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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 exploratory and qualitative study. Some misconceptions and contradictions, however,
were noted in the literature regarding the definition of knowledge assets, and the methods 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, infrastructure, 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.
JEL Classification: J38, D83, G12, H83.
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اقتصادهــای دانشبنیــان امــروزی ،بیــش از هــر زمان در گذشــته ،نیازمنــد مدیریــت و ارزشگذاری
منســجم دانــش خــود بهعنــوان دارایــی مولــد ارزش و مزیــت رقابتــی هســتند .ایــن مهــم در
خطمشــی و سیاســتهای علمــی و فنــاوری کشــور نیــز بهخوبــی منعکــس شــده و ضــرورت
وجــود الگویــی منســجم بهمنظــور ســنجش ایــن داراییهــای دانــش کشــور محســوس اســت.
برپایــۀ ایــن نیــاز ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی الگــو بــرای ســنجش دارایــی دانــش ملــی و
بــا رویکــرد انسجامبخشــی بــه مدیریــت دانــش ،در راســتای سیاسـتهای علــم و فنــاوری کشــور
انجــام شــده اســت .ایــن پژوهــش از نــوع اکتشــافی اســت و بهصــورت کیفــی انجــام شــده اســت
بهمنظــور انجــام ایــن تحقیــق ،ابهامــات و تناقضــات موجــود در پیشــینۀ موضــوع درخصــوص
تعریــف مفهــوم دارایــی دانــش و روشهــا و رویکردهــای اندازهگیری آن شناســایی شــد و براســاس
آن ،مصاحبـهای نیمهســاختاریافته 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 طرحهــای دانشــگاهی و ســوابق تدریــس و هدایــت پروژههــای
تحقیقاتــی بودهانــد .دادههــای کیفــی حاصــل از مصاحبههــا بــه روش تحلیــل تــم تجزیــه و
تحلیــل شــد .حاصــل ایــن تحقیــق مدلــی بــرای ســنجش دارایــی دانــش ملــی شــامل چهــار بُعــد
محیــط ،زیرســاخت ،برونــداد و ســرمایۀ انســانی اســت .الگــوی ارائهشــده در پژوهــش حاضــر
امــکان ســنجش دارایــی دانــش برحســب ارزش نقــدی را در بخــش عمومــی و خصوصــی داراســت
و ابزاری را برای سنجش دارایی دانش ملی ارائه میدهد.
طبقهبندی .J38 ،D83 ،G12 ،H83 :JEL
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 .1مقدمه

داراییهــای دانــش نشــاندهندۀ تواناییهــای کشــور اســت کــه در رشــد اقتصــادی ،مزیــت رقابتــی،
توســعۀ انســانی و کیفیــت زندگــی ضــروری اســت .هولســاپل و حوشــی )1998( 1منابــع دانشــی را
منابــع محتوایــی و ســاختارهای طــرحواره میداننــد .منابــع محتوایــی شــامل دانــش بهمثابــۀ
مصنوعــات ماننــد فایــل ،مســتندات ،یادداش ـتها ،فیلــم ،دســتورالعمل و محصــول ،و منابــع طــرحواره
نیــز زیرســاخت ،فرهنــگ ،هــدف ،راهبــرد و دیگــر عوامــل اثرگــذار بــر پــردازش اقــام دانشــی اســت
کــه از ســوی کارکنــان ،مشــتریان ،تأمینکننــدگان ،ســامانههای رایانـهای و هــر عاملــی کــه قــادر بــه
پــردازش اقــام دانشــی باشــد ،در دســترس اســت.
درک کلــی ایــن اســت کــه کشــورهایی کــه داراییهــای دانــش و ســرمایۀ فکــری دارنــد ،از شــرایط
بهتــر و مهیاتــری بــرای رشــد و توســعه برخوردارنــد .درحــال حاضــر ،بــا توجــه بــه دســتورالعملهای
توســعۀ سیاســت و مطالعــات تجربــی داراییهــای دانــش در ســطح ملــی و پیشــرفتهای حاصلشــده
در ایــن اواخــر ،پیشبینــی میشــود کــه فراینــد طراحــی الگوهــای معتبــر ســنجش دانــش بینشهایــی
را بــرای درک بهتــر نظــری ،مفهومــی و عملــی درمــورد اقتصــاد دانــش ایجــاد میکنــد .در اقتصــاد
دانشمحــور ،از دارایــی دانــش بهمنظــور ایجــاد ارزش بــرای ســازمان اســتفاده میشــود .امــروزه
شــاهد رشــد اهمیــت دارایــی دانــش بهعنــوان ابــزاری مؤثــر در افزایــش رقابــت شــرکتها هســتیم و
ایــن امــر موجــب پررنــگ شــدن اهمیــت دارایــی دانــش بهعنــوان مقولـهای پژوهشــی و اقتصــادی شــده
اســت .نقــش و ســهم دارایــی دانــش در پیشــرفت مدیریتــی ،فنــی و اجتماعــی ،و اقتصــادی موضــوع
تحقیقــات جدیــد قــرار گرفتــه اســت؛ بهطــوری کــه آن را ابــزاری ارزشــمند بــرای توســعۀ داراییهــای
کلیـ�دی سـ�ازمان میداننـ�د (قویپنجــه و ســلیمانی.)1394 ،
ســنجش دانــش ابــزاری بــرای کمــک بــه کشــورها در تجزیــه و تحلیــل تواناییهــای خــود بــرای
شــرکت در انقــاب دانــش اســت .ایــن تمرکــز بــر روی آن دســته از حوزههــای اقتصــاد و جامعــه
اســت کــه بهطــور مســتقیم از دانــش و یادگیــری بهــره میبرنــد .ســنجش دارایــی دانــش بهمنظــور
مقایســۀ شــرکتهای مختلــف ،تعییــن ارزش واقعــی آنهــا و حتــی بهبــود کنترلهــای آنهــا ،بــر
رویکــردی راهبــردی از داراییهــای نامشــهود اســتوار اســت .از مهمتریــن دالیــل بــرای ســنجش
داراییهــای دانــش ،ارزش و پتانســیل آن در بخشهــای مختلــف اقتصــاد ملــی اســت .داراییهــا
منابــع اقتصــادی اســت کــه توســط یــک نهــاد کنتــرل میشــود و هزینــۀ آن در زمــان کســب بهطــور
عینـ�ی اندازهگیـ�ری میشـ�ود (.)Anthony & Reece, 1983
تــا کنــون تعــداد اندکــی از شــرکتها بــرای ســنجش دانــش تــاش کردهانــد .شــواهد
بهدس ـتآمده از کشــورهای مختلــف بیانگــر ایــن اســت کــه عناصــر کلیــدی دارایــی دانــش بهطــور
1. Holsapple & Joshi

166

مهری عبدالوند و همکاران .طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجامبخشی به مدیریت دانش در راستای سیاستهای علم و فناوری کشور.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

