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 چکيده
 ی توسعه و رشد اصلی های محرک از یکی فکری سرمایه استراتژیک، دیدگاه از

 آموزش مراکز عملکرد ارتقای و دانش خلق منظور به نامشهود های دارایی این. است ها سازمان

. دارد بستگی آنها فکری سرمایه وضعیت به مراکز این مؤفقیت و گیرند، می قرار استفاده مورد عالی

 براساس خوزستان استان اسالمی آزاد دانشگاههای بندی رتبه حاضردرصدد پژوهش رو این از

 واحد 5 کاربردی پیمایشی، پژوهش این انجام برای. باشد می فکری سرمایه عملیاتی شاخصهای

 مورد های داده و گردید انتخاب خوزستان استان اسالمی آزاد دانشگاههای مجموع از دانشگاهی

 داده تحلیل و تجزیه. گردید آوری جمع مدارک و اسناد بررسی و حضوری مصاحبه بوسیله نیاز

. گردید انجام والیس کروسکال و فریدمن آماری آزمونهای و  Spss افزار نرم بوسیله پژوهش های

پژوهش آزمون مربوط به رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس شاخص های عملیاتی سرمایه  دراین

 به مسجدسلیمان و آبادان شوشتر، دزفول، اهواز، واحد اسالمی آزاد دانشگاه که گردید فکری  انجام

 .گرفتند قرار پنجم تا اول های رتبه در ترتیب
 

 آزاد دانشگاههای بندی، رتبه فکری، سرمایه عملیاتی شاخصهای فکری، سرمایه :يديکل واژگان

 .خوزستان استان اسالمی

 

 مقدمه

سال قبل در عصر کشاورزی و ماقبل صنعتی دو عامل کار و زمین نقش مهمی در زندگی بشر داشتند، پس از شروع  200درحدود 

عصر صنعتی و تا اواخر قرن بیستم دو عامل کار و سرمایه به عنوان عوامل اصلی تولید شناخته می شدند، اما اکنون اطالعات و دانش جای 

دا کرده اند و درکنار کار و سرمایه از جمله عوامل مهم تولید و ارزش آفرینی به شمار می آیند. آن چه در این خود را در اقتصاد جهانی پی

میان بیش از همه توجه روزافزونی را به خود جلب کرده سرمایه فکری است. زیرا محیط کسب و کار مبتنی بر دانش نیازمند رویکردی است 

ی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی،نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ساختار که دارایی های نامشهود جدید سازمان

به طور کلی، بهره وری در شرکت ها وابسته به سرمایه فکری و قابلیت های سازمان در بکارگیری آن به سازمانی و غیره را دربرمی گیرد. 
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 2تميمی  محمد دکتر، 1کيا مرادی زهرا

 .ایران دزفول، دزفول، واحد اسالمی آزاد حسابداری،دانشگاه گروه حسابداری، مدرس 1
 .ایران دزفول، دزفول، واحد اسالمی آزاد حسابداری،دانشگاه گروه علمی هیئت عضو و مدرس  2

 

 

 

 

 خوزستان استان اسالمی آزاد دانشگاههاي بندي رتبه

 فکري سرمایه هاي شاخص اساس بر
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نماید که در عصر اطالعات و اقتصاد دانش محور یک انقالب اساسی رخ داده است، به  ( اشاره می1997)1عنوان یک دارایی است. استوارت

طوری که اطالعات جایگزین سرمایه در گردش و دارایی های فکری جایگزین دارایی های فیزیکی گردیده است. در واقع، منافع فیزیکی و 

ش و ثروت جایگزین شده اند و در عصر جدید اقتصاد نوین در قالب مادی تا حد زیادی توسط دانش و ارتباطات به عنوان منابع اصلی ارز

اقتصاد نامشهود ظهور یافته است به طور کلی سرمایه فکری به عنوان دارایی نامشهود هرچند فاقد خاصیت فیزیکی می باشد اما اساساً این 

 .داراییها منافع قابل توجهی برای جریان نقدی آتی موسسات دارند

 فکريتعریف سرمایه 
به علت نامشهودی و ماهیت پویایی که این واژه دارد معنی کردن آن کاری بس دشوار است سرمایه فکری اغلب اوقات مترادف 

