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چکیده
تحقیق حاضر باهدف شناسایی و اولویتبندی داراییهای نامشهود سازمانی در دانشگاههای
دولتی انجام گرفت .این تحقیق ازنظر روش ترکیبی و ازنظر نوع پژوهش ،قیاسی ـ استقرایی است.
جامعۀ آماری پژوهش ،مدیران ارشد دانشگاههای دولتی منطقه  5کشور بوده که با استفاده از
روش نمونهگیری گلولۀبرفی  64نفر از آنان بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .نتایج تحقیق
مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول مجموعهای از داراییهای نامشهود سازمانی شناسایی و
در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این داراییها مشخص شده است .باتوجهبه انجام مصاحبه
ساختاریافته با خبرگان ،استفاده از نظر خبرگان در اجرای مصاحبه و اینکه اختالف میانگین فازی
دو مرحلۀ اجرا کمتر از  4/9است ،تحقیق حاضر از پایایی مناسبی برخوردار بوده ،همچنین در این
تحقیق اعضای شرکتکننده در مطالعه ،افراد متخصص و آشنا با موضوع تحقیق بودند ،لذا
تحقیق ،از اعتبار محتوا نیز برخوردار است .نتایج تحقیق ،نشاندهندۀ آن است که هوش سازمانی،
سرمایۀ انسانی ،هوش رقابتی ،ارزشمحوری ،پایگاه دادهها ،احساس رسالت ،کلنگری ،مدیریت
دانش ،رهبری و ویژگیهای محیط کار ،مهمترین داراییهای نامشهود سازمانی است.
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مقدمه
در دنیایی که تحوالت لجامگسیخته و بهقول تافلر دورۀ جابهجایی قدرت است ،بحث
مدیریت داراییهای نامشهود 9سازمانها بعد از موضوعات مهندسی مجدد دهۀ  24و مدیریت
کیفیت فراگیر دهۀ  14بهعنوان پدیدهای مهم ،بهصورت همهجانبهای افق تحوالت مدیریت را
تحت تأثیر قرار داده است .سازمانها درحال واردشدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند (گیجو 6و
همکاران)61 :6494 ،؛ اقتصادی که در آن دانش و داراییهای نامشهود بهعنوان مهمترین ،عامل
تولید و مزیت رقابتی و مهمترین منبع نوآوری برای سازمانها شناخته شده است (هریس 3و
همکاران .)53 :6493 ،در محیط رقابتی امروز که مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان است ،داراییها و
سرمایههای فکری و نامشهود سازمان بهعنوان مزیتی رقابتی برای سازمانها شناخته میشود
(سانتوس 0و همکاران6494 ،؛ دی کاسترو 5و همکاران .)6499 ،براساس مطالعات تجربی ،آشنایی
مدیران با داراییهای نامشهود برای درک ،شناسایی و مدیریت آنها بسیار مهم است .یکی از
معضالت مدیریت داراییهای نامشهود ،عدم توانایی مدیریت در شناسایی این داراییهاست .به
گفتۀ بسیاری از نظریهپردازان این حوزه ،وقتیکه سازمانها قادر به شناسایی و تشخیص اهمیت

داراییهای نامشهود نباشند ،بهناچار قادر به مدیریت آنها نیز نخواهند بود .برایناساس میتوان
گفت شناسایی داراییهای نامشهود در سازمان به دو دلیل عمده ،ضرورت دارد .نخستین دلیل
برای شناسایی داراییهای نامشهود این است که اگر سازمانی بتواند سرمایههای انسانی مانند
مهارت و دانش کارکنان خود را با سرمایههای اطالعاتی مانند نظام اطالعاتی مدیریت منابع
انسانی و سرمایههای سازمانی مانند کار تیمی و فرهنگسازمانی همسو کند ،موفق به خلق یک
مزیت رقابتی قوی خواهد شد که بهراحتی توسط رقبا قابلتقلید نیست (میاگاوا و هیسا:6493 ،2
 .)042دلیل دیگر برای اطمینان از اعمال مدیریت مناسب بر سرمایۀ نامشهود و تسهیل اثربخشی
1. Intangible Assets
2. Giju
3. Harris
4. Santos
5. De-Castro
6. Miyagawa and Hisa
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سازمانی ،نیاز به شناخت داراییهای نامشهود در سازمانها احساس میشود (استینکمپ و
کاشیاپ .)322 :6494 ،9کانون توجه داراییهای نامشهود در ابتدا در دنیای تجارت ،ظهور کرد اما
امروزه عالقهمندی درحالرشدی نیز در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی وجود دارد .در میان
سازمانهای غیرانتفاعی ،نقش آموزش عالی بهطورویژهای در ساختار اقتصادی کشورها و مناطق
جهان و نیز ارزشافزوده آنها برحسب نیروی کار آموزشدیده و کارآفرینی تقویتشده ،مطرح
است .باوجوداین ،ارزش داراییهای نامشهود مؤسسات آموزش عالی فقط گاهی که عملکرد کارا
و هزینه ،مورد بحث قرار میگیرد ،بررسی میشود .در مطالعه مدیریت داراییهای نامشهود و
چهارچوبهای سنجش موجود ،این نکته آشکار میشود که برای مؤسسات آموزش عالی به
پژوهشهای بیشتری نیاز است ،بنابراین به نظر میرسد تالشهایی در جهت توسعه فنهای جدید
مدیریت الزم باشد تا به دانشگاهها برای شناسایی ،اندازهگیری و کنترل منابع نامشهود خود کمک
نموده و بهاینوسیله کارایی و اثربخشی مدیریت خود را افزایش دهند .مزیت اصلی شناسایی
داراییهای ناملموس و دانشی در دانشگاه ،بهدستآوردن اطالعات باارزش و راهنماییهای مفید و
عملی برای مدیران دانشگاه است .باوجود درک اهمیت بسیار زیاد ،داراییهای نامشهود دانشی و
نقش مهم آنها در دانشگاهها و آموزش عالی ،معموالً مدیران ،ارزش سرمایههای نامشهود خود را
نمیدانند یا قادر به شناسایی و اندازهگیری آنها نمیباشند و در مدیریت سرمایههای نامشهود با
چالش مواجه هستند .از طرفی مدلها ،چارچوبها و روششناسیها برای شناسایی و اندازهگیری
داراییهای نامشهود بیشتر در سطح شرکت بر محوریت راهبردی یا اقتصادی متمرکز شدهاند و
هیچیک از این روشها در بخش دولتی یا بهخصوص در سازمانهای غیرانتفاعی بهکاربرده
نشدهاند .دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی مجبورند نظامهای گزارشگری و مدیریت جدید را
اجرا کنند که نامشهودها را در برمیگیرد ،باوجوداین ،در حوزۀ آموزش عالی و پژوهش فقط
بخش کوچکی از داراییهای نامشهود ،شناسایی شده است (جیستینا 6و همکاران.)905 :6494 ،
بنابراین به نظر میرسد تالشهای بیشتری درجهت شناسایی داراییهای نامشهود سازمانی در
1. Steenkamp& Kashyap
2. Giustina
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دانشگاهها الزم و ضروری است .باتوجهبه مباحث مطرحشده ،پزوهش حاضر بهدنبال پرکردن این
خأل و پاسخگویی به سؤاالت زیر است . 9 :داراییهای نامشهود سازمانی در دانشگاههای دولتی
منطقه  5کشورکدامند؟  . 6داراییهای نامشهود سازمانی در دانشگاههای دولتی منطقه  5کشور از
چه اولویتی برخوردار هستند؟

