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Knowledge-based economies need management and coherent measurement of their 
knowledge as productive properties and a competitive advantage. This is noted in the 
science and technology policies of the country and requires a model for measuring the 
knowledge assets of the country. Accordingly, the current research aims to design a 
model for measuring the national knowledge assets through the coherent knowledge 
management approach considering the science and technology policies. This is an ex-
ploratory and qualitative study. Some misconceptions and contradictions, however, 
were noted in the literature regarding the definition of knowledge assets, and the meth-
ods and approaches of its measurement. Therefore, a semi-structured interview was 
conducted with 17 experts in the field. They were the authors of important works having 
research and executive experiences at different universities. The qualitative data of the 
interviews were analyzed through thematic analysis. The findings resulted in a model 
for measuring the national knowledge assets in four aspects: environment, infrastruc-
ture, outcome, and human capital. The suggested model measures knowledge assets 
based on money value in public and private sectors, and gives a tool for measuring the 
national knowledge assets.
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165صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

اقتصادهــای دانش بنیــان امــروزی، بیــش از هــر زمان در گذشــته، نیازمنــد مدیریــت و ارزش گذاری 
ــن مهــم در  ــد ارزش و مزیــت رقابتــی هســتند. ای ــی مول منســجم  دانــش خــود به عنــوان دارای
ــی منعکــس شــده و ضــرورت  ــز به خوب ــاوری کشــور نی ــی و فن خط مشــی و سیاســت های علم
وجــود الگویــی منســجم به منظــور ســنجش ایــن دارایی هــای دانــش کشــور محســوس اســت. 
برپایــۀ ایــن نیــاز، پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی الگــو بــرای ســنجش دارایــی دانــش ملــی و 
بــا رویکــرد انسجام بخشــی بــه مدیریــت دانــش، در راســتای سیاســت های علــم و فنــاوری کشــور 
انجــام شــده اســت. ایــن پژوهــش از نــوع اکتشــافی اســت و به صــورت کیفــی انجــام شــده اســت 
ــات و تناقضــات موجــود در پیشــینۀ موضــوع درخصــوص  ــق، ابهام ــن تحقی به منظــور انجــام ای
تعریــف مفهــوم دارایــی دانــش و روش هــا و رویکردهــای اندازه گیری آن شناســایی شــد و براســاس 
آن، مصاحبــه ای نیمه ســاختاریافته طراحــی گردیــد و بــا هفــده خبــره در کشــور مصاحبــه انجــام 
شــد. گفتنــی اســت کــه ایــن خبــرگان دارای آثــار علمــی مهمــی در زمینــۀ موضــوع تحقیــق، 
ســوابق اجرایــی یــا پژوهشــی در طرح هــای دانشــگاهی و ســوابق تدریــس و هدایــت پروژه هــای 
ــه و  ــم تجزی ــل ت ــه روش تحلی ــا ب ــل از مصاحبه ه ــی حاص ــای کیف ــد. داده ه ــی بوده ان تحقیقات
تحلیــل شــد. حاصــل ایــن تحقیــق مدلــی بــرای ســنجش دارایــی دانــش ملــی شــامل چهــار بُعــد 
ــر  ــش حاض ــده در پژوه ــوی ارائه ش ــت. الگ ــانی اس ــرمایۀ انس ــداد و س ــاخت، برون ــط، زیرس محی
امــکان ســنجش دارایــی دانــش برحســب ارزش نقــدی را در بخــش عمومــی و خصوصــی داراســت 

و ابزاری را برای سنجش دارایی دانش ملی ارائه می دهد.  
.J38 ،D83 ،G12 ،H83 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه  
ــت رقابتــی،  ــش نشــان دهندۀ توانایی هــای کشــور اســت کــه در رشــد اقتصــادی، مزی دارایی هــای دان
ــی را  ــع دانش ــی1 )1998( مناب ــاپل و حوش ــت. هولس ــروری اس ــی ض ــت زندگ ــانی و کیفی ــعۀ انس توس
منابــع محتوایــی و ســاختارهای طــرح واره می داننــد. منابــع محتوایــی شــامل دانــش به مثابــۀ 
مصنوعــات ماننــد فایــل، مســتندات، یادداشــت ها، فیلــم، دســتورالعمل و محصــول، و منابــع طــرح واره 
نیــز زیرســاخت، فرهنــگ، هــدف، راهبــرد و دیگــر عوامــل اثرگــذار بــر پــردازش اقــالم دانشــی اســت 
کــه از ســوی کارکنــان، مشــتریان، تأمین کننــدگان، ســامانه های رایانــه ای و هــر عاملــی کــه قــادر بــه 

پــردازش اقــالم دانشــی باشــد، در دســترس اســت. 

درک کلــی ایــن اســت کــه کشــورهایی کــه دارایی هــای دانــش و ســرمایۀ فکــری دارنــد، از شــرایط 
بهتــر و مهیاتــری بــرای رشــد و توســعه برخوردارنــد. درحــال حاضــر، بــا توجــه بــه دســتورالعمل های 
توســعۀ سیاســت و مطالعــات تجربــی دارایی هــای دانــش در ســطح ملــی و پیشــرفت های حاصل شــده 
در ایــن اواخــر، پیش بینــی می شــود کــه فراینــد طراحــی الگوهــای معتبــر ســنجش دانــش بینش هایــی 
ــد. در اقتصــاد  ــش ایجــاد می کن ــورد اقتصــاد دان ــی درم ــی و عمل ــر نظــری، مفهوم ــرای درک بهت را ب
ــروزه  ــود. ام ــتفاده می ش ــازمان اس ــرای س ــاد ارزش ب ــور ایج ــش به منظ ــی دان ــور، از دارای دانش مح
شــاهد رشــد اهمیــت دارایــی دانــش به عنــوان ابــزاری مؤثــر در افزایــش رقابــت شــرکت ها هســتیم و 
ایــن امــر موجــب پررنــگ شــدن اهمیــت دارایــی دانــش به عنــوان مقولــه ای پژوهشــی و اقتصــادی شــده 
اســت. نقــش و ســهم دارایــی دانــش در پیشــرفت مدیریتــی، فنــی و اجتماعــی، و اقتصــادی موضــوع 
تحقیقــات جدیــد قــرار گرفتــه اســت؛ به طــوری کــه آن را ابــزاری ارزشــمند بــرای توســعۀ  دارایی هــای 

ــلیمانی، 1394(.  ــه و س ــد )قوی پنج ــازمان می دانن ــدی س کلی

ســنجش دانــش ابــزاری بــرای کمــک بــه کشــورها در تجزیــه و تحلیــل توانایی هــای خــود بــرای 
ــه  ــاد و جامع ــای اقتص ــته از حوزه ه ــر روی آن دس ــز ب ــن تمرک ــت. ای ــش اس ــالب دان ــرکت در انق ش
ــد. ســنجش دارایــی دانــش به منظــور  اســت کــه به طــور مســتقیم از دانــش و یادگیــری بهــره می برن
ــر  ــا، ب ــای آن ه ــود کنترل ه ــی بهب ــا و حت ــی آن ه ــن ارزش واقع ــف، تعیی ــرکت های مختل ــۀ ش مقایس
ــنجش  ــرای س ــل ب ــن دالی ــت. از مهم تری ــتوار اس ــهود اس ــای نامش ــردی از دارایی ه ــردی راهب رویک
ــا  ــت. دارایی ه ــی اس ــاد مل ــف اقتص ــای مختل ــیل آن در بخش ه ــش، ارزش و پتانس ــای دان دارایی ه
منابــع اقتصــادی اســت کــه توســط یــک نهــاد کنتــرل می شــود و هزینــۀ آن در زمــان کســب به طــور 

 .)Anthony & Reece, 1983( عینــی اندازه گیــری می شــود

تــا کنــون تعــداد اندکــی از شــرکت ها بــرای ســنجش دانــش تــالش کرده انــد. شــواهد 
ــش به طــور  ــی دان ــدی دارای ــه عناصــر کلی ــن اســت ک ــف بیانگــر ای به دســت آمده از کشــورهای مختل

1. Holsapple & Joshi
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ضعیفــی درک شــده، به شــکل نامناســبی تعریــف شــده و به طــرز ناکارآمــد مدیریــت و گــزارش شــده 
ــارۀ ســنجش دارایــی دانــش، یــک خــأ دانــش  ــی و نظــری مرور شــده درب  اســت. در تحقیقــات تجرب
مشــاهده شــده کــه از چنــد بُعــد درخــور تأمــل اســت. نخســت، در ادبیــات موجــود، الگوهــای ســنجش 
ــه یــک رویکــرد ســنجش )نظیــر بازگشــت ســرمایه و کارت امتیــاز متــوازن( اســت.  اغلــب محــدود ب
دوم، حجــم عمــدۀ ادبیــات در بخــش خصوصــی و محــدود بــه یــک شــرکت یــا کشــور خــاص اســت 
ــرد و تعمیم پذیــری ایــن الگوهــا در ســایر بســترها  و از ســوی دیگــر یافته هــای تجربــی درمــورد کارب
ــه ســنجش دارایــی دانــش  ــدک و پراکنــده اســت. ســوم، ایــن الگوهــا فقــط ب ــا بخــش دولتــی ان و ی
ــه کار رفتــن  ــدون درنظــر گرفتــن و ب ــش ب ــد؛ حــال آنکــه ســنجش دان ــا ســرمایۀ فکــری می پردازن ی
ــی  ــک چندان ــا کم ــن دارایی ه ــای ای ــری از مزای ــت و بهره گی ــه مدیری ــش، ب ــت دان ــد مدیری در فراین
ــی و  ــم در بســتر دولت ــک ســو ه ــه از ی ــع ک ــی جام ــذا توســعۀ الگوی ــد )Malhorta, 2008(. ل نمی کن
هــم خصوصــی قابــل اســتفاده باشــد و از دیگــر ســو بتــوان ارزش دانــش را بــا درنظــر داشــتن فراینــد 
مدیریــت دانــش به صــورت کاربــردی و تجربــی ســنجید، ضــروری می نمایــد. طراحــی چنیــن الگویــی 

ــه رفــع ایــن خــأ دانــش کمــک کنــد.    ــد از چنــد جهــت ب می توان

ــی ها،  ــله مراتب خط مش ــطح سلس ــن س ــوان باالتری ــور، به عن ــاوری کش ــم و فن ــی های عل خط مش
ــعه و  ــت توس ــری الزم جه ــی و جهت گی ــه هماهنگ ــاوری، ب ــوزۀ فن ــائل ح ــا مس ــی ب ــرای رویاروی ب
ــات  ــاذ اقدام ــا اتخ ــی ب ــن هماهنگ ــد. ای ــدام می کن ــور اق ــاوری در کش ــش و فن ــرداری از دان بهره ب
ــاوری کشــور محقــق  ــش و فن ــردی دان ــا خط مشــی های کالن و راهب ــی هم راســتا ب ــی و اجرای مدیریت
می شــود. سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری کشــور در بنــد 2ـ1 به صراحــت مدیریــت و بهره بــرداری 
از دانــش را مــورد تأکیــد قــرار می دهــد و دســتگاه های اجرایــی را مکلــف بــه اســتقرار مدیریــت دانــش 
ــۀ اول نیازمنــد الگویــی منســجم و  ــر و منســجم در وهل می کنــد. بدیــن جهــت، مدیریــت دانــش مؤث
ــرای  ــردی کشــور، اســت. ب ــای راهب ــی از دارایی ه ــوان یک ــی، به عن ــش مل ــرای ســنجش دان ــع ب جام
مثــال تأکیــد بنــد 5ـ5 سیاســت علــم و فنــاوری اولویت بنــدی حــوزۀ آمــوزش و پژوهــش و بهره گیــری 
از مزایــا و ظرفیت هــای کشــور را بیــان می کنــد و بنــد 5ـ7 همیــن ســند ضــرورت نقــش و مشــارکت 
هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی را تصریــح می نمایــد. تحقــق بهتــر چنیــن سیاســت هایی در گــرو 
شــناخت و ســنجش اولیــۀ دارایی هــای دانــش در هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی و مســتلزم الگویــی 
جامــع اســت کــه شــاخص های تحقــق اهــداف سیاســت های کالن و راهبــردی کشــور را دربــر بگیــرد. 

