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Abstract 

SNowadays, the main assets of the 
technology-based or knowledge-based 
companies are intellectual assets. These 
companies in addition to the management of 
common tangible assets need to have 
intellectual property management as their 
capabilities. Therefore, they should be able to 
audit their intellectual assets at the first stage. 
The main question is, which framework is 
there for the intellectual property 
management and how to apply and implement 
it in knowledge-based companies? In 
considering Biotech in Iran as the pioneer 
sector in establishing knowledge-based 
companies, the purpose of this study is 
providing a whole framework for auditing the 
management of intellectual assets in 
knowledge-based companies to identify the 
status of the intellectual asset management 
and specifying their strengths and 
weaknesses. Based on the level of intellectual 
assets` management in the field of 
biotechnology knowledge-based companies, 
some recommendations have been addressed. 
Survey and content analysis are the main 
research methods of this study and by 
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interviewing with experts and disturbuting 
questionnaires within biotech companies, all 
the data have been collected. The main 
indicators of intellectual property 
management audit framework are: the 
leadership and management competencies of 
the intellectual assets, the structure of 
intellectual assets management, Identifying 
and recognizing competencies of the 
intellectual assets, the ability of protecting 
intellectual assets in the organization, the 
organization's ability to commercialize its’s 
intellectual assets, and finally the ability of 
observing and monitoring the competitors’ 
intellectual properties. After weighting 
identified factors in the paired comparison, 
we found that the status of biotechnology 
knowledge- based companies in the 
management of intellectual assets is very 
weak. in order to improve the management of 
intellectual property in the of biotech 
companies some recommendations have been 
deliverd separately to Iran Biotech Inititive 
Council and the managers of survied 
companies, finally. 
 
Keywords: Intellectual Assets, Intellectual 
Property Management Auditing, Knowledge-
Based Firms, Biotechnology 
 

 

Volume 9, Number 2, Summer 2017 Journal of 

Science & Technology Policy



 

1 

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1396، تابستان 2سال نهم، شماره 

 

  

  بنیان هاي دانش هاي فکري در شرکت ممیزي مدیریت دارایی چارچوب

  1زاده محمد نقی، 2مهشید جهانی، *1مهدي گودرزي

  یئعلمی دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبا هیأتعضو  -1
  ارشد مدیریت فناوري، دانشگاه عالمه طباطبائی کارشناسی -2

  

  دهیچک
 وجود نیازمندهاي ملموس و متداول،  ها عالوه بر مدیریت دارایی این شرکت. هاي فکري است بنیان، دارایی هاي فناور و دانش ترین دارایی شرکت امروزه اصلی

اما سؤال اصلی . هاي فکري خود را ممیزي نمایند رو در ابتدا باید بتوانند دارایی از این. هاي خود هستند هاي فکري در سبد توانمندي توانمندي مدیریت دارایی
بنیان وجود دارد؟ با در نظر داشتن اینکه  شهاي دان سازي آن در شرکت هاي فکري و نحوه بکارگیري و پیاده ست که چه چارچوبی براي مدیریت داراییا این

هدف این مقاله ارائه چارچوبی براي ممیزي مدیریت  است، بنیان بوده هاي دانش هاي پیشرو در ایجاد شرکت فناوري در ایران یکی از حوزه حوزه زیست
هاي فکري در  آن در حوزه مذکور است تا با شناسایی وضع موجود مدیریت دارایی تر دقیق بنیان به طور کلی و بررسی هاي دانش هاي فکري در شرکت دارایی

بنیان  هاي دانش هاي فکري در شرکت شان، راهکارهایی براي ارتقاء سطح مدیریت دارایی آنها و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت موجود در ساختار اجرایی
هاي  هاي آن، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بوده که براي تحلیل داده له، پیمایشی و ابزار گردآوري دادهروش تحقیق بکاررفته در این مقا. این حوزه، ارائه دهد

هاي فکري تحت عناوین توانمندي رهبري و  هاي اصلی چارچوب ممیزي مدیریت دارایی بر این اساس، شاخص. گردآوري شده از روش تحلیل تم استفاده شد
هاي فکري سازمان،  هاي فکري در سازمان، توانمندي شناسایی و احصاء دارایی مدیریت دارایی يزمان، میزان ساختارمندهاي فکري در سا مدیریت دارایی

هاي فکري رقبا و سایر  هاي فکري سازمان و نهایتاً توانمندي رصد و پایش دارایی سازي دارایی هاي فکري سازمان، توانمندي تجاري توانمندي حفاظت از دارایی
بنیان حوزه  هاي دانش هاي زوجی مشخص شد که وضعیت شرکت شده، از روش مقایسه هاي شناسایی دهی شاخص پس از وزن. دشن شناسایی بازیگرا
هاي  فناوري ایران و مدیران شرکت هایی به ستاد توسعه زیست در نهایت هم توصیه. باشد هاي فکري بسیار ضعیف می فناوري از منظر مدیریت دارایی زیست
  .مطالعه ارائه شده استمورد 

 فناوري بنیان، زیست هاي دانش هاي فکري، شرکت هاي فکري، ممیزي مدیریت مالکیت دارایی: ها کلیدواژه

 :گردد براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Goodarzi, M., Jahani, M., & Naghizadeh, M. (2017). A Framework for Audinting Intellectual Property 
Management of Knowedage-Based Firms. Journal of Science & Technology Policy, 9(2), 1-12. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

 دانشبه ها  سازمان، اتکاء محور به اقتصاد دانشجهان با ورود 
برخوردار  يشتریب تیاز ارجح دیعوامل تول ریبا سا سهیدر مقا

ترین  دانش به عنوان مهم ،اقتصاد نیکه در ا يشده به طور

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2017.9.2.184100  

  goodarzi@atu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

 یرقابت تیترین مز محسوب و از آن به عنوان مهم دیعامل تول
  .]1[د شو می ادیها  سازمان

ه از مخلوقات ذهنی انسان را حقوق مالکیت فکري، آن دست
اي  گیرد که یک کشور براي حمایت از آنها، مجموعه میدربر

از حقوق انحصاري را براي یک دوره زمانی معین و به منظور 
برداري غیرمجاز از این حقوق به افراد  احتراز دیگران از بهره
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به بیان دیگر موضوع این نوع مالکیت، ذات . کند اعطاء می
  ].2[غیرقابل لمس آن است 

 ،دانشو  يبر فناور یمتک يها رکتش ییداراترین  یاصل
گونه  این رود انتظار می و بنابراین استي فکرهاي  دارایی
 ،هاي ملموس و متداول دارایی تیریها عالوه بر مد شرکت

چرا که  باشد يفکر يها دارایی تیریمد شان بر تمرکز اصلی
، هاي ارزشمند بر مدیریت این دارایی عدم تسلطدر صورت 

نشده  محافظت يفکر يها دارد که داراییاحتمال آن وجود 
گرفته و مزیت رقابتی طلبان قرار  مورد سوءاستفاده فرصت

  .بنیان به تدریج از بین برود هاي دانش شرکت
 توسعه و موفقیت ضامن تواند می که هایی زیرساخت از یکی

باشد  بنیان دانش هاي شرکت به خصوص ها در شرکت فناوري
 با ها شرکت .است يفکر تیحقوق مالکتوجه به نظام 

