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  چکیده
 منابع مجموعه از ستا عبارت و دارد محور منبع و پایه دانش ماهیتی فکري سرمایه :هدف و زمینه

 ارمغان به سازمان براي را منافعی آینده، در که رقابتی مزیت داراي و فرد هب منحصر ،راهبردي نامشهود،
 مدیریت در سازمان توانمندي و قابلیت میزان ارزیابی براي الگو یک ارائه پژوهش این هدف آورد. می

  است. ناجا مطالعات و تحقیقات حوزه در فکري سرمایه
 گردآوري براي است. شده انجام یکم رویکردي با و کاربردي هدف نظر از پژوهش این شناسی: روش

 و مطالعات حوزه ارشد کارشناسان و رانیمد يآمار جامعه .است شده استفاده نامه پرسش از اطالعات
 براي و شده استفاده میدانی مطالعه از فکري، سرمایه بلوغ سنجش منظور به و بوده ناجا ستاد تحقیقات

  .شده است استفاده نظر مورد جامعه از نفر 79 حجم به اي نمونه در توصیفی مطالعه از لگوا ارزیابی
 مراحـل  يهـا  یژگـ یو يسـاز  ادهیـ پ در یرخطـ یغ يالگو یک از ناجا مطالعات و تحقیقات حوزه ها: یافته

 عـالوه،  بـه  کنـد.  یمـ  تالش گانه پنج مراحل يها یژگیو تحقق يبرا زمان هم طور به و يرویپ بلوغ گانه پنج
 است. مفروض نیانگیم از باالتر آغازین سطح يها یژگیو تحقق زانیم

 سطح در سازمانی، بلوغ حیث از ناجا تحقیقات حوزه در فکري سرمایه مدیریت گیري: نتیجه
 استقرار حال در و است آگاه فکري سرمایه اهمیت به سازمان مدیریت و دارد قرار شده مدیریت

 بعدي، سطوح و شده تعریف سطح به رسیدن براي سازمان است. آن دیریتم براي الزم هاي زیرساخت
 در و ضعف و قوت نقاط وتحلیل تجزیه و یکم مدیریت و استانداردسازي سازي، کمی به نسبت بایستی
  کند. تمرکز نوآوري و فرایندها مستمر بهبود نهایت

  .ناجا مطالعات و تحقیقات حوزه سازمانی، بلوغ مدل فکري، سرمایه :کلیدي هاي واژه
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 ١۵۶ 1399تابستان  ،2 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

  مقدمه
 مدیریت حوزه علمی متون در 1فکري سرمایه به روزافزونی توجه گذشته، دهه طی در

 4تان )؛2005( همکاران و 3هانتر )؛2004( همکاران و 2گوتري مثال عنوان به است؛ شده
 بر مبتنی اقتصادي رشد که است فرض این از ناشی توجه این ).2008( همکاران و

 از ها سازمان مختلف انواع در است. بوده ناملموس هاي سرمایه ریتأث تحت تاًعمد دانش،
 میراث و فرهنگی هاي سازمان تحقیقاتی، هاي سازمان دولتی، ادارات ها، بیمارستان جمله

 انجام فکري سرمایه حوزه در گسترده يها پژوهش ها دانشگاه و پلیس ادارات فرهنگی،
 غیرانتفاعی يها سازمان و دولتی بخش هاي نسازما در وجود این با .است شده

 هاي فرصت هنوز که است معنی این به است گرفته صورت تري کم هاي پژوهش
  ).92 -68 ، ص2012 همکاران، و (گوتري دارد وجود حوزه این در تحقیقاتی
 فکري سرمایه و نامشهود هاي دارایی مؤثر مدیریت ها، دانشگاه و تحقیقاتی مراکز در امروزه

دهد  می تشکیل را ها دانشگاه هاي دارایی از سهم ترین بیش چراکه است مهمی وضوعم
  ).548 - 529 ، ص2006 همکاران، و 6سانچز و 419 - 412 ، ص2010 همکاران، و 5سیکاندو(

 و بنیان دانش پلیس به یابی دست نیز ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي در
 و تحقیقات حوزه و هستند مهمی هاي آرمان ت،عقالنی و علم بر مبتنی پایدار امنیت

 غیر تحقیقات ساله پنج اهداف در است. تیمأمور این دار عهده مستقیم طور هب مطالعات
 با متناسب دانشی، و پژوهشی هاي زیرساخت دهی سامان بر نیز مسلح نیروهاي صنعتی

 علمی شکوفایی و ينوآور وري، بهره ارتقاي هدف با مسلح نیروهاي نیازهاي و ها یتمأمور
 مطالعات و تحقیقات دانش، توسعه انداز چشم به مستند چنین هم .است شده تأکید

 اهداف با اجتماعی مطالعات و انتظامی علوم پژوهشگاه ششم، برنامه افق در انتظامی
 تعاملی، محیط در شدن علمی نظر صاحب ها، یتمأمور از علمی پشتیبانی کالن

 و کشور پژوهشی و علمی مراکز کردن پذیر مشارکت ،تفکر فرهنگ سازي نهادینه
 ،دهی سامان تولید، نظیر راهبردي هاي مؤلفه و ها ویژگی با ها، زیرساخت سازي متوازن

                                                                                                                                               
1- Intellectual capital 
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5- Secundo 
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 ١۵٧ ناجا مطالعات و تحقیقات فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطح سنجش

 هاي فناوري ورزي، اندیشه هاي هیئت خالقیت، و نوآوري علمی، تعامالت دانش، ترویج
 یک براي اسالمی و یایران الگویی ارائه پی در مجازي فضاي و ها زیرساخت ،یسیپل

  است. انتظامی -اجتماعی سازمان
 مستمر پیشرفت براي ها نیازمندي نیز و موجود شرایط به توجه با امروزه :مسئله بیان

 ها دوره همه از محدودتر مالی و مشهود منابع با سازمان توسعه، ششم برنامه طول در
 درون به نگاه و مقاومتی صاداقت رویکرد بر کشور و سازمان سیاست و بود خواهد رو هروب

 فکري هاي سرمایه میان این در است. موجود راهبردي منابع تمامی از بهره و سازمان
 هیسرما که است منطقی بنابراین کند. می ءایفا سازمان آفرینی ارزش در یرقابت نقشی

 رايب و شود گرفته نظر در راهبردها تنظیم در مالحظات نیتر مهم از یکی عنوان به يرکف
 ساختاریافته و دقیق ریزي برنامه نیازمند ردیبگ قرار مستمر بهبود ریمس در سازمان که آن

 قدم اولین ببرد. بهره سازمان هاي قابلیت رشد براي خود بالقوه هاي توانایی از بتواند تا است
 آن، از پس و بوده جاري شرایط در سازمان بلوغ سطح تعیین و ارزیابی مسیر این در

 و مطلوب وضعیت تعیین و شناسایی و موجود وضعیت در قوت و ضعف نقاط یشناسای
 بود. خواهد سازمانی بلوغ باالتر سطوح به حرکت جهت مناسب کار راه ارائه درنهایت

 حوزه در فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطح سنجش دنبال هب پژوهش این منظور همین به
 و نتایج از استفاده با سپس ستا موجود وضعیت در انتظامی مطالعات و تحقیقات

 براي مناسب هايکار راه و مسیر قوت، و ضعف نقاط خصوص در گرفته صورت هاي تحلیل
 .شود ارائه باالتر سطوح به فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطح بهبود

 حتی یا »نامشهود دارایی« اغلب که فکري سرمایه فکري: سرمایه نظري: مبانی
 و سنجش تعریف، است، انتزاعی مفهومی که این دلیل هب شود، یم نامیده »یینامر دارایی«

 ،1(بونتیس است ایستا غیر و پویا دارایی نوع یک فکري سرمایه است. مشکل آن مدیریت
 اجتماعی و اقتصادي هاي ارزش به و بوده راهبردي عمدتاً که )،76- 63 ، ص1998

