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 چکیده
های  های نامشهود سازمانی در دانشگاه دارایی بندی اولویت و شناسایی باهدفتحقیق حاضر 

 .است قیاسی ـ استقرایی ،پژوهش نوع ازنظر و روش ترکیبی ازنظر تحقیق این .دولتی انجام گرفت
از  استفاده با بوده که کشور 5طقه من دولتی یها دانشگاهارشد  آماری پژوهش، مدیران ۀجامع

 قیتحق جینتا. انتخاب شدند نمونه اعضای عنوان به آنان از نفر 64 برفی ۀگلول یریگ نمونه روش
 و ییشناسا یسازمان نامشهود یها ییدارا از ای مجموعه اول بخش در که است بخش دو بر مشتمل

 مصاحبه انجام به باتوجه. است شده مشخص  ها ییدارا نیا تیاولو و تیاهم زانیم دوم بخش در
فازی  میانگین اینکه اختالف و مصاحبه اجرای در خبرگان نظر از استفاده خبرگان، افته بایساختار

 این مناسبی برخوردار بوده، همچنین در پایایی از حاضر تحقیق ،است 9/4 از تر اجرا کم ۀدو مرحل

بودند، لذا  تحقیق با موضوع آشنا و متخصص افراد در مطالعه، کننده شرکت یتحقیق اعضا
که هوش سازمانی،  آن است ۀدهند نشان ،تحقیق نتایج .نیز برخوردار است امحتو از اعتبار ،تحقیق
، مدیریت ینگر کلها، احساس رسالت،  محوری، پایگاه داده ۀ انسانی، هوش رقابتی، ارزشسرمای

  . استای نامشهود سازمانی ه دارایی نیتر مهم ،محیط کار یها یژگیو و دانش، رهبری
 دلفی فازی  فن ؛های نامشهود دارایی ؛جوامع دانشی ؛اقتصاد دانشی :ها هكلیدواژ
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 مقدمه 
بحث  ،است قدرت جایی هجاب ۀدور تافلر قول به و ختهیگس لجامتحوالت  که دنیایی در

 و مدیریت  24 ۀده مجدد مهندسی موضوعات از بعد ها سازمان 9های نامشهود دارایی مدیریت

را  مدیریت تحوالت افق ای جانبه همه صورت به مهم، ای پدیده عنوان به 14 ۀفراگیر ده کیفیت

و  6گیجو)هستند  دانش بر مبتنی اقتصاد به واردشدن درحال ها سازمان. است داده قرار ریتأث تحت

ترین، عامل  ممه عنوان بهنامشهود  های دارایی و دانش آن در که اقتصادی ؛(61: 6494همکاران، 

و  3هریس)است  شده ها شناخته منبع نوآوری برای سازمان نیتر مهم و تولید و مزیت رقابتی

 و ها دارایی است، انیبن دانش بر اقتصاد مبتنی رقابتی امروز که محیط در(. 53: 6493همکاران، 

شود  خته میشنا ها سازمان رقابتی برای مزیتی عنوان به های فکری و نامشهود سازمان سرمایه

آشنایی  ،اساس مطالعات تجربیبر. (6499و همکاران،  5دی کاسترو ؛6494و همکاران،  0سانتوس)

 از یکی .بسیار مهم است آنهاهای نامشهود برای درک، شناسایی و مدیریت  مدیران با دارایی

 به .تسها شناسایی این دارایی در توانایی مدیریت عدم های نامشهود، مدیریت دارایی معضالت

به شناسایی و تشخیص اهمیت  قادر ها سازمان که یوقت این حوزه، پردازان هینظر از بسیاریۀ گفت

 توان می اساس براین .بود نخواهند نیز آنها مدیریت به قادر ناچار به های نامشهود نباشند، دارایی

خستین دلیل ن. دارد ضرورت ،عمده دلیل در سازمان به دو های نامشهود شناسایی دارایی گفت

مانند  های انسانی سرمایه بتواند سازمانی اگر که است این نامشهود های دارایی شناسایی برای

منابع  مدیریت اطالعاتی نظام مانند اطالعاتی های سرمایه با را خود کارکنان دانش و مهارت

یک  خلق هب موفق کند، همسو یسازمان فرهنگ و تیمی کار سازمانی مانند های سرمایه و انسانی

 :6493، 2میاگاوا و هیسا)نیست  تقلید قابل رقبا توسط یراحت به که شد خواهد قوی رقابتی مزیت

 اثربخشی تسهیل نامشهود و ۀسرمای بر مناسب مدیریت اعمال از اطمینان دلیل دیگر برای (.042
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مپ و استینک)شود  می احساس ها های نامشهود در سازمان دارایی شناخت به نیاز سازمانی،

 اما کرد ظهور تجارت، اییدن در ابتدا در نامشهود یها ییدارا توجه کانون (.322: 6494، 9کاشیاپ

 انیم در. دارد وجود یرانتفاعیغدولتی و  یها سازمان در زین رشدی درحال یمند عالقه امروزه

 مناطق و کشورها اقتصادی ساختار در ای ژهیو طور به یعال آموزش نقش ،یرانتفاعیغ های سازمان

 مطرح ،شده تیتقو ینیکارآفر و دهید آموزش کار رویین برحسب آنها افزوده ارزش زین و جهان

 کارا عملکرد که یگاه فقط یعال آموزش مؤسسات نامشهود یها ییدارا ارزش ،نیباوجودا. است

و های نامشهود  دارایی تیریمد مطالعه در .شود یم یبررس ،ردیگ یم قرار بحث مورد ،نهیهز و

 به یعال آموزش مؤسسات یبرا که شود یم آشکار نکته نیا ،های سنجش موجود چهارچوب

 دیجد یها فن توسعه جهت در ییها تالش رسد یم نظر به نیبنابرا، است ازینهای بیشتری  پژوهش

خود کمک  نامشهود منابع کنترل و یریگ اندازه ،شناسایی برای ها دانشگاه به تا باشد الزم تیریمد

ی شناسایی اصل تیمز  .دهندو اثربخشی مدیریت خود را افزایش  وسیله کارایی این ه و بهنمود

 و دیمف یها ییراهنما و باارزش اطالعات آوردن دست به دانشگاه، در های ناملموس و دانشی دارایی

 و یدانش نامشهود های ییدارا ،ادیز اریبس تیاهم درک باوجود. است دانشگاه رانیمد یبرا یعمل

 را خود نامشهود های هیسرما ارزش ،رانیمد معموالً ،یعال آموزش و ها دانشگاه در آنها مهم قشن

 با نامشهود های هیسرما تیریمد در و باشند ینم آنهاگیری  شناسایی و اندازه به قادر ای دانند ینم

 رییگ ازهاندشناسایی و  برای ها یشناس روش و ها چارچوب ها، مدل از طرفی .هستند مواجه چالش

 و اند شده متمرکز اقتصادی ای راهبردی تیمحور بر شرکت سطح در شتریب نامشهود های ییدارا

 کاربرده به یرانتفاعیغ یها سازمان در خصوص به ای یدولت بخش در ها روش نیا از کی چیه

 را دیجد تیریمد و گزارشگری های نظام مجبورند یپژوهش های سازمان و ها دانشگاه. اند نشده

 فقط پژوهش و یعال آموزش ۀحوز در ،نیباوجودا ،ردیگ یبرم در را نامشهودها که کنند اجرا

 (.905: 6494 همکاران، و 6نایستیج) است شده ییشناسا ،نامشهود یها ییدارا از یکوچک بخش

