
در دانشگاه ها  فكري و بررسي وضعيت اين شاخص هاي سنجش سرمايه تالشي براي تدوين شاخص

  1شهيد چمران اهواز 

  2زاده يداهللا مهرعلي
  3سكينه شاهي
  4شهيده حسيني

  15/01/1390: تاريخ دريافت
  15/05/1390: تاريخ پذيرش

  چكيده

در دانشگاه شهيد چمران اهواز آنها  گيري سرمايه فكري و اندازههاي  تدوين الگوي بومي شاخص، هدف اين پژوهش
پژوهش ، جهت به همين. با روش توصيفي از نوع مطالعه موردي به انجام رسيده استاست كه  1383- 87هاي  سال يط

 يمنابع علم مطالعه: فكري دانشگاه نموده است سرمايههاي  شاخص سازي مرحله زير اقدام به بومي چهاردر ، حاضر
از  گيري بهره ،ها از شاخص يا هيفهرست اول ييبه منظور شناساها  و دانشگاه يقاتيز تحقكفكري در مرا مرتبط با سرمايه

همسو با هاي  انتخاب شاخص ،متناسب با ساختار دانشگاه شهيد چمرانهاي  شاخص يينظرات كارشناسان به منظور شناسا
استراتژيك هاي  ن در موقعيتمسئوالنظرخواهي از  نامه پرسشبا استفاده از  تر مهمهاي  شاخص ييشناسا ،اهداف دانشگاه

 64فكري دانشگاه انتخاب شدند و از اين تعداد  سرمايهنهايي هاي  شاخص به عنوان شاخص 77تعداد در نتيجه . دانشگاه
 نتايج نشان. مورد بررسي قرار گرفت 1383-87هاي  طي سالآنها  وضعيت رشد قرار گرفتند و گيري شاخص مورد اندازه

درصد  12/28هداف دانشگاه بوده و فكري مطابق با ا سرمايههاي  درصد از كل شاخص 88/71دهد وضعيت رشد  مي
ساختاري دانشگاه از وضعيت بهتري نسبت به  نشان داد سرمايهها  همچنين يافته. مطابق با اهداف دانشگاه نبوده است

  .هستند و مديريت بيشتر ريزي برخوردار است و اين دو مؤلفه نيازمند برنامهاي  انساني و رابطه سرمايه
دانشگاه ، شاخص، سازي بومي اي، رابطه سرمايه ،ساختاري سرمايه، انساني سرمايه، فكري سرمايه: واژگان كليدي

  .شهيد چمران
  مقدمه

شور ما بلكه ك م توسعهچهار در برنامه تنها نه يو اجتماع ياقتصاد توسعه ين اصلكبه عنوان ر ييدر حال حاضر عنصر دانا
ط اقتصاد يدر مح. نامند مي 5بنيان را اقتصاد دانش كه اقتصاد امروز طوري شناخته شده است به، جهاندر سرتاسر 

از  يريو به تعبند برخوردار يكيزيف يها هينسبت سرما يشتريت بياز ارزش و اهم 6يركف يها هيسرما، بنيان دانش
  .آيند مي شورها به حسابك يو اقتصاد يكينولوژكتي، علم توسعه هاي تضرور

                                                 
  1389در دانشگاه شهيد چمران اهواز،  »سنجش سرمايه فكري دانشگاهي«برگرفته از پژوهش دانشگاهي با عنوان  .1
٢
  mehralizadeh_y@scu.ac.irاستاد دانشگاه شهيد چمران اهواز  .

٣
  nshahi2001@yahoo.comاستاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز  .

٤
   دانشجوي كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز .

5. Knowledge-based Economy 
6. Intellectual Capitals  
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عرضه و هاي  در تهيه و به تصوير كشيدن نظامه كهستند  يركف هياز سرما يمنابع سرشارها  در اين ميان دانشگاه
و ها  دانشگاه. كنند مي فكري و اطالعاتي جامعه نقش مؤثري ايفاهاي  تقاضاي اطالعات و هدايت كردن جريان

پيشرفت و براي اطالعات و دانش مورد نياز  بخش عمده ةبرگيرنددر، ين منبعتر مهمعالي به عنوان  آموزش هاي همؤسس
و شوند  مي انتقال و انتشار دانش محسوب، توزيع، مرتبط با ايجاد و توليدهاي  مركز فعاليت، يك جامعه ترقي و توسعه

در پيشرفت و اي  حياتي كه نقش عمدههاي  كه از توان كافي در اين راه برخوردار نباشند توقف چنين فعاليت صورتي در
 يها هيمند سرما ت آگاهانه و نظاميريو مد ييازمند شناساينها  لذا دانشگاه. خواهد بودجامعه دارد حتمي و مسلم  توسعه

را ها  ن سازمانيامل اكتوانند به طور  ها نمي دانشگاه اداره يسنتهاي  پندارند روش مي محققانبرخي . هستندخود  يركف
ز رؤسا و كتوجه و تمر. است ازيمورد ن يديجد يتيريو اقدامات مدها  تمهاربرد و در نتيجه بش يار به جلو پين معيطبق ا

 يبرا، نندك يبانيت و پشتيتقو، را مديريت يركفهاي  هين سرمايتوانند ا مي هك يبر عوامل و عناصرها  ران دانشگاهيمد
رسد  مي بنابراين به نظر ؛)1387، زاده مهرعلي( ننده استك نييو تع يار ضروريدر اين امر بسها  ت دانشگاهيموفق

 گيري اندازه، به شناساييها  الزم باشد تا دانشگاه 7گيري جديد مديريت و اندازههاي  تكنيك يي در جهت توسعهها تالش
  .كنندبه طور مستمر تالش ها  اين دارايي فكري خود پرداخته و در جهت ارتقا و بهبودهاي  و مديريت سرمايه

  مسئلهتحقيق و طرح  پيشينه
ارزش نامشهود يك ، فكري برآن اتفاق نظر دارند اين است كه سرمايه نظران صاحبآنچه ، فكري در تعريف سرمايه

، دانش( يركشامل مواد ف يركف هيسرما). 2: 1387، و حسنوي، نور رضايي، جعفري( دهد مي را نشان) دانشگاه( سازمان
نقل از ؛ 1998، 8استوارت( شود تواند باعث ايجاد ثروت مي است كه استفاده از آن )و تجربه يركت فكيمال، اطالعات

نامشهودي است هاي  تياز منابع و فعال يبكيفكري تر سرمايه، )4: 2006( 10اروپا طبق تعريف اتحاديه). 2: 2008، 9چونگ
كند كه مستعد خلق  مي ستمييبه س يو ماد يمالي، مجموعه از منابع انسان يكل يرا قادر به تبد) دانشگاه( سازمان يككه 

دهد  مي نشان يركف هيسرماهاي  بندي ل طبقهيتحل). a2006 :3، 13لوياستركو  12النا، 11سانچز( ن استادار سهامارزش براي 
 ةدهند تشكيلهاي  به عنوان مؤلفه 16اي رابطه هيو سرما، 15يساختار هيسرما، 14يانسان هياصلي سرما سه طبقه، كه در مجموع

 به يركف هيو سرما) 9: 1387، اصل مطلبي( متقابل هستند رابطه يدارا، اين سه جزء؛ شده است فكري پذيرفته سرمايه

  ).8: 1386، نقل از علوي و قرشي؛ 226: 2000، 17بونتيس( شود مي عناصر خلق از اين هريك انيم تعامل لهيوس
، استادان(ها  دانشگاه ياز دانش آشكار و ضمني نيروهاي انساناي  انساني مجموعه سرمايه، ها در رابطه با دانشگاه

ي و عملي رسمي يا غيررسمي آموزشهاي فراينداست كه از طريق ...) و ينان اداركاركترا و كان ديدانشجو، محققان

                                                 
7. Measurment 
8. Stewart 
9. Choong 
10. European Commision 
11. Sanchez 
12. Elena 
13. Castrillo 
14. Human Capital  
15. Structural Capital  
16. Relational Capital 
17. Bontis 
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كه دانشگاه را  و در صورتي) 3: 2007، 20و روجاس 19لوردي، 18راميرز( يابد مي تجسمآنها هاي  كسب شده و در فعاليت
  ).a 2006 :4،سانچز و همكاران( برند مي بيروننند اين دانش را با خود از دانشگاه ك كتر

ماند و  مي يدر درون دانشگاه باق، اركنان از دانشگاهكه بعد از خروج كاست  يزيدانشگاه چ يساختار هيسرما
 يبرا يتيحماهاي  رساختيدانشگاه تمام ز نهاددر  يساختار هيسرما. ذخاير غيرانساني دانش در دانشگاه است شامل همه

قواعد و ويژه  در اين ميان به). 3- 6: 1388، ارباب شيراني و عباسي( دگير مي بر دردانشگاه را  يانسان هيسرمات يتقو
سانچز و ( مهم هستند يركت فكيداده و مالهاي  گاهيپاي، فرهنگهاي  ستميسي، اقدامات و مراحل سازماني، ادارهاي  وهيش

  ).a2006 :4، همكاران
ه ك ييها و راهها  وهيو آشكار مربوط به ش ياز دانش ضمناي  عبارت است مجموعهها  دانشگاهاي  رابطه هيسرما

