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چکیده
زمینه :آینده پژوهی؛دانش تحلیل،طراحی و برپایی هوشمندانه آینده است،تالشی که با تجزیه و تحلیل منابع و الگوها
به تجسم آینده و برنامه ریزی برای آن می پردازد.مهمترین کارکرد آینده پژوهی ایجاد تصویری از آینده برای بهبود آن
است.شرکت های دانش بنیان به عنوان ،ملموس ترین روش تجاری سازیِ نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر
و با ارزش افزوده فراوان،نیازمند مفهومی برای ایجاد تصویری از آینده برای بهبود آن و تقویت عملکرد می
باشند.هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد شرکتهای دانش بنیان با رویکرد آینده
پژوهی صورت گرفته است.روش:روش پژوهش از نوع کیفی می باشد.برای بررسی عمیق مفاهیم مورد نظر از روش مطالعه
اسنادی و بررسی مبانی نظری و همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد.مشارکتکنندگان  15نفر از متخصصان
و خبرگان مطرح در شرکتهای دانش بنیان خراسان شمالی در سال 97بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند
و روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند.برای بررسی صحت یافتهها از روش بررسی توسط اعضا استفاده
شد.برای تعیین پایایی  ،از روش پایایی بین دوکد گذار استفاده شد.در تحلیل دادهها از تحلیل محتوای استقرایی (تکنیک
 6مرحلهای آرباخ و سیلورستاین)استفاده شد.يافته ها:یافتهها نشان داد با رویکرد آینده پژوهی تاثیر سرمایه فکری بر
ارتقای عملکرد شرکتهای دانش بنیان در دو بعد اثرات درونسازمانی شامل (نوآوری و ارزش آفرینی،تیم سازی و تمرکز
زدایی،یادگیری سازمانی،مدیریت دانش،رهبری تحولآفرین،شایستهساالریوپذیرشفناوری)واثراتبرون سازمانی(شبکه
سازی،مشتری مداری و بازارگرایی،برندینگو بین المللی سازی) مطرح می شوند.نتیجه گیری :این مدل می تواند در
تصمیمات بهبود عملکرد هر شرکتی به تناسب استراتژی و فرهنگ عمومی شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
واژه های کلیدی :سرمایه فکری،ارتقای عملکرد،شرکت های دانش بنیان ،رویکرد آینده پژوهی
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مقدمه
امروزه اقتصاد پر رونق و پر رقابت جهان بر پایه علوو
و فناوری شکل گرفته اسوت.در ایون میوان شورکت هوای
دانش بنیان باسودهای کالن و ارزش افزوده باالی حاصول
از محصوالت و خودمات ،پوا بوه عرصوه وجوود گذاشوتند،
شرکت ها و سازمان هایی که شالوده اصلی آنها مبتنی بور
دانش و استفاده از ایده ها،خالقیت و نوآوری است .از ایون
رو در سطح جهان شاهد اتخاذ راهبردهای گوناگونی برای
افزایش اثر بخشی فعالیت های علمی و فنواوری  ،ارتقوای
عملکوورد و انتقووال دسووتاوردهای آن بووه صوونعت و بووازار
هستیم(اسکات .)20151،در اقتصاد امروز،آنچه برای هموه
شرکت ها ضروری به نظر می رسد،برقرای ارتباط موفقیت
آمیز دانوش بوا بوازار در راسوتای حفوب رقابوت اسوت.در
اقتصادهای مدرن دانش بنیان،رقابوت پوذیری یوک منبوع
اصلی به شمار می رود(گونوان.)2015،2در چنوین اقتصواد
رقابتی،شرکت هایی موفق اند که با بهره گیری از سورمایه
های فکری بتوانند محصولی با توان رقوابتی بواال بوه بوازار
عرضه کنند .شرکت هوای دانوش بنیوان ،3موتوور محور
اقتصاد دانش بنیان،بوده و تاثیر عمده ای در تحقق اهداف
علمی،اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسوعه در
حووووزه فنووواوری هوووای برتووور دارنووود (اندرسوووون-4
وهمکاران .)2017،این واقعیت صاحبنظران حوزه کسب و
کار را به مفهو سرمایه فکری بوه عنووان عامول اصولی و
موثر در ارتقای سوطح عملکورد ،موفقیوت و خلوق مزیوت
رقابتی در این شورکت هوا وادار کورده بطوریکوه سورمایه
فکری را زیر بنای ارتقای عملکرد دانسته اند.شرکت ها بوا
سرمایه فکری نیرومند،قادر به دسترسوی سوریع بوا زموان
بندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطالعات بوه منظوور
ارتقای عملکرد می باشند.از دیودگاه اسوتراتژیک ،سورمایه
فکری بوه منظوور خلوق و افوزایش ارزش سوازمانی موورد
استفاده واقع می شود .سرمایه فکری متشوکل از دانوش و
مهارتهای مفید و بوه عبوارتی شوامل تموا منوابع دانوش
محوری است که برای سازمان ارزش تولید می کند( چن5
و همکاران .)2016،در دهه های اخیر،شرکت های دانوش
بنیان به عنووان یکوی از مهوم تورین بنگواه هوای علوم و
پژوهش نقوش بسویار مهوم و حیواتی در رشود و توسوعه

علو ،فناوری و ارتباطات ایفا نموده اند.این شورکت هوا بوا
توجه به وضعیت خاص خود رسوالت سونگینی دارنود .در
وضعیت کنونی جهان ،که تغییرات در همه زمینوه هوا بوه
سرعت انجا موی شوود ،داشوتن رویکورد آینوده پژوهوی
جهووت ارتقووای عملکوورد ضووروری بووه حسوواب آمووده و
سازماندهی فعالیت های علمی برای پیش بینوی عملکورد
آینوووووده ایووووون شووووورکت هوووووا انکوووووار ناپوووووذیر
است(گواهی.)1395،آینده پژوهی می تواند بوه موشوکافی
ابعاد پرداخته و راهکارهای ممکون را موورد بررسوی قورار
دهد(کامویکا.)2013،6مطالعات آینده از آنجا کوه فرصوتی
ساختار یافته برای نگاه به آینوده و بررسوی نقوش عوامول
موثر در شکل گیری آینده را فراهم می نماید،امکان ایجاد
چشووم انووداز مطلوووب را بوورای تصوومیم گیووران و موودیران
شوورکت هووای دانووش بنیووان بووه وجووود آورده و از طریووق
شناسوووایی و ایجووواد هرفیوووت هوووا و توانمنووودی هوووای
جدید،امکان بهره گیری از سرمایه فکری را جهت ارتقوای
عملکرد در زمان آینده میسر می سازد.ضمن اینکه با ایون
رویکرد،مشکالت و نارسایی های ناشی از عود توجوه بوه
سرمایه فکری و شرایط آینوده عملکورد شورکت هوا قابول
احصاء و رفع آنها امکان پوذیر خواهود بوود.رویکرد آینوده
پژوهی در شرکت های دانش بنیان،می تواند به تشوخی
حوووزه هووای جدیوود تحقیق،کوواربرد مناسووب تحقیقووات
موجود،ایجاد شراکت ها و شبکه های جدید منجر شوود و
در عرصه تجاری سازی،موجبات کاهش ریسک و تصومیم
گیری برای سرمایه گوذاری بهتور را فوراهم آورد(شورت-7
 .)2010،پژوهش های کمی و کیفی مختلفوی در ایوران و
سایر کشورها به بررسی سیاست ها و برنامه های اجرایوی
که بر عملکرد شرکت هوای دانوش بنیوان اثرگوذار اسوت
پرداخته اند.این عوامل را بطور کلی می توان شامل عوامل
زمینه ای،مالی،بازار،مشواوره ای بوین المللی،زیور سواخت
های فیزیکی،جغرافیایی ،فرهنگی و محیطی و ...می شوود.
ازجملوووه اینکوووه سوووزارنتزکی8و همکوووارانش در سوووال
،2016اسووتخدا و بووه کووارگیری مخترعووان و اسووتادان
دانشگاهی عالقمند به کار آفرینی و فعالیت هوای دانوش
بنیان را عامل موثر بر عملکرد بیان کرده اند .بویگالردی و
همکارانش 9در  2016بوه کوارگیری سیاسوت هوایی در
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راستای حمایت از تجاری سازی نتایج دانشگاهی از سووی
دولت را از عوامل موثر بور عملکورد ذکور کورده انود.آقای
کیدالو و سیندر10در  2011به کارگیری اسوتراتژی هوایی
در ارائه تسهیالت به خریداران محصوالت دانش بنیوان را
موووثر بوور عملکوورد مووی داننوود.زانگ 11در سووال  2009ب وا
بررسی هایی که انجا داده استخدا استادان دانشگاهی و
کارآفرینان آکادمیک تما وقت را عامل موفقیت عملکورد
ایوون شوورکت هووا بیووان کوورده اسووت .آلوودری 2015 12
تخصی سرمایه و بودجه برای پرورش نیوروی انسوانی و
اعضای هیات علموی بوا کیفیوت و بوا تجربوه را مووثر بور
عملکرد می داند .این در حالیست که پژوهش های اندکی
در زمینه نقوش عوواملی چوون دارایوی هوای نامشوهود و
ناملموسی مثل سرمایه فکوری در ارتقوای عملکورد انجوا
گرفته است.در صورتی که مطالعات پژوهشوگر نشوان موی
دهوود کووه کسووب مزیووت رقووابتی و عملکوورد برتوور نتیجووه
کسووب،نگهداری و اسووتفاده از دارایووی هووای راهبووردی از
جمله سرمایه فکری موی باشود کوه باعوج ایجواد مزیوت
رقابتی و دستیابی بوه عملکورد قووی و مووثر موی شوود.و
سازمان هایی در اقتصاد مبتنی بر دانش ،قوی عمول موی
کنند که بتوانند در فرصت هوای حاصول از دارایوی هوای
نامشهود سرمایه گذاری کنند .به توجه بوه اهمیوت نقوش
شرکت های دانش بنیان در تحقق سند چشم انداز بیست
ساله کشور،تدوین چشم انوداز سورمایه فکوری درشورکت
های دانش بنیان ضرورت دارد تا بتوانیم وضعیت مطلووب
را معماری کورده و بوا گوا برداشوتن در راسوتای اهوداف
راهبردی سازمان به وضعیت مورد انتظوار در مولفوه هوای
سرمایه فکوری جهوت بهوره بورداری از آن بورای ارتقوای
عملکرد دست یابیم و نکته قابل توجوه اینکوه در طراحوی
مدل و روش در پژوهش های مبتنی بور آینوده ،شورایط و
ویژگووی هووای بومی،اهمیووت ویووژه ای دارنوود از سوووی
دیگر،سرمایه فکری و تاثیر آن بر ارتقای عملکورد شورکت
های دانش بنیوان موضووعی جدیود،پرکاربرد و همچنوین
مورد توجه از سوی مدیران این شورکت هوا موی باشود،با
توجه به بررسی های انجا گرفتوه ،مطالعوه ای راجوع بوه
تاثیر سرمایه فکری بر ارتقای عملکورد بوا رویکورد آینوده
پژوهی،بصورت اکتشافی،یافت نشد.و کلیوه پژوهشوگران از

