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و آثار این فشارها و تحریمها گرچه با استراتژی "اقتصاد مقاومتی" تا حدودی کند شد ولی این تنگناها همچنان گریبانگیر جامعه ،دانشگاهیان و
دانشجویان است .پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان نیز از این امر مستثنی نیستند.
این در حالی است که رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار نیز نه تنها بهبود نیافته بلکه در بسیاری از شاخصهای کسب و کار این رتبه به
پایینترین حد خود رسیده است.
همچنین باید اذعان کرد که وضع دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان قشر تاثیرگذار در تولید دانش و شکل دهنده اقتصاد دانشبنیان
نیز چندان بسامان نیست و شهریههای سنگین دانشگاهی بر آنها اعمال میشود که نمونه آن شهریههای دورههای دکترا در دانشگاههای دولتی
و غیردولتی است.
در این فضا که شرایط سخت و نگران کنندهای را برای کشور ایجاد کرده بود لطف الهی و اراده ملت بزرگ ایران فضائی را رقم زد که بسیاری از
کارشناسان و اندیشمندان را به توسعه کشور امیدوار نمود .حماسه انتخابات  24خرداد و انتخاب دولت تدبیر و امید توسط مردم بار دیگر امیدها
را در دل زنده کرد.
علم و فناوری مقدمه اساسی و بنیادین توسعه پایدار و پیشنیاز ضروری پیشرفت و اعتالی کشورها است ،همچنین امروزه اصلیترین مؤلفه
توانمندی کشورها را میتوان علم و فناوری دانست که در مقایسه با سایر توانمندیها مانند توانمندیهای اقتصادی ،توانمندیهای سیاسی و
نظامی ،بهرهمندی از مواهب طبیعی و غیره به مراتب بیشتر در کانون توجه دولتها قرار دارد.
حال که دولت تدبیر و امید با خواست الهی و اراده ملت ایران بر سر کار آمده امید همه دانشوران و اندیشهورزان علم و فناوری آن است که بار
دیگر بخش خصوصی و نهادهای حامی شرکتهای دانشبنیان و به طور کلی اقتصاد دانشبنیان مورد توجه قرار گیرند و از حمایتهای عملی و
معنوی در سطح ملی و بینالمللی برخوردار شوند .به عبارتی همه اهالی بخش خصوصی و همچنین فعاالن حوزه اقتصاد دانشبنیان چشمانتظار
و چشم به راه دولتی هستند که به سالح تدبیر و امید به میدان آمده تا گره از کار فروبسته آنها بگشاید .ان شاء ا. ...

اميرعلي بينام

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

در حالی تحوالت سال  1392را پشت سر میگذاریم که فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشماری در سالهای اخیر بر ملت ایران گذشته است
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چکیده
در دهههاي اخير کاهش نابرابري درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از وظايف مهم دولتها
1

محسوب ميشود .از اينرو ،توجه به نابرابري درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي سياستهاي اعمال شده بر آن براي افزايش رشد
اقتصادي از اهميت ويژهاي برخوردار شده است .از طرفي ديگر امروزه توانايي دستيابي به نوآوريها 2با بهرهگيري از منابع انساني خالق
به عنوان نخستين گام براي تبديل دانش به ثروت شناخته شده است .لذا با توجه به اهميت کليدي نوآوري در اقتصادهاي نوين،
پژوهش حاضر به بررسي تأثير نوآوري بر نابرابري درآمد کشورهاي  3OPECو کشورهاي توسعهيافته منتخب  4OECDطي دوره
زماني  1995-2009ميپردازد .نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي  OPECدر مقايسه با کشورهاي  OECDدر
شاخصهاي جيني و نوآوري ضعيف و نامطلوب ميباشد که اين امر ناشي از فقدان هماهنگي سياستهاي کالن اقتصادي با سياستهاي
علمي و پژوهشي است .همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ،اکثر کشورهايي که درحمايت از فعاليتهاي نوآورانه موفقتر عمل
کردهاند داراي توزيع درآمد بهتري هستند .بنابراين کشورهاي مورد مطالعه در مسير حرکت از اقتصاد منابع و سرمايهمحور به سوي
اقتصاد دانشمحور ،حمايت از فعاليتهاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد ضروري است جهتگيري سياستهاي کالن اقتصادي آنان
هماهنگ با سياستهاي پژوهشي و آموزشي باشد.
واژگان كليدي
نوآوري ،نابرابري درآمد ،کشورهاي اوپک ،کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي.

مقدمه

اقتصاددانان توسعه در دهههاي گذشته،

به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد و رفع

نابرابريهاي شديد درآمدي ميان آحاد جوامع

بر ايجاد رشد اقتصادي و تسريع آن به ويژه
در کشورهاي در حال توسعه تأکيد داشتند،
حتي نابرابري زياد درآمد الزمه رشد و کارايي

اقتصادي شمرده ميشد .زيرا چنين استدالل
ميشد که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل

توجهي از درآمدشان را پسانداز مينمايند
و انباشت پساندازهاست که ميتواند به

نوبه خود سرمايهگذاري و رشد اقتصادي را
امکانپذير سازد .اين طرز تفکر موجب شد

مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه کافي
* نويسنده مسئول
....................................................
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نشود .اما امروزه اقتصاددانان توسعه شکاف

ارتقاي عدالت اجتماعي همگي در گرو شناخت

جامعه را نه تنها به عنوان يک مزيت اقتصادي

موقعيت افراد در گروههاي درآمدي مختلف

عظيم درآمدي بين طبقات پايين و باالي
نميدانند بلکه آن را مانعي بر سر راه رشد و
توسعه اقتصادي پايدار ذکر ميکنند .از اينرو

به خصوص از دهه  1980به بعد موضوع
توزيع درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي

سياستهاي اعمال شده براي افزايش رشد

اقتصادي در محافل علمي و سياستگذاري
اهميت بسياري پيدا نمود .به همين سبب
دستيابي واقعي به سطح قابل قبولي از توزيع

درآمد ،ارزيابي پيامد سياستهاي توسعهاي
در عرصه توزيع ،اطالع از موقعيت و رفاه
افراد جامعه و در نهايت برنامهريزي به منظور
3. Organization of the Petroleum Exporting
Countries
4. Organization for Economic Cooperation
and Development

وضعيت فعلي توزيع درآمد جامعه و اطالع از
است [ .]1اين مهم ميسر نيست مگر اينکه
مطالعات شايستهاي در زمينه مباحث توزيع

درآمد و شناسايي عوامل مؤثر بر آن صورت

گيرد زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر

نابرابري درآمد ميتوان در جهت دستيابي به
هدف تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار

گام برداشت .به تعبيري ديگر ويژگي عصر

حاضر ،عصر صنايع مبتني بر دانش است و بر
اين اساس ثروتمندترين کشور جهان کشوري
است که توانايي توليد دانش بيشتر را دارا

ميباشد ،از اينرو کشورهايي موفق هستند
1. Income Inequality
2. Innovations

که دستخوش دگرگوني بوده و امنيت آن هر

برخوردارند .لذا شايسته است که مطالعات

رسيدهاند نه تنها الزمه رشد اقتصادي (حتي

ميدهد .طبق نظر دراکر )1985( 1در جهاني
روز در معرض تهديد است ،تنها راه بقا ،ابداع
و نوآوري است[ .]2همچنين افزايش رشد

اقتصادي ،افزايش بهرهوري و توليد ثروت از
علم و فناوري ،توليد فناوري و کاالها و خدمات

جديد و ايجاد اشتغالهاي مولد و کارآفريني از

جمله فوايد نوآوري است .اما با وجود اهميت
و تاريخچه طوالني نوآوري ،ابعاد مختلف اين

پديده به درستي شناخته نشده است .لذا در

اين مطالعه هدف پاسخ به اين سؤال است که
حمايت از نوآوري چگونه بر نابرابري درآمد

کشورهاي  OPECو منتخب  OECDتأثير

و حرکت رو به جلو به سوي اقتصاد دانشمحور
جدي و کاربردي در زمينه مباحث نابرابري
درآمد و نوآوري در جهت ارائه راهکارهاي

سياستي مناسب براي سياستگذاران و

تصميمگيران اقتصادي صورت پذيرد .از اينرو

در اين مطالعه به بررسي مقايسهاي و تجزيه
و تحليل نقش نوآوري بر نابرابري درآمد
کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي

دوره زماني 1995-2009ميپردازيم.
مباني نظري و مطالعات تجربي

[ .]3امروزه نيز اقتصاددانان به اين نتيجه
در مرحله اوليه آن) توزيع نابرابر درآمدها و
امکانات نميباشد بلکه برعکس شرط تسريع

در رشد اقتصادي براي کشورهاي درحال
توسعه ،توزيع متعادلتر درآمدها و امکانات

ميباشد و اين دو بايد به موازات يکديگر پيش

روند تا تعادل بين رشد و توزيع عادالنه درآمد

همواره برقرار گردد.

از سويي ديگر شايان ذکر است در عصر

كنوني ،کشورهاي مختلف به علم ،فناوري
و نوآوري به مثابه منابع کليدي براي کسب

در تاريخ بشر توزيع درآمد با مفاهيم متفاوت

مزاياي رقابتي و همچنين به منزله ابزار

از آنجا که افزايش رفاه عمومي ،فقرزدايي،

ظاهر شده است ،اقتصاددانان کالسيک اعتقاد

مردم مينگرند و مؤسسههاي بينالمللي نيز

عدالت اجتماعي يکي از آرمانهاي متعالي در

درآمد مقدور نيست .آنان معتقد بودند يکي از

ميگذارد؟

کاهش اختالفات طبقاتي و در نهايت برقراري
هر جامعه ميباشد که آن را به سمت رشد و
توسعه اقتصادي سوق ميدهد لذا به منظور

تبيين دقيقتر شکاف کشورهاي در حال
توسعه از لحاظ توزيع درآمد و شاخصهاي
نوآوري با کشورهاي توسعهيافته از دو

دسته کشورهاي در حال توسعه  OPECو
توسعهيافته  OECDدر مقاله بهره بردهايم.
کشورهاي در حال توسعه  OPECداراي
باالترين منابع نفتي و گازي در جهان هستند

و قريب به دو سوم ذخاير نفتي جهان را در

اختيار دارند .لذا اين کشورها مرکز توجه
جهاني و شايد حساسترين منطقه جهان از
منظر راهبردي ،اقتصادي و سياسي هستند.

همچنين کشورهاي توسعهيافته عضو سازمان
توسعه و همكاريهاي اقتصادي ( )OECDاز

و در زمينههاي مختلف اقتصادي -اجتماعي
داشتند رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع
شرايط الزم براي ايجاد رشد سريع اقتصادي،
تشديد نابرابري در توزيع درآمدها است .بررسي

رهيافتهاي مباني نظري مطالعات توزيع
درآمد نشان ميدهد در گذشته رهيافتهاي
دو مکتب قديمي اقتصاد يعني نئوکالسيک
و کينز برجستهتر بوده است .در ابتدا تحليل
مسائل توزيع درآمد در حيطه اقتصاد خرد که

مبتني بر مکتب نئوکالسيک است قرار داشت،

از اين رو در ادبيات توزيع درآمد به ندرت
اقتصادداناني با مکتب کينزي مطرح هستند ،از
معروفترين آنها ميتوان رابينسون 2و سرافا 3را
نام برد .در سالهاي اخير اقتصادداناني مانند

کرگل و گالبرايت  ،راو و ديگران از مکتب
4

5

پساکينزي به معرفي نظريات توزيع درآمد بر
اساس مکتب کينزي پرداختهاند .با اين وجود
4. Kregel & Galbraith
5. Rao
6. Shumpeter

اساسي براي بهبود بخشيدن سطح زندگي
توسعهيافتگي کشورها را بر اساس همين
معيارها ارزيابي ميکنند [ .]4کشورهايي که

اقتصاد خود را با نوآوري هماهنگ کردهاند،
ظهور اقتصادي سريعي يافتهاند و نوآوري به

انتقال دانش در پهنه اقتصاد متکي است.
چنين انتقاالتي هم در بازار و هم در غير بازار

نمايان است [ .]5لذا نقش دانش در توليد
ثروت و پيشرفت كشورها بسيار حياتي شده

است و هيچ پديده اقتصادي در دنياي معاصر
مهمتر از خلق ثروت از طريق نوآوري فناورانه

نيست .بايد خاطر نشان ساخت مطالعات اوليه
در مورد نوآوري به دوران شومپيتر 6در سال

 1934برميگردد [.]6

واژه نوآوري به تغييرات اساسي يا جزئي

در طرز تفکر ،اشياء ،فرايندها يا خدمات

اشاره دارد [ .]7در ادبيات ،به مبحث نوآوري
از منظرهاي گوناگون پرداخته شده است .از
1. Drucker
2. Robinson
3. Serafa

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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اين رو تعاريف مختلف و متنوعي از نوآوري

هدف اين تحقيق بررسي صحت اعتبار اين

در نابرابري درآمد منجر ميشود .همچنين در

نوآوري استفاده از ابزارهاي نوين فناوري و

بين نوآوري و نابرابري درآمد رابطه مستقيم

نشان ميدهد ،تحول فني در صنايع با فناوري

ارائه گرديده است :آفوا )1998( 1معتقد است
دانش براي ارائه و عرضه محصول يا خدمت
جديد به بازار است[ .]8به نظر ميرسد اين
تعريف بر اساس يک نگاه وظيفهاي به نوآوري

ارائه شده است .از منظر فرايندي ،نوآوري به
معني مجموعه عملياتي است که از پردازش
ايده شروع شده و سرانجام به توليد و عرضه
محصول يا خدمت جديد به بازار منتهي

ميشود [ .]10[،]9مطالعه نظاممند نوآوري از
دهه  1980شروع و در قالب واژه نظام نوآوري
مطرح شد .نظام نوآوري با ظهور اوليه نظامهاي

ملي نوآوري در مطالعات فريمن،)1987( 2
الندول )1992( 3و نلسون )1993( 4تکامل
يافت [ ]11و [ .]12در منابع علمي مختلف
و توسط ادکوئيست ،5الندول و جانسون

6

و در سطوح پايين نابرابري رابطه غير مستقيم

وجود دارد (فرضيه  Uمعکوس) .محقق براي

کننده نابرابري دستمزد در صنعت و جيني که

درآمد دارد .در ادامه محققان بيان ميدارند

مطالعه از دو شاخص نابرابري تايل که منعکس
منعکس کننده نابرابري درآمد خانوارهاست

بهره ميبرد و همچنين فرض ميکند،
پيشرفت فناوري به وسيله فعاليتهاي نوآورانه

روي ميدهد و نوآوريها نيز بر اساس ساختار
تقاضا مبتني بر توزيع درآمد تعيين ميشوند.

نتايج تحقيق صحت فرضيه  Uمعکوس را تأييد
ميکند .همچنين بر اساس نتايج به دست
آمده ،کاهش نابرابري براي کشورهايي که

نابرابري درآمد بااليي دارند براي فعاليتهاي

مختلفي مانند :سياستگذاري ،حمايت از

اما اين مطلب براي کشورهاي با نابرابري کمتر

تحقيقاتي ،قابليتسازي ،شبکهسازي ،انتشار

دانش ،کارآفريني اشاره شده است []14[ ،]13

و [ .]15در نهايت ميتوان بيان داشت توسعه
فعاليتهاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد

با تمامي ويژگيها و پيچيدگيهاي مترتب به
آنها فرايندي نيست که در کوتاهمدت و بدون

تدوين و اجراي برنامههاي اصولي و صحيح
محقق شوند .لذا در ادامه به برخي از مطالعات

تجربي انجام شده در اين زمينه ميپردازيم:

اوزان )2008( 7در مطالعهاي به طور تجربي

منابع بيشتري به سمت نوآوري منحرف شود

درست نيست[.]16

يا رو به پايين) اثر مثبتي بر کاهش نابرابري
توسعه صادرات صنايع با فناوري باال براي رشد

اقتصاد کشورهاي در حال توسعه نوعي پاداش
محسوب ميشود که در نهايت منجر به کاهش

فقر ميشود [.]17

وين هلد و ريچرت )2005( 9مقالهاي تحت

عنوان “نوآوري ،نابرابري و حقوق مالکيت
فکري” ارائه دادهاند .محققان در اين مقاله
به بررسي اين موضوع که آيا نابرابري درآمد

و حقوق مالکيت فکري ميتوانند نرخهاي
متفاوت نوآوري کشورها را در اواخر دهه 1990

توضيح دهند يا خير؟ بدين منظور آنها سهم
طبقه اقشار متوسط جامعه ،ميزان اختراعات

ثبت شده توسط افراد مقيم و غيرمقيم

کوک و يوچيدا ( )2006در مقالهاي

کشورها و شاخص گينارت پارک را به عنوان

توزيع درآمد" به بررسي ارتباط بين تغييرات

حقوق مالکيت فکري براي  53کشور طي دوره

توزيع درآمد و فقر در مجموعهاي از کشورهاي

مطالعه بيانگر آن است که طبقه متوسط جامعه

8

تحت عنوان "تغييرات ساختاري ،نوآوري و
ساختاري در الگوهاي تجارت و تحول فني،

در حال توسعه و توسعهيافته طي دوره زماني

 1978 -1997ميپردازند .نتايج مطالعه
حاکي از آن است که تحول در تجارت در
صنايع با فناوري پايين ،فناوري متوسط
(متوسط رو به باال يا رو به پايين) اثر منفي

به بررسي اثرات نابرابري درآمد بر فعاليت

بر توزيع درآمد تمامي کشورها دارد و تحول

7. Ozan
8. Cook & Uchida
9. Wienhold & Reichert

4. Nelson
5. Edquist
6. Johnson

نوآوري مجموعهاي از کشورها ميپردازد.

کشورها اثر منفي دارد ،اما تحول فني در

بيان وضعيت توزيع درآمد کشورها در اين

کارکردها و فعاليتهاي مختلفي براي نظام

فعاليتهاي پژوهشي ،انجام فعاليتهاي

پايين و فناوري باال بر نابرابري درآمد تمامي

صنايع با فناوري متوسط (متوسط رو به باال

نوآورانه مفيد است و منجر به اين ميشود،

نوآوري بيان شده است که به موضوعات

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

4

فرضيه ميباشد که در سطوح باالي نابرابري

رابطه با توزيع درآمد و تحول فني يافتهها

در تجارت در صنايع با فناوري باال به افزايش

معيارهاي اندازهگيري توزيع درآمد ،نوآوري و
زماني  1994-2000در نظر ميگيرند .نتايج
نقش تعيين کننده و مستقيمي را در ترغيب

نوآوريهاي داخلي ايفا ميکند .همچنين
بر اساس نتايج به دست آمده ،اندازه طبقه

متوسط جامعه و حمايت از حقوق مالکيت

فکري ،تنها الگوهاي مربوط به اختراعات ثبت

شده توسط افراد مقيم کشورهاي مورد مطالعه
را توضيح ميدهند .به عبارت ديگر حمايت از
1. Afuah
2. Freeman
3. Lundvall

حمايت از حقوق مالکيت فکري اثر مثبت و

معناداري بر ميزان اختراعات ثبت شده توسط

افراد مقيم کشورها دارند[.]18

شن )2004( 1در مطالعهاي به بررسي اثر

توزيع درآمد بر نوآوري (از طريق تقاضا براي

کاالهاي باکيفيت) ميپردازد .بدين منظور
محقق فرض ميکند که تنها دو نوع مصرف

کننده غني و فقير وجود دارد و توزيع درآمد
نيز بر اساس معيارهاي سهم فقير از جمعيت
و درآمد نسبي فقير بيان ميشود .بر اساس

نتايج مطالعه ،بهبود در درآمد نسبي مصرف

کننده فقير براي نوآوري بد است و کاهش
در سهم فقير از جمعيت باعث تسريع در نرخ

نوآوري ميشود [.]19

تجزيه و تحليل آماري

برخي شواهد نشان دهنده اختالفات

درآمدي در دهه هاي اخير ،عالقه اقتصاددانان

را به موضوع توزيع درآمد و تغييرات آن و

شايان ذکر است مطالعات گستردهاي در

عوامل مؤثر بر آن تشديد کرده است .از اينرو

در اقتصاد ايران صورت گرفته است که از

اطالعات موجود در پايگاههاي اطالعاتي از

خصوص توزيع درآمد و عوامل مؤثر بر آن
آن جمله ميتوان به بررسي توزيع درآمد

در مناطق روستايي و شهري ايران [،]20

آثار سياستهاي اقتصادي بر توزيع درآمد
در ايران [ ،]21شاخصهاي اقتصاد کالن بر
توزيع درآمد در اقتصاد ايران :مطالعه بين

استاني [ ،]22ارزيابي سهم عوامل تعيين
کننده نابرابري و توزيع درآمد در اقتصاد ايران

[ ،]23تأثير سياستهاي تعديل اقتصادي بر
توزيع درآمد در ايران [ ،]24اثر درآمدهاي

نفتي بر توزيع درآمد ايران [ ]25و ...اشاره

کرد .ولي تاکنون مطالعه جامع و کاملي در
خصوص نقش نوآوري بر نابرابري درآمد انجام
نشده است.

در اين بخش از مطالعه با استفاده از آمار و
قبيل بانک جهاني درصدد ترسيم جايگاه

کشورهاي در حال توسعه  OPECاز حيث
نابرابري درآمد و نوآوري در مقايسه با

کشورهاي توسعهيافته منتخب  OECDطي
دوره زماني  1995-2009و پيشرفت نوآوري،
محورهاي تبيينکننده آن و نيز کاستيهاي

آن در کشورهاي در حال توسعه در شرايط
رقابتي جهان امروز ميباشيم.
نابرابري درآمد

يکي از شاخصهاي تحليل نابرابري درآمد

ضريب جيني است که هر چه به يک نزديکتر
2

باشد ،نشاندهنده عدم تساوي بيشتر و هر

چه به صفر نزديکتر باشد ،نشاندهنده توزيع
بهتر درآمد است .اين ضريب در سال ۱۹۲۱

به وسيله جيني آماردان ايتاليايي ارائه شده و
بيان ميکند نسبت به حالت برابري کامل در
توزيع درآمد چند درصد از درآمد محرومين

جامعه گرفته و به ثروتمندان داده شده

است .مطابق جدول  1که شاخص جيني را
براي کشورهاي مورد مطالعه نشان ميدهد،

کشورهاي در حال توسعه  OPECدر مقايسه

با کشورهاي منتخب  OECDموفقيت چنداني

در بهبود اين شاخص نداشتهاند .شاخص جيني
کشورهاي نروژ ،آلمان ،ايتاليا ،سوئد ،فنالند،

کانادا و اسپانيا در سال  2000به ترتيب معادل
 32/6 ،26/9 ،25 ،36 ،28/3 ،25/8و 34/7

اعالم شده است .به عبارتي ميتوان بيان داشت

شاخص جيني براي اغلب کشورهاي OECD

بين  24تا  36است که نشان دهنده توزيع
متعادلتر درآمد در کشورهاي مذکور است.
اين در حالي است که شاخص مذکور براي

اغلب کشورهاي  OPECباالي  40است .براي
نمونه بانک جهاني ،شاخص جيني قطر را در

سال  41/1 ،2007و براي ايران در سالهاي

 1998و  2005به ترتيب معادل  44/1و
 38/3اعالم کرده است .از اين رو کشورهاي
1. Shen
2. Gini Coefficient

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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در حال توسعه  OPECنسبت به کشورهاي

دارا ميباشد .به تعبيري ديگر کشورهايي که

اقتصادي آنان از اقتصاد منابع و سرمايهمحور

درآمد در شرايط نامطلوبي به سر ميبرند.

حاصل کردهاند ساالنه درآمدهاي فراواني را از

موضوع افزايش قدرت رقابتپذيري و کاهش

منتخب توسعهيافته  OECDبه لحاظ نابرابري
توجه به اين نکته حائز اهميت است که وجود

ثروتهاي نفتي ميتواند از يک سو منجر به
توزيع نامتعادلتر و از سوي ديگر موجب توزيع

متعادلتر درآمد کشورهاي نفتخيز شود .به
عنوان نمونه ،کشور نروژ توانسته با استفاده از
ثروتهاي نفتي و اتخاذ سياستهاي مناسب،

زيربناهاي خود را ساخته و از فاصله فقير و
غني بکاهد و بر تعادل در توزيع درآمدها به

عنوان يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصادي

اين حيث از آن خود ميکنند و ميتوانند در
کنار اخذ سياستهاي کالن اقتصادي و تعيين
قيمتهاي نسبي صحيح ،نابرابري درآمد خود

را بهبود بخشند و در نتيجه آن از رفاه اقتصادي
بيشتري نيز برخوردار شوند .عالوه بر اين از
آنجا که قشر قابل توجه نوآوران در کشورهاي

در حال توسعه از اقشار متوسط و پايين جامعه

ميباشند قطعا در صورت بهبود فضاي نوآوري
و هموار کردن اين فضا شاهد افزايش ارزش

بيافزايد .البته بايد اذعان نمود کم بودن
شاخص جيني لزوماً به معناي وضع اقتصادي

داخلي و کاهش شاخص جيني خواهيم بود.

وضع خوب اقتصادي داراي شاخص جيني

خصوص محصوالتي که در حيطه فناوريهاي

خوب خانوارها نيست .برخي از کشورها با
بااليي هستند (براي مثال ،شاخص جيني

کشور آمريکا در سال  2000معادل  40/8بوده
است) .اما قطع ا روند رشد فزاينده اين شاخص
نشانگر نابرابري جدي توزيع درآمدها بوده و به

هيچوجه مطلوب نيست .به نظر ميرسد يکي از
داليل مهم باال بودن شاخص جيني کشورهاي

 OPECدر مقايسه با کشورهاي  ،OECDکم
توجهي آنها به مؤلفههاي دانشمحور از جمله

فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نوآوري باشد.
البته بايد خاطر نشان ساخت به نظر ميرسد

افزوده ،افزايش سهم اين اقشار از توليد ناخالص

ثانيا ،از يک طرف توليد محصوالت فناورانه ،به
پيشتاز و پيشگام قرار ميگيرند هزينه متوسط

بسيار باالتر از محصوالتي دارند که داراي فناوري
سطح پايينتر هستند و از طرفي ديگر اگر
اقشار متوسط و پايين جامعه با موانع متعددي
براي استفاده از خدمات آموزش عالي ناشي

از عدم تعيين قيمتهاي نسبي صحيح براي

مؤلفههاي دانشمحور (همانند سرمايه انساني)
جهت گذراندن دوره آموزشي دانشگاهي مواجه
باشند يا اينکه ناسازگاري مابين سياستهاي
کالن اقتصادي با نوآوري وجود داشته باشد

نوآوري داراي دو اثر متفاوت بر نابرابري درآمد
باشد :اوالً ،درجهان امروز ،اقتصاد ديگر صرفاً بر

درآمد نخواهيم بود .لذا انتظار بر آن است

دانش در توليد ثروت ،چرخش اقتصادي و

منطقي در ساختار اقتصادي خود شکاف قابل

پايه نفت و منابع طبيعي نميچرخد و نقش

پيشرفت كشورها بسيار حياتي شده است،
بر اين اساس ثروتمندترين کشور جهان

کشوريست که توانايي توليد دانش بيشتر را

....................................................
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در زمينه نوآوريها و فناوريها پيشرفتهايي

شاهد ارتباط مثبت نوآوري با توزيع متعادلتر

کشورهاي در حال توسعه با تدبير صحيح و
توجه خود را در فناوريهاي نوين و مؤلفههاي
دانش با کشورهاي توسعهيافته کاهش دهند.

همين امر در بلندمدت سبب ميشود ساختار

به اقتصاد دانش محور تغيير يابد .در نهايت اين
نابرابري درآمد به نفع عامل نيروي کار به ويژه

نيروي کار ماهر را نويد ميدهد .در ادامه نيز
به بررسي وضعيت و جايگاه مؤلفههاي نوآوري
در کشورهاي  OPECو منتخب OECD

ميپردازيم.
نوآوري

مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز،

دانش و تخصص است و کشورها با استفاده
از عناصر نوآوري ،دانش و اطالعات ثروت

ميآفرينند .از اين رو نوآوري مؤلفهاي است
كه به عنوان ضرورتي جهت ارتقاء سطح

زندگي و رفاه انسانها و جوامع مورد توجه
صاحبنظران اقتصادي قرار گرفته است .لذا

بررسي شاخصهاي نوآوري امري ضروري به
نظر ميرسد .در اين مطالعه با توجه به مباني
نظري و مطالعات تجربي شاخصهايي چون
تعداد مقاالت علمي و فني ،تعداد پژوهشگران

و محققان در بخش تحقيق و توسعه ،مخارج

تحقيق و توسعه ،ميزان ثبت اختراعات ،حقوق

مالکيت فکري و تعداد کاربران اينترنت در
قالب شاخصهاي نوآوري مطرح ميشوند.
اين شاخصها ابزاري ميباشند که به وسيله
آن کشورهاي  OPECبتوانند عملکرد خود

را ارزيابي نمايند و نيز جايگاه خود را نسبت
به کشورهايي که از حيث عملکرد اقتصادي
و فناوري پيشرفتهتر ميباشند ،بسنجند .اين
امر در نهايت ميتواند منجر به سياستگذاري
براي بهبود فعاليتهاي نوآورانه و در نهايت

کاهش نابرابري درآمد کشورهاي مذکور شود.

امروزه علوم و فناوري نقش و اهميت

طي دوره [ 1995-2007ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]

روزافزوني در توسعه جوامع داشته و جهان به
سمت اقتصاد مبتني بر دانش پيش ميرود.
توسعه همه جانبه و پايدار عمدتاً مبتني بر
توسعه فناوري و نيز بر پايه نوآوري و توسعه

علمي صورت ميگيرد ،دستيابي به توسعه
علمي نيز از طريق مطالعه و پژوهش ميسر
است .لذا جوامعي که منابع و امکانات بيشتري
را به امر پژوهش اختصاص ميدهند و در امور

مختلف اعم از سياستگذاري ،برنامهريزي،
تصميمگيري و در فعاليتهاي اقتصادي و

صنعتي از نتايج مطالعات و تحقيقات استفاده
بيشتري به عمل ميآورند ،موفقيت بيشتري

دارند .از اين رو شاخص تعداد مقاالت به
عنوان يکي از شاخصهاي نوآوري مطرح

ميگردد .بر اساس جدول 2تعداد مقاالت
علمي و فني به ازاي هر هزار نفر کشورهاي

نروژ ،کره جنوبي و آلمان براي سال  2007به
ترتيب تقريبا  10/11 ،10/34 ،202/74مقاله

اعالم گرديده است و به ترتيب رتبههاي اول
تا سوم را در بين کشورهاي  OECDبه خود

اختصاص دادهاند .در بين کشورهاي OPEC

نيز کشورهاي عربستان سعودي و آنگوال در
سال  2007با  6/929و  0/0001مقاله به ازاي
هزار نفر به ترتيب داراي بيشترين و کمترين
مقاالت علمي و فني هستند و کشور ايران

توانسته رتبه خود را در معيار مذکور بهبود

بخشد و جايگاه چهارم را در بين کشورهاي

 OPECاحراز نمايد .اکثر کشورهاي در حال
توسعه  OPECطي سالهاي اخير توانستهاند
در زمينه توليدات علمي جايگاه خود را بهبود

بخشند اما کشورهاي مذکور هنوز از لحاظ

جدول  -3تعداد پژوهشگران و محققان کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دروه 1996 -2008
(به ازاي هر يک ميليون نفرجمعيت) [ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]
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تعداد مقاالت علمي و فني
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تعداد مقاالت علمي و فني فاصله بسيار

 2005-2008رتبههاي دوم تا چهارم را به

موجب بهبود فعاليتهاي نوآورانه و در نتيجه

دارند .الزم به ذکر است در اکثر کشورهاي

در بين کشورهاي  OECDبا  607پژوهشگر

صورت ناسازگاري ما بين سياستهاي کالن

آلمان که از وضع مطلوبتري در اين شاخص

محققان در هر يک ميليون نفر جمعيت

زيادي با کشورهاي توسعهيافته OECD

توسعهيافته  OECDهمانند کشورهاي ژاپن و
برخوردارند در زمينه کاهش نابرابري درآمد
نيز موفقتر عمل کردهاند .به نظر ميرسد
در اغلب کشورهاي در حال توسعه به دليل
فقدان هماهنگي سياستهاي کالن اقتصادي
با سياستهاي پژوهشي شاهد ارتباط ضعيف

مابين مؤلفههاي نوآوري با تجاريسازي آنان

و در نتيجه توزيع نامتعادلتر درآمد ميباشيم.

