمرکز تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش بسیار متفاوت  دهد میادبیات تحقیق نشان 

عقالنی و  های قابلیت( مدیریت دانش عبارتست از گردآوری دانش، 1999) 1به عقیده ارنست پرز  

یک سرمایه سازمانی. به عبارت دیگر،  عنوان بهن و ایجاد قابلیت بازیابی برای آنها تجربیات افراد یک سازما

 دوباره اطالعات تخصصی تاکید دارد. کارگیری بهمدیریت دانش بر ذخیره و 

از اصول، فرآیندها، ساختارهای سازمانی و  ای مجموعه( مدیریت دانش شامل 1999) 2برابر تعریف گرتین  

جهت مواجه با اهداف  شان دانش کارگیری بهکه به افراد در زمینه تسهیم و  است شدهبکارگرفته  های فناوری

 . رساند میخود، یاری 

نوین بهره جویی از دانش  های راهجهت یافتن  ها سازمان( مدیریت دانش را کمک به 1998) 3مالهوترا  

دیریت دانش، سازگاری برای حفظ و ثبات . به عقیده وی، مآورد میعینی و ذهنی افراد سازمان به حساب 

. ضرورتاً آن دسته از فرآیندهای کند میسازمانی را در مواجه با تغییرات در حال رشد محیطی فراهم 

و اطالعات حاصل  ها دادهسازمانی را مد نظر دارد که در جستجوی ترکیب و تلفیق محتوای پردازش شده 

 وری عوامل انسانی است. اطالعاتی با خالقیت و نوآ های فناوریاز 

( مدیریت دانش عبارتست از فرآیند ایجاد، سازماندهی، اشاعه و حصول 1999به اعتقاد نیگل کینگ )  

 اطمینان از درک اطالعات مورد نیاز برای انجام یک کار.

که تلخیص و جمع بندی آراء دانشمندان مختلف عرصه مدیریت دانش )طی سال های  2-1جدول شماره   

ی کلیدی مدیریت دانش را به خوبی ها فعالیتمختلف در خصوص  های دیدگاه، باشد می( 1993 -1997

 (.35 -36، صص 1389)حسنوی و همکاران،  است دادهمورد بررسی قرار 

 

                                                           
1
 . Perez 

2
 . Gurteen 

3
 . Malhotra 
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 یت دانش از دیدگاه برخی محققانی کلیدی مدیرها فعالیت: 2-1جدول شماره 

 ی کلیدی مدیریت دانشها فعالیت نام نویسنده

 (1997علوی )

کسب دانش )تولید و توسعه محتوای دانش(، شناسایی، فیلترینگ، مرتبط ساختن 

نمایش، رده بندی، فهرست بندی، یکپارچه سازی و مرتبط نمودن منابع داخلی و 

 خارجی دانش.

آرتور آندرسون و مرکز کیفیت و 

 (1996آمریکا ) وری بهره

اشتراک گذاری دانش، ایجاد دانش، شناسایی دانش، گردآوری دانش، تبدیل دانش، 

 دانش. کارگیری بهساماندهی دانش، 

 (1996چو )

 محسوس سازی )شامل تفسیر دانش(

 خلق دانش )شامل تغییر شکل و تبدیل دانش(

 د پردازش دانش(تصمیم سازی )شامل فرآین

 (1987هالس اپل و وینستون )
، نگهداری، تجزیه و تحلیل، ایجاد دانش، سازی ذخیرهکسب دانش، سازماندهی، 

 دانش. کارگیری بهنمایش دانش، توزیع دانش، 

 (1995لئونارد بارتون )

 راه حل های خالقانه و به اشتراک گذاشته شده حل مساله

 ج از شرکتدانش فنی جذاب و قابل اهمیت خار

 و ابزارها ها شیوهو یکپارچه سازی  کارگیری بهآزمون نمونه های اولیه، 

 (1996نوناکا )

 اجتماعی ساختن )تبدیل دانش ضمنی به دانش ضمنی(

 درونی سازی )تبدیل دانش صریح به دانش ضمنی( 

 ترکیب نمودن )تبدیل دانش صریح به دانش صریح(

 دانش صریح(برونی سازی )تبدیل دانش ضمنی به 

 (1996سوزوالنسکی )

 شناسایی دانش )تشخیص دانش مورد نیاز و برآورده سازی آن( 

 پیاده سازی دانش )انتقال دانش( 

 وارسی دانش )استفاده از دانش منتقل شده(

 یکپارچه سازی )درونی سازی دانش(

 نگهداری دانش.توسعه دانش، توزیع دانش، ترکیب دانش،  (1997واندر اسپک و اسپیجکروت )

 ایجاد دانش، دستکاری دانش، بهره گیری، انتقال. (1993ویگ )

 .کارگیری بهجمع آوری، پاالیش، پیکربندی، انتشار،  (2002گوپتا و مک دانیل )

 کسب دانش، گزینش دانش، درونی سازی دانش، تولید دانش، برونی سازی دانش. (2003هالس اپل )

 مدیریت دانش. یها شاخصچشم انداز مدیریت دانش، اهداف مدیریت دانش،  (2003ا )انستیتوی مدیریت دانش کاناد

 (2009اخوان و همکاران )
آماده سازی و فراهم کردن زیرساختها، تشخیص دانش، جمع آوری دانش، 

 سازماندهی دانش، ذخیره دانش، اشتراک دانش، ارزیابی فرآیند مدیریت دانش.
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که هدف مدیریت دانش باید همواره هنگام برخورد با مباحث و  کنند می( بیان 2000) 1اسون و نول  

موضوعات مدیریت دانش بیان شود. هدف اصلی مدیریت دانش، به حداکثر رساندن اثربخشی سازمان در 

 (:2-3. چهار هدف دیگر مدیریت دانش عبارتند از )شکل شماره باشد میحوزه دانش 

 ی مرتبط با دانش؛ ها فعالیتنظارت و تسهیل  .1

 ایجاد و به روز رسانی زیرساخت های دانش؛  .2

 دانشی و  های داراییایجاد، احیاء و سازماندهی  .3

 دانشی. های داراییاستفاده اثربخش از  .4

و بنابراین، اهداف  باشند میی مختلفی ها فعالیتاین چهار حوزه در مدیریت دانش دارای وظایف و   

برخی از  توان می، 2-3ی نشان داده شده در شکل شماره ها فعالیتر بین . دکنند میمتفاوتی را دنبال 

مشخص نمود. این طیف، از مدیریت  باشند میی مدیریت دانش که مرتبط با سرمایه فکری ها فعالیت

را  "درک ارزش بخش"تا فروش کاالهایی با محتوای دانشی باال در  "مدیریت بخش"فکری در  های دارایی

دانشی به  های دارایی، ایجاد و اهرمی کردن "درک ارزش"و بخش  "عملیاتی"هدف بخش . گیرد می بر در

فکری شان  های سرمایه کارگیری بهرا در تمرکز بر توسعه و  ها سازمان، از این رو، باشد میاثربخشی  ای شیوه

  .کنند میتوانمند 

                                                           
1
 . Swan and Newell 
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 : چهار حوزه مدیریت دانش2-3شکل شماره 

 

 ای گونهی مدیریت دانش، جای تعجب نیست که مدیریت دانش به ها فعالیتبا توجه به طیف گسترده   

ظرفیت )یا  عنوان بهمثال، مدیریت دانش  عنوان بهمتفاوت توسط مؤلفین مختلف توصیف شده باشد. 

 کند میکه عملکرد سازمانی را بر مبنای دانش و تجربه حفظ  شود میفرآیندهایی( در داخل سازمان تعریف 

 عنوان به تر ویژه طور بهگاهی نیز مدیریت دانش  (.Pan and Scarbrough, 1999, p. 362) دهد میو بهبود 

1یا  "فرآیندهای اثربخش دانش"مدیریت 
EKP  شود میتعریف (Wiig, 1997, p. 401 .) اگرچه تعاریف

 ست، اما تمام آنها اشاره به مدیریت دانش از یک رویکرد فرآیند سازمانی دارد.ارائه شده متفاوت ا

در این تعاریف مورد توجه قرار نگرفته، نوع دانشی است که ما تالش    رسد  مینکته مهمی که به نظر   

تمایل  ها سازمان، طورکلی بهآن را مدیریت کنیم: دانش ضمنی یا صریح، دانش فردی یا سازمانی؟  کنیم می

به مدیریت دانش در سطح سازمانی دارند، در نتیجه دانش سازمانی رقابتی را شناسایی کرده و توسعه       

                                                           
1
 . Effective Knowledge Process 

 به حداکثر رساندن اثربخشی دانش سازمان

ی ها فعالیتنظارت و تسهیل 

 مرتبط با دانش:

. پیمایش و طرح ریزی چشم 1

 انداز دانش؛ 

 دانشی؛  های دارایی. مدیریت 2

 فکری؛ های دارایی. مدیریت 3

. اجرای مشوق های انگیزشی 4

جهت ایجاد، تسهیم و استفاده 

 از دانش؛ 

 راهبرد. ترغیب استفاده از 5

 دانشی؛ 

. ساختاردهی مجدد عملیات و 6

 سازمان. 

ایجاد و به روز کردن 

 دانش:های  زیرساخت

آموزشی  های برنامه. 1

 گسترده در سطح سازمان؛ 

. دانش مبتنی بر هستی 2

 ؛ است یافتهشناسی سازمان 

از منابع  هایی ائتالف. 3

 دانشی؛ ای حرفه

 دانشی؛ های موجودی. 4

. قابلیت انتقال چند جانبه 5

 دانش؛

 . دانشگاه شرکتی. 6

 

 

ایجاد، تجدید و سازماندهی 

 دانشی: های دارایی

  بهتشاف و نوآوری . اک1

 پیوسته؛  صورت

 . کسب دانش؛ 2

 . آموزش؛ 3

 دانشی؛  های پایگاه. حفظ 4

. خودکار کردن انتقال 5

 دانش؛

 . هدایت تحقیق و توسعه؛ 6

. تبدیل دانش و درونی 7

 کردن آن.

به کاربردن توزیع و 

های دانشی به شیوه  دارایی

 :ای اثربخش

. استفاده همیشگی از 1

 بهترین دانش؛ 

. تسهیم دانش در کل 2

 سازمان؛ 

. همکاری با ائتالف 3

 دانشی؛ 

 . انجام بهترین اقدامات؛ 4

. فروش کاالهایی با 5

 محتوای دانشی باال؛ 
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تا از این طریق به پایگاه منحصر به فرد سرمایه فکری سازمان کمک کنند. دانش سازمانی، یک  دهند می

این  (.Huang, 1999, p. 95) باشد مین دانش جمعی گسترده از کاالها، خدمات، فرآیندها، بازارها و مشتریا

که به شکل صریح )و نه ضمنی( بوده و         باشد میدانش، مجموع دانش فردی در داخل یک سازمان 

برای سازمان مفید باشد که به  تواند میتنها زمانی  1کدبندی، ذخیره و توزیع شود. دانش ضمنی تواند می

 باشد میقرار گیـرد. در این میان، عامل فرهـنگی با اهـمیت  تبدیل شده و مـورد استفـاده 2شکل صریح

(Davenport, 1998; Fink, 2000; Wiig, 1997.)  

و  سازی ذخیرهخالصه، مدیریت دانش عبارتست از مدیریت فرآیندهای سازمانی جهت ایجاد،  طور به  

از سوی دیگر، در راستای تسهیل این فرآیندها،  ،(Huang et al., 1999)استفاده مجدد از دانش سازمانی 

یک فرهنگ دانش را با هدف ایجاد و به حداکثر رساندن سرمایه فکری جهت ایجاد یک مدیریت دانش 

 . دهد میتوسعه تر  هوشمندانه سازمان

 سرمایه فکریمدیریت ارتباط بین مدیریت دانش و  -2-4

    مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری در عین حال که به هم شباهت دارند، دارای اهداف متفاوتی   

، اما کامل کننده همدیگر هستند. از لحاظ قلمرو، مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش تقریباً باشند می

ر برگیرنده طیف کاملی از . هر دو گسترده بوده و ددهند میی سازمانی را پوشش ها فعالیتهای  جنبهتمام 

: از ایجاد دانش تا اهرمی کردن آن. اما به هرحال، مدیریت باشند میی فکری در داخل یک سازمان ها فعالیت

سرمایه فکری و مدیریت دانش دارای اهداف مختلفی هستند. جایگاه مدیریت سرمایه فکری در سطوح 

( و بر ایجاد و استخراج ارزش تاکید دارد Wiig, 1997) باشد میسازمان  راهبردیمدیریت عالی و 

(Edvinsson, 1997.)  فکری و بهبود  های داراییهدف مدیریت سرمایه فکری، ایجاد و اهرمی کردن

. مدیریت دانش بر اجرای عملیاتی و باشد می راهبردیارزش آفرینی سازمان از یک رویکرد  های قابلیت

ی مربوط به تسهیل ها فعالیتارد. به بیان دیگر، مدیریت دانش به ی مرتبط با دانش تاکید دها فعالیتتاکتیکی 

و هدف نهایی آن، هوشمندتر کردن سازمان از طریق  باشد میایجاد، تسخیر، تبدیل و استفاده از دانش مرتبط 

. مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش، همپوشانی باشد میایجاد و به حداکثر رساندن سرمایه فکری 

مدیریت دانش و مدیریت سرمایه  (.Wiig, 1997)سازمان بستگی دارد های  اولویتدارند که به  هایی با هم

و باید با هم یکپارچه شوند تا  باشند میدر قرن بیست و یکم الزم  ها سازمانفکری هر دو برای مدیریت 

  اثربخشی را به حداکثر برسانند.
                                                           

1
 . Implicit Knowledge 

2
 . Explicit Knowledge 
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نتیجه گرفت که رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش برای سازمان  توان میبا توجه به مباحث فوق،   

بین این دو حوزه، مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش باید به های  شباهت. به واسطه باشد میحیاتی 

هم مرتبط شوند تا ارزش افزوده ایجاد کنند و از طریق همسو شدن فرآیندهای مدیریت دانش با عناصر 

 ای شیوه، با هم کار کنند. منطق ایجاد چنین ارتباطی این است که اگر سرمایه فکری رقابتی به سرمایه فکری

. از سوی شود میصحیح مورد استفاده قرار گیرد، به منبع اصلی برای رقابت پایدار و موفقیت سازمان تبدیل 

، مدیریت دانش بر دکن میدیگر، مدیریت دانش یک نقش با اهمیت در فرآیند توسعه سرمایه فکری ایفا 

ایجاد کند  1تا یک محیط دانش آشنا کند میی مرتبط با دانش تاکید دارد و تالش ها فعالیتتسهیل و مدیریت 

اهداف مدیریت  سازی یکپارچهباید از چگونگی  ها سازمانکه در آن، سرمایه فکری رشد خواهد کرد. 

مدیریت فرآیندهای اثربخش دانش آگاه باشند. رابطه بین مدیریت دانش و های  مکانیزمسرمایه فکری با 

 .است شدهنشان داده  2-4سرمایه فکری در شکل شماره 

 

 

 

   

 .شوند میکه به عناصر سرمایه فکری مرتبط  شناسایی و ساختاردهی فرآیندهای مرتبط با مدیریت دانش               

 سازماندهی و تسهیل فرآیندهای مدیریت دانش جهت ایجاد و به حداکثر رساندن سرمایه فکری مورد نظر.                    

      

مثال مدیریت دانش( به  عنوان بهبا توسعه این روابط، این امر امکان پذیر است که دانش و کاربرد آن )    

: چگونه از طریق ماند میحل نشده باقی  صورت بهسرمایه فکری سازمان کمک کنند. به هرحال، یک سؤال 

رساندن سرمایه فکری از مدیریت دانش، سرمایه فکری را ایجاد و به حداکثر برسانیم؟ هدف به حداکثر 

محقق شود که فرآیندهای دانش به  تواند میطریق مرتبط کردن آن به مدیریت دانش تنها در صورتی 

به مدیریت دانش باید فراتر از مرزهای سنتی مدیریت  مند نظاممدیریت شوند. رویکرد  مند نظام ای شیوه

کری و اجرای مدیریت دانش شناسایی سرمایه فی مربوط به ها فعالیتحرکت کند و عوامل مختلفی که بر 

با  ها سیستمها، کارکنان و  فناوری سازی یکپارچهرا در نظر داشته باشد. این موضوع نیازمند  گذارند میتاثیر 
                                                           

1
 . Knowledge- Friendly Environment 

 سرمایه فکری

 

فرآیندهای مدیریت 

 دانش

 

 : رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش2-4شکل شماره 
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برای  ها سازماننیازمند مدیریت و سنجش است؛  مند نظام. به عالوه، رویکرد باشد میتاکید بر کارکنان 

  .(Roos et al., 1997)ی باشند یها شاخصمدیریت کنند، باید به دنبال سنجش آنچه می خواهند 

مدیریت شود و چگونه عناصر سرمایه فکری  تواند میدر ادامه شرح خواهیم داد که چگونه سرمایه فکری   

 .شوند میی مدیریت دانش مرتبط ها فعالیتبه 

که بیان شد، انسجام سرمایه فکری و مدیریت دانش نیازمند همسویی فرآیندهای مدیریت دانش  طور همان  

 .باشد میسازمان  راهبردیبا عناصر سرمایه فکری جهت تامین نیازهای 

، دهند میهای مرتبط با دانش انجام  فعالیتزیادی در های  گذاری سرمایهی که های سازمانبا افزایش تعداد   

و روشمند مدیریت شود تا بیشترین اثربخشی کسب شده و سرمایه فکری  مند نظام ای شیوهه دانش باید ب

برای مدیریت دانش منجر به مند  نظامفقدان یک رویکرد های رقابتی ایجاد شود.  مزیتتوسعه یابد تا 

نتوانند به مزایای مورد  ها سازمانتا  شود میناکارآمدی و اثربخشی پایین شده و این موضوع خود موجب 

مناسبی توسعه داده شود تا های  مشیانتظار از اجرای مدیریت دانش دست پیدا کنند. از این رو، باید خط 

که مدیران  است دادهاین موضوع را مورد توجه قرار داده و آن را شفاف کند. تحقیقات در استرالیا نشان 

اصلی سرمایه فکری به خوبی درک  های مولفه"هستند، اما فکری آگاه  های سرمایهاجرایی ارشد از اهمیت 

و در یک چارچوب مناسب  شوند میناکارآمد مدیریت  ای شیوه، به اند شده، به میزان کافی شناسایی ناند شدهن

 (. Guthrie et al, 1999, p. 3) "شوند میگزارش داده ن

، یعنی آنها بر جنبه باشد می فناوریاسترالیا به میزان زیادی تحت تاثیر  های سازمانمدیریت دانش در   

استرالیایی  های سازمانی مدیریت دانش در بیشتر ها فعالیتسیستمی مدیریت دانش تاکید دارند. بسیاری از 

یک  عنوان به. مدیریت دانش باشند می 2اطالعاتی های سیستمو یا  1تحت رهبری مدیر فناوری اطالعات

و نه از طریق مشارکت کل  شود میبحث مرتبط با فناوری اطالعات توسط واحد فناوری اطالعات پیگیری م

به مدیریت  3محور یا تکنوتراتیک فناوریوجود ندارد. این رویکرد  مند نظامسازمان، بنابراین یک رویکرد 

ات مرتبط با مدیریت دانش، نتیجه گرایش به صنعت فناوری اطالعات است که تصویر نادرستی از موضوع

که سازمان نتواند به اهداف  شود میمحور به مدیریت دانش موجب  فناوری. رویکرد دهد میدانش ارائه 

و افتد  میی مدیریت دانش به مخاطره ها فعالیتمدیریت دانش خود دست پیدا کند، مزایای بالقوه ناشی از 

                                                           
1
 . Information Technology (IT) 

2
 . Information Systems (IS) 

3
 . Techno-centric or Technocratic Approach  
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( 2-5)شکل شماره  1مدل شبکه سرمایه فکری. شود میاز این رو، منجر به شکست اجرای مدیریت دانش 

 .کند میکمک  راهبردیبه مدیریت دانش است که به کسب اهداف  2مند نظامیک رویکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتبط  فناوریفزاینده ای در حال درک این موضوع هستند که مدیریت دانش نه تنها به  طور به ها سازمان  

را مند  نظامسازمان در یک رویکرد  راهبردیو اهداف  3، بلکه انسجام و یکپارچگی ساختار، فرهنگشود می

. اجرای سیستم مدیریت دانش تنها بخشی از پیشرفت به سمت یک سازمان هوشمندتر گیرد مینیز دربر

و خود آن به تنهایی هدف نیست. مدیریت دانش بدون توجه به نیازهای واقعی کسب و کار و  باشد می

 ، موثر نخواهد بود.ها فعالیتادغام شدن با سایر 

 

 

                                                           
1
 . Intellectual Capital Web (ICW( 

2
 . Systematic Approach 

3
 . Culture 

 راهبردیاهداف و ماموریت 

 مدیریتسیستم  سیستم سنجش

 کارکنان دانشی

 

 پاداش و ایجاد انگیزشسیستم 

 :ها کاتالیست

 فناوری اطالعات -

 ساختار سازمانی -

 فرهنگ سازمانی -

 (ICW: شبکه سرمایه فکری )2-5شکل شماره 
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 شبکه سرمایه فکری  -2-5

و جامع در سازمان مند  نظامدر زمان حاضر، ما درک مناسبی از چگونگی اجرای سیستم مدیریت دانش   

، راهبردنداریم و ممکن است نیاز به یک تئوری جدید برای مدیریت اثربخش دانش و مرتبط کردن آن با 

در این حوزه، تحقیقات کمی انجام  .(Wiig, 1999, p. 6)و عملیات روزانه سازمان داشته باشیم ها  تاکتیک

مدیریت و سنجش فرآیندهای دانش با هدف ایجاد و  مند نظام. در این بخش، به معرفی یک روش است شده

 ، شبکه سرمایه فکری نام دارد.مند نظام. این روش پردازیم میبه حداکثر رساندن سرمایه فکری 

. این شبکه، ترکیبی از عناصر مختلف است است شدهنشان داده  2-5شبکه سرمایه فکری در شکل شماره   

شکل در که  طور همان. (Macquarie University, 1991)اند  شدهیک کل به هم متصل  صورت بهکه 

 راهبردیکه عبارتند از: اهداف  باشد می، شبکه سرمایه فکری دربرگیرنده شش عنصر دشو می مالحظه

 انگیزشی و پاداش. های سیستمو  1سازمانی، سیستم مدیریت، سیستم سنجش، کارکنان دانشی، کاتالیست ها

که سازمان را هدایت     باشد میسازمان )شامل اهداف کنونی و آینده(  راهبردیاولین مولفه، اهداف   

 . باشد میاهمیت  که چه نوع سرمایه فکری برای رشد و موفقیت سازمان با دهد میو نشان  کند می

یادآوری این نکته ضروری است که پیگیری سرمایه فکری و فرآیندهای مدیریت دانش مرتبط با آن باید   

سازمانی به  راهبردیسازمان هدایت شود. مرتبط کردن سرمایه فکری با اهداف  راهبردیاز طریق نیاز 

کسب نماید.  2تا از طریق توسعه مدیریت دانش و سرمایه فکری خود، مزایای رقابتی کند میسازمان کمک 

 . است شدهنشان داده  2-6و سرمایه فکری، در شکل شماره  راهبردیرابطه بین اهداف 

 

 

   

 .بیشتر سرمایه فکری برای توسعهعناصر  بندی طبقهشناسایی و                

 سازمانی. راهبردیمدیریت و به حداکثر رساندن سرمایه فکری جهت نیل به اهداف                     

      

                                                           
1
 . Catalysts 

2
 . Competitive Advantages 

 اهداف راهبردی

 

 سرمایه فکری

 

 و سرمایه فکری  راهبردی: رابطه بین اهداف 2-6شکل شماره 
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 بندی  طبقههنگامی که عناصر سرمایه فکری که برای سازمان با اهمیت و ضروری هستند شناسایی و   

ی مدیریت دانش را شناسایی کرده و با سرمایه فکری که در شکل شماره ها فعالیت تواند میشدند، سازمان 

درباره اینکه کدامیک از عناصر سرمایه فکری باید  گیری تصمیم، همسو نماید. است شدهنشان داده  3-2

حمایت کنند، بسیار با تقویت شوند و اینکه کدامیک از فرآیندهای اثربخش دانش باید از اهداف کلی 

  (.Wiig, 1997, p. 404) باشد میاهمیت 

که سازمان باید کدامیک از عناصر سرمایه فکری خود را  کند میسازمان نه تنها مشخص  راهبردیاهداف   

مدیریت دانش ارائه  راهبرددهی  شکلرا در زمینه مشی هایی  خطتوسعه دهد و به حداکثر برساند، بلکه 

 ارائه شود: تواند میبرای مدیریت دانش  راهبرد. پنج کند می

بر ایجاد، تسخیر، سازماندهی، تسهیم و استفاده از دانش در  کسب و کار: راهبرد عنوان بهدانش  راهبرد( 1

 ی مرتبط با دانش تاکید دارد؛ ها فعالیت

فکری ویژه تاکید دارد، مانند: امتیاز  های داراییبر سطح سازمانی مدیریت دارایی فکری:  راهبرد( 2

، اقدامات عملیاتی و مدیریت، روابط با مشتری، توافقات سازمانی و سایر ها فناوریانحصاری اختراع، 

 دانشی ساختاری؛ های دارایی

مرتبط با دانش، احیاء و تسهیم  گذاری سرمایهبر اموری مانند مسؤلیت شخصی  دانش شخصی: راهبرد( 3

 ران تاکید دارد؛دانش با دیگ

: بر یادگیری سازمانی، تحقیق و توسعه و انگیزه کارکنان جهت کسب دانش جدید ایجاد دانش راهبرد( 4

 تاکید دارد؛ 

برای انتقال دانش یعنی کسب، سازماندهی، انتقال،  مند نظام: بر رویکردهای انتقال دانش راهبرد( 5

 دارد. ساختاردهی، ذخیره و بسته بندی مجدد دانش تاکید 

کارکنان "با عنوان  2-5قرار دارد که در شکل شماره  "انسان"در مرکز شبکه سرمایه فکری، عنصر   

بعد شبکه سرمایه فکری، نقشی است که کارکنان دانشی در  ترین مهم. است شدهنشان داده  "دانشی

ان دانشی، تفسیر تاکتیک های سازمانی به خط مشی . نقش های کارکنکنند میی مدیریت دانش ایفا ها فعالیت

. آنها همچنین به بهبود اقدامات عملیاتی و تجاری سازمان می پردازند و باشد میی مشروح ها فعالیتها و 

 ,Wiig) دهند میاین کار را از طریق ایجاد آگاهی در مدیران در زمینه مزایای اجرای مدیریت دانش انجام 

را فراتر از مدیریت منابع انسانی سنتی قرار دهند و نه تنها به ها  گامان دانشی باید (. مدیران کارکن1995



68 
 

یافتن و جذب افراد مستعد بپردازند، بلکه باید یک محیط تسهیم دانش را ایجاد کنند و رفتارهای دانش 

 محور را پرورش و ارتقاء دهند. 

در یک  (Sveiby, 1997)و ایجاد کنندگان ارزش  (Leidner, 1999)کارکنان دانشی، فراهم کنندگان دانش   

را به  "کارکنان"قادر نخواهند بود  ها سازمانسازمان هستند. بدون توجه به نیاز واقعی کارکنان، 

فرد مورد توجه قرار فرد به  صورت بهنیازهای کارکنان باید  تبدیل کنند. "خود های دارایین ارزشمندتری"

مدیریت باید تالش کند تا ادراکات، نیات و انتظارات کارکنانش را درک نماید. تشویق و حمایت  گیرد و

     کردن، ایجاد انگیزه و پاداش دادن به کارکنانی که به توسعه دانش سازمان و فرهنگ مرتبط با آن کمک 

پیتر  .(Huang et al., 1999) باشد می ها سازمانرای بیشتر میت ب، یک وظیفه چالش برانگیز و با اهکنند می

کرد.  می آن صحبت ةدربار پیوستهرا برای اولین بار بکار گرفت و  1کارکنان دانشیواژه  1959دراکر در سال 

از طریق پردازش اطالعات موجود، اطالعات جدیدی  هندخوا خواست افرادی را توصیف نماید که می او می

 ل را تعریف و حل نمایند و ارزش جدیدی ایجاد کنند.وسیله آن، مسائ تولید نمایند که بتوانند به

با تولید، توسعه و بکارگیری آن سعی  و کار دارند و دانشگران با اطالعات و دانش سرکارکنان دانشی یا 

کمک  هند بتوان میها  دارند در سازمان، نوآوری ایجاد نمایند و به تحوالت محیطی پاسخ مناسب بدهند. آن

دانش، مسائل سازمانی را حل نمایند، در سازمان ارزش افزوده ایجاد نمایند و هوش خود را برای تبدیل 

ها در  ارزش اصلی این کارکنان برای یک سازمان، توانایی آن گیرند. کار  هایده به محصول، خدمت یا فرآیند ب

ند با توان میها  . آنکند میا منتفع ر  و تحلیل اطالعات و اتخاذ تصمیماتی است که سازمان آوری جمع

همکاری یکدیگر کار را انجام دهند و از یکدیگر بیاموزند و با استقبال از ریسک، از اشتباهات خود درس 

 بگیرند.

اند. این کارکنان جدید،  امروزی تبدیل شده های سازمانبنابراین، کارکنان دانشی به ابزار اصلی تولید در   

 "ها ای حرفه"، (Reich, 1991) "تحلیلگران نمادین" (،Porta, 1978) "اطالعاتکارکنان "عنوان  به

(Maister, 1993, Weggeman, 1997) ،"کارکنان بدون یقه"یا  "طبقه خالق" (Florida, 2002) 

 اند. سه ویژگی اصلی این کارکنان عبارتند از:  شده شناخته

  .کارکنان دانشی مالک دانش ارزشمندی برای سازمان خود هستند 

 ور کنند. دانند که چگونه دانش را بهره کارکنان دانشی می 

 خودانگیخته هستند.  یکارکنان دانش 

                                                           
1
 . Knowledge Workers 
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 کارکنان دانشی مالک دانش ارزشمندی برای سازمان خود هستند

آید. کارکنان دانشی  لیت مورد نظر به دست میاین دانش از طریق آموزش گسترده و تجربه در زمینه فعا  

هستند. هنگامی که دانش دارایی اصلی یک  ها مدلها، مفاهیم و  ها، ایده کنند. ابزار آن با مغزهایشان کار می

کارکنان  باشد، کارکنان دانشی مالک ابزار اصلی تولید بوده و بر آن نظارت دارند. بنابراین، به  سازمان می

ها نباید  دانست. آن "دارایی سرمایه ای"یک  عنوان بهها را  هزینه نگاه کرد، بلکه باید آن عنوان هبدانشی نباید 

 (.Drucker, 1999ها در سازمان باید افزایش یابد ) ها کاسته شود، بلکه تعداد آن کنترل شوند و از تعداد آن

شود تا کارکنان دانشی به یک عامل قدرت و  (، مالک ابزار تولید بودن موجب می1991بر طبق نظر ریچ )

( جامعه امروزی را 1993که دانش در ذهن های کارکنان قرار دارد، دراکر ) نفوذ تبدیل شوند. با توجه به این

باشد،  ، مالکیت عوامل تولید نمی. بحث اصلی مطرح در اقتصاد دانشیدنامن می "جامعه کارکنان" عنوان به

  (.    Weggeman, 1997) باشد های سودمند دانشی می بلکه دستیابی به توانمندی

 ور کنند دانند که چگونه دانش را بهره کارکنان دانشی می

ها  ها نه تنها مالک دانش ارزشمندی هستند، بلکه آن دومین ویژگی برجسته کارکنان دانشی این است که آن  

که  ارانید سرمایهور کنند. کارکنان دانشی کسانی هستند که مانند  این دانش را بهره دانند که چگونه می

را افزایش دهند  2وری دانش دانند چگونه بهره خود را افزایش دهند، می 1وری سرمایه دانند چگونه بهره می

(Drucker, 1993.)  طبق نظر محققین مختلف(Kessels, 2001, Senge, 1992،)  دومین ویژگی کارکنان

تعریف  "توانایی عمل" عنوان بهها دانش را  باشد. بنابراین، آن تر و ارزشمندتر از اولین ویژگی می دانشی، مهم

 یک محصول قابل انتقال.  عنوان بهنه  دکنن می

ایستگی هنگامی که سازمان باید پیوسته خود را با تغییرات محیطی انطباق دهد، توانایی یادگیری به ش  

د پـیوسته شود. کارکنان دانشی کسانی هستند که برای اجـرای خـوب وظـایف خـود، بـایـ اصلی تبدیل می

. بنابراین، یادگیری به یک شایستگی حیاتی در (Weggeman, 1997,  pp81-82) در حال یادگرفتن باشند

و کارکنان دانشی افرادی هستند که از طریق یادگیری، درآمد به دست  است شدهفرآیند ایجاد ارزش تبدیل 

نان ام کار دانشی موثر بستگی دارد، کارکها به انج ی که پیشرفت و سودآوری آنهای سازمانآورند. در  می

 (. Harrison and Kessels, 2004, pp.16-17)پردازند  ادی میهای اصلی اقتص دانشی به فعالیت
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 ی خودانگیخته هستندکارکنان دانش

ها از طریق منافع شخصی  باشد. آن ها می سومین ویژگی کارکنان دانشی، سطح باالی خودانگیختگی آن  

ای و  ها بـه دنـبـال فـرصـت جـهت توسعه حرفه کنند. آن کنند و نسبتاً مستقل عمل می خود انگیزه پیدا می

جای تأکید بر هدایت توسط  به (.Maister, 1993, Weggeman, 1997)هدایت وظایف خود هستند 

ی است که از طریق های سازمانسلسله مراتبی، تمایل کارکنان دانشی به سمت  های سازمانمدیریت و 

( معتقد است که خودمدیریتی 2002بنابراین، فلوریدا ) (.Drucker,1993)شوند  مسؤلیت شخصی هدایت می

 .است شدههای سلسله مراتبی سنتی کنترل  و اشکال درونی انگیزش، جایگزین سیستم

باید تضمین  ها سازمان. کند میتوجه تنها به کارکنان دانشی، ضرورتاً اثربخشی مدیریت دانش را تضمین ن  

 امورو کارکنان دانشی فعاالنه در  باشند میسنجش برخوردار  های سیستممدیریت و  های سیستمکنند که از 

مدیریت دانش جهت کسب، کدبندی،  های سیستم. کنند میمربوط به سنجش و مدیریت مشارکت 

شبکه ای بوده و هدف آنها تسهیم و اهرمی  صورت بهو معموالً  شوند میو توزیع دانش طراحی  سازی ذخیره

شامل فرآیندهای رسمی و غیر رسمی طراحی کار دانشی،  ها سیستم. این باشد میکردن دانش در کل سازمان 

 د.نکه در فرآیندهای روزانه سازمان قرار دار باشد میجریان کار دانشی و کنترل کار دانشی 

و به  کنند میی را جهت سنجش اثربخشی فرآیندهای مدیریت فراهم یها شاخصهای سنجش،  سیستم  

. جهت سنجش اثربخشی مدیریت دانش، سازمان باید مجموعه پایداری از دهند میمدیریت بازخور ارائه 

که  اند کرده( یک کارت امتیازی را ایجاد 1996مثال، نورتون و کاپالن ) عنوان بهرا توسعه دهد.  ها شاخص

 .  کند میبه مباحث مربوط به رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی، رضایت مشتری و امور مالی توجه 

که شامل فناوری اطالعات، ساختار  باشد میها  کاتالیستمولفه دیگر شبکه سرمایه فکری، تسریع گرها یا   

. فناوری اطالعات یک ابزار توانمندساز است که انتقال و تسهیم دانش در باشد میو فرهنگ سازمانی 

یکی از نیروهای هدایت گر برای مدیریت دانش  عنوان بهو  کند میفرآیندهای مدیریت دانش را تسهیل 

فناوری اطالعات نقش مهمی در ارائه دانش، مخازن دانش، تبدیل  .(Fink, 2000) کند میاثربخش عمل 

اطالعاتی که برای  های فناوری. کند میدانش و بهبود توانایی کارکنان جهت کسب و تسهیم دانش ایفا 

، گروه 2خبره های سیستم، 1پشتیبانی تصمیم های سیستمبارتند از: ع باشد میمدیریت دانش قابل استفاده 

 ، اینترنت، اینترانت، اکسترانت و پست الکترونیکی.3افزارها
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و از همکاری و تسهیم نماید  میساختار سازمانی حمایتی، یک محیط مناسب برای تولید دانش ایجاد   

از یک ساختار شبکه ای در سازمان خود استفاده که  شود میپیشنهاد  ها سازمان. به کند میدانش حمایت 

یک ساختار (.McGill and Slocum, 1994; Senge, 1990)یادگیرنده تبدیل شوند  های سازمانکنند و به 

و اعضای  کند می، از ارتباطات باز حمایت شود میاطالعاتی نوین پشتیبانی  های فناوریشبکه ای که توسط 

تا برای تحقق اهداف خود، به اطالعات صحیح و در زمان مناسب دست پیدا  کند میسازمان را توانمند 

کنند. همچنین، یک ساختار سازمانی حمایتی به معنی ایجاد یک مجموعه از نقش ها و پست ها در داخل 

، مدیران پروژه دانش و گزارشگران دانش 1(CKOs، مانند مدیران ارشد اطالعات )باشد میسازمان 

(Davenport et al., 1998)   . 

پیاده سازی موفق مدیریت دانش و دانش آفرینی در سازمان، مستلزم فراهم نمودن بسترهای فکری و   

. ترویج فرهنگ یگانگی و احساس تعلق افراد به سازمان و ایجاد حس اعتماد میان باشد میفرهنگی این امر 

نش؛ عالوه بر اینکه مقاومت در برابر تغییر در آنان و فراهم سازی محیطی توام با اشتراک، انتقال و تقابل دا

 .برد می کارکنان را به حداقل می رساند، از سرمایه مشارکت و هم فکری آنان نیز سود

. مباحث فرهنگی، چالش برانگیزترین استبرای مدیریت اثربخش دانش ضروری  2یک فرهنگ دانش آشنا  

رای یک پروژه دانشی . اگر زمینه فرهنگی بباشد میموضوعات در حوزه سرمایه فکری و مدیریت دانش 

، محتوای دانش و مدیریت صحیح پروژه باعث موفقیت نخواهند شد فناوریمیزان فراهم نباشد، 

(Davenport et al., 1998, p. 53) .تصور بر این است که ایجاد فرهنگ تسهیم دانش یکی از طورکلی به ،

  .(Davenport and Prusak, 1998) باشد می توانمندسازها در تسهیم دانش ترین مهم

، های دانشی در سازمان دارد پروژههای فرهنگ سازمانی که نقش اساسی در پیشبرد  مولفهترین  مهمیکی از   

. تقسیم و انتشار دانش در داخل سازمان، پیش شرط باشد میفرهنگ تسهیم و به اشتراک گذاشتن دانش 

از آن استفاده کند. در این امر، استفاده از  تواند میربی است که سازمان حیاتی برای ایجاد اطالعات و تجا

زبان واضح و روشن برای انتقال دانش، منظور نمودن پاداش هایی برای به اشتراک گذاشتن دانش، حمایت 

 مؤثر باشد.  تواند میفرهنگ سازمانی از اشتراک و انتقال دانش و غیره 
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غریزی، قدرت  طور به، دانش شخصی افراد بهای زیادی داشته و افراد زمانی که در فرهنگ یک سازمان  

، اشتراک دانش با دیگران، در اصل، اشتراک قدرت است. در این صورت مدیریت کنند میدانش را احساس 

 افراد را متقاعد سازد که دانش مورد نیاز را استفاده نموده و با دیگران به اشتراک بگذارند. تواند میدانش 

الزمه ایجاد فرهنگ دانش اشتراکی، توجیه و متقاعد نمودن افراد، ارائه آموزش های الزم، پاداش دادن به   

اشتراک گذاری دانش و در پیش گرفتن سیاست سازمانی مشخص جهت جلوگیری از انباشت آن و نیز 

سنوی و همکاران، گوشزد نمودن منافع سرشاری است که از این رهگذر عاید سازمان و افراد می گردد )ح

 (.62 -63، صص 1389

 Junnarkar) استتسهیم دانش ضمنی باشد بسیار با اهمیت گر  هدایتتوسعه یک فرهنگ سازمانی که   

and Brown, 1997).  اگر کارکنان مایل به تسهیم دانش ضمنی خود نباشند، چنین دانشی ارزش بسیار کمی

مدیریت دانش به انطباق با فرهنگ سازمانی بستگی دارد، برای سازمان خواهد داشت. از این رو، موفقیت 

.(Leidner, 1999)فردی های  فرهنگو  1ها فرهنگبه ویژه با خرده 
  

پاداش و انگیزشی مناسبی داشته باشند تا رفتار  های سیستمباید  ها سازماندر ایجاد یک فرهنگ دانش آشنا، 

پاداش و انگیزش در شبکه  های سیستمهند. نقش تسهیم دانش اثربخش را مورد تشویق و حمایت قرار د

یک عامل  عنوان به. انگیزش باشد می ها آنسرمایه فکری، ایجاد انگیزه در کارکنان جهت تسهیم دانش ضمنی 

 .(Davenport et al., 1998) باشد میی مربوط به مدیریت دانش ها فعالیتحیاتی موفقیت در 

 2سرمایه فکریعملیاتی کردن مفهوم مدیریت  -2-6

ی مختلفی در یک سازمان اشاره داشته باشد ها فعالیتبه  تواند میمدیریت سرمایه فکری مفهومی است که   

(Edvinsson and Sullivan, 1996) .(، مدیریت سرمایه 1997) 3بر طبق تعریف ارائه شده توسط ویگ

( نیز 2003) 4ژو و فینک تاکید دارد. راهبردیفکری از یک رویکرد  های داراییفکری بر ایجاد و مدیریت 

ارزش  های قابلیتتا  گیرد میمورد استفاده قرار  راهبردیکه مدیریت سرمایه فکری در سطح  کنند میبیان 

یک  عنوان به( مدیریت سرمایه فکری را 2007) 5آفرینی سازمان را افزایش دهد. لونکیست و کوجانسیو

. کنترل کند مینترل و توسعه ابعاد سرمایه فکری در سازمان تاکید که بر ک کنند میفعالیت مدیریتی تعریف 
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و هدف آن، شناسایی، سنجش و هدایت منابع ناملموس یک  گیرد میانجام  راهبردیسرمایه فکری در سطح 

و هدف آن، بهبود منابع  گیرد می. توسعه سرمایه فکری نیز در سطح عملیاتی انجام باشد میسازمان 

( دو رویکرد در زمینه سرمایه فکری 2007) 1. کیانتوباشد میی مربوط به این منابع ها فعالیتناملموس و یا 

ناملموس موجود  های داراییبه شناسایی و ارزیابی  2: رویکرد ایستا و رویکرد پویا. رویکرد ایستاکند میارائه 

ناملموس تاکید  های دارایی استفاده، توسعه و اصالح های قابلیتبر  3در حالیکه رویکرد پویا پردازد می

 .کند می

زیادی های  همپوشانیکه در بخش قبل بیان شد، بین مدیریت سرمایه فکری و مدیریت دانش  طور همان  

اما این مفاهیم، در روشی که آنها مورد  .(Chatzkel, 2001; Koenig, 2000; Wiig, 1997)وجود دارد 

است تر  مشروحمتفاوت هستند. مدیریت دانش رویکردهای تاکتیکی و عملیاتی دارد،  گیرند میاستفاده قرار

مثال ایجاد دانش( تاکید دارد در حالیکه تمرکز  عنوان بهی مربوط به دانش )ها فعالیتو بر تسهیل و مدیریت 

وزه عالوه بر این، مدیریت دانش ح .(Wiig, 1997) باشد می راهبردیمدیریت سرمایه فکری بر سطح 

)دانش و اطالعات(، در حالیکه مدیریت سرمایه فکری موضوعات دیگری  دهد میمحدودتری را پوشش 

 .گیرد میهمچون برند سازمان، روابط با مشتری و فرآیندهای کسب و کار را نیز در بر 

فکری سازمان مانند یک کل توجه  های سرمایهمدیریت سرمایه فکری مانند یک چتر است که به تمام   

یک مدیریت مستقل که توسط یک بخش سازمانی ویژه  عنوان بهدارد. با این وجود، مدیریت سرمایه فکری 

یک مجموعه از وظایف مرتبط با موضوعات غیر مادی  عنوان به، بلکه شود می، در نظر گرفته نشود میاجرا 

 .شود میازمان انجام که در سطوح مختلف یک س شود میدر نظر گرفته 

اگرچه مفاهیم سرمایه فکری و مدیریت سرمایه فکری کامالً جدید هستند، اما گاهی واحدهای مختلف   

مثال، واحد  عنوان به. دهند میمدیریتی بنا به حوزه فعالیت خود، مباحث مربوط به سرمایه فکری را پوشش 

بر ابعاد مختلف سرمایه انسانی تاکید دارد در  (Ehrlich, 1997; Ulrich, 1997)مدیریت منابع انسانی 

 ای رابطهبر موضوعات مربوط به سرمایه  (Heyman, 2004; Kotler, 1993) حالیکه واحد مدیریت بازاریابی

و رویکردهای عمومی زیادی در حوزه مدیریت وجود دارد که به سازمان  ها مدل. به عالوه، کند میتاکید 

 .باشند مییک کل توجه دارد و دربرگیرنده ابعاد مختلف سرمایه فکری  عنوان به
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 عوامل اثرگذار بر انتخاب رویکرد مدیریت سرمایه فکری -2-7

یک رویکرد عمومی برای عملیاتی کردن مدیریت سرمایه فکری وجود ندارد. اما با توجه به اینکه   

متفاوت هستند، رویکردهای جایگزین زیادی وجود دارد. با توجه به ادبیات سرمایه فکری،  ها سازمان

مختلف عملیاتی شود. مدیریت سرمایه های  چارچوبو  ها مدلبوسیله  تواند میمدیریت سرمایه فکری 

ت . بنابراین، در شروع مدیریباشد میفکری ضرورتاً نیازمند چارچوب ویژه مربوط به سرمایه فکری ن

 سرمایه فکری، چندین عامل باید مورد توجه قرار گیرد:

نخست آنکه، هدف اصلی یا نیاز مدیریتی برای مدیریت سرمایه فکری ممکن است متفاوت باشد. این 

یا سنجش و مدیریت عملکرد باشد  1گذاران سرمایهیا ابالغ به  دهی گزارشهدف ممکن است 

(Andriessen, 2004).  باشد می راهبردو ارزیابی  دهی شکلگاهی نیز سنجش سرمایه فکری به دلیل (Marr, 

که بسیاری از مدیران مایل به داشتن ابزارهایی برای مدیریت داخلی  دهد میمطالعات اخیر نشان  .(2004

 خارجیدهی  گزارش. در مقابل، باشند میبرای سنجش سرمایه فکری هایی  مقیاسسرمایه فکری و توسعه 

عالوه بر نیازهای ویژه به . (Lo¨nnqvist et al., 2007) باشد میسرمایه فکری از اهمیت زیادی برخوردار ن

مدیریت سرمایه فکری، سایر چالش های مدیریت عمومی )مانند: بازنشستگی تعداد زیادی از افراد در آینده 

دالیلی برای عملیاتی کردن مدیریت سرمایه نقاط آغاز و یا  عنوان به تواند می(، راهبردای نزدیک و یا اجرای 

 . فکری باشد

. توجه مدیریت دهد مییک کل تحت پوشش قرار  عنوان بهمدیریت سرمایه فکری غالباً سرمایه فکری را   

معینی از سرمایه فکری سازمان مانند سرمایه انسانی و یا های  بخشبر  تواند میسرمایه فکری همچنین 

 (.Harrison and Sullivan, 2000)تمرکز باشد حقوق اموال غیر مادی م

و خط مشی های مختلفی جهت حمایت و  ها روش، ابزارها، ها چارچوبدوم آنکه در ده سال گذشته،   

 Edvinsson andشامل روش اسکاندیا ) ها روش. این است شدهپشتیبانی از مدیریت سرمایه فکری معرفی 

Malone, 1997 های دارایی(، نقشه ( دانشیMarr et al., 2002 کارت امتیازی متوازن و غیره ،)باشد می .

