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تاریخ دریافت93/8/24 :
تاریخ پذیرش93/10/6 :

در اقتصــاد دانشمحــور امــروزی ،مدیریــت ســرمایههای فکــری ســازمان بــرای خلــق ارزش ،از اهمیــت باالیــی
برخــوردار هســتند .بــرای مدیریــت صحیــح ایــن ســرمایهها بایســتی بتــوان آنهــا را مــورد ســنجش قــرار داد .علیرغــم
وجــود چارچوبهــای عمومــی متعــدد بــرای ســنجش ســرمایهی فکــری ،تاکنــون چارچوبــی کــه بــه ســنجش ایــن ســرمایهها
در ســازمانهای فناوریمحــور ـ یعنــی ســازمانهایی کــه در بهرهبــرداری از فرصتهــای کســبوکار خــود متکــی بــه مســائل
فناورانــه هســتند ـ بپــردازد ،ارائــه نشــده اســت .لــذا در ایــن مقالــه تــاش شــده کــه بــا کمــک ادبیــات موضــوع ،ابعــاد و مؤلفههــای
کلیــدی ســرمایهی فکــری در ســازمانهای فناوریمحــور ،احصاشــده و بــا برقــراری ارتبــاط منطقــی میــان ایــن ابعــاد و مؤلفههــا،
چارچــوب اولیــهای جهــت ســنجش ســرمایهی فکــری در ایــن ســازمانها پیشــنهاد شــود .بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه
ســرمایهی فکــری ســازمانهای فناوریمحــور از ســه ســرمایهی انســانی ،ســاختاری و اجتماعــی تشــکیل میشــود؛ ســرمایههایی
کــه خــود در مجمــوع از  8بعــد و  26مؤلفــه تشکیلشــدهاند .چارچــوب ارائهشــده در ایــن تحقیــق میتوانــد بهعنــوان مبنایــی
بــرای ســنجش ســرمایهی فکــری در ســازمانهای فناوریمحــور ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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واژگان کلیدی:
سرمایهی فکری ،سنجش سرمایهی فکری ،سازمانهای فناوریمحور
 )1مقدمه
تحــوالت شــگفتانگیز اخيــر در فناوریهــای نــرم و

ســخت موجــب شــده تــا حركــت جامعــه بشــري بــه
ســمت "جامعــه دانشبنیــان" ســرعت بيشــتري بــه

خــود گيــرد .عباراتــي نظيــر "اقتصــاد دانشبنیــان"،
"اقتصــاد خدمــات فكــري"" ،عصــر اطالعــات و دانــش" و
"توســعه دانايــي بنیــان" همگــي بــر ايــن داللــت دارنــد

كــه دانــش بهعنــوان منبعــی اساســي بــرای قــدرت
تبدیلشــده و كســب مزیــت رقابتــی و اقتــدار در جهــان

امــروز مرهــون دســتیابی بــه ســرمایههای نامشــهود
اســت [ .]3برخــاف اقتصــاد صنعتــی کــه در آن

مهمتریــن عوامــل تولیــد داراییهــای مشــهود و فیزیکــی
(شــامل زمیــن ،ماشــینآالت و ســرمایههای پولــی و )...

هســتند و اســتفاده از آنهــا ،از ارزش آنهــا میکاهــد

در اقتصــاد دانشبنیــان مهمتریــن داراییهــا و عوامــل

تولیــد شــرکتها ،داراییهــای نامشــهودی همچــون

دانــش و ســرمایههای فکــری هســتند کــه اســتفاده از

آنهــا ،نهتنهــا از ارزش آنهــا کــم نمیکنــد کــه حتــی

بــه ارزش آنهــا نیــز میافزایــد.

بــا توجــه بــه تشــدید رقابــت ،پیچیدگــی و عــدم

قطعیــت محیــط و همچنیــن ضــرورت همگامــي بــا
تحــوالت دانشــي روز بايــد بتــوان ســرمایههای فكــري ـ
دانشــي ســازمان را در جهــت پیشــبرد اهــداف راهبــردی
ســازمان مديريــت نمــود .بیشــک آگاهــی از ســطح و

کیفیــت ســرمایههای فکــری موجــود ســازمان در
مدیریــت آنهــا نقشــی اساســی دارد .دســتیابی بــه

ایــن اهــداف تنهــا از طریــق ســنجش ســرمایهی فکــری
ســازمان محقــق میشــود .بهبیاندیگــر ســازمانهایی

در برابــر تغییــر و تحــوالت پیــروز خواهنــد بــود کــه

بتواننــد ایــن ســرمایهها را بهبــود و توســعه بخشــند
[.]4

تاکنــون چارچوبهــای گوناگونــی بــرای تبییــن ابعــاد

مختلــف و همچنیــن ســنجش ســرمایههای فکــری
ســازمانها ارائــه شــدهاند؛ چارچوبهایــی کلــی کــه

بهصــورت عــام بــه ســنجش ایــن ســرمایهها پرداختــه
و تفاوتهــای موجــود در ســاختار و بافــت حوزههــای

ســرمایهی فکــری ویــژهی ســازمانهای فناوریمحــور
ـ یعنــی ســازمانهایی کــه در بهرهبــرداری از

فرصتهــای کســبوکار خــود متکــی بــه مســائل
فناورانــه بــوده و بــه پیشبینــی پیشــرفتهای فناورانــه

میپردازنــد [ ]5ـ صــورت نگرفتــه اســت ،ضــرورت دارد

کــه بــا درنظرگرفتــن ویژگیهــا و خصوصیــات ایــن

حــوزه و بــا توجــه بــه ادبیــات و چارچوبهــای موجــود،

بــه طراحــی چارچوبــی جامــع بــرای ســنجش ســرمایهی
فکــری در ســازمانهای فناوریمحــور پرداختــه شــود.