های نامشهود سازمانی در  شناسایی دارایی درجهت ی بیشتریها تالش رسد یم نظر به نیبنابرا
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کردن این دنبال پر ، پزوهش حاضر بهشده مطرحبه مباحث  باتوجه. استها الزم و ضروری  دانشگاه

های دولتی  های نامشهود سازمانی در دانشگاه دارایی . 9: زیر است سؤاالتپاسخگویی به و خأل 

از  کشور 5 منطقهی دولت یها دانشگاه در یسازمان نامشهود یها ییدارا . 6کشورکدامند؟  5منطقه 

 ولویتی برخوردار هستند؟چه ا

 

 پژوهش  ۀمبانی نظری و پیشین
 که شود می اطالق کارکنان ۀهم های توانایی و ها دانش مجموع های نامشهود به دارایی

های نامشهود  دارایی(. 620: 6440و همکاران،  9چن)شود  میسازمان  برای ثروت ایجاد به منجر

: 6442چونگ، ) است آن های دارایی یگزینیجا هزینه و یک سازمان بازاری ارزش بین تفاوت

لحاظ  به شود که اطالق می عینی ماهیت فاقد و غیرپولی دارایی یک به دارایی نامشهود (.295

 (.03: 9321نصیری، )ارزش است  دارای آورد، می فراهم آن بر مالکیت و مزایایی که حقوقی

 کی سر بر هنوز پژوهشگران که است نیا ۀدهند نشان ،دارایی نامشهود فیتعار به یمختصر نگاه

 ،فیتعار نیب ییها شباهتی اریبس جهات از حال نیباا ندارند؛ نظر توافق آن از واحد فیتعر

 بدون یرپولیغ ییدارا کی ،دارایی نامشهود دارند یم اظهار نظران صاحب اغلب. شود یم مشاهده

 یکلرطو به  .کند دیتول ندهیآ در را یدیعوا ای منافع تواند یم و است ارزش یدارا اما یکیزیف ظاهر

ها شامل  این دارایی :مشهود یها دارایی . 9 :دسته تقسیم کرد 6توان به  سازمانی را می یها دارایی

. دنشو منعکس می ها شرکت ۀترازنام کامل درطور به باًیتقرهای فیزیکی و مالی هستند که  دارایی

، از ارزش ابیشتر از آنه یعنی با استفاده ؛کنند میها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل  این دارایی

 :شوند کلی تقسیم می ۀها هم به دو دست این دارایی: نامشهود یها دارایی .6 .دشو می آنها کاسته

 آنها عنوان مالکیت معنوی رابه  اند و قانون حمایت شده لهیوس بهکه  نامشهودی های دارایی( الف

برخی  باشند که میمارکها تجاری  و عالئم ها و فرانشیز و رایت کپی اند و شامل حق امتیازها و داده

های نامشهود که تحت اصول اقتصاد  سایر دارایی( ب. شود در ترازنامه منعکس میها از موارد آن
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در  معموالًشود و  مین آنها، از ارزش آنها کاسته یعنی با استفاده بیشتر از ؛کنند فراوانی عمل می

 ۀدامن ،تعاریف فوق به باتوجه (.655 :6446 و همکاران، 9تایلس) شوند مینترازنامه منعکس 

 محدود است و ،شوند مالی گزارش می یها صورتهای نامشهودی که شناسایی شده و در  دارایی

به اهمیت و ضرورت شناسایی و  باتوجه. باشند اول می ۀهای نامشهود دست عمدتاً شامل دارایی

 نامشهودهای با حاضر پژوهش در نامشهود های دارایی واژه ،ومد ۀهای دست مدیریت دارایی

 .است متفاوت شود، می شناخته سرقفلی عنوانبا آنها نیآشناتر نامکه  ترازنامه در شده گزارش

 و انسانی ۀسرمای از که هایی نامشهودی است های نامشهود در این پژوهش، دارایی منظور از دارایی

 به را وکارها کسب تیموفق امروز، اتیادب در .است  تشکیل شده انیبن دانشنامشهود  یندهایافر

غیر از  یعوامل که کند یم یریگ جهینت  6یبایسو. دانند یم وابسته سازمان نامشهود یها ییدارا

 نقش آن بازار نییتع در و شرکت کی یکیزیفی ها هیسرما و یدفتر ارزش برهای مشهود،  دارایی

 ریاخ سال چند در . (62: 9315 همکاران، و یبداپورع)د خوان می فکری ۀسرمای را آنها که، دارند

 و ها دانشگاه یبرخ درهای نامشهود سازمانی  دارایی یریگ اندازههایی برای شناسایی و  پژوهش

 دانشگاه ،(6442) 3شیاتر یقاتیتحق مراکز نهیزم نیا در .اند گرفته شده کار به یقاتیتحق مؤسسات

 ،یجنوب یقایافر ژوهانسبورگ دانشگاه، (6445، 5ینزاتیل شافهوزر و 0رگربوآلتن ) شیاتر نیو

 از یقاتیتحق و مؤسسه دانشگاه پانزده یهمکار با( 6440) ییاروپا یها دانشگاه رصدخانه پروژه

 ۀبرنام، (6444ـ  6443)ICP پروژه ،(6442 همکاران، و 2سانچز) ییاروپا مختلف کشور هشت

 جامعه یقاتیتحق مراکز و ها دانشگاه یپژوهش تیفعال با رابطه در دیمادر منطقه یفکر ۀیسرما

 ییاروپا یها دانشگاه. برد نام توان یم را لهستان پوزنان یعلوم اقتصاد دانشگاه و دیمادر

 .هستند شتازیپ های نامشهود دارایی یده گزارش و یریگ اندازهشناسایی،  بحث در مشخص طور به

 چارچوب یک ارائه منظور به، (9321)پور و پرویزی  نظری (.26: 9314زاده و همکاران، مهرعلی)

 

1. Tayles 
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 های دارایی که دریافتند ،ها دانشگاه های نامشهود در سطح دارایی اصلی ی ها بخش یبند طبقه برای

 آزادگان و نوری قاضی. دارد سازمانیک  ینیآفر ارزش فرایند در یا کننده نییتع نقش ،نامشهود

 دریافتند و پرداختند فکری های دارایی یساز یتجار تسهیل و ساماندهی بررسی ، به(9322) مهر

 یا و روشن نیست دانشگاهی یها پژوهش از های نامشهود حاصل دارایی وضعیت مالکیت که

 خلق ثروت، و ملی منافع بیشترکردن برای رو نیازا شود، نمی اعمال بر آنها درستی مدیریت

 مالکیت نظر از و حفاظت شناسایی، باید قیقاتتح این از های نامشهود حاصل دارایی

9و سانچز کانیبانو. ندشو تکلیف تعیین
 سؤال این به پاسخ در مروری پژوهش روش با ، (6441) 

 در تواند می ها شرکت در نامشهودها مدیریت و ارزیابی در شده استفاده سازوکارهایکه آیا 

 یها چارچوب برخی که دریافتند ؛شود برده کار به مؤسسات پژوهشی سایر و ها دانشگاه

 نژاد موسوی و نمازی .شوند برده کار به نیز ها دانشگاهدر  دنتوا می ها شرکتدر  مورداستفاده

 اختراع، حق :شامل شده ثبت نامشهود های دارایی گروه دو به را های نامشهود ، دارایی(9315)

