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بررسی نقش همکاریهای دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با
نگاهی به سیاستها و تجارت جهانی
*مسعود شفیعی **هاجر صفائیه
* استاد ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
** عضو هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع ،مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ،شیراز ،ایران
تاریخ دریافت9011/30/30 :

تاریخ پذیرش9011/31/00 :

چکیده
رشد و توسعه علمی ،صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی همواره به عنوان مهمترین دغدغه سیاستگذاران در تمام جوامع محسوب شده
و در عصر حاضر دستیابی به این توسعه از اهداف کالن هر کشوری میباشد .یکی از شناختهشدهترین عوامل موثر در جوامع در
دستیابی به ارتقا و توسعه ،همکاری دو جانبه بین دانشگاهها و صنایع میباشد به گونهای که بدون پیوند صحیح میان این نهادها،
توسعه مطلوب یک جامعه به دور از تصور خواهد بود .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش این نوع از همکاری در توسعه کشورها و
همچنین شناسایی و مقایسه سیاستها ،راهبردها و تجارب جهانی تعدادی از کشورهای پیشرو همچون آمریکا ،انگلیس ،ژاپن و
همچنین کشور ترکیه در این خصوص میباشد .این پژوهش به روش کتابخانهای و رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت و در پایان نیز
راهکارهایی به منظور الگوهایی ثمربخش برای ارتقا همکاری دانشگاه و صنعت در کشور ارائه گردیده است.
واژههای کلیدی :همکاری صنعت و دانشگاه ،علم و فناوری  ،تحقیق و توسعه ،تجارب کشورهای پیشرفته.

نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
همکاری دانشگاه و صنعت برای توسعه فناوری در سه دهه
گذشته در کشورهای مختلف رو به فزونی گرفته است
(کنتا .)0392 ،9این ارتباط تحت تاثیر عوامل متفاوتی طیف
گستردهای از مکانیسمها را در بر میگیرد که خود موجب
ایجاد ساختارهای مسنجمی جهت تقویت این تعامل شده
است .سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب تقریبا به
سه دوره قابل تقسم است .اولین دوره آن به اواخر قرن 91
بر میگردد که پژوهش در کنار آموزش به عنوان اصلی مهم
قرار گرفت .پس از آن دومین دوره است که بعد از جنگ
جهانی دوم یعنی حدود اواسط دهه  03میالدی شروع شد و
تا دهه  23نیز به طول انجامید .در این دوره همزمان با
1-Kunttu
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بازسازی خرابیهای جنگ جهانی جهت بهبود اوضاع
کشورها ،نوآوری و رقابت در دستور کار سیاستمداران و
برنامهریزان قرار گرفت .در این دوره صنایع و فناوریهای
جدید ،نیازمندی صنعت را به نیروهای متخصص و
رویکردهای متفاوت به پژوهشهای بنیادی و کاربردی
افزایش داد .آغاز  9193میالدی را میتوان شروع سومین
دوره همکاری دانشگاه و صنعت دانست که در این دوره
شکل مسنجمتری از همکاری قابل مشاهده است (میر
علیخانی .)9090 ،فرایند توسعه همکاری دانشگاه و صنعت
در طی دورههای ذکر شده در کشورها به ویژه کشورهای
پیشرو ،زمینهساز ارتباط نزدیک میان این دو نهاد گردید به
طوری که برآیند آن ارائه راهبردهای مطلوب جهت
همکاریهای بیشتر و انجام طرحهای بزرگ و موفق
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اقتصادی بوده است (اوایسیدی0392 ،0؛ کاظمی ،توسلی
عبدلآبادی و صدیقی.)9012 ،
در ایران نیز پیشنیه همکاری دانشگاه و صنعت ،به زمان
تاسیس دانشگاه تهران ( 9090ش) برمیگردد که اولین
دوره این همکاری بوده و تا سال  9003به طول انجامید .در
این دوره تعامل دانشگاه و صنعت مبتنی برآموزش بود و
تالش دولت در راستای هماهنگسازی دانشگاهها با صنایع
وارداتی جدید و ایجاد رشتههای دانشگاهی مورد نیاز صنایع
تازه تأسیس بود .دوره دوم این همکاری از سال9003تا
 9033بود که در این دوره نیز تعامل همانند دوره گذشته
مبتنی برآموزش بود با این تفاوت که در دوره دوم
کارآموزانی از دانشگاه برای آشنایی با فناوریهای وارداتی
جدید و آشنایی با بعضی از مسائل ،به شرکتهای صنعتی
دولتی فرستاده میشدند .دوره سوم از سال 9033تا 9020
به طول انجامید و دولت در این دوره تالش کرد تا مبنای
تعامل دانشگاه و صنعت راعالوه برآموزش به پژوهش نیز
گسترش دهد .براین اساس اقدام به دایر کردن دفترهایی با
عنوان «دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت» در وزارت علوم و
تحقیقات و فناوری و وزارتخانههای صنعتی نمود که خود
موجب بهبود نسبی تعامل دانشگاه و صنعت شد .در دوره
چهارم که از سال  9020آغاز گردید و تا سال  9099به
طول انجامید ،دولت کوشید تا بر مبنای توسعه فناوری فصل
جدیدی از همکاری دانشگاه و صنعت را رقم زند .در همین
راستا از سال  9021اقدام به تأسیس شهركهای علمی و
تحقیقاتی ،پاركهای علم وفناوری و مراکز رشد نمود
(سلجوقی9090 ،؛ دفتر مطالعات زیربنایی.)9090 ،
بی شک آنچه که باعث شده کشورهای مختلف با
برنامهریزیهای منسجم در صدد تقویت همکاری دانشگاه و
صنعت برآیند ،تاثیر بسیار مهم این ارتباط در دستیابی به
توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع میباشد .به گونهای
که امروزه بدون پیوند صحیح میان این نهادها ،توسعه
مطلوب یک جامعه به دور از تصور خواهد بود .به بیان دیگر
حرکت در مسیر توسعه ملی ،توجه به همبستگی بخش
صنایع و دانشگاهها را ایجاب نموده است.

2-OECD

تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که توسعه ارتباط
بین مراکز دانشگاهی و صنعتی در کاربردی کردن نتایج آنها
موجب اثربخشی برنامههای دولتی جهت تولید و توزیع
مناسب فناوری و توسعه اقتصادی -اجتماعی میشود
(شفیعی و موسوی .)9010 ،از طرف دیگر نیز عدم همکاری
و تعامل متناسب دانشگاه با صنعت عمال توسعه یافتگی را
غیر ممکن و یا دست کم دستیابی به آن را دشوار میکند
(جعفرینژاد به نقل از آچاك و مهدیانی  .)9090در این
کشورها تحوالتی که در چند دهه گذشته در حوزه علم و
فناوری رخ داده است ،افزایش وابستگی به صنایع و
دانشگاهها را در اجرای پروژههای علمی و تحقیقاتی به دنبال
داشته است .به طور مثال در کشور آمریکا حدود033
دانشگاه در انتقال فناوری به صنعت فعال بودهاند که نتیجه
آن ایجاد  03333فرصت شغلی و  03میلیارد دالر سود مالی
بوده است (ابیلی ،ایازی و رسولی .)9093 ،بنابراین میتوان
گفت که توانمندی دولتها در ایجاد ساختارهای مناسب
جهت توسعه ،طراحی راهبردهای ثمربخش از منابع و
فرصتهای موجود ،ابداع فناوریهای نوین و ارتقا قابلیتهای
علمی و فنی کشور در تمامی حوزهها به میزان بسیار زیادی
متاثر از پتانسیل ارتباط دانشگاهها با صنایع در تولید ،توزیع
و به کارگیری علم و فناوری است .از طرفی بروندادهای
دانشگاه که شامل نیروی انسانی متخصص ،نوآوری علمی و
توسعه دامنه علم و دانش است بخش اعظمی از
نیازمندیهای صنعت را پوشش میدهد (حاجیکریمی،
 .)9010بنابراین امروزه ورود دانشگاهها به عرصه صنعت و
ایجاد ارتباط دوسویه این دو نهاد فقط مزیت محسوب
نمیشود بلکه ضرورتی است که قابل اغماض نیست.
بررسی پیشینه و وضعیت ارتباط بین دانشگاه و صنعت در
ایران نشان میدهد که گرچه تالشهای زیادی در طول
زمان در راستای شکلگیری تعامل دوسویه آنها انجام شده
با این وجود ،این ارتباط به صورت اصولی پایهریزی نشده و
زیربنای اساسی نیز برای دوام و توسعه آن فراهم نگریده
است .از طرف دیگر محتوا و سمت و سوی این تعامل به
طوری نبوده که هدفمندی خاصی را دنبال نماید .این در
حالی است که تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که
بنیان همکاری دانشگاه و صنعت از همان ابتدا به درستی و
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اصولی پایهریزی شده و مسیر آن نیز در طی سالیان سال به
شکل درستی پیشرفته است (شفیعی .)9090 ،از مهمترین
عوامل در عدم شکلگیری درست همکاری بین دانشگاه و
صنعت در ایران میتوان به وجود نظامهای نادرست آموزش
و تربیتهای عملیاتی و اجرایی موجود در کشور اشاره کرد
(شفیعی ،رحمانپور و بهادری .)9019 ،در همین زمینه
یعقوبی فرانی و حاتمیکیا ( )9010نیز از دیدگاه اعضای
هیات علمی موانع و مشکالت همکاری دانشگاه و صنعت را
فراهم نبودن زیرساختهای ارتباطی ،ضعف مالی و تجهیزاتی
در نظام تحقیقاتی کشور ،بیاعتمادی صنعت به دانشگاه و
دانش نوین ،ناهماهنگی شناختی ،ناکارآمدی نظامهای
قانونی و مشوقهای همکاری و ضعف در برنامههای آموزشی
و پژوهشی دانشگاه دانستهاند .پور عزت و حیدری ()9013
تاکید میکنند که گرچه امروز ورود دانشگاهها به عرصه
صنعت و تجارت دانش امری الزماالجراست با این وجود
دانشگاههای ما نتوانستهاند به نحو موثری یافتههای علمی
خود را وارد صنعت کرده و تعاملی موثر بین این دو نهاد را
برقرار سازند.
نظر به ضرورت و اهمیت دستیابی کشور به توسعه اقتصادی
و اجتماعی و رفع موانع همکاری دوسویه دانشگاه و صنعت،
در سند چشمانداز  9030سعی شده تا با تاکید بر توسعه
شرکتهای دانشبنیان ایران با رعایت مشخصاتی چون
استفاده بهینه از علم ،فناوری و نوآوری و نیز تعامل سازنده
بین تمام نهادهای موجود در حوزههای علوم پایه ،علوم
ارزشی و معرفتی ،علوم کاربردی و فناوری با جامعه خردورز
و فضیلتمدار ،این همکاری به صورت مسنجم ارتقا یابد .از
طرف دیگر سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ،در
سرفصل امور علمی ـ فناوری این سیاستها «بند » 2تحول
در نظام آموزش عالی و پژوهشی تایید و بر ارتباط موثر بین
دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط
جامعه و دستیابی به فناوریهای پیشرفته مورد نیاز تاکید
شده است .بند «د» ماده  02قانون برنامه چهارم توسعه نیز
ارتباط بین صنعت و دانشگاه ،عملیاتیترین و مشخصترین
برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزههای اجرایی
صنعتی کشور معرفی شده است .از این رو ضروری است تا با
اتخاذ سیاستها و راهبردهای مثمر ثمر ارتباط دانشگاه و

0

صنعت در کشور تقویت شده و نقاط ضعف و موانع این
ارتباط برطرف گردد .بدیهی است بکار یری الگوها ،تجارب و
سیاستهای موفق جهانی در این زمینه به شرط بومیسازی
آنها با شرایط و هنجارهای حاکم در کشور ،میتواند تا حدود
زیادی در ارتقاء ارتباط دانشگاه و صنعت و حرکت به سوی
توسعه ملی موثر واقع شود .در این مقاله سعی شده تا ضمن
ارائه مختصر پیشینهای از شروع همکاریهای دانشگاه و
صنعت ،دالیل و ضرورتهای توجه کشورها به همکاری این
دو نهاد و پیوستگی آن با توسعه ملی در جوامع و همچنین
الگوهایهای رایج همکاری مورد بررسی قرار گیرد .در ادامه
نیز به منظور بهرهبرداری از مدلهای موفق و تجارب جهانی،
راهبردها و سیاستهای اتخاذ شده توسط چند کشور پیشرو
شامل آمریکا ،انگلیس ،ژاپن و همچنین کشور ترکیه به
عنوان رقیب ایران در منطقه ،مورد شناسایی و مطالعه قرار
گرفته است .از این منظر راهبردهایی نیز به منظور الگو و
پیشنهاد ارائه میگردد.
 -2ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت
در چند دهه گذشته ،تحوالت و تغییرات در حوزه علم و
فناوری باعث افزایش وابستگی در تعامل و ارتباط صنایع و
دانشگاهها در اجرای پروژههای علمی و تحقیقاتی شده است
(آنکارا و الطبا .)0392 ،0این وابستگی به نوعی بوده که
امروزه توانمندی دولتها در ایجاد ساختارهای مناسب جهت
توسعه همه جانبه ،طراحی راهبردهای ثمربخش از منابع و
ظرفیتهای موجود ،طراحی و ابداع فناوریهای نوین و ارتقا
قابلیتهای علمی و فنی کشورها در تمامی حوزهها به میزان
بسیار زیادی متاثر از پتانسیل ارتباط دانشگاهها با صنایع در
تولید ،توزیع و به کارگیری علم و فناوری میباشد .در
تحقیقات متعدد نیز بر این اصل تاکید شده که ارتباط
صحیح دانشگاه و صنعت تاثیر به سزایی در فراهمسازی
زمینههای خلق و اشتراك دانش ،یادگیری و ابداعات نوآورانه
و فناورانه و در نتیجه رشد اقتصادی جوامع دارد (وکسکا،0
0392؛ کنتا .)0392 ،در خصوص صنایع و بهرهای که از
ایجاد تعامل و ارتباط سازنده با مراکز دانشگاهی میبرند،

3- Ankrah and AL-Tabbaa
4 - Weckowska
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یافته ها نشان داده اند که این ارتباط نه تنها در میزان و نرخ
رشد تولیدات و محصوالت آنها تاثیر مستقیم و معنیدار
داشته ،بلکه به توسعه رشد کیفی محصوالت و بروندادهای
آنها نیز منجر میشود (صالح و عمر.)0390 ،2
کشور ما نیز از این روند جهانی مستثنی نبوده و ضرورت
شکلگیری و تقویت ارتباط دو سویه دانشگاه و صنعت در
برنامههایریزیها ،سیاستگذاریها ،سند چشمانداز و نقشه
جامع علمی کشور نیز مورد تاکید واقع شده است .در این
اسناد بر گسترش همکاری و تعامل فعال بین دولت ،دانشگاه
و صنعت به عنوان سه محور اساسی و سه عامل
تسهیلکننده ،تولیدکننده و کاربر نهایی دانش و پژوهش
تاکید فراوان شده است .با این وجود این ارتباط بدون خلل
نبوده و پژوهشهای متعدد ،راه نسبتا طوالنی را تا رسیدن
به وضعیت مطلوب پیشبینی میکنند.