 يا قراردادهايها  نامه تفاهم، ها نامه مثل انواع مبادله، كنند مي تعامل برقرار ياجتماعهاي  ها و سازماننهادر يبا ساها  دانشگاه
 ياكو شر ن دانشگاهيايجاد روابط ب اي، رابطه هيماسر). 3-6: 1388، ارباب شيراني و عباسي( و امثال آن يقاتيتحق

در واقع كسب ؛ است جامعه، لكدولت و در ي، مراجع عمومي، رانتفاعيغهاي  سازمان، ها تكمانند شر اش يرعلميغ
راميرز و ( ستها دانشگاه ايِ رابطه ةسرماي ،يافته يافته و تداوم سياسي و سازماني توسعه، وسيعي از روابط اقتصادي ةمجموع

  ).3: 2007، همكاران
فكري در حفظ  تجاري و خدماتي با پي بردن به نقش مهم سرمايههاي  و بنگاهها  گذشته سازمان در دو دهه

اي  يي كه به گونهها سازمان«پژوهشي نشان داده كه هاي  يافته؛ درصدد مديريت آن برآمدند، مزيت رقابتي سازمان
، 21كوك( »كند مي ارتقا پيداآنها  يترند و جايگاه سازمان موفق، پردازند مي خويش يركف هياثربخش به مديريت سرما

در آنها  گيري فكري و اندازه سرمايه  22هاي تعيين شاخص ،فكري سازمان گام براي مديريت سرمايهنخستين ). 4: 2007
معيار و ، نامشهود سازماني ها تا به اين وسيله ضمن تهيه مبنايي براي توصيف وضعيت موجود دارايي است سازمان

به صورت خودجوش و داوطلبانه ها  اين سازمان. فراهم آورندها  اين دارايي به منظور توسعهگيري  تصميمبراي مالكي را 
از جمله . اند و نتايج نامشهود دانشي خود معرفي كرده و به كار بستهها  ابزارهاي مديريتي جديدي را براي مديريت دارايي

 1990 بار در اوايل دهه اين شركت براي نخستين. است 23اسكانديا پيشرو در اين زمينه شركت خدمات بيمههاي  شركت
نامشهود خود كرده و از آن به بعد هاي  دارايي گيري علمي براي اندازه نوآورانههاي  از روشاي  اقدام به اجراي مجموعه

؛ كند مي ان عرضهدار سهامبار به  شش ماه يك هر ،فكري خود را به پيوست گزارش مالي سنتي ةگزارش سرماي
در سراسر دنيا با استفاده از ها  و بنگاهها  از آن زمان بسياري از شركت). 306: 1385، 26دتمهارو رو 25روب، 24پروست(

كاري خود كردند و طي  فكري با توجه به محيط سرمايه گيري اندازههاي  مختلف اقدام به تعيين شاخصهاي  مدل
، چين، ژاپن، جنوبي كره، اكنون در كشورهاي انگلستان. كردندان ابالغ دار سهامپياپي ارقام و اطالعاتشان را به هاي  سال

                                                 
18. Ramirez 
19. Lorduy 
20. Rojas 
21. Kok 
22. Indicator 
23. Skandia Insurance Services Company 
24. Probst 
25. Raub 
26. Romhardt 
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فكري به  مديريت سرمايه، و ايتاليا، اسپانيا، استراليا، اتريش، هلند، كانادا، فنالند، دانمارك، نروژ، سوئد، سنگاپور، تايوان
  ).1: 2004، 27موهان مادان( شود مي اجرا و اعمالها  نعنوان قاعده و قانوني مهم در سازما

واحد از  فيتعر يك سر بر هنوز ه پژوهشگرانك ن استيا دهنده نشان يركف هيسرما فيتعار هب يمختصر نگاه

اظهار  نظران صاحباغلب . شود مي مشاهده فيتعار نيب ييها شباهت بسياري جهات از با اين حال ؛ندارندتوافق نظر  آن

را در  يديا عوايتواند منافع  مي ارزش است و ياما دارا يكيزيبدون ظاهر ف يپوليرغ ييدارا يك يركف هيدارند سرما مي

ن ياختالف ب«را به عنوان  يركف هيسرماي، به غير از حسابدار هايي به طور مثال پژوهشگران در حوزه. كندد ينده توليآ

؛ 1997ي، بايسو؛ 1997استورات ؛ 1997، سون و مالونيادون( نندك مي فيتعر» تكآن شر يو ارزش دفتر يارزش بازار

  ).4: 2008، چونگنقل از ؛ 2001، ارانكو هم 28ستنيمور

  فكري تعاريف سرمايه .1شماره جدول 

 تعريف  مفهوم  مؤلف

 )1991( ايتامي
هاي  دارايي

  29نامريي

همچون ها  وسيعي از فعاليت يي هستند كه حيطهها دارايي

فرهنگ سازماني ، عالئم تجاري، اعتماد مشتري، فناوري

  .ندگير مي بر درمديريتي را هاي  تمهارو 

  30 هال

)1992 :36(  

 يها دارايي

  نامشهود

هاي  ارزش هستند كه منابع بارآور را به داراييهاي  پيشران

  .كنند مي ارزش افزوده تبديل

 31اسميت

)1994(  
  مالكيت فكري

شركت تجاري عالوه بر عواملي هستند كه در يك  كليه

آنها  .مشهود وجود دارندهاي  جاري و دارايي سرمايه

جاري هاي  مشهود و سرمايههاي  عواملي در پس دارايي

هستند كه موجب كار تجاري شده و علت اصلي قدرتي 

در آنها  موجوديت. هستند كه شركت كسب كرده است

  .است ارتباط با وجود يا انتظار سود

                                                 
27. Madanmohan 
28. Mouritsen  
29. Invisible Assets 
30. Hall 
31. Smith 
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 32بروكينگ

)1997 :13(  
  فكري سرمايه

يي با ها دارايي، بازارهاي  دارايي فكري به مثابه سرمايه

مرتبط با مالكيت هاي  دارايي، محوريت انسان

  .زيرساختي استهاي  فكري و دارايي

ادوينسون و 

  مالون

)1997 :22(  

فكري  سرمايه

 يها و دارايي

  نامشهود

يي هستند كه وجود فيزيكي نهاآ، نامشهودهاي  دارايي

  .ندارند اما تصويري خاموش از ارزش شركت هستند

  سويباي

)1997 :10(  

هاي  ارزش

  33غيرمادي

ساختار خارجي و ، ساختار داخلي: عد دارندسه ب

  فرديهاي  شايستگي

 بونتيس

)1998(  
  فكري سرمايه

تواند  مي فكري را داراست كههاي  فكري ويژگي سرمايه

  .در ارزش يك شركت سهيم باشد

 استوارت

)1998(  
  فكري سرمايه

، اطالعات، مواد فكري مانند دانش، فكري سرمايه
د به منظور خلق نتوان مي كههستند مالكيت فكري و تجربه 

  .دنارزش به كار رو
و  34هريسون
 35ساليوان

)2000 :34(  
  .تواند به سود تبديل شود مي دانشي كه  فكري سرمايه

  36الو
)2001 :5(  

  نامشهودات
تواند  نمي سود آينده است كه ةمطالب ،نامشهود يك دارايي

مانند موجودي انبار يا ( جايگزين فيزيكي يا مالي
  .داشته باشد) نامه ضمانت

  )2002( 37دام
هاي  دارايي

نامشهود و 
  فكري سرمايه

شوند  مي مشخصها  از ويژگياي  با مجموعه، نامشهودات
به سرعت در منافع اقتصادي به بار تقريباً توانند  مي و

  .دارنداي  بنشينند و اغلب اثرات شبكه

                                                 
32. Brooking 
33. Immaterial Values 
34. Harrison  
35. Sullivan 
36. Lev 
37. Daum 
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 38پابلس
)2003 :63(  

  فكري سرمايه

دارد كه  مي اظهارفكري  يك تعريف گسترده از سرمايه
اختالف بين ارزش بازاري و ارزش دفتري شركت ، آن

ي هستند كه در بنيان منابع دانش، فكري سرمايه. است
  .كسب مزاياي رقابتي پايدار براي شركت نقش دارند

 راستوگي
)2003 :230(  

  فكري سرمايه

به عنوان ، فكري ممكن است به معناي واقعي كلمه سرمايه
نظر آيد كه به  توانايي كلي و چندوجهي يك شركت به

تنظيم و ، به هماهنگ كردن، خود از آيندهاند دنبال چشم
 در جهت خلق ارزش، كار گرفتن منابع دانشي خود به

  .پردازد مي

موريتسن و 
 همكاران

)2004 :48(  
  فكري سرمايه

فناوري ، مشتريان، مواردي مانند كاركنان فكري سرمايه
 سرمايه. كند مي كار مديريتي و دانش را بسيج، اطالعات

تواند كنار گذاشته شود چون صرفاً مكانيسمي  نمي فكري
دهد  مي مختلف اجازههاي  كند كه به دارايي مي را فراهم

  .شركت را ضمانت كنند هاي توليديفرايندتا با همديگر 

 اروپا اتحاديه
)2006 :4(  

  يركف هيسرما

نامشهود است هاي  تياز منابع و فعال يبكيتر يركف هيسرما
دسته از  يكر ييدهد به تغ مي سازمان اجازه يككه به 
بپردازد كه قادر به  يستميدر س يو انسان يمادي، منابع مال

  .ان استدار سهامخلق ارزش براي 
  a2006، سانچز و همكاران؛ 2004، 40و اشنايدر 39كافمن: اقتباس از