خود اختصاص دادهاند .همچنين رتبه آخر
به کشور ترکيه تعلق دارد .شاخص تعداد

که نشاندهنده ظرفيتهاي انساني موجود
جهت انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه

است براي کشورهاي ايران ،الجزاير و کويت

به طور متوسط در سالهاي 2005-2008

بهبود نابرابري درآمد نميشود ،چرا که در
اقتصادي با سياستهاي پژوهشي شاهد

فعاليتهاي تحقيقاتي قابل توجه توسط
فعاالن اقتصادي بخش خصوصي نخواهيم بود.
مخارج تحقيق و توسعه

در عصر کنوني فعاليتهاي  R&Dاز منابع

به ترتيب معادل  170 ،706و  149پژوهشگر

اصلي و عمده ايجاد تحوالت دانش و فناوري

که رتبههاي اول تا سوم کشورهاي OPEC

فرايند نوآوري و توليد و فروش محصوالت

در هر يک ميليون نفر محاسبه شده است

ميباشد .همچنين تنها از طريق شکلگيري

را به خود اختصاص دادهاند .در اين شاخص

جديد يا به کارگيري فرايندهاي جديد است

منابع انساني از مهمترين عوامل در توسعه

بين کشورهاي در حال توسعه  OPECو

جامعه تبديل ميشود .از سويي ديگر نوآوري

پايدار و متوازن جامعه ،تربيت نيروي انساني

است که در جهان امروز تنها کشورهايي به

تعداد پژوهشگران و محققان

هر جامعهاي است و براي نيل به توسعه
متخصص و کارآمد يک اصل اساسي محسوب

ميشود .همچنين بر اساس نظر گودين

1

نيز همانند شاخصهاي فوق شکاف عميقي
توسعهيافته  OECDوجود دارد .اين در حالي

و تحقيق و توسعه به شکل دوسويه با هم در

رشد و شکوفايي ميرسند که از نظر پيشرفت

توسعه ميشود و تحقيق و توسعه زمينهساز

علمي و همچنين توليد ثروت از علم ،جايگاه

( )2004هسته اصلي اقتصاد دانشمحور،

قابل قبولي را در جهان به دست آوردهاند .با

ظرفيت ايجاد ،نوآوري ،توليد و بهرهبرداري

اين موضوع به خوبي نمايان است که از اقتصاد

سرمايه انساني خواهد بود که به طور اساسي

از ايدههاي نوين به عالوه بکارگيري و
مهارتهاي کارآفريني و تجربههاي پيشين را

خواهد داشت [ .]27بر اساس جدول  3که

تعداد پژوهشگران و محققان در کشورهاي
مورد مطالعه را نشان ميدهد ،کشور فنالند

به طور متوسط در سالهاي 2005 -2008

مرور وضعيت اقتصادي کشورهاي  OECDنيز
پر رونقي برخوردار هستند .ازاينرو ميبايد در
امر تربيت نيروي انساني نخبه و مهيا نمودن

محيط مناسب براي ايجاد اقتصاد دانش محور

و حفظ و نگاهداري نيروي انساني نخبه از راه
مشوقها و نه با تهديد و تحديد ،که از پيش
نيازهاي رشد و توسعه فناوري و نوآوري و

با  7578پژوهشگر بهترين عملکرد را داشته

افزايش توليد ،بقا و پيشرفت در بازار جهاني و

کسب کرده است و پس از آن کشورهاي

ورزيد .البته توجه به اين نکته حائز اهميت

 5661 ،5557و  4198پژوهشگر در سالهاي

محققان در کشورهاي درحال توسعه OPEC

است و رتبه اول را در بين کشورهاي OECD

ژاپن ،سوئد و کره جنوبي به طور متوسط با

که دانايي به ارزش ،ثروت و در نهايت به رفاه

در نتيجه کاهش نابرابري درآمد است ،اهتمام
است که صرف بهبود در تعداد پژوهشگران و

ارتباط هستند ،نوآوري سبب ايجاد تحقيق و
نوآوري است ،اين الگو در يک بنگاه باعث
کاهش هزينه توليد و رشد بهرهوري در بنگاه

و انتقال فناوري از يک بنگاه به بنگاه ديگر و
در نتيجه رشد ارزش افزوده در کل اقتصاد

خواهد شد [ .]28از اين رو سرمايهگذاري در
تحقيق و توسعه براي شرکتها و ملتها جهت
توليد و نوآوري و رقابت براي آينده ضروري

است[ .]29با توجه به جدول  4ميزان انباشت
مخارج تحقيق و توسعه آمريکا براي سالهاي

 1996و  2007به ترتيب برابر  3275/23و
 4249/11ميليارد دالر محاسبه شده است و
رتبه اول را بين کشورهاي مورد مطالعه کسب
کرده است .انباشت مخارج تحقيق و توسعه
کشورهاي ژاپن و آلمان در سال  2007نيز

معادل 1350/59و  760/68ميليارد دالر بوده
1. Godin

....................................................
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کشورهاي  OECDبه خود اختصاص دادهاند.
اين شاخص براي کشور ترکيه در سال 2007

برابر  14/14ميليارد دالر بوده که رتبه آخر را

در بين کشورهاي  OECDبه خود اختصاص

داده است .درحالي که اين شاخص براي ايران
در سال  2007معادل  6/011ميليارد دالر
محاسبه شده که در بين کشورهايOPEC

رتبه اول را کسب کرده است .در جدول 5

نيز نسبت انباشت مخارج تحقيق و توسعه به
توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي مورد
مطالعه تصوير شده است .اين نسبت براي

کشورهاي سوئد و فنالند در سال  2007به
ترتيب معادل  44/5و  36/6درصد ميباشد

که رتبههاي اول و دوم را دارا ميباشند و اين
نسبت براي ترکيه معادل  3/80درصد محاسبه
شده است که در بين کشورهايOECD

جدول -5نسبت انباشت مخارج تحقيق و توسعه به توليد ناخاص داخلي کشورهاي  OPECو منتخب
 OECDطي دوره ( 1996-2007برحسب درصد) [ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]

وضعيت مطلوبي ندارد و رتبه دوازدهم را

دارا ميباشد .همچنين نسبت انباشت مخارج

تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي براي
ايران در سال  3/96 ،2007درصد اعالم شده

و رتبه اول را در بين کشورهاي OPECبه
دست آورده است .شايان ذکر است اين جايگاه
براي کشور ايران جايگاه مناسبي نبوده و با

اهداف ترسيم شده در سند چشمانداز 20ساله

و دستيابي به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و
فني در منطقه آسياي جنوب غربي و همچنين

دستيابي به رتبه اول بر اساس شاخص نوآوري
و فناوري فاصله زيادي دارد .عربستان نيز با

شاخصي معادل  0/29درصد رده آخر را در

بين کشورهاي مورد مطالعه به خود اختصاص
داده است .نکته حائز اهميت آنکه يکي از
عوامل پيشرفته بودن کشورهاي OECD

در باال بودن معيار مذکور است .اما وضعيت

کلي قابل مشاهده در جدول 4و  5صعودي

بودن روند شاخصهاي مذکور براي اکثر
کشورهاي مورد مطالعه است که نشان دهنده

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

که به ترتيب رتبههاي دوم و سوم را در بين

جدول  -4انباشت مخارج تحقيق و توسعه کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دوره 1996-2007
(برحسب ميليارد دالر به قيمت ثابت  2000دالر) [ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]
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باال رفتن اهميت  D&Rدر همه کشورهاست.

با اين وجود وضعيت فعلي شاخصهاي فوق

جدول -6تعداد درخواستهاي ثبت اختراعات افراد ساکن به ازاي هر هزار نفر
کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دوره [ 1995-2009ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]

در کشورهاي در حال توسعه  OPECنشان
دهنده ضرورت تالش جدي جهت دستيابي
به پيشرفتهاي فناورانه و کاهش شکاف
فناوري جهت کسب مزيت رقابتي در بازارهاي

جهاني است .رتبه کشورهاي در حال توسعه
مورد مطالعه بر اساس معيار فوق حاکي از آن
است که به رغم داشتن پتانسيلهاي بالقوه
فراوان براي ارتقاي ظرفيت علمي و نوآوري،

اين پتانسيلها هنوز نتوانستهاند به محصوالت

نهايي و اثرگذار در جامعه (مانند توليد
محصوالت صنعتي ،توليد کاالهاي سرمايهاي

به عنوان محصوالت نظام نوآوري) تبديل شوند

و به عبارتي به نظر ميرسد به داليل متعددي
از قبيل :اتکاي بيش از حد منابع مالي بخش

پژوهش به دولت و ناکافي بودن سهم اعتبارات

پژوهشي از بودجه عمومي کشورها ،واردات و
خريد دانش فني و فناوري ارزان قيمت به

پشتوانه فروش ثروتهاي نفتي و احساس
بينيازي از سرمايهگذاري در تحقيقات توسط
برخي از دولتمردان ،تقاضامحور نبودن
فعاليتهاي تحقيقاتي ناشي از فقدان انگيزه

کافي در بخشهاي صنعتي و اقتصادي براي
سرمايهگذاري در تحقيقات ،عدم همکاري و

ارتباط مؤثر ميان دانشگاهها و مراکز پژوهشي
و بخشهاي صنعتي و اقتصادي و ...شاهد
اندک بودن ميزان انباشت تحقيق و توسعه

کشورهاي  OPECدر قياس با کشورهاي

 OECDهستيم .داليل بروز و ادامه اين تنگنا
را بايد از يکسو در عدم هماهنگي سياستهاي

کالن اقتصادي با سياستهاي علمي ـ آموزشي
و پژوهشي و عدم آمادگي و تمايل جامعه

....................................................
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اجرايي به ايجاد اين هماهنگي و از سوي

ديگر در نبود ساز و کارهاي الزم در بخشها،
سازمانها و بنگاهها براي شناسايي تواناييهاي

پژوهشي و بهرهبرداري از آنها دانست .از اين
رو به منظور تخصيص بهينه منابع و سودآور

نمودن فعاليتهاي تحقيقاتي جهت انتقال
منابع به سمت فعاليتهاي تحقيق و توسعه به

عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار بر نوآوري بايد
از طريق هماهنگي مابين سياستهاي کالن

اقتصادي با سياستهاي علمي -پژوهشي اقدام
به اصالح قيمت نسبي عوامل به نفع مؤلفههاي

دانشمحور (تحقيق و توسعه و سرمايه انساني)
نمود .زيرا توجه به مقوله تحقيق و توسعه به

عنوان يکي از مهمترين شاخصهاي نوآوري

به منظور ايجاد اشتغالهاي مولد و کارآفريني،

افزايش بهرهوري و توليد ثروت از علم و

فناوري ميتواند موجب کاهش نابرابري درآمد
به ويژه در کشورهاي در حال توسعه شود.
ميزان ثبت اختراعات

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسيده

به تفکيک ملي و بينالمللي به عنوان يکي از
مهمترين شاخصهاي ارزيابي نظام نوآوري

و فناوري در نظر گرفته شده است .مطابق

جدول  6کشورهاي ژاپن ،کره جنوبي و آمريکا

در بين کشورهاي  OECDدر سالهاي

 2005-2009به طور متوسط با ،2/621
 2/603و  0/747اختراع به ازاي هر هزار نفر
جزء بهترين کشورهاي  OECDدر شاخص

ثبت اختراعات بوده و به ترتيب در رتبههاي

متوسط با  0/028اختراع به ازاي هر هزار نفر

در سالهاي  2005 -2009نسبت به ساير
کشورهاي  OPECموفقتر عمل کرده است

و رتبه اول را در بين کشورهاي  OPECبه

خود اختصاص داده است .اکوادور نيز به طور
متوسط با  0/0004اختراع به ازاي هر هزار نفر

جزء ضعيفترين کشور  OPECدر اين حوزه
ميباشد .با توجه به ارقام جدول ،كشورهاي در
حال توسعه  ،OPECسهم قابل توجهي در

آمار ثبت اختراعات دنيا ندارند و حتي بعضي از
آنان ،سهم بسيار ناچيزي را به خود اختصاص

دادهاند که اين امر نه تنها ضعف بسترهاي
علمي و نوآوري را در اين كشورها نشان ميدهد

بلكه ضعف حضور آنها را نيز در عرصه صنعت و
توليد جهاني فناوري متذكر ميشود .در نتيجه

با توجه به ضعف اين كشورها در عرصه صنعت

و توليد ،حضور كمرنگ آنها در عرصه تجارت
بينالملل و توزيع نامتعادلتر درآمد نيز قابل

پيشبيني خواهد بود.

حقوق مالکيت فکري

نظام حقوق مالکيت فکري مؤثر انگيزهاي

سال  2005براي استراليا  3/98بوده که رتبه

است[ .]30شاخص حقوق مالکيت فکري در

آورده است .شاخص گينارت -پارک براي اکثر

براي توليد ،خلق دانش جديد و انتشار آن

حمايت از حقوق مالکيت فکري ،امري است

مطالعات جهاني به طور عمومي توسط دو

يافته و الزمه توليد علم و دانش و تبديل

گينارت-پارک 3سنجش ميشود .اما شاخص

که در دنياي کنوني اهميت فوق العادهاي

دانش توليد شده به نوآوري و فناوري و در
نهايت تبديل به ثروت ،وجود فضا و بستر امن

و مناسبي است که در آن از يکسو صاحب
فکر و انديشه احساس کند که منتفع از

دستاوردها و تراوشات فکري خود است و از

سويي ديگر جامعه بتواند به شيوه مناسبي به
اين دستاوردها دسترسي پيدا کند .همچنين

بر اساس نظر کاالنده )2002( 1تشکيل

شاخص مهم راپ و روزک )1990( 2و شاخص

گينارت-پارک به دليل برخي مزيتهاي قابل
توجه استفاده گستردهتري دارد .از اينرو در

اين مطالعه براي سنجش شدت  4IPRاز

شاخص گينارت پارک بهره بردهايم.

هشتم را در بين کشورهاي  OECDبه دست
کشورهاي توسعهيافته  OECDباالتر از 4

است .در بين کشورهاي نفتخيز  OPECنيز

اکوادور و نيجريه در سال  2005به ترتيب با
شاخصهايي معادل  3/73و  3/18جزء بهترين

کشورها به لحاظ حمايت از حقوق مالکيت
فکري هستند و به ترتيب رتبههاي اول و دوم

را کسب کردهاند .در حالي که عراق با شاخصي

بر اساس جدول  ،7کشور آمريکا در تمامي

معادل  1/78پر مشکلترين کشور در اين

 2005بهترين عملکرد را در بين کشورهاي

داده است .ايران نيز براي تمام دورهها و بدون

دورهها با شاخصي معادل  4/88در سال
مورد مطالعه داشته است .شاخص فوق در
3. Ginarte & Park
4. Intellectual Property Rights

زمينه بوده و رتبه هفتم را به خود اختصاص

هيچگونه پيشرفتي از نظر قدرت نظام IPR
1. Kalande
2. Rapp & Rozek

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

اول تا سوم قرار گرفتهاند .ايران نيز به طور

جدول  -7شاخص گينارت -پارک کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دوره ]31[ 1960 -2005
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با شاخصي معادل  1/91در سال 2005

جايگاهي بهتر از ششم کسب نکرده است.

جدول -8تعداد کاربران اينترنت کشورهاي  OPECو منتخب  OECDطي دوره 1995 -2009
(به ازاي هر صد نفر) [ماخذ 26:و محاسبات تحقيق]

درنهايت ميتوان بيان داشت وضعيت اغلب
کشورهاي  OPECدر شاخص حقوق مالکيت

فکري نامطلوب و ضعيف ميباشد .در حالي
که کشورهايي همانند آمريکا ،ژاپن ،فرانسه و
آلمان که به تقويت نظام  IPRخود بها دادهاند،

در فعاليتهاي نوآورانه عملکرد بهتري دارند.
به نظر ميرسد حقوق مالکيت فکري دو
اثر متفاوت بر نابرابري درآمد داشته باشد:
از يکسو از آنجاکه امروزه توانايي دستيابي

به نوآوريها به عنوان نخستين گام براي

تبديل دانش به ثروت شناخته شده است لذا
حمايت از فعاليتهاي نوآورانه ميتواند موجب

کاهش نابرابري درآمد به ويژه در اقتصاد

کشورهاي در حال توسعه  OPECشود و از
سويي ديگر ممکن است ،حمايت از حقوق
مالکيت فکري به دليل افزايش قيمت کاالها
و خدمات و فناوريها ناشي از انحصار ،موجب
افزايش نابرابري درآمد شود .البته بايد خاطر

نشان ساخت ،منفي بودن اثر حقوق مالکيت
فکري بر نابرابري درآمد به اين معنا نيست

که کشورهاي درحال توسعه  OPECبه ويژه

ايران نبايستي به اين مؤلفه حياتي و جدي

در سياستگذاريهاي اقتصادي و حقوقي
خود اهميتي دهند ،بلکه عکس اين مطلب
صحيح است به اين دليل که حمايت قوى و
مؤثر از حقوق مالكيت فکري به ويژه در سطح

فعاالن در اقتصاد داخلي سنگ بنايى است

براي ايجاد سرمايهگذارى سالم در تحقيقات،
علم و فناوري که يك رشته مزاياى بلندمدت
اقتصادى به دنبال دارد که در نهايت ميتواند
به توزيع متعادلتر درآمد منجر شود.

....................................................
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تعداد کاربران اينترنت

زيرساختهاي مناسب اطالعاتي و ارتباطي

از ابزارهاي اوليه نوآوري ميباشد چرا که
فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي جديد از
جمله اينترنت ،محققان را قادر نمودهاند که در

مکانهاي مختلف با هم کار کنند که در نتيجه
بهرهوري محققان را ارتقا داده و منجر به

پيشرفتهاي سريع در تحقيق و توسعه ،تکثير
دانش و نوآوريهاي جديد ميگردند .مطابق

جدول 8که بيانگر تعداد کاربران اينترنت به
ازاي هر صد نفر به عنوان يکي از شاخصهاي
نوآوري ميباشد ،کشورهاي نروژ و سوئد در
سال  2009با  91و  90کاربر ،جايگاه اول

و دوم را در بين کشورهاي  OECDبه خود

اختصاص دادهاند .در حالي که تعداد کاربران

اينترنت در اين کشورها در سال  1995به
ترتيب  6و  5نفر بوده است .عالوه بر اين

کشورهايي همچون کره جنوبي ،استراليا و
ژاپن در سال  2009به ترتيب با  72 ،80و

 77کاربر ،نسبت به سال  1995به پيشرفت

خيرهکنندهاي در ارتقاي شاخص مذکور دست
يافتهاند .رتبه آخر نيز با  35کاربر در سال

 2009در بين کشورهاي  ،OECDبه کشور
ترکيه تعلق دارد .همچنين امارات متحده

عربي با  82کاربر اينترنت در سال ،2009
رتبه اول را در بين کشورهاي  OPECبه
دست آورده است ،در حالي که عراق با يک

کاربر در سال  2009ضعيفترين عملکرد را

ترتيب براي سالهاي  1995و  2009معادل

و افزايش رقابت و انگيزه بقا ،کشورها در تمامي

 -اعطاي وامهاي با نرخ سود پايين به

است .همچنين اين شاخص براي ايران به
صفر و  38نفر به ازاي هر صد نفر بوده است

و توانسته رتبه خود را در بين کشورهاي

 OPECاز پنجم به سوم ارتقا دهد .در اين
شاخص نيز شکاف عميقي بين کشورهاي

 OPECو  OECDوجود دارد .در حالي که
کشورهاي توسعهيافتهاي همچون ژاپن ،سوئد
و ...که در ميزان کاربران اينترنت با رشد

مواجه بودند ،فعاليتهاي نوآورانه بيشتري
دارند .به جرأت ميتوان بيان داشت سهم قابل
توجهي از درآمد سرانه کشورهاي  OPECاز

فروش منابع نفتي تأمين ميگردد اما اقتصاد

دانشمحور يعني فاصله گرفتن از درآمد نفت،
منابع زيرزميني و خام و حرکت به سمت ايجاد
ثروت از طريق توليد و فروش فناوري که خود

ميتواند موجب کاهش نابرابري درآمد گردد.

لذا کشورهاي در حال توسعه مورد مطالعه
بايستي در مسير حرکت از اقتصاد منابعمحور
به سوي اقتصاد دانشمحور و تسهيل زمينه

فعاليتهاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد،

توجه جدي جهت هموار کردن زيرساختهاي
متغير مذکور (افزايش تعداد کاربران اينترنت)

چه از لحاظ سختافزاري و نرمافزاري بنمايند.
نتيجهگيري و توصيههاي سياستي

نابرابري درآمد از جمله پديدههايي است

که به لحاظ کارکرد و پيامدهايي که دارد
با اثرگذاري بر ساختار جامعه ميتواند ثبات
و پايداري نظام اجتماعي ـ اقتصادي را به

مخاطره اندازد از اين رو اين مسئله سبب
گرديده اين پديده از ديدگاههاي گوناگون

شود .از طرفي جهان امروز جهان نوآوريهاست

سطوح توسعه را بر آن داشته تا فعاليتهاي

خود را بر اساس توليدات و توانمنديهاي
محوري متمرکز کنند که اين امر مستلزم

سرمايهگذاري به منظور ايجاد نوآوريهاي
فناورانه است .بنابراين با توجه به اهميت و

ارتباط مسئله نوآوري با توزيع درآمد ،تحقيق
حاضر به بررسي اثر نوآوري بر نابرابري درآمد

پرداخته است .نتايج تحليل حاضر نشان داد،

کشورهاي درحال توسعه  OPECدر قياس

با کشورهاي  OECDدر شاخصهاي جيني
و نوآوري در شرايط مطلوبي قرار ندارند.
همچنين نتايج مطالعه حاکي از آن است

که اکثر کشورهاي توسعهيافته  OECDکه
در بهبود شاخصهاي نوآوري موفقتر عمل

کردهاند ،داراي توزيع درآمد بهتري هستند.

از اين رو نظر به اينکه رشد دانش و توسعه
اقتصاد دانشمحور به خلق ايدههاي جديد

و نوآوري نياز دارد و در اقتصاد دانشمحور،
توليد ،توزيع و کاربرد دانش در تمامي صنايع،
عامل محرکه رشد اقتصادي ،توليد ثروت،

اشتغال و در نهايت کاهش نابرابري درآمد
است ،بايستي کشورهاي در حال توسعه

مورد مطالعه به اين مؤلفه جدي و حياتي

در سياستگذاريهاي خود اهميت ويژهاي

بدهند .لذا در ادامه پيشنهاداتي به منظور
بهبود شاخصهاي تعيين کننده نوآوري در
کشورهاي در حال توسعه ارائه ميگردد:

 تغيير جهت سياستگذاريها از رويکرداقتصاد منابع محور به اقتصاد دانشمحور

از طريق همسوسازي بيشتر سياستهاي

پژوهشي و آموزشي؛

پروژههاي مبتني بر نوآوري كه از مخاطرات
كمتري برخوردار هستند و همچنين اعطاي

يارانه به پروژههاي مبتني بر نوآوري كه
پرمخاطره هستند؛

 فرهنگسازي و مطرح نمودن لزوم رعايتحقوق مالکيت فکري به عنوان يکي از

چالشهاي اساسي حقوقي جهت انجام
مطلوب همکاريهاي ملي و بينالمللي و

توسعه نوآوري؛

 تدوين بانکهاي اطالعاتي کارآمددر خصوص اطالعرساني اختراعات و

دستاوردهاي تحقيقاتي قابل تجاريسازي

در سطوح ملي و بينالمللي؛

 توسعه امکانات سختافزاري و نرمافزاريحوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در
سيستم آموزش و پرورش و آموزش عالي؛

 ايجاد انگيزه از طريق حمايت مالي ازمحققان براي انجام تحقيقات و مطالعات

علمي به منظور افزايش تعداد مقاالت علمي

و فني در راستاي افزايش انباشت دانش.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان

چکیده
كارآفريني از محورهاي اصلي و اساسي رشد و توسعه است به طوري كه آن را موتور توسعه اقتصادي در هر كشور ميدانند .تجربه
كشورهاي داراي رشد باالي درآمد ملي نشان دهنده آن است که مديران اين كشورها به نقش و اهميت كارآفريني در پيشرفت و توسعه
كشور پي بردهاند .از آنجا كه بخش عظيمي از جامعه را زنان تشكيل ميدهند ،لذا كارآفريني اين قشر از جامعه از اهميت بخصوصي
برخوردار است .به گونهای که یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی و سنجش توسعه و پیشرفت هر کشور میزان مشارکت زنان در
تولید است .آمارها نشان میدهد کمتر از  10درصد از کارآفرینان در ایران زن هستند .تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در توسعه
کارآفرینی زنان میپردازد .ابزار تحقيق ،پرسشنامه و مصاحبه ميباشد که براي حصول اطمينان از پايايي پرسشنامه مورد استفاده
از آزمون الفاي كرونباخ بهره گرفته شده است و براي اطمينان از روايي يا اعتبار محتوايي پرسشنامه از روش نظرسنجي استادان و
صاحبنظران امر استفاده شده است .در تحليل دادهها و ارائه يافته از آزمون آماری بهره گرفته شد .نتایج نشان میدهد با وجود احراز
نقش دوگانه زنان شاغل ،آنان نسبت به فعالیتهای خود احساس مثبتی دارند .در پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور توسعه و
گسترش فعالیتهای کارآفرینانه زنان مطرح میگردد که از مهمترین آنها فرهنگسازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی
زنان در فعالیتهای اقتصادی است.
واژگان كليدي
کارآفرینی ،کارآفرینی زنان ،فعالیت کارآفرینانه ،توسعه کارآفريني.

مقدمه

کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی

در تداوم ،رشد و توسعه ملی و حتی اقتصادی
جهانی ایفا میکند .لذا لزوم ایجاد بستر
مناسب در جهت حمایتهای منطقي اعم از
مادی ،معنوی ،فرهنگی ،تحقیقاتی و علمی

از کارآفرینی و کارآفرینان بیش از پیش در
کشورما احساس میگردد .اهمیت بحث

کارآفرینی به حدی است که اقتصاددانان
کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصاد

جامعه میدانند[ ]1و دانشمندان مدیریت
آنها را از مهمترین عوامل تحول و نوآوریهای

سازمانی در عصر حاضر به شمار میآورند.
* نويسنده مسئول

لذا در هر محیطی که افراد از تفکر و هنر

کارآفرینی برخوردار باشند ،اقتصادی پویا و

متنوع وجود خواهد داشت[.]2

در این زمینه و در فعالیتهای مختلف ایجاد
نشده است .تغییرات ایجاد شده در بستر زمان

باعث شده تا زنان از محدوده خانه خارج شوند،

امروزه میزان مشارکت و اشتغال ،یکی از

جذب نظام شغلی جامعه گردند و در تغییر

میشود و همچنین میزان و نحوه مشارکت

ایجاد کنند .بدین ترتیب این الگو که بر اساس

شاخصهای نوسازی اقتصاد ملی محسوب
اقشار مختلف در فعالیتهای اقتصادی یکی
از عوامل و شاخصهای توسعه است .با اینکه
ضرورت و الزام اقتصادی اشتغال و مشارکت

زنان در فعالیتهای اقتصادی ،همواره در تاریخ
پیشرفت و توسعه جوامع مختلف بشری مطرح

بوده است هنوز در بسیاری از کشورها میان

زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولی

الگوی کار سنتی حاکم بر جامعه نیز تغییراتی

جنسیت بود و کارها را بر مبنای طبیعت زنانه

و مردانه بودن نقسیم مینمود تغییر کرد و از

قالب سنتی بودن خود بیرون آمد.

بر طبق اصول و شریعت مقدس اسالم نیز

زنان و مردان هر یک به تنهایی چیزی نیستند
اما با هم و در کنار هم همه چیز هستند .به

عبارتی هر یک نقشی دارند اما نقش کارساز
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و مؤثر در تشریک مساعی آنان است ،اسالم

عوامل فردی ،سازمانی ،محیط صنعتی و

برای سازمانهایی که برای آن کار میکنند-

مرد نگرش واحدی دارد .همچنین در دین

را بررسی نمودند .آنها به منظور اندازهگیری

تعقیب میشود [.]5

درباره استعداد و امکانات مرتبط به زن و
اسالم فعالیت زنان در بیرون خانه منع نشده

است .حضور فعال زنان و مشارکت آنان در
صحنههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

با توسعه کشورها در همه جوانب از لحاظ
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگ

و مستقیم دارد .به عبارت دیگر وضیعت زنان

در هر جامعهای نشان دهنده میزان پیشرفت
آن جامعه میباشد ،از اینرو است که نقش

زنان در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی

به منزله یکی از مهمترین شاخصها در روند

همچنین تأمین منابع ،راهبرد و خط مشیها

عملکرد زنان کارآفرین از سه شاخص عملکرد
اقتصادی ،عملکرد شخصی اقتصادی و عملکرد

اجتماعی استفاده نمودند [ .]3لذا با توجه به
ضرورت توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی و با

توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش با هدف
بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی نقش

کاری زنان انجام گرفته است.

بدون توجه به منابعی که در کنترل آنهاست
کارآفرینی ،خالقیت و کسب و کارهای

مخاطرهآمیز ،سوخت موتور اقتصاد مدرن
فراهم میکنند .اهمیت این سه عنصر

نمیتواند اغراقآمیز باشد .کارآفرینان که در
رأس کسب و کارهای مخاطرهآمیز محسوب

میشوند ،در جستجوی فرصتها هستند و
خالقیتها اغلب ابزاری برای موفقیت آنها
تلقی میشوند .کارآفرینان به عنصر تغییر به

چارچوب نظری

عنوان يک پدیده معمولی مینگرند و همیشه

امروزه واژ ه کارآفرینی مفاهیمی همچون

در جستجوی تغییر هستند و به آن واکنش

با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت

ساختار يك واحد اقتصادي و اجتماعي،

بهرهبرداری میکنند .در عرصه جهانی ،زنان

در ردیف بزرگترین ذخایری هستند که هنوز

متبادر میسازد .همه بر ايـن باورنـد كـه

توسعه محسوب میشود.

هر جامعه را زنان تشکیل میدهند و زنان
از وجودشان استفاده بهینه به عمل نیامده
است و این گروه کثیر که عهدهدار تنظیم
امور خانوادگی و تعیین کننده مسیر اقتصاد

و خانواده محسوب میشوند ،در امور اقتصادی

و تنظیم بودجه خانوادگی دخالت مستقیم
دارند و هر نهضتی که بخواهد رفاه اجتماعی

و نظم اقتصادی را توسعه دهد ناگریز است که

از توجه همکاری طبقهای که نیمی از جمعیت
جامعه را تشکیل میدهند ،بهرهمند گردد ،در

عصر حاضر فراهم کردن زمینههای تازه برای

مشارکت بیشتر زنان و بهرهگیری جدیتر
از قدرت تفکر ،ابداع و خالقیت آن ا باید در

سرفصل سرمایههای مدیریت نوین قرار گیرد.

هیسریچ و براش )2000( 1در تحقیق خود

با توجه به تفاوتهای زنان و مردان عوامل

تأثیرگذار در عملکرد زنان کارآفرین اعم از

نوآوري ،مخاطرهپذيري ،ايجاد يا تجديد
رضايتشخصي و استقاللطلبي را به ذهن
كارآفرينی موتور محرك ه توسع ه اقتصادي

كشورهاي توسـعهيافته و در حال توسـعه
است .کارآفرینی فرایند ایجاد و دستیابی به

فرصتها و دنبالکردن آنها بدون توجه به

منابعی است که در حال حاضر موجود است.
یکی از جنبههای اصلی کارآفرینی شناسایی
و بهرهبرداری از فرصتها برای گسترش

شرکتهای کوچکتر است .كارآفريني عبارت

است از فرايند نوآوري و بهرهگيري از
فرصتها ،با تالش و پشتكار بسيار و همراه
با پذيرش ريسكهاي مالي ،رواني و اجتماعي

كه با انگيزه كسب سود مالي ،توفــيقطلبي،
رضايت شخصي و استقالل صورت پذيرد [.]4

نشان میدهند و از آن به عنوان یک فرصت
خالق و مبتکر به عنوان کارآفرینان ،منشأ

تحوالت بزرگی در زمینههای صنعتی ،تولیدی
و خدماتی شدهاند و نقش آنان به عنوان موتور
توسعه اقتصادی ،قهرمانان ملی و توسعه

صنعتی ،محرک و مشوق سرمایهگذاری ،عامل
ایجاد اشتغال ،گزینه اصلی انتقال فناوری و

عامل رفع خلل و تنگناهای بازار ،در جوامع

تبیین یافته است [ .]6در این راستا طی دو
دهه گذشته زنان بسیاری به عنوان کارآفرین
به محیطهای کسب و کار روی آوردهاند .در

بررسی اثرات روانشناختی اشتغال و کارآفرینی
زنان تحقیقات نشان داده است که بیشتر زنان

شاغل دارای اعتماد به نفس باالتر و نیز

احساس مفید بودن در جامعه هستند و با
وجود خستگی جسمی ،وضیعت روحی قوی

استیونسون و همکارانش معتقدند که

داشتهاند .زنان شاغل دارای قدرت برنامهریزی

فرصتها به وسیله افراد -یا برای خودشان یا

شغل خود را مانع از انجام نقشهای همسری

2

کارآفرینی عبارت از فرایندی است که

و مشارکت در تصمیمگیری بیشتری بوده،
1. Brush and Hisrich
2. Stevenson et al.

....................................................
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اجتماعی که در جریان کار خود پیدا میکنند

کشور را تشکیل میدهند و در سالهای اخیر

اول برای ارتقاء خانوادهها و رشد و توسعه

زنان در جامعه ایران به وجود آمده است ،لذا

زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب

به هر حال یکی از شاخصهای مهم برای

از جامعه میتواند به رشد و توسعه اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد میکند.