مولفه های شناسایی شوده قبلوی بوه صوورت روش کموی
جامعه آماری مورد نظر را ،ارزیابی کرده اند.آنچه پوژوهش
حاضوور را نسووبت بووه سووایر تحقیقووات متمووایز مووی کنوود
اکتشافی بودن روش با هدف یافتن مولفوه هوای سورمایه
فکری با تاکید بور آینوده پژوهوی بورای ارتقوای عملکورد
شرکت های دانش بنیوان موی باشود کوه ایون امور بورای
مسوالن،مدیران و سیاستگذارانشرکتهای دانوش بنیوان
می تواند موثر باشد.لذا پژوهشگر درصدد است این مطالعه
با در نظر گرفتن رویکرد آینده پژوهوی ،تالشوی باشود در
مسیر تبیوین تواثیر سورمایه فکوری بور ارتقوای عملکورد
شرکتهای دانش بنیان و امیدوار است کوه ایون پوژوهش
زمینه ساز اقدامات جدی،فراگیر و تاثیرگوذار آینوده بورای
تصمیم گیری های مناسب در شرکتهوای دانوش بنیوان
باشد؛هر چند آینده را نمی توان پیش بینی کرد؛اما انجوا
چنووین مطالعوواتی در حوووزه آینووده مووی توانوود راهنمووای
اندیشیدن خبرگان و کارشناسان درباره تقویت عملکرد بوا
کمک سرمایه فکری بوده و همچنین در زمینوه اسوتفاده
از آن جهت تاثیر بر ارتقای عملکرد آینده این شورکتهوا
مفید واقع شود.
بر این اساس در این پژوهش تالش می شود بوه ایون
سواالت پاسخ داده شود که:
 نقش سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد شرکت هوایدانش بنیان با در نظر گرفتن رویکرد آینده پژوهی چگونه
است؟
 موودل مناسووب نقووش سوورمایه فکووری در ارتقووایعملکرد شرکت های دانش بنیان با رویکرد آینوده پژوهوی
چیست؟
بهره وران تحقیق
بهوووره وران ایووون پوووژوهش را موووی تووووان کلیوووه
موودیران،خبرگان و برنامووه ریووزان پووار هووای علووم و
فناوری،شرکتهای دانش بنیان و شرکت هوای تولیودی و
خدماتی عنوان کرد.به طور خاص نتایج این پوژوهش موی
توانووود یوووک اسوووتراتژی مهوووم و اساسوووی در زمینوووه
پیشرفت،کسب موفقیت سازمانی با آینده نگری در ایجواد
و افزایش ارزش در شرکت هوای دانوش بنیوان محسووب
شود.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سرمايه

فکری13

ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان عاملی مهوم
و موثر در رشد و توسعه جوامع می باشد.شناسایی و در
عوامل و مفاهیم موثر بر ارتقای عملکرد ،بورای مودیران و
سیاستگذاران این شرکت ها از اهمیت بسوزایی برخووردار
می باشد.زیرا رشد و ارتقای عملکرد شورکت هوای دانوش
بنیان نقش ویژه ای در اشتغال،رشود اقتصوادی و توسوعه
بازارهووای رقووابتی دارد.در اقتصوواد دانووش بنیان،ارتقووای
عملکرد شورکت هوای دانوش بنیوان نیازمنود بکوارگیری
رویکوردی اسووت کووه از دارایووی هووای نوواملموس از قبیوول
دانش،شایسووتگی هووای منووابع انسووانی و ...بهووره بوورداری
بیشتری داشته باشند.مهمتر اینکه این رویکرد دارای دیود
و تفکری آینده پژوهانه باشد زیرا داشوتن رویکورد آینوده
پژوهی در کاربرد دارایی های ناملموس چشم انداز رقابتی
شرکت ها را تغییر داده و زمینه آماده سازی آن هوا را بوا
تغییوورات جهووانی فووراهم مووی سووازد.تعاریز مختلفووی از
سرمایه فکری بیان شده اسوت از جملوه اینکوه :سورمایه
فکری شامل مواد فکری ،دانش ،اطالعات و نیوز مالکیوت
فکری است که سازمان میتواند از آنها در خلوق دانوش
اسووتفاده کنوود(رابرت لیووت .)2017،14سوورمایه فکووری
متشکل از دانش و مهارت های مفید و به عبوارتی شوامل
تما منابع دانش محوری است کوه بورای سوازمان ارزش
تولیوود مووی کنوود(چن و همکوواران.)2014،در تعریفووی
دیگر،سوووووورمایه فکووووووری عبووووووارت اسووووووت از
کارکنان،مدیران،رهبران،سرپرستان،کارکنان اجرایوی و در
کل نیروی انسانی شرکت(بونتی و سرنکو.)2009، 15
عملکرد16

مجموعه فعالیتهای معطوف به دسوتیابی بور اهوداف
سازمانی که با اعمال صحیح این فعالیت ها نه تنها هودف
ها و ماموریت های سازمان با کارایی مطلووب تحقوق موی
یابوود بلکووه منووافع کارکنووان و جامعووه نیووز تووامین مووی
گردد(چن.)2016،
شرکت های دانش بنیان
بر اساس ماده یوک قوانون حمایوت از شورکت هوای
دانش بنیان "شرکت ها و مؤسسات دانش بنیوان شورکت