 حقوقی چتر تا بود خواهند قادر نظام، از این گیري بهره
 ها فناوري سازي تجاري تا ایده خلق فرآیند بر کارآمدي را

از جنس بنیان  دانش هاي شرکت هاي داشته اغلب .آورند فراهم
از  برداري و بهرهحفاظت ، تیریمد است و يفکر يها دارایی
 به طور. بود خواهد ناپذیر اجتناب امريي فکر يها دارایی
مدیریت مباحث از  عدم اطالع که توان گفت می خالصه
 دیتهد کی ،بنیان دانش يها شرکتتوسط  يفکر تیمالک
فرصت بزرگ  کی این موارد در مقابل، اطالع ازو  يجد

 هاي مانند ایران دارایی کشور یک در وقتی که. خواهد بود
 و محصوالت براي و حمایت شده قانونی فکري به صورت

 فکري مالکیت دارد وجود شده تقاضا حمایت خدمات
 محسوب ها شرکت براي ارزشمند تجاري دارایی یک تواند می
 واقعی کشور، ارزش بنیان دانش هاي اما عمده شرکت. گردد
و طبعاً به واسطه عدم  نکرده درك را خود فکري هاي دارایی

بالقوه موجود در آن  قابلیت توانند نمی مدیریت صحیح بر آنها،
جهت  در بهره الزم را و ها را نیز به بالفعل تبدیل نموده دارایی
  .کسب نمایند شرکت آتی منافع
برداري از فرآیندهاي زیستی  فناوري در معناي بهره زیست

هاي صنعتی  براي اهداف صنعتی به عنوان یکی از انقالب
در طول . معرفی شده استمیالدي به بعد  80جدید از دهه 

فناوري در سراسر جهان رشد  هاي گذشته، حوزه زیست سال
 چیبر ه این حوزه تیامروزه اهماي را تجربه کرده و  العاده فوق
در  يکه رشد اقتصاد يبه طور ستین دهیپوش يکشور

 یکاي که  و بودجه يفناوري مستقیماً با قدرت اقتصاد زیست
 .در ارتباط است کند ت میسالمت جامعه پرداخ يکشور برا

 تیفعال رانیفناور در ا شرکت زیست 500در حال حاضر 
ولی . بنیان هستند دانشهاي  شرکت مورد آنها 250 که کنند می

هاي  هاي فکري شرکت متأسفانه اطالعات دقیقی از دارایی
فناوري در کشورمان وجود ندارد و با  بنیان حوزه زیست دانش

درصد از  3در جهت کسب  1404انداز  توجه به افق چشم
ي ها يگذار سرمایه فناوري جهان و حجم بازار جهانی زیست

 ي منسجم واستراتژ وجود یک گرفته در این حوزه، صورت
انداز  در دستیابی به چشم يفکر تیمالک صحیح تیریمد

از  صحیح حفاظتمدیریت و  .ناپذیر است مذکور اجتناب
 زهیانگ جادیموجب ا ،فناوري صنعت زیست يفکر يها دارایی
و  قیتحق يها تیفعال همچنین افزایشو  انگذار سرمایه يبرا

 ].3[ دگرد صنعت می نیتوسعه در ا

 يزممی به دنبال یافتن آن است که چارچوب مقالهاین 
بنیان حوزه  دانش يها در شرکت يفکر يها دارایی تیریمد

بر اساس  و داراي چه اجزائی است؟فناوري چگونه  زیست
 يفکر يها دارایی تیریمد تچارچوب، وضعیاین 
 یفناوري بررس بنیان فعال در حوزه زیست دانش يها شرکت

 يها دارایی تیریوضع موجود مد ییبا شناسا تا خواهد شد
ضعف موجود و در آنها و مشخص نمودن نقاط قوت  يفکر

ارتقاء سطح  يبرا ییشان، راهکارها ییدر ساختار اجرا
بنیان حوزه  دانش يها در شرکت يفکر يها دارایی تیریمد

  .فناوري کشور، ارائه گردد زیست
  
 پیشینه پژوهش -2

 مدیریت به سازمانی سطح در فکري هاي دارایی مدیریت
 اشاره سازمان یک فکري هاي دارایی عمر چرخه کل جامع
 را سازمان وکار کسب يها استراتژي مستقیم طور به که دارد
 شامل و کند می پشتیبانی رقابتی مزیت حفظ و دستیابی جهت

 از تجاري برداري بهره و حمایت مالکیت، خلق، مدیریت
 هدف از مدیریت ].4[باشد  می سازمان فکري هاي دارایی
 منافع بیشترین کسب براي هاآن از استفاده فکري، هاي دارایی
 خصوص این است که در سازمان اهداف راستاي در ممکن
  :]5[ از عبارتند ها داراییاین  مدیریت در اصلی جزء سه
 براي گام نخست: فکري هاي دارایی ممیزي و شناسایی ■
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ها  تشویق به جذب نوآوري: هاي فکري
 توسط کاربران نهایی

ایجاد ساختار : هاي فکري حمایت سازمانی از دارایی
هاي پاداش و  منظاها و  ها، سیاست ها، اولویت
  .ها هایی براي حمایت از این فعالیت همچنین شناسایی روش

  
  ]6[ي فکر يها دارایی تیریمد يزیچارچوب مم

در رابطه با  ]7[ 2و همکاران سکهوسین ي،
 المنافع، ي مشتركها در آژانس يفکر يها

 هاي دارایی مدیریت ممیزي براي را 2 شکل
  .اند
در مقاله دیگري، چارچوب و ] 8[ 3چانگ و یاستربوف

هاي فکري را در قالب سه  هاي اجرایی ممیزي دارایی
  ):1جدول (اند  ئه نمودهمرحله و نُه فعالیت ارا

تعریف اهداف ممیزي و تمرکز بر شناسایی 
  

هاي فکري  ممیزي حقیقی هر یک از دارایی
  :شود شده که در این مرحله سؤاالت زیر مطرح می
 چه چیزي توسعه داده شده یا کسب شده است؟

 چه کسی دارایی فکري را خلق کرده است؟

هاي فکري  آیا محدودیتی در تجارت براي استفاده از دارایی

هاي فکري در چه سطحی  سازي دارایی

  2و  1تحلیل و گزارش نتایج مراحل 
ارائه چارچوبی  و فکري هاي دارایی مدیریت
 در کمی يها تاکنون پژوهش ها، ممیزي این دارایی

برخی  2که در جدول  گرفته المللی صورت
  .ترین آنها مورد اشاره قرار گرفته است

هاي  هاي قبلی به اهمیت مدیریت دارایی

                                                 
2- Nyskohus et al 
3- Chang & Yastreboff 
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 ها این دارایی شناسایی سازمان،
 اغلب که است روشی فکري،
 خود ناملموس هاي دارایی شناسایی
 معموالً فکري نیز هاي دارایی ممیزي
 وآنها  موقعیت و فعلی هاي دارایی
گونه  این استراتژي سازي پیاده 

  .است شرکت اصلی اهداف
 ممیزي گزارش: فکري هاي دارایی
کدام  از باید سازمان، که کند می
 با چه و کشورهایی چه در خود،
اهمیت این موضوع در آن  .آورد
 این باید سازمان، فکري هاي دارایی
 سازمان و سهامداران کارکنان، منافع
 و افراد سایر فکري مالکیت حقوق