مشارکت آنان است ،زیرا توسعه فقط در

اثرات اقتصادی کارآفرینی زنان در جوامع

کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی

فعالیتهای کارآفرینانه زنان در ایاالت متحده

رسمی اخیر ،سهم اشتغال زنان فقط 10درصد

 2برابر ،از نظر اشتغالزایی  4برابر و از نظر

نیروی تحصیل کرده افزایش قابل توجهی

تعداد زنان صاحب کسب و کار در ایاالت

سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله

پروفسور الوی ،)1995( 2زنان کارآفرین را

افزایشی  14درصدی داشته است و این نرخ

اشتغال مولد است .در اواخر دهه  1970در

است که به تنهایی یا با مشارکت یا با ارثیهای،

است [ .]9در سایر کشورها نیز شاهد چنین

در ارزشها و گرايشهاي جامعه و تغييرات

و با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت فعال

در کشورهای رو به توسعه ،زنان امید

مورد میگوید :زنان شاغل به علت روابط

رشد قابل توجهی در سطح تحصیالت و اشتغال

کشورهای خود محسوب میشوند .موفقیت

توجه به فعالیتهای کارآفرینانه در این قشر

سودهای اقتصادی میشود بلکه منافع

کشور کمک شایانی نماید .آمار مربوط به

زنان به دالیل متعددی نظیر بیکاری و

مختلف مؤید این گفته است .به عنوان مثال

وارد کارآفرینی میشوند .با توجه به آمارهای

آمریکا بین سالهای  87تا  ،97از نظر تعداد

است و نرخ بیکاری در میان زنان خصوصاً

فروش  5برابر شده است .همچنین نرخ افزایش

داشته است.

متحده آمریکا بین سالهای  1997تا ،2002

كارآفريني ،توليد ثروت ،توسعه فناوري و

دو برابر افزایش فعالیتهای کارآفرینی مردان

بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير

رشدی در تعداد زنان کارآفرین هستیم .در

جمعيت شناختي ،موجي از كسب و كارهاي

 53درصد رشد داشته است [ .]10در فرانسه

همچنين مطالعات در ايران نشان ميدهد كه

کنفرانس سازمان ملل در مورد زنان در سال
 1995در پکن ،عمدتاً روی فعالیتهای عملی

و اداره میشود [ .]11در استرالیا ،زنان صاحب

بيشترين ميزان اشتغال جديد در اقتصاد ايران

را تولید میکنند .از این رو کارآفرینی زنان،

ل عدم حمايت از اين
است .متأسفانه به دلي 

میکرد .به عالوه ،نشست زنان کارآفرین که

اشتغالزایی و نوآوری شناخته شده است .با

توسعه ،بزرگترين چالش اقتصاد ايران در دهه

کارآفرینی در کشورهای مختلف ،آمارهای

اگر در فاصله  20سال مذكور حمايتي جدي

ایران نتوانسته است از توانمندیهای مربوط به

كه هر يك تنها يك نفر ديگر را ب ه استخدام

روشنبینتر از مردان شاغل می شوند و با

زندگی بهتر کنار میآیند .همچنین اشتغال در
تعادل روانی زنان اثر مثبت دارد [.]7

سنجش توسعه هر کشور صنعت زنان و نوع

ارتباط با تولید ناخالص ملی و سطح درآمد
سنجیده نمیشود و شامل بلوغ اجتماعی و
سیاسی نیز میگردد .با توجه به مطالب فوق

به نظر میرسد مقوله کارآفرینی در مورد زنان
امری مؤثر و کارآمد باشد.
تعریف کارآفرینی زنان

چنین تعریف میکند" :زن کارآفرین کسی
کاری را با خالقیت و نوآوری به راه انداخته یا

پذیرفته و با پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و

اداری و مالی و ریسکهای مالی ،فرآوردههای
تازهای عرضه کرده تا در بازار خرید و فروش

بر رقیبان چیره شود [.]8

که موجب تواناییهای زنان میشود ،تأکید
توسط سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی

در سال  1997در پاریس تشکیل شد،
تعداد زیادی از زنان کارآفرین از تمام دنیا

را گرد هم آورد .آنها تواناییها و فرصتها و
محدودیتهایی که سد راه توسعه کارآفرینی

پرتغال ،تعداد زنان کارآفرین در سال ،1995

كوچك و افراد خوداشتغال به وجود آمد.

 28درصد کل کسب و کارها توسط زنان ایجاد

در فاصله سالهاي  75ـ  1355هجري شمسي

کسب و کار 10 ،الی  15درصد از درآمد ملی

ل كاركنان مستقل (خويش فرما) بوده
به شك 

امروزه در دنیا به عنوان یکی از منابع رشد،

كارآفرينان و سوق دادن آنها در مسير رشد و

این وجود علیرغم سیر پیشرونده فعالیتهای

 1380به بعد بحران بيكاري است .در حالي كه

موجود بیانگر این واقیعت است که هنوز جامعه

از كارآفرينان صورت ميگرفت ،ب ه گونهاي

زنان کارآفرین استفاده نماید.

ن صورت بزرگترين مشكل
خود در آورد ،در اي 
1. Hoffman
2. lavoie

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

و مادری نمی دانستهاند .هافمن 1در این

زنان ( )WEDمیباشد را با هم ترسیم کردند

ضرورت و اهمیت کارآفرینی زنان

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

بررسي عوامل مؤثر در توسعه کارآفريني زنان
آيتاله مميز ،سيده عاطفه قاسمي ،سيده فاطمه قاسمي
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رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،35تابستان 1392

بررسي عوامل مؤثر در توسعه کارآفريني زنان
آيتاله مميز ،سيده عاطفه قاسمي ،سيده فاطمه قاسمي

ن كمبود
ي دهه  1380در اقتصاد ايرا 
اقتصاد 

نيروي كار ميبود [.]12

با توجه به توسعه سهم زنان در اقتصاد

ملی و مقابله با بحران بیکاری زنان ضروری
است شرایط الزم برای توسعه و کارآفرینی
زنان فراهم شود تا زنان با ایجاد کسب و کار و

فرصتهای شغلی برای خود و دیگران بتوانند

معضل کنونی جامعه را پایان بخشند.
روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش

یک بررسی پیمایشی -توصیفی است .از

نظر هدف یک بررسی کاربردی است .هدف
این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در توسعه

کارآفرینی نقش کاری زنان است .از این رو

جهت دست یافتن به اصول و اهداف تحقیق
روش گردآوری دادهها به صورت مصاحبهای
و با استفاده از ابزار اندازهگیری پرسشنامه

محقق ساخته انجام شده است .در این مطالعه

برای اندازهگیری سازهها از تکنیک طیف
لیکرت استفاده گردیده است.

 :مجموع واريانسها

یافتههای تحقیق

بررسی نتایج توصیفی نشان میدهد

که سن متوسط زنان کارآفرین  35سال

است و تعداد  52درصد از زنان کارآفرین
در این بررسی دارای تحصیالت دانشگاهی
(کارشناسی) میباشند و اکثریت آنان متأهل

هستند .در تحقیق حاضر مهمترين عوامل
مؤثر در كارآفريني زنان را ميتوان در چهار
بخش فردي ،شبكهاي ،سازماني و محيطي

تقسيمبندي كرد.

اگر مقدار آلفا بیشتر از  0/7شود سؤاالت و

گویهها برای سنجش مفهوم یا متغیر مورد نظر

مناسب هستند (رابطه.)1

ضريب آلفاي كرونباخ

بروز پديده كارآفريني زنان را در جامعه ايجاد
كرد .در ذیل به بررسی عوامل مؤثر در توسعه

کارآفرینی زنان پرداخته میشود.
الف -عوامل فردی

انگیزهها و ویژگیهای شخصیتی

بیشتر انگیزهها ،ویژگیهای شخصیتی و

ویژگیهای جمعیتشناختی مدنظر است.
میتوان گفت میان تواناییهای شخصیتی

و عوامل شبكهاي ارتباط زنان را با مشاوران،
انجمنهاي تخصصي و تجاري ،دوستان

نزديك و مجرب قابل اعتماد را توسعه ميدهد.
عوامل سازماني عوامل مربوط به درون سازمان
است كه شامل مواردي مثل حمايت مديريتي،

تشويق به نوآوري ،بينش متحرك و ...است.

مورد تأیید قرار گرفت .الزم به ذکر است دامنه

کامل بین سؤالها و پایداری درونی آنهاست.

اجتماعي و فرهنگي و آموزشي ميتوان شرايط

طوری كه پنداشت از خود و اعتماد به نفس باال

شخصيتي ،انگيزهها ،اهداف و ...سر وكار دارد

بينالمللي است كه ميتوان آنها را در ارتباط با

صفر بیانگر عدم پایایی و یک به منزله پایایی

با شناخت و تدوين راهبردهاي مناسب

عوامل فردي با ويژگيهاي فردي

اطالعات جمعآوری شده ،مورد آزمون قرار

تغییرات آلفا بین صفر تا یک میباشد ،مقدار

فردي و خصلتهاي كار آفرينانه است.

از قبیل اعتماد به نفس و پنداشت از خود،

عوامل محيطي آن دسته از عوامل اقتصادي،

گرفت و با محاسبه آلفای کرونباخ  0/85پایایی

....................................................
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 :kتعداد گويهها

سطح سوم :سطح خرد ،تعامالت و رفتارهاي

اجتماعي و فرهنگي ،سياسي ،فناوري و
پديده كارآفريني در سه سطح كلي طبقهبندي

كرد:

سطح اول :سطح كالن است كه به

ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و

فرهنگي مربوط ميشود.

بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد ،به
تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی

آنان دارد .بنا بر اطالعات جمعیت شناختی،

هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت
افزایش مییابد ،با نزول اشتغال زنان مواجه
هستیم .همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال
رابطه معكوس وجود دارد .وضعیت تأهل نیز

بیتأثیر در موضوع نیست ،به طوری كه زنان
مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال

و فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی نسبت به

متأهلین برخوردارند .تحصیالت نیز عامل
قابل توجهی است ،طبق آمارهای رسمی سال
( %74/2 )1375زنان كشور باسواد هستند و

درصد قابل مالحظهای از جمعیت دانشجویی

سطح دوم :شيوه عمل سازمانها است

را زنان تشكیل میدهند .با وجود این ،سهم

محدوديتهاي اجرايي و ادارات را موجب

اشتغال زنان و همچنین درصد مدیران زن

كه دستورالعملها و تسهيالت ،مقررات،
ميشوند.

زنان شاغل با تحصیالت عالی نسبت به كل
با تحصیالت عالی بسیار محدودتر از مدیران

میتوان گفت كه عوامل محیطی نقش بسیار

مهمی را نسبت به عوامل فردی عهدهدار است،
چرا كه ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای
روانی بسیار متأثر از عوامل محیطی است.

وضعیت اجتماعی ،فرهنگی ،حقوقی ،دینی،
سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش به
سزایی را در تقویت یا تضعیف فعالیتها در
امور متفاوت دارد .در حوزه اشتغال زنان و
فراتر از آن خود اشتغالی آنها ،موانع محیطی

گردید که نسبت به عوامل فردی از همبستگی

منابعی همچون :مردمان ،دارایی ،سرمایه،

با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه میزان

این عامل در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

بسیاری از کارآفرینان برای راهاندازی

بسیاری را میتوان برشمرد .در این بررسی

باالتری برخوردار بوده است و نشان اهمیت

همبستگی این شاخص  0/324محاسبه

میباشد.

گردیده است.

ج -عوامل سازمانی

طرح تجاری.

کار تازه از همه یا برخی از این منابع بهره
میجویند .در واقع داشتن این منابع یکی از

از دیگر عوامل مهم در کارآفرینی زنان

عوامل مهم برای راه انداختن یک کار تازه

فعالیتهای اقتصادی در شبکههایی

از مهارتهای مدیریتی ،گزینش شیوه مناسب

بیشتر کارآفرینان ،کنترل درونی را

این شبکهها منابع و فرصتهای در دسترس

شغلی به ویژه توانایی در دادن ایده و سر و

ب -عوامل شبکهای

عوامل سازمانی است که از آن میان میتوان

پیچیده از روابط اجتماعی جای دارد .در درون

مدیریت و تأمین منابع یاد کرد .مهارتهای

قرار میگیرد.

کار داشتن با دیگران ،پیوندی نزدیک با

وتسون 1996 1بیان می دارد که شبکههای

تواناییهای مدیریتی دارد.

فعاالن اقتصادی مهمترین منبع اطالعات

روشهای مدیریتی که از سوی کارآفرینان

کننده در پایایی فعالیت اقتصادی است؛

برای مالکیت یک شغل مربوط میشود .نتایج

که نیازمند رایزنی و آموزش برای کارآفرینی

نشان میدهد که زنان کارآفرین در زمینه

راهاندازی شبکهها با همکاری کارگزاران

همکاری که تضادهای ارتباطی و شخصیتی

شبکهای کردن و مشارکت میتواند نقشی

این ترجیحات با انگیزههایی که آنان در آغاز

فعالیتها داشته باشد .شاخص کارآفرینی در

کاری تازه ،کارآفرینان نیازمند آنند که منابعی

است .در بیشتر موارد مشاوره عالی تعیین

زن ترجیح داده میشود ،به انگیزههای آنان

بنابراین ،برای کارآفرینان به ویژه برای زنان

یک بررسی چند سویه درباره دارندگان مشاغل

هستند ،بسیار ارزشمند است [.]13

رابطه خود با کارکنانشان نگرانند و به فرهنگ

دولتی و مسئوالن شرکتها ،شتاب میگیرد.

را در محیط کار کاهش دهد ،گرایش دارند.

بسیار ارزشمند در گسترش و بینالمللی کردن

کار داشتهاند همخوانی دارد [ .]14برای آغاز

بررسی عوامل شبکهای  0/562محاسبه

را با ویژگیهای شخصیتی خود بیامیزند

است[.]15

ترجیح میدهند و میخواهند همواره بر کار
خود نظارت داشته باشند و زنان به ویژه

نمیخواهند برای آغاز کار خود وام بگیرند

و بیشتر از پساندازهای شخصی ،کارتهای
اعتباری ،وامهای ویژه بهره میگیرند [.]16
د -عوامل محیطی

از مهمترین عوامل محیطی که بر راهاندازی

و گسترش فعالیتهای اقتصادی زنان اثرگذار
است میتوان از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،

فرهنگی و فناورانه نام برد.

در جدول 1شاخصهای عوامل محیطی

همراه با میزان همبستگی هر یک از ابعاد در

برگیرنده آن نشان داده شده است.

1. Watson

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

زن بدون تحصیالت عالی است .به صراحت
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بعد اجتماعی

و برآوردن نیاز اقتصادی است .حال آنکه زنان

زمنیه ارث ،نفقه ،اجازه خروج از كشور در

هنجارهای رایج در زمینه تقسیم كار،

آسیایی برای کارآفرینی به دست آوردن درآمد

(خانهداری) و مردان (امور بیرون منزل)،

غربی بیشتر به علت استقالل خواهی به

وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان كار زنان
مسأله تعدد نقش زنان به طوری كه انتظار
انجام مسئولیتهای متفاوت زنان در قالب
همسر ،مادر ،خانهدار ،شاغل آنها را دچار تنش
و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن
میكند .در تبیین عوامل اجتماعی میتوان
به نقش والدین بر کارآفرینان اشاره نمود

که بسیار اهمیت دارد .رفتار و ویژگیهای

پدر و مادر اثری مثبت در این زمینه دارد.

بر پایه یافتههای استیل  1987زنان کارآفرین

بیشتر از خانوادههایی با زمینه کارآفرینی و

خودکفایی بر میخیزند که در این میان نقش
مادرانی که کار مستقل دارند بسیار مهم تلقی
میگردد و احتمال کارآفرین شدن فرزندان در

این گونه خانوادهها بیشتر میباشد.
بعد اقتصادى

در حالی كه زنان در آسیا به طور متوسط

 12-13ساعت بیش از مردان كار میكنند،

به دلیل بدون مزد بودن كار خانگی همچنان
در سطح نازل درآمدی قرار میگیرند .ارتقاء
مقامها تنها بر اساس شایستگیها صورت

نمیپذیرد .به طوری كه بین سالهای -65

کارآفرینی رو میکنند [.]18
بعد فرهنگی

فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر همواره رواج

دهنده باورهای سنتی و كلیشههای جنسیتی

بوده و از ابتدا ،تربیت و اجتماعی شدن دختران،
در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و
تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت
و خود كمبینی تواناییهای خویش را در پی

داشته است .همچنین كمبود آگاهی زنان در

ابعاد حقوق فردی ،خانوادگی و اجتماعی،
حرفهای و عدم شركت در تشكلهای صنعتی

حرفهای و فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی،

سیاسی ،به استمرار ساخت نابرابر كمك
میرساند .به دلیل نگاه جنسیتی ،فرصتهای

اجتماعی و شغلی كمتر به طور برابر با توجه
به شایستگیها به افراد ،فارغ از جنسیتشان

اعطا گشته است ،همواره شاهد تبعیضهای

جنسیتی در اشتغال هستیم.

تبعیضهای جنسیتی در نوع آموزش

شامل مواد درسی ،نقش زنان در كتابهای

 55از كل مردان شاغل تنها  %6تحصیالت

درسی ،رسانهها كه بیشتر تقویت كننده

تحصیالت عالیه داشتهاند و جای شگفتی است

محدودیتهای آموزش در نظام آموزش عالی

عالیه داشتهاند .در حالی كه  %18زنان شاغل،

كه از كل زنان تحصیلكرده عالی تنها  %5به
سمتهای باالی اداری و مدیریتی رسیدهاند

[.]17

مان و تورپ در پژوهشهای خود به این

....................................................
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نتیجه دست یافتند که انگیزه اصلی زنان

زنان است .باورهای فقهی دینی نیز بیتأثیر

دید سنتی نسبت به زن است .همچنین

برای زنان مانند انحصار برخی رشتهها برای

مردان ،محدودیت اعزام به خارج كشور برای
ادامه تحصیل و كمبود امكانات (خوابگاه)
برای دختران ،همگی از موانع مشاركت

در این مسأله نیست ،احكام موجود در
بعد اقتصادی و احكامی چون شهادت ،دیه،

قضاوت ،طالق ،حق حضانت در بعد خانوادگی

اجتماعی بیشك تأثیر منفی در پیشرفت و
شكوفایی همه جانبه زنان دارد كه میتوان با

استنباطهای متناسب شرایط زمانی و مكانی
موانع را برطرف كرد.

وضعیت حقوقی و قوانین

قوانین ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106

(نفقه زن)( 1199 ،نفقه اوالد)( 1117 ،منع

كار زن در صورت عدم رضایت شوهر) .از آنجا
كه طبق قانون ،ریاست خانواده با شوهر است
و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبی
شوهر است ،مشكالتی در مسیر كار زنان

ایجاد میشود .قوانین ناظر بر اشتغال ،از جمله
قانون اشتغال نیمهوقت زنان ،مقررات در

زمینه مرخصی زایمان و ماده  5مصوبه 1371

شورای عالی انقالب كه محدود كننده حیطه

اشتغال زنان است ،هیچكدام كمكی به افزایش

مشاركت اقتصادی اجتماعی زنان نكرده است.
البته زمینههای مساعد قانونی را نیز نباید
از نظر دور داشت .اصول 41 ،28 ،21 ،3

برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با

مردان را متذكر شده و همچنین طبق ماده
 1118مصوب  1313زن مستق ً
ال میتواند در
دارایی خود هر تصرفی را داشته باشد .تصویب

قانون در مورد كنترل جمعیت نیز مطمئناً

بیتأثیر در مشاركت بیشتر زنان نیست.
پرواضح است پیششرط راهاندازی فعالیتهای

كارآفرینانه توسط زنان ،شناسایی دقیق عوامل

نظر میرسد [.]19

رشد و توسعه بیشتری برخوردار میشوند.

مطالعات راهبردی در این زمینه ضروری به

بعد فناورانه

نقش فناوري در اطالعات در فعالیت

اقتصادی زنان عبارت است از:

 -جایگزينی دوباره تولیدات؛

ایجاد شغلهای تازه مانند :اطالعرسانی ،چاپ،
نشر ،بیمه.

میزان

بهرهگیری

در این تحقیق عوامل اثرگذار در توسعه

نقش عوامل اقتصادی ،جمعیتی ،فرهنگی و

 -فرهنگسازی در تغییر نگرش جامعه نسبت

کارآفرینی زنان مورد بررسی قرار گرفت.

ایدئولوژیکی که در افزایش یا کاهش نقش
درجه تحصیالت و امکانات شغلی از جمله

علل و عواملي است که به شدت در کاهش
یا افزایش اشتغال زنان دخالت دارند .یکی
از ویژگیهای امروز جامعه ایرانی ،تغییرات

منابع

انسانی

اساسی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است که

از

بر نقش زنان نیز تأثیر گذاشته است .زنان به

عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه

چند دهه اخیر توانستهاند در عرصه اقتصادی،

فرصتهای مناسب توسعه همواره به
انسانی مطرح بوده و هست ،فرصتهایی که
میبایست زمینه مشارکت عادالنه همه اقشار

جامعه را فراهم ساخته و از مزایای اجتماعی و
اقتصادی آن بهرهمند سازد .طبق بررسیهای
سازمان بینالمللی کار ،در همه نقاط جهان

جز آمریکای شمالی و استرالیا ،زنان نسبت
به مردان در طی هفته ساعات بیشتری را به

کار مشغولند .در آفریقا ساعات کار زنان 67

دلیل تواناییها و استعدادهايی که دارند در
اجتماعی ظاهر شوند و جامعه نیز توانسته از
تواناییهای آنان بهرهگیری نماید .در اثر رشد

فزاینده مشارکت زنان در اجتماع ،جامعه ایران

به خصوصیات و ویژگیهای جدیدی دست
یافته و شاهد شرایط جدیدی در حوزه اشتغال
برای زنان است .ویژگیهای مخصوص جامعه

ایرانی که به خصوص نقش اجتماعی زنان را
نسبت به گذشته برجسته کرده و در ضمن

ساعت در هفته در مقابل  53ساعت برای

نشانگر حرکت رو به جلوی آنان میباشد.

ساعت و برای مردان  48ساعت ،و در ژاپن

عالوه بر حل معضل بیکاری ،اثرات مستقیم

و در آمریکای التین برای زنان  60ساعت و

و اقتصادی کشور خواهد داشت ،لزوم تغییر

مردان است .این نسبت در آسیا برای زنان 62

برای زنان  56ساعت و برای مردان  54ساعت
برای مردان  54ساعت میباشد [.]20

به نظر میرسد زنان ضمن داشتن مشارکت

عظیم در جهت فعالیتهای مختلف ،دارای
شرایط و امکانات مناسب نیستند و چنانچه این

خود ،توزیع مناسب مسئولیتها میان
اعضای خانواده ،انجام هماهنگیهای الزم

اجتماعی زنان تأثیر دارد .سن ،وضیعت تأهل،

 -برآورده کردن نیازهای مهارتی تازه؛

نتیجهگیری

بالقوه آنان به منصه ظهور رسیده و جوامع از

افراد خانواده در تغییر توقعات و کارایی

در کارهای خانه و نگهداری از فرزندان؛

به توانمندی زنان در فعالیتهای اقتصادی؛

 تدوین سیاستها و برنامههای آموزشیبا نیازهای حرفهای زنان توسط سیستم

آموزشی کشور؛

 حفظ بنیان خانواده با تقویت و تحکیم پیونداعضاي خانواده و تدوین برنامههای حمایتی

برای زنان کارآفرین در انجام وظایف منزل
و نگهداری فرزندان همراه با توسعه کسب

و کار؛

 به منظور آشنایی زنان با فعالیتهایکارآفرینی پیشنهاد میگردد با برگزاری

دورههای کاربردی مبانی کارآفرینی و
بازاریابی و  ...از طرف ادارات و سازمان فنی
و حرفهای و تشویق زنان به شرکت در این

دورهها ،زمینه حضور زنان در فعالیتهای
کارآفرینی فراهم گردد؛

 تشکیل واحد حمایت از بنگاههای اقتصادیزنان در استانداریها و ارائه مشاوره و
حمایتهای خاص به زنان کارآفرین.

از آنجا که توسعه کارآفرینی زنان در ایران،

در پایان میتوان گفت در شرایط کنونی

و غیرمستقیم در توسعه فرهنگی ،اجتماعی

معضل بیکاری در میان زنان ،کارآفرینی

و تحول در ساختارهای موجود فرهنگی-

اجتماعی کشور در جهت تشویق زنان به
کارآفرینی ،بیش از هر زمان دیگر احساس
میشود لذا راهکارهای زیر ارائه میگردد:

جامعه ایران ،یکی از بهترین راهکارهای حل

است .با توجه به اینکه زنان ایرانی در توسعه

کارآفرینی با موانع بسیاری مواجه هستند،
امید آن میرود که با عنایت مسئوالن و تالش

بیش از پیش زنان در جهت رفع مشکالت،

آیندهای بهتر را نظارهگر باشیم.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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بررسي عوامل مؤثر در توسعه کارآفريني زنان
 سيده فاطمه قاسمي، سيده عاطفه قاسمي،آيتاله مميز

نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری

چکیده

یکی از مسائل مهم در کسب و کار سرعت باالی تغییرات و تحوالت در محیط فناورانه بوده که ،توانایی برنامهریزی و تصمیمگیری

در این حوزه را بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده فناوری ،ناممکن ساخته است .از این رو ،شناسایی ،ایجاد و توسعه شبکه
همکاران تحقیقاتی و صنعتی با استفاده از رویکرد نوآوری باز و بکارگیری هوشمندی فناوری به منظور رصد و دیدهبانی تحوالت فناورانه

برای سازمانهای فناوریمحور و پیشرفت علم و فناوری که اثر مستقیم بر حوزه کسب و کار این سازمانها دارد ،دارای اهمیت باالیي
است .از سوی دیگر ،رشد فزاینده اینترنت در افزایش منابع داده برای هوشمندی فناوری تأثیر بسزایی داشته ،بکارگیری مناسب و

استفاده از ابزار فناوری اطالعات برای دستیابی و تجزیه و تحلیل این دادهها به یک نکته کلیدی در ایجاد هوشمندی فناوری تبدیل

شده است .از این رو ،راهبرد سازمان در شناسایی و اکتساب فرایند مناسب هوشمندی فناوری دارای اهمیت زیادی شده که یک
سازمان در ادغام نوآوری و ایده از بیرون سازمان با مزیتهای اصلی درون سازمانی به آن نیازمند است .در نتیجه سازمانها با ایجاد

پیوند بین هوشمندی فناوری و نوآوری باز از طریق استقرار یک چارچوب نظاممند میتوانند به هدف خود که افزایش ارزش هوشمندی
فناوری است کمک کنند .به عبارت دیگر هوشمندی فناوری به عنوان ابزار رویکرد نوآوری باز از طریق ایجاد ارتباط بین دانش و ایده

از خارج سازمان و مزیتهای اصلی در درون سازمان باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میشود.
واژگان كليدي

رویکرد نوآوری باز ،هوشمندی فناوری ،رصد و دیدهبانی فناوری ،شبکهسازی دانشی.

مقدمه
تغییرات فناورانه از طریق نوآوری در دنیای
کنونی از یک سو و بايستگي این تغییرات
پرشتاب در محصوالت و فرایندها از سوی
دیگر شرایطی را به وجود آورده است که
نوآوریهای فناورانه به عنوان مهمترین عامل
رقابتپذیری در سازمانهای امروزی نمود پیدا
کند .امروزه دستیابی به نوآوریهای فناورانه
از طریق تحقیق و توسعه درونی با توجه به
گستردگی و بین رشتهای بودن علوم کاری
بسیار دشوار است ،به همین جهت ،رویکرد
نوآوری باز به منظور توسعه و بکارگیری
فناوری و ایدههای جدید خارج از سازمان به
کار میرود و به عنوان راه عالجی برای تغییرات
* نويسنده مسئول

پرشتاب فناوری و افزایش رقابتپذیری جهانی
پیشنهاد میشود .به منظور شناسایی گسترده
و امکانپذیر نوآوری فناورانه و ایدههای جدید
خارج سازمان الزم است تا گستره زیادی از
دادههای نوآوریهای نوین از منابع نامتجانس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .از اینرو،
هوشمندی فناوری میتواند کاربردهای
فراوانی داشته باشد.
امروزه هوشمندی فناوری به عنوان ابزاری
قدرتمند برای نوآوری باز در سازمانهای
فناوریمحور نمود پیدا کرده است .در این
راستا ،بکارگیری ابزارهای کارآمد مدیریت
و سیاستگذاری فناوری بهمنظور توسعه
توانمنديهاي در کسب و کار در ارائه و

بهبود محصوالت الزامی اجتنابناپذیر برای
سازمانهای فعال در زمینههای فناوری
میباشد .از این رو ،هوشمندی فناوری به
عنوان ابزاری برای تحریک و توسعه انواع
نوآوری درونی و محصوالت جدید در قالب
تفکرات و شیوههای کسب و کار موجود
و یا جدید که منجر به خلق شایستگی و
توانمندی نوآورانه میشود از اهمیت بسزایی
برخوردار است .امروزه هوشمندی فناوری به
عنوان ابزاری قدرتمند برای نوآوری باز در
سازمانهای فناوریمحور نمود پیدا کرده
است و سازمانهای امروزی با توجه به ماهیت
فناوری محوری و از سویي فضای متغیر
حاکم بر نوآوری توجه به مقوله نوآوری باز
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و هوشمندی فناوری را به عنوان یک مؤلفه
اساسی در تقویت بنیه قابلیتهای رقابتی خود
مورد توجه قرار دادهاند .نوآوری از یک سو ،بنا
به احساس نیاز و ضرورت راهبردی و از سوی
دیگر مبتنی بر قابلیتها و توانمندیهای
در اختیار سازمان شکل میگیرد .از این رو،
شناسایی ،ایجاد و توسعه شبکه همکاران
تحقیقاتی و صنعتی با استفاده از رویکرد
نوآوری باز و بکارگیری هوشمندی فناوری
به منظور رصد و دیدهبانی تحوالت فناورانه
برای سامانهای فناوریمحور و پیشرفت علم
و فناوری که اثر مستقیم بر حوزه فعالیت آنها
دارد ،دارای اهمیت باالیي است .با توجه به
مواردی که در باال ذکر شد و تحقیقات انجام
شده از جمله وگلرز و همکاران ،)2010( 1شو
و همکاران )2008( 2و آلن پرتر)2007( 3
که سعی در تبیین ارتباط بین نوآوری باز و
هوشمندی فناوری دارند ،نتایج به دست آمده
این ارتباط را تأیید میکند.
ادبیات نظری تحقیق

مفهوم رویکرد نوآوری باز

نظریه نوآوری باز مربوط به هنری چسبرو
پروفسور دانشگاه برکلی کالیفرنیا میباشد .او
نوآوری باز (شکل )1را به عنوان ضرورتی جدید
برای ایجاد و سود بردن از فناوری تعریف کرد
و توضیح داد که چطور شرکتها در قرن
بیستم در تحقیق و توسعه سرمایهگذاریهای
سنگینی مینمودند ،بهترین افراد را به
کار میگرفتند ،آنها را قادر میساختند که
ایدههای نوآورانه خود را توسعه دهند ،با
راهبردهاي مالکیت فکری آنها را حمایت
مینمودند و سود به دست آمده را دوباره در
تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکردند.