)از شناسایی تا  کنند می، یک رویکرد جامع برای مدیریت سرمایه فکری ارائه ها چارچوببرخی از این 

معینی از مدیریت  های جنبهبر  ها چارچوب(، در حالیکه برخی دیگر از این دهی گزارشسنجش، توسعه و 

مثال، مدل اسکاندیا یک چارچوب برای سنجش و مبنایی برای  عنوان بهتاکید دارند.  مانند سنجش

 .باشد میخارجی سرمایه فکری  دهی گزارش
                                                           

1
 . Investors 
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توسعه داده شده برای مدیریت سرمایه فکری، رویکردهای مدیریتی مختلفی وجود دارد  های مدلعالوه بر   

 عنوان بهو ممکن است برای مدیریت سرمایه فکری مناسب باشد. دهد  میکه ابعاد سرمایه فکری را پوشش 

 باشد میفکری مناسب  های سرمایهبرای سنجش و مدیریت  1کارت امتیازی متوازنرسد  میمثال، به نظر 

Kaplan and Norton, 2004; Metta¨nen, 2005).) ند برای مدیریت سرمایه توان میدیگری که  های مدل

یره ارزش ـررسی زنجـ( و بEFQM, 2008) EFQMفکری مناسب باشند عبارتند از: مدل تعالی 

.(Martinez and Bitici, 2006) 

، اما عملیاتی کردن یک سیستم باشد میسوم، اگرچه سرمایه فکری یک مبحث مدیریتی با اهمیت    

. هم اکنون رسد نمیروش جدید، همواره منطقی به نظر  یک کارگیری بهمدیریت سرمایه فکری از طریق 

، 2یا رویکردهای مدیریت )مانند مدیریت کیفیت جامع ها سیستمدر حال استفاده از  ها سازمانبسیاری از 

که بیش از نیمی از  دهد می. تحقیقات نشان باشند مییا زنجیرره ارزش(  3مدیریت فرآیند کسب و کار

. بسیاری از این باشند میسنجش  های مدلدر حال استفاده از کارت امتیازی متوازن و یا سایر  ها شرکت

، برخی از ابعاد مرتبط با سرمایه فکری سازمان را تحت اند شدهرویکردهای مدیریتی که هم اکنون اجراء 

 کارکنان و روابط با ذینفعان. های شایستگیمانند برند سازمان،  دهند میپوشش قرار 

امور  راهبرد، توسعه راهبردتوسعه ای مختلفی وجود دارد، مانند اجرای های  پروژهدر زمینه سرمایه فکری،   

از طریق توجه بیشتر به ابعاد مرتبط با  ها روشکارکنان و طراحی سیستم سنجش عملکرد متوازن. این 

مناسبی برای مدیریت  یها روشند توان میآنها )مانند ماهیت ناملموس آنها(،  های ویژگیسرمایه فکری و 

 سرمایه فکری باشند.

. منابع مالی معموالً باشد می ها سازمانعوامل اثرگذار بر توسعه در ترین  مهمچهارم، منابع موجود یکی از   

. عالوه بر منابع مالی، مدیران باید به منابع انسانی و زمان نیز کنند میرا در کار توسعه ایجاد هایی  محدودیت

جه کافی داشته باشند. در انتخاب یک رویکرد مناسب برای مدیریت سرمایه فکری، عوامل مختلفی نقش تو

. چهار عامل باشد میویژه های  موقعیتراه حل برای  ترین مناسبموضوع، یافتن  ترین مهم. کنند میایفا 

 :گذارند میاساسی بر این انتخاب اثر 

 مدیریت سرمایه فکری؛. چالش یا نیاز برای به کار بردن 1

 مختلف مدیریت سرمایه فکری؛ های مدل. دانش موجود در زمینه 2

                                                           
1
 . Balanced Scorecard 

2
 . Total Quality Management (TQM)  

3
 . Business Process Management 
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 ی در حال انجام وها پروژهمدیریت موجود و  های سیستم. 3

 . منابع موجود.4 

عالوه بر عوامل فوق، عوامل دیگری نیز وجود دارد که بر انتخاب یک رویکرد مناسب برای مدیریت   

. این عوامل عبارتند از: آغازگر توسعه مدیریت سرمایه فکری در داخل سازمان و ذاردگ میسرمایه فکری اثر 

 (2-7)شکل شماره  .(Harrison and Sullivan, 2000)رویکرد انتخاب شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مدلآشنایی با 

مختلف مدیریت 

 سرمایه فکری

چالش یا نیاز برای 

به کاربردن مدیریت 

 سرمایه فکری

 مدیریت های سیستم

 موجود

 منابع

 موجود

 پشتیبانی

 خارجی از توسعه

 آغازگر 

 توسعه

انتخاب رویکرد 

سرمایه  مدیریت

 فکری

 : عوامل اثرگذار بر انتخاب رویکرد مدیریت سرمایه فکری2-7شکل شماره 



77 
 

 منابع:

    Bontis, N. (1998). “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and 

models”, Management Decision, 36/2, pp. 63- 76. 

    Chen, J., Zhu, Z. and Xie, H.Y. (2004). “Measuring intellectual capital: a new model and 

empirical study”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1, pp. 195- 212. 

    Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Kennismanagement in de praktijk [Working 

knowledge]. Amsterdam: Contact. 

    Drucker, P. F. (1993). De post-kapitalistische maatschappij [Post-capitalist society]. 

Schiedam: Scriptum. 

    Drucker, P. F. (1999). Knowledge-worker productivity: the biggest challenge. California 

Management Review, 41 (2), 79-94. 

    Edvinsson, L. (1997), “Developing intellectual capital at Skandia”, Long Range Planning, 

Vol. 30 No. 3, pp. 366-73. 

    Fink, D. (2000), Maximising Intellectual Capital through Technology-enabled Knowledge 

Management, Working Paper, School of Management Information System, Edith Cowan 

University, Churchlands. 

    Florida, R. (2002). The rise of the creative class. New York: Basic Books. 

    Guthrie, J., Petty, R., Ferrier, F. and Wells, R. (1999), “There is no accounting for 

intellectual capital in Australia: a review of annual reporting practices and the internal 

measurement of intangibles within Australian organisations”, OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and Development) International Symposium: Measuring and 

Reporting Intellectual Capital, Amsterdam. 

    Harrison, R., & Kessels, J. W. M. (2004). Human Resource Development in a knowledge 

economy. An organisational view. New York: Palgrave Macmillan. 

    Huang, K., Lee, Y. and Wang, R. (1999), Quality Information and Knowledge, Prentice-

Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

    Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2000), "Having trouble with your strategy? Then map it", 

Harward Business Review, September- October, pp. 167-76. 

    Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2004), “Measuring the strategic readiness of intangibles 

assets”, Harvard Business Review, Vol. 82 No. 2, pp. 52-63. 

    Kessels, J. W. M. (2001). Learning in organisations: a corporate curriculum for the 

knowledge economy. Futures, 33, 497-506. 

    Kujansivu, P. and Lonnqvist, A. (2007), “Investigating the value and efficiency of 

intellectual capital”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 8 No. 2, pp. 272-87. 

    Leidner, D. (1999), “Information technology and organisational culture”, in Galliers, R., 

Leidner, D. and Baker, B. (Eds), Strategic Information Management: Challenges and 

Strategies in Managing Information Systems, Butterworth-Heinemann, Oxford, pp. 523-50. 

    Macquarie University (1991), The Macquarie Dictionary, Macquarie University, Sydney, 

NSW. 

    Maister, D. (1993). Managing the professional service firm. New York: The Free Press. 

    Marr, B. and Schiuma, G. (2001), "Measuring and managing intellectual capital and 

knowledge assets in new economy organizations", in Bourne, M. (Ed.), Handbook of 

Performance Measurement, Gee, London. 

    Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995), Knowledge- Creating Company: How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, Oxford. 



78 
 

    Pan, S. and Scarbrough, H. (1999), “Knowledge management in practice: an exploratory 

case study”, Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 11, pp. 359-74. 

    Porat, M. (1978). Global implications of the information society. Journal of 

Communications, 28 (1), 70-80. 

    Reich, R. (1991). The work of nations. New York: Knopf. 

    Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. and Edvinsson, L. (1997), Intellectual Capital: 

Navigating the New Business Landscape, Macmillan Business, London. 

    Savage, C.M. (1990), Fifth Generation Management: Co-creating Through Virtual 

Enterprising, Dynamic Teaching and Knowledge Networking, Butterworth- Heinemann, 

Newton, MA. 

    Senge, P.M. (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 

Organization, Doubleday Currency, New York, NY. 

    Senge, P. M. (1992). De vijfde discipline [The fifth discipline]. Schiedam: Scriptum. 

    Sveiby, K. E. (1997). The new organizational wealth. Managing & measuring 

knowledgebased assets. San Fransisco: Berret-Koehler Publishers Inc. 

    Teece, D.J. (2000), Managing Intellectual Capital: Organizational, Strategic, and Policy 

Dimensions, Oxford University Press, Oxford. 

    Von Krogh, G., Roos, J. and Slocum, K. (1994), "An essay on corporate epistemology", 

Strategic Management Journal, Vol. 15, Summer, pp. 53- 71. 

    Weggeman, M. (1997). Kennismanagement; inrichting en besturing van kennisintensieve 

organisaties [Knowledge management; design and management of knowledge intensive 

organizations]. Schiedam: Scriptum. 

    Wiig, K. (1997a), “Integrating intellectual capital and knowledge management”, Long 

Range Planning, Vol. 30 No. 3, pp. 399-405. 

    Wiig, K.M. (1997b), “Knowledge management: where did it come from and where will it 

go?”, Journal of Expert Systems with Applications, Special Issues on Knowledge 

Management, Autumn. 

    Wiig, K. (1999), “Successful knowledge management: does it exist?”, European American 

Business Journal, August, available at: www.krii.com (accessed: 15 March 2000). 

 



79 
 

 فصل سوم

 های فکری دهی سرمایه و گزارشسنجش های  مدل

 )بخش اول(

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 مقدمه ♦

 ضرورت سنجش سرمایه فکری ♦

 های فکری  مبانی نظری سنجش سرمایه ♦

 گیری سرمایه فکری  اهداف اندازه ♦

 مزایای سنجش سرمایه فکری ♦

 های سنجش موجود های سیستم محدودیت ♦

 های سنجش سرمایه فکری دشواری ♦

 های سنجش سرمایه فکری طبقه بندی سیستم ♦

 سرمایه فکری گیری اندازه های مدل ♦ 

 



80 
 

 مقدمه  -3-1

از جمله موضوعاتی  1امروزه مباحث مربوط به سرمایه فکری، نوآوری و ایجاد ارزش )یا ارزش افزوده(  

گذاران، نهادهای اقتصادی و  سرمایه و دانشگاهی، توجه ویژه مدیران، ای حرفه های محیطهستند که عالوه بر 

در  2(OECDاند. بر طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) ها را نیز به خود جلب کرده دولت

های  ها در زمینه آموزش کارکنان، تحقیق و توسعه، روابط با مشتری و نظام ، بسیاری از شرکت2008سال 

گذاری ها که در حال رشد بوده و غالباً به  . میزان این سرمایهاند گذاری کرده اداری و کامپیوتری سرمایه

های مالی و  گذاری های انجام شده در حوزه سرمایه حوزه سرمایه فکری توجه دارند، نسبت به سرمایه

(، این تغییر در 2000( و زگال )1997باشد. برخی از مؤلفین مانند استوارت ) فیزیکی در حال افزایش می

دهند. سایر مؤلفین مانند  نسبت می 3گذاری را به ظهور یک اقتصاد جدید دانش بنیان ساختار سرمایه

های  های فکری تاکید دارند و سرمایه ( بر اهمیت سرمایه1998( و لین )1997(، اسوبی )1997ادوینسون )

 دانند. عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در اقتصاد جدید می فکری را به

باشد. مدل  کری به دلیل ماهیت ناملموس و غیر فیزیکی آن دشوار میبهرحال، سنجش سرمایه ف  

های  های مالی و فیزیکی توجه دارد و سرمایه حسابداری سنتی که در اقتصاد صنعتی کاربرد دارد، بر دارایی

گیرد. حتی استانداردهای بین المللی حسابداری به شناسایی مفاهیم، اصول و  فکری سازمان را نادیده می

کنند. توجه کم به حسابداری سرمایه فکری و نقش رو به  های فکری توجه نمی های ارزشیابی سرمایه روش

دهد که گزارشات مالی ارزش خود را برای بسیاری از ذینفعان و  رشد آن در فرآیند ایجاد ارزش، نشان می

 .(Canibano et al., 2000; Ashton, 2005; OECD, 2006, 2007)است  کاربران از دست داده

تا موضوع حسابداری سرمایه فکری را تحلیل و بررسی کنند. نخستین  اند کردهبسیاری از تحقیقات تالش   

 ,Edvinsson and Malone)سرمایه فکری آغاز شد. های  مولفه بندی طبقهتحقیقات با شناسایی، ارائه و 

1997; Ze´ghal, 2000.)  سرمایه فکری در گزارشات سالیانه  دهی گزارشسایر تحقیقات به بررسی

. هم (Williams, 2001; Abdolmohammadi, 2005; Kristandl and Bontis, 2007) پرداختند ها شرکت

اند، توجه  های فکری که در گزارشات مالی ثبت نشده اکنون برخی از مطالعات بر مساله سنجش سرمایه

نهایتاً اینکه برخی  (.(Stewart, 1997; Pulic, 1998, 2004; Gu and Lev, 2003; Chen et al., 2004دارند 

 گذاران سرمایهو میزان مفید بودن آن برای گیری  تصمیماز مطالعات به تعیین اعتبار سرمایه فکری در فرآیند 

                                                           
1
 . Value Added 

2
 . Organization for Economic Cooperation and Development 

3
 . A new knowledge-based economy 
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 (.(Cazavan-Jeny, 2004; Casta et al., 2005; Lev et al., 2007 اند  پرداختهدر یک بازار سرمایه 

فکری در ایجاد ارزش  های سرمایهو محققین به نقش  ها سازمانافزایش توجه  دهنده نشانمطالعات مذکور 

دقیق تری مورد بررسی  طور بهفکری  های سرمایه. در ادامه، دالیل افزایش توجه به باشد می ها سازماندر 

 . گیرد میقرار 

 سرمایه فکری  ضرورت سنجش -3-2

است.  عنوان عامل ارزش آفرین برای سازمان اهمیت بیشتری پیدا کرده یه فکری بهاخیر، سرما های سالدر   

های ناملموس سازمان  این موضوع، باعث جلب توجه مدیران و محققین به مباحث مربوط به دارایی

های  است: پدیده اقتصاد کالن و ویژگی است. افزایش توجه به سرمایه فکری به دو دلیل اصلی رخ داده شده

هایی که موجب افزایش توجه به سرمایه فکری شده و سنجش  طورکلی، پدیده صادی منابع ناملموس. بهاقت

 کنند عبارتند از: آن را ضروری می

در سال های اخیر، ابزارها و هنجارهای قانونی زیادی برای  حمایت قانونی از حق انحصاری ثبت اختراع: ♦

است که در  این موضوع سبب ایجاد یک بازار ویژه شده است. حمایت از ابداعات و اختراعات مطرح شده

صورت مستقیم و یا از طریق واگذاری حقوق و امتیاز اختراع خود به فرد دیگر، از  تواند به آن، مخترع می

 ابتکار عمل و خالقیت خود سود کسب نماید.

بیشتری نسبت به گذشته در حال تولید و توسعه عرضه کاالها و خدمات در بازار با شتاب  افزایش رقابت: ♦

 است. انجام شدن است و این موضوع باعث افزایش رقابت در بازار شده

 راهبردبه سمت یک  ها سازماندر بازار: پدیده جهانی شدن موجب حرکت  1افزایش ارتباط بین عاملین ♦

مختلف در بازار را  و این موضوع ایجاد شبکه بین عاملین (Barlett and Ghoshal, 1989) است شدهجهانی 

توانایی یکپارچه کردن و سازماندهی این روابط در  .(Cowan and van de Paal, 2000) است کردهتشدید 

باشد.  عنوان یک عامل مهم در تعیین موفقیت یک سازمان می منحصر به فرد جهانی، به راهبردقالب یک 

بوده که  راهبردیعنوان یک دارایی  ها رو به افزایش است. چنین روابطی به اهمیت روابط در داخل شبکه

 باشد.  می 3و کوچک سازی 2نتیجه برون سپاری

است که این امر به  به روندهای بازار توجه بیشتری شدهاخیر  های سالعالقه به امور مالی سازمان: در  ♦

است. عالقه به قیمت هر سهم موجب  ها بوده دلیل افزایش روزانه حجم تجارت و افزایش ادغام سازمان

                                                           
1
 . Actors 

2
 . Outsourcing  

3
 . Downsizing 
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است تا سهامداران ارزش یک شرکت را ارزشیابی کرده و توجه بیشتری به اختالف ارزش سهام و  شده

باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی دالیل شکاف بین ارزش ارزش حساب های یک شرکت داشته 

ترازنامه شرکت و ارزش سهام یک شرکت در بورس موجب عالقه بیشتر به موضوع سرمایه فکری و نادیده 

عنوان دلیل اصلی ایجاد این شکاف(  های فکری در ارزشیابی ارزش واقعی یک شرکت )به گرفتن سرمایه

 است. شده

اطالعات و ارتباطات تغییراتی را  فناوریتوسعه سریع  :1(ICT) اطالعات و ارتباطات فناوریع رشد سری ♦

 راهبردی، قابلیت پردازش اطالعات فناوریاین  .(Sullivan, 2000)است  در الگوی تولید سنتی ایجاد کرده

است. ارائه  است و باعث بهبود ارزش و اهمیت اطالعات شده و عملیاتی را در داخل سازمان افزایش داده

شود تا با ارزیابی کامل  اطالعات و ارتباطات، موجب   می فناوریاطالعات به موقع و صحیح از طریق 

 . (Teece, 2000)تری گرفته شود  منابع موجود، تصمیمات آگاهانه

است.  های افراد خالق و دانشی، باعث بهبود عوامل تولید سنتی شده طورکلی، ایده بهر به افراد: عالقه بیشت ♦

های این کارکنان  ها و شایستگی کنند زیرا ایده ها در جذب و حفظ بهترین استعدادها با هم رقابت می سازمان

 باشد. ها می عنوان عوامل حیاتی موفقیت سازمان به

رشد فزاینده اقتصاد در آسیا، یک تهدید برای اقتصاد اروپا و  ی شرکت:ها فعالیتمؤسسات مشاوره و  ♦

باشد. از این رو، مؤسسات  باشد. بخشی از این تهدید بواسطه هزینه پایین نیروی کار در آسیا می آمریکا می

اند. این  های آمریکایی و اروپایی هشدار داده ملی و فراملی نسبت به کاهش رقابتی بودن تولیدات شرکت

اند. تالش های  عنوان یک ابزار برای حفظ مزیت رقابتی پیشنهاد داده ها، توسعه منابع ناملموس را به شرکت

ها برای حفظ برتری و تعالی در حوزه تحقیق و توسعه، باعث افزایش عالقه مدیریت به سرمایه  شرکت

 است.   فکری شده

موجب توجه بیشتر اد کالن که در باال به آن اشاره شد، : وضعیت اقتصهای اقتصادی سرمایه فکری ویژگی ♦

است. این منابع ناملموس بر طبق میزان  های سازمان شده به منابع ناملموس منحصر به فرد در بین دارایی

اند. ظرفیت سرمایه فکری در تولید  بندی شده در بهبود و یا محدود کردن زنجیره ارزش طبقه شان توانایی

 باشد:  ندین ویژگی منحصر به فرد میارزش به واسطه چ
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باشد. ملموس بودن مانع از استفاده  های فیزیکی، ملموس بودن آنها می های دارایی . ویژگی1پذیری . مقیاس1

شود و بنابراین یک مانع فیزیکی  همزمان بیش از یک فرد در یک لحظه مشخص از یک دارایی فیزیکی می

ها باید بهترین استفاده شود،  موضوع بدین مفهوم است که از این دارایی به نام کمیابی ایجاد خواهد کرد. این

طور  توانند به های ناملموس می فرصت را در بر بگیرد. از سوی دیگر، دارایی -ای که معیارهای هزینه به گونه

اخلی بستگی ها به حجم بازار د همزمان توسط افراد مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از این دارایی

وابسته تولیدی  های سیستمبه توسعه  ها داراییتوانایی کسب ارزش از این . (Romer, 1994, 1998)دارد 

  .کند میو بنابراین بر پارادایم کمیابی منبع غلبه  کند میرا تشویق  ها داراییمزمان از این هکه استفاده  است

. بر خالف منابع ملموس و فیزیکی که در هنگام توسعه باید جایگزین شوند، هر گونه 2. رشد بازگشت2

 ,Grossman and Helpman)شود  توسعه در یک منبع ناملوس باعث بهبود آن نسبت به شکل قبلی می

 میزان افزایش بازگشت به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله: .(1994

آن، مالک استاندارد بتواند مزیت بیشتری را از طریق افزایش تعداد افرادی  ایجاد استانداردهایی که بوسیله -

 کنند، کسب کند؛ که از این استاندارد پیروی می

 های باالی توسعه. هزینه -

است تا تقلید کردن در زمینه ایجاد و توسعه منابع غیر  . سه عامل موجب شده3. دشواری در تقلید کردن3

 شد:مادی و ناملموس دشوار با

اثر که موجب ایجاد منابع  -ابهام علت و معلولی: الگوبرداری از ترکیب شرایط محیطی و ارتباط بین علت ♦

 شود، بسیار دشوار است؛  غیر مادی می

 (؛ (Margolis, 1999مسیر وابستگی: توسعه و بهبود به تاثیر مثبت یا منفی تصمیمات قبلی بستگی دارد  ♦

ها عالقه  باشد. در نتیجه سازمان فشردگی زمان: توسعه منابع ناملموس نیازمند یک دوره زمانی طوالنی می ♦

 ای به تقلید در این حوزه ندارند.

توان یک نوآوری را پیدا کرد که از طریق حق رسمی ثبت اختراع  . در کانون یک شبکه می4. اثر شبکه4

شود.    مند می ها بهره در نتیجه، منبع ناملموس از قانون شبکه .(Lev, 2001)مورد حمایت قرار گرفته است 

کنند نیز  کند، مزایایی که اعضای آن شبکه دریافت می کند هنگامی که یک شبکه رشد می این قانون بیان می
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 Shapiro and)تر باشد، افراد مزایای بیشتری کسب خواهند کرد  یابد. هر چه شبکه بزرگ افزایش می

Varian, 1999) 
در کنار مزایای مذکور، مجموعه عواملی نیز وجود دارند که توانایی سرمایه فکری در ایجاد ارزش را 

 کنند. این عوامل عبارتند از: محدود می

است تا مستثنی کردن سرمایه فکری از سایر  استثناء پذیری جزئی: عدم وجود جنبه فیزیکی موجب شده -

توان این استثناء  های اخیر، نمی حتی با وجود قوانین ثبت اختراع در دهه عوامل موجود در بازار دشوار باشد.

مند  های یادگیری از رقبای خود بهره ها از فرصت عنوان مثال، گاهی شرکت طور کامل ایجاد نمود. به را به

 شوند. می

باشند. سرعت  میگذاری بیشتری  ریسک درونی: در مقایسه با منابع مادی، منابع ناملموس نیازمند سرمایه -

و بازار، ایجاد نـوآوری و حـذف الگوهای فنی گذشته را دشوار می سازد  فناورانهفزاینده تغییر عوامل 

(Bower and Christensen, 1995).در نتیجه، توسعه منابع ناملموس با ریسک بیشتری همراه است . 

باشند زیرا اوالً ارزیابی  بسیار پیچیده می های مربوط به مذاکره: مذاکرات مربوط به منابع ناملموس دشواری -

تواند  هایی در زمینه اطالعات اساسی وجود دارد که می باشد در ثانی، عدم تعادل این منابع بسیار ذهنی می

 های تعیین شده. منجر به بروز مسائلی شود از جمله تخطی کردن از قیمت

سنجش این سرمایه برای ینی برای سازمان، ، با توجه به نقش سرمایه فکری در ارزش آفرطورکلی به  

یک شرکت و ارزش  1باشد. به بیان دیگر، بررسی علل تفاوت بین ارزش دفتری سازمان بسیار با اهمیت می

های  های فکری امکان پذیر است. در بخش های فیزیکی آن، موضوعی است که تنها با سنجش سرمایه دارایی

 پردازیم. سنجش سرمایه فکری می های بعدی به بررسی مبانی نظری و مدل

 فکری  های سرمایهمبانی نظری سنجش  -3-3

، بیشترین تاکید بر حفظ موقعیت رقابتی سازمان در محیط بود. وجود چنین موقعیتی، باعث 1980تا دهه  

ستند با استفاده از منابع و توان می ها سازمانمی شد و  ها سازمانایجاد ارزش و سود برای مشتریان و 

متمایزی را به دست آورند مانند: قابلیت پاسخگویی به نیازهای مشتری،  های شایستگیخود،  های قابلیت

(RBV)، نگرش مبتنی بر منابع 1980توانایی نوآوری، کارآیی و کیفیت. در دهه 
اهمیت زیادی پپیدا کرد.  2

 شود میه توسعه ایجاد ارزش در سازمان تاکید دارد که منجر ب ها آن کارگیری بهاین نگرش، بر منابع و 

(Peppard and Rylander, 2001). 

                                                           
1
 . Book Value 

2
 . Resource - based View 



85 
 

( را معرفی کردند. کارت امتیازی متوازن، BSCکارت امتیازی متوازن ) 1کاپالن و نورتون 1992در سال   

که به مدیران یک  باشد می راهبردو  2ی یک شرکت به لحاظ چشم اندازها فعالیتمفهومی برای سنجش 

. کارت امتیازی متوازن یک سیستم و مفهوم قابل سنجش کند مینگرش ترکیبی از عملکرد سازمان ارائه 

و به افرادی که این گزارش را مطالعه        باشد میغیر مالی در یک گزارش  های سنجهبرای گروه بندی 

 (.Daum, 2003)تشخیص دهند  راهبردیکه  عملکرد سازمان را از   دهد میاجازه  کنند می

(، کارت امتیازی متوازن مفهوم سرمایه فکری را از چهار منظر مورد 1992به اعتقاد نورتون و کاپالن )  

های انجام شده از سرمایه  بندی طبقه: یادگیری، فرآیندهای داخلی، مشتری و مالی. دهد میبررسی قرار 

ای بیرونی مرتبط با مشتری و سرمایه انسانی تمایز قائل فکری غالباً بین ساختارهای درونی یا ساختاره

ساختار خارجی، روابط مشتری و عرضه کننده (. Peppard and Rylander, 2001; Sveiby, 1997) اند شده

اداری و کامپیوتری  های سیستمو  ها ایده، 3؛ ساختار داخلی شامل حق امتیاز انحصاریکند میرا به هم مرتبط 

، آموزش، تجربه ها مهارت. سرمایه انسانی، به شود می. فرهنگ سازمانی نیز به ساختار داخلی مربوط باشد می

 ها و انگیزه های یک فرد اشاره دارد.

شامل عالمت تجاری،  ها دارایی. کند می بندی طبقه ها مهارتو ها  دارایی( منابع ناملموس را به 1992هال )  

ثبت شده، قراردادها، اسرار تجارت، اعتبار و های  طرح، 4چاپحق امتیاز انحصاری، حق انحصاری 

یا فرهنگ  5شامل دانستن چگونگی ها مهارت. باشد می)روابط تجاری و شخصی(  ها شبکهخوشنامی و 

که برای  داند میدانش، اطالعات، اموال فکری و تجربه  عنوان به( سرمایه فکری را 1997. استوارت )باشد می

. تعریف ادوینسون و سولیوان از سرمایه فکری دارای دو بخش شود میایجاد ثروت در یک سازمان استفاده 

( سرمایه 2005) 6فکری(. سنگ و گو های دارایی: منابع انسانی و سرمایه ساختاری )شامل باشد میاصلی 

 .اند هکرد بندی طبقهفکری را به سه بخش سرمایه سازمانی، نوآوری و روابط 

، تولید گزارشات خود را از سال باشد میشرکت اسکاندیا که یک شرکت پیشرو در ارائه گزارشات مکمل   

( مفاهیم 1997. ادوینسون و مالون )کند میقاره فعالیت  4کشور جهان در  20آغاز کرد و اکنون در  1997

ارائه شده توسط اسکاندیا را توسعه دادند و بیان کردند که سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، ساختاری و 
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نظری سرمایه فکری را در دو جریان دنبال کردند:  های ریشه( 1998. روس و همکاران )باشد میمشتری 

ققین در این زمینه سه ساخت اصلی را برای سرمایه فکری و جریان سنجش. بیشتر مح راهبردیجریان 

که عبارتند سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری )سرمایه ارتباطی(. سرمایه  اند کردهمشخص 

 ,.Bontis, 1998; Bontis et al) شوند میمجزا از سرمایه ساختاری بررسی  طور بهفرآیند و سرمایه نوآوری 

2000; Brennan and Connell, 2000 .) 
سرمایه فکری موضوعات مهم غیرمالی مانند سرمایه  سنجشدر مقایسه با حسابداری سنتی، ، طورکلی به   

ی که های سازمانگیرد. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای  می انسانی، رضایت مشتری و نوآوری را در بر

سرمایه فکری بر  سنجشتر است.  داشته باشند، جامعخواهند از ارزش عملکرد خود به خوبی آگاهی  می

که حسابداری مالی، بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را منعکس  ایجاد ارزش تمرکز دارد، در حالی

 گذاری سرمایه بین ارتباط زمینه در بونتیس اکتشافی (. مطالعه3، ص 1388کند )اسدی، زرنق، رشیدی،  می

 معلولی و علت ارتباط یک وجود دهنده نشان تجاری آن عملکرد و فکری سرمایه روی شرکت یک های

 منابع کارگیری به کننده تأیید ارتباط این .تجاری بود عملکرد و فکری سرمایه ابعاد بین دار معنی و مهم بسیار

 فکری های دارایی این توسط در سازمان بهبود ایجاد چگونگی مورد در دانش آوردن بدست و درک برای

 این که داد نشان نیز استرالیایی یها شرکتروی  1999 سال در مک کنزی و فریر مطالعه. است مهم

 ارائه در بهبود و رشد بدست آوردند: زیر های حوزه در را منافعی فکری سرمایه روی تمرکز با ها شرکت

 منظور به راهنماییو  پشتیبانی برای اطالعات افزایش پشتیبان، گذاری سرمایه ذینفعان، به اطالعات

 راهنمایی برای ارائه و پشتیبانی و انسانی منابع مدیریت برای راهنمایی ارائه و پشتیبانی گیری، تصمیم

 و باشند فکری سرمایه روی تمرکز مستقیم غیر نتایج است ممکن منافع این مشتری. با روابط مدیریت

 .است مشکل شرکت فکری سرمایه سنجش نتایج عنوان به آن منطقی بنابراین توضیح

 گیری سرمایه فکری  اهداف اندازه -3-4

 آید می وجود به گیری اندازه فرایند شود. هنگامی مشخص هدف باید نخست فکری سرمایه گیری اندازه در   

 گیری اندازه (.1386 )افرازه، است شده انجام اقداماتی چه و دهیم انجام خواهیم می کاری چه که بدانیم

 است الزم رو این باشد. از معتبر و دقیق نیز و دار جهت هدفمند، باید کار که چرا است، ای بیهودهکار  صرف

 چند ندتوان می و نیستند منظوره تک ضرورتاً که اهدافی کرد، مشخص کامالً را اهداف کار نخست این برای

 است، گذشته اطالعات معموالً سنجش گیری کرد. اندازه تفکیک هم از را ها آن بتوان ولی باید باشند، منظوره

 هدف، داشتن نظر در با ندتوان می ها سنجش این ولی نیست، آینده برای گذشته، تضمینی عملکرد چند هر



87 
 

 معمول طور به کنیم. حرکت چگونه باید اکنون و داریم فاصله با هدف ای اندازه چه تا کنند مشخص

 :شود میانجام  زیر اهداف با فکری سرمایه گیری اندازه

 دانشی؛ پروژه در گذاری سرمایه بازگشت 

 دانش؛ تبادل و مشارکت موانع رفع 

 مشتریان؛ دانش از استفاده و آوری جمع در موفقیت 

 دانش؛ تبادل از مردم احساس چگونگی سنجش 

 دانش؛ مدیریت های کوشش کارآمدی میزان سنجش 

 الزم؛ های استراتژی و اهداف کسب میزان سنجش 

 شده؛ استفاده های شیوه کارآیی سنجش 

 شده؛ برده کار به های روش های یکاست شناسایی 

 دانش؛ مدیریت سیستم سالمت تداوم 

 :نمود اشاره زیر موارد به توان می دانش، دارایی گیری اندازه دیگر اهداف جمله از همچنین

 آن؛ نمایش و همکاران دانش از روشن تخمینی 

 سازمانی؛ دانش های پایه سازی بهینه 

 سازمان؛ عملیاتی و استراتژیک اهداف مالی های شاخص نیز و دانش های پایه ارزیابی و ثبت 

 آموزش؛ مؤثر اقدامات تعیین 

 سازمانی؛ های موفقیت سازی بهینه 

 سازمان؛ ارزش برآورد 

 سازمان؛ از بهتر تصویری ارائه 

 ها؛ استراتژی تدوین برای ها سازمان به کمک 

 ارزیابی؛ استراتژی اجرای 

 تصمیمات؛ گسترش و بخشیدن تنوع به کمک 

 دادن و پاداش برای ای پایه عنوان به استفاده 

 بیرونی. ذینفعان و ها سنجه بین ارتباط برقراری 
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 مزایای سنجش سرمایه فکری -3-5

. کند میدر زمینه سرمایه فکری کمک  گذاری سرمایهبه توجیه  ها سازماندانشی  های داراییسنجش ارزش   

 راهبردی ای شیوهپنهان و توسعه آنها به  های داراییشناسایی یک دلیل اصلی برای سنجش سرمایه فکری، 

 فکری عبارتند از: های سرمایهتا اهداف سازمانی کسب شود. مزایای سنجش  باشد می

 دانشی؛ های داراییشناسایی و طرح ریزی  ♦

 شناسایی الگوهای دانش در داخل سازمان؛  ♦

 مباحث حیاتی دانش؛ بندی اولویت ♦

 سرعت بخشیدن به یادگیری در داخل سازمان؛ ♦

برای بهترین  2و نشر آن در داخل سازمان از طریق ارائه یک مورد سازمانی قوی 1شناسایی بهترین اقدام ♦

 اقدام؛ 

 برای افزایش ارزش؛ هایی روشو یافتن  ها داراییپایش منظم ارزش  ♦

 ؛کند میافزایش آگاهی و درک افراد در زمینه اینکه دانش چگونه روابط بین فردی را ایجاد  ♦

 ی اجتماعی سازمانی و شناسایی عامالن تغییر؛ ها شبکهایجاد درک و آگاهی در زمینه  ♦

 افزایش میزان نوآوری در سازمان؛  ♦

یجاد یک فرهنگ تسهیم دانش )که نتیجه افزایش آگاهی از مزایای ی مشارکتی و اها فعالیتافزایش  ♦

 (؛باشد میمدیریت دانش 

 افزایش ادراک شخصی کارکنان از سازمان و باال رفتن انگیزه آنها؛  ♦

 ایجاد یک فرهنگ عملکرد محور. ♦

سنجش سرمایه فکری و اقدامات مربوط به مدیریت دانش منجر به ایجاد مزایایی برای سازمان خواهد شد   

و در نهایت، ایجاد مزیت رقابتی کمک خواهد  کند میسازمان و طراحی فرآیند کمک  راهبردکه به تعیین 

 کرد. 

 سنجش موجود های سیستمی ها محدودیت -3-6

سنجش سرمایه فکری که  های سیستمکه در  دهد مینشان  (Bontis, 2001)ق مطالعه گسترده ادبیات تحقی  

 عبارتند از: ها محدودیتوجود دارد. برخی از این  هایی محدودیت، شود میهم اکنون استفاده 

                                                           
1
 . Best Practice 

2
 . Strong Business Case 
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مجزا  صورت بهیک کل می بینند و به واحدها یا کارکنان دانشی  عنوان بهرویکردهای موجود، سازمان را  ♦

 ؛ کنند میتوجه ن

ی مالی ها مقیاس)یعنی عدم تعادل بین  کنند میآینده متعادل ن های یپیش بینآنها، گرایشات گذشته را با  ♦

 (؛ هستند کیفی که فرآیندی ادراکی یها مقیاسکمی با 

 ؛ شود میرفتاری و تاثیر آن بر اقتصاد سازمانی سنجیده ن های یپویای ♦

 وجود ندارد.  1سیستمی برای سنجش اثربخشی فرآیند انتقال دانش ضمنی ♦

ادراکی و فرآیندی حل کرد. با  های سنجهمالی با  های سنجهاز طریق ادغام  توان میی فوق را ها محدودیت  

به هر واحد در زنجیره ارزش توجه کرد. این رویکرد، به شناسایی عوامل کلیدی  توان میچنین رویکردی، 

 یا رشد آنها را به تاخیر می اندازند کمک خواهد کرد.  گذارند میکه بر اثربخشی سرمایه فکری تاثیر 

 های سنجش سرمایه فکری دشواری -3-7

 و )استارویک است گذشته به مربوط ضوعمو این اول است. دلیل  سنجش سرمایه فکری به چند دلیل دشوار  

 مانند هایی دارایی برای ابتدا در اما اند شده منظم اصالح قالب یک در اگرچه حسابداری (. قواعد 2003 مار،

 دلیل بودند. شده طراحی صنعتی عصر هستند( در ثروت نمایانگر که ملموس )چیزهای ماشین یا کارخانه

 تولید فرآیند قلب که مثال خالقیت برای .است مشکل ها ناملموس از برخی گیری اندازه که است این دوم

 های روش به و است بینى پیش قابل غیر های خروجی با و بینى پیش قابل غیر فرآیند یک است، اساساً دانش

 در کلیدی نقش و محصول فرآیند نوآوری سونی، همچون ییها شرکت برای. دهد می نشان را خود مختلفی

فکر و  به طرز فکری سرمایه شود: وابستگی می سوم مشکل ایجاد سبب موضوع این. دارد بازار تفاوت

 این. باشد ارزش بى دیگری شرکت برای است ممکن است ارزشمند شرکت یک برای که چه آن. نگرش

 بین مقایسه قابلیت بودن مشکل آن، نتیجه در و مختلف گیری اندازه های سیستم ایجاد موضوع سبب

باشد:  داشته بعد دو دتوان می فکری سرمایه که است این آخر دلیل. است شده های مختلف بخش و ها شرکت

 بنابراین،. کرد گیری اندازه زمانی هر در توان می ایستا را مفهوم یک عنوان به شرک یک ناملموس منابع

 مشتریان یا رضایت ساختاری(، )سرمایه فکری مایملک حقوق انسانی(، )سرمایه کارکنان های مهارت

 ناملموس منابع. گرفت خواهند قرار دسته این در ارتباطی( )سرمایه کنندگان تأمین با های نامه موافقت

 تولید و کسب های فعالیت انجام مسؤل ها شرکت. شوند تحلیل و تجزیه پویا صورت به ندتوان میهمچنین 

 این. باشند می ها آن کنترل و گیری اندازه و موجود ناملموس منابع بهبود و ناملموس، تقویت منابع داخلی

                                                           
1
 . Tacit Knowledge 
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 بیان مالی اصطالحات وسیله گاهی به که است منابعی از و استفاده تخصیص مستلزم پویا های فعالیت

 این به فکری سرمایه پویای طبیعت نشوند. شرکت دیده مالی های گزارش در است ممکن لذا و شود نمی

عمل  سیستم یک صورت به تنها نیستند، بلکه ارزشمند خود خودی به فردی های مولفه که است معنی

 نماید. می ارزش ایجاد برای شرکت که است فکری سرمایه عناصر متقابل تأثیرات دیگر، عبارتی به نمایند. می

 ساخت برای را آن باشد که باال نویسی برنامه های مهارت با افرادی دارای است ممکن شرکت یک مثال، برای

 به نسبت و وفاداری تعهد کارکنان باشد، نداشته وجود قوی توزیع شبکه یک اگر اما سازد می توانا افزار نرم

 کم ها مهارت این وجود آنگاه نباشد، شده شناخته تجاری نام یک دارای شرکت و باشند نداشته شرکت

 مایکروسافت مانند ییها شرکت در موفقیت اصلی عامل اغلب ها ناملموس پویای ترکیب. بود خواهد ارزش

 .است آن فردی های مولفه مجموع از بیشتر فکری سرمایه ارزش که است، جایی

 سنجش سرمایه فکری های سیستم بندی طبقه -3-8

مالی یا حسابداری و مکتب ادراکی تفکر  های چارچوببه  توان میسنجش موجود را  های سیستم  

سنجش غیر ادراکی را نیز  های سیستمسنجش غیر مالی و  های سیستم توان میکرد. همچنین  بندی طبقه

مختلف  های چارچوبتکنیک های دیگر سنجش سرمایه فکری در نظر گرفت. در ادامه به بررسی  عنوان به

یک نگاه کلی از  3-1ی هر کدام از آنها خواهیم پرداخت. جدول شماره ها محدودیتسنجش و 

 . کند میمختلف سنجش ارائه  های چارچوب

 . سیستم سنجش مالی1

که به باشند  میبرای تمام فنون سنجش سرمایه فکری  بندی طبقهسنجش مالی، یک سیستم  های سیستم  

ی عملیات ها هزینه. حسابداری سنتی هزینه، کنند میمزایای مالی ایجاد شده توسط سرمایه فکری توجه 

 عنوان به. هنگامی که تولید دهد میمانند بازاریابی، خدمات و ... نشان  ها فعالیتتولید را بدون ارتباط با سایر 

 عنوان بهجداگانه ثبت نخواهند شد، بلکه آنها  طور بهی سازمان ها فعالیتفعالیت اصلی باشد، نتایج سایر 

ند، مبتنی بر فعالیت باشها  هزینهی عمومی )غیر مستقیم( در نظر گرفته خواهند شد. هنگامی که ها هزینه

به روش  تواند میی فعالیت هر فرد ها هزینهکه  دهد میتغییر کوچکی رخ خواهد داد. این موضوع نشان 

، سیستم سنجش مبتنی بر حسابداری هزینه طورکلی بهبهتری کنترل شود و ارتباط خود را با کل حفظ نماید. 

 .باشد میبرای شرایط معاصر کافی ن
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 معایب مزایا مکتب سنجش سرمایه فکری

 ادراکی یها سنجه

و رفتارها اثر  ها نگرشادراکات بر 

 .گذارند می

ایجاد روابط علی دشوار است، بنابراین 

 ند تعمیم داده شوند.توان مین

فرهنگ یک سنجه رفتارهای هنجاری 

 .باشد می

دارد و باعث سوگیری ماهیتی ذهنی 

 خواهد شد.

به طراحی  تواند میدانش ادراکات کارکنان 

 کارآمدتر سازمان کمک کند.

با سود و عملکرد رابطه همبستگی 

 ندارد.

 .شود میموجب تغییر رفتاری 

هنگامی که برای سنجش ادراکات از 

ند منجر به توان میفرآیند استفاده شوند، 

 شوند.بهبود مستمر فرآیند 

 فرآیند یها سنجه

 بسیار رسمی. طرح ریزی و ایجاد فرآیندهای موجود.

هنگام برخورد با قلمروهای مختلف  تعیین اثربخشی سیستم/ فرآیند.

 گیج کننده باشد. تواند میدانش، 

ملزومات عملکرد/ زیرساخت آینده را 

 .کند میپیش بینی 

اثربخش باشد که  تواند میتنها هنگامی 

جریان دانش در داخل قلمروها برقرار 

 باشد. 

منجر به مزایای ملموس به لحاظ کاهش 

زمان یادگیری و کاهش چرخه یادگیری 

 خواهد شد.

با سود یا بهبودهای ملموس ارتباطی 

 ندارد.

 سرمایه فکری و تحلیل مزایا و معایب آنها: مکاتب سنجش 3-1جدول شماره 
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 معایب مزایا مکتب سنجش سرمایه فکری

 مالی یها سنجه

ناملموس سازمان  های داراییارزش مالی 

 .دهد میرا به ذینفعان نشان 

بسیار پیچیده بوده، دارای متغیرهای 

استاندارد  تواند میو ن باشد میزیادی 

 شود.

ی صرف شده برای ها هزینهارتباط بین 

ناملموس را با سود کسب شده  های دارایی

 . دهد مینشان 

ممکن است همیشه به کسب درآمد از 

 ناملموس توجه نکند. های دارایی

 های چارچوب ROIمانند هایی  سنجه

ناملموس  های داراییحسابداری را برای 

و صرف هزینه برای این  کند میفراهم 

 .کند میمنابع ناملموس را توجیه     

به عوامل خارجی مانند فراوانی بازار 

 بستگی دارد.

با مرتبط کردن فرآیندها و امور مالی 

اثربخشی سرمایه فکری  تواند میسازمان 

 خود را بسنجد و بهبود دهد.

عوامل مربوط به فرآیند و کارکنان را در 

برای شناسایی  تواند میو ن گیرد مینظر ن

ی ها نامهحوزه های مساله و طراحی بر

 بهبود استفاده شود.

 ها سنجهسایر 

شبکه اجتماعی، تخصیص و های  سنجه

استفاده بهینه از منابع ناملموس مورد نیاز 

برای افزایش نرخ نوآوری را تعیین 

 . کند می

به ادراکات افراد توجه ها  سنجهاین 

و بنابراین منجر به تغییر  کنند مین

 رفتاری بایسته نخواهند شد.

ارزش افزایی سرمایه انسانی، های  سنجه

ند بهبود توان میفرآیندهای سازمانی را که 

داده شوند تا ارزش افزایی سرمایه انسانی 

 . کنند می ارتقاء یابد، تعیین

اقتصادی، مزایا و ارزش های  سنجه

و منابع ناملموس را مشخص  ها دارایی

 .کنند می
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سازنده سازمان که سرمایه انسانی، سرمایه  های بخش ترین مهمگزارشات مالی در سنجش و نشان دادن   

ند وضع موجود سازمان توان می، ناتوان هستند. در نتیجه، این گزارشات نباشد میساختاری و سرمایه مشتری 

 نشان دهند.  گذاران سرمایها به لحاظ توسعه سرمایه فکری به مدیریت و ر

کارکنان، روابط  های شایستگیناملموسی مانند  های داراییو مالی سنتی، به  دهی گزارش های سیستمدر   

 های دارایی. حتی شود میاداری و کامپیوتری توجهی ن های سیستمکسب و کار و  های مدلمشتری، 

ناملموس سنتی مانند برند، حق انحصاری ثبت اختراع و حسن نیت تنها هنگامی در گزارشات مالی گزارش 

که معیارهای دقیق شناخت را داشته باشند، در غیر این صورت، از گزارشات مالی حذف  شوند میداده 

  .(IFAC, 1998; IASC, 1998)خواهد شد 

مالی موجود برای بازارهای فکری و سایر ذینفعان، موجب حرکت به  دهی گزارشی سیستم ها محدودیت  

. نتیجه این موضوع، است شدهسرمایه فکری سازمان  دهی گزارشجدید سنجش و  یها روشسمت یافتن 

که هدف همه آنها، ترکیب ابعاد ارزش آفرین مالی و غیر مالی  باشد میتنوعی از رویکردهای جدید سنجش 

جدید، نقش تولید  دهی گزارش های مدل. بحث اصلی در باشد میگزارش خارجی سازمان در قالب یک 

 کارت امتیازی متوازن؛(Sveiby, 1997, 1998) نامحسوس های داراییپایش  ؛(Machlup, 1962)دانش 

(Kaplan and Norton, 1992, 1996) طرح ارزش اسکاندیا؛ (Edvinsson and Malone, 1997)  و کارت

1دانشی امتیازی سرمایه
 (Lev, 2000) مالی ویژه  دهی گزارش. هر کدام از این رویکردها، یک مدل باشد می

چارچوب مفیدی برای مقایسه رویکردهای اصلی سنجش مالی ارائه  3-2. جدول شماره کنند میرا ارائه 

رفتار  های نگرش. آنها به اثر رفتار و باشند می هایی محدودیتجدید سنجش، دارای  های چارچوب. کند می

 . کنند میی اجتماعی یا اهمیت انتقال دانش ضمنی توجه نها شبکهانسانی، 

 . فنون سنجش ادراکی2

کند.  مکتب ادراکی تفکر بر ادراکات کارکنان و نیاز آنها به یک سیستم مدیریت اثربخش دانش تاکید می  

ادراکی شامل ادراکات کارکنان از تعهد مدیریت عالی، نیاز به تسهیم دانش و مدیریت دانش،  های سنجه

باشد. مکتب ادراکی تفکر برنقش فرهنگ سازمانی  ادراک از ارزش افزوده و ساختارهای پاداش عادالنه می

 در ایجاد ارزش توسط سرمایه فکری نیز تاکید دارد.

