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 مقدمه .1

ماندن در عرصه رقابت جهانی، ها به جهت باقیباشد. سازمانمحور میامروزه دنیای مبتنی بر اقتصاد دانش
های نامشهود به که در این نوع اقتصاد، دانش و دارایی. [۹] حرکت کنندمحور دانش اقتصادبه سوی بایست می

ترین منبع نوآوری آیند که پرارزشوکارها به حساب می ترین عوامل تولید و مزیت رقابتی در کسبعنوان مهم
 هایدارایی که است رویکردی نیازمند دانش، بر مبتنی وکارکسب محیط .[۶۴] باشندها نیز میبرای سازمان

 سازمانی،فرهنگ مشتری، با روابط نوآوری، انسانی، منابع هایشایستگی و دانش مثل سازمانی جدید ناملموس
 .[۶۲] برگیرد در را غیره و سازمانی ساختار ها،نظام

 فکری سرمایه. گرددمی محسوب هاشرکت ارزش از مهمی بخش فکری سرمایه محور، دانش اقتصاد در
 هایدارایی جزو آشکاری شکل به و بوده مرتبط نامشهود مفاهیم با که است گسترده حدودی تا و جدید مفهومی
 رقابت جدید پارادایم در بتوانند آنکه برای امروزی هایسازمان دیگر سوی از .[۴] آیدمی حساب به شرکت ناپایدار

 به نوآوری به باید دهند، ادامه خود حیات به( باشدمی محور دانش و رقابتی کامال فضای که) هاسازمان میان
 ها،آن با رویارویی برای محیطی تحوالت و تغییر شناخت ضمن و کنند نگاه ضروری استراتژی یک عنوان

 را هاپاسخ ترینمناسب تغییرات این به و کنند شناسایی را سازمانی نوآوری بر تأثیرگذار سازمانی هایشاخص
 یک کننده فراهم فکری سرمایه. [۶۴] است سازمانی نوآوری هایشاخص ترینمهم از یکی فکری سرمایه. بدهند
 تالش افزایش موجب سرمایه این. بپردازد رقابت به تواندمی سازمان آن طریق از که است جدید منابع پایگاه
 . [۳] گرددمی( خام ماده) اطالعات مقابل در نهایی( محصول) دانش از مؤثر استفاده برای

 ضرورت مقاومتی، اقتصاد بر مبتنی نیازهای خصوصاً کشور، نیازهای به توجه باجمهوری اسالمی ایران  در
 باالیی اهمیت از بنیاندانش کارایی و موفق هایشرکت تشکیل اوصاف این با. باشدمی بیشتر وریبهره افزایش

 و ساختار تعیین صرفأ اما پذیرفته صورت اقداماتی تئوری و نظری مبانی ارائه حد در قبال هرچند. است برخوردار
 ارکان ارزیابی و شناسایی دلیل همین به. است نداشته دنبال به را مطلوبی بازده،  علم و است بوده اهداف بیان
 باز مهندسی و نوآوری به توجه کنار در آن صحیح مدیریت منظور به فکری سرمایه خصوصاً ها،شرکت این

 اهمیت دارای جنبه دو از فکری سرمایه سازیپیاده. [۲۲] شودمی احساس پیش از بیش بنیان،دانش هایشرکت
 هایهزینه رساندن حداقل به و کارایی راستای در منابع بهتر تخصیص آن از هدف که سازمانی درون یکی،. است

  است. سازمان
 بالقوه و موجود هایگذاریسرمایه اطالعات دادن قرار دسترس در آن، از هدف که سازمانی برون دیگری،

 سازیپیاده الگوی تدوین بنابراین. [۱۶] است بلندمدت هایریزیبرنامه نیز و آینده رشد بینیپیش برای سازمان
 مدیران، سازان،تصمیم نیازهای ترینمهم از یکی حاضر زمان در بنیاندانش هایشرکت در فکری سرمایه

 اهداف تحقق جهت در را نامشهود و مشهود هایسرمایه تواندمی که باشدمی ایده صاحبان سهام، صاحبان
 را کارآمد هایشرکت انحالل و صالحیت فاقد هایشرکت تشکیل جلوی و نماید هدایت بنیاندانش هایشرکت
. بنابراین سوال اصلی این مطالعه که هدف اصلی [۶۶] شود فکری هایسرمایه رفتن بین از مانع نهایتا و بگیرد

سازی ساختار سرمایه فکری در کلیدی پیادههای شاخصباشد، این است که پژوهش رسیدن به پاسخ آن می
  .استها چگونه بنیان شامل چه مواردی بوده و وزن و اهمیت و ترتیب اجرای هر کدام از آنهای دانششرکت
 
 هشپژو و پیشینه مبانی نظری .2

 کنون تا. است فکری جریان شامل ایدئولوژیک، فرآیندی فکری، سرمایه که داشت اعتقاد ) ( گالبرایت ،
 نظرانصاحب و محققان تمام اما است، شده بیان فکری سرمایه مورد در گوناگون محققانرا  مختلفی تعاریف
 ساختاری شامل بلکه باشد،نمی بعدی تک ساختار یک فکری سرمایه که دارند نظر اتفاق فکری سرمایه
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 سرمایه که است معنی بدان امر این. گیردبرمی در را خارجی و داخلی سازمانی، فردی، سطوح که است چندوجهی
 هاسیستم تجاری، فرایندهای سازمان، در شده ذخیره دانش شامل بلکه شود،نمی فرد دانش به مربوط تنها فکری

 . است ۱ارائه شده در جدول سیر تکاملی سرمایه فکری به شرح . [۷] هستند نیز سازمان ارتباطات و

 
 . سیر تکاملی سرمایه فکری۱جدول 

 شرح حدود زمانی

 (قفلی سر) ناملموس ارزش عمومی ایده ۱۹۹۴اوایل دهه 

 بازاری ارزش و دفتری ارزش بین شکاف و اطالعات عصر آمدن بوجود ۱۹۹۴اواسط دهه 

 بیرونیهای گروه به گزارش و فکری سرمایه گیریاندازه وها حساب تدوین و نوشتن برای تالش ۱۹۹۴اواخر دهه 

 ۱۹۹۴اوایل دهه 
 توسط متوازن امتیازدهی کارت معرفی و سازمانی پست یک تخصیص با فکری سرمایه مدیریت نقش یافتن مشروعیت

 در و آوریدمی دستهب شما که است چیزی همان گیریدمی اندازه شما که آنچه بر مبتنی ۱۹۹۲ سال در نورتن و کاپالن
 کنندمی منصوب فکری سرمایه مدیر عنوانهب را ادوینسون لیف اس. اف. ای اسکاندیا ۱۹۹۴ سال

 ۱۹۹۴اواسط دهه 
 تانگو نام با سازی شبیه ابزار ۱۹۹۴ سال در و کنندمی معرفی را آفرین دانش سازمان ۱۹۹۱ سال در۲ تاکیشی و کا نونو

 درباره۱۹۹۴سال در اسکاندیا شرکت ساالنه گزارش و پردازدمی ناملموس عوامل اهمیت درباره که شد بازار روانه
 دهدمی نشان فکری سرمایه

 ۱۹۹۴اواخر دهه 
 درباره المللی بین سمپوزیوم یک ۱۹۹۴ سال در که شد مطرح نشریات وها کنفرانس و مقاالت در فکری سرمایه

 شودمی گزار بر ۶آمستردام در فکری سرمایه

 ۲۴۴۴اوایل 

 توسط فکری سرمایه حسابداری استانداردهای اولین یابد ومی انتشار فکری مایه سر با ارتباط در معتبر مجله اولین
 توسط نامشهود ثروت کتاب و کنندمی منتشر را خود گزارش اولین اروپا اتحادیه و شودمی تدوین دانمارک دولت
)ویشنو و  شودمی منتشر لو توسط مشهود ناهای دارایی دهیگزارش و گیریاندازه مدیریت کتاب و بروکینگ موسسه

 (۲۴۱۴، ۴کومار

 
کند. سرمایه فکری در ها پیدا میبنابراین با گذشت زمان، سرمایه فکری از اهمیت زیادی در تمامی سازمان

یک دارایی ناملموس با ارزش محسوب محور امروزی که به شدت به تکنولوژی وابسته است اقتصاد دانش
ارزش و ارتقای عملکرد سازمانی،  شود. این سرمایه جهت برانگیختن خالقیت، نوآوری، تمایل به رقابت، ایجادمی

های مالی، در کنار یکدیگر از عوامل اصلی سودآوری رود. امروزه سرمایه فکری و سرمایهمدیریت به کار می
بر اساس نظر کاویدا و سیواکوما ادبیات موجود در مورد اقتصاد دانشی و سرمایه آیند. ها به حساب میشرکت