ضعیفــی درک شــده ،بهشــکل نامناســبی تعریــف شــده و بهطــرز ناکارآمــد مدیریــت و گــزارش شــده
اســت .در تحقیقــات تجربــی و نظــری مرورشــده دربــارۀ ســنجش دارایــی دانــش ،یــک خــأ دانــش
مشــاهده شــده کــه از چنــد بُعــد درخــور تأمــل اســت .نخســت ،در ادبیــات موجــود ،الگوهــای ســنجش
اغلــب محــدود بــه یــک رویکــرد ســنجش (نظیــر بازگشــت ســرمایه و کارت امتیــاز متــوازن) اســت.
دوم ،حجــم عمــدۀ ادبیــات در بخــش خصوصــی و محــدود بــه یــک شــرکت یــا کشــور خــاص اســت
و از ســوی دیگــر یافتههــای تجربــی درمــورد کاربــرد و تعمیمپذیــری ایــن الگوهــا در ســایر بســترها
و یــا بخــش دولتــی انــدک و پراکنــده اســت .ســوم ،ایــن الگوهــا فقــط بــه ســنجش دارایــی دانــش
یــا ســرمایۀ فکــری میپردازنــد؛ حــال آنکــه ســنجش دانــش بــدون درنظــر گرفتــن و ب ـهکار رفتــن
در فراینــد مدیریــت دانــش ،بــه مدیریــت و بهرهگیــری از مزایــای ایــن داراییهــا کمــک چندانــی
نمیکنــد ( .)Malhorta, 2008لــذا توســعۀ الگویــی جامــع کــه از یــک ســو هــم در بســتر دولتــی و
هــم خصوصــی قابــل اســتفاده باشــد و از دیگــر ســو بتــوان ارزش دانــش را بــا درنظــر داشــتن فراینــد
مدیریــت دانــش بهصــورت کاربــردی و تجربــی ســنجید ،ضــروری مینمایــد .طراحــی چنیــن الگویــی
میتوانــد از چنــد جهــت بــه رفــع ایــن خــأ دانــش کمــک کنــد.
خطمشــیهای علــم و فنــاوری کشــور ،بهعنــوان باالتریــن ســطح سلســلهمراتب خطمشــیها،
بــرای رویارویــی بــا مســائل حــوزۀ فنــاوری ،بــه هماهنگــی و جهتگیــری الزم جهــت توســعه و
بهرهبــرداری از دانــش و فنــاوری در کشــور اقــدام میکنــد .ایــن هماهنگــی بــا اتخــاذ اقدامــات
مدیریتــی و اجرایــی همراســتا بــا خطمش ـیهای کالن و راهبــردی دانــش و فنــاوری کشــور محقــق
میشــود .سیاس ـتهای کلــی علــم و فنــاوری کشــور در بنــد 2ـ 1بهصراحــت مدیریــت و بهرهبــرداری
از دانــش را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد و دســتگاههای اجرایــی را مکلــف بــه اســتقرار مدیریــت دانــش
میکنــد .بدیــن جهــت ،مدیریــت دانــش مؤثــر و منســجم در وهلــۀ اول نیازمنــد الگویــی منســجم و
جامــع بــرای ســنجش دانــش ملــی ،بهعنــوان یکــی از داراییهــای راهبــردی کشــور ،اســت .بــرای
مثــال تأکیــد بنــد 5ـ 5سیاســت علــم و فنــاوری اولویتبنــدی حــوزۀ آمــوزش و پژوهــش و بهرهگیــری
از مزایــا و ظرفیتهــای کشــور را بیــان میکنــد و بنــد 5ـ 7همیــن ســند ضــرورت نقــش و مشــارکت
هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی را تصریــح مینمایــد .تحقــق بهتــر چنیــن سیاس ـتهایی در گــرو
شــناخت و ســنجش اولیــۀ داراییهــای دانــش در هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی و مســتلزم الگویــی
جامــع اســت کــه شــاخصهای تحقــق اهــداف سیاسـتهای کالن و راهبــردی کشــور را دربــر بگیــرد.
طراحــی چنیــن الگویــی بــرای ســنجش دارایــی دانــش بــه تحلیــل و ارزیابــی تواناییهــا و
قابلیتهــای کشــورها کمــک میکنــد .همچنیــن الگــوی مذکــور بــا ایجــاد انســجام بیــن روشهــای
مختلــف ســنجش داراییهــای دانــش ،میتوانــد ســبب تســهیل وضــع و اجــرای سیاســتهای کالن
و اقدام��ات مؤثــر در راس��تای بهکارگی�رـی سیسـ�تمهای دان��ش مل��ی شــود .اســناد رســمی بانــک
جهانــی ( )Doss, Kieran & Kilic, 2017بــرای ســنجش دانــش ملــی بیــان میکنــد کــه ســنجش
دانــش ابــزاری بــرای کمــک بــه کشــورها جهــت تجزیــه و تحلیــل تواناییهــای خــود بــرای شــرکت
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در انقــاب دانــش اســت .ایــن تمرکــز بــر روی آن دســته از حوزههــای اقتصــاد و جامعــه اســت کــه
بهطــور مســتقیم از دانــش و یادگیــری بهــره میبرنــد .بــا توجــه بــه سیاســتهای کالن جمهــوری
اســامی ایــران ،مذکــور در ســند سیاسـتهای کلــی «علــم و فنــاوری» ،در اجــرای بنــد  1اصــل 110
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران (پژوهشــکدۀ شــورای نگهبــان ،)1398 ،در حــوزۀ علــم و
فنــاوری ،بهخصــوص سیاســت ناظــر بــر مدیریــت دانــش و انسجامبخشــی در سیاس ـتگذاری ،وجــود
الگویــی بومــی و جامــع بــرای ســنجش دارایــی دانــش کشــور و درنتیجــه کمــک بــه سیاس ـتگذاری
متمرکــز و منســجم بهخوبــی احســاس میشــود.
بــا اینهمــه ،بررســی پیشــینۀ تحقیــق بیانگــر وجــود رویکردهــای مختلــف و وابســته بــه بســتر
یــک کشــور یــا ســازمان خــاص اســت .از جملــۀ ایــن رویکردهــا میتــوان بــه حســابداری منابــع
انســانی ،یادگیــری ســازمانی ،دارایــی فکــری و اصــول پذیرفتهشــدۀ حســابداری اشــاره کــرد (Wilkins
 .)et al., 1997از ســوی دیگــر براســاس تحقیقــات پیشــین (عبدالونــد و دیگــران ،)1399 ،روشهــا
و الگوهــای موجــود بــرای ســنجش دارایــی دانــش قابلیــت الزم بــرای ســنجش در ســطح کشــور و
تناســب بــا انــواع ســازمانهای بخشهــای خصوصــی و دولتــی را ندارنــد .بهعــاوه ایــن رویکردهــا
وابســته بــه کاربــردی خاصانــد .بــه همیــن دلیــل ،تــا کنــون الگویــی منســجم و جامــع از مفهــوم و
چگونگــی ســنجش داراییهــای دانــش در ســطح ملــی ارائــه نشــده اســت.
هــدف پژوهــش حاضــر طراحــی الگویــی بــرای ســنجش داراییهــای دانــش در ســطح ملــی بــا
رویکــرد انسجامبخشــی بــه مدیریــت دانــش در راســتای سیاس ـتهای علــم و فنــاوری کشــور بــرای
مطلــع ســاختن سیاسـتهای 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 داراییهــای
دان��ش کشــور را بهشیــوهای منس��جم فراه�مـ م��یآورد .ایــن تحقیــق بــا طراحــی الگویــی بــرای ســنجش
دارایــی دانــش در هــر دو بخــش دولتــی و خصوصــی ،امــکان ســنجش ارزش دارایــی دانــش تولیدشــده
در کشــور را فراهــم میکنــد کــه بــه نوبــۀ خــود ناآگاهــی از ارزش ایــن دارایــی را نشــان میدهــد.
همی��ن ناآگاه��ی ،ممک��ن اس��ت منج��ر ب��ه از دس��ت رفت��ن ی��ا ضع��ف در مدیری��ت دارای��ی دان��ش ش��ود.
ایــن امــر از منظــر کاربــردی ،سیاسـتگذاران و متصدیــان هــر دو بخــش را قــادر بــه مدیریــت بهینــۀ
داراییهــای دانــش میکنــد .از ســوی دیگــر وجــود الگــو در هــر دو بخــش ،امــکان مقایســۀ ســهم و
ارزش دارایــی دانــش بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی را فراهــم مـیآورد کــه موجــب شناســایی ســهم
هــر بخــش از ارزش ایــن دارایــی در کشــور میشــود و میتــوان نتایــج را در شناســایی دانــش ارزشــمند
در هــر بخــش و توســعۀ اقتصــاد و دانــش کشــور بهواســطۀ ایــن دانــش جدیــد بهبــود بخشــید .از
منظــر نظــری ،الگــوی طراحیشــده مفهــوم دارایــی دانــش را بهطــور دقیقتــر و جامعتــر بیــان
میکنــد و از پراکندگــی دانــش موجــود در ادبیــات علمــی میکاهــد؛ همچنیــن ســبب ســاماندهی
بیشــتر بخشــی از ادبیــات مرتبــط میگــردد.
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 .2پیشینۀ تحقیق و چارچوب نظری

2ـ .1سرمایۀ فکری

گالبریــت ســرمایۀ فکــری را کنــش فکــری و چیــزی فراتــر از مفهــوم تفکــر ،بهمنزلــۀ تفکــر
محــض ،تعریــف کــرده اســت .بهکارگیــری ایــن دیــدگاه بــه ایــن معناســت کــه احتمــاالً ســرمایۀ
فکــری پویاتــر از شــکل ثابــت ســرمایه اســت .ســرمایۀ فکــری وســیلهای بــرای رســیدن بــه اهــداف
ســازمان درجهــت ایجــاد ثــروت اســت؛ ماننــد دانــش ،اطالعــات ،تکنیــک و روش ،اســتعدادها،
تجــارب ،توانایــی یادگیــری از ســازمان و روابــط مشــتری کــه میتوانــد ارزشــمندترین دارایــی و
باصرفهتریـ�ن ابـ�زار در پیشـ�ی گرفتـ�ن از رقبـ�ا باشـ�د (  .)Rezaei, 2014ســرمایۀ فکــری مجموعـهای
از داراییهــای دانشــی متعلــق بــه ســازمان و جزئــی از دارایــی ســازمان اســت کــه موجــب افزایــش
ســرمایههای ســازمان میشــود و وضعیــت ســازمان را در مقایســه بــا رفتــار بهبــود میبخشــد
( .)Marr, Schiuma & Neely, 2004
2ـ .2دارایی دانش

در اقتصــاد مــدرن ،دانــش بــه ابــزاری قدرتمنــد و مفیــد بــرای رقابــت بســیاری از شــرکتهای بــزرگ
تبدیــل شــده اســت .شــرکتهای موفــق فقــط بــه کســب منافــع از طریــق داراییهــای مشــهود متکــی
نیســتند و عمدت ـاً بــه دسترســی بــه اطالعــات نامشــهود و خلــق دانــش بهعنــوان منابــع اصلــی بــرای
رســیدن بــه موفقیــت تکیــه دارنــد .داراییهــای نامشــهود اقالمــی ماننــد قــدرت ،نــوآوری کارکنــان،
تجربــه و مهــارت کارکنــان ،رضایــت مشــتری ،اطالعــات و دانــش موجــود در ســازمان اســت کــه بهســرعت
مکمــل داراییهــای فیزیکــی میشـ�ود (عالمتبریــزی ،حاجیبابایــی و رجبیفــرد ،1388 ،ص.)5 .
دارایــی دانــش بــه موجــودی و انباشــت دانــش اطــاق میشــود کــه در مقایســه بــا داراییهــای فیزیکــی
کـ�ه بهدلیـ�ل فرسـ�ودگی طـ�ول عمـ�ر کوتاهـ�ی دارد ،بـ�رای همیشـ�ه باقـ�ی میمانـ�د (.)Boist, 1998
مفهــوم دارایــی دانــش همیشــه مبهــم بــوده و تعاریــف مختلفــی بــرای تفســیر آن بیــان شــده اســت.
بعضــی از حرفههــا ،ماننــد حســابداری مالــی و حرفههــای قانونــی ،تعاریــف متفاوتــی ،ماننــد داراییهــای
ثابـ�ت غیرمالـ�ی کـ�ه موجودیـ�ت عینـ�ی و فیزیکـ�ی نـ�دارد ،ارائـ�ه کردهانـ�د .مطابـ�ق نظـ�ر گارانینا ،هوســینکی
و دامــی ،)2021( 2دارایــی دانــش مجموعـهای از دانــش ،اطالعــات ،داراییهــای فکــری ،تجربــه ،رقابــت و
یادگیــری ســازمانی اســت کــه بــرای ایجــاد ثــروت بـهکار گرفتــه میشــود .درواقــع دارایــی دانــش ،دانــش
تمامــی کارکنــان ،دانــش ســازمانی و تواناییهــای آنهــا را بــرای ایجــاد ارزشافــزوده دربــر میگیــرد و
باعـ�ث منافـ�ع رقابتـ�ی مسـ�تمر میشـ�ود (.)Baldos, Viens, Hertel & Fuglie, 2019
2ـ .3سرمایۀ انسانی

