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Abstract
This research aims at providing a comprehensive model of intellectual capital. This is an
applied research which follows Meta-synthesis method. Having reviewed the subject
precisely, and making use of meta-synthesis method the findings of qualitative and
quantitative researches related to the subject were synthesized, and the present model was
designed. All in all, 863 researches in the field of intellectual capital were evaluated from
which 112 ones were selected and the relevant dimensions and codes were extracted and the
importance and priority of each was determined through Shannon entropy method. The
findings revealed that the codes reputation and picture of the organization, organizational
procedures, patents, customer loyalty, employee creativity and training programs for
employees were the most important factors of the three dimensions of intellectual capital.
Finally, having covered all research phases, the researchers presented a comprehensive model
of intellectual capital in three dimensions of human capital, structural capital and
communicational capital.
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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف ارائه الگوی جامع سرمایه فکری انجام گرفته است .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی
بوده و در آن از روش فراترکیب استفاده شده است .در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و بازنگری دقیق در
موضوع ،یافتههای پژوهشهای کیفي و کمي مرتبط ترکیب و الگوی حاضر طراحي شد .دراینراستا ،درنهایت 863
پژوهش در حوزة سرمایه فکری ارزیابي شد که در پایان  112پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و
کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از روش آنتروپي شانون تعیین شد .براساس
یافتههای پژوهش ،کدهای تصویر و شهرت سازمان ،رویههای سازماني ،حق ثبت اختراعات ،وفاداری مشتری،
خالقیت کارکنان و برنامههای آموزشي سازمان برای کارکنان ،بیشترین ضریب اهمیت را بین ابعاد سهگانه سرمایه
فکری دارند .درنهایت ،پس از طي گامهای پژوهش ،مدل جامع سرمایه فکری در سه بعد سرمایه انساني ،سرمایه
ساختاری و سرمایه رابطهای ارائه شد.
کلیدواژهها :سرمایه فکری؛ سرمایه انساني؛ سرمایه ساختاری؛ سرمایه رابطهای؛ فراترکیب.
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مقدمه
امروزه ،با درنظرگرفتن شرایط پویاا و پیچیادة فاراروی ساازمان هاا ،سارمایه فکاری درحاال
تبدیلشدن به یک منبع و دارایي مهم و حیاتي برای سازمانها ميباشد .پیشازاین ،اعتقااد بار ایان
بودکه مهمترین دارایي یک سازمان ،دارایيهای فیزیکي مانند ماشینآالت ،تجهیزات و سااختمان
است ،ولي این اعتقاد مناسب اقتصاد فعلاي کاه از آن تحات عناوان اقتصااد داناشبنیاان ناام بارده
مي شود ،نیست (بنتیس .)1998 ،1در اقتصااد داناشبنیاان منباع بهارهوری و ایجااد ارزش تجااری،
دارایي های نامشهود سازمان است .در این ارتباط اصطالح سرمایه /دارایي مبتنايبار داناش توساط
اقتصاددانان یا دارایيهای نامشهود بهکاررفته در ادبیات حسابداری و همچنین عنوان سرمایه فکری
بهکاررفته در ادبیات مدیریت اغلب مورد استفاده قرار ميگیرند (ستانتو و لیم .)2 :2019 ،2سارمایه
فکری مهمترین منبع برای مزیتهای رقابتي پایدار سازمان هاست و امروزه یکي از مسائولیتهاای
مهم مدیران ،مدیریت بهتر سرمایه فکری است (روس و روس .)8 :1996 ،3درواقع ادبیات سارمایه
فکری چشمانداز جامعي درخصوص ارزشآفریناي آن بارای مادیریت راهباردی فاراهم مايکناد
(یتمن .)4 :2011 ،4ادوینسون و سالیوان )1996( 5سرمایه فکری را اینگونه تعریف ميکنند :دانشي
که ميتواند به ارزش تبدیل شاود (اوزدمیار .)368 :2017 ،6باه اعتقااد اساتوارت )2001( 7سارمایه
فکری مجموعهای از دانش ،اطالعات ،دارایيهای فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری سازماني است
که ميتواند برای ایجاد ثروت بهکارگرفته شود (بنتیس.)4 :2000 ،
از مهمترین ویژگيهای سرمایه فکری ميتوان به نامشهودبودن آن ،داشتن ظرفیت برای خلق
ارزش و داشتن اثر هم افزایي بین ابعاد آن اشااره کارد (ماارتین دی کاساترو 8و همکااران:2011 ،

1. Bontis
2. Soetanto & Liem
3. Roos & Roos
4. Yitmen
5. Edvinson and Sullivan
6. Ozdemir
7. Stewart
8. Martín-de-Castro
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 .)652بهطورکلي وقوع انقالب فناوری اطالعات و جامعه اطالعاتي ،اهمیات روز افازون داناش و
اقتصاد دانشبنیان ،تغییر الگوهای فعالیتهای بینفردی و جوامع شبکهای و ظهور نوآوری بهعنوان
عامل اصلي رقابت ،اهمیت سرمایه فکری و توجه به آن را افزایش ميدهد (گوتری و پتي:2000 ،1
 )157و بسیاری از صاحبنظران معتقدند که موفقیت سازمانهای قرن بیستویکم در توانایي آنها
در بازکردن قفل سرمایه فکری و بهرهبرداری از آن ،برای بهدستآوردن حداکثر مزیات ساازماني
است (متاکین.)219 :2015 ،2
باتوجه به اهیمت سرمایه فکری ،در ساه دهاه گذشاته پاژوهشهاای متناوعي در حاوزههاای
مختلف ازجمله ارائه الگو ،تأثیرآن بر عملکرد سازمان ،مدیریت دانش ،بهرهوری درسازمان و غیره
انجام شده است ،ولي آنچه که آشکار است تناوع و آشافتگي بسایار زیاادی اسات کاه در زمیناه
مؤلفهها و شاخصهای سرمایه فکری دیده ميشود ،بهگونهای که ميتوان ادعا کرد ،تاکنون مدل
جامعي برای سرمایه فکری ارائه نشده اسات تاا پژوهشاگران باا اساتفاده از آن باه انجاام کارهاای
پژوهشي بپردازناد.ازاینرو ،پاژوهش حاضار ساعي دارد باا نگااهي موشاکافانه و دقیاق باا روش
فراترکیب ابعاد مختلاف سارمایه فکاری را بررساي کارده و درنهایات درراساتای فرایناد توساعه
سرمایه فکری الگویي جامع ارائه دهد و همین موضوع ،وجه تمایز و نوآوری پژوهش در مقایسه
با سایر پژوهشهای انجامشده در رابطه با سرمایه فکری است.

سرمایه فکری
مفهوم سرمایه فکری از نظریاههاای جدیاد مادیریت راهباردی چاون نظریاه مبتنايبار مناابع
(ورنرفلت1984 ،3؛ باارني )1986 ،4رویکارد شایساتگي هاای اصالي (پرهااالد و هامال )1990 ،5و
رویکرد قابلیتهای پویا (تیس 6و همکاران )1997 ،سرچشمه ميگیرد (باکلوتي و تریکي:2018 ،7
1. Guthrie & Petty
2. Muttakin
3. Wernerfelt
4. Barney
5. Prahalad and Hamel
6. Teece
7. Loulou-Baklouti & Triki
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 .)618هرچند سرمایه فکری نظر تعداد قابلتوجهي از محققان را به خاود جلاب کارده اسات ،اماا
توافق مشترکي درمورد این مفهوم حاصل نشده است و نظریهپردازان این حوزه ،تعااریف مختلفاي
برای سرمایه فکری ارائه ميدهند و رویکردهای متفاوتي را اتخاذ ميکنند .اصطالح سرمایه فکری
نخستینبار توسط اقتصاددان جان کنت گالبرایت 1در دهه  1960ابداع شاد ،ولاي بعاد از گذشات
بیش از سه دهه ،استوارت ( )1991در مقاله خود تحت عنوان «قدرت مغز» این اصطالح را بازیاابي
ميکند و نتیجه این شد که سرمایه فکری بهصورت قاطعانه در دستور کار مدیریت و پژوهش قرار
گیرید (اوزر و همکاران .)144 :2015 ،2در جدول  1به برخي از تعاریف ارائاهشاده در ایان زمیناه
اشاره شده است.
جدول  .1تعریف سرمایه فکری
نام صاحب نظر
کلین و پروساك

3

()1994

تعریف

منبع

سرمایه فکری یک عنصر (ماده فکری) است که جمعآوری و شکلبندی شده و برای

رامیرز و لیزانو،4

تولید یک دارایي با ارزشتر مورد استفاده قرار ميگیرد.

بروکینگ)1996( 5
استوارت ()1997

32 :2015

سرمایه فکری ترکیبي از دارایيهای بازار ،دارایيهای انسانمحور مالکیت معنوی و

مارتین دی ا کاسترو و

دارایيهای زیرساختي است.

همکاران652 :2011 ،

سرمایه فکری مجموعهای از دانش ،اطالعات ،داراییهای فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری

کریوا و گاریخمتوو،6
4 :2015

سازماني است که ميتواند برای خلق ارزش به کار گرفته شود.

مارتین دی ا کاسترو و

ادوینسون و مالون شکاف (تفاوت) بین ارزش بازاری یک شرکت و سرمایه مالي آن

همکاران 652 :2011 ،

()1997
باسي و مک مولر
()1997
روس و روس

9

7

سرمایه فکری قابلیتها ،دانش و همه منابع نامشهودی است که ميتواند برای سازمان

8

چن و چاوو ،

مزیت رقابتي همراه داشته باشد.