ــا و  ــی توانایی ه ــل و ارزیاب ــه تحلی ــش ب ــی دان ــنجش دارای ــرای س ــی ب ــن الگوی ــی چنی طراح
ــا ایجــاد انســجام بیــن روش هــای  قابلیت هــای کشــورها کمــک می کنــد. همچنیــن الگــوی مذکــور ب
ــد ســبب تســهیل وضــع و اجــرای سیاســت های کالن  ــش، می توان ــای دان ــف ســنجش دارایی ه مختل
ــک  ــمی بان ــناد رس ــود. اس ــی ش ــش مل ــتم های دان ــری سیس ــتای به کارگی ــر در راس ــات مؤث و اقدام
ــنجش  ــه س ــد ک ــان می کن ــی بی ــش مل ــنجش دان ــرای س ــی )Doss, Kieran & Kilic, 2017( ب جهان
ــرای شــرکت  ــه کشــورها جهــت تجزیــه و تحلیــل توانایی هــای خــود ب ــرای کمــک ب ــزاری ب دانــش اب
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ــر روی آن دســته از حوزه هــای اقتصــاد و جامعــه اســت کــه  در انقــالب دانــش اســت. ایــن تمرکــز ب
ــوری  ــت های کالن جمه ــه سیاس ــه ب ــا توج ــد. ب ــره می برن ــری به ــش و یادگی ــتقیم از دان ــور مس به ط
اســالمی ایــران، مذکــور در ســند سیاســت های کلــی »علــم و فنــاوری«، در اجــرای بنــد 1 اصــل 110 
ــم و  ــوزۀ عل ــان، 1398(، در ح ــورای نگهب ــکدۀ ش ــران )پژوهش ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
ــر مدیریــت دانــش و انسجام بخشــی در سیاســت گذاری، وجــود  فنــاوری، به خصــوص سیاســت ناظــر ب
الگویــی بومــی و جامــع بــرای ســنجش دارایــی دانــش کشــور و درنتیجــه کمــک بــه سیاســت گذاری 

ــود. ــاس می ش ــی احس ــجم به خوب ــز و منس متمرک

ــه بســتر  ــف و وابســته ب ــا این همــه، بررســی پیشــینۀ تحقیــق بیانگــر وجــود رویکردهــای مختل ب
ــع  ــابداری مناب ــه حس ــوان ب ــا می ت ــن رویکرده ــۀ ای ــت. از جمل ــاص اس ــازمان خ ــا س ــور ی ــک کش ی
 Wilkins( انســانی، یادگیــری ســازمانی، دارایــی فکــری و اصــول پذیرفته شــدۀ حســابداری اشــاره کــرد
ــا  ــران، 1399(، روش ه ــد و دیگ ــین )عبدالون ــات پیش ــاس تحقیق ــر براس ــوی دیگ et al., 1997(. از س
ــرای ســنجش در ســطح کشــور و  ــت الزم ب ــش قابلی ــی دان ــرای ســنجش دارای ــای موجــود ب و الگوه
ــا  ــن رویکرده ــالوه ای ــد. به ع ــی را ندارن ــی و دولت ــای خصوص ــازمان های بخش ه ــواع س ــا ان ــب ب تناس
وابســته بــه کاربــردی خاص انــد. بــه همیــن دلیــل، تــا کنــون الگویــی منســجم و جامــع از مفهــوم و 

ــه نشــده اســت.  ــی ارائ ــش در ســطح مل ــای دان چگونگــی ســنجش دارایی ه

ــا  ــی ب ــش در ســطح مل ــای دان ــرای ســنجش دارایی ه ــی ب هــدف پژوهــش حاضــر طراحــی الگوی
ــرای  ــاوری کشــور ب ــم و فن ــش در راســتای سیاســت های عل ــت دان ــه مدیری رویکــرد انسجام بخشــی ب
مطلــع ســاختن سیاســت های ملــی و نهــادی اســت. بــه عبــارت دیگــر، ایــن الگــو ضمــن فراهــم کــردن 
تعریــف عملیاتــی از مفهــوم دارایــی دانــش ملــی بــرای کشــور، امــکان شناســایی و ســنجش دارایی هــای 
دانــش کشــور را به شــیوه ای منســجم فراهــم مــی آورد. ایــن تحقیــق بــا طراحــی الگویــی بــرای ســنجش 
دارایــی دانــش در هــر دو بخــش دولتــی و خصوصــی، امــکان ســنجش ارزش دارایــی دانــش تولیدشــده 
ــد.  ــی را نشــان می ده ــن دارای ــی از ارزش ای ــۀ خــود ناآگاه ــه نوب ــه ب ــد ک ــم می کن در کشــور را فراه
همیــن ناآگاهــی، ممکــن اســت منجــر بــه از دســت رفتــن یــا ضعــف در مدیریــت دارایــی دانــش شــود. 
ایــن امــر از منظــر کاربــردی، سیاســت گذاران و متصدیــان هــر دو بخــش را قــادر بــه مدیریــت بهینــۀ 
دارایی هــای دانــش می کنــد. از ســوی دیگــر وجــود الگــو در هــر دو بخــش، امــکان مقایســۀ ســهم و 
ارزش دارایــی دانــش بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی را فراهــم مــی آورد کــه موجــب شناســایی ســهم 
هــر بخــش از ارزش ایــن دارایــی در کشــور می شــود و می تــوان نتایــج را در شناســایی دانــش ارزشــمند 
ــید. از  ــود بخش ــد بهب ــش جدی ــن دان ــطۀ ای ــور به واس ــش کش ــاد و دان ــعۀ اقتص ــش و توس ــر بخ در ه
ــان  ــر بی ــر و جامع ت ــور دقیق ت ــش را به ط ــی دان ــوم دارای ــده مفه ــوی طراحی ش ــری، الگ ــر نظ منظ
ــن ســبب ســامان دهی  ــد؛ همچنی ــات علمــی می کاه ــش موجــود در ادبی ــی دان ــد و از پراکندگ می کن

بیشــتر بخشــی از ادبیــات مرتبــط می گــردد.  
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2. پیشینۀ تحقیق و چارچوب نظری
2ـ1. سرمایۀ فکری

ــر  ــۀ تفک ــر، به منزل ــوم تفک ــر از مفه ــزی فرات ــری و چی ــش فک ــری را کن ــرمایۀ فک ــت س گالبری
ــه ایــن معناســت کــه احتمــاالً ســرمایۀ  محــض، تعریــف کــرده اســت. به کارگیــری ایــن دیــدگاه ب
فکــری پویاتــر از شــکل ثابــت ســرمایه اســت. ســرمایۀ فکــری وســیله ای بــرای رســیدن بــه اهــداف 
ــتعدادها،  ــک و روش، اس ــات، تکنی ــش، اطالع ــد دان ــت؛ مانن ــروت اس ــاد ث ــت ایج ــازمان درجه س
ــی و  ــد ارزشــمندترین دارای ــه می توان ــط مشــتری ک ــری از ســازمان و رواب ــی یادگی تجــارب، توانای
باصرفه تریــن ابــزار در پیشــی گرفتــن از رقبــا  باشــد )Rezaei, 2014(. ســرمایۀ فکــری مجموعــه ای 
از دارایی هــای دانشــی متعلــق بــه ســازمان و جزئــی از دارایــی ســازمان اســت کــه موجــب افزایــش 
ــد  ــود می بخش ــار بهب ــا رفت ــه ب ــازمان را در مقایس ــت س ــود و وضعی ــازمان می ش ــرمایه های س س

 .)Marr, Schiuma & Neely, 2004(
2ـ2. دارایی دانش 

ــزرگ  ــت بســیاری از شــرکت های ب ــرای رقاب ــد ب ــد و مفی ــزاری قدرتمن ــه اب ــش ب ــدرن، دان در اقتصــاد م
تبدیــل  شــده اســت. شــرکت های موفــق فقــط بــه کســب منافــع از طریــق دارایی هــای مشــهود متکــی 
ــرای  ــی ب ــع اصل ــوان مناب ــق دانــش به عن ــات نامشــهود و خل ــه اطالع ــه دسترســی ب ــاً ب نیســتند و عمدت
ــان،  ــوآوری کارکن ــدرت، ن ــد ق ــی مانن ــهود اقالم ــای نامش ــد. دارایی ه ــه دارن ــت تکی ــه موفقی ــیدن ب رس
تجربــه و مهــارت کارکنــان، رضایــت مشــتری، اطالعــات و دانــش موجــود در ســازمان اســت کــه به ســرعت 
مکمــل دارایی هــای فیزیکــی می شــود )عالم تبریــزی، حاجی بابایــی و رجبی فــرد، 1388، ص. 5(. 
دارایــی دانــش بــه موجــودی و انباشــت دانــش اطــالق می شــود کــه در مقایســه بــا دارایی هــای فیزیکــی 

 .)Boist, 1998( ــد ــی می مان ــرای همیشــه باق ــی دارد، ب ــر کوتاه ــول عم ــل فرســودگی ط ــه به دلی ک

مفهــوم دارایــی دانــش همیشــه مبهــم بــوده و تعاریــف مختلفــی بــرای تفســیر آن بیــان شــده اســت. 
بعضــی از حرفه هــا، ماننــد حســابداری مالــی و حرفه هــای قانونــی، تعاریــف متفاوتــی، ماننــد دارایی هــای 
ثابــت غیرمالــی کــه موجودیــت عینــی و فیزیکــی نــدارد، ارائــه کرده انــد. مطابــق نظــر گارانینا، هوســینکی 
و دامــی2 )2021(، دارایــی دانــش مجموعــه ای از دانــش، اطالعــات، دارایی هــای فکــری، تجربــه، رقابــت و 
یادگیــری ســازمانی اســت کــه بــرای ایجــاد ثــروت بــه کار گرفتــه می شــود. درواقــع دارایــی دانــش، دانــش 
تمامــی کارکنــان، دانــش ســازمانی و توانایی هــای آن هــا را بــرای ایجــاد ارزش افــزوده دربــر می گیــرد و 

