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چکیده
شرکتهای کوچک دانشبنیان در توسعه فناوری و رونق اقتصادی نقش اساسی دارند .اساس شکلگیری این شرکتها ،ایدههای
خالقانه مهندسان کارآفرین به عنوان مؤسسان این شرکتهاست اما اغلب این کارآفرینان ،مهندسان جوان و خوش فکری هستند که
فاقد مهارتهای رهبری جهت هدایت این شرکتهای نوپا و دانشبنیان میباشند .در این پژوهش با دیدگاهی جدید و بر اساس بعد
مهندسی به مسأله رهبری پرداخته شده است .در این رویکرد تواناییهای فنی به اضافه قدرت رهبری ،اصول "رهبری در مهندسی" را
توصیف میکند .به کمک رهبری مهندسی فعالیتهای اصلی شرکتهای دانشبنیان بهتر تداوم یافته و اهداف اصلی این سازمانها قابل
حصولتر خواهد بود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد بر اساس رویکرد "رهبری در مهندسی"  ،آموزش مهارتهای رهبری
در مراکز رشد به عنوان بستر اصلی شکلگیری شرکتهای دانشبنیان نقش اساسی در موفقیت این شرکتها ایفا میکند .عالوه بر
این استفاده از مناسبترین سبک رهبری به صورت اقتضایی و نیز ارتقاء مداوم مهارتهای رهبری بر اساس تجارب حاصله به مدیران
این شرکتها اکیدا ً توصیه میشود .در نهایت ایجاد یک ساختار سازمانی مناسب مبتنی بر کارگروهی در شرکتهای دانشبنیان و
کمکهای مشاورهای مراکز رشد در این راستا در موفقیت این شرکتها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
واژگان كليدي
شرکتهاي کوچک دانشبنیان ،رهبری مهندسی ،مهندس کارآفرین ،مهارتهای رهبری.

مقدمه

رهبری ،باالترین شکل ارتباطات بین

گروهی متشکل از افراد انسانی در یک
سازمان است .رهبری را میتوان بر اساس
دیدگاه مرسوم ،توانایی نفوذ و اثر گذاری در

دیگران جهت همافزایی و دست یابی به یک

هدف خاص دانست[ .]1رهبران به ارتباطات
موثر نیازمندند تا بتوانند قلب و ذهن کارکنان

خود را تصاحب کنند .اگر افراد ندانند رهبران

چه ميخواهند و چه مقصدی در پیش دارند،
رهبریشان را نخواهند پذیرفت .مطالعات
نشان داده است گوی رقابت آینده را رهبرانی

خواهند ربود که بتوانند به طور موثر با منابع

انسانی خود ارتباط بر قرار کنند[.]2
* نويسنده مسئول
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باید به این مساله توجه نمود که مدیریت

متخصص (مهندس کارآفرین) به عنوان مدیر-

سالهاست در ادبیات مدیریتی مورد بحث و

بر این اساس ميتوان رهبري را در زمينهاي

با رهبری کامال متفاوت است .این مساله
بررسی قرار گرفته است[ .]3به عنوان مثال
ميتوان گفت رهبری بیشتر حول محور

ترغیب ،انگیزش و نفوذ ميچرخد در حالی
که مدیریت بیشتر مربوط به واقعیتهای
سازمانی ،موقعیتهای مدیریتی و قراردادی

در یک پروژه یا شرکت است .بنابراین ميتوان
مشاهده نمود که یک مدیر پروژه خوب (به
عنوان یک مهندس) باید قدرت ترکیب

تواناییهای رهبری و مدیریتی را جهت

عملکرد بهتر در پروژه داشته باشد[ .]1همین
شرایط برای یک صاحب ایده و کارآفرین

مالک یک شرکت نوپا صادق است.