....................................................
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شکل -1مدل نوآوری باز []1

نوآوری باز به عنوان یک مجموعه فعالیت
برای سود بردن از نوآوری و همچنین یک
مدل شناختی برای ایجاد ،تفسیر و تحقق آن
فعالیتها میباشد .نوآوری باز به دو موضوع
ناموزون در تحقیقات گذشته درباره نوآوری
پاسخ میدهد .این مدل سرریزها را به عنوان
نتیجه صریح مدل کسب و کار (به جای
اجتناب از آن) و حقوق مالکیت فکری ()4IPR
را به عنوان یک کالسی جدید از داراییها (به
جای وسیلهای که باید از آن حمایت شود)
تلقی میکند .هر دو اینها میتوانند درآمد
اضافهای به مدل کسب و کار بیفزایند[.]1
رویکرد نوآوری باز ،مدیریت نوینی را طلب
میکند .سازمانهای امروزی نیازمند نیل به
نگرشهای متفاوتی در خصوص باز کردن
درب پژوهشگاههای خود به روی سازمانهای
بیرونی هستند تا بتوانند فرصتهایی را برای
تبادل فناوری خلق کنند که منجر به اثربخشی
بیشتر فرایند نوآوری ،کارایی افزونتر
سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعهای ،و نیل
به راههای میانبر 5شود .نوآوری باز بر اصول
زیر بنا نهاده شده است [:]2
 همه افراد تیز و با هوش درون شرکت ماکار نمیکنند؛

 تحقیق و توسعه خارجی میتواند ارزشعمدهای برای شرکت تولید نماید؛
 برای اینکه تحقیقات برای شرکت سودمندباشد ،نیاز نیست که فقط از فعالیتهای
داخلی شرکت ناشی شود؛
 یک مدل کسب و کار قوی برای شرکتبسیار حیاتی است؛
 نظرات خارجی به مانند نظرات داخلی برایبرنده شدن ضروری میباشند؛
 شرکت میتواند بر روی مالکیت فکری خودسرمایهگذاری نماید و وقتی به مالکیت
فکری دیگر شرکتها نیز نیاز دارد ،بايد آنها
را بخرد.
نوآوری باز در تعریف بنیادین ،بدین معناست
که «ایدههای با ارزش میتوانند از درون یا
بیرون شرکت سرچشمه بگیرند و تجاریسازی
آنها نیز میتواند از درون یا بیرون شرکتها
باشد» .در این پارادایم ،شرکتها ضمن باز
کردن حصارهای حائل بین دانش سازمانی با
بیرون ،منافع و خطرات توامان را میپذیرند.
در واقع شرکتها به جای «انبار کردن
فناوریها و نوآوریهای خود در پستوها» ،با
به اشتراک گذاشتن ایدهها و دانش سازمانی،
ضمن استفاده از سرچشمههای بیرونی دانش

4. Intangible (Intellectual) Property Rights
5. Cache up

1. Veugelers et al
2.Schuh et al
3. Alan L. Porter

ساختار و فرایند مناسب ،تغییر و بازسازی
و بهبودهای فناورانه برای بکارگیری چنین
رویکردی در سازمان میباشد .فرهنگ مستعد
سازمان برای نوآوری باز عمدتاً شامل عوامل
ضمنی سازمانی میباشد .از ملزومات نوآوری
باز در این حوزه میتوان به مرزهای سازمانی
نفوذپذیر نسبت به محیط ،راحتی ارتباطات
کارکنان سازمان با افراد خارج از سازمان و
جریان آزادانه اطالعات بین سازمان و محیط
اشاره کرد .از ویژگیهای یک سازمان باز
میتوان به ساختار باز و منعطف اشاره کرد.
خصیصههايی که میتوان برای سازمان باز در
این رابطه در نظر گرفت ارتباطات جانبی بین
بازیگران نوآوری به منظور افزایش اطالعات
و دانش در دسترس این بازیگران میباشد،
بدین معنی که برای سازمان یک سیستم
مدیریت دانش باید متصور بود که این دانش و
اطالعات ضمنی یا صریح را به صورت آزادانه
در دسترس نیازمندان سازمانی قرار دهد .از
ب ُعد دیگر آمادگی سازمان برای نوآوری باز
میتوان به توانمندیهای پویا برای تغییر و
بازسازی اشاره کرد ،این توانمندیها بدین
صورت تعریف میشوند " :توانایی سازمان در
ساخت ،ادغام و قالببندی مجدد تواناییها و
ظرفیتهای داخلی و خارجی خود در مقابل
تغییرات سریع محیطی قابلیتهای پویایی

سازمان را تشکل میهند" .در واقع ،جنبههای
پویایی تغییرات سازمانی با استفاده از مفهوم
یادگیری سازمانی و به عنوان توانایی حفظ
یک فرایند مداوم تنظیم و جستجوی قوانین و
مقررات با توجه به اهداف سازمانی ،یا توانایی
انجام یک فرایند مداوم با آزمایش ،اتخاذ و
یادگیری برای تعریف محیط کسب و کار
توضیح داده میشود .آخرین ب ُعد بهبودهای
فناورانه میباشد که عالوه بر تواناییها و
ظرفیتهایی که قب ً
ال ذکر شد ،در اینجا منابع
قابل رؤیت بیشتری از جمله توانایی استفاده
از روشهای تسهیل کننده تفکر (برای مثال
 )TRIZو یا توانایی استفاده از فناوریهای
تعاملی و ابزار پیشرفته اطالعات (زیرساخت
فناوری) در تمام فرایندهای ارتباطات داخلی
و خارجی مورد توجه میباشد.
توانمندیهای همکاری در قلب بحث
نوآوری باز قرار دارند ،و از آن به عنوان
توانایی ادغام و اهرمسازی عوامل سازمانی
برای ایجاد توانایی و ظرفیت سازمانی برای
نوآوری باز میتوان یاد کرد که شامل سه
کارکرد همکاری داخلی ،قابلیت شبکهسازی و
همکاری از بیرون به درون و از درون به بیرون
میباشد .کارکرد همکاری داخلی عبارت است

از همکاری به منظور افزایش تبادالت دانش
بین رشتهای درون مرزهای ساختاری و سپس
توسعه تعامالت جانبی بین اجزاء دانشی-
کارکردی برای افزایش جریانات دانش در
سراسر مرزهای سازمانی .قابلیت شبکهسازی
نیز به توانایی و ظرفیت عمده سازمان در
ایجاد ،مدیریت ،تکامل ،حفظ و یا حتی خاتمه
در شبکه نوآوری گفته میشود و در پایان
منظور از کارکرد همکاری از بیرون به دورن و
بالعکس همکاریها هم برای استفاده از دانش
خارج از سازمان (جریان به داخل) به منظور
نوآوری درونی و جریان بیرونی نیز هم برای
استفاده از نوآوری درونی به منظور فروش و
ایجاد بازار میباشد.
آخرین ویژگی مهمی که میتوان برای
سازمانی با رویکرد نوآوری باز متصور شد،
ظرفیت جذب سازمان در بهرهبرداری منابع
فناورانه میباشد که شامل مراحلی چون
شناسایی فرصتهای نوآورانه ،استخراج
و جذب (شامل توانايی برای بازشناسی
توانمندیهاي فناورانه و دانشی داخلی و
خارجی) ،فهم و تبادل (شامل توانایی جذب،
تنظیم و ادغام دانش و فناوری خارجی به
توسعه محصول داخلی) و اشتراک ،انتشار و
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و فناوری ،در عین حال فرصت بهرهبرداری از
ماحصل دانش سازمانی خود را برای دیگران (و
رقبا) فراهم میکنند .در واقع ،با مرور ادبیات
رویکرد نوآوری باز چالشهای عمومی این
رویکرد را میتوان در سه بعد کلی دستهبندی
کرد( .جدول )1
در این چارچوب ،منظور از آمادهسازی
سازمانی توجه به ابعاد فرهنگی و جو سازمان،

جدول  -1آمادگی سازمانی برای نوآوری باز []3
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بکارگیری (شامل توانایی تعیین ارزش دانش
در جهت بازار) میباشد.
رویکرد نوآوری باز که به منظور توسعه
فناوری و ایدههای جدید خارج از سازمان
به کار میرود به عنوان راه عالجی در مقابل
کاهش نیمه عمر محصوالت ،چرخههای
پرشتاب فناوری و افزایش رقابت جهانی
پیشنهاد میشود[ .]4به منظور شناسایی
گسترده و امکانپذیر نوآوری و ایدههای جدید
خارج سازمان الزم است تا گستره زیادی از
دادههای نوآوریهای نوین از منابع نامتجانس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد[ .]5از این
رو ،هوشمندی فناوری میتواند کاربردهای
فراوانی داشته باشد (شکل.)2
با این وجود ،پیوند بین هوشمندی فناوری
و نوآوری باز از طریق استقرار یک چارچوب
نظاممند میتواند به سازمانی که هدفش
افزایش ارزش هوشمندی فناوری است
کمک کند .نوآوری باز مستلزم آن است که
سازمان از نوآوریها ،ایدهها ،فناوری خارجی
برای سرعت بخشیدن به نوآوری فناورانه و یا
اکتساب آنها برای سازمان استفاده کند.
هوشمندی فناوری

سرنخهای اولیه هوشمندی فناوری را
میتوان در اویل دهه  1980جستجو نمود.
در این دهه بحثهایی تحت عنوان کلی
هوشمندی رقابتی 1با شکل گرفتن انجمن
متخصصان هوشمندی رقابتی( 2سال )1986
مطرح میگردد .محققان و افراد آکادمیک،
تعاریف متفاوتی از هوشمندی فناوری ارائه
دادهاند .مطابق با تعریف اشتون و استیسی،3
هوشمندی فناوری عبارت است از "اطالعات
پیرامون رویدادها ،روندها ،فعالیتها و مسائل
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شکل -2ارتباط هوشمندي فناوري و نوآوري باز []6

حساس و حیاتی در محیط فناورانه مربوط
به کسب و کار مورد نظر که از ارزش رقابتی
کافی نیز برخوردار میباشند" .این اطالعات
زمینه الزم برای فعالیت مطابق با تغییر و
تحوالت محیطی را فراهم میسازد [ .]7در
دیگر سو ،پورتر 4بیان میکند که هوشمندی
فناوری شامل فرایند "شناسایی و جمعآوری،
تجزیه و تحلیل و به کارگیری مناسبترین
اطالعات در زمینه توسعه فناوری و تغییر و
تحوالت و روندها و رویدادهای محیط فناورانه

فناورانه بیان میکند .در این راستا او فرایند
هوشمندی فناوری را دربرگیرنده فعالیتهای
مربوط به جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و نشر
اطالعات مرتبط در زمینه روندهای فناورانه
دانسته که نتایج حاصل از آنها ،در نهایت از
تصمیمات سازمان در حوزه مدیریت فناوری
و حوزه مدیریت فناوری و حوزههای کالن
پشتیبانی میکند[ .]9اشتون و همکارانش
بیان میکنند که فرایند خلق هوشمندی باید
بر مبنای نیازهای ذینعفان شکل گرفته و از

3. Ashton and Stacey
4. Porter
5. Lichtenthaler

)1. Competitive Intelligence (CI
2. Competitive Intelligence Professionals
http://www.scip.org

است" .طبق مطالعات او ،هوشمندی فناوری
با اهداف ایجاد آگاهی به هنگام نسبت به
توسعههای صورت گرفته در محیط فناوری،
شناسایی اقدامات رقبا ،شناسایی فرصتهای
همکاری جدید برای سازمان و ادراک نسبت
به رویدادها و روندهای محیط فناورانه و
5
محیط رقابتی صورت میگیرد [ .]8لیچنسالر
پس از مطالعات فراوان در این زمینه ،هدف
هوشمندی فناوری را بهرهگیری از فرصتها
و مقابله با تهدیدهای محتمل در محیط

این رو کسب نیازهای اطالعاتی آنان را پیش
از آغاز فرایند ضروری میدانند .پس از تعیین
نیازهای اطالعاتی ،جمعآوری و تجزیه و تحلیل
اطالعات ،نشر هوشمندی و به کارگیری آن در
تصمیمگیری ،مراحل بعدی فرایند هوشمندی
فناوری طبق مدل اشتون است [.]10
به طور کلی فرایندی را که میتوان برای
هوشمندی فناوری متصور شد ،یک فرایند
خلق ارزش به شمار میآید که در قالب
زنجیره ارزش پورتر قابل مشاهده بوده و

در سوی دیگر ،فعالیتهای غیر مستقیم یا
پشتیبان به عنوان توانمندسازهای فعالیتهای
مستقیم مطرح هستند (شکل  .)3برای یک
نظام هوشمندی فناوری ،این توانمندسازها
عبارتند از:
 مدیریت فعالیتهای هوشمندی فناوریشامل طراحی ،1هدایت 2و توسعه 3آن؛
 اهداف و مأموریتهای فرایند هوشمندیفناوری (که در تعامل با مأموریتهای کلی
کسب و کار تعیین میشوند)؛
 ساختار پیادهسازی فرایند هوشمندیفناوری؛
 ابزارهای هوشمندی فناوری شامل روشهایتجزیه و تحلیل اطالعات (مانند تحلیل
سناریوها )4و زیرساختهای الزم (مانند
توانمندسازهای ارتباطی نظیر فناوری
اطالعات) برای هوشمندی فناوری.
همچنین فعالیتهای اصلی و مستقیم
ایجاد ارزش عبارتند از [:]11
تعیین نیاز اطالعات

دو هدف از تعیین نیاز اطالعات مدنظر است:
اول این که نیاز اطالعات میبایست باعث به
حرکت درآوردن دیگر فعالیتهای هوشمندی
فناوری شود و دوم ،از طریق محدود کردن
ناحیه مشاهده و استفاده منابع ،از انباشته
شدن بیش از حد اطالعات جلوگیری کند.

شکل -3فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم هوشمندی فناوری []11

انگیزش و ناحیه مشاهده در ارتباط نزدیک
با هم هستند؛ حتی تا حدی در ارتباط با
مأموریت هوشمندی فناوری و اهداف با هم

تداخل نیز دارند.
از طرفی ،انگیزش ممکن است از طریق
تعیین صریح نیاز برای اطالعات آشکار شود
(اکثرا ً از باال به پايین و به شکل یک تقاضای
به خصوص یا یک اعالم کلی نیازها) .در
این مورد ،یک شخص میتواند راجع به یک
ورودی سیستم هوشمندی فناوری صحبت
کند و متعاقباً فعالیتهای هوشمندی فناوری
در خصوص نیازهای صریح ،عکسالعمل
نشان خواهند داد .از سوی دیگر ،ممکن است
احتیاجها به صورت ضمنی مث ً
ال از طریق
راهبردهاي پیشامدی 5آشکار شوند .در این
مورد فعالیتهای هوشمندی فناوری بر مبنی
انگیزش ضمنی خواهد بود.
جمعآوری اطالعات

تعیین هدف جمعآوری اطالعات ،اولین گام
در نیازهای اطالعاتی شرح داده شده در باال
میباشد .این گام وظیفه جمعآوری اطالعات
تعیین شده را بر عهده دارد.
4. Scenario Analysis
5. Emergent Strategies

تحلیل اطالعات

هدف تحلیل ،معنا بخشی به اطالعات
است .میزان تحلیل بستگی زیادی به شفافیت
اطالعات و بصیرت درخواست شده دارد .برخی
اطالعات جمعآوری شده ،بدون نیاز به تحلیل،
نیاز تصمیمگیرنده را برآورد میکنند؛ بنابراین
هیچ تحلیلی الزم نیست .در مقابل ممکن
است تکههای بسیار پراکندهای از اطالعات
باشند که نیاز زیادی به تحلیل دارند.
در این مدل ،تحلیل دارای سه عملکرد
مختلف است :فیلتر ،یکپارچهسازی و ارزیابی.
عملکرد فیلتر برای کاهش کمیت اطالعات
توسط بررسی مرتبط بودن اطالعات به شرکت
و ارزیابی کیفیت اطالعات است .این کاربرد تا
اندازهای به طور تلویحی در مرحله جمعآوری
برآورد میشود .از عملکرد یکپارچهسازی
انتظار میرود اطالعات را در بافت سازمان که
نیاز به پشتوانه دانشی مناسب دارد ،یکپارچه
کند .در نهایت ،عملکرد ارزیابی برای برآورد
کردن معنی راهبردی اطالعات برای سازمان
بکار میرود.
1. Designing
2. Directing
3. Developing
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نتایج آن در بهبود تصمیمهای مرتبط با
حوزه فناوری تجلی پیدا میکند .مطابق با
این زنجیره ،فرایند مزبور شامل مراحل تعیین
نیازها ،جمعآوری ،تجزیه و تحلیل ،نشر و
اشاعه ،و بکارگیری اطالعات مناسب و مرتبط،
در نهایت به ایجاد ارزش میانجامد که این
مراحل را میتوان به عنوان فعالیتهای اصلی
یا مستقیم در ایجاد ارزش به شمار آورد[.]11
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انتشار اطالعات

انتشار اطالعات مرحلهای است که
هوشمندی به استفادهکنندگان بالقوه میرسد.
کاربرد اطالعات

استفاده از این مرحله زمانی است که
تالشهای هوشمندی به ثمر رسیدهاند.
البته باید به این نکته توجه داشت که
تصمیمگیرندگان غالباً از روی شهود

تصمیمگیری میکنند و حتی بعضی اوقات
این تصمیمات غیر منطقی هستند .لذا
گاهی آنها از هوشمندی فناوری برای توجیه
تصمیماتی که هم اکنون گرفتهاند ،استفاده یا
سوء استفاده میکنند.
مدیریت نظام هوشمندی فناوری ،یک
فرایند هدایتگر بوده و از اهمیت بسزایی
برخوردار است .به دلیل آنکه این فرایند به
عنوان پشتیبان فعالیتهای مستقیم نظام
هوشمندی فناوری عمل میکند ،در دسته
فعالیتهای غیر مستقیم زنجیره ارزش
هوشمندی قرار خواهد گرفت.
پیشینه نظری اندکی در زمینه مدیریت
فعالیتهای هوشمندی فناوری با دیدگاهی
که در باال توضیح داده شد ،وجود دارد .البته
در مطالعه اشتون و کالوانس ،)1997( 1تحت
عنوان "مدیریت نظامهای هوشمندی فناوری
در کسب و کار" ،جنبههایی از این امر مشاهده
میشود که همگی بیانگر تجربیاتی عملی در
زمینه ایجاد نظامهای هوشمندی فناوری و
شاخصهای کلیدی موفقیت آنها هستند که
به اختصار در ذیل به آنها اشاره میشود[:]12
 اساس تمام فعالیتهای مرتبط با هوشمندی،هدف آن است .بنابراین شناسایی نیازهای
کاربران در ابتدای فرایند هوشمندی ،امری
حیاتی خواهد بود؛
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 برای دستیابی به منابع اطالعاتی کافیباید اقدامات مقتضی صورت گیرد؛ یکی از
این اقدامات ،تخصیص نیروی انسانی ماهر
و آموزش دیده و نیز شناسایی و تأمین
نرمافزارهای مرتبط و مورد نیاز در این
زمینه است؛
 صرفنظر از ساختار فرایند هوشمندیفناوری ،این فرایند باید سه گام اصلی

هوشمندی فناوری ،مشارکت بیشتری داشته
و گسترش مییابد[.]13
6
مطابق با آنچه کریستک و مولر استیونس
بیان میکنند ،قاعده مشخصی برای پیادهسازی
یک نظام هوشمند فناوری وجود ندارد .چراکه
پیادهسازی فرایند هوشمندی فناوری به
عواملی همچون زمینه فعالیت سازمان ،و
فرهنگ آن بستگی دارد [ .]14بر این اساس،

4. Distributed
5. Hybrid
6. Krystek and Müller-Stewens

1. Ashton & Klavans
2. McDonald and Richardson
3. Centralized

فعالیتهای هوشمندی یعنی جمعآوری و
دستهبندی ،تجزیه و تحلیل ،و پردازش و
اشاعه اطالعات را در خود جای داده باشد.
مک دونالد و ریچاردسون ،)1997( 2گامهای
طراحی ،پیادهسازی ،و توسعه در فرایند
هوشمندی فناوری را با جزئیات آنها تشریح
نمودند .این گامها کمابیش با سه کارکرد
اصلی مرحله مدیریت فرایند هوشمندی
فناوری – که پیشتر بدانها اشاره شد -سازگار
هستند .مک دونالد و ریچاردسون ،گام طراحی
را به مصاحبه با مدیران و سایر پرسنل مرتبط
سازمان به منظور شناسایی نیازهای اطالعاتی
آنها نسبت دادند .این گام با اولویتبندی نیازها
و حوزههای فناورانه خاتمه مییابد .سپس،
منابع مورد نیاز (متخصصان پایش و ارزیابی،
مدیر و تحلیلگر سیستم ،و زیرساخت فناوری
اطالعات) گام طراحی تخصیص مییابند و در
انتها ،این نظام بر اساس رویکردهای ساختاری
متمرکز ،3توزیع شده 4و یا ترکیبی 5سازماندهی
میشود .در گام پیادهسازی ،تمرکز اصلی بر
آموزش پرسنل و راهاندازی سیستم به صورت
پایهای است .اصطالحات و تغییرات مورد نظر
در این گام اعمال میگردند .گام توسعه نیز
با استفاده از تجربیات مختلف تشریح شده
است .نتیجه آن که طی فرایند برنامهریزی
راهبردی ،گروهها و یا واحدهای فعال در زمینه

آنها مدلی پروژهمحور برای پیادهسازی نظام
هوشمندی فناوری ارائه دادند .در هر یک از
پروژهها ،چند محور به عنوان وظایف اصلی
پروژه مشخص شده که در زیر به برخی از این
دسته وظایف اشاره میشود:
 ایجاد درک مشترک و همزبانی در زمینهمفاهیم مرتبط با هوشمندی فناوری :اینکه
افراد فعال سازمان در این زمینه ،به درک
و انتظار مشابهی از مفاهیم و اجزاء نظام
هوشمندی فناوری برسند ،بسیار حیاتی
است .الزمه این امر ،وجود ارتباطات مؤثر
و مداوم میان پیش قراوالن هوشمندی
فناوری در سازمان و تمام ذینعفان اعم از
مدیران و کارشناسان است .تعیین اهداف
و برنامههای پروژههای کسب هوشمندی
مرتبط با یک فناوری مشخص در جلساتی
با حضور هر دو گروه فوق ،نمونهای از این
ارتباطات مؤثر میباشد.
 تعیین گسترده پیادهسازی و مدت زمانالزم برای آن :فرایند پیادهسازی نظام
هوشمندی فناوری ممکن است به صورت
پروژهای مستقل یا بخشی از یک پروژه
عظیم (پروژه تغییر ساختار ،برنامهریزی
راهبردی و غیره) انجام گیرد .همچنین
ممکن است یک واحد مشخص یا کل
سازمان برای پیادهسازی مورد توجه باشد.

سازمان تسری داده شود؛
 تعیین نقشها در فرایند پیادهسازیهوشمندی فناوری :وظایف و مسئولیتهای
افراد مختلف در این فرایند باید مشخص
باشد .در این راستا و همانند هر تحول
نوآورانه دیگر ،نیاز به قهرمانان و پیشروان
ایجاد تغییر در سازمان است .این افراد
ممکن است دارای دانش و تخصص در
زمینه مفهوم هوشمندی فناوری و یا دارای
اختیار حقوقی و قانونی در سازمان باشند؛
 تشریح اجزاء نظام هوشمندی فناوری :عناصرمختلف شکل دهنده فرایند هوشمندی
فناوری با جزئیات شرح داده میشوند.
در واقع کریستک و مولر استیونس بر
این عقیدهاند که طراحی نظام هوشمندی
فناوری بخشی از فرایند پیادهسازی آن
است.
در نتیجه میتوان گفت که فعالیتهای
مربوط به طراحی و پیادهسازی هوشمندی
فناوری در یکدیگر تنیده بوده و قابل تفکیک
نیستند .وجود سه وظیفه کارکردی در مرحله
مدیریت فعالیتهای هوشمندی فناوری
(طراحی ،هدایت و توسعه) توسط محققان
و صاحبنظران مختلف تأیید گشته است که
البته این موضوع نیازمند انجام مطالعات و
تحقیق بیشتری میباشد.

3. Alan L. Porter
4. Internal R&D
5. Chesbrough

بحث و نتیجهگیری
بین سالهای  1950تا  1960توانایی
نوآوری تا حد زیادی محدود به قدرت تحقیق

و توسعه درونی 4شرکت بود[ .]18این سالها
دوران طاليی برای تحقیق و توسعه درونی بود
که با عالقه به تحقیقات داخلی ،طوالنی مدت،
یکپارچه و نیز افزایش بودجه تحقیقات که با
مزیت صرفه به مقیاس همراه بود و موجب
ایجاد موانع ورود مؤثر دیگر شرکتها که اغلب
کوچک بودند به حوزه کسب و کار مورد نظر
میشد[.]4
در عوض ،در اوایل سال  1990گرایش
به سمت افزایش انعطافپذیری و کارايی با
کاهش زمان و هزینه تحقیق و توسعه از طریق
توسعه شبکه نوآوری همراه شد که این تغییر،
نسل پنجم تحقیق و توسعه را بوجود آورد .در
این دوره شرکتها تصمیم گرفتند با توسعه
شبکهها و نهادهای خارج از سازمان و تمرکز
بر مزیتهای فناورانه خود دست به نوآوری
بزنند [.]19
گرایش و توجه به این شبکهها توسط
چسبرو 5پیگیری شد ،و موجب شکلگیری
اساس الگويی از جریان به عنوان نوآوری باز
شد[ .]4در این الگوی جدید ،عالوه بر کاهش
زمان و هزینه توسعه ،مفهوم تغییر دسترسی
به دانش به عنوان نیروی محرکه این توسعه
دیده میشود که انفجار دانش یا دسترسی
گسترده به دانش و اطالعات را میتوان از
نتایج آن دانست[ .]20از این رو ،ظرفیتهای
1. Veugelers and et al
2. Schuh and et al

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

عالوه بر گستره اجرای فرایند هوشمندی
فناوری ،الزم است تا برنامه زمانبندی کلی
برای پیادهسازی هر یک از فازهای فرایند
تدوین گردد .توصيه میشود تا پس از انجام
تمام این موارد ،یعنی تعیین حوزههای اجرا
و زمانبندی پروژه هوشمندی فناوری،
پیادهسازی ابتدا در یک واحد کوچکتر از
سازمان انجام گرفته و در گام نهایی به کل

پیشینه تحقیق
یکی از تحقیقات انجام شده در ارتباط با
هوشمندی فناوری و نوآوری باز ،مطالعات
وگلرز و همکاران 1در سال  2010است .نتایج
این تحقیق حاکی از آن است که رشد فزاینده
اینترنت در افزایش منابع داده برای هوشمندی
فناوری تأثیر بسزایی داشته ،بکارگیری
مناسب و استفاده از ابزار فناوری اطالعات
برای دستیابی و تجزیه و تحلیل این دادهها به
یک نکته کلیدی در ایجاد هوشمندی فناوری
تبدیل شده است .از این رو ،راهبرد سازمان در
شناسایی و اکتساب فرایند مناسب هوشمندی
فناوری دارای اهمیت زیادی شده که یک
سازمان در ادغام نوآوری و ایده از بیرون
سازمان با مزیتهای اصلی درون سازمانی
به آن نیازمند است .یک راهبرد مناسب در
این حوزه میتواند با ارتباط بین هوشمندی
فناوری و نوآوری باز موجب ایجاد مزیت
رقابتی شود [ .]15در تحقیق دیگری که در
ارتباط با نوآوری باز و هوشمندی فناوری انجام
شده میتوان به تحقیق شو و همکاران 2در
سال  2008اشاره کرد ،در این تحقیق مدلی
برای ایجاد شبکه هوشمندی فناوری با رویکرد
نوآوری باز طراحی شد که هوشمندی فناوری
را به عنوان یک ویژگی خاص و مدیریت
فناوری را به عنوان یک ویژگی عمومی برای
سازمانهایي که رویکردشان نوآوری باز است
معرفی میکند و ایجاد یک شبکه هوشمندی
فناوری را برای دریافت اطالعات از منابع
خارجی به عنوان ابزار مهم و اساسی برای
سازماندهی و هماهنگی این هوشمندی مطرح
میکند [ .]16در تحقیق دیگر که توسط آلن
پرتر 3در سال  2007انجام شد ،دادهکاوی در
منابع اطالعاتی علم و فناوری به عنوان یک

ابزار مهم ،هوشمندی فناوری را محرکی برای
نوآوری باز مطرح کرده و و این ابزار را برای
دستیابی به جایگاه رقابتی و نیاز سازمان به
نوآوری الزامی میداند ]17[.
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نوآورانه شرکت در پارادایم نوآوری باز همواره
از طریق ادغام دانش خارجی و منابع داخلی
به صورت هدفمند اندازهگیری میشود [.]21
بدین ترتیب ،ماهیت نامشخص و نامناسب
 R&Dو تفسیر مشترک  R&Dمحرکهای
کلیدی در توانایی نوآوری به شمار میروند.
از سوی دیگر ،رشد فزاینده اینترنت در
افزایش منابع داده برای هوشمندی فناوری

تأثیر بسزایی داشته ،بکارگیری مناسب
و استفاده از ابزار فناوری اطالعات برای
دستیابی و تجزیه و تحلیل این دادهها به
یک نکته کلیدی در ایجاد هوشمندی فناوری
تبدیل شده است .از این رو ،راهبرد سازمان در
شناسایی و اکتساب فرایند مناسب هوشمندی
فناوری دارای اهمیت زیادی شده که یک
سازمان در ادغام نوآوری و ایده از بیرون
سازمان با مزیتهای اصلی درون سازمانی
به آن نیازمند است .یک راهبرد مناسب در
این حوزه میتواند با ارتباط بین هوشمندی
فناوري و نوآوری باز دست به ایجاد مزیت
رقابتی بزند [.]15
در پایان میتوان اینگونه استنباط کرد که
راهبرد سازمان در شناسایی و اکتساب فرایند
مناسب هوشمندی فناوری دارای اهمیت
زیادی است که سازمان در ادغام نوآوری
و ایده از بیرون سازمان با مزیتهای اصلی
درون سازمانی به آن نیازمند است .در نتیجه
سازمانها با ایجاد پیوند بین هوشمندی
فناوری و نوآوری باز از طریق استقرار یک
چارچوب نظاممند میتوانند به هدفشان که
افزایش ارزش هوشمندی فناوری است کمک
کنند .به عبارت دیگر هوشمندی فناوری به
عنوان ابزار رویکرد نوآوری باز از طریق ایجاد
ارتباط بین دانش و ایده از خارج سازمان و

مزیتهای اصلی درون سازمان موجب ایجاد
مزیت رقابتی برای سازمان میشود.
در این مقاله سعی شده تا با بررسی
ادبیات و پژوهشهای انجام شده در باب
ارتباط بین رویکرد نوآوری باز با هوشمندی
فناوری اهمیت این راهبرد را در مدل کسب
و کار امروزی مورد توجه قرار دهیم .از آنجا
که هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش دو

مفهوم مورد مطالعه بوده بدین منظور مدلی
بر پایه مطالعات هافستد و شرول)2010( 1
برای رویکرد نوآوری باز در نظر گرفته
شده که این رویکرد را در سه ب ُعد آمادگی
سازمانی ،توانمندیهای پویا و ظرفیت جذب
مورد توجه قرار میدهد و همچنین برای
شناسایی و تبیین مفهوم هوشمندی فناوری
از مدل ساویز )2004( 2استفاده شده است
که این مفهوم را در دو دسته فعالیتهای
اصلی و پشتیبان هوشمندی فناوری در نظر
میگیرد .به منظور بررسی ارتباط بین رویکرد
نوآوری باز و هوشمندی فناوری میتوان تحت
سه حوزه بحث به میان آورد :دسته اول در
نقش آمادگیهای سازمانی به عنوان یکی از
ابعاد مهم رویکرد نوآوری باز در بکارگیری
و کسب هوشمندی فناوری میباشد در این
حوزه میتوان اینگونه بیان داشت که به
منظور استقرار نظامی در یک سازمان در
ابتدا میبایست زیر ساختها و آمادگیهای
برای بکارگیری آن ایجاد نمود در این راستا
نیز آمادگیهايی که این سیستم به آن نیاز
دارد در چهار دسته قرار دارد .ایجاد آمادگی
فرهنگی سازمان و افراد برای بکارگیری و نیز
اشتراک منابع داخلی و خارجی دانشی کسب
شده ،بکارگیری مفهومی چون مدیریت تغییر
برای استقرار فرایندها و رویههای سازمانی

(چه رسمی و غیررسمی) و بکارگیری ابزارهای
تسهیلگیری برای جریان اطالعاتی و دانشی
داخل و خارج سازمان است .دسته دوم بر
توانمندیهای مشارکتی میباشد که مهمترین
این حوزه توانایی شبکهسازی برای ارتباطات
دانشی و صنعتی سازمان با محیط بیرون
میباشد .در وهله دوم توانایی همکاری افراد
در داخل سازمان و نیز توانایی ایجاد ارتباطات
داخل سازمان و خارج در همکاریهای توسعه
فناوری و اکتساب محصول جدید میباشد.
دسته سوم مربوط به ظرفیت جذب و ایجاد
توانمندیهای شناسایی فرصت ،استخراج،
تحلیل اطالعات و منابع دانشی و در پایان نیز
توانایی سازمان در اشتراکگذاری هوشمندی
کسب شده با توجه به سیستم سازمانی تمرکز
دارد .با توجه به این سه حوزه بیان شده
میتوان اهمیت این رویکرد را در ساز و کار
بکارگیری هوشمندی فناوری متصور شد.
در پایان به منظور مطالعات آتی میتوان
حوزههای زیر را پیشنهاد نمود:
 -1بکارگیری مدلهای سنجش بلوغ رویکرد
نوآوری باز و هوشمندی فناوری ارائه شده
در صنایع پیشرو که نوآوری و توسعه
فناوری دغدغه راهبردي آنها است؛
 -2اجرای مدل مفهومی پژوهش در دو سطح
خدماتی و صنعتی و مقایسه نتایج حاصله؛
 -3بررسی تأثیر حوزههای حفاظت از
مالکیت فکری در کسب رویکرد نوآوری باز
سازمانها؛
 -4ارائه مدلی به منظور هماهنگسازی
فعالیتهای هوشمندی فناوری با فازهای
توسعه محصول جدید ( )NPDدر صنایع
با فناوری پیشرفته.
1. Hafkesbrink & Schroll
2. Savioz
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چکیده
در عصر حاضر كه دوران رشد و تغييرات سريع و همچنين بهرهبرداري از فناوري است رويكرد جديدي در اقتصاد و مديريت ظهور
پيدا كرده كه توجه ويژهاي به منابع دانايي نسبت به ديگر منابع سازماني دارد .در اين نگرش به دو نوع منبع توجه ويژهاي شده است،
يكي منابع سيستمي و فناوري و ديگري منابع انساني .نوع نگرش به این دو نوع منبع منجر به دوگونه نگاه متفاوت به مديريت دانايي
ميشود ،يكي نگاه فناوري و ديگري نگاه انساني .در بررسی علت عدم موفقيت غالب پروژههاي مديريت دانايي از اين چشمانداز که
دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و رویکرد منابع فناوری در سازمانهای دانایی محور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و با
این نگرش به دلیل عدم موفقیت سازمانها در پروژههای مدیریت دانایی و شناسایی اهمیت این رویکردها در موفقیت فرایند مدیریت
دانایی بپردازيم این تحقیق انجام شد .در تحقيق نمونهها در ادبیات دریافتیم كه نميتوان فناوري و فوايد آن را نادیده گرفت اما در
عین حال برای رهایی از خشك و رسمي بودن محيط سازمانها و صنعت بايستي مديريت منابع دانايي غير فناورانه (انسانی) را در
راس امور مدیریت در سازمان قرار داد .برای اینکه هم بتوان از مزایای فناوری استفاده کرده و از مضرات آن در ایجاد روحی خشک در
شرکتها متضرر نبود باید مديريت منابع دانايي سازمان به نوع فناوری که در همکاری با منابع انسانی در فرایند مدیریت دانایی باشد
توجه داشته باشد و فناوری در تقابل با منابع انسانی نباشد .در تحقیقات انجام شده و مطالعات صورت گرفته نوع فناوری ارتباطات
و اطالعات نوع فناوري است كه با زیرساختهای شبكهاي (اكسترانت اینترانت و اینترنت) ميتواند محیطی مناسب را برای مدیریت
منابع انسانی فراهم کند.
واژگان كليدي
مديريت دانايي ،رويكرد مدیریت انساني ،رویکرد مدیریتی فناوري.