2643 :2011

سرمایه فکری مجموع دارایيهای پنهان شرکت است که در ترازنامه نشان داده نميشود

روس و روس،

1. John Kenneth Gabraith
2. Özer
3. Klein and Prusak
4. Ramírez-Córcoles & Manzaneque-Lizano
5. Brooking
6. Kireeva & Galiakhmetov

7. Bassi and McMurrer
8. Chien & Chao
9. Roos & Roos
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نام صاحب نظر

تعریف

منبع

()1997

لذا هم شامل آن چیزی است که در اختیار اعضای سازمان است و همان چیزی است که

8 :1997

پس از خروج افراد در سازمان باقي ميماند.
سابرامانیان و

جمع تمام دانش شرکت که برای مزیت رقابتي استفاده مي شود.

یونتت)2005( 1
نهاپیت و غوشال

2

دانش و توانایي دانشي یک جمع اجتماعي

همکاران652 :2011 ،

تیس ()2000
3

()2009
مؤسسه «ابتکار
سرمایه فکری
جهاني» ()VICI4
()2016
سوتانتو و لیم،6
2019

451 :2005
مارتین دی ا کاسترو و

()1998

هسو و فنگ

سابرامانیان و یونتت،

شامل دانش ،شایستگي و مالکیت معنوی است .همچنین شامل موارد دیگر نامحسوس

مارتین دی ا کاسترو و

مانند ماركها ،شهرت و روابط مشتری

همکاران652 :2011 ،

سرمایه فکری عبارت است از جمع قابلیتها ،دانش ،فرهنگ ،راهبرد ،فرایند ،مالکیت
معنوی ،و شبکههای ارتباطي یک شرکت که ارزش یا مزیت رقابتي ایجاد ميکنند و به

هسو و فنگ،
665 :2009

یک شرکت برای دستیابي به اهداف خود کمک خواهند کرد
سرمایه فکری سهم (دارایيهای) داخلي (شایستگيها ،مهارتها ،رهبری ،رویهها ،دانش و
غیره) و خارجي (تصویر ،ماركها ،اتحادها ،رضایت مشتری و غیره) نامشهود سازمان
است که دارای ارتباط تنگاتنگ با هم بوده و در دسترس هستند و به سازمان این امکان را
ميدهد که مجموعه ای از منابع ملموس مالي و انساني را به سیستمي تبدیل کند که قادر به

5

انجل و همکاران :2018
634

ایجاد ارزش پایدار باشد
سرمایه فکری تمام دانشي است که ميتواند برای ایجاد ثروت و ارزش افزوده بهعنوان
مزیت رقابتي در رسیدن به هدف شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

سوتانتو و لیم،
2 :2019

مدلها و ابعاد سرمایه فکری
برای ارزیابي دقیق سرمایه فکاری ،دانساتن مؤلفاه هاای تشاکیلدهناده آن باه درك بهتارآن
کمک ميکند .در ابتدا محققاني چون بروکینگ ( )1996ادوینسون ( )1997و سویبي )1998( 7باه
بررسي مفهوم سرمایه فکری ،تعریاف و طبقاهبنادی آن پرداختاه و دراداماه نیاز محققاان دیگاری
1. Subramaniam & Youndt
2. Nahapiet & Ghoshal
3. Hsu & Fang
5. World Intellectual Capital/Assets Initiative
6. Anghel
6. Soetanto & Liem
7. Sveiby
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چندین مدل را توسعه دادهاند (اوزر و همکاران .)143 :2015 ،جدول شماره  2شارح مختصاری از
ابعاد برخي مدلها را نشان ميدهد.
جدول  .2مدلهای سرمایه فکری و ابعاد آن
نام صاحبنظر
بروکینگ ()1996

منبع

ابعاد مدل
دارایيهای انسان محورا مالکیت فکری ا دارایي بازار ا دارایي زیر
ساختي

بنتیس و همکاران4 :2000 ،
فازالجیک و زپانچویک،1

ادوینسون و مالون ()1997

سرمایه انساني ،سرمایه سازماني و سرمایه مشتری

روز و روز ()1997

سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری ،سرمایه مشتری و رابطهای

استوارت ()1997

سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری ،سرمایه مشتری

سویبي ()1997

شایستگيهای فردی ا سرمایه ساختاری داخلي و خارجي

بونتیس ()1998

سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری ،سرمایه مشتری

بونتیس ()1999

سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطهای

بونتیس445 :2001 ،

چن ()2004

سرمایه انساني ،ساختاری ،مشتری ،سرمایه نوآوری

چن و همکاران202 :2004 ،2

ونگ و چانگ ()2005

سرمایه انساني ،سرمایه مشتری ،سرمایه نوآوری ،سرمایه فرایندی

چونگ ()2008

سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری ،سرمایه مشتری ،سرمایه مالکیت معنوی

مون و کیم ()2006

سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطهای

سکاندو و همکاران ()2017

سرمایه انساني ،سرمایه سازماني و سرمایه اجتماعي

735 :2018
روز و روز13 :1997 ،
فازالجیک و زپانچویک،
735 :2018
فازالجیک و زپانچویک،
735 :2018
بونتیس66 :1998 ،

3

ونگ و چانگ 224 :2005 ،
4

چونگ 632 :2008 ،
5

مون و کیم 257 :2006 ،
6

سکاندو 251 :2017 ،

پس از برخي تغییرات که در ساختار اساساي سارمایه فکاری کاه توساط اساتوارت (،)1997
سویبي ( ،)1997ادوینسون و مالون ( )1997آغاز شده است ،اکثر محققان با الگوی سرمایه فکاری
در سه بعد سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای موافقات کردناد (برایشاین:2018 ،7
1. Fazlagić & Szczepankiewicz
2. Chen & et al
3. Wang & Chang
4. Choong
5. Moon, & Kym
6. Secundo
7. Bratianu
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 .) 867درادامه به تعریف مختصری از این سه بعد ميپردازیم:
سرمایه انسانی :این نوع سارمایه شاامل تماام داناش کارکناان ،ازجملاه تجرباه ،مهاارت هاا و
توانایيهای آنهاست .بهطورمثال ،کدهایي چون دانش صریح و ضمني ،ظرفیت نوآوری ،خالقیت،
روحیه کار گروهي ،انگیزه ،ظرفیت یادگیری ،انعطافپاذیری و تحمال در بحا

سارمایه انسااني

مورد بررسي قرار ميگیرد .بسیاری از محققان سرمایه انسااني را مهامتارین مؤلفاه سارمایه فکاری
ميدانند زیرا دانش در سطح فردی ،توسط تعامل مردم باا افاراد دیگار و همچناین محایط اطاراف
ایجاد ميشود (برایشین .)867 :2018 ،سرمایه انساني با سنجش نیازها و با توجه به زمان ،به تغییرات
محیطي پاسخ ميدهند (کانگ و رامیا .)658 :2010،1این نکته در هماه تعااریف سارمایه ساازماني
برآن تأکید شده که سازمانها صاحب سرمایه انساني نیستند ،بلکه دانش ،تجربه و مهارت آنهاا را
براساس قراردادهای استخدامي بهدست ميآورند و هرگاه کارکناان ساازمان را تارك کنناد ایان
سرمایه را نیز با خود خواهند برد (گیلبرت 2و همکاران.)700 :2017 ،
سرمایه ساختاری :این نوع سرمایه شامل هماه مخاازن غیرانسااني داناش اعام از سیساتمهاای
اطالعاتي ،بانکهای اطالعاتي ،فرهنگ سازماني در یک شارکت اسات .برخاي از نویساندگان از
این نوع سرمایه تحت عنوان سرمایه سازماني نیز نام ميبرند تا در تعریاف خاود بار اهمیات داناش
سازماني تأکید شود .درعمل ،سرمایه ساختاری ممکان اسات محادودیتهاایي را در اعماال نفاوذ
سرمایه انساني و رابطهای ایجااد کناد (برایشاین .)869 :2018 ،ساالیوان )2000( 3معتقاد اسات کاه
سرمایه ساختاری را ميتوان بهعنوان زیرساختهایي درنظر گرفت که سازمان برای سرمایه انسااني
خود تأمین ميکند و کانیبانو )2002( 4نیز سرمایه ساختاری را دانشي تعریف ميکند کاه در پایاان
یک روز کاری در سازمان باقي ميماند (هنری.)86 :2000 ،5
سرمایه رابطهای :این نوع سرمایه درواقاع ارزش و دانشاي اسات کاه در ارتبااط باا مشاتریان،
1. Kong & Ramia
2. Gilbert
3. Sullivan
4. Can˜ibano
5. Henry
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تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان و سایر ذینفعاني که سازمان با آنها در ارتباطند ،بهدست مايآیاد
(بنتیس .)448 :1999 ،سرمایه ارتباطي بهطور مستقل وجود ندارد ،بلکه در رابطه با سرمایه انساني و
سرمایه ساختاری بهعنوان جزئي از سرمایه فکری معني پیدا ميکند (گانسینگ.)238 :2016 ،1
این نکته مهم است که سرمایه فکری تنها درصورت اتصال همه ابعاد به یکدیگر مفید خواهد
بود و این ابعاد ذاتاً نیز به هم مرتبط هستند (سکاندو 2و همکاران.)160 :2018 ،

