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مقدمه

قابـل   ریغقابل لمس و  ریغیعنی؛نامشهود است کهاست  نیادانش  يهایژگیواز  یکی

در  ؛اسـت  مشـکل سـخت و   یلـ یخآن  گیـري انـدازه و  يارزشـگذار محسوس است و 

قادر بودند تـا ارزش   يحسابدارهايروشا استفاده از ب هاسازماندر گذشته  کهیصورت

ـ کننـد محاسبه  کاملبه طوررا د خو دیتولعوامل  ةو انداز ـ اامـروزه   یول هـاي روشنی

از  یکــیدانــش بــه عنــوان .)1380آذر، (دســتنینالزم  کــاراییيداراگــریديحســابدار

هـاي داراییشتریباگر در گذشته .شودیمنامشهود محسوب  هايداراییياجزانیتر مهم

نامشـهود   هـا سـازمان هـاي دارایـی امروزه قسمت اعظـم   یولاند بودهمشهود  هاسازمان

نیـ اتیریمـد ییتوانـا به  هاسازمانتیموفق،یدانشاقتصاد  نیادر .)1380آذر، (دهستن

ابتدا  میکنتیریمدرا  هاییدارانیامیبتواننکهیايبرادارد و  یبستگنامشهود  هايدارایی

تیریمـد را  اهـ آنمیتـوان یمـ تینهادرو  کردهگیرياندازهو ییشناسارا  اهنآستیبایم

  .)2000سالیوان،  (یکن

سرمایۀ فکريبه بحث  توانیمو جدیدترین مبحث در مدیریت،  نیتر مهماز جمله 
1
 

ارزش  نیبـ سـت از تفـاوت   ا عبـارت ،سرمایۀ فکـري ساده،  فیتعرکیدر . کرداشاره 

به  سرمایۀ فکري، از گریدفیتعردر  .[3]شرکتکیهايداراییيدفترو ارزش  يبازار

مـنعکس ۀدر ترازنامـ  معمـوالً  کـه شـود یمـ نام برده  یهایداراییو ندهایافرۀعنوان هم

خود .وجود ندارد فکريهايسرمایهاز  یجهانشمولفیتعرچیهسفانه أمت. [4]شوندینم

سـاده   ينـد بطبقـه  کیـ در  کههستند  ییاجزايکسریيداراهم  فکري هايسرمایهنیا

سـرمایۀ  . [4]اسـت سـرمایۀ مشـتري  و  سرمایۀ ساختاري،سرمایۀ انسانیشامل سه نوع 

يفکرهـا طـرز و  هـا یستگیشاشامل  کهسازمان است  کیياعضادانش  ةریذخانسانی

 کـه سازمان است  کیدر  یانسانریغمخازن دانش  ۀهم سرمایۀ ساختاري. است کارکنان

سـرمایۀ  .اسـت ...وراهبردهـا و  نـدها یافرو  یازمانسـ يهـا چارت،ها دادهگاهیپاشامل 

 کیـ يمشـتر و روابـط   یابیبازارهايکانالشده در ست از دانش گرفتها عبارتمشتري

به عنوان یـک   سرمایۀ فکريپیدایش اقتصاد دانشی باعث افزایش معروفیت . [4]سازمان
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ـ    . موضوع تحقیقاتی و کسب و کار شده است راي فعـال  اکنون زمـان جـالبی و خـوبی ب

هـاي   اي را از سـال  محققان نبرد و مبـارزه . است سرمایۀ فکريتحقیقات  ۀبودن در زمین

اند و سمینارها، مقاالت و کتـب زیـادي    داشته سرمایۀ فکريپیش براي قبوالندن اهمیت 

ـ    اند و بیشتر تالش را در این زمینه ارائه کرده  ۀتوسـع  ۀهاي صورت گرفتـه شـده در زمین

 آنهـا وجود آمده است کـه  ه بوده است و اکنون این ضرورت ب کريسرمایۀ فچارچوب 

بایـد گفـت کـه موضـوع علـم      . گیري و مدیریت و افشاء آن تمرکز کننـد  بر روي اندازه

ماننـد   یمختلفـ علـوم   ةاي اسـت و در برگیرنـد   یک موضوع بـین رشـته   سرمایۀ فکري

...ع انسـانی و گـذاري و اقتصـاد و مـدیریت منـاب    یحسابداري، مدیریت دانش، خط مش

بیشتر به عنوان  سرمایۀ فکريۀهر چند که امروزه این اعتقاد وجود دارد که مطالع. است

شود تا یک علم؛ که در بر گیرنده عوامل روانی و خالقیت اسـت و   یک هنر توصیف می

. [5]اسـت ) رفتارهاي مشـتري و سـازمانی  (يبیشتر شامل یک ادغامی از مطالعات رفتار

در تحقـق   هـا آنندارنـد و از نقـش    یتوجهفکريهايسرمایهنیابه  هانسازماسفانه أمت

ـ ازیـرا ؛غافل هستنداهداف خود، و قـادر بـه    شناسـند ینمـ را  يفکـر هـاي سـرمایه نی

  .ستندینهاآنيریگهزاندا

و  دهنـد یملیتشکنامشهود  هايداراییرا هاسازمانهايداراییامروزه قسمت اعظم 

ـ از  .]1] دسـتن ینهـا آنگیـري اندازهر به قاد يحسابدارهايروش ـ ادر  یطرف اقتصـاد   نی

مـر . دارد یبستگنامشهود  هايدارایینیاتیریمدییتوانابه  هاسازمانتیموفق،یدانش
1
 

خـود را   يفکـر هـاي سـرمایه ها شرکتچرا  “اي تحت عنوان در مقاله) 2003(ش و همکاران

. انـد  پرداختـه سـرمایۀ فکـري  گیري  یل اندازهمشروح به ذکر دال به طور“کنندیمگیرياندازه

