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چکیده
نوآوری رایگان فرآیندی مهم و درحال توسعه در بخش خانگی اقتصادهای ملی است و سبب شکوفایی انسانی و رفاه اجتماعی
میشود .هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند شکلگیری نوآوری رایگان در ایران با تحلیل دلفی فازی و
تکنیک دیمتل است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه خبرگان حوزهی نوآوری رایگان است که  09خبره از دانشگاههای شهید بهشتی،
عالمه طباطبایی ،تهران ،امام صادق(ع) انتخاب شدند و در نهایت  09پرسشنامه دلفی تکمیل و توسط محقق مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت.
با توجه به نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی در پنل خبرگان 0 ،مؤلفه مؤثر بر شکلگیری فرآیند نوآوری رایگان شناسایی شدند و
در سه گروه اصلی دستهبندی گردید .در ادامه نیز جهت بررسی چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیرمؤلفهها ،این عوامل بواسطه
تکنیک دیمتل مورد سنجش قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشانمیدهد از میان عوامل سه گانه مؤثر بر شکلگیری فرآیند نوآوری
رایگان ،عامل محیطی بیشترین تاثیر را دارد و عوامل فردی و زمینهای در رتبههای بعدی قرار دارند .همچنین از بین  0زیرمؤلفه،
عامل فرهنگ درک و حمایت از نوآوری بیشترین تأثیرگذاری را در بین سایر عوامل داراست.
واژههای کلیدی :نوآوری رایگان ،عوامل فردی ،عوامل زمینهای ،عوامل محیطی ،دلفی فازی ،تکنیک دیمتل.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
یکی از مهمترین مشکالت کشورهای در حال توسعه ،ضعف
درک ماهیت نوآوری بهعنوان مؤلفهی کلیدی رشد اقتصادی
است .وقتی بهسراغ واژهی نوآوری میرویم اولین جستجوها
در مفهومی است که گودین 0عنوان نموده و نوآوری را
همتراز با ابتکار و نوسازی میداند .اما تعاریفی که در ادبیات
موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است مربوط به رویکرد
شومپیتر )0190( 9است .این محقق نوآوری را بکارگیری
تجـاری یا صـنعتی چیـزی نو مانند محصول ،فرآیند یا روش

جدید تولید صنعتی؛ بازار یا منبعی جدید برای عرضه یا
صورتی نو از سازماندهی میداند .در واقع نوآوری که مدنظر
شومپیتر بود ،نوآوری تولیدکننده است ،نوآوری که منطق
اقتصادی آن مبتنی بر فروش محصوالت و خدمات نوآورانه
است .با این وجود نوآوریهایی که بدون معامالت پولی
توسعه یافته و توزیع شدهاند؛ کامأل خارج از الگوی نوآوری
تولیدکننده و جدا از طرحهای مبتنی بر معاملههای اقتصادی
هستند (ونهیپل.) 9100 ،

1 . Godin
2 . J. Schumpeter

نویسندة عهدهدار مکاتبات :علیاصغر سعدآبادی A_sadabadi@sbu.ac.ir
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تحقیقات اخیر نشان داده است که نوآوریهای انجام شده
توسط مصرفکنندگان یک پدیده قابل توجه است.
نظرسنجیهای انجام شده در  01کشور در حوزه نوآوری
بخش خانگی استناد میکند که دهها میلیون نفر از
مصرفکنندگان برای تامین نیازهای شخصی در این حوزه
فعالیت و جمعاً دهها بیلیون دالر بابت این فعالیتها صرف
میکنند (ونهیپل ،سیچل.9)9101 ،
امروزه تعداد کثیری از افراد در کشور ،بر اساس نیازهای
شخصی ،حس نوعدوستی و کمک به همنوع و  ،...بهواسطه
هزینهکرد و اختیار خویش دست به انجام نوآوری میزنند
بدون آنکه بابت آنها پولی دریافت کنند ،طرح خود را به
صورت کامأل رایگان در اختیار دیگران قرار میدهند تا آنها
نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند .در واقع در این دادوستد
هیچ معامله پولی صورت نمیپذیرد (ونهیپل .)9100 ،اکثر
این نوآوریها که «نوآوری رایگان» اطالق میشوند،
ناشناخته و پنهاناند و هیچ آمار رسمیای از این نوع
نوآوریها در دست نیست.
نوآوریهای توسعهیافته توسط نوآوران رایگان که با انتشار
رایگان در دسترس قرار گرفتهاند ،با تعریف رسمی امروزه
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای نوآوری تناسب
ندارد .زیرا مطابق قوانین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی:
یکی از ویژگی رایج در نوآوری این است که باید اجرا شده
باشد .یک محصول /خدمت زمانی اجرا میشود که در بازار
معرفی شود (دفترچه راهنمای اسلو .)9112،0مسلمأ
نوآوریهای رایگان توسط بازار انتشار نمییابند ،آنها بهطور
رایگان منتشر میشوند و بنابراین طبق نظر سازمان توسعه و
همکاری اقتصادی اجرا و در بازار معرفی نمیشوند.
اهمیت این موضوع ،پژوهش را به شناسایی عوامل تاثیرگذار
بر فرآیند ،بهمنظور رفع موانع و تقویت محرکها رهنمون
میسازد .بنابراین بهمنظور دستیابی به توسعهی نوآوری
رایگان در کشور باید شناخت کاملی از عوامل و سازوکارهای
تاثیرگذار بر فرآیند شکلگیری نوآوری رایگان در کشور
ایجاد شود .لذا در این پژوهش سعی بر این است که با پاسخ
به سؤال «چه عواملی بر شکلگیری نوآوری رایگان مؤثرند؟»
3.von Hippel and sichel
4. OECD

به هدف تسهیل زمینهسازی در پیدایش و ارتقاء عوامل مؤثر
نائل شویم تا با شناسایی عوامل ،به شناخت کاملتری نسبت
به توسعه نوآوری رایگان دست یابیم.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این بخش ،ابتدا ادبیات مربوط به نوآوری رایگان ،فراوانی
و اهمیت نوآوری و مدل نوآوری را مرور میکنیم و سپس
به تشریح عوامل مؤثر بر شکلگیری نوآوری رایگان
میپردازیم .در انتها نیز با شناسایی عوامل ،به طراحی مدل
مفهومی پژوهش پرداخته خواهد شد.
 -2-1نوآوری رایگان
نوآوری رایگان شامل نوآوریهای صورت گرفتهای است که
توسط مصرفکنندگان بهعنوان« لطفی رایگان» فراهم شده
و در نتیجه آن بهبودهایی در رفاه اجتماعی صورت گرفته
است .در واقع نوآوری رایگان بهعنوان یک محصول ،خدمت
و یا فرآیندی با عملکرد جدید است که توسط
مصرفکنندگان با هزینه شخصی و بهطور اختیاری بدون
دریافت هزینه توسعه یافته است و تحت سیطره
توسعهدهندگان نیست و همه بهطور رایگان میتوانند به آن
دسترسی داشته باشند (ونهیپل.)9100 ،
نوآوری رایگان آن دسته از نوآوریهایی است که هیچ
محافظتی از نوآوری در برابر تقلیدکنندگان صورت
نمیگیرد و دسترسی به آنها رایگان است (ونهیپل و
همکاران .) 9100 ،نوآوری رایگان مستقیمأ در مورد منافع
و ارزشهای انسانی است و با منفعت ،مشارکت ،سرگرمی،
آموزش ،خالقیت و بشردوستی و دیگر موضوعات مهم
همراه با رشد و پیشرفت انسانی سروکار دارد (فیشر9101،؛
ونهیپل و همکاران .)9100 ،نوآوری رایگان تا حد زیادی
رفاه اجتماعی و منافع تولیدکنندگان را نسبت به دنیایی که
در آن تنها تولیدکنندگان نوآوری ایجاد میکنند ،افزایش
میدهد (گمبردال و همکاران.)9100 ،
نوآوری رایگان اساساً با نوآوری تولیدکننده تفاوت دارد زیرا
در نوآوری تولیدکننده ،معامالت جبرانی اصل و ریشه همه
فعالیتها است .تولیدکنندگان نمیتوانند از
سرمایهگذاریهای شخصی خود در توسعه نوآوری منفعتی
کسب کنند مگر اینکه از نوآوریهای خود در برابر رقیبان
محافظت کنند و بتوانند نسخهها را توسط معامالت پولی
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بفروشند (شومپیوتر 0190؛ مچالپ و پنروز0121 ،؛ تیس،
0100؛ گالینی و اسکاچمر .)9119 ،اما بهدلیل ماهیت
نوآوری رایگان با دریافت پاداش از خود ،نوآوری نیاز به
معامالت جبرانی برای جبران هزینه و زمانی که برای توسعه
نوآوریهایشان سرمایهگذاری کردهاند ندارد (بولدوین
 ،9110ویلیامسون و تدلیس.)9109 ،
نـوآوری رایگـان با امکانپذیر ساختن دسترسی اشخاص به
طرحهای قدرتمند و ابزار ارتباطی ،به یک رقیب قوی برای
نوآوری تولیدکنندگان تبدیل شده است (ونهیپل و
بلدوین .)9100 ،نوآوری رایگان ،هم در حوزه و هم در
مقیاس بسیار حائز اهمیت است .تاکنون  01نظرسنجی ملی
از مصرفکنندگان محصوالت بخش خانگی ،در راستای
بررسی نوآوری رایگان به عمل آمد که در جدول 0به آنها
اشاره شده است.
جدول .1تحقیقات انجام شده مرتبط با نوآوری رایگان
توسط پژوهشگران کشورهای مختلف
مقاله

سال

مقایسه نوآوری در
بخشهای تجاری و
خانگی در محصوالت
مصرفی :یافتههای یک
نظرسنجی در انگلیس

9109

تجسم کردن محتوای
نوآوری نامرئی :شواهدی
از نظرسنجی جهانی
نوآوری مصرفکننده

9100
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پنج کشور دیگر

9100

نوآوری در بخش خانگی
در چین :تاثیرات درآمد
و توسعه

910

نوآوران کاربر چهکاری
انجام میدهند که دیگران
انجام نمیدهند :مطالعه
عملکردهای روزمره

910

نوآوری بخش خانگی در
امارات

910

کیم

1

بنگسن

01

جی چن ،شان سو،
دجونگ ،ون
00
هیپل
فورسوف ،
کنستانتین ،
توماس تورنر و النا
نفدووا

کره جنوبی

سوئد

چین

روسیه

12

ون هیپل ،د
09
جونگ و رادیمکر

امارات
متحده عربی

در نوآوری تولیدکننده ،انتظار نمیرود مصرفکنندگان،
نوآوری انجام دهند بلکه انتظار میرود آنها فقط
مصرفکننده باشند .اما طبق دادههای جمعآوری شده در
نظرسنجی ملی در  01کشور ،دهها میلیون نفر برای تأمین
نیازهای شخصی محصوالتی را تولید کرده یا محصوالت
موجود را تغییر دادهاند .این مقیاس بزرگ میتواند
نشاندهنده کل فعالیتهای توسعهای نوآوری در بخش
خانگی باشد .الزم به ذکر است که این نظرسنجیها فقط
شامل نوآوری محصوالت است و فعالیتهای توسعهی
خدمات و  ...را شامل نمیشود .نوآوری رایگان دارای دو
ویژگی است :ابتدا اینکه هیچکس به نوآوران رایگان برای کار
توسعهای آنها پول نمیدهد؛ آنها این کار را اختیاری و بدون
دریافت هزینه انجام میدهند .دوم اینکه ،توسعهدهندگان ،از
طرحهای خود محافظت نمیکنند؛ بنابراین طرحهای آنان
بهطور رایگان در دسترس همه قرار دارند .طبق دادههای 01
9. Kim
10 Bengtsson
11 Chen, Jin, Yu-Shan Su, Jeroen P.J. de Jong, Eric von
Hippel
12 Fursov, Konstantin, Thomas Thurner, and Alena
Nefedova
13 von Hippel, Eric, Jeroen P.J. de Jong, and Daan
Rademaker
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نظرسنجی ملی میتوانیم نتیجه بگیریم که بیش از 11
درصد از نوآورانی که در نظرسنجی شرکت کردند ،این دو
معیار را رعایت کردند .در رابطه با معیار اول ،در هر 01
نظرسنجی از شرکتکنندگان سوال شد که آیا نوآوری خود
را در زمان اختیاری و بدون دریافت هزینه توسعه دادند یا
خیر و دادهها تنها از افرادی که به این صورت نوآوری خود را
توسعه دادند جمعآوری شد .در رابطه با معیار دوم ،همه 01
پژوهش ،لیستی از شیوههای مختلف (مانند ثبت اختراع)
برای جلوگیری از انتشار رایگان فراهم کردند و از
شرکتکنندگان پرسیدند که آیا برای حفاظت از نوآوری
خود از آنها استفاده کردند یا خیر .نتایج حاکی از این بود که
تالش برای حفاظت از نوآوریها توسط حقوق مالکیت
معنوی بسیار نادر بود.
 -2-2مدل نوآوری رایگان
با توجه به شکل  0مدل نوآوری رایگان ،در سمت چپ
فلش ،مصرفکنندگانی را مشاهده میکنیم که زمان
اختیاری و بدون دستمزد خود را صرف توسعهی محصوالت
و خدمات جدید میکنند .زمان اختیاری میتواند بهعنوان
زمانی در نظر گرفته شود که بدون اجبار و ضرورت گذرانده
شده است (او ای سی دی.)9111 ،
با توجه به شکل  ،0نوآورانی که به صورت فردی یا گروهی
از یک نوآوری با عملکرد جدید استفاده شخصی دارند،
فعالیت توسعهای خود را زودتر از تولیدکنندگان آغاز
میکنند و بنابراین از این جهت پیشتاز هستند .همانطور
که که در مرکز فلش نوآوری رایگان نشان داده شده است،
اگر افراد به یک نوآوری عالقهمند شوند ،میتوانند با
توسعهدهنده اولیه آن همکاری کنند و طرح اولیه آن را
بهتر و پیشرفتهتر سازند .با توجه به انتهای فلش در مدل
نوآوری رایگان ،نهایتاٌ اطالعات طرح محافظت نشده به
صورت کامالً رایگان در اختیار دیگران قرار میگیرد.

توزیع رایگان دست به
دست

ارزیابی و توسعه
نوآوری گروهی

توسعه دهندگان
با پاداش شخصی

شکل .1مدل نوآوری رایگان (ونهیپل)2112 ،

با توجه به اهمیت نوآوری رایگان ،استاک ،ونهیپل،
گیلرت )9100( 00کار پژوهشی در مورد ویژگیهای فردی
نوآوران رایگان کاربر ،با نوآوریهای موفق در بین 20
مصرفکننده آلمانی انجام دادند .این پژوهش بر سه مرحله
فرآیند نوآوری موفق تمرکز کرده بود -)0 :ایدهپردازی برای
یک نوآوری برای استفاده شخصی؛  -)9ساخت نمونه اولیه
برای استفاده شخصی؛  -)9انتشار نوآوری به شیوه انتقال
رایگان ،دستبهدست در بین آشنایان یا توسط یک شرکت
تولیدکننده.
عوامل متعددی میتواند تاثیر قابل توجهی بر احتمال
موفقیت نوآوران در تکمیل سه مرحله اصلی در فرآیند
توسعه و انتشار یک نوآوری داشته باشد .براساس یافتههای
پژوهش ،متغیرهای کنترلی نظیر :جنسیت ،زمینهی فنی،
محیط اجتماعی اثربخش ،فراوانی نیازهای برطرف نشده
همبستگی قابل توجهی با تکمیل موفقیت در مراحل توسعه
نوآوری دارد .همچنین ویژگیهای فردی همبستگی قابل
توجهی با تکمیل موفق هر مرحله در فرآیند نوآوری دارند.
این صفات در هر مرحله گوناگون هستند .افرادی که در
مرحله اول ،بسیار تجربهپذیر هستند احتمال اینکه برای یک
نوآوری ایده داشته باشند بسیار زیاد است .به طور پیوسته
مشخص شده است که تجربهپذیری تاثیر مثبتی بر رفتار
خالقانه گروههای مختلف افراد دارد (فیست0110 ،؛ جورج و
زو91110 ،02؛ راتمن و کاتزر9119 ،؛ سانگ و چو9111 ،؛
ولفرات و پرتز.)9111 ،
در مرحله دوم درونگرایی بر خالف برونگرایی و
وظیفهشناسی همبستگی قابلتوجهی با افرادی دارند که
نمونه اولیه از یک نوآوری را برای استفاده شخصی

14 . Stock, Von Hippel, Gillert
15 . Zhiu
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میسازند .در این پژوهش افرادی که دارای سطح باالیی از
وظیفهشناسی بودند ،بیشترین احتمال را برای موفقیت در
انتشار تجاری نوآوریهایشان داشتند .برخالف آن ،در مورد
افرادی که دارای سطح کمتری از وظیفهشناسی بودند،
احتمال بیشتری برای موفقیت آنها در انتشار دستبهدست
در بین دوستان وجود داشت (استاک و همکاران .)9100،

تغییر یکباره و پیشبینی نشده این سیاستها هم نتیجه
عکس دهد و بهعنوان یک مانع برای شکلگیری ایده
نوآوری و توسعه اقتصادی قلمداد شود .اقدامات سیاسی
برای حمایت از نوآوری رایگان میتواند شامل اقداماتی
جهت کاهش هزینههای توسعهای نوآوران رایگان و
همچنین ارتقاء امکانات فیزیکی مورد استفاده نوآوران
رایگان باشد (ونهیپل و همکاران.)9100 ،

 -2-3-1عوامل زمینه ای

 -فرهنگ درک و حمایت از نوآوری

 -قوانین و مقررات

مقوله فرهنگ و شرایط فرهنگی همواره بهعنوان یکی از
عوامل زمینهای و تاثیرگذار در جامعه مطرح است و
مطالعههای مختلف آن در این خصوص ،سطوح مختلفی
همچون سطح مشهود مصنوعات و ساختههای دست انسان،
سطح ارزشها یا بایدها و نبایدها و سطح مفروضات بنیادین
را برشمردهاند که در آنها ایجاد تغییر بسیار مشکل ،ولی
بسیار اثرگذار است .این مقوله در زمینه نوآوری از نقش غیر
قابل انکاری برخوردار است ،به طوری که می توان ادعا نمود
تا فرهنگ درک و حمایت از نوآوری در جوامع در پوستههای
مختلف فرهنگی آن جوامع شکل نگیرد و نهادینه نشود،
تمامی فعالیتها و کارکردها در این راستا با عدم موفقیت و
یا موفقیت ناکافی مواجه خواهند شد (متوسلی و
همکاران.)0919،

 -2-3عوامل مؤثر بر شکلگیری نوآوری رایگان

در ایالت متحده ،افراد برای شرکت در توسعه نوآوری
رایگان ،استفاده از نوآوریهای خود و همچنین آشکارسازی
و بحث در مورد نوآوریها بهطور عمومی دارای حوق
اساسی و قانونی هستند .این حقوق در حقوق غیرمدون و
قانون اساسی ایاالت متحده وجود دارد .حقوق قانونی،
حمایت قویای برای افرادی فراهم میکنند که میخواهند
بهطور فردی یا گروهی نوآوری رایگان انجام میدهند و
طرحهای خود را به صورت رایگان و گسترده منتشر کنند.
فدرال ،دولت و قانونگذاران میتوانند کارهایی برای افزایش
هزینههای نوآوران رایگان یا محدود کردن آن انجام دهند
تا به تعهدات خود برای حفظ امنیت عمومی و دیگر جنبه-
های منافع عمومی پایبند باشند (ونهیپل و تارنس،
.)9102
برای افزایش حمایت اجتماعی ،قانونی و مقرراتی برای
نوآوران رایگان ،الزم است که آگاهی عمومی در مورد
نوآوری ایگان و منافع آن افزایش یابد .با افزایش آگاهی در
مورد منافع بالقوه نوآوران رایگان ،سیاستگذاری و
قانونگذاری خالقانه میتواند برای توسعه بیشتر منافع
نوآوری رایگان مورد استفاده قرار گیرد (ونهیپل.)9100 ،
 مداخالت و اقدامات سیاسیاین مقوله ،یکی از بسترهای مناسب و محرک تسریع و رشد
نرخ نوآوری میباشد .رشد و جهتگیری موفق نوآوری
مستلزم حدود معقولی از ثبات در مسایل سیاسی و
اقتصادی است.
سیاستهای دولت تا زمانی که حمایتکننده باشند ،محرک
بسیار قوی برای تولید ایده و رشد نوآوری در زمینههای
گوناگون هستند ،اما نباید این نکته را فراموش کرد که

 -2-3-3عوامل فردی
 ویژگی شخصیتیویژگی فردی جنبههایی از خصوصیات افراد هستند که تا
حد زیادی در طی زمان ،در شرایط مختلف و در نقشهای
اجتماعی مختلف ثابت هستند که در ادامه به چند نمونه از
این ویژگیهای شخصیتی اشاره خواهد شد.
اعتماد به نفس :اعتماد به نفس اساساً به انتظار غلبه
موفقیتآمیز بر چالشها و رفع موانع اطالق میشود یا بهطور
کلی بر این باور اشاره دارد ،که شخص میتواند امور را
مطابق خواستههای درونی خویش پیش برد و متضمن انجام
موفقیتآمیز تکلیف بخصوص یا پروراندن نقشی خاص
میباشد (چن و وانگ .)9112،
تحمل ابهام :بدین معنی که این افراد در مواجهه با
وضعیتهای ناشناخته یا تعریف نشده قابلیت انطباقپذیری
باالیی دارند؛ زیرا اقدامات نوآورانه اساساَ بهعنوان پاسخ به
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ابهام رخ داده و از درون ابهام معنی میشوند .بنابراین
بایستی همواره با ابهام به مثابه یک فرصت برخورد کرد
(فورد و گیویا.)0112 ،
ریسکپذیری :از مهمترین ویژگیهای افراد نوآور
ریسکپذیری است .بدین صورت که ماهیت خالقیت بیانگر
پر مخاطره بودن این کار است .اقدامات خالق بعضی اوقات با
شکست مواجه میشود ،اما افراد خالق باید بتوانند بدون
توجه به خطرات ،شکست را پذیرا شوند و نقطه برجسته
افراد خالق تعهد نسبت به منابع مخاطرهآفرین جهت تعقیب
احتمالهای خالق میباشد (استرنبرگو البارت.)0110 ،

چارچوب نظری
با توجه به پیشینه پژوهش که بدان اشاره شده است.
میتوان الگوی مفهومی پژوهش را ترسیم نمود .همانطور که
پیشتر نیز ذکر شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی
عوامل مؤثر بر نوآوری رایگان است .بنابراین باید الگوی
مفهومی پژوهش تشریحکننده عوامل مؤثر بر نوآوری رایگان
باشند .در زیر الگوی مفهومی پژوهش که بر اساس ادبیات و
مبانی نظری استخراج شده است ،مطابق شکل  9ترسیم
شده است.

انگیزه :انگیزش هر نوع تأثیری است که موجب تقویت،
جهتگیری و بروز رفتار انسانی و رفتار خالقانه و نوآورانه
میشود (حضوری و خدادحسینی .)0900،
 -2-3-3عوامل محیطی
 شرایط بازار :شکست بازار یا عدم وجود رابطه بازاریبین نوآوران رایگان و متقاضیان ،بر میزان انتشار نوآوری
تاثیرگذار است ،زیرا ارزش نوآوریهای رایگان در جامعه تا
حد زیادی از رضایت نوآوران رایگان نسبت به نوآوریهایی
که برای نیازهای خود توسعه میدهند ،سرچشمه میگیرد.
در صورتی که دیگران هم این نوآوریها را بپذیرند و از آنها
نفع ببرند ،توزیع نمونهی نوآوری افزایش مییابد (ونهیپل،
.)9100
 فراوانی نیازهای برطرف نشده:این عامل به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد نوآور
احساس میکند نیازهای او توسط محصوالت و خدمات
موجود در بازار برطرف نمیشود .در شرایطی که بازارهای
موجود در رفع نیازهای مورد نظر ناکارآمد یا ناتوان باشند،
جرقهای برای شروع نوآوری زده میشود و فرد نوآور برای
انجام نوآوری دلیل خاص خود را دارد (ونهیپل و
همکاران.)9100،
محیط اجتماعی -فرهنگی اثربخش
برای انجام نوآوری و موفقیت ،محیط اجتماعی که در آن
نوآوری انجام میشود بسیار حائز اهمیت است .یک محیط
اجتماعی اثربخش شامل روابط اجتماعی قوی و نگرش
حمایتی نسبت به انجام نوآوری است (آمابیل ،کانتی ،کوون،
لزنبی و هرون0110،؛ اسکات و بروس.)0110،

شکل  -2مدل مفهومی عوامل مؤثر بر فرآیند شکلگیری
نوآوری رایگان

 -3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،توصیفی است .زیرا در این
مطالعه ابتدا باید با استفاده از مرور ادبیات عوامل مؤثر بر
شکلگیری فرآیند نوآوری رایگان شناسایی و سپس از طریق
خبرگان این حوزه ،مورد بررسی قرار گیرد تا عوامل متناسب
با این بخش شناسایی شده و در نهایت ،تاثیرگذاری و
تاثیرپذیری هر یک از عوامل بر یکدیگر تعیین گردد.
ابزارهای مورد استفاده در جمعآوری دادهها ،مقاالت علمی،
کتاب ،منابع اینترنتی و پرسشنامه هستند .جهت کسب
نظرات خبرگان در ماتریس مقایسههای زوجی از پرسشنامه
استفاده شده است .و پاسخ دهندگان با مقایسة زوجی

معیارها و زیرمعیارها در گروه ،اهمیت هر یک از آنها را
مشخص میکنند .برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات
خبرگان حوزه نوآوری رایگان و اساتید دانشگاهی و برای
سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است.
جامعه آماری این بخش از پژوهش ،کلیه خبرگان و
متخصصان حوزه نوآوری رایگان هستند که در حیطه
پژوهش ،صاحبرای و صاحبنظرند .نمونهی آماری پژوهش،
در بخش دلفی مشتمل بر  09نفر از اساتید مجرب و
صاحبنظر در حیطههای فوقالذکر از دانشگاه شهید بهشتی،
امام صادق (ع) ،دانشگاه تهران هستند.
چون تعداد خبرگان این حوزه با توجه به نو بودن گفتمان
00
موضوع ،اندک میباشند ،از روش نمونهگیری گلوله برفی
استفاده شده است .متغیرهای جمعیتشناختی نمونهی
پژوهش در جدول  9و  9نشان داده شد.

خبرگان

جنسیت

مدرک

مرتبه علمی

دانشگاه
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خبره 0

مرد

دکتری

استادیار

بهشتی

خبره 9

مرد

دکتری

استادیار

امام صادق

خبره 9

زن

دکتری

دانشیار

امام صادق

خبره 0

مرد

کارشناسی ارشد

مربی

بهشتی

خبره 2

مرد

دکتری

استادیار

تهران

خبره 0

زن

دکتری

استادیار

تهران

خبره

زن

دکتری

استادیار

تهران

خبره 0

زن

کارشناسی ارشد

مربی

عالمه طباطبایی

خبره 1

مرد

دکتری

دانشیار

امام صادق

خبره 01

مرد

دکتری

دانشیار

تهران

خبره 00

زن

دکتری

دانشیار

عالمه طباطبایی

جدول  .2متغیر جمعیت شناختی خبرگان

خبره 09

مرد

دکتری

دانشیار

امام صادق

نوع تفکیک

جنسیت

میزان تحصیالت

مرتبه علمی

دانشگاه

گزینهها

فراوانی

زن

2

مرد

تحصیلی

جدول  .3جدول مشخصات نمونه پژوهش

درصد
فراوانی
00/
20/9

دکتری

01

09/99

کارشناسی
ارشد

9

00/00

دانشیار

2

00/0

استادیار

2

00/0

مربی

9

00/0

شهید بهشتی

9

00/0

عالمه
طباطبایی

9

00/0

تهران

0

99/0

امام صادق (ع)

0

99/0

جمع

09

011

شمای کلی روش در شکل  9قابل مشاهده است.
• مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
• با استفاده ازتکنیک دلفی فازی از طریق
مصاحبه با خبرگان
• جهت خبره سنجی و پر کردن پرسشنامه
جهت درجه تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر

• با استفاده از تکنیک دیمتل

شکل  .3روش کلی پژوهش

16. snowball Sampling

 -4یافتههای پژوهش

شناسایی
عوامل

احصاء عوامل

توزیع پرسشنامه
میان خبرگان

تعیین تاثیرگذاری
عوامل بر هم
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ابتدا با مرور ادبیات و پیشینهی تحقیق در حوزه نوآوری
رایگان ،تعدادی عوامل بهعنوان عوامل مؤثر بر شکلگیری
فرآیند نوآوری رایگان شناسایی و در قالب پرسشنامه تهیه و
در اختیار خبرگان قرار داده شد که بهمنظور احصاء مورد
خبرهسنجی قرار گیرند .سپس نظرات خبرگان با استفاده از
میانگین هندسی تجمیع و به کمک رویکرد دلفی فازی،
عوامل احصاء شدند.
در بخش دلفی فازی ،برای یافتن عوامل مؤثر بر فرآیند
شکلگیری نوآوری رایگان 00 ،مصاحبه طی 9دوره دلفی
با 09خبره برای رسیدن به نقطةاشباع صورت گرفته است.
البته اطالعات بهدست آمده پس از مصاحبة 09ام تکراری
بهنظر میرسید ،ولی بهدلیل اطمینان از رسیدن به
نقطةاشباع ،مصاحبهها تا  00مصاحبه ادامه یافت .اساسأ،
مقدار آستانه در دلفی فازی با استنباط ذهنی
تصمیمگیرنده معین میشود و مستقیما بر روی تعداد
عواملی که غربال میشوند ،تاثیر خواهد گذاشت .هیچ راه
ساده یا قانون کلی برای تعیین مقدار این آستانه وجود
ندارد .در این پژوهش نیز با توجه به دقت الزم در یافتن
مؤلفههای منتخب ،عدد به عنوان حد آستانه در نظر
گرفته شد.

میانگین فازی و اعداد فازیزدایی شده عوامل شناسایی
شده در جدول  0و  2مشخص شدند.
جدول  .4جدول دلفی فازی عوامل مؤثر بر فرآیند شکلگیری
نوآوری رایگان
حد

حد وسط

M ij

U ij

9.7871

9.9652

9.6228

9.975

9.6291

9.4099

8.3184

مؤلفهها

0

عامل فردی

8.6233

9

عامل زمینه
ای

8.6208

9.7956

6.7265

8.4435

پایین

Lij

9

 9عامل
محیطی

فازی

حد باال

ردیف

0

زدایی

S ij

با توجه به نظر خبرگان ،عوامل اصلی مؤثر بر شکلگیری فرآیند
نوآوری رایگان بر اساس اعداد دیفازی که در جدول 0
نشانداده شده است در سه گروه اصلی تعیین شدند.
سپس در فاز بعدی مصاحبه ،هریک از زیرعواملها مورد
خبره سنجی قرار گرفتند که در نهایت تمامی این زیرمجموعه
عوامل در قالب جدول  2گزارش شده است.

جدول .5دلفی فازی زیر مولفههای عوامل مؤثر بر فرآیند شکلگیری نوآوری رایگان
حد پایین

حد وسط

حد باال

فازی زدایی

ردیف

مؤلفهها

Lij

M ij

U ij

S ij

0

ویژگی شخصیتی

7.90901

9.416785

9.912442

9.248098

9

تحصیالت و تجربه فنی

8.615009

9.783693

9.96582

9.619267

2

فرهنگ درک و حمایت از نوآوری

8.648001

9.833558

9.999031

9.663544

0

مداخالت و اقدامات سیاسی

8.658249

9.7799

9.942165

9.620002

قانونگذاری و مقررات

8.69491

9.850985

9.99428

9.682188

0

شرایط بازار

7.930007

9.431947

9.917154

9.262492

1

فراوانی نیازهای برطرف نشده در بازار

8.584322

9.768532

9.965298

9.603958

01

محیط اجتماعی فرهنگی اثربخش

8.625105

9.817752

9.99428

9.648399
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همانطور که ذکر شد ،ابتدا تمامی عوامل اصلی و
زیرمجموعه عوامل به روش دلفی فازی شناسایی شدند و در
فاز دوم پژوهش ،بهمنظور بررسی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری
هر یک از عوامل بر یکدیگر از روش دیمتل استفاده شد.
تکنیک دیمتل توسط گابوس و فونتال در سال  01 0ارائه
شد .این تکنیک که از انواع روشهای تصمیمگیری بر
اساس مقایسههای زوجی است برای اولین بار در مرکز
تحقیقات ژنو معرفی گردید .روش دیمتل یکی از ابزارهای
تصمیمگیری بر مبنای تئوری گراف است که ما را قادر
میسازد تا مسائل را برنامهریزی و حل کنیم؛ بهنحوی که
ممکن است برای درک بهتر تجزیه و تحلیل معیارهای
انتخاب روابط علی ،نقشه روابط شبکهای چندین معیار را
در گروه علت و معلول ترسیم کنیم (فونتال و گاابوس،
.)01 9
در ادامه نیز برمبنای شناسایی کامل عوامل از نظر خبرگان،
برای بررسی و تحلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل از
تکنیک دیمتل استفاده شد که گامهای این تکنیک به شرح
زیر میباشد:
گام اول -تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم :در این گام
تاثیرگذاری معیارها دو به دو بر روی هم بر اساس طیف 0
تایی لیکرت مورد سنجش قرار گرفت.
گام دوم -نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم :جهت
نرمال سازی از رابطه  N=k*Mاستفاده میشود که در این
فرمول  kبه صورت زیر محاسبه میشود .ابتدا جمع تمامی
سطرها و ستونها محاسبه میشود .معکوس بزرگترین عدد
سطر و ستون  kرا تشکیل میدهد.

1

گام سوم -محاسبه ماتریس ارتباط کامل :ماتریس ارتباطات
کل از رابطه  T=N×(I-N)-1محاسبه میشود .در این
رابطه  Iماتریس یکه است.
گام چهارم -ایجاد نمودار علی :در این بخش جمع عناصر
سطر و ستون ماتریس ارتباط کامل ) (Tرا محاسبه
میکنیم و بهصورت زیر تحلیل می کنیم:
 جمع عناصر هر سطر ) (Rبرای هر عامل نشانگر میزان
تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عاملهای سیستم است
(میزان تاثیرگذاری متغیرها) .هر چه میزان این متغیر
بیشتر باشد یعنی آن عامل تاثیر بیشتری دارد.
 جمع عناصر ستون ) (Jبرای هر عامل نشانگر میزان
تاثیرپذری آن عامل از سایر عاملهای سیستم است (میزان
تاثیرپذیری متغیرها).
 بنابراین بردار افقی ) (R+Jمیزان تاثیر و تأثر عامل مورد
نظر در سیستم است .به عبارت دیگر هرچه مقدار R+J
عاملی بیشتر باشد ،آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل
سیستم دارد.
 بردار عمودی ) (R-Jقدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان
میدهد .بطور کلی اگر  R-Jمثبت باشد ،متغیر یک متغیر
علت محسوب میشود و اگر منفی باشد ،معلول محسوب
میشود .بر اساس میانگین هندسی نظرات خبرگان،
ماتریس کل ،جهت بررسی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری
محاسبه شد که در جدول  0به آن اشاره شده است.

جدول  .2ماتریس روابط کل حاصل از تکنیک دیمتل
فرهنگ درک
و حمایت از
نوآوری

مداخالت
سیاسی

قوانین و
مقررات

تحصیالت و
تجربه فنی

ویژگی
شخصیتی

فراوانی نیاز
برطرف نشده

محیط
اجتماعی
اثربخش

شرایط بازار

0/143

0/177

0/206

0/081

ویژگی شخصیتی

0/224

0/199

0/197

0/227

0/108

0/032

0/119

تحصیالت و تجربه فنی

0/135

0/162

قوانین و مقررات

0/080

0/087

0/123

0/118

0/110

0/027

0/040

مداخالت سیاسی

0/155

0/231

0/221

0/219

0/174

0/052

0/037

0/187

0/137

0/072

0/029

0/064

0/244

فرهنگ حمایت از نوآوری

0/235

0/244

0/235

0/078

0/181

0/182

0/181

شرایط بازار

0/184

0/163

0/064

0/159

0/141

0/144

0/167

0/220

0/227

0/084

0/166

0/229

0/174

0/176

0/173

0/232

محیط اجتماعی اثربخش

0/073

0/216

0/211

0/193

0/056

0/172

0/142

0/232

فراوانی نیاز برطرف نشده

شناسایی عوامل موثر بر شکلگیری فرآیند نوآوری /....علیاصغر سعدآبادی و همکاران

01

جدول  .2ماتریس روابط کل حاصل از تکنیک دیمتل
فراوانی نیاز
برطرف نشده

محیط
اجتماعی
اثربخش

شرایط بازار

فرهنگ درک
و حمایت از
نوآوری

قوانین
مقررات

مداخالت
سیاسی

و

تحصیالت و
تجربه فنی

ویژگی
شخصیتی

0/224

0/199

0/197

0/227

0/143

0/177

0/206

0/081

ویژگی شخصیتی

0/080

0/087

0/123

0/118

0/110

0/108

0/032

0/119

تحصیالت و تجربه فنی

0/155

0/231

0/221

0/219

0/174

0/052

0/135

0/162

قوانین و مقررات

0/037

0/187

0/137

0/072

0/029

0/064

0/027

0/040

مداخالت سیاسی

0/235

0/244

0/235

0/078

0/181

0/182

0/181

0/244

فرهنگ حمایت از نوآوری

0/184

0/163

0/064

0/159

0/141

0/144

0/167

0/220

شرایط بازار

0/227

0/084

0/166

0/229

0/174

0/176

0/173

0/232

محیط اجتماعی اثربخش

0/073

0/216

0/211

0/193

0/056

0/172

0/142

0/232

فراوانی نیاز برطرف نشده

در ایــن گــام ،پــس از نرمــالســازی مــاتریس ،آن را از
ماتریس یکه کم میکنیم سپس آن را معکوس کرده و
سـپس ماتریس نرمـال را در ماتریس معـکوس ضـرب

میکنیم که حاصل ماتریس ارتباط کل است که در
جدول باال مشاهده میشود.

جدول .7سلسه مراتب نهایی عوامل مؤثر بر شکلگیری فرآیند نوآوری رایگان
R-J

عوامل

0/123

ویژگی
شخصیتی

-0/288
0/274
-0/415

تحصیالت و
تجربه فنی
قوانین و مقررات
مداخالت و
اقدامات سیاسی

R+J
2/785

1/839
2/423
1/601

فرهنگ حمایت
0/285

درک و حمایت

-0/112
0/051

0/082

محیط اجتماعی
اثربخش
فراوانی نیاز
برطرف نشده

ویژگی
شخصیتی
تحصیالت و
تجربه فنی
قوانین و مقررات
مداخالت و
اقدامات سیاسی

1/331

1/06
1/074
1/008

فرهنگ حمایت
2/875

از نوآوری
شرایط بازار

عوامل

مقدار J

درک و حمایت

2/595
2/871

2/509

محیط اجتماعی
اثربخش
فراوانی نیاز
برطرف نشده

ویژگی
شخصیتی
تحصیالت و
تجربه فنی
قوانین و مقررات
مداخالت و
اقدامات سیاسی

1/45

0/78
1/35
0/59

فرهنگ حمایت
1/29

از نوآوری
شرایط بازار

عوامل

مقدارR

درک و حمایت

1/354
1/41

1/214

محیط اجتماعی
اثربخش
فراوانی نیاز
برطرف نشده

ویژگی
شخصیتی
تحصیالت و
تجربه فنی
قوانین و مقررات
مداخالت و
اقدامات سیاسی
فرهنگ حمایت

1/58

از نوآوری
شرایط بازار

عوامل

درک و حمایت
از نوآوری

1/24
1/46

1/30

شرایط بازار
محیط اجتماعی
اثربخش
فراوانی نیاز
برطرف نشده
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در ماتریس  Tکه در جدول بدان اشاره شد ،جمع
سطری درایهها ( )Rو جمع ستونی درایهها ( )Jو مجموع
( )R+Jو تفاضل( )R-Jمحاسبه گردید .بیشترین مجموع
ردیفی ( )Rنشاندهنده شاخصهایی است که بهشدت بر
روی شاخصهای دیگر اثرگذارند و بیشترین مجموع ستونی
( )Jنشاندهنده شاخصهایی است که تاثیرپذیر واقع
میشوند .محل واقعی هر شاخص در سلسله مراتب نهایی
توسط ستون ( )R+Jو ) (R-Jمشخص میشود باید گفت
که این موقعیت در صورت مثبت بودن ( )R-Jبطور قطع
یک عامل علی و در صورت منفی بودن بطور قطع یک عامل
معلول خواهد بود.
 -5بحث و نتیجهگیری
نوآوری را نهتنها میتوان بهعنوان موتور محرکه رشد و
توسعهی اقتصادی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
دانست؛ بلکه رشد مبتنی بر نوآوری ،یکی از اهداف اصلی
اقتصاد دانشبنیان در سالهای اخیر است .اگر نوآورى
بهعنوان قلب تپنده در توسعه اقتصادى پذیرفته شود ،کشف
و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکلگیری نوآورى
میتواند یکى از مهمترین ارکان تحقق این توسعه باشد.
بهمنظور دستیابی به توسعهی نوآوری رایگان در کشور باید
شناخت کاملی از عوامل و سازوکارهای تاثیرگذار بر فرآیند
شکلگیری نوآوری رایگان در کشور ایجاد شود .لذا در این
پژوهش سعی بر این بود که با پاسخ به سؤال « چه عواملی
بر شکلگیری نوآوری رایگان مؤثرند؟» به هدف تسهیل
زمینهسازی در پیدایش و ارتقاء عوامل مؤثر نائل شویم تا با
شناسایی عوامل ،به شناخت کاملتری نسبت به توسعه
نوآوری رایگان دست یابیم.
نتایج بهدست آمده از پژوهش حاکی از سه عامل اصلی در
حوزه زمینهای ،رفتار فردی و محیطی و  0زیرمجموعه از
عوامل اصلی است که از این  0عامل فرعی ،عوامل
قانونگذاری و مقررات ،فرهنگ درک و حمایت از نوآوری و
محیط اجتماعی– فرهنگی اثربخش ،بهترتیب بهعنوان
مهمترین عوامل به زعم خبرگان شناسایی شدند.
در مرحله دوم از پژوهش ،برای مشخص کردن تاثیرگذاری و
تاثیرپذیری هر یک از عوامل بر یکدیگر ،از تکنیک دیمتل
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استفاده شد که نتایج تکمیلی پژوهش بهصورت خالصه ،به
شرح جدول زیر است.
جدول  .2رتبهبندی عوامل تاثیرگذار بر شکلگیری سیستم
نوآوری رایگان
عامل
اصلی

فردی

زیر عامل ها

رتبه

رتبه

تاثیرگذاری

تاثیرگذاری

زیر عامل

عوامل اصلی

ویژگی شخصیتی

9

تحصیالت و
تجربه فنی

7

9

قانون گذاری و
مقررات
زمینه ای
ساختاری

محیطی

مداخالت و
اقدامات سیاسی

0

فرهنگ درک و
حمایت از نوآوری

0

شرایط بازار

0

فراوانی نیازهای
برطرف نشده در
بازر

0

محیط اجتماعی
فرهنگی اثربخش

9

0

یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشترین عامل تأثیرگذار
بر شکلگیری نوآوری رایگان ،عامل محیطی است .یعنی
یک محیط اجتماعی اثربخش ،تقاضا و پذیرش نوآوری
رایگان توسط عموم یا بازار و همچنین فراوانی نیازهای
برطرف نشده ،عواملی محسوب میشوند که میتواند بر
شکلگیری نوآوری رایگان اثرگذار باشد.
مسلمأ در محیط ،جامعه یا خانوادهای که حامی ایدههای
نوآورانه باشند ،نسبت به محیطی که ایدههای نوآورانه
سرکوب میشوند ،نوآوری رشد بیشتری دارد و این عامل
میتواند همبستگی قابلتوجهی با موفقیت نوآوران رایگان
داشته باشد.
همچنین در محیطی که نیازهای افراد بهخوبی پاسخ داده
نشده باشد ،یا توسط محصوالت و خدمات موجود در بازار
برطرف نشود ،افراد نوآور خودشان بهدنبال پاسخگویی به
نیازهای خودشان میروند و دست به انجام نوآوری میزنند
و هرچه پذیرش و استقبال از این نوآوریها بیشتر صورت
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گیرد یقینأ موفقیت در گسترش و توزیع نوآوری رایگان
بیشتر خواهد شد.
بر اساس نتایج حاصل از تکنیک دیمتل ،زیرعامل فرهنگ
درک و حمایت از نوآوری با بیشترین مجموع سطری در
بین سایر عوامل ،دارای بیشترین اثرگذاری و مداخالت و
اقدامات سیاسی با کمترین مجموع سطری کمترین
اثرگذاری را بر روی سایر عوامل داراست.
در واقع ،مداخالت و اقدامات سیاسی ،تحصیالت و تجربه
فنی و شرایط بازار جزء عناصر نفوذپذیر در سیستم و عامل
قانونگذاری و مقررات ،فرهنگ درک و حمایت از نوآوری،
محیط اجتماعی اثربخش ،ویژگی شخصیتی و فراوانی
نیازهای برطرف نشده جزء عناصرتاثیرگذار در فرآیند
شکلگیری نوآوری رایگان شناسایی شدند .این موضوع
نشان میدهد که ترویج و گسترش نوآوری رایگان در جامعه
در درجه اول به حمایت دولت با وضع قوانین درست جهت
حمایت از نوآوران رایگان و افزایش آگاهی عموم جهت
استفاده و پذیرش نوآوری بستگی دارد و در وهلههای
بعدی ،اهمیت نهادها و محیطهای اجتماعی اثربخش
پررنگتر میشود.
طبق یافتههای پژوهشهای پیشین ،عامل درک و حمایت
از نوآوری ،مداخالت– اقدامات سیاسی ،فراوانی نیازهای
برطرف نشده ،ویژگیهای شخصیتی جژء عواملی محسوب
شدند که در شکلگیری نوآوری رایگان اثرگذار واقع شدند.
اما در این پژوهش به زعم خبرگان این حوزه ،عامل
مداخالت و اقدامات سیاسی جژء عناصر تاثیرپذیر برشمرده
شد.
پروژههای نوآوری رایگان نسبت به نوآوری تولیدکننده ،به
دلیل عدم محافظت از طرحهای نوآوری و عدم فروش آن
در بازار ،محدویتهای حقوقی و قانونی کمتری دارند؛ لذا
اگر آگاهی در مورد منافع بالقوه نوآوری رایگان افزایش یابد

با سیاستگذاریها و قانونگذاریهای درست و حمایتهای
دولتی میتوانیم به توسعه بیشتر نوآوری رایگان کمک
شایانی کرد.
بهعنوان مثال ،دولت میتواند بخشی از منابع عمومی یا فضا
و امکانات فیزیکی جهت آزمایش را در اختیار
توسعهدهندگان نوآوری رایگان قرار دهد یا بخشی از هزینه-
های تحقیق و توسعهی نوآوران رایگان را متقبل شود یا با
وضع قوانین حقوق مالکیتی قوی برای نوآوریها ،از نوآور-
یهای نوآوران رایگان حمایت کند تا به شکلگیری آن
کمک کند.
 -2پیشنهادات
بهدلیل برخی از محدودیتها ،همچون محدودیت در تعداد
نمونهها و همچنین تحقیقات پیشین اندکی که در این
حوزه صورت گرفته است؛ پیشنهاد میشود که در
پژوهشهای آتی ،عوامل تاثیرگذار بر فرآیند شکلگیری
نوآوری رایگان مورد بررسی دقیقتر قرار گرفته و نتایج آن
مورد مقایسه و اظهارنظر دقیقتر قرار گیرند.
همچنین توصیه میگردد که بهمنظور دستیابی به توسعه
نوآوری رایگان در ایران ،برنامهها و سیاستهایی اتخاذ شوند
که به پیدایش و گسترش نوآوری رایگان کمک کند ،چرا
که از این طریق میزان نوآوریها و به تبع آن رفاه منتج از
این نوآوریها افزایش پیدا میکند ،زیرا این امر به
شکلگیری کارآفرینی در بخشهای مختلف کمک شایانی
خواهد نمود.
برای توسعه فرهنگ درک و حمایت از نوآوری پیشنهاد
میگردد ،دورههای تخصصی بر مبنای نوآوریهای رایگان
برگزار گردد تا از این طریق عموم کنشگران درگیر با این
موضوع اعم از سیاستگذاران نوآوری ،دانشگاهیان،
کارآفرینان و سایر عامالن فعال در این حوزه ،با اهمیت این
مقوله در توسعه کارآفرینی بیشتر آشنا شوند.
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چکيده
بازاریابی برای دانشگاه موضوع پیچیده و چند بعدی است چرا که دانشگاهها مجبور هستند با تنوع قابل توجهی از مخاطبان ارتباط
بگیرند .این مقاله سعی دارد تا نظریه جدیدی در باب همکاری مؤثر دانشگاه با صنعت ارائه نماید .مطالعه حاضر ،ضمن تبیین
ویژگیهای چارچوب طبقهبندی رویکردهای بازاریابی در دانشگاههای دنیا ،ساز و کارهای الزم برای بازاریابی توانمندیهای دانشگاه
در تمام زمینههای آموزش ،پژوهش و کارآفرینی ارائه میدهد .بر این اساس با استفاده از رویکرد تلفیقی (کمی – کیفی) و استفاده
از پرسشنامهای  30سؤالی ،با تعداد  57نفر از خبرگان دانشگاه ،نهادی تامین مالی ،تشکلها و انجمنها ،دولت و صنعت مصاحبه
صورت گرفت .با بررسیهای انجام گرفته ،ده راهبرد که به ترتیب شامل :تشکیل شبکهای از متخصصین صنعت و دانشگاه جهت
بهبود روابط و مشارکتها ،قراردادهای همکاری در اجرای پروژههای تاسیس مراکز تحقیقاتی و دانشبنیان با بخش خصوصی و
صنعت ،برگزاری جلسات و حفظ ارتباطات به صورت مستمر با نمایندگان صنایع و بخش خصوصی ،قراردادهای همکاری دانشگاه با
بخش خصوصی جهت تأمین مالی و سرمایهگذاری تأسیس مراکز تحقیقاتی و قطبهای علمی ،ایجاد یک واحد بازاریابی در دانشگاه
جهت ارتقاء بازاریابی و در نتیجه باال بردن درآمد دانشگاه ،همکاری در قالب بستن قراردادهای چند جانبه در جهت تامین مالی و
اجرای پروژههای تأسیس مراکز تحقیقاتی و دانشبنیان ،استفاده بهینه از فضای دانشگاه جهت ارائه به شرکتهای فعال بخش
خصوصی ،اصالح وبسایت دانشگاه با رویکردهای نوین مدیریتی و بازاریابی ،ایجاد قراردادهای همکاری با شرکت فعال حوزه بازاریابی
و بازاریابی دیجیتال و ایجاد روش تأمین مالی جمعی هستند ،برای بهبود همکاری دانشگاه و صنعت پیشنهاد شد.
واژههای کليدی :دانشگاه و صنعت ،راهبرد بازاریابی  ،دانشگاه کارآفرین.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
در طووول دو دهووه گذشووته و بووا توسووعه رویکوورد دانشووگاه
کارآفرین و نوآور ،مبحث بازاریابی در دانشگاهها بسویار حوائز
اهمیت شدهاند و مطالعات مختلفی با رویکردهایی متفاوت به
این مبحث پرداختهاند (پلوا و همکواران2005 ،؛ فراسوکت و
همکوواران2012 ،؛ بوواکن و روسووانو .)2016 ،در برخووی از
مطالعات دانشگاه به مثابه یک سازمان در نظر گرفته میشود

که از پیشگامان این حوزه میتوان بوه کتواب پرکینوز اشواره
نمود (پرکینز .)1973 ،در سال های اخیر نیز تالش شوده توا
با استفاده از این رویکرد قابلیتهای سازمانی دانشوگاه بورای
توسعه ظرفیتهای استراتژیک به کارگرفته شوود .ثوئینو و
پارادایزه در سال  2016برخوی از ایون قابلیوتهوا را لیسوت
نمودند (ثوئنی و پارادیزه.)2016 ،

نویسندة عهدهدار مکاتبات :مهدی مجیدپور Majidpour@aut.ac.ir
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اتزکویتز در حیطه نوآوری پا را از این فراتر گذاشت و رویکرد
نگاه به دانشگاه به عنوان یوک بنگواه اقتصوادی و بوه عبوارت
دقیق تر یوک بنگواه پژوهشوی را مطورح نموود (اتزکووییتز و
لیدسدورف 2000 ،و اتزکوییتز .)2003 ،هرچنود کوه انگوول
این نوع نگاه به دانشوگاه را بوه چوالش کشوید و بوا مقایسوه
ویژگی های دانشگاه و بنگاه های معموول اسوتدالل کورد کوه
عمال دانشگاه را نمیتوان بنگاه فرض کورد (انگوول.)2008 ،
او تمایزهای دانشگاه و یک بنگاه اقتصادی را در چهار دسوته
جمعبندی نمود که عبارت بودند از مبنای مبدا شکلگیوری،
هدف محوری ،نظام مالکیت و سازماندهی .البته ایشان ایون
حقیقت را نتوانست رد کند که دانشگاههوا ،بنوا بوه اقتضوای
محیط خود الزم دارند تا سیستمهای عملکردی بنگاهها را به
خدمت بگیرند و در نتیجه دانشگاههای امروزی بیشتر از قبل
برای جذب دانشجویان و تامین سورمایه الزم جهوت اجورای
پروژههای خود به سمت تقاضا وابسته شدهاند.
هر دانشگاهی بر اسواس راهبردهوا و نظوام عملکوردی خوود
خدماتی را به مخاطبان متنوع و مشتریانش ارائه مینمایود و
به تبع آن ،از مودلی بورای تبیوین اسوتراتژیهوای مودیریت
بازاریابی پیروی میکنود .بانگواهی بوه ادبیوات شوکل گرفتوه
پیرامون بازاریوابی دانشوگاه مویتووان دریافوت کوه در آ،واز،
برنامههای بازاریابی تدوین شده برای دانشگاهها و کالجهوا بور
جذب دانشجویان تمرکز داشته است (اسمیت و کاووسوگیل،
 .)1984در واقع تا سالها ،رکن آموزشی و بسوتر تحصویالت
تکمیلی به عنوان اصلیترین خودمت قابول ارائوه بوه بوازار از
طوورف دانشووگاه مطوورح بوووده اسووت .بووا اضووافه شوودن نقووش
کارآفرینی و الزام بوه حضوور فعوالتور در توسوعه اقتصوادی
کشورها ،مخاطبان جدیدی به لیسوت مشوتریان دانشوگاههوا
اضافه شد .دانشگاهها نیاز پیدا کردند تا بورای کسوب درآمود
دانش تولیدی خود را بفروشند و یا بورای جوذب پوروژههوای
ارزشمندتر به صورت موثر در پاسخگویی به نیازهای علمی و
فناورانه جوامع و حتی در سطح بوین المللوی حضوور داشوته
باشند .در چنین فضایی ،دانشگاهها باید بوا دیودی نوآورانوه و
رویکردی کارآفرینانه (کالر2001،،و ،)2004ماموریت هوای
خود را در محیطی که در آن قرار دارند پیگیوری نماینود توا
توان رقابت پایدار را داشته باشند (باکن و روسانو.)2016 ،

هسته اصلی مفهوم "بازاریابی تجاری علوم" بر هموین بسوتر
شکل گرفته و توسوعه پیودا کورده اسوت .ایون مفهووم هموه
فعالیتهایی را شامل میشوند که بوه بحوث انتقوال دانوش و
فنوواوری بووین دانشووگاه و صوونعت و همچنووین فعووال بووودن
محققین و دانشومندان در توجوه بوه بوازار و مشوتریان را در
اولویووت قوورار دهوود .عووالوه بوور اینهووا ،موضوووع روابووط میووان
موسسات تحقیقاتی و کسب و کارهوا اهمیوت ویوژهای پیودا
میکند .تولیدکنندگان دانش مانند دانشگاه مجبورند تا با بوه
کارگیری رویکردهای بازاریابی در محیط پر رقابت و پیچیده،
دچار اضمحالل کارآیی و خروج از صحنه رقابوت نباشوند .در
حووال حاضوور نیووز متخصصووین بازاریووابی بووه صووورت مووداوم
نمونه هایی از این رویکردها ماننود توسوعه برنود و توجوه بوه
نیازهای بازار را بوه دانشوگاههوا توصویه مویکننود (بواکن و
روسانو .)2016 ،امروزه باید توجه داشت زمانی که از مفهووم
بازاریابی در مورد دانشگاه استفاده می شود ،دیدگاه منسوخ و
تکبعدی آموزش محوری مد نظر نیسوت؛ بلکوه نگواه ،الوب
معطوف به خدمات پژوهشی و نوآورانه دانشگاه اسوت (کلیوو،
باکن و کستین .)2013 ،
مفاهیم بازاریابی رابطهای و توسعه برندین دانشگاه دو
دیدگاه دیگری هستند که در ادبیات امروزی شکل گرفته
است و در این مقاله مورد واکاوی دقیق قرار خواهند گرفت.
تمرکز مطالعات قبلی عمدتا بر چنود دیودگاه الور) رویکورد
بازاریووابی رابطووهای میووان دانشووگاه و صوونعت ،ب) بازاریووابی
تجوواری علوووم ،ج) تقویووت ارتبوواط دانشووگاه و صوونعت،
د) بازاریابی خدمات آموزشی دانشگاه و م) برندین دانشوگاه
معطوف بودهاند .نگاه به پوژوهشهوای گذشوته جوای خوالی
مطالعه ای را نشان می دهد که در آن جهت مدیریت بازاریابی
دانشگاه هوا در میوان مخاطبوان صونعتی و دولتوی دانشوگاه،
رویکردهایی عملیاتی همراه بوا اعتبارسونجی علموی معرفوی
شده باشند .در حقیقت در تمامی مطالعات پیشوین ،رویکورد
سیاستگذاری با رعایت همه کارکردهای دانشگاه در جامعه و
نقش نهادهای واسط مانند تشکلهای اقتصادی و انجمنها و
همچنین تبیین سازوکارهای اجرایی بازاریابی در دانشگاههوا،
مغفول مانده است.
هدف از پیشوبرد تحقیوق پویش رو در وهلوه اول ،بررسوی و
دسته بندی مهم ترین رویکردهای علمی ارائه شوده در حووزه
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بازاریابی دانشگاه است .ویژگی اصلی رویکورد انتخواب شوده،
تجمیع و تلفیق نظرات جامعوه دانشوگاهی ،مودیران صونایع
خصوصی و دولتوی ،سیاسوتگوذاران فنواوری و تشوکلهوا و
انجمن ها در قبال نحووه مودیریت بازاریوابی دانشوگاه اسوت.
برای نیل به این مقصود و بهرهمندی بیشوتر از دیودگاههوا و
نظرات خبرگان ،ترکیب دو روش کمی و کیفوی شوامل کوار
میوودانی ،پنوول گفووت و گوووی خبرگووان و توزیووع و تحلیوول
پرسشنامه استفاده شده است .از ایونرو ،بوا مبنوا قورار دادن
مدل مارپیچ سه گانه دانشگاه ،صونعت و دولوت (اتزکووییتز و
لیدسدورف )1998 ،از هر یک از ایون بخوشهوا نماینودگانی
جهت حضور در نشست خبرگان انجام گرفت .البته در عمل،
با دعوت از نمایندگان انجمنها و تشکلهوای صونعتی ،تویم
تحقیقاتی پا را از مدل مارپیچ سهگانه فراتر گذاشته است .در
مدل مذکور بوه نقوش ایون نهادهوا در تقویوت رابطوه میوان
دانشگاه ،صنعت و دولوت اشواره نشوده اسوت در حوالی کوه
تشکل های صنعتی و تجاری به عنووان عوامول تاثیرگوذار در
حوزه انتقال فناوری میان دانشگاه و صنعت نقوش مهموی را
دارند (ویالنی و همکاران .)2017 ،عالوه بر این ،مطالعه پیش
رو راهکارهووای عملیوواتی موووثری را جهووت بهبووود و توسووعه
مدیریت بازاریابی دانشگاه در طرف تقاضا را ارائه خواهود داد.
فلذا استخراج و اولویتبندی راهکارهای اجرایوی در دانشوگاه
نیز در دستور کار قرار گرفته است.
 -2مبانی نظری و پيشينه
در ادبیووات موودیریت و سیاسووتگذاری ،موضوووع بازاریووابی و
ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکردهای مختلر مورد بررسوی
قووورار گرفتوووهانووود .تحلیووول نقادانوووه رویکردهوووا و تلفیوووق
روششناسیهای این مطالعات میتواند منجور بوه اسوتخراج
یک چارچوب مفهومی جدیدتر و کارآمدتر گردد.
یکی از نگاه هوایی کوه کمتور بوه آن پرداختوه شوده ،دیودن
دانشگاه به عنوان یک نهاد اقتصادی بوا محصووالت فناورانوه
قابوول فووروش بووه صوونعت اسووت کووه بوورای توورویج برنوود و
خروجیهای علمی و عملیاتی موجود ،نیاز به علوم بازاریوابی
دارد .بازاریووابی رابطووهای یووک زمینووه پرکوواربرد در میووان
نظریه های کنونی بازاریابی است .مبوانی بازاریوابی رابطوهای،
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در اصل در فضای بازاریابی کسوبوکوار بوه کسوب و کوار 1و
کسب و کار به مصرفکننده 2تعریور شوده اسوت و بیشوتر
ناظر بر روابط بخشهای خصوصی بوا یکودیگر اسوت (پلووا و
همکاران .)2005 ،در حقیقت ،بازاریابی رابطه ای ،تالش دارد
تا مجموعه مشتریان ،تامینکنندگان و دیگر شرکای بنگواه را
با مسیر توسعه و فعالیت های بازاریابی بنگاه یکپارچوه سوازد
(مک کنا1991 ،؛ شانی و چاالسانی .)1991 ،هدف این مدل
بازاریابی ،افزایش بهرهوری با رسیدن به بازده و کارایی بواالتر
است (شث و پرواتییار)1995 ،
مطالعه پلووا و همکواران در سوال  ،2005بوه جوای محودود
کووردن بازاریووابی رابطووهای بووه تعووامالت میووان بخووشهووای
خصوصی ،فرصتهای به کارگیری ایون روش در بخوشهوای
دانشگاهی و صنعتی استرالیا را مد نظور قورار داده اسوت .بوا
استفاده از رویکورد کیفوی ،یافتوههوای پوژوهش بوه توسوعه
چارچوبی مفهومی برای توصویر ارتبواط صونعت و دانشوگاه
ختم شد که متغیرهای تفاوت محیطی سازمانی ،3ویژگیهای
روابط و ارزشهوای ایجواد شوده بورای صونعت و دانشوگاه را
یکپارچه میسازد.
ارتباط ،متغیری تعاملی است که بیشوترین هومخووانی را بوا
خلق ارزش مشتر ،در همکاری دانشگاه و صنعت دارد که با
ایجاد یکپارچگی پشتیبانی مویشوود .از آنجوایی کوه روابوط
می تواند تحت تاثیر تعصبات محیط آکادمیوک و یوا صونعتی
باشند ،تشکیل تیم های مشتر ،و یا جابجایی افراد مرتبط با
پروژههای تعریر شده بین دو محیط میتواند راهگشوا باشود
(پلوووا و همکوواران .)2005 ،در مطالعووه مووذکور ،هرچنوود
چوارچوبی نوووین در بازاریووابی میووان دو بخووش دانشووگاهی و
صنعتی ارائه شده است ولی نباید فراموش کرد کوه مودیریت
بازاریابی در دانشگاه فقط به صورف اتخوار رویکورد بازاریوابی
رابطهای خالصه نمیشود و ابعاد و روشهای متنووعی ماننود
ابزارهای بازاریابی دیجیتال ،نحوه اتخار سیاستهای مدیریت
بازاریابی دانشگاه و کیفیت زیرسواختهوای الزم بورای ارائوه
قابلیت های دانشگاهی را نیز می توان برای این مقوله متصوور
شد .از سوی دیگور ،هرچنود کوه در مطالعوه آنهوا اهمیوت

)1. business to business (B2B
)2. business to customer (B2C
)3. Difference Organizational Environment)DOE
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یکپارچه سازی در ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است ،اما
تحلیل عمق رابطه و تفاوت دیودگاههوای افوراد دانشوگاهی و
صنعتی مورد بررسی قرار نگرفته است.
نوواوارو و همکووارانش در سووال  2009متغیرهووایی را معرفووی
کردند که در صورت توجه به آنها و مودیریت آنهوا ،روابوط
پایداری میان دانشگاه و صنعت میتواند شکل گیرد (ناوارو و
همکاران .)2009 ،در مطالعه آنها ،وجود رفتارهای مشارکتی
پیوسته از طرف شرکای تجاری دانشگاهها ،آنها را به منوابع
اطالعاتی بدون هزینه ای برای دانشگاهها تبدیل مویکنود توا
دانشگاهها به واسطه این اطالعات بتواند خودمات آموزشوی و
پژوهشی خود را ارتقاء دهند .مطالعه آنهوا دو عامول میوزان
رضایت مندی طرف تجاری و تعهود را بوه عنووان متغیرهوای
اثرگذار در ایجاد رابطه پایدار معرفی نمود .مطالعه آنها تالش
نمود تا فاکتورهایی را در جهت پایداری هرچه بیشتر روابوط
دانشووگاه و صوونعت معرفووی نمایوود ولووی از بیووان و سوونجش
ابزارهای ارزیابی و بهبود این روابط چشم پوشی نموده است.
همچنین در بررسی فاکتورهای مورد بحث ،فورض محققوین
این بوده که رابطه میان دانشگاه و صنعت قبال شوکل گرفتوه
است و به این نکته توجه نشده است که اگر این رابطه شکل
نگرفته باشد اثر پارامترهای مورد بحث چگونه خواهد بود.
در یکی از مطالعات مشابه ،فراسکوئت و همکاران فاکتورهای
موثر در بازاریابی رابطهای میان صنعت و دانشوگاه را بررسوی
کردند (فراسکوئت و همکاران .)2012 ،این مطالعه نشان داد
که ارتباطات ،بلو ،اصلی سازنده روابوط دانشوگاه و صونعت
است که اثر مثبتی بور سوطح رضوایتمنودی مویگوذارد .در
حقیقت استدالل اصولی آنهوا ایون بوود کوه در ،متقابول و
مقبولیووت از طریووق ارتباطووات کارآموود و جوواری در درون
سازمانها و بوین دو طورف بوه دسوت مویآیود و بنوابر ایون
تعارضات و عدم توافق ها بیشوتر از ایون کوه مخورب باشوند،
سازنده به شمار میآینود .زموانی کوه دانشوگاه و صونعت بوا
یکدیگر همکاری میکنند و نتیجه آن رضایتبخش است ،هر
دو طرف تمایل بیشتری برای فعالیت پیدا میکنند و اعتمواد
بین این دو نهاد افزایش پیدا می کند .فراسکوئت و همکواران
توصیه مینمایند که دانشگاه ها باید تالش قابول تووجهی بوه
خرج دهند تا بوا توسوعه سیسوتم ارتبواطی خوود ،اعتمواد و
رضایت شرکتها را جلب نمایند .البته این انتقاد بوه مطالعوه

مذکور وارد است که دادههایش از طریق مطالعه فرصتهوای
کارآموزی دانشجویان در صونعت اسوتخراج شوده اسوت؛ در
حالی که کارآموزی فقط یکی از مکانیزمهای تعاملی دانشگاه
و صنعت است.
در سال  2016روزندو-ریوز و همکوارانش عوالوه بور در نظور
گرفتن متغیرهای معمول نظیر اعتماد ،تعهد و یکپارچهسازی
که رویکرد معامالتی دارند ،دو پوارامتر سوازگاری سوازمانی و
تجارب فردی را نیز به مدل بازاریابی رابطهای افزودند کوه بوا
فووراهم آوردن رضووایتمندی و روابووط پایوودار ،موویتوانوود
خروجیهای کوتاه-مدت و بلندمدتی را رقوم بزنود (روزنودو-
ریوز و همکاران .)2016 ،سازگاری سازمانی در واقع مشخص
می کند که اهداف طرفین چقودر مکمول یکودیگر هسوتند و
فلسووفه عملیوواتی و فرهنوو هایشووان چقوودر مشووابهت دارد
(باکلین و سنگوپتا .)1993 ،دستاورد اصلی مطالعه روزندو-
ریوز ،گسترش مدلهای پیشین تعامل صنعت و دانشگاه بوده
و اثر هر یک بر دیگری را مورد بررسی قورار داده اسوت .اموا
نقدی که نسبت به این کوار آنهوا وارد اسوت ایون اسوت کوه
جامعه آماری آن به سوازمانهوایی محودود اسوت کوه در آن
زمان با دانشوگاه تعامول مسوتقیم داشوتهانود و یوا همکواری
موفقیت آمیز خود را به تازگی با دانشگاهی به پایوان رسوانده
بودند.
مطابق با نتایج به دست آمده توسوط نواود و ایووی در سوال
 ،1999دانشگاههای سنتی اصوال بیشتر روی توانمندی اصلی
خود یعنی پژوهش و آموزش مانور می دهنود (نواود و ایووی،
)1999؛ این در حالی است که دانشگاه های نسل بعدی قصد
دارند بر روی تصور دانشجویان از جایی که در آن مشغول به
فعالیت هستند اثر بگذارند .این تاثیر خود را حتی در فرآینود
تصمیم گیری متقاضیان نیز نشان میدهد؛ بدین صوورت کوه
افراد قبل از انتخاب دانشگاه ،در مراحل اولیه تصومیمگیوری
اطالعات مطلوبی از دانشوگاه هودف و مزایوای آن بوه دسوت
میآورند .تبلیغات و ایجواد سواز و کوار بازدیود از دانشوگاه از
جمله این فعالیتها هستند .مطالعوه موذکور نشوان داد کوه
برای بازاریوابی دانشوگاه اگور دانشوجویان زودتور در معورض
تبلیغات و در جریان فعالیوتهوای دانشوگاهی قورار بگیرنود،
احتمال اینکه هموان دانشوگاه را بوه عنووان محول تحصویل
انتخاب کنند ،بیشتر است .البته این مطالعه صرفا در راستای
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بازاریابی آموزشی است و راهکاری پیرامون تعامول صونعت و
دانشگاه ارائه نمیدهد .موضوع قابل توجه دیگر این است کوه
جمووعآوری اطالعووات از خووود موودیران دانشووگاهی صووورت
پذیرفته و دیدگاه مخاطبین هدف و مستقیم دانشگاه ،یعنوی
دانشجویان ،مورد بررسی قرار نگرفتوه اسوت کوه ایون امور از
اعتبار نتایج مطالعه آنها میکاهد.
بازاریابی برای دانشگاه موضوع پیچیده و چنود بعودی اسوت؛
زیرا برخالف بسیاری از مدلهای بازاریابی کوه بورای جوذب
مشتریان ویژهای طراحی میشود ،دانشگاه ها مجبور هسوتند
با تنوع قابل تووجهی از مخاطبوان ارتبواط بگیرنود .بنوابراین
نقش ارتباطات فردی در تایید و تضمین قدرت برند دانشوگاه
بسیار اهمیت پیدا می کند که از میان انواع آن مویتووان بوه
ارتباطات دهان به دهان 4و ارتباطوات از طریوق رسوانههوای
اینترنتی (بازاریابی ویروسی )5اشاره نموود .در هموین راسوتا
مطالعهای توسط پراووبو در سال  2015انجام گرفت .مطالعه
مذکور ،تعداد  750پرسشنامه پر شده توسط دانشآموزان در
شرف انتخاب دانشوگاه را موورد تجزیوه و تحلیول قورار داد و
استدالل نمود که ارزش ویوژه برنود 6و ارتباطوات دهوان بوه
دهان تاثیر بیشتری در انتخاب افراد دارند .مشابه بسویاری از
مطالعات قبلی ،مطالعه مذکور صورفا جایگواه برنود و عوامول
تقویت کننده آن در روابط دانشگاه را بررسی نموده است کوه
نهایتا منجر به تالش دانشگاه بورای جوذب دانشوجو خالصوه
میشود و اثری از تعوامالت دانشوگاه بوا صونعت در مطالعوه
مذکور نیست .به عالوه ،مطالعوه موذکور ایون سووال را بواقی
میگذارد که آیا بازاریابی را میتووان صورفا در توسوعه برنود
خالصه نمود.
اِز در سال  2017تالش کرد تا با مطالعوه بخوشبنودیهوای
مختلر مخاطبان دانشگاه متوجوه شوود کوه آیوا میوان ایون
بخشها و جذب کمکهای مردمی برای دانشگاههای عمومی
کشور نیجریوه رابطوهای وجوود دارد یوا خیور .روش تحقیوق
انتخابی برای پاسخگویی به سوال مطالعه ارائه پرسشنامه بوه
کارکنووان آکادمیووک و اداری  10دانشووگاه در آن اکوسیسووتم
بوده است .پس از تحلیل نتایج مشخص شد کوه دانشوگاههوا
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نیاز دارند تا با بخشبنودی صوحیح مخاطبوان و بوه تبوع آن
شناخت ویژگیهای منحصر به فورد بازارهوایی کوه در آنهوا
مشغول به فعالیت هستند ،زمینه را برای جذب حمایتهوای
مالی حامیان فراهم سازند (اِز .)2017 ،با توجه به نتایج کوار
تحقیقاتی مذکور ،بخش بندی مخاطبان نقطه مطمئنی بورای
شروع افزایش سرمایه دانشگاههوا اسوت؛ ولوی تمرکوز اصولی
پژوهش بر جذب سرمایه توسط دانشوگاههوا از طریوق هبوه7
متمرکز شده در حالی که دانشگاهها این قابلیت بالقوه را نیوز
دارند که به واسطه برقراری تعامالت تجاری با صنایع و دیگر
مخاطبانشان میزان داراییهای خود را بهبود ببخشند کوه در
مطالعه به این فعالیتها پرداخته نشده است.
اسکینر و رامیرز ( )2019در گزارش خود ،شیوههوای جوذب
درآمد دانشگاههای دولتی و خصوص آمریکا را موورد بررسوی
قرار دادند .منابع این گزارش صراحتا رکر کردند که در یوک
بازه زمانی چهارساله با کمتر شدن کموکهوای موالی دولوت
مرکزی و فدرال آمریکا ،دانشگاهها مجبور شدند تا زمینههای
محدودتر مطالعاتی را برگزیننود و بیشوتر بوه رفوع نیازهوای
محلی اطراف خود رسیدگی کنند .بوا رجووع بوه نمودارهوای
مووورد بحووث مشووخص شوود کووه  %55درآموود دانشووگاههووای
خصوصی و  %31درآمد دانشگاهای دولتی از چهار راه هودایا
و کمکهای بخش خصوصی ،سرمایهگوذاریهوا ،کموکهوای
شرکت ها و بیمارستان ها جذب مویشوود (اسوکینز و رامیوز،
 .)2019البته حقیقت دیگر این است که کاهش بودجههوای
دولتی دانشگاهها ،آنها را به جذب سرمایه از طریق خیریهها
بیشتر سوق میدهد (استیوزنز و همکاران.)2018 ،
آسیماکاپولوس و همکارانش در مطالعه ای در سال  2017بوا
محوریت قرار دادن شبکه اجتماعی فیسبو ،،نشان دادند که
حضور فعال دانشگاه در این شبکه چطور میتواند بوه جوذب
دانشجویان کمک نماید (آسیماکاپولوس و همکاران.)2017 ،
به این منظور ،در مجموع تعداد  643پرسشنامه از مخاطبوان
دو دانشگاه در یونان و صربستان جمعآوری شد .تحلیل ایون
پرسشوونامه مشخصووات دموگرافیووک ،ویژگوویهووا و الگوهووای
رفتاری استفاده کنندگان از این کانال ارتباطی را نیز مشخص
نمود .در نهایت  5فاکتور به بازاریابان دانشگاه معرفی نمودند
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که با استفاده از آنها دانشگاهها قادر خواهند بود تا از لحوا
محتوایی با گروههای دانشوجویی فعوال در فیسوبو ،درگیور
شوند .این فاکتورها عبارتند از فعالیت مدیران گروه ،8فعالیت
مشارکتی اعضای گروه ،9نحوه اسوتفاده از گوروه ،10اطالعوات
موجود در گروه 11و در نهایت عالئق و درگیریهوای اعضوای
گووروه .12معضوول اصوولی مطالعووه رکوور شووده ایوون اسووت کووه
فیسبو ،را بوه صوورت پویشفورض تنهوا شوبکه اجتمواعی
تاثیرگذار در جذب دانشجویان در نظر گرفته است .مضاف بر
این هودف مقالوه موذکور جوذب حوداکثری دانشوجویان بوه
دانشگاه بوده و این درحالی است که دانشوگاه بوه جوذب ری
نفعان صنعتی خود نیز نیاز دارد.
موتووا و باربوسووا در سووال  2018نیووز مطالعووه مشووابهی در
خصوص نقش شوبکههوای اجتمواعی در جوذب دانشوجویان
داشتند .آنها گستره عظیمی از شبکههای اجتمواعی را موورد
بررسی قرار دادند تا تاثیرشان را بور بازاریوابی دانشوگاههوای
اروپووا و شوومال آمریکووا بسوونجند )موتووا و باربوسووا.)2018 ،
مطالعه کمی نوع و تعداد پسوتهوای منتشور شوده و تعوداد
فالوورهای شبکههای اجتماعی  83دانشگاهی کوه در لیسوت
 100دانشگاه برتر قرار دارند ،نشان داد که فیسبو ،و فلیکر
بیشووتر نوورخ درگیووری مخاطووب بووا کانووال ارتبوواطی را بوورای
دانشگاهها فراهم میآورند .علیر،وم رویکورد جدیودی مقالوه
مذکور و مطالعه اثرگذاری شبکههوای اجتمواعی ،بایود دقوت
نمود که تمرکز بر تعوداد پسوتهوای منتشور شوده و تعوداد
دنبالکنندگان برای تشخیص میزان اثرگذاری بور مخاطبوان
کافی به نظر نمیرسد.
حضور دانشگاهها در نمایشگاههای تجاری جنبوه متفواوتی از
فعالیتهای بازاریابی بود کوه ویکتوور در سوال  2017بور آن
متمرکز شد (ویکتور .)2017 ،تحلیل پرسشونامههوای جموع
آوری شده نشان داد که مهم ترین فاکتور جذب مخاطوب در
این گونه نمایشگاهها ،کیفیت باالی محتوای ارائه شده توسط
دانشگاهها میباشد .مشابه مطالعات دیگر بازاریابی دانشگاهها،
مطالعه ویکتور نیز دانشگاه را به چشوم موسسوهای آموزشوی
8. Administrators’ contribution
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نگاه کرده و از مخاطبوان صونعتی کوه قصود بهوره بوردن از
فناوریها و نوآوریهای دانشگاهها را دارند، ،افل مانده است.
موسوچیو و واالنتووی در تحقیقوات سووال  2014خوود تووالش
کردند تا موانع ارتباط صنعت و دانشوگاه در ایتالیوا را بیابنود
(موسچیو و واالنتی .)2014 ،نتیجه آن مطالعه سه مانع عدم
شکلگیری این مدل تعامالت است که عبارتند از:
 .1میان اهداف و مشوقهای مورد نظر افراد آکادمیک و
شرکتهای درگیر در فرآیندهای انتقال فناوری همراستایی
وجود نداشته باشد (تعارضات با شرکتها):
 .2نبود فرآیندهای آکادمیک یا واسطهایی که ارتباط با
کسب و کارها را تسهیل کنند (مشکالت شبکهسازی
آکادمیک)؛
 .3وجود شکاف میان تحقیقات آکادمیک و نیازهای کسب و
کاری (ماهیت پژوهش).
مطالعه همرت و همکارانش ابعاد جدیدی را در ارتباط
دانشگاه و صنعت در کشورهای تازه صنعتی شده مانند کره
جنوبی و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا روشن ساخت
(همرت و همکاران .)2014 ،در این کشورها ،شهرت شریک
و رفتارهای قهرمان نوآوری برای اعتمادسازی ضروری است؛
زیرا سابقه همکاری پژوهش بین دو سازمان در این کشورها
بسیار محدود است .نکته جالب توجه پژوهش همرت و
همکارانش این است که تاثیر قهرمان بر رابطه دانشگاه و
صنعت به پیشزمینه حرفهای و مرتبه سازمانی فرد ارتباطی
نداشته و تنها فاکتور تعیین کننده قدرت رهبری وی است.
تاکید صرف این پژوهش بر بحث اعتمادسازی هرچند دید
خوبی از عوامل تاثیرگذار بر این پارامتر به خواننده منتقل
می کند ولی باید توجه نمود که رابطه پایدار میان دانشگاه و
صنعت تنها با اتکا به اعتمادسازی شکل نمیگیرد.
مطالعه جانستون و هوگینز در سال  2018فرایندی را موورد
بررسی قورار داد کوه طوی آن شورکتهوای کوچوک اعتبوار
دانشگاه ها را به عنوان شرکا و همکاران بالقوه موورد ارزیوابی
قرار مویدادنود (جانسوتون و هووگینز  .)2018 ،اعتبوار 13در
اینجا توانایی انتقال دانش وعده داده شده و تجربه موجود در
زمینهای خاص به شمار میآید و میزان مفید بودن همکواری
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شرکت با یک دانشگاه را به عنوان شریک ارزیابی موینمایود.
پژوهش دو یافته اساسی را مطرح نموده است .اوال اعتبوار در
واقعوی بوودن ،جامعیووت داشوتن و اختصاصووی بوودن دانووش
دانشگاه ها ریشوه دارد .ثانیوا ،اعتبوار در سوطح فوردی موورد
سنجش قرار می گیرد و نه در سطح نهادی .علی ر،وم نتوایج
مفید و قابل استفاده این مطالعه ،باید توجه داشت که اعتبوار
تنها یکی از عوامل موثر بور ایجواد ارتبواط میوان دانشوگاه و
صنعت و عمق بخشیدن به آن است.
وکوسکا در سال  2015تمرکوز خوود را بوه مطالعوه سواختار
دفووواتر انتقوووال فنووواوری اختصووواص داد و از دو رویکووورد
تجاری سازی یعنی معامله-محور 14و ارتباط-محور 15نام بورد
(وکوسکا .)2015 ،مشخص شد کوه در برخوی دفواتر انتقوال
فناوری این دو راهبرد با یکدیگر در همزیستی بوده و مکمول
یکدیگرند؛ این در حالی است که باقی دانشوگاههوا صورفا بور
دیدگاه مبتنی بر معامالت توجه دارنود .پویشفورض رویکورد
تجوواریسووازی بووه روش روابووط معاملووه-محووور ،خروجووی
فعالیت های تحقیقات دانشگاهی به عنووان محصووالت قابول
تجارت است .این محصوالت تجاری میتواننود مسوتقیما بوه
جامعه و صونعت بوه فوروش برسوند و یوا اینکوه بوه صوورت
الیسنس واگذار شوند .اما رویکرد تمرکز بر ارتباطوات توالش
دارد تا میان افراد آکادمیک ،سازمانهوای تجواری و مودیران
تجاریسازی دانشگاهها ارتباط برقرار کنود .مطالعوه وکوسوکا
راهبردهای قابل استفاده در دفاتر انتقال فناوری را در جهوت
تجاری سازی خروجیهای دانشگاه دستهبندی کرده اسوت و
از این منظر مطالعه ارزشمندی اسوت .ولوی پیشونهادات آن
بیشتر منحصر به فرآیندهای داخلی دفواتر اسوت و تعوامالت
خارجی را در سطح ارتباط با دفاتر دیگر دانشگاهها و یا مراکز
تحقیق و توسعه صنایع در نظر نگرفتوه اسوت .الزم بوه رکور
است که نگاه درون سوازمانی ایون پوژوهش سوبب شوده توا
جامعه آماری منتخب برای مصاحبه صرفا از میوان کارکنوان
دفاتر انتقال فناوری دانشگاه ها باشد در حالی که نگاه صنعت
و افراد شا،ل در این حوزه بوه عنووان خریودار قابلیوتهوای
دانشگاه مورد مطالعه قرار نگرفته است.
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بلیتسکی و همکاران با توسعه یک مدل چند سطحی و نوین
توضیح دادند که چگونه صفات انسانی ،ویژگیهای سوازمانی
و ویژگیهای هر اکوسیستم بر تنوع و دامنه انتقوال فنواوری
بین دانشگاه و صنعت تاثیرگذار است (بلیتسکی و همکواران،
 .)2019تیم تحقیقاتی به ایون نتیجوه رسویدند کوه وسوعت
تجاریسازی پژوهشهای دانشگاهی ،با وجود یا عودم وجوود
دفاتر انتقال فناوری ارتباطی ندارد .مطالعه موذکور اسوتدالل
نمود که اگر مبودا سورمایهگوذاریهوای دانشوگاه ،از صونایع
باشند اثری به مراتب مثبتتر بور فراینودهای تجواریسوازی
خواهند داشت و تنها مسئله حائز اهمیت شراکت در مالکیت
فناوری توسط فناور و صنعت سرمایه گذار است .به عالوه ،در
سایه وجود این سرمایه گذاری و توسعه اکوسیستم است کوه
می توان انتظار داشت تا تجاری سازی فناوری صورت پذیرد و
این امر کمتر به سازمان مرتبط است .علیر،وم بودیع بوودن
مطالعه مذکور ،به نظر میرسد که نمیتوان بوا قطعیوت روی
نتایج تکیه نمود؛ چراکه مرجع جمعآوری اطالعات دانشگاه و
دفاتر انتقال فناوری بوده است و نظر خبرگان صونعتی موورد
بررسی واقع نشده است.
فرو یکی از محققانی بود که به تحلیل تجربی نقوش جغرافیوا
در ایجاد پیوند صنعت و دانشگاه پرداخوت و اسوتدالل نموود
که احتمال ارتباط گیری با شرکای بالقوه و تمایل برای ایجاد
همکاری ،نیاز به آشونایی قبلوی نیوز دارد (فورو .)2010 ،در
بیشتر موارد ،مدیران پروژه تمایل بیشوتری بوه همکواری بوا
شرکای قبلی دارند ولو اینکه آنها مناسبترین گزینه ممکن
نباشند .در نظرگرفتن پارامتر فاصله جغرافیایی اهمیت خوود
را در ایوون مطالعووه نشووان داد ولووی پیشوورفت فنوواوریهووای
ارتبوواطی ممکوون اسووت تغییوورات شووگرفی در نحوووه تعاموول
شرکتها و سازمان ها ایجاد نماید که در این پوژوهش اثورات
ناشی از این پدیده دیده نشده است .متود موورد اسوتفاده در
پژوهش فررو ،تحلیل متن قراردادهای ثبت شده بوده اسوت.
این روش از لحا قابلیت اتکا مناسب به نظر مویرسود زیورا
ناظر بر خروجیهای ملموس و قابل اندازهگیوری اسوت ولوی
الزم به رکر است که متوون حقووقی ثبوت شوده دیود قابول
قبولی از دینامیک تعامالت به وقوع پیوسته در حین فرآینود
شناخت طرفین و مذاکرات میان آنها ارائوه نمویدهنود .بوه
عبارت دیگر ،علیر،م تالش بسیار مثبت فررو ،هنوز نظورات
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مدیران و صاحبنظران صنعتی و مدیران ارشد دانشگاهی در
برقراری ارتباط به شیوههای بازاریابی مغفول مانده است.
راخالو و وادی تالشی را برای فهم این نکته انجام دادنود کوه
چرا برخی از پروژه ها با این که ماهیت مشابه بوا پوروژههوای
موفق دارند ،در عمل با شکست مواجوه مویشووند (راخوالو و
وادی .)2017 ،نتایج ثابت کرد که تحلیول ارتبواط صونعت و
دانشگاه در سطح فردی ،امری کامال مرتبط با همکواریهوای
فی مابین صنعت و دانشگاه است ،زیرا دیودگاه موایکرو فهوم
،نیتری از فاکتورهای همکاری میان این دو نهواد را نمایوان
میسازد .هرچه تطابق پیششرطهای مد نظر طرفین بیشوتر
باشد ،مجموعهها به احتمال بیشتری موفق خواهنود شود توا
تعامالت خود را شکل دهنود .اعتمواد نیوز در همکواریهوای
موفق و بینقوص بوه مثابوه چسوب عمول مویکنود و عامول
پشتیبان در همکاریهای محتمل است.
اطالعات کیفی جمعآوری شده از دو شهر چین که در امر
نوآوری پیشرو هستند دو رویکرد متفاوت تعامل با
توانمندیهای دانشگاه را نشان میدهند که عبارتند از
تقویت توانمندیهای دانشگاهی و پرورش دادن فعالیتهای
کارآفرینانه جمعی (لیو و هان  .)2018 ،مطالعه مذکور
چارچوب جدیدی را برای تبدیل منابع در دسترس
دانشگاههای کارآفرین به توانمندیهای قابل استفاده ارائه
میدهد .چهار المان کلیدی که در این حوزه معرفی شدهاند
عبارتند از منابع درونی دانشگاه ،انگیزهها /اهداف ،تخصیص
منابع و مکانیزمهای هماهنگی و خروجیهای محلی.
متاسفانه به علت تمرکز مطالعه روی دانشگاههای نوآور و
عدم وجود دادههای کمی رویکردهای استخراج شده قابل
تعمیم به موقعیتهای دیگر نیستند.
مطالعه مانا ،و همکاران از جمله جدیدترین پژوهشهایی
است که بر چگونگی تکرارپذیری همکاری دانشگاه با صنعت
تاکید دارد (مانا ،و همکاران .)2019 ،مطالعه مذکور نشان
میدهد که شرکای صنعتی بیشتر تمایل دارند تا با شکل
دادن همکاری در قالب کنسرسیومهای موازی زمان را
فشرده سازند و عالقهمند هستند که یک همکاری را در
اسرع وقت تکرار نمایند .این درحالی است که دانشگاهها
کنسرسیومهایی را ترجیح میدهند که با همکاریهای
متوالی زمان کار با صنایع را طوالنیتر نمایند .به عبارت

بهتر ،دانشگاه عالقهمند است تا یک همکاری را در انتها و یا
بعد از پایان آن تکرار کند.
سارنیتزکی و رامر مطالعهای را در خصوص استفاده از فضای
اینترنت در بازاریابی توانمندیهای دانشگاهها انجام دادند
(سارنیتزکی و رامر .)2003 ،مطالعه آنها نتایج حاصل از
پرسشنامهای عمومی در آلمان را تحلیل نمود تا مشخص
کند که شرکتها قادرند چه میزان اطالعات را از طریق
اینترنت به دست آورند .آنها نشان دادند که اگر واحدهای
تحقیقاتی طراحی صفحه وب سایتشان را متناسب با دید
صنعت طراحی نمایند ،احتماال در امر ارتباطگیری با
شرکتها موفقتر خواهند بود .البته دادههای مطالعه مذکور
عالوه بر اینکه قدیمی شده است ،صرفا بر نقش وبسایت
دانشگاه در بازاریابی دانشگاهها متمرکز شده است.
دستهای دیگر از مطالعات سعی داشتهاند تا بر روی برندین
دانشگاه در بازاریابی متمرکز شوند .چاپلئو در پژوهش خود
تالش کرد تا با مطالعه دانشگاههای انگلستان مشکالت
توسعه برند دانشگاهی را شناسایی نماید (چاپلئو.)2007 ،
نتیجه به دست آمده نشا ن داد که عمدتا دانشگاه ها هویت
مشخصی برای اصول حاکم بر برندین خود ندارند .به عالوه
دانشگاهها در توسعه برندین خود عالوه بر اینکه انسجام
درونی ندارند ،بلکه برندین آنها از حمایت داخلی و الیههای
مختلر دانشگاه نیز برخوردار نیست .الزم به رکر است که
مطالعه مذکور صرفا از دادههایی استفاده کرده است که
مدیران دانشگاهی بودهاند و افراد بیرون از دانشگاه ،به ویژه
صاحبنظران صنعتی در مطالعه آنها لحظا نشده است.
در مطالعه دیگری ،چودهوری و همکاران تالش کردند تا
اجزای برندین دانشگاه را از دید مدیران دانشگاهی در
انگلستان شناسایی نمایند (علی-چودهوری و همکاران،
 .)2009مطالعه آنها هفت عامل را شناسایی نمود که عبارتند
از :هویت آموزشی ،موقعیت موسسه ،قابلیت استخدام شدن
دانشآموختگان ،هویت بصری ،محیط عمومی حاکم ،شهرت،
امکانات اجتماعی و ورزشی ،محیط یادگیری ،دروس ارائه
شده و روابط اجتماعی .متعاقبا مطاله جوانی فاکتورهای
شناسایی شده را صحهگذاری نموده و دو عامل ماموریت و
وفاداری را نیز اضافه نمود (جوانی .)2016 ،شناسایی این
فاکتورها تالشی ارزشمند در طراحی راهبردهای مدیریت
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برند است ،اما رویکرد اتخار شده ناظر بر بازار دانشجویانی
است که قصد انتخاب دانشگاه محل تحصیل را دارند و از
پیچیدگیهای تعامالت دانشگاه با صنعت و نقش برند در
توسعه این روابط تحلیلی صورت نگرفته است.
نتایج پژوهش دیاز و همکاران در سال  2016نشان داد که
رابطه دوسویه میان خروجی تیمهای تحقیقاتی و توسعه
روابط صنعت و دانشگاه وجود دارد (دیاز و همکاران.)2016 ،
در حقیقت زمانی که خروجی کارگروههای تحقیقاتی در
قالب مقاالت به چاپ میرسد ،تعداد قراردادهای همکاری
صنایع با دانشگاه افزایش پیدا میکند .در تحقیق مذکور،
متغیری برای طرف صنعت و افزایش بهره وری از آن سو در
مطالعه در نظر گرفته نشده است.
مرور ادبیات گستردهای که در حوزه بازاریابی دانشگاهها
صورت گرفت ،نشان میدهد که استراتژیهای بازاریابی
دانشگاهها را میتوان به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند
از :یک شرکت خدمات آموزشی ،برندین دانشگاه ،رابطه
میان صنعت و دانشگاه و در نهایت بازاریابی دانشگاه به
صنعت .جدول  1تقسیمبندی مقاالت ادبیات در این چهار
دسته را خالصه بندی و ارائه مینماید.

از2017 ،

پرابو2015 ،

عنوان یک
شرکت خدمات
آموزشی

رویکرد

پلوا ،کوئستر و
باکن2005 ،

استفاده از مصاحبه عمیق و تحلیل
داده به وسیله
QSR Nudist N6

ایگلسیاس و ریورا-

تحلیل  73پرسشنامه ارسال شده از
طریق ایمیل به وسیله نرمافزار آماری
EQS 6.1

فراسکت ،کالدرون و
سرورا2011 ،

مصاحبه عمیق با مدیران دانشگاهی و
صنعتی درگیر در برنامههای کارآموزی
 +تحلیل  322پرسشنامه با فرآیند دو
مرحلهای Gerbing & Anderson

مارزو-ناوارو؛ پدرایا-
تورس2009 ،
نقش بازاریابی
در ارتباط
صنعت و دانشگاه

روزندو-ریوس،
،وری و ژان ،
2016
استراتژیهای
بازاریابی
دانشگاهها به

ناود و ایوی1999 ،

کیفی :مصاحبه با  15متخصص +
کمی :تحلیل  183پرسشنامه با
تکنیک Structural equation
) modelling (SEMبا استفاده از
EQS v. 5.0
ارسال  3دسته پرسشنامه به 104
دانشگاه و یک پرسشنامه برای مدیران
 44مدرسه کسب و کار

وان  ،مالثوس،

آسیماکوپولوس،

تحلیل  750پرسشنامه جمعآوری
شده از دانشآموزان اندونزیایی به
وسیله SEM
از ابزارهای AMOS
(Analysis of Moment
)Structure
جمعآوری اطالعات شبکههای
اجتماعی اعم از تعداد فالوورها و
پستها
اثر تصادفی منفی مدل رگرسیون دو
ترمه بر دادههای موقعیت فروش موفق
به هر اکانت در طول یک سال مالی

کایاس و دویزا،،
ویکتور2017 ،

تحلیل  222پرسشنامه

موسیو و واالنتی،

آنالیز خوشهای سلسله مراتبی بر روی
دادههای حاصل از مصاحبه

2017

2014
همرت ،بستیلر و
اوکامور2014 ،
جانستون و
هاگینز2018 ،

رابطه میان
دانشگاه و صنعت

تحلیل پرسشنامه جمع آوری شده از
 10دانشگاه نیجریه با استفاده از
فرمول Taro Yamane formula

تحلیل  364پرسشنامه جمعآوری شده
از گروههای دانشجویی مخاطب دو
دانشگاه در صربستان و یونان

آنتونیادیس،

بازاریابی دانشگاهها
نام نویسندگان و
سال انتشار

موتا ،و باربوسا،
2018
کالدر و اوزون
او،لو2019 ،

جدول .1تقسيمبندی مقاالت ادبيات استراتژیهای

روششناسی پژوهشی
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تحلیل پرسشنامههای ساختارمند
مصاحبههای نیمه ساختاریافته

وکوفسکا2015 ،

 34مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد
مشغول به کار در دفاتر انتقال فناوری

استاینمو2015 ،

مصاحبه در جهت موردکاوی روابط
کامال شکل گرفته و در حال
شکلگیری  +مطالعه گزارشهای
ساالنه منابع اطالعاتی ثانویه

ویجو1987 ،
فرو2010 ،

راجالو و وادی،
2017

لیو و هان 2018 ،

تحلیل قراردادهای ثبت شده با صنعت
در دانشگاه پویتیرز  +مصاحبه با متد
Grossetti and Be`s
ثبت  12موردکاوری به وسیله مصاحبه
و پرسشنامه تشریحی  +تحلیل نتایج
به وسیله دستهبندی موردها و جست و
جو میان آنها با فرآیند تکرارپذیر
رویکرد کیفی ترکیبی شامل مورد
کاوی و تحلیل محتوایی  +مقایسه با
منابع اطالعاتی موجود

چرنیتزکی و رامر،

تحلیل پرسشنامههای اخذ شده از
شرکتها و استخراج معادالت حاکم

مانا ،،مئوس ،راب

تحلیل طولی  1845کنسرسیوم

2003
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و اسمیت2019 ،

بلیتسکی،
آگینسکاجا و
ماروزائو2019 ،

آگویار-دیاز ،دیاز-

دیاز و بالستروس-
رودریگز و ساپرز،
2016

چاپلو2007 ،
علی-چودوری،
برندین
دانشگاه

بنت و ساوانی،
2009

جاوانی2016 ،

تحقیق و توسعه ثبت شده در کشور
هلند از سال  1981الی 2004
استفاده از رویکرد هکمن برای تبدیل
جامعه آماری  2672نفره دانشمندان
به  202نفر  +استفاده از رویکرد
ترکیبی برای تحلیل  27مصاحبه
صورت پذیرفته با مدیران انتقال
فناوری و محققان
جمعآوری متغیرهای تاثیرگذار بر
خروجی عملکرد تیمهای تحقیقاتی
دانشگاهی و اندازهگیری آنها با
مراجعه به دادههای آماده از سالهای
قبل
مصاحبههای نیمه ساختاریافته با
مدیران دانشگاهی و تحلیل آنها جهت
یافتن تشابهات موجود
مصاحبه با متخصصین اعم از مدیران
ارتباطی و بازاریابی دانشگاهها با
استفاده از سواالت پایان باز
لیست کردن  152آیتم استخراج شده
از  14مصاحبه  +کدگشایی مصاحبهها
در سه گام کدین باز ،کدین
محوری و کدین انتخابی

 -3روششناسی
بر اساس چارچوب مفهومی که در بخش باال ارائه گردید،
سواالت تحقیق به صورت زیر فرمولبندی میشوند:

 چارچوب طبقهبندی رویکردهای بازاریابی در دانشگاههای
دنیا چه ویژگیهایی دارد؟
 سازوکارهای الزم برای بازاریابی توانمندیهای دانشگاه در
تمام زمینههای آموزش ،پژوهش و کارآفرینی کدام هستند؟
 اولویت بندی سازوکارهای بازاریابی توانمندیهای دانشگاه
(با توجه به گستردگی و تنوع تخصصهای موجود در
دانشگاهها) چیست؟
بر طبق سواالت تحقیق همچنین با توجه به چارچوب
مفهومی استخراج شده در بخش مرور ادبیات ،تحقیق حاضر
بر اساس رویکرد ترکیبی کیفی-کمی طراحی گردید .باید
توجه داشت که نوع سواالت تحقیق است که استفاده از
روش ترکیبی کیفی-کمی را توجیه میکند (کرزول.)2009 ،
آنچه که در روش کیفی مورد استفاده قرار گرفت ،روش
گروه خبرگان و پنلهای متخصصین بوده است .روش پنل

خبرگانی 16برای اهداف تحقیقاتی و عملگرایانه در بازاریابی
مورد استفاده قرار میگیرد (باربور .)2007 ،سواالت تحقیق
در این روش برای بررسی میزان تعامل افراد در خصوص یک
موضوع تعریر می شود (فلیک .)2007 ،در این روش افرادی
که دسترسی به آنها بسیار سخت است معموال توسط
مدیریت ارشد سازمان و همچنین رابطین دعوت میشوند.
نمونه گیری از خبرگان حاضر در پنل نیز نکته مهمی است.
در این تحقیق نمونهگیری دو مرحلهای انجام گرفت .بدین
ترتیب که ابتدا از متخصصان ارتباط دانشگاه-صنعت و
همچنین خبرگان دانشگاهی استفاده گردید و پنل اول بر
همین اساس طراحی و اجرا گردید .سپس بر اساس تجارب
مرحله اول ،نمونهگیری مرحله دوم بر اساس علوم و فناوری-
های مشابه شکل گرفت و متعاقبا چهار پنل موضوعی
طراحی و اجرا گردید .پنلهای موضوعی عبارت بودند از :
الر) پنل مربوط به مدیران صنایع  ،ICTبانکداری و
گردشگری ب) صنایع انرژیبر (energy-intensive
) ،sectorج) صنایع ماشینسازی و خودروسازی و معدنی د)
صنایع تجاری مانند  medical equipment ،retailو ...
همچنووین طراحووی پنوولهووا و شوویوه موودیریت آنهووا بووا
پیشمطالعات دقیق انجام گرفت .قبل از شروع پنل ،تخصص
و سمت سازمانی افراد به دقت موورد تجزیوه و تحلیول قورار
گرفت .سپس در ابتدای جلسه ،بر اسواس سوواالت و اهوداف
تحقیق ،ارائهای کوتاه بورای حاضورین تشوریح گردیود .ارائوه
مذکور بایستی عوالوه بور تشوریح اهوداف پنول ،قودری نیوز
تحریککننده باشد تا حاضرین در جلسه بورای بحوث و نقود
موضوعات تر،یب گردند .در انتهوای پنول و پوس از ضوبط و
گوردآوری دادههووای کیفوی ،پرسشوونامهای نیوز در خصوووص
سواالت تخصصی بازاریابی و ارتباط با صنعت بوین حاضورین
توزیع گردید و بنابر این مبنای تحلیلهای کمی نیوز بوا ایون
دادههووا فووراهم شوود .شووایان رکوور اسووت کووه تجووارب و
مصاحبههای افراد حاضر در پنل بر اساس تحلیل گفتموان17
مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
از آنجایی کوه رینفعوان دانشوگاه گسوتره وسویعی را در بور
موویگیرنوود ،انتخوواب رویکوورد صووحیح در جمووعآوری داده از
16 .Expert panels & focus groups
17. Discourse analysis
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جامعه آماری مناسب در ایون پوژوهش نقوش بوه سوزایی در
کیفیت خروجی مطالعه دارد .بر همین اساس ،ترکیب اعضای
هر پنل نیز بسیار مهم است .در هر پنل بایستی نماینودگانی
از دولووت و نهادهووای سیاسووتگووذار ،دانشووگاههووا و مراکووز
پژوهشی ،نهادهای تامین مالی ،صنعت ،تشکلها و انجمنهوا
حضور داشته باشند .اساس این تقسیمبندی از مودل موارپیچ
سه گانه الگوبرداری شده اسوت کوه در آن سوه رکون اصولی
دولت ،دانشگاه و صنعت هستند .اما متدولوژی بکار رفتوه در
این تحقیق فراتر از مودل موارپیچ سوهگانوه اسوت .در مودل
مارپیچ سهگانه اوال تشکلها ،انجمنها و سندیکاهای صونفی
در نظر گرفته نشدهاند؛ درصورتیکه این نهادهوا نقوش بسویار
مهمی در انسجام و تعامل نهادهای دولتی با بخش خصوصوی
و دانشگاهها ایفا مینمایند .در حقیقت تشکلها و انجمونهوا
نظرات جامعه را به نهادهای دولتوی و سیاسوتگذار مونعکس
میکنند و در اجرای قوانین و سیاستها به بخش خصوصوی
کمک شایانی مینمایند.
مساله دوم این اسوت کوه در مودل موارپیچ سوهگانوه نقوش
نهادهای تامین مالی و بانکهوا کوه اموروزه بخوش مهموی از
نظام ملی نوآوری در کشورها هسوتند عمودتا نادیوده گرفتوه
میشود .بنابراین در مطالعه حاضر نمایندگان مهم ،تاثیرگذار
و فعالی از نهادهای تامین مالی دعوت شدند و نظورات آنهوا
اخذ گردید .در جودول  ،2جامعوه آمواری انتخواب شوده بوه
تفکیک بخشهایی که افراد در آنها فعال هستند آورده شده
است.
جدول  .1جامعه آماری تحقيق به تفکيک افراد هر بخش
حوزه فعالیت مخاطبان

تعداد نفرات

دولت و نهادهای سیاستگذار

11

صنعت

14

نهادهای تامین مالی

4

تشکلها و انجمنها

13

دانشگاهها و مراکز پژوهشی

15

کل

57

از منظر تحقیق کمی ،تعداد  57پرسشنامه شامل سی سوال
میان خبرگان دعوت شده توزیع گردید و پاسخهای آنها به
وسیله نرمافزار  SPSSبا تست نرمال و دو جملهای تحلیل

25

شد .پرسشنامه طراحی شده از چهار قسمت اصلی تشکیل
شده بود .در قسمت اول ،سواالت مطرح شده ناظر بر میزان
آشنایی فعالین حوزه صنعت با امکانات ،رویدادها و
دستاوردهای دانشگاه باالخص در حوزه نوآوری بوده است.
همچنین در این بخش میزان اثرگذاری هریک از کانالهای
ارتباطی و اطالعرسانی دانشگاه نیز مورد پرسش قرار گرفت.
در قسمت بعدی اهمیت روشهای مختلر پیشنهادی برای
بازاریابی و درآمدزایی دانشگاه از طریق ارتباط با صنعت
سنجیده شد .از جمله ابزارهای بازاریابی که مورد سنجش
قرار گرفته است میتوان به شبکههای اجتماعی دانشگاه،
کمپینهای تبلیغاتی مورد استفاده توسط دانشگاه و کیفیت
وبسایت دانشگاه اشاره نمود .اهم روشهای کسب درآمد
مطرح شده توسط دانشگاه در این قسمت سیستم
شبکهسازی و همکاری با صنعت ،عقد قراردادهای چندجانبه،
سرمایهگذاری جمعی و به اشترا،گذاری فضای دانشگاهی با
واحدهای صنعتی بوده است .نحوه ارتباط و مدل مشارکت
دانشگاه با بخش خصوصی قسمت بعدی پرسشنامه را شکل
داد .در این بخش اهمیت فرآیندهایی نظیر برگزاری جلسات
و نشستهای مشتر ،،تشکیل شبکه متخصصان ،جذب
سرمایههای صنعتی جهت تاسیس مراکز تحقیقاتی و
شرکتهای دانشبنیان و انجام پروژه در این مراکز برای
تقویت ارتباط دانشگاه با مخاطبان صنعتی مورد پرسش قرار
گرفت .قسمت نهایی پرسشنامه ،میزان اهمیت و تاثیرگذاری
وجود یک واحد بازاریابی در داخل دانشگاه را از دید نخبگان
مورد سنجش قرار داد.
 -4یافتههای پژوهش
پرسشنامه برای استخراج اطالعات دقیق و جامع طراحی
شده بود و شامل سه دسته از سواالت آگاهی از میزان
دستاوردها و یا اخبار دانشگاه ،رفتار پاسخدهندهگان در قبال
فعالیتهای دانشگاه و همچنین نظرسنجی در خصوص
شیوههای بازاریابی توانمندیهای دانشگاه بود .پیش از
پرداختن به شرح تحلیل نتایج پرسشنامه ،مشخصات جامعه
آماری خبرگان حاضر در جلسات در نمودار 1معرفی شده
است .پارامتر سابقه کاری اولین شاخص دسته بندی جامعه
مخاطبان پرسشنامه بوده که در نمودار -1الر به پنج بازه
 10ساله تفکیک شده است .نمودار -1ب نیز سطح
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2%

12%

19%

درصد پاسخگویی

تحصیالت افراد را نمایش داده است که چهار دسته کمتر از
لیسانس ،لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری را شامل میشود.
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در قسمت ابتدایی پرسشنامه ،میزان آشنایی خبرگان دعوت
شده با دانشگاه در چهار بعد مورد سنجش قرار گرفت .میزان
آشنایی با دورههای آموزشی و مهارتافزائی ارتباط با صنعت
دانشگاه اولین سوال مطرح شده در پرسشنامه بود .پس از
تحلیل ،درحالی که میزان آشنایی با دورههای ارتباط با
صنعت پایینتر از مرز  3است ،مشخص شد که  86درصد
جامعه آماری ،پایینتر از حد مطلوب با این دورهها آشنا
بودهاند (نمودار -2الر) .میزان آشنایی جامعه اصلی با
آزمایشگاههای تخصصی دانشگاه کمتر از  3بوده است و
مشخص شد که فقط 14درصد نسبت به این امکانات
شناخت دارند که جزئیات آن در نمودار -2ب درج شده
است .نمودار -2پ مشخص نمود که  94درصد افراد نسبت
به پتنتها ،اختراعات و طرحهای نوآورانه دانشگاه آشنایی
پایین تر از حد مطلوب دارند که با توجه به مرز بسیار پایین
است 42 .درصد خبرگان پرکننده پرسشنامه اعالم کردند که
تا حدودی با دستاوردها و موفقیتهای دانشگاه آشنا هستند.
نمودار -2ت جزئیات پراکندگی پاسخگویی در این حوزه را
شفاف میسازد .الزم به رکر است که در تمامی موارد رکر
شده سطح معناداری در هر دو تست نرمال و دوجملهای
برابر صفر بوده است.
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آشنایی
حدودی
سطح آشنایی با دستاوردها و موفقيت دانشگاه نمودار -2ت

نمودار  -2بررسی ميزان آشنایی جامعه نمونه
(خبرگانی از صنعت ،دولت ،تشکلها و اصناف،
تامينکنندههای مالی با دانشگاه)

در بخش بعدی پرسشنامه میزان تاثیرگذاری کانالهایارتباطی دانشگاه بر مدیران صنعتی و دانشگاهی مورد بررسی
قرار گرفت.
اولین سوال ناظر بر این مسئله بود که آیا جامعه مخاطبان
انتخاب شده اخبار و مطالب دانشگاه را دنبال مینمایند یا
خیر که پاسخهای دریافت شده نشان داد که بیش از نیمی از
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افراد انتخاب شده ( )%57اصال اخبار درباره و پیرامون دانشگاه را
رصد نمیکنند .داشتن مسئولیتهای سطح باالی دولتی و یا
تجاری و در نتیجه عدم وجود زمان کافی برای پیگیری اخبار
دانشگاه یکی از دالیل احتمالی نتیجه کسب شده است .از سوی
دیگر ،عدم وجود جذابیت کافی که از عدم ارائه محتوای مناسب
ناشی میگردد ،زمینه را برای درگیر شدن این افراد با اخبار
دانشگاه را فراهم نمینماید .راهکار پیشنهادی که در قسمت
دادههای کیفی و اظهار نظرهای افراد متخصص مطرح شد،
برنامهریزی جهت باال بردن درصد پیگیری افراد با ایجاد انگیزه و
به کارگیری مشوقهای مناسب و استفاده از تمام ظرفیتها و
کانالهای ارتباطی دانشگاه جهت ارائه قابلیتها و توانمندیهای
دانشگاه به افراد دنبال کننده است.
برای اولویتبندی کانالهای ارتباطی دانشگاه و تشخیص میزان
اثرگذاری هریک ،ابتدا از هر یک از افراد خواسته شد که
مشخص نمایند که از طریق کدام کانال اخبار دانشگاه و حواشی
پیرامون آن را دنبال میکنند .نتایج درج شده در نمودار 3-به
وضوح نشان میدهند که شبکههای اجتماعی دانشگاه با کسب
31درصد از پاسخها ،مهمترین کانال ارتباطی موجود محسوب
میشوند .از سوی دیگر ،با توجه به نتایج ،بهبود سایت دانشگاه
از لحا معیارهای بازاریابی ،محتوایی ،عملکردی و حتی
ظاهری اهمیت بسزایی پیدا میکند .در مجموع باید توجه
داشت که نشان دادن نقاط قوت و قابل توجه و ارائه کردن
قابلیتهای علمی ،پژوهشی و کاربردی دانشگاه در سایت و
شبکههای اجتماعی متعلق به دانشگاه اثرگذاری بیشتری بر
خبرگانی دارد که اخبار دانشگاه را دنبال میکنند.
دانشگاه اثرگذاری بیشتری بر خبرگانی دارد که اخبار دانشگاه را
دنبال میکنند.