 .)Baldos, Viens, Hertel & Fuglie, 2019( باعــث منافــع رقابتــی مســتمر می شــود
2ـ3. سرمایۀ انسانی 

ســرمایۀ انســانی مجموعــۀ شایســتگی ها، دانــش، و ویژگی هــای اجتماعــی و شــخصیتی شــامل خالقیــت 

2. Garanina, Hussinki & Dumay
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و تجســم در توانایــی بــرای انجــام کاری جهــت تولیــد ارزش اقتصــادی اســت. نظریه پــردازان ســرمایۀ 
انســانی معتقدنــد کــه ســرمایۀ  انســانی به صــورت مهــارت، دانــش و تخصــص در افــراد تجســم یافتــه 
اســت. ســطح تولیــدات، کیفیــت خدمــات و میــزان درآمــد را افزایــش می دهــد و بســیاری از تصمیمــات 
ــی  ــور کل ــادان، 1387، ص. 78(. به ط ــازد )قن ــر می س ــی متأث ــای زندگ ــام  زمینه ه ــا را در تم آن ه
اقتصاددانــان چیــزی را »ســرمایه« می داننــد کــه در فراینــد تولیــد نقــش داشــته باشــد. درمــورد افــراد، 
ــد  ــرمایه گذاری« می کنن ــود »س ــف روی خ ــرق مختل ــراد به ط ــه اف ــود ک ــتدالل می ش ــه اس این گون
ــا بتواننــد کارایی شــان را افزایــش دهنــد. بنابرایــن »ســرمایۀ انســانی« مجموعــۀ  دانــش، مهارت هــا،  ت
اســتعدادها و تحصیالتــی اســت کــه در طــول ســال ها کســب شــده اســت. اگــر همــۀ  عوامــل دیگــر 
ــا  ــه ســرمایۀ انســانی بیشــتری داشــته باشــند ی ــرادی ک ــرض شــود، اف ــراد یکســان ف ــرای تمــام  اف ب
ــد و  ــی بیشــتری برخوردارن ــل در شــغل خــود دارای ســرمایۀ انســانی بیشــتری باشــند، از کارای حداق
دســتمزد باالتــری دارنــد. ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی )OECD, 2001( در گزارشــی، ســرمایۀ 
انســانی را چنیــن تعریــف کــرده اســت: »دانشــی کــه افــراد در طــول زندگــی به دســت می آورنــد و بــر 

آن اســاس، اقــدام بــه مصــرف کاالهــا و خدمــات یــا عقایــد و آزاد در شــرایط بــازار می کننــد«.

2ـ4. مدیریت دانش 
دانــش بــرای داشــتن مزیــت رقابتــی و ایجــاد ارزش ضــروری اســت؛ زیــرا مدیریــت دانــش ضمنــی و 
صریــح بــازده قابــل توجهــی را بــرای ســازمان به همــراه دارد. بحــث درمــورد دانــش ضمنــی و صریــح 
ــتراک گذاری و  ــت و به اش ــردم اس ــن م ــتر در ذه ــی بیش ــش ضمن ــت. دان ــم اس ــه مه ــور جداگان به ط
ــت و در  ــی اس ــخصی و ذهن ــی ش ــش ضمن ــت )Szulanski, 1996(. دان ــوار اس ــردن آن دش ــی ک کپ
ــه مجموعــه ای از  ــد. دانــش صریــح )مفّصــل( ب ــۀ عملــی توســعه می یاب بیشــتر مــوارد، از طریــق تجرب
ــوان آن را رســمی، کدگــذاری و مکتــوب کــرد و معمــوالً از  ــش اشــاره می کنــد کــه ســاده تر می ت دان
ــح را اولیــن  ــز بیــن دانــش ضمنــی و صری ــق ارتباطــات صاحبــان آن هــا را تغییــر می دهــد. تمای طری
بــار پوالنــی )1966( بیــان کــرد. وی آن هــا را را بــا کــوه یــخ مقایســه کــرد؛ جایــی کــه دانــش صریــح، 
ماننــد قســمت بــاال، قابــل مشــاهده اســت؛ درحالــی کــه دانــش ضمنــی توســط قســمت نامرئــی، در 
ــن تبییــن، مــردم درواقــع چیزهــای بیشــتری را می شناســند  ــر آب نشــان داده می شــود. طبــق ای زی
ــد  ــش می توان ــت دان ــب3 )2013( می نویســند: »مدیری ــد. آریشــا و رگ ــان کنن ــا را بی ــد آن ه ــا بتوانن ت
ــا  به عنــوان چنیــن رویکــرد مدیریتــی تعبیــر شــود کــه هدفــش مدیریــت اَشــکال مختلــف دانــش، ب

هــدف دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی و افزایــش عملکــرد اســت«. 

از تعاریــف ذکرشــده می تــوان نتیجــه گرفــت کــه هــدف اصلــی مدیریــت دانــش ارتقــای عملکــرد 
ــل فــروش اســت. مدیریــت  ــه محصــوالت و خدمــات قاب ــا تبدیــل دانــش فــردی و ســازمانی ب ــی ب مال
دانــش بــر فراینــد چرخــه ای اکتشــاف و نگهــداری، توســعه و به اشــتراک گذاری پایه گــذاری شــده اســت.

3. Arisha & Ragab
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2ـ5. سیاست های انسجام بخشی به مدیریت دانش
مصوبــات مجمـــع تشــخیص مصلحــت نظــام درخصــوص سیاســت های کلــی نظــام )ابالغــی از ســوی 
ــاوری در  ــم و فن ــۀ اول عل ــوآوری، رتب ــاوری و ن ــم، فن ــور عل ــش ام ــل بخ ــری(، ذی ــم رهب ــام معظ مق
منطقــه، مدیریــت دانــش و پژوهــش و انسجام بخشــی بــه ایــن حــوزه را تصریــح کــرده اســت. همچنیــن 
ــد 2ـ1 سیاســت های  ــرو بن ــران، پی ــوری اســالمی ای ــرم جمه ــه دســتور ریاســت محت از آذر 1399، ب

ــه اســتقرار مدیریــت دانــش هســتند.   کلــی علــم و فنــاوری، دســتگاه های اجرایــی ملــزم ب

ــری  ــت و بهره گی ــه مدیری ــه ب ــرورت توج ــر ض ــز، ب ــران نی ــت ای ــای دول ــت ها و برنامه ه در سیاس
ــم و  ــي عل ــون اساســی سیاســت هاي کل ــد 1 اصــل 110 قان ــر بن ــا ب ــد شــده اســت. بن ــش تأکی از دان
ــش و پژوهــش و انسجام بخشــي  ــت دان ــاوري(، مدیری ــات و فن ــي، تحقیق ــوزش عال ــاوري )نظــام آم فن
ــتمر  ــای مس ــاوري و ارتق ــم و فن ــوزۀ عل ــردي در ح ــارت راهب ــزي و نظ ــت گذاري، برنامه ری در سیاس
مــورد تأکیــد اســت. شــاخص ها و روزآمدســازي نقشــۀ جامــع علمــي کشــور )شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی، 1389( بــا توجــه بــه تحــوالت علمــي و فنــي در منطقــه و جهــان نیــز در ســند توســعۀ علــم 
و فنــاوری )کبگانیــان، 1388( کشــور مطــرح شــده و بندهــای زیــر از ســند مذکــور حاکــی از ضــرورت 

توجــه بــه مدیریــت دانــش اســت: 

3ـ2. سامان دهي و تقویت نظام هاي نظارت، ارزیابي، اعتبارسنجي و رتبه بندي در حوزه هاي علم و فناوري؛

4ـ2. سامان دهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و کارآمد؛ 

6ـ2. توزیع عادالنۀ فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالي در سراسر کشور؛

4. تقویت عزم ملي و افزایش درک اجتماعي به اهمیت توسعۀ علم و فناوري؛

1ـ4. تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاري در کشور؛

ــد  ــهم تولی ــش س ــول و افزای ــه محص ــده ب ــل ای ــد تبدی ــوي از فراین ــادي و معن ــت م 2ـ5. حمای
محصــوالت و خدمــات مبتنــي بــر دانــش پیشــرفته و فنــاوري داخلــي در تولیــد ناخالــص داخلــي بــا 

ــه ســهم 50 درصــد؛  ــتیابي ب ــدف دس ه

ــاي  ــا و نیازه ــا، ظرفیت ه ــه مزیت ه ــه ب ــا توج ــش ب ــوزش و پژوه ــا در آم ــن اولویت ه 5ـ5. تعیی
ــگاه اول علمــي و فنــاوري در منطقــه؛  ــه جای کشــور و الزامــات نیــل ب

6ـ5. حمایت از مالکیت فکري و معنوي و تکمیل زیرساخت ها و قوانین و مقررات مربوط؛ 

7ـ5. افزایــش نقــش و مشــارکت بخش هــاي غیردولتــي در حــوزۀ علــم و فنــاوري و ارتقــای ســهم 
وقــف و امــور خیریــه در ایــن حــوزه.
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ــای  ــن گام ه ــد، از مهم تری ــد ارزش و درآم ــل تولی ــوان عام ــش، به عن ــنجش دان ــور، س ــن منظ بدی
ــرای انســجام آفرینی در مدیریــت دانــش و پژوهــش در کشــور،  مدیریــت دانــش محســوب می شــود. ب
ــات و  ــه در اقدام ــدت روی ــاد وح ــی در ایج ــش مهم ــش نق ــای دان ــار دارایی ه ــنجش ارزش و آث س

ــد.  ــا می کن ــت های کالن ایف ــر و سیاس ــا یکدیگ ــا ب ــازی آن ه همسوس

2ـ6. جایگاه دارایی دانش 
بــا بررســی ادبیــات موجــود می تــوان گفــت دارایــی دانــش توانایــی ســازمان را بــرای ایجــاد ثــروت 
اندازه گیــری می کنــد. ایــن دارایــی ماهیــت عینــی و فیزیکــی نــدارد و یــک دارایــی نامشــهود اســت 
ــط  ــازمانی و رواب ــرد س ــانی، عملک ــع انس ــا مناب ــط ب ــای مرتب ــری دارایی ه ــق به کارگی ــه از طری ک
ــود و  ــاد ارزش می ش ــث ایج ــا باع ــن ویژگی ه ــۀ ای ــت. هم ــده اس ــت آم ــازمان به دس ــارج از س خ
به دلیــل اینکــه پدیــده ای کامــاًل داخلــی اســت، قابلیــت خریدوفــروش نــدارد )ناظمــی، شــیعه زاده و 