 مهارت و دانش انباشت توان یم را فکري سرمایه تر، دقیق بیان به است. وابسته سازمان
 ، ص1994 دیگران، و استوارتکرد ( تعریفها  انسان مغز در دانش و تخصص و افراد
 هایی فعالیت از هایی نمونه کارکنان، دانش شده، دریافت هاي آموزش تخصص، ).74 -68

 با دارایی تولید براي تواند می و گذارند می تأثیر فکري سرمایه ارزش بر که هستند
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 ١۵٨ 1399تابستان  ،2 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

 از فردي همنحصرب مجموعه يرکف هیسرما ).1994 دیگران، و 1کلینشود ( تبدیل تر زشار
 و مشهود منابع این تحوالت و تغییر به چنین هم و شرکت نامشهود و مشهود منابع

 ).299 ، ص2001 ،دیگران و 2گوپتاشود ( می اطالق نیز نامشهود

 تعریف، این تفسیر رد است. سازمان براي مفید دانشی بسته یک فکري ي هیسرما
 فرآیندهاي مانند هایی مؤلفه دانشی ي هبست این در که است باور این بر 3استوارت
 و مشتریان اطالعات و کارکنان مهارت انحصاري، امتیازات ها، فناوري سازمانی،

 طورکلی هب ).45 ، ص1997 استوارت،دارند ( قرار سازمانی نفعان ذي و کنندگان تأمین
 در اکتساب قابل محور، منبع پایه، دانش است ماهیتی فکري ي هیرماس گفت توان می

 آسانی به البته که ها، سازمان براي آفرین ارزش و مفید نهایت در و معین هاي صورت
  نیست. ایجاد و شناسایی قابل

 دانش این از استفاده و دانش خلق و ایجاد براي فکري سرمایه راهبردي، دیدگاه از
 بحث مقابل)، در یا( گرید طرف از و گیرد می قرار استفاده مورد ارزش ءارتقا براي
 دهی گزارش هاي روش توان می چگونه که دارد تمرکز موضوع این روي بر گیري اندازه

 زمان هم طور هب را مالی و فکري) هاي سرمایه( یمال غیر فیزیکی، غیر موارد که ساخت
  کند. گیري اندازه

 ،اند بوده توجه مورد دولتی بخش يها سازمان ابتدا از فکري سرمایه مبحث در اگرچه
 نظر نقطه از الخصوص یعل دولتی، بخش يها سازمان در عمل در فکري سرمایه کارگیري هب

 اصلی محوریت با )2012همکارانش ( و گوتري ،چنین هم است. شمار انگشت ،یده گزارش
 است متمرکز مدیریتی ضوعاتمو بر ها پژوهش اکثریت که رسند یم نتیجه این به مطالعات

 مقاالت با مقایسه در مجموع، در .اند پرداخته فکري سرمایه گزارش به اندکی تعداد تنها و
 در فکري سرمایه بررسی به معدودي مقاالت خصوصی، يها سازمان درباره شده نوشته

  ).13-1 ، ص2015 دامی، و گوترياند ( پرداخته دولتی بخش يها سازمان
 هیسرما يالگوها تر بیش که رسد می نظر به يرکف هیسرما پژوهش یاتادب بررسی با

 مشترك هاي ویژگی از تعدادي با را ارتباطی و سازمانی انسانی، سرمایه جزء سه يرکف

                                                                                                                                               
1- Klein 
2- Guptha 
3- Stewart 



 
 

 

 ١۵٩ ناجا مطالعات و تحقیقات فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطح سنجش

 بندي طبقه شک، بدون )64 ، ص1396 نجات،اند ( داشته نظر در يرکف هیسرما براي
 عبارت که است بندي طبقه ترین شده شناخته تخصصی ادبیات در فکري سرمایه گانه سه

 در که اي رابطه سرمایه و سازمانی سرمایه یا ساختاي، سرمایه انسانی، سرمایه از هستند
 تشریح ناجا، مطالعات و تحقیقات حوزه در گانه سه ابعاد این از یک هر مفهوم ادامه
  ).128- 123 ، ص1396 همکاران، و (نجات شود می

 توانایی و ابتکار مهارت، اي، حرفه و عمومی دانش از یترکیب صورت به انسانی سرمایه 
 این در انسانی سرمایه است. مشکالت حل و وظایف انجام براي سازمان کارکنان
 و کارکنان مدیران، يها نگرش و مهارت دانش، از اي مجموعه شامل پژوهش
 و دانش توسعه کالن اهداف تحقق در را سازمان که است همکار گران پژوهش

 مدیران، مجموعه کارکنان، از مقصود بنابراین کند. می یاري انتظامی عاتمطال
 است. ناجا مطالعات و تحقیقات حوزه در همکار گران پژوهش و تخصصی کارشناسان

 سازمان یک درون در موجود يندهایفرا و ساختارها به اشاره سازمانی سرمایه 
 شانیها مهارت و دانش طریق، این از و کنند می استفاده ها آن از کارکنان که دارد

 از اي مجموعه از ستا عبارت پژوهش این در سازمانی سرمایه گیرند. می کار هب را
 مالکیت و اختیار در که سازمانی يها رساختیز و دانشی انسانی، غیر منابع

 و ها روش ها، دستورالعمل درونی، فرآیندهاي ساختار، شامل و بوده سازمان
 است. سازمانی فرهنگ و سازمانی هاي رویه

 عوامل سبب به سازمان یک بالقوه ییتوانا ي هدهند نشان يا رابطه هیسرما 
 هک است یروابط ي ههم در موجود دانش يا رابطه سرمایه .است یرونیب نامشهود
 ارتباطات با که منابعی تمام بر عبارتی به ند.ک یم برقرار محیط با سازمان

 مانند؛ مواردي سرمایه این قالب این در دارد. تأکید است، مرتبط سازمانی برون
 در مشارکت مجوزها، ذهنیت، و تصویر ارتباطات، و قراردادها پژوهشی، تعامالت

 به عملی اعتماد و اعتقاد ،ها پژوهش کارگیري هب و نفعان ذي رضایت ،ها شیهما
 شود. می شامل را مدیریت در دانش و علم جایگاه

 براي فکري سرمایه عدب سه به جداگانه نگاهی که داشت توجه نیز نکته این به باید
 ساختاري سرمایه و اي رابطه سرمایه انسانی، سرمایه نیست. کافی فکري سرمایه درك



 

 

 ١۶٠ 1399تابستان  ،2 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

 و هابرسامباشند ( ارتبط در هم با که باشند مفید سازمان براي توانند می صورتی در تنها
 هرکدام سازمانی درون معناي و نقش وزن، این، بر عالوه ).779 - 753 ، ص2003 ،1پایپر

 متفاوت سازمان انداز چشم و یتمأمور مشخصات، به بسته فکري سرمایه هاي مؤلفه از
 حیاتی نقش بر شوند می تعریف محور تحقیقات که هایی دانشگاه اساس، این بر .است

 و سازمانی) سرمایه( یاطالعات هاي پایگاه و تولیدات انسانی)، (سرمایه گران پژوهش
  کنند. می تأکید اي) رابطه سرمایهمعتبر ( دانشگاه با ارتباطی يها بکهش

 هک هستند امر نیا متضمن بلوغ، ربنایییز و يا هیپا میمفاه سازمانی: بلوغ
 نابالغ يها سازمان در هک یحال در ،کنند یم عمل افتهی سامان لکش به بالغ يها سازمان

 است ییردهایکرو از استفاده در افراد انانهقهرم يها تالش جهینت در ج،ینتا به یابی دست
 از یبعض در .اند آورده وجود به را ها آن خودجوش ای ختهیانگ خود طور به ادیز ای مک هک

 ،يریپذ ینیب شیپ مانند ییها واژه از بلوغ مفهوم حیتوض در و يندیفرآ بلوغ مدل مراجع
  ).1378 (افشار، شود یم استفاده یبخش اثر ای و نترلک