نمودار  .3پيگيری از کانالهای ارتباطی
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بخش بعدی پرسشنامه که از سه قسمت تشکیل شده بوده
تالش داشت تا به فعالیتهای بازاریابی ممکن برای دانشگاه
جهتدهی کند و به واسطه اخذ نظرات خبرگان آنها را
اولویتبندی نماید .قسمت اول ،ناظر بر اهمیت  7مورد از
انواع روشهای بازاریابی و درآمدزایی پیشنهادی مطرح شده
برای دانشگاه است .با توجه به نمودارهای -4الر و -4ب در
نظر جامعه آماری ،بستن قراردادهای چند جانبه با شرکتها
و شبکهسازی و ارائه مزایای همکاری دوطرفه دانشگاه و
صنعت ،به ترتیب با  %82و  ،%81اهمیت بسیار باالیی در
بازاریابی دانشگاه دارند .تست نرمال و دو جملهای در تحلیل
هر دو سوال صفر بوده است.
اهمیت کمپینهای تبلیغاتی فاکتور بعدی در مدیریت
بازاریابی دانشگاه است که مورد پرسش قرار گرفت .تست
نرمال با سطح معناداری صفر و تست دو جملهای با سطح
معناداری  0/015روی پاسخها نشان داد که برگزاری
کمپینهای تبلیغاتی در نظر  %52نخبگان دعوت شده
اهمیتی زیر حد متوسط دارد .جزئیات پاسخگویی به این
سوال در نمودار -4پ آورده شده است .از حیث بازاریابی
دیجیتال ،اهمیت حضور در شبکههای اجتماعی و بهبود
دادن وبسایت دانشگاه در نمودارهای -4ت (تست نرمال با
سطح معناداری  0/03و تست دو جملهای با سطح معناداری
 )0/011و -4ث (تست نرمال و تست دو جملهای با سطح
معناداری صفر) نشان داده شده است .در حالی که میزان
اهمیت حضور مستمر دانشگاه در شبکههای اجتماعی تقریبا
متوسط ارزیابی شده ( ،)%41میزان توافق با ضرورت اصالح
وبسایت دانشگاه با رویکردهای نوین مدیریتی و بازاریابی در
کل  75درصد بوده که این امر موید ضرورت توجه به کیفیت
کار وبسایت مذکور است .دو نمودار پایانی این بخش یعنی
-4ج و -4چ میزان توافق خبرگان دعوت شده با دو روش
درآمدزایی پیشنهادی برای دانشگاه را نشان میدهند .روش
اول درآمدزایی جمعی یعنی تامین مالی با جذب مبالغ کم از
تعداد زیادی از خیّرین و مردم در قالب کمک و یا وقر است.
نتایج نشان میدهد جامعه کلی باید حد آشنایی  3یعنی
وسط را داشته باشند.
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54%
26%

کامال
موافق

14%
موافق

بی نظر

2%

4%

مخالر

کامال
مخالر

کامال
موافق

18%
موافق

بی نظر

9%

7%

مخالر

کامال
مخالر

موافقت یا مخالف در تامين مالی از کمک های کوچک مردمی یا وقف های بزرگ…

0%

4%

درصد موافقت

31%
14%

اهمیت اهمیت باال اهمیت اهمیت کم اهمیت
بسیار
متوسط
بسیار باال
پایین

32%

25%
0%

0%

کامال
بی نظر مخالر
کامال موافق موافق
مخالر-4
موافقت یا مخالفت به اشتراک گذاشتن فضای دانشگاه جهت برگزاری نمایشگاه

50%
40%
30%
20%
10%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

51%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

43%

60%
40%
20%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

0%
20%

ميزان اهميت بستن قراردادهای چندجانبه نمودار -4الف

60%
40%
20%
0%

موافقت یا مخالفت جهت اصالح وبسایت دانشگاه -4ث

45%

اهمیت اهمیت باال اهمیت اهمیت کم اهمیت
بسیار
متوسط
بسیار باال
پایین

20%

درصد موافقت

70%

80%

41%

درصد انتخابی هر گزینه

با رجوع به نمودار -4ح در کل  65درصد توافق با این مورد
وجود دارد و دلیل مخالفت باقی افراد مربوط به این دیدگاه
بوده است که وقرهای کوچک و خرد که در مقیاس وسیع
انجام میشود به برندین  .حیثیت دانشگاههای درجه یک
آسیب میزند .موضوع دیگر ،به اشترا ،گذاشتن فضاهای
موجود دانشگاه با شرکتهای بخش خصوصی جهت برگزاری
نمایشگاههای تخصصی است .تحلیل نتایج به وضوح توافق
 80درصدی با این روش را نشان میدهد و باقی پاسخها در
نمودار -4خ آورده شده است.

60%

چ

ميزان اهميت شبکه سازی و ارائه مزایای همکاری نمودار -4ب

نمودار  .4روش های بازاریابی و درآمدزایی الف) ميزان
60%

18%

14%

10%

20%

0%
اهمیت بسیار پایین
اهمیت کم
اهمیت متوسط
اهمیت باال
اهمیت بسیار باال
ميزان اهميت کمپين ای تبليغاتی جهت بازاریابی دانشگاه -4پ

درصد موافقت

42%

40%
16%

اهميت بستن قراردادهای چند جانبه با شرکتهای حوزه
صنعت در بازاریابی دانشگاه ،ب) اهميت شبکهسازی و ارائه
مزایای همکاری دوطرفه دانشگاه و صنعت ،پ) ميزان
اهميت کمپينهای تبليغاتی جهت بازاریابی دانشگاه ،ت)
اهميت حضور مستمر در شبکههای اجتماعی جهت
بازاریابی دانشگاه ،ث) ضرورت اصالح وبسایت دانشگاه با
رویکردهای نوین مدیریتی و بازاریابی ،ج) ميزان توافق با
تامين مالی با مبالغ کم از طریق تعداد زیادی از خيّرین،
مردم و ...و یا وقف برای درآمدزایی دانشگاه ،چ) به اشتراک
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خصوص جهت برگزاری نمایشگاهها

25%

13%
کامال
موافق

موافق

بی نظر

13%
مخالر

4%
کامال
مخالر

عدم استفاده دانشگاه از ظرفيت های خود…

13%
کامال
موافق

موافق

بی نظر

13%
مخالر

4%
کامال
مخالر

ایجاد شبکه مشترک متخصصين دانشگاه و صنعت نمودار -5ب

13%
کامال
موافق

موافق

بی نظر

13%
مخالر

4%
کامال
مخالر

مشارکت دانشگاه با بخش خصوصی جهت تامين مالی و سرمایهگذاری نمودار -5پ

کامال
موافق

موافق

4%

0%

0%

بی نظر

مخالر

کامال
مخالر

دانشگاه در پروژههای تاسيس مراکز دانشبنيان با بخش خصوصی نمودار -5ت

42%
25%

کامال
موافق

21%

موافق

بی نظر

11%
مخالر

2%
کامال
مخالر

همکاری با شرکت فعال حوزه بازاریابی دیجيتال نمودار -5ث

60%
40%
20%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

53%

44%

60%
40%
20%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

46%
25%

60%
40%
20%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

46%
25%

60%
40%
20%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

قسمت بعدی پرسشنامهها بر فعالیتهایی متمرکز بوده که
ارتباط و مشارکت با بخش خصوصی را تقویت مینمایند.
جهت سنجش وضعیت موجود از خبرگان خواسته شد تا
مشخص نمایند که آیا دانشگاه از ظرفیتهای خود جهت
مشارکت با بخش خصوصی بهره می برد یا خیر .نتایج
تستهای آماری و فراوانی نمودار-5-الر مشخص میکند
که درصد باالیی ( 59درصد) به وجود این ضعر معترفاند.
به عنوان اولین راهکار اجرایی لزوم ایجاد شبکه مشتر،
متخصصین دانشگاه و صنعت مورد پرسش واقع شد و
همانطور که از نمودار-5-ب مشخص است  96درصد توافق
(تجمعی) با ایجاد شبکه متخصصین نشاندهنده ضرورت
ویژه تشکیل این شبکه است .نمودارهای -5پ و -5ت میزان
موافقت با تامین مالی از طریق مشارکت دانشگاه با بخش
خصوصی جهت تاسیس مراکز تحقیقاتی و قطبهای علمی و
همچنین اجرای پروژههای تاسیس مراکز تحقیقاتی و
دانشبنیان با بخش خصوصی و صنعت را نشان میدهند.
میزان توافق با این دو موضوع به صورت تجمعی به ترتیب
 91و  96درصد بوده است که نشان از درجه باالی اهمیت
هر دو بحث دارد .برنامه اجرایی پیشنهادی بعدی ،همکاری
دانشگاه با شرکتهای فعال در حوزه بازاریابی و بازاریابی
دیجیتال بود .میزان سطح معناداری در دادههای نمودار-5-
ث نشان میدهد که توافق بر سر این مسئله حالت میانه
دارد هرچند که اعداد بیشتر به سمت توافق سنگینی
میکنند .آخرین راهکار اجرایی پیشنهاد شده لزوم برگزاری
جلسات و نشستهای مشتر ،دانشگاه و صنعت به صورت
مستمر بود که هم از نتایج تستها و هم از نمودار-5-ج به
وضوح دریافت میشود که توافق کامل  95درصدی برای
برگزاری این جلسات وجود دارد.

46%

60%
40%
20%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

گذاشتن فضای دانشگاه در اختيار شرکتهای بخش
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30

کامال
موافق

موافق

40%
5%

0%

0%

بی نظر

مخالر

کامال
مخالر

20%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

45%

50%

60%

برگزاری جلسات و نشستهای مشترک دانشگاه و صنعت به صورت…

نمودار  .5ارتباط و مشارکت با بخش خصوصی الف) عدم
استفاده دانشگاه از ظرفيت های خود جهت ایجاد مشارکت

49%

37%

متخصصين دانشگاه و صنعت ،پ) لزوم مشارکت دانشگاه

9%

4%

2%

بی نظر

مخالر

کامال
مخالر

با بخش خصوصی جهت تامين مالی و سرمایهگذاری
تاسيس مراکز تحقيقاتی و قطبهای علمی ،ت) لزوم
همکاری دانشگاه در اجرای پروژههای تاسيس مراکز

کامال
موافق

موافق

60%
40%
20%
0%

موافقت یا مخالفت جهت ایحاد واحد بازاریابی در دانشگاه نمودار-7الف

درصد انتخابی هر گزینه

با بخش خصوصی ،ب) لزوم ایجاد شبکه مشترک

توسعه واحد بازاریابی مستقل در دانشگاه جهت پیشبرد
اهداف درآمدی دانشگاه توسط نیمی از مخاطبان به صورت
قاطع تایید شد .به عبارت بهتر نمودار-7-الر نشان میدهد
که  %86خبرگان موافقت خود را با این رویکرد اعالم
کردهاند .همانطور که از نمودار-7-ب و نتایج تستها
برمیآید میزان نظرات پیرامون لزوم قرار گرفتن واحد
بازاریابی دانشگاه زیر نظر ریاست و یا قائم مقام دانشگاه در
حد وسط (نه توافق و نه مخالفت) قرار دارد درحالی که در
جامعه کلی توافق برابر  3یا حد وسط است.

تحقيقاتی و دانشبنيان با بخش خصوصی و صنعت ،ث)
لزوم ایجاد قراردادهای همکاری با شرکت فعال حوزه
11%

نشستهای مشترک دانشگاه و صنعت به صورت مستمر

با توجه به استقبال خبرگان از موضوع شبکه متخصصین
دانشگاه و صنعت ،در سوالی مجزا از ایشان در مورد
تمایلشان برای عضویت در چنین گروهی نظرخواهی شد.
نمودار 6-در مجموع  82درصد پاسخدهندگان تمایل خود را
با نظر مثبت به حضور ،مشارکت و عضویت در این انجمن
(شبکه) احتمالی در آینده نشان دادهاند که  37درصد کامال
پتانسیل همکاری قطعی را دارا هستند 45 .درصد نیز تمایل
خود را نشان دادهاند.

کامال
موافق

موافق

بی نظر

مخالر

4%

40%
30%
20%
10%
0%

درصد انتخابی هر گزینه

بازاریابی و بازاریابی دیجيتال ،ج) لزوم برگزاری جلسات و

28%

25%

33%

کامال
مخالر

موافقت یا مخالفت در خصوص اداره وحد بازاریابی زیر نظر مستقيم رئيس دانشگاه نمودار -7ب

نمودار  .7واحد بازاریابی الف) لزوم تشکيل و توسعه واحد
بازاریابی مستقل در دانشگاه جهت پيشبرد اهداف
درآمدی ،ب) لزوم قرار گرفتن واحد بازاریابی دانشگاه زیر
نظر ریاست و یا قائم مقام محترم دانشگاه

در جدول 3سطح معناداری تست نرمال و دوجملهای همه
نمودارها رکر شده است.
جدول  .3سطح معناداری تست نرمال و دوجملهای
نمودارهای مندرج در متن

نمودار  .6تمایل به عضویت در شبکه متخصصين دانشگاه و

شماره نمودار

عنوان نمودار

سطح
معناداری
تست
نرمال

میزان آشنایی با دوره
های ارتباط با صنعت
دانشگاه

0/00

صنعت

بخش پایانی پرسشنامه ناظر بر تشکیل واحد بازاریابی در
داخل دانشگاه و نحوه اداره آن بوده است .لزوم تشکیل و

 -2الر

سطح معناداری
تست دو جملهای
و
Cutpoint = 3
0/00
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 -2ب

میزان آشنایی با
آزمایشگاههای تخصصی

0/00

0/00

 -2پ

آشنایی با پتنتها،
اختراعات و طرحهای
نوآورانه دانشگاه

0/00

0/00

 -2ت

آشنایی با دستاوردها و
موفقیتهای دانشگاه

0/00

0/00

3

پیگیری از کانالهای
ارتباطی

-

-

4

پیگیری از طریق
شبکههای اجتماعی

-

-

 -5الر

میزان اهمیت بستن
قراردادهای چند جانبه
با شرکتهای حوزه
صنعت در بازاریابی
دانشگاه

0/00

 -5ب

اهمیت شبکهسازی و
ارائه مزایای همکاری
دوطرفه دانشگاه و
صنعت

0/00

 -5پ

میزان اهمیت
کمپینهای تبلیغاتی
جهت بازاریابی دانشگاه

0/00

 -5ت

اهمیت حضور مستمر در
شبکههای اجتماعی
جهت بازاریابی دانشگاه

0/03

 -5ث

ضرورت اصالح وبسایت
دانشگاه با رویکردهای
نوین مدیریتی و
بازاریابی

0/00

 -5ج

میزان توافق با تامین
مالی با مبالغ کم از
طریق تعداد زیادی از
خیّرین ،مردم و ...و یا
وقر برای درآمدزایی
دانشگاه

0/00

 -5چ

به اشترا ،گذاشتن
فضای دانشگاه در اختیار
شرکتهای بخش
خصوص جهت برگزاری
نمایشگاهها

0/00

0/00

 -6الر

عدم استفاده دانشگاه از
ظرفیت های خود جهت

0/00

0/229

0/00

0/00

0/015

ایجاد مشارکت با بخش
خصوصی
 -6ب

 -6پ

لزوم ایجاد شبکه
مشتر ،متخصصین
دانشگاه و صنعت

0/00

لزوم مشارکت دانشگاه
با بخش خصوصی جهت
تامین مالی و
سرمایهگذاری تاسیس
مراکز تحقیقاتی و
قطبهای علمی

0/00

لزوم همکاری دانشگاه
در اجرای پروژههای
تاسیس مراکز تحقیقاتی
و دانشبنیان با بخش
خصوصی و صنعت

0/00

لزوم ایجاد قراردادهای
همکاری با شرکت فعال
حوزه بازاریابی و
بازاریابی دیجیتال

0/02

 -6ج

لزوم برگزاری جلسات و
نشستهای مشتر،
دانشگاه و صنعت به
صورت مستمر

0/00

7

تمایل به عضویت در
شبکه متخصصین
دانشگاه و صنعت

-

 -8الر

لزوم تشکیل و توسعه
واحد بازاریابی مستقل
در دانشگاه جهت
پیشبرد اهداف درآمدی

0/00

 -8ب

لزوم قرار گرفتن واحد
بازاریابی دانشگاه زیر
نظر ریاست و یا قائم
مقام محترم دانشگاه

 -6ت

 -6ث

0/011

0/00

0/3
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0/012

0/00

0/00

0/00

0/016

0/00

-

0/00

0/791

 -5بحث و نتيجهگيری
در این مقاله با رویکردی نوآورانه عالوه بر پیچش مرسوم سه
گانه دولت ،دانشوگاه و صونعت از خبرگوان دیگور در بخوش
تشکلها ،اصناف و تامینکنندههای موالی اسوتفاده گردیود و
سعی شد با نوآوری الزم به دنبال استحصال مودل بازاریوابی
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کارآفرینانه مختص دانشوگاه جهوت معرفوی توانمنودیهوای
دانشگاه ،جذب و توسوعه ارزش آفرینوی بوه منظوور افوزایش
همکاری دانشگاه با صنعت پرداخته شود.
بووا توجووه بووه گسووتردگی و تنوووع رسووالتهووای دانشووگاه در
بخشهای آموزشی ،پژوهشی و فناورانه و همچنین با عنایوت
به ناهمگونی مشوتریان و رینفعوان دانشوگاه ،اظهارنظرهوای
متنوعی در ادبیوات در خصووص بازاریوابی دانشوگاه صوورت
گرفتووه اسووت .در برخووی موووارد تفوواوت دیوودگاه بووه کووارکرد
دانشگاه منجر به نتیجهگیریها و توصیههای مختلر و گاهی
متضادی شده است .مقاله حاضر سعی کورد توا بوا گوردآوری
دایره زیادی از منابع علمی ،چارچوبی را برای خالصهبندی و
طبقهبندی منابع علمی ارائوه دهود .بنوابر ایون فعالیوتهوای
علمی انجام شده در مجالت مختلر بر حسب نوع نگاه آنها و
دستاورد آنها جمعآوری و ارائه گردید .در این میان برخوی از
مقوواالت علمووی سووعی داشووتند کووه دانشووگاه را یووک بنگوواه
اقتصادی در نظر بگیرنود و ایون درحوالی اسوت کوه اموروزه
علیر،م تولید مفاهیم جدیدی ماننود دانشوگاههوای نووآور و
کارآفرین ،هنوز توجه به رسالت اجتماعی دانشگاهها یکوی از
موضوعات مهم در سیاستگذاری نظام علوم و فنواوری اسوت.
همچنین با توجه به نقش مهم دانشگاههوا در آمووزش نسول
جوان و آیندهساز کشورها ،نگاه صرفا اقتصادی به دانشگاههوا
تبعات منفی برای کشورها در پی خواهد داشت.
از سویی دیگر نمیتوان دانشگاهها را صرفا با منوابع دولتوی و
یا وقر عام اداره نمود .تبعات منفی نگاه صرفا سوسیالیسوتی
موجب لختی اینرسی و کواهش شودید کوارآئی و اثربخشوی
فعالیتهای دانشگاه شده و مانعی برای خلق دانش و متعاقبوا
انتقال آنها از دانشوگاه بوه بنگواههوای صونعتی خواهود شود.
همچنین عدم تعامل سوازنده و دوطرفوه دانشوگاه ونهادهوای
صنعتی و اجتماعی اختالل و ناکارآمدی نظام نوآوری و نظوام
اقتصادی کشورها را در پوی خواهود داشوت .از طورف دیگور
فارغالتحصیالن دانشوگاهها افورادی خواهنود بوود کوه صورفا
مسلط به مباحث تئوریک بوده و تحقیقات آنها ،یرکواربردی
خواهد شد.
نکته ظریر و مهمی که اینجا هسوت ،تودوین سیاسوتهوای
دانشگاه مبتنی بر یک حالت بینابین و حرکت هوشومندانه و
ظریر در بین رسالتهای مختلور و گاهوا متضواد دانشوگاه

است .این موضوع به ویژه با توجه به رشد شرکتهای زایشی
دانشووگاههووا و مراکووز نوووآوری در دو دهووه اخیوور اهمیووت
فوقالعادهای دارد .آنچه که طوی مباحوث و گفتموان صوورت
گرفته در پنل های خبرگوان تحقیوق موا آشوکار نموود ایون
حقیقت است که آموزش دانشگاهها بایسوتی پوژوهشمحوور
باشند و پژوهشهای دانشگاهها نیز بایستی مسواله محوور یوا
تقاضا محور باشوند .در اینصوورت بازاریوابی خودمات متنووع
دانشگاهها نیز بسیار تسهیل خواهد گردید.
طرح تئوریک و مفهومی مباحث فوق در تعیین رویکرد
بازاریابی دانشگاه ها بسیار حیاتی است .در حقیقت نوع نگاه
به دانشگاه ،مبنای تعیین نوع رویکرد دانشگاه در خصوص
بازاریابی را تعیین خواهد نمود .بنابراین اتکا طرف دانشگاهها
به بازاریابی آموزشی ،بدون توجه به پژوهش محور بودن آنها
و بازاریابی پژوهشهای دانشگاهها بدون در نظر گرفتن
مساله – محوری آنها ،دستاوردهای قابل توجهی را برای
دانشگاهها در پی نخواهد داشت .نکته مهم در این موضوع
است که امروزه بازاریابی دیجیتال و استفاده از پلتفرمهای
دیجیتالی نقش بسیار مهمی در شیوهها و ابزارهای بازاریابی
دانشگاهها دارد .البته باید تاکید نمود که تکنیکها و
شیوههای بازاریابی دیجیتال با آنچه که در بنگاههای
اقتصادی است تفاوتهایی دارند که در بخش بعدی اشاره
خواهد گردید .مرور جامع ادبیات موجود در این تحقیق،
ضعر نظری در خصوص مفهوم بازاریابی دیجیتال در
دانشگاههای نوآور و کارآفرین را مشخصتر نمود.
این مطالعه از منظر تجربی تالش کرد تا روشهایی نوآورانه
برای مدیریت بازاریابی توانمندیهای دانشگاهها به صنایع
ارائه نماید .دستاوردهای مطالعه ارائه شده به شرح زیر
میباشد:
ترکیب روشهای کمی و کیفی تحقیق جهت دریافت نظرات
خبرگان دانشگاهی ،صنعتی ،انجمنها وتشکلهای اقتصادی
و دولتی در رابطه با مدیریت بازاریابی دانشگاه؛
توجه به بازاریابی توانمندیهای مختلر دانشگاه که امکان
ارائه در قالب خدمت را دارا هستند.
به عبارت دقیقتر ،برای مطالعه مورد واقعی بحث ارتباط با
صنعت دانشگاه از یک فرآیند تحقیقی به شیوه ترکیبی کمی
و کیفی استفاده شد .دعوت از خبرگان صنعتی ،دانشگاهی،
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دولتی و اعضای انجمنهای صنفی و صنعتی برای حضور در
پنلهای خبرگانی ،نتایج کاربردی را در برداشت .طی این
جلسات ،عالوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون راهبردهای
ممکن برای بازاریابی دانشگاه ،پرسشنامههایی پر شد که
مورد تحلیل عددی قرار گرفتند .از برآیند ترکیب این دو
روش ،میتوان به راهبردهای زیر جهت بهبود وضعیت
بازاریابی دانشگاهها رسید که با توجه به بازخوردهای ثبت
شده ،به همراه درصد موافقت تجمعی هریک اولویتبندی
شدهاند:
اولویت اول :تشکیل شبکهای از متخصصین صنعت و دانشگاه
جهت بهبود روابط و مشارکتها ( 96درصد)؛
اولویت دوم :قراردادهای همکاری در اجرای پروژههای
تاسیس مراکز تحقیقاتی و دانشبنیان با بخش خصوصی و
صنعت ( 96درصد)؛
ساولویت سوم :برگزاری جلسات و حفظ ارتباطات به صورت
مستمر با نمایندگان صنایع و بخش خصوصی ( 95درصد).
الزم به رکر است که تقریبا تمامی مدعوین برای برگزاری و
ادامه نشستهای مشابه ابراز تمایل جدی داشتند.
اولویت چهارم :قراردادهای همکاری دانشگاه با بخش
خصوصی جهت تامین مالی و سرمایهگذاری تاسیس مراکز
تحقیقاتی و قطبهای علمی ( 91درصد)؛
اولویت پنجم :ایجاد یک واحد بازاریابی در دانشگاه جهت
ارتقاء بازاریابی و در نتیجه باال بردن درآمد دانشگاه
(86درصد)؛
اولویت ششم :همکاری در قالب بستن قراردادهای چند
جانبه در جهت تامین مالی و اجرای پروژههای تاسیس مراکز
تحقیقاتی و دانشبنیان ( 82درصد)؛
اولویت هفتم :استفاده بهینه از فضای دانشگاه (university
) campusجهت ارائه به شرکتهای فعال بخش خصوصی
( 80درصد)؛
اولویت هشتم :اصالح وبسایت دانشگاه با رویکردهای نوین
مدیریتی و بازاریابی ( 75درصد)؛
اولویت نهم :ایجاد قراردادهای همکاری با شرکت فعال حوزه
بازاریابی و بازاریابی دیجیتال ( 67درصد)؛
اولویت دهم :ایجاد روش  Crowdfundingو تامین مالی
مردمی ( 65درصد).
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الزم به رکر است که اولویتبندی فوق برای دانشگاه مورد
مطالعه در این تحقیق بوده و ترتیب اولویتها برای هر
دانشگاهی ممکن است متفاوت باشد .اما متدولوژی ارائه شده
در این تحقیق برای استخراج و اولویتبندی مکانیزمهای
بازاریابی در دانشگاهها قابل استفاده خواهد بود .این تحقیق
در دانشگاه مورد مطالعه ،آشکار کرد که سطح آشنایی و
آگاهی جامعه از دستاوردها و خدمات دانشگاه پایین است.
در این میان ضعر روابط عمومی در دانشگاهها مشهود بوده
و نتایج نشان میدهد که اطالعرسانی اثرگذاری توسط
دانشگاه صورت نگرفته است .مسلما پلتفرمهای دیجیتالی
میتوانند به عنوان راهکارهای مهمی جهت رفع این معضل
استفاده شوند .همچنین به دلیل عدم اطالعرسانی موثر،
بسیاری از ظرفیتهای موجود در دانشگاه بالستفاده مانده
است.
 -6پيشنهاد تحقيقات آینده
طراحی مدلی جهت جذب سرمایهگذار برای سرمایهگذاریدر پروژهها و تحقیقات دانشگاهی با صنایع
طراحی مدل مشارکت خیرین در انجام پژوهشهایکاربردی
طراحی مدل بهرهمندی رینفعان از محل درآمدهایدانشگاه
طراحی مدل شبکهای ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهدر دانشگاههای کشور
بررسی نقش میانجیگرایانه یا تسهیلگرایانه اتحادیه،تشکل و سندیکاها در همکاری دانشگاه با صنعت
نحوه معرفی توانمندیهای دانشگاه در فضای مجازی ورسانه
طراحی مدل شبکه متخصصین حوزههای مختلر در بستردانشگاه
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چکیده
امروزه شرکدهلی دان بنتل  1مخ لف د مراکز شد 2علم و عنلو ی برای تجل یسلزی ایدههل د ایرا شکل یرع اند .چنلنچ
ای شرکد هل ن رانند ب شد مطلرب برسند ضر آنهل برای مراکز شد و کشر دوچندا خراهد برد .هدف ای پژوه تدوی
ایگری مراحل شد شرکدهلی دان بنتل جهد تاتت شلخصهلی و ود ب مراکز شد مراحل شد شرکدهلی دان بنتل و
مشخصلت هر یک از مراحل شد برد .د ای اس ل مراکز شد سلزمل پژوه هلی علم صنا ایرا و پل ک علم و عنلو ی
اس ل یتال ب عنرا مر د مطلیا ان خلب شدند و وش تحقتق ترکتب کتف ش کمّ ) اتخلذ شد .دادههلی پژوه بل دو ابزا
مصلحب و پرسشنلم جمعآو ی یردید .د بخ کتف از  43مصلحب و د بخ کمّ از  75پرسشنلم بهره یرع شد .تحلتل
دادههل د بخ کتف و کم ب ترتتب بل اس فلده از نرماعزا هلی  MAXQDA10و  SPSS25انجلم شد .ن لیج نشل داد ک
شلخصهلی و ود ب مراکز شد د س سطح عردی شرک و مرکز شد تقستمبندی یردید بطر ی ک شلخصهلی سطح شرک
و مرکز شد ب ترتتب بتش ری و کم ری اهمتد ا داش ند .بر اسلس یلع هلی مراحل شد شرکدهلی دان بنتل  4مرحل
شلمل "کلنر شکرعلی و خالاتد" "پت شد یل شد مقدملت یل هس تحقتقلت یل هس عنلو " " شد یل شد م رسط یل واحد
عنلو " و "پسل شد یل شد بلال یل واحد مس أجر" شنلسلی شدند .یلع هلی ای پژوه م تراند مدیرا ا د تدوی خط مش
خرد د حملید از شرکدهلی دان بنتل د مراحل مخ لف شد آنهل یل ی نملید.
واژههای کلیدی :شرکد دان بنتل مراکز شد سلزمل پژوه هلی علم صنا

ایرا پل ک علم و عنلو ی یتال .

نوع مقاله :پژوهشی
1ـ .مقدمه
امروزه دانش و عالیتشد دانش محشر بش مزیشد اشلب
اا صلدهلی دنتل تبدیل شده اسد؛ ب طشر یکش مش تشرا
ویکرد جهلن د حرکد ب سمد اا صلد دان بنتل ا ب
وضشر مششلهده نمشرد .)Fallah Haghighi et al., 2021
و ود عنشلو یهشلی جدیشد بش عرصش زنشدی ملهتشد و
چشمانداز البشدهشلی صشنا و اا صشلدی ا بش نحشری
یس رد

یس رده تغتتر داده و نتلز ب بهتن سشلزی عنشلو یهشلی
مرجرد و اعزای البلتشدهشلی نرآو انش بشرای سشرد د
عرص البدهلی جهلن ا ب عنرا یک ایزام و ضرو ت
حتلت مطر نمرده اسد بند یل و همکل ا .)1391
د نقش جلمع علم ایرا نتز بر دس تلب بش جلیگشله
ما بر منطق ای و جهلن د حرزه علم و عنلو ی تأکتشد
عراوا شده اسشد .یکش از مهم شری و اسلسش تشری
ااداملت برای
)1. Knowledge-based companies (KBCs
2. Incubators

نریسندة عهدهدا مکلتبلت :نگت عال حقتق Nfallah@irost.ir
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ااداملت برای اس قرا و نهلدین سلزی اا صلد دان محر
ترسا زیرسلخدهلی اسد ک ای حرکد ا تسهتل و
امکل پذیر م سلزند عخل ی  .)1393پل کهلی علم و
عنلو ی و مراکز شد 3از جمل زیرسلخدهلی ایجلدشده برای
 4)KBCsمحسرب
حملید از شرکدهلی دان بنتل
م شرند عال حقتق و همکل ا  )1399ک هدف عمده
آنهل ترسا عنلو ی و ایجلد بس ر منلسب جهد ظهر و شد
نرآو ی و کل آعرین و د نهلید تریتد ثروت مب ن بر عنلو ی
اسد ایهتل یعرد و عبلس 1390؛ Heidarimoghadam et
 .)al., 2020مراکز شد 5کنشگرا اصل د اکرستس مهلی
کل آعرین هس ند Soetanto & Jack, 2013; Sentana et
 )al., 2017; Lamine et al., 2018; Klofsten et al., 2020و
ب طر پترس و نسب لً مرعقتدآمتز د جهد پش تبلن
مؤثرتر و مرتبط برای تأمت نتلزهلی وااا کل آعرینل
ترسا یلع اند )Somsuk & Laosirihongthong, 2014؛
ب طر ی ک مامرالً ب عنرا یک کلتلیتزو عرآیند ان قلل
دان و نرآو ی ا امکل پذیر م کنند .مراکز شد ن تنهل از
نظر عتزیک عضلهلی نرآو ی برای اس ادادهلی کل آعرین ا
عراهم م کنند بلک عرصدهلی برای ترسا ایدههلی جدید
ایهلمبخ نتز عراهم م نملیند .د ای مراکز هم کل آعرینل
و هم نرآو ا م ترانند به ر عمل کنند ب تد یج خرد ا ب
عالیتدهلی تحقتق و ترسا م اهد کنند ایدههلی اب کل ی
خرد ا تقرید کرده و ب نرآو ی مداوم م اهد شرند.
بنلبرای بهبرد مس مر خدملت اسلس مراکز شد م تراند
البلتد هلی نرآو ی ا ا تقل دهد و ب طر البل ترجه
عملکرد کل آعرینل و شرکدهلی نرپلی عنلو ا بهبرد بخشد
و بنلبرای سبب بهبرد عملکرد کل نرآو ی منطق ای یردند
مراکز شد برای
 .)Wang et al., 2020همچنت
اس ل تآپهلی نرآو ان محتط منلسب ملنند عضلی ادا ی
مش رک تحد شرایط مطلرب عراهم م کنند .جنب دیگر
پش تبلن عرض خدملت مش رک ملنند عنلو ی اطالعلت
 )ITوابط عمرم اس خدام حملید النرن و مانری
مشلو ه حقرا و حسلبدا ی م بلشد .هم ای هل ب کله

3. Science and technology parks (STPs) and incubators
)4. Knowledge-based companies (KBCs
5. Incubators

هزین هلی سربل شرکدهلی نرپل کمک م کند .ب عالوه
ای مراکز م ترانند دس رس ب امر ملی منلبع و پش تبلن
از اس ل تآپ کل آعرین د الیب آمرزش اهنملی نظل ت
و همچنت دس رس ب شبک هلی داخل و برای کمک ب
تأستس مشروع آنهل ا عراهم کنند .)Lukeš et al., 2019
اعزو بر ای مراکز شد تجل ی ب دنبلل پترند کل آمد
اس اداد دان چگرنگ دا ای هل و عنلو ی برای سرعد
بخشتد ب شد کسب و کل جدید هس ند .ای مراکز ابزا
مفتدی د جهد مقلبل بل بتکل ی یس رش اا صلد و تریتد
ثروت محسرب م شرند .مراکز شد همچنت م ترانند ب
تنرع مشلغل کمک کنند .آنهل برای کمک ب شرکدهلی
مب ن بر عنلو ی از طریق ا ائ انراع تسهتالت و پش تبلن از
خدملت جدید مس قر م شرند .بنلبرای مراکز شد ب
سرملی و عنلو ی برای
دنبلل پترند مرعق مهل ت دان
سرعد بخشتد ب ترسا عنلو ی هس ند Al hawamdeh
) .)& Al hawamdeh, 2021ترانلی مراکز شد برای ایجلد
وابط مل پتچ مل پتچهلی س یلن چهل تلی یل پنجیلن ) د
اکرستس مشل سبب ترانلی آنهل د جذب منلبع ضرو ی
برای ترسا پلیدا د آینده م یردد Klofsten et al.,
 .)2020بنلبرای مراکز شد ن تنهل عضلی ا برای مالالت
اعراد برای ب اش راکیذا ی و ان قلل دان عراهم م کنند
بلک منجر ب جذب سرملی و نتز داوطلبل و یروههلی بل
اس اداد م شرند Meyer, 2013; Sleator, 2016; Hecker
.)et al., 2018; Wang et al, 2020
اهداف مراکز شد ا م ترا شلمل ای مرا د دانسد Al-
 )1 :)Mubaraki & Busler, 2017شد اا صلدی؛ )2
تجل یسلزی عنلو ی و ان قلل؛  )3پرو ش جر کل آعرین و )4
ایجلد شغل .د ای ابط بلید ترج داشد ک بت مراکز
شد سن د کشر هلی صنا و کشر هلی د حلل
ترسا تملیز اسلس وجرد دا د ب طر ی ک ای مراکز د
ب عنرا واسط هلی مکمل سلیر
کشر هلی صنا
کنشگرا هس ند ک د آ ستس مهلی نرآو ی و نهلدهلی
اری برای پش تبلن و یس رش نرآو ی عنلو ان مب ن بر
بخ خصرص وجرد دا ند .د مقلبل د کشر هلی د حلل
ترسا مراکز شد یک عنصر اصل ستلسد علم عنلو ی و
نرآو ی م بلشند ک نق آنهل ا عراتر از یک علمل واسط
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ترسا م دهد  .)Surana er al., 2020سردآو ی بلالی ای
شرکدهل د کشر هلی پتشرو ملنند آمریکل ژاپ و  ...از یک
سر و ضرو ت عالیتد مؤثر د حرزه اا صلد مقلوم از سری
دیگر سبب شده اسد تل جلیگله  KBCsب عنرا مرتر
محرک اا صلد دان بنتل د سطح ایرا بت از پت مر د
ترج ارا یترد وحلن اد و طتب ابرایحسن )1399؛
ب طر ی ک د ایرا  43پل ک علم و عنلو ی  195مرکز
شد و  KBC 1682د پل کهلی علم و عنلو ی و مراکز
شد واحدهلی عنلو تل پلیل سلل  2019مس قر شدهاند .از
جمل ای مرا د م ترا ب  KBCsد مرکز شد سلزمل
پژوه هلی علم و صنا ایرا  6)IROSTو پل ک علم و
عنلو ی  )STPیتال  7اشل ه نمرد.
 IROSTمسؤویتد بر س و شنلسلی نتلزهلی پژوهش د
زمتن طراح تریتد و ترسا عنلو یهلی نری اجرای
طر هلی کال مل نظل ت بر کل شنلس و اجرای طر هل
ا ائ مقلالت علم ا ائ دس لو هلی پژوهش د الیب
کل یلههلی آمرزش و همچنت بریزا ی دو ه هلی
کل شنلس ا شد و دک ری پژوه محر ا بر عهده دا د .یک
از هدفهلی اصل  IROSTحملید از ایجلد عنلو ی تحقتق
و ترسا ) د سطح مل اسد و برای ای منظر م کرشد تل
از طریق اعملل حملیدهل و ا ائ تسهتالت علم عن ملی
حقرا ادا ی و عرهنگ ) و برارا ی تالمل بهرهو و مؤثر
عرض و تقلضلی عنلو ی زمتن هلی شد خالاتد و نرآو ی
ب کل یتری ن لیج تحقتقلت و تجل ی کرد عنلو یهلی
حلصل از تحقتق و ترسا ا د یک عضلی الب عراهم آو د
عال حقتق و مترتراب  .)1396همچنت  STPیتال بر
مبنلی مصرب شر ای یس رش آمرزش علی از سپ لمبر
 2002عالیتد اجرای خرد ا آغلز کرده و تل سلل 2020
 352شرکد و هس عنلو د آ مس قر شدهاند.
عل غم تاداد البل ترج مراکز شد د ایرا ای مراکز آ
یرن ک شلیس اسد ن رانس اند سلید مهم خرد ا د
خصرص شد مؤثر و سریع واحدهلی عنلو و  KBCsایفل
نملیند .هر چند ک ای مهم ب دالیل کال و د وااع عرامل

6. Iranian Research Organization for Science and
)Technology (IROST
7. Science and Technology Park (STP) of Guilan
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محتط نتز م بلشد یتک ب نظر خبریل سلزملن یک از
دالیل عدم اثربخش مراکز شد ا م ترا عدم شفلعتد د
ا زیلب مراحل شد  KBCsدانسد .ای د حلی اسد ک
شد KBCs
چنلنچ مراکز شد ب مراحل داتق و علم
اشراف نداش بلشند و شلخصهلی برای صد ای شرکدهل
نداش بلشند ضر و خسل ت دوچندا خراهد برد .از یک
طرف ای شرکد هل بل اتالف زمل و عدم آیله از وضاتد
خرد د طرل مدت اس قرا د مراکز شد مستری اهقرای
ا ط خراهند نمرد تل ب نقط اضمحالل برسند؛ د ای
حلید مراکز شد بل ایفلی نق منفاالن یان د اخ تل
ارا داد صرف عضل و امکلنلت ب واحدهلی عنلو و عدم ا ائ
اهنملی و مشلو ه ای اضمحالل ا تسریع م بخشند .از
طرف دیگر وا  KBCsعال ن رانند د مراکز شد ب شد
مطلرب برسند عالوه بر عرصدسرزی اس فلده از امکلنلت و
عضلی مراکز شد برای سلیر KBCsهل اع ملد شرکدهل د
خصرص انکربلتر برد ای مراکز شد ا تضاتف خراهند
کرد؛ زیرا دیگر کل کرد انکربلتر ی نخراهند داشد و صرعلً
محل برای کله هزین هلی ثلبد شرکدهل و عرا ملیتلت
آنهل خراهند برد .بنلبرای یلم اول برای آیله از وضاتد و
ا زیلب شد ای شرکدهل کسب شنلخد جلمع از مراحل
شد ای شرکدهل و مشخصلت هر مرحل اسد .از ای و
مسلی اصل د ای پژوه آ برده اسد ک مراحل شد
 KBCsد مراکز شد کدام اسد .بر ای اسلس هدف اصل
پژوه تدوی ایگری مراحل شد  KBCsمس قر د مراکز
شد  IROSTو  STPاس ل یتال برد .اهداف عرع
پژوه نتز شلمل )1 :تاتت شلخص برای بر س سطح
عنلو ی و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مرکز شد )2
تاتت مراحل شد  )3 KBCsتاتت مشخصلت مراحل شد
 KBCsواحدهلی عنلو د مدت حضر  /اس قرا د مرکز
شد برد .بر ای اسلس ای پژوه ب دنبلل پلسخ ب س
سؤال اصل برد ک عبل تند از )1 :شلخصهل برای بر س
سطح عنلو ی و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مرکز شد
کدامند؟  )2مراحل شد  KBCsکدامند؟  )3مشخصلت هر
یک از مراحل شد شرکدهلی دان بنتل کدام اسد؟
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2ـ ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
"8

د م ر بت ایملل مفلهتم "سلزمل هلی دان بنتل
"شرکدهلی دان آعری " "9سلزمل یلدیترنده "10و
"سلزمل هرشمند "11د مبلن نظری هممانلی  KBOsب
کل ع اسد ختلطتل یزدی و همکل ا  .)1395بل ای
حلل بر اسلس ملده یک النر حملید از  KBCsشرکد و
مؤسس دان بنتل شرکد یل مؤسس خصرص یل تالون
م بلشد ک ب منظر هماعزای علم و ثروت ترسا اا صلد
دان محر تحقق اهداف علم و اا صلدی شلمل یس رش و
کل برد اخ راع و نرآو ی و تجل یسلزی ن لیج تحقتق و
ترسا شلمل طراح و تریتد کلال و خدملت د حرزه عنلو ی
هلی برتر و بل ا زش اعزوده عراوا شکل م یترد شترازی و
همکل ا  .)1398ب دیگر سخ ای سلزمل هل د عرایند
تریتد و ا ائ محصرل یل خدمد از خالاتد نرآو ی و دان
وز بهره م برند بطر ی ک مزید الب آنهل نلش از دان
و اس فلده ثمر بخ از دان اسد کریم طرا ان و
همکل ا  .)1397ای سلزمل هل شلمل س یروه شرکدهلی
تریتدکننده کلالهل و خدملت دان بنتل شرکدهلی نرپل و
شرکدهلی صنا دا ای عالیتد دان بنتل م شرند
شترازی و همکل ا  .)1398ای شرکدهل حلق واسط
بت ایده و عنلو ی هس ند ک م ترانند ایدههل ا د مستر
ستد ب عنلو ی هداید کنند و دا ای ویژی هلی خلص
هس ند؛ از جمل  )1 :د نسبد نتروهلی م خصص ب کل
کل کنل اخ الف زیلدی بل دیگر شرکدهل وجرد دا د؛ )2
د صد شد نتروهلی م خصص ب کل کل کنل زیلد اسد؛ )3
بردج بستل زیلدتری نسبد ب دیگر شرکدهل برای تحقتق
و ترسا نتلز دا ند؛  )4ترسا  KBCsصنا م ک بر
ترسا عنلو ی و ن سرملی یل سخداعزا اسد؛  )5اغلب از
نظر اندازه جز شرکدهلی کرچک و م رسط محسرب
م شرند و  )6مزید الب ای شرکدهل نرآو ی د عنلو ی
اسد صفلی و همکل ا .)1396

)8 .Knowledge-Based Organizations (KBOs
9 .Knowledge Creating Company
10 .Learning company
11. Intelligent organization

طبق تئر ی چرخ زندی شرکد خصرصتلت ملی و سلیر
خصرصتلت اا صلدی شرکدهل بل ترج ب زمل بر اسلس یک
ایگری وش و از پت تاتت شده تغتتر م کند .ای ایگر
ترسط اا صلددانل برجس ای از جمل شرمپت ر )1943
شنلسلی شد .ای اا صلددا ما قد اسد ک یک شرکد د
آغلز کل عالیتد خرد ا ب عنرا یک کل آعری از نظر
نرآو ی) شروع م کند و د نهلید ملنند یک شرکد بل
مدیرید بر وکراتتک ب پلیل م سلند .برای ترصتف چرخ
زندی ویژی هلی ملی و غترملی مربرط ب شرکد مر د
اس فلده ارا م یترد .چهل مرحل چرخ زندی شرکد د
ادبتلت اا صلدی  )Haghighi, 2020ب ای صر ت ا ائ شده
اسد )1 :مرحل اهاندازی :د ای مرحل شرکد جرا و
کرچک اسد و د اخ تل بنتلنگذا ا شرکد اسد .چنت
شرکدهلی دا ای نرآو ی بلال د محصرل سلخ ل سلزملن
غتر سم دا ای کم جریل نقدی کم از عالیتدهلی
عملتلت و سردآو ی م بلشند؛  )2مرحل شد :د ای
مرحل اندازه شرکد نسبد ب مرحل ابل یس رش یلع و
د آمد اعزای م یلبد .بتش ر منلبع ملی د تریتد سرملی -
یذا ی م شرند و از نظر نقدینگ اناطلفپذیر برده و بلزده
سرملی یذا ی بلالتر از م رسط هزین وزن سرملی اسد؛ )3
مرحل بلرغ :عروش شرکدهل د ای مرحل پلیدا و منلبع
ملی از د و تأمت م شرند و دا ای هل بت از مرحل شد
اسد .ب دیتل نقدینگ کلع منلبع ملی از داخل تأمت
م شرد و بلزیشد سرملی برابر یل بتش ر از متزا عرض
سرملی اسد و  )4مرحل نزوی تجدید /ترید دوبل ه) :د ای
مرحل عرصدهلی شد بستل کم اسد سردآو ی نقدینگ
و انجلم تاهدات د حلل کله اسد و شرکد د یک عضلی
کلمالً الب ارا دا د و ب دیتل نقدینگ کم تأمت ملی از
منلبع خل ج مامرل اسد و بلزیشد سرملی کم ر از نرخ
تأمت ملی اسد .د تقستمبندی دیگری چرچتل و
یرئتس )1983 12پنج مرحل شد ا برای کسب و کل هلی
کرچک ا ائ دادهاند )1 :مرحل وجرد :13د ای مرحل
مهمتری مسأی کسب مش ری و تحریل محصرل یل خدملت
اسد ک برای آ ارا داد شده اسد .اهبرد شرکد عقط
12 .Churchill & Lewis
13 .existence
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بلا ملند اسد؛  )2مرحل بقل :14بل ستد ب ای مرحل
مشخص م شرد ک کسب و کل البل اجرا برده اسد .ب
اندازه کلع مش ری دا د و ترانس اسد آنهل ا بل محصرالت
یل خدملت خرد ب اندازه کلع اض نگ دا د؛  )3مرحل
مرعقتد :15تصمتم ک د ای مرحل صلحبل کسب و کل
بل آ وبرو هس ند ای اسد ک آیل از دس لو دهلی شرکد
برای یس رش یل حفظ شرک بل ثبلت و سردآو بهره
بردا ی کرده اند ب طر ی ک زمتن ای برای عالیتدهلی
جلیگزی صلحبل عراهم کرد؛  )4مرحل ختز :16د ای
مرحل مسأی اصل چگرنگ شد سریع و نحره تأمت ملی
شد اسد و  )5مرحل بلرغ منلبع :17بتش ری
ای
نگران هلی شرکد برای و ود ب ای مرحل شلمل :ادغلم و
کن رل سردهلی ملی نلش از آ شد سریع و حفظ مزایلی
اندازه کرچک از جمل اناطلفپذیری د پلسخده و وحت
کل آعرین اسد .د تقستمبندی دیگری مراحل مخ لف
چرخ عمر  KBCsشلمل س مرحل "پت شد" " شد" و
"ترسا پل ک)" اسد .و ودی مرحل شد شرکدهلی نرپل
هس ند ک یل دو ه شکرعلی ا بل مرعقتد خلتم دادهاند و یل
ب طر مس قل د ای دو ه پذیرش شدهاند .خروج ای
دو ه شرکد دا ای محصری اسد ک د بلزا عالیتد
م کند .د مرکز ترسا شرکدهلی ترسا یلع پذیرش
م شرند تل ضم برخر دا ی از تسهتالت و امکلنلت پل ک از
همکل ی سرملی هلی انسلن و واحدهلی عنلو مس قر د
پل ک د انجلم عالیتدهلی خرد اس فلده نملیند شترازی و
همکل ا طبق تئر ی چرخ زندی شرکد خصرصتلت
ملی و سلیر خصرصتلت اا صلدی شرکدهل بل ترج ب زمل
بر اسلس یک ایگری وش و از پت تاتت شده تغتتر
م کند .ای ایگر ترسط اا صلددانل برجس ای از جمل
شرمپت ر  )1943شنلسلی شد .ای اا صلددا ما قد اسد
ک یک شرکد د آغلز کل عالیتد خرد ا ب عنرا یک
کل آعری از نظر نرآو ی) شروع م کند و د نهلید ملنند
یک شرکد بل مدیرید بر وکراتتک ب پلیل م سلند .برای

ترصتف چرخ زندی ویژی هلی ملی و غترملی مربرط
ب شرکد مر د اس فلده ارا م یترد .چهل مرحل چرخ
زندی شرکد د ادبتلت اا صلدی  )Haghighi, 2020ب
ای صر ت ا ائ شده اسد )1 :مرحل اهاندازی :د ای
مرحل شرکد جرا و کرچک اسد و د اخ تل بنتلنگذا ا
شرکد اسد .چنت شرکدهلی دا ای نرآو ی بلال د
محصرل سلخ ل سلزملن غتر سم دا ای کم جریل
نقدی کم از عالیتدهلی عملتلت و سردآو ی م بلشند؛ )2
مرحل شد :د ای مرحل اندازه شرکد نسبد ب مرحل
ابل یس رش یلع و د آمد اعزای م یلبد .بتش ر منلبع
ملی د تریتد سرملی یذا ی م شرند و از نظر نقدینگ
اناطلفپذیر برده و بلزده سرملی یذا ی بلالتر از م رسط
هزین وزن سرملی اسد؛  )3مرحل بلرغ :عروش شرکدهل
د ای مرحل پلیدا و منلبع ملی از د و تأمت م شرند و
دا ای هل بت از مرحل شد اسد .ب دیتل نقدینگ کلع
منلبع ملی از داخل تأمت م شرد و بلزیشد سرملی برابر
یل بتش ر از متزا عرض سرملی اسد و  )4مرحل نزوی
تجدید /ترید دوبل ه) :د ای مرحل عرصدهلی شد بستل
کم اسد سردآو ی نقدینگ و انجلم تاهدات د حلل
کله اسد و شرکد د یک عضلی کلمالً الب ارا دا د و
ب دیتل نقدینگ کم تأمت ملی از منلبع خل ج مامرل
اسد و بلزیشد سرملی کم ر از نرخ تأمت ملی اسد .د
تقستمبندی دیگری چرچتل و یرئتس )1983 18پنج
مرحل شد ا برای کسب و کل هلی کرچک ا ائ دادهاند:
 )1مرحل وجرد :19د ای مرحل مهمتری مسأی کسب
مش ری و تحریل محصرل یل خدملت اسد ک برای آ
ارا داد شده اسد .اهبرد شرکد عقط بلا ملند اسد؛
 )2مرحل بقل :20بل ستد ب ای مرحل مشخص م شرد
ک کسب و کل البل اجرا برده اسد .ب اندازه کلع مش ری
دا د و ترانس اسد آنهل ا بل محصرالت یل خدملت خرد ب
اندازه کلع اض نگ دا د؛  )3مرحل مرعقتد :21تصمتم
ک د ای مرحل صلحبل کسب و کل بل آ وبرو هس ند

14 .survival
15.success
16 .take off
17 .resource maturity

18 .Churchill & Lewis
19 .existence
20 .survival
21 .success
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ای اسد ک آیل از دس لو دهلی شرکد برای یس رش یل
حفظ شرک بل ثبلت و سردآو بهره بردا ی کردهاند
ب طر ی ک زمتن ای برای عالیتدهلی جلیگزی صلحبل
عراهم کرد؛  )4مرحل ختز :22د ای مرحل مسأی اصل
چگرنگ شد سریع و نحره تأمت ملی ای شد اسد و )5
مرحل بلرغ منلبع :23بتش ری نگران هلی شرکد برای و ود
ب ای مرحل شلمل :ادغلم و کن رل سردهلی ملی نلش از
آ شد سریع و حفظ مزایلی اندازه کرچک از جمل
اناطلفپذیری د پلسخده و وحت کل آعرین اسد .د
تقستمبندی دیگری مراحل مخ لف چرخ عمر  KBCsشلمل
س مرحل "پت شد" " شد" و "ترسا پل ک)" اسد.
و ودی مرحل شد شرکدهلی نرپل هس ند ک یل دو ه
شکرعلی ا بل مرعقتد خلتم دادهاند و یل ب طر مس قل د
ای دو ه پذیرش شده اند .خروج ای دو ه شرکد دا ای
محصری اسد ک د بلزا عالیتد م کند .د مرکز ترسا
شرکدهلی ترسا یلع پذیرش م شرند تل ضم برخر دا ی
از تسهتالت و امکلنلت پل ک از همکل ی سرملی هلی انسلن و
واحدهلی عنلو مس قر د پل ک د انجلم عالیتدهلی خرد
اس فلده نملیند شترازی و همکل ا  .)1398الزم ب ذکر
اسد د ای تحقتق منظر از مراحل شد شرکدهلی
دان بنتل همل چرخ زندی ای شرکدهل م بلشد.
همچنت چهل مرحل چرخ زندی شرکدهل اشل ه شده
ترسشط حقتشق  )2020 24بش عنشرا مبنشل د ایش
تحقتشق

22 .take off
23 .resource maturity
24 .Haghighi

اس فلده شده اسد.
عالوه بر بر س چرخ عمر  KBCsای شرکدهل د سراسر
جهل ا زیلب هلی ا م نلسب بل نتلزهلی خرد انجلم
م دهند .الزم ب ذکر اسد ک ا زیلب و مدیرید عملکرد
یک شرکد بتش ر عرص برای ترسا و شد مداوم تل یک
تهدید م بلشد اس لدی و صد ی  .)1399آنچ د بتش ر
کشر هل برای تاتت ا زیلب عملکرد مش رک اسد تاتت
مدلهلی ا زیلب عملکرد جهد سنج متزا شد شرکد
اسد شمس و نر محمدی  .)1397د ای اس ل دو
ویکرد محر ی د ا زیلب  KBCsوجرد دا د .د ویکرد
اول محر ید ا زیلب بر ایدهمحر ی تجل یسلزی مزید
الب و امکل پذیری ایده اس را اسد؛ د ویکرد دوم ک
مب ن بر ا زیلب کل آعرینل و تتم کل آعری م بلشد
اهمتد بلالی ب تجرب مهل ت و ترانمندی تتم کل آعری
داده م شرد .د ا زیلب دیگر ای عرامل بر اسلس ارابد
نظری د س دس عرامل " اهبرد بلزا و عروش" "عنلو ی
و ملیکتد عکری" و "تتم کل ی و منلبع انسلن " طبق بندی
شدهاند عرتلش و همکل ا .)1399
مدلهلی مخ لف برای ا زیلب  KBCsوجرد دا د جدول )1
ک هر یک از ای مدلهل از جنب خلص ب مرضرع
م نگرند و مزایل و محدویدهلی خرد ا دا ند عرازکت و
دس رنج .)1397
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جدول  .1مدلهای ارزیابی KBCs
نوع مدلها
ن تج محر
عرآیندی
ستس م

مدل ارزیابی
هدفمحر
اثرات

اا صلدی

چ اثرات البل حصرل اسد؟

ستس م

عملکرد کل چگرن اسد؟
بهرهو ی ضلیدبخ

اسد؟

ضلیدبخ

اسد؟

سنج

اثر نسبد ب هزین

سنج

سردمندی نسبد ب هزین

هزین شمنفاد

سردمندی ضلیدبخ

نظری

و ودی خروج
سنج
نسبد ب اهداف

پتلمد و اثر

سنج

هزین شاثربخش

ذینفال

اسد؟

عملکرد از ایده ب تصمتم و اجرا و بلزخر د
تحلتل شرد.

خروج نسبد ب هزین

اثربخش

بر س همتراز
نظری برنلم
ا زیلب نظری محر )

متزا دس تلب ب اهداف چقد برده اسد؟

بریرع از اهداف
تملم اثرات د نظر یرع شرد.

عرآیندی ترصتف

مش ری مدا
بلزیگر

پرسشها

سطح عالیتد ضلیدبخ
مسلئل اجرای وجرد دا د؟

هزین شکل ای

معیارهای ارزیابی

مش ریل
ذینفال

اسد؟

ترسط مش ری پتشنهلد م شرد.

اض هس ند؟
اض هس ند؟

ترسط ذینفع پتشنهلد م شرد.

کتفتد حرع ای تأمت شده اسد؟

ترسط همترازا پتشنهلد م شرد.

چ کل هلی برای چ کسلن د چ بلع ؟
تاتت خطلهل د نظری برنلم امکل پذیر
اسد؟

نظری برنلم از طریق تحلتل تجرب
بلزسلزی و ا زیلب م شرد.

منبع)Hansen, 2005) :

از "مدل ا زیلب
بل ترج ب جدول  1د ای پژوه
ستس م " اس فلده شد؛ زیرا یک از پرس هل آ برد ک
عملکرد سطح عنلو ی و عالیتد واحد عنلو چگرن
سنجتده م شرد؟ ب سخ دیگر شلخصهلی بر س
سطح عنلو ی و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مرکز
شد کدامند؟
پژوه هلی مخ لف ب بر س و مراحل مخ لف چرخ
زندی شرکدهل و نتز ا زیلب آنهل پرداخ اند ک د ادام
ب برخ از جدیدتری آنهل اشل ه شده اسد.
شلخصهلی ا زیلب شرکدهلی مس قر د مرکز شد ا
م ترا د س دس عمرم نظتر برنلم کل ی علید
ضرابط و مقر ات) تخصص نظتر ایدهمحر ی نرآو ی
شرکد د هملی هل و کل یلههل) و اا صلدی نظتر
بلزا یلب یردش ملی و مشل کد بل صناد) تقستم نمرد
ادیبنتل و حستن  .)1384اس لدی و صد ی )1399
شلخصهلی ا زش اعزوده نلش از عنلو ی ب کل ع د
محصرل سطح تحصتالت کل کنل و تاداد کل کنل
تحقتق و ترسا ا از بل اهمتدتری شلخصهلی مؤثر د
عملکرد شرکدهلی دان بنتل شنلسلی نمردند.
پر ابراهتم و همکل ا  )1399اشل ه کردهاند ک یک از
عنلصر کلتدی د ترسا شرکدهلی دان بنتل مرضرع

عملکرد شرکدهلی دان بنتل شنلسلی نمردند.
پر ابراهتم و همکل ا  )1399اشل ه کردهاند ک یک از
عنلصر کلتدی د ترسا شرکدهلی دان بنتل مرضرع
منلبع ملی ای شرکدهل م بلشد بطر ی ک وجرد نظلم
ملی کل ا د ای شرکدهل م تراند زمتن سلز شد و ترا
ای شرکدهل و پتشبرد طر هلی ترسا آنهل بل کم ری
هزین ملی یردد .ختلطتل یزدی و همکل ا )1395
ما قدند پلیدا ی  KBCsد ایرا بر چهل مؤیف ن لیج
ملی ن لیج بلزا ن لیج نرآو ی و ن لیج کل آعرین م ک
اسد .همچنت د تحقتق دیگری ترسط ختلطتل یزدی
و همکل ا  )1393عرامل از ابتل ایده محر ی شرکد
ویژی مرسسل نتروی انسلن بلزا و البد سلزملنده
زیرسلخدهل مشخصلت عمرم شرکد تأمت ملی و
عرامل محتط از مهمتری عرامل مرثر بر شد و پلیدا ی
شرکدهلی دان بنتل شنلسلی شدند .جاللپر و
همکل ا  )1395نتز مجمرع ای از عرامل همچر
عرامل نهلدی ملی بلزا عرهنگ انسلن شبک ای
اطالعلت محتط شاج ملع محتط  -جغراعتلی وابط
بت ایملل و زیرسلخ ل هلی عتزیک ا د ای زمتن مؤثر
م دانند .طتب ابرایحسن و خدابخش  )1396عرامل
ملندیل ی منلبع انسلن دانش د  KBCsا د س مقری
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بت ایملل و زیرسلخ ل هلی عتزیک ا د ای زمتن مؤثر
 )1396عرامل
م دانند .طتب ابرایحسن و خدابخش
ملندیل ی منلبع انسلن دانش د  KBCsا د س مقری
عردی سلزملن و محتط خالص کردهاند .نریملن )1396
نتز ما قد اسد خدملت ملی تخصص مرتبط بل ترسا
نرآو ی د  KBCsیک از اصل تری محر هلی ترسا ای
شرکدهل و نتز مهمتری محرک بهبرد آ هل از نظر سرخ
البدپذیری بت ایملل
ا تقلی نرآو ی و اعزای
دان
25
محسرب م شرد .یلع هلی کرس ل و همکل ا  )2017د
بر س عرامل تاتت کننده چرخ زندی  KBCsحلک از
آ اسد ک از نسبد بده ب دا ای خلیص 26ترزیع سرد
سهلم بلزا یلب بلزده سهلم اندازه شرکد و شد د آمد
م ترا ب عنرا عرامل ترضتح برای طبق بندی مراحل
چرخ عمر  KBCsاس فلده کرد .ن لیج کرس و زو اکرسکل
سلوا )2017 27نتز نشل داد ک د مراحل اویت چرخ عمر
سطح سردآو ی د  KBCsب تد یج اعزای یلع و د
مرحل بلرغ یل یغزش 28ب مقلدیر پلیدا یل حداکثر م سد و
پس از آ د مرحل اعرل کله م یلبد .زاهدی 29و
همکل ا  )2018نتز ما قدند ک انسل منلبع عنلو ی
عرهنگ عرامل ستلس منلبع ملی و سرملی ای منلبع
عتزیک و سلخ ل ی یزین هلی اصل د ترسا ظرعتد
نرآو ی و تجل ی  KBCsهس ند .حبتب و همکل ا
 )1397عرامل مؤثر بر ترسا  KBCsا د ش دس
مشخصلت عمرم شرکد ویژی هلی نتروی انسلن
زیرسلخدهل بلزا و البد مسلیل ملی و عرامل محتط
طبق بندی کردند .د ای اس ل اهتلب ب بلزا مقری
محر ی د ترسا سطح نرآو ی و تجل یسلزی KBCs
محسرب م شرد مترغفر ی و همکل ا  .)1397کلشتل و
بتلت  )1398د تحلتل آستبشنلس  KBCsد ایرا
ما قدند ایجلد نهلدهلی پترنددهنده دانشگله و صناد
حملید از طریق ابزا هلی نظلم ملیتلت حملید از طریق
کله بر وکراس ادا ی حملید از طریق تقرید ارانت

ملیکتد عکری آشنل سلزی ب امر تجل یسلزی و بلزا یلب و
سپس تأمت ملی و تأمت سرملی د اویرید ارا دا ند.
بلکل )2019 30حلک از آ اسد ک
ن لیج پژوه
شرکدهلی مب ن بر عنلو ی نر ایگرهلی مخ لف تأمت ملی
ا د مراحل مخ لف ترسا دادهاند .عتسلتلیرا 31و همکل ا
 )2019نتز ما قدند ک  KBCsجرا د دس رس ب منلبع
ملی د مقلیس بل سلیر شرکدهل مشکالت بتش ری
داش اند .اصغری صل م و همکل ا  )1399د بر س تأثتر
بلزا یلب داخل بر عملکرد  KBCsب ای ن تج ستدند ک
بلزا یلب داخل بر عملکرد شرکد ب طر غترمس قتم و بل
نق متلنج بلزا یرای تأثتریذا اسد .د ای اس ل
بلبلی عتشلن و همکل ا  )1399مؤیف هلی مدیری
محتط سلزملن کل آعرین ترسا و ان قلل عنلو ی
کل آعرین عنلو ان تأمت ملی و تشختص عرصد ا مؤثر
م دانند .شریاد و همکل ا  )1399د تدوی ماتل هلی
ا زیلب شرکدهلی کرچک و م رسط مس قر د مراکز شد
عنلو ی براسلس مدل  BSCنشل دادند از بت چهل
چشمانداز  BSCمنظر ملی د اویرید اول مش ری و بلزا
د اویرید دوم عرآیندهلی د و سلزملن د اویرید بادی و
یلدیتری نرآو ی و شد د اویرید چهل م ارا دا ند.
وحلن اد و طتب ابرایحسن  )1399ایزاملت و ود مرعق
 KBCsب بلزا ا ب ترتتب شلمل ابالد سلزملن عرامل
محتط و عردی م دانند .نمکتل و کهریزی )1399
و عملکرد KBCs
ما قدند بت البلتدهلی بلزا یلب
همبس گ مس قتم و مان دا ی وجرد دا د .یلع هلی
تجرب هندو کر 32و همکل ا  )2021نشل داد کسب و
کل هلی جرا الی هلی سلسل مراتب و دامن کن رل کم ر
کم ری نسبد ب کسب و کل ادیم تر دا ند .واستلرسک و
زو اکرسکل )2020 33د مطلیالت خری ب ای ن تج
ستدند ک مراحل اویت چرخ زندی یک شرکد بل تأمت
ملی از طریق بده مشخص م شرد .همچنت سهم
تاهدات بلندمدت د منلبع ملی د مرحل شد شرکدهل

25 .Costa
26 .leverage
27.Kuś & Żurakowska-Sawa
28. shake-out
29 .Zahedi

30 .Belka
31 .Isatayeva
32 .Handwerker
33 .Wasilewski & Żurakowska
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ب صر ت مان دا ی د سطح بلالتری د مقلیس بل مرحل
بلرغ یغزش 34و اعرل 35م بلشد .د مقلبل سهم تاهدات
کرتلهمدت د منلبع ملی د مرحل مارع  36شرکدهل
ب صر ت مان دا ی د سطح بلالتری از مراحل شد بلرغ و
یغزش م بلشد .یلع هلی پل ک 37و همکل ا  )2021حلک
از آ اسد ک عرهنگ تک وی 38تأثتر مثب بر ا زش
شرکد دا د .عرهنگ تک وی ب اعضلی خرد اس قالل
م بخشد و شرکد ا برای شد ب چلی م کشد .عالوه بر
ای د مرحل شد ک یک شرکد بل تغتترات محتط پریل
وبرو اسد هر دو عرهنگ تک وی و ابتل ای دا ای یک اثر
مثبد عزاینده بر ا زش شرکد هس ند .ای بدا مان اسد
ک شرکدهل د مراحل بلرغ یل اعرل تغتترات پریلی خرد ا
د محتط از دسد م دهند .همچنت مطلیالت حس و
حبتب
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 )2017نشل داد ک ک نرسلنلت خلص د مراحل

اب دای و اعرل ب طر البل ترجه بلالتر و د مراحل شد و
بلرغ ب طر البل ترجه کم ر اسد .همچنت نق
نرسلنلت جریل نقدی و عدم اطاتد اطالعلت د
تأثتریذا ی نرسلنلت خلص بس ب مراحل چرخ عمر
شرکد م فلوت اسد .یلع هلی بالک )2016 40نتز نشل
داد ک د طرل مراحل چرخ زندی شرکدهل از یک
عرهنگ "طلیف ای" مب ن بر وشهلی شخص و آشنل ب
سمد یک عرهنگ "سلسل مراتب " ک د آ بر سلخ ل هل
و وی هلی سم تمرکز دا ند حرکد م کنند.
از تامق د ادبتلت نظری م ترا د یلعد ک برای مراحل
ششد  KBCsتقسشتمبندی م اشددی ا ائش شده اسد .وجش
پرسشنلم
بخ

کمّ )

شلخص هلی و ود ب
مراکز شد
مشخصلت مراحل
شد KBCs

اش راک آنهل ای اسد ک همگ شلمل مراحل اهاندازی
شد بلرغ و د نهلید اعرل نزول) م بلشد .ایرچ د
پژوه هلی مذکر برخ ویژی هلی هر مرحل از شد
 KBCsبر س شده امل د کم ر مطلیا ای ب طر جلمع
کلت ویژی هلی هر یک از مراحل شد  KBCsمر د بر س
ارا یرع اسد .اعزو بر ای تاتت شلخصهل برای بر س
سطح عنلو ی و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مرکز
شد کم ر مشلهده م شرد .از ای و پژوه حلضر ب
دنبلل پر کرد شکلفهلی مرجرد د بر س هلی علم
پتشت اسد .بطر کل بر س همزمل شلخصهلی بدو
و ود ب مرکز شد مطلیا جلمع ویژی هلی مراحل شد و
نتز بهرهیتری از هر دو وش کم و کتف ا م ترا وج
تملیز و نرآو ی ای پژوه محسرب نمرد.
3ـ روششناسی پژوهش
وش پژوه برحسب هدف کل بردی برحسب یردآو ی
اطالعلت غتر آزملیش و از یحلظ ملهتد پژوه از نرع
ترکتب طر ترکتب م رای اس قرای مر س و همکل ان )
برد .د ای ابط مبنل بر ترکتب یک وش کتف ب عنرا
وش مسلط و پلی ) بل یک وش کمّ دیگر ب عنرا وش
مکمل) ب طر م رای ارا یرعد؛ ب یرن ای ک از وش
تحلتل مح را ب عنرا وش پلی و از وش ترصتف بل
اس فلده از تکنتک پتملی ب عنرا وش مکمل اس فلده
شد ک ای عرآیند تحقتق د نگل ه  1ب نملی یذاش
شده اسد.

مصلحب بخ
کتف )

شکل  .1فرآیند تحقیق
منبع :یافتههای پژوهش
34 .shake-out
35 .decline
36 .introduction
37 .Park
38 .Adhocracy
39 .Hasan & Habib
40 .Belak
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مطلیا مبلن نظری و
پتشتن پژوه
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مصلحب د وش تحلتل مح را از طریق کدیذا ی
مصلحب هلی ک بل خبریل و صلحبنظرا مرکز شد
 IROSTصر ت یرعد اب دا مراحل شد  KBCsتاتت و
برای هر یک از ای مراحل شلخصهلی ا زیلب تدوی و د
الیب یک مدل شملتتک ا ائ شد .سپس مدل اس خراج شده
د مرحل ابل از طریق پرسشنلم ای برای خبریل ا سلل
شد تل ب را بل اخذ نظرات خبریل مدی وااا و
بل مطر
برم سلزیشده ا اس خراج نمرد .د ای بخ
نمرد شلخصهل ب صر ت طتف یتکرت ب تحلتل دادههل بل
اس فلده از آزمر همبس گ پترسر آزمر عریدم و ...
پرداخ شد.
کتف و کم شلمل
جلما آمل ی د هر دو بخ
مدیرا
و همچنت
خبریل سلزملن
صلحبنظرا
شرکدهلی دان بنتل د مراکز شد سلزمل پژوه هلی
علم صنا ایرا و پل ک علم و عنلو ی اس ل یتال
بردند.
وش نمرن یتری د تحلتل مح را کتف ) وش یلری برع
برد و وند نمرن یلب تل جلی ادام یلعد ک بل تاداد 43
مصلحب ب مرحل اشبلع تئر یک ستد و بل تکرا ی شد
دادههل انجلم مصلحب هل م راف شد .د بخ کمّ جلما
آمل ی  92نفر برد ک بر ای اسلس حجم نمرن مطلبق بل
عرمرل کرکرا  74نفر ب دسد آمد ک بل وش نمرن یتری
از نرع تصلدع سلده نمرن هل ان خلب شدند و د نهلید 75
پرسشنلم جهد تجزی و تحلتل مر د اس فلده ارا یرعد.
دادههلی بخ کتف بل اس فلده از مصلحب هلی نتم سلخ ل
یلع صر ت یرع بل صلحبنظرا و خبریل سلزملن و
همچنت مدیرا  KBCsد مراکز شد  IROSTو STP
کمّ )
اس ل یتال یردآو ی شد و د وش پتملی
جمعآو ی دادههل بل اس فلده از پرسشنلم انجلم شد.
پروتکل تحقتق د بخ کتف شلمل پلسخ ب س پرس
برده اسد )1 :شلخصهلی بر س سطح عنلو ی و عالیتد
واحد عنلو د بدو و ود ب مراکز شد کدامند؟  )2پس از
و ود  KBCsب ای مراکز مراحل شد آنهل کدامند؟
 )3مشخصلت هر یک از مراحل شد و ترسا واحدهلی
عنلو  KBCsبلیقره) د مدت حضر  /اس قرا د مرکز شد
کدام اسد؟ د بخ کمّ نتز بر اسلس شلخصهلی بدسد

آمده د بخ اول پرسشنلم ای د الیب طتف یتکرت 5
یزین ای طراح شد.
د تحلتل مح را ایر هدف پژوهشگر صرعلً ترصتف بلشد
وای صر ی مح رای ) کلع اسد .متزا تراعق م خصصل
یک امر د بل ه یک شلخص یل ماتل ا وای صر ی
مح رای ) م نلمند عضلایه و ملک ترانل  .)1391د ای
تحقتق بل تراعق چند م خصص وای صر ی بخ کتف
تأیتد شد .همچنت دو نرع پلیلی شلمل پلیلی بت یروه
و د و یروه د تحلتل مح را مطر اسد .برای پلیلی
بت یروه الزم اسد از بت از یک نفر برای یروهبندی و
ا زشیذا ی مح را اس فلده کرد .برای پلیلی د و یروه
نتز الزم اسد از اعراد خراس شرد تل د چند مرحل
ا زشیذا ی و یروهبندی ا انجلم دهند حتم سلملن
 .)1391بر ای اسلس بل انجلم یروهبندی و ا زشیذا ی
مح را ترسط بت از یک نفر و انجلم چندمرحل ای ای
یروهبندی پلیلی تحلتل مح را تأمت شد.
جهد وای پرسشنلم از وای صر ی اس فلده یردید ب
طر ی ک برای وای آ از چهل نفر از اسلتتد خبره
نظرخراه و مشلو ه انجلم شد و وای پرسشنلم ترسط
آنل تأیتد یردید .پلیلی آ نتز از طریق محلسب آیفلی
کرونبلخ ب دسد آمد  .)α=0/939برای تجزی تحلتل
دادههل د بخ کتف تحلتل مح را) از وش کدیذا ی بل
نرماعزا  MAXQDA10و د بخ کمّ از تحلتل آمل ی
آزمر عریدم بل نرماعزا  SPSS25اس فلده شد.
4ـ یافتههای پژوهش
 43مصلحب انجلم شد ک
کتف پژوه
د بخ
مشخصلت اعراد مصلحب شرنده د جدول  2نشل داده شده
اسد .همچنت کدیذا ی بلز دادههل بل اس فلده از نرماعزا
MAXQDA10انجلم یرعد .برای کدیذا ی بلز دادههل وا د
جاب  Documents Systemنرماعزا یردید .سپس کدهلی
اس خراج شده د جاب  Code Systemد ج یردید .تاداد
 157کد  86کد برای شلخصهلی و ود ب مراکز شد و 71
کد برای مراحل شد) از مح رای  43مصلحب اس خراج
یردید .پس از کدیذا ی بلز کدیذا ی محر ی و سرانجلم
کدیذا ی یزینش دادههل انجلم یرعد.
کدیذا ی یزینش دادههل د الیب س یلم زیر انجلم شد.
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یلم اول :مرتبسلزی محر هلی اصل و عرع ؛ د ای یلم
محر هلی اصل و عرع مرتب شدند.
یلم دوم :مرتبسلزی شلخصهل بر اسلس محر هلی اصل و
عرع ؛ د ای یلم شلخصهلی اس خراج شده بر اسلس
محر هلی اصل و عرع مرتبسلزی شدند.
یلم سرم :مرتبسلزی نهلی ؛ د یلم آخر از مرحل نهلی
تحلتل ن لیج حلصل از کدیذا ی شلخصهلی و ود ب مراکز
شد د جدول  3و نگل ه  2ا ائ شد .شلخصهلی و ود ب
مشراکز شد د الیب س محر اصل یل باد عردی شرک و
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مرکز شد شنلسلی شدند ک سطح عردی شلمل س محر
عرع یل مؤیف "اع قلد و اطمتنل ب کل " "دان
غترتخصص " و "تجرب کل ی" اسد سطح شرک د
بردا نده ش محر عرع یل مؤیف "ایدهمحر ی" "طر
تجل ی" "41نمرن محصرل" "تتم کل ی" "تحقتقلت بلزا "
و "پت بتن تأمت منلبع ملی " و د نهلید سطح مرکز
شد حلوی س محر عرع یل مؤیف "تجرب و تخصص
کل شنلسل مرکز شد" "تاتت سطح عنلو ی شرکد" و
"زمتن عالیتد" م بلشد.

جدول  .2مشخصات افراد مصاحبه شونده بخش کیفی تحقیق
فرد مصاحبه شونده

ردیف
1

دک ر ا دکلن

2

مهندس کالن ر

مالو مرکز شد سلزمل پژوه

3

دک ر عشر ی

ئتس سلبق مرکز شد سلزمل پژوه
پژوه هلی علم صنا ایرا

4

مهندس یلمحمدی

مدیرعلمل شرکد پرتر آعرینل شفل؛ تریتدکننده یتز هلی پزشک

5

مهندس محمد هم

مدیرعلمل شرکد هتد ویتک پریل

6

دک ر غالم پر

مدیرعلمل شرکد

7

مهندس علترضل شهتدی

مدیرعلمل شرکد ترسا عنلو ی ملعرق صرت

8

دک ر عرازمند

مدیرعلمل شرکد پل س آب عنلو ا

9

مهندس ساتد نصتری

مدیرعلمل شرکد آ یل مبنل تشختص

هلی علم صنا

هلی علم صنا

ایرا

هلی علم

صنا

ایرا

10

دک ر محمدعل ا دکلن

مدیرعلمل شرکد عراسنج

11

مهندس مهدی اسکروچ

12

مهندس بلبلمحمدی

شرکد یل نتکل صلیح

13

دک ر حس علتزاده سلیرمحل

مدیرعلمل شرکد آمل دی کلوش

14

مهندس محمد حمتد املم

مدیرعلمل شرکد واالعراز

15

دک ر محمد شریف خلن

مدیرعلمل شرکد ستمل یل ا

16

عرشلد صلیح

17

دک ر کر وش شتروان

18

مهندس نتمل یل محمدی

مدیرعلمل شرکد پتشران سلملن پرند

19

دک ر امتر اسملعتل ابهریل

مدیرعلمل شرکد ویلل صناد سلملن

20

مهندس پژمل پترا

مدیرعلمل شرکد آنتل بسپل آ یل

21

مهندس محمد هم

مدیرعلمل شرکد سرو هتد ویتک پریل

مهندس مرتض عبدایال

مدیرعلمل شرکد شریف نلنر پل س؛
هلی محلعظ تر بت دوام

مدیرعلمل شرکد پ روپلیلرت

23

دک ر ماصرم ملک

مدیرعلمل شرکد زیسد اعزا پژوه

24

مهندس مهدی هلشم

مدیرعلمل شرکد خالء پرشل علز

25

مهندس مسارد عرادان

مدیرعلمل شرکد نفد ابزا

26

مهندس نلصر شتخ هل

مدیرعلمل شرکد پمپ وکترم شتخ هل )پرش

27
28

دک ر مریم نکهبل
مهنششششششششششدس سششششششششششهتال
2
سلحشر کردس لن
3

مهندس سهتال خرشنریسل

و یلسد کنرن

سلزمل

صبل؛ مجل شرق کل آعرین

مدیرعلمل شرکد پرش

مهندس مرتض عملدی عر

0

ئتس اسبق مرکز شد سلزمل پژوه

ایرا

مدیرعلمل شرکد عنلو ی ازدیلد برداشد عل س؛ مجل شرق کل آعرین

22

9

سمت مصاحبه شونده

مدیرعلمل شرکد مهندست ترسا سلز آع لب ایبرز
مدیرعلمل شرکد نلنر عنلو ا دایل
مدیرعلمل شرکد صنا

دا وی کت رتک

مدیرعلمل شرکد بهتن سلزا صناد تلستلت

41 .Business plan
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 27مهندس مرتض عملدی عر

مدیرعلمل شرکد مهندست ترسا سلز آع لب ایبرز

 28دک ر مریم نکهبل

مدیرعلمل شرکد نلنر عنلو ا دایل

 29مهندس سهتال سلحشر کردس لن

مدیرعلمل شرکد صنا

 30مهندس سهتال خرشنریسل

مدیرعلمل شرکد بهتن سلزا صناد تلستلت

 31مهندس مریم حلج حستن

مدیرعلمل شرکد عصر کرب سلز

 32دک ر محس صنتا

دا وی کت رتک

آستل

مدیرعلمل شرکد اکستر دان

 33مهندس مهدی حتلت

مدیرعلمل شرکد نتل اعشل ترس

 34دک ر محمدهلدی سلتملن

مدیرعلمل شرکد دا وسلزی یتله اسلنس

 35دک ر عبلس عرازمند

مدیرعلمل شرکد پل س آب عنلو ا

 36مهندس عالح

مدیرعلمل شرکد هرشمنداعزا کل پترا

 37مهندس مرسری و مهندس بخش پر

مدیرعلمل شرکد آزمر ایک رونتک خز
مدیرعلمل شرکد همتل ا

 38مهندس صلیح سپهری عر

شد کل آعرین سپهر

 39مهندس شلیگل

ئتس هتئد مدیره شرکد بلزی نگل نراندی

 40مهندس کسلی

ئتس هتئد مدیره شرکد ترسا مجلزی کلدوس

 41دک ر مجتد م ق طلب

ئتس پل ک علم و عنلو ی یتال

 42مهندس سپهر

مدیرعلمل شرکد آب ایل

 43مهندس صلراتتل

مدیرعلمل شرکد آوی پژوه

دان

و صناد برتر یتل

جدول  .3نتایج حاصل از کدگذاری شاخصهای ورود به مراکز رشد

محور اصلی

محور فرعی (مولفهها

(ابعاد)

فردی

سطح

اع قلد و اطمتنل ب کل
دان

غترتخصص

شاخصها
اع قلد و اطمتنل ب کل
آشنلی بل دان

غترتخصص

غتر ش اصل ) نظتر بلزا یلب

مدیرید منلبع انسلن و ...

تجرب کل ی

دا ا برد سرابق کل ی و تجرب د زمتن ایده

ایدهمحر ی

شرکد بلید دا ای ایدهمحر ی وااا و منلسب بلشد تل ا زش اعزوده بلال ایجلد نملید.

سطح شرکتی

طر تجل ی

تدوی طر تجل ی و مطلیالت امکل سنج وااا و مب ن بر شنلسلی

نمرن محصرل

صرعلً ایده نبلشد و حداال نمرن محصرل تهت شده بلشد.

ابل و بلزا

سطح مرکز رشد

تتم کل ی

سطح تتم کل ی شرکد از نظر علم

تحقتقلت بلزا

شنلخد بلزا و نتلز بلزا د اس لی ترسا محصرل) ب صر ت متدان و اطالعلت مرجرد د عضلی مجلزی

عن و دانش

پت بتن تأمت منلبع ملی

واحد عنلو  KBC/بلید بنت ملی خرب داش و مشخص بلشد ک سرملی یذا از کجل تأمت خراهد شد.

تجرب و تخصص کل شنلسل
مرکز شد

تجرب مصلحب کننده و اس فلده از کل شنلس م خصص برای تشختص سطح عنلو ی شرکد
ا زیلب شرکدهل مب ن بر نظر م خصصل عن پروژه و همچنت نظر م خصصل بلزا یلب و ملی

تاتت سطح عنلو ی شرکد

تاتت سطح عنلو ی شرکد د کشر

زمتن عالیتد

شلخصهلی ا زیلب بس ب زمتن عالیتد م فلوت اسد .بلالتری سطح عنلو ی  KBCsد کشر ب صنلیع
دعلع مربرط م شرد و ای شرکدهل د اویرید برای و ود ب مرکز شد هس ند؛ چرا ک از حملید ویژه
دوید برخر دا برده و باضلً نتلزی ب ا زیلب صرع اا صلدی ندا ند.

سطح عنلو ی شرکد م رسط ب بلال بلشد)
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شکل  .2نتایج حاصل از کدگذاری شاخص های ورود به مراکز رشد
منبع :یافتههای پژوهش

باد از بدسد آمد شلخصهلی و ود ب مراکز شد د
بخ کم ب بر س متزا اهمتد تب بندی) آنهل
پرداخ شد .واکلوی م غترهلی جماتدشنلخ د بخ
کم نشل داد ک حدود  70د صد پلسخگریل د مرکز
شد یتال و  30د صد د مرکز شد  IROSTبردند60 .
د صد دا ای مد ک کل شنلس و کل شنلس ا شد بردند.
 68د صد سلبق کل ی کم ر از  15سلل داش ند 56 .د صد
دا ای س کم ر از  35سلل بردند .بت از  53د صد آنهل
م أهل و حدود  75د صد مرد بردند.
د بخ کمّ برای تب بندی شلخصهلی و ود ب مراکز
شد از آزمر عریدم اس فلده شد جدول  .)4بر اسلس
ن لیج جدول  5ب ترتتب س مؤیف "ایدهمحر ی"
"پت بتن تأمت منلبع ملی " و "تحقتقلت بلزا " دا ای
غترتخصص "
بتش ری اهمتد و س مؤیف "دان
"تاتت سطح عنلو ی شرکد" و "تجرب و تخصص
کل شنلسل مرکز شد" ب ترتتب دا ای کم ری اهمتد
م بلشند.
جدول  .4نتایج آزمون فریدمن
تاداد

رشد
محور

محور فرعی

اصلی

(مولفهها)

(ابعاد)
سطح
فردی

سطح
شرکتی

سطح
مرکز
رشد

اع قلد و اطمتنل ب
کل
دان

غترتخصص

میانگین

رتبه

7/46

3

3/14

11

تجرب کل ی

6/43

5

ایدهمحر ی

7/74

1

طر تجل ی

6/18

8

نمرن محصرل

6/26

7

تتم کل ی

7/25

4

تحقتقلت بلزا

7/66

2

پت بتن تأمت منلبع
ملی

7/74

1

و تخصص
تجرب
کل شنلسل مرکز شد

6/09

9

5/72

10

6/32

6

تاتت
شرکد

سطح عنلو ی

زمتن عالیتد

74

ک دو )ꭓ2

131/584

د ج آزادی

11

سطح مان دا ی

جدول  .5نتایج رتبهبندی شاخصهای ورود به مراکز

0/000

پس از مشخص کرد شلخصهلی و ود ب مراکز شد و
تب بندی آنهل بل بر س تحلتل مح رای  43مصلحب 71
کد بلز برای مشخصلت مراحل شد KBCsاس خراج
یردید جدول  6و نگل ه  .)3بر ای اسلس مراحل شد
KBCsب ترتتب شلمل
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KBCsب ترتتب شلمل چهل مرحل "کلنر شکرعلی و
خالاتد" "پت شد ) شد مقدملت یل هس تحقتقلت یل
هس عنلو " " شد شد م رسط یل واحد عنلو (" و
"پسل شد شد بلال یل واحد مس لجر(" م بلشد.
جدول  .6نتایج حاصل از کدگذاری مشخصات مراحل رشد
KBCs

کانون شکوفایی و
خالقیت

ای مرحل دا ای مشخصلت زیر اسد:
 عروش و سردآو ی بلال؛
مرحل چهل م:

مشخصات

پسارشد (رشد باال یا

د کلنر شکرعلی و خالاتد م قلضتل م ترانند بل
اس فلده از وام  1/5تل  2متلتر ترملن و د بلزه
زملن بت  6تل  9مله و بل همراه بل یک م خصص
عالیتد نملیند.

واحد مستاجر)

مراحل رشد
مرحل اول:

و

 ایجلد ا تبلط م قلبل بل زنجتره خدملت صنا
کشر ؛ خروج ای مرحل تریتد و ا ای محصرل
م بلشد.

 تتم کل ی اری و کلمل کرد
م نلسب بل پروژههلی بز گ؛
 بلزا عروش خرب اعزای

تتمهلی کل ی

سهم بلزا )؛

 مس اد ایجلد شرکدهلی زایش ؛

 بت  1تل  3سلل ب طرل م انجلمد و
 ایجلد سلزوکل جهد خروج از مرکز شد

ای مرحل دا ای مشخصلت زیر اسد:
 شرکدهل ب بلرغ نرستدهاند؛

 طر تجل ی ندا ند وی ایده خرب و برتری دا ند؛
 عمرملً عرد و یل شرک
هس ند؛
مرحل دوم:
پیشرشد (رشد

 یزوم ب داش

نرپل بد ثبد شرکد)

تتم کل ی نتسد؛

 بت  6تل  9مله ب طرل م انجلمد؛

مقدماتی یا هسته

 ترا عن ا تقل م یلبد؛

تحقیقاتی یا هسته

 مهل تهلی بلزا یلب تقرید م شرد؛

فناور)

 آشنلی بل ارانت و اصرل شرکددا ی صر ت م
یترد و

 خروج ای مرحل مش مل بر مرا دی نظتر تهت
نمرن محصرل طر تجل ی  )BPمطلیالت
 )FSتکمتل تتم کل ی اخذ
امکل سنج
مجرزهلی تریتد و عروش و ثبد شرکد م بلشد.
ای مرحل دا ای مشخصلت زیر اسد:

 ثبد شرکد انجلم م یترد؛

 بت  3تل  5سلل ب طرل م انجلمد؛
 تدوی طر تجل ی کلمل و وااا
مطلیالت امکل سنج صر ت م یترد؛

ب همراه

 نمرن محصرل ب صر ت آزملیشگله و نتم -
صنا و یل ب صر ت محدود تریتد م یردد؛
مرحل سرم:
رشد (رشد متوسط یا
واحد فناور)

 تتم کل ی شرکد تکمتل م یردد و مش مل بر
تخصصهلی مخ لف م بلشد؛
 R & D شرکد عالل و بر تحقتقلت بلزا یلب
تمرکز م یردد؛
 شرکد سرملی یذا جذب م نملید؛

 سلخ ل شرکد شکل م یترد کل سپل ی داتق
انجلم م شرد؛ یان مسؤویتدهل وظلیف و
اخ تل ات شفلف و مشخص م شرد؛
 تنرع داد ب سبد محصرالت پر تفلتر) یان
وابس ب یک محصرل نبرد یل م نرع کرد
کل کرد محصرل؛

 ا ای برنلم هلی برو سپل ی شرکد؛ چرا ک
برو سپل ی ابزا ی ب جلی صرف اس خدام م بلشد

نگاره  .3الگوی مراحل رشد KBCs
منبع :یافتههای پژوهش

بل مرحل اول ن لیج بخ کمّ نشل داد ک حدود 83
د صد از پلسخگریل کلنر شکرعلی و خالاتد) مراعقد
داش ند .بر اسلس نظر ایشل مرحل دوم مش مل بر
ویژی هلی برد ک ب ترتتب اهمتد عبل تند از :تقرید
مهل تهلی بلزا یلب آشنلی بل ارانت و اصرل شرکددا ی
داش ایده خرب و محر ی بدو طر تجل ی و ا تقلی ترا
عن  .خروج ای مرحل مش مل بر مرا دی نظتر تهت نمرن
محصرل طر تجل ی  )BPمطلیالت امکل سنج )FS
تکمتل تتم کل ی اخذ مجرزهلی تریتد و عروش؛ ثبد شرکد
عمرملً برای عرد و یل شرک ک نرپل بدو ثبد) هس ند و
شرکدهلی ک ب بلرغ نرستدهاند بت  6تل  9مله ب طرل
م انجلمد) و یزوم داش تتم کل ی م بلشد.
مرحل سرم شد یل شد م رسط یل واحد عنلو ) مش مل بر
ویژی هلی اسد ک ب ترتتب اهمتد عبل تند از :خروج ب
صر ت تریتد و ا ائ محصرل؛ تکمتل تتم کل ی شرکد
مش مل بر تخصصهلی مخ لف؛ ثبد شرکد؛ تدوی طر
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تجل ی کلمل و وااا ب همراه مطلیالت امکل سنج ؛ ایجلد
ا تبلط م قلبل بل زنجتره خدملت صنا کشر ؛ تریتد نمرن
محصرل ب صر ت آزملیشگله و نتم صنا و یل ب صر ت
محدود؛ شکل یتری سلخ ل شرکد؛ کل سپل ی شفلف و
داتق مسؤویتدهل وظلیف و اخ تل ات؛ عاللسلزی R&D
شرکد و تمرکز بر تحقتقلت بلزا یلب ؛ جذب سرملی یذا و
ا ائ برنلم هلی برو سپل ی شرکد د مدت زمل  3تل 5
سلل؛ تنرع داد ب سبد محصرالت پر تفلتر )42یان
وابس ب یک محصرل نبرد یل م نرع کرد کل کرد
محصرل.
مرحل چهل م پسل شد یل شد بلال یل واحد مس أجر) مش مل
بر ویژی هلی اسد ک ب ترتتب اهمتد عبل تند از :تتم
کل ی اری و کلمل کرد تتمهلی کل ی م نلسب بل
پروژههلی بز گ؛ بلزا عروش خرب اعزای سهم بلزا )؛
عروش و سردآو ی بلال و ایجلد سلز و کل جهد خروج از
مرکز شد .ای مرحل برای ایجلد شرکدهلی زایش بت 1
تل  3سلل ب طرل م انجلمد.
5ـ بحث و نتیجهگیری
د ای مطلیا سا یردید بل بهرهیتری از وش پژوه
ترکتب ب پرس هلی  )1شلخصهلی بر س سطح عنلو ی
و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مراکز شد کدامند؟ و
 )2مراحل شد  KBCsکدامند  )3مشخصلت هر یک از
مراحل شد و ترسا واحدهلی عنلو  KBCsبلیقره) د
مدت حضر  /اس قرا د مرکز شد کدام اسد؟ پلسخ داده
شرد.
بر اسلس ن لیج شلخصهلی و ود ب مراکز شد د س سطح
عردی شرک و مرکز شد تقستمبندی یردید .ای ن تج بل
یلع هلی وحلن اد و طتب ابرایحسن  )1399همخران
دا د ک د پژوه خرد ب ای ن تج ستده بردند ک
ایزاملت و ود مرعق شرکدهلی مزبر ب بلزا ب ترتتب شلمل
ابالد سلزملن عرامل محتط و عردی اسد .د بت ای س
سطح ن لیج تب بندی نشل داد ک شلخصهلی سطح
شرک از اهمتد بلالتری برخر دا ند ب طر ی ک هر س
شلخص "ایده محر ی" "پت بتن تأمت منلبع ملی " و

42 .Portfolio
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"تحقتقلت بلزا " ک بلالتری اهمتد ا داش ند د سطح
هس ند .شلیل ذکر اسد علسف تشکتل ای
شرک
شرکدهل مب ن بر وجرد یک ایده اسد .ب بتل دیگر وجرد
یک ایده یلم اول د اس قرا ای شرکدهل اسد ب طر ی ک
بدو وجرد ایده امکل اس قرا ای شرکدهل د مرکز شد
متسر نتسد .از ای و "ایدهمحر ی" دا ای بتش ری اهمتد
د بت شلخصهلی و ود ب مراکز شد اسد .ای یلع
همراس ل بل ن لیج ادیبنتل و حستن  )1384اسد ک آنهل
نتز ایدهمحر ی ا از شلخصهلی ا زیلب شرکدهلی مس قر
د مرکز شد دانس اند .اعزو بر ای تنهل داش ایده برای
و ود ب مراکز شد کفلید نم کند بلک الزم اسد نحره
تأمت منلبع ملی آ نتز مالرم بلشد .د حقتقد بدو
مشخص شد چگرنگ تأمت منلبع ملی ایده جدید
نم تراند ب مرحل اجرا د آمده و پتلدهسلزی یردد .ب
عبل ت دیگر ایده هر چقد ک جدید و نلب بلشد د صر ت
ک چگرنگ تأمت منلبع ملی آ پت بتن نشده بلشد د
نطف خف خراهد شد .ای یلع بل ن لیج ادیبنتل و حستن
 )1384جاللپر و همکل ا  )1395ختلطتل یزدی و
همکل ا  )1395حبتب و همکل ا  )1397بلبلی عتشلن
و همکل ا  )1399شریاد و همکل ا  )1399و زاهدی و
همکل ا  )2018همخران دا د؛ زیرا د مطلیالت آنهل نتز
یک از مهمتری عرامل "تأمت منلبع ملی " برده اسد .د
نهلید برای تکمتل چرخ عرض یک نرآو ی بلید ب را
بلزا منلسب برای تریتدات آ ایده پتدا نمرد .بدو شک
عالیتد یک  KBCد عرض یک ایده و محصرل بدو ترا
بلزا یلب منلسب آ ب کملل نم سد .د وااع یک ایده
هرچقد جدید و نرآو ان بلشد و بل مشخص شد نحره
تأمت منلبع ملی تریتد انبره آ محصرل انجلم یترد
چنلنچ حلق آخر ک پژوه هلی بلزا و بلزا یلب اسد)
مفقرد بلشد یل نلاص انجلم یترد عالیتد شرکدهلی مس قر
د مرکز شد ب مرعقتد مطلرب نخراهد ستد .علد آ
اسد ک پژوه هلی بلزا و بلزا یلب سبب شنلسلی
مش ریل و م الاب آ اعزای عروش و ا تبلط به ر و
نزدیکتر بل مش ریل م شرد .ای یلع هم اس ل بل ن لیج
شریاد و همکل ا  )1399اسد؛ زیرا د تحقتق آنهل نتز
بتش ری اهمتد ب "انجلم تحقتقلت بلزا "اخ صلص داش
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)1397

اسد .همچنت د پژوه مترغفر ی و همکل ا
KBCs
" اهتلب ب بلزا " ب عنرا مقری محر ی د
د پژوه
شده اسد .اعزو بر ای
شنلسلی
ختلطتل یزدی و همکل ا " )1395ن لیج بلزا " ب عنرا
علمل مهم د پلیدا ی  KBCsد ایرا برده اسد.
اصغریصل م و همکل ا  )1399نتز ب تأثتر بلزا یلب داخل
بر عملکرد ای شرکدهل تأکتد داش اند .ادیبنتل و حستن
 )1384نتز د پژوه خرد "بلزا یلب " ا از شلخصهلی
اا صلدی ا زیلب شرکدهلی مس قر د مرکز شد مارع
نمردند.
سطح عردی د اویرید دوم اهمتد
پس از سطح شرک
ارا یرعد و "اع قلد و اطمتنل ب کل " و "تجرب کل ی"
دا ای اهمتد بلالی بردند .د انجلم هر کسب و کل از ابتل
 KBCتجرب کل ی نق مهم ایفل م کند .د وااع وا
اعراد تجرب کل ی د زمتن ای دا ند احدتر و بل اطمتنل
خلطر بتش ر م ترانند  KBCا شروع کنند زیرا آنهل عالوه
بر آ ک د آ زمتن دان و مهل ت الزم ا کسب کردهاند
بل بلزا کل و نتز چلی هلی آ آشنلی کلع دا ند و یسک
کم ری ا م حمل خراهند شد .اعزو بر ای بلو ب انجلم
شد آ کل از یحلظ وانشنلخ بر شروعکنندیل کسب
و کل مؤثر اسد .ب عبل ت دیگر مرتر محرک شروع هر
کسب و کل از ابتل  KBCداش اع قلد و اطمتنل ب کل و
د حقتقد بلو ب امکل پذیر برد آ اسد.
د نهلید شلخصهلی سطح مرکز شد از اهمتد کم ری
د مقلیس بل دو سطح دیگر برخر دا برد .د ای ابط
"تاتت سطح عنلو ی شرکد" و "تجرب و تخصص
کل شنلسل مرکز شد" کم ری اهمتد ا داش ند .بدیه
اسد ک عمده عالیتد  KBCsبر عهده اعراد ای شرکدهل
اسد از ای و تجرب و تخصص کل شنلسل مراکز شد حلئز
اهمتد کم ری د اتلس بل سلیر شلخصهلی و ود ب مراکز
شد م بلشد.
ن لیج کدیذا ی مراحل شد  KBCsنتز حلک از آ برد ک
مراحل شد آنهل دا ای چهل مرحل "کلنر شکرعلی و
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شد بلال یل واحد مس لجر(" اسد .ای چهل مرحل بل عنلوین
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شکرعلی و خالاتد" حدود  6تل  9مله طرل م کشد ب نحری
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پژوهشگرا عالا مند ب مبلحث مراکز شد پتشنهلد م یردد
پژوهش د سطح تملم مراکز شد کشر انجلم دهند تل
تامتمپذیری بتش ری از ن لیج امکل پذیر یردد.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختاری نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی سازمانی و هوش سازمانی با عملکرد
سازمانی در بین واحدهای جهاد دانشگاهی شمالغرب کشور میباشد .روش پژوهش توصیفی _ همبستگی و جامعه آماری شامل
کلیه کارکنان واحدهای جهاد دانشگاهی شمال غرب (آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی ،اردبیل و کردستان) میباشند که در
مجموع  320نفر بودند .حجم نمونه تحقیق  206نفر بود که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم جامعه انتخاب
شدند .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامههای استاندارد عملکرد سازمانی ،چابکی سازمانی ،هوش سازمانی و تعهد سازمانی
استفاده شد .روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان امر تایید و روایی مطلوبی برای آنها گزارش شد .همچنین از تحلیل عاملی
تاییدی برای روایی سازه ابزارها استفاده شد .ضرایب پایایی برای پرسشنامه های تعهد سازمانی ،هوش سازمانی ،چابکی سازمانی،
عملکرد سازمانی به ترتیب  ،0/84 ،0/87 ،0/89 ،0/79گزارش شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیکهای آمار توصیفی شامل
نمودار ستونی ،میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل رگرسیون چندگانه و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده
است .نتایج و یافته های تحقیق نشان داد هوش سازمانی ،چابکی سازمانی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم دارند.
همچنین هوش سازمانی و چابکی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر غیر مستقیم دارند .در نتیجه
مدیران واحدهای جها د دانشگاهی باید بیش از پیش بر استقرار و پیادهسازی هوش سازمانی و چابکی سازمانی جهت افزایش تعهد
سازمانی و در نهایت ارتقای عملکرد سازمانی اهتمام ورزند.
واژههای کلیدی :عملکرد سازمانی ،چابکی سازمانی ،هوش سازمانی ،تعهد سازمانی ،جهاد دانشگاهی.
نوع مقاله :پژوهشی

 .1این مقاله مستخرج از رساله دکتری خانم شیوا حبیب زاده می باشد.