 نام و عالمت تجاری ،)جارتت یا پیشه کسب، حق) کسب سرقفلی محل تکثیر، حق و فیتأل حق

 ،ها مدل ،ها فرمول عمومی، خدمات از استفاده حق ای، افزا رایانه نرم فرانشیز، و امتیاز حق تجاری،

 یبند میتقس نشده ثبت نامشهود های دارایی و جریان ایجاد در نامشهود های دارایی و ها طرح

 افزوده ارزش شاخص با های نامشهود دارایی سنجش و شناسایی به ،(6494) مالول و زیگال .کردند

 شرکت 344 بر بازار زشار و مالی، اقتصادی عملکرد بر آن تأثیر نتایج بررسی همچنین و

و  اقتصادی عملکرد با  های نامشهود دارایی ییاکار که داد آزمون نشان نتایج .انگلیسی پرداختند

6ساالمودیان  .مثبت دارد ۀرابط مالی عملکرد
 6442 الی 6444 دوره طی در ،(6499) همکاران و 

 بود این حاکی از نتایج. پرداختند مالزیۀ سرمای بازار در نامشهود های دارایی وضعیت بررسی به

 نامشهود دارایی (انگلیس و مریکاا نظیر) پیشرفته بازارهای با مشابه هم مالزی سرمایه بازار در که

 و جیستینا. استبوده  افزایشی روندی ها، اییدار این ایجاد روند ،این بر عالوه است، شده ایجاد

 و عالی نامشهود در آموزش های دارایی یریگ اندازه چارچوب ارائه برای ،(6494) همکارانش
 

1. Canibano & Sanchez 

2  .  Salamudin 



 های نامشهود سازمانی های دارایی لویت بندی مولفهشناسایی و او

 

 رسالت محوریت در نامشهود، های دارایی که تکوین دریافتند ایتالیا، پژوهشی مؤسسات

 نامشهود، های دارایی یریگ زهاندا و شناسایی بنابراین .است پژوهشی و آموزشی یها سازمان

 چنین درون در عملکرد و راهبردی یریگ جهت بین همسویی ارزیابی در عملیاتی اولویت

 در استرالیایی یها شرکت های داده از استفاده با ای مطالعه ، در(6490) 9راسل . است نهادهایی

شرکت  های با انگیزه را آن یها ارزش و نامشهود های دارایی بین ۀرابط ،6496 تا 9122دوره 

 های با برنامه نامشهود های دارایی که داد نشان وی های یافته. دکر آزمون ،سود برای مدیریت

 .مستقیم دارند ارتباط آلتمن z- score و اهرم سهام، مدیران، انتشار پاداش

 

 روش تحقیق
یبی از به اینکه در این تحقیق ترک و باتوجه استکاربردی تحقیق حاضر از حیث هدف، 

در تحقیق حاضر . استآمیخته شده است، این تحقیق یک تحقیق  و پرسشنامه استفاده مصاحبه

. ها و شرایط، استفاده شده است به نوع داده ی باتوجهز دو رویکرد تحقیق کیفی و کمّا طورتوأمان به

سی متون و انجام شامل بررای  کتابخانهاز مطالعات  آمده دست بههای کیفی  ابتدا با استفاده از داده

 5 ۀهای دولتی منطق های نامشهود در دانشگاه دارایی یها مؤلفه ،های اکتشافی با خبرگان مصاحبه

 اهلل بروجردی، ایالم، صنعتی کرمانشاه، رازی کرمانشاه، های لرستان، آیت دانشگاه)کشور 

ارزیابی قرار گرفته و با مورد  یابی نهیزماز طریق تحقیق  ها مؤلفه، سپس این شد  ییشناسا، (کردستان

آماری این تحقیق شامل  ۀجامع .اند شده یبند تیاولودلفی فازی و پخش پرسشنامه  فناستفاده از 

 تحقیق، هدف به باتوجه. است، 5های دولتی منطقه  های دانشگاه دانشکده رئیسان، معاونین و ئیسانر

نفر  64 انتخابی نمونه حجم .ستابرفی  ۀو گلول مند  هدف صورت به تحقیق این در یریگ نمونه

 موردبحث مسئله با: است شرح آنها بدین برای انتخاب اصلی یها یژگیواز  بوده که برخی

 کافی انگیزه دارای باشند، داشته ادامه همکاری برای مسئلهاز  مداوم اطالعات باشند، درگیر

برای  گروهی توافق یک از حاصل اطالعات کنند و احساس دلفی باشند فرایند در شرکت برای

 
1. Russell 



 1316بهار ، (27پیاپی  هشمار) 1ه، شمارهای مدیریت منابع انسانی، سال نهم فصلنامۀ پژوهش

 

 با مصاحبه انجام به باتوجه قیتحق نیا در(. 9326پور،  اصغر)بود  خواهد ارزشمند نیز آنها خود

 نیهمچن و مصاحبه اجرای در خبرگان نظر از استفاده و افتهیساختار مصاحبه از استفاده خبرگان،

 یمناسب ییایپا از اضرح قیتحق لذا ست، ا9/4 از کمتر فازی نیانگیم اختالف نکهیا به باتوجه

 مطالعه، در کننده شرکت یاعضا ،قیتحق نیا در نکهیا به توجهبا ،گرید ازطرف. است برخوردار

در بحث  .شود یم نیتضم قیتحق ایمحتو اعتبار لذا ،بودند قیتحق موضوع با آشنا و متخصص افراد

 دست بهبه با خبرگان محتوای پرسشنامه از درون مصاحاوالً که  گفتروایی پرسشنامه نیز باید 

در ساخت پرسشنامه بهره گرفته  تحقیق موضوع با آشنا و متخصص ، از نظرات افراداًیثان، آمده 

 .  شده است

     

 های پژوهش یافته
 این در گام اول در .شوند می یبند میتقسهای این تحقیق به دو مرحله  یافته یطورکل به

 دست به موضوع بارۀدر یاطالعات ،ای کتابخانه مطالعات زا استفاده با مصاحبه از قبل محقق تحقیق،

 و داد قرار نمونه اعضای اریاخت در قیتحق موضوع بارۀدر یاطالعات ،مصاحبه زمان در محقق .آورد 

(. منظم ۀمصاحب) دادند پاسخ مصاحبه هنگام در منظم و افتهیساختار سؤاالت به شوندگان مصاحبه

 ییشناسا را عوامل یتمام 9زنده کدگذاری و مصاحبه از استفاده با محقق که گفت دیبا رو نیازا

 روش نیا گفت دیبا زنده کدگذاری از استفاده و کدگذاری ۀنحو درخصوص. است کرده

 در آنها یفروان درصد محاسبه از استفاده با را کلمات و اشارات عبارات، نیپرتکرارتر و نیبارزتر

 سالدنا،) دهد یم قرار محقق اریاخت در را شده ییناساش عوامل تیدرنها و کرده فیتعر کد قالب

 به های نامشهود سازمانی دارایی یها مؤلفه ،خبرگان از گرفته صورت مصاحبه از استفاده با  (.9315

 :است ریز جدول شرح

 
1. Live Coding 



 های نامشهود سازمانی های دارایی لویت بندی مولفهشناسایی و او

 