ــینی، 1393(.   سیدحس

ــر می گیــرد کــه مبتنــي  ــي شــرکت را درب ــا دارای ــی دانــش آن بخــش از کل ســرمایه ی دارای
ــه  ــه ب ــش اســت ک ــم شــامل خــود دان ــش ه ــی دان ــف، دارای ــن تعری ــر ای ــش باشــد. بناب ــر دان ب
ــال  ــد انتق ــي فراین ــل شــده و هــم نتیجــۀ نهای ــي فکــري شــرکت تبدی ــا دارای ــت فکــري ی مالکی
ــه در  ــد ک ــاره می کن ــتوارت 4 )2007( اش ــت )Kianto, Sáenz & Aramburu, 2017(. اس آن اس
ــات  ــه اطالع ــک انقــالب اساســی رخ داده؛ به طــوری ک ــات و اقتصــاد دانش محــور، ی عصــر اطالع
جایگزیــن ســرمایۀ در گــردش و دارایی هــای فکــری جایگزیــن دارایی هــای فیزیکــی شــده 
ــن  ــروت، جایگزی ــد ارزش و ث ــی تولی ــع اصل ــوان مناب ــات، به عن ــش و ارتباط ــع دان ــت. درواق اس
ــهود  ــاد نامش ــب اقتص ــن در قال ــاد نوی ــد، اقتص ــر جدی ــده و در عص ــادی ش ــی و م ــع فیزیک مناف
ــه  ــن، ازجمل ــم نوی ــش مفاهی ــث پیدای ــاد باع ــال، در اقتص ــالب دیجیت ــت. انق ــه اس ــور یافت ظه
اقتصــاد فرامــاده، اقتصــاد بــی وزن و اقتصــاد نرم افــزاری، شــده و ایــن مفاهیــم به نوعــی حکایــت 
ــادی،  ــی وزن و غیرم ــاده نیســت، بلکــه چیــزی ب از آن دارد کــه عامــل محــرک اقتصــاد دیگــر م

ــی، اســت.  ــات و دانای ــد اطالع مانن

ــد  ــادی مانن ــی در کشــورهای زی ــش و عملکــرد شــرکت ها به طــور تجرب ــی دان ــن دارای ــاط بی ارتب
ــی  ــی نامشــهود و دارای ــای دارای ــزی و آلمــان بررســی شــده اســت. واژه ه ــن، مال ــادا، چی ــکا، کان آمری
ــی ارزش  ــی رود؛ ول ــه کار م ــت ب ــاد و مدیری ــابداری، اقتص ــات حس ــیعی در ادبی ــور وس ــش به ط دان
ــره وری در  ــی به ــوان ســنجید. به طــور کل ــی نمی ت ــل اتکای ــا را به طــور قاب ــی آن ه ــع آت ــوه و مناف بالق
ــی  ــوان دارای ــری آن به عن ــازمان در به کارگی ــای س ــش و قابلیت ه ــی دان ــه دارای ــته ب ــرکت ها وابس ش

ــران، 1393(.    اســت )ناظمــی و دیگ

4. Stewart
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در ســال 1962، ماچلــوپ5 اولیــن کســی بــود کــه اصطــالح »اقتصــاد دانــش« را مطــرح کــرد و پیتر 
دراکــر آن را پــی گرفــت و در ســال 1969 ایــدۀ »کارگــران دانــش« را مطــرح کــرد. مفهــوم اساســی 
هــر دو رویکــرد ایــن بــود کــه عامــل اصلــی تولیــد کار ارزش افــزوده نــه ســرمایۀ ملمــوس اســت و نــه 
منابــع طبیعــی، بلکــه دانــش اســت. دراکــر )1969( در ادامــه مفهــوم »جامعــۀ دانــش« را معرفــی کــرد 
کــه بیشــتر بــر نقــش محــوری دانــش تأکیــد می کنــد؛ امــا بــر عملکــرد آن در ایجــاد ارزش اقتصــادی 
ــش اســاس عمــل اقتصــادی و اجتماعــی اســت. دانشــمندان در حــال پژوهــش  ــز نیســت. دان متمرک
ــارۀ اقتصــاد دانــش هســتند؛ امــا هنــوز یــک حلقــۀ مفقــوده وجــود دارد کــه می توانــد اقتصــاد را  درب
ــداوم،  ــرات م ــا تغیی ــد. در محیطــی کــه ب ــگاه انجــام می دهــد، متصــل کن ــی کــه خــود بن ــا کارهای ب
ماننــد توســعۀ فنــاوری، تعــداد رقبــا افزایــش می یابــد، شــرکت های موفــق، به طــور مــداوم بــه تولیــد 
ــور، 1391(.   ــد )جعفرپ ــد می پردازن ــات جدی ــد محصــوالت و خدم ــرای تولی ــش، به کارگیــری آن ب دان

تــالش بــرای عملیاتــی کــردن دانــش باعــث شــده اســت دانشــگاهیان و همچنیــن دســت اندرکاران 
ــد.  ــف کنن ــدی تعری ــم جدی ــازمان ها، مفاهی ــش س ــع دان ــت مناب ــدی و مدیری ــف، طبقه بن ــرای تعری ب
ــد.  ــث می کنن ــش بح ــارۀ دان ــه درب ــد ک ــان می ده ــی را نش ــان اصل ــت دو جری ــود مدیری ــات موج ادبی
یکــی از آن هــا بــا نگاهــی معرفت شــناختی، دانــش را به مثابــۀ موجــود تعبیــر می کنــد و اختالفــات بیــن 
ــی  ــش اســت؛ درحال ــت دان ــر مدیری ــت ب ــن دالل ــرار می دهــد و ای ــورد بحــث ق ــش را م ــات و دان اطالع
ــد  ــرار می دهــد کــه بای ــۀ دارایــی ســازمانی مــورد بحــث ق ــان دیگــر ادبیــات دانــش را به منزل کــه جری
.)Guthrie & Petty, 2000( مدیریــت شــود تــا بتوانــد بهبــود عملکــرد ســازمانی را به همــراه داشــته باشــد

2ـ7. روش های سنجش دارایی دانش 
در اقتصــاد دانش محــور، امــکان رقابــت میــان مؤسســات رقیــب عمومــاً در گــرو تولیــد محصــوالت بــا 
ارزش افــزودۀ بــاال، آن هــم بــا قیمــت رقابتــی، اســت. امــروزه کــه اقتصــاد در مســیر جهانــی شــدن گام 
برمــی دارد، مؤسســات تولیــدی و خدماتــی، حتــی اگــر تمــام فعالیــت اقتصــادی خــود را در چارچــوب 
ــا کیفیــت و  مرزهــای ملــی نیــز محــدود کــرده باشــند، بــرای بقــا ناگزیرنــد کاال و خدمــت خــود را ب
ــا قیمــت و کیفیــت  ــرای امــکان عرضــۀ کاالهــا و خدماتــی ب قیمــت رقابتــی جهانــی عرضــه کننــد. ب
ــواره  ــاری مســتمر، هم ــرد تج ــاذ راهب ــا اتخ ــد ب ــاری بای ــات تج ــازار، مؤسس ــن ب ــا در ای ــی و بق رقابت
ــات، ســهم خــود را در  ــا و خدم ــت کااله ــردن کیفی ــاال ب ــا ب ــد و ب ــد را کاهــش دهن ــای تولی هزینه ه
بــازار حفــظ کننــد و بــر آن بیفزاینــد. نیــل بــه ایــن مقصــود فقــط از طریــق ســرمایه گذاری در تحقیــق 
ــا  ــری طرح ه ــاد و به کارگی ــش، ایج ــت دان ــعۀ مدیری ــو، توس ــای ن ــری از فناوری ه ــعه، بهره گی و توس
ــزاده، 1395(. ــقاقی و علی ــر اســت )ش ــات امکان پذی ــا و خدم ــد کااله ــی کارآم ــو، ارزیاب ــای ن و ایده ه

دارایــی دانــش شــامل فرایندهــا و دارایی هایــی اســت کــه در ترازنامــه منعکــس نمی شــود. دارایــی 

5. Machlup
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دانــش درواقــع مدیریــت ســرمایه گذاری ســازمان را برعهــده دارد کــه به عقیــدۀ صاحب نظــران، 
درمقابــل ســرمایۀ فیزیکــی قــرار می گیــرد یــا به نوعــی مکمــل آن اســت. دارایــی دانــش ناملمــوس و 
نامشــهود اســت و از لحــاظ کّمــی اندازه گیــری آن دشــوار می نمایــد. ولــی از ســویی بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــری  ــد به کارگی ــه می توان ــی اســت ک ــکان کّم ــدّون و حتی االم ــۀ شــاخص های م ــه ارائ ــرد ک توجــه ک
دارایــی دانــش در ســازمان را بــرای مدیــران توجیــه کنــد. ایــن گفتــۀ لــرد کلویــن در اینجــا صــادق 
ــی  ــرمایه دانش ــش و س ــت دان ــری مدیری ــنجه های اندازه گی ــاخص ها و س ــن ش ــت تدوی ــت و اهمی اس
ــان  ــددی بی ــی و ع ــد آن را به صــورت کّم ــد، بتوانی ــت می کنی ــی از آنچــه صحب ــد: »وقت را نشــان ده
نمــوده و اندازه گیــری کنیــد، می توانیــد درک مناســبی از آن به دســت آوریــد« )میرحســینی و 

جاویــدان داروگــر، 1397(. 

ــوان  ــع نمی ت ــرد، درواق ــان ک ــددی بی ــی و ع ــورت کّم ــود را به ص ــور خ ــوان منظ ــی نت وقت
درک و شــناخت مناســبی از آن حاصــل نمــود. نخســتین اثــر نظــری در حــوزۀ دارایی هــای 
نامشــهود در ســال های نخســتین دهــۀ  هشــتاد در ژاپــن منتشــر شــد. کوجانســیوو و النکوییســت6 
ــری  ــرمایۀ فک ــه س ــد ک ــان می کنن ــری« بی ــرمایۀ فک ــی س ــق در ارزش و کارای ــۀ »تحقی در مقال
بــرای رقابت پذیــری بنگاه هــا صرف نظــر از نــوع صنعــت بســیار مهــم اســت؛ هرچنــد بــرای 
ــد،  ــکیل می ده ــهود تش ــا را غیرمش ــع آن ه ــدۀ مناب ــه عم ــل اینک ــور به دلی ــای دانش مح بنگاه ه
ــری،  ــرمایۀ فک ــی س ــت و کارای ــۀ »قابلی ــران در مقال ــو7 و دیگ ــن ل ــتری دارد. وان می ــت بیش اهمی
مــورد شــرکت های تولیدکننــدۀ نیمه هــادی در تایــوان« از اهمیــت افزایــش ارزش شــرکت از 
ــا اســتفاده از روش  ــرده و ب ــی بحــث ک ــط شــدیداً رقابت ــت ســرمایۀ فکــری در محی ــق مدیری طری
ــرمایۀ  ــرد س ــه عملک ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــی داده ه ــل پوشش ــری تحلی ــرزی ناپارامت م
ــوآوری بیشــتر و کســب مزیت هــای رقابتــی تلقــی  ــه ن ــد عنصــر کلیــدی دســتیابی ب فکــری را بای