 است. برخودار يا ژهیو تیاهم از بلوغ مقوله به توجه شرو،یپ يها سازمان در وزهامر
 ءارتقا را خود همواره بتواند و ردیگ قرار مستمر بهبود ریمس در سازمان هک نیا يبرا

 را آن و کرده تمرکز یسازمان و يندیفرا ،يفرد درسطح بلوغ يرو هک است ازین دهد،
 این در است. ساختاریافته و دقیق ریزي برنامه نیازمند یزن امر این البته که دهد بهبود
 و بوده جاري شرایط در سازمان بلوغ سطح تعیین و ارزیابی اجرا، براي اول گام مسیر،

 و موجود وضعیت در قوت و ضعف نقاط شناسایی با بایست بعد، گام در آن، از پس
 بلوغ باالتر سطوح هب حرکت جهت مناسب کار راه مطلوب، وضعیت تعیین و شناسایی
  ).193-163 ، ص1389 نژاد، بهرامی و (سلطانی کرد تدوین و کرده مشخص را سازمانی
 عموماً و بوده ارزیابی و سنجش قابل سازمان از مختلفی هاي جنبه در سازمانی بلوغ

 و تر حساس نقش که سازمان از هایی بخش مدیران، و کارشناسان نظر به توجه با
 سطح و گرفته قرار ارزیابی و بررسی مورد کنند، می ءایفا سازمان قیتموف در تري کلیدي

 .شود می تعیین فعلی شرایط در سازمان وضعیت نتیجه، در و شود می مشخص ها آن بلوغ
 و بهبود براي مناسب هايکار راه توان می دوم، گام در و فعلی وضعیت تعیین از پس
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 ١۶١ ناجا مطالعات و تحقیقات فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطح سنجش

 بست. کار هب و کرده ارائه را زمانیسا و فرایندي بلوغ باالتر سطوح سمت به حرکت
 يها یابیارز هک شود یم فراهم انکام نیا یسازمان بلوغ سنجش از استفاده با چنین هم
 اساس بر و ردیگ صورت بررسی مورد حوزه در موجود فعال واحدهاي نیب يا سهیمقا
 فراهم ها نآ يها يتوانمند اساس بر واحدها نیا يبند رتبه انکام شده، انجام يها یابیارز

 ارتباط لحاظ به محدود و خاص يا حوزه در دیبا یسازمان بلوغ سنجش اما .شود
  رد.یگ صورت مربوطه يها تیفعال به توجه با و خاص نهیزم آن يندهایفرا

 بلوغ زانیم سنجش جهت هک نیادیبن است یمدل ،1پارچه یک قابلیت بلوغ مدل
 با و ندهایفرا تیریمد در تجارب و دانش ريیارگک هب با مدل این رود. یم ارک به ها سازمان

 در هک است نديیفرا از متأثر داًیشد محصول ای ستمیس تیفکی« هک اصل نیا بر هکیت
 و ستمییس رديیکرو با مدل نیا است. شده جادیا ،»رفته ارک به آن نگهداري و توسعه

 شیپ به ارک و کسب اهداف به دنیرس و ندهایفرا بهبود جهت در را سازمان ر،یفراگ
 مستمر بهبود براي را راه نقشه که فرایندها بلوغ براي است چارچوبی مدل این برد. می

 براي بهبود، بر عالوه پارچه یک قابلیت بلوغ مدل دهد. می نشان ها سازمان در فرایندها
 از یمختلف يها جنبه در یسازمان بلوغ رود. می کار به نیز هاسازمان مقایسه و ارزیابی
 و رانیمد نظر به توجه با معموالً رد.یگ قرار یابیارز و سنجش مورد تواند یم نسازما

 سازمان شرفتیپ و توسعه در يدیلک نقش تواند یم هک سازمان از بخشی ارشناسان،ک
 مورد آن شیافزا يهاکار راه و بلوغ سطح و گرفته قرار یابیارز مورد و تعیین ،باشد داشته
  ).98-74 ، ص1396 باقري، و (خدمتی ردیگ یم قرار یبررس
 تعاملی قابلیت و افزارها نرم توسعه هدف با رایانه نویسی برنامه در ابتدا بلوغ هاي مدل 

 براي هاییمدل چنین متعاقباً، .یافتند توسعه )16 -7 ، ص2010 لوپی، (وان ها برنامه
 لمحصو تحوالت از سازمانی، هاي نوآوري از وسیعی طیف معرفی مدیریت و نظارت
 بلوغ هايمدل شدند. برده کار هب باز، منبع یا الکترونیکی یادگیري تا گرفته جدید

 فراهم را بلوغ دوره یک طول در ها نوآوري مدیریت و معرفی براي پذیر انعطاف چارچوبی
 مند نظام اجراي تا گرفته شود می انجام »افراد« توسط که اي ویژه هاي فعالیت از :کنند یم
 فردي هاي ویژگی و ها قابلیت اساس بر خاص طور به ها سازمان بعدي. رمستم اصالحات و

 به متغیر سرعتی با و کنند می شروع را فکري سرمایه مدیریت فرایند مختلف سطوح در
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 ١۶٢ 1399تابستان  ،2 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

 اول، دارنند: عملی کاربرد چند بلوغ هايمدل رو، این از کنند. می روي پیش بعدي مراحل
 دوم، )؛ها ينوآور معرفی از قبل بلوغ سطح اساییشن (یعنی  موجود وضعیت اولیه ارزیابی

 پیشرفت. بر نظارت براي ابزارها سوم، ؛يرو شیپ نحوه براي گام به گام يها نقشه

 براي پیگیري و شناسایی در توانایی به بلوغ که معتقدند )2000( يفلور و فلوري 
 هاي مهارت چیستی)، دانشدانش ( کسب طریق از کافی تخصص و شناخت کسب
 چرایی) دانش( کار و کسب اهداف با ها نگرش سوسازي یک و چگونگی) (دانش اي توسعه
 ها هزینه کاهش و ضوابط اهداف، به مؤثر و مداوم طور به بالغ هاي سازمان شود. می گفته
 باالتري عملکردي معموالً مند، نظام فرایندهاي و بهتر دانش کسب در و یابند می دست
 طور به .هستند پایین بلوغ داراي مشخص فرایند یک در که رنددا هایی سازمان به نسبت
 رعایت سرعت، زمان، هزینه، نظیر هایی شاخص با توان می را باالتر عملکرد کلی،

، 2018 همکاران، و (رودریگز کرد گیري اندازه مشتري رضایت و کیفیت استانداردهاي
  ).234 -208 ص

 بهبود و توسعه براي روش یک ،1قابلیت بلوغ مدل فکري: سرمایه بلوغ سطوح
 طی )،SEI( افزار نرم مهندسی سسهؤم توسط مدل این است. افزار نرم توسعه فرایندهاي

 ،1980 دهه در واقع در شد. ارائه آمریکا دفاع وزارت درخواست به و پژوهشی اي پروژه
 از تر بیش بسیار اي بودجه با آمریکا، نظامی و دفاعی صنایع افزار نرم توسعه پروژه چندین
 انجام شده تعیین بندي زمان برنامه از تر طوالنی بسیار زمانی در و شده بینی پیش بودجه

 با را پژوهشی اي پروژه امر، این دالیل بررسی منظور به آمریکا دفاع وزارت و گرفتند
 بود مدلی به یابی دست پروژه این از هدف .کرد آغاز افزار نرم مهندسی مؤسسه همکاري

 بررسی مورد عینی صورت هب را افزار نرم کاران پیمان فرایند قابلیت بتوان آن اساس بر که
 داراي قابلیت بلوغ مدل ساختار بود. قابلیت بلوغ مدل ارائه ،پژوهش این نتیجه و داد قرار
 هر که است بلوغ سطح پنج داراي قابلیت بلوغ مدل عمده طور هب .است مختلفی ابعاد