مانند مهندسي تعريف نمود و به نوعی رهبري
را در مهندسي نشان داد .نکته مهم در این راستا

آن است که بر خالف گذشته که نوآوری در

نتیجه نبوغ افراد خاص اتفاق ميافتاد ،امروزه
نوآوری حاصل عملکرد آگاهانه و برنامه ریزی
سنجیده و کار جمعی پژوهشگران حرفهاي و

پرداخت هزینههای قابل مالحظه است[.]4
بنابراین در این کارگروهی مهندسان ارشد

به عنوان سرپرستان گروه مي توانند جهت
حصول بهتر اهداف و نتایج و ارتقاء کیفیت

کاری خود در ارتباط با گروه و زیردستان،

گیری "رهبری مهندسی" در ادبیات مدیریتی

برای مدیریت منابع انسانی اغلب از پژوهش

موسسات کوچک دانش بنیان معموال جهت

اینها همگی مقدماتی است که منجر به شکل

گردیده است.

پیشینه و چارچوب پژوهش

است[ .]7لذا دانش ،تجربه و اطالعات ما
و تحقیق در شرکتهای بزرگ ریشه گرفتهاند.
در حالی که در مورد چگونگی گسترش واقعی

نظریههای ایجاد شده در سطح مؤسسات

این کشورها با توسعه این بنگاههاست.
تبدیل ایدهها و نوآوریها به محصول و ایجاد

مشاغل پایدار مبتنی بر فناوری ،تجاری سازی
تحقیقات و توانمند سازی و هدایت دانش

آموختگان جهت ورود موفق به فضای کسب و

مطالعه علمی رهبری تا قرن بیستم وجود

کارآفرینی کوچک و نوآور دانشاندکی وجود

اثر بخشی رهبری بوده است .تئوریهای

در این پژوهش با تلفیق این دو موضوع

خاصی نیز برخوردار هستند (مهندسان

رهبری در مهندسی و هدایت شرکتهای

به عبارت دیگر موتور محرک پیشرفتهای

نداشت و تمرکز این مطالعات بیشتردر مورد
رهبری درباره شناخت ویژگیهای شخصی

و رفتارهای فردی رهبران اثربخش ،بررسی
موقعیتهایی که ميتواند رهبری اثربخش را

دارد[.]8

مهم ،کاربردی و تاثیرگذار یعنی مبحث

کوچک دانش بنیان سعی شده رویکرد کامال

پرورش دهد یا مانع پرورش آن شود (مثل

جدید و مناسبی جهت هدایت شرکتهای

بررسی رابطه بین رهبران و پیروان است [.]5
تا کنون پژوهش در خصوص رهبری نوعاً بر

کارآفرین قرار گیرد.

محیطهای سازمانی ،اجتماعی و بیرونی) یا

اساس تمرکز اصلی آن ،معموالً بر صفات رهبر،

رفتار رهبر ،قدرت و تأثیر عوامل محیطی بر

رهبری طبقه بندی ميشدند .بیشتر تعاریف
رهبری ،یک فرضیه راجع به فرايندی است

که در آن فردی بر دیگری تاثیر ميگذارد تا

رهبری در گروه یا سازمان را هدایت و تسهیل

نوپای دانش بنیان فرا روی مهندسان نوآور و

ضرورت

مهارتهای

گذاشتن اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد شبکه ای،

اکنون مبتنی بر اقتصاد و سازمانهای کوچک
دانش بنیان است [ .]9تجربیات کشورهای
مختلف نشان ميدهد که شرکتهای کوچک

که بیشتر یک رویکرد عملیاتی است تا یک

دانشگاهی دورههای آموزشی رهبری مهندسی

را در برنامههای آموزشی خود جا دادهاند.