ها روز آید و سازمانمحور به حساب مییه فکری منبع اصلی اقتصاد دانشفکری مبین این مطلب است که سرما
کار وشوند که برای رویارویی با پیچیدگی و عدم قطعیت موجود در کسببه روز بیشتر بر این موضوع واقف می

تمرکز ه دهند. امروز، باید سرمایه فکری خود را به طور کامل مورد تلفیق و استفاده قرار دهند و آن را دائما توسع
در تایید این موضوع که سرمایه . [۱] های فکری ابزاری موثر برای مدیریت و توسعه سازمان استبر روی سرمایه

  .های امروزی داردفکری اهمیت بسیار باالیی در عملکرد سازمان
یکی از  ها مطرح کرده است که سرمایه فکریسرمایه فکری در مدیریت سازمان ( در مقاله۲۴۱۷رابرت )

ترین مفاهیم سرمایه باید. با این وجود مهمها است و در خط مقدم مفاهیم استراتژیک میمنابع ارزشمند سازمان
های سازمان ایجاد خواهد کرد. دیگر اینکه هاست که انقالبی در فعالیتفکری منجر به ایجاد نوآوری در سازمان

آید و منجر به ارتباطات موثر و خوب با مشتریان وجود میی بهاز طریق ایجاد شایستگی برای کارکنان مزیت رقابت
 . [۲۴] شودمی
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های فکری مانند دانش، مهارت و روابط به منبعی حیاتی برای رقابت تبدیل شده است. در امروزه سرمایه
ها نه تنها در حال تولید کاال یا خدمتند بلکه باید ارزش افزوده برای ماندن در اقتصاد محور، سازماناقتصاد دانش

کری اهرمی برای نگهداری مزیت رقابتی و عملکرد جدید ایجاد کنند. با این شرایط محققان معتقدند که سرمایه ف
ها های فکری اهمیتی فزاینده برای سازمانسرمایهگذاری و مدیریت پایدار است. بر این اساس، شناسایی، ارزش

سرمایه فکری  همانطور که مصطفی علی و همکاران در مقاله مروری خود عنوان داشته است، بنابراین .[۲۹] دارد
مدیریت رفتاری و اعتبارات و ارتباطات داخلی و خارجی، به های مدیریت استراتژی، یدی در حوزههای کلبا نقش

بنیان های دانشمحور که تحت عنوان شرکتهای دانشهای مختلف و به خصوص شرکتتوسعه و رشد شرکت
های صی به شرکتی اخیر، توجه خا. در جمهوری اسالمی ایران، طی دهه[۱۹] نمایدشود، کمک میشناخته می

ها ، نرخ باالی ورشکستگی آنبنیان ایرانیی دانشهاشرکت دربنیان شده است. یکی از معضالت موجود دانش
ها مورد توجه سرمایه فکری در این شرکتهای خود استفاده نکرده و ارزش و اهمیت بوده که به خوبی از ظرفیت

 قرار نگرفته است.
افزایی علم ی خصوصی و یا تعاونی است که به منظور همشرکت یا موسسهبنیان، ها و موسسات دانششرکت

محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و و ثروت، توسعه اقتصاد دانش
رزش های برتر و با اسازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناورتجاری
 . [۱۴] شودافزارهای مربوط تشکیل میی فراوان به ویژه در تولید نرمافزوده

های های خاص شرکتمحوری از جمله ویژگیباشند. ایدههایی میبنیان دارای ویژگیهای دانششرکت
 بوده قیمتی کاالی ایده اینکه، جمله از دارند، ایده مورد در مختلفی هایدیدگاه نظرانباشد. صاحببنیان میدانش

 توانایی ایده که است معتقد برخی طرفی از. [۲۹] هستند آن منابع دنبال به کنندمی تولید را هاآن که کارکنانی و
 فرآیند یمقدمه پردازیایده. دهدمی شتاب جهانی رقابت در هاسازمان به و دارد را نوآوری شکوفایی برای هدایت
 اینکه بر عالوه بین این در. است سازمان داخل در نوآوری مهم منبع یک جدید هایایده تولید و بوده نوآوری
 ینتیجه سودشان کنند،می استفاده رقابتی مزیت عنوان به خود دانشی هایدارایی از بنیاندانش هایشرکت
 و است، دانشی سرمایه و فیزیکی هایدارایی تعامل حاصل که است جدیدی هاینوآوری و هاایده سازیتجاری
 واقفند خوبی به بنیان دانش مؤسسات مدیران بنابراین. گرددمی ایرابطه و ساختاری انسانی، هایسرمایه شامل

 .[۲۱] کنندمی ایفا کار و کسب بقای در تریمهم نقش روز به روز بنگاه، دانش هایدارایی که
 برای بسترهایی ایجاد .[۱] باشدها میایده بودن تجاری بنیان، قابلیتهای دانشهای شرکتاز دیگر ویژگی

. شودمی جامعه فنی و اقتصادی رشد به منجر ها،شرکت برای اقتصادی هایارزش آوردن فراهم بر عالوه دانش،
 سازی تجاری باشد، هاسازمان موفقیت و بقای یکنندهتضمین تواندمی محصول یک رسانیدن بازار به که آنجا از
 سازیتجاری از متعددی تعاریف دانش، سازیتجاری منابع در. [۱۱] است شده مطرح حیاتی عامل یک عنوان به

 آمده سودآوری منظور به وکارکسب هایروش کاربرد معنای به یجهریت فرهنگ در سازیتجاری. است شده ارائه
 انواع به تحقیقاتی مراکز در شده تولید دانش تبدیل و انتقال فرایند سازیتجاری محققان از یکی دیدگاه از. است

 باشدمی اقتصادی موفق محصوالت به فناوری تبدیل فرایند سازیتجاری. رودمی شمار به تجاری هایفعالیت
 . [۲۹] کندمی تبدیل بازار در عرضه قابل محصوالت به را شده تولید دانش که است فرایندی سازیتجاری. [۲]

 با متعدد بازیگران که ایست پیچیده فرایند بلکه نیست، خطی و ساده فرایند فناوری سازیتجاری فرایند
 فروشی قابل( ثروت) ارزش گیرد صورت فرآیند این که زمانی. کنندمی نقش ایفای آن در گوناگون هایتوانمندی

 امروز هایباشد. سازمانبنیان میهای دانشهای مهم شرکتاز دیگر ویژگی بودن پذیررقابت .[۲۶] آیدمی بدست
 هایقابلیت دارای بنیاندانش هایشرکت بین این در. کنند متمایز رقبایشان از را خود تا کنندمی تالش وقفهبی

 یک ویژگی ترینمهم. باشندمی رشد حال در اقتصاد با متناسب و هستند توسعه و زایش مثبت، رقابت چون مهمی
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 هایتالش به هاشرکت این رقابتی توان. [۲۴] است جهانی تحوالت مقابل در آن پایداری بنیان،دانش سازمان
 فناوری در توسعه بخاطر بنیان دانش هایشرکت توسعه. دارد بستگی فناوری هایتوانمندی جمله از زیادی،

 توانایی نتیجه، در و است فناوری در نوآوری ها،شرکت این رقابتی مزیت لذا افزار، سخت یا سرمایه هب نه باشد،می
 جدید هایفناوری ارائه با را جدید بازارهای هاشرکت این. شودمی رقابت به منجر که است نوآوری در سازمان
 در دارند. سریع رشد برای فناوری از استفاده در ایویژه توانمندی بنیاندانش هایشرکت. [۱۴] کنندمی تسخیر

 .[۲۹] کندمی فراهم را رشد موجبات اجزاء همکاری ینتیجه هاسازمان این
های فکری در افزایش عملکرد بنابراین طبق آمار و اطالعاتی که شرح داده شد، استفاده از سرمایه

های در مطالعه رانیکو و همکاران به بررسی عوامل موثر بر رشد شرکتبنیان اهمیت دارد. های دانششرکت
بندی کرده است. در بین این انی و محیطی دستهبنیان پرداخته است. این عوامل را در سه گروه فردی، سازمدانش

ای اهمیت باالیی داشته که در مدل سرمایه فکری ارائه شده در این عوامل تاثیر ابعاد انسانی، ساختاری و رابطه
 . [ ۶۱] مطالعه نیز بدان توجه خاصی شده است

بنیان دشوار و پیچیده های دانشهای صورت گرفته، ساختار عملکردی شرکتالبته نکته قابل توجه در بررسی
های کند که رابطه بین سرمایه فکری و ارتقای عملکرد شرکتپوهاکا در پژوهش خود بیان میاست؛ همانطور که 