 آغازین، سطح شامل؛ سطوح این است. فرایندي حوزه دینچن از متشکل بلوغ سطح
 بهبود امکان که است بهینه سطح و شده کمی مدیریت شده، تعریف شده، مدیریت
 که اي گونه هب کند می فراهم دیگر سطحی به سطحی از و گام به گام صورت هب را مستمر
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 ١۶٣ ناجا مطالعات و تحقیقات فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطح سنجش

 ادامه در ابعاد این از یک هر ادامه در دهد می نشان را آل ایده وضعیت پنجم سطح
 (همان): است شده داده توضیح

 سطح، این در .هستند مرج و هرج پر حتی و نظم بی فرایندها :1مقدماتی سطح -1
 احتماالً موفقیت نتیجه در و اند نشده مستندسازي و تعریف کافی اندازه به فرایندها

 د.نیستن تکرار قابل و بوده وابسته فردي هاي تالش و ها ایده ها، خالقیت به

 مستندسازي کافی اندازه به حداقل فرایندها سطح، این در :2تکرارپذیر سطح - 2
 امکان حد در و شده تکرار فرایندها که دارد وجود امکان این که طوري به اند شده
 دهد. دست هب را مشابهی نتایج

 وجود شده مستندسازي و استاندارد فرایندهاي از اي مجموعه :3شده تعریف سطح - 3
 اند. آمده دست هب موجود وضع فرایندهاي اساس بر که دارند

 به قادر مدیریت فرایند، هاي شاخص و معیارها از استفاده با :4شده مدیریت سطح - 4
 کاهش بدون مدیریت، حالت این در بود. خواهد موجود وضع فرایندهاي کنترل
 فرایندها تنظیم و تعدیل به قادر نظر، مورد هاي مشخصه از انحراف یا کیفیت

 بود. خواهد ها پروژه براي

 و فعلی فرایند بازخورد کنترل طریق از مدام طور به فرایندها :5سازي بهینه سطح - 5
 بهتر هرچه را سازمان نیازهاي تا یابد می بهبود نوآورانه فرایندهاي معرفی
 باشد. گو پاسخ

 مختلف مراحل داراي که دهد می ارائه را چارچوبی نیز فکري سرمایه بلوغ هاي مدل
 حوزه در فکري سرمایه بلوغ کنونی سطح براساس و گام به گام تغییر و بوده زیر شرح هب

 شناسایی ):780 -775 ، ص2003 ،6همکاران و (مار کند می آغاز را تحقیقات
 شود؛ می سازمان راهبردي عملکرد تحقق باعث که فکري سرمایه کلیدي هاي محرك

 کلیدي؛ فکري هاي سرمایه ریقط از آفرینی ارزش براي مسیردهی و سازي دگرگون
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 ١۶۴ 1399تابستان  ،2 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

 خلق و پرورش سازمان؛ پویاي تحوالت به توجه با ویژه به عملکرد گیري اندازه
 و خارجی دهی گزارش دانش؛ مدیریت فرایندهاي از استفاده با کلیدي فکري هاي سرمایه
 عملکرد. داخلی

 و است شناخت مرحله شود، می محسوب سازمانی بلوغ آغازین سطح که اول گام در
 اهمیت دانستن و توجه بدون و نیست فکري سرمایه از مشخصی درك داراي سازمان
 براي مرحله، این در .کند یم اداره سنتی منابع سایر از استفاده با را سازمان موضوع
 آن طریق از که گیرد می قرار استفاده مورد راهبرد از نوعی راهبردي، اهداف تحقق

 نگرش داران طرف کنند. می شناسایی را دانشی منابع ویژه هب خود منابع ترین مهم سازمان
 براي ییها محرك عنوان به سازمانی منابع از اي مجموعه به سازمان منابع بر مبتنی
 را سازمان در فکري هاي سرمایه بایستی سازمان کنند. می نگاه راهبرد این توسعه

 و مهارت دانش،( ینانسا منابع شامل فکري سرمایه منابع کند. هدایت و شناسایی
 و سازمانی روابط و ها) سامانه ساختار، سازمانی، فرهنگ( یسازمان منابع شایستگی)،

 عنوان به نیز مالی و تجهیزات) ساختمان،( یکیزیف منابع است. سازمان تصویر
  .هستند ارزش ایجاد توانمندسازهاي

 از پس نیاز این درك با و است برده پی فکري سرمایه اهمیت به سازمان دوم گام در
 مدیریت هاي زیرساخت ایجاد به قبلی برتجارب تکیه با فکري هاي سرمایه شناسایی

 فکري سرمایه مدیریت سوي به حرکت سطح یا مرحله این در پردازد. می فکري سرمایه
 و نورتون بخشد. می عینیت سازمان در فکري سرمایه نقش به مرحله این شود. می آغاز

 منطق تصویرگر که دهند می شرح راهبرد نقشه طریق از را عینیت این )2000(1کاپالن
 سازمان نقشه این ارائه با عبارتی هب است. سازمان راهبردي اهداف تحقق هاي روش و

 را عملکرد هاي شاخص تواند می و کند می ریزي طرح را راهبردي اهداف تحقق هاي روش
  دهد. توسعه را است راهبرد اجراي در سازمان موفقیت میزان گر نشان که

 و موجود سازمان در مستند صورت هب راهبردي نامشهود هاي دارایی سوم گام در
 آگاهی و دانش فکري سرمایه مدیریت مرحله این در است. شده جاري و ساري

 خواهد استفاده مورد دانشی هاي دارایی سنجش و ریزي طرح شناسایی، از آمده دست هب
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 ١۶۵ ناجا مطالعات و تحقیقات فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطح سنجش

 فرایندهاي از استفاده با را موجود فکري سرمایه آیا که ندگیر می تصمیم مدیران و بود
 اشتباه راهبردي اهداف تحقق مفروضات بپذیرند که این یا دهند پرورش دانش مدیریت

  کنند. مشخص را موفقیت واقعی هاي محرك و بازگشته آغازین مرحله به و بوده
 ها دانشگاه براي کريف سرمایه مدیریت بلوغ مدل معتقدند )2016( همکاران و سیکاندو

 با باید فکري سرمایه مدیریت هاي سیستم که، آن اول شوند. می هدایت اصل سه با مطابق
 ،1پرز و (گوستینا شوند معرفی دانشگاه فرد منحصربه يها یژگیو و اهداف یت،مأمور به توجه

 تعریف توانند می ها دانشگاه دیگر، عبارت به دارد. وجود »ورود نقطه« چندین رو این از )2015
 عنوان (به کنند شروع مختلف سطوح از را فکري سرمایه مدیریت روش یک سازي پیاده و

 طریق از فقط حتی یا فکري سرمایه اطالعات گزارش یا ها داده آوري جمع سطح از مثال
 نديیفرآ کامل طور به فکري سرمایه تیریمد ستمیس که، آن دوم محیط)، در تغییر ایجاد
 در مند نظام طور به بایستی فکري سرمایه هاي گیري اندازه خطی. نه است، شونده تکرار

 و راهبردي اهداف تغییر به توجه با اي دوره صورت به و شوند ادغام گیري تصمیم فرایندهاي
 »متفاوت مدیریت ابزار یک« فکري سرمایه مدیریت که، آن سوم شوند. بازبینی عملیاتی
 سازمان عملیاتی و راهبردي تصمیمات درون در باید بالغ کامالً مدیریت سیستم یک نیست:

 (فرآیند داده ورود نقطه سه بلوغ، بهبود سطح هفت شامل بلوغ کامل چرخه و بگیرد قرار
 خروج نقطه دو و ریزي) برنامه و راهبرد فکري، سرمایه هاي گزارش ،ها داده آوري جمع

  .شود می محیط) در تغییرات و فکري سرمایه هاي (گزارش
 ، ص2015 پرز، و (گوستینا است زیر شرح به فکري سرمایه بلوغ مدل سطح هفت