پنج دلیل اساسی را براي اهمیـت   سرمایۀ فکرياین افراد با مرور بازبینی سیستماتیک ادبیات 

  : اند آورده سرمایۀ فکريگیري  اندازهت و ضرور

  .هانآراهبردبراي تنظیم  هاسازمانکمک به 

.راهبردهاارزیابی اجراي 

.تنوع کمک به تصمیمات گسترش و
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.به عنوان مبنایی براي جبران خدمات سرمایۀ فکريگیري  استفاده از نتایج اندازه

  .نفعان خارجیبه سهامداران و ذي سرمایۀ فکريابالغ این معیارها مربوط به 

  :سایر دالیل

توانـد ارزش شـرکت و عملکـرد     کامل و دقیق می به طورسرمایۀ فکريگیري  اندازه

مبتنی بر دانش، دانش بخش مهمـی از ارزش یـک    ۀدر یک جامع. گیري کند آن را اندازه

حسـابداري   هـاي روشو  هـا  مدل.دهد کاال است و نیز ثروت یک شرکت را تشکیل می

ها مشـهود هسـتند و مبتنـی بـر معاملـه و تـاریخ هسـتند و        سنتی عمدتاً مبتنی بر دارایی

  .[6]گیري کنند ها را اندازه توانند این ارزش نمی

بـراي کمـی کـردن منـافع و مزایـاي نـرم و سـخت        : هیسـرما نرخ بازگشت یارزیاب

بـراي  . شـود  گیـري مـی   اندازه سرمایۀ فکريهایی از قبیل آموزش و بهبودگذاري سرمایه

 ۀگـذاري در تکنولـوژي در مقایسـ    ارزش ایجاد شده از طریق سرمایه ۀبراي مقایس ،مثال

  .ادگذاري در افر ارزش ایجاد شده از طریق سرمایه

بجـاي فقـط داشـتن     هـا آنبراي کمی کردن ارزش افراد و دانش فنی : کنترل مدیریتی

  .گیري در سطح عملیاتی ها، به عنوان کمکی براي تصمیم اي از هزینه درك ساده

هـا   ها قادر به خلـق شایسـتگی  ترین دارایی و با ارزش نیتر مهمآیا : ریزي آینده برنامه

  ن در آینده است یا نه؟اصلی و مزیت رقابتی براي سازما

اکتسـاب  شود و یا یک ادغام و  براي مواقعی که سازمان منحل می: ارزشیابی سازمان

ینـد ایجـاد ارزش   ابراي اینکه بتواننـد درك بهتـري از فر   ها شرکت.]7] دگیر صورت می

داشته باشـند و بتواننـد داراي بهبودهـاي چشـمگیري در عملکـرد خـود داشـته باشـند         

.بروند يفکرهايسرمایهگیري و مدیریت  سمت اندازهبایستی به  می

حداقل بـا توجـه    یولمیستینفکري هايسرمایهقیدقگیرياندازهاگر چه ما قادر به 

بـر   يگذارهیسرماتیاهمبه ،هاسازمانسازمانی عملکرددر  هاآنو اطالع از نقش  هاآنبه 

 یتـوجه فکـري هـاي سـرمایه نیاه ب هاسازمانسفانه أمت .میبریمیپهاییدارانیايرو

 يفکـر هـاي سرمایهنیازیرا؛غافل هستنددر تحقق اهداف خود، هاآنندارند و از نقش 

ـ پیرو ایـن امـر، ایـن تحقیـق در     . ستندینهاآنيریگهزو قادر به اندا شناسندینمرا  آن  یپ

اري میـزان برخـورد   ،سـرمایۀ فکـري  بـر   مؤثرهايمؤلفهتا ضمن مطالعه و تعیین است
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  .سرمایه را مورد بررسی قرار دهداین یزد از  فنّاوريهاي مستقر در پارك علم و شرکت

در زیر به برخی از ایـن تعـاریف   . تعاریف مختلفی ارائه شده است سرمایۀ فکرياز 

: اشاره شده است

شامل حاصل جمع دانش اعضاي یک سازمان و تبدیل کاربرد عملـی   سرمایۀ فکري

.[8]ن استدانش اعضاي سازما

 هـاي داراییتفاوت بین ارزش بازاري یک شرکت و هزینه جایگزینی  سرمایۀ فکري

.[2]آن است

ـ مجموعه منحصر سرمایۀ فکري فـردي از منـابع مشـهود و نامشـهود شـرکت و      ه ب

نیز به تغییر و تحوالت این منابع مشهود و نامشهود نیـز اطـالق    سرمایۀ فکريهمچنین 

. [9]شود می

، دانش موجـود در سـازمان اسـت و در دو سـطح فـردي و سـازمانی       سرمایۀ فکري

اسـت و در سـطح   ....که سطح فردي شامل دانـش، مهـارت و اسـتعداد و    شودیممطرح 

 و هــايروشو  فنّــاوريداده خــاص هــر مشــتري،  گــاهیپاســاختاري چیزهــایی ماننــد 

.  [10]است. ..فرایندهاي سازمانی و فرهنگ و

شوند که بـه یـک    دانشی تعریف می هايداراییهی از گرو به صورتسرمایۀ فکري

شـوند و بـه طـور     هاي یک سازمان محسوب می سازمان اختصاص دارند و جزو ویژگی

نفعان کلیدي سازمان بـه بهبـود وضـعیت    اي از طریق افزودن ارزش به ذي قابل مالحظه

. [11]شود رقابتی سازمان منجر می

يها مدلکه بیشتر  رسدیم، به نظر شودیمبررسیسرمایۀ فکريهنگامی که ادبیات 

که سه جـزء انسـانی، ارتبـاطی و سـازمانی را بـا یکسـري        اند کردهسعی  سرمایۀ فکري