نویسندة عهدهدار مکاتبات :شیوا حبیبزاده Habibzade@acecr.ac.ir
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 -1مقدمه
موفقیت سازمان در دنیای رقابتی کنونی در نتیجه عملکرد
سازمان است .درواقع میتوان گفت عملکرد سازمانی یکی از
مشخصههای مهم تعیینکننده نتایج سازمان است
(کاربشه2و همکاران .)2017،سازمانهای کنونی جهت
برخورد مناسب با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا باید
دارای قابلیتهای رقابتی باشند (زیبنده و پذیرش.)1399 ،
از این طریق زمینه بقاء در محیط پرتالطم را فراهم کرده و
همچنین عملکرد بهتری خواهند داشت و خود را در بازار
حفظ خواهند کرد (ابراهیمپورو همکاران .)1395 ،عملکرد
سازمانی بازتابی از شیوه و روش یک سازمان در بهرهگیری از
منابع محسوس و نامحسوس برای دستیابی به اهداف
سازمان و ترکیب گستردهای از دریافتیهای غیر ملموس،
همچون افزایش دانش سازمانی (کروجا و موکرو )2018 ،3و
هم دریافتیهای عینی و ملموس همچون نتایج اقتصادی و
مالی است (عالمه و مقدمی.)1389 ،
همچنین باید عنوان نمود که بهبود عملکرد از مهمترین
اهداف یک سازمان محسوب میشود و هر سازمانی سعی در
تقویت این ستادهها از طرق گوناگون دارد (اقبال و
همکاران .)2019 ،4برای رسیدن به این هدف باید عوامل
مرتبط و موثر بر عملکرد سازمانی را شناسایی و تقویت نمود
(اربن و جوبرت .)2017 ،5از طرفی عملکرد نهایی سازمان
منوط به عملکرد تک تک افراد درون سازمان و محیط
پیرامون میباشد (سیمدو همکاران ،)2016 ،6به این منظور
برای افزایش بهرهوری کارکنان همواره باید بسیاری از
جنبههای موثر بر عملکرد آنان ر ا مورد تجزیه و تحلیل قرار
داد (میرکمالی و کرمی .)1395 ،در این راستا پژوهشهای
زیادی بیان کردهاند که چابکی سازمانی ،هوش سازمانی و
تعهد سازمانی از متغیرهای مهم در عملکرد سازمانی هستند
(بذرکار و حاجی محمدی1398 ،؛ بیگزاد و همکاران،
1389؛ سگای و آشیل.)2006 ،

2 .Kharabsheh & et al.
3 .Kiruja & Mukuru
4 .Igbal et al.
5 .Urban & Joubert
6 .Semedo & et al

در دنیای امروز که در آن تغییر تبدیل به عامل تعیینکننده
و توانایی اصلی بقای سازمانها میباشد عملکرد باال بستگی
به توانایی جهت درک تغییرات و برنامهریزی در جهت ایجاد
بستر مناسب برای نوآوری از این تغییرات است (بذرکار و
حاجی محمدی .)1398 ،یکی از این روشهای که در دهه
اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته ،بحث چابکی سازمانی
است (رشید و همکاران .)2013 ،7گلدمن و همکاران8
( )1995چابکی را توانایی رشد اقتصادی در یک محیط
رقابتی که مشخصه آن تغییرات دائم و غیرمنتظره است،
تعریف میکنند .در واقع سازمان چابک به سازمانی گفته می
شود که دارای ویژگیهایی از جمله نوآوری ،انعطافپذیری و
آمادگی واکنش به تغییرات محیطی بوده و نسبت به
مشکالت و کاستیها ،بسیار مقاوم و پایدار است (دسوزا و
ری .)2010،9چابکی این امکان را برای سازمانها فراهم
میآورد که با ارائۀ پاسخهای سریع ،نوآورانه و خالق ،بقای
خود را در چنین شرایط محیطی تضمین کنند(ولی پور
خطیر و همکاران .)1394 ،آلشیب و لی )2005( 10معتقدند
سازمان چابک سازمانی است که به دنبال تامین رضایت
مشتریان و کارکنانش بوده و الزم است توانایی پاسخ گویی
به تغییرات مداوم در محیط کسب و کار را داشته باشد
(زیبنده پذیرش ،در دنیای امروز که در آن تغییر تبدیل به
عامل تعیین کننده و توانایی اصلی بقای سازمانها میباشد
عملکرد باال بستگی به توانایی جهت درک تغییرات و برنامه
ریزی در جهت ایجاد بستر مناسب برای نوآوری از این
تغییرات است (بذرکار و حاجی محمدی .)1398 ،یکی از
این روشهای که در دهه اخیر مورد توجه محققان قرار
گرفته ،بحث چابکی سازمانی است (رشید و همکاران،11
 .)2013گلدمن و همکاران )1995( 12چابکی را توانایی رشد
اقتصادی در یک محیط رقابتی که مشخصه آن تغییرات دائم
و غیرمنتظره است ،تعریف میکنند .در واقع سازمان چابک
به سازمانی گفته میشود که دارای ویژگیهایی از جمله

7 .Rashid & et al.
8 .Gold & Etal
9.Desuza & Ray
10 .Alshayeb & Li
11 .Rashid & et al.
12 .Gold & Etal

تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی  /....شیوا حبیبزاده و همکاران

نوآوری ،انعطافپذیری و آمادگی واکنش به تغییرات محیطی
بوده و نسبت به مشکالت و کاستیها ،بسیار مقاوم و پایدار
است (دسوزا و ری .)2010،13چابکی این امکان را برای
سازمانها فراهم میآورد که با ارائۀ پاسخهای سریع ،نوآورانه و
خالق ،بقای خود را در چنین شرایط محیطی تضمین کنند
(ولی پور خطیر و همکاران .)1394 ،آلشیب و لی)2005( 14
معتقدند سازمان چابک سازمانی است که به دنبال تامین
رضایت مشتریان و کارکنانش بوده و الزم است توانایی پاسخ
گویی به تغییرات مداوم در محیط کسب و کار را داشته باشد
(زیبنده پذیرش .)1399 ،همچنین به دنبال استفاده از
فرصت های بالقوه و ایجاد شرایط با ثبات برای توانمندیها و
نوآوری های خود باشد (حیدری و همکاران)1393 ،
چابکی سازمانی درواقع یک توانایی اساسی را ایجاب میکند
که تغییرات را در محیط سازمانی ،احساس ،دریافت،
مالحظه ،تجزیه و تحلیل و پیشبینی کند (غفوری و
همکاران .)2014 ،15چابکی یک قابلیت وسیع کسب و کار
است که ساختارهای سازمانی ،سیستمهای اطالعاتی،
فرایندهای پشتیبانی و خصوصاَ مجموعه افکار را در بر
میگیرد (هورمزی ، 2001 ،به نقل از شیری ،محسنی و
اکرم .)1393 ،لذا جهاد دانشگاهی به عنوان یک سازمان
آموزشی-پژوهشی باید در جهتی سازماندهی شود که توانایی
مقابله با تغییرات محیطی را داشته باشد (مصلح یاری و
بوزنجانی .)1393 ،از این رو ،منابع انسانی و فیزیکی ان به
گونهای سازماندهی میشود ،که بتواند بسرعت با محیط در
حال تعییر و فرصتهای موجود در بازار سازگاری داشته
باشد(ابراهیمیان جلودار و ابراهیمیان جلودار.)1390 ،
امروزه سازمانها با تغییرات سریع و گستردهای در محیط
سیاسی ،فرهنگی ،اجتمـاعی ،تکنولـوژیکی و اقتصـادی
مواجه هستند .واکنش موفق سازمانها در یک جو بسیار
پویا و متغیر ،بستگی به توانایی آنها جهت فراهم کردن
اطالعات ذیربط و یافتن راهحـلهـای مناسب برای
مشکالت پیش رو است (کاربونل و اسکودر .)2016 ،16در
این شرایط توجه نظریه پردازان و مدیران واحدهای جهاد
13. Desuza & Ray
14 .Alshayeb & Li
15 .Ghafuri &et al.
16 .Carbonell & Escudero
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دانشگاهی ،بر طراحی تواناییهای فکری برای این سازمان
است .آلبرشت 17نیز اظهار میدارد :پس از موج اول ،دوم و
سوم ،موج چهارم موج هوشیاری و مغز است
(سیمیچ.)2005،18
در دنیای امروز ارتقا هوش سازمانی یکی از الزامات غیرقابل
انکار برای اغلب سازمانهاست تـا بتواننـد از طریـق کسـب
و تجزیـه و تحلیل اطالعات و همین طور افزایش دانش و
ایجاد آگاهی ،بر قابلیتهای خود بیفزایند .افزایش هوش
سازمانی موجب میگردد (پاندا و کومار .)2018 ،19لذا جهاد
دانشگاهی به عنوان یک سازمان تأثیر گزار بر جامعه
دانشگاهی بایستی اطالعات محیط اطراف خود را سریعتر و
با دقت بیشتری تجزیه و تحلیـل کـرده و نتایج حاصل را به
طریق سودمند ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس
تصمیم گیرندگان قرار دهند (گاپاال کریشنان و همکاران،20
 .)2015این امر جریان تبادل اطالعات و دانش را در بستر
سازمان تسریع کرده و اثربخشی و فرایند تفکر و تصمیم
گیری جمعی را به نحو چشمگیری بهبود میبخشد (غالمی،
غفوریان و معنوی پور .)1390،از این رو مدیران واحدهای
جهاد دانشگاهی برای پیشبرد اهداف سازمانی و دستیابی به
آنها نیاز به هوش سازمانی دارند که بتوانند با اتکای به آن،
عملکرد خود را بهبود بخشند .به عبارتی هوش سازمانی در
سازمانهای پیچیده امروزی برآیند و ترکیبی از دو هوش
فعال انسانی و هوشمصنوعی ماشینی خواهد بود (موسوی و
همکاران )2016 ،21که بی تردید مدیران سازمانها برای
پویائی و افزایش کارائی سازمان خود راهی جز بهرهگیری از
این دو جریان هوشمند نخواهند داشت(شهایی.)1385 ،
هوش سازمانی در تجزیه و تحلیل عملکرد موثر سازمانی
نقش به سزایی داشته و نیروی مغزی کارآفرین را برای
دستیابی به اهداف سازمانی بسیج میکند (مرادی و
سیادت.)1393 ،

17. Albrecht
18 .Simic, I.
19 .Panda & Kumar
20 .Gopalakrishnan et al
21 .Mousavi et al
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سازمانهای هوشمند نیز قادرند همواره رفتارشان را با
محیط متغیر و پویا منطبق نمایند و بر عملکردشان بیفزایند
(زارعی و همکاران .)1395 ،هوش سازمانی ،ما را برای
تصمیمگیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکتها
توانمند میسازد (هاوسون.)2008 ،22
وعدهای که هوش سازمانی به یک مدیر میدهد ،وعده
دسترسی فوری به همه دادههای موجود در سازمان با
داشبوردهای دیجیتالی و شاخصهای عملکرد مورد نیاز
است(محمودی و همکاران .)1398 ،هوش سازمانی به
سازمانها میکند تا از طریق گزارشگیری و تحلیل دادهها،
عملکرد اثربخش و مطمئن بدون دردسر اضافی و هزینههای
اجرائی زیاد و سعی و خطا بدست آورند .منابع انسانی با
ارزشترین منبع برای سازمانها هستند .آنها هستند که به
تصمیمات سازمانی شکل داده و راهحل ارائه میکنند و نهایتاً
مسائل و مشکالت سازمان را حل میکنند .بهرهوری را
عینیت میبخشند و کارآیی و اثربخشی را معنا میدهند.
نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی
حاضر است فراتر از وظایف مقرر نیز فعالیت نماید و میتواند
عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد (محمودی و
همکاران .)1398 ،تعهد سازمانی اغلب زمانی مطرح است که
فرد رفتارهای فرانقشی خود را علیرغم کاهش رضایت شغلی
و در پایینترین سطح از انتظار ،همچنان حفظ نماید
(اسکال .)2002 ، 23پورتر و همکارانش ( )1974تعهد
سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شدن در
سازمان تعریف کردهاند .به اعتقاد آنها معیارهای اندازهگیری
تعهد سازمانی شامل انگیزه باال ،قبول سازمان و پذیرش
اهداف آنها ،آمادگی برای تالش فراوان و عالقمندی برای
حفظ عضویت در سازمان میباشد (امین بیدختی و
همکاران .)1395 ،تعهد کارکنان نسبت به سازمان
ویژگی عمیق و وسیعی است که تقریبا تمام جنبههای
شناخته شده در مدیریت منابع انسانی را در بر میگیرد.
(بهمنی و امیر نژاد .)1396 ،چنانچه مدیران توجه مناسبی
به ویژگیهای شخصیتی منابع انسانی ننمایند ،در پاسخ به

این ضعف مدیریتی ،کارکنان نسبت به شغل خود احساس
تعهد نخواهند کرد (حسین زاده شهری و همکاران.)1394 ،
در خصوص اثرگذاری هوش سازمانی بر عملکرد سازمان
میتوان اذعان نمود که هوش سازمانی کمـک مـیکنـد تـا
بـه نقـاط ضعف سازمان خود پی برده و نقاط قوت خود را
مستحکمتر کنیم (بذر کار و حاجی محمدی .)1398 ،هوش
سازمانی به دنبال آن است که با سـنجش وضـعیت
هوشـمندی سازمان ،تواناییها و ضعفهای آنها را شناسایی
و براساس نتایج بدسـت آمـده ،راهکارهـای الزم را بـرای
بهبـود هـوش سـازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان
ارائه نماید (جاللی و معطوفی .)1394 ،هوش سازمانی با
تکیه بر هوش انسانی ،منبع نامحدودی از سرمایههای فکری
است کـه اگـر بـه درستی شناسایی و مدیریت شود ،توانایی
انعطافپذیری سازمان را در انطباق با نیازهای بومی ،ملی و
جهانی افزایش میدهد (اورینگا و چالمیتا)2019 ،24
همچنین بـا فراهم کردن بستر مناسب ،زمینههای الزم
جهت خلق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی را فراهم
نموده (جمال زاده و همکاران )1388 ،و قدرت ایده پردازی،
خالقیـت و نوآوری را ارتقاء میبخشد (اسکندری.)1389 ،
با بهرهگیری از هوش سازمانی ،اثربخشی استفاده از
ساختارهای اطالعاتی موجود ،در راستای اهداف افزایش می
یابد و اطالعات از حالت عملیاتی و محدود شده در الیههای
پنهان و غیررسمی ،برای استفاده و کاربرد در تصمیمگیریها
و حل مسائل ،توسعه داده میشوند (نظرپوری و رحیمی
اقدم.)1394 ،
در کل در دنیای انسانی و حیات پرتالطم بشری ،انسانهایی
موفق و کارا خواهند بود که از درجهی هوشی باالیی بهره
مند باشند تا بتوانند بر چالشها و مشکالت زندگی خود
فائق آیند؛ در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه
خواهد بود (چیانگ و همکاران)2016 ،25؛ به خصوص اینکه
هر چه زمان به جلوتر میرود؛ با پیشرفت علوم و فنون و
پیدایش نیازها و چالشهای جدید ،سازمانها پیچیدهتر و
ادارهی آنها نیز مشکلتر میشود .ولی با وجود این
پیچیدگیها هنوز در مورد هوش سازمانی و چابکی سازمان

22 .Howson
23 .Scholl

24. Orenga-Roglá & Chalmeta
25 .Chiang & Et al
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تحقیقات شاخصی مشاهده نمیشود (ماریس اسکارلت،26
2012؛ احمدیان و مهاجران .)1397 ،در نهایت باید عنوان
نمود که با توجه به دنیای پیچیده و رقابتی کنونی اگر
سازمانها به به فکر استقرار پارادایمهای رقابتی از جمله
هوشمندی و چابک شدن نباشند قطعاً توانایی برآورده
نمودن نیازهای کارکنان خود را نخواهند داشت و با کاهش
یافتن میزان ماندگاری و تعهد سازمانی کارکنان به سرعت
عملکرد سازمان کاهش یافته (فرهادی نژاد و همکاران،
 )1398و محکوم به شکست خواهد بود .بنابراین با توجه به
مطالب پیش گفته و با توجه به اهمیتی که دو پارادایم هوش
سازمانی و چابکی در رسیدن سازمان به اهداف خود دارند
توجه به این مقوله الزم و ضروری گردید که تأثیرات این دو
پارادایم اساسی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی بر
عملکرد واحدهای جهاد دانشگاهی شمالغرب کشور مورد
بررسی قرار گیرد .لذا در پژوهش حاضر برای پیش بینی
روابط احتمالی بین متغیرهای پژوهش ،بررسی تأثیر مستقیم
و غیر مستقیم متغیرهای مذکور و برآورد ضریب برازش،
الگوی مفهومی زیر طراحی و مورد آزمون قرار میگیرد.

61

تعهد سازمانی بر رابطه بین انعطافپذیری راهبردی و چابکی
سازمانی میباشد .امین بیدختی و همکاران( )1395به این
نتیجه دست یافتند که کارآفرینی بر چابکی سازمانی تأثیر
مستقیم دارد و تعهد سازمانی نقش واسطهای در رابطه بین
کار افرینی و چابکی سازمانی ایفا مینماید .نتایج پژوهش
بنی نعم و همکاران ( )1395نشان میدهد که چابکی
سازمانی و هر یک از مولفههای آن بر عملکرد سازمانی و
مدیریت دانش تاثیر معنادار داشته ،همچنین مدیریت دانش
و مولفههای آن نیز بر عملکرد سازمانی تاثیر معنادار داشته و
نقش میانجی مدیریت دانش در تاثیر چابکی سازمانی بر
عملکرد سازمانی نیز تایید شده است .نتایج پژوهش جورکش
و همکاران ( )1395حاکی از آن است که چابکی سازمانی و
مؤلفههای آن (پاسخگویی ،شایستگی ،انعطافپذیری و
سرعت) بر عملکرد معلمان تأثیر معنادار دارد .حسینزاده
شهری و همکاران( )1394طی مطالعهای تحت عنوان
بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی به
این نتیجه دست یافتند که بین تمامی سازههای هوش
هیجانی رابطه محکم و قوی با تعهد عاطفی وجود دارد و
همچنین بین اکثر ابعاد هوش هیجانی با دو بعد تعهد
هنجاری و مستمر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
.مورکانی و همکاران ( )1393در پژوهش خود نشان دادند
که هوش سازمانی متغیر پیشبینی مناسبی برای عملکرد

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش(استنتاج شده توسط
پژوهشگر با توجه به مطالعات انجام شده)

سازمانی است و  87/4درصد از تغییرات واریانس متغیر
مالک را تبیین میکند؛ و تمامی ابعاد هوش سازمانی به غیر

 -2پیشینه پژوهش

از بعد کاربرد دانش با عملکرد سازمانی همبستگی چندگانه

نتایج پژوهش بهمنی و امیر نژاد( )1396نشان داد که مولفه

دارند .نتایج تحقیق رمزگویان و حسن پور ( )1392حاکی از

های انعطافپذیری راهبردی بر چابکی سازمانی تاثیر مثبت

رابطه معنادار بین تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ،تعهد

و معنیدار دارد و همچنین چابکی سازمان بر تعهد سازمانی

مستمر ،تعهد هنجاری) و عملکرد کارکنان وجود دارد .نتایج

تاثیر مثبت و معنیدار دارد .یافتهها نشاندهنده تاثیر واسطه

پژوهش غضنفری و هاشمی ( )1390حاکی از آن است که

26 .Maries & Scarlat
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بین هوش سازمانی و مولفههای آن با تعهد سازمانی رابطه
مثبت و معنی داری وجود داشت.
پاندا و کومار )2018( 27طی مطالعهای به این نتیجه دست
یافت که زیرساختهای هوشمند سازمانی ،یعنی توابع کاری،
مدیریت بین فردی و مهارت مدیریت فناوری بر چابکی
سازمانی را به اثبات رساندند .نفی )2016(28نیز در تحقیقی
با عنوان چابکی سازمان کلید بهبود عملکرد سازمانی در
کشور مصر ،نشان داد رابطه مثبت و معناداری میان این دو
متغیر وجود دارد و چابکی سازمانی اثر مثبتی بر بهبود
عملکرد سازمان میگذارد .اسلوکام و همکاران)2016( 29
طی پژوهشی دریافتند که تعهد سازمانی وقتی بیشترین
ارتباط را با عملکرد دارد که فشارهای بیرونی برای وادار
کردن فرد به ماندن در آن شغل حداقل باشد .گابریل و
همکاران )2015(30در پژوهش خود به این نتیجه دست
یافتند که بین فرایندهای مدیریت دانش و چابکی سازمانی
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .نتایج بدست آمده از
پژوهش هاراف و همکاران )2015(31حاکی از این بود که
چابکی سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد
سازمانی دارد و سازمانهای چابک عموما از عملکرد فردی و
سازمانی و سطح نوآوری باالیی برخوردار هستند .ساناد
گول( )2014طی پژوهشی به این نتیجه دست یافت که بین
چابکی سازمانی و رضایت شغلی مدیران رابطه مثبت معنادار
وجود دارد و رضایت کارکنان به طور اثربخشی متأثر از
میزان چابک سازی آنان است .نتایج پژوهش شروی و
کارووسکی( )2014حاکی از رابطه معنادار بین عملکرد
سازمانی و چابکی سازمانی بود .یافتههای پژوهش گلین و
سرینگ( )2014نشان داد که ابعاد چابکی سازمانی میتواند
موجبات بهبود عملکرد سازمانی را فراهم آورد .آرل32
( )2012به این نتیجه دست یافتند که در دنیای پیچیده و
پویای کنونی ،وجود فرهنگ چابکی در سازمان به عنوان
یکی از مزیتهای رقابتی مطرح میباشد و زمینه افزایش
27 .Panda & Kumar
28 .Nafei
29. Aslvkam et al
3. Gabril et al
4. Haraf et al
32. Arel

رضایت و تعهد کارکنان در سازمان را فراهم مینماید ..فینک
و یولز )2011( 33طی پژوهشی با عنوان ادراک هوش
سازمانی به عنوان عناصر تشکیل دهنده شخصیت هنجاری
به این نتیجه رسیدند که هوش سازمانی میتواند بر عملکرد
سازمانی موثر باشید .لین دسیزا و روی )2010(34طی
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که چابکی برای ساختار
عملکرد سازمان مهم است و سازمان چابک باید تعریف دقیق
از نوع تغییرات و سازمان و محل خود داشته باشد .یانگ و
پاندی )2009(35طی پژوهشی به این نتیجه دست یافت که
تعهد سازمانی با عنوان نقش میانجی تاثیر قابل توجهی بر
فرد و عملکرد سازمانی دارد.
 -3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی بـا اسـتفاده از
روش مدلیابی معادالت ساختاری است  .برای تعیین روابط
احتمـالی و تـأثیرات آنهـا بـر یکـدیگر هـم از همبسـتگی
سـاده(ماتریس همبسـتگی) و هـم الگـوی علـی معـادالت
ساختاری استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیـه کارکنـان واحـدهای
جهــاد دانشــگاهی شــمال غــرب شــامل آذربایجــانغربــی و
آذربایجانشرقی ،اردبیل و کردستان به تعداد  320نفـر مـی
باشد .حجم نمونه براساس جدول مورگان  175نفر محاسـبه
شد .چون هدف تحقیق الگویابی ساختاری به روش معـادالت
ساختاری است و الزمه بکار بـردن ایـن روش حجـم نمونـه
حداقل  200نفر میباشد ،بنا به پیشبینی اینکه ممکن است
برخی از کارکنان همکاری در ارسال پاسخ نامه نداشته باشند
بنابراین تعداد  215پرسشنامه به همکـاران ارسـال شـد کـه
 206پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد.
برای تعیین حجم نمونه موردنظر با توجه به حجـم جامعـه
آماری از فرمول کوکران استفاده شـده اسـت .جـدول ذیـل
نمایانگر حجم نمونه آمـاری متناسـب بـا حجـم هـر یکـی از
واحدهای میباشد

33.Fink & Yolles
34. Lin, Desouza & Roy
35 .Yang & Pandey
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جدول .1نمونهگیری طبقهای واحدهای جهاد دانشگاهی
تعدا کل

تعدادنمونهانتخاب شده از

نام واحد

کارمندان

کارمندان

آذربایجانغربی

80

55

اذربایجانشرقی

85

57

اردبیل

75

48

کردستان

80

55

کل

320

215
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سواالت ( )47-44-36-33-19-9-4را ،تمایل به
تغییرسواالت ( ،)45-43-2834-24-14-13جرات و
شهامت ( ،)40-37-25-10-6-5-1اتحاد و توافق سواالت
( ،)41-39-38-26-20-18-12کاربرد دانش سواالت (-7
 )35-31-30-29-23-21و فشار عملکرد سواالت (-11-8
 )49-46-32-27-16را به خود اختصاص دادهاند ،مورد
سنجش و ارزیابی قرار میدهد .این پرسشنامه نیز از طیف
 5درجهای تشکیل شده است که شامل گزینههای (کامال
مخالفم  ،مخالفم  ،تا حدی موافقم  ،موافقم  ،کامال موافقم)
میباشد.
ج) پرسشنامه چابکی سازمانی :جهت سنجش هوش

ابزار اصلی گردآوری دادهها چهار پرسشنامه به شرح ذیل
بود:
الف) پرسشنامه تعهد سازمانی :از پرسشنامه استاندارد
آلن و مایر ( ) 2007استفاده شده است .این پرسشنامه تعهد
سازمانی را در قالب  24مادهای و  3مولفه (تعهد عاطفی 1
تا  ،8تعهد مستمر  9تا  16و تعهد هنجاری  17تا  )24و
در مقیاس  7درجهای مورد سنجش قرار میدهد که شامل
گزینههای «بسیار موافقم» (« ،)7نسبتا موافقم»« ،کمی
موافقم»« ،نظری ندارم»« ،کمی مخالفم»« ،نسبتا مخالفم» و
«کامال مخالفم» ( )1میباشد .آزمودنیها باید به یکی از 7
گزینه هر سوال ،پاسخ داده و سپس براساس مقادیر ،3 ،2 ،1
 7 ،6 ،5 ،4نمره گذاری میشود .در این پرسشنامه ،حداکثر
نمره  168امتیاز بوده و حداقل آن نیز  24میباشد .الزم به
ذکر است که سواالت شماره ،16 ،15 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4
 21 ،19 ،18 ،17و  24دارای شیوه نمره گذاری معکوس می
باشند .نمره بین  24تا  :64تعهد سازمانی ضعیف است .نمره
بین  64تا  :96تعهد سازمانی متوسط است .نمره باالتر از
 : 96تعهد سازمانی قوی است .این پرسشنامه دارای سه بعد
عاطفی ،مستمر و هنجاری میباشد.
ب) پرسشنامه هوش سازمانی :جهت سنجش هوش
سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده هوش سازمانی آلبرخت
( )2003استفاده شده است .این پرسشنامه هوش سازمانی را
در قالب  46گویه و  7مولفه که شامل بینش مشترک که
سواالت ( ،)48-42-22-17-15-3-2سرنوشت مشترک

سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده هوش سازمانی ژانک و
شریفی( )2001استفاده گردید .این پرسشنامه هوش
سازمانی را در قالب  16گویه و  4مولفه (پاسخگویی،
شایستگی ،انعطافپذیری و سرعت) و در مقیاس  5درجهای
لیکرت مورد سنجش قرار میدهد.
د) پرسشنامه عملکرد سازمانی :جهت سنجش عملکرد
سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده عملکرد سازمانی
هرسی و گلداسمیت ( )2003استفاده شد .این پرسشنامه
عملکرد سازمانی را در قالب  42گویه و هفت مولفه توانایی
(گویههای  ،)20-3-2-1وضوح (گویههای -8-7-6-5-4
 ،)39-38کمک (گویههای  ،)15-13-12-11-9مشوق
(گویههای  ،)25-22-21-19-18-16ارزیابی (گویههای
 ،)37-36-35-34-33-32-31-30-23اعتبار (گویههای
 ،)29-28-27-26-24-17و محیط (گویههای -40-14-10
 )42-41و در قالب مقیاس  5درجهای لیکرت (خیلی کم1،؛
کم2،؛ متوسط3؛ زیاد 4،؛ خیلی زیاد5،؛) مورد سنجش قرار
میدهد.
جهت تعیین پایایی پرسشنامهها آلفای کرونباخ استفاده
گردید که برای پرسش نامههای تعهد سازمانی ،هوش
سازمانی ،چابکی سازمانی ،عملکرد سازمانی به ترتیب ،0/79
 ،0/84 ،0/87 ،0/89میباشد .همچنین روایی صوری تمامی
پرسشنامهها توسط متخصصان و اساتید حوزه مدیریت و
علوم رفتاری تأیید گردید .در نهایت جهت سنجش روایی
سازه پرسشنامهها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید
که نتایج آن به شرح جدول ذیل میباشد.
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گزارش شدهاند ،تا رابطه آنان مورد بررسی قرار گیرد .الزم به
ذکر است که در مدلیابی معادالت ساختاری ،باید روابط
بین عاملهای یک پرسشنامه باید مثبت باشد (کالین،
.)2011

جدول  .2شاخصهای برازش پرسشنامهها
مشخصه
پرسشنامه
نسبت مجذور خی
به درجه

تعهد

عملکرد

هوش

چابکی

سازمانی

سازمانی

سازمانی

سازمانی

2/11

2/34

2/08

2/17

جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

آزادی()2/df
جذر براورد واریانس
خطای
تقریب()RMSEA

0/05

0/07

0/07

0/06

شاخص نکویی
برازش()GFI

0/98

0/95

0/97

0/99

شاخص تعدیل شده
ی نکویی
برازش()AGFI

0/96

0/91

0/93

0/97

شاخص برازندگی
تطبیقی()CFI

0/99

0/96

0/98

0/99

شاخص نرم شده
برازندگی()NFI

0/98

0/95

0/95

0/99

ریشه میانگین
مجذور
پسماندها()RMR

0/02

0/04

0/03

0/04

2

شماره

متغیر

1

1

هوش سازمانی

1

2

چابکی سازمانی

**0/44

3

تعهد سازمانی

**0/30** 0/54

4

عملکرد سازمانی

3

4

1
1

**0/52** 0/44** 0/53

1

*p<0.05, **p<0.01
با توجه به جدول فوق رابطه هوش سازمانی ( ،)0/53چابکی
سازمانی ( )0/44و تعهد سازمانی ( )0/52با عملکرد سازمانی
مثبت و در سطح  0/01معنیدار میباشد .رابطه هوش
سازمانی ( )0/54و چابکی سازمانی ( )0/30با تعهد سازمانی
نیز مثبت و در سطح  0/01معنیدار میباشد.
 -5آزمون مدل نظری پژوهش
در شکل  2مدل آزمون شده پژوهش گزارش شده است.

 -4یافتهها
قبل از پرداختن به آزمون مدل نظری پژوهش ،بین
متغیرهای مدل نظری باید همبستگی معنیدار وجود داشته
باشد .لذا در جدول  3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

برای آزمون این مدل از نرمافزار  AMOS 22استفاده شده
است .همچنین در جدول  4نتایج مربوط به ضرایب اثرات
مستقیم گزارش شده است.

شکل  .2مدل آزمون شده پژوهش
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جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش مدل آزمون شده
پژوهش
شاخص
مقدار بدست
آمده
حد قابل
پذیرش
شاخص
مقدار بدست
آمده
حد قابل
پذیرش

شاخصهای برازش مطلق
AGFI
GFI
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( )0/08است .با توجه به این یافتهها میتوان گفت که مدل
آزمون شده پژوهش از برازش خوبی برخوردار است.

SRMR

0/96

0/93

0/03

بیشتر از
0/90

بیشتر از
0/80

کمتر از 0/05

 -6بررسی فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق :تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی
سازمانی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی نقش میانجی
دارد.

NNFI

در جداول  5و  6نتایج مدلیابی معادالت ساختاری برای این
فرضیه گزارش شده است.

0/95

0/92

0/95

جدول  .5اثرات مستقیم مدل آزمون شده پژوهش

بیشتر از
0/90

بیشتر از
0/90

بیشتر از 0/90

شاخصهای برازش تطبیقی
NFI
CFI

شاخصهای برازش تعدیل یافته
شاخص

X2/df

PNFI

RMSEA

مقدار بدست
آمده
حد قابل
پذیرش

2/53

0/62

0/06

کمتر از 3

بیشتر از
0/60

کمتر از 0/08

مسیر

اثر مستقیم

آماره t

سطح معنی داری

تعهد سازمانی

0/22

2/67

0/001

هوش سازمانی

0/28

3/65

0/001

چابکی سازمانی

0/27

3/68

0/001

جدول  .6اثرات غیر مستقیم هوش سازمانی و چابکی

با توجه به جدول  ،8-4برای مدل آزمون شده شاخص
نیکویی برازش ( )0/96( ،)GFIمیباشد که بیشتر از ()0/90
میباشد .شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (،)AGFI
( )0/93میباشد که بیشتر از ( )0/80میباشد .و ریشه
میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده (،)SRMR
( )0/03میباشد که کمتر از ( )0/05میباشد .شاخص برازش
تطبیقی ( )0/95( ،)CFIمیباشد که بیشتر از ( )0/90می
باشد .شاخص برازش هنجار شده ( )0/92( ،)NFIمیباشد
که بیشتر از ( )0/90میباشد .شاخص برازش هنجار نشده
( )0/95( ،)NNFIمیباشد که بیشتر از ( )0/90میباشد.
مجذور خی بر درجه آزادی ( )2/53( ،)X2/dfمیباشد که
کمتر از ( )3است .شاخص برازش ایجاز ()0/62( ،)PNFI
میباشد که بیشتر از ( )0/60است و مجذور میانگین مربعات
خطای تقریب ( )RMSEAنیز ( )0/06میباشد که کمتر از

سازمانی بر عملکرد سازمانی ( با نقش میانجی تعهد
سازمانی)
مسیر

اثر غیر مستقیم

آماره t

سطح معنی داری

هوش سازمانی

0/46

6/25

0/001

چابکی سازمانی

0/27

3/73

0/001

با توجه به جدول  ،5اثر مستقیم تعهد سازمانی بر عملکرد
سازمانی ( )0/22مثبت و در سطح  0/01معنیدار میباشد.
اثر مستقیم هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی ()0/28
مثبت و در سطح  0/001معنیدار میباشد .اثر مستقیم
چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی ( )0/27مثبت و در
سطح  0/001معنیدار میباشد .همچنین در جدول  6اثر
غیرمستقیم هوش سازمانی بر تعهد سازمانی ( )0/46مثبت و
در سطح  0/001معنیدار میباشد .اثر غیرمستقیم چابکی
سازمانی بر تعهد سازمانی ( )0/27مثبت و در سطح 0/001
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معنیدار میباشد .با توجه به شکل ،2تعهد سازمانی ،هوش

تحقیق تایید میشود ،یعنی چابکی سازمانی با عملکرد
سازمانی رابطه علّی مستقیم مثبت و معنیدار دارد .به
عبارت دیگر با افزایش چابکی سازمانی ،میزان عملکرد
سازمانی کارکنان افزایش مییابد.

سازمانی و چابکی سازمانی در مجموع  38درصد از واریانس
عملکرد سازمانی را پیشبینی میکنند .هوش سازمانی و
چابکی سازمانی نیز در مجموع  39درصد از واریانس تعهد

فرضیه سوم :تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه علی

سازمانی را تبیین میکنند.

مستقیم دارد.
جدول .9نتایج مدلیابی معادالت ساختاری مربوط به

فرضیه اول :هوش سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه علّی

فرضیه فرعی سوم

مستقیم دارد.
جدول .7نتایج مدلیابی معادالت ساختاری مربوط به

پارامتر استاندارد

ضریب مسیر

خطای استاندارد

نشده

(استاندارد

برآورد

فرضیه فرعی اول

آماره تی

سطح معنی
داری

شده)

پارامتر

ضریب مسیر

خطای استاندارد

آماره

سطح معنی

استاندارد نشده

(استاندارد شده)

برآورد

تی

داری

0/26

0/28

0/07

3/65

0/001

0/47

0/12

0/22

0/001

2/68

با توجه به جدول  9پارامتر استاندارد نشده اثر مستقیم تعهد
سازمانی بر عملکرد سازمانی ( )0/47میباشد .اثر مستقیم

با توجه به جدول  7پارامتر استاندارد نشده اثر مستقیم
هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی ( )0/26میباشد .اثر
مستقیم استاندارد شده برای این مسیر ( )0/28میباشد.
آماره تی این اثر نیز ( )3/65است که در سطح  0/001مثبت
و معنیدار میباشد .با توجه به این یافتهها ،فرضیه اول
تحقیق تایید میشود ،یعنی هوش سازمانی با عملکرد
سازمانی رابطه علّی مستقیم مثبت و معنیدار دارد .به
عبارت دیگر با افزایش هوش سازمانی ،میزان عملکرد
سازمانی کارکنان افزایش مییابد.

افزایش مییابد.

فرضیه دوم :چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه

فرضیه چهارم :هوش سازمانی از طریق تعهد سازمانی با

علّی مستقیم دارد

عملکرد سازمانی رابطه علّی غیرمستقیم دارد.

استاندارد شده برای این مسیر ( )0/22میباشد .آماره تی این
اثر نیز ( )2/68است که در سطح  0/001مثبت و معنیدار
میباشد .با توجه به این یافتهها ،فرضیه سوم تحقیق تایید
میشود ،یعنی تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه علّی
مستقیم مثبت و معنیدار دارد .به عبارت دیگر با افزایش
تعهد سازمانی سازمانی ،میزان عملکرد سازمانی کارکنان

جدول .8نتایج مدلیابی معادالت ساختاری مربوط به

جدول  .10نتایج مدلیابی معادالت ساختاری مربوط به فرضیه

فرضیه فرعی دوم

فرعی چهارم

پارامتر

ضریب مسیر

خطای استاندارد

استاندارد نشده

(استاندارد شده)

برآورد

0/56

0/27

0/15

آماره تی

سطح معنی داری

3/68

با توجه به جدول  ،8پارامتر استاندارد نشده اثر مستقیم
چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی ( )0/56میباشد .اثر
مستقیم استاندارد شده برای این مسیر ( )0/27میباشد.
آماره تی این اثر نیز ( )3/68است که در سطح  0/001مثبت
و معنیدار میباشد .با توجه به این یافتهها ،فرضیه دوم

0/001

پارامتر

ضریب مسیر

خطای

سطح

استاندارد

(استاندارد

استاندارد

معنی داری

نشده

شده)

برآورد

0/09

0/10

0/05

0/05

حد پایین

0/02

حد باال

0/19

با توجه به جدول ،10پارامتر استاندارد نشده اثر غیرمستقیم
هوش سازمانی از طریق تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی
( )0/09میباشد .اثر غیرمستقیم استاندارد شده برای این
مسیر ( )0/10میباشد که در سطح  0/05مثبت و معنیدار
است .با توجه به این یافتهها ،فرضیه چهارم تحقیق تایید می
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شود ،یعنی هوش سازمانی از طریق تعهد سازمانی با عملکرد
سازمانی رابطه علّی غیرمستقیم مثبت و معنیدار دارد .به
عبارت دیگر تعهد سازمانی نقش واسطهای در ارتباط هوش
سازمانی با عملکرد سازمانی دارد .یعنی هوش سازمانی باعث
افزایش تعهد سازمانی شده و افزایش تعهد سازمانی نیز باعث
افزایش عملکرد سازمانی میشود.
فرضیه پنجم :چابکی سازمانی از طریق تعهد سازمانی با
عملکرد سازمانی رابطه علّی غیرمستقیم دارد.
جدول .11نتایج مدلیابی معادالت ساختاری مربوط به
فرضیه فرعی پنجم
پارامتر

ضریب مسیر

خطای

سطح

استاندارد

(استاندارد

استاندارد

معنی داری

نشده

شده)

برآورد

0/12

0/06

0/04

0/05

حد پایین

0/01

حد باال

0/14

با توجه به جدول فوق ،پارامتر استاندارد نشده اثر
غیرمستقیم چابکی سازمانی از طریق تعهد سازمانی بر
عملکرد سازمانی ( )0/12میباشد .اثر غیرمستقیم استاندارد
شده برای این مسیر ( )0/06میباشد که در سطح 0/05
مثبت و معنیدار است .با توجه به این یافتهها ،فرضیه پنجم
تحقیق تایید میشود ،یعنی چابکی سازمانی از طریق تعهد
سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه علّی غیرمستقیم مثبت و
معنیدار دارد .به عبارت دیگر تعهد سازمانی نقش واسطهای
در ارتباط چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی دارد .یعنی
چابکی سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی شده و افزایش
تعهد سازمانی نیز باعث افزایش عملکرد سازمانی میشود.
 -7بحث
نتایج فرضیه اول حاکی از این بود که هوش سازمانی بر
عملکرد مدیران در سازمان جهاد دانشگاهی شمال غرب
کشور تاثیر مثبتی دارد .در تببین این نتایج نیز میتوان
گفت هوش سازمانی به افراد کمک میکند تا به نقاط ضعف
سازمان خود پی ببرند و نقاط قوت خود را مستحکمتر کنند.
همچنین با فراهم آوردن بستر مناسب جهت خلق مدیریت
دانش و یادگیری سازمانی را فراهم نموده و قدرت ایده
پردازی ،خالقیت و نوآوری را ارتقا میبخشند ،که این امر
سبب بهبود عملکرد افراد میگردد و همچنین توجه به بیان
اهداف و مأموریتهای استراتژیک به صورت روشن ،تأکید بر
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تشریک مساعی و کارهای تیمی ،تمرکز به حل چالشهای
موجود در سازمان ،توجه به ضرورت تغییر و تحول ،حمایت
از عملکردهای کارکنان و ارتباطات انسانی و عاطفی مدیران
با کارمندان باعث همبستگی بین هوش سازمانی و عملکرد
سازمانی شده است .این یافته همسو با نتایج پژوهش
مورکانی و همکاران( ،)1393خدادای و همکاران(،)1392
خوش آموز و گودرزوند (،)1392بیک زاده و
همکاران( ،)1389ابزری و ستاری قهفرخی ( ،)1386فینک و
یولز ( ،)2011کستی و همکاران (،)2011آدیمو( )2009و
نیکلو و تسوسیس( )2004که دریافتند بین هوش سازمانی
مدیران و عملکرد آنان رابطه معناداری وجود دارد ،میباشد.
در ادامه نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار هوش سازمانی
بر عملکرد سازمانی بود .در این راستا می توان اظهار نمود
که چابکی ،توانایی سازمان برای عرضه محصوالت و خدمات
با کیفیت باال را ارتقا داده و در نتیه عامل مهمی برای بهره
وری سازمان میشود .یک سازمان چابک با اتفاقات و
تغییرات ناگهانی از پا در نمیآید .یک سازمان چابک ،سریع
السیر ،سازگار و قدرتمند است و به تغییرات ناگهانی،
فرصتهای جدید بازار و نیازمندیهای مشتری پاسخ سریع
میدهد .سازمان چابک برای درک و پیشبینی تغییرات
محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا به ساختار
بندی خود میپردازد .وجود تغییر عاملی برای نیاز به چابکی
در سازمانها است .مطالعات نشان میدهد که سازمانهای
چابک نرخ موفقیت فزایندهای در اجرای اقدامات تحولی
نسبت به همتایان خود به دست میآورند (باقرزاده و
همکاران .)1388 ،از طرفی سازمان با عملکرد برتر هم
سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی
انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات،
ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند ،بهبود مستمر
قابلیتهای کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی
ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمانهای همتراز دست می
یابد .چون چابکی سازمانی راهی است که این سازمانها
برای پاسخگویی به تغییرات محیطی انتخاب کردهاند
بنابراین عملکرد بهتر آنها ناشی از چابک بودن سازمان
هاست.
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آلگاما در تحقیقی تحت عنوان ایجاد یک محیط برای
یادگیری و چابکی سازمانی به این نتیجه رسیدند که
رهبران ،محیطی برای یادگیری سازمانی و نیروی کار ایجاد
میکنند و در یادگیری سازمانی ،برنامهریزی موفق و
توسعهی رهبران سازمانی آینده مشارکت میکنند.
همچنین رهبران ارشد محیطی برای بهبود عملکرد سازمانی،
انجام مأموریت و اهداف استراتژیک ،نوآوری ،رهبری عملکرد
و چابکی سازمانی ایجاد میکنند (ژانک و همکاران.)2010 ،
همچنین نتایج حاصل از این فرضیه با یافتههای پژوهشهای
بنی نعم و همکاران ( ،)1395جورکش و همکاران (، )1395
چناری و همکاران (  ، )1394هاراف و همکاران(، )2015
ساناد گول( ، )2014شروی و کارووسکی ( ،) 2014گلین و
سرینگ( ،)2014شارپ( )2012و لین دسیزا و روی()2010
همسو و هم جهت میباشد؛ چرا که آنان نیز در پژوهش خود
تأثیر مثبت و معنیدار چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی را
به اثبات رساندند .در واقع نتایج حاصل از پژوهش حاضر
مکمل یافتههای پژوهشهای مذکور میباشد.
عالوه بر نتایج فوق ،یافته ها همچنین بیانگر تأثیر تعهد
سازمانی بر عملکرد سازمانی می باشد .در تبیین این یافته
باید عنوان نمود که چنانچه کارکنان ،با سازمان خود ارتباط
عاطفی و احساس تعلق شدیدی داشته باشند با انگیزه و
عالقه بیشتری در سازمان مشغول به کار خواهند شد،
بنابراین چنین کارکنانی عملکرد بسیار بهتری از کارکنانی
که به سازمان خود وابستگی ندارند و به اجبار شرایط وارد
سازمان شدهاند خواهند داشت .با توجه به اینکه تعهد
مستمر بیان کننده هزینههای احتمالی ناشی از ترک
سازمان و اجبار به باقی ماندن و ادامه خدمت در سازمان
است ،در این راستا هر چه فرصتهای شغلی برای فرد در
خارج سازمان کمتر و سرمایهگذاریهای او بیشتر باشد
احتمال ترک خدمت کمتر خواهد بود .به عبارت دیگر ،با
صرف وقت و گذراندن آموزشهای حین خدمت و تالش
بیشتر افراد به راحتی حاضر به ترک خدمت نمیشوند و
ضرورتاً به کار خود در سازمان ادامه میدهند .بنابراین اگر
کارکنان به وفاداری ،ادامه فعالیت و انجام کار در سازمان
اعتقاد داشته باشند و این امور را وظیفه و تکلیف خود

بدانند ،تمایل بیشتری برای عملکرد باالتر و بهتر خواهند
داشت.
رمز گویان و حسن پور( )1392بیان میدارند که تعهد
سازمانی عالوه بر این که منجر به افزایش رفتارهای فراتر از
نقش در افراد میشود ،به عملکرد بهتر در آینده نیز منجر
خواهد شد .که موید نتایج حاصل از فرضیه فوق میباشد .لذا
مهمترین نتایج تعهد کارکنان به سازمان که بر روی عملکرد
سازمان مؤثر است عبارتند از :افزایش خالقیت و نوآوری
کارکنان ،افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان ،احساس
رضایت ،تعلق ،وابستگی و دلبستگی کارکنان به سازمان،
عملکرد شغلی مطلوبتر آنها ،رفتار اجتماعی فعال ،عدم
غیبت از کار ،نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش
استرس شغلی که در نهایت موفقیتهای عملکردی سازمان
و افزایش اثربخشی و بهرهوری سازمان را در پی دارد .این
نتایج موجب تعالی و کسب اهداف سازمانی شده و جامعه را
از منفعت سازمان و تالش کارکنان بهرهمند مینماید.
همچنین نتایج حاصل از فرضیه فوق توسط یافتههای خزائی
و همکاران ( ، )1394حسین زاده ( ، )1383اسلوکام و
همکاران ،)2016( 36یانگ و پاندی( ، )2009واستی ()2009
 ،سگای و آشیل در سال  ، 2006سلیمان و آلیس ( )2000
و بنحف ( )1997تأیید میگردد چرا که آنان نیز در پژوهش
خود به نتایج مشابهی دست یافتند .در واقع میتوان گفت
نتایج حاصل از فرضیه فوق مکمل یافتههای پژوهشهای
مذکور میباشد.
در ادامه نتایج حاکی از این بود که هوش سازمانی از طریق
تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار است .در واقع
میتوان گفت سرمایه انسانی ،حیاتیترین عنصر راهبردی و
اساسیترین راهبرد برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان
است و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت در
محیطهای پویا ،سازمانها با یک سری از موقعیتهای پیش
بینی نشده روبه رو هستند که کنترل آنها توسط یک فرد
بسیار دشوار است .اما یک سازمان میتواند با به کارگیری
الکوهای تعاملی میان اعضا ،با شرایط دشوار روبه رو شود.
این الگوهای تعاملی را مجموعه عقلهای سازمان نامیدهاند.

Aslvkam et al
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در هر سازمان عالوه برمنبع خالق انسانی هوشمند ،عوامل
دیگری نیز در فرآیند عملکرد سازمانها نقش موثری ایفا می
کنند و ممکن است کارکنان یک سازمان باهوش و برای
انجام دادن کارهای بزرگ خیلی توانا باشند ،اما این هوش
جمعی آنهاست که باعث انجام فعالیتهای بزرگ میشود.
ظهور سازمانهای اجتماعی یکی از ویژگیهای بارز تمدن
بشری است .هر سازمان برای نیل به اهدافش نیاز به مدیران
و کارکنان هوشمند و متعهدی دارد که بتوانند با استفاده از
هوشهای چندگانه خود ،سازمانها را به سوی هدف
مشخص ،هدایت نماید .نیروی انسانی وفادار و سازگار با
اهداف و ارزشهای سازمانی که حاضر باشند ،فراتر از وظایف
مقرر در شرح وظایف خود فعالیت کند ،عامل مهمی در
اثربخشی سازمان محسوب میشود .وجود چنین نیرویی در
سازمان ،نه تنها موجب باال رفتن سطح عملکرد و پایین
آمدن نرخ غیبت و ترک خدمت میشود ،بلکه وجهه و اعتبار
سازمان را در اجتماع مناسب جلوه میدهد و زمینه را برای
رشد و توسعه آن فراهم میآورد .نتایج پژوهش حاضر با
نتایج پژوهش چناری و همکاران در سال  ،1394خزائی و
همکاران ( ، )1394حسین زاده شهری و همکاران(،)1394
مورکانی و همکاران ( ، )1393خوش آموز و گودرزوند
( ،)1392رمزگویان و حسن پور ( ، )1392غضنفری و
هاشمی ( ، )1390پاندا و کومار ،)2018( 37اسلوکام و
همکاران ، )2016( 38گابریل و همکاران( ،)2015کستی و
همکاران ( ، )2011یانگ و پاندی( ،)2009آدیمو(،)2009
سگای و آشیل ( )2006و نیکلو و تسوسیس( )2004از

مییابد و در مجموع اثر بخشی و کارایی سازمان را در پی
خواهد داشت .از این رو برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان
ضمن تبیین درست و واقعی اهداف و ارزشهای سازمان ،با
برقراری ارتباط مفید و موثر با کارکنان  ،اهداف و ارزشهای
کارکنان شناخته شود و در جهت همسویی این اهداف با
ارزشهای سازمان تالش شود تا کارکنان برای موفقیت و اثر
بخش بودن به طور شخصی احساس مسئولیت کنند .از این
رو باید زمینهای فراهم کرد تا کارکنان با اطمینان خاطر،
تجربیات ،تواناییها و ظرفیتهای خود رادرجهت اعتالی
اهداف سازمانی به کارگیرند .این امر میسر نخواهد شد مگر
آنکه اصول و قواعد مربوط به تعهد سازمانی و چابکی
سازمانی ،شناسایی و بسترهای الزم برای پیادهسازی این
گونه رفتارها فراهم شود .این یافته با نتایج پژوهش بهمنی و
امیر نژاد( ،)1396امین بیدختی و همکاران()1395
بساک( ،)1395بنی نعم و همکاران ( ، )1395خزائی و
همکاران ( ،)1394پاندا و کومار ، )2018( 39اسلوکام و
همکاران ، )2016( 40گابریل و همکاران( )2015و یانگ و
پاندی( )2009همسو میباشد زیرا آنها نیز در پژوهشهای
خود به نتایج مشابهی رسیدهاند.
در نهایت باید عنوان کرد که مشکلترین فاکتوری که
سازمانها با آن مواجه هستند تغییر سریع و بدون توقف
است و سازمانها برای بقا و پیشرفت در محیط تغییر و عدم
اطمینان باید به گونهای سازماندهی شوند که دارای
ساختارهای سازمانی منعطف و نوآور باشند تا بتوانند تصمیم
گیری سریع را ارتقا دهند .در صورت افزایش میل به تغییر
در سازمان ،افزایش شایستگی و سرعت برای ایجاد تغییر
نوآوری در سازمان نیز افزایش مییابد .همچنین الزمه وجود
یک سازمان پیشرو ،چابک و نوآور وجود میل به تعییر در
بین اعضا و داشتن هدف مشترک است ،تا با اتحاد و توافق
خود و البته بکار بستن علم و دانش روز برای عملکردی باال
تالش نموده و موجبات چابکی ،رشد و ارتقای عملکرد
سازمان را فراهم سازند .همچنین بهبود مستمر فرآیندها،
حمایت از نوآوری ،حمایت از بهبود انجام کار ،اجازهی

37. Panda & Kumar
38 .Aslvkam et al

39 .Panda & Kumar
40 .Aslvkam et al

جهاتی همسو و همجهت میباشد.
چرا که آنان نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست
یافتند؛ در وافع میتوان گفت که نتایج حاصل از فرضیه فوق
مکمل یافتههای پژوهشهای مذکور میباشد.
در آخر نتایج نتایج نشان داد که چابکی سازمانی از طریق
تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنی دار
دارد .در تبیین این نتایج نیز میتوان بیان کرد که هر چه
سازمان چابکتر باشد میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش
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پرسیدن ،حداقل بوروکراسی ،پذیرش اشتباهات توسط
مدیران و ایجاد فضای تغییر عاملی برای ایجاد کارکنان
چابک و متعهد و در نهایت ارتقای عملکرد سازمان است.
 -8نتیجه گیری
با توجه به مطالب پیش گفته میتوان گفت که الزمه وجود
یک سازمان با عملکرد خوب ،این است که مسئولیتهای
افراد در سازمان مشخص و واضح باشد .نظام جبران خدمت
و مسیر ارتقای شغلی در سازمان به گونهای باشد که شاغالن
احساس کنند بر اساس عملکرد ارزیابی میشوند و موجبات
رشد و ترقی سازمان را فراهم سازند .همچنین توجه به
کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد محیطی که کارکنان
به کار در آن احساس افتخار و بالندگی کنند و جهت
دستیابی به اهداف سازمان از خود تالش مضاعف نشان
دهند ،منجر به افزایش تعهد کارکنان و در نهایت افزایش
عملکرد آنان خواهد شد .در این راستا توجه به نقش هوش و
چابکی سازمانی باید اساس برنامه و راهبردهای سازمانی قرار
گیرد .لذا اگر عملکرد را فرآیندی بدانیم که همراه با تغییرات
سازمانی است ،میتوان آن را معلول هوش و چابکی سازمانی
باال به حساب آورد .زیرا ،در سازمانهای چابک و هوشمند،
افراد به خوبی تغییرات جدید را پذیرفته و به صورت دائم
بهترین روش انجام کارها را جستجو میکنند و پیوسته به
دنبال تشویق روحیه ماندگاری و وفاداری به سازمان و در
نهایت ارتقای عملکرد در سازمان هستند .جهت تبیین نتایج

دانشگاهی واحدهای شمالغرب جمع آوری گردیده است لذا
در تعمیم نتایج به سایر سازمانها و موسسات آموزش عالی
بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود  .در خصوص روابط
علی بین متغیرها نیز باید احتیاط نمود چرا که مدلیابی
معادالت ساختاری جهت بیان روابط علی بین متغیرها دارای
تبینهای قوی نیستند .در نهایت با توجه به نتایج پژوهش
پیشنهاد میگردد با استفاده از استادان دانشگاه و
صاحبنظران ،در زمینه مفهوم و اهمیت هوش سازمانی
کالسهای آموزش ضمن خدمت برای مدیران جهاد
دانشگاهی تدارک دیده شود تا بتوانند از این طریق رتبهی
هوش سازمانی خود را ارتقاء داده و موجبات بهبود عملکرد
سازمانی در سازمان را فراهم نمایند .همچنین توصیه می-
گردد مسؤالن جهاد دانشگاهی به استقرار ساختار سازمانی
منعطف ،حذف قوانین و ضوابط دست و پا گیر ،توسعه
حرفهای کارکنان ،آمادگی برای رویارویی با تغییرات
محیطی ،یکپارچه سازی اطالعات و فرایندها ،بپردازند تا
بتوانند چابکی سازمانی را افزایش دهند که این به نوبه خود
شرایط الزم برای بهبود عملکرد سازمانی را فراهم می نماید.
در نهایت از آنجا که واحد های جهاد دانشگاهی به عنوان
بازیگران اصلی نظام هوشمند ،نوآور ،انعطاف پذیر و چابک
هستند پیشنهاد می گردد به فرایندهای روی آورند که در
عین پویایی آنها را هوشمندتر و چابکتر سازد تا در جهت
بهبود عملکرد سازمانی گام بردارند.
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 .2ابراهیمیان جلودار ،سید یاسر و ابراهیمیان جلودار،
سید محمود) .)1390چابکی سازمانی :سرعت
پاسخگوی وانعطاف پذیری سازمانی  ،توسعه انسانی
پلیس.13-34، 39 ،
 .3احمدیان ،زکریا و مهاجران ،بهناز( .)1397الگوی
ساختاری هوش سازمانی ،چابکی سازمانی و نوآوری در
آموزش عالی(مورد مطالعه :دانشگاه ارومیه) ،نامه آموزش
عالی.33-63 ،)44(11 ،
 .4اسکندری ،کریم ( .)1389بررسی رابطه هوش سازمانی
مدیران با عملکرد آنان در سازمان های استان آذربایجان
شرقی ،پژوهش های مدیری.173-185 ،)8(3 ،

تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی  /....شیوا حبیبزاده و همکاران

 .5امین بیدختی ،علی اکبر :محمدی حسینی ،سید احمد و
حسین پور ،عذرا( .)1395رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی
سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی(مورد مطالعه:
کارکنان دانشگاه سمنان) ،نامه آموزش عالی دوره جدید،
.135-155 ،)35(9
 .6بذرکار ،اردشیر و حاجی محمدی ،محمد( .)1398بررسی
تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با توجه به نقش
میانجی نوآوری و هوش سازمانی ،فصلنامه رویکردهای
پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری.68-86 ،)26(3 ،
 .7بنی نعم ،جبار و امیرنژاد ،قنبر ( .)1395بررسی تاثیر
چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت
دانش در شعب بانک ملت استان خوزستان مورد مطالعه
کالن شهر اهواز .محل انتشار :اولین کنفرانس ملی مدیریت و
اقتصاد جهانی.
 .8بهمنی ،رضا و امیر نژاد ،قنبر( .)1396بررسی تاثیر
انعطاف پذیری راهبردی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی
تعهد سازمانی در ادارات و مدیریت های شرکت پایانه های
نفتی ایران ،دومین کنفرانس ملی اقتصاد ،مدیریت و
حسابداری ،دانشگاه شهید چمران اهواز 15 ،تیرماه .1396
 .9بیک زاد ،جعفر؛ عالئی ،محمدباقر و اسکندری ،کریم.
( .)1389بررسی رابطه بین هوش سازمانی با عملکرد
کارکنان سازمانهای دولتی شهر تبریز ،فصلنامه پِوهش های
مدیریت.143-163 ،)8(3 ،
 .10جاللی ،سید احمد و معطوفی ،علیرضا ( .)1394بررسی
رابطه هوش سازمانی با عملکرد مدیران (مطالعه موردی:
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد) ،شرکت علمی
پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز  -استان مازندران .اولین
کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.
 .11جمال زاده ،محمد؛ .غالمی ،یونس و سیف ،محمدحسن
( .)1388بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی
در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه
آزاد اسالمی و ارائه الگوی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی،
فصل نامه رهبری و مدیریت آموزشی.44-63 ،)2(5 ،
 .12جورکش ،نسرین ،شکرچی زاده ،احمدرضا و سرجویی،
سمیه ( .)1395بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد
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کارکنان مورد مطالعه :شرکت زمزم اصفهان ،دومین
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن .21
 .13حسین زاده شهری ،معصومه :فخریان ،سارا و باغچه
سرایی ،محبوبه ( .)1394بررسی رابطه بین ابعاد هوش
هیجانی و تعهد سازمانی ،فصلنامه پژوهش های مدیریت
منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع).19-37 ،)1(7 ،
 .14حیدری ،مرضیه؛ سیادت ،سیدعلی؛ هویدا ،رضا و
شاهین ،آرش ( .)1393رابطه توانمندسازی های تعالی
سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه های
دولتی شهر اصفهان ،فصلنامه علمی -پژوهشی رهیافتی نو
در مدیریت آموزشی.21-38 ،)1(5 ،
 .15رمزگویان ،غالمعلی وحسن پور کاووس (:)1392
بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان وزارت امور
اقتصاد و دارایی ،مجله اقتصادی ،شماره 3و  ،4ص.33-48
 .16زیبنده ،عنایت و پذیرش ،جواد( .)1399مطالعه نقش
مهارتهای مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی
در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مجله علمی
علوم حرکتی و رفتاری.43-51 ،)1(3 ،
 .17شمس مورگانی ،غالمرضا؛ مشایخی ،منصوره و سلیمانی،
سعید( .)1393تبیین نقش هوش سازمانی در ارتقای
عملکرد سازمانی :مطالعه موردی مدیران دبیرستانهای شهر
تهران ،مجله روانشناسی تربیتی.189-165 ،)31(10 ،
 .18شیری ،اردشیر؛ محسنی مقدم ،اکرم و فیضی ،شمس
الدین( .)1393رابطۀ بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی
در استانداری ایالم .فرهنگ ایالم 45(15 ،و .12-34 ،)46
.19عالمه ،سیدمحسن و مقدمی ،مهدی .)1389( .بررسی
رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه
موردی :واحد نیرو محرکه شرکت ایران خودرو .پژوهشنامه
مدیریت اجرایی؛ .75-100 :)1( 10
 .20غضنفری ،فیروزه و هاشمی ،شیما( .)1390رابطه بین
هوش سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه
علوم پزشکی لرستان ،فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی
لرستان.39-32 ،)24(7 ،
 .21غالمی ،شهرام ،غفوریان ،هما و معنویپور ،داوود
( .)1390رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران ،فصلنامه
تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی.79-99،)6(2 ،
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چکیده
در عصر کنونی و رقابت فزاینده بین بنگاه های تجاری ،بحث نوآوری اهمیت روزافزونی یافته و نوآوری در مدل کسب و کار به عنوان
ضامن بقا و سودآوری ،مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است .اگرچه محققان مختلف ،هر یک ابعاد خاصی از
مفهوم نوآوری مدل کسب و کار را مورد مطالعه قرار دادهاند ،نیاز به درک عمیقتر و جامعتر از این پدیده وجود دارد .هدف از
پژوهش حاضر ارائه چارچوبی جامع از نوآوری مدلکسبوکار مبتنی بر رویکرد سیستم فعالیت است .بدین منظور ،با مرور
سیستماتیک ادبیات موضوع ،مقالههای نمایه شده در پایگاههای  WOSو  SCOPUSگردآوری شد و با بکارگیری روش فراترکیب،
تفسیر ،تحلیل و ترکیب یافتههای  06مقاله منتخب انجام شد .در نهایت ابعاد نوآوری مدل کسب و کار مشتمل بر نوآوری در محتوا
(دارای دو زیر مقوله کالن فعالیتهای شبکه ارزش (مفاهیم :کشف ارزش ،خلق ارزش ،پیشنهاد ارزش ،تحویل ارزش ،توسعه ارزش،
مدیریت داده و دانش) و زیر مقوله نوآوری در کالن فعالیتهای درون سازمانی (مفاهیم :منابع و داراییهای کلیدی ،شایستگیهای
کلیدی ،جهتگیری استراتژیک ،همسوسازی سیستمهای داخلی)) ،نوآوری در ساختار (معماری شبکه ارزش ،بهبود مستمر
معماری) ،نوآوری در حکمرانی (مفاهیم :شناسایی ذینفعان ،مدیریت نقش ذینفعان ،بهبود عملکرد شبکه ذینفعان ،روابط همکارانه
با ذینفعان ،کنترل شبکه ذینفعان) و نوآوری در جنبههای مالی (مفاهیم :ساختار هزینه ،مدل درآمد) شناسایی شد .سپس ضریب
اهمیت ابعاد و مفاهیم نوآوری مدل کسب و کار به کمک روش آنتروپی شانون و بر اساس فراوانی تکرار کدها در مقالههای منتخب
محاسبه گردید .یافتهها نشان داد که مفاهیم تحویل ارزش ،مدل درآمد و پیشنهاد ارزش در بین نوزده مفهوم ،از بیشترین ضریب
اهمیت برخوردارند.
واژههای کلیدی :نوآوری مدل کسب و کار ،سیستم فعالیت ،نوآوری در محتوا ،نوآوری در ساختار ،نوآوری در حکمرانی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
مفهوم مدل کسب و کار با توسعه فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی و ظهور شرکتهای اینترنتی ،در حوزه آکادمیک و
غیرآکادمیک به سرعت جای خود را باز کردهاست (دوسیلور
و تـیرکمن .)6090،9مـیتوان مدل کسـب و کار را به عنوان

نوعی ابزار مفهومی در نظر گرفت که مجموعهای از عناصر و
روابط بین آنها را دربرمیگیرد و منطق کسب و کار یک
شرکت را بیان میکند .این مدل توصیف ارزشی است که
یک شـرکت به یـک یا تعـدادی از مشـتریان ارائـه میکنـد.

1.DoSilver and Tirkman

نویسندة عهدهدار مکاتبات :سیدمحمدباقر جعفری Sm.jafari@ut.ac.ir
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اگرچه بسیاری از کسب و کارها به مفهوم مدل کسب و کار
توجه ندارند ،اما باید دانست که با تاسیس هر بنگاه تجاری،
یک مدل کسبو کار خواه به صورت آشکارا و خواه به صورت
ضمنی به کار گرفته میشود (اوستروالدر 6و همکاران ،
.)6007
امروزه محیط کسب وکار با پویاییها و عدماطمینان
روزافزونی روبروست (سیگی 9و همکاران .)6095 ،به طوری
که استمرار ارزشآفرینی برای مشتریان ،نیازمند نوع
متفاوتی از کسب و کار است که چابکی ،قابلیت رشد و
سازگاری از جمله ویژگیهای اساسی آن میباشد .هر
سازمانی برای کسب موفقیت ،به جای مدلهای کسب و کار
ایستا باید همگام با تغییرات محیطی و نیازهای مشتریان،
منطق کسبوکار خود را بروز نماید (کوالکیوسز 0و همکاران،
 .)6095بدین منظور مفهوم نوآوری مدل کسب و کار برای
درک و تسهیل تحلیل و برنامهریزی تحوالت از یک مدل
کسبوکار به مدل دیگر مطرح شدهاست .قابلیت نوآوری در
مدل کسبوکار به صورت مکرر ،میتواند انعطافپذیری یک
سازمان را نسبت به تغییرات محیط افزایش دهد و یک
مزیت رقابتی پایدار باشد (گیسدوفر 7و همکاران .)6098،به
همین دلیل نوآوری مدل کسب و کار به دغدغه اصلی هر
سازمان کوچک و بزرگ در هر صنعتی تبدیل شدهاست
(چسبرو.)6005 ،2
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه نوآوری مدلکسب و کار
انجام شدهاست ،با این حال این مطالعات عمدتا در یک
صنعت خاص به بررسی تحول مدل کسب و کار یک شرکت
پرداختهاند .همچنین هر مطالعهای از دیدگاه خاصی این
مفهوم را بررسی نموده است .به عنوان مثال مطالعات در
حوزه نوآوری مدل کسب و کار بر اساس بازیگران آن به پنج
سطح فردی (کارآفرینان ،کارمندان و مالکان) ،تیم (مدیریت
ارشد) ،شرکت (شرکتها و سازمانها) ،شبکه (شرکا و
کنسرسیوم) و محیط نهادی شرکت (صنعت ،بازار ،بخش و
جامعه) تقسیم شدهاست .همچنین مدیریت استراتژیک،
2.Osterwalder
3 .Seggie
4.Kowalkiewicz
5.Geissdorfer
6.Chesbrough

مطالعات سازمانی ،بازاریابی ،عملگرایی و کارآفرینی به عنوان
دیدگاهها و رویکردهای مورد استفاده در مطالعات این حوزه
بودهاست (اندرینی و بتینلی .)6095 ،5ارائه مدلها و
چارچوبهای گوناگون در رابطه با نوآوری مدل کسب و کار
مبتنی بر پیشفرضها و دیدگاههای مختلف ،سبب شده تا
این حوزه از جامعیت الزم برخوردار نبوده و دچار پراکندگی
و عدم انسجام گردد .بدون شک بازنگری این حجم از دانش
میتواند حقایق نوینی را در این زمینه آشکار سازد .بنابراین
نیاز به شیوهای که بتواند بررسی سازمانیافتهای از تحقیقات
قبلی ارائه دهد و نتایج گروههای مشابه این گونه تحقیقات را
در قالب تفسیری جامعتر از پدیده مورد بررسی ارائه دهد ،به
چشم میخورد .به همین دلیل این تحقیق با هدف شناخت
جامعتر و درک عمیقتر نسبت به مفهوم نوآوری مدل
کسبوکار به روش فراترکیب انجام پذیرفت.
 -2مبانی نظری
مدل کسب وکار
مفهوم مدل کسب و کار در دوران رونق تجارت الکترونیک
در دهه  9990رواج پیدا کرد .در آن زمان ،این مفهوم برای
ارائه ایدههای پیچیده تجاری به سرمایهگذاران بالقوه در بازه
زمانی کوتاه مدتی ،مورد استفاده قرار گرفت .از آن پس
مفهوم مدل کسب و کار توسعه یافته و در حال حاضر ،هم
به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل سیستمی ،برنامهریزی
و پیکربندی ارتباطات و پیادهسازی یک یا چند واحد
سازمانی و بخشهای مربوط به محیط پیچیده سازمانی آنها
کاربرد دارد و هم به عنوان یک دارایی استراتژیک برای
مزیت رقابتی و عملکرد شرکت شناخته میشود (گیسدوفر و
همکاران .)6098،مدل کسب و کار مفهومی پیچیده و چند
بعدی است که در مطالعات گذشته تعاریف مختلفی از آن
ارائه شدهاست (لی.)6095 ،8
ماسا 9و همکاران( )6095با ارزیابی انتقادی تحقیقـات انجـام
شده در موضـوع مـدل کسـب و کـار سـه تفسـیر از معنـا و
کــارکرد آن شــامل ویژگــی حقیقــی یــک شــرکت ،شــمای
شناختی یـا زبـان شـناختی و بازنمـایی مفهـومی رسـمی را
7.Andreini and Bettinelli
8.Li
9.Massa
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برشمردند .جدول یک برخی از تعاریف مدل کسـب و کـار را
نشان میدهد.
جدول  .1تعریف مفهوم مدل کسب و کار
تعریف مدل کسب و کار
مدل کسبوکار داستانی از چگـونگی فعالیـت
یک بنگاه است که توضیح میدهـد مشـتری
چه کسی است و چگونه بنگـاه ارزشـی را بـه
مشتری ارائه میدهد.
مدل کسبوکار متشکل از چهار عنصر متصل
به هم است که با هم خلق و ارائه ارزش را بـر
عهــدهدارنــد .ایــن چهــار عنصــر عبارتنــد از
پیشنهاد ارزش مشتری ،فرمول سـود ،منـابع
کلیدی و فرآیندهای کلیدی.
یـک مـدل کسـبوکـار بازتـابی از اسـتراتژی
محقق شده شرکت است.
مدل کسبوکار چارچوبی مفهومی اسـت کـه
اهداف عینی استراتژیک و پتانسیل فناوری را
بـه عنـوان ورودی بـه منظـور خلـق و ضــبط
ارزش برای مصرف کننده دریافت میکند.
مدل کسبوکار منطق چگونگی خلق ،تحویل
و ضبط ارزش یک سازمان را توصیف میکند.
مـدل کسـبوکـار معـین مـیکنـد کـه یــک
سازمان چگونـه ارزشـی را بـه مشـتری ارائـه
میدهد و پرداخت را به سود تبدیل مینماید.
روشی که از طریق آن اقدامات و منابع بـرای
اطمینان از پایداری و رشد بکـار گرفتـهمـی-
شوند.
مــدل کســبوکــار منطــق اصــلی شــرکت و
انتخــابهــای اســتراتژیک آن را در راســتای
خلق و ضبط ارزش بیان میکند.

منبع

ماگرتا

90

6006 ،

جانسون

99

و

همکاران6008 ،
کاسادسس-مسنل و
96

ریکارت 6090 ،

کالرا

99

6095 ،
90

اوستروالدر و پیگنر ،
6090
97

تیس 2010،

دمیل و لکوک

92

،

6090
رمانی 95و همکاران،
6095

در تعاریف مختلف مدل کسـب و کـار مفهـوم ارزش مطـرح
شدهاست .ارزش به عنوان درجه مفید بودن یا مطلوب بـودن
چیزی به ویژه در قیاس با چیزهای دیگـر تعریـف مـیشـود

10.Magretta
11.Johnson, Christensen, & Kagermann,
12.Casadesus-Masanell & Ricart,
13.Kollara
14.Osterwalder & Pigneur
15.Teece
16.Demil & Lecoq
17.Remane
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(حیدری و شـمسقارنـه .)9998 ،مفهـوم ارزش بـا لنزهـای
نظــری مختلفــی نظیــر بازاریــابی (ماننــد ارزش مشــتری)،
اقتصادی (نظیر سود و حاشیه ها) ،استراتژی (به عنوان مثال
رقابت پذیری) ،سازمان (مانند کارایی سـازمانی) ،کـارآفرینی
(نوآوری) و لنز نهادی (به عنوان مثال کارایی سـاختار بـازار)
بررسی شده است (اندرینی و بتینلی .)6095 ،مدل کسـب و
کار ،بنگاهها را قادر میسازد ،خلق و ضـبط ارزش از داخـل و
خـــارج مرزهـــای ســـازمان را بیشـــینه کننـــد (هـــاکر 98و
همکاران .)6069،الزم به ذکر است که بـدون ایجـاد تعـادل
مناسب بین خلق ،ارائه و ضبط ارزش ،مدل کسـب و کـار در
طوالنی مدت بقـا نداشـته یـا سـازمان در چنـین شـرایطی
سودده نخواهد بود (تیس.)6098،
تحلیل انتقادی ادبیات موضوع نشان میدهد که بسته به
ماهیت کسب و کار و هدف آن ،اختالف نظرهایی در مورد
عناصر مدل کسب و کار وجود دارد (هیناکر 99و
همکاران .)6069،اوستروالدر و پیگنر( )6090چارچوبی
شماتیک به نام بوم کسب و کار شامل نه جز بخشبندی
مشتریان ،پیشنهادهای ارزش ،کانالهای توزیع ،ارتباط با
مشتریان ،جریان درآمد ،منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی،
شرکای اصلی شبکه و ساختار هزینه ارائه دادند .تیس
( )6090مدل کسب وکار را شامل بخشبندی بازار ،پیشنهاد
ارزش ،مکانیسمهای کسب ارزش و مکانیسمهای مجزا
نمودن میداند .همچنین افوه )6090(60پیشنهاد ارزش
مشتری ،بخش بندی بازار ،مدل بازگشت سرمایه ،مدل رشد
و شایستگیهای سازمانی را به عنوان ابعاد مدل کسب وکار
بیان کردهاست.
یکی از نکات قابل توجه در این خصوص همسویی و انسـجام
درونی عناصر مدل کسب و کار میباشد .مولفههای یک مدل
باید به لحاظ داخلی منسجم و هـمتـراز شـوند .بـرای مثـال
شایستگیها باید قادر باشند ،ارزشهـای برنامـهریـزی شـده
برای مشتری را فراهم آورنـد .عـالوه بـر ایـن مـدل بایـد بـا
ساختار داخلی و شیوه مدیریتی کلـی شـرکت همسـو باشـد
(رشیدی و قیطرانی.)9999 ،

18.Haaker
19.Iheanachor
20 .Afuah
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 -3نوآوری مدل کسب و کار

برنده مسابقه نوآوری مدل کسب و کار ممکن است شـرکتی
باشد که سریع تـر بـرای تغییـر قواعـد بـازی دسـت بـه کـار
میشود یا شرکتی که اگرچه دیرتر وارد این بازی شـده ،امـا
نسبت به سایرین مدل کسب و کار بهتری را دنبال میکنـد.
به عنوان مثال گوگل اولین شرکتی نبود که موتـور جسـتجو
طراحی نمود و اولین شرکتی نبود که اسپانسر تبلیغات شـد،
اما توانست در این بازی جدید بهتر از سـایرین عمـل نمایـد
(افوه.)6090،
علیرغم اهمیت نوآوری در مدل ،در عمل کمتر بـه ضـرورت
آن توجه میشود .به عنوان مثـال بسـیاری از سـازمانهـا در
مدل کسب و کار خود به تله میافتند و داراییها و الگوهای
قبلی موفقیت ،مانع تغییر حقیقی و به موقع آنها مـیشـوند
(رینارتز 62و همکـاران .)6099،البتـه برخـی اقـدامات نظیـر
توسعه قابلیتهای پویا ،نوآوری مدل کسب و کـار را تسـهیل
میکند (احمدپور داریانی و همکاران.)9999،
گاسمن 65و همکاران ( )6095مطالعات انجام شده پیرامـون
نوآوری مدل کسب و کار را در هفـت مکتـب شـامل مکتـب
سیستم فعالیت ،مکتب شـناختی ،مکتـب فرآینـدی ،مکتـب
فناوری محور ،مکتب انتخاب استراتژیک ،مکتب بازسازی 68و
مکتب ثنویت 69دستهبندی کردهاند.

در عصــر کنــونی فشــارهای محیطــی نظیــر ســرعت توســعه
فزاینده ،جهانی شدن ،تحوالت تکنولوژیکی ،مقرراتزدایـی و
تمایل روزافزون به مباحث پایداری ،باعث توجـه بـه مبحـث
نـوآوری مـدل کسـب و کـار شـدهاسـت (ویرتـز و دایســر،69
.)6095
نوآوری مدل کسب و کار روشی برای خلق فرصتهای جدید
از طریق مـدیریت اسـتراتژیهـای سـازمان اسـت (گروتـرا و
نتسین .)6090،66تیس( )6090نوآوری مدل کسب و کـار را
به عنوان تغییر در پارادایمی که یک بنگاه بـر اسـاس آن بـه
بازار ورود کرده ،توصیف میکند .از دیدگاهی دیگـر نـوآوری
مدل کسب و کار چارچوب یا دسـتورالعملـی جهـت خلـق و
کسب ارزش از طریق انجام امور به شـیوهای متفـاوت اسـت
(افوه .)6090،نوآوری مدل کسبوکار به جستجوی منطقهـا
و روشهــای جدیــد خلــق و کســب ارزش بــرای ذینفعــان
پرداخته و بر یافتن شیوه های جدید جهت بازگشت سرمایه و
تعریف پیشنهادهای ارزش برای مشتریان ،تامینکننـدگان و
شرکا تمرکز مینمایـد (کاسادسـس-مسـنل و زو.)6099 ،69
ادبیات موضوع بیانگر آن است که خلق ارزش یکی از عناصـر
اصلی نوآوری مدل کسب و کار است که در دو بخـش خلـق
ارزش از دیدگاه سازمانی و خلق ارزش از طریـق نـوآوری در
محصول و فناوری مورد مطالعه قرار گرفتهاسـت (فیلسـر 60و
همکاران.)6069،
دیدگاه نوآوری مدل کسب و کار به لحاظ توجه به
وابستگیهای متقابل بین بازیگران یک اکوسیستم و
فرصتهای همکاری و رقابت توامان ،مورد تاکید قرار گرفته
است (زوت و امیت .)6090 ،67عالوه بر این راهکارهای
نوآورانه در مدل کسب و کار به ندرت توسط کنشگران
خارجی به طور کامل ،قابل مشاهده و کپیبرداری بوده و در
نتیجه میتواند منبع کسب مزیت رقابتی باشد (گروترا و
نتسین.)6090 ،

با مطالعه ادبیات پـژوهش مشـاهده مـیشـود کـه برخـی از
محققان از دیدگاه فرآیندی مبحث نـوآوری مـدل کسـب و
کار را بررسی کردهاند .در این مطالعات مراحل یـا اقـدامات و

21.Wirtz and Daiser
22.Girotra and Netessine
23.Casadesus-Masanell and Zhu
24.Filser
25. Zott and Amit

26.Reinartz
27.Gassmann
28.Recombination School
29.Duality School

 -4مرور پیشینه
تاکنون مطالعات متعددی در حوزه نوآوری مدل کسب و کار
در صنایع مختلف و مبتنـی بـر رویکردهـای متفـاوت انجـام
شدهاست .در ادامه پـژوهشهـای مطـرح در ایـن زمینـه بـه
تفکیک رویکردهای فرآیندمحور ،شدت نوآوری ،اکوسیسـتم،
مفهوم طراحی ،مولفههای مدل و فاکتورهـای مـوثر بررسـی
خواهد شد:
 .1رویکرد فرآیندمحور
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عملیات مورد نیاز برای بازآفرینی مـدل ،بـه ترتیـب تشـریح
شدهاست.
90
فرانکنبرگــر و همکــارانش( )6099بــر اســاس مــدلهــای
فرآینـدی موجــود در ادبیـات مــدیریت نـوآوری و همچنــین
بررسی چهارده شرکت دارای تجربه نوآوری در مدل کسب و
کار ،چارچوب فرآیندی چهـار آی 99را توسـعه دادنـد .چهـار
مرحله فرآیند نوآوری مدل کسـب و کـار در ایـن چـارچوب
عبارتند از  .9فاز شروع (تحلیل اکوسیستم)  .6فاز ایـدهیـابی
 .9فـاز یکپارچــهسـازی (ســاخت یــک مـدل جدیــد)  .0فــاز
پیادهسازی .سازمان در هر مرحله با چـالشهـایی روبروسـت.
در فــاز شــروع بــا مســنله درک نیازهــای بــازیگران شــبکه و
شناسایی محرکها ،در فاز ایدهیابی با چالش فائق آمـدن بـر
منطــق کســب و کــار فعلــی و مــدیریت خلــق ایــده ،در فــاز
یکپارچهسازی با سرهم کردن اجزا و مدیریت شرکا و در فاز
پیادهسازی با مسنله فائق آمدن بر مقاومت درونی سـازمان و
آزمون و خطا برای تسـلط بـر پیچیـدگیهـای اجـرا مواجـه
میباشد .مطالعه فرآیندمحور دیگر ،چارچوب فرآیند نـوآوری
مدل کسب و کار کمبریج است .ایـن ابـزار بـا هـدف از بـین
بردن شکاف بین مرحله طراحی و مرحله پیادهسازی نوآوری
مدل کسب و کار پایدار ارائه شده است .چارچوب پیشنهادی
از ســه فــاز بــه نــام طراحــی مفهــوم (شــامل فرآینــدهای
ایدهپردازی ،طراحی مفهومی و نمونهسازی مجازی) ،طراحی
جزئیــات (شــامل فرآینــدهای آزمــایش ،طراحــی جزئیــات و
اجرای پایلوت) و پیادهسازی (شـامل فرآینـدهای راهانـدازی،
تنظــیم و متنــوعســازی) تشــکیل شــدهاســت (گیســدورفر و
همکاران.)6095،
 .2رویکرد مبتنی بر شدت نوآوری
در این نوع از مطالعات نوآوریهـای مـدل کسـب و کـار بـر
مبنای میزان و شدت بروز نوآوری دستهبندی شدهاند.
بر اساس تحقیق رینا و استریوکوا )6092( 96نوآوری از منظر
داخلــی در یــک طیــف دوســویه شــامل نــوآوری تــدریجی و
نوآوری رادیکال و از منظر خارجی در یـک طیـف دو سـویه
شامل نوآوری پایدار و نوآوری تحولی قرار میگیرد .چنانچـه

30 .Frankenberger
)31.4I (Initiation, Ideation, Integration, Implementation
32.Rayna and Striukova
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تغییر فقط بر یک عنصر اعمال شود ،اثـر حـداقلی بـر مـدل
کسب و کار دارد (نوآوری تدریجی) .اما درحالت تحـت تـاثیر
قرار گرفتن بسیاری از عناصر ،نوآوری رادیکال رخ میدهد .از
منظر خارجی تغییر مدل کسب و کار از حالت تغییر پایدار و
گسترش برای مشتریان فعلی (نوآوری پایدار) مـیتوانـد بـه
سمت دیگـر طیـف یعنـی وضـعیت ورود بـه صـنعت جدیـد
حرکت کند که نوآوری تحولآفرین نامیده میشود.
فاس و سائبی )6092( 99بر اساس دو بعد قلمـرو بـه معنـای
میزان تغییر (تغییر معماری یا تغییـر مـاژوالر) و نوشـوندگی
(شامل دو حالت جدید بودن برای شرکت و جدید بودن برای
صنعت) ،چهار گونـه نـوآوری مـدل کسـب و کـار (تکـاملی،
انطباقی ،متمرکـز و پیچیـده) را از هـم تفکیـک نمودنـد .در
نــوآوری مــدل کســب و کــار تکــاملی ،تغییــرات اجبــاری یــا
داوطلبانه در اجزا منفرد مدل کسب و کار اعمال مـیشـود.
این تغییرات اغلـب در طـول زمـان بـه صـورت طبیعـی رخ
میدهند .نوآوری مدل کسب و کار انطباقی شـامل تغییـر در
کلیت مدل کسب و کار است ،بـه نحـوی کـه بـرای شـرکت
جدید باشد ،ولی لزوما از نظـر صـنعتی جدیـد نیسـت .ایـن
حالت در شرایطی رخ میدهد که شرکت معماری خود را بـا
تغییرات در محیط خارجی ،منطبق میسـازد .نـوآوری مـدل
کسب و کار متمرکز بیانگر حالتی اسـت کـه شـرکت بخـش
جدیــدی از بــازار را کــه قــبال در آن حتــور نداشــت ،هــدف
میگیرد .بنابراین شرکت بازار جدیدی را خلـق مـیکنـد ،در
حالی که پیشنهاد ارزش ،تحویل ارزش و مکانیسمهای ضبط
ارزش خود را دست نخورده و بدون تغییر ،حفظ میکنـد .در
نتیجه نوآوری به تغییرات ماژوالر در مدل کسب و کار قبلـی
شرکت محدود میشود .نوآوری مدل کسب و کار پیچیده ،به
طور کامل مدل کسب و کار را تحت تاثیر قرار میدهد ماننـد
شرکتهای سنتی که به پلتفرمهای آنالین مهـاجرت کردنـد
(اقتصاد مشارکتی).
هدف اصلی پژوهش کوالرا ( ،)6095توسعه خـدمات پسـتی
دیجیتالی از طریق مدلهای کسب و کار بود .در این تحقیـق
ابتدا با مرور ادبیات ،چارچوب مدل کسب و کار مشـتمل بـر
چهار عنصر پیشنهاد ارزش ،منابع ،شبکه و مالی ایجـاد شـد.

33.Foss and Saebi
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سپس با استراتژی پژوهش مطالعه موردی ،مدل کسب و کار
شش شرکت پست بینالمللـی جهـت ارائـه خـدمات پسـتی
دیجیتالی بررسی گردید .طبق این پژوهش تغییرات در مدل
کسب و کار به چهار حالت افزودنیهای سنتی ،افزودنیهـای
دیجیتالی ،اکوسیستم دیجیتالی و اکوسیستم ترکیبـی قابـل
تفکیک است که هر سازمان بر اساس قابلیتها ،توان مـالی و
متغیرهای زمینهای یکی از این حالتها را هدف میگیرد.
گیسن 90و همکاران ( )6005با بررسی روش انجـام نـوآوری
در شرکتهـای مختلـف ،چـارچوبی شـامل سـه رویکـرد .9
نوآوری مدل صـنعت (سـطح اسـتراتژیک)  .6نـوآوری مـدل
درآمــد (ســطح اقتصــادی)  .9نــوآوری مــدل بنگــاه (ســطح
عملیاتی) ارائه کردند .نوآوری مدل صنعت شامل نـوآوری در
زنجیــره ارزش از طریــق منتقــل شــدن بــه صــنایع جدیــد،
بازتعریف صـنایع موجـود یـا خلـق صـنعتی کـامال جدیـد و
همچنین شناسایی یـا تحـت تـاثیر قـرار دادن دارایـیهـای
منحصر بفرد می باشد .نوآوری مدل درآمد شامل نـوآوری در
کسب درآمد با پیکربندی مجدد آفرینگ (ترکیـب محصـول،
خدمت و ارزش) یا ایجاد مدلهای جدید قیمتگذاری است.
نوآوری مدل درآمد بعدی است که از تجربیات ،ترجیحـات و
گزینشهای مشتری و فناوریهـای جدیـد متـاثر مـیشـود.
نوآوری مدل بنگاه ناظر بر نوآوری در ساختار بنگـاه و نقـش
آن در زنجیره ارزش موجود یا زنجیره ارزش جدید است .این
بعد در واقع بر بـازتعریف مرزهـای سـازمان متمرکـز اسـت.
یافتــههــای ایــن پــژوهش حــاکی از آن اســت کــه اگرچــه
مسیرهای مختلفـی بـه نـوآوری مـدل کسـب و کـار منجـر
می شود ،نـوآوری در سـاختار بنگـاه بـا تمرکـز بـر شـبکه و
همکاری و مشـارکتهـای خـارجی ،در عمـل ،متـداولتـر و
موفقتر بوده است .در مطالعه دیگـری در حـوزه بهداشـت و
سالمت ،نوآوری مدل صنعت بـه عنـوان سـطح اسـتراتژیک،
نوآوری مدل درآمد به عنوان سطح اقتصادی و نوآوری مـدل
بنگاه به عنوان سطح عملیات با بعد جدیدی بـه نـام معادلـه
سود اجتماعی به عنوان سطح اجتماعی تجمیع شـده اسـت.
طبق نتایج این پژوهش ،کاربران نهایی به لحاظ ویژگـیهـای

34.Giesen

رفتاری خود ،با هر چهار بعد ارتباط مستقیم دارنـد (پلـس و
کید.)6097،97
 .3رویکرد مبتنی بر اکوسیستم
مفهوم اکوسیستم به روابط پیچیده میان ارگانیسمهای زنـده
و محیط میپـردازد .اکوسیسـتم کسـب و کـار شـامل کلیـه
تامینکنندگان ،مشتریان ،شرکا و همکاران ،عرضهکنندگان،
سازمان های دولتی و عمومی ،مراکز پژوهشی و سایر ذینفعان
اســـت (ترابـــی و همکـــاران .)9999،در چـــارچوبهـــای
اکوسیستمی ،به جای دستهبندی روابط به دو نوع همکاری و
رقابت ،تبادل ارزش بین کلیه ذینفعان به صورت همکـاری و
رقابت توامان 92بررسی می شود .همکاری و رقابت توامـان در
مدلهای کسب و کار جدید مورد توجه قرار گرفته اسـت .در
این گونه تعامالت ،بنگاههای اقتصادی به دنبال نوعی تعامـل
برد-برد از طریق ایجاد تعادل در خلق و ضبط ارزش هستند.
چرخه عمـر کوتـاه محصـوالت ،همگـرا شـدن فنـاوریهـای
مختلــف و افــزایش هزینــههــای تحقیــق و توســعه باعــث
شکلگیری چنین روابطی شدهاست (ولو.)6092،95
فلورکه و لنر )6092(98پژوهشی با عنوان "مدل اصالح شـده
اکوسیسـتم رایــانش ابــری" انجــام دادهانــد .از دیــدگاه آنــان
رایانش ابری ،زنجیره ارزش سنتی را تغییـر داده و بازیکنـان
جدیدی را به اکوسیستم شرکتهای فنـاوری اطالعـات وارد
نمودهاست .با رویکرد تطبیقی ،کلیه پـژوهشهـای قبلـی در
این حوزه تحلیل شده و عالوه بـر آن از طریـق مصـاحبه بـا
شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای اطالعـاتی ابـری درک
عمیقتری از اکوسیستم مذکور حاصل شدهاسـت .نهایتـا 98
بازیگر و روابط بـین آنهـا تبیـین گردیـد .در ایـن پـژوهش
مهمترین بازیگران اکوسیستم شامل مشتری ،مشاور ،تجمیع
کننده ،پلتفرم بازار ،عرضـهکننـدگان برنامـههـای کـاربردی،
عرضهکنندگان پلتفرم و عرضه کنندگان زیرسـاخت و نقـش
هر یک در اکوسیستم شناسایی شد.

35.Pels and Kidd
36.coopetition
37.Velu
38.Floerecke and Lehner
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جدول  .2فاکتورهای موثر بر نوآوری مدل کسب و کار (فاس

 .4مطالعات مبتنی بر مفهوم طراحی
در این رویکرد ،مدل کسب و کـار بـا هـدف بهبـود و ارتقـا
مشخصههایی تحت عنوان مفهوم طراحی ،بازآفرینی میشود.
به عنوان مثال مالوترا )6000( 99بـازطراحی مـدل کسـب و
کار را با تمرکز بر مشخصـههـایی نظیـر اثربخشـی ،کـارایی،
وفاداری مشتری ،انعطافپذیری و چابکی مطرح نمودهاست.
در مطالعــه سورســکو و همکــاران ( )6099پتانســیل ایجــاد
نوآوری در مدل کسب و کار صنعت خردهفروشی بـر مبنـای
سه مفهوم کارایی ،اثربخشی و تبـادالت بـا مشـتری بررسـی
شدهاست.

و سائبی)2۱1۲،
محرکهای خارجی

تغییــر در رقابــت ،فنــاوریهــای
جدیــد ،وضــعیت شــبکه ،تغییــر
نیازهای ذینفعان

محرکهای داخلی

قابلیـــتهـــای پویـــا ،تغییـــر در
استراتژی

تعدیلگرهای سطح کالن

قواعد رقابـت ،مقـررات و قـوانین،
نهادهای اجتماعی غیر رسمی

تعدیلگرهای سطح خرد

ذهنیـــت بـــاز ،ادراک و شـــهود
مدیریتی ،عـدم وجـود مغـایرت و
تتاد

تعدیلگرهای سطح شرکت

ارزشهای سازمانی ،فرهنگ ،تـیم
مدیریت ارشد ،مشخصـات رهبـر،
توزیع قدرت

پیامدها

بهبود عملکـرد مـالی ،نـو شـدن،
کاهش هزینه

 .۵رویکرد مبتنی بر معیارهای موثر
برخی مطالعات فاکتورهای زمینهای مـوثر بـر نـوآوری مـدل
کسب و کار نظیر محـرکهـا ،موانـع و پیامـدها را اسـتخراج
کردند.
مینتگوا 00و همکاران( )6098فاکتورهای موثر بر نوآوری
مدل کسب و کار را در چهار دسته فاکتورهای شناختی
(نظیر اینرسی سازمانی ،بینش بلندمدت و چیره شدن بر
منطق مسلط در کسب و کار) ،فاکتورهای محیطی (نظیر
انطباق با تغییرات اکوسیستم و انطباق با سایر بازیگران
اکوسیستم) ،فاکتورهای مدیریتی (مانند بینش کارآفرینانه،
ماژوالر بودن ،ایجاد ویژگی مکمل بودن بین اجزا مدل
کسبوکار و انعطافپذیری استراتژیک) و فاکتورهای ارتباطی
( نظیر سازگاری بین شرکای کسب و کار و پارادایم نوآوری
باز) شناسایی نمود.
فاس و سائبی ( )6092با تحلیل انتقادی مقاالت منتشر شده
از سال  6000تا سال  ،6097محرکها ،پیامدها و متغیرهای
تعدیلکننده (در سطح کالن ،سطح خـرد و سـطح شـرکت)
نوآوری مدل کسب و کار را شناسایی کردند .ایـن عوامـل در
جدول دو لیست شده است.

39.Malhotra
40.Minatogawa

 .۲رویکرد مبتنی بر مولفههای نوآوری مدل کسب و کار
در این دسته از پژوهشها ،نوآوری مدل کسب و کار با
ایجاد نوآوری در یک یا چند مولفه مدل پیادهسازی میشود.
در بوم کسب و کار اوستروالدر و پیگنر تنها خلق ،تحویل و
ضبط ارزش اقتصادی مدنظر قرار گرفته و جنبههای محیطی
و اجتماعی دیده نشدهاست .جویس 09و همکاران ()6097
بوم کسب و کار سه الیه را با افزودن دو الیه جدید به
نامهای ارزش محیطی و ارزش اجتماعی به بوم کسب و کار
توسعه دادند .الیه دوم با نه عنصر محیطی ،نشانگر رویکرد
چرخه زندگی و الیه سوم با نه عنصر اجتماعی ،نشانگر
رویکرد ذینفعان است .عناصر چرخه زندگی شامل ارزش
کارکردی ،مواد خام ،تولید ،تدارکات و برون سپاری ،توزیع،
فاز استفاده ،پایان زندگی (مانند باز تولید ،بازیافت ،استفاده
مجدد ،جدا سازی اجزا ) ،اثرات محیطی و مزایای محیطی
میباشد .ارزش اجتماعی مشتمل بر کارمندان ،حکمرانی،
ارزش اجتماعی ،ارتباطات محلی ،فرهنگ اجتماعی ،مقیاس
دسترسی ،کاربران نهایی ،اثرات اجتماعی و مزایای اجتماعی
است.

41.Joyce, Paquin and Pigneur
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طبق تحقیق کالوس )6092( 06نوآوری مدل کسب و کار از
طریق نوآوری در خلق ارزش (نوآوری در قابلیتها،
تکنولوژی و ابزار ،شرکا و فرآیندها) ،نوآوری در پیشنهاد
ارزش (نوآوری در ارتباطات با مشتری ،پیشنهاد ،بازارها،
مشتریان و کانالها) و نوآوری در کسب ارزش (مدلهای
درآمدی جدید و ساختارهای هزینه ارزش) حاصل میشود.
در این پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده و ادبیات
موضوع ،رویکرد سیستم فعالیت انتخاب شد .سیستم فعالیت
یک شرکت ،مجموعهای از فعالیتهای سازمانی با وابستگی
متقابل به یکدیگر است که این فعالیتها توسط خود شرکت،
شرکای آن یا مشتریان اجرا میشوند .بنابراین رویکرد
سیستم فعالیت مرزهای سنتی شرکت را گسترش داده و
قلمرو شرکت را به عنوان شبکهای از فعالیتها که منابع
خارجی را نیز در برمیگیرد ،بزرگتر میسازد (اسنیر ،زوت و
امیت .)6069 ،09مکتب سیستم فعالیت سه عنصر طراحی را
پیشنهاد میدهد .9 :محتوا :دربرگیرنده فعالیتهایی که
بوسیله شرکت با هدف پیشنهاد ارزش انجام می شود.6 .
ساختار :چگونگی اتصال فعالیتها (توالی) و همچنین میزان
اهمیت آنها در مدل کسب و کار را توصیف مینماید.
فعالیتها ممکن است ماهیت اصلی ،پشتیبانیکننده یا
حاشیهای داشته باشند .9 .حکمرانی :چه کسی فعالیتها را
اجرا میکند و چگونه روابط بین مشارکتکنندگان تنظیم و
مدیریت میشود (زوت و امیت6096،؛ هاکر و
همکاران.)6069،
محقق به چند دلیل رویکرد سیستم فعالیت را برگزید.
نخست اینکه این رویکرد بر فعالیتهای سازمان متمرکز
است که با مدل ذهنی مدیران و کارآفرینان سازگاری دارد.
بنابراین به راحتی میتوانند در خصوص مسائل و دغدغههای
مختلف سازمان در زمینه مدل کسب و کار تصمیمگیری
کنند .به عنوان مثال با اتخاذ این دیدگاه به راحتی میتوان
درمورد اینکه آیا یک فعالیت (با توجه به نقاط قوت و ضعف
سازمان ،شایستگیهای کلیدی و پتانسیل سایر اعتای
اکوسیستم) توسط خود سازمان انجام شود یا برون سپاری
گردد ،تصمیمگیری نمود .همچنین این دیدگاه تفکر
42.Clauss
43.Snihur, Zott and Amit

سیستماتیک و کلنگر را در هنگام طراحی مدلکسب و کار
آینده تشویق نموده و از انتخابهای ایزوله و تک وجهی نفی
میکند .در واقع رویکرد سیستم فعالیت این پیام را به
تصمیمگیرندگان سازمان میدهد که در خصوص مدلکسب
و کار به جای درختان ،جنگل را بنگرند (زوت و
امیت .)6090،عالوه بر این ،رویکرد سیستم فعالیت
چارچوبی پذیرفته شده مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش،
دیدگاه مبتنی بر منابع ،شبکههای استراتژیک و هزینه
مبادله اقتصادی 00میباشد (گاسمن و همکاران.)6095،
بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفههای نوآوری
مدل کسب و کار بر اساس رویکرد سیستم فعالیت میباشد.
 -۵روششناسی
نوآوری مدل کسب و کار در سالهای اخیر مورد توجه
محققان قرار گرفته و دانش قابل توجهی در این زمینه تولید
شدهاست .این حجم از دانش موجب شده اطالع و تسلط
کامل بر تمامی ابعاد موضوع و به روز بودن در آن زمینه تا
حد زیادی امکانپذیر نباشد .در این شرایط انجام
پژوهشهای ترکیبی که عصاره پژوهشهای انجام شده در
موضوعی خاص را به شیوهای نظاممند و علمی پیش روی
پژوهشگران قرار میدهند ،پیشنهاد میشود .فراترکیب از
طریق فراهم نمودن نگرش نظاممند برای پژوهشگران از راه
ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف ،موضوعات و استعارههای
جدید و اساسی را کشف میکند و با این روش دانش جاری
را ارتقا میدهد و دیدی جامع و گسترده را در زمینه مسائل
پدید میآورد (زنگنهنژاد و همکاران .)9000،فراترکیب،
ترکیب تفسیر دادهها و یافتههای اصلی مطالعات منتخب
است .فراترکیب عصارهای از تفسیرهای مطالعات پیشین
نیست ،بلکه یکپارچهسازی تفسیر یافتههای اصلی مطالعات
منتخب به منظور ایجاد یافتههای جامع و تفسیری است که
حاکی از فهم عمیق محقق در این خصوص است
(زیمر.)6002،07

44.Transaction cost economics
45.Zimmer
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تنظیم سوال
پژوهش

استخراج
اطالعات مقاله

تجزیه تحلیل و
ترکیب یافتههای
کیفی

Revolution Business Model
Transformation of Business Model
Business Model Disruption
در گام سـوم عنـاوین مقالـههـای یافـت شـده ( 700مقالـه)
بررسی و  72سـند نـامرتبط حـذف شـدند .سـپس چکیـده
مقالهها به لحاظ ارتباط موضـوعی مطالعـه شـد و طـی ایـن
مرحله  977سند دیگر حذف شد.

بررسی متون به
شکل نظام مند

جستجو و انتخاب
مقالههای مناسب

کنترل کیفیت

89

تعداد مقاالتی که
یافت شد700 :

ارائه
یافتهها

شکل .1گامهای روش فراترکیب (سندلوسکی و

تعداد مقاالت رد شده
از نظر عنوان72 :

بروسو)2۱۱3،

در ایــن پــژوهش از فرآینــد هفــت مرحلــهای ساندلوســکی و
بروسو )6009( 02برای انجام فراترکیب استفاده شـده کـه در
شکل یک ترسیم گردیده است.
گام اول تنظیم سوال پژوهش میباشـد .محقـق در پـژوهش
حاضر به دنبال شناسایی ابعـاد و مولفـههـای نـوآوری مـدل
کسب و کار است .بنابراین سوال اصلی تحقیـق ایـن اسـت:
ابعاد و مولفههای نوآوری مدل کسب و کار چیست؟
بر اساس مبانی نظری و با اتخاذ رویکرد سیستم فعالیت،
چارچوب نوآوری مدل کسب و کار با سه بعد نوآوری در
محتوا ،نوآوری در ساختار و نوآوری در حکمرانی در نظر
گرفته شد .برمبنای این سه جز  ،سه سوال مطرح شد که
هدایتگر مسیر مطالعه و استخراج اطالعات از اسناد
میباشد .این سه سوال عبارتند از:
 .9مولفههای نوآوری در محتوای مدل کسب و کار چیست؟
 .6مولفههای نوآوری در ساختار مدل کسب و کار چیست؟
 .9مولفههای نوآوری در حکمرانی مدل کسب و کار چیست؟
گام دوم بررسی متون به روش نظاممند و شناسـایی مقـاالت
مرتبط میباشد .جامعه مـورد مطالعـه ایـن پـژوهش تمـامی
مقالــههــای نمایــه شــده در پایگــاههــای وبآو ســاینس 05و
اسکوپوس 08از سال  6000تا سال  6099مـیباشـد و کلیـد
واژههای زیر مورد جستجو قرار گرفت:
Business Model Innovation
Evolution Business Model
46.Sandelowski and Barroso
47.Web Of Science
48.Scopus

تعداد مقاالت برای
غربال چکیده000:
تعداد مقاالت رد شده
از نظر چکیده977 :
تعداد مقاالت برای
غربال محتوا689 :
تعداد مقاالت رد شده از
نظر محتوا و روش605:
تعداد مقاالت نهایی:
06

شکل  .2فرآیند تعیین مقاالت منتخب

سپس مقاالت باقی مانده ،از نظر محتوا و روش بررسی
شدند .در این مرحله از ابزار برنامه مهارتهای ارزیابی
حیاتی 09جهت غربال مقالهها استفاده شد .بر اساس این
سیستم امتیازبندی ،مقالهها از منظر ده معیار شامل اهداف
تحقیق ،منطق روش ،طرح تحقیق ،نمونهبرداری ،جمعآوری
دادهها ،انعکاسپذیری ،مالحظات اخالقی ،دقت در تجزیه و
تحلیل ،بیان شفاف یافتهها و ارزش تحقیق ،بررسی و به هر
معیار امتیازی از یک تا پنج تخصیص داده شد .نهایتا
اسنادی که میانگین امتیاز کمتر از  7/6داشتند از فرآیند
فراترکیب حذف شدند (فینفگلد .)6009،70در این مرحله
 605مقاله حذف و  06مقاله برای فاز بعدی روش فراترکیب
انتخاب شد.