ســرمایۀ انســانی مجموعــۀ شایســتگیها ،دانــش ،و ویژگیهــای 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 .نظریهپــردازان ســرمایۀ
انســانی معتقدنــد کــه ســرمایۀ انســانی بهصــورت مهــارت ،دانــش و تخصــص در افــراد تجســم یافتــه
اســت .ســطح تولیــدات ،کیفیــت خدمــات و میــزان درآمــد را افزایــش میدهــد و بســیاری از تصمیمــات
آنهــا را در تمــام زمینههــای زندگــی متأثــر میســازد (قنــادان ،1387 ،ص .)78 .بهطــور کلــی
اقتصاددانــان چیــزی را «ســرمایه» میداننــد کــه در فراینــد تولیــد نقــش داشــته باشــد .درمــورد افــراد،
اینگونــه اســتدالل میشــود کــه افــراد بهطــرق مختلــف روی خــود «ســرمایهگذاری» میکننــد
تــا بتواننــد کاراییشــان را افزایــش دهنــد .بنابرایــن «ســرمایۀ انســانی» مجموع ـ ۀ دانــش ،مهارتهــا،
اســتعدادها و تحصیالتــی اســت کــه در طــول ســالها کســب شــده اســت .اگــر هم ـ ۀ عوامــل دیگــر
بــرای تمــا م افــراد یکســان فــرض شــود ،افــرادی کــه ســرمایۀ انســانی بیشــتری داشــته باشــند یــا
حداقــل در شــغل خــود دارای ســرمایۀ انســانی بیشــتری باشــند ،از کارایــی بیشــتری برخوردارنــد و
دســتمزد باالتــری دارنــد .ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی ( )OECD, 2001در گزارشــی ،ســرمایۀ
انســانی را چنیــن تعریــف کــرده اســت« :دانشــی کــه افــراد در طــول زندگــی بهدســت میآورنــد و بــر
آن اســاس ،اقــدام بــه مصــرف کاالهــا و خدمــات یــا عقایــد و آزاد در شــرایط بــازار میکننــد».
2ـ .4مدیریت دانش
دانــش بــرای داشــتن مزیــت رقابتــی و ایجــاد ارزش ضــروری اســت؛ زیــرا مدیریــت دانــش ضمنــی و
صریــح بــازده قابــل توجهــی را بــرای ســازمان بههمــراه دارد .بحــث درمــورد دانــش ضمنــی و صریــح
بهطــور جداگانــه مهــم اســت .دانــش ضمنــی بیشــتر در ذهــن مــردم اســت و بهاشــتراکگذاری و
کپــی کــردن آن دشــوار اســت ( .)Szulanski, 1996دانــش ضمنــی شــخصی و ذهنــی اســت و در
(مفصــل) بــه مجموع ـهای از
بیشــتر مــوارد ،از طریــق تجربــۀ عملــی توســعه مییابــد .دانــش صریــح
ّ
دانــش اشــاره میکنــد کــه ســادهتر میتــوان آن را رســمی ،کدگــذاری و مکتــوب کــرد و معمــوالً از
طریــق ارتباطــات صاحبــان آنهــا را تغییــر میدهــد .تمایــز بیــن دانــش ضمنــی و صریــح را اولیــن
بــار پوالنــی ( )1966بیــان کــرد .وی آنهــا 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
زیــر آب نشــان داده میشــود .طبــق ایــن تبییــن ،مــردم درواقــع چیزهــای بیشــتری را میشناســند
تــا بتواننــد آنهــا را بیــان کننــد .آریشــا و رگــب )2013( 3مینویســند« :مدیریــت دانــش میتوانــد
بهعنــوان چنیــن رویکــرد مدیریتــی تعبیــر شــود کــه هدفــش مدیریــت اَشــکال مختلــف دانــش ،بــا
هــدف دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی و افزایــش عملکــرد اســت».
از تعاریــف ذکرشــده میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــدف اصلــی مدیریــت دانــش ارتقــای عملکــرد
مالــی بــا تبدیــل دانــش فــردی و ســازمانی بــه محصــوالت و خدمــات قابــل فــروش اســت .مدیریــت
دانــش بــر فراینــد چرخـهای اکتشــاف و نگهــداری ،توســعه و بهاشــتراکگذاری پایهگــذاری شــده اســت.
3. Arisha & Ragab
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2ـ .5سیاستهای انسجامبخشی به مدیریت دانش
مصوبــات مجمـــع تشــخیص مصلحــت نظــام درخصــوص سیاس ـتهای کلــی نظــام (ابالغــی از ســوی
مق�اـم معظ�مـ رهب��ری) ،ذیــل بخــش امــور علــم ،فنــاوری و نــوآوری ،رتبــۀ اول علــم و فنــاوری در
منطقــه ،مدیریــت دانــش و پژوهــش و انسجامبخشــی بــه ایــن حــوزه را تصریــح کــرده اســت .همچنیــن
از آذر  ،1399بــه دســتور ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی ایــران ،پیــرو بنــد 2ـ 1سیاســتهای
کلــی علــم و فنــاوری ،دســتگاههای اجرایــی ملــزم بــه اســتقرار مدیریــت دانــش هســتند.
در سیاســتها و برنامههــای دولــت ایــران نیــز ،بــر ضــرورت توجــه بــه مدیریــت و بهرهگیــری
از دانــش تأکیــد شــده اســت .بنــا بــر بنــد  1اصــل  110قانــون اساســی سياس ـتهاي كلــي علــم و
فنــاوري (نظــام آمــوزش عالــي ،تحقيقــات و فنــاوري) ،مديريــت دانــش و پژوهــش و انسجامبخشــي
در سياســتگذاري ،برنامهريــزي و نظــارت راهبــردي در حــوزۀ علــم و فنــاوري و ارتقــای مســتمر
مــورد تأکیــد اســت .شــاخصها و روزآمدســازي نقشــۀ جامــع علمــي كشــور (شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی )1389 ،بــا توجــه بــه تحــوالت علمــي و فنــي در منطقــه و جهــان نیــز در ســند توســعۀ علــم
و فنـ�اوری (کبگانیــان )1388 ،کشــور مطــرح شــده و بندهــای زیــر از ســند مذکــور حاکــی از ضــرورت
توجــه بــه مدیریــت دانــش اســت:
3ـ .2ساماندهي و تقويت نظامهاي نظارت ،ارزيابي ،اعتبارسنجي و رتبهبندي در حوزههاي علم و فناوري؛
4ـ .2ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي ،پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد؛
6ـ .2توزيع عادالنۀ فرصتها و امكانات تحصيل و تحقيق در آموزش عالي در سراسر كشور؛
 .4تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي به اهميت توسعۀ علم و فناوري؛
1ـ .4تقويت و گسترش گفتمان توليد علم و جنبش نرمافزاري در كشور؛
2ـ .5حمايــت مــادي و معنــوي از فراينــد تبديــل ايــده بــه محصــول و افزايــش ســهم توليــد
محصــوالت و خدمــات مبتنــي بــر دانــش پيشــرفته و فنــاوري داخلــي در توليــد ناخالــص داخلــي بــا
هــدف دســتيابي بــه ســهم  ۵۰درصــد؛
5ـ .5تعييــن اولويتهــا در آمــوزش و پژوهــش بــا توجــه بــه مزيتهــا ،ظرفيتهــا و نيازهــاي
كشــور و الزامــات نيــل بــه جايــگاه اول علمــي و فنــاوري در منطقــه؛
6ـ .5حمايت از مالكيت فكري و معنوي و تكميل زيرساختها و قوانين و مقررات مربوط؛
7ـ .5افزايــش نقــش و مشــاركت بخشهــاي غيردولتــي در حــوزۀ علــم و فنــاوري و ارتقــای ســهم
وقــف و امــور خيريــه در ايــن حــوزه.
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بدیــن منظــور ،ســنجش دانــش ،بهعنــوان عامــل تولیــد ارزش و درآمــد ،از مهمتریــن گامهــای
مدیریــت دانــش محســوب میشــود .بــرای انســجامآفرینی در مدیریــت دانــش و پژوهــش در کشــور،
ســنجش ارزش و آثــار داراییهــای دانــش نقــش مهمــی در ایجــاد وحــدت رویــه در اقدامــات و
همسوســازی آنهــا بــا یکدیگــر و سیاســتهای کالن ایفــا میکنــد.
2ـ .6جایگاه دارایی دانش
بــا بررســی ادبیــات موجــود میتــوان گفــت دارایــی دانــش توانایــی ســازمان را بــرای ایجــاد ثــروت
اندازهگیــری میکنــد .ایــن دارایــی ماهیــت عینــی و فیزیکــی نــدارد و یــک دارایــی نامشــهود اســت
کــه از طریــق بهکارگیــری داراییهــای مرتبــط بــا منابــع انســانی ،عملکــرد ســازمانی و روابــط
خــارج از ســازمان بهدســت آمــده اســت .همــۀ ایــن ویژگیهــا باعــث ایجــاد ارزش میشــود و
بهدلیــل اینکــه پدیــدهای کام ـ ً
ا داخلــی اســت ،قابلیــت خریدوفــروش نــدارد (ناظمــی ،شــیعهزاده و
سیدحســینی.)1393 ،
دارایــی دانــش آن بخــش از كل ســرمايه يــا دارايــي شــركت را دربــر میگیــرد كــه مبتنــي
بــر دانــش باشــد .بنابــر ايــن تعريــف ،دارایــی دانــش هــم شــامل خــود دانــش اســت کــه بــه
مالكيــت فكــري يــا دارايــي فكــري شــركت تبديــل شــده و هــم نتيجــة نهايــي فراينــد انتقــال
آن اســت (  .)Kianto, Sáenz & Aramburu, 2017اســتوارت  )2007 ( 4اشــاره میکنــد کــه در
عصــر اطالعــات و اقتصــاد دانشمحــور ،یــک انقــاب اساســی رخ داده؛ بهطــوری کــه اطالعــات
جایگزی��ن ســرمایۀ در گ��ردش و داراییه�اـی فک��ری جایگزیـ�ن داراییهــای فیزیکــی شــده
اس��ت .درواقـ�ع دانـ�ش و ارتباطـ�ات ،بهعنـ�وان منابـ�ع اصلـ�ی تولیـ�د ارزش و ثـ�روت ،جایگزیـ�ن
منافــع فیزیکــی و مــادی شــده و در عصــر جدیــد ،اقتصــاد نویــن در قالــب اقتصــاد نامشــهود
ظه��ور یافت��ه اسـ�ت .انقــاب دیجیتــال ،در اقتصــاد باعــث پیدایــش مفاهیــم نویــن ،ازجملــه
اقتصــاد فرامــاده ،اقتصــاد ب ـیوزن و اقتصــاد نرمافــزاری ،شــده و ایــن مفاهیــم بهنوعــی حکایــت
از آن دارد کــه عامــل محــرک اقتصــاد دیگــر مــاده نیســت ،بلکــه چیــزی ب ـیوزن و غیرمــادی،
ماننــد اطالعــات و دانایــی ،اســت.
ارتبــاط بیــن دارایــی دانــش و عملکــرد شــرکتها بهطــور تجربــی در کشــورهای زیــادی ماننــد
آمریــکا ،کانــادا ،چیــن ،مالــزی و آلمــان بررســی شــده اســت .واژههــای دارایــی نامشــهود و دارایــی
دانــش بهطــور وســیعی در ادبیــات حســابداری ،اقتصــاد و مدیریــت بــهکار مــیرود؛ ولــی ارزش
بالقــوه و منافــع آتــی آنهــا را بهطــور قابــل اتکایــی نمیتــوان ســنجید .بهطــور کلــی بهــرهوری در
شــرکتها وابســته بــه دارایــی دانــش و قابلیتهــای ســازمان در بهکارگیــری آن بهعنــوان دارایــی
اســت (ناظمــی و دیگــران.)1393 ،
4. Stewart
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در ســال  ،1962ماچلــوپ 5اولیــن کســی بــود کــه اصطــاح «اقتصــاد دانــش» را مطــرح کــرد و پیتر
دراکــر آن را پــی گرفــت و در ســال  1969ایــدۀ «کارگــران دانــش» را مطــرح کــرد .مفهــوم اساســی
هــر دو رویکــرد ایــن بــود کــه عامــل اصلــی تولیــد کار ارزشافــزوده نــه ســرمایۀ ملمــوس اســت و نــه
منابــع طبیعــی ،بلکــه دانــش اســت .دراکــر ( )1969در ادامــه مفهــوم «جامعــۀ دانــش» را معرفــی کــرد
کــه بیشــتر بــر نقــش محــوری دانــش تأکیــد میکنــد؛ امــا بــر عملکــرد آن در ایجــاد ارزش اقتصــادی
متمرکــز نیســت .دانــش اســاس عمــل اقتصــادی و اجتماعــی اســت .دانشــمندان در حــال پژوهــش
دربــارۀ اقتصــاد دانــش هســتند؛ امــا هنــوز یــک حلقــۀ مفقــوده وجــود دارد کــه میتوانــد اقتصــاد را
بــا کارهایــی کــه خــود بنــگاه انجــام میدهــد ،متصــل کنــد .در محیطــی كــه بــا تغییــرات مــداوم،
مانن��د توس�عـۀ فن��اوری ،تع��داد رقب��ا افزای��ش مییابدــ ،شــركتهای موفــق ،بهطــور مــداوم بــه تولیــد
دانــش ،بهکارگیــری آن بــرای تولیــد محصــوالت و خدمــات جدیــد میپردازنــد (جعفرپــور.)1391 ،
تــاش بــرای عملیاتــی کــردن دانــش باعــث شــده اســت دانشــگاهیان و همچنیــن دس ـتاندرکاران
بــرای تعریــف ،طبقهبنــدی و مدیریــت منابــع دانــش ســازمانها ،مفاهیــم جدیــدی تعریــف کننــد.
ادبیــات موجــود مدیریــت دو جریــان اصلــی را نشــان میدهــد کــه دربــارۀ دانــش بحــث میکننــد.
یکــی از آنهــا بــا نگاهــی معرفتشــناختی ،دانــش را بهمثابــۀ موجــود تعبیــر میکنــد و اختالفــات بیــن
اطالعــات و دانــش را مــورد بحــث قــرار میدهــد و ایــن داللــت بــر مدیریــت دانــش اســت؛ درحالــی
کــه جریــان دیگــر ادبیــات دانــش را بهمنزلــۀ دارایــی ســازمانی مــورد بحــث قــرار میدهــد کــه بایــد
مدیریــت شــود تــا بتوانــد بهبــود عملکــرد ســازمانی را بههمــراه داشــته باشــد (.)Guthrie & Petty, 2000
2ـ .7روشهای سنجش دارایی دانش