419 – 442:(  

 یک گزارش)، یا مدیریت اهداف براي( ندیفرا این .ها داده آوري جمع :صفر سطح 
 آوري جمع است. فکري سرمایه مدیریت و گیري اندازه براي معمول ورود نقطه
 این بودن اجباري یا داوطلبانه وضعیت و آگاهی سطح براساس تواند می ها داده

 یابد. توسعه دانشگاه یا مدرسه سازمان، سطح در رویکرد

 اما کنند، می تولید را دانش تحقیقاتی مراکز فکري. سرمایه از آگاهی :یک سطح 
 از را ها آن که ناملموسی هاي سرمایه واضح طور به توانند می ها آن از اندکی درصد
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 ١۶۶ 1399تابستان  ،2 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

 اجراي اول سطح رو این از کنند. مشخص کند، می تمایزم مشابه واحدهاي سایر
 است فکري کلیدي هاي دارایی تعریف شامل فکري سرمایه مدیریت هاي سیستم

 به توجه با توانند می ها دارایی این دارد. اختصاص پژوهشی مرکز یک به که
 دیگري واحد با متفاوت واحد یک در بندي رتبه و جامعه در تعامل ،تیمأمور
 در موجود اطالعات و راهبردي اهداف توسط معمول طور به فرایند این .باشد
 ممکن فکري سرمایه از آگاهی .شود می انجام فعلی هاي ضعف و قوت نقاط مورد
 زمان طول در و شود درازمدت راهبردي اهداف به یابی دست به منجر است
 شود. منجر بعدي سطح به تواند می

 بر نظارت دامنه و اهداف که آن از پس ت.نظار هاي سیستم تنظیم :دو سطح 
 بررسی مورد ها داده آوري جمع هاي روش و ها شاخص شد، تعیین فکري سرمایه

  .شوند بررسی سازمانی فکري سرمایه مربوطه ابعاد تا گیرند می قرار
 آوري جمع شامل فکري سرمایه گیري اندازه فکري: سرمایه گیري اندازه :سه سطح 

 است. پیشین شده تعریف هاي شاخص پیرامون ها داده مند نظام

 که باشد این نشانه تواند می فکري سرمایه يها گزارش انتشار :چهار سطح 
 تر مهم است. رسیده »فکري سرمایه مدیریت بلوغ مدل« چهارم سطح به دانشگاه

 به گویی پاسخ قابلیت باشند: داشته را کارکرد دو باید ها گزارش این که، آن
 مدیریتی. تصمیمات براي حیاتی اطالعات رائها و نفعان ذي

 اطالعات از استفاده شامل بلوغ ششم سطح گیري. تصمیم و تفسیر :پنج سطح 
 است. روزمره گیري تصمیم در فکري سرمایه

 عملکرد مدیریت سیستم یک مستمر. بهبود ریزي برنامه و ریزي طرح :شش سطح 
 قوت نقاط درباره تجدیدنظر و مجدد ارزیابی شامل کامل طور به فکري سرمایه
 براي ابزارهایی و مدت کوتاه و بلندمدت اهداف ،پژوهشی مراکز فرد به منحصر

 از استفاده شامل بلوغ سطح آخرین رو، این از شود. می ها آن به یابی دست
 ،ها تیمأمور تعریف داخلی، فرایندهاي بررسی در فکري هاي دارایی اطالعات

 چرخه در باید تصمیمات این شود. می راهبردي ايه برنامه و اهداف ها، ارزش
 و نظارت و هستند ها کدام اصلی هاي دارایی شوند: منعکس بعدي ریزي برنامه
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 سطح، این در باشد؟ باید چگونه عملکرد و یتمأمور بهبود براي ها آن مدیریت
 ابزار و راهبردي یتمأمور عنوان به زمان، همان تواند، می فکري سرمایه رویکرد

 شود. گرفته نظر در عملکرد مدیریت

 ابتدایی، سطح پنج در سازمانی بلوغ هاي مدل اغلب پژوهش، نظري ادبیات به توجه با
 الگوي بنابراین اند. شده بندي طبقه بهینه و کمی شده مدیریت شده، تعریف شده، مدیریت
 ترسیم یک شماره نمایه در پژوهش این مطالعه مورد حوزه در فکري سرمایه سطح سنجش

  پردازیم. می آن گیري اندازه هاي شاخص و سطوح از یک هر تشریح به حال است. شده

  
  سازمانی بلوغ سطوح :1شماره  شکل

 ستا آن سطح این يها یژگیو از فکري: سرمایه اختنش نبود (آغازین) یک سطح
 که دیگري عوامل توسط آن نبود و ندارد وجود سازمان در سنجش مورد موضوع که

 منابع سایر ،يفکر هیسرما بلوغ یک سطح در .شود یم تأمین ردیگ یم را سازمان توان
 در دانشی و فکري يها هیسرما به ...نسبت و ساختمان بودجه، مثل فیزیکی و مادي

 دانستن بدون مدیریت ندارند. سازمان در محلی دانشی يها هیسرما و است ارجحیت
  .کند یم اداره منابع سایر از بهره با را سازمان آن به نسبت یتوجه یب یا و موضوع اهمیت

 سازمان مدیریت در فکري: سرمایه مدیریت به نیاز درك شده) (مدیریت دو سطح
 ایجاد به قبل تجارب بر تکیه با و دارد وجود موضوع به نیاز احساس و حساسیت

 است. شده آغاز موضوع سوي به حرکت و پردازد یم موضوع مدیریت يها رساختیز
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 خدمت، جبران يها ستمیس ایجاد ،ها رساختیز در يگذار هیسرما انگیزه، رتقايا
 تحصیالت به توجه کارکنان، آموزشی نیاز شناسایی ،ها مهارت توسعه و توانمندسازي

 از يبند دسته بدون زیاد بسیار هاي دانش وجود کاري، يها میت ایجاد کارکنان،
  است. سطح این يها یژگیو

 نظارت ها آن (پیشرفت نامشهود هاي دارایی مستند وجود ه)شد (تعریف سه سطح
 آن پایش و مدیریت و موضوع اجراي به ها رساختیز ایجاد از پس مدیریت شود): نمی

 سطح در شده يآور جمع يها دانش است. شده تعریف موضوع فرایندهاي و پردازد یم
 يها قالب در افراد تجارب .شود یم گذاشته اشتراك به شده يبند دسته صورت هب قبل

 بررسی تیمی صورت هب تجارب مرور .شود یم مراجعه ها آن به و شوند یم ثبت مشخص
 تعهد و وفاداري جدید، يها دانش به اهمیت دانش، مبادله از کارکنان رضایت .شود یم

 و انسانی نیروي يها تیقابل بین ارتباط خدمت، جبران يها ستمیس وجود کارکنان،
 هاي نشست براي تالش کار، زمان کاهش و کارکنان به اختیار تفویض راهبردي، اهداف

 و يفکر هیسرما اهمیت شناخت از پس سازمان مدیریت نوآوري، کارگیري هب رو، در رو
 از راهبردي اهداف برد پیش و موفقیت کسب سازي جاري به آن يها رساختیز ایجاد
  .ورزد یم مبادرت فکري سرمایه طریق

 هاي شاخص با اي دوره صورت به فکري سرمایه شده) یکم (مدیریت چهار سطح
 صورت هب موضوع پایش کنترل به نسبت سازمان مدیریت شوند: می بررسی عملکردي

مند بهره آن از و سرازیر کارکنان سوي به شده يبند دسته يها دانش .پردازد یم یکم 
 تجارب .شوند یم یريکارگ هب و يآور جمع ثبت، گزارشی يها قالب در تجارب .شوند یم

 افزایش آن، يساز فشرده و دانش پایگاه ایجاد دانش، مبادله در اعتماد ،شود یم بازآوري
 يگذار اشتراك و دانش يها شبکه ایجاد کارکنان، وفاداري و ها یستگیشا ،ها مهارت
 یک صورت به فکري هیسرما مدیریت است. شده نهادینه فرهنگ یک صورت هب دانش