دهد که است. نتایج پژوهش وی نشان میشده تر از آن چیزی است که قبال تصور میبنیان بسیار پیچیدهدانش
های خاصی هستند که شامل دانش رسمی برای پویش رقابتی، تجربه مدیریتی برای ها دارای ویژگیاین شرکت

های جدید تکیه نکنند، خالقیت در دیدن دیدن روندهای پیشگام و اینکه بر تجربیات مدیریتی در رابطه با ایده
ها، توجه به تسهیم دانش به عنوان یک عامل اصلی در کسب مزیت سازمان شکاف در عرصه رقابتی در سایر

 . [۲۷] اشدبرقابتی و توجه و اعتماد به بعد انسانی سرمایه فکری می
های ارزیابی چنین بررسی مدلبنابراین با توجه به مطالعات بررسی شده در داخل و خارج از کشور و هم

اساسی ساختاری، ارتباطی و انسانی صورت گرفته است. مولفه سرمایه فکری در سطح جهان، توجه به سه 
بنیان، امری الزم و دانشهای سرمایه فکری در شرکتارزیابی های شاخصچنین مشاهده گردید که توجه به هم

بایست به این بنیان در مسیر پیش روی خود، میهای دانشناپذیر بوده که به جهت موفق شدن شرکتاجتناب
های مرجع سرمایه فکری وجود دارد، توجهی مشخص و ای که در مدلاما نکتهتوجهی خاص نمایند. ها شاخص

بنیان از اهمیت بسیاری برخوردار های دانشوآوری در شرکتن مولفهباشد. به صورت خاص به مباحث نوآوری می
بنیان را افزایش داد. با این رویکرد، در این های دانشتوان درصد موفقیت شرکتبوده که با توجه به آن می

  بنیان پرداخته شده است.های دانشسازی سرمایه فکری در شرکتمطالعه به ارائه مدلی جهت پیاده

 

 هششناسی پژوروش .3

پژوهشی است که پژوهشگر به ، این پژوهش از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی است. پژوهش کاربردی 
آن مشکلی را  ها استفاده کرد یا به وسیلههای علمی بتوان از آندنبال دستیابی به اطالعاتی است که در موقعیت

های پیمایشی و توصیفی چنین، پژوهش حاضر از دسته پژوهشهمای را به دست آورد. حل مسئلهحل کرد یا راه
 ها از پرسشنامه استفاده شده است. آوری دادهاست. در این پژوهش نیز برای جمع

 .دست آمده استای بهمطالعات کتابخانهمطابق  ساخته محققاز پرسشنامه در این پژوهش  های اساسیادهد
های مختلف شناسایی ها و سنجهای و استفاده از منابع موجود، شاخصخانهبدین صورت که نخست با مطالعه کتاب

ها نهایی شدند. ها و شاخص، سنجهگروه کانونی  شده و سپس از طریق بررسی نظر خبرگان در قالب مصاحبه و 
الت ها با روش معادکه یکی از آن بوده، بنابراین ابزار اصلی این پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته
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ها به تفسیری و پرسشنامه دیگری با طیف ساعتی و فازی طراحی شده است که روایی این پرسشنامه-ساختاری 
 وسیله نظرات خبرگان بررسی و تایید شد. 

مشخص شدند. هرشاخص های سنجه ، اولویتشاخص هادر بخشی از مطالعه، بعد از تعیین توالی و روابط 
ها از مفاهیم فازی و سلسله مراتبی به صورت ترکیبی در این روشباشد. فازی میAHP  روش انجام این کار

تر از ارائه یک گیرندگان آسانها به صورت کالمی برای تصمیماستفاده شده است. با توجه به اینکه ارائه قضاوت
برخوردار شده  یاریبسها از اهمیت گیریاستفاده از مفاهیم فازی در تصمیم نیپاسخ به طور قطعی است، بنابرا
 نیبه دست آوردن نظر کارشناسان و متخصص یسلسله مراتب لیروش تحل یریاست. هر چند هدف از به کارگ

 رایز کند،یرا منعکس نم یتفکر انسان ینحوه یبه درست کیسکال یسلسله مراتب لیوجود روش تحل نیاست، با ا
 . شودیم استفاده قیروش از اعداد دق نیا یزوج یهاسهیدر مقا

عبارتند از:  ردیگیها مورد نکوهش قرار مبه خاطر آن یسلسله مراتب لیکه اغلب روش تحل یموارد گریاز د
اغلب به  رندگانیگمی. تصمیزوج یهاسهیبودن مقا قیدقو نا تیها، عدم قطعنامتوازن در قضاوت اسیوجود مق
 نیاعالم کنند. به هم هایبه صراحت نظرشان را در مورد برتر ستندیقادر ن یزوج یهاسهیمقا یفاز عتیعلت طب

تحت  یروش ۱۹۹۳. در سال دهندیم حیعدد ثابت ترج کی یبازه را به جا کیارائه  شانیهادر قضاوت لیدل
که در این  ارائه شد «چانگ»به نام  ینیپژوهشگر چ کیتوسط  «یفاز یسلسله مراتب لیروش تحل» عنوان 

به  یریتفس - یساختار یاز طرفی، مدل سازها استفاده شده است. دهی مناسب و دقیق مولفهمطالعه جهت وزن
پژوهش استفاده شده  نیدر ا ،عناصر است گریعنصر بر د کی ریتأث لیتحل یمناسب برا یکیتکن نکهیا لیدل

 است. 
دهد و نشان می کندیم یرا بررس ستمیس کیعناصر  انیم دهیچیو جهت روابط پ بیترت یروش شناس نیا

آن،  لهیاست که به وس یابزار گر،ید انی. به بسازی شوندبایست زودتر اجرا و پیادههای مدل میکه کدام بخش
معنا که بر اساس قضاوت  نیاست؛ بد یریروش تفس نیعناصر غلبه کنند. ا نیب یدگیچیتوانند بر پیها مگروه

است؛ به  یساختار نیشود که کدام متغیرها، چگونه با هم ارتباط داشته باشند. همچنیگرفته م میخبرگان تصم
 کیکند و هم یرا بر اساس ارتباطات، استخراج م رهایاز متغ دهیچیمجموعه پ کیاز  یکل یمعنا که ساختار نیا

یک مدل گرافیکی نشان چنین ساختار کلی را در ، همرهایمتغ ژهیمعنا که روابط و نیاست؛ به ا یسازروش مدل
 .[۱۳] دهدمی

نفر خبره،  ۲۱تا  ۱۱است، تعداد  یریتفس - یساختار یسازکه صاحب سبک روش مدل [۶] لدیبه گفته وارف
 ،نفر از خبرگان  ۱۱ پژوهش تعداد نیدر اجامعه آماری است.  یسازنوع مدل نیدر ا ینمونه خوب و قابل دفاع

اساتید صاحب خبره از ۴و مستقر درپارک علم وفن آوری پردیس بنیاندانشهای شرکتمدیران خبره از۹شامل 
دانش بنیان های علم وفن آوری که شرکتهای مدیران پارکخبره از ۶، درحوزه سرمایه فکری نظردانشگاهی 

نیز طبق گفته ساعتی  AHPچنین در روش هم دادند. قرار یمورد بررسراها شاخص ،باشندمی درآن مستقر
خبره جهت تکمیل دو  ۱۱دهد. بنابراین از پرسشنامه اعتبار پرسشنامه را نشان می ۱۴این روش، تعداد  مخترع

ها نفر آن ۹ التیمرد بوده که تحص ۱۱زن و  ۴خبرگان مذکور شامل  بخش استفاده شده است.پرسشنامه این 
 ۴۱-۶۳ نینفر ب ۷سال،  ۶۱ رینفر ز ۴ ،یعضو نمونه آمار ۱۱ انی. از مباشندیم سانسیلنفر فوق ۳بوده و  یدکتر

تفسیری -های تحلیل ساختاریهای روششنامهرویکرد طراحی پرسسال سن داشتند. ۴۱از  شیب زینفر ن ۴سال و 
در پرسشنامه مقایسه زوجی، به دلیل اینکه تمامی معیارها در باشد. به صورت مقایسه زوجی می AHPچنین و هم

 .[۹] باشدشوند، بنابراین پرسشنامه روا میمیقالب ماتریس با یکدیگر سنجیده 
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 های پژوهشیافتهو ها تحلیل داده .4

شود مدل میهای شاخصبندی اقدام به سطح تفسیری، -با رویکرد تحلیل ساختاری در این پژوهش نخست 
 شوند. بندی میهر بخش اولویت هایسنجهو سپس 