یافتــن پاســخی بــرای پرســشهای زیــر اســت:

 .1ابعــاد اصلــی ســرمایهی فکــری ســازمانهای
فناوریمحــور چــه هســتند؟

 .2نحــوهی ارتبــاط ابعــاد کلیــدی ســرمایهی فکــری

بــرای طراحــی چارچــوب ســنجش ســرمایهی فکــری
ســازمانهای فناوریمحــور چگونــه اســت؟

 .3شــاخصهای مرتبــط بــا ابعــاد کلیــدی ســرمایهی
فکــری ســازمانهای فناوریمحــور كدامنــد؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســشها ،ابتــدا ســرمایهی
فکــری و عناصــر آن معرفــی میشــوند .ســپس از طریــق

مــرور مقــاالت و پژوهشهایــی کــه در ســازمانها و

حوزههــای فناوریمحــور صــورت پذیرفتهانــد ،ابعــاد
و مؤلفههــای هــر یــک از عناصــر ایــن چارچــوب،
شناســایی شــده و چارچــوب مفهومــی ســنجش
ســرمایهی فکــری ســازمانهای فناوریمحــور ارائــه

میشــو د .

گرفــت [ ]6بهصــورت گروهــی از داراییهــای دانشــی
و جزئــی از ویژگیهــای ســازمان قابــل تعریــف بــوده

کــه میتوانــد از طریــق افزایــش ســطح ارزشافــزوده

بــرای ذینفعــان کلیــدی ســازمان ،منجــر بــه بهبــود
قابــل مالحظــهی وضعیــت رقابتــی ســازمان شــود [.]7

در واقــع ســرمایهی فکــری یــا محصــول نهایــی فراینــد
تبدیــل دانــش و یــا خــود دانــش ســازمانی اســت .از

نظــر بونتیــس ســرمایهی فکــری منبعــی فــرار و گریــزان
اســت امــا زمانــی کــه کشــف شــود و مــورد اســتفاده

قــرار گیــرد ،ســازمان را قــادر میســازد تــا بــا اســتفاده
از یــک منبــع جدیــد در محیــط رقابــت کنــد .وی در

ادامـهی پژوهشهــای خــود بــه ایــن نکتــه رســیده اســت

کــه ســرمایهی فکــری ،جســتجو و پیگیــری اســتفاده مؤثر
از دانــش (کاالی ساختهشــده) در مقایســه بــا اطالعــات

(مــواد خــام) اســت [ .]1همچنیــن میتــوان ســرمایهی

فکــری را بهعنــوان تفــاوت بیــن ارزش بــازاری یــک

شــرکت و هزینــه جایگزینــی کلیــه داراییهــای آن

تلقــی نمــوده [ ]8و یــا بهعنــوان ســرمایهای کــه از
لحــاظ منابــع ســازمانی ،مربــوط بــه ثروتآفرینــی از راه
ســرمایهگذاری در دانــش ،اطالعــات ،دارایــی معنــوی و

تجربــه اســت ،تعریــف کــرد [.]9
 )1-2ابعاد سرمایهی فکری

همانطــور کــه پیشازایــن نیــز اشــاره شــد ،تاکنــون

تعاریــف و چارچوبهــای گوناگونــی بــرای ســرمایهی
فکــری ارائهشــده اســت .در بیشــتر ایــن چارچوبهــا،

ســه بعــد ســرمایهی انســانی ،ســاختاری و اجتماعــی

بهعنــوان ابعــاد اصلــی ســرمایهی فکــری ســازمان در

نظــر گرفتــه میشــوند کــه در ادامــه بــه توصیــف هــر
یــک از ایــن ابعــاد پرداختــه میشــود.
سرمایهی انسانی

ســرمایهی انســانی ،اســاس و عنصــر اصلــی کارکــرد

ســرمایهی فکــری اســت .ایــن عنصــر بــه فاکتورهایــی
ماننــد دانــش ،مهــارت ،توانایــی ،منــش و رفتــار
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ازایــنرو میتــوان گفــت کــه ایــن مقالــه بــه دنبــال

از ســرمایهی انســانی ،ســاختاری و اجتماعــی در نظــر
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مختلــف را در نظــر نمیگیرنــد .لــذا نظــر بــه اینکــه

 )2پیشینهی پژوهش

کارکنــان در ارتبــاط بــا بهبــود عملکردهــای مــورد

بــه تجــارت آن بپــردازد .ســرمايه ســاختاري تابعــي از

دارد؛ دانــش و مهارتهایــی کــه در ذهــن و فکــر

ســرمايه انســاني در تعامــل بــا يكديگــر بــه ســازمانها

نميتوانــد مالــك ســرمايهی انســاني خــود باشــد؛ در

اجتماعــی را شــكل و توســعه داده و از آن اســتفاده

انتظــار مشــتریان و ســودآوری بــرای ســازمان اشــاره

کارکنــان وجــود دارد [ .]11[ ،]10يــك شــركت
واقــع اگرچــه در يــك ســازمان يادگيرنــده ،كاركنــان

بهعنــوان مهمتریــن دارايــي در نظــر گرفتــه ميشــوند،

بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایههای فکری

بااینوجــود آنهــا در تملــك ســازمان نيســتند چراکــه
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هنــوز يــك بحــث داغ ايــن اســت كــه آيــا دانــش جديــد
ایجادشــده توســط كاركنــان ،متعلــق بــه ســازمان اســت

و يــا خيــر []9؟ ســرمايهی انســانی ســبب میشــود کــه
ســازمانها بــرای ایجــاد درآمــد ،رشــد و همچنیــن،