 -3الگوهای ارتباط دانشگاه و صنعت و انواع
همکاری
روند توسعه دانشگاههای جهان از زمان شکلگیری تاکنون
سه نسل مختلف را تجربه کردهاند و به عبارتی دیگر ،در طی
زمان نقش آنها دچار تغییر و تحول شده است .دانشگاههای
نسل اول از جامعه جدا بوده و نقش آنها عموما مبتنی بر
فعالیتهای تعلیمی بود .پس از آن دانشگاههای نسل دوم
بوند که در قرن  91میالدی شکل گرفتند و فعالیتهایشان
متمرکز بر پژوهش و تحقیق بود؛ این دانشگاهها عالوه بر
آموزش و تعلیم ،بیشتر وظیفه تولید و اشاعه نتایج تحقیقات
از طریق طرحها و مقاالت تحقیقاتی را به عهده داشتند.
بنابراین صنعت نیز میتوانست از تولیدات آنها بهرهمند
گردند .اما 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 قرار گرفتهاند .این نسل از
دانشگاهها از طریق ارتباط و همکاری با صنعت؛ کارآفرینی و
حل مسائل جامعه را با رویکرد علمی و نظامیافته مدنظر قرار
دادهاند (مهدی .)9010 ،بررسیهای به عمل آمده نشان
میدهد که در کشورهای توسعه یافته ،ارتباطات و همکاری

بین دانشگاه و صنعت که اکنون نیز از طریق ایجاد
دانشگاههای نسل سوم یا کارآفرین بیش از پیش تقویت شده
دارای پشتوانه محکمی میباشد .در این کشورها غالباً
تحوالت صنعتی از دانشگاه آغاز شده است و دانشگاهها در
این زمینه پیشگام توسعة صنعتی میباشند.
گرچه همکاری دانشگاه و صنعت دارای زوایا مختلفی
میباشد ،ولی سانترو ( )0333و سانترو و چاکرابارتی
( )0330به طور کلی چهار نوع همکاری دانشگاه و صنعت را
به قرار ذیل شناسایی کردهاند:
 حمایت تحقیقاتی :3در این نوع از همکاری ،صنایع مختلف
منابع مالی و تجهیزاتی دانشگاهها را جهت انجام تحقیقات
مورد نیازشان تهیه و فراهم مینمایند .به طور نمونه صنایع
حمایتهای مالی خود را در قالب تجهیز آزمایشگاههای
دانشگاهی ،بورس دانشجویان و یا حمایت مالی از پروژههای
تحقیقاتی جدید انجام میدهند .امروزه حمایتهای
تحقیقاتی صنایع بیشتر شامل تحقیقات مشخصی میشود
که نتایج آن منجر به دانش جدید و یا خلق یک فناوری
برای صنعت باشد.
2
 تحقیقات مشارکتی  :شامل عقد تفاهمنامهها و قراردادهای
تحقیقاتی ،قراردادهای مشاورهای با اعضای هیات علمی به
صورت تکی و یا تشکیل گروههای تحقیقاتی خاص برای رفع
مشکالت صنایع به صورت گروهی.
 انتقال دانش :9که به مجموعهای از فعالیتهای مشترك
رسمی و غیر رسمی دانشگاه و صنعت ،آموزش و تعلیمهای
مشارکتی ،گسترش برنامههای آموزشی و درسی و همچنین
مبادله نیروی انسانی دو نهاد گفته میشود .به طور کلی
فرایند انتقال دانش شامل بکارگیری و استخدام دانشجویان
تازه فارغالتحصیل دانشگاهی ،هم نویسندگی یا هم انتشاری
اعضای هیات علمی دانشگاهی و اعضای متخصص در صنعت
و کنسرسیومهای مربوط به دانشگاه و صنعت.
 انتقال فناوری  :به مجموعهای از فعالیتهای مشترك
دانشگاه و صنعت که تمرکز آن بر تحقیقات دانشگاهی و
6- Research support
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7-Cooperative research
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بررسی نقش همکاریهای دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاستها و تجارب جهانی

مهارتهای صنعتی در جهت تکمیل و تجاریسازی
فناوریهای مورد نیاز جامعه و بازار است ،گفته میشود .در
این نوع از ارتباط ،اغلب دانشگاه دانش فنی و امتیاز ثبت
اختراع یک فناوری را به عنوان یک خدمت به صنعت ارائه
میکند .انتقال فناوری زمانی اتفاق میافتد که از طریق
هماهنگی مشاورههای فناورانه ،شرکتهای صنعتی از
خدمات دانشگاهها استفاده میکنند.
گاردنر و دیگران ( )0393معتقدند که از بین چهار نوع
ارتباط ذکر شده انتقال دانش مهمترین نوع آن است و در
واقع بیشترین هدف ارتباط صنعت و دانشگاه نیز برقراری
این نوع از ارتباط است .به عقیده وی انتقال دانش ،گستره
وسیعی از جریان دانش ،ایدهها ،مفاهیم ،تکنیکها را شامل
میشود که از موسسات پیشروی دانش و آموزش سرچشمه
گرفته و به تمام حوزههای اقتصادی و محیطهای اجتماعی
سرازیر شود .در همین راستا ،پولت و دیگران ()0339
کانالهای انتقال دانش را در ارتباط دانشگاه و صنعت به قرار
ذیل معرفی کردهاند:
 تحقیقات مشارکتی
 قرادادهای مشاورهای پژوهشی و وابسته به فناوری
 مبادله پرسنل و کادر تحقیقاتی در شرکتهای صنعتی و
دانشگاهی
 همکاری در آموزش و تعلیم دانشجویان فارغالتحصیل
 آموزشهای ضمن خدمت پرسنل مشغول به خدمت در
صنعت توسط دانشگاهیان
 استفاده از حق مالکیت فکری به وسیله سازمانهای علمی
عمومی
90
 اسپین آفها
 قراردادهای غیر رسمی و شبکههای ارتباطی بین افراد
دیوی و دیگران ( )0399در مطالعهای مشابه در میان
دانشگاههای اروپایی هشت نوع از همکاری و تعامل دوطرفه
دانشگاه و صنعت را شناسایی کردند .این هشت نوع عبارتند
از:

2

 توسعه برنامههای درسی و آموزشی و همچنین ارائه آنها
توسط دانشگاه به صنعت
 یادگیریهای مادامالعمر
 جابجایی و تبادل دانشجو
 جابجایی و تبادل محقق
 تجاریسازی نتایج طرحهای تحقیق و توسعه ()R&D
 تعامل و همکاری دوسویه در تحقیق و توسعه ()R&D
 تربیت کارآفرین و ایجاد زمینه کارآفرینی
 مدیریت و نظارت به صورت مشترك
در واقع میتوان گفت که این روابط ارتباط کامال مستقیمی
با رسالت دانشگاه و نیازهای صنعت دارد .در شکل ذیل این
هشت نوع ارتباط ارائه گردیده است.

صنعت
کارآفرینی

ی
کارکنان

متخص

نوآوری

تولیدات،
(ص
خدمات،

فرایندها)

محصول و
کسب منافع

دانشگاه

انواع همکاری
-9توسعه ارائه برنامه های
درسی و آموزشی
-0تعالیم مادام العمر
 -0جابجایی و تبادل
دانشجو
-0تبادل محقق و هیات
علمی
-2تجاری سازی نتایج
طرح های تحقیق و
توسعه ()R&D
-3تعامل و همکاری
دوسویه در تحقیق و
توسعه ()R&D
 -2کارآفرینی
-9مدیریت و نظارت
مشترك

آموزش

پژوهش

خدمت به
جامعه

نمودار .1ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس رسالتهای
دانشگاه و نیازهای صنعت (سپو و لیلز )2112 ،1

مطالعات نشان میدهند که در کشورهای توسعه یافته
ارتباطات و همکاری بین دانشگاه و صنعت به طور معمول
پشتوانه محکمی دارد .در این کشورها غالباً تحوالت صنعتی
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13-Davey
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از دانشگاه آغاز شده است و دانشگاهها پیشگام توسعة
صنعتی بودهاند .این در حالی است که در کشورهای در حال
توسعه این ارتباط غالبا ضعیف بوده و موانع زیادی بر سر راه
این تعامل وجود دارد .محققان این امر را به علت درون زا
نبودن صنعت در این کشورها و انتقال فناوری بدون انتقال
دانش فنی که همان صنعت «مونتاژ» است میدانند .از نظر
آنان چنین صنایعی نیاز چندانی به تحقیقات و توسعة
فناوری نداشته و خالقیتی نیز ایجاد نخواهد داشت.
مسلما الگوهای پیوند یا ارتباط دانشگاه با صنعت به طور
قابل توجهی به عوامل درونی کشورها ،جایگاه و شرایط
اجتماعی و اقتصادیشان بستگی داشته و در این مسیر هر
کشوری راههای مختلفی را مورد آزمون قرار داده است ،با
این وجود ،سیاستها و تجارب عامی هم یافت میشود که
میتوانند برای سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین تجارب و سیاستهای کشورهای پیشرو در این
زمینه به شرط بومیسازی و لحاظ شرایط و مقتضیات کشور
میتواند به عنوان الگوی مناسب برای سیاستگذاران و
برنامهریزان مد نظر قرار گیرد .در این راستا کشورهای
امریکا ،انگلستان ،ژاپن و ترکیه با توجه به منطقه جغرافیایی،
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و نظامهای علم و فناوری موجود
و با ماموریت اقتصادی دانشبنیان مورد مطالعه قرار گرفته و
سعی شده است که ابعاد کلیدی مطرح در نظام علم و
فناوری آنها به همراه سیاستهای کلیدی ارتباط صنعت و
دانشگاه در آن کشورها شناسایی و ارائه گردد.
 همکاری دانشگاه و صنعت در کشورهای پیشروهمانطور که پیشتر نیز به آن اشاره گردید ،مقوله همکاری و
ارتباط دانشگاه و صنعت تضمینکننده توسعه پایدار صنعتی
و دانشی در کشورها محسوب شده و پرداختن به آن همواره
مسیر دستیابی به ارتباط موفق را هموار مینماید .در این
زمینه ،الگوها و تجارب جهانی به منظور شناخت مسیرهای
صحیح و آزموده در ادامه این بحث مورد شناسایی و مطالعه
قرار گرفته است.
  -1همکاری دانشگاه و صنعت در آمریکاایاالت متحده امریکا ،سومین کشور پهناور جهان بوده که
بیش از یک قرن است ،به عنوان برترین قدرت اقتصادی

جهان ،در نظر گرفته میشود ،در حال حاضر ،کارآمدترین
شکل تعامالت و همکاریهای دانشگاه و صنعت ،در ایاالت
متحده قابل مشاهده است .از دالیل عمده این امر میتوان به
باز بودن سیستم دانشگاههای این کشور و استقالل
دانشگاهی و آزادی علمی و همچنین نقش دانشگاهها در
توسعه تحقیقات پایه و صنعتی اشاره نمود که بر این اساس،
دانشگاهها به راحتی قادر خواهند بود با بخش صنعت به
مشاوره ،رایزنی و عقد قراردادهای پژوهشی و انجام تحقیقات
مشترك پرداخته و بخش صنعت نیز قادر میگردد با سهولت،
آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها را مورد استفاده قرار دهد .به
این شکل ،همکاریهای دو نهاد دانشگاه و صنعت ارتقا یافته
و از بسیاری از دوبارهکاریها و موازیکاریها در این حوزه،
جلوگیری میشود .همچنین دانشگاهها این کشور از طریق
ارائه خدمات مشاورهای ،عقد قراردادهای پژوهشی و حتی
راهاندازی شرکتهای کارآفرین ،در راستای کاربست نتایج
تحقیقات دانشگاهی ،به طور فعاالنهای در جهت پیشبرد
فرایند تجاریسازی دانش و توسعه نوآوری و کارآفرینی ،به ایفای
نقش پرداخته و دولت نیز عالوه بر فراهمسازی بستر و زمینههای
قانونی و حقوقی الزم با فرایندهای انگیزشی و تشویقی مناسب به
منظور ترغیب نوآوری و کارآفرینی در این کشور ،بهره میگیرد.
در ایاالت متحده امریکا ،حدود  22درصد از فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،توسط بخش صنعت و مابقی از طریق
دانشگاهها و مراکز پژوهشی خصوصی ،البته از طریق
حمایتهای دولتی ،صورت میپذیرد .بر اساس گزارش بنیاد
ملی علوم ،92سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در ایاالت
متحده ،از سال  9110تا سالهای پس از سال 0333
میالدی ،رشدی برابر با  03/2درصد ( 2/9درصد در سال)
داشته است و طی سالهای اخیر ،این میزان سرمایهگذاری
به صدها میلیارد دالر ،بالغ گشته است .توسعه فناوری در
دهههای اخیر در امریکا ،همواره به عنوان یک اولویت ملی
مطرح بوده و برنامه های دولت های فدرال و ایالتی ،بر این
اساس پایهریزی شده است .دولت ایاالت متحده امریکا،
عالوه بر سیاستگذاری و برنامهریزی بلندمدت و ایجاد ساختار
و فضای مناسب به منظور توسعه علم و فناوری در کشور ،به