 

 
                                                           

1
 . Knowledge Capital Scorecard 
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 بندی طبقهمدل  چارچوب محقق

 نقش )وظیفه( تولید دانش (1962) 1مچالپ

 در سرمایه دانشی گذاری سرمایه -

 ی تولید ها هزینه -

 رشد اقتصادی -

 پایش دارایی ناملموس (1997، 1988) 2اسوبی

 ساختار داخلی -

 ساختار خارجی  -

 شایستگی  -

 کارت امتیازی متوازن (1992کاپالن و نورتون )

 رویکرد فرآیندهای داخلی -

 رویکرد مشتری -

 رویکرد رشد و یادگیری  -

 رویکرد مالی -

 طرح ارزش اسکاندیا (1997) 3ادوینسون و مالون
 سرمایه انسانی  -

 سرمایه ساختاری  -

 کارت امتیازی سرمایه دانشی (2000) 4لو

 درآمدهای کلی -

 های داراییدرآمدهای حاصل از  -

 ملموس 

 درآمدهای سرمایه دانشی -

 

                                                           
1
 . Machlup 

2
 . Sveiby 

3
 . Edvinsson and Malone 

4
 . Lev 

 سرمایه فکری دهی گزارش های مدلی برای طبقه بندی های چارچوب: 3-2جدول شماره 
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 توان می. فرهنگ را باشد میتحلیل فرهنگ سازمانی برای درک جریان دانش در یک سازمان ضروری   

، اعتقادات و اقدامات مشترک کارکنان سازمان تعریف کرد. فرهنگ در ابعاد مشهودتر ها ارزش عنوان به

. فرهنگ بر روش فعالیت افراد، بر آنچه آنها از همدیگر انتظار دارند شود میسازمان مانند ماموریت منعکس 

 .(Schein, 1996)گذارد  میو بر ادراک از اقدامات دیگران تاثیر 

مثال، افراد دارای  عنوان به. گذارد میکارکنان بر رفتار تسهیم دانش اثر  های نگرشفرهنگ سازمانی و   

و این اعتقادات به  کنند میاعتقاداتی هستند و در فرآیند جامعه پذیری، اعتقادات خود را با دیگران تسهیم 

انش تیمی ، دانش ضمنی به  دکند می.  هنگامی که یک فرد اعتقاداتش را بیان شود میش ضمنی تبدیل دان

این موضوع، اهمیت ادراکات و باورهای کارکنان  .(Nonaka and Konno, 1998) شود میصریح تبدیل 

 . دهد میدانشی و اهمیت آنها در ایجاد ارزش و ارزش افزایی را نشان 

برای ارزیابی یا تعیین اینکه چگونه فرهنگ یک سازمان از توسعه سرمایه فکری ای  شدهرویه استاندارد   

وجود ندارد. مدیران نیازمند یک چارچوب مفهومی در زمینه ارتباطات بین فرهنگ و دانش  کند میحمایت 

تا بتوانند رفتارهایی را در سازمان شکل دهند که از اهداف مدیریت دانش توسط آنها حمایت  باشند می

دهند  نمیروابط علی را نشان  ،موجود برای ارزیابی فرهنگ های متدولوژی. (DeLong, 1997)ماید ن

 ند تعمیم داده شوند.توان میبنابراین ن

رویکرد ادراکی بر سطوح فردی تحلیل تاکید دارد و با عملکرد و سود رابطه همبستگی ندارد. این رویکرد   

 در سنجش سرمایه فکری شود. 1ذهنی های سوگیریمنجر به  تواند می

 . سایر فنون سنجش 3

 های سنجهآنها شامل  کرد. بندی طبقهمالی یا ادراکی  های سنجهدر قالب توان  نمیبرخی از فنون سنجش را   

مالی و ادراکی  های سنجه. ترکیبی از باشند میسیستم  های سنجهفرآیند و  های سنجهی اجتماعی، ها شبکه

 های مدلمنجر به رفتارهای ارزش افزایی و در نتیجه، اثربخشی سازمانی خواهد شد. در ادامه به معرفی 

 . پردازیم میموجود سنجش سرمایه فکری سازمان 

 سرمایه فکری گیری اندازه های مدل -3-9

 . باشد می سازمان ثروت و کاال ارزش از اعظمی بخش دهنده تشکیل دانش محور، دانش جامعه در  

 سرمایه فکری ارزش گیری اندازه برای باشد می ملموس های دارایی اساس بر که سنتی حسابداری های روش

                                                           
1
 . Subjective Bias 
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سنتی  های روش واقع در. هستند ناکافی آید، می حساب به ها سازمان تر ارزشمند و تر بزرگ دارایی که

 گیری اندازه سنتی، مالی های روش با مقایسه در. گرفتند می نادیده را فکری سرمایه ارزش حسابداری،

 پوشش را نوآوری و مشتریان رضایت انسانی، سرمایه مانند مهم غیرمالی بسیار های مولفه فکری، سرمایه

  .است شدهنشان  3-3رویکرد در جدول شماره  دو این بین تفاوت. دهد می

 

 مالی حسابداری فکری سرمایه گیری اندازه

 شود. می نگاه گذشته به است. متمایل آینده سمت به

 شود. می توجه ها( )کمیت سخت های واقعیتبه  شود. می توجه ها( )کیفیت نرم های واقعیت به

 دارد. ارزش تمرکز بر ایجاد
 وجوه و گذشته های تراکنش خروجی کننده منعکس

 .است شدهشناسایی  گردش در

   

 که است آن سنتی مالی های گیری اندازه به نسبت آن برتری و فکری سرمایه اهمیت دالیل اصلی از یکی  

 ناکافی و ناقص استراتژیکی های گیری تصمیم و گذاری سیاست در استفاده منظور به سنتی های روش

 فکری سرمایه های گیری اندازه وسیله به باید قدیمی های روش واقع در (.2004 و کی، ژو )چن، باشند می

 سرمایه مدیریت موجود وضعیت از خوبی به سازند قادر را  مدیران تا شوند حتی جایگزین یا و تکمیل

 به قوت نقاط کارگیری به با و شناسایی را موجود فکری سرمایه و ضعف قوت نقاط و شوند آگاه فکری

 در سازمان های توانایی بررسی به بزرگی کمک فکری سرمایه های گیری اندازهبپردازند.  ضعف نقاط اصالح

 مسأله فکری سرمایه کشف بنابراین  نماید. می و توسعه تحقیق ریزی طرح استراتژیک و اهداف به رسیدن

 . شود گزارش مدیره هیات به منظم صورت آن باید به موجود وضعیت در نتیجه و بوده کلیدی استراتژیکی

 بر اثربخش مدیریت زیرا است اهمیت با بسیار مدیریت آن برای فکری سرمایه گیری اندازه دیگر، عبارتی به

 کندی به فکری سرمایه ارزیابی و گیری اندازه های روش متاسفانه نماید. می تکیه اثربخش های گیری اندازه

 . دارد وجود کشور داخل در باالخص آن مدیریت و زمینه مطالعه در محدودی ادبیات و است یافته توسعه

 حسابداری مالیهای رویکرد سرمایه فکری و  : تفاوت3-3جدول شماره 
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 فکری سرمایه زمینه در ها آن اکثر که است و بحثی ها سازمان خصوصی حریم دلیل به حدی تا موضوع این

 (.1998 ، )بونتیس دارند

 وجود گران تحلیل برای امکان این است ممکن است، ضمنی غیر موضوعی فکری سرمایه که آنجا از  

 باید به نیز هشدار یک این بر عالوه. نمایند گیری اقتصادی اندازه متغیرهای از استفاده با را آن تا باشد نداشته

 چنین " است؟ چقدر فکری سرمایه بهای و ارزش" پرسند می که شود داده مالی گران تحلیل و حسابداران

 نیست. بررسی ای کار بیهوده گیری اندازه های توسعه سنجه نیاید. اما بوجود وقت هیچ است ممکن فرمولی

 فکری سرمایه وضعیت بررسی برای مدیران به دتوان می صنعت در سازمان بندی همراه رتبه به ها سنجه طولی

 تحلیل و تجزیه و بررسی مورد فکری ارزیابی سرمایه و گیری اندازه معروف های مدل ادامه، در. نماید کمک

 .گیرد می قرار

 انسانی منابع حسابداری -3-10

 زیـادی  هـای  بحـث  ،1964 سال در ها دارایی ارزیابی چگونگی در زمینه هرمنسون کالسیک مطالعه از بعد  

 منـابع  حسـابداری  روش هـا،  بحـث  ایـن  خالل در. شد انجام انسانی منابع پردازان نظریه حسابداران و میان

 کمیته، این. شد ارائه آمریکا حسابداری انجمن انسانی منابع حسابداری توسط کمیته 1973 سال در انسانی

 ایـن  ارائـه  و انسـانی  منـابع  بـه  مربـوط  های داده گیری اندازه و فرآیند شناسایی را انسانی منابع حسابداری

در واقع حسابداری منابع انسـانی   (.2007)کک،   است نمودهعالقمند تعریف  یا ذینفع اشخاص به اطالعات

می و عینی با استفاده از دانش حسابداری است و تبدیل مفهوم کیفی و ذهنی ارزش منابع انسانی در قالب ک

گیـری   با سه بخش مهم و اساسی پیرامون منابع انسانی شامل: شناسایی کمیت و کیفیت آن، ارزیابی و اندازه

 گری مالی مناسب آن سروکار دارد. ارزش اقتصادی وگزارش

 استخدام، به مربوط های گذاری سرمایه/ها هزینه تمامی گیری اندازه شامل تنها نه روش این بنابراین،   

 منظور به را سازمان  برای افراد اقتصادی ارزش نکرد میک بلکه شود، می کارکنان توسعه و آموزش کاریابی،

 عملیاتی حسابداری اهداف کلی،طور به. گیرد می بر در فرآیندها کنترل و ریزی برنامه گیری، تصمیم به کمک

 از: عبارتند انسانی منابع

 ترین دارایی سازمان جهت عنوان عمده فراهم آوردن اطالعات در زمینه ارزش اقتصادی منابع انسانی به 

منابع انسانی در راستای نیل به  نگهداری و توسعه تخصیص، کسب، مورد در مدیریتی تصمیمات اتخاذ

  اهداف سازمانی؛
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 مدیران؛ برای انسانی منابع از مؤثر استفاده کنترل 

  گذاری سازمان در منابع انسانی؛  میزان سرمایهمحاسبه 

 افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی؛ 

 ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از این نظر که حفظ شده، تحلیل رفته یا توسعه یافته است؛ 

 گذاری در منابع انسانی؛ وری ناشی از سرمایه شناسایی سود غیرعملیاتی و بهره 

 کنند و ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی سازمان ایجاد می محاسبه میزان 

 مختلف؛ اقدامات نتایجی بند دسته وسیله به مدیریتی اصول توسعه به کمک 

 لذا و کنند می ارزیابی اقتصادی اصطالحات حسب بر را انسانی سرمایه انسانی، منابع حسابداری های مدل  

 ارزش از مهمی بخش دهنده تشکیل انسانی سرمایه که خدماتی های سازمان در ای گسترده طور به ها مدل این

 پولی های ارزش انسانی، تخصیص منابع حسابداری روش چالش ترین مهم. شود می استفاده هستند سازمان

 برای رویکرد دو کلیطور به. است انسانی منابع کارکنان ارزش و ها گذاری سرمایه ها، هزینه مختلف ابعاد به

 برای صرف شده های هزینه پایه بر که است ییها روش شامل که هزینه رویکرد دارد: وجود چالش این رفع

 ارزش پایه بر که است ییها روش شامل که اقتصادی ارزش رویکرد و است سازمان توسط کارکنان

 به اقتصادی ارزش رویکرد .است سازمان توسط شده کسب منافع در ها آن نقش و انسانی اقتصادی منابع

 در. کند شناسایی را دارایی این از شده کسب مزایای کند می تالش و نگریسته دارایی عنوان به انسانی منابع

 .شوند می داده رویکردها شرح این از یک هر ادامه

هـای اولیـه و    هزینـه  باشند: می مهم بسیار هزینه نوع دو انسانی منابع حسابداری روش در هزینه: رویکرد .1

کلیه وجوهی است که برای تأمین و پرورش نیـروی انسـانی    انسانی، اولیه منابع هزینه جایگزینی. های هزینه

هـای کـاربردی و    شامل گزینش نیرو و استخدام، استقرار و آموزش ضـمن خـدمت، بـازآموزی و آمـوزش    

انی که در حال حاضر در سـازمان  های جایگزینی کارکن شود. هزینه تخصصی برای کسب مهارت مصرف می

 مشغول هستند شامل:
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هایی است که برای جایگزینی فـردی در یـک سـازمان بـا      های جایگزینی پستی یا شغلی: هزینه الف( هزینه

های تأمین، پرورشی یـا آموزشـی و    باشد که شامل هزینه شخصی که بتواند خدمات مشابهی را ارائه دهد می

گیـری، خـالی مانـدن پسـت و مـا بـه        های پاداش کناره گیری شامل کلیه هزینه رهگیری است. هزینه کنا کناره

 گیری است. التفاوت پیش از کناره

ها )نقدی وغیرنقدی(، تسهیالت )ابزارها، اسباب و اثاثیه و  های پرسنلی شامل پاداش ب( سایر هزینه

به مشاوره و گفتگو، حقوق و  های مربوط تجهیزات ضروری برای رفاه کارکنان(، سالمت و بهداشت، هزینه

 باشد. ها مانند بیمه می دستمزد پرداختی و سایر پرداخت

 که است خدماتی ارزش دهنده نشان اقتصادی اصطالحات در کاال یک اقتصادی: ارزش ارزش رویکرد .2 

 که است خدماتی فعلی ارزش انسانی، منابع اقتصادی ارزش مشابه، طور به نماید. می ارائه کاال در آینده آن

گذاری منابع انسانی در  در زمینه ارزش 2004طبق تحقیقی که در سال داد.  خواهد آینده ارائه در احتماالً

 50معیارهایی شناخته شد که در بیش از  عنوان به 3-4انگلستان انجام شد، معیارهای ارائه شده در جدول 

 گیرد. گذاری نیروی انسانی مورد استفاده قرار می برای ارزش ها سازماندرصد 

. شوند می بندی دسته غیرپولی و پولی های روش دسته دو به افراد اقتصادی ارزش محاسبه های روش   

 مدل فالمهولتز، توسط شده ارائه رسمی های سازمان برای فرد ارزش تعیین مدل شامل پولی های روش

 باشد. هکیمین می و جونز رقابتی مزایده مدل و فالمهولتز توسط شده ارائه احتمالی ارزشیابى پاداش

 ارزش فالمهولتز، نظر فالمهولتز: طبق توسط شده ارائه رسمی های سازمان برای فرد ارزش تعیین مدل 

 به موقعیت یک از فردی که زمانی. داد خواهد ارائه آینده در احتماالً که است خدماتی فعلی فرد، ارزش یک

 خواهد تغییر احتماالً دهد می ارائه که خدماتی برود، متفاوت سطوحی یا یکسان سطح در موقعیتی دیگر

 ارزش دهد انجام سازمان با ارتباط طول در فرد است ممکن که خدماتی تمامی کنونی ارزش تجمعی. کرد

  .بود خواهد فرد

 ارزشی میزان یعنی فرد انتظار مورد شرطی ارزش اول بعد. است بعد دو دارای و بوده نامعلوم ارزش این  

( 1: است فاکتور سه شامل و آورد می بدست خود موثر خدمت طول در فرد خدمات از سازمان است که

 (2دهد(  انجام اش موقعیت کنونی در فرد رود می انتظار که است خدماتی )مجموعه یا عملکرد وری بهره

دهد(  انجام سطح یک مختلف های موقعیت در فرد رود می انتظار که است خدماتی پذیرى )مجموعه انتقال

 بعد دهد(، انجام باالتر سطوح موقعیتهای رود در انتظار می  فرد از که خدماتی )مجموعه ارتقاء قابلیت (3
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 طول در فرد که این احتمال و انتظار مورد شرطی ارزش از است انتظار، تابعی مورد تحقق قابل ارزش دوم،

 ترک برای افراد و نبوده افراد مالک سازمان که آنجا از بماند. در سازمان خدمت انجام توانایی دارای دوره

 .است مهم سازمان از ها آن خروج و ورود کردن احتمال مشخص هستند، آزاد سازمان

 

 ممکن هایگیری اندازه   های سرمایه انسانی فعالیت

 هزینه، زمان، کمیت، کیفیت، انطباق با معیارهای راهبردی نیروی جدید کارگیری به

 دالیل ترک شغل، نرخ ترک خدمت اخراج

، ارزیابی عدالت، رضایت مشتری، رضایت ها تفاوتسطح پرداختها،  پاداش/جبران خدمت

 کارکنان

ها و  ، فاصله شایستگیها مهارتها،  سطح شایستگی گیری اندازه ها/آموزش شایستگی

 گذاری در آموزش سرمایه

های مدیریت دانش، تنوع، رهبری،  سن، نرخ ارتقا، مشارکت در فعالیت نمودار نیروی انسانی

 تعهد سازمانی

 درآمد سرانه هر نفر، هزینه عملیاتی هر نفر، ارزش افزوده واقعی هر نفر وری معیارهای بهره

 

 یا ها وضعیت در افراد پیشرفت یا جایی جا به: فالمهولتز توسط شده ارائه احتمالی پاداش ارزشیابى مدل 

 ارزش گیری اندازه مستقیم روش احتمالی، پاداش مدل. شود می نامیده احتمالی فرآیند وظایف سازمانی

 استوار فرض این اساس بر مدل این. است انتظار مورد تحقق قابل ارزش و فرد یک مورد انتظار شرطی

 ارزش ایجاد سازمان، به خدمات ارائه یا و سازمان در وظیفه یک تغییر یا با تصرف فرد یک که است

 طول در شخص که نامتداخل حالتهای تعداد (1است  اطالعات نوع 5 مدل نیازمند این از استفاده. نماید می

 حق ( تخمین3 سازمان برای ها حالت از کدام هر ارزش (2 نماید د تصرفتوان می سیستم در وظیفه انجام

 : معیارهای ارزشگذاری منابع انسانی3-4جدول 
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 تصرف زمان از ای بازه برای را حالت هر فرد آینده در که این ( احتمال4 سازمان در فرد انتظار مورد تصدی

 .آینده گردش در برای وجوه شده کارگرفته به تنزیل ( نرخ5 نماید

 و شده داده توسعه انسانی نیروی برای داخلی بازار یک مدل، این در هکیمین: و جونز رقابتی مزایده مدل 

 سازمان در موجود انسانی منابع ارزش برای مدیران. شود می مشخص مدیران وسیله به ارزش کارمندان

 وجود پیشنهادات ارائه برای معیاری مدل این در. بود خواهد منبع برنده پیشنهاد، و باالترین داده پیشنهاد

 .نمایند می عمل ذهنی های روی قضاوت مدیران و ندارد

 ارزش محاسبه برای نیز غیرپولی های روش پولی، های روش این بر عالوه شد، عنوان که طور همان  

 نمایند. می عمل غیرپولی های بندی رتبه و ها درجه ها، سنجه اساس بر که وجود دارد افراد اقتصادی

 های تکنیک برخی کاربرد یا سازمان در افراد های توانایی و ها مهارتدارایی  به غیرپولی های روش

 .دارد اشاره سازمان در انسانی منابع از آمده دست مزایای به به دسترسی برای رفتاری گیری اندازه

 برخـی  حـاوی  است کـه  فکری سرمایه حوزه در پیشگام کارهای از انسانی منابع طور کلی، حسابداری به  

ارزش منابع انسانی هیچ جایگاهی در  رسد  می نظر به ولی است، انسانی منابع ارزش محاسبه جهت ها روش

ترازنامه نداشته و مشکل اصلی دقیقاً نداشتن یک فرمول ساده برای اجـرای آن اسـت. گـردآوری اطالعـات     

را بـه   سرمایه انسانی و عدم درک مناسب از این اطالعات، گزارشگری سرمایه انسانی و کیفیت اطالعات آن

 چالش کشانده است.

  1توبین Qروش  -3-11

طور  (. به2003)زبون،  شد داده توسعه 1981 سال در اقتصاد نوبل برنده توبین جیمز توسط توبین،Q روش   

این گیرد.  گذاری مورد استفاده قرار می های سرمایه بینی تصمیم عنوان یک روش پیش توبین به  Qسنتی

 آن های دارایی جایگزینی )هزینه شرکت آن جایگزینی ارزش و شرکت یک بازار ارزش بین ارتباط نسبت،

 اما کند، می میل واحد سمت به نسبت این بلندمدت در تئوری صورت به .کند می گیری را اندازه شرکت(

 متفاوت یک عدد با معناداری طور به دتوان می نسبت این زمان همین در که دهد نشان می تجربی شواهد

 که ییها شرکت همچنین و فناوری و دانش از باالیی درجه با یهای سازماندر  اغلب باال کیوی نسبت .باشد

 افزاری نرم یها شرکت مثال برای .شود می مشاهده است شده های تولید دانش اغلب منبع ها آن انسانی سرمایه

 که حالی در دارند باالتر یا هفت حدود در نسبتی جویند، می بهره فکری سرمایه از زیادی میزان به که

                                                           
1
 . Tobin’s Q 



102 
 

 نسبت به شبیه بسیار اصل در توبین Q نسبت .دارند یک حدود در نسبتی زیاد فیزیکی سرمایه با یها شرکت

 به را فیزیکی های دارایی جایگزینی هزینه هنگام محاسبه، در توبین که تفاوت این با باشد می دفتر به بازار

 (. نسبت1385حسنوی،  و نور )جعفری، رضائی گیرد می بکار فیزیکی های دارایی دفتری ارزش جای

 تر بزرگ نیز و واحد مقدار تر از بزرگ شرکت، یک Q نسبت چه چنان که رود می کار به شکل این به حاصله

 عبارتی به .را داراست مشابه یها شرکت از بیشتر سود کسب توانائی مزبور شرکت باشد، رقابتی Q مقدار از

 باشد(، بازاری شرکت ارزش از کمتر ناملموس های دارایی جایگزینى )هزینه باشد مثبت Q که زمانی دیگر،

 بودن نسبت باالتر. است برخوردار میانگین از باالتر سرمایه بازگشت یا فروش انحصار سودهای از شرکت

Q بازاری ارزش بین فکری، اختالف باشد )سرمایه می شرکت فکری سرمایه ارزش بودن باالتر دهنده نشان 

 است(. ملموس های دارایی ارزش و شرکت

1نامحسوس متوازن برگه -3-12
  

 1989سال  در ناملموس، های دارایی حوزه در پیشتاز های روش از یکی عنوان به نامحسوس متوازن برگه   

گردید  معرفی سویبی توسط دانش محور، یها شرکت های داراییبا هدف ارائه روشی برای نشان دادن 

این روش که توسعه یافته روش حسابداری منابع انسانی است، سرمایه فکری  .(2002، 3و للیارت 2)رودو

 های  صالحیتسرمایه فردی شامل  های شاخص. نماید میشرکت را به سرمایه فردی و ساختاری تقسیم 

. این سرمایه باشد میو نظرات فنی کارمندان کلیدی که توصیف کننده استراتژی شرکت است  ای حرفه

لیتهای مرتبط با مشتریان رکت با پیشینه مرتبط و تقسیم مسؤیالت، تجربه، تعداد افراد شهمچنین شامل تحص

کارکنان مانند اعتبار،  های توانایی. سرمایه ساختاری بوسیله مزیتهای رقابتی شرکت بعالوه شود می ها پروژهو 

 تحت همین که کتابی هدف. شود میتولید و خدمات دهی نشان داده  های روشتجربه و محصوالت خاص، 

و  منبع مهمترین عنوان بهدر زمینه کارکنان  دهی گزارش جهت عملی روشی نشان دادن رسید، چاپ به عنوان

 کردن کامل با هدف غیرمالی شاخص 35برای این منظور، فنی بود.  یها شرکتبرای  درآمد مولد نخستین

 درآمد ایجاد پتانسیل و یور بهرهتوانائی،  دانش، پایداری،قبیل  از کارکنان با مرتبط اطالعات با مالی گزارش

آورده  3-5در جدول شماره  ها شاخص(. این 2000، 6و روز 5، جاکوبسن4گردید )ریالندر پیشنهاد

 . است شده

                                                           
1
 - Leliaert 

2
 - The invisible balance sheet (IBS) 

3
 - Rodov  

4
 - Rylander 

5
 - Jacobsen 

6
 - Roos 



103 
 

 نامحسوس متوازن مدل برگه های شاخص: 3-5جدول شماره 

 هاشاخص

 میانگین سن
سال استخدام  1که حداقل برای کارمندان جدید )تعداد افراد درآمد زا 

 شده باشند(

 درصد صورت بهافزایش در فروش  استخدام های سالمیانگین تعداد 

 سود به ازاء هر فرد درآمد زا )ارزش افزوده / تعداد افراد درآمد زا( ای حرفهمیانگین تجربیات 

 میزان کل سود شرکت مشتریان بزرگ

 ازاء هر فردسود به  استفاده عملی از ظرفیت موجود

 درصد سود از فروش خالص 1چالش انگیز قاالتتتا

 نسبت تکرار خریدها طول مدت ارتباطات با مشتری

ــا ارزش ســاختار مشــتری ) درصــد فــروش ی

 مشتری اصلی( 10افزوده برای 
 تحقیق و توسعه های  هزینه

 گردش مالی کارکنان گردش مالی مشتری

نرخ بازگشت سرمایه )سـود بعـد از آیتمهـای    

 بهره( های  هزینهمالی و 

/  3بهــره هــای  هزینــه)ســود بعــد از آیتمهــای مــالی   2پوشــش بهــره

 بهره( های  هزینه

 آموزشی های  هزینه
 هزینه ای صرف شده( باستثناى)فاکتورهای فروش  ها روشف

 

 نفر شرکت را ترک کنند( 10)تاثیر روی سود اگر  4فقدانحساسیت  میانگین تعداد کارکنان تمام وقت در سال

)پرداختها به تامین کنندگان  بیرونی های  هزینه

 خارج از شرکت(
 )توانایی سازمان برای پرداخت بلند مدت بدهی( 5پایداری مالی

ی که تمـامی  های سالسرمایه فردی )کل تعداد 

 (اند بودهافراد درآمد زا مشغول به کار 

درآمدزا )افرادی که در طراحـی، تولیـد، فرآینـد و آمـاده سـازی      افراد 

 محصول مورد تقاضای مشتری دخیل هستند(

 ارزش افزوده به ازاء هر فرد درآمد زا سطح تحصیالت

)تعـداد مـاه هـایی کـه پـول       6ذخیره نقدینگی

برای سازمان باقی می ماند اگر هیچ قراردادی 

 بسته نشود( 

 کارمند ارزش افزوده به ازاء هر

که نیازمند پرداخت از جانب شـرکت   ای شدهمحاسبه  های  هزینهمحاسبه شده پرسنل و  های  هزینهداخلی ) های  هزینه

 (باشد مین

 نیروى کارگرى و اجاره.   های  هزینه تخصیص   قبل از عملیاتی های  هزینهارزش افزوده )

                                                           
1
 - Challenging assignments 

2
 - Interest cover  

3
 - Interest costs 

4
 - Sensitivity of defection 

5
 - Financial solidity 

6
 - Liquidity reserve 
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 یها شرکتآنگونه که ایجاد کنندگان آن انتظار داشتند توسط  نامحسوس متوازن برگهاگرچه روش   

سوئدی مورد پذیرش قرار نگرفت اما مباحثی که بدنبال ارائه این روش صورت گرفت بدون تردید تاثیر 

      غیر مالی را در گزارشات ساالنه خود  های شاخصسوئدی که  یها شرکتزیادی را روی بسیاری از 

. مطالعات مختلف نشان (2002)رودو و للیارت، و همچنین مجالت و مراکز تحقیقاتی گذاشت  آورند می

کری را در گزارشات سالیانه خود با وسعتی روبه افزایش اطالعات مربوط به سرمایه ف ها شرکتداد که 

ین اطالعات افزایش یافته و آنها تمایل دارند ا ها شرکتسرمایه فکری میان ی ده گزارشده اند. گرایش روآ

دیگر بر اساس  های مدلاین مدل همانند بسیاری از سالیانه افزایش دهند. با این وجود  های گزارشرا در 

 ن ارزش واقعی سرمایه فکری را ندارد.کرد میکیفی بوده و توانایی ک های سنجه

 1نمتواز امتیازی کارت مدل -3-13

 کننده تحلیل و دهنده نشان ابزار عنوان به کاپالن روبرت وسیله به متوازن امتیازی کارت ،1992 سال در  

 تاکنون روش این یافت. توسعه نورتون و وی توسط 1996 سال در و شد ابداع سازمان های و آرمان اهداف

 سرمایه ارزیابی در روش این از نیز امروزه و است گرفته قرار استفاده مورد بزرگ های سازماناز  بسیاری در

 اجرای برای ابزاری به گیری اندازه برای چارچوبی از رویکرد این گذشته، دهه در شود. می استفاده فکری

 و خروجی های سنجه میان را معلولی و علت روابط از ای مجموعه نامبرده روش .است شده تبدیل استراتژی

 (: 2003 مار، و ، استارویک2007،  دهد )پیترانتونیو می نــمایش زیر دسـته چهار در عملکردی های محرک

 جدید. محصوالت از ناشی های روشف درصد مثال برای ارزش ایجاد و بهبود توانایی  رشد: و یادگیری 

 مدت فرآیندها طول مثال برای باشیم داشته برتری باید ما چیزهایی چه در تجاری: فرآیندهای در کارایی 

 اتالف. سطح و

 درجه و رقبا با مقایسه در قیمت  مثال برای دارند ما به نسبت تصوری چه مشتریان: مشتری رضایت 

 .بندی محصوالت

 سودآورى. و نقدینگی جریان مثال برای سهامداران با رفتار چگونگی اقتصادی: و مالی نتایج 

                                                           
1
 . Balanced Scorecard 
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 میان اهداف، که ای بالقوه ارتباطات بر آن در که کند می ایجاد را چند بعدی چارچوب یک سپس روش این  

 برای (.2007 )پیترانتونیو، شوند می یکپارچه و شده تأکید دارد وجود سازمان یک عملکردهای ابتکارات و

 عملکردی کلیدی های شاخص دیگر با تجاری عملکردهای مالی های سنجه متوازن، کارت امتیازی در مثال،

 چنین میان درست ها و وابستگی ارتباطات نگهداری شوند. می یکپارچه شده  دسته اشاره 4 در موجود

 است. استراتژی هر اجرای برای متوازن امتیازی کارت رویکرد توسط ارائه شده اصلی معیار ی،های شاخص

 تفکیک را خود های آرمان و اهداف تمامی سازمان چگونه که این کنترل باید با استراتژی یک دیگر، عبارتی به

 استراتژیک، اهداف نامبرده منظرهای از یک هر برای .شود اجرا نماید می بندی دسته فوق دسته 4 در و نموده

 در باید سازمان هر همچنین شوند. مشخص الزم، انجام اقدامات نحوه و عملیاتی اهداف و ها اندازه باید

 توجه با را نظر مورد های شاخص و خود به مفاهیم مخصوص از ای مجموعه روش، این مفهومی چارچوب

 3-1شماره  شکل در روش دهد. این قرار مورد استفاده و کرده تعیین سازمان آن های ویژگی و اهداف به

 (. 1386 )افرازه، است شده داده نشان

و چانسانکاوج،  چارئونساک ،2007 ی روش کارت امتیازی متوازن عبارتند از )پیترانتونیو،ها شاخصابعاد و 

2008:) 

 .بعد یادگیری و رشد 

 های فناوری  / هزینهاست شدههای فناوری اطالعات که روی آموزش صرف  : درصد هزینهها شاخص

گذاری در آموزش و پشتیبانی از محصوالت جدید، درصد خدمات جدید ایجاد شده/ کل  اطالعات، سرمایه

ی کارکنان، آموزش کارکنان، دانش کارکنان، ها مهارتخدمات ارائه شده، درصد اختیارات کارکنان، 

 ها، فرهنگ سازمانی، مدیریت سازمانی.  های داده، شبکه های داخلی، پایگاه مسیست
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  .بعد کارایی فرآیندهای تجاری 

 نرخ پشتیبانی از کاربردها،  ،1ها مهارت: نسبت هزینه تعمیر، نسبت عیوب، نسبت تست ها شاخص

 فرآیندهای مدیریت بر مشتری، فرآیندهای نوآوری و فرآیندهای اجتماعی و قانونی. 

 .بعد رضایت مشتری 

 تعداد خدمات تحت وب موجود برای شهروندان، تعداد خدمات تحت وب موجود برای ها شاخص :

دسترسی است، قیمت مناسب محصوالت، های عمومی که از طریق وب قابل  خصوصی، بایگانی های شرکت

کیفیت محصوالت، در دسترس بودن محصوالت، انتخاب محصوالت توسط مشتریان، مفید بودن 

محصوالت برای مشتریان، برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان، ارائه خدمات مناسب و پشتیبانی از 

 مشتریان.

  بعد نتایج مالی و اقتصادی 

                                                           
1
 . Testing Proficiency 

 : مدل کارت امتیازی متوازن3-1شکل شماره 
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 ارزش کل خدمات/ تعداد کارکنان، تقلیل قیمت تمام 1نه موجود، بودجه اضافی: بودجه ساالها شاخص ،

های درآمدی  گذاری، بهبود ساختار هزینه، افزایش استفاده از دارایی، گسترش فرصت / سرمایه2شده سالیانه

 .3و بهبود ارزش برای مشتری

ای، دیدگاه رشد و یادگیری  رابطهدهد که دیدگاه مشتری همان سرمایه  نگاهی دقیق به این مدل نشان می  

همان سرمایه انسانی، دیدگاه فرآیندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی نیز همان سرمایه مالی 

گیری عملکرد و  ، اندازهراهبردیریزی  علت کاربرد وسیع در برنامه باشد. این چارچوب به و مشهود می

 (.4، ص 1388است )اسدی، زرنق، رشیدی،  ری برخوردار گردیدههای نامشهود، از مقبولیت بسیا دارایی

 اسکاندیا گر هدایت -3-14

 گام دانشی های دارایی گیری اندازه جهت در درستی به که است بزرگی شرکت اولین عنوان به اسکاندیا  

 در و کرد منتشر 1985 سال در را خود فکری سرمایه گزارش اولین شرکت این (.2001 داشت )بونتیس، بر

 به مالی گزارش همراه به ضمیمه صورت به را فکری سرمایه گزارش که بود اولین شرکتی 1994 سال

 گذاری ارزش در دوو شیمیایی های نوآوری شرکت همانند ها شرکت دیگر. نمود ارائه شرکت سهامداران

 استفاده اسکاندیا سازمانی ارزش بعدی چند درک مدل از کامل طور به اختراع و توسعه و تحقیق فرآیند

 مالی سرمایه بخش دو به بازاری ارزش نمود پیشنهاد ارزش بازار، گیری اندازه منظور به نمودند. اسکاندیا می

 مولفه زیر دو به فکری سرمایه های مولفه (.2004نیلی،  و چیوما )مار، شود بندی تقسیم فکری سرمایه و

 است، گرفته نام ساختاری سرمایه و جاگرفته سازمان در که ناملموس های دارایی دیگر و انسانی سرمایه

 ارتباطات ارزش مثال )برای سرمایه مشتری مولفه زیر دو به خود ساختاری سرمایه شود. می بندی تقسیم

 فرآیند سرمایه مولفه دو زیر به سازمانی سرمایه نهایت در شود. می تقسیم سازمانی سرمایه و مشتریان(

 نوآوری و سرمایه سازمان( داخلی فرآیندهای در موجود کاری دایمى و عادى جریانات و ها رویه با )مرتبط

 توان مینتیجه  در شود. می تقسیم است محصوالت و فرآیندها در نوآوری توانمندسازهای دهنده نشان که

مشتری،  سرمایه انسانی، سرمایه شود: می تقسیم مولفه چهار به فکری سرمایه اسکاندیا، رویکرد در گفت

 (.3-2 شماره )شکل نوآوری سرمایه و فرآیند سرمایه

                                                           
1
 . Extra Budget 

2
 . Yearly Cost Reduction 

3
 . Enhance Customer value 
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 انجام برای سازمان فردی کارکنان توانایی و ابتکار مهارت، دانش، از ترکیبی صورت به انسانی سرمایه  

شود.  نیز می جوسازمانی و فرهنگ ،ها ارزش شامل همچنین آن (.2001 )بونتیس، شود تعریف می وظایف

 داده، های پایگاه افزار، نرم افزار، سخت ساختاری سرمایه. باشد انسانی سرمایه د مالکتوان مین شرکت یک

 پشتیبانی منظور به سازمانی های قابلیت دیگر و تجاری های عالمت انحصارى اختراع، حق سازمانی، ساختار

 منزل به کارکنان که زمانی ماند، می باقی شرکت در که چه هر آن دیگر، عبارتی به باشد. می وری بهره از

 مشتریان با شده داده توسعه ارتباطات و مشتری کننده سرمایه فراهم همچنین ساختاری سرمایه روند. می

 بپردازد. آن تجارت به و بوده ساختاری سرمایه د مالکتوان می شرکت انسانی، سرمایه برخالف است. کلیدی

 گیرنده بر در فکری سرمایه واقع در سرمایه ساختاری. و انسانی سرمایه مجموع با است برابر فکری سرمایه

 یک اسکاندیا برای که است ای حرفه های مهارت و مشتری ارتباطات سازمانی، فناوری کاربردی، تجارب

 غیرمالی و مالی جنبه دو شامل هر اسکاندیا ارزش طرح مجموع، در است. نموده ایجاد بازار در رقابتی مزیت

 فوق، بندی دسته طبق بر .بزنند تخمین را شرکت بازاری ارزش تا شوند می ترکیب با یکدیگر که است

 به زیادی ابزار شباهت این داد. توسعه اسکاندیا گر هدایت نام با فکری سرمایه ارزیابی ابزار یک اسکاندیا

 مدل است. شده افزوده ارزیابی جنبه 5 داشتن منظور به انسانی جنبه اما دارد، متوازن امتیازدهی کارت مدل

   (2004نیلی،  و چیوما )مار، : الگوی سلسله مراتبی سرمایه فکری اسکاندیا3-2شکل شماره 
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 در ادوینسون توسط که های ناملموس است دارایی گیری اندازه های روش از ای مجموعه اسکاندیا هدایتگر

است.  انتظار مورد اهداف و عملکرد از نگر کل دیدی از متشکل هدایتگر این است. شده شرکت طراحی این

 را اهداف مدل، در موجود دیدگاه یا جنبه. است ماهرانه حال عین در و ساده هدایتگر اسکاندیا ساختار

 هدایتگر، این نمایند. می تصویر را ارزش ایجاد فرآیند ها، جنبه این از یک هر. دهند می قرار پوشش تحت

 سازد: می فراهم زیر جنبه 5 در را آن ارزش در ایجاد و سازمان از نگر کل درک

 بر )تمرکز انسانی جنبه بر فرآیند(، )تمرکز فرآیند جنبه مشتری(، بر )تمرکز مشتری جنبه مالی، تمرکز 

 .شود می فوق پرداخته ابزار تشریح به ادامه در نوآوری(. بر )تمرکز بازنگری و توسعه جنبه و انسان(

 است بخش این در نماید. می کنترل را  سازمان های فعالیت مالی خروجی اسکاندیا هدایتگر مالی: . تمرکز1

 .نهد می بنا را ها جنبه دیگر برای کلی های وضعیت از اعظمی بخش همچنین و بلندمدت اهداف که سازمان

 طریق را از مشتریان  نیازهای سازمان اندازه چه به که است این دهنده نشان جنبه این برمشتری: . تمرکز2

جدید  مشتریان به سازمان فروش از مقدار چه مثال، برای است. داده پاسخ نماید می ارائه که خدماتی کاالها و

به  مشتریان میزان چه به که این یا شود(؟ می مقایسه موجود مشتریان با که )زمانی است داشته اختصاص

 .آورد می فراهم آن از خارج از سازمان داخل به نسبت را دیدی در واقع جنبه هستند. این وفادار سازمان

  مشتریان خواست و میل مطابق محصوالت و خدمات ایجاد واقعی فرآیندهای جنبه این فرآیند: بر تمرکز .3

 این شود. می مطرح مشتریان از سازمان پشتیبانی چگونگی مانند سؤاالتی جنبه این نماید. در می را کنترل

 عمل خود وظایف کارا به صورت به افراد )آیا گیرد می بر در نیز را سازمان  داخلی فرآیندهای جنبه همچنین

 است؟(. درست کارها انجام روش آیا نمایند؟ می

پایداری  ای، اندازه تا و سازمان بلندمدت بازنگری از اطمینان جنبه این هدف توسعه: و بازنگری بر . تمرکز4

 بلندمدت باید انجام دهد؟ سودآوری و رشد از اطمینان برای سازمان کارهایی و ها فعالیت چه است. سازمان

توسط  مشتریان نیازهای برآورد و درک منظور به الزم دانش توسعه و آوردن بدست برای چیزهایی چه

 است؟ نیاز مورد سازمان

 است ارزش حیاتی کننده ایجاد سازمان یک برای و بوده سازمان قلب منزله به جنبه این انسان: بر تمرکز .5

کاری  محیط و شرایط از کارکنان رضایت این، بر عالوه شود. می تصویر جنبه این در دانش ایجاد فرآیند.

 سازمان عملکردی نتایج و فروش در بهبود و مشتریان رضایت به منجر کارکنان رضایت زیرا است ضروری
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 بر تمرکز شود، می داده نشان گذشته عملکرد خروجی مالی، تمرکز در که گفت توان می کلی طور به .شود می

 تولید آینده در مثبتی مالی های خروجی تا دهد می انجام حاضر حال در سازمان که چه آن و فرآیند، مشتری

 دارد، قرار آن در نوآوری سرمایه که توسعه و بازنگری بر تمرکز نهایت، در و نماید تصویر می را نماید

 آینده عملکرد سودآوری و کیفیت از اطمینان منظور به اکنون هم که است هایی گذاری سرمایه دهنده نشان

 از اسکاندیا فکری سرمایه دهد. گزارش نشان می را اسکاندیا هدایتگر مدل 3-3شماره  شکل. گیرد می انجام

 نماید می استفاده جنبه اصلی 5 گیری اندازه برای قدیمی شاخص 73 و فکری سرمایه جدید شاخص 91

  (.2001 )بونتیس،

 

 

 

 اما ،است نموده فکری سرمایه زمینه در ها آگاهی افزایش جهت در را زیادی بسیار کمک اسکاندیا اگرچه    

 توسعه شرکت یک مخصوص تنها رویکرد این که است این دارد وجود آن رویکرد با ارتباط که در مشکلی

 باشد. همچنین می استوار مالی اصالحات اساس بر نهایتاً آن های شاخص تمامی این، عالوه بر. است شده داده

 نماید محاسبه را  سازمان یک بازاری ارزش تا کند می جمع را مالی سرمایه فکری و سرمایه که ای معادله

  .باشند نمی یکدیگر از تفکیک قابل استفاده شده متغیرهای زیرا باشد، می اشتباه

 1محاسبه شده ناملموس ارزش -3-15

 که است شده بنا فرض این پایه توسط استوارت بر 1995محاسبه شده در سال  ناملموس ارزش مدل  

 .شود می ناشی آن فکری سرمایه از درآمد صنعت، متوسط بر مازاد درآمد مثال شرکت، برای یک مازاد درآمد

                                                           
1
- Calculated Intangible Value (CIV) 

 اسکاندیا هدایتگر مدل: 3-3شکل شماره 
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 آن صنعت درآمد متوسط به حداکثر شرکت یک درآمد فیزیکی، های دارایی بکارگیری با دیگر بیان به

 .می یابد دست مازاد درآمد به شرکت یک که است فکری سرمایه است بکارگیری با تنها و شود می نزدیک

 توان می را روش این اجرای .شود می تهیه شرکت مالی وضعیت صورت از این روش در نیاز مورد یها داده

 : (2003)استارویک و مار، شود  بندی تقسیم زیر مرحله هفت به

 کنید  محاسبه را قبل سال سه به مربوط شرکت مالیات کسر از قبل متوسط درآمد .1

 کنید محاسبه را گذشته سال سه در شرکت سال پایان فیزیکی های دارایی متوسط .2

3. را فیزیکی  دارایی بازگشت نرخ طریق این از و نموده تقسیم فیزیکی های دارایی ارزش بر را درآمد 

 آورید  بدست

4. در و کنید محاسبه گذشته سال سه صنعت در برای را فیزیکی  دارایی بازگشت نرخ متوسط 

 متوسط نسبت سپس .دهید ادامه را مراحل است کمتر بازگشت شرکت نرخ متوسط از که صورتی

  کنید حساب گذشته را سال سه در درآمد بر مالیات

5. های داراییصنعت در میانگین  های داراییبازگشت روی ضرب میانگین  با رابازگشت  مازاد 

 کنید ملموس شرکت محاسبه

بازگشت ضرب نمایید.  گذشته را محاسبه و در مازاد سال برای میانگین سه مدآمالیات بر درنرخ  .6

قابل  شاضافه ارزنتیجه را از مازاد بازگشت کم نموده تا مقدار بعد از مالیات بدست آید. این 

 ناملموس است. های دارایی 1استناد

بر یک  اضافه ارزشرا محاسبه نمایید. اینکار بوسیله تقسیم  اضافه ارزش 2ارزش خالص فعلی .7

 .شود میشرکت انجام  هزینه سرمایهدرصد مناسب مانند 

را ندارد اما برای چندین مورد این روش مفید است  ها نامهترازدقت دیگر  محاسبه شده ناملموس ارزش  

د در قضاوت اینکه یک توان میمحاسبه شده  ناملموس ارزشیک سنجه مبنا،  عنوان به(. 1998، 3)لوسی

 است شدهمالی سنتی دیده ن های سنجهسازمان در حال ضعیف شدن است یا دارای ارزشی است که در 

یک شاخص برای مشخص کردن اینکه  عنوان بههمچنین مدیران ممکن است از این ابزار  بکارگرفته شود.

