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 چكيده

و فرهنگي به سبب وجود دارايي هاي مادي در ثروت هر كشوري را مي توان آن ارزش گذاري موجود
ثروت هاي غيرمادي آسان تر است اما محاسبه ثروت هايي كه از ثروت هاي مادي از محاسبه.كرد

و نيازمند پژوهش خواهد بود و انديشه هستند كاري سخت .جنس تفكر
كه از اين حيث در زمره كشورهاي ثروتمند كشور ايران داراي ثروت هاي مادي زيادي است به گونه اي

.طبقه بندي مي شود 

گرام به منابع كه همچون مرواريد هاي انبهاييا عالوه برچنين ثروت هاي مادي مي توان اشاره كرد
و بهره  و مي بايستي براي استفاده  برداريباارزش درون صدف در اعماق ذهن انسان ها پنهان مانده اند

و در نهايتو اين منابع را شناسايي،از آنها استفاده نمودر چرخه زندگيدآنهااز ارزش گذاري نمود
و امروزه كشورهاي توسعه يافته از اين نوع ثروت ها بهره مي  و روند توسعه را شتاب بيشتري بخشيد

.برند

درون ذهن جامعه ايراني چقدر ارزشمند اكنون با اين سوال روبرو هستيم كه ارزش ريالي ايده هاي
چ به به اين ارزش و آيا با يافتن پاسخ اين است ؟و از طرفي با دستيابي ه نتايجي مي توانيم دست يابيم؟

و نوآوري را در جامعه ايران به يك شاخص عددي برسيم كه بتوان وضعيت خالقيت سوال مي توانيم
و ؟ اين سواالت در گذر زمان همچنين بتوان ارزيابي كرد و نزول آن پرداخت به بررسي روند رشد

ت و در پي يافتن پاسخ اين سواالت باشد مهمي است كه بايد يك با اين. يم تخصصي براي آن تشكيل
 ، به منظور برداشت اولين قدم با عنوان ارزش گذاري ايده هاي درون چندين نظرسنجي اينترنتيوجود

كه كاربران سايت فكرنو با پاسخ دهي به اين سواالت ذهن جامعه ايران  در سايت فكرنو انجام شد
به اين سواالت به روي عالقمندان بگشايند تالش نم .وده اند پنجره هايي را براي يافتن پاسخ
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 مقدمه

و جامعه اي قادر است كه بر ثروت هاي خود بيافزايند ، كشورهاي دنيا تالش مي كنند كه وددر شرايط امروز ر جهت سعادت
و رفاه مردم خود گام بردارد كه بر توزيع ثروت به طور نيكبختي ، عالوه مسوولين آن بتوانند با برنامه ريزي هاي درست

روز به روز بيفزايند بر ميزان ثروت اعضاي جامعه خود ، .عادالنه
، بهره گيري بيشتر ثروت روبه رشد به ، ارتقاء بهداشت همراه توزيع عادالنه به دنبال خود باعث افزايش استانداردهاي آموزشي

و سالم براي آنان باشدمرد و كافي خواهد شد كه اين خود مي تواند زمينه ساز يك زندگي شاد تر و تغذيه سالم از تفريحات .م

 اما ثروت يك كشور چگونه به دست مي آيد؟

كرد ثروت هاي يك و نامشهود آن به دست مي آيد كه مي توان به موارد زير اشاره از مجموع داراييهاي مشهود :كشور
 منابع طبيعي-
 ميراث فرهنگي-
در منطقه اي استراتژيك-  قرار گرفتن
 وسعت سرزمين-
و سرمايه هاي فكري-  منابع انساني غني

هادارايي هاي  آن كشورو اشخاص سازمان
و بسياري موارد ديگر

بر سه بخش تقسيم مي شود :دارايي سازمان ها نيز

-، ، زمين ومنابع فيزيكي شامل تجهيزات  ..... ساختمان ،كاال
 منبع مالي-
، استعدادهاي انساني ،اعتماد درون سازماني ،اعتماد جامعه به سازمان ،نام تجاري: دارايي هاي نامشهود شامل- دانش فني

و ايده هاي با ارزش  خوش نام ،طرحها
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درصد62 برتر دنيا صاحب سازمانهاي 1982در سال) Brooking(بر اساس بررسي هاي موسسه مشاوره اي بروكينگ
و  و در سال38دارايي هاي مشهود به 1992درصد دارايي هاي نامشهود بودند و دارايي38دارايي هاي مشهود آنان درصد

و در سال62هاي نامشهود به  به2000درصد رسيد به85دارايي هاي نامشهود و دارايي هاي مشهود رس15درصد .ديدرصد