بهبــود کارایــی و بهــرهوری ،تــا حــد زیــادی بــه دانــش
و مهارتهــای کارکنــان خــود متکــی باشــند [.]12

سرمایهی ساختاري

ســرمايه انســاني اســت .بنابرايــن ســرمايه ســاختاري و

كمــك میکننــد تــا بهطــور هماهنــگ ،ســرمايه
نماینــد [.]2

سرمایهی اجتماعی

ســرمايه اجتماعــي ،دربرگيرنــدهی دانشــي اســت كــه در

تعامــات بيــن افــراد و شــبكه روابــط متقابــل آنهــا

قــرار دارد و مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد [.]14

بهعبارتدیگــر ســرمایهی اجتماعــی را میتــوان
بهعنــوان شــبکههای اجتماعــی و هنجارهــای مربــوط

بــه اعتمــاد و عمــل متقابــل دوجانبــه  1کــه از طریــق ایــن
شــبکهها رشــد و نمــو مینمایــد ،تعریــف نمــود [.]15
ســرمايه اجتماعــي اهميــت اساســي شــبكههاي قــوي،

ســرمایهی ســاختاری عبــارت اســت از دانایــی ضمنــی

روابــط مبتنــي بــر اعتمــاد و همــكاري را در اجتماعــات

توزیــع ،ارتباطــات و مدیریــت دانــش علمــی و فنــی

وناهاپيــت ( )1998ســرمايه اجتماعــي را بهعنــوان

مربــوط بــه فرایندهــای داخلــی ســازمان در زمینــهی
[ .]2ســرمایهی ســاختاری در ارتبــاط بــا مکانیزمهــا و

آشــكار ميســازد .از ديــدگاه ســازماني ،گوشــال

جمــع منابــع بالفعــل و بالقــوه موجــود در درون ،قابــل

ســاختار ســازمان بــوده و بــه کارکنــان کمــک مینمایــد

دســترس از طريــق و ناشيشــده از شــبكه روابــط يــك

باعــث عملکــرد بهینــهی کلــی ســازمان میشــود

ديــدگاه آنهــا ،ســرمايه اجتماعــي يكــي از قابلیتهــا

کــه عملکــرد بهینــهی فکــری داشــته و در نتیجــه

[ .]11ایــن ســرمايه شــامل ســختافزار ،نرمافــزار،
پايگاههــاي داده ،ســاختار ســازماني ،حــق انحصــارى

اختــراع ،عالمتهــاي تجــاري و ديگــر قابلیتهــاي
ســازماني بهمنظــور پشــتيباني از بهــرهوري اســت.

بهعبارتیدیگــر ،ســرمايه ســاختاری شــامل دانــش
نهادینهشــده و تجربــهی کدبندیشــدهای اســت كــه
در داخــل پايگاههــاي دادههــا ،ســاختارها ،سیســتمها
و فرایندهــاي ســازمان بــوده و مــورد اسـتـفـــاده قـــرار

ميگيــرد [ .]13بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف میتــوان

فــرد يــا يــك واحــد اجتماعــي تعريــف ميكننــد .از

و دارایيهــاي مهــم ســازماني اســت كــه میتوانــد بــه

ســازمانها در خلــق و تســهيم دانــش ،كمــك بســياری
نمــوده و بهواســطهی کاهــش هزینــهی تراکنشهــا،
باعــث شــود کــه ســازمان در مقايســه بــا ســازمانهاي
ديگــر بــه مزيــت ســازماني پايــداری دســت یابــد .ایــن
دو محقــق ،در کاری کــه روی اثــر ســرمایهی اجتماعــی

بــر خلــق ســرمایهی فکــری انجــام دادنــد ،ســه بعــد
ســاختاری ،ارتباطــی و شــناختی را شناســایی نمودنــد.

بــا وجــود تفکیــک ایــن ســه بعــد ،آنهــا اعتقــاد دارنــد

گفــت کــه ســرمایهی ســاختاری عبــارت از هــر چیــزی

کــه بســیاری از خصوصیــات شناساییشــده در اجــزای

در شــركت باقــي ميمانــد .برخــاف ســرمايه انســاني،

 )2-2سازمانهای فناوریمحور

اســت كــه زمانــي كــه كاركنــان بــه منــزل میرونــد
شــركت میتوانــد مالــك ســرمايه ســاختاري بــوده و

مــدل ،بهشــدت بــه یکدیگــر وابســته هســتند.

1. Reciprocity

در ادبیــات بهطــور مکــرر از اصالحاتــی همچــون

ســازمانهای فناوریمحــور و ســازمانهای وابســته

اســتفاده میشــود؛ امــا هنــوز هــم تعریــف جامعــی

پیشبینــی تغییــرات فنــاوری میپردازنــد ،گــروه دوم

شــرکتهای فناوریمحــور و یــا فناوریمحــور
دربــارهی آنکــه مــورد توافــق همــگان باشــد ،وجــود