 
 های سرمایه فکری و سنجهها ، شاخصها مولفه ۲جدول 

 سنجه شاخص مولفه

 سرمایه انسانی

 شایستگی و قابلیت

 آموزش و یادگیری

 مهارت

 تجربه

 نگرش

 انگیزش

 رضایت شغلی

 تعهد، و روحیه معنوی

 اخالق محوری

 مندیمندی به کشور و قانونعالقه

 ریسک پذیری

 آینده نگری

 دانش
 آگاهی

 توانائی حل مسئله

 سرمایه ساختاری

اهداف و 
راهبردهای 

 سازمانی

 سازمانی برای توسعه دانش و استفاده مجدد از دانش تولید شدههای سیاست

 انتشار دانش سازمانیهای و سایر روش ITاستفاده آگاهانه از 

 میزان توانمندی سازمان در استفاده از دانش کسب شده

 ساختار

 میزان اختیار و مسولیت کارکنان شفاف بودن

 انعطاف پذیرهای و دستورالعملها وجود آیین نامه

 مختلف آنهای انعطاف پذیری سازمان و وجود نظام هماهنگی و کنترل بین بخش

 فرهنگ سازمانی

 تاکید نظام ارزشی و باورهای سازمان بر خالقیت و نوآوری کارکنان

 کارکنان در فرآیندهای تصمیم گیریاستقالل عمل و مشارکت 

 تاکید نظام ارزشی سازمان بر رعایت اصول اخالق اسالمی

های سیستم
 اطالعاتی

 برای به اشتراک گذاری دانش ITهای توسعه زیر ساخت

 های کنترل داخلیوجود سیستم

 شبکه ایهای دسترسی سریع به اطالعات از طریق سیستم

 مدیریت اطالعات در سازمانهای وجود سیستم

 کیفیت

 ISOسرمایه گذاری در موضوعات مربوط به کیفیت مانند: اخذ گواهینامه 

 آگاهی و مشارکت کارکنان در بهبود کیفیت در سازمان

 سطح کیفیت کاال و خدمات و عملکرد سازمان

 فرآیند

 شناسایی و بازبینی فرآیندهای سازمان

 های نوینفرآیندها از ایدهمیزان پشتیبانی 

 کارآیی و سرعت پیشرفت فرآیندها

 تحول و بهبود مستمر فرآیندها

 زیرساخت

 دانش بر اساس ماهیت وظایفهای افزایش دسترسی به پایگاه

 مستند سازی اطالعات پروژه به منظور استفاده مجدد از آن

 یا نرم افزارهای کاربردیو  هامستند سازی دانش سازمانی در قالب کتابچه

 میزان تحصیالت مرتبط کارکنان

 اطالعات در سازمانهای دانش بکارگیری سیستم

 گذاری دانش در سازمانبه منظور به اشتراکها توسعه شبکه

 اطالعات مشتری ارتباط با مشتری سرمایه ارتباطی
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 سنجه شاخص مولفه

 توانایی شناسائی مشتری

 رضایت مشتری

 مشتریوفاداری 

 سیستم بازخورد مشتری

 توانایی شناسایی نیاز مشتری

 فروشان(فروشان و عمدههای فروش )ارتباط با خردهمراکز قابل دسترس مشتری یا کانال

 شکایت مشتری

 حفظ مشتری

 قابلیت ارائه خدمات به مشتری

 از دست دادن مشتری

ارتباط با 
 کنندگانتامین

 گذارانسرمایه ارتباط با

 ارتباط با سهامداران

 ارتباط با شرکاء

ارتباط با 
های تجاری انجمن

 و دولت

 ارتباط با موسسات دولتی

 ارتباط با جامعه

 ارتباط با دولت

 ارتباط با نهادهای تصمیم ساز

 مجوزهای کسب وکار یا نمایندگی

 ارتباط با رقبا ارتباط با رقبا

 نوآوریسرمایه 

 تحقیق و توسعه

 سال گذشته ۱تعداد کاال و خدمات جدید 

 سرمایه گذاری برای توسعه محصول

 های تحقیق و توسعهگذاری برای گروهسرمایه

 R&Dکمیت کارکنان 

 R&Dکیفیت کارکنان 

 R&Dهمکاری و روابط بین واحد 

 وریتوانایی بهبود بهره

 خالقیت و نوآوری

 جدید صنعتهای گذاری در ایده سرمایه

 اطالعات فناوریادغام کارآزمودگی واستفاده از 

 جدید توسعه یافتههای فن آوری

 وجود دپارتمان نوآوری

 توانایی ایجاد کسب وکار جدید

 توانایی ایجاد محصول خوب

 حمایت از نوآوری

 ارتقاء فرهنگ نوآوری

 تجاری سازی نوآوری

 پاداش به نوآوری تعلق

 های حمایت از نوآوریها و روشسیستم

 ها در نوآوریارتقا آموزش

 حمایت مدیران از فرایندهای جدید ونوآورانه

 بهبود و نوآوریهای میزان مشارکت کارکنان در پروژه

 

های مدل ها وشاخصتفسیری، نخست مولفه -سازی ساختاری مدلدر  سازی ساختاری تفسیری. مدل
شود. سپس ماتریس ارزیابی سرمایه فکری ارایه و درمرحله بعدپرسشنامه در قالب ماتریس خودتعاملی تکمیل می

تفسیری طی  -سازی ساختاری اولیه و نهایی ایجاد شده و در قالب روش ساختاری تفسیری، تکرارهای مدل
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های سرمایه فکری ها وسنجهها وشاخصمولفه ۲شود. در جدول گام به گام در ادامه شرح داده می خواهد شد که
 مدل نشان داده شده است. های شاخص، کد ۶در جدول  شود.نشان داده می

 
 مدلهای شاخص. کد ۶جدول 

 ویژگی کد

۴۱C نگرش 

۴۲C سیستم اطالعاتی 

۴۶C حمایت از نوآوری 

۴۴C زیرساخت 

۴۱C اهداف و راهبردهای سازمانی 

۴۳C کنندگانارتباط با تامین 

۴۷C ساختار 

۴۹C های تجاری و دولتیارتباط با انجمن 

۴۹C ارتباط با مشتری 

۱۴C ارتباط با رقبا 

۱۱C کیفیت 

۱۲C فرهنگ سازمانی 

۱۶C فرآیند 

۱۴C شایستگی و قابلیت 

۱۱C دانش 

۱۳C خالقیت و نوآوری 

۱۷C  توسعهتحقیق و 

 
 سیماترارائه شده است.  ۷تا  ۴های جدولهای روش تحلیل ساختاری تفسیری در قالب در ادامه گام

ها با استفاده از چهار حالت روابط آن سهیو مقاارزیابی سرمایه فکری  یهاشاخص از ۱یساختار یخودتعامل
ته کار رفحروف بهمعنا و تعریف پژوهش تکمیل شده است.  توسط خبرگان سیماتر نی. اشودیم لیتشک یمفهوم

  نشان داده شده است. ۴در ماتریس خودتعاملی، در جدول 
 

 جدول تعریف روابط .۴جدول 

V A O X 

 رابطه دوسویه عدم وجود رابطه تاثیر دارد. iبر  jمتغیر  تاثیر دارد. jبر  iمتغیر 

 
 . ماتریس خودتعاملی۱جدول 

 ۱1C ۱2C ۱3C ۱4C ۱۰C ۱۰C ۱۰C ۱۰C ۱۰C 1۱C 11C 12C 13C 14C 1۰C 1۰C 1۰C 

۱1C  X V X V V X V V V V V V V V V V 

۱2C   X X X X X X V V V V O O O O O 

۱3C    V X X O V V O A X O O O O O 

۱4C     V V V V V V O V V O V V O 

۱۰C      V X X V V O V V V V V V 

۱۰C       A A V A A A A A A A A 

۱۰C        X V V O O V X X X V 

                                                                                                                                                 
5 Structural Self-Interaction Matrix 
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۱۰C         V X X X V V V V V 

۱۰C          O O O A O O O O 

1۱C           A A A V V O O 

11C            X V A V A X 

12C             V V V V X 

13C              O O O V 

14C               V A X 

1۰C                X X 

1۰C                 X 

1۰C                  

 
کمی شده ماتریس ماتریس اولیه در حقیقت بایست ماتریس اولیه تشکیل شود. بعد از ماتریس خودتعاملی، می

 شود. مشاهده می ۳جدول باشد که در خودتعاملی می
 

 ماتریس اولیه .۳جدول 

 ۴۱C ۴۲C ۴۶C ۴۴C ۴۱C ۴۳C ۴۷C ۴۹C ۴۹C ۱۴C ۱۱C ۱۲C ۱۶C ۱۴C ۱۱C ۱۳C ۱۷C 

۴۱C ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۴۲C ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 