ــن زاده، 1396(.  ــی و حس ــدی، باب الحوائج ــرد )عاب ک

امــروزه شــکاف بیــن ارزش بــازار و ارزش دفتــری بســیار زیــاد شــده و اغلــب ارزش بــازار بســیار 
ــکاف  ــن ش ــی ای ــل اصل ــی از دالی ــزاده، 1392(. یک ــت )والی ــری شرکت هاس ــتر از ارزش دفت بیش
دارایــی دانــش شرکت هاســت کــه در صورت مالــی شــرکت لحــاظ نمی شــود. به ســبب درک و 
تعییــن ارزش پولــی واقعــی شــرکت، ارزش ســود و عوامــل مرتبــط مالــی، دارایــی دانــش بایــد بــرآورد 
ــه و  ــه و تحلیــل اســتراتژیک، تجزی ــدۀ ســه جــزء تجزی ــد دربرگیرن شــود. درواقــع ایــن ســنجش بای
ــت  ــش و مدیری ــی دان ــه دارای ــه ب ــی باشــد. عالق ــی و پیش بینــی توســعۀ آت تحلیــل صورت هــای مال
دارایــی دانــش باعــث گســترش روش هــای مختلــف ارزشــیابی آن شــده اســت. چندیــن گــروه اصلــی 
ــا از  ــن دارایی ه ــن ارزش ای ــور تعیی ــه به منظ ــود دارد ک ــش وج ــی دان ــیابی دارای ــای ارزش از روش ه
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آن هــا اســتفاده می شــود. بعضــی از ایــن روش هــا صرفــاً بــرای اســتفاده در خــود شــرکت ها طراحــی 
ــرای  ــی ب ــد و مبنای ــود دارن ــوز وج ــال، هن ــن ح ــا ای ــتند؛ ب ــی نیس ــی و کل ــی جهان ــده اند و روش ش
ایجــاد روش هــای جدیــد محســوب می شــوند )عنایت پــور، نسل موســوی و جبــاری، 1397(. امــروزه 
ــت.  ــر اس ــش مقص ــی دان ــری دارای ــای اندازه گی ــایی های مقیاس ه ــبب نارس ــی به س ــابداری مال حس
ــتر  ــابداری بیش ــوز حس ــا هن ــده؛ ام ــش ش ــی پاالی ــی به خوب ــای فیزیک ــی دارایی ه ــک ارزیاب تکنی
ــا  ــش آن ه ــد و گرای ــش می دهن ــی دان ــات و دارای ــای اطالع ــی از دارایی ه ــی کم ــرکت ها اطالعات ش
بازگشــت بــه گذشــته اســت. دارایی هــای غیرملمــوس توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده؛ امــا 
 Hussinki, Ritala, Vanhala( بــه محرکــی خارجــی نیــاز دارد کــه تغییــر عملکــرد را پذیرفتــه اســت
ــق در  ــش براســاس پیشــینۀ تحقی ــی دان ــوم دارای ــه مفه ــف ب ــای مختل Kianto, 2017 &(. رویکرده

جــدول 1 بیــان شــده اســت. 
جدول 1. رویکردهای مختلف به مفهوم دارایی دانش

دسته بندیمحققردیف

دارایي هاي بازار، دارایي هاي انساني، مالکیت فکري، دارایي هاي زیرساختیبروکینگ8 )1997(1

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ سازمانی، سرمایۀ مشتریادوینسون9 )1997(2

سرمایۀ ساختاری، سرمایۀ انسانیادوینسون و مالون10 )1997(3

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاریروس11 و دیگران )1997(4

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاریروس و دیگران )1997(5

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاریاسکاندیا12 )1997(6

ساختار داخلی، ساختار خارجی، شایستگی کارکنانسویبي13 )1997(7

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری، سرمایۀ مشتریاستوارت14 )2007(8

8. Brooking
9. Edvinsson
10. Edvinsson & Malone
11. Roos 
12. Skandia
13. Sveibi
14. Stewart
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دسته بندیمحققردیف

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ مشتریبونیتس15 و دیگران )1999(9

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری، سرمایۀ رابطه ایکانبیان16 و دیگران )2000(10

خالقیت، دانش، هویت افراد، دارایی ها، مهارت ها، دانش پنهان، فرایندهای مدیریت، فناوری، دانش آشکار، هنجارها و ارزش هاگرنترند17 )1999(11

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری، سرمایۀ رابطه ایسانچز18 و دیگران )2000(12

کشف، عملکردهای سازمانی، منابع انسانی، منابع ذی نفعان، منابع ساختاریلو19 و دیگران )2010(13

منابع انسانی، منابع ساختاری، منابع رابطه ای، سرمایۀ انسانیمار و چیوما20 )2001(14

منابع انسانی، منابع ساختاری، منابع رابطه ای، سرمایۀ انسانیمریتوم21 )2002(15

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری، سرمایۀ رابطه ایبونتیس و فیتز ـ انز22 )2002(16

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ سازمانی، سرمایۀ مشتریموریستون23 و دیگران )2002(17

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری گوتری و پتی24 )2000(18

راهبرد، رفتار نفوذی، اعتبار خارجیگوتری و دیگران )1999(19

تحقیق، توسعه، تبلیغاتچن، چن و هوانگ25 )2005(20

ساختار داخلی، ساختار خارجی، شایستگی کارکنان، تبلیغات، فناوری اطالعاتگونتر26 )2001(21

15. Bontis 
16. Kanbian 
17. Gertrand
18. Sanches 
19. Liu
20. Marr & Chiuma
21. Meritome
22. Bontis & Fitz-enz
23. Morietson 
24. Guthrie & Penny 
25. Chen, Cheng & Hwang 
26. Gunter
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هماننــد دیگــر شــاخص های دارایی هــای ملمــوس، شــاخص دارایــی دانــش بــه قضاوت ارزشــی بســتگی 
دارد؛ هرچنــد ایــن اتهــام قضــاوت فــردی را می تــوان دربــارۀ دیگــر روش هــا و باورهــای مرســوم حســابداری 
وارد کــرد. ســاردو و ســرازکی یــرو27 )2017( اســتدالل می کننــد کــه دســت کم ســنجش ســرمایۀ فکــری 
ــازمان  ــتری از س ــش بیش ــری، بخ ــرمایۀ فک ــاخص س ــون ش ــده، همچ ــنجه ای تثبیت ش ــوص س و به خص
ــرد  ــن شــاخص عملک ــه ای ــل اینک ــت به دلی ــد. درنهای ــرار می ده ــذاری ق ــرض ارزش گ را مشــهود و در مع
ــوی  ــری ق ــد اث ــه اســت کــه می توانن ــرد، مشــمول رویدادهــای خــاص یک طرف گذشــته را درنظــر می گی
بــر بــاال یــا پاییــن بــردن شــاخص طــی چنــد ســال پــس از ایــن رویــداد داشــته باشــند. از ســوی دیگــر بــه 
مدیــران امــکان می دهــد ســرانجام اثــرات یــک راهبــرد خــاص را بــر دارایــی دانــش شــرکت درک و آن را بــا 
دیگــر روش هــا مقایســه کننــد و تعییــن نماینــد کــه کــدام شــاخص از دیــدگاه ســرمایۀ فکــری ارجح اســت. 

در جــدول 2، رویکردهــای گوناگــون ســنجش دارایی هــای نامشــهود و دانشــی بیــان شــده اســت.  
جدول 2. روش ها و رویکردهای استفاده جهت سنجش دارایی فکری و دانش

الگو یا روش رویکرد

سنجش مستقیم سرمایۀ 
فکری

روش درآمد بازار، نرخ دارایی نامشهود، بروکر فناوری، حق اختراع دارای ارجاع، نرخ گذاری جامع، کاوشگر ارزش، 
ارزش گذاری دارایی فکری، کیوی توبین، نرخ بازار به ارزش دفتر، نرخ ارزش سرمایه گذار

سنجش مبتنی بر سرمایۀ 
ارزش گذاری دارایی فکری، مجموع خلق ارزش، مقایسۀ بازگشت با صنعتبازار

سنجش مبتنی بر بازگشت 
نرخ نامشهود محاسبه شده، ارزش افزوده، حسابداری برای آینده، ضریب ارزش افزوده، هزینه یابی و حسابداری منابع انسانیسرمایه

سنجش مبتنی بر کارت 
الگوی اسکاندیا ، دیده بان دارایی نامشهود، شاخص سرمایۀ فکری، هوش سرمایۀ انسانی، زنجیرۀ ارزش دارایی فکریامتیاز

یکــی از مخاطــرات اصلــی در ایــن حــوزه، ارزش گــذاری و تعییــن ارزش واقعــی فنــاوری، دانــش فنــی 
و ســایر آورده هــای غیرنقــدی شرکاســت. در راســتای تســهیل طــرح تجــاری، تعییــن ســهم و آورده هــای 
طرفیــن یکــی از مهم تریــن چالش هــای ایــن واحــد اســت. تجربیــات واحــد ســرمایه گذاری بیانگــر ایــن 
اســت کــه اکثــر شــرکای داخلــی، برخــالف شــرکای خارجــی، از وجــود و اهمیــت دارایی هــای معنــوی خود 
ــرآورد آن هــا از ارزش  کم اطــالع و گاه بی اطــالع هســتند. پــس از آگاهــی از وجــود چنیــن دارایی هایــی، ب
واقعــی آورده هــا معمــوالً برپایــۀ مــدارک ناقــص، برآوردهــای شــخصی و بــدون مســتدالت قابل قبول اســت. 
دالیــل به وجــود آمــدن چنیــن مشــکالتی فقــدان بــازار دارایی هــای غیرنقــدی در اقتصــاد دولتــی و عمدتــاً 

انحصــاری ایــران و نقصــان ارتباطــات تجــاری بین المللــی اســت )شــقاقی و علیــزاد، 1395(. 

27. Sardo & Serrasqueiro
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3. روش  تحقیق
مطالعــۀ حاضــر از نــوع تحقیــق کیفــیـ  اکتشــافی اســت کــه با هــدف طراحــی الگویی بــرای ســنجش دارایی 
دانــش ملــی انجــام شــده اســت. تحقیقــات کیفــی بــا هــدف تولیــد دانش مبتنــی بــر تجربــۀ انســانی، جایگاه 
متمایزی در پیشــینۀ تحقیق دارد )Sandelowski, Lambe & Barroso, 2004(. این مطالعه از روش اســتقرایی 
بــرای تولیــد مضامیــن اســتفاده کــرده و به پرســش اصلــی تحقیق پاســخ داده اســت. براســاس مــرور نظام مند 
منابــع و پژوهش هــا، گزارش هــا و اســناد مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش، برخــی ابهامــات و تناقضــات نظــری در 
ســوابق تحقیــق وجــود داشــت؛ لــذا دســتیابی بــه الگــوی قطعــی بــرای دارایــی دانــش و روش ســنجش آن 
امکان پذیــر نبــود. بنابرایــن به منظــور رفــع ایــن ابهامــات، بــا توجــه بــه دانــش موجــود در پیشــینه، محتــوای 
مســتخرج از منابــع و آثــار دســته بندی شــد و ســپس از طریــق روش مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته بــا خبرگان، 
اطالعــات بیشــتر و دقیق تــری کســب شــد و بــا اســتفاده از تحلیــل تــم، محتــوای مصاحبه هــا مــورد تجزیــه 
و تحلیــل قــرار گرفــت. پــس از انجــام مصاحبه هــا و کدگــذاری بــاز، بــا مشــخص شــدن ارتبــاط بیــن کدهــا، 
کدگــذاری محــوری انجــام شــد و ســپس به صــورت گزینشــی کدهــای محــوری دســته بندی گردیــد. حاصــل 

آن، دســتیابی بــه الگــوی ســنجش دارایــی دانــش ملــی در کشــور بــود.