در اقتصــاد دانشمحــور ،امــکان رقابــت میــان مؤسســات رقیــب عموم ـاً در گــرو تولیــد محصــوالت بــا
ارزشافــزودۀ بــاال ،آنهــم بــا قیمــت رقابتــی ،اســت .امــروزه کــه اقتصــاد در مســیر جهانــی شــدن گام
برمـیدارد ،مؤسســات تولیــدی و خدماتــی ،حتــی اگــر تمــام فعالیــت اقتصــادی خــود را در چارچــوب
مرزهــای ملــی نیــز محــدود کــرده باشــند ،بــرای بقــا ناگزیرنــد کاال و خدمــت خــود را بــا کیفیــت و
قیمــت رقابتــی جهانــی عرضــه کننــد .بــرای امــکان عرضــۀ کاالهــا و خدماتــی بــا قیمــت و کیفیــت
رقابتــی و بقــا در ایــن بــازار ،مؤسســات تجــاری بایــد بــا اتخــاذ راهبــرد تجــاری مســتمر ،همــواره
هزینههــای تولیــد را کاهــش دهنــد و بــا بــاال بــردن کیفیــت کاالهــا و خدمــات ،ســهم خــود را در
بــازار حفــظ کننــد و بــر آن بیفزاینــد .نیــل بــه ایــن مقصــود فقــط از طریــق ســرمایهگذاری در تحقیــق
و توســعه ،بهرهگیــری از فناوریهــای نــو ،توســعۀ مدیریــت دانــش ،ایجــاد و بهکارگیــری طرحهــا
و ایدههـ�ای نـ�و ،ارزیابـ�ی کارآمـ�د کاالهـ�ا و خدمـ�ات امکانپذیـ�ر اسـ�ت (شــقاقی و علیــزاده.)1395 ،
دارایــی دانــش شــامل فرایندهــا و داراییهایــی اســت کــه در ترازنامــه منعکــس نمیشــود .دارایــی
5. Machlup
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دانــش درواقــع مدیریــت ســرمایهگذاری ســازمان را برعهــده دارد کــه بهعقیــدۀ صاحبنظــران،
درمقابــل ســرمایۀ فیزیکــی قــرار میگیــرد یــا بهنوعــی مکمــل آن اســت .دارایــی دانــش ناملمــوس و
کمــی اندازهگیــری آن دشــوار مینمایــد .ولــی از ســویی بایــد بــه ایــن نکتــه
نامشــهود اســت و از لحــاظ ّ
کمــی اســت کــه میتوانــد بهکارگیــری
توجــه کــرد کــه ارائــۀ شــاخصهای مــد ّون و حتیاالمــکان ّ
دارایــی دانــش در ســازمان را بــرای مدیــران توجیــه کنــد .ایــن گفتــۀ لــرد کلویــن در اینجــا صــادق
اســت و اهمیــت تدویــن شــاخصها و ســنجههای اندازهگیــری مدیریــت دانــش و ســرمایه دانشــی
کمــی و عــددی بیــان
را نشــان دهــد« :وقتــی از آنچــه صحبــت میکنیــد ،بتوانیــد آن را بهصــورت ّ
نمــوده و اندازهگیــری کنیــد ،میتوانیــد درک مناســبی از آن بهدســت آوریــد» (میرحســینی و
جاویــدان داروگــر.)1397 ،
کمــی و عــددی بیــان کــرد ،درواقــع نمیتــوان
وقتــی نتــوان منظــور خــود را بهصــورت ّ
درک و شــناخت مناســبی از آن حاصــل نمــود .نخســتین اثــر نظــری در حــوزۀ داراییهــای
6
نامشــهود در ســالهای نخســتین ده ـۀ هشــتاد در ژاپــن منتشــر شــد .کوجانســیوو و النکوییســت
در مقالــۀ «تحقیــق در ارزش و کارایــی ســرمایۀ فکــری» بیــان میکننــد کــه ســرمایۀ فکــری
بــرای رقابتپذیــری بنگاههــا صرفنظــر از نــوع صنعــت بســیار مهــم اســت؛ هرچنــد بــرای
بنگاههــای دانشمحــور بهدلیــل اینکــه عمــدۀ منابــع آنهــا را غیرمشــهود تشــکیل میدهــد،
اهمیــت بیشــتری دارد .وان میــن لــو  7و دیگــران در مقالــۀ «قابلیــت و کارایــی ســرمایۀ فکــری،
مــورد شــرکتهای تولیدکننــدۀ نیمههــادی در تایــوان» از اهمیــت افزایــش ارزش شــرکت از
طریــق مدیریــت ســرمایۀ فکــری در محیــط شــدیدا ً رقابتــی بحــث کــرده و بــا اســتفاده از روش
مــرزی ناپارامتــری تحلیــل پوششــی دادههــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه عملکــرد ســرمایۀ
فکــری را بایــد عنصــر کلیــدی دســتیابی بــه نــوآوری بیشــتر و کســب مزیتهــای رقابتــی تلقــی
کــرد (عابــدی ،بابالحوائجــی و حســنزاده.)1396 ،
امــروزه شــکاف بیــن ارزش بــازار و ارزش دفتــری بســیار زیــاد شــده و اغلــب ارزش بــازار بســیار
بیشــتر از ارزش دفتــری شرکتهاســت (والیــزاده .)1392 ،یکــی از دالیــل اصلــی ایــن شــکاف
دارایــی دانــش شرکتهاســت کــه در صورتمالــی شــرکت لحــاظ نمیشــود .بهســبب درک و
تعییــن ارزش پولــی واقعــی شــرکت ،ارزش ســود و عوامــل مرتبــط مالــی ،دارایــی دانــش بایــد بــرآورد
شــود .درواقــع ایــن ســنجش بایــد دربرگیرنــدۀ ســه جــزء تجزیــه و تحلیــل اســتراتژیک ،تجزیــه و
تحلیــل صورتهــای مالــی و پیشبینــی توســعۀ آتــی باشــد .عالقــه بــه دارایــی دانــش و مدیریــت
دارایــی دانــش باعــث گســترش روشهــای مختلــف ارزشــیابی آن شــده اســت .چندیــن گــروه اصلــی
از روشهــای ارزشــیابی دارایــی دانــش وجــود دارد کــه بهمنظــور تعییــن ارزش ایــن داراییهــا از
6. Kujansio & Lanquist
7. Van Minlo
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آنهــا اســتفاده میشــود .بعضــی از ایــن روشهــا صرفـاً بــرای اســتفاده در خــود شــرکتها طراحــی
شــدهاند و روشــی جهانــی و کلــی نیســتند؛ بــا ایــن حــال ،هنــوز وجــود دارنــد و مبنایــی بــرای
ایجـ�اد روشهـ�ای جدیـ�د محسـ�وب میشـ�وند (عنایتپــور ،نسلموســوی و جبــاری .)1397 ،امــروزه
حســابداری مالــی بهســبب نارســاییهای مقیاسهــای اندازهگیــری دارایــی دانــش مقصــر اســت.
تكنیــك ارزیابــی داراییهــای فیزیكــی بهخوبــی پاالیــش شــده؛ امــا هنــوز حســابداری بیشــتر
شــركتها اطالعاتــی كمــی از داراییهــای اطالعــات و دارایــی دانــش میدهنــد و گرایــش آنهــا
بازگشــت بــه گذشــته اســت .داراییهــای غیرملمــوس توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب كــرده؛ امــا
بـ�ه محركـ�ی خارجـ�ی نیـ�از دارد كـ�ه تغییـ�ر عملكـ�رد را پذیرفتـ�ه اسـ�ت (Hussinki, Ritala, Vanhala
 .)& Kianto, 2017رویکردهــای مختلــف بــه مفهــوم دارایــی دانــش براســاس پیشــینۀ تحقیــق در
جــدول  1بیــان شــده اســت.
جدول  .1رویکردهای مختلف به مفهوم دارایی دانش
ردیف