)15- National Science Foundation (NSF
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آیندهنگاری و پیش آمادگی جهت مواجهه با شرایط آتی نیز
پرداخته است و در این زمینه حمایتهای ویژهای را از
محققان و شرکتهای دانشگاهی نوآور و کارآفرین ،به عمل
آورده است .امروزه ،بخش مهمی از محققان ،نوآوران و
کارآفرینان متخصص و توانمند جهان ،در ایاالت متحده
امریکا ،مشغول به فعالیت هستند.
در دهههای گذشته ،دولت ایاالت متحده امریکا ،برنامههای
متعدد و متنوعی را به منظور توسعه تحقیقات و فناوری در
کشور انجام داده است .به عنوان مثال ،برنامة همکاریهای
تحقیقاتی دانشگاه و صنعت در سال  9122میالدی ،ابتکاری
بود که توسط بنیاد ملی علوم ،ایجاد شد تا حمایت صنایع از
تحقیقات دانشگاهی را سازماندهی کند .این برنامه از طریق
طراحی مراکزی که همکاریهای بلندمدت بین دانشگاه و
صنعت در زمینه تحقیقات مورد عالقه دو طرف را
برنامهریزی میکند ،اجرا میشود .در امریکا دیرزمانی است
که آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها ،به طور گسترده ،در
اختیار جامعه صنعتی قرار گرفتهاند تا دوبارهکاریها در این
زمینه ،به حداقل کاهش یابند ،همکاریهای متقابل رونق
گیرند و بهرهبرداری از تسهیالت گسترده و ارزشمند و
منحصر به فرد ،به بهترین شکل ممکن ،حاصل شود .برخی
دیگر از مهمترین برنامههای دولت در این زمینه ،عبارت از:
 )9برنامه گسترش ساخت و تولید )0 ،93برنامه فناوری
پیشرفته )0 ،92برنامه تحقیقاتی ابداع و نوآوری کسب و
کارهای کوچک )0 ،99طرح گسترده ژنوم انسان )2 ،91طرح
ایجاد انجمنهای منطقهای فناوری )3 ،03برنامههای ملی
سرمایهگذاری در مریلند شامل برنامه چالشهای سرمایه
گذاری ،09صندوق سرمایهگذاری بازرگانی و سرمایههای
مخاطرهآمیز امانی مریلند )2 ،00شرکتهای توسعه فناوری
در ماساچوست و کانزاس )9 ،صندوق مالی ایالتی برای
برنامه فناوری مشارکتی )1 ،ایجاد آزمایشگاههای ملی

)16- Manufacturing Extension Program (MEP
)17-Advanced Technology Program (ATP
)18- Small Business Innovation Research (SBIR
)19- Human Genome Project (HGP
)20- Regional Technology Associations (RTAs
)21- Challenge Investment Program (CIP
)22- Maryland Venture Capital Trus (MVCT
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فناوری و  )93تشویقهای مالیاتی ایالتی برای تحقیق و
توسعه است (کلست و همکاران.)0390 ،
از دیگر سو ،در حوزه توسعه علم ،فناوری و نوآوری و به ویژه
مراکز حمایتی از کارآفرینان و شرکتهای کارآفرین در
ایاالت متحده امریکا ،میتوان به پارك تحقیقاتی استنفورد
در کالیفرنیا اشاره نمود که نخستین پارك علم و فناوری
جهان محسوب میشود و در دهه  33میالدی در این کشور
تأسیس شده است .در مدت زمان کوتاهی پس از ایجاد
پارك تحقیقاتی استنفورد ،سایر کشورها نیز با بهرهگیری از
تجربیات موفقیتآمیز این پارك و دره سیلیکون به تأسیس
مراکز رشد و پاركهای علم و فناوری در کشورهای خویش
اقدام نمودند .پس از پارك تحقیقاتی استنفورد ،پارك مثلث
تحقیقاتی00کارولینای شمالی با مشارکت سه دانشگاه
کارولینای شمالی ،دانشگاه دوك و دانشگاه ایالتی کارولینای
شمالی در اواخر دهه  9123میالدی ،در ایاالت متحده
تأسیس شد .امروزه این پارك به عنوان یکی از معتبرترین
مراکز پژوهشی و فناوری امریکا محسوب میشود .عالوه بر
آن ،پارك تحقیقاتی آروهد ،02یکی دیگر از پاركهای علم و
فناوری است که در سال  9119میالدی در مجاورت دانشگاه
ایالتی نیومکزیکو - 03به عنوان یکی از دانشگاههای تراز اول
امریکا  -ایجاد شده است .هدف از احداث این پارك،
گسترش امکانات و تجهیزات مورد نیاز به منظور تحقق
اهداف آموزشی ،پژوهشی ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی
دانشگاه نیومکزیکو بوده است .مجاورت پارك تحقیقاتی
آروهد با دانشگاه فوق و بهرهمندی از منابع و تأسیسات آن،
از سویی موجب ارتقای سطح علمی کارآفرینان فعال در
شرکتهای دانشگاهی مستقر در این پارك شده است و از
دیگر سو ،انگیزههای مثبتی در فرایند اجرای برنامههای
علمی ،پژوهشی ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی دانشگاه ایجاد
نموده است .در حال حاضر ،معتبرترین مراکز حمایتی از
کارآفرینان و شرکتهای کارآفرین ،در ایاالت متحده امریکا،
مشغول به فعالیت هستند (نعمتی.)9012 ،

23- Stanford Research Park
24- Research Triangle Park
25- Arrowhead Research Park
26- New Mexico State University
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دانشگاههای آمریکا بر اساس رتبهبندیهای متفاوت غالبا در
دستهی بهترین دانشگاههای جهانی هستند .دانشگاههای
آمریکایی به سمت جریان نئولیبرال حرکت میکردند که در
آن آموزش عالی انتقالدهندهی دانش به منظور خلق
نیروهای کاری بود که بتوانند محصوالت ،خدمات و آموزش
را به مثابه کاالهایی برای عصر سرمایهداری و معامله در
سطح انبوه ،تولید نمایند .نهادهای آموزش عالی آمریکا به
طور گستردهایی به عنوان صادرکننده برنامههای آموزش
عالی به کشورهای خارجی محسوب میشوند که از این راه
بتوانند مخاطبان جدید کسب کرده و مسیرهای درآمدی
خود را تنوع ببخشند.
آنچه رخ داده این است که آمریکا با برندسازی کردن در
آموزشعالی و توسعه آموزشعالی آنالین یا مجازی در مسیر
بینالمللیشدن هم حرکت کرده است .یعنی در واقع دو
راهکار به صورت همزمان رخ داده که نخست برندسازی و
پس از آن بینالمللی شدن است و این دو راهکار در کنار هم
سبب شده که آمریکا نه تنها از بحران تودهایی شدن
آموزشعالی و گسترش آن عبور کند بلکه منبع درآمد دیگر
و منبع نفوذ جهانی دیگری برای خود شکل بدهد.
بر اساس نتایج این بررسی میتوان اذعان نمـود کـه در ایـن
کشور بیش از هر کشور دیگری در جهان ارتباط دانشـگاه بـا
صنعت قوی است و از دالیل عمده آن هم میتوان به ارتبـاط
تنگاتنگ دانشگاه با صنعت در این کشـور ،بـازبودن سیسـتم
دانشگاه ها و سهم رو به رشد دانشگاهها در تحقیقـات پایـه و
صنعتی اشاره نموده .صنعت امریکا استعدادهای تجاری قابـل
تــوجهی را در بســیاری از نتــایج و یافتــههــای تحقیقــات
دانشــگاهی تشــخیص مــیدهــد .حتــی بــازبودن سیســتم
دانشگاه های امریکـا وضـعیتی را بـه وجـود آورده اسـت کـه
شرکتهای تولیدی و صنعتی خـارجی هـم نسـبت بـه عقـد
قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاههای امریکا اقدام مینمایند و
همین امر موجبات نگرانی دولت را در این کشور فراهم کرده
که ممکن است شرکتهای امریکـایی در مقایسـه بـا رقبـای
خارجی خود که حاضرند پول بیشتری بابت تحقیق و توسعه
به دانشگاههای امریکا بپردازند ،عقب بمانند.
از طرف دیگر در امریکا آزادی دانشگاه ها برای انجام مشورت
و رایزنی و همچنین اجرای تحقیقات با صنعت ،یـک ویژگـی

مثبت بوده و هسـت و دولـت هـم بـه صـورتهـای مختلـف
مستقیم و غیرمستقیم ،این روند را ترغیب و تشویق میکند.
در امریکــا دیرزمــانی اســت کــه آزمایشــگاههــای تحقیقــاتی
دانشــگاههــا در اختیــار جامعــة صــنعتی قــرار گرفتــهانــد تــا
دوبارهکاری ها به حداقل برسند ،همکـاریهـای مفیـد رونـق
یابند و بهرهبرداری از تسهیالت گسترده ،ارزشمند و منحصـر
به فرد به بهترین شکل ممکن حاصل آید.
  -2همکاری دانشگاه و صنعت در انگلستاندر کشور انگلستان به منظور افزایش همکاری بین صنعت و
دانشگاه ،برنامه همکاریهای انتقال دانش ) (KTPدر اجرا
میگردد که بخشی از بودجه آن توسط دولت تأمین میشود.
یکی از مسیرها برای دستیابی به نوآوری در این کشور،
برنامه همکاریهای انتقال دانش است .این برنامه شرکتها
را قادر میسازد تا دانش ،مهارت و یا فناوری را که برای
آنها اهمیت راهبردی دارد از سازمانهای آموزشی و
پژوهشی دریافت کنند .این دانش ،مهارت و یا نوآوری به
صورت یک یا چند پروژه به شرکت منتقل میشود.
مسئولیت این پروژهها نیز بر عهده آن دسته از فارغ
التحصیالن جدید دانشگاهها است که واجد شرایط میباشند
و توسط مراکز آموزش عالی استخدام شدهاند.
  - 1 -2معرفی برنامه همکاریهای انتقال دانشاین برنامه در سال  0330ابالغ و با برنامه طرح آموزش
شرکتها ) (TSCجایگزین شد .طرح آموزش شرکتها نیز از
سال  9122آغاز شده بود .بودجه برنامه همکاریهای انتقال
دانش توسط  92سازمان دولتی تأمین میشود و رهبری آن
به عهده هیات راهبرد فناوری ) (TSBاست .این هیات که به
تازگی تغییر نام داده است و از آن با نام «نوآورسازی
بریتانیا» یاد میشود ،یک سازمان غیرشعبهای ،اجرایی و
دولتی تحت نظارت گروه تجارت ،نوآوری و مهارت است.
برنامه همکاریهای انتقال دانش بر یک ایده ساده بنا نهاده
شده است که از آن میتوان با عنوان «چهار موفقیت» ذکر
کرد :موفقیت برای کسب و کار که از طریق دریافت دانش
میتواند با بازارها ،فرآیندها و محصوالت جدید رقابت کند،
موفقیت برای بخش آکادمیک که پژوهشهای آن در صنعت
مورد استفاده قرار گرفته است و برنامه آموزشی و ایدههای
تحقیقاتی جدیدی را توسعه داده است ،موفقیت برای رابط

بررسی نقش همکاریهای دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاستها و تجارب جهانی

برنامه همکاریهای انتقال دانش که یکی از فارغالتحصیالن
واجد شرایط است و پروژه او توانایی استفاده بهینه از دانش
را به شرکتها میدهد .به عالوه ،این فرد میتواند
ظرفیتهای فنی و مدیریتی خود را در یک محیط کاری
واقعی توسعه دهد .چهارمین موفقیت ،در واقع ،فوایدی است
که به صورت کلی اقتصاد انگلستان از آن بهرهمند میشود.
در حال حاضر ،تقریباً  9333برنامه تحت این عنوان در
کشور انگلستان در حال اجرا است .مدیریت این برنامهها نیز
به عهده هیات راهبرد فناوری میباشد .بخشی از بودجه این
برنامه توسط دولت تأمین میشود بدین صورت که شرکتی
که برنامه همکاریهای انتقال دانش را آغاز میکند بین 00
تا  23درصد هزینه پروژه را بر عهده میگیرد و دولت مابقی
این بودجه را میپردازد .متوسط هزینه ساالنه پروژهها تقریباً
 33333پوند است .این هزینه شامل مواردی از قبیل حقوق
و مزایای فرد رابط ،بودجه مربوط به سفرهای مورد نیاز،
بودجه مربوط به مهارتهای آکادمیک ،و حمایتهای
مدیریتی است.
اجزاء هر برنامه همکاریهای انتقال دانش شامل سه شریک
است:
-9یک شرکت (که میتواند یک بنگاه خصوصی ،مجموعه
دولتی یا سازمان مردمی باشد).
-0یک پایگاه دانشی (که میتواند یک دانشگاه ،مؤسسه
آموزشی ،سازمان پژوهشی و یا مرکز علمی دیگر باشد).
-0رابط (به عبارت دیگر فرد (یا افراد) واجد شرایط که به
تازگی فارغالتحصیل شده است).
فرد رابط در طول برنامه همکاریهای انتقال دانش در
استخدام دانشگاه است و مدیریت پروژه را به عهده دارد .این
فرد (یا افراد) بیشتر وقت خود را در شرکت یا بنگاه سپری
میکند .این برنامه معموالً با هدف کمک به بنگاههای
کوچک و متوسط اجرا میشود زیرا این بنگاهها ممکن است
منابع یا ظرفیت دانشی الزم برای انجام تحقیقات در راستای
نیازمندیهای خود را نداشته باشند.
اهداف هر برنامه همکاریهای انتقال دانش عبارتاند از:
 تسهیل انتقال دانش و فناوری و جریان مهارتهای فنی و
تجاری به صنعت،
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 ترغیب و ارتقاء پژوهشهای تجارت محور و توافقات
آموزشی توسط پایگاههای دانشی،

 ارتقاء مهارتهای تخصصی و تجاری فارغالتحصیالن جدید
دانشگاهها.
فرآیند این برنامه به شرکتها این امکان را میدهد که
شریک خود را از «پایگاه دانشی بریتانیا» (به عنوان مثال
یک دانشگاه) با سطحی از دانش مورد نیاز انتخاب کنند.
سپس ،آنها با هدف ارتقاء کسب و کار خود به صورت
مشترك یک پروپوزال برای یک یا چند پروژه تهیه
مینمایند .دولت از طریق دپارتمان تجارت و صنعت(DTI) ،
فرآیندی را برای آغاز یک برنامه همکاریهای انتقال دانش
تعیین کرده است .این فرآیند تفصیلی تضمین میکند که
هر سه شریک ،مرزها و نتایج دقیق پروژهها را به دقت
تعریف کردهاند ،بهگونهای که بر طبق آن فعالیتهایی به
دقت طراحی شود و فرد رابط بتواند آنها را پیگیری کند.
بدینترتیب ،میزان پیشرفت و همچنین نتایج پروژهها در
سراسر دوره زمانی مشارکت قابل بازبینی و نظارت خواهد
بود .این فرایند مذکور شامل مراحل ذیل می باشد:
-9بررسی امکانپذیری ایده تجاری
-0تشکیل یک برنامه مشارکت انتقال دانش
-0تکمیل فرم پروپوزال و درخواستنامه کمک هزینه
-0ارسال پروپوزال
-2بررسی پروپوزالها
-3صدور نامه پرداخت کمک هزینه
-2استخدام رابط KTP
  -2 -2مکانیزم انتقال دانشدر برنامه همکاریهای انتقال دانش ،شرکتها فرآیندهای
خود را از طریق بهرهگیری از به روز ترین ابزارها ،فناوریها و
تکنیکهای در دسترس توسعه میدهند .ارتباط بین صنعت
و دانشگاه در این برنامه ،به دانشگاهها نیز این فرصت
ارزشمند را میدهد تا بتوانند دورههای آموزشی خود را در
تمامی مقاطع تحصیلی از نظر کیفی بهبود دهند .مکانیزم
انتقال دانش در یک برنامه  ،KTPدر شکل زیر نشان داده
شده است .با توجه به مکانیزم نشان داده شده در این شکل
 ،9هم دانشگاه و هم صنعت در برنامه همکاریهای انتقال
دانش ،چیزهایی را بدست میآورند و چیزهایی را ارائه
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میدهند .هدف از فرآیند انتقال دانش برای بنگاهها و
شرکتها ،سازماندهی ،خلق یا توزیع دانش و همچنین
تضمین در دسترس بودن آن برای کاربران آینده آن صنعت
است .به عالوه ،دانشگاهها نیز با دانشی که از برنامه KTP
بدست میآورند قادر خواهند بود برنامهها و دورههای
آموزشی آینده خود را بهبود دهند.