  .[4]در نظر بگیرندسرمایۀ فکريهاي مشترك براي ویژگی

  انسانیبعد.1

ي دانشی یـا فکـر   هايدارایینوع  نیتر مهمو به عبارتی  نیتر مهمیکی از  سرمایۀ انسانی

اما باید توجه داشت که وجود ایـن  . ها منبع خالقیت هستنداین دارایی. در سازمان است

هـدف  . دانشی به تنهایی براي تحقـق عملکـرد یـک شـرکت کـافی نیسـت       هايدارایی



یآموزشيها نظامپژوهش در       134

دانشـی ضـمنی را بـه صـورت و شـکل       هايداراییباید این باشد که این نوع  ها شرکت

صورت امکان وجود و یل کنند در غیر ایندانش صریح براي تمامی سطوح سازمان تبد

ترکیبی تجمعـی از   سرمایۀ انسانی. خلق هیچ گونه ارزش سازمانی وجود نخواهد داشت

هـاي حـل مشـکل و    هاي رهبري و توانـایی اي کارکنان و تواناییدانش عمومی و حرفه

نچه از این تعریف مشخص است این است که سنجش ایـن نـوع   آ. تپذیري اسریسک

خالقیـت   ،ایـن نـوع سـرمایه در یـک شـرکت     . ه با این اجزا خیلی مشکل اسـت سرمای

نامشـهود   هايداراییو  دهدیمرا ارتقا ) تجهیزات و ابزارها(د مشهو هايداراییعملیاتی 

هـا و  هاي موفق به منظـور افـزایش و بهبـود بیـنش، توانـایی     ر شرکتد. دکنیمرا فعال 

روي هـاي زیـادي بـر   گـذاري سـرمایه ، روزيتجربیات براي رقابت در محیط متغیـر امـ  

باید این نکته را اضافه کرد که مالکیت این نـوع سـرمایه    .[12]ردیگیمکارکنان صورت 

نیست و خروج افراد از سازمان منجـر بـه از دسـت رفـتن حافظـه       ها شرکتدر اختیار 

داده  تجربه نشان. [4]شودیمکه یک نوع تهدید براي سازمان محسوب  شودیمسازمانی 

.هاي کارکنان اثر مستقیمی بر عملکرد شـرکت دارد ها و قابلیتاست که افزایش توانایی

 بـه صـورت  دانش یک سـازمان اسـت کـه     ةدهنده ذخیرنمایانگر و نشان سرمایۀ انسانی

توانایی جمعـی یـک    به صورتسرمایۀ انسانیهمچنین . ابدی یمکارکنان سازمان تجلی 

. [4]از دانش افراد آن نیـز تعریـف شـده اسـت     ها حلن راه سازمان براي استخراج بهتری

شان و زیرکی و طرزفکرهاي هایستگیشارا از طریق  سرمایۀ فکريکارکنان یک سازمان 

و تحصیالت است و  ها مهارتسازمان شامل  يهایستگیشاکه این  کنندیمفکري تولید 

  .[8]هددیمطرزفکرهاي کارکنان که اجزاي رفتاري کارکنان را پوشش 

    )مشتري(یارتباطبعد.2

ی که روابط شرکت بـا محـیط را   هایداراییۀست از مجموع هما ارتباطی عبارت ۀسرمای

ت بـا مشـتریان و   و ایـن سـرمایه شـامل ارتبـاط شـرک      کنـد یمـ دهی و مدیریت ترتیب

اگرچـه  . تی و جامعـه اسـت  دول مؤسساتکنندگان و رقبا و دولت و سهامداران و عرضه

، روابط مشتري است ولی نباید فقط این روابـط مـورد   سرمایۀ ارتباطیقسمت  نیتر مهم
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در واقـع انعکـاس و بازتـابی    سرمایۀ ارتبـاطی این . توجه قرار گیرد
1

. از شـرکت اسـت   

ـ مقبرنـدها و   :شامل سرمایۀ ارتباطی فـاداري مشـتري و شـهرت شـرکت و     و يهـا  اسی

ارزش،  ةدر یـک زنجیـر  . [12]ستبازخور مشتري و غیره ا يها ستمیسکنندگان و عرضه

مشـتري  هاي محـیط از  بخش ۀوجود دارد این است که با هم ها شرکتتعهدي که براي 

تحقیقات بسیاري نشان داده است که توجه به . برقرار کنندیکننده روابطگرفته تا عرضه

بازار داراي اثر مستقیمی روي نـرخ سـودآوري دارد و سـهم بـازار شـرکت را افـزایش       

شامل ارزش فعلی وآتی روابط یـک سـازمان بـا مشـتریان      سرمایۀ مشتري. [12]ددهیم

. نامشـهودهاي خـارج از سـازمان اسـت     به خـاطر یک سازمان  توانخود است و بیانگر 

سرمایه بازاري به شایستگی سازمان براي مدیریت و ادغام روابط خارجی با سـهامداران  

  .[4]شودیمبیرونی اطالق 

  سازمانیبعد.3

. شـود یمتعریف ) ساختاري(یسرمایه سازمان به صورتسرمایۀ فکريعد سازمانی در ب

کـه توانـایی خالقیـت     شـود یمی تعریف هایداراییسازمانی به صورت مجموع  ۀسرمای

اساســی،  يهــا ارزشموریــت ســازمان، چشــم انــداز، أم. ســازدیمــســازمان را ممکــن 

ایـن   ةدر زمـر  توانـد یمـ یک شرکت هاي درونی کاري و فرایند يها ستمیس، راهبردهاي

بـراي خلـق   یسـازمانی یکـی از اصـول زیربنـای     ۀسـرمای . هـا شـمرده شـود   نوع دارایی