اشتغال مولد نقش اساسی دارند و به گفته

بنیان به شمار ميروند[ .]10مهم ترین ویژگی
و مزیت این بنگاهها عالوه بر روان تر بودن

و داشتن قدرت سازگاری با شرایط متغیر
محیطی ،وضعیت رقابت پذیری و نوآورانه آنان

از سوی دیگر در خصوص هدایت و رهبری

است[ .]11نگاهی به فعالیت بنگاههای کوچک

نمود تا اوایل دهه  60میالدی ،توجه اساسی

در حال توسعه بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ

شرکتهای کوچک دانش بنیان ميتوان اذعان

شکل ميگیرد و با پیگیری جدی آنان در
قالب کسب و کاری جدید به بار نشسته و

آغازگر مفهوم کارآفرینی است .اما اغلب این

موج سوم عصر اطالعات بعد از پشت سر

اکثر صاحب نظران زیربنای اقتصاد دانش

اکنون جایگاه خاصی یافته و بسیاری از مراکز

که در ذهن کارآفرینان ،مخترعان و مبتکران

اصلی برای موفقیت در بازار رقابتی هستند.

در توسعه فناوری ،رونق اقتصادی و ایجاد

تئوری پایه ،به دلیل کاربردی بودن هم

فناورانه ،ایدههای کاربردی خالقانهاي است

برای

کند[ .]6با توسعه مفاهیم رهبری از دیدگاههای
مختلف اخیرا ً توجه عملیاتی به مفهوم رهبری
در مهندسی گسترش یافته است .این مبحث

کارآفرین) ایجاد ميشوند[.]12

کارآفرینان ،فارغالتحصیالن جوان و خوش

شرکتهای دانشبنیان

رهبری

کار از سوی افراد کارآفرین که از تخصصهای

دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته و یا

فکری هستند که فاقد تجربه در سه عامل

این عوامل عبارتند از:

 -1دانش و تجربه مدیریتی

 -2منابع مالی کافی
 -3بازار و مشتری

بسیاری از این تالشها جهت راهاندازی

کسب و کار جدید ،به دلیل نبود این سه عامل
با شکست مواجه ميشود[.]13

از میان این سه عامل در این جا بیشتر

به مبحث دانش و تجربههای مدیریتی به

مفهوم عام و مهارتهای رهبری به طور
خاص در هدایت شرکتهای نوپای دانش

بنیان پرداخته ميشود .در حوزه درون
سازمانی ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر
فعالیت بنگاههای کوچک دانش بنیان عدم

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مهارتهاي رهبري خویش را افزايش دهند.

موضوعات مدیریت به شرکتهای بزرگ بوده

و مؤثر میان پیشرفت اقتصادی -اجتماعی

رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،35تابستان 1392

رهبري در مهندسي؛ رويکردي جهت بهبود مديريت شرکتهاي نوپاي دانشبنيان
حسين فخاري ،داود سلماني

53

رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،35تابستان 1392

رهبري در مهندسي؛ رويکردي جهت بهبود مديريت شرکتهاي نوپاي دانشبنيان
حسين فخاري ،داود سلماني

برخورداری از مهارتهای مدیریتی در راس

این واحدها است .این مؤسسات که معموالً
از سوی متخصصین و مهندسین کارآفرین

تأسیس ميشوند قادر به مدیریت مناسب و

بهینه منابع و هدایت جریان هزینهها نیستند.

این در حالی است که شرکتهای دانش

محور با تغییرات و تحوالت نوظهوری در

محیطهای اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری،

فرهنگی و سیاسی مواجه هستند .شرکتهای

دانش بنیان فرايند محوری خود را بر اساس
دانش انتخاب کرده و برای حرکت در مسیر

اقتصاد دانش محور گام برمی دارند و لذا بیشتر
در معرض تغییر و تحوالت نوظهور قرار دارند

و برای باقی ماندن و فعالیت در رقابت باید
با مفاهیم جدید در عرصه سازمان و مدیریت
آشنا شده و آنها را به کار برند[ .]14در واقع