 واحد .شود می لحاظ سازمانی منابع محاسبات در و است مطرح یسازمان فرهنگ
 داراي سطح این در و است شده ایجاد قبل سطح در سازمان در فکري سرمایه مدیریت
  دارد. قرار (سنتی) سازمانی يها هیسرما سایر از فراتر جایگاهی و اهمیت

 براي عملکردي هاي شاخص با مستمر طور به فکري سرمایه (بهینه) پنج سطح
 و بازخوردگیري و نوآورانه يها روش با شوند: می رصد ها آن بودن مناسب شناخت
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 به تجارب جدید، يها دانش توسعه .پردازد یم موضوع مستمر بهبود به ها تیکم ارزیابی
 کامل اعتماد است، بازیابی قابل راحتی به ها شبکه قالب در تجارب ،شود یم ثبت راحتی

 يساز خالصه مداوم طور هب تجارت، و دانش يگذار اشتراك به و مبادله براي سازمان به
 زمینه در يگذار هیسرما نوآوري، براي باال انگیزه ،شود یم انجام آن تبادل و دانش

 نوین، يها دهیا از پشتیبانی کارکنان، شایستگی بر تمرکز بنیادي، هاي پژوهش
 در يفکر هیسرما دیریتم سازمان مستمر و مداوم توسعه و تحول تغییر، بسترسازي

 نوآوري طریق از را آن از يا تازه ابعاد و دهد یم توسعه آن ارتقاي و بهبود راستاي
  .کند یم مدیریت

 سرمایه بلوغ پذیر انعطاف مدل یک )2015همکارانش ( و گوستینا پژوهش: پیشینه
 يآور جمع شامل سطح هفت شامل ها آن الگوي کردند. ارائه دانشگاهی بخش در فکري
 سرمایه هاي گزارش انتشار فکري، سرمایه گیري اندازه فکري، سرمایه از آگاهی ها، داده

 و (گوستینا است مستمر بهبود ریزي برنامه و ریزي طرح و گیري تصمیم و تفسیر فکري،
  ).2015 پرز،

 بر یسازمان بلوغ ریتأث زانیم بررسی به پژوهشی در )1389همکارش ( و سلطانی
 فرایندي و سازمانی فردي، سطوح و پرداختند مبارکه فوالد شرکت رد سازمان سرآمدي

 و (سلطانی کردند بررسی موردمطالعه سازمان در سرآمدي دستاوردهاي بر را بلوغ
  ).193 تا 163 ، ص1389 نژاد، بهرامی

 براي را الگویی فکري سرمایه سنجش براي )2010همکارانش ( و1سیکاندو
 سرمایه یعنی اصلی عدب سه داراي ها آن الگوي اند. داده پیشنهاد ایتالیا هاي دانشگاه
 راهبردي اهداف مبناي بر عناصر این از کدام هر که است يا رابطه و سازمانی انسانی،
  است. ارتباط در مؤسسه راهبردي اهداف با عالی آموزش هاي همؤسس

 سرمایه نیسازما بلوغ سطح ارزیابی براي را پیشنهادي )2018همکارانش ( و رودریگز
 انسانی؛ سرمایه یعنی فکري سرمایه عدب سه ها آن پیشنهادي مدل کنند. می ارائه فکري

 ریزي، برنامه کردن، آغاز شامل؛ مرحله شش در را ارتباطی سرمایه و ساختاري سرمایه

                                                                                                                                               
1- Secundo 
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 و (رودریگز دهد می قرار بررسی مورد مستمر نظارت و اصالح ،وتحلیل تجزیه سازي، پیاده
  ).234 - 208 ، ص2018 همکاران،
 در ارزش ایجاد در ضروري عناصر عنوان به فکري سرمایه یا و نامشهود هاي دارایی

 ).2013 ،2شیموا و 1(موستغفر شوند می محسوب کشورها اقتصادي ثروت هاو سازمان
 براي عمدتاً و یافت توسعه شرکت سطح در بار اولین براي فکري سرمایه رویکردهاي

 که طور همان .بود ها آن سهام بازار و ها ترازنامه در ها شرکت ارزش بین شکاف درك
 کار رقابتی محیط در ندارند، ارزشی هیچ بازار در دولتی هاي سازمان رود می انتظار
 بر گمان ابتدا در رو، این از ندارند. اي هزینه هیچ ها آن خدمات و محصوالت و کنند نمی
 این با .ندارند دولتی بخش مدیریت در نقشی فکري سرمایه رویکردهاي که بود این

 ها، سازمان این در »بودن ناملموس« باالي درجه دلیل به عمدتاً بعد، هاي سال در حال،
 غیر هاي سازمان و دولتی بخش به روزافزونی طور به فکري سرمایه مدیریت ابزار و مفهوم

 به تدریج هب دولتی مدیران که دهد می نشان پژوهش ادبیات بر مروري .افتی راه انتفاعی
 از اي فزاینده تعداد گذشته، دهه چند طول در و بردند پی فکري سرمایه اهمیت
 شناسایی، براي توجهی قابل تالش غیرانتفاعی هاي سازمان و دولتی هاي سازمان

  کردند. فکري سرمایه مدیریت گیري، اندازه

  پژوهش شناسی روش
 گردآوري براي است. شده انجام یکم يرویکرد با و کاربردي هدف نظر از پژوهش این

 و رانیمد يآمار جامعه پژوهش نیا در است. شده استفاده نامه پرسش از اطالعات،
  هستند. ناجا مطالعاتو  تحقیقات حوزه ارشد کارشناسان

 هاي شاخص درنظرگرفتن با فکري، سرمایه مدیریت یسازمان بلوغ سطح ارزیابی يبرا
 اسیمق در یاصل سؤال 19 با يا نامه پرسش سازمانی، لوغب مدل گانه پنج سطوح يدیکل
شده  طراحی مخالف) کامالً و مخالف نظر، بدون موافق، موافق، (کامالً کرتیل تایی 5

 بوده خبرگان نظر و نظري ادبیات از برگرفته که ها گویه از مشخص هایی ترکیب .است
 تعیین را بلوغ سطح ها آن میانگین و است مختلف سازمانی بلوغ سطوح کننده تعیین

                                                                                                                                               
1- Moustaghfir 
2- Schiuma 
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 و رانیمد از نفره 79 اي نمونه بین مورگان، جدول به توجه با ها نامه پرسش کند. می
 شد. گردآوري و توزیع یتصادف روش به کارشناسان

 يها شاخص ییشناسا از پس نامه پرسش نیا ییمحتوا ییروا که است حیتوض به الزم
 است. آمده دست به امر خبرگان ظراتن کسب و پژوهش نهیشیپ یبررس قیطر از مرتبط

 يتعداد ،یمقدمات مطالعه مرحله در ،نامه پرسش ییایپا سنجش يبرا عالوه، به
 یبررس کرونباخ يآلفا روش به آن اعتبار تا شد عیتوز يآمار جامعه افراد نیب نامه پرسش

 ییایپا گر نشان که آمد دست به 973/0 پژوهش نیا در کرونباخ يآلفا بیضر شود.
  است. نامه پرسش مناسب

 پژوهش هاي یافته

 افراد درصد 60حدود  در که آنست گر بیان دهندگان پاسخ یشناخت تیجمع يها یژگیو
 15 از بیش درصد 64 ارشد، افسر درصد 95 دکتري، و ارشد کارشناسی مدرك يدارا

  اند. داشته ناجا تحقیقات حوزه در سابقه سال 5 از بیش درصد 64 و ناجا در سابقه سال
 آزمون از متغیرها بودن نرمال سنجش براي ها: داده بودن نرمال بررسی
 به نرمال توزیع به مربوط آماري يها فرض .است شده استفاده اسمیرنوف- کولموگروف

