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در اقتصــاد دانش محــور امــروزی، مدیریــت ســرمایه های فکــری ســازمان بــرای خلــق ارزش، از اهمیــت باالیــی 
ــم  ــرار داد. علی رغ ــنجش ق ــورد س ــا را م ــوان آن ه ــتی بت ــرمایه ها بایس ــن س ــح ای ــت صحی ــرای مدیری ــتند. ب ــوردار هس برخ

ــرمایه ها  ــن س ــنجش ای ــه س ــه ب ــی ک ــون چارچوب ــری، تاکن ــرمایه ی فک ــنجش س ــرای س ــدد ب ــی متع ــای عموم ــود چارچوب ه وج
ــائل  ــه مس ــی ب ــود متک ــب وکار خ ــای کس ــرداری از فرصت ه ــه در بهره ب ــازمان هایی ک ــی س ــور ـ یعن ــازمان های فناوری مح در س
فناورانــه هســتند ـ بپــردازد، ارائــه نشــده اســت. لــذا در ایــن مقالــه تــاش شــده کــه بــا کمــک ادبیــات موضــوع، ابعــاد و مؤلفه هــای 
ــا برقــراری ارتبــاط منطقــی میــان ایــن ابعــاد و مؤلفه هــا،  کلیــدی ســرمایه ی فکــری در ســازمان های فناوری محــور، احصا شــده و ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــن اســاس می ت ــر ای ــازمان ها پیشــنهاد شــود. ب ــن س ــری در ای ــت ســنجش ســرمایه ی فک ــه ای جه چارچــوب اولی
ــرمایه هایی  ــود؛ س ــی تشــکیل می ش ــاختاری و اجتماع ــرمایه ی انســانی، س ــه س ــور از س ــازمان های فناوری مح ــری س ــرمایه ی فک س
ــی  ــوان مبنای ــد به عن ــق می توان ــن تحقی ــده در ای ــوب ارائه ش ــده اند. چارچ ــه تشکیل ش ــد و 26 مؤلف ــوع از 8 بع ــود در مجم ــه خ ک

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــور، م ــازمان های فناوری مح ــری در س ــرمایه ی فک ــنجش س ــرای س ب

واژگان کلیدی:

سرمایه ی فکری،  سنجش سرمایه ی فکری،  سازمان های فناوری محور 

مقدمه  )1

نــرم و  تحــوالت شــگفت انگیز اخیــر در فناوری هــای 
ــه  ــري ب ــه بش ــت جامع ــا حرک ــده ت ــب ش ــخت موج س
ســمت "جامعــه دانش بنیــان" ســرعت بیشــتري بــه 
خــود گیــرد. عباراتــي نظیــر "اقتصــاد دانش بنیــان"، 
"اقتصــاد خدمــات فکــري"، "عصــر اطاعــات و دانــش" و 
"توســعه دانایــي بنیــان" همگــي بــر ایــن داللــت دارنــد 
کــه دانــش به عنــوان منبعــی اساســي بــرای قــدرت 
تبدیل شــده و کســب مزیــت رقابتــی و اقتــدار در جهــان 
ــهود  ــرمایه  های نامش ــه س ــت یابی ب ــون دس ــروز مره ام
آن  در  کــه  صنعتــی  اقتصــاد  برخــاف   .]3[ اســت 
مهم تریــن عوامــل تولیــد دارایی هــای مشــهود و فیزیکــی 
ــی و ...(  ــن، ماشــین آالت و ســرمایه های پول )شــامل زمی
ــد  ــا می کاه ــا، از ارزش آن ه ــتفاده از آن ه ــتند و اس هس

ــل  ــا و عوام ــن دارایی ه ــان مهم تری ــاد دانش بنی در اقتص
همچــون  نامشــهودی  دارایی هــای  شــرکت ها،  تولیــد 
ــتفاده از  ــه اس ــتند ک ــری هس ــرمایه  های فک ــش و س دان
ــد کــه حتــی  ــا از ارزش آن هــا کــم نمی کن آن هــا، نه تنه

ــد.  ــز می افزای ــا نی ــه ارزش آن ه ب
عــدم  و  پیچیدگــی  رقابــت،  تشــدید  بــه  توجــه  بــا 
قطعیــت محیــط و همچنیــن ضــرورت همگامــي بــا 
تحــوالت دانشــي روز بایــد بتــوان ســرمایه های فکــري ـ 
دانشــي ســازمان را در جهــت پیشــبرد اهــداف راهبــردی 
ــطح و  ــی از س ــک آگاه ــود. بی ش ــت نم ــازمان مدیری س
در  ســازمان  موجــود  فکــری  ســرمایه  های  کیفیــت 
ــه  ــت یابی ب ــی دارد. دس ــی اساس ــا نقش ــت آن ه مدیری
ایــن اهــداف تنهــا از طریــق ســنجش ســرمایه ی  فکــری 
ســازمان محقــق می شــود. به بیان دیگــر ســازمان هایی 
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ــه  ــود ک ــد ب ــروز خواهن ــوالت پی ــر و تح ــر تغیی در براب
بتواننــد ایــن ســرمایه  ها را بهبــود و توســعه بخشــند 

 .]4[
ــاد  ــن ابع ــرای تبیی ــی ب ــای گوناگون ــون چارچوب ه تاکن
فکــری  ســرمایه  های  ســنجش  همچنیــن  و  مختلــف 
ســازمان ها ارائــه شــده اند؛ چارچوب هایــی کلــی کــه 
ــه  ــرمایه  ها پرداخت ــن س ــنجش ای ــه س ــام ب ــورت ع به ص
ــای  ــت حوزه ه ــاختار و باف ــود در س ــای موج و تفاوت ه
ــه  ــه اینک ــر ب ــذا نظ ــد. ل ــر نمی گیرن ــف را در نظ مختل
تاکنــون تاشــی بــرای طراحــی چارچــوب ســنجش 
ــور  ــازمان های فناوری مح ــژه ی س ــری وی ــرمایه  ی فک س
از  بهره بــرداری  در  کــه  ســازمان هایی  یعنــی  ـ 
مســائل  بــه  متکــی  خــود  کســب وکار  فرصت هــای 
ــه  ــی پیشــرفت های فناوران ــه پیش بین ــوده و ب ــه ب فناوران
ــد ]5[ ـ صــورت نگرفتــه اســت، ضــرورت دارد  می پردازن
کــه بــا در نظر گرفتــن ویژگی هــا و خصوصیــات ایــن 
حــوزه و بــا توجــه بــه ادبیــات و چارچوب هــای موجــود، 
بــه طراحــی چارچوبــی جامــع بــرای ســنجش ســرمایه ی 
ــود.  ــه ش ــور پرداخت ــازمان های فناوری مح ــری در س فک
ــال  ــه دنب ــه ب ــن مقال ــه ای ــت ک ــوان گف ــن رو می ت ازای