یا خیر استفاده نمایند. یک شرکت دانش  است بودهدانشی نتیجه بخش  های داراییآنها در  گذاری سرمایه

                                                           
1
 - Premium attributable 

2
 - Net present value (NPV) 

3
 - Luthy 
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محاسبه شده در کنار دیگر عبارات مالی  ناملموس ارزشملموس کم ممکن است از  های داراییمحور با 

ارزش مزیت اصلی روش  یک مدرک برای نشان دادن ارزش واقعی شرکت استفاده نماید. عنوان بهسنتی 

ن است که این روش امکان مقایسات میان صنعتی را بر اساس نتایج ممیزی مالی ای شدهناملموس محاسبه 

، امکان انجام رتبه دهند میکه نسبت ارائه  یهای روشند دیگر (. همان2003)استارویک و مار،  آورد میفراهم 

 های روشاز  بندی و تشخیص روند با این روش وجود دارد. اما این روش دارای مشکالتی نیز هست. اوالً

و از  نماید میاستفاده بازگشت  مازادپایه ای برای مشخص کردن  عنوان بهصنعتی  های داراییبازگشت روی 

افراطی  صورت به ها داراییبازگشت روی هستند، مقدار  1برون هشتهآنجا که میانگین ها دارای مشکالت 

ارزش خالص ، هزینه سرمایه شرکت مشخص کننده . دوماًشود میکمتر و یا بیشتر از مقدار واقعی محاسبه 

 لی مانند استفاده از میانگینناملموس است. محاسبه میانگین صنعت برای شمارش آن مشک های دارایی فعلی

با استفاده از ارزش  سرقفلى سازی سرمایه فکری از. جدانماید میصنعت ایجاد  های داراییبازگشت روی 

 فردی سرمایه فکری را ارزیابی نماید.   یها مولفه تواند نمیناممکن است و لذا این روش  2نتایج

 روش بروکینگ -3-16

او در ارزش دالری سرمایه فکری نمود.  گیری اندازهمدل، کمک بزرگی را در زمینه  3بروکینگ با معرفی   

(. این 1996را ارائه نمود )بروکینگ،  4یا ممیزی سرمایه فکری واسطه فناوری 3، مدل بلیت رویا1996سال 

، ممیزی، شاخص، عنصر اصلی است: هدف بلند مدت، سرمایه فکری، بلیت رویا 7مدل ممیزی شامل 

. نماید میفکری را ارائه  های دارایی گیری اندازه. هدف بلند مدت، زمینه ممیزی و دلیل ها سنجهو  5نشان

انسان محور و  های داراییمایملک فکری،  های داراییبازار،  های دارایی های مولفهفکری شامل  های دارایی

، مشتریان، کانلهای عنوان تجارتىشامل چیزهایی مانند  بازار های دارایی. شود می زیرساختی های دارایی

و  رایتها کپی، حق انحصارى اختراعشامل  مایملک فکری های دارایی. شود میتوزیع و همکاری های تجاری 

مرتبط با  های  صالحیتدر بر گیرنده تحصیالت، دانش و  انسان محور های دارایی .شود میرموز داد و ستد 

فناوری اطالعات،  های سیستمشامل فرآیندهای مدیریتی،  زیرساختی های دارایینهایت و در  باشد میکار 

فکری است که  های داراییاز  ای مجموعه. بلیت رویا مشخص کننده شود میمالی  یها سیستمو  ها شبکه
                                                           

1
 - Outlier problems 

2
 - Resulting value 

3
 - Dream Ticket 

4
 - Technology Broker’s IC audit 

5
 -target 



113 
 

اطالعات در مورد  آوری جمع یها فعالیتبرای رسیدن به اهداف سازمانی مورد نیاز است. ممیزی شامل 

ی فعالیت ها داده. با استفاده از دهند میی است که بلیت رویا را تشکیل های دارایی های و ضعف ها قوت

. اگر شود میفکری ساخته  های داراییممیزی، شاخص با مقایسه نتایج ممیزی با بلیت رویا برای هر یک از 

. اگر نماید میص بیشترین امتیاز را دریافت فکری مطابق با بلیت رویا باشد، شاخ های دارایی وضعیت

به نسبت بلیت رویا ضعیف باشند، شاخص ممکن است امتیازی پایین حتی امتیاز صفر را بگیرد.  ها دارایی

فکری تعیین شوند.  های داراییتا وضعیت  شود میفکری روی یک نشان ترسیم  های دارایینتایج هر یک از 

        (3-4فکری است. )شکل شماره  های داراییاز  ای مولفهربع است که هر کدام نمایشگر  4این نشان دارای 

 

 

 

فکری نیست  های دارایی های مولفهاهمیت نسبی هر یک از  دهنده نشاناندازه هر یک از ربع ها در شکل   

باشد، آن دارایی  تر بزرگیک دارایی فردی است  دهنده نشانداخل شکل که هر کدام  1اما هر اندازه بولتهای

که آیا دارایی  دهد میجهت دار نشان  های فلشاست.  تر مهمبرای رسیدن سازمان به اهداف بلند مدت 

در حرکت است(  سیبل)به سمت مخالف مرکز  تر ضعیفدر حرکت است( یا  سیبل)به سمت مرکز  تر قوی

وابستگى  دهنده نشانتا  اند شدهبه وسیله خطوط به یکدیگر متصل  رابطه متقابلدارای  های دارایی. شود می

به سمت هدف مورد نظر باشند. این نشان، دید سریعی را  ها دارایییا نیاز برای حرکت همزمان  متقابل

یک ارزیابی از بهتر شدن  توان میکه بر طبق آن  نماید میدارایی فکری ارائه  های ضعفو  ها قوتنسبت به 

                                                           
1
 - Bullet hole 

 زیرساختیهايدارایی بازارهايدارایی

 انسانمحورهايدارایی مایملكفكريهايدارایی

 نشانفکری روی یک  های دارایینمونه ای از نتایج   :3-4شکل شماره 
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فکری پایه ای را برای  های داراییداشت. نتایج ممیزی هر کدام از  ها داراییر شدن وضعیت و یا بدت

فکری آورده  های داراییهر یک از  های سنجه. در ادامه لیستی از این آورد میاصالحی فراهم  های فعالیت

 .   شود می

 بازار های دارایی 

o خدمات ن تجارتىیواعن 

o محصول ن تجارتىیواعن 

o شرکت تجارتىن یواعن 

o 1انقهرمان 

o مشتریان 

o وفادارای مشتریان 

o تکرار کسب و کار 

o نام شرکت 

o 2ارائه درخواست برای تحویل کاال 

o است موجود انبار موجودى جنسى که بابت سفارشات در 

o توزیع های کانال 

o همکاری های تجاری 

o  حق استفاده از اسم تجارىموافقتهای مربوط به 

o 3موافقتهای مربوط به حق فروش 

o قراردادهای مطلوب 

 مایملک فکری های دارایی 

o حق انحصارى اختراع 

o کپی رایت 

                                                           
1
 - Champions 

2
 - Backlog 

3
- Licensing agreements 
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o حقوق طراحی 

o رموز داد و ستد 

o انجام کار فوت و فن دانش 

o تجارى های عالمت 

o 1خدمات های عالمت 

 انسان محور های دارایی 

o تحصیالت 

o شغلی های صالحیت 

o دانش مرتبط با کار 

o ی ها و ارزشیابی های شغلیهوش سنج 

o مرتبط با کار های مهارت 

 زیرساختی های دارایی 

o تفکر و دیدگاه مدیریت 

o فرهنگ مشارکت 

o فرآیندهای مدیریتی 

o فناوری اطالعات های سیستم 

o ای شبکه های سیستم 

o روابط مالى  

2ناملموس های دارایی نمایشگر -3-17
 

 یهـا  دارایـی  از نـوع  سـه  و شد داده توسعه 1997سویبی در سال  توسط ناملموسی ها دارایی نمایشگر   

نمـود )سـویبی،    تعریـف  ،باشـد  می شرکت دفتری ارزش بازار و ارزش بین اختالف حاصل که را ناملموس

 ناملموس عبارتند از: های دارایی جزء سه این .(2007

                                                           
1
- Service marks 

2
- Intangible assets monitor 
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 از دیدگاه شود میادارای و کامپیوتری  های سیستمو  ها مدلداخلی که شامل اختراعات، مفاهیم،  ساختار .

و در نتیجه مالـک آن سـازمان   ، ساختار داخلی توسط کارکنان ایجاد شده ناملموسی ها دارایینمایشگر 

 .   شود میداخلی خریداری  اهی اوقات ساختاراست. گ

  ،تجـاری، عنـاوین تجـاری و     هـای  نـام ساختار خارجی که شامل ارتباطات با مشتریان و تامین کنندگان

تمام این عناصر را مردم گـرا مـی بینـد.     ناملموسی ها دارایی. نمایشگر شود میشهرت و آوازه سازمان 

برخی از عناصر ساختار خارجی حق قانونی سازمان تلقی شود اما از آنجا که ساختار خارجی صرفا بـه  

 روی آن با شک و تردید همراه است. گذاری سرمایهسازمان تعلق ندارد، 

 فردی شـامل   شرایط مختلف اشاره دارد. شایستگیفردی که به توانایی افراد برای فعالیت در  شایستگی

فردی با سازمان  . مالکیت شایستگیشود میاجتماعی  های مهارتو  ها ارزشمهارت، تحصیالت، تجربه، 

جـزء   بایسـت  مـی . سویبی عقیـده دارد کـه صـالحیتها    باشد مینیست بلکه با فردی است که آن را دارا 

 ان بدون افراد آن امکان پذیر نیست. آورده شود زیرا تصور کردن سازم ترازنامه

وجود افراد است و لذا سیستمی که در آن منـابع انسـانی   متضمن ناملموس  های داراییاز نظر سویبی تمامی 

جنبـه   سـایر  خاصی دارد و معتقـد اسـت   تاکید بر انسان نفوذ باالیی دارد بسیار سودمند خواهد بود. سویبی

سـویبی سـه مقیـاس بـرای     . باشـد  می مستتر انسانی های فعالیت در خارجی، و داخلی از اعم ساختاری های

: رشـد/ بـاز   اسـت  نمـوده نامبرده به شرح زیـر مشـخص    های شاخصناملموس در چهار چوب  های دارایی

نمایش داده  3-6سازی، اثربخشی و پایداری. این موارد به همراه معرفی مصادیق هر گروه در جدول شماره 

 . است شده
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 ناملموس از نگاه سیوبی های دارایی، مقیاس ها و مصادیق رشد ها شاخص: 3-6جدول شماره         

                    

 شاخص مقیاس
 فردی شایستگی ساختار درونی ساختار بیرونی

 پایداری

ــزرگ،    ــتریان ب ــبت مش نس

ــبت   ــنی، نسـ ــاختار سـ سـ

مشــتریان وفــادار، تــوالی   

تکرار سفارش ها، شـاخص  

 رضایت مشتریان

طول عمر سازمان، گردش کـار  

خـــدمات پـــس از فـــروش و 

پشتیبانی، نسبت تـازه کـار هـا،    

ــرمایه  ــردش سـ ــاونینگـ ، معـ

 ارشدیت معاونین )به سال(

گردش سرمایه متخصصـان،  

نــرخ ، 1پرداخــت اضــافی 

میانگین سـن  ، رضایت افراد

ارشــدیت ، تمــامی کارکنــان

 متخصص )به سال(

 اثربخشی

شاخص رضایت مشـتریان،  

نســـبت هـــر فــروش بـــه  

 مشتری، شاخص سود/ زیان

ــتیبانی،    ــان پش ــاخص کارکن ش

، 2/ شاخص وضـعیتها  ها ارزش

نسبت درآمـدهای معـاونین بـه    

 کل معاونین

درصــــد متخصصــــین در 

ســازمان، ارزش افــزوده بــه 

ــد، ارزش  ــر کارمنـ ازای هـ

ــر  ــه ازای هــ افــــزوده بــ

متخصص، سود به ازای هر 

کارمند، سـود بـه ازای هـر    

 متخصص

 رشد/ بازسازی

سـود دهـی بــه نسـبت هــر    

، 3مشــتری، رشــد ســازمانی

تعـالی دیـد مشـتری، رشــد    

 درآمد

 

در فنـــاوری  گـــذاری ســـرمایه

اطالعـــات، توســـعه ســـاختار 

ــل از    مشــتریان، درآمــد حاص

محصـــوالت جدیـــد، درآمـــد 

ــعه،   ــق و توس ــل از تحقی حاص

هـــای روی  گـــذاری ســـرمایه

ــاملموس ــا ن ــد ارزش  ه )درص

 افزوده(

کار  های سالمیانگین تعداد 

ــازمان  ــا ســ ــطح بــ ، ســ

تحصیالت، هزینـه آمـوزش   

ــیالت، عالمـــات   و تحصـ

ــالی   ــردش مـ ــاری، گـ تجـ

ــای  ــان، ارتقـــ متخصصـــ

ــان،    ــای کارکن صــالحیت ه

 مشتریان

 

                                                           
1
 - Relative 

2
 - Values/attitudes index 

3
 - Organic growth 
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، اما باشد میاستفاده از روش سیوبی در مورد کل ارزش دارایی دانش )که در تملک شرکت است( مناسب   

بـا   1، شـایخ 2004دانش، کاربرد کمتری دارد. همچنـین در سـال   دارایی  تر پاییندر سطوح  گیری اندازهبرای 

ناملموس را مطالعه و آنها در در سـه دسـته    های داراییمربوط به  های شاخصسیوبی،  بندی دستهبکارگیری 

 نمود: بندی طبقهزیر  صورت به شایستگی انسانیو  ساختار بیرونی، درونیساختار 

 ساختار داخلی 

o سرمایه فکری 

 اختراعات 

 رایتها کپی 

 تجاری های عالمت 

o زیرساخت های دارایی 

 تفکر و دیدگاه مدیریت 

 فرهنگ مشارکت 

 فرآیندهای مدیریتی 

 اطالعاتی های سیستم 

 ای شبکه های سیستم 

 ارتباطات مالی 

 ساختار خارجی 

o ن تجارتىیواعن   

o وفاداری مشتریان 

o نام شرکت/ کانال توزیع/ همکاری های تجاری/ بازار 

o شده برای بدست آوردن و نگهداشتن مشتریان اطالعات استفاده 

o رضایت مشتریان 

 شایستگی کارکنان 

                                                           
1
 - Shaikh 
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o دانش فنی 

o تحصیالت 

o دانش مرتبط با کار 

o مرتبط با کار های شایستگی 

 روش انجمن توسعه صنعتی و تجاری دانمارک -3-18

ی را شـرکت اسـکاندیناو   10دفاتر سـرمایه فکـری    1997در سال  دانمارک یو تجار یانجمن توسعه صنعت

 یهـا  شـاخص (. با بررسی انجام گرفتـه مشـخص شـد کـه     2000، 2و کونل 1مورد بررسی قرار داد )بریننان

می شـوند: منـابع انسـانی، مشـتریان، فنـاوری و فرآینـدها. ایـن         بندی طبقهدسته )بعد(  4سرمایه فکری در 

و ممکن است دسته ها با یکـدیگر همپوشـانی داشـته     است شدهسخت گیرانه تعریف ن صورت به بندی دسته

باشند. برای مثال، فرآیندها در سه دسته دیگر وجود دارد. منابع انسانی مـنعکس کننـده سـرمایه انسـانی در     

صالحیت، خالقیت و  گیری اندازهیی برای ها شاخصو شامل  باشد میسازمان و بازنگری و توسعه این منابع 

ارزش مشـتریان بـرای سـازمان تمرکـز دارد و      هـای  ارزیـابی . بعد مشـتری بـر   شود میجا به جایی کارکنان 

. فنـاوری اسـتفاده   باشد میی پشتیبانی ها هزینهآن منعکس کننده سهم بازار، خدمات مشتری و  یها شاخص

ان موثر از فناوری )استفاده از فناوری اطالعات و هزینه صرف شده در این زمینه برای کارکنان( را در سـازم 

، نرخ های خطا و کیفیـت تمرکـز   حجم کارکارایی مانند زمان،  یها شاخص. فرآیندها بر کند می گیری اندازه

     آنهـا را نشـان    گیـری  انـدازه هر کدام از ابعاد بـه همـراه روش    یها شاخصلیست  3-7دارد. جدول شماره 

 . دهد می

                                                           
1
- Brennan 

2
- Connell 
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 دانمارک یو تجار یصنعتانجمن توسعه ابعاد مدل  یها شاخص: لیست 3-7جدول شماره 

 گیری اندازهروش  ها شاخص ابعاد

 منابع انسانی

 میانگین تعداد سالهای استخدام در سازمان  ارشدیت

 تحصیالت
ی ها مهارتتعداد کارکنان دارای تحصیالت مدرسه ای یا 

 دانشگاهی

 ی آموزشها هزینه
آموزش ی سالیانه دوره های داخلی و خارجی )شامل ها هزینه

 (کار حین

 رضایت کارکنان

بر اساس پرسشنامه طراحی شده برای جمع  گیری اندازه

آوری اطالعات در مورد رضایت کار، محیط کار و سیاست 

 سازمان

 سود   پرداخت/ تعداد کارکنان ارزش افزوده به ازاء هر کارمند

 مشتری

توزیع گردش مالی بوسیله بازارها، 

 مشتری و محصوالت
 بوسیله محصوالت، مشتری و بازارهادرصد توزیع 

 بازاریابی
ی ها هزینهی بازاریابی محصوالت شرکت، کل ها هزینهکل 

 بازاریابی/ کل حجم معامالت

 تعداد مشتریان/ تعداد کارمندان مشتری به ازاء کارمند

 رضایت مشتریان
و  سودمندىبر اساس پرسشنامه ای که انگیزش،  گیری اندازه

 کند میقابلیت اطمینان پرسنل را بررسی 

 تکرار کسب و کار
سهم گردش مالی مرتبط با مشتریان موجود، سهم مشتریان 

 سال ارتباط با سازمان Xبا 
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 گیری اندازهروش  ها شاخص ابعاد

 فناوری

در فناوری  گذاری سرمایهکل 

 اطالعات
 هزینه خرید و خدمات رسانی در سخت افزار و نرم افزار

 سواد فناوری اطالعات
کارکنان با سواد و تحصیالت مرتبط با فناوری تعداد 

 اطالعات

 فناوری اطالعات  پایانه کامپیوتری
 های پایانهپشتیبانی شده، تعداد  کامپیوتریهای پایانه تعداد 

 / تعداد کارکنانکامپیوتری

 فرآیند

 توزیع کل هزینه به ازاء هر فرآیند هزینه هر فرآیند

 توزیع کارکنان در فرآیندها در فرآیندها 1توزیع پرسنل

 کارگاهدر دفاتر کاری و  گذاری سرمایه

 ها
 ی بروز رسانی تجهیزاتها هزینهکل 

 تعداد روزهای کاری سپری شده از آغاز تولید تا تکمیل 2زمان تدارک

 طول مدت سپری شده از فاز ایده تا تکمیل توسعه آن زمان توسعه محصول

 کیفیت
آیا  کند میبر اساس پرسشنامه ای که بررسی  گیری اندازه

 محصول دارای کیفیت مورد انتظار و قابل قبول هست یا خیر

 تعداد خطاهای تولید/ کل تولید نرخ خطا

 طول مدت سپری شده بین دریافت سفارش تا تحویل آن مشتری زمان پاسخ

 اعتبار سازمان
تولید، ی ها روشمختلف سازمان شامل  های بخشارزیابی 

 ارتباطات کارکنان، همکاری و کمک به جامعه و غیره

زیـر   صورت بهسرمایه فکری را به سه نوع شاخص  یها شاخص دانمارک یو تجار یانجمن توسعه صنعت  

 : است نموده بندی دسته

                                                           
1
 - Staff distribution 

2
 - Lead time 
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  :صـورت  بهکه  یو فناور ندهایفرآ ان،یمشتر ،یشامل منابع سازمان مانند منابع انسانچه چیزی آنجاست 

 .  شود می انیب یرمالیو غ یفیجمالت توص

  مانند توسـعه منـابع    یفکر هیسرما تیریمد ستمیعملکرد س یشامل چگونگ: است شدهچه چیزی انجام

 .یبه فناور یو دسترس یمشتر ینگهدار ،یانسان

  :شامل بررسی اینکه اسـتفاده از سـرمایه فکـری منجـر بـه ارائـه کاالهـا و        چه چیزی اتفاق افتاده است

یا خیر، مانند رضایت مشـتریان، سـواد فنـاوری     شود میخدمات موثر در خواست شده بوسیله مشتری 

 اطالعات در سازمان، کارایی فرآیند تجاری.

 1شرکت آی سی ام -3-19

خود را بر استخراج ارزش از طریق سرمایه  های فعالیتاست که  ای مشاورهیک شرکت  شرکت آی سی ام  

د به سـود  توان میدانشی که  صورت بهسرمایه فکری را 1998. این شرکت در سال است نمودهفکری متمرکز 

استخراج ارزش، سرمایه مشـتری،   های مولفهتبدیل شود تعریف نمود. بر طبق این تعریف، سرمایه فکری به 

(. 2000و سـوئن،   تزیوبـو یل) اسـت  نمـوده رزش و سـرمایه انسـانی تقسـیم بنـدی     سرمایه ساختاری، ایجاد ا

 زیر است: صورت به های مولفههر یک از این  های شاخص

 استخراج ارزش 

o سودهای حاصل از راه اندازی کسب و کار جدید 

o بازگشت روی ارزش دارایی خالص 

o  ها داراییارزش کل 

o  دکسب و کار جدی های عملیاتدرآمدهای حاصل از 

o ارزش بازاری 

o انحصارى اختراع وقحق 

o بازگشت روی دارایی خالص ناشی از راه اندازی کسب و کار جدید 

 سرمایه مشتری 

o سهم بازار 

o 1مشتریان بندی دسته 
                                                           

1
 -ICM 
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o شاخص رضایت مشتریان 

o تعداد مشتریان جدید/ بازار جدید و غیره 

o فروش سالیانه/ تعداد مشتریان 

o میانگین تعداد مشتریان 

o شده از هنگام بستن قرار داد تا دریافت کاال یا خدمات میانگین زمان صرف 

o انجام شده های روشنسبت قراردادهای فروش به ف 

 سرمایه ساختاری 

o اجرایی/ کل درآمد های  هزینه 

o زمان پردازش 

o تعداد کامپیوترها/ تعداد کارکنان 

o قراردادهای اجرا شده بدون خطا 

o عملکرد کیفی شرکت 

o در فناوری اطالعات گذاری سرمایه 

 ایجاد ارزش 

o هزینه آموزش/ تعداد کارکنان 

o )میانگین مدت استمرار ارتباط مشتری با شرکت )تعداد ماه 

o تحقیق و توسعه در بخش تحقیقات پایه ای گذاری سرمایه 

o تحقیق و توسعه در بخش طراحی محصول گذاری سرمایه 

o در آموزش و پشتیبانی از محصوالت جدید گذاری سرمایه 

o شاخص رضایتمندی کارکنان 

o در ارتباط با مشتریان/ تعداد مشتریان گذاری سرمایه 

o مدیریت های  هزینهآموزش/  های هزینه 

o تحقیق و توسعه در بخش کاربردها گذاری سرمایه 

  سرمایه انسانی 
                                                                                                                                                                                     
1
 -Customer rating 
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o  خدمت کارمند در شرکت های سالمیانگین تعداد 

o تعداد کارمندان 

o تعداد مدیران 

o درآمد/ کارمند 

o  مالی کارمندگردش 

o  تعداد کارمندان 

o نسبت سود به ازاء هر کارمند 

o میانگین سن کارمندان 

o 1تعداد کارمندان تمام وقت معاف 

o میانگین سن کارمندان تمام وقت معاف 

o درصد مدیران شرکت با مدارک پیشرفته 

 2و رایت تزیوبویلروش  -3-20

. آنـان  انـد  کـرده های موثر بر رشد سـرمایه انسـانی را مشـخص    ( لیستی از فاکتور1999و رایت ) تزیوبویل  

 : اند به شرح زیر معرفی کرده کنند میمشارکت عواملی که در رشد سرمایه انسانی 

  آموزش رسمی کارکنان 

 هزینه تحقیق و توسعه سازمان 

 ( عنوان بهتحصیالت رسمی کارکنان )مثال درجه تحصیالت آنان 

  مسافرت، زمان تحصیالت و ....(ها کنفرانس، ها سازیانگیزش )عایدات، جبران ، 

 ارشاد و آموزش حین کار کارکنان 

 مهارت و تحقیق 

 خالقیت و قوه ابتکار 

 کارآفرینی  های مهارت 

 رقابت صنعتی 

                                                           
1
 -Exempt 

2
 - Wright 
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 نیمه عمر اطالعات در صنعت 

 عرضه تقاضای محصول 

  درصد از آنچـه   40درصد از آنچه می شنویم،  20که  است دادهمیزان حافظه کارکنان )مطالعات نشان

، در حافظه بـاقی  کنیم میو به آن عمل  شنویم میو  بینیم میدرصد از آنچه  75و  شنویم میو  بینیم می

 می ماند(

 ( مثال آموزش بر پایه جداول اطالعات و یا امکانات تجربی که در  عنوان بهروش انتقال رسمی دانش

 (است شدهسازمان رسمی 

  ،منشی هـا و دسـتیاران مـدیران ارشـد و      روش انتقال غیر رسمی دانش )سخنرانی برای مدیران ارشد

 توجه به وقایع جاری شرکت و شایعات(

 ( عنوان بهایجاد انگیزش و محرک )مثال تعامل، واگذاری مسولیت و اختیار کارکنان، تقویت کارکنان 

 ز کارکنان و غیره(محیط داخلی سازمان )خواسته های معقول مدیریت ا 

        دور نمای کوتاه مدت )دو تا چهار سال( و بلند مدت )پـنج سـال یـا بیشـتر( از دیـدگاه کارکنـان در

 خصوص رشد و بقای سازمان

چنانچه عوامل نامبرده در جهت مثبت رشد داشته باشند، سرمایه انسانی نیز در حال توسـعه خواهـد بـود.      

، جـو داخلـی و فرهنـگ    ها مهارتموارد یاد شده در قالب پنج گروه آموزش و تحصیل،  3-8جدول شماره 

سازمانی، فشار های بیرونی و تاثیرات محیطی و نیز شرایط روحی و روانی، گنجانده و به همـراه برخـی از   

 .است شدهمصادیق آنها نشان داده 
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 موثر بر سرمایه انسانی های شاخص: عوامل و 3-8جدول شماره 

 مصادیق وضوعم

 آموزش و تحصیل

 کارآموزی رسمی کارکنان

 آموزش رسمی کارکنان

 آموزش حین خدمت

 ها مهارت

 مهارت تحقیق

 مهارت کارآفرینی داخلی و خارجی

 نسبت به یادآوری و به خاطرسپاری

 های بیرونی و تاثیرات محیطیفشار

 رقابت صنعتی

 نیمه عمر اطالعات در صنعت

 کاریعرضه و تقاضای رشته 

 جو داخلی و فرهنگ سازمانی

 اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

 بودجه تحقیق و توسعه در سازمان

 سیستم های رسمی انتقال دانش

 سیستم های غیر رسمی انتقال دانش

 تعامل با مصرف کنندگان و مشتریان

 محیط و فضای فیزیکی

 جو داخلی سازمان

 شرایط روحی و روانی

 اخالق کاری

 ابتکار خالقیت و قوه

 انگیزش و محرک ها
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ر قالـب فرمـول زیـر نمـایش     موثر بر رشد سرمایه انسـانی را د  های همبستگیطراحان این روش روابط و   

 اند: داده

HCG = T&E + S + OP&ET + I&OC + PI 

 برخی از تاثیرات این عوامل بر یکدیگر عبارتند از:

  ،افزایش می یابد. معموالً ها مهارتاگر آموزش و تحصیالت رشد داشته باشد 

  ،کاهش می یابد، یعنی آموزش بر مهـارت تـاثیر    معموالً ها مهارتاگر آموزش و تحصیل نقصان یابد

 مستقیم دارد.

    چنانچه شرایط داخلی و فرهنگ سازمانی تحت فشار و استرس باشد، آنگاه عوامل روحـی و روانـی

الت مطلوب باشد، عوامل روحی و روانـی  منفی و اگر جو داخلی و فرهنگ سازمانی در ح صورت به

د کرد. یعنی جو داخلی و فرهنگ سـازمانی تـاثیر مسـتقیمی بـر عوامـل      نمثبت عمل خواه ای گونهبه 

 روحی دارند.

   هرگاه جو داخلی و فرهنگ سازمانی افزایش یابد، با توجه به شرایط مثبت ایجاد شده و به دنبـال آن

اید توجه و هزینه در زمینه آموزش و تحصیالت برای ارتقـای  آمادگی و پذیرش بیشتر کارکنان، می ب

امکان ایجاد ظرفیت آموزش بیشتر و به  افزایش یابد. یعنی فرهنگ و فضای مطلوب داخلی،  ها مهارت

 را در پی دارد. ها مهارتدنبال آن، ارتقای 

 مقید به خالقیـت   های بیرونی و تاثیرات محیطی افزایش یابد ممکن است مدیران و کارکناناگر فشار

مبـذول   ای ویـژه بیشتر شوند )تا بتوانند رقابت کنند(. بنابراین باید به عوامل روحـی و روانـی توجـه    

 مثبت عمل کنند. ای گونهداشت تا به 

 2و پتی 1بررسی تجربی گوتری -3-21

ساالنه چندین شرکت  های گزارشسرمایه فکری را در  دهی گزارش، گوتری و پتی وضعیت 2000در سال   

استرالیایی بررسی کردند. این بررسی تجربی با چندین هدف انجام گرفـت. هـدف اصـلی شناسـایی میـزان      

   بزرگ از منظر میزان و نوع اطالعات ارائه شـده بـود.    های سازمانعمومی سرمایه فکری توسط  دهی گزارش

                                                           
1
 - Guthrie  

2
 - Petty  
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 ،سـاختار داخلـی  کلیدی سرمایه فکـری )  مولفه 3هدف دیگر بررسی، چگونگی ذخیره، ارزیابی و مدیریت 

استرالیایی بود. اهداف خاص تحقیقی عبارت بـود   یها شرکت( توسط ساختار صالحیت و ساختار خارجی

 از:

 سالیانه شرکت با هدف ارائه چشم  های گزارشچارچوبی برای بررسی  عنوان به 1استفاده از تحلیل محتوا

شرکت بزرگ استرالیایی و یک  19سرمایه فکری. جامعه نمونه شامل  دهی گزارشاندازی از شیوه های 

سـرمایه فکـری شـناخته     دهـی  گـزارش شرکتی با بهترین تجربیـات در زمینـه    عنوان بهشرکت دیگر که 

 .  است بوده، شود می

  نمونه یها شرکتمختلف سرمایه فکری در گزارشات ساالنه در  های مولفهبررسی وسعت ارائه 

تحلیل محتوا برای مـدون نمـودن اطالعـات کیفـی و کمـی در یـک         ،ها داده آوری جمعروش  یک عنوان به

. اسـت  شـده اطالعات استفاده  دهی گزارشچارچوب از پیش تعیین شده به منظور استنتاج الگوها در ارائه و 

بنابراین تحلیل محتوا شامل خواندن گزارشات ساالنه هر شرکت و تدوین اطالعات آنها مطابق با چارچوب 

. این چارچوب بر اسـاس تحقیقـات تخصصـی انجـام گرفتـه      است بودهسرمایه فکری  های شاخصانتخابی 

و  3داران کانـادا ، انجمن مدیریت حساب2حسابدارن فدراسیون بین المللىتوسط محققین مختلف )برای مثال 

نمونه  یها شرکتمتغییر مهم در گزارشات ساالنه  24. با انجام روش تحلیل محتوا، است شدهغیره( انتخاب 

متغییـر در   6متغییر در مولفه سرمایه خارجی و  9متغییر در مولفه سرمایه داخلی،  9در زمینه سرمایه فکری )

 .دهد میها و فراوانی آنها را نشان این متغیر 3-9 مولفه سرمایه انسانی( شناسایی گردید. جدول شماره

  

                                                           
1
 - Content Analysis 

2
 - International Federation of Accountants 

3
 - Society of Management Accountants of Canada 
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 نمونه و فراوانی آنها یها شرکت: متغییر های مهم گزارشات ساالنه 3-9جدول شماره 

اصلی های مولفه  فراوانی ها متغییرها 

 سرمایه داخلی

 0 مایملک فکری

 3 حقوق انحصاری اختراع

 1 رایتها کپی

 2 تجاری های عالمت

 0 زیرساخت های دارایی

 12 تفکر و دیدگاه مدیریت

 6 فرهنگ سازمانی

 15 فرآیندهای مدیریتی

 10 اطالعاتی های سیستم

 3 ای شبکه های سیستم

 1 ارتباطات مالی

 سرمایه خارجی

 9 تجاری های نام

 16 مشتریان

 7 داری مشتریاناوف

 5 شرکت های نام

 10 توزیع های کانال

 13 تجاری های همکاری

 8 مربوط به مجوز های نامهتوافق 

 1 قراردادهای مطلوب

 1 حق استفاده از اسم تجارىمربوط به  های نامهتوافق 

 سرمایه انسانی

 6 دانش فنی

 6 تحصیالت

 1 شغلی های صالحیت

 12 دانش مرتبط با کار

 9 مرتبط با کار های صالحیت

 19   1روحیات کارفرما

چارچوب فوق را اصالح نمودنـد )گـوتری و    3و سانچز 2، بوخ1، گوتری به همراه جانسون2003در سال   

( و اقتبـاس و  1996(. برای این منظور، عناصر سرمایه فکری ارائه شده توسـط بروکینـگ )  2004همکاران، 

                                                           
1
 - Entrepreneurial spirit 
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بـا   5و انجـن حسـابداران مـدیریتی کانـادا     4اصالح شده توسط انجمن حسـابداران عمـومی مجـاز اسـترالیا    

شـاخص   18بعـد و   3با  ای شدهچارچوب قبلی ارائه شده توسط گوتری و پتی ترکیب و چارچوب اصالح 

 (.3-10ایجاد شد )جدول شماره 

 : چارچوب اصالح شده توسط گوتری، جانسون، بوخ و سانچز3-10جدول شماره 

 سرمایه انسانی سرمایه خارجی سرمایه داخلی

 کارکنان( 14 تجاری های نام( 7 ( مایملک فکری1

 ( تحصیالت15 ( مشتریان8 ( تفکر و دیدگاه مدیریت2

 آموزش( 16 ( رضایت مشتریان9 ( فرهنگ سازمانی3

 ( دانش مرتبط با کار17 شرکت های نام( 10 ( فرآیندهای مدیریتی4

 روحیات کارفرما( 18 توزیع های کانال( 11 ای شبکه/ اطالعاتی های سیستم( 5

  تجاری های همکاری( 12 ( ارتباطات مالی6

  مربوط به مجوز های نامه( توافق 13 

 

 هـای  نیازمندیسازمان که برای برآورده ساختن  های قابلیت، فرهنگ و دیگر ها سیستمسرمایه داخلی شامل  

. سرمایه خارجی در برگیرنده ارتباطاتی است که افراد خارج از سازمان باشد می است شدهبازاری توسعه داده 

 و تجارب کارکنان است. ها مهارت، ها تواناییبا سازمان دارند و سرمایه انسانی شامل دانش فنی، 

 و سوئن تزیوبویلروش  -3-22

سرمایه فکری به  گیری اندازهموجود برای  های شاخصبا مطالعه و بررسی  2000و سوئن در سال  تزیوبویل  

( 2ارائه شده قابـل سـنجش بـوده و براحتـی قابـل دسـتیابی هسـتند         های شاخص( 1این نتیجه رسیدند که 

 باشـند  مـی فاقد خالقیت از جهت مشخص کردن اندازه و رشد پایه دانش سازمان  ها شاخصبسیاری از این 

                                                                                                                                                                                     
1
 - Johanson  

2
 - Bukh 

3
 - Sa´nchez 

4
 - Australian Society of Certified Public Accountants 

5
 - Society of Management Accountants of Canada 
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اشاره ندارند که بیشـترین ارزش افـزوده را    هایی دانشبه  بوده و لزوماً 1سر راست ها شاخص( بسیاری از 3

بسـیاری اسـت.    های فرضنیازمند در نظر گرفتن  ها شاخصاین  گیری اندازه( 4 کنند میبرای سازمان ایجاد 

به معنی قوی بودن یا نوآور بودن سـازمان نیسـت.    برای مثال، فرض پایین بودن میانگین سن کارکنان لزوماً

 زیر ارائه نمودند: صورت بهجدید را  های شاخصو سوئن لیستی از  تزیوبویلبرای رفع این نواقص، 

  د تبادل دانش ضمنی را توان میتعداد همکاران جدید اضافه شده به شبکه ارتباطی کارکنان. این شاخص

 میان افراد دانشی تشویق نماید. 

  یا اغلب در دسترس است شود مینرخ استفاده مجدد از دانشی که اغلب استفاده مجدد. 

  برای مثال، تعداد مفـاهیم کلیـدی کـه در انبـار دانشـی       الین آن صورت بهاستفاده از نظرات فنی کلیدی(

 .(شود میسازمان از دانش ضمنی به آشکار تبدیل شده و توسط اعضای سازمان استفاده 

 انتشار دانش اشتراکی به افراد مناسب.    

  ای مشـاوره )بـرای مثـال در شـرکت     2مرتبط با به اشتراک گذاری دانشکسب شده  های تخصصتعداد 

ارتقـاء یابنـد    تواند نمیکه افراد  است شدهسطح تخصص به اشتراک گذاری دانش تعریف  6، 3اندرسون

 .برسند( 5مگر حداقل به سطح 

  اند. بودهجدید که تولید کننده محصوالت و خدمات نوآور  های ایدهتعداد 

 بهترین تجربیات و تجربیات کسب شده برای ایجاد ارزش افزوده )برای مثال، افـزایش   تعداد بکارگیری

 .وفاداری یا رضایت مشتری(

 نوشـته شـده تعداد    هـای  کتـاب تجاری تولید شده تعداد مقـاالت یـا    های عالمت )تعداد اختراعات یا

  ./ تعداد کارکنان(کارگاهسخنرانی ها در کنفرانس، همایش، 

  آموزش  بودجه تحقیق و توسعه هزینه مستقل تحقیق و توسـعه(/ تعـداد    های  هزینه/ ای حرفه)توسعه

 .کارکنان

  مدیریت دانش سازمان های سیستممهم ارائه شده درباره ارزش  های نوشتهتعداد. 

  و موفقیت کـارآموزان هنگـامی کـه در سـازمان فعالیـت       دهد میتعداد کارآموزانی که یک فرد آموزش   

 کنند. می

  آموزشی، مشاورین و ناظرین های سازمانتعامالت با. 

 

 

                                                           
1
 - Straightforward 

2
 - Knowledge sharing proficiency  

3
 - Anderson 
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 ایرلند یها شرکتسالیانه در  های گزارشسرمایه فکری در  دهی گزارش -3-23

سـرمایه   دهـی  گـزارش کشور ایرلند در زمینـه   یها شرکتتوسط بریننان در  2001در تحقیقی که در سال   

فناوری و مـردم   های شرکتشرکت دانش محور برای مثال  11شرکت دولتی شامل  97انجام گرفت،  فکری

( آیـا  1اساسـی مطـرح اسـت:     سـؤال (. در ایـن تحقیـق دو   2001مورد بررسی قرار گرفتند )بریننـان،   1گرا

با آشکار  ها شرکتکه  ای اندازه( 2با یکدیگر متفاوت هستند؟  بازاری اساساً های ارزشدفتری و  های ارزش

؟ برای این منظور، اند نمودهساالنه خود ذکر  های گزارشسرمایه فکری این اختالف را در  های داراییسازی 

بـورس اوراق  بـازاری از وب سـایت    های ارزشدفتری از آخرین گزارش سالیانه در دسترس و  های ارزش

مـورد بررسـی    یها شرکتمشخص شد که  استخراج گردید. در این تحقیق از تحلیل محتوا استفاده و بهادار

. ایـن  نماینـد  مـی سـرمایه فکـری اسـتفاده     گیـری  اندازهبرای  اند شده بندی دستهگروه  3متغییر که در  24از 

 عبارتند از: ها گروهمتغییرها و 

 )ساختارهای داخلی )سرمایه سازمان 

o مایملک فکری 

 حق انحصارى اختراع  (1

 رایتها کپی  (2

 ( عالمات تجاری3

o زیرساخت های دارایی 

 تفکر و دیدگاه مدیریت  (4

 ( فرهنگ مشارکت5

 ( فرآیندهای مدیریت6

 اطالعاتی های سیستم( 7

 ای شبکه های سیستم  (8

 ( ارتباطات مالی9

 

                                                           
1
 -Technology and people-oriented 
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 )ساختارهای بیرونی )سرمایه مشتری/ارتباطی 

 ( عناوین تجاری10

 ( مشتریان11

 ( وفادارای مشتریان12

 شرکت های نام( 13

 توزیع های کانال( 14

 تجاری های همکاری( 15

 مربوط به مجوز های نامه( توافق 16

 ( قراردادهای مطلوب17

 حق استفاده از اسم تجارى( قراردادهای مربوط به 18

 )صالحیت کارکنان )سرمایه انسانی 

 ( دانش و فنون انجام کار19

 ( تحصیالت20

 کاری های صالحیت( 21

 ( دانش مرتبط با کار              22

 مرتبط با کار های مهارت( 23

 ( روحیات کارفرما24

 الگوی روس -3-24

روس تشابه بسیار زیادی با  بندی طبقهپیشنهاد شد.  1997و همکاران در سال  1این الگو توسط روس  

الگوی سلسله مراتبی اسکاندیا دارد. هدف این الگو ایجاد تجسم و انتقال سرمایه فکری و ارزش مشتق شده 

گیری سرمایه فکری تعلق دارد که  ی اندازهها روشباشد. شاخص سرمایه فکری به نسل دوم از  از آن می

های سرمایه فکری را در یک شاخص  الگو، تمام مولفهکند. این  های پیشین را رفع می های شیوه کاستی

طور مستقیم قادر به تشخیص و همچنین قضاوت  را به آورد. این شاخص، مدیران  سازمانی گرد هم می

و واحدهای اقتصادی  ها سازمانسازد. همچنین، زمینه مقایسه بین  درباره وضعیت سرمایه فکری سازمان می

                                                           
1
 . Roos 
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اران، سرمایه فکری را به سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه ارتباطی آورد. روس و همک را فراهم می

 ,Roos)گیرد  می کنند. سرمایه سازمانی نیز سرمایه نوسازی و توسعه و سرمایه فرآیند را در بر تقسیم می

Dragonetti, Edvinsson, 1997.) 

یرکف یاه  هیامرس 

یشناد هیامرس 

کرحم هزیگنا و  هیامرس 

یناسنا هیامرس  ینامزاس هیامرس 

تیلاعف هیامرس   

تراهم هیامرس 

راک بسک و  یزاسون  هعسوت و  راکهیامرس  بسک و  دنیآرف  هیامرس 

یراکمه لاکشا 

تامدخ تالوصحم و  نایرج 

تاعالطا نایرج 

یگنیدقن نایرج 

کیژتارتسا یاه  دنیآرف 

دیلوت یاه  دنیآرف 

یبایرازاب شورف و 

دیدج میهافم 

ییارگ صصخت 

یراکمه دیدج  لاکشا 

ناراذگ هیامرس  هطبار  هیامرس 

ناراکمه اکرش و  هطبار  هیامرس 

یا هطبار  نایرتشم و  یاه  هیامرس 

ناگدننک نیمات  هطبار  هیامرس 

نایرتشم هطبار  هیامرس 

 

 

سازمان وجود در ارزش آفرینی برای  ها آن و تعیین نقش های دیگری نیز برای سنجش سرمایه فکری  مدل   

 پردازیم. می  ها مدل  دارد. در فصل چهارم به معرفی این

 (Roos, Dragonetti, Edvinsson, 1997): الگوی روس 3-5شکل شماره 
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 فصل چهارم

 های فکری دهی سرمایه های سنجش و گزارش مدل

 دوم()بخش  

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  ♦

 های سنجش سرمایه فکری مدل  ♦

 



138 
 

 مقدمه -4-1

در فصل قبل، اهمیت و نقش سرمایه فکری در ارزش آفرینی برای سازمان و ضرورت سنجش این سرمایه   

های دیگری نیز برای سنجش  مدل های ارائه شده در فصل قبل،  مدل مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر 

 وجود دارد که در این فصل ارائه خواهند شد.سرمایه فکری 

 مالون و ادوینسون روش -4-2

 سرمایه و سازمانی سرمایه انسانی، سرمایه مولفه 3 به را فکری سرمایه 1997 سال در مالون و ادوینسون  

 های توانایی و ها مهارت دانش، شامل انسانی سرمایه (.4-1نمودند )شکل شماره  بندی مشتری تقسیم

 و کسب و تجاری مشکالت حل برای انسانی سازمان های توانایی انسانی سرمایه واقع در. شود می کارکنان

 سرمایه بنابراین. باشد آن د مالکتوان مین سازمان و است نهفته افراد ذات در انسانی سرمایه .است کار

 شامل انسانی سرمایه همچنین. ندارد وجود سازمان در دیگر کنند، می ترک را سازمان  افراد که زمانی انسانی

 سازمانی سرمایه .کند استفاده می خود انسانی منابع از موثر صورت به چگونه سازمان که شود می موضوع این

 .نماید می پشتیبانی هایشان فعالیت انجام در انسانی( )سرمایه کارکنان از که است سازمان در چیزهایی تمام

 فراهم را انسانی سرمایه برای کار انجام امکان که است ای کننده پشتیبانی زیرساخت سازمانی سرمایه

  .آورد می

 

 

 

 سازمان برای کنند ترک را سازمان  افراد که صورتی در سرمایه این و است سازمانی سرمایه مالک سازمان  

 فرآیندها، افزار، نرم افزار، سخت ها، ساختمان مانند سنتی اموال شامل سازمانی سرمایه .ماند باقی می

 تصویر مانند چیزهایی برگیرنده در سازمانی سرمایه این، بر عالوه. شود می تجاری های عالمت و اختراعات

 (1997 مالون، و ادوینسون) در سنجش سرمایه فکری مالون و ادوینسون: روش 4-1شکل شماره 
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 گوناگون، های مولفه داشتن بدلیل. باشد می اختصاصی داده های پایگاه و سیستم اطالعات سازمان، پندار و

 بندی تقسیم نوآوری و فرآیندی سازمانی، های سرمایه های زیر مولفه به را سرمایه سازمانی مالون و ادوینسون

 سرمایه. است سازمان توانایی کارگیری به برای سازمان فلسفه و ها شامل سیستم سازمانی سرمایه .اند نموده

 سرمایه. دهد می بهبود را خدمات و کاالها ارائه که است هایی برنامه و ها رویه ها، تکنیک شامل فرآیندی

 تجاری حقوق کننده نگهداری فکری مایملک .ناملموس است های دارایی و فکری مایملک شامل نوآوری

 که است اصولی و استعدادها ناملموس دیگر های دارایی. است تجاری های عالمت و رایت کپی مانند

 .نماید می عمل سازمان ها آن وسیله به

 کار، و کسب تکرار مشتریان، رضایت. است مشتریان با ارتباطات در قدم ثبات و شدت مشتری سرمایه  

 جدا مشتری سرمایه که تصور این. هستند مشتری سرمایه های شاخص از قیمت حساسیت و مالی رضایت

 واقع در .است سازمان برای ثروت ایجاد در آن باالی اهمیت دهنده نشان است و سازمانی انسانی سرمایه از

 .است سازمان از خارج یا داخل ارتباطات از دیگر جدا مشتریان با ارتباطات

  فکری سرمایه شاخص رویکرد -4-3

 انتخابی های شاخص شد، ارائه همکاران و روس توسط 1997 سال در که فکری سرمایه شاخص رویکرد  

 از یکی. نماید می تبدیل واحد شاخص یک به سازمان، فکری سرمایه از تری جامع تصویر منظور ایجاد به را

 بازار در تغییرات با فکری سرمایه در تغییرات دادن ارتباط امکان که است این این رویکرد کلیدی های مزیت

 هدایتگر مدل به شبیه حدودی تا رویکرد این (.2004 نیلی، و چیوما آورد )مار، می فراهم سازمان برای را

 سرمایه و انسانی سرمایه به را فکری سرمایه که فکری تمایز سرمایه درخت اساس بر و بوده اسکاندیا

      جدا غیرفکرکننده دانشی های دارایی از را دانشی فکرکننده های دارایی) کند می بندی تقسیم ساختاری

 شود. می تفکیک ساختاری دانش های دارایی از در کارکنان گرفته جا دانش دیگر، عبارتی به. باشد می د(کن می

 انسانی سرمایه خالصه، طور به (.1997همکاران، و )روس دهد می نشان را مدل این 4-2 شماره شکل

 . است گرفته جا سازمان کارمندان و اعضا در که است ناملموس منابع از ای مجموعه

 کیفیت )انگیزش، دیدگاه فنی(، دانش و ها مهارت )شامل ها صالحیت باشد: نوع سه دارای دتوان می منابع این

 و نوآوری فکری، توسعه در تسریع برای سازمان اعضای )توانایی فکری چابکی و باال( رهبری مدیران

 مختلف(. موضوع دو پیوند و توانایی تطبیق کارآفرینی،
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 باقی سازمان برای سازمان، از کارکنان شدن خارج صورت در که است چیزی آن ساختاری سرمایه  

 دامنه. است سازمان در کار انجام متداول روش و راه در جاگرفته دانش ساختاری، اساس سرمایه. ماند می

 از متشکل ساختاری سرمایه .است بیرونی انسانی، سرمایه به نسبت و داخلی به سازمان، نسبت سرمایه این

 وجود آن فروش و خرید امکان بنابراین و آیند می شمار به  سازمان مایملککه  است ناملموس منابع تمامی

 شامل بیرونی بازیگران از هریک )با ارتباطات شود: می بندی زیر تقسیم های مولفه به ساختاری سرمایه .دارد

 ساختار، )شامل سازمان غیره(، و سهامداران دولت، های محلی، انجمن شرکا، مشتریان، کنندگان، تأمین

 شامل آینده های پروژه )تمامی توسعه بازنگری و و کار( انجام متداول فرآیندهای و ها روش فرهنگ،

 و فرآیندها مجدد جدید، مهندسی محصوالت جدید، کارخانجات توسعه، و تحقیق به مربوط های پروژه

 غیره(. 