در حال انجام است تا ثروت هاي آمار فوق و امروزه تالش هاي الزم در حال تغيير است نشان مي دهد كه تا چه حد نوع ثروت
.نامشهود مورد محاسبه قرار گيرد

از دارايي هاي نامشهود مهم يك جامعه ايده هاي ارزشمند درون ذهن انسانهاي آن جامعه است كه اگر قابليت عملي يكي
در پي داشته باشند شدن پيدا كند مي .توانند تحوالت ارزشمندي

هنگامي كه از ايده هاي باارزش درون ذهن انسان ها سخن به ميان مي آوريم مي توانيم بيان كنيم توجه ما به سرمايه هاي
در زمينه رشد كارآفريني فكري معطوف شده است  اسو با ارزش ترين منابع سازمان ها .ت هما نا سرمايه هاي فكري

بر اساس سرمايه هاي فكري شكل مي و دانش بر اطالعات در آيندهگاقتصاد مبتني و حتي پيش بيني مي شود كه يرد
و تخصص درون ذهن انسان امروز است  در دانش به.دگرگوني هاي گسترده اي رخ مي دهد كه ريشه هاي آن اگر ما بتوانيم

ها ارزش واقعي ايده ببپهاي درون ذهن انسان ريم توانسته ايم بخشي از ثروت نامشهود جامعه را پديدار نماييم كه به دنبالي
از آنها بنحو درست بهره مند شويم  .آن نيز بايد برنامه ريزي هاي الزم به عمل آيد تا

ش گذاري ريالي ايده هاي درون ذهن جامعه ايرانزار

ع و به و موقعيت هاي ويژه به منبع ارزشمندي از مردم ايران از استعداد هاي فراواني برخوردارند در شرايط لت قرار گيري
در ذهن  و اطالعات به دست آمده موجب شكل گيري ايده هاي ارزشمند تجربيات تبديل شده اند كه بسياري از اين تجربيات

.مردم اين سرزمين شده است 
" گذاري ايده هاي ارزشمند درون ذهن جامعه ايران ارزش"با عنواندر سايت فكرنو در پي انجام يك نظرسنجي پژوهشي

.شود نمايان است تا بخشي از ثروت ارزشمند جامعه ايراني شده تالش

در ذهن انسان ايجاد: بدين صورت تعريف شده است،در اين پژوهش ايده هاي ارزشمند و اگر شده فكرنو باارزشي است كه
ت و اجتماعي شده به گونهروزي عملي شود مي تواند باعث در زندگي فردي در نهايت باعث توسعه اثيرات ارزشمند اي كه

و ، صنعتي ، علمي در سطح كشور مي شود... فرهنگي
.

در اين پژوهش .سال به باالست15همه ايرانيان سنين شامل ارزش گذاري ايده هاي درون ذهن جامعه: گروه هدف

در اينانو اگرچه اين نظرسنجي داراي قصي است اما اميد مي رود كه توجه عالقمندان را به اين موضوع مهم معطوف نمايد تا
 به پژوهشي كه به بررسي ارزش ريالي ايده هاي، تاكنون نگارنده مقاله.م شوداخصوص پژوهش هاي دقيق تري انج

اس ارزشمند .ت درون ذهن جامعه ايراني پرداخته شود دسترسي پيدا نكرده

به اين گفته لرد كلوين دانشمند سال هاي كه بيان داشته است 1907تا 1824در اينجا بهتر :توجه كنيم
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، بهبود پذير نخواهد بود" و آنچه سنجش پذير نباشد در صحبت از پديده ها،.سنجش عين دانستن
به آنهاست  به عدد مبين علم و بيان آنها ."اندازه گيري

بر روي شناخت فرهنگ خالقيت جامعه ايران اگر ما بتوان ، شايد بتوانيم پنجره اي را يم به اين ارزش گذاري دست يابيم
در زمينه جامعه شناسي خالقيت جامعه ايراني برداريم  و گامي هرچند كوچك سا اين خود زمينه ساز بهره گيريبوچه بگشاييم

.از اين ثروت باارزش باشد 

 نظرسنجي ارزش گذاري ايده هاي درون ذهن جامعه ايران تايج آمارين

در طي ماههاي مرداد و 1388مهرماهوشهريور، اين نظر سنجي اينترنتي در اين 161بر روي سايت فكرنو ارائه شد نفر
به همه سواالت پاسخ اكثريتودهدابه بخشي از سواالت پاسخ عالقمنداناز عده معدوديالبته. نظرسنجي مشاركت داشتند 