شکل  .1مکانیزم انتقال دانش در یک برنامه KTP
(رفرنس)

همانطور که اشاره شد ،تأمین بودجه برنامه همکاریهای
انتقال دانش بر عهده  92سازمان دولتی تحت رهبری گروه
تجارت و صنعت است .بخشی از بودجه هر برنامه مشارکتی
با برقراری تعادل بین هزینههای شرکت توسط دولت تأمین
میشود .شکل زیر کل پروژههای مربوط به برنامه
همکاریهای انتقال دانش را بین سالهای  0339تا 0333
نشان میدهد.

شکل  .2تعداد کل پروژههای مربوط به برنامه KTP
(رفرنس)

دولت انگلستان از طریق بسیاری از سازمانها و شوراهای پژوهشی
خود ،ساختارها و انگیزههای متعددی به منظور ارتقاء نوآوری در

صنایع تنظیم نموده است .این ساختارها از طریق همکاری بهینه
بین مؤسسات آموزش عالی و صنایع اجرا میشوند .شوراهای
پژوهشی انگلستان ،رویکردهای متعددی را برای همکاری
تحقیقاتی با صنایع پشتیبانی میکنند که شامل موارد زیر میشوند:
• برنامههای پژوهشی که کاربران نهایی را قادر میسازد
اولویتهای اصلی و مسیر تحقیقات را تعیین نمایند؛
• همکاریها به نحوی که تأمین بودجه به صورت پاسخگو
باشد بدین صورت که مؤسسات آموزش عالی و شرکتها
بتوانند با انعطاف پذیری کافی مشارکت خود را دنبال
نمایند؛
• مشارکتهای راهبردی با شرکتهای خصوصی و مراکز
آموزشعالی که محققان برتر را قادر میسازد بر
نیازمندیهای راهبردی کاربران تمرکز نمایند؛
• انگیزههای همکاری خاص مانند :مراکز پژوهشی ساخت و
تولید نوآور مربوط به شورای تحقیقاتی علوم فیزیک و
مهندسی که انتظار میرود شرکا را از صنایع مختلف جذب
نمایند ،برنامه جوایز مشارکت صنایع در ارتباط با شورای
پژوهشی علوم زیستی و زیستفناوری که مزیتهای خاصی
برای آن دسته از پروپوزالها که بتوانند  93درصد کمک
هزینه از صنایع جذب کنند ،در نظر میگیرد ،و همچنین
تحقیقات شورای پژوهشی نجوم و فیزیک ذرات در صنایع؛
•پروژههای حمایت شده توسط برنامه کسب و کارهای
کوچک مربوط به شوراهای تحقیقاتی برنامه راهبرد فناوری
که در آن ،شوراها حداقل  0/2درصد از حدود  933میلیون
پوند بودجه همکاریهای دانشگاه و کسب و کارهای کوچک
و متوسط را میپردازند؛
• پروژههایی که از برنامه همکاریهای انتقال دانش حمایت
میکنند.
اگرچه ،در بین تمامی این موارد ،بسیاری معتقدند که برنامه
همکاریهای انتقال دانش از کارایی باالیی برخوردار است.
همانگونه که مطالعات اخیر شورای تحقیقاتی مسائل
اقتصادی و اجتماعی نشان داده است 92 ،درصد مشاوران
شرکتها و دانشگاهها معتقدند که نوآوری در طول اجرای
پروژه برنامه مشترك انتقال دانش رخ میدهد .دولت توسط
گروه تجارت و صنعت ،حمایت الزم برای پروژه  KTPرا از

بررسی نقش همکاریهای دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاستها و تجارب جهانی

طریق برگزاری نشستهای ذینفعان تأمین میکند .این
نشستها در زمینه تحلیل روند پیشرفت پروژه میباشند.
اطالعات اخیر منتشر شده از طریق دفتر  KTPنیز نشان
میدهد که به طور متوسط منافعی که از هر پروژه KTP
انتظار میرود عبارتاند از:

 افزایش بیش از  013.333پوند در سود ساالنه قبل از
کسر مالیات
 خلق  9شغل حقیقی جدید

 افزایش مهارتهای کارکنان کنونی شرکت
شکل زیر روند رو به رشد تعداد پروژههای  KTPرا در
شرکتهای کوچک و متوسط نشان میدهد.

شکل  .3تعداد کل پروژههای ( KTPرفرنس)

از طریق همکاریها و تعامالتی که در برنامه همکاریهای انتقال
دانش ایجاد میشود ،افراد دانشگاهی قادر خواهند بود:
 مسائل آموزشی مرتبط با صنعت را توسعه دهند؛
 موضوعات جدید تحقیقاتی برای مقاطع کارشناسی و یا
تحصیالت تکمیلی تعیین کنند؛
 مقاالت پژوهی با کیفیت باال را منتشر کنند که در
صنعت نیز کاربرد داشته باشد؛
 رتبه علمی مرکز پژوهشی خود را ارتقاء دهند.
این انتظار و اعتقاد وجود دارد که پروژه همکاریهای انتقال
دانش به افراد رابط کمک میکند تا بتوانند چشمانداز کاری
خود را بهبود دهند .در واقع ،این پروژه برای افراد رابط این
فرصت را فراهم میکند که یک پروژه مهم و چالشبرانگیز را
برای رشد بلند مدت و توسعه راهبردی یک شرکت مدیریت
کنند و همچنین آموزشهایی در زمینه مهارتهای رهبری و
مدیریت کسب و کار در سطح بسیار باال دریافت نمایند .در
بسیاری از موارد ،فرد رابط این فرصت را بدست میآورد که
در مراتب باالتر دانشگاهی مشغول به تحصیل شود .به عالوه،
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بیشتر از  22درصد افراد رابط از شرکت میزبان پیشنهاد
همکاری و استخدام دریافت میکنند که  33درصد از آنها
این پیشنهاد را میپذیرند.
  -3همکاری دانشگاه و صنعت در ژاپنژاپن هشتمین کشور پرجمعیت جهان محسوب میشود و
تنها کشوری است که طی قرن بیستم میالدی ،موفق شد ،از
جرگه کشورهای در حال توسعه ،به گروه کشورهای توسعه
یافته بپیوندد .این کشور با برخورداری از تولید ناخالص
داخلی بیش از پنج تریلیون دالر ،چهارمین قدرت اقتصاد
جهانی پس از آلمان ،چین و ایاالت متحده است .بر اساس
گزارش سازمان آمار ژاپن ،این کشور به عنوان یکی از
پیشگامان عمده توسعه علمی ،فناوری و صنعتی جهان ،طی
سالهای اخیر ،صدها میلیارد دالر در زمینه تحقیق و توسعه
سرمایهگذاری نموده است (استاتیستیکس برو )0390 ،در
ژاپن بیشتر به تحقیقات کاربردی و نوآوریهای منتهی به
تولید محصول و توسعه فناوری توجه میشود ،اما تحقیقات
بنیادی نیز مورد تأکید است.
از جمله تجارب موفق ارتباط صنعت و دانشگاه در ژاپن،
اختراع میکروسکوپ الکترونی بود که موجب رشد چشمگیر
رشته فیزیک ذرهای در این کشور شد .از آن پس ،با دخالت
مستقیم دولت و حمایتهای بخش صنعت ،پیوند میان
دانشگاه و صنعت ،به شکلهای گوناگون از جمله ارائه
خدمات مشاوره ای فنی ،تحقیقات مشترك ،کمک صنعت به
بودجه تحقیقاتی دانشگاهها و آزمایشگاههای اهدایی ،توسعه
یافت .اکنون ژاپن یکی از کشورهای پیشرفته جهان است و
مدل توسعه آن ،توسط کشورهای مختلف آسیایی ،به دقت
مورد توجه قرار میگیرد.
در ژاپن ،دانشگاهها دروازة ورود دانش پیشرفته از کشورهای
اروپایی به این کشور ،بوده اند .دانشگاه ها در زمینه انجام
تحقیقات مشترك و ارائه مشاورههای فنی به صنعت ،نقش
گستردهای برعهده داشتهاند .در بسیاری از موارد ،یک
دانشگاه انجام تحقیقات بنیادی را تقبل میکند و بخش
صنعت نیز توسعه و تجاریسازی نتایج آن را برعهده
میگیرد .اغلب شرکتهای تولیدی برای انجام کارهای
تحقیقاتی به آزمایشگاههای مستقر در دانشگاهها مراجعه
میکنند .حتی در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای بزرگ،
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اغلب ،بخش صنعت ،مشارکت گسترده و رهبری مشخصی
در این مراکز دارد و به طور کلی ،از نگاه دانشگاهها ،ارتباط با
صنعت ،منبع مهم دریافت بودجههای تحقیقاتی به شمار
میرود .در حقیقت ،حمایت گسترده از تحقیقات ،انتقال
سرمایهها به سمت فناوریهای نوآورانه و تأکید بر
همکاریهای علمی ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی بینالمللی
از طریق مراکزی نظیر مؤسسه علوم و فناوری ژاپن ،02از
مهمترین عوامل موفقیت ژاپن محسوب میشوند .دولت
مرکزی ژاپن از طریق انجام فعالیتهایی نظیر کاهش مالیات
بر فعالیتهای تحقیقاتی ،توسعه مؤسسات تحقیقاتی و
فناوری ،اعطای اعتبارات به محققان و کارآفرینان و تصویب
قوانینی به منظور تسهیل فرایند تبدیل دانش به فناوری و
تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی ،در راستای گسترش
مرزهای دانش و فناوری و ارتباط پویا با بخش صنعت،
حمایت میکند .دولتهای منطقهای نیز از طریق ایجاد
شرکتهای دانشگاهی دانشبنیان در قالب مراکز حمایتی از
کارآفرینان و شرکتهای کارآفرین نظیر پاركها و مراکز رشد
علم و فناوری ،به تقویت تعامالت میان دانشگاه و صنعت
یاری میرسانند.
ژاپن تقریباً از دهه  9193میالدی به اجرای برنامههای ملی
و منطقهای با هدف توسعه مراکز تحقیقاتی و فناوری در این
کشور پرداخته است .در این راستا ،در برنامههای توسعه
ملی ،به هماهنگ نمودن سیاستهای صنعتی و فناوری
کشور و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز آن و در برنامههای
توسعه منطقهای به تأسیس شهرهای دیجیتالی ،شهركهای
علمی 09و مراکز فناوری به منظور نوسازی صنعتی و توسعه
فناوریهای برتر 01در مناطق مختلف کشور ،توجه شده
است .ژاپن طی دهههای اخیر به گسترش فناوری اطالعات و
ارتباطات در نظام آموزشی و پژوهشی ،به عنوان یک نیاز
ملی حساسیت چشمگیری نشان داده و تالش گستردهای را
به منظور ارائه آموزشهای فنی و کاربردی ،در راستای
ارتقای کیفیت و قابلیتهای حرفهای منابع انسانی در کشور
انجام داده است .این کشور همزمان با پژوهش در زمینه
)27- Japan Science and Technology Corporation (JSTC
28- Technopolis
29- High-Technologies