حاصــل مرحلــۀ کدگــذاری بــاز مضامینــی اولیــه برآمــده از مصاحبــه بــا هفــده خبــره بــود. کــد هــر 
مضمــون بــاز شــامل کــد خبــره و عــددی ترتیبــی بــود کــه چنانچــه در همــان مصاحبــه یــا مصاحبــه 
ــه آن تعلــق می گرفــت. کدهــای  ــا دیگــر خبــرگان، همــان مضمــون تکــرار می شــد، کــد مشــابهی ب ب
بــاز در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری، بــرای تقلیــل کدهــای بــاز بــه مفاهیــم محــوری و بــه عبــارت دیگــر 
دســته بندی آن هــا اســتفاده شــد. ســرانجام به منظــور کشــف ابعــاد مــدل نهایــی، کدهــای محــوری در 
قالــب هشــت دســته کــد گزینشــی قــرار گرفــت. از میــان ایــن دســته ها، چهــار دســته کــد گزینشــی 
ــدل  ــای م ــه ویژگی ه ــر ب ــم ناظ ــده ه ــتۀ باقی مان ــار دس ــد. چه ــایی ش ــدل شناس ــاد م ــوان ابع به عن

ســنجش دارایــی دانــش ملــی بــود کــه در ســاخت و به کارگیــری مــدل از آن هــا اســتفاده شــد. 

ــه در  ــت ک ــی اس ــگاهی و دولت ــازمانی، دانش ــرگان س ــان و خب ــامل متخصص ــاری ش ــۀ آم جامع
ــی  ــار علم ــتن آث ــرگان داش ــای انتخــاب خب ــد. معیاره ــاختاریافته شــرکت کرده ان ــای نیمه س مصاحبه ه
برجســته )کتــاب و مقالــه( دربــارۀ موضــوع تحقیــق، ســوابق اجرایی یــا پژوهشــی در طرح های دانشــگاهی 
و ســوابق تدریــس و هدایــت طرح هــای تحقیقاتــی بــوده اســت. همچنیــن بایــد 30 درصــد از افــراد در 

جمعــی از افــراد مطلــع یــا متخصــص در موضــوع بــه خبــره بــودن فــرد نظــر مثبــت داشــته باشــند.  

انتخــاب خبــرگان بــه روش گلوله برفــی انجــام شــد؛ بدیــن ترتیــب کــه اولیــن خبــره  به صــورت قضاوتــی 
بــا مراجعــه بــه ســوابق و آثــار علمــی و بــا قضــاوت اســتادان محتــرم دانشــگاهی انتخــاب و ســپس از ایشــان 
خواســته شــد خبــرگان دیگــر را معرفــی کنــد. ایــن رونــد تــا حصول حجــم کافــی نمونه براســاس اشــباع نظری 
ادامــه یافــت. درنهایــت بــا هفــده خبــره مصاحبــه انجــام شــد. مــدت زمــان مصاحبــه، بســته بــه درون مایه هــای 
برخاســته از مصاحبــه و نیــاز بــه طــرح ســؤاالت پیگیــری بیشــتر، بیــن 30 تــا 45 دقیقــه درنظــر گرفتــه شــد. 
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ــام  ــکان به شــکل حضــوری انج ــد ام ــا ح ــو و پرســش و پاســخ و ت ــا به صــورت گفت وگ مصاحبه ه
شــد؛ امــا به دلیــل وضعیــت همه گیــری بیمــاری کوویــد ـ 19، بــا هماهنگــی و توافــق شــرکت کنندگان، 
ــا  ــر گوشــی های هوشــمند ی ــا زوم ب ــا اســتفاده از ســامانه های اســکایپ ی ــی جلســات مجــازی ب برپای

رایانــه و یــا مصاحبۀ تلفنــی اولویت داده شــد.    

4. یافته های تحقیق  
تجزیــه و تحلیــل داده هــای کیفــی مصاحبــه بــه روش تحلیــل تــم انجــام شــد. تعــداد 1083 کــد بــاز 
ــد  ــه 92 ک ــا، ب ــن آن ه ــات بی ــی ارتباط ــس از بررس ــد و پ ــتخراج گردی ــا اس ــای مصاحبه ه از گزاره ه

ــاز در جــدول 3 نمایــش داده شــده اســت. محــوری تقلیــل یافــت. نمونــه ای از کدگــذاری ب
جدول 3. نمونۀ کدگذاری باز )محقق(

مضمون مستخرجکدگزارۀ مصاحبهخبره

14

اوالً این موضوع نهاد متولی ندارد برای سنجش دارایی های کشور. به نظر 
می رسد دغدغه ای در این حوزه دیده نمی شود و بخش زیادی از آن 

طبیعی است. با توجه به وضع اقتصادی فعلی که کشور با آن مواجه است، 
پرداختن به چنین موضوعی فعاًل در اولویت برخی مسئولین نیست. 

وجود نهاد متولی سنجش دارایی دانش1-14

توجه به ارزش اقتصادی دارایی دانش2-14

اولویت دادن به سنجش دارایی دانش کشور 3-14

14

این موضوع می تواند باعث تولید و نقش بیشتر دانش و ایجاد ارزش افزوده 
در کشور شود. به نظر می رسد چنین وضعی وجود ندارد فعاًل. وضعیت 

مناسب نیست. الگوهای دقیقی در این حوزه وجود ندارد. متولیان دقیق 
مشخص نیستند.

توجه به ارزش افزایی دارایی دانش2-14

وجود نهاد متولی سنجش دارایی دانش 1-14

نقش دانش در ایجاد ارزش 2-14

14

مسئلۀ متولی نوعاً و کاًل فعالیت های مرتبط با مدیریت دانش )می خواهم 
چارچوب ذهنی خود را منتقل کنم( بیش از اینکه مرتبط با ساختار 
و بودجه و برخی مسائل مالی و قانونی باشند، با موضوعات فرهنگی 

و ارزش های سازمانی مرتبط اند. این ها می توانند این موضوع را بهبود 
بخشند.

وجود نهاد متولی سنجش دارایی دانش1-14

استقرار فعالیت های مدیریت دانش4-14

اولویت دادن به سنجش دارایی دانش کشور3-14

فرهنگ و ارزش های سازمانی پشتیبان دانش5-14

14

در حوزۀ ساختار و قوانین و مالی و بودجه احتماالً مشکالتی وجود دارد. 
بیشتر به نظر می رسد مشکل این باشد که چنین مطالبه ای نیز وجود 

ندارد، حتی از نظر گروه نخبگانی به نظرم چنین مطالبه ای آن چنان که 
باید و شاید، جدی گرفته نمی شود و کمتر به آن پرداخته می شود.

توجه به سنجش دانش ساختار حقوقی و مالی 6-14

احساس نیاز و انتظار به ارزش افزایی دانش2-14

حمایت نخبگان از ارزش افزایی دانش7-14

توجه به ارزش افزایی دارایی دانش2-14

14

دربارۀ شرایط اقتصادی جامعۀ ما که در آن بحث هایی بر حمایت و تکیه 
به توانایی داخلی تأکید دارند، این حوزه ای است که قابلیت پول سازی، 

ارزآوری و جلوگیری از از خروج ارز را دارد. وضعیت موجود چندان 
مناسب نیست.

تأکید بر اهمیت ارزش ارزش اقتصادی دانش 2-14

نقش راهبردی دانش در خودکفایی8-14

ارزش افزایی اقتصادی دانش 2-14

ارزآوری و صرفه جویی ارزی دارایی دانش2-14

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

180

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1

مهری عبدالوند و همکاران. طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست های علم و فناوری کشور.

ــر  ــدم و تأخ ــاط و تق ــن و کشــف ارتب ــاز و درنظــر گرفت ــای ب ــا بررســی بیشــتر کده ســپس ب
آن هــا، کدگــذاری محــوری انجــام شــد. نمونــه ای از نتایــج ایــن کدگــذاری محــوری در جــدول 4 

ارائــه شــده اســت. 
جدول 4. نمونۀ نتایج کدگذاری محوری

تعدادکد محوریتعدادکد محوری

1رویکرد سنجش قیمت تمام شده40ارزش گذاری متفاوت با توجه به ماهیت اهداف سازمان

1رویکرد سنجش کارآفرینانه180برون داد و اثرگذاری دارایی دانش

5رویکرد سنجش کارت امتیاز15تغییرپذیری ارزش دانش در زمان و شرایط

1رویکرد سنجش کانون ارزیابی25تلفیق و بومی سازی روش های مختلف ارزیابی

1رویکرد سنجش مالی2تناسب دارایی دانش با سطح توسعه و سیاست ها

1رویکرد سنجش مبتنی بر درآمد2توجه به ارزش دارایی دانش برای ذی نفعان

1رویکرد سنجش مبتنی بر علم سنجی76توجه به بُعد انسانی دارایی دانش

1رویکرد سنجش مبتنی بر نرخ بازار2توجه به تمامی مراحل فرایند مدیریت دارایی دانش 

ــداد  ــد. تع ــل ش ــی حاص ــد گزینش ــته ک ــته بندی و 8 دس ــوری دس ــد مح ــن 92 ک ــت ای درنهای
ــت.  ــده اس ــش داده ش ــدول 5 نمای ــد در ج ــک ک ــه تفکی ــوری ب ــای مح کده

جدول 5. تعداد کدهای برآمده از تحلیل تم

کدهای گزینشیکدهای محوریکدهای باز

1083928

از دسته بندی کدهای محوری، هشت کد گزینشی حاصل گردید. 
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جدول 6. کدهای محوری

تعداد مؤلفه )کد محوری(کد گزینشی

76بُعد انسانی دارایی دانش

180بُعد آثار و پیامدهای دارایی دانش

227بُعد محیطی دارایی دانش

44پویایی دارایی دانش

123روش ها و رویکردهای سنجش

143زیرساخت دارایی دانش

2کاربرد و اثر دارایی دانش

290محتوای دارایی دانش

از میان این هشت دسته، یک کد، »روش ها و رویکردهای سنجش«، شامل رهنمودها و نکاتی برای 
طراحی فرایند و روش سنجش دارایی دانش بود و هفت دستۀ دیگر به عنوان ابعاد مدل مفهومی دارایی 

دانش به کار رفت.  ابعاد دارایی دانش به همراه مؤلفه های هریک در شکل 1 ارائه شده است.

شکل 1.  مدل مفهومی دارایی دانش
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چنان کــه در شــکل 1 مشــاهده می شــود، دارایــی دانــش ملــی شــامل چهــار بُعــد ســرمایۀ انســانی، 
اثــر و بــرون داد دارایــی دانــش، محیــط و زیرســاخت اســت.  