 فرض مقابل در نیستند، نرمال توزیع داراي ها داده ؛H0فرض  :شود یم مطرح صورت این
H1آمده دست هب معناداري سطح اگر آزمون این در هستند. نرمال توزیع داراي ها داده ؛ 
 و پذیرفته بودن نرمال فرض باشد α=05/0 یعنی خطا مقدار از تر بزرگ آزمون، اجراي از
  .شود یم رد صورت این غیر در
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- کلموگروف آزمون( پژوهش متغیرهاي بودن نرمال سنجش و توصیفی هاي آماره :1شماره  جدول

  )اسمیرنوف

 
 رنوفاسمی -کولومگرف

 معناداري سطح آزادي درجه  آماره
L1 296/0  79 صفر  
L2 260/0 79  صفر 
L3 253/0 79 صفر 
L4 265/0 79 صفر 
L5 351/0 79 صفر 

 براي آزمون يدار یمعن مقدار ،یک شماره جدول در آمده دست به نتایج به توجه با
 در متغیرها نبودن نرمال صفر، فرض بنابراین است، تر کوچک 05/0 از پژوهش متغیرهاي

 متغیرها گفت توان یم مطلب، این به توجه با .شود یم رد درصد 95 اطمینان سطح
 پارامتري آزمون نتایج تطبیق براي هم ناپارامتري هاي آزمون از بنابراین نیستند. نرمال
  شود. می استفاد ها داده تحلیل براي

 مدل گانه پنج سطوح از یک هر يها یژگیو حد چه تا که پرسش نیا به پاسخ يبرا
 این است، افتهی تحقق ناجا تحقیقات و مطالعات حوزه در فکري سرمایه مدیریت غبلو

 سرمایه مدیریت غبلو مدل هاي ویژگی :H0فرض  شدند: مطرح ریز يآمار يها فرض
 غبلو مدل هاي ویژگی :H1 فرض مقابل؛ در )≥3µ( ستین مطلوبی سطح در فکري

  ).µ<3است ( مطلوب حیدرسط فکري سرمایه مدیریت
 موارد تمامی يمعنادار سطح شود، یم مشاهده دو شماره جدول در که طور همان

 حد با معناداري اختالف عوامل این میانگین که معناست بدان این است. 05/0 از تر کم
 سازمانی بلوغ سطوح ي ههم در )3꞊µ( نیانگیم با برابري فرض عبارتی به دارند. متوسط

 هر که )L1( نیآغاز سطح در اطمینان فاصله ینیپا و باال حدود به توجه با شود. یم رد
 متوسط حد از تر بزرگ سطح این هاي شاخص متوسط که شود می نتیجه است، مثبت دو
مفروض  نیانگیم از باالتر مرحله نیا تحقق درجه عبارتی هب و است خوب بسیار حد در و
)3µ=( و باال سطوح به توجه با ولی شود می رد فرص فرض بلوغ سطوح سایر درباره .است 
 این هاي شاخص مقادیر متوسط شود می نتیجه است، منفی که اطمینان فاصله ینیپا

  است. قبول قابل حد از تر کم سطوح
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  فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطوح معناداري سطح آماري آزمون نتایج :2شماره  جدول

 

  3 =1آزمون اندازه

t آماره 
 درجه
  آزادي

 معناداري سطح
 دوطرفه

 اختالف
  میانگین

 درصد 95 اطمینان فاصله
 ها اختالف

 باال حد پایین حد
L1 752/8 78 8390/0  5281/0 68354/0  صفر  
L2 984/4 - 78 1546/0  - 3602/0 - 25738/0 صفر -  
L3 240/9 - 78 528/0  -8180/0 -67300/0 صفر -  
L4 074/11- 78 6811/0  -9797/0 - 83038/0 صفر -  
L5 513/12- 78 8764/0 - 208/0 - 04219/1 صفر -  

 مدیریت بلوغ سطوح وضعیت شه شماره جدول و دو شماره شکل نمودار چنین هم
  دهد. می نمایش را فکري سرمایه

 
  فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطوح وضعیت :2شماره  شکل

   

                                                                                                                                               
1- Test Value 

3/7

2/7

2/3
2/2

1/9

سطح ابتدایی

سطح مدیریت شده

سطح تعریف شده سطح مدیریت شده 
کمی

سطح بهینه
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  وضعیت سطوح بلوغ مدیریت سرمایه فکري :3شماره  جدول

 
 واریانس  استاندارد معیار انحراف ینمیانگ  تعداد
 آماره  آماره استاندارد خطاي آماره آماره

L1 79  6835/3  07810/0 69419/0 482/0 
L2 79 7426/2  05164/0  45900/0 211/0 
L3 79 3270/2  07284/0 64739/0 419/0 
L4 79 1696/2  07498/0 6648/0 444/0 
L5 79 9578/1  08329/0 74031/ 548/0 

 نتایج .شده است استفاده فریدمن آزمون از عوامل اهمیت بودن یکسان بررسی ايبر
 مقدار و است 602/205 برابر 1دو -خی آماره مقدار که آنست گر نشان آزمون این

 بلوغ شده تعریف سطوح که ستا آن گر بیان و بوده 05/0 از تر کوچک آزمون، معناداري
  د.ندارن یکسانی اهمیت گویان پاسخ نظر از

 هاي روش با خواهیم می ها داده آماري توزیع نبودن نرمال به توجه با اکنون
 پاسخ براي نه. یا است مناسبی سطح در عوامل وضعیت آیا که کنیم بررسی ناپارامتري

 یا عامل هر که نکته این به توجه با بریم. می کار به را اي جمله دو آزمون سؤال این به
 و شده محاسبه دیگر شاخص یا متغیر چند یانگینم براساس سازمانی بلوغ سطح

 نقطه و گرفته نظر در 5/0 را آزمون نسبت اي جمله دو آزمون در است، پیوسته صورت هب
 چهار شماره جدول در نتایج ).25 ، ص1391 ،ی(مؤمن میکن می تعریف سه عدد را 2برش
  .شده است آورده

 اي دوجمله پارامتري نا آزمون :4شماره  جدول

 تعداد  وهگر 
 مشاهده احتمال

 شده
 آزمون مقدار  احتمال

  دوطرفه

L1 

 صفر  5/0  15/0 12  =>3 1 گروه
    85/0 67  <3 2 گروه

    00/1 79   مجموع

L2 

 صفر  5/0 90/0 71 =>3 1 گروه
    10/0 8 <3 2 گروه

    00/1 79   مجموع

                                                                                                                                               
1- Chi-Square 
2- Cut point 



 
 

 

 ١٧۵ ناجا مطالعات و تحقیقات فکري سرمایه مدیریت بلوغ سطح سنجش

 تعداد  وهگر 
 مشاهده احتمال

 شده
 آزمون مقدار  احتمال

  دوطرفه

L3 

 صفر  5/0  91/0 72 =>3 1 گروه
    09/0 7 <3 2 گروه

    00/1 79   مجموع

L4 

 صفر  5/0  91/0 72 =>3 1 گروه
    09/0 7 <3 2 گروه

    00/1 79   مجموع

L5 

 صفر  5/0  94/0 74 =>3 1 گروه
    060 5 <3 2 گروه

    00/1 79   مجموع

 است 05/0 از تر کم که بلوغ سطح پنج هر معناداري سطح مقدار که این به توجه با
 مشاهده هاي نسبت که دلیل این به چنین هم شود. می رد 5/0 با نسبت برابري فرض
 نسبت که گفت توان می است، تر بیش 5/0 از L1 یعنی بلوغ اول سطح در شده
 اند کرده انتخاب را متوسط حد باالي هاي پاسخ ها شاخص به توجه با که گویانی پاسخ
 در بررسی دمور جامعه در سازمانی بلوغ اول سطح کرد ادعا توان می نتیجه در است زیاد
  است. قبولی قابل حد

 از تر کم بلوغ اول سطح سایر در شده مشاهده هاي نسبت که این به توجه با مقابل در
 توان می است، )06/0 ،پنج سطح در و 09/0 ،چهار و سه سطح در ،1/0 دو سطح (در5/0