فناوری ،به اجرای برنامههای کاربردی به منظور استفاده
عملی از فناوری های فوق ،در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی شهروندان می پردازد؛ به طوری که در
برنامه سوم توسعه ژاپن که برای سالهای  0333تا 0393
میالدی توسط کابینه ژاپن مصوب گردید ،دو چشمانداز
عمده شامل :الف) حمایت از توسعه علمی ،فناوری ،نوآوری و
کارآفرینی ،در راستای تولید ثروت و سود رساندن به جامعه
و ب) پرورش منابع انسانی و گسترش محیطهای پژوهشی و
فناوری رقابتی ،تعریف و پیگیری شد (استاتیستیکس برو،
)0390؟
در کشور ژاپن ،بخش صنعت ،کارکنان خود را با حمایت
مالی به مدت یک یا دو سال به دانشگاهها میفرستند تا
دوباره در یک محیط علمی قرار گیرند و با پیشرفتهای
علمی و تحقیقاتی جدید آشنا شوند و دانش و فناوریهای
جدید را کسب کنند .چنین امور مشترکی ،ارتباط بین
صنعت و دانشگاه را تقویت مینماید .در این کشور ،اساتید
فعال دانشگاهها ،قادرند تا چندین محقق بخش صنعت را در
گروه های تحقیقاتی خود به کار گیرند .از جمله ویژگیهای
مهم محققان ژاپنی به نسبت محققان اروپایی و آمریکایی آن
است که تمایل بیشتری دارند تا مدتی را در کشورهای دیگر
فعالیت علمی نموده و از پیشرفت های علمی سایر کشورها
بهرهمند شوند و سپس آن را به کشورشان منتقل نمایند.
در زمینه توسعه مراکز حمایتی از کارآفرینان و شرکتهای
کارآفرین در کشور ژاپن ،میتوان اشاره نمود که مهمترین
شهركها و پاركهای علمی این کشور شامل تسوکوبا،
فوکودا ،کاناگاوا ،کانسایی ،کازوسا ،کوماموتو ،کیوتو ،اویتا و
پارك علوم نرمافزاری ژاپن است .توسعه منطقهای و گسترش
فناوریهای برتر ،دو هدف عمده این مراکز محسوب
میشوند .شهرك علمی تسوکوبا 03نه تنها در ژاپن ،بلکه در
سطوح بینالمللی نیز یکی از بینظیرترین شهركهای علمی
و فناوری است که عملیات احداث آن از سال  9130تا سال
 9193میالدی به طول انجامیده است .این شهرك با
مساحت تقریبی  03هزار هکتار در شمال شرقی توکیو واقع
شده و بیش از  003هزار نفر محقق و دانشجو را به اتفاق
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خانوادههایشان ،در خود جای داده است .مأموریت اصلی
شهرك علمی تسوکوبا ،عبارت از توسعه تحقیقات مرتبط با
فناوریهای نو و گسترش تحقیقات میانرشتهای در کشور
ژاپن است .سه دانشگاه و  093مرکز تحقیقاتی و شرکت
دانشگاهی ،امور علمی ،تحقیقاتی ،فناوری ،نوآوری و
کارآفرینی شهرك فوق را اجرا می کنند.
به طور کلی ،در ژاپن واحدهای تولیدی و صنعتی در گذشته
ترجیح میدادند که مسایل تحقیق و توسعة خود را با
استفاده از منابع تخصصی خویش حل کنند .از نظر آنها بهتر
است دانشگاهها به تأمین کادر فنی و محقق برای سازمانها
و صنایع بپردازند تا اینکه نیروی خود را صرف تحقیق برای
حل مشکالت صنعت بنمایند و در واقع در شرایطی هم علت
ضعفی که بعضا در ارتباط دانشگاه با صنعت در ژاپن دیده
می شود ،از همین جا ناشی میشد .البته ژاپن اخیراً با
الگوگیری از تجربه سایر کشورها در زمینه برقراری ارتباط
بین صنعت و دانشگاه به موفقیتهای شایان توجهی دست
پیدا کرده است.
  -همکاری دانشگاه و صنعت در ترکیهاز زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال  ،9100اقتصاد
ترکیه در چند مرحله رشد کرده است .ابتدا سرمایهداری،
سپس سیاستهای بازدارنده و کنترلی دولت و پسازآن
روشهای ترکیبی اعمالشده است .برنامهریزی اصلی توسعه
صنعت این کشور با اتخاذ سیاست توسعه صادرات بهجای
سیاست جایگزینی واردات شروع گردید .در سایه این
تصمیمات اقتصاد ترکیه عملکرد خوبی از خود نشان داده ،از
سال  9199میانگین رشد ساالنهای معادل  %2به دنبال
داشت .نقطه عطف رشد صنایع ترکیه از ابتدای سال 9113
میالدی میباشد .در آن زمان با ایجاد معاهده گمرکی و
توافق با اتحادیه اروپا ،ورود و خروج آزادانه کاالهای صنعتی
و محصوالت کشاورزی تضمین گردید .این اتحادیه باعث
حذف عوارض گمرکی و سهمیهبندی شد .با اجرای قوانین
تجاری و رقابتی اتحادیه اروپا در اقتصاد ترکیه ،تردیدهایی بر
اقتصاد این کشور به وجود آمد که شاید شرکتهای کوچک
و متوسط ساخت و تولید ،قادر به ادامه حیات نباشند .اما
عملکردها نشان داد که این تردیدها بیمورد است .زیرا
اگرچه حجم واردات با نرخ بیشتری از صادرات افزایش یافت،
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اما در کل نتیجه مثبت ارزیابی گردید .زیرا مقدار قابل
توجهی از تجارت خارجی از طریق توریسم محقق گردید که
به عنوان صادرات منظور نگردیده است( .حجم این تجارب
برای سالهای  9112 ،9113حدود  92میلیون دالر تخمین
زده شده است) .پس از گذشت حدود  13سال اقتصاد ترکیه
رشد قابلتوجهی را داشته است.
آمار نشان میدهد که حدود  11/2درصد از کل بنگاههای
ساخت تولید را SMEها تشکیل دادهاند.اینها ()SME
حدود  %33از نیروی کار را در اختیار داشته سهمشان در
ایجاد ارزشافزوده حدود  % 02/0است .این بنگاهها از
فناوریهای سطح پایین استفاده نموده ،برای افزایش رقابت
نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند .این ویژگیها ،همکاری
ارتباط صنعت و دانشگاه را تشکیل میسازد.
مطالعهای از سوی کاراهوکا و همکاران بر روی  SMEها در
اطراف شهر استانبول که بیشتر شرکتهای صنعتی پیشتاز
ترکیه در آنجا قرار دارند ،صورت پذیرفت.
درنهایت حدود  933شرکت مورد مصاحبه قرار گرفتند.
نتایج حاصل از مصاحبهها به شرح ذیل میباشند.
 فناوریهای SMEها مورد مطالعه عموماً وارداتی هستند.
 نوآوری فناورانه بر اساس نظر مشتری صورت میگیرد.
 مفهوم تحقیق و توسعه بهطور واقعی درك نشده است.

 فقط برخی از محصوالت در رده فناوریهای برتر دارند.
 در بخش سختافزار اکثر فناوریها وارداتی هستند.

 دولتها و بنگاههای بزرگ در امر انتقال فناوری به این
شرکتها کمک زیادی ننمودهاند.

 معموالً حمایتکننده و اعتبار برای تولید و ساخت نمونه-
های اولیه آزمایشگاهی و نیمهصنعتی وجود ندارد.
 تقریباً تمام  SMEها تمایل به شروع فعالیتهای تحقیق
و توسعه دارند ولی نمیدانند چطور این کار را انجام دهند.
 همکاریهای تحقیق و توسعه بین بنگاههای بزرگ و
شرکتهای وابسته و یا تأمینکنندگان قطعات آنها وجود
ندارد.
 3 کمپانی از  93کمپانی بزرگ ،تحت مالکیت دولتی
هستند.
کمپانیهای بزرگ یعنی آنهایی که بیش از  9333نفر
پرسنل دارند ،فقط  %2از کل بنگاهها را تشکیل میدهند
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درحالیکه  %00ارزشافزوده را ایجاد میکنند سهم بنگاههای
دولتی  %9برحسب تعداد است ،درصورتیکه حدود %02
ارزشافزوده را دارند صنایع ترکیه یک ویژگی دیگری را هم
ازلحاظ جغرافیایی دارند .بیشتر صنایع ترکیه در اطراف
استانبول ،کوکایلی (در منطقه مرمره) هستند و برخی دیگر
در اطراف آنکارا ،ازمیر و آدنا قرار دارند فعالیتهای تحقیق و
توسعه در ترکیه نسبتاً ضعیف هستند .آمارها نشان می دهند
که فقط  %2از تولید ناخالص ملی ترکیه صرف تحقیق و
توسعه میشود (سال  ،)9113که در مقایسه با نسبت %03
در اروپا %02 ،در آمریکا و  %09در ژاپن ارتباط اندکی بین
صنعت و دانشگاه در کشور ترکیه وجود دارد .توجه چندانی
به مقوله تحقیق و توسعه نمی شود .در سال  9112دو معیار
برای ارتقاء تحقیق و توسعه به اجرا گذاشته شد ،یکی مشوق
مالیاتی (مجوز تاخیر و تخفیف در پرداخت مالیات) و دیگری
پشتیبانی و دادن اعتبار به سرمایهگذاری در زمینه تحقیق و
توسعه .یک واحد ویژه از ( TUBITAKشورای علوم
تحقیقات فنی ترکیه) مدیریت برنامههای تشویقی و انگیزشی
فوق را به عهده دارد.
برای تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی انگیزههای
سرمایهگذاری زیادی در ترکیه وجود دارد .سرمایهگذاری در
زمینه تحقیق و توسعه در مواردی که اولویتهای آن در
هرسال اعالم میشود به میزان  %933ارزش سرمایه ،از
پرداخت مالیات معاف هستند برخی از استراتژیهای جدید
صنایع ترکیه عبارتاند از:
 ادغام فناوریهای مختلف ،که بدون توقف فناوریهای
قدیمی ،فناوریهای مختلط ایجاد شود،
 ایجاد مراکز تحقیقاتی ویژه مرتبط با چرخه عمر بنگاه ،که
تغییرات در داخل خارج از بنگاه را دنبال میکند.
در پی استراتژیهای فوق االشاره ،توسعه صنعتی کشور
نیازمند آن بود که:
 دانشگاهها برنامههای درسی را تغییر دهند ،بطوریکه
بیشتر فناوریها را دربرگیرند تا علوم را.
 تأکید بیشتر بر آموزش مستمر

 تعریف پروژههای مشترك با صنعت

یکی دیگر از سازمانهای ارتقاءدهنده تحقیق و توسعه در
ترکیه "بنیاد توسعه فنّاوری" ) (TDFاست .این سازمان با
تالش مشترك بخش خصوصی و دولتی در ژوئن 9119
تأسیس شد .سرمایه اصلی در نظر گرفته شده برای آن
 0030میلیون دالر بود که از طریق وام موردتوافق بین
جمهوری ترکیه و بانک جهانی در اختیار این کشور قرار
گرفت .در ساختار سازمانی آن  02موسسه وجود دارد که
 %22آن را شرکتهای صنعتی %03 ،آن را افراد مستقل،
 %90آن را انجمنها و سازمان مشابه و  %93آن را بخش
دولتی تشکیل میدهند .دو وظیفه اصلی و اساسی به این
بنیاد واگذار شده است عبارتند از:
 انجام مطالعات مرتبط با رقابتجویی صنایع ترکیه در
بازار جهانی

 فراهم نمودن سرمایه اولیه از طریق مکانیزمهای مختلف
مالی ،برای پروژههایی که پتانسیل توسعه توانمندیها و
زیرساختهای فناوری کشور ترکیه را دارند
 %03از  900پروژه تحت حمایت بنیادی توسعه فناوری
متعلق به شرکتهایی با پرسنل کمتر از  02نفر  %09به
شرکتهایی که پرسنل آنها بین  02تا  901نفر ،09 ،به
شرکتهایی که پرسنل آنها بین  923تا  111نفر و  %92به
شرکتهایی که پرسنل آنها بیشتر از  111نفر است.
از کل  910میلیون دالر در نظر گرفتهشده جهت پشتیبانی و
مواد اولیه ،پروژههای فناوری مدار سهم عمدهای را به خود
اختصاص دادهاند ( )%00بعدازآن ماشینآالت ( ،)%03آمار و
اطالعات ( )%91و برق الکترونیک ( )%90را به خود اختصاص
دادهاند.
به طور کلی ،گرچه اقدامات مثبتی در جهت ارتقاء و بهبود
ارتباط صنعت و دانشگاه در ترکیه برداشته شده است ولیکن
این ارتباط بنا به دالیل ذیل چندان مطلوب نیست:
 فقدان عالقه اساتید برای برقراری ارتباط

 دیدگاه و افق زمانی متفاوت برای خروجیهای پژوهشی
(کوتاه ،مشخص و قطعی برای صنایع بلندمدت ،قابلانعطاف
برای دانشگاه)

31- Foundation for Technology Development
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 اهداف متفاوت در فعالیتها :صنایع در جستجوی
راهحلهای علمی و قابل بهرهبرداری برای حل مشکالت
موجود ،افزایش کیفیت و بهرهوری میباشند درحالیکه
دانشگاه به دنبال دانش جدید ،تئوریهای جدید و نگرش
عمیق در مسائل است.

 -5مقایسه و ارزیابی تجارب و راهبرد کشورها

 کمبود تجهیزات مناسب در دانشگاهها

در این قسمت به منظور مقایسه و جمعبندی تجارب
کشورهای مورد مطالعه ،سیاستها و راهبردهای اتخاذ شده
توسط آنها به شکلی تفکیک شده و خالصه ارائه گردیده است.

 مالحظات محرمانه نگهداشتن اطالعات ،با اهداف و
خواست دانشگاه برای انتشار و اشاعه دانش تضاد دارد.
 تجارب نامطلوب از روند همکاریهای گذشته
با این وجود شرایط کشور ترکیه در این خصوص بهتر
میباشد .زیرا که گزارش رقابتپذیری این کشور در سال
 0399و مقایسه آن با ایران نیز نشان میدهد ،در حالی که
شاخص همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه در
ترکیه رتبه  30است ،ایران رتبه  932را در میان 909
کشور کسب نموده است .به این ترتیب ،از نظر تعداد ثبت
اختراعات در هر میلیون نفر جمعیت برای کشور ایران رتبه
 933و برای کشور ترکیه رتبه  00در جهان بوده است .در
حالی که دسترسی محلی به پژوهش و خدمات و
مهارتآموزی برای کشور ایران رتبه  29در جهان و برای
کشور ترکیه این رتبه  12بوده است .ایران از نظر قدرت
جذب فناوریها در شرکتها در رتبه 993جهان قرار دارد و
ترکیه رتبه  90را به خود اختصاص داده است .گفته میشود
یکی از مهمترین دالیلی که باعث شده ایران در چنین
جایگاهی قرار گیرد این است که دانشگاههای کشور عموما
ماموریتها و اهداف عمومی و یکسانی را دنبال میکنند و
کمتر به دنبال برنامهریزی ماموریتگرا هستند در حالی که
ماموریتگرایی در برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی
میتواند دانشگاهها را به سمت صنایع خاص متمایل کند و
این امر موجب میشود تا دانشگاهها با تمرکز بر امکانات و
منابع خود در حوزههای خاص بهتر پاسخگوی نیازها و
انتظارات صنعت باشند (رازقی .)9013،در چنین شرایطی که
ارتباط دانشگاهها و صنایع یکی از شاخصترین عوامل
رسیدن به توسعه کشور محسوب میشود و پیشرفت در این
مسیر به نحوه و میزان ارتباط این دو نهاد وابسته شده است
و از طرف دیگر تحقق سند چشمانداز و نقشه جامع علمی
کشور بر تقویت تعامل و ارتباط دوسویه دانشگاه و صنعت

جهت پیشبرد اهداف کالن کشور تاکید دارد ،الزم است تا
این ارتباط به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار
گیرد .از نتایج این ارزیابیها میتوان نقاط ضعف را شناسایی
نمود و در جهت رفع آن گام برداشت.