)49.Critical Appraisal Skills Programme (CASP
50.Finfgeld
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در گام چهارم ،مقاالت منتخب به طور دقیق مطالعه شد.
کدهای مرتبط از متن مقاالت استخراج و در سه دسته
محتوا ،ساختار و حکمرانی گروهبندی شدند .برخی از کدها
نیز با هیچ یک از این سه گروه مرتبط نبود .این کدها در
دسته جداگانهای قرار گرفتند.
گام پنجم تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی میباشد.
در این گام کدهای استخراج شده در مرحله قبل که دارای
ماهیت مشابه بودند ذیل یک دسته قرار گرفته و مفاهیم را
تشکیل دادند .در ادامه نیز مفاهیم مشابه ،مقولهها را ایجاد
کردند.
گام ششم به کنترل کیفیت مربوط میشود .روایی مدل
حاضر ،از طریق روایی محتوا مبتنی بر دو دیدگاه حاصل
شدهاست .دیدگاه نخست به کاربرد اجزا و عوامل مدلهای
پیشین به منظور ارائه چارچوب جدید مربوط میشود .در
دیدگاه دوم روایی محتوا از طریق تشکیل جلسه گروه کانونی
و ارائه مدل به خبرگان مدیریت حاصل شد .در این حالت
عدم تغییر مدل توسط خبرگان نشان دهنده روایی آن بوده
است.
ارزیابی پایایی از طریق کدگذاری مجدد توسط فرد دیگری و
محاسبه شاخص کوهن انجام شد .بدین صورت که شخص
خبره دیگری اقدام به دستهبندی کدهای استخراج شده از
مقالههای منتخب نمود و سپس مفهومهای حاصل توسط
این فرد با مفهومهای پژوهشگر مقایسه شدهاست .شاخص
کوهن برابر  596/0محاسبه شد که بر اساس جدول وضعیت
شاخص کاپا (جنسن و آلن )9999،79در سطح معتبر قرار
دارد.
 -۲یافتههای پژوهش

گام هفتم فراترکیب ،به ارائه یافتههای پژوهش اختصاص
دارد .در این پژوهش تمامی مولفههای مربوط به نوآوری
مدل کسب و کار از  06مقاله منتخب به روش فراترکیب
استخراج شد .اگرچه طبق رویکرد سیستم فعالیت ،مدل
کسب و کار از سه بعد محتوا ،ساختار و حکمرانی تشکیل
شده است ،برخی از کدهای استخراج شده از مقاالت منتخب
با هیچ یک از این سه گروه مرتبط نبودند .از آنجایی که این

51.Jensen and Allen

کدها همگی به مباحث مالی اختصاص داشتند ،کدهای
مذکور در بعد نوآوری در جنبههای مالی قرار گرفتند.
همچنین کدهای مربوط به بعد محتوای مدل که بیانگر
تمامی فعالیتهایی است که در یک شبکه ارزش انجام
میشود ،به دو دسته کلی تقسیم شدند .فعالیتهایی که
مربوط به خود سازمان هستند ،در دسته کالن فعالیتهای
درون سازمانی جای گرفتند .سایر فعالیتها که برای ارائه
ارزش به مشتری نهایی باید اجرا شوند و بسته به شرایط
توسط هر یک از اعتای اکوسیستم قابل پیاده سازی
هستند ،در دسته کالن فعالیتهای شبکه ارزش قرار داده
شدند .جدول سه کدها و مفاهیم استخراج شده را نشان
میدهد.
جدول  .3کدها و مفاهیم استخراج شده از مقاالت
برخی کدها

مفهوم

منابع جدید ،نوآوری در
تخصیص منابع ،کسب
داراییهای مکمل،
شناسایی و تحت تاثیر
قرار دادن داراییهای
منحصر بفرد

منابع و
داراییهای
کلیدی

قابلیتهای کلیدی و
جدید ،نوآوری در
مهارتها و شایستگیها

برخی منابع
76

(آگارد ،)6098،
(ابدلکافی ،مخوتین و
79

پسلت ( ،)6099،زاو،
70

ونگ و لو )6098،
(کلوس،)6092،
شایستگیهای
کلیدی

77

(کوالکوسکی ،)6090،
(اسپیت و
72

اشنایدر )6097،
توجه به روندها و
محرکها ،نوآوری در
استراتژی و جهتگیری-
های جدید

(دسیالس و
75

جهتگیری
استراتژیک

سکو ،)6099،
(کرلسن

78

و

همکاران،)6092،
(کوالکوسکی)6090،
بهبود جریانهای کاری،
نوآوری در ساختار
سازمانی ،مدیریت منابع

همسوسازی
سیستمهای
داخلی

(گیسن و
همکاران( ،)6005،مولر و
79

هانداهل ،)6098،

52.Aagaard
53.Abdelkafi, Makhotin and Posselt
54.Zhao, Hwang and Lu
55.Kowalkowski
56.Spieth and Schneider
57.Desyllas and Sako
58.Karlsson
59 Müller and Hundahl
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برخی کدها

مفهوم

انسانی ،آموزش و توسعه
و مدیریت فرهنگ

(رمدانی

20

و

همکاران)6099،

نــوآوری در محصــوالت و
خــدمات ،نــرمافــزار بــه
عنــوان خــدمت ،توســعه
پلتفرم ،ارائـه مزیـتهـای
اجتماعی و محیطی ،انواع
ارزشهای قابـل ارائـه بـه
مشـــتری و پورتفلیـــوی
محصول

کشف ارزش

نوآوری در فرآیند
ساخت ،بهبود کارایی
عملیاتی ،مدیریت منابع
ورودی ،بکارگیری ابزار و
تجهیزات جدید

خلق ارزش

بسته ای کردن
محصوالت و خدمات،
آفرینگ جدید ،خدمات و
کاالهای عمودی و افقی،
کاالها و خدمات و
اطالعات ترکیبی،
محتوای ارزش،

پیشنهاد
ارزش

بازاریابی ،فروش ،نوآوری
در کانال توزیع،
لجستیک مستقیم و
معکوس ،مدیریت سفر
مشتری ،مدیریت تجربه
مشتری ،ارتباط با
مشتری ،تغییر کمیت و
کیفیت ارتباطات ،رفتار
مشتری،

تحویل ارزش

فعالیتهای تحقیق و
توسعه ،بازخورد ارزش،

برخی منابع

(امیت و زوت،)6009،
(بونز و لودک-
29

فروند ( ،)6099،چیه و
26

ونگ )6095،

(چیه و ونگ،)6095،
(کلوس( ،)6092،ونگ،
29

ونگ و لی )6005،

(زوت و امیت،)6096،
(انتیکیننو
20

ولکوکری ،)6092،
27

(گانزل و هلم )6099،

22

(نگ ( ،)6098،کرلسن
و همکاران،)6092 ،
25

(منگ و لی )6092،

28

توسعه ارزش

(چن ،)6009،
29

(کولکوسکی )6090،

برخی کدها

مفهوم

برخی منابع

توسعه محصول و خدمت
گردآوری ،پردازش و
تحلیل داده ،تسهیم
دانش ،یادگیری سازمانی،
دسترسی به اطالعات،
امنیت جریان اطالعات،
ساختاردهی داده ،داده
به هنگام
نوآوری در فرآیندهای
کاری ،معماری شبکه
ارزش ،نوآوری در شیوه
پیکربندی شبکه ارزش،
تعیین فعالیتهای اصلی
و پشتیبان در شبکه
ارزش ،نوآوری در اتصال
فعالیتها
سادهسازی فعالیتها،
اتوماسیون فرآیندها،
بهبود اثربخشی ،ارتقا
کارایی شبکه ارزش،
چابکی

نوآوری در نقش اعتای
اکوسیستم ،تغییر جایگاه
در شبکه ارزش ،بازآرایی
نقش شرکا ،نوآوری در
روابط اکوسیستم ،درگیر
ساختن طرفهای
سوم  ،زنجیره ارزش

مدیریت داده
و دانش

(چیه و ونگ،)6095،
(مولر و هونداهل)6098،

50

معماری
شبکه ارزش

بهبود مستمر
معماری
شبکه ارزش

شرکای جدید ،درگیر
ساختن سهامداران،
تامینکنندگان ،شرکای
لجستیک معکوس ،درگیر
کردن مشتریان،
شناسایی بازیگران جدید،
ذینفعان کلیدی،
نیازسنجی ذینفعان

56

60.Ramdani, Binsaif and Boukrami
61.Boons and Lüdeke-Freund
62.Cheah and Wang
63.Wang, Wang and Li
64.Antikainen and Valkokari
65.Günzel and Holm
66.Ng
67.Meng and Lai
68.Chen

87

شناسایی
ذینفعان

(تارن و بوار ،)6097،
(کلوس( ،)6092،ونگ و
59

چریستنسن )6008،

(مونل و
هونداهل( ،)6098،ونگ
و همکاران،)6005،
(امیت و زوت)6009،

(ابدلکافی و همکاران،
( ،)6099امینف و
همکاران،)6095،
(انتیکیتینن و
همکاران)6092،

(دلیانا ،سیمتوپنگ و
59

مدیریت نقش
ذینفعان

دونتو ( ،)6092،رمدنی
و همکاران،)6099،
(انتیکیتینن و
همکاران)6092،

داخلی ،زنجیره ارزش
69.Kowalkowski
70.Taran and Boer
71.Hwang and Christensen
72.third parties
73.Dellyana, Simatupang and Dhewanto
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82
برخی کدها

مفهوم

برخی منابع

خارجی ،تبادل ارزش بین
ذینفعان مختلف

درآمدی جدید ،فرمول
سود ،مدیریت جریان
نقدی ،نوآوری در
معماری مالی ،تنوع
درآمدی

بهبود اثربخشی شبکه
کسبوکار ،سادهسازی
روابط بین شرکا،
یکپارچهسازی سمت
تقاضا ،یکپارچهسازی
سمت عرضه ،شبکههای
ارزش عمودی ،افقی و
چندبعدی ،کاهش
واسطهها و نوآوری و
بهبود ارتباطات بین
ذینفعان

بهبود عملکرد
شبکه
ذینفعان

(ونگ و
همکاران( ،)6005،مولر و
هونداهل( ،)6098،امیت
و زوت)6009،

انگیزهبخشی،
اعتمادسازی و تقویت
همکاری و مشارکت بین
ذینفعان مختلف ،درگیر
کردن ذینفعان

روابط
همکارانه با
ذینفعان

(امیت و زوت،)6009،
(انتیکیتینن و
همکاران( ،)6092،مولر و
هونداهل)6098،

تغییر سازوکارهای
حاکمیتی ،نوآوری در
فرآیندهای کنترلی،
تمرکززدایی در
اکوسیستم ،افزایش
خودگردانی سازمان

کنترل شبکه
ذینفعان

هزینههای ثابت و متغیر،
صرفه اقتصادی ناشی از
محدوده ،صرفه اقتصادی
ناشی از مقیاس ،کمینه
سازی هزینه ،مدیریت
هزینه

ساختار هزینه

نوآوری در استراتژی
قیمتگذاری ،جریانهای
درآمدی جدید ،فرمول
سود ،مدیریت جریان
نقدی ،نوآوری در
معماری مالی ،تنوع
درآمدی

مدل درآمد

نوآوری در استراتژی
قیمتگذاری ،جریانهای

برخی کدها

(رینا و
استریوکوا( ،)6092،امیت
و زوت( ،)6009،زوت و
امیت)6096،

(بونز و لودکه-
فروند( ،)6099،رینا و
استریوکوا( ،)6092،وو،
50

ما و شی )6090،

(گیسن و
همکاران،)6005،
(دسیلس و
57

سکو ( ،)6099،شاو،
52

مفهوم

برخی منابع
(دسیلس و
55

سکو ( ،)6099،شاو،
58

زینگ و شی )6096،

بعد اول :نوآوری در کالن فعالیتهای درون سازمانی
کالن فعالیتهای درون سازمانی ناظر به فعالیتهایی است
که در راستای شناخت وضعیت حال حاضر بنگاه اقتصادی و
ارتقای هماهنگی بین کلیه فعالیتهای بنگاه میبایست
مدنظر قرار گیرد .این بعد شامل چهار مفهوم منابع و
داراییهای کلیدی ،شایستگیهای کلیدی ،جهتگیری
استراتژیک و همسوسازی سیستمهای داخلی است.
بعد دوم :نوآوری در کالن فعالیتهای شبکه ارزش
کالن فعالیتهای شبکه ارزش ،فعالیتهایی هستند که در
راستای ایجاد ارزش برای مشتری توسط خود سازمان یا
سایر ذینفعان انجام میشوند .کالن فعالیتهای شبکه ارزش
شامل شش مفهوم کشف ارزش ،خلق ارزش ،پیشنهاد ارزش،
تحویل ارزش ،مدیریت داده و دانش و توسعه ارزش میباشد.
کشف ارزش به تمامی فعالیتهای الزم جهت شناسایی
ارزشهای قابل ارائه به مشتریان و ذینفعان اشاره دارد .خلق
ارزش به فعالیتهایی که به طور مستقیم به تولید محصول
یا ارائه خدمات منجر میشوند ،میپردازد .پیشنهاد ارزش
بیانگر بستهای از منافع است که نیازهای یک بخش خاص از
مشتریان را برآورده مینماید .منافع ترکیب مطلوبی از
محصوالت ،خدمات ،اطالعات ،قابلیت دسترسی ،قابلیت
استفاده و کاهش ریسک هستند .تحویل ارزش به تمامی
فعالیتهای حوزه بازاریابی و فروش اطالق میگردد .توسعه
ارزش به فعالیتهایی که در جهت جلوگیری از تخریب و
فرسایش ارزش انجام میشوند ،اشاره دارد.

زینگ و شی )6096،
مدل درآمد

(گیسن و
همکاران،)6005،
74.Wu, Ma and Shi
75.Desyllas and Sako
76.Shao, Xing and Shi

77.Desyllas and Sako
78.Shao, Xing and Shi
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بعد سوم :نوآوری در ساختار
ساختار به چگونگی ارتباط فعالیتهای شبکه ارزش و میزان
اهمیت آنها اشاره دارد و از دو مفهوم معماری شبکه ارزش
و بهبود مستمر شبکه ارزش تشکیل شده است.
بعد چهارم :نوآوری در حکمرانی
در بعد حکمرانی مشخص میشود فعالیتهای شبکه ارزش
توسط کدام اعتای اکوسیستم اجرا شود .همچنین به
سازماندهی و مدیریت اکوسیستم پرداختهمیشود .این بعد
شامل پنج مفهوم شناسایی ذینفعان ،مدیریت نقش ،بهبود
عملکرد شبکه ذینفعان ،روابط همکارانه بین ذینفعان و
کنترل شبکه میباشد.
بعد پنجم :نوآوری در جنبههای مالی
نوآوری در جنبههای مالی یا به عبارت دیگر نوآوری در
کسب ارزش به چگونگی تبدیل ارزش پیشنهادی مشتریان
به پاداش و پول برای بنگاه میپردازد و شامل دو مفهوم
ساختار هزینه و مدل درآمد است .از آنجایی که بقای
سازمان به سودآوری آن وابستهاست ،مالحظات مالی
میبایست در تمامی تصمیمهای نوآوری مدنظر قرار بگیرد.
ساختار هزینه تمام هزینههایی را تشریح میکند که اجرای
مدل به همراه دارد .مدل درآمد تشریحکننده منابع سود،
مقدار سود از هر منبع و نحوه توزیع آن می باشد .مدل
درآمد چارچوبی برای ایجاد درآمد مالی است و مشخص
میکند که کدام منبع درآمدی دنبال شوند و چگونه ارزش
پیشنهادی ،قیمت گذاری گردد.
 -7رتبهبندی مولفههای نوآوری مدل کسبوکار
به منظور تعیین میزان پشتیبانی مطالعات گذشته از هر یک
از مفاهیم شناسایی شده ،از روش آنتروپی شانون استفاده
شد .بدین منظور فراوانی هر مفهوم در مقاالت منتخب و
همچنین فراوانی کدهای استخراج شده مرتبط با هر مفهوم
در هر مقاله ،به عنوان مبنای تعیین ضریب اهمیت هر
مفهوم در نظر گرفتهشد .به عنوان مثال در  95مورد از
مقاالت منتخب ،کدهای با مفهوم کشف ارزش وجود داشت
و  90کد از این  95مقاله استخراج شده و در مفهوم کشف
ارزش قرار گرفتهاست .بر مبنای ضریب اهمیت ،رتبهبندی
مقولهها و مفاهیم انجام شد و نتایج در جدول چهار قابل
مشاهده است.
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جدول .4رتبهبندی مولفههای نوآوری مدل کسب و کار به
روش آنتروپی شانون
مقوله

مفهوم

فراوانی
در
مقاالت

فراوانی
کدها

ضریب
اهمیت

رتبه

نوآوری در

منـــــــــابع و
دارایـــیهـــای
کلیدی

98

99

0۳079

8

کالالالالالالن
فعالیتهای

شایستگی هـای
کلیدی

90

99

0۳099

90

سالالالازمانی

جهـــتگیـــری
استراتژیک

2

2

0۳099

97

درون
(وزن:
0۳992
رتبه) 0 :

همسوســــازی
سیســتمهــای
داخلی

5

9

0۳067

99

نوآوری در

کشف ارزش

95

90

0۳059

7

کالالالالالن-

خلق ارزش

2

8

0۳066

96

فعالیتهای

پیشنهاد ارزش

69

90

0۳090

9

شالالالالبکه

تحویل ارزش

90

80

0۳950

9

ارزش(وزن:

توسعه ارزش

6

0

0۳009

99

 0۳985رتبه:
)9
نوآوری در
سالالالاختار
(وزن:
۱۸۱.2
رتبه)۵ :

مــدیریت داده و
دانش

0

99

0۳066

96

معماری شـبکه
ارزش

98

67

0۳025

2

بهبــود مســتمر
شبکه ارزش

9

5

0۳097

92

شناســـــــایی
ذینفعان

96

92

0۳000

9

نوآوری در

مــدیریت نقــش
ذینفعان

60

62

0۳056

0

(وزن:

بهبــود عملکــرد
شبکه ذینفعان

0

90

0۳069

90

حکمرانالالی
۱۸1۲4
رتبه) 3 :

نوآوری در
جنبه مالی

همکـــاری بـــا
ذینفعان

9

5

0۳097

92

کنتــرل شــبکه
ذینفعان

0

0

0۳099

98

ساختار هزینه

69

69

0۳025

2

مدل درآمد

08

75

0۳927

6

(وزن:
۱۸232
رتبه)2 :

طبق نتایج آنتروپی شانون مقولهها به ترتیب وزن عبارتنـد از
نوآوری در شبکه ارزش ،نوآوری در جنبه مـالی ،نـوآوری در
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حکمرانی ،نـوآوری در کـالن فعالیـتهـای درون سـازمانی و
نوآوری در ساختار .همچنین در بین نـوزده مفهـوم نـوآوری
مدل کسبوکار ،تحویل ارزش ،مدل درآمد و پیشـنهاد ارزش
از نظر اهمیت ،در رتبه اول تا سوم قرار دارند.
 -.بحث و نتیجهگیری
تحقیقات متعددی در مورد نوآوری مدل کسب و کـار انجـام
شده که هر یک ابعاد خاصی از این مفهـوم را مـورد مطالعـه
قرار داده انـد ،امـا تعـدد و پراکنـدگی مطالعـات باعـث شـده
استفاده از نتایج این تحقیقـات و تصـمیمگیـری بـر مبنـای
شواهد و یافتههای پژوهشی و علمی مطرح شده در آنهـا ،بـه
درستی صورت نپذیرد .بنابراین نیاز بـه شـیوهای کـه بتوانـد
بررسی سازمانیافتهای از تحقیقات کیفی قبلی ارائـه دهـد و
نتــایج گــروههــای مشــابه ایــن گونــه تحقیقــات را در قالــب
تفسیری جامعتر از پدیده مورد بررسی ارائه دهد ،بـه چشـم
میخورد .ایـن تحقیـق بـا هـدف شـناخت جـامعتـر و درک
عمیقتر مفهوم نوآوری مـدل کسـب و کـار انجـام پـذیرفت.
چارچوب نوآوری مدل کسب و کار پژوهش حاضـر ،بـه روش
فراترکیب و با رویکرد سیسـتم فعالیـت ارائـه شـد کـه ایـن
رویکرد تنها در معدودی از منابع مدنظر بوده و این منابع نیز
روش نظاممند را برای تعریف مولفهها طی ننمودهاند .بررسی
نظاممند ادبیات ،زوایای این مفهوم را به صـورت کامـلتـر و
جامعتر تبیین نمـود .بـه عنـوان نمونـه در مطالعـات قبلـی،
مدلکسب و کار بر اساس رویکرد سیستم فعالیت مشتمل بر
ســه جنبــه محتــوا ،ســاختار و حکمرانــی تبیــین شــده بــود
(گاســمن و همکــاران .)6095،در پــژوهش حاضــر طبــق
یافتههای فراترکیب ،جنبه نوآوریهای مالی هـم بـه عنـوان
یکی از مقولههای نوآوری مدلکسـب و کـار شناسـایی شـد.
طبق یافتههای سجودین 59و همکـاران( )6060نیـز یکـی از
عوامل تعیینکننده اثربخشـی نـوآوری مـدل کسـب و کـار،
سازگاری بین فعالیتهای خلق ارزش و فعالیتهای مـالی یـا
ضبط ارزش میباشد.
از دیگر تمایزات قابل توجه یافتههای این پژوهش نسبت بـه
عموم منابع مطالعه شده ،گسترش مرزهای سنتی شـرکت و
لحاظ نمودن نقـش سـایر اعتـای شـبکه ارزش و همچنـین
79. Sjödin

بررسی نظاممند مولفههای مدل میباشد .اگرچه در مطالعات
قبلی به ارتباط و تعامل بین ذینفعـان در یـک شـبکه ارزش
پرداخته شده بود (رضازاده و کاروالو ،)6095،80مطالعهای که
به طور جامع و نظاممند ،نقشهای ذینفعان و ابعـاد مختلـف
روابط و مشارکتهای بین آنها را تبیین کند ،وجود نداشت.
طبق یافتههای پژوهش حاضر ،از بین پنج بعد نوآوری مـدل
کسب و کـار دو بعـد نـوآوری در شـبکه ارزش و نـوآوری در
حکمرانی به ذینفعان کسب و کار مربوط است .هـر کسـب و
کاری با شرکای تامینکننده ،شرکای بازاریابی ،ارائهدهندگان
فناوری ،شرکتهای پژوهشی و سـایر ذینفعـان ،شـبکهای از
روابط را شکل میدهد .این شبکههای متشکل از شـرکتهـا،
اکوسیستمها را شکل میدهند که همواره بیشـتر از مجمـوع
اجزای آن هستند .این ارزش مازاد حاصـل از هـمافزایـی ،در
نتیجه همکاری بین اعتای اکوسیستم بوجـود مـیآیـد کـه
فراتر از یک تجمیع ساده عناصر اسـت .بـه عبـارتی رقابـت و
همکاری ،به طور همزمان در یک اکوسیستم تجـاری وجـود
دارند (منتخبی و همکـاران .)6069،بنـابراین یکـی از پـیش
شرطهای نوآوری در مـدل فعلـی ،تبـدیل شـدن از شـرکتی
متمرکز بر خود به شرکتی است که شرکتهای مکمل خـود
را بــه درون اکوسیســتم دعــوت مــیکنــد و آنهــا را درگیــر
میسازد .مشـارکت در اکوسیسـتم منـافع قابـل تـوجهی بـه
همراه دارد .به عنوان مثال نتایج برخی از مطالعات حـاکی از
آن اســت کــه خلــق مشــترک ارزش مــیتوانــد بســیاری از
هزینههای فرآیندهای سـازمانی را در محـیطهـای پرچـالش
کاهش دهد (حیدری و شمسقارنه.)9998،
هر کسب و کاری میبایست بر اساس شـناخت قابلیـتهـای
خود نقش مشخصی را در اکوسیستم بر عهده بگیرد و سـایر
فعالیتها را به دیگر اعتای اکوسیستم واگذار کند .در دنیای
کسب و کار باید درصدد بزرگتر کردن ظرف فعلـی ارزش و
اطمینان از کسب سهم منصفانه از آن بـود .بنـابراین چـالش
جدی اعتای اکوسیستم ،توانایی برای تشـخیص تغییـرات و
واکنش نشـاندادن بـه آنهـا بـرای بـه دسـت آوردن سـهم
منصــفانه خــود از ارزش و توســعه قابلیــتهــای الزم بــرای
اطمینان از موفقیت در آینده مـیباشـد (ونکاترامـان.)9998،
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در این پـژوهش انـواع فعالیـتهـای سـازمان در بعـد کـالن
فعالیتهای شـبکه ارزش مشـتمل بـر شـش مولفـه (کشـف
ارزش ،خلــق ارزش ،پیشــنهاد ارزش ،تحویــل ارزش ،توســعه
ارزش ،مدیریت داده و دانش) احصا شـد .ایـن شـش مولفـه،
کالن فعالیتهایی هستند که توسط خـود سـازمان یـا سـایر
شرکای کلیدی انجام میشوند .یکی دیگر از مسـائل مهـم در
اکوسیستم ،مدیریت روابط بین مشارکتکننـدگان و تنظـیم
روابط پویا و پیچیده بین شرکتهاست .اکوسیسـتم بایـد بـر
اســاس انصــاف و شــفافیت اداره شــود تــا هــیچیــک از
مشارکتکنندگان احساس باخت نداشته و به دنبال خروج از
رابطه نباشند .قوانین حکمرانی منصفانه با اعتمادسازی بـین
ذینفعان مختلف میتواند به اکوسیسـتمی پویـا ،قدرتمنـد و
سودده منجر شود .اعتماد بـین اعتـای اکوسیسـتم ریسـک
بروز رفتارهـای فرصـتطلبانـه را کـاهش داده و تعهـد بـین
طرفین را تقویت میکند (الهی و همکـاران .)9995 ،در ایـن
پــژوهش وجــوه و ابعــاد مختلــف مــدیریت روابــط در یــک
اکوسیســتم در مقولــه نــوآوری در حکمرانــی مشــتمل بــر
مولفههای شناسایی ذینفعان ،مدیریت نقش ذینفعان ،بهبـود
عملکرد شبکه ،روابط همکارانه با ذینفعـان و کنتـرل شـبکه
تبیین شده است.
یکی دیگر از وجوه تمایز این پژوهش مقایسـه و رتبـهبنـدی
میزان اهمیت ابعاد و مولفههای نـوآوری مـدل کسـب و کـار
مــیباشــد کــه تــاکنون انجــام نشــده بــود .در ایــن پــژوهش
رتبهبندی و اولویتدهی ابعاد و مولفهها بر مبنای تعداد تکرار
هر مولفه در مطالعـات قبلـی ،بـا اسـتفاده از روش آنتروپـی
شانون انجام پذیرفت.
محقق پس از بررسی ادبیات موضوع ،رویکرد نویسندگان در
مطالعات حوزه نوآوری مدل کسـب و کـار را در شـش گـروه
شامل رویکردهای فرآیندمحور ،شـدت نـوآوری ،اکوسیسـتم،
مفهوم طراحی ،مولفههای مـدل کسـب و کـار و فاکتورهـای
موثر دستهبندی نمود که بـه عنـوان یکـی از نـوآوریهـای
پژوهش حاضر مطرح میباشد .رویکردهای مـذکور در بخـش
مرور پیشینه تشریح شدهاست.
بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائـه
میشود:
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 .9در این تحقیق  99مولفـه و بـه عبـارتی سرچشـمه بـرای
نوآوری مدل کسب و کار شناسایی گردید .بنابراین مدیران و
مسنوالن نباید تنها بر چنـد مـورد خـاص نظیـر نـوآوری در
محصول یا بـازار محـدود شـوند و سـایر مولفـههـا را نادیـده
بگیرند .توصیه مـیشـود کـه بـه صـورت مسـتمر رونـدهای
محیطــی ،فنــاوریهــا ،ایــدههــا ،شــرکا ،رقبــای ســازمان و
اکوسیســتمهــای مــرتبط تحــتنظــر باشــند و بــهموقــع در
حوزههایی که امیدوارکننـده بـه نظـر مـیرسـند و پتانسـیل
ایجاد نوآوری در مـدل را دارنـد ،سـرمایهگـذاری شـود .اگـر
نوآوریهایی وجود دارند که قابلیت خلق ارزشافزوده بیشـتر
برای مشتری دارد ،باید برای پرورش و توسعه آن هزینه کرد.
 .6یکی از نکات مهم به منظور نـوآوری مـدل کسـب و کـار
بحث مشارکت در اکوسیستمهای مناسب است .بدین منظور
پیشنهاد میشود هر سازمانی یک یا چنـد اکوسیسـتمی کـه
مشارکت با آنها مطلوب به نظر میرسد ،انتخـاب کنـد .الزم
است نقشهای سازمان در این اکوسیستمها بر مبنای کسـب
تجربه توسعه یابد .همچنین بهتر است برکسب تجربـههـایی
تاکید شود که مدلهای کسب و کـار سـازمان را بـه چـالش
میکشند و آنها را تکمیل میکنند.
 .9بحث ذینفعان از اهمیت باالیی برخوردار است.
شراکتهای مرجح میبایست شناسایی و تقویت شوند .باید
به این سوال پاسخ مناسب داد :آیا همکاری نزدیک با یک یا
دو شریک هدف ،به سازمان این امکان را میدهد که مدل
کسب و کار فعلی را متحول سازد یا دانشی کسب کند که در
متمایز شدن یا خلق ارزشی جدید به سازمان کمک کند؟
برای دستیابی به اهداف نوآورانه سازمان ،الزم است با چنین
شرکایی وارد رابطه شد .همچنین به لحاظ ماهیت پویای
روابط همکارانه و رقابتی بین ذینفعان مختلف ،توصیه
میشود سبد روابط سازمان با اعتای اکوسیستم ،به صورت
دورهای ،متوازنسازی شود.
 .0از آنجایی کـه چـارچوب حاصـل دارای مولفـههـا و ابعـاد
متعــدد در عرصــه درون ســازمانی ،شــبکه ارزش ،بــازیگران
اکوسیستم و جنبههای مالی است و تغییر و نوآوری در یـک
مولفه ،سایر ابعاد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین قبل
از هرگونه اقـدام و تغییـر مـیبایسـت بـا نگـاهی فرابخشـی،
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اثرگذاری بر سایر ابعاد تحلیـل شـود و سـایر اعتـای شـبکه
ارزش در نظر گرفتهشوند.
 .7به لحاظ گستردگی مولفههای نوآوری مدل کسـب و کـار
پیشنهاد میشود بر مولفههای با رتبه بـاالتر تاکیـد بیشـتری
شود .چراکه این مولفهها در مطالعات قبلی پرتکرارتر بودهاند
و احتمال موفقیـت در آنهـا بیشـتر اسـت .طبـق خروجـی
آنتروپی شانون ،تحویل ارزش ،مدل درآمد و پیشـنهاد ارزش
بیشترین ضریب را کسب نمودنـد .پیشـنهاد و تحویـل ارزش
مشتمل بر مرتبطترین فعالیتها با مشتریان است .شناسـایی
نوآوریهایی مبتنی بر نیازها و دغدغههای مشتریان (رجوعی
و همکاران )9999،و بکارگیری رویکرد نوآوری بـاز از طریـق
تعامــل مســتمر و ســازنده بــا مشــتریان (بــاقرینــژاد و
جاوید ،)9999،نقطه شروع مناسبی به منظور بازآفرینی مدل
کسب و کار مـیباشـد .فنـاوریهـای دیجیتـالی نیـز امکـان
بکارگیری مدلهای درآمدی جدید را فراهم ساختهاند .تامین
مالی جمعی ،89فریمیوم ،خرید جمعی 86و مالکیـت مشـترک
نمونههایی از نوآوریهای مـالی در مـدلهـای کسـب و کـار
امروزی هستند (گریکو.)6069 ،89
پژوهـش کیـفی علیرغـم تمام مـزایای خود با ضعفهایی از
منابع
 .9احمدپور داریـاتی ،محمـود؛ عبـدلی محمـدآبادی ،طیبـه؛
سخدری ،کمال .)9999( .طراحی الگوی توسعه قابلیتهـای
پویا در کسبوکارهای نوپا (مطالعه موردی :کسب و کارهـای
حــوزه فنــاوری اطالعــات) ،توســعه کــارآفرینی ،دوره ،99
شماره.929-980 ،6
 .6الهــی ،شــعبان؛ خالــدی ،آرمــان ؛ مجیــدپور ،مهــدی؛
اسدیفرد ،رضا .)9995( .نیروهای تسهیلکننده و بازدارنـده
همکاریهـای فناورانـه بـین شـرکتهـای بـزرگ و کوچـک
فناوریمحور ،دو فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،سال هفتم،
شماره .59-907 ، 99
 .9باقرینـژاد ،جعفـر و جاویـد ،غزالـه .)9999( .ارائـه مـدل
نوآوری باز در صنعـت بانکداری ایران (مطالعه موردی :بانـک
81.Crowdfunding
82.Collective Purchasing
83.Grieco

جمله تعمیمپذیری و اعتبار همراه است .از این رو در جهـت
افزایش قابلیت تعمیم چارچوب نـوآوری مـدلکسـب و کـار،
الزم است محققان چارچوب فوق را در صنایع و سازمانهـای
مختلف مورد ارزیابی قرار دهند .همچنـین توصـیه مـیشـود
چالشهای پیادهسازی و اجرای چـارچوب پیشـنهادی مـورد
مطالعه قرار گیرد .مطالعات طولی میتوانـد مراحـل کلیـدی
فرآیندهای نوآوری مدل کسبوکار را تبیین نماید.
محیط رقابـت امـروزه بـه شـدت تحـت تـاثیر فنـاوریهـای
دیجیتالی قرار دارد .از اینرو پیشنهاد میشود مطالعات کمـی
و کیفی بیشتری درمورد نوآوری مدل کسبوکار مبتنـی بـر
فناوریهای دیجیتالی و نوظهور انجام شود.
پایداری یک مدل کسبوکار از طریق ایجاد ارزش برای همه
ذینفعــان تتــمین مــیشــود .چــالش طراحــی مجــدد
اکوسیستمهای کسـب و کـار یـافتن شـرایط بـرد-بـرد-بـرد
میباشد (انتیکیـنن و ولکـوکری  .)6092،بنـابراین پیشـنهاد
میشود در مورد سـازوکارهای حکمرانـی در اکوسیسـتم بـه
گونـهای کـه بـرای کلیــه مشـارکتکننـدگان جـذاب باشــد،
پژوهشهای بیشتری انجام شود.

پارسـیان) ،دو فصــلنامه نــوآوری و ارزشآفرینــی ،ســال دوم،
شماره .69-09 ،7
 .0ترابــی ،حســین؛ خیرانــدیش ،مســعود؛ محمــدی خیــاره،
محسن .)9999( .تـاثیر اکوسیسـتم کـارآفرینی بـر فعالیـت
کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای دادههای  ، GEMدو فصلنامه
نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شماره 929-986 ،95
 .7حیدری ،فاطمه و شمسقارنه ،ناصـر .)9998( .مدلسـازی
معادالت سـاختاری ارزش خلـق شـده در کسـبوکارهـا ،دو
فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینـی ،سـال هشـتم ،شـماره ،92
.09-27
 .2رجوعی ،مرتتی؛ غیور باغبـانی ،سیرمرتتـی و سـبحانی،
احسان .)9999( .تـاثیر نمونـهسـازی بـر موفقیـت محصـول
جدید با نقش تعدیلگـر دخالـت مشـتری و سـرعت انتشـار
اطالعات (مورد مطالعه :شرکتهای مسـتقر در پـارک علـم و
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چکیده
گسترش روزافزون کاربرد فناوریهای دیجیتال باعث شده است که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به بخش مهمیی از زنیدگی
روزمره افراد تبدیل شود .بعالوه فناوریهای دیجیتال و فضیای مجیازی موجیگ دگرگیونی ابیزار ،روشهیا و محتیوای ییادگیری در
نظامهای آموزش و پرورش شدهاند .همزمان بررسی ابعاد و آثار کاربرد گسترده فناورهای ارتباطی و اطالعیاتی ،از آایاز میورد توجیه
محققان بوده است و پژوهش حاضر نیز چنین هدفی را دنبال میکند.
این پژوهش ،با روش تحقیق همبستگی و با ابزار پرسشنامه اجرا شده است .جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر سال اول
دوره متوسطه ،ناحیه دو آموزش و پرورش شهر مشهد ،در سال تحصیلی  1999-1077است .حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان
 987نفر انتخاب و اطالعات با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس گردآوری شدهاند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
انگیزه پیشرفت گروه کاربر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی از میانگین انگیزه پیشرفت گروه ایر کاربر بیشتر بوده است.
واژههای کلیدی :شبکههای اجتماعی ،فضای مجازی ،انگیزه پیشرفت ،دانشآموزان دختر سال اول متوسطه ناحیه دو آموزش و
پرورش شهر مشهد.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
بطور طبیعی هر جامعهای در پی پیشرفت شهروندان خود
است .در دنیای کنونی ما ،پیشرفت افراد مستقیما به شبکۀ
پیچیدهای از عوامل درونی و بیرونی مرتبط است .این عوامل
شامل ساختارها ،نهادها و نظامهای انگیزش بخش و یا واگرا
هستند .نهاد تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش هر
کشور نقش اساسی در این خصوص دارد و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،مستلزم موضوع انگیزش ،ذینفعان فرایند
یادگیری -یادهی است که همواره در کانون وظایف و
کارکردهای نظام آموزش و پرورش قرار دارد .انگیزه در
فرایندهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی و عملکرد شناختی
نیز نقش به سزایی دارد .انگیزه تاثیر مستقیمی روی تالش
برای رسیدن به اهداف داشته و شروع و ادامه دادن به
فعالییت را ممکن مشخیص میکند که کدام نتایج ،مشوق و

کدامیک تنبیهکننده هستند و موجگ می شود که دانش
آموزان بهبود یابد .عواملی که موجگ افزایش انگیزش
تحصیلی میشوند ،میتوانند به توانایی شناختی باالتر و
توانمندی بیشتر افراد با سنین مختلف منجر شوند و باعث
حضور در محیط آموزشی و کسگ مدرک تحصیلی
میگردد( .کالرک و شروت) 2717،1
امروزه ورود به فضای مجازی شبکههای اجتماعی زندگی
دوم و ایر قابل چشمپوشی است .فعالیت کاربران ایرانی ،در
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به سرعت روبه افزایش
است و از مرز دو سوم جمعیت باالی  15سال کشور گذر
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کرده است .همزمان میزان زمان و نوع فعالیت در بسترهای
دیجیتال در حال افزایش و دگرگونی است( .عدلی
پوروهمکاران )1992با وجود بسیاری محدودیتها و
ممنوعیتها رسانههای اجتماعی به بخش جداییناپذیر از
فعالیتهای روزمره مردم ،باالخص جوانان و نوجوانان تبدیل
شده است .بسیاری از آنها هر روز ساعتها در اینستاگرام،
واتساپ ،تلگرام ،فیس بوک و سایر رسانههای اجتماعی
معروف زمان صرف میکنند .بنابراین ،بسیاری از محققان
تأثیر رسانهها و برنامههای اجتماعی را بر جنبههای مختلف
زندگی مردم بررسی میکنند )بارتورزیک و همکاران2
 )2710،عالوه بر این ،تعداد کاربران شبکههای اجتماعی در
سراسر جهان در سال  98080 ، 2719میلیارد نفر است که
 9درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است (گزارش
اخبار دیجیتال )2719،انگیزه پیشرفت به عنوان یکی از
انگیزشهای پیشرفت ،نیروی درونی است که یادگیرنده را به
ارزیابی همه جانبهی عملکرد یادگیری خود با توجه به عالی
ترین معیارها ،تالش برای موفقیت در عملکرد یادگیری و
برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد یادگیری
همراه است ،سوق میدهد فضای مجازی دارای ابزارهای
مختلف و فراوانی است که بسیاری از افراد و اقشار را درگیر
خود میکند .سازه انگیزش پیشرفت به رفتارهایی که به
یادگیری و پیشرفت در مدرسه مربوط است و انرژی و جهت
رفتار را تعیین میکند ،اطالق میشود نوجوانان و دانش
آموزان به شدت تحت تآثیر فضای مجازی ،شبکه های
اجتماعی ،بازی های آنالین و فناوریهای دیجیتال هستند.
بنابر این با توجه به اهمیت موضوع ،در این مطالعه با
استفاده از روش پیمایشی و با گردآوری منابع مختلف اعم از
مقاالت و کتگ و ...از پایگاه های مختلف جستجو و مطالعه
منابع با محوریت تاثیر فضای مجازی به انگیزه پیشرفت
دانشآموزان پرداخته خواهد شد.
دراین پژوهش به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا
ارتباط معناداری میان انگیزة پیشرفت تحصیلی در میان
دانش آموزان دختر دورة دوم متوسطه کاربر و ایرکاربر

فضای مجازی در ناحیۀ دو آموزش و پرورش شهر مشهد
وجود دارد؟
-2مبانی نظری
نظریههای انگیزش در دو دسته نظریههای محتوایی و
نظریههای فرایندی قابل طبقهبندی هستند .نظریههای
محتوایی ،به بیان عوامل انگیزشی و نیازهای شکلدهنده
رفتار میپردازند و فرایند ایجاد ،هدایت و حفظ انگیزه را
تشریح نمیکنند .درمقابل نظریههای فرایندی با بررسیساز
و کارها و شیوههای ایجاد انگیزه ،به تشریح این بخش از
معمای انگیزش میپردازند .در این نظریهها ،ارتباطهایی که
باید ایجاد و حفظ گردند ،عواملی که باید در نظر گرفته
شوند و تغییرات مهمی که باید به وقوع بپیوندد تا محیط
کاری به محیطی مولد برای انگیزهها تبدیل شود ،بررسی
میشوند (اخوان)1991،
انگیزه پیشرفت
در قرن جدید با پیشرفت سطح رفاه بشر ،شاید دیگر مسائلی
مانند نیازهای زیستی نتواند محرک نیرومندی برای به
جریان انداختن زندگی بشر باشد و حالتی از پوچی و
بیهودگی در حال گسترش است .بنابراین اگر بتوانیم افراد
جامعه را به سوی زندگیِ بهتر سوق دهیم ،یعنی این نگرش
که باید در تمام مراحل زندگی هدفی برای پیشرفت خود
داشته باشیم و در واقع انگیزه پیشرفت ایجاد کنیم،
میتوانیم بسیاری از مشکالت روانی را کاهش دهیم .این
مسئله در روانشناسی مثبت نگر حتی به عنوان یک روش
درمانی مورد توجه قرار گرفته است .بگونهای که به فرد
می آموزند که در هر موقعیتی حتی وقایع ناگوار زندگی به
دنبال فرصتهای ایجاد شده باشد ،نه این که در جریان افکار
منفی خودکارخود گرفتار شود .در روانشناسی مثبتنگر،
پیشرفت هدف نیست بلکه منظور اصلی ایجاد هدف در
زندگی است (کورِی ،ساتویندر و ادواردو  9.)2717البته این
که فرد خود را گرفتار مالکهای رقابتی اجتماعی کند کار
درستی نیست ،پیشرفت باید با توجه به مالک های فردی و
برای تامین نیاز به شکوفایی فرد باشد و فرد باید بیاموزد که
بیشتر بر مبنای انگیزههای درونی خود رفتار کند تا در

2. Bartorzek et al
3.Corey Satvinder & Eduardo
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صورت عدم موفقیت از مسیر پیشرفت باز نماند (کوهن،
فریدریکسون ،برون و کان وی)2779 0،
در مورد انگیزه پیشرفت تعریفهای مختلفی ارائه شده است
بنا به تعریف ویلدر ( )1989این انگیزه عبارت است از میل و
اشتیاق یا تالش و کوششی که افراد برای رسیدن به هدفی
یا تسلط بر امور ،افراد یا اندیشهها و دستیابی به یک معیار
متعالی از خود نشان میدهند .بر اساس تعریفی دیگر ،انگیزه
پیشرفت سائقی برای پیشی گرفتن از دیگران ،دستیابی به
پیشرفت با توجه به مالکهای مشخص و تالش جهت کسگ
6
موفقیت است (روبینز .)1999 ،5همچنین ،گیج و برالنیر
( )1992انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا عالقه به
موفقیت کلی یا موفقیت در زمینه فعالیت خاص تعریف کرده
اند .بسیاری از محققین عقیده دارند که انگیزه پیشرفت یکی
از صفات شخصیتی نسبتا پایدار است که منشا بسیاری از
رفتارهاست .افراد از نظر داشتن انگیزه پیشرفت با هم
متفاوتند .برخی دارای انگیزه پیشرفت باال هستند و برای به
دست آوردن موفقیت و دستیابی به هدفهای خود تالش
میکنند و برخی دیگر انگیزه پیشرفت پایینی دارند
(اتکینسون )1966 ،0در نهایت ،انگیزه پیشرفت نشان
میدهد که یک فرد به واسطه تالش خودش چه میتواند
انجام دهد .به طور کلی ،انگیزه پیشرفت بر این نکته متمرکز
است که چگونه فرد به چنین موقعیت هایی پاسخ
میدهد (نعمتی)1992،
مدل پیشرفت اتکینسون
جاناتکینسون ( )1950معتقد بود که نیاز پیشرفت فقط تا
اندازهای رفتار پیشرفت را پیشبینی میکند .رفتار پیشرفت
نه تنها به نیاز پیشرفت فرد بستگی دارد بلکه به احتمال
موفقیت او در تکلیف و ارزش تشویق که او برای موفق شدن
در آن تکلیف قائل است نیز وابسته است .از نظر اتکینسون
احتمال موفقیت و ارزش تشویقی برای موفق شدن به صورت
موقعیتی تعیین میشود؛ یعنی ،برخی تکلیفها احتمال
موفقیت زیاد دارند ،در حالی که احتمال موفقیت تکالیف
دیگر کم است .ضمناً برخی تکلیفها نسبت به تکالیف دیگر
4.Cohen Fredrickson Brown & Conway
5.Robins
6.Gage- Berliner
7.Atkinson
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برای موفقیت مشوق بیشتری عرضه میکنند .برای مثال،
کالسهایی را در نظر بگیرید که هماکنون در آنها شرکت
میکنید .هر درسی احتمال موفقیت خودش را دارد .مثالً،
ریاضیات پیشرفته از آموزش فیزیک مقدماتی سختتر است
و برای موفقیت هم ارزش تشویقی خودش را دارد ،بدین
معنی که ،گرفتن نمره خوب در درسی که به رشته شما
مربوط است معموالً با ارزشتر از درسی است که به رشته
شما مربوط نیست.
مک کلهلند ( )1965اعتقاد داشت که انگیزه پیشرفت
خصوصیتی است که میشود به وسیله آموزش آن را افزایش
داد و تعلیم و تربیت ،محیط خانوادگی و اجتماعی در تکوین
آن نقش اساسی دارند .بر این اساس به نظر وی انگیزه
پیشرفت یک ویژگیِ ارثی نیست .آن چه مک کلهلند را به
این دیدگاه رهنمون ساخت تحقیقی بود که وی در سال
 1967برای آموزش انگیزش پیشرفت به صورت دورههای
آموزشی برگزار کرد .این دورههای آموزشی در چندین کشور
از جمله کشور هندوستان برای مدیران اجرایی برگزار شد.
نتایج این بررسیها نشان داد که همه مدیرانی که دورههای
آموزشی را برای ارتقاء انگیزه پیشرفت گذارنده بودند،
کارهایشان را بهتر از قبل انجام دادند و موفقیتهای بیشتری
را کسگ نمودند.
مک کلهلند ( )1960برنامه آموزش انگیزه پیشرفت را در
چهار مرحله تدوین کرد .در هر مرحله  9تا  25نفر زیر نظر
مربیان کار آزموده آموزش میدیدند .مدت زمان آموزش بین
 0تا  10روز طول می کشید .چهار مرحله آموزشی شام)1 :
مرحله اول ،طرح موضوع انگیزه پیشرفت و آشنایی
شرکتکنندگان با چگونگی تغییر انگیزهها  )2مرحله دوم،
آموزش معنا و مفهوم انگیزه پیشرفت و کیفیت سنجش و
اندازهگیری انگیزه پیشرفت  )9مرحله سوم ،آموزش این که
در مسیر پیشرفت و کسگ موفقیتهای بزرگ چگونه عمل
کنند و چگونه موقعیتها و شرایطی از کار را ترجیح دهند
که در آن مسئولیتهای فردی وجود داشته باشد .اینکه
مخاطرات را چگونه اندازهگیری کنند و بازخوردها را به
سرعت دریافت و تحلیل نمایند.
مککلهلند شرایط اجتماعی در ایجاد انگیزهی موفقیت میوثر
میییدانیید و مییوارد زیییر را در اییین خصییوص بییا اهمیییت بییر
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میشمارد )1 :آموزش در خانواده :آمیوزشهیایی بیا اهمییت
هستند که صفاتی نظیر استقالل فیردی ،کنتیرل خویشیتن،
بلندپروازی های خاص و اعتمادبهنفس را در کیودکی تقوییت
نمایند )2 .طبقیه ی اجتمیاعی خیانواده :طبقیه ی اجتمیاعی،
انگیزهی موفقیت را تحت تأثیر قرار میدهد و طبقۀ متوسیط
دارای بیشترین انگیزه ها است )9 .تحرک اجتماعی :در افراد
و گروه هایی که گرایش به تحرک اجتماعی دارنید ،انگییزهی
موفقیت بیش تر دیده می شود )0 .ایدئولوژی :اییدئولوژی و از
جمله ایدئولوژی های مذهبی ،لیبرالیسم و دیگیر اییدئولوژی
های کالن عوامگ بسیار با اهمیتی هستند( .روشیه:1907 ،8
.)189-199
هرم مازلو
به عقیدة آبراهام مازلو هر فرد دارای نیازهای ذاتی اسیت کیه
فعالکننده و هدایتگر رفتارهای اوست .نیازهای اولییۀ هیرم
مازلو در پایینتیرین سیطح و نیازهیای پیچییده در بیاالترین
سطح قراردارند .نیازهای اولیه انسان ها را به کار وا میدارنید.
این نیازها شامل اذا ،آب ،گرما ،سرپناه و پوشیش مییباشید.
زیمنس برای کارمندان خود این فرصت را فراهم میآورد تیا
نیازهای سطح باالی خود را برآورده سازند .بیرای کارمنیدان
خالق دارای مهارت مانند مهندسین این موضیوع از اهمییت
بسیار باالیی برخوردار است .محترم شمرده شدن یعنیی هیم
خود را محترم بدارید و هم به دیگران احترام بگذارید .اینکیه
یک کارمند احساس کند کار وی می تواند در سازمان به نحو
مطلوبی تغییر ایجاد کند باعیث احسیاس احتیرام میی شیود.
دیدن دستاوردهای فردی توسط کارفرما به این معنیی اسیت
که وی محترم شمرده شده است .به عنوان مثال در زیمینس
الگویی وجود دارد که در آن پیشنهادها برای بهبود عملکیرد
پروژه ها مورد تشویق قرار میگییرد .ایین تشیویق میی توانید
بصورت میالی بیرای فیرد ،گیروه کیاری وی ییا بیه رسیمیت
شناخته شدن این پیشنهاد و بدون هزینه مالی باشید .خیود
شکوفایی به معنی پی بردن به اسیتعدادهای نهیانی و بیالقوه
بیرای دسیتیییابیی به اوج قابلیتهای خیویش اسیت .انجیام
کارهای مهندسی به کارمندان این امکان را مییدهید تیا بیه
خود شکوفایی با دخیل شدن در تصیمیمگییری کارهیا و بیه

8.Rosche

عهده گرفتن مسوولیت های شیغلی برسیند .در ایین صیورت
مهندسین می توانند به دنبال تغییر و بهبود باشیند .زیمینس
به مهندسین خود فرصتهای آموزش و توسعه ارائه میکنید.
این فرصت ها به دلیل توسعه توانایی هایی کیه ممکین اسیت
موجگ باالرفتن از نردبیام ترقیی شیود ،ارتبیاط مسیتقیم بیا
خودشکوفایی دارد .آمیوزش و توسیعه بیه کارمنیدان کمیک
می کند تا با نیازهای در حال تغییر بازارجهانی تجیارت آشینا
شوند( .ال .پتری ،هربرت)1982 9
باری سوگارمن
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سییوگارمن جامعییهشییناس بریتانیییایی ،برخییی از جنبییههییای
خردهفرهنگهای طبقهی متوسیط و کیارگر را مسیتقیماً بیه
پیشرفت تحصیلی مرتبط میداند .به اعتقیاد وی بسییاری از
مشاال مربوط به طبقهی متوسیط ،فرصیتی بیرای پیشیرفت
مستمر در زمینه ی درآمد و مقام بههمیراه دارنید .ایین امیر،
مشوق برنامه ریزی برای آینده میشود .بهعنوان مثال :صیرف
وقت ،انرژی و پول برای کارآموزی ،بیهمنظیور برخیورداری از
موقعیتهیای بیاالی شیغلی ،از آنجملیه اسیت .هیمچنیین،
بسیاری از مشاال مربوط به افراد یقیه سیفید ،درآمید کیافی
برای سرمایه گذاری در آینده فیراهم مییکننید .در مقایسیه،
مشاال طبقه ی کارگر ،نسبتاً با سرعت به حد نهیایی درآمید
می رسند .در این مشاال ،انتظار برای ترقیی کیم تیر اسیت و
درآمد کافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد .افزون بیر ایین،
امنیت شغلی در اینگونه مشاال کم است .کارگران ساده ،در
مقایسه با کارکنان یقه سفید ،بیا احتمیال بییشتیری اخیراج
میشوند .یکی از عواملی که ممکن است بیهعنیوان شیاخص
طبقهی اجتماعی بهکار بردهشود ،میزان درآمید اسیت؛ زییرا،
این شاخص ،رابطهی نسیبتاً نزدیکیی بیا موقعییت اقتصیادی
خانواده دارد .بهعبارت دیگر :نهتنها فقر اثیر مسیتقیمی را بیر
کیفیت زندگی خانواده ،سوء تغذیه ،بیماری و… دارد؛ بلکیه
بییر روابییط خییانوادگی و الگوهییای فرزنییدپروری نیییز اثییر
ایرمستقیم دارد(احمیدی1908،؛ سیاعی1900،؛ شیریفیان،
 .)1900دومین عاملی که بهعنوان شاخص طبقهی اجتماعی
به کار گرفتیه شیده ،سیطح تحصییالت اسیت .در بسییاری از

9.Petri, L. Herbert
10.Barry Sugarman
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تحقیقات ،از سطح تحصیالت والدین برای نشاندادن طبقهی
اجتماعی استفاده شده است.
مطالعات مرتبط با ایران نشان میدهد که سطح سواد پدران،
مهمترین معیار تعیینکنندهی محییط فرهنگیی و اجتمیاعی
خانواده است و میتواند به طور مسیتقیم ییا ایرمسیتقیم بیر
تواناییهای ذهنی فرزندان اثیر بگیذارد .سیومین عیاملی کیه
بهطور گستردهای در تحقیقات اخیر بهعنوان شاخص طبقهی
اجتماعی بهکار رفته است ،شغل والدین مییباشید .اگیر چیه
تعریف طبقه ی اجتماعی ،به عنوان موقعیت شغلی یا بهعنوان
شاخصی از طبقه ی اجتماعی ممکن است میورد انتقیاد قیرار
گیرد؛ ولی میتوان گفت که این شاخص رابطهی نزدیکیی بیا
درآمیید و منزلییت یییا موقعیییت اجتمییاعی دارد .بییههرحییال،
پیوستگی شغل با درآمد و منزلت اجتمیاعی – بیهعنیوان دو
جنبهی اصلی طبقهی اجتمیاعی -ایین شیاخص را ،شیاخص
مناسگ تری نسبت به سایر شاخصهیای طبقیه ی اجتمیاعی
درآورده است (احمدی1908 ،؛ خیّر1906 ،؛ ساعی.)1900 ،
در این میان ،خانواده شرایطی را فراهم می آورد که بتواند در
زندگی تحصیلی فرزندان نقش اساسی داشته باشید .تجیارب
خانوادگی ،میتواند در عملکرد تحصیلی فرزندان مؤثر باشید
و از این رو در زندگی بعدی او اثر بیهسیزایی دارد .ازجملیهی
این تجارب ،می تیوان بیه از هیم گسسیتگی خیانواده ،رفتیار
اقتدارگرایانییه ،سییطح سییواد و درآمیید والییدین اشییاره نمییود.
والییدینی کییه در مواجهییه بییا فرزنییدان رفتییاری خشیین و
ایردوستانه برمیگزینند؛ االباً به سیرزنش و اهانیت و تنبییه
فرزندان خود تمایل دارنید و والیدینی کیه از فرزنیدان خیود
مسؤولیت نمیخواهند معموالً نظیم و قاعیدهی خاصیی را در
تربیت فرزندان خود دنبال نمیکنند .مادران بر روی تحصیل
و انتخاب شغل دختران شان تأثیری قوی دارند؛ اما ،میادرانی
که از طبقهی اقتصادی اجتماعی پایینی هستند و نسیبت بیه
آینده ناامید و از زندگی خیود نییز ناراضیی و پریشیانخیاطر
هستند؛ معمیوالً بیا دختیرانشیان در میورد آمیوزشعیالی و
حرفه ی مناسگ زیاد صحبت نمییکننید؛ در نتیجیه ،چنیین
دخترانی حتی وقتی که در دبیرستان معدل خوبی هم دارند،
معموال به تیرک تحصییل مییاندیشیند( .بیهنقیل از عیارفی،
 .)152 :1989محیط خانواده ،عامیل دیگیری اسیت کیه بیر
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پیشرفت تحصیلی فرزندان میؤثر اسیت( .اندرسیون)190111
نشییان داده اسییت کییه متغیرهییای :پافشییاری خییانواده بییرای
پیشرفت فرزندان ،راهنمایی های تحصییلی ،تیالش خیانواده،
عالیق هوشی خانواده و عادات کیاری خیانواده .سیطح سیواد
والدین و مشکالت خانوادگی نییز از عوامیل میوثر بیر انگییزه
های پیشیرفت تحصییلی دانیش آمیوزان اسیت( .گیالبزاده،
1969؛ خیّر 1905،؛ شریفیان.)1981،
پژوهش آرنولد که به شناسیایی شیاخص هیای ارزشگیذاری
فناوری پرداخته است ،مجموعیهای از صید شیاخص را بیرای
ارزشگذاری فناوری معرفی کرد که در هشیت دسیته اصیلی
قیرار دارنیید( :آرنولیید )1)1980 ،ماهییت فنییاوری  )2عوامییل
هزینییهای  )9عوامییل بییازار محصییول  )0عوامییل رقییابتی
 )5حمایییت از حقییوق مالکیییت فکییری مربییوط بییه فنییاوری
)6انتقال گیرنده فناوری  )0موارد قانونی و سیاسی  )8عناصر
موجود در قرارداد انتقال فناوری(.بندریان)1992،
متغیرها و مفاهیم اصلی
فضای مجازی و شببکه هبای اجتعبا ی :شیامل نسیل
جدیدی از پایگاهها (وبسایتهای) اینترنتی هستند .در این
پایگاهها کاربران حول محور مشترکی به صورت مجیازی بیا
هم جمع میشوند و جماعتهای آنالین را تشکیل میدهند .
شبکههای اجتماعی ،متناسگ بیا نیوع موضیوع فعالیتشیان،
امکانات دیگری از قبیل خبرخیوانهیای اینترنتیی ،قابلییت
آپلود کردن ویدیوها و فایلهای کامپیوتری و برقراری ارتباط
با سایر رسانههای شخصی را نییز در گزینیههایشیان دارنید
)قاسمزاده (1997
دانشآموزان :شامل تمام دانشآموزان دختر دوره متوسطه
دوم ،مدارس ناحیه دو آموزش و پرورش شهر مشهد است.
-3پیشینه پژوهش
تحقیقات خارجی:
گرین ( )2716در پژوهش خود نشان داد که استفاده
کاربران از چند پلتفرم شبکهای اجتماعی در حال افزایش
است و حدود  52درصد از افراد آنالین ،از دو یا بیشتر از دو

برنامهی مربوط به شبکههای اجتماعی استفاده میکنند ،لذا
همین مشارکت فعال در این حوزه میتواند یک ابزار
11.Anderson
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قدرتمند ،شفاف ،ایرسلسله مراتبی ،در قالگ پلتفرمهای
مختلف به صورت باز و تعاملی و در زمان واقعی
ایجادکنندهی یک تغییر مثبت در تعامالت باشند.
اسالوین2776( 12ص )926طی پژوهشهیایی نشیان داد کیه
انگیزه پیشرفت در ابتدا تحت تاثیر تجیارب فیرد در خیانواده
شکل میگیرد .سپس در مدرسه است که دانشآموز اشیتیاق
برای موفقیت را کسگ میکند( .دالکیل فسیونی)2775،19بیه
نقل از پورجمشیدی ) 1986،نیز تأثیر کاربرد اینترنیت را در
یادگیری درس زبان انگلیسی مورد بررسی قرار داد .او در این
پژوهش از یک روش نیمهتجربی ،دانیشآمیوزان درس زبیان
انگلیسی را در یک ترم تحصیلی با کمیک اینترنیت آمیوزش
داد .درپایان با مشاهده نمیرات امتحیانی ایین درس بیه ایین
نتیجه رسید که این ابزار باعث افزایش یادگیری دانشآموزان
میشود ،همکاری و مشیارکت را در بیین دانیشآمیوزان بیاال
میبرد و مهارتهای زبانی آنان را به ویژه در خصیوص تلفیظ
صحیح کلمات افزایش میدهد .از نظر بکیر  )1991رایانیههیا
نقشهای گوناگونی را در مدارس بازی میکننید .آنهیا بیرای
تدریس و تسهیل مطالعه مطالگ دشوار و همچنین در ایجیاد
فرصتهایی برای دانشآموزان در زمینه اسیتفاده از فنیاوری
کمک میکنند و ابزارهیایی سیودمند بیرای اجیرای تکیالیف
مدرسیییهای هسیییتند )شییییخزاده و مهرمحمیییدی(1989
.فوری )2716(10در مطالعه ای بیا عنیوان تیأثیر شیبکههیای
اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی دانشیگاه
مایدوگوری ،در نیجرییه ،نشیان داده اسیت کیه شیبکههیای
اجتماعی تأثیری بر عملکرد تحصیلی ندارد.
پیشینه داخلی
رحمانی و همکاران ( )1999در پژوهش خود با عنوان
"بررسی آمادگی الکترونیکی استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی در یادگیری مهارتهای زبان (مطالعۀ موردی زبان
عربی دانشجویان دانشگاه شیراز)" نشان دادند که
دانشجویان از نگرش و مهارت الزم برای استفاده از فضای
مجازی در یادگیری مهارتهای زبانی بیبهرهاند و به نظر
آنان ،فرهنگ سازمانی دانشگاه فاقد شیوههای حمایتی و

12.salovin
13.Dela Cal-Fasoni
14.Fori

مطلوب در این خصوص است .فیضی و همکاران ( )1998در
پژوهش خود با عنوان"بررسی ارتباط استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی کردستان ،نشان داده اند که میان میزان ساعت
استفاده از شبکه های اجتماعی و انگیزه پیشرفت در
دانشجویان رابطه آماری معنی داری وجود ندارد .اما میان
ساعت مطالعه در زمان ایر از امتحان و معدل ترم گذشته با
انگیزه پیشرفت ارتباط آماری معنی داری مشاهده شده
است.
کریمیان و رحمت زهی( )1990در پژوهش خود با عنوان
"بررسی تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان" نشان دادهاند که سپری کردن زمان بیش از
حد در فضای مجازی از طریق کاهش ساعات مطالعه و
خستگی دانشآموزان ،بر کاهش پیشرفت تحصیلی اثر می-
گذارد .اویسی کهخا ( )1990در پژوهش خود با عنوان
"بررسی تاثیر فضای مجازی در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان" نشان داد که فضای مجازی میتواند نقش
اساسی در فعالیتهای علمی و آموزشی دانشآموزان ایفاء
کند و زمینه را برای تعامالت علمی آنان هموار و مناسگ
سازد و موجگ بر پیشرفت تحصیلی دانشآموز شود .رضوانی
( )1996در پژوهش خود با عنوان "تاثیر استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی بر جامعهپذیری و انگیزه
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه
شهرستان چالوس "نشان داد که بین میانگین جامعهپذیری
و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در دو گروه کاربر و
ایرکاربر تفاوت معناداری وجود دارد .به طوری که این
تفاوت در مورد جامعهپذیری به سود گروه کاربر شبکههای
اجتماعی و در مورد انگیزه پیشرفت تحصیلی به سود گروه
ایرکاربر شبکههای اجتماعی مجازی است .صادقی ده
چشمه ( )1995در پژوهش خود با عنوان" تأثیر استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی بر کیفیت ارتباطات جوانان 15
  97سال محله وازیچه اصفهان "نشان داد که افراد بااستفاده از شبکههای اجتماعی از مزایایی نظیر حمایت
اطرافیان ،اطالعات ،عواطف و احساسات برخوردار شده و
االگ جوانگ زندگی واقعی خود را که نیازمند حضور فیزیکی
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افراد در کنار یکدیگر نمیباشد را در این اجتماعات مجازی
بدست میآورند.
-۴فرضیه پژوهش:
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همه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شیهر مشیهد در
سال تحصیلی  1077-1999بودند که تعداد آنها  2962نفیر
بود .از میان آنان  980دانش آمیوز (هیر گیروه  197نفیر) بیه
روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند.

در مجموع با تکییه بیر چیارچوب نظیری وپیشیینه پیژوهش
میتوان فرضیه زییررا طرح نمود:
بین پیشرفت دانشآموزان با کیاربری فضیای مجیازی رابطیه
معنادار مثبتی وجود دارد.

شاخصهای آماری مرببو ببه متغیرهبای درگیبر در

-5روش پژوهش

موضوع تحقیق

در پییژوهش حاضییر نیییز یییک مطالعییه مییوردی بییر روی
دانشآموزان دختر دوره متوسطهدوم ،شهر مشهد انجام شده
است .این تحقیق از نیوع تحقیقیات پیمایشیی اسیت جامعیه
آماری شامل کلیه دانیشآمیوزان دختیر دوره متوسیطه دوم،
مدارس ناحیه دو آموزش و پیرورش شیهر مشیهد مییباشید.
روش نمونهگیری در پژوهش مورد نظر به صورت نمونهگیری
در دسترس انجام شد .هیر آزمیودنی بیه ترتییگ پرسشینامه
انگیزه پیشرفت هرمنس را که به صیورت آنالیین در اختییار
آنها قرار گرفت ،تکمیل کردند .پرسشنامه انگیزش پیشرفت
توسط هرمنس ( )1907ساخته شد .فیرم نهیایی پرسشینامه
دارای  29گویه است سؤالها به صورت چهار گزینهای اسیت
حداقل و حداکثر نمرات  29و  116اسیت (داداشیی1987 ،؛
به نقل از فرشباف گلیدوز .)1980 ،نمیره بیاال نشیاندهنیده
انگیزش پیشرفت باال است .هرمنس ( )1907بیرای محاسیبه
روایی از روایی محتوا کیه اسیاس آن پیژوهش قبلیی دربیاره
انگیزه پیشرفت را تشکیل میداد ،اسیتفاده کیرد .او ضیریگ
همبستگی هر سیؤال را بیا رفتارهیای پیشیرفت گیرا ،اعتبیار
آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی را بیه روش آزمیون آلفیای
کرونبییا  7/80گییزارش کییرده اسییت .روایییی نیییز از طریییق
همبستگی بین این پرسشینامه و آزمیون انیدریافت موضیوع
بررسی شیده اسیت .در مرحلیهی نخسیت بیه قصید تحلییل
دادههای بدست آمده ،از روشهای آمار توصیفی برای بدست
آوردن شاخصهای توصییفی متغیرهیا در پیژوهش اسیتفاده
شید .در مرحلیهی بعیدی بیرای بدسیت آوردن ارتبیاط بیین
متغیرها از تی دونمونه مستقل استفاده شید در ایین مطالعیه
منظور از شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی تلگیرام ،واتسیاپ و
اینستاگرام میباشد .بیرای جمیعآوری دادههیا از پرسشینامه
استاندارد شده استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش

یافته های پژوهش
تحلیلهای توصیفی

جدول .1آمارههای توصیفی متغیرهای جععیت شناختی
پژوهش
فراوانی

درصد

دختر

980

17787

کل

980

17787

پایه تحصیلی

پایه 17

128

9989

دوره متوسطه

پایه 11

127

9989

دوم

پایه 12

196

9580

کل

980

17787

مجازی

192

5787

ایر مجازی

192

5787

کل

980

17787

عضویت در

تلگرام

69

9288

گروههای

واتساب

61

9188

اجتماعی

اینستاگرام

68

9288

کل

192

17787

باال

178

2881

متوسط

109

9082

پایین

199

9086

کل

980

17787

جنسیت

کاربران

طبقه اجتماعی

اطالعات جدول باال نشان میدهد که 177درصد پاسخگویان
که به لحاظ پایه تحصیلی نیز بیشترین درصد
پاسخگویان %9580پایه تحصیلی خود را پایه  12و کمترین
درصد %9189نیز پایه  11گزارش کردهاند و به طور کلی
 %57در شبکههای اجتماعی عضو بوده و  % 57نیز عضو
نبودهاند .هم چنین از  192نفری که عضو شبکههای
اجتماعی بودهاند  %9580عضو شبکه اجتماعی اینستاگرام
بوده %9288 ،عضو گروه تلگرامی بوده ،و  %9188نیز عضو
گروه واتسابی بودهاند .همچنین به لحاظ طبقه اجتماعی نیز
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بیشترین درصد پاسخگویان %9082طبقه خود را متوسط و
کمترین درصد  %2881نیز طبقه اجتماعی خود را باال
گزارش کردهاند.
تحلیلهای استنباطی
بین پیشرفت دانشآموزان با کاربری فضای مجازی رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول .2آمارههای توصیفی پیرامون میزان انگیزه پیشرفت
بر حسب گروه کاربران و غیرکاربران فضای مجازی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

کاربر مجازی

197

989759

.81060

.5917

ایر کاربر

197

189985

.80662

.76102

مجازی

جدول .3نتایج آزمون تی تست پیرامون انگیزه پیشرفت بر
حسب گروه کاربران و غیر کاربران فضای مجازی

انگیزه پیشرفت

عدد تی

درجه آزادی

سطح معنی داری

228907

908

.777

نتیایج آزمیون تیی تسییت حیاکی از آن اسیت مییزان انگیییزه
پیشرفت و مولفیههیای آن بیر حسیگ گیروه کیاربران و اییر
کاربران فضای مجازی متفاوت میباشید ،زییرا سیطح معنیی
داری بدست آمیده  7/777کمتیر از  7/75اسیت و بنیابراین
نتیجه میگیریم که میانگین انگیزه پیشرفت در بین کیاربران
کمتر از ایر کاربران بوده است و این رابطه به لحیاظ آمیاری
نیز معنیدار شده است .
نتیجهگیری
از ژانویه  ،2727میزان استفاده جهانی از شبکههای اجتماعی
 09درصد بود .پیشبینی میشود که در مورد توسعه
زیرساختها و در دسترس بودن دستگاههای موبایل ارزان
قیمت ،بازارهای دیجیتالی کمتر توسعهیافته با مناطق دیگر
جلگ کنند .در حقیقت ،بیشتر رشد جهانی رسانههای
اجتماعی به دلیل استفاده روزافزون از دستگاههای تلفن
همراه است .عالوه بر این ،اطالعات به دست آمده از این
مطالعه میتواند نه تنها برای متخصصان پزشکی بلکه برای
تحقیقات علوم اجتماعی نیز مفید باشد .نتایج حاکی از آن

است که اکثریت دانشآموزان در شبکههای اجتماعی
عضویت دارند و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیری مثبت دارد
این یافتهها با پژوهشهای موحدزاده و همکاران ( )1995هم
خوانی ندارد زیرا وی در پژوهش خود گفته بود که بین
پیشرفت تحصیلی ،پرخاشگری کلی ،پرخاشگری کالمی،
فیزیکی ،خشم و خصومت دو گروه دانشآموزان استفاده
کننده و عدم استفاده از فضای مجازی تفاوت معنادار وجود
دارد .به طوری که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان استفاده
کننده کمتر از دانشآموزانی است که از فضای مجازی
نمیکنند .هم چنین نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیق
شجاعی و همکاران ()1991؛ زندوانیان و همکاران ()1992؛
آپل و همکاران ()2710؛ شرما و همکاران ( ) 2710و لی و
همکاران () 2710همخوانی ندارد .همچنین ،بین پیشرفت
تحصیلی دو گروه دانشآموزان استفاده کننده و عادی از
فضای مجازی تفاوت معنادار وجود دارد .از آنجا که میانگین
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان استفاده کننده بشر با
بکارگیری امکانات مطابق با پیشرفت علم و دانش زمینه
شکوفایی جوامع را فراهم میسازد .امروزه نقش فضای
مجازی در بهتر شدن زندگی انسان امری انکارناپذیر است
وسیلهای که هر روز نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری
کرده است ،حال در بین جوامع ،جامعهای پیشرفته است که
بتواند آموزش و پرروش خود را متناسگ با این پیشرفت
همگام سازد و با بهرهمندی از آموزش نوین (آموزش
الکترونیکی) بیشتر شدن انگیزه دانشآموزان نسبت
به تحصیل و یادگیری امری طبیعی است با توجه به نتیجه
به دست آمده میتوان گفت اثر فضای مجازی بر انگیزه
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر مثبت و معنیدار بوده
است در عصری که ارتباطات حرف نخست را در زندگی بشر
میزند ایجاد هرگونه محدودیتی در زمینهی پیشرفت
ارتباطات خطایی جبرانناپذیر محسوب میشود .استفادهی
صحیح از اینترنت و پرهیز از زیادهروی میتواند در تقویت
انگیزش و پیشرفت تحصیلی موثر باشد .استفاده از فضای
مجازی در آموزش پرورش و مدارس اگر با کنترل معلم و
آموزش صحیح استفاده از اینترنت به دانشآموزان همراه
باشد باعث افزایش انگیزهی تحصیلی و گرایش دانشآموزان
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به مدرسه میشود .اینترنت در جامعه ما هنوز به دلیل تأخیر
فرهنگی و نبود سواد کافی اینترنتی میان کاربران،
کارکردهای اصلی و مهم خود را به دست نیاورده است .در
این میان ،وظیفه نخبگان و آگاهان به اینترنت و دل سوزان
فرهنگی این است که به کمک نشریهها یا تألیف و ترجمه
کتابهای کارآمد و به روز در این راه ،چگونگی استفاده
درست از این فضا را آموزش دهند و کاربران را با سایتهای
سودمند و آموزنده و کارکردهای مثبت این پدیده ارتباطی
آشنا سازند .با توجه به نقش شبکههای اجتماعی در
جامعهپذیری پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و با توجه به
عرصه سیاستگذاری فضای مجازی در ایران باید برنامههای
برای ارتقای فرهنگی داشته باشیم وآموزشهای الزم برای
ارتباطات فضای مجازی برای نوجوانان از طریق رسانهها،
خانواده و نهادهای آموزشی ،در نظر بگیریم .درواقع امری
ضروری است که مدارس با همکاری مراکز مشاوره به اطالع
رسانی دقیق در خصوص استفاده از شبکههای اجتماعی و
آثار مختلف آن در ابتدای ورود دانشآموزان به مدرسه اقدام
نمایند و با توجه به رایج بودن بعضی از شبکههای اجتماعی
مجازی در بین دانشآموزان الزم است با نظارت مسئولین و
ارگانهای زیربط محتوای این شبکهها متناسگ با شرایط
فرهنگی و اجتماعی جامعه اصالح شود .دستاندرکاران
آموزشی از نتایج آخرین پژوهشهای صورت گرفته در رابطه
شبکههای اجتماعی و استفاده آنها در فرایند آموزش
یادگیری مطلع گردند قطعاً فناوریهای جدید با به همراه
آوردن فرصتهای مناسگ در جهت استعدادها و عالیق
شخصی دانشآموزان به بهبود نظام آموزشی مدارس کمک
میکنید و میتیوان از این شیبکههای اجتیماعی با توجیه به
کارکردهای مختلفی که دارند در دروس مختلف اجرا کرد .به
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همین ترتیگ باید جگونگی بکارگیری این فناوری در دروس
مختلف مورد توجه و بررسی واقع شده و به بهترین شکل در
شبکههای اجتماعی بکار گرفته شود .پیشنهاد میشود
صاحگنظران و مجریان در عرصهی فناوری ارتباطات به
همکاری با محققان در اجرای تحقیقات علمی مرتبط با
فضاهای اجتماعی مجازی ترایگ شوند .در نهایت ،آنچه از
اهمیتی مضاعف برخوردار است ،توجه سیاستگذاران حیوزه
فناوری ارتباطات وفضای مجازی به نیازهایی است که
نوجوان و جوانان در تالشند تا آنها را از طریق شبکههای
اجتماعی مجازی ،تأمین و ارضا کنند .اما به کارگیری از
شبکههای اجتماعی مجازی میتواند فرصتی برای بهبود
فرایند تدریس و یادگیری باشد همانطور که در مطالعه
 Metshaliو همکاران از گفتگوی آنالین به عنوان یک
استراتژی در آموزش استفاده شد و دانشجویان میتوانستند
با یکدیگر گفتگو کنند نتیجه تحقیق گویای تفاوت یادگیری
آنها با دیگرانی بود که این امکان برایشان وجود نداشت در
پژوهش حاضر میتوان به عواملی خارج از کنترل پژوهشگر
که باعث بوجود آمدن محدودیتهایی در پژوهش شده است
اشاره کرد :پژوهش حاضر بین دانشآموزان مقطع دوم
متوسطه ناحیه دو ازشهر مشهد بود وطبق گزارش
پرسشنامهها شرکتکنندگان از دانشآموزان دختر مقطع
متوسطه بودند بنابر بر این در تعمیم این نتایج به سایر
دبیرستانها و مراکز آموزشی و سطوح آموزشی باید احتیاط
کرد و توصیه میشود به ایر از مطالعات تطبیقی مطالعات
دقیقتر طولی در ارتباط با موضوع پژوهش بین دو جنس
مؤنث و مذکر در سطوح مختلف آموزشی انجام گیرد که
بسیار مفید و ارزشمند میباشد.

170

تحلیل جامعه شناختی اثر فضای مجازی بر /...سیدعطاهلل سینایی و همکار

منابع
 .1آقاجانی سعید ،اسدی نوقابی احمیدعلی ،)1981( ،نظرییه
مشاوره وروان درمانی، ،تهران،مرکزنشردانشگاهی.
 .2ابراهام مزلو و خودشکوفایی .نویسنده  :ال.پتری ،هربیرت؛
متییرجم  :مطهییری طشییی ،جمشییید؛ .مجلییه  :معرفییت »
شهریور  - 1982شماره  ISC)069صفحه  -از  90تا .)177
 .3اخییوان ،پیمییان ،رحیمییی ،اکبییر ()1991شناسییایی و
رتبهبندی عوامل انگیزشی موثر بیر اشیتراک دانیش در ییک
سازمان پژوهشی-صنعتی فصلنامه مدیریت نیو آوری دوره ،1
شماره  - 2شماره پیاپی  2زمستان صفحه .170-195
 .0امیری ،مقصود ،.انتظاری ،علی ،.و مرتجیی ،نجمیه سیادات
( )1995الگوی رفتار اشتراک دانیش متخصصیین ایرانیی در
شبکه های اجتماعی تخصصی :شناسایی شاخص هیا .مجلیه
تعامل انسان و اطالعات ،شماره، 9صفحات .60-81
 .5بندریان ،مهدی و بنیدریان ،رضیا ( ،)1992تعییین عوامیل
موثر بر ارزش نوآوریهای فناورانه فرایندی در صنعت نفت با
استفاده از تکنییک حیداقل مربعیات جزئیی ( .)plsفصیلنامه
نوآوری و ارزشآفرینی.
 .6پور جمشیدی ،میریم ( )1986بررسیی تیأثیر آمیوزش بیه
کمک شبکههای اطالع رسانی بیر پیشیرفت تحصییلی درس
ادبیات فارسی دانشآمیوزان پاییه اول راهنمیایی شهرسیتان
تهران .مجله علوم اجتماعی و انسیانی دانشیگاه شییراز ،وییژه
نامه علوم تربیتی ،دوره بیست و ششم ،شیماره سیوم ،پیائیز،
پیاپی .5
 .0تافلر .آلوین( )1985میوج سیوم .متیرجم  :شیهین دخیت
خوارزمی .تهران ،ناشر :علم.
 .8خسروانی ،گلثوم،1995،بررسی تاثیر شبکههای اجتمیاعی
بییر پیشییرفت تحصیییلی دانییشآمییوزان ،سییومین کنفییرانس
بینالمللی یافتههای نوین علوم و تکنولوژی ،قم.
 .9دونکن تیمس( ،)1985مترجم :کیامبیز پارتازییان ،فضیای
مجازی ،هویت و جامعه منبع :باشگاه اندیشه – 1985
 .17رحمانی ،عبدالرزاق و عبدالوهابی ،مرضییه و جاللییفیرد،
سعیده و محمدی ،رویا،1999،بررسیی آمیادگی الکترونیکیی

اسییتفاده از شییبکههییای اجتمییاعی مجییازی در یییادگیری
مهارت های زبان (مطالعیۀ میوردی زبیان عربیی دانشیجویان
دانشگاه شیراز(
 .11رضییوانی ،الهییام،1996،تییاثیر اسییتفاده از شییبکه هییای
اجتماعی مجازی بر جامعه پذیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی
دانیییش آمیییوزان دختیییر دوره دوم متوسیییطه شهرسیییتان
چالوس،دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آمیوزش و
پژوهش،محمودآباد
 .12روشه گی ،تغییرات اجتماعی )1907( ،ترجمیه منصیور
وثوقی ،تهران :نشر نی
 .19شیییخزاده ،مصییطفی ،مهرمحمییدی ،محمییود ()1987
نرمافزار آموزش ابتدایی بر اسیاس رویکیرد سیازندهگراییی و
سنجش میزان اثربخشی آن.
 .10صادقی ده چشیمه ای ،سیتار و هیارونی ،سیکینه،1995،
تأثیر استفاده از شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی بیر کیفییت
ارتباطات جوانان  97 - 15سیال محلیه وازیچیه (اصیفهان)،
کنگره بینالمللی توانمندسیازی جامعیه در حیوزه میدیریت،
اقتصاد ،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی ،تهران.
 .15عاملی ،سیعید رضیا ( ، )1980مطالعیات شیهر مجیازی
تهران ،رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی ،تهران ،ناشر :آوای
قلم.1980-
 .16عییدلیپییور ،صییمد ( )1991تحلیییل جامعییهشناسییی
شبکههای مجازی بر هویت اجتمیاعی کیاربران جیوان شیهر
اصفهان.
 .10فرشباف ،گلدوز .)1980( .بررسی رابطه بین ویژگیهای
شخصیتی والدین با انگیزش پیشیرفت و پیشیرفت تحصییلی
دانییش آمییوزان سییوم راهنمییایی شییهر تبریییز .پایییان نامییه
کارشناسییی ارشیید ،دانشییکده روانشناسییی و علییوم تربیتییی،
دانشگاه تبریز.
 .18فیضی حسین ،محمدی هیوا ،رحمانی مهییال ،احمیدی
سیدمجتبی ( )1998بررسی ارتبیاط اسیتفاده از شیبکههیای
اجتماعی مجازی با انگیزه پیشیرفت در دانشیجویان دانشیگاه
علوم پزشیکی کردسیتان ،نشیریه مرکیز مطالعیات و توسیعه
آموزش علوم پزشکی یزد دوره  ،10شماره  ; 1از صیفحه
 26تا صفحه .95

175

engineering student in the university of
Maiduguri,borno
state,Nigeria.
IJCSI
International Journal of Computer Science
Issues, 2016; 13(1)
30. McClelland, David, C. (1961). The
Achieving Society. Princeton, NJ: Van
Nostrand.
31. Meeting the challenges of evidencebased policy: the Campbell collaboration.
Petrosino A, Boruch RF, Soydan H, Duggan
L, Sanchez-Meca J. Ann Am Acad Pol Soc
Sci. 2001;578:14–34.
32. Networked privacy: how teenagers
negotiate context in social media. Marwick
AE,
Boyd
D. New
Media
Soc. 2014;16:1051–1067.
33. NI, Ismail S, Seman TNAT, et
al. https://www.japsonline.com/admin/php/u
ploads/1110_pdf.pdf J
Appl
Pharm
Sci. 2013;3:76–81.
34. Social media and higher education: An
international perspective. Bartosik-Purgat
M, Filimon N, Kiygi-Calli M. Econ
Sociol. 2017;10:181–191.
35. Social networking site use: linked to
adolescents' social self‐concept, self‐esteem,
and depressed mood. Neira CJB, Barber
BL. Aust. J. Psychol. 2014;66:56– [Google
Scholar
36.
The impact of online social
networking on adolescent psychological
well-being (WB): a population-level
analysis of Korean school-aged children.
Kim
HH. Int
J
Adolesc
Youth. 2017;22:364–376.

 سیدعطاهلل سینایی و همکار/...تحلیل جامعه شناختی اثر فضای مجازی بر

 بررسیی،1990، خدانظر، فاطمه و رحمتزهی، کریمیان.19
تییییاثیر فضییییای مجییییازی بییییر پیشییییرفت تحصیییییلی
 یازدهمین کنفرانس بیینالمللیی روانشناسیی و،دانشآموزان
. تهران،علوم اجتماعی
، فرهنییگ،) جهییانیشییدن1986(  احمیید، گییلمحمییدی.27
.1986 –  نشر نی،هویت تهران
 فرحنیاز؛، مجتبی؛ کیان ارثیی، شهاب؛ رجگپور، مرادی.21
 انگیزههیای اسیتفاده.)1999(  ناهید، نادر و رادبخش،حاجلو
. فرهنگ در دانشیگاه اسیالمی.از شبکههای مجازی اجتماعی
.0)17(
 مژگییان دان ییش،  پیمییان دولتشییاه، مرتضییی اکبییری.22
 تییأثیر شییبکههییای اجتمییاعی آنالییین بییر عملکییرد-)1990(
 بیا تبییین نقیش مییانجی:نوآوری کسگ و کارهیای خیانگی
.ظرفیت نوآوری فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی
) بررسییی ویژگیییهییای1992(  محمیید علییی، نعمتییی.29
،شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران
.00-60  صفحه،فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی
24. Is social media bad for mental health and
wellbeing? Exploring the perspectives of
adolescents. O’Reilly M, Dogra N,
Whiteman N, Hughes J, Eruyar S, Reilly
P. Clin
Child
Psychol
Psychiatry. 2018;23:601-613.[PubMed]
[Google Scholar]
25. Green, M. R. (2016). The impact of
social networks in the development of a
personal sports brand, Sport, Business and
Management: An International Journal, 6(3),
274 – 294.
26. . Social media use and mental health
among young adults. Berryman C, Ferguson
C, Negy C. Psychiatr Q. 2018;89:307–
314. [PubMed] [Google Scholar]
27. Slavin, R.E. (2006). Educational
psychology (3rd ed.) Practice (8th ed.). New
York: Pearson.
28.. Stress among preclinical medical
students of University Sultan Zainal Abidin.
Rahman.
29. Fori E, the effects of social networking
sites on the academic performance of the

176
همکار

تحلیل جامعه شناختی اثیر فضیای مجیازی بیر /...سییدعطاهلل سیینایی و

واکاوی ابعاد و مولفههای اکوسیستم نوآوری براساس روش
فراترکیب
*پریسا جاودانه

*** حسین وظیفهدوست

**پریوش جعفری

* دانشجوی مقطع دکتری کارآفرینی ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران parisa.javidaneh@gmail.com
** دانشیار گروه مدیریت آموزشی  ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران pjaafari@yahoo.com
*** دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران hosseinvazifedust@gmail.com
تاریخ دریافت1400/01/19 :

تاریخ پذیرش1400/10/26 :

صص124 -107 :

چکیده
اکوسیستم نوآوری نقش ارزشمندی در توسعهی نوآوری و کارآفرینی دارد .از این رو ،این مقاله با هدف واکاوی ابعاد و مولفههای
اکوسیستم نوآوری به منظور طراحی چارچوبی در این زمینه با استفاده از روش فراترکیب مدل سندلوسکی و باروسو انجام شده است.
 438مقاله مرتبط به صورت هدفمند براساس معیارهای ورود مورد بررسی قرار گرفتند که نهایتا  42مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب
شدند .یافتهها نشان میدهد چارچوب اکوسیستم نوآوری متشکل از پنج بعد مشتمل بر بازیگران (  -1سطح کالن :دولت ،دانشگاه
ها ،نهادهای سیاستگذار ،محیط جغرافیایی و منطقهای -2 .سطح خرد :نهادهای تحقیقاتی خرد ،کارآفرینان ،مشتریان و سرمایه-
گذاران) .ساختار(در دو سطح -1 ،فرآیندی :چرخه عمر ،سیستمهای بازخورد رقابت همکارانه ،قابلیتهای پویا ،عوامل محیطی و
منطقهای -2 .عملیاتی :شبکهسازی ،بازار محوری ،نوآوری باز ،مدلهای چندگانه نوآوری) روابط و تعامالت (روابط :شبکهای رسمی
و غیر رسمی .تعامالت :جذب قابلیتهای تخصصی و مکمل ،جهتگیری کارآفرینانه جهت خلق ارزش) نحوه عملکرد و پیامدها
( -1راهبردی :آمادهسازی محیطی و زیر ساختی ،تدوین سیاستها و استراتژیهای مبتنی بر دانش و نوآوری -2 .عملیاتی :بازخورد
و تقویت نظام نظارتی  ،رهبری فعال ،سازماندهی کلیه ارکان کلیدی توسط یک پلتفرم مرکزی ،مدیریت جریان دانش ،انعطافپذیری،
انتقال فناوری بازاریابی و فروش) و نتایج (-1سطح کالن :رشد و توسعه اقتصادی ،ارزش جامع پیشنهادی ،توسعه پایدار -2 .سطح
خرد :ایجاد مزیت رقابتی ،افزایش کارایی ،تجاریسازی و افزایش سود) است .چارچوب ارائه شده میتواند بینشهای ارزشمندی برای
گسترش پژوهشها در این حوزه فراهم آورد.
واژههای کلیدی :اکوسیستم  ،نوآوری ،اکوسیستم نوآوری ،فراترکیب.
نوع مقاله :پژوهشی
نوآوری به عنوان یک فرایند تولید محور متصور میشود و
فرض بر این است که نوآوری عامل اصلی در کسب مزیت
اقتصادی است (1تریشلر و همکاران .)2020 ،از طرفی در سال
های اخیر ،عالقه به مفهوم"اکوسیستم"2بسیار گسترش یافته

و تحقیقات زیادی بر روی اینکه اکوسیستم چیست و چـگونه
کـار میکند انجام شده است (زی و وانگ.)32021 ،
مفهوم «اکوسیستم نوآوری» از اواسط دهه  2000میالدی به
عنوان چارچوبی جهت توسعهی کسب و کارها و پیدایش
صنایع نوظهور مورد توجه قرار گرفته است (آرنال و همکاران،
 .)42020با توسعهی اکوسیستم نوآوری شرکتها میتوانند

1. Trischler et al
2 .Ecosystem

3. Xie & Wang
4 .Arenal et al

 -1مقدمه
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محصوالت ،خدمات اصلی یا زیرساختهای تجاری خود را
گسترش دهند و از آنها در راستای بهبود عملکرد خود بهره
بگیرند (بلتاگوئی و همکاران .)2020،5البته منشا این مفهوم
«اکوسیستم نوآوری» ممکن است به مفاهیم«اکوسیستم
کسب و کار» و « سیستم نوآوری» نزدیک باشد .اما بایستی
توجه داشت نوآوری الزمهی یک اکوسیستم کسب و کار است
که در آن نیازهای مشتری با تعامل ،همکاری و رقابت برآورده
میشود .بنابراین ویژگی اصلی هر اکوسیستم تکامل مشترک
است (آرنال و همکاران.)2020 ،
فوکودا و واتانابی )2012(6معتقدند مفهوم «اکوسیستم
نوآوری» بیانگر این است که نوآوری از طریق شبکههای
تعاملی در سطوح مختلف اتفاق میافتد ،که این شبکه طیف
گسترده و پیچیدهای از ذینفعان را در هر دو بخش دولتی و
خصوصی در برمیگیرد و برخالف اکوسیستمهای زیستی،
اکوسیستم نوآوری شامل مدلهای اقتصادی است که بیانگر
روابط پیچیده بین بازیگران یا نهادهایی است که هدف اصلی
و کاربردی آنها توسعه فناوری و نوآوری است (قاضی نوری و
همکاران .)2020 ،اینکه چگونه چنین اکوسیستمهایی می
توانند موانع نوآوری را کاهش دهند ،برای مدیران و سیاست
گذاران بسیار مهم است (نولیا و روزالیا .)72020،رویکردهای
گستردهتر اکوسیستم با تعامل "بازیگران" ،از جمله شرکتها
و نهادهایی که دانش و منابع را ارائه میدهند و "قوانین" را
تنظیم میکنند ،شکل میگیرد (فیجو و همکاران.)82012 ،
اکوسیستم نوآوری با تعامل بازیگران کلیدی و مشارکت نهادها
و ذینفعان شکل میگیرد (ددهایر و همکاران .)92018 ،بعالوه
این مفهوم در صحنهی بین المللی نیز کاربرد داشته و تحقق
اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی ،مستلزم دستیابی به
نوآوریهای مهم در زمینههای مختلف است .شرکتهای چند
ملیتی نیز میتوانند با دامن زدن به نوآوری با توجه به هم
زمانی تحقیق و نوآوری و با بلوغ اکوسیستمهای نوآوری ،به
این اهداف کمک کنند (نایلوند و همکاران.)102021 ،

در سالهای اخیر مفهوم اکوسیستمهای نوآوری مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است که چشماندازهایی را برای فعالیت
های نوآورانه ترسیم نموده است (توماس و آئوتیو،)112014 ،
با این حال ،به لحاظ دانشی ،نظریههای مرتبط هنوز در مرحله
اولیه توسعه است و اتفاق نظر بین محققان در این زمینه وجود
ندارد (اسپالند )122021 ،لذا توسعه اکوسیستم نوآوری می
تواند عملکرد ابتکاری را بهبود بخشد و منجر به بهبود عملکرد
سازمانها شود (ا13نجا و همکاران  ، )2020 ،امروزه با توجه
به تاکیدهای که روی توسعه پایدار و پویایی اجزاء اکوسیستم
نوآوری میشود و با توجه به اینکه همه نهادهای اکوسیستم
نوآوری در قالب یک پیکر ،ملزم به همکاری و هماهنگی در
راستای سوق دادن کشورها در مسیر نوآوری ،علم و فناوری
هستند ،اکوسیستم نوآوری یک رویکرد امیدوارکننده برای
بهبود نوآوری و پرداختن به موضوعات همکاری بین سازمانی
در نوآوری مشترک برای پایداری میباشد ،زیرا جریان ،ادغام
و تخصیص منابع و دانش نوآورانه را در اکوسیستم تقویت می
کند (یین و همکاران. )2020 ،14
اما تحلیلهای اقتصاد دانش ایران نشان میدهد که تمام
اکوسیستمهای دانشبنیان در ایران در مقایسه با دیگر
کشورهای جهان از ضعف اساسی و عمومی رنج میبرد اما
ضعیفترین آنها به ترتیب اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی
هستند( .انتظاری  )1398هرچند بر اساس آخرین دادههای
گزارش نمایه نوآوری جهانی رتبه ایران در سال  2021با هفت
پله صعود نسبت به سال  2020برای اولین بار به جایگاه
شصتم دنیا ارتقا یافت اما با این وجود باز هم فاصله با
کشورهای پیشرو در منطقه و قاره آسیا معنادار است .برای پر
کردن این شکاف و گذار از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به
سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری ،گام اول ارائه یک دانش و
الگوی نظری صحیح و متناسب از اکوسیستم نوآوری میباشد
.
در زمینه مطالعات مربوط به اکوسیستمهای نوآوری در داخل
کشور تحقیقی مبنی بر مطالعات اسنادی بر اساس روش

5 .Beltagui et al
6. Fukuda & Watanabe
7. Noelia & Rosalia
8. Feijoo et al
9. Dedehayir et al

10. Nylund et al
11.Thomas & Autio
12. Asplund
13. Anja et al
14. Yin et al

واکاوی ابعاد و مولفههای اکوسیستم نوآوری براساس  /...پریسا جاویدانه و همکاران

109

فراترکیب تا کنون انجام نشده است بنابراین این تحقیق از سه
منظر حائز اهمیت و نوآوری است -1 :بر اساس بررسی
مطالعات موجود وجود یک شکاف نظری مبنی بر عدم بررسی
اکوسیستم نوآوری به عنوان یک کل منسجم و یکپارچه جدای
از بافت منطقه ای یا صنعتی و یا مطالعه موردی که در قالب
یک الگوی مفهومی کامل به تمام ابعاد آن پرداخته شده باشد
قابل مشاهده بود -2.به لحاظ روش انجام کار که از روش
فراترکیب استفاده شده که در تحقیقات حوزه اکوسیستم
نوآوری به طور خاص برای اولین بار با استفاده از این روش با
ترکیب یافتههای پژوهش کیفی گذشته این یافتهها در کنار
هم در یک بوم و یا زمینه جدید الگویی کامل از تمامی ابعاد
و مولفه های اکوسیستم نوآوری را ارائه داده است  -3به لحاظ
کاربردی نتایج و الگوی ارائه شده این تحقیق میتواند زمینه
ساز پژوهشهای آتی برای پژوهشگران باشد و برای هر یک از
بازیگران اکوسیستم اعم از دولت ،سیاستگذاران ،استارتاپها
و  ...تعیین مسیر کند و راهگشا باشد .لذا این تحقیق که با
روش فراترکیب به بررسی متون و مستندات این حوزه ،در
بازهی زمانی  2020-2006در پایگاه وبآوساینس پرداخته،
برآن است تا ضمن شناسایی خالءهای موجود در این حوزه با
تحلیل و بررسی متون ،دستهبندی جامعی از تحقیقات این
حوزه ارائه نماید و با شناسایی شکاف تحقیقاتی موجود عالوه
بر ارائه مدلی مفهومی و یکپارچه که تصویر جامعی از پژوهش
های انجام شده ارائه نماید .بدین منظور در ادامه ،مبانی نظری
پژوهش مرور میشود سپس روش شناسی پژوهش معرفی
شده و در بخش بعد به تحلیل داده ها و نتایج پرداخته می
شود و نهایتا بحث و نتیجه گیری ارائه میگردد.

آنهاکارآیی اکوسیستم را بهبود میبخشد (اوکسانن و
هاوتاماکی.)152014 ،
اکوسیستم نوآوری سیستم پویای روابط درونی مؤسسات و
افراد است که برای حرکت به سوی توسعه اقتصادی و فناورانه
ضروری است .این اکوسیستم محدودهای مانند بازیگران
دانشگاهی ،صنعتی ،بنیادها ،سازمانهای علمی و اقتصادی و
دولت در تمام سطوح را شامل میشود (زرین جویی و
همکاران .)1399 ،نتایج حاصل از پژوهش انتظاری و محجوب
( )1399نشان داد مولفههای متنوع زیستبوم نوآوری در
پرورش و رونق نوآوری نقشی اساسی دارند .فناوری اطالعات،
آموزش دانشگاهی ،پژوهش دانشگاهی و تعامالت نوآورانه
مؤلفههای پایه اکوسیستم ملی نوآوری هستند .کمیت ،کیفیت
و ظرفیت این مؤلفهها ،میزان خالقیت ،ظرفیت باروی ،میزان
پویایی و سطح چاالکی اکوسیستم ملی نوآوری را تعیین می
کنند .کمیت و کیفیت کارآفرینی ،میزان دسترسی به اعتبارات
مالی ،کمیت و کیفیت زیرساختهای فیزیکی و میزان
سرمایهگذاریهای مالی و فیزیکی توسط کارآفرینان ،دولت و
بنگاهها به پرورش ،رونق و گسترش نوآوری کمک میکنند.
این مؤلفهها عالوه بر تولید دانش در داخل زیستبوم و جذب
دانش از خارج زیست بوم ،به تجاریسازی دانش جدید کمک
میکنند.
عملکرد قوی یک اکوسیستم نوآوری نیازمند کاهش عدم
قطعیت در فرآیندهای نوآوری است .تغییرات در یک محیط
بسیار آشفته نه فقط در عملکردهای فناوری ،بلکه بر پاسخ
بازار و توانایی ذینفعان برای جذب و به کاربردن تغییرات الزم
به طور موثر سبب افزایش عدم قطعیت میشود .این ارتباط
میان تغییر و عدم قطعیت در یک اکوسیستم نوآوری ،ضرورت
واکنش خود به خودی هر یک از ذینفعان و هماهنگی شبکه
ذینفعان را ایجاب میکند .این ترکیب از استقالل و هماهنگی
به اندازه کافی یک اکوسیستم جهانی و متعاقبا رسیدن به توسعه
پایدار را قادر میسازد .توسعه پایدار ،یک هدف مهم اکوسیستم
نوآوری است.
ثبات اکوسیستم نیازمند سه فاکتور اصلی ایستادگی ،16انعطاف
پذیری17و افزونگی 18عملکرد است .ایستادگی به معنی ظرفیت

15. Oksanen & Hautamäki
16. Resistance

17 .Resilience
18. redundancy

 -2مبانی نظری پژوهش
کوسیستم به پیچیدگی ارگانیزمها و محیطی که با آن در
تعامل هستند ،اشاره دارد .مفهوم اکوسیستم نوآوری اغلب
بیان میکند که نوآوری از طریق شبکههای تعاملی در سطوح
مختلف اتفاق میافتد .این شبکه یک طیف گسترده و پیچیده
از ذینفعان در هر دو بخش دولتی و خصوصی است .همه
ذینفعان به عنوان بخشی از اکوسیستم نوآوری به طور گسترده
ای در فرآیند نوآوری با یکدیگر در ارتباط هستند و رفتار
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اکوسیستم نوآوری مستلزم توجه به برخی از مشخصههای مهم
اکوسیستمهای نوآوری ازجمله موضوع چرخه عمر است.
مور )1993(22معتقد است ،چرخه عمر اکوسیستمهای نوآوری در
قالب چهار مرحله قابل تشریح است که عبارتند از )1 :تولد)2 ،
رهبری  )3خودنوسازی  )4مرگ .در مرحله اول ،همکاری بازیگران
با هدف خلق ارزش جدید یا ارتقا یافته برای پاسخ به نیاز مشتری
شکل میگیرد .در مرحله دوم ،اکوسیستم گسترش مییابد تا
قلمروهای جدیدی را فتح کند .در مرحله سوم ،بازیگران مدعی،
برای گسترش محدوده قلمرو خود یا رهبری اکوسیستم با یکدیگر
مبارزه میکنند .و در مرحله چهارم ،اکوسیستم فعلی به دلیل ظهور
یک اکوسیستم جدید یا به دلیل تغییر شرایط اکوسیستم مجبور
به اصالح و نوسازی خود میشود و یا اینکه تن به زوال میدهد
(رابلو و برنوس( )2015 ،23جیان و همکاران.)2016 ،24
بر اساس مرور پیشینه انجام شده مشخص گردید ،در داخل
ایران پژوهشی جامع در حوزه اکوسیستم نوآوری وجود نداشته
است و در مطالعات موجود خارجی در این زمینه نیز غالبا
مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته همه ابعاد و مولفه های
اکوسیستم نوآوری را همزمان با هم مورد بررسی قرار ندادهاند
و غالبا اکوسیستم نوآوری را در سطح یک صنعت ،منطقه
خاص یا به صورت مطالعه های موردی مثال برای یک دانشگاه
و  ..بررسی کردهاند یا معموال به شناسایی بازیگران یا تحلیل ساختار
اکوسیستمها بسنده نمودهاند.
بر این اساس فقدان یک مدل جامع از اکوسیستم نوآوری که همه
ابعاد از جمله بازیگران ،عملکرد ،ساختار و نوع راوبط و تعامالت و
نتایج و پیامدها در سطوح مختلف مورد بررسی قرارداده باشد و
بتوان از آن به عنوان الگویی واحد برای مطالعات بعدی در هر بخش
و حوزهای استفاده کرد ،در مطالعات و بررسی پیشینه قابل مشاهده
بود.