یا موسسه خصوصی یا تعاونی اسوت کوه بوه منظوور هوم
افزایوی علووم و ثروت،توسوعه اقتصوواد دانوش محور،تحقووق
اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختوراع
و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیوق و توسعه(شوامل
طراحی و تولید کاال وخدمات) در حوزه فناوری های برتور
و یا ارزش افزوده فراوان به ویوژه در تولیود نور افزارهوای
مربوطه تشکیل می شود(آرمان و شفیعی.)1396،
تحقیقی در خصوص اینکه سرمایه فکری بور ارتقوای
عملکرد شورکت هوای دانوش بنیوان بوا رویکوردی آینوده
پژوهانه تاثیر داشته باشد یافت نشود ،ایون امور در موورد
جامعه ایران بیش از جوامع دیگر مشهود اسوت .در اداموه
به برخی از پژوهش هایی که تا حودودی بوا موضووع ایون
پژوهش مطابقت دارند اشاره می شود:
 پوهاکا )2017(17در پژوهش خود بیوان موی کنود کوه
رابطه بین سرمایه فکری و ارتقای عملکرد شرکت های
دانش بنیان بسیار پیچیده تور از آن چیوزی اسوت کوه
قبال تصور می شده.نتایج پژوهش او نشان می دهد این
شرکت ها دارای ویژگی های زیر هستند-:دانش رسمی
برای پویش رقابتی-تجربه مدیریتی بورای دیودن رونود
های پیشگا و اینکه بر تجربیات مدیریتی در رابطوه بوا
ایده های جدید تکیه نکنند-خالقیت در دیدن شوکاف
در عرصه رقابتی با سایر سازمان ها –توجه بوه تسوهیم
دانش بوه عنووان یوک عامول اصولی در کسوب مزیوت
رقابتی-توجه و اعتماد به بعد انسانی سرمایه فکری.
 کالزا18و همکاران()2017در پژوهش "ارائه مدل مفهومی
برای تحلیل سورمایه هوای فکوری شورکت هوای دانوش
بنیان" این نتایج را مطورح کورده اند:سورمایه سواختاری
تاثیر مهمی بر تعریز محدوده فعالیت شرکت های دانش
بنیان و سیاست های ورود به بوازار دارد.سورمایه انسوانی
نقووش چشوومگیری بوور آموووزش و یووادگیری سووازمانی
دارد.سرمایه ارتباطی به این شرکت ها کمک می کند توا
در شبکه سازی با مشتریان،تامین کنندگان مراکز تحقیق
و توسعه و منابع مالی موفق عمل کنند.
 رابرت ( )2017در مقالوه " سورمایه فکوری در مودیریت
سازمان ها " مطرح کورده کوه :سورمایه فکوری یکوی از
منابع ارزشمند سازمان اسوت و در خوط مقود مفواهیم
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سازمانی.وی ثابوت کورد سون وتعوداد کارکنوان در رشود
اسوتراتژیک موی باشود.با ایون وجوود مهمتورین مفوواهیم
شرکت ها تاثیرگذار است.
سرمایه فکری اشاره دارد به ایجاد نوآوری در سازمان کوه
22
انقالبی در فعالیتهای سوازمان ایجواد خواهودکرد.و دیگور  رانیکو ( )2016در تحقیقاتش در زمینه عوامول مووثر بور
رشد شرکت های دانش بنیان،این عوامول را در سوه گوروه
اینکه از طریق ایجواد شایسوتگی بورای کارکنوان مزیوت
فردی(برونگرایووی و میوول بووه اسووتقالل،خالقیت و توووان
رقابتی بوجود می آید.از دیگر ویژگی های سرمایه فکوری
نوآوری،شخصوویت و انگیزش)،سووازمانی(وجود توویم هووای
ارتباطات مؤثر و خوب با مشتریان می باشد.
مشاورهای،ارتباط با نیواز بوازار،نیروی کوار تحصویل کورده
 مووونتری ویبووونرات 19و همکووارش( )2017در پووژوهش
،موواهر و خالم،منووابع مالی،سیاسووت هووای حمووایتی و )...و
"اندازه گیری عملکرد سرمایه فکوری در تاسوی پوار
محیطی(شرایط اقتصادی،خط مشی های دولتی،هم افزایوی
های علم" بیان کرده اند در عملکردی از سورمایه فکوری
دانش جهانی و ابزار توسعه دانایی محور،محیط کسب و کار
که موثر در تاسی پار های علم موی باشود سوه بعود
خالقانه،فرهنگ حمایتی مشووم و )...تقسویم بنودی کورده
سوورمایه فکووری مووورد بررسووی قوورار گرفت:سوورمایه
است.و به تاثیر ابعاد انسانی ،ساختاری و رابطوه ای سورمایه
ساختاری،سرمایه انسانی،سرمایه رابطه ای کوه بوا مولفوه
انسانی توجه زیادی دارد.
هایی چون ثبت اختراع و نوآوری،زیر ساخت ها،مشارکت
ها ،طراحی و نوآوری در محصوالت و ...نتایج این مطالعوه  گلناز اژدری و همکاران (")1397نوواوری و خالقیوت در
اجرای اقدامات مدیریت منوابع انسوانی در شورکت هوای
می تواند به مدیران جهت تاسی پار های علم کموک
دانووش بنیووان" بیووان مووی کنند:اقوودامات جووذب و بووه
شایانی داشته باشد.و همچینین بیان شده که نگاه کوردن
کارگماری،مصووووواحبه اسوووووتخدا ،برنامه ورود بوووووه
از طریق لنز سرمایه فکری می تواند مزیت رقابتی فراوانی
سازمان،ساختار رده بندی و پرداخوت کارکنان،پرداخوت
برای سازمان ها داشته باشود و مودیران جهوت موفقیوت
های اقتضایی و موقعیتی و پاداش های گروه های خواص
نیازمند توسعه ابعاد سرمایه فکری سازمان می باشند.
اغلب این شرکت ها اجرا می شوند.نتایج نشان داد بویش
 نسیز اوزکان 20و همکاران( )2017در پژوهشی با عنوان
از نیمی از اقدامات مدیریت منابع انسانی در این شورکت
سوورمایه فکووری و عملکوورد مووالی بانووک هووا آورده انوود
ها انجا می شود هم در سوطوح ابتودایی ان انجوا موی
که:عملکرد سرمایه فکری از طریوق ارزش افوزوده فکوری
گیرد و تا اجرای کامل این اقدامات فاصله زیوادی وجوود
سنجیده می شود.از جمله اینکوه عملکورد بیشوتر تحوت
دارد.
تاثیر سورمایه انسوانی موی باشود بطوریکوه بهوره وری و
کارایی سرمایه انسانی به طوور مثبوت بور عملکورد موالی  صوووونم السووووادات فرنووووودی و همکوووواران ()1396در
پژوهش"واکاوی عوامل رشد شرکت های دانوش بنیوان در
تاثیرگذار می باشد.بنابراین بانک هوا بورای دسوتیابی بوه
ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن" بیان می کند کوه
سودبیشتر نیازمند سرمایه گذاری بورای سورمایه انسوانی
شرکت های دانش بنیان بور اسواس دو مسویر ترکیبوی از
سازمان می باشند.
عوامل موثر بر رشد قادر به دستیابی به پیامد رشد خواهند
 اسوکالتن )2016( 21در تحقیقوی بووه بررسوی و تجزیووه و
بود که البته مسیر مبتنی بر نقش دولت از احتمال رخوداد
تحلیل عوامل موثر بر رشود اولیوه شورکت هوای زایشوی
بیشتری بور خووردار موی باشود.و دولوت محور اصولی و
برآمده از دانشگاه ،در هلند پرداختوه اسوت.وی از مودلی
پیشران آنها است حضور افراد وابستهبوه دولوت کوه دارای
یکپارچه که از چندین عامل تشوکیل شوده بود،اسوتفاده
دانش فنوی الز و مهارتهوای مودیریتی باشوند بوه نووعی
نمود.این عوامل عبارتند از-:تیم های کاری شورکت هوای
ضمانت موفقیت رشد شرکت ها خواهد بود.
زایشی،قابلیت ها ومنابع آن ها-مشخصوات شورکت هوای
زایشی-شوبکه اجتمواعی شورکت هوای زایشوی و دانوش
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 منصوری و همکاران( )1396در "اولویت بنودی پیشوران
های عوامل اثور گوذار در راسوتای توسوعه شورکت هوای
دانش بنیان در استان کرموان" عوامول مووثر در توسوعه
شرکت های دانش بنیان را با استفاده از آزموون فریودمن
به صورت زیر رتبه بنودی کردنود:عوامل توسوعه و ایجواد
مراکز مرتبط با فناوری،عوامل فرهنگی و اجتماعی،عوامل
نیروی انسانی،عوامل حمایتی از موسسات دانش بنیان در
راسووتای تولیوود فناوری،عواموول موورتبط بووا دولت،عواموول
زیرساخت ها.
 کامبیز طالبی و همکاران( )1396در پوژوهش "شناسوایی
تاثیر سرمایه فکری بر تشخی فرصت های کارآفرینانوه در
شرکت های دانش بنیان" سرمایه فکری یوک منبوع بوالقوه
برای مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان موی باشود کوه
نهایتا باعج رشد و توسعه این گونه شورکت هوا شوده و بوه
بهبود وضعیت کارآفرینی در این شرکت هوا کموک خواهود
کرد.
 صوووودیقه جووووالل پووووور و همکووووارانش ( )1395در
پژوهش"عملکرد شرکت های دانش بنیوان ایرانی:شناسوایی
عوامل اثرگذار در سیاست ها وبرنامه های اجرایی" با توجه
به نتایج این پژوهش مجموعه ای از عوامول نهوادی ،موالی،
بووازار ،فرهنگووی ،انسووانی ،شووبکهای ،اطالعوواتی ،محیطووی-
اجتموواعی ،محیطووی -جغرافیووای ،روابووط بووین المللووی و
زیرساختارهای فیزیکی و معیارهای مرتبط با آن در ارتقوای
عملکرد شرکت های دانش بنیان موثر هستند.
 حسین دهقوان و همکوارانش( )1395در پوژوهش" تواثیر
سرمایه های فکری سازمان بر فرآیند کار آفرینی فناورانوه
در سازمان های دانش بنیان"با توجوه بوه اقتصواد دانوش
محور اموروزی ،دانش،مهارت،توانوایی کارکنوان و در کول
دارایی های نامشهود سازمان است که سرمایه های فکری
محسوب می شوند که این سرمایه ها عالوه بر ایجاد ایوده
هایی برای توسوعه محصوول و نووآوری راه حلوی را بورای
مشکالت اجتناب ناپذیر در این زمینه ها فراهم می کند.و
در نهایت موجب مزیت رقابتی در بازار می شوود.همانطور
که گذشت بیشتر این مطالعات به بررسی عوامل سوازمانی
و عوامل مربوط به زیرسواخت هوا پرداختوه انود و نگواهی
جامع و آینده پژوهانه با استفاده از دارایی ماننود سورمایه

فکری نداشته اند.این مقاله به دنبال کشز تواثیر سورمایه
فکری با رویکرد آینده پژوهی بر ارتقای عملکورد شورکت
های دانش بنیان ،با تمرکز بر شرایط بوومی و منطقوه ای
می باشد.
روش پژوهش
کشز و استخراج تواثیر مفواهیم سورمایه فکوری بور
ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان با رویکورد آینوده
پژوهی نیازمند استفاده از روشی است که در دقیقی در
خصوص موضوع ارائه دهد.روش کیفی مناسوبترین مسویر
برای تحقق این هدف می باشد.برای بررسی عمیق پدیوده
مورد نظر از بررسی مبوانی نظوری پوژوهش و از مصواحبه
عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد.به این صورت کوه
پ از مطالعوه ادبیوات پوژوهش و شناسوایی و اسوتخراج
مولفه ها و نشانگرها،سواالت مصواحبه بور اسواس آن و بوا
استفاده از راهنمایی های اساتید راهنما و مشاور طراحوی
شد.در مرحله بعد متناسب با جامعه پژوهش و با توجه بوه
تنوع دیدگاه ها تعوداد  15نفور از خبرگوان و متخصصوان
مطرح در شرکت های دانوش بنیوان بوا اسوتفاده از روش
نمونووه گیووری هدفمنوود و روش گلولووه برفووی انتخوواب
شدند.نمونه گیری گلولوه برفوی یوک روش نمونوه گیوری
است کوه واحودهای نمونوه نوه تنهوا اطالعواتی در موورد
خودشان بلکه در مورد واحدهای دیگر جامعه نیز ارائه می
کنند.در انتخاب افراد،دیدگاه و نظرات متفواوت و خالقانوه
آنهووا نسووبت بووه مفهووو مووورد بررسووی در اولویووت قوورار
داشت.مصاحبه تا آنجا ادامه داشت که احساس شد پاسوخ
های مطرح شده بوا پاسوخ هوای قبلوی مشوابهت دارنود و
مطلب جدیدی به یافته ها اضوافه نموی شوود و اصوطالحا
یافته ها به حد اشباع 23رسیده اند .ولی جهت اطمینان از
کفایت داده ها،فرآیند مصاحبه تا  18نفر ادامه یافت .برای
بررسی روایی بیشتر در مصاحبه،توضیحات کلی در موورد
مسئله مورد بررسی،اهداف و سواالت از قبل به افراد ارائوه
شد.طول مودت هور مصواحبه حودود  45الوی  50دقیقوه
بود.در جریان مصاحبه به منظور شوفاف سوازی بیشوتر و
در بهتر پاسخ ها توا حود امکوان مصواحبه هوا بصوورت
صوتی ضبط گردید.و متن مصاحبه هوا روی کاغوذ پیواده
شوود.در روش تحلیوول داده هووا از روش تحلیوول محتوووای
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اسووتقرایی اسووتفاده شوود.به منظووور کدگووذاری دادههووای
حاصوول از مصوواحبهها از تکنیووک  6مرحلووهای آربوواخ و
سیلورستاین ( )2003استفاده شود .ایون تکنیوک شوامل
مراحل زیر است:
مطالعه دقیق متن مصاحبه :در ایون مرحلوه بوه
.1
منظووور آشوونایی بووا خووط فکووری مصاحبهشووونده ،مووتن
چندین بار به دقت مطالعه میشود.
مشخ کردن بخشهوای مهوم و مورتبط :در
.2
این مرحله ،با مطالعوه دقیوق موتن مصواحبه و
تمرکز به مسئله پوژوهش بخشهوای مورتبط و
مهم مشخ میشوند؛ برای مثال ،در خصووص
ایوون سوووال پژوهشووی((با توجووه بووه رویکوورد
آیندهپژوهی فاکتورهای کلیودی جهوت ارتقوا و
بهبوووود روابوووط بووورون سوووازمانی مناسوووب
کدامند؟))بخشهای مرتبط و مهم عبارتند از:

سرمایههای فکری به مدیران شرکت کمک
میکند تا به این مسئله پی ببرنود کوه همیشوه
حق با مشتری است و باید به این سمت حرکت
کنند که اگه میخواهند در میدان رقابت بماننود
و حرفی برای گفتن داشته باشند بایود مشوتری
هووای خووود را بووه درسووتی بشناسووند و بوورای
نیازهای آنان برنامه ای جامع داشته باشوند ( .
)7
شرکتها نمیتوانند و اصال نمیشوود بودون
توجه به خواستههای مشتری به راه خود ادامه
بدهند .دیگر دوران بیکیفیتوی گذشوته اسوت.
باید به درد دل مشتری گوش داد و سریع پاسخ
داد .ما باید بدانیم که مشوتری اربواب مااسوت و
باید تکریم شود و نهایت جدیت و تالش رو بوه
خرج بدهیم بوه انتقوادات و شوکایات مشوتریان
گوش داده و رسیدگی کنیم ( )19 .
و در خصوص ایون سووال پژوهشوی ((بوا
توجووه بووه نقووش شوورکتهای دانووش بنیووان و
خدمات آن در جامعه از نظر شما در زمان حال
زیوور سوواختهای الز جهووت داشووتن روابووط
مناسب جهت تبادل دانش ،شوناخت فرصوتها