فكري در  سرمايه گيري آمده از اندازه فراهم گويد دانش پژوهشيِ مي نيز) 5: 2007( كه كوك طور همان
و ها  در چند سال اخير مدل. فراهم آورده استها  فكري در دانشگاه سرمايه گيري بستري براي اندازه، تجاريهاي  سازمان
در اين زمينه . اند و مؤسسات تحقيقاتي به كار گرفته شدهها  فكري در برخي دانشگاه سرمايه گيري اندازههاي  شاخص

دانشگاه ، )2005، 43ينزاتيلـ  و شافهوزر 42بورگر آلتن( دانشگاه وين اتريش، )2006( 41مراكز تحقيقاتي اتريش
با همكاري پانزده ) 2004( 45يياروپاهاي  گاهدانش رصدخانه پروژه، )2007، كوك( 44ي جنوبيافريقاژوهانسبورگ 

) 2003-2000( ICP46 پروژه، )b2006، سانچز و همكاران(يي شور مختلف اروپاكهشت از  يقاتيتحق دانشگاه و مؤسسه

                                                 
38. Pablos 
39. Kaufmann  
40. Schneider 
41. Austrian Research Centers (ARC)  
42. Altenburger  
43. Schaffhauser-linzatti 
44. University of Johannesburg, South Africa 
45. Observatory of European University 
46. Intellectul Capital Program: Madrid Region 
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سانچز و ( ديمادر جامعه يقاتيز تحقكو مراها  دانشگاه يت پژوهشيمادريد در رابطه با فعال منطقه يركف هيسرما برنامه
اروپايي به هاي  دانشگاه. توان نام برد مي را) 2005، 47فزليك( و دانشگاه علوم اقتصادي پوزنان لهستان) b2006، همكاران

يكي از مؤسسات معروف در اين . فكري پيشتاز هستندهاي  سرمايه دهي و گزارش گيري طور مشخص در بحث اندازه
اتريش است كه در  بنيان دانش هاي هين مؤسستر بزرگاين مركز تحقيقاتي يكي از . مركز تحقيقات اتريش است، حوزه
هاي  سرمايه 48دهي و گزارش گيري اقدام به اندازه 1995كند و از سال  مي مختلف علمي و تحقيقاتي فعاليتهاي  زمينه

به مختلفي  بنيان فكري اين مركز تاكنون توسط مؤسسات دانشهاي  سرمايه دهي الگوي گزارش. استكرده فكري خود 
: 1387، سرچشمه و مداح صلواتي( فكري مورد استفاده قرار گرفته استهاي  سرمايه دهي و گزارش گيري اندازهر منظو

3-2.(  
كه براي شود  مي سنجش موجود اين نكته آشكارهاي  چوبچهارفكري و  در مطالعه بر روي مديريت سرمايه

يي در ها رسد تالش مي بنابراين به نظر ؛)8: 2007، كوك(است  خاصيهاي  عالي نياز به ايجاد مدل آموزشمؤسسات 
و  گيري اندازه، به منظور تشخيصها  الزم باشد تا به دانشگاه گيري جديد مديريت و اندازههاي  تكنيك جهت توسعه

، راميرز و همكاران(شود افزوده آنها  كنترل منابع نامشهود ارزش خود كمك شود تا بر كارايي و اثربخشي مديريت
2007 :2.(  

مفيد و هاي  دن اطالعات باارزش و راهنماييآور به دست، فكري در دانشگاه سرمايه گيري مزيت اصلي اندازه
وضعيت  تواند آمار و اطالعات الزم را براي مقايسه مي ،فكري دانشگاه گزارش سرمايه. است عملي براي مديران دانشگاه

به منظور مديران دانشگاه  گيري ن قرار داده و به تصميمسئوالمفكري دانشگاه در طول زمان در اختيار مديران و  سرمايه
  .كندفكري دانشگاه و بهبود جايگاهش در جامعه كمك  ارتقاي ميزان سرمايه

 سرمايه گيري اندازههاي  شاخص ترين ين و مناسبتر مهماصلي پژوهش حاضر اين است كه  مسئلهبنابراين 
از  هريكو ؟ براي دانشگاه شهيد چمران كدامند )اي ساختاري و رابطه، انساني سرمايههاي  از مؤلفه هريكدر ( فكري

  ؟اند برخوردار بوده، 1383-87هاي  سال يفكري دانشگاه از چه وضعيتي ط سرمايههاي  شاخص
  
  وب نظري تحقيقچارهچ

نخستين  يبرا اياندكاس. استفاده شده است اياندكاسكننده  تينظري تحقيق از مدل نظري هدا چهارچوببه منظور تدوين 

نخستين  به عنوان 1994 سال در و آورد به وجود را خود يركف هيسرما گزارش يداخل به صورت 1985 سال در بار

 طور به اياندكاس. كردعرضه  اندار سهام به يسنت يمال گزارش وستيپ را به خود يركف هيسرما گزارش، بزرگ تكشر

 را خود خاص گيري اندازه ابزار سرانجام و ردك تجربه را يركف هيسرما گيري مختلف اندازههاي  روش و ابزارها يعيوس

: 1384، نقل از جعفري و همكاران؛ 1999، 50روس و كالين، 49ون كرو(كرد  ايجاد اياندكاس ةكنند تيهدا عنوان تحت

                                                 
47. Fazlic 
48. Reporting 
49. Von Krough 
50. Kleine 
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 را يركف هيسرما شوند بكيتر گريديك با يوقت يساختار و يانسان هيسرما نهانپ عوامل، اياندكاس مدل اساس بر). 5

  .دهند مي لكيتش

  )4: 2007، اقتباس از كوك( شماي ارزش سرمايه فكري اسكانديا .1شماره شكل 

  
ز كمر يركف هيمطالعاتي مانند مطالعه سرما. انجام شده است المللي هاي بين مؤسسهو ها  سطح سازمان مطالعات متعددي در

-2003( P مادريد فكري منطقه سرمايه برنامه ICP پروژه ،يياروپاهاي  دانشگاه رصدخانه، )ARC( شياتر يقاتيتحق

در  كفناوري و نوآوري دانمار، توسط وزارت علوم 51»يركف هيسرما نامهاظهارسند  ،دانشگاه ژوهانسبورگ ،)2000

  .اروپا اتحاديه 2004دسامبر  زياديكو سند ر؛ 2001 مي و 1998 ـ اروپا هياتحاد ـتام يمر پروژه ،2003سال 

ه اقدام به كبوده  يياروپا يقاتيمؤسسه تحقنخستين  )شياتر يقاتيز تحقكبررسي مر( ين اين مطالعاتتر معروفيكي از 

را  يپژوهش هاي همؤسس يبخش عموم ن بودجهيشترين مؤسسه بيا. استكرده  1995در سال  يركف هيانتشار گزارش سرما

ز كمر( داردها  تكدر شر ياربردكقات يبا تحقها  در دانشگاه ياديقات بنيوند تحقيدر پ يش داشته و نقش مهميدر اتر

بود كه دولت  كننده اين مركز چنان متقاعد تجربه). b2006 :8، به نقل از سانچز و همكاران؛ 1999، شياتر يپژوهش

، 52اليتنر( شود ياجبارها  همه دانشگاه يبرا 2007تا سال  يركف هيسرما دهي م گرفت گزارشيتصم 2002ش در سال ياتر

 يرا به منظور سازمانده يديقانون جد، شياتر آموزشعلوم و ، فرهنگ در واقع وزارتخانه). 8: نقل از همان؛ 2007

ش يرا به منظور افزا يركف هيسرما دهي گزارش، رد كه در آن وزارتخانهكب يش تصويدولتي اترهاي  مجدد دانشگاه

 يركف هيگزارش سرما. رفتيش پذياترهاي  ش استقالل دانشگاهيت نامشهودات و با هدف افزايريمد توسعه، سازي شفاف

و وزراتخانه به ها  ن دانشگاهيب يابزار ارتباط يكن به عنوان يدانشگاه و همچن يبرا يتيريابزار مد يكدر اينجا به عنوان 

د يارائه دهد كه اين گزارش حداقل با يركف هيگزارش سرما يكبر اين اساس مقرر شد كه هر دانشگاه . رود مي ارك

  ):نقل از همان؛ 2006، اروپا اتحاديه( ر باشديزهاي  يژگيشامل و

                                                 
51. Intellectual Capital Statement 
52. Leitner 

 ارزش بازار

 سرمايه فكري سرمايه مالي

 سرمايه ساختاري سرمايه انساني

 سرمايه سازماني سرمايه مشتري

 نوآوريسرمايه  سرمايه فرايندي

 هاي فكري دارايي هاي ناملموس ساير دارايي
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  ؛دانشگاه ةخودساختهاي  ياهداف و استراتژي، اهداف اجتماع، ها تيفعال ●

  ؛شود مي ميتقس يو انسان يساختار اي، رابطه هيدانشگاه كه به سرما يركف هيسرما ●

  .شود مي آنها ها و اثراتداد برونشوند و شامل  مي ميدانشگاه تنظ يردككه در توافقات عمل ييهافرايند ●

ز كمر« يك يدارا) ARC( شياتر يقاتيز تحقكمر يركف هيمدل سرما، اند شرح داده) 2003( واردنو  تزيلگونه  همان

ور كمدل مذ. رده استكها را از هم مجزا داد برونها و فرايند، دادها درون يه به طور ضمنك يطور است به يقو »فرايند

 يك بر اساسدر خود گنجانده و ، استاي  و رابطه يساختاري، انسان هيرا كه شامل سرما يركف هيسرما ياصل بندي طبقه