یک سیستم برای حفظ وضعیت خود در برابر اختالل است .انعطاف
پذیری به معنی نرخ برگشت یک سیستم بعد از مواجهه با اختالل
به حالت اول خود است .افزونگی عملکرد نیز توانایی یک سیستم
برای انجام دادن یک فرآیند عملکردی با یک نرخ مشابه (صرف
نظر از اختالل در آن سیستم) است (آلیسون و مارتینی.)2008 ،19
همچنین که تعامل در یک اکوسیستم دارای سه مشخصه ضروری
و مهم"همزیستی ،تکامل مشترک و همکاری انطباقی" است.
همزیستی در واقع از بازی تکاملی بین گونهها منشا میگیرد.
همکاری و هماهنگی انطباقی (تناسب با یکدیگر که نتیجه آن
تکامل مشترک است) تغییرکردن با یکدیگر است .گونهها در یک
اکوسیستم دارای توانایی تغییر نیازمندیهای شرایط محیطی
هستند .آنها راهی که با دیگر گونهها در تعاملاند را تغییر میدهند
و در نتیجه خودشان را از طریق همکاری انطباقی سازماندهی می
کنند .برای این که یک اکوسیستم به طور داخلی به صورت باثبات
رفتار کند ،تکامل مشترک ضروری است .این فرآیندها برای ایجاد
پایداری هم به صورت داخلی و هم به صورت خارجی به گونهای با
یکدیگر ترکیب شدهاند که یک اکوسیستم به عنوان یک کل
عملکردش را به صورت پایدار ادامه میدهد (طباطبائیان و
همکاران .)1397،عواملی که باعث تمایز اکوسیستم نوآوری با
مفاهیمی همچون نظام نوآوری و خوشه نوآوری میشود عبارت از
وضوح سیستماتیک بیشتر (ارتباط بین اجزا) ،وجوه دیجیتالی
(نقش فناوری اطالعات و ارتباطات) ،نوآوری باز ،توجه به جنبههای
عمومی تا تخصصی و پژوهشی ،تاکید زیاد بر نقشهای متمایز
صنعت و سازمانها و اهمیت زیاد فشار بازار هستند (اوه و
همکاران.)2016 ،20
در یک جمعبندی ،اکوسیستم نوآوری به دلیل پویایی فرآیند
توسعه که شامل تکامل مشترک ،خودسازماندهی ،فعالیتهای
باالدستی و پایین دستی ،انطباق و فرهنگ کارآفرینی است ،با
مفاهیم دیگر تفاوت دارد .مهمترین ویژگیهای اکوسیستم نوآوری
عبارت از تکامل مشترک ،تعامل داخلی پویا ،خودسازماندهی،
انطباق ،خودکنترلی ،فرهنگ کارآفرینی ،جریانهای ُخرد و کالن،
جریان دانش ،یادگیری ،زمینه تاریخی ،تقاضای مشتری و ارتباطات
پویا هستند(گوبل .)2014 ،21بعالوه بررسی و تحلیل یک

این پژوهش از حیث هدف بنیادی و از رویکرد کیفی (گردآوری
اطالعات ،اسنادی -فراترکیب) است .فراترکیب روشی کیفی است
که برای ارائه ،تفسیر از طریق ترکیب و مقایسه مطالعات کیفی در
زمینه خاص به کار میرود .به بیان دیگر ،فراترکیب نتایج مطالعات

19. Allison & Martiny
20. Oh et al
21. Gobble

22. Moor
23. Rabelo & Bernus
24. Jian et al
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کیفی در زمینه مربوطه را مجددا تغییر شکل میدهد .این روش
به ویژه وقتی مفید است که پژوهشگر در جستجوی مفهوم ویژهای
در مقاالت و مستندات موجود باشد (فینفگلد )2008 ،25و همین-
طور تغییرات پارادایمی گسترده در مبانی نظری یک رشته
مطالعاتی رخ داده باشد .از این رو با توجه به اینکه مفاهیم ارائه شده
در مطالعات انجام شده از منظر زمینه ،مفهوم و پیامدها ،وضعیت
پراکندهای داشته به کارگیری این رویکرد را برای ارائه چارچوبی
منسجم در حوزه اکوسیستم نوآوری توجیه پذیر میگرداند .در
این پژوهش از روش فراترکیب سندولوسکی و باروسو)2007( 26
شامل هفت گام استفاده شده است .گامهای متوالی روش
فراترکیب بر اساس بارسو وساندلوسکی( )2007در شکل ( )1نشان
داده شده است:
تنظیم پرسش های پژوهش
بررسی نظام مند متون
جستجو و انتخاب مقاالت مرتبط
استخراج نتایج
تجزیه و تحلیل یافته های کیفی
کنترل کیفیت کدهای استخراجی
ارائه یافته و مدل نهایی مطالعه

شکل  .1گام های متوالی روش فراترکیب سندلوسکی و
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روشی برای فراهم کردن مطالعات استفاده شده است؟ استفاده
از راهبردهای جستجوی اینترنتی.
گام دوم :بررسی نظامند متون .در این گام ،شناسایی مرتبط
ترین مطالعات و جداسازی مطالعاتی که ارتباط کمتری دارند
صورت میگیرد .معیارهای ورود به مطالعه در این مقاله زبان
تحقیقات انگلیسی؛ محدوده زمانی از سال  2006تا 2020؛
محدوده و حوزه مطالعاتی علوم انسانی ،مدیریت ،کارآفرینی،
نوآوری؛ پایگاههای انتشار پایگاه  web of science؛ نوع
پژوهش مقاالت پژوهشهای کیفی و کلید واژه مورد جستو
جو  Innovation ecosystemبود.
گام سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب (ادامه
فرایند مطالعات و ارزیابی مستندات در راستای انتخاب مناسب
ترین مقاالت) .برای ارزیابی کیفیت پژوهشها از ابزار گالین
" )2006( 27برنامه مهارتهای ارزیابی اساسی  "28استفاده
شد .این ابزار با طرح ده سؤال کمک میکند تا دقت ،اعتبار و
اهمیت مطالعههای کیفی پژوهش مشخص شود .این روش
یکی از روشهای سنجش روایی و پایایی تحقیق کیفی است
و بویژه برای سنجش روایی و اعتبار در روش تحقیق فراترکیب
مورد استفاده قرار میگیرد .هر یک از مقاالت در مواجه با این
شرایط ،هر شاخص امتیازی از  1تا  5میگیرند .مقاالتی که
مجموع امتیازات آنها  25و باالتر شود به لحاظ کیفی تﺄیید
و باقی مقاالت حذف خواهند شد.

بارسو()2007

گام اول :تنظیم پرسشهای پژوهش (طرح سؤاالت پژوهش
در تحلیل فراترکیب قبل از شروع مراحل بعدی پژوهش،
چارچوب کلی آن را مشخص مینماید :چه چیزی ()what؟
با توجه به مطالعه پیشینه ،مفاهیم اصلی و مقوالت کلیدی
اکوسیستم نوآوری چه هستند؟ و چارچوب مناسب برای
تبیین اکوسیستم نوآوری چگونه باید باشد؟ .جامعۀ مطالعه
()who؟ جامعۀ موردمطالعه برای دستیابی به الگوی
اکوسیستم نوآوری کدام است؟ مقاالت نمایه شده در پایگاه
 .web of scienceمحدودة زمانی ( :)whenموارد فوق در
چه دورة زمانی بررسی و جست وجو شدند؟ بازه زمانی
 2020-2006تا تاریخ  .2020/7/22چگونه ( :)howچه
25. Finfgeld
26.Barroso and Sandelowski

شکل  .2فرآیند انتخاب مقاالت
27.Glynn
)28. CASP (Critical Appraisal Skills Program
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گام چهارم و پنجم :استخراج نتایج استخراج مفاهیم

جدول .1کد گذاری مستندات حوزه اکوسیستم نوآوری-

مشترک .تعیین ارتباط مفاهیم با یکدیگر و تجزیه و تحلیل و
تلفیق یافتههای کیفی (گردآوری مفاهیم و کدها از پیشینه و
ساخت مفاهیم جدید) .برای عبور از این دو این مرحله از
رویکرد کدگذاری سه مرحله ای استفاده شد و از طریق آن
همه مطالعات باقی مانده مطالعه و در سه مرحله کد گذاری
شدند .در مرحله اول کدگذاری ،فرایند کاهش اندازه ،ارزیابی،
مفهوم پردازی و طبقه بندی داده انجام شد (استیونز،29
 .)2006در مرحله دوم کدگذاری ،فرایند اختصاص کدهای
اولیه به طبقات (محورها) انجام شده است .در مرحله سوم و
نهایی کدگذاری؛ نظریه اصالح شده و ترکیب میشود .طبقه
اصلی در کدگذاری نهایی اصالح میشود تا موضوع اصلی
نظریه و جزئیات ترکیب بین طبقه اصلی و سایر طبقات آشکار
شود.

ساختار
کد
انتخابی

کد
محوری

کد باز

چرخهعمر

گام هفتم :ارائه یافتهها ،با تحلیل محتوای مقاالت منتخب
نهایی ،چهار بعد اصلی مشتمل بر«بازیگران ،ساختار ،روابط و
تعامالت ،نحوه عملکرد» و یک بعد تحت عنوان نتایج و
پیامدها برای واکاوی مفهومی اکوسیستم نوآوری ارائه شد .در
ادامه ،جداول  1تا  5تحلیل محتوای مستندات ارائه شده است:
29.Stevens
30 .Benitez et al
31 .Co-opetition

اکوسیستم دارای چرخه عمر است و به مرور زمان
توسعه مییابد تا به مرحله بلوغ خود برسد و در
انتها نیز با توجه به تغییرات محیطی ،از بین می
رود و یا ساختار خود را بازسازی میکند(.اوه و
همکاران( )2016 ،مور)1996،
مجموعه بازیگران و تعامالت و ساختار یک
اکوسیستم دارای چرخه عمر است که دارای پنج
مرحله است( .رابلو و برنوس) 2015،

سیستمهای
بازخورد

گام ششم :کنترل کیفیت ،پایایی پژوهش با تمرکز بر اینکه
چقدر نتایج پژوهش قابل تکرار توسط محققین دیگر است ،از
مستندسازی گامبهگام مراحل استفاده شده است .برای
سنجش روایی نیز که اشاره به میزان درستی نتایج و تحلیلها
دارد ،با استفاده از روش چک نمودن همکار بهطوریکه یک
نفر خبره در موضوع موردنظر ،بهصورت مستقل کدها را
بررسی و سپس رفع موارد افتراق با بحث و استدالل استفاده
شده است (یین و همکاران  .)2020 ،برخی از پژوهشگران
راهکار کدگذاری باز متن  /مصاحبه را ابزاری بـرای ارزیـابی
پایـایی معرفی کردهاند ،در این روش از افراد خواسته میشود
که یکی از اسـناد را کدگـذاری مجـدد کند .چنانچه نظرات
دو نفر در خصوص کدهای احصا شـده همگـرا بـود ،پایـایی
تائیـد میشـود(خواستار )1388 ،در تحقیق حاضر نیز از دو
همکار برای کدگذاری دوباره و تایید نتایج استفاده شده است.

پژوهش ها و نتایج

اکوسیستم های نوآوری به شرکتها اجازه میدهد
تا منابع را ادغام کرده و راه حلهای متناسب با
صنعت را ایجاد کنند (.بنیتز و همکاران )302020 ،
در اکوسیستم ،حالت بازخوردی و خود اصالحی
وجود دارد که به اکوسیستم قابلیت پویایی می
دهد( .رابلو و برنوس)2015،
انتخاب شریک عامل مهمی برای موفقیت همکاری
در اکوسیستم های نوآوری مبتنی بر سیستم عامل
بوده است( .یانگ و همکاران )322020 ،

ساختار

فرایندی
رقابت
همکاران
ه31

قابلیتهای
پویا

همکاری مشترک برای حل چالشهای مهم
فناوری  ،ایجاد منافع برای شرکتهای شریک و
پیشبرد نوآوری در فناوری برای شرکتها چالش
برانگیز است اما در عین حال بسیار مفید است (
گنیاولی و پارک)2011 ،33
رقابت مشترک بین غولها باعث ایجاد رقابت
بعدی در میان سایر شرکتها میشود و منجر به
توسعه فناوری پیشرفته میشود .عالوه بر این ،
قابلیتهای همکاری شرکتها در افزایش منافع
مشترک و همچنین به دست آوردن سهم نسبتاً
بیشتری از مزایا نقش مهمی دارند (گنیاولی و
پارک )2011 ،
نتایج نشان میدهد که تواناییهای پویای شرکت
مورد نقشی اساسی دارد .آنها به شرکت کمک می
کنند منابع خود را بدست آورد  ،تجدید و دوباره
پیکربندی کند تا معماهای توسعه خود را فتح کند.
این فرایند به طور طبیعی چالشهای مرحلهای
اکوسیستم نوآوری را حل میکند و روند تکامل آن
را پیش میبرد (فنگ و همکاران)342020 ،
خود اصالحی در اکوسیستم موجب توسعه قابلیت
پویایی میگردد (رابلو و برنوس)2015 ،

32 .Yang et al
33.Gnyawali & Park
34.Fen et al
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مطلوب است ،ارزش ایجاد شده از نوآوریها به طور
هدفمند به همان منطقه بازگردانده میشود تا
توسط بازیکنان ایجاد شده مورد استفاده قرار گیرد.
عوامل
محیطی و
منطقه ای

ویژگیهای بافت محلی به طور قابل توجهی به
اکوسیستم باز نوآوری باز کمک میکند
(والیساولژویچ و همکاران)352020 ،
نقشههای نهادی؛ فضای بیشتری برای استفاده
بیشتر از نوآوری ها ایجاد مینماید( .پریمر و
همکاران36)2020 ،
محیط و شبکههای ارتباطی اثراتی بر نوآوری
شرکتها دارد (.زی و وانگ)2021 ،

شبکه
سازی

بازار
محوری

عملیاتی
نوآوری
باز

بازیکنان با شبکههایی از روابط مشترک در
اکوسیستم ؛روبرو میشوند تا نوآوریها به نتایج
اقتصادی قابل اندازه گیری تبدیل شوند( .فنگ و
همکاران) 2020 ،
رویکرد بازار محور با مفاهیم دیگر تفاوت دارد در
واقع رویکرد اکوسیستم نوآوری تکمیل کننده
دیدگاه نظام نوآوری است و این به دلیل تمرکز بر
ماهیت روابط بین بازیگران است (.مازوکواتو و
رابینسون)2017 ،37
اکوسیستم بیشتر بازارمحور است بعالوه؛ سیستم
نوآوری توجه و تمرکز بیشتری بر تعامالت
اجتماعی بین بازیگران و تﺄثیرات آن بر تکامل
یکدیگر دارد(اوه و همکاران( )2016 ،مور)1996 ،
نوآوری باز  ،شرکت های بیشتری به هم پیوند
میدهند و اکوسیستمهای نوآوری ایجاد میکنند
تا با تعامل با بازیگران ناهمگن  ،قابلیت های
نوآوری خود را بهبود بخشند(.زی و وانگ)2021 ،
اکوسیستم نوآوری بر پارادایم نوآوری باز استوار
است( .والدوت)382017 ،
نقش سیاستها و سهم خوشهها در توسعه
اکوسیستم نوآوری باز موثر است( .والیساولژویچ و
همکاران)2020 ،

مدلهای
چهارگانه
و
پنجگانه
نوآوری

اکوسیستم نوآوری دولتها  ،صنعت و موسسات
دانشگاهی  /پژوهشی و همچنین زمینه پویای
اکوسیستم از طریق شناسایی جنبه های اصلی
مربوط به جریان مهارتها ،دانش و بودجه و
تعامالت میان آنها( .آرنال و همکاران)2020 ،
اکوسستم نوآوری دارای ساختاری عملیاتی به
صورت شبکهای ،نقش محدود دولت ،شناور بودن
مرزها ،پیوستگی ارتباطات و تعامالت از سطح
جهانی تا محیط کسب و کار ،بازار محوری ،عملکرد
به صورت مدل های نوآوری باز و در قالب مارپیچ
35. Vlaisavljevic
36 .Primmer et al
37. Mazzucato & Robinson
38.VLĂDUŢ
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های چهارگانه و پنج گانه نوآوری است( .اوه و
همکاران ( )2016رابلو و برنوس)2015 ،

یافتههای مندرج در جدول  1نشان میدهد که بعد از
کدگذاری و تحلیل محتوی این بخش ،مطابقت آن با پیشینه
پژوهش نشان از ساختار کلی اکوسیستم نوآوری دارد به این
معنی که اکوسیستم نوآوری میتواند به عنوان شکل تکامل
یافته مفاهیم شبکه نوآوری ،سیستم ملی نوآوری ،سیستم
منطقهای نوآوری و خوشهها نوآوری و پیوستگی محیط
فعالیت از کسبوکار تا بازارهای نوآوری جهانی (مور)1996 ،
با ویژگیهای از قبیل پویایی چرخه عمر و سیستم اصالح
کنندگی و بازخورد ( رابلو و برنوس 2015 ،؛ یوسوویسیوس و
گروماادایت392014 ،؛ آیزنبرگ ،)402011 ،وجود شبکههای
رسمی و غیر و رسمی (آیزنبرگ ،)2011 ،عملکرد در قالب
مدلهای مارپیچ چهام و پنجم نوآوری و عملکرد در قالب
مدل نوآوری باز (دورست و پوتانن  ،)412013 ،فعالیت حول
یک پلتفرم مرکزی غیر از دولت با استفاده از مدلها و
استراتژیهای راهبردی و عملیاتی(اوه و همکاران2016 ،؛ رابلو
برنوس )2015 ،دارای ساختاری فرآیندی و عملیاتی باشد.
ساختار فرآیندی ،به این معنی که هر اکوسیستم چرخه عمر
دارد (آنالیز ،طرح ،توسعه ،اجرا ،نتیجه) دارای سیستم
بازخوردی و اصالحکنندگی و هسته یا پلتفرم مرکزی است .و
دارای ساختاری عملیاتی به صورت شبکهای ،نقش محدود
دولت ،شناور بودن مرزها ،پیوستگی ارتباطات و تعامالت از
سطح جهانی تا محیط کسبوکار ،بازار محوری ،عملکرد به
صورت مدلهای نوآوری باز و در قالب مارپیچهای چهارگانه و
پنجگانه نوآوری است .درواقع اکوسیستمهای نوآوری شبکهای
از سازمانهای به هم پیوسته هستند که پیرامون یک نقطه
کانونی شکل گرفته و ترکیبی از تولیدکنندگان ،مصرف
کنندگان و بخشهای جانبی دیگر هستند که بر توسعه ارزش
جدید از طریق نوآوری تاکید میورزند .تعدد عناصر و بازیگران
درگیر در اکوسیستم نوآوری ،گوناگونی نقشها ،وجود
وابستگیهای متقابل و گستردگی تعامالت موجود سبب شـده
39. Jucevicius & Grumadaite
40. Isenberg
41.Durst & Poutanen
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اسـت تـا مـدیریت اکوسیسـتم نـوآوری بسـیار چالش برانگیز
باشد (جلیلیان و همکاران )1400 ،لذا درک صحیح از ساختار
اکوسیستم میتواند به مدیریت کارآمد اکوسیستم کمک
نماید.

مشتریان

عوامل سطح کالن همچون سرمایهگذاریها به
عنوان مشوقهای نوآوری مطرح هستند.
(برادونجیچ و دیگران)2019 ،46

جدول  .2کدگذاری مستندات حوزه اکوسیستم نوآوری –
بازیگران
کد
انتخابی

کد
محوری

کد باز

دولت

دانشگاه ها

سطح
کالن

نهادهای
سیاستگذار

بازیگران
محیط
جغرافیایی
وم
وب
منطقه ای

نهادهای
تحقیقاتی
خرد
سطح
خرد

پژوهش ها و نتایج
دولت و مؤسسات مکانیسمهای مالی و برنامهها،
مقررات ،سیاستها و انگیزهها را در اکوسیستم
نوآوری ارائه میدهند (دورست و پوتانن ،
)2013
ون ویت( )1999بیان میدارد داشگاههای نوآور
به عنوان یکی از اجزای اصلی و کارآمد اکوسیتم
نوآوری مورد پذیرش قرار گرفتهاند( .ون ووت،42
)1999
دانشگاههای نسل سوم ،کارآفرین ،ارزشآفرین،
ثروتآفرین و جامعه محورند و یکی از ویژگی
های آنها تولید دانش کاربردی و ارائه آنها به
جامعه است( .هنری و کلیتون)2011 ،43
سیاستگذاران میتوانند نحوه سازماندهی
تکامل این اکوسیستمها را بیاموزند( .بنیتز و
همکاران )2020 ،
منطقه و موقعی جغرافیایی رابطه بین جایگاه
نوآوری شرکت و شبکه اکولوژیکی نوآوری را
تعدیل میکند ( .زی و وانگ)2020 ،
موقعیت محلی و اکوسیستم نوآوری منجر به
دسترسی شرکتها به توانمندیهای فناورنه
میگردد(.آسپالند و همکاران)2020 ،
محیط زیست در ایجاد ثبات در اکوسیستم سبز
نوآوری تﺄثیرگذار هستند (یانگ و همکاران ،
)2020
روابط نهادی در تکامل اکوسیستم نوآری تاثیر
گذار است( .گرانستراند و هولگرسون)2020 ،44
سرمایه اجتماعی یکی از ارکان مهم توسعهی
نوآری است( .فنگ و همکاران)2020 ،

کارآفرینان

عامل یا کارآفرین فاقد انگیزه یا توانایی؛ یکی از
دالیل عدم موفقیت در سطح خرد
است(.سونسن و هارتمن)452018 ،

42.Van Vught
43. Henry & Clayton
44. Granstrand & Holgersson
45. Svensson & Hartman

مشتریان (افراد ،شرکتها ،دانشگاهها ،بانکها ،و
غیره ،که در چند مرحله از یک ابتکار نوآوری
شرکت میکنند و حتی میتوانند به نتایج نهایی
دست یابند (دورست و پوتانن )2013 ،

سرمایه
گذاران

برای غلبه بر این نظارت  ،مطالعه ما اکوسیستم
های مخرب نوآوری را تعریف میکند و تﺄثیری
را که اکوسیستم فناوری مالی ( )FinTechدر
برهم زدن صنعت خدمات مالی داشته است ،
نشان میدهد( .پالمی و همکاران)2020 ،47

در جدول شماره  2مشاهده میشود که بعد از کدگذاری و
تحلیل محتوی این بخش ،بازیگران فعال در اکوسیستمهای
نوآوری را با توجه به نقش و میزان تاثیر گذاری آنها میتوان
در دو سطح کالن وخرد طبقهبندی کرد .که در سطح کالن
دانشگاهها و مراکز آموزشی ،دولت و نهادهای سیاست گذار،
صنایع ،شرکتهای بزرگ ،بازارهای مالی و سرمایهای ،منابع
انسانی ،جریانهای کالن (اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی) فرهنگ و در سطح خرد موسسات تحقیقاتی،
کارآفرینان ،سرمایهگذاران خطرپذیر ،انکوباتورها و آزمایشگاه
های تحقیقاتی ،مراکز ترویجی و رسانهای ،تامینکنندگان،
جامعه مدنی (انجمنهای غیر دولتی و الزامات اجتماعی و
زیست محیطی) و مشتریان و مصرفکنندگان نهایی ،جریان
های خرد (اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی) طبقهبندی
میشوند( .گریلو و همکاران2017 ،48؛ دورست و پوتانن،
2013؛آیزنبرگ2013 ،؛ رابلو و برنوس 2015؛ جکسون،
 2011؛کوهن.)2006،49فعالیتهای این بازیگران مکمل هم
میباشد به نحوی که اقدام و فعالیت هر کدام از این بازیگران
برای ایجاد و پرورش نوآوری اقدام و فعالیت بازیگران دیگر را
کامل میکند در عین حال که هر بازیگر ماموریتها و اهداف
خود را پی میگیرد .نتیجه اینکه فعالیتها و عملکرد این
بازیگران مجموعهای از فرآیندها را به وجود آورده که منجر به
تحقق ابعاد مختلف اکوسیستم نوآوری میشوند .اما با توجه
به یافتههای مندرج در جدول  1که مدلهای پیچش چهارگانه
46. Bradonjic et al
47. Palmié et al
48. Grilo et al
49. COHEN
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و پنجگانه نوآوری را حالت بهینهای از ساختار عملیاتی عنوان
کرده مدل تعامل بازیگران نقش بسیار مهمی در پیامدها و
خروجیهای اکوسیستم خواهد داشت .به عنوان مثال مدل
مارپیچ چهارگانۀ نوآوری ،تعامل جمعی و تبادل دانش را با
استفاده از چهار زیرسیستم (نظام آموزشی ،سیستم اقتصادی،
سیستم سیاسی ،جامعۀ مدنی) نشان میدهد که در این تعامل
تمرکز بیشتری روی همکاری در نوآوری و به ویژه در
فرآیندهای پویا و متقابل همکاری مشترک ،تکامل مشترک و
تخصصی سازی مشترک در داخل و بین اکوسیستمهای
نوآوری منطقهای و بخشی است .این مدل مشتریان نوآور را
در قلب خود قرار میدهد و نوآوریهایی را که برای کاربران
(جامعۀ مدنی) مناسب است ،تشویق میکند .در راستای این
دیدگاه ،محصوالت جدید نوآورانه ،خدمات و راهحلهای جدید
با مشارکت کاربران و همچنین با همکاری سازندگان و
میشود.
ایجاد
همکاران
جدول  .3کدگذاری مستندات حوزه اکوسیستم نوآوری -
روابط و تعامالت
کد
انتخابی

کد
محوری

کد باز

پژوهش ها و نتایج

شبکه ای
رسمی

اکوسیستم نوآوری بر اساس ارتباط
شبکهای ارکان کلیدی  ،پویایی و
رقابت را بوجود میآورد( .والراو و
همکاران)2018 50،

شبکهای
غیررسمی

اکوسیستم نوآوری به صورت شبکه
ای (رسمی و غیررسمی) ،پویا و
رقابتی نقش آفرینی میکند (.والراو
و همکاران2018 ،؛ آیزنبرگ 2011
؛ آدنر512006 ،؛ وسنر )522005

انواع
ارتباط

روابط و
تعامالت

انواع
تعامل

پویایی

اتحاد مبتنی بر دولت  ،دانشگاه و
صنعت  ،نوآوری را در اکوسیستم
نوآوری سبز پرورش میدهد و
موجب پویای سازمانها میگردد
(یانگ و همکاران)2020 ،
تعامالت در عین رقابتی بودن
همکارانه با وابستگی متقابل همراه با
قابلیتهای تخصصی و مکمل با
جهت گیریهای کارآفرینانه برای

50.Walrave et al
51 .Adner

115
خلق ارزش و پویایی نقش آفرینی
میکند( .والراو و همکاران)2018 ،
جذب
قابلیت
های
تحصصی و
مکمل

جهت
گیریهای
کارآفرینانه
جهت
خلقارزش

قابلیتهای تخصصی سازمانهای
تحقیقاتی و بنگاههای دارویی به طور
متقابل در اکوسیستم نوآوری برای
توسعه داروهای جدید با یکدیگر
ارتباط برقرار میکنند (وو و هی،
)532020
مدیریت صحیح و استفاده از منابع و
مناسب بودن نوآوری،نقش مهم در
جهتگیریهای کارآفرینانه جهت
خلق ارزش ایفا میکنند (.وو و هی،
)2020
تعامالت در عین رقابتی بودن
همکارانه با وابستگی متقابل همراه با
قابلیتهای تخصصی و مکمل با
جهتگیریهای کارآفرینانه برای
خلق ارزش در هر حوزه مرتبط است.
(والراو و همکاران.)2018 ،

بعد از کدگذاری و تحلیل محتوی مندرج در جدول شماره ،3
مطابقت آن با پیشینه پژوهش اشاره به شکل روابط و تعامالت
بازیگران اکوسیستم نوآوری دارد .روابط میان بازیگران
اکوسیستم نوآوری به صورت شبکهای (رسمی و غیر رسمی)،
پویا و رقابتی (والراو و همکاران2018 ،؛ آیزنبرگ 2011 ،؛
آدنر2006 ،؛ وسنر )2005 ،و تعامالت در عین رقابتی بودن
همکارانه با وابستگی متقابل همراه با قابلیتهای تخصصی و
مکمل با جهتگیریهای کارآفرینانه برای خلق ارزش در هر
حوزه (والراو و همکاران )2018 ،میباشد .تعامل در یک
اکوسیستم دارای سه مشخصه ضروری و مهم "همزیستی،
تکامل مشترک و همکاری انطباقی" است .بازیگران اکوسیستم
از طریق ارتباط و تعامل در شبکه های رسمی و غیر رسمی با
جذب قابلیتهای تخصصی و مکمل یکدیگر روابط و تعامالتی
پویا را شکل داده که با اضافه کردن جهتگیریهای
کارآفرینانه به این مجموعه میتوان این سه مشخصه ضروری
تعامل در اکوسیستم را تسهیل و محقق نمایند.

52.Wessner
53 .Wu & He
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همکاران2017،؛ یوسوویسیوس و گروماادایت،
2014؛ هوانگ و هوروویت 2012 ،؛ ؛ آلیسون و
مارتینی2008 ،؛ اوو و مارکوس )2020 ،

جدول  .4کد گذاری مستندات حوزه اکوسیستم نوآوری-
نحوه عملکرد
کد
انتخابی

کد
محوری

راهبری

کد باز

پژوهش ها و نتایج

آمادهسازی
محیطی و
زیر ساختی

در سطح راهبردی اکوسیستم نوآوری؛ عملکرد به
صورت آماده سازی محیط و زیرساخت مد نظر
میباشد (.گریلو و همکاران)2017 ،

تدوین
سیاستها
و
استراتژیها
مبتنی بر
دانش و
نوآوری

تدوین سیاستها و استراتژی بر اساس دیدگاه
مبتنی بر منابع و مدیریت دانش و نوآوری در
اکوسیستم نوآوری مد نظر میباشد (.اوه و
همکاران)2016 ،

بازخورد و
تقویت نظام
نظارتی

نحوه
عملکرد

رهبری
فعال

عملیاتی

ویژگیهای از قبیل پویایی چرخه عمر و سیستم
اصالح کنندگی و بازخورد موجب تقویت نظام
نظارتی است( .رابلو و برنوس2015 ،؛
یوسوویسیوس و گرومادایت2014 ،؛ آیزنبرگ،
)2011
رهبری فعال ،سازماندهی و هماهنگی تمام
بازیگران توسط یک پلتفرم مرکزی ،و در سطح
عملیاتی باید به صورت بازار محور بودن عملکرد،
مدیریت جریان دانش و یادگیری،
ایستادگی(حفظ وضعیت موجود در مقابل
اختالل) انعطاف پذیری(نرخ برگشتپذیری در
شرایط مختلف) ،انتقال فناوری و استفاده از
شواهد تجربی و آنالیز شبکههای اجتماعی برای
مدیریت ایدهها و غربال آنها ،توسعه ،راهاندازی،
بازاریابی و فروش ،باشد.
(اوه و همکاران2016 ،؛ گریلو و همکاران2017،
؛ یوسوویسیوس و گرومادایت2014 ،؛ هوانگ و
هورویت2012 ،54؛ آلیسون و مارتینی2008 ،؛ اوو
اوو و مارکوس)2020 ،55

سازماندهی
کلیه ارکان
کلیدی
توسط یک
پلتفرم
مرکزی

فعالیت حول یک پلتفرم مرکزی غیر از دولت با
استفاده از مدلها و استراتژیهای راهبردی و
عملیاتی میسر است (.اوه و همکاران2016 ،؛ رابلو
و برنوس)2015،

مدیریت
جریان
دانش

در ســطح عملیاتی باید به صــورت بازار محور به
مدیریت جریان دانش و یادگیری دراکو سی ستم
نوآوری لحاظ شود (.گریلو و همکاران)2017 ،

انعطاف
پذیری

در اکوسیستم نوآوری ،انعطاف پذیری(نرخ
برگشت پذیری در شرایط مختلف) ،مد نظر می
باشد( .اوه و همکاران2016 ،؛ گریلو و

54 .Hwang & Horowitt

انتقال
فناوری

انتقال فناوری و استفاده از شواهد تجربی و آنالیز
شبکههای اجتماعی برای مدیریت ایدهها و غربال
آنها ،توسعه ،راهاندازی ،در اکوسیستم نوآوری
اهمیت دارد( .اوه و همکاران2016 ،؛ گریلو و
همکاران2017،؛ یوسوویسیوس و گروماادایت،
2014؛ هوانگ و هوروویت 2012 ،؛ ؛ آلیسون و
مارتینی2008 ،؛ اوو و مارکوس )2020 ،

بازاریابی و
فروش

انتقال فناوری و استفاده از شواهد تجربی و آنالیز
شبکههای اجتماعی برای مدیریت ایدهها و غربال
آنها ،توسعه ،راهاندازی ،بازاریابی و فروش ،مد
نظر میباشد( .اوه و همکاران2016 ،؛ گریلو و
همکاران2017،؛ یوسوویسیوس و گروماادایت،
2014؛ هوانگ و هوروویت 2012 ،؛ ؛ آلیسون و
مارتینی2008 ،؛ اوو و مارکوس )2020 ،

بعد از کدگذاری و تحلیل محتوی مندرج در جدول شماره 4
میتوان نحوه عملکرد اکوسیستم نوآوری را از واژگان و انطباق
آنها با پیشینه موضوع استنباط کرد به این معنی که با توجه
به ساختار اکوسیستم و بازیگران و نوع رابطه و تعامالت آنها
برای دستیابی به نتایج و خروجیهای مورد نظر ،در سطح
راهبردی باید عملکرد به صورت آماده سازی محیط و
زیرساخت ،تدوین سیاستها و استراتژی بر اساس دیدگاه
مبتنی بر منابع و مدیریت دانش و نوآوری در تمام اکوسیستم
(در دو مرحله :مرحله شکل گیری و مرحله حفظ شرایط
موجود) ،ایجاد و تقویت مکانیزمهای نظارتگر و اصالحی
جهت بازرخورد و اصالحکنندگی ،جذب بازیگران کلیدی،
رهبری فعال ،سازماندهی و هماهنگی تمام بازیگران توسط
یک پلتفرم مرکزی ،و در سطح عملیاتی باید به صورت بازار
محور بودن عملکرد ،مدیریت جریان دانش و یادگیری،
ایستادگی (حفظ وضعیت موجود در مقابل اختالل) انعطاف
پذیری (نرخ برگشتپذیری در شرایط مختلف) ،انتقال فناوری
و استفاده از شواهد تجربی و آنالیز شبکههای اجتماعی برای
مدیریت ایدهها و غربال آنها ،توسعه ،راهاندازی ،بازاریابی و
فروش ،باشد( .اوه و همکاران2016 ،؛ گریلو و همکاران2017،؛
یوسوویسیوس و گروماادایت2014 ،؛ هوانگ و هوروویت ،
2012؛ ؛ آلیسون و مارتینی2008 ،؛ اوو و مارکوس .)2020 ،
در تکمیل این یافتهها باید عنوان کرد که کمیت و کیفیت
55 .Ove & Marcus
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خروجیهای اکوسیستم نوآوری را میتوان به صورت مستقیم
تحت تاثیر عملکرد اکوسیستم در آمادهسازی محیطی و
زیرساختی ،تدوین سیاستها و استراتژیها مبتنی بر دانش و
نوآوری و نظارت و بازخورد صحیح دانست که نقش دولت و
نهادهای سیاستگذار در این بخش نسبت به بازیگران دیگر
پر رنگتر میباشد .در سطح عملیاتی نیز دانشگاه در صورت
ایجاد و حفظ ارتباط قوی با صنعت و جامعه به واسطه داشتن
ویژگیهایی چون نیروی انسانی آموزشدیده و فعال بودن در
حوزه تولید دانش و داشتن زیرساختهای الزم جهت جهت
تجاریسازی و انتقال فناوری میتوانند به عنوان یک پلتفرم
مرکزی در رهبری فعال اکوسیستم نقش داشته باشند.
جدول  .5کد گذاری مستندات حوزه اکوسیستم نوآوری-
پیامدها و نتایج
کد
انتخابی

کد
محوری

کد باز

رشد
توسعه
اقتصادی

سطح
کالن
پیامدها
و نتایج

سطح
خرد

پژوهش ها و نتایج

و

نتایج نه تنها تحقیق در مورد اکوسیستم
های باز نوآوری را غنی میکند  ،بلکه
پیامدهای مهم مدیریتی را برای اجرای
ابتکارات ویژه نوآوری برای پرورش
نوآوریهای اکتشافی و بهرهبرداری
شرکتها فراهم میکند ( .زی و وانگ،
)2020
نقش اکوسیستمهای نوآوری برای
دستیابی به اهداف توسعه پایدارمهم
است (نایلوند و همکاران)2021 ،56

ارزش
جامع
پیشنهادی

اکوسیستم را شبکهای از بازیگران با
وابستگی متقابل که منابع یا قابلیتهای
تخصصی اما مکمل را با یکدیگر ترکیب
نمودهاند تا به دو هدف زیر دست یابند:
خلق مشترک و ارائه ارزش پیشنهادی
جامع به مشتریان نهایی،کسب درآمد از
ارزش خلق شده( .وسنر)2005 ،

توسعه
پایدار

تﺄثیر اکوسیستم نوآوری بر عملکرد و
توسعه پایدار مورد تایید قرار گرفته
است( .یانگ و همکاران)2020 ،

ایجاد
مزیت
رقابتی

اکوسیستم نوآوری پایدار و هوشمند
ایجاد مزیت رقابتی نموده وچشم انداز
های آینده را ترسیم میکند( .یین و
همکاران )2020 ،

افزایش
کارایی

ارکان یک اکوسیستم با گذشت زمان
موانع نوآوری را مرتفع ساخته و موجب
56.Nylund et al
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افزایش کارایی میشود (.نولیا و روزالیا ،
)2020
تجاری
سازی

توسعه اکوسیستم نوآوری ،تجاریسازی
و در نهایت کسب سود و منفعت مورد
نظر هر بنگاه یا کسبوکار را افزایش
میدهد( .آلیسون و مارتینی)2008 ،

افزایش
سود

مدل ســازی یک اکوســیســتم نوآوری
مو فق م ن جر بــه ا فزا یش ســــود
و شکلگیری اقت صاد پایدار میگردد(.
آصفی و همکاران)2020 ،

با توجه به مندرجات جدول شماره  5کد گذاری و تحلیل
محتوی این بخش نشان دهنده نتایج و خروجیهای حاصل از
پیامدها و نتایج یک اکوسیستم باشد که میتوان این نتایج را
در سطح خرد و کالن بررسی نمود .در سطح خرد فعالیت در
قالب یک اکوسیستم نوآوری میتواند ایجاد مزیت رقابتی و
کارایی بیشتر برای بنگاهها و خلق و ضبط ارزش به واسطه
تعامالت و همکاریها ،تجاری سازی و در نهایت کسب سود و
منفعت مورد نظر هر بنگاه یا کسبوکار باشد (آلیسون و
مارتینی )2008 ،نتایج در سطح کالن اما به شکل رشد و
توسعه اقتصادی پایدار ملی ،منطقهای و حتی در سطح خوشه
های نوآوری باشد .همچنین ارائه ارزش جامع پیشنهادی(در
قالب نوآوری در محصوالت ،خدمات ،علم) به مشتریان یکی
دیگر از نتایج و خروجیهای هر اکوسیستم میباشد (والراو و
همکاران 2018 ،؛ آدنر .)2006 ،دستیابی به این نتایج و پیامد
ها مستلزم نفوذ و اشاعه دانش جدید در بین بنگاهها و فعالیت
های اقتصادی و پایداری اکولوژیک و همکاری و تعامل پویای
بازیگران اکوسیستم است .همچنین پشتیبانی از علم ،فناوری
و نوآوری :شامل ابزارهای مالی و مالیاتی ،کاهش ریسک ،وام
و سهام ،ضمانت ،میتوانند دسترسی به منابع را بهبود دهند
و جریان مبالغ سرمایه گذاری را در تحقیق و توسعه و نوآوری
تحریک کنند .و اشاعه علم ،فناوری و نوآوری به معنی تشویق
توسعه سریع آگاهی و دانش در مورد نوآوری که عمدتاً مبتنی
زیرساختهای
بر
تسهیلکنندهای مثل تعامل صنعت و علم ،شبکههای بنگاهی
یا دسترسی به زیرساختهای اطالعرسانی و اطالعاتی است .از

118

واکاوی ابعاد و مولفههای اکوسیستم نوآوری براساس  /...پریسا جاویدانه و همکاران

نظر هان و یو ( )1999ابزارهای اشاعه عمدتاً بر ارتباط عرضه
و تقاضا متمرکز هستند و چارچوب
علم ،فناوری و نوآوری :شامل تمهیدات عمومی محیط علم،
فناوری و نوآوری که برای ایجاد یک بستر اقتصادی پایدار و
منسجم میشوند مثل :وضعیت اقتصاد کالن مناسب ،ساختار
تنظیمی معتبر ،اندوخته انسانی با کیفیت باال (کریمی و
همکاران )1397 ،میتوانند بر میزان و سطح کیفیت نتایج و
پیامدهای اکوسیستم موثر باشد.
در ادامه در شکل  3و  4مدل مفهومی تحقیق در دو حالت
کلی و بسط یافته ارائه شده است.

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق
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شکل  .4مدل مفهومی بسط یافته تحقیق
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 -4جمعبندی و نتیجهگیری
اکوسیستم ،منطقهای است که در آن گروهی از موجودات با
یکـدیگر و بـا محـیط اطـراف خود در ارتباط هستند.
اکوسیستمها سیستمهایی مرکب از اجزای زنده و غیـرزنـده و
نیروهـای طبیعی میباشند که با یکدیگر در تعامل بوده و
همواره در حال تغییر هستند .رفتار یک جاندار ،رفتار سایر
جانداران را تحت تﺄثیر قرار داده و بر محیط اکوسیستم نیز اثر
مـیگـذارد ،در نتیجـه سرنوشت و بقای اکوسیستم به رفتار
تمام اعضای آن وابسته اسـت(کوسیا و انگلر)201157،
اکوسیستمهای نوآوری ،توصیفکننده تالش مشترک مجموعه
ای از عوامـل در راسـتای تحقـق نوآوری هستند .در این
مجموعه ،تﺄمینکنندگان عناصر اصلی و فناوریهای الزم را
فراهم میآورند .سازمانهای گوناگون  ،خدمات و کاالهای
مکمل را ارائه مـیدهنـد .مشـتریان نیـز ایجـادکننده تقاضـا
هسـتند و قابلیـتهـای خـود را در مجموعـه بـه اشـتراک
مـیگذارنـد .در مفهـوم سیستمی ،سازمانها با درک ارزش و
شفاف بودن نسبت به محصوالت و خدمات ارائه شده بـه
مشتری ،بـه مزیـت رقـابتی دسـت مـییابنـد(فرناندز
کوئرا )2018،58در دنیـای سازمانهای یادگیرنده و نوآور ،یک
سازمان نمـیتوانـد بـه تنهـایی منـابع الزم بـرای توسـعه و
تجاری شدن خود را فراهم آورد و باید جهت دستیابی به ارزش
به بازیگران فعال در اکوسیستم متکی باشند (تالمار 59و
همکاران.)2018،
تعدد عناصر و بازیگران درگیر در اکوسیستم نوآوری ،گوناگونی
نقشها ،وجود وابستگیهای متقابل و گستردگی تعامالت
موجود سبب شـده اسـت تـا مـدیریت اکوسیسـتم نـوآوری
بسـیار چالش برانگیز بوده و همواره در قالب یک سؤال
پژوهشی برای دانشـگاهیان و بـه شـکل یـک چالش عملی
برای فعاالن درگیر در نظام نوآوری مطرح شود (ولکوکاری و
همکاران .)2016،60.اکوسیستم نوآوری به عناصر ،افراد،
سازمانها یا موسسات خارج از فرد کارآفرین اشاره دارد که
محرک یا مانع تصمیم فرد برای کارآفرین شدن یا احتمال
موفقیت او در صورت راهاندازی کسبوکار کارآفرینانه است.
57 .Kusiak & Engler
58 .Fernández-Nogueira,
59 .Talmar,Walrave, Podoynitsyna, Holmström & Romme,

اکوسیستم نوآوری ،محیطی را ایجاد میکند که تالشهای
کارآفرینانه را تشویق کند (فورفاس.)2009 ،61
این مقاله ،با ساماندهی مطالعات پراکنده در زمینه
«اکوسیستم نوآوری» به روش فراترکیب چارچوبی یکپارچه
در حوزه تحقیقات اکوسیستم نوآوری ارائه کرده است .بر
اساس نتایج حاصله ،چارچوب اکوسیستم نوآوری در پنج بعد
(بازیگران ،ساختار ،روابط تعامالت ،نحوه عملکرد و نتایج و
پیامدها) و  36مولفه تنظیم شده که در نگاره (3و )4نشان
داده شده است .همچنین در این مقاله سعی شد تا ضمن
جامعیت بخشیدن به نتایج پژوهشهای گذشته به شیوهای
جدید و کاربردی و ارائه یک الگوی جامع به عنوان یک راهنما
برای فعاالن عرصه نوآوری ،سیاستگذاران و ، ..خالءهای
موجود در مطالعات شناسایی شود ،مواردی چون عدم توجه
و پرداختن کافی به تاثیر فضای بازارهای بین المللی و جهانی
بر یک اکوسیسیتم نوآوری ،تاثیر فرهنگ به عنوان شالوده
اصلی برای شکلگیری یک اکوسیستم یا نقش محوری
دانشگاههای کارآفرین و فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه در
اکوسیستم نوآوری .در تایید این نکته باید عنوان کرد در چند
دهه گذشته دانشگاهها با حرکت به سوی نسل سوم ،بیشتر
نقش کارآفرینی داشته و بیش از پیش با صنعت در تعامل و
ارتباط قرارگرفتهاند .این نسل از دانشگاهها از طریق ارتباط و
همکاری با صنعت؛ کارآفرینی و حل مسائل جامعه را با رویکرد
علمی و نظامیافته مدنظر قراردادهاند(مهدی  1394به نقل از
شفیعی و صفاییه  )1399سیدرات و فریخا  )2018(62به نقش
رهبری در اکوسیستم نوآوری اشاره کردهاند .پیادهسازی سبک
مدیریتی مناسب با نوآوری در گرو بنیه مالی ،فرهنگ و
ساختار سازمانی دانشگاهها میباشد و مدیریت درست دانشگاه
نوآور زمانی اتفاق مـیافتـد کـه بودجه کافی برای انجام
فرآیندهای الزم وجود داشته باشد /فرهنگ کارافرینی در بـین
مـدیران دانشگاه و اساتید نهادینه شده باشد مـدیران و
رهبـران ویژگـی هـای فـردی کارافرینانـه داشـته باشند و
ساختار دانشگاه برای مدیریت کارافرینانه منعطف باشد.به زعم

60 Valkokari et al
61 .Forfás
62. Sidrat, S., & Frikha
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بزانیال 63و همکاران ( )2016توانمنـدی دانشـگاههـا در
سـرمایهگـذاری بـرای نـوآوری و کارآفرینی ،آموزش
کارآفرینی برای کارکنان و اعضـای هیئـت علمـی  ،توجـه بـه
برنامـههـای راهبردی جهت توسعه کارآفرینی و حمایت تیم
مدیریتی دانشگاه در اکوسیستم نـوآوری تـﺄثیر بسـزایی دارد.
مارکوکیا و سانز  )2018 ( 64بـر وجـود منـابع مــالی
کارآفرینی در دانشـگاه هـا ،آمـوزش و پـژوهش در زمینـهی
نـوآوری و کـارآفرینی ،همسـویی ماموریت و راهبردهای

121

دانشگاه و حمایت تیم مدیریتی دانشگاهها در نقـش آفرینـی
دانشـگاه در اکوسیستم نوآوری تﺄکید میکند .تﺄثیرگـذاری
عامـل فرهنگـی و اجتمـاعی در حرکـت دانشگاهها به سمت
نوآوری ،توسط خطاب و الملگی  )2017(65تایید شده است بر
این اساس وجود این خالها لزوم توجه بیش از پیش به این
موضوعات را نشان داده که پرداختن و بررسی دقیق این
موضوعات میتواند بینشهای ارزشمندی برای محققان از
ارکان کلیدی ایجاد نموده و زمینه ساز پژوهشهای کاربردی
آتی باشند.

منابع
 .1انتظاری ،یعقوب .محجوب ،حسن .)1399( .تحلیل
ساختاری اکوسیستم ملی نوآوری :بهره برداری از داده
های جهانی برای سیاستگذاری ایرانی .فصلنامه مدیریت
نوآوری در سازمانهای دفاعی.118-78:)7(3 .
 .2انتظاری ،یعقوب .)1398(.اقتصاد دانش بنیان :توسعه
به مثابه ساخت اکوسیستم های دانش و دانش بنیان.
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی .بخش
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چکیده
عدم توانمندی دانشجویان رشتههای هنر در تجاری ساازی و برندساازی دساتاوردهای هناری و وجاود حاالق تی ی ااتی مبنای بار
شناسایی مولفههای برندسازی دستاوردهای هنری و نیز لزوم بازنگری در برنامههای درسی این رشتهها بمنظور گنجاندهشدن برحی
موضوعات و سرفصلها در این زمینه ،منجر به انجام مطالعهای با هدف شناسایی مولفههاا و شااحصهاای ززم در زمیناه برندساازی
میصوزت و حدمات هنری و بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش آنها در سرفصلهاای آموزشای رشاتههاای دانشاگاهی هنار
گردیده است .این پژوهش از نظر هدف ،بنیادی-کاربردی ،از نظر نوع دادههای جمعآوری شده ،آمیختاه ،از منظار شایوه گاردآوری
دادهها ،توصیفی ،و از منظر شیوه اجرا پیمایشی میباشد .جامعه آماری در بخش کیفی  1نفر از حبرگان دانشاگاهی و صانعت و در
بخش کمی اساتید دانشگاهی در رشتههای مرتبط با هنر میباشد .شیوه نمونهگیری در بخش کیفی قضاوتی و ابازار ماورد اساتفاده
مصاحبه ،و در بخش کمی تصادفی حوشهای ،بوده که از طریق گردآوری  10پرسشنامه تکمیل و مورد ارزیاابی قارار گرفات .نتاای
بدست آمده منجر به شناسایی  2دسته کلی از پارامترهای برندسازی شامل پارامتر رفتاری ،ادراکی و عملکردی گردیده و با توجه به
هدف پژوهش دسته پارامترهای رفتاری در بخش کمی مورد بررسی قرار گرفتند .از میان تعداد  8مولفه در دساته پاارامتر رفتااری
برندسازی و مجموع  12شاحص ،میان وضعیت مورد انتظار و فعلی تفاوت معناداری وجود داشته ،شاکاف زیاادی میاان انتظاارات و
دریافتیها در مولفههای برندسازی به چشم میحورد .نتیجه آزمون رتبهبنادی فریادمن ،وجاود تفااوت معناادار در میاانگین رتباه
اهمیت مولفههای پارامتر رفتاری در وضعیت موردانتظار و فعلی و وجود تفاوتها و شباهتهایی را روشن میسازد.
واژههای کلیدی :برندسازی ،سرفصل آموزشی ،هنر ،پدیدارشناسی ،تیلیل شکاف.
نوع مقاله :پژوهشی
 -1مقدمه
بروز پدیده جهانیشدن و پیشرفتهای حاصل شده در زمینه
تکنولوژیها منجار باه افازایش انتظاارات عماومی در میاان
جوامع گردیده (ح ی ت ناا ینی )9211 ,و موجاب شاده تاا
جهاان تبدیال به دهکادهای کوچاک هماراه باا گستاردگی

تعامالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شود
(دیباواجاری .)9288 ,ارتباطات و افزایش آگاهی از طریق
رسانهها ،نه تنها زمینه را برای افزایش دانش عمومی
گسترش داده است بلکه دانشگاهها و مراکز آموزشی را با

نویسندة عهدهدار مکاتبات :شهناز نایبزاده Snayebzadeh@iauyazd.ac.ir
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شرایط جدیدی روبرو ساحته است (ح ی ت نا ینی.)9211 ,
در ح ی ت در چنین شرایطی رشتههای علمی در دانشگاهها
تبدیل به دغدغهای برای تصمیمگیرندگان و برنامهریزان
شدهاند .برنامهریزی درسی ابزاری جهت انت ال اطالعات و
زمینهساز ایجاد و فراگیری دانش و مهارتها بوده و به همین
جهت نیازمند حرد جمعی متخصصان رشتههای مختلف و
نیز ن د و بررسیهای بیشتر به منظور کسب آگاهی عمیقتر
می باشد تا از این طریق بتوان از بهروز بودن و کیفیت و
کمیت مناسب آنها با نیازهای هر جامعه اطمینان حاصل
نمود (سرمد و وزیری )9231 ,از سوی دیگر ،کهنگی و عدم
توجه به نوسازی برنامههای درسی نه تنها میتواند از
اثربخشی آنها بکاهد بلکه تبدیل به برنامههایی ناکارآمد
حواهند شد که هیچ منفعتی را به دنبال نخواهند داشت
(کرمی و فتاحی .)9213 ,در ح ی ت به دلیل بروز تغییرات
بوجود آمده در کلیه زمینهها در دنیای امروزی ،در فضای
کسب و کارها نیز به فارغالتیصیالنی نیازمندیم که دارای
مهارتهای پیشرفته در زمینههای تجاری و حلق کسب و
کارهای جدید باشند (سرمد و وزیری )9231 ,و دانشگاهها
بعنوان مراکز اشاعه دانش باید در برنامههای درسی جدید و
بازنگری شده ،آموزش مهارتهای ززم جهت حل مسئله،
مهارتهای ارتباطی ،مباحثه و مذاکره ،مهارتهای مدیریتی،
مهارتهایی جهت توانمندسازی افراد در بکارگیری دانش و
مهارتهای تخصصیشان در بازار کار و راهاندازی و اداره کسب
و کارشان و در مجموع تدوین برنامههای انعطافپذیر ،با
درنظرگیری زمینههای ایجاد اشتغال موفق و متناسب با نیاز
بازار کار ،را در احتیار دانشجویان قرار دهند .این در حالی
است که براساس تی ی ات صورت گرفته ،برنامههای درسی
موجود فاقد چنین توانی جهت آمادهسازی دانشجویان برای
کار و زندگی در دنیای واقعی میباشند (کرمی و فتاحی,
 .)9213به همین دلیل در سالهای احیر دانشمندان و
صاحبنظران مجامع مختلف بینالمللی تیت عناوین مختلفی
نظیر ویژگیهای مورد انتظار در قرن  ،39دانشگاه قرن ،39
آموزشعالی در قرن  ،39مدل برنامه درسی قرن  ،39و ..
بایدها و الزامات برنامههای درسی را در فضای متیول دنیای
امروزی بیان کردهاند (رحیمی .)9213 ,در همین راستا و از
آنجاییکه در فرآیند آموزشعالی ،اهداف رشتههای مختلف

تیصیلی براساس مشاغل مربوط به آنها درنظر گرفته
میشوند ،بنابراین در ارتباط با رشتههایی با گرایشات
تخصصی و مهارتی مانند رشتههای مرتبط با هنر در
دانشگاهها ،تاکید بسیاری بر بکارگیری دانش بدست آمده
مبذول داشته و برای دانشجویان ،فارغالتیصیالن این رشته
و نیز کارفرمایان ،بکارگیری و تجاری سازی میصوزت و
حدمات هنری بدست آمده بسیار مهم ،و در اولویت قرار
میگیرد .در رابطه با این رشتههای تیصیلی با توجه به اینکه
از ماهیت ویژهای برحوردارند ،آموزش نیوه ارا ه،
تجاریسازی ،معرفی و جایگاه سازی میصوزت و حدمات و
در سطوح بعدی الزامات حلق برند ،بعنوان جزوی از
برنامههای درسی طراحی شده ،9شامل سرفصلها و فهرست
دروس ،اهمیت و ضرورت بسزایی دارد (سرمد و وزیری,
 .)9231مسئله مهمی که در اینجا مطرح میشود آن است
که فارغالتیصیالن این رشتهها در طول دوران تیصیل حود
در برنامههای آموزشی که دانشگاهها تدوین کردهاند،
هیچگونه آموزشی برای ورود به بازار کار ندیدهاند و از اینرو
علیرغم توانمندیها و شایستگیهای تخصصی و حرفهای در
زمینه رشته دانشگاهیاشان ،نمیتوانند متناسب با نیاز بازار
برای حود شغلی پیدا کنند؛ و نیز علیرغم وجود
پتانسیلهای موجود در بازارهای داحلی و حارجی در زمینه
ایدهها ،طرحها ،میصوزت و حدمات هنری ،توانایی شناسایی
بازارها ،معرفی و ارا ه دستاوردهای هنری حود را ندارند .در
همین راستا و در نظرسنجیها و بررسیهایی که از برحی
دانشجویان در این رشتههای هنری و گرایشات مختلف
صورت گرفته ،به میدودیتها و ضعفهای آموزشی و نبود
برنامههای آموزشی که بتواند مهارت آنها را برای
تجاریسازی دستاوردهای هنریاشان پس از تیصیل فراهم
آورد ،اشاره گردیده است .عالوه بر آن مسئوزن و
تصمیمگیرندگان حوزه آموزش نیز بر عدم وجود دروس و
برنامههای آموزشی که موجب ت ویت وجهه مهارتی و به
دنبال آن توجه به اشتغالزایی دانشجویان بعد از
فارغالتیصیلی گردد ،اشاره کردهاند (ایسنا.)9213 ,
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در ادبیات تی یق ،با استناد به بررسایهاای صاورت گرفتاه،
تی ی ات بسیاری در زمینه لزوم بازنگری برنامههای درسی و
روند بینالمللی شدن آنها به چشم مایحاورد .در برحای باه
بررسی چالشهای موجود در این زمیناه پرداحتاه شاده و در
برحی شاحصهای تعیین کننده کیفیت برناماههاای درسای
مشخص گردیدهاند و در تعادادی دیگار ،از طریاق مطالعاات
موردی به تبیین چارچوب موردنیاز برای تغییر در برنامههای
درساای دورههااای مختلااف تیصاایلی پرداحتااه شااده اساات.
تعدادی از مطالعات در راستای بررسی و واکاوی راهبردهاای
موثر در تغییر برنامه درسی تمرکز داشته و تعدادی از آنها به
مطالعه میزان اثربخشی رشتههای مختلف تیصیلی از جملاه
هنر پرداحتهاند .همچنین در میان تی ی ات صاورت گرفتاه
میتوان به تی ی ات صورت گرفته ،با هدف ارا ه مدل جهات
توانمندسازی دانشجویان در رشتههای مختلاف تیصایلی باا
تمرکز بر تغییر برنامههای درسی ،نیز اشاره نمود.
با توجه به آنچه که گفته شد ،وجود حالق تی ی اتی مبنی بر
بازنگری برنامهدرسی و لزوم گنجانده شدن برحی موضاوعات
و سرفصاالهااا در برنامااههااای درساای رشااتههااای هناار در
دانشگاهها به وضوح به چشم میحورد که پارداحتن باه آن و
بهرهگیری از نتای بدست آمده ،میتواند برای برنامهریازان و
تصمیمگیرنادگان در ایان حصاو و نیاز دانشاجویان ایان
رشتهها در کلیه دانشگاههاای کشاور کاه دارای رشاتههاای
تیصیلی مرتبط با هنر هستند ،مفید و موثر واقع گردد.
از سوی دیگر می این حاضار در ایان تی یاق باه واساطه
تدریس در رشتههای مرتبط با هنر و ارتباط با دانشاجویان و
دغدغههای آنها ،عالقهمند به انجام تی ی ی که بتواند حالق و
چالشهای موجود را حل نماید و راهکااری عملیااتی جهات
بهبود شرایط حاضر ارا ه کند ،داشتهاند.
در این شرایط و با توجاه باه مساا ل مطارح شاده و اثباات
مسئله موجود و نیز بررسی شواهد و مدارک ززم ،می ق باه
دنبااال بررساای وضااعیت موجااود و مطلااوب سرفصاالها و
برنامههای آموزشی رشتههای دانشگاهی هنر میباشد .لذا باا
نگاهی انت ادی به این موضوع ،در گام نخست ،باه شناساایی
مولفه های ززم جهت برندسازی میصوزت مارتبط باا هنار
اقدام نموده و سپس در گام دوم از اجرای تی یق ،به بررسی
مولفههای موجود در سرفصلهای آموزشی رشتههای هنار و
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تطبیق آنها با وضعیت مطلوب درنظر گرفته شده در حصو
عناوین مرتبط با الزاماات برندساازی دساتاوردهای هناری و
تجاری سازی آنها پرداحته شده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه
هنر
هنر ،عنصری است کاه مایتواناد عواطاف و احساساات را از
حالق آن ،هنرمند ،به انسان منت ل کند و از این طریق باعث
برانگیختاه شاادن احساسااات افاراد شااده و زمینااه برقااراری
پیوندی عاطفی و معنوی را ایجاد نماید .هنر تواناایی ایان را
دارد کااه از زمااان و مکااان فراتاار رود ،باارای همااه مااردم بااا
فرهنگها ،سنتها ،زبانهای مختلف قابل فهم و درک باشاد
و ماندگار بماند و از اینروست که یکی از دزیل و رموز توسعه
و پیشرفت بشمار میآید (عباسی درهبیدی ،کااممی اسافه و
ابراهیمی .)9211 ،در این راساتا مایتاوان باه تعریفای کاه
کوچارسااکا و میکااوزجزاک )3198(3از فاارد هنرمنااد ارا ااه
دادهاند اشاره نمود .براساس تعریف این دو می ق ،به افارادی
که حودشان تولید کننده میصوزت و ایدهها باشند؛ از جمله
موساای یدانهااا ،نویسااندگان ،معماااران ،عکاسااان ،بااازیگران،
حوانندگان ،کارگردانان ،ن اشان و طراحاان ،گفتاه مایشاود.
هنرمندان در میاان ساایر مشااغل موجاود در جامعاه دارای
بازترین نرخ حویشفرمایی بوده و به بیاان دیگار حودشاان،
مدیران و رهبران کسب و کارهای حویشاند .پیشبینی روند
اقتصاد در آینده نیز نشان میدهاد کاه کساب و کارهاا نیااز
دارند تا نیوه حلق ارزش را در دنیای به شدت متغیر امروزی
به شیوه ای مناساب و کارآماد ،بیاموزناد .در ح ی ات حلاق
راهحلهایی که بتواند به شیوهای جدید و موثر نیازمندیهاای
یک کسب و کار را در بازار امروزی برآورده نماید ،به چیازی
فراتر از روشهای سنتی در کسب و کار میتاج مایباشاد .در
همین راستا بکاارگیری اساتراتژیهاای کارآمادی همچاون
برندسازی در مورد میصوزت ،حدمات ،ایادههاا و همچناین
افراد میتواند در ایجاد شهرت ،تمایز ،تصویر مثبت در حاوزه
میصوزت و حدمات هنری و نیز حال ان این آثار بسیار موثر
واقع گردد(کوچارسکا و میکوزجزاک.)3198 ،

2 .Kucharska & Mikołajczak
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 -3برنامه درسی
برنامه درسی مفهومی است که شاامل یاادگیری مهاارتهاا،
داناش و نگارش از سااوی دانشاجویان ،میتاوا و موضااوعاتی
درسی ،نیوه ارا ه میتوا و موضوعات ،شایوههاای آموزشای،
منااابع آموزشاای و ارزشاایابی و قضاااوت درحصااو فرآینااد
تاادریس ماایباشااد (حس اینی لرگااانی و یادگااارزاده3139 ,؛
سعادتطلب .)9211 ،برنامههای درسی از مهمترین عناصری
شناحته شدهاند که موجب به تی ق رسیدن اهداف آماوزش
عالی از بُعد کمی و کیفای مایگردناد (زتوساا و اساتارک،2
3199؛سعادتطلب9211،؛ فتییواجارگاه )9281 ،و از ایان
نظر تالش در جهت بهبود و توساعه برناماههاای درسای در
فضاااای رقاااابتی موجاااود ،یاااک ضااارورت مهااام بشااامار
میآید (رافای3191،0؛ ساعادتطلاب .)9211 ،از هماین رو،
تغییر و اصالح برنامههای درسی فرآیندی دشاوار و حسااس
بوده و نیازمند بکارگیری گروهها و افراد ذینفع و متخصصاان
حرفهای دارد تا در نهایات برناماههاای درسای متناساب باا
نیازهای جامعه و صنعت طرحریزی و تادوین گردناد(نگااز،
3131؛ سعادتطلب)9211 ،
 -4برندسازی
برندسازی از جملاه فرآینادهای کلیادی در حاوزه بازاریاابی
بشمار میآید که میتواند منجر باه ایجااد تصاویری متماایز
برای فارد ،میصاول ،حادمت ،ایاده و  ...گاردد (جعفریاان و
دیگران3139 ،؛ ایون .)3198 ،1باه بیاان دیگار ،برندساازی
مفهااومی پیچیااده اساات کااه گسااتره وساایعی از ایاادههااا و
ویژگیها را دربرگرفته و هویتی شناحته شده به کسب و کار
میبخشد .پیاده سازی الگوها و مدلهای برندسازی در کسب
و کارها از یک سو موجب رشد کسب و کار شاده و از ساوی
دیگر زمینه را جهت جذب مشتریان و نیاز کارکناان مااهر و
مستعد برای بنگاه اقتصادی فراهم میآورد (اوجاسالو ،نااتی و
اوالکونن .)3118 ،1باه ع یاده والاویس ،)3118(3برندساازی
فعالیتی است کاه نیازمناد درگیاری صااحبان برناد باا ایان
فعالیت بوده و از اینرو اطالع و آگاهی از ماهیت این فرآیناد،
3 .Lattuca & Stark
4 .Roffe
5 .Ion
6 .Ojasalo, Natti & Olkkonen
7 .Walvis

مولفهها و عناصر تشکیل دهنده آن ،و نیوه بکارگیری آن در
هویتبخشی به کسب و کار ،برای صاحبان برندها از اهمیات
زیادی برحوردار میباشد.
در ارتباط با م وله مورد بیث در ایان م الاه کاه تمرکاز آن
شناسااایی مولفااههااای ززم جهاات برندسااازی میصااوزت،
حدمات ،ایدهها و همچنین حال ان آثار هناری و نیاز تعیاین
وضعیت موجود و مطلوب آموزش این مولفهها در برنامههاای
درسی دانشجویان رشتههای هنر در دانشگاهها میباشد ،و از
آنجاییکه دانشجویان این رشتهها پاس از فراغات از تیصایل
بااه عنااوان حال ااان و وارثااان آثااار هنااری نیازمنااد معرفاای،
شناسایی و متمایز بودن در میان ساایر افاراد فعاال در ایان
حوزه بوده و برای حلق کسب و کارهای سودده در فضای باه
شدت رقابتی امروز ،نیازمند ابزاری قدرتمناد در ایان زمیناه
میباشند ،لذا آشنایی با فرآیند برندسازی و مولفاههاایی کاه
آموزش آنها در قالب سرفصلهای برنامههای درسی ،میتواند
در توانمندسازی دانشجویان این رشتهها در دانشگاهها ،جهت
حضاور و فعالیاات در عرصااه رقابات کسااب و کارهااا ،کمااک
بسزایی نماید.
در راستای مفاهیم اصلی مورد بیث در این م اله ،میتوان به
تی ی اتی که در این حوزه انجاام شادهاناد اشااره نماود .در
تی ی ی که توسط کوچارسکا و میکوزجزاک در سال 3198
و با عنوان «برندسازی شخصای هنرمنادان و طراحاان :یاک
ضرورت یا آرزو؟» انجام شد ،می ق به این نتیجه رساید کاه
حلق و ایجاد هویت منیصربفرد و متمایز برای حال اان آثاار
هنااری بااا مهااارت و توانمناادی آنهااا در بکااارگیری اصااول
برندسازی و موف یت کساب و کارشاان ،بخصاو در میاان
طراحان و هنرمندان جوان در عصر امروز ،ارتبااط تنگااتنگی
وجود داشته و منجار باه عملکارد مثبات در آنهاا در حاوزه
تخصصیشان میگردد .در سال  3131آلپرت و دیگران 8در
تی ی ی با عنوان «فاصله عملی و علمی برندسازی از دیادگاه
مدیران» ،به بررسی دیدگاه مدیران در ارتباط با فاصله علمی
و عملاای در حااوزه برندسااازی پرداحتنااد .نتااای حاصاال از
تی یق نشان داد کاه در میاان فعاازن در حاوزه برندساازی
توجه به دیادگاه علمای و بکاارگیری نظریاههاای علمای در
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ارتباط با مدیریت برند وجود ندارد و به تی ی ات علمی انجام
شده در ایان زمیناه توجاه چنادانی نشاان داده نمایشاود.
همچنین می ان در جریان انجام این تی یق به این نتیجاه
رسیدند که آگاهی از استراتژیهاا و مولفاههاای ززم جهات
برندسازی موجاب بهباود نتاای و ایجااد ارتباطاات ماوثرتر
حواهد شد .در تی ی ی با عنوان «ن ش مشارکتکنندگان در
تدوین رشتههاای جدیاد دانشاگاهی در دو وضاع موجاود و
مطلوب» ،می این باا هادف شناساایی مشاارکتکننادگان
تاثیرگذار بر فرآیند تدوین رشاتههاای دانشاگاهی و بررسای
وضاعیت موجااود و مطلاوب در ایاان زمیناه بااه ایان نتیجااه
رسایدند کاه بیشاترین فاصاله میاان دو وضاعیت موجاود و
مطلوب ،مربوط به مشارکتکنندگان برون دانشگاهی باوده و
این نشان از ضعف در بهرهگیری از دانش و تجریبات آنان در
فرآیند تدوین رشتههای دانشگاهی اسات کاه مایتواناد بار
کیفیت رشتههای دانشگاهی اثر مخرب داشته باشد (قضاوی،
میرشاااهجعفااری و موساایپااور .)9211 ،همچنااین در سااال
 9210تی ی ی در راستای تبیین الگویی جهات پیاده سازی
نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی توسط حسروی و
آرمان صورت گرفت که منجر به شناسایی شش دسته عوامل
شامل فرهنگ برناه درسی ،ویژگیهاای پذیرنادگان ناوآوری،
ویژگی نوآوری ،سیاستهای میایط کاالن ،عوامال تساهیل
کننده و میدودکننده گردید (حسروی و آرماان .)9210 ,در
پژوهشی دیگر که توسط سراجی و آرمند در ساال  9281باا
عنوان «بررسی وضع پژوهشهای انجام شده در حوزه برناماه
درسی در ایران :شناسایی فاصله بین وضع موجود و مطلوب»
صورت گرفت ،می ان دریافتند که تاکید اغلب پژوهشهای
انجااام شااده در ایااران در ارتباااط بااا بررساای موضااوعات و
قلمروهااای ساانتی رشااته برنامااهریاازی درساای بااوده و بااه
برداشتها یا قلمروهای جدید آن پرداحته نشاده اسات .هام
چنین نتای بدست آمده ،حاصل از نظر سنجی از متخصصان
و م ایسه آن با وضع موجود ،حااکی از آنناد کاه ززم اسات
زمینههای جدید پژوهشی مانند :اعتبار بخشی برنامه درسی،
برنامه درسی و هوشهای جداگانه و برنامه درسی در شارایط
پست مدرن  ،تلفیق در برنامه درسی و ...فراهم آید(سراجی و
آرمند .)9281 ,همچنین ،در تی ی ای کاه توساط سارمد و
وزیااری ( )9231انجااام گرفاات ،می ااان بااه شناسااایی
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شاحصهای کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی پرداحتند.
براساس نتای بدست آمده ،شاحصهای مناسب در طراحی و
اجرای برنامه درسی در دو حیطهی بررسی میزان همااهنگی
نتای با اهداف ،انسجام درونی برنامه درسی ،و شااحصهاای
مناسب برای م ایساه کیفیات برناماه درسای در موسساات
مختلف آموزش عالی ،میتوی و دامنه شمول برنامه درسای،
توالی و ساحتار در برنامه درسی ،توازن میان مفهوم میض و
کاربردی و تدریس حوب ،شناسایی و معرفی شدهاند.
 -5روششناسی
روش تی یاااق علمااای در ح ی ااات فعاااالیتی نظامناااد و
سیستماتیک است که می ق با استفاده از مجموعه مراحل یا
گامها ،به حل یک مسئله مایپاردازد (میرزایای .)9210 ,در
این تی یق ،پژوهشگر باا توجاه باه مسائله تی یاق از نگااه
هستیشناسانه که مسئله را از طرفی شامل مفاهیم انتزاعی و
ذهنی جهت شناسایی مولفههای برندسازی و از طارف دیگار
شامل مفاهیم عینی و ابژه برای آزماون مولفاههاای بدسات
آمااده و تیلیاال شااکاف میااان وضااعیت موجااود و مطلااوب
میداند؛ و از دیدگاه معرفتشناسانه شامل رابطه درهم تنیده
میان پژوهش و پژوهشگر در مرحله اکتشااف و شناساایی ،و
نیز شامل یک رابطه مست ل در بخش آزمون کشفیات است،
بنابراین پارادایم یا پیشفار فلسافی تی یاق پراگماتیسام
بااهعنااوان راهنمااای عماال در ایاان تی یااق انتخاااب نمااود.
رویکردی کاه متناساب باا پاارادایم پراگماتیسام مایباشاد،
رویکرد ترکیبی یا آمیخته با اساتدزل است یاسای اسات .در
این رویکرد از استراتژیهای پژوهشی استفاده مایشاود کاه
مستلزم گردآوری دادهها بصورت همزماان یاا متاوالی بارای
فهم بهتر مسئله پژوهش است و در نهایات پایگااه اطالعااتی
نهایی شامل هر دو اطالعات کیفی و کمی میباشد (کرساول
و کرسول .)3198 ،1در میان روشهای مختلفای کاه از نظار
ترتیب و زمان در رویکرد آمیخته وجود دارد ،در این تی یاق
از نوع متوالی استفاده شده است.
با درنظرگیری چنین پیشفار فلسافی کاه می اق را باه
سمت بهارهگیاری از رویکردهاای کیفای و کمای رهنماون
میسازد ،در گام اول از اجرای تی یق ،به منظور دستیابی به

9 .Creswell & Creswell
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مولفههاای برندساازی ،پاس از انجاام مطالعاات گساترده و
بررسی متون علمی و پیشینه مرتبط با تی یق ،از اساتراتژی
پدیدارشناسی و انجام مصاحبه تخصصای باا افاراد حباره در
حوزه هنر ،بهاره گرفتاه شاد .روش نموناهگیاری قضااوتی و
تعداد افراد نمونه براساس دستیابی به اشباع نظری در طاول
انجام مصاحبهها بدست آمد و از این طریق باا  1فارد حباره
دانشااگاهی و غیردانشااگاهی در حااوزه هناار مصاااحبه شااد.
استراتژی پدیدارشناسی به دلیل بررسی و تیلیل گزارههاای
مهم ،تولید واحادهای معناا و شاکلدهای توصایف جاوهره
دادههای بدست آماده ،در ایان مرحلاه ماورد اساتفاده قارار
گرفتااه اساات .تاکتیااک مااورد اسااتفاده در گااام اول اجاارای
پژوهش ،تیلیل میتوای پنهان بوده که به منظور استخراج و
حالصهسازی مفاهیم در قالب کدها و دستیابی به مولفههاا و
ابعاد برندسازی از میان میتوای موجود صورت گرفته است و
در نهایت مدل نهایی پدیدارشناسی در این تی یق اساتخراج
گردید.
در گام دوم از اجرای تی یق ،به منظاور ارزیاابی مولفاههاا و
شاحصهای بدست آماده در وضاعیت موجاود و مطلاوب از
سرفصل و برنامههای درسی رشاتههاای دانشاگاهی هنار ،از
استراتژی تیلیل شکاف و تنظیم پرسشنامهای که حبرگان و
اساتید دانشگاهی در رشتههای هنار آن را تکمیال نمودناد،
بهره گرفته شد .ابازار جماعآوری دادههاا در گاام اول ،ماتن
مصاحبههای صورت گرفته و نیاز متاون و مساتندات علمای
معتبر ،و ابزار جمعآوری دادهها در گام دوم از اجرای تی یق،
پرسشنامه میباشد .در ایان مرحلاه ،جامعاه ،شاامل اسااتید
دانشگاهی رشتههای هنر دانشگاههاا ،جامعاه هادف ،اسااتید
دانشگاهی رشتههای هنر در استان یزد ،جامعه مورد مطالعه،
اساتید دانشگاهی رشتههای هنر در دانشگاههای شهر یازد و
روش نمونهگیری تصادفی حوشهای میباشاد .نهایتاا از ایان
طریااق ،در مجمااوع تعااداد  10پرسشاانامه تکمیاال و مااورد
استفاده قرار گرفت .تیلیل دادههای بدست آماده حاصال از
بکارگیری استراتژی پدیدارشناسی توساط نارمافازار اطلاس
تیای 91و تیلیل دادههای حاصل از پرسشنامههاای بدسات
آمده و تیلیل شکاف ،توسط نرم افزار اسپیاساس ،99انجام
10 .Atlas.ti
11 .Spss

گرفتااه اساات .روایاای دادههااای کیفاای از روش تثلیااث
پرسااشهااای مصاااحبه ،و نیااز بررساای کدگااذاریهااا و
دستهبندیها توسط چند تن از حبرگاان ،و در بخاش کمای
روایی میتوایی براساس نظارات حبرگاان ماورد تاییاد قارار
گرفته است .همچنین در بخش دادههای کیفای ،باه منظاور
بررسی پایایی دادهها از اجماع نظر اعضای تی یق و ارزیاابی
نظرات ،و در بخش کمی از طریق میاسابه آلفاای کرونبااخ
مطابق با اطالعات جدول شماره  ،9بهره گرفته شده است.

جدول  .1نتایج حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ
پارامترهای رفتاری
میصول فیزیکی
ارتباطات الکترونیکی
مسئولیت اجتماعی
ارتباط پذیری برند
ح وق مالکیت معنوی
به روز بودن
مییط زیست
میراث برند

آلفای کرونباخ
وضعیت مورد انتظار
وضعیت فعلی
1/112
1/811
1/113
1/111
1/808
1/811
1/111
1/119
1/111
1/121
1/191
1/191
1/198
1/199
1/199
1/120

 -6یافتههای تحقیق
گام اول از اجرای تحقیق(بخش تحلیل کیفی):
در گام نخست و طی مصاحبههای صورت گرفته با حبرگاان،
مولفههای مستخرج از مصاحبهها در دو مرحله دستهبندی و
در بااازترین سااط بااه سااه دسااته پارامترهااای رفتاااری،
پارامترهای ادراکی و پارامترهای عملکردی ت سیمبندی شاد.
اشکال زیر نمایش گرافیکی دستهبندی صورت گرفته حاصل
از نرمافزار اطلس تی ای ،در مرحله سوم کدگذاری را ،نشاان
میدهند.
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پارامترها که تیت عنوان پارامترهای عملکاردی نامگاذاری و
دستهبندی شدهاند ،شاامل  2بُعاد وفااداری ،ایجااد ارزش و
قصد حرید بوده و نشان دهنده این موضوع هستند کاه پاس
از ادراک مشتریان از برندسازی شارکت ،چاه نتاایجی بارای
شرکت حاصل حواهد شد.
نمایش گرافیکی دستهبندیها و ابعاد بدست آمده حاصال از
کدگذاری میوری نیز در ادامه ارا ه گردیده است.

شکل  .1نمایش گرافیکی پارامترهای رفتاری

شکل  .4نمایش گرافیکی بعد محصول فیزیکی
شکل  .2نمایش گرافیکی پارامترهای ادراکی

بعد میصول فیزیکی از دسته بندی  99شاحص بدست آمده
از مصاحبهها حاصل شده و بیانگر آن است که با چه
شاحصهایی ،ماهر برند منجر به ایجاد تفاوت مثبت با سایر
برندها میگردد؛ بعبارت دیگر با چه شاحصهایی ،برند از
نظر ماهری در ذهن مشتری متمایز میشود.

شکل  .3نمایش گرافیکی پارامترهای عملکردی

پارامترهای رفتاری شامل  8بُعد ،میصول فیزیکی ،مسئولیت
اجتماعی ،مییط زیست ،میاراث ،ارتبااطپاذیری ،ارتباطاات
الکترونیکی و ح اوق مالکیات معناوی اسات و گویاای ایان
مطلب است که یک شرکت برای برندسازی میصوزت حاود
در حوزه دستاوردهای هنری چه اقداماتی باید انجاام دهاد و
یا بعبارتی برای برندسازی چگونه باید عمل کند .پارامترهاای
ادراکی شامل  3بُعد آشنایی و توجه به برند و بُعاد آگااهی از
برند است .منظور از پارامترهای ادراکی آن است کاه پاس از
اقداماتی که شارکت بارای برندساازی انجاام داد ،مشاتریان
درباره برند چگونه فکر و احساس حواهند کرد .دسته دیگر از

شکل  .5نمایش گرافیکی بعد ارتباطات الکترونیکی

این بعد بیانگر آن است که با چه شاحصهایی میتوان در
فضای مجازی بر مشتری تأثیر گذاشت .بعد ارتباطات
الکترونیک شامل  3شاحص میباشد که عبارتند از :ارتباطات

تبیین پدیدار شناحتی مولفههای برندسازی در /....شهناز نایبزاده و همکاران

923

مجازی در شبکههای مجازی ،ایجاد میتوای دیجیتال،
رسانههای اجتماعی ،تعامالت وبسایتی ،رسانههای
اجتماعی ،تجربه حرید انالین ،فروشگاه آنالین و وبسایت.

شکل  .6نمایش گرافیکی بعد ارتباطپذیری برند

این بعد شامل  92شاحص شامل سیاست بازگشت میصول،
برگزاری کتواک و نمایشگاه ،استفاده از طراحان معروف،
استفاده از سلبریتیها ،مییط داحل فروشگاه ،مشارکت
هنرمندان ،ویترین فروشگاه ،رسانههای مُد ،93رهبران فکری،
سط توزیع ،سفیران بند ،فروشنده ،و تبلیغات میباشد .این
بعد از پارامترهای رفتاری مشخص میکنند که با چه
شاحصهایی برند با مشتریان ارتباط بهتر و موثرتری برقرار
میکند.

با زبیگری ،م ابله با برندهای م لد ،و ایجاد کمپینهای
آگاهیدهنده و تبلیغاتی برعلیه جعل و ت لب میباشد .این
بعد از پارامتر رفتاری گویای این موضوع است که با چه
شاحصهایی میتوان از ح وق معنوی برند حفامت کرد.

شکل  .8نمایش گرافیکی بعد مسئولیت اجتماعی

بعااد مساائولیت اجتماااعی مشااخص ماایکنااد کااه بااا چااه
شاحصهایی میتوان پایبندی برند به مسئولیت اجتمااعیاش
را نشاان داد .ایان بعاد دارای چهاار شااحص مایباشاد کاه
عبارتند از :توسعه سبک زندگی ،م بولیت اجتماعی ،منفعات
اجتماعی و احالقمداربودن.

شکل  .9نمایش گرافیکی بعد میراث برند
شکل  .7نمایش گرافیکی بعد حقوق مالکیت معنوی

همانگونه که در شکل نیز مشخص است این بعد دارای 3
شاحص شامل :عضویت در انجمن ملی و بینالمللی حفامت
از ح وق و مبارزه با جعل و ت لب ،حفامت از حق کپیرایت،
حفامت از حق ثبت برند ،حفامت از حق ثبت طرح ،مبارزه
12 .Fashion Press

همانگونه که در شکل گرافیکی مشخص است ،بعد میراث
برند شامل ده شاحص ساحتار فرهنگی هر جامعه ،تغییرات
اجتماعی و فرهنگی ،حواستگاه کشور مبدأ ،توسعه سرمایه
فرهنگی ،اعت اد و باور ،بکارگیری هنر ،فرهنگهای نومهور،
پیوند ،نوستالژی و تاریخچه برند میباشد .این بعد نمایانگر
آن است که با چه شاحصهایی میتوان از میراث برند سود
برد.
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شکل  .11نمایش گرافیکی بعد بهروز بودن

این بعد در دسته پارامترهای رفتاری شامل  8شاحص
شناسایی شده بوده و بیانگر ان است که با چه شاحصهایی
میتوان بهروز بودن برند را به نمایش گذاشت .شاحصهای
این بعد شامل :مد سریع ،جهانیشدن ،تکنولوژی میور
بودن ،حالقیت ،متناسب به مد روز بودن ،افزایش سرعت
توسعه یافتگی صنایع ،توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات
بازار ،توانایی پاسخگویی به تغییرات سریع مد میباشند.
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از آنجاییکااه هاادف از انجااام ایاان تی یااق ،بررساای و ارزیااابی
مولفااههااایی از برندسااازی اساات کااه بتواننااد در برنامااههااا و
سرفصلهای آموزشی دانشگاهی قرار گرفته و مبنایی برای آموزش
و یادگیری مهاارتهاای متناساب باا زمیناه شاغلی دانشاجویان
رشتههای هنر باشند ،لذا تنهاا تعاداد  8مولفاه موجاود در شااحه
پارامترهای رفتاری شامل ،میصول فیزیکی ،ارتباطات الکترونیکی،
ارتباطپذیری برند ،ح وق مالکیت معناوی ،مسائولیت اجتمااعی،
میراث برند ،بهروز بودن ،و مییط زیست ،به همراه مجموعا تعاداد
 12شاحص مرتبط باا آنهاا ،در ارزیاابی میاان وضاعیت موجاود و
مطلوب و تیلیل شکاف آموزشی مورد استفاده قرار گرفتند.
به این ترتیب ،مدل نهایی براساس ترکیب اطالعات موجود
در مبانی نظری و پیشینه تی ی اتی به همراه نظرات
حبرگان جهت بومیسازی شاحصهای استخراج شده،
بدست آمده است .استخراج مدل حاصل شده مبتنی بر
ترکیب سوابق با نظرات حبرگان بصورت همزمان بوده که به
شرح ذیل ارا ه گردیده است.
میصول
فیزیکی
ارتباطات
الکترونیک
ارتباط
پذیریحبرند
وق
عوامل
رفتاری

مالکیت معنوی
مسولیت
اجتماعی برند
میراث
به روز بودن
مییط زیست

شکل  .11نمایش گرافیکی بعد محیط زیست

همانگونه که در تصویر مشخص است بعد مییط زیست شامل 91
شاحص اثربخشی زیست مییطی ،کارایی زیست مییطی ،حداقل
ضایعات ،قابلیت بازیافت ،استفاده مجدد ،پایداری ،مد سبز،
اکوفشنترند ،92طبیعی بودن ،90و شستشوی سبز 91میباشد .بعد
زیست مییطی به این موضوع میپردازد که با چه
شاحصهایی برند دوستدار مییط زیست حواهد بود.

برند
سازی مد

عوامل
ادراکی

آشنایی و
توجه
قصد حرید

عوامل
عملکردی

شکل  .12مدل نهایی استخراج شده
13 .Eco-fashion trend
14 .Naturalness
15 .Green washing

آگاهی

وفاداری
ایجاد ارزش
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گام دوم از اجرای تحقیق(بخش تحلیل کمی):

ارزیابی قرار گرفتند.

در بخش بعدی از اجرای تی یق ،به منظور رتبهبندی
مولفهها از آزمون ناپارامتریک فریدمن و برای بررسی تفاوت
بین دو متغیر وابسته ،از آزمون برای نمونههای جفتی یا
وابسته بهره گرفته ،و برای طب هبندی و تجزیه و تیلیل
دادهها از نرمافزار اسپیاساس ،نسخه  ،39استفاده شده
است.
در این مرحله ابتدا براساس مولفههای موجود در دسته
پارامتر رفتاری برندسازی ،فرضیههای زیر مطرح و مورد

فرضیه :1بین نظرات پاسخگویان در خصوص
پارامترهای رفتاری در آموزش برندسازی در سرفصل
آموزشی دانشجویان هنر در وضعیت فعلی و وضعیت
مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه با توجه به وابسته بودن اندازهها به
گروه مورد مطالعه ،از آزمون برای نمونههای جفتی
(وابسته) مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول  .2نتیجه آزمون فرضیه
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با توجه به م دار آماره و سط معنااداری کاه کاوچکتر از
 1,11می باشد ،در نتیجه در سط اطمینان  %11فر صفر
رد می شود .این بدین معنی اسات کاه باین وضاعیت ماورد
انتظااار و وضااعیت فعلاای در پارامترهااای رفتاااری آمااوزش
برندسازی تفاوت معنااداری وجاود دارد .از طرفای میاانگین
نمونااه وضااعیت مااورد انتظااار در همااه پارامترهااا بزرگتاار از
وضعیت فعلی میباشد؛ که نشان میدهد شکاف زیاادی باین
انتظارات و دریافتیها در مولفههای برندسازی وجود دارد.

میصول فیزیکی

6.57

اول

ارتباطات الکترونیکی

2.83

هفتم

4.09

مسئولیت اجتماعی

4.80

چهارم

5.18

مقایسه پارامترهای رفتاری در آموزش برندساازی در

ارتباط پذیری برند

3.56

ح وق مالکیت معنوی

2.70

سرفصل آموزشی دانشجویان هنر بین وضعیت فعلی و
وضعیت مورد انتظار
با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حی دو و از
آنجا که سط معناداری کوچکتر از  1/11میباشد میتوان
گفت در سط اطمینان  %11تفاوت معناداری بین میانگین
رتبه اهمیت پارامترهای رفتاری در آموزش برندسازی در
سرفصل آموزشی دانشجویان هنر در وضعیت فعلی و مورد
انتظار وجود دارد و با توجه به نتای جدول میانگین رتبه
شاحصها در وضعیت فعلی ،مشخص میشود که پارامترهای
میصول فیزیکی و میراث برند بیشترین رتبه ،و پارامترهای
ح وق مالکیت معنوی و ارتباطات الکترونیکی کمترین رتبه
را از نظر پاسخگویان دارد .از طرفی نتای مربوط به وضعیت
مورد انتظار نشان میدهد پارامترهای بهروز بودن و
مسئولیت اجتماعی بیشترین رتبه و پارامترهای
ارتباطپذیری برند و ح وق مالکیت معنوی کمترین رتبه را
از نظر پاسخگویان دارد .با م ایسه بین این دو مورد تفاوتها
و تشابهاتی بین انتظارات و دریافتیها قابل مشاهده است.

جدول  .3نتیجه آزمون رتبهبندی فریدمن برای پارامترهای
رفتاری
وضعیت فعلی
پارامترهای رفتاری

میانگین
رتبه

اولویت

وضعیت مورد انتظار
میانگین
رتبه

اولویت

5.08

سوم
ششم
دوم

ششم

3.20

هشتم

هشتم

4.00

هفتم

به روز بودن

5.66

سوم

5.47

اول

مییط زیست

3.86

پنجم

4.40

پنجم

میراث برند

6.01

دوم

4.57

چهارم

شاحصهای
آزمون
رتبهبندی
فریدمن

تعداد

10

10

آماره مربع خیدو

928/111

28/810

درجه آزادی

3

3

سطح معنی داری

1/111

1/111

مقایسه شاخصهای مرتبط با محصول فیزیکی در آماوزش
برندسازی در سرفصل آموزشای دانشاجویان هنار باین
وضعیت فعلی و وضعیت مورد انتظار
با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حای دو و از آنجاا
که سط معناداری کوچکتر از  1/11میباشد مایتاوان گفات در
سط اطمینان  %11تفاوت معناداری بین میاانگین رتباه اهمیات
شاحصهای مرتبط با میصول فیزیکی در آماوزش برندساازی در
سرفصل آموزشی دانشجویان هنر در وضعیت فعلی و مورد انتظاار
وجود دارد و با عنایت به نتای جدول میانگین رتبه شااحصهاا در
وضعیت فعلی مشخص میشاود شااحصهاای تناوع در پارچاه و
متریال مورد استفاده و استفاده از هنار در طراحای میصاول ماد
بیشترین رتبه و شاحص استفاده از برچسبگذاری برای برناد ماد
و کیفیت در بستهبندی میصول تولیدشده کمترین رتبه را از نظر
پاسخگویان دارد .از طرفی نتای مربوط باه وضاعیت ماورد انتظاار
نشان میدهند که شاحصهای کیفیات در میصاول تولیدشاده و
داشتن جاذابیت بصاری در میصاول بیشاترین رتباه و شااحص
اساتفاده از برچسابگاذاری بارای برناد ماد و دساتسااز بااودن
میصول مد تولید شده کمترین رتبه را از نظر پاسخگویان دارد .باا
م ایسه باین ایان دو ماورد تفااوت باین انتظاارات و دریاافتیهاا
مشاهده میشود.
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جدول  .4نتیجه آزمون رتبهبندی فریدمن برای زیرشاخصهای مرتبط با محصول فیزیکی
وضعیت مورد انتظار

وضعیت فعلی
شاخص

میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

دست ساز بودن میصول مد تولید شده

4.28

هفتم

4.60

هشتم

داشتن جذابیت بصری در میصول

5.60

سوم

5.46

دوم

استفاده از هنر در طراحی میصول مد

6.19

دوم

5.23

سوم

بکارگیری تنوع در پارچه و متریال مورد استفاده

6.31

اول

4.78

ششم

داشتن دوام و ماندگاری در میصول مد

5.42

پنجم

5.20

چهارم

کیفیت در میصول تولیدشده

5.53

چهارم

5.64

اول

کیفیت در بستهبندی میصول تولیدشده

3.42

هشتم

5.10

پنجم

استفاده از برچسبگذاری برای برند مد

3.06

نهم

4.25

نهم

توجه به سبک در طراحی و تولید میصول مد

5.19

ششم

4.73

هفتم

10

تعداد
شاحصهای آزمون رتبهبندی
فریدمن

10

آماره مربع خی دو

18/109

31/033

درجه آزادی

8

8

سطح معنی داری

1/111

1/111

مقایسه شاخصهای مرتبط با ارتباطات الکترونیکی در
آموزش برندسازی در سرفصل آموزشی دانشاجویان
هنر بین وضعیت فعلی و وضعیت مورد انتظار
با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حی دو و از
آنجا که سط معناداری کوچکتر از  1/11می باشد می تاوان
گفت در سط اطمینان  %11تفاوت معناداری بین میاانگین
رتبه اهمیت شاحص های مرتبط با ارتباطات الکترونیکای در
آموزش برندسازی در سرفصل آموزشی دانشاجویان هنار در
وضعیت فعلی وجود دارد و با عنایت به نتای جدول میاانگین
رتبه شاحصها در وضعیت فعلی مشخص میشود

رتبااه شاااحصهااا در وضااعیت فعلاای مشااخص ماایشااود
شاحصهاای ارتباطاات باا مشاتری در شابکههاای مجاازی
بیشترین رتبه و شاحص فراهم آوردن تجربه حرید آنالین برای
مشتریان کمترین رتباه را از نظار پاساخگویان دارد .از طرفای
نتای مربوط به وضعیت مورد انتظاار نشاان مایدهاد تفااوت
معناداری بین میانگین رتبه اهمیت شااحصهاای مارتبط باا
ارتباطااات الکترونیکاای در آمااوزش برندسااازی در سرفصاال
آموزشی دانشجویان هنر در وضعیت مورد انتظار وجود ندارد.

جدول  .5نتیجه آزمون رتبهبندی فریدمن برای زیرشاخصهای مرتبط با ارتباطات الکترونیکی
وضعیت مورد انتظار

وضعیت فعلی
شاخص

میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

ارتباطات با مشتری در شبکه های مجازی

3.54

اول

3.31

-

طراحی وب سایت

2.81

چهارم

2.89

-

فراهمآوردن تجربه حرید آنالین برای مشتریان

2.52

پنجم

2.76

-

ایجاد میتوای دیجیتال از کلیه مراحل تولید ،فروش و بازاریابی میصول مد

3.17

دوم

2.92

-

لزوم داشتن فروشگاه آنالین برای فروش و عرضه میصول مد

2.97

سوم

3.12

-

تعداد
شاحصهای آزمون رتبهبندی فریدمن

آماره مربع خی دو
درجه آزادی
سطح معنی داری

10

10

31/991

1/311

0
1/111

0
1/111
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مقایسه شاخصهای مرتبط با مسئولیت اجتمااعی در
آموزش برندسازی در سرفصل آموزشی دانشاجویان
هنر بین وضعیت فعلی و وضعیت مورد انتظار
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میانگین رتبه شااحصهاا در وضاعیت فعلای مشاخص
میشود که شاحصهای توجاه باه پارامترهاای احالقای در
زمینه تولید ،عرضه و بازاریابی میصاوزت بیشاترین رتباه و
شاحص سیاستهایی که منجر به پاذیرش برناد در اجتمااع
میشوند ،کمترین رتبه را از نظر پاساخگویان دارد .از طرفای
نتای مربوط به وضعیت ماورد انتظاار نشاان مایدهاد کاه
تفاوت معناداری بین میاانگین رتباه اهمیات شااحصهاای
ماارتبط بااا مساائولیت اجتماااعی در آمااوزش برندسااازی در
سرفصل آموزشی دانشجویان هنر در وضاعیت ماورد انتظاار
وجود ندارد.

با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حای دو و از
آنجا که سط معناداری کوچکتر از  1/11می باشد می تاوان
گفت در سط اطمینان  %11تفاوت معناداری بین میاانگین
رتبه اهمیت شاحصهای مرتبط باا مسائولیت اجتمااعی در
آموزش برندسازی در سرفصل آموزشی دانشاجویان هنار در
وضااعیت فعلاای وجااود دارد و بااا عنایاات بااه نتااای جاادول
میانگین رتبه شاحصها در وضعیت فعلی مشخص مایشاود
فریدمن برای زیرشاخصهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی
رتبهبندی
پارامترهایآزمون
جدولبه .6نتیجه
زمینه تولیاد،
احالقی در
که شاحصهای توجه
عرضااه و بازاریااابی میصااوزت بیشااترین رتبااه و شاااحص
وضعیت مورد انتظار
وضعیت فعلی
سیاستهایی که منجر به پذیرش برند در اجتماع میشاوند،
اولویت
میانگین رتبه
اولویت
میانگین رتبه
شاخصدارد .از طرفاای نتااای
کمتارین رتبااه را از نظاار پاساخگویان
2.47
سوم
2.55
تفااوتداشته باشد
کاهرا بهمراه
منافعی
انتظاربرای
میتواند
به اقداماتی
توجه به
جامعهدهاد
افراد مای
نشاان
وضعیتکهمورد
مربوط
2.41
چهارم
2.06
اجتماع شود
در
برند
پذیرش
به
منجر
که
هایی

سیاست
بکارگیری
معناداری بین میانگین رتبه اهمیت شاحصهاای مارتبط باا
2.66
اول
2.73
توجه به پارامترهای احالقی در زمینه تولید ،عرضه و بازاریابی میصوزت
مساائولیت اجتماااعی در آمااوزش برندسااازی در سرفصاال
2.46
دوم
2.66
استفاده از مد بعنوان ابزاری برای ارت ا سبک زندگی مصرف کننده
آموزشی دانشاجویان هنار در وضاعیت ماورد انتظاار وجاود
10
10
تعداد
ندارد.
شاحصهای آزمون
رتبهبندی فریدمن

آماره مربع خی دو

93/131

3/213

درجه آزادی

2

2

سطح معنی داری

1/111

1/112

مقایسه شاخصهای مرتبط با ارتباط پذیری برناد
در آمااوزش برندسااازی در سرفصاال آموزشاای
دانشجویان هنر بین وضعیت فعلی و وضعیت مورد
انتظار
با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حای دو
و از آنجا که سط معناداری کوچکتر از  1/11می باشد
میتوان گفت در سط اطمینان  %11تفاوت معنااداری
بین میانگین رتبه اهمیت شاحص های مرتبط با ارتباط
پذیری برند در آموزش برندسازی در سرفصل آموزشای
دانشجویان هنر در وضعیت فعلی و مورد انتظاار وجاود
دارد و با عنایت به نتای جدول میانگین رتبه شاحصها
در وضعیت فعلی مشخص میشود شاحصهای استفاده
از طراحاااان معاااروف و حضاااور در جشااانوارههاااا و
نمایشگاههای تجاری مرتبط ،بیشترین رتباه و شااحص
امکان واگذاری امتیاز برند مُد 9و بهرهگیری از سافیران
برند در زمینه جذب مشتری و حمایت از برند کمتارین
رتبه را از نظر پاسخگویان دارد .از طرفی نتاای مرباوط
به وضعیت مورد انتظاار نشاان مایدهاد شااحصهاای

نمایشگاههای تجاری مرتبط ،بیشترین رتبه و شاحص امکاان
واگذاری امتیاز برند مُد 91و بهارهگیاری از سافیران برناد در
زمینه جذب مشتری و حمایت از برند کمترین رتبه را از نظر
پاسخگویان دارد .از طرفی نتاای مرباوط باه وضاعیت ماورد
انتظار نشان میدهد شاحصهاای حضاور در جشانوارههاا و
نمایشااگاههااای تجاااری ماارتبط و اسااتفاده از سیاسااتهااای
اثربخش توزیع میصول بیشترین رتبه و شاحص اساتفاده از
سلبریتیها و افراد مشهور در معرفی برند و امکاان واگاذاری
امتیاز برند مد ،کمترین رتبه را از نظار پاساخگویان دارد .باا
م ایسه بین این دو مورد تفاوت و تشابهاتی باین انتظاارات و
دریافتیها مشاهده میگردد.

16 .Brand licensing
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جدول  .7نتیجه آزمون رتبهبندی فریدمن برای زیرشاخصهای مرتبط با ارتباط پذیری برند
وضعیت فعلی
شاخص

وضعیت مورد انتظار

میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

استفاده از طراحان معروف

10.45

اول

7.29

یازدهم

درنظر گرفتن راهبردهای تبلیغاتی موثر

8.64

سوم

8.09

سوم

توجه به طراحی و مدیریت ویترین فروشگاههای میصوزت مد

7.80

پنجم

7.31

دهم

استفاده از سیاست درست در زمینه بازگشت میصول(امکان مرجوع)

6.22

دوازدهم

7.58

هشتم

توجه به آموزش و بهرهوری نیروی فروش در شرکت

6.37

دهم

7.65

هفتم

امکان واگذاری امتیاز برند مد)(Brand licensing

5.52

چهاردهم

6.39

سیزدهم

بهرهگیری از سفیران برند در زمینه جذب مشتری و حمایت از برند

5.81

سیزدهم

6.58

دوازدهم

استفاده از افرادی بعنوان رهبران فکری در مدیریت برند

6.35

یازدهم

7.94

پنجم

برقراری شرایطی جهت مشارکت هنرمندان

7.81

چهارم

7.85

ششم

استفاده از سلبریتی ها و افراد مشهور در معرفی برند

7.57

ششم

5.93

چهاردهم

استفاده از رسانههای مد

7.48

هشتم

7.48

نهم

برگزاری کت واک و فشن شو

7.43

نهم

8.05

چهارم

استفاده از سیاست های اثربخش توزیع میصول

7.53

هفتم

8.33

دوم

حضور در جشنوارهها و نمایشگاههای تجاری مرتبط

10.02

دوم

8.54

اول

شاحصهای آزمون رتبهبندی فریدمن

تعداد

10

10

آماره مربع خی دو

931/911

28/393

درجه آزادی

92

92

سطح معنی داری

1/111

1/111

مقایسه شاخصهای مارتبط باا حقاوق مالکیات
معنوی در آموزش برندسازی در سرفصل آموزشی
دانشجویان هنر بین وضعیت فعلی و وضعیت مورد
انتظار
با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حای دو
و از آنجا که سط معناداری کوچکتر از  1/11می باشد
می توان گفت در سط اطمینان  %11تفاوت معناداری
بین میانگین رتبه اهمیت شاحصهای مرتبط با ح اوق
مالکیاات معنااوی در آمااوزش برندسااازی در سرفصاال
آموزشی دانشجویان هنر در وضعیت فعلی و مورد انتظار
وجود دارد و با عنایت به نتاای جادول میاانگین رتباه
شاااحصهااا در وضااعیت فعلاای مشااخص ماایشااود
شاحصهای

شاحصهای حفامت از حق ثبت طرح و حفامت از حق ثبت
برند بیشترین رتبه و شاحص مبارزه با زبیگری و ایجاد
کمپینهای آگاهیدهنده و تبلیغاتی برعلیه جعل و ت لب
کمترین رتبه را از نظر پاسخگویان دارد .از طرفی نتای
مربوط به وضعیت مورد انتظار نشان میدهد شاحصهای
حفامت از حق ثبت طرح و حفامت از حق ثبت برند
بیشترین رتبه و شاحص ایجاد کمپینهای آگاهیدهنده و
تبلیغاتی برعلیه جعل و ت لب و م ابله با برندهای م لد
کمترین رتبه را از نظر پاسخگویان دارد .با م ایسه بین این
دو مورد تشابهات و تفاوت بین انتظارات و دریافتیها
مشاهده میشود.
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جدول  .8نتیجه آزمون رتبهبندی فریدمن برای زیرشاخصهای مرتبط با حقوق مالکیت معنوی
وضعیت مورد انتظار

وضعیت فعلی
شاخص

میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

حفامت از حق ثبت طرح

5.01

اول

4.54

اول

حفامت از حق ثبت برند

4.63

دوم

4.25

دوم

حفامت از حق کپی رایت

4.36

سوم

4.24

سوم

عضویت در انجمن های ملی و بینالمللی حفامت از ح وق و مبارزه با جعل و ت لب

4.17

چهارم

4.03

چهارم

م ابله با برندهای م لد

3.64

پنجم

3.69

ششم

ایجاد کمپینهای آگاهیدهنده و تبلیغاتی برعلیه جعل و ت لب ..

3.14

ششم

3.55

هفتم

مبارزه با زبی گری

3.06

هفتم

3.70

پنجم

شاحصهای آزمون رتبهبندی
فریدمن

تعداد

10

10

آماره مربع خی دو

18/819

39/011

درجه آزادی

1

1

سطح معنی داری

1/111

1/113

مقایسه شاخصهای مارتبط باا باه روز باودن در
آمااوزش برندسااازی در سرفصاال آموزشاای
دانشجویان هنر بین وضعیت فعلی و وضعیت مورد
انتظار
با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حای دو
و از آنجا که سط معناداری کوچکتر از  1/11می باشد
میتوان گفت در سط اطمینان  %11تفاوت معنااداری
بین میانگین رتبه اهمیت شاحصهای مرتبط با باه روز
بااودن در آمااوزش برندسااازی در سرفصاال آموزشاای
دانشجویا

دانشجویان هنر در وضعیت فعلی وجود دارد و با عنایت به
نتای جدول میانگین رتبه شاحصها در وضعیت فعلی
مشخص میشود شاحص استفاده از حالقیت در طراحی و
تولید و ارایه میصول مد بیشترین رتبه و شاحص توجه به
مفهوم مد سریع در صنعت مد و پوشاک ،کمترین رتبه را از
نظر پاسخگویان دارد .از طرفی نتای مربوط به وضعیت مورد
انتظار نشان میدهد تفاوت معناداری بین میانگین رتبه
اهمیت شاحصهای مرتبط با به روز بودن در آموزش
برندسازی در سرفصل آموزشی دانشجویان هنر در وضعیت
مورد انتظار وجود ندارد.

جدول  .9نتیجه آزمون رتبهبندی فریدمن برای زیرشاخصهای مرتبط با به روز بودن
وضعیت فعلی
شاخص

وضعیت مورد انتظار

میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

توجه به مفهوم مد سریع در صنعت مد و پوشاک

3.35

هفتم

3.93

-

استفاده از حالقیت در طراحی و تولید و ارایه میصول مد

4.88

اول

4.43

-

بهره گیری از ترندهای روز مد

4.12

چهارم

3.82

-

توجه به جنبههای مختلف بکارگیری تکنولوژیها در طراحی و تولید میصول مد

4.41

دوم

4.06

-

درنظر گرفتن افزایش سرعت توسعهیافتگی و پیشرفت صنایع

3.40

ششم

3.70

-

توانایی پاسخگویی به تغییرات سریع در سلی ه ها ،نیازها و حواسته های مشتریان

3.61

پنجم

4.30

-

توجه به روندها و سبکهای جهانی

4.23

سوم

3.76

-

شاحصهای آزمون رتبهبندی فریدمن

تعداد

10

10

آماره مربع خی دو

29/812

99/983

درجه آزادی

1

1

سطح معنی داری

1/111

1/182
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مقایسه شاخصهای مرتبط با محیط زیست در آموزش
برندسازی در سرفصل آموزشی دانشجویان هنار باین
وضعیت فعلی و وضعیت مورد انتظار
با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حای دو و از
آنجا که سط معناداری کوچکتر از  1/11می باشد میتاوان
گفت در سط اطمینان  %11تفاوت معناداری بین میاانگین
رتبه اهمیت شاحصهای مرتبط با مییط زیست در آماوزش
برندسازی در سرفصل آموزشی دانشجویان هنار در وضاعیت
فعلی و مورد انتظار وجود دارد و با عنایات باه نتاای جادول
میانگین رتبه شاحصها در وضعیت فعلی مشخص مایشاود
شاحصهاای اساتفاده از ماواد و متریاال طبیعای در تولیاد

میصول مد و توجه به جنبههای پایدار در زمیناه طراحای و
تولید میصول مد بیشترین رتبه و شاحصهای تولید مجادد
و شستشوی سبز کمترین رتبه را از نظر پاسخگویان دارد .از
طرفی نتای مربوط به وضعیت مورد انتظاار نشاان مایدهاد
شاحصهای بکارگیری روشهایی جهت به حاداقل رسااندن
ضایعات در جریان تولید و مصرف میصاول ماد و توجاه باه
پارامترها و استانداردهای زیست مییطای بیشاترین رتباه و
شاحصهای تولید مجدد و شستشوی سبز کمترین رتبه را از
نظر پاسخگویان دارد .با م ایسه بین ایان دو ماورد تشاابهات
در کمترین رتبه و تفاوتها در بیشترین رتبه بین انتظارات و
دریافتیها مشاهده میشود.