 دارایی نامشهود سازمانی از طریق مصاحبه شده ییشناسا یها مؤلفه. 1جدول 

 ؤلفهم ردیف مؤلفه ردیف مؤلفه ردیف

C1 ساختاری ۀسرمای C18 یآور تاب C35 ها استفاده مثبت از چالش 

C2 انسانی ۀسرمای C19 مسئولیت اجتماعی C36 استقالل رای 

C3 ای رابطه ۀسرمای C20 انداز چشم C37 فروتنی 

C4 اعتماد C21 های محیط کار ویژگی C38 طرح چراهای بنیادی 

C5 ررسمیتوانایی برقراری روابط اجتماعی غی C22 جاذبه احساسی C39 احساس رسالت 

C6 مشارکت و رهبری مدنی C23 هماهنگی کارکنان C40 هوش سازمانی 

C7 ها ها و دوستی تنوع در معاشرت C24 تیمی کار C41 هوش رقابتی 

C8 افتهی تجسمفرهنگی   ۀسرمای C25 فرهنگ C42 هوش اجرایی 

C9 یافته یتفرهنگی عین  ۀسرمای C26 رهبری C43 هوش فرهنگی 

C10 ای فرهنگی نهادی یا ضابطه  ۀسرمای C27 مدیریت دانش C44 هوش هیجانی 

C11 های سیاسی مهارت دانش و C28 خودآگاهی C45  ها دادهپایگاه 

C12 هنجارهای سیاسی ها و نگرش C29 تغییر چارچوب ذهنی C46 نظام اطالعاتی 

C13 های سیاسی شبکه C30 خودانگیختگی C47 ها کهشب 

C14 کنش سیاسی C31 دگر خواهی C48 اطالعاتی یها رساختیز 

C15 خودکارآمدی C32 ینگر کل C49 های کسب دانش راهبرد 

C16 امید C33 محوری ارزش C50 جوامع دانشی 

C17 ینیب خوش C34 ها استقبال از تفاوت C51 های تسهیم دانش شبکه 

 

 برای کدامند؟ کشور 5ی منطقه دولت یها دانشگاه در یسازمان نامشهود یها ییدارا: اول سؤال

های  های نامشهود در دانشگاه دارایی شده ییشناسا یها مؤلفه توان یم سؤال، نیا به ییپاسخگو

 .شده است نشان داده ، 9 جدول در که دکر یبند طبقه ،مؤلفه 59 در را، 5دولتی منطقه 

دارایی نامشهود سازمانی  یها مؤلفهسایی شنا در گام دوم ، پس از مصاحبه با اعضای نمونه و

 به راجع خبرگان نظر کسب باهدف پرسشنامهدر قالب  ها مؤلفه، 5های دولتی منطقه  در دانشگاه

 کم، کم، خیلی کالمی متغیرهای طریق از خبرگان ،دش طراحی ها مؤلفه با آنها موافقت میزان
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 افراد متفاوت خصوصیات که ازآنجا .کردند ابراز را خود موافقت میزان ،زیاد خیلی و زیاد متوسط،

 کیفی، متغیرهای دامنه تعریف با لذا ،است اثرگذار کیفی متغیرهای به نسبت آنها ذهنی تعابیر بر

 به ،6 جدول ، و9 شکل به باتوجه متغیرها این. دهند می پاسخ ها سؤال به یکسان ذهنیت با خبرگان

 .اند شده تعریف مثلثی فازی اعداد شکل

 

 
 (1331آذر و فرجی،: ) مأخذتابع عضویت متغیرهای زبانی . 1شکل 

 

 فازی عدد و مثلثی یعدد فاز به کالمی متغیرهای تبدیل ۀ، نحو6در جدول شماره 

  .است شده داده نشان ،شده قطعی

 
 (1331 آذر و فرجی،: )مأخذاعداد فازی مثلثی متغیرهای كالمی . 2جدول 

 عدد فازی قطعی شده عدد فازی مثلثی متغیرهای كالمی

 25/4 (25/4، 9، 9) زیاد خیلی

 5265/4 (5/4، 25/4، 9) زیاد

 3965/4 (65/4، 5/4، 25/4) متوسط

 4265/4 (4، 65/4، 5/4) کم

 4265/4 (4، 4، 65/4) کم خیلی

 



 های نامشهود سازمانی های دارایی لویت بندی مولفهشناسایی و او

 

مینکووسکی به شکل زیر محاسبه  شده در جدول فوق با استفاده از رابطۀ اعداد فازی قطعی

 .اند شده

 
در اختیار خبرگان مصاحبه در قالب پرسشنامه  ۀدر مرحل شده ییشناسا یها مؤلفه بعد، گام در

نتایج حاصل از بررسی  ،شده فیتعربه گزینه پیشنهادی و متغیرهای زبانی  قرار گرفت و باتوجه

مورد تحلیل قرار  ها مؤلفهآوردن میانگین فازی  دست بهدر پرسشنامه، برای  دشدهیق یها پاسخ

 .دشبرای محاسبه میانگین فازی از روابط زیر استفاده  .فتندگر
 

 

  
 .های خبرگان است بیانگر میانگین دیدگاه Aaveام و  iبیانگر دیدگاه خبره  Aiدر این رابطه 

فازی  اعداد از فرمول مینکووسکی، ها مؤلفهمیانگین فازی مثلثی برای  ۀبعد از محاسب

 ینظرسنجزدایی  فازی و فازی میانگین از حاصل د، نتایجمحاسبه ش مؤلفهشده برای هر  قطعی

 زین دوم ۀمرحل است الزم ،اول ۀمرحل ینظرسنج از پسآمده است،  3اول در جدول شماره  ۀمرحل

 فازی نیانگیم از حاصل جینتا .شود مشخص جهینت و سهیمقا باهم مرحله دو هر جینتا تا شود انجام

 که است الزم سپس .است آمده 0 شماره جدول در زدوم نی مرحله ینظرسنج ییزدا فازی و

 یسازمان نامشهود ییدارا یها مؤلفهاول و دوم،  ۀمرحل شده ییزدا فازی نیانگیم انیم اختالف

 ییدارا یها مؤلفه شده ییزدا فازی نیانگیم اختالف یبررس. ردیگ قرار لیتحل و یموردبررس

 .است  5 شماره لجدو شرح به دوم و اول ۀمرحل در یسازمان نامشهود
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 اول  ۀسنجی مرحلنظر از خبرگان حاصل یها دگاهیدمیانگین . 3جدول 

 میانگین فازی مثلثی متغیرها
(m,α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده
 میانگین فازی مثلثی متغیرها

(m,α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده

 229/4 (226/4، 196/4، 12/4) مدیریت دانش 526/4 (565/4، 225/4، 165/4) ساختاری ۀسرمای

 530/4 (022/4، 232/4، 165/4) خودآگاهی 204/4 (232/4، 122/4، 9) انسانی ۀسرمای

 225/4 (25/4، 1/4، 9) تغییر چارچوب ذهنی 262/4 (522/4، 232/4، 9) ای رابطه ۀسرمای

 243/4 (222/4، 132/4، 9) خودانگیختگی 232/4 (2/4، 25/4، 9) اعتماد

قراری روابط توانایی بر

 یررسمیغاجتماعی 
 265/4 (522/4، 232/4، 122/4) دگر خواهی 020/4 (032/4، /222، 225/4)

مشارکت و رهبری 

 مدنی
 229/4 (226/4، 196/4، 122/4) ینگر کل 05/4 (0/4، 25/4، 25/4)

ها و  تنوع در معاشرت

 ها دوستی
 269/4 (296/4، 126/4، 9) محوری ارزش 539/4 (022/4، 232/4، 196/4)

سرمایه  فرهنگی 

 افتهی تجسم
 226/4 (232/4، 222/4، 122/4) ها استقبال از تفاوت 000/4 (032/4، 222/4، 225/4)