مروری برپژوهشهای انجامشده
مفهوم مدیریت سرمایه فکری ،تفکر مادیریتي حااکم بار مطالعاات پژوهشاي دانشاگاهي در
اواخر دهه  1990بود .سویبي ( )1986بهعنوان اولین کسي که نیااز باه مادیریت سارمایه فکاری را
تشخیص داد ،شناخته شده است .وی نظریهای غني و ارزشمند برای مدیریت و اندازهگیاری مناابع
فکری یک بنگااه ارائاه داد (یتماین .)4 :2011 ،بررسايهاای انجاامشاده نشاان داد کاه طباق نظار
پژوهشگران فعال در حوزه سارمایه فکاری ،پاژوهشهاای سارمایه فکاری )ICR( 3تااکنون چهاار
مرحله را طي کرده است که درادامه بهصورت مختصر به آن اشاره ميشود.
مرحله اول پژوهش های سرمایه فکری ریشه در اواخر دهاه  1980و دهاه  1990دارد و طباق
گفته های پتي و گاتری ( )2000پژوهش های این دوره به ایجاد «چارچوب سرمایه فکری» کماک
کردند .تحقیقات دوره اول براساس فعالیت متخصصاني چون سویبي در کشاور ساوئد ،ادوینساون
در شرکت بیمه اسکاندیا 4و استوارت در آمریکا پایهگذاری شده اسات (دوماي و گرانیاا:2013 ،5
 .)10مرحله دوم پژوهشهای سرمایه فکری نیز عمدتاً به ارزیابي تاأثیر سارمایه فکاری در مباحا
مالي اختصاص داده ميشود و بر مباحثي چون اندازهگیری ،مدیریت و گزارشدادن سرمایه فکری
تأکید ميشود .در این مرحله طبقهبندی های متفاوتي ایجاد شده است که به تعریف و گاروهبنادی
روش های مختلف ارزیابي سرمایه فکری کماک کارده اسات .در اواساط دهاه  2000بایش از 50
1. Gansiniec
2. Secundo
)3. Intellectual capital research (ICR
4. Swedish insurer Skandia
5. Dumay & Garanina
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روش ایجاد شده است که یا به تعریف سرمایه فکری کمک ميکند و یا عناصر مختلاف دیگاری
را برای سرمایه فکری را تعریف کردند و این فهرسات همچناان درحاال افازایش اسات .آنچاه در
مرحله اول و دوم پژوهش های سرمایه فکری کامالً آشکار شده است این نکته بود که دارایيهای
نامشهود محرك ایجاد ارزش در اقتصاد جهاني امروز هستند (همان).
مرحله سوم پژوهش های سارمایه فکاری متمرکاز بار ایان موضاوع باوده اسات کاه چگوناه
سازمانها سرمایه فکری را بهعنوان یک فناوری مادیریتي درك مايکنناد ،مايپذیریناد و باهکاار
ميبرند .فرض محوری این نوع پژوهشها ،ایجاد دانشي است کاه اثارات سارمایه فکاری را نشاان
ميدهد و از ارائه مقیاسهایي برای اندازه گیری آن بهتر است (سکاندو و همکاران.)159 :2018 ،
سکاندو و همکاران ( )2018همچنین بیان ميکند که مرحله چهارم پژوهشهای سرمایه فکری نیاز
درحال ظهور است که مرزهای سرمایه فکری را بارخالف ساازمانهاا و شارکتهاای خااص ،باه
اکوسیستم های وسایعتار مانناد کشاورها ،شاهرها و اجتماعاات گساترش مايدهاد و درواقاع ایان
پژوهشها ،تالشهایي هستند تا تأثیر سرمایه فکری بر جامعه و محایط زیسات بهتار درك شاود و
همچنین درجهت ارتباط دانش درون سازمانها یعني سرمایه انساني و ساختاری و دانش خاارج از
سازمان یعني سرمایه رابطهای ،پلهایي ایجاد شود.
باتوجهبه بررسيهای بهعملآمده پژوهشهای متنوعي در حوزههای مختلف مرتبط با سرمایه
فکری در داخل و خارج از کشور انجام شده است که درادامه بهصورت مختصر به برخي از آنها
اشاره ميشود.
سوسان )2012( 1در مطالعه ای باه بررساي سارمایه فکاری در صانعت فایلمساازی در تجاارت
الکترونیک پرداخته و بدینمنظور دو مفهوم ارتباط مشاتری باا مشاتری )C2C( 2و ارتبااط بنگااه باا
مشتری )B2C( 3را بهعنوان مؤلفههای سرمایه رابطهای معرفي ميکند .نتایج ایان پاژوهش نشاان داد
که در بح

فروش فیلمها ،تعامالت مشتری با مشاتری (پیاامهاای ارساالشاده در یااهو فایلم) تاأثیر
1. Sussan
2. Customer-To-Customer
3. Business-To-Customer
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بیشتری نسبت به تعامالت بنگاه با مشتری ( )B2Cدارد .یگانه 1و همکارانش ( )2014در پژوهشي به
بررسي ابعاد سرمایه فکری (سرمایه انساني ،ساختاری و مشتری) در شرکتهای بیمه ایران پرداختند.
از دیگر اهداف این پژوهش بررسي نوع مالکیت این شرکتهاا (خصوصاي یاا دولتاي) بار سارمایه
فکری و اهمیت آن بود .نتایج نشان داد کاه مالکیات شارکتهاای بیماه تنهاا برسارمایه انسااني اثار
قابلتوجهي دارد و همچنین مالکیت شرکتها بر سارمایه فکاری در شارکتهاای خصوصاي قابال
توجه بوده است .عالوهبراین پژوهشگران شرایط سرمایه فکری در شرکتهای بیمه خصوصي ایران
را بهتر ارزیابي کردند .دائو 2و همکاارانش ( )2014در مطالعاهای باه شاناخت ویژگايهاای سارمایه
فکری در شرکت های کوچک و متوسط مکزیک پرداختند .در ایان مطالعاه نگااهي عمیاق باه ساه
مؤلفه سرمایه فکری شامل سرمایه انساني ،سازماني و خارجي صورت گرفته است .بارای انجاام ایان
کار ،یک مطالعه کمي درمورد  445شرکت کوچک و متوسط انجام شد .جمعآوری دادههای ایان
پژوهش ازطریق یک نظرسنجي آنالین انجام شده است .نتایج نشان ميدهد که ویژگيهای سارمایه
انساني و سازماني با مطالعات قبلي درمورد شرکتهای کوچاک و متوساط در اقتصاادهای نوظهاور
سازگار است ،ولي سرمایه خارجي برخي ویژگيهاای متماایز منحصارباهفارد در مکزیاک را نشاان
ميدهاد .واگاوني و اوپاي )2015( 3در پژوهشاي باه بررساي سارمایه فکاری در یاک بیمارساتان
دانشگاهي دولتي در ایتالیا پرداختاه و بیاان مايکناد کاه باتوجاهباه سااختار دوگاناه ایان ساازمان
(بیمارساتان و دانشاگاه) مادیریت سارمایه فکاری مايتواناد نقاش راهباردی داشاته و باه ادغاام و
یکپارچگي ابعاد مختلف آن کمک کند .زنئوفلیک 4و همکارانش ( )2017در پژوهشي باه بررساي
رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای عرباي پرداختناد .جامعاه آمااری ایان پاژوهش 100
شرکت عربي با عملکرد باال از نظر فروش ،سود ،دارایي و ارزش باازار بودناد .نتاایج ایان پاژوهش
نشان از تأثیر سرمایه ساختاری بر سود و سودآوری شرکت ها و همچنین سرمایه انساني بار عملکارد