  ).2006، سانچز و همكاران(است محور  رد شاخصيكرو

  
  اهداف پژوهش

 يدر دانشگاه شهيد چمران طآنها  گيري فكري و اندازه سرمايههاي  تالشي براي تدوين شاخص، اين پژوهش هدف كلي
  :پردازد مي زير يفرعهاي  هدف يپژوهش حاضر به بررس، دستيابي به اين هدف كليبراي . است 1383- 87هاي  سال

  ؛87تا  83هاي  سال يطآنها  گيري انساني دانشگاه شهيد چمران و اندازه سرمايههاي  تدوين شاخص. 1
  ؛87تا  83هاي  سال يطآنها  گيري ساختاري دانشگاه شهيد چمران و اندازه سرمايههاي  تدوين شاخص. 2
  ؛87تا  83هاي  سال يطآنها  گيري دانشگاه شهيد چمران و اندازهاي  رابطه سرمايههاي  تدوين شاخص. 3
 )اي رابطه ساختاري و سرمايه سرمايه، انساني سرمايه( آنهاي  فكري و مؤلفه سرمايههاي  بررسي وضعيت كلي شاخص. 4

  .87تا  83هاي  سال يدر دانشگاه شهيد چمران ط
هاي  بهبود وضعيت سرمايهبراي شود رهنمودهايي به مديران و مسئوالن دانشگاه شهيد چمران  مي همچنين سعي

  .شودفكري دانشگاه ارائه 
  
  شناسي پژوهش روش

است 53موردي تـوصيـفي از نـوع مطالعه، ها كاربــردي و از نظر روش گردآوري داده پژوهش حاضر برحسب هدف .
- 87زماني  فكري در دوره از نظر وضعيت سرمايه» مورد«پژوهش حاضر كل دانشگاه شهيد چمران را به عنوان يك 

و ها  از دادهاي  هبخش عمد، حاضر استفاده از يك روش پژوهش ميداني در مطالعهرغم  به. كند مي مطالعه، 1383
مختلف دانشگاه شهيد چمران هاي  داده در قسمتهاي  اسناد و مدارك و پايگاه اطالعات مورد نياز اين پژوهش از مطالعه

در اين پژوهش مطالعات ها  ي دادهآور جمعهاي  بنابراين يكي از روش. اند و مورد استفاده قرار گرفته شده يآور جمع
  .استاي  كتابخانه

  
  دانشگاه يركف يا هيسرما يها شاخص ييشناسا نحوه

  :شد زير انجام مرحله چهارطي  دانشگاه يركف هيسرما يها شاخص ييشناسا

                                                 
53. Case Study 
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 هيف سرمايم و تعاريبا مفاه يافك ييضمن آشنا، و قابل استناد يمنابع معتبر علم با مطالعه، نخستدر گام 
ها و  از مؤلفه اي هيفهرست اول، ها و دانشگاه يقاتيتحقز كدر مرا يركف يها هيت سرمايريمدهاي  اجزا و مدلي، ركف

يي از منابع زير ها به طور اخص شاخص. شد ييشناساها  در دانشگاه يركف هيسرما گيري اندازه برايمناسب  يها شاخص
فكري دانشگاه  سرمايههاي  شاخص ،)2005( فكري مراكز پژوهشي اتريش سرمايههاي  شاخص: اقتباس شد

هاي  شاخص ،)2006( فكري دانشگاه مادريد اسپانيا گزارش سرمايههاي  شاخص ،)2007( جنوبي يفريقااژوهانسبورگ 
 ب شوراي عالي انقالب فرهنگيارزيابي علم و فناوري مصوهاي  شاخص ،)1387( دانشگاهي جهادمراكز تحقيقاتي 

)1381.(  
مشاور و با مشاورت كارشناسان شاغل در د راهنما و ياسات ياز نظرات كارشناس گيري در گام دوم با بهره

هاي  شاخص ترين تعدادي از مناسب، )اداري و مالي، طرح و برنامه، پژوهشي، يآموزشواحد ( واحدهاي مختلف دانشگاه
متناسب با هاي  شاخص ييالزم به ذكر است اين مرحله به منظور شناسا. فكري از بين فهرست اوليه استخراج شد سرمايه

  .دانشگاه شهيد چمران بوده استساختار 
همسو با اهداف دانشگاه سعي شد كه در گام بعدي اهداف دانشي دانشگاه هاي  به منظور انتخاب شاخص، در گام سوم

در پاسخ به يك هدف بسيار  اند توسط اهداف سازماندهي شدهها  دليل اينكه چرا مجموعه شاخص؛ مد نظر قرار گيرد
. ندارد گيري زيرا هر چيزي براي دانشگاه ارزش اندازه فكري با بينش دانشگاه سرمايه گيري همرتبط بودن انداز: مهم است

محقق به اهداف دانشگاه دسترسي نداشته و ، استراتژيك براي دانشگاه شهيد چمران اما به دليل عدم تدوين سند برنامه
م چهار عالي در برنامه آموزشبخش  ملي توسعه شده در سند اهداف ارائه، ذكرشدههاي  رو و با توجه به محدوديت اين از

، زيرا اين اهداف مبناي كار قرار گيرد، ها توسعه مورد توجه قرار گرفت تا در گام سوم در انتخاب و طراحي شاخص
در . بكوشندآنها  قرار گرفته و در جهت تحققآنها  دستوركاركه بايد در هستند  در ايرانها  اهداف باالسري تمام دانشگاه

اهداف آرماني اين سند ،تحقق اين به منظور اجرايي هاي  اقدامات اساسي و پروژه طور ي و هميناهداف كيفي و كم
محقق بر ، اند به صورت كلي بيان شده، از آنجا كه اهداف آرماني و كيفي اين سند. اند اهداف به تفصيل آورده شده

آن را استخراج و هاي  فكري و زيرمؤلفه شي مرتبط با بحث سرمايهاجرايي تمركز كرده و موارد دانهاي  اقدامات و پروژه
همچنين از قانون . استفاده كرده استجديد هاي  اوليه و يا تدوين شاخصهاي  از فهرست شاخصها  در انتخاب شاخص

مورد توجه ها  نيز مواردي در طراحي و انتخاب شاخص) مبتني بر دانايي توسعه( مچهارفصل ، كشور م توسعهچهار برنامه
 فكري از عناصر سرمايه هريكذيل ) شاخص 80تعداد ( حاصل از اين گامهاي  شاخص نهايت در. قرار گرفت تأكيدو 
  .داده شدند قرار )اي ساختاري و رابطه، انساني سرمايه(

شد كه  يفكري براي دانشگاه طراح سرمايه يها ت شاخصيزان اهمين مييتع به منظور يا نامه پرسشم چهاردر گام 
برخي رؤساي  طور و همينآنها  معاونان وي و مديران زير مجموعه، شامل رئيس دانشگاه( ان خبرگان دانشگاهيدر م

ل آماري يه و تحليبا تجز؛ شد يآور شده جمع تكميلهاي  نامه پرسشع و يتوز) دانشگاه شهيد چمرانهاي  دانشكده
بر اساس مقياس ليكرت با پنج اي  نامه پرسش. ده شدنديخبرگان برگزها از نظر  ين شاخصتر مهماز  يتعداد، اطالعات

خيلي «برابر با  5و  »زياد«برابر با  4، »حدودي تا«برابر با  3، »خيلي كم«برابر با  2، »هيچ«برابر با گزينه  1درجه كه در آن 
با مشاورت اساتيد راهنما و  تر هممهاي  برش براي انتخاب شاخص نقطه؛ بود تهيه شد و مورد استفاده قرار گرفت »زياد

به اين معني كه مالك با اهميت دانستن شاخص براي اين ؛ و معادل با گزينه زياد و بيشتر از آن تعيين شد 4مشاور ضريب 
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تعداد ، ن اساسيبر ا. و باالتر از آن باشد 4، آماري درباره يك شاخص ست كه ميانگين نظرات افراد نمونها دانشگاه آن
  .شد ن و آمادهيفكري دانشگاه تدو سرمايه گيري اندازههاي  شاخصنهايي  ت شناخته شد و فهرستيز اهمئحا شاخص 56

  
  ها مِ انتخاب شاخصچهاري اطالعات از خبرگان در گام آور جمع نحوه

رؤساي برخي از  طور و همينآنها  معاونان وي و برخي از مديران زيرمجموعه، پژوهش حاضر را رئيس دانشگاه خـبرگانِ
ين تر مهمدهد كه به منظور انتخاب  مي تشكيل 1388- 89دانشگاه شهيد چمران در سال تحصيلي هاي  دانشكده
نفر از  15با تشخيص اساتيد راهنما و مشاور ، در اين گام. در نظر گرفته شدند مچهارفكري در گام  سرمايههاي  شاخص
آنان اغلب داراي حداكثر اطالعات ممكن از وضعيت : نتخاب شدندن دانشگاه شهيد چمران به داليل زير امسئوال

بااليي  گيري و همچنين قدرت تصميم؛ هستند كه از نظر استراتژيك در دانشگاه مهم استهايي  در موقعيت؛ بوده دانشگاه
ران تحصيالت مدي، پژوهشي و اداري و مالي، يآموزشمعاونان ، خبرگان تحقيق شامل رئيس دانشگاه. در دانشگاه دارند