تصویر 2 نمای شماتیک ابعاد و مؤلفه های مدل سنجش دارایی دانش ملی را نمایش می دهد.

شکل 2. نمای شماتیک مدل )محقق(

در جدول 7، شاخص های دارایی دانش ملی برای هر مؤلفه ذکر شده است.

برخــالف تحقیقــات کّمــی کــه بــا معیارهــای روایــی و پایایــی و روش هــای آمــاری میــزان ایــن 
اطمینان پذیــری را تعییــن می کننــد، در تحقیقــات کیفــی، امــکان به کارگیــری ســنجش های 
کّمــی به دلیــل ماهیــت آن وجــود نــدارد. بنابرایــن اطمینــان از اعتبــار یافتــه براســاس معیارهــای 
دیگــری تعییــن می شــود )Guba & Lincoln, 1992( کــه شــامل معیارهــای اعتبــار، قابلیــت 
ــا  ــن معیاره ــر، از ای ــق حاض ــت. در تحقی ــودن اس ــری ب ــان و تأییدپذی ــت اطمین ــال، قابلی انتق

اســتفاده شــد. 
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جدول 7. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگو

شاخصمؤلفهبُعد

انسانی

توسعۀ انسانی

نســبت افــراد بــه تفکیــک مقطــع تحصیلــی بــه کل جمعیــت، هزینــۀ ســرانۀ آمــوزش بــه تفکیــک مقطــع 
ــه ای و ســازمانی، درصــد بودجــۀ آمــوزش ســازمانی از کل بودجــه،  ــۀ ســرانۀ آمــوزش حرف ــی، هزین تحصیل
درصــد هزینــۀ ســنجش آمــوزش از کل بودجــه، هزینــۀ نگهداشــت و جبــران خدمــات کارکنــان تخصصــی 
ــی در  ــاغالن تحقیقات ــداد کل ش ــت، تع ــان در کل جمعی ــداد محقق ــص، تع ــک تخص ــه تفکی ــی ب و دانش
جمعیــت، درصــد محققــان از کل شــاغالن تحقیقاتــی، درصــد محققــان مراکــز دولتــی از کل محققــان، درصــد 
کارشناســان پژوهشــی از کل شــاغالن تحقیقاتــی، درصــد تکنیســین های شــاغل در تحقیقــات از کل شــاغالن 
ــتۀ  ــب رش ــان برحس ــداد محقق ــتان، تع ــش و اس ــر بخ ــب ه ــی برحس ــاغالن تحقیقات ــداد ش ــات، تع تحقیق
ــال  ــی فع ــای تحقیقات ــداد طرح ه ــت، نســبت تع ــه کل جمعی ــی ب ــارات تحقیقات تخصصــی، نســبت کل اعتب
بــه تعــداد محقــق، نســبت کل اعتبــارات تحقیقاتــی بــه تعــداد محققــان، نســبت تعــداد محققــان بــه تعــداد 
مراکــز تحقیقاتــی، نســبت اعتبــارات تحقیقاتــی بــه تعــداد مراکــز تحقیقاتــی، درصــد رشــد تعــداد محققــان، 
ــه تفکیــک مــدرک و درجــۀ علمــی،  ــه تفکیــک گروه هــای تخصصــی، تعــداد محققــان ب تعــداد محققــان ب
ــان، درصــد  ــه تفکیــک گروه هــای تخصصــی، تعــداد شــاغالن تحقیقــات از کل کارکن تعــداد کل شــاغالن ب
ــداد  ــبت تع ــق، نس ــداد کل محق ــه تع ــده ب ــاالت منتشرش ــبت مق ــان، نس ــی از کل کارکن ــاغالن تحقیقات ش
ــی  ــای تحقیقات ــداد طرح ه ــی مصــوب، نســبت تع ــای تحقیقات ــه طرح ه ــه ب ــی پایان یافت ــای تحقیقات طرح ه
ــه کل طرح هــای مصــوب، تعــداد نیروهــای پشــتیبانی  ــا تجاری شــده ب ــرداری ی ــج بهره ب ــا نتای ــه ب پایان یافت

و خدمــات تحقیقــات 

شایستگی
ــی از کل بودجــه،  ــان دانشــی و تحقیقات ــۀ جــذب کارکن ــی، هزین ــان دانشــی و تحقیقات ــرخ جــذب کارکن ن
ــی مراکــز دولتــی از کل شــاغالن  ــان تخصصــی و دانشــی، درصــد شــاغالن تحقیقات ــرخ نگهداشــت کارکن ن

ــی  ــاغالن تحقیقات ــات از کل ش ــف تحقیق ــای مختل ــان در بخش ه ــد محقق ــی، درص تحقیقات

اثر و برون داد

اقتصادی

ــه کل  ــش ب ــی از دان ــد ارزی ناش ــبت درآم ــد کل، نس ــه درآم ــش ب ــی از دان ــی ناش ــد ریال ــبت درآم نس
ــودآوری  ــش س ــبت افزای ــه، نس ــه بودج ــش ب ــی از دان ــی( ناش ــه )صرفه جوی ــش هزین ــبت کاه ــد، نس درآم
ــی،  ــارات تحقیقات ــات از کل اعتب ــی تحقیق ــارات دولت ــد اعتب ــود، درص ــش س ــه کل افزای ــش ب ــی از دان ناش
ــردی  ــات کارب ــارات تحقیق ــی مصــوب، درصــد اعتب ــارات تحقیقات ــی از کل اعتب ــای تحقیقات درصــد هزینه ه
ــاغالن  ــان و ش ــداد محقق ــه تع ــی ب ــارات تحقیقات ــبت اعتب ــی، نس ــارات تحقیقات ــعه ای از کل اعتب و توس
تحقیقاتــی، نســبت اعتبــارات تحقیقاتــی بــه تعــداد کل طرح هــای تحقیقاتــی پایان یافتــه، درصــد اعتبــارات 

ــی ــارات تحقیقات ــادی از کل اعتب ــات بنی تحقیق

عملکردی

ــی از  ــی ناش ــرد مال ــد عملک ــد رش ــی، درص ــت رقابت ــش از کل مزی ــی از دان ــی ناش ــت رقابت ــهم مزی س
به کارگیــری دانــش، نســبت انــواع دانــش موجــود در عملیــات نهــاد، نســبت افزایــش کیفیــت فعالیت هــای 
ــار  ــد اعتب ــد رش ــی، درص ــه( تحقیقات ــارات )بودج ــبت اعتب ــت، نس ــش کیفی ــه کل افزای ــش ب ــی از دان ناش
تحقیقاتــی، درصــد اعتبــارات بخش هــای مختلــف تحقیقــات از کل اعتبــارات تحقیقاتــی، درصــد اعتبــارات 
تحقیقــات از تولیــد ناخالــص ملــی، درصــد اعتبــارات تحقیقــات از بودجــۀ دولتــی، رشــد اعتبــارات تحقیقاتــی 
هــر بخــش، درصــد اعتبــارات پشــتیبانی تحقیقــات بــه تفکیــک عمرانــی و پرســنل خدمــات از کل، درصــد 

ــش ــی از دان ــرمایۀ ناش ــش ارزش س ــی، افزای ــارات تحقیقات ــات از کل اعتب ــنلی تحقیق ــای پرس هزینه ه

سرمایۀ فکری و 
نوآوری

ــاف  ــات و اکتش ــات و ابداع ــق اختراع ــبت ح ــازمان، نس ــای س ــان از کل برنده ــای دانش بنی ــبت برنده نس
ــداد  ــا، تع ــت از کل دارایی ه ــوق مالکی ــش دارای حق ــنهادی، ارزش دان ــای پیش ــه کل طرح ه ــده ب ثبت ش
ــال  ــد و انتق ــه خری ــوط ب ــۀ مرب ــنهادی، نســبت هزین ــای پیش ــه کل ایده ه ــده ب ــد تجاری ش ــای جدی ایده ه
دانــش و فنــاوری بــه کل هزینــه، کل درآمــد مربــوط بــه فــروش و انتقــال دانــش و فنــاوری، تعــداد صــادرات 
ــبت  ــده، نس ــای تجاری ش ــده، ارزش ایده ه ــوآوری و ای ــازی ن ــه تجاری س ــه ب ــۀ تخصیص یافت ــوآوری، بودج ن

ــور ــوالت دانش مح محص
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شاخصمؤلفهبُعد

محیط

نهادی
درصــد فرهنــگ و ارزش هــای ســازمانی حامــی دانــش، درصــد حمایــت رهبــری از مدیریــت دانــش، نســبت 
بودجــۀ تخصیص یافتــه بــه واحــد متولــی مدیریــت دانــش، نســبت انــواع دانــش تیمــی و گروهــی و نســبت 

ــه  ــی از کل بودج ــای دانش ــوق ها و انگیزش ه ــۀ مش ــد بودج ــا، درص ــه کل دانش ه آن ب

ــزان بودجــه اجتماعی ــه کل بودجــه، می ــی ب ــی اجتماع ــورد اســتفاده، بودجــۀ بازاریاب ــای ارتباطــی م نســبت کانال ه
ــرمایه گذاری  ــش س ــزان دان ــی و ارتباطــی، می ــانه های اجتماع ــۀ رس ــاداری مشــتری، بودج ــاد وف ــرای ایج ب

درصــد مســاعد بــودن فضــای کســب وکار، تســهیالت تخصیص یافتــه بــه مدیریــت دانــش، ارزش ســهم بــازار اقتصادی
تولیــدات دانشــی، میــزان دسترســی بــه دانــش رقابتــی، نســبت بودجــۀ قراردادهــای حــوزۀ دانــش

نســبت نــرخ تغییــرات و بازنگــری الزامــات قانونــی، نســبت هزینه هــای قانونــی تولیــد و به کارگیــری دانــش، قانونی
نســبت هزینه هــای مرتبــط بــا اجــرای قانــون و سیاســت های حــوزۀ دانــش

ــی و فرهنگی ــی، علم ــای فرهنگ ــا و فعالیت ه ــداد رویداده ــی و دانشــی از کل صــادرات، تع نســبت صــادرات فرهنگ
ــد  ــی از کل درآم ــای فرهنگ ــی از فعالیت ه ــدی ناش ــی، درآم دانش

زیرساخت

آموزشی و 
پژوهشی

بودجــۀ آمــوزش فنــی، فنــاوری و رایانــه، تعــداد مراکــز تحقیقاتــی، نســبت مراکــز تحقیــق و توســعه بــه کل 
مراکــز تحقیقاتــی، نســبت مراکــز تحقیقاتــی غیردولتــی بــه کل مراکــز تحقیقاتــی، تعــداد کتابخانــه و فضــای 
ــۀ  ــی، بودج ــزات آموزش ــه تجهی ــه ب ــۀ تخصیص یافت ــی، بودج ــات پژوهش ــز و مؤسس ــداد مراک ــه، تع مطالع