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
داراییهای نامشهود به مجموع دانشها و تواناییهای همۀ کارکنان اطالق میشود که
منجر به ایجاد ثروت برای سازمان میشود (چن 9و همکاران .)620 :6440 ،داراییهای نامشهود
تفاوت بین ارزش بازاری یک سازمان و هزینه جایگزینی داراییهای آن است (چونگ:6442 ،
 .)295دارایی نامشهود به یک دارایی غیرپولی و فاقد ماهیت عینی اطالق میشود که به لحاظ
حقوقی و مزایایی که مالکیت بر آن فراهم میآورد ،دارای ارزش است (نصیری.)03 :9321 ،
نگاه مختصری به تعاریف دارایی نامشهود ،نشاندهندۀ این است که پژوهشگران هنوز بر سر یک
تعریف واحد از آن توافق نظر ندارند؛ بااینحال از جهات بسیاری شباهتهایی بین تعاریف،
مشاهده میشود .اغلب صاحبنظران اظهار میدارند دارایی نامشهود ،یک دارایی غیرپولی بدون
ظاهر فیزیکی اما دارای ارزش است و میتواند منافع یا عوایدی را در آینده تولید کند .بهطورکلی
داراییهای سازمانی را میتوان به  6دسته تقسیم کرد . 9 :داراییهای مشهود :این داراییها شامل
داراییهای فیزیکی و مالی هستند که تقریباً بهطورکامل در ترازنامۀ شرکتها منعکس میشوند.
این داراییها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل میکنند؛ یعنی با استفاده بیشتر از آنها ،از ارزش
آنها کاسته میشود .6 .داراییهای نامشهود :این داراییها هم به دو دستۀ کلی تقسیم میشوند:
الف) داراییهای نامشهودی که بهوسیله قانون حمایت شدهاند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را
دادهاند و شامل حق امتیازها و کپیرایتها و فرانشیز و عالئم و مارکها تجاری میباشند که برخی
از موارد آنها در ترازنامه منعکس میشود .ب) سایر داراییهای نامشهود که تحت اصول اقتصاد
1. Chen
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فراوانی عمل میکنند؛ یعنی با استفاده بیشتر از آنها ،از ارزش آنها کاسته نمیشود و معموالً در
ترازنامه منعکس نمیشوند (تایلس 9و همکاران .)655 :6446 ،باتوجهبه تعاریف فوق ،دامنۀ
داراییهای نامشهودی که شناسایی شده و در صورتهای مالی گزارش میشوند ،محدود است و
عمدتاً شامل داراییهای نامشهود دستۀ اول میباشند .باتوجهبه اهمیت و ضرورت شناسایی و
مدیریت داراییهای دستۀ دوم ،واژه داراییهای نامشهود در پژوهش حاضر با نامشهودهای
گزارششده در ترازنامه که نامآشناترین آنها باعنوان سرقفلی شناخته میشود ،متفاوت است.
منظور از داراییهای نامشهود در این پژوهش ،داراییهایی نامشهودی است که از سرمایۀ انسانی و
فرایندهای نامشهود دانشبنیان تشکیل شده است .در ادبیات امروز ،موفقیت کسبوکارها را به
داراییهای نامشهود سازمان وابسته میدانند .سویبای

6

نتیجهگیری میکند که عواملی غیر از

داراییهای مشهود ،بر ارزش دفتری و سرمایههای فیزیکی یک شرکت و در تعیین بازار آن نقش
دارند ،که آنها را سرمایۀ فکری میخواند (پورعابدی و همکاران . )62 :9315 ،در چند سال اخیر
پژوهشهایی برای شناسایی و اندازهگیری داراییهای نامشهود سازمانی در برخی دانشگاهها و
مؤسسات تحقیقاتی بهکار گرفته شدهاند .در این زمینه مراکز تحقیقاتی اتریش ،)6442( 3دانشگاه
وین اتریش (آلتن بورگر 0و شافهوزر لینزاتی ،)6445 ،5دانشگاه ژوهانسبورگ افریقای جنوبی،
پروژه رصدخانه دانشگاههای اروپایی ( )6440با همکاری پانزده دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی از
هشت کشور مختلف اروپایی (سانچز 2و همکاران ،)6442 ،پروژه 6443( ICPـ  ،)6444برنامۀ

سرمایۀ فکری منطقه مادرید در رابطه با فعالیت پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جامعه
مادرید و دانشگاه علوم اقتصادی پوزنان لهستان را میتوان نام برد .دانشگاههای اروپایی
بهطورمشخص در بحث شناسایی ،اندازهگیری و گزارشدهی داراییهای نامشهود پیشتاز هستند.
(مهرعلیزاده و همکاران .)26 :9314،نظریپور و پرویزی ( ،)9321بهمنظور ارائه یک چارچوب
1. Tayles
2. Sveiby
)3. Austrian Research Centers (ARC
4. Altenburger
5. Schaffhauser-linzatti
6. Sanchez
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برای طبقهبندی بخشهای اصلی داراییهای نامشهود در سطح دانشگاهها ،دریافتند که داراییهای
نامشهود ،نقش تعیینکنندهای در فرایند ارزشآفرینی یک سازمان دارد .قاضینوری و آزادگان
مهر ( ،)9322به بررسی ساماندهی و تسهیل تجاریسازی داراییهای فکری پرداختند و دریافتند
که وضعیت مالکیت داراییهای نامشهود حاصل از پژوهشهای دانشگاهی روشن نیست و یا
مدیریت درستی بر آنها اعمال نمیشود ،ازاینرو برای بیشترکردن منافع ملی و خلق ثروت،
داراییهای نامشهود حاصل از این تحقیقات باید شناسایی ،حفاظت و از نظر مالکیت
تعیینتکلیف شوند .کانیبانو و سانچز ،)6441( 9با روش پژوهش مروری در پاسخ به این سؤال