جدول  .11نتیجه آزمون رتبهبندی فریدمن برای زیرشاخصهای مرتبط با محیط زیست
وضعیت مورد انتظار

وضعیت فعلی
شاخص

میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

استفاده از رویکردهای سازگار با روندهای زیست مییطی دنیا

5.11

دوم

4.51

پنجم

استفاده از مواد و متریال طبیعی در تولید میصول مد

5.19

اول

4.60

چهارم

توجه به جنبه های پایدار در زمینه طراحی و تولید میصول مد

5.19

اول

4.37

ششم

توجه به پارامترها و استانداردهای زیست مییطی

4.34

پنجم

4.80

دوم

بکارگیری روشهایی جهت به حداقل رساندن ضایعات در جریان تولید و مصرف میصول مد

4.71

سوم

5.15

اول

استفاده از روشهایی جهت ایجاد قابلیت بازیافت و استفاده مجدد میصوزت تولیدشده در صنعت
مد

4.36

چهارم

4.67

سوم

تولید مجدد

3.63

ششم

4.06

هفتم

شستشوی سبز

3.47

هفتم

3.84

هشتم

شاحصهای آزمون رتبهبندی فریدمن

تعداد

10

10

آماره مربع خی دو

00/993

33/310

درجه آزادی

3

3

سطح معنی داری

1/111

1/113

مقایسه شاخصهای مرتبط با میراث برناد در آماوزش
برندسازی در سرفصل آموزشی دانشجویان هنر باین
وضعیت فعلی و وضعیت مورد انتظار
با توجه به جدول آزمون فریدمن و م دار آماره حای دو و از
آنجا که سط معناداری کوچکتر از  1/11می باشد میتاوان
گفت در سط اطمینان  %11تفاوت معناداری بین میاانگین
رتبه اهمیت شاحصهای مرتبط با میاراث برناد در آماوزش
برندسازی در سرفصل آموزشی دانشجویان هنار در وضاعیت
فعلی و مورد انتظار وجود دارد و با عنایت باه نتاای جادول
میانگین رتبه شاحصها در وضعیت فعلی مشخص مایشاود

برندسازی در سرفصل آموزشی دانشجویان هنار در وضاعیت
فعلی و مورد انتظار وجود دارد و با عنایت باه نتاای جادول
میانگین رتبه شاحصها در وضعیت فعلی مشخص مایشاود
شاحصهای توجه به ساحتار فرهنگی هر جامعه و توجاه باه
تغییاارات اجتماااعی و فرهنگاای بیشااترین رتبااه و شاااحص
استفاده از عالمت «ساحت  »...و تالش برای برقاراری پیوناد
میان برند و مصرفکننده از طریق عمل کردن به تعهادات و
قول برند کمترین رتبه را از نظر پاساخگویان دارد .از طرفای
نتای مربوط به وضاعیت ماورد انتظاار نشاان مایدهاد کاه
شاحصهای توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و توجه به
ساحتار فرهنگی هر جامعه بیشترین رتبه و شاحص توجه به
تاریخچه و اصالت برند و بکارگیری عناصاری نوساتالژیک در
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نتای مربوط به وضاعیت ماورد انتظاار نشاان مایدهاد کاه
شاحصهای توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و توجه به
ساحتار فرهنگی هر جامعه بیشترین رتبه و شاحص توجه به
تاریخچه و اصالت برند و بکارگیری عناصاری نوساتالژیک در
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طراحی ،تولید و ارا ه میصول مد به مشتریان کمترین رتباه
را از نظاار پاسااخگویان دارد .بااا م ایسااه بااین ایاان دو مااورد
تفاوتهها در کمترین رتبه و تشابهات در بیشترین رتباه باین
انتظارات و دریافتیها مشاهده میشود.

جدول  .11نتیجه آزمون رتبهبندی فریدمن برای زیرشاخصهای مرتبط با میراث برند
وضعیت مورد انتظار

وضعیت فعلی
شاخص

میانگین رتبه

اولویت

میانگین رتبه

اولویت

استفاده از عالمت" ساحت "....

3.17

نهم

5.19

چهارم

توجه به تاریخچه و اصالت برند

4.02

هفتم

4.47

نهم

لزوم استفاده از ارزشهای فرهنگ ایرانی در طراحی یا تبلیغ میصول

5.55

چهارم

4.72

ششم

توجه به فرهنگها و سبکهای نومهور در هنر

5.44

ششم

4.81

پنجم

توجه به ساحتار فرهنگی هر جامعه

6.15

اول

5.56

دوم

توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی

6.06

دوم

5.69

اول

بکارگیری عناصری نوستالژیک در طراحی ،تولید و ارا ه میصول مد به مشتریان

5.68

سوم

4.53

هشتم

تالش برای برقراری پیوند میان برند و مصرف کننده از طریق عمل کردن به تعهدات و
قول برند

3.47

هشتم

4.57

هفتم

توجه به سیستم اعت ادی و باورهای مردم

5.46

پنجم

5.46

سوم

شاحصهای آزمون
رتبهبندی فریدمن

تعداد

10

10

آماره مربع خی دو

911/320

30/111

درجه آزادی

8

8

سطح معنی داری

1/111

1/113

 -7بحث و نتیجه گیری
دستیابی به موف یت در نظاامهاای آماوزش عاالی نیازمناد
برنامههایی نوآورانه بارای بهباود و تغییار در عصار کناونی
میباشد و برنامههای درسی بعنوان ارکان مهم این نظامهاا،
میتوانند زمینه ایجاد هماهنگی میاان تادوین برناماههاا و
الگوهای نوآورانه در این زمینه را فاراهم أورناد(حساروی و
آرمان .)9210 ,از سوی دیگر براساس نتای تی ی ات انجام
شده ،زمانیکه یک دانشگاه بتواند از حاداکثر مرفیات حاود
برای تجاریسازی ایادههاا و ایجااد ارزش در جامعاه بهاره
گرفته و آنرا تهدیدی برای ارزشهاای علمای تل ای نکناد،
میتوان امید داشات کاه چناین دانشاگاهی یاک دانشاگاه
ارزشآفرین باشد .به بیاان دیگار از آنجاییکاه رویکردهاا و
مفاهیم نوینی همچون الگوی کسبوکار ،حرفاهایگرایای و
باازاریشاادن در دانشااگاههاا وارد شااده اساات و همچنااین

یک دانشگاه ارزشآفرین باشاد .باه بیاان دیگار از آنجاییکاه
رویکردها و مفاهیم نوینی همچون الگوی کسبوکار ،حرفاه-
ایگرایای و باازاریشاادن در دانشاگاههااا وارد شاده اساات و
همچنین دانشگاهها بارای ایجااد ارزش در جامعاه ،نیازمناد
انعطافپذیری در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی-اقتصاادی
جامعه و نیز توجه به فرصتهای مییطی میباشند(مهادی و
شاافیعی ،)9211 ,لااذا لاازوم تغییاار در کلیااه فعالیااتهااای
دانشگاهها ،از جمله تیول در برنامههای درسی ،و نیز تربیات
و آموزش دانشاجویان بارای ایجااد کسابوکارهاای ناوین و
کارآفرینانه و تجاری سازی ایدهها ،میصاوزت و حدماتشاان
در جامعه احسااس مایگاردد .در ایان راساتا و باه منظاور
شناسایی و تعیین وضاعیت موجاود مولفاههاای اساسای در
برندسااازی کااه موجااب ایجاااد مهااارت و توانمندسااازی
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دانشجویان در تجاری سازی ایدهها و میصوزت هناریشاان
پس از فراغت از تیصیل مایگاردد ،و نیاز بررسای وضاعیت
مطلوب آنها در برنامههای درسی این رشتهها جهات تیلیال
شکاف میان این دو وضاعیت ،پاژوهش حاضار انجاام گرفتاه
است.
در گام نخست از انجام این تی یاق و در بخاش کیفای ،ساه
دسته کلی از پارامترهای برندسازی میصوزت هنری شاامل
پارامترهای رفتاری ،ادراکی و عملکردی مطابق باا شاکل 93
شناسایی گردیدند که با توجاه باه هادف تی یاق ،تعاداد 8
مولفه و مجموع  12شاحص در دسته پارامترهای رفتااری در
گام دوم و بخش کمی از اجرای این تی یق مورد بررسی قرار
گرفتند .یافتههای بدست آمده در بخش کمی ،مطابق نتاای
نمایش داده شده در جدول شماره  ،3نشاان مایدهناد کاه
میان وضعیت موجاود و مطلاوب مولفاههاای برندساازی در
سرفصل آموزشی رشتههای هنر ،شکاف قابل تاوجهی وجاود
داشااته و براساااس دادههااای موجااود در جاادول شااماره ،2
اولویتبندی انجاام شاده برمبناای میازان اهمیات بار روی
مولفههاای ماذکور ،علای رغام وجاود شاباهتهاای انادک،
تفاوتهایی را در شرایط موجود و مطلوب آشکار میسازند.
همچنین براساس نتای بدست آمده در جداول شاماره  0تاا
 ،99شاحصهای مرباوط باه  8مولفاه برندساازی ،براسااس
رتبهبندی آزمون فریدمن ،اولویتبندی شدهاند .براین اساس،
در ارتباط با مولفه میصول فیزیکی ،شاحصهایی چون تنوع
در متریال و بکارگیری عناصر و قالبهای هنری در طراحای
میصول ،جای حود را به توجه باه کیفیات میصاول تولیاد
شده و ایجاد جذابیتهای بصری در میصول ارا ه شده
دادهاند .همچنین در حصو شاحصهای مارتبط باا مولفاه
ارتباطپذیری برند ،شاحصهایی مانند حضور در جشنوارههاا
و نمایشگاههای تجاری مرتبط ،شیوه هاای اثاربخش توزیاع،
بهرهگیری از تبلیغات موثر ،برگزاری کتواک و فشانشاو ،و
استفاده از افراد متخصص در حصو مادیریت برناد در امار
راهاندازی و مدیریت کسب و کارها ،برای دستیابی به شارایط
مطلوب در اولویت قارار گرفتاهاناد .در بخاش شااحصهاای
مرتبط با مولفه ح وق مالکیت معناوی ،ساه شااحص دارای
اولویت در وضعیت موجود و مطلاوب دارای شاباهت باوده و
نشان دهنده اهمیت فراوان این شاحصهاا و لازوم گنجاناده

شدن آنها در سرفصل آموزشی رشتههای هنار مایباشاد .در
بخش شاحصهای مرتبط با مولفه مییط زیست ،به ماواردی
همچااون بکااارگیری روشااهایی جهاات بااه حااداقل رساااندن
ضااایعات در جریااان تولیااد و مصاارف و شاااحص توجااه بااه
استانداردهای مییط زیستی و استفاده مجادد از میصاوزت
تولید شده و بازیافت مایتاوان اشااره نماود کاه در شارایط
مطلوب در رتبههای نخست اولویت آموزشی از دید حبرگاان
قرار گرفتهاند .در ارتباط با شاحصهای مرتبط با میراث برند،
درنظرگیری و توجه به ساحتار و مولفههای فرهنگای در هار
جامعه از اولویت بازیی برحوردارند و شرایط نسابتا یکساانی
در وضعیت موجود و مطلوب در مولفهها با اولویتهای باازتر
به چشم میحورد .در ارتباط با شاحصهای مربوط به مولفاه
به روز بودن ،استفاده از حالقیت در طراحی و تولید ،توجاه و
بکارگیری تکنولوژیهای جدید در طراحی و تولیاد و ارا اه و
توجه به روندها و سبکهای جهاانی در زمیناه میصاوزت و
حاادمات هنااری ،از مااوارد دارای اولویاات بااازتر ماایباشااند.
همچنین آموزش مبااحثی در حاوزه مسائولیت اجتمااعی و
لزوم توجه به پارامترهای احالقی و اقاداماتی کاه مناافعی را
برای جامعاه و مصارفکننادگان باه هماراه داشاته باشاد از
ضروریات آموزشی در نظار گرفتاه شاده اسات .در حصاو
مولفه ارتباطات الکترونیکی و شاحصهای مرتبط باا آن نیاز،
از آنجاییکه در فضای کسب و کارهای اماروزی بکاارگیری و
استفاده از فضاهای اینترنتی و مجازی رونق فراوانای یافتاه و
به لیاظ بوجود آمدن ارتباطات گسترده الکترونیکی حریاد و
فروشهای آنالین نیز مورد اقبال قرار گرفتهاند ،بنابراین بارای
ایجاد ارتباطات گستردهتر و شروع یاک کساب و کاار و نیاز
معرفی میصاوزت و حادمات در حاوزه هنار نیاز ،صااحبان
کسب و کارها نیازمند فراگیری اصولی هستند که حااکم بار
شرایط کسب و کارهای الکترونیکی بوده و بنابراین در میاان
شاحصهای مربوط به این مولفه در برندسازی مایتاوان باه
مواردی چون آموزش شیوههای ارتباط با مشتری در فضاها و
شبکههای مجازی ،چگونگی تولید میتواهای مفید و کارآماد
در فضااای مجااازی ،و نیااز چگااونگی ایجاااد و ماادیریت
فروشگاهها ،نمایشگاهها و مراکز آنالین ارا اه حادمات ،اشااره
نمود.
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از سوی دیگر و با توجه به نتای بدست آمده در این تی یق،
به روشنی مشخص است که شکاف و تفااوت میاان وضاعیت
موجود و مطلوب در میان شاحصهایی که میتوانناد منجار
بااااه توانمندسااااازی و مهااااارتپااااروری دانشااااجویان و
فارغالتیصیالن رشتههای هنر گردد ،وجاود داشاته و نتاای
بدست آمده دلیلی بر وجود این ادعا میباشند .باا توجاه باه
هدف این تی یق که مشخص نمودن و تبیین شاکاف میاان
وضعیت سرفصلهای آموزشی دروس دانشگاهی رشاتههاای
مرتبط با هنر بوده و از آنجا که در م دمه تی یق اثبات شاد
که در حوزه کسب و کارهای مرتبط با رشاتههاای تخصصای
هنر ،ضعف عمدهای در اساتفاده کااربردی و تجااری ساازی
میصوزت ،حدمات ،ایدهها و صاحبان برندهای مرتبط وجود
دارد و دانشااجویان ایاان رشااتههااا علاایرغاام توانمناادی در
زمینههای هنری ،مهاارت و تواناایی ززم بارای شاروع یاک
کسب و کار جدیاد را در فضاای باازار اماروزی ندارناد و باا
مشکالت فراوانی در زمینه یافتن شغل مناسب و نیاز ارا اه و
معرفی میصوزت و حدماتشان مواجه هستند (کوچارساکا و
میکوزجزاک )3198 ،از اینرو با استناد به نتای بدست آماده
میتوان با ایجاد بازنگری و تغییراتی در برنامههای درسی این
رشتهها و نیز بهرهگیری از نظر متخصصین برون دانشاگاهی
در زمینههای مربوط به کسب و کار ،این ضاعف عماده را تاا
حدی برطرف کرده (قضاوی ،میرشااهجعفاری و موسایپاور،
 )9211و با مهارتآموزی به دانشجویان در ارتبااط باا نیاوه
برندسااازی میصااوزت و حدماتشااان و لاازوم درنظرگیااری
مولفهها و شاحصهای ذکرشده مورد نیاز ،به آنها کمک نمود
تا پس از تیصیل بتوانند در زمینه شغل موردنظرشان موفاق
بوده و از توانمندیهای تخصصیاشان بهره بیشتری ببرند.
 -8پیشنهادات مبتنی بر نتایج
در راستای بازبینی و بهروزرسانی سرفصلهای آموزشی ،ماده
 3آییننامه تشکیل شورای برنامهریزی آموزشای ،کاه هادف
آن برنامهریزی درسی در دانشگاهها برمبناای نیازهاای باازار
کار ،تیوزت اجتماعی و علمی میباشد ،ززم است تاا مراکاز
مربوطه از جمله ،مرکاز مطالعاات و برناماهریازی درسای در
وزارت علوم ،تی ی ات و فناوری ،معاونتهای آموزشی مراکاز
آموزش عالی و دانشگاهی و بطور حا  ،دانشکدههای هنار و
معماری ،نسبت به عوامل و مولفههای شناسایی شده در ایان
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تی یق و نتای حاصل از بررسی شااحصهاای بدسات اماده
توجه ویژه مبذول دارند .براین اساس ،باه سیاساتگاذاران و
تصمیمگیرنادگان حاوزه آماوزشهاای دانشاگاهی پیشانهاد
میگردد:
 .9براساس نتای بدست آمده و اثبات وجود شکاف میاان
حوزه آموزش و اجرا در سرفصالهاای آموزشای رشاتههاای
دانشگاهی هنر ،به روشانی مشاخص اسات کاه برناماههاای
درسی این رشتهها ،نیازمند بازنگری دقیقتر و نیز بهرهگیری
از نظاارات حبرگااان باارون دانشااگاهی متخصااص در زمینااه
برندسازی و بازاریابی میباشند.
 .3با توجه به اهمیت بیشتر مولفههایی نظیر بهروز باودن،
مسئولیت اجتماعی ،میصول فیزیکی ،مییط زیست و میراث
برند ،هم در شرایط موجود و هم در شارایط مطلاوب ،تاکیاد
بیشتری بر آموزش این مولفهها و شاحصهای مربوط به آنها
در سرفصل آموزشی برنامههای درسی رشتههای هنر گردد.
 .2از آنجاییکااه آثااار هنااری جاازو میصااوزت و حاادماتی
بشمار میآیند که پتانسیل فراوانی برای کپیبرداری ،ت لب و
زبیگری در فضاهای تجاری دارند ،لذا ایجاد زمینهای بارای
درک صیی از این موضوع و شیوههای م ابله با آن میتواناد
در موف یت کسب و کارها در این زمینه به حال ان آثار هنری
کمک شایان تاوجهی نمایاد .از اینارو درنظرگیاری آماوزش
مباحثی در زمینههای اشاره شده در قالب دروس دانشاگاهی
میتواند زمینهساز آگاهی بیشتر دانشجویان و دانشاگاهیان و
نیز کمتر شدن چنین عارضههایی گردد.
 .0در حوزه هنر ،صنعت مد و زمیناههاای مارتبط دیگار،
برگزاری کتواک ،فشن شو ،برپایی نمایشگاهها و جشنوارهها
از این نظر که میتواند زمیناه آشانایی و همکااری را فاراهم
آورده ،امکان م ایسه آثاار را ایجااد نمایاد ،زمیناه فاروش و
عرضه میصوزت را هموارتر سازد و نیز موجب معرفی آثاار و
صاحبان آثار هنری گردد ،از اهمیت فراوانی برحوردار اسات.
از این نظر گنجانده شدن مبانی داناش تخصصای در زمیناه
برگاازاری نمایشااگاههااا و جشاانوارههااا ،آشاانایی بااا اصااول و
استانداردها ،همچنین لزوم درنظرگیری مباحثی درحصاو
روناادها و ساابکهااای نومهااور در بازارهااای جهااانی در
سرفصلهای آموزشی دانشجویان یاک ضارورت مهام تل ای
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شده و نیازمند آن است که در سرفصلهای آموزشای دروس
دانشگاهی توجه حا و ویژهای نسبت به آنها مبذول گردد.
 .1جذابیت بصری و توجاه باه ایان م ولاه در حلاق آثاار
هنااری مبیااث مهاام دیگااری اساات کااه ضاارورت آمااوزش
پارامترهاااای ایااان شااااحص را در دروس دانشاااگاهی باااا
درنظرگرفتن قالبهای بصری متناسب با هنر اساالمی ،هنار
ملی و ایرانی و هنر بینالمللی آشکار میسازد.
 .1با توجه به اینکاه در هار جامعاه ،فرهناگ مشاخص و
متمایزی حاکم بوده و آثار هنری از جملاه ماواردی هساتند
که تاثیرپذیری فراوانی از ساحتارهای فرهنگی جامعه دارناد،
لاذا آماوزش مباااحثی در ایان حصاو بااه منظاور ت ویاات
پایههای فرهنگی جامعاه و اشااعه آن از طریاق آثاار هناری
حلق شده در بازارهای جهانی ،میتواناد زمیناهسااز رشاد و
انت ال عناصر فرهنگی یک جامعه در طول زمانهای متمادی
گردد.
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چکیده
امروزه محیط رقابتی بانک ها ،به ویژه در بخش خدمات بانکداری الکترونیک ،به شدت در حال تغییر است و نوآوری در خدمات برای
بنگاههای خدماتی بسیار مهم و حیاتی شده است تا منابع و قابلیتهای پویای سازمانی خود را در راستای افزایش نوآوری در
خدمات بانکی افزایش دهند .به رغم این اهمیت ،مطالعات کافی در مورد نوآوری در برخی از صنایع خدماتی کشور (مانند صنعت
بانکداری الکترونیک) انجام نشده است .هدف از پژوهش شناسایی شاخصها و زیرشاخصهای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر
اساس قابلیتهای پویا در بانک و تعیین ارتباطات و میزان اثربخشی آنها میباشد .در این راستا ،براساس بررسیهای اسنادی و مطالعه
عمیق ادبیات موضوع و به کمک روش دلفی فازی و نظر  20نفر از خبرگان ،حوزههای خدمات بانکداری الکترونیک ،از 01
زیرشاخص شناسایی شده ،به  21زیرشاخص برای نوآوری خدمات و  21زیرشاخص برای قابلیتهای پویا تقلیل یافت .شاخصهای
نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا بر اساس مبانی نظری ،در  22شاخص اصلی دستهبندی شده و در قالب مفهوم کلی وارد تحلیل
مدلسازی ساختاری تفسیری /میکمک فازی شدند و با توسعه مدل یکپارچه نسبت به میزان اثربخشی شاخصها اقدام گردید.
نتایج نشان داد که میزان اثربخشی شاخص «ادراک نیازهای کاربر و گزینههای فناورانه» از سایر شاخصها بهتر و بالعکس میزان
اثربخشی شاخص «سیستم جدید تحویل خدمات  -جزء فناورانه» از شاخصهای دیگر ضعیفتر میباشد.
واژههای کلیدی :نوآوری خدمات ،قابلیتهای پویا ،بانکداری الکترونیک ،میکمک فازی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
بخش خدمات ،یک نیروی محرک مهم در رشد اقتصادی
کشورهای در حال توسعه محسوب میشود (ولف.)1001 ،2
تحقیقات سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه 1نشان
میدهد که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ،باید بر
بخش خدمات تأکید گردد (سازمان همکاریهای اقتصادی و
1 .Wölfl
2 .Organization for Economic Cooperation and
)Development (OECD

توسعه .)1021 ،ارائه خدمات با تولید محصوالت و توسعه
فناوریها تفاوتهای ماهوی دارد؛ بنابراین نوآوری در
خدمات با نوآوری در دنیای محصوالت و فناوریها تفاوت
دارد (حسنی پارسا و همکاران.)2131 ،
تجارت نوین ،نیازمند ابزارها و زیرساختهای مناسبی برای
گسترش خدمات اقتصادی است .یکی از مهمترین شاخصها
در مراودات تجاری ،بانکها هستند .بانکها با برقراری
ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با مردم ،نقشی کلیدی را در ارائه
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خدمات مالی بازی میکنند و به همین دلیل ،همیشه در
تالش هستند تا برای پیشی گرفتن از رقیبان ،خدمات خود را
در ابعاد کمّی و کیفی گسترش دهند .ورود بانکها به عرصه
بزرگ فناوری اطالعات ،این امکان را برای آنها فراهم آورد تا
جهشهای چشمگیری برای ارایه و گسترش خدمات خود
داشته باشند .آنها با استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی،
هر روز شیوههای جدیدتری را به مشتریان خود معرفی می
کنند تا مشتری سریعتر و بهتر از گذشته خدمات موردنیازش
را دریافت کند .در واقع ورود فناوری اطالعات ،تغییرات
ساختاری در نظام بانکداری پدید آورده که موجب روی آوردن
به نظامهای بانکداری نوین شده است .مسیرهای متعددی
برای ارائه خدمات به مشتریان باز شده است که پر
استفادهترین مسیرهای بانکداری الکترونیک به ترتیب عبارتند
از خودپردازها ،اینترنت بانک ،تلفن بانک و تلفن همراه بانک
(حسنی و دیگران.)2131 ،
بررسیها نشان میدهد که تا پایان فروردین سال  2002در کل
کشور  12هزار و  218دستگاه خودپرداز نصب شده و همچنین بر
اساس این اطالعات ،تعداد کل کارتهای صادر شده در شبکه
بانکی معادل  022میلیون و  811هزار و  811فقره است .تعداد
پایانههای فروش تراکنشدار از حدود  1میلیون و هفتصد هزار در
فروردین  ،2000به حدود  1میلیون و  100هزار در فروردین
 2002رسیده است و تعداد پایانههای موبایل به حدود  100عدد و
درگاه پرداخت اینترنتی به حدود  10هزار و  100عدد رسیده
است .تعداد تراکنشهای کارتی برای خرید ،مانده گیری و پرداخت
قبض در فروردین  2002حدود سه میلیارد و  100میلیون
تراکنش بوده است(.بانک مرکزی.)2002 ،
توجه روزافزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعهیافته و
کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق
کانالهای الکترونیکی ،موجب معطوف شدن نگاه آنها به
مقوله نوآوری ،به عنوان مهمترین محرک دستیابی به
موفقیت تبدیل شدهاست (نایت .)1000 ،1با توجه به سرعت
و شتاب باالی ظهور فناوریهای نوین ،نوآوریهای فناورانه،
یک راهکار مناسب برای بانکها است تا بتوانند با استفاده از
0
فناوریهای نوین ،اقدام به نوآوری در خدمات نمایند .داس

و همکاران ( )1021در تحقیق خود نشان دادند که مهمترین
مانع سازمانهای مالی در نوآوری خدمات ،عدم دریافت و
بکارگیری ایدههای جدید در سازمان است.
امروزه محیط رقابتی بانکها ،به ویژه در بخش خدمات
بانکداری الکترونیک ،به شدت در حال تغییر است که این
تغییر در پرداختهای الکترونیک از طریق دستگاههای پایانه
فروشگاهی ،دستگاههای خودپرداز ،درگاه پرداخت اینترنتی
و ...کامالً مشهود بوده و بسیار متنوع است .تغییرات مختلف
در محیط برای بانکها ،مانند تغییر در نیازهای مشتریان و
پیشرفتهای فناورانه ،محصول و خدمات موجود را تهدید
میکند و از طرفی فرصتهای جدیدی را برای نوآوری
خدمات جدید بانکی بوجود میآورد .بانکها با هدف دوری
گزیدن از این تهدیدها و همچنین استفاده از فرصتهای
پیش رو ،ضروری است تا منابع و قابلیتهای پویای سازمانی
خود را در راستای افزایش نوآوری در خدمات بانکی افزایش
دهند .یکی از چالشهای اصلی بانکها در محیط رقابتی
امروز ،مدیریت «قابلیتهای پویای» مورد نیاز برای نوآوری
خدماتی است .این قابلیتها ،تحول و نوسازی فرایندهای
فعلی بنگاه را تسهیل کرده و انواع نوآوری را برای کسب
تناسب بهتر با محیط ارتقاء میدهند(مکونن 1و همکاران،
.)1020
با توجه به بررسی و مصاحبههای صورت گرفته ،مدیران
بانکی درک واحدی از نوآوری خدمات نداشته و فرایند و
قابلیتهای الزم برای نوآوری در بخش خدمات بانکداری
الکترونیک را در قالب نوآوری بخش تولیدی در نظر
میگیرند .با توجه به بررسی و مصاحبههای صورت گرفته با
مدیران بانکی ،بانکها برای جذب و پیادهسازی و ایدهها در
نهایت به ثمر نشستن نوآوری خدمات با مشکالت فراوانی
مواجه هستند.
ادبیات و تحقیقات قابلیتهای پویا و نوآوری (داخلی و
خارجی) ،اغلب در بخش تولیدی و صنعت انجام شده است
که به زیرشاخصهای آن ،بصورت یکجا و نظاممند پرداخته
نشده است (اسکری و رانداوا .)1021 ،1با وجود اینکه حوزه
بانکداری الکترونیک یکی از بخشهای مهم خدمات
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بانکداری است ،تحقیقی در خصوص موضوع شاخصها و
ابعاد نوآوری و قابلیتهای پویا در این حوزه انجام نشدهاست.
بنابراین هدف تحقیق حاضر شناسایی هر یک از شاخصهای اصلی
و زیرشاخصهای قابلیتهای پویا و نوآوری خدمات بطور مستقل و
نظاممند در حوزه بانکداری الکترونیک بوده و سپس با استفاده از
رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری /میک مک فازی و توسعه
مدل یکپارچه نسبت به نظم بخشیدن و جهت دادن به پیچیدگی
روابط بین زیرشاخصها و شناسایی مهمترین عوامل مرتبط با
نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا اقدام
گردید.
در تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به این چالش ،به
صورت جامع و نظاممند تمامی شاخصهای مرتبط با نوآوری
خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا که در
صنعت بانکداری تأثیرگذار هستند با استفاده از روش دلفی
فازی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با
استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری /میکمک
فازی و توسعه مدل یکپارچه نسبت به نظم بخشیدن و جهت
دادن به پیچیدگی روابط بین زیرشاخصها و شناسایی
مهمترین عوامل مرتبط با نوآوری خدمات بانکداری
الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا اقدام گردید.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1نوآوری در خدمات
با وجود اهمیت نوآوری برای همه سازمانها ،اغلب تحقیقات،
در صنایع دارای فناوری برتر ،و به ویژه در صنایع تولیدی
متمرکز شده است .در واقع اهمیت نوآوری در خدمات به
نسبت نوآوری در بخش تولید مورد توجه کافی قرار
نگرفتهاست (اوکی .)1001 ،این کم توجهی ،احتماالً به دلیل
این واقعیت است که نوآوری در بخش خدمات ملموس نیست.
با این حال ،در ادبیات مدیریت خدمات به تازگی این نتیجه
حاصل شدهاست که نوآوری ،بخش مهمی از خدمات بوده و
شامل جنبههای مختلف سازمانی ،مانند فناوری ،فرهنگ و
ساختار با مفهوم خدمات میشود (خاکسار .)1021 ،نوآوری
در خدمات ،یک پدیده جدید است که منجر به ایجاد و معرفی
سیستمهای ارائه یا تحویل خدمت جدید به مشتریان میشود
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(دیجونگ 1و همکاران .)1001 ،عالوه بر این ،با تعامالت
پیوسته بین مشتری و ارائه دهنده خدمات ،کیفیت خدمات با
همکاری شرکای تجاری افزایش مییابد (آگاروال و سلن ،
.)1003
از آنجائی که نوآوری در خدمات بستگی به توانایی ایجاد ارزش
از تعامالت مشتری و تامینکنندگان دارد ،لذا در ادبیات
مدیریت خدمات باید روابط بین نوآوری و خدمات ،تبدیل به
استراتژیهای سازمانی گردد .بنابراین ،ضرورت توجه به
نوآوریهای خدماتی به عنوان یک مکتب جدید فکری میتواند
به ابهامات رابطه بین خدمات و نوآوری پاسخ دهد (خاکسار،
.)1021
مدیریت خدمات و مدیریت نوآوری ،به دلیل ایجاد ارزش از
طریق فناوریهای جدید ،اهمیت پیدا کردهاست .این ارزش
زمانی ایجاد میشود که نوآوری منجر به ایجاد محصوالت
جدید برای مشتریان شده و برای دیگر ذینفعان ،مانند ارائه
دهندگان خدمات ،کارکنان و مدیران ،و همچنین شرکایی که
در روند نوآوری شرکت داشته اند ،ارزشمند باشد (خاکسار،
 .)1021مدیریت خدمات ،به ویژه توسعه خدمات ،نه تنها از
رویکردهای صنعتی برای ایجاد خدمات جدید و افزایش تقاضا
محسوب میشوند ،بلکه بهعنوان راهکاری برای اطمینان از
موفقیت تجاری در محیط رقابتی ناپایدار قلمداد میشوند .هر
شرکتها به طور فعال به دنبال فرصتهای جدید برای

چند
کسب سهم بیشتر بازار در محیط پیشرفته فناورانه هستند ،با
این حال ،مفاهیم نوآوری خدمات به طور گستردهای جایگزین
رویکردهای دیگر مانند نوآوری تولید ،توسعه خدمت جدید 3و
توسعه محصول 20جدید شده است (الم.)1001 ،22
نوآوری خدمات ،به عنوان یک پدیده جدید و مفید برای
محیطهای پیچیده در نظر گرفته میشود (سلن و آگاروال،
 .)1003این مفهوم میتواند شامل فعالیتهای متنوعی مانند
مدل کسب و کار و بهبود فرایند نوآوری از طریق تسهیل
جریان دانش فردی و سازمانی در یک زمینه فنی باشد .در
نتیجه ،الزمه دستیابی به نوآوری خدمات این است که تمام
7 .De Jong
8 .Selen & Agarwal
)9 .New Service Development (NSD
)10 .New Product Development(NPD
11 .Alam
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اجزای درگیر میباید به درستی در چارچوب فناوری
مشخص سازماندهی شوند .نوآوری خدمات دارای ماهیت
چند رشتهای است و بر اکتشاف نیازهای جدید مشتریان با
همکاری شرکا و سایر سهامداران تمرکز دارد (خاکسار،
.)1021
نوآوری خدماتی ،پدیدهای چند بعدی است .این نشان
میدهد که نوآوری خدماتی میتواند شکلهای مختلفی به
خود بگیرد و با بخشهای مختلف فرایند ایجاد ارزش
خدمات یک شرکت ،در ارتباط باشد .نوآوری های خدمات
حداقل شامل یکی از ابعاد است :مفهوم خدمات جدید،
تعامل با مشتریان ،سیستم ارائه خدمات فن آوری و/یا
سازمانی ،شرکای تجاری .و مدل درآمد .به این معنی که
تغییرات در یک یا چند بعد با هم منجر به یک یا چند
نوآوری خدمات می شود (پیالوا 21و همکاران.)1011 ،
در ادبیات موجود ،توافقی پیرامون تعریف نوآوری خدماتی
وجود ندارد ،آن چنان که اسکاتا 21و همکاران ( )1021در
مقاله خود بیان میکنند ،از آنجا که اصطالح «نوآوری
خدماتی» نشاندهنده یک مفهوم گسترده است ،هیچ نشانی
از درک مشترک در مورد آنچه نوآوری در خدمات است،
حتی در میان کارشناسان وجود ندارد.
محققان از مفاهیمی مانند نوآوری خدمات ،نوآوری در خدمات
یا نوآوری شرکتهای خدماتی ،خدمات جدید و توسعه یا ایجاد
خدمات جدید به منظور تعریف نوآوری در بخش خدمات
استفاده کردهاند .با این وجود ،مایلز )1003( 20معتقد به یکی
شدن این مفاهیم بوده و از طرفی هر مفهوم میباید به صورت
جداگانه ،به عنوان یک عنصر نوآوری خدمات تعریف شود.
 -2-2قابلیتهای پویا برای نوآوری خدمات
این سؤال که «شرکتها چگونه میتوانند مزیت رقابتی را به
دست آورده و آن را حفظ کنند؟» ،به یکی از قویترین
جریانها در ادبیات تحقیقات مدیریت استراتژیک منجر شده
است .دیدگاه منبع محور نیز در خالل این جریان ادبیاتی،
در دهههای  80و  30به وجود آمد .این دیدگاه الهام گرفته

12 .Pilawa

13 .Sakata
14 .Miles

از کار پنروز )2313( 21است که مسیرهای رشد شرکتها را
مورد مطالعه قرار دادهاست.
21
دیدگاه منبع محور برای اولین بار توسط ورنرفلت در سال
 2380مطرح شد و سپس بارنی )2332( 21آن را به طور
گسترده توسعه داد .برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که
رویکرد منبع محور ،میتواند مدیران را در حفظ مزیتهای
رقابتی کمک نماید .با ظهور رویکرد منبع محور ،توضیح
بنیادی برای متفاوت بودن مزیت رقابتی بنگاهها به وجود
آمد .این رویکرد ،دلیل مزیت رقابتی متفاوت بنگاهها را در
منابع و داراییهای منحصربه فرد آنها میداند .این داراییها
و منابع منحصربه فرد ،از قابلیتها و داراییهای آنها
استخراج میشوند که الزاماً همه این داراییها قابل

خریداری کردن نیستند (تیس 28و همکاران،
 .)2331این رویکرد ،ویژگیهایی مانند ارزشمند
بودن ،کمیاب بودن ،غیرقابل تقلید بودن و غیرقابل
جایگزین بودن را برای منابع در نظر میگیرد
(بارنی .)2332 ،بر خالف رویکرد مبتنی بر منابع ،که از
منابع و قابلیتها در یک بافت ایستا صحبت میکند،
تهای پویا ،عناصر پویایی مثل یادگیری را
چارچوب قابلی 
یکند .تیس و همکاران برای اولین بار به منظور
معرفی م 
پاسخگویی به نیاز مدیران استراتژی ،مفهوم قابلیتهای
پویا را ارائه کردند تا اهمیت نقش قابلیتهای پویا را در
ساخت ،یکپارچه سازی و پیکرهبندی مجدد منابع برای
مقابله با محیطهای بسیار پویا نشان دهند (تیس و
همکاران .)2331 ،به نظر بسیاری از پژوهشگران ،در شرایطی
که محیطهای صنعتی و تجاری به شدت در حال تغییر بوده و از
پویایی باالیی برخوردار هستند ،رویکرد قابلیتهای پویا ،رفتار
رقابتی بنگاهها را بهتر از رویکرد منبع محور نشان میدهد (تیس و
همکاران2331،؛ آیزنهارت و مارتین1000 ،23؛ زهرا و جورج،
1001؛ لین و وو.)1008 ،
15 .Penrose
16. Wernerfelt
17 .Barney
18 .Teece
19 .Eisenhardt & Martin
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مفهوم قابلیتهای پویا به عنوان رهیافتی برای درک تغییرات
استراتژیک مطرح شدهاست تا اهمیت ایجاد ،یکپارچهسازی و
پیکربندی مجدد منابع برای پاسخ به محیط های بسیار پویا
را نشان دهد (رضوانی و همکاران .)2000 ،دیدگاه قابلیت
های پویا چارچوب مفهومی را برای توسعه قابلیت های
سازمانی فراهم می کند .فرآیندهای سازمانی ،متشکل از
روالها ،واقعیتها و بازیگران ،قابلیتهای نوآوری مورد نیاز
(یعنی پویا) را در عمل پیادهسازی میکنند (بلوم.)1011 ،10
به گفته تیس و همکاران ،قابلیتهای پویا عبارت است از
توانایی شرکت در یکپارچهسازی ،ایجاد و بازآرایی
شایستگیهای داخلی و خارجی جهت رویارویی با
محیطهای متغیر (تیس و همکاران.)2331 ،
همانگونه که از تعاریف فوق برمیآید ،دربارة ماهیت
قابلیتهای پویا توافقی کلی وجـود دارد .قابلیـتهـای پویا

ماهیت فرایندی دارد که نقش آن تغییر پایگاه منابع سازمان
است .این قابلیتهـا باید در درون سازمان ایجاد شوند و
نمیتوان آنها را خریداری کرد (آیزنهارت و مارتین1000 ،؛

12
دنیلز .)1001 ،
ادبیات موضوع قابلیتهای پویا حول دو مقالة اصلی تیس و
همکاران ،و آیزنهـارت و مارتین توسـعه یافتـه است (پیتراف

11

و همکاران .) 1021 ،طبق چارچوب تیس و همکارانش،
قابلیتهای پویا مفهـومی اسـت کـه نحـوة دستیابی سازمانها

به مزیت رقابتی پایدار را توضیح میدهد (تیس و همکاران،
 .)2331از سوی دیگر ،آیزنهارت و مارتین اعتقاد دارند که
قابلیتهای پویا نه فقط در وضعیت تحول محیطی بسیار زیاد

و سریع ،بلکه در شرایطی که پیشبینی آیندة صنعت به
راحتی امکانپذیر نیست ،سـودمند اسـت (آیزنهارت و مارتین،
.)1000
زیتکین 11و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
که ساختار نوآوری خدمات چند بعدی است و انواع مختلفی
از قابلیتهای پویا با هر مطالعه موردی که انجام شدهاست،
20 .Blum
21 .Danneels
22 .Peteraf
23 .Žitkienė
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معرفی میشوند .در سطح کالن ،قابلیتهای پویا بین
شرکتها و بخشها مشترک هستند ،اما در سطح فردی
دارای ویژگیهای متمایزی هستند .در این تحقیق پنج بعد
متمایز قابلیتهای پویا شناسایی شده است که بر قابلیتهای
نوآوری خدمات پویا تاثیر میگذارند :استراتژی ،مشتری،
دانش ،شبکه و فناوری (جانسن 10و همکاران.)1021 ،
قابلیتهای پویای نوآوری خدماتی چیزی است که انتقال و
تقلید از آن قابلیتها بسیار مشکل است و شرکتها از آن به
منظور توسعه( ،دوباره) شکل دهی( ،غیر) یکپارچهسازی و
(دوباره) پیکربندی منابع موجود و یا جدید و قابلیتهای
عملیاتی استفاده میکنند (دن هرتوگ 11و همکاران،
.)1020
 -3پیشینه پژوهش
کایونگو )1010( 11در پژوهشی با عنوان «قابلیتهای پویا در
نوآوری منابع مالی خرد :مطالعه موردی بانک گرامین ،»11به
چگونگی نوآوری محصوالت ،خدمات و فرایندها در
سازمانهای مالی خرد ،پرداختهاست .محصوالت ،خدمات و
تهای
فرآیندهایی که بانک گرامین ،بر اساس نظریه قابلی 
پویا (تیس .)1001 ،از طریق سه مفهوم ادراک 18قاپیدن
12
(تصرف) 13و تبدیل کردن 10ایجاد شده است .تسو و چن
( )1010در تحقیق خود ،بر تاثیر قابلیتهای پویا بر نوآوری
خدمات متمرکز شدهاند و تاثیرات عام و خاص سرمایههای
انسانی را در رابطه بین نوآوری خدمات بررسی میکند .نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل ،با استفاده از حداقل مربعات
جزئی 11نشان دادند که قابلیتهای پویا ،تاثیر مثبتی بر
نوآوری خدمات و سرمایههای انسانی عام و خاص نیز به عنوان
متغیرهای میانی دارد .مهدوی مزده و همکاران ( )2138در
تحقیق خود به شناسایی خُردبنیانهای توانمندیهای پویا در
نوآوری خدماتیِ بنگاههای تولیدی پرداختهاند و با استفاده از
24 .Janssen
25 .Den Hertog
26 .Kayongo
27 .Grameen
28 .Sensing
29 .Seizing
30 .Transforming
31 .Tsou & Chen
32 .PLS
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بعاد

اصلی

ابعاد فرعی
ا

فناورانه()C1

ادراک نیازهای کاربر و گزینههای

توانایی شرکت در تمیز دادن گروههای
کاربران و بخشهای مختلف بازار
به روز ماندن با خدمات و فناوری های جدید

استفاده از منابع اطالعاتی مختلف به منظور
شناسایی فرصتهای خدمات جدید

دنبال کردن فناورهای مورد استفاده رقبا
مفهوم سازی خدمات()C2
دسته (جدا)کردن()C3
سازماندهی()C4

33 Fallon-Byrne & Harney
34 Microfoundations

تجزیه و تحلیل استفاده واقعی از خدمات
شرکت

تولید ایده برای مفاهیم خدمات جدید
بصورت خالقانه
واقف بودن بر مشکالت و موانعی که
جهت نحقق ایدههای خام به خدمات
آزمایش مفاهیم جدید خدمات
همسو نمودن عرضه خدمات جدید با
کسب و کار و فرایندهای فعلی
طراحی راهحلها و خدمات جدید با
ترکیب عناصر خدمات موجود
دستهبندی (جدا) کردن فعالیتهای
خدمات با هدف ایجاد یک ارزش جدید
به مشتری
شخصی سازی سرویسهای موجود با
توجه به طیف مختلف مشتریان

تولید

مرور پیشینه پژوهش مبین آن است که بیشتر پژوهشهای
مشابه قبلی در خارج از کشور انجام شدهاند و از سوی دیگر در
اغلب آنها به بررسی و شناسایی ابعاد نوآوری خدمات و
قابلیتهای پویا پرداختهاند و کمتر به بررسی تأثیر آنها بر

محقق

پایش و ارزیابی نظاممند نیازهای مشتریان

شناسایی موانع شروع و حفظ مشارکت و
همکاری
همکاری با سازمانهایی که سازمان را در
بهبود و معرفی خدمات جدید کمک می
کنند

و

 -3-1جمعبندی مبانی نظری

جدول  .1شاخصها و زیرشاخصهای قابلیتهای پویا

مشترک

تکنیک دیمتل فازی تعامالت فیمابین این خُردبنیانها در
بستر یک بنگاه تولیدی ایرانی (شرکت خودروسازی سایپا) را
مورد بررسی قراردادهاند .فالون و هارنی )1021( 11در تحقیق
خود با عنوان «خردهبنیانهایی از قابلیتهای پویا برای
نوآوری :بررسی و تحقیق» ،یک مدل مفهومی از
خردهبنیانهای 10قابلیتهای پویا برای نوآوری را تدوین
کردهاند .ارزیابی انتقادی از نظریه قابلیتهای پویا ،طبیعت
متضاد و محدودیتهای قابل توجهی را در کاربرد آن نشان
میدهد .این مقاله برای مقابله با این کمبودها ،بر ادبیات
مدیریت منابع انسانی و مدیریت نوآوری ،به منظور ردیابی
خردهبنیادهای قابلیتهای پویا برای نوآوری متکی است.
جانسن و همکاران ( )1021در مقاله خود با عنوان
«قابلیتهای پویا برای نوآوری خدمات :مفهومسازی و
اندازهگیری» ،مجموعهای از قابلیتهای نوآوری خدمات
خشها و صنایع مختلف مرتبط است را
نوآوری را که به ب 
عملیاتیسازی کرده اند .چارچوب انتخاب شده برای تثبیت
کارهای قبلی در مورد ویژگیهای نوآوری خدماتی ،در
برگیرنده طیف گسترده ای از راه حلهای جدید است .در این
مقاله ،با یک مقیاس معتبر برای قابلیتهای نوآوری خدمات
سهای در
نوآوری تکمیلی ،راهی برای تجزیه و تحلیل مقای 
مورد قابلیتهای شرکت برای ایجاد خدمات جدید باز شده
است .دن هرتوگ و همکاران ( )1020در تحقیق خود با
عنوان « قابلیتهای مدیریت نوآوری خدمات :به سمت یک
چارچوب مفهومی» ،مجموعهای از قابلیتهای پویا را برای
مدیریت نوآوری خدمات شناسایی کردند .در این تحقیق ،یک
چارچوب مفهومی برای مدیریت نوآوری خدمات بر اساس
شش شاخص قابلیت پویا ارائه شده است .این چارچوب بر
اساس مدلی است که نوآوری خدمات را در شش بعد در نظر
گرفته است.

یکدیگر پرداخته شدهاست .بر این اساس ،نوآوری و هدف
اصلی این مقاله ،شناسایی و بومی سازی شاخصهای نوآوری
خدمات و قابلیتهای پویا در حوزه بانکداری الکترونیک و
همچنین بررسی تأثیر هر یک از قابلیتهای پویا بر ابعاد
نوآوری خدمات است .ابعاد نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا
حاصل از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش در جدول  2و
 1آورده شده است:

توانایی سازمان در هماهنگی فعالیتهای
نوآوری خدماتی بین شرکتها و

تیس( ،)1001الونن ،جانتونن
و کویواالینن ،)1003( 11پاولو
و ال ساوی،)1022( 11
آدنیران،)1022( 11
کیندستروم 18و همکاران
( ،)1021الواندوسکی
( ،)1021جانسن 13و همکاران.
( ،)1028داروونگ)1028( 00

تیس ( ،)1001الونن ،جانتونن
و کویواالینن ( ،)1003وانگ و
02
احمد ( ،)1001پریدا
( ،)1008آدنیران (،)1022
جانسن ،و همکاران ()1028

تیس ( ،)2331آیزنهارت و
مارتین ،)1000( 01الونن ،جانتونن
و کویواالینن ( ،)1003کیندستروم
و همکاران ( ،)1021الواندوسکی
( ،)1021جانسن و همکاران
( ،)1028رودریگز 01و همکاران
()1010

تیس ( ،)2331آیزنهارت و
مارتین ( ،)1000ورونا و
راواسی ،)1001( 00پریدا
( ،)1008آدنیران (،)1022
الواندوسکی ( ،)1021جانسن،
و همکاران ( ،)1028داروونگ
( ،)1028رودریگز ،و همکاران

35 Ellonen, Jantunen and Kuivalainen
36 Pavlou and El Sawy
37 Adeniran
38 Kindström
39 Janssen
40 Darawong
41 Parida
42 Eisenhardt and Martin
43 Rodrigues

44 .Verona and Ravasi
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تغییر ساختار سازمانی(متحول کردن
شرکت) به منظور تولید خدمات جدید

()1010

شناسایی همافزایی در میان وظایف،
فعالیتها و منابع

ارتقای فرهنگ سازمانی براساس
ارزشهای مشترک با مشتریان و استفاده
از بانکداری مدرن

توانمندی در انتشار و بسط یک خدمت جدید
در سراسر سازمان

بازاریابی
درگیر بودن فعاالنه شرکت در ترویج خدمات
جدید
واقف بودن به دشواری های توسعه در مقیاس

فناورانه()C10

مقیاس دهی و بسط ()C5

معرفی خدمات جدید با پیروی از برنامه

جانسن ،و همکاران (،)1028
داروونگ ( ،)1028رودریگز ،و
همکاران ()1010

بزرگ خدمت جدید

بازتاب دادن رویکرد نوآوری

جدول .2شاخصها و زیرشاخصهای نوآوریهای خدمات
ابعاد اصلی

ابعاد فرعی
پایش و ارزیابی نظاممند نیازهای مشتریان

مفهوم جدید خدمت ()C7

تجزیه و تحلیل استفاده واقعی از خدمات
شرکت
توانایی شرکت در تمیز دادن گروههای کاربران
و بخشهای مختلف بازار
به روز ماندن با خدمات و فناوری های جدید
استفاده از منابع اطالعاتی مختلف به منظور
شناسایی فرصتهای خدمات جدید

محقق
گدری 01و همکاران (،)2331
01
هرتوگ ( ،)1000آولونیتیس
01
و همکاران ( ،)1002سوندبو
و همکاران ،)1001( .هرتوگ
( ،)1020بارت 08و همکاران.
( ،)1021میلبراتز 03و
همکاران ()1010

دنبال کردن فناورهای مورد استفاده رقبا

یک روش تعاملی جدید بین مشتریان و
ارائه دهنده خدمت
تعامل جدید با مشتری()C8

ایجاد و استفاده گسترده از مراکز تماس و
مشاوره مالی بر مبنای بخشبندی مشتریان

افزایش آموزش شغلی برای برخورد
مناسب با مشتری
تعریف مشتریان بانک ،خوشه بندی
کردن آنها و برآورده کردن نیازها و
رفتارهای مشتریان هر خوشه

10

هرتوگ ( ،)1000دی وریس
( ،)1001هرتوگ (،)1020
بارت و همکاران،)1021( .
میلبراتز و همکاران ()1010

نظرسنجی از مشتریان در زمینه نحوه
تعامل با مشتری دو بار در سال و انجام
تحقیقات بازار این زمینه
نی (

)C9

جزء

سازما

ت-

یل

خدما

تحو

تم

جدید

سیس

بهینهسازی قابلیتهای فردی در
مهارتهای تیمی و آموزشی

هرتوگ ( ،)1000آولونیتیس و
همکاران ( ،)1002دی وریس

45 .Gadrey
46 .Avlonitis
47 .Sundbu
48 .Barrett
49 .Milbratz
50 .De Vries

جدید()C11

ارائه بازخورد داخلی درباره فعالیتهای
مربوط به نوآوری

مدلهای درآمدی

یادگیری و انطباق ()C6

ارزیابی اثرات نوآوری

تیس ( ،)2331ورونا و راواسی
( ،)1001وانگ و احمد
( ،)1001پریدا (،)1008
جانسن و همکاران (،)1028
داروونگ ( ،)1028رودریگز و
همکاران ()1010

سیستم جدید تحویل خدمات  -جزء

نقش استراتژی نام تجاری(برند) در توسعه
خدمات جدید

توسعه سیستمهای جدید مبتنی بر
فناوری اطالعات مانند سیستمهای
جدید پرداخت ،بانکداری اینترنتی
داشتن اطالعات دقیق از مشتریان به
منظور ارائه خدمات جدید به آنها
مطابق با نیازهای آنها
درگیر کردن سهامداران اصلی و شرکای
کسبوکار در طرف زنجیره ارزش

( ،)1001هرتوگ (،)1020
بارت و همکاران،)1021( .
میلبراتز و همکاران ()1010

هرتوگ ( ،)1000آولونیتیس و
همکاران ( ،)1002دی وریس
( ،)1001هرتوگ (،)1020
بارت و همکاران،)1021( .
میلبراتز و همکاران ()1010

برآورده کردن انتظارات ذینفعان سازمان
و شرکای تجاری در نوآوری خدمات
توزیع مناسب درآمد و هزینهها و ارزیابی
امکانپذیری اقتصادی مدلهای درآمد
جدید
استفاده از مدل جدید درآمدی و
خدمات مبتنی بر توسعه فناوری
الکترونیک

هرتوگ ( ،)1000هرتوگ
( ،)1020بارت و همکاران.
( ،)1021میلبراتز و همکاران
()1010

 -4روش شناسی و تحلیل دادههای پژوهش
روششناسی تحقیق به هدف ،ماهیت موضوع تحقیق و
ابزارهای پیادهسازی آن میپردازد .این تحقیق از لحاظ هدف
یا جهتگیری ،توسعهای کاربردی و برای گردآوری اطالعات
از سه روش مطالعه اسنادی ،دلفی فازی و پیمایشی استفاده
شده است.
در این تحقیق جهت درک وابستگی و ارتباطات بین
شاخصها از مدل ساختاری تفسیری استفاده شده است .چرا
که به دلیل عدم استقالل بسیاری از فرآیندهای پیچیده
سازمان از یکدیگر ،نیاز است که آنها را با توجه به تأثیراتی
که بر عملکرد و توسعه یکدیگر خواهند گذاشت در نظر
گرفت .مزیت این روش نسبت به روشهای دیگر اهمیت
دهی ،در همین مقوله است که شاخصها را مستقل از
یکدیگر فرض نمیکند و در حرکت در سطوح اهمیت ،از
اهمیت کم به سمت اهمیت بسیار ،از میزان وابستگی و
استقالل آنان کاسته خواهد شد و به مراتب تأثیرگذاری آنان
به شاخصهای دیگر بیشتر خواهد گشت و به منظور تعیین
میزان استقالل و وابستگی و خوشهبندی شاخصها از تحلیل
میک مک فازی استفاده شده است .اهداف این تحقیق عبارتند
از .2 :شناسایی شاخصها و زیرشاخصهای نوآوری خدمات
بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا در بانک و تعیین
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آنها،
ارتباطات
 .1تعیین قدرت نفوذ و وابستگی شاخصها و خوشه بندی آنها،
 .1توسعه مدل یکپارچه .شکل  2فرآیند این تحقیق را نشان
میدهد.

شکل  .1فرآیند تحقیق (منبع :نگارندگان تحقیق)

 -4-1تکنیک دلفی فازی
تکنیک دلفی فازی روشی نظاممند به منظور جمعآوری و
هماهنگی قضاوتهای آگاهانه گروهی از متخصصان درباره
سؤال یا موضوعی خاصی است (هسو و سندفورد .)1001 ،12
برای سنجش اهمیت شاخصها از دیدگاه خبرگان استفاده
شده است .استفاده از مجموعههای فازی ،سازگاری بیشتری
با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر
است که با استفاده از مجموعههای فازی (بکارگیری اعداد
فازی) به پیشبینی بلند مدت و تصمیمگیری در دنیای
واقعی پرداخت (قهرمان .)1008 ،در این مطالعه نیز برای
فازی سازی دیدگاه خبرگان ،از اعداد فازی مثلثی استفاده
شده و دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر یک از شاخصها
با طیف فازی  1درجه گردآوری شده است.

51. Hsu & Sandford

در پرسشنامة این پژوهش که با هدف کسب نظر خبرگان
درباره شاخصهای نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا طراحی
شده است 11 ،زیرشاخص برای قابلیتهای پویا و 10
زیرشاخص برای نوآوری خدمات شناسایی شد .این
زیرشاخصها به عنوان زیرمولفههای ابعاد اصلی نوآوری
خدمات و قابلیتهای پویا هستند که از بررسی ادبیات و
پیشینه تحقیق شناسایی شدهاند .به منظور بررسی روایی
محتوا و روایی ظاهری ،پرسشنامة اولیه در اختیار جمعی از
خبرگان قرار داده شد .در ادامه مرحله شناخت جهت تکمیل
اطالعات و غنای مبانی نظری و همچنین توجه به شرایط
بومی بانک تجارت ،جلسات مصاحبه با خبرگان برگزار شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل  20نفر از خبرگان
دانشگاهی و کارشناسان خبره بانک (حداقل تجربه  10سال
کاری و حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته و
گرایشهای مدیریت فناوری اطالعات به صورت توأم)
میباشند .به منظور پاالیش و حصول اطمینان از اهمیت
شاخصهای شناسایی شده و انتخاب شاخصهای نهایی در
بانک از روش دلفی فازی استفاده گردید و هر یک از
خبرگان نظر خود را درباره میزان اهمیت شاخصهای
شناسایی شده در بانک تجارت در طیف هفت گانه فازی از
طریق متغیرهای کالمی (از خیلی بی اهمیت تا خیلی با
اهمیت) ابراز کردند .سپس پس از انجام مراحل فازی سازی
پنل خبرگان ،محاسبه میانگین فازی و غربالگری فازی و
مقایسه میانگین فازی زدایی شده پس از سه راند ،در بخش
قابلیتهای پویا از بین  11زیرشاخص 3 ،شاخص رد شده و
در نهایت  21شاخص پذیرش شدند .همچنین از بین 10
زیرشاخص نوآوری خدمات ،پس از سه راند  1زیرشاخص رد
شده و  21زیرشاخص پذیرش شدند.
-4-2مدلسازی ساختاری تفسیری
مدلسازی تفسیری ساختاری 11یکی از ابزارهای مدیریت
تعاملی است که برای نظم بخشیدن و جهت دادن به
پیچیدگی روابط بین شاخصها عمل میکند (ژیندال و
سانگوان .)1021 ،11این رویکرد مبتنی بر کامپیوتر و فرآیند
یادگیری تعاملی است که افراد و یا گروه ها را قادر میسازد روابط
)52 .Interpretative Structural Modeling (ISM
53.Jindal & Sangwan
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پیچیده ما بین عناصر یک سیستم را بررسی و آن را در قالب یک
مدل سیستماتیک جامع ساختاردهی کنند (وارفایلد..)2310 ،10
از این مدل به منظور شناسایی و نشان دادن روابط بین عوامل
مختلف که روابط پیچیدهای دارند مورد استفاده قرار میگیرد
(قادری فر و همکاران .)2000 ،مدلسازی تفسیری ساختاری
براساس تصمیم و قضاوت گروهی ارتباط میان شاخصها و
چگونگی ارتباطات را نشان میدهد (الفت .)2131 ،محققان در
حوزههای مختلف سازمان ،مدیریت و صنایع ،از مدلسازی
تفسیری ساختاری استفاده بسیار کردهاند .این مدل عالوه بر
سادگی ساختار و قابل درک بودن برای کاربران ،گزینه مناسبی
برای مقابله با موضوعات پیچیده ،به خصوص در زمان
بهرهگیری از تفکر سیستماتیک و منطقی میباشد .به منظور
پیادهسازی مدلسازی تفسیری ساختاری مطابق با فرآیند زیر
عمل میشود(بختاریان و همکاران :1021 ،11کانان و
همکاران:)1003 ،11
در این تحقیق جهت درک وابستگی و ارتباطات بین شاخصها
از مدل ساختاری تفسیری استفاده شده است .چرا که به دلیل
عدم استقالل بسیاری از فرآیندهای پیچیده سازمان از یکدیگر،
نیاز است که آنها را با توجه به تأثیراتی که بر عملکرد و توسعه
یکدیگر خواهند گذاشت در نظر گرفت .مزیت این روش نسبت
به روشهای دیگر اهمیت دهی ،در همین مقوله است که
شاخصها را مستقل از یکدیگر فرض نمیکند و در حرکت در
سطوح اهمیت ،از اهمیت کم به سمت اهمیت بسیار ،از میزان
وابستگی و استقالل آنان کاسته خواهد شد و به مراتب
تأثیرگذاری آنان به شاخصهای دیگر بیشتر خواهد گشت و به
منظور تعیین میزان استقالل و وابستگی و خوشهبندی
شاخصها از تحلیل میک مک فازی استفاده شده است .اهداف
این تحقیق عبارتند از .2 :شناسایی شاخصها و زیرشاخصهای
نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا
در بانک و تعیین ارتباطات آنها .1 ،تعیین قدرت نفوذ و
وابستگی شاخصها و خوشه بندی آنها.
گام اول :شناسایی شاخصهای تحقیق
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در این تحقیق با توجه به جدول  2و  ،1از طریق بررسی
ادبیات موضوع و مصاحبه با  20نفر از خبرگان 22 ،شاخص
مرتبط با نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک و قابلیتهای
پویا شناسایی شد.
گام دوم :جمع آوری دادهها و تشکیل ماتریس خود
تعاملی ساختاری
در این مرحله ،خبرگان شاخصهای تحقیق را از طریق
مقایسات زوجی مورد بررسی قرار میدهند و با استفاده از
عالمتهای زیر به تعیین روابط بین شاخصها میپردازند.
 :Vار تباط یک طرفه از  iبه  j؛  :Aار تباط یک طرفه از  jبه
 i؛  :Xار تباط دو طرفه از  iبه  jو بالعکس؛  :Oارتباطی بین i
و jوجود ندارد.
در این راستا ،خبرگان تحقیق با توجه به عالئم فوق ارتباط
بین شاخصهای تحقیق را در پرسشنامه مشخص نمودند که
خروجی آن در جدول 1نشان داده شده است.
جدول .3ماتریس خودتعاملی ساختاری  C1تا C11

گام سوم :تشکیل ماتریس دسترسی اولیه
ماتریس دسترسی اولیه ،ماتریس  2 -0خود تعاملی ساختاری
میباشد که از طریق تبدیل عالمتهای  X ،A ،Vو  Oبدین
صورت است که چنانچه رابطه بین شاخصها به صورت V
باشد 2=(i,j) ،و (j,i)=0؛ اگر رابطه به صورت  Aباشد
) 0=(i,jو (j,i)=2؛ چنانچه رابطه بین شاخصها به صورت
 Xباشد2=(j,i) =(i,j) ،؛ و اگر چنانچه رابطه بین شاخصها
به صورت  Oباشد 0=(j,i) =(i,j) ،خواهد بود (در صورتی که
 i = jباشد در وروی ماتریس یک قرار داده میشود).
گام چهارم :تشکیل ماتریس دسترسی نهایی

54.Warfield
55.Beikkhakhian et al
56.Kannan et al

با وارد نمودن انتقال پذیری در روابط بین شاخصها الزم است
که ماتریس دسترسی اولیه سازگار شود .انتقال پذیری بدین
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صورت است که اگر شاخص  iمنجر به شاخص  jگردیده و
شاخص  jنیز منجر به شاخص  kگردد ،آنگاه شاخص  iنیز
منجر به شاخص  kخواهد شد .روش به دست آوردن ماتریس
دسترسی با استفاده از نظریه اویلر است که در آن ماتریس
مجاورت را به ماتریس واحد اضافه میکنیم و سپس این
ماتریس را در صورت تغییر نکردن درایههای ماتریس به توان
nمیرسانیم .فرمول زیر روش تعیین ماتریس دسترسی را با
استفاده از ماتریس مجاورت نشان میدهد:
A+I
(1
M = (A+I) n (2
که ماتریس  Aماتریس دسترسی اولیه I ،ماتریس همانی و
Mماتریس دسترسی نهایی است .عملیات به توان رساندن
ماتریس باید طبق قاعده بولین باشد یعنی  2=2×2و.2=2+2
نتیجه در جدول 0نشان داده شده است (در این جدول
اعدادی که عالمت * گرفتهاند ،نشان میدهند که در ماتریس
دسترسی اولیه صفر بوده و پس از سازگاری عدد  2گرفتهاند).
جدول .4ماتریس دسترسی نهایی  C1تا C11

مشابه باشند ،در باالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری
تفسیری قرار می گیرند .به منظور یافتن اجزای تشکیلدهنده
سطح بعدی سیستم اجزای باالترین سطح آن در محاسبات
ریاضی جدول مربوط حذف میشود و عملیات مربوط به تعیین
اجزای سطح بعدی مانند روش تعیین اجزای باالترین سطح
انجام میشود .به دلیل حجم قابل توجه محاسبات ،نتیجه
نهایی سطح بندی شاخصها مطابق با جدول  1ارائه میگردد.
جدول .5تعیین سطوح شاخصها

2

2،1،1،0،1،1،1،8،3،20،22

2

2

VII

1

1،1،1،8،3،20

2،1،1،0،1،3،20

1،3

IV

1

1،1،0،1،1،8،3،20

2،1،0،1،22

1،0

V

0

1،1،0،1،1،8،3،20

2،1،0،1،22

1،0

V

1

1،1،8،20

2،1،1،0،1،1،1،8،3،22

1،1

III

1

1،1،8،20

2،1،1،0،1،1،1،8،3،22

1،1

III

1

1،1،0،1،1،1،8،3،20،22

2،1،22

1،22

VI

8

8،20

2،1،1،0،1،1،1،8،3،22

8

II

3

1،1،1،8،3،20

2،1،1،0،1،3،22

1،3

II

20

20

2،1،1،0،1،1،1،8،3،20،22

20

I

22

1،1،0،1،1،1،8،3،20،22

2،1،22

1,22

VI

باتوجه به جدول  1میتوان پی برد که هرچه فرآیندهای
سطح پایینتر با دقت بیشتری تحقق یابد ،دسترسی به
فرآیندهای سطوح باالتر آسانتر و امکان پذیرتر میشود.
گام ششم :ترسیم مدل
گام پنجم :بخش بندی سطوح شاخصها
در این گام ،ماتریس دسترسی نهایی به سطوح مختلف
دستهبندی میشود .بطوریکه مجموعه خروجی و ورودی برای
هر شاخص به دست میآید .مجموعه ورودی شامل خود
شاخص و مجموعه شاخصهایی میباشند که بر آن تأثیر
میگذارد (تعداد 2های هر ستون) و همچنین مجموعه خروجی
شامل خود شاخص و شاخصهایی میباشند که از آن تأثیر
میگیرند (تعداد 2های هر سطر) .سپس نیاز به تهیه لیست
مجموعه اشتراکی است که شامل اشتراک شاخصهایی هستند
که در مجموعه ورودی و خروجی بطور مشترک حضور می
یابند .شاخصهایی که مجموعه خروجی و مشترک آنها کامالً

با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی
مدلسازی تفسیری ساختاری ترسیم میگردد .به عبارت
دیگر ،با تلفیق روابط بین شاخصها میتوان نمودار شبکه
تعامالت آنها را ترسیم نمود .این مدل بیانگر سلسله مراتب
قرار گرفتن عوامل نسبت به هم و روابط میان آنهاست .به
گونهای که شاخصهای مراتب باالتر از شاخصهای پایینتر
خود تأثیر بپذیرند .در واقع مدل ترسیم شده همان نمایش
گرافیکی جداول محاسبه شده مراحل ماقبل است .به همین
منظور ابتدا شاخصها بر حسب سطح آنها از پایین به باال
تنظیم میشوند .در تحقیق حاضر شاخصها در  1سطح قرار
گرفتهاند که در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل .2مدل ساختاری نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک

براساس شکل ،1شاخص " ادراک نیازهای کاربر و گزینههای
فناورانه( ،")C1شاخصی مهم و حیاتی است که به عنوان مبنا
و پایه ساختار نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس
قابلیتهای پویا محسوب میگردد .بعد از آن ،شاخصهای
«مفهوم جدید خدمت ( »)C7و «مدلهای درآمدی
جدید( »)C11به عنوان مهمترین شاخص نوآوری خدمات
بانکداری الکترونیک در نظر گرفته میشوند.
-4-3تجزیه و تحلیل میکمک  5فازی
جوهره و اساس میک مک یکی از زیربخشهای مدلسازی
ساختاری تفسیری است که بر پایه ضرب ماتریسها میباشد
(دیابات و گویندان .)1022 ،18هدف از تجزیه و تحلیل
میکمک ارزیابی قدرت نفوذ و وابستگی شاخصها میباشد در
تجزیه و تحلیل میکمک به صورت دقیق مشخص نیست که
تأثیر یا وابستگی یک شاخص به شاخصهای دیگر تا چه
میزان قوی یا ضعیف است .به عبارت دیگر ،خبرگان تنها به
رابطه میان دو متغیر ،امتیازهای ثابت میدهند در حالی که
در عالم واقع تأثیرات شاخصها بر یکدیگر تا این اندازه دقیق و

57.Fuzzy MICMAC
58.Diabat & Govindan
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کامل نیست .با استفاده از اعداد دقیق ،عدم قطعیت و ابهامی
که در ذات سنجش کیفی تأثیرات شاخصها وجود دارد ،از
بین میرود (دابی و علی :1020 ،13راوی و شانکار.)1001 ،10
مشکل دیگر این است که در مرحله ارائه نتایج یافتهها
نمیتوان درباره مجموع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم به
راحتی قضاوت کرد .در روش میکمک ،شاخصهایی که
مجموع تأثیرات آنها از نصف بزرگترین عدد تأثیرات بیشتر
باشد ،وابسته و بقیه شاخصها مستقل هستند .بنابراین روش
میکمک فازی برای حل این مشکل طراحی شده است .روش
میک مک برای تحلیل ساختاری یکی از انواع روشهای تحلیل
اثرات متقابل است که از جداول روابط متقابل استفاده میکند
اما بر خالف روشهای دیگر ،احتمالی نیست .بنابراین ،این
روش احتمال تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را محاسبه نمی
کند اما شدت و وجود رابطة میان دو متغیر را به دست می
دهد .وجود و شدت رابطة میان دو متغیر در مرحلة تفکر
جمعی مبتنی بر نظرات جمعی کارشناسان و خبرگان است و
مراحل تحلیلی تنها به منظور جمعبندی و ارائة نتایج طراحی
و مدون شده است(فلکی کلوری و همکاران .)2000 ،مراحل
12
روش میکمک فازی مطابق با گامهای زیر میباشد(قریشی
و همکاران:)1008 ،
گام اول :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم
ماتریس ارتباط مستقیم براساس جایگزین نمودن اعداد صفر
بر روی قطر ماتریس دسترسی و همچنین در نظر نگرفتن
خاصیت انتقال پذیری( )2*→0تشکیل میشود.
گام دوم :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم فازی
ماتریس ارتباط مستقیم فازی براساس مقایسات زوجی
خبرگان برای شاخصها توسعه پیدا میکند بطوریکه در این
مقایسهها صفر به مفهوم "بدون تاثیر" 0.2 ،یعنی "خیلی
ضعیف" 0.1 ،یعنی "ضعیف" 0.1 ،یعنی "متوسط"0.1 ،
یعنی "زیاد" 0.3 ،یعنی "خیلی زیاد" و  2به مفهوم "کامالً
مؤثر" میباشد.
گام سوم :محاسبه ماتریس تثبیت 2شده فازی
59.Dubey & Ali
60.Ravi & Shankar
61 .Qureshi
62. Stabilized
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ماتریس تثبیت شده فازی از تکرار ضرب ماتریس ارتباط
مستقیم فازی حاصل میگردد تا جایی که ارزشهای قدرت
نفوذ و وابستگی تثبیت میشوند و براساس قاعدههای زیر
میباشد:
C = A, B = max k [min (aik, bkj)] (3
]A = [aik] and B = [bkj
(4
در این تحقیق ماتریس تثبیت شـده فـازی براسـاس  1مـین
تکرار حاصل شده که در جدول  1ارائه شـده اسـت در ضـمن
قدرت نفوذ و وابستگی به ترتیب از حاصل جمع مقادیر سطر و
ستون شاخصها محاسبه میگردد.
جدول  .ماتریس تثبیت شده فازی

گام چهارم :خوشه بندی شاخصها با استفاده از تجزیه و
تحلیل میکمک فازی
در تجزیه و تحلیل میکمک فازی شاخصها بر حسب قدرت
نفوذ و وابستگی به چهار دسته زیر تقسیم میشوند:
ناحیه خودمختار(خوشه  :)2متغیرهای خودمختار میزان
وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند این معیارها عموماً از
سیستم جدا میشوند زیرا دارای اتصاالت ضعیف با سیستم
هستند .تغییری در این متغیرها باعث تغییر جدی در سیستم
نمیشود .باتوجه به شکل فوق ،خبرگان تعیین نمودند که
هیچکدام از شاخصهای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک
بر اساس قابلیتهای پویا در خوشه اول قرار ندارند به عبارت
دیگر ،براساس نظر خبرگان ،تمامی شاخصها از میزان
وابستگی و قدرت نفوذ نسبتاً باالیی برخوردار هستند.
وابسته(خوشه  :)1متغیرهای وابسته دارای وابستگی قوی و
هدایت ضعیف هستند این متغیرها اصوال تاثیرپذیری باال و

تاثیرگذاری کمی روی سیستم دارند .شاخصهایی ،C6 ،C5
 C8و  C10که در ناحیه دوم قرار گرفتهاند شاخصهایی
هستند که میزان وابستگی باالیی برخوردارند و کمترین تأثیر
را بر شاخصهای دیگر دارند.
مستقل(خوشه  :)1متغیرهای مستقل دارای وابستگی کم و
هدایت باال میباشند به عبارتی دیگر تاثیرگذاری باال و
تاثیرپذیری کم از ویژگیهای این متغیرها است .در این
تحقیق شاخصهایی  C7 ،C1و  C11در خوشه  1قرار
گرفتهاند تأثیرگذاری باال و وابستگی کمی هستند.
پیوندی(خوشه  :)0متغیرهای رابط یا پیوندی از وابستگی باال
و قدرت هدایت باال برخوردارند به عبارتی تاثیرگذاری و
تاثیرپذیری این معیارها بسیار باالست و هر تغییر کوچکی بر
روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم می شود.
شاخصهایی  C7 ،C4 ،C3و  C9که در ناحیه چهارم قرار
گرفتهاند شاخصهای کلیدی سیستم هستند که از قدرت
نفوذ باالیی برخوردارند و بیشترین تأثیر را بر شاخصهای
دیگر دارند .شکل  ،1تحلیل میکمک فازی شاخصهای
نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا
را نشان میدهد.
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باتوجه به جدول  ،1شاخصهایی که میزان اثربخشی آنها
مثبتتر میباشد دارای رتبه بهتر و بالعکس شاخصهایی که
منفیتر میباشند دارای رتبه بدتری هستند .بنابراین میزان
اثربخشی شاخص «ادراک نیازهای کاربر و گزینههای
فناورانه(« ،»)C1مدلهای درآمدی جدید( »)C11و
«مفهوم جدید خدمت ( »)C7از سایر شاخصها بهتر و
بالعکس میزان اثربخشی شاخص «سیستم جدید تحویل
خدمات  -جزء فناورانه( « ،»)C10تعامل جدید با
مشتری( »)C8و « مقیاس دهی و بسط ( »)C5از شاخص-
های دیگر ضعیفتر میباشد.
 .4بحث و نتیجهگیری
شکل .3نمودار میکمک فازی جهت خوشهبندی
شاخصهای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس
قابلیتهای پویا

گام پنجم :توسعه مدل یکپارچه
مدل یکپارچه براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی در
ماتریس تثبیت شده فازی حاصل میگردد .بطوریکه میزان
اثربخشی هر شاخص از کسر نمودن میزان وابستگی از قدرت
نفوذ حاصل میگردد نتایج در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .میزان اثربخشی و رتبعبندی شاخصهای نوآوری
خدمات بانکداری الکترونیک براساس قابلیتهای پویا

توجه روزافزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته و
کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانالهای
الکترونیکی ،موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است.
از طرفی نوآوری دربسیاری از صنایع ،ازجمله در بخش خدمات
بانکداری الکترونیک ،به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت
تبدیل شده است (نایت .)1000 ،بانکها نیز مانند سایر سازمانها
برای بقای خود ،کسب سود ،جذب مشتریان بیشتر و تأمین
رضایت سهامداران میباید بطور پیوسته محصوالت و خدمات
جدید و با کیفیت باالیی ارائه نمایند (گو 11و همکاران .)1008 ،در
حال حاضر اضافه کردن شعب فیزیکی مزیت رقابتی بهحساب
نمیآید و در عمل باضرر و زیان نیز همراه است .بالطبع ،بانکها
میتوانند با هزینه کمتر نسبت به ایجاد شعبه و تخصیص بودجه
توجه روزافزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته و
کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانالهای
الکترونیکی ،موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است.
از طرفی نوآوری دربسیاری از صنایع ،ازجمله در بخش خدمات
بانکداری الکترونیک ،به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت
تبدیل شده است (نایت .)1000 ،بانکها نیز مانند سایر سازمانها
برای بقای خود ،کسب سود ،جذب مشتریان بیشتر و تأمین
رضایت سهامداران میباید بطور پیوسته محصوالت و خدمات
جدید و با کیفیت باالیی ارائه نمایند (گو 10و همکاران .)1008 ،در
حال حاضر اضافه کردن شعب فیزیکی مزیت رقابتی بهحساب

63 .Guo
64 .Guo
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نمیآید و در عمل باضرر و زیان نیز همراه است .بالطبع ،بانکها
میتوانند با هزینه کمتر نسبت به ایجاد شعبه و تخصیص بودجه
آن ،به پروسه ایجاد نوآوری در ارائه خدمات به حاشیه سود قابل
توجهی در مقابل رقبا دست پیدا کنند .با توجه به سرعت و شتاب
باالی ظهور فناوریهای نوین ،نوآوریهای فناورانه یک راه کار
مناسب برای بانکها است تا بتوانند با استفاده از فناوریهای نوین،
اقدام به نوآوری در خدمات نمایند .به عبارت دیگر ،تغییرات مختلف
در محیط برای بانکها ،مانند تغییر در نیازهای مشتریان و
پیشرفتهای فناورانه ،محصول و خدمات موجود را تهدید میکند و
از طرفی فرصتهای جدیدی را برای نوآوری خدمات جدید بانکی
بوجود میآورد .بانکها با هدف دوری گزیدن از این تهدیدها و
همچنین استفاده از فرصتهای پیش رو ،ضروری است تا منابع و
قابلیتهای پویای سازمانی خود را در راستای افزایش نوآوری در
خدمات بانکی افزایش دهند .یکی از چالشهای اصلی بانکها در
محیط رقابتی امروز ،مدیریت «قابلیتهای پویای» مورد نیاز برای
نوآوری خدماتی است .این قابلیتها ،تحول و نوسازی فرایندهای
فعلی بنگاه را تسهیل کرده و انواع نوآوری را برای کسب تناسب
بهتر با محیط ارتقاء میدهند .در تحقیق حاضر در راستای
پاسخگویی به این چالش ،به صورت جامع و نظاممند تمامی
شاخصهای مرتبط با نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر
اساس قابلیتهای پویا که در صنعت بانکداری تأثیرگذار هستند با
استفاده از روش دلفی فازی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند و چون روابط چندگانه بین شاخصهای نوآوری خدمات
بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا در یک شرایط
پیچیده قرار دارد و روابط بین آنها مشخص نمیباشد با استفاده از
رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری و تحلیل میکمک فازی
نسبت به ساختاردهی به روابط بین شاخصها و خوشه بندی آنها
اقدام گردید .براین اساس ،نوآوری تحقیق حاضر شناسایی و بومی
سازی شاخصهای نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا در حوزه
بانکداری الکترونیک و همچنین بررسی ارتباط هر یک از شاخصها
و ارزیابی اثربخشی آنها با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری
بوده است .به نحوی که با تکیه بر مبانی نظری و تحقیقات تجربی
انجام گرفته در حوزه نوآوری و قابلیتهای پویا 01 ،زیرشاخص این
دو حوزه استخراج شد .برای غربالگری و حصول اطمینان از اهمیت
زیرشاخصهای شناسایی شده و انتخاب نهایی آنها و بومی سازی
آن در حوزه بانکداری الکترونیک ،از روش دلفی فازی استفاده

گردید .برای سنجش اهمیت زیرشاخصها از دیدگاه خبرگان
استفاده شد .در این مطالعه نیز برای فازیسازی دیدگاه خبرگان ،از
اعداد فازی مثلثی استفاده شدهاست .دیدگاه خبرگان پیرامون
اهمیت هر یک از زیرشاخصها در سه مرحله دلفی فازی با طیف
فازی  1درجه گردآوری شده است .نتایج دلفی فازی در نهایت به
شناسایی 21زیر شاخص برای نوآوری خدمات و  21زیرشاخص
برای قابلیتهای پویا منجر گردید.
با توجه رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری شاخص
"ادراک نیازهای کاربر و گزینههای فناورانه" ،شاخصی مهم و
حیاتی است که به عنوان مبنا و پایه ساختار شاخصهای
نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای
پویا در بانک محسوب میگردد .بعد از آن ،شاخصهای
«مفهوم جدید خدمت ( »)C7و «مدلهای درآمدی
جدید( »)C11به عنوان مهمترین شاخص نوآوری خدمات
بانکداری الکترونیک در نظر گرفته میشوند.
همچنین در تجزیه و تحلیل میک مک فازی مشخص گردید
تمامی شاخصها از میزان وابستگی و قدرت نفوذ نسبتاً باالیی
برخوردار هستند شاخصهایی که میزان اثربخشی آنها
مثبتتر میباشد دارای رتبه بهتر و بالعکس شاخصهایی که
منفیتر میباشند دارای رتبه بدتری هستند .بنابراین میزان
اثربخشی شاخص «ادراک نیازهای کاربر و گزینههای
فناورانه(« ،»)C1مدلهای درآمدی جدید( »)C11و
«مفهوم جدید خدمت ( »)C7از سایر شاخصها بهتر و
بالعکس میزان اثربخشی شاخص «سیستم جدید تحویل
خدمات  -جزء فناورانه( « ،»)C10تعامل جدید با
مشتری( »)C8و « مقیاس دهی و بسط ( »)C5از
شاخصهای دیگر ضعیفتر میباشد.
شاخصهای دسته (جدا)کردن( ،)C3تولید مشترک و
سازماندهی( ،)C4مفهوم جدید خدمت ( )C7و سیستم
جدید تحویل خدمات  -جزء سازمانی( )C9شاخصهای
کلیدی سیستم هستند که از قدرت نفوذ باالیی برخوردارند و
بیشترین تأثیر را بر شاخصهای دیگر دارند.
بیشتر پژوهشگران ،عوامل موثر در پروژههای نوآوری
محصول را مورد توجه قرار دادهاند و کمتر به فرآیندها و
توانمندیهای مستقر درسازمانها پرداخته شدهاست.
همچنین عامل تغییرات سریع محیطی و فناورانه و اثرهای
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آن بر فرآیندهای تسهیل کننده نوآوری محصول ،چندان
مورد توجه نبوده است .با این وجود در برخی از مقالهها به
صورت اجمالی به بعضی از عاملها و فرآیندهای سازمانی
اشاره شده است .در بیشتر مقالههای مرتبط با موضوع
افزایش توانایی نوآوری محصول ،به قابلیتهای سازمانی و
همچنین نگرشهای مدیریت آن نسبت به پویایی و تغییرات
محیطی توجه نشده است (کیندستروم 11و دیگران.)1021 ،
ژائو 11و همکاران ( )1023در بررسی بخش بانکداری در
پاسخ به چالشهای مطرحشده توسط شرکتهای نوپای
فناوری مالی براساس نظریه نوآوری خدمات ،اولویتهای
بهبود استراتژیهای نوآوری خدمات مالی را شامل شرکای
تجاری جدید ،مفاهیم جدید خدمات ،نوآوری سازمانی،
نوآوری فناورانه؛ تعامالت جدید با مشتریان و مدلهای
جدید درآمدی عنوان کردند .این یافته با بخشی از نتایج
تحقیق حاضر همخوانی دارد.
کایونگو ( )1010با مطالعه قابلیتهای پویا در نوآوری منابع مالی
بانکها ،به این نتیجه رسید درک چگونگی نوآوری سازمانهای
مالی خرد ،در محصوالت ،خدمات و فرایندها در بکارگیری نظریه
قابلیت پویا از طریق سه مفهوم ادراک ،قاپیدن (تصرف) ،و تبدیل
کردن ایجاد کرده است ،برجسته شده است .تسو و چن ()1010
نیز به این نتیجه رسیدند که قابلیتهای پویا ،تاثیر مثبتی بر
نوآوری خدمات دارد .این یافته هم با نتایج تحقیق حاضر
همخوانی دارد.
هر پژوهشی در کنار بدیع بودن و داشتن نقاط قوت ،دارای
برخی محدودیت های روش شناختی است .البته باید توجه
داشت که محدودیت های پژوهش به معنی نارسایی پژوهش
در مراحل تدوین ،اجرا ،تحلیل و تبیین نتایج نیست .در
پژوهش حاضر هم برخی محدودیتها به شرح زیر وجود
داشت:
 با توجه به اینکه بانکها ،با توجه فقدان زیرساختهایمناسب نرمافزاری همچنین محدودیتها و قوانین حاکم بر
آنها برای اجرا و یا تقویت برخی از شاخصها و
زیرشاخصهای نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا (برای مثال
مدل جدید درآمدی یا تولید مشترک و سازماندهی) با
65 .Kindström
66 .Zhao
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محدودیت مواجه هستند لذا درک درستی از این شاخصها
برای مدیران و کارشناسان خبره وجود نداشت.
 با توجه به اینکه بخش زیادی از این تحقیق در شرایطبیماری کرونا انجام شده است ،عدم دسترسی آسان به منابع
کتابخانهای و همچنین هماهنگی با خبرگان برای انجام
دلفی فازی در سه مرحله ،باعث زمانبر شدن تحقیق شد.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،ابعاد قابلیتهای پویای سازمانی با
ابعاد نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک ،ارتباط علّی و معلولی
درهم تنیدهای دارند که وجود هر کدام را به دیگری وابسته
کردهاست .لذا با توجه به نتایج میکمک فازی به مدیران
بانکها پیشنهاد میگردد:
 -2مفهومسازی خدمت مهمترین بعد قابلیتهای پویا است.
هدف از این شاخص ایجاد ارزش جدید است که برای مشتریان
جذاب است .با توجه به ماهیت نامشهود خدمات ،از شیوههای
مفهوم سازی مانند طراحی ،نمونهسازی و تست مفاهیم خدمت
جدید در کنار تولیده ایده استفاده گردد.
-1با توجه به اهمیت «تولید مشترک و سازماندهی» و
«یادگیری و انطباق» به بانکها پیشنهاد میگردد با شرکتهای
فناوری مالی ،شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت 11و سایر
شرکتها نسبت به طراحی و ایجاد خدمات بانکی اقدام نمایند.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد از سایر تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی فازی،18
تاپسیس فازی ،13الکتره فازی یا  )...برای وزن دهی شاخصها
استفاده گردد .همچنین از آنجائیکه در بانکها و خیلی از
شرکتهای خدماتی ،موضوع «توسعه خدمات» در کنار نوآوری
خدمات از اهمیت باالیی برخوردار است لذا برای تحقیقات آتی
پیشنهاد میگردد تأثیر قابلیتهای پویای سازمانی برای «توسعه
خدمات» نیز مورد بررسی قرار گیرد.

67. payment service provider
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چکیده
آمادگی سازمانها جهت استقرار سیستمهای مدیریتی از مسائل با اهمیت می باشد .هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی به منظور
آمادگی سازمانی پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد است .در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی و کمی) اکتشافی متوالی استفاده
گردید .روش استفاده شده در بخش کیفی پژوهش ،نظریه داده بنیاد می باشد .در پژوهش حاضر ،به منظور جمعآوری دادهها در
بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل اساتید رشته مدیریت
دانشگاه های آزاد استان گیالن هستند که در بخش کیفی و بهمنظور انجام مصاحبهها از نظرات  10نفر از اساتید مرتبط با موضوع
پژوهش و در بخش کمی و بهمنظور تکمیل پرسشنامهها از نظرات  150نفر از آنها استفاده شد .بهمنظور تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبهها از روش کدگذاری در نرمافزار  MAXQDAو بهمنظور کشف ارتباط بین عوامل شناسایی شده از روش مدلسازی
ساختاری تفسیری در نرمافزار  MICMACاستفاده شد .تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای نیمه ساختاریافته متشکل از 180
کدباز بود که در قالب نه مفهوم طبقهبندی و در چهار مقوله اصلی شامل عوامل مدیریتی و عوامل نگرشی-رفتاری (بهعنوان
متغیرهای پیوندی) ،عوامل بیرونی (به عنوان متغیر مستقل) ،و استقرار مدل تعالی (به عنوان متغیر وابسته) تقسیمبندی شدند.
همچنین تحلیل دادههای بخش کمی پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی در نرمافزار  smartPLSصورت پذیرفت .نتایج بخش
کمی پ ژوهش نیز نشان داد که هر سه عامل مذکور شامل عوامل مدیریتی (ایجاد جو حامی تغییر ،برنامهریزی و سازماندهی،
یادگیری ،تعهد) ،عوامل نگرشی -رفتاری (سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده) و عوامل بیرونی (سیاستها و قوانین
باالدستی ،اعتبارات ،و فرهنگ) نقش معنادار بر آمادگی دانشگاه آزاد در پیادهسازی مدل تعالی دارند و در این بین عوامل مدیریتی
موثرترین نقش را بر عهده داشته است .همچنین عوامل نگرشی-رفتاری مجریان نیز دارای نقش موثری بر آمادگی دانشگاه جهت
استقرار مدل تعالی دارد .از طرفی ،عوامل بیرونی ،هم به طور مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم و از طریق عوامل مدیریتی و
عوامل نگرشی -رفتاری نقش موثری در آمادگی دانشگاه آزاد برای استقرار مدل تعالی دارد ،بطوریکه این عامل محرک اصلی
واحدهای تابعه دانشگاه آزاد بر استقرار مدل تعالی است .یافته های پژوهش نشان می دهد که آمادگی دانشگاهها برای استقرار
مدل های تعالی تا حدود زیادی وابسته به عملکرد مدیران آن می باشد .مدیران دارای تعهد باال میتوانند با برنامهریزی و کنترل و
نظارت درست سبب ایجاد جوی مثبت در دانشگاه برای پذیرش و استقرار آن مدلها شوند و بدین طریق بر بسیاری از مشکالت
درونی همچون عوامل نگرشی -رفتاری اعضاء سازمان که عمدتاً خود را به صور ت مقابله با تغییرات نشان داده و حتی مشکالت
بیرونی فائق آیند.
واژههای کلیدی :آمادگی سازمانی ،مدل تعالی ،عوامل مدیریتی ،عوامل نگرشی-رفتاری ،عوامل بیرونی.
نوع مقاله :پژوهشی
نویسندة عهدهدار مکاتبات :صمد جباریاصل Samadjabari1339@gmail.com
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مؤسسات فعال در آموزشی عالی همواره با مسائل مهمی
منجمله توسعه و بهبود فرآیندها ،هزینههای آموزشی ،لزوم
پاسخگویی به ذینفعان مختلف ،و ضرورت انطباق با علوم
جدید و پیشرو مواجه بودهاند .آنها باید سیستمی را برای
مواجه با چالشهای مذکور پیشبینی و پیادهسازی نمایند
(آرایش .)2017 ،1در دهههای گذشته ،آگاهی از چالشهای
یادشده از مهمترین اصول راهبردی مؤسسات آموزش عالی
به منظور بهبود و ارتقاء کیفیّت خود بودهاند .روشهای
مختلف اتخاذ شده برای پیادهسازی مدیریت کیفیت در
دانشگاهها مانند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی مؤسسات،
نظامهای تصدیق و اعتبارگذاری و مدلهای مختلف مدیریت
کیفیت جامع نمونهای از این خطمشیها هستند (اربابی فر و
همکاران .)2016 ،2همچنین دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی بایست همواره در راه تعالی قدم نهاده و از سازمانهای
پیشرو در محیط رقابتی متالطم باشند (ایمانی و همکاران،
 .)1397دانشگاههای کشور نیز تاکنون تمایلی برای استفاده
از مدلهای سرآمدی به صورت سیستماتیك و ارتقاء کیفی
خود از این طریق نشان ندادهاند .مطابق بررسیهای و
مطالعات صورت گرفته ،مدلهای تعالی سازمانی در
دانشگاههای داخلی به ندرت استفاده میشوند .این مدلها
بهعنوان ابزاری قدرتمند برای سنجش میزان کیفیت
سیستمها در سازمانها استفاده میشوند .با بهکارگیری مدل
های تعالی ،عالوه بر اینکه یك سازمان قادر خواهد بود
میزان موفقیت خود را در اجرا و دستیابی به برنامهها در
مقاطع زمانی مختلف بسنجد ،بلکه میتواند عملکرد خود را
با سایر سازمانهای مشابه خود بهویژه بهترین آنها مقایسه
نماید (ابراهیمی و همکاران.)2017 ،3
چانگژن و جین 4با بررسی دادههای حاصل از اقتصاد چین
در بین سالهای  1978تا  2004به این نتیجه رسیدند که
بین کیفیت آموزشی و رشد اقتصادی یك کشور رابطه مثبت
معناداری وجود دارد (چانگژنگ و جین .)2009 ،5براهان و

زیارتی 6نیز اظهار داشتند که ارتباط زیادی بین رقابتپذیری
و کیفیت آموزش عالی در تمامی کشورها وجود دارد (برهان
و زیارتی .)2002 ،7بسیاری از محققین ( همچون :بث و
همکاران 2004 ،8و بریگام )1993 ،9اعتقاد دارند که اصول
مدیریت کیفیت فراگیر میتواند به بهبود در عملکرد
مؤسسات آموزش عالی به ویژه در نظم بخشی و شکلدهی
مجدد برنامههای آموزشی آنان منجر گردد .باید توجه داشت
که بر خالف حوزه صنعت که کنترل کیفیت آماری میتواند
کیفیت کاالهای ملموس و مشهود را به خوبی ارزیابی نماید،
در آموزش عالی آنچه در کالس درس رخ میدهد ،ناملموس
می باشد .بنابراین فلسفه و متدولوژی مدیریت کیفیت فراگیر
باید بهتناسب این نوع محصول در آموزش عالی ،تعدیل یافته
و پس از آن مورد بهرهبرداری قرار گیرد (زنجیرچی.)1390 ،
از این رو ،استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی
نیازمند ایجاد حلقه بازخوردی است که به طور مرتب
عملکرد سیستم را گزارش می کند (ونکاترامان.)2007 ،10
مرور پژوهشهای انجام شده در این حوزه نشان میدهد که
تودهای شدن آموزش عالی در ایران و گسترش کمی آن در
حوزه مختلف چندان بدون مشکل هم نبوده و اگرچه در
خصوص افزایش دسترسی به فرصت آموزش عالی بهعنوان
یك مزیت دستیافته اما مسائل و چالشهای جدی نیز در
خود به همراه دارد .مطالعات پیشین (همچون :رشیدی،
 )1397نشان میدهد که آموزش عالی ایرانی در عصر توده
ای شدن عالوه بر گرفتار شدن با مشکالتی نظیر کیفیت
آموزش عالی ،تأمین منابع مالی ،کاستی جدی در پاسخگویی
به جامعه و بازار کار و صنعت و  ...در ازای گسترش کمی
خود دچار چالشهای جدی در حوزههای سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی نیز شده است (فریدونی .)1398 ،زمانی ()1396
در پژوهش خود اذعان داشت که کیفیت پایین آموزشی در
دانشگاهها میتواند به فقر دانشی و بینشی و مهارتی نیروی
انسانی منجر شود و در نتیجه برنامههای رشد و توسعه کشور
را با مشکالت عمدهای مواجه نماید (زمانی.)1396 ،
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در این رابطه م یت وان اذع ان داش ت ک ه مبح ث آم ادگی
سازمانی جهت پذیرش سیستمهای جدید موضوع بسیار مهم
و به نوعی اولین گ ام از آن م یباش د .ت الش ب رای اج رای
برنامهها ،شیوهها یا سیاستهای جدید در سازمانها اغلب ب ا
شکست مواجه میشود ،زیرا رهبران آمادگی س ازمانی ک افی
ب رای تغیی ر ایج اد نم یکنن د (وین ر .)2009 ،11آم ادگی
سازمانی به میزان آمادگی اعض ای س ازمان از نظ ر روان ی و
رفتاری برای اجرای تغییرات سازمانی اشاره دارد .زم انی ک ه
آمادگی سازمانی باال باشد ،اعضا بهاحتم ال زی اد تغیی رات را
آغاز میکنند ،تالش بیش تری م یکنن د ،پش تکار بیش تری
نشان میدهند و رفتار مشارکتی بیشتری از خود نش ان م ی
دهند که در کل منجر به اجرای موثرتر تغییر پیشنهادی می
شود .برعکس ،زمانی که آمادگی سازمانی پایین اس ت ،اعض ا
به احتمال زی اد تغیی ر را ن امطلو م یبینن د و متعاقب اً از
برنامهریزی برای تالش و مشارکت در فرآیند تغیی ر اجتن ا
میکنند ی ا حت ی در براب ر آن مقاوم ت م یکنن د (ش یعا و
همکاران .)2014 ،12آمادگی سازمانی برای تغییر ی ك س ازه
چند سطحی است .آم ادگی م یتوان د ک موب یش در س ط
فردی ،گروهی ،واحدی ،بخش یا سازمانی وجود داشته باشد.
آمادگی را میتوان در هر یك از این سطوح تحلیل تئ وریزه،
ارزیابی و مطالعه کرد؛ در واقع آمادگی بهعنوان پ یشنی ازی
ضروری برای یك شخص یا یك سازمان جه ت موفقی ت در
مواجهه با تغییر س ازمانی اس ت (می اک-ل ی و همک اران،13
 .)2020بنابراین قبل از اجرای انواع مختلف مدلهای تع الی
میبایست یك آم ادگی ب رای اج رای آن در س ازمان وج ود
داشته باشد .ازاینرو ،از چالشهای ب زر م دیران س ازمان،
میزان آمادگی آن جه ت اس تقرار و بک ارگیری م دل تع الی
است .در ای ن رابط ه درک ص حی از می زان آم ادگی ب رای
تدوین اس تراتژی ه ای مناس ب ،حی اتی ب ه نظ ر م یرس د
(اسکرینگ-تنا و همکاران .)2019 ،14در این راستا ،قب ل از
هر اقدامی به منظور استقرار م دل تع الی س ازمانی ،ارزی ابی
آمادگی س ازمان ب ا ه دف ش ناخت ن واقص موج ود و ارائ ه
استراتژیهای بهبود برای آنه ا ،بس یار ح ائز اهمی ت اس ت
11. Weiner
12. Shea et al.
13. Miake-Lye et al.
14. Escrig-Tena et al.
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(قدرتی و همکاران .)1393 ،مطالعات ص ورت گرفت ه نش ان
می دهند که به منظور پیادهسازی م دل تع الی در س ازمان
میبایست زیرس اخته ای اولی ه آن را جه ت آم اده س ازی
پذیرش مدل فراهم نمود .برای ایجاد آمادگی در سازمان م ی
بایست موانع و مشکالت هر سط را شناس ایی و ب هتناس ب
راهکارهای مؤثری را پیشبین ی نم ود .در ای ن راس تا ابع اد
مختلف سازمان میبایست بررسی شوند و آمادگی هر ی ك از
اجزای سازمان برای پذیرش مدل تعالی مورد س نجش ق رار
گیرند .درصورتیکه سازمان از جنب های آم ادگی الزم ب رای
پذیرش مدل تعالی را نداشته باشد ،میبایس ت راه ح له ای
مرتبط ارائه شوند (-تنا و همکاران .)2019 ،
در این زمینه پژوهشگران بیان میدارند که حمای ت و تعه د
مدیریت ارشد از درجه اهمیت باالیی در اجرای این م دله ا
برخوردار است و در صورت عدم وجود آن ،محدودیت بزرگی
ب ر س ر راه اج رای م دله ای تع الی ق رار خواه د گرف ت
(مهرعلی زاده و ص فایی مق دم .)2010 ،15ض عف در
سیاستگذاریها و دستورالعمله ای ق انونی و ع دم نظ ارت
نهادهای متولی بر پیادهسازی م دله ای تع الی در آم وزش
عالی بهویژه در کشور ما نیز از موان ع اجرای ی بنی ادین ای ن
مدلها به شمار آمده و در نتیجه آن میتوان مش اهده نم ود
که اصول همه جانبه و فراگیر جهت اجرای مدل تع الی و ی ا
خود ارزیابی دانش گاه ه ا و مؤسس ات آم وزش ع الی وج ود
ندارد .از جمله سایر محدودیتها ،عدمپذیرش و ی ا مقاوم ت
اعضاء سازمان است .این مشکل یك مسئله فرهنگ ی ب وده و
مربوط به آماده سازی تمامی اجزاء یك سیستم برای پذیرش
تغییرات جدید میشود .از دیگر بزر ت رین مح دودیته ای
پذیرش مدلهای تع الی ،موض وع انتظ ار خروج ی س ریع از
مدل در جهت بهبود سیستم است ،بهعبارتدیگ ر م دیران و
کارمندان انتظار دارند که پس از اجرای مدل ،در کوتاهت رین
زمان ممکن در مسیر تعالی قرار گیرند .ع دم ص بر س ازمان
بهتدریج آن را در استقرار مدل دچار مشکل خواهد نمود؛ لذا
تدوین فرآیند گام به گام برای رسیدن به اهداف م وردنظر از
مسائل مهم است که میبایست مدنظر ق رار گیرن د (بص یر و
همکاران .)2017 ،16ضعف نگرش سیستمی در حوزه کیفیت
15. Mehralizade and Safaeemoghaddam
16. Basir and et al.
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خدمات در دانشگاههای کشور از سایر موانع اجرایی این مدل
ها است .موضوعاتی چون ت دوین و اس تقرار اس تراتژیه ا و
مأموریتها ،خطمشیگذاری و پیشبین ی اه داف کیف ی در
چ ارچو نظ ام م دیریت کیفی ت ج ز در م وارد ان دک در
دانشگاههای کشور عملیاتی نشده و این خود به معنی کمبود
و عدم توسعه زیرساختهای الزم جه ت اج رای م دله ای
تعالی می باشد (ایمانی و همکاران.)1397 ،
در صورتی که موانع اجرای متناسب و مؤثر مدیریت کیفیت
فراگیر در مؤسسات آموزش عالی به شکل مناسب از سر راه
برداشته شده و زمینه برای شکوفایی کیفی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی فراهم گردد ،منافع بیشماری از قبل
ارتقای کیفیت عاید این مؤسسات خواهد شد (علیزاده عطار
و تقی زاده هرات .)2016 ،آمادهسازی درست سازمان در
پذیرش مدل تعالی ،باعث کاهش در زمان و هزینه
پیاده سازی شده و میزان موفقیت اقدامات را افزایش خواهد
داد (میاک-لی و همکاران .)2020 ،بنابراین ،با توجه به
مطالب مطرح شده در باال سوال اصلی پژوهش حاضر بصورت
زیر است :مدل آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدل تعالی
در دانشگاه آزاد اسالمی شمال کشور چگونه است؟
 -2مرور پیشینه
در خصوص پیشینه پژوهش و سوابق تحقیقاتی داخلی با
بررسی به عمل آمده مشخص گردید در برخی از مطالعات
چگونگی بهبود دانشگاهها بهوسیله اصول و شیوههای
مدیریت کیفیّت تشری گردیده است (والر2000 ،17؛ مونتانو
و گلین1999 ،18؛ کانجی و تامبی .)1999 ،19نتیجه اصلی
این تحقیقات بر دو جنبه اصلی متمرکز میباشد:
)1امکانسنجی بهکارگیری مدیریت کیفیّت در زمینه
آموزشی؛  )2میزان کارایی این روشها برای بهبود مؤسسات
آموزشی در زمینههایی مانند برنامهریزی ،منابع انسانی،
مدیریت منابع و مدیریت فرایندهای اداری و آموزشی.
مطالعاتی هم وجود دارند که در هرکدام سعی شده است تا
مدلهایی برای پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع ارائه شود
و در آنها مدلهای تعالی موجود (جایزه کیفیّت مالکومك
17. Weller
18. Montano and Glenn
19. Kanji and Tambi

بالدریج و مدل تعالی کیفیّت) بهعنوان مبنا درنظر گرفته
شدهاند (پیرس دا روسا و همکاران .)2003 ،20پژوهشهای
انجام شده دیگر نیز نمونههایی از مدلهای کاربردی در
زمینه آموزشی میباشند (ویکالند و همکاران2003 ،21؛
اوسئو-آسار و النگبتون2002 ،22؛ فرار2000 ،23؛ دترت و
جنی2000 ،24؛ وین و کامرون1998 ،25؛ اِوانس1997 ،26؛
جانسون1996 ،27؛ زینك و اشمیت .)1995 ،28در ادامه به
برخی تحقیقات مرتبط در این زمینه اشاره شده است.
اسکرینگ تنا و همکاران ( )2019در یك تحقیق کمی به
نقش محرکهای بیرونی و درونی در پذیرش مدل تعالی
 EFQMپرداختند .آنها ازجمله محرکهای بهبود کارایی
فرآیندهای داخلی ،بهبود کیفیت محصوالت/خدمات ،ترویج
سبك مشارکتی در بین کارکنان ،بهبود نتایج مالی و از
جمله محرکهای بیرونی شامل برآورده کردن خواستههای
مشتریان ،بهبود تصویر سازمان ،بهعنوان یك ابزار بازاریابی ،و
دنبالکردن روندهای مدیریت با الگوبرداری از دیگران را
برشمردند .قفلی )2012( 29در یك تحقیق ترکیبی به
پیادهسازی مدلهای تعالی کسبوکار در سازمانهای بخش
دولتی کشور امارات پرداخت 300 .کارمند و  25مدیر ارشد
بهعنوان نمونه انتخا و مصاحبهها انجام پذیرفت .نتایج
تحقیق آنها نشان داد برای استقرار موفق مدلهای تعالی
کسب وکار میبایست به عوامل ذیل توجه نمود :تعهد
مدیریت ارشد ،ایجاد یك دید بلندمدت ،ایجاد یك محیط
موافق تغییر ،استقرار یك کمیته پیگیر ،وجود پلن استقرار،
یك ساختار سازمانی حامی ،ارتباطات اثربخش ،وجود برنامه
زمان استقرار ،آموزش کافی ،درگیر نمودن کارکنان،
توانمندسازی کارکنان ،استفاده از سیستمهای اطالعاتی ،و
توسعه یك پلن عملی .کوه و لئو )2010( 30در یك تحقیق
کیفی به بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت
20. Pires Da Rosa et al.
21. Wiklund et al.
22. Osseo-Asare and Longbottom, 2002
23. Farrar, 2000
24. Detert and Jenni, 2000
25. Winn and Cameron, 1998
26. Evans, 1997
27. Johnson, 1996
28. Zink, and Schmidt, 1995
29. Ghufli
30. Koh and Low
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فراگیر که از زمینههای اصلی  EFQMاست پرداختند .آنها
با بررسی ادبیات پیشین و مصاحبه با  145پیمانکار در هنگ
گنگ به این نتیجه رسیدند که حمایت مدیریت عالی،
مدیریت مشتریان و ذینفعان ،مدیریت کیفیت اطالعات،
مدیریت فرآیندها ،یادگیری و آموزش ،و بهبود مستمر از
عوامل اصلی موفقیت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت
فراگیر هستند .سیال و ابراهیمپور )2005( 31در یك تحقیق
کیفی به بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت
فراگیر پرداختند .آنها با بررسی ادبیات پیشین و مصاحبه با
 226تولیدکننده در آمریکا به این نتیجه رسیدند که رهبری،
برنامهریزی استراتژیك ،تمرکز بر مشتریان ،اطالعات و
تحلیل آنها ،منابع انسانی ،مدیریت فرآیندها ،و مدیریت
تأمینکنندگان از عوامل اصلی موفقیت در استقرار سیستم
مدیریت کیفیت فراگیر هستند .آنتونی و همکاران)2002( 32
در یك تحقیق کیفی به بررسی عوامل حیاتی موفقیت
مدیریت کیفیت فراگیر پرداختند .آنها با بررسی ادبیات
پیشین و مصاحبه با  25شرکت در هنگکنگ به این نتیجه
رسیدند که تعهد مدیریت عالی و شناخت وی ،تمرکز بر
مشتریان ،بهبود مستمر ،آموزش و توسعه ،کارگروهی و
درگیر نمودن کارکنان ،کیفیت سیستمها و سیاستها،
نظارت رهبری ،ارتباطات ،همکاری و مدیریت با ذینفعان،
ارزیابی و بازخورد ،و فرهنگ تغییر در سازمان از عوامل
اصلی موفقیت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر
هستند .در مجموع با بررسی ادبیات نظری پیشین مشخص
گردید عوامل ذکر شده در جدول  1قبل از استقرار هر
سیستمی منجمله مدل تعالی سازمانی میبایست مورد
بررسی قرار گرفته تا پذیرش و موفقیت آن با درصد باالیی
صورت پذیرد.
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و بین مقولههای معین و سپس طبقهبندی روابط این عناصر
در بستر و فرآیند آن پدیده ،مدل مفهومی تبیینکننده
پدیده آشکار میشود (دانائیفرد .)1386 ،در شکل 1-3
دیاگرام فرآیند اجرای پژوهش آورده شده است:

 -3روش شناسی پژوهش
 -1-3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر فلسفة پژوهش ،پژوهشی ترکیبی
(کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی بوده و از نظر
جهتگیری ،یك پژوهش توصیفی -پیمایشی محسو
میشود.
همچنین ،پژوهش حاضر بر تدوین چارچو مفهومی یا
تبیین تئوری تأکید و نیاز به بروز دانش ضمنی خبرگان در
این حوزه دارد ،لذا برای این منظور ،از استراتژی «نظریه
دادهبنیاد» بهره میبرد .منظور از این نظریه دادههایی است
که طی فرآیند پژوهش بهصورت نظاممند از خبرگان مرتبط
یا مبانی نظری پیشین گردآوری و تحلیل میشوند .سه
عنصر مفاهیم ،38مقولهها 39و قضیهها  40ارکان اصلی این
استراتژی هستند .در پی جمعآوری و تحلیل دادهها ،مفاهیم
و از کنار هم قرارگرفتن چند مفهوم ،مقوله شکلگرفته و در
نهایت با بیان روابط تعمیمیافته بین یك مقوله و مفاهیم آن
38 .Concepts
39 .Categories
40. Propositions

شکل .1دیاگرام فرآیند اجرای پژوهش

 -3-2نمونهگیری و ابزار گردآوری دادهها
ابزار جمعآوری اطالعات در بخش کیفی پژوهش ،مصاحبه
نیمهساختاریافته با سؤاالت از قبل طراحی شده بود .جهت
انتخا نمونه مصاحبهشوندگان از روش نمونهگیری نظری
یکی از انواع نمونهگیری هدفمند است استفاده شد .ازآنجاکه
در این روش نمونهگیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه
پیدا میکند ،تعداد اعضای نمونه در پایان جمعآوری
اطالعات کیفی مشخص گردید بهطوریکه  10نفر شامل
اساتید مدیریت واحدهای تابعه دانشگاه آزاد گیالن اعضای
نمونه این بخش از پژوهش را تشکیل دادند 7 .نفر از این
شرکتکنندگان مرد و مابقی زن بودند 2 .نفر از آنها دارای
سمت شغلی دانشیار و  3تن از اساتید دانشگاه و  5نفر نیز از

ارائه مدل آمادگی سازمانی پذیرش مدل تعالی  /....سیده سمیه موسویسیاهدله و همکاران

مدیران واحدهای دانشگاهی خود بودند .همچنین  3نفر از
تمامی شوندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد و  7نفر
دارای مدرک دکتری بودند.
جامعه آماری پژوهش در بخش کمی پژوهش نیز اساتید
هیئتعلمی گروه مدیریت شاغل در  14دانشگاه آزاد اسالمی
استان گیالن و مدیران و معاونین آگاه و مرتبط با پروژه
تعالی سازمانی هستند که تعداد آنها برابر  250نفر است .به
دلیل محدود بودن اعضای جامعه و بر اساس جدول مورگان
تعداد  150نمونه به روش نمونهگیری غیرتصادفی در
دسترس از دانشگاههای ذکر شده انتخا شدند .در این
روش افراد نمونه فقط به دلیل سهولت ،سادگی و
دردسترسبودن انتخا میشوند .ابزار جمعآوری داده در
این بخش پرسشنامه میباشد که از  43گویه بر اساس نتایج
بخش کیفی استخراج شده بودند .طیف پاسخگویی به
سؤاالت بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای از  )1کامالً
مخالفم تا  )5کامالً موافقم میباشد.
 -3-3روش تحلیل داده ها
تحلیل دادههای بخش کیفی پژوهش حاضر بر اساس
رهیافت نظاممند استراوس و کوربین )1998( 41انجام شده
است .بنا بر نظر استراوس و کوربین ،تحلیل دادههای کیفی
برای نظریهپردازی ،مستلزم استفاده از کدگذاری باز،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است .در این پژوهش،
عملیات کدگذاری ،پس از مصاحبه و مکتو نمودن آنها،
توسط نرمافزار  MAXQDAصورت گرفت .در کدگذاری
باز ،مفهومسازی دادهها و تحلیل اطالعات انجام میشود تا با
استفاده از آن بتوان دادهها را در مقولههای مشخص
دستهبندی کرد .در کدگذاری محوری ،پژوهشگر ،مفهومی از
مجموعة مفاهیم مرحلة کدگذاری باز را بهعنوان مقوله،
انتخا میکند و طی فرآیندی ،سایر مفاهیم هم معنا را به
آن مرتبط میسازد و کدگذاری انتخابی ،مرحله اصلی
نظریهپردازی است که بر اساس نتایج دو مرحله پیشین ،به
تولید نظریه و ارائه مدل میپردازد (استراوس و کوربین،
 .)1998همچنین بهمنظور محاسبه شاخص روایی محتوا از
ضریب همبستگی کندال در نرمافزار  SPSS20استفاده
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شد .در بخش کدگذاری انتخابی بهمنظور کشف روابط بین
مضامین شناسایی شده از روش مدلسازی ساختاری
تفسیری 42در نرمافزار  MICMACاستفاده شد .هدف این
روش طبقهبندی عوامل و شناسایی روابط بین معیارها است.
تحلیل دادههای بخش کمی نیز ،با استفاده از روش
مدلسازی معادالت ساختاری 43به شیوه حداقل مربعات
جزئی 44در نرمافزار  Smart PLS3صورت پذیرفت.
 -3-4سنجش اعتبار دادهها
در بخش کیفی پژوهش حاضر بهمنظور سنجش اعتبار داده
های حاصل از مصاحبهها ،عالوه بر نظارت یك کمیته دونفره
از اساتید خبره در حین مراحل کدگذاری ،پس از پایان
مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری ،مفاهیم و
مقولههای استخراج شده در قالب پرسشنامه مجدداً در
اختیار تمامی مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا تطابق بین
نظرات بررسی شوند .این کار با استفاده از آزمون دبلیو
کندال 45صورت پذیرفت .در ادامه ،و بهمنظور سنجش اعتبار
مدل طراحی شده در قسمت کدگذاری انتخابی و روابط
طراحی شده فیمابین مضامین ،از روش مدلسازی
ساختاری تفسیری از نظرات هشت نفر از همان
مصاحبهشوندگان و دو نفر از اساتید مرتبط استفاده شد.
همچنین در بخش کمی پژوهش حاضر نیز بهمنظور سنجش
روایی ابزار پژوهش عالوه بر بررسی روایی صوری آنکه توسط
اساتید و صاحبنظران حوزه مدیریت ،از روش تحلیل عاملی
تأییدی 46استفاده شد.
 -4یافتههای پژوهش
همان گونه که ذکر شد ،تحلیل دادهها در بخش کیفی
پژوهش حاضر بر اساس روش کدگذاری استراوس و کوربین
( )1998و در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی انجام شد .در جدول  2خالصه مراحل
کدگذاری و حرکت از داده به نظریه آورده شده و در ادامه
نتایج حاصل از هر بخش آورده شده است.