اوري کـرد کـه اگـر سـازمان     البتـه بایـد ایـن نکتـه را یـاد     . گیرنده استي یادهاسازمان

گذاري شدیدي بر روي تکنولوژي کنـد ولـی کارکنـان توانـایی اسـتفاده از ایـن       سرمایه

 مؤثرسازمانی مفید و  ۀگذاري و به تبع آن سرمایرا نداشته باشند، این سرمایه تکنولوژي

، هـا  دادهایگاه ، پبه صورت سخت افزارها، نرم افزارها سرمایۀ ساختاري. [4]بودنخواهد

هـاي  هـا و قابلیـت  هاي تجـاري و سـایر توانـایی   ، ماركها اختراعساختار سازمانی، حق 

.[13]کندیمکارکنان حمایت  وريسازمانی است که از بهره

به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه  سرمایۀ فکريدانشی، دانش یا در اقتصاد 

                                                                                                                              

1. Reflection.
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در این اقتصـاد،  . [4]کند مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتري پیدا می هايداراییبا سایر 

ی سـازمان  هايداراییترین  هاي انسانی جزو مهم سرمایه به خصوصفکري و  هايدارایی

دارد تـا   هـا آنهـاي فکـري    ریشه در قابلیت هاسازمانشود و موفقیت بالقوه  محسوب می

نگریگلدف. هاآنمشهود  هايدارایی
1

  : کند ، اقتصاد دانشی را از سه بعد بررسی می)1994(

  .)خدمات(دتقاضایی براي مصنوعات نامشهود وجود دار: بعد اول

یعنـی بیشـتر عوامـل     ؛شـوند  ید مسلط مینامشهود بر عوامل تول هايدارایی: بعد دوم

نامشـهود در   هـاي دارایـی یعنـی   ،نامشهود هستند و به عبارت دیگر هايداراییتولید، از 

  . کند بین عوامل تولید، نقش بارزتري و بیشتري را ایفا می

.کند قوانین جدیدي براي سازمان تجاري، رقابت، ارزشگذاري ظهور می: بعد سوم

در کسب و کارهـا  . کند انگیزي تغییر می شگفت به طورب و کار محیط کس ،ر نتیجهد

افزارهـا   اطالعات، تجارت الکترونیک، نـرم  فنّاوري، ، بر روي اطالعات21و اقتصاد قرن 

ها ها و حق اختراع و مارك
2

شـود کـه    گـذاري مـی   سرمایه... ها و  ، و تحقیقات و نوآوري

ي فکـري و دانشـی هسـتند تـا جـزو      هـا  نامشهود و سرمایه هايداراییهمگی جزیی از 

. [3]مشهود هايدارایی

هـا   هـا و عوامـل تولیـد شـرکت    دارایـی  نیتـر  مهمخالصه در اقتصاد دانشی،  به طور

نیـز   هـا آنکند و حتی بـه ارزش   کم نمی هاآن، از ارزش هاآننامشهود هستند که استفاده از 

هسـتند ولـی در   ... و ۀ فکريسرماینامشهود شامل دانش،  هايداراییاین نوع . افزاید می

مشهود و فیزیکی هستند کـه اسـتفاده از   ا عوامل تولید و داراییه نیتر مهماقتصاد صنعتی 

هاي پـولی   آالت و سرمایه شامل زمین، ماشینا هکاهد و این دارایی می هاآن، از ارزش هاآن

نامشـهود   هـاي دارایـی ها نه تنها نیاز دارند تـا   در پایان باید گفت که شرکت. است... و

گیري و مدیریت کنند بلکـه بایـد همـواره سـعی کننـد تـا ایـن         خود را شناسایی، اندازه

یی کـه نتواننـد   هـا سـازمان . مستمر ارتقا و بهبود بخشـند  به طورنامشهود را  هايدارایی

بقا خود را با خطر از دست دادن و ،مستمر ارتقا دهند به طوردانشی خود را  هايدارایی

. [4]، مبادله خواهند کردفناي خود

                                                                                                                              
1. Goldfinger
2. Patents 
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شـود و در   در دنیاي جدید امروزي، دانش به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب مـی 

بایست هـدایت و مـدیریت    عوامل تولید است که می نیتر مهمبین عوامل تولید، یکی از 

و فرآیندهاي  ها زمیمکاناجزاي نامشهودها است که در طی  نیتر مهمدانش یکی از . شود

گیري دانش و سـایر   سازد و اندازه وري را ممکن میاشود و نو کار گرفته میه بسازمانی 

 ،بنابراین. ها نامشهود در این فرآیندهاي سازمانی از اهمیت باالیی برخوردار استدارایی

دانـش   تیریمـد ، سرمایۀ فکريمشهود و  هايداراییبارة تمایز بین ما باید اطالعاتی در

 هـاي داراییبا  سرمایۀ فکريةاغلب واژ. [2]ره داشته باشیمو غی سرمایۀ فکريو  يفکر

تمـایزي بـدین صـورت وجـود دارد کـه       هـا آناما بـین  . شود نامشهود مترادف فرض می

نامشـهود کسـب و    هـاي داراییاي از فرعی یا زیر مجموعه ۀک مجموعی، سرمایۀ فکري

مـایز بـین داراییهـا    از لحـاظ تـاریخی، ت  . نامشـهود  هايداراییکارهاست و نه یکسان با 

 هـاي دارایی. در بهترین حالت و شرایط نیز مبهم و گنگ است سرمایۀ فکرينامشهود و 

نیـز بخشـی    سرمایۀ فکريشود و  و به عنوان سرقفلی نیز اطالق می به صورتنامشهود 

حسابداري اسـت و   ةنامشهود بیشتر یک واژ هايداراییةواژ. [14]از این سرقفلی است

 هـاي دارایـی در مـورد  . منابع انسانی اسـت  ةبیشتر در قلمرو و حوز فکريسرمایۀ ةواژ