اصطالحاتی نظیر دارایی های نامشهود یا دارایی های دانشی بیان شده است . و در رابطه با چیستی سرمایه فکری اتفاق نظر جامعی وجود 

 ی ارائه شده است که  در ادامه به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود .ندارد و تعاریف متعدد

سرمایه فکری یک ماده فکری است که حجم آوری و شکل بندی شده و برای تولید یک دارایی باارزش تر مورد استفاده قرار می  -

 (1994گیرد . )کلین و دیگران 

های فکری ، تجربه ، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای  سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ، اطالعات ، دارایی   -

ایجاد ثروت به کار گرفته شود . در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ، دانش سازمانی و تواناییهای آنرا برای ایجاد ارزش افزوده 

 (1997  استیوارت توماس .)دربرمی گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود

مایه فکری شامل همه دارایی ها و فرایند هایی است که معموال در ترازنامه نشان داده نمی شوند و همچنین شامل همه سر -

داراییهای ناملموسی که که در روشهای حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده میشوند به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت از 

  (1997همکاران  و )روس ست .جمع دانش اعضا سازمان و کاربرد دانش آنها

 

 اجزاي تشکيل دهنده سرمایه فکري
در اکثر طبقه بندی ها سرمایه فکری به سه بخش سرمایه انسانی، سرمایه مشتری)رابطه ای ( و سرمایه ساختاری طبقه بندی 

عمل توسط بسیاری از دانشگاهها از جمله ( ارائه شده و به عنوان الگوی 2002گردیده است اما در این پژوهش از چارچوبی که توسط الیتنر)

دانشگاههای کشور تایوان، اتریش و انگلستان استفاده شده بهره می گیریم که در این چارچوب سرمایه فکری شامل: سرمایه انسانی، سرمایه 

یل به تفصیل، این شاخصها ساختاری، سرمایه ارتباطی، پژوهش، آموزش، تجاری سازی، انتقال دانش به عموم تقسیم گردیده است که در ذ

 .تشریح می گردد

تمام توانمندی ها شامل نگرش ، دانش ، مهارت ، نوآوری ، دانش ضمنی موجود در ذهن و تجربیات افراد و  سرمایه  انسانی -1

د را بیان می در واقع سرمایه انسانی ذخیره دانش سازمان که توسط کارکنان نمایش داده می شو. مدیران یک سازمان را دربرمی گیرد

که با وظایف پیش روی آنها مرتبط می شود و به افزایش ظرفیت و ذخیره دانش ، مهارتها و تجربیات از طریق یادگیری افراد اشاره .کند

به این سرمایه در دانشگاهها به عنوان دانشی که منابع انسانی)مدرسان، محققان، دانشجویان دکتری تخصصی و کارکنان اداری ( آن را .دارد

 سازمان ارائه می کنند تعریف شده است که با ترک این افراد از سازمان از بین می رود.

 

 درباره آنها های ادراک و خارجی نفعان ذی با را سازمان یک غیررسمی و رسمی : روابطمشتري  سرمایه یا ارتباطی سرمایه -2

 با را سازمان که منابعی کلیه عنوان به دانشگاهها در سرمایه این کند. می مشخص را آنها و سازمان بین اطالعات تبادل نیز و سازمان

 سرمایه کلی بطور. است شده تعریف دهد می پیوند دولت و توسعه و تحقیق شرکای کنندگان، تهیه مشتریان، نظیر خارجی نیروهای

 و بازار ارزش به فکری سرمایه تبدیل در اصلی کننده تعیین عامل و کند می عمل فکری سرمایه فرایند در واسط و پل یک عنوان به ارتباطی

 .است سازمان کار و کسب عملکرد درنتیجه

 انسانی غیر ذخایر همه شامل و شود می محسوب انسانی سرمایه حمایتی ساختار زیر ساختاری، سرمایه: سرمایه ساختاري -3

 ارزشش چه آن هر و راهکارها فرایندی، های دستورالعمل سازمانی، های چارت ها، داده پایگاه دربرگیرنده که باشد می سازمان در دانش