ــت: ــر اس ــش های زی ــرای پرس ــخی ب ــن پاس یافت
ســازمان های  فکــری  ســرمایه  ی  اصلــی  ابعــاد   .1

هســتند؟ چــه  فناوری محــور 
2. نحــوه ی ارتبــاط ابعــاد کلیــدی ســرمایه ی فکــری 
ــری  ــرمایه ی فک ــنجش س ــوب س ــی چارچ ــرای طراح ب

اســت؟ چگونــه  فناوری محــور  ســازمان های 
ــرمایه ی  ــدی س ــاد کلی ــا ابع ــط ب ــاخص های مرتب 3. ش

کدامنــد؟  فناوری محــور  ســازمان های  فکــری 
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ها، ابتــدا ســرمایه ی 
فکــری و عناصــر آن معرفــی می شــوند. ســپس از طریــق 
مــرور مقــاالت و پژوهش هایــی کــه در ســازمان ها و 
ابعــاد  حوزه هــای فناوری محــور صــورت پذیرفته انــد، 
چارچــوب،  ایــن  عناصــر  از  یــک  هــر  مؤلفه هــای  و 
ســنجش  مفهومــی  چارچــوب  و  شــده  شناســایی 
ارائــه  فناوری محــور  ســازمان های  فکــری  ســرمایه ی 

. د می شــو

پژوهش پیشینه ی   )2

ســرمایه ی فکــری کــه می تــوان آن را به صــورت ترکیبــی 
ــر  ــی در نظ ــاختاری و اجتماع ــانی، س ــرمایه ی انس از س
ــی  ــای دانش ــی از دارایی ه ــورت گروه ــت ]6[ به ص گرف
ــوده  ــف ب ــل تعری ــازمان قاب ــای س ــی از ویژگی ه و جزئ
ــزوده  ــطح ارزش اف ــش س ــق افزای ــد از طری ــه می توان ک
ــود  ــه بهب ــر ب ــازمان، منج ــدی س ــان کلی ــرای ذی نفع ب
ــود ]7[.  ــازمان ش ــی س ــت رقابت ــل ماحظــه ی وضعی قاب
ــد  ــی فراین ــا محصــول نهای ــع ســرمایه ی فکــری ی در واق
ــت. از  ــازمانی اس ــش س ــود دان ــا خ ــش و ی ــل دان تبدی
نظــر بونتیــس ســرمایه ی فکــری منبعــی فــرار و گریــزان 
ــتفاده  ــورد اس ــود و م ــف ش ــه کش ــی ک ــا زمان ــت ام اس
ــا اســتفاده  ــا ب قــرار گیــرد، ســازمان  را قــادر می ســازد ت
ــد. وی در  ــت کن ــط رقاب ــد در محی ــع جدی ــک منب از ی
ادامــه ی پژوهش هــای خــود بــه ایــن نکتــه رســیده اســت 
کــه ســرمایه ی فکــری، جســتجو و پیگیــری اســتفاده مؤثر 
ــا اطاعــات  ــش )کاالی ساخته شــده( در مقایســه ب از دان
ــوان ســرمایه ی  ــن می ت ــواد خــام( اســت ]1[. همچنی )م
فکــری را به عنــوان تفــاوت بیــن ارزش بــازاری یــک 
آن  دارایی هــای  کلیــه  جایگزینــی  هزینــه  و  شــرکت 
تلقــی نمــوده ]8[ و یــا به عنــوان ســرمایه  ای کــه از 
ــه ثروت آفرینــی از راه  لحــاظ منابــع ســازمانی، مربــوط ب
ــوی و  ــی معن ــات، دارای ــش، اطاع ســرمایه  گذاری در دان

ــرد ]9[. ــف ک ــه اســت، تعری تجرب
ابعاد سرمایه ی فکری  )1-2

ــون  ــد، تاکن ــاره ش ــز اش ــن نی ــه پیش ازای ــور ک همان ط
تعاریــف و چارچوب هــای گوناگونــی بــرای ســرمایه ی 
ــا،  ــن چارچوب ه ــتر ای ــت. در بیش ــده اس ــری ارائه ش فک
ــی  ــاختاری و اجتماع ــانی، س ــرمایه ی انس ــد س ــه بع س
ــازمان در  ــری س ــرمایه ی فک ــی س ــاد اصل ــوان ابع به عن
ــر  ــف ه ــه توصی ــه ب ــه در ادام ــوند ک ــه می ش ــر گرفت نظ

ــود. ــه می ش ــاد پرداخت ــن ابع ــک از ای ی
انسانی سرمایه ی 

ســرمایه ی انســانی، اســاس و عنصــر اصلــی کارکــرد 
ــی  ــه فاکتورهای ــر ب ــن عنص ــت. ای ــری اس ــرمایه ی فک س
رفتــار  و  منــش  توانایــی،  مهــارت،  دانــش،  ماننــد 
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کارکنــان در ارتبــاط بــا بهبــود عملکردهــای مــورد 
ــاره  ــازمان اش ــرای س ــودآوری ب ــتریان و س ــار مش انتظ
فکــر  و  ذهــن  در  کــه  مهارت هایــی  و  دانــش  دارد؛ 
شــرکت  یــک   .]11[  ،]10[ دارد  وجــود  کارکنــان 
ــد؛ در  ــود باش ــاني خ ــرمایه ی انس ــک س ــد مال نمي توان
ــان  ــده، کارکن ــازمان یادگیرن ــک س ــه در ی ــع اگرچ واق
ــوند،  ــه مي ش ــر گرفت ــي در نظ ــن دارای ــوان مهم تری به عن
ــه  ــتند چراک ــازمان نیس ــک س ــا در تمل ــود آن ه بااین وج
هنــوز یــک بحــث داغ ایــن اســت کــه آیــا دانــش جدیــد 
ایجادشــده توســط کارکنــان، متعلــق بــه ســازمان اســت 
و یــا خیــر ]9[؟ ســرمایه ی انســانی ســبب می شــود کــه 
ســازمان ها بــرای ایجــاد درآمــد، رشــد و همچنیــن، 
ــه دانــش  ــادی ب ــا حــد زی بهبــود کارایــی و بهــره وری، ت