بـه  شـوند و آن هـم    مـنعکس مـی   ترازنامـه در  هـا  آننامشهود باید بگوییم که برخـی از  

هـاي فکـري بـه هـیچ عنـوان در       ولی سـرمایه . کامالً دقیق نیست مانند سرقفلی صورت

مربـوط بـه آن در   ) هـا يگذار هیسرما(يها یابد و فقط هزینه سنتی انعکاس نمی ۀترازنام

  .شود هاي هزینه منعکس میقسمت و حساب

از مدیریت دانش است و هدف اصلی آن،  يتر عیوسمدیریت نامشهودها یک مفهوم 

ایجاد و خلق دانش یک موضوع . ارتقاء ارزش شرکت از طریق خلق مزیت رقابتی است

هـا نامشـهود خـود    ه سـایر دارایـی  بایستی آن را به همرا می ها شرکتنامشهود است که 

 هـاي دارایـی مدیریت دانش یـک مجموعـه فرعـی از مـدیریت      ،بنابراین. مدیریت کنند

در یک تعریف ساده، مدیریت دانش تبدیل دانش ضمنی افراد بـه دانـش   . نامشهود است

صریح و انتخاب دانشی است که براي سازمان مفید باشد و استفاده مجدد از دانـش بـه   

  .[2]به افزایش یا اکتساب منابع نامشهود کمک کندروشی که 

. رسـد  نیـز مـبهم و غیرروشـن بـه نظـر مـی       سرمایۀ فکـري تمایز مدیریت دانش و 
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یک عامل کلیدي براي نوآوري و مزیت رقـابتی در   سرمایۀ فکريدانیم  طور که میهمان

يدمـدیریت دانـش بـه عنـوان یـک فعالیـت بنیـا       . اقتصاد مبتنی بر دانش امروزي است

در نظـر گرفتـه    هـا سـازمان در  سـرمایۀ فکـري  بـراي اکتسـاب، رشـد، حفـظ     ) اساسی(

نزدیکی  به طور، سرمایۀ فکريآمیز  این بدین معناست که مدیریت موفقیت. [11]شود می

کـه ایـن موضـوع    . یندهاي مدیریت دانش یک سازمان، بسـتگی دارد با مناسب بودن فرا

درست از مـدیریت   ةسازي موفق و استفاد که پیادهکند  می ءخود به خود این نکته را القا

مـدیریت دانـش   . [11]کنـد  را تضـمین مـی   سرمایۀ فکريدانش، اکتساب، رشد و حفظ 

شامل فرایندهایی است که به منظور خلق ارزش و افزایش و حفظ مزیت رقابتی کاربرد 

ستفاده ، خلق و اسرمایۀ فکريهدف مدیریت . کند را تسهیل می سرمایۀ فکريو توسعه 

هـاي خلـق ارزش یـک    هـا و قابلیـت  فکري براي بهبود توانایی هايداراییو  هیسرمااز 

سازي  ولی مدیریت دانش عمدتاً بر روي پیاده. است راهبرديانداز  شرکت در یک چشم

هاي مرتبط با دانـش در درون سـازمان تأکیـد دارد و بیشـتر     عملیاتی و تاکتیکی فعالیت

آوري و انتقـال و   ي مرتبط با دانش، براي تسـهیل خلـق، جمـع   هادرگیر جزئیات فعالیت

ان هوشـمند،  گیري یک سـازم هدف آن، تعقیب و پی در نهایت؛ و استفاده از دانش است

مهم این است که این دو مفهـوم   ۀنکت. است سرمایۀ فکريکردن از طریق خلق و ماکزیم

جدید هستند  ةمان در هزارهاي ساختاري الزم براي مدیریت سازاجزاي سازنده یا بلوك

بایستی براي حداکثر اثربخشی و بـه منظـور تحقـق اهـداف، بـا یکـدیگر ادغـام و         و می

  .[15]یکپارچه شوند

  تحقیقروش

داده رویکـرد تحقیـق توصـیفی ـ      يآور جمعو از نگاه  استاین تحقیق از نوع کاربردي 

ت پژوهشـی تحقیـق   ؤاالسـ نیتـر  مهم، سرمایۀ فکريبا توجه به ابعاد . باشدیمتحلیلی 

  :  ند ازاحاضر عبارت

دانـش محـور    مؤسسـات سـرمایۀ فکـري  ارزیـابی در  سرمایۀ انسـانی هايمؤلفه.1

  ؟نداکدام

دانـش محـور    مؤسسـات سـرمایۀ فکـري  در ارزیـابی   سرمایۀ مشتريهايمؤلفه.2

ند؟اکدام
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دانـش محـور    مؤسسـات سـرمایۀ فکـري  ارزیـابی در  ساختارۀسرمای هايمؤلفه.3

  ؟نداامکد

یشناسـای که جهت پرسشنامه است آوري اطالعات در این تحقیق، جمعیاصلابزار 

در سه (يفکر هايسرمایهعامل مربوط به  31و شامل  رودیمکار ه فکري ب يها هیسرما

گزینـه اي   7با طیف لیکرت ) سرمایۀ مشتريو  سرمایۀ ساختاري، سرمایۀ انسانیةحوز

ات صـورت  سشنامه پس از مطالعه مبانی نظري و تحقیقـ عوامل موجود در این پر. است

) 2(عوامل اولیـه و جـدول   )1(جدول . اند شدهی و استخراج گرفته در این حوزه شناسای

    .دهدیمنشان  سرمایۀ فکريی را به تفکیک هر یک از ابعاد عوامل نهای

سشـنامه  نشان از اعتبار باالي پر) 89/0مقدار (ل محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ در ک