محقق

دستهبندی

1

بروكينگ)1997( 8

داراييهاي بازار ،داراييهاي انساني ،مالكيت فكري ،داراييهاي زیرساختی

2

ادوينسون)1997( 9

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ سازمانی ،سرمایۀ مشتری

3

ادوينسون و مالون)1997( 10

سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ انسانی

4

روس 11و دیگران ()1997

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری

5

روس و دیگران ()1997

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری

6

اسكانديا)1997( 12

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری

7

سويبي)1997( 13

ساختار داخلی ،ساختار خارجی ،شایستگی کارکنان

8

استوارت)2007( 14

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ مشتری

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

محقق

دستهبندی

9

بونيتس 15و دیگران ()1999

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ مشتری

10

كانبيان 16و دیگران ()2000

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ رابطهای

11

گرنترند)1999( 17

خالقیت ،دانش ،هویت افراد ،داراییها ،مهارتها ،دانش پنهان ،فرایندهای مدیریت ،فناوری ،دانش آشکار ،هنجارها و ارزشها

12

سانچز 18و دیگران ()2000

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ رابطهای

13

لو 19و دیگران ()2010

کشف ،عملکردهای سازمانی ،منابع انسانی ،منابع ذینفعان ،منابع ساختاری

14

مار و چیوما)2001( 20

منابع انسانی ،منابع ساختاری ،منابع رابطهای ،سرمایۀ انسانی

15

مریتوم)2002( 21

منابع انسانی ،منابع ساختاری ،منابع رابطهای ،سرمایۀ انسانی

16

بونتیس و فیتز ـ انز)2002( 22

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ رابطهای

17

موریستون 23و دیگران ()2002

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ سازمانی ،سرمایۀ مشتری

18

گوتری و پتی)2000( 24

سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری

19

گوتری و دیگران ()1999

راهبرد ،رفتار نفوذی ،اعتبار خارجی

20

چن ،چن و هوانگ)2005( 25

تحقیق ،توسعه ،تبلیغات

21

گونتر)2001( 26

ساختار داخلی ،ساختار خارجی ،شایستگی کارکنان ،تبلیغات ،فناوری اطالعات

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

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 شــاخصهای داراییهــای ملمــوس ،شــاخص دارایــی دانــش بــه قضاوت ارزشــی بســتگی
دارد؛ هرچنــد ایــن اتهــام قضــاوت فــردی را میتــوان دربــارۀ دیگــر روشهــا و باورهــای مرســوم حســابداری
وارد کـ�رد .س��اردو و ســرازکی یــرو )2017( 27اســتدالل میکننــد کــه دس ـتکم ســنجش ســرمایۀ فکــری
و بهخصــوص ســنجهای تثبیتشــده ،همچــون شــاخص ســرمایۀ فکــری ،بخــش بیشــتری از ســازمان
را مشــهود و در معــرض ارزشگــذاری قــرار میدهــد .درنهایــت بهدلیــل اینکــه ایــن شــاخص عملکــرد
گذشــته را درنظــر میگیــرد ،مشــمول رویدادهــای خــاص یکطرفــه اســت کــه میتواننــد اثــری قــوی
بــر بــاال یــا پاییــن بــردن شــاخص طــی چنــد ســال پــس از ایــن رویــداد داشــته باشــند .از ســوی دیگــر بــه
مدیــران امــکان میدهــد ســرانجام اثــرات یــک راهبــرد خــاص را بــر دارایــی دانــش شــرکت درک و آن را بــا
دیگــر روشهــا مقایســه کننــد و تعییــن نماینــد کــه کــدام شــاخص از دیــدگاه ســرمایۀ فکــری ارجح اســت.
در جــدول  ،2رویکردهــای گوناگــون ســنجش داراییهــای نامشــهود و دانشــی بیــان شــده اســت.
جدول  .2روشها و رویکردهای استفاده جهت سنجش دارایی فکری و دانش
رویکرد

الگو یا روش

سنجش مستقیم سرمایۀ
فکری

روش درآمد بازار ،نرخ دارایی نامشهود ،بروکر فناوری ،حق اختراع دارای ارجاع ،نرخگذاری جامع ،کاوشگر ارزش،
ارزشگذاری دارایی فکری ،کیوی توبین ،نرخ بازار به ارزش دفتر ،نرخ ارزش سرمایهگذار

سنجش مبتنی بر سرمایۀ
بازار

ارزشگذاری دارایی فکری ،مجموع خلق ارزش ،مقایسۀ بازگشت با صنعت

سنجش مبتنی بر بازگشت
سرمایه

نرخ نامشهود محاسبهشده ،ارزشافزوده ،حسابداری برای آینده ،ضریب ارزشافزوده ،هزینهیابی و حسابداری منابع انسانی

سنجش مبتنی بر کارت
امتیاز

الگوی اسکاندیا  ،دیدهبان دارایی نامشهود ،شاخص سرمایۀ فکری ،هوش سرمایۀ انسانی ،زنجیرۀ ارزش دارایی فکری

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

یکــی از مخاطــرات اصلــی در ایــن حــوزه ،ارزشگــذاری و تعییــن ارزش واقعــی فنــاوری ،دانــش فنــی
و ســایر آوردههــای غیرنقــدی شرکاســت .در راســتای تســهیل طــرح تجــاری ،تعییــن ســهم و آوردههــای
طرفیــن یکــی از مهمتریــن چالشهــای ایــن واحــد اســت .تجربیــات واحــد ســرمایهگذاری بیانگــر ایــن
اســت کــه اکثــر شــرکای داخلــی ،برخــاف شــرکای خارجــی ،از وجــود و اهمیــت داراییهــای معنــوی خود
کماطــاع و گاه بیاطــاع هســتند .پــس از آگاهــی از وجــود چنیــن داراییهایــی ،بــرآورد آنهــا از ارزش
واقعــی آوردههــا معمــوالً برپایــۀ مــدارک ناقــص ،برآوردهــای شــخصی و بــدون مســتدالت قابل قبول اســت.
دالیــل بهوجــود آمــدن چنیــن مشــکالتی فقــدان بــازار داراییهــای غیرنقــدی در اقتصــاد دولتــی و عمدتـاً
انحصــاری ایــران و نقصــان ارتباطــات تجــاری بینالمللــی اســت (شــقاقی و علیــزاد.)1395 ،
27. Sardo & Serrasqueiro
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ش تحقیق
 .3رو 