که آیا سازوکارهای استفادهشده در ارزیابی و مدیریت نامشهودها در شرکتها میتواند در
دانشگاهها و سایر مؤسسات پژوهشی به کار برده شود؛ دریافتند که برخی چارچوبهای

مورداستفاده در شرکتها میتواند در دانشگاهها نیز بهکار برده شوند .نمازی و موسوینژاد
( ،)9315داراییهای نامشهود را به دو گروه داراییهای نامشهود ثبتشده شامل :حق اختراع،

حق تألیف و حق تکثیر ،سرقفلی محل کسب (حق کسب ،پیشه یا تجارت( ،عالمت تجاری و نام
تجاری ،حق امتیاز و فرانشیز ،نرمافزا رایانهای ،حق استفاده از خدمات عمومی ،فرمولها ،مدلها،
طرحها و داراییهای نامشهود در جریان ایجاد و داراییهای نامشهود ثبتنشده تقسیمبندی
کردند .زیگال و مالول ( ،)6494به شناسایی و سنجش داراییهای نامشهود با شاخص ارزشافزوده
و همچنین بررسی تأثیر نتایج آن بر عملکرد مالی ،اقتصادی و ارزش بازار بر  344شرکت
انگلیسی پرداختند .نتایج آزمون نشان داد که کارایی داراییهای نامشهود با عملکرد اقتصادی و

عملکرد مالی رابطۀ مثبت دارد .ساالمودیان 6و همکاران ( ،)6499در طی دوره  6444الی 6442
به بررسی وضعیت داراییهای نامشهود در بازار سرمایۀ مالزی پرداختند .نتایج حاکی از این بود
که در بازار سرمایه مالزی هم مشابه با بازارهای پیشرفته (نظیر امریکا و انگلیس) دارایی نامشهود
ایجاد شده است ،عالوهبراین ،روند ایجاد این داراییها ،روندی افزایشی بوده است .جیستینا و
همکارانش ( ،)6494برای ارائه چارچوب اندازهگیری داراییهای نامشهود در آموزش عالی و
1. Canibano & Sanchez
2. Salamudin

شناسایی و اولویت بندی مولفههای داراییهای نامشهود سازمانی

مؤسسات پژوهشی ایتالیا ،دریافتند که تکوین داراییهای نامشهود ،در محوریت رسالت
سازمانهای آموزشی و پژوهشی است .بنابراین شناسایی و اندازهگیری داراییهای نامشهود،
اولویت عملیاتی در ارزیابی همسویی بین جهتگیری راهبردی و عملکرد در درون چنین
نهادهایی است  .راسل ،)6490( 9در مطالعهای با استفاده از دادههای شرکتهای استرالیایی در
دوره  9122تا  ،6496رابطۀ بین داراییهای نامشهود و ارزشهای آن را با انگیزههای شرکت
برای مدیریت سود ،آزمون کرد .یافتههای وی نشان داد که داراییهای نامشهود با برنامههای

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

روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی است و باتوجهبه اینکه در این تحقیق ترکیبی از
مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است ،این تحقیق یک تحقیق آمیخته است .در تحقیق حاضر
بهطورتوأمان از دو رویکرد تحقیق کیفی و کمّی باتوجهبه نوع دادهها و شرایط ،استفاده شده است.
ابتدا با استفاده از دادههای کیفی بهدستآمده از مطالعات کتابخانهای شامل بررسی متون و انجام
مصاحبههای اکتشافی با خبرگان ،مؤلفههای داراییهای نامشهود در دانشگاههای دولتی منطقۀ 5
کشور (دانشگاههای لرستان ،آیتاهلل بروجردی ،ایالم ،صنعتی کرمانشاه ،رازی کرمانشاه،
کردستان) ،شناسایی شد ،سپس این مؤلفهها از طریق تحقیق زمینهیابی مورد ارزیابی قرار گرفته و با
استفاده از فن دلفی فازی و پخش پرسشنامه اولویتبندی شدهاند .جامعۀ آماری این تحقیق شامل
رئیسان ،معاونین و رئیسان دانشکدههای دانشگاههای دولتی منطقه  ،5است .باتوجهبه هدف تحقیق،
نمونهگیری در این تحقیق بهصورت هدفمند و گلولۀبرفی است .حجم نمونه انتخابی  64نفر
بوده که برخی از ویژگیهای اصلی برای انتخاب آنها بدین شرح است :با مسئله موردبحث
درگیر باشند ،اطالعات مداوم از مسئله برای ادامه همکاری داشته باشند ،دارای انگیزه کافی
برای شرکت در فرایند دلفی باشند و احساس کنند اطالعات حاصل از یک توافق گروهی برای
1. Russell
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خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود (اصغرپور .)9326 ،در این تحقیق باتوجهبه انجام مصاحبه با
خبرگان ،استفاده از مصاحبه ساختاریافته و استفاده از نظر خبرگان در اجرای مصاحبه و همچنین
باتوجهبه اینکه اختالف میانگین فازی کمتر از  ،4/9است لذا تحقیق حاضر از پایایی مناسبی
برخوردار است .ازطرفدیگر ،باتوجهبه اینکه در این تحقیق ،اعضای شرکتکننده در مطالعه،
افراد متخصص و آشنا با موضوع تحقیق بودند ،لذا اعتبار محتوای تحقیق تضمین میشود .در بحث
روایی پرسشنامه نیز باید گفت که اوالً محتوای پرسشنامه از درون مصاحبه با خبرگان بهدست
آمده ،ثانیاً ،از نظرات افراد متخصص و آشنا با موضوع تحقیق در ساخت پرسشنامه بهره گرفته
شده است.

یافتههای پژوهش
بهطورکلی یافتههای این تحقیق به دو مرحله تقسیمبندی میشوند .در گام اول در این
تحقیق ،محقق قبل از مصاحبه با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،اطالعاتی دربارۀ موضوع به دست
آورد .محقق در زمان مصاحبه ،اطالعاتی دربارۀ موضوع تحقیق در اختیار اعضای نمونه قرار داد و
مصاحبهشوندگان به سؤاالت ساختاریافته و منظم در هنگام مصاحبه پاسخ دادند (مصاحبۀ منظم).
ازاینرو باید گفت که محقق با استفاده از مصاحبه و کدگذاری زنده 9تمامی عوامل را شناسایی
کرده است .درخصوص نحوۀ کدگذاری و استفاده از کدگذاری زنده باید گفت این روش
بارزترین و پرتکرارترین عبارات ،اشارات و کلمات را با استفاده از محاسبه درصد فروانی آنها در
قالب کد تعریف کرده و درنهایت عوامل شناساییشده را در اختیار محقق قرار میدهد (سالدنا،
 .)9315با استفاده از مصاحبه صورتگرفته از خبرگان ،مؤلفههای داراییهای نامشهود سازمانی به
شرح جدول زیر است:

1. Live Coding

شناسایی و اولویت بندی مولفههای داراییهای نامشهود سازمانی

جدول  .1مؤلفههای شناساییشده دارایی نامشهود سازمانی از طریق مصاحبه
ردیف

مؤلفه

ردیف

مؤلفه

ردیف

مؤلفه

C1

سرمایۀ ساختاری

C18

تابآوری

C35

استفاده مثبت از چالشها

C2

سرمایۀ انسانی

C19

مسئولیت اجتماعی

C36

استقالل رای

C3

سرمایۀ رابطهای

C20

چشمانداز

C37

فروتنی

C4

اعتماد

 C21ویژگیهای محیط کار C38

طرح چراهای بنیادی

جاذبه احساسی

C39

احساس رسالت

C5

توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی C22

هوش سازمانی

C6

مشارکت و رهبری مدنی

C23

هماهنگی کارکنان

C40

C7

تنوع در معاشرتها و دوستیها

C24

کار تیمی

C41

هوش رقابتی

C8

سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته

C25

فرهنگ

C42

هوش اجرایی

C9

سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته

C26

رهبری

C43

هوش فرهنگی

C10

سرمایۀ فرهنگی نهادی یا ضابطهای

C27

مدیریت دانش

C44

هوش هیجانی

C11

دانش و مهارتهای سیاسی

C28

خودآگاهی

C45

پایگاه دادهها

C12

نگرشها و هنجارهای سیاسی

C29

تغییر چارچوب ذهنی

C46

نظام اطالعاتی

C13

شبکههای سیاسی

C30

خودانگیختگی

C47

شبکهها

C14

کنش سیاسی

C31

دگر خواهی

C48

زیرساختهای اطالعاتی

C15

خودکارآمدی

C32

کلنگری

C49

راهبردهای کسب دانش

C16

امید

C33

ارزشمحوری

C50

جوامع دانشی

C17

خوشبینی

C34

استقبال از تفاوتها

C51

شبکههای تسهیم دانش

سؤال اول :داراییهای نامشهود سازمانی در دانشگاههای دولتی منطقه  5کشور کدامند؟ برای
پاسخگویی به این سؤال ،میتوان مؤلفههای شناساییشده داراییهای نامشهود در دانشگاههای
دولتی منطقه  ،5را در  59مؤلفه ،طبقهبندی کرد که در جدول  ،9نشان داده شده است.
در گام دوم  ،پس از مصاحبه با اعضای نمونه و شناسایی مؤلفههای دارایی نامشهود سازمانی
در دانشگاههای دولتی منطقه  ،5مؤلفهها در قالب پرسشنامه باهدف کسب نظر خبرگان راجع به
میزان موافقت آنها با مؤلفهها طراحی شد ،خبرگان از طریق متغیرهای کالمی خیلیکم ،کم،
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متوسط ،زیاد و خیلیزیاد ،میزان موافقت خود را ابراز کردند .ازآنجاکه خصوصیات متفاوت افراد
بر تعابیر ذهنی آنها نسبت به متغیرهای کیفی اثرگذار است ،لذا با تعریف دامنه متغیرهای کیفی،
خبرگان با ذهنیت یکسان به سؤالها پاسخ میدهند .این متغیرها باتوجهبه شکل  ،9و جدول  ،6به
شکل اعداد فازی مثلثی تعریف شدهاند.

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

در جدول شماره  ،6نحوۀ تبدیل متغیرهای کالمی به عدد فازی مثلثی و عدد فازی
قطعیشده ،نشان داده شده است.
جدول  .2اعداد فازی مثلثی متغیرهای كالمی مأخذ( :آذر و فرجی)1331 ،
متغیرهای كالمی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی قطعی شده

خیلیزیاد

()4/25 ،9 ،9

4/25

زیاد

()4/5 ،4/25 ،9

4/5265

متوسط

()4/65 ،4/5 ،4/25

4/3965

کم

()4 ،4/65 ،4/5

4/4265

خیلیکم

()4 ،4 ،4/65

4/4265

شناسایی و اولویت بندی مولفههای داراییهای نامشهود سازمانی

اعداد فازی قطعیشده در جدول فوق با استفاده از رابطۀ مینکووسکی به شکل زیر محاسبه
شدهاند.

در گام بعد ،مؤلفههای شناساییشده در مرحلۀ مصاحبه در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان
قرار گرفت و باتوجهبه گزینه پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریفشده ،نتایج حاصل از بررسی
پاسخهای قیدشده در پرسشنامه ،برای بهدستآوردن میانگین فازی مؤلفهها مورد تحلیل قرار
گرفتند .برای محاسبه میانگین فازی از روابط زیر استفاده شد.

در این رابطه  Aiبیانگر دیدگاه خبره  iام و  Aaveبیانگر میانگین دیدگاههای خبرگان است.
بعد از محاسبۀ میانگین فازی مثلثی برای مؤلفهها از فرمول مینکووسکی ،اعداد فازی
قطعیشده برای هر مؤلفه محاسبه شد ،نتایج حاصل از میانگین فازی و فازیزدایی نظرسنجی
مرحلۀ اول در جدول شماره  3آمده است ،پس از نظرسنجی مرحلۀ اول ،الزم است مرحلۀ دوم نیز
انجام شود تا نتایج هر دو مرحله باهم مقایسه و نتیجه مشخص شود .نتایج حاصل از میانگین فازی
و فازیزدایی نظرسنجی مرحله دوم نیز در جدول شماره  0آمده است .سپس الزم است که
اختالف میان میانگین فازیزداییشده مرحلۀ اول و دوم ،مؤلفههای دارایی نامشهود سازمانی
موردبررسی و تحلیل قرار گیرد .بررسی اختالف میانگین فازیزداییشده مؤلفههای دارایی
نامشهود سازمانی در مرحلۀ اول و دوم به شرح جدول شماره  5است.
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جدول  .3میانگین دیدگاههای خبرگان حاصلاز نظرسنجی مرحلۀ اول
متغیرها
سرمایۀ ساختاری