  .نگردد
ترین  مهم از یکی: فکري هاي دارایی

این  از تجاري استفاده فکري، 
 امتیاز، انتقال طریق از تواند می

 نهایی خدمت و محصول فکري و یا تولید
ارائه  و سازمان جدید خدمات و
 حقوق که مواردي در بر این، عالوه
 ییها فعالیت گردد نقض رقبا توسط

 انجام سازمان توسط ها این دارایی
 فکري هاي دارایی بکارگیري مصادیق

  هاي فکري چارچوب ممیزي مدیریت دارایی
در پژوهش خود چارچوبی را براي 

هاي  هایی که به منظور مدیریت دارایی
آنها . اند فکري بایستی در نظر گرفته شوند توسعه داده

هاي فکري را در چهار حوزه 
  

ندهایی ایجاد محیط کاري و فرآی
 براي نوآوري و حل مسئله به صورت مداوم

تعیین و حفاظت از حقوق مالک 

                                        
1- Steffens et al 

هاي فکري جذب دارایی ●
توسط کاربران نهایی

حمایت سازمانی از دارایی ●
ها، اولویت حمایتی شرکت

همچنین شناسایی روش

چارچوب مم) 1ل شک

ي،گریپژوهش ددر 
ها دارایی تیریمد

شکل مطابق چارچوبی
اند کرده ارائه فکري

چانگ و یاستربوف
هاي اجرایی ممیزي دارایی گام

مرحله و نُه فعالیت ارا
تعریف اهداف ممیزي و تمرکز بر شناسایی ) مرحله اول ?

  هاي فکري دارایی
ممیزي حقیقی هر یک از دارایی) مرحله دوم ?

شده که در این مرحله سؤاالت زیر مطرح می شناسایی
چه چیزي توسعه داده شده یا کسب شده است؟ ◘
چه کسی دارایی فکري را خلق کرده است؟ ◘
آیا محدودیتی در تجارت براي استفاده از دارایی ◘

 وجود دارد؟

سازي دارایی میزان تجاري ◘
 است؟

تحلیل و گزارش نتایج مراحل ) مرحله سوم ?
مدیریت ممیزي زمینه در

ممیزي این دارایی براي
المللی صورت بین و ملی سطوح
ترین آنها مورد اشاره قرار گرفته است از مهم

هاي قبلی به اهمیت مدیریت دارایی در اکثر پژوهش

مهدي گودرزي، مهشید جهانی، محمد نقی

  

سازمان، فکري هاي دارایی مدیریت
فکري، هاي دارایی ممیزي. است
شناسایی براي جهان هاي شرکت
ممیزي خروجی .گیرند می بکار
دارایی تمامی فهرست شامل
 و تدوین براي ییها توصیه
اهداف به دستیابی به منظور ها دارایی

دارایی و حفاظت از حمایت ■
می فکري، مشخص هاي دارایی
خود، فکري هاي دارایی از یک
آورد عمل به حمایتاي  شیوه
دارایی از حمایت با که است

منافع که شود حاصل اطمینان
حقوقهمچنین  و شده تأمین
نگردد نقض رقیب هم يها سازمان

دارایی توسعه و سازي تجاري ■
 هاي دارایی مدیریت وظایف
می فعالیت این. ها است دارایی
فکري و یا تولید هاي دارایی فروش
و محصوالت توسعه فرآیند در
عالوه. گیرد صورت بازار به آن

توسط سازمان هاي فکري دارایی
این دارایی حقوق اعمال راستاي در که
مصادیق زمره نیز در شود می

 .گیرد می قرار سازمان

چارچوب ممیزي مدیریت دارایی 1- 2
در پژوهش خود چارچوبی را براي  ]6[ 1استیفن و همکاران

هایی که به منظور مدیریت دارایی سازي فعالیت ساده
فکري بایستی در نظر گرفته شوند توسعه داده

هاي فکري را در چهار حوزه  هاي مدیریت دارایی فعالیت
  ):1شکل (اند  بندي کرده طبقه
ایجاد محیط کاري و فرآی: هاي فکري خلق دارایی ●

براي نوآوري و حل مسئله به صورت مداوم
تعیین و حفاظت از حقوق مالک : هاي فکري حقوق دارایی ●

 و کاربران
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ها در  فکري به عنوان ابزاري براي بازبینی سبد این دارایی
هاي ناملموس  حداکثر رساندن ارزش دارایی جهت به
ها تأکید گذارده شده اما در هیچکدام از آنها،  شرکت

هاي فکري ارائه نشده  چارچوبی براي ممیزي مدیریت دارایی
هاي فکري به  هاي مدیریت دارایی و تنها برخی از شاخص

  .اند طور خالصه مورد بحث قرار گرفته

  ]8[ يفکر يها دارایی يزیمم یروش اختصاص) 1جدول 

  مرحله

  :1مرحله 
گذاري و  هدف

تشخیص 
  سازمانی

  :2مرحله 
تحقیق و 
گردآوري 
  جزئیات

  :3مرحله 
تحلیل و 
  گزارش

  فعالیت

  تحلیل  تحقیق  هدف ممیزي
تشخیص 
  سازمانی

مقایسه و 
  تطبیق

گذاري  ارزش
  )انتخابی(

شناسایی 
  مقدماتی

تأیید و 
  بازبینی

  گزارش

  خروجی

هدف پروژه 
سازمانی و 

بندي  طبقه
 يها دارایی
  يفکر

مقایسه و 
تأیید 
 يها داده
 يها دارایی
  يفکر

گزارش 
نهایی و تهیه 

سبد 
هاي  دارایی
  فکري

 روش تحقیق -3
روش  نیهمچن. است يکاربرد ،پژوهش از منظر هدف نیا

باشد  می یفیو توص یمورد استفاده در آن از نوع اکتشاف قیتحق
مدیریت  يزیمم يدیکل يها شاخص ییکه ابتدا به شناسا

 سپس،بنیان پرداخته و  دانش يها در شرکت يفکر هاي دارایی
چارچوب  در ادامه نیز. گردد میمشخص  یابیارز يها شاخص

هاي  از شرکت یابیارزهم یک  در نهایت و نیتدو يزیمم
 ي دیگر،از سو .ردیگ می انجام فناوري بنیان حوزه زیست نشدا

 کیبا پرسش از  اند بودهدر تالش  انکه پژوهشگرنیبه سبب ا
 دنیآوري نما را جمع ازیاطالعات مورد ن ،نمونه منتخب

 ياز دو دسته اطالعات برا مقاله نیدر ا. است یشیمایپ
 يکه برا یاطالعات ،دسته اول :شود استفاده می گیري نتیجه
به  و ردیگ مورد استفاده قرار می قیتحق ينظر یمبان میتنظ

 يدسته دوم که برا اند و شدهآوري  اي جمع روش کتابخانه
پرسشنامه  قیاز طر و اند گرفتهمورد استفاده قرار  يآمار لیتحل

اساس آن  بندي عوامل بر و اولویت يو مصاحبه گردآور
  .ردیگ صورت می

هاي  شاخص ییشناسا يبرا مقاله نیدر االزم به ذکر است 
 لیروش تحلاز هاي فکري  چارچوب ممیزي مدیریت دارایی