مطالعــۀ حاضــر از نــوع تحقیــق کیفــی ـ اکتشــافی اســت کــه با هــدف طراحــی الگویی بــرای ســنجش دارایی
دان��ش ملیــ انجـ�ام شدــه استــ .تحقیق��ات کیفــی بــا هــدف تولیــد دانش مبتنــی بــر تجربــۀ انســانی ،جایگاه
متمایزی در پیشـ�ینۀ تحقیق دارد ( .)Sandelowski, Lambe & Barroso, 2004این مطالعه از روش اســتقرایی
بـ�رای تولی��د مضامی��ن اس��تفاده ک��رده و به پرس��ش اصل��ی تحقیق پاســخ داده اس��ت .براســاس مــرور نظاممند
مناب��ع و پژوهشه��ا ،گزارشهــا و اســناد مرتبـ�ط ب��ا موضـ�وع پژوه��ش ،برخــی ابهامــات و تناقضــات نظــری در
س��وابق تحقیـ�ق وج��ود داش��ت؛ لــذا دســتیابی بــه الگــوی قطعــی بــرای دارایــی دانــش و روش ســنجش آن
امکانپذی��ر نبـ�ود .بنابرایــن بهمنظــور رفــع ایــن ابهامــات ،بــا توجــه بــه دانــش موجــود در پیشــینه ،محتــوای
مســتخرج از منابــع و آثــار دســتهبندی شــد و ســپس از طریــق روش مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته بــا خبرگان،
اطالع��ات بیش��تر و دقیقت��ری کس��ب ش��د و ب��ا اس��تفاده از تحلیــل تــم ،محتــوای مصاحبههــا مــورد تجزیــه
و تحلیــل ق�رـار گرفــت .پــس از انجــام مصاحبههــا و کدگــذاری بــاز ،بــا مشــخص شــدن ارتبــاط بیــن کدهــا،
کدگــذاری محــوری انجــام شــد و ســپس بهصــورت گزینشــی کدهــای محــوری دســتهبندی گردیــد .حاصــل
آن ،دسـ�تیابی بـ�ه الگـ�وی سـ�نجش دارایـ�ی دانـ�ش ملـ�ی در کشـ�ور بـ�ود.
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
بــا دیگــر خبــرگان ،همــان مضمــون تکــرار میشــد ،کــد مشــابهی بــه آن تعلــق میگرفــت .کدهــای
بــاز در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری ،بــرای تقلیــل کدهــای بــاز بــه مفاهیــم محــوری و بــه عبــارت دیگــر
دســتهبندی آنهــا اســتفاده شــد .ســرانجام بهمنظــور کشــف ابعــاد مــدل نهایــی ،کدهــای محــوری در
قالــب هشــت دســته کــد گزینشــی قــرار گرفــت .از میــان ایــن دســتهها ،چهــار دســته کــد گزینشــی
بهعنــوان ابعــاد مــدل شناســایی شــد .چهــار دســتۀ باقیمانــده هــم ناظــر بــه ویژگیهــای مــدل
ســنجش دارایــی دانــش ملــی بــود کــه در ســاخت و بهکارگیــری مــدل از آنهــا اســتفاده شــد.
جامعـ�ۀ آم�اـری ش��امل متخصص��ان و خب��رگان س�اـزمانی ،دانشـ�گاهی و دولت��ی اســت کــه در
مصاحبههــای نیمهســاختاریافته شــرکت کردهانــد .معیارهــای انتخــاب خبــرگان داشــتن آثــار علمــی
برجســته (کتــاب و مقالــه) دربــارۀ موضــوع تحقیــق ،ســوابق اجرایی یــا پژوهشــی در طرحهای دانشــگاهی
و ســوابق تدریــس و هدایــت طرحهــای تحقیقاتــی بــوده اســت .همچنیــن بایــد  30درصــد از افــراد در
جمعــی از افــراد مطلــع یــا متخصــص در موضــوع بــه خبــره بــودن فــرد نظــر مثبــت داشــته باشــند.
انتخــاب خبــرگان بـهروش گلولهبرفــی انجــام شــد؛ بدیــن ترتیــب کــه اولیــن خبــره بهصــورت 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
ادام�هـ یافتــ .درنهای��ت ب��ا هف�دـه خب�رـه مصاحب��ه انج��ام شــد .مــدت زمــان مصاحبــه ،بســته بــه درونمایههــای
برخاســته از مصاحبــه و نیــاز بــه طــرح ســؤاالت پیگیــری بیشــتر ،بیــن  30تــا  45دقیقــه درنظــر گرفتــه شــد.
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مصاحبههــا بهصــورت گفتوگــو و پرســش و پاســخ و تــا حــد امــکان بهشــکل حضــوری انجــام
شــد؛ امــا بهدلیــل وضعیــت همهگیــری بیمــاری کوویــد ـ  ،19بــا هماهنگــی و توافــق شــرکتکنندگان،
برپایــی جلســات مجــازی بــا اســتفاده از ســامانههای اســکایپ یــا زوم بــر گوش ـیهای هوشــمند یــا
رایانــه و یــا مصاحبۀ تلفنــی اولویت داده شــد.

 .4یافتههای تحقیق

تجزیــه و تحلیــل دادههــای کیفــی مصاحبــه بــه روش تحلیــل تــم انجــام شــد .تعــداد  1083کــد بــاز
از گزارههــای مصاحبههــا اســتخراج گردیــد و پــس از بررســی ارتباطــات بیــن آنهــا ،بــه  92کــد
محــوری تقلیــل یافــت .نمون ـهای از کدگــذاری بــاز در جــدول  3نمایــش داده شــده اســت.

جدول  .3نمونۀ کدگذاری باز (محقق)
خبره

گزارۀ مصاحبه

14

اوالً این موضوع نهاد متولی ندارد برای سنجش داراییهای کشور .بهنظر
میرسد دغدغهای در این حوزه دیده نمیشود و بخش زیادی از آن
طبیعی است .با توجه به وضع اقتصادی فعلی که کشور با آن مواجه است،
پرداختن به چنین موضوعی فع ً
ال در اولویت برخی مسئولین نیست.

14

این موضوع میتواند باعث تولید و نقش بیشتر دانش و ایجاد ارزشافزوده
در کشور شود .بهنظر میرسد چنین وضعی وجود ندارد فع ً
ال .وضعیت
مناسب نیست .الگوهای دقیقی در این حوزه وجود ندارد .متولیان دقیق
مشخص نیستند.

14

مسئلۀ متولی نوعاً و ک ً
ال فعالیتهای مرتبط با مدیریت دانش (میخواهم
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 ارزشهای سازمانی مرتبطاند .اینها میتوانند این موضوع را بهبود
بخشند.

14

در حوزۀ ساختار و قوانین و مالی و بودجه احتماالً مشکالتی وجود دارد.
بیشتر بهنظر میرسد مشکل این باشد که چنین مطالبهای نیز وجود
ندارد ،حتی از نظر گروه نخبگانی بهنظرم چنین مطالبهای آنچنان که
باید و شاید ،جدی گرفته نمیشود و کمتر به آن پرداخته میشود.

14

دربارۀ شرایط اقتصادی جامعۀ ما که در آن بحثهایی بر حمایت و تکیه
به توانایی داخلی تأکید دارند ،این حوزهای است که قابلیت پولسازی،
ارزآوری و جلوگیری از از خروج ارز را دارد .وضعیت موجود چندان
مناسب نیست.

کد

مضمون مستخرج

1-14

وجود نهاد متولی سنجش دارایی دانش

2-14

توجه به ارزش اقتصادی دارایی دانش

3-14

اولویت دادن به سنجش دارایی دانش کشور

2-14

توجه به ارزشافزایی دارایی دانش

1-14

وجود نهاد متولی سنجش دارایی دانش

2-14

نقش دانش در ایجاد ارزش

1-14

وجود نهاد متولی سنجش دارایی دانش

4-14

استقرار فعالیتهای مدیریت دانش

3-14

اولویت دادن به سنجش دارایی دانش کشور

5-14

فرهنگ و ارزشهای سازمانی پشتیبان دانش

6-14

توجه به سنجش دانش ساختار حقوقی و مالی

2-14

احساس نیاز و انتظار به ارزشافزایی دانش

7-14

حمایت نخبگان از ارزشافزایی دانش

2-14

توجه به ارزشافزایی دارایی دانش

2-14

تأکید بر اهمیت ارزش ارزش اقتصادی دانش

8-14

نقش راهبردی دانش در خودکفایی

2-14

ارزشافزایی اقتصادی دانش

2-14

ارزآوری و صرفهجویی ارزی دارایی دانش

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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ســپس بــا بررســی بیشــتر کدهــای بــاز و درنظــر گرفتــن و کشــف ارتبــاط و تقــدم و تأخــر
آنهــا ،کدگــذاری محــوری انجــام شــد .نمون ـهای از نتایــج ایــن کدگــذاری محــوری در جــدول 4
ارائــه شــده اســت.
جدول  .4نمونۀ نتایج کدگذاری محوری
کد محوری

تعداد

کد محوری

تعداد

ارزشگذاری متفاوت با توجه به ماهیت اهداف سازمان

40

رویکرد سنجش قیمت تمامشده

1

برونداد و اثرگذاری دارایی دانش

180

رویکرد سنجش کارآفرینانه

1

تغییرپذیری ارزش دانش در زمان و شرایط

15

رویکرد سنجش کارت امتیاز

5

تلفیق و بومیسازی روشهای مختلف ارزیابی

25

رویکرد سنجش کانون ارزیابی

1

تناسب دارایی دانش با سطح توسعه و سیاستها

2

رویکرد سنجش مالی

1

توجه به ارزش دارایی دانش برای ذینفعان

2

رویکرد سنجش مبتنی بر درآمد

1

توجه به بُعد انسانی دارایی دانش

76

رویکرد سنجش مبتنی بر علمسنجی

1

توجه به تمامی مراحل فرایند مدیریت دارایی دانش

2

رویکرد سنجش مبتنی بر نرخ بازار

1

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

درنهایــت ایــن  92کــد محــوری دســتهبندی و  8دســته کــد گزینشــی حاصــل شــد .تعــداد
کدهــای محــوری بــه تفکیــک کــد در جــدول  5نمایــش داده شــده اســت.
جدول  .5تعداد کدهای برآمده از تحلیل تم
کدهای باز

کدهای محوری

کدهای گزینشی

1083

92

8

از دستهبندی کدهای محوری ،هشت کد گزینشی حاصل گردید.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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جدول  .6کدهای محوری
کد گزینشی

تعداد مؤلفه (کد محوری)

بُعد انسانی دارایی دانش

76

بُعد آثار و پیامدهای دارایی دانش

180

بُعد محیطی دارایی دانش

227

پویایی دارایی دانش

44

روشها و رویکردهای سنجش

123

زیرساخت دارایی دانش

143

کاربرد و اثر دارایی دانش

2

محتوای دارایی دانش

290

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

از میان این هشت دسته ،یک کد« ،روشها و رویکردهای سنجش» ،شامل رهنمودها و نکاتی برای
طراحی فرایند و روش سنجش دارایی دانش بود و هفت دستۀ دیگر بهعنوان ابعاد مدل مفهومی دارایی
دانش بهکار رفت .ابعاد دارایی دانش بههمراه مؤلفههای هریک در شکل  1ارائه شده است.