. افزایندمی سازمانها مادی ارزش به و کنندمی ارزش ایجاد سازمانها برای بنابراین. شود می معرفی باشد مادی ارزش از باالتر سازمان برای

  (47،ص1997سویبی،) شود. می بازار به ورود آماده و خلق آن، طریق از دانش که کند می ایجاد محیطی سرمایه این

                                                           
1. Stewart  
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 در را تحقیقاتی های پروژه جزییات بطورکلی و تحقیقاتی های بودجه به دستیابی و پژوهشی بخش درباره اطالعاتی:  پژوهش -4

 .  گیرد برمی

 جزییات و دانشجویان تعداد  درباره اطالعاتی ارایه به بخش این از آنجا که رسالت اصلی دانشگاه آموزش می باشد، :  آموزش -5

 .  پردازد می دانشجویان درمورد

الزم است که دانشگاه ها درکنار کار آموزش،فضاهای کاری و تأسیسات مناسبی برای حصول ارزش افزوده باالتر :  سازي تجاري -6

 نشان را ها فعالیت این در استخدام از ناشی درامد نیز و شده ایجاد جانبی های در فضای رقابتی حاکم داشته باشند،که در این بخش فعالیت

 .  دهد می

 سرمایه بخش این و کنند می استفاده دانشگاه بوسیله شده منتشر اطالعات از زیادی افراد امروزه:  عموم به دانش انتقال -7

 .  دارد کاربرد است اطالعات به دسترسی به وابسته جایگاهشان و موقعیت که کسانی همه برای فکری

 

 شاخص های ارزیابی سرمایه فکری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 1جدول

 

 شاخص های ارزیابی مؤلفه های سرمایه فکری

 

 

 

 سرمایه انسانی -1

 

 تعداد کارکنان آکادمیک 1-1

 تعداد کارکنان پژوهشی 1-2

 تعداد استادان تمام وقت 1-3

 تعداد استادیاران 1-4

 علمی رسمیمیزان جابجایی کارکنان  1-5

 میزان جابجایی کارکنان علمی پیمانی  1-6

 میزان افزایش کارکنان علمی رسمی 1-7

 میزان افزایش کارکنان علمی پیمانی 1-8

 متوسط زمان استخدام کارکنان علمی 1-9

 هزینه های آموزشی 1-10

 کتابخانه ایسرمایه گذاری در وسایل ارتباط الکترونیکی و  1-2 سرمایه ساختاری -2

 

 

 بورس تحقیقاتی خارج از کشور 3-1

 تعداد کارمندان خارجی فعال در دانشگاه 3-2
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 تعداد حضور در کنفرانسها 3-3 سرمایه ارتباطی -3

 تعداد میزبان بودن در کنفرانسها  3-4

 تعداد کارمندانی که با بودجه غیر سازمانی استخدام شده اند 3-5

 کمیته های تخصصیمیزان فعالیت   3-6

 نرخ رشد برنامه های تحقیقاتی 3-7

 همکاریهای مشترک جدید  3-8

 

 

 پژوهش -4

 

 تعداد نشریات چاپ شده) ارجاع شده ( 4-1

 تعداد نشریات زیرچاپ  4-2

 میزان بودجه غیرسازمانی) قراردادهای تحقیقاتی( 4-3

 تعداد کل نشریات  4-4

 همکاری صنعتنشریات چاپ شده با   4-5

 تجهیزات پژوهشی، قابلیتها  4-6

 افراد دارای درجه دکترا و پسادکترا  4-7

 اعتبارات مالی غیرسازمانی)قراردادهای پژوهشی وغیره( 4-8

 

 آموزش -5

 نرخ دانش آموختگان 5-1

 متوسط طول تحصیل دانشجویان 5-2

 نرخ رد شدگان 5-3

 ارشد پایان یافته تعداد پایان نامه های دکترا و 5-4

 

 تجاری سازی -6

 تعداد شرکتهای زایشی دانشگاه 6-1

 تعداد کارمندان جذب شده توسط شرکتهای زایشی6-2

 درآمد حاصل از صدور مجوز و تعداد مجوزهای پژوهشی 6-3
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 از طریق سایت اینترنتی 1-7 انتقال دانش به عموم -7