۴۶C ۴ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 

۴۴C ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۴ 

۴۱C ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۴۳C ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 

۴۷C ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۴۹C ۴ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۴۹C ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 

۱۴C ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ 

۱۱C ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ ۴ ۱ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۴ ۱ 

۱۲C ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱۶C ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ 

۱۴C ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ 

۱۱C ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱ 

۱۳C ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ 

۱۷C ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۴ 

 
اساس روابط مستقیم و  گیرد. در این ماتریس، بربعد از تشکیل ماتریس اولیه، ماتریس نهایی شکل می

 . (۷)جدول  شودها مشخص میغیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر، اعداد جدول مشخص شده و نوع روابط میان آن
 

 ماتریس نهایی .۷جدول 

 ۱1C ۱2C ۱3C ۱4C ۱۰C ۱۰C ۱۰C ۱۰C ۱۰C 1۱C 11C 12C 13C 14C 1۰C 1۰C 1۰C 
قدرت 

 نفوذ

۱1C ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷ 

۱2C ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷ 
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۱3C ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷ 

۱4C ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷ 

۱۰C ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷ 

۱۰C ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱۲ 

۱۰C ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷ 

۱۰C ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۷ 

۱۰C ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ 

1۱C ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۴ 

11C ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۴ 

12C ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 

13C ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۶ 

14C ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۶ 

1۰C ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۶ 

1۰C ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۶ 

1۰C ۴ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۲ 

میزان 

 وابستگی
۱۱ ۱۳ ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۱۳ ۱۶ ۱۳ ۱۱ ۱۱ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ --- 

 
ها در سطوح بعد از رسیدن به ماتریس نهایی، متناسب با اشتراک تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها، آن

 شود. تکرارهای مختلف این روش نشان داده می ،۱۲تا  ۹های جدولدر شوند. بندی میمختلف دسته
 تکرار اول

 
 تکرار اول روش تحلیل ساختاری تفسیری .۹ جدول

 سطح اشتراک مجموعه خروجی مجموعه ورودی متغیر

۱1C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲

۱۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳ - 

۱2C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱

۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲

۱۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱

۱۲۱۳۲۱۷ 
- 

۱3C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱

۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲

۱۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱

۱۲۱۳۲۱۷ 
- 

۱4C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۱۲۱۲ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲

۱۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۱۲۱۲ - 

۱۰C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۱۲۱۲ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲

۱۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۱۲۱۲ - 

۱۰C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱

۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲ - 

۱۰C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۴۲۱۱۲۱۳ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲

۱۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۴۲۱۱۲۱۳ - 

۱۰C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱

۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲

۱۳۲۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱

۱۲۱۳۲۱۷ 
- 

۱۰C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۹ ۹ ۱ 

1۱C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱

۳ 
۲۲۶۲۳۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲۲۶۲۳۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱ 
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11C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱

۳۲۱۷ 
۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ 

۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳
۲۱۷ 

۱ 

12C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۱۲۱۲۲۱۶ 
۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳

۲۱۷ 
۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۱۲۱۲۲۱۶ - 

13C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۱۲۱۲۲۱۶ ۲۲۶۲۳۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲۲۶۲۹۲۱۱۲۱۲۲۱۶ - 

14C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲

۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ - 

1۰C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲

۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ - 

1۰C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲

۱۷ 
۱۲۲۲۶۲۳۲۷۲۹۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ - 

1۰C 
۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲

۱۷ 
۲۲۶۲۳۲۹۲۹۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲۲۶۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ - 

 
 تکرار دوم

 
 یریتفس یساختار لیتحل روش دوم تکرار .۹ جدول

 سطح اشتراک مجموعه خروجی مجموعه ورودی متغیر

۱1C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳ - 

۱2C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲ 

۱3C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲ 

۱4C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲ - 

۱۰C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲ - 

۱۰C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲ ۲ 

۱۰C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۴۲۱۱۲۱۳ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۴۲۱۱۲۱۳ - 

۱۰C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲ 

۱۰C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶ ۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲۲۶۲۴۲۱۲۳۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶ - 

1۱C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶ ۲۲۶۲۳۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲۲۶۲۹۲۱۲۲۱۶ - 

11C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ - 

12C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ - 

13C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۳۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۲۶۲۷۲۹۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ - 

14C ۱۲۲۲۶۲۴۲۱۲۷۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲۲۶۲۳۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۲۲۶۲۹۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ - 

 
 تکرار سوم

 
 یریتفس یساختار لیتحل روش سوم تکرار .۱۴ جدول

 سطح اشتراک خروجیمجموعه  مجموعه ورودی متغیر

۱1C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۴۲۱۱۲۱۳ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۴۲۱۱۲۱۳ - 

۱2C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ - 
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۱3C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ - 

۱4C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۴۲۱۱۲۱۳ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۴۲۱۱۲۱۳ - 

۱۰C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ - 

۱۰C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۱۶ - 

۱۰C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۷۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۷۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۶ 

۱۰C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۷۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۷۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۶ 

۱۰C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۷۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۷۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۶ 

1۱C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۱۲۲۱۶۲۱۴۲۱۱۲۱۳۲۱۷ ۶ 

 
 تکرار چهارم

 
 یریتفس یساختار لیتحل روش چهارم تکرار .۱۱ جدول

 سطح اشتراک مجموعه خروجی مجموعه ورودی متغیر

۱1C ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۱۲۴۲۱۲۷ - 

۱4C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ - 

۱۰C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ - 

۱۰C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲ - 

12C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۴ 

13C ۱۲۴۲۱۲۷۲۱۲۲۱۶ ۱۲۲۱۶ ۱۲۲۱۶ ۴ 

 

 تکرار پنجم

 
 یریتفس یساختار لیتحل روش پنجم تکرار .۱۲ جدول

 سطح اشتراک مجموعه خروجی مجموعه ورودی متغیر

۴۱C ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷ ۱ 

۴۴C ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷ ۱ 

۴۱C ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷ ۱ 

۴۷C ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷ ۱۲۴۲۱۲۷ ۱ 

 
 نشان داده شده است.  ۱حال با توجه به مراحل طی شده، مدل ساختاری تفسیری پژوهش در شکل 
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پژوهشهای شاخص یبندسطح نمودار. ۱ شکل

ارتباط 
 با رقبا

 کیفیت

ارتباط 
با 

مشتر
 ی

ارتباط با 
های انجمن

تجاری و 
 دولتی

ارتباط با 
 تامین

 کنندگان

حمایت 
از 

 نوآوری

سیستم 
 اطالعاتی

خالقیت 
 و نوآوری

تحقیق 
و 

 توسعه

 دانش
شایستگی 
 و قابلیت

 فرایند
فرهنگ 
 سازمانی

 زیرساخت ساختار

اهداف و 
راهبردهای 

 سازمانی

 نگرش

 سطح اول

 سطح دوم

 سطح سوم

 سطح چهارم

 سطح پنجم
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 هاشاخص micmac. ماتریس ۲ شکل

 
شود که تمامی متغیرها از قدرت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری باالیی برخودارند و تنها نشان داده می ۲در شکل 

ها و مراکز مختلف است و گیری با انجمنوابستگی باال و نفوذ پایین دارد. این متغیر که ارتباطها شاخصیکی از 
 است.  در مدل ساختاری تفسیری نیز در سطوح باال و تاثیرپذیر قرار گرفته

شناسایی و بررسی شدند. جهت تفسیر ها شاخصبا رویکرد تحلیل ساختاری تفسیری، سطوح و روابط میان 
فازی استفاده شده است که بدین  AHPزیرمجموعه آن در این بخش، از روش  هایوسنجهها شاخصبهتر 

 به خوبی و درستی مشخص نمود. سنجه هاصورت بتوان اهمیت 
نگرش، اهداف و های ترین سطح ، شاخصدر پایینشود که خش از پژوهش مشاهده میهای این بطبق یافته

دارد که در گام نخست برای بیان می بخش از مدل راهبردهای سازمانی، ساختار و زیرساخت قرار دارد. تفسیر این
های مناسب و ساختار مشخص به ایجاد زیرساختبنیان، نیاز های دانشسازی مدل سرمایه فکری در شرکتپیاده

بایست اهداف و راهبردهای سازمانی در مرحله نخست طراحی و تعریف شود که چنین میهمباشد. و منسجم می
های سنجهنام برده در این بخش، اولویت های شاخصاز میان نگرش کلی بر این مساله تاثیر بسیار دارد. لذا، 

 شود. بیان می زیرمجموعه هر کدام نیز
 نشان داده شده است.  پنجم سطحهای سنجه، وزن و اولویت ۱۶جدول در 
 