مقدمه

موقعیتهای جدید ،هم به صورت فردی و

در دو سه دهه اخير ،يك رويكرد جديد در

اقتصاد و همچنين در مديريت ظهور پيداكرده
است .اين رويكرد ،رويكرد مبتني بر دانايي

1

است .به اين مفهوم كه در طرح اقتصادي
سازمانها و شيوه مديريت آنها ،منابع دانايي

نسبت به ديگر منابع ،در درجه اول اهميت
قرار گرفتهاند .بنا به گفته فرانسیس بيكن،

دانایی یک منبع مهم برای نگهداری و حفظ
میراث با ارزش یادگیری چیزهای جدید ،حل
مسایل ،خلق هستههای رقابتی و راهاندازی
* نويسنده مسئول
....................................................
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هم سازمانی ،هم برای حال و هم براي آینده
است .اینکه چگونه این دانايی مدیریت شود،
موضوع مهمی در دهههای اخیر بوده است.

پس از سالهاي  ،1990نگاه مديريتي به
دانايي به عرصه مديريت وارد شده و هنوز هم

بسيار پرطرفداراست .همچنين به دليل اينكه
منابع دانايي نسبت به ديگر منابع ،گستردهتر
و بسيطتر است ،مديريت آن بسيار پيچيده
است و مفاهيم گستردهاي را دربر ميگيرد.

ميتوان به مديريت دانايي از زاويههاي

مختلف نگريست مانند تئوريهاي سازماني،

علوم كامپيوتري ،زاويه معرفت شناختي ،علوم

شناختي ،راهبردهاي مديريتي ،علوم انساني و
رفتارشناسي انسان]1[ .

در اين مقاله بر مطالعه مديريت منابع

دانايي با توجه به دو منبع مهم و اساسي و

در سطح گسترده ،پرداخته میشود .يكي

منابع دانايي فناوري (رويكرد سختافزاري
به مديريت دانايي) و ديگري منابع دانايي

انساني (رويكرد نرمافزاري به مديريت دانايي).
به اين ترتيب در این مقاله دو بعد شناخته
1. Knowledge Based View

جدول -2نمونههایی از تعابير مديريت دانايي در ادبيات

شده مديريت دانايي معرفی شده است که

فناوريهایی که عمدتاً در تعديل نگاه فناوري

سازمان را در دو دسته عمده و اساسي ،یکی

میگیرند ،یکی رويكرد فناوري -محور و

مفيد عمل میکند معرفي ميشود و در بخش

منابع انساني دانايي معرفی کردهاند]1[ .

هر يك در دو سر طیف مدیریت دانایی قرار
دیگری رويكرد انسان -محور است .در اين
مقاله به مطالعه منابع فناوري مديريت دانايي

پرداخته و جايگاه آن را در فرايند مدیریت
دانایی در مقابل منابع انساني مورد بررسی قرار

دادهایم .این مقاله در دو بخش به موضوعات
منابع دانایی سازمانها و فناوریهای مدیریت
دانایی پرداخته است .سپس در بخش تحليلي،

ابتدا با مطالعه سازمانها در ادبيات موجود،
6. Metaxiotis& Psarras
7. Lenard-Barton, 1995

و نگاه انساني ،در موفقيت مديريت دانايي
تحلیلی دوم ،به اين امر كه يك فرايند مديريت
دانايي موفق در كجاي دو سر طیف مدیریت

دانایی سازمانهای موجود قرار دارد پرداخته
شده است.

ابزارها و سيستمهاي ارائه دانايي و دیگری
دستهبنديهاي متفاوت منابع دانايي در

جدول 1آمده است.
مديريت دانايي

با توجه به مطالب گفته شده به دلیل

منابع دانايي سازماني

گستردگی منابع دانایی ،مديريت منابع

بسياري از صاحبنظران در عرصه مديريت

دانایی بسيار پيچيده است و میتوان آن را

4. Australia standard HD275
5. Liebowitz

1. Machinery
2. Petrash
3. Sveiby

دانايي همچون لئونارد بارتون ،7منابع دانايي

از زواياي مختلف مانند تئوريهاي سازماني،

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

جدول -1انواع دستهبندي ارائه شده از منابع دانايي در چارچوبهاي مديريت دانايي []3,2

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

تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويکرد فناوري و رويکرد منابع انساني
ساره خزائلي ،ندا سادات خواسته ،امير البدوي

33

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

تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويکرد فناوري و رويکرد منابع انساني
ساره خزائلي ،ندا سادات خواسته ،امير البدوي

علوم كامپيوتري ،علوم انسانی و رفتار شناسي
بررسی کرد ]1[ .تعابير مختلفي از مديريت

دانايي در مفاهيم مروري در ادبيات وجود دارد

كه این تعابیر در جدول 2خالصه شده است.

همچنين مديريت دانايي از اجزاي مختلفي

تشكيل شده كه يك نمونه از اجزاي فرايند به
همراه اقدامات الزم براي عملي كردن آن در
جدول 3آمده است .به این ترتیب فعاليتهايي
که بايستي براي شكلگيري مديريت دانايي
صورت بگيرد در این جدول مشاهده میشود.

چارچوبهاي ديگري مبني بر اجزاي

شكل -1عناصر اصلي در سيستم مديريت دانايي []6

مديريت دانايي در ادبيات وجود دارد .از جمله
مواردي كه در فرايند مديريت دانايي از نظر
هالس اپل و وينستون در  1987باید انجام

گیرد عبارتند از تامين -سازماندهي -ذخيره
سازي -نگهداري -تحليل -خلق -ارائه -توزيع

و به كار گیری دانایی [ .]2همچنین بنا به

نظر نوناكا در  1996مراحل فرایند شامل

اجتماعي كردن (تبديل دانايي از نوع ضمني
به دانايي ضمني) ،دروني كردن (تبديل دانايي
از نوع صريح به دانايي ضمني) ،تركيب كردن

(تبديل دانايي از نوع صريح به دانايي صريح)

و در آخر بروني كردن (تبديل دانايي از نوع

ضمني به دانايي صريح) است ]2[ .همچنین

شكل  -2توانمندسازهای چارچوب مديريت دانايي []2،3

از نظر علوي در  1997مدیریت دانایی

دانايي مستلزم تسهيالت و امكانات است،

توانمندسازهاي مديريت دانايي در ادبيات

محتوي) ،شاخصگذاري ،تصفيه و پاكسازي،

و اساسي در كمك به شكلگيري مديريت

 -1فرهنگ؛

برقراري اتصاالت دروني و بروني منابع ،توزيع

آمده است آواد و قازيري سه عنصر اصلي

 -3راهبرد و رهبري؛

صفحات شبكهاي) و كاربرد دانايي]2[ .

افراد ،فناوري و فرايندهاي سازماني]6[ .

توانمندسازها در شكل  2نشان داده شده

عبارتست از اكتساب (خلق دانايي و توسعه

بنابراين توانمندسازهاي سازمان نقش كليدي

طبقهبندي ،كاتالوگبندي ،يكپارچهسازي،

دانايي ايفا ميكنند .همانطور که در شكل1

(بستهبندي و ارسال دانايي در شكلهاي
ازآنجا كه شكلگيري اجزاي فرايند مديريت

1

مديريت دانايي را اينگونه قلمداد ميكنند:

شامل موارد زیر هستند:
 -2فناوري؛

 -4اندازهگيري و سنجش.
است]2[ .

1. Awad and Ghaziri. 2004

....................................................
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جدول  -4چارچوبی براي بنيان دانایی []4

همچنين زيرساخت¬ها و بنيان الزم براي

هم عملي به خود اختصاص داده است .در

هندبوك استاندارد استراليا در جدول 4به

گرفته ،بازه وسیعی از فناوریها و کاربردهاي

پياده¬سازي مديريت دانايي با اقتباس از
اختصار آمده است]4[ .

تحقیقاتی که درباره مدیریت دانایی صورت
آن شناخته شده است .در اینجا به عنوان

به دليل پيچيدگي مبحث مديريت

توانمندساز مديريت دانايي به جوانب مختلف

تالشهاي زيادي را هم در حوزه علمي و

استفاده از ادبیات موجود معرفي ميكنيم و

دانايي شناخت فناوریهای مديريت دانايي

فناوري پرداخته شده و مهمترین فناوري را با

به بررسی اثر فناوري بر فرايندهاي مديريت

دانايي و اثرات مثبت و منفي آن ميپردازيم.
فناوريهاي مديريت دانايي

ليااو گردآوري علمي از مقاالت علمي
1

2

مجالت علوم كامپیوتر و علوم اجتماعي در

پايگاه  Elsevierطي سالهاي  1995تا
1. Liao,2003
2. Survey

....................................................
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عبارتند از :

دانايي مختلف به كار ميرود .شبكهها با

مدیریت دانایی را معرفی کرده است كه

براي توانمندسازي و پشتيباني از فرايندهاي

 )1چارچوبهای مدیریت دانایی؛

استفاده از  ICTميتوانند قابل استفاده و

 )3داده کاوی؛

اين است كه منظور از شبكهها اصال شبكههاي

 )2سیستمهای مبتنی بر دانایی؛
 )4فناوري اطالعات و ارتباطات؛

همكارانش که  1000شركت آلماني و 2000
3

شركت اروپايي را در زمینه اثر بخشيهاي

تمرينات مديريت دانايي شامل پايگاه دانايي

توانمند شده و رشد كنند و نكته قابل توجه

و لوتوس نوتز و گروه افزار مورد مطالعه

فناوري نيست ]8[ .از ميان فناوريها،

پيادهسازي نوآوريهاي متعدد فناوريهاي

قرار دادهاند به این نتيجه رسیدند كه براي

 )5هوش مصنوعی /سیستم خبره؛

فناوري اطالعات و ارتباطات و سيستمهاي

 )7مدلسازی و نقشهریزی []2

به كارگيري اطالعات باعث شده كه مراحل

شده و گزارشها حاوي اين پيام است كه كمتر

كند و ذخيره کردن نمونههاي موفق و يا

دانايي راضي و خوشحال بودند ]1[ .بنا به نظر

 )6فناوري پایگاه داده؛

آن در زمينه پردازش تبادل ذخيرهسازي و

در ميان این فناوريها ،فناوري اطالعات و

مختلف مديريت دانايي تسهيل و تسريع پيدا

برخوردار است .در طي سالهاي پس از

تجارب گذشته سازمان و تبديل دانايي ضمني

ارتباطات از رشد روزافزون و اثربخشي ويژهاي

 1994استفاده از اينترنت بسيار رشد كرده و
به صورت عمومي درآمد .اینترنت در گسترش
تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات ،به

صورت زيرساخت و يك محيط ارتباطي نقش
مؤثری دارد و در مدیریت دانایی به شدت

اثرگذار بوده است ]2[ .اينترنت و اينترانت و

اكسترانت در ايجاد زيرساختهاي سيستمهاي
اطالعات و ارتباطات در  ICTبسيار مؤثر است

[ ]6و باعث ايجاد محيطي براي انتقال دانايي
ميشود ]7[ .بنا به گفته ليبوويتز 1به اشتراك
گذاشتن دانايي يك توانمندي و قدرت است

و ازآنجاكه  ICTبر اين موضوع تكيه دارد
و كاركرد اصلي آن اشتراك گذاشتن دانايي

است بنابراین فناوري اطالعات و ارتباطات
يك فناوري اساسي و راهبردي در ميان

فناوريهاي مديريت دانايي به شمار میرود.

[ ]2الومن و همكارانش 2شبكه اجتماعي را به

عنوان مجموعهاي از گرهها (افراد ،سازمانها)
كه با ارتباطات اجتماعي به يكديگر اتصاالتي

به دانايي كد شده نمونههايي از قابليتهاي
سيستمهاي اطالعات و ارتباطات است .در
سالهاي اخير استفاده از هوش مصنوعي و

الگوريتمهاي ژنتيك و منطق فازي در اين
سيستمها باعث شده كه بر قابليت و سرعت
آنها افزوده شود]6[ .
بحث

مديريت دانايي (شامل پايگاه دانايي و لوتوس

نوتز و گروه افزار) ،چالشهاي متعددي گزارش
از 10درصد افراد از اينگونه مديريت منابع

برخي محققان از جمله كاالنتون ،كاوسگيل
و زااو ، 4برخي از موضوعات همچون موفقيت
در به اشتراك گذاری دانايي ،اگرچه با فناوري

مرتبط است به شدت به فاكتورهاي انساني و
رفتاري وابسته و مربوط است ]2[ .به همین

دلیل براي كشف مسائل انساني مشخص ،از
روشهای مصاحبه با خبرگان ،روشهاي عوامل

بحراني موفقيت ( )CSFsو پرسشنامه با به
كارگيري روشهاي آماري استفاده ميشود.

در فرايند مديريت دانايي دو ديدگاه نسبت

این علوم در حوزه علوم ارتباطات و علوم

اصل است و دیگر اینکه فناوري در حاشيه

دانايي قابل بررسي و مورد توجه است و

به فناوري مطرح ميشود یکی اینکه فناوري
قرار دارد [ .]9فناوری اطالعات و ارتباطات

نوع فناوری است که قرار گرفتن در این طیف

مدیریت دانایی را به خوبی میسر میکند .در

این بخش به این بحث میپردازیم كه براي

پيادهسازي موفق مديريت دانايي بايستي در
كجاي بين دوسر اين طيف وسيع مديريت

دانايي قرار بگيريم به این معنی که بهتر است
چه ميزان از منابع دانايي فناوري و چه ميزان از
3. Mertins et al., 2001
4. Calantone, Cavusgil &Zhao. 2002

انساني ميگنجد كه بسيار در مباحث مديريت
بسيار ميتواند در اثربخشي مديريت دانايي
اثربخش و كارآمد باشد .در نتیجه ،فناوري
صرف در مديريت دانايي هرگز كارگشا نیست

و روابط منابع انساني و مديريت آنها بسيار

نقش ارزندهاي در اثربخشي مديريت دانايي
ايفا ميكند ]2[ .بنابراين ديگر روشهاي علوم

اجتماعي ممكن است در طبقهبندي فناوري

مديريت دانايي در آينده و كارهاي آينده
1. Liebowitz,2001
2. Laumann et al.,1987

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

 2002انجام داده است 7 ،طبقه از فناوریهای

دارند در نظر دارند .اين شبكههاي اجتماعي

منابع دانايي انساني بهره گرفته شود .مرتينز و
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.مديريت دانايي قرار گيرد

 اظهار داشته كه"فرايند1همچنین كستلز

نوآوري به¬صورت هدفمند تحت تاثير
 هري.گسترشهاي فناوري و سازماني" است

 تحقيقاتي بر مديريت دانايي انجام2اسكاربراف

داده است و بر فناوري اينترانت تمركز كرده

 در تحقيق هري اسكاربراف نتيجه.¬است
اينگونه حاصل شده كه بايستي چشمانداز

خود را براي تركيب و تبديل دانايي از نگاه
صرف به فناوري به صورت اجتماعي درآوريم و

اين موضوع ما را به سوي تشخيص شبكههاي

اجتماعي به عنوان يك منبع مهم براي تركيب

و تبديل دانايي براي ارتقا نوآوري و خلق
]10[ .سرمايه هوشمندي رهنمون ميسازد

نتیجهگیری

فناوري ارتباطات و اطالعات در عين اينكه

 ميتواند فضاي خشك،يك فناوري است
سازماني را به يك فضاي ارتباطي تبديل كند

و بر خالف آنچه از ماهیت فناوری در طيف
مديريت دانايي بر میآید ميتوان از فناوري

جهت ارتقاي منابع انساني بهره برد به این
معنا که به جاي اينكه انسانها در خدمت
 در خدمت،فناوري باشند ميتوان از فناوري

 در طيف مديريت.منابع انساني بهره برد

دانايي با در نظر گرفتن دو حد منابع انساني
،و منابع فناوري با فاصله و اختالف نسبتا زياد
بايستي به گونهاي از مجموعه فناوريها بهره
گرفت كه همواره منابع اساسي سازمان يعني

.منابع دانايي در رأس امور در نظر گرفته شود

1. Castells, 1996
2. Harry Scarbrough, 2003
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تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويکرد فناوري و رويکرد منابع انساني
 امير البدوي، ندا سادات خواسته،ساره خزائلي

مدلهای کسب و کار؛ مبانی ،ارزیابی ،نوآوری

چکیده

در سالهای اخیر شاهد رقابتیتر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بودهایم .بنا بر نظر محققان عرصه کسب و کار ،دستیابی

به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ،تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکانپذیر است .یک مدل کسب و کار موفق،
نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینههای موجود میباشد که میتواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد

کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند .عدم تشخیص یک مدل کسب و کار مناسب در زمان آغاز یک کسب و کار ،موجب ناکامی
سازمانها در دستیابی به اهداف آن میشود .ولیکن علیرغم اهمیت این موضوع ،تعاریف و مؤلفههای استانداردی جهت شناسایی

مدلهای کسب و کار به صورتی که بتوان از آن در کسب و کارها و صنایع مختلف بهره برد ،وجود ندارد .از این رو ،در این مطالعه

بر اساس رویکردهای مختلفی که در مدلسازی مدل کسب و کار وجود دارد ،به ارائه تعاریف و مؤلفههای مدل کسب و کار پرداخته
شده است .با این حال ،تنها داشتن یک مدل کسب وکار مطلوب در زمان آغاز به کار شرکت مهم نیست ،بلکه آنچه حیاتیتر است،
در اختیار داشتن و حفظ یک مدل کسب وکار بهینه در طول حیات مؤسسه است .توانمندی یک مدل کسب و کار تا حدی است که

خود میتواند ابزاری قدرتمند برای تحلیل ،آزمون و ارزیابی انتخابهای راهبردي باشد که پیشروی یک سازمان قرار دارد .به همین
دلیل ،ارزیابی مدل کسبو کار یک سازمان ،به عنوان فرایند اتخاذ تصمیمات راهبردي هیچ وقت کامل نمیشود و میتواند مبنایی

برای بهبود مستمر رفتار کسب و کار باشد .ارزیابی مدلهای کسب و کار ،با توجه به هدف ارزیابی و سطوح و واحد تحلیل ،متفاوت
است .در این مطالعه سعی شده است تا با مروری بر مطالعات صورت گرفته ،مهمترین روشها و معیارهای ارزیابی مدل کسب و کار

مشخص گردد .باید توجه نمود که مدلهای کسب و کار ،نمایشی از کسب و کار در یک زمان خاص هستند .تحوالت سريع در محيط
اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و فناوري ،منجر به پیچیدهتر شدن محیط فعالیت سازمانها شده و باعث گردیده که سازمانها دیگر از
ثبات برخوردار نبوده و کسب و کارها به صورتی پویا تکامل یابند .این امر باعث شده است تا مدلهای کسب و کار دارای یک وضعیت

ناپایدار شده و با توسعه کسب و کار و در طول زمان ،تغییر یابند .همین امر سبب گردیده است تا مفهوم نوآوری مدل کسب و کار به
یکی از مهمترین مباحث مدیریتی تبدیل شود که در ادامه این مطالعه ،مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان كليدي

نوآوری مدل کسب و کار ،ارزیابی مدل کسب و کار ،مدلسازی ،مدلهاي کسب و کار.

بیان مسأله

با تأسیس هر بنگاه تجاری ،یک مدل کسب

وکار خواه به صورت آشکارا (عینی ،تشریعی)

و خواه به صورت نهانی (ذهنی ،تکوینی)[]1

[ ]2جهت طراحی ساختار تعامالت آن به کار

گرفته میشود .اگر مدل کسب و کار را منطق
اصلی شرکت و انتخابهای راهبردي آن برای
* نويسنده مسئول

ایجاد و جذب (سهم خواهی از) ارزش درون

و ابعاد و اجزای آن پرداختهاند .ولی تا به امروز

تشخیص یک مدل کسبوکار مناسب ،منجر

شکل نگرفته است .شاید دلیل آن باشد که این

یک شبکه ارزش در نظر بگیریم [ ،]3عدم

به ناکامی سازمانها در دستیابی به اهداف
آن میشود .از زمان شکلگیری ادبیات مدل

کسب و کار ،شاهد آن هستیم که محققان
متعددی به ارائه تعاریف مدلهای کسب و کار

یک تعریف استاندارد از مدلهای کسب و کار
محققان با رویکردها و اولویتهای متفاوتی به

ارائه تعریف مدل کسب و کار پرداختهاند.

در کنار این موضوع ،ابعاد و اجزای متعددی
نیز توسط محققان مختلف ارائه شده است.
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مشکلی که بیشتر تحقیقات اولیه در زمینه
برشماری اجزای مدلهای کسب و کار با

آن مواجهند ،این است که از ادراک محقق
سرچشمه گرفتهاند[ .]3در این مطالعه ،سعی

در ارائه تعاریف مشخص مدل کسب و کار
شده است و با بررسی ادبیات موضوع ،به

ارائه ابعاد جامع ،فراگیر و در عین حال مکفی

مدل کسب و کار نموده است .جهت کمک به
مدلسازی کسب و کار ،رویکردهای مختلف
در مدلسازی مدل کسب و کار نیز مورد

 -وقوع بحران در مدل کسبوکار موجود؛

به تعاریف مدل کسب و کار میبینیم که نقطه

 -ورود فناوریها ،محصوالت یا خدمات جدید

شروع هر یک از تعاریف ارائه شده ،اشاره به

 -تعدیل ،بهبود یا دفاع از مدل موجود به

شرح و مواردی از این دست داشته است.

 آماده شدن برای آینده با کاوش و آزمودنمدلهای کسب وکار مبحث کام ً
ال جدیدی

کسب و کار را به صورت یک مفهوم ،منطق،

به بازار؛

منظور تطبیق با محیط در حال تغییر؛

که ممکن است در نهایت با مدلهای
موجود جایگزین شوند.

مفاهیمی نظیری منطق ،درک ،سیستم ،الگو،
عدهای از محققان با یک دیدگاه مفهومی ،مدل

درک ،بازتاب ،سازه واسطه ،شفافسازی یا
یک داستان در نظر گرفتهاند .تعاریف بعضی

از محققان نیز به یک دیدگاه الگوی سیستمی

بر اساس نظر مارگرتا ( )2002یک مدل

نزدیک میباشد؛ به صورتی که یک مدل کسب

ب و کار مطلوب
تنها داشتن یک مدل کس 

با پاسخ به سؤاالتی در زمینه مشتری ،ارزش

مفهومی ،مسیر ،طراحی ،روش ،پیکربندی،

آنچه حیاتیتر است ،در اختیار داشتن و حفظ

منطق اقتصادی فعالیت سازمان را توضیح

بررسی قرار میگیرد.

در زمان آغاز به کار شرکت مهم نیست بلکه
ب و کار بهینه در طول حیات
یک مدل کس 

مؤسسه است[ .]1با نگاهی بر محیط کسب و

کار در سالهای دور که رقابت شدید نبوده و
محیط رقابت نیز دچار آشفتگی کمتری بود،

مدلهای کسب و کار از پیچیدگی کمتر و
ثبات بیشتری برخوردار بودند ،به طوری که

برای مدت طوالنیتری میشد از یک مدل
کسب و کار مشخص استفاده نمود .ولی با
پیچیدهتر شدن محیط کسب و کار و رقابت
روزافزون در عرصه فعالیت ،یک مدل کسب

و کار رقابتی که در محیط امروز ملموس و
منطقی است ،ممکن است فردا منقضی یا
بالاستفاده شود[]4؛ بنابراين توانایی طراحی
و پیادهسازی مدل نوآورانه کسبوکار جهت

رشد و تداوم فعالیت یک سازمان حیاتی تلقی

میشود[ .]5محرک و انگیزه شرکتها در این
تالشها به خصوص در سازمانهایی با قدمت

طوالنی ،یکی از چهار مورد زیر میباشد [:]4

1

کسب و کار مناسب ،توانایی آن را دارد که
مشتری و چگونگی کسب درآمد ،زمینه

داده و شرح دهد که چگونه میتوان ارزش
مورد نظر مشتریان را با هزینه مناسب ارائه

نمود [ .]6بنابراین ،اگرسازمانها یک مدل
کسب و کار مناسب در اختیار نداشته باشند،

نمیتوانند بخش قابل توجهی از بازار را تصرف
نمایند[ .]5نوآوری مدل کسب و کار نسبت

به انواع دیگر نوآوری ،کم هزینهتر ،کاراتر و
رویکردی مناسب در زمان کمبود سرمایه برای

مثال در زمان رکود اقتصادی میباشد .از این
رو در کنار بررسی راههای ارزیابی مدلهای
کسب و کار ،مفهوم نوآوری مدل کسب و کار

نیز بررسی میشود.

تعریف مدل کسب و کار

و کار را به مثابه یک الگو ،برنامه ،نسخه ،ابزار

انجام وظیفه ،مجموعه ،سیستم ،خالصه،
چارچوب ،زمینه و هسته تعریف نمودهاند.
در نهایت برخی نیز از یک دیدگاه تبیینی در
تعریف مدل کسب و کار بهره جستهاند و آن را

یک نمایش ،توصیف ،شرح ،تشخیص ،تعریف،

بیانیه و نحوه پاسخدهی معرفی نمودهاند.

محققان ،رویکردهای متفاوتی را نیز در

تعریف مدل کسب و کار به کار گرفتهاند .با
مطالعات به عمل آمده در تعاریف پر ارجاع

مدل کسب و کار میتوان رویکردهای

منبعمحور،

فعالیتمحور،

دانشمحور،

اقتصادی ،راهبردمحور و شبکهای را استخراج

نمود .اگرچه به وضوح دیده میشود که جمعی

از محققان ترکیبی از رویکردهای نام برده را
در تعاریف خود به کار بستهاند ،گروهی با تکیه
بر دیدگاه منبعمحور ،فعالیتمحور و اقتصادی،

با آنکه طی سالیان مختلف مفهوم مدل

تعریف خود از مدل کسب و کار را محدود به

مطالعه قرار گرفته است ،برای مدل کسب و

از محققان نیز فراتر از مرزهای سازمان را در

کسب و کار توسط محققان متعددی مورد

کار یک تعریف استاندارد وجود ندارد .با نگاهی

شرکت واحدی نمودهاند[ .]4[]7تعریف برخی
بر گرفته و بر اساس یک شبکه ارزش میباشد.

1. Magretta

....................................................
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برخی بر این عقیدهاند که مدل کسب و

کار بر پایه عملیات درونی شرکت است و با
یک رویکرد مبتنی بر منابع ،بر قابلیتها و

شایستگیهای درونی سازمان تأکید نمودهاند.
برای مثال ،آفوا و تاچی )2001( 2مدل کسب

و کار را "روشی که یک شرکت به ساخت و
استفاده از منابع خود میپردازد تا از آن طریق

بتواند ارزشی بهتر نسبت به رقبای خود را به
مشتریانش ارائه دهد" در نظر میگیرند[.]7
تمرکز تعاریف در این بخش معطوف بر

خود منابع و سازههای مرتبط با آن نظیر

پتانسیلهای تکنیکی ،ملزومات کسب و کار،
و فناوری یا بر پیکربندی و بسیج منابع بوده

است.

بازاریابی ارزش اشاره نمودهاند.
رویکرد اقتصادی

این دسته از تعاریف شامل مفاهیم سرمایه،

نمود .در یک نگاه وسیعتر ،کنشگران حتی

کار را منطق خلق سود در شرکت میدانند.
سود و درآمد میباشد .برای مثال ،میتوان به
تعریف استوارت و ژاوو )2000( 5از مدل کسب
و کار اشاره نمود که مدل کسب و کار را "نحوه

کسب پول و حفظ جریان سود در طول زمان"

آنها اشاره به توجیه اقتصادی مدل کسب و
برخی از محققان نیز به منافع کلی شرکت،
با اینکه این مفاهیم ،اهدافی فراتر از اهداف

میگیرند ولی برای یک مؤسسه انتفاعی ،این
هدف و منفعت ،همان کسب سود میباشد.

( )2001مدل کسب و کار را "شرح منطق

که تحت نفوذ فرایندهای واقعی قرار دارد" در

کسب و کار را "یک مسیر به سمت سودآوری

نظر گرفتهاند [ ]8و یا بتز )2002( 4در تعریف
خود از مدل کسب و کار به این مسأله اشاره
مینماید که "مدلهای کسب و کار خالصهای

درباره این هستند که چگونه ورودیهای یک
سازمان به خروجیهایی با ارزش افزوده تبدیل

میشوند"[ .]9در این دسته ،برخی از محققان
نیز به صورت جزئیتر به زنجیره ارزش،
5. Stewart, & Zhao
6. Zott, & Amit

مجموع شرکا ،رقبا و سازمانهای عمومی،
تحت نام کنشگران سازمانی یاد میشود.

مالی و حسابداری اشاره شده است و تمامی

برای مثال میتوان به تعریف ارائه شده توسط

یک سیستم کسب و کار برای ایجاد ارزش

و کارگزاران دولتی را نیز در بر میگیرد .از

از آنها اشاره داشتهاند .با این حال ،کنشگران

مختلفی حتی اصطالحات کلی نظیر مفاهیم

در این بخش ،متمرکز بر فرایند (به صورت

است .برای مثال پتروویک ،کیتل و تکستن

رقبا و سازمانهای عمومی نظیر نمایندگان

تعریف نمودهاند[ .]10در این دیدگاه به موارد

اقتصادی ،نظیر اهداف اجتماعی [ ]11را در بر

3

نظیر تأمین کنندگان و عرضه کنندگان ،اشاره

برخی از تعاریف به یک بخش از کنشگران

رویکرد فعالیتمحور ،دومین رویکرد قابل

مجموعهای از فعالیتها) یا فعالیت بوده

که در انجام وظیفه مرتبط با ایجاد ،بازاریابی

در یک رویکرد اقتصادی ،مدل کسب و

اهداف کسب و کار و کارایی اشاره نمودهاند.

شناسایی در این بخش میباشد .تعاریف

میباشد .از جمله کنشگران میتوان به عواملی
و ارائه ارزش دخیل هستند ،شامل شرکایی

کار در نظر گرفته شده دارند .در این بخش،

رویکرد فعالیتمحور

و کار خود ،در تعامل با کنشگران متعددی

کریشنامورتی ( )2003اشاره نمود که مدل

شرکت و کاربردی منسجم از مفاهیم متنوع
برای اطمینان از دستیابی به اهداف کسب و

کار" تعریف نموده است.
رویکرد شبکهای

از آنجا که در دنیای کنونی فرایند ایجاد

و برخی نیز با یک نگاه جامعتر به مجموعهای
یک کسب و کار ،تنها شامل کنشگران

سازمانی نمیشود ،بلکه مشتریان نیز از جمله

کنشگران یک کسب و کار هستند [ .]12از
جمله محققانی که از این دیدگاه در تعاریف
خود بهره جستهاند ،میتوان به زوت و آمیت

6

( )2008اشاره نمود که مدل کسب و کار را

به عنوان "ساختار ،محتوی و کنترل معامالت
میان شرکت مرکزی و شرکای معامله که

نشان دهنده درک الگوی پیوندهای معامالتی

بین شرکت و شرکای معامله میباشد" ،تعریف
نمودهاند[ .]13با توجه به اهمیت کنشگران
کسب و کار ،برخی تعاریف ،این مهم را در

برگرفته و بر نقشی که هر یک از کنشگران
در آن کسب و کار ایفا مینمایند و همچنین

فایده و هزینه کسب و کار برای هر یک ،تأکید
نمودهاند]54[ .