و مهارت هــای کارکنــان خــود متکــی باشــند ]12[.
ساختاري سرمایه ی 

ــی  ــی ضمن ــت از دانای ــارت اس ــاختاری عب ــرمایه ی س س
ــه ی  ــازمان در زمین ــی س ــای داخل ــه فراینده ــوط ب مرب
توزیــع، ارتباطــات و مدیریــت دانــش علمــی و فنــی 
ــا و  ــا مکانیزم ه ــاط ب ــاختاری در ارتب ــرمایه ی س ]2[. س
ســاختار ســازمان بــوده و بــه کارکنــان کمــک می نمایــد 
نتیجــه  در  و  داشــته  فکــری  بهینــه ی  کــه عملکــرد 
می شــود  ســازمان  کلــی  بهینــه ی  عملکــرد  باعــث 
نرم افــزار،  ســخت افزار،  شــامل  ســرمایه  ایــن   .]11[
پایگاه هــاي داده، ســاختار ســازماني، حــق انحصــاری 
قابلیت هــاي  دیگــر  و  تجــاري  عامت هــاي  اختــراع، 
اســت.  بهــره وري  از  پشــتیباني  به منظــور  ســازماني 
دانــش  شــامل  ســاختاری  ســرمایه  به عبارتی دیگــر، 
نهادینه شــده و تجربــه ی کدبندی شــده ای اســت کــه 
ــتم ها  ــاختارها، سیس ــا، س ــاي داده ه ــل پایگاه ه در داخ
ــوده و مــورد اسـتـفـــاده قـــرار  و فرایندهــاي ســازمان ب
ــوان  ــف می ت ــن تعاری ــه ای ــه ب ــا توج ــرد ]13[. ب مي گی
ــارت از هــر چیــزی  گفــت کــه ســرمایه ی ســاختاری عب
ــد  ــزل می رون ــه من ــان ب ــه کارکن ــي ک ــه زمان ــت ک اس
ــاني،  ــرمایه انس ــاف س ــد. برخ ــي مي مان ــرکت باق در ش
شــرکت می توانــد مالــک ســرمایه ســاختاري بــوده و 

ــي از  ــاختاري تابع ــرمایه س ــردازد. س ــارت آن بپ ــه تج ب
ــاختاري و  ــرمایه س ــن س ــت. بنابرای ــاني اس ــرمایه انس س
ــازمان ها  ــه س ــر ب ــا یکدیگ ــل ب ــاني در تعام ــرمایه انس س
ســرمایه  هماهنــگ،  به طــور  تــا  می کننــد  کمــک 
اســتفاده  از آن  و  داده  توســعه  و  اجتماعــی  را شــکل 

نماینــد ]2[.
اجتماعی سرمایه ی 

ســرمایه اجتماعــي، دربرگیرنــده ی دانشــي اســت کــه در 
ــا  ــل آن ه ــط متقاب ــبکه رواب ــراد و ش ــن اف ــات بی تعام
 .]14[ مي گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد  و  دارد  قــرار 
می تــوان  را  اجتماعــی  ســرمایه ی  به عبارت دیگــر 
به عنــوان شــبکه های اجتماعــی و هنجارهــای مربــوط 
بــه اعتمــاد و عمــل متقابــل دوجانبــه1 کــه از طریــق ایــن 
ــود ]15[.  ــف نم ــد، تعری ــو می نمای ــد و نم ــبکه ها رش ش
ــوي،  ــبکه هاي ق ــي ش ــت اساس ــي اهمی ــرمایه اجتماع س
ــر اعتمــاد و همــکاري را در اجتماعــات  ــط مبتنــي ب رواب
گوشــال  ســازماني،  دیــدگاه  از  مي ســازد.  آشــکار 
به عنــوان  را  اجتماعــي  ســرمایه   )1998( وناهاپیــت 
ــل  ــود در درون، قاب ــوه موج ــل و بالق ــع بالفع ــع مناب جم
ــک  ــط ی ــبکه رواب ــده از ش ــق و ناشي ش دســترس از طری
ــي تعریــف مي کننــد. از  فــرد یــا یــک واحــد اجتماع
ــا  ــي از قابلیت ه ــي یک ــرمایه اجتماع ــا، س ــدگاه آن ه دی
ــه  ــد ب ــه می توان ــت ک ــازماني اس ــم س ــاي مه و دارایي ه
ــش، کمــک بســیاری  ــق و تســهیم دان ــازمان ها در خل س
به واســطه ی کاهــش هزینــه ی تراکنش هــا،  نمــوده و 
ــازمان هاي  ــا س ــه ب ــازمان در مقایس ــه س ــود ک ــث ش باع
ــن  ــد. ای ــداری دســت یاب ــت ســازماني پای ــه مزی دیگــر ب
ــر ســرمایه ی اجتماعــی  دو محقــق، در کاری کــه روی اث
ــد  ــه بع ــد، س ــام دادن ــری انج ــرمایه ی فک ــق س ــر خل ب
ــد.  ــایی نمودن ــناختی را شناس ــی و ش ــاختاری، ارتباط س
ــا وجــود تفکیــک ایــن ســه بعــد، آن هــا اعتقــاد دارنــد  ب
ــزای  ــده در اج ــات شناسایی ش ــیاری از خصوصی ــه بس ک

ــتند. ــته هس ــر وابس ــه یکدیگ ــدت ب ــدل، به ش م
فناوری محور سازمان های   )2-2