42 .Interpretive Structural Modelling
)43 .Structural Equation Model (SEM
)44 .Partial Least Squares (PLS

45 .Kendall’s w
41. Strauss & Corbin

)46 .Confirmatory Factor Analysis (CFA
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جدول  .2خالصه مراحل کدگذاری و حرکت از داده به

مفهوم

نظریه
مرحله

نوع کدگذاری

1

کدگذاری باز

2

کدگذاری
محوری

3

کدگذاری
انتخابی

فعالیت

خروجی

کدگ ذاری اولی ة
مصاحبهها
شناس ایی و تعی ین
مقوله اصلی
برق راری ارتب اط ب ا
مف اهیم و مقول ه
اصلی

توسعه  9مفه وم
فرعی
توس عه  4مقول ه
اصلی

تکام ل و تفس یر
نظریه

پیشنهاد مدل

ثبت  180کد باز
سیاسته ا
و ق وانین
باالدستی

کد باز

نمونه متن مصاحبه

عف در
ض
ت
سیاس
گ ذاری ه ای
کالن

برای اینکه هر سیستمی درس ت اج را
بش ه بای د ی ك اس تراتژی و سیاس ت
یکپارچه تنظیم بش ه .داخ ل دانش گاه
آزاد در ح ال حاض ر ی ا همچ ین
استراتژی وجود نداره یا اگه وجود داره
ضعیفه و آینده نگر نیست.

ع دم وج ود
برنامه مدون و
فراگیر

 -4-1کدگذاری باز
کدگذاری باز فرآیند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم،
مشخص و خواص و ابعاد آنها در دادهها کشف میشود.
بهطورکلی ،در طول کدگذاری باز ،دادهها به قطعات مجزا
شکسته شده ،از نزدیك مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به
شباهتها و تفاوتها مقایسه میشوند (استراوس و کوربین،
 .)1998در پژوهش حاضر از مجموع  180کدباز اولیه
استخراج شده (با لحاظ تکرارها) در  9مفهوم دستهبندی
گردیدند .در جدول  3نمونهای از فرآیند کدگذاری باز نشان
داده شده است.
جدول  .3نمونه ای از مرحله کدگذاری باز
مفهوم

کد باز

ایج اد انگی زه
در بین اعضاء
ایج اد ج و
امی
ح
تغییر

ایج اد دی د
مش ترک در
بین اعضا

 -4-2کدگذاری محوری
رویه کدگذاری محوری ،عملی مربوط به دستهبندی مفاهیم
به زیر شاخهها در امتداد خطوط ویژگیها و ابعاد آن است.
هدف از کدگذاری محوری ،آغاز فرآیند مونتاژ مجدد
دادههایی که در طول کدگذاری باز شکسته شدند ،میباشد.
با انجام این کار ،تحلیلگر شروع به تمرکز بر ساخت یك
بافت متراکم از روابط ،در اطراف مقوله «محوری» میکند
(استراوس و کوربین .)1998 ،در جدول  ،4نتایج مرحله
کدگذاری محوری بر اساس رهیافت نظاممند استراوس و
کوربین آورده شده است.
جدول  .4نتایج مرحله کدگذاری محوری

نمونه متن مصاحبه
مهمترین و اصلی ترین مرحله استقرار
یك سیستم می تواند نقشی باشد ک ه
یك مدیر در آن ایف ا م ی کن د .م دیر
موفق با ایجاد انگی زه در کارکن ان ب ه
روش های م ادی و غیرم ادی نی روی
آنها را ب ه س مت دس تیابی ب ه ه دف
جمع می کند.
بنظر من اولین چیز این است که مدیر
تمامی اعضای دانشگاه را برای استقرار
مدل تعالی بتواند گرد هم آورد .او باید
به همه بقبوالن د ک ه اس تقرار چن ین
سیستمی به نف ع دانش گاه اس ت و در
آینده می توان از آن بهره جست و می
توان یك نظام کنت رل درس ت را پای ه
گذاری کرد.

یک ی از مش کالت ای ن اس ت ک ه
واحدهای دانشگاه آزاد مستقل نیستند
و برنامه هایشان را از دانشگاه مرک زی
می گیرند .پس تا وقت ی ک ه دانش گاه
مرکزی برنام ه ای ب رای اس تقرار ای ن
مدل ها وجود نداشته باشه نمیش ه ب ه
اجرای اونها در واح دهای تابع ه امی د
زیادی داشت.

مقوله

مفاهیم

ایجاد ج و
امی
ح
تغییر
عوام ل
مدیریتی
برنامهریزی
و
ساماندهی

کد (فراوانی)
ایجاد دید مشترک در بین اعضا ()7
ایجاد انگیزه در بین اعضاء ()6
برقراری ارتباطات مؤثر در بین اعضاء ()6
تشویق مشارکت تمامی اعضاء ()5
برقراری سازوکارهای کار تیمی ()5
م دیریت ب ر مقاوم ت در براب ر تغیی رات از
سوی کاربران ()5
شناخت و توسعه ارزش های مشترک اعضاء
()4
تدوین استراتژیهای مؤثر یا اجرای دقیق
استراتژیهای اعالمی ()6
تهیه اهداف طرح بهصورت کوتاهمدت
میانمدت و بلندمدت ()5
تدوین گامهای اجرای طرح ()4
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مقوله

مفاهیم

یادگیری

عوامل
نگرشی-
رفتاری

تدوین و ارائه آموزش کافی برای اعضاء ()6
ارزیابی مستمر فرایندهای اجرا و بازخورد آن ()5
توجه به بهبود مستمر طرح ()3
کنترل دادهها و تجزیهوتحلیل آن ()2
بهینه کاوی ()2

تعهد
مدیریت

سهولت
ادارک
شده

آسان بودن نحوه یادگیری مدل ()4
سهولت اجرای مستمر مدل ()4
دسترسی آسان به اطالعات مدنظر جهت
اجرای مدل ()3

سودمندی
ادراک
شده

اعتبارات

فرهنگ

استقرار

تهیه زیرساختها ()4
مدیریت منابع و امکانات ()4
طراحی ساختار مناسب ()4
شناخت صحی وضع موجود و نیازها ()4
انتصا صحی کارشناسان متخصص در
راستای پیادهسازی ()3
تعیین دقیق محدوده وظایف مجریان طرح ()2

مدل
تعالی

تالش برای تسلط و مهارت کافی جهت
مدیریت طرح ()6
پیگیری مجدانه جهت استقرار طرح ()5
تعهد به نظاممندی و عدم تمایل به گریز از
الزامات در سطوح مختلف ()4
تعهد اخالقی به اهداف سازمان ()2

سیاستها
و قوانین
باالدستی
عوامل
بیرونی

کد (فراوانی)

مقوله

مفید بودن استفاده از مدل در دستیابی به
اهداف سازمانی ()4
سودمندی استفاده از مدل در بهبود
عملکرد دانشگاه ()3
سودمندی استفاده از مدل در ارتقاء شغلی
مجریان ()1
ضعف در سیاستگذاریهای کالن ()8
عدم وجود برنامه مدون و فراگیر ()7
عدم نظارت کافی ()2
عدم پیشبینی منابع مالی مشخص ()6
عدم تخصیص اعتبار در اخذ مشاوران
مجر ()2
عدم سرمایهگذاری جهت اجرای فراگیر
طرح ()1
عدم فرهنگ بهکارگیری مدل تعالی در
دانشگاهها ()4
استانداردهای متنوع دانشگاهها ()4
فرهنگ متفاوت مجریان طرح ()3
استفاده از مدل تعالی برای ارزیابی عملکرد ()8
استفاده از مدل تعالی برای بهبود عملکرد ()5
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کد (فراوانی)

مفاهیم

استفاده از مدل تعالی برای مقایسه با سایر
دانشگاهها ()2

همان گونه که ذکر شد ،پس از این مرحله و بهمنظور
سنجش هماهنگی نظرات مصاحبهشوندگان از ضریب
همبستگی کندال استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول 5
آورده شده است:
جدول  .5نتایج ضریب همبستگی کندال جهت سنجش
هماهنگی نظرات مصاحبهشوندگان
آیتم

آماره w

عوامل
مدیریتی

0/271

64/968

عوامل بیرونی

0/257

20/527

8

عوامل
نگرشی-
رفتاری

0/336

16/816

5

0/005

استقرار مدل
تعالی

0/459

9/172

2

0/010

مقولههای

آماره خی

درجه

سطح

دو

آزادی

معناداری

24

0/000
0/009

0/357

10/707

3

0/013

اصلی

باتوجهبه مقدار سط معناداری بهدستآمده در تمامی
آزمونها ( ،)p<0/05فرض صفر (عدم تطابق بین نظرات)
رد و فرض مقابل پذیرفته میشود؛ بنابراین میتوان اظهار
داشت که میتوان نتیجه گرفت بین نظرات پاسخدهندگان
در خصوص کدهای باز ،مفاهیم و مقولههای شناسایی شده
هماهنگی وجود دارد.
-4-3کدگذاری انتخابی
مرحله اصلی نظریهپردازی است که بر اساس نتایج دو مرحله
پیشین ،به تولید نظریه میپردازد .در این مرحله مقولهها در
قالب مضمونها استخراج میشوند .از ارتباط بین آنها به
دنبال پاسخ به سؤاالت پژوهش خواهیم بود .کدگذاری
انتخابی ،یکپارچه کردن و پاالیش نظریه است .اولین گام
یکپارچهسازی تعیین مقوله مرکزی یا مقوله هسته است که
نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است .اگرچه مقوله مرکزی از
درون تحقیق بیرون میآید ،باز یك مفهوم انتزاعی است .با
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قدری اغراق ،مقوله مرکزی حاصل همه تحلیل ما در قالب
چند کلمه میریزد (استراوس و کوربین.)1998 ،

گام سوم) سازگار کردن ماتریس دستیابی :در این گام روابط
ثانویه و پنهان متغیرها بر مبنای ماتریس مرحله پیش
شناسایی میشوند (جدول .)8

در این مرحله ،پس از کشف مضامین اصلی از بررسی
مصاحبههای صورت پذیرفته ،بهمنظور تعیین ارتباط بین آنها
در این مرحله از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مشتمل
بر پنج گام استفاده شد که نتایج آن در زیر نشاندادهشده
است .الزم به توضی است ،این روش بر اساس مد پاسخهای
خبرگان پژوهش تجزیهوتحلیل شد.
گام اول) ماتریس خودتعاملی ساختاری :در گام اول ماتریس
خودتعاملی ساختاری پژوهش را با استفاده از نظر
پاسخدهندگان تشکیل میدهیم که در جدول  6آورده شده
است.

جدول  .8سازگار کردن ماتریس دستیابی

 -4-4مدلسازی ساختاری تفسیری

جدول  .6ماتریس خودتعاملی ساختاری
مقوله

عوامل
نگرشی
رفتاری
V

عوامل
بیرونی

عوامل بیرونی
عوامل
نگرشی
رفتاری
عوام
مدیریتی

عوامل
مدیریتی

قصد
استقرار

V

V

A

V

V

ل

مضامین

عوامل
بیرونی

عوام ل
نگرشی

عوامل
مدیریتی

قصد
استقرار

قدرت
نفوذ

عوامل بیرونی

0

1

1

1

3

عوامل نگرشی

0

0

0

1

1

ل

0

1

0

1

2

اس تقرار م دل
تعالی

0

0

0

0

0

زان

0

2

1

3

عوام
مدیریتی

می
وابستگی

گام چهارم) تعیین سط متغیرها در گام چهارم باید بر
اساس ماتریس دستیابی سازگار شده سطوح هر متغیر را
بهدست آورد .مجموع متغیرهای ورودی و خروجی و اشتراک
را محاسبه و در هر تکرار اگر متغیر خروجی با متغیر اشتراک
برابر بود آن تکرار سط  iام میباشد .سپس در تکرار بعد
سطر و ستون آن متغیر از ماتریس حذف میشود و دوباره
محاسبات صورت میگیرد .نتایج بهصورت خالصه در جدول
 9آورده شده است.
جدول  .9خالصه نتایج سطح بندی مقولهها

استقرار م دل
تعالی

گام دوم) ماتریس دستیابی اولیه :در گام دوم باید ماتریس
دستیابی اولیه را با تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به
اعداد صفر و یك تشکیل داد (جدول .)7
جدول  .7ماتریس دستیابی اولیه
عوامل
بیرونی

عوام ل
نگرشی-
رفتاری

عوامل
مدیریتی

قصد
استقرار

مضامین

عوامل بیرونی

0

1

1

1

عوام ل نگرش ی-
رفتاری

0

0

0

1

عوامل مدیریتی

0

1

0

1

اس تقرار م دل
تعالی

0

0

0

0

مضمون

سطح

عوامل بیرونی

3

عوامل نگرشی-رفتاری،
عوامل مدیریتی

2

استقرار مدل تعالی

1

گام پنجم) ترسیم شبکه تعامالت :در گام پنجم با استفاده از
سطوح بهدست آمده از معیارها ،شبکه تعامالت  ISMرسم
میشود .همان گونه که خروجی نرمافزار MICMAC
میتوان مالحظه نمود ،عوامل بیرونی متغیر مستقل ،عوامل
مدیریتی و عوامل نگرشی -رفتاری جزء متغیرهای پیوندی و
استقرار مدل تعالی بهعنوان متغیر وابسته مدل میباشند.
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 -4-5تحلیل کمی

شکل  .2دسته بندی متغیرهای مدل آمادگی سازمانی
پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسالمی

در پایان این مرحله ،مدل مفهومی پژوهش بصورت شکل 3
طراحی شد.

شکل  .3مدل مفهومی بخش کیفی پژوهش

بر اساس توضیحات ذکر شده در باال ،قضایای زیر در مرحله
کدگذاری انتخابی استخراج شدند:
فرضیه  :1عوامل بیرونی نقش معناداری در آمادگی دانشگاه
جهت استقرار مدل تعالی دارد.
فرضیه  :2عوامل بیرونی نقش معناداری در آمادگی دانشگاه
جهت استقرار مدل تعالی دارد
فرضیه  :3عوامل بیرونی نقش معناداری در آمادگی دانشگاه
جهت استقرار مدل تعالی دارد.
فرضیه  :4عوامل مدیریتی نقش معناداری در آمادگی
دانشگاه جهت استقرار مدل تعالی دارد.
فرضیه  :5عوامل نگرشی-رفتاری بر استقرار مدل تعالی در
دانشگاه آزاد مؤثر است.
فرضیه  :6عوامل مدیریتی بر عوامل نگرشی-رفتاری در
دانشگاه آزاد مؤثر است.

یافته های بخش کمی در در مرحله صورت پذیرفت .در مرحله
اول مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) و در مرحله دوم مدل
ساختاری (مدل درونی) تجزیه و تحلیل شدند.
مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) روابط مفاهیم (متغیرهای آشکار)
با مقولهها (متغیرهای پنهان) را نشان میدهد .در این مرحله
عالوه بر نمایش بارهای عاملی ( )λو آماره ( tجهت آزمون
معناداری) از آزمونهای پایایی ترکیبی 47و ضریب آلفای
کرونباخ 48جهت سنجش سازگاری درونی متغیرها ،و میانگین
واریانس استخراج شده 49جهت سنجش روایی همگرای متغیرها
استفاده شد .آلفای کرونباخ شاخصی کالسیك برای تحلیل پایایی
و نشاندهنده یك سنت قوی در معادالت ساختاری است که
برآوردی را برای پایایی بر اساس همبستگی درونی گویهها ارائه
میدهد و مقدار مناسب برای آن بزر تر از  0/7است .در پایایی
ترکیبی ،پایایی سازهها نه بهصورت مطلق ،بلکه باتوجهبه
همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میگردد .همچنین
برای محاسبه آن ،شاخصهای با بار عاملی بیشتر اهمیت زیادتری
دارند .برای پایایی مرکب میزان باالی  0/7مناسب گزارش شده
است (هیر و همکاران .)2017 ،50سنجه رایج برای ایجاد روایی
همگرا در سط سازه ،میانگین واریانس استخراج شده 51است.
این معیار بهعنوان مقدار میانگین کل توان دوم بارهای معرف
متناظر با هر سازه تعریف میشود (مجموع توان دوم بارها تقسیم
بر تعداد معرفها)؛ بنابراین  ،AVEمعادل اشتراک یك سازه
است .مقدار میانگین واریانس استخراجی برابر  0/5یا باالتر نشان
میدهد که به طور متوسط ،سازه بیش از نیمی از واریانس
معرفهای متناظر را تشری میکند .بهطور معکوس ،زمانی که
میانگین واریانس استخراج شده کمتر از  0/5باشد ،نشاندهنده
این است که بهطور میانگین ،خطای بیشتری در آیتمها نسبت به
واریانس تشری شده بهوسیله سازهها باقی میماند (هیر و
همکاران  .)2017 ،در جدول  10آمارهای فوق به همراه
شاخصهای سنجش پایایی و روایی مقولههای استخراج شده
پژوهش نشان داده شدهاند.
)47 .Composite Reliability (C.R.
)48 .Cronbach's alpha (α
)49 .Average variance extracted (AVE
50 .Hair et al.
)51 .Average variance extracted (AVE
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جدول  .10نتایج حاصل از ارزیابی مدل اندازهگیری

باتوجهبه مقادیر ارزش  tدر جدول باال ،میتوان نتیجه گرفت
مفاهیم مربوط به مقولهها دارای بار عاملی مناسب بوده
(معنیدار هستند) و نیاز به حذف هیچ گویهای نیست.
در شکل  4مقادیر استاندارد مدل ساختاری پژوهش حاصل
از تحلیل مدل در نرمافزار پی ال اس نشاندادهشده است .در
مدل ساختاری معناداری و میزان تأثیر هر یك از مقولهها بر
اساس روابط تعیین شده حاصل از مدلسازی ساختاری
تفسیری مورد سنجش قرار گرفت.

شکل  .4مقادیر استاندار مدل ساختاری پژوهش

نتایج تحلیل فرضیههای اول و دوم و سوم نشان میدهند که
عوامل بیرونی (سیاستها و قوانین باالدستی ،اعتبارات ،و
فرهنگ) در سط اطمینان  %99/9به طور مستقیم به میزان
 )t=3.592( 0/379بر استقرار مدل تعالی ،به میزان 0/936
( )t=100.615بر عوامل مدیریتی و به میزان 0/422
( )t=3.982بر عوامل نگرشی-رفتاری تأثیر دارد.
نتیجه تحلیل فرضیه چهارم نشان داد که عوامل مدیریتی در
سط اطمینان  %99/9به میزان  )t=18.118( 0/644بر
استقرار مدل تعالی در دانشگاه آزاد مؤثر است .همچنین برابر
فرضیه پنجم عوامل نگرشی-رفتاری در سط اطمینان 99/9
 %به میزان  )t=4.667( 0/433بر استقرار مدل تعالی در
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دانشگاه آزاد مؤثر است .نتیجه فرضیه ششم نیز در سط
اطمینان  % 99/9تاثیر مثبت معنادار عوامل مدیریتی به
میزان  )t=4.777(0/523بر عوامل نگرشی–رفتاری را در
دانشگاه آزاد اسالمی نشان داد.
شاخص  GOF52برای ارزیابی برازش مدل نیز برابر 0/735
بهدست آمد که نشاندهنده برازش مناسب مدل با دادههای
بهدست آمده میباشد.
 -5بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش از رویکرد ترکیبی جهت تدوین مدل در
بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل دادهبنیاد و ابزار
مصاحبه بهمنظور تدوین مدل آمادگی سازمانی پذیرش مدل
تعالی در دانشگاه آزاد استفاده شد .مضامین استخراج شده
در این مرحله به سه عامل مدیریتی (ایجاد جو حامی تغییر،
برنامهریزی و سازماندهی ،یادگیری ،تعهد) ،نگرشی -رفتاری
(سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده) و بیرونی
(سیاستها و قوانین باالدستی ،اعتبارات ،و فرهنگ)
دستهبندی شدند که از نظر مصاحبهشوندگان در آمادگی
دانشگاه آزاد جهت استقرار مدل تعالی بااهمیت بودند .در
مرحله بعد با استفاده از نظر گروه خبرگان روابط بین
مضامین شناسایی شده ترسیم و مدل پژوهش طراحی شد.
سپس در بخش کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و یك
جامعه بزرگتر ،اعتبار مدل مفهومی پژوهش مورد سنجش
قرار گرفت .در حالی که در تحقیقات پیشین اغلب به معرفی
برخی عوامل مهم در آمادگی سازمانها جهت پذیرش
مدلهایی چون مدل تعالی اکتفا شده بود ،اما در این
پژوهش عالوه بر شناسایی عوامل بااهمیت در این زمینه و
بومیسازی آن ،یك مدل مفهومی از روابط فیمابین مضامین
شناسایی شده نیز ترسیم و سپس مورد سنجش قرار گرفت.
همانگونه که ذکر شد ،از جمله یافتههای این تحقیق
نقش مدیریت دانشگاه در تامین آمادگی سازمان جهت
استقرار مدل تعالی بود .بطوریکه مهمترین نقش به این عامل
اختصاص یافت .این بدان معنی است که مدیران عالی هر
شعبه از دانشگاه با انجام اقداماتی زیرساختهای استقرار
مدل تعالی را فراهم خواهند نمود .نظیر کوه و لئو ()2010

52. Goodness of fit
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نیز از مدیران عالی سازمان به عنوان کلید موفقیت در
استقرار مدل تعالی یاد میکنند .آنها عقیده دارند در صورت
عدم تعهد و پیگیری مدیریت عالی ،استقرار چنین مدلهایی
دور از انتظار است .سیال و ابراهیمپور ( )2005عقیده دارند
برای ایجاد آمادگی در سازمان می بایست یك برنامه مدون
توسط مدیران عالی تنظیم و دستورالعمل های الزم جهت
اجرای آن در تمام سازمان تسری یابد .آنتونی و همکاران
( )2002نیز در تحقیقات خود اشاره میکنند که مدیران
برای ایجاد آمادگی سازمان خود می بایست در ابتدا یك جو
حامی تغییر با مشارکت حداکثری اعضاء سازمان بوجود
آورده و با آموزش های مستمر دانش و آگاهی اعضاء سازمان
در خصوص تغییرات پیش رو را گسترش دهند .نتایج کمی
این تحقیق نیز این موضوع را تایید می کنند بهطوری که
این نتایج با تحقیقات برون ،)2013( 53کالو مورا،)2013( 54
قفلی ( ،)2012فوتپلوس ،)2009( 55سالحدین ،)2009( 56و
کاروپوسامی )2006( 57همراستا است.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل نگرشی-
رفتاری نیز به نوبه خود تأثیر بسزایی در استقرار مدل تعالی
در دانشگاه آزاد دارند .موتوال )2006( 58در تحقیق خود بیان
ن مود که میزان سهولت اجرای مدل و سودمندی آن در
استقرار مدل توسط مجریان مؤثر است .هرچند این
سودمندی گاهاً میتواند ریشه سازمانی و گاهاً ریشه شخصی
داشته باشد .به عقیده وی ،مجریان استقرار و یا اعضاء
سازمان میتوانند اجرای استقرار را به نفع سازمان یا در
برخی موارد به نفع منافع شخصی خود استنباط نموده و در
جهت استقرار هرچه بهتر مدل بکوشد .به عقیده وی که در
تحقیقات سال  2010منتشر نمود ،سهولت در اجرای این
مدلها از دیگر عوامل مهم در ایجاد آمادگی و پذیرش اعضاء
سازمان جهت استقرار آن خواهد بود .نتایج کمی تحقیق
حاضر نیز یافته های موتوال ( 2010و  )2006را تائید
میکنند.

53 .Brown
54. Calvo-Mora
55 .Fotopoulos
56. Salaheldin
57. Karuppusami
58 .Mutula
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ناگفته نماند همانگونه که نتایج نشان دادند عوامل نگرشی-
رفتاری اعضاء ،خود وابسته به دیگر عوامل هستند .به عقیده
ایسمیرلیس )2015( 59به هر میزان که مدیریت عالی در
انجام امورات مرتبط با استقرا با برنامهتر و متعهدتر ظاهر
شود بهنحویکه مجریان نوعی از سودمندی و سهولت
بیشتری را از اجرای مدل درک نمایند میتوان انتظار داشت
که همکاری بیشتری را جهت استقرار مدل به عملآورند.
همچنین بنابر تحقیقات آیانسو )2011(60عوامل بیرونی نیز
دراینبین نقش مهمی خواهند داشت بهطوری که تدوین
دستورالعملهای ساده و شفاف میتواند بر درک میزان
سهولت مجریان در استقرار مدل تعالی نقش بسزایی داشته
باشد .نتایج این بخش ها نیز همراستا با تحقیقات
ایسمیرلیس ( ،)2015آیانسو ( )2011می باشد.
اما همانگونه که نتایج این نشان میدهند ،از بین تمامی
عواملی ک ه بر روی استقرار مدل تعالی در دانشگاه آزاد نقش
دارند ،عامل بیرونی یك نقش مرکزی خواهد داشت .دانشگاه
آزاد به دلیل ساختار سلسلهمراتبی آن و نوع کارکرد آن در
جامعه بر خالف واحدهای تجاری و اقتصادی که محیطی
بازتری را تجربه میکنند ،دارای یك نقش مرکزی در باالی
هرم بوده و سایر بخشها (شعب) بهنوعی فرمانبردار
تصمیمات اتخاذ شده در مرکز هرم هستند .کوه و لئو
( )2010اذعان می دارند ،تا زمانی که مدیران رده های باالی
هرم سازمان تصمیمی به اجرای چنین مدلهایی در دانشگاه
نداشته باشند نمیتوان به اجرای موفق آن دلخوش بود.
هرچند نتایج نشان دادند که اثر مستقیم این عوامل به
نسبت اثر غیرمستقیم آن در اجرای مدل تعالی کمتر است
اما نبود این عامل به طور یقین استقرار مدل تعالی در
دانشگاه آزاد را با ریسكهای فراوانی مواجه خواهد نمود.
نتایج تحقیقات اسکرینگ تنا و همکاران ( )2019نشان
میدهد سیاستها و قوانین و آییننامههای اجرایی برای
اجرای مدلهای تعالی ضروری بوده و میبایست اعتبارات
الزم و مشاوران کافی در این زمینه تامین شوند .همچنین
موتوال ( )2010نیز اذعان می دارند با توجه به تفاوتهای
فرهنگی اعضاء سازمان تدوین دستورالعملهای منعطف در
59. Ismyrlis
60 .Ayanso

این زمینه میتواند نقش مؤثری داشته باشد .زیرا همانگونه
که نتایج نشان میدهند عوامل بیرونی نهتنها بهطور مستقیم
میتوانند بر استقرار مدل تعالی در دانشگاه آزاد نقش داشته
باشند بلکه ،اثرات بسیار زیادی بر عوامل مدیریتی و عوامل
نگرشی-رفتاری مجریان نیز خواهند داشت .این یافتهها
همراستا با تحقیقات اسکرینگ تنا و همکاران (،)2019
موتوال ( ،)2010ماچادو )2007( 61واتکینس و همکاران 62
( ،)2004بلك و پورتر )1996( 63است.
همانگونه که نتایج نشان می دهند در حال حاضر بیشتر از
هر عاملی ،عوامل مدیریتی در آمادگی دانشگاه جهت استقرار
مدل تعالی نقش دارند .بنابراین پیشنهاد میگردد در گام
اول عالیترین مقام دانشگاه که همان ریاست دانشگاه است
نقش تعیینکنندهای در اجرای مدل تعالی در دانشگاه
خواهد داشت .وی میبایست در ابتدا یك برنامهریزی و
سازماندهی دقیقی برای اجرای طرح خود تدوین نماید .در
این مرحله استراتژیها و اهداف استقرار طرح در بازههای
زمانی متفاوت تدوین شده و تمامی گامهای استقرار مدل
چه قبل چه در حین و چه بعد از اجرا ترسیم میشوند.
همچنین در این مرحله مدیریت عالی تیمی از متخصصین و
معاونین خود را مسئول اجرای این کار معرفی نموده که
وظیفه تهیه زیرساختهای الزم چه در بخش زیرساختهای
سختافزاری مانند تهیه وسایل موردنیاز و چه زیرساختهای
نرمافزاری مانند تهیه چارچو های استقرار را بر عهده
خواهند گرفت .مدیریت عالی میبایست وظیفه تكتك
مجریان استقرار سیستم را بهصورت دقیق مشخص و حیطه
وظایف هر یك را تفکیك نماید .ارائه آموزشهای الزم به
مجریان طرح و کنترل و نظارت و بهبود مستمر نیز از دیگر
وظایف مدیریت عالی در پیشبرد هرچه بهتر این مهم
هستند .اما یکی از مهمترین شاخصهای اجرای موفق مدل
تعالی در دانشگاه آزاد که میبایست توسط مدیریت عالی در
نظر گرفته شود ،ایجاد جو و محیطی در دانشگاه برای
پذیرش تغییر بهمنظور استقرار مدل تعالی است .از آنجاکه
استقرار چنین مدلهایی در دانشگاههای ایران به دالیل

61 .Machado
62 .Watkins et al.
63 .Black and Porter
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مختلف تاکنون میسر نبوده ،لذا ایجاد آمادگی ذهنی برای
تمامی اعضاء درگیر در استقرار مدل نقش کلیدی در
موفقیت آن خواهد داشت؛ لذا مدیریت عالی دانشگاه باید
کوشش نماید تا با کمك تیم اجرایی خود یك دید مشترک
در بین اعضاء ایجاد نموده و انگیزههای آنان جهت استقرار
مدل را افزایش دهد .در این زمینه برقراری ارتباط مناسب با
اعضاء و تشویق آنان میتواند نقش کلیدی داشته باشد .اما
نکته مهم دیگر دراینبین ،تعهد مدیریت جهت استقرار مدل
تعالی است .تمامی فعالیتهای مدیریت و تیم مجری زمانی
برای سایر اعضاء درگیر معنادار خواهد بود که آنها جدیت و
پیگیریهای الزم را از سوی مدیریت عالی مشاهده نمایند.
این پیگیریهای مجدانه مدیریت عالی در استقرار مدل است
که به سایر اعضاء حتی اعضاء مخالف انگیزه الزم در جهت
اجرای دستورات وی را خواهد داد .در غیر این صورت با
بهترین برنامهها و ایجاد بهترین جو نمیتوان به استقرار
موفق مدل دلخوش بود .هرچند نتایج پژوهش نشان دادند
که عوامل مدیریتی یاد شده خود معلول عوامل بیرونی
هستند .به عبارتی این سیاستهای کالن دانشگاه آزاد است
که مدیران را در واحدهای تابعه ملزم به اجرا و استقرار
مدلهای تعالی خواهد نمود .در غیر این صورت ،استقرار این
مدلها در دانشگاه آزاد رنگ سلیقهای به خود خواهد گرفت
و شاهد اجرا یا عدم اجرای آن در بخشی شعب بهصورت
اتفاقی خواهیم بود.
مرحله بعد ایجاد جوی در سازمان برای پذیرش تغییر جهت
استقرار مدل تعالی است .در این مرحله می بایست در وحله
اول ارتباطات مناسب فیمابین تمامی مجریان و اعضاء
درگیر در استقرار مدل برقرار شود .قبل از شروع اجرای مدل
تعالی الزم است موارد زیر به صورت شفاهی یا کتبی بین
واحدهای سازمان مشخص شود :چرا استقرار مدل در
سازمان الزم است؟ اجرای مدل چه تاثیری بر سازمان خواهد
داشت؟ اهداف سازمان از اجرای مدل چیست؟ همچنین
ضروری است تا حد امکان از مدل های تعالی ساده تر و در
عین حال کاربردیتر جهت استقرار در دانشگاه استفاده
گردد تا فرآیند یادگیری مجریان برای استقرار آن پیچیده
نباشد .همچنین تمامی واحدها ملزم به ارائه دقیق ،به موقع
و منظم دادهها به مجریان استقرار شوند .پیش از اجرای
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استقرار نیز سودمندی استقرار مدل تعالی در دانشگاه چه از
حیث دستیابی دانشگاه به اهداف خود ،و چه از حیث بهبود
عملکرد دانشگاه با اجرای مدل برای مجریان تشری شود و
سودمندی استفاده از مدل در ارتقاء شغلی تمامی اجرای
درگیر به روشنی مشخص گردد.
از طرفی ،عوامل بیرونی شامل سیاست ها و قوانین
باالدستی ،اعتبارات در نظر گرفته شده و و موضوع فرهنگ
نیز از دسته عوامل اثرگذار بر استقرار مدل تعالی در دانشگاه
آزاد هستند .بنابراین ضروری است تصمیمگیران مرکزی در
دانشگاه آزاد سیاست ها ،قوانین و دستورالعمل های اجرایی
مشخصی را برای استقرار مدل تعالی به واحد های تابعه ابالغ
نمایند .همچنین می بایست برنامه زمانی مدونی را برای
استقرارتوسط واحدها در نظر گرفته و نظارت های الزم را
برای اطمینان از استقرار مدل انجام دهند .به منظور ابالغ
بهترین سیاست ها جهت استقرار مدل تعالی ،واحد مرکزی
دانشگاه باید اعتبارات الزم را برای واحدهای تابعه پیشبینی
نموده و در این رابطه از مشاوران مجر استفاده نماید .اما
مسئله مهم در این خصوص فرهنگ متفاوت واحدهای تابعه
است .اج رای موف ق سیس تم نی از ب ه تنظی م
برنام ه فرهنگ ی د ر راس تای اه داف س ازمان و
تغیی ر در نگرشه ا و رفت ار مجریان دارد .واحدهای تابعه
بای د در ازای انج ام برنامه ه ای موف ق م ورد
ارزیاب ی و تش ویق ق رار گیرن د .ای ن ام ر منج ر
ب ه پذی رش بهت ر مس ئولیتها در زمینهه ای
گوناگ ون خواه د ش د.
در این پژوهش شرایط نامساعد حاصل از بیماری کووید 19و
دشواری جلب همکاری برخی از مشارکتکنندگان برای
انجام مصاحبه ،محدودیت زمانی و همچنین چند وجهی و
میان رشتههای بودن مق وله تعالی در دانشگاه و بعضاً
مفهومسازیهای گوناگون ،توانایی و سط تجار مختلف
صاحبنظران رشتههای دانشگاهی ،محقق را با چالشها و
محدودیتهایی مواجه ساخت.
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چکيده
امروزه کارآفرینی سبز ،یکی از پرطرفدارترین حوزههای علم اقتصاد بهشمار میآید .از آنجاییکه کارآفرینی فرایندی پویا ،در راستای
ایجاد و افزایش سرمایه است ،کارآفرینی سبز راهبردی برای حفظ توام چرخه طبیعت و پایداری و پیوستگی ساختاری جامعه مورد
توجه است .کارآفرین سبز به واقع ،اتاق فکر محیطزیستی است که مهمترین دستاوردهای آن برای توسعه سبز کشور ایجاد اشتغال،
ثروت ،رفاه و کشف فرصتهای توسعه پایدار است .این مقاله به بررسی کارآفرینی و کارآفرین ،کارآفرینی و توسعه سبز،کارآفرینی
سبز ،ضرورت کارآفرینی سبز و نقش آن ،چالشها و عوامل موثر بر نقش کارآفرینی سبز ،انواع کارآفرینی سبز و توسعه کارآفرینی
سبز میپردازد .رابطه بین کارآفرینی و توسعه سبز به ارتباط میان کسب و کار و محیطزیست بستگی دارد ،که به صورت یک رابطه
دوسویه عمل میکند .برهمین اساس کارآفرینی سبز ،پدیدهای چند بعدی با سطوح تحلیلی چندگانه است که به طور میان یا
فرارشتهای در جریان است .درنتیجه شالوده کارآفرینی سبز ،اخالق محیطزیست است که چشمانداز آن چیزی جز بوممحوری

نیست.
واژههای کليدی :خلق فرصت ،محرکه اقتصادی ،اقتصاد سبز ،رفاه اجتماعی ،مشاغل سبز.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
چرخه زندگیما ،متشکل از اشکالی است که دوران دایرهای آن
فرصتی برای بهسازی و بهزیستی زندگی موجودات زنده است.
این گردش طبیعی ،شروع و خاتمه سبزی از روشنایی یک
زندگی است .از این رو ،حضور انسانها موجب شده است که
دنیای امروزی با چالش و بحرانهای خطیری همچون ،تهی
شدن منابع طبیعی ،انباشت مواد زاید و سمی و انواع آلودگیهای
محیطزیستی به ویژه در زمینه محصوالت کشاورزی مواجه شود
(خاتونی و کالهی1400 ،ج) .پیشرفت تغییرات کنونی به گونهای
است که پیشبینی و شناسایی تغییرات ،از وضعیت یکنواخت و
همسان خارج شده و تجارب و دستاوردهای پیشین ،الزامی در
تضمین موفقیت نیست .عصرکنونی ،عصر عدم تداوم و انقیاد
است .حاکم شدن این انگاره در اساس تغییرات امروزی ،این
جوامع را بیش از پیش به سوی نوآوری ،خالقیت ،پذیرش تفاوت
و تغییر سوق داده است که میتوان این مهم را در میزان
نویسندة عهدهدار مکاتبات :مهدی کالهی MahdiKolahi@um.ac.ir

کارآفرین بودن بشر یافت (ناهید .)1388 ،عالوه برآن رویکرد
کارآفرینی سبز ،زمینهساز تحولی محیطزیستی است که بررسی
و شناخت اصولی آن ،ضرورت گامهای بعدی است.
امروزه حرکت به سمت توسعه پایدار و تغییر به سوی زندگی
سبز ،نه تنها به عنوان یک تفکر نو مطرح میشود ،بلکه یک
ضرورت است که همگام با رشد اقتصادی ،حفاظت محیطزیست
نیز مورد بحث است( .علویزاده .)1396 ،از این رو پیوند تفکر
کارآفرینانه ،زندگی سبز و اقتصاد ،عرصهی جدیدی را برای
اندیشة انسان و پرورش انسانهای موفق ایجاد کردهاست تا در
دنیای رقابت ،تصمیمات بهینه و پایدار اتخاذ گردند (طالبی و
همکاران .)1395 ،رسیدن به باور تحول نیز برای بسیاری از افراد
به ویژه در ایران ،سخت و دست نیافتنی است .کیوساکی
( )1384در کتاب «پدر پولدار و پدر بیپول» ،تاکید میکند که
نصیحت کردن فرزندانتان به خوب درس خواندن ،نمره خوب
گرفتن و دانشگاه رفتن و نهایتاً در شرکتی مناسب استخدام
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شدن ،یک تفکر قدیمی است که در بسیاری از مواقع انسان را
سرگرم زندگی یکنواخت و روزمره میکند .این موضوع
درکشورهای درحال توسعه همچون ایران بسیار رایج بوده و به
عاملی برای نادیده انگاشتن تواناییهای فردی تبدیل شده است.
به عبارتی پرورش کارآفرینان سبز ،میتواند باعث پویایی و
پیشرفت جامعه نیز شود.
دانش مربوط به کارآفرینی سبز ،یکی از پرطرفدارترین حوزههای
مطالعاتی علم اقتصاد است (طالبی و زارع یکتا .)1387 ،آمارها
نشان میدهند که شمار افراد عالقهمند به شروع زندگی سبز و
خرید کاالی سبز رو به افزایش است .مثال  87درصد مردم ملل
مختلف چون ،کانادا ،برزیل ،چین ،فرانسه ،هند ،آلمان ،بریتانیا و
آمریکا به کاهش اثرات مخرب محیطزیستی عالقه نشان دادهاند
و کارآفرینی سبز را ،راهی برای رفع معضالت محیطزیستی
دانستهاند (رضایی و همکاران .)1397 ،حضور در محیط پرتالطم
بازارهای رقابتی و الزام به نوآوری ،سازمانهای پژوهشی را به
سوی کارآفرینی سوق داده است (اصغرفانی و همکاران.)1391 ،
بدین سان ،یکی از مهمترین اهداف ،توجه به جایگاه کارآفرینی
سبز است که نقش آن حفاظت از حاصلخیزی خاک ،کاهش
هزینهها ،افزایش سود و افزایش تولید محصول با حداقل استفاده
از مواد شیمیایی میباشد (عنابستانی و جهانتیغ )1397 ،که این
خود نیز ارتباطی میان اذهان عمومی و نوع خاص کارآفرینی از
بعد زندگی سبز خواهد بود.
بسیاری از نواحی روستایی در سطح جهانی ،به خصوص در
کشورهای در حال توسعه ،درحال تجربه کردن عواقب ناشی از
رکود ،ایستایی و کساد اقتصادی هستند ،که از جمله دالیل آن،
کاستی در تنوع اقتصادی ،عدم وجود نگاه کارآفرینی سبز و
همانند آن است (میرزایی و کالهی .)1399 ،در واقع توسعة
کارآفرینی سبز ،وابسته به نگاه نظاممند مسئوالن به کارآفرینی
سبز است (کالهی .)1400 ،هر چند اسناد باالدستی همچون
قانون اساسی ،سند چشمانداز  1404و سیاستهای توسعهای
حامی کارآفرینی سبز هستند (قنبری و همکاران .)1395 ،اما با
این وجود در نظام ملی توسعة کارآفرینی ،هنوز دیدگاهی
جامعنگر وجود ندارد و تنها ،تشویق بعضی از افراد به سوی
کارآفرینی سبز و حمایت مراکز رشد برای ترویج کارآفرینی مورد
توجه است ،که آن هم کافی نیست (نقشهتوسعه کارآفرینی
کشور .)1390 ،در نتیجه پژوهش حاضر در نظر دارد با طرح
پیشزمینهای منسجم از کارآفرینی سبز ،بر ضرورت نقش آن
تاکید و با بیان انواع کارآفرینی و تلفیق آن با توسعه سبز ،در
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جهت توسعه کارآفرینی سبز گام بردارد .درنهایت امید است
بازتاب این پژوهش ،جایگاه رشتههای مرتبط با محیطزیست و
منابع طبیعی را پررنگتر ساخته و پیوند مشارکتی میان
مسئوالن و سازمانهای دانشگاهی را جهت اشاعه دانش
کارآفرینی سبز و تجاریسازی محصوالت سبز محکمتر سازد.
 -2ادبيات و مبانی نظری :مفهوم توسعه سبز از منظر
کارآفرینی
از آنجاکه توسعه سبز از منظر کارآفرینی یک واژه نوین
بوده و از ترکیب فضاهای فکری-علمی پذیرفته شده ،حاصل شده
است پس بیان روند شکلگیری این فضای فکری ،بسیار حائز
اهمیت است .اندیشه سبز قبل از تلفیق با رویکردهای توسعهای
ابتدا ایدهای وابسته به محیطزیست و اکولوژی بود که در اواسط
قرن هجدهم در شرایط رو به صنعتی شدن اروپا ظاهر شد
(کرول و رانکین .)1391 ،اندیشه سبز بعدها در جایگاه مدیریت
سبز با عنوان راهبرد دولتهای سبز در کانادا و ایران مورد توجه
قرار گرفت که با در نظر گرفتن بند پ ،تبصره  20قانون بودجه
 ،1398کل کشور میتوان به آن استناد کرد (یوسفی .)1395 ،از
این رو همگام شدن اندیشه سبز و توسعه پایدار با هدف
گسترش دموکراتیک ،انتخاب و توانمندسازی مردم جهت
تصمیمسازی ،موجب شد تا فضای زیست ،رفاه و امنیت ،شکلی
منسجم به خود گیرد (بوزرجمهری و همکاران .)1393 ،در این
راستا اگر مرکز شکلگیری توسعه را دانشگاهها بدانیم باید بیان
نمود که مدتهاست در آمریکا ،دانشگاهها به خدمت جامعه
صنعتی درآمدهاند .همچنین ادامه همکاریهای مفید ،میزان
بودجه و اعتباراتشان را افزایش داده و بهترین زمینه برای توسعه
کارآفرینی را فراهم آورده است (پورآتشی .)1399 ،بنابراین
امروزه ،واژههایی مثل مدیریت سبز ،دانشگاه سبز ،واحد مدیریتی
سبز و از همه مهمتر دانشگاههای مرتبط با رشتههای سبز (منابع
طبیعی و محیط زیست و غیره) مورد توجه قرار گرفته است.
تالشها بر این است که سازمانها ،شرکتها و حتی واحدهای
دولتی با رویکرد سبز اداره شود .این امر ،نیازمند حضور
کارآفرینان سبز اندیش است .بدین ترتیب از تلفیق اندیشه سبز و
توسعه پایدار ،فرصتها و موقعیتهایی ساخته میشود که اساس
آن ،ایدهپردازی در قالب کارآفرینی (شکل  )1است.
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شکل .1عنصرهای تشکيل دهنده کارآفرینی

در واقع شکلگیری توسعه سبز از منظر کارآفرینی ،نوعی نوآوری
به معنی جذب ،ایجاد و پیادهسازی یک ایده جدید و نو است
(سخته و کریمی )1397 ،که باعث جمعآوری پساندازهای
سرگردان در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی میشود
(لطفی جالل آبادی و همکاران .)1394 ،در نهایت این دیدگاه،
راهی برای همگرایی مسائل محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی
جهت افزایش کیفیت زندگی است (هامبلت و همکاران.)2010 ،
 -3روش تحقيق
این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی و فراترکیبی است و ابزار
اصلی گردآوری دادهها ،بررسی اسنادی در پنج گام اصلی زیر
است:
 .1شناسایی و استخراج مقاالت با رکوردهای تکراری
 .2فاکتورگیری به معنای مطالعه مقاالت مرتبط و حذف متون
نامرتبط
.3پایش مجدد مستندات ،مطالعه و نتیجهگیری از مضامین
 .4ارزیابی نهایی ساختار علمی با فوکوس گروپ و چارچوببندی
ارتباطی متون
 .5در نهایت پیوند گسستگیها جهت همافزایی در شکاف مسئله.
 -4یافتههای تحقيق
 -4-1کارآفرینی و کارآفرین
کارآفرین ،فردی است که حیثیت شغلی خود را بر نتیجه حاصل
از نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر جدید ،استوار میسازد .به
بیانی دیگر ،مسئول نوآوری و خالقیت است ،چراکه میکوشد
یک ایده نو را به واقعیت سودآور تبدیل کند (مهدی و شفیعی،
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 .)1399احمدپورداریانی ( ،)1386کارآفرینی را محور توسعه
اقتصادی میداند که با تخریب شیوههای ناکارآمد و جایگزینی
مناسب با روشهای نوین ،به پویایی و حیات نظام اقتصادی،
زندگی دوباره میبخشد .اما تامسون و همکاران ( )2000تصور
دیگری دارند و کارآفرینی را فرایندی تعریف میکنند که در آن
بتوان با بهرهگیری از خالقیت ،عضو جدید را همراه با ارزشهای
جدید در کنار منابع ،زمان ،ریسک و بهکارگیری دیگر عوامل
خلق کرد .چرچیل و بیگراو ( )1990نیز معتقدند کارآفرینان باید
بر تحرک و بهبود مستمری متمرکز شوند و به طور مداوم در پی
بهرهبرداری از فرصتها و ریسکهای قابل کنترل باشند .از نقطه
اشتراک تعاریف فوق میتوان یافت ،که کارآفرینی فرایندی است
که از درون آن ،باید مفهومی استخراج شود که سمت و سوی
واقعگرایانه دارد.
کارآفرینی فرایندی پویا ،در راستای ایجاد و افزایش سرمایه
است .این عمل را کسی انجام میدهد که ریسک از دست دادن
زمان یا دیگر فرصتهای شغلی را در جهت ارزشآفرینی برای
یک محصول یا خدمت بپذیرد و برای رسیدن به هدفی بزرگتر
(رفاه عمومی) ،آینده خود را خرج کند .از اینرو ،کارآفرین
شکست را فرصتی مناسب ،جهت کسب پیروزی و تبصرهای
طالیی برای تحقق اهداف میداند (علویزاده .)1396 ،در هر
صورت کارآفرین ،یک انسان خالق است که حفظ رفاه عمومی و
سالمت جمعی ،برایش در اولویت میباشد.
-4-2کارآفرینی و توسعه سبز
کارآفرینی سبز ،نقطه عطفی است از پیوند اقتصاد سبز و توسعه
پایدار که این خود موجب شکلگیری پهنه وسیعی از معانی و
مفاهیم بوده که تالقی آن توسعه سبز خواهد بود .توسعه پایدار
یک تحول در رابطه طبیعت ،انسان و انسانها با یکدیگر است.
توسعه پایدار در جست و جوی رفاه اقتصادی بشر است (رمضانی
قوام آبادی .)1393 ،پس پنابراین توسعه سبز در بستر توسعه
پایدار ،عنصر ساماندهندهای است که منجر به پایداری منابع
تجدیدناپذیر و موجب شکلگیری جریانی از تصورات مطلوب از
آینده بشر است (قرائیپور و صفری .)1394 ،در واقع سبزینگی
زندگی ،کلید قفل اقتصادی است.
رابطه بین کارآفرینی و توسعه سبز به ارتباط میان کسب و کار و
محیط آن بستگی دارد ،که به صورت یک رابطه دوسویه عمل
میکند .زین پس مفهوم جدید توسعه پایدار در قالب توسعه سبز
سعی دارد به پنج نیاز بنیادین ذیل پاسخگو باشد ،تامین نیازهای
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اولیه زیستی انسان ،تلفیق حفاظت و توسعه ،خود مختاری و
تنوع فرهنگی ،دستیابی به عدالت اجتماعی ،مدیریت و حفظ
شرایط اکولوژیکی (جنتی چنار و همکاران .)1399 ،مشاغل سبز
شامل تمام فعالیتهای عملی یک کسب و کار با دقت بر
ترجیحات محیطزیستی میباشند (کشاورز جوبنه .)1390 ،در
فضای شکلی مشاغل سبز ،دوره تحول اقتصاد ملی به سوی
اقتصاد سبز شامل دو مرحله است  .1توسعه صنایع نوین سبز
 .2سبزینهسازی صنایع سنتی موجود (ذبایحی و همکاران،
 .)1396در نهایت توسعه سبز ،اقتصاد را از لحاظ اجتماعی،
سیاسی و محیطزیستی پایدار خواهد کرد (قرائیپور و صفری،
.)1394
توسعه سبز عالوه بر کنترل شرایط مخرب ،میتواند به عنوان
عاملی در راستای تأثیرگذاری بر تقاضای محصوالت سبز استفاده
گردد که این اثرگذاری از طریق نوع محصول ،قیمت ،توزیع،
ترویج و مالیات سبز اتفاق میافتد (رضایی و همکاران.)1397 ،
بدین ترتیب محصول سبز ،کاالیی است که به محیطزیست
آسیب نمیرساند و محتوای آن دربرگیرنده عناصر مفیدی از دل
طبیعت است .اکثر صنایع میتوانند با به کارگیری محصول سبز،
از عواید آن قبیل ،افزایش بهرهوری ،صرفه جویی در هزینهها،
بهبود کیفیت محصول و افزایش بازده طبق تعاریف فوق بهرهمند
گردند (رضوی و همکاران .)1394 ،پس محصول سبز ،بستهای
محیطزیستی برای حمایت از زندگی است.
تبلیغ سبز ،برچسب تعریف شدهای است که باید حداقل دارای
یکی از تعاریف ذیربط باشد .1 ،با قطعیت ارتباط میان یک
محصول یا خدمت را با محیطزیست بیان نماید  .2شیوهای از
سبک زندگی سبز را ترویج دهد 3.مسئولیت پذیری محیط
زیستی تولیدکننده را بیان سازد  .4قیمت آن سبز باشد .به
دنبال تبلیغ سبز ،از توزیع سبز میتوان نام برد که مفهوم آن
چارچوبی است جهت نیل به یک مزیت رقابتی پایدار برای تمام
بخشهای درگیر و کاربرد آن در زنجیره عرضه و انتقال محصول
به بازار هدف است .بر این اساس تولید ،انتقال ،حمل و نقل و
منبعیابی در قبال هرگونه مشکل محیطزیستی مسئول بوده و
تعهد سبز پیش شرط اصلی تولیدات است (یوسفی و همکاران،
.)1399
درکنار ابعاد ظاهری محصوالت و وظایف کارآفرینی در توسعه
سبز ،باید خاطرنشان کرد که در سند جمهوری اسالمی ایران به
برخورداری اقشار مختلف جامعه از رفاه ،سالمتی ،امنیت غذایی،
فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،کاهش فقر و فساد و
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زندگی در محیطزیستی مطلوب نام برده شده است .به همین
علت ،اتخاذ مالیات سبز ،دولت را در پیشبرد این اهداف یاری
خواهد کرد .مالیاتهای سبز به دو دسته تقسیم میشوند،
 .1مالیاتهای مستقیم و  .2مالیاتهای غیرمستقیم محیط
زیستی (رضایی و همکاران .)1397 ،به موجب قانون اخذ مالیات
مستقیم ماده ،81درآمد حاصله از تمام فعالیتهای دامداری،
کشاورزی ،پرورش طیور ،ماهی و زنبور عسل ،صیادی ،احیای
مراتع و جنگلها ،باغات ،اشجار و نوغانداری ،از پرداخت مالیات
معاف هستند و اما اخذ مالیات بر مبنای فعالیتهایی است که
منجر به تخریب محیطزیست میشود (خوشاخالق و همکاران،
 .)1393به هر حال باید پذیرفت که زندگی ما ،زندگی همه است
و زمین از آن ما نیست و ما ازآن زمین هستیم ،پس پاشیدن
رنگ سبز بر زندگی ،بخشی از وظیفه ماست.
-4-3کارآفرینی سبز
مفهوم کارآفرینی سبز ،به دویست سال پیش بر میگردد و
ریچارد کانتیلون نیز اولین نفری بود که این موضوع را مطرح
نمود .این لغت ،دستخوش تعاریف بسیاری شده است و در واژه-
نامه ایران به معنای فردی است که زیر بار تعهد میرود
(بوزرجمهری و همکاران .)1393 ،به طور کلی لغت کارآفرینی ،از
کلمة فرانسوی Entrepreneurمتعهد شدن سرچشمه می-
گیرد .برطبق نویسههای دانشگاهی وبستر ،کارآفرین سبز
شخصی است که در قبال پذیرش خطرات یک فعالیت اقتصادی
و سازماندهی و اداره آن تعهد میبخشد .در حقیقت کارآفرینی
سبز ،فرآیند نوآوری و بهره وری از فرصتها همراه با تالش بسیار
و پذیرش مخاطرات مالی ،روانی و اجتماعی است که با انگیزه
ارتقاء رفاه عمومی به واقعیت میپیوندد (علویزاده.)1396 ،
کارآفرینی سبز ،پدیدهای چند بعدی با سطوح تحلیلی چندگانه
است که به طور میان رشتهای در جریان است .اقتصاد دانان این
گروه را نواندیش ،مروج فرهنگ رقابت و پویایی اقتصادی قلمداد
میکنند و کارآفرینی سبز را موتور رشد اقتصاد میدانند
(محمدی الیاسی .)1387 ،علمای مدیریت یکی از مهمترین
عوامل تحول و نوآوری سازمانی در عصر حاضر را کارآفرینی سبز
میدانند .شیمیدانها یا متخصصان رشتههای ریاضی ،کارآفرینی
سبز را تلفیقی از شیمی و اقتصاد سبز دانستهاند که در عین
سودآوری از جنبه صنعتی به تاثیر آن بر محیطزیست نیز توجه
ویژهای میشود تا کمترین ضرر عاید محیطزیست گردد (ذبایحی
و همکاران )1396 ،و همچنین از دیدگاه جامعه شناسان ،جامعه
در سیر پیشرفت و تکامل کارآفرینی سبز موثر بوده و سهم
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بسزایی را نیز ایفاء کرده است (صالحی امیری .)1387 ،از بعد
روانشناسی هم ،اقتصاد سبز عامل بهبودی رفاه بشر است و
عدالت اجتماعی را امانت گرفته تا منجر به کاهش خسارات
محیطزیستی شود (ذبایحی و همکاران .)1396 ،به هر حال
کارآفرینی سبز پیوند میان اعضای طبیعی است.
کارآفرینی سبز کلید رشد ،تکامل و توسعه اقتصاد سبز محسوب
میشود (شاه حسینی )1383 ،و از این رو یکی از پرتکرارترین و
جامعترین تعاریف از منظر علم اقتصاد عبارتند از ،علم تخصیص
بهینه منابع (صالحی امیری .)1387 ،در واقع نقطه اوج در رابطه
کارآفرینی سبز و اقتصاد در قرن بیستم به خصوص از دهه
 1940به بعد بوده است تا اواسط قرن بیستم که برخی از اثرات
منفی پیشرفتهای صنعتی منجر به برهم زدن تعادل آب و
هوایی ،نابودی جنگلها و از همه مهمتر سوراخ شدن الیه اوزون
و غیره گردید .از اینرو ،اداره محیطزیست ایاالت متحده آمریکا
در سال  ،1970مجمعی را با مسئولیت حفاظت از انسانها و
محیطزیست در جهت تنظیم و اجرای مقررات محیطزیستی
تشکیل دادند (ذبایحی و همکاران .)1396 ،درنهایت در اقتصاد
پویا ،ایدهها ،خدمات و محصوالت ،پیوسته در حال تغییر می-
باشند که این خود علتی برای ظهور ایدههای سبز است.
سرمایهگذاری محیطزیستی در حیطه توسعه پایدار ،از جمله
محورهای مهم تعهدنامه پژوههای جهانی در سال  2008بود.
پیش از تصمیم گیری سازمان ملل ،محیطزیست و اقتصاد دو
جزء رقابت کننده بودند ،به طوریکه رشد اقتصادی بدون نابودی
محیطزیست امکان پذیر نبود (عنابستانی و جهانتیغ .)1397 ،در
همین راستا اقتصاددانان برای ممانعت از تورم مستمر در این
دهه ،بیش از گذشته به کارآفرینی سبز توجه نمودند )صالحی
امیری .)1387 ،اکنون درکارآفرینی سبز ،فرصتهای اقتصادی به
نحوی متجانس ،با دو هدف توسعه مییابند (عنابستانی و
جهانتیغ .)1397 ،به اعتقاد بعضی از محققان تحول دانش
عمومی به سوی دانش اقتصادی ،به واسطه تالش کار آفرینان
سبز با کشف مسیرهای جدید و سود آورشدن فعالیتها صورت
میگیرد (کالهی و همکاران )2012 ،چراکه کارآفرینی سبز،
نوشداروی معضالت اقتصادی و شتابدهنده توسعه اقتصادی
است (پورآتشی.)1399 ،
اولین کشورهایی که به منظور درک کارآفرینی سبز فعالیتهایی
را انجام دادند ،کشورهای انگلیس ،آلمان ،ژاپن و آمریکا بودند
(عالیی )1393 ،و اولین مرکزی که در جهان دوره خاص
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کارآفرینی سبز را برگزار کرد ،موسسهای در هند بود )احمدپور
داریانی .)1386 ،به دنبال این امر کارآفرینی سبز در برنامههای
ملی کشور و اسناد باال دستی مطرح شد و نیز با رویکردی ارزشی
در حال رشد است (فهام و پرهیزکار .)1397 ،کارآفرینی برپایه
محیطزیست را به دو بخش تقسیم میکنند  .1 :آنهایی که
استراتژی پیشرو محیطزیستی را برای شناخت فرصتهای جدید
بازار به کار می بندند و  .2گروهی که مسائل محیطزیستی را در
مراکز مدیریتی مطرح میکنند (رضایی و همکاران )1395 ،در
واقع هر تقسیم بندی برپایه محیطزیست ،از نوع دوستدار
طبیعت محور خواهد بود.
 -4-4ضرورت کارآفرینی سبز و نقش آن
کارآفرینی سبز ،پایداری و مزیت رقابتی را به همراه دارد و
پایداری زیربنای راهبردی برای تصمیمگیری حول محور کسب و
کار است .همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهد که بین نوآوری
سبز و رشد مالی در فضای متالطم بازار با توجه به نقش
میانجیگری کارآفرینی سبز ،ارتباط معناداری برقرار است
(یوسفی و همکاران .)1399 ،مؤسسة تحقیقاتی فارستر طی
تحقیقاتی بیان کرد که هم اکنون 60درصد از سازمانها،
معیارهای سبزینگی را در فناوریهای جدید خود به کار
میگیرند .علت این اقدام ،تقلیل هزینهها ،فشارهای قانونی و
سطح توقع خریداران است (مارا و همکاران .)2017 ،زیرا ضمن
حداقل نمودن خسارتهای محیطزیستی ،مصرفکننده را نیز به
سمت رفتاری دوستانه با محیطزیست سوق میدهند و نهادینگی
این رفتار سبز منجر به افزایش تولید و همچنین بیشتر شدن
درآمد سرانه در جامعه خواهد شد (کاظمی ترقبان و مبارکی،
.)1391
مهمترین دستاوردهای کارآفرینی سبز برای توسعه کشور ایجاد
اشتغال ،ثروت ،رفاه و کشف فرصتهای مطلوب است ،به طوریکه
گروهی معتقدند که کارآفرینی سبز میتواند به عنوان یک
مکانیزم اصالحی ،موجب نوآوری فنی ،تغییرات ساختاری و
افزایش بهره وری شود (رضایی و همکاران .)1396 ،کشورهای
مدرن از یک نگاه نو شرکتها را در محیطی به شدت متغیر،
پویا نگه داشتهاند و علت آن نیز کشف و پرورش استعدادهای
نهفته در کارآفرینان سبز است (عالیی .)1393 ،بر این اساس
حرکتی پویا در راستا بهرهبرداری بهینه از منابع در دسترس،
افزایش کمیت و کیفیت تولید محصوالت با رعایت حفظ و احیا
محیطزیست انجام دادهاند (مرادی و کالهی )1399 ،کارآفرینی
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سبز با افزا یش کارائ ی انرژی از منابع ط ب ی ع ی حفاظت م ی -
کند  ،هزی نهها را کاهش و ز ی انها ی متحمل برکارکنان را
تقل ی ل و بنگاه ها ی اقتصادی را از منابع جدی د سرمای ه های
ای الت ی  ،محل ی و دولت ی بهرهمند ساخته و منابع مالی محدود
نیز تخصیص می یابد ( مرادی و همکاران ) 1400 ،به هم ی ن
سبب رفاه جمع ی مدی ون شکل گ ی ر ی کا رآفری ن ی سبز است.
از د یگر الزامات وجود کارآفرن ی سبز  ،ای ن است که منابع
مح ی طی به آسان ی قابل تخص ی ص در بازار مصرف ن ی ست و
کارآفری نان سبز با ای ده ها ی نو ،بازار را برا ی چن ی ن منابع ی
طراح ی و بهبود م ی بخشند .ای ن اقدامات سبب انتشار
اطالعات ،توسعه حقوق مالک ی ت و اقتص اد ی موسسات،
انگ ی زه و اقدام دولت و کاهش هزی نه ها ی معامله م ی شود .
کارآفری ن ی سبز راه ی جهت جلوگ ی ر ی از شکست بازار است،
چون م ی تواند به رفع چالشها ی مح ی ط زی ست ی با مبدل سازی
بازارها به بازارها ی کارآمد پارتو اقدام نما ید  .از آنجایی که
کارآفری ن ی سبز م ی زبان ی است برا ی کسب و کارها ی سبز ،
پس وجود و حضور آن ضرورتی است برا ی شکل گ ی ر ی
مشاغل ی چون ،مدی ری ت مواد زائد ،باز ی افت ،مشاور زم ی ن و
غ ی ره و ی ا فناور ی ها ی مرتبط با انرژ ی تجد ی دپذی ر ،حرارت
مرکز ی زم ی ن ،باد ،امواج ،سوخت ها ی جایگزی ن و غ ی ره
(الراپالیدو .) 2018 ،کارآفری ن های مح ی ط زی س تی  ،کسب و
کار هایی را ارائه م ی دهند که ساختار بازار را در هر جزئ ی از
آن که شرکت داده اند مانند ،توری سم و تفرج ،خرده فروش ی ،
صنعت ی و ی ا هر بخش د یگری که قابل دگرگونی مح ی ط ی
باشد .پس بنابرای ن مشاغل سبز نت ی جه حضور کارآفر ی نان
سبز اند ( خاتونی و کالهی 1398 ،الف ) .
مج موعه بررسی ها حاکی از آن است که کارآفری ن ی سبز با
تاث ی ر مثبت بر روی هها ی اجتماع ی  ،اقتصاد ی  ،نهاد ی و
فرهنگ ی  ،موجب تقوی ت هوی ت مل ی ،فرهنگ ی  ،تنوع بخش ی
به فعال ی ت ها ی صنعت ی  ،کشاورز ی و خدمات ی می شود.
همچنین باعث حفظ جمع ی ت با کمتری ن زیان به مح ی ط
طب ی عی خواهد شد و نی ز از م ی زان مهاجرت روستا به شهر
م ی کاهد  .بدین ترتیب زم ی نه ساز ی برای اشتغال ،رفاه و
پ ی شرفت مردم را در محل سکونت شان فراهم م ی سازد  .ای ن
موضوع چالشها ی زی اد ی مانند ،کاهش ک ی ف ی ت زندگی ،
حاش ی هنش ی ن ی  ،افزا ی ش جرم و جنا ی ت و کمبود اشتغال را در
شهرها و روستاها مدی ری ت م یکند ( محمد ی یگانه و
همکاران .) 1395 ،کارآفری ن ی سبز تنها راه حل اشتغال زایی
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و افزا ی ش درآمد ن ی ست ،اما شا ید بهتری ن و بهره ورتری ن نوع
آن باشد ( خاتونی و کالهی 1398 ،الف ) .از ای ن ر و کارآفری ن ی
سبز ی کی از مهم تری ن مسائلی است که م ی تواند از نابود ی و
زوال صنای ع با ارزش که شناسه میراث و فرهنگ کشورند
جلوگیری کند (آرزوبیاگو .) 2018 ،درواقع کارآفری نی سبز با
گذر از مسی رها ی پ ی چ در پی چ ،روزنه ام ید را کشف خواهد
کرد.
 - 4- 5چالش ها و عوامل موثر بر نقش کارآفرینی سبز
کارآفرینان سبز به دلیل تعهدات بی ثبات ،از سوی بخشهای
خصوصی اغلب در تالش برای بقاء هستند ،زیرا هرروزه
حمایت مالی آنان به راحتی با تغییر در سیاست و البی گری-
ها دستخوش تغییر میشود (رضایی و همکاران.) 1397 ،
درکشور ما نیز عوامل پیچیدهای بر سر راه کارآفرینی سبز
وجود دارد که بسیاری از آنها متاثر از کمبود آگاهی
مدیران نسبت به مقوله کارآفرینی سبز است .البته نه از
منظر شغلی ،بلکه در اندازه گستردهتر آن ،یعنی ارزش -
آفرینی  .به همین علت میگویند مهم ترین مانع ،نبود
تعریفی جامع برای مفهوم کارآفرینی سبز است (کالهی و
پایسته.)1399 ،
چالشها و موانع موجود بر سر راه نقش آفرینی ک ارآفرین
سبز را می توان از شش بعد بررسی کرد . 1 :قانونی و زیر
ساختی  . 2هنجاری  . 3شناختی  . 4محیطی  . 5اقتصادی . 6
ترویجی و حمایتی عوامل قانونی و زیر ساختی  ،تاکید بر
خطمشی های دولت و قوانین و مقرراتی دارد که به صورت
رسمی در یک اجتماع تدوین ،تصویب و اعمال شده اس ت.
بعد هنجار ی ،اشاره به آن دارد که به چه میزان مردم،
کارآفرینان سبز و فعالیت های آنان را تحسین و تمجید
میکنند که متعاقبا این امر موجب نگرانی هایی در ذهن
کارآفرین سبز خواهد شد (کریمی .) 1394 ،بعد شناختی به
دانش ،آگاهی و مهارتهای مردم یک کشور طعنه می زند که
برای مثال ،دانش درمورد اجرایی شدن یک کسب و کار سبز
است (خاتونی و کالهی 1400 ،الف) .بعد محیطی ،از جمله
عوامل نشات گرفته از فرهنگ است .فرهنگ همان فضای
دوران کودکی است که می گوید تمام باهوش ها مهندس یا
پزشک می شوند و بعد آنهایی که استحقاق رسیدن به این
جایگاه را ندارند ،باید مدیر یا معلم شوند و در واقع خالقیت
و نوآوری عاملی است پوچ ،چراکه موفقیت تنها نتیجه حفظ
مطالب است .درنتیجه ارزشها ،نوع نگرشها و هنجارهای موجود،

193

توسعه سبز از منظر کارآفرینی /نگین خاتونی و همکار

که نقش موثری در عطف نگاه و ذهن مخاطب به محصوالت سبز
دارند اما گاهی این بنرها ناخوانا و موجب انحراف مخاطب ما از
مسیر سبز میشود .در نهایت در جدول ذیل مواردی به عنوان
مانع بر سر راه کارآفرینی سبز بیان شده که تنها قطعه کوچکی
از یک سد بزرگ در مقابل کارآفرین سبز است.

فرهنگ پذیرش کارآفرینی سبز را تعیین میکند (قنبری و
همکاران.)1395 ،
بعد اقتصادی ،مجموعه خالء ها  ،موانع مالی و رویه های
بازاری است که قابل رویت بوده و بر زندگی کاری و فکری
انسان ها سایه اندازی کرده است (کالهی و همکاران،
 .) 2018بعد ترویجی و حمایتی نیز ،به اصطالح ،بنرهای
جدول .1موانع کارآفرینی سبز
توضیحی یا پوسترهایی هستند .
موانع
قانونی و
زیرساختی

هنجاری

شناختی

محیطی

اقتصادی

ترویجی و
حمایتی

عوامل

منابع

یارانهها ،حقوق مالکیت معنوی ،ضعف قوانین و خطمشی مناسب برای رسیدن به اهداف طرح و افزایش بروکراسیهای
اداری مانند ،موانع شکل گیری کسب و کارهای سبز ،قوانین مالیاتی ،قوانین و مقررات بانکی ،قانون کار ،قانون تجارت،
انحصارات دولتی ناشی از برخی قوانین سلطهگر ،قوانین شهرداریها ،قوانین و مقررات گمرکی ،رویههای اجرایی
نامطلوب در برخورد با کارکنان ،سیاست تشویقی یکسان برای همه ،عدم وجود روابط سنتی در بازار ،سبک مدیریت
وظیفه مدار و عدم پذیرش تغییرات ،عدم اعتقاد به مدیریت مشترک ،عدم نظارت بر عملکردها ،تبعیض در سازمانها،
هدف گذاری ناصحیح و نبود چشم انداز سبز.

(کریمی( ،)1394 ،فالکسا
رایموند و همکاران،)2013 ،
(خاتونی و کالهی)2021 ،

ترس از دست دادن سرمایههای شخصی ،نگرانی از نبود الزامات قانونی ،ناراحتی از فقدان امنیت اجتماعی ،ترس از
نداشتن مهارت و تجربه ،فساد اداری ،توجه مسئولین به مصرف کنندگان ،نوع نگاه فیزیکی به محصوالت و اهمیت دادن
بیشتر به اختراعات و غیره .فقدان روابط شبکهای میان استادان ،عدم درک متقابل و کمبود توجه به هنجارهای
رفتاری همانند نبود کارتیمی ،همکاری ضعیف .

(علویزاده( ،)1396 ،ماسون،
( ،)2018مفتاحی و همکاران،
)1398

دوران آموزشی بنیادین و بدون خالقیت ،کمبود دانش و مهارت الزم برای انواعی از مدیریتها جهت نوآوری در تولید
محصوالت سبز ،نبود طرح جامع ،یکپارچه و اجرایی برای استعدادیابی در جوانان .

(نادعلی و رنجبر،)1390 ،
(کاظمی و همکاران.)1390 ،

تفاوت فرهنگی ،خانوادگی و بینالمللی در تصمیمگیری کارآفرینان سبز ،عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از
کارآفرینی ،فقدان زیرساختهای تجاری ،عدم زیر ساختهای فیزیکی برای شرکتهای جدید و در حال رشد ،نبود
فضای آزاد مشارکتی ،فقدان تاکید نظام تربیت و تعلیم به توسعه کارآفرینی سبز و غیره ،پیرشدن جمعیت و جمعیت
جوان ،تغییرات سنی ،شهرنشینی ،اندازه جمعیت ،نیازهای کودکان ،تراکم جمعیت ،نیازهای شهری ،سرمایه انسانی،
مهاجرت ،عدم جذب افراد ماهر ،تفاوت در نیازهای مردان و زنان ،تنوع طلبی ،سلیقه ،تغییر ذائقه ،خواست مشتری،
تغییر در سبکزندگی ،سطح تحصیالت ،تغییر نگرش ،روابط اجتماعی ،تحرک اجتماعی و غیره.

(پری و همکاران،)2015 ،
(ماسون)2018 ،

اثرات خارجی ،کاالهای عمومی ،معذالت ترافیک و تردد ،آلودگیهای محیطزیستی که موجب کاهش رفاه عمومی،
افزایش هزینههای صاحبان تولیدی جهت رعایت استاندارد محیطزیستی میشود ،بیثبانی بازار ،ضعف در قیمت-
گذاری ،حضور واسطهها و داللها ،نبود دسترسی مناسب برای شرکتهای مورد نظر به طرف بازارهای جدید ،عدم
اطمینان از درآمد اقتصادی مطلوب ،ابهام در فرایند تولید ،نیاز به نیروی انسانی بیشتر ،هزینه باال و دشواری اخذ
گواهی برای محصوالت ارگانیک ،کمبود سرمایهگذاران ،نبود سیستم بازیافت ،عدم استفاده رقبا از منابع قابل تجدید،
فقدان چارچوب حمایتی دولت ،نبود برند تجاری مشخص برای عرضه محصوالت سبز ،نابرابری رقابتی با سایر حوزهها،
واردات نابجا محصوالت سبز مشابه ،از استانهای مجاور.

(کالهی و همکاران،)2021 ،
(پاپزن و شیری،)1391 ،
(رضایی و همکاران،)1396 ،
(عنابستانی و جهانتیغ،
)1397

عدم برگزاری کالسهای آموزشی ،فقدان خدمات حمایتی سازمانهای جهادکشاورزی و سایرسازمانهای مرتبط ،ضعف
حمایت از ایدهها و طرحهای دانشجویی از سوی دانشگاه ،به انجام نرساندن پژوهشهای کاربردی در راستا توسعه
کارآفرینی سبز ،فقدان برنامه آگاهسازی ،عدم آشنایی مصرف کننده در مورد محصول سبز ،پایین بودن سطح دانش و
تجربه عملی فارغ التحصیالن منابع طبیعی ،محیطزیست و کشاورزی در زمینه توسعه کارآفرینی سبز ،ضعف اطالع-
رسانی و تبلیغات موثر در این زمینه ،دشواری شناسایی محصوالت سبز از سایر محصوالت توسط مصرف کننده و غیره

(کریمی و جوهری،)1392 ،
(کالهی.)1398 ،

 -6-4انواع کارآفرینی سبز
کارآفرینی سبز راهبردی برای حفظ چرخه طبیعت و
ازهم گسیختگی ساختاری یک کشور است که با تاثیر
بر مشاغل ،آنها را به مشاغل سبز مبدل میکند.
بدینترتیب ،کارآفرینی سبز بر حسب اهداف ،به بیست

بدینترتیب ،کارآفرینی سبز بر حسب اهداف ،به بیست و
دو نوع طبقه بندی میشود تا مبین مفاهیم مختلفی از
انواع کارآفرینی سبز باشد (دهقان و همکاران.)1391 ،
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جدول .2انواع کارآفرینی سبز
انواع کارآفرینی

تعاریف

منابع

سبز
خصوصی

این واژه از اواخر دهه  1970و اوایل دهه  1980با پیشگام شدن دولت هایی چون ،آمریکا ،انگلیس و فرانسه پا به عرصه سیاست گذاشت و گفته شد
زمانی که یک فرد یا گروهی در فضای خصوصی کسب وکاری را شروع کند که در کنار آن به نوآوری پرداخته و ریسکها را بپذیرد ،به این روند
کارآفرینی خصوصی میگویند .البته در اینجا از نوع آمیخته با محیطزیست خواهد بود.

(رنجبریان)1392 ،

دولتی یا عمومی

اگر دولت به منظور رفاه عمومی تصمیم به سرمایهگذاری در جهت کسب وکار در بخشهای دولتی یا عمومی داشته باشد و ریسکهای مرتبط با آن
را برعهده بگیرد ،آنگاه کارآفرینی دولتی یا عمومی به واقعیت میپیوندد که افزوده شدن خطمشی محیطزیستی ،آن را به کارآفرینی سبز دولتی یا
عمومی مبدل میسازد.

(الوانی و همکاران،
)1390

کوچک

سیستم تولید محصول سبز بسیار ساده بوده و تعداد کارکنان کم و ابعاد تشکیالت کوچک میباشد .بیشتر جنبه آن در غالب کارگاهی و فعالیتهای
فیزیکی است که موجب توسعه صنایع دستی ،روستایی و خانگی سبز در کشور است.

(حمزهپور)1398 ،

بزرگ

در فضای پیچیده با سرمایه اولیه و تعداد کارکنان زیاد شکل میگیرد ،درنهایت برتولید زیاد و حضور متخصصان حرفهای از دیدگاه سبز تاکید دارد.

(حسینی و اسالم-
دوست)1398 ،

شخصی

تنها یک شخص در مورد تمامی فعالیت های مدیریتی و اجرای آن اعم از تولید محصول سبز و غیره نیز تصمیم میگیرد و ویژگی مهم آن این است
که تنها در صنایع کوچک قابل اجرا است.

(حسینیفرد
آهنگرپور)1387 ،

و

گروهی

در کارآفرینی سبز گروهی ،هدایت ،رهبری و برنامه ریزی از یک شخص خاص به جمعی از متفکران سبز اندیش و متخصص ارجاع داده میشود .به
همین علت به آن ،کارآفرینی سبز گروهی گفته میشود.

(مهارتی
همکاران)1392 ،

و

مشترک

بخش خصوصی و دولت به طور مشترک در یک کسب و کار سبز یا تشکیالت اقتصادی سرمایه گذاری میکنند.

(حسینینیا
بیطرف)1394 ،

و

شهری و روستایی

اگر کارآفرینی فقط به محدوهی فضای سبز شهری منتهی شود ،آن را با نام کارآفرینیسبز شهری میشناسند .و اما اگر کارآفرینی تنها محدود به
فضای سبز شهرستانها و روستاها باشد ،آن را به عنوان کارآفرینی سبز روستایی تلقی میکنند.

(کمری و همکاران،
)1398

سنتی

اگر درکشوری تولید محصوالت سبز در تشکیالت براساس شیوه های سنتی و سیر تغییرات آهسته صورت پذیرد و درآن فعالیتهای تحقیقی -توسعه-
ای جایگاهی نداشته باشد ،کارآفرینی موجود از نوع کارآفرینی سبز سنتی است.

)علمبیگی)1393 ،

اجتماعی

نواندیشانی هستند که هدف آنها تمرکز بر تولید محصوالت سبز و خدماتی است که مشکالت و نیاز اجتماعی را برطرف میسازد .در واقع به دنبال
سهم بیشتری از بازار نیست ،بلکه به دنبال تغییر سبک زندگی اجتماعی است.

(اشرافیان رهقی و
نعمتی)1398 ،

سبک زندگی

برگرفته از سبک زندگی است که اکثرا دارای تحصیالت باالیی هستند و در سنین میانسالی اهدافشان را از زندگی برمیشمارند و مایل هستند که
تجارت را به تجارت سبز تبدیل نمایند.

(عشقی عراقی و
غنیپور)1396 ،

تجاری

کارآفرینانانی با فعالیت های تجاری سبز هستند که محصوالت نهایی را از تولیدکننده خریداری نموده و به طورمستقیم یا بوسیله خردهفروشان ،آنها را
به فروش میگذارند.

(کالهی)1399 ،

تولیدی

نقش کارآفرینان تولیدی ،تولید محصوالت سبز است و نیز شناسایی نیاز مشتریان ،منابع و تکنولوژیهای مرتبط با تولید سبز میباشد.

(بندریان)1390 ،

کشاورزی

در زمینههای مرتبط با کشاورزی فعالیت دارند و وسعت زیادی از فعالیتها چون ،کشاورزی ،زراعت ،آبیاری و غیره را شامل میشوند.

الدین
(رکن
و
افتخاری
همکاران)1385 ،

نوآورانه

در این نوع کارآفرینی ،ایده های نوین سبز ارائه و تست شده است و تنها تالش این است که آن را به شکلی کاربردی و عملی به سمت فضایی سودآور
و جذاب سوق دهند.

(صباحی
همکاران)1392 ،

تقلیدکننده و
اکتسابی

در فضای رقابتی بازار سبز شکل میگیرد و نوآوری در این عرصه با تقلید از کارآفرینان سبز موفق شروع شده که اینگونه شکست در بازار سبز
مفهومی ندارد

(بندریان)1390 ،

محتاط

کارآفرینان در انتظار فرصت مناسب برای ارائه ایده های سبزشان هستند .بدین ترتیب کارآفرین تحت شرایطی ایدهپردازی میکند که بداند ،هیچ
ضرری را متحمل نخواهد شد.

(عشقی عراقی و
غنیپور)1396 ،

و

سیستماتیک

آن نوع از کارآفرینی سبز است که جست و جو و تحقیق را به منظور یافتن مشتریان نواندیش و بازارهای فرصت جدید بهکار میبندد.

(زیوری
همکاران)1399 ،

و

پروژهمحور

این اشخاص معموال جوانانی با توانایی در زمینههایی مانند ،تولید محتویات متنی و بصری سبز ،طراحی پوشش سبز ،کارهای سبز هنری ،ترجمه
متون سبز و غیره هستند

(بهزادی
همکاران)1393 ،

و

خریدارانه

برای ایده پردازی تمایل به پذیرش ریسک ندارند و برای کم کردن اضطراب مربوطه یک کسب و کار جدید ،اقدام به خریدن یک تشکیالت سبز راه
اندازی شده میکنند.

(بندریان)1390 ،

فرصتطلبانه

نوسانات محیطی ،بهترین فرصت برای تراوش ایدهها است .کارآفرینانی که فرصتها را در آغازین نگاه تشخیص داده و بهکار میگیرند ،کارآفرینان سبز
فرصتطلب نامیده میشوند.

(حسینیفرد
آهنگرپور)1387 ،

تحصیلی

ذهن این نوع از کارآفرینان فراتر از یک کارآفرین سنتی است و اساس کار بر مبنای تحصیل و فارغالتحصیالن رشتههای سبز در راستای تقویت
سیمای طبیعی است.

(بندریان)1390 ،

و
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(رضایی میرقائی .)1394 ،زین پس میتوان میرقائی،
 .)1394زین پس میتوان دریافت که عوامل متعددی بر
توسعه کارآفرینی سبز موثراند و سرمایه و حمایت مالی
تنها یک بعد آن است .از اینرو عوامل موثر بر توسعه
فرآیند کارآفرینی سبز وابسته به بر طرف شدن موانع و
چالشهای کارآفرینی سبز است که میتوان آن را در

 -7-4توسعه کارآفرینی سبز
کارآفرین سبز به واقع ،اتاق فکر سببزی اسبت ،کبه در
راستای پیشبرد راهکارهایی در جهت دستیابی به چشبم
اندازهای طبیعی ،فعالیت میکند و مبیتوانبد ببا متقاعبد
کردن سایر افراد موانع مهبم کبارآفرینی سببز را برطبرف

شش بعد و از جنبههای مختلف بیان نمود کهعبارتند

سبباخته و همراهببی آنببان را نیببز دریافببت کند.توسببعه

از.1 ،قانونی و زیر ساختی.2هنجاری.3شناختی .4
محیطی  .5اقتصادی  .6ترویجی و حمایتی (خاتونی و

کببببارآفرینی سبببببز مسببببتلزم داشببببتن سببببرمایه
براییکترکیب جدید نیست چراکه سبرمایه از طریبق

کالهی1400،ب).

اعتبار تامین میشبود ،امبا دو مولفبه پرسبر صبدا چبون،
خواستن و کنش را هرگز نمیتوان با اعتبار تامین ساخت

پببببببس
(رضببببببایی میرقببببببائی .)1394 ،زیببببببن
عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سبز
جدول .3
توسعهتوان
ابعاد می

منابع

عوامل
مدنظر قراردادن فرآیند تولید نو ،مهندسی مجدد ،اختصاص مبلغی به عنوان بودجه گردشگری ،ایجاد فضای رقابتی
برای بخشهای اقتصادی درگیر در جذب سرمایه ،افزایش ظرفیت تحمل محیطزیستی شامل ،کاهش آالیندههای
محیطی ،سیستم دفع زباله و فاضالب ،احتیاط در تغییر شکل محیطزیست به منظور ساخت و ساز در محیطهای
گردشگری ،تقویت زیر ساختهای خدماتی ،حمل و نقل ،ایجاد هتلهای گردشگری سبز ،دسترسی راحت به خدمات

(رینگن و شولت،)2017 ،
(داناییفرد و همکاران،
( ،)1386رمضانپور نرگسی و
همکاران(، ،)1394 ،اصغرفانی
،)1391
همکاران،
و
(برومیسا و همکاران،)2015 ،
(قنبری و همکاران،)1395 ،
(سیدی و تقیخانی،)1390 ،
(مشهدی محمودی و رزاقی
شیرسوار،)1394 ،

هنجاری

آمادگی برای رویارویی با چالشها و مشکالت ،آمادگی فردی ،اشتیاق به سرمایه گذاری ،تمایل به تجربه ریسکهای
حساب شده ،لذت بردن از ریسک مالی و تقویت انگیزه برای تغییر زندگی ،نداشتن استرس در موقعیتهای حاد،
نداشتن ترس در پیشگام شدن برای خلق یک اثر و غیره.

(پور آتشی)1399 ،

شناختی

تحقیق و پژوهش دانشگاهی ،ایجاد پارک سبز فناوری ،تاسیس مراکز رشد ،شکلگیری روابط مناسب اجتماعی و
اقتصادی از سوی دانشگاه ،تسهیل در شناسایی ذینفعان ،وجود برنامه و سمینار آموزشی ،همکاری پیوسته و هماهنگ
میان گروههای آموزشی و هیئت علمیها ،ایجاد تغییر در محتوا دروس دانشگاهی و آمادهسازی آن برای صنعت و بازار
کارآفرینی سبز ،اتخاذ رویکرد هیجان مدار و حل مسئله ،برطرف شدن مشکالت پروانه دهی ،دسترسی به سرمایه
مشترک ،بورس تحصیلی ،بین المللی کردن دانشگاهها ،تغییر چشم انداز دانشگاه به دانشگاه حافظ محیطزیست،

قانونی و
زیرساختی

گردشگری الکترونیک ،حمایتمالی ،سرمایه مالی،تشکیل صندوقهای مالی ،تخصیصوامکمبهره ،تضمین اعتبار
برایمشاغل سبز  ،رعایت تناسب شغل و شاغل و بی طرف بودن ،پایش و ارزیابی مستمر ،هدفگذاری مشارکتی،
پایهگذاری سامانهی تقسیم خدمات به شیوه عادالنه و عملکرد محور ،تشویق وزارتخانهها برای همکاری ،اختصاص
بودجه مناسب به کسب و کارهای سبز ،سرمایه گذاری دولت و تضمین خرید محصوالت سبز داخلی ،فراهم آوردن
فضای ارتباطی مناسب میان نهادهای اصلی در جهت رعایت مالحظات محیطزیستی ،توسعه بانکهای خصوصی برای
کسب و کارهای سبز(حسابداری سبز)  ،بازنگری شیوه صادرات و واردات با رویکرد کارآفرینی سبز ،تسهیل در ثبت نام
شرکتهای سبز و دریافت مجوزها ،ایجاد دفاتر کارآفرینی سبز در کلیه شرکتهای خصوصی ،دولتی و سازمانها،
لحاظ کردن امتیاز و صدورکارت کارآفرینی سبز ،یارانه سبز دولتی ،حذف مالیات و گمرک برای محصوالت سبز.

اعطای امتیاز و مزایا به مبتکران ،حمایتازاختراعات ،اهداء گواهیهای پژوهشی ،برگزاری دورههای بازدید میدانی
برای انس با محیطزیست ،رابطه قوی با ذینفعان خارجی ،نشر و اشاعه دستاوردهای کارآفرینانه موفق ،بهره گیری از
رویکردهای چند رشتهای و تمرکز برای حل چالشهای پیچیده دنیا.

محیطی

برگزاری جشنوارههای کارآفرینی سبز برای نهادینه شدن در اذهان عمومی ،ایجاد بستری برایفرهنگپروری
در زمره حمایت از کارآفرینی سبز ،ظرفیتسازی و نگاه جامعنگر برای همکاری جامعه محلی در طرحهای توسعه
کارآفرینی ،استفاده از مهارتهای منطقه ای و محلی ،یادگیری پیوسته از طریق تغییر آموزههای قبلی ،تاکید بر برابری
جنسیتی ،باالبردن سطح اعتماد با مشارکت ذینفعان ،تحمل نظرات متفاوت ،اصالحات فرهنگی ،ساخت یک تیم قوی،
توانمندسازی محیطزیستی ،برگزاری مراسم و خالقیتهای فرهنگ بومی ،انتقال هویت مکان بر روی محصوالت سبز،
تغییر مطلوبیت افراد و انتظار آنها از قیمتها.

(مقیمی و احمدپور،)1397 ،
(گودرزی و همکاران،)1397،
(صمدی میار کالئی و
همکاران( ،)1393 ،رمضانپور
نرگسی و همکاران،)1394 ،
(غیاثی( ،)1394 ،خاتونی و
کالهی1398 ،ب)( ،کوشواها
و مارو( ،)2015 ،عشقی
عراقی و غنیپور،)1396 ،
(سیگل و رایت( ،)2015 ،پور
آتشی)1399 ،
(مشهدیمحمودی
رزاقی

شیرسوار،

و

،)1394

(رکنالدین افتخاری و
همکاران( ،)1385 ،اصغرفانی
،)1391
همکاران،
و
همکاران،
و
(محمدی
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محیطی

برگزاری جشنوارههای کارآفرینی سبز برای نهادینه شدن در اذهان عمومی ،ایجاد بستری برایفرهنگپروری در زمره
حمایت از کارآفرینی سبز ،ظرفیتسازی و نگاه جامعنگر برای همکاری جامعه محلی در طرحهای توسعه کارآفرینی،
استفاده از مهارتهای منطقهای و محلی ،یادگیری پیوسته از طریق تغییر آموزههای قبلی ،تاکید بر برابری جنسیتی،
باالبردن سطح اعتماد با مشارکت ذینفعان ،تحمل نظرات متفاوت ،اصالحات فرهنگی ،ساخت یک تیم قوی،
توانمندسازی محیطزیستی ،برگزاری مراسم و خالقیتهای فرهنگ بومی ،انتقال هویت مکان بر روی محصوالت سبز،
تغییر مطلوبیت افراد و انتظار آنها از قیمتها.

اقتصادی

به کارگیری صنایع تبدیلی قابل اعتماد ،چرخه باز تولید برای ضایعات محصوالت ،نوآوری در طراحی محصوالت سبز

(غفوری( ،)1394 ،محمدی و
همکاران( ،)1397 ،مهدیپور،
( ،)1394بهزادی و همکاران،
( ،)1397مفتاحی و همکاران،
)1398

اطالع رسانی از نوع هوشمند ،ارائه مشاوره به کارآفرینان جهت گسترش دانش سبز ،اختصاص یافتن یکصفحهیا

(قنبری و همکاران،)1395 ،
(رضایی و همکاران.)1396 ،

برای جلب مشتری ،برندسازی محصوالت سبز ،بازاریابی سبز ،ایجاد زمینه برایرضایتو امنیتشغلی ،شکل گیری
چرخه بازار کامل ،شبکه سازی میان مشاغل سبز ،حوزه بندی فعالیتهای سبز با تمرکز بازار بر روی کنترل تقاضا به
جای عرضه ،حذف دالالن و واسطهگرها ،درجه بندی محصوالت سبز ،اصالح نظام قیمتگذاری ،شکلگیری نظام
اطالعاتی در بازار ،وجود کاالی جایگزین و مکمل ،تحول درآمد و رفاه اقتصادی ،آزادی اقتصادی ،کنترل تورم ،افزایش
قدرت خرید ،آزادی اقتصادی.
ترویجی و
حمایتی

بیشتر ازمطبوعاتمحلی و ملیبرای اشاعه و ترویج کارآفرینی سبز  ،تبلیغات وسیع دستاوردکارآفرینان سبز از طریق
صدا و سیما ،ساخت مستند و نشر تجربیات کار آفرینانه سبز ،ترویج سالمت محصوالت سبز ،افزایش رشتههای منتهی
به کار آفرینی سبز ،سرمایهگذاری بر روی اطالعات ناقص مشتری

راهکارهایی جهت کمینهسازی موانع و چالشهای توسعه
کارآفرینی سبز پیشنهاد شد (رینگن و شولت.)2017 ،
در هرصورت میدانیم که مسائل روز جامعه با روشهای
دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی برای آینده
مشکالت آتی را حل نخواهد کرد بلکه باید در راستا
پیشسازی آینده اقدام کرد (مشهدیمحمودی و رزاقی
شیرسوار.)1394 ،
 -5نتيجهگيری
این مقاله سعی برآن داشت تا ببا اسبتفاده از خالقیبت و
اندیشببههببای نببو ،گببامی در راسببتای گروکشببی سببالمت
طبیعت بردارد و این جدل بازخوردی انسان و طبیعت را
به نقطه کانونی آن ،یعنی آرامبش دعبوت کنبد .در واقبع
هببدف از پببرداختن بببه موضببوع توسببعه سبببز در قالببب
کارآفرینی ،رسیدن ببه معنبا و مفهبوم کبارآفرینی سببز،
جایگاه آن در زندگی و شببکه ارتبباطی ایبن واژه میبان
اقشار مختلف جامعه است .از اینرو کارآفرینی سبز نوعی
اقدام محیطزیستی است که میتواند با تمبامی مشباغل،
ارگانها ،سازمانهبای دولتبی و غیردولتبی ،موسسبات و
غیببره در ارتببباط باشببد و سببالمت و کیفیببت آمببوزش،
خببدمات و محصببوالت را تضببمین نمایببد .تاکیببد ب بر بببه
کارگیری شیوه مدیریتی سبز موجب پیوند میبان اقشبار

(مشهدیمحمودی و رزاقی
شیرسوار( ،)1394 ،رکن-
الدین افتخاری و همکاران،
و
(اصغرفانی
،)1385
همکاران( ،)1391 ،محمدی
و همکاران( ،)1397 ،بهزادی
،)1397
همکاران،
و
(کمیجانی و همکاران،
.)1391

غیره در ارتباط باشد و سالمت و کیفیت آموزش،
خدمات و محصوالت را تضمین نماید .تاکید بر به
کارگیری شیوه مدیریتی سبز موجب پیوند میان اقشار
مختلف مردم چه از بعد علمی -فکری و چه از بعد عملی
در راستای اشتغالزایی و رفاه جمعی خواهد بود.
کارآفرینی سبز با خطمشی روشنفکرانه خود در صدد
پرورش نخبگان سبز اندیش و توسعه اقتصاد سبز است.
در نتیجه به مدیران مدارس ،دانشآموزان ،والدین،
دانشجویان ،اعضای هیات علمی ،سازمان دانشگاهیان،
دستاندرکاران آموزشی و پژوهشی ،موسسات دولتی و
خصوصی ،بانکها ،کارخانهها و کلیه مشاغل در ارتباط با
آموزش ،محیط ،اقتصاد و سالمت مردم پیشنهاد میشود
که با مفهوم کارآفرینی سبز آشنا شده و ابعاد مرتبط با
آن را در حیطه شغلی خود به کار گیرند .به دولت و سایر
عوامل ذیربط نیز توصیه میشود که اقدامات آموزشی و
عملیاتی الزم چون همایشها ،کارگاهها ،پویشهای
جمعی را برای همگان رایگان یا حتی المقدور با مبلغی
اندک برگزار نمایند .همچنین تدریس دروس مرتبط با
کارآفرینیسبز را در نظام آموزش و پرورش الزامی
دانسته و جهت انتقال تجربیات ،آموزش و برنامهریزی
برای توسعه و اقتصاد سبز کشور ،از اساتید برجسته ،فارغ
التحصیالن پویا ،مردم بومی با تجربه و فعاالن این حوزه
استفاده کنند تا شاید مشکالت پروانهدهی و اخذ گواهی،
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دانسته و جهت انتقال تجربیات ،آموزش و برنامهریزی برای
توسعه و اقتصاد سبز کشور ،از اساتید برجسته ،فارغ التحصیالن
پویا ،مردم بومی با تجربه و فعاالن این حوزه استفاده کنند تا
شاید مشکالت پروانهدهی و اخذ گواهی ،ارتباط مشارکتی،
تجاری سازی یا صادرات و واردات محصوالت سبز قابل درک و
آسانتر گردد.

منابع
.1احمدپورداریانی ،محمود ( .)1386کارآفرینی ،تعاریف ،نظریات
و الگوها( .چاپ چهارم) ،تهران :انتشارات پردیس.
.2اشرافیان رهقی ،محمد مهدی و نعمتی ،مهرداد (.)1398
عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در ایران با تمرکز بر استارت
آپها .دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در
مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و بانکداری ،آکادمی بینالمللی علوم
گرجستان.1-8 ،
.3اصغرفانی ،علی؛ باباشاهی ،جبار؛ افخمی اردکانی ،مهدی و
ابراهیمی ،محسن ( .)1391ارتقاء کارآفرینی؛ تحلیلی برنقش
شاخصهای مدل فرهنگی گلوب ( .)GLOBEتوسعه
کارآفرینی ،دوره  ،5شماره ،2صص .125-144
.4الوانی ،سیدمهدی؛ محمدیالیاسی ،قنبر؛ خنیفر ،حسین؛
جندقی ،غالمرضا و وکیلی ،یوسف ( .)1390کارآفرینی در بخش
عمومی .رویکرد همافزایی ،پژوهشهای مدیریت عمومی ،دوره،4
شماره ،12صص .5-28
.5بندریان ،رضا ( .)1390کارآفرینی شرکتی شیوهای برای
تجاریسازی دستاوردهای فناورانه سازمانهای پژوهش و فناوری
مستقل ،فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد ،دوره  ،7شماره
 ،26صص.1-7
.6بوزرجمهری ،خدیجه؛ رومیانی ،احمد و اسماعیلی ،آسیه
( .)1393بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع
روستایی در راستای توسعه پایدار .همایش ملی چشمانداز توسعه
پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور.1-15 ،
 .7بهزادی ،صدیقه؛ رهنما ،محمد رحیم؛ جوان ،جعفر و
عنابستانی ،علیاکبر ( .)1397شناسایی عوامل کلیدی موثر بر
توسعه گردشگری با رویکرد آینده نگاری(مطالعه موردی :استان
یزد) .مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،دوره ،9شماره،33
صص .1-16
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-6تشکر و سپاسگزاری
این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و
محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با شماره طرح پژوهشی
 57675استخراج شده است .پژوهشگران صمیمانه قدردان این
حمایت ها هستند.