از تحلیل مضمون به خوبی . استفاده شده است) مضمون(تم 

 مالکیت مدیریت
 فکري هاي دارایی

ارزیابی و گزارش 
 هاي فکري دارایی

حفاظت از 
 هاي فکري دارایی

 شناسایی
 فکري هاي دارایی

 و خلق
 اکتساب
 هاي دارایی
 فکري

انتقال و 
 جذب

رهبري و حمایت 
 سازمانی

 ]7[هاي فکري  چرخه مدیریت دارایی: يفکر يها دارایی تیریمد ي ممیزيبرا یچارچوب) 2شکل 
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هاي کیفی  توان براي شناخت الگوهاي موجود در داده می
 یمتن يها داده لیتحل يبرا يروش فرآیند نیا. استفاده کرد

و  یغن ییها ده و متنوع را به دادهپراکن يها داده کهاست 
یک از  میزان اهمیت هر همچنین، .]13[کند  می لیتبد یلیتفص

هاي  روش مقایسهاز  شده در این تحقیق، ي شناساییها شاخص

هر  یهاي زوج روش مقایسهدر . مشخص شده است زوجی
 سهیبه هر مقا يو مقدار سهیمقا گرید يها شاخص با شاخص

اعتبار و دقت را در  نیشتریب ،روش نیا. ابدی اختصاص می
بر  کاربرو تسلط  یاطالعات کاف ازمندین د امادهی دار وزن

  .باشد ها می شاخص

 فکري هاي دارایی مدیریت ممیزي زمینهدر  شده انجام يها پژوهش) 2جدول 

  ها توصیه  راهبردها و محورهاي اصلی مطالعه  مطالعه

 1رستوگی
)2010(  

]9[  

هاي فکري  و اهمیت آن در مدیریت داراییممیزي مالکیت فکري 
ها به منظور اصالح انتقال فناوري، کاهش عدم اطمینان در استفاده  سازمان

  ها و کمک به حفاظت مالکیت فکري از این دارایی

ها، تدوین  ها و دانشگاه با افزایش تعامل شرکت -
  ناپذیر شده است استراتژي مالکیت فکري امري اجتناب

ها در به  به شرکت يفکر تیمالک تیریمد يزیمم -
ناملموس خود کمک  يها حداکثر رساندن ارزش دارایی
  کند می

نیسکهوس و 
 همکاران

)2004(  
]7[  

هاي  گذاري دارایی شده در زمینه سیاست هاي انجام براي ممیزي فعالیت
هاي فکري و  المنافع، ابتدا مدیریت دارایی هاي مشترك فکري آژانس

ها را مورد بررسی قرار داده و سپس  در این آژانسهاي تنظیمی  سیاست
ها ارائه نموده که این چارچوب  چارچوبی براي مدیریت این دارایی

هاي فکري؛ مدیریت  هاي حمایت مدیریتی؛ شناسایی دارایی شامل بخش
ها و همچنین ارزیابی و  ها؛ حفاظت، انتقال و توسعه دارایی دارایی

  شود گزارش آنها می

 فرایندهاییها و  ها، سیاست درصد آژانس 30تنها  -
اند و  هاي فکري خود داشته براي مدیریت دارایی

ها براي مدیریت  سیاست جامعی از طرف دولت
  ها موجود نبوده است هاي فکري در این آژانس دارایی

نقاط نیازمند بهبود و اصالح براي مدیریت بهتر  -
  اند دهها، شناسایی ش هاي فکري در این آژانس دارایی

  )2010( 2کالم
]10[  

هاي اساسی،  کسب و نگهداري حقوق مالکیت فکري براي فناوري
گذاري در ابعاد پول و زمان است و در اقتصاد  نیازمند سرمایه

برانگیز امروز، بازگشت سرمایه از هر چیزي براي صاحبان  چالش
  تر است هاي فکري مهم دارایی

بازبینی سبد  یکی از بهترین ابزارهاي مدیریتی براي
هاي فکري و اطمینان از بازگشت سرمایه این  دارایی
  ي استفکر يها دارایی نیروت يزیمم ياجرا ها دارایی

 3لیو و چین
)2010(  

]11[  

هاي فکري بوده که فرآیند  هدف، پیشنهاد یک سیستم ممیزي دارایی
تبدیل ها را به لیستی از معیارهاي توانمندساز  پیچیده مدیریت این دارایی

هاي مذکور را با معیارهاي  تواند عملکرد مدیریت دارایی کرده و می
  گیري کند گوناگون و به جزئیات اندازه

ارائه مدلی بر پایه توانمندسازها براي ممیزي مدیریت 
  هاي فکري دارایی

استیفن و 
 همکاران

)2003(  
]6[  

 تیریکه در مد ییها تیسازي فعال ساده يبرارا  یچارچوبنویسندگان 
 يها تیفعال ه ودر نظر گرفته شوند توسعه داد دیبا يفکر يها دارایی
خلق : دکردن يبند طبقهحوزه  چهاردر را ها  داراییاین  تیریمد
ي؛ فکر يها جذب داراییي؛ فکر يها حقوق داراییي؛ فکر يها دارایی

  يفکر يها از دارایی یسازمان تیحما

هاي فکري  داراییارائه ابزاري براي ممیزي مدیریت 
  براي شناسایی نواحی نیازمند بهبود

گودرزي و 
اسماعیلی 

)1392(  
]5[  

برداري از  و بهره توسعه خلق، ان،یمشتر يازهایدر ن عیسر راتییتغ
کرده  لیتبد يتوسعه فناور در يدیکل یموضوع را به يفکر يها دارایی

در  يفکر يها دارایی تیریمد نحوهی بررس این مطالعه به .است
در  موجودهاي  یمشکالت و کاست ییو شناسا رانیا یدولتهاي  پژوهشگاه

  این زمینه پرداخته است

و  رانیمد به و مالحظات ها هیتوصبرخی  ارائه
 يفناور و فعال در عرصه توسعه علم انگذار سیاست
 يفکر يها دارایی تیریمد تیموفق شیافزا يبرا کشور

  کشور یدولت هاي در پژوهشگاه

و صدرائی  يباقر
)1388(  

]12[  

در صنعت و آنها  فکري و مدیریت صحیح هاي داراییبررسی نقش 
هستند که در ادامه  يصنایعی که به دنبال قابلیت توسعه فناور خصوصاً

فکري در آن مورد  هاي داراییان و اهمیت مدیریت یرنیز صنعت نفت ا
  توجه قرار گرفته است

به عنوان  پژوهشگاه صنعت نفت يمعرفی دستاوردها
در این صنعت با هدف  يتوسعه فناور يترین بازو مهم

  فکري هاي داراییارتقاء سطح مدیریت 
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 ها تدوین چارچوب و تجزیه و تحلیل داده -4
هاي حاصل از پیشینه و مصاحبه با  براي تجزیه و تحلیل داده

ها و پیشینه، بررسی و نکات  خبرگان، ابتدا متون مصاحبه
شناسایی و خالصه و از این طریق، مفاهیم متنوع کلیدي آنها 

این مفاهیم با توجه به . مورد استفاده در آنها استخراج شد
هاي مفهومی نشانگر مفاهیم  محتواهاي ظاهري در قالب دسته