1. Reciprocity
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همچــون  اصاحاتــی  از  مکــرر  به طــور  ادبیــات  در 
فناوری محــور  یــا  و  فناوری محــور  شــرکت های 
اســتفاده می شــود؛ امــا هنــوز هــم تعریــف جامعــی 
ــود  ــد، وج ــگان باش ــق هم ــورد تواف ــه م ــاره ی آنک درب
مــورد  در  کــه  مقاالتــی  اغلــب  واقــع  در  نــدارد. 
به طــور  شــده اند،  ارائــه  فناوری محــور  شــرکت های 
ــد ]16[.  ــاح نمی پردازن ــن اصط ــف ای ــه تعری ــق ب دقی
می تــوان  را  فناوری محــور  ســازمان های  بااین وجــود 
توســعه ی  به علــت  کــه  ســازمان هایی  به عنــوان 
مــداوم فّناوری هــای محصــول یــا فراینــد، قــادر بــه 
کســب مزیت هــای رقابتــی بســیار هســتند، تعریــف 
ــود  ــی خ ــه توانای ــازمان ها ب ــن س ــود ]17[، ]18[. ای نم
بــازار،  تغییــرات  بــه  ســریع  پاســخ  و  شناســایی  در 
ــادل  ــه تب ــی، ب ــرایط محیط ــود و ش ــای موج فناوری  ه
آزادانــه ی اطاعــات و ایده هــا در درون ســازمان، بــه 
ــودن  ــه نوآور ب ــت ها، ب ــا و شکس ــری از موفقیت ه یادگی
ــه در  ــی هزین ــزودن ارزش و اثربخش ــه اف ــن ب و همچنی
ــای  ــوالت و فراینده ــاخت محص ــعه و س ــی، توس طراح
به طورکلــی  بنابرایــن  وابســته هســتند ]19[.  جدیــد 
میــان  اساســی  تفاوت هایــی  کــه  گفــت  می تــوان 

وابســته  ســازمان های  و  فناوری محــور  ســازمان های 
بــه فنــاوری  وجــود دارد؛ درحالی کــه گــروه اول بــه 
ــروه دوم  ــد، گ ــاوری  می پردازن ــرات فن ــی تغیی پیش بین
ــر  ــه نظ ــه ب ــی ک ــده ای احتمال ــوان پدی ــاوری  را به عن فن
راه گریــزی  آمــده و درصورتی کــه  غیرقابل پیش بینــی 
از آن نباشــد به ناچــار بایســتی بــا آن تعامــل نمــود، 

ــرد ]20[. ــی ک تلق
ــری  ــرمایه ی فک ــنجش س ــی س ــای عموم 2-3( مدل ه

ســازمان

امــروزه طراحــی مــدل اندازه گیــری ســرمایه فکــري 
تبدیــل بــه مشــکل بزرگــی بــرای بیشــتر شــرکت ها 
الزامــات  می خواهنــد  کــه  شــرکت هایی  به ویــژه  و 
اقتصــاد دانش بنیــان جهانی شــده را بــرآورده ســازند، 
شــده؛ چراکــه متأســفانه توســعه ی روش هــای ســنجش و 
ــه کنــدی صــورت پذیرفتــه  ارزیابــی ســرمایه ی فکــری ب
مدل هــای  تکامــل  ســیر   )1( جــدول   .]21[ اســت 
ســازمان ها   فکــری  ســرمایه های  ســنجش  عمومــی 
و ابعــاد اصلــی مطرح شــده بــرای هــر یــک از ایــن 

می نمایــد. ارائــه  را  مدل هــا 
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ــا و  ــق مدل ه ــری از طری ــرمایه فک ــی س ــد ارزیاب هرچن
ــی صــورت  ــه اشــکال گوناگون چارچوب هــای مختلــف و ب
فراینــد  ایــن اشــکال، دارای  امــا تمامــی  می پذیــرد 
یکســان و مشــابهی هســتند. ایــن فرایندهــا شــامل 
ــتفاده  ــری و اس ــرمایه فک ــف س ــزای مختل ــایی اج شناس
ــایی  ــکان شناس ــت ام ــه درنهای ــت ک ــدی اس از طبقه بن
شــاخص های جزئــی هــر بخــش را فراهــم مــی آورد. 
ــازی، در  ــاس کارت امتی ــر اس ــپس ب ــاخص ها س ــن ش ای
ــرار خواهنــد  ــا ترازنامــه مــورد چینــش ق یــک جــدول ی
ــت گرایش هــای ســرمایه  ــن حال ــوان در ای گرفــت و می ت

ــود ]1[. ــاهده نم ــری را مش فک
2-4( ســنجش ســرمایه ی فکــری در ســازمان های 

فناوری  محــور

ارائــه ی  فراینــد  شــد،  اشــاره  کــه  همان طــور 
ســرمایه ی  ســنجش  بــرای  مختلــف  چارچوب هــای 
فکــری یکســان و مشــابه اســت. لــذا بــرای ارائــه ی 
ســازمان های  فکــری  ســرمایه ی  ســنجش  چارچــوب 
فنــاوری  محــور و شناســایی ابعــاد و مؤلفه هــای کلیــدی 
بررســی پژوهش هــای  بــه  بایســتی  ایــن چارچــوب، 
صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه پرداخــت. در ایــن بخــش 
حــوزه ی  در  کــه  پژوهش هایــی  مهم تریــن  از  برخــی 
فعــال  شــرکت های  همچــون  فناوری  محــور  ســازمان 
بیوتکنولــوژی،   ،ICT الکترونیــک،  بخش هــای  در 
داروســازی و فنــاوری اطاعــات صــورت پذیرفتــه اســت، 

مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.
بــروی  کــه  خــود  پژوهــش  در  همــکاران  و  چــن 