جهت بازاریابی کدامند؟)) بخشهوای مورتبط و
مهم عبارتند از:ما نمیتوانیم پیوسوته چشوم بوه

دست دولت باشیم .پ بایود از داخول خوود را
تقویت کنیم .یکی از این مووارد ایون اسوت کوه
دانش بوازار داشوته باشویم و ببنویم کوه ذائقوه
مشتری ما چیسوت و بوه کودا سومت حرکوت
میکند چون مشتری هر روز یه انتظار خودمات
جدید را دارد)12 . (.
 .3مشخ سواختن ایودههای تکوراری :ایودههای
تکراری جمالت یا عبارات مصاحبهشوندگان هسوتند
که با واژههای یکسان یا مشابه بیان شدهاند و از نظر
معنایی با هم قرابت دارنود .موثال ،در جموالت آورده
شده در باال ،هر سه مصاحبهشونده بیان میدارند که
با توجه به اهمیت مشتری در حال و آینده عملکورد
شرکت ،سرمایه فکری با معطوف سواختن توجوه بوه
مشتری و نیازهای بازار باعج ارتقای عملکرد شرکت
در زمان حال و آینده میشود.
 .4تمسوازی :در اینجوا ،ایوودههای تکوراری کوه بووه
نحوی با هم در ارتباطند یا دارای اشتراکاتی هسوتند
در یووک دسووته قوورار موویدهیم .در پووژوهش حاضوور،
ایوودههای تکووراری فوووم بووه همووراه سووایر ایوودههای
تکوووراری مشوووابه در یوووک گوووروه تحوووت عنووووان
"مشتریمداری و بازارگرایی" دستهبندی شدند.
 .5تدوین سازههای نظوری :بوه هموان نحووی کوه
ایدههای تکراری در تمها طبقهبندی شدند ،تمها نیز
در دستههای بزرگتور و انتزاعیتور ،یعنوی سوازههای
نظری ،قرار میگیرند .برای مثال ،تم "مشوتریمدای
و بازارگرایی" به همراه توم "شبکهسوازی" در سوازه
نظری "اثرات برونسازمانی سرمایه فکری بر ارتقوای
عملکرد شرکتهای دانشبنیان" دستهبندی شدند.
 .6روایت نظوری :در نهایوت ،سوازههای نظوری در
قالب یک روایت بیان میشود .در اینجا ،داسوتان مربووط
به مشارکتکنندگان در قالب سوازههای نظوری ،تمهوا ،و
واژگان و عبارات مشارکتکنندگان بیوان میشوود .بورای
مثال در خصوص نقش سرمایه فکری بر ارتقوای عملکورد
شرکتهای دانشبنیان با رویکرد آینده پژوهی ،دو سوازه
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نظری "اثرات درونسوازمانی سورمایه فکوری بور ارتقوای
عملکرد شرکتهای دانشبنیان" و "اثرات برونسوازمانی
سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد شرکتهای دانشبنیان"
بیانگر آن اسوت کوه سورمایه فکوری بوا در نظور گورفتن
رویکرد آینده پژوهانه و با تاثیرگذاری بور محویط درون و
همچنین محویط بیورون شورکتهای دانشبنیوان باعوج
بهبود و ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان میشود.
در پایان با کنار هم قورار دادن مولفوه هوای بدسوت
آمده از طریق مصاحبه و مطالعه اسنادی و با بررسی چند
مرحله ای که روی مفاهیم انجا گرفت،بوا حوذف مووارد
تکراری و ادغا مفاهیم یکسان و نزدیوک بوه هوم ،بوا در
نظرگرفتن رویکرد آینده پژوهی ،مفاهیم سورمایه فکوری
موثر بر ارتقای عملکرد تدوین شود.جهت افوزایش روایوی
پژوهش ،محقق پ از پایان توضیحات مصاحبهشوندگان
در طول مصاحبه ،برداشت خود از صحبتها و گفتوههای

مصاحبهشونده را بیان میکرد تا با تأیید مصواحبهشوونده
از صحت مطالب بیان شده اطمینوان یابود .همچنوین در
طول فرآیند مصاحبه به منظور رفع ابهوا و شفافسوازی
بیشتر از سؤاالت پیگیری همانند "منظور شما از  ....چوه
میباشد؟" یا "لطفاً در این زمینه بیشتر توضیح دهیود؟"
استفاده گردید.و همچنین برای بررسی صحت یافته ها،از
روش بررسووی توسووط اعضووا اسووتفاده شوود.برای ایوون
کار،گزارش نهایی و مضامین بدست آمده به چنود نفور از
شرکت کننودگان بورای تاییود و ارزیوابی درسوتی نتوایج
بازگردانده شود و از آنوان درخواسوت شود توا در فرصوت
مناسب اههار نظر نمایند.برای تعیین پایایی،روش پایوایی
توافق بین دو کدگذار به کار گرفته شد.

جدول 1مشخصات مصاحبه شوندگان
مدرک

سابقه

کد

مصاحبه

مصاحبه

تحصیلی

کار

شرکت

شونده

1

مهندسی مکانیک

دکتری

4

F1

9

فناوری زیستی

2

مهندسی برم

دکتری

4

F2

10

فناوری زیستی

دکتری

3

مهندسی کامپیوتر

دکتری

3

F3

11

مهندسی مخابرات

کارشناس
ارشد

6

4

مهندسی کامپیوتر

دانشجوی
دکتری

5

F4

12

مهندسی کشاورزی

دکتری

7

F12

5

مهندسی برم

دکتری

6

F5

13

فناوری اطالعات و
ارتباطات

دکتری

5

F13

6

فناوری نانو زیستی

کارشناس
ارشد

5

F6

14

مهندسی تغذیه

د انشجوی
دکتری

5

F14

7

فناوری اطالعات و
ارتباطات

دانشجوی
دکتری

5

F7

15

مهندسی پزشکی

دانشجوی
دکتری

7

F15

8

فناوری اطالعات و
ارتباطات

دکتری

5

F8

شونده

رشته تحصیلی

یافته ها
به منظور کشز و شناسوایی تواثیر مفواهیم سورمایه
فکری بر ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان بوا
رویکرد آینده پژوهی ،مضامین مرتبط بوا اسوتفاده از

رشته تحصیلی

مدرک

سابقه

تحصیلی

کار

دکتری

5

F9

5

F10
F11

کد شرکت

محور ها وشواخ هوای شناسوایی شوده حاصول از
بررسی ادبیات پژوهش و تحلیل و تفسویر داده هوای
مصاحبه نیمه ساختار یافتوه و عمیوق بوا  15نفور از
مدیران و خبرگان شرکت های دانش بنیان خراسوان
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شمالی در سوال 1397بدسوت آمود.در گوا نخسوت
کدگذاری عناوین برخاسته از متن مصاحبه استخراج
و مفهوو سووازی شوودند،این عنوواوین دارای بوواالترین
سطح انتزاع بوده و به عنوان مضامین اصلی شناسایی
شده اند.مضامین کلیدی در قالب  11تم دسته بندی
شووده در نهایووت ،ایوون  11تووم در  2سووازه نظووری
گروهبندی شدند .اثرات درونسازمانی و اثورات بورون
سووازمانی سوورمایه فکووری بوور ارتقووای عملکوورد
شوورکتهای دانشبنیووان بووا رویکردآینووده پژوهووی.از
جمله اثرات برون سازمانی می تووان بوه ایون مووارد
اشاره نمود-1.نوآوری و ارزش آفرینی :شورکت هوای
دانش بنیوان بوا توجوه بوه نقوش و اهمیتوی کوه در
پیشوورفت اقتصووادی دارنوود بوورای دسووتیابی بووه ایوون
ماموریت نیازمند نوآوری و ارزش آفرینوی مسوتمر و
عمیق می باشند.همه مصاحبهشوندگان معتقد بودند
که با داشوتن رویکورد آینوده پژوهوی در بکوارگیری
سوورمایه فکووری رونوود خالقیووت و ایوودهپردازی در
محصوالت ،فرآیندها و روشهای انجا کوار تسوهیل
یافته و از ایون طریوق بهورهوری در شورکت را ارتقوا
مییابد .به زعم مصاحبهشوندگان ،سرمایههای فکری
و بویژه نیروی انسانی ماهر ،بوا تجربوه و نووآور قوادر
است وضوع موجوود شورکت را بوه چوالش کشویده،
وضعیت مطلوب را ترسویم کورده و بورای تحقوق آن
ایدههای نو و کاربردی را پیشنهاد دهد.در این راستا،
یکی از مصاحبهشوندگان چنین اههار داشت:

"وجود نیروی انسانی متخص و خالم و منتقد کوه
از وضووع موجووود راضووی نیسووت همووواره سووبب
پوسووتاندازی در روشهووای انجووا کووار در شوورکت
میشود و هموواره در پوی ارائوه رهنمودهوایی بورای
بهبود خدمات یا محصوالت شرکت و باال بردن طوراز
شرکت در میان رقبا است  ...از این طریق به شورکت
کمک میکند .تا از مزایای محصوالت جدید بهرهمنود
شود و کسب درآمد و ثوروت کنود در واقوع نووآوری
کلید رشد و پیشرفت در تمامی زمینه هاست" .
در واقووع ،سوورمایه فکووری فقووط در سووطح عملیوواتی
شوورکت سووبب نوووآوری نمیشووود و سووطوح بوواالی

مدیریتی را نیز تحتتاثیر قرار میدهود؛ بوه طوریکوه
سبب میشود تا مدیران همواره به دنبوال روشهوا و
شوویوههای مطلوووب و نوووین اداره شوورکت و نیووروی
انسوووانی باشوووند .در همووووین راسوووتا ،یکووووی از
مصاحبهشوندگان گفت:

"وقتی این فرهنگ در شرکت وجود داشته باشه کوه
نوآوری و کارآفرینی را به عنوان یوک شویوه زنودگی
کردن تلقی کنویم مودیران هوم سوعی میکننود بوه
گونهای بهتور و بوا اسوتقرار یوک سیسوتم مودیریتی
مناسب رضایت و تعهد کارکنان را افزایش دهند کوه
طبعا در نهایت این سبب کارآیی و اثربخشوی بیشوتر
شرکت خواهد بوود و از قبول آن هموه شورکت نفوع
خواهند برد".
بووه عووالوه ،مفوواهیم سوورمایههای فکووری همچووون
خالقیووت ونوووآوری در ارتبوواط بووا مشووتریان سووبب
میشود تا نقاط قوت و ضوعز خودمات  /محصووالت
شرکت شناخته شده و بوه سورعت بورای بهبوود آن
اقدا شود.
-2تیمسازی و تمرکززدایی :وجود سوطح مطلووبی از
سوورمایه فکووری در شوورکت سووبب میشووود تووا از
سلسلهمراتب اداری طویل در شرکت کاسوته شوده و
به این ترتیب هر سازمانی شرکت ،افقی و چابوکتر
شوود .بوه زعوم اکثور مصاحبهشووندگان ،در رویکورد
آینده پژوهی سرمایه فکری ،ساختار سازمانی از قالب
متمرکز خارج شده و این امکان را بوجود میآورد توا
افراد در قالب تیمهای تخصصی اثربخش عمل کنند.
در این راستا ،یکی از مصاحبهشوندگان بیان داشت:

"وقتی در شرکت همه کارکنان از وهایز خود آگواه
باشند و توانایی انجا وهایز خود را داشوته باشوند،
به راحتوی میتواننود در قالوب تیمهوای خوودگردان
فعالیتهووای وابسووته بووه هووم را بووه اتمووا برسووانند.
مدیریت شرکت هم از این وضع خرسند خواهود بوود
چون میداند کوه افوراد توانمنود و متعهود هسوتندو
بنابراین لزومی نمیبیند بوا ارسوال آیینناموه یوا هور
گونه دستورالعمل کتبی در روند انجا کارها دخالتی
داشته باشد".
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همچینین سرمایه فکری سبب میشود توا از طریوق
تمرکززدایووی از سوواختار و بهرهگیووری از نظوورات و
ایدههای همه افراد شرکت بتوان به موقع نسوبت بوه
رفووع چالشهووا و مشووکالت عملکووردی شوورکت گووا
برداشوت .در ایون راسوتا ،یکوی از مصاحبهشووندگان
اههار داشت:

"سوورمایه فکووری سووبب تمرکززدایووی سوواختاری در
شرکت میشود و مدیران را راغب میکند از نظرات و
تجارب افرادشان در هنگا تصمیمگیریها بهرهگیری
کنند .ایون سوبب میشوود تصومیمات سوطح عوالی
سازمان کاربردیتر و بوا در نظور گورفتن چالشهوا و
مشوکالت اتخوواذ شوود کووه ایون خووود بوه چووابکی و
رقابتپذیری بیشتر شرکت کمک میکند".
-3یادگیری سازمانی مفهو دیگری از سرمایه فکری
است که با توجه به پاسخ های مصاحبه شوندگان بوه
ارتقای عملکورد شورکت هوای دانوش بنیوان منجور
خواهود شوود.یادگیری سووازمانی یووک فراینوود پویووا از
دانوش اسووت کووه در شوورکت جریووان دارد.یووادگیری
سازمانی مبین اهمیت توجوه بوه تغییرات،نووآوری و
کووارآفرینی در عملکوورد شوورکت است.شوورکت هووای
دانش بنیان با ایجاد احساس نیاز به یادگیری و عمل
و تدوین دوره های توانمنود سوازی تخصصوی بورای
کارکنان به تحقق این مفهو کمک می کنند.سازمان
هایی که تعهد بیشتری به یادگیری دارنود بوه ارزش
های مورد نیاز برای خلق و استفاده از دانوش بیشوتر
اهمیت می دهند.
مصاحبه شونده ای بیان داشت" یوادگیری سوازمانی

مووی توانوود توانووایی یووک شوورکت را بوورای تشووخی
فرصت تقویت کمک می کند که این توانایی ها را به
نحو موثری برای عملی کوردن فرصوت هوای جدیود
تجهیز کند"-4 .فرآیند مدیریت دانش هموواره مهوم
بوده و هست اما امروزه بدلیل اعموال قودرتی کوه در
کسووب مزیووت رقووابتی شوورکت هووا دارد اهمیووت روز
افووزون یافتووه است(اسووکندری و همکوواران.)1395،از
نظوور مصاحبهشوووندگان ،مولفووههای سوورمایه فکووری
همچووون وجووود پایگاههووای اطالعوواتی ،روشهووای

مستندسوووازی تجوووارب کارکنوووان ،ابزارهوووای بوووه
اشترا گذاری دانوش همچوون بولتنهوا و جلسوات
علمی از تکرار اشتباهات گذشته و دوبارهکاریهوا در
شرکت جلوگیری موی کنود ،منجور بوه بوروز شودن
کارکنان شورکت و تسوهیم دانوش در هموه سوطوح
شرکت میشود و بوه ایون ترتیوب عملکورد شورکت
همچون رقابتپذیری و سودآوری افزایش مییابد.
در همووین رابطووه ،یکووی از مصاحبهشوووندگان بیووان
داشت:

"برگوزاری جلسوات مونظم و مسوتمر در شورکت بوا
حضور همه افوراد میتوانود سوبب ارائوه راهحلهوای
نوینی برای مشکالت شرکت شوود .در ایون جلسوات
افراد بدون هی چشمداشتی تجارب و دانوش خوود را
با دیگران بوه اشوترا میگذارنود و پوذیرای دانوش
دیگران هسوتند و بودین ترتیوب بعود از جلسوات از
دانشهووای فراگرفتووه شووده بوورای انجووا فعالیتهووا
استفاده میکنند ".
-5رهبووری تحووول آفوورین از موضوووعات اساسووی در
ارتقای عملکرد شرکت ها است که امروزه با توجه به
پیچیدگی و پویایی این محیط ها مورد توجه شرکت
های موفق جهانی قرار گرفته است.
رهبران تحول آفرین افرادی هستند که توان در و
شناخت نیازهای کسب وکار در سازمان هوای دانوش
محور همانند شورکت هوای دانوش بنیوان را داشوته
باشند به زعوم مصاحبهشووندگان ،سورمایهی فکوری
سبب میشود که رهبوران شورکت هموواره وضوعیت
مطلوبی را برای سازمان ترسویم کورده و کارکنوان را
ترغیب نمایند تا جهت تحقق چشمانداز مطلوب گوا
بردارند.
در ایوون راسووتا ،یکووی از مصاحبهشوووندگان اههووار
داشت":سرمایه فکری توسط مدیریت عوالی شورکت

باعج میشوود کوه شورکت در هموه شوئونات موورد
بازبینی قرار گیرد و وضوعیت مطلووب در روشهوای
انجا کوار ،در محصووالت و خودمات ترسویم شوود.
بنابراین ،شوما هی وقوت بوه وضوع موجوود رضوایت
نمیدهید و افقهوای نووینی را پویشروی شورکت و
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افراد شرکت قرار میدهید ،همواره بوه دنبوال ایجواد
تمووایز و تفوواوت در شوورکت هسووتید و قصوود داریوود
شرکت را به سطوح باالترارتقا دهید".
-6شایسته ساالری از دیگر عوامل مهم ایجاد انگیوزه
و پویایی در کارکنوان اسوت بطوریکوه بوا رعایوت آن
کارکنان قابلیت ها و توانمنودی هوای خوود را ارائوه
داده و امکان رشد و تعوالی سوازمان را بوجوود موی-
آورند .مصاحبهشوندگان معتقد بودند عناصر سورمایه
فکووری همچووون وجووود فرهنووگ شایسووتهخواهی و
شایسوووته سووواالری در شووورکت،وجود مکانیز هوووا،
ساختارها و رویههایی که افراد توانمنود و مسوتعد را
جذب و پرورش میدهد سبب سوودآوری و افوزایش
مزیت رقابتی شرکت در صنعت مربوطه میشود.یکی
از مصاحبهشوندگان بیان داشت:

"اگر این باور جمعی در شرکت وجوود داشوته باشود
که تنها و تنها افراد شایسوته وارد شورکت شووند ،در
آنصووورت میتوووان انتظووار داشووت کووه شوورکت در
نابسامانیهای تکنولوژیکی و اقتصادی به سالمت بوه
سوواحل آرامووش برسوود؛ در غیراینصووورت ،نووه تنهووا
پیشرفت نخواهیم کرد بلکه باید انتظوار درجوا زدن و
حتی پسرفت داشته باشیم".
-7از دیگوور موووارد توسووعه و موفقیووت شوورکت هووای
دانش بنیان منوط به پوذیرش فنواوری اسوت؛ هموه
مصاحبهشوندگان باور داشتند که محیط شرکتهای
دانشبنیان از نظر تکنولوژیکی بسویار پویوا و متغیور
اسووت و عناصوور سوورمایه فکووری بووه شوورکتهای
دانشبنیان کمک میکند تا با سرعت و سوهولت بوه
آخرین تکنولوژیهای روز دنیا دسترسی و آنهوا را در
شرکت خود مستقر کننود و از آنهوا در جهوت ارائوه
خدمات یا محصوالت بهتر بهرهبرداری نمایند.
سوورمایه فکووری سووبب میشووود مقاومووت در مقابوول
تغییرات تکنولووژیکی بوه حوداقل کواهش یابود وبوه
راحتی بتوان فناوریهای نوین را در شورکت مسوتقر
سوواخت .در ایوون راسووتا ،یکووی از مصاحبهشوووندگان
گفت" :برای اینکه بتوانیم کارآیی در شرکت را بهبود

ببخشوویم نوواگزیر از پووذیرش فناوریهووای نوووین

هستیم.سوورمایهی فکووری کمووک میکنوود از وجووود
چنوین فناوریهووایی چووه در بخووش اداری و چووه در
بخووش عملیوواتی و تولیوودی آگوواه شووویم و بووه آنهووا
دسترسی داشته باشیم و از این طریق آینده شورکت
را تضمین کنیم".
اثرات برون سازمانی سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد
شرکتهای دانشبنیان با رویکردآینده پژوهی کوه در
این پژوهش به آن اشواره موی شوود عبارتنود از؛ -1
شبکهسازی :یکوی از تواثیرات سورمایه فکوری بورای
شرکتهای دانشبنیان برقراری ارتباط بوا ذینفعوان
مختلز شورکت اسوت .بوه زعوم مصاحبهشووندگان،
برقراری ارتباط با تامینکنندگان ،و همکاری با مراکز
دانشگاهی و اساتید و نخبگان داخلوی و خوارجی بوه
شرکت کمک میکند از تغییرات و تحووالت توازه در
صنعت ،تکنولوژی ،نیازهای و ذائقه مشوتریان بواخبر
شده و خود را با آنها منطبق سازد.
در همووین رابطووه ،یکووی از مصاحبهشوووندگان بیووان
داشت" :وجود شبکههای ارتباطی موثر بین شرکت و