 از طریق سخنرانیهای غیرتخصصی 7-2

 

 

 سرمایه فکريپيشينه 

 مطالعات بتوان شاید.  است داشته چندانی های پیشرفت گذشته دهه طول در و دارد طوالنی تاریخچه فکری سرمایه پارادایم

 اما ، آورد حساب به فکری سرمایه با مرتبط مفاهیم به نظری توجهات نخستین از را دانش پیرامون میالدی شصت دهه اوایل در مچالب

 دوست با نگاری نامه طی در گالبریت نام به اقتصاددانی میالدی شصت دهه اواخر در.  دارد جالبی داستان فکری سرمایه عبارت پیدایش

 امروزه که رواست این از.  آورد میان به سخن ، شده ایجاد شصت دهه در وی توسط که فکری سرمایه سبب به کالسکی خود اقتصاددان

 . شود می داده نسبت گالبریت به فکری سرمایه عبارت پیدایش

 به سازمانها در ارزش ایجاد نخستین مواد عنوان به مشهود منابع به صرف توجه ، اقتصاد علم ی حوزه در جدید های نگرش بروز با

 مدیران که چرا ؛ داد انسانی سرمایه و غیرفیزیکی منابع و فیزیکی و مالی منابع از اعم ها داشته تمامی به همزمان توجه به را خود جای مرور

.  یابند دست بیشتری ی افزوده ارزش به توانند می انسانی سرمایه به توجه و نوآوری خالل از دانشی عناصر کسب با کردند احساس سازمانها

.  داد نسبت میالدی هشتاد دهه در ، پژوهشگران و پردازان نظریه تالشهای به توان می را فکری سرمایه به توجه تر روشن طور به اما

 جالب نکته اما.  شد منتشر ژاپن در ایتامی توسط هشتاد دهه نخستین سالهای در ، نامشهود داراییهای های حوزه در نظری اثر نخستین

 سرمایه و نامشهود داراییهای به توجه هشتاد دهه دوم نیمه از اما.  نشد ترجمه دیگر زبانهای به مدتها تا اثر این که است موضوع این ، توجه

 توجه ، نوآوری ، سازی تجاری ، فکری سرمایه های مؤلفه بندی طبقه طرح ، دانشی سرمایه به توجه.  گرفت خود به تری جدی شکل فکری

 حساب به فکری سرمایه اهمیت و پیدایش حوزهی تالشهای ترین مهم از تجاری های عالمت و برند ارزش محاسبه و فکری سرمایه ارزش به

 . ایند می

 طرح:  چون موضوعاتی به توجه.  آورد حساب به فکری سرمایه مفهوم به تر گسترده توجه سرآغاز توان می را میالدی نود ی دهه

 به توجه گسترش و سنجش های مدل معرفی ، مشتری سرمایه چون جدید های مؤلفه تعریف ، دانشی و فکری سرمایه مدیریت مباحث

 فکری سرمایه ارزش به حسابداری.  روند می شمار به دهه این ویژگیهای از فکری مالکیت امتیازات ، معنوی انحصار حقوق ، فکری مالکیت

 سرمایه گزارش برای محلی چارچوب طرح و فکری سرمایه به ملی توجهات دهه این در.  گرفت قرار توجه مورد شدت به دهه این در نیز

 .  شد گرفته پیش در کشورها از برخی در فکری

 برای فکری سرمایه گزارش آغاز احتمال روی بر مطالعه به اتریش هنر و علوم ، پرورش و آموزش وزارت 2001 سال شروع با

 گزارس باید اتریش دانشگاههای آن موجب به که شد صادر عالی آموزش در جدید قانون 2002 سال در.  پرداخت اتریش دانشگاههای

 خود دانشگاه. پرداختند خود فکری سرمایه انتشار به اتریش در پژوهشی مرکز پنج و دانشگاه دو 2005 سال تا.  کنند منتشر فکری سرمایه

 کنفرانس در عمومی صورت به موضوع این نتایج که پرداخت بیانیه انتشار و خود فکری سرمایه ارزیابی به پروژه یک در نیز مادرید مختار

 ، علمی نتایج ، منابع انسان ، گذاری سرمایه ، موضوعی بعد پنج در درگیر فعال دانشگاه تنها مادرید دانشگاه ؛ گردید منتشر علوم المللی بین