بــه فنــاوری وجــود دارد؛ درحالیکــه گــروه اول بــه

فنــاوری را بهعنــوان پدیــدهای احتمالــی کــه بــه نظــر

نــدارد .در واقــع اغلــب مقاالتــی کــه در مــورد

غیرقابلپیشبینــی آمــده و درصورتیکــه راه گریــزی

دقیــق بــه تعریــف ایــن اصطــاح نمیپردازنــد [.]16

تلقــی کــرد [.]20

شــرکتهای فناوریمحــور ارائــه شــدهاند ،بهطــور

از آن نباشــد بهناچــار بایســتی بــا آن تعامــل نمــود،

کســب مزیتهــای رقابتــی بســیار هســتند ،تعریــف

تبدیــل بــه مشــکل بزرگــی بــرای بیشــتر شــرکتها

در شناســایی و پاســخ ســریع بــه تغییــرات بــازار،

اقتصــاد دانشبنیــان جهانیشــده را بــرآورده ســازند،

آزادانــهی اطالعــات و ایدههــا در درون ســازمان ،بــه

ارزیابــی ســرمایهی فکــری بــه کنــدی صــورت پذیرفتــه

نمــود [ .]18[ ،]17ایــن ســازمانها بــه توانایــی خــود

و بهویــژه شــرکتهایی کــه میخواهنــد الزامــات

فناوریهــای موجــود و شــرایط محیطــی ،بــه تبــادل

شــده؛ چراکــه متأســفانه توســعهی روشهــای ســنجش و

یادگیــری از موفقیتهــا و شکســتها ،بــه نوآوربــودن

اســت [ .]21جــدول ( )1ســیر تکامــل مدلهــای

طراحــی ،توســعه و ســاخت محصــوالت و فرایندهــای

و ابعــاد اصلــی مطرحشــده بــرای هــر یــک از ایــن

و همچنیــن بــه افــزودن ارزش و اثربخشــی هزینــه در

عمومــی ســنجش ســرمایههای فکــری ســازمانها

جدیــد وابســته هســتند [ .]19بنابرایــن بهطورکلــی

مدلهــا را ارائــه مینمایــد.

مدلها

مرجع

ابعاد

برگه متوازن نامحسوس

سویبی ()1989

 )1سرمايه فردي )2 ،ساختاري

كارت امتيازي متوازن

کاپالن و نورتون ()1992

 )1مالي )2 ،مشتري )3 ،فرایندهاي داخلي )4 ،آموزش و رشد

هدايتگر اسكانديا

ادوینسون ()1994

 )1مالي)2 ،مشتري )3 ،فرایند )4 ،نوآوری ) 5 ،انساني

واسط فناوري

بروکینگ ()1996

 )1داراییهاي بازار )2 ،داراییهاي مايملك فكري )3 ،داراییهاي انسانمحور )4 ،داراییهاي زيرساختي

نمايشگر داراییهای ناملموس

سویبی ()1997

 )1ساختار داخلي )2 ،ساختار خارجي )3 ،ساختار صالحيت

مدل سرمايه فكري

ادوینسون و مالون ()1997

 )1سرمايه سازماني )2 ،سرمايه مشتري )3 ،سرمايه انساني

شاخص سرمایه فکری

روس و روس ()1997

 )1سرمايه ساختاري )2 ،سرمايه انساني

نمايشگرهاي سرمايه فكري

استوارت ()1997

 )1سرمايه انساني )2 ،سرمايه ساختاري )3 ،سرمايه مشتري

بونتیس

بونتیس ()1998

 )1سرمايه انساني )2 ،سرمايه ساختاري )3 ،سرمايه مشتري

انجمن توسعه صنعتی و تجاری دانمارک

برننان و کونل ()2000

 )1منابع انسانی )2 ،مشتریان )3 ،فناوری )4 ،فرایندها

شركت آي سي ام

لیوبویتز و سوئن ()2000

 )1استخراج ارزش )2 ،سرمايه مشتري )3 ،سرمايه ساختاري )4 ،ايجاد ارزش )5 ،سرمايه انساني

گوتري و پتي

گوتري و پتي ()2000

 )1سرمايه داخلي )2 ،سرمايه خارجي )3 ،سرمايه انساني

گزارشدهي سرمايه فكري شرکتهاي ايرلند

برننان ()2001

 )1ســاختارهاي داخلي (ســرمايه سازمان) )2 ،ساختارهاي بيروني (ســرمايه مشتري /ارتباطي)،
 )3صالحيت كاركنان (ســرمايه انساني)

نقشه داراییهاي دانش

مار و چیوما ()2001

 )1منابع ساختاري )2 ،منابع ذينفعان

روش مالي اندازهگیری داراییهاي ناملموس

رودو و للیارت ()2002

 )1سرمايه انساني )2 ،سرمايه مشتري )3 ،سرمايه ساختاري

دپابلوس

دپابلوس ()2002

 )1سرمايه انساني )2 ،سرمايه ارتباطي )3 ،سرمايه ساختاري

سينسا ،مولينرو و كويروز

سينسا ،مولينرو و كويروز ()2003

 )1داخلي سازمان )2 ،سرمايه ساختاري بيروني )3 ،سرمايه انساني )4 ،تعهد محيطي و اجتماعي

گوه و ليم

گوه و ليم ()2004

 )1ساختار دروني )2 ،ساختار بيروني )3 ،شايستگي انساني

39

بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایههای فکری

میتــوان گفــت کــه تفاوتهایــی اساســی میــان
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مــداوم ف ّناوریهــای محصــول یــا فراینــد ،قــادر بــه

امــروزه طراحــی مــدل اندازهگیــری ســرمايه فكــري

بهعنــوان ســازمانهایی کــه بهعلــت توســعهی

ســازمان

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بااینوجــود ســازمانهای فناوریمحــور را میتــوان

 )3-2مدلهــای عمومــی ســنجش ســرمایهی فکــری

بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایههای فکری
40

مدلها

مرجع

ابعاد

ليم و داليمور

ليم و داليمور ()2004

 )1سرمايه انساني )2 ،سرمايه شركت )3 ،سرمايه كسب وكار )4 ،سرمايه کارکردى )5 ،سرمايه
مشتري )6 ،سرمايه تأمینکننده )7 ،سرمايه شراكت )8 ،سرمايه سرمایهگذار