مدیریت دانش و مدیریت فناوری سه مفهوم

بنابراین تا اینجا لزوم آموزههای مدیریتی

بنیان است .و لذا محققین برای یکپارچه

جهت هدایت موسسات نوپای دانشبنیان

اساسی و مورد نیاز برای شرکتهای دانش

سازی این سه نوع مدیریت و بهره گیری از

ویژگیهای هر یک ،و جلوگیری از دوباره کاری
و مدیریت جزیرهاي مفاهیم پیشرفته تری

نظیر چارچوب دانش فن نوآوری را پیشنهاد
نمودهاند[ .]15شکل 1تفاوت مدیریت دانش،

مساله مدیریت در یک سازمان یکی از زیربنایی

نوآوری و فناوری را برای یک شرکت دانش

به دلیل مسائل درونی و برونی خاص ،این

بنابراین شرکتهای دانش بنیان نیاز

ترین مسائل است و در موسسات دانشبنیان

مساله بسیار حیاتی تر است .از این رو توصیه
شده برای رقابت پذیر باقی ماندن ،توجه به

این نکته ضروری است که مدیران موسسات
دانش محور باید به آموزههای مدیریتی توجه

کنند و آنها را به کار گیرند[.]14

بنیان نسبت به سایر سازمانها نشان ميدهد.

به مدیریت پیچیده تری نسبت به سایر
سازمانها دارند با این وجود به دلیل آنکه

معموال این شرکتها توسط مهندسین جوان

به طور عام برای مهندسین جوان و کارآفرین
مشخص گردید .اما همانطور که عنوان شد در

مساله هدایت یک سازمان ،مدیریت با رهبری

کامال متفاوت است .اینکه هدایت یک شرکت

نوپای دانش بنیان نیازمند چه رویکردی
است نیاز به کنکاش بیشتری دارد .جدول1
مشخصات یک شرکت نوپای دانش بنیان

به همراه تفاوتهای مدیریت و رهبری در
شاخصههای مربوط به آن را نشان ميدهد.

با توجه به جدول  1مشخص است هدایت

یک شرکت نوپای دانش بنیان در سالهای
اولیه قویاً نیازمند مهارتهای رهبری است.
ميدانیم که شرکتهای کوچک در سالهای

و بدون آموزههای مدیریت و رهبری الزم
تاسیس و هدایت ميشوند لذا عموماً این

اولیه تاسیس و رشد خود به شدت مستعد

مسائل و مشکالت مدیریتی هستند .به عنوان

تحقیقات 80درصد شرکتهای کوچک را

از طرفی امروزه فضای رقابتی موجود ،تمامی

موسسات در سالهای اولیه به شدت درگیر

نوآورانه ،فناورانه و دانش خود نموده است.

مثال برخی پژوهشگران دریافتند که مدیر-
مالکان شرکتهای کوچک ،بعضاً حتی معنی

در تحقیق دیگری نرخ شکست این شرکتها

کنند[ .]8در تحقیق دیگری مشخص شد

رهبری یک شرکت دانشبنیان در سالهای

سازمانها را وادار به مدیریت داراییهای

به همین جهت مفاهیم مدیریت فناوری،
مدیریت نوآوری و مدیریت دانش در بنگاههای
دانش بنیان که محصوالت با فناوری برتر را
تولید مينمایند یا در تولید محصوالت خود از
فناوریهای برتر بهره ميگیرند از اهمیتی دو

چندان برخوردار شده است .مدیریت نوآوری،

....................................................
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شکل -1رابطه میان مدیریت دانش ،نوآوری و فناوری در سازمانهای مختلف [.]15

واقعی مدیریت منابع انسانی را درک نمی
ضعف عمده شرکتهای کوچک در ایران

ریشه در تواناییهای کارآفرینی ،مدیریتی و
آموزشهای مربوطه دارد[.]16

شکست و انحالل هستند .تا جایی که
در  5سال اول در معرض شکست ميداند،
فاجعه آمیز توصیف شده است[ .]17بنابراین
اولیه و گذر از "دره مرگ" اساسیترین نیاز