ــزات آموزشــی و کمک آموزشــی  ــزات آزمایشــگاهی و پژوهشــی، بودجــۀ تجهی تجهی

ــک اجرایی ــه تفکی ــده ب ــای اجراش ــداد تفاهم نامه ه ــش، تع ــت دان ــامانه های مدیری ــا و س ــرای فراینده ــۀ اج هزین
ــش ــع دان ــبکه های توزی ــی، ارزش ش ــای اجرای ــتورالعمل ها و رویه ه ــبت دس ــی، نس ــی و بین الملل مال

فناوری

ــی  ــز تحقیقات ــال، نســبت مراک ــۀ فضــای ذخیره ســازی دیجیت ــال، هزین حجــم فضــای ذخیره ســازی دیجیت
ــک از  ــی در هری ــی دولت ــز تحقیقات ــک، نســبت مراک ــه تفکی ــای تخصصــی علمــی 2 ب ــک از گروه ه در هری
ــا و  ــداد پایگاه ه ــاوری، تع ــی و فن ــهرک های تحقیقات ــا و ش ــداد پارک ه ــی، تع ــی علم ــای تخصص گروه ه
ــی،  ــای علم ــداد انجمن ه ــت، تع ــبکه های اینترن ــا ش ــط ب ــی و مرتب ــانی علم ــه ای اطالع رس ــبکه های رایان ش
ــای  ــه کل پایگاه ه ــای دادۀ دارای دسترســی ب ــش، نســبت پایگاه ه ــت دان ــی ســامانه های مدیری بودجــۀ ریال

ــت  ــات مدیری ــامانه های اطالع ــای س ــداد هزینه ه ــه، تع ــه رایان ــراد دارای دسترســی ب ــداد اف داده، تع

5. نتیجه گیری
خط مشــی ها و سیاســت های کالن کشــور در حــوزۀ علــم و فنــاوری بــر توســعه، مدیریــت و 
ــوان  ــش به عن ــگاه دان ــی از جای ــق حاک ــینۀ تحقی ــد. پیش ــد می کنن ــی تأکی ــش مل ــرداری از دان بهره ب
ــد  ــه بن ــور، ازجمل ــت های کالن کش ــی و سیاس ــات قانون ــار الزام ــعه در کن ــد توس ــی مول ــک دارای ی
ــق  ــد. تحق ــح می کن ــع را تصری ــجم و جام ــردی منس ــرورت رویک ــی، ض ــون اساس ــل 110 قان 1 اص
ــی ســاختاریافته  ــد وجــود الگوی ــاوری نیازمن ــم و فن اهــداف خط مشــی های کالن کشــور در حــوزۀ عل
بــرای ســنجش دارایی هــای دانــش کشــور به منظــور دســتیابی بــه اهــداف مصوبــات مجمـــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در بخــش  علــم، فنــاوری و نــوآوری و دیگــر الزامــات قانونــی اســت. گام اول در مدیریت 
دارایی هــای دانــش، ســنجش یکپارچــۀ دارایی هــای دانــش کشــور بــا الگویــی منســجم و کاربــردی در 
ــه ایــن ضــرورت، الگــوی ارائه شــده در تحقیــق  هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی اســت. در پاســخ ب
ــده  ــاخص های ارائه ش ــت های کالن و ش ــه سیاس ــه ب ــور، توج ــتر کش ــن بس ــر گرفت ــا درنظ ــر، ب حاض
بــرای ســنجش تحقــق ایــن اهــداف در بخشــنامۀ مدیریــت دانــش صادرشــده از ســوی ســازمان اداری و 
اســتخدام کشــور و تمرکــز بــر دیــدگاه خبــرگان داخــل کشــور، ارتبــاط میــان اجــرای مدیریــت دانــش 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

185

بهار 1401. دورۀ 10. شمارۀ 1

مهری عبدالوند و همکاران. طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست های علم و فناوری کشور.

ــه  ــر اینک ــو عالوه ب ــن الگ ــری ای ــد. به کارگی ــاد می کن ــور را ایج ــی های کالن کش ــداف و خط مش ــا اه ب
ــرای ســنجش تحقــق اهــداف خط مشــی های کالن کشــور در حــوزۀ علــم و فنــاوری،  ــزاری اســت ب اب
ــت های  ــتای سیاس ــش در راس ــت دان ــرای مدیری ــات الزم ب ــود اقدام ــری و بهب ــد تصمیم گی ــه فراین ب

ــاند.   ــاری می رس ــت گذاران ی ــه سیاس ــور ب ــاوری کش ــم و فن عل

در مقایســۀ پیشــینه تحقیــق و مــدل مفهومــی به دســت آمده از مصاحبــۀ اکتشــافی، دســتاوردهایی 
حاصــل شــد. پراکندگــی و برخــی ابهامــات در وجــود داشــت. در مــدل به دســت آمده در ایــن تحقیــق، 
ــا  ــف متعــددی مرتبــط ب ــش پراکنــده در داده شــد. الگوهــا و تعاری ــن دان ــه ای ســاختار و انســجامی ب
ــای ســنجش و  ــا و رویکرده ــورد روش ه ــدد هــم درم ــن تع ــه ای ــش به چشــم می خــورد ک ــی دان دارای
ــا ســنتز و تکمیــل  هــم درمــورد مفهــوم دارایــی دانــش وجــود داشــت. مــدل مفهومــی پیشــنهادی ب
ــوان آن را  ــه می ت ــه داد ک ــش ارائ ــی دان ــف دارای ــرای تعری ــی ب ــی عملیات ــود، الگوی ــای موج الگوه

ــرد. ــه کار ب ــرای توســعۀ مــدل تحلیــل ســنجش دارایــی دانــش ب ــه ای ب به عنــوان پای

مدل هــای ســنجش دارایــی دانــش در تحقیــق یــا وابســته بــه بســتر، ســازمان یــا کاربــرد خاصــی 
بودنــد و یــا به واســطۀ منظــر یــا رویکــرد اتخاذشــده بخشــی از دارایی هــای دانــش را درنظــر 
ــطح  ــرد در س ــرای کارب ــت الزم را ب ــا جامعی ــن مدل ه ــدام از ای ــل هرک ــن دلی ــه همی ــد. ب می گرفتن
ــاخص های  ــا و ش ــاد و مؤلفه ه ــق ابع ــا تلفی ــنهادی، ب ــی پیش ــدل مفهوم ــن م ــتند. بنابرای ــی نداش مل
رویکردهــای گوناگــون، ایــن خــأ را پوشــش داد. بدیــن منظــور در ایــن تحقیــق، الگویــی بــرای تعریــف 
عملیاتــی و ســنجش دارایــی دانــش پیشــنهاد گردیــد کــه شــامل ابعــاد انســانی، محیطــی، بــرون دادی، 
پویایــی، زیرســاختی و محتوایــی اســت. همچنیــن ایــن مــدل تغییــرات ارزش دانــش در طــول زمــان را 
ــوع ســازمان  ــوان برحســب ن ــدل را می  ت ــن م ــرده اســت. شــاخص های ارائه شــده در ای ــم لحــاظ ک ه

ــرد.   ــه کار ب ــا را ب سفارشی ســازی کــرد و در هــر دو بســتر دولتــی و خصوصــی آن ه

6. پیشنهادها
ــی  ــن ارزش دارای ــر گرفت ــر درنظ ــی ب ــی را مبن ــی قوانین ــی و قانون ــای مل ــردد نهاده ــنهاد می گ پیش
ــع  ــی وض ــی و خصوص ــش دولت ــردو بخ ــازمان های ه ــی و س ــخاص حقوق ــذاری اش ــش در ارزش گ دان
ــق  ــن تحقی ــده در ای ــدل ارائه ش ــری از م ــا، بهره گی ــن دارایی ه ــنجش ارزش ای ــور س ــد. به منظ کنن
ــش  ــی دان ــر، ارزش دارای ــدل حاض ــتفاده از م ــا اس ــود ب ــه می ش ــن توصی ــود. همچنی ــنهاد می ش پیش
ــف مقایســه گــردد  ــز در هــر بخــش بیــن ســازمان های مختل در بخش هــای دولتــی و خصوصــی و نی
ــه  ــر ب ــن ام ــش کشــور مشــخص شــود. ای ــی دان ــا در کل ارزش دارای ــن دارایی ه ــا ســهم و ارزش ای ت
سیاســت گذاری و آگاهــی بیشــتر از اهمیــت مدیریــت می افزایــد و درنتیجــه بــه مدیریــت بهتــر دانــش 

ــد.   ــور می  انجام کش

ــر  ــا را درنظ ــماری از محدودیت ه ــد ش ــر، بای ــق حاض ــای تحقی ــم یافته ه ــری و تعمی در به کارگی
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مهری عبدالوند و همکاران. طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست های علم و فناوری کشور.

گرفــت. نخســت، به دلیــل تازگــی ایــن مــدل، پیشــینۀ تجربــی از ســنجش دارایــی دانــش ملــی موجــود 
ــق اســت و  ــن تحقی ــی ای ــروی جغرافیای ــه قلم ــا محــدود ب ــم یافته ه ــزان تعمی ــن می نیســت و بنابرای
ــت  ــن محدودی ــردن ای ــاظ ک ــا لح ــد ب ــر بای ــی دیگ ــی و جغرافیای ــدل در بســترهای فرهنگ ــرد م کارب
ــی مشــخص  ــوِد پیشــینۀ تجرب ــه نب ــه ب ــا توج ــدل ب ــزای م ــت اج ــزان اهمی ــرد. دوم، می صــورت پذی
ــوم،  ــردد. س ــن گ ــی تعیی ــی و خصوص ــازمان های دولت ــنجش در س ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــت و بای نیس
ــی  ــری و بررس ــزان پیش بینی پذی ــت و می ــق اس ــن تحقی ــی ای ــروی زمان ــه قلم ــدود ب ــا مح یافته ه

ــان حاضــر اســت.   ــه زم ــری محــدود ب ــک اندازه گی ــدل در ی ــتفاده از م ــا اس ــا ب رونده

بــه محققــان پیشــنهاد می شــود کاربــرد ایــن مــدل را به صــورت کّمــی و تجربــی در بســتر ســایر 
ــه بررســی  نظام هــای اقتصــادی و فرهنگ هــای ملــی مــورد ســنجش قــرار دهنــد. چنیــن تحقیقــی ب
و بهبــود مــدل حاضــر کمــک خواهــد کــرد. همچنیــن مقایســۀ ارزش دارایی هــای دانــش بــا اســتفاده 
از مــدل حاضــر در کشــورهای مختلــف و بررســی میــزان نــوآوری و ارزش افــزودۀ ایــن کشــورها کمــک 
ــق در نحــوه  ــرد. تحقی ــد ک ــان خواه ــد جه ــر درآم ــش ب ــی دان ــذاری دارای ــه شــناخت اثرگ شــایانی ب
ــازمان ها و  ــه س ــکار ب ــۀ راه ــدل و ارائ ــن م ــاد ای ــک از ابع ــاخص ها در هری ــود ش ــای بهب و روش ه
ــب مطالعــات  ــی گســترده ای را ایجــاد کنــد کــه در قال ــد برنامــۀ تحقیقات ــز می توان سیاســت گذارها نی

چندرشــته ای مفیــد خواهــد بــود.  
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