 های سطح پنجمهسنجوزن و اولویت  .۱۶ جدول

 اولویت وزن سنجه شاخص

 نگرش
 ۱ ۶۹/۴ انگیزش

 ۴ ۱۴۱/۴ رضایت شغلی

 ۶ ۱۹۹/۴ تعهد و روحیه معنوی
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 ۱ ۴۴۹/۴ اخالق محوری

 ۳ ۴۴/۴ مندیقانونمندی به کشور و عالقه

 ۲ ۲۶/۴ ریسک پذیری

 ۳ ۴۴/۴ آینده نگری

 ساختار

 ۱ ۱۳۷/۴ شفاف بودن میزان اختیار و مسولیت کارکنان

 ۶ ۴۷۷/۴ انعطاف پذیرهای و دستورالعملها وجود آیین نامه

انعطاف پذیری سازمان و وجود نظام هماهنگی و 
 مختلف آنهای کنترل بین بخش

۶۱۳/۴ ۲ 

 زیرساخت

های دانش بر اساس ماهیت افزایش دسترسی به پایگاه
 وظایف

۴۴/۴ ۴ 

مستند سازی اطالعات پروژه به منظور استفاده مجدد 
 از آن

۶۶۱/۴ ۱ 

ها و یا مستند سازی دانش سازمانی در قالب کتابچه
 نرم افزارهای کاربردی

۴۴/۴ ۴ 

 ۶ ۲۱/۴ میزان تحصیالت مرتبط کارکنان

 ۲ ۲۴۹/۴ اطالعات در سازمانهای بکارگیری سیستمدانش 

به منظور به اشتراک گذاری دانش در ها توسعه شبکه
 سازمان

۲۱/۴ ۶ 

اهداف و 

 راهبردهای سازمانی

سازمانی برای توسعه دانش و استفاده های سیاست
 مجدد از دانش تولید شده

۶۱۳/۴ ۲ 

دانش انتشار های و سایر روش ITاستفاده آگاهانه از 
 سازمانی

۴۷۷/۴ ۶ 

میزان توانمندی سازمان در استفاده از دانش کسب 
 شده

۱۳۷/۴ ۱ 

 
های شاخصوظیفه ارتباط میان ها شاخصرابط هستند. این های شاخصسطوح چهارم تا دوم، های شاخص

بنابراین، بعد قرار دارد. فرآیند و فرهنگ سازمانی  شاخصمستقل و وابسته را دارند. در سطح چهارم مدل، دو 
ها اجرا شد، طبق آنهای سنجهو  ها، ساختار، نگرش و اهداف و راهبردهای سازمانی مشخص شداینکه زیرساخت
دو های سنجه، اولویت و وزن ۱۴در جدول طراحی شوند. بایست فرآیندها و فرهنگ سازمانی مدل حاضر می

 فرآیندها و فرهنگ سازمانی نشان داده شده است. شاخص 
 

 چهارم سطح یهاهسنج تیاولو و وزن .۱۴ ولجد

 اولویت وزن سنجه شاخص

 فرآیندها

 ۴ ۴۹۱/۴ شناسایی و بازبینی فرآیندهای سازمان

 ۶ ۱۲۹/۴ های نوینمیزان پشتیبانی فرآیندها از ایده

 ۲ ۶۶۳/۴ کارآیی و سرعت پیشرفت فرآیندها

 ۱ ۴۴۴/۴ فرآیندها بهبود مستمرتحول و 

 فرهنگ سازمانی

تاکید نظام ارزشی و باورهای سازمان بر خالقیت و نوآوری 
 کارکنان

۲/۴ ۶ 

استقالل عمل و مشارکت کارکنان در فرآیندهای تصمیم 
 گیری

۴۴۹/۴ ۱ 

 ۲ ۶۱۱/۴ تاکید نظام ارزشی سازمان بر رعایت اصول اخالق اسالمی
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شایستگی و قابلیت، دانش، خالقیت و نوآوری و  شاخص،واسطه سطح سوم، شامل چهار های شاخصدسته 
ها، مشخص شدن باشد. با توجه به مدل به دست آمده و نظر خبرگان، بعد از ایجاد زیرساختتحقیق و توسعه می

بیان شده  هایشاخصهای نجهس ،بنیاندانش اهداف و راهبردها و نگرش در شرکت ،فرهنگ سازمانی ،فرآیندها
بایست توجه خاصی به نوآوری و سازی شوند. بنابراین، در مرحله سوم، میولویت پیادهبایست به ترتیب امی

خالقیت داشته و با تمرکز بر دانش و تحقیق و توسعه، افراد شایسته انتخاب شده و اهداف و رسالت شرکت 
 سطح سوم نشان داده شده است.  شاخصچهار های سنجه، وزن و اهمیت ۱۱پیگیری شود. در جدول 

 
 سوم سطح یهاهسنج تیاولو و وزن. ۱۱ جدول

 اولویت وزن سنجه شاخص

 شایستگی و قابلیت
 ۶ ۲/۴ آموزش و یادگیری

 ۱ ۴۴۹/۴ مهارت

 ۲ ۶۱۱/۴ تجربه

 دانش
 ۲ ۴۱/۴ آگاهی

 ۱ ۱۱/۴ توانائی حل مسئله

 خالقیت و نوآوری

 ۱ ۲۷۲/۴ جدید صنعتهای سرمایه گذاری در ایده

 ۴ ۱۴۷/۴ واستفاده از فن آوری اطالعاتادغام کارآزمودگی 

 ۶ ۱۹۶/۴ جدید توسعه یافتههای فن آوری

 ۳ ۴۳۹/۴ وجود دپارتمان نوآوری

 ۱ ۴۹۹/۴ توانایی ایجاد کسب وکار جدید

 ۲ ۲۶۱/۴ توانایی ایجاد محصول خوب

 تحقیق و توسعه

 ۱ ۴۴/۴ سال گذشته ۱تعداد کاال و خدمات جدید 

 ۲ ۲۷۳/۴ توسعه محصولسرمایه گذاری برای 

 ۱ ۶۳۷/۴ های تحقیق و توسعهگذاری برای گروهسرمایه

 R&D ۴۴/۴ ۱کمیت کارکنان 

 R&D ۲۶۹/۴ ۶کیفیت کارکنان 

 R&D ۴۴/۴ ۱همکاری و روابط بین واحد 

 ۴ ۱۱۹/۴ وریتوانایی بهبود بهره

 
های تجاری و واسطه سطح دوم، شامل سیستم اطالعاتی، حمایت از نوآوری، ارتباط با انجمنهای شاخص

ها، باشد. بنابراین بعد از مشخص شدن راهبردها و اهداف و ایجاد زیرساختکنندگان میدولتی و ارتباط با تامین
گیری با از طریق ارتباط حمایت از خالقیت و نوآوری و انجام تحقیق و توسعه،تعیین فرآیندها و ساختار، 

و به توسعه سرمایه فکری در ها حمایت کرده ها و خالقیتکنندگان، از نوآوریهای دولتی و تامینسازمان
نشان داده  ۱۳سطح دوم در جدول شاخص چهار های سنجهوزن و اولویت  بنیان اقدام شود.های دانششرکت

 شده است.
  

 دوم سطح یهاهسنج تیاولو و وزن. ۱۳ جدول

 اولویت وزن سنجه شاخص

 سیستم اطالعاتی

برای به اشتراک گذاری  ITهای توسعه زیر ساخت
 دانش

۶۴۳/۴ ۲ 

 ۱ ۴۴۱/۴ وجود سیستمهای کنترل داخلی

های شبکه دسترسی سریع به اطالعات از طریق سیستم
 ای

۴۴/۴ ۴ 
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 ۶ ۲۴۹/۴ مدیریت اطالعات در سازمانهای وجود سیستم

 نوآوریحمایت از 

 ۲ ۲۷۹/۴ ارتقاء فرهنگ نوآوری

 ۱ ۶۴۹/۴ تجاری سازی نوآوری

 ۴ ۱۶۹/۴ تعلق پاداش به نوآوری

 ۶ ۱۹۹/۴ های حمایت از نوآوریها و روشسیستم

 ۳ ۴۴/۴ ارتقا آموزشها در نوآوری

 ۳ ۴۴/۴ حمایت مدیران از فرایندهای جدید ونوآورانه

 ۱ ۴۷۱/۴ بهبود و نوآوریهای میزان مشارکت کارکنان در پروژه

های ارتباط با انجمن
 تجاری و دولتی

 ۴ ۱۴۱/۴ ارتباط با موسسات دولتی

 ۱ ۲۹۲/۴ ارتباط با جامعه

 ۶ ۱۲۹/۴ ارتباط با دولت

 ۲ ۲۶۹/۴ ارتباط با نهادهای تصمیم ساز

 ۲ ۲۶۹/۴ مجوزهای کسب وکار یا نمایندگی

 کنندگانارتباط با تامین

 ۲ ۶۱۳/۴ سرمایه گذاران ارتباط با

 ۱ ۱۳۷/۴ ارتباط با سهامداران

 ۶ ۴۷۷/۴ ارتباط با شرکاء

 
کیفیت، ارتباط با رقبا و ارتباط با مشتری شاخص قرار دارند، سه  وابستههای شاخصکه مدل  اولدر سطح 

گیری با مشتریان و در بنیان، از طریق ارتباطهای دانشبعد از اجرای سرمایه فکری در شرکتقرار دارد. بنابراین 
های فکری موجود نظر داشتن رقبا، سطح کیفیت خدمات و محصوالت را توسعه داده و از این طریق، از سرمایه

 وابسته نشان داده شده است. اول سطح های شاخصهای سنجهوزن و اولویت ، ۱۷در جدول استفاده بهینه نماید. 
 