چن ،ژو و كي

چن ،ژو و كي ()2004

 )1سرمايه انساني )2 ،سرمايه ساختاري )3 ،سرمايه نوآوري )4 ،سرمايه مشتري

ونگ و چنگ

ونگ و چنگ ()2005

 )1سرمايه انساني )2 ،سرمايه مشتري )3 ،سرمايه نوآوري )4 ،سرمايه فرایند

دانشگاه ژوهانسبورگ

ُکک ()2007

 )1سرمايه انساني )2 ،سرمايه مشتري )3 ،سرمايه ساختاري

چونگ

چونگ ()2008

 )1داراییهاي بازار )2 ،داراییهاي مايملك فكري )3 ،داراییهاي انسانمحور )4 ،داراییهاي زيرساختي

سرمایهی فکری سازمانهای دانشبنیان

گراجکووسکا ()2008

 )1منابع انسانی )2 ،منابع سازمانی )3 ،فرهنگ و جو سازمانی )4 ،منابع ارتباطی )5 ،محیط بازار

پویاییهای سرمایه فکری در دانشگاهها

سانچز ،سوسانا و روسیو ()2009

 )1سرمایه انسانی )2 ،سرمایه سازمانی )3 ،سرمایه ارتباطی

ارزیابی اطالعات سرمایه فکری گزارشهای تحلیلی

آبهایاوانسا ()2011

 )1سرمایه خارجی )2 ،سرمایه انسانی )3 ،سرمایه داخلی

جدول  :1مدلهای مختلف سنجش سرمایهی فکری سازمانها

هرچنــد ارزیابــی ســرمایه فکــری از طریــق مدلهــا و

چارچوبهــای مختلــف و بــه اشــکال گوناگونــی صــورت

ســرمایهی فکــری را بــه چهــار بعــد ســرمایهی انســانی،

یکســان و مشــابهی هســتند .ایــن فرایندهــا شــامل

نــوآوری تقســیم کردهانــد [ .]10شایســتگی ،نگــرش

میپذیــرد امــا تمامــی ایــن اشــکال ،دارای فراینــد
شناســایی اجــزای مختلــف ســرمایه فکــری و اســتفاده

از طبقهبنــدی اســت کــه درنهایــت امــکان شناســایی
شــاخصهای جزئــی هــر بخــش را فراهــم مــیآورد.

ایــن شــاخصها ســپس بــر اســاس کارت امتیــازی ،در
یــک جــدول یــا ترازنامــه مــورد چینــش قــرار خواهنــد

گرفــت و میتــوان در ایــن حالــت گرایشهــای ســرمایه
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شــرکتهای  high-techچینــی صــورت پذیرفــت،

فکــری را مشــاهده نمــود [.]1

 )4-2ســنجش ســرمایهی فکــری در ســازمانهای

فنا و ر یمحــو ر

همانطــور کــه اشــاره شــد ،فراینــد ارائــهی
چارچوبهــای مختلــف بــرای ســنجش ســرمایهی
فکــری یکســان و مشــابه اســت .لــذا بــرای ارائــهی

چارچــوب ســنجش ســرمایهی فکــری ســازمانهای
فنــاوری محــور و شناســایی ابعــاد و مؤلفههــای کلیــدی

ایــن چارچــوب ،بایســتی بــه بررســی پژوهشهــای
صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه پرداخــت .در ایــن بخــش

برخــی از مهمتریــن پژوهشهایــی کــه در حــوزهی
ســازمان فناوریمحــور همچــون شــرکتهای فعــال

در بخشهــای الکترونیــک ،ICT ،بیوتکنولــوژی،
داروســازی و فنــاوری اطالعــات صــورت پذیرفتــه اســت،

مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.

چــن و همــکاران در پژوهــش خــود کــه بــروی

ســرمایهی ســاختاری ،ســرمایهی مشــتری و ســرمایهی
و خالقیــت کارکنــان مؤلفههــای ســرمایهی فکــری،
فرهنــگ ،ســاختار ،یادگیــری ســازمانی ،فراینــد عملیــات
و سیســتمهای اطالعاتــی مؤلفههــای ســرمایهی
ســاختاری ،دســتاوردهای نوآورانــه ،فرهنــگ نــوآوری و

مکانیزمهــای نــوآوری ،مؤلفههــای ســرمایهی نــوآوری

و درنهایــت نیــز توانایــی بازاریابــی پایــه ،شــدت بــازار و

شــاخصهای رضایــت مشــتری ،مؤلفههــای ســرمایهی
مشــتری هســتند .تیســنگ و گــوو [ ]22نیــز در

بررســی ســرمایههای فکــری تولیدکننــدگان اقتصــاد
نوظهــور تایــوان ،چهــار بعــد ســرمایهی انســانی،
ســرمایهی ســاختاری ،ســرمایهی ارتباطــی و ســرمایهی

نــوآوری را شناســایی کردهانــد.