پذیرفــت،  صــورت  چینــی   high-tech شــرکت های 
ــه چهــار بعــد ســرمایه ی انســانی،  ســرمایه ی فکــری را ب
ــرمایه ی  ــتری و س ــرمایه ی مش ــاختاری، س ــرمایه ی س س
نــوآوری تقســیم کرده انــد ]10[. شایســتگی، نگــرش 
فکــری،  مؤلفه هــای ســرمایه ی  کارکنــان  و خاقیــت 
فرهنــگ، ســاختار، یادگیــری ســازمانی، فراینــد عملیــات 
ســرمایه ی  مؤلفه هــای  اطاعاتــی  سیســتم های  و 
ــوآوری و  ــگ ن ــه، فرهن ــتاوردهای نوآوران ــاختاری، دس س
ــوآوری  ــرمایه ی ن ــای س ــوآوری، مؤلفه ه ــای ن مکانیزم ه
و درنهایــت نیــز توانایــی بازاریابــی پایــه، شــدت بــازار و 
ــرمایه ی  ــای س ــتری، مؤلفه ه ــت مش ــاخص های رضای ش
در  نیــز   ]22[ گــوو  و  تی ســنگ  هســتند.  مشــتری 
بررســی ســرمایه های فکــری تولیدکننــدگان اقتصــاد 
انســانی،  ســرمایه ی  بعــد  چهــار  تایــوان،  نوظهــور 
ســرمایه ی ســاختاری، ســرمایه ی ارتباطــی و ســرمایه ی 

نــوآوری را شناســایی کرده انــد. 
ــرای  ــه ب ــود ک ــه ی خ ــکاران در مطالع ــرس و هم کاالب
ــری  ــرمایه ی فک ــای س ــبی مؤلفه ه ــت نس ــی اهمی بررس
در شــرکت های فعــال در بخــش ICT ایتالیــا صــورت 
ــرمایه ی  ــد س ــه دو بع ــری را ب ــرمایه ی فک ــت، س پذیرف
ــد ]23[.  انســانی و ســرمایه ی ســاختاری تقســیم کرده ان
ــی  ــرش و چابک ــتگی، نگ ــا، شایس ــیم بندی آن ه در تقس
ــوده و  ــای ســرمایه ی انســانی ب ــان مؤلفه ه فکــری کارکن
ــعه ای  ــرمایه ی توس ــازمانی و س ــرمایه ی س ــات، س ارتباط
ــتند.  ــاختاری هس ــرمایه ی س ــای س ــازی مؤلفه ه و نوس
وانــگ و چانــگ در مدلــی علـّـی که بیــن عملکرد ســازمان 
و ســرمایه ی فکــری در صنعــت فنــاوری اطاعــات تایــوان 

ابعادمرجعمدل ها

1( سرمایه انساني، 2( سرمایه شرکت، 3( سرمایه کسب وکار، 4( سرمایه کارکردی، 5( سرمایه لیم و دالیمور )2004(لیم و دالیمور
مشتري، 6( سرمایه تأمین کننده، 7( سرمایه شراکت، 8( سرمایه سرمایه گذار

1( سرمایه انساني، 2( سرمایه ساختاري، 3( سرمایه نوآوري، 4( سرمایه مشتريچن، ژو و کي )2004(چن، ژو و کي

1( سرمایه انساني، 2( سرمایه مشتري، 3( سرمایه نوآوري، 4( سرمایه فرایندونگ و چنگ )2005(ونگ و چنگ

1( سرمایه انساني، 2( سرمایه مشتري، 3( سرمایه ساختاريُکک )2007(دانشگاه ژوهانسبورگ

1( دارایی هاي بازار، 2( دارایی هاي مایملک فکري، 3( دارایی هاي انسان محور، 4( دارایی هاي زیرساختيچونگ )2008(چونگ

1( منابع انسانی، 2( منابع سازمانی، 3( فرهنگ و جو سازمانی، 4( منابع ارتباطی، 5( محیط بازارگراجکووسکا )2008(سرمایه ی فکری سازمان های دانش بنیان

1( سرمایه انسانی، 2( سرمایه سازمانی، 3( سرمایه ارتباطیسانچز، سوسانا و روسیو )2009(پویایی های سرمایه فکری در دانشگاه ها

1( سرمایه خارجی، 2( سرمایه انسانی، 3( سرمایه داخلیآبهایاوانسا )2011(ارزیابی اطاعات سرمایه فکری گزارش های تحلیلی

جدول 1: مدل های مختلف سنجش سرمایه ی فکری سازمان ها
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برقــرار نموده انــد، ســرمایه ی انســاني، ســرمایه مشــتري، 
ــاد  ــوان ابع ــد را به عن ــرمایه فراین ــوآوري و س ــرمایه ن س

ــد ]24[. ســرمایه ی فکــری در نظــر گرفته ان
هــان و هــان در پژوهشــی کــه بــرای اولویت بنــدی 
فکــری  ســرمایه ی  ســنجش  شــاخص های  انتخــاب  و 
از  اســتفاده  بــا  کره جنوبــی  مخابراتــی  شــرکت های 
ــد  ــه بع ــد، س ــام داده ان ــله مراتبی انج ــل سلس روش تحلی
ــوان  ــتری را به عن ــاختاری و مش ــانی، س ــرمایه ی انس س
نموده انــد ]25[.  ابعــاد ســرمایه ی فکــری شناســایی 
ایــن دو آمــوزش، انگیــزش، میــزان آشــنایی بــا فنــاوری 
ــرمایه ی  ــای س ــوان مؤلفه ه ــری را به عن ــات و رهب اطاع
ــات،  ــاوری اطاع ــرمایه گذاری در فن ــزان س ــانی، می انس
از  تجــارت  میــزان  شــرکا،  رضایــت  شــاخص های 
ــوان  ــرکت به عن ــت ش ــرد کیفی ــد، عملک ــوالت جدی محص
ــرخ  ــز ن ــت نی ــاختاری و درنهای ــرمایه ی س ــای س مؤلفه ه
ــرخ  ــتری، ن ــت مش ــاخص های رضای ــتری، ش ــد مش رش
ــد  ــر واح ــه ازای ه ــط ب ــد متوس ــتری و درآم ــظ مش حف
تولیدشــده، به عنــوان مؤلفه هــای ســرمایه ی مشــتری 

گرفته شــده اند. نظــر  در 
حــوزه ی  در  کــه  متعــددی  پژوهش هــای  در 
اســت،  پذیرفتــه  فناوری  محــور صــورت  ســازمان های 
ــرمایه ی  ــاختاری و س ــرمایه ی س ــانی، س ــرمایه ی انس س
فکــری  ســرمایه ی  اصلــی  ابعــاد  به عنــوان  ارتباطــی 
از:  عبارتنــد  آن هــا  از  برخــی  کــه  تعیین شــده اند 
high- شــرکت های  بررســی  در  ســائز  و  کاســترا  دی 