این شرکتهاست .این مسالهاي است که
رویکرد رهبری در مهندسی را برای مهندسان

بنیان بسیار حائز اهمیت ميکند.
تعریف رهبری مهندسی

رهبری در قرن حاضر یک فرایند پیچیده و

چند بعدی است اما با مطالعه الگوهای پیشین
رهبری میتوان مشاهده کرد که هر کدام از

تئوریهای مطرح شده به بعد خاصی از رهبری

پرداختهاند .تئوریهای رهبری درباره شناخت
ویژگیهای شخصی و رفتارهای فردی رهبران
اثربخش ،بررسی موقعیتهایی که میتواند

رهبری اثربخش را پرورش دهد یا مانع پرورش

آن شود (مثل محیطهای سازمانی ،اجتماعی و
بیرونی) یا بررسی رابطه بین رهبران و پیروان

جدول  -2رویکردهای اصلی تئوریهای رهبری به همراه نظریههای متناظر

است[ .]2جدول شماره  2به صورت اجمالی
این تئوریها و رویکردهای اصلی آنها را نشان
داده است.

اما از آنجا که رهبری یک مبحث پیچیده

است لذا ميتوان آن را از ابعاد گوناگون بررسی

کرد .در اینجا ما رهبری را از دیدگاه مهندسی
مورد بررسی قرار ميدهیم .این مبحث بیشتر

یک رویکرد عملیاتی است تا یک تئوری پایه

و نگاهی کامال کاربردی دارد .مفهوم "رهبری
در مهندسی" یا "رهبری مهندسی" در مراجع
مختلف با عبارات متفاوتی بیان شده است

اما همگی به صورت همگرا به یک موضوع و

مفهوم واحد اشاره دارند .در یک تعریف نسبتا
کلی اما مناسب ميتوان رهبری مهندسی را

به این شکل توصیف نمود :رهبری مهندسی،

ِ
هدایت فرایند ایدهپردازی ،طراحی مهندسی،
توسعه و پشتیبانی از محصوالت و خدمات

خاص جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان است

که به وسیله بودجه مشخص و سطح معینی از

ریسک در راستای استراتژی شرکتهای فنی

با موقعیت بیرونی ،شرایط درونی و اعضای

در واقع رهبری در مهندسی بر اساس

مهندسی در تمامی فرايندهای سازمان-4 .

و مهندسی اجرا ميشود[.]18

یک پارادایم پراگماتیسم سعی در تجمیع

تئوریهای رهبری داشته اما دامنه کاربرد

خود را به سازمانهای مهندسی و فناور
متمرکز میکند .رویکرد رهبری در مهندسی

بر پایه چند اصل بنا نهاده شده است:

سازمان-3 .کار تیمی و رهبری گروههای

خودارزیابی و تقویت مهارتهای رهبری در
بستر زمان برای مهندسین ارشد.

بدیهی است بر اساس اصل اول ،رویکرد

"رهبری در مهندسی" معتقد است عالوه بر
جنبههای ذاتی ،رهبری قویاً دارای جنبههای

 -1آموزش اصول رهبری به مهندسین

اکتسابی است[ .]20بر اساس اصل دوم این

استفاده از شیوههای مختلف رهبری متناسب

و معتقد است هیچ یک از تئوریها و سبکهای

ارشد بر اساس تجمیع تئوریهای پیشین-2 .

رویکرد یک نگاه تجمیعی و پراگماتیسم داشته

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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رهبری بهترین روش محسوب نمیشوند .عالوه

بر این اصل دوم نشان میدهد رویکرد رهبری
در مهندسی کام ً
ال اقتضایی عمل ميکند .بر

اساس اصل سوم ارتباط رهبر-پیرو شرایط
بسیار تعیین کنندهای خواهد داشت و اصل

چهارم نیز برای صفات و مهارتهای رهبری
تاثیر ویژهای قائل شده است .بنابراین رویکرد
رهبری در مهندسی به صورت اقتضایی سعی

در تجمیع تئوریهای مختلف رهبری داشته

و مهندسین ارشد را آموزش ميدهد تا ضمن
تقویت مهارتهای رهبری در خود ،بهترین

سبک رهبری را بر اساس موقعیت مربوطه و
شرایط خود و پیروان انتخاب نمایند.