1. Yeganeh
2. Daou
3. Vagnoni & Oppi
4. Dzenopoljac
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بازار داشت .کاپاتینا 1و همکارانش ( )2017نیز در پژوهشي با روش تجزیاهوتحلیال میادان نیارو باه
بررسي نحوه استفاده و مدیریت سرمایه فکری در شرکتهاای توساعه نارمافازار در کشاور رومااني
پرداختند .نتیجه این پژوهش نشان داد که در جامعه آماری پژوهش ( 76شرکت) برای هار ساطح از
ارکان سرمایه فکری ،اثر نیروهای محرك مهمتر و قویتر از موانع موجود اسات .داف )2018( 2در
پژوهشي به بررسي میزان و کیفیت افشای داوطلبانه سرمایه فکری پرداخت .روش تحقیق اتخاذشاده
بارای ایان مطالعاه تجزیاهوتحلیال محتاوا و بااا بررساي محتاوای گازارشهاای سااالنه شارکتهااا،
گزارشهای مسئولیت اجتماعي و همچنین محتوای وبگاه شرکتهای جامعه آماری پاژوهش (20
شرکت فعال در صنعت حسابداری انگلستان) بود .نتایج این پاژوهش نشاان داد کاه افشاای سارمایه
فکری در اشکال مختلف گزارش در جامعه آماری ،تفاوت دارد و بیشترین گروه افشاگری که مرتباً
گزارش ميشود ،سرمایه انساني است ،درحاليکه کمترین رده گزارششده مرتبط با سرمایه داخلاي
است.
یعقوبي و پودینه ( )1392در تحقیقي باه بررساي تاأثیر سارمایه اجتمااعي بار مادیریت سارمایه
فکری در سازمان پرداختند .نتایج این مطالعه انجامشده در گمرکات زاهدان نشان ميدهاد کاه باین
سرمایه اجتماعي و ابعاد آن (بهجز بعد ساختاری) و سرمایه فکری رابطه مثبات و معنايداری وجاود
دارد ،همانطورکه انتظار ميرود ،با افزایش سرمایه اجتماعي ،سرمایه فکاری در گمرکاات زاهادان
افزایش ميیابد .فروغي و حسینپور ( )1392در تحقیقي به بررساي نقاش سارمایه فکاری و راهبارد
جذب منابع انساني در توسعه عملکرد رقابتي پرداختند .نتایج تجزیهوتحلیال دادههاا در ایان مطالعاه
نشان داد که سرمایه فکری تأثیر مستقیمي در توسعه عملکرد رقابتي ندارد و ازطریاق راهبارد جاذب
منابع انساني ،رابطه و تأثیر سرمایه فکری بر توسعه عملکرد رقابتي تنظایم مايشاود .همچناین ،نتاایج
نشان داد که سرمایه فکاری در راهبارد جاذب مناابع انسااني تاأثیر دارد .رحیماي اقادم و اساماعیلي
( )1394در تحقیقي برای تبیین چارچوب علمي و ارائه راهکارهایي برای انعطافپذیری منابع انساني
براساس سرمایه فکری ،نشان داد که سرمایه فکری با ضریب شناسایي  %81شاخص تابآوری منابع
1. Capatina
2. Duff
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انساني است .محققان نتیجه گرفتند که مدیریت مؤثر سرمایه فکری منجر باه بهباود انعطاافپاذیری
منابع انساني ميشود .درویشي و ضیایي( )1396نیز در پژوهشي به بررسي تأثیر سرمایه فکری سبز بار
نوآوری باتأکیدبر رویکردهای زیستمحیطي پرداختند .یافتههای این مطالعه ثابت کرد کاه سارمایه
فکری سبز ميتواند انواع نوآوریهای زیستمحیطي مانند ناوآوری مادیریتي ،ناوآوری محصاول،
نوآوری فناوری و نوآوری فرایند سبز را تقویت کناد .دهقاان و همکااران ( )1398در پژوهشاي باا
استفاده از تحلیل دادهبنیاد بهدنبال طراحي الگوی مناسب برای مدیریت سرمایه فکری در ارتاش ج.ا
ایران پرداختند و دراینراستا  55مصاحبه با  70نفر از استاداني کاه در دانشاگاههاای آجاا ،مادیریت
تدریس ميکردند ،صورت پذیرفت .درنهایت براسااس مفااهیم مساتخرج از شااخصهاای سارمایه
فکری ،مدل پارادایمي با استفاده از قضایای نظری ارائه شد .دراینراستا« ،حرکت باه سامت اقتصااد
دانشبنیان» بهعنوان شرایط علّي« ،سرمایه فکری» طبقه محوری و ارتباطات سازماني بهعنوان عوامال
مداخلهگر بر راهبردهای تعامل و کنش مؤثر بودهاند .سالماني و همکااران ( )1398نیاز در پژوهشاي
دادهبنیاد به ارائه مادلي درجهات ارزیاابي بلاور سارمایه فکاری در دانشاگاههاای ایراناي پرداختناد.
یافته هاای ایان پاژوهش نشاان داد کاه دانشاگاه ایراناي دارای میزاناي از بلاور یاافتگي درخصاوص
سرمایههای فکاری خاود هساتند .ایان مادل دارای  12مؤلفاه و پانج دامناه اسات .ابعااد سااختاری،
هزینههای پیادهسازی ،مادیریت عاالي ساازمان ،جوساازماني ،ارزیاابي ،داناش و تجرباز ساازماني و
مقاومتهای درونسازماني ،متغیرهای اثرگذار بر روند پیادهسازی این مدل هستند و ميتوانند سابب
تسهیل یا ممانعت از اجرای موفق آن شوند .فاروزان و رنگریاز ( )1399نیاز در پژوهشاي باه بررساي
فراتحلیل رابطه سرمایه فکری و بهرهوری نیروی انساني پرداختند .این پژوهش با استفاده از نرمافازار
جامع فراتحلیل  CMAو تکنیک اندازه اثر انجام شد .نتایج نشان داد که سارمایه فکاری باهصاورت
مستقیم و غیرمساتقیم ازطریاق متغیار میاانجي باا بهارهوری مناابع انساان رابطاه دارد .همچناین ابعااد
ساختاری و انساني بهترتیب دارای بیشترین اندازه اثر بر متغیر بهرهوری منابع انساني هستند.
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روش پژوهش
1

این تحقیق ازنظر هدف عملي و ازنظر نحوه جمعآوری دادههای تحقیقاتي فراترکیبي است.
برای تلفیق چندین مطالعه برای تولید یافتههای جاامع و تفسایری ،از یاک ترکیاب ترکیباي مشاابه
متاآنالیز 2استفاده شده اسات .بارخالف روش فراتحلیال کاه متکاي باه دادههاای کماي از ادبیاات
موضوع و رویکردهای آماری است ،متاآنالیز بر مطالعات کیفي متمرکز شده است .بهعبارتدیگر،
متاترکیب ترکیبي از تفسیرهای اصلي تفسیر دادهها از مطالعات انتخابشده اسات (زیمار:2006 ،3
 .)312در این تحقیق ،از روش هفتمرحلاهای ترکیاب  Sandlowskiو  )2007( Barsoاساتفاده
شده است که در شکل  1نشان داده شده است.
تنظیم پرسش پژوهش
بررسي نظاممند متون
جستجو و انتخاب مقالههای مناسب
استخراج اطالعات مقاله
تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتهها
کنترل کیفیت
ارائه یافتهها

شکل  .1مراحل هفت گانه پژوهش

1. Meta-Synthesis
2. Meta-Analysis
3. Zimmer
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گام اول :تنظیم سؤالهای پژوهش
دستیابي به سؤال خوب ،بخش مهمي از مسیر پژوهش را روشان مايکناد .باههمایندلیال،
گاهي اظهار ميشود که اگر پژوهشگر به سؤال خوب دست یابد ،بخش مهماي از راه پاژوهش
را طي کرده است (پورعزت )25 :1993 ،در جدول  ،3سؤالهای پژوهش به همراه پارامترها بیاان
شده است.

جدول  .3مؤلفهها و سؤالهای پژوهش
سؤالهای پژوهش

مؤلفهها
چه چیزی

Wath

چه عواملي مؤلفههای سرمایه فکری را تشکیل ميدهند؟

چه جامعهای؟

Who

جامعه موردمطالعه برای دستیابي به این عوامل چیست؟

محدوده زماني

When

عوامل اثرگذار مربوط به چه دوره زماني بررسي و جستجو شده است؟

چگونگي روش

How

چه روشي برای فراهمکردن مطالعات استفاده شده است؟

گام دوم :بررسی نظاممند متون
در این پژوهش ،پایگاههای  Emerald, Science Direct, Web Of Sciencبا تمرکز بار
مقاالت مرتبط با سرمایه فکری در ساالهاای  2010تاا پایاان  2018بررساي شاده اسات .واهههاای
کلیدی متنوعي ازجمله سرمایه فکری ،سارمایههاای نامشاهود ،سارمایه انسااني ،سارمایه رابطاهای و
سرمایه ساختاری برای جستجو استفاده شد .در نتیجه جستجو و بررسي پایگاههای داده مذکور و با
استفاده از واهههای کلیدی مدنظر درمجموع  1053مقاله یافت شد که بعد از حذف  203مقاله کاه
در پایگاههای مذکور با یکدیگر همپوشاني داشتند ،درنهایت  863مقاله برای بررسي انتخاب شد.

گام سوم :جستجو و انتخاب مقالههای مناسب
برای انتخاب مقاالت مناساب بار اسااس الگاوریتم نشاان دادهشاده در شاکل  ،2مؤلفاههاای
مختلفي ازجمله عنوان ،چکیده ،محتوا ،قابلیتدسترسي ،کیفیت و محتاوای روش تحقیاق ارزیاابي
شده است.
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تعداد منابع یافتشده
N=863

مقاالت ردشده (عنوان)
N=81

تعداد مقاالت برای بررسي چکیده
N=782
مقاالت ردشده (چکیده)
N=290
تعداد مقاالت برای بررسي محتوای کامل
N=492
مقاالت ردشده (محتوا)
N=130
تعداد مقاالت برای ارزیابي روش پژوهش
N=362
مقاالت ردشده
(روش پژوهش)

کل مقاالت نهایي

250

N=112

شکل  .2الگوریتم انتخاب مقالههای نهایی

گام چهارم :استخراج نتایج
مقاله ها براساس مرجع مربوط به هر مقاله شامل ناام و ناام خاانوادگي نویسانده ،هماراه ساال
انتشار مقاله و اجزای هماهنگي بیان شده که در هر مقاله به آنها اشاره شده است ،طبقهبندی شد.