 اول سطح یهاهسنج تیاولو و وزن .۱۷ جدول

 اولویت وزن سنجه شاخص

 کیفیت

سرمایه گذاری در موضوعات مربوط به کیفیت مانند: اخذ 
 ISOگواهینامه 

۴۷۷/۴ ۶ 

 ۱ ۱۳۷/۴ آگاهی و مشارکت کارکنان در بهبود کیفیت در سازمان

 ۲ ۶۱۳/۴ عملکرد سازمانسطح کیفیت کاال و خدمات و 

 ارتباط با مشتری

 ۶ ۱۱۹/۴ اطالعات مشتری

 ۷ ۴۴۹/۴ توانایی شناسائی مشتری

 ۲ ۲۴۹/۴ رضایت مشتری

 ۱ ۶/۴ وفاداری مشتری

 ۹ ۴۴/۴ سیستم بازخورد مشتری

 ۱ ۴۹۹/۴ توانایی شناسایی نیاز مشتری

مراکز قابل دسترس مشتری یا کانالهای فروش )ارتباط با 
 خرده فروشان و عمده فروشان(

۴۴/۴ ۹ 

 ۹ ۴۴/۴ شکایت مشتری

 ۳ ۴۹۹/۴ حفظ مشتری

 ۹ ۴۴/۴ قابلیت ارائه خدمات به مشتری

 ۴ ۱۴۹/۴ از دست دادن مشتری

 ۱ ۱ ارتباط با رقبا ارتباط با رقبا
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بندی شدند و با توجه به توالی انجام سطح دسته ۱در سرمایه فکری های شاخصطبق مدل این پژوهش، 
 بررسی شد.  آنانوابستگی ها، آن

 وپیشنهادها گیرینتیجه .۰

ماهیت رقابت اخیر های ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا باید دارای مزایای رقابتی باشند. در سالشرکت
گذاری در منابع مشهود ، به سمت از سرمایهتوجه خود را باجهانی شدن ها تغییر کرده است؛ چرا که شرکت

ها اند. از جمله منابع نامشهود در سازمان، سرمایه فکری است. سازمانگذاری در منابع نامشهود، تغییر دادهسرمایه
سازمان توانند عالوه بر مدیریت پویا و فعال درون سازمانی، دارای روابط برونها میبا کنترل موثر بر این سرمایه

 نفعان و مردم باشند. فق با جامعه، ذیمو
 گذاریسرمایه در هاشرکت اینکه جمله از مواردی به توجه مختلف، مطالعات بررسی و حاصل هاییافته طبق

 بازار در حیات ادامه جهت فکری سرمایه به توجه نمایند، برقرار تعادل فیزیکی منابع و فکری منابع هایزمینه در
بهترین شیوه  و بپردازند فکری سرمایه صحیح مدیریت به باید مدیران و بوده ضروریکنونی،  رقابتی جهانی

 در حسابداران بندی آنان است.اولویت وهای سنجه وها شاخص وها شناخت مولفه مدیریت سرمایه فکری،
 به گذارانسرمایه و بردارند گامها درشناخت اولویت شاخص فکری سرمایه گزارشگری و گیریاندازه راستای
 هایبخش و هاشرکت ارزیابی و شناسایی به هادولت و پرداخته پایدار و کارا ارزش خلق با هاییشرکت انتخاب
 در که اینتیجه چنین باب در. نمایند اقدام فکری، سرمایه کمک به شده خلق ارزش توسط صنعت مختلف
 بررسی مورد واحدهای که کرد استدالل اینگونه توانمی است شده اشاره بدان همکاران و مقدم غیوری مطالعه

 راستای در مناسب نحو به آن از ،(ساختاری و انسانی سرمایه خصوص به) فکری سرمایه داشتن رغمعلی
  .کنندنمی استفاده افزوده ارزش ایجاد و سودآوری

 شامل: فکری سرمایه هایمولفه براساس مدل ارزیابی سرمایه فکری ، گردید تالش حاضر پژوهش در
 سازیپیاده الگوی ،بنیان دانشهای شرکت در نوآوری سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه
های ها از پرسشنامه استفاده شده است. دادهآوری دادهدر این پژوهش نیز برای جمع گردد طراحی فکری سرمایه

های های مختلف و سنجهساخته به دست آمده است که بخشاساسی در این پژوهش از پرسشنامه محقق
ی فارسی، ها، نشریات تخصصنامهدست آمده است که دربرگیرنده کتب، پایانای بهپرسشنامه از مطالعات کتابخانه

ای و استفاده از منابع موجود، های الکترونیکی است. بدین صورت که نخست با مطالعه کتابخانهانگلیسی و پایگاه
های مختلف شناسایی شده و سپس از طریق بررسی نظر خبرگان در قالب مصاحبه و پنل، ها و سنجهشاخص
بوده، که  پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساختهها نهایی شدند. بنابراین ابزار اصلی این ها و شاخصسنجه

تفسیری و پرسشنامه دیگری با طیف ساعتی و فازی طراحی شده -ها با روش معادالت ساختاری یکی از آن
 ۴ و پردیس فناوری و پارک علم بنیان مستقر درهای دانشمدیران شرکت خبره از ۹شامل ، خبره ۱۱واز است 

که  فناوری علم وهای مدیران پارک خبره از ۶ دانشگاهی درحوزه سرمایه فکری، اساتید صاحب نظر خبره از
که روایی جهت تکمیل دو پرسشنامه این بخش استفاده شده است. د، هستن آن مستقر بنیان دردانشهای شرکت

در  مدل حاضر از پنج سطح تشکیل شده است.ها به وسیله نظرات خبرگان بررسی و تایید شد. این پرسشنامه
سازی سرمایه فکری در ترین سطح موجود است، پیشنهاد مدل حاضر جهت پیادهسطح پنجم مدل که پایین

چنین . هماستبنیان، ایجاد نگرش مناسب و متناسب با آن تدوین اهداف و راهبردهای موثر های دانششرکت
ایجاد شده و مشخص شود. بنابراین  استهای مورد نیاز و ساختار نیز باید در این گام که مرحله اول زیرساخت

بایست های خود، در گام نخست میسازی سرمایه فکری در شرکتبنیان در جهت پیادههای دانششرکت
 ها را متناسب با اهداف و راهبردها ایجاد کرده و با تدوین ساختار، موارد مورد نیاز مشخص شوند. زیرساخت
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بایست مشخص شده و فرهنگ سازمانی ف تعیین شده، فرآیندها میدر مرحله دوم، با توجه به ساختار و اهدا
های در نظر گرفته شده و ساختار و فرآیندهای در قالب آن شکل گیرد. در مرحله سوم، با استفاده از زیرساخت

های جذب نیروی شایسته و متخصص، با موجود، بر خالقیت و نوآوری و دانش متمرکز شده و با انجام گام
 بنیان نمود. های دانشقیق و توسعه، اقدام به اجرای سرمایه فکری در شرکترویکرد تح

سازی و اجرا بایست پیادههای اطالعاتی جهت مدیریت دانش بهتر در سازمان میدر مرحله چهارم، سیستم
له آخر کنندگان ارتباط گرفت. در مرحهای دولتی و تجاری و تامینشود و با هدف حمایت از نوآوری، با سازمان

ها گیری از نوآورینیز از طریق ارتباط با مشتریان و زیر نظر داشتن رقبا، کیفیت را رشد داده و بدین شکل با الهام
 بنیان اقدام شود. های دانشو خالقیت، به رشد سرمایه فکری در شرکت