یـک از  ی ابزار تحقیق بر اسـاس حـذف هـر   همچنین جدول مربوط به تعیین روای .دارد

 سـؤال ت جـایز نبـوده و همـین ترکیـب     سؤاالز یک احذف هیچ ت نشان داد کهسؤاال

  .هد داشتي براي هدف تحقیق را خواریگ جهینتبهترین روایی و 
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  سرمایۀ فکريابعاد ی شده به تفکیک هر یک از شناسایاولیه عوامل ) 1(جدول 

  سرمایۀ مشتريعوامل   ساختار ۀعوامل سرمای  سرمایۀ انسانیعوامل 

دانش مرتبط با کار(دانش فنی(

اي تعداد کارشناسان حرفه

نرخ ترك خدمت کارکنان  

هاي کارکنان شایستگی

انگیزش، رضایت(ر طرز فک(

هاي آموزشی متنوعبرنامه

هاي آموزشهزینه  

یگرروابط کارکنان با یکد

اعتماد به نفس کارکنان

 ي کارکنان با ها مهارتتناسب

کارشان

 احساس وظیفه شرکت نسبت به

نیروهاي خود

کاري خود ةدر حوزاستعداد

شایستگی (ف توانایی انجام وظای

)مرتبط با کار

هاي مشترك کارکناندیدگاه

سطح تحصیالت

پذیري  قابلیت تغییر یا انعطاف

کارکنان

کلهاي حل مشتوانایی

روحیۀ کارآفرینی

ي پاداشها ستمیس

مدت تخصص کارکنان

وفاداري به سازمان

ي بهبود کارکنانها ستمیس

عملکرد کارکنان

تعداد کل افراد ستادي  

تعداد کارکنان موقتی

ها داده گاهیپا  

راهبردها  

فرهنگ سازمان

فرایندهاي مدیریتی

فنّاورير دانش قرار گرفته شده د 

اطالعات

شامل حق امتیاز،  مالکیت معنوي

رایت، عالئم تجاري کپی

هاي سازمانیارزش

 ي بهینهها فرصتکشف

فرهنگ مشارکت در سازمان

هاي داخلی سیستم

هایی براي و سیستم ها استیس

استفاده از قابلیتهاي سازمان

استفاده از بازخورد

روند کاهشی زمان اجراي فرایندها

بهبود فرآیندها

ت و هاي ارتقاء محصوالتکنیک

خدمات

هاي نوآوريموفقیت

هاي نوآوري مکانیسم

یادگیري سازمانی

تیم کاري

فرآیندهاي عملیاتی

 ها ستمیسسرمایه گذاري در

هاي اطالعاتی سیستم

سازي هاي شبکه سیستم

هاي  هاي مجازي و رویه شبکه

غیررسمی

میانگین زمان پردازشی فرآیندها  

میانگین پردازش

نسبت مشتریان وفادار  

اوانی سفارشات تکرار شده فر

از سوي مشتریان

 فهرست مشتریان مشتري

  راضی

هر مشتري ۀفروش سران

بازارگرایی سازمان  

تشخیص نیازهاي مشتریان

نیازهاي مشتریان تأمین

توزیع هايکانال

هاي مشتري داده

روابط سازمان با محیط خود

بهبود سهم بازار

شهرت

همکاریهاي تجاري

ها نامه گواهی

ي بازخور مشتريها تمسیس

نفعانتصویر شرکت در نزد ذي

مبتنی بر خدمات هايروشف  

 بهبود و ارتقا خدمات به

مشتریان

درصد یا تعداد مشتریان کلیدي
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  سرمایۀ فکريی شده به تفکیک هر یک از ابعاد شناسایی نهایعوامل ) 2(لجدو

  یۀ مشتريسرماعوامل   عوامل سرمایه ساختار  سرمایۀ انسانیعوامل   ردیف

1  

متنوع براي هاي آموزشیبرنامه

کارکنان

ي بهینه در ها فرصتکشف 

برخورد با مشکالت

تشخیص نیازهاي مشتریان

نیازهاي مشتریان تأمین  فرهنگ مشارکتروابط خوب کارکنان با یکدیگر  2

  بهبود سهم بازارحمایت از نوآوريانگیزش باالي کارکنان  3

4  

ارکنان اعتماد به نفس باالي ک

شانيها دهیابراي گفتن عقاید و 

هاي جدیداجراي ایده

وجود نظام سنجش رضایت 

مشتري

یادگیري کارکنان از یکدیگرتوجه شرکت به رضایت کارکنان  5

ي ارتباطات پایدار با برقرار

مشتریان

هماهنگی باال بین کارکنان  6

تمایز بین محصوالت و 

خدمات شرکت در مقایسه 

با رقبا

داري مشتریان به شرکتوفا

7  

باالي شرکت  ۀاحساس وظیف

نسبت به نیروهاي خود

استفاده از بازخورد براي 

حفظ بقا و شناسایی 

انحرافات از هدف اصلی

انتشار نتایج نظرخواهی از 

مشتریان در سراسر شرکت

8  

ي کارکنان با ها مهارتتناسب 

کارشان

هايکارپرهیز از دوباره

ات به خدم يبهبود و ارتقا

مشتریان

بها دادن به افکار جدید و خالق  9

روند کاهشی زمان اجراي 

فرایندهاي کاري

مناسب ) وجهه(ر تصوی

شرکت در نزد مشتریان

10  

ن دیدگاههاي مشترك کارکنا

)فنسبت به اهدار اتفاق نظ(

روابط خوب با محیطکار تیمی

11  

انعطاف پذیري کارکنان نسبت 

به تغییر و تحوالت

    