سرمایه  فرهنگی 

 یافته عینیت
(1/4 ،265/4 ،026/4) 592/4 

استفاده مثبت از 

 ها چالش
(9 ،596/4 ،226/4) 220/4 

فرهنگی نهادی   ۀسرمای

 ای یا ضابطه
 213/4 (225/4، 165/4، 9) استقالل رای 013/4 (05/4، 2/4 ،225/4)

های  مهارت دانش و

 سیاسی
 525/4 (565/4، 225/4، 132/4) فروتنی 225/4 (232/4، 222/4، 9)

هنجارهای  ها و نگرش

 سیاسی
 220/4 (226/4، 196/4، 9) طرح چراهای بنیادی 203/4 (296/4، 226/4، 122/4)

 243/4 (222/4، 132/4، 9) احساس رسالت 269 (522/4، 232/4 ،125/4) های سیاسی شبکه

 239/4 (265/4، 125/4، 9) هوش سازمانی 225/4 (232/4، 222/4، 9) کنش سیاسی

 204/4 (232/4، 122/4، 9) هوش رقابتی 226/4 (232/4، 222/4، 122/4) خودکارآمدی

 226/4 (232/4 ،222/4، 122/4) هوش اجرایی 220/4 (226/4، 196/4، 9) امید

 525/4 (532/4، 222/4، 132/4) هوش فرهنگی 2/4 (222/4، 132/4، 122/4) ینیب خوش

 525/4 (565/4، 225/4، 132/4) هوش هیجانی 232/4 (296/4، 226/4، 126/4) یآور تاب

 243/4 /(222، 132/4، 9) ها پایگاه داده 262/4 (522/4، 232/4، 9) مسئولیت اجتماعی



 های نامشهود سازمانی های دارایی لویت بندی مولفهشناسایی و او

 

 اول  ۀسنجی مرحلنظر ازخبرگان حاصل  یها دگاهیدمیانگین . 3 جدولادامه 

 میانگین فازی مثلثی متغیرها
(m,α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده
 میانگین فازی مثلثی متغیرها

(m,α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده

 226/4 (232/4، 222/4، 122/4) نظام اطالعاتی 25/4 (265/4، 225/4، 125/4) انداز چشم

 220/4 (226/4، 196/4، 9) ها شبکه 243/4 (222/4، 132/4، 9) های محیط کار ویژگی

 251/4 (232/4، 222/4، 125/4) احساسی ۀجاذب
 یها رساختیز

 اطالعاتی
(122/4 ،196/4 ،226/4) 229/4 

 2/4 (526/4، 296/4، 126) هماهنگی کارکنان
های کسب   راهبرد

 دانش
(125/4 ،225/4 ،265/4) 25/4 

 252/4 (232/4، 222/4، 126/4) جوامع دانشی 220/4 (226/4، 196/4، 9) یمیکارت

 526/4 (556/4، 225/4، 165/4) های تسهیم دانش شبکه 232/4 (296/4، 226/4، 126/4) فرهنگ

 241/4 (2/4، 15/4، 122/4) رهبری

 

 دوم ۀسنجی مرحلنظر ازخبرگان حاصل  یها دگاهیدمیانگین . 4جدول 

میانگین فازی مثلثی  متغیرها
(m,α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده
 میانگین فازی مثلثی متغیرها

(m,α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده

 296/4 (2/4، 15/4، 9) مدیریت دانش 512/4 (526/4، 296/4، 15/4) ساختاری ۀسرمای

 522/4 (565/4، 225/4، 15/4) خودآگاهی 204/4 (232/4، 122/4، 9) انسانی ۀسرمای

 225/4 (25/4، 1/4، 9) تغییر چارچوب ذهنی 232/4 (2/4، 25/4، 9) ای رابطه ۀسرمای

 243/4 (222/4، 132/4، 9) خودانگیختگی 202/4 (296/4، 226/4، 9) اعتماد

توانایی برقراری روابط 

 یررسمیغاجتماعی 
 203/4 (296/4، 226/4، 122/4) دگر خواهی 592/4 (025/4، 265/4، 1/4)

 296/4 (2/4، 15/4، 9) ینگر کل 012/4 (05/4، 2/4، 222/4) شارکت و رهبری مدنیم

ها و  تنوع در معاشرت

 ها دوستی
 269/4 (296/4، 126/4، 9) محوری ارزش 241/4 (525/4، 265/4، 126/4)

 فرهنگی   ۀسرمای

 افتهی تجسم
 229/4 (25/4، 1/4، 122/4) ها استقبال از تفاوت 539/4 (022/4، 232/4، 196/4)

ۀ  فرهنگی سرمای

 یافته عینیت
(196/4 ،25/4 ،5/4) 504/4 

استفاده مثبت از 

 ها چالش
(9 ،165/4 ،225/4) 213/4 

فرهنگی نهادی   ۀسرمای

 ای یا ضابطه
 243/4 (222/4، 132/4، 9) یأاستقالل ر 595/4 (025/4، 265/4، 222/4)
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 دوم ۀسنجی مرحلنظر ازخبرگان حاصل  یها دگاهیدمیانگین . 4جدول ادامه 

میانگین فازی مثلثی  متغیرها
(m,α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده
 میانگین فازی مثلثی متغیرها

(m,α, β) 

میانگین فازی 

 زدایی شده

های  مهارت دانش و

 سیاسی
 522/4 (55/4، 2/4، 15/4) فروتنی 225/4 (25/4، 1/4، 9)

هنجارهای  ها و نگرش

 سیاسی
 220/4 (226/4، 196/4، 9) طرح چراهای بنیادی 225/4 (232/4، 222/4، 9)

 296/4 (2/4.، 15/4، 9) احساس رسالت 230/4 (2/4، 25/4، 122/4) های سیاسی شبکه

 25/4 (25/4، 9، 9) هوش سازمانی 225/4 (25/4، 1/4، 9) کنش سیاسی

 204/4 (232/4، 122/4، 9) هوش رقابتی 225/4 (25/4، 1/4، 9) خودکارآمدی

 229/4 (226/4، 196/4، 122/4) هوش اجرایی 213/4 (225/4، 165/4، 9) امید

 512/4 (526/4، 296/4، 15/4) هوش فرهنگی 2/4 (222/4، 132/4، 122/4) ینیب خوش

 2/4 (526/4، 296/4، 126/4) هوش هیجانی 202/4 (265/4، 225/4، 126/4) یآور تاب

 296/4 (2/4، 15/4، 9) ها پایگاه داده 239/4 (2/4، 25/4، 125/4) مسئولیت اجتماعی

 220/4 (226/4، 196/4، 9/4) نظام اطالعاتی 220/4 (226/4، 196/4، 9) انداز چشم

 214/4 (225/4، 165/4، 122/4) ها شبکه 296/4 (2/4، 15/4، 9) محیط کار یها یژگیو

 251/4 (232/4، 222/4، 125/4) جاذبه احساسی
 یها رساختیز

 اطالعاتی
(122/4 ،165/4 ،225/4) 214/4 

 230/4 (2/4، 25/4، 122/4)  هماهنگی کارکنان
های کسب   راهبرد

 دانش
(122/4 ،1/4 ،25/4) 229/4 

 2/4 (222/4، 132/4، 122/4) جوامع دانشی 213/4 (225/4، 165/4، 9) کارتیمی

 525/4 (556/4 ،225/4، /132)  های تسهیم دانش شبکه 253/4 (265/4، 225/4، 122/4) فرهنگ

 296/4 (2/4، 15/4، 9) رهبری

 