اداد و باز بوده اين نظرسنجي دربردارند.نده مقه است سواالت بسته از آن كه مرتبط با اله كنفرانس است كه در اينجا بخشي
در سايت فكرنو منتشر خواهد شد  و نتايج كامل نظرسنجي فرد.ارائه شده است هر شيوه نظرسنجي بدين گونه بوده است كه

و اگر براي بار دوم  در اين نظرسنجي شركت نمايد از طريق رايانه شخصي قادر بوده است در نظر داشتهفقط يك بار  اين فرد
،از همان رايانه .و اطالعات جديد جايگزين مي شود اطالعات قبلي وي پاك شده در نظرسنجي مشاركت نمايد

 نتايج آماري

 جنس نظردهندگان
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 دگانسن نظردهن

 تحصيالت نظردهندگان

 استان محل زندگي نظردهندگان
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؟ از نظر ريالي چقدر ارزش گذاري مي كنيد  ايده هاي با ارزش درون ذهن خود
در ذهن خود داريد از شما خريداري: توضيح تصور كنيد يك سازمان قصد دارد كل ايده هاي ارزشمندي را كه هم اكنون

 يكي از اعداد زير كه به ارزش ايده هاي شما نزديكتر است را انتخاب كنيد. كند شما آن را به چه قيمتي مي فروشيد 

، ارزش آن به كدام يك از اعداد ذيل نزديك بوده است در صورتي كه ايده هاي با ارزش خود  را به فروش رسانيده ايد
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در پي داشته و يا زندگي فردي شما در سطح اجتماع و نتايجي را اگر روزي ايده هاي با ارزش درون ذهن شما عملي شوند
؟  باشند گمان مي كنيد ارزش ريالي اين نتايج چقدر خواهد بود

از اعداد زير: يح توض و آنگاه يكي و كمي تفكر نماييد از قوه تخيل خود بهره بگيريد بيان اين ارزش بي شك مشكل است اما
 كه به حدس شما نزديكتر است را انتخاب كنيد
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، چه ارزش ريالي را اگر بخواهيد يك ارزش ريالي ميانگين براي ايده هاي با ارزش درون ذهن يك ايرا ني تعيين كنيد
.تعيين خواهيد كرد؟

و تجربيات مختلف هستند ممكن است بعضي:توضيح ، توانمنديها در اطراف شما كساني زندگي مي كنند كه داراي تحصيالت
از اين جهت ايده هاي كمتري داشته باشند و عده اي ديگر گر ارزش ريالي ايده هايا. ها داراي ايده هاي با ارزش باشند

، حال به بر تعداد آنها نماييد يك ارزش ريالي ميانگين به دست مي آيد و آنگاه تقسيم با ارزش درون ذهن آنها را جمع بزنيد
، اين ارزش ريالي به  نظر شما اگر به طور متوسط بخواهيد يك ارزش ريالي براي ايده هاي با ارزش يك ايراني تعيين نماييد

و با بهره.كدام يك از مبالغ ذيل نزديكتر است از تجربيات خود بهره بگيرد و براي بيان اين ارزش ريالي لحظه اي فكركنيد
، نتايج  از حس دروني خود اين ارزش را تعيين نماييد بي شك هنگامي كه افراد زيادي بتوانند به اين سوال پاسخ دهند گيري

آ  مد كه قابل تعمق خواهد جالبي به دست خواهد

؟ب ه نظر شما ميانگين ارزش ريالي ايده هاي ارزشمند يك ايراني در آينده چه وضعيتي را خواهد داشت
 ميانگين ارزش ريالي ايده هاي ارزشمند ارتباطي با افزايش جمعيت نخواهد داشت: توضيح
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هاي درون ذهن يك ايراني نسل قبل را با ميانگين ارزش ريالي ايده هاي به نظر شما وضعيت ميانگين ارزش ريالي ايده
 درون ذهن يك ايراني نسل جديد چگونه ارزيابي مي كنيد 

در عملي كردن ايده هاي درون ذهن شما به شما كمك مي كند؟ در اين تا چه حد شرايط اجتماعي كه در آن زندگي مي كنيد
چ از يك تا  هار امتياز دهيد رابطه

و سختي هاي زيادي در جامعه وجود دارد كه به راحتي نمي توانيد ايده هاي: توضيح اگر عدد يك را انتخاب كنيد يعني موانع
و اگر عدد چهار را انتخاب كنيد يعني شرايط جامعه براي عملي سازي ايده هاي باارزش درون  با ارزش خود را عملي سازيد