هاي  امور پژوهش و فناوري و تعدادي از رؤساي دانشكده، امور اداري، يآموزش ريزي دفتر برنامه، كارآفريني، تكميلي
  .هستند دانشگاه شهيد چمران

  
  نامه پرسشروايي و پايايي 

در ايـن راسـتا چنـد ضـابطه مـد نظـر        شد واستفاده  ييمحتوا يياز روش سنجش روانهايي  نامه پرسش ييروا ةمحاسب يبرا
دوم اينكـه از نظـرات   ؛ شـد ديگـران اسـتفاده   هاي  در پژوهشپيشين  ةشد استفادههاي  اينكه از شاخصنخست : قرار گرفت

حاصـل  . مناسب اسـتفاده شـد  هاي  انتخاب شاخص يد راهنما و مشاور براياسات طور ارشناسان و خبرگان دانشگاه و همينك
هـاي   شـاخص  نهايـت  در. بـا شـرايط دانشـگاه بـود    آنهـا   سـازي  و متناسـب ها  از شاخص يحذف تعداداصالح و ، ن كاريا

در ايـن پـژوهش بـراي سـنجش پايـايي      . فكري باشـد  سرمايههاي  ف مؤلفهشدند كه معرِّ ريزي طرحاي  به گونه نامه پرسش
آلفـاي   ضـريب . انبـاخ اسـتفاده شـد   كرآلفـاي   از ضريب پايايي به روش، از نظر خبرگان دانشگاه نامه پرسشهاي  شاخص

، 87/0، 80/0نيـز بـه ترتيـب    اي  سـاختاري و رابطـه  ، انسـاني هاي  و براي شاخص 92/0معادل  نامه پرسشكرانباخ براي كل 
  .شدند ارزيابي دار كه همگي ضرايب مذكور مطلوب و معنيشد محاسبه  82/0

كه ) دانشگاه يركف يها هيسرما يده قالب گزارش( ليست مورد نياز اين پژوهش يك چكهاي  براي گردآوري داده
هاي  از شاخص هريكميزان ، شده ليست ساخته با استفاده از چك. شد ساخته بود،فكري  سرمايههاي  حاوي شاخص

مانند مركز آمار و ( موجود در مراكز مختلف دانشگاههاي  مدارك و پايگاه داده، فكري با مراجعه به اسناد سرمايه
، واحد جذب و هدايت استعدادهاي درخشان، واحد كارآفريني، واحد پژوهشي، واحد طرح و برنامه، دانشگاهاطالعات 

واحد ، مركزي كتابخانه، واحد فناوري اطالعات، واحد نظارت و ارزيابي، واحد اداري، آزادهاي  آموزشواحد 
طي آنها  بعدي وضعيت رشد تا در مرحله و در قالب مورد نظر وارد شد گيري اندازه، ...)و الملل بينهاي  همكاري

  .گيرد مورد بررسي قرار، مورد نظرهاي  سال
 

  ها تجزيه و تحليل آماري دادههاي  روش
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و  گيري درصد و نسبت در اندازه، به طور مشخص از فراواني. شداز آمار توصيفي استفاده ها  براي تجزيه و تحليل داده
به اين صورت بوده كه  تعيين وضعيت كلي رشد شاخص ةنحو. شدگيري  فكري بهره سرمايههاي  شاخص دهي گزارش

  .با ميزان سال اول مقايسه شده است) 1387( ميزان سال آخر
  

  تحقيقهاي  يافته

براي دانشگاه شهيد چمران معرفي اي  رابطه سرمايه ساختاري و سرمايه، انساني سرمايههاي  شاخص، 2شماره در جدول 
وضعيت كلي هر شاخص  نهايت مورد نظر معين شده و درهاي  طي سالها  از شاخص هريكهمچنين ميزان . شده است
  .استشده مشخص 

  )1383- 87( فكري دانشگاه شهيد چمرانهاي  گزارش سرمايه. 2شماره  جدول
  تيوضع  سال  انساني هيسرما يها شاخص

1383  1384  1385  1386  1387  

افزايش   920  985  900  671  - ل كاركنانكتعداد 
  رشد

افزايش   1055    859    650   656  604  تعداد كل پژوهشگران
 رشد

افزايش   38/0  30/0  13/0  -  -  نسبت كارشناسان از كل كاركنان
 رشد

تعداد كاركنان به 
 مدرك تفكيك

 تحصيلي

كاهش   120  174  -  208  - زيرديپلم
  رشد

افزايش   352  371  -  143  -  ديپلم
 رشد

افزايش   103  115  -  84  -  ديپلم فوق
 رشد

افزايش   312  296  -  210  -  كارشناسي
 رشد

افزايش   31  26  -  24  -  ارشد
 رشد

افزايش   2  3  -  2  -  دكتري
 رشد

 هيئتتعداد اعضاي 
 علمي به تفكيك مرتبه

 علمي

 مربي
 يارآموزش

كاهش   5  7  8  8  8
  رشد

افزايش   185  185  182  186  179  مربي
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 رشد

افزايش   237  224  211  191  180  استاديار
 رشد

افزايش   64  59  46  47  44  دانشيار
 رشد

افزايش   43  34  34  27  23  استاد
 رشد

  )1383-87( فكري دانشگاه شهيد چمرانهاي  گزارش سرمايه. 2شماره جدول  ادامه
  تيوضع  سال  انساني هيسرما يها شاخص

1383  1384  1385  1386  1387  

كل  نسبت دانشجويان دكتري از تعداد
  پژوهشگران

عدم   24/0  22/0  22/0  20/0  22/0
  رشد

افزايش   445  435  364  340  326 تعداد مدرسان مدعو
 رشد

نرخ جذب و هدايت استعدادهاي درخشان و 
 نخبگان

افزايش   320  289  180  160  -
 رشد

كاهش   92/0  71/0  94/0  10/1  -  از كاركنان هريك يآموزشساعات  سرانه
  رشد

ي آموزشهاي  كارگاهيا ها  تعداد دوره
  علميهيئت برگزارشده براي اعضاي 

كاهش   2  0  0  7  6
 رشد

 ي برگزارشده در زمينهآموزشهاي  تعداد كارگاه
  كارآفريني

كاهش   24  4  9  22  16
 رشد

 ي برگزارشده در زمينهآموزشهاي  تعداد دوره
  فناوري اطالعات و ارتباطات 

افزايش   7  8  7  6  -
  رشد

كاهش   2  3  4  6  5  يعلم هيئتاعضاي  يمطالعاتهاي  تعداد فرصت
  رشد

مستقر در  هاي هتعداد دانشگران فعال در مؤسس
  پارك علم و فناوري و مركز رشد

افزايش   133  130  109  67  30
  رشد

  ساختاري هيسرما يها شاخص

افزايش   859/14  190/13  33/27  032/12  794/9 دانشگاه يل اعتبارات پژوهشك
 رشد
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از كل  ياعتبارات پژوهشدرصد كل 
  دانشگاهاي  اعتبارات هزينه

افزايش   96/10  71/8  67/7  24/4  33/5
 رشد

افزايش   39/78  28/61  84/56  21/26  57/22  علمي هيئتاعضاي  يپژوهش سرانه
 رشد

اعتبار 
قراردادهاي 

 تحقيقاتي

/157  364/7  296/2 ي دانشگاه برون
14  

افزايش   630/22
 رشد

افزايش 
  رشد

كاهش   788  154/1  857/1  712/1  -  دانشگاهي درون
 رشد

افزايش   IT 069/3  -  612/2  370/4  317/6گذاري در  هيزان سرمايم
 رشد

 ياختصاص يدرآمدها مجموع
 دانشگاه 

167/14  483/26  610/
55  

افزايش   160/54  720/44
 رشد

 سرانه
 يپژوهش

 دانشجويان

 تحصيالت

   تكميلي

افزايش   150  150  150  150  كارشناسي ارشد
 رشد

افزايش 
 رشد

افزايش   400  400  400  400  دكتري
 رشد

افزايش 
 رشد

اعضاي هر عضو هيئت كتاب  سرانه
 علمي

افزايش   1/0  09/0  09/0  13/0  08/0
 رشد

افزايش   71/0  72/0  50/0  46/0  40/0  علميهر عضو هيئت  مقاله سرانه )16
 رشد

منتشرشده در مجالت  هاي هتعداد مقال
  ISIمعتبر 

افزايش   135  107  47  47  53
 رشد

  تيوضع  سال  ساختاري هيسرما يها شاخص

1383  1384  1385  1386  1387  

تعداد 
مقاالت 

منتشرشده 
در مجموعه 

 مقاالت
 كامل

هاي  همايش

  -  -  -  -  -  -  داخلي

  -  -  -  -  -  -  خارجي
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  معتبر علمي

تعداد 
مقاالت 

منتشرشده 
در مجالت 

معتبر 
   يداخل

افزايش   225  238  187  154  109  علمي پژوهشي
 رشد

افزايش   20  20  6  10  11  علمي ترويجي
 رشد

تعداد 
 مقاالت

شده  ارائه
در 

  ها  نفرانسك

افزايش   502  430  550  378  291  داخلي
 رشد

افزايش   154  160  117  76  94  خارجي
 رشد

شده به جشنواره  ارائههاي  تعداد طرح
  خوارزمي

كاهش   0  1  0  0  1
  رشد

 علمي مجله انتشارتعداد امتياز 

  پژوهشي
افزايش   10  6  4  4  4

 رشد

 اكتشافات و تعداد اختراعات

  رسيده ثبت به

افزايش   12  14  9  6  3
 رشد

از  علمي جوايز وها  تعداد رتبه
  پژوهشي  معتبر علمي وهاي  جشنواره

4  1  -  -  0  -  

  -  -  -  -  -  -  تعداد كاربران اينترنت
افزايش   40  20  20  20  -  دانشگاه نترنتيا باند يپهنا