 های نامشهود سازمانی های دارایی لویت بندی مولفهشناسایی و او

 

 دوم واول  ۀنظرسنجی مرحل میزان اختالف دیدگاه خبرگان در .5جدول 

 متغیرها

میانگین 

فازی زدایی 

مرحله   شده

 اول

میانگین 

فازی زدایی 

شده مرحله 

 دوم

بین  اختالف

میانگین فازی 

زدایی شده 

 مرحله اول و دوم

 متغیرها

میانگین 

یی فازی زدا

مرحله   شده

 اول

میانگین 

فازی زدایی 

شده مرحله 

 دوم

بین  اختالف

میانگین فازی 

زدایی شده 

 مرحله اول و دوم

 ۀسرمای

 ساختاری
 439/4 296/4 229/4 مدیریت دانش 430/4 512/4 526/4

 430/4 522/4 530/4 خودآگاهی 4 20/4 20/4 انسانی ۀسرمای

 441/4 232/4 262/4 ای رابطه ۀسرمای

ییر تغ

چارچوب 

 ذهنی

225/4 225/4 4 

 4 243/4 243/4 خودانگیختگی 441/4 202/4 232/4 اعتماد

توانایی برقراری 

روابط اجتماعی 

 یررسمیغ

 492/4 203/4 265/4 دگر خواهی 430/4 592/4 020/4

مشارکت و 

 رهبری مدنی
 439/4 296/4 229/4 نگری کل 402/4 012/4 05/4

تنوع در 

ها و  معاشرت

 ها یدوست

 4 269/4 269/4 محوری ارزش 422/4 241/4 539/4

فرهنگی   ۀسرمای

 افتهی تجسم
020/4 539/4 402/4 

استقبال از 

 ها تفاوت
226/4 229/4 441/4 

فرهنگی   ۀسرمای

 عینیت یافته
592/4 50/4 466/4 

استفاده مثبت 

 ها از چالش
220/4 213/4 441/4 

فرهنگی   ۀسرمای

نهادی یا 

 ای ضابطه

 49/4 243/4 213/4 استقالل رای 466/4 595/4 013/4

 دانش و

های  مهارت

 سیاسی

 466/4 522/4 525/4 فروتنی 49/4 225/4 225/4

 ها و نگرش

هنجارهای 

 سیاسی

203/4 225/4 466/4 
طرح چراهای 

 بنیادی
220/4 220/4 4 

های  شبکه

 سیاسی
269/4 230/4 493/4 

احساس 

 رسالت
243/4 296/4 441/4 
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 دوم واول  ۀنظرسنجی مرحل میزان اختالف دیدگاه خبرگان در .5جدول ادامه 

 متغیرها

میانگین 

فازی زدایی 

مرحله   شده

 اول

میانگین 

فازی زدایی 

شده مرحله 

 دوم

بین  اختالف

میانگین فازی 

زدایی شده 

 مرحله اول و دوم

 متغیرها

میانگین 

فازی زدایی 

مرحله   شده

 اول

میانگین 

فازی زدایی 

ه شده مرحل

 دوم

بین  اختالف

میانگین فازی 

زدایی شده 

 مرحله اول و دوم

 491/4 25/4 239/4 هوش سازمانی 49/4 225/4 225/4 کنش سیاسی

 4 20/4 20/4 هوش رقابتی 493/4 225/4 226/4 خودکارآمدی

 491/4 229/4 226/4 هوش اجرایی 441/4 213/4 220/4 امید

 469/4 512/4 525/4 هوش فرهنگی 4 2/4 2/4 ینیب خوش

 435/4 2/4 525/4 هوش هیجانی 441/4 202/4 232/4 یآور تاب

مسئولیت 

 اجتماعی
 441/4 296/4 243/4 ها پایگاه داده 443/4 239/4 262/4

 466/4 220/4 226/4 نظام اطالعاتی 430/4 220/4 25/4 انداز چشم

های  ویژگی

 محیط کار
 442/4 21/4 220/4 ها شبکه 441/4 296/4 243/4

 4 251/4 251/4 جاذبه احساسی
 یها رساختیز

 اطالعاتی
229/4 21/4 441/4 

هماهنگی 

 کارکنان
2/4 230/4 430/4 

های  راهبرد

 کسب  دانش
25/4 229/4 469/4 

 400/4 2/4 252/4 جوامع دانشی 441/4 213/4 220/4 کارتیمی

 492/4 253/4 232/4 فرهنگ
های  شبکه

 تسهیم دانش
526/4 525/4 443/4 

 443/4 296/4 /241 رهبری

 

 که یدرصورت دوم، ۀمرحل نتایج با آن ۀمقایس و اول ۀمرحل در شده ارائه های دیدگاه به باتوجه

 ینداصورت فر این در ،، باشد9/4 از کمتر مرحله دو در شده زدایی میانگین فازی بین اختالف

 اختالف اینکه و 5ل شماره جدو به باتوجه(. 922: 6446، 9ین و چنگ)شود  متوقف می نظرسنجی

 توان گفت که خبرگان می ،است ،9/4 از کمتر دو مرحله در خبرگان نظر شده زدایی فازی میانگین

 متوقف مرحله در این نظرسنجی و اند رسیده اجماع به دارایی نامشهود سازمانی یها مؤلفهمورد  در

 در شده ییشناسا سازمانی نامشهود دارایی  یها مؤلفهبه  خبرگان که است معنی بدان این .شود می
 

1. Cheng & Yin 



 های نامشهود سازمانی های دارایی لویت بندی مولفهشناسایی و او

 

قالب  در عوامل تمامی ، اولویتشده عنوان مطالب به باتوجه .اند داشته یکسانی تقریباً نگاه ،پژوهش

شده  زدایی فازی میانگین از ها مؤلفه بندی اولویت برای. شده است داده ، نشان2 جدول شماره

 در باشد بیشتر آن شده زدایی فازی که میانگین ای مؤلفه هر .شد استفاده (نهایی مرحله) دوم مرحله

 . گیرد قرار می اول اولویت

 
 5های دولتی منطقه  های نامشهود سازمانی در دانشگاه دارایی یبند تیاولو. 6جدول 

 مؤلفه اولویت مؤلفه اولویت

 دگر خواهی هفدهم  هوش سازمانی اول

 ای سرمایه رابطه هجدهم انسانی، هوش رقابتی ۀسرمای دوم

 های سیاسی، هماهنگی کارکنان شبکه نوزدهم محوری ارزش سوم

 چهارم
، ینگر کلها، احساس رسالت،  پایگاه داده

 محیط کار یها یژگیومدیریت دانش، رهبری، 
 مسئولیت اجتماعی بیستم

 ها تنوع در معاشرت بیست و یکم ی، خودانگیختگیأاستقالل ر پنجم

 هوش هیجانی ت و دومبیس ینیب خوشجوامع دانشی،  ششم 

 ساختاری، هوش فرهنگی ۀسرمای بیست و سوم ، کار تیمی، امیدها چالشاستفاده مثبت از  هفتم

 فروتنی بیست و چهار ها اطالعاتی، شبکه یها رساختیز هشتم

 خودآگاهی بیست و پنجم انداز چشمنظام اطالعاتی، طرح چراهای بنیادی،  نهم

 تسهیم دانش یها بکهش بیست و ششم هوش اجرایی دهم

 یازدهم
تغییر چارچوب ذهنی، خودکارآمدی، کنش 

 های سیاسی سیاسی، دانش و مهارت
 فرهنگی عینیت یافته ۀسرمای بیست و هفتم

 افتهی تجسمفرهنگی  ۀسرمای بیست و هشتم ها های کسب دانش، استقبال از تفاوت راهبرد دوازدهم