 را متوسط حد ینیپا هاي پاسخ ها، شاخص به توجه با که گویانی پاسخ نسبت که گفت
 در سازمانی بلوغ پنج تا دو سطوح کرد ادعا توان می نتیجه در است زیاد اند کرده انتخاب
 نتایج شود می مالحظه که طور همان نیستند. قبولی قابل حد در بررسی مورد جامعه
  دارد. خوانی هم پارامتري هاي آزمون نتایج با نیز ناپارامتري آزمون

  گیري نتیجه و بحث
 منابع، از بهینه استفاده پیشرفت، موفقیت، براي فکري سرمایه و دنامشهو منابع مدیریت

 رسانی یاري و است اهمیت داراي یادگیري، فرایندهاي بهبود و مطلوب تصویرسازي
 که درصورتی و بود خواهد موجود منابع از مطلوب برداري بهره در مدیران براي مطمئن
 منابع تمامی از یابد ترویج و تولید فکري سرمایه مدیریت رویکرد با دانشی هاي فعالیت
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 شود می برداري بهره نظر مورد راهبردي اهداف به یابی دست براي مستمر و بهینه طور هب
 مدیریت طرفی از .شود می جلوگیري موازي کارهاي به پرداختن و ها کاري دوباره از و

 ادامه رد و ها آن سنجش سپس ها، سرمایه این شناخت و درك به منوط فکري سرمایه
 الگوهاي طریق از مراحل این که است نوآوري و مستمر بهبود بعدي گام در و مدیریت

 سرمایه مدیریت بلوغ پژوهش این در بنابراین هستند سنجش و رصد قابل سازمانی بلوغ
  است. شده بررسی ناجا مطالعات و تحقیقات حوزه در فکري

 (آغازین) یک سطح قرار؛ به طبقه پنج در پژوهش این در فکري سرمایه بلوغ سطوح
 سه سطح شده)، (مدیریت دو سطح دارد، وجود فکري سرمایه شناخت نبود آن در که

 ها آن پیشرفت بر ولی است شده مستند نامشهود هاي دارایی آن در که شده) (تعریف
 فکري سرمایه عملکردي آن در که شده) کمی (مدیریت چهار سطح )،شود ینم نظارت

 سرمایه (بهینه) پنج سطح و شود یم بررسی شده تعیین هاي شاخص با يا دوره صورت به
 اغلب با الگو این .شود یم رصد متناسب عملکردي هاي شاخص با مستمر طور هب فکري

همکارانش  و رودریگز و )2016( همکاران و سیکاندو مانند سازمانی بلوغ الگوهاي
 دارد. خوانی هم )2018(

 يالگو یک از ناجا مطالعات و تحقیقات حوزه که است آن گر نشان پژوهش يها افتهی 
 گر،ید عبارت به کنند. یم يرویپ بلوغ گانه پنج مراحل يها یژگیو يساز ادهیپ در یرخطیغ
 با پژوهش نتایج کنند. یم تالش گانه پنج مراحل يها یژگیو تحقق يبرا زمان هم طور به

 يها شرکت يفناور و پژوهش يندیفرآ بلوغ مدل یک آن در که )1378افشار ( نتایج
 واحدها نیا راهبرد نییتع وهیش یک عنوان به ت،یقابل بلوغ مدل اساس بر ،یفن خدمات

 تحقق زانیم که داد نشان پژوهش نیا يها افتهی عالوه، به دارد. خوانی هم است شده ارائه
 بر که گفت توان یم ن،یبنابرا است. مفروض نیانگیم از باالتر آغازین سطح يها یژگیو

 و گفتمان ایجاد براي اقداماتی و شده تأکید فکري سرمایه مدیریت ارزش و اهمیت
 سازي پیاده و طراحی به توان می جمله آن از که است شده آن اجراي بسترسازي

 سازمانی ساختارهاي پژوهشی، فرایندهاي مستندسازي دانش، اطالعات هاي سامانه
 ناجا مطالعات و تحقیقات حوزه در نهادینه ورتص هب وجود این با ولی کرد اشاره مصوب
  .است نشده مطرح
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  پیشنهادها
 يبرا ارشد رانیمد به کمک ،یسازمان بلوغ تیوضع یآگاه از بهره نیتر مهم که نیا به توجه با

 با متناسب ریز يها هیتوص است، یرقابت طیشرا در یرقابت تیمز کسب و بهتر يریگ میتصم
  شود: یم شنهادیپ پژوهش هاي سؤال در موجود ضعف نقاط تحلیل و پژوهش نتایج

 گام به گام فرایندي سازمان بلوغ مراحل شد؛ عنوان نظري ادبیات در که طور همان
 به توجه با بنابراین، شود. می منتقل بعدي سطح به سطح هر شدن سپري از پس و است
 ارتقاي بایستی سطح این از عبور براي دوم، سطح براي قبول قابل حد به نزدیک نمره

 ها آن تخصصی هاي مهارت توسعه از و گیرد قرار اولویت در دانشی کارکنان تحصیلی
 ها، کارگروه در کارکنان عضویت براي مناسب هاي فرصت نیز و شود حمایت

 ارتقاي چنین هم شود. فراهم ورزي اندیشه هاي هیئت و تخصصی میزهاي ها، کمیسیون
  است. ضروري سطح این از عبور براي نیز پژوهشی کارکنان مسئله حل مهارت
 دانش و تجارب بندي دسته و آوري جمع براي مناسبی اقدامات بلوغ ،سه سطح در

 کارکنان و شود می انجام مند نظام صورت هب دانش مدیریت هاي سامانه طریق از کارکنان
 ارايد اي رابطه و سازمانی انسانی، سرمایه سازمان راهبردي اهداف تحقق در دانشی
 در عمالً دانشی، ساختارهاي کارکنان تمامی تقریباً که طوري هب ،اند شده تعریف هاي نقش
 به توجه کنار در مهم شاخص دو این تقویت با و اند بوده نقش داراي تحولی هاي طرح

 ایجاد و دانشی اطالعات هاي پایگاه طریق از کارکنان شایستگی و مهارت تقویت
 و فردي دانش گذاشتن اشتراك به از کارکنان در ایترض احساس براي بسترهایی

 شود. می فراهم سطح این از ءارتقا براي شرایط خود سازمانی

 و فرایندها بر نظارت براي اقداماتی شده کمی مدیریت یعنی ،چهارم سطح در
 و است شده انجام پژوهشی اطالعات هاي سامانه طریق از عمدتاً پژوهشی هاي فعالیت

 کاربر، رده پژوهش، شوراي نظیر پژوهشی فعالیت در نقش ذي ارکان اراییک و اثربخشی
 ارزیابی و رصد مشخص هاي شاخص طریق از مستمر طور هب پژوهشی رده و ناظر مجري،

 تجارب و دانش بازآوري و کارگیري هب به نسبت تري بیش توجه با تا است الزم اما شود می
 کارکنان که اي گونه هب ،شود اقدام مشخص فرایندي طی کارکنان شده بندي دسته
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 فکري سرمایه مدیریت و کنند مطرح را خود خالقانه هاي ایده شجاعانه و راحتی هب
  .شود لحاظ سازمانی منابع محاسبات در و شده جاري سازمان در روال یک صورت هب

 تا است الزم شود می مطرح سازمانی بلوغ در سطح باالترین که بهینه سطح درباره
 از سازمان و شود ایجاد نوآورانه هايکار راه ارائه براي کارکنان بین در الزم یزهانگ

 فرایندهاي و کند حمایت مند نظام صورت هب تحول و تغییر در کارکنان نوین هاي ایده
 مستمر طور هب ها، ارزیابی از بازخوردگیري و نوآورانه هاي روش طریق از فکري سرمایه
  یابد. بهبود

  اريزگ سسپا و تقدیر
 ارزشمند نظرات نقطه با که نشریه محترم داوران از که دانند می الزم خود بر نگارندگان

 .کنند تشکر افزودند پژوهشی کار این غناي بر خود
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