میانگین فازی مثلثی میانگین فازی
زدایی شده
)(m,,, β
4/526
()4/565 ،4/225 ،4/165

متغیرها
مدیریت دانش

میانگین فازی مثلثی میانگین فازی
زدایی شده
)(m,,, β
4/229
()4/226 ،4/196 ،4/12

سرمایۀ انسانی

()4/232 ،4/122 ،9

4/204

خودآگاهی

()4/022 ،4/232 ،4/165

سرمایۀ رابطهای

()4/522 ،4/232 ،9

4/262

تغییر چارچوب ذهنی

()4/25 ،4/1 ،9

4/225

اعتماد

()4/2 ،4/25 ،9

4/232

خودانگیختگی

()4/222 ،4/132 ،9

4/243

()4/032 ،/222 ،4/225

4/020

دگر خواهی

()4/522 ،4/232 ،4/122

4/265

()4/0 ،4/25 ،4/25

4/05

کلنگری

()4/226 ،4/196 ،4/122

4/229

()4/022 ،4/232 ،4/196

4/539

ارزشمحوری

()4/296 ،4/126 ،9

4/269

()4/032 ،4/222 ،4/225

4/000

استقبال از تفاوتها

()4/232 ،4/222 ،4/122

4/226

()4/026 ،4/265 ،4/1

4/592

()4/226 ،4/596 ،9

4/220

توانایی برقراری روابط
اجتماعی غیررسمی
مشارکت و رهبری
مدنی
تنوع در معاشرتها و
دوستیها
سرمایه فرهنگی
تجسمیافته
سرمایه فرهنگی
عینیتیافته
سرمایۀ فرهنگی نهادی

استفاده مثبت از
چالشها

4/530

()4/05 ،4/2 ،4/225

4/013

استقالل رای

()4/225 ،4/165 ،9

4/213

()4/232 ،4/222 ،9

4/225

فروتنی

()4/565 ،4/225 ،4/132

4/525

()4/296 ،4/226 ،4/122

4/203

طرح چراهای بنیادی

()4/226 ،4/196 ،9

4/220

شبکههای سیاسی

()4/522 ،4/232 ،4/125

269

احساس رسالت

()4/222 ،4/132 ،9

4/243

کنش سیاسی

()4/232 ،4/222 ،9

4/225

هوش سازمانی

()4/265 ،4/125 ،9

4/239

خودکارآمدی

()4/232 ،4/222 ،4/122

4/226

هوش رقابتی

()4/232 ،4/122 ،9

4/204

امید

()4/226 ،4/196 ،9

4/220

هوش اجرایی

()4/232 ،4/222 ،4/122

4/226

خوشبینی

()4/222 ،4/132 ،4/122

4/ 2

هوش فرهنگی

()4/532 ،4/222 ،4/132

4/525

تابآوری

()4/296 ،4/226 ،4/126

4/232

هوش هیجانی

()4/565 ،4/225 ،4/132

4/525

مسئولیت اجتماعی

()4/522 ،4/232 ،9

4/262

پایگاه دادهها

()/222 ،4/132 ،9

4/243

یا ضابطهای
دانش و مهارتهای
سیاسی
نگرشها و هنجارهای
سیاسی

شناسایی و اولویت بندی مولفههای داراییهای نامشهود سازمانی

ادامه جدول  .3میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحلۀ اول
متغیرها
چشمانداز

میانگین فازی مثلثی میانگین فازی
زدایی شده
)(m,,, β
4/25
()4/265 ،4/225 ،4/125

ویژگیهای محیط کار

()4/222 ،4/132 ،9

4/243

جاذبۀ احساسی

()4/232 ،4/222 ،4/125

4/251

هماهنگی کارکنان

()4/526 ،4/296 ،126

4/ 2

کارتیمی

()4/226 ،4/196 ،9

4/220

فرهنگ

()4/296 ،4/226 ،4/126

4/232

رهبری

()4/2 ،4/15 ،4/122

4/241

متغیرها
نظام اطالعاتی
شبکهها

میانگین فازی مثلثی میانگین فازی
زدایی شده
)(m,,, β
4/226
()4/232 ،4/222 ،4/122
()4/226 ،4/196 ،9

4/220

()4/226 ،4/196 ،4/122

4/229

()4/265 ،4/225 ،4/125

4/25

()4/232 ،4/222 ،4/126

4/252

شبکههای تسهیم دانش ()4/556 ،4/225 ،4/165

4/526

زیرساختهای
اطالعاتی
راهبردهای کسب
دانش
جوامع دانشی

جدول  .4میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحلۀ دوم
متغیرها
سرمایۀ ساختاری

میانگین فازی مثلثی میانگین فازی
زدایی شده
)(m,,, β
4/512
()4/526 ،4/296 ،4/15

متغیرها
مدیریت دانش

میانگین فازی مثلثی میانگین فازی
زدایی شده
)(m,,, β
4/296
()4/2 ،4/15 ،9

سرمایۀ انسانی

()4/232 ،4/122 ،9

4/204

خودآگاهی

()4/565 ،4/225 ،4/15

4/522

سرمایۀ رابطهای

()4/2 ،4/25 ،9

4/232

تغییر چارچوب ذهنی

()4/25 ،4/1 ،9

4/225

اعتماد

()4/296 ،4/226 ،9

4/202

خودانگیختگی

()4/222 ،4/132 ،9

4/243

()4/025 ،4/265 ،4/1

4/592

دگر خواهی

()4/296 ،4/226 ،4/122

4/203

()4/05 ،4/2 ،4/222

4/012

کلنگری

()4/2 ،4/15 ،9

4/296

()4/525 ،4/265 ،4/126

4/241

ارزشمحوری

()4/296 ،4/126 ،9

4/269

()4/022 ،4/232 ،4/196

4/539

استقبال از تفاوتها

()4/25 ،4/1 ،4/122

4/229

()4/5 ،4/25 ،4/196

4/504

()4/225 ،4/165 ،9

4/213

()4/025 ،4/265 ،4/222

4/595

()4/222 ،4/132 ،9

4/243

توانایی برقراری روابط
اجتماعی غیررسمی
مشارکت و رهبری مدنی
تنوع در معاشرتها و
دوستیها
سرمایۀ فرهنگی
تجسمیافته
سرمایۀ فرهنگی
عینیتیافته
سرمایۀ فرهنگی نهادی
یا ضابطهای

استفاده مثبت از
چالشها
استقالل رأی
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ادامه جدول  .4میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحلۀ دوم
متغیرها
دانش و مهارتهای
سیاسی
نگرشها و هنجارهای