ارزش فراتر از مرزهای شرکت و درون یک
3. Petrovic, Kittl, & Teksten
4. Betz

1. Resource-base
2. Afua, & Tucci
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رویکرد راهبردي

نشان میدهد .از این منظر مدل کسب و کار

این که چگونه شرکت منتظر ایجاد سود است

داخلی شرکت ،بر محیط رقابتی ،راهبرد

است که سعی در توصیف نمایشی مختصر

در ارتباط میباشد" در نظر گرفتهاند[.]22

توجه به فرصتهای موجود در بازار و انواع

تصمیمگیری در زمینه راهبرد ،معماری و

اجزای مدل کسب و کار

تأکید میشود .باید توجه نمود که محدود

بازاری تعریف شده [ ]17دارد .از تعاریف فوق

از جامعیت آن میکاهد .شاید بتوان برخی

عناصر راهبرد کسب و کار را شامل شده و باید

در یک رویکرد رابهردي ،عالوه بر محیط

"بازتابی از راهبرد درک شده شرکت["]20

رقابتی و گزینههای راهبردي سازمان با

از چگونگی مجموعهای وابسته از متغیرهای

راهکارها برای پویایی در چنین محیط رقابتی

اقتصاد در جهت خلق مزیت رقابتی پایدار در

کردن تعریف مدل کسب و کار به یک سطح،

اینگونه بر میآید که مدل کسب و کار برخی از

سردرگمیها در زمینه تعریف مدل کسب و

سازگار با اهداف راهبردي شرکت[ ]11باشد.

کار را در عدم شفافیت و ابهام در جایگاه مدل

رویکرد دانشمحور

و چگونه با سایر نهادها در یک شبکه ارزش

با مرور ادبیات مدل کسب و کار ،شاهد

آن هستیم که محققان مختلف ،ابعاد و
اجزای متفاوتی را برای مدل کسب و کار بر

میشمارند .برای شناسایی و جمعبندی ابعاد
و اجزای مکفی و در عین حال جامع یک مدل

کسب و کار ،باید به اساس شکلگیری مدل

کسب و کار در سازمان در مقایسه با سطوح

همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده

کسب و کار آگاهی یافت .یک مدل کسب و

مدل کسب و کار دو مفهوم جدا نشدنی و مرتبط

تعریف خود رویکرد دانشمحور را دخیل

یک مفهوم اصلی شکل میگیرد [ .]23بدون

محققان در تعاریف خود حدفاصلی بین این دو

که

نمییابد و وجود دیگر مفاهیم بیمعنی

از اجزا یا عناصر مدل کسب و کار نام میبرند.

ارزشآفرینی که محدود به محدوده ایزوله

مفهوم مقدم در یک مدل کسب و کار ،باید

مدل کسب و کار را همان راهبرد میدانند

پاسخگوی سؤاالت مربوط به ارزشآفرینی کل

تعامل مشتری ،پیکربندی دارايی و قدرت نفوذ

در تعاریف ،این باشد که هیچ یک از تئوریها

وجود ابهام در اصطالحات مربوط به راهبرد و

پتانسیل ارزش آفرینی یک سرمایهگذاری را

اجماع در رابطه بین راهبرد و مدل کسب و

وسیعتر به مفهوم مدل کسب و کار نگریست

و کار ،به عنوان یک الیه تئوریکی و مفهومی

منبعمحور و دانشمحور ،شناسایی منابع

راهبردي و سطوح عملیاتی دانست .راهبرد و

شد ،ونکاترامان و هندرسون ( )1998در

با یکدیگر میباشند .به همین علت برخی از

نمودهاند [.]14

قائل نشدهاند و حتی از راهبرد به عنوان یکی

چارچوبهای مورد استفاده در مورد

برای مثال ونکاترامان و هندرسن)1998( 1

و چارچوب مشخصی بودهاند ،نمیتوانند

که "یکپارچگی سازمان را در سه جهت اصلی

باشند [ .]21به نظر میرسد که دلیل گوناگونی

نویسندگان

نتیجهگیری

کردند

دانش" منعکس میکند[ .]14لیکن ،علیرغم

و رویکردهای موجود به تنهایی نمیتوانند

مدلهای کسب و کار ،به نظر میرسد که یک

توضیح دهند [ .]17از این رو باید با یک دید

کار به وجود آمده ،به طوری که به مدل کسب

و با ادغام رویکردهای مختلف فعالیتمحور،

بین راهبرد کسب و کار و فرایندهای کسب

رقابتپذیری را تسهیل نمود [ .]20لمبرت

[ ]19که از نظر الدبی (" )2010نقش پیوند

مختلف محققان ،مدل کسب و کار را "راهی

و کار ،نگریسته میشود []18[]17[]16[]15

دهندگی" [ ]12مفهوم مدل کسب و کار را

2

کار ،همانند هر ساختار مفهومی دیگر ،بر پایه
وجود این مفهوم ،مدل کسب و کار ساختار
خواهد بود .از این روست که برای شناسایی

مفهومی که از اولویت برخوردار است [،]23
مشخص شود .با اینکه هدف نهایی هر کسب

و کاری ،کسب منفعت است ولی پیشتر از آن

میبایست ارزشی قابل ارائه به نهادهای دیگر

وجود داشته باشد تا توسط آن شرکت بتواند
به جذب منفعت بپردازد .به علت تصمیم
شرکت برای ارائه این ارزش است که تمام

فعالیتهای شرکت شکل میگیرد و همکاری

با دیگر نهادها صورت میپذیرد .هیچ موضوع

دیگری در یک مدل کسب و کار بدون اشاره

به ارزش پیشنهادی قابل احساس نیست [.]3

( )2003اذعان میدارد که تمام توصیفات

تقدم ارزش پیشنهادی ناشی از این واقعیت

که کسب و کار انجام میپذیرد" و "توصیفی از

و کار از این مفهوم پیروی نموده و بدون آن،

است که تمام اجزای دیگر یک مدل کسب

1. Venkatraman & Handerson
2. Lambert
....................................................
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برای وجود نخواهند داشت [ .]23[]3ارزش

پیشنهادی ،باعث وحدت سایر ابعاد و اجزای
مدل کسب و کار شده و از ناسازگاری درونی

آنها جلوگیری میکند[ .]23از این رو ،دیگر
ابعاد و اجزای اصلی کسب و کار نیز با توجه به

این مهم شکل میگیرند.

بنا بر عقیده لمبرت ( ،)2008عناصری که
مستقیماً از سؤاالت ارزش پیشنهادی استخراج
میشوند به عنوان عناصر پایه و اصلی مدل
کسب و کار محسوب میشوند [.]3

بنابراین ،یکی از مهمترین اجزای هر مدل

کسب و کار" ،ارزش پیشنهادی" میباشد.
ارزش پیشنهادی ،به توصیف بسته محصوالت

هستند .مشتریان ،گروههای مختلف مردم و

[ .]31کانالها که شامل انواع کانالهای

میدهد[.]4[]24

مؤسسه دستیابی و نگهداری این بخش

[ ]35و فروش [ ]4میباشند ،واسطه میان

و خدماتی میپردازد که شرکت به بازار ارائه

یا سازمانهایی را شامل میشوند که هدف

ایجاد ،ارائه و کسب ارزش در خالء اتفاق

میباشد[ .]4بنابراين انتخاب بازار مناسب در

فعالیتهایی كه براي موفقيت يك شركت

توجه يا غفلت از بعضي منفعتهاي مشتري،

قرار دارند [ .]27[]26از این رو ،یک شرکت

یک شرکت به منظور جذب و حفظ

دیگر مؤتلفانی است که هر یک ،سیستم کسب

توصیف روابطی است که با بخشهای خاصی

و فعالیتهای شرکت میپردازند .این عناصر

از ارتباطات حضوری تا خدمات پشتیبانی

داده میشوند ،کنشگران (بازیگران) سازمانی

اینکه شرکت چگونه با مشتریان هدف خود

متشکل از سیستم کسب و کار آنها ،سیستم

پیشنهادی مورد نظر ،به آنها دسترسی یافته

نهاد یا نهادهایی که مورد هدف ارزش

خدمت (نقدی و غیرنقدی) را دریافت میکند،

نمیافتند[ .]25امروزه بسياري از منابع و

محدوده عملیات کسب و کار و تصميم براي

حياتي هستند ،خارج از كنترل مستقيم آن

از اجزاي مهم هر مفهوم كسب و كار میباشند.

نیازمند تعامل با تأمین کنندگان ،شرکا ،و

مشتری و افزایش میزان فروش خود ،نیازمند

و کار خود را داشته ولی به گسترش منابع

از مشتریان برقرار میکند .روابط میتواند

مختلف که در هر مدل کسب و کاری نشان

خودکار را شامل شود [ .]4در پاسخ به

و نقش آنها نام دارد [ ]29[]28و سیستم

ارتباط برقرار کرده و به منظور ارائه ارزش

ارزشی نامیده میشود[.]27

و منافع حاصل از ارائه فروش محصول یا

پیشنهادی [ ]30[]3میباشند ،مشتریان

انتخاب "کانال"ها صورت میپذیرد[]3[]2

ارتباطات[ ،]53[]33[]32[]24توزیع []34

یک شرکت و مشتریان هستند [.]4

هر سازمانی توسط محیط پیرامون آن

احاطه شده است و از خاصیت این محیط

پویایی آن است .وجود رقابتی که میتواند در
گستره جهانی صورت پذیرد ،قوانینی که توسط

نهادهای مختلف وضع میشود و بر کل کسب

و کار و چشمانداز نهایی تأثیر دارند[ ،]36همه
و همه بر فعالیت شرکت تأثیر میگذارند .در

چنین شرایطی یک شرکت میبایست با اتخاذ
یک راهبرد مناسب ،تصمیمات درستی گرفته

و اقدامات الزم را انجام دهد .فعالیت در یک
محیط پویا ،فرصتها و تهدیداتی را برای یک
سازمان به وجود می آورد .در چنین شرایطی،

کشورها و شرکتهایی قادر به بهرهبرداري از
فرصتهاي بازار خواهند بود که توانایی خلق
و توسعه مزیت رقابتی را داشته باشند .مزیت

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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رقابتی ،عامل یا ترکیبی از عواملی است که

رقابت را مرزهاي سازمانی در نظر میگیرد و

موفقتر از سایر سازمانها عمل نماید .مزیت

مزیت رقابتی بیان میکند .سه تئوری شناخته

باعث میشود در یک محیط رقابتی سازمان
رقابتی پایدار نیز فرایندی است که نیازهای
رقابتی امروز را به موازات تواناسازی آن برای

تأمین نیازهای رقابتی آینده ،تأمین میکند.
برای پایدارسازی مزیت رقابتی ،ایجاد ترکیب

منحصر به فردی از منابع و قابلیتها ،اتکا به
منابع نامشهود ،و روشهای نامتجانس ،نقش
تعیین کنندهای ایفا میکند .زیرا مزیت رقابتی

پایدار مستلزم ابهام و پیچیدگیهای مدیریتی

و اجتماعی است .مفهوم رقابتپذیری مدل
کسب و کار ،مترادف با ایجاد و حفظ مزیت

رقابتی کسب و کار توسط یک مدل کسب
و کار میباشد [ .]37سه مجموعه نگرش را
در رابطه با مزیت رقابتی میتوان در نظر

گرفت .هر کدام از این نظریات ،از زاویهاي
متفاوت به موضوع مزیت رقابتی نگریستهاند
و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به

قلمرو رقابت است [ .]37نگرش اول مبتنی

بر منابع و قابلیتهاي محیطی میباشد؛

به نحوي که نظریه مزیت رقابتی بر مبناي

ویژگیهاي اقتصاد رقابتی (نظریه محیطی)
با تأکید بر اهمیت عوامل ساختاري صنعت

و موقعیت سازمان در بازار ،مرزهاي صنعت
را مبناي تحلیل و قلمرو رقابت تلقی میکند.

مبنای مزیت رقابتی در نگرش دوم بر منابع
و ارتباطات بین سازمانی و همافزایی حاصل
از آن ،به عنوان ریشه مزیت رقابتی تأکید

میکند .به این نوع از مزیت رقابتی در بعد
سیستم ارزش توجه میشود و در نهایت

نگرش سوم ،مبناي تحلیل را سازمان و قلمرو

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

44

منابع و قابلیتهاي سازمانی را به عنوان منبع
شده در این نگرش وجود دارد .تئوری منابع

و قابلیتهای سازمان مبتنی بر منابع ،تئوری
شایستگیمحوری و تئوری قابلیتهای پویا.

هر شرکتی جهت خلق ارزش پیشنهادی به
مشتریان ،بسته به نوع کسب و کار ،به منابع

متفاوت و فعالیتهای مختلفی نیاز دارد.

تئوری منابع و قابلیتهای سازمان مبتنی بر

منابع ،بر این نظر است که سازمان متشکل از
مجموعههاي منابع است و منبع مزیت رقابتی،

منابع سازمان بوده ،ویژگیها و خصوصیت
منابع ،چگونگی مزیت و حد پایداري آن را

تعیین میکند .از آنجا که سازمانها برای

مشتریان و منابع به رقابت میپردازند ،یک

مدل کسب و کار موفق ،اگر بر فعالیتهای
متمایزی (شامل تولید ،حل مسأله ،پلتفرم-

شبکه[ )]4تمرکز کند که شرکت را در
موفقیت در جذب و حفظ مشتریان ،کارکنان،
و سرمایهگذاران ،و ارائه محصوالت و خدمات

سودآور توانمند ساخته و منجر به خلق مزیت
رقابتی شود ،میتوان از آن فرایند به عنوان

یک دارایی راهبردي نیز یاد کرد.

با مرور ادبیات مدل کسب و کار ،ابعاد

و اجزای مدل کسب و کار در جدول 2

جمعبندی شده است.

طبقهبندی مدل کسب و کار

طبقهبندی مدلهای کسب و کار ،پیش

درآمدی بر دیگر پژوهشها در حوزه مدل

کسب و کار میباشد .طبقهبندی مدلهای
کسب و کار ،راههای جدید تقسیم جمعیت
شرکت به گروههای همگنی که موضوع دیگر
مطالعات مدیریتی از قبیل تحقیق درباره روابط

بین مدلهای کسب و کار و عملکرد شرکت
و نوآوری مدل کسب و کار میباشد را فراهم
میکند .از آنجا که مطالعات پژوهشی ،وجود
رابطه بین نوع مدل کسب و کار و موفقیت

شرکت را تأیید نمودهاند [ ،]39طبقههای
مختلف مدل کسب و کار ،پیشبینی کنندهای

برای عملکرد انواع مدلهای کسب و کار

میباشند .همچنین ،نتایج حاصل از تحقیقات

نشان میدهد که مدلهای کسب و کار به طور
بالقوه قابلیت مقایسهپذیری در میان صنایع
را دارا هستند و پیشبینی کننده بهتری از

عملکرد مالی نسبت به طبقهبندی صنعت

هستند [.]40

ماحصل موفقیت در ارائه ارزش به

طبقهبندی مدلهای کسب و کار بر حسب

که تحت عنوان "بازگشت/کسب ارزش"[]3

که نشاندهنده دیدگاههای چندگانه محقق

مشتریان[ ،]24خروجی اقتصادی [ ]29است

معیار به کار رفته و تعداد انواع مستخرج

[ ،]38[]35ماهیت وجودی و الزمه ادامه

میباشد ،متفاوت است [ .]39در میان

چیزی است که شرکت در ازای ارائه ارزش

برخی از مطالعات به دلیل نگاه وسیعی که

حیات شرکت میباشد .بازگشت ارزش هر آن
پیشنهادی چه به صورت پولی یا در قالب

اهداف ارزشی غیرپولی دریافت میدارد.

طبقهبندیهای مختص به یک صنعت،
به مدلهای کسب و کار داشتهاند ،قابل
استفاده در صنایع مختلف میباشند .از جمله

توسط زوت و آمیت ( )2008اشاره نمود

که به ارائه مدلهای کسب و کار "نوگرا "1و
"کارایی محور "2پرداختهاند .نتایج حاصل از

مطالعات آنها نشان میدهد که عکسالعمل

متقابل بین مدل کسب و کار و راهکار کسب

و کار ،به بهبود کارایی یک شرکت میانجامد.

همچنین ،عملکرد شرکت ارتباطی مثبت با
مدلهای کسب و کار نوگرا داشته و اگر این
نوع از مدلهای کسب و کار ،از یک راهبرد

بازاریابی مناسب تبعیت نمایند ،این ارتباط
مثبت تقویت میشود.

تعداد بسیار کمی از طبقهبندی مدلهای

کسب و کار نیز فراتر از یک صنعت صورت
گرفتهاند و از جامعیت بیشتری برخوردار
میباشند؛ ولیکن ،معیارهای طبقهبندی آنها
محدود میباشد .از جمله این تحقیقات میتوان

به نوع شناسی ویل و همکاران )2004( ،که

برای شرکتهای انتفاعی دستهبندی شده
است ،اشاره نمود [ .]40مالک طبقهبندی

ارائه شده توسط ویل و همکاران ،داراییهای
شرکت میباشد .مطالعات ویل و همکاران ،با
اثبات اینکه مدلهای کسب و کار به طور بالقوه

قابلیت مقایسهپذیری در میان صنایع را دارار

هستند ،نشان میدهد که مدلهای کسب و

کار ،پیشبینی کننده بهتری از عملکرد مالی

نسبت به طبقهبندی صنعت میباشند و برخی
از مدلهای کسب و کار نسبت به سایرین
عملکرد بهتری دارند؛ مخصوصاً فروش حق

(نظیر سازندگان و توزیعکنندگان) را دارا

تأمین ،به طبقهبندی مدلهای کسب و کار

عالوه بر طبقهبندی ویل و همکاران،

اصلی متفاوت در انتخاب مدل کسب و کار،

ناشران ،و پیمانکاران) بسیار سودآورتر بوده و

سال  ،2010بر اساس معیارهای مرتبط با

بزرگی هستند که به دلیل قدمت کاری خود،

هستند.

استفاده از دارایی (نظیر مالک ،وام دهندگان،

کامیسون و ویالر-لوپز ،طی پژوهش خود در

ارزش بازار بیشتری از فروش مالکیت دارایی

ساختار سازمان ،درجه تنوع و مدیریت زنجیره

پرداختهاند .بر اساس نظرات آنها ،دو گروه
قابل شناسایی میباشند .گروه اول ،شرکتهای
مدل کسب و کار خود را به شیوهای سنتی
1. Novelty-Centered
2. Efficiency-Centered

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

این تحقیقات میتوان به تحقیق ارائه شده
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تعریف نموده و بر خصوصیاتی نظیر رسمیت

این مسأله ،پژوهش در زمینه مدلهای کسب

یک رویکرد کنشگر محور ،رفتار کلی سیستم

مینمایند .گروه دوم نیز شرکتهای نوپا و

سمت شکلدهی توسط ابزار و قابلیت استفاده

میگردد .6در این روش ،ارزش مبادله شده بین

و تمرکز در تصمیمگیریهای خود تأکید

پیشرفتهای میباشند که مدلهای کسب و
کارشان نسبت به گروه اول نوآورانهتر بوده و

بر همکاری با سایر سازمانها و عدم تمرکز در
تصمیمگیریها توجه مینمایند .این محققان
در مطالعه خود به بررسی رقابتپذیری
مدلهای کسب و کار پرداختند و مشاهده
نمودند که مدلهای مبتنی بر شبکه ،با
تمرکز بر توسعه قابلیتهای پویا ،به کسب

مزیت رقابتی بر اساس داراییهای نامشهود

میپردازند [ .]37لیکن نتایج پژوهشهای آنها
عدم قطعیت در موفقیت اتخاذ و پیادهسازی

یک نوع خاص از مدلهای کسب و کار را
نشان داد .آنها دریافتند که شرکتها برای

موفقیت نیاز به مجموعهای از مدلهای کسب

و کار داشته و جدا از نوپا یا قدیمی بودن
شرکتها ،این محققان با نظرات چسبرو مبنی
بر اینکه بسیاری از شرکتها توسط ادغام
عمودی میتوانند به مزیت رقابتی دست یابند،
موافق میباشند .بنا بر این نظرات ،برخی از

نوآوریها نیاز به قابلیتهای جدیدی دارند
که به تنهایی در داخل شرکت قابل دستیابی

نیست و جهت توسعه آنها شرکتها نیاز به
همکاری با یکدیگر دارند [.]37

مدلسازی مدل کسب و کار

عملی 2حرکت نموده است .همین امر منجر
به ارائه چارچوبهای مختلفی جهت طراحی

و نمایش مدل کسب و کار توسط محققان

متعددی شده است .هر یک از این چارچوبها،
الگو و نمونهای برای طراحی مدل کسب و

کار ،در اختیار پژوهشگران قرار میدهند.

پژوهشگران با توجه به رویکرد تحقیق و سطح
تحلیل و واحد تحلیل پژوهش خود به ارائه
یا انتخاب چارچوب مناسب طراحی و نمایش

مدل کسب و کار میپردازند.

کنشگران به نمایش گذاشته میشود[.]44

دامنه مفهومسازی مدل کسب و کار

میتواند با یک رویکرد داخلی ،محدود به
سازمان بوده یا با یک رویکرد خارجی ،سیستم
ارزش را در برگیرد .واحد تحلیل ،با توجه به

محدوده مفهوم در سؤال پژوهش مشخص

میشود[.]39

در

گستردهترین

حالت،

واحد تحلیل تمام سیستم ارزش متشکل از

سازمان مورد نظر و تمامی کنشگران آن نظیر
عرضه کنندگان ،تأمینکنندگان ،متحدین و

جهت مدلسازی مدل کسب و کار،

مشتریان میشود .از طرف دیگر ،واحد تحلیل

سه رویکرد متداول در مدلسازی عبارتند

میتواند محدود به سازمان مورد نظر باشد.

رویکردهای متفاوتی را میتوان به کار بست.

از پویایی سیستم ،3مدلسازی رویداد

گسسته و مدلسازی مبتنی بر کنشگر/
4

عامل .5انتخاب روش مناسب ،بر اساس هدف
محقق و خصوصیات سیستم مورد مطالعه

صورت میپذیرد .پویایی سیستم که در سال

 1950معرفی شده است ،روش مدلسازی
سیستمهای پویا به شکلی است که سیستم

به عنوان یک ساختار بسته ،رفتار خود را
تعریف میکند .در مدلسازی رویداد گسسته،

مدلساز ،سیستم مورد مطالعه را به عنوان یک
فرایند در نظر میگیرد .برای مثال ،سیستم

دنبالهای از عملیات انجام شده است که توسط

امروزه تمرکز بیشتر پژوهشهای صورت

نهادهای مختلف صورت میپذیرد .مدلسازی

کار 1بر عملکرد شرکت ،معطوف شدهاند []13

جدیدتر بوده و از سال  2002به بعد مورد

گرفته بر اهمیت تأثیر طراحی مدل کسب و

....................................................
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و کار از مباحث تئوریکی و مفهومی صرف به

توسط مجموعهای از نهادهای انفرادی مشخص

مبتنی بر کنشگر ،نسبت به دو روش قبلی،

[ .]43[]42[]41[]27[]20به دلیل اهمیت

توجه محافل آکادمیک قرار گرفته است .در

7. Business Concept

4. Discrete Event Modeling
5. Agent Based Modeling
6. XJ Technologies www.anylogic.com

با حذف تعامالت سازمان با کنشگران خارجی،
یک واحد تحلیل میتواند حتی محدودتر بوده

و به تحلیل یک یا چند بخش از واحدهای

داخلی یا خارجی سازمان بپردازد.

سطح تحلیل ،به سطحی از انتزاع که مدل

کسب و کار تعریف میشود ،اشاره مینماید.

هر چه یک مفهوم انتزاعیتر باشد ،عمومیتر
خواهد بود .بالعکس ،هر چه یک مفهوم از

انتزاع پایینتری برخوردار باشد ،جزئینگرتر
شده و توان کاربرد عمومی و گسترده خود را

از دست میدهد.

ارزیابی مدلهای کسب و کار

مدلهای کسب و کار میتواند نقش مرکزی

در توضیح عملکرد شرکت بازی کند [.]41
از آنجا که مدل کسب و کار به توصیف

پیادهسازی مفهوم کسب و کار 7میپردازد،
1. Business Model Design
2. Tooling and Practical Usability
3. System Dynamics

شکست یک کسب و کار به خاطر مدل کسب
و کار آن میباشد [ .]3به همین علت است که
مدل کسب و کار را به عنوان یک ساختار واحد
برای توضیح مزیت رقابتی و عملکرد شرکت

در نظر میگیرند [ .]7همچنین ،مدل کسب

و کار ابزاری قدرتمند برای تحلیل ،آزمون و
ارزیابی انتخابهای راهبردي است که پیش

روی یک سازمان قرار دارد[ .]25از این رو،
احتمال موفقیت بلندمدت یک سازمان با

میزان دقت و رسمیت سازمان در آزمایش
گزینههای راهبردي از طریق مدلهای کسب
و کار افزایش مییابد .مدل کسب و کار یک
سازمان به عنوان فرایند اتخاذ تصمیمات

راهبردي هیچ وقت کامل نمیشود و آزمایش
و ارزیابی مدلهای کسب و کار بایستی به

صورت مداوم و مکرر صورت پذیرد[ .]4از این
رو ،ارزیابی منظم مدل کسب و کار میتواند

مبنایی برای بهبود مستمر مدل کسب و کار

بوده و تبدیل به محرکی برای ایجاد تغییرات

جدی و نوآورانه در مدل شود[.]4

با مرور ادبیات تحقیق ،میتوان به

جمعبندی جدول  3از چگونگی ارزیابی مدل

کسب و کار پرداخت.

نوآوری مدل کسب و کار

اهميت نوآوري در دنياي پر شتاب و متحول

كنوني بر هیچ كس پوشيده نيست .امروزه
ت افزایش
تقریباً تمام کشورهای جهان در جه 
ی در پی
بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصاد 
تشویق و توسعه خالقیت و نوآوری به عنوان

يكي از مزيتهاي اصلي برای تداوم حيات

شركتها هستند .بسیاری از شرکتها برای

دستیابی به موفقیت ،همواره در صدد ایجاد

نوآوری در کاال ،خدمت ،بازار و عملیات بودند؛

ولی علیرغم نوآوریهای متعدد در این چهار
حوزه ،خطرات جدی پیش روی شرکتها قرار

گرفت ،از جمله آن که:

 -سهم بازار شرکتها با کاهش مواجه شد؛

زیادی از مطالعات موردی و مصاحبه با تعداد

بیشماری از مدیران اجرایی ،نیز بیانگر ارتباط

مثبتی است که بین نوآوری مدل کسب
و کار و عملکرد شرکت وجود دارد[ .]45از

آنجایی که مدل کسب و کار چارچوبی برای

تعیین نوع فعالیت و نحوه و زمان اجرای آن با
توجه به منابع و تواناییهای شرکت است به

 -نقشه منحنی ارزش ،نشانگر تضعیف تمایزات

گونهای که میتوان بر اساس آن ارزشی را به

 -فعالیتشان از رشد کافی برخوردار نبود؛

[ ،]27میتواند تمام ناکامیهای مطرح شده را

کلیدی کسب و کار آنها بود؛

 نیازهای مشتریان کلیدی پاسخ دادهنمیشد؛

 شناسایی فرصت ها در جهت کاهش هزینه واستفاده بهینه از منابع به آسانی امکانپذیر

نبود،

شکل کاال یا خدمت برای مشتری ایجاد کرد

پوشش میدهد .همچنین طی تحقیقاتی که

زوت و آمیت ( )2011انجام دادهاند ،دریافتند

که نوآوری مدل کسب و کار نسبت به انواع
دیگر نوآوری ،کم هزینهتر ،کاراتر و رویکردی
مناسب در زمان کمبود سرمایه برای مثال

و مواردی از این قبیل ،که همگی خارج از

در زمان رکود اقتصادی میباشد .تحقیقات

مذکور بودند[ .]5ا ّما مطالعات گستردهای که
در طی ده سال گذشته در حوزه کسب وکار

و  2008در بین مدیران اجرایی شرکتهای

توانایی تمرکز صرف بر روی انواع نوآوری های

صورت گرفته است ،حاکی از اهمیت روزافزون
ب و کار در برابر انواع دیگر
نوآوری مدل کس 

نوآوری است و نوآوری در مدلهای کسبوکار
را به عنوان کلید موفقیت در رقابت شناختهاند.
تحقیقات بعمل آمده توسط آیبیام از تعداد

بینالمللی آیبیام نیز که در سال های 2006

برتر دنیا صورت گرفت ،حاکی از آن بود که در

صنایع مختلف ،مدیران بنگاههایی با سوددهی

و عملکرد باال ،به دنبال چگونگی نوآوری
در مدلهای کسب و کار خود برای بهبود
تواناییهایشان در خلق و کسب ارزش هستند.

پژوهشهای انجام گرفته در حوزه مدل کسب

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

بنابراین بسیاری معتقدند که موفقیت یا

جدول -3ابعاد ارزیابی مدل کسب و کار

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

مدلهاي کسب و کار؛ مباني ،ارزيابي ،نوآوري
منوچهر منطقي ،فاطمه ثاقبي سعيدي

47

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

مدلهاي کسب و کار؛ مباني ،ارزيابي ،نوآوري
منوچهر منطقي ،فاطمه ثاقبي سعيدي

و کار بر این اجماعند که "نوآوری مدل کسب

به عنوان مسألهای که باید یک یا دو برنامه

سؤال "به تولید چه چیز بپردازیم؛ برای چه

سال  ،2006تحقیقاتی که توسط تیم تحقیقاتی

داشت ،میبینند .در این صورت زمان و هزینه

به خلق پول بپردازیم" بدانیم ،کلید موفقیت

و کار کلید عملکرد شرکت میباشد"[ .]41در
آیبیام صورت پذیرفت ،از افزایش آگاهی

نسبت به ضرورت نوآوری مدل کسب و کار

خبر داد .این مطالعه نشان داد که شرکتهای
دارای عملکرد باال نسبت به شرکتهایی که

عملکرد ضعیفی دارند ،در پیادهسازی مدل
کسب و کار نوآورانه خود موفقتر بودهاند .بر
اساس این تحقیق و نظرسنجی پس از آن،

بسیاری از نوآوری مدلهای کسب و کار در

حال حاضر به عنوان یک متمایز کننده نوین

راهبردي شناخته شدهاند[.]46

اصلی برای اطمینان از کارآمدی آن در اختیار
زیادی را برای اجرا نیاز خواهند داشت .در

این شرایط مشتریان و محیط رقابتی ممکن

است به سمت راههایی دیگر متمایل شوند
و برنامههای در نظر گرفته شرکت مذکور را

منسوخ نمایند .در مقابل نوآوران مدل کسب

و کار بهبودهایی را که به سرعت قابل انجام
هستند و هزینه پایینی را نیز خواهند داشت،

ارائه مینمایند .بنابراین نوآوریهای مدل
کسب و کار موفق ظرف یک ماه از آغاز اجرای

آن در وضعیت درست خود قرار میگیرند و در

بسياري از شركتها نقاط كوري در

طی شش ماه بازگشت سرمایه ایجاد مینمایند

ديدن فرصتهاي نوآوري در بسياري از

روبرو است .اول ،بزرگ نمودن یک فرایند

مفهوم كسب و كار خود دارند كه مانع
زمينههاي مفهوم كسب و كار ميشوند [.]26

پژوهشگران بر این اجماع هستند که مدل

کسب و کار نه تنها تسهیل کننده نوآوریهای
فناورانه و سازمانی میباشد ،بلکه خود میتواند

تبدیل به موضوع نوآوری راهبردي به منظور
به اشتراکگذاری و باالبردن تأثیرگذاری
منابع مانند دانش ،مهارتهای مدیریتی و

کارآفرینی ،و یا دوبارهسازی زنجیره ارزش و
یا شبکههای ارزش شود .از این منظر ،مدل

[ .]48نوآوری مدل کسب و کار با دو مانع
میتواند منجر به ایجاد یا نگهداری ضعف و
ناکارآمدی در سایر فعالیتها و فرایندها شود.

دوم ،حتی با فرایندهای بهتر ،یک مدل کسب

و کار منسوخ میتواند ناکارآمد باشد[.]48

با وجود اینکه تحقیقات مدل کسب و کار

در مباحث مدیریت ،سالهای جوانی خود را
پشت سر میگذارد ،نوآوری مدل کسب و
کار تنها در حدود ده سال میباشد که در
مباحث علمی مدیریت مطرح شده است[.]47

کسب و کار یک دارایی راهبردي برای بهبود
عملکرد شرکت ،و اساساً یک دستور کار

نوآوری مدل کسب و کار میخوانیم .زمانی

کار راهبردي [ ]47و یک تغییر ماهوی در

ایجاد اطالح ،جایگزینی و نوآوری مدل کسب

رهبری در نوآوری و مدیریت مدل کسب و

دستور کار سازمانی برای انجام کسب و کار
است .شرکتهای بسیاری وظیفه راهبردي

خود که همان توسعه مزیت رقابتی است را

جایگزینی و تعویض مدل کسب و کار را
که یک شرکت فرایندی مداوم در توسعه و
و کار را در پیش گرفته باشد ،فرایند نوآوری

مدل کسب و کار پایدار را خواهیم داشت .اگر

مدل کسب و کار را به مثابه جوابی برای سه

کسی تولید کنیم؛ چگونه از طریق خلق ارزش
در نوآوری مدل کسب و کار ،ایجاد پیوندی

مناسب مابین این سه جزء میباشد ،به
صورتی که تغییرات در این سه بعد بر یکدیگر

تأثیر گذاشته و قابلیتها و روابط بین اجزای
شرکت منجر به ایجاد و تقویت جایگاه ارزشی

و سودآوری عملکرد شده و در نهایت به

دستیابی به مزیت رقابتی کمک مینماید[.]5
جانسون )2010( 1نیز با یک رویکرد ترکیبی،

کلید نوآوری مدل کسب و کار را در انتخاب
اجزای سازنده مدل کسب و کار و ایجاد

پیوندی بین چهار بخش ارزش پیشنهادی به
مشتری ،فرمول سودآوری ،فرایندهای کلیدی

و منابع کلیدی میداند.