گام پنجم :تجزیهوتحلیل و تلفیق یافتههای کیفی
در این مطالعه ،ابتدا کدی را برای همه عوامل استخراجشده از مطالعات قبلي درنظر گارفتیم،
سپس باتوجهبه مفهوم هریک از این کادها ،آنهاا را در یاک مفهاوم مشاابه دساتهبنادی کاردیم.
بهاینترتیب ،مفاهیم تحقیق شناسایي شد .بهعنوانمثال 11 ،کد (مانند دانش مرتبط باا کاار ،داناش
فني ،مهارت کار تیمي) بهعنوان مفهوم شایساتگيهاا و مهاارتهاا ،هماراه باا ساه مفهاوم نگارش،
آموزش و رشد و چابکي فکری ،دستههای اصلي سرمایه انسااني هساتند .براسااس تجزیاهوتحلیال
انجامشده با استفاده از روش تجزیهوتحلیل محتوا روی  112مقاله نهایي منتخب ،درمجموع  3دسته
اصلي 22 ،مفهوم و  121کد برای سرمایه فکری در ایان تحقیاق کشاف و برچسابگاذاری شاده
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است .یافتههای این مرحله نشان ميدهد که چنین مطالعه منظم و جامعي تاکنون انجام نشده است و
هریک از مطالعات تأکید خود را بر بخشها و ابعاد خااص محادود کارده و باهعناوان چاارچوبي
جامع و منظم ارائه نشده است .جدول  4کدهای نهایي استخراجشاده بارای هار دساته و مفهاوم را
نشان ميدهد.
جدول  .4مقولهبندی یافتهها
مقولهها (ابعاد)

مؤلفهها

کد

منبع
آبهایناس و گوتری ،)2016( 1ونگ 2و همکاران

نگرش

رضاایت کارکناان ،روحیااه کاارآفریني ،انگیاازه

( ،)2016لیو ،)2017( 3لولو باکلوتي و ترکي

کارکنااان ،وفاااداری و تعهااد ،تمایاال بااه تسااهیم

( ،)2017آروان و همکاران )2016( 4بنتیس و

دانش و یادگیری از دیگران

5

همکاران ( ،)2015روسي و همکاران (،)2016
جوبیل)2015( 6

تخصص در شغل ،تحصیالت کارکنان ،کارایي
سرمایه انساني
مهارتها و
شایستگيها

کارکنان ،دانش فني (عملي /فوت و فن) ،دانش

ونگ و همکاران ( ،)2016لولو باکلوتي و ترکي

مرتبط با شغل ،مهارت انجام کار تیمي ،مهاارت

( ،)2017جوبیل ( )2015لیو ( ،)2017بنتیس و

مدیریت و رهباری ،تجرباه و تواناایي مارتبط باا همکاران ( ،)2015تیسو 7و همکاران ( )2014آروان
شغل ،توانایي واکنشپذیری به تغییرات مهاارت و همکاران ( ،)2016رومرو8و همکاران ( ،)2017یو
برقااااراری ارتباااااط و تعاماااال بااااا یکاااادیگر،

9

و همکاران ( ،)2017هانگ 10و همکاران ()2018

صالحیتهای حرفهای (شغلي)

آموزش و توسعه

ارتقاااای مهاااارتهاااا ،برناماااههاااا و روشهاااای
آموزشي ،توسعه شغلي ،چرخش شغلي

لولو باکلوتي و ترکي ( ،)2017شي 11و همکاران
( )2011لیو ()2017

1. Abhayawansa & Guthrie
2. Wang
3. Liu
4. Arvan
5. Rossi
6. Goebel
7. Tsui
8. Romero
9. Yu
10. Zhang
11. Shih
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مقولهها (ابعاد)

مؤلفهها

سرمایه انساني

چابکي فکری

کد

منبع

نوآوری ،انعطاف پذیری و سازگاری کارکناان،

بنتیس و همکاران ( )2015کارنر و اتینگر)2016( 1

خالقیت ،توانایي ارائه ایادههاای جدیاد ،هاوش

چن 2و همکاران ( )2017لي 3و همکاران (،)2012
4

اسونوتیس و کاستاگیوالس ()2010

هیجاني

زیرساااختهااای فنااااوری اطالعااات ساااازمان
(ساااختافااازار ،نااارمافااازار ،کاااامپیوتر و،)...
فناوریهای
دانشي

سیسااتمهااای شاابکهای سااازمان ،دسترسااي بااه

جوبیل ( ،)2015آبهایناس و گوتری ( ،)2016لولو

اینترنت و اینترانت در سازمان ،پایگااه داده هاای باکلوتي و ترکي ( ،)2017تیسو و همکاران ()2014
سااازمان ،ارتقااا و بااهروزرساااني پایگاااه داده،

رومرو و همکاران ()2017

سیستم های اطالعاتي ،توسعه فناوری های جدید
سرمایه

در سازمان

فرایندی
کیفیااات و کاااارایي فراینااادها ،دساااتورالعمل و
سرمایه ساختاری

راهنمااای فرایناادها و فعالیااتهااای سااازمان،5
فرایندها

سااادهسااازی و بهینااهسااازی فرایناادها ،قااوانین
سازمان ،رویههای سازماني ،رویههای تجاری در
سازمان ،کارایي رویه هاای ساازماني ،روالهاای

هانگ و همکاران ( )2018تیسو و همکاران ()2014
لولو باکلوتي و ترکي ( ،)2017بنتیس و همکاران
()2015

سازمان (رسمي و غیر رسمي)
جااذب و کسااب دانااش ،ذخیااره و حفاظاات از
دانش و اطالعات ساازمان ،رویاه هاای ساازماني
باارای تسااهیم و انتقااال دانااش ،دانااش صااریح
سرمایه
سازماني

مدیریت دانش

(مادون) سااازمان ،دانااش نهفتااه (تعبیااهشااده) در
فرایندها ،سیستمها و ساختار ا خادمات اسانادی
(مسااتندسااازی دانااش و اطالعااات در سااازمان)،

اروان و همکاران ( )2016آسیه و چوسو)2017( 6
چن و همکاران ( ،)2014سینگ و راوو،)2016( 7
هانگ و همکاران ()2018

دسترسي آسان کارکنان باه اساناد و باناک هاای
اطالعاتي مورد نیاز

1. Černe, K., & Etinger
2. Chen
3. Li
4. Asonitis & Kostagiolas
5. Process Manual
6. Asiaei & Jusoh
7. Singh & Rao
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مقولهها (ابعاد)

مؤلفهها

کد
ساااطح تفاااوی

منبع

اختیاااار باااه کارکناااان بااارای

تصمیم گیری ،ابزارها و امکانات ساازماني بارای
ساختار سازماني

همکاری و هماهنگي بین بخاش هاای مختلاف ،کیانتو و همکاران (،)2017کارنر و اتینگر (،)2016
نوع سااختار و نماودار ساازماني (مانناد سااختار

آروان و همکاران ( ،)2016جوبیل ()2015

سرمایه ساختاری

ساااده و روشاان یااا بروکراسااي) ،سیسااتمهااا و

سرمایه

فرایندهای کنترل و برنامهریزی در سازمان

سازماني

مدیریت و
رهبری

مسیر سازمان

فرایناادهای ماادیریتي (برنامااهریاازی  /کنتاارل
سازماندهي ،)...سبک مدیریت ،فلسفه مدیریت،
ساختار مدیریت  ،ابزارهای مدیریت

لولو باکلوتي و ترکي ( )2017جوبیل ()2015
تیسو و همکاران ( )2014رومرو و همکاران ()2017
آبهایناس و گوتری ( ،)2016بنتیس و همکاران
( ،)2015لي و همکاران ()2012

سیاست های سازمان ،انعطااف پاذیری ساازماني،
چشمانداز و مأموریت ،راهبردهای سازمان

روسي و همکاران ( ،)2016تیسو و همکاران
( ،)2014لي و همکاران ()2012

ارزش های فرهنگي سازمان ،فرهناگ گفتگاو و

سرمایه

تعاماال بااین همکاااران و ماادیران ،جااو سااازمان،

سازماني
فرهنگ سازمان

وجود ایدهها و روشهای انجام کار ارزشمند در
فرهنگ سازمان (تسریع جریاان کاار) ،فرهناگ
پشتیبان از افزایش دانش کارکنان ،آیین نامه های

چن و همکاران ( ،)2017سینگ و راوو ()2016
جوبیل ( ،)2015روسي و همکاران ( )2016آسیه و
چوسو ()2017

سرمایه ساختاری

اخالقي و رفتاری (پذیرفتهشده توسط کارکنان)
پشااتیباني ماادیریت سااازمان از نااوآوری ،وجااود
سیسااتمهااا و رویااههااای سااازماني پشااتیبان از
محیط سازماني خالقیاات و نااوآوری ،برنامااههااای آموزشااي و
خالق و نوآور

ترغیااااب کارکنااااان بااااه نااااوآوری ،توسااااعه

سرمایه

سرمایه گذاری در نوآوری ،فرهنگ نوآوری در

نوآوری

سازمان
مجااوزهااا ،1حااق تکثیاار یااا کپاايرایاات ،اساارار
مالکیت معنوی تجاااری ،عالئاام تجاااری ،دامنااههااای (اینترنتااي)
ثبتشده سازمان ،حق ثبت اختراعات

2

آسیه و چوسو ( )2017لیو ( ،)2017لولو باکلوتي و
ترکي ( ،)2017جوبیل ( )2015رومرو و همکاران
()2017

رومرو و همکاران ( )2017آسیه و چوسو (،)2017
لولو باکلوتي و ترکي ( ،)2017جوبیل ()2015

1. Licence
2. Patents

238

طراحی الگوی جامع سرمایه فکری با استفاده از رویکرد فراترکیب

مقولهها (ابعاد)