رویکرد "رهبری در مهندسی" بیان ميکند

فعالیتهای تحقیق و توسعه را به طور خالصه

این راستا بهبود و توسعه فناوری به وسیله

و طرحهای جدید بیان نمود .فعالیتهای

و بهبود عملکرد نیروی انسانی نیز به کمک

ميتوان به صورت ایجاد دانش فنی ،ابتکارات

شرکتهای فناور بر اساس یک فرصت فنی و

تولیدی در شرکت محسوس ترین و مشخص

ارتباطات مختلف در داخل یا خارج سازمان

اما باید توجه نمود که روح فعالیتهای

مهندسی شکل ميگیرند و بر اساس ضعف در

شکست ميخورند اما بر اساس توانمندیهای

رهبری رشد و توسعه ميیابند .بنابراین ایجاد،
تقویت و توسعه کلیه مهارتهای رهبری در

کلیه شئون مهندسی سازمان ،عامل اصلی
موفقیت شرکتهای فناور خواهد بود.

رهبری مهندسی در عمل

ترین فعالیت شرکت محسوب میگردد

است .فعالیتهای بازرگانی اصلی ترین نقش

را در جریان مالی یک شرکت به عهده داشته
و در کوتاه مدت عامل بقاء و حیات شرکت
بوده و لذا معموال در شرکتها بیشترین توجه

بازرگانی شرکت ایجاد مشتری است .بر اساس
مهندسی را در عمل تحلیل نمود.

اصلی سازمان خواهد بود .بنابراین کل سازمان
لذا بر اساس آنچه گفته شد ترکیب

تواناییهای مهندسی و رهبری مناسب در
این رویکرد باعث اثر بخشی عمیق و مثبت

در حل مسائل و مشکالت و دست یابی به

اهداف سازمانی (به ویژه در شرکتهای نوآور
و دانش محور) خواهد بود[ .]20شکل  3به
صورت کلی کارکرد رهبری مهندسی را در

عمل نشان ميدهد.

سازمانها در دنیای امروز با مسائل و

از سوی دیگر رهبری مهندسی در عمل یک

جهانی دست به گریبانند .راه حل اساسی

نوآور و پویا دنبال مينماید .طراحی به صورت

فعالیتهای تحقیق و توسعه حالت پایهاي

مشکالت متعددی به صورت محلی ،ملی و

بقای سازمانها در عصر حاضر به ویژه در

برای مشکالت فنی بر دو فاکتور فناوری

شرکتهای دانش بنیان است .خروجی این

انسانی منجر به ارتقا و توسعه -1دانش،

فعالیتهای شرکت ایجاد و تولید محصول

فرایند اصلی تقسیم نمود :فعالیتهای تحقیق

داشته و زیر بنای رشد و توسعه و به نوعی

ماحصل این بهبود در فناوری وعملکرد نیروی

تحت تاثیر این بهینه سازی قرار خواهد گرفت.

دیگر آن نهفته است .ما حصل این دست از

این سه فعالیت اصلی ،ميتوان عملکرد رهبری

بازرگانی[.]18

فرايند رهبری مناسب تضمین ميگردد[.]20

تولیدی در یک شرکت در دو فعالیت اصلی

فرایندهای ارزش افزوده در یک سازمان

و توسعه ،فعالیتهای تولیدی و فعالیتهای

فرايندهای مهندسی صورت گرفته و توسعه

-2محصول و -3مشتری به عنوان سه فعالیت

را به خود جلب نمودهاند .خروجی فعالیتهای

نوآور را ميتوان مطابق با شکل  2به سه

....................................................
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شکل  -2فعاليتهاي اصلي شرکت نوآور