شکل  .1مدل مفهومی دارایی دانش

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

چنانکـ�ه در شــکل  1مشــاهده میشــود ،دارایــی دانــش ملــی شــامل چهــار بُعــد ســرمایۀ انســانی،
اثــر و بــرونداد دارایــی دانــش ،محیــط و زیرســاخت اســت.
تصویر  2نمای شماتیک ابعاد و مؤلفههای مدل سنجش دارایی دانش ملی را نمایش میدهد.

شکل  .2نمای شماتیک مدل (محقق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در جدول  ،7شاخصهای دارایی دانش ملی برای هر مؤلفه ذکر شده است.
کمــی کــه بــا معیارهــای روایــی و پایایــی و روشهــای آمــاری میــزان ایــن
برخــاف تحقیقــات ّ
اطمینانپذیــری را تعییــن میکننــد ،در تحقیقــات کیفــی ،امــکان بهکارگیــری ســنجشهای
کمــی بهدلیــل ماهیــت آن وجــود نــدارد .بنابرایــن اطمینــان از اعتبــار یافتــه براســاس معیارهــای
ّ
دیگـ�ری تعییـ�ن میشـ�ود (  )Guba & Lincoln, 1992کــه شــامل معیارهــای اعتبــار ،قابلیــت
انتقــال ،قابلیــت اطمینــان و تأییدپذیــری بــودن اســت .در تحقیــق حاضــر ،از ایــن معیارهــا
اســتفاده شــد.
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جدول  .7ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای الگو
بُعد

مؤلفه

شاخص

توسعۀ انسانی

نســبت افــراد بــه تفکیــک مقطــع تحصیلــی بــه کل جمعیــت ،هزینــۀ ســرانۀ آمــوزش بــه تفکیــک مقطــع
تحصیلــی ،هزینــۀ ســرانۀ آمــوزش حرف ـهای و ســازمانی ،درصــد بودجــۀ آمــوزش ســازمانی از کل بودجــه،
درصــد هزینــۀ ســنجش آمــوزش از کل بودجــه ،هزینــۀ نگهداشــت و جبــران خدمــات کارکنــان تخصصــی
و دانشــی بــه تفکیــک تخصــص ،تعــداد محققــان در کل جمعیــت ،تعــداد کل شــاغالن تحقیقاتــی در
جمعیــت ،درصــد محققــان از کل شــاغالن تحقیقاتــی ،درصــد محققــان مراکــز دولتــی از کل محققــان ،درصــد
کارشناســان پژوهشــی از کل شــاغالن تحقیقاتــی ،درصــد تکنیســینهای شــاغل در تحقیقــات از کل شــاغالن
تحقیقــات ،تعــداد شــاغالن تحقیقاتــی برحســب هــر بخــش و اســتان ،تعــداد محققــان برحســب رشــتۀ
تخصصــی ،نســبت کل اعتبــارات تحقیقاتــی بــه کل جمعیــت ،نســبت تعــداد طرحهــای تحقیقاتــی فعــال
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،
تعــداد محققــان بــه تفکیــک گروههــای تخصصــی ،تعــداد محققــان بــه تفکیــک مــدرک و درجــۀ علمــی،
تعــداد کل شــاغالن بــه تفکیــک گروههــای تخصصــی ،تعــداد شــاغالن تحقیقــات از کل کارکنــان ،درصــد
شــاغالن تحقیقاتــی از کل کارکنــان ،نســبت مقــاالت منتشرشــده بــه تعــداد کل محقــق ،نســبت تعــداد
طرحهــای تحقیقاتــی پایانیافتــه بــه طرحهــای تحقیقاتــی مصــوب ،نســبت تعــداد طرحهــای تحقیقاتــی
پایانیافتــه بــا نتایــج بهرهبــرداری یــا تجاریشــده بــه کل طرحهــای مصــوب ،تعــداد نیروهــای پشــتیبانی
و خدمــات تحقیقــات

شایستگی

نــرخ جــذب کارکنــان دانشــی و تحقیقاتــی ،هزینــۀ جــذب کارکنــان دانشــی و تحقیقاتــی از کل بودجــه،
نــرخ نگهداشــت کارکنــان تخصصــی و دانشــی ،درصــد شــاغالن تحقیقاتــی مراکــز دولتــی از کل شــاغالن
تحقیقاتــی ،درصــد محققــان در بخشهــای مختلــف تحقیقــات از کل شــاغالن تحقیقاتــی

اقتصادی

نســبت درآمــد ریالــی ناشــی از دانــش بــه درآمــد کل ،نســبت درآمــد ارزی ناشــی از دانــش بــه کل
درآمــد ،نســبت کاهــش هزینــه (صرفهجویــی) ناشــی از دانــش بــه بودجــه ،نســبت افزایــش ســودآوری
ناشــی از دانــش بــه کل افزایــش ســود ،درصــد اعتبــارات دولتــی تحقیقــات از کل اعتبــارات تحقیقاتــی،
درصــد هزینههــای تحقیقاتــی از کل اعتبــارات تحقیقاتــی مصــوب ،درصــد اعتبــارات تحقیقــات کاربــردی
و توســعهای از کل اعتبــارات تحقیقاتــی ،نســبت اعتبــارات تحقیقاتــی بــه تعــداد محققــان و شــاغالن
تحقیقاتــی ،نســبت اعتبــارات تحقیقاتــی بــه تعــداد کل طرحهــای تحقیقاتــی پایانیافتــه ،درصــد اعتبــارات
تحقیقــات بنیــادی از کل اعتبــارات تحقیقاتــی

انسانی

اثر و برونداد

عملکردی

سرمایۀ فکری و
نوآوری

ســهم مزیــت رقابتــی ناشــی از دانــش از کل مزیــت رقابتــی ،درصــد رشــد عملکــرد مالــی ناشــی از
بهکارگیــری دانــش ،نســبت انــواع دانــش موجــود در عملیــات نهــاد ،نســبت افزایــش کیفیــت فعالیتهــای
ناشــی از دانــش بــه کل افزایــش کیفیــت ،نســبت اعتبــارات (بودجــه) تحقیقاتــی ،درصــد رشــد اعتبــار
تحقیقاتــی ،درصــد اعتبــارات بخشهــای 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
هزینههــای پرســنلی تحقیقــات از کل اعتبــارات تحقیقاتــی ،افزایــش ارزش ســرمایۀ ناشــی از دانــش
نســبت برندهــای دانشبنیــان از کل برندهــای ســازمان ،نســبت حــق اختراعــات و ابداعــات و اکتشــاف
ثبتشــده بــه کل طرحهــای پیشــنهادی ،ارزش دانــش دارای حقــوق مالکیــت از کل داراییهــا ،تعــداد
ایدههــای جدیــد تجاریشــده بــه کل ایدههــای پیشــنهادی ،نســبت هزینــۀ مربــوط بــه خریــد و انتقــال
دانــش و فنــاوری بــه کل هزینــه ،کل درآمــد مربــوط بــه فــروش و انتقــال دانــش و فنــاوری ،تعــداد صــادرات
نــوآوری ،بودجــۀ تخصیصیافتــه بــه تجاریســازی نــوآوری و ایــده ،ارزش ایدههــای تجاریشــده ،نســبت
محصــوالت دانشمحــور
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بُعد

محیط

زیرساخت

 .5نتیجهگیری

مؤلفه

شاخص

نهادی

درصــد فرهنــگ و ارزشهــای ســازمانی حامــی دانــش ،درصــد حمایــت رهبــری از مدیریــت دانــش ،نســبت
بودجــۀ تخصیصیافتــه بــه واحــد متولــی مدیریــت دانــش ،نســبت انــواع دانــش تیمــی و گروهــی و نســبت
آن بــه کل دانشهــا ،درصــد بودجــۀ مشــوقها و انگیزشهــای دانشــی از کل بودجــه

اجتماعی

نســبت کانالهــای ارتباطــی مــورد اســتفاده ،بودجــۀ بازاریابــی اجتماعــی بــه کل بودجــه ،میــزان بودجــه
بــرای ایجــاد وفــاداری مشــتری ،بودجــۀ رســانههای اجتماعــی و ارتباطــی ،میــزان دانــش ســرمایهگذاری

اقتصادی

درصــد مســاعد بــودن فضــای کسـبوکار ،تســهیالت تخصیصیافتــه بــه مدیریــت دانــش ،ارزش ســهم بــازار
تولیــدات دانشــی ،میــزان دسترســی بــه دانــش رقابتــی ،نســبت بودجــۀ قراردادهــای حــوزۀ دانــش

قانونی

نســبت نــرخ تغییــرات و بازنگــری الزامــات قانونــی ،نســبت هزینههــای قانونــی تولیــد و بهکارگیــری دانــش،
نســبت هزینههــای مرتبــط بــا اجــرای قانــون و سیاس ـتهای حــوزۀ دانــش