با درجات مختلفی میتوان به نوآوری مدل

کسب و کار همت گمارد .میشل و کلس
( )2003چهار درجه از مدل کسب و کار را به

شرح زیر بر میشمارند:

 تعدیل ،تنظیم و تطبیق مدل کسب و کار؛ -اقتباس و اتخاذ مدل کسب و کار؛

 -بهبود ،بهسازی ،تکامل مدل کسب و کار؛

 -طراحی مجدد ،بازطراحی مدل کسب و کار.

میشل و کلس )2003( 2توجه به موارد زیر

را در دستیابی به نوآوری پایدار مدل کسب و
کار سودمند میدانند:

 مدیران اجرایی میبایستی چشماندازیغیرقابل تغییر از نحوه برآورد نیازهای
مشتری و خواستهای سهامداران که بتواند
پذیرای تغییر در مدل کسب و کار باشد،

ارائه کنند؛

1. Jonsson
2. Micheal & Coles
....................................................
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 -مدیران باید مدل کسب و کار خود را با

پس از شناسایی حوزههای مربوط به

کامل نمیشود و آزمایش و ارزیابی مدلهای

هر یک ،انتخابها مشخص میشوند .از این

صورت پذیرد [ .]25از این رو ،ارزیابی منظم

کارشناسانه بودن است؛

نیروهای غیر قابل مقاومت با راههای

منعطف منطبق سازند؛

 مدیران نیازمند خلق راه و فرایندهایی برایبهبود و نوآوری مدل کسب و کار خود

هستند.

یکی از انواع مدلهای نوآوری مدل کسب و

کار ،توسط جیسن ،برمن ،بل و بلیتز ()2007
ارائه شده است .آنها با مطالعه  35شرکت برتر

دنیا که از نوآوران موفق در مدلهای کسب
و کار به شمار میآمدند ،توانستند مدلهای

نوآوری را در سه طبقه مدل صنعت ،مدل

درآمد و مدل شرکت طبقهبندی نمايند[.]49

از مؤلفههایی مدل کسب و کار وجود دارد.

تصمیمگیری راهبردي و گزینههای موجود در
طریق ،کل مجموعه را میتوان جهت اطمینان

از اینکه روابط علت و معلولی ضمنی ،منطقی
بوده و انتخابها به صورت متقابل سازگاری
حمایتی و درونی دارند آزمایش و تجزیه و

تحلیل نمود.
جمعبندی

یک مدل کسب و کار ،یک مدل مفهومی

میباشد .هدف اولیه یک مدل مفهومی،
شناسایی ابعاد تحلیل مدل کسب و کار،

مدل صنعت :این مدل به نوآوری "زنجیره

تشخیص اجزای اصلی مربوط به هر بعد ،و

افقی به سمت صنایع جدید ،بازتعریف صنایع

از این رو ،یک مدل کسب و کار ،نتیجه

ارزش صنعت" میپردازد .این عمل با حرکت

فعلی از طریق کاهش واسطهها و ارتباط

مستقیم با مشتریان و در نهایت از طریق
کشف صنایع جدید و بخشهای جدیدی از

صنعت صورت میپذیرد.

ارائه یک تصویر 1برای هر سطح است[.]50
یک فرایند مدلسازی مفهومی میباشد .یک

مفهومسازی ،یک مدل از واقعیت و منطق

کسب و کار میباشد که به توصیف متا مدل

یا مدل مرجع در یک صنعت خاص ،پرداخته

مدل درآمد :این مدل به نوآوری در

و توصیف تعداد نامحدودی از مدلهای کسب

از طریق پیکربندی مجدد ارزش پیشنهادی

مدل کسب و کار ،با نمایش تصویری منطق

روشهای قیمتگذاری و چگونگی خلق درآمد
میپردازد.

و کار را امکانپذیر میسازد [ .]51مدلسازی

کسب و کار به شرکتها کمک میکند تا

مدل شرکت :نوآوری در ساختار شرکت و

به توسعه چشمانداز کسب و کار و راهبرد،

دارد .این مدل ،تغییر در گستره ارتباطات

کسب و کار ،به اشتراکگذاری دانش در مورد

نقشی که سازمان در زنجیره ارزش برعهده
و مرزهای شرکت را در برمیگیرد .تمام
مدلهای کسب و کار جدید ،به صورت

تغییراتی اعمال شده در زنجیره ارزش عمومی

طراحی مجدد و همتراز نمودن عملیات
کسب و کار و چشمانداز آن و اطمینان از

پذیرش تصمیمات کسب و کار از طریق تعهد
سهامداران به تصمیمات گرفته شده ،بپردازند

فرایند اتخاذ تصمیمات راهبردي هیچ وقت
کسب و کار بایستی به صورت مداوم و مکرر
مدل کسب و کار میتواند مبنایی برای بهبود

مستمر مدل کسب و کار بوده و تبدیل به
محرکی برای ایجاد تغییرات جدی و نوآورانه
در مدل شود [.]4
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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

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

پرورش دهد یا مانع پرورش آن شود (مثل
محیطهای سازمانی ،اجتماعی و بیرونی) یا

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

دارد[.]8

مهم ،کاربردی و تاثیرگذار یعنی مبحث

کوچک دانش بنیان سعی شده رویکرد کامال
جدید و مناسبی جهت هدایت شرکتهای

نوپای دانش بنیان فرا روی مهندسان نوآور و
کارآفرین قرار گیرد.

ضرورت

مهارتهای

گذاشتن اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد شبکه ای،

اکنون مبتنی بر اقتصاد و سازمانهای کوچک
دانش بنیان است [ .]9تجربیات کشورهای

که بیشتر یک رویکرد عملیاتی است تا یک

دانشگاهی دورههای آموزشی رهبری مهندسی

را در برنامههای آموزشی خود جا دادهاند.

مختلف نشان ميدهد که شرکتهای کوچک
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

که در ذهن کارآفرینان ،مخترعان و مبتکران
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

فناورانه ،ایدههای کاربردی خالقانهاي است

اصلی برای موفقیت در بازار رقابتی هستند.

در توسعه فناوری ،رونق اقتصادی و ایجاد

تئوری پایه ،به دلیل کاربردی بودن هم

کارآفرین) ایجاد ميشوند[.]12

برای

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

کار از سوی افراد کارآفرین که از تخصصهای

کارآفرینان ،فارغالتحصیالن جوان و خوش

شرکتهای دانشبنیان

رهبری

آموختگان جهت ورود موفق به فضای کسب و

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
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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

مدیریت دانش و مدیریت فناوری سه مفهوم

بنابراین تا اینجا لزوم آموزههای مدیریتی

دانش انتخاب کرده و برای حرکت در مسیر

بنیان است .و لذا محققین برای یکپارچه

جهت هدایت موسسات نوپای دانشبنیان

در معرض تغییر و تحوالت نوظهور قرار دارند

ویژگیهای هر یک ،و جلوگیری از دوباره کاری

با مفاهیم جدید در عرصه سازمان و مدیریت

نظیر چارچوب دانش فن نوآوری را پیشنهاد

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

شده برای رقابت پذیر باقی ماندن ،توجه به

سازمانها دارند با این وجود به دلیل آنکه

دانش محور باید به آموزههای مدیریتی توجه

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

اولیه تاسیس و رشد خود به شدت مستعد

سازمانها را وادار به مدیریت داراییهای

مسائل و مشکالت مدیریتی هستند .به عنوان

تحقیقات 80درصد شرکتهای کوچک را

دانش بنیان فرايند محوری خود را بر اساس

اساسی و مورد نیاز برای شرکتهای دانش

اقتصاد دانش محور گام برمی دارند و لذا بیشتر

سازی این سه نوع مدیریت و بهره گیری از

و برای باقی ماندن و فعالیت در رقابت باید

و مدیریت جزیرهاي مفاهیم پیشرفته تری

آشنا شده و آنها را به کار برند[ .]14در واقع

نمودهاند[ .]15شکل 1تفاوت مدیریت دانش،

ترین مسائل است و در موسسات دانشبنیان

بنیان نسبت به سایر سازمانها نشان ميدهد.

مساله بسیار حیاتی تر است .از این رو توصیه

به مدیریت پیچیده تری نسبت به سایر

این نکته ضروری است که مدیران موسسات

معموال این شرکتها توسط مهندسین جوان

کنند و آنها را به کار گیرند[.]14

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

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

دانش بنیان که محصوالت با فناوری برتر را

کنند[ .]8در تحقیق دیگری مشخص شد

رهبری یک شرکت دانشبنیان در سالهای

فناوریهای برتر بهره ميگیرند از اهمیتی دو

ریشه در تواناییهای کارآفرینی ،مدیریتی و

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

مدیریت نوآوری و مدیریت دانش در بنگاههای

واقعی مدیریت منابع انسانی را درک نمی

تولید مينمایند یا در تولید محصوالت خود از

ضعف عمده شرکتهای کوچک در ایران

چندان برخوردار شده است .مدیریت نوآوری،

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

فعالیتهای تحقیق و توسعه را به طور خالصه

این راستا بهبود و توسعه فناوری به وسیله

رویکرد "رهبری در مهندسی" بیان ميکند

و طرحهای جدید بیان نمود .فعالیتهای

و بهبود عملکرد نیروی انسانی نیز به کمک

مهندسی شکل ميگیرند و بر اساس ضعف در

ترین فعالیت شرکت محسوب میگردد

شرایط خود و پیروان انتخاب نمایند.

شرکتهای فناور بر اساس یک فرصت فنی و
ارتباطات مختلف در داخل یا خارج سازمان

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

ميتوان به صورت ایجاد دانش فنی ،ابتکارات
تولیدی در شرکت محسوس ترین و مشخص
اما باید توجه نمود که روح فعالیتهای
تولیدی در یک شرکت در دو فعالیت اصلی

دیگر آن نهفته است .ما حصل این دست از

فعالیتهای شرکت ایجاد و تولید محصول
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

فرایندهای ارزش افزوده در یک سازمان

را به خود جلب نمودهاند .خروجی فعالیتهای

فرایند اصلی تقسیم نمود :فعالیتهای تحقیق

این سه فعالیت اصلی ،ميتوان عملکرد رهبری

نوآور را ميتوان مطابق با شکل  2به سه
و توسعه ،فعالیتهای تولیدی و فعالیتهای

بازرگانی[.]18

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

فرايند رهبری مناسب تضمین ميگردد[.]20
ماحصل این بهبود در فناوری وعملکرد نیروی

انسانی منجر به ارتقا و توسعه -1دانش،
-2محصول و -3مشتری به عنوان سه فعالیت
اصلی سازمان خواهد بود .بنابراین کل سازمان
تحت تاثیر این بهینه سازی قرار خواهد گرفت.

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

جهانی دست به گریبانند .راه حل اساسی

نوآور و پویا دنبال مينماید .طراحی به صورت

فعالیتهای تحقیق و توسعه حالت پایهاي

بقای سازمانها در عصر حاضر به ویژه در

برای مشکالت فنی بر دو فاکتور فناوری

شرکتهای دانش بنیان است .خروجی این

فرايندهای مهندسی صورت گرفته و توسعه

از سوی دیگر رهبری مهندسی در عمل یک

مشکالت متعددی به صورت محلی ،ملی و

داشته و زیر بنای رشد و توسعه و به نوعی
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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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 تاثیر،کارآفرین به صورت جدی تر و هدفمند

زیادی در بهبود عملکرد شرکتهای دانش

.بنیان خواهد گذاشت

 مدیران شرکتهای دانش بنیان نیز بر-2

اساس مهارتهای ذاتی و آموزشهای اکتسابی

سعی در اجرای مناسب ترین سبک رهبری به
صورت اقتضایی بر مبنای موقعیتهای مختلف

و شرایط خود و سایر اعضای شرکت داشته

باشند و در بستر زمان با توجه به تجربیات به

دست آمده مهارتهای رهبری خود را تقویت
.نمایند

 مدیران مؤسسات دانشبنیان سعی در-3

تقویت بسترهای کارگروهی در سازمان خود

داشته و مراکز رشد نیز به کمک مشاورین
توانمند و با تجربه در ایجاد یک ساختار
سازمانی مناسب مبتنی بر کارگروهی و اجرای

 موسسات،شیوههای مناسب رهبری تیم

.دانشبنیان را یاری دهند

در نقشه جامع علمی کشور پیش بینی

 هزار50  در حدود1404 شده است تا در افق

 با،شرکت دانش بنیان در کشور شکل بگیرد
ایجاد بسترهای حمایتی از یک سو و تقویت

توان مدیریتی و مهارتهای رهبری در این

شرکتها از سوی دیگر امید ميرود تا به
این تعداد از شرکتهای دانش بنیان موفق
 مبحث "رهبری مهندسی" در.دست یابیم

شرکتهای نوپای دانش بنیان رویکردی در
این راستاست که در این مقاله به آن پرداخته

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

نظريهها و الگوهاي ارتباط ميان دانشگاهها و صنعت در اقتصاد دانشبنيان

چکیده
دانشگاه و صنعت از مهمترین و اثرگذارترین نهادها در توسعه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و پیشرفتهای اقتصادی و فناورانه
جامعه هستند .اهمیت در ارتباط میان علم و فناوري ،ادغام علم و صنعت ،ظهور صنایع بر مبنای علم ،استفاده از علم به عنوان
روشهایی برای بوجود آوردن مزیتهای رقابتی در بخشی از شرکتها و نیز جهانیسازی اقتصاد و بینالمللیسازی فناوري ،برخی از
دالیلی هستند که ارتباطات مشترک میان شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی را توجیه میکنند .توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل
اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحوالت فناورانه ،اقتصادی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه استراتژیستها ،سیاستگذاران و
برنامهریزان دانشگاهی و صنعت قرار داشته و تالشهای فراوانی جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است.
قرن  21رقابت بینالمللی اقتصادی بر پایۀ دانش است .رقابت در بازار فناوريمحور امروز جهان مستلزم ادغام دانشهای نوین با صنعت
است .صنعتی که بیبهره از دانش روز باشد ،محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صنعت بیارزش قلمداد میشود و این یعنی پیوند
دانشگاه با صنعت .هدف از تدوين مقاله حاضر ،بررسي نظريهها ،الگوها و مدلهاي موجود ارتباط ميان دانشگاه ،صنعت و ساير نهادهاي
مؤثر در اقتصاد دانشبنيان است .در اين مكتوب ،مدلهاي پيچش سهجانبه  ،TH2، TH1و ( TH3ا ِتزكوويتز و ل ِيدِسدورف) ،الگوي
تكاملي (ب ِركوويتز و فِلد َمن) ،پيچشهاي چهارجانبه و پنججانبه (كارايانيس و َكمپبِل) ،پيچش پنججانبه بومي (صمدي مياركالئي) ،و

پيچش  Nتايي ارتباطات دانشگاه-صنعت (ل ِيدِسدورف) مورد بررسي قرار گرفتند.
واژگان كليدي
دانشگاه ،صنعت ،الگوهاي ارتباطي ،اقتصاد دانشبنيان.

مقدمه

دانش اطالعاتي است كه مفهومي ،مرتبط و

قابل اجراء ميباشد .دانش داراي ويژگيهايي
است كه آن را از ديگر داراييهاي سازمان
متمايز ميكند :قدرت خارقالعاده و بازدهي

فزاينده؛ پراكندگي ،تراوش و لزوم بهروز بودن؛

ارزش نامعلوم؛ ارزش نامعلوم به اشتراكگذاري،

و وابستگي به زمان .دانش بيانگر درك و تجربه

غيرمستقيمي است كه ميتواند بين استفاده و

سوء استفاده از آن ،تمايز قائل شود .در طول
زمان ،اطالعات روي هم انباشته شده و از بين
ميروند ،در حالي كه دانش تكامل مييابد.
* نويسنده مسئول

با اين حال ،به دليل اين كه دانش ماهيتاً
پوياست ،اگر شخص يا سازماني ،دانش را با
تغيير شرايط محيطي بهروز نكند ،دانش امروز

ميتواند جهل فردا باشد .سرمايه فكري (يا

دارايي فكري) ،يكي از عناويني است كه اغلب

براي دانش به كار ميرود و بيانگر آن است كه
دانش ،داراي يك ارزش مالي است .با در نظر
گرفتن انواع و كاربردهاي دانش ،تعريف ساده
و بينظيري از دانش را ميپذيريم و آن عبارت
است از :دانش ،اطالعات كاربردي است [.]1

دانشمندان عرصه مديريت دانش ،دانش را به
دو دسته دانش ضمني و دانش صريح تقسيم

ميكنند .دانش صريح كه عيني و آشكار است
و ميتواند از طريق زبان بيان شود ،و دانش

ضمني كه به شدت شخصي است و بيان و

گفتن آن بسيار سخت است [2و .]3نقش

دانش (در مقايسه با منابع طبيعي ،سرمايه
فيزيكي و نيروي كار كممهارت) اهميت
بيشتري پيدا ميكند[ .]4يكي از جنبههاي

پراهميت اين است كه توليد و بهرهبرداري از
دانش آمده تا نقش برجستهاي در توليد ثروت
داشته باشد .استفاده اثربخش و بهرهبرداري

از همه انواع دانش در همه انواع فعاليتهاي
اقتصادي ،موفقيت اقتصادي به صورت

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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فزايندهاي مبتني بر بهرهبرداري اثربخش

ميالدي ميرسد و عمدتاً بر تركيب نيروي كار

صنعتي آمدهاند تا به شدت بر تحقيقات

مهارتها و پتانسيلهاي نوآوري به عنوان

از ديدگاه سيستمها به جنبههاي ساختاري

صنعت در كشورهاي اروپايي و آمريكاي التين

از داراييهاي غيرملموس از قبيل دانش،
منابع كليدي مزيتهاي رقابتي است .اصطالح

«اقتصاد دانش» براي تشريح اين ساختار

اقتصادي پديدار شده استفاده ميشود .اولين
بار شومپيتر بود كه اهميت دانش در اقتصاد
را از طريق رجوع به «تركيبات جديد نوآوري»

در قلب نوآوري و كارآفريني شناسايي كرد

[ .]5الگوهاي اقتصادي ،ابتدا دانش را بر حسب
جمعآوري و پردازش اطالعات مورد نياز براي
يك انتخاب و دوم به عنوان يك دارائي كه از

طريق شايستگي و نوآوري در توليد مشاركت

ميكند مدنظر قرار ميدهند .ديدگاه اول بر
فرايند تبديل متمركز است كه به موجب

آن ابتدا داده به اطالعات و سپس به دانش
تبديل ميشود .در ديدگاه دوم ،ممكن است
دانش هم به عنوان ورودي (شايستگي) و هم

به عنوان خروجي (نوآوري) در فرايند توليد

ظاهر شود [« .]6مفهوم اقتصاد دانشبنيان»
اولين بار توسط فوراي و الندوال ( )1996در
اتاق كار سازمان توسعه و همكاري اقتصادي
( )OECDمعرفي شد [4و .]7اصطالح

«اقتصاد دانشبنيان» نتيجه شناخت كامل
نقش دانش و فناوري در رشد اقتصادي است.

اقتصاد دانشبنيان اقتصادي است كه به طور
مستقيم مبتني بر توليد ،توزيع و استفاده از

دانش و اطالعات باشد [ .]4اقتصاد دانش و

اقتصاد دانشبنيان اصطالحات عمومي هستند
كه اين روزها مترادف هم به كار ميروند .در

ميان اين دو مفهوم ،اقتصاد دانش قدمت
بيشتري داشته و ريشه آن به دهه 1950

....................................................
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متمركز است .اصطالح «اقتصاد دانشبنيان»
گذرگاهها و رژيمهاي فناورانه افزوده ميشود
[ .]5سه نيروي محركه فرعي تجديد شده به
عنوان كاركردهاي يك اقتصاد دانشبنيان

عبارتند از )1 :توليد ثروت در اقتصاد؛ )2
توليدات جديد از طريق سازماندهي علم و

فناوري ،و  )3اداره و كنترل تعامالت ميان
اين دو نيروي محركه فرعي [7و ،]8از طريق

سياستگذاري در محدوده دولتي و مديريت
در محدوده خصوصي .سيستم اقتصادي،

دانشگاهي تأكيد كنند [ .]10روابط دانشگاه-

با فرهنگ و سنن آكادميك و پيشزمينههاي

صنعتي متفاوتي در حال گسترش است
[11و .]12وضعيت اوليه ارتباطات دانشگاه،

صنعت و دولت در كشورهاي گوناگون متفاوت
است .در اياالت متحده آمريكا ،دانشگاه،
صنعت و دولت جدايي كمتري از يكديگر

دارند .در گذشته در بسياري از كشورهاي

آمريكاي التين ،صنايع و دانشگاهها ،بيشتر
تحت كنترل شديد دولتي بودند و استقالل

سيستم علمي و سيستم سياسي ميتوانند به
عنوان زيرسيستمهاي نسبتاً مستقل جامعه

يكپارچهسازي به شكلي متناقض به ارتقاي

مورد توجه قرار گيرند [ .]7قدمت تعامل

همزمان ،با اثرات گوناگون بر بخشهاي

كه با ساز و کارهاي مختلف فعاليت ميكند
علم و صنعت به زمان انقالب صنعتی بر
میگردد اما مطرح شدن آن به عنوان مسأله
تحقیقاتی موضوع جدیدی است که سابقه

آن به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بر
میگردد .این موضوع را در آغاز کشورهای

جنگزده برای بازسازی صنعتی مورد توجه
قرار دادند [ .]9روابط دانشگاه-صنعت به

عنوان يك زمينه مطالعاتي مجزا در سه دهه
قبل هنگامي كه بخشي از تأكيد خط مشي
توسعه بر تجاريسازي تحقيقات و ايجاد پيوند
نزديك ميان تحقيقات بنيادي و نيازهاي
اجتماعي بود ،پديدار شد .از اواخر دهه 1970

نسبي از دولت پيدا كردند .در اروپا ،فرايند
سطوح منطقهاي و فراملي حكومتداري

متعدد دولتي رهنمون ميگردد[ .]13در
علوم انساني دو محدوديت هميشه مورد توجه

نظريهپردازان و انديشمندان است كه عبارتند
از :محدوديت زمان و محدوديت مكان.

همچنين اصلي كه در تئوريهاي اقتضايي

به كار ميرود اين است كه يك نظريه خاص

(مفيد و مؤثر در يك موقعيت خاص) لزوماً

در موقعيتهاي مختلف ديگر كاربردي نيست
و مؤثر واقع نخواهد شد .در مورد زمان نيز

چنين چيزي صدق ميكند (گفته ميشود در
برهههاي تاريخي و زماني« ،فرزند زمان خود
باشيد») .در رابطه با ارتباطات دانشگاه ،صنعت

بسياري از كشورها قوانين خود را تغيير داده

و دولت در كشورهاي مختلف جهان و وجود

عظيمتر ميان دانشگاهها و شركتها ايجاد

و به ويژه تفاوتهاي فرهنگي ،اقتصادي،

و ساز و کارهاي حمايتي را براي تقويت تعامل

نمودند ،تا اندازهاي در اين باور كه ابداعات

تفاوتهاي اقليمي ،نژادي ،ديني و مذهبي،
سياسي ،و تفاوت در نهادهاي قانونگذاري و

مقتضيات جامعه خويش را تدوين نموده و از

و همچنين برخي انتظارات از صنعت را نيز

جوامع توسعهيافته و در حال توسعه ،كليدي

هر كشوري ميتواند و بايد الگوي متناسب با

آن تبعيت نمايد .از اينرو ،در اين مكتوب به
الگوها /مدلهاي ارتباطي موجود دانشگاه-

صنعت و ساير بازيگران اين عرصه پرداخته
خواهد شد.

پيوند دانشگاه و صنعت

کارآفرینی ،برگزاری همایشها و نمایشگاهها،
اينگونه بيان نمودهاند :تأمین نیروی انسانی
صنايع از دانشآموختههاي دانشگاهها،

کاربردی کردن دانش ،تجاریسازی تحقیقات،
اعطای مدرک معتبر ،کارآموزی دانشجویان،

کاریابی،

تورهای

صنعتی،

بازدیدهای

پژوهشی [ .]16،17،18پيوند و همكاريهاي

سياستگذاران به طور فزايندهاي دانشگاهها

دانشگاه-صنعت با چالشهايي مواجه است:

تجاريسازي دارايي فكري از طريق انتقال

متعارض دانشگاه براي انتشار و ميل صنايع به

را به عنوان موتورهاي رشد اقتصادي به وسيله
فناوري مورد توجه قرار ميدهند .ساز و کارهاي
تجاري نخستين انتقال فناوري دانشگاه

عبارتند از :توافقات صدور مجوز بهرهبرداري از
فناوري ،سرمايهگذاريهاي مشترك پژوهشي

 .1فرهنگهاي متفاوت نهادها؛  .2خواستههاي

پنهانكاري به منظور حفظ حقوق مالكيت
فكري و محافظت از مزيتهاي رقابتي؛ .3
موضوعات مرتبط با دارايي فكري ( )IPو

تقسيم درآمدها در ميان طرفها ،و  .4بازة

براي بهبود بخشيدن همكاريهاي فعال ميان
شركاي نهادي ميباشد [.]20

الگوي تكاملي روابط دانشگاه-صنعت
ب ِركوويتز و فِلد َمن

ب ِركوويتز و فِلد َمن [ ]21چارچوبي مفهومي

از روابط دانشگاه-صنعت ارائه نمودند .مؤلفين
اظهار ميكنند كه روابط دانشگاه با صنعت از
طريق مجموعهاي از تعامالت متوالي از قبيل

تحقيقات مورد حمايت ،پروانهها و مجوزها،

شركتهاي مشتق از دانشگاه و استخدام
دانشجويان شكل گرفته است .برخي از
محققان هنگامي كه انتقال فناوري را مورد

و شركتهاي در حال تكوين دانشگاه-بنيان
[ .]14عمدتاً كانالهاي تعامل دانشگاه-صنعت

موانع زيادي بر سر راه همكاري ميان

ساز و کارهاي رسمي از قبيل توافقات

حمايت از تحقيقات؛  .2انتقال فناوري؛ .3

از اين موانع ،اهداف متفاوت آنها ميباشد .در

يا مبادالت برابر تمايل دارند .تعامالت صنعت-

را ميتوان در چهار طبقه تعريف نمود.1 :

انتقال دانش ،و  .4تحقيقات مشترك [ .]15در

مسير ايجاد پيوندي اثربخش ميان دانشگاه و
صنعت بايستي اهداف آنها را شناسايي كرده،

فعاليتها ،تواناييها و تفاوتهاي بنيادي
آنها را تعيين نموده و انتظارات اين شركاء
از يكديگر را برشمرد تا بتوان بر تفاوتها

فائق آمده و ارتباطي اثربخش را بنا نهاد .در
اين گذر آقاجاني و همكاران [ ]16و صمدي

مياركالئي [ ]17،18برخي از انتظارات از
دانشگاه را بيان نمودهاند :تولید نشریات

مفيد ،تحقیقات بنیادی و کاربردی ،تطبیق
دروس دانشگاهی با صنعت ،آموزش کارکنان

زماني متفاوت برنامهريزي دو نهاد [.]15

نقش هماهنگكنندگي دولت در هر دوي

تحقيقات دانشگاهها و صنعت وجود دارد ،يكي

حالي كه هدف اصلي تحقيقات دانشگاهها

شناخت ماهيت پديدهاي و فناوريها است،
تمركز عمده صنعت به شكل سنتي بر نوآوري

است .در زمان اجراي برنامه پيوند دانشگاه-
صنعت بايد عوامل متعددي را مورد توجه

قرار داد ،از قبيل .1 :همسوسازي فرهنگ،
مديريت ،و هدف؛  .2مشوقهاي بنيادي؛ .3

حقوق دارايي فكري ،و  .4تعامل با ديگر ابزار

خط مشي [ .]19روابط  GUIدر جايي كه سه
بازيگر اساسي به عنوان نهادهاي مستقل ،به

صورتي وابسته با هم تعامل ميكنند ،ميتواند

به عنوان زيربنايي براي دانش ،مورد توجه قرار

بررسي قرار ميدهند ،به تجزيه و تحليل
تحقيقاتي مورد حمايت ،پروانهها و مجوزها،
شركت تركيبي از تعامالت رسمي و غير رسمي
است و تحت نفوذ راهبرد شركت و ويژگيهاي

صنعت ،سياستهاي دانشگاه و نيز ساختار
عمليات انتقال فناوري و پارامترهاي تعريف
شده از طريق سياست دولت است .عناصر

هستهاي در ارتباط دانشگاه-صنعت تعامالتي
هستند كه از طريق ساز و کارهاي پشتيباني
تحقيقات مورد حمايت (شامل مشاركت و به

عهدهگيري مراكز تحقيقاتي) ،توافقات اعطاي
مجوز به دارايي فكري دانشگاه ،استخدام

دانشجويان پژوهشي ،شركتهاي مشتق از

دانشگاه ،مشاورههاي هيأت علمي خارج از

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

اثرگذار بر سياستهاي خرد و كالن كشورها،

و مدیران صنایع ،حرکت دانشگاهها به سمت

گيرد .دي زايسا و ا ِتزكوويتز بيان كردند كه
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شکل  -1مدل سوسياليستي روابط دانشگاه-صنعت-دولت []24

محدوده انتقال فناوري دانشگاه ،و شركتهاي
جديد در حال تكوين ُرخ ميدهد [.]21

مدل پيچش سهجانبه روابط دانشگاه-
صنعت-دولت

يكي از مدلهاي ارتباطي دانشگاه-

جديد دانش» يا «سبك »2-تدوين شد [.]24

عنوان منبع روابط قراردادي است كه تعامل

سيستمهاي اجتماعي دستخوش يك تحول

به عنوان منبع دانش و فناوري جديد ،و اصل

طرفداران فرضيه «سبك »2-ادعا ميكنند كه

بنياني هستند كه سبك توليد دانش را تغيير داد

[ .]35ا ِتزکوویتز و ل ِیدِسدورف [ ]22،24،28در
يك اقتصاد دانشبنيان (بر خالف يك اقتصاد

صنعت-دولت ،مدل «پيچش سهجانبه»

سياسي) ساختار جامعه به طور مستمر به

طريق شناساندن «حكومتداري» به عنوان

ميگيرد دگرگون ميشود .بنابراين ميتوان

است كه مدل سيستم ملي نوآوري را از
يك متغير بهبود ميبخشد .واضعان اين

مدل (ا ِتزکوویتز و ل ِیدِسدورف) ،بر روي هم
قرار گرفتن (همپوشاني) شبكه ارتباطات و

انتظاراتي متمركز هستند كه موجب تغيير
شكل آمايشهاي نهادي ميان دانشگاهها،

صنايع ،و دستگاههاي دولتي ميشوند .مؤلفين
از این صورت سازمانی به عنوان پیچش

سهجانبه نام برده و آن را در سه نسخه

( )TH1)، (TH2)، (TH3دستهبندی کردهاند

[22،23،24،25،26،27،28،29،30،31،32،3

 .]3،34در اصل مدل پيچش سهجانبه به

عنوان جايگزيني براي دو نظريه رقيب يعني:
«سيستمهاي ملي نوآوري» و «محصول

....................................................
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شکل  -2مدل عدم مداخله دولت در روابط دانشگاه -صنعت -دولت []24

وسيله تحوالتي كه از علوم-فناوري سرچشمه
انتظار داشت كه چارچوب مناسب جامعه تغيير

پيدا كند [ .]28مدل پیچش سهجانبه چگونگي

روابط ميان سياستگذاران ،دانشمندان ،و
كسب وكارها را تشريح ميكند و بايد در جهت
محاسبه سالمت و پيوند فرصتهاي تحقيقاتي،
فناورانه و بازرگاني تنظيم گردد[ .]36در مدل

پیچش سهجانبه اقتصاد دانشبنيان ،نهادهاي
اصلي مانند دولت ،دانشگاه ،و صنعت تعريف

شدهاند [ .]7مدل پيچش سهجانبه فرض
ميكند كه تعامل دانشگاه-صنعت-دولت

كليد بهبود وضعيتهاي نوآوري در جوامع
دانشبنيان است .صنعت در پيچش سهجانبه

به عنوان مركز توليد عمل ميكند؛ دولت به

و تبادالت باثبات را به عهده ميگيرد؛ دانشگاه
توليدي اقتصادهاي دانشبنيان عمل ميكند

[ .]26شاين ( )2002متذكر ميشود كه قدرت
مدل پيچش سهجانبه در تمركز آن روي روابط

دانشگاه قرار دارد ،به دليل اينكه دانشگاه از
طريق جريان يكنواخت دانشجويان به عنوان