کاالبــرس و همــکاران در مطالعــهی خــود کــه بــرای

بررســی اهمیــت نســبی مؤلفههــای ســرمایهی فکــری
در شــرکتهای فعــال در بخــش  ICTایتالیــا صــورت
پذیرفــت ،ســرمایهی فکــری را بــه دو بعــد ســرمایهی

انســانی و ســرمایهی ســاختاری تقســیم کردهانــد [.]23

در تقســیمبندی آنهــا ،شایســتگی ،نگــرش و چابکــی
فکــری کارکنــان مؤلفههــای ســرمایهی انســانی بــوده و

ارتباطــات ،ســرمایهی ســازمانی و ســرمایهی توســعهای

و نوســازی مؤلفههــای ســرمایهی ســاختاری هســتند.
وانــگ و چانــگ در مدلــی ع ّلــی که بیــن عملکرد ســازمان
و ســرمایهی فکــری در صنعــت فنــاوری اطالعــات تایــوان

برقــرار نمودهانــد ،ســرمایهی انســاني ،ســرمايه مشــتري،

[]30؛ لیتنــر در مدلــی کــه بــرای مدیریــت و گــزارش

ســرمایهی فکــری در نظــر گرفتهانــد [.]24

ارائــه نمــوده اســت []31؛ مهرعلیــان و همــکاران در

ســرمايه نــوآوري و ســرمايه فراینــد را بهعنــوان ابعــاد

ســرمایهی فکــری در ســازمانهای تحقیقاتــی فنــاوری

هــان و هــان در پژوهشــی کــه بــرای اولویتبنــدی

اولویتبنــدی شــاخصهای ســرمایهی فکــری کــه

شــرکتهای مخابراتــی کرهجنوبــی بــا اســتفاده از

گراجکووســکا در ارزیابــی ســرمایهی فکــری اســتارت-

و انتخــاب شــاخصهای ســنجش ســرمایهی فکــری

روش تحلیــل سلســلهمراتبی انجــام دادهانــد ،ســه بعــد
ســرمایهی انســانی ،ســاختاری و مشــتری را بهعنــوان

در صنعــت داروســازی ایــران انجــام دادهانــد []32؛

آپهــای نــوآور []33؛ هنــری در بررســی ســرمایهی

فکــری شــرکتهای کوچــک و متوســط بریتانیایــی در

انســانی ،میــزان ســرمایهگذاری در فنــاوری اطالعــات،

تایوانــی بررســی نمودهانــد [.]35

شــاخصهای رضایــت شــرکا ،میــزان تجــارت از

هوانــگ و وو در بررســی ارتبــاط میــان ســرمایهی

مؤلفههــای ســرمایهی ســاختاری و درنهایــت نیــز نــرخ

بخــش بیوتکنولــوژی کشــور تایــوان ،از ســرمایهی

محصــوالت جدیــد ،عملکــرد کیفیــت شــرکت بهعنــوان
رشــد مشــتری ،شــاخصهای رضایــت مشــتری ،نــرخ
حفــظ مشــتری و درآمــد متوســط بــه ازای هــر واحــد

فکــری و بهــرهوری دانــش در شــرکتهای فعــال در

انســانی ،ســرمایهی ســاختاری و ســرمایهی اجتماعــی

بهعنــوان ســه بعــد ســرمایهی فکــری نامبردهانــد

در پژوهشهــای متعــددی کــه در حــوزهی

ســه بعــد را شناســایی کردهانــد [ .]13وانــگ و چــن

ســرمایهی انســانی ،ســرمایهی ســاختاری و ســرمایهی

میانجــی رابطــهی بیــن سیســتمهای کاری
متغیــر
ِ
دارای عملکــرد بــاال و انــواع نــوآوری در شــرکتهای

در نظــر گرفتهشــدهاند.

ســازمانهای فناوریمحــور صــورت پذیرفتــه اســت،

ارتباطــی بهعنــوان ابعــاد اصلــی ســرمایهی فکــری

تعیینشــدهاند کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از:
دی کاســترا و ســائز در بررســی شــرکتهای

high-

 techاســپانیایی کــه در بخشهــای تولیــد قطعــات

الکترونیکــی و کامپیوتــری ،گســترش اینترنــت،
مخابــرات ،ارائــهی خدمــات اینترنتــی ،پرتالهــای
جســتجوی اینترنتــی و خدمــات پــردازش داده فعــال

بودنــد []26؛ پاالســیوس مارکــز و گریــگاس -ســیمون
در بررســی شــرکتهای فعــال در بخــش بیوتکنولــوژی

و مخابــرات اســپانیا []27؛ بونتیــس در بررســی رابطـهی

بیــن ســرمایهی فکــری و عملکــرد شــرکتهای دارویــی
اردنــی []28؛ ســوراج و بونتیــس در بررســی تأثیــر
ســرمایهی فکــری بــر عملکــرد شــرکتهای مخابراتــی

نیجریــهای []29؛ پایــک و همــکاران در بررســی
محرکهــای ارزش در ســازمانهای تحقیقوتوســعه

کــه بــرای ســرمایهی فکــری ارائــه نمودهانــد ،همیــن
نیــز در بررســی نقــش ســرمایهی فکــری بهعنــوان

چینــی ،همیــن ســه بعــد را بــرای ســرمایهی فکــری در

نظــر میگیرنــد [.]37

 )3ارائ ـهی چارچــوب ســنجش ســرمایهی فکــری
ســازمانهای فنــاوری محــور
در بخــش پیــش مدلهــا و چارچوبهایــی مــورد

بررســی قــرار گرفتنــد کــه بهطــور خــاص بــه ســنجش
ســرمایهی فکــری ســازمانهای فعــال در بخشهــای

ف ّناورانــه ،پرداختــه بودنــد .بــا درنظرگرفتــن وجــوه
اشــتراک و افتــراق بیــن ایــن مدلهــا میتــوان

چارچــوب جامــع ســنجش ســرمایهی فکــری
ســازمانهای فناوریمحــور را ارائــه نمــود .لــذا
بــا توجــه بــه ایــن پژوهشهــا میتــوان ســه بعــد
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[ .]36همچنیــن یونــدوت و همــکاران نیــز در پروفایلــی
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بــر خلــق ارزش را در ســازمانهای تحقیــق و توســعهی