هاي مختلف ارائه و مورد بررسی  بندي و در قالب تم تقسیم
  .اند قرار گرفته

 حوزه بنیان شدان هاي شرکت تحقیق، این آماري جامعه
 از. است شده می شامل را تهران شهر در واقع فناوري زیست

 شرکت 10 بنیان، دانش خدمات و کاال تولیدکننده شرکت 17
 وقت تمام نیروي نفر 3 حداقل که نوپایی شرکت 30 میان از و
 براي شرکت 10 هم داشتند بازار به ارائه آماده محصول یک و

 که اند بوده هم افرادي تحقیق این خبرگان .شد انتخاب بررسی
 یا و داشته فکري مالکیت مدیریت زمینه در سابقه سال پنج

 تدریس سابقه سال پنج با حداقل آکادمیک تحصیالت داراي
  .اند بوده فکري مالکیت حوزه در

 نهایی ها و طراحی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی و تأمین روایی
خبرگان انجام  و ها دانشگاه اساتید از تعدادي نظرات بر مبناي
مورد ارزیابی  کرونباخ آلفاء نیز بر اساس روش نتایج و پایایی

 اول مرحله براي آن در آمده دست قرار گرفت که مقدار به
نتایج  پایایی از مناسبی سطح دهنده نشان پرسشنامه، تکمیل
  .است بوده

پس از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان و همچنین تحلیل 
ها، چارچوب مورد استفاده این پژوهش براي  یک دادهتمات

بنیان  هاي دانش هاي فکري شرکت ممیزي مدیریت دارایی
  :باشد هاي زیر می فناوري، شامل بخش حوزه زیست

هاي فکري  توانمندي رهبري و مدیریت دارایی) 1شاخص  ×
  سازماندر 

 تیو هدا يریگ با جهت رانیمد ،فناور و نوآور يها در سازمان
 يها تیقابل جادیو ا يفکر يها دارایی تیریمد ریمؤثر در مس
مشارکت،  يها زمیمکان يریبکارگ از طریق ریمس نیالزم در ا

  .کنند می تیاز سازمان حما ،شیو پا يگذار هدف زش،یانگ
تواند موجب  هاي فکري می نسبت به اینکه دارایی رانیمد -

                                                                            
1- Rastogi 
2- Cullem 
3- Liu & Chin 

و  یآگاه کسب مزیت رقابتی و خلق ارزش براي سازمان شود
  ).مصاحبه با دکتر کامران باقري( باور جدي دارند

هاي  اهداف و راهبرد مشخصی براي توسعه دارایی ،رانیمد -
  ].14[اند  فکري داشته و آن را در سازمان جاري نموده

آن را به  کهشرکت استراتژي مالکیت فکري مکتوب دارد  -
 ].15[عنوان بخشی از استراتژي شرکت لحاظ کرده است 

هاي پایش و ارزیابی مشخصی براي  مکانیزم ،رهبران -
  .]14[ هاي فکري دارند مدیریت دارایی

 دارندهاي فکري مشارکت  در فرآیند مدیریت دارایی رانیمد -
]14[.  
 يفکر يها از دارایی تیحما يها نهینسبت به هز رانیمد -

مصاحبه با دکتر ( کنند داشته و آن را درك میالزم را  یآگاه
 ).مرتضی رضاپور

 يو اثرگذار قیتلفگیري،  هنگام تصمیمدر مدیران  -
مصاحبه با (کنند  لحاظ میرا هاي فکري سازمان بر هم  دارایی

  ).دکتر کامران باقري
هاي  دارایی مدیریتمیزان ساختارمند بودن ) 2شاخص  ×

  فکري در سازمان
 يتوانمندساز از طریقالزم  يها رساختیز جادیها با ا سازمان

متولی و  يفکر تیواحد مالک جادیای، انسان يرویو آموزش ن
در را  يفکر يها دارایی تیریفرآیند مد مالکیت فکري،

  .ندینما می لیتسهسازمان 
نیروي انسانی متخصص در زمینه مالکیت فکري و مدیریت  -

  ].15[ هاي فکري در سازمان وجود دارد دارایی
 زمینه در سازمان در انسانی منابع توانمندسازي و آموزش -

  .]16[است  مستمر و جاري رویکرد یک ،فکري مالکیت
هاي  آگاهی کافی در بین افراد سازمان درباره اهمیت دارایی -

مصاحبه با دکتر (فکري و نحوه مدیریت آنها وجود دارد 
  ).مرتضی رضاپور

 فکري هاي یدارای به مربوط يها فعالیت انجام براي واحدي -
در  خود نیاز مورد خدمات سازمان، یا دارد وجود سازمان در

مصاحبه (کند  می دریافت بیرونی هاي شرکت از رااین زمینه 
  ).با دکتر کامران باقري

 اجراي و توسعه براي سازمان در مشخص متولی یک -
  .]16[دارد  وجود فکري مالکیت زمینه در شرکت يها سیاست

براي  کلیدي يها گیري تصمیم در فکري مالکیت متولی -
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مصاحبه با دکتر ( دارد نقش جدید فناوري یا محصول توسعه
  ).کامران باقري

 سازمانی باالي جایگاه از سازمان در فکري مالکیت متولی -
  ).مصاحبه با دکتر کامران باقري( است برخوردار

ارکان مختلف سازمان از یک رویه محرمانگی متناسب با  -
مصاحبه با دکتر (کنند  استراتژي مالکیت فکري آن تبعیت می

  ).مرتضی رضاپور
هاي فکري  توانمندي شناسایی و احصاء دارایی) 3شاخص  ×

  سازمان
 یناملموس خود گزارش يها دارایی ییشناسا يها برا شرکت

و  هیآنها ته تیو موقع یفعل يها شامل فهرست تمام دارایی
  .کنند میبندي آنها اقدام  سپس نسبت به اولویت

بر اساس میزان  سازماندر  هاي فکري دارایی -
  .]17[ شوند بندي می طبقه شان ارزشمندي

مورد تجزیه  ،شده هاي شناسایی آزادي عمل مربوط به دارایی -
  ].18[ گیرد و تحلیل قرار می

ر دا و شناسنامه يمستندساز يبرا یمشخص يها زمیمکان -
مصاحبه با ( در شرکت وجود دارد فکري يها شدن دارایی
  .)دکتر گودرزي

هاي فکري  توانمندي حفاظت از دارایی) 4شاخص  ×
  سازمان
 دیخود با يفکر يها دارایی ییها بعد از شناسا سازمان

خود و با چه  يها از کدام داراییخواهند  که میمشخص کنند 
  .آورندعمل ه ب تیحما ییو در چه کشورها یروش

 حفاظت و حمایت براي شناسایی از پس فکري هاي دارایی -
  .]5[شوند  می بندي اولویت

هاي  برداري از نتایج حاصل از فعالیت چگونگی حفظ و بهره -
براي تمام ارکان  ،ها در سازمان تحقیق و توسعه و پژوهش

  .)مصاحبه با دکتر گودرزي( مشخص استسازمان 
نگهداري و تمدید مستمر هاي مشخصی براي  مکانیزم -