طرفین خارج از شرکت همچون مراکوز دانشوگاهی و
نخبگووان میتوانوود شوورکت را نسووبت بووه تغییوورات و
تحوالت در ذائقه مشتریان شرکت آگواه کورده و بوه
منظورپیش بینی و برآوردن خواسوتههای مشوتریان
گا های عملی بردارند".
-2مفهو دیگر مشتریمداری و بازارگرایی است ،کوه
در دنیای امروز مهمترین رمز موفقیت کسوب و کوار
هاست.شرکت بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشوتری
نمی تواند به موفقیت دست یابد،در دنیای امروز کوه
دنیای کیفیت محور و مشوتری مودار است،مشوتری
هدف کار و مشتری مدرای زیر بنای تموامی فعالیوت
های تجاری و اقتصوادی خواهود بوود .قابلیوت بوازار
گرایی نیازمند این است که شرکت ها تاکید بیشتری
بر موقعیت آینده بازار در ارتبواط بوا موقعیوت فعلوی
داشته باشند.
این توانایی به شرکت ها کمک می کنود بوا بررسوی
گذشووووته،برآینده تمرکووووز نماینوووود .بووووه زعووووم
مصاحبهشوندگان ،عناصور سورمایه فکوری همچوون
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تعاموول و ارتبوواط بووا مشووتریان شوورکت میتوانوود در
شناسووایی نیازهووای فعلووی و آتووی آنهووا و همچنووین
فرصتهای بالقوه موجود در بازار کمک کند و به این
ترتیب با توسعه سهم بوازار ثروتآفرینوی در شورکت
ایجوووواد شووووود .در همووووین رابطووووه ،یکووووی از
مصاحبهشوندگان اههار داشت:

"برقووراری ارتبوواط اثووربخش بووا مشووتریان گونوواگون
شرکت سبب میشود از ترجیحات آنها آگاهی یافوت
و با لحاظ کردن خواستهها و نیازهای مشتریان خرید
و فروش محصوالت شرکت به شویوهای مووثر و کوارا
میسر میشود".
-3برندینگ از دیگر مفاهیم سرمایه فکری اسوت کوه
با تفکر آینده پژوهی در ارتقای عملکرد شرکت هوای
دانش بنیان موثر است .برنودینگ یکوی از مهمتورین
جنبه های هر کسب وکاری به شمار می آید در واقع
برندینگ یعنی ارزش گذاری برای مشوتری.برندینگ
برای هر شرکتی که می خواهد حضور فعال و موفقی
در بووازار داشووته باشوود از اهمیووت فوووم العوواده ای
برخوردار است .یکی از مصاحبهشوندگان بیان داشت:

"اگوور میخووواهیم مشووتریان مووا را بوواور کننوود بایوود
کیفیت محصوالت و خودمات را بواال ببوریم .ارتقوای
کیفیووت خوودمات و محصوووالت شوورکت هووم میسوور
نمیشووود مگوور نیووروی انسووانی مووا باکیفیووت باشوود،
تکنولوژیهای ما بوه روز باشوند ،فرهنوگ نووآوری و

نواندیشی در شرکت رواج داشته باشد و به ایودههای
نو بها دهیم".
-4مفهو دیگری از سرمایه فکری بین المللیسوازی
می باشد.برقراری ارتباطات بین المللی مناسب بورای
انتقال صحیح فناوری و افوزایش کیفیوت محصووالت
دانش بنیان و ...بر ارتقای عملکرد شرکت های دانش
بنیان موثر می باشد .مصاحبهشوندگان بیان داشوتند
که سرمایهی فکری سبب میشود شورکت بوه خوود
جرات دهد بوه بازارهوای بینالمللوی وارد شوود و بوا
موفقیووت بتوانوود در بازارهووای پوورتالطم بینالمللووی
شرایط را مدیریت کرده و محصوالتی در طراز جهانی
تولیدکند .در همین راستا ،یکی از مصاحبهشووندگان
بیان داشت:

"برای رشد و توسعه ما نمیتوانیم خود را محدود بوه
یوک منطقووه جغرافیووایی کنویم .در واقووع ،مووا ناچووار
هستیم که به بازارهای بینالمللی و فرصوتهایی کوه
کشورهای دیگر در اختیار ما میگذارند توجه کنویم.
برای ایون منظوور موا تنهوا یوک راه داریوم :معرفوی
محصوالت با کیفیت و بینظیر .برای موفقیت در این
مسیر ،باید نیروی انسانی ما توانمنود باشود ،سواختار
سازمانی ما چابک باشد و باید بتوانیم دانش را به کار
گیریم ".
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جدول  2سازهها ،تمها و نمونه ایدههای تکراری مربوط به نقش سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد شرکتهای دانشبنیان با رویکرد
آینده پژوهی
سازه نظری

تم
نوآوری و
ارزشآفرینی
تیمسازی و

اثرات درونسازمانی سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد شرکتهای دانشبنیان با رویکردآینده پژوهی

تمرکززدایی

نمونه ايده تکراری
خلق روش جدید انجا کار ،تفکر خالم،نواوری در جذب سرمایه گذار،خلق محصول جدیود ،ارائوه خودمات
نو،حمایت از ایده های نو ،ثروتآفرینی ،خالقیت در اداره شرکت ،نوآوری در محصول ،تالش بورای متعوالی
شدن شرکت،تمایل به درگیری در فرآیند نوآوری،حل مساله با رویکرد نوآور.
تفویض اختیارات به کارکنان ،مشارکت دادن کارکنان در فرآیند تصمیمگیری ،تشکیل تیم ،بسوتر تعواملی
بین اعضا و متخصصان ،عالقه مندی برای یادگیری از یکدیگر ،افزایش هوم افزایوی پوروژه ها،تقسویم مووثر
وهایز،ایجاد هماهنگی
توسعه دانش ،ترویج اندیشههای فردی و جمعی در شرکت ،کشز افکار نو ،اشترا گذاری تجارب کارکنوان

یادگیری سازمانی

با هم ،احساس نیاز به یادگیری و عمل بوه آن ،حضوور در دوره هوای توانمندسوازی تخصصوی،برنامه هوای
آموزشی پیوسته
استفاده مجدد از دانش ،خلق دانش نو ،توسعه مضامین جدید ،کشز ایدههای نوو ،جواری شودن دانوش در

مدیریت دانش

ابعاد افقی و عمودی شرکت ،بهرهبرداری از دانش کارکنان ،امکان آشنایی با سایت های معتبر و مورتبط بوا
طرح های تخصصی ،برنامه ریزی و ساماندهی دانش و اطالعوات ،دسوتیابی بوه نتوایج تحقیقوات کواربردی
متناسب با نیازهای حال و آینده بازارهای داخلی و خارجی
ترسیم مسیر آینده سازمان و بهبود مستمر عملکرد ،ترغیب کارکنان در جهت تحول ،خلوق چشوماندازهای
جدید ،ترغیب کارکنان به حل خالقانه مسائل  ،توانایی در تبودیل مودیریت صونعتی بوه مودیریت دانوش و

رهبری تحولآفرین

نوآوری ،حمایت از خالقیت و نوآوری،به چالش کشیدن وضع موجود با پویش بینوی عملکورد آینوده،تالش
برای یادگیری مهارت های جدید مبتنی بر دانش جدید ،توانمندی در هم اندیشی بوا کارکنوان ،توانوایی در
بووازبینی و بووازنگری راهبردهووا و اهووداف ،سوووابق پژوهشی،سوووابق اجرایی،تجووارب کووارآفرینی ،انسووجا
سازمانی،نفوذ و تاثیرگذاری بر دیگران،انعطاف پذیری و تحول،وفای به عهد،حسن خلق،مسئولیت پذیری.
داشتن برنامه جامع در استخدا ،توجوه بوه قابلیتهوای افوراد در زموان اسوتخدا  ،ارتقوای افوراد براسواس

شایستهساالری

شایسوتگیها ،قورار گورفتن فورد مناسوب در شوغل مناسوب ،جابجوایی افوراد براسواس صوالحیت ،توسوعه
شایستگیهای کارکنان
مقاومت پایین در برابر فناوریهای نو ،نگرش مثبت نسبت به بکارگیری فناوریهای نو ،در دسوترس بوودن

پذیرش فناوری

مهارتهای ضروری استفاده از فناوریها،پایش فناوری هوا جدیود،تحلیل فرصوت هوای فناوری،حمایوت ار
توانمند سازی فناوری،استفاده از فناوری در تولید محصول و ارائه خدمات.
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برقراری ارتباط نزدیک با تامینکنندگان ،همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ،همکاری بوا شورکتهای

اثرات برون سازمانی سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد شرکتهای دانشبنیان با رویکردآینده پژوهی

شبکهسازی

همجن  ،مشارکت با صنایع وابسته ،برقراری ارتباط با ذینفعان،ایجاد شبکه هایی از کارآفرینوان ،سورمایه
گذاران ریسک پذیر و مخترعان و استادان و نخبگان دانشگاهی.ارتباط بوا دولوت و صنعت،حضوور مووثر در
کنفران

مشتریمداری،
بازارگرایی

های تخصصی بین المللی.

ارتقای سهم بازار شرکت ،دسترسی به بازارهای جدید ،تمرکوز بور نیازهوای مشوتری ،شناسوایی مشوتریان
مختلز شرکت ،در

نیازهای آشکار و پنهان مشتری ،تشخی

فرصوتهای بوازار بررسوی شواخ

هوای

ادراکی حفب و نگهداشت مشتری ،فعالیتهای تولید مبتنی بر شناخت و تحقیقات بازار ،شناسایی مشتریان
مختلز شرکت ،در

نیازهای آشکار و پنهان مشتری ،تشخی

فرصتهای بازار ،نمایش و ارائه محصووالت

جدید در نمایشگاههای بین المللی ،نشور بوازخورد مشوتری در شورکت ،آمووزش رفتواری بوه کارکنوان در
مواجهه با مشتریان ،استراتژی ارزیابی نوآور برای پاسخگویی به مشتری ،انطبوام بوا محصووالت و خودمات
جدید،انطبام با نیازهای جدید جامعه،سازگاری با تقاضای آینده و محتمل،انعطافپذیری و سورعت در اتخواذ
تصمیمات.رصد بازارهای هدف،تصویر سازی مثبت از شرکت در محیط بازار،تخص
برندینگ

گرایی در بازار.

باور نسبت به کیفیت خدمات ،ارتقای نا تجاری شرکت ،ایجاد تصویر مطلوب از شرکت در ذهن مشوتریان،
ترویج برند شرکت،تدوین و اجرای برنامه جامع،ایجاد روابط مبتنی بر همکاری،حمایوت مودیریت و تودوین
استراتژی ارتقای عملکرد.