  رشد
مجالت ، نشريات، ها تعداد كل كتاب

به  يتخصص يها تيشده و سا آبونمان
  تفكيك

-  -  -  -  -  -  

 تعداد كل

هاي  طرح
  تحقيقاتي 

افزايش   78  64  52  36  30  يدانشگاه برون
  رشد

كاهش   40  40  49  34  47  دانشگاهي درون
 رشد

افزايش   21  21  17  15  7 و علم پارك در مستقر تعدادواحدهاي
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واحدهاي  رشد مراكز و فناوري
  فناوري 

  رشد

ها  رشته تعداد
هاي  وگروه
 علمي

افزايش   201  194  179  164  164 ها رشته
 رشد

افزايش   58  58  53  54  46  ها گروه
 رشد

 از تعداداي  رشته بينهاي  رشته درصد

 دانشگاه در دايرهاي  كل رشته

  -  -  -  -  -  -  

 الكترونيكيوجود مركز يادگيري 
  ) مجازي آموزش(

كاهش  خير خير خير  خير خير
 رشد

رساني  اطالع وجود پايگاه و شبكه
  ) بانك اطالعات( علمي

كاهش  خير خير خير خير خير
 رشد

تعداد قراردادهاي فروش و انتقال 
  فناوري

-  -  -  -  -  -  

  تيوضع  سال  اي رابطه هيسرما يها شاخص

1383  1384  1385  1386  1387  

تعداد ارائه 
سخنراني در 
مجامع علمي 

  معتبر 

  -  -  -  -  -  -  داخلي
  -  -  -  -  -  ـ  يالملل بين

ها  شيتعداد هما
نارهاي يو سم

 يتخصص
  برگزارشده 

كاهش   7  1  2  2  5  ملي
  رشد

افزايش   0  0  1  1  0  يالملل بين
  رشد

ها  ارگاهكتعداد 
 يها شگاهيو نما

 يتخصص
  برگزارشده 

  -  -  -  -  -  -  ملي
  -  -  -  -  -   -  يالملل بين

ها  شيتعداد هما
نارهاي يو سم

 يتخصص

كاهش   100  99  112  108  ملي
  رشد

افزايش   52  66  65  47  يالملل بين
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  رشد  شده  تكشر
با ساير مراكز  امضاشدههاي  نامه تعداد تفاهم

علمي و تحقيقاتي داخلي به منظور انجام 
 تحقيقاتيهاي  و پروژهها  برنامه

كاهش   5  4  4  8  -
  رشد

ي، آموزشي ها نامه تفاهم تعداد يادداشت
 پژوهشي و فناوري منعقده با همتايان خارجي

افزايش   10  10  6  6  5
 رشد

هاي  آمار عضويت دانشگاه در سازمان
 المللي تخصصي بين

افزايش   2  2  2  2  1
 رشد

عدم   1  1  1  1  1 علمي كشورهاي  تعداد قطب
  رشد

در  شده رسمي ارائه هاي تعداد گزارش
  ها مطبوعات و رسانه

-  70  -  -  19  -  

 دانشگاه ينترنتيگاه ايتعداد مراجعه به پا
  ) ن روزانهيانگيم(

-  -  -  -  -  -  

افزايش   5  3  3  1  - تعداد مراكز تحقيقات كاربردي دانشگاه
 رشد

دانشگاهي  برون هاي پژوهشي طرح نسبت
  هاي پژوهشي كل طرح به

افزايش   66/0  62/0  51/0  49/0  39/0
 رشد

 شده برگزار يآموزش هاي دوره تعداد

  خارجي هاي معتبر دانشگاه اساتيد از توسط
كاهش   0  2  0  0  1

 رشد

كاهش   3  11  13  18  - خارجي دانشجويان تعداد
 رشد

نسبت دانشجويان تحصيالت تكميلي از كل 
  دانشجويان

افزايش   17/0  14/0  13/0  11/0  12/0
  رشد

اطالعات  نبوداز نظر وجود يا ها  فكري الزم است به بررسي وضعيت شاخص از بررسي وضعيت كلي سرمايهپيش 
  .پرداخته شود تا محاسبات بعدي از وضوح و روشني كافي برخوردار شوند

  فكري از نظر وجود آمار و اطالعات سرمايههاي  تعداد شاخص. 3شماره  جدول
  جمع كل  بدون آمار  داراي آمار  ها مؤلفه  

 تعداد
 يها شاخص
  كلي

  14  0  14  انساني سرمايه
  27  6  21  ساختاري سرمايه
  15  4  11  اي رابطه سرمايه
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  56  10  46  فكري سرمايه
 تعداد
هاي  شاخص

  جزئي

  24  0  24  انساني سرمايه
  34  7  27  ساختاري سرمايه
  19  6  13  اي رابطه سرمايه

  77  13  64  فكري سرمايه
كلي و جزئي هاي  شاخص فكري به دو دسته سرمايههاي  شاخصشود  مي مالحظه 3شماره كه در جدول  طور همان

شده در بعضي  انجامهاي  بدون در نظر گرفتن تفكيكها  تعداد شاخص، كليهاي  تعداد شاخص. اند تقسيم شده
بر اين اساس . نيز در نظر گرفته شده استها  تفكيك شاخص، جزئيهاي  تعداد شاخص ست ولي در محاسبهها شاخص

شاخص بوده  15و  27، 14برابر اي  ساختاري و رابطه، انساني سرمايههاي  كلي به ترتيب براي شاخصاي ه تعداد شاخص
هاي  جزئي به ترتيب براي شاخصهاي  تعداد شاخص. است شاخص 56فكري برابر با  كلي سرمايههاي  و تعداد شاخص

فكري برابر  جزئي سرمايههاي  بنابراين تعداد شاخصشاخص و  19و  34، 24برابر با اي  ساختاري و رابطه، انساني سرمايه
  .شاخص آماري به دست نيامد 13شاخص داراي آمار و براي  64از اين تعداد . است شاخص 77با 

 شاخص سرمايه 24شاخص از  18آيد تعداد  ميبر 4در جدول ها  گونه كه از بررسي وضعيت كلي شاخص همان
، م توسعه رشد داشتهچهار برنامههاي  در طول سال) انساني سرمايههاي  كل شاخص درصد از 75برابر با ( انساني دانشگاه

برابر با ( شاخص 5رشدي نداشته و ثابت بوده و تقريباً ) انساني سرمايههاي  درصد از كل شاخص 17/4برابر با ( شاخص 1
  .رشد منفي داشته است) انساني سرمايههاي  درصد از كل شاخص 83/20

  فكري از نظر وضعيت رشد سرمايههاي  وضعيت كلي مؤلفه. 4شماره جدول 
جمع كل   ها وضعيت شاخص  ها مؤلفه

 يي كه رشدها شاخص  ها شاخص
   اند يافته

يي كه رشد ها شاخص
  اند نداشته

يي كه رشد ها شاخص
  اند منفي داشته

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  24  83/20  5  17/4  1  75  18  انساني سرمايه

  27  52/18  5  0  0  48/81  22  ساختاري سرمايه
  13  77/30  4  38/15  2  85/53  7  اي رابطه سرمايه

  64  88/21  14  69/4  3  43/73  47  فكري سرمايه
برابر با ( ساختاري دانشگاه شاخص سرمايه 27شاخص از  22ساختاري دانشگاه تعداد  همچنين در مورد سرمايه

برابر ( شاخص 0، م توسعه رشد داشتهچهار برنامههاي  در طول سال) ساختاري سرمايههاي  درصد از كل شاخص 48/81
درصد از  52/18برابر با ( شاخص 5رشدي نداشته و ثابت بوده و تقريباً ) ساختاري سرمايههاي  درصد از كل شاخص 0با 

دانشگاه در اي  ابطهر شاخص سرمايه 13از تعداد  نهايت در. رشد منفي داشته است) ساختاري سرمايههاي  كل شاخص
 2، رشد داشته )اي رابطه سرمايههاي  درصد از كل شاخص 85/53برابر با ( شاخص 7م توسعه چهار برنامههاي  طول سال

برابر ( شاخص 4رشدي نداشته و ثابت بوده و تقريباً  )اي رابطه سرمايههاي  درصد از كل شاخص 38/15برابر با ( شاخص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            18 / 25

http://ihej.ir/article-1-648-fa.html


كه ( فكري شاخص سرمايه 64بنابراين از  ؛استداشته منفي  رشد )اي رابطه سرمايههاي  درصد از كل شاخص 77/30با 
فكري  سرمايههاي  درصد از كل شاخص 43/73مساوي تقريباً كه اين  اند شاخص رشد داشته 47، )اند  داراي آمار بوده

فكري دانشگاه  سرمايههاي  درصد از كل شاخص 69/4مساوي تقريباً شاخص رشدي نداشته كه اين  3. دانشگاه است
  .فكري دانشگاه است سرمايههاي  درصد از كل شاخص 88/21مساوي تقريباً اين  شاخص منفي شده كه 14 رشداست و 