 یررسمیغتوانایی برقراری روابط اجتماعی  نهم بیست و ها و هنجارهای سیاسی نگرش سیزدهم

 ای فرهنگی نهادی یا ضابطه ۀسرمای ام یس جاذبه احساسی چهاردهم

 مشارکت و رهبری مدنی سی و یکم فرهنگ پانزدهم

 یآور تاباعتماد،  شانزدهم

 

یتی کشور از چه اولو 5ی منطقه دولت یها دانشگاه در یسازمان نامشهود یها ییدارا: دوم سؤال



 1316بهار ، (27پیاپی  هشمار) 1ه، شمارهای مدیریت منابع انسانی، سال نهم فصلنامۀ پژوهش

 

اجرای پرسشنامه در دو مرحله با  از حاصل کمی یها داده لیوتحل هیتجز س؟ براسابرخوردارند

 .، آورده شده است2در جدول شماره  ، سؤال پاسخ این،  استفاده از رویکرد دلفی فازی

 

 یریگ جهینتبحث و 
: موردیمطالعه )های نامشهود سازمانی  دارایی یبند تیاولو و ییشناسا باهدف قیتحق نیا

 زیر شرح آن به از حاصل نتایج ،یطورکل به. انجام گرفت( کشور 5های دولتی منطقه  دانشگاه

 مؤلفه 59 ،نمونههای اکتشافی با خبرگان و اعضای  در بخش اول با استفاده از مصاحبه: است

ای،  طهراب ۀانسانی، سرمای ۀامید، سرمای :توان به که از آن جمله میشد دارایی نامشهود شناسایی 

ها  ، مشارکت و رهبری مدنی، تنوع در معاشرتیررسمیغاعتماد، توانایی برقراری روابط اجتماعی 

فرهنگی نهادی یا  ۀیافته، سرمای ۀ فرهنگی عینیت، سرمایافتهی تجسمفرهنگی  ۀها، سرمای و دوستی

کنش  های سیاسی، هنجارهای سیاسی، شبکه ها و های سیاسی، نگرش مهارت ای، دانش و ضابطه

 برای رویکرد فازی در بخش دوم، از .دکراشاره ... ساختاری و ۀسیاسی، خودکارآمدی، سرمای

به نتایج  توجهاست که  با شده استفاده ،شده ییشناسادارایی نامشهود   یها مؤلفه رتبه وزن و تعیین

ر این قرار گرفتند که د یبند تیاولودسته  39دارایی نامشهود در  یها مؤلفه ،آمده دست به

ۀ دوم، انسانی و هوش رقابتی در رتب ۀاول سرمای ۀهوش سازمانی در رتب ،یبند تیاولو

، مدیریت دانش، رهبری و ینگر کلها، احساس رسالت،  سوم پایگاه داده ۀمحوری در رتب ارزش

 ضمناً .قرار داشتند ،های نامشهود سازمانی چهارم اولویت دارایی ۀمحیط کار در رتب یها یژگیو

فرهنگی نهادی یا  ۀبیست و نهم، سرمای ۀدر رتب یررسمیغایی برقراری روابط اجتماعی توان

 .سی و یکم قرار گرفتند ۀام و مشارکت و رهبری مدنی در رتب ای در رتبه سی ضابطه

 ابراز و گرفته صورت تحقیقات با تحقیق های یافته و نتایج ۀمقایس منظور بهو  دیگر ازطرف

 تحقیقی با عنوان طراحی ، در(9316)زاهدی و همکاران  که کرد خاطرنشان باید هاآن تشابه وجوه

 یها مؤلفه شناسایی پی ایران در دولتی فرهنگی های سازمان در فکری ۀسرمای یریگ اندازه الگوی

 های سازمان فکری در های سرمایه سطح و ارزیابی یریگ اندازه برای مدلی و ارائه  فکری ۀسرمای
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اند،  شناسایی نموده ،فکری ۀسرمای یها مؤلفه عنوان به مؤلفه 06اند که  ختهدولتی پردا فرهنگی

های نامشهود  دارایی عنوان بهسرمایه فکری که در پژوهش زاهدی و همکاران،  یها مؤلفه ازجمله

انسانی، رهبری، همکاری  ۀای، سرمای رابطه ۀاجتماعی، سرمای ۀساختاری، سرمای ۀسرمای ،آمده است

که در پژوهش  استهای کسب دانش و فرهنگ  راهبردارکنان، تسهیم دانش، و هماهنگی ک

به  ،(6494) و مالول زیگال . اند شناسایی شده ،های نامشهود دارایی یها مؤلفه عنوان بهحاضر نیز 

 آن تأثیر نتایج بررسی همچنین و افزوده ارزش شاخص با های نامشهود دارایی سنجش شناسایی و

 های دارایی ازجمله. پرداختند انگلیسی شرکت 344 بر بازار ارزش و قتصادیمالی، ا عملکرد بر

 ۀساختاری، سرمای ۀانسانی، سرمای ۀسرمای ،اند کردهنامشهودی که آنها در پژوهش خود عنوان 

دارایی نامشهود  یها مؤلفه عنوان بهکه در پژوهش حاضر نیز  استدانشی  ۀای و سرمای رابطه

 . اند شناسایی شده

 اتیادب در که کرد اشاره نکته نیا به دیبا قیتحقاین  نوآوری و تیاهم ۀجنب صوصدرخ

 به باتوجه آنکه ژهیو به است، مهم و دیجد  یمفهوم ،یسازمان نامشهود یها ییدارا مفهوم ت،یریمد

 های دارایی های نامشهود متمرکز بر بیشتر تحقیقات در خصوص دارایی پژوهش، اتیادب مرور

 مانند ،اند داده را معنوی مالکیت عنوان هاآن به و اند شده حمایت قانون ۀلیوس به که ی استنامشهود

 نیا در ولی .است تجاری یها مارس و عالئم و فرانشیز و ها رایت کپی و امتیازها حقی، سرقفل

 لیتشک انیبن دانش نامشهود یندهایافر و یانسان ۀیسرما از که ینامشهود ییها ییدارابه  پژوهش،

 همکارانش، و جیستینا)طرفی تحقیق حاضر در مقایسه با سایر تحقیقات از. ند، پرداخته شدا هشد

دارایی  یها مؤلفهبررسی برخی از  که فقط به( 6494 ،9زیگال و مالول ؛6490 راسل، ؛6494

های نامشهود سازمانی و شناسایی  تری به دارایی و نگرش کلی تر عیوسبا دید  اند، نامشهود پرداخته

 فهیخاص خود است، وظ یها تیمحدود یدارا یهر پژوهش گر،ید یسواز. آنها پرداخته است

ی این تحقیق ها محدودیت ازجمله. دکن انیخود را ب قیتحق یها تیآن است که محدود پژوهشگر

 پژوهش بنابراین است، انجام شده از زمان مقطع یک در حاضر پژوهش چوناین است که 

 

1  .  Zeghal  & Maaloul 
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 داده نشان را مقطعی فقط تصویری بلندمدت، و بزرگ تصویری گرفتننظردر یجا به حاضر

یافتن کار مشابه در این زمینه، پژوهشگر موفق به  برایرغم تالش فراوان پژوهشگر  علی. است

 دهندگان پاسخ همچنین اغلب. نشد  مستقیم به این موضوع پرداخته باشد،طور پژوهشی که بهیافتن 