قطعــات  تولیــد  بخش هــای  در  کــه  اســپانیایی   tech

اینترنــت،  گســترش  کامپیوتــری،  و  الکترونیکــی 
پرتال هــای  اینترنتــی،  خدمــات  ارائــه ی  مخابــرات، 
ــال  ــردازش داده فع ــات پ ــی و خدم ــتجوی اینترنت جس
ــیمون  ــگاس- س ــز و گری ــیوس مارک ــد ]26[؛ پاالس بودن
ــوژی  ــش بیوتکنول ــال در بخ ــرکت های فع ــی ش در بررس
و مخابــرات اســپانیا ]27[؛ بونتیــس در بررســی رابطــه ی 
ــی  بیــن ســرمایه ی فکــری و عملکــرد شــرکت های داروی
تأثیــر  بررســی  بونتیــس در  اردنــی ]28[؛ ســوراج و 
ــی  ــرکت های مخابرات ــرد ش ــر عملک ــری ب ــرمایه ی فک س
بررســی  در  همــکاران  و  پایــک  ]29[؛  نیجریــه ای 
تحقیق وتوســعه  ســازمان های  در  ارزش  محرک هــای 

ــزارش  ــت و گ ــرای مدیری ــه ب ــی ک ــر در مدل ]30[؛ لیتن
ــاوری  ــی فن ــازمان های تحقیقات ــری در س ــرمایه ی فک س
ارائــه نمــوده اســت ]31[؛ مهرعلیــان و همــکاران در 
کــه  فکــری  ســرمایه ی  شــاخص های  اولویت بنــدی 
در صنعــت داروســازی ایــران انجــام داده انــد ]32[؛ 
ــتارت- ــری اس ــرمایه ی فک ــی س ــکا در ارزیاب گراجکووس

آپ هــای نــوآور ]33[؛ هنــری در بررســی ســرمایه ی 
ــی در  ــط بریتانیای ــک و متوس ــرکت های کوچ ــری ش فک
ــش  ــوان از پژوه ــز می ت ــت نی ــود ]34[ درنهای دوران رک
ــر ســرمایه ی فکــری  ــرد کــه تأثی ــام ب چــو و همــکاران ن
ــق و توســعه ی  ــازمان های تحقی ــق ارزش را در س ــر خل ب

.]35[ نموده انــد  بررســی  تایوانــی 
ســرمایه ی  میــان  ارتبــاط  بررســی  در  وو  و  هوانــگ 
فکــری و بهــره وری دانــش در شــرکت های فعــال در 
ســرمایه ی  از  تایــوان،  کشــور  بیوتکنولــوژی  بخــش 
ــی  ــرمایه ی اجتماع ــاختاری و س ــرمایه ی س ــانی، س انس
نام برده انــد  فکــری  ســرمایه ی  بعــد  ســه  به عنــوان 
ــدوت و همــکاران نیــز در پروفایلــی  ]36[. همچنیــن یون
ــن  ــد، همی ــه نموده ان ــری ارائ ــرمایه ی فک ــرای س ــه ب ک
ــن  ــگ و چ ــد ]13[. وان ــایی کرده ان ــد را شناس ــه بع س
به عنــوان  فکــری  نقــش ســرمایه ی  بررســی  در  نیــز 
کاری  سیســتم های  بیــن  رابطــه ی  میانجــِی  متغیــر 
دارای عملکــرد بــاال و انــواع نــوآوری در شــرکت های 
ــرای ســرمایه ی فکــری در  چینــی، همیــن ســه بعــد را ب

.]37[ می گیرنــد  نظــر 

3( ارائــه ی چارچــوب ســنجش ســرمایه ی فکــری 
ــور ــاوری مح ــازمان های فن س

مــورد  چارچوب هایــی  و  مدل هــا  پیــش  بخــش  در 
ــه ســنجش  ــه به طــور خــاص ب ــد ک ــرار گرفتن بررســی ق
ســرمایه ی فکــری ســازمان های فعــال در بخش هــای 
فّناورانــه، پرداختــه بودنــد. بــا در نظر گرفتــن وجــوه 
می تــوان  مدل هــا  ایــن  بیــن  افتــراق  و  اشــتراک 
فکــری  ســرمایه ی  ســنجش  جامــع  چارچــوب 
لــذا  نمــود.  ارائــه  را  فناوری محــور  ســازمان های 
بــا توجــه بــه ایــن پژوهش هــا می تــوان ســه بعــد 
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مؤلفه هاابعاد سرمایه ی ساختاری

سرمایه ی سازمانی ]23[

روند ها و فرایندها ]10[ ]13[ ]22[ ]23[ ]29[ ]30[ ]34[ ]38[ ]39[

ساختار سازمانی ]22[ ]23[ ]29[ ]39[

فرهنگ سازمانی ]22[ ]23[ ]26[ ]27[ ]29[ ]30[ ]32[ ]33[ ]36[ ]39[

سیستم های اطاعاتی ]13[ ]22[ ]32[ ]36[ ]38[ ]39[

یادگیری سازمانی ]28[ ]29[ ]39[

سرمایه ی توسعه ای و نوسازی ]23[

تحقیق و توسعه ]23[

نوآوری در محصوالت و فرایندها ]22[ ]23[ ]26[

حقوق مالکیت معنوی ]13[ ]22[ ]28[ ]30[ ]33[ ]36[

جدول 3: ابعاد و مؤلفه های احصاء شده از ادبیات برای سرمایه ی ساختاری سازمان های فناوری محور

مؤلفه هاابعاد سرمایه ی اجتماعی

بعد شناختی ]14[
ارزش های مشترک ]40[ ]41[ ]42[

زبان مشترک ]14[ ]40[ ]43[

بعد ارتباطی ]14[

اعتماد ]14[ ]40[ ]41[ ]42[ ]44[ ]45[ ]46[ ]47[ ]48[ ]49[

تعهد ]40[ ]42[ ]50[

عمل متقابل و دوجانبه ]40[ ]42[ ]43[ ]46[ ]50[

بعد ساختاری ]14[
تعامات موجود در شبکه ]40[ ]42[ ]43[ ]49[

تعدد تعامات ]40[

جدول 4: ابعاد و مؤلفه های احصا شده از ادبیات برای سرمایه ی اجتماعی سازمان های فناوری محور