مؤلفهها

منبع

کد
توسعه محصاوالت و ارائاه محصاوالت جدیاد،

سرمایه ساختاری

بررسااي بااازار و پاسااخ بااه نیاااز و خواسااتههااای جوبیل ( ،)2015آسیه و چوسو ( )2017لیو (،)2017
سرمایه
نوآوری

تحقیق و توسعه

مشااتریان ،همکاااریهااای پژوهشااي /روابااط بااا

روسي و همکاران ( ،)2016اروان و همکاران

انجمن ها و جوامع علمي ،قراردادها و پروهههای

( )2016چن و همکاران ( )2014تیسو و همکاران

تحقیااق و توسااعه ،ساارمایهگااذاری در تحقیااق و

( ،)2014لي و همکاران ()2012

توسعه
سرمایه رابطهای

سرمایه
رابطهای
تجار

جااذب مشااتریان ،بااازخورد مشااتری ،وفاااداری
مدیریت ارتباط مشتری ،خدمات به مشتریان ،رضاایت مشاتری ،
با مشتریان

بانک اطالعاتي مشتریان یا مصرف کننده ،حفا
مشتریان ،شکایات مشتریان

آبهایناس و گوتری ( ،)2016لولو باکلوتي و ترکي
( ،)2017آروان و همکاران ( ،)2016جوبیل
( ،)2015رومرو و همکاران ()2017

کانالهای توزیع و تأمین (شبکه توزیع و تأمین)،
ایجاد و توسعه کانال های توزیع و فروش جدیاد
مدیریت زنجیره
تأمین

(مساتقیم و الکترونیاک) ،بازاریاابي ،حضااور در

ونگ و همکاران ( ، )2016لولو باکلوتي و ترکي

بااازار (سااهم بااازار) ،روابااط بااا رقبااا در بااازار و ( )2017لي و همکاران ( ،)2012آروان و همکاران
صنعت ،تأمینکنندگان سازمان (تعداد ،اطالعات

( ،)2016جوبیل ()2015

و ،) ...ارتباط باا تاأمین کننادگان ،وابساتگي باه
تأمین کنندگان ،وفاداری تأمینکنندگان
سرمایه رابطهای

سرمایه

اعتبار مالي سازمان (خوشانامي یاا شاهرت ماالي

رابطهای

سازمان) ،ارتباط با سهام داران ،ارتباط با بانکها

روابط مالي

تجار

و مؤسسات مالي ،ارتباط با سرمایهگذاران

توافقات و
همکاریها

مدیریت نام
نشان تجاری

لولو باکلوتي و ترکي ( ،)2017مهرعلیان

1

همکاران( ،)2013تیسو و همکاران ()2014

توافقاااات فرانشااایز یاااا حاااقالعمااال کااااری ،آبهایناس و گوتری ( ،)2016لولو باکلوتي و ترکي
موافقت های تجاری ،قراردادهاای اعطاا مجاوز،
همکاری تجاری ،ائتالف تجاری

2

( ،)2017جوبیل ( ،)2015رومرو و همکاران
( ،)2017مهرعلیان و همکاران ()2013

بهبااود و توسااعه نااام نشااان تجاااری ،تصااویر و

آبهایناس و گوتری ( )2016آروان و همکاران

شهرت سازمان ،ارزش نام نشان تجاری ،شناخت

( ، )2016بنتیس و همکاران ( ،)2015جوبیل

نام نشان تجاری ،مدیریت کیفیت

( ،)2015لي و همکاران ()2012

1. Mehralian
2. Alliances
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مقولهها (ابعاد)

کد

منبع

مؤلفهها

پوشش رسانه ای فعالیت های سازمان ،تبلیغاات و

اسونوتیس و کاستاگیوالس( ،)2010بنتیس و

روابط رسانهای ارتباط با مؤسسات تبلیغاتي ،حضور در اینترنات همکاران ( ،)2015کورساکیین 1و همکاران ()2016
سرمایه رابطهای

(سایتهای اینترنتي ،شبکههای اجتماعي)...

سرمایه
رابطهای

رومرو و همکاران ()2017

روابااط بااا سااازمانهااای دولتااي ،عضااویت در

اجتماعي
روابط عمومي

لولو باکلوتي و ترکي ( ،)2017بنتیس و همکاران

سازمان های ملي و بین المللي ،ارتباطات با جامعه ( ،)2015کورساکیین و همکاران ( )2016روسي و
مااادني ،تعهااادات زیساااتمحیطاااي ساااازمان ،همکاران ( ،)2016جوبیل ( )2015رومرو و همکاران
()2017

مسئولیتهای اجتماعي

گام ششم :کنترل کدهای استخراجی
برای کنترل کدهای استخراجشده ،هنگاميکه دو رتبهبندی پاساخدهنادگان را درجاهبنادی
ميکنند ،از شاخص کاپا استفاده ميکنیم و ميخواهیم توافاق باین ایان دو رتباهبنادی را بسانجیم.
برای کنترل مفاهیم استخراجشده ،از مقایسه محقق با یک متخصص استفاده شاده اسات .شااخص
کاپا بین صفر و یک در نوسان است .هرچه مقدار این معیار باه عادد یاک نزدیکتار باشاد ،توافاق
بیشتری بین ردهبندی ها وجود دارد .اما وقتي مقدار کاپا باه صافر نزدیاک شاود ،در ایان صاورت
توافق کمتری بین این دو ردهبندی وجود دارد (حبیبپاور .)1388 ،مقادار شااخص باا اساتفاده از
نرمافزار  SPSSدر سطح معنيداری  0/000محاسبه شاد کاه در جادول  5نشاان داده شاده اسات.
باتوجهبه تعداد قابل توجه کوچکتر ،فرض استقالل کادهای اساتخراجشاده از  0/05رد مايشاود.
همچنین ،استخراج کد از قابلیت اطمینان خوبي برخوردار است.
جدول  .5مقادیر اندازه توافق
مقدار
کاپای مقدار توافق

0/779

تعداد موارد معتبر

121

انحراف استاندارد

عدد معنیداری

0/074

0/000

1. Korsakiene
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تحلیل محتوا
تجزیهوتحلیل محتوا یک روش تحقیق برای تفسیر ذهني دادههای متني ازطریق یاک فرایناد
طبقهبندی نظاممند از کدگذاری و شناسایي مضامین یا الگوهاست .هدف از تجزیهوتحلیال محتاوا
«فااراهمآوردن دانااش و درك پدیاده مااورد مطالعااه» اساات (شاایه وشااانون .)1278 :2005 ،1روش
آنتروپي شانون ،پردازش دادهها را در زمینه تجزیهوتحلیل محتوا بسیار قدرتمند ميکناد .آنتروپاي
در نظریه اطالعات ،شاخصي برای اندازهگیری عدمقطعیت است که با توزیع احتمال بیان ميشاود
(آذر و همکارانش .)1387 ،در ایان تحقیاق از روش آنتروپاي شاانون باهدلیال قادرت و ساادگي
محاسبه استفاده شده است .برایناساس ،سطح حمایت از مطالعات قبلي برای یافتههای ایان مطالعاه
از نظر آمااری نشاان داده شاده اسات .از معاادالت  1و  2باهترتیاب بارای محاسابه باار اطالعااتي
عدمقطعیت و ضریب معنيداری استفاده ميشود.

برای محاسبه وزن هر مفهوم ،وزن کل کدهای آن مفهوم محاسبه شاده و براسااس وزنهاای
بهدستآمده در جدول  ،6رتبهبندی انجام شده است.2
جدول  .6رتبهبندی و ضریب اهمیت کدهای سرمایه فکری
مؤلفه

نگرش

عدم اطمینان

رتبه در

رتبه

مفاهیم

در کل

0/203133

2

12

2

12

2

12

شاخص

فراوانی

رضایت کارکنان

24

0/0025043

انگیزه کارکنان

23

0/0025043

0/203133

وفاداری و تعهد

14

0/0025043

0/203133

()E

وزن ()W

1. Hsieh & Shannon
 .2بهدلیل حجم زیاد اطالعات جدول ،محقق کدهایي را که رتبههای یک و دو در مفاهیم بهدست آوردهاند ،در جدول بیان کرده
است.
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رتبه در

رتبه

مفاهیم

در کل

16

0/0026863

0/217898

1

9

تخصص در شغل

13

0/0026573

0/097533

2

10

تحصیالت کارکنان

32

0/0026573

0/097533

2

10

دانش فني (عملي /فوت و فن)

24

0/0026863

0/0986

1

9

مهارت انجام کار تیمي

14

0/0026573

0/097533

2

10

تجربه و توانایي مرتبط با شغل

25

0/0026863

0/0986

1

10

آموزش و

ارتقای مهارتها

8

0/002686

0/234896

2

9

توسعه

برنامهها و روشهای آموزشي

17

0/005151

0/450427

1

5

چابکي

نوآوری

13

0/002686

0/171581

2

9

فکری

خالقیت

18

0/005151

0/329015

1

5

17

0/002686

0/152011

1

37

0/002686

0/15211

1

37

0/150367

2

38

1

2
18
29

شاخص

مؤلفه

تمایل به تسهیم دانش و یادگیری از
دیگران

شایستگيها
و مهارتها

زیرساختهای فناوری اطالعات سازمان

فراوانی

عدم اطمینان
()E

وزن ()W

فناوریهای

(سختافزار ،نرمافزار ،کامپیوتر و) ...