ایــن دو آمــوزش ،انگیــزش ،میــزان آشــنایی بــا فنــاوری

چــو و همــکاران نــام بــرد کــه تأثیــر ســرمایهی فکــری
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ابعــاد ســرمایهی فکــری شناســایی نمودهانــد [.]25

دوران رکــود [ ]34درنهایــت نیــز میتــوان از پژوهــش

ســرمایهی انســانی ،ســرمایهی ســاختاری و ســرمایهی

و مؤلفههــای مربــوط بــه هــر یــک از ســرمایههای

در ســازمانهای فناوریمحــور در نظــر گرفــت؛ ابعــادی

منابــع ارائهدهنــدهی آنهــا بــه ترتیــب در جــداول (،)2

اجتماعــی را بهعنــوان ابعــاد اصلــی ســرمایهی فکــری
کــه خــود هرکــدام دارای مؤلفههایــی هســتند .ابعــاد
ابعاد سرمایهی انسانی

انســانی ،ســاختاری و اجتماعــی ســازمانهای مذکــور و
( )3و ( )4ارائه میشــوند.

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

بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایههای فکری

شایستگی []33[ ]23[ ]11
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شایستگیها []29[ ]23
مهارتها []38[ ]36[ ]34[ ]32[ ]29[ ]23[ ]22[ ]13
آموزش []38[ ]34[ ]32[ ]31[ ]29[ ]28[ ]25[ ]22[ ]11
انگیزش و رضایت کارکنان []38[ ]34[ ]32[ ]29[ ]25[ ]23[ ]11

نگرش []33[ ]23[ ]11

روحیهی کار تیمی []32[ ]29[ ]27[ ]26[ ]24
تطبیقپذیری با ارزشهای سازمان []11
رهبری []38[ ]27[ ]25[ ]23[ ]22[ ]11
خالقیت و نوآوری []38[ ]36[ ]34[ ]28[ ]26[ ]23[ ]13

چابکی فکری []33[ ]23[ ]11

قابلیت حل مسئله []32[ ]23
انعطافپذیری ذهنی []23

جدول  :2ابعاد و مؤلفههای احصاشده از ادبیات برای سرمایهی انسانی سازمانهای فناوریمحور
ابعاد سرمایهی ساختاری

مؤلفهها
روندها و فرایندها []39[ ]38[ ]34[ ]30[ ]29[ ]23[ ]22[ ]13[ ]10
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ساختار سازمانی []39[ ]29[ ]23[ ]22

سرمایهی سازمانی []23

فرهنگسازمانی []39[ ]36[ ]33[ ]32[ ]30[ ]29[ ]27[ ]26[ ]23[ ]22
سیستمهای اطالعاتی []39[ ]38[ ]36[ ]32[ ]22[ ]13
یادگیری سازمانی []39[ ]29[ ]28
تحقیق و توسعه []23

سرمایهی توسعهای و نوسازی []23

نوآوری در محصوالت و فرایندها []26[ ]23[ ]22
حقوق مالکیت معنوی []36[ ]33[ ]30[ ]28[ ]22[ ]13

جدول  :3ابعاد و مؤلفههای احصاء شده از ادبیات برای سرمایهی ساختاری سازمانهای فناوریمحور

ابعاد سرمایهی اجتماعی
بعد شناختی []14

مؤلفهها
ارزشهای مشترک []42[ ]41[ ]40
زبان مشترک []43[ ]40[ ]14
اعتماد []49[ ]48[ ]47[ ]46[ ]45[ ]44[ ]42[ ]41[ ]40[ ]14

بعد ارتباطی []14

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

بعد ساختاری []14

تعامالت موجود در شبکه []49[ ]43[ ]42[ ]40
تعدد تعامالت []40

جدول  :4ابعاد و مؤلفههای احصاشده از ادبیات برای سرمایهی اجتماعی سازمانهای فناوریمحور

چارچــوب حاصــل از درنظرگرفتــن مؤلفههــا و ابعــاد

اصلــی ســرمایهی فکــری یعنــی ســرمایهی انســانی ،ســرمایهی

فناوریمحــور اســت ،در شــکل ( )1بــه تصویــر کشــیده شــده

بعــد تشــکیل شــده اســت.

های
ش
ارز رک
مشت

روی هها و
فرآیندها

سا
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ایــن چارچــوب میتوانــد بــرای ســنجش ســرمایهی

فکــری و همچنیــن ســنجش وضعیــت کلــی ســرمایهی

اســتفاده قــرار گیــرد؛ چراکــه در ایــن چارچــوب،

لــذا میتــوان گفــت کــه ایــن چارچــوب میتوانــد

ابعــاد و مؤلفههــای ســرمایهی فکــری ســازما نهای
فناور یمحــور ،بــه نحــو جامعــی از ادبیــات اســتخراج

فکــری در ایــن ســازما نها مــورد اســتفاده قــرار داد.

بهعنــوان مبنایــی بــرای ســنجش ســرمایهی فکــری
در ســازما نهای فناور یمحــور قــرار گیــرد .از طــرف

شــد هاند .بهعبار تدیگــر در ایــن تحقیــق تأکیــد

دیگــر بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ایــن

تــاش شــده اســت تــا تمامــی مؤلفههــای ســرمایهی

نیســتند .اهمیــت و اولویــت ایــن مؤلفههــا ،در

گســترد های بــر جامعیــت چارچــوب صــورت پذیرفتــه و
فکــری در ســازما نهای فناور یمحــور ،لحــاظ
شــوند .بنابرایــن بــا طراحــی گویههــای مناســبی

بــرای هــر یــک از ایــن مؤلفههــا ،میتــوان وضعیــت
مؤلفههــای مختلــف ســرمایهی فکــری ســازمان را
مــورد ســنجش قــرار داد .عــاوه بــر ایــن میتــوان