در اين شرايط او مي تواند ايده هاي با ذهن بسيار  ، و تالش نمايد و تنها كافي است فرد اراده به خرج دهد عالي است
.ارزش خود را عملي سازد

؟. 14 در نسل جديد را با نسل قبل چگونه ارزابي مي كنيد  به نظر شما قابليت عملي سازي ايده هاي نو
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در كشور آيا به نظر شما برا ي عملي سازي ايده هاي با ارزش درون ذهن جامعه ايراني ما نيازمند رشد فرهنگ كار گروهي
؟  خواهيم بود

اگر عدد ده را انتخاب كنيد يعني ما براي عملي كردن ايده هاي درون ذهن به شدت-از يك تا ده امتياز دهيد: توضيح
ا و در اين خصوص احساس نمي شود نيازمند توسعه فرهنگ كارگروهي هستيم گر عدد يك را انتخاب كنيد يعني نياز زيادي

از يك تا ده يك عددرا انتخاب نماييد.و توسعه فرهنگ كارگروهي چندان ضرورتي ندارد . حال شما

 مورد پژوهش جمعيت هدف ايده هاي ارزشمند ارزش ريالي كل محاسبه

از نظردهند گان ميانگين ارزش ريالي ايده هاي ارزشمند يك ايراني را مشخص كرده اند كه مبلغ نفر145با توجه به اينكه
بر عدد 660،949،100،000ارائه شده توسط آنان برابر مبلغ ميانگين ارائه شده توسط اين145ريال بوده است كه با تقسيم

هر ايراني نظردهندگان  كرد4كه به طور تقريبي مي توان را ال بوده استري 4،558،269،700 برابر براي .ميليارد ريال بيان

سال بوده اند15نفر زير17،681،629بوده است كه از اين ميزان نفر70،495،782برابر 1385جمعيت ايران در آبان
از جمعيت كشور ميليون50سال بوده اند يعني به طور تقريبي15نفر باالي 52،814153و  15باالي،1385در سال نفر
. بوده اند سال

و جمعيت گروه هدف را يك دهم آن در نظر دو عدد ميانگين ارزش ريالي ايده هاي ارزشمند يك ايراني حال اگر ما هر
ارزش5يعني فرض كنيم يك دهم گروه هدف يعني حدود بگيرم  تومان ميليون40 حدود رياليميليون نفر داراي ميانگين

، كل ارزش ريالي ايده هاي ارزشمند اين پنج ميليون نفر برابر  يا تريليون 200با هستند مي تومانهزار ميليارد200تومان
در صورتي كه اين مبلغ براي كل جمعيت هدف يعني حدود ميليارد دالر خواهد بود 200كه برابر شود ميليون نفر50و

يا تريليون 2000با حاسبه شود برابرم طبقو اگر عدد ميانگين ارزش ريالي خواهد بود ميليارد دالر 2000 تومان
شد بيست هزار تريليون تومان نظردهندگان سايت فكرنو را مدنظر قرار دهيم برابر  ميليارد دالر 20000كه برابر خواهد

.خواهد بود 

 ميليارد دالر 200 تريليون تومان 200 12١٠×200 ميليون تومان40 ميليون نفر5فرض اول
 ميليارد دالر 2000 تريليون تومان 2000 12١٠×2000 ميليون تومان40 ميليون نفر 50فرض دوم
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 ميليارد دالر 20000 تريليون تومان 20000 12١٠×20000 ميليون تومان 400 ميليون نفر 50فرض سوم
 يون يك تريل= 12١٠

و بررسي ارزش ريالي ايده هاي ارزشمند جامعه و نقد در جهت وادار كردن عالقمندان به تفكر و ارقام تنها بيان اين اعداد
و انديشه ها را به چالش كشيده تا بدين وسيله بتوانيم راهي براي يافتن  در نظر داشته است تا افكار و نگارنده تنها ايراني است

برا اين ثروت ملي به خاطر داشته باشيم كه اين اعداد ارقام بيان مي كندي بهره گيري از آن مهيا شودنامشهود بيابيم تا زمينه
 ، و اكتشافات فراوان بود اگر شرايط براي عملي شدن ايده هاي با ارزش براي يك ايراني پديدار شود مي توان شاهد اختراعات

در كشور و به چهره هايي به همين علت است كه ايرانيان و ترقي را طي مي كنند هاي توسعه يافته به سرعت درجات پيشرفت
.شاخص تبديل مي شوند

 سپاسگزاري

در انجام اين نظرسنجي مشاركت بر خود الزم مي داند كه از همه عزيزاني كه  در اينجا نگارنده مقاله
و قدرداني نمايد .داشته اند تشكر
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