مصاحبه با دکتر (هاي فکري در سازمان وجود دارد  دارایی
  ).مرتضی رضاپور

راهکارهایی براي تسهیل فرآیند ثبت اختراعات و نگهداري  -
  .]16[ شود آنها در شرکت ارائه می

هاي فکري  فرآیند مدیریت هزینه در خصوص دارایی -
  .]16[شود  شرکت انجام می

رورت به استفاده از مکانیزم اسرار تجاري، در صورت ض -
اقدامات مناسب براي حفاظت از اسرار تجاري و اطالعات 

  .]15[ شود محرمانه در شرکت انجام می
هاي  راهکارهایی براي به حداقل رساندن ریسک ثبت دارایی -

مصاحبه با دکتر مرتضی (فکري در سازمان وجود دارد 
  ).رضاپور

 يها زمیاستفاده از مکان يزم براال يو توانمند ییآشنا -
 يریگیو پ يفکر تیمالک يدر دعاو يو داور يگریانجیم

در شرکت  یمراجع قانون قیاز طر يفکر تینقض حقوق مالک
  .)مصاحبه با دکتر گودرزي(وجود دارد 

فرآیند مدیریت دانش براي حفظ ارتباط یا انتقال دانش از  -
کرده و ممکن است هاي فکري را تولید  افرادي که دارایی

شود تا در  روزي از مجموعه خارج شوند در سازمان انجام می
صورت ترك این افراد از سازمان باز هم بتوان از این 

مصاحبه با دکتر مرتضی (هاي فکري استفاده کرد  دارایی
  ).رضاپور

از طریق قراردادهاي استخدامی، تعهدات قانونی از افراد  -
ین اطالعات مختص سازمان بوده و شود که ا سازمان گرفته می

مصاحبه با دکتر (نباید به بیرون از سازمان انتقال داده شود 
  ).مرتضی رضاپور

هاي فکري  سازي دارایی توانمندي تجاري) 5شاخص  ×
  سازمان
قابل  يرا به دستاوردها يفکر يها ها دارایی سازمان
  .کنند می لیبرداري تبد بهره ای يساز تجاري

مشاوره یا  فکري، مالکیت متولی یا فکري مالکیت واحد -
 سازي ارائه داده و هماهنگی خدمات الزم را به واحد تجاري

سازي در  تجاري متولی واحدهاي و واحداین  بین مناسبی
  ).مصاحبه با دکتر مرتضی رضاپور( سازمان وجود دارد

 سازمان در فکري هاي دارایی گذاري ارزش براي فرآیندي -
  .]16[دارد  وجود

هاي  سازي براي هر یک از دارایی روش مناسب تجاري -
  .]5[ شود می بندي اولویتفکري 
ا بهاي فکري رق توانمندي رصد و پایش دارایی) 6شاخص  ×

  و سایر بازیگران
رصد و  ،يبینی فناور و پیش يشامل هوشمند شاخص نیا
تحوالت و  لیها، تحل يتحوالت فناورانه و نوآور شیپا
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رفتار رقبا و  لیوکار و محصوالت، تحل بازار، کسب يازهاین
  .است ندهیها با نگاه به آ يها و نوآور يبینی فناور پیش

نتایج و  شدهرقبا به صورت مستمر رصد  هاي فکري دارایی -
مصاحبه با دکتر ( شود گزارش میهاي مرتبط به واحدآن 

  .)گودرزي
بر صورت روتین روندهاي فناوري با فرآیند سازمانی و به  -

...  و وکار کسب تحوالت روندها، ، پایشتحلیل پتنت مبناي
  ).مصاحبه با دکتر کامران باقري(شوند  شناسایی می

هاي فکري در تعامل با محیط بیرونی و درونی  سبد دارایی -
وکار و فناوري به صورت  سازمان و با توجه به تغییرات کسب

  .]16[شوند  روزرسانی می مستمر به
هاي  هاي زوجی براي تعیین وزن شاخص روش مقایسه 1- 4

  شده شناسایی
شده در فرآیند تحلیل  هاي شناسایی براي تعیین وزن شاخص

نظرات  بیحاصل از ترک یهاي زوج مقایسهتم، از ماتریس 
استفاده  )یهندس نیانگیشده از روش م محاسبه(افراد گروه 

ي هر ها گردید که خبرگان هیچ تمایزي بین زیرشاخص
اند و از نظر آنها، تمامی  شاخص اصلی قائل نبوده

وزن بنابراین تنها . اند ها به یک اندازه اهمیت داشته زیرشاخص
 3صورت شکل به هاي اصلی در نظر گرفته شد که  شاخص

بوده  053/0برابر  (CR)پژوهش  سازگاري شاخص .باشد می
  .ها است مقایسه در مناسب و بیانگر سازگاري 1/0که کمتر از 

  
  ها شاخص یوزن نسب) 3شکل 

 اطالعات پرسشنامه کیدموگراف لیتحل 2- 4

هاي مورد بررسی در این پژوهش از نوع سهامی  شرکت% 75
% 55مدت فعالیت . اند آنها مؤسسه بوده% 25خاص و 

سال بوده  2آنها کمتر از % 45سال و  5تا  2ها بین  شرکت
% 30ها مدیرعامل،  شرکت% 45شونده در  سمت مصاحبه. است
نیز کارشناس شرکت و مدرك % 25ها مدیر ارشد و  شرکت

ارشد،  ها کارشناسی شرکت% 45شونده در  تحصیلی مصاحبه
هاي  شرکت% 60. کارشناسی بوده است% 20دکتري و % 35

نفر و  150تا  50بنیان بین  تولیدکننده کاال و خدمات دانش
ند اما تعداد شاغالن در ا پرسنل داشته 200آنها بیش از % 40

و براي  5تا  3ها بین  شرکت% 65هاي نوپا براي  گروه شرکت
  .شاغل بوده است 50تا  10هم بین % 35
هاي  ها در مدیریت دارایی امتیازات نهایی شرکت 3- 4

  فکري
هاي فکري در نمونه  به منظور بررسی وضعیت مدیریت دارایی
سازي  از نرمالها پس  مورد بررسی، امتیازات نهایی شرکت

نشان داده  3ها تعیین گردید که این امتیازات در جدول  داده
هاي  به منظور پی بردن به سطح مدیریت دارایی. شده است

امتیازات نهایی آنها با حداکثر  ها از مقایسه فکري در شرکت
  .آل استفاده شد امتیاز قابل کسب در حد ایده

و خدمات  که یک شرکت تولیدکننده کاال) الف(شرکت 
 23امتیاز قابل کسب از این ممیزي، با  100بنیان است از  دانش

 1که یک شرکت نوپاست با تنها ) ظ(امتیاز بیشترین و شرکت 
به طور نسبی چنین به . اند امتیاز، کمترین امتیاز را کسب کرده

هاي  هاي نوپا در قیاس با شرکت رسد که شرکت نظر می
تري قرار  بنیان در سطح پائین تولیدکننده کاال و خدمات دانش

هایی  دارند ولی با این حال، حضور دو شرکت نوپا در رتبه
دهنده عملکرد بهتر برخی  باالتر از دو شرکت تولیدکننده نشان

دهنده پائین بودن  همه محاسبات نشان. هاي نوپا است شرکت
ها و در بهترین حالت، کسب تنها یک چهارم  امتیاز شرکت
این امر بیانگر پائین بودن . سب و ممکن استامتیاز قابل ک