ماند اين  مي كه باقيپرسشي دهد اما  مي را نشانها  هرچند اين جدول اطالعات مربوط به وضعيت رشد شاخص
در بخش بعدي به اين موضوع پرداخته و در . مطابق با اهداف دانشگاه بوده يا نهها  است كه آيا وضعيت رشد اين شاخص

  .شود گيري مي فكري مطابق با اهداف دانشگاه پيش رفته نتيجه سرمايههاي  مورد اينكه تا چه اندازه وضعيت شاخص
  

  گيري بحث و نتيجه

الزم است مشخص شود اهداف دانشگاه در فكري دانشگاه  سرمايههاي  در مورد وضعيت شاخص گيري به منظور نتيجه
اين كار با . مطلوب دانشگاه است يا عدم رشد آن به طور مثال رشد يك شاخص؛ هر شاخص به دنبال چه وضعيتي است

و مشورت با اساتيد راهنما و مشاور در ها  عالي در مورد اين شاخص آموزش م توسعهچهار توجه به اهداف سند برنامه
نظر دانشگاه شهيد چمران در هر شاخص صورت گرفت و هدف دانشگاه در مورد هر شاخص به طور  اهداف مورد زمينه

مورد نظر با اهداف مورد نظر دانشگاه مورد مقايسه هاي  سپس وضعيت رشد هر شاخص طي سال. شدجداگانه مشخص 
د و در جدولي مجزا در كنار گانه نمايش دا سههاي  توان با فلش مي هدف دانشگاه در مورد هر شاخص را( قرار گرفت

 6و  5هاي  جدولزير را در قالب هاي  گيري توان نتيجه مي بر اين اساس). قرار داد و مقايسه كردها  وضعيت رشد شاخص
  .كردارائه 

  فكري از نظر مطابقت با اهداف سرمايههاي  وضعيت رشد شاخص. 5شماره جدول 

 يي كه وضعيتها تعداد شاخص  ها مؤلفه
اهداف دانشگاه بوده  موافقآنها 

  است

 يي كه وضعيتها تعداد شاخص
موافق اهداف دانشگاه نبوده آنها 

  است

  جمع كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
يي با رشد ها شاخص

  مثبت
41  23/87  6  77/12  47  

يي با رشد ها شاخص
  منفي

4  57/28  10  43/71  14  

يي با عدم ها شاخص
  رشد 

1  33/33  2  66/66  3  

  64  12/28  18  88/71  46  جمع كل

، درصد موارد 23/87در ، اند رشد مثبت كردهها  فكري كه طي اين سال شاخص سرمايه 41از ، 5شماره طبق جدول 
نبوده آنها  هدف دانشگاه رشد، ها درصد از اين شاخص 77/12بوده و در مورد ها  دانشگاه به دنبال رشد اين شاخص
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مطابق با اهداف آنها  رشد منفي، درصد موارد 57/28فقط در  اند منفي داشتهيي كه رشد ها در رابطه با شاخص. است
 شاخص سرمايهسه همچنين از . رشد منفي مورد نظر و مطلوب دانشگاه نبوده است، درصد 43/71دانشگاه بوده و در 

عدم رشد اين هدف دانشگاه ، )درصد از كل موارد 33/33( مورديك در ، اند رشدي نكردهها  فكري كه طي اين سال
 64به طور كلي از . نبوده استآنها  هدف دانشگاه عدم رشد، )درصد از كل 66/66( مورد ديگر 2بوده و در  شاخص

 18و وضعيت  اند وضعيتي مطابق با اهداف دانشگاه داشته) درصد 88/71( شاخص 46، فكري دانشگاه شاخص سرمايه
  .است مطابق با اهداف دانشگاه نبوده) درصد 12/28( شاخص

  آن از نظر مطابقت با اهدافهاي  فكري و مؤلفه وضعيت كلي سرمايه. 6شماره جدول 

 يي كه وضعيتها تعداد شاخص  ها مؤلفه
موافق اهداف دانشگاه بوده آنها 

  است

 يي كه وضعيتها تعداد شاخص
موافق اهداف دانشگاه نبوده آنها 

  است

  جمع كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  24  5/37  9  5/62  15  انساني سرمايه

  27  11/11  3  89/88  24  ساختاري سرمايه
  13  15/46  6  85/53  7  اي رابطه سرمايه

  64  12/28  18  88/71  46  فكري سرمايه
مورد هاي  طي سال، انساني دانشگاه سرمايههاي  درصد از شاخص 5/62وضعيت رشد ، 6 شماره بر اساس جدول

در مورد . مطابق با اهداف دانشگاه نبوده استها  درصد از شاخص 5/37وضعيت نظر مطابق با اهداف دانشگاه بوده اما 
مورد نظر وضعيتي مطابق با اهداف دانشگاه هاي  طي سالها  درصد شاخص 89/88، ساختاري سرمايههاي  شاخص

از درصد  85/53همچنين . مطابق با اهداف دانشگاه نبوده است، ها درصد شاخص 11/11اما وضعيت  اند داشته
وضعيت مورد نظر دانشگاه را آنها  درصد 15/46اما  اند خواسته بوده مي چنانكه دانشگاهاي  رابطه سرمايههاي  شاخص

فكري دانشگاه وضعيتي مطابق با اهداف دانشگاه  سرمايههاي  درصد از كل شاخص 88/71، يبه طور كل. اند نداشته
 توان گفت سرمايه مي كلي گيري در نتيجه. اند را نداشتهها  ن سالدرصد وضعيت مطلوب دانشگاه طي اي 12/28و  اند داشته

 ريزي برخوردار است و اين دو مؤلفه نيازمند برنامهاي  انساني و رابطه ساختاري دانشگاه از وضعيت بهتري نسبت به سرمايه
  .هستند و مديريت بيشتر

، كنندگان مالي خارج از دانشگاه مانند حمايت نفع ذيهاي  دانشگاه بايد بكوشد تا از طريق بهبود ارتباط با گروه
، بنيادهاي خصوصي، مراكز ديني، گروهيهاي  رسانه، احزاب سياسي، فرمانداران، استاني يا كشوري، مقامات محلي

و تالش در جهت پاسخگويي به نيازهاي علمي و ... مجوزهاي اصولي و هاي صادركننده، نهادعالي آموزشهاي  انجمن
در اين . منابع مورد نياز خود ياري رساند تأمين طور عمومي دانشگاه در جامعه و همين به اعتالي وجههنها، پژوهشي آ
تواند به برقراري ارتباط ميان نيازهاي  مي در امر پژوهش يكي از مواردي است كه سازي نگري و تجاري اي ميان حرفه

تواند منافع زيادي را عايد دانشگاه  مي ت هدفمند بودني نيز در صورالملل بينهاي  همكاري. جامعه و دانشگاه كمك كند
بخشد و به ايجاد  مي كارآمدي را بهبود، تازه است و از طريق منابعهاي  ايده ةدهند الهام، يالملل بينهاي  همكاري. سازد
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، يالملل بينهاي  همكاري توسعه. شود مي يجهانهاي  آموزشسبب دستيابي به دانش و ، پژوهشي كمك كردههاي  ظرفيت
چنين . انساني كاهش دهدهاي  ت فيزيكي سرمايهمهاجرتواند انگيزه را براي  مي امري كه ؛چرخش مغزهاست تحقق ايده

ممكن است داليل زيادي ها  كاهش اين نوع همكاري. است ارتباطي خوبهاي  يي منوط به داشتن شبكهها همكاري
گونه  هدفمند نبودن اين، ير اداري براي خروج از كشور استادانوجود مقررات دست و پاگآنها  داشته باشد كه از جمله

ي و يا فعال نبودن استادان الملل تخصصي بينهاي  آشنا نبودن دانشگاهيان با سازمان، ارتباطات متناسب با نيازهاي دانشگاه
گونه ارتباطات و  ايني دانشگاه در جهت بهبود گذار سياست). 5: 1383، ذاكر صالحي(است  علمي مجازيهاي  در شبكه
و داشتن سهمي در ي الملل رشد خالقيت و انگيزه در استادان و پژوهشگران و ايجاد تحرك بينسبب تواند  ها مي همكاري

 سرمايههاي  بنابراين دانشگاه بايد در جهت بهبود و تقويت شاخص). 5: 1383ذاكر صالحي، ( ي شودجهانتوليد علم 
انساني نيز مشاهده شد كه در دانشگاه شهيد چمران  در بحث سرمايه. زم را به عمل آوردالهاي  يگذار سياست اي، رابطه

كه  حالي در ؛علمي مطابق با اهداف دانشگاه رشد نكرده است هيئتو بازآموزي كاركنان و اعضاي  آموزشهاي  شاخص
علمي  هيئتكاركنان و اعضاي  كه بخواهيم دانش صورتي شود و در مي آموزشزيادي بر  تأكيدانساني  در مبحث سرمايه

و  ريزي برنامهآنها  بازآموزيهاي  و دوره آموزش روز شود بايد در زمينه شان به متناسب با كار و تخصص و رشته
داده و اطالعات و فراهم هاي  زيادي بر ايجاد پايگاه تأكيد، ساختاري نيز سرمايه در رابطه با. گذاي بيشتري كنيم سياست

كه نتايج حاصل از  حالي شود در مي از راه دور يا مجازيهاي  آموزش به منظور انجامآوردن تسهيالت و امكانات الزم 
براي بنابراين الزم است كه دانشگاه . است در دانشگاه شهيد چمرانها  الزم اين شاخصنكردن اين تحقيق بيانگر رشد 