بینالمللیسازی

تجاری سازی،مبادالت تجاری فرامرزی ،توجه به تغییرات محیط بینالمللی ،ورود بوه بازارهوای بینالمللوی،
احترا و توجه به ارتباطات همکاری اجتماعی،تحقیقاتی،آموزش نیروی انسانی در سطح بوین الملل،منطقوه
ای و بین المللی،اجرای برنامه هوای مورتبط بوه آینده،توسوعه برناموه راهبوردی منسوجم و هدفدار،رصود و
ارزیابی پیوسته و موثر عملکرد.توسعه شعبه های بین المللی.
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مدیریت دانش

شایسته

پذیرش فناوری

ساالری

یادگیری

رهبری تحول

سازمانی

تیم سازی و

آفرین

تمرکز زدایی

نوآوری و
ارزشآفرینی

رویکرد آینده پژوهی

اثرات درونسازمانی سرمایه فکری بر ارتقای
عملکرد شرکت های دانش بنیان

اثرات برونسازمانی سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد
شرکت های دانش بنیان

بینالمللی
سازی

برندینگ

مشتریمداری
 /بازارگرایی

شبکهسازی

شکل 1مدل آینده پژوهی تاثیر سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد شرکتهای دانشبنیان

آينده مطلوب شرکت های دانش بنیان
با توجه به تحلیل های صورت گرفته وضعیت مطلوب
شرکت های دانش بنیان ،در اسوتفاده از مفواهیم سورمایه
فکری موثر بر ارتقای عملکرد موی باشود.به گونوه ای کوه
الز است مفاهیم آینده پژوهانه سرمایه فکری در سازمان
تقویت شوود.مفاهیمی ماننود نووآوری،ارزشآفرینوی،تیم-
سوووازیوتمرکوووززدایی،یوووادگیری سوووازمانی،مدیریت-
دانش،رهبوووریتحوووولآفرین،شایسوووتهسووواالری،پذیرش-

فناوری،شبکهسازی،مشتریمداری،برنودینگوبوینالمللوی
سازی.آنچه در شرکت های دانش بنیان موفق جهانی بوه
چشم می خورد ترکیب این مفاهیم بصورت همزمان موی
باشد.شرکتهای دانش بنیان با توجوه و برناموه ریوزی در
اجرای این مفواهیم موی تواننود در آینوده شواهد ارتقوای
عملکرد خود باشند.
بحث
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در سال های اخیر شرکت هایی نبض اقتصاد جهوانی
را بدست گرفته اند که نوآوری  ،سرمایه انسانی و سورمایه
های نامشهود ،مهم ترین دارایوی آن هاسوت،زیرا دانوش و
نوآوری در عرصه رقابت اقتصاد امروزی جوایگزین دارایوی
های فیزیکی و منابع زیر زمینی آنها شده اسوت.از ایون رو
جهت گیری عرصه اقتصاد به سوی شرکت هایی ست کوه
در اصووطالح شوورکت هووای دانووش بنیووان نامیووده مووی
شوند.شرکت هایی که با تکیه بر دارایی هوای نامشوهود و
طرح ایده های نوآورانه توانسته انود فضوای کسوب و کوار
جهانی را دچار تحولی اساسوی کنند.اشوتغالزایی،مقابله بوا
رکوووود اقتصوووادی ،پیشووورفت و دسوووتیابی بوووه توسوووعه
پایدار،ارتقای سطح دانش و...تنها نمونه هوایی از تواثیرات
شرکت های دانوش بنیوان موی باشوند.در اقتصواد دانوش
بنیان،نقش دارایی های نامشهودی چوون سورمایه فکوری
بدلیل ارزش افزاترین منبوع بورای شورکت هوا از اهمیوت
زیادی برخوردار می باشد بطوریکه مزیت رقوابتی شورکت
های دانش بنیان در گروه استفاده و تجهیز این دارایی هوا
جهت ارتقای عملکرد می باشد.رویکرد آینده پژوهی یکوی
از این تالش هاست که به مدیران کمک می کند با فراهم
آوردن امکووان نگریسووتن بووه آینووده در مقابوول تحوووالت
ناگهانی،تصمیم گیری های صحیح را اتخواذ نماینود .ایون
پژوهش با هدف تاثیر سرمایه فکوری بور ارتقوای عملکورد
شرکت های دانش بنیان با رویکرد آینوده پژوهوی بودنبال
این است که تصمیمات بهتری را پیشروی سیاسوتگذاران
قرار داده و آنها را قادر سازد تا تاثیر گوذاری بیشوتری بور
آینده شورکت هوای دانوش بنیوان داشوته باشوند.در ایون
مطالعه مولفه های سرمایه فکری کوه دارای تفکور آینوده
پژوهی بوده و بر ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیوان
موثر می باشند،در دو سازه اثورات درونسوازمانی و اثورات
برونسازمانی سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد شرکتهای
دانشبنیان مطرح شدند.از جمله تم های مربوط به سوازه
اثرات درون سازمانی ،نوآوری و ارزش آفرینی موی باشود،
نوآوری و ارزش آفرینی مهمترین عامل رشود و پیشورفت
شرکت هوای دانوش بنیوان در زموان حوال و آینوده و در
تمامی زمینه ها می باشود نووآوری و ارزش آفرینوی یوک
استراتژی اثر بخش برای افزایش و ارتقای عملکرد شرکت

هوای دانوش بنیوان محسووب موی گردد.نوووآوری و ارزش
آفرینی از طریق توسوعه روش هوای جدیود کسوب وکوار
وایجاد راهکارهوا،راه حول ها،محصووالت و خودمات،ارزش
افزوده را برای شرکت و مشتریان فراهم می آورد.نووآوری
و ارزش آفرینی صورفا یوک توصویه نبووده بلکوه اهمیتوی
ضروری برای حیات سازمان به حساب میآیود(میرغفوری
و همکاران.)1397،نووآوری یکوی از عوامول اصولی حفوب
مزیت رقابتی و موفقیت بلند مودت شورکت هوای دانوش
بنیووان آینووده اسووت.در ارزش آفرینووی شوورکت بوورای
مشتریان،فعالیت هاای غیر ارزش آفرین باید حذف شود و
زنجیره فعالیت ها و فرآیندهایی شکل می گیرد که شروع
آن خواست و نیاز مشتری و پایان آن رضایت و خشنودی
وی باشد.در واقع آن چه که شرکت بوه بوازار عرضوه موی
کند،ارزش است و مشتریان بابوت مجمووع ارزشوی کوه از
شرکت دریافوت موی کنند،هزینوه پرداخوت موی نماینود.
اژدریو همکووووووووووووواران 1397و اسوووووووووووووتفان
وبنگسوووتون،2017ویبوووونراتوهمکووواران،2017رابووورت
لیووت ،2017رانیکووو 2016در بررسووی عواموول موووثر بوور
عملکرد سازمانی به مفهو نوآوری و ارزش آفرینی اشواره
کرده اند.مضمون بعدی تیم سوازی و تمرکوز زدایوی موی
باشد .به دلیل چوالش هوای جهوان آینوده ،تویم سوازی و
تمرکز زدایی فرصت و زمینه پیشرفت بیشتر را در شرکت
هووای دانووش بنیووان فووراهم مووی سووازد،اگر ایوون مفهووو
ماندگاری و دوا داشته می تواند منبع قوت و پایداری در
عملکرد باشد.تیم سازی برای کارکنان ،امکان رشد وکسب
سووود از طریووق موودیریت بوور خویشووتن را فووراهم مووی
نماید.بهبود عملکورد اعضوا منجور بوه نوآوری،خالقیوت و
ارزش آفرینی شده که ایون عوامول بوا توجوه بوه محویط
پییچیده آینده منجر به ارتقای عملکرد شرکت می شوود.
این مضمون با نتایج تحقیقوات اسوکاتلن،2016دوشوانی و
رای نیکو  1394و فان 2015در زمینوه تواثیر بور ارتقوای
عملکرد مطابق می باشد.شرکت های دانش بنیان آینده از
طریق خلق و کسب ،اشترا  ،انتشار و کاربرد دانش،موی
تواند به مفهو یوادگیری سوازمانی دسوت یابنود .شورکت
هایی که به طور پیوسته یادگیری خوود در موورد بوازار را
بهبود می بخشند،بهتر می توانند تغییرات ایجواد شوده در
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محیط را در کنند.مدیران شرکت های دانوش بنیوان از
طریق فراهم ساختن فرصت هایی بورای یادگیری،تسوهیم
دانش،بسط دهی یوادگیری،افزایش توانوایی اجورای ایوده
های خالم و ارائه محصوالت و خدمات مطوابق بوا سولیقه
مشتری می توانند بوه مفهوو یوادگیری سوازمانی دسوت
یافته و در نتیجه زمینه ارتقای عملکرد شورکت را فوراهم
آورند.فرآیند یادگیری در شرکت ضروری اسوت زیورا اگور
چه آینده نا مشخ است اما معموال می توان چیوزی در
مورد آن یاد گرفت،یادگیری پویش بینوی آینوده را بورای
مدیران راحت تر کرده و حتی ممکون اسوت سوبب شوود
آینووووده را بسازند.سوووویرن ، 2012فرنووووودی  1395در
مطالعاتشان به تاثیر یادگیری سازمانی در ارتقای عملکورد
شرکت های دانش بنیان دست یافته اند.مدیریت دانش از
مناسبترین راه حل ها برای کسب سودمندی و کارایی در
شرکت های دانش بنیان به شمار می آید هر چه شورکت
های دانش بنیان از مدیریت دانش بهوره منودی بیشوتری
داشته باشند ارزش بیشتری بدست خواهند آورد و مسویر
تکامل و بالندگی را سریعتر طی خواهنود کورد .مودیریت
دانش با کارآیی و اثور بخشوی،خلق ارزش نمووده و نقواط
ضووعز و قوودرت عملکوورد را نشووان مووی دهوود.دانش
فرد،1395اسکندری وهمکاران ،1395پوهاکا ،2017چون
و همکووواران،2011گیبووووس  2013در پوووژوهش انجوووا
داده،مدیریت دانش را یک مزیت رقابتی برای شرکت های
دانش بنیان معرفی کرده اند.مضمون بعدی تاثیر رهبری-
تحولآفرین بر ارتقایعملکرد شرکتهای دانش بنیوان در
آینده می باشد.رهبران تحول آفرین با توجوه بوه وضوعیت
کارکنان،با ایجاد جو نوآوری و یادگیریسوازمانی عملکورد
شرکت را ارتقا میبخشند.رهبری تحول آفرین،در محیط-
های متالطم و غیر قابل پیشبینی با برانگیختن کارکنوان
و ایجاد فرهنوگ سوازمانی اثوربخش بوه دنبوال تغییورات
متناسووب بووا محوویط اسووت.و مووی توانوود ارتقووای کوواری و
عملکوووردی را بووورای شووورکت ایجووواد کند.شووورت و
همکاران 2010در پوژوهش آینوده پژوهوی شورکت هوای
دانش بنیان رهبری تحول آفرین را از مضامین کلیدی در
موفقیت و رشد ایون شورکتهوا بور شومرده اند.مضومون
شایسته ساالری در مواری مانندتوجه به قابلیت های افراد