 .8بهزادی ،نازنین؛ رضوی ،سید مصطفی و حسینی ،سید رسول
( .)1393طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد
کارآفرینی سازمانی .توسعه کارآفرینی ،دوره ،7شماره،4
صص.697-713
 .9پاپزن ،عبدالحمید و شیری ،نعمت اهلل ( .)1391بررسی
موانع و مشکالت توسعه کشاورزی ارگانیک .فصلنامه اقتصاد فضا
و توسعه روستایی ،دوره ،1شماره ،1صص.1-15
 .10پورآتشی ،مهتاب ( .)1399بررسی اقدامات حمایتی از
کارآفرینی در دانشگاههای منتخب جهان و تحلیل گزینههای
حمایتی در دانشگاههای ایران .فصلنامه علمی مطالعات راهبردی
سیاستگذاری عمومی ،دروه ،10شماره ،34صص .1-20
 .11جنتی چنار؛ محمدعلی ،کالهی ،مهدی و مصداقی ،منصور
( .)1399تعارضات اجتماعی و مدیریت مراتع :مطالعه موردی
مراتع شهرستان کالت نادر .بوم شناسی کاربردی ،دوره،3
شماره ،9صص.77-97
 .12حسینی ،اکرم سادات و اسالمدوست ،مریم ( .)1398ارتباط
بین بازارگرایی و کارآفرینی سازمانی باتوجه به نقش مدیریت
دانش در مدیران کسب و کارهای ورزشی شهر تهران .سومین
کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش ،دانشگاه گیالن،
رشت.12-1،
 .13حسینیفرد ،سید مجتبی و آهنگرپور ،عادل ( .)1387رابطه
شخصیت با توسعه کارآفرینی .کارآفرینی انجمن پردیس قم،
دوره ،1شماره ،2صص .1-40
 .14حسینینیا ،غالمحسین و بیطرف ،معصومه ( .)1394دولت
کارآفرین ،اصول و مفاهیم .سومین کنفرانس بین المللی
پژوهش های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،موسسه
سرآمد همایش کارین.17-1 ،
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 .15حمزهپور ،مسعود ( .)1398الگوی توسعه کارآفرینی
اخالقگرایانه کسب وکارهای کوچک و متوسط .فصلنامه اخالق
در علوم و فناوری ،دوره ،4شماره ،1صص.1-7
 .16خاتونی ،نگین و کالهی ،مهدی (1398الف) .اقتصاد
اکوتوریسم .همایش ملی توسعه پایدار فرصتها و چالشهای
سرمایه گذاری در منطقه ترشیز ،مرکز آموزشعالی کاشمر،
کاشمر ،ایران.94-102 ،
 .17خاتونی ،نگین و کالهی ،مهدی (1398ب) .موسیقی
طبیعت و انسان ،مجله ترویج علم ،دوره ،10شماره ،2صص
.115-140
 .18خاتونی ،نگین و کالهی ،مهدی (1400الف) .بررسی نقش و
کارکرد مراتع در زمینه آب .نشریه آب و توسعه پایدار ،دوره،8
شماره ،2صص .91-104
 .19خاتونی ،نگین و کالهی ،مهدی (1400ب) .تفکرسیستمی
در زمینه اتنوبوتانی .دومین کنفرانس ملی تفکرسیستمی در
عمل ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،
مشهد ،ایران.1-10 ،
 .20خاتونی ،نگین و کالهی ،مهدی (1400ج) .ارزشگذاری
اقتصادی کاالها و خدمات اکوسیستمی جنگل ارغوان دره.
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ،جلد،19
شماره ،2صص .1-20
 .21خوشاخالق ،رحمان؛ واعظ برزانی ،محمد؛ صادقی
عمروآبادی ،بهروز و یارمحمدیان ،ناصر ( .)1393مالیاتسبز و
استانداردهای زیستمحیطی واردات ،ابزار مناسب توسعه پایدار
در اقتصاد گذار ایران .مجله اقتصاد کشاورزی ،دوره ،8شماره،2
صص .175-195
 .22داناییفرد ،حسن؛ فروهی ،مهشید و صالحی ،علی (.)1386
ارتقا کارآفرینی در ایران :تحلیلی بر نقش دولت .پژوهشنامه
بازرگانی ،دروه  ،11شماره ،42صص .25-38
 .23دهقان ،رضا؛ طالبی ،کامبیز و عربیون ،ابوالقاسم (.)1391
پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در
دانشگاههای علوم پزشکی کشور .مجله پیاورد سالمت ،دوره ،6
شماره ،1صص .22-33
 .24ذبایحی ،امیرحسین؛ کوهبر ،محمدهادی و دهشیری ،محمد
مهدی ( .)1396اقتصاد سبز چالشها و فرصتها ،چهارمین
کنفرانس بین المللی مدیری .کارآفرینی و توسعه اقتصادی،
موسسه آموزش عالی تاکستان ،تاکستان.7-1 ،

توسعه سبز از منظر کارآفرینی /نگین خاتونی و همکار

 .25رضایی میرقائی ،محسن ( .)1394فرایند خلق و کشف
فرصت کارآفرینانه .توسعه کارآفرینی ،دوره ،8شماره ،2صص
.215-231
 .26رضایی ،بیژن؛ کهریزی ،دانیال و نجفپور ،هدی (.)1395
بررسی موانع و چالشهای توسعة کارآفرینی سبز در بخش
کشاورزی .نشریه کارآفرینی در کشاورزی ،دوره ،3شماره ،1صص
.35-53
 .27رضایی ،بیژن؛ نادری ،نادر و رستمی ،سحر ( .)1397ضرورت
توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی .نشریه کارآفرینی در
کشاورزی ،دوره ،5شماره ،1صص .1-16
 .28رضایی ،بیژن؛ نجفپور ،هدا و نادری ،نادر ( .)1396موانع و
راهکارهای توسعه کارآفرینی سبز در شهرستان کرمانشاه.
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،دوره ،6شماره  ،2صص
.59-78
 .29رضوی ،سید حسن؛ پورطاهری ،مهدی و رکنالدین
افتخاری ،عبدالرضا ( .)1394ارزیابی جایگاه توسعه کشاورزی
ارگانیک در مناطق روستایی ایران ،مطالعه موردی:
تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک گواهی شده و درحال گذار.
نشریه توسعه روستایی ،دوره  ،6شماره ،1صص .27-45
 .30رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا؛ پورطاهری ،مهدی؛ فرجزاده،
منوچهر و حیدری ساربان ،وکیل ( .)1385نقش توانمندسازی
در توسعه کشاورزی مطالعه موردی :استان اردبیل .نشریه
جغرافیا ،دوره  ،42شماره ،69صص .1-17
 .31رمضانپور نرگسی ،قاسم؛ رمضانپور نرگسی ،سمیه و غفاری،
علی ( .)1394عوامل کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه
در شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری در
ایران ،توسعه کارآفرینی ،دروه ،8شماره  ،4صص .764-766
 .32رمضانی قوام آبادی ،محمد حسین ( .)1393اقتصاد سبز :
گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط
زیست .فصلنامه دانش حقوق اقتصادی ،دروه ،21شماره ،6صص
.1-28
 .33رنجبریان ،رسول ( .)1392ارتباط بین اشتغالزایی،
خصوصی سازی و کارآفرینی .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی
و فرهنگی کار و جامعه ،شماره  ،163صص .1-5
 .34زیوری ،امینه؛ محمدی خیاره ،محسن و مظفری ،رضا
( .)1399مروری سیستماتیک بر عوامل اقتصادی موثر بر
کارآفرینی .فصلنامه رشد فناوری ،دوره ،16شماره ،32صص -12
.1

توسعه سبز از منظر کارآفرینی /نگین خاتونی و همکار

 .35سخته ،شقایق و کریمی ،آصف ( .)1397عوامل موثر بر
نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال .توسعه کارآفرینی ،دوره 11
شماره  ،4صص .719-737
 .36سیدی ،هادی و تقیخانی ،امیر ( .)1390موانع توسعه
کارآفرینی و نقش دولت در تسهیل توسعه کارآفرینی .مجله کار
و جامعه ،شماره ،135صص .76-80
 .37شاه حسینی ،علی ( .)1383کارآفرینی( .چاپ اول) ،تهران:
انتشارات آییژ.
 .38صالحی امیری ،سید رضا ( .)1387نوآوری و کارآفرینی،
(چاپ اول) ،تهران :انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی.
 .39صباحی ،احمد؛ ناجی میدانی ،علی و سلیمانی ،الهه
( .)1392بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای
منتخب .پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ،دوره ،3شماره،11
صص .1-10
 .40صمدی میار کالئی ،حسین؛ آقاجانی ،حسنعلی و صمدی
میار کالئی ،حمزه ( .)1393ارزیابی شاخصهای دانشگاه
کارآفرین در دانشگاه مازندران براساس روش فازی .توسعه
کارآفرینی ،دوره ،7شماره ،2صص .369-388
 .41طالبی ،کامبیز و زارع یکتا ،محمدرضا ( .)1387آموزش
کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعهی شرکتهای
کوچک و متوسط ( )SMESدانش بنیان .توسعه کارآفرینی،
دوره ،1شماره ،1صص .111-131
 .42طالبی ،کامبیز؛ سجاد ی ،سید مجتبی و رسولیان ،پریسا
( .)1395شناسایی مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه .توسعه
کارآفرینی،دوره ،9شماره ،4صص.633-652
 .43عشقی عراقی ،مهتاب و غنیپور ،فاطمه (.)1396
خودکارآفرینی و سبک زندگی؛ راهبرد تحقق قصد کارآفرینی.
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی ،دوره ،6شماره ،11صص .1-18
 .44عالیی ،عذرا ( .)1393بررسی مولفههای موثر بر کارآفرینی و
شیوههای پروش آن در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه،
شماره  ،167صص .1-13
 .45علمبیگی ،امیر ( .)1393بررسی ابعاد کارآفرینی دانش بنیان
در عملکرد تحقق و توسعه کارآفرینانه نظام تحقیقات کشاورزی
ایران .توسعه کارافرینی ،دروه ،7شماره ،4صص .733-753
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 .46علویزاده ،سید امیر ( .)1396کارآفرینی و نقش آن در
توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی :استان ایالم .فرهنگ
ایالم ،دوره ،18شماره  ،56-57صص .1-18
 .47عنابستانی ،علیاکبر و جهانتیغ ،حسنعلی ( .)1397بررسی
چالشهای توسعه کارآفرینی سبز دریاچهای در منطقه سیستان.
برنامهریزی فضایی(جغرافیا) ،دوره ،8شماره ،4صص .1-26
 .48غفوری ،حبیب اله ( .)1394شناسایی پتانسیل مشاغل سبز
در استان گیالن .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی کار
شایسته و مشاغل سبز.47-32 ،
 .49غیاثی ،عبدالرحیم ( .)1394بررسی رابطه سبکهای حل
مسئله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی:
دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل) .توسعه
کارآفرینی ،دوره ،8شماره ،1صص .139-158
 .50فهام ،الهام و پرهیزکار ،مرتضی ( .)1397جایگاه توسعه
کارآفرینی در سیاستها و برنامههای ملی کشور .فصلنامه
سیاستهای راهبردی و کالن ،دوره ،6شماره  ،22صص .41-60
 .51قرائیپور ،رضا و صفری ،سمیه ( .)1394نقش کارآفرینی
سبز در ایجاد توسعه پایدار .دومین همایش بین المللی مدیریت
و فرهنگ توسعه ،موسسه سفیران فرهنگی مبین ،تهران.1-15 ،
 .52قنبری ،رضوان؛ آگهی ،حسین؛ علیبیگی ،امیر حسین و
زرافشانی ،کیومرث ( .)1395واکاوی محتوای سیاستها در
تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی .توسعه کارآفرینی ،دوره،9
شماره ،1صص.39-58
 .53کاظمی ترقبان ،مریم و مبارکی ،محمد حسن (.)1391
بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد
میانگینگیری بیزی .توسعه کارآفرینی ،دوره ،5شماره ،3
صص.125-144
 .54کاظمی ،رضا؛ قاسمی ،حمید و رستمبخش ،محمدرضا
( .)1390شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در
سازمان تربیت بدنی(وزارت ورزش) کشور .پژوهشهای مدیریت
ورزشی و علوم حرکتی ،دوره ،1شماره ،2صص.1-12
 .55کرول ،استفن و رانکین ،ویلیام ( .)1391شناخت محیط
زیست(ترجمه بهرام معلمی) .تهران :نشر و پژوهش شیرازه.
 .56کریمی ،آصف و جوهری ،هادی ( .)1392شناسایی عوامل
بازدارنده توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت
تکمیلی (مورد بررسی :دانشکدههای کشاورزی دولتی استان
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تهران) .نشریه توسعه کارآفرینی ،دوره ،6شماره ،4صص-167
.151
 .57کریمی ،سعید ( .)1394بررسی آثار غیر مستقیم و تعدیلی
محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی .توسعه
کارآفرینی ،دوره ،8شماره ،2صص .371-390
 .58کشاورز جوبنه ،حسن ( .)1390نقش بازاریابی سبز و کسب
و کار کوچک در توسعه پایدار .اولین کنفرانس بین المللی توسعه
پایدار و عمران شهری ،موسسه آموزش عالی دانش پژوهان.9-1،
 .59کالهی ،مهدی ( .)1398دانش محیطزیستی از دانایی تا
توانایی( .چاپ اول) ،تهران :تحقیقات آموزش کشاورزی.
 .60کالهی ،مهدی ( .)1399ساختارهای مدیریتی جهت تحقق
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چکیده
در ادبیات مدیریت ،مقاالت زیادی تأثیر سیستمهای کاری با عملکرد باال بر عملکرد سازمانی را بررسی کردهاند .با این حال ،غفلت
از ظرفیت متغیرهای واسط در این ارتباط همچنان مشهود است .از این رو ،هدف مطالعه حاضر کاوش نقش میانجی سازههای
یادگیریمداری ،انعطافپذیری کارکنان و قابلیت دوسو توانی نوآوری در رابطه مذکور است .تحلیل دادههای گردآوری شده به کمک
پرسشنامههای استاندارد ،با استفاده از نرمافزار  PLSانجام شد .نتایج حاصل از نظرسنجی از مدیران عامل و منابع انسانی  66هتل
سه ستاره و باالتر شهر تهران ،نشان داد که سیستمهای کاری با عملکرد باال با تأثیر بر یادگیریمداری ،انعطافپذیری منابع انسانی
و توسعه دوسو توانی نوآوری نقش قابلتوجهی در بهبود عملکرد شرکتهای مورد مطالعه در صنعت هتلداری ایفا میکنند .در
حقیقت ،میتوان استدالل نمود که سازههای یادگیریمداری ،انعطافپذیری منابع انسانی و دوسو توانی نوآوری؛ به عنوان

میانجیگرهای کاملی بین سیستمهای کاری با عملکرد باال و عملرد هتلهای مورد مطالعه ایفای نقش میکنند.
واژههای کلیدی :نظامهای کاری با عملکرد باال ،یادگیریمداری ،انعطافپذیری کارکنان ،دوسو توانی نوآوری ،صنعت هتلداری.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
طی چند دهه گذشته ،مطالعات تجربی متعددی نشان
دادهاند که نظامهای کاری با عملکرد باال 0به تسهیل رشد و
بهبود عملکرد سازمانها کمک میکنند .مشخصه اصلی
نظامهای کاری با عملکرد باال ،سازماندهی مجدد فرآیندهای
کاری به نحوی است که کارکنان این فرصت را داشته باشند
تا تالشهای خود را در سازمان تسهیم نمایند .سازمانهایی
که نظامهای کاری با عملکرد باالی خاص خود را معرفی
مینمایند ،دارای ساختارهای نسبتاً مسطحی هستند که
کارکنان آنها کنترل بیشتری بر فرآیندهای کاری دارند .در
این سازمانها بر عدم تمرکز در پردازش اطالعات و اجازه به
کارکنان برای استفاده از اطالعات در فرآیندهای

تصمیمگیری و حل مشکل ،تاکید میگردد (استیری و
شریفی .)0230 ،اکثر مطالعات این حوزه با بهرهمندی از
دیدگاه مبتنی بر منابع ،3تالش کردهاند تا رابطه بین
نظامهای کاری با عملکرد باال و عملکرد سازمانی را تبیین و
به صورت تجربی به نمایش بگذارند (برای مثال ،ابوالفتحی و
همکاران0231 ،؛ بکر و هوزلد0332 ،2؛ پاتل و همکاران،0
3102؛ پارک و همکاران .)3101 ،0با این حال ،برخی
مطالعات نشان میدهند که درک بهتر چگونگی تأثیر
نظامهای کاری با عملکرد باال بر بهبود اثربخشی سازمانی،

1. High Performance Work Systems
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)2. Resource Based View (RBV
3. Becker & Huselid
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میتواند مبتنی بر این استدالل شکل گیرد که پیش از
تأثیرمستقیم این سیستمها بر ستادههای سازمانی ،چنین
نظامهایی در ابتدا بر سایر سازههای میانجیگری که عمدتاً
مرتبط با نگرش و عملکرد کارکنان در محیط کار است ،تأثیر
میگذارند (سیدجوادین و همکاران0230 ،؛ بلتران-مارتین و
همکاران3112 ،6؛ فو 1و همکاران .)3100 ،اما تا به امروز،
شواهد صریحی وجود ندارد که نشان دهد کدام متغیرها
رابطه بین نظامهای کاری با عملکرد باال  -عملکرد را
مدیریت میکنند و در این کار چه سهمی دارند .به عبارتی،
هنوز هم برخی متغیرهای سرپوشیده در ارتباط عملکرد
نظامهای کاری با عملکرد باال ،وجود دارند که بر اطالعات
توصیفی مدلهای پیشین میافزایند (فو و همکاران3100 ،؛
اُبِدا-گارسیا و همکاران .)3102 ،2پیشرفتهای نظری اخیر
در زمینه نظامهای کاری مذکور ،نشان میدهد که افزون بر
متغیرهای مرتبط با ستادههای کارکنان (از جمله ،رضایت،
اعتماد ،تعهد و تعلق شغلی)؛ بایستی با لحاظ متغیرهای
واسط جدیدتری نظیر قابلیتهای سازمانی ،به درک تازهای
از ارتباط مذکور دست یافت (پارک و همکاران .)3101 ،در
این راستا ،پویایی فزاینده محیطهای رقابتی در عصر حاضر،
توجه مطالعات را به قابلیتهای منابع انسانی و از جمله
انعطافپذیری نیروی کار 3بعنوان حلقه مفقوده بین نظامهای
کاری با عملکرد باال – عملکرد به مرتب افزایش داده است.
انعطافپذیری به ظرفیت روانی مثبت نیروی کار در مواجهه
با نامالیمات ،سختیها ،عدماطمینان ،شکست ،یا حتی
تغییرات مثبت ،پیشرفت و افزایش مسئولیت اطالق میشود.
افراد انعطافپذیر ،برای مقابله با شرایط نامطلوب تالش
بیشتری میکنند و میتوانند تأثیر محیط استرسزا را با
منابع روانشناختی خود به حداقل برسانند (گوپتا و شارما،01
.)3102
عالوه بر انعطافپذیری نیروی انسانی ،قابلیت دیگری که باید
در این راستا مورد توجه قرار گیرد ،اشکال سازمانی است که
میتواند انعطافپذیری نیروی کار را فراهم و از آن استقبال
6. Beltrán-Martín et al
7. Fu et al
8. Úbeda-García et al
9. Employee Flexibility
10. Gupta & Sharma

نماید .در این زمینه ،توسعه مفهوم اخیراً آزمونشده دوسو
توانی نوآوری ،00چشمانداز جدیدی را ارائه میدهد به کمک
آن جنبههای مختلف سازمانی  -از جمله ،مدیریت منابع
انسانی -را میتوان تحلیل نمود (فیصل اَحامد و جونی،03
 .)3100دوسو توانی نوآوری به منظور توصیف توانایی
سازمانها برای بهرهگیری از صالحیتهای موجود (یادگیری
بهرهورانه )02و همزمان کاوش فرصتهای جدید جهت
توسعه قابلیتهای جدید (نوآوری کاوشی )00اشاره دارد
(ژانگ و همکاران .)3106 ،00از سوی دیگر ،اینگونه میتوان
استدالل نمود که سیستمهای کاری با عملکرد باال زمانی
انعطافپذیری فردی و سازمانی را در پی خواهند داشت که
مقوله یادگیریمداری در اولویت راهبردهای عملیاتی مدیران
و کارکنان شرکت قرار داشته باشد .تعهد به یادگیری،06
چشمانداز مشترک و تفکر باز ،01نه تنها باعث افزایش
توانمندی کارکنان در استفاده از مهارتهای موجود میشود،
بلکه آنها را تشویق میکند تا دانش و مهارتهای خود را به
گونهای هم افزا با اهداف سازمان و نیازهای بازار هماهنگ
سازند (جیوتی و دف.)3106 ،02
با توجه به مباحث فوق ،هرچند پیشرفتهایی در راستای
بازگشایی جعبه سیاه چگونگی ارتباط بین سیستمهای کاری
با عملکرد باال – عملکرد صورت گرفته ،اما با توجه به آخرین
دانش محقق تاکنون هیچ مطالعهای به بررسی همزمان این
مفاهیم نپرداخته است .باالخص تنها مطالعات انگشتشمار
داخلی انجام شده در این حوزه ،تنها به کاوش نقش میانجی
انعطافپذیری نیروی انسانی در ارتباط سیستمهای کاری با
عملکرد باال-عملکرد پرداختهاند (فتاحی و همکاران0231 ،؛
زبرجدی0232 ،؛ رحیمی و همکاران .)0230 ،از این رو،
پژوهش حاضر بر آن شد تا نقش میانجیگر این مفاهیم را
در رابطه مذکور بررسی نماید .به عالوه هر چند این مفاهیم،
مباحث بسیار مهمی برای هر سازمان محسوب میشوند ،اما

11. Innovation Ambidexterity
12. Faisal Ahammad et al
13. Exploitative Learning
14. Explorative Innovation
15. Zhang et al
16. Commitment to learning
17. Shared Vision & Open-Mindedness
18. Jyoti & Dev
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اهمیت آنها در بخشهای با اتکای باالتر به نیروی کار ،از
جمله صنعت هتلداری ،که به شدت تحت تأثیر نوسانات
فصلی و سایر پویاییهای محیطی قرار دارد به مراتب بیشتر
است (یادوما و همکاران .)3100 ،03توسعه سازمانهای
خدماتی باالخص هتلها مستلزم توجه به نوآوری و سرمایه
فکری با هدف پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان و
تسخیر فرصتهای بازاری است .در واقع ،نیل به مزیت
رقابتی بدون ارتقاء درک این سازمانها از نوآوری و سرمایه
فکری میسر نخواهد بود (دهقانی سلطانی و همکاران،
 .)0233این ویژگیها باعث میشود که صنعت هتلداری
هنگام مطالعه انعطافپذیری منابع انسانی مورد توجه خاصی
قرار گیرد (آیباغی اصفهانی و همکاران.)0232 ،
انعطافپذیری نیروی کار در این صنعت اغلب به روشی
نادرست و یا ناقص درک میشود ،زیرا به طور انحصاری به
استفاده از قراردادهای موقت یا کاهش هزینههای زاید اشاره
دارد .در حقیقت ،یکی از مشکالت اصلی صنعت هتلداری،
گردش شغلی باالی کارکنان است که ماحصل انعطافپذیری
ادراک شده سطح پایین نیروی کار است (اُبِدا-گارسیا و
همکاران .)3101 ،از این رو صنعت هتلداری به واسطه
پیوند تنگاتنگ با مسأله انعطافپذیری منابع انسانی و نیاز
ویژه این صنعت به توسعه همزمان ظرفیت کشف دانش
جدید برای ارائه خدمات متمایز نسبت به رقبا و بهرهمندی
از تجارب موجود جهت کاهش هزینهها ،به عنوان جامعه
هدف مطالعه حاضر انتخاب گردید .همچنین ،شایان ذکر
است تا کنون بیشتر آثاری که بر تحلیل تأثیر سامانههای
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد تمرکز داشتهاند ،بخشهایی
غیر از صنعت هتلداری را به عنوان محور مطالعه خود
برگزیدهاند .از این رو پژوهش حاضر میتواند گامی رو به جلو
جهت توسعه ادبیات مدیریت منابع انسانی در صنعت
گردشگری و باالخص صنعت هتلداری کشور قلمداد گردد.
در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده است.
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-2مبانی نظری و پیشینه
 -1-2نظامهای کاری با عملکرد باال و عملکرد
کسبوکار
نظامهای کاری با عملکرد باال مشتمل بر طیف وسیعی از
شیوهها و خطمشیهای نوین منابع انسانی و فرآیندهای
طراحی کار در سطوح افقی و عمودی است که بر عملکرد
کارکنان از طریق بهبود توانمندی ،انگیزه و فرصت مشارکت
آنها در مسیر شغلی ( 31)AMOتأثیر میگذارد .این شیوهها
حول برخی از حوزههای کلیدی :گزینش و آموزش پیچیده؛
ارزیابی مبتنی بر رفتار؛ پرداخت اقتضایی؛ امنیت و تعلق
شغلی کارکنان متمرکزند (کافرکی و داندن.)00 31 ،30
هدف بکارگیری این سیستمها ؛ جذب ،نگهداری و ایجاد
انگیزه در منابع انسانی برای دستیابی به اهداف سازمان از
طریق ایجاد همسویی مناسب بین دانش ،مهارتها و
قابلیتهای افراد با مشاغل ،وظایف و مسئولیتهای مورد نیاز
برای پستهای کاری است (وو و همکاران .)3100 ،33در
حقیقت ،اصطالح سیستمهای کاری با عملکرد باال به نوعی
رویکرد مدیریت منابع انسانی اشاره دارد که تالش میکند
تا تعهدات کارکنان را به اهداف سازمان معطوف کند و به
این ترتیب به جای کنترل آنها با تحریم و فشار ،زمینهای را
مهیا سازد تا خودشان با سازمان همراه و هم مسیر شوند
(سیدجوادین و همکاران .)0230 ،دیدگاه مبتنی بر منابع
مدعی است که نظامهای کاری با عملکرد باال میتوانند با
خلق مجموعهای انحصاری و ارزشمند از سرمایه انسانی و
ایجاد همافزایی و همسویی آنها با اهداف سازمان ،زمینه
دستیابی به مزیت رقابتی را مهیا سازند (بلتران و همکاران،
 .)3112بنابر این ،با توجه به مباحث فوق میتوان فرضیه
زیر را مطرح نمود:
نظامهای کاری با عملکرد باال ،تأثیر مثبتی بر عملکرد
سازمانی دارند.
 -2-2نظامهای کاری با عملکرد باال و یادگیریمداری
یادگیریمداری بازتاب ارزشها و باورهای تیمی است که
افراد را تحریک میکند تا مهارتهای خود را همراه با

19. Yaduma et al

)20. Ability, Motivation, Opportunity (AMO
21. Cafferkey & Dundon
22. Wu et al
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الزامات جدید شغلی توسعه دهند (کالموک و آکار،32
.)3100چنین ارزشهایی به اعضای سازمان کمک میکند
تا دانش متنوعی را جذب ،رویههای موجود را اصالح و
روشهای جدید تفکر جهت عرضه محصوالت و خدمات
جدید را توسعه دهند (وانگ .)3112 ،30اعضای تیم متعهد
به یادگیری ،میتوانند دانش موجود و جدید در مدلهای
ذهنیشان را که بر شیوه تفکر و رفتار تیم تأثیر میگذارد،
مورد پردازش قرار دهند (هوانگ و لی .)3101 ،30در این
راستا ،سیستمهای کاری با عملکرد باال نقش مهمی در
ارتقاء یادگیری کارکنان دارند ،زیرا کارکردهای مدیریت
منابع انسانی ،36کارکنان را در توسعه مهارتهای خود برای
دستیابی به موقعیت بهتر در بازار توانمند میسازد (جیوتی و
دِف .)3106 ،سیستمهای کاری با عملکرد باال از طریق
شفافسازی ادراک کارکنان از اهداف سازمانی و نمایش
مسیر صحیح فرآیندهای یادگیری ،توانمندی ،انگیزه و
فرصت کارکنان را برای نیل به اهداف سازمانی ارتقاء
میبخشند (لوپز و همکاران.)3116 ،31به عنوان مثال،
آموزش و توسعه کارکنان نه تنها باعث افزایش
یادگیریمداری از طریق ارائه مهارتهای مورد نظر میشود؛
بلکه کارکنان را تشویق میکند تا دانش و مهارتهای خود را
با اهداف سازمان هماهنگ سازند (جیوتی و دِف.)3106 ،
بعالوه ،سیستمهای کاری با عملکرد باال کارکنان را به سمت
یادگیری مستمر ،با ایجاد پاداش مبتنی بر عملکرد و
مدیریت عملکرد برای دستیابی به اهداف سازمان،
برمیانگیزاند .به طور مشابه ،سیستم کاری با عملکرد باال با
افزایش توانمندسازی کارکنان 32از طریق مشارکت در
تصمیمگیری ،باعث بهبود فرهنگ یادگیری میشود و
چشمانداز و دانش آنها را در زمینه مقابله با مشکالت کاری
افزایش میدهد (کاراتپه و وطنخواه ،)3100 ،33و همچنین با
طراحی مسیرهای شغلی 21و پیشرفت در درون سازمان و

23. Kalmuk & Acar
24. Wang
25. Huang & Li
26. Human Resource Practices
27. López et al
28. Employee Empowerment
29. Karatepe, & Vatankhah
30. Job Careers

تضمین امنیت شغلی با کمک سیستم ارزیابی عملکرد بلند
مدت و نتیجهگرا ،فرصتهایی را برای کارکنان فراهم
میآورد (کاروالهو و چمبل .)3102 ،20بنابر این ،این نوع
سامانهها با توسعه قابلیتهای کلی ،فنی و مدیریتی در
ایجاد ،توزیع ،انتقال و استفاده از دانش در یک سازمان کمک
میکنند و سطح یادگیری را در میان کارکنان از طریق
تشویق آنها به بهبود مهارتها افزایش میدهند که به نوبه
خود باعث عملکرد بهتر سازمان میشود (جیوتی و دِف،
 .)3106از این رو ،بر اساس مباحث فوق ،میتوان فرضیههای
زیر را مطرح نمود:
 .0نظامهای کاری با عملکرد باال ،تأثیر مثبتی بر
یادگیریمداری دارند.
 .3یادگیریمداری ،تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد.
یادگیریمداری نقش میانجی را بین نظامهای کاری با
عملکرد باال و عملکرد ایفا مینماید.
 -3-2نظامهای کاری با عملکرد باال و انعطافپذیری
منابع انسانی
انعطافپذیری در فرآیندهای منابع انسانی ،قابلیتی است که
از طریق آن سازمان میتواند به راحتی با تغییرات احتمالی
محیط سازگار گردد (سخار و همکاران .)3106 ،23به گفته
رایت و اسنل ،)0332( 22انعطافپذیری میتواند به عنوان
میزان مهارتها و تخصصهای رفتاری منابع انسانی جهت
توسعه جایگاه استراتژیک شرکت در محیط رقابتی و مشتمل
بر سه بعد انعطافپذیری مهارت؛ انعطافپذیری رفتار و
انعطافپذیری کارکردهای منابع انسانی 20تعریف شود .از
منظر این محققان ،رفتارها زمانی غیر منعطف هستند که
کارکنان در مواجهه با شرایط جدید ،همان رویههای تکراری
را برگزینند که برای کنترل شرایط روتین اتخاذ کردهاند .در
مقابل ،اگر کارکنان در صورت مواجهه با شرایط جدید قادر
به استفاده از روشهای مختلف باشند ،رفتار آنها انعطافپذیر
خواهد بود .به عبارتی ،کارکنان با رفتارهای انعطافپذیر،
پاسخهای خود به شرایط ناشناخته قبلی را بر اساس
بداههپردازی و نه پیروی از الگوهای کارکردی از پیش
31. Carvalho & Chambel
32. Sekhar et al
33. Wright & Snell
34. Flexibility of Human Resource Practices
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تعریفشده سازگار میکنند (کوماری و پرادهان.)3100 ،20
انعطافپذیری مهارت از یک سو به تعداد بدیلهای بالقوهای
اشاره دارد که بر اساس آن دانش و مهارتهای هر کارمند
میتواند به کار گرفته شود .افرادی که مهارتهای فراوانی را
به دست آوردهاند و میتوانند طیف وسیعی از وظایف را
انجام دهند ،کارکنانی انعطافپذیر محسوب میشوند
(کوماری و پرادهان .)3100 ،از سوی دیگر ،انعطافپذیری
مهارت همچنین مرتبط با توانایی کارکنان در توسعه طیف
گستردهای از مهارتها در آینده است (مارتین و همکاران،26
 .)3102کارکنان انعطافپذیر بر اساس ضرورت آموزش
میبینند و احیا میشوند؛ آنها نیازهای مهارتی آینده را
پیشبینی میکنند و اشتیاق فراوانی نسبت به یادگیری
رویکردهای جدید کاری از خود نشان میدهند (استوکس و
همکاران .)3100 ،21انعطافپذیری کارکردی مدیریت منابع
انسانی میزان سازگاری و اتخاذ فعالیتها در شرایط مختلف
یا در بخشهای مختلف سازمان ،و همچنین سرعتی است
که این سازگاریها و برنامههای کاربردی بر اساس آن ایجاد
میشوند (کوماری و پرادهان .)3100 ،میتوان گفت که این
سازه ،توانایی شرکت در اتخاذ کارکردهای جایگزین منابع
انسانی به شیوهای آسان و مؤثر است .انعطافپذیری در
کارکردها میتواند به شیوههای مختلف درون سازمان خلق
ارزش کند .اوالً ،هنگام تغییر شرایط ،سازمان میتواند سریعاً
اقدامات خود را تغییر دهد .به عنوان مثال ،یک سیستم
پاداش مبتنی بر شرح شغل ،ملزم به ایجاد مقاومت در برابر
تغییر است؛ با این حال ،یک سیاست پولی انعطافپذیر
مرتبط با سنجههای سود ،سریعتر با تغییرات سازگاری
مییابد (اسماعیل و همکاران .)3100 ،22ثانیاً ،انعطافپذیری
در کارکردهای منابع انسانی ،احتماالً منجر به رفتارهای
انعطافپذیر کارکنان خواهد شد .در مثال قبلی در مورد
طرحهای متغیر حقوق و مزایا ،سازگاری کارکنان با تغییر مد
نظر سازمان آسانتر میشود ،چرا که پرداختیهای آنها بر
اساس موفقیت شرکت تعیین میشود .و سوماً ،انعطافپذیری
کارکردی منابع انسانی ،سازمان را قادر میسازد تا

ادبیات پیرامون دوسو توانی ،حول یافتن راهحلی برای مسأله
چگونگی دستیابی به توازن همزمان بین نوآوری کاوشی و
بهرهورانه است .از این رو ،اریلی و تاشمن )3102( 01دوسو
توانی را قابلیتی پویا در نظر میگیرند که شرکت را قادر
میسازد تا خود را در راستای اکتشاف و بهرهبرداری هدایت
نماید .پژوهشهای موجود در زمینه پیشایندهای دوسو
توانی نوآوری ،تمایزی را بین عوامل ساختاری و زمینهای
ایجاد کرده است .پیشایندهای ساختاری به شیوههای
طراحی سازمانی اشاره دارند که امکان اکتشاف و بهرهبرداری
در واحدهای مختلف سازمان را فراهم میآورند (سیمسک و
همکاران .)3113 ،00پیشایندهای زمینهای با سیستم و
فرآیندهای سازمانی شکلدهنده رفتار کارکنان ،به عنوان

35. Kumari & Pradhan
36. Martín et al
37. Stokes et al
38. Ismail et al

39. Chang et al
40. O'Reilly & Tushman
41. Simsek et al

فعالیتهای مشابهی را در واحدهای مختلف و به منظور نیل
به سازگاری در سراسر سازمان به نمایش بگذارد (اُبِدا-
گارسیا و همکاران.)3101 ،
مطالعات متعدد نشان داده است که انعطافپذیری کارکنان،
بر نتایج کسبوکار تأثیر میگذارد (چانگ و همکاران،23
 .)3102عالوه بر این ،یک سیستم کاری با عملکرد باال به
عنوان یکی از مهمترین مکانیسمهای مؤثر بر جنبههای
مختلف انعطافپذیری منابع انسانی در نظر گرفته میشود
(بلتران-مارتین و همکاران .)3112 ،بنابر این ،نظامهای
کاری با عملکرد باال نه تنها بر توسعه انعطافپذیری منابع
انسانی ،بلکه همچنین دارای ظرفیت الزم برای تأثیر بر نتایج
سازمانی نیز هستند .از این رو فرضیههای زیر پیشنهاد
میگردد:
 .2نظامهای کاری با عملکرد باال ،تأثیر مثبتی بر
انعطافپذیری منابع انسانی دارند.
 .0انعطافپذیری منابع انسانی ،تأثیر مثبتی بر عملکرد
سازمانی دارد.
انعطافپذیری منابع انسانی ،نقش میانجی را بین نظامهای
کاری با عملکرد باال و عملکرد ایفا مینماید.
 -4-2نظامهای کاری با عملکرد باال و دوسوتوانی
نوآوری
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مثال سیستمهای منابع انسانی مرتبطند (پاتل و همکاران،
.)3102
شمار زیادی از مطالعات به تحلیل نحوه استفاده شرکتها از
منابع انسانی برای یافتن تعادل بین نوآوری کاوشی و
بهرهورانه پرداختهاند .برخی از این آثار نشان میدهند که
سیاستهای منابع انسانی بر اساس نوع نوآوری کاوشی یا
بهرهورانه متفاوتند (کانگ و اسنل .)3113 ،03سایر مطالعات
اخیر نشان میدهند که ایجاد نظامهای کاری با عملکرد باال
به عنوان سیستم غالب مدیریت منابع انسانی ،هر دو رویکرد
اکتشاف و بهرهبرداری را در کل سازمان افزایش میدهد
(گارَوس و همکاران .)3106 ،02این مطالعه میتواند در زمره
رشته تحقیقاتی مرتبط با عوامل زمینهای قرار گیرد ،زیرا
معتقد است نظامهای کاری با عملکرد باال با کمک به ایجاد
یک بستر حمایتی سازمانی در راستای نیل به دوسوتوانی
زمینهای ،به دنبال دستیابی همزمان به اکتشاف و بهرهوری
هستند .از طرفی ،دوسو توانی نوآوری باید عملکرد سازمانی
را بهبود بخشد ،زیرا یک سازمان دوسو توان در کنار عدم
چشمپوشی از مزایای مرتبط با بهرهبرداری همچون
کارآمدی؛ بواسطه توجه به فعالیتهای اکتشافی؛ نوآورانهتر
عمل خواهد نمود (چانگ .)3106 ،مطالعات متعدد نشان
میدهند که نتایج پیوند دوسو توانی و عملکرد قوی و پایدار

است و این رابطه مثبت ،سنجههای ذهنی عملکرد (فو و
همکاران )3100 ،یا سنجههای عینی بازار (پاتل و همکاران،
 )3102را در بر میگیرد .از این رو ،میتوان فرضیههای زیر
را پیشنهاد نمود:
 .0نظامهای کاری با عملکرد باال ،تأثیر مثبتی بر دوسو
توانی نوآوری دارند.
.6دوسو توانی نوآوری ،تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد.
 .1دوسو توانی نوآوری رابطه بین نظامهای کاری با
عملکرد باال و عملکرد سازمانی را میانجیگری میکند.
براساس ادبیات تحقیق و فرضیههای مطرح ،مدل مفهومی
پژوهش را میتوان مطابق با شکل ( )0ترسیم نمود .شایان
ذکر است که در مدل مذکور ،نظامهای کاری با عملکرد باال
از پنچ مؤلفه کارمندیابی گزینشی ،آموزش جامع ،ارزیابی
عملکرد توسعهمحور ،سیستم پاداش عادالنه و سیستم
مشارکت /ارتباطات؛ یادگیریمداری از سه مؤلفۀ تعهد به
یادگیری ،چشمانداز مشترک و تفکر باز؛ انعطافپذیری از سه
مؤلفه انعطافپذیری در مهارت ،رفتار و کارکردهای منابع
انسانی و دوسو توانی نوآوری از دو مؤلفه نوآوری کاوشی و
بهرهورانه تشکیل شده است .عملکرد نیز شاخصهای مالی و
مبتنی بر بازار عملکرد کسبوکار در مقایسه با رقبا را مورد
سنجش قرار میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

42. Kang & Snell
43. Garaus et al
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-3روش تحقیق
این پژوهش ،از حیث هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوة
گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی است.
تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSS 19و همچنین نرمافزار
 PLS 2مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی 00انجام شد.
این نرمافزار بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که
روابط بین متغیرها پیچیده و حجم نمونه اندک باشد.
همچنین این روش ،معیار مدرنتری نسبت به آلفا به نام
پایایی ترکیبی ارائه میدهد که پایایی سازه نه بصورت مطلق
بلکه با توجه به همبستگی سازههای آنها با یکدیگر محاسبه
میشود (داوری و رضازاده .)0233 ،برای گردآوری دادهها از
پرسشنامهای استاندارد مشتمل بر  61گویه استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش را مدیران عامل و مدیران منابع
انسانی هتل های سه ستاره و باالتر کالن شهر تهران در
تابستان سال  0231تشکیل میدهند که تعداد آنها مطابق با
سایت گروه هتلهای تهران 00بالغ بر  66هتل عنوان شده
است .بواسطه آگاهی این مدیران از اطالعات الزم جهت
ارزیابی سازههای مورد مطالعه ،تعداد  021پرسشنامه به
صورت حضوری در اختیار آنها قرار گرفت .پس از تبیین
هدف پژوهش ،تمامی مدیران از طرح تحقیق استقبال و با
رضایت به سؤاالت مندرج در پرسشنامه پاسخ دادند.
-1-3ابزار گردآوری دادهها
ابزار اصلی این پژوهش ،پرسشنامه با طیف  0گزینهای
لیکرت است .بخش اول پرسشنامه ،شامل سؤاالت
جمعیتشناختی و بخش دوم مشتمل بر گویههایی جهت
سنجش پنج سازة مورد مطالعه بود .بدین منظور برای
سنجش نظامهای کاری با عملکرد باال از مقیاس پانزده
گویهای اُبِدا-گارسیا و همکاران ( )3102استفاده شد .در این
راستا ،نظامهای کاری مذکور در قالب یک مدل انعکاسی
مرتبه دوم متشکل از پنج سازه مرتبه اول کارمندیابی
گزینشی ،آموزش جامع ،ارزیابی عملکرد توسعهای ،سیستم
پاداش برابر و سیستم مشارکت /ارتباطات مورد ارزیابی قرار
گرفت .یادگیریمداری نیز با مقیاس خالصه شده جیوتی و
دف ( )3106مبتنی بر  2مؤلفه تعهد به یادگیری ،چشمانداز
44. Partial Least Squares
45. http://www.tehranhotels.org/hotels/index
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مشترک و تفکر باز و در قالب  3گویه تبیین گردید .سنجش
ابعاد انعطافپذیری (انعطافپذیری در مهارت ،رفتار و
شیوههای منابع انسانی) نیز با کمک مقیاس  33گویهای
بلتران-مارتین و همکاران ( )3112انجام شد .دوسو توانی
(کاوش و بهرهوری نوآوری) با مقیاس  2گزینهای استتنر و
الوی )3100( 06مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با
01
استفاده از مقیاس خالصه شده گیبسون و بیرکینشاو
( ،)3110عملکرد هتلهای مورد مطالعه در مقایسه با
هتلهای رقیب در قالب طیفی پنچ گزینهای از بسیار بدتر از
رقبا تا بسیار بهتر از رقبا مورد سنجش قرار گرفت.
روایی صوری 02پرسشنامه توسط متخصصان ،تأیید و برای
تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شد .همچنین برای سنجش روایی و پایایی هر سازه
به ترتیب شاخصهای میانگین واریانس استخراجشده 03و
پایایی ترکیبی 01محاسبه گردید .سازههای با پایایی ترکیبی
باالتر از  ،1.1از پایایی مناسبی برخوردارند .شاخص AVE
نشان میدهد چه درصدی از واریانس سازة مورد مطالعه
تحت تأثیر نشانگرهای آن سازه بوده و از آن به روایی
همگرا 00نیز یاد میشود .محققان مقادیر باالی  1.0را برای
نیکویی این شاخص تعیین نمودهاند .بنابر این ،طبق نتایج
جدول  0میتوان گفت سنجههای پژوهش از روایی و پایایی
قابلقبولی برخوردارند .همانگونه که ذکر شد با توجه به
حجم پایین دادهها ،روش  PLSبرای تحلیل دادههای
پژوهش حاضر انتخاب گردید .در ادامه ،دادههای توصیفی
تحلیل و سپس بررسی برازش مدل و آزمون فرضیههای
مبتنی بر آن انجام شده است.

46. Stettner & Lavie
47. Gibson & Birkinshaw
48. Face validity
)49. Average Variance Extracted (AVE
)50. Composite Reliability (CR
51. Convergent Validity
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جدول  .1آزمون توزیع نرمال و روایی و پایایی سازههای

متغیّرهای پژوهش

پژوهش
سازههای اصلی

تعداد

پژوهش

سؤال

نظامهای کاری

00

 αکرونباخ

CR

AVE

چولگی

کشیدگی

1/26

1/31

1/61

-0/10

0/20

3

1/10

1/20

1/66

1/10

1/20

مداری
انعطاف

33

1/10

1/20

1/62

-1/03

1/120

پذیری منابع

دوسو توانی

2

1/30

1/32

1/02

-1/16

-1/11

 =3انعطافپذیری
منابع انسانی
 =4دوسو توانی
نوآوری

2/63
2/13
2/06
2/00

--

--

6

1/13

1/21

1/60

-1/31

1/00

-4یافتههای پژوهش
توصیف دادههای گردآوریشده نشان داد از بین  021نفر از
پاسخگویان 22/0 ،درصد مرد بودند 01/1 .درصد مخاطبان
کمتر از  31/1 ،00درصد بین  00تا  00و مابقی باالی 00
سال سن داشتند 26/3 .درصد پاسخگویان دارای مدرک
کارشناسی 00/0 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و
 02/0درصد دارای مدرک دکتری بودند .از نظر سابقه کاری
نیز 31 ،نفر زیر  01سال 63 ،نفر بین  01تا  31سال و 00
نفر باالی  31سال سابقۀ کاری داشتند .آمار توصیفی
متغیرهای پژوهش در جدول  3بیانگر آن است که
انعطافپذیری منابع انسانی و یادگیریمداری به ترتیب
باالترین و دوسو توانی و عملکرد کمترین میزان میانگین را
بین سایر سازههای پژوهش به خود اختصاص دادهاند .مطابق
با نتایج آزمون همبستگی در جدول  3نیز میتوان گزارش
نمود بیشترین میزان همبستگی بین سازههای انعطافپذیری
منابع انسانی و دوسو توانی با عملکرد و کمترین میزان
همبستگی بین سازههای یادگیریمداری و انعطافپذیری
منابع انسانی وجود دارد.

--

1/12
1/20
1/13
1/10
1/62

**1/212
**1/002
**1/030
**1/013

--

0

**1/20
**1/011
**1/000

0

**1/06
**1/60

**ضریب همبستگی در سطح ( 1/10دو طرفه) معنادار است.

-1-4آزمون برازش مدل

نوآوری
عملکرد

2/60

=2

 -5عملکرد

انسانی

2

0

 =1نظامهای کاری

یادگیریمداری

باال

میانگین

انحراف

1

3

4

معیار
با عملکرد باال

با عملکرد
یادگیری

جدول  .2آمار توصیفی و همبستگی متغیرهای پژوهش

معیارهای برازش برای پاسخ به این سؤال است که آیا مدل
بازنماییشده به وسیله دادهها ،مدل مفهومی پژوهش را تأیید
میکند یا خیر؟ .باید خاطر نشان کرد که برازندگی کلی
مدل در نرمافزار  ،PLSبا استفاده از شاخص نیکویی
برازش )GOF( 03طبق رابطه ( )0محاسبه میشود.
رابطۀ (GOF=√average(Communality)*R^2 )0
جدول  .3مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مدل ساختاری
پژوهش
سازههای اصلی پژوهش

Communality

نظامهای کاری با عملکرد باال

1/61

یادگیریمداری

1/66

انعطافپذیری منابع انسانی

1/62

دوسو توانی نوآوری

1/01

عملکرد

1/62

مقادیر اشتراکی متغیرهاای پنهاان در جادول  2نشاان داده
شدهاند .طباق رابطاۀ ( ،)0ابتادا میاانگین مقاادیر اشاتراکی
متغیرهای پنهان محاسبه شد که بر اساس اطالعاات جادول
 2عددی برابر با  1/602است .برای محاسبۀ میانگین ضاریب
تعیین ( ) ،نیز باید مقادیر مربوط به تمام متغیرهای پنهان
درون زای مدل (شکل  )2در نظرگرفته شود و میاانگین آنهاا
محاسبه شود .ضرایب تعیاین مرباوط باه متغیرهاای پنهاان
درون زای مدل به ترتیب عبارتند از 1/023 ،1/302 ،1/020

52. Goodness of Feetness

--

--

0

**1/022

بهبود عملکرد صنعت هتلداری از طریق نظامهای کاری با عملکرد باال /...ایمان حکیمی

و  .1/003از این رو میانگین این مقادیر برابر است با 1/306و
در نهایت شاخص برازندگی کلای مادل بار اسااس شااخص
 GOFعبارت است از  1/232و از آنجا که این مقدار بااالتر از
 1/26است ،حاکی از برازندگی بسیار قوی مدل است.
=GOF

-2-4آزمون فرضیههای پژوهش
مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری نیز در شکل 3
نشان داده شده است .در مدل استخراج شده ،نظامهای
کاری با عملکرد باال با نماد ( ،)HPWSیادگیریمداری با
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نماد ( ،)LEARNING.Oانعطافپذیری منابع انسانی با نماد
( ،)FLEXIBILITYدوسو توانی نوآوری با نماد
( )AMBIDEXTERITYو عملکرد سازمانی با نماد
( )PERFORMANCEمشخص شده است .آزمون معناداری
ضرائب مسیر (شکل  )2نشان میدهد به جز ارتباط مستقیم
بین نظامهای کاری با عملکرد باال و عملکرد ،ارتباط بین
سایر سازهها درسطح  30درصد معنادار بوده و مورد تأیید
است.

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین استاندارد

در ادامه باتوجه به تأیید الگوی ساختاری پژوهش ،به بررسی
فرضیههای پژوهش با استفاده ازضرائب تأیید ،مقادیر بحرانی
و سطح معناداری هریک از ضرائب تأیید پرداخته میشود.
نتیجه کلّی آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  0نمایش
داده شده است .الزم به ذکر است به منظور بررسی معناداری
تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه بین دو متغیر دیگر در این
مطالعه ،از آزمون سوبل 02استفاده گردید .در این آزمون یک
ماقدار  Z-valueاز طریق فرمول زیر بدست میآید (داوری و

53. Sobel Test

رضاازاده ،)0233 ،که در صاورت بیشتر شدن این مقدار از
 0/36میتوان در سطح اطمینان  30درصد معناداری تأثیر
میانجی یک متغیر را تأیید نمود .در این رابطه  aمقدار
ضریب مسیر بین متغیّر مستقل و میانجی b ،مقدار ضریب
مسیر بین متغیّر میانجی و وابسته Sa ،خطای استاندارد
مربوط به مسیر بین متغیّر مستقل و میانجی و  Sbخطای
استاندارد مربوط به مسیر بین متغیّر میانجی و وابسته است.
رابطۀ ( )3آزمون سوبل
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جدول  .4نتیجه کلّی آزمون فرضیههای پژوهش

شماره
فرضیه

ادعای فرضیههای پژوهش

ضریب آماره تأثیر غیر تأثیر
مسیر  Tمستقیم کل

نتیجه

1/30

1/30

تأیید

1/02

تأیید

1

عملکرد سازمانی  نظامهای کاری با عملکرد باال

0/60 -1/00

2

یادگیریمداری  نظامهای کاری با عملکرد باال

1/02

0/36

-

3

عملکرد سازمانی  یادگیریمداری

1/33

3/00

-

1/33

5

انعطافپذیری منابع انسانی  نظامهای کاری با عملکرد باال

1/03

1/36

-

1/03

6

عملکرد سازمانی  انعطافپذیری منابع انسانی

1/30

3/00

-

1/30

8

دوسو توانی نوآوری  نظامهای کاری با عملکرد باال

1/02

3/62

-

1/02

تأیید

9

عملکرد سازمانی  دوسو توانی نوآوری

1/00

0/30

-

1/00

تأیید

A

B

Sa

Sb

آزمون نتیجه
سوبل

4

عملکرد  یادگیریمداری  نظامهای کاری با عملکرد باال 1/02

1/33

1/0

1/13

3/02

تأیید

7

عملکرد  انعطافپذیری  نظامهای کاری با عملکرد باال

1/03

1/30

1/132 1/163

3/00

تأیید

11

عملکرد  دوسو توانی نوآوری نظامهای کاری با عملکرد
باال

1/02

1/00

1/122 1/160

0/10

تأیید

آزمونهای میانجی

طبق شواهد فوق ،نظامهاای کااری باا عملکارد بااال در
وهلااه اول بااه توسااعه قابلیااتهااای یااادگیریمااداری،
انعطاف پذیری و دوسو توانی کمک خواهد کرد و ساپس
از طریق توسعه ایان قابلیاتهاا نقاش قابالتاوجهی در
بهبود عملکرد هتلهاای جامعاه هادف ایفاا ماینمایاد.
همچنین نکته بسیار مهمی که جای تأمل دارد ،افزایش
آماااره آزمااون سااوبل بااا تغییاار متغیاار میااانجی از
یادگیریمداری به انعطافپذیری و دوسو توانی است .باه
عبارتی،

تأیید
تأیید
تأیید

عبارتی ،این گونه میتوان استدالل نمود که یک نظام
کاری با عملکرد باال تنها در صورتی بهبود عملکرد
کسبوکار را در پی خواهد داشت که بتواند با پیشبرد
یادگیریمداری؛ انعطافپذیری نیروی انسانی را افزایش
و از طریق آنها قادر به ارتقاء دوسو توانی نوآوری باشد.
در ادامه ،بطور مفصل به واکاوی نتایج حاصل از آزمون
فرضیههای پژوهش پرداخته شده است.
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-5بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی رابطه بین سامانه های کاری با
عملکرد باال و عملکرد سازمانی (هتل های سه ستاره و بااالتر
شااهر تهااران) همااراه بااا تبیااین نقااش میااانجی سااازههااای
یادگیری مداری ،انعطافپذیری منابع انساانی و دوساو تاوانی
نوآوری در این رابطه بود .ایان مطالعاه همراساتا باا دیادگاه
برخی محققان (برای مثال ،سیدجوادین و همکااران0230 ،؛
فااو و همکاااران3100 ،؛ اُبِاادا-گارساایا و همکاااران3101 ،؛
 ،3102جیوتی و رانی ،)3101 ،00نشاان داد کاه درک بهتار
چگونگی تأثیر سیستمهای کاری باا عملکارد بااال بار بهباود
عملکرد سازمانی ،مستلزم توجه به متغیرهای میانجی مرتبط
با نگرش و رفتار کارکنان و یادگیری سازمانی اسات .بار ایان
اساس ،هر چند نتایج فرضایه اول پاژوهش حکایات از عادم
وجود ارتباط مستقیم معنادار بین نظامهای کاری با عملکارد
باال و عملکرد سازمانهای جامعه هدف دارد؛ اماا یافتاههاای
جدول  0بیانگر آن است که پیادهسازی این سامانههاا ،بطاور
غیرمستقیم افزایش  03درصادی عملکارد را در پای داشاته
است .از این رو ،مطابق با نتایج ساایر فرضایههاای پاژوهش
ماایتااوان اسااتدالل نمااود کااه بااا حضااور سااازههااای
یادگیری مداری ،انعطافپذیری منابع انساانی و دوساو تاوانی
نوآوری؛ نظام های کاری با عملکرد باال دیگر عملکرد سازمانی
را بطور مستقیم تحت تأثیر قارار نمایدهاد .در ایان راساتا،
گنجعلی و رضایی ( ،)0230استدالل کردند هر چند اقدامات
منابع انسانی ممکن است توسط رقبا قابال تقلیاد باشاد ،اماا
تأثیر آنها بر سرمایههای ناملموس سازمانی و رفتاار کارکناان
به سادگی قابل کپیبارداری نیسات و ایان تماایز مایتواناد
موجب کسب مزیت رقابتی شود.
در راسااتای تبیااین نتااایج تحقیااق ،همراسااتا بااا فااابی و
همکااااران)3100( 00و جیاااوتی و دف ( ،)3106در ابتااادا
میتوان گزارش نمود که سرمایهگذاری در سیستمهای کاری
با عملکرد باال نقش قابل توجهی در ارتقاء توانمندی کارکناان
جامعه هدف در انجام کارهاا ،بهباود انگیازه و خلاق فرصات
برای کمک به تعالی آنها در مسیر شغلی شان خواهد داشات.
در ادامه ،نتایج فرضیه دوم نشان داد که نظامهاای کااری باا
54. Jyoti & Rani
55. Fabi et al
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عملکرد باال بطور مثبت با یادگیریمداری مارتبط اسات .باه
عبارتی ،رفتار یاادگیری کارکناان ،نتیجاه تواناایی ،انگیازه و
فرصت هایی است که به کارکناان در محال کاار ارائاه شاده
است .از آنجا که کارکنان کارآمد ،نیاز درونی به دستیابی باه
موفقیت دارند ،سیستم های کااری باا عملکارد بااال باا ارائاه
برنامه های آموزشی متنوع و ارتقاء خودکارآمدی ،چشماناداز،
اشاعه دانش و تعهد آنهاا باه یاادگیری را افازایش مایدهاد
(جیوتی و دف .)3106 ،از طرفی ،نتایج فرضایه ساوم نشاان
داد که کارکنان یادگیرنده ،موجب افزایش بهرهوری و بهباود
عملکرد سازمانی می شوند .بنابر این ،با تأیید فرضایه چهاارم
میتوان استدالل نمود که نظامهای کاری با عملکارد بااال باا
افزایش انگیزه و شایستگی کارکنان ،چشمانداز و ذهنیت آنها
را تقویات و در نهایات اسااتانداردهای عملکاردی سااازمان را
بهبود میبخشند.
در ادامه نتایج حاصل از فرضیههای پنجم تا هفتم بیاانگر آن
است که نظامهای کاری با عملکرد باال ،انعطافپذیری مناابع
انسانی را که به نوبه خود تأثیر مثبتی بار عملکارد ساازمانی
دارد ،تسهیل می کند .یافته ها حکایت از میانجی گاری کامال
انعطاف پذیری منابع انسانی در این ارتبااط دارناد .از ایان رو
همسو با مطالعه (رحیمای و همکااران  )0230 ،از یاک ساو
ماایتااوان اسااتدالل نمااود کااه چاااالکی منااابع انسااانی
(انعطاف پذیری رفتار ،مهاارت و انعطااف پاذیری شایوه هاای
منابع انسانی) ،نقش برجساته ای در صانعت هتال داری ایفاا
می کند ،زیرا این امر به آنها اجازه می دهد تاا باه سارعت باا
تغییرات محیط سازگار شاوند .از طرفای ،وجاود فرآینادهای
جامع در کارمندیابی و آموزش کارکنان و تأکیاد بار ارزیاابی
عملکرد توساعه ای و پااداش برابار ،الزماه ساازگاری ساریع
کارکنان با پویایی های محیط رقابتی است .بناابر ایان ،بارای
سازمان هایی که به دنبال بهبود کیفیات خادمات و عملکارد
خود هستند ،اهمیت طراحای چناین نظاامهاای کااری باا
عملکرد باال به عنوان فرآیندی جامع باید ماورد تاکیاد قارار
گیاارد ،زیاارا ایاان سیسااتمهااای کاااری بااا ارتقاااء قابلیاات
انعطافپاذیری کارکناان ،کاه برانگیزانناده شایساتگی خاود
ادراکی آنها را برای انجام وظایف و مشاغل متنوع است ،رفتار
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شهروندی سازمانی آنها را در نهایت تسهیل میکنناد (لیاو و
لین.)3130 ،06
نتایج فرضیه هشتم این نکته را گوشزد نمود که اتخاذ
نظامهای کاری با عملکرد باال ،میتواند با بهبود توانمندی و
انگیزه کارمندان زمینه را بهره برداری مؤثر از تجارب موجود
و کاوش ایدههای جدید تسهیل کند .در این راستا مالک 01و
همکاران ( )3103دریافتند که که شیوههای مدیریت منابع
انسانی متمرکز بر توانمندسازی با ایجاد فرهنگی باز و مبتنی
بر ریسکپذیری با کاوش ایدههای جدید و ایجاد بستری
دوسو توان و همچنین شیوههای مدیریت منابع انسانی
مبتنی بر کارایی (طراحی کار و تدوین استانداردهای عملکرد
و نظارت بر این شاخصها) با بهرهبرداری از نقاط قوت
موجود سازمان در ارتباطند .همچنین با بررسی یافتههای
فرضیه نهم میتوان دو سوتوانی را بعنوان قابلیتی کلیدی
برای تعالی عملکرد سازمان مد نظر قرار داد .به عبارتی ،هر
چه سازمانی توانایی دوسویگی باالتری داشته باشد ،عملکرد
آن باالتر خواهد بود (فو و همکاران .)3100 ،از این رو ،ادغام
اکتشاف (ایجاد فرصتها و خدمات جدید) و بهرهبرداری
(پیکربندی مجدد منابع موجود) ،شرکتهای خدماتی نظیر
شرکتهای فعال در صنعت پویای هتلداری را در نیل به
مزیت رقابتی و ارزشهای استراتژیک توانمند میسازد .در
آخر ،مشابه با سازههای میانجیگر یادگیریمداری و
انعطافپذیری ،میتوان استدالل نمود که دوسو توانی نیز
واسطهای کامل در رابطه بین نظامهای کاری با عملکرد باال
و عملکرد سازمانی است (تأیید فرضیه دهم) .بنابر این ،هر
چند به منظور پرهیز از تفصیل مباحث از رابطه متقابل بین
یادگیریمداری ،انعطافپذیری و دوسو توانی چشم پوشی
شد ،اما از قرائن اینگونه بر میآید که یک سیستم کاری با
عملکرد باال میتواند با تقویت توانمندی ،انگیزش و
مهیاسازی فرصت تعالی ،زمینه ایجاد یک فرهنگ یادگیری و
به تبع آن ارتقاء انعطافپذیری کارکنان و دوسو توانی
نوآوری و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی را فراهم آورد .در
این راستا ،نتایج آزمون سوبل نشان داد که دوسو توانی
مهمترین مؤلفه کلیدی در خلق مزایای رقابتی و
56. Liu & Lin
57. Malik

رقابتپذیری در صنعت هتلداری در نمونه مورد مطالعه
محسوب میگردد.
پیشنهادات
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد چنانچه یاادگیریماداری،
انعطاف پاذیری کارکناان و دوساو تاوانی ناوآوری محادود و
کنترل شود ،سیستم های کاری با عملکرد باال دیگر عملکارد
سازمانی را تحت تأثیر قرار نمی دهد .از این رو مدیران فعاال
در صنعت هتال داری بایساتی عاالوه بار سارمایهگاذاری در
سامانههای کاری با عملکرد باال ،قابلیتهای یادگیریماداری،
انعطافپذیری منابع انسانی و دوسو توانی نوآوری را نیز مورد
تأکید قرار دهند .در این راستا ،میتوان پیشانهادهای زیار را
به مدیران جامعه هدف ارائه نمود:
در وهله اول سازمانهای فعال در صنعت هتلداری بایستی
با بهرهمندی از شیوههای جامع آموزش و کارمندیابی ،ارائه
فرصتهای پیشرفت شغلی ،طراحی کار معنادار و مهیج،
توانمندسازی منابع انسانی ،طراحی سیستم ارزیابی عملکرد
مناسب و اعمال پاداش عادالنه و بر پایه بازار؛ یک سیستم
مدیریت منابع انسانی قوی و متعهدی را پایهریزی کنند .از
این رو مدیران منابع انسانی در این صنعت باید تنها بر
اساس دانش و تناسب شایستگیهای فرد متقاضی ،به
گزینش کارکنان برای پستی خاص اقدام کنند و با تشویق
کارکنان به خالقیت و اشاعه دانش ،از ارزیابی عملکرد
کنترلمحور پرهیز کنند .سپس مدیران مذکور باید اطمینان
حاصل کنند که این سامانههای مدیریت منابع انسانی،
ظرفیت یادگیری سازمانی را افزایش و چشماندازی مشترکی
را در تمامی سطوح سازمان ایجاد نموده است .این رویکرد را
میتوان با ارائه فرصتهای کافی و همچنین تقویت انگیزش
کارکنان برای یادگیری و همکاری در سازمان ایجاد کرد.
مدیریت باید اعطای پاداش به کارکنانی که تالشهای
بیشتری برای برآوردن خواستههای مشتری انجام میدهند
به رسمیت بشناسد .عالوه بر این ،سازمان میتواند برای
افزایش روحیه کارکنان با کارایی باال ،پاداشهای غیر مالی را
که به نوبه خود منجر به بهبود عملکرد میشود ،ارائه دهد.
مدیریت باید از طریق مسئولیتپذیری و تفویض اختیار،
کارکنان را برای مواجهه با تقاضاهای مشتری و حل سریع
مشکالت ،توانمند سازد .ایجاد جلسات مشترک و حلقههای
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کیفیت در این راستا بسیار حائز اهمیت است .عالوه بر موارد
مذکور ،مدیران باید برای افزایش انعطافپذیری کارکنان،
خود را از قید رویههای کمی انعطافپذیری (شغل نیمه
وقت ،قرارداد کاری موقت و غیره) برهانند و شیوههای کیفی
انعطافپذیری (توسعه مهارتهای کارکنان برای سازگاری با
الزامات بازار) را در اولویت خود قرار دهند .از این رو هر چند
که مازاد نیروی کار در این صنعت وجود دارد ،اما نتایج این
پژوهش نشان داد که مدیران باید تا حد امکان از رویکردهای
سنتی و کمی انعطافپذیری کارکنان اجتناب کنند .در ادامه
و در تکمیل مباحث فوق ،مدیران باید بطور مستمر تأثیر
پیشنهادات فوق را بر پیشبرد دوسو توانی نوآوری به بوته
آزمایش بگذارند .یافتهها مؤید آن است که رمز موفقیت
شرکتی در صنعت هتلداری ،کاوش فرصتها و توسعه
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ایده های جدید در بازار و استفاده اثربخش از منابع و تجارب
موجود است .نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که
هیچ یک از این دو بعد دوسو توانی نباید در حاشیه قرار
گیرد .در نهایت ،به محققان عالقهمند به پژوهش در صنعت
هتلداری پیشنهاد میشود که در تکمیل الگوی پیشنهادی
این تحقیق ،پیشایندهای سامانههای کاری با عملکرد باال از
جمله رهبری تحولگرا ،ساختار و فرهنگ توانمندساز را مد
نظر قرار دهند و یا نقش این سامانهها را در قصد کارکنان
برای ترک شغل و یا رفتار شهروندی سازمانی مورد آزمون
قرار دهند .همچنین تبیین نقش تعدیلگر پویایی محیط در
ارتباط بین نظامهای کاری با عملکرد باال و سایر متغیرهای
وابسته میتواند سرلوحه کار محققان آتی قرار گیرد.

منابع
 .0آیباغی اصفهانی ،سعید؛ غفوریان شاگردی ،امیر؛
ابراهیمی ،الهه .)0232( .بررسی تأثیر نظام جبران خدمات
مبتنی بر عملکرد و بازاریابی داخلی بر انعطافپذیری منابع
انسانی در هتلها ،گردشگری و توسعه.063-026 ،)3(2 ،
 .3ابوالفتحی ،جمشید؛ رسولی ،رضا؛ ضماهنی ،مجید؛
استیری ،مهرداد .)0231( .طراحی و تبیین مدل مدیریت
استراتژیک منابع انسانی بارویکرد سیستمهای کاری با
عملکرد باال ویژه شرکتهای دانشبنیان ،مدیریت سازمانهای
دولتی.30-26 ،)0(0 ،
 .2استیری ،مهرداد؛ شریفی ،مهدی .)0230( .شناسایی و
ارزیابی اقدامات سیستمهای کاری با عملکرد باال در صنعت
خدمات بانکداری کشور ،فصلنامۀ نوآوری و ارزشآفرینی،
.32-011 ،)01(0
 .0داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش .)0233( .مدلسازی معادالت
ساختاری با نرمافزار  .PLSتهران :انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .0دهقانی سلطانی ،مهدی؛ مصباحی ،مریم؛ عاقلی گوکی،
فاطمه .)0233( .تأثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با
تبیین نقش سرمایه فکری ،فرصت طلبی و مزیت رقابتی در
صنعت هتلداری ،گردشگری و توسعه.362-312 ،)2(3 ،

 .6رحیماای ،فاارجالااه؛ محماادی ،جیااران؛ پااورزارع ،هاادی.
( .)0230تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهادمحور بار
انعطااافپااذیری منااابع انسااانی و مزیاات رقااابتی .مطالعااات
مدیریت (بهبود و تحول).33-033 ،)23(30 ،
 .1زبرجدی ،فاطماه .)0232( .بررسای تاأثیر سیساتم هاای
کاری با عملکرد باال ( )HPWSبر عملکرد سازمان باا نقاش
میانجی انعطاف پذیری منابع انساانی .پایاان ناماه کارشناسای
ارشد مادیریت  - MBAگارایش توساعه ساازمان و مناابع
انسانی :دانشگاه تهران.
 .2سیدجوادین سیدرضاا؛ اماین ،فرشاته؛ اساتیری ،مهنااز.
( .)0230بررسی و ارزیابی تاأثیرات اقادام هاای انگیازش زای
سامانههایکاریِ با عملکرد باال بر عملکرد واحدهای ساازمان.
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.13-010 ،)2(1 ،
 .3فتاحی ،مصطفی؛ گودرزی ،ساجد؛ نوروزی محمد حسین.
( .)0231سازمان و مطالعه تأثیر نظام های کاری باا عملکارد
باال بر عملکرد آن و بررسای نقاش میاانجی انعطااف پاذیری
منابع انسانی .اسالم و پاژوهش هاای مادیریتی-062 ،)2(0 ،
.000
 .01گنجعلی ،اسداله؛ رضایی ،سعید .)0230( .سیستم کاری
عملکرد باال و کارآفرینی سازمانی :بررسی نقش قدرت
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راهنمای نگارش مقاله
 .1مجله صنعت و دانشگاه به صورت فصلنامه منتشر میشود .این فصلنامه

میتواند شامل روش تحقیق ،مدت زموان اجورا ،مکوان اجورای سو،وهش،
جامعه مورد مطالعه ،رعایت موازین اسالری در س،وهش ،نحوهی جم آوری
اطالعات ،ابزارهای اندازهگیری و آزمونهای آماری باشد.

 مقاالت مروری که معمووال توسو سوردبیر از صواحبننران درسواسوت

 یافته ها :در این بخش باید یافته های به دست آمده از تحقیق بدون

میشود.

بحث بیان گردد و نباید داده های جدول ها ،شکل ها و نمودارها مجددا
در این رسمت تکرار شوند .شماره ی جدول ها ،تصاویر و نمودار ها باید
با درت در متن آورده شوند و هر کداح در صفحات جداگانه ای آورده و
شماره گ اری شوند.

حاوی مقاالتی در زمینههای گوناگون میباشد.
 .2نوع مطالبی که در فصلنامه چاپ میشود عبارتند از:

 مقاالت تحقیقاتی
 مقاالت کوتاه
 .3مقاله باید در مجالت دیگر به چاپ نرسیده و همزمان بورای چواپ بوه
نشریهی دیگری ارسال نشده باشد.
 .4مسووویولیت صوووحت مطالووو منووودرر در مقالوووه بوووه ع ووودهی
نویسنده(ها) است.
 .5مقاله ی ارسال شده ،توس هیأت تحریریه مورد بررسوی رورار سواهود
گرفت و فصلنامه در ویرایش ادبوی و محتووایی و در صوورت لوزوح حو
بخش یا بخشهایی از مقاله مجاز است.
 .6زبان فصلنامه فارسی است ،ل ا حتما بایستی یک چکیده انگلیسی هو
داشته باشد و حتی المقدور از واژههای فارسی برای بیوان مطالو علموی
استفاده شود .الزح است مقاله فارد اشوکاالت امالیوی یوا نکوات دسوتوری
باشد.

 بحث و نتیجهگیری :در این بخش نویسنده (ها) تفسویری منطقوی از
یافته های به دست آمده ارائه نموده و ه چنین یافتههای به دست آموده
را با مطالعات انجاح شده مقایسه موینماینود .محودودیت هوای مطالعوه و
همچنین سیشن ادها برای مطالعوات آینوده از رسومتهوای م و بحوث و
نتیجهگیری میباشد.
 سپاسگزاری :از مناب کمک های مالی ،افراد یا سازمانهای همکوار در
انجاح این س،وهش
 منابع :مناب به ترتی حرو الفبا شمارهگ اری شوده (منواب فارسوی
ابتوووودا و بعوووود منوووواب انگلیسووووی) و بووووه صووووورت زیوووورآورده
میشوند.
منابع فارسی:

 .7تمووامی مطال و مووتن و منوواب بایوود بووا فاصووله یووک س و در میووان

مقالههه :نوواح سووانوادگی نویسوونده(هووا) ،نوواح کوچووک نویسوونده(ها)،
عنوان مقاله ،ناح کامل مجله ،شمارهی جلد ،شمارهی صفحه ،محل برگزاری،
ش ر ،ماه ،سال.

 .8تمامی مقاالت باید مشتمل بر بخشهای زیر باشد:

مثال :شفیعی ،مسعود ،ارتباط دانشگاه و صنعت :موان اساسی و
راهکارهای توسعهای ،مجموعه مقاالت هشتمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،
صفحات  ،41-50دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ت ران ،آذر.1383 ،

با نرح افزار  wordتایپ شده و دارای حاشیهی  2سانتیمتر از هر طور
باشد .رل بهکار رفته نازنین و اندازه آن  12باشد.
 عنوان مقاله :عنوان مقاله با رل سیاه تایپ شود ،آنگاه ناح نویسنده
یا نویسندگان ،رتبه ی علمی ،نشانی(شامل ناح دانشوگاه یوا دانشوکده،
مؤسسه و واحد تحقیقاتی مرتب و  )...رید شود.
 چکیدهی مقاله :چکیده ی فارسی ساستارمند بایود سوا از مقدموهای

كتهها  :نوواح سووانوادگی نویسوونده(هووا) ،نوواح کوچووک نویسوونده(ها)،
ناح کتاب ،شماره چاپ ،ناح ناشر ،محل انتشار ،سال انتشار.

استصار بیان نماید (حدارل  150کلمه و حداکثر  250کلموه) .ایون نکتوه

مثال :شفیعی ،مسعود ،ارتباط صنعت و دانشگاه :آیندهای تابناک،
سیشینه ای تاریک ،چاپ هشت  ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ت ران،
.1386

کلمه) ،در چکیده ی فارسی به زبان فارسوی و در چکیودهی انگلیسوی بوه

منابع انگلیسی:

زبان انگلیسی ،باشد.

مقالههه :نوواح سووانوادگی نویسوونده (هووا) ،نوواح کوچووک نویسوونده (هووا)،
عنوان مقاله ،ناح کامل مجله ،شمارهی جلد ،شماره صفحه ،سال انتشار.

کوتاه هد از تحقیق ،روش تحقیق ،یافتههوا و نتیجوهگیوری را بوه طوور
برای چکیده ی مقاله به زبان انگلیسی نیز صادق اسوت .در سایوان چکیوده
مقاله ،کلید واژه باید شامل تعدادی کلمات کلیدی(حدارل  3و حوداکثر 5

 مقدمه :مقدمه باید ضمن بیان هد و مسألهی موورد تحقیوق ،حواوی
سالصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتب با تحقیوق موورد ننر(داسلوی و
سارجی) در چند سال اسیر همراه با یادآوری مناب آنهوا باشود .الزح بوه
یادآوری است که نباید در این رسمت دادهها و یا نتیجهگیری کار گزارش
شود.
 روش بررسی :به نحوی باید نوشته شود که هر سواننوده ای بتوانود بوا
اسووووتفاده از آن ،تجربووووهی نویسوووونده مقالووووه را تکوووورار نمایوووود و

مثال:
Antonelli, C, “The evolution of the Industrial organization
of the production of Knowledge”. Cambridge Journal of
Economics, 1999, 23, pp.243-260, 1999.

كتا  :ناح سانوادگی نویسنده(ها) ،ناح کوچک نویسنده(ها) ،ناح کتاب،
شماره چاپ ،ناح ناشر ،محل انتشار کتاب ،سال انتشار.

مثال:
Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.”Universities in the Global
Economy: A triple Helix of university-industry-government
relations, Cassell Academic , London, 1997.

آوردن اسامی تمامی نویسندگان کتابها یا مقاالت الزامی است.
 .9شمارهگذاری بخشها :تمامی بخشهای مقاله،
بخشهای ستاره سورده باال به صورت نمونه شمارهگ اری شود.
 .2مبانی ننری مرتب با کیفیت در آموزش عالی
 1.2جایگاه و نقش آموزش عالی در نناح نوآوری ملی
 1.1.2سیرتکاملی الگوهای نوآوری

به غیر از

 . نگاره ها ،نمودارها و جدول ها :نسخه ی اصلی نگاره ها ،نمودارها و
جدول ها هر کداح در صفحات جداگانه و در کاغ ( A4حتی االمکان

گالسه) ارسال گردد .آوردن شماره ی هر کداح ،نواح نویسونده ی اول و
ج ت درر تصویر ،در سشت هر صفحه ضروری است .الزح است تعوداد
نگاره ها ،نمودارها و جدول ها با حجو کلوی مق الوه متنا سو باشود و
عکا ها به صورت سیاه و سفید ت یه شده باشند.
 .11زیرنویس شکلها و نمودارها :در این بخش زیورنوویا شوکلهوا و
نمودارها در صفحهای جداگانه با آوردن شمارهی آن ا بوه دروت شورا داده
می شود .الزح است استصارات موجود در نگوارههوا در زیور نوویا فارسوی
توضیح داده شود.
 .12ارسال مقاله :نویسندهی مسیول باید یک نسخه از مقالوه کامول را ،بوه
آدرس دفتر مجله و یا به صورت فایل ضمیمه با سست الکترونیکی بوه آدرس
سست الکترونیکی مجله ارسال نماید.

معرفی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
اهداف
جمعیت ایرانی سیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه درسال  1383با اهدا زیر تشکیل شد:
 کمک به سیشبرد برنامههای توسعه صنعتی کشور از طریق ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با صنعت.
 حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه صنعتی در بخشهای دولتی و سصوصی.
 مشارکت در برنامههای توسعهی ملی از طریق بازنگری مسائل ،طرا موان و ارائهی راهبردها و راهکارها

وظایف
 ایجاد و تقویت زمینههای همکاری بین مراکز علمی تحقیقاتی و صنای کشور
 ارایه سدمات آموزشی ،س،وهشی ،علمی و مشاورهای به بخشهای مختلف صنعتی
 تشکیل هستههای تخصصی برای بررسی نیازهای صنای مسیلهیابی و تالش در ج ت رف آن ا با کمک دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 اجرای بازدیدهای علمی و صنعتی در ج ت همکاریهای متقابل
 برگزاری همایشهای علمی از جمله کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
 تالش در ج ت انطباق برنامههای آموزشی دانشگاهها با نیازهای وارعی صنعت
 تالش در ج ت ایحاد تس یالت کارآموزی دانشجویان و کارورزی دانشآموستگان در بخشهای ارتصادی و صنعتی و فرصتهای
مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها در صنای
 تالش در ج ت ایجاد زمینههای مناس ج ب دانشآموستگان دانشگاهها در صنای
 همکاری مؤثر با دیگر حلقههای واس

بین دانشگاه و صنعت ننیر ش رکهای علمی تحقیقاتی ،مراکز رشد فناوری ،واحدهای

تحقیق و توسعه ،صندوقهای مالی توسعه فناوری و مراکز تجاریسازی فناوری
 همکاری با ن ادهای سیاستگ اری ،برنامهریزی و اجرایی کشور در ج ت حمایتهای ارتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن ا از
جمعیت و برنامههای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
 حمایت از انتخاب و اجرای سایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی در ج ت مسائل و مشکالت مبتال به صنعت
 ایجاد ارتباط مؤثر با انجمنها ،تشکلها و سازمانهای ملی ،منطقهای و بینالمللی مشابه
 انجاح مطالعات امکانسنجی در اجرای سروژههای مشترک در حوزههای مرتب

با فعالیتهای جمعیت از جنبههای گوناگون

ارتصادی ،اجتماعی ،علمی و فرهنگی
 انتشار فصلنامه و سبرنامه و اشاعه اطالعات مرتب در حوزههای علمی تحقیقاتی و صنعتی و به وی،ه عرضه و تقاضای فناوری

برنامهها
جمعیت بهمننور تحقق اهدا سود ،برنامههای زیر را در اولویت فعالیتهایش ررار داده است:
 ترویج و توسعه فرهنگ س،وهش و فرهنگ صنعتی در کشور
 افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرسه برنامههای تولیدی و صنعتی کشور
 کمک به ایجا د فضایی مناس برای بروز ابتکارات ،نوآوری و سیشرفت فناوری از طریق تقویت عالیق بین دولت ،دانشگاه و صنعت
و تأمی آن به جامعهی تجاری و عامه مردح
 سازگارسازی آموزشها و سزوهشهای دانشگاهی با نیازهای صنعت ملی و نیز همگامی با برنامهها و سیاستهای توسعه صنعتی کشوور
آشنا سازی صنعت و دانشگاه با نیازها و تواناییهای یکدیگر و ایجاد فضای مناس گفوتو شونود و تبوادل ننور بوین متخصصوین
صنعت و دانشگاه در ج ت رف موان و تنگناها موجود

كمیتههای اجرایی جمعیت
 کمیته مالی و سشتیبانی
 کمیته عضویت و اطالعرسانی
 کمیته آموزش و س،وهش
 کمیته ارتباط با دانشگاه
 کمیته ارتباط با صنعت
 کمیته ارتباط با دولت و مجلا
از كلیه اندیشمندان ،اساتید دانشگاه ،پژوهشگران ،كارشناسان ،دانشجویان و نهادهای دولتی و خصوصی دعوت
میشود با عضویت در جمعیت ،ما را درتحقق اهداف واالی آن یاری نمایند.

نشانی دبیرسانه:
ت ران -سیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیرکبیر -ساستمان ابوریحان -طبقه شش  -اتاق .612
تلفن ، 021-66485856 :تلفکا021-66495433 :

هزینه اشتراک:
هزینه اشتراک یکساله:
هزینه اشتراک دوساله:

سست سیشتاز 16.000 :تومان
سست سیشتاز 28.000 :تومان

سست عادی 12.000 :تومان
سست عادی 20.000 :تومان

اطالعات متقاضی:
 عضویت حقیقی:
سمت:
ناح محل تحصیل........................................................................................................................ :

ناح و ناح سانوادگی:
رشته و مقط تحصیلی......................................................................................... :

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

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

 عضویت حقوقی:
ناح متقاضی:

ناح شرکت /سازمان:
سمت................................................................................................................................................ :
تعداد نسخه درسواستی از هرشماره............................................................................................. :
....................................................................................................

نسخة شروع اشتراک از شماره:

اشتراک جدید 

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

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

تمدید اشتراک 

(شماره اشتراک ربلی ).........................................................
نشانی:

آدرس:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

استان:
تلفن:

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

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

ش ر:

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

کدسستی:

همراه:

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

سست الکترونیک:

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

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

ازعالرهمندان به اشتراک فصلنامهی «صنعت و دانشگاه» درسواست مینمایی برگ اشتراک را به درت و بوا سو سوانوا تکمیول نمووده و وجوه
اشتراک را براساس تعرفه ،به حساب جاری شماره  56762418نزد بانک تجارت ،شعبه کارگر شمالی ،به ناح جمعیت ایرانی سیشبرد ارتباط صنعت
و دانشگاه واریز کرده و اصل فیش بانکی و فرح اشتراک را به یکی از دو شیوهی زیر برای ما ارسال نمایند.
 .1ازطریق دورنگار با شماره 021 -66495433
 .2ازطریق سست به آدرس :ت ران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ساستمان ابوریحان ،طبقه شش  ،اتاق 612
 اعضای جمعیت از  20درصد تخفیف برسوردار میشوند.
 سواهشمند است ،مشترکان محترح درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطل فرمایند.
 باتوجه به اینکه تن ا عدح وصول مجالتی که بهصورت سیشتاز ارسال می شوند رابل سیگیری است ل ا توصیه می شود از سدمات سسوت سیشوتاز
استفاده شود.

فرم سفارش آگهی
گرامی ارجمند
احتراما به استحضار میرساند مجله علمی – ترویجی «صنعت و دانشگاه» توس جمعیت ایرانی سیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه
و با تیراژ یک هزار نسخه انتشار مییابد.
انتنار میرود با سفارش چاپ آگ ی ضمن معرفی توانمندیهای آن سازمان به سبرگان صنعت ،نخبگان ،دانشگاهها و نیز
مدیران اجرائی باعث سیشبرد اهدا این جمعیت گردد.

ناح سفارش دهنده:

سمت:

شرکت:

شماره تماس:

نشانی کامل:

ضمن ربول شرای مندرر در این فرح تقاضای ررار گرفتن در نوبت آگ ی بهشرا ذیل میباش :
تعرفه چاپ رنگی (ریال)

تعرفه چاپ سیاه و سفید (ریال)

ابعاد
سشت جلد
داسل جلد

همت عالی
2500000

-

یک صفحه کامل

1500000

1000000

نی صفحه

1000000

500000

یکچ ارح صفحه

500000

250000

-

100000

کادر راهنما ( 6×4حدارل برای سهماه)
شماره درسواستی:

نوع سفارش

دفعات چاپ:

شرای :






طرا آگ ی بر ع ده سفارش دهنده میباشد و میبایست همراه فرح ارسال گردد.
 20%تخفیف برای شرکتهای حقوری عضو جمعیت.
 10%تخفیف برای  4شماره چاپ متوالی.
 20%تخفیف برای  8شماره چاپ متوالی.
ج ت تخصیص کادر سفارش حدارل چ ار شماره متوالی الزح می باشد.

لطفا ج ت هماهنگی بیشتر و رزرو با شماره تلفن  66485856تماس حاصل فرمایید و سا از تکمیل فرح آنرا به شماره  66495433فاکا نمایید.

م ر و امضاء

«فرم درخواست عضویت حقیقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
 -1مشخصات فردی:
نام خانوادگی:

نام:

نام خانوادگی (به انگلیسی):

نام (به انگلیسی):

روز

ماه

سال

جنس :مرد  زن  تاریخ تولد:

شماره شناسنامه ................................................................. :محل تولد:

شماره ملی:

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

سمت .................................................................. :سابقه كار:

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

 -2سوابق تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی .............................................................................................................................................................................................. :تاریخ فارغالتحصیلی:
رشته تحصیلی .......................................................................................................................... :دانشگاه.................................................................. :كشور:
 -3نشانی محل کار (تحصیل):

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

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

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

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

تلفن ثابت:

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

پست الکترونیکی:

تلفن همراه ................................................................................................................... :نمابر:

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

وب سایت:

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

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

 -4نوع عضویت:
پیوسته  وابسته  دانشجویی 
حق عضویت ساالنه
نوع عضویت

پیوسته

وابسته

دانشجویی

مبلغ

 100.000ریال

 100.000ریال

 50,000ریال

شماره حساب :حساب جاری  266111444بانک تجارت ،شعبه امیراكرم،باجه دانشگاه امیركبیر
بنام جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

لطفاً فرم تکمیل شده را با فیش واریزی به همراه یک قطعه عکس رنگی  3×4برای دبیرخانه جمعیت ارسال نمایید.
امضا:
تاریخ:
عضویت پیوسته :مؤسسان جمعیت و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجة كارشناسی ارشد دریکی از رشتههای دانشگاهی باشند.
تبصره :افراد دارای درجه كارشناسی با سابقه درخشان مدیریتی (حداقل  5سال) میتوانند با تصویب هیآت مدیره به عضویت پیوسته جمعیت درآیند.
عضویت وابسته :اشخاصی كه دارای درجة كارشناسی باشند.
عضویت دانشجویی :كلیه افرادیکه كه در یکی از رشتههای دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند.

نشانی دبیرخانه :تهران -خیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیركبیر -ساختمان ابوریحان -طبقه ششم -اتاق  .612تلفن 021 - 66485856 :تلفکس021 -66495433 :

«فرم درخواست عضویت حقوقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
«جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه» در ادامه یک دهه فعالیتهای كمیته دائمی «کنگره سراسری همكاریهای دولت ،دانشگاه و صننعت بنرای
توسعه ملی» و بهمنظور ارتقاء سطح همکاریهای فیمابین صنعت و دانشگاه در سال  1383تأسیس شدهاست.
 -1مشخصات مؤسسه:
نام دانشگاه /شركت /سازمان:
نوع فعالیت:
نشانی:

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

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

تعداد كاركنان:
سال تأسیس:

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

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

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

تلفن ثابت:

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

پست الکترونیکی:

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

دورنگار:

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

وب سایت:

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

 -2مشخصات رییس/مدیر:
نام خانوادگی ........................................................................................................................................................................................................................................................... :نام:

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

آخرین مدرک تحصیلی ................................................................................................................................ :دانشگاه ......................................................................... :كشور:

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

رشته تحصیلی ...................................................................................................................................................... :تاریخ فارغالتحصیلی ....................................... :سابقه كار:

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

 -3مشخصات فرد رابطِ مؤسسه با جمعیت:
نام خانوادگی ........................................................................................................................ :نام ..................................................................................... :سمت:

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

تلفن ثابت ............................................................................................................................... :تلفن همراه .............................................................. :پست الکترونیکی:
نشانی:

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

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

 -4حق عضویت:
حق عضویت ساالنه برای عضویت حقوقی حداقل دو میلیون ریال میباشد .مؤسسات دارای امکانات مالی مناسب میتوانند مبلغ بیشتری جهتت توستعه جمعیتت
پرداخت نمایند شماره حساب 266111444:بانک تجارت ،شعبه امیراكرم،باجه دانشگاه امیركبیر
مبلغ پپیشنهادی:

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

*مؤسسات میتوانند با تکمیل این فرم و پرداخت حق عضویت ،درخواست عضویت حقوقی خود را اعالم نمایند.
مضاء و مهر مدیر مؤسسه:
تاریخ:

نشانی دبیرخانه :تهران -خیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیركبیر -ساختمان ابوریحان -طبقه ششم -اتاق  .612تلفن ، 021 - 66485856 :تلفکس021 - 66495433 :

Performance Improvement of Hotel Industry through HPWS: Mediating Role of
Learning Orientation, Employee Flexibility and Organizational Ambidexterity
*Iman Hakimi
* Assistant Professor, Department of Business Management and IT Management, Payamnoor
University, Tehran, Iran
Abstract
In management literature, many articles have examined the impact of high performance work
systems (HPWS) on organizational performance. Nevertheless, the neglect of the capacity of
the mediating variables between this connection is still evident. So, the purpose of this study
is to explore the mediating role of learning orientation, employee flexibility and
organizational ambidexterity capabilities in the above relationship. The data were analyzed
using standard questionnaires using PLS software. The results of a survey of CEO and HR
managers of 66 three star hotels and higher in Tehran showed that HPWS with impact on
learning orientation, human resource flexibility and organizational ambidexterity
development, play a significant role in improving the performance of the studied companies
in the hotel industry. In fact, it can be argued that constructs of organizational learning,
human resource flexibility and organizational ambidexterity play a complete mediating role
between HPWS and performance of the studied hotels.
Keywords: Human resources development, productivity, country of tax correspondence, pls.

Green Development from an Entrepreneurship Perspective
*Negin Khatoony

**Mahdi Kolahi

* MSc. Student, Medicinal and industrial plants, Faculty of Natural Resources and
Environment, Ferdowsi University of Mashhad

** Corresponding Author, Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Water
and Environment Research Institute, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
Nowadays, green entrepreneurship is one of the most popular fields of economics. Since
entrepreneurship is a dynamic process, in order to create and increase capital, green
entrepreneurship is a strategy to maintain both the cycle of nature and the stability and
structural continuity of society. The Green Entrepreneur is indeed an environmental think
tank whose most important achievements for the green development of the country are job
creation, wealth, welfare and discovering opportunities for sustainable development. This
article examines entrepreneurship and entrepreneur, entrepreneurship and green development,
and green entrepreneurship and its types. The relationship between entrepreneurship and
green development depends on the relationship between the business and the environment,
which acts as a two-way relationship. Accordingly, green entrepreneurship is a
multidimensional phenomenon with multiple levels of analysis that takes place inter or
transdisciplinary. As a result, the foundation of green entrepreneurship is environmental
ethics, whose vision is nothing but ecocentric.
Key words: Opportunity Creation, Economic Stimulus, Green Economy, Social Welfare,
Green Jobs.

Organizational readiness to accept the model of excellence in Islamic Azad
University: A Mixed Approach
*Somayeh Mousavi Siyah Deleh

**Samad Jabariasl

***Mousa Rezvani Chaman Zamin

* PhD Student, Department of Management, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara
Branch, Astara, Iran
** Assistant Professor, Department of Management, Astara Branch, Islamic Azad University,
Astara Branch, Astara, Iran
*** Assistant Professor, Department of Management, Astara Branch, Islamic Azad
University, Astara Branch, Astara, Iran Iran

Abstract
The readiness of organizations to establish management systems is an important issue. The
purpose of this study is to provide a model for organizational readiness to accept the model
of excellence in the Azad University. In this study, a combined (qualitative and quantitative)
sequential exploratory method was used. The method used in the qualitative part of the
research is foundation data theory. In the present study, in order to collect data in the
qualitative part, the interview tool was used and in the quantitative part, a questionnaire was
used. The statistical population of the study includes professors of management in the free
universities of Guilan province. In the qualitative section, in order to conduct interviews, the
opinions of 10 professors related to the research topic and in the quantitative section, in order
to complete the questionnaires, the opinions of 150 people were used. In order to analyze the
data obtained from the interviews, the coding method was used in MAXQDA software and in
order to discover the relationship between the identified factors, the interpretive structural
modeling method was used in MICMAC software. Data analysis from semi-structured
interviews consisted of 180 open source code in the form of nine classification concepts and
in four main categories including managerial and attitudinal-behavioral factors (as link
variables), external factors (as independent variables), and the establishment of the
excellence model. (As dependent variables) were divided. Data analysis of the quantitative
part of the research was also performed using the partial least squares method in smartPLS
software. The results of the quantitative part of the research also showed that all three factors
include managerial factors (creating an atmosphere conducive to change, planning and
organizing, learning, commitment), attitude-behavioral factors (perceived usefulness and
perceived ease) and external factors (policies and rules). Upstream, credits, and culture) have
a significant role on the readiness of the free university in implementing the model of
excellence, and among these, managerial factors have played the most effective role. Also,
the attitude-behavioral factors of the performers have an effective role on the readiness of the
university to establish a model of excellence. On the other hand, external factors, both
directly and indirectly and through managerial factors and attitudinal-behavioral factors have
an effective role in the readiness of the Azad University to establish a model of excellence,
so that this factor is the main motivator of Azad University affiliates to establish a model of
excellence. Findings show that the readiness of universities to establish models of excellence
depends to a large extent on the performance of its managers. Highly committed managers

can create a positive atmosphere in the university for the acceptance and implementation of
those models with proper planning, control and supervision, and thus address many internal
problems such as attitudes and behavioral factors of members of the organization, which
mainly manifest themselves in the face of change. Data and even overcome external
problems.
Keywords: Organizational readiness, excellence model, Managerial factors, attitudebehavioral factors, external factors
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Abstract
Today, the competitive environment of banks, especially in the field of electronic banking
services, is changing drastically, and service innovation has become very important and vital
for service companies to increase their resources and dynamic organizational capabilities in
order to increase innovation in banking services. Despite this importance, insufficient studies
have been conducted on innovation in some of the country's service industries (such as the
electronic banking industry). The purpose of this study is to identify indicators and subindicators of e-banking service innovation based on dynamic capabilities in the bank and to
determine the communication and their effectiveness. In this regard, based on documentary
studies and in-depth study of the literature and with the help of fuzzy Delphi method and the
opinion of 10 experts, the areas of e-banking services, from 46 identified sub-criteria, to 13
sub- criteria for service innovation and 17 sub- criteria for dynamic capabilities Was reduced.
criteria of service innovation and dynamic capabilities based on theoretical foundations, were
classified into 11 main criteria and in the form of a general concept entered into the analysis
of interpretive structural modeling / fuzzy MICMAC and by developing an integrated model
to measure the effectiveness of criteria. The results showed that the effectiveness of the
criterion "Perception of user needs and technological options" is better than other criteria and
vice versa, the effectiveness of the criterion "New service delivery system - technological
component" is weaker than other criteria.
Keywords: Service innovation, Dynamic capabilities, E-banking, Fuzzy MICMAC.
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Abstract
The inability of empower art students to commercialize and branding of artistic achievements
and the existence of a research vacuum to identify the components in the field of branding
artistic achievements and the need to review the curriculum of these disciplines in order to
include some components and indicators in This field, has conducted a study with the aim of
identifying the necessary components and indicators in the field of branding of art products
and services and examining both current and desirable teaching situation in the educational
topics of art universities. In terms of purpose this study is basic-applied, in terms of the type
of data collected, is mixed, in terms of data collection method is descriptive and regarding
implementation method, is a survey research. The statistical population was 6 academic and
industrial experts in the qualitative section and university professors in art-related fields in
the quantitative section. The sampling method in qualitative section was judgmental and in
quantitative section was randomized cluster. A total of 54 questionnaires were completed and
evaluated. The data collection tool in the qualitative section was interview and in the
quantitative section was questionnaire. The results led to the identification of three general
categories of branding parameters including behavioral, perceptual and functional
parameters. According to the purpose of the study, behavioral parameters were quantitatively
examined. Among the eight components in the behavioral parameters category of branding
and a total of 63 indicators, there is a significant difference between the expected and current
situation and there is a large gap between expectations and receipts in the components of
branding. The result of Friedman ranking test reveals the existence of a significant difference
in the mean rank of the importance of the behavioral parameter components in the expected
and current situation, as well as the existence of differences and similarities.
Keywords: Branding, Educational topic, Art, Phenomenological, Gap analysis.
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Abstract
The innovation ecosystem plays a valuable role in the development of innovation and
entrepreneurship. And the first step to its formation is theoretical and experimental
knowledge of this field. Therefore, this paper aims to analyze the dimensions and
components of the innovation ecosystem in order to design a framework in this field using
the Meta-synthesis of Sandlowski and Barroso models. 438 related articles were purposefully
reviewed based on inclusion criteria and finally 42 articles were selected for final analysis.
Findings show that Innovation ecosystem framework consists of five dimensions consisting
of actors (at the macro level: government, universities, policy makers, geographical and
regional environment. At the micro level: micro research institutions, entrepreneurs,
customers and investors). Structure (at two levels: 1- Process: life cycle, feedback systems,
collaborative competition, dynamic capabilities, environmental and regional factors. 2Operational: networking, market-oriented, open innovation, multiple innovation models)
Relationships and Interactions (relationships: formal and informal networks. Interactions:
attracting specialized and complementary capabilities, entrepreneurial orientation to create
value) Mode of operation and consequences (strategic: environmental and infrastructure
preparation, formulation of policies and strategies based on knowledge Operations: feedback
and strengthening of the regulatory system, active leadership, organization of all key
elements by a central platform, knowledge flow management, flexibility, transfer of
marketing and sales technology) and results (at the macro level: economic growth and
development, comprehensive value Proposed, sustainable development .at the micro level:
creating a competitive advantage, increasing efficiency, commercialization and increasing
profits).. The proposed framework can provide valuable insights for the development of
research in this area.
Keywords: Ecosystem, Innovation, Innovation ecosystem, Meta-synthesis.
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Abstract
The growing use of digital technologies has made cyberspace and social networks an
important part of people's daily lives. In addition, digital technologies and cyberspace are
transforming learning tools, methods and content in
Education systems. At the same time, the study of the dimensions and effects of the
widespread use of communication and information technologies has been the focus of
researchers from the beginning, and the present study pursues such a goal.
This research was conducted by correlation research method and a questionnaire. The
statistical population includes all female students in the first year of high school, district two
of education in Mashhad, in the academic year 1300-1400. The sample size was selected
based on Morgan formula 380 people and information was collected using available sampling
method. Findings of this study show that the motivation for the development of the user
group in cyberspace and social networks was higher than the average motivation for the
development of the non-user group.
Keywords: Social networks, cyberspace, motivation for progress, female first year high
school students in the second education district of Mashhad.
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Abstract
Nowadays, the importance of nobility has cumulatively grown among increasing competition
between corporations and myriad of researchers and managers have been gravitated towards
business model innovation as the guarantor for profitability and persistence. While various
researchers, each one has studied specific aspects of innovation concepts regarding business
model, this phenomenon needs to be understood more deeply and comprehensively. The aim
of this work is presenting a comprehensive framework from innovation in business model
based on activity systematic approach. For this purpose, by means of systematic literature
review of articles indexed in WOS and SCOPUS in this subject have been collected. By using
meta synthesis method, interpretation, analysis and combination eventually 42 articles have
been selected. Finally, the dimensions of business model innovation include innovation in
content (with two major subcategories of value network activities (themes: value discovery,
value creation, value proposition, value delivery, value development, data management and
knowledge) and subcategories of innovation in Macro-organizational activities (themes: key
resources and assets, key competencies, strategic orientation, alignment of internal systems)),
structure innovation (themes: value network architecture, continuous architectural
improvement), governance innovation (themes: Stakeholder identification, stakeholder role
management, stakeholder network performance improvement, stakeholder partnerships,
stakeholder network control) and innovation in financial aspects (themes: cost structure,
revenue model) were identified. Then, the coefficient of importance of the dimensions and
concepts of business model innovation was calculated using Shannon entropy method and
based on the frequency of code repetition in selected articles. Findings showed that the
themes of value delivery, revenue model and value proposition are the most important among
nineteen themes.
Keywords: Business Model Innovation, Activity System, Innovation in Content, Innovation
in Structure, Innovation in Governance.
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Abstract
The present study investigated the mediating role of organizational commitment in the relationship
between organizational agility and intelligence with organizational performance. It is a descriptive,
correlative analysis using structural equation modeling. Four questionnaires on organizational
commitment, organizational agility, organizational intelligence and organizational performance are
also used to measure data. Cronbach’s alpha was used to measure reliability of questionnaires which
were 0.87, 0.86, 0.93, and 0.86 ,respectively Validity of questionnaires was tested using
confirmatory factor analysis. Population of the study includes all the staff of inWestern Branches of
Jahad Daneshgahi in Iran. Using Cochran’s formula, a number of 206 samples were takes using
single-hop clustering sampling. Data analysis was performed by structural equation modeling using
AMOS 22 :Results indicate that organizational intelligence and organizational agility had direct
causal relationship with organizational performance. Moreover, mediated by organizational
commitment, organizational intelligence and organizational agility showed to have indirect causal
relationship with organizational performance. Therefor suggested that the managers of the ACECR’s
units focus on establishing components of organizational intelligence and organizational agility
endeavor to improve organizational performance more than before.
Keywords: Organizational Agility, Organizational Intelligence, Organizational Commitment,
Organizational Performance, Branches of Jahad Daneshga
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Abstract
Today, various knowledge-based companies have been formed in science and technology
development centers to commercialize ideas in Iran. If these companies fail to achieve the
desired growth, their losses for growth centers and the country will be doubled. The purpose
of this study was to develop a model of growth stages of knowledge-based companies to
determine the indicators of entry into growth centers, growth stages of knowledge-based
companies and the characteristics of each growth stage. In this regard, the growth centers of
Iran Scientific-Industrial Research Organization and Guilan Science and Technology Park
were selected as the study and a combined (qualitative-quantitative) research method was
adopted. Research data were collected through two interviews and a questionnaire. In the
qualitative part, 43 interviews were used and in the quantitative part, 75 questionnaires were
used. Data analysis in qualitative and quantitative sections was performed using
MAXQDA10 and SPSS25 software, respectively. The results showed that the indicators of
entry into growth centers were divided into three levels: individual, corporate and growth
center, so that the indicators of corporate level and growth center were the most important
and the least important, respectively. Based on the findings of the growth stages of
knowledge-based companies, there are 4 stages including "center of prosperity and
creativity", "progress or preliminary growth or research core or technology core", "medium
growth or growth or technology unit" and "post-growth or high growth or tenant unit" Were
identified. Findings of this study can help managers in formulating their policy in supporting
knowledge-based companies at different stages of their development.
Keywords: Daneshbanian Co., Growth Centers, Iran Scientific-Industrial Research
Organization, Science and Technology Park, Gilan.
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Abstract
*

Marketing for the university is a complex and multidimensional issue because, universities
have to communicate with a significant variety of audiences. In this article, the necessary
mechanisms for marketing the capabilities of the university in all fields of education, research
and entrepreneurship are presented and prioritized. Accordingly, using an integrated approach
(quantitative-qualitative) and using a 30-item questionnaire, 57academic and industrial
experts were interviewed. Based on the studies, ten strategies, which include: forming a
network of industry and university experts to improve relations and partnerships, cooperation
agreements in the implementation of projects to establish research and knowledge-based
centers with the private sector and industry, holding meetings and maintaining Continuous
communication with representatives of industry and the private sector, university cooperation
agreements with the private sector to finance and invest in the establishment of research
centers and scientific hubs, the establishment of a marketing unit in the university to promote
marketing and thus increase university revenue, cooperation in Formation of multilateral
contracts for financing and implementation of projects for the establishment of research and
knowledge-based centers, optimal use of campus university space to be presented to active
companies in the private sector, modification of the university website with new management
and marketing approaches, creation Cooperation agreements with companies active in the
field of digital marketing and marketing and the creation of crowdfunding and public
financing methods were proposed to improve the relationship between academia and
industry.
Keywords: University and Industry, Marketing, Entrepreneur University, Third Generation
University.
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Abstract
Free innovation is an important and evolving process in the domestic sector of national
economies, leading to human prosperity and social welfare.
It becomes. The main purpose of this study is to identify the factors affecting the process of
formation of free innovation in Iran by fuzzy Delphi analysis and Demetel technique. The
statistical population of the study is all experts in the field of free innovation that 12 experts
from Shahid Beheshti, Allameh Tabatabai, Tehran, Imam Sadegh (AS) universities were
selected and finally 12 Delphi questionnaires were completed and analyzed by the researcher.
it placed.
According to the results of fuzzy Delphi technique in the panel of experts, 8 components
affecting the formation of the free innovation process were identified and classified into three
main groups. Then, in order to investigate how the sub-components are affected and
effective, these factors were measured by the dimethyl technique. The research results show
that among the three factors affecting the formation of the free innovation process, the
environmental factor has the most impact and individual and contextual factors are in the next
ranks. Also, among the 8 sub-components, the factor of culture of understanding and
supporting innovation has the most impact among other factors.
Keywords: Free innovation, Individual factors, Underlying factors, Environmental factors,
Fuzzy Delphi, Demitel technique
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