 از کامل گزارش یک ساله هر باید که اند کرده ملزم را دانشگاه استرالیا جمله از زیادی کشورهای امروزه.  بود حکومت و سوم مأموریت

 ، انسانی سرمایه بخش سه قالب در و باشد می آنها های استراتژی و اجتماعی اهداف ، ها فعالیت شامل که کنند منتشر خود فکری سرمایه

 مثل کشورهایی در فکری سرمایه افشای درباره مطالعه گذشته دهه طول در همچنین.  شود می طراحی ارتباطی سرمایه و ساختاری سرمایه

 مثل کشورهایی گروه برای رقابتی مطالعات همچنین و ؛ کانادا و اسپانیا ، امریکا متحده ایالت ، انگلستان ، ایتالیا النکا،استرالیا، سری استرالیا،

 . است شده انجام... و کنگ هنگ و استرالیا یا انگلستان و سوئد ، هلند

 کشور از خارج در پژوهش پيشينه
 ارائه به مطالعه این در وی.  داد انجام را عملکرد روی بر فکری سرمایه تأثیر بررسی ی زمینه در مطالعه اولین بتیس( 1998)بتیس

 . نمود می تایید و حمایت را عملکرد روی بر فکری سرمایه تأثیر فرضیه که پرداخت تجربی ی شواهد

 مزیت ایجاد در ای رابطه و ساختاری انسانی، سرمایه که داد نشان رقابتی مزیت بر فکری سرمایه رابطه دربررسی( 2008) چن

 .است داشته خصوص این در را تأثیر بیشترین ای رابطه سرمایه  لیکن ، دارند مثبتی و معنادار رابطه سازمانها رقابتی
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 ایتالیا پژوهشی مؤسسات و عالی آموزش در نامشهود داراییهای گیری اندازه چارچوب ارائه منظور به(  2010) همکارانش و سکاندو

 تدوین فکری سرمایه گیری اندازه های شاخص تلفیق با بنیادی مفهومی مدل آمده، عمل به عملی تجربیات و موجود های نظریه بررسی با

 گیری اندازه و شناسایی بنابراین. است پژوهشی و آموزشی سازمانهای رسالت محوریت در نامشهود داراییهای تکوین که دریافتند شده،

 دیگر طرف از. است نهادهایی چنین درون در عملکرد و استراتژیک گیری جهت بین همسویی ارزیابی در عملیاتی اولویت فکری سرمایه

 ، ساختاری سرمایه به مربوط استراتژیک تصمیمات پشتیبان و ارتباطی ابزار عنوان به تواند می شاخصها مجموعه که است آن عملی کاربرد

 .شود استفاده پژوهشی و آموزشی سازمانهای انسانی و اجتماعی

 عملکرد و دانش مدیریت سازی پیاده بین ارتباط و فکری، سرمایه های روش ارزیابی به ای مطالعه در( 2011)همکاران و شاکینا

. است متمرکز تصمیمگیری گذاری سرمایه جمله از فکری، های سرمایه مدیریت برای روش کارآمدترین کردن پیدا به که پرداختند شرکت

 .است متفاوت فکری سرمایه منابع بالقوه اثر در کشور و صنعت نوع شرکت، اندازه که داد نشان نتایج همچنین

 و نوآوری سرمایه مفهوم از مختصر بررسی یک اول مرحله در. پرداخت نوآوری سرمایه گیری اندازه و شناسایی به( 2012) کیجک

 جدید ارزیابی روش یک معرفی و فعلی های مدل گسترش به مقاله این دیگر سوی از و داد، انجام فکری سرمایه انتخاب در محقق اقدامات

 .کند می فراهم شده ارائه روش از استفاده مورد در تجربی شواهد مقاله این این، بر عالوه. نماید می اقدام نوآوری سرمایه

 سرمایه در گذاری سرمایه که است این بر اعتقاد دادند، قرار مطالعه مورد را فکری سرمایه گذاری سرمایه( 2013) همکاران و بوالتا

 حال این با. سازد می قادر شرکت ارزش افزایش و اقتصادی سود آوردن دست به توانایی در رقابتی، مزیت یک ایجاد به را شرکت فکری های