هاي مورد بررسی  هاي فکري در شرکت سطح مدیریت دارایی
فناوري و عدم توجه کافی به موضوع مدیریت  حوزه زیست

  .هاي نوپا است هاي فکري به خصوص در شرکت دارایی
هایی که چند محصول  رسد شرکت از زاویه دیگر، به نظر می 

چه در بخش دارویی و چه (فناوري  تمختلف در حوزه زیس
هایی که تنها یک  کنند در برابر شرکت تولید می) کشاورزي

نمایند تا حدود  محصول را تولید کرده و به بازار عرضه می
بیشتري اقدامات اولیه براي مدیریت مالکیت فکري را مدنظر 

0.18

0.18

0.17

0.15

0.21

0.11

رهبري

ساختار

شناسایی

حفاظت

تجاري سازي

رصد و پایش
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این بدان معناست که با شدت گرفتن تنوع . اند قرار داده
روش و توزیع آنها، موضوع مدیریت مالکیت محصوالت و ف

رفته اهمیت بیشتري یافته و به  ها رفته فکري براي شرکت
اند تا حدي به موضوع مدیریت  ها مجبور شده نوعی شرکت

  .مالکیت فکري نیز بپردازند
اما نکته قابل تأمل دیگر این است که تفاوت معناداري در 

دارویی  هاي زیست حوزه مدیریت مالکیت فکري بین شرکت
فناور تولیدکننده محصوالت کشاورزي  هاي زیست و شرکت
شود و این امر بر خالف اغلب مطالعات جهانی  دیده نمی
است چرا که گرفته در حوزه مالکیت فکري  صورت
هاي فراوان و  گذاري هاي دارویی به سبب سرمایه شرکت

هاي مرتبط، به شدت  بلندمدت در توسعه دارو و فناوري
گیرند و اغلب،  موضوع مدیریت مالکیت فکري را جدي می

هاي سفت و سختی را در درون خود براي مدیریت  مکانیزم
 .بندند هاي نامشهود بکار می دارایی

  هاي اصلی ها در شاخص تیاز شرکتمیانگین ام 4- 4
 مدیریت وضعیت تر بررسی دقیق و جزئی منظور به

ها  امتیازات شرکت فناوري، حوزه زیست در فکري هاي دارایی
نشان  5و  4هاي  در هر شاخص نیز تعیین شد که در جدول

ها در کدام  دهد که شرکت این امتیازات نشان می. اند داده شده
در کدام نیاز به ممارست و تالش بیشتر  تر هستند ها قوي زمینه

هاي  تحلیل. دارند و در خصوص کدام هم ضعف جدي دارند
ها و دخیل  شده یک مرتبه با در نظر گرفتن وزن شاخص انجام

ها در میانگین امتیازات صورت گرفته و در نوبت  کردن وزن
ها بدون در  بعد، براي نزدیک شدن بیشتر به واقعیت، تحلیل

  .وزن هر شاخص انجام شده است نظر گرفتن
 با لحاظ که دهد می نشان ها شاخص امتیاز بررسی میانگین

 هاي شاخص در ها در مجموع، شرکت ها شاخص وزن تأثیر
 هاي شاخص و در بیشترین امتیاز رهبري، و سازي تجاري
 کسب را امتیاز کمترین شناسایی، و بودن ساختارمند میزان

  هاي نوپا بنیان و شرکت هاي تولیدکننده کاال و خدمات دانش امتیاز نهایی شرکت) 3جدول 
  رتبه
  شرکت

 نام شرکت
  سابقه
  )سال( فعالیت

  تعداد محصوالت/ موضوع فعالیت 
  امتیاز نهایی

 )100از (

 23  چندمحصولی) / رادیوایزوتوپ(دارویی   5 )تولید(الف   1

 22  چندمحصولی) / هاي نوترکیب فرآورده(دارویی   12 )تولید(ب   2

 13  چندمحصولی) / محصوالت آردي(کشاورزي   2 )تولید(پ   3

 13  چندمحصولی) / مهندسی بافت و ژنتیک(دارویی   2 )تولید(ت   4

 12  چندمحصولی) / هاي خوراکی پروبیوتیک فرآورده(کشاورزي   4 )تولید(ث   5

 11  چندمحصولی) / تولید پروبیوتیک در مقیاس صنعتی(کشاورزي   2 )تولید(ج   6

 11  چندمحصولی) / هاي تشخیص طبی  فرآورده(دارویی   4 )تولید(چ   7

 9  چندمحصولی) / سموم و کودهاي بیولوژیک(کشاورزي   4 )تولید(ح   8

 8  چندمحصولی) / هاي بنیادي سلول(دارویی   4 )نوپا(ذ   9

 8  محصولی تک) / تولید دارو(دارویی   2 )نوپا(ر   10

 8  چندمحصولی) / تکثیر گیاهان مثمره(کشاورزي   24 )تولید(خ   11

 8  چندمحصولی) / کود و بهساز خاكانواع (کشاورزي   2 )تولید(د   12

 7  محصولی تک) / هاي زیست مولکولی سامانه(دارویی   3 )نوپا(ز   13

 6  محصولی تک) / تولیدمثل دام(کشاورزي   2 )نوپا(ژ   14

 5  محصولی تک) / هاي تشخیص مولکولی کیت(دارویی   3 )نوپا(س   15

 5  محصولی تک) / هاي زیست مولکولی سامانه(دارویی   3 )نوپا(ش   16

 4  چندمحصولی) / مهندسی بافت و مواد آزمایشگاهی(دارویی   3 )نوپا(ص   17

 3  محصولی تک) / تصفیه فاضالب بهداشتی(محیط زیست   4 )نوپا(ض   18

 3  محصولی تک) / هاي بیوفناوري و تجهیزات آزمایشگاهی فرآورده(دارویی   6 )نوپا(ط   19

 1  چندمحصولی) / مغذيهاي  نان(کشاورزي   3 )نوپا(ظ   20
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ها به  این موضوع نشانگر آن است که مدیران شرکت .اند کرده
هاي فکري  سازي دارایی اهمیت و ضرورت مدیریت و تجاري

خود آگاه بوده و وزن بسیاري براي آن قائل هستند اما ساختار 
مندي را براي مدیریت، شناسایی و احصاء این نوع از  نظام
  .اند ریزي نکرده ها پایه دارایی