جدول  .1خالصه سیاست ها و تجارب موفق کشور های مورد
مطالعه و نتایج تحلیل کیفی آنها

کشور

تجارب

آمریکا

 بهرهگیری از اقتصادی پویا ،نوآور ،آزاد و دانشیطی دهههای گذشته
 تأکید بر توسعه علم و فناوری و فعالیت هدفمندو هماهنگ نهادهای این حوزه
 سیاستگذاری اثربخش دولت در حوزه توسعهنوآوری و کارآفرینی
 سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه وگسترش تحقیقات پایه و صنعتی
 توسعه تجاریسازی دانش ،پاركها و مراکز رشدو شرکتهای دانشبنیان
 تأکید بر استقالل دانشگاهی و آزادی علمیدانشگاه های این کشور
 آزمایشگاههای تحقیقاتی مشترك و انجامتحقیقات مشترك بین دانشگاه و صنعت
 گسترش همکاریهای دانشگاه و صنعت به خارجاز مرزهای این کشور
 انجام سرمایهگذاری های مخاطرهپذیر و سیاستهای هدایتی و حمایتی توسط دولت

 تأکید بر توسعه اقتصادی مبتنی بر توسعهعلمی ،فناوری و صنعتی در این کشور
 تأکید بر توسعه علم و فناوری و سرمایهگذاریانگلستان در حوزه تحقیق و توسعه بخش صنعت
 تأکید بر توسعه فرهنگ علم ،فناوری ،نوآوری وکارآفرینی در دانشگاهها و جامعه
 -توسعه پاركها و مراکز رشد علم و فناوری و
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شرکتهای نوآور و دانشبنیان
 ارائه خدمات مشاورهای و تحقیقاتی و تربیتمحققان ،نوآوران و کارآفرینان در دانشگاه
 سیاستگذاری اثربخش دولت در حوزه توسعهعلم ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی
 بازنگری و اصالح قوانین در راستای تسهیل و تسریعارتباط دانشگاه و صنعت در این کشور
 اصالح و کارآمدسازی نظام آموزشعالی ودانشگاه های این کشور طی دهه های اخیر
 تأکید بر توسعه همکاری های علمی ،فناوری،نوآوری و کارآفرینی بینالمللی
 جذب و بهرهگیری از دانشآموختگان نخبه واستعداد درخشان در بخش صنعت

ژاپن

 تأکید بر توسعه ملی مبتنی بر میراثهایفرهنگی و نظام مدیریتی خاص این کشور
 تأکید بر توسعه علمی ،فناوری و صنعتی و سرمایه-گذاری در زمینه فعالیتهاى تحقیق و توسعه
 ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاورهای فنی و انجامتحقیقات مشترك دانشگاه با صنعت
 حمایت صنعت از تحقیقات دانشگاهی و اهدایآزمایشگاههای مجهز به این بخش
 انجام تحقیقات بنیادی در دانشگاه و کاربست وتجاریسازی آن در بخش صنعت
 تأکید بر توسعه همکاریهای علمی ،فناوری،نوآوری و کارآفرینی بینالمللی
 توسعه مراکز حمایتی از کارآفرینان و شرکتهایکارآفرین نظیر پاركها و مراکز رشد
 سیاستهای تشویقی به منظور تسهیل فرایندتبدیل دانش به فناوری و تجاریسازی آن
 تبادل و بهرهگیری متقابل دانشگاه و صنعت ازسرمایههای انسانی متخصص یکدیگر

ترکیه

 تأکید بر توسعه ملی و اقتصادی مبتنی بر میراث هایفرهنگی و در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا
 تبدیل شدن به یک جامعه دانشی و ارتقایفرهنگ و افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه
 -تأکید بر سیاست توسعه صادرات به جای

سیاست جایگزینی واردات در این کشور
 سیاستگذاری اثربخش دولت در حوزه توسعهعلم ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی
 توسعه پاركها و مراکز رشد علم و فناوری وشرکتهای نوآور و دانشبنیان
 تأکید بر توسعه همکاریهای علمی ،فناوری،نوآوری و کارآفرینی بینالمللی
 افزایش کیفیت و کارایی خدمات دولتی و تقویتتوسعه انسانی و همبستگی اجتماعی
 بهبود فضای کسب وکار و اشتغال و افزایشقدرت رقابتپذیری اقتصاد این کشور
 سیاستهای تشویقی به منظور تسهیل فرایندتبدیل دانش به فناوری و تجاریسازی آن
آنچه که در این مقایسه حائز اهمیت می باشد ،این است که
ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای مختلف ،از الگوها،
روشها و سیاستهای متفاوتی تبعیت میکند با این وجود،
هر یک در بستر جامعه خود توانسته موثر واقع گردد.
بنابراین آنچه که هنگام مطالعه و الگوبرداری از این روشها،
باید مد نظر قرار گیرد ،بستر و شرایط و اقتضائات کشور و در
نظر گیری جوانب مختلف می باشد.
 -6ارائه راهکارها
بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه و شناسایی سیاستها
و تجارب جهانی کشورهای منتخب در زمینه همکاری
دانشگاه و صنعت و به منظور حفظ و تقویت ارتباط دانشگاه
و صنعت در کشور که به اعتقاد محققان نیازمند توجه و نگاه
ویژه می باشد ،راهکارهای ذیل ارائه می گردد:
 -9از آنجایی دولتها نقش بسیار موثری در همکاری
دانشگاه و صنعت دارند نیاز است تا دولت در حوزه
سیاستگذاری و برنامهریزی جهت برقراری و استمرار ارتباط
صنعت و دانشگاه پیشگام می باشند.
 -0ساختار کالن اقتصادی ،صنعتی و علمی میبایست
همسویی دانشگاه و صنعت را شدت ببخشد.
 -0ارتباط دانشگاه و صنعت میبایست صاحب متولی و
ارتباطی موثر و نهادینه شده باشد.
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 -0نهادهای مسئول و متولی توسعه صنعتی و توسعه علمی
میبایست بسیار انعطاف پذیر و مکمل هم باشند.
 -2موسسات واسطهای که حلقههای ارتباط بین دانشگاه و
صنعت را به وجود میآورند نظیر پاركهای علم و فناوری،
مراکز رشد ،واحدهای فناوری مراکز کارآفرینی ،مراکز
تجاریسازی فناوری ،دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت و
صنعت و دانشگاه ایجاد و گسترش یابند.
 -3اولویتهای تحقیقاتی چه در بخش صنعت و چه در بخش
دانشگاهها میبایست بر مبنای فناوریهای بازار و بر اساس
مطالعات آینده پژوهی تعیین شود.
 -2بخشودگیها و تخفیفهای مالیاتی و دیگر مشوقها برای
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فراهم باشد.
 -9تکلیف حقوق مالکیت فکری به صورتی سازمان یافته
روشن شود و از هنجارهای سازمانهای بینالمللی نظیر
سازمان جهانی مالکیت فکری )00(WIPOو سازمان تجارت
جهانی)00 (WTOپیروی کنند.
 -1مراکز تحقیقاتی سطوح عالی با مشارکت و سرمایهگذاری
مشترك دانشگاه و صنعت ایجاد شوند.
 -93دورههای تحصیالت تکمیلی صنعت میبایست با
مشارکت تنگاتنگ صنعت برنامهریزی و اجرا شود .همچنین
صنایع غالباً در برنامههای آموزشی دانشگاهها مشارکت کنند.
 -99کارآموزی دانشجویان در واحدهای تولیدی و صنعتی را
جدی گرفته ،محیط صنعت برای پذیرش دانشجویان و
استادان باز و آماده پذیرش شده و مبادله کادر دانشگاهها و
صنایع در هر دو محیط مهیا شود.
 -90خدمات مشاورهای به طور گسترده از سوی دانشگاهها
برای صنایع فراهم شود.
 -90آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها ،در اختیار جامعه
صنعتی قرار گیرند تا بهرهبرداری از تسهیالت ارزشمند و
منحصر به فرد ،به بهترین شکل ممکن حاصل شود.
 -90در بسیاری از موارد ،یک دانشگاه انجام تحقیقات
بنیادی را تقبل کند و صنعت نیز توسعه کار را بر عهده
گیرد.

)32- World Intellectual Presentation Organization (WIPO
33- world Trade Organization
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 -92ایجاد شرکتهای مهندسی مشاور که در آن استادان
دانشگاهها برای یک یا چند شرکت کار میکنند
 -93خود دانشگاهها وارد حوزههای کارآفرینی و ایجاد و
توسعه شرکتهای مشتق از دانشگاهها نوین بر پا کنند
(اسپین آف شوند و صنایع جدیدی را در حوزه فناوری های
نوین بر پا کنند).
-7نتیجهگیری
در عصر حاضر ارتباط دانشگاه با صنعت ،یکی از عوامل مـؤثر
در افــزایش توانــاییهــای علــوم و فــنآوری در هــر کشــوری
محسوب می شود ،و به همین لحاظ هم اکثر دولتهـا سـعی
دارند به هر شکل ممکن از این عامـل بهـرهبـرداری نماینـد.
بررسی انجام شده و تحلیل محتوای متون مرتبط نشـان داد
که در میان کشورهای توسعهیافته تعامالت و همکـاریهـای
میان دانشگاه و صنعت ،به طور سـنتی ،از پشـتوانه محکمـی
برخوردار بوده و به دلیل اینکه این ارتباط عمیق و پایدار می
باشد ،این دو نهاد ،به موازات یکدیگر رشد یافتـه و همزمـان
توانایی شناخت و پاسخگویی به نیازهای متقابـل یکـدیگر را
در طول زمان ،کسب نمودهاند .در این کشورها اغلب تحوالت
صنعتی از نهاد دانشگاه آغـاز گردیـده و ایـن نهـاد ،پیشـگام
توسعه صنعتی محسوب میشود .در مقابـل ،ایـن ارتبـاط در
کشورهای در حال توسعه به نوعی ضعیف و کـمرنـگ شـکل
گرفته است و در عمل نیز چالش های زیادی پیش رو دارنـد.
از جمله علل آن نیز درون زا نبودن و عدم انتقال دانش فنـی
به انتقال فناوری است.
مطابق با بررسی صورت گرفته ،یافتهها نشان از آن داشت که
در اکثر کشورها به جز امریکا -بـه علـت بـاز بـودن سیسـتم
دانشگاهی -ارتباط بین دانشگاه و صنعت خود به خود برقـرار
نشده اسـت و کشـورها بـا بهـرهگیـری از سـاز و کـار ایجـاد
واسطهها و یا موظف نمودن مراکز ملی موجود به برقراری یـا
تشویق ارتباط ،اقدام نمودهاند .این نحوه از اقدام به این دلیل
است که اوال دانشگاهها از توانـایی بـالقوهای بـرای تحقیقـات
برخوردارند و ثانیاً حجم عظیمی از تحقیقات در دانشـگاههـا
انجام می گیرد که به لحاظ نبـود ارتبـاط بـا صـنعت ،مراکـز
تولیدی و دیگر بخش ها ،نتایج این تحقیقات بـدون اسـتفاده
میمانـد .بنـابراین ،دولـتهـا تـالش مـیکننـد تـا از طریـق
ســرمایهگــذاری در بخــش تحقیقــات دانشــگاهی یــا مراکــز
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تحقیقاتی دولتی جهت به کارگیری نتایج ایـن تحقیقـات بـه
برقراری ارتباط از طریق واسطهها اقدام نمایند.
آنچه که در این مبحث حائز اهمیت اساسی میباشد ،این
است که ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای مختلف ،از
الگوها ،روشها و سیاست های متفاوتی تبعیت میکند که به
هنگام مطالعه و الگوبرداری از این روشها ،باید به زمینه،
بستر و شرایط و اقتضائات هر کشور ،اشراف کامل داشت و
با نگاهی سیستمی ،جامعنگر و واقعبینانه ،به این مهم اقدام
نمود .بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که
برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت در آن جوامع ،با
بهرهگیری از الگوها ،چارچوبهای نهادی متفاوت و پایبندی
به اصول و قوانین مختلفی ،شکل گرفته است و این موارد به
شدت ،متأثر از جایگاه و شرایط آن کشور ،بوده است.
بنابراین به منظور طراحی الگوی اکوسیستم ارتباط دانشگاه
منابع
 .9کرامتفر ،عبدالصمد؛ نوروزی چاکلی ،عبدالرضا؛
اسپرایین ،فرشته ( )9010کمیت یا کیفیت؟ ارزیابی
تطبیقی تولید علم ایران ،ترکیه و مالزی طی سال های
 ،0390-9113نشریه علم سنجی کاسپین00- ،)9(0،
.09
 .0آچاك ،صالح و رحمان مهدیانی ( .)9090نگاهی به
نقش تعامالت در فرآیند انتقال تکنولوژی از مراکز
تحقیقاتی به صنعت .مجموعه مقاالت نهمین کنگره
سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای
توسعه ،تهران ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
 .0میرعلیخانی ،کریم ( .)9090بررسی موانع همکاری
ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه یک نمونه موفق .تهران،
مجموعه مقاالت نهمین کنگره سراسری همکاریهای
دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
 .0سلجوقی ،خسرو .)9092( ،پاركها و مراکز رشد علم و
فناوری یکی از زیر ساختهای دسترسی به جهان.
سومین کنگره بینالمللی همکاریهای دولت ،دانشگاه و
صنعت برای توسعه ملی.90 ،0 ،

و صنعت ،ویژه هر کشور ،باید شرایط ،اقتضائات و مزیتهای
خاص آن کشور را همواره مد نظر قرار گرفته و در عین حال،
در این زمینه میتوان از تجارب سایر کشورهای موفق نیز،
بهره جست.
شایان ذکر است که اغلب نهادها ،انجمنها و مجامع
بینالمللی نظیر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه
( ،00)OECDسازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو)،02
سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد(یونسکو)،03
سازمان اسالمی ،آموزشی ،علمی و فرهنگی (آیسسکو) 02و
اتحادیه اروپا 09و سایر نهادهای مشابه ،همواره توسعه
همکاری های دو نهاد دانشگاه و صنعت را در سطوح ملی،
منطقهای و بینالمللی مورد تأکید قرار داده ،از آن حمایت
نموده و راهکارهای اثربخشی را در این زمینه ،به کشورها
پیشنهاد نمودهاند.
 .2دفتر مطالعاتی زیربنایی( .)9090بررسی تعامل بین
دولت ،صنعت و دانشگاه در ایران .بازیابی شده در تاریخ
19/90/0
از
http://rc.majlis.ir/m/report/download/7311
47.
 .3ابیـلی ،خــدایار؛ ایــازی ،محمــد ؛ رســولی ،امیــر
مـحمـد ( .)9092نقـش دانـشگــاه و مـراکــز آمــوزش
عـالی در توسـعه فنــاوری در صــنعت نفــت .گســـتره
انـرژی 99 ،و  .90بازیـابی شـده در تـاریخ 19/93/03از
http://ensani.ir/file/download/article/2012
.0327183639-3067-5.pdf
 .2حاجی کریمی ،بابک ( .)9010بررسی موانع و
مشکالت ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه راهکارهای مورد
نیاز .پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری .09-09 ،03
 .9پور عزت ،علی اصغر و حیدری ،الهـام (.)9013
شناســایی و دســتهبنــدی چــالشهــا و موانــع
34-