خروجي و تأثير در بازار كار ،نقش قاطعي در

پوياييهاي بلندمدت سيستم دانشبنيان ايفاء
ميكند [.]29

پيچش سهجانبه1

در اولين نوع از اين پيكربنديها ،در نسخه

پيچش سهجانبه اول ( ،)TH1دولت ،دانشگاه،

صنعت و رابطه بین آنها را تحت پوشش قرار
میدهد [ .]24،37در مدل «دولت قوي»،

دولت روابط ميان دانشگاه و صنعت را كنترل
ميكند [ .]38مصداق بارز این نسخه را در
کشورهای کمونیستی مثل اتحاد جماهیر
شوروی سابق و كشورهاي اروپاي غربي تحت

سلطه «سوسياليزم موجود» میتوان یافت ،و

كشورهاي اروپايي از قبيل نروژ تدوين شده

فواصل را داشت [ .]24،37در مدل پيچش

این نوع از الگوی تنوع نهادی ،نظام پویای

كشورهاي آمريكاي التين و تا اندازهاي در

است [( ]24،37شكل .)1
پيچش سه جانبه 2

و با سازمانهاي پيوندي پديدار شده در اين
سهجانبه سه شريك قرار دارند كه آزادانه با
يكديگر تعامل داشته و همپوشاني ميكنند ،و

هر يك با «پذيرش نقش ديگري» سازمانهاي

در دومين نسخه از اين پيكربندي (،)TH2

پيوندي از قبيل پارك علم ،شركتهاي مشتق

و صنعت از یکدیگر جدا میشوند و روابط

مرکز رشد را از اين تعامالت توليد ميكنند

قلمروهای نهادی مركب از :دولت ،دانشگاه
بسيار محدود و مشخصي ميان اين شركاء

وجود دارد .اما دارای کنش متقابل با یکدیگر

هستند [ .]24،37در نسخه  ،TH2قلمروهای
نهادی دولت ،دانشگاه و صنعت با مرزهای
قوی عقالنیت اجتماعی ،فرهنگی و فنی از

یکدیگر جدا میشوند؛ اما دارای کنش متقابل
با یکدیگر هستند .یکی از ویژگیهای اساسی
این نسخه از الگوی نهادی ،تقسیم کار بین

دانشگاه ،بنگاه و دولت است [ .]39در مدل

از دانشگاه ،شركتهاي تحت اداره دانشگاه ،و
[ .]40مدل توسعه پيچش سهجانبه از تجربه

سازماندهي منطقهاي بوستون در دهههاي

 1930و  1940نشأت ميگيرد و سه عنصر
اساسي را شامل ميشود :نخست ،نقش بسيار

برجسته دانشگاه در نوآوري .دوم ،حركت به
سمت ارتباطات مشاركتي ميان سه شريك

بنيادي بزرگ كه خطمشي نوآوري به شكلي
فزاينده پيامدي از تعامل ميان دانشگاه-

زده ،منطقهای و جهانی میشود .از این رو به
نوآوری نیز گفته میشود [ .]24نظر به اين
كه در مدل پيچش سهجانبه دانش بخش

بسيار مهمي در نوآوري است ،دانشگاه به
عنوان نهاد توليد و انتشار دانش نقش بزرگي

در نوآوريهاي صنعتي ايفا ميكند [.]42
تغيير در وظايف دانشگاه ،صنعت و دولت،

هنگامي جايگزين ميشود كه هر نهاد به
شكل فزايندهاي نقش ديگري را به عهده

گيرد .دانشگاه ميتواند نقش صنعت را به
عهده بگيرد ،كمك به شكل جديد شركتها
در تسهيالت مراکز رشد .دولت ميتواند نقش

صنعت را به عهده بگيرد ،كمك به توسعههاي
جديد از طريق پشتيباني برنامهها و تغييرات
در محيطي تنظيم شده .صنعت ميتواند نقش

«عدم مداخله دولت» ،هر يك از سه پيچش به
صورتي كام ً
ال مستقل توسعه يافته است ،و به

صنعت-دولت است .سوم ،عالوه بر اجراي

دانشگاه را در توسعه آموزش و تحقيقات ،اغلب

ديگر را نيز برميدارد [ .]41در نسخه TH3

هنگامي كه يك دانشگاه در انتقال فناوري

[ .]38در این الگو ،دانشگاه به آموزش و

است ،سه قلمرو نهادی دانشگاه ،صنعت و

وسيله مرزهايي روشن از يكديگر جدا ميشوند

تحقیق میپردازد؛ بنگاه نتایج تحقیقات را

به کاال و خدمات جدید تبدیل میکند و

دولت از دانشگاه و بنگاه حمایت میکند و
زیرساختهای الزم و «شرایط چارچوب» را
فراهم میکند (شكل.)2
پيچش سهجانبه 3

وظايف سنتي ،هر يك از شركاء نقش شريك
که توسط ا ِتزکوویتز و ل ِیدِسدورف توسعه یافته

و برپايي مؤسسات جديد درگير ميشود ،به

دولت در فرایند نوآوری همپوشانی دارند و

(شكل  3و .)4

ش آنها با یکدیگر تداخل پیدا میکند .در
نق 
این الگو دانشگاه عالوه بر فعالیتهای سابق

دست به کارآفرینی میزند و به فعالیتهای
اقتصادی نوآورانه میپردازد .در مقابل ،صنعت
به فعالیتهای تولید و توزیع دانش میپردازد.

همچنین

دولت

به

سرمایهگذاریهای

نهايتاً در مدل توسعهيافتهتر «پيچش

مخاطرهآمیز در زمینههای تولید دانش،

زيربناي دانش بر حسب همپوشاني اين سه

در این نسخه  THیا پیچش سهجانبه ،نظام

سهجانبه  »3ميتوان انتظار خلق يك

هم سطح با دانشگاهها به عهده بگيرد [.]13

نوآوری و تولید کاال و خدمات دست میزند.

هويت كارآفريني جديدي دست مييابد [.]12
امروزه نسخه «پيچش سهجانبه  »1به

عنوان یک الگوی توسعه شکستخورده مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد .در اين مدل با

دو خانه كوچك ابتكارات «پايين به باال»،

عوض تشويق شدنُ ،سست ميشود.
نوآوري در
ِ

«پيچش سهجانبه  »2متضمن يك سياست
بيخاصيت است ،امروزه به عنوان يك درمان

عجوالنه و ضربتي براي كاهش نقش دولت
در «پيچش سهجانبه  »1مورد حمايت قرار

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

مصداق ضعيفتر اين نسخه در سياستهاي

شريك اساسي ،با پذيرش نقشهاي ديگران

نوآوری پویاتر میشود و مرزهای ملی را کنار
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شكل -3مدل پیچش سهجانبه روابط دانشگاه-صنعت-دولت []24

ميگيرد [ ،]13،24و مدل تكاملي جديد

منعطف با مقياس كوچكتر؛  -3ظهور

و فرهنگی است و نقش بسیار کمی برای

بر پوشش انتظارات ،ارتباطات ،و تعامالتي

زيستفناوري ،علوم رايانه ،و فناوري نانو،

به طور خاص در توسعه دانش ،طراحی

پيچش سهجانبه روبط دانشگاه -صنعت -دولت
متمركز است كه به صورت بالقوه بر ترتيبات
نهادي در ميان وكالي انجامدهنده بازخورد

دارد [ .]24،43يك دانشگاه كارآفرين تنها

دانشگاهي با فعاليتهاي كارآفريني صنعتي

نيست .دانشگاه كارآفرين مفهوم و ويژگيهاي
خود را دارد )1( :آموزش كارآفريني ،براي
سازماندهي آموزش در مواجهه با نيازهاي

صنعت ،تشويق دانشجويان به تشكيل
شركتهاي در حال تكوين ،به آنها بگوييد

چگونه اين كار را انجام دهند؛ ( )2مشاوره
براي صنعت؛ ( )3انتقال فناوري از دانشگاه به

صنعت؛ و ( )4شركتهاي مشتق از دانشگاه:
احداث شركت [ .]44يك مدل توسعهيافته

پيچش سهجانبه بر مبناي چهار گرايش زير
بنا شده است:

دانش چندبنياني در زمينههايي از قبيل

متفق و در عين حال نظري و عملي؛ داراي
حق ثبت امتياز و قابل نشر ،و  -4ارتقاء
از يك مدل دانشگاه كارآفرين با فرهنگ
كارآفريني ،نوآوري ،و انتقال فناوري .ظهور
ارتباطات دانشگاه -صنعت -دولت (يك
مدل سه نهادي جامعه) ،دگرگوني عظيم

اواخر قرن  20و اوايل قرن  21است .اين

دگرگوني شامل انتقال از :مشاغل توليدي
به خدماتي ،شركت متعلق به يك فرد به
اتحاديههاي راهبردي ،دانش ضمني به
دانش تدوين شده ،و نوآوري فني به نوآوري

سازماني است [ .]41الگوهای«پیچش

سهجانبه دانشگاه ،دولت و صنعت» و بعضی

از الگوهای «نظام ملی نوآوری» مطرح
در سطح جهان در چارچوب نظریههای

 -1انتقال از يك جامعه صنعتي به

اقتصاد تکاملی فرمولبندی شده و توسعه

فناوريهاي فيزيكي به فناوريهاي برتر

ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی

يك جامعه دانشبنيان؛  -2انتقال از

....................................................
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شكل  -4چرخههاي تعامل در زمينه پيچش سهحانبه []44

یافتهاند .کانون تمرکز این الگوها نهادها و

انگیزشهای افراد ،به طور عام و دانشکاران
نهادها و ساختارها قائل است.

پيچش چهار جانبه روابط دانشگاه-صنعت

كارايانيس و َكمپبِل

استعاره پيچش سه جانبه ( )THروابط

دانشگاه-صنعت-دولت ا ِتزكوويتز و ل ِيدِسدورف

كم و بيش طرحهايي به منظور گسترش مدل

به سمت بيش از سه پيچش را به دعوت
ميطلبد [ .]30ا ِتزكوويتز و ل ِيدِسدورف
( )2002در مقالهاي با عنوان «آيا ميتوان
«جامعه» را به عنوان پيچش چهارم در روابط

دانشگاه-صنعت-دولت در نظر گرفت» به

اضافه كردن جامعه به پيچشهاي ارتباطي

پرداختند .به اعتقاد مؤلفين ،تدوين تقاضاهاي
جامعه براي نوآوريهاي فناورانه ممكن است

به برانگيختن انتقال به يك اقتصاد فزاينده

دانشبنيان كمك كند [ .]24كارايانيس و
َكمپبِل ( )2009با اضافه كردن يك پيچش

با عنوان «جامعه رسانهبنيان و فرهنگبنيان»

و يا جامعه مدني به پيچش سهجانبه دولت،
دانشگاه و صنعت ،پيچش چهارجانبه را ايجاد

نمودند .اين پيچش چهارم با «رسانه»« ،صنايع
خالق»« ،فرهنگ»« ،ارزشها»« ،سبكهاي
زندگي»« ،هنر» ،و شايد گذشته از اين با

انديشه يك «طبقه خالق» مشاركت ميكند

[ .]45،46،47بر طبق نظريه نوآوري پيچش
چهارجانبه ( ،)QHITساختار اقتصادي يك

كشور بر پايه چهار پيچشُ /ركن :دانشگاه،
شركتها ،دولت و جامعه مدني قرار گرفته
است و رشد اقتصادي از طريق دستهبندي و
تمركز بر افراد مستعد و مولد ايجاد خواهد شد.

آلفونسو و همكاران ( )2010معتقدند كه نقش
جامعه مدني در ضلع مصرف اقتصاد تعيين

شده است ،جايي كه خانوادهها نوآوري ،دانش،
فناوري ،محصوالت و خدمات را در قالب كاالي

نهايي و مجموع خروجي اقتصاد مطالبه نموده
و مصرف ميكنند [( ]48شكل . )5

پيچش پنج جانبه روابط دانشگاه-صنعت

پيچش پنججانبه ميتواند به عنوان يك

كارايانيس و َكمپبِل ( )2010پيچش

و تحليل توسعه پايدار و بومشناسي اجتماعي

(محيطهاي طبيعي) مفهومسازي كردهاند .از

مسيرهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي با

كه متصل به دانش و نوآوري هستند و از سوي

تمدن بشريت ضروري است .با اين وجود،

يك قالب يا چارچوب تحليلي پيشنهاد

طبيعي بايد به عنوان محركهايي براي ارتقاي

به عنوان «هسته اصلي» نوآوري در نتيجه

پيچش پنج جانبه قصد دارد تا توسعه پايدار

(تحصيالت عاليه) ،صنايع (اقتصاد) ،و دولتها

بك دموكراسي كه براي بومشناسي اجتماعي

سهجانبه با مدل گستردهتر پيچش چهارجانبه

دهد [( ]47شكل 5و .)6

كارايانيس و َكمپبِل

چارچوب فرارشتهاي (و بين رشتهاي) تجزيه

پنججانبه را با اضافه نمودن پيچش «محيط»

مورد توجه قرار گيرد [ .]47،49توازن ميان

اين رو ،پيچش پنججانبه از يك سو ،در جايي

محيطهاي طبيعي براي پيشرفت بيشتر

ديگر ،در جايي كه متصل به محيط هستند،

پيچش پنججانبه تأكيد ميكند كه محيطهاي

ميكند [ .]49ممكن است پيچش سهجانبه

توليد دانش و سيستمهاي نوآوري تصور شوند.

تعامالت توليد دانش منسوب به دانشگاهها

اجتماعي و اقتصادي ميانمدت و بلندمدت ،و

(چند سطحي) مورد توجه قرار گيرد .پيچش

حساس است ايجاد كرده و مورد حمايت قرار

تركيب ميشود كه در خصوصيات جامعه ،به

عنوال مثال جامعه مدني و جامعه رسانهبنيان
و فرهنگبنيان تركيب ميشود .نهايتاً مدل

نوآوري پيچش پنججانبه پيچش چهارجانبه
(و پيچش سهجانبه) را تركيب ميكند.

پيچش پنج جانبه روابط دانشگاه-صنعت
صمدي مياركالئي

صمدي مياركالئي ( )1390الگوی تعاملی

پنجحلقهای بومي (پيچش پنججانبه) را

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

شكل  -5جامعه به عنوان زمينه سيستمهاي نوآوري پيچش سه جانبه و
محيط طبيعي به عنوان زمينه سيستمهاي نوآوري پيچش پنججانبه []47

شكل  -6توسعه مشترك و تكامل مشترك توليد دانش پيشرفته و
سيستمهاي نوآوري پيشرفته)

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

نظريهها و الگوهاي ارتباط ميان دانشگاهها و صنعت در اقتصاد دانشبنيان
حمزه صمدي ميارکالئي ،حسين صمدي ميارکالئي
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رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،35تابستان 1392

نظريهها و الگوهاي ارتباط ميان دانشگاهها و صنعت در اقتصاد دانشبنيان
حمزه صمدي ميارکالئي ،حسين صمدي ميارکالئي

در جهت ارتقای ارتباطات و همکاریهای

دانشگاه و صنعت ارائه نموده است كه

حلقههاي آن عبارتند از .1 :حلقه دولت ،به
عنوان تسریعکننده و تأمینکننده زیربناها و
زیرساختهای این ارتباط و همکاری با ایجاد

زیرساختها و حمایتها و پشتیبانیهای مالی
و به وجود آوردن زمینه و بستر مناسب ایجاد

و گسترش ارتباطات و همکاریهای مشترک
میان دانشگاه و صنعت؛  .2حلقه دانشگاه ،به
عنوان نهاد آموزش و پرورش و تولید و انتقال

علم و دانش که یکی از طرفهای این ارتباط
و همکاری است ،با حرکت در مرزهای دانش

و گسترش و توسعه مرزهای دانش؛  .3حلقه

صنعت ،که به عنوان مبدل اصلی پژوهشها

مشترکی شکل میگیرد (شكل  ،)7و در این

و محصوالت و خدمات جدید عمل میکند و

نقش ایفا میکنند که این منطقه ،ارتباطات و

در کنار کسب سود برای خویش ارائه مینماید؛

فنبازارها ،تجاریسازی تحقیقات ،پارکهای

به عنوان نهاد قانونگذاری که نوع و میزان

کنفرانسها و نمایشگاهها ،تبادل کارکنان

میکند و منعکس کننده و مطالبه کننده

مشتق از دانشگاه ،شركتهاي استارت-آپ

و محيط) ،که نقش اصلی را در این ارتباط

( )R&Dو تحقیقات مشترک و اعطای مدرک

منابع این دو نهاد و سایر نهادها و بخشهای

شامل میشود [( ]18شكل :. )7

شكلي انتظار داشت [ .]28،31ل ِيدِسدورف

و دانش تولید شده توسط دانشگاه به تولیدات

ناحیه تمامی این حلقهها به صورتی فعال و مؤثر

( )2012معتقد است كه در جوامع گوناگون

خدمات و محصوالت مورد نیاز عموم مردم را

همکاریهایی مانند :مراکز رشد (انکوباتورها)،

مانند اقتصاد ،سياست ،علم و  ...كه ميتوانند

 .4حلقه مجلس شورای اسالمی (خانه ملت)،

علم و فناوری ،سمینارها ،همایشها،

این ارتباطات و همکاریها را تعریف و تعدیل

صنایع و هیأت علمی دانشگاهها ،شرکتهای

خواست مردم است ،و  .5حلقه جامعه (مردم

(در حال تكوين) قراردادهای تحقیق و توسعه

و همکاری ایفا میکند ،چرا که هم تأمین

معتبر به کار تحقیقاتی دانشجویان و اساتید را

جامعه شامل منابع انسانی ،منابع طبیعی و
دیگر منابع بوده و هم متأثر از این ارتباطات و

....................................................
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شكل  -7الگوی ارتباطی پنج حلقهای (پيچش پنج جانبه) بومي همکاریهای
دانشگاه -صنعت-دولت-مجلس-جامعه

مدل پيچش  Nتايي

واسطهها و كدهاي ارتباطياي وجود دارند

به صورت كاركردي متفاوت باشند .مؤلف
معتقد است كه در يك جامعه چند شكلي
(يا مركب) ،جامعه نميتواند يك مدت زمان

طوالني توسط يك مورد مركزي هماهنگ
شود ،بلكه كاركردها بر حسب تعامالت ميان

كدهاي ارتباطي به صورت متفاوت هماهنگ
ميشود .به عنوان مثال ،پول يك مثال برجسته

از يك واسطه ارتباطي نمادين تعميميافتهاي
است كه هنگامي كه آن را در اختيار داشته

باشيد ،در مورد قيمت اجناس مذاكره

نميكنيد .قدرت ،صداقت ،اعتماد و مهرباني از

همکاریهای میان دانشگاه و صنعت .در الگوی

در واكنش به معرفي پيچش چهار جانبه

ديگر واسطههاي «عملكردي» هستند .روابط

تعامل و درگیری این پنج حلقه در ارتباطات

ل ِيدِسدورف استدالل ميكند كه ميتوان

و توسعه مييابد كه همه شركاء در يك

تعاملی پنج حلقهای (پيچش پنج جانبه) ،بر اثر

[ ]45و توسعه آن به پيچش پنج جانبه [،]46

و همکاریهای دانشگاه و صنعت ،منطقه

پيچهاي  Nتايي را در جوامع متمايز و چند

دانشگاه-صنعت-دولت زماني شكوفا ميشود
نظم خاص با بازخورد از تعامالت به صورت

[ .]31پيچش پنج جانبه بومي همكاريهاي

دانشگاه-صنعت (صمديمياركالئي )1390 ،از
اين دسته است ،چراكه عالوه بر سه بازيگر
اصلي يعني دانشگاه ،صنعت ،و دولت ،نقش
مجلس شوراي اسالمي و جامعه از قبيل:

مردم ،رسانه ،فرهنگ ،دين و مذهب و محيط

و جغرافياي كشور را نيز تبيين نموده است.
يافتهها ،بحث و نتيجهگيري

توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل

اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد

تحوالت فناورانه ،اقتصادی و اجتماعی از دیرباز
مورد توجه استراتژیستها ،سیاستگذاران و

برنامهریزان دانشگاهی و صنعت قرار داشته
و تالشهای فراوانی جهت ایجاد پیوندی
اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته
است .قرن  21رقابت بینالمللی اقتصادی بر

پایه دانش است .رقابت در بازار فناوريمحور
امروز جهان مستلزم ادغام دانشهای نوین

با صنعت است .در مقاله حاضر ،به بررسي

نظريهها ،الگوها و مدلهاي موجود ارتباط
ميان دانشگاه ،صنعت و ساير نهادهاي مؤثر
در اقتصاد دانشبنيان پرداخته شد تا بتوان

ماهيت ارتباطات و همكاريهاي دانشگاه و
صنعت را به خوبي بازشناسي كرد .در اين

مكتوب ،مدلهاي پيچش سه-جانبه TH1،

 ،TH2و ( TH3ا ِتزكوويتز و ل ِيدِسدورف)،
و

پنججانبه

پيچشهاي چهارجانبه
(كارايانيس و َكمپبِل) ،پيچش پنججانبه

بومي (صمديمياركالئي) ،و پيچش  Nتايي
ارتباطات

دانشگاه-صنعت

(ل ِيدِسدورف)

مورد بررسي قرار گرفتند .همانگونه كه در
متن فوق و در جدول  1آمده است ،هر چه

ارتباط دانشگاه و صنعت سير تكاملي خود را

ادامه ميدهد ،ماهيت و مأموريتهاي اصلي

نهادهاي مؤثر و نقشآفرين در اين ارتباط

متحول و دگرگون ميگردد.

در الگوهاي اوليه ارتباطي ( مانند،)TH1 :

نهادهاي دانشگاه و صنعت تحت نفوذ و سلطه
دولت قرار داشتند و مسلماً نقش و مأموريتي

مشخص و محدود داشتهاند و تعامالت ميان دو
نهاد توسط دولت تعريف و تعديل ميشد .اما

هرچه كه به سمت مدلهاي جديدتر (مانند:
 )TH2پيش ميرويم ،ميبينيم مرزهاي سه
نهاد دولت -دانشگاه -صنعت روشنتر شده،
تقسيم كار دقيقي ميان آنها به وجود ميآيد؛

دانشگاه به تدريس ،تحقيق و توليد علم و
دانش ميپردازد ،صنعت كاال و خدماتي را
توليد ميكند (ثروتآفريني ميكند) و دولت

سياستهاي تعامالت و تبادالت ميان اين دو
را تدوين مينمايد .در مدل  TH3تعامالت
پويايي بيشتري ميپذيرد ،دانشگاهها و مراكز

آموزشي عالوه بر نقش سنتي خود نقشهاي
ديگر شركاء را نيز به خود ميگيرند ،يعني

عالوه بر تدريس ،آموزش ،تعليم و تربيت
دانشجويان و نيروي انساني ،انجام تحقيقات

علمي و توليد علم و دانش ،در راهاندازي و
اداره شركتهاي دانشگاه بنيان (مراكز رشد
(انكوباتورها) ،پاركهاي علم و فناوري،

شركتهاي مشتق از دانشگاه و در حال تكويني
كه توسط مسئولين و ادارهكنندگان دانشگاهها

با همكاري صنعت ايجاد شده و توسط اعضاي
هيأت علمي ،استادان و دانشجويان اداره

ميشود) ،انجام تحقيقات كاربردي ،توليد
محصوالت ناشي از علم و دانش (نوآوري،

كارآفريني ،ثروتآفريني و تجاريسازي
تحقيقات) و تأمين مالي خود ،نقش صنعت

را ميپذيرند .امروزه صنايع و شركتها نيز

عالوه بر نقش سنتي خود به تحقيق و آموزش

ميپردازند R&D ،مشتركي را با دولت و
دانشگاه راهاندازي و اداره ميكنند ،مراكز

آموزشي را برپا ميكنند و نيروهاي خود را
آموزش ميدهند (نقش دانشگاه را ميپذيرند).
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» تاييN ) «الگوي پيچش2012( ل ِيدِسدورف

 مشاركت در،دولت نيز با سياستگذاري

-دولت-صنعت- دانشگاه:نهادهايي از قبيل

،و مشاركت در ايجاد شركتهاي دانشگاهبنيان

، در جمهوري اسالمي ايران.شكل ميگيرد
 جامعه-قوه قضائيه-مجلس شوراي اسالمي

 دين، قوميتها، مردم با ايدهها افكار:(شامل
، سنن، فرهنگها، ارزشها و باورها،و مذهب
 رسانه،رسم و سبكهاي زندگي متفاوت
 راديو و، مجالت علمي، روزنامهها:(شامل
تلويزيون)) و محيط طبيعي و جغرافيايي

 پيچش يا حلقه درN ميتوانند به عنوان
 صنعت در نظر-الگوي ارتباطي بومي دانشگاه

 در اين مسير بايد نقش نهادهاي.گرفته شوند
اصلي را مجددا ً و نقش نهادهاي جديد و
اثرات آنها را مورد بررسي قرار داده و روشن و
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U

niversity and Industry are the most important and influent institutions in social, political
and cultural development and society’s economic and technological improvements. The
improvement in the relationship between science and technology, the integration of science and
industry, the appearance of industries based on science, the use of science as a means to generate
competitive advantages on the part of the firms, as well as the globalization of the economy
and internationalization of technology, are some of the reasons which justify cooperative
relationships between firms and research organizations. Developing relations between Industry
and University by cause and positive effect on technological, economic and social changes and
transformations was noticed by strategists, politicians and university and industry planners, and
was more effort toward creating an effective linkage between university and industry. The 21st
century is the century of knowledge-based international economic competition. Industry without
online knowledge will surely die and knowledge without applying in industrial operation is
not valueless, necessitating the connection between Industry and University. The present paper
aims to review the existed theories and models of relationship between Industry, University and
other influential institutions in knowledge-based economy. In this study, we reviewed “Triple
Helix models TH1, TH2, TH3” (Etzkowitz and Leydesdorff), Quadruple Helix (Carayannis and
Campbell), “Quintuple Helix” (Carayannis and Campbell), and represented and reviewed the
“Islamic Republic of Iran’s’ Regional Quintuple Helix” (Samadi Miarkolaei), and “N-Tuple
of Helices” between Industry and University (Leydesdorff), followed by presenting some
suggestions to improve relations between Industry and University.
Keywords:
University, Industry, Relationship Models, Knowledge-based Economy
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K

nowledge based firms (KBF) play essential role in technology development, economic
prosperity and job creation. The formation of these firms depends on practical ideas of
entrepreneur engineers. But most of these entrepreneurs are young graduates who may not have
the leadership skills and knowledge required for leading new firms. In KBF engineers design
and build things that meet the needs of customers, beneficiaries and ultimately the society. These
tasks can only be accomplished by the concerted action of many people aligned and rallied
by effective leadership. On the other hand, when faced with many problems in KBF’s initial
years, however, many of these firms fail to sustain themselves and fall in to bankruptcy with
a high rate and one of the most important factors of these failures is leadership. In this study,
based on the engineering approach, a special attention has been paid to the leadership. In this
approach, technical abilities and leadership, describe principles of "engineering leadership". By
this method, KBF can achieve their targets through the proper rout. On the base of "engineering
leadership" approach, this study shows leadership skill training plays a main role in the success
of KBF. In addition, this paper suggests to KBF managers a contingency sight to select the best
leadership method and proper organization structure based on teamwork for KBF success.
Keywords:
Small Knowledge Based Firms, Leadership Engineering, Entrepreneur Engineer, Leadership
Skills.
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T

hese days, organizations environment has become more competitive. According to
business researchers, achieving a competitive position for the company is possible only
by the proper business model. A successful business model indicates a better option so that it can
offer greater value to a distinct group of customers and bring greater benefits to the company.
At the start of a business, failure to identify an appropriate business model, leads to the failure
of organizations to achieving its goals. Despite the importance of this issue, there is no standard
for the definitions and components of business models. Hence, in this study, definitions and
components of business models are discussed, according to the different approaches in modeling
business models. However, merely having a good business model at the inception of a company
is not enough; what is more important is utilizing and maintaining a proper business model over
the life of the institution.The power of a business model is such that it can be a powerful tool
for analyzing, testing, and evaluating organization's strategic options. Therefore, an organization
business model evaluation as a strategic decision-making process will never stop and can be a
basis for continuous improvement of the business. Business model evaluation differs according
to the levels and units of analysis. In this study,by reviewing the different studies, the most
important criteria and methods of business model evaluation has been proposed.Business models
are the representation of businesses at a specific time. Rapid technological, economical, cultural
and political changes lead to a more complex organizations environmentand dynamic business
evolution. This causes instability of business models. Therefore, they change by the development
of businesses. Hence, business model innovation has become one of the most important issues in
management science. This concept has been studied in the final part of this study.
Keywords:
Business Model Innovation, Business Model Evaluation, Modeling.
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T

hese days, high growth and rapid changes in technology on the one hand, and the utilization
of new approaches emerged in the economy and management literature on the other, make
knowledge resources become more important than other organizational resources. This viewpoint
is based on two main sources; one of them is IT resource and the other is human resource. This
kind of attitude to these sources leads to two different approaches of knowledge management:
one is related to IT resource and the other is related to human resource. In the investigations
about the causes of failure in the most knowledge management projects in knowledge-based
organizations, human resource and IT resource approaches are studied separately. In this paper,
by these approaches, not only has been the causes of failure in knowledge management projects
investigated, but also the importance of these approaches has been studied, too. The study
shows that the technology and its benefits cannot be ignored. At the same time, for making
organizations less formal, non- technological resource (human resource) management should
be at the helm of management priorities. In order to use technology advantages while avoiding
its disadvantages, organizations' knowledge resource management should pay attention to the
alignment between its technology and human resources. Furthermore, studies show that network
infrastructures (extranet, intranet and internet) can provide a proper environment for human
resource management.
Keywords:
Knowledge Management, Human Management Approach, Technology Management
Approach.
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H

igh speed changes and evolutions in technological environment are among the important
subjects in business which has made the ability to plan and decide in this area impossible
without a proper perception of the present and future situation of technology. Therefore,
determination, creation and development of the industrial and research co-workers network
using the open innovation and employing the technology intelligence in order to observe the
technological evolutions for technology-based organizations and also the technology and science
progress that has a direct effect on the business area of these organizations are very important.
On the other hand, since the increasing growth of the internet in increasing the input resources
for technology intelligence has a key effect, the appropriate employment and use of information
technology tools for accessing and analyzing these inputs has also been changed into a key
point in technology intelligence creation. Thus, the organization`s strategy in determination and
acquisition of the appropriate process of technology intelligence has become very important so
that organization requires to merger the innovation and idea from out of the organization with
main advantages from inside the organization. As a result, establishing a systematic framework,
the organizations, creating a connection between the technology intelligence and open innovation,
can help their purpose and increase the technology intelligence value. In other words, technology
intelligence as an open innovation approach tool creates a relation between knowledge and idea
from out of the organization and main advantages from inside the organization results in creating
a competitive advantage for the organization.
Keywords:
Open Innovation Approach, Technology Intelligence, Technology Observation, Knowledge
Networking.
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E

ntrepreneurship is one of the fundamental measures of development in each country,
thus, it is considered as the engine of economic development in countries. Experiences
of countries enjoying high growth of gross domestic income (GDI) indicate that leaders and
managers in these countries have realized the importance of entrepreneurship in countries
development. Since women represent a large part of the population, entrepreneurship of this
segment of society has a particular importance. Therefore, the measurement of women's
participation in production is one of the important indicators to evaluate the progress of
development in each country. Statistics shows that less than 10 percent of Iranian entrepreneurs
are women. The aim of this study was to investigate factors that play a role in the development of
women entrepreneurship. The research was based on questionnaire and interview and to ensure
the reliability, the questionnaire was tested using Cronbach's alpha being valued for validity by
views of scholars and professors. Statistical tests were utilized for data analysis and presentation.
The results show despite holding dual roles of working women, they have positive feelings
towards their activities. At the end recommendations and suggestion for the development of
women's entrepreneurial activities are discussed in order to manifest the most important cultural
change in society's attitude towards women's empowerment in economic activities.
Keywords:
Reviews, Entrepreneurship, Women entrepreneurship, Entrepreneurial Activity.
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I

n recent decades, the reduction of income inequality should be considered as the strategy of
the major objectives of economic and social development and even the government. Therefore,

analysis of income distribution and distributional effects of policies in order to increase economic
growth has gained importance. On the other hand, the ability to achieve creative innovation using
human resources as the first step is to convert knowledge into wealth. So, considering the critical
importance of innovation in modern economies, the present study investigated the role of innovation
on income inequality of OPEC countries and selected the OECD developed countries during the period
1995-2009. The results suggest that the status of OPEC countries compared to OECD countries in both
the Gini index as well as innovation is weak and undesirable, due to the lack of coordination between
macro-economic policies from one side and research and educational policies form other side. Also
based on the results, most countries with better support for innovative activities have shown better
income distribution. Thus, the movement of countries with economy and capital resources oriention
towards knowledge-based economy, innovative activities support and reduce income inequality are
essential orientations for macro-economic policies along with research and educational policies.
Keywords:
Innovation, Income Inequality, OPEC Countries, Organization for Economic Cooperation and
Development Countries.
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