و نیروی انسانی متخصص استوار است .در

چرخه حیات را در فعالیتهای یک سازمان
پایه عامل شروع این چرخه است ،به دنبال

آن تولید محصول این چرخه را تداوم داده

جدید مشتریان به صورت تقاضاهای جدید
خود را نشان ميدهد .سپس مجددا بر
اساس این تقاضا محصوالت جدید توسط
شرکت نوآور طراحی میگردد و این چرخه
تداوم ميیابد .فعالیتهای درون سازمانی در

تمامی حلقههای این چرخه حیات ترکیبی از

شکل  -3رويکرد رهبري مهندسي در عمل

تخصص به همراه کارگروهی و ارتباطات بین

نیروی انسانی و متخصص است .اینجاست که
رهبری مهندسی به عنوان بستر اصلی در هر
یک از این حلقهها این ترکیب را هدایت نموده
و باعث حداکثر کارآیی و اثربخشی ميگردد.

بنابراین رهبری مهندسی در شرکتهای
دانش بنیان و نوآور بستر اصلی تداوم حیات
و پویایی سازمان است .در واقع این چرخه

در شرکتهای نوآور و دانش محور ،بازتاب

رهبری مهندسی در عمل است.

با توجه به مطالب عنوان شده به کمک یک

فرايند موثر تحت عنوان رهبری مهندسی به
صورت تلفیق تواناییهای مهندسی و قدرت
رهبری به خوبی ميتوان به اهداف سازمانی
در شرکتهای نوپای دانش بنیان شامل ایجاد

دانش فنی ،ایجاد محصول ،ایجاد مشتری و
پویایی سازمان دست یافت .به کمک رهبری
مهندسی فعالیتهای اصلی شرکت دانش

بنیان تداوم یافته و اهداف اصلی سازمان قابل
حصول تر خواهد بود.

جمعبندی و نتیجهگیری

همانطور که اشاره شد رهبری یکی از

مباحث پیچیده در ادبیات مدیریتی است و
سالهاست محققان بر اساس تمرکز بر ابعاد

مختلف این مسأله به نظریهپردازیهای

شکل  -4چرخه فعالیتهای اصلی شرکت نوآور و پویا ،بازتاب رهبری مهندسی در عمل

مختلف پرداختهاند .در این مقاله بر اساس بعد

مهندسی به مسأله رهبری پرداخته شد.

همانطور که اشاره شد مسائل مدیریتی

یکی از اساسیترین مشکالت شرکتهای

نوپای دانشبنیان است .در این راستا بهبود

و توسعه فناوری در شرکتهای دانشبنیان
به وسیله فرایند نوآوری و مهندسی صورت
گرفته و توسعه و بهبود عملکرد نیروی انسانی

نیز به کمک فرایند رهبری مناسب تضمین
ميگردد .بنابراین تلفیق این دو یعنی ارتباط

بین مهندسی و رهبری برای شرکتهای نوپای
دانش بنیان ميتواند بسیار راه گشا باشد .در
واقع تواناییهای فنی به اضافه قدرت رهبری،

"رهبری مهندسی" را توصیف ميکند .رهبری

مهندسی در عمل چرخه تداوم و حیات

سازمانهای دانش محور را در فعالیتهای

اصلی دنبال مینماید .به کمک رهبری
مهندسی فعالیتهای اصلی شرکتهای دانش

بنیان تداوم یافته و اهداف اصلی سازمان قابل
حصول تر خواهد بود.

بنابراین بر اساس رویکرد "رهبری در

مهندسی" پیشنهاد میشود:

 -1مراکز رشد در سطح کشور به عنوان

بستر رشد و توسعه شرکتهای نوپای دانش

بنیان ،مهارتهای رهبری را به صورت
دورههای آموزشی اجباری ،در ابتدای ورود
و پذیرش این شرکتها به مرکز رشد در
سطح باال و کامال کاربردی برای مدیران
موسسات دانش بنیان برگزار نمایند .قطعا
تقویت مهارتهای رهبری در بین مهندسین

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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