Organisation for Economic Co-operation and
) (OECDروش کیـو،
تجاریسازی دانـش بـا اسـتفاده از
Development
35- United Nations Industrial Development Organization
سیاست علم و فناوری.30-01 ،)9( 0 ،
)(UNIDO
36- United Nations Educational, Scientific and Cultural
)Organization(UNESCO
37-Islamic
Educational, Scientific
and
Cultural
)Organization (ISESCO
)38- European Union (EU
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 .1پورعزت ،علی اصغر و حیدری ،الهام ( .)9013شناسـایی و
از

دستهبندی چالشها و موانع تجاریسازی دانش با
روش کیو ،سیاست علم و فناوری.30-01 ،)9( 0 ،
 .93شفیعی ،مسعود ( .)9090تاریخچه ارتباط صنعت و
دانشگاه ،مجموعه مقاالت سومین کنگره سراسری دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.09 -00 ،
 .99شفیعی ،مسعود؛ رحمانپور ،محمد و بهادری ،مرتضی
( .)9019بررسی موانع همکاری وراهکارهای ارتباط صنعت و
دانشگاه (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ) ،فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی.99-2 ،)1( 9 ،
 .90شفیعی ،مسعود و موسوی ،سیدعبدالرضا (.)9010
تحلیل محتوای موانع ،فرصت ها و راهکارهای توسعه ارتباط
صنعت و دانشگاه در پانزده کنگرهی سه جانبه ،دو فصلنامه
نوآوری و ارزش آفرینی.91-2 ،)9(0 ،
 .90یعقوبی فرانی ،احمد و حاتمیکیا ،نازنین (،)9010
موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان
دانشگاههای بوعلیسینا و صنعتی همدان .نامه آموزش عالی،
.29-09 ،)00(9
 .90کاظمی ،مهیندخت؛ توسلی عبدلآبادی ،نیره؛ صدیقی،
سبیه ( .)9012مقایسه ارتباط دانشگاه و صنعت در
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ،مجموعه مقاالت
چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود
کسب و کار.99-9 ،
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 .92رازقـی ،جـمال (. )9013چالـشهـای ارتـباط صنعـت
و دانشگاه .دنیای اقتصاد .0320 ،بازیابی شده در
تاریخ 19/93/03از https://www.magiran.com/article/3564995
16. Ankrah, S. and AL-Tabbaa, O. (2015).
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تاثیر نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر دخالت
مشتری و سرعت انتشار اطالعات (مورد مطالعه :شرکتهای مستقر در
پارک علم و فناوری خراسان رضوی)
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چکیده
موفقیت محصول جدید به عنوان برترین عامل برای موفقیت شرکتها و حتی بقای آنها محسوب میشود .هدف از این پژوهش
بررسی تأثیر نمونهسازی و دخالت مشتری بر موفقیت محصول جدید در شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری
استان خراسان رضوی است .این پژوهش از نوع هدف کاربردی بوده و روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی است که در آن جامعه
آماری  051نفر از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی در نظر گرفته شده و طبق فرمول مورگان
نمونه پژوهش  051نفر است .به منظور جمعآوریدادهها از یک پرسشنامه محقق ساز  33سوالی استفاده شده است .روایی
پرسشنامه به روش روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ>  1/7سنجیده شد .آزمون
فرضیههای تحقیق با روش رگرسیون خطی و نرمافزار لیزرل انجام شد .نتایج بدست آمده نشان داد که نمونهسازی تاثیر مثبت و
معناداری بر موفقیت محصول جدید دارد و همچنین نقش تعدیلگر دخالت مشتری در رابطه نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید
مورد تأیید قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :توسعه محصول جدید ،موفقیت محصول جدید ،نمونهسازی ،دخالت مشتری ،سرعت انتشار اطالعات.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
مهمترین ویژگی جهان امروز ،تغییرات گسترده ،افزایش
پیچیدگیها و رقابتهاست .یکی از عوامل اثرگذار بر موفقیت
محصول جدید ،مفهوم نمونهسازی و دخالت مشتری است
که طی سالهای اخیر وارد ادبیات بازاریابی شده است .در
حال حاضر توانمندی در موفقیت محصول جدید در زمره
قابلیتهای مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابتپذیری اکثر
شرکتهای دانشبنیان است و در حقیقت محصولهای
جدیدتر ادامه رشد و سودآوری در بازارهای رقابتی امروز را
میسر ساختـه است و مزیـت رقابتی برای شرکتها را فراهم

آورده است .بنابراین ،توجه به نوآوری و طراحی سیستمی که
بتواند محصوالت و خدمات بهتری را برای عرضه به جهانیان
تولید کند ،از مهمترین دغدغههای مدیران به حساب میآید.
نمونهسازی سریع ،ارائههای سهبعدی را در طول
آزمایشهای مفهوم امکانپذیر مینماید؛ روشی که درحال
حاضر از کاربرد گستردهای در توسعه محصول جدید
برخوردار است .همچنین نمونهسازی یک روش مقرون به
صرفهتر و سریعتر بوده و درعین حال خطای انسانی را به

نویسندة عهدهدار مکاتبات :احسان سبحانیehsan_s88@yahoo.com

00

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 0311

حداقل میرساند (گودرت و همکاران  .)0115 ،0این رویکرد
به اطمینان از این امر کمک میکند که محصوالت جدید،
نیازهای مصرفکنندگان را بهتر برآورده کرده و اجازه
سفارشیسازی انبوه را به جای تولید انبوه سنّتی میدهند.
همچنین نمونهسازی به اقدام طراحی مهمی در صنایع
خدماتی و محصول تبدیل شده و پروژههای توسعه محصول
0
جدید را به سوی موفقیت سوق داده است (یانگ و اپشتاین
 ،0115ژانگ و همکاران  .)0111 3یکی از مزایای کلیدی
نمونهسازی سریع و قابل انعطاف این است که با ادغام
بازخورد مشتری در توسعه محصول جدید ،اجازه دخالت
مشتری را در سطوح گوناگونی میدهد .دخالت مشتری در
توسعه محصول جدید شامل دخالت بلندمدت و تأمین
بازخورد و اطالعات کوتاه مدتی است که به نوبه خود
ورودیهای باارزشی را برای توسعه محصول جدید فراهم
میکند .به منظور افزایش دخالت مصرفکننده در توسعه
محصول جدید ،الزم است بازاریابان درک کنند که چه
عواملی ،مشتریان را به درگیرشدن در فرایند توسعه محصول
جدید جذب میکند (لین و همکاران  .)0100 ،دخالت
مشتری در توسعه محصول جدید به این دلیل ارزشمند است
که مشتریان به عنوان منابع اطالعات عمل میکنند .لذا این
موضوع در شرکتهای دانشبنیان و فناور برتر مستقر در
پارک علم و فناوری خراسان رضوی از اهمیت دوچندان
برخوردار است چرا که در این شرایط تامین نمونهای برای
سنجش عالقه مشتری پیش از عرضه یک محصول جدید به
عاملی کلیدی برای موفقیت محصول جدید در بازار تبدیل
شده است و درصورتی که تیمهای توسعه محصول جدید
سریعآموز بتوانند محصوالت جدید را سریعتر توسعه دهند
(یعنی در زمینه عرضه محصوالت ،ماهرتر باشند) ،احتماالً
نرخ موفقیت محصول جدیدشان افزایش خواهد یافت .با این
وجود تاکنون توجه بسیار کمی به بررسی وساطت نقش
دخالت مشتری در موفقیت محصول جدید معطوف شده
است (لین و همکاران  .)0100 ،انتشار اطالعات در داخل
تیمهای توسعه محصول جدید نیز میتواند دخالت مشتری

را در فرایندهای توسعه محصول جدید ترغیب کند.
همچنین مشخص شده است که اطالع کامل فعالیتهای
رقبا و انطباق با استراتژیهای مربوطه ،تاثیر مثبتی بر
دخالت مشتری در توسعه محصول دارد (اسوندسن،5
.)0100
تکنولوژی نمونهسازی مجازی از مزیت کاهش هزینه
برخوردار است .برای مثال ،هزینه یک دستگاه نمونه اولیه
سریع میتواند  511111دالر باشد ،اما هزینه پرینتر سه
بعدی رایج با عنوان رپلیکاتورکه تکنولوژی نمونهسازی
مجازی تازهای است تنها  0011دالر است .بنابراین به ندرت
جای شگفتی است که مورد دوم درحال تبدیلشدن به
گزینه ارجحی برای سازندگان برای ساختن نمونههای اولیه و
قطعات است .بررسی ادبیات پژوهشی پیرامون نوآوری و
موفقیت محصولهای جدید نشان میدهد که بسیاری از
محصوالت معرفی شده به بازار نه تنها به میزان مورد انتظار
موفق نبوده بلکه در مواردی ،کامال با شکست مواجه شده
اند .براساس مطالعات انجمن توسعه و مدیریت محصول در
سال  ،0113میزان موفقیت محصولهای جدید در بازار 58
درصد گزارش شده است .اتلی و السنباخ 0117 0نیز نرخ
موفقیت یکسانی معادل  01درصد را تایید نمودهاند.
شرکتهای موفقی که توسعه موفقیتآمیز محصول جدید را
در کارنامه خود دارند ،درک نمودهاند که بهترین روش
موفقیتآمیز توسعه محصول جدید شناخت نیازها و ارتباط
مستقیم با مشتریان است .به همین دلیل ،اکثر پروژههای
موفقیت آمیز  NPDمشتریان خود را در طی مراحل مختلف
توسعه محصول درگیر کرده اند (تاشاکو .)010 ، 7این
میزان موفقیت ،در واقع مربوط به محصولهایی است که به
بازار ارائه شده و شامل ایدهها و محصولهایی که به دالیل
فنی ،رقابت ،منابع شرکت ،اولویتها ،تغییر در شرایط بازار و
غیره شکست خوردهاند ،نیست .همچنین از هر ده ایده برای
محصول جدید به طور میانگین چهار ایده تأیید و وارد
مرحله توسعه میشود و از هر چهار محصول توسعه یافته ،به
طور میانگین  0/7محصول به بازار معرفی میگردد که تنها

1 - Goedert et al
2- Yang, M.C. and Epstein
3 - Zhang et al
4 . Lynn et al

5 - Svendsen
6- Ettlie and Elsenbach
7- Tashakov
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یکی از آ نها موفقیتآمیز خواهد بود .آمارهای یاد شده ،این
موضوع را روشن میکنند که توسعه موفقیتآمیز
محصولهای جدید دشوار است .در بررسی دالیل نرخ پایین
موفقیت ،پژوهشهای پیشین بیان نمودهاند که سازمانهای
نوآور شکست خورده ،به طور کامل نیازهای مشتریان را
درک نکرده و نتوانستهاند محصولهای طراحی شده را به
طور تکرارپذیر تولید کنند .آنها همچنین در ارائه محصولها،
واقعیتهای مصرفکنندگان را نادیده گرفتهاند .لذا موفقیت
توسعه محصول جدید در هر سازمان میتواند ناشی از عوامل
مختلفی باشد (دهقانی پوده .)0310 ،
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مستقیم نمونهسازی و اثر
واسطه دخالت مشتری بر موفقیت محصول جدید و نیز تأثیر
سرعت انتشار اطالعات بر دخالت مشتری با نگاه به اکتشاف
اطالعات جدیدی در مورد روابط و تعامل بین این متغیرها
بطور خاص جهت شرکتهای دانشبنیان و فناور برتر مستقر
در پارک علم و فناوری خراسان رضوی انجام شده است و
سعی در پاسخگویی به این سواالت دارد که :اوالً آیا
نمونهسازی باعث افزایش موفقیت محصول جدید میشود؟
ثانیاً اثربخشی نمونهسازی برای موفقیت محصول جدید با
دخالت مشتری ،متفاوت است ؟
ثالثاً آیا سرعت انتشار اطالعات ،دخالت مشتری در موفقیت
محصول جدید را ترغیب میکند ؟
در ادامه مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش و همچنین
روش شناسی پژوهش و در انتها به بررسی فرضیهها و تحلیل
نتایج آنها پرداخته میشود.
 -2مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
در یک تعریف کلی ،توسعه محصول جدید  NPDبه عنوان
فرآیندی برای ابداع محصولی جدید و متمایز از محصوالت
فعلی و قبلی شناخته میشود و از این رو  NPDیکی از انواع
نوآوری (نوآوری محصول) است که در آن محصوالتی جدید
و متمایز از محصولهای موجود و قبلی شرح داده میشود و
واژه نوآوری محصول ،مصداق تازگی و نو ظهوری را میدهد
(اردکانی ،طالعی فر ،حاتمی نسب .)0310 ،بطور کلی
پروژههای توسعه محصول دارای  0مشخصه حائز اهمیت اند،
اول اینکه تجهیزات ،مهارتها ،منابع و پرسنل مورد نیاز آنها
از مناطق کارکردی مختلف شرکت برای دستیابی به اهداف

پروژه استخراج میگردد .دوم اینکه آنها با انواع عدم اطمینان
از جمله عدم اطمینان از تکنولوژی مواجهاند (لین و
همکاران .)0100،توسعه محصول جدید یک فرآیند
نامشخص است که نیاز به بازاریابی ،مهارتهای فنی و منابع
مالی دارد .اما به طور گستردهای به عنوان یک عامل مهم
فعالیت تجاری در ایجاد و حفظ رقابت سازمانی شناخته شده
است (وینایاک و کودالی .)010 ،8اما در شرکتهای
تولیدی ،توسعه محصول جدید در موفقیت اقتصادی امری
حیاتی است و میتوان آن را از طریق رقابت در بازار و رفع
نیازهای موجود در آن ،این موفقیت را تضمین نمود (رحیم و
بخش .)0113 ،1کان ،0100 01موفقیت محصول جدید را
بعنوان نرخ موفقیت نسبی ،سودآوری و درآمد تولید شده از
محصولهای جدید شرکتها تعریف کرده است .توسعه
محصول جدید در مورد بمباران بازار با محصوالت جدید
تصادفی نیست ،بلکه موفقیت توسعه محصول جدید مربوط
به نیازهای مشتریان است و اغلب محصوالت موجود را برای
برآوردن انتظارات یک بازار هدف خاص ،سفارشی می کند.
فلذا با توجه به کمبود دانش بازار شرکتها ،مدیران و
تیمهای تحقیق و توسعه ،تنها بخشهای کوچکی از
پروژهای توسعه محصول جدید به موفقیت میرسند.
استوکلی )0113( 00ده عامل کلیدی موفقیت محصول جدید
را عواملی چون -0 :تعهد ارتباطات مدیران عامل با کارمندان
و مشتریان  -0ایجاد اهداف ویژه  -3در ایجاد منابع پیش
قدم باشید  -به نیازها و خواستههای مشتریان بطور مداوم
گوش فرا دهید  -5فراتر از اهداف ایجاده شده و نیازهای
مشتریان فکر کنید  -0بر عملکرد و ارزش نهایی تمرکز کنید
 -7در تولید مفاهیم محصول ،نمونهسازی ،معرفی محصول
به بازار و گرفتن بازخورد از مشتری سرعت عمل داشته
باشید  -8از نمونهسازی محصول جدید و متعاقباً عرضه آن
به بازار لذت ببرید  -1از ناقص نبودن موفقیت محصول
جدید مطمئن باشید  -01برای افرادی که درگیر فرایند
توسعه محصول جدید میباشند (کارمندان ،مشتریان،