 کننده پشتیبانی کدامیک که این و فکری سرمایه مختلف انواع از درک ایجاد محرک سازمان استراتژی  

 ترین کلیدی استراتژی سرمایه، انواع انتخاب در بنابراین. دباش است، می استراتژیک اهداف در اجرای سازمان

   . است فاکتور

 

 

 

 استوارت روش -4-4

 چارچوب در که است "فکری سرمایه نمایشگرهای" نام ( با1997) استوارت سوی از شده معرفی روش  

 ساختاری، سرمایه و انسانی سرمایه مشتری، سرمایه با مرتبط های شاخص پایه بر و ناملموس های دارایی

 نیز و مذکور های دارایی از توان می. دهد می نمایش و کرده گیری اندازه را موجود سازمان  وضعیت

 (1997: رویکرد شاخص سرمایه فکری )روس و همکاران، 4-2شکل شماره  : روش ادوینسون و مالون2-3-6شکل شماره 
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 آن، کمک با و کرد استفاده مورد حسب بر سازمان اهداف و شرایط به با توجه ها آن با مرتبط های شاخص

 شکل در. داد نمایش نگاه یک در شده گیری انتخاب/ اندازه های شاخصبا  ارتباط در را سازمان  وضعیت

 نمایش روش این از کلی نمایی اسکاندیا، مدل در ارائه شده شاخص چند از استفاده با 4-3 شماره

 گیری اندازه های شاخص با رابطه در موجود سازمان وضع شکل، در شده رنگ پر قسمت است. شده داده

  .دهد می نمایش را شده

 

 

 

 

 

 بونیتس روش -4-5

 انسانی، )سرمایه فکری سرمایه اجزای میان ارتباط ایجاد هدف با نظرسنجی یک 1998 سال در بونیتس  

 از زیادی تعداد نظرسنجی این در. داد انجام تجاری عملکرد همچنین و مشتری( سرمایه و سرمایه ساختاری

 قرار استفاده مورد شد، ارائه دیلمن توسط 1978 سال در که کلی طراحی های روش در مورد پیشنهادات

 این تمرکز که آنجا گردید. از توزیع اجرایی مدیریت دانشجویان میان شده پرسشنامه طراحی. است گرفته

 اساس بر را خود های پاسخ بایست می دهندگان پاسخ از کدام بود، هر سازمانی سطوح تحلیل بر نظرسنجی

 ارائه کردند، می فعالیت آن در تجاری اجرایی دوره مدیریت به ورود از قبل که سازمانی در خود تجربه

های استفاده شده برای سنجش سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری به شرح  گزاره .دادند می

 باشند:  زیر می

 (Stewart, 1997): روش استوارت )نمایشگرهای سرمایه فکری( 4-3شکل 
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 انسانی سرمایه

دریافت  را خروجی ترین بیش ها آن از دارند مشارکت یکدیگر با کارگروهی در کارکنان که زمانی . سازمان1

 کند. می

 شوند. می شناخته باهوش و خالق کارکنانی عنوان به سازمان در . کارکنان2

 کار استفاده و کسب توسعه جدید های ایده از خود یریز برنامه در پیوسته طور به کار و کسب ریزان . برنامه3

 کنند. می

کارکنان  توسط نیاز احساس صورت در ها آن تحصیالت و ها مهارت بهبود وسیله به کارکنان از . سازمان4

 نماید. می پشتیبانی

 شوند. می شناخته صنعت در کارکنان بهترین عنوان به سازمان . کارکنان5

 دارند. رضایت سازمان از . کارکنان6

 دهند. می انجام را خود وظایف شکل بهترین به کارکنان .7

 شوند. می استخدام دسترس در افراد بهترین و است جامع سازمان استخدامی برنامه .8

 شود. بزرگی می مشکل دچار سازمان کند، ترک را  سازمان ای منتظره غیر طور به کارکنان از یکی . اگر9

 کنند. می فکر هایشان فعالیت مورد در ندرت به سازمان . کارکنان10

 دهند. می انجام زیاد انرژی صرف بدون را هایشان  فعالیت اغلب سازمان . کارکنان11

 آموزند. می را مطالبی یکدیگر از . کارکنان12

 شوند. می تشویق گروهی مباحث در نظرات ارائه برای . کارکنان13

 دارد. قرار آل ایده سطح باالترین در کارکنان صالحیت . سطح14

پیاپی  آموزشی های دوره وی جایگزین فرد برای سازمان کند، می ترک را  سازمان فرد یک که . زمانی15

 کند. نمی اربرگز

 شود. می ارائه جدیدی های ایده پیوسته طور به شما سازمان . در16

 است. نداده پرورش را مختلف یها گروه میان داخلی ارتباطات پشتیبانی و توسعه شما . سازمان17

 انجام ها سازمان سایر به نسبت صنعت در سازمان کردن متمایز برای را خود تالش تمام . کارکنان18

 دهند. می

 گیرد. می نشأت آن کارکنان اغلب از سازمان . درک19

 دانند. می خود از تری پایین سطح در را افراد دیگر سازمان در خاص افراد از . برخی20
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 سرمایه مشتری

 است. داده کاهش چشمگیری طور به را مشتریان  مشکالت حل زمان . سازمان1

 است. یافته افزایش اخیر سال چند در پیوسته طور به سازمان بازار . سهم2

 است. باالترین صنعت در سازمان بازار . سهم3

 هستند. وفادار سازمان به بیشتر صنعت، در ها سازمان دیگر نسبت به . مشتریان4

 گیرد. می قرار تحسین مورد صنعت در ها سازمان دیگر وسیله به سازمان در مشتریان با ارتباط عمر . طول5

بیشتری  پیشرفت ها سازمان سایر به نسبت افزوده ارزش خدمات ترین مثبت از پشتیبانی در شما . سازمان6

 .است داشته

 طور به را شما سازمان مشتریان شود، می ایجاد جدید کار و کسب یک که زمانی اخیر سال چند . در7

 نمایند. می انتخاب رقبا مشتریان به نسبت ای فزاینده

 کند. می افتخار خود به بودن بازار جهت در بابت . سازمان8

 است. ارتباط در ها آن با پیوسته طور به مشتریان نیاز شناسایی برای . سازمان9

 ندارد. توجهی خواهد می سازمان از مشتری که چه آن به عمومی طور به . سازمان10

 یابد. می انتشار سازمان سراسر در بازخور مشتریان به مربوط های . داده11

 کند. می گذاری سرمایه ها آن های خواسته و نیازها روی مشتریان، داشتن نگه راضی جهت در . سازمان12

 دارد. اطمینان دهند، می ادامه را خود تعامل مشتریان که این از . سازمان13

 کند. می دریافت مشتریان از معمول حالت به نسبت را بیشتری بازخورد . سازمان14

 دارند. کامل رضایت سازمان از ها آن که است دهنده نشان مشتریان از . نظرسنجی15

را  قبلی خدمات یا محصوالت مشتریان که کند می آغاز را جدیدی کار زمانی تنها اغلب . سازمان16

 نپسندند.

 اند. نموده درک مشتریان را خصوصیات و هدف بازار های بخش سازمان کارکنان . اغلب17

 ساختاری سرمایه

 است. یافته افزایش اخیر سال چند در سازمان در کارمند هر ازاء به آمده بدست درآمد . نسبت1

 است. بهترین صنعت در سازمان در کارمند هر ازاء به آمده بدست درآمد . نسبت2

 است. یافته کاهش اخیر سال چند در تراکنش یک انجام . زمان3
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 و مبادله کسب واحد یک صورت به )تراکنش داراست را صنعت در تراکنش های هزینه ترین پایین . سازمان4

 کارخانه در اتومبیل یک تولید بانک، از وام درخواست مثال برای. شود می تعریف شده تکمیل کار

 ای(. حرفه حسابداری شرکت یک در حسابرسی انجام سازی، ماشین

 است. بهترین صنعت در تراکنش یا معامله یک انجام . زمان5

 آیند. می در اجرا به شده ارائه جدید های ایده از اعظمی . بخش6

 نماید. می پشتیبانی جدید محصوالت و ها ایده توسعه از . سازمان7

 دهد. می توسعه بیشتری جدید محصوالت و ها ایده صنعت در ها سازمان دیگر به نسبت . سازمان8

 کند. می افتخار خود به بودن ور بهره بابت . سازمان9

به  سازمان در باید می که ای اندازه به را دانش سازمان، نماید، می ارائه جدیدی ایده شخصی که . زمانی10

 گذارد. نمی اشتراک

 .است نموده آسان را مربوطه اطالعات به دسترسی داده، های . سیستم11

 کنند. می پشتیبانی نوآوری از سازمان های رویه و ها . سیستم12

 برد. می رنج اداری های بازی کاغذ از . سازمان13

 نماید. می جلوگیری یکدیگر از کارکنان بودن دور از سازمانی . ساختار14

 است. مناسب و کننده پشتیبانی سازمان فضای و . فرهنگ15

 بخشد. می بهبود درآمد به نسبت را خود های هزینه پیوسته طور به . سازمان16

 باالی پایین یا دهک جزء ،شده ارائه های شاخص در سازمان که شود می مشخص سؤاالت این در :عملکرد

 :از عبارتند ها شاخص دارد. این صنعت قرار

 ها دارایی عایدی (4 سود، شاخص (3 شاخص آینده،  انداز چشم (2شاخص صنعت،  رهبری (1 شاخص

 در موفقیت نرخ (7 سود، شاخص رشد (6 شاخص مالیات، از بعد فروش عایدی (5 شاخص مالیات، از بعد

 رقبا، برابر در واکنش (9 کار، شاخص و کسب کلی عملکرد و موفقیت (8 شاخص جدید، محصوالت تولید

 فروش. رشد (10 شاخص
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 1دانش های دارایی نقشه رویکرد -4-6

 دانش از جامع چارچوبی شد، داده توسعه 2001 سال در چیوما و مار توسط که دانش، های دارایی نقشه  

 دانش های دارایی (. نقشه2001 چیوما، و )مار سازد می فراهم خارجی و داخلی منظر دو از هر سازمانی

کند.  می کمک شان بحرانی دانش های حوزه شناسائی در ها سازمان به که بیند می تـدارک را چـارچـوبـی

 نقش و محور دانش های دارایی گیری اندازه و شناسایی منظور به ها شرکتبه  کمک برای باالخص ابزار این

 ذینفعان باشند: منابع می سازمانی منبع دو مجموع دانشی های دارایی. است شده طراحی ارزش ایجاد در ها آن

 ندتوان می که سازمان بازیگران است: سازمان کلیدی مولفه کننده دو منعکس تمایز این ساختاری. منابع و

 (. 4-4شماره  )شکل سازمان فرآیندهای دهنده تشکیل های بخش و عناصر و باشند بیرونی یا و داخلی

 

 

 بندی تقسیم سازمان( بیرونی و داخلی )بازیگران انسانی منابع و ذینفعان ارتباط دسته دو به ذینفعان منابع  

 تقسیم فیزیکی زیرساخت و مجازی زیرساخت بخش دو به ساختاری (. منابع2001چیوما، و شود )مار می

 و ها روش فرهنگ، به مجازی زیرساخت نهایتاً. دارد اشاره ناملموس و ملموس به طبیعت که شوند می

 ارتباط های روش و ها راه تمام شامل ذینفعان ارتباط .شود می بندی دسته دارایی فکری و کار انجام های رویه

 قراردادها یا و مالی ارتباطات مجوز، به مربوط های نامه توافق دتوان می این ارتباطات است. ذینفعان با سازمان

 بنیادی ارتباط دهنده نشان که مشتری وفاداری دتوان می همچنین باشد. توزیع های کانال به مربوط های طرح و

 شده ایجاد دانش برگیرنده در انسانی منابع برگیرد. در را است اش ذینفعان کلیدی از یکی و شرکت بین

 باشد. می ها آن عقیده و نظر همچنین و وفاداری و تعهد، انگیزش ،ها مهارت شکل در کارکنان توسط

                                                           
1
 . Knowledge Assets Map Approach 

 (Marr and Schiuma, 2001)های دانش  : سلسله مراتب دارایی4-4شکل شماره 
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 نگرش و تحصیالت خالقیت، مشکالت، حل فنی، توانایی نظرات کار، انجام فن و فوت اصلی، های مولفه

 تجهیزات و ساختاری چیدمان مانند زیرساخت های دارایی تمامی شامل فیزیکی باشند. زیرساخت می

 دارایی یک عنوان به اغلب این دسته هستند. فیزیکی های شبکه و سرورها کامپیوترها، مانند اطالعات فناوری

 فرهنگ کند. می بازی گذاری دانش اشتراک به چگونگی در را کلیدی نقش اما شود نمی گرفته نظر در دانشی

 سازمان، های ارزش های آن، مولفه ترین مهم از برخی شود. می مدیریتی های دیدگاه و سازمان فرهنگ شامل

 سازمان و اثربخش کارایی عناصر ترین کلیدی و ترین مهم از یکی فرهنگ هستند. انداز چشم و ماموریت

 ها، و رویه ها روش شوند. می تفسیر رویدادها و وقایع آن طریق از که است چارچوبی کننده ایجاد زیرا است،

انجام  عادى جریانات گیرند. برمی در را کار انجام عادى جریانات و مجازی های شبکه و داخلی های شیوه

 های پایگاه مدون، قواعد و ها رویه دارای های دستورالعمل مانند ضمنی قواعد و ها رویه شامل دتوان می کار

 و فرآیندها کردن اداره چگونگی کننده مشخص ها باشد. آن مدیریت شیوه یا رفتار ضمنی و قواعد داده

 و عناوین ،رایتها کپیاختراع،  انحصارى حقوق مجموع فکری هستند. دارایی داخل سازمان کاری جریانات

 ها آن امتیاز و مالکیت که است فرآیندهایی و ستد و داد رموز شده، های ثبت طرح تجاری، های عالمت

 امکان سازمان به که دارند وجود زیادی توانمندسازهای و ابزارها .است شده واگذار شرکت به قانون توسط

  (.2001 چیوما، و )مار دهند می را نتایج تولید برای روزانه فرآیندهای انجام

 تصویرسازی برای مبنایی و دانشی های دارایی شناسایی برای سازمان کننده کمک شده ارائه چارچوب  

 .باشد می شوند، می استفاده ذینفعان نیازهای برآورد برای و بوده مرتبط یکدیگر با ها دارایی نای گونهچ که این

 است در سازمان ارزش ایجاد مسیر دهنده نشان و شود می نامیده ارزش ایجاد نقشه تصویرسازی، چنین یک

 .(4-5شماره  )شکل

 



147 
 

 

 هر اندازه .است شده داده نشان هستند متصل یکدیگر به فلش با که هایی بیضی صورت به دانشی های دارایی  

 ها فلش و است آن استراتژیک اهمیت حسب بر خاص دانشی دارایی یک ذخیره دهنده نشان ها از بیضی یک

 نقشه این است. ذینفعان نیازهای و دانشی های دارایی بین ارتباطات میزان دهنده نشان ضخامت مختلف، با

 به آن توسط ارزش افزودن چگونگی و فکری سرمایه ایستای یا و پویا طبیعت نمودن برای تصویر دتوان می

 تیم وظیفه اما نمود تعریف شاخص زیادی تعداد ها دسته از یک هر برای توان می. شود برده بکار ذینفعان

 زیرا است، الزم زیادی دقت ها شاخص انتخاب در نماید. انتخاب را ها دارترین آن معنی تا است مدیریت

 به پرداختن توانایی و بوده کلی نتیجه، در و است شده ارائه حسابداری اساس ادبیات بر ها آن از بسیاری

 باید می ندارند. مدیران را هستند سازمان برای ارزش ایجاد در نقش حیاتی دارای که دانش انواع از برخی

 های سنجه و ها شاخص و بوده فرد به منحصر سازمان هر برای دانشی های دارایی که کنند درک را نکته این

 باشند. این موضوع کننده باید منعکس می شده انتخاب

 مدل چن، ژو و کی  -4-7

گذشته  مطالعات اساس بر فکری سرمایه گیری اندازه برای را جدیدی مدل کی، و ژو چن، ،2004 سال در  

 تأکید گذشته مطالعات که این وجود با (.2004 کی، و ژو ،چننمودند ) ارائه اسکاندیا هدایتگر مدل باالخص

 ارزش محاسبه جدید، مدل از اصلی هدف اند، داشته مالی های سنجه از ای مجموعه روی را بسیار زیادی

 نتوان که است شده سبب فکری سرمایه بودن ناملموس خصوصیت این، بر باشد. عالوه سازمان نمی مالی

 به اطالعات ارائه توانایی در جدید مدل این اهمیت نمود. گیری اندازهصرفاً اقتصادی  متغییرهای با را آن

 شرایط با مطابق فکری سرمایه مدیریت های استراتژی به منظور اصالح سازمان مدیران به ضروری و موقع

 : نقشه ایجاد ارزش4-5شکل شماره 
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 بنابراین، این است. نهفته بلندمدت رقابتی های بدست آوردن مزیت و دانش از کامل استفاده و کسب خاص،

 .دارد تأکید آن اقتصادی جای محاسبه ارزش به فکری سرمایه روند و ها شاخص ارزیابی بر مدل

 فکری سرمایه مدل، این در .است فکری سرمایه ساختار تعریف گیری، اندازه مدل این ایجاد در قدم اولین  

 4-6 شماره شکل همانند مشتری سرمایه و نوآوری سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، مولفه سرمایه 4 به

 .است شده بندی تقسیم

 

 

 

 دانش، مانند فاکتورهایی به عنصر است. این فکری سرمایه کارکرد اصلی عنصر و اساس انسانی، سرمایه  

 سودآور و مشتریان انتظار مورد عملکردهای بهبود با ارتباط در کارکنان رفتار و منش و مهارت، توانایی

 سرمایه به وابسته ای گونه به مشتری سرمایه و نوآوری سرمایه ساختاری، اشاره دارد. سرمایه سازمان برای

 تبدیل بازاری ارزش به را دیگر، دانش سرمایه 3 تبدیل از طریق دتوان می انسانی سرمایه .باشند می انسانی

 بنابراین است، مادی خروجی و منافع به غیرمادی اطالعات و دانش کننده تبدیل انسانی سرمایه کند.

 و ها مکانیسم با ارتباط در ساختاری باشد. سرمایه دیگر سرمایه 3 عملیاتی شکلکننده  مشخص دتوان می

 سازمان کلی بهینه عملکرد نتیجه در و فکری بهینه عملکرد برای کننده کارکنان کمک که سازمان یک ساختار

 کننده تعیین عامل انسانی سرمایه زیرا است، انسانی سرمایه با در ارتباط ساختاری باشد. سرمایه می است،

 سرمایه از استفاده و توسعه دهی، شکل در را  سازمان و انسانی، ساختاری سرمایه. است سازمان شکل

 .سازند می توانا هماهنگ شکل به مشتری و نوآوری

 بلندمدت رقابتی های مزیت نگهداری برای سازمان یک کلیدی عامل نوآوری جدید، اقتصادی محیط در  

 بنابراین. است نوآوری به وابسته گذاری، سرمایه جای به توسعه حال در کشورهای در رشد اقتصادی است.

 (Chen, Zhu and Xie, 2004, pp. 195- 212): ساختار سرمایه فکری در مدل چن، ژو و کی 4-6شکل شماره 
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 فکری سرمایه محوری رابط واقعیت، یک عنوان به بلکه است، ساختاری سرمایه با در ارتباط تنها نه نوآوری

 سرمایه مشترک تأثیرات اساس بر آن توسعه و ایجاد زیرا آید نمی بوجود خود به نوآوری خود است.

 تکنیک و فرهنگ معقوالنه، مقررات ممتاز، کارکنان از ترکیبی توسط تنها نوآوری. است انسانی و ساختاری

 کوتاه و محصوالت حیات چرخه است. مشتری سرمایه رشد محرک نیروى نوآوری سرمایه آید. می بدست

 که دهد ادامه خود حیات به سایرین با رقابت در دتوان می صورتی در سازمان و بنابراین است شده تر کوتاه

 .باشد مشتریان روز افزون تقاضای پاسخگوی جدید، تولید محصوالت و نوآوری ایجاد با پیوسته

 عامل و اصلی الزمه و نماید می عمل فکری سرمایه عملکردهای کاتالیزور و پل عنوان به مشتری سرمایه  

 بدون. است سازمان کار و کسب عملکرد نتیجه در و بازاری ارزش به فکری سرمایه تبدیل تعیین کننده

 عملکرد با مستقیماً مشتری سرمایه. آید نمی بدست سازمانی عملکرد یا بازاری مشتری، ارزش سرمایه

 سرمایه طرف از پشتیبانی گرو در مشتری سرمایه توسعه و رشد .ارتباط است در سازمان کار و کسب

  .است نوآوری و ساختاری انسانی،

  ناملموس های دارایی گیری اندازه مالی روش -4-8

 های مزیت اساس بر للیارت و رودو توسط 2002 سال در ناملموس های دارایی گیری اندازه مالی روش  

 )رودو سازد می مرتبط دفتری و بازاری ارزش به را فکری سرمایه ارزش و شده ایجاد اولیه، های مدل اغلب

 سلسله درختی ساختار )که للیارت ای الیه سه مدل همپوشانی اساس بر این روش (.2002 ، للیارت و

 های سرمایه های مولفه درونی وابستگی مورد در استوارت به نظریه را ادوینسون فکری سرمایه مراتبی

 فکری سرمایه مدل، این طبق (. بر4-7 باشد )شکل شماره می ساخت( مرتبط انسانی و مشتری سازمانی،

 دو از ترکیبی دهنده نشان ها همپوشانی. است ساخــتاری و مشتری انسانی، های مولفه از متشکل شرکت یک

 و مشتریان با )ارتباط( افراد نزدیکیشامل  مشتری و انسانی سرمایه تلفیق است. فکری سرمایه مولفه سه یا

 مشتری و سرمایه ساختاری باشد. تلفیق می مشتریان خاص نیازهای با مواجه در ها آن خالقیت کاربرد

 نام برای که مشتریان است ارزشی و مشتریان تجاری عنوان بکارگیری برای سازمان توانایی کننده منعکس

 به دانشی مانند فرآیندهای بردارنده در انسانی و ساختاری سرمایه کنند. تلفیق می ایجاد سازمان تجاری

 های دارایی گیری اندازه مالی است. روش آشکار دانش انتشار و ضمنی دانش سازی بیرونی و گذاری اشتراک

 و نموده ارزیابی را فکری سرمایه با مرتبط های مولفه پولی های ارزش تا سازد می قادر را افراد ناملموس
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 منظور به مدیران برای است ابزاری روش نمایند. به عالوه، این وارد شرکت های ترازنامه را در ها آن

 زمان.  طول در شرکت مقایسه عملکرد و مدیریت ارزیابی،

 

 

 1مطالعه دپابلوس -4-9

سرمایه فکری را در آسیا، اروپا و اقیانوسیه مورد بررسی قرار داد  گیری اندازه، دپابلوس 2002در سال   

سرمایه فکری با در نظر  دهی گزارشبرای  نگر کل(. هدف این بررسی، ایجاد یک مدل 2002)دپابلوس، 

. برای این منظور مدل است بودهپیشقدم در آسیا، اروپا و اقیانوسیه در این زمینه  های شرکتگرفتن فعالیت 

سرمایه فکری را  اولیه، حتی اگر چندین شرکت جدید و با تمرکز بر گزارشات ای قارهبر اساس دید فرا 

زمینه . در بررسی ابتدایی، چندین شرکت نمونه که در است شدهطراحی  اند، نمودهو گزارش  گیری اندازه

از کشورهای اتریش، دانمارک، هند، اسرائیل، کره، اسپانیا و سوئد انتخاب شدند.  اند بودهسرمایه فکری خبره 

سرمایه  های شاخصبه منظور بدست آوردن دیدی کلی و جامع از  ها شرکتسپس تمامی اطالعات این 

در اقدامات اولیه در زمینه فکری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این بررسی نشان داد که 

و چشم انداز  ها ارزشمدل خود را که متناسب با بنیان سازمان )اهداف،  ها شرکتاین   سرمایه فکری،

سازمان(، تالشها )مردم، فرآیندها و زیرساخت( و نتایج )نتایج نرم در ارتباط با کارکنان و مشتریان و نتایج 

: سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و اند بودهسه بعد اصلی متمرکز روی  ها مدل. این اند نمودهمالی( طراحی 

                                                           
1
 - De Pablos 

 (2002، للیارت و رودوبندی شده ) ای دسته های سرمایه فکری که بر اساس مدل سه الیه : مولفه4-7شکل شماره 
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 های شاخصمختلف، لیست جامعی از  ایه قارهاز  ها شرکت های گزارشسرمایه ساختاری. با بررسی دقیق 

 .شوند میهر بعد بدست آمد که در ادامه آورده 

، تغییر کارکنان، تحصیالت، تعهد بخش است: خصوصیات کارکنان 6بعد سرمایه انسانی: این بعد دارای  -1

 و انگیزش، آموزش و نتایج.

  ی مربوط به توزیع جنسی و سنی و تعداد کارکنان در ها دادهخصوصیات کارکنان: این بخش اطالعات و

بخش در تعداد کل کارکنان این جنبه عبارتند از:  های شاخص. آورد میی مختلف را فراهم ها بخش

تعداد   توزیع، فناوری اطالعات، فروش و بازاریابی، مدیریت و کیفیت، محیط و توسعه محصول،

مدیران، درصد پرسنل بخش تحقیقات، توزیع جنسی )تعداد پرسنل مرد و زن(، میانگین سن کارکنان، 

، تعداد توزیع سنی، تعداد کارکنان تمام وقت، تعداد شرکت کنندگان در فرآیندهای بهترین تجربیات

 مدیریت دانش. ایه پروژه

  این جنبه  های شاخص. باشد میی در مورد تغییرات کارکنان در سازمان ها دادهتغییر کارکنان: شامل

 پرسنل. 1عبارتند از: تازه واردین، پرسنل مستعفی و درصد جا به جایی

  این جنبه  یها شاخص. شود میتحصیالت: شامل اطالعات و تجربیات آموزشی و تحصیلی کارکنان

عبارتند از: پرسنل غیر ماهر، پرسنل ماهر، پرسنل اداری، پرسنل تجارت، پرسنل فناوری اطالعات، 

ی مدرک دکتری، تعداد جوایز دریافت شده، تعداد طرحهای توسعه صالحیت، الیسانسه ها، پرسنل دار

 . المللی بین، تجارب 2توسعه شغلتعداد طرحهای 

   :باشد میه از عنوان آن پیداست، شامل دو دسته اصلی شاخص ک طور همانتعهد و انگیزش .

تعهد شامل میانگین ارشدیت، درصد کارکنان با سهم  های شاخصاین جنبه عبارتند از:  های شاخص

پیشنهادات )جوایز پولی، جوایز امتیازی(، درصد کارکنان ارتقاء یافته، درصد  های سیستم، 3متغییر

نظرات آنها مورد توجه قرار می گیرد، کارکنانی که از محیط کاری راضی  کنند میکارکنانی که احساس 

 هستند.

                                                           
1
 - Circulation 

2
 -Carrier development 

3
 -Variable contribution 
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  ،و غیره  ها  هزینهآموزش: شامل اطالعاتی در مورد آموزش مرتبط با کارکنان مانند تعداد ساعت

کارمند، نسبت تعداد این جنبه عبارتند از: تعداد روزهای آموزش به ازاء هر  های شاخص. باشد می

دستمزدها )سالیانه(، های آموزش/ هزینهتعداد ساعات کاری )سالیانه(، نسبت زش/ساعت آمو

 آموزشی )کارکنان/ سال(. گذاری سرمایه

  کلی با بکارگیری شاخص رضایت طور بهو  شود میرضایت کارکنان از شغل  دهنده نشاننتایج: این جنبه

شاخص رضایت کارکنان، میزان رضایت این جنبه عبارتند از:  های شاخص. شود می گیری اندازهکارکنان 

از فرصت توسعه مهارت حین کار، غیب به علت مریضی )روز/ کارمند(: کارمندان رسمی یا کارگران 

 ساعتی، پرسنل خسارت دیده در اثر تلف شدن ساعات کاری.

: زیرساخت کلی، زیرساخت دانشی، شود میبخش اصلی تقسیم  6این بعد به  سرمایه ساختاری: -2

  بهبود کیفیت، پشتیبانی از مشتری و فرآیندهای مدیریتی. های پروژهری، نوآو

 فضای  این جنبه عبارتند از: های شاخصتجهیزات و امکانات سازمان است.  دهنده نشان: زیرساخت

در تجهیزات  گذاری سرمایهدر امکانات و تجهیزات اداری،  گذاری سرمایهمربع،  اداری به متر

، کارکنان دفتر کارکامپیوتری، هزینه فناوری اطالعات به ازاء هر کارمند، تعداد کامپیوترها به ازاء هر 

گذاشته شده روی  های پیاممتصل به یکدیگر از طریق ایمیل، تعداد سرورها در هر روز کاری، تعداد 

شخصی در ماه، تعداد کارکنان  ی گذاشته شده روی صفحهها پیاموب سایت به ازاء هر روز، تعداد 

 ی داده دانشی به اشتراک گذاشته شده.ها پایگاه، 1دورکار

 :ظرفیت سازمان برای نزدیکی و ارتباط با مشتریان بالقوه و حقیقی است.  دهنده نشان  پشتیبانی از مشتری

 .تعداد دفاتر ملی، تعداد دفاتر خارج از کشوراین جنبه عبارتند از:  های شاخص

 میانگین  این جنبه عبارتند از: های شاخصهای اجرایی: منعکس کننده کارایی در فرآیندهاست. فرآیند

 .انجام شده در یک روز فرآیندهای زمان پاسخ برای صحبت با مرکز تلفن، تعداد

  این  های شاخص. شود میروی محصوالت و فرآیندها  گذاری سرمایهنوآوری: شامل اطالعات در زمینه

در توسعه  گذاری سرمایهتعداد محصوالت/ خدمات، تعداد محصوالت/ خدمات جدید،  ز:جنبه عبارتند ا

                                                           
1
 -Teleworking 



153 
 

گردش ، درصد )توانایی سازمان برای نوآوری( در بهبود فرآیند، کل نوآوری گذاری سرمایهمحصول، 

 .گروه مالی

 نبه عبارتند این ج های شاخصی سازمان است. ها نامهو گواهی  ها نامهبهبود کیفیت: ارزیابی کننده اعتبار

 های گروهکیفیت، تعداد  های کمیته، تعداد 9000ایزو  ها نامه، تعداد اعتبارها نامهو گواهی  ها نامهاعتباراز: 

بهبود، تعداد کارکنان دارای اطالعات در زمینه کیفیت جامع، مشارکت کارکنان در بهبود داخلی و 

 .نوآوری فنی های پروژه

  کند می گیری اندازهداده سازمان را  های پایگاهزیرساخت دانشی: این جنبه مفید بودن اینترانت و .

تعداد بهترین تجربیات در اینترانت، مستندات به اشتراک گذاشته شده این جنبه عبارتند از:  های شاخص

 .ده در دسترس شرکتدر اینترانت، درصد مستندات دانش بروز شده در اینترانت، تعداد پایگاه های دا

. نمودند میاز اصطالح سرمایه مشتری استفاده  ها شرکتسرمایه ارتباطی: در گزارشات اولیه، برخی از  -3

بازاریابی و ارتباطات مشتریان که سازمان در طول انجام کسب  های کانالسرمایه مشتری دانش جاگرفته در 

الح را با سرمایه ارتباطی جایگزین نمودند. سرمایه بعدا این اصط ها شرکت. باشد می دهد میو کار توسعه 

ارتباطی یک اصطالح وسیع تری است که نه تنها در برگیرنده ارزش ارتباطات مشتریان است بلکه ارزش 

جنبه اصلی است:  4. این بعد دارای شود میارتباطات با ذینفعان، دولت، شرکا و غیره را نیز در شامل 

 ، همکاری و اتصال.1، کثرتبندی  شبکهریان و ذینفعان، اشاعه و ان، مشترباب رجوعخصوصیات ا

 رباب ان عمومی، ارباب رجوعزیر است: ا های شاخصان: این جنبه دارای رباب رجوعخصوصیات ا

 ؛ان خصوصی، دیگرانرباب رجوعان نیمه عمومی، ارجوع

  نقاط فروش، مشتریان زیر است: تعداد قراردادها،  های شاخصمشتریان و ذینفعان: این جنبه دارای

ان در مورد شرکت، شاخص وفاداری رباب رجوع، عقیده ا2جدید، ذینفعان جدید، ارائه به رسانه

مشتری بزرگ در سال،  5، 3مشتری، سهم بازار، شاخص رضایت مشتری، شاخص بدنامی خودانگیز

، مشتریان کنند میطول مدت ارتباطات مشتریان، درصد مشتریانی که سازمان ما را به دیگران توصیه 

ان و گذار سرمایه، مشاهده ارزش، تعداد قرار دادها با 4هوشمندانهاستراتژیک جدید در سال، بازاریابی 

                                                           
1
 - Intensity 

2
 - Exposure to the media  

3
 - Spontaneous notoriety index 

4
 -Rational marketing 
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تحلیل گران، تعداد راهکارهای مطلوب ارائه شده توسط تحلیل گران، تعداد مشاوره ارائه شده توسط 

 داران؛ سهامدفاتر اطالعاتی 

  که افراد شرکت  هایی کنفرانسزیر است: تعداد  های شاخصارای : این جنبه دبندی شبکهاشاعه و

 ؛علمی های کنفرانس، تعداد سخنرانی ها در اند کرده

  با دانشکده  ها نامهانجام شده از طریق تلفن، تعداد توافق  های عملیاتکثرت، همکاری و اتصال: تعداد

 .ی تجاریها ناپیمازد، تعداد های تجاری، تعداد کشورهایی که شرکت در آنجا به فعالیت می پرد

 3و کویروز 2، مولینرو1روش سینسا -4-10

ناملموس در بخش دولتی  های دارایی گیری اندازه، سینسا، مولینرو و کویروز روشی را برای 2003در سال   

این محققین با  (.2003، سینسا، مولینرو و کویروزارائه نمودند ) 4گذاری مقیاسی ها تکنیکبا بکارگیری 

ناملموس، لیستی از  های داراییسرمایه فکری و  گیری اندازهارائه شده برای  های مدلو  ها روشمطالعه 

داخلی : نمودند بندی طبقه بعد 4آنها را به ناملموس متناسب با مدیریت بخش دولتی ارائه و  های دارایی

 (. 4-1)جدول شماره  محیطی و اجتماعیتعهد و  سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری بیرونی، سازمان

 های ناملموس در بخش دولتی بندی دارایی : دسته4-1جدول شماره 

 داخلی سازمان
سرمایه ساختاری 

 بیرونی
 سرمایه انسانی

تعهد محیطی و 

 اجتماعی

 توانایی برای نوآوری

 دانش فنی

 5سازمان ساختاری

 فرهنگ سازمانی

 ارتباطات و قراردادها

 خدمات

 سازمانتصویر 

 شفافیت

 ظرفیت خدمت رسانی به جامعه

 آموزش دائمی

 خدمات رسانیشرایط 

 تعهد اجتماعی

 محیطی تعهد

                                                           
1
. Cinca  

2
. Molinero 

3
 . Queiroz 

4
 . Scaling techniques 

5
 . Structural organization 



155 
 

 شوند. در ادامه هر یک از این ابعاد توضیح داده می

هایی است که به  در ارتباط با فرآیندها، رویه های کاری و مهارت داخلی سازمان های ناملموس دارایی

به سازمان  توانایی برای نوآوریدهد.  ریزی شده را می سازمان امکان انجام عملیات و رسیدن به اهداف طرح

، رویه های انباشته شدهدهد تا با تغییرات محیطی تطابق پیدا کند. دانش فنی منعکس کننده دانش  اجازه می

های حل مشکالت است. یک تشکیالت کارا که جریانات داخلی اطالعات را تشویق نماید،  اری و روشک

ی، فرهنگ سازمانشود.  نام دارد محسوب می سازمان ساختاریعنوان یک دارایی ناملموس مهم که سرمایه  به

عنوان دارایی  تواند به یشود نیز م هایی که توسط سازمان به اشتراک گذاشته می ای از ارزش عنوان مجموعه به

موجود در ادارات دولتی را  فرهنگ سازمانانواع  1997در سال  1ناملموس در نظر گرفته شود. گودارد

( وظیفه گرا. 4( اجتماعی 3راهبردی ( 2 2وابسته به امور ادارى( 1بندی نمود:  بررسی و در چهار دسته طبقه

لموس بیرونی است. در بخش خصوصی، به حساب آوردن نوع دیگری از دارایی نام ارتباطات و قراردادها

طورکلی ارتباطات مناسب با محیط بسیار مهم است. در بخش  ها و به ارتباطات استراتژیک با دیگر شرکت

دولتی نیز ارتباط با دیگر موسسات، ارگانهای اجتماعی و رسانه ها ارزش باالیی را در حصول اهداف خاص 

 دارد. 

، خدمات مهمترین دارایی است زیرا هدف سرمایه ساختاری بیرونی ناملموس مرتبط باهای  میان دارایی

یک متدولوژی برای  1991و همکاران در سال   3های دولتی رضایتمندی کاربران است. پاراسورامان سازمان

( 4( پاسخدهی 3 4( تلقین2( اطمینان 1فاکتور بود:  5ارزش گذاری کیفیت خدمات ارائه نمود که شامل 

عنوان دارایی  های خصوصی به ( ملموسها. مفهوم نام تجاری که در اظهارات مالی شرکت5قابلیت اعتماد 

تصویر دهد وجود دارد.  ناملموس وجود دارد، به معنی تصویری است از سازمان یا خدماتی که ارائه می

ا به حصول اهداف های دولتی است زیرا کمک زیادی ر یک دارایی ناملموس مهم برای سازمان سازمان

نماید. تعامالت با تصمیم گیران سیاسی  ریزی شده، افزایش جریانات سرمایه ای و توسعه فرصتها می طرح

بایست نشان دهند که در مدیریت  ناشی از دیگر دارایی ناملموس یعنی شفافیت است. سیاستمداران می

 وجود ندارد.  انحرافو  فسادسرمایه دولتی 

                                                           
1
 - Goddard 

2
 - Bureaucratic 

3
 - Parasuraman 

4
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، دانش و گرایشات منابع انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی حیاتی هستند، در ها مهارتاز آنجا که   

. یک تیم پرسنلی با صالحیت است شدهگنجانده  ظرفیت خدمت رسانی به جامعهبعد سرمایه انسانی مولفه 

ک دارایی ناملموس ی عنوان بهو فعال که توانایی ایجاد نوآوری و تاثیر گذاری مثبت روی سازمان را دارند، 

اطمینان یابد که  بایست میاست، زیرا سازمان  آموزش دائمی . دیگر مولفه این بعدشود میمهم شناخته 

، نهایتاً یابند. میکارکنان دارای دانش به روز بوده و با مطابق با شرایط داخلی و خارجی سازمان توسعه 

مشوقها، امنیت کاری و ایمنی بر عملکرد کارکنان  داخلی سازمان مانند فضای کاری، فرصتهای ترفیع، شرایط

 تاثیر گذار است.

، اگرچه دانند مییک هزینه  عنوان بهبخش خصوصی تعهدات محیطی و اجتماعی را  های شرکتبسیاری از   

برخی از آنها نیز این تعهدات را یک دارایی که ایجاد کننده تصویر مثبتی از شرکت در ذهن افراد است در 

پیوست در گزارشات  صورت بهخود روی محیط و جامعه را  های فعالیتتاثیر  ها شرکتگیرند. این نظر می 

دولتی این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. یک سازمان  های سازمان. در مورد آورند میسالیانه 

گیرد بلکه آن را باید روشی برای بهبود تصویر سازمان در نظر ب عنوان به دولتی این تعهدات را نباید صرفاً

 یک هدف مهم تلقی نماید. 

انجمن شهری کشور اسپانیا به خصوص  72ناملموس،  های دارایی گیری اندازهدر این تحقیق به منظور   

مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس ارزش  نمودند میآنهایی که خدمات خود را از طریق اینترنت ارائه 

. است بوده گذاری مقیاسشدند. متدولوژی انجام کار بر اساس روش  ناملموس رتبه بندی های دارایی

گردیده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی  آوری جمع ها انجمنی مورد استفاده از وب سایت این ها داده

. شوند میناملموس شناخته  های دارایی عنوان بهاست که  ها انجمنسطح خدمات ارائه شده توسط این 

 1هیات استانداردهای حسابداری دولتی های شاخصبرای این منظور بسیار مهم است. لذا  ها شاخصانتخاب 

مورد  است نمودهو قابل اعتمادی را ارائه  مناسبتعملکردی مرتبط، جامع، قابل درک،  های شاخصکه 

 ها خصشاشاخص از وب سایت آنها انتخاب گردید. در ادامه لیست کامل این  36بررسی قرار گرفته و 

 .    است شدهآورده 

 

 

                                                           
1
 - Governmental Accounting Standards Board 
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 خبرنامه الکترونیکی به روز و یا روزنامه رسمی انجمن شهری  (1

 فهرست پستی الکترونیکی به منظور ثبت نام در اخبار و اطالعات، امکان دریافت اطالعات شخصی (2

 آدرس الکترونیکی برای پیشنهادات و شکایات (3

 و غیره ها نهکتابخا، ها موزه، ها اتوبوساطالعات عمومی در مورد  (4

 ها، سینماها و غیرهها، تئاتر ت فرهنگی به روز: کنسرتاطالعا (5

: ثبت نام الکترونیکی، فرم تقاضای باشند میکه دارای قابلیت پرینتر شدن از راه دور  هایی فرمتعداد  (6

 اجازه برای پارک و غیره

 وجود امکان پرکردن فرمها بوسیله اینترنت (7

 رویه های مدیریتی مانند مجوزها، اهداف و غیره همفکری کنندند در مورد توان میشهروندان  (8

 جزئیات رویه های اجرای در دسترس است مانند کاربردها، شکایتها، و غیره (9

 پرداخت آن الین نرخ ها و مالیاتهای محلی (11

  تاریخیمیراث اطالعات در مورد تاریخچه شهر و  (11

 اطالعات در مورد چگونگی ورود به شهر و ترک کردن آن (12

سفر، نقشه ها و  های نامهاطالعات در مورد حمل و نقل عمومی: مسیرهای اتوبوس، جداول زمانی، بر (13

 غیره

 نقشه شهر و یا نقشه راهنمای خیابانها (14

 اطالعات آب و هوایی: خالصه وضعیت گذشته یا اطالعات آب و هوایی به روز آن الین (15

 چاپ اطالعات آماری در زمینه جنبه های مختلف شهری (16

 ها انجمنایمیل  های آدرستلفن و یا  های شمارهی ه راهنمادفترچ (17

، تاکسی ها داروخانه، مدارس، ها نشانیی شماره تلفنهای بیمارستانها، اورژانس ها، آتش دفترچه راهنما (18

 سرویسها و دیگر تلفن ها

 اطالعات در مورد شغلهای موجود از طریق انجمن (19

 طراحی وب سایت (21

 و غیره ها جشنواره، ها کنفرانس، المللی بینث اطالعات در مورد وقایع و حواد (21
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 دادن گزارش کامل یا خالصه در مورد قوانین شهری (22

 1طراحی های نامهدادن گزارش کامل یا خالصه در مورد آیین  (23

 انجمن های نشستدستور جلسه ها و تاریخ های  اطالعات در مورد (24

 است شدهبودجه شهر و مقداری که اکنون هزینه  اطالعات در مورد (25

 عمومی حسابرسدر دسترس بودن حسابهای سالیانه و گزارش  (26

 خریدهای عمومی اطالعات در مورد (27

 پیشرفت کارهای عمومی اطالعات در مورد (28

 ارائه برنامه استراتژیک شهر  (29

 ن استفاده از اینترنتکرد میعمو های پروژهو  ها نامهبر اطالعات در مورد (31

 سرمایه انسانی اطالعات در مورد (31

 ات بروز در مورد میزان آلودگی هوا، آب، صوت و غیرهاطالع (32

باضیافت شده، میزان ذخیره سازی  فضوالتابتکارات مدیریت محیطی: درصد  اطالعات در مورد (33

 انرژی و غیره

 مطلوب اجتماعی های پروژهبرای  مالى اتاعتبارکمکهای بالعوض،  اطالعات در مورد (34

 ، مراکز ترک اعتیاد و غیره2جوانان هایمهمانسرااجتماعی:  های پروژه اطالعات در مورد (35

 ت متداول، لینکها و غیرهسؤاالاز وب سایت: موتورهای جستجو، نقشه سایت،  قابلیت استفاده (36

را  ها انجمنبین  های تفاوت 3چندبعدی گذاری مقیاس، محققین با استفاده از روش ها شاخصپس از انتخاب 

ناملموس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این روش از اطالعات کیفی  های داراییمنظر 

. نتایج نشان داد که شود مینمودار نمایش داده  صورت بهی مورد نظر ها دادهاستفاده شده و خصوصیات 

از طریق اینترنت تنها وابسته به منابع در دسترس  ها انجمنتالشهای صورت گرفته برای ارائه خدمات 

. بنابراین ارائه خدمات انجمن توسط ارتباطات از راه دور، نیازمند دانش فنی، فرهنگ و است بوده ها انجمن

ناملموس مرتبط با سازمان داخلی  های داراییتمایل برای انجام چنین کاری است و این موضوعات همان 

 هستند.   