میانگین فازی مثلثی میانگین فازی
زدایی شده
)(m,,, β
()4/25 ،4/1 ،9

4/225

متغیرها
فروتنی

میانگین فازی مثلثی میانگین فازی
زدایی شده
)(m,,, β
()4/55 ،4/2 ،4/15

4/522

()4/232 ،4/222 ،9

4/225

طرح چراهای بنیادی

()4/226 ،4/196 ،9

4/220

شبکههای سیاسی

()4/2 ،4/25 ،4/122

4/230

احساس رسالت

()4/2. ،4/15 ،9

4/296

کنش سیاسی

()4/25 ،4/1 ،9

4/225

هوش سازمانی

()4/25 ،9 ،9

4/25

خودکارآمدی

()4/25 ،4/1 ،9

4/225

هوش رقابتی

()4/232 ،4/122 ،9

4/204

امید

()4/225 ،4/165 ،9

4/213

هوش اجرایی

()4/226 ،4/196 ،4/122

4/229

خوشبینی

()4/222 ،4/132 ،4/122

4/ 2

هوش فرهنگی

()4/526 ،4/296 ،4/15

4/512

تابآوری

()4/265 ،4/225 ،4/126

4/202

هوش هیجانی

()4/526 ،4/296 ،4/126

4/ 2

مسئولیت اجتماعی

()4/2 ،4/25 ،4/125

4/239

پایگاه دادهها

()4/2 ،4/15 ،9

4/296

چشمانداز

()4/226 ،4/196 ،9

4/220

نظام اطالعاتی

()4/226 ،4/196 ،4/9

4/220

ویژگیهای محیط کار

()4/2 ،4/15 ،9

4/296

شبکهها

()4/225 ،4/165 ،4/122

4/214

جاذبه احساسی

()4/232 ،4/222 ،4/125

4/251

()4/225 ،4/165 ،4/122

4/214

هماهنگی کارکنان

( )4/2 ،4/25 ،4/122

4/230

()4/25 ،4/1 ،4/122

4/229

کارتیمی

()4/225 ،4/165 ،9

4/213

()4/222 ،4/132 ،4/122

4/ 2

فرهنگ

()4/265 ،4/225 ،4/122

4/253

رهبری

()4/2 ،4/15 ،9

4/296

سیاسی

زیرساختهای
اطالعاتی
راهبردهای کسب
دانش
جوامع دانشی

شبکههای تسهیم دانش ( )4/556 ،4/225 ،/132

4/525

شناسایی و اولویت بندی مولفههای داراییهای نامشهود سازمانی

جدول  .5میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی مرحلۀ اول و دوم
میانگین
متغیرها

میانگین

اختالف بین

فازی زدایی فازی زدایی

میانگین فازی

شده مرحله شده مرحله

زدایی شده

میانگین
متغیرها

اول

دوم

مرحله اول و دوم

4/526

4/512

4/430

مدیریت دانش

سرمایۀ انسانی

4/20

4/20

4

خودآگاهی

سرمایۀ رابطهای

4/262

4/232

4/441

4/232

4/202

4/441

سرمایۀ
ساختاری

میانگین

اختالف بین

فازی زدایی فازی زدایی

میانگین فازی

شده مرحله شده مرحله

زدایی شده

اول

دوم

مرحله اول و دوم

4/229

4/296

4/439

4/530

4/522

4/430

تغییر
چارچوب

4/225

4/225

4

ذهنی
اعتماد

خودانگیختگی

4/243

4/243

4

توانایی برقراری
روابط اجتماعی

4/020

4/592

4/430

دگر خواهی

4/265

4/203

4/492

غیررسمی
مشارکت و
رهبری مدنی

4/05

4/012

4/402

کلنگری

4/229

4/296

4/439

4/539

4/241

4/422

ارزشمحوری

4/269

4/269

4

تنوع در
معاشرتها و
دوستیها
سرمایۀ فرهنگی
تجسمیافته
سرمایۀ فرهنگی
عینیت یافته

4/020

4/539

4/402

4/592

4/50

4/466

4/013

4/595

4/466

استقبال از
تفاوتها
استفاده مثبت
از چالشها

4/226

4/229

4/441

4/220

4/213

4/441

4/213

4/243

4/49

سرمایۀ فرهنگی
نهادی یا

استقالل رای

ضابطهای
دانش و
مهارتهای

4/225

4/225

4/49

فروتنی

4/525

4/522

4/466

سیاسی
نگرشها و
هنجارهای

4/203

4/225

4/466

سیاسی
شبکههای
سیاسی

4/269

4/230

4/493

طرح چراهای
بنیادی
احساس
رسالت

4/220

4/243

4/220

4/296

4

4/441
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ادامه جدول  .5میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی مرحلۀ اول و دوم
میانگین
متغیرها

میانگین

اختالف بین

فازی زدایی فازی زدایی

میانگین فازی

شده مرحله شده مرحله

زدایی شده

میانگین
متغیرها

اول

دوم

مرحله اول و دوم

کنش سیاسی

4/225

4/225

4/49

هوش سازمانی

میانگین

اختالف بین

فازی زدایی فازی زدایی

میانگین فازی

شده مرحله شده مرحله

زدایی شده

اول

دوم

مرحله اول و دوم

4/239

4/25

4/491

خودکارآمدی

4/226

4/225

4/493

هوش رقابتی

4/20

4/20

4

امید

4/220

4/213

4/441

هوش اجرایی

4/226

4/229

4/491

خوشبینی

4/2

4/2

4

هوش فرهنگی

4/525

4/512

4/469

تابآوری

4/232

4/202

4/441

هوش هیجانی

4/525

4/2

4/435

4/262

4/239

4/443

پایگاه دادهها

4/243

4/296

4/441

4/25

4/220

4/430

نظام اطالعاتی

4/226

4/220

4/466

4/243

4/296

4/441

شبکهها

4/220

4/21

4/442

4/251

4/251

4

4/2

4/230

4/430

کارتیمی

4/220

4/213

4/441

فرهنگ

4/232

4/253

4/492

رهبری

/241

4/296

4/443

مسئولیت
اجتماعی
چشمانداز
ویژگیهای
محیط کار
جاذبه احساسی
هماهنگی
کارکنان

زیرساختهای
اطالعاتی
راهبردهای
کسب دانش
جوامع دانشی
شبکههای
تسهیم دانش

4/229

4/21

4/441

4/25

4/229

4/469

4/252

4/2

4/400

4/526

4/525

4/443

باتوجهبه دیدگاههای ارائهشده در مرحلۀ اول و مقایسۀ آن با نتایج مرحلۀ دوم ،درصورتیکه
اختالف بین میانگین فازیزداییشده در دو مرحله کمتر از  ،4/9باشد ،دراینصورت فرایند
نظرسنجی متوقف میشود (چنگ و ین .)922 :6446 ،9باتوجهبه جدول شماره  5و اینکه اختالف
میانگین فازیزداییشده نظر خبرگان در دو مرحله کمتر از  ،4/9است ،میتوان گفت که خبرگان
در مورد مؤلفههای دارایی نامشهود سازمانی به اجماع رسیدهاند و نظرسنجی در این مرحله متوقف
میشود .این بدان معنی است که خبرگان به مؤلفههای دارایی نامشهود سازمانی شناساییشده در
1. Cheng & Yin