دانشي

پایگاه دادههای سازمان

14

سیستمهای اطالعاتي

28

0/002657

رویههای سازمان

13

0/055852

0/604832

روالهای سازمان (رسمي و غیررسمي)

12

0/008325

0/09015

2

4

0/005125

0/18422

2

فرایندها

جذب و کسب دانش
مدیریت

ذخیره و حفاظت از دانش و اطالعات

دانش

سازمان

سازماني

رویههای سازماني برای تسهیم و انتقال
دانش ،مهارت و تجربه
نوع ساختار و نمودار سازماني (مانند

ساختار

ساختار ساده و روشن یا بروکراسي)

سازمان

اختیار به کارکنان برای

سطح تفوی

تصمیم گیری
مدیریت و

فرایندهای مدیریتي (برنامهریزی /کنترل،

رهبری

سازماندهي)

16

0/007563

0/271875

1

19

9

0/005125

0/18422

2

29

8

0/002504

0/281482

2

39

2

0/002686

0/301942

1

37

20

0/002686

0/157274

2

36

242

طراحی الگوی جامع سرمایه فکری با استفاده از رویکرد فراترکیب

مؤلفه

مسیرسازمان

فرهنگ
سازمان

عدم اطمینان

رتبه در

رتبه

مفاهیم

در کل

0/439162

1

20

2

39
39

شاخص

فراوانی

فلسفه مدیریت

21

0/007501

انعطاف پذیری سازماني

4

0/002504

0/207925

چشم انداز و ماموریت

10

0/002504

0/207925

2

راهبردهای سازمان

8

0/005151

0/427688

1

28

ارزشهای فرهنگي سازمان

8

0/021290

0/633881

1

7

آییننامههای اخالقي و رفتاری

2

0/002686

0/079984

2

37

جو سازمان

6

0/002686

0/079984

2

37

پشتیباني مدیریت سازمان از نوآوری

2

0/002130

0/199903

2

41

12

0/002687

0/252219

1

37

0/002130

0/199903

2

41

0/199903

2

41

1

3
6

()E

وزن ()W

محیط

وجود سیستمها و رویههای سازماني

سازماني

پشتیبان ازخالقیت و نوآوری

خالق

توسعه سرمایه گذاری در نوآوری

2

فرهنگ نوآوری در سازمان

4

0/002129

مالکیت

حق ثبت اختراعات

28

0/043703

0/457151

معنوی

عالئم تجاری

17

0/024959

0/261084

2

تحقیق و

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

6

0/002743

0/137732

2

36

توسعه

قراردادها و پروهههای تحقیق و توسعه

6

0/009722

0/488133

1

16

بازخورد مشتری

11

0/011800

0/108399

2

21

وفاداری مشتری

31

0/054901

0/504343

1

4

رضایت مشتری

41

0/011800

0/108399

2

21

29

0/103768

0/617672

1

8

0/01180

0/070239

2

21

0/070239

2

21

2

24
21

ارتباط با
مشتریان

کانالهای توزیع و تأمین (شبکه توزیع و
زنجیره

تأمین)

تأمین

بازاریابي

9

حضور در بازار (سهم بازار)

18

0/011800

3

0/009825

0/292783

ارتباط با سرمایه گذاران

10

0/011800

0/35161

1

برند /هویت

تصویر و شهرت سازمان

27

0/021867

0/28911

1

1

سازماني

ارزش برند

5

0/020341

0/26894

2

11

ارتباط با بانکها و مؤسسات مالي و سایر
روابط مالي

منابع تأمین سرمایه
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عدم اطمینان

رتبه در

رتبه

مفاهیم

در کل

0/22730

2

15

1

13
25
32

مؤلفه

شاخص

فراوانی

توافقات و

توافقات فرانشیز یا حق العمل کاری

22

0/016423

همکاریها

قراردادهای اعطا مجوز

22

0/017406

0/2409

پوشش رسانهای فعالیتهای سازمان

8

0/009722

0/36612

1

2

0/007109

0/26774

2

روابط

تبلیغات و ارتباط با موسسات تبلیغاتي

رسانهای

حضور در اینترنت (سایتهای اینترنتي،

()E

وزن ()W

4

0/009722

0/36612

1

25

روابط

تعهدات زیستمحیطي سازمان

11

0/020341

0/35911

1

11

اجتماعي

مسئولیتهای اجتماعي

12

0/011800

0/20831

2

21

شبکههای اجتماعي)...

براساس ضرایب بهدساتآماده در جادول  ،6مشاخص شاد کاه تصاویر و شاهرت ساازمان،
رویههای سازماني ،حق ثبت اختراعات ،وفاداری مشتری ،خالقیت کارکنان و برنامههای آموزشي
سازمان برای کارکنان دارای بیشترین ضریب اهمیات هساتند و درکال بااالترین رتباه را کساب
کردهاند .بدینمعناکه در پژوهشهای سرمایه فکری به این موضوعات بیشتر توجه شده و بررسي
بیشتری شدهاند .ازاینرو ،ميتوان گفت که توجه به این شاخصها در توسعه و مادیریت آن نیاز
بسیار حائز اهمیت است.

گام هفتم :ارائه یافتهها
براساس مطالعه پژوهشهای پیشین و کدهای استخراجشده با استفاده از روش فراترکیاب،
ابعاد و مؤلفههای سرمایه فکری در سه مقوله اصالي سارمایه انسااني ،سارمایه سااختاری و سارمایه
رابطه ای تعیاین شاد و درنهایات مادل پاژوهش مطاابق شاکل  2ارائاه شاد .در اداماه ،مقولاههاا و
مؤلفههای مدل معرفي ميشود.
مقوله سرمایه انساني :در این پاژوهش نیاز ایان مقولاه باا چهاار مفهاوم نگارش ،قابلیاتهاا و
شایستگيها ،آموزش و توسعه و چابکي فکری و درمجموع با بیست و پنج شاخص مشخص شاد.
منظور از نگرش احساسات و طرز فکر نیروی انسااني اسات کاه باا شااخصهاایي چاون رضاایت
کارکنان ،تعهد و وفاداری و انگیزش شغلي در پاژوهشهاای مختلاف ماورد بررساي قارار گرفتاه
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است .قابلیت ها و شایستگي دربرگیرنده شاخصهایي است که نشاندهنده ویژگايهاای کارکناان
مرتبط با شغل است و ازجمله مهمترین شاخصهای این مفهوم ميتاوان باه داناش فناي مارتبط باا
شغل ،فوت و فن های کارکنان در انجام هر شغل و سطح تحصیالت کارکنان اشااره کرد.آماوزش
و توسعه مفهومي است که به فعالیاتهاای ساازمان مارتبط باا آماوزش و بهساازی نیاروی انسااني
برميگردد و شاخصهایي چون برنامههای آموزشي ،ارتقای مهارتها ،توسعه و پیشرفت شغلي را
در برميگیرد .درنهایت چابکي فکری بهطور خاص به ویژگيهایي از کارکنان اشاره دارد کاه باه
توانایي افراد در تغییر تفکر ،جساتجوی مناابع جدیاد اطالعاات و تهیاه راه حال هاای جدیاد بارای
مشکالت فعلي و آینده مربوط است و شاخصهایي چون میزان خالقیت کارکنان و ظرفیت آنهاا
در نوآوری و همچینین ارائه ایدههای جدید در این پژوهش این مفهوم را تشکیل ميدهند.
مقولاه ساارمایه ساااختاری :مقولاه دوم یعنااي ساارمایه سااختاری نیااز بااهعناوان یکااي دیگاار از
مقوله های مشترك سرمایه فکری در پژوهشهای مورد بررسي است .باتوجهبه گستردگي مفااهیم
و کدهای این مقوله سرمایه ساختاری به سه مقوله فرعي تقسیم شده است تا بهصورت خاصتر باه
مفاهیم و شاخص های آن پرداختاه شاود و ماورد بررساي قارار گیارد .مقولاههاای فرعاي سارمایه
ساختاری در مدل نهایي عبارتند از :سرمایه سازماني ،سرمایه فرایندی و سرمایه نوآوری.
سرمایه سازماني تعریف جزءنگرتری از سرمایه ساختاری اسات کاه باا پانج مفهاوم فرهناگ
سازمان ،مدیریت دانش ،مدیریت و رهبری سازمان ،ساختار سازمان و مسیر سازمان و درمجموع با
بیست و شش ( )26شاخص مشخص شده است .سرمایه نوآوری نیز تعریف جزءنگرتری از سرمایه
ساختاری است که بهطورخاص به مفاهیم و شاخصهای مرتبط با ناوآوری در ساازمان اختصااص
داده شده است .سه مفهوم تحقیق و توسعه ،محیط سازماني خاالق و مشاارکت در مالکیات نیاز باا
شانزده شاخص درمجموع مقوله فرعي سرمایه نوآوری را تشکیل مايدهناد .سارمایه فراینادی نیاز
بهعنوان تعریف جزءنگرتری از سرمایه ساختاری است و شاامل روشهاا ،تکنیاک و سیساتمهاایي
است که به ارائه کااال و خادمات کماک مايکناد .دو مفهاوم فنااوریهاای دانشاي و فراینادهای
سازماني تشکیلدهنده این مقوله بوده و درمجموع پانزده شاخص برای آن تعیین شد.
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مقوله سرمایه رابطهای :سرمایه رابطاه ای در ایان پاژوهش باه دو مقولاه فرعاي تحات عناوان
سرمایه رابطهای تجاری و سرمایه رابطه ای اجتماعي تفسایم شاده اسات .سارمایه رابطاهای تجااری
به طورخاص به مباح

پیرامون روابط سازماني اشاره دارد که به فعالیتهای تجاری هار ساازمان و

کسب وکار مرتبط است .ارتباط با مشتری ،ارتبااط باا تاأمینکننادگان ،رواباط ماالي ،ناام و نشاان
تجاری و موافقتنامه ها مفاهیمي هستند که درمجموع با سي و یک کد ( )31ایان مقولاه را تشاکیل
ميدهند .سرمایه رابطهای اجتماعي نیز دربرگیرنده مفاهیم و شاخصهایي هستند کاه فعالیاتهاای
سازمان را در جامعه نشان ميدهد این فعالیت نیز با دو مفهوم کلي روابط رسانهای و روابط عمومي
و درمجموع با هشت شاخص مشخص شده است.
درنهایت براساس مقولهها و مفاهیم استخراجشده ،مدل نهایي بهصورت شکل  3ارائه شد.