 گذاری سرمایه فکری های سرمایه در بیشتری ی بودجه توانند می کنند، می تولید بیشتر پول که هایی شرکت یعنی است؛ متقابل تأثیر این

 . شد پرداخته فکری و ملموس های دارایی در گذاری سرمایه بازده تحلیل و تجزیه به رگرسیون از استفاده با مطالعه، این در. کنند

 پيشينه پژوهش در داخل کشور
.  پرداختند ایرانی شرکتهای با متناسب فکری سرمایه دهی گزارش برای الگویی ارائه دنبال به تحقیقی در( 1386) قرشی و علوی

 کشورهای فکری سرمایه دهی گزارش الگوهای بررسی از پس. شد استخراج تهران بورس شرکت 30 مدیره هیئت فعالیت تحقیق این برای

 برای شاخص 89 از ایرانی های شرکت اما ، کنند می گزارش را خود فکری سرمایه شاخص 254 از استفاده با آنها که شد مشخص دیگر

 برای الگو این که گردیدند فکری سرمایه گزارس برای الگویی ارائه به مؤفق آنها نهایت در.  کنند می استفاده خود فکری سرمایه گزارس

 . دارد کاربرد دولتی غیر و دولتی از اعم ، ایرانی های شرکت ی کلیه

 ضمن مقاله این در. پرداختند فکری سرمایه حسابداری روشهای و مدلها بررسی به تحقیقی در( 1389)شیپوریان و فرهود ، همتی

 فکری سرمایه و نامشهود های دارایی گیری اندازه برای مدلهایی و روشها گیری، اندازه اهمیت فکری، سرمایه اصطالحات و مفاهیم تعریف

 این تجاری واحدهای تا است شده آورده

 .کنند مشهود را خود فکری های سرمایه و کرده گزارش مالی های صورت در را ارزش با های دارایی

 های مؤلفه ، ایران دانشگاههای در فکری سرمایه گیری اندازه برای الگویی تدوین منظور به( 1389)همکار و میرکمالی           

 ارزش محاسبه برای واحد فرمولی ارائه که دریافتند و کردند بررسی مشهد فردوسی دانشگاه کارشناسان و مدیران بین در را فکری سرمایه

 موقعیت توسعه و رشد منظور به ها مؤلفه و اجزا همه به توجه اهمیت از حاکی کلی نتایج.  است غیرممکن  ًتقریباً فکری سرمایه اقتصادی

 جامع دیدگاهی باید دانشگاه که است این بیانگر و دارد وجود فکری سرمایه مختلف اجزای بین متقابلی روابط نیز و.  دارد دانشگاه فعلی

 .نماید اتخاذ فکری سرمایه مختلف سطوح توسعه و رشد برای

 یافته.  پرداختند یزد دانشگاه آموزشی های مجتمع در فکری سرمایه گیری اندازه و بررسی به(1389)منصوری و بیشه آجی نجاتی

 مجتمع که آنست بیانگر و ، دارد وجود معناداری های تفاوت اشاره مورد های مجتمع در فکری سرمایه بین که دهد می نشان پژوهش های

 در تنها ، مهندسی و فنی مجتمع دیگر سوی از ، دارد میانگین از تر پایین وضعیتی انسانی، سرمایه بعد از غیر به ابعاد تمامی در انسانی علوم

 رتبه از حاصل نتایج همچنین.  است نموده کسب میانگین از تر پایین ای نمره ابعاد، سایر در و داشته مناسبی وضعیت ای رابطه سرمایه بعد

 . است برخوردار اهمیت باالترین از آموزش های مهارت مؤلفه که آنست مبین فکری سرمایه های مژلفه بندی

.  پرداختند بهشتی شهید دانشگاه در سازمانی یادگیری اساس بر فکری سرمایه ساختاری الگوی ارائه به( 1390)مطلبی و ناظم فتاح

 در یادگیری مستقیم اثر را مستقیم اثر بیشترین و دارد تأثیر فکری سرمایه بر سازمانی یادگیری ابعاد که است آن از حاکی پژوهش نتایج