  ها در هر شاخص کتشر اتامتیاز) 4جدول 
  ها با در نظر گرفتن وزن شاخص

  رتبه
  شاخص

 عنوان شاخص
  میانگین
  امتیاز

  019/0 هاي فکري سازمان سازي دارایی توانمندي تجاري  1

2  
هاي فکري در  توانمندي رهبري و مدیریت دارایی

 سازمان
018/0  

3  
هاي فکري رقبا و  توانمندي رصد و پایش دارایی
 سایر بازیگران

016/0  

  013/0 هاي فکري سازمان توانمندي حفاظت از دارایی  4

5  
هاي فکري  توانمندي شناسایی و احصاء دارایی

 سازمان
012/0  

6  
هاي فکري  میزان ساختارمند بودن مدیریت دارایی

 در سازمان
011/0  

  
  ها در هر شاخص شرکت اتامتیاز) 5جدول 

  ها بدون در نظر گرفتن وزن شاخص
  رتبه
  شاخص

 عنوان شاخص
  میانگین
  امتیاز

1  
هاي فکري رقبا و  توانمندي رصد و پایش دارایی
 سایر بازیگران

093/0  

  062/0 هاي فکري سازمان سازي دارایی توانمندي تجاري  2

3  
هاي فکري در  توانمندي رهبري و مدیریت دارایی

 سازمان
061/0  

  057/0 هاي فکري سازمان توانمندي حفاظت از دارایی  4

5  
هاي فکري  توانمندي شناسایی و احصاء دارایی

 سازمان
054/0  

6  
هاي فکري  میزان ساختارمند بودن مدیریت دارایی

 در سازمان
044/0  

  
 در ها شرکت این که شود می در این حالت مشاهده

 در و بیشترین سازي تجاري و پایش و رصد هاي شاخص
 کسب را امتیاز کمترین شناسایی و ساختار هاي شاخص
این موضوع حاکی از آن است که به دلیل فشارهاي  .اند کرده

ها ناگزیر به رصد  موجود در بازار، مدیران این شرکت

هاي رقباي خود در بازار بوده و اقداماتی هم هر چند  فعالیت
هاي فکري خود  سازي دارایی اندك، در خصوص تجاري

ریت اند اما در عمل، ساختاري مناسب را براي مدی انجام داده
ها و نظامی توانمند جهت شناسایی آنها در  گونه دارایی این

  .اند شرکت خود تعریف نکرده
  
  گیري نتیجه -5

هدف این مقاله، ارائه چارچوبی براي ممیزي مدیریت مالکیت 
بنیان و بکارگیري آن در یکی از  هاي دانش فکري در شرکت

فناوري  زیستهاي رو به گسترش در ایران یعنی حوزه  حوزه
پس از تدوین چارچوب مذکور و بکارگیري آن در زمینه . بود

فناور دارویی و کشاورزي،  هاي فعال زیست شرکت
شده مشخص کرد که وضعیت مدیریت  هاي انجام بررسی
هاي مورد مطالعه بسیار  هاي فکري در اغلب شرکت دارایی

 در واقع عدم. ترین سطح ممکن قرار دارد ضعیف و در پائین
هاي  وجود نظام یا ساختاري خاص براي مدیریت دارایی

از دیدگاه  .خورد ها به چشم می فکري در اکثر این شرکت
ها را  در سازمان يفکر تیمالک تیریمد جایگاه ]19[گالین 
که ( متشکل از شش سطح راهبردي تیریاز منظر مد توان می

نداشتن ): اند بندي شده طبقه نیتر يتا قو نیتر فیاز ضع
 ،راهبرد در حوزه مدیریت مالکیت فکري، راهبرد دفاعی

ها، راهبرد مرکز سود، راهبرد یکپارچگی و  راهبرد کنترل هزینه
با استفاده از چارچوب . راهبرد دوراندیشانه در نظر گرفت

اغلب  شده در این مقاله مشخص گردید که توسعه داده
ورد مطالعه از دیدگاه مدیریت فناور م هاي زیست شرکت

ترین سطح یعنی عدم وجود  در پائین يفکر تیمالکراهبردي 
 قرار داشتن در این .دارندراهبرد مدیریت مالکیت فکري قرار 

برداري از  بهره يها فرصت تواند ینه تنها م وضعیت
ببرد بلکه ممکن  نیرا از ب ها این شرکت يفکر يها دارایی
 فراهمهم را  گرانید يفکر تیمالکنقض حقوق  احتمالاست 

را مجبور به پرداخت  فناور هاي زیست شرکتو ساخته 
بر اساس مطالعات  .کند ی در آینده نزدیکنیسنگ يها خسارت
هاي فکري  گرفته، چارچوب ممیزي مدیریت دارایی صورت

ها،  شش عنصر کلیدي دارد که در میان این شاخص
فناوري در  بنیان فعال در حوزه زیست هاي دانش شرکت

و  ابرق يفکر يها دارایی شیرصد و پا يتوانمندشاخص 
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 يها دارایی يساز تجاري يتوانمندو شاخص  گرانیباز ریسا
 زانیماند ولی در شاخص  وضعیت بهتري داشته يکرف

و در سازمان  يفکر يها دارایی تیریساختارمند بودن مد
ي، فکر يها و احصاء دارایی ییشناسا يتوانمندشاخص 

آنچه واضح است در . اند عملکرد بسیار ضعیفی داشته
محصولی، ضعف عمومی در تمام  هاي نوپاي تک شرکت
هاي فکري  یریت داراییهاي چارچوب ممیزي مد شاخص
هایی که از تنوع تولید کاال و  شود اما در شرکت دیده می

فناوري برخوردارند در  بنیان در حوزه زیست خدمات دانش
اما در . شود ها نقاط قوتی هم مشاهده می اي از شاخص پاره

هاي  هاي فکري در شرکت نگاه کلی وضعیت مدیریت دارایی
به همین . بسیار ضعیف است فناوري بنیان حوزه زیست دانش

هاي  سبب به منظور بهبود و ارتقاء سطح مدیریت دارایی
فناوري  بنیان حوزه زیست هاي دانش فکري در شرکت

پیشنهاداتی در دو سطح و به صورت مجزا در حوزه 
که مخاطب آن به طور خاص ستاد توسعه (گذاري  سیاست
ي ها و همچنین براي مدیران شرکت) فناوري است زیست

  :شود فعال در این حوزه ارائه می
  فناوري پیشنهادات اجرایی به ستاد توسعه زیست -الف
 يها شرکت رانیمد يبرا یآموزش يها دوره يبرگزار ±

هاي فکري  در خصوص آشنایی با مدیریت داراییبنیان  دانش
 ها و کسب ارزش و مزیت رقابتی از طریق این دارایی

هاي تخصصی مالکیت فکري در حوزه  ترجمه گزارش ±
فناوري و ارسال آنها به صورت خبرنامه براي مدیران  زیست
سازي از نقش مالکیت فکري در ایجاد  ها جهت آگاه شرکت

 ارزش و کسب مزیت رقابتی براي شرکت

کمک به آموزش نیروي انسانی متخصص در حوزه  ±
 هاي فکري دارایی

اي بکارگیري متخصصین از خارج کشور نامه بر تفاهم عقد ±
هاي آموزشی یا  و وایپو جهت برگزاري مستمر دوره

هاي تخصصی آشنایی با قوانین مالکیت فکري براي  نشست
 فناوري ها با تمرکز بر حوزه زیست کارکنان شرکت

هاي فکري در ستاد  ایجاد دفتر مشاوره مدیریت دارایی ±
ت مشاوره تخصصی به فناوري براي ارائه خدما توسعه زیست

 ها شرکت

بر اساس برگزاري ساالنه یک برنامه جایزه مشوق  ±

  ها بندي شرکت و سطحپژوهش  نیشده در ا چارچوب ارائه
  بنیان هاي دانش پیشنهادات اجرایی به شرکت -ب
براي مستندسازي و هاي مشخص  تدوین مکانیزم °

 هاي فکري دار شدن دارایی شناسنامه

 هاي فکري مدیریت دارایی برايتدوین استراتژي مناسب  °
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