در زموان اسوتخدا ،ارتقا و جابجوایی افوراد موی توانود بور
ارتقای عملکرد شرکت تاثیر بسوزایی داشوته باشود.جهت
دستیابی به این امر مدیران باید روابوط درون سوازمانی را
شفاف و روشن کرده و با تدوین برنامه راهبردی ،کارکنوان
را در مسیر آینده سازمان رهنموون سوازند.فن و ژو2012
شایسته ساالری درسرمایه انسانی را عامل رشود و توسوعه
شرکت های دانش بنیوان موی دانند.پوذیرش فنواوری بوه
معنای شناسایی فرصت های تجاری سوازی بوالقوه بواال و
فنوواور محووور است(هوشوومندی نیووا و همکوواران.)1396،
اکتسوواب فنوواوری اولیووه و ایجوواد قابلیتهووای فناورانووه از
عناصر ضروری بورای عملکورد و رشود آینوده شورکت هوا
هستند .شرکت های دانش بنیان بعنوان نمایندگان علم و
پژوهش،برای برخورداری از مزیت رقابتی در عرصه جهانی
باید بوه تغییورات و جهوش هوای فنواوری،بهبود فنواوری
کاربردی و بنیادین مبادرت ورزند.رویکردآینده پژوهوی در
سرمایه فکری می تواند با رصد فناوری های آینده،بررسی
وضووعیت محصوووالت و فنوواوری هووای مشووابه وپووذیرش
فناوری ،زمینه ارتقای عملکرد شرکت های دانش بنیان را
فراهم آورد.این نتایج تا حدودی بانتایج پژوهش منصوری
 1396فرنووودی و همکوواران،1396دهقووان،1395سوواری و
همکوواران 2010کووه مطابقووت و هموواهنگی بووا تغییوورات
فناوری در سطح جهانی را عامول موفقیوت شورکت بیوان
کردند ،همنوایی دارد .مضمون شبکه سازی از اثرات برون
سازمانی سرمایه فکری بر ارتقای عملکرد می باشد شوبکه
سازی می توانود بوه اسوتراتژی کسوب و کوار شورکت در
موقعیت های کارا و اثر بخش و مدیریت ارتباطات شبکه و
در نتیجه ارتقای عملکرد منتهی گرددمدیران شرکت های
دانش بنیان با شبکه سازی در سطح منطقه ای-ملی-بین
المللی،ارتباط با صنعت و دولت،ارتقای عملکرد شورکت را
محقق سازند.شبکه سازی با توانمند کوردن شورکت هوای
دانش بنیان در تشخی سوریع فرصوت هوای موجوود در
بازار ،اثر بخشی محصوالت و خدمات را ارتقا موی بخشود.
ضیا و همکاران،1396کوالزا،2017لوفسوتن  2016شوبکه
سازی را در کسب و کارهای دانش محور عنصری ضروری
میدانند .مشتری مداری و بازار گرایی در شورکت هوا موی
تواند سهم بازار در برابر تهدیدات دیگر شورکت هوا حفوب
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کرده و افزایش دهد.مشتری مداری به عنووان یوک پول و
واسطه در فرایند سرمایه فکری عمول موی کنود و عامول
اصلی تبدیل سورمایه فکوری بوه ارزش بوازاری و ارتقوای
عملکرد شرکت است.مشتری یک دارایی استراتژیک است
سرمایه فکری به شرکت کمک می کند تا الگوی فعالیوت
شرکت به الگوی یکپارچوه،با معنوا و عمیوق ارتقوا یابود و
منجر به ایجاد اعتماد و تعلق خاطر پایدار مشتری نسوبت
به شرکت و در نهایت ارتقای عملکورد گردد.بوازار گرایوی
یووک مکووانیز بوورای تسووهیل و ارتقووای فعالیووت هووای
تکنولوژیکی پیشرفته و ایجاد قدرت عرضوه و تقاضوا موی
باشد،بازار گرایی شرکت ها را قادر موی سوازد توا بتواننود
نیازهای پنهان و در حوال شوکل گیوری مشوتریان را بوه
خووووبی در کووورده و محصووووالت جدیووودی تولیووود
کنند،شناخت نیازها و انتظارات مشتریان و پاسخ گویی به
تغییرات ایجاد شوده در بوازار نقوش کلیودی در موفقیوت
شرکت ایفا می کند.شرکت هوای دانوش بنیوان آینوده بوا
شناخت و ارتقای ارزش دانوش ضومنی،ارائه محصووالت و
خوودمات تحووت برنوود منحصوور بفوورد و فروش،بازاریووابی
تبلیغات،زموووان بنووودی بووورای عرضوووه محصووووالت و
خدمات،جذب و نگهداری وفاداری مشتریانمی تواننود بوه
این مفهو دست یابند.این نتایج بوا نتوایج پوژوهش هوای
رانیکو ،2016سوتلیسیک ،2010سواالر زهوی،1390چون
وهمکاران،2014جالل پورو همکاران 1395مطابقت دارد.
در عصر جدید به دلیل جهانی شدن ،شرکت هوای دانوش
بنیان برای ارتقای موقعیت خود نیازمنود برندسوازی موی
باشووند.مدیران ایوون شوورکت هووا مووی تواننوود بووا بهبووود
محصوالت و خدمات،تدوین و اجرای برناموه جامع،وایجواد
روابط مبتنوی بور همکواری بوه سووی برنودینگ حرکوت
نمایند .ایون نتوایج بوه نووعی بوا نتوایج پوژوهش،دنی و
همکوووووووووووووووواران ،2016گیبوووووووووووووووووس و
همکوواران،2013رحیمیووان ،1397مطابقووت دارد.سوورمایه
فکووری بووا فووراهم کووردن زمینووه مبووادالت تجوواری
فرامرزی،توجه به تغییرات محیط بین المللی و ...می تواند
زمینه بین المللی سازی محصوالت و خدمات شرکت های
دانش بنیان را فراهم سازد.طبق نظور مصواحبه شووندگان
مدیران می توانند با تربیت کارکنان حرفوه ای در سوطوح

باال،همکاری در پروژه های بین المللی،رقابت برای جوذب
مشتریان جهانی،ایجواد و توسوعه شوعب و بازارهوای بوین
المللی،زمینووه بووین المللووی سووازی شوورکت را فووراهم
آورند.نایت 2015جلسینگ ، 2010جالل پوور  ،1395در
مطالعاتشان به تاثیر مثبت بین المللی سوازی در عملکورد
دست یافته اند.
نتیجه گیری
شرکت های دانش بنیان بوا تاکیود بور سورمایه هوای
نامشهود و ارائه محصوالت و خدمات نوآورانوه مبتنوی بور
فناوری های برتور،نقش بوا اهمیتوی را در رشود و توسوعه
اقتصادی کشور ایفا موی کننود .حمایوت از شورکت هوای
دانووش بنیووان بووه عنوووان حاکمووان علووم وفنوواوری در
کشور،مهمترین راهکاری است که موی توانود ایون هودف
متعووالی را تحقووق بخشد.سوورمایه فکووری از مهمتوورین و
راهگشاترین سرمایه ها در شرکت های دانش بنیوان موی
باشد .آینده پژوهی تا حدودی یک رویکرد شوناخته شوده
برای اندیشیدن پیرامون آینده است کوه بوا فوراهم آوردن
امکان نگریستن به آینده می تواند در کنار سرمایه فکوری
برای آماده ساختن مودیریت شورکت هوای دانوش بنیوان
زمینه تقویت و ارتقای عملکرد را فراهم آورد.این پوژوهش
با هدف بررسی تاثیر سورمایه فکوری بور ارتقوای عملکورد
شرکت های دانش بنیان با رویکورد آینوده پژوهوی انجوا
شوود.تاثیرات آینووده پژوهانووه سوورمایه فکووری در دو سووازه
تاثیرات درون سوازمانی وتواثیرات بورون سوازمانی مطورح
شوود.در توواثیر درون سووازمانی مضووامینی چون(نوووآوری و
ارزش آفرینوووی،تیم سوووازی و تمرکوووز زدایی،یوووادگیری
سووازمانی،مدیریت دانش،رهبووری تحووول آفرین،شایسووته
ساالری و پذیرش فناروی) بدست آمد.و از تواثیرات بورون
سازمانی(شبکه سازی،مشتری مداری/بازارگرایی،برنودینگ
و بین المللی سازی)می باشند.بنا بر تحلیل هوای صوورت
گرفته شرکت هوای دانوش بنیوان بورای دسوت یوابی بوه
موفقیت در آینده نیازمند،مدیریت بهینه و اجرای مفواهیم
بدست آموده از سورمایه فکوری موی باشوند.به کوارگیری
رویکرد آینوده پژوهوی در سورمایه فکوری شورکت هوا بوا
ترسیم چشم انداز آینده مطلوب ،الگویی روشمنود بورای
ارتقای عملکرد بدست می دهد.شرکت های دانوش بنیوان
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با استفاده از مدل بدست آمده می توانند ضمن دسوتیابی
به ارتقای عملکرد با کسب مزیت رقابتی،شان مانودگاری
خود را در عرصهی بازارهای جهانیبیشتر نمایند .با توجوه
به اهمیوت و تواثیر مضوامین سورمایه فکوری بور ارتقوای
عملکوورد شوورکت هووای دانووش بنیووان بووا رویکوورد آینووده
پژوهی،پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
اعضای شرکت های دانش بنیان برای دسوتیابی بوهدانش و اطالعات جدیدو به روز از انوواع مفواهیم سورمایه
های فکری بدست آمده در این پژوهش استفاده نمووده و
عملکرد سازمان را ارتقا بخشند.
استفاده از مفاهیم سرمایه فکری برای تدوین برنامههای بلند مدت جهت دستیابی به ارتقای عملکرد.
 در زمینه عوامل برون سازمانی سورمایه فکوری بورارتقای عملکرد پیشنهاد موی گرددمودیران شورکت هوای
دانش بنیان از طریق ایجاد شبکه های ارتباطی با دانشگاه
ها ،مراکز علمی و فناوری در سوطح منطقوه ای و جهوانی
برای دسترسی به آخورین دسوتاورهای علموی و فنواوری
جهت افزایش سهم بازار و کسب مزیت رقابتی برتر اقودا
نمایند.
مفاهیم سرمایه فکری در شرکت ها گنجانده شود تابتوان آن ها را مورد توجه قرار داد و قوت ها و ضعز ها را
در این زمینه شخ نموده و در راستای بهبوود و تقویوت
آن به منظور ارتقای عملکرد،عمل نمود.این مدل می تواند
در تصوومیمات بهبووود عملکوورد هوور شوورکتی بووه تناسووب
استراتژی و فرهنگ عمومی شورکت موورد اسوتفاده قورار
گیوورد.در بخووش پیشوونهاد هووای پژوهشووی بووه سووایر
پژوهشگران پیشنهاد می شوود مودل بدسوت آموده را در
سایر شورکت هوای دانوش بنیوان بسونجند و نتوایج را در
راستای بهبود مدل با هم مقایسه نمایند.
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