 این در فکری سرمایه شاخص مهمترین عنوان به انسانی سرمایه و ، نمودند عنوان فکری سرمایه بر سازمانی یادگیری بعد در سازمانی سطح

 . شد شناخته مدل

 پرداختند مازندران دانشگاههای  رسانی اطالع مراکز و ها درکتابخانه فکری سرمایه شاخصهای بندی رتبه به( 1390)وابونوری نیازی

 . نیست یکسانی اهمیت دارای شده یاد درسازمانهای فکری سرمایه شاخصهای که دهد می نشان نتایج که

http://www.joih.ir/


 140-148، ص 1395 ، فروردین1جلد ،  10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 از بعد پژوهش این در.  پرداختند بازی تئوری از استفاده با آن سنجش و فکری سرمایه افشای به( 1392)همکاران و آبادی دولت

 قرار تأکید مورد نکته این و شد عنوان مطالبی فکری سرمایه افشای مورد در ، آن اهمیت و ارزش بیان و فکری سرمایه از تعاریفی ارائه

 کنیم پیدا دست فکری سرمایه افشای و آن ماهیت و فکری سرمایه مورد در جامع تعاریفی باید فکری سرمایه بهتر ارزشیابی برای که گرفت

. 

 روش تحقيق
 نحوی به از آنجا که نتایج این تحقیق می تواند برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر: محققین، دانشگاههای آزاد اسالمی و

 مورد موجود وضع اساس بر و دستکاری بدون متغیرها علوم مورد استفاده قرار گیرد، از لحاظ هدف کاربردی است . و از آن جهت که وزارت

 . باشد می پیمایشی و توصیفی نوع از گیرند، می قرار مطالعه

 جهت کتابخوانی روش از.  است شده استفاده مدارک و اسناد بررسی و کتابخوانی روش دو از نیاز مورد اطالعات آوری جمع جهت

 از دانشگاهها عملکرد و فکری سرمایه اجزای عینی ارتباط نمودن مشخص جهت و گردیده استفاده پژوهش پیشینه و نظری مبانی تدوین

 و نظران صاحب و متخصصان با حضوری مصاحبه میدانی کار به نیاز و موضوع اهمیت به توجه با که ؛  است شده گرفته بهره میدانی روش

 مدارک موجود در سوابق و آرشیو اطالعات دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفت. و اسناد مطالعه

 فرضيه پژوهش
 باشد می مساوی حد در منتخب دانشگاههای در فکری سطح سرمایه

 تجزیه و تحليل داده ها
به منظور آزمون فرضیه مورد بحث، از آزمون کروسکال والیس استفاده گردیده است ، و کلیه اطالعات آماری با استفاده از نرم افزار 

spss .گردآوری و تحلیل شده است 

 یافته هاي پژوهش
در این پژوهش به کمک  آزمون کروسکال والیس به رتبه بندی دانشگاههای منتخب بر اساس سطح سرمایه فکری پرداخته می 

 شود، برای این مرحله فرضیات آزمونی به شرح زیر است:

 فرضیات آزمون کروسکال والیس برای سطح سرمایه فکری در دانشگاههای منتخب2جدول 

 سؤال ههای منتخب چگونه است ؟سطح سرمایه فکری در دانشگا

  فرض صفر سطح سرمایه فکری در دانشگاههای منتخب در حد مساوی می باشد

 فرضیه های پژوهشی

 

 فرض یک سطح سرمایه فکری در دانشگاههای منتخب در حد مساوی نمی باشد

H0:µ1=µ2=µ3=µ4 =µ5 فرض صفر  

 فرضیه های آماری
H1 :  فرض یک باال برقرار نمی باشدحداقل یکی از جفت تساوی های 

 

 نتایج آزمون کروسکال واليس 3 جدول

 دانشگاهها ميانگين رتبه اي رتبه

 اهواز 90.88 اول

 آبادان 67.23 چهارم

 شوشتر 87.11 سوم

 مسجدسلیمان 66.44 پنجم

 دزفول 90.84 دوم
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 کاي اسکوئر درجه آزادي سطح معناداري

0/048 

 

4 9/598 

 

 