                                                           
1
 - Planning regulations 

2
 - youth hostels 

3
 - Multidimensional scaling 
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 و لیم 1گوهروش  -4-11

مالزیایی را بررسی  های شرکتسرمایه فکری در گزارشات سالیانه  دهی گزارش، گوه و لیم، 2004در سال   

سرمایه فکری در مالزی  دهی گزارششناسایی و   های فعالیتکلی از  نمودند. هدف این بررسی، ایجاد دید

عات مربوط به سرمایه فکری را در شرکت اصلی دولتی سود ده که اطال 20بود. این مطالعه، تجربیات 

به این دلیل انتخاب  ها شرکترا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این  نمودند میگزارشات سالیانه خود ارائه 

. این مطالعه از متدولوژی بکارگرفته شده در اند بودهی موفق در محیط رقابتی خود های شرکتشدند که 

شرکت مطابق  20ین معنی که یک تحلیل محتوا روی گزارش سالیانه تحقیق گوتری و پتی استفاده نمود، بد

درصد سرمایه فکری توسط  41.5با چارچوب گوتری و پتی انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که 

درصد و  1.4درصد توسط سرمایه داخلی )که به دو دسته مایملک فکری با  36.6سرمایه خارجی، 

توسط نشان داده  سرمایه انسانیدرصد  21.9( و شود میدرصد تقسیم  35.2زیر ساخت با  های دارایی

روحیات تفکر و دیدگاه مدیریت، فرهنگ سازمانی و  های شاخصدر  ها شرکت. همچنین تمامی شود می

 نمره کامل گرفته اند. کارفرما

 3و دالیمور 2روش لیم -4-12

سرمایه فکری ارائه نمودند. این چارچوب  گیری اندازه، لیم و دالیمور چارچوبی را برای 2004در سال   

 های  صالحیت. است دانستهمدیریت و بازاریابی  دانش فنیمفاهیم اصلی مرتبط با سرمایه فکری را وابسته به 

شرکت در رویکرد مدیریت استراتژیک عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه شرکت، سرمایه کسب وکار و 

تباطات شرکت برای رویکرد بازاریابی استراتژیک عبارتند از: سرمایه مشتری، سرمایه . ار4کارکردىسرمایه 

   ( 4-8شکل شماره ). گذار سرمایهتامین کننده یا فروشنده، سرمایه شراکت و سرمایه 

                                                           
1
 - Goh 
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 - Lim 

3
 - Dallimore 

4
 - Functional capital 
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. سرمایه شرکت در شود میسازمان  های گروهو اطالعات کل  ها مهارتخالصه، سرمایه انسانی شامل  طور به

است که سازمان در مدیریت استراتژیک و فرآیند برنامه ریزی  امل تعیین کنندهوعاز  ای مجموعهبر دارنده 

 1. سرمایه کسب وکار مواردی مانند نرخ زیاننماید میه به منظور رسیدن به اهداف رقابتی در صنعت استفاد

در کسب و کار نسبت به میانگین بازار، درآمد ناشی از کسب و کار جدید و استفاده از کسب و کار آنالین 

اجرایی  های  هزینهآموزش به  های  هزینهشامل جنبه هایی مانند نسبت  کارکردىرا در بر می گیرد. سرمایه 

. ارتباطات موفق، فراهم کننده فرصتهای مهم برای نوآوری هستند. سرمایه شود می فرآیند زمانو کارایی 

و افزایش  ها  هزینه. سرمایه تامین کننده سبب کاهش باشد میمشتری افزایش دهنده ارزش برای سازمان 

. سرمایه شراکت برای کسب و کار به منظور بدست آوردن شود میبرای سازمان  موجودىکیفیت تامین 

ی و درصد گذار سرمایهمانند تعداد تکرار  گذار سرمایهموقعیت رقابتی محلی و جهانی حیاتی است. سرمایه 

مرتبط با سرمایه فکری  های شاخصدرصد سهم هستند نیز جزء  10انی که مالک بیش از گذار سرمایه

 . باشند می

                                                           
1
 - loss 

 سرمایهانسانی

 شركتسرمایه

 كسبوكارسرمایه

 كاركردىسرمایه

 مشتريسرمایه

 تامينكنندهسرمایه

 شراكتسرمایه

 گذارسرمایهسرمایه

مدیریتاستراتژیك

)برنامهمدیریتیا

 كسبوكار(

بازاریابیاستراتژیك

)برنامهبازاریابییا

 ارتباطی(

 نوآوري

 مدیریتدانش

 فكريسرمایه

 داليمورليم و :چارچوبسرمایهفكريارائهشدهتوسط4-8شكلشماره
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استرالیایی اعالم  های شرکتشاخص بدست آمده از اطالعات ناملموسی که  500ی از بر اساس لیست  

 120از  ای مجموعه، است شدهدیگری که توسط نویسندگان مختلف ارائه  های شاخصو همچنین  اند نموده

شاخص انتخاب شد. این کار از طریق مشاوره با گروهی از تحلیلگران صنعت انجام گرفت. در ادامه این 

 . شوند میآورده  اند شده بندی دسته 13که بر اساس چارچوب شکل شماره  ها خصشا

 سرمایه انسانی 

o ؛شاخص رضایت کارکنان 

o  ،؛ماهه و سالیانه کارکنان 6گردش مالی سه ماهه 

o ؛تعداد کارکنان تمام وقت، نیمه وقت، قراردادی و موقتی 

o ؛بیشینه سازی و استفاده نمودن از کل ظرفیت کارکنان 

o  ها؛  هزینهنسبت حقوق به کل 

o ؛وضعیت صالحیت نیروی کار 

o  ،ای؛ حرفهماهه و سالیانه خبرگان و افراد  6گردش مالی سه ماهه  

o ؛ارزش افزوده به ازاء هر خبره 

o ؛سطح تحصیالت نیروی کار  

o ؛1ارزش شاخص ثبات نیروی کار 

o ؛تعداد کارکنان مرد و زن بخش مدیریت 

o  ؛پرسنلمیانگین تعداد سال تجربه کاری 

o ؛شاخص انگیزش پرسنل 

o ؛میانگین تعداد سال خدمت رسانی پرسنل به شرکت 

o ؛میانگین سن پرسنل عملیاتی و مدیریتی 

 سرمایه شرکت 

o  ها؛  هزینهنسبت درآمد به 

o ؛عنوان تجارتى ه رسمیت شناختنشاخص ب 

o  ؛ماهه و سالیانه 6سه ماهه،  صورت بهمیانگین ارزش بازاری 

                                                           
1
 - Value of workforce stability index 



162 
 

o  ؛العات با توجه به کل فروشفناوری اط های  هزینهکل 

o ؛سود بدست آمده به ازاء هر کارمند 

o ؛تعداد استراتژی های توسعه داده شده و اجرا شده 

o ؛1شاخص رضایت بخشهای داخلی 

o ؛شاخص مدیریت شرکت 

o  ؛به ازاء هر پرسنل های داراییارزش کل 

o ؛نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری 

o ؛تعداد جوایز خدماتی برنده شده 

o  ؛ماهه و سالیانه 6ترفیعات داخلی تعداد 

o ؛شاخص میزان حساسیت به عیوب برای شرکت 

o ؛ارزش ظرفیت شرکت 

o  ؛خارج از کشورتعداد پرسنل 

 سرمایه کسب و کار 

o ؛نرخ رشد یا ضرر در کسب و کار 

o ؛درآمد ایجاد شده از کسب و کار جدید 

o  ؛توسعه یافته های کانالتعداد بازارهای کسب و کار جدید یا 

o  الین؛ آناستفاده از کسب و کار 

o ؛نسبت زیان کسب و کار به میانگین بازار 

o ؛تعداد مراکز تجاری، مراکز کسب و کاری و یا مراکز فروش 

o ؛استفاده از کسب و کار بر پایه تلفن برای مثال بازاریابی یا فروش تلفنی 

o ؛ارزمان سپری شده برای توسعه کسب و کارهای جدید به نسبت کل زمان کسب و ک 

o ؛تعداد خدمات جدید ارائه شده در سال 

o ؛هزینه خطاها به نسبت درآمدهای مدیریتی 

o ؛شاخص اطمینان از کیفیت کسب و کار 

                                                           
1
 - Internal divisional satisfaction index 
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o ؛تعداد جوایز عملکردی کیفیت 

o  ؛جدید های نوآورییا  ها ایدهتعداد 

o ؛تعداد فرآیندهای داخلی جدید معرفی شده 

o ؛سهم مخارج اجرایی 

 سرمایه کارکردی 

o  ؛1کارکردی عملیاتیهای  گروهآموزش و تحصیل برای هر کدام از  های  هزینهکل 

o ؛درصد بودجه تخصیص داده شده به آموزش 

o ؛کارایی زمان فرآیند 

o ؛مدت زمان آموزش به نسبت کل زمان کاری پرسنل 

o  ها؛ هزینهاجرایی به کل  های هزینهنسبت 

o  ؛اجرایی های  هزینهآموزش به  های هزینهنسبت 

o ؛اجرایی های هزینهفناوری اطالعات به نسبت  های هزینه 

o  ؛اجرا شده از صندوق پیشنهادات های ایدهتعداد 

o  ؛کلیطور بهصرف شده برای آموزش  های هزینهکل زمان و 

o ؛اجرایی به ازاء هر کارمند های هزینه 

o  ؛عملیاتی های سیستممیانگین سن 

o ؛میزان در دسترس بودن سیستم به اشتراک گذاری اطالعات 

o ؛فنی های تواناییص شاخ 

o ؛تعدا کامپیوترهای شخصی یا لب تاپ به ازاء هر کارمند 

o ؛ارزش کنترل فرآیند 

 سرمایه مشتری 

o ؛شاخص رضایت مشتریان 

o ؛سهم بازار مشتری در صنعت 

o ؛درآمد به ازاء هر کارمند 

                                                           
1
 - Operating functional groups 



164 
 

o ؛گردش مالی مشتری 

o  ؛به تعداد کل مشتریان 1حسابهاتعداد کل 

o ؛تعداد مشتریان 

o ؛2برای تقاضای مشتری زمان برگشت 

o ؛هزینه بازاریابی به ازاء هر مشتری جدید 

o ؛هزینه خدمات به ازاء هر قرارداد یا هر مشتری  

o ؛نرخ تکرار مشتریان 

o ؛هزینه توسعه مشتریان جدید 

o  ها؛ درخواستنسبت کل فروش به مشتریان به کل 

o ؛طول مدت ارتباط با مشتری 

o  ها؛ تراکنشتعداد کل 

o  ؛3هر پرسنلزمان مشتری به زمان 

 سرمایه تامین کننده/ فروشنده 

o  ؛پرداخت شده به فروشندگان به نسبت کل درآمد های هزینهدرصد کل 

o ؛دسترسی الکترونیکی به فروشندگان و منابع آنها 

o ؛4نرخ خطای تامین کنندگان 

o ؛شاخص رضایت تامین کنندگان 

o ؛میانگین زمان برای پشتیبانی یا خدمات رسانی از جانب فروشندگان 

o ؛کسب و کار از جانب فروشندگان 5درصد مرجوعات 

o  ؛یا راهنمایی های انجام شده از جانب فروشندگان ها ایدهتعداد 

o ؛تعداد کل فروشندگان یا تامین کنندگان 

o ؛میانگین تجربیات )به سال( فروشندگان در صنعت مرتبط 

                                                           
1
 - Account 

2
 - Turnaround time  

3
 - Customer time per staff time 

4
 - Defect rate 

5
 - Referrals 
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o ؛فروشندگان 1پاسخ سطح نرخ 

o  ؛ارتباط با فروشندگان های سالمیانگین تعداد 

o  ،؛(سازگارى، راحتی و دهی پاسخشاخص نگرش فروشندگان )پشتیبانی 

o ؛میزان فراهم کردن آموزش در زمینه محصوالت فروشندگان  

o ؛تعداد کل تغییر فروشندگان در سال 

o ؛درصد فروشندگان مرتبط با فناوری اطالعات 

 سرمایه شراکت 

o  ؛هاشراکتنرخ رشد 

o  ؛مشترک های ىگذار سرمایهتعداد شرکاء یا 

o ؛درآمد حاصل از شراکت به نسبت کل درآمد 

o ؛وجود امکانات بانکداری الکترونیکی برای مشتریان تجاری 

o  ؛تعداد شرکاء با روابط نزدیک 

o ؛2تعداد حق مالکیتها 

o  ها؛ شرکتتعداد ادغامات با سایر 

o  ؛ی مشارکتیها شبکهتعداد 

o ؛شاخص رضایت شرکاء 

o ؛تعداد کارگزاران عملیاتی خارج از شرکت  

o ؛حامی های شرکتد تعدا 

o  ها؛  هزینهشراکت به کل  های  هزینهنسبت 

o گردش موجودی شرکاء؛ 

o ؛شاخص دارایی شرکاء 

o ؛نسبت قراردادها به قراردادهای خارجی 

  گذار سرمایهسرمایه 

                                                           
1
 - Response rate 

2
 - Acquisitions 
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o ؛تعداد سهامداران 

o  ؛درصد سهم 10ان دارای بیش از گذار سرمایهتعداد 

o  ؛انی که خود مشتری هستندگذار سرمایهتعداد 

o  ؛انگذار سرمایهتعداد شکایات 

o  ؛مالی( های داراییان )فردی، شرکت، گذار سرمایهسهم 

o  ؛ان اصلیگذار سرمایهگردش مالی 

o  ؛سهامدار اصلی 20شاخص رضایت 

o  ؛ان خارجیگذار سرمایهدرصد 

o  ؛ان داخلیگذار سرمایهتعداد 

o  ؛انگذار سرمایهدرآمدهای اضافی ایجاد شده از جانب 

o ؛ان با شرکتگذار سرمایهری میانگین طول مدت همکا 

o  ؛انگذار سرمایهپیشنهاد شده از جانب  های نوآورییا  ها ایدهتعداد 

o  ؛های تکرار شده گذاری سرمایهتعداد 

o  ؛انگذار سرمایهروی آموزش از جانب  گذاری سرمایهمیزان 

o ها. هزینهان به نسبت کل گذار سرمایهخدمات دهی به  های  هزینه 

  چونگ فکری سرمایه دهی گزارش مدل -4-13

 فکری سرمایه دهی گزارش مدل تدوین برای دتوان می که مفهومی چارچوب یک چونگ 2008 سال در  

 ماهیتی و بوده غیرفیزیکی فکری سرمایه که جا آن از (.2008 )چونگ، داد توسعه را بگیرد قرار مورد استفاده

 دلیل به ها موجودیت ارتباط مدل فکری، سرمایه بندی دسته برای متدولوژی ترین دارد، مناسب ذهنی

 تحقیق این در مفهومی چارچوب ایجاد و فکری سرمایه عناصر بندی دسته فرآیند .آن است باالی مقبولیت

 :است زیر های گام شامل

  ها؛ آن ارتباطات و ها ویژگی مختلف، عناصر کردن مشخص 

  و بندی طبقه ایجاد برای مشخص ترتیب یک با مشترک عناصر بندی دسته 

  ها. موجودیت ارتباط مدل بکارگیری با فکری سرمایه بندی طبقه تدوین 
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باشد که  مختلفی می های بندی دسته تحلیل و تجزیه و شناسایی مفهومی، چارچوب ایجاد در ابتدایی قدم   

 کننده ارائه تنها ها بندی دسته این اغلب اما. است شده فکری ارائه سرمایه زمینه در محققین تاکنون توسط

 کمی توضیح ها آن بیشتر بنابراین. کنند نمی بیان را ها آن میان ارتباط و بوده های مختلف زیرمولفه و ها مولفه

 از استفاده بندی، دسته در مهم نکته. دارند ها زیرمولفه و ها مولفه تعیین و بندی دسته منطقی دالیل مورد در

 محققین از کمی تعداد وجود این با. است فکری سرمایه با های مرتبط مولفه مشخصات و ها ویژگی

 . اند نموده ذکر را خود بندی دسته های ویژگی

 ویژگی یک تعیین قیاسی و استنتاجی رویکرد است، نیاز مورد هنجارها کنار در سیستم یک در که چه آن  

 رویکرد این و شوند بندی دسته مختلف های مولفه در ها آن وسیله بدین تا های فکری است برای سرمایه

  .است استنتاجی - هنجاری

 توضیح قیاسى برای استنتاج طریق از بندی دسته وسیله به ویژگی، انتخاب مسئله رویکرد، این بکارگیری با  

 .شود می حل کند، می توصیف را ها مولفه شکل بهترین به که خواصی یا و مزایا حسب بر ویژگی

 اصلی بخش دو شامل و است بوده گذشته مطالعات اساس بر شده، ارائه فکری سرمایه دهی گزارش سیستم  

 :شود می

 مختلف های مولفه گیری اندازه برای که ارزش زنجیره سیستم (2فکری و  سرمایه های مولفه آوری جمع (1

بروکینگ  توسط شده ارائه مولفه 4 اساس بر فکری سرمایه بندی دسته. است نیاز مورد سرمایه فکری

 است:  گرفته ( انجام1996)

 . زیرساختی های دارایی (4 محور انسان های دارایی (3 فکری های دارایی (2 بازار های دارایی (1 

عنوان  به را مشتری و ساختار انسان، مولفه سه محققین اغلب که اند شده انتخاب جهت این از مولفه 4 این  

فرآیند  الینفک جزء فکری، های دارایی یعنی چهارم مولفه. اند گرفته نظر در فکری سرمایه اصلی های محرک

 عنوان به اقتصادى بهره ایجاد و خدمات و محصوالت سازی تجاری و سازی پیاده برای و بوده ارزش زنجیره

 حیاتی مولفه یک را فکری های دارایی نیز چیوما و مار لو،. است الزم فکری سرمایه سازان پیاده پاداشی برای

 شده استفاده های داده .دانند می کند ایجاد سازمان برای را پایداری های ارزش دتوان می که فکری سرمایه

 ارتباط مفهوم از استفاده با و است شده آوری جمع ادبیات مرور از نیز فکری سرمایه بندی دسته برای

 فکری سرمایه اصلی مولفه 4 در ندتوان می ها آن های ویژگی و فکری های سرمایه مولفه ها، موجودیت

 (.4-9)شکل شماره  شوند بندی دسته
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 2و چنگ 1روش وانگ -4-14

و عناصر سرمایه فکری را با عملکرد در صنعت فناوری  ها مولفه، ونگ و چنگ، ارتباط بین 2005در سال   

(. انتخاب این صنعت برای مطالعـه بـه دلیـل    2005اطالعات تایوان مورد بررسی قرار دادند )ونگ و چنگ، 

سـرمایه  . در این مطالعـه، سـرمایه فکـری بـه چهـار بعـد       است بودهرقابتی جهانی  های قابلیترشد سریع و 

که در شکل شماره  طور همان. است شده بندی دسته سرمایه فرآیندو  مایه نوآوریسر، سرمایه مشتری، انسانی

   مستقیم بر عملکرد تاثیر بگذارند.   طور بهند توان می، هر کدام از این ابعاد شود میدیده  10-4

                                                           
1
. Wang 

2
 . Chang  

 

 (2008 )چونگ،فکری  سرمایه دهی گزارش مدل :4-9 شماره شکل
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 :است بودهاصلی مطرح سؤال در این بررسی چهار 

 ؛سرمایه فکری روی عملکرد های مولفه( تاثیر مستقیم 1

 ؛سرمایه فکری روی عملکرد های مولفه( تاثیر غیر مستقیم 2

 ؛روی عملکرد( تاثیر غیر مستقیم سرمایه انسانی 3

 .سرمایه فکری و تاثیر آنها روی عملکرد های مولفه( ارتباطات درونی 4

ایجاد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای مثال، بـرای   هایی فرضیهت، سؤاالبرای پاسخگویی به این   

 زیر توسعه داده شد: های فرضیهسرمایه فکری روی عملکرد،  های مولفهبررسی تاثیر مستقیم 

H1:  مستقیم و مثبت روی عملکرد تاثیرگذار هستند.  صورت بهسرمایه فکری  های مولفههر یک از 

H1a ؛مستقیم و مثبت روی عملکرد تاثیرگذار است صورت به: سرمایه انسانی 

H1b ؛مستقیم و مثبت روی عملکرد تاثیرگذار است صورت به: سرمایه نوآوری  

H1c ؛و مثبت روی عملکرد تاثیرگذار استمستقیم  صورت به: سرمایه فرآیند  

H1d مستقیم و مثبت روی عملکرد تاثیرگذار است صورت به: سرمایه مشتری.  

 عملكرد

 سرمایهانسانی

 سرمایهمشتري

 سرمایهنوآوري

 سرمایهفرآیند

 چارچوب مفهومی تاثیرمستقیم عناصر سرمایه فکری بر عملکرد  :4-10 شمارهشکل 
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یـا تحلیـل    1مطالعات گذشته روی ارتباطات بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار از تحلیل رگرسیون 

تنها یک متغییر یـا مولفـه وابسـته را مـورد بررسـی قـرار        ها روش. این نمودند میاستفاده  2اصلی های مولفه

روابط علت و معلولی بین آنها را شناسایی کند. برای رفع این مشکل، محققین از روش  تواند نمیو  دهد می

ی مـورد  ها دادهاست استفاده نمودند.  3ساختاری ای معادله سازی مدلکه یک رویکرد  کمترین مربعات جزئی

گردیـد. اسـتفاده از روش    آوری جمـع  هـا  شـرکت  4شرح حالتصاد تایوان، گزارش سالیانه و نیاز از مجله اق

عملکرد سـازمان   های شاخصست. ها مولفهنیازمند انتخاب شاخص برای هر یک از  کمترین مربعات جزئی

 سرمایه فکـری یـا   گیری اندازه های شاخصو همچنین هر یک از ابعاد سرمایه فکری بر اساس مرور ادبیات 

 عبارتند از: ها شاخصعملکرد کسب و کار انتخاب شدند. این  امل تعیین کنندهوع

 عملکرد 

o  ها؛ داراییبازگشت 

o  ؛5تطبیق داده شده ها داراییبازگشت 

o  داران؛ سهامبازگشت دارایی 

o  ؛تطبیق داده شده داران سهامبازگشت دارایی 

o ؛نرخ درآمد عملیاتی 

o ؛قیمت سهام 

o ؛ارزش بازاری 

o  ؛ارزش دفتری -ارزش بازاری 

o /؛ارزش دفتریارزش بازاری  

 سرمایه انسانی 

o ؛تعداد کارمندان 

o ؛تعداد پیشینه تحصیلی پیشرفته 

o ؛میانگین درجه تحصیلی 

                                                           
1
 - Regression analysis  

2
 - Principal component analysis 

3
 - Structural equation modeling 

4
 - Prospectus 

5
 - Adjusted 



171 
 

o ؛نرخ پیشینه تحصیلی پیشرفته 

o ؛میانگین تعداد سال خدمت رسانی به شرکت 

o ؛میانگین سن 

o ؛نرخ تغییرات در تعداد کارمندان 

o  ؛لیست حقوقنرخ هزینه 

 وریسرمایه نوآ 

o ؛هزینه تحقیق و توسعه کنونی / فروش خالص امسال 

o /؛فروش خالص سال قبلهزینه تحقیق و توسعه سال قبل 

o ؛هزینه تحقیق و توسعه کنونی 

o ؛هزینه تحقیق و توسعه سال قبل 

o ؛درآمد به ازاء هر هزینه تحقیق و توسعه 

o ؛تعداد کارکنان تحقیق و توسعه 

o ؛نسبت کارکنان تحقیق و توسعه 

o ؛تحقیق و توسعه/ تعداد کارکنان تحقیق و توسعه های  هزینه 

o ها؛ داراییمیانگین ارزش کل های  تحقیق و توسعه/ هزینه 

o  ؛1حق انحصارى اختراعپاداش 

 سرمایه فرآیند 

o ؛به ازاء هر کارمند وری بهره 

o ؛ارزش افزوده به ازاء هر کارمند 

o ؛سن شرکت 

o ؛پایداری سازمانی 

o ؛ی کنونی(ها داراییی خالص/ میانگین ها روش)ف 2گردش سرمایه کنونی 

o  ؛اجرایی های  هزینهنرخ 

                                                           
1
 - Patent fee 

2
 - Inventory turnover 



172 
 

o ؛اجرایی به ازاء هر کارمند های  هزینه 

o ؛1دوره گردش موجودی 

o  ؛کارخانه های داراییگردش 

 سرمایه مشتری 

o ؛تعداد مشتریان اصلی 

o ؛نرخ رشد فروش 

o ؛هزینه تبلیغات 

o ؛هزینه بازاریابی 

o /؛کل فروشهزینه بازاریابی 

o  ؛(ها روشبرگشت داده شده/ کل ف های روش)ف 2مقبولیتنرخ 

o مشتری اصلی/ کل فروش( 3)فروش خالص از  3تمرکز. 

نمونه، فرضیات توسعه داده  های شرکتاطالعات مربوط به آنها از  آوری جمعو  ها شاخصپس از انتخاب   

شناسایی گردیـد   ها مولفه، تجزیه و تحلیل و روابط علت و معلولی بین کمترین مربعات جزئیشده با روش 

 . شود میکه به علت حجم زیاد مطالب از آوردن آنها صرف نظر 

 4گیری سرمایه فکری در دانشگاه ژوهانسبورگ چارچوب اندازه -4-15

 گیـری  اندازه بایست می، کک به منظور نشان دادن اینکه کدامیک از جنبه های سرمایه فکری 2007در سال   

و مـدیریت سـرمایه فکـری، دانشـگاه      گیری اندازهشوند و همچنین به منظور ارائه چارچوب جدیدی برای 

موفقیت رسیدن  گیری اندازهژوهانسبورگ آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار داد. این چارچوب به منظور 

شـد. در ابتـدای ایجـاد    به اهداف سازمانی از طریق مدیریت سرمایه فکری برای دانشگاه فوق توسـعه داده  

عامل کلیدی موفقیت موجـود در برنامـه اسـتراتژیک دانشـگاه در      12سرمایه فکری،  گیری اندازهچارچوب 

 زیر تقسیم بندی شدند: صورت بهابعاد اصلی سرمایه فکری مطابق با هدایتگر اسکاندیا 

 

                                                           
1
 - Current capital turnover 

2
 - Acceptance rate 

3
 - Concentration 

4
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 سرمایه انسانی 

o ؛توانایی جذب و نگهداری کارکنان مستعد 

o ؛1پرسنل اختصاصی 

o  ؛دانشجویان تساوى حقوقمربوط به اثربخشی کارکنان و  های سنجهپیاده سازی 

   سرمایه مشتری 

o ؛ایجاد تصویر مثبت و بسیار شفاف ریزی طرح 

o ؛توانایی جذب دانشجویان مستعد 

 ناملموس( های دارایی -سرمایه ساختاری )سرمایه سازمانی: سرمایه نوآوری 

o ؛پشتیبانی فنی 

o ؛تحقیقات کیفی 

o ؛مرتبط تدریس های نامهبر   

 مایملک فکری( -سرمایه ساختاری )سرمایه سازمانی: سرمایه نوآوری 

o ؛تحقیقات کیفی 

o ؛سازی المللی بین 

 سرمایه ساختاری: سرمایه فرآیند 

o ؛2مدیریت استراتژیک مشارکت نظری 

o ؛پیروی از ماموریت سازمان 

 سرمایه مالی 

o سالمت مالی سازمان. 

 هـا  شـاخص بـر اسـاس برخـی     بایسـت  مـی برای موفقیت این چارچوب جدید، عوامل کلیـدی موفقیـت     

. بـرای  دهـد  میشوند که این موضوع سهم هر کدام را در مدیریت سرمایه فکری دانشگاه نشان  گیری اندازه

انتخـاب   سرمایه فکری برای تعیین نتیجه ارزیابی جنبه های مختلف آن گیری اندازهشاخص  67این منظور، 

 . شود میشدند که در ادامه به توضیح آنها پرداخته 

                                                           
1
 - Dedicated staff 

2
 - Visionary participative strategic management 
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  صالحیت کارکنـان دانشـگاه و جریـان دانـش در      دهنده نشانمنابع انسانی: در بخش سرمایه انسانی که

 زیر انتخاب شدند: های شاخص باشد میداخل آن 

o )؛تعداد کارکنان )تمام وقت، پاره وقت 

o /؛کارکنان تحقیقاتی به کلنسبت کارکنان آموزشی 

o  ؛اجرایی به کل کارکنانای/ حرفهنسبت کارکنان غیر 

o ؛نرخ ورود کل کارکنان 

o ؛نرخ ورود کارکنان آموزشی و تحقیقاتی 

o  ؛سال تجربه 2درصد کارکنان دارای کمتر از 

o ؛تحقیقاتی(تخدام )اجرایی/مدیریتی، آموزشی/میانگین دوره اس 

o ؛درصد استعفای کارکنان در طول دو سال 

o ؛(59-35، سن بین 35-25تحقیقاتی )با سن بین آموزشی/ان درصد کارکن 

o /؛تحقیقاتیمیانگین سن کارکنان آموزشی 

o ؛شاخص مدیریت سازمان 

o ؛شاخص انگیزش 

o )؛شاخص اختیار )دیدگاه و انگیزش کارکنان 

o ؛1شاخص تساوی حقوق 

o  ؛اند دیدهتعداد کارکنانی که آموزش 

o ؛کل هزینه آموزش به ازاء هر کارمند 

o است. شدهکه روی آموزش هزینه  حقوق درصدی از 

  تمرکز در این بعد باشد میسرمایه مشتری: در سرمایه مشتری توجه بر دانش در مورد مشتریان دانشگاه .

ذینفعی کـه دانشـگاه تحقیقـات آن را انجـام      عنوان بهمشتریان و همچنین دولت  عنوان بهبر دانشجویان 

 د عبارتند از:مهم این بع های شاخصاستوار است.  دهد می

o ؛دانشجویان قراردادی 

o ؛دانشجویان راه دور 
                                                           

1
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o ؛تعداد کل دانشجویان 

o ؛رشد در تعداد دانشجویان 

o ؛تعداد دانشجویان به ازاء هر کارمند 

o ؛تعداد دانشجویان به ازاء هر پرسنل آموزشی و تحقیقاتی 

o ؛تعداد دانشجویان به ازاء هر پرسنل غیر آموزشی 

o ؛سهم بازار 

o ؛رضایت مشتریان 

o ؛بازاریابی های  زینهه 

o ؛تصویر در مورد دانشگاه 

o ؛1ای پروژهو همکاری  شبکه بندى 

o ؛تعداد محققین در هر طبقه 

o ؛تعداد تحقیقات ملی 

o  بالعوض دریافت شده های کمکدرصد. 

 ( های داراییسرمایه سازمانی  :)ناملموس مانند بخش فناوری اطالعات، کتابخانه و  های داراییناملموس

بخش خدمات اطالعاتی، ساختار پشـتیبان از دانـش هسـتند. خروجـی هـای تحقیقـاتی دانشـجویان و        

ایـن بعـد    هـای  شـاخص . برخـی از  باشـد  میسطح جریانات دانش در دانشگاه  دهنده نشانکارکنان نیز 

 عبارتند از:

o ؛تعداد کامپیوتر به ازاء هر کارمند 

o  ؛فردی به شبکه های لینکتعداد 

o ؛حجم استفاده از فناوری اطالعات 

o ؛هزینه فناوری اطالعات به ازاء هر دانشجو 

o ؛رضایت از خدمات فناوری اطالعات 

o ؛کل هزینه فناوری اطالعات 

o ؛هزینه فناوری اطالعات به ازاء هر کارمند 
                                                           

1
 - Project cooperation and networking 
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o ؛قابلیت اطمینان به سخت افزار و نرم افزار 

o  ؛و اطالعاتی ای ابخانهکتکل هزینه خدمات 

o  ؛و اطالعاتی به ازاء هر کارمند ای کتابخانههزینه خدمات 

o  ؛)به جلد( ها کتابتعداد کل 

o ؛تعداد کل عناوین کتاب در موجودی 

o )؛تعداد کل مجالت )به جلد 

o ؛تعداد کل عناوین مجالت در حال حاضر 

o ؛به ازاء پرسنل آموزشی و تحقیقاتی بندی شبکه 

o  ؛شرکت شده المللی بینتعداد کل رویدادهای 

o ؛تعداد کل رویدادهای ملی شرکت شده 

o  المللی؛ بینتعداد کل مشارکت در رویدادهای  

o ؛تعداد کل مشارکت در رویدادهای ملی 

o ؛تعداد کل فصول کتاب تالیف شده 

o  تعداد کل مقاالت تحقیقاتی نوعA  وB ؛چاپ شده 

o  تعداد کل مقاالت نوعC ؛الت مروری( چاپ شده)غیر از مقا 

o ؛تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد 

o ؛تعداد کل دانشجویان دکتری 

o  ؛تخصصی های انجمن مدیریتی های کمیتهتعداد کل پرسنل 

o  ؛1ویرایشی های کمیتهتعداد کل پرسنل 

o ؛تعداد بازدیدکنندگان خارجی  

o تعداد تحقیقات خارجی انجام شده. 

  امـا نیـاز    کند میسرمایه سازمانی )مایملک فکری(: مایملک فکری نقش کلیدی را در توزیع دانش بازی

 :شود می گیری اندازهزیر  صورت بهبه حفاظت و نگهداری دارد. مایملک فکری یک سازمان 

o ؛تعداد اختراعات ثبت شده با نام دانشگاه 
                                                           

1
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o ؛درآمد ناشی از اختراعات 

o درآمد ناشی از کپی رایت. 

         سرمایه سازمانی )سرمایه فرآیند(: سرمایه فرآینـد شـامل رضـایت ذینفعـان و چگـونگی تلقـی آنهـا از

 :شود میزیر استفاده  های شاخصسرمایه فرآیند از  گیری اندازهجریانات دانش در سازمان است. برای 

o ؛شاخص رضایت کارکنان 

o /؛سالارتباطات مستقیم با مشتریان 

o 1مشارکت در انجمن. 

 یک شاخص سرمایه فکری  عنوان بهزش افزوده ار -4-16

و همکارانش  (Pulic, 1998, 2004)در ایجاد ارزش، پالیک  نقش سرمایه فکری اهمیت با توجه به افزایش  

توسعه دادند و آن را ضریب ارزش افزوده  ها شرکتفکری  های سرمایهروش جدیدی را برای سنجش 

تا بتوانیم سهم هر منبع )انسانی،  دهد می، زیرا به ما اجازه باشد مینامیدند. این روش بسیار با اهمیت  2فکری

 ساختاری، فیزیکی و مالی( در ایجاد ارزش افزوده در سازمان را بسنجیم.

محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری مراحل مختلفی دارد. اولین مرحله آن، محاسبه توانایی سازمان در   

 :شود میزیر محاسبه  صورت بهزوده . ارزش افباشد میایجاد ارزش افزوده 

 (VA( =ارزش افزوده )Outputستاده ) -( Inputداده )

و دربرگیرنده تمام کاالها و خدماتی است که در بازار فروخته  باشد میمنظور از ستاده درآمد سازمان   

)به استثناء  باشند میی صرف شده برای انجام عملیات در سازمان ها هزینهنیز شامل  ها داده. است شده

 (.شوند میهزینه در نظر گرفته ن عنوان بهی کارکنان که ها هزینه

. ضریب ارزش افزوده سرمایه باشد میمرحله دوم، ارزیابی رابطه بین ارزش افزوده و سرمایه انسانی   

که چه مقدار از ارزش افزوده سازمان ناشی از یک واحد مالی  دهد مینشان  3(VAHUانسانی )

یک  عنوان بهی کارکنان ها هزینه( معتقد است که 2004. پالیک )باشد میشده بر روی کارکنان  اریگذ سرمایه

. این موضوع بدین معنی باشد مین ها دادهبخشی از  عنوان بهاما  شود میشاخص سرمایه انسانی در نظر گرفته 

نه هزینه. بنابراین، رابطه بین  باشد می گذاری سرمایهیک  عنوان بهی مرتبط با کارکنان، ها هزینهاست که 

                                                           
1
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2
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3
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( به توانایی سرمایه انسانی در ایجاد ارزش در سازمان اشاره HC( و سرمایه انسانی )VAارزش افزوده )

 دارد: 

VAHU= VA/HC 

. ضریب ارزش افزوده سرمایه باشد میمرحله سوم، پیدا کردن رابطه بین ارزش افزوده و سرمایه ساختاری   

( 2004. پالیک )باشد میسهم سرمایه ساختاری در ایجاد ارزش در سازمان  دهنده نشان 1(STVAساختاری )

که سرمایه انسانی از ارزش افزوده کم شود.  شود میمعتقد است که سرمایه ساختاری هنگامی ایجاد 

به ، بلکه باشد مییک شاخص مستقل ن عنوان به، این شکل از سرمایه دهد میکه این معادله نشان  طور همان

 ارزش افزوده ایجاد شده بستگی دارد و با سرمایه انسانی رابطه معکوس دارد. 

این موضوع بدین معنی است که هر چه سهم سرمایه انسانی در ارزش افزوده ایجاد شده بیشتر باشد، سهم   

 صورت به( SCخواهد شد. بنابراین، رابطه بین ارزش افزوده و سرمایه ساختاری )تر  کمسرمایه ساختاری 

 :شود میزیر محاسبه 

STVA= SC/VA 
سهم سرمایه  دهنده نشانکه  باشد می 2(VAINگام چهارم، محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری )  

کری شامل سرمایه انسانی و سرمایه ف. با توجه به اینکه در این مدل، سرمایه باشد میکری در ایجاد ارزش ف

زوده سرمایه انسانی و فکری حاصل جمع ضریب ارزش اف، ضریب ارزش افزوده سرمایه باشد میساختاری 

 : باشد میضریب ارزش افزوده سرمایه ساختاری 

VAIN= VAHU+STVA 
مالی و فیزیکی به کار رفته  های سرمایهبه ارزیابی رابطه بین ارزش افزوده و  مرحله پنجمدر سپس،   

بنابراین،  به تنهایی ارزش ایجاد کند. تواند میمعتقد است که سرمایه فکری ن( 2004. پالیک )شود میپرداخته 

برای برخورداری از یک چشم انداز جامع در زمینه ارزش افزوده ایجاد شده از طریق منابع یک شرکت، باید 

ن    نشا 3(VACAمالی و فیزیکی نیز توجه داشت. ضریب ارزش افزوده سرمایه به کار رفته ) های سرمایهبه 

بر روی سرمایه، چه مقدار ارزش جدید در سازمان ایجاد خواهد  گذاری سرمایهکه یک واحد مالی  دهد می

توانایی سرمایه به کار  دهنده نشان( CA( و سرمایه به کار رفته )VAبنابراین، رابطه بین ارزش افزوده ) کرد.

 :باشد میرفته در ایجاد ارزش در سازمان 

VACA= VA/CA 
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ضریب . بنابراین، کنند میکه به ایجاد ارزش افزوده کمک  پردازیم مینهایتاً در گام ششم به ارزیابی منابعی   

شده در  گذاری سرمایه، میزان ارزش جدید ایجاد شده به ازاء هر واحد مالی (VAICارزش افزوده فکری )

که با استفاده از منابع سازمان )که سرمایه فکری را نیز در بر  دهد میضریب باال نشان  هر منبع را می سنجد.

زیر محاسبه  صورت به. بنابراین، ضریب ارزش افزوده فکری است شده( ارزش بیشتری ایجاد گیرد می

 :شود می

VAIC= VAIN+VACA 
محققین ، اما است شدهانتقاداتی به استفاده از روش ضریب ارزش افزوده فکری در سنجش سرمایه فکری   

 عنوان بهنیز این روش را  ((Yalama and Coskun, 2007; Kamath, 2007, 2008; Chan, 2009زیادی 

 عنوان بهکلی، مناسب بودن این روش طور بهفکری در نظر گرفته اند.  های سرمایهروشی مناسب در سنجش 

 (.   Kamath, 2007, 2008) است شدهیک ابزار برای سنجش سرمایه فکری ثابت 

 گیری سرمایه فکری های اندازه ها و روش مقایسه مدل -4-17

های سرمایه  بخشبا توجه به جدید بودن موضوع مدیریت دانش و از سویی نامحسوس بودن ظاهری   

 های روشهمانند  ای شدهاستاندارد  های روشکنون برای این نوع از سرمایه به اندازه کافی ناملموس، تا

 توان میرا  اند شدهکه تاکنون در این زمینه ایجاد  هایی روش. است شدهمالی ایجاد ن های دارایی گیری اندازه

 (: 2008دسته زیر قرار داد )چارئونساک و چانسانکاوج،  4در 

 ناملموس بوسیله شناسایی  های دارایی، ارزش دالری ها روش: در این 1مستقیم سرمایه فکرى های روش

 طور بهآنها را  توان میشناسایی شدند،  ها مولفه. زمانی که این شود می گیری اندازهمختلف آن  های مولفه

با یکدیگر(  ها مولفه)ترکیب  2یک ضریب یکپارچه صورت بهمجزا و چه  صورت بهمستقیم، چه 

 اجزاء از مثال عنوان به هستند. متمرکز ی دانشها دارایی اجزاء شناسائی بر ها روش ایننمود.  گیری اندازه

 امتیازات به حق توان می ناملموس یها دارایی اجزاء از مشتری، وفاداری به توان می بازار یها دارایی

 به توان می انسانی های دارایی اجزاء از فنی، دانش به توان می فناوری یها دارایی اجزاء از شده، ثبت

ی های مدلکرد. نمونه از  اشاره اطالعاتی های سیستم به توان می ساختاری های داراییاجزاء  از و آموزش

 عبارتند از: واسط فناوری و ارزش گذاری دارایی فکری. اند نمودهکه از این روش استفاده 

                                                           
1
 - Direct Intellectual Capital methods (DIC) 

2
 - Aggregated coefficient 
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 ارزش حال سرمایه بازار، تفاوت میان ها روش: در این 1بازار ورد ارزش حال سرمایهآبر های روش 

ناملموس  های داراییارزش سرمایه فکری یا  عنوان بهرا  دفتری شرکت )ارزش بازاری( با ارزش

 زیر در نظر می گیرند:  صورت به

 (فکری)ارزش بازاری( = )ارزش سرمایه  –)ارزش دفتری( 

مثال در بازار سهام، قیمت هر  عنوان بهارزش بازاری یک سازمان در بازار، قیمت خرید آن سازمان است. 

. در صورتی که ارزش دفتری، کند میازمان را مشخص سهم در تعداد سهام آن سازمان، ارزش بازاری س

مادی )نظیر ساختمان، تجهیزات و ... ( ثبت شده در دفتر و اسناد حسابداری و  های داراییمجموعه انواع 

ن ترازنامه ای سازمان هستند. تفاوت این دو دارایی به میزان دانش و استفاده از آن و ایجاد ارزش در سازما

های بیالن معمولی سازمان نمایش داده در دفتر فکریارزش سرمایه ه بستگی دارد. از این نوع سرمای

، 3و اسچوبل 2)پیکوت است شدهاین موضوع به شکل نمادین نشان داده  4-11. در شکل شماره شود مین

توبین و روش ارزش بازار/  عبارتند از: کیوی اند نمودهی که از این روش استفاده های مدلنمونه  (.2000

 ارزش دفتری.

 

 

  

 

 

 

 میانگین درآمد خالص یک شرکت در یک بازه زمانی را ها روش: در این 4ها داراییبازگشت  های روش ،

است  ها داراییبازگشت روی . سپس نتیجه که نمایانگر شود میآن تقسیم مادى  های داراییبر میانگین 

 دارای سرمایه شرکت باشد، منفی یا صفر تفاوت مقدار چنانچه. نمایند میرا با میانگین صنعت مقایسه 

 مقدار تفاوت است و اگر صفر شرکت فکری سرمایه در نتیجه و نبوده صنعت متوسط بر مازاد فکری

                                                           
1
 - Market Capitalization Methods (MCM) 

2
 -Picot 

3
 -Scheubel 

4
 - Return on Assets methods (ROA) 

 : دارایی دانش و سرمایه های ملموس یک سازمان4-11شکل شماره 

 



ارزشبازاريیك

سازمان

 )ارزشسهامو...(

سرمایهفكريیا
هايدارایی

ناملموس



ارزشدفتري
سرمایههايمادي

)ملموس(
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اختالف در  این صورت در دارد. صنعت متوسط بر مازاد فکری سرمایه شرکت آنگاه باشد مثبت

ناملموس  های داراییتا میانگین درآمد سالیانه از  شود میشرکت ضرب  مادى های داراییمیانگین 

بدست آید. تقسیم میانگین درآمد بدست آمده بر میانگین هزینه سرمایه یا نرخ سرمایه، تخمینی از 

ی که از این روش استفاده های مدلنمونه از . دهد میناملموس یا سرمایه فکری بدست  های داراییارزش 

 و حسابداری منابع انسانی. محاسبه شده، ارزش افزوده اقتصادی ارزش ناملموسعبارتند از:  اند نموده

 ناملموس یا سرمایه فکری شناسایی  های دارایی های مولفه، ها روش: در این 1دهیکارت امتیاز های روش

یا  دهیکارت امتیازروی  ها سنجهآن تولید شده و در نهایت این  های سنجهو  ها شاخصشده، 

است  روش سرمایه فکرى مستقیمهمانند  دهیروش کارت امتیاز. شوند مینمودار نشان داده  صورت به

. عالوه بر این در این شود میناملموس محاسبه ن های داراییبا این تفاوت که تخمینی از ارزش دالری 

ی که از این روش استفاده های مدلنمونه از ایجاد شود.  2روش ممکن است یک شاخص مرکب

و کارت  ی ناملموسها دارایینمایشگر اندیا، شاخص سرمایه فکری، هدایتگر اسک عبارتند از: اند نموده

 امتیازی متوازن.

براورد ارزش  های روشبا یکدیگر دارند.  هایی تفاوتکه در باال به آنها اشاره شد از نظر مزیت  هایی روش  

و برای  کسب سود، در شرایط ادغام و دهند میکه ارزش دالری ارائه  ها داراییبازده و  حال سرمایه بازار

 توان می ها روش( مفید هستند. عالوه بر این، از این ناملموس های داراییگذاری  قیمتارزش گذاری سهام )

ناملموس استفاده  های دارایییک صنعت خاص با یکدیگر و تشریح ارزش مالی  های شرکتبرای مقایسه 

وار هستند، براحتی در دعاوی است هشدبر اساس اصول حسابداری ثابت  ها روشنمود. نهایتا از آنجا که این 

در این است که تبدیل همه  ها روشقرار می گیرند. عیب این  برداری بهرهحسابداری مورد  های فعالیتو 

 های فرضیهبه نرخ سود و  ها داراییبازده  های روش. شود میچیز به عبارات پولی، کمی سطحی گری قلمداد 

 گیری اندازهاز این نوع که تنها سطح سازمان را  هایی روشحساس هستند و  3مربوط به نرخ تخفیف

بازده متعددی از نوع  های روشمحدودیت دارند.  تر پایین، برای اهداف مدیریتی در سطوح نمایند می

، دپارتمانهای داخلی و غیرانتفاعى های سازمانهستند که برای  براورد ارزش حال سرمایه بازارو  ها دارایی

 .    باشند میعمومی غیر قابل استفاده  بخش های سازمان

                                                           
1
 - Scorecard Methods (SC) 

2
 - Composite index 

3
 - Discount rate 
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از  تری جامعند تصویر توان میآن است که  دهیکارت امتیاز و سرمایه فکرى مستقیم های روشمزیت   

از مالی ارائه دهند و در تمامی سطوح سازمان قابل استفاده هستند.  های سنجهوضعیت سازمان نسبت به 

غیرانتفاعی،  های سازمانعبارات مالی نیست، برای  گیری اندازهنیازی به  ها روشآنجا که در این 

بسیار مفید  بخش عمومی و همچنین اهداف اجتماعی و محیطی های سازمانداخلی و  های دپارتمان

برای هر سازمان  بایست میبه شرایط هستند و وابسته  ها شاخصاین است که  ها روش. معایب این باشند می

را بسیار مشکل می سازد. عالوه بر  ها سازمانکه این موضوع انجام مقایسات بین  شوند میو هر هدف بو

و مدیرانی که همه چیز را از منظر مالی می نگرند  ها گروهفوق جدید بوده و براحتی توسط  های روشاین، 

ل آنها مشکل که تجزیه و تحلی نمایند میرا تولید  ها دادهجامع، مقادیر زیادی از  های روشپذیرفتنی نیست. 

 ناملموس عبارتند از: های دارایی گیری اندازهکلی رویکردهای مناسب طور بهاست. 