ابعــاد و مؤلفههــا از اهمیــت یکســانی برخــوردار

ســازما نهای مختلــف و بــا توجــه بــه بافــت و زمین ـهی
ســازما نها متفــاوت خواهــد بــود .امــا درهرصــورت

و بــدون شــک شناســایی اهمیــت و تعییــن اولویــت
ابعــاد و مؤلفههــا میتوانــد بــه تعییــن تقــدم و

تأخــر اقداماتــی کــه در راســتای بهبــود مســتمر

امتیــازات بهدســتآمده بــرای هــر یــک از مؤلفههــا

وضعیــت ســرمایهی فکــری در ایــن ســازمانها الزم

بــرای ســنجش وضعیــت هــر یــک از ابعــاد ســرمایهی

و رتبهبنــدی مؤلفههــای ســرمایهی فکــری در

را بــا یکدیگــر جمــعزده و امتیــاز بهدســتآمده را

هســتند ،کمــک شــایانی نماینــد .لــذا اولویتبنــدی
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فکــری در ســازما نهای فناور یمحــور مــورد
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ت

عهد

گ

احصاشــده از ادبیــات بــرای ســرمایهی فکــری ســازمانهای

ســاختاری و ســرمایهی اجتماعــی ،در مجمــوع از  8مؤلفه و 26

ســازما نهای فناور یمحــور ،موضــوع بســیار مهمــی

مؤلفههــای رویههــا و فرایندهــا /ســاختار ســازمانی/

قــرار گیــرد.

اطالعاتــی) ،و ســرمایهی توســعهای و نوســازی (متشــکل

اســت کــه میتوانــد در تحقیقــات آتــی مــورد بررســی

 )4نتیجهگیر ی
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ارائــهی چارچوبــی بــرای

ســنجش ســرمایههای فکــری در ســازما نهای
بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایههای فکری

فناور یمحــور اســت چراکــه بررســی مطالعــات پیشــین
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بیانگــر آن اســت کــه در ادبیــات موضــوع ،چارچــوب

یکپارچــهای کــه بهصــورت خــاص و بــا د رنظرگرفتــن
مالحظــات مربــوط بــه ایــن ســازما نها ،بــه ســنجش
ســرمایهی فکــری بپــردازد وجــود نــدارد .نتایــج ایــن

تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه ســرمایهی فکــری در ایــن

ســازما نها را میتــوان بــه ســه بعــد اصلــی ســرمایهی
انســانی ،ســرمایهی ســاختاری و ســرمایهی اجتماعــی

تقســیم نمــود .ســرمایهی انســانی خــود دارای ســه بعــد
شایســتگیهای کارکنــان (متشــکل از مؤلفههــای
تجربــه و تخصــص /شایســتگیها /مهار تهــای

کارکنــان و آمــوزش) ،نگــرش کارکنــان (متشــکل از
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مؤلفههــای انگیــزش و رضایــت کارکنــان /روحیــهی

کار تیمــی /رهبــری و تطبیقپذیــری بــا ارز شهــای
ســازمان) و چابکــی فکــری کارکنــان (متشــکل از

مؤلفههــای خالقیــت و نــوآوری /قابلیــت حــل مســئله

و انعطا فپذیــری ذهنــی) اســت .ســرمایهی ســاختاری
نیــز دارای دو بعــد ســرمایههای ســازمانی (متشــکل از

فرهنگســازمانی /یادگیــری ســازمانی و سیســتمهای
از مؤلفههــای تحقیــق و توســعه /نــوآوری در محصــوالت
و فرایندهــا و مالکیــت معنــوی) اســت .درنهایــت نیــز

ســرمایهی اجتماعــی دارای ســه بعــد شــناختی (متشــکل
از مؤلفههــای ارز شهــای مشــترک و زبــان مشــترک)،

بعــد ارتباطــی (متشــکل از مؤلفههــای اعتمــاد /تعهــد
و عمــل متقابــل دوجانبــه) و بعــد ســاختاری (متشــکل
از مؤلفههــای تعامــات موجــود در شــبکه و تعــدد
تعامــات) اســت .اگرچــه بســیاری از ایــن مؤلفههــا

در مقــاالت دیگــر نیــز مــورد اشــاره قرارگرفتهانــد
امــا در ایــن پژوهــش ابعــاد و مؤلفههــا بهصــورت

جامــع ارائهشــده اســت .لــذا پیشــنهاد میشــود کــه
ســازما نهای فناور یمحــور بــا کمــک ایــن چارچــوب

بهصــورت پیوســته بــه پایــش و ارزیابــی ســرمایههای
فکــری خــود بپردازنــد تــا بتواننــد آ نهــا را بهدرســتی

مدیریــت نماینــد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود کــه

در تحقیقــات آتــی ایــن مؤلفههــا رتبهبنــدی شــوند؛
چراکــه در ایــن صــورت مدیــران میتواننــد عــاوه بــر

پایــش و ارزیابــی پیوســتهی وضعیــت تمامــی مؤلفههــا،
توجــه و تمرکــز بیشــتری بــر مؤلفههــای کلیــدی داشــته

باشــند .بهعبار تدیگــر در ایــن صــورت مدیــران قــادر
خواهنــد بــود کــه اقدامــات مــورد نیــاز را بــا توجــه بــه

اهمیــت هــر مؤلفــه ،اولویتبنــدی نماینــد.
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،مــن نــام دختــرم را فاطمــه گذاشــتم زیــرا خــدای عزوجــل فاطمــه علیهــا الســام و هرکــس کــه او را دوســت دارد
.از آتــش دوزخ دور نگــه داشــته اســت
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