قابـل   .استیزد  فنّاوريهاي مستقر در پارك علم و شرکت ۀآماري شامل کلی ۀامعج

و  اسـت ) رشـد یافتـه  (ر هـاي انکوبـاتو  مذکور فقط شامل شـرکت  ۀذکر است که جامع
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ن، اسسـ ؤبین کارآفرینـان و م  ها پرسشنامه. ردیگینمهاي پیش انکوباتور را در بر شرکت

، انـد  داشـته نقش  ها شرکتةراه اندازي و ادار مدیره که در هیئتمدیران عامل و اعضاي 

یـزد را   فنّـاوري هاي مسـتقر در پـارك علـم و    تعداد شرکت 3جدول . توزیع شده است

هاي پاسخ داده شده نیز نشان داده همچنین در این جدول تعداد پرسشنامه. دهدیمنشان 

  .شده است

  ها پرسشنامههمراه تعداد هب یزد فنّاوريپارك علم وهاي مستقر در مراکز رشد تعداد شرکت) 3(لجدو

  نام مرکز

هاي تعداد شرکت

  انکوباتور

هاي تعداد شرکت

  انکوباتور شیپ

ي ها د پرسشنامهتعدا

  دریافت شده

  24  ----  84  )چند مستأجره(ل مرکز اقبا

  IT15  5  8مرکز رشد 

  BT14  20  5مرکز رشد 

  2  0  3  مرکز رشد نساجی

  3  8  5  ادمرکز رشد مدیریت و اقتص

  ----012  مرکز رشد علوم انسانی و هنر

  6  3  12  مرکز رشد ابرکوه

  1  7  2  مرکز رشد بافق

  1  4  4  مرکز رشد طبس

  3  6  4  مرکز رشد میبد

  ----  3  0  مرکز رشد خاتم

  53  68  143  جمع کل

  ها افتهی

و  دشـو ت این تحقیق باید یک حد میانه براي مناسب بودن تعریف سؤاالبراي پاسخ به 

به عنوان ارزش  4همین علت عدد ه ب .تفاده شده استاي اسگزینه 7از آنجا که از طیف

نرمال بودن براي هـر چهـار نمونـه     يها تستعالوه بر این چون . شودیممیانی استفاده 
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بـا توجـه    .شـود میت ذکر شده استفاده سؤاالاز آزمون عالمت براي بررسی  ،شدیید نأت

-Pکه مقدار  شودیمدیده  minitab14افزار  به نتایج حاصله از نرم VALUE  چهـار  هـر

ـ  سرمایۀ مشتري، سرمایۀ ساختاري، سرمایۀ انسانی(هنمون درصـد   5ز ا) هو کل سه نمون

و شـرایط   هـا  هیسـرما گانه سهشرایط هک شودمییید أو ت شودیمرد  H0کمتر است پس 

که البته با توجـه بـه اجـرا     در نمونه مورد نظر مناسب است سرمایۀ فکريکلیت مفهوم 

  .رسدیمنظربهشدن تحقیق در یک مجموعه علمی و تحقیقاتی چنین امري عادي 

با توجه به غیرنرمال بودن توزیع نمونه باید از آزمون ناپارامتریک مربوط به این موضوع 

  .شداز آزمون کروسکال والیس استفاده  ها مؤلفهاستفاده کرد که با توجه به مستقل بودن 

  

آزمون کروسکال والیس

3.644 مجذور خی

2 درجۀ آزادي

.1620 سطح معناداري

 H0بیشتر است پس 0.05از pچون مقدار  آیدبر میآزمون  ۀطور که از نتیجهمان

  . شودیمپذیرفته 

خروجی . هم تفاوت معناداري ندارندبا مؤلفهگفت که میانگین سه  توانیم،ینابنابر

بنـدي   ایـن رتبـه  .آمـده اسـت  در ادامه  دهدیمرا نشان  ها نیانگیمن که دیگر همین آزمو

 مؤسسـات سـرمایۀ فکـري  اجـزاي  ه بیانگر این مطلب است که در میان عوامل مربوط ب

سرمایۀ پس از آن ، داراي باالترین میانگین رتبه سرمایۀ انسانی، یزد فنّاوريپارك علم و 

 سـرمایۀ سـاختاري  ابتدا  یستیبایمبنابراین . قرار دارد سرمایۀ ساختاريو سپس  مشتري

  .تقویت شود سرمایۀ انسانیو در نهایت  سرمایۀ مشتريتقویت شود و بعد ازآن 

تعداد هامیانگین رتبه

583 847.04 سرمایۀ انسانی

530 794.65 سرمایۀ ساختاري

530 821.81 سرمایۀ مشتري
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از آزمون ناپارامتریـک مربـوط بـه ایـن     با توجه به غیرنرمال بودن توزیع نمونه باید 

از آزمـون کروسـکال والـیس     هـا  مؤلفهموضوع استفاده کرد که با توجه به مستقل بودن 

.شداستفاده 

روابط کارکنـان  «رتبه مربوط به  نیشود، باالترمیمشاهده  )4(همانطور که درجدول 

»وع بـراي کارکنـان  آموزشی متنـ  هايبرنامه«رتبه مربوط به  نیکمترو  است»با یکدیگر

  .است

  سرمایۀ انسانیعوامل مرتبط با  یبررسآزمون کروسکال والیس به منظور در  ها رتبهنیانگیم) 4(لجدو