 محدودیت .کرد عمل بادقت ،نتایج این تعمیم در باید براینبنا مطلعند؛ خود دانشگاه از تنها

 درخصوص نمونه اطالعاتی کامل اشراف عدم ،بود رو هروب آن با حاضر پژوهش که دیگری

 محقق برای توضیحات با حدودی تا محدودیت این که بود های نامشهود سازمانی دارایی مفهوم

 .شد برطرف نمونه

 

 ها شنهادیپ
  :ها د که دانشگاهشو پیشنهاد می های پژوهش به یافته باتوجه

 عواملی که سبب اری درذگ و ازطریق سرمایهخود بوده  یپایگاه دانش در پی ارتقایـ  9

جهت ارائه در هاآناز  ضمن افزایش بازدهی دانشگاه،شود،  میو رقابتی  تقویت هوش سازمانی

رساختهای الزم زمینه ای فراهم آورند زیایجاد  با ،دکنناستفاده  رجوعان اربابخدمات ارزشمند به 

و تغییرات  جدید یها یفنّاوربتواند با سرعت و دقت بیشتری اطالعاتی از رقبا، وضعیت بازار، که 

 یراستا در دانشگاه تیریمداجتماعی به دست آورند، ضمنا به منظور بهبود سرمایه انسانی خود 

 تعداد شیافزا رایب یزیر برنامه ؛کند یگذار هیسرما و یزیر برنامه ،ریز یها شاخص تیتقو

 کارکنان، از کیهری آموزش ساعات سرانه شیافزا ،یعلم ئتیه یاعضا یمطالعات یها فرصت

 و کارکنان، یعلم ئتیه یاعضای برا برگزارشده یآموزش یها کارگاه ای ها دوره تعداد شیافزا

رسمی اعالم نموده و  صورت بهرا ، آنها خود شهای محوریزفظ ارمنظور حبه  ها باید دانشگاه

  .دکنندن آنها تعریف کر ها و همکاری در جهت  برآورده برای پایبندی به این ارزش ییسازوکارها

و  روز بههای این پایگاه  که داده کنندفراهم  ییسازوکارهاها،  تقویت پایگاه داده رایبـ  6

، ظرفیت شود و قدیمی حذفهای نامربوط  شده باشد، داده یبند تیاولو ،اساس درجه اهمیتبر

دستیابی به بانک اطالعاتی با سرعت بیشتری برای کاربران و  پایگاه اطالعات افزایش یابد
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و دیدگاه کل نگری و  رسالت خود پرداخته یساز شفافباید به  ها ، دانشگاهباشد ریپذ امکان

ارتباط میان کارکنان  توسعه مدیریت دانش،برد را در سازمان حاکم سازند، به منظور ـ  نگرش برد

همکاری بین کارکنان ایجاد شود و کارکنان اعتماد و جوی آکنده از  فرهنگ و را بهبود داده،

اتخاذ سبک  ، بادرون سازمان آگاه سازد جدید در بیرون و یها دانشمستمر از طور بهخود را 

 برده و با بهبود د سود های نامشهو دارایی یها مؤلفهیکی از  عنوان بهمناسب در مدیریت، از رهبری 

کند که کلیه کارکنان به  شرایطی را فراهم می ،محیط برتر و مناسب کاریایجاد  فضای کار و

 یها تیفعالیی شناسا با رابطه در یاقدامات ،احساس غرور و افتخار کنند ،دهند کاری که انجام می

انجام  ،یزشیانگ و یقیشوت نظام یطراح قیطر از یتیحما فرهنگ جادیا افراد، یبرا افزا ارزش

های نامشهود  به اهمیت روزافزون نقش دارایی توجه بادر پایان الزم است که ذکر گردد که  .دهند

های نامشهود، الزم و  ی داراییها مؤلفه همه یارتقا رایب یزیر برنامهی طورکل بهها،  در دانشگاه

 باًیتقر کشورمان درولتی ی دها دانشگاه التیتشک و ساختار چون است گفتنی. استضروری 

 .بود خواهداستفاده  قابل زین ها دانشگاه ریسا از این پژوهش برای آمده دست بهنتایج  است، مشابه

 های مؤلفه ،شود می توصیه تحقیقات آتی برای پیشنهاد راستای در پژوهشگران به تیدرنها

 با شود می پیشنهاد ، همچنینکنند شناسایی را رقابتی و صنعتی یها طیمحهای نامشهود در  دارایی

 تفسیری، ساختاری یساز مدل فن از استفاده با نامشهود های دارایی برای مدلی وجود عدم به توجه

 .نمایند ارائه پدیده این برای مدلی بومی
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 منابع
 .نشر اجتماع:  تهران علم مدیریت فازی، ،(9329) آذر، عادل و فرجی، حجت

 :تهران ،عملیات در تحقیق نگرش با ها یباز نظریه و گروهی یریگ میصمت ،(9326) محمدجواد اصغرپور،

 .تهران چاپ دانشگاه و انتشارات ۀسسؤم

ی ستگیشا مدل یطراح ،(9315) زهرا ،یرض و حنان ؛ینینائ یسجاد ؛دیوح ،یضراب ؛محمدرضا ،یپورعابد

س  ،(ع)نیحس امام شگاهدان یانسان منابع تیریمد یها پژوهش ۀفصلنام کارکنان، و رانیمد یچندبعد

 .56ـ  62 :15، تابستان 6هشتم، ش 

 یریگ اندازه الگوی طراحی ،(9316) رضا منش، بهروز و اسالمبولچی، علی رضایی ؛السادات زاهدی، شمس

 ش اول، س ،دولتی  یها سازمان مدیریت ۀفصلنامایران،  دولتی فرهنگی های نسازما در فکری ۀسرمای

 .20ـ  03 : 16تابستان  ،3

 یعلم انتشارات :تهران ان،یویگ عبداهلل ۀترجم ،یفیك پژوهشگران برای كدگذاری ،(9315) یجان سالدنا،

 .یفرهنگ

 یساز یتجار تسهیل و ساماندهی برای چارچوبی ،(9322) ماندانا آزادگان مهر، و سروش نوری، قاضی

 ،یفکر ۀیسرما تیریمد یالملل نیب کنفرانس نینخست ،دولتی منابع با تحقیقات از منتج فکری های دارایی

 http://www.civilica.com/Paper-IICM01-IICM01_064.html ،9315 خیتار در شده گرفته زنجان،

های سنجش  تالشی برای تدوین شاخص ،(9314)شاهی، سکینه و حسینی، شهیده  ؛زاده، یداهلل مهرعلی

 آموزش انجمن ۀدوفصلنام مران،ها در دانشگاه شهید چ فکری و بررسی وضعیت این شاخص ۀسرمای

 .12ـ  25 : 14، بهار و تابستان 0سوم، ش  الس، ی ایرانعال

، ها شركت سرمایه تخصیص و ساختاردهی تأمین، مبانی: ها شركت سرمایه مدیریت ،(9321) احمد، نصیری 

 .جوان پژوهان دانش انتشارات: تهران

 ۀگری سرمای گزارش و یریگ اندازه برای چارچوبی یک ارائه ،(9321) بهزاد پرویزی، و محمد پور، نظری

 خیتار در شده گرفته زنجان، ،یفکر ۀیسرما تیریمد یالملل نیب کنفرانس نیدوم ،ها دانشگاه در فکری

9315   ،http://www.civilica.com/Paper-IICM02-IICM02_005.html 
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