شناسایی و اولویت بندی مولفههای داراییهای نامشهود سازمانی

پژوهش ،نگاه تقریباً یکسانی داشتهاند .باتوجهبه مطالب عنوانشده ،اولویت تمامی عوامل در قالب
جدول شماره  ،2نشان داده شده است .برای اولویتبندی مؤلفهها از میانگین فازیزداییشده
مرحله دوم (مرحله نهایی) استفاده شد .هر مؤلفهای که میانگین فازیزداییشده آن بیشتر باشد در
اولویت اول قرار میگیرد.
جدول  .6اولویتبندی داراییهای نامشهود سازمانی در دانشگاههای دولتی منطقه 5
اولویت

مؤلفه

اولویت

مؤلفه

اول

هوش سازمانی

هفدهم

دگر خواهی

دوم

سرمایۀ انسانی ،هوش رقابتی

هجدهم

سرمایه رابطهای

سوم

ارزشمحوری

نوزدهم

شبکههای سیاسی ،هماهنگی کارکنان

بیستم

مسئولیت اجتماعی

پنجم

استقالل رأی ،خودانگیختگی

بیست و یکم

تنوع در معاشرتها

ششم

جوامع دانشی ،خوشبینی

بیست و دوم

هوش هیجانی

هفتم

استفاده مثبت از چالشها ،کار تیمی ،امید

بیست و سوم

سرمایۀ ساختاری ،هوش فرهنگی

هشتم

زیرساختهای اطالعاتی ،شبکهها

بیست و چهار

فروتنی

پایگاه دادهها ،احساس رسالت ،کلنگری،

چهارم

مدیریت دانش ،رهبری ،ویژگیهای محیط کار

نهم

نظام اطالعاتی ،طرح چراهای بنیادی ،چشمانداز بیست و پنجم

دهم

بیست و ششم

شبکههای تسهیم دانش

بیست و هفتم

سرمایۀ فرهنگی عینیت یافته

دوازدهم

راهبردهای کسب دانش ،استقبال از تفاوتها

بیست و هشتم

سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته

سیزدهم

نگرشها و هنجارهای سیاسی

بیست و نهم

توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی

چهاردهم

جاذبه احساسی

سیام

سرمایۀ فرهنگی نهادی یا ضابطهای

پانزدهم

فرهنگ

سی و یکم

مشارکت و رهبری مدنی

شانزدهم

اعتماد ،تابآوری

هوش اجرایی
تغییر چارچوب ذهنی ،خودکارآمدی ،کنش

یازدهم

سیاسی ،دانش و مهارتهای سیاسی

خودآگاهی

سؤال دوم :داراییهای نامشهود سازمانی در دانشگاههای دولتی منطقه  5کشور از چه اولویتی
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برخوردارند؟ براساس تجزیهوتحلیل دادههای کمی حاصل از اجرای پرسشنامه در دو مرحله با
استفاده از رویکرد دلفی فازی  ،پاسخ این سؤال  ،در جدول شماره  ،2آورده شده است.

بحث و نتیجهگیری
این تحقیق باهدف شناسایی و اولویتبندی داراییهای نامشهود سازمانی (مطالعه موردی:
دانشگاههای دولتی منطقه  5کشور) انجام گرفت .بهطورکلی ،نتایج حاصل از آن به شرح زیر
است :در بخش اول با استفاده از مصاحبههای اکتشافی با خبرگان و اعضای نمونه 59 ،مؤلفه
دارایی نامشهود شناسایی شد که از آن جمله میتوان به :امید ،سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ رابطهای،
اعتماد ،توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی ،مشارکت و رهبری مدنی ،تنوع در معاشرتها
و دوستیها ،سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته ،سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته ،سرمایۀ فرهنگی نهادی یا
ضابطهای ،دانش و مهارتهای سیاسی ،نگرشها و هنجارهای سیاسی ،شبکههای سیاسی ،کنش
سیاسی ،خودکارآمدی ،سرمایۀ ساختاری و ...اشاره کرد .در بخش دوم ،از رویکرد فازی برای
تعیین وزن و رتبه مؤلفههای دارایی نامشهود شناساییشده ،استفاده شده است که باتوجهبه نتایج
بهدستآمده ،مؤلفههای دارایی نامشهود در  39دسته اولویتبندی قرار گرفتند که در این
اولویتبندی ،هوش سازمانی در رتبۀ اول سرمایۀ انسانی و هوش رقابتی در رتبۀ دوم،
ارزشمحوری در رتبۀ سوم پایگاه دادهها ،احساس رسالت ،کلنگری ،مدیریت دانش ،رهبری و
ویژگیهای محیط کار در رتبۀ چهارم اولویت داراییهای نامشهود سازمانی ،قرار داشتند .ضمناً
توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی در رتبۀ بیست و نهم ،سرمایۀ فرهنگی نهادی یا
ضابطهای در رتبه سیام و مشارکت و رهبری مدنی در رتبۀ سی و یکم قرار گرفتند.
ازطرفدیگر و بهمنظور مقایسۀ نتایج و یافتههای تحقیق با تحقیقات صورتگرفته و ابراز
وجوه تشابه آنها باید خاطرنشان کرد که زاهدی و همکاران ( ،)9316در تحقیقی با عنوان طراحی
الگوی اندازهگیری سرمایۀ فکری در سازمانهای فرهنگی دولتی ایران در پی شناسایی مؤلفههای
سرمایۀ فکری و ارائه مدلی برای اندازهگیری و ارزیابی سطح سرمایههای فکری در سازمانهای