اقدامات الزم را به عمل  ،ساختاري يك دانشگاه سرمايههاي  ين شاخصتر مهمه عنوان يكي از ازي اين مراكز باند راه
آن به  دهي فكري دانشگاه و گزارشهاي  سرمايه گيري اندازه، گامنخستين در واقع هدف اين پژوهش به عنوان . آورد

  .كندفكري است جلب هاي  مسئوالن بوده تا توجه مديران دانشگاه را به اهميت و ضرورت گام بعدي كه مديريت سرمايه

  هاي پژوهشنهادپيش
در دانشگاه  يركف هيسرمابه منظور باال بردن ي يرهنمودها، اين پژوهشهاي  شده و يافته در زير با توجه به مطالعات انجام

  :شود مي نهادشيپ
ه كتوان گفت  مي شود مي در نظر گرفته يركف هيسرما توسعه يه دانش به عنوان منبع اصلكت ين واقعيبا توجه به ا. 1

ستم ياز س يمتناسب چهارچوب يبر مبنابايد ي، ركف هيسرماهاي  تيظرف مند به توسعه عالقه هر دانشگاه ايِ هيساختار پا
تواند در موفقيت جامعه دانشگاهي در توليد  مي به طور خالصه آنچه. د ساختار شوديا تجديه نهادت دانش بنا يريمد

بنابراين پژوهش حاضر توجه . مديريت دانش اثربخش است، بسزايي داشته باشد دانشي نقشهاي  و توزيع دارايي
دانشگاه جلب فكري هاي  كارگيري اصول مديريت دانش به عنوان ابزار توليد سرمايه مديران دانشگاه را به اهميت به

  .دارد تأكيددانشگاه با اين اصول هاي  راستا بودن اهداف و سياست كرده و بر لزوم هم
تواند در اختيار مديران  مي است كه يسند مهم و استراتژيك، فكري كه اشاره شد گزارش سرمايه طور همان. 2

فكري دانشگاه ياري هاي  سرمايه توسعه مديريت و تصميمات بهتر در زمينهاتخاذ را در آنها  دانشگاه قرار گيرد تا
تواند به منظور كسب منابع و امكانات مورد نياز و يا اثبات دستاوردهاي دانشگاه به برخي  مي همچنين اين سند؛ كند
 نهادبنابراين پيش؛ شودارائه ... و) وزارت( كارگزاران دولت، امناي دانشگاه هيئتان داخلي و خارجي از جمله نفع ذي
 دهي قالب گزارش. برداري قرار گيرد به طور ساليانه تدوين و مورد بهرهدر دانشگاه شهيد چمران شود اين سند  مي
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 جهادفكري هاي  سرمايه دهي كه از قالب گزارشاست  آينده به شكل زيرهاي  فكري براي سالهاي  سرمايه
  .اقتباس شده است) 1387( دانشگاهي در

  آيندههاي  دانشگاه براي سال يركف يها هيسرما انهيقالب گزارش سال. 7شماره جدول 
 شاخص  ها مؤلفه

  ها 

  سال

X-1  

هدف 

  Xسال 

سال

X 

هدف   وضعيت

 سال

X+1  
              انساني سرمايه

              ساختاري سرمايه
              اي رابطه سرمايه

  :است رياين قالب به صورت ز يساز ادهين و پيتدو فرايند
 ؛استراتژيك دانشگاه دانشگاه بر اساس اهداف سند برنامه ين اهداف دانشييتع �

 ؛ياتيعمل يها دانشگاه بر اساس برنامه يراهداف دانشين زييتع �

 ؛ياهداف دانش بر اساس يركف هيسرما يها ف شاخصيو تعر ييشناسا �

 ؛ير اهداف دانشيها بر اساس ز شاخص سازي توسعه و متناسب �

 ؛زمان حاضرهاي  داده يبرا ياس زمانين مقييتع �

 ؛يركف يها هيسرما دهي ت و گزارشيريمد فرايندآغاز  يبرا) T-1( هيانتخاب سال پا �

  ؛)T-1( هيدر سال پا يركف هيسرما يها از شاخص هريكزان و مقدار ين مييتع �
 يهافرايندو  يدانشگاه متناسب با اهداف دانش يركف يها هيش سرمايا افزاياهش ، كتيجهت تثب ريزي برنامه �

  ؛)T(ي سال آت يدانشگاه برا يديلك
  ؛)T( در سال يركف يها هيسرما يها از شاخص هريكزان و مقدار ين مييتع �
 ؛شده ينيب شيپ يها با اهداف و برنامه) T( در سال يركف يها هيت موجود سرمايق وضعيتطب �

  ؛)T+1( ندهيآ يبرا يركفهاي  هياهش سرماكا يت يتثب، توسعهبه منظور  يزير و برنامه يگذار هدف �
 ؛يركف يها هيبهبود سرما يدر راستا ياقدام اصالح �

 يها هيسرما يت جاريبا وضع يت داخليريمد ييدانشگاه با هدف آشنا يركف يها هيسرما انهيانتشار گزارش سال �
كردن ز آگاه يو نها  هيسرمان يارآمدتر اكت هرچه يريمد يبرا يابزار نظارت يكاز آن به عنوان  يمند و بهره يركف

  .سازمان يركف يها هيت سرمايان خارج از دانشگاه از وضعنفع ذي
استراتژيك  برنامه زماني تواند طبق دوره مي فكري دانشگاه سرمايه دهي گزارش، همچنين به عنوان يك روش ديگر

  .شودارائه ساله  سه يا پنج دانشگاه تنظيم شده و هماهنگ با آن بعد از يك دورهسالة  سه يا پنج
 سرمايه دهي قالب گزارش، مشابه استتقريباً در كشورمان ها  الزم به ذكر است چون ساختار و تشكيالت دانشگاه. 3

با شرايط ها  و با تالش بيشتر براي سازگار كردن شاخصها  در ساير دانشگاه، فكري در دانشگاه شهيد چمران
  .و پرورش در مدارس نيز قابل استفاده خواهند بود آموزش
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كه يا داراي  زيرهاي  تقويت شاخصراستاي انساني در  شود مديريت دانشگاه در قسمت سرمايه مي نهادپيش. 4
 ريزي برنامه :گذاري كند و سرمايه ريزي برنامه اند رشدي نداشتهيا  و اند مورد بررسي بودههاي  كاهش رشد طي سال

از  هريك يآموزشساعات  سرانه افزايش ،يعلم هيئتاعضاي  يمطالعاتهاي  تعداد فرصتافزايش به منظور 
تعداد افزايش  ،علمي هيئتي برگزارشده براي اعضاي آموزشهاي  يا كارگاهها  تعداد دورهافزايش  ،كاركنان

هاي  تعداد دورهافزايش  ،رآفرينيكا ي برگزارشده در زمينهآموزشهاي  تعداد كارگاهافزايش  ،دانشجويان دكتري
كاهش تعداد  ،مربي علمي با مرتبه هيئتكاهش تعداد  ،فناوري اطالعات و ارتباطات ي برگزارشده در زمينهآموزش

  .فوق ديپلم و به طور كل كاهش كاركنان، كاركنان با مدرك ديپلم
كه يا داراي  زيرهاي  تقويت شاخصساختاري در جهت  شود مديريت دانشگاه در قسمت سرمايه مي نهادپيش. 5

 ريزي برنامه :گذاري كند و سرمايه ريزي برنامه اند رشدي نداشتهيا  و اند مورد بررسي بودههاي  كاهش رشد طي سال
فعال براي  ريزي برنامه ،خوارزمي معتبر علمي مانند جشنوارههاي  شده به جشنواره ارائههاي  تعداد طرحافزايش براي 
 علميرساني  اطالع پايگاه و شبكهفعال كردن  طور و همين) مجازي آموزش( مركز يادگيري الكترونيكي كردن

  .دانشگاه نترنتيا باند يپهناافزايش  براي ريزي برنامه ،)بانك اطالعات(
كه يا داراي  زيرهاي  تقويت شاخصراستاي در اي  رابطه شود مديريت دانشگاه در قسمت سرمايه مي نهادپيش. 6

 ريزي برنامه :گذاري كند و سرمايه ريزي برنامه اند رشدي نداشتهيا  و اند مورد بررسي بودههاي  كاهش رشد طي سال
هاي  نامه تعداد تفاهمافزايش  ،داخلي شده و شركت و سمينارهاي برگزارشدهها  افزايش تعداد همايشبا هدف 
افزايش تعداد  ،تحقيقاتيهاي  و پروژهها  با ساير مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي به منظور انجام برنامه امضاشده

ي برگزارشده توسط اساتيد آموزشهاي  ي مانند افزايش دورهالملل بينهاي  افزايش همكاري ،علمي كشورهاي  قطب
  .يخارج انيدانشجو تعدادافزايش  ،خارجي

انساني و  سرمايههاي  شاخص ويژه بهفكري  سرمايههاي  شاخص ارتقاي همهبه منظور  ريزي برنامه يبه طور كل
و است  كمتر از ميزان مطلوب و مورد نظر دانشگاهآنها  مواردي كه نرخ رشد ويژه به؛ است الزم و ضرورياي  رابطه

  .كافي رشد نكرده است سال مورد نظر به اندازه چهاردر طول آنها  يا مواردي كه ميانگين
  فهرست منابع

 ،از ديدگاه مديريت داناييها  دانشگاه يركفهاي  هيتجزيه و تحليل سرما ،)1388( عباسي بهروز و محمدحسن، شيراني ارباب
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