فرهنگی

نســبت صــادرات فرهنگــی و دانشــی از کل صــادرات ،تعــداد رویدادهــا و فعالیتهــای فرهنگــی ،علمــی و
دانشــی ،درآمــدی ناشــی از فعالیتهــای فرهنگــی از کل درآمــد

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
مطالعــه ،تعــداد مراکــز و مؤسســات پژوهشــی ،بودجــۀ تخصیصیافتــه بــه تجهیــزات آموزشــی ،بودجــۀ
تجهیــزات آزمایشــگاهی و پژوهشــی ،بودجــۀ تجهیــزات آموزشــی و کمکآموزشــی

اجرایی

هزینــۀ اجــرای فرایندهــا و ســامانههای مدیریــت دانــش ،تعــداد تفاهمنامههــای اجراشــده بــه تفکیــک
مالــی و بینالمللــی ،نســبت دســتورالعملها و رویههــای اجرایــی ،ارزش شــبکههای توزیــع دانــش

فناوری

حجــم فضــای ذخیرهســازی دیجیتــال ،هزینــۀ فضــای ذخیرهســازی دیجیتــال ،نســبت مراکــز تحقیقاتــی
در هریــک از گروههــای تخصصــی علمــی  2بــه تفکیــک ،نســبت مراکــز تحقیقاتــی دولتــی در هریــک از
گروههــای تخصصــی علمــی ،تعــداد پارکهــا و شــهرکهای تحقیقاتــی و فنــاوری ،تعــداد پایگاههــا و
شــبکههای رایانــهای اطالعرســانی علمــی و مرتبــط بــا شــبکههای اینترنــت ،تعــداد انجمنهــای علمــی،
بودجــۀ ریالــی ســامانههای مدیریــت دانــش ،نســبت پایگاههــای دادۀ دارای دسترســی بــه کل پایگاههــای
داده ،تعــداد افــراد دارای دسترســی بــه رایانــه ،تعــداد هزینههــای ســامانههای اطالعــات مدیریــت

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

خطمشــیها و سیاســتهای کالن کشــور در حــوزۀ علــم و فنــاوری بــر توســعه ،مدیریــت و
بهرهبــرداری از دانــش ملــی تأکیــد میکننــد .پیشــینۀ تحقیــق حاکــی از جایــگاه دانــش بهعنــوان
یــک دارایــی مولــد توســعه در کنــار الزامــات قانونــی و سیاســتهای کالن کشــور ،ازجملــه بنــد
 1اصــل  110قانــون اساســی ،ضــرورت رویکــردی منســجم و جامــع را تصریــح میکنــد .تحقــق
اهــداف خطمش ـیهای کالن کشــور در حــوزۀ علــم و فنــاوری نیازمنــد وجــود الگویــی ســاختاریافته
ب��رای س��نجش داراییهــای دانـ�ش کش�وـر بهمنظ��ور دســتیابی بــه اهــداف مصوبــات مجمـــع تشــخیص
مصلح��ت نظ��ام در بخــش علــم ،فنــاوری و نــوآوری و دیگــر الزامــات قانونــی اســت .گام اول در مدیریت
داراییهــای دانــش ،ســنجش یکپارچــۀ داراییهــای دانــش کشــور بــا الگویــی منســجم و کاربــردی در
هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی اســت .در پاســخ بــه ایــن ضــرورت ،الگــوی ارائهشــده در تحقیــق
حاضــر ،بــا درنظــر گرفتــن بســتر کشــور ،توجــه بــه سیاســتهای کالن و شــاخصهای ارائهشــده
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

184

مهری عبدالوند و همکاران .طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجامبخشی به مدیریت دانش در راستای سیاستهای علم و فناوری کشور.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

بــا اهــداف و خطمشــیهای کالن کشــور را ایجــاد میکنــد .بهکارگیــری ایــن الگــو عالوهبــر اینکــه
ابــزاری اســت بــرای ســنجش تحقــق اهــداف خطمش ـیهای کالن کشــور در حــوزۀ علــم و فنــاوری،
بــه فراینــد تصمیمگیــری و بهبــود اقدامــات الزم بــرای مدیریــت دانــش در راســتای سیاســتهای
علــم و فنــاوری کشــور بــه سیاســتگذاران یــاری میرســاند.
در مقایســۀ پیشــینه تحقیــق و مــدل مفهومــی بهدسـتآمده از مصاحبــۀ اکتشــافی ،دســتاوردهایی
حاصــل شــد .پراکندگــی و برخــی ابهامــات در وجــود داشــت .در مــدل بهدسـتآمده در ایــن تحقیــق،
ســاختار و انســجامی بــه ایــن دانــش پراکنــده در داده شــد .الگوهــا و تعاریــف متعــددی مرتبــط بــا
دارایــی دانــش بهچشــم میخــورد کــه ایــن تعــدد هــم درمــورد روشهــا و رویکردهــای ســنجش و
هــم درمــورد مفهــوم دارایــی دانــش وجــود داشــت .مــدل مفهومــی پیشــنهادی بــا ســنتز و تکمیــل
الگوهــای موجــود ،الگویــی عملیاتــی بــرای تعریــف دارایــی دانــش ارائــه داد کــه میتــوان آن را
بهعنــوان پای ـهای بــرای توســعۀ مــدل تحلیــل ســنجش دارایــی دانــش ب ـهکار بــرد.
مدلهــای ســنجش دارایــی دانــش در تحقیــق یــا وابســته بــه بســتر ،ســازمان یــا کاربــرد خاصــی
بودنــد و یــا بهواســطۀ منظــر یــا رویکــرد اتخاذشــده بخشــی از داراییهــای دانــش را درنظــر
میگرفتنــد .بــه همیــن دلیــل هرکــدام از ایــن مدلهــا جامعیــت الزم را بــرای کاربــرد در ســطح
ملــی نداشــتند .بنابرایــن مــدل مفهومــی پیشــنهادی ،بــا تلفیــق ابعــاد و مؤلفههــا و شــاخصهای
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 ،بــروندادی،
پویایــی ،زیرســاختی و محتوایــی اســت .همچنیــن ایــن مــدل تغییــرات ارزش دانــش در طــول زمــان را
هــم لحــاظ کــرده اســت .شــاخصهای ارائهشــده در ایــن مــدل را میتــوان برحســب نــوع ســازمان
سفارشیســازی کــرد و در هــر دو بســتر دولتــی و خصوصــی آنهــا را ب ـهکار بــرد.

 .6پیشنهادها

پیشــنهاد میگــردد نهادهــای ملــی و قانونــی قوانینــی را مبنــی بــر درنظــر گرفتــن ارزش دارایــی
دانــش در ارزشگــذاری اشــخاص حقوقــی و ســازمانهای هــردو بخــش دولتــی و خصوصــی وضــع
کننــد .بهمنظــور ســنجش ارزش ایــن داراییهــا ،بهرهگیــری از مــدل ارائهشــده در ایــن تحقیــق
پیشــنهاد میشــود .همچنیــن توصیــه میشــود بــا اســتفاده از مــدل حاضــر ،ارزش دارایــی دانــش
در بخشهــای دولتــی و خصوصــی و نیــز در هــر بخــش بیــن ســازمانهای مختلــف مقایســه گــردد
تــا ســهم و ارزش ایــن داراییهــا در کل ارزش دارایــی دانــش کشــور مشــخص شــود .ایــن امــر بــه
سیاسـتگذاری و آگاهــی بیشــتر از اهمیــت مدیریــت میافزایــد و درنتیجــه بــه مدیریــت بهتــر دانــش
کشــور میانجامــد.
در بهکارگیــری و تعمیــم یافتههــای تحقیــق حاضــر ،بایــد شــماری از محدودیتهــا را درنظــر
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گرفــت .نخســت ،بهدلیــل تازگــی ایــن مــدل ،پیشــینۀ تجربــی از ســنجش دارایــی دانــش ملــی موجــود
نیســت و بنابرایــن میــزان تعمیــم یافتههــا محــدود بــه قلمــروی جغرافیایــی ایــن تحقیــق اســت و
کاربــرد مــدل در بســترهای فرهنگــی و جغرافیایــی دیگــر بایــد بــا لحــاظ کــردن ایــن محدودیــت
صــورت پذیــرد .دوم ،میــزان اهمیــت اجــزای مــدل بــا توجــه بــه نبــو ِد پیشــینۀ تجربــی مشــخص
نیســت و بایــد بــا توجــه بــه ســنجش در ســازمانهای دولتــی و خصوصــی تعییــن گــردد .ســوم،
یافتههــا محــدود بــه قلمــروی زمانــی ایــن تحقیــق اســت و میــزان پیشبینیپذیــری و بررســی
روندهــا بــا اســتفاده از مــدل در یــک اندازهگیــری محــدود بــه زمــان حاضــر اســت.
کمــی و تجربــی در بســتر ســایر
بــه محققــان پیشــنهاد میشــود کاربــرد ایــن مــدل را بهصــورت ّ
نظامهــای اقتصــادی و فرهنگهــای ملــی مــورد ســنجش قــرار دهنــد .چنیــن تحقیقــی بــه بررســی
و بهبــود مــدل حاضــر کمــک خواهــد کــرد .همچنیــن مقایســۀ ارزش داراییهــای دانــش بــا اســتفاده
از مــدل حاضــر در کشــورهای مختلــف و بررســی میــزان نــوآوری و ارزشافــزودۀ ایــن کشــورها کمــک
شــایانی بــه شــناخت اثرگــذاری دارایــی دانــش بــر درآمــد جهــان خواهــد کــرد .تحقیــق در نحــوه
و روشهــای بهبــود شــاخصها در هریــک از ابعــاد ایــن مــدل و ارائــۀ راهــکار بــه ســازمانها و
سیاس ـتگذارها نیــز میتوانــد برنامــۀ تحقیقاتــی گســتردهای را ایجــاد کنــد کــه در قالــب مطالعــات
چندرشــتهای مفیــد خواهــد بــود.
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