  2کلیدی عملکرد های شاخصو  1عملکردی جایزه بالدریج های شاخصکنترل عملکرد که بهترین آنها 

 .باشد می

 صنعت )دالر به ازاء  4تخمینى و فرضى های حساب ،)ارزشیابی( که بهترین آنها  3کسب/ فروش تجاری

 .باشد می، ...( عالمت تجارىهر مشتری، ارزشیابی 

  و نتایج نهایی سه  6، ارزش افزوده اقتصادی5سرمایه فکری های مکملگزارش به ذینفعان که بهترین آنها

 .باشد می 7گانه

  ند بر روش سنتی تعیین توان میناملموس ن های دارایی: هیچکدام از رویکردهای گذاری سرمایهراهنمای

 غلبه نمایند. 8تىآى ها هزینهارزش فعلى پرداختها و 

 سرمایه فکری مستقیم هستند. های روشکه مهمترین آنها کارتهای متوازن و  9سازی ارزش پنهانآشکار 

ارائه داد، متدولوژی انجام مطالعه است. برخی از  ها مدلبرای مقایسه  توان میدیگری که  بندی دسته  

متفاوت و مطالعه گزارشات ساالنه آنها با  های فعالیتبا  های شرکتمحققین با انجام بررسی تجربی 

                                                           
1
 - Baldrige 

2
 -Key Performance Indicators (KPI) 

3
 - Acquire/Sell Business 

4
 - Rule-of-thumb 

5
 - IC supplements 

6
 - Economic Value Added 

7
 - Triple-bottom line 

8
 - Discounted Cash Flow 

9
 - Uncover Hidden Value 
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مورد استفاده برای  های شاخصو  ها مولفهمختلف مانند تحلیل محتوا، ابعاد،  های روشبکارگیری 

 نمودند.  سرمایه فکری را شناسایی دهی گزارش

 3-12. جدول شماره اند دادهگذشته انجام  های روشو  ها مدلبرخی دیگر از اینکار را با تجزیه و تحلیل   

 .دهد میرا از منظرهای مختلف نشان  ها مدلمقایسه 

 

 ها را از منظرهای مختلف : مقایسه مدل4-2جدول شماره 

هامدل
ارائه

دهنده
ابعادسال

تعداد

هاشاخص

گذاريارزش

مالییاغيرمالی

 غیر مالی 35 ساختاری( 2  سرمایه فردی( 1 1989 سویبی نامحسوس متوازن برگه

 کارت امتیازی متوازن
کاپالن  و 

 نورتون
1992 

ــالی( 1 ــتری( 2  م ــدهای ( 3  مش فرآین

 آموزش و رشد( 4  داخلی
 غیر مالی 38

 1994 ادوینسون هدایت گر اسکاندیا
ــالی  1 ــتری   ( 2( م ــد  3مش ( 4( فرآین

 انسانی  (5بازنگری و توسعه 
 غیر مالی 164

مدل ارزش ناملموس 

 محاسبه شده
 مالی 5 - 1995 استوارت

 1996 بروکینگ واسط فناوری

 هـای  دارایـی ( 2  بـازار  هـای  دارایی( 1

انسـان   هـای  دارایی( 3  مایملک فکری

 زیرساختی های دارایی( 4  محور

 مالی 30

 های دارایی نمایشگر

 ناملموس
 1997 سویبی

  ساختار خـارجی ( 2  ساختار داخلی( 1

 ساختار صالحیت( 3
 مالی 42

انجمن توسعه صنعتی و 

 تجاری دانمارک

انجمن 

توسعه 

صنعتی و 

تجاری 

 دانمارک

1997 
( 3  انیمشـــتر( 2ی  منـــابع انســـان( 1

 ندهایفرآ( 4ی  فناور
 غیر مالی 23

 مدل سرمایه فکری
ادوینسون 

 و مالون
1997 

( سرمایه مشتری  2( سرمایه سازمانی  1

 ( سرمایه انسانی3
17 - 

 شاخص سرمایه فکری
روز و 

 همکاران
 غیر مالی 25 سرمایه انسانی( 2  سرمایه ساختاری( 1 1997
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هامدل
ارائه

دهنده
ابعادسال

تعداد

هاشاخص

گذاريارزش

مالییاغيرمالی

نمایشگرهای سرمایه 

 فکری
 1997 استوارت

  سرمایه ساختاری( 2( سرمایه انسانی  1

 ( سرمایه مشتری   3
 غیر مالی 9

اتحادیه حسابداران 

 المللی بین

اتحادیه 

حسابداران 

 المللی بین

1998 

سرمایه ارتبـاطی  ( 2  سرمایه انسانی( 1

ســــرمایه ســــازمانی ( 3  )مشــــتری(

 )ساختاری(

 مالی 28

 1998 بونیتس بونیتس
  سرمایه ساختاری( 2  سرمایه انسانی( 1

 سرمایه مشتری( 3
 غیر مالی 73

 شرکت آی سی ام
شرکت آی 

 امسی 
1998 

  سرمایه مشتری( 2  استخراج ارزش( 1

  ایجـاد ارزش ( 4  سرمایه سـاختاری ( 3

 سرمایه انسانی( 5

 غیر مالی 40

 و رایت تزیوبویل
و  تزیوبویل

 رایت
 غیر مالی 20 سرمایه انسانی( 1 1999

 گوتری و پتی
گوتری و 

 پتی
2000 

  خـارجی ( سـرمایه  2 داخلی( سرمایه 1

 سرمایه انسانی( 3
 غیر مالی 24

 و سوئن تزیوبویل
و  تزیوبویل

 سوئن
 غیر مالی 18 - 2000

سرمایه  دهی گزارش

 ایرلند های شرکتفکری 
 2001 بریننان

ــرمایه     (1 ــی )سـ ــاختارهای داخلـ سـ

ســـاختارهای بیرونـــی ( 2   ســـازمان(

ــتری/ارتباطی( ــرمایه مشـــ ( 3   )ســـ

 صالحیت کارکنان )سرمایه انسانی(

 غیر مالی 24

 دانش های دارایینقشه 
مار و 

 چیوما
 غیر مالی 47 منابع ذینفعان( 2  منابع ساختاری( 1 2001

 شاخص ایجاد ارزش
ارنست  و 

 یانگ
 غیر مالی 8 - 2001

 گیری اندازهروش مالی 

 ناملموس های دارایی

رودو و 

 للیارت
2002 

مشـتری   سـرمایه  ( 2  سرمایه انسانی( 1

 سرمایه ساختاری( 3
 مالی 24

 2002 دپابلوس دپابلوس
  سرمایه ارتبـاطی ( 2  سرمایه انسانی( 1

 سرمایه ساختاری( 3
 غیر مالی 93

 گوتری و همکاران
گوتری و 

 همکاران
2003 

  خـارجی ( سـرمایه  2 داخلی( سرمایه 1

 سرمایه انسانی( 3
 غیر مالی 18
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هامدل
ارائه

دهنده
ابعادسال

تعداد

هاشاخص

گذاريارزش

مالییاغيرمالی

 سینسا، مولینرو و کویروز

سینسا، 

مولینرو و 

 کویروز

2003 

ســــرمایه ( 2  ســــازمانداخلــــی ( 1

  سـرمایه انسـانی  ( 3  ساختاری بیرونـی 

 تعهد محیطی و اجتماعی( 4

 غیر مالی 57

 2004 شایخ شایخ
  ساختار خـارجی ( 2  ساختار داخلی( 1

 ساختار صالحیت( 3
 مالی 18

 2004 گوه و لیم گوه و لیم
بیرونـی   سـاختار  ( 2درونی ساختار ( 1

 شایستگی انسانی( 3
 مالی 24

 دالیمورلیم و 
لیم و 

 دالیمور
2004 

  شـرکت ( سـرمایه  2( سرمایه انسانی  1

ــار( ســرمایه 3 ( ســرمایه 4  کســب وک

ــارکردى ــرمایه 5  کـ ــتری(سـ ( 6  مشـ

( سرمایه شراکت  7  تامین کنندهسرمایه 

 گذار سرمایهسرمایه ( 8

 غیر مالی 120

 چن، ژو و کی
چن، ژو و 

 کی
2004 

  سرمایه ساختاری( 2  سرمایه انسانی( 1

 سرمایه مشتری( 4  سرمایه نوآوری( 3
 غیر مالی 51

 ونگ و چنگ
ونگ و 

 چنگ
2005 

  سـرمایه مشـتری  ( 2  سرمایه انسانی( 1

 ( سرمایه فرآیند4  سرمایه نوآوری( 3
 غیر مالی 40

 2007 کک دانشگاه ژوهانسبورگ
 مشـتری سـرمایه  ( 2  سرمایه انسانی( 1

 سرمایه ساختاری( 3
 غیر مالی 68

 2008 چونگ چونگ

 هـای  دارایـی ( 2  بـازار  هـای  دارایی( 1

انسـان   هـای  دارایی( 3  مایملک فکری

 زیرساختی های دارایی( 4  محور

 مالی -
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 مقدمه -5-1

ها مورد بحث قرار گرفت. در  های گوناگون سنجش سرمایه فکری سازمان ها و روش ، مدل4 و 3فصل در   

ها، دو تجربه داخلی را  منظور آشنایی خوانندگان با چگونگی سنجش سرمایه فکری سازمان این فصل، به

 نماییم. تشریح می

جه به شرایط بومی، مدلی را های موجود و تو در این تجربیات واقعی، محققان با استفاده از ترکیب مدل  

عنوان راهنمای سایر  تواند به میاند. این تجربیات  جهت سنجش سرمایه فکری سازمان خود ارائه داده

 جهت سنجش وضعیت موجود سرمایه فکری خود مورد استفاده قرار گیرد. ها سازمان

سازمان دانش در یک ارزیابی سرمایه فکری  های و شاخص ها پروژه تحقیقاتی شناسایی مولفه -5-2

 بنیان

 متدولوژی ایجاد مدل مفهومی5-2-1

در  ارزیابی سرمایه فکری مفهومیمدل  های شاخصنحوه استخراج ابعاد و  خالصه طور ، بهدر این بخش  

شرح داده  ،های قبلی توضیح داده شد ی که در فصلهای روشو  ها مدلاز  با استفاده سازمان دانش بنیانیک 

 .شود می

 در دانشگاه اصلی ارزیابی سرمایه فکری های مولفهشناسایی  -5-2-2

مورد بررسی قرار دادند و  2003تا  1997را از سال  ها ناملموس ادبیات مربوط به بحث 2یدرانو اش 1فمنکا  

(. تعداد 2008هستند )چونگ،  نظریفاقد پایه و اساس  ها فعالیتبه این نتیجه رسیدند که اغلب این 

( یا آنقدر به کار 1997، 3یا خالصه بوده )مانند مطالعه گرانت ،که این قابلیت را دارند ها فعالیتمحدودی از 

)مانند مطالعات  اند کردهآن با موارد عملی را فراموش دهی  ارتباطکه چگونگی  اند پرداخته نظری

( ادعا نمود که تا 2006) 6خفنبا(. دی2003، 5، وود2002، موریستن و دیگران، 2001و دیگران،  4جوهانسون

به امروز تالش جدی برای تعریف و شناسایی تمامی منابع ناملموس انجام نگرفته است و این دلیل مشکل 

سرمایه فکری به جای  بندی دستهبودن و متفاوت بودن تعریف سرمایه فکری است. شاید بهترین کار، 

و محققین  ای حرفهمختلف شامل حسابداران  های گروهدقت کمتری دارد.  بندی دستهتعریف آن است، زیرا 
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. با این وجود تاکنون توافقی روی اند دادهسرمایه فکری انجام  بندی دستهزیادی را برای  های تالش

 توان می 5-1طورکلی، با توجه به جدول شماره  بهعناصر سرمایه فکری بدست نیامده است. اما  بندی دسته

: ساختار داخلی )سرمایه سازمانی(، ساختار خارجی است شدهاخته عنصر اصلی س 3گفت سرمایه فکری از 

در در طراحی مدل بومی سرمایه فکری کارکنان )سرمایه انسانی(. بنابراین  های شایستگی)سرمایه مشتری( و 

 .اند شدهابعاد اصلی سرمایه فکری انتخاب  عنوان بهاین پروژه نیز این سه دسته 

 کارکنان های شایستگیو  ی، ساختار خارجیساختار داخل سرمایه فکری بر اساس سه بعد بندی دسته: 5-1جدول شماره 

سالابعادنویسنده

 1996 ( سرمایه انسانی3( سرمایه مشتری  2( سرمایه سازمانی  1 1پتراش

 1999 ( سرمایه انسانی3( سرمایه مشتری  2( سرمایه سازمانی  1 و همکاران 2بورنمان

اتحادیه های کنفدراسیون 

 3تجاری دانمارک
 1999 ( بازار3  ها سیستم ( 2( مردم  1

 2000   سرمایه ارتباطی( 3سرمایه ساختاری ( 2  سرمایه انسانی( 1 و همکاران 4کنیبانو

 2000   سرمایه مشتری( 3  سرمایه ساختاری( 2  سرمایه انسانی( 1 سالیوان

 2000   سرمایه مشتری( 3  ساختار خارجی( 2  ساختار داخلی( 1 بریننان  و کونل

 2000 ( ساختار سازمانی3( دانش فنی  2( اعتبار  1 و همکاران 5میچالیسم

 2000   سرمایه ارتباطی( 3سرمایه ساختاری ( 2  سرمایه انسانی( 1 و همکاران 6سانچز

 2001 کارکنان صالحیت( 3  ساختار خارجی( 2  ساختار داخلی( 1 7گودر

 2002 ( منابع ارتباطی3( منابع ساختاری  2( منابع انسانی  1 مریتوم

 2002 مشتری  سرمایه ( 3 سازمانیسرمایه ( 2  سرمایه انسانی( 1 و همکاران 8موریستن

 2004 ( شایستگی کارکنان3  ساختار خارجی( 2  ساختار داخلی( 1 شایخ

 2004   سرمایه سازمانی( 3اطالعاتی  سرمایه ( 2  سرمایه انسانی( 1 9مار و چاتزکل

 2004 ارتباطی  سرمایه ( 3 سازمانیسرمایه ( 2  سرمایه انسانی( 1 10مار و آدامز

 2005 سرمایه مشتری( 4  سرمایه سازمانی( 3 سرمایه فکری( 2  سرمایه انسانی( 1 هانتر
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 .(1998 )بونتیس،دهد  مفهوم سرمایه فکری و ابعاد انتخاب شده آن را نشان می 5-1شکل شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی یکدیگر تاثیر زیادی دارند )بونتیس، ر سه بعد ذکر شده بر دهد میمرور ادبیات سرمایه فکری نشان     

( بدون یک ساختار پشتیبانی از جانب سازمان کارکنان های شایستگی(. به عبارتی دیگر، فکر کارکنان )1998

آنان را توسعه داده و از آن استفاده نماید، بدون استفاده خواهد بود.  های مهارت)ساختار داخلی( که 

چنانچه دانش تنها در ذهن افراد قرار گیرد و در قالب دانش سازمان تدوین نشود، هرگز تاثیر  ،همچنین

مثبتی بر عملکرد سازمان نخواهد داشت. به عبارتی دیگر، استخدام و بکارگیری افراد باهوش و کاردان به 

پرورش داده و پشتیبانی نماید که آنها  ای گونهافراد باهوش را به  بایست مینهایی مفید نخواهد بود. سازمان ت

 های کارخانهخود را در سراسر سازمان به اشتراک بگذارند. برخالف انبارهای موجود که در  های شایستگی

داشته باشند منسوخ خواهند شد. این  ، انبارهای دانش فردی که در سرمایه انسانی قرارشود میسنتی یافت 

 سرمایه فکری و ابعاد آن: 5-1شکل شماره 

 سرمایهفكري

 كاركنانیستگیشا ساختارداخلی ساختارخارجی

 ماهيت

 محدوده

 پارامترها

ميزانمشكلبودن

 برايتدوین

 درك انساني

 داخلي با واحدهاي انساني

 بازار ارتباطات عادي سازماني هاي فعاليت

 داخلي 

 ارتباطات سازماني

 خارجي

 ارتباطات سازماني

 
 حجم

 تناسب

 كارايي

 قابليت دسترسي

 ميزان طول عمر

 زيادترين متوسط زياد

 1مرتبه 

 2مرتبه 

 اعتماد فرهنگ

 محركها
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بلکه دلیل رفتاری دارد. افراد زمانی که احساس  ،بدلیل منسوخ شدن دانش انبار شده نیست لزوماً منسوخى

، برای انجام کار ترغیب نخواهند شد. به همین دلیل است که سرمایه انسانی شود میکنند از آنها استفاده ن

 .  شود میپیوسته پرورش نیافته و پشتیبانی نشود، منسوخ  طور بهاگر 

 ارزیابی سرمایه فکری های شاخصانتخاب  -5-2-3

 3. برای این منظور از شود میارزیابی سرمایه فکری شرح داده  های شاخصدر این بخش نحوه انتخاب   

و تعیین فراوانی آنها،  ها مدلاز  ها شاخص: تحلیل محتوا برای استخراج است شدهروش مختلف استفاده 

برای انتخاب  2و آزمون سنگریزه ها شاخصبرای تعیین میزان اهمیت هر کدام از  1تکنیک آنتروپی

 .شوند میتوضیح داده  ها روش. در ادامه هر کدام از این تر اهمیتبا  های شاخص

 تحلیل محتوا -5-2-4

( داخل یک موضوع ها شاخص)در این پروژه  ها پدیدهتحلیل محتوا یک روش کمی برای شمردن فراوانی   

یک  عنوان به(. 2001، 3( برای تعیین اهمیت آنها در مقایسه با یکدیگر است )والیمنها مدل)در این پروژه 

این روش برای مدون نمودن اطالعات کیفی و کمی در یک چارچوب از پیش   ،ها داده آوری جمعروش 

برای اولین بار این . شود میاطالعات استفاده  دهی گزارشتعیین شده به منظور استنتاج الگوها در ارائه و 

جریانات نقدینگی  بازمینه اهمیت درآمدها در مقایسه که در  4توسط کوینداراجان 1980در سال  روش

از آن به بعد محققین زیادی از تحلیل محتوا برای تحقیق خود  (.2002استفاده شد )بونتیس،  کرد میلیت فعا

، 2004به موارد زیر اشاره کرد: گو و لیم،  توان میکه از آن جمله  اند نمودهدر زمینه سرمایه فکری استفاده 

. در این پروژه، تحلیل محتوا 2004، 6و فینچام 5و روسلندر 2004، گوتری و همکاران، 2000گوتری و پتی، 

 473شاخص ارزیابی ) 1114مدل و روش معتبر ارزیابی سرمایه فکری، شناسایی  29شامل تجزیه و تحلیل 

شاخص بعد شایستگی کارکنان(  335شاخص بعد ساختار خارجی و  306شاخص در بعد ساختار داخلی، 

این روش،  . نتیجه استفاده ازاست بودهسرمایه فکری مطابق با چارچوب انتخابی  ها شاخصو تعیین فراوانی 

                                                           
1
 - Entropy 

2
 - Scree test 

3
 - Walliman 

4
 - Govindarajan 
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 - Roslender 
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بعد  3 مختلف و در های مدلدر  ها شاخصشاخص است که در آن فراوانی  مدل/ های ماتریستشکیل 

  . است شدهانتخابی مشخص 

بر اساس تعریف ابعاد  ها مدلشناسایی شده در  های شاخص بندی دستهاست که  الزمیادآوری این نکته   

، است شدهنیز با توجه به تعریف آنها انجام  ها شاخصانتخابی صورت گرفته است. همچنین تعیین فراوانی 

بدین معنی که در صورتی که دو شاخص دارای عناوین متفاوت ولی تعاریف یکسانی باشند آن دو شاخص 

انتخابی بدست آمد  یها روشو  ها مدلاز شاخص متفاوت  646. با انجام این کار، شوند مییکسان فرض 

شاخص بعد شایستگی  138شاخص بعد ساختار خارجی و  191شاخص در بعد ساختار داخلی،  317)

به شرح زیر  است شدهاستفاده  های شاخص بندی دستهکارکنان(. تعاریف جامع هر یک از ابعاد که برای 

 . باشد می

 ساختار داخلی شامل دانشی است که در سازمان جا گرفته است مانند دانشی که در داخلی:  ساختار

ساختار داخلی دانش و غیره مستتر است.  رایتها کپیفناوری اطالعات، اختراعات، مستندات،  های سیستم

که اگر کارمندان سازمان را ترک کنند، برای سازمان به جا خواهد  شود می شامل تمام چیزهایی اساساً

 .ماند

 ارتباطات با مشتریان، تامین بازار و  های کانالدانش در مورد شامل  ساختار خارجیخارجی:  ساختار

 .شود میتجاری، عناوین تجاری و شهرت و آوازه سازمان  های نامکنندگان و کلیه ذینفعان، 

 در واقع شود میکارکنان  های تواناییو  ها مهارتشامل دانش،  شایستگی کارکنانکارکنان:  شایستگی .

انسانی سازمان برای حل مشکالت تجاری و کسب و کار است.  های توانایی، شایستگی کارکنان

مالک آن باشد. بنابراین سرمایه انسانی  تواند نمیدر ذات افراد نهفته است و سازمان  شایستگی کارکنان

 ، دیگر در سازمان وجود ندارد.کنند میزمانی که افراد سازمان را ترک 

فوق و نیز پاره ای از موارد استفاده از آن، منعکس  بندی گروه های ویژگیبرخی  5-2در جدول شماره   

 .است شده
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 سرمایه ناملموس بندی گروه های ویژگی: برخی از موارد استفاده و 5-2جدول شماره 

نوعدارایی

مورد
داراییسازمانیداراییانسانیداراییارتباطی

فاکتورهای حساس 

 و مهم موفقیت

ارتباط با تامین کننده و 

 مشتریان

همکاران  های  شایستگی

توانایی، تجربه، 

 شایستگیها

، فرایندها ساختار داخلی

 و عملیات

 اثر بخشی و کارایی اثر بخشی و کارایی اعتماد و رضایت مشتری دانش های شاخص

 هدف
بهتر شدن روابط با تامین 

 مشتریانکنندگان و 

بهینه سازی کارایی 

 همکاران

بهینه سازی ساختار های 

داخلی فرایندها و 

 عملیات

 کاربرد

واکنش سریع و مناسب به 

خواسته های مشتریان و به 

دنبال آن، ارتقای رضایت 

 مشتری

جلوگیری از دوباره 

 کاری و خطاها

جلوگیری از تلفات به 

 خاطر استهالک

 

 آنتروپی -5-2-5

، ضرایب اهمیت آنتروپیشاخص، در این مرحله با استفاده از روش  پس از تشکیل ماتریس مدل/  

(. ایده اصلی که این 1990ارائه شد )ساعتی،  1. این روش اولین بار توسط شانونشود میتعیین  ها شاخص

مهم ساخته است این است که این روش احتمال وقوع پدیده   الگوریتمیی احتمالی و ها تئوریروش را در 

(. مزیت مهم 2007، 2)کینسنر نماید میآنها استفاده شود تبدیل  بندی رتبهبرای  تواند میها را به مقادیری که 

و  3این روش، قابل استفاده بودن آن برای هر موضوعی بدون داشتن دانش قبلی در مورد آن است )دنوآل

و در نتیجه عدم  ها مدلاستخراج شده از  یها شاخص(. بدلیل عدم وجود مقادیر عددی برای 2006، 4ایماگ

روش برای مشخص کردن ضرایب اهمیت  ترین مناسبی آماری، آنتروپی ها روشتوانایی در استفاده از 

 :   شود میزیر محاسبه  صورت بهام  jام در مدل  iاست. در این روش احتمال وجود شاخص  ها شاخص

                                                           
1
 - Shannon 

2
 - Kinsner 

3
 - Denoual 

4
 - Imag 
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تعـداد   mو  هـا  مـدل تعـداد   nام،  jام در مـدل   iاحتمال وجـود شـاخص    دهنده نشان ijPدر رابطه فوق،   

 :شود میزیر تعریف  صورت به ijaشاخص بوده و 

ija  

  

1pو برای هر شاخص خواهیم داشت:   ijaشده  مقدار نرمال ijPدر واقع  
n

1j

ij 


، ضریب ijP. با محاسبه 

 :شود میزیر تعریف  صورت بهمقدار عدم اطمینان موجود در اطالعات  دهنده نشان( که iEآنتروپی )

 m1,...,i])lnp(p[κE
n

1j

ijiji  


 

 صورت بهمقداری ثابت و مثبتی است که  kو  لگاریتم نپرىمقدار  "ln"در رابطه فوق، 
ln(n)

1
κ   محاسبه

1E0که داشته باشیم:  شود میشده و سبب  i  زیر  صورت به. در نهایت ضریب اهمیت هر شاخص

 :شود میمحاسبه 

m1,...,i

E

E
λ

m

1i

i

i
i 




 

 آزمون سنگریزه -5-2-6

که دارای ضرایب اهمیت  شوند میی انتخاب یها شاخصبا استفاده از آزمون سنگریزه در این مرحله   

برای تعیین گرافیکی تعداد بهینه عواملی که  1966در سال  1باالتری باشند. روش سنگریزه را کاتل

کند که از حداقل  ی را فراهم میهای شاخصاین آزمون امکان غربال حفظ شوند، ارائه کرد.  بایست می

در یک نمودار خطی ترسیم  ها شاخصیت ضریب اهمیت برخوردار باشند. در این آزمون ابتدا ضرایب اهم

ضریب اهمیت  باالترینی که دارای های شاخص، کند می. سپس از محلی که شیب نمودار تغییر شود می

                                                           
1
 - Cattel 

 

      1   ام باشد  jام در مدل  iشاخص 

    1                    در غير اين صورت
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    بعد انتخاب نشان  3اجرای این آزمون را در  5-4و  5-3، 5-2شکلهای شماره  .شوند میانتخاب  باشند می

 .دهند می

 

 یبعد ساختار داخل یها شاخصی انتخاب برا زهیآزمون سنگر: 5-2شکل شماره 

 ی انتخاب گردید.بعد ساختار داخلشاخص برای  30، تعداد زهیآزمون سنگربا اجرای 

 

 خارجیبعد ساختار  یها شاخصی انتخاب برا زهیآزمون سنگر: 5-3شکل شماره 

 خارجی انتخاب گردید.بعد ساختار شاخص برای  25، تعداد زهیآزمون سنگربا اجرای 

آزمونسنگریزهبرايبعدساختارداخلی
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 شایستگی کارکنانبعد  یها شاخصی انتخاب برا زهیآزمون سنگر: 5-4شکل شماره 

با شناسایی ابعاد،  شایستگی کارکنان انتخاب گردید.بعد شاخص برای  30، تعداد زهیآزمون سنگربا اجرای   

با اهمیت باالتر، مدل مفهومی ارزیابی  یها شاخصشناسایی شده در ابعاد و انتخاب  یها شاخص بندی دسته

 انتخابی را نشان یها شاخص 5-3جدول شماره بدست آمد.  5-5سرمایه فکری همانند شکل شمار 

 .دهد می

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمونسنگریزهبرايبعدشایستگیكاركنان
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 : مدل مفهومی ارزیابی سرمایه فکری5-5شکل شماره 
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 انتخابی یها شاخص: 5-3جدول شماره 

 شاخص بعد

 داخلی ساختار

 حقوق انحصارى اختراع

 کپی رایت 

 تجاری های عالمت

 ها و ارتباطات یکپارچه داخلی توسط سازمان توسعه و پشتیبانی از سیستم

 (9000کیفیت فرآیندهای داخلی )برای مثال ایزو  

 زمان انجام فرآیند و کارایی آن

 های داده دانشی به اشتراک گذاشته شده پایگاه

 فرآیندهای مدیریتی

 روابط مالى 

 پشتیبان فرهنگ سازمانی

 توانایی سازمان برای ایجاد نوآوری 

 جدید ارائه شده های ایده یاجرا

 تعداد کامپیوترها یا لب تاپها/ تعداد کارکنان

 / کل درآمدهاهای اجرایی هزینه

 فناوری اطالعات به ازاء هر کارمند هزینه

 اجرایی به ازاء هر کارمند های هزینه

 در آموزش و پشتیبانی از محصوالت جدید گذاری سرمایه

 درآمدهای حاصل از اختراعات/ کپی رایت/ نرم افزار/ داده/ پایگاه داده/ غیره

 حاصل از راه اندازی کسب و کار جدید سودهای

 حاصل از ایجاد کسب و کار جدید درآمدهای

دارایی خالص )درآمد خالص بعد از مالیات/  میانگین کل  یمتوسط نرخ بازگشت رو

 (ها دارایی

 روی تحقیق و توسعه از کل فروش گذاری سرمایهدرصد 

 تحقیق و توسعه های  هزینه

 فناوری اطالعات  های  هزینه

 در فناوری اطالعات گذاری سرمایه

 نرم افزاری سازمان سرمایه

 ارزش بازاری )قیمت خرید سازمان ( میانگین

 ها داراییخالص  ارزش

 اطالعات یاز فناور استفاده

 اند کردهسخنرانی ها در کنفرانس، همایش، کارگاه هایی که افراد شرکت  تعداد
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 شاخص بعد

 ساختار خارجی

 مشتریان تعداد

 اصلی و بزرگ )تعداد و درصد( مشتریان

 رضایت مشتریان

 مشتریان وفاداری

 و نگهداری مشتریان حفظ

 مشتریان از سازمان تصویر

 مشتریان جدید/ بازار جدید و غیره تعداد

 به نسبت هر مشتری فروش

 در ارتباط با مشتریان/ تعداد مشتریان گذاری سرمایه

 طول مدت ارتباطات با مشتری نیانگیم

 تکرار خریدها، سفارشات، قرارداد نسبت

 سهم بازار سازمان 

 تجارى شرکت عناوین

 شرکت ینامها

 توزیع های کانال

 های تجاری همکاری

 محصوالت و خدمات اصلی کیفیت

 مربوط به حق استفاده از اسم تجارى موافقتهای

 مربوط به مجوز های نامه توافق

 مطلوب قراردادهای

 مراکز تجاری، مراکز کسب و کاری و یا مراکز فروش تعداد

 بازاریابی هزینه

 ها درخواستکل فروش به مشتریان به کل  نسبت

 زمان صرف شده از هنگام قرارداد با مشتری تا تحویل کاال یا خدمات میانگین

 رضایت شرکاء
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 شاخص بعد

 شایستگی کارکنان

 کارکنان التیسطح تحص

 شغلی کارکنان های  صالحیت

 کارکنان مرتبط با کار دانش

 کارکنان مرتبط با کار یها مهارت

 کارکنان فنی دانش

 کارکنان دارای مدارک پیشرفته درصد

 متخصصین در سازمان درصد

 تعداد سال تجربه کاری کارکنان میانگین

 آموزشی، توسعه ای، ارتباطی و پشتیبانی کارکنان های نامهسالیانه به منظور بر های  هزینه

 اجرایی یها هزینهآموزش/  یها هزینه

 تعداد ساعت آموزش/ تعداد ساعات کاری )سالیانه( نسبت

 تعداد ساعات آموزش برای هر کارمند

 فناوری اطالعات پرسنل سواد

 انگیزش در کارکنان ایجاد

 کارکنان در مورد سازمان دیدگاه

 رضایت کارکنان از سازمان نرخ

 کار با سازمان های سالتعداد  میانگین

 سن کارکنان میانگین

 گردش مالی ساالنه کارکنان  درصد

 / راه حلها/ محصوالت/ فرآیندهای جدید پیشنهاد شدهها ایده تعداد

 اندازهای انجام شده ناشی از اجرای پیشنهادات کارکنان پس

 کارکنان در بخشهای مختلف تعداد

 یا درصد کارکنان جدید  تعداد

 درصد کارکنان تمام وقت در سال ایتعداد  میانگین

 تعداد کارکنان نیمه وقت

 افزوده به ازاء هر کارمند ارزش

 به ازاء هر کارمند سود

 به ازاء هر کارمند درآمد

 بودن برنامه استخدامی سازمان )استخدام بهترین افراد در دسترس( جامع

 و دیدگاه مدیریت تفکر

 مدیران تعداد
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 گیری نتیجهو  بندی جمع -5-2-7

پیش نیاز و اساس مدیریت آن بسیار مهم  عنوان بهسرمایه فکری  گیری اندازه ،در مدیریت کسب و کار  

د ارزش و توان میکه با صحت و دقت باال انجام شود  یسرمایه فکری در صورت گیری اندازه. باشد می

، بخش مهم و اصلی مدیریت سرمایه فکری است زیرا گیری اندازهنماید.  گیری اندازهعملکرد سازمان را 

 یکم اریقابل اعتماد بس قاتیوجود تحق نی. با اکند میهای اثربخش تکیه  گیری اندازهمدیریت اثربخش بر 

که توسط انجمن  یا همطالعوجود دارد.  ها سازمان یرو یفکر هیسرما گیری اندازه یواقع راتیدر مورد تاث

 یفکر هیسرما گیری اندازه نهیکه در زم یشرکت 10 یرو 1998دانمارک  در سال  یو تجار یتوسعه صنعت

 نیبلند مدت ا تیموفق یبرا یفکر هیسرما حیصح تیریو مد گیری اندازهنشان داد که  اند نموده تیفعال

، اند نموده تیریو مد گیری اندازهخود را  یفکر هیکه سرما یهای شرکت. است بودهمهم  اریبس ها شرکت

نخست باید هدف  یفکر هیسرما گیری اندازه. در اند بوده یبهترعملکرد  یدارا ها شرکت رینسبت به سا

: رفع موانع مشارکت و شود میبا اهداف زیر انجام  یفکر هیسرما گیری اندازهمعمول  طور بهمشخص شود. 

 های کوششو استفاده از دانش مشتریان، سنجش میزان کارآمدی  آوری جمعتبادل دانش، موفقیت در 

دانش سازمانی، برآورد ارزش سازمان و ارائه تصویری بهتر از سازمان.  یها پایه سازی بهینهمدیریت دانش، 

( مشخص 2( مشخص کردن اهداف، 1شود:  یط یمرحله اصل 6 ستیبا یسرمایه فکری م گیری اندازه یبرا

 ردمو یها کمیت( تعریف 3انجام دهند،  را آنصالحیت دارند و باید  گیری اندازهکردن افرادی که در امر 

( مشخص کردن نحوه 5آنها،  آوری جمعآوری شوند و نحوه  ( تعیین اطالعاتی که باید جمع4سنجش، 

و آزمون  گیری اندازه( ارزیابی گروه تعیین شده برای 6مورد سنجش و  یها کمیتو  ها اندازهسازی آشکار

 گیری اندازه نهیدر زم یادیز یها روشو  ها مدلموضوع، تاکنون  تیکار آنان. با توجه به اهم های روش

 کارگیری بهو با  ها مدل نیا سهیو مقا لیو تحل هیگزارش با تجز نی. در ااست شدهسرمایه فکری ارائه 

سرمایه فکری ارائه  گیری اندازه یبرا یمدل مفهوم کی زه،یو آزمون سنگر یمحتوا، آنتروپ لیتحل یها روش

و  اتیتا مدل متناسب با خصوص شود می تهخبرگان گذاش یمدل به نظرسنج نیپروژه، ا یشد. در فاز بعد

 شود. جادیا جامعه مورد نظر های ویژگی
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 سرمایه فکری در یک واحد دانشگاهیی ده و گزارشگیری  اندازهطراحی مدل  -5-3

، از برای تعیین چارچوب سرمایه فکری دانشگاه ، جهت دستیابی به یک اساس اولیهدر طراحی این مدل  

. این تصمیم با توجه به اهداف است شده، استفاده یک مدل کاربردی که در دانشگاه دیگری اجرا شده

تحقیق اتخاذ گردید. در این خصوص پس از بررسی دقیق و عمیق منابع مختلف موجود، مدل کاربردی 

OEUیا  "های اروپاییرصد دانشگاه"پیشنهادی توسط پروژه 
انتخاب شد. مدل مذکور توسط سانچز و  1

برای مدیریت  OEUفصلی از راهنمای جامع  عنوان بهو ( 2006دیگران تهیه شده )سانچز و دیگران، 

دهی های اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل از چهار مدل اصلی گزارشیقات در دانشگاهتحق

های فکری در اروپا استخراج شده که به شرح آنها پرداخته خواهد شد. مدل مذکور در دانشگاه سرمایه

 .است یافتهبه اجرا درآمده و بهبود  2مستقل مادرید

رسد. مریتوم در رها در این مدل ذکر برخی توضیحات ضروری به نظر میدر خصوص نحوه تعیین معیا  

 کند:معرفی می موردهای فکری را در دو بندی منشاء سرمایهیک تقسیم

 مفهوم ایستا( که عبارتند از ارزش موجودی یا ارزش فعلی یک داده ناملموس در  منابع ناملموس(

یک لحظه خاص از زمان که ممکن است در ضوابط و شرایط مالی لحاظ بشوند یا نشوند. منابع هم 

 د ورودی )محققان( و هم خروجی )انتشارات( باشند.نتوان می

 شود: نابع با اهداف زیر اطالق می)مفهوم پویا( که به تخصیص م ناملموس های فعالیت 

 ؛داخلی منابع ناملموس جدید یا خرید آن  توسعه (1

 ؛افزایش ارزش منابع ناملموس موجود (2

بندی را نشان این تقسیم 5-4جدول  .دستاوردهای حاصل از دو فعالیت باال ارزیابی و نظارت بر (3

 دهد.می

                                                           
1
 Observatory of European Universities 

2
 Autonomous University of Madrid 
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 (2006و دیگران،  های فکری )سانچز: تقسیم بندی منشاءهای سرمایه5-4جدول 

 مفهوم ایستا
 منابع ناملموس

ها دارایی ها مهارت   

 مفهوم پویا

ناملموس های فعالیت  

داخلی منابع   توسعه

ناملموس جدید یا 

 خرید آن

افزایش ارزش منابع 

 ناملموس موجود

 رارزیابی و نظارت ب

دستاوردهای حاصل 

 از دو فعالیت باال

 

باشد  وضعیتی هستند که هم اکنون یک موسسه دارا می دهنده نشانگفت منابع  توان میبر این اساس   

ند نشان دهند که یک موسسه در آینده چگونه خواهد بود توان می ها فعالیتای( حال آنکه  )تصویری لحظه

که در ارتباط با اهداف  فکریهای  را برای مسیر تکاملی سرمایه یبینش آشکار ،ها فعالیت)دیدگاهی پویا(. 

ای هستند از  کنند. برای مثال: ثبت اختراعات، انتشارات یا دستاوردها نتیجه هستند ایجاد می راهبردی

های  کانیسمها( شرکت هستند. با این حال م قبلی. در یک لحظه فرضی، اینها منابع )دارایی های فعالیت

ی هستند که های فعالیتدر واقع  ،ل شدن دستاوردهابه اختراع، انتشار یا حاص مربوط به تشویق محققان

 چنین منابعی را بهبود دهند. ندتوان می

دانشگاه است و حاوی نکاتی  راهبرددهنده در واقع نشان ها فعالیتگذاری دانشگاه برای ترویج این  سرمایه  

 باشد. انداز آینده آن نیز می در مورد چشم

ها و یجاد لیستی از معیارها است که قابلیت مقایسه دانشگاههدف محققین در طراحی مدل مذکور، ا  

هدف  عنوان بهکنند. اگر این قابلیت مقایسه را  موسسات آموزشی و تحقیقاتی مختلف را با یکدیگر فراهم می

ها است.  منابع به نظر مناسبتر از سایر گزینه های شاخصدر نتیجه استفاده از  ،اصلی خود در نظر بگیریم

وجود  راهبردی های فعالیتای که در زمینه عدم آشکارسازی  میلی بالقوه د بر بیتوان میاین موضوع  عالوه به

 دارد نیز غلبه کند. 

 :است شدهها پرداخته ندر تحقیق حاضر به چند دلیل به حوزه فعالیت

 شد.ناملموس در ادبیات بررسی شده یافت ن یهاسازی فعالیتمدل قابل اتکایی برای مدل 
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 (، در 2006پردازند )سانچز و دیگران، به گزارش منابع خود می ها  صرفاًبه دلیل اینکه اکثر دانشگاه

با سایر  املموس، مقایسه دانشگاه مورد مطالعههای نصورت ارائه گزارش در خصوص فعالیت

 نخواهد بود.پذیر سادگی امکانه های انجام شده بها با هدف الگوگیری از بهترین نمونهدانشگاه

 کند  ریزی می از دید طراحان مدل، اینکه یک دانشگاه چگونه برای بهبود شرایطی خاص طرح 

شوند  داخلی در دانشگاه گرفته می صورت بهکه  راهبردیهای بسیار پرارزشی را از تصمیمات جنبه

 مساله خود. درست است که این ات دیگری نیز در این زمینه وجود داردظکند. اما مالحآشکار می

دارای ارزش فراوان برای جذب بهترین محققان یا دانشجویان است، ولی از سوی دیگر ممکن 

. از اینرو انتخاب سازددانشگاه آشکار  راهبرداست اطالعات بسیار حساس و حیاتی را در مورد 

 صورت بگیرد. ها فعالیت های شاخصای باید در مورد  محتاطانه

ای در اروپا شناخته چهار سند اصلی بنا شده که در سطح گسترده تحقیق بر پایه مدل مورد استفاده در این  

 گیرند:مورد استفاده قرار میو شده 

I. های معنوی،  تشریح سرمایه" ت علوم، فناوری و نوآوری دانمارکمدل مورد استفاده در وزار

1دستورالعمل جدید
".  

II. 3های ناملموس گیری از سرمایه گزارشهایی برای مدیریت و  دستورالعمل" 2مدل مریتوم
که این  "

 باشد. در سطح کل اروپا می ها شرکت فکریهای  تنها تجربه در رابطه با سرمایه

III. به منظور تکمیل  فکریهای  گیری از سرمایه که شامل گزارش 4مدل کمیسیون اروپایی، ریکاردیس

. این جدیدترین باشد می 5توسطبا اندازه کوچک و می یها شرکتها در  تحقیقات، توسعه و نوآوری

  باشد. می فکریهای  سند کمیسیون اروپایی در ارتباط با سرمایه

IV.  6مدل مرکز تحقیقات اتریش
ARC "که معتبرترین و  "2004 تا 1999 فکری های  گزارش سرمایه

باشد. در واقع،  در مراکز تحقیقاتی می فکریهای  دهی سرمایه ترین تجربه در زمینه گزارش طوالنی

و از سال  است شدههای اتریش  در دانشگاه ICRتبدیل به زیربنای اصلی برای  ARCمدل، مبنای 
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به توضیح هر  در ادامه های این کشور درآمده است.اجباری برای دانشگاه صورت بهنیز ارائه  2006

 شود.خالصه پرداخته می طور بهفوق  های مدلکدام از 

 دانمارک "سرمایه فکری" دستورالعمل -5-3-1

شرکت دانمارکی در یک پروژه در طول یک  80منتشر شد، و توسط  2000اولین دستورالعمل که در سال   

فناوری و نوآوری دانمارک در سال  ه این آزمایشات توسط وزارت علوم،مدت زمان معین آزمایش شد ک

ی را هم از بخش های سازمانو  ها شرکت، ها شرکتسازماندهی شده بودند. این گروه از  2002و  2001

بزرگ مختلفی را نیز  یها شرکتشود که  های مختلف شامل می خصوصی و هم از بخش دولتی و در اندازه

، در دسامبر ها شرکتنای تجارب کسب شده توسط این گرفت. بر مب که در بازار بورس بودند را در بر می

 . گردیدترجمه  یانگلیس زبان به 2003دستورالعملی اصالح شده منتشر شد و بعداً در فوریه سال  2002سال 

گیری از  ابزاری برای مدیریت گزارش عنوان به راحتی بهد توان میاین دستورالعمل بسیار کامل بوده و   

ر رود. این دستورالعمل همچنین به وجود نیازهایی برای مدیریت دانش اشاره کرده، بکافکری  های سرمایه

را برای تعریف،  ها شاخصاز  ای ها را برای بهبود آن و مجموعهو محرک ها روشای از  مجموعه

 (2006کند. )سانچز و دیگران، نیز معرفی میها محرکگیری این  گیری و پی اندازه

 تجربه مریتوم -5-3-2

. در این است شدهانجام  2001و  1999 های سالبین  1گذاری پروژه مریتوم توسط کمیسیون اروپا سرمایه  

فرانسه، فنالند، سوئد،  -کننده عنوان هماهنگ به -کشور اروپایی )اسپانیا 6مورد مطالعاتی در  770پروژه 

گیری و  ها برای اندازه ستورالعملای از د دانمارک و نروژ( در نظر گرفته شد و نتایج اصلی آن هم مجموعه

 2بود. این سند، راهنمایی عملی است که بر بهترین تجارب ها شرکتها در داخل  وسمگیری از نامل گزارش

. این سند، است شدهکننده متمرکز بوده و از طریق یک تحلیل دلفی میان خبرگان آزموده  شرکت یها شرکت

 (2006کند. )سانچز و دیگران،  ارائه می فکریهای  سازی سرمایه راهبردهای مفصلی را برای نمایان

 تجربه ریکاردیس -5-3-3

ای  ، کمیسیون اروپایی گروهی متشکل از خبرگانی سطح باال تشکیل داد تا مجموعه2004در دسامبر سال   

تحقیقات پیشنهاد  برهای متمرکز  SMEدر  سرمایه فکریی از گیر از معیارها را به منظور تشویق به گزارش

به منظور تکمیل  فکریهای  گیری از سرمایه دهند. حاصل کار آنها سند ریکاردیس )مخفف: گزارش
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 سرمایه  دهی( بود. هدف سند ریکاردیس، تشویق به گزارش1ها SMEتحقیقات، توسعه و نوآوری در 

 .است بودههای تحقیق و توسعه خواهد انجامید، فعالیت با این فرض که این مساله به رونق فکری

ها و مراکز  در دانشگاه فکری سرمایه  های گزارشدهد، تهیه می یکی از پیشنهاداتی که سند ریکاردیس ارائه 

  (2006)سانچز و دیگران، . باشد تحقیقاتی می

 ARCتجربه  -5-3-4

های مختلف، مهمترین آنها بدون شک  موسسات تحقیقاتی و دانشگاه سرمایه فکری های گزارشدر میان   

(. در هفت سال گذشته مراکز تحقیقاتی اتریش در 2006)سانچز و دیگران،  است بودهدر اتریش  ARCمورد 

ای دولت  ربهوری از مزایای چنین تج . با بهرهاند بودهبر اساس این مدل  سرمایه فکریحال انتشار گزارش 

ها  برای کلیه دانشگاه 2007تا سال  سرمایه فکریدهی  گرفت که گزارش  تصمیم 2003اتریش در سال 

هر دانشگاه موظف "کند که  ( اعالم می6، تبصره 13)ماده  2002ها در سال  اجباری باشد. قانون دانشگاه

موارد این گزارش باید، در حداقل مقدار خود،  "های فکری را به ثبت برساند. است که گزارشی از سرمایه

 زیر را مشخص سازد:

 ؛دانشگاه باید ذکر شوند های فعالیتها، اهداف اجتماعی و  راهبرد 

 ای بیان  های انسانی، ساختاری و رابطه هر دانشگاه باید در سه بخش سرمایه فکریهای  سرمایه

 ؛شوند

 ها و اثرات آنها  اجرایی تهیه گزارش، به همراه خروجینامه  فرآیندهای در نظر گرفته شده در آیین

  .باید در نظر گرفته شوند

ها در اروپا اجباری خواهد  ای نزدیک برای همه دانشگاه به احتمال زیاد در آینده سرمایه فکریدهی  گزارش  

مبتنی بر نوآوری کشورها در بستر اقتصادهای  های سیستمشد، علت آن هم این است که این گزارشها در 

 .(2006)سانچز و دیگران،  دانش، نقشی حیاتی دارند

طراحان مدل مورد استفاده در این تحقیق با تحلیل همه این تالشها و ابتکارات، معتقد هستند که اروپای   

ای منطبق با روال پیشنهادی توسط سند  واحد نیز مسیری مشابه با مسیر آغاز شده توسط اتریش به گونه

گیری و مدیریت  (. در چنین بستری، نیاز به اندازه2006خواهد کرد )سانچز و دیگران،  ریکاردیس طی

 ها امری حیاتی خواهد بود. های فکری در دانشگاه سرمایه
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 اولیههای پیشنهادی معیار -5-3-5

بندی گروه بر اساس تقسیم 13بر اساس مدلی که در باال معرفی گردید، ریزمعیارهای پیشنهادی در   

 شوند که عبارت اند از:های فکری معرفی میسرمایه

 انسانی: های سرمایه  

o ؛بازدهی  

o ؛گشودگی  

 سازمانی های سرمایه:  

o ؛استقالل دانشگاه  

o ؛مدون کردن دانش از طریق انتشارات  

o  ی فکری ها داراییمدون کردن دانش از طریق  

o ؛در حوزه تحقیقات راهبردی ریزی برنامه  

 ای رابطه های سرمایه: 

o ؛ی نوپاها شرکت  

o ؛ی تحقیق و توسعهها پروژهها و قرارداد  

o  ؛فناوریاز طریق موسسات انتقال  فناوریانتقال  

o  ؛از طریق منابع انسانی فناوریانتقال  

o  ؛در کشور سرمایه فکریهمکاری در سیاستگذاری  

o ؛مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی  

o  دانشاطالع رسانی و کمک به فهم عمومی جامعه از.  