فکری
سرمایهفکری
جامعسرمایه
الگویجامع
شکل.3.3الگوی
شکل
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بحث و نتیجهگیری
به اعتقاد لو )2001( 1سرمایه فکری عامل اصلي و اساسي برای رشد ارزش سازمان است
(شي 2و همکاران )291 :2014 ،و همه سازمانهایي که مدیریت سرمایه فکری را دنبال ميکنند ،بر
این امر تأکید دارند که سرمایه فکری قابلیتهای آینده سازمان را تعریف ميکند (ویگ:1997 ،3
 .)401در سه دهه گذشته توجه به این نوع سرمایه در مباح

سازمان و مدیریت روزبهروز افزایش

یافته است .در بررسي انجامشده مشخص شد که محققان و صاحبنظران حوزه مطالعات مؤلفهها
و شاخصهای مختلفي را معرفي کرده و از آن در پژوهشهای مرتبط استفاده شده است .هرچند
که پیکره غالب اکثر پژوهشها سه بعد سرمایه انساني ،ساختاری (سازماني یا داخلي) و رابطهای
(مشتری یا خارجي) است و در مدل نهایي این پژوهش نیز از همین ابعاد استفاده شده است ،ولي
در دو بعد سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای با معرفي مقولههای فرعي به مباح

بهصورت

جزئيتر پرداخته شد .در بررسي انجامشده پژوهش مشابهي ازنظر تعداد و جامعیت شاخصها و
همچنین مؤلفهها مشاهده نشد .سرمایه ساختاری بهعنوان یک مقوله اصلي سرمایه فکری ،درواقع
ساختار و سازوکار انجامدادن کارها در سازمان است و همانطورکه بیان شد در این پژوهش به
سه مقوله فرعي سرمایه فرایندی ،سرمایه سازماني و سرمایه نوآوری تقسیم شده است.
سرمایه فرایندی در برخي از پژوهشها بهعنوان متغیر سطح دوم و در سطح سرمایه ساختاری
استفاده شده است (اسکافاردو و همکاران .)534 :2016 ،4سارمایه ساازماني نیاز در پاژوهشهاایي
معادل سرمایه ساختاری درنظر گرفته شده است (چن 5و همکاران ،)2014 ،ولاي در ایان پاژوهش
بهصورت تعریف جزءنگرتری از سرمایه ساختاری تعریف شده است .در دهه اخیر توجه به بحا
نوآوری بهعنوان زیرمجموعه سرمایه ساختاری بیشتر شده (فرنهوف وهمکاران ،91 :2015 ،6ناامور

1. Lev
2. Shih
3. Wiig
4. Scafarto
5. chen
6. Ferenhof
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و خلیلزاده )102 :2013 ،1و حتي برخي از پژوهشگران آن را بهعنوان بعدی جداگانه برای سرمایه
فکری معرفي و یا از آن استفاده نمودهاند (چنگ 2و همکاران ،1014 :2014 ،لیانگ 3و همکااران،
 .)180 :2013چن ( )2004نیز در مدل خود سرمایه نوآوری را در مرکز مدل خود قرار داده و بیان
ميکند که سرمایه نوآوری نه بهعنوان زیرمجموعه سرمایه سااختاری بلکاه در ارتبااط باا ساه ناوع
دیگر سرمایه ساختاری ،سرمایه انساني و سرمایه مشتری عمل ميکناد .الزم باه ذکار اسات کاه در
برخي از پژوهشها نیز از بعدی از سرمایه فکری تحت عنوان سرمایه نوپدید 4نام برده ميشود کاه
گاهاً مترادف سرمایه نوآوری است و یا ازنظر محتاوایي باا آن همپوشاانيهاایي دارد (کاابریلو 5و
همکاران ،2018 ،کیانتو 6و همکاران.)2010 ،
درخصوص سرمایه رابطهای که به دومقوله سرمایه رابطهای تجاری و اجتمااعي تقسایم شاده
است ،پژوهش کامالً مشابهي دیده نشد ،ولي در مدل ارائاهشاده توساط فرنهاوف ( )2015ایان دو
مقوله فرعي بهعنوان مقولههای اصلي در سطح اول معرفي شدند .البته این پژوهشگر صرفاً در کاار
خود تنها به معرفي مدل پرداخته است و شاخصي ارائه نداده است .الزم به ذکر است که در برخي
پژوهشها نیز سرمایه رابطهای به دو نوع سرمایه رابطهای داخلي و خارجي تقسیم شده اند (اینکین

7

و همکاران ،2017 ،کابریلو و همکاران )2018 ،که سرمایه رابطهای داخلي به روابط درون سازمان
و سرمایه رابطهای خارجي روابط بیرون سازمان را شامل ميشود.
باتوجهبه حجم مقاالت و پژوهشهای بررسيشده ميتوان گفت پژوهش حاضر یک فعالیت
نسبتاً جامع به موضوع مورد بح

بوده است و ميتواند بهعناوان یاک مبناای مفیاد بارای محققاان

عالقهمند به بررسي اجمالي فعالیتهای گذشته باشد .این بهنوبهخود ميتواند کار را در ابعاد خاص
سرمایه فکری ساده کند .البته این موضوع باتوجاه باه نگااه کال نگار فرایناد انجاام فراترکیاب کاه
1. Namvar & Khalilzadeh
2. Chang
3. Liang
4. Renewal capital
5. Cabrilo
6. Kianto
7. Inkinen
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خروجي یکپارچه و جامعي ارائه ميکند ،طبیعي است .بهاینمعناکه بهکارگیری این روش ،بهدلیال
نظاممند و فراگیربودن آن ميتواند ابعادی از موضوع را ارائه دهد که پژوهشهای منفرد باتوجهباه
رویکرد اتخاذشده و سوگیری به سمت یک مسئله خاص به طور طبیعي از آن غافل خواهناد ماناد.
چارچوب و مدل ارائهشده ميتواند برای ارزیابي وضعیت سرمایه فکری یاا توصایف آن در یاک
سازمان استفاده شود .البته نیاز به فعالیتهای پژوهشي آینده وجود دارد که به عملیااتيشادن مادل
ارائهشده مي پردازد .همچنین برخاي از شااخصهاا مايتواناد درخصاوص ساازمانهاای دولتاي و
خصوصي با تغییراتي همراه باشد .درپایان ،باید به این نکته توجاه کارد سارمایه فکاری و ابعااد آن
ميتواند مفاهیم و شاخصهای دیگری را نیز دربرگیرد که نیاز به بررسي پژوهشهای گستردهتری
است .در همین ارتباط سالیوان ( )1998معتقد است که بح

سرمایه فکری و مدیریت آن ميتواند

تجربه ناامیدکنندهای باشد و دلیل این نظر را پویایي معنایي مفهوم سرمایه فکاری ،تعبیار اساتعاری
آن و طیف گستردهای از معاني وابسته به این مفهوم در زمینههای مختلف سازماني ميداند (بریشن
و اورزئا .)133 :2013 ،1پژوهش حاضر ميتواند به مادیران ساازمانهاا در زمیناه سانجش سارمایه
فکری و شناسایي نقاط قوت و ضعف آن و همچنین برای برنامهریزی و بهباود آن کماک نمایاد.
پیشنهاد ميشود درادامه این پژوهش ،درباره موضوعات زیر نیز تحقیق صورت پذیرد:
ا بررسي و تعیین شاخصهاای معرفايشاده مادل ماذکور در بخاش دولتاي و خصوصاي در
سازمانهای ایراني طبق نظر خبرگان حوزه؛
ا رتبهبندی شاخصهای معرفيشده سرمایه فکری در ابعاد سهگانه با استفاده از تکنیاکهاای
مختلف؛
ا طراحي پرسشنامهای جهت ارزیابي سرمایه فکری با استفاده از کادهای مساتخرج باهعناوان
مصادیق و شاخصها؛
ا تدوین و طراحي مدل ارزیابي بلور سرمایه فکری براساس ابعاد ارائهشده در این پژوهش؛
ا معرفي راهبردهای ارتقای سرمایه فکری در ابعاد مختلف مدل؛
ا بررسي تأثیر هریک از ابعاد سرمایه فکری بر سرمایه فکری کل سازمان.
1. Bratianu & Orzea
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