  رتبه نیانگیم  سرمایۀ انسانیعوامل مرتبط با 

149.27آموزشی متنوع براي کارکنان هايبرنامه

365.58روابط کارکنان با یکدیگر

308.21انگیزش باالي کارکنان

338.85شانيها دهیااعتماد به نفس باالي کارکنان براي گفتن عقاید و 

267.84توجه شرکت به رضایت کارکنان

287.05هماهنگی باال بین کارکنان

330.92احساس وظیفه باالي شرکت نسبت به نیروهاي خود

292.75ي کارکنان با کارشانها مهارتتناسب 

297.35د و خالقبها دادن به افکار جدی

282.29)نسبت به اهدافر اتفاق نظ(ن هاي مشترك کارکنادیدگاه

291.89پذیري کارکنان نسبت به تغییر و تحوالتانعطاف

»حمایـت از نـوآوري  «رتبه مربوط به  نی، باالترشودمیمشاهده ) 5(طور که درجدول همان

  .است»برخورد با مشکالت ي بهینه درها فرصتکشف «رتبه مربوط به  نیکمترو  است
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  سرمایۀ ساختاريی عوامل مرتبط با بررسدر آزمون کروسکال والیس به منظور  ها رتبهنیانگیم) 5(لجدو

  رتبه نیانگیم  سرمایۀ ساختاريعوامل مرتبط با 

110.39ي بهینه در برخورد با مشکالتها فرصتکشف 

318.76  فرهنگ مشارکت

339.02حمایت از نوآوري

256.14هاي جدیدجراي ایدها

317.27یادگیري کارکنان از یکدیگر

264.62تمایز بین محصوالت و خدمات شرکت در مقایسه با رقبا

236.69استفاده از بازخورد براي حفظ بقا و شناسایی انحرافات از هدف اصلی

224.70هايکارپرهیز از دوباره 

251.77يروند کاهشی زمان اجراي فرایندهاي کار

335.63کار تیمی

بهبود و ارتقا خـدمات  «رتبه مربوط به  نی، باالترشودمیمشاهده ) 6(طور که درجدول همان

انتشار نتایج نظرخواهی از مشـتریان در سراسـر   «رتبه مربوط به  نیکمترو  است»به مشتریان

  .است»شرکت
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  سرمایۀ مشتريعوامل مرتبط با  یبررسظور یس به منالدر آزمون کروسکال و ها رتبهنیانگیم) 6(لجدو

  رتبه نیانگیم  سرمایۀ مشتريعوامل مرتبط با 

250.75تشخیص نیازهاي مشتریان

240.52نیازهاي مشتریان تأمین

219.37  بهبود سهم بازار

230.93وجود نظام سنجش رضایت مشتري

274.11ي ارتباطات پایدار با مشتریانبرقرار

207.32ن به شرکتوفاداري مشتریا

179.45انتشار نتایج نظرخواهی از مشتریان در سراسر شرکت

391.69خدمات به مشتریان يبهبود و ارتقا

343.53مناسب شرکت در نزد مشتریان) وجهه(ر تصوی

317.33روابط خوب با محیط

  يریگ جهینت

فکـري   هـاي سرمایهویت ها، به منظور تق با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

یـزد   فنّـاوري هـاي مسـتقر در پـارك علـم و     در بـین شـرکت   هـا آنو روابط فی مـابین  

  : شودمیذیل ارایه  پیشنهادهاي

  سرمایۀ مشتري) الف

شناسایی بازارهاي هدف

شناسایی نیازهاي مشتریان 

.مداري در بین تمامی اعضاي سازمانتقویت نگرش مشتري

بررسی انتظارات مشتریان

مستمر به طورهاآنتماس و برقراري ارتباط با مشتریان و اطالع از میزان رضایت 
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ی و خـارج طیمحـ و تهدیـدات   ها فرصتبه منظور شناسایی  راهبرديریزي  برنامهانجام 

. یداخلنقاط قوت و ضعف سازمان 

  سرمایۀ انسانی) ب

هاي بهبود کارکنانگیري مستمر سطح شایستگی کارکنان و استفاده از برنامهاندازه

هـاي زمـانی و تجزیـه و تحلیـل ایـن      هزگیري مستمر رضایت شغلی کارکنان در بااندازه

اطالعات 

اطالعات براي رفع موانع  نیالیتحلو  هیتجزبر اساس نتایج حاصله از اتخاذ تصمیماتی

  ی به رضایت شغلیابیدست

ن ی بـه آ سـتم یسن نگرش حال داشت نیعتدوین برنامه و اهداف عملکردي متوازن و در 

ي شغلی به مثابه فرآینـد ـ   ها تیفعالرفتارها و ها به مثابۀ ورودیی ـ  و دانش ها مهارتشامل (

)خروجی ۀبازده و خروجی فعالیت کارکنان به مثاب

هاي زمانی مختلفمستمر عملکرد کارکنان در بازه گیرياندازه

رد کارکنـان و انجـام اقـدامات    گیـري عملکـ  تجزیه و تحلیل اطالعات حاصـله از انـدازه  

متقضی از قبیل تشویق و تنبیه و بازخورهاي مناسب 

هاي سازمانی بـراي کمـک بـه بهبـود وضـع آتـی       و فرصت ها مشاورهو  ها آموزش ۀارائ

.کارکنانی که داراي عملکرد مناسب هستند

  سرمایۀ ساختاري) ج

.عملکردي تیمیتیمی و استفاده از معیارهاي دهی به کارقدردانی و پاداش

.هستندفرایندهاي کلیدي که داراي بیشترین ارزش براي مشتریان ز دسته اشناسایی آن

هزینـه، زمـان،   (ا ینـده هـاي فرا یندهاي مذکور با هدف بهبود ویژگـی مجدد فرا یمهندس

.جهت افزایش ارزش براي مشتریان...) کیفیت و

.ات را ساده سازدي اطالعاتی که دستیابی به اطالعها ستمیساستفاده از 

کاربردي و همکـاري و تعامـل نزدیـک بـا مراجـع و       ۀبه امر تحقیق و توسع شتریبتوجه 

محافل علمی و استفاده از تجربیات برتر رقباي داخلی و خارجی

استفاده از سیستم پیشنهادات در داخل سازمان براي دریافت نظرات کارکنان و در خـارج  

.انسازمان براي دریافت نظرات مشتری
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