 دربنیان های دانششرکت خاص هایویژگی کشور به صنایع پیشرو و به نیازبا توجه  نوآوری در این پژوهش،
 سرمایه فکری درهای سنجه وها اخصاولویت بندی ش و دهیوزن آزمون، شکوفایی اقتصاد کشورعزیزمان رشد و
بنیان با تکیه بر محصول و خدمت نوآورانه خود های دانش. بر این اساس که شرکتاست مذکورهای شرکت

عالوه پژوهش هاست. بنابراین در این ها، نوآورانه بودن آنسی آناسا کنند و ویژگیمجوز فعالیت خود را اخذ می
شامل سه شاخص سرمایه نوآوری  های مرجع سرمایه فکری، مولفه، به مدلدانش بنیانهای بر بررسی درشرکت

نشان از  ،نتیجه پژوهشو طبق  افزوده گردیده است. ی،از نوآور تیحمای و و نوآور تیخالق، و توسعه قیتحق
طبق مدل به دست  سرمایه نوآوریهای دهد. شاخصمی سطح دوم وسوم را درها شاخص تاثیر واثبات این مولفه 

بایست همواره مبتنی با رویکردهای بنیان میهای دانشآمده در این مطالعه، بر این موضوع تاکید دارد که شرکت
ها و نین خالقیت و نوآوری باید مرکز توجه و فعالیتچبه توسعه خدمات و محصوالت خود بپردازند. هم علمی

خود و  های خود همواره از نوآوری در شرکتبنیان بوده و در کنار فعالیتهای دانشهای شرکتاستراتژی
. استبنیان در کشور همواره در حال افزایش های دانشهای در ارتباط حمایت کنند. امروزه تعداد شرکتشرکت

های ارائه شوند. طبق گزارشهای مذکور در چند سال ابتدایی خود دچار ورشکستگی میشرکت درصد باالیی از
بنیان بر هدف های دانشهای مشاوره مدیریت معتبر در سطح جهان، عدم تمرکز شرکتشده توسط شرکت

پیشنهادات  بنیان است. بنابراین از جملههای دانشترین عوامل ورشکستگی شرکتنوآورانه خود از جمله مهم
در مطالعه چن و  .استوآورانه خود و توسعه آن بنیان بر اهداف نهای دانشکلیدی در این مطالعه، تمرکز شرکت

باشد. درپژوهش ها میهای اصلی مدل پژوهش آنمولفه نوآوری از جمله مولفه نیز، ۲۴۴۴همکاران در سال 
تعریف کرده و مورد سنجش قرار داده مستقل صورت به نوآوری را های شاخص ،داخلیپژوهش اولین بار حاضر

 رود. های خاص این پژوهش نیز به شمار میاست که از جمله نوآوری
 مدیران و گذارعنوان سیاستهب جمهوری ریاست علمی معاونت بنیاندانش موسسات وها شرکت مرکز اگر
 شرکت هزار ۲۴ از بیش بود قرار پنجم برنامه طی که بپذیرند فناوری و علمهای پارک و بنیاندانشهای شرکت
 عدد به مذکور هایشرکت تعداد توسعه ششم برنامه از سال ۲ گذشت اما با شود ایجاد کشور کل در بنیاندانش
 مدت در هاشرکت از کثیری تعداد اینکه ترمهم و رسیده )به نقل ازسایت معاونت علمی ریاست جمهوری( ۱۷۴۶
های تفکر از تغییر لزوم و باشند داشته دوام رقابتی بازار در نتوانستند یا و تعطیل کار به شروع از پس کمی زمان
 را شده بومی و المللی بین شده تجربه هایمدل و نوینهای شیوه به نامشهود منابع مدیریت در رایج سنتی

 تحقق مسیر در مستمر و ایدوره روزرسانی به همچنین و فکری سرمایه سازیپیاده هایمدل چنین این بپذیرند،
 در فکری سرمایه سازیپیاده برای که اکنون نماید.می ترسریع سهل و را بنیاندانش هایشرکت رونق و اهداف
 برای هاییراهنماییاند، شدهبندی اولویت و سنجیده موثر هایسنجه و هاشاخص بنیاندانشهای شرکت

 داشت. خواهد وجود فکری سرمایه ارتقاء و بالندگی و داشت نگه حفظ، جذب، ،شناسایی
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 در بنیاندانش هایشرکت ارزیابی برای معیاری عنوانهب تواندمی شده شناساییهای شاخص اولویت بندی
 بنیاندانش موسسات و هاشرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه توسط تولیدی به نوپا شرکت از تبدیل

 به شده ارائه امتیازات و مالی تسهیالت رفت هدر از مانع مهم این و قرارگیرند جمهوری، ریاست علمی معاونت
سطوح مختلف  در فراگیر پژوهش با را مدل هایسنجه و هاشاخص توانمی .است صالحیت فاقد هایشرکت

  داد. قرار مرتبط بنیان دانش هایشرکت اختیار در و بندیدسته و گردآوری وری،ناف
های شرکت عملکرد و کارایی مدل، از گیری بهره با گرفت نتیجه توانمی شده ذکر موارد به توجه با
 و مثبت ارتباطآن  ارزیابی موردهای بندی شاخصاولویت و فکری سرمایه دقیق شناخت واسطه به بنیاندانش

 گامی خود ماموریت انجام و شده ترسیم اندازهایچشم به دستیابی راه در توانندمی هاشرکت این و دارد مستقیم
توان بیان داشت که ها و نتایج این پژوهش اینگونه میبندی یافتهبنابراین در جمع .بردارند جلو به رو و بلند

های نامشهود و ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه مبتنی بر بنیان با تاکید بر سرمایههای دانششرکت
های حمایت از شرکتکنند. رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا میهای برتر، نقش بااهمیتی را در فناوری
توان این هدف متعالی را کاری است که میترین راهبنیان به عنوان حاکمان علم و فناوری در کشور، مهمدانش

که در  باشدبنیان میهای دانشها در شرکتگشاترین سرمایهترین و راهتحقق بخشد. سرمایه فکری از مهم
نگرانه سرمایه فکری در دو سازه تاثیرات درون تاثیرات آیندهکند. ندمدت نیز به خوبی نتایجی را حاصل میبل

( تاثیرات ۱۶۹۷توان مورد بررسی قرار داد. طبق مطالعه محمودآبادی )سازمانی میسازمانی و تاثیرات برون
سازی و تمرکززدایی، یادگیری سازمانی، تیمچون نوآوری و ارزش آفرینی، سازمانی شامل مضامینی همدرون

سازمانی نیز  باشد. از تاثیرات برونفناوری می ساالری و پذیرشآفرین، شایستهمدیریت دانش، رهبری تحول
بنیان برای های دانششرکتسازی اشاره نمود. المللیمداری، برندینگ و بینسازی، مشتریتوان به شبکهمی

 .باشندآمده از سرمایه فکری میدستزمند مدیریت بهینه و اجرای مفاهیم بهدستیابی به موفقیت نیا
 دیدگاه فکری از سرمایه ارزیابی در دیگری عوامل است ممکن،  شودمی یادآوربه عنوان محدودیت پژوهش 

 به پژوهش این در که معرفی گردند موثر شاخص عنوان به دیگرهای رشته نظرانصاحب و دانشگاهی خبرگان
 و مدیریت رشته متخصصین غالباً که خبرگان پنل اعضاء از استفاده تحقیق موجودو ادبیات از بردن بهره دلیل

 بندیجمع امادر باشد مانده مغفول علمی وفن آوری هستند،های دانش بنیان وپارکهای ومدیران شرکت نوآوری
 و یافتن برای مبنا عنوان به تواندمی شده پیاده سازی ارائه مدل گفت توانمی موجود منابع به توجه با کلی

 دانشهای شرکت در فکری سرمایههای وسنجهها وتعیین وزن دهی واولویت بندی شاخص ابعاد متقابل تاثیرات
 ابعاد دهند. توسعه و راکشف جدیدهای شاخص و ابعاد تواندمی دیگرهای پژوهش و گیرد قرار استفاده مورد بنیان
 حوزه مدیران و بنیاندانش هایشرکت مدیران مستمر حمایت نیازمند فکری سرمایه ارزیابی مطلوب سازی پیاده

 و باشند نداشته فرایند به اعتقادی مذکور افراد که صورتی در است جمهوری ریاست علمی معاونت مرتبط ستادی
 مدل گرددمی پیشنهاد لذا شد خواهد مواجه شکست با ارزیابی مدل مطلوب سازی پیاده ننمایند حمایت آن از یا

 گردد. منظور بنیاندانش هایشرکت برای فناوری و علمهای پارک طریق از آورالزام معیاری عنوان به مذکور
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