 دهد.مربوطه را نشان می های گروه 5-6نمودار شماره 
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  2006در تحقیق، سانچز و دیگران،  های مدل مورد استفادهریزمعیار های گروه: 5-6نمودار 

 .اند شدهنشان داده  5-5در جدول  فوق شامل تعدادی ریزمعیار هستند که  های گروههرکدام از 

 

 

 

 سرمایه های فکری

 سرمایه های رابطه ای

 شرکت های نوپا

قرارداد ها و پروژه های تحقیق 
 و توسعه

انتقال فناوری از طریق موسسات 
 انتقال فناوری

انتقال تکنولوژی از طریق منابع 
 انسانی

همکاری در سیاستگذاری  
 سرمایه فکری در کشور

مشارکت در زندگی فرهنگی و 
 اجتماعی  

اطالع رسانی و کمک به فهم 
 عمومی جامعه از دانش

 سرمایه های سازمانی

 استقالل دانشگاه

مدون کردن دانش از طریق 
 انتشارات

 "مدون کردن دانش از طریق
 (IP)"حق مالکیت معنوی

برنامه ریزی راهبردی  در حوزه  
 تحقیقات

 سرمایه های انسانی

 بازدهی

 گشودگی
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 قمدل پایه مورد استفاده در تحقی: لیست ریزمعیارهای 5-5جدول 

  بازدهی

  بر روی تحقیق و توسعه برای هر محقق گذاری سرمایهسرانه 

 تعداد دانشجویان دکتری به تعداد کل محققین 

 تعداد محققین به تعداد کارکنان اداری 

  1گشودگی

  ی دیگر برای هر محققها دانشگاهسرانه بازدیدکنندگان از 

  ی دیگر در این دانشگاهها دانشگاهتعداد محققین و دانشجویان دکترای فعال 

 دانشگاه 2استقالل

 بودجه کل به توسعه و تحقیق بودجه درصد  

 دانشی مختلف های حوزه حسب بر توسعه و تحقیق بودجه تقسیم بندی نحوه 

 توسعه و تحقیق بودجه کل بر تقسیم( تجهیزات هزینه   کارکنان )هزینه 

 توسعه و تحقیق بودجه کل به ،شود می هزینه دانشگاه در متمرکز طور به که ای بودجه میزان درصد 

 توسعه و تحقیق بودجه کل به توسعه و تحقیق درصد قراردادهای 

 اند یافته راه دانشگاه به استخدام مستقل فرایند طریق از که کارکنان از درصدی 

 دانشگاه بودجه کل از مرکزی غیر گذاری سرمایه درصد 

 توسعه و تحقیق بودجه از مرکزی غیر گذاری سرمایه درصد 

 خارجی های گذاری سرمایه افزایش برای انگیزشی عوامل میزان  

 مرکزی غیر های سرمایه بندی تقسیم نحوه و ساختار 
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2
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  از طریق انتشارات دانش 1مدون کردن

 دانشی حوزه یا دانشکده هر تفکیک به خارجی و  داخلی انتشارات تعداد 

 دانشگاه انتشارات کل از دانشی حوزه یا دانشکده هر خارجی و داخلی انتشارات درصد 

 دانشی حوزه یا دانشکده هر در  مشترک انتشارات تعداد 

 در انتشارات تعداد کل به تقسیم دانشی، حوزه یا دانشکده هر در انتشارات به مربوط های دهی مرجع تعداد 

 دانشی حوزه یا دانشکده آن

 درصد تعداد انتشارات تخصصی به کل انتشارات به تفکیک دانشکده یا حوزه دانشی  

  ی فکریها داراییمدون کردن دانش از طریق 

  ثبت شده فعال تحت مالکیت دانشگاهی ها پتنتتعداد 

  ثبت شده فعال تولید شده توسط دانشگاهی ها پتنتتعداد 

  برای دانشگاه فکری ی ها داراییمالی ناشی از ی ها بازگشتمیزان 

  حق مالکیت معنوی"تعداد موارد"
 بیرون از دانشگاه های سازمانو  ها شرکتمشترک میان محققین دانشگاه و  2

  حوزه تحقیقاتراهبردی در  ریزی برنامه

 دانشگاه در تحقیقات برای راهبردی برنامه یک وجود 

 تحقیقات راهبردی برنامه" ارزیابی برای کارهایی راه وجود" 

 تحقیقات راهبردی برنامه" بروزرسانی و تهیه توالی" 

 تحقیقات راهبردی برنامه" تهیه فرایند اثربخشی و صحت" 

 

 

 3ی نوپاها شرکت
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  ی نوپاها شرکت کل از دانشگاه توسط شده حمایت ی نوپایها شرکت تعداددرصد 

  ی نوپاها شرکت کل از دانشگاه توسط شده گذاری پایه ی نوپایها شرکت تعداددرصد 

  ی تحقیق و توسعهها پروژهها و قرارداد

 (دانشی حوزه یا دانشکده هر تفکیک به و کل) خصوصی بخش و صنعت با دانشگاه قراردادهای تعداد 

 (دانشی حوزه یا دانشکده هر تفکیک به و کل) دولتی های سازمان با دانشگاه قراردادهای تعداد 

 توسعه و تحقیق بودجه کل از خصوصی بخش و صنعت گذاری سرمایه درصد 

 توسعه و تحقیق بودجه کل از دولتی های سازمان گذاری سرمایه درصد 

  1فناوریاز طریق موسسات انتقال  فناوریانتقال 

 فناوری انتقال برای مرکزی وجود 

 فناوری انتقال مراکز" به مربوط های  فعالیت لیست چک" 

 فکری  یها دارایی مدیریت 

 تحقیقاتی قراردادهای مدیریت 

 نوپا یها شرکت مدیریت 

 فناوری انتقال مراکز" به مربوط های فعالیت سایر" 

 دانشگاه بودجه کل از فناوری انتقال موسسات به مربوط بودجه درصد 

  از طریق منابع انسانی فناوریانتقال 

 دکتری دانشجویان کل به نسبت خصوصی، بخش سوی از شده حمایت دکترای دانشجویان درصد 

 دکتری دانشجویان کل به نسبت دولتی، بخش سوی از شده حمایت دکترای دانشجویان درصد 

 

  در کشور مایه فکریسرسیاستگذاری ی در همکار

                                                           
1
 Technology Transfer Institutions (TTI) 
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 کشور در سرمایه فکری حوزه سیاستگذاری در مشارکت به مربوط های  فعالیت وجود 

 سرمایه فکری حوزه در گذاری استاندارد المللی بین و ملی های کمیته در مشارکت 

 کشور در سرمایه فکری مدت بلند یها نامهبر طراحی در مشارکت 

 سرمایه فکری حوزه سیاستگذاری خصوص در مطالعات انجام 

  مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی

 1ویژه مربوط به زندگی فرهنگی و اجتماعی مراسمو  ها نامهوجود بر  

 فرهنگی های فعالیت 

 اجتماعی های فعالیت 

 ورزشی های فعالیت 

  ها فعالیتسایر 

  اطالع رسانی و کمک به فهم عمومی جامعه از دانش

 ویژه برای توسعه و ترویج علم در جامعه مراسمو  ها نامهوجود بر 

  ها رسانهمشارکت محققین دانشگاه در 

  گفتگو های گروهمشارکت محققین دانشگاه در 

  مربوط به توسعه و ترویج علم در جامعه های  فعالیتسایر 

  

 انتخاب معیارهای مدل پایه -5-3-6

گیرد، انتخاب در نظر می که هر دانشگاهی احتماالًرا  راهبردیاز اهداف  فهرستی، طراحان مدل در ابتدا  

منتخب را تحت های هدفکه کلیه  است بوده ها شاخصاز تر و خالصه ارئه لیست کوتاهتر آنها. تاکید ندکرد

 با این هدف راهبردیاز اهداف  فهرستیپیشین،  تجربیات به . با این رویکرد و با توجهپوشش قرار دهد

سرمایه  اطالعات مربوط بهکه جذابیت کافی را دارند تا یک دانشگاه را مجبور کنند که همه  است شدهتهیه 

                                                           
1
 Social and cultural life of society 
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ارائه مند و قائده سند واحد و یکجور سازماندهی( در یک در واقع اطالعات آماده هستند اًرا )که بعض فکری

 :از نداست که عبارت شده زیرمعیارها تعیین های گروهبر این اساس . کند

 انسانی های سرمایهمعیارهای مربوط به زیرگروه 

 بازدهی: 

نها آ .خواهد بود توجهی و سهامداران موضوع جالب ها انجمنبه روشنی برای  بازدهی یها شاخص  

 شوند.ها به نحو احسن بکار گرفته میگذاری سرمایهو  ها مشارکتخواهند مطمئن شوند که می معموالً

 گشودگی: 

که نسبت به دنیای بیرون از  رودانتظار میها های جدید جامعه مبتنی بر دانش از دانشگاهبه خاطر نیازمندی  

انشگاه، اغاز شود . باز بودن یا ذهنیت باز ، باید از اساتید دترویج این طرز فکر .ندنخود کمی بازتر عمل ک

   از انزوای سنتی این موسسات در تقابل با جامعه، عاملی حیاتی به نظر  جلوگیریدر  موسسه خصوصاً

 رسد.می

 سازمانی های سرمایه گروه ریزمعیارهای مربوط به

 استقالل:

تشخیص این که استقالل رای  .است شدهاستقالل در دهه اخیر به یکی از نیازهای اصلی دانشگاهها تبدیل   

ارائه شده در اینجا تنها روی استقالل اقتصادی  یها شاخص. یستکار اسانی ن ،چیست یک دانشگاه دقیقاً

 .متمرکز هستند

  مدون کردن دانش از طریق انتشارات:

نشریات  میاناین دانش برای دانشگاهها وجود ندارد. در  مدون کردنهیچ شکی در زمینه اهمیت باالی   

د. به همین دلیل، میزان نباشعملکردی دانشگاه می یها خروجیموجود در  یها شاخصیکی از مهمترین 

 های فکریی مربوط به سرمایهسودمندی و کیفیت دانشگاه در این زمینه، برای مدیریت بهتر منابع و فعالیتها

 اساسی است.  یموضوع

 : ی""حق مالکیت معنوطریق مدون کردن دانش از 

ر دانشگاه هستند. گخروجی اصلی دی مالکیت معنوی قوقح، )انتشارات( اکادمیکی ها خروجیجدای از   

ی ساز تجاریباشد و نمایانگر توانایی دانشگاهها برای می حقوق مربوط به آنهاشامل اختراعات و حوزه این 

 .استتحقیقاتشان 
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  راهبردی در حوزه تحقیقات: ریزی  برنامه

دانشگاه  یککه در  ییها گذاری سرمایهدهد و دوره بازگشت  یکه دانشگاه انجام م یبه نوع کاربا توجه   

 یقاتدر حوزه تحق یراهبرد ریزی  برنامهدارد. ی ا برجستهدر دانشگاه نقش  یراهبرد یریت، مدشود میانجام 

شود بیشتر نجا که فرض میآ. از شود میدانشگاه محسوب  یراهبرد یریتمد ینداز فرا یمهم یبخش

که به  گرددمحرمانه خواهد بود، این مورد باید بدین منظور انجام  راهبردیاطالعات مرتبط با تصمیمات 

داشته در دانشگاه ارزیابی کلی روی چگونگی اجرای مدیریت  داده شود تا بتواننداجازه  جوامع دانشگاهی

 .باشند

  ای رابطه های سرمایه  گروه ریزمعیارهای مربوط به

 : نوپا های شرکت

کنند. این میی ساز تجاریشود که نتایج تحقیقات دانشگاه را ی گفته میهای شرکتنوپا به  های شرکت  

د. نقرار گیربرداری مورد بهره ها شرکت یهمراه باد توسط اساتید دانشگاه به تنهایی یا نتوانمی اتتحقیق

هستند  ییها، در واقع بسترکند میرشد و توسعه آنها مشارکت  یا یسکه دانشگاه در تاس یینوپا یها شرکت

که به یک دانشگاه تعلق دارند  نوپایی های شرکتشده در دانشگاه. بنابراین  یددانش تول یساز یتجار یبرا

 در دانشگاه هستند. اتسازی تحقیقظرفیت تجاری دهنده نشانبه نوعی 

 :تحقیق و توسعهی ها پروژهو قراردادها

ی تحقیق و توسعه یکی از ابزارهای مهم دانشگاه برای تعامل با دو گروه مهم در ها پروژهقراردادها و   

. همچنین این قرارداد ها به تدوین دانش تولید شده در دانشگاه می باشد خارج از آن، یعنی صنعت و دولت

 .دننمایمی  کمک 

 :فناوریاز طریق موسسات انتقال  فناوریانتقال 

مداوم و سیستماتیک فرایند تجاری سازی دانش و  طور بهموسساتی هستند که  فناوریموسسات انتقال   

و در این رابطه، همواره همکاری نزدیکی با  دنکنمیو مراکز تحقیقاتی را تسهیل  ها دانشگاهظرفیت های 

 دارند.  ها دانشگاه
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 :از طریق منابع انسانی فناوریانتقال 

انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به جامعه، همان تحصیل دانشجویان دکتری در  های راهیکی از سنتی ترین 

های بیرون از دانشگاه یعنی محیط از این برنامه شرکت کردن دانشگاهیان در فعالیت دانشگاه است. هدف

 جامعه و ایجاد تعامل با جامعه است.

  :در کشور سرمایه فکریهمکاری در سیاستگذاری 

فکری در دانشگاه و در کل  های سرمایهتعامل دانشگاه با جامعه در جهت بهبود وضعیت  های راهیکی از   

 فکری در جامعه.  های سرمایهجامعه عبارت است از همکاری در تعیین سیاستها و راهبردهای مربوط به 

  :مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی

تعامل دانشگاه با جامعه را جزو اساسی ترین اهداف دانشگاه به   دانشگاهرویکرد های نوین مدیریت   

شناخته  های راهی ویژه فرهنگی و اجتماعی یکی از ها نامه. در این راستا شرکت دانشگاه در برآورند میشمار 

 شده برای انجام این مهم است.

 :اطالع رسانی و کمک به فهم عمومی جامعه از دانش

تعامل در قالب اطالع رسانی و ترویج دانش و این ، است تعامل موثر با جامعه ها دانشگاهاز اهدف نوین  

 انجام می گیرد.همچنین کمک به فهم و درک جامعه از دانش به معنای کلی و جزئی 

 پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق -5-3-7

 :باشد میپرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق دارای چهار بخش به ترتیب زیر 

 دانشگاه راهبردیاهداف  بندی اولویتبخش اول: 

دانشگاه به شرح زیر  راهبردیبر اساس اطالعاتی که به منظور انجام این تحقیق تهیه گردید، اهداف   

 :باشند می

 در مقاطع عالی از طریق  عتی و تحقیقاتیتوسعه و ارتقای کیفی نیروی انسانی نخبه و متخصص صن

اجرای دوره های آموزشی دانشگاهی پژوهش محور و دوره های کوتاه مدت تخصصی و فناوری 

 ؛محور

  ؛ی تحقیقاتیها پروژهاز طریق انجام  صنعتی های سازمانتولید دانش مورد نیاز 
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 نی وبرای رفع مشکالت ف فناوریفنی و مشاوره مهندسی در حوزه صنایع و -ارائه خدمات علمی 

تعامل صنعت های  صندوقی همکاری و ایجاد دفاتر و ها نامهاز طریق امضای تفاهم  صنایع فناورانه

 .دانشگاه –

  تبدیل نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه و صنایع به متون علمی و آموزشی مرجع از طریق

 ؛مستندسازی علمی

  کسب شده؛بازاریابی و بازارسازی جهت انتقال دستاوردهای تحقیقاتی و دانش فنی 

 سازی محصوالت صنعتی؛ایجاد و توسعه آزمایشگاه های معتمد به منظور کمک به استاندارد 

  فنی و اطالعاتی از  –ی اطالع رسانی کارآمد به منظور پشتیبانی علمی ها شبکهایجاد و توسعه

 و سترسی محققان به اطالعات علمی مورد نیازو تسهیل د ها سازمان

 آموزشی و های  ظرفیتجهت استفاده از  ات و همکاری های علمیسازماندهی و مدیریت ارتباط

 .تحقیقاتی داخل و خارج از کشور

استفاده  AHP. برای این منظور از روش پردازد میاین اهداف  بندی اولویتاولین بخش پرسشنامه به     

این ترتیب که پاسخ دهندگان این اهداف را بصورت دو به دو در جدولی مشابه جدول زیر با ، به است شده

 هم مقایسه می کنند:

 

  راهبردینمونه بخش اول پرسشنامه: مقایسات زوجی اهداف  5-6جدول                       
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1هدفشماره          

2هدفشماره          

        
3هدفشماره  

        
4هدفشماره  

        
5هدفشماره  

        
6هدفشماره  

        
7هدفشماره  

        
8هدفشماره  
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نتیجه این مقایسه برای هر کدام از مقایسات عبارت است از عددی از یک تا هفت. در جدول فوق، هر   

. تفاسیر مربوط به گیرند می را 7و  5، 3، 1های باالی قطر ماتریس یکی از امتیاز جدول در های هخانکدام از 

 :است شدههر کدام از این اعداد در جدول زیر مشخص 

 

 در پرسشنامه AHP: شرح امتیازات مربوط به جداول  5-7جدول 

7 5 3 1 

اهمیت هدف واقع در 

  بسیار بیشتر از ،ردیف

اهمیت هدف واقع در 

 .باشد میستون ماتریس 

 ،هدف واقع در ردیف

 مشخص با اهمیت طور به

تر از هدف واقع در 

 .باشد میستون ماتریس 

 ،هدف واقع در ردیف

از هدف  تر اهمیتبا  نسبتاً

واقع در ستون ماتریس 

 .باشد می

 ،هدف واقع در ردیف

نسبت به  اهمیت برابری

هدف واقع در ستون 

 ماتریس دارد. 

 

هدف شماره "( و 4)ردیف  "4هدف شماره "( ماتریس محل تقاطع معیارهای 4،6برای مثال اگر به خانه )  

مشخص با  طور به "4هدف شماره "که  اختصاص داده شده باشد، به این معنی است 5( عدد 6)ستون  "6

 است. "6هدف شماره "اهمیت تر از 

همچنین اگر معیار واقع در ستون اهمیت بیشتری نسبت به معیار واقع در ردیف داشته باشد، عدد مربوطه   

( ماتریس محل 1،5. برای مثال اگر به خانه )شود میدر جدول باال بصورت عکس در جدول امتیازدهی وارد 

 7/1)ستون( در جدول امتیازدهی عدد  "5هدف شماره ")ردیف( و  "1هدف شماره "ع معیارهای تقاط

 "1هدف شماره " اهمیتی بسیار بیشتر از "5هدف شماره "اختصاص داده شده باشد، به این معنی است که 

 دارد.

  راهبردیبر اساس اهداف  یزمعیارهامختلف ر های گروه یازامت یینبخش دوم: تع

در  یفکر سرمایهو گزارش  گیری اندازه یمورد استفاده برا یزمعیارهایگانه ر 13 های گروهبخش  ینا در  

 شوند. یم بندی اولویتدانشگاه  راهبردیدر تحقق هر کدام از اهداف  یرتاث یزاندانشگاه بر اساس م

میزان اهمیت و گانه ریزمعیار ها بر اساس  13 های گروهدر این بخش از پرسشنامه، امتیاز هر کدام از این   

دیگر، هدف در اینجا عبارت است از  عبارت به. شود میسنجیده  دانشگاه راهبردیتاثیر آنها در تحقق اهداف 

تعیین شده برای  راهبردگانه ریزمعیارها، بر اساس اثرگذاری آنها در اجرای  13 های گروه بندی اولویت

 .است شدهنشان داده  5-8از این بخش از پرسشنامه در جدول  ای نمونهدانشگاه. 
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 : نمونه بخش دوم پرسشنامه5-8جدول 
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         بازدهی

فکری.  های سرمایهحوزه منابع انسانی در خصوص  های  فعالیتاین گروه از ریزمعیارها مربوط است به بازده برخی 

 ریزمعیارهای این گروه عبارت اند از:

  بر روی تحقیق و توسعه برای هر محقق گذاری سرمایهسرانه 

 تعداد دانشجویان دکتری به تعداد کل محققین 

 تعداد محققین به تعداد کارکنان اداری 

   

ها ریزمعیار های گروهبرای هر کدام از این  7تا  1برای این منظور از پاسخگو خواسته شد تا امتیازی بین   

در نظر گرفته شود، به  4امتیاز  1از نظر هدف شماره  "بازدهی"اختصاص دهد. برای مثال اگر برای گروه 

 . نماید مینقش موثری و مهمی در تحقق این هدف ایفا  "بازدهی"این معنی است که 

همچنین در انتهای این بخش از پاسخگو خواسته شده تا در صورت داشتن پیشنهاداتی در خصوص   

موجود، این موارد را یادداشت  های گروههای پیشنهای جدید در ریزمعیارها و همچنین ریزمعیار های گروه

 نماید.

 یارهامع یزپرسشنامه ر یها شاخص یبخش سوم: وزن ده

مورد استفاده برای تعیین امتیاز نهایی ریزمعیارها وزدن دهی می شوند. در این  یها خصشادر این بخش   

 . است شدهاستفاده  AHPقسمت نیز از روش 

 :باشند میاستفاده شده برای امتیازبندی ریزمعیارها به شرح زیر  یها شاخص

 1مفید بودن: 

مفید  تواند میهای مدیریتی در هر دو حوزه داخل و خارج دانشگاه  گیری تصمیمشاخص در فرایند 

 واقع شود.

 2مرتبط بودن: 

                                                           
1
 useful 

2
 relevant 
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را بهبود بخشیده یا  گیران تصمیم های دیدگاهاست که بتواند انتظارات و  "مرتبط"شاخص زمانی 

 آنها را اثبات نماید. این شاخص در سه وجه خود را نشان می دهد:

o است به امری قابل توجه و حیاتی در دانشگاه. : شاخص مربوط1قابل توجه بودن 

o به گونه ای ارائه شود که برای استفاده کنندگان احتمالی  تواند می: شاخص 2قابل فهم بودن

 قابل فهم و درک باشد.

o گیری تصمیم: شاخص در هر زمان که به منظور تحلیل، مقایسه یا 3دسترسی در هر زمان 

 بود. مورد نیاز باشد، قابل دسترسی خواهد

 4قابل مقایسه بودن 

 و موسسات آموزشی وجود دارد. ها دانشگاهمشابه در سایر  یها شاخصامکان مقایسه شاخص با 

 قابل اتکا و اطمینان بودن شاخص که شامل موارد زیر خواهد بود:5بودن معتبر : 

o های گروه: ارزش شاخص تحت تاثیر هیچ گونه تعصب ناشی از منافع 6بی طرف بودن 

 .گیرد میمختلف شرکت کننده در فرایند جمع آوری ازاطالعات قرار ن

o شاخص بیانگر واقعیت های موجود در فضای دانشگاه  به: اطالعات مرتبط 7واقعی بودن

 هستند.

o اعتبار اطالعاتی که شاخص نمایانگر آنهاست  گیری اندازه: امکان 8امکان اعتبار سنجی

 وجود دارد.

 9ارزیدن : 

اطالعاتی دانشگاه قابل استخراج بوده و یا  های سیستماطالعات الزم برای محاسبه شاخص از 

ضمنی کمتر از  طور بهجهت تهیه اطالعات مذکور،  ها سیستمهزینه الزم برای تغییر یا بهبود این 

 5-9مورد اشاره در جدول  یها شاخصمجموعه  باشد. ها شاخصاین  گیری اندازهمنافع حاصل از 

 .است شدهبصورت شماتیک نشان داده  

                                                           
1
 significant 

2
 understandable 

3
 timely 

4
 comparable 

5
 reliable 

6
 objective 

7
 truthful 

8
 verifiable 

9
 feasible 
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 ی استفاده شده برای امتیازبندی ریزمعیارهاها شاخص:  5-9جدول 

 مفید بودن

 معتبر بودن
قابل مقایسه 

 بودن

 مرتبط بودن

بی طرف 

 بودن
 واقعی بودن

امکان اعتبار 

 سنجی

دسترسی در 

 هر زمان

قابل فهم 

 بودن

قابل توجه 

 بودن

 ارزیدن

   

مربوط به خود ظاهر  یها شاخصبا زیر "معتبر بودن"و  "مرتبط بودن" یها شاخصدر جداول امتیازدهی   

 یها شاخصدر این بخش    وجود ندارد. "معتبر بودن"یا  "مرتبط بودن"و شاخص مستقلی با نام  اند شده

بندی بر اساس این امتیاز. شوند می فکری امتیازبندی های سرمایهمورد استفاده برای اولیت بندی معیارهای 

های جدول در باالی قطر ماتریس مطابق  خانه. در جدول زیر، هر کدام از شود میانجام  AHPروش 

 . گیرند می را 7و  5، 3، 1های اول این پرسشنامه یکی از امتیاز دستورالعمل بخش

 یزمعیارهار یازبندیامت یاستفاده شده برا یها شاخص: نمونه بخش سوم پرسشنامه: مقایسات زوجی  5-10جدول 

امکان  ارزیدن
      

 سنجیاعتبار 

 واقعی بودن

ف بودن
 بی طر

 قابل مقایسه بودن

دسترسی در هر 

 زمان

 قابل فهم بودن

 قابل توجه بودن

 مفید بودن

 

 مفید بودن         

 قابل توجه بودن         

 قابل فهم بودن         

در هر زماندسترسی            

 قابل مقایسه بودن         

 بی طرف بودن         

 واقعی بودن         

 امکان اعتبار سنجی         

 ارزیدن         
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 ریزمعیارها امتیاز تعیین: چهارم بخش

   در این بخش، امتیاز ریزمعیارها جهت تعیین مجموعه نهایی ریزمعیارها و ارائه چارچوب نهایی تعیین   

 .گردد می

 9 یها شاخصاز  یکیها بر اساس یزمعیارهر کدام از ر مورد استفاده در این بخش از پرسشنامه در جدول  

 .خواهند گرفت 7تا  1از  یازیشدند، امت یگانه که در مرحله قبل معرف

ن ستون سطح را از شاخص آ ینتر یینپا یف،مربوطه در آن رد یارمع یزاست که ر ینا یبه معن 1 امتیاز  

مربوطه از شاخص آن  یارمع یزسطح توسط ر ینکسب باالتر یبه معن 5 یازامت یبترت ین. به همگیرد می

 .باشد میستون مشخص 

هر محقق در مقابل  یبرا "و توسعه یقتحق یبر رو گذاری سرمایهسرانه " یزمعیارر یمثال اگر برا عنوان به  

به لحاظ امکان  یزمعیارر یناست که ا یمعن ینداده شده باشد، به ا 5 یازامت "یامکان اعتبارسنج"شاخص 

نمونه بخش چهارم پرسشنامه در جدول زیر نشان داده  قرار دارد. ییباال یاردر سطح بس یاعتبارسنج

 :است شده

 تعیین شده یها شاخص: نمونه بخش چهارم پرسشنامه، امتیازدهی ریزمعیارها بر اساس  5-11جدول 

 گروه

ف
 ردی

 ریزمعیار

 مفید بودن

 قابل توجه بودن

 قابل فهم بودن

 دسترسی در هر زمان

 قابل مقایسه بودن

ف بودن
 بی طر

 واقعی بودن

 امکان اعتبار سنجی

 ارزیدن
های انسانی سرمایه    

 بازدهی

1 

سرانه سرمایه گذاری بر 

روی تحقیق و توسعه برای 

 هر محقق

         

2 
به تعداد دانشجویان دکتری 

 تعداد کل محققین

         

3 
تعداد محققین به تعداد 

 کارکنان اداری
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 بررسی امکانسنجی گردآوری اطالعات مورد نیاز برای محاسبه ریزمعیارها -5-3-8

لیستی تهیه همچنین برای بررسی امکانسنجی گردآوری اطالعات مورد نیاز برای محاسبه ریزمعیارها، چک  

-طریق بررسی اسناد و همچنین مصاحبه با یکی از مدیران مطلع دانشگاه در این زمینه، این چکشده و از 

 دهد.لیست را نشان مین چکای نمونه 5-12لیست تکمیل گردید. جدول 

 

 سنجی گردآوری اطالعات مورد نیاز برای محاسبه ریزمعیارهالیست امکان: چک5-12جدول 

گروه
ف 

ردی
 

 ریزمعیار

واحد 

مسئول 

تهیه 

 اطالعات

واحد 

تایید 

کننده 

 اطالعات

 دسترسی به اطالعات

 توضیحات ج ب الف

ی
زده

 با

1 

سرانه سرمایه گذاری بر 

روی تحقیق و توسعه 

 برای هر محقق
      

2 

تعداد دانشجویان 

دکتری به تعداد کل 

 محققین
      

3 
تعداد محققین به تعداد 

 کارکنان اداری
      

 

 :است شدهلیست سه حالت مختلف برای هر ریزمعیار به شرح زیر در نظر گرفته در این چک

و مشکل خاصی برای جمع آوری و  شود میمعمول تهی  طور بهالف( اطالعات مربوط به ریزمعیار 

 محاسبه ریزمعیار وجود ندارد.

الزم  های مکانیزم، اما امکان اجرای شود مینمعمول تهی  طور بهب( اطالعات مربوط به ریزمعیار 

 برای تهیه اطالعات مورد نیاز و محاسبه ریزمعیار در زمان و با هزینه معقول وجود دارد.

 ج( به دالیل مختلف امکان تهیه اطالعات مورد نیاز و محاسبه ریزمعیار وجود ندارد.

اختالف  های ریزمعیارها، نکته قابل توجه عبارت است ازبندی مربوط به شاخصدر بررسی اولویت  

های موجود. بعبارت دیگر، پاسخگویان اغلب مفید به سایر شاخص تفاحش شاخص مفید بودن، نسب

گیری شده را یکی از مهمترین معیارهای ورود یا عدم ورود یک معیار به مدل بودن ریزمعیار اندازه
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شده، در حوزه  دانند. در مورد ریزمعیارهای ارائههای فکری میدهی سرمایهگیری و گزارشاندازه

گذاری بر روی تحقیق های انسانی، تعداد دانشجویان دکتری به تعداد کل محققین و سرانه سرمایهسرمایه

های سازمانی، تاکید اصلی بر و توسعه برای هر محقق دارای بیشترین اهمیت هستند. در حوزه سرمایه

تحقیق و توسعه است. در خصوص  ها، انتشارات و بودجهریزی راهبردی تحقیقات، پتنتروی برنامه

ی و اجتماع یفرهنگ یمشارکت در زندگهای اطالع رسانی و کمک به فهم عمومی جامعه از علم و گروه

از سایر  یترپایینامتیازات داده شده در سطح بسیار  ،در کشور سرمایه فکریو همکاری در سیاستگذاری 

ز آنها نظرخواهی شده است، نخبگانی که در این پروژه ادهد که می دارند. این مساله نشانقرار ها گروه

در انتخاب نهایی ریزمعیارها چند نکته در نظر گرفته شده  دهند.ها نمیندان زیادی به این حوزهاهمیت چ

 است:

 ًبا  ییتر و حاوی معیارهاتر، خالصهشود. نسخه اول سادهدو نسخه برای مدل پیشنهاد می اوال

تر است. همانطور که قبال نیز بیان گردید، مدل پیشنهادی در این تحقیق در واقع امتیازات نسبتا باال

ابزاری مدیریتی است. تهیه اطالعات در خصوص معیارهای معرفی شده و انتشار رسمی گزارش 

بر اساس این مدل، از طرفی نیازمند تغییر در برخی فرایندهای داخلی دانشگاه  های فکریرمایهس

شدند( بوده، از طرف دیگر مدیریت دانشگاه و ذینفعان عاتی که تاکنون ثبت نمی)با هدف ثبت اطال

نماید. این مساله بویژه زمانی که وضعیت دانشگاه تر میهای پایش شده حساسرا نسبت به حوزهآن

شود، نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. این مسائل لزوم تعهد آل جهانی مقایسه میهای ایدهبا نمونه

نماید. به همین دلیل دو نسخه مدیریت ارشد دانشگاه را نسبت به اجرای کامل مدل دوچندان می

 برای مدل به شرحی که ارائه شد پیشنهاد میگردد.

  .دیگر سعی شده تا حداکثر  عبارتهبدر انتخاب ریزمعیارها تالش شده تا جامعیت مدل حفظ گردد

 ها پوشش داده شود. های ریزمعیارگروه

انتخاب نهایی محقق از ریزمعیارهای مربوط به نسخه اول )مدل ساده( و نسخه دوم )مدل  5-13ل جدو

 دهد.یافته( را نشان میتوسعه
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 ای مربوط به نسخه اول و نسخه دومیزمعیارهرانتخاب نهایی  5-13جدول 

 گروه

 امتیاز گروه

 ریزمعیار
امتیاز 

 ریزمعیار

 وضعیت معیار
نسخه اول 

 )مدل ساده(

نسخه دوم 

-)مدل توسعه

 ج ب الف یافته(

 بازدهی

5
.0

0
5

 

سرانه سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه برای هر 

 محقق
4.93  ×    

     × 5.15 تعداد دانشجویان دکتری به تعداد کل محققین
     × 4.83 تعداد محققین به تعداد کارکنان اداری

 گشودگی

4
.4

4
3

 

بازدیدکنندگان از دانشگاه های دیگر برای هر سرانه 

 محقق
2.77   ×   

تعداد محققین و دانشجویان دکترای فعال دانشگاه های 

 دیگر در این دانشگاه
3.73 ×     

 اسقالل دانشگاه

4
.1

9
0

 

    ×  4.32 درصد بودجه تحقیق و توسعه به کل بودجه دانشگاه

توسعه بر حسب حوزه بندی بودجه تحقیق و نحوه تقسیم

 های مختلف دانشی
3.78   ×   

)هزینه کارکنان+هزینه تجهیزات( تقسیم بر کل بودجه 

 تحقیق و توسعه
3.48  ×    

درصد میزان بودجه ای که بطور متمرکز در دانشگاه 

 هزینه می شود، به کل بودجه تحقیق و توسعه
3.30  ×    

توسعه به کل بودجه تحقیق درصد قراردادهای تحقیق و 

 و توسعه
3.77  ×    

درصدی از کارکنان که از طریق فرایند مستقل استخدام 

 به دانشگاه راه یافته اند.
2.85 ×     

    ×  3.09 درصد سرمایه گذاری غیر مرکزی از کل بودجه دانشگاه

درصد سرمایه گذاری غیر مرکزی از بودجه تحقیق و 

 توسعه
3.24  ×    

میزان عوامل انگیزشی برای افزایش سرمایه گذاری های 

 خارجی
3.18  ×    



225 
 

 گروه

 امتیاز گروه
 ریزمعیار

امتیاز 

 ریزمعیار

 وضعیت معیار
نسخه اول 

 )مدل ساده(

نسخه دوم 

-)مدل توسعه

 ج ب الف یافته(

    ×  3.14 ساختار و نحوه تقسیم بندی سرمایه های غیر مرکزی

ت
ش از طریق انتشارا

 مدون کردن دان

4
.6

3
8

 

تعداد انتشارات داخلی  و خارجی به تفکیک هر دانشکده 

 یا حوزه دانشی
4.48 ×     

     × 4.10 تعداد انتشارات مشترک در هر دانشکده یا حوزه دانشی

تعداد مرجع دهی های مربوط به انتشارات در هر 

دانشکده یا حوزه دانشی، تقسیم به کل تعداد انتشارات 

 در آن دانشکده یا حوزه دانشی
4.08   ×   

درصد تعداد انتشارات تخصصی به کل انتشارات به 

دانشکده یا حوزه دانشیتفکیک   
4.30 ×     

     × 4.61 تعداد کتب و ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه

میزان اطالع رسانی در خصوص کتب و ژورنال های 

 منتشر شده توسط دانشگاه
3.95 ×     

مدون
 

کردن
 

دان
ش

 

4
.6

3
8

 

     × 4.60 تعداد پتنت های ثبت شده فعال تحت مالکیت دانشگاه

تعداد پتنت های ثبت شده فعال تولید شده توسط 

 دانشگاه
4.60 ×     

 معنوی مالکیت های حق "میزان بازگشتهای مالی ناشی از

برای دانشگاه"  
3.91   ×   

مشترک میان محققین  "حق مالکیت معنوی"تعداد موارد 

 دانشگاه و شرکت ها و سازمان های بیرون از دانشگاه
3.89   ×   
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 گروه

 امتیاز گروه
 ریزمعیار

امتیاز 

 ریزمعیار

 وضعیت معیار
نسخه اول 

 )مدل ساده(

نسخه دوم 

-)مدل توسعه

 ج ب الف یافته(

ت
ی  در حوزه تحقیقا

ی راهبرد
 برنامه ریز

5
.4

9
8

 

    ×  5.17 وجود یک برنامه راهبردی برای تحقیقات در دانشگاه

برنامه راهبردی "وجود راه کارهایی برای ارزیابی 

"تحقیقات  
4.71  ×    

"برنامه راهبردی تحقیقات"تهیه و بروزرسانی  1توالی  4.42  ×    

برنامه راهبردی "اثربخشی فرایند تهیه صحت و 

"تحقیقات  
3.98  ×    

ی نوپا
ت ها

 شرک

4
.3

0
8

 

درصد شرکت های نوپای حمایت شده توسط دانشگاه   

 از کل شرکت های نوپا
4.04   × 

  

درصد  شرکت های نوپای پایه گذاری شده توسط 

 دانشگاه از کل شرکت های نوپا
4.18   × 

  

قرارداد ها و 
ی تحقیق و توسعه

پروژه ها
 

4
.6

9
4

 

تعداد قراردادهای دانشگاه با صنعت و بخش خصوصی 

 )کل و به تفکیک هر دانشکده یا حوزه دانشی(
4.90 ×     

تعداد قراردادهای دانشگاه با سازمان های دولتی )کل و 

 به تفکیک هر دانشکده یا حوزه دانشی(
4.73 ×     

و بخش خصوصی از کل  درصد سرمایه گذاری صنعت

 بودجه تحقیق و توسعه
4.59  ×    

درصد سرمایه گذاری سازمان های دولتی از کل بودجه 

 تحقیق و توسعه
4.44  ×    

                                                           
1
 frequency 
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 گروه

 امتیاز گروه
 ریزمعیار

امتیاز 

 ریزمعیار

 وضعیت معیار
نسخه اول 

 )مدل ساده(

نسخه دوم 

-)مدل توسعه

 ج ب الف یافته(

انتقال 
ی
فناور

 
ت انتقال 

از طریق موسسا
ی
فناور

 

3
.9

3
8

 

فناوریوجود مرکزی برای انتقال   3.59   ×   

"حقوق مالکیت معنوی"مدیریت   3.16   ×   

    ×  3.17 مدیریت قراردادهای تحقیقاتی

   ×   3.29 مدیریت شرکت های نوپا

"فناوریمراکز انتقال "مربوط به  های فعالیتسایر   2.97   ×   

از کل  فناوریدرصد بودجه مربوط به موسسات انتقال 

 بودجه دانشگاه
3.00   ×   

انتقال 
ی
فناور

 
از طریق منابع 

 انسانی

4
.6

1
9

 

درصد دانشجویان دکترای حمایت شده از سوی بخش 

 خصوصی، نسبت به کل دانشجویان دکتری
3.96  ×    

درصد دانشجویان دکترای حمایت شده از سوی بخش 

 دولتی، نسبت به کل دانشجویان دکتری
3.71  ×    

ی 
ی در سیاستگذار

همکار
ی
سرمایه فکر

 
در کشور

 

3
.3

0
8

 

وجود فعالیت های مربوط به مشارکت در سیاستگذاری 

در کشور سرمایه فکریحوزه   
2.12   ×   

مشارکت در کمیته های ملی و بین المللی استاندارد 

سرمایه فکریگذاری در حوزه   
1.97   ×   

 سرمایه فکریمشارکت در طراحی برنامه های بلند مدت 

 در کشور
1.95   ×   

سرمایه انجام مطالعات در خصوص سیاستگذاری حوزه 

 فکری
1.95   ×   



228 
 

 گروه

 امتیاز گروه
 ریزمعیار

امتیاز 

 ریزمعیار

 وضعیت معیار
نسخه اول 

 )مدل ساده(

نسخه دوم 

-)مدل توسعه

 ج ب الف یافته(

ت در زندگی فرهنگی و اجتماعی
 مشارک

2
.5

2
2

 

وجود برنامه ها و مراسم ویژه مربوط به زندگی فرهنگی 

 و اجتماعی
1.28  ×    

    ×  1.48 فعالیت های فرهنگی

    ×  1.36 فعالیت های اجتماعی

ورزشیفعالیت های   1.41  ×    

    ×  1.21 سایر فعالیت ها

ک به فهم عمومی جامعه از علم
 اطالع رسانی و کم

3
.2

4
0

 

وجود برنامه ها و مراسم ویژه برای توسعه و ترویج علم 

 در جامعه
1.88  ×    

    ×  1.75 مشارکت محققین دانشگاه در رسانه ها

1گفتگومشارکت محققین دانشگاه در گروه های   1.75  ×    

سایر فعالیت های مربوط به توسعه و ترویج علم در 

 جامعه
1.44  ×    

 

                                                           
1
 forums 
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 نامه واژه

 

Acceptance rateنرخ مقبولیت

Aggregated coefficientضریب یکپارچه

Ancillary structural capitalفرعی ساختاری سرمایه

Appropriate Organizationسازمان مناسب

Associabilityچسبندگی

Backlogارائه درخواست برای تحویل کاال

 Balanced Scorecard کارت امتیازی متوازن

 Best Practice بهترین اقدام

Book Valueارزش دفتری

Business Process Managementمدیریت فرآیند کسب و کار

Calculated Intangible Value (CIV)محاسبه شده ناملموس ارزش

 Capital Productivity وری سرمایه بهره

 Challenging assignments چالش انگیز قاالتتنا

Champions انقهرمان

Chief Knowledge Officersمدیران ارشد اطالعات 

 Combination ترکیب

Competitive advantageمزیت رقابتی

 Composite index شاخص مرکب

Compulsory structural capitalسرمایه ساختاری اجباری

 Concentration تمرکز

 Content Analysis تحلیل محتوا

 Contingency Theoryنظریه اقتضائی

Copyrightsحق انحصاری چاپ
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Core structural capitalکلیدی ساختاریسرمایه 

 Creationخلق

 Cultural Capital                                                                                  های فرهنگیسرمایه

 Customer rating مشتریان بندی دسته

 Decision Support System (DSS) های پشتیبانی تصمیم سیستم

 Density  چگالی یا تراکم

Discount rateنرخ تخفیف

Downsizingکوچک سازی

Dream Ticketبلیت رویا

Dynamic Approachرویکرد پویا

Economic Value Addedارزش افزوده اقتصادی

 Effective Knowledge Process فرآیندهای اثربخش دانش

 Emotional Intelligenceهوش عاطفی

Enhance Customer valueبهبود ارزش برای مشتری

 Exchange تبادل

Expert Systemهای خبره سیستم

 Explicit صریح

 Explicit Knowledge دانش صریح

Extra Budget بودجه اضافی

 Extractionاستخراج

Financial solidityپایداری مالی

Functional capitalکارکردىسرمایه 

Groupwareگروه افزارها

   Hard Intangible Assetsناملموس سخت های دارایی

Hawthorne effect ورناثر هات

                                                                                              Human Capital انسانی هایسرمایه
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 IC supplements سرمایه فکری های مکمل

Identificationهویت

Idiosyncratic structural capitalسرمایه ساختاری منحصر به فرد

Implicit Knowledgeدانش ضمنی

 Information Capital                                                                            اطالعاتیهای سرمایه

Information Systems (IS) های اطالعاتی سیستم

Information Technology (IT) فناوری اطالعات

                                                                                                                                  Inherentذاتی 

 Intangible assets های ناملموس دارایی

Intangible assets monitorناملموسی ها دارایی نمایشگر

                                                                                                                    Intellectual Assetsهای فکری دارایی

 Intellectual Capital                                                                                                             سرمایه فکری

Intellectual Capital Web (ICW)شبکه سرمایه فکری

Interest costsهای بهره هزینه

Interest coverپوشش بهره

 Interpersonal skills های بین شخصی مهارت

Investorsگذاران سرمایه

Invisible balance sheet (IBS)نامحسوس متوازن برگه

 Organizations                 Knowledge basedبنیاندانش  های سازمان

Knowledge Capital Scorecardکارت امتیازی سرمایه دانشی

Knowledge- Friendly Cultureفرهنگ دانش آشنا

Knowledge- Friendly Environmentمحیط دانش آشنا

Know- howدانستن چگونگی

                                                                                        Knowledge Managementمدیریت دانش

 Knowledge Productivity وری دانش بهره

Knowledge Resources دانشیمنابع 
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Knowledge sharingبه اشتراک گذاری دانش

Knowledge Work کار دانشی

                                                                                 Knowledge Workerکارگر دانشی

Lead timeزمان تدارک

 Leverage اهرمی کردن

Licensing agreementsموافقتهای مربوط به حق فروش

 Liquidity reserve ذخیره نقدینگی

 Locus of Controlکانون کنترل

Motion Studyحرکت سنجی

Multidimensional scalingچندبعدی گذاری مقیاس

Net present value (NPV) ارزش خالص فعلی

Network Configurationوضعیت شبکه

Network effectاثر شبکه

                                                                                                        Network  Tiesپیوندهای شبکه

Obligationsالزام ها

Operating functional groupsکارکردی عملیاتیهای  گروه

Opportunity Cost هزینه فرصت

Organic growthرشد سازمانی

                                                                     Organizational Citizenship Behaviorسازمانیرفتار شهروندی 

 Outsourcing برون سپاری

Patent feeحق انحصارى اختراع

 Patent Registrationامتیاز ثبت اختراعات

 Rational Intelligenceهوش عقلی

Rational marketingههوشمندانبازاریابی 

 Reciprocalارتباط متقابل

 Referrals درصد مرجوعات
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                                                                                                Renewable                  تجدیدقابل 

Resource-based viewمحور -منبع

 Resource based View of the Firm نگرش مبتنی بر منابع سازمان

Response rateپاسخ سطح نرخ

Return on Assets methods (ROA)ها داراییبازگشت  های روش

Tangible ملموس 

Tangible assets های ملموس دارایی

 Technology Broker’s IC audit ممیزی سرمایه فکری واسطه فناوری

Teleworkingریدورکا

Total Quality Management (TQM)مدیریت کیفیت جامع

                                                                                                                 Transferableقابل انتقال

Turnaround timeبرای تقاضای مشتری زمان برگشت

Value Driversسازهاارزش

 Vision چشم انداز

Weak Ties Theoryپیوندهای ضعیف

 Whole کل 

 Yearly Cost Reduction قیمت تمام شده سالیانهتقلیل 

 

 