مؤلفه هاابعاد سرمایه ی انسانی

شایستگی ]11[ ]23[ ]33[

تجربه و تخصص ]13[ ]22[ ]23[ ]26[ ]27[ ]28[ 

شایستگی ها ]23[ ]29[

مهارت ها ]13[ ]22[ ]23[ ]29[ ]32[ ]34[ ]36[ ]38[ 

آموزش ]11[ ]22[ ]25[ ]28[ ]29[ ]31[ ]32[ ]34[ ]38[

نگرش ]11[ ]23[ ]33[

انگیزش و رضایت کارکنان ]11[ ]23[ ]25[ ]29[ ]32[ ]34[ ]38[

روحیه ی کار تیمی ]24[ ]26[ ]27[ ]29[ ]32[

تطبیق پذیری با ارزش های سازمان ]11[

رهبری ]11[ ]22[ ]23[ ]25[ ]27[ ]38[

چابکی فکری ]11[ ]23[ ]33[

خاقیت و نوآوری ]13[ ]23[ ]26[ ]28[ ]34[ ]36[ ]38[

قابلیت حل مسئله ]23[ ]32[

انعطاف پذیری ذهنی ]23[

جدول 2: ابعاد و مؤلفه های احصاشده از ادبیات برای سرمایه ی انسانی سازمان های فناوری محور

ــرمایه ی  ــاختاری و س ــرمایه ی س ــانی، س ــرمایه ی انس س
ــری  ــرمایه ی فک ــی س ــاد اصل ــوان ابع ــی را به عن اجتماع
ــادی  ــت؛ ابع ــر گرف ــور در نظ ــازمان های فناوری مح در س
ــاد  ــتند. ابع ــی هس ــدام دارای مؤلفه های ــود هرک ــه خ ک

از ســرمایه های  یــک  بــه هــر  مربــوط  مؤلفه هــای  و 
ــور و  ــازمان های مذک ــی س ــاختاری و اجتماع ــانی، س انس
ــه ترتیــب در جــداول )2(،  منابــع ارائه دهنــده ی آن هــا ب

)3( و )4( ارائه می شــوند.  
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شکل 1: چارچوب احصاشده از ادبیات برای سرمایه ی فکری سازمان های فناوری محور

بعد ارتباطی

سرمایه فکری

سرمایه اجتماعی

سرمایه انسانی

بعد 
ساختاری

ری
ختا

سا
یه 

رما
س

بعد شناختی

ستگی 
شای

کنان
کار

نگرش کارکنان

کارکنانچابکی فکری 

ازمانی
رمایه س

س

 و 
ای

عه 
وس

ه ت
مای

سر
زی

سا
نو

شمهارت هاشایستگی هاتجربه و تخصص
آموز

ش 
انگیز

ت 
و رضای

کارکنان

ق پذیری 
تطبی

ش های 
با ارز

سازمان

روحیه کار 
تیمی

 و رهبری
ت

القی
خ

ری
وآو

ذیری ن
ف پ

انعطا

ذهنی

ابلیت حل 
ق

سئله
م

رویه ها و 

فرآیندها

ساختار 

گ سازمانی
فرهن

سیستم های سازمانی
اطالعاتی

سازمانییادگیری 

مالکیت معنوی

تحقیق و توسعه

نوآوری در 

محصوالت و 

فرآیندها

ک
تر

ش
ن م

زبا

ی 
ش ها

ارز
ک

تر
مش

اعتماد

تعهد

عمل متقابل 

دوجانبه

تعامالت موجود در 
شبکه

تعدد تعامالت

ایــن چارچــوب می توانــد بــرای ســنجش ســرمایه ی 
مــورد  فناوری محــور  ســازمان های  در  فکــری 
چارچــوب،  ایــن  در  چراکــه  گیــرد؛  قــرار  اســتفاده 
فکــری ســازمان های  مؤلفه هــای ســرمایه ی  و  ابعــاد 
ــتخراج  ــات اس ــی از ادبی ــو جامع ــه نح ــور، ب فناوری مح
تأکیــد  تحقیــق  ایــن  در  به عبارت دیگــر  شــده اند. 
گســترده ای بــر جامعیــت چارچــوب صــورت پذیرفتــه و 
ــرمایه ی  ــای س ــی مؤلفه ه ــا تمام ــت ت ــده اس ــاش ش ت
لحــاظ  فناوری محــور،  ســازمان های  در  فکــری 
مناســبی  گویه هــای  طراحــی  بــا  بنابرایــن  شــوند. 
ــت  ــوان وضعی ــا، می ت ــن مؤلفه ه ــک از ای ــر ی ــرای ه ب
را  ســازمان  فکــری  ســرمایه ی  مختلــف  مؤلفه هــای 
ــوان  ــن می ت ــر ای ــاوه ب ــرار داد. ع ــنجش ق ــورد س م
امتیــازات به دســت آمده بــرای هــر یــک از مؤلفه هــا 
را  به دســت آمده  امتیــاز  و  جمــع زده  یکدیگــر  بــا  را 
ــرمایه ی  ــاد س ــک از ابع ــر ی ــت ه ــنجش وضعی ــرای س ب

ــی ســرمایه ی  ــت کل ــن ســنجش وضعی ــری و همچنی فک
ــرار داد.  ــتفاده ق ــورد اس ــازمان ها م ــن س ــری در ای فک
لــذا می تــوان گفــت کــه ایــن چارچــوب می توانــد 
به عنــوان مبنایــی بــرای ســنجش ســرمایه ی فکــری 
ــرف  ــرد. از ط ــرار گی ــور ق ــازمان های فناوری مح در س
ــن  ــه توجــه داشــت کــه ای ــن نکت ــه ای دیگــر بایســتی ب
برخــوردار  یکســانی  اهمیــت  از  مؤلفه هــا  و  ابعــاد 
در  مؤلفه هــا،  ایــن  اولویــت  و  اهمیــت  نیســتند. 
ســازمان های مختلــف و بــا توجــه بــه بافــت و زمینــه ی 
ســازمان ها متفــاوت خواهــد بــود. امــا درهرصــورت 
ــت  ــن اولوی ــت و تعیی ــایی اهمی ــک شناس ــدون ش و ب
و  تقــدم  تعییــن  بــه  می توانــد  مؤلفه هــا  و  ابعــاد 
مســتمر  بهبــود  راســتای  در  کــه  اقداماتــی  تأخــر 
وضعیــت ســرمایه ی فکــری در ایــن ســازمان    ها الزم 
هســتند، کمــک شــایانی نماینــد. لــذا اولویت بنــدی 
در  فکــری  ســرمایه ی  مؤلفه هــای  رتبه بنــدی  و 