 بر دانشگاه هر رتبه همراه به منتخب دانشگاههای از یک هر های رتبه میانگین و منتخب دانشگاهی واحدهای نام 3جدول  در

 این در که گونه همان. است آزمون اصلی نتیجه محتوی بعد جدول و. باشد می مشاهده قابل فکری سرمایه عملیاتی شاخصهای اساس

 دارد؛ صفر فرض رد از نشان که باشد، می 048/0 معناداری سطح و 4 آزادی درجه با را 598/9 اسکوئر کای آماره مقدار هستید شاهد جدول

 سطح لحاظ از والیس، کروسکال آزمون به توجه با لذا. شود می رد منتخب دانشگاههای در فکری سرمایه سطح میانگین برابری فرض یعنی

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه دوم، رتبه در دزفول واحد اسالمی آزاد دانشگاه اول، رتبه در اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه فکری سرمایه

 می قرار پنجم رتبه در سلیمان مسجد واحد اسالمی آزاد دانشگاه و چهارم رتبه در آبادان واحد اسالمی آزاد دانشگاه سوم، رتبه در شوشتر

 . گیرد

 

 بحث ونتيجه گيري:

 باال، ی افزوده ارزش با خدمات بایست می عالی، آموزش مراکز و دانشگاهها مانند؛ دارند فکری ی سرمایه از باالیی سطح که سازمانهایی در

 فرموله دنبال به نیز محققان و تحلیلگران. باشد برقرار قوی بسیار سازمانی دانش سطح در اطالعات تأمین و حفاظت و سازمانی یادگیری

 برای اساس، این بر. است مجموعه یک صورت به کلیدی دانش یا جمعی ذهنی توانایی فکری، ی سرمایه.  باشند سرمایه نوع این کردن

 نظام ساله بیست انداز چشم طبق(  علمی لحاظ از بویژه) منطقه برتر قدرت به رسیدن و کشور علمی پیشرفتهای به  سریع دستیابی

 به توجه نتیجه در پیشرفته، کشورهای با علمی شکاف کردن کم و دانشگاهی فعالیتهای و تحقیقات در افزایی هم ایران، اسالمی جمهوری

 در بهینه و مستمر طور به منابع تمامی از توان می رویکردی چنین ایجاد صورت در. بود خواهد میسر فکری سرمایه عملیاتی شاخصهای

 ذهنی دانش همچنین. کرد جلوگیری موازی کارهای به پرداختن و کاریها دوباره از و نمود استفاده نظر مورد هدفهای به دستیابی جهت

 شود می پذیر امکان آن نشر اطالعات، و تجربیات فراموشی از جلوگیری ضمن و گردد، می تبدیل عینی دانش به پژوهشگران نزد شده ایجاد

 . شد خواهد فراهم رقابتی عرصه در دانشگاهها موفقیت و ماندگاری برای الزم شرایط و

 .شد پرداخته تحقیق این فرضیات بررسی به والیس کروسکال و فریدمن آزمون نظیر تحلیلی آمار و توصیفی آمار از استفاده با سپس

 اساس بر خوزستان استان اسالمی آزاد دانشگاهها بندی رتبه به حاضر تحقیق شد، داده توضیح تفصیل به قبل های قسمت در که همانطور

 نمونه عنوان به دانشگاهی واحد پنج تحقیق این برای که. است پرداخته1391 تا 1387 سالهای بین در فکری سرمایه عملیاتی شاخصهای

. گردید آوری جمع واحدها این آرشیو در موجود مثبته مدارک و اسناد بررسی و مصاحبه طریق از نیاز مورد های داده و گردید، انتخاب

 آزمون نتایج. است شده پرداخته منتخب دانشگاههای بین در فکری سرمایه سطح بررسی به والیس کروسکال آزمون از استفاده با سپس

 ،شوشتر، دزفول اهواز، واحد اسالمی آزاد دانشگاههای و نگردیده تأیید دانشگاهها در فکری سرمایه میانگین برابری فرضیه که دهد می نشان

 منتخب دانشگاههای امکانات و دیدگاهها تفاوت از نشان خود این که. دارند ای پنجم تا اول های رتبه در ترتیب به سلیمان مسجد و آبادان

 دارد فکری سرمایه درباره
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