شناسایی و اولویت بندی مولفههای داراییهای نامشهود سازمانی

فرهنگی دولتی پرداختهاند که  06مؤلفه بهعنوان مؤلفههای سرمایۀ فکری ،شناسایی نمودهاند،
ازجمله مؤلفههای سرمایه فکری که در پژوهش زاهدی و همکاران ،بهعنوان داراییهای نامشهود
آمده است ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ رابطهای ،سرمایۀ انسانی ،رهبری ،همکاری
و هماهنگی کارکنان ،تسهیم دانش ،راهبردهای کسب دانش و فرهنگ است که در پژوهش
حاضر نیز بهعنوان مؤلفههای داراییهای نامشهود ،شناسایی شدهاند .زیگال و مالول ( ،)6494به
شناسایی و سنجش داراییهای نامشهود با شاخص ارزشافزوده و همچنین بررسی تأثیر نتایج آن
بر عملکرد مالی ،اقتصادی و ارزش بازار بر  344شرکت انگلیسی پرداختند .ازجمله داراییهای
نامشهودی که آنها در پژوهش خود عنوان کردهاند ،سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ
رابطهای و سرمایۀ دانشی است که در پژوهش حاضر نیز بهعنوان مؤلفههای دارایی نامشهود
شناسایی شدهاند.
درخصوص جنبۀ اهمیت و نوآوری این تحقیق باید به این نکته اشاره کرد که در ادبیات
مدیریت ،مفهوم داراییهای نامشهود سازمانی ،مفهومی جدید و مهم است ،بهویژه آنکه باتوجهبه
مرور ادبیات پژوهش ،بیشتر تحقیقات در خصوص داراییهای نامشهود متمرکز بر داراییهای
نامشهودی است که بهوسیلۀ قانون حمایت شدهاند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را دادهاند ،مانند
سرقفلی ،حق امتیازها و کپیرایتها و فرانشیز و عالئم و مارسهای تجاری است .ولی در این
پژوهش ،به داراییهایی نامشهودی که از سرمایۀ انسانی و فرایندهای نامشهود دانشبنیان تشکیل
شدهاند ،پرداخته شد .ازطرفی تحقیق حاضر در مقایسه با سایر تحقیقات (جیستینا و همکارانش،
6494؛ راسل6490 ،؛ زیگال و مالول )6494 ،9که فقط به بررسی برخی از مؤلفههای دارایی
نامشهود پرداختهاند ،با دید وسیعتر و نگرش کلیتری به داراییهای نامشهود سازمانی و شناسایی
آنها پرداخته است .ازسویدیگر ،هر پژوهشی دارای محدودیتهای خاص خود است ،وظیفه
پژوهشگر آن است که محدودیتهای تحقیق خود را بیان کند .ازجمله محدودیتهای این تحقیق
این است که چون پژوهش حاضر در یک مقطع از زمان انجام شده است ،بنابراین پژوهش
1. Zeghal & Maaloul
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حاضر بهجای درنظرگرفتن تصویری بزرگ و بلندمدت ،فقط تصویری مقطعی را نشان داده
است .علیرغم تالش فراوان پژوهشگر برای یافتن کار مشابه در این زمینه ،پژوهشگر موفق به
یافتن پژوهشی که بهطورمستقیم به این موضوع پرداخته باشد ،نشد .همچنین اغلب پاسخدهندگان
تنها از دانشگاه خود مطلعند؛ بنابراین باید در تعمیم این نتایج ،بادقت عمل کرد .محدودیت
دیگری که پژوهش حاضر با آن روبهرو بود ،عدم اشراف کامل اطالعاتی نمونه درخصوص
مفهوم داراییهای نامشهود سازمانی بود که این محدودیت تا حدودی با توضیحات محقق برای
نمونه برطرف شد.

پیشنهادها
باتوجهبه یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که دانشگاهها:
 9ـ در پی ارتقای پایگاه دانشی خود بوده و ازطریق سرمایهگذاری در عواملی که سبب
تقویت هوش سازمانی و رقابتی میشود ،ضمن افزایش بازدهی دانشگاه ،از آنها درجهت ارائه
خدمات ارزشمند به اربابرجوعان استفاده کنند ،با ایجاد زیرساختهای الزم زمینه ای فراهم آورند
که بتواند با سرعت و دقت بیشتری اطالعاتی از رقبا ،وضعیت بازار ،فنّاوریهای جدید و تغییرات
اجتماعی به دست آورند ،ضمنا به منظور بهبود سرمایه انسانی خود مدیریت دانشگاه در راستای
تقویت شاخصهای زیر ،برنامهریزی و سرمایهگذاری کند؛ برنامهریزی برای افزایش تعداد
فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئتعلمی ،افزایش سرانه ساعات آموزشی هریک از کارکنان،
افزایش تعداد دورهها یا کارگاههای آموزشی برگزارشده برای اعضای هیئتعلمی و کارکنان،
دانشگاهها باید به منظور حفظ ارزشهای محوری خود ،آنها را بهصورت رسمی اعالم نموده و
سازوکارهایی برای پایبندی به این ارزشها و همکاری در جهت برآوردهکردن آنها تعریف کنند.
 6ـ برای تقویت پایگاه دادهها ،سازوکارهایی فراهم کنند که دادههای این پایگاه بهروز و
براساس درجه اهمیت ،اولویتبندی شده باشد ،دادههای نامربوط و قدیمی حذف شود ،ظرفیت
پایگاه اطالعات افزایش یابد و دستیابی به بانک اطالعاتی با سرعت بیشتری برای کاربران

شناسایی و اولویت بندی مولفههای داراییهای نامشهود سازمانی

امکانپذیر باشد ،دانشگاهها باید به شفافسازی رسالت خود پرداخته و دیدگاه کل نگری و
نگرش برد ـ برد را در سازمان حاکم سازند ،به منظور توسعه مدیریت دانش ،ارتباط میان کارکنان
را بهبود داده ،فرهنگ و جوی آکنده از اعتماد و همکاری بین کارکنان ایجاد شود و کارکنان
خود را بهطورمستمر از دانشهای جدید در بیرون و درون سازمان آگاه سازد ،با اتخاذ سبک
مناسب در مدیریت ،از رهبری بهعنوان یکی از مؤلفههای داراییهای نامشهود سود برده و با بهبود
فضای کار و ایجاد محیط برتر و مناسب کاری ،شرایطی را فراهم میکند که کلیه کارکنان به
کاری که انجام میدهند ،احساس غرور و افتخار کنند ،اقداماتی در رابطه با شناسایی فعالیتهای
ارزشافزا برای افراد ،ایجاد فرهنگ حمایتی از طریق طراحی نظام تشویقی و انگیزشی ،انجام
دهند .در پایان الزم است که ذکر گردد که باتوجهبه اهمیت روزافزون نقش داراییهای نامشهود
در دانشگاهها ،بهطورکلی برنامهریزی برای ارتقای همه مؤلفههای داراییهای نامشهود ،الزم و
ضروری است .گفتنی است چون ساختار و تشکیالت دانشگاههای دولتی در کشورمان تقریباً
مشابه است ،نتایج بهدستآمده از این پژوهش برای سایر دانشگاهها نیز قابلاستفاده خواهد بود.
درنهایت به پژوهشگران در راستای پیشنهاد برای تحقیقات آتی توصیه میشود ،مؤلفههای
داراییهای نامشهود در محیطهای صنعتی و رقابتی را شناسایی کنند ،همچنین پیشنهاد میشود با
توجه به عدم وجود مدلی برای داراییهای نامشهود با استفاده از فن مدلسازی ساختاری تفسیری،
مدلی بومی برای این پدیده ارائه نمایند.
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