ابعــاد  و  مؤلفه هــا  در نظر گرفتــن  از  حاصــل  چارچــوب 
ــازمان های  ــری س ــرمایه ی فک ــرای س ــات ب ــده از ادبی احصاش
فناوری محــور اســت، در شــکل )1( بــه تصویــر کشــیده شــده 
اســت. همان طــور کــه در ایــن شــکل نیــز واضــح اســت، ابعــاد 

اصلــی ســرمایه ی فکــری یعنــی ســرمایه ی انســانی، ســرمایه ی 
ســاختاری و ســرمایه ی اجتماعــی، در مجمــوع از 8 مؤلفه و 26 

بعــد تشــکیل شــده اســت.
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بســیار مهمــی  فناوری محــور، موضــوع  ســازمان های 
ــورد بررســی  ــی م ــات آت ــد در تحقیق ــه می توان اســت ک

ــرد.  ــرار گی ق

نتیجه گیری )4

ــرای  ــی ب ــه ی چارچوب ــش ارائ ــن پژوه ــی ای ــدف اصل ه
ســازمان های  در  فکــری  ســرمایه های  ســنجش 
فناوری محــور اســت چراکــه بررســی مطالعــات پیشــین 
ــوب  ــوع، چارچ ــات موض ــه در ادبی ــت ک ــر آن اس بیانگ
ــن  ــا در نظر گرفت ــاص و ب ــورت خ ــه به ص ــه ای ک یکپارچ
ــنجش  ــه س ــازمان ها، ب ــن س ــه ای ــوط ب ــات مرب ماحظ
ــن  ــج ای ــدارد. نتای ــود ن ــردازد وج ــری بپ ــرمایه ی فک س
تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه ســرمایه ی فکــری در ایــن 
ــی ســرمایه ی  ــد اصل ــه ســه بع ــوان ب ســازمان ها را می ت
ــی  ــرمایه ی اجتماع ــاختاری و س ــرمایه ی س ــانی، س انس
تقســیم نمــود. ســرمایه ی انســانی خــود دارای ســه بعــد 
مؤلفه هــای  از  )متشــکل  کارکنــان  شایســتگی های 
مهارت هــای  شایســتگی ها/  تخصــص/  و  تجربــه 
کارکنــان و آمــوزش(، نگــرش کارکنــان )متشــکل از 
مؤلفه هــای انگیــزش و رضایــت کارکنــان/ روحیــه ی 
کار تیمــی/ رهبــری و تطبیق پذیــری بــا ارزش هــای 
از  )متشــکل  کارکنــان  فکــری  چابکــی  و  ســازمان( 
ــئله  ــل مس ــت ح ــوآوری/ قابلی ــت و ن ــای خاقی مؤلفه ه
ــاختاری  ــرمایه ی س ــت. س ــی( اس ــری ذهن و انعطاف پذی
ــازمانی )متشــکل از  ــرمایه های س ــد س ــز دارای دو بع نی

مؤلفه هــای رویه هــا و فرایندهــا/ ســاختار ســازمانی/ 
فرهنگ ســازمانی/ یادگیــری ســازمانی و سیســتم های 
اطاعاتــی(، و ســرمایه ی توســعه ای و نوســازی )متشــکل 
از مؤلفه هــای تحقیــق و توســعه/ نــوآوری در محصــوالت 
ــز  ــت نی ــت. درنهای ــوی( اس ــت معن ــا و مالکی و فراینده
ســرمایه ی اجتماعــی دارای ســه بعــد شــناختی )متشــکل 
ــترک(،  ــان مش ــترک و زب ــای مش ــای ارزش ه از مؤلفه ه
ــد  ــاد/ تعه ــای اعتم ــکل از مؤلفه ه ــی )متش ــد ارتباط بع
ــه( و بعــد ســاختاری )متشــکل  ــل دوجانب و عمــل متقاب
تعــدد  و  تعامــات موجــود در شــبکه  مؤلفه هــای  از 
تعامــات( اســت. اگرچــه بســیاری از ایــن مؤلفه هــا 
در مقــاالت دیگــر نیــز مــورد اشــاره قرارگرفته انــد 
به صــورت  مؤلفه هــا  و  ابعــاد  پژوهــش  ایــن  در  امــا 
ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــذا پیش ــت. ل ــده اس ــع ارائه ش جام
ــوب  ــن چارچ ــک ای ــا کم ــور ب ــازمان های فناوری مح س
ــرمایه های  ــی س ــش و ارزیاب ــه پای ــته ب ــورت پیوس به ص
ــا را به درســتی  ــد آن ه ــا بتوانن ــد ت فکــری خــود بپردازن
مدیریــت نماینــد. همچنیــن پیشــنهاد می شــود کــه 
ــوند؛  ــدی ش ــا رتبه بن ــن مؤلفه ه ــی ای ــات آت در تحقیق
ــر  ــاوه ب ــد ع ــران می توانن ــن صــورت مدی ــه در ای چراک
پایــش و ارزیابــی پیوســته ی وضعیــت تمامــی مؤلفه هــا، 
توجــه و تمرکــز بیشــتری بــر مؤلفه هــای کلیــدی داشــته 
ــادر  ــران ق ــورت مدی ــن ص ــر در ای ــند. به عبارت دیگ باش
خواهنــد بــود کــه اقدامــات مــورد نیــاز را بــا توجــه بــه 

ــد.  ــدی نماین ــه، اولویت بن ــر مؤلف ــت ه اهمی
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