8- Vinayak and Kodali
9- Rahim and Baksh
10- Kahn
11- stokely
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کانالهای توزیع و  ،)...جایزهای در نظر بگیرید ،در نظر
گرفته است.
 -3نمونهسازی
نمونهسازی ،بعنوان بخش جامعی از فرایند کامل توسعه
محصول است که به واقعبینانه و قابل آزمایش نمودن
طراحی ،نمایان و تسهیل نمودن حذف خطاهای طراحی در
اوایل چرخه محصول و ترجیحاً قبل از اختصاص اکثر منابع
مورد نیاز برای تولید مربوط میشود (الریچ و اپینگر.)0110 ،
از آن جا که نوآوریهای امروزی از پیچیدگی روزافزونی
برخوردار میشوند ،نمونهسازی به عنوان روش توسعه
محصولی با قابلیت رسیدگی به مسائلی چون یادگیری،
برقراری ارتباط و یکپارچهسازی مورد توجه روزافزونی قرار
گرفته است .برای آن که محصول جدیدی در یک بازار
رقابتی به موفقیت برسد ،باید در معیارهای کیفیت ،هزینه،
عملکرد و تکنولوژیکی دقیق و نیز عوامل خارجی مانند
رقابتپذیری و عدم اطمینان بازاری و تکنولوژیکی صدق کند
(استیلر و گراس .)0113 ، 00امروزه این موقعیت به شکل روز
افزونی به دلیل تغییر سریع تقاضاهای مشتری ،چالش
برانگیز شده و این امر ارضای نیازهای مشتری را دشوار
نموده است .در این شرایط ،تأمین نمونهای برای سنجش
عالقه مشتری پیش از عرضه یک محصول جدید به عاملی
کلیدی برای موفقیت محصول جدید در بازار تبدیل شده
است (چوی و چان  .)011 ،0توسعه سریع نمونههای اولیه
میتواند هزینههای توسعه و چرخه توسعه محصول را به
شدت کاهش دهد .به عالوه ،میتوان از آنها قبل از ورود
محصول به مرحله تولید و تجاریسازی نهایی در بازارهای
آزمایشی استفاده نمود .از آنجا که این امر مبتنی بر
تغییرات یا پیشرفتهای تکنولوژیکی است ،توسعه چنین
نمونهای متّکی بر تکنولوژی است .در سالهای اخیر،
تکنولوژی نمونهسازی سریع در زمینه توسعه محصول اجرا
شده است که قابلیت تولید سریع قطعهای به شکل ملموس
یا به شکل ناملموس و در عین حال قابل تحلیلی را فراهم
میکند (رافو و همکاران 0117 ،05؛ الریچ و اپینگر .)0110 ،
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بطوریکه نقش بحرانی قابلیتهای تکنولوژی و پرسنل
متخصص برای نمونهسازی موفقیتآمیز ،آشکار بوده و به
خوبی مستند شده است (لیائو .)0101 ،00از طرفی دیگر
نمونه اولیه اشتباهات طراحی محصول جدید را که ممکن
است دیر یا زود در فرآیند توسعه محصول رخ دهند را
کاهش خواهد داد .همچنین نمونههای اولیه میتوانند به
سرعت و ارزان ایجاد شده و بعنوان مدلی مؤثر جهت کمک
رساندن به مشکالت تیمهای توسعه محصول و یادگیری
شکستهای قبلی میگردد (دنینگر و همکاران .)0107 ،07از
این رو بسیاری از طرفداران نمونهسازی پیشنهاد میکنند که
نمونه اولیه باید زودتر ایجاد شده و در سراسر فرایند طراحی
محصول استفاده میشود (یاک و همکاران .)0105 ،08مهم
تر از آن این است که نمونهسازی محصول به شرکتها اجازه
میدهد تا بازخورد مشتری را جمعآوری و عملی بودن
طراحی را بررسی نمایند .در یک مطالعه مرتبط مشخص
شده است که آزمایش محصوالت نو و انجام بازاریابی
آزمایشی (مشابه نمونهسازی) تاثیر مثبتی بر موفقیت
محصول جدید میگذارد و همچنین نمونهسازی میتواند
چرخه توسعه محصول را تسریع کند (کاندمیر و همکاران،01
.)0110
-4دخالت مشتری
دخالت مشتری در موفقیت تامینکنندگان نقش مهمی دارد.
دخالت مشتری به شرکتها کمک میکند تا هزینههای
توسعه محصول جدید خود را تسریع دهند (گانگ لی،
 .)0101همچنین تحقیقات نشان میدهد که دخالت
مشتری در فرایند توسعه محصول جدید هزینههای مربوط
به آن را تا میزان قابل توجهی کاهش می دهد(فنگ و
همکاران.)0101 ،در پژوهشی دخالت مشتری به عنوان
میزان ارتباط ،تعامل ،دخالت و همکاری بین مشتریان،
کاربران یا اعضای کانال و شرکت در طول یک فعالیت خاص
(در این مطالعه ،در دوره توسعه محصول) برای تحقق
بخشیدن به یک محصول تجاری تعریف می شود (دادفر و
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همکاران 0103؛ اسوندسون 01و همکاران .)0100 ،مشارکت
دادن مشتریان درتوسعه محصول جدید نیازمند تعهد هم
مشتری و هم عرضه کننده نسبت به رابطه است .بطوریکه
دخالت مشتری در توسعه محصول جدید می تواند بازه
وسیعی از فعالیت ها را هم برای مشتری و هم شرکت
پوشش دهد .سطح پایینی از دخالت مشتری می تواند
محصول و سازنده را مستعد انتقاد کند ،بطوریکه تحقیقات
تجربی نشان می دهد که سطح پایین دخالت مشتری بر
زمان عرضه محصوالت جدید به بازار تاثیر نامعنادار یا حتی
منفی داشته است (فنگ) 0100 ،00؛ اما سطح باالی دخالت
مشتری میتواند شامل انتقال چنان اطالعات پیچیده و
هوشی باکیفیتی از سوی مشتریان باشد که محصول در حال
توسعه "توسط مشتریان" طراحی شود (اسوندسن و
همکاران )0100 ،و حتی زمان عرضه محصوالت جدید به
بازار را کاهش داده و به حداقل میرساند (فنگ.)0100 ،
مقاالت موجود از اهمیت دخالت مشتری در توسعه محصول
جدید برای رسیدگی به مسائلی مانند رفع یا عدم رفع
الزامات مشتری درباره زمان ،هزینه و مشخصات پشتیبانی
میکنند (لو و همکاران .)0100 ،03همچنین شواهد پژوهشی
وجود دارد که ارزش درگیر نمودن مشتریان در توسعه
محصول جدید را تأیید میکند .الگروسن ( )0115توضیح
داده است که دخالت مشتری میتواند در فازهای مختلفی از
توسعه محصول جدید ،حین مراحل اولیه یا نهایی و یا حتی
در سرتاسر کلّ فرایند توسعه محصول جدید اتفاق بیفتد.
دخالت مشتری نه تنها عموماً در طول توسعه محصول جدید
اهمیت دارد ،بلکه میتواند زمان الزم برای معرفی محصوالت
جدید به بازار را نیز کوتاه کند .چرا که دخالت مشتری بعد
مهم دیگری از جهتگیری مشتریان است .این دخالت از
ارائهی پیشنهادات جزیی در زمینه طراحی تا مسئولیت
توسعه ،طراحی و مهندسی کامل بخش خاصی از مونتاژ یا
محصول متغیر است .عالوه بر این دخالت مشتریان رایج
ترین و پرکاربردترین روش برای کاهش چرخه توسعه
محصول جدید محسوب میشود و از طرفی این دخالت زمان

عرضه محصول به بازار را کاهش میدهد (فنگ و همکاران ،
 .)0100از آنجایی که مشتریان نه تنها در تولید ایده برای
محصوالت جدید بلکه در آزمودن و تست محصول نهایی و
کامل شده نیز می توانند دخالت داشته باشند ،گرونر و
هامبرگ  )0111( 0با ارائهی خدمات پشتیبانی از محصول و
ارتقای مستمر آن نشان میدهند که مشتریان چگونه
میتوانند در مراحل مختلف فرایند توسعهی محصول سهیم
بوده و کمک کنند .مطالعات نشان دادهاند که میتوان از
روش های مختلفی برای دخالت مشتری در مراحل گوناگون
توسعه محصول بهره گرفت ( الگروسن .)0115 ،برای مثال،
کائولیو ( )0118چارچوبی را برای روش های مختلف دخالت
مشتری در فرایندهای توسعه محصول جدید فراهم نموده
است .همچنین در مطالعات مشخص شده است که شرکتها
تنها استفاده محدودی از روشهای رسمی برای دخالت
مشتری نمودهاند (الگروسن  .)0115 ،فرایند توسعه محصول
جدید هم شامل تکنولوژیها (ابداع قابلیتها) و هم توسعه
کاربرد (فرایند تعریف الزامات ،اصالح تکنولوژی و تکنولوژی
بستهبندی مناسب) است (کالرک و ویل رایت. )0113 ، 05
کاهن و پینگار  )0111(00با استفاده از توسعه کاربرد و
تکنولوژی در طول توسعه محصول جدید نشان دادهاند که
سطوح گوناگونی از دخالت مشتری از بازخورد مقدماتی تا
نظرسنجیهای بازار یا گفتگوهای گروه تمرکز گرفته تا
سطوح باالتر دخالت مانند تشکیل شراکت و مربیگری وجود
دارد .الگروسن ( )0115عنوان نموده است که توسعه
محصول جدید موفقیت آمیز مستلزم درک عمیقی از نیازها
و خواستههای مشتری است که میتوان از طریق تعامل فعال
با مشتریان به آن دست یافت .او نتیجه گرفته است که
مطالعه شدت و تاثیر دخالت مشتری در فرایند توسعه
محصول جدید حائز اهمیت است .مشتریان و شرکتهای
تولیدی میتوانند واکنش متفاوتی نسبت به معنا و
درخواست محصول به دلیل ادراکات متفاوت تمایل ذهنی و
ارزش عملی نشان دهند .شرکتها برای رقابتی ماندن باید به
جای رها کردن مشتریان به انتخاب انواع مختلفی از
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محصوالت موجود در بازار با تأمین محصوالتی که واقعاً مورد
نیاز و خواست مصرفکنندگان است ،مشتری محورتر شوند
(استنویک و همکاران .)0100 ،07بنابراین درگیر نمودن
مشتری در تأمین بازخورد و تبدیل ورودی مربوطه به
مراجعی برای توسعه نمونه اولیه ،امری اساسی است (لین و
همکاران  .)0100 ،مدیریت هزینهها و دخالت مشتری در
مرحله توسعه محصول اقدام مهمی در جهت افزایش
سودآوری محصوالت آتی تلقی میشود (نونز 08و براگا،
 .)0118بسیاری از پژوهشگران (به عنوان مثال کابدجیک و
همکاران 0111 ، 01؛ لین و هوآنگ  0103 ،؛ اسوندسن و
همکاران  0100 ،؛ وانگ و تانگ )0103 ، 31با این امر اتفاق
نظر داشتهاند که دخالت مشتری ،مشارکت مشتری یا
جهتگیری مشتری میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم،
تاثیر مثبتی بر نمونهسازی ،توسعه محصول جدید و موفقیت
محصول جدید بگذارد .بازهم در مطالعهای از سوی "کاهن"
( )0110پیشنهاد شده است که شکلهای پیچیده تر دخالت
مشتری ،تاثیر مثبتی بر عملکرد توسعه محصول میگذارد.
 -5سرعت انتشار اطالعات
در این پژوهش ،فرض شده است که سرعت انتشار اطالعات
باعث ارتقای دخالت مشتری به عنوان بخشی از پاسخگویی
به آنان و انتشار سریع اطالعات درون یک تیم توسعه
محصول جدید میتواند دخالت مشتری را با گنجاندن نیازها
و خواستههای مشتری در مفهوم محصول اولیه یا نمونه اولیه
و بعداً از طریق دعوت از مشتریان بالقوه برای مشارکت در
آزمایش مفهوم محصول یا بازاریابی آزمایشی آن ترغیب کند.
هرچه اطالعات بهتری (مانند اطالعات رقابتی و مربوط به
مشتری) در تیم توسعه محصول جدید منتشر شود،
راه حلهایی که می توان به مشتریان بالقوه ارائه نمود ،بهتر
خواهد بود که این امر به نوبه خود به مشتریان انگیزه
میبخشد تا در فرایندهای توسعه محصول جدید مشارکت
نمایند .بنابراین گنجاندن سیستم جامعی از روشهای
گوناگون برای جمعآوری اطالعات مشتری حیاتی است تا

27- Strandvik et al.
28- Nunes and braga
29- Kabbedijk
30- Wong and Tong

بتوان دخالت مشتری را در طول توسعه محصول جدید
افزایش داد (لین و همکاران .)0100 ،
از آن جا که توقعات و تقاضاهای مشتریان دینامیک هستند،
الزم است شرکتها توجه دقیقی را برای ردیابی تقاضاهای
مشتریان در محصوالت و خدمات معطوف کرده و قابلیتهای
خود را در رفع سریع این تقاضاها توسعه دهند .برای مثال،
سازمان میتواند با رسیدگی به شکایات مشتریان و علل
نارضایتی آنان ،فعاالنه برنامهای را برای تصحیح علل
نارضایتی مشتری تدوین کند .به عالوه ،شرکت با اکتساب و
ارزیابی الزامات مشتریان به طور جامع و تجزیه و تحلیل این
اطالعات در داخل سازمان به کاهش مشکالت تعاملی کمک
میکند (بهات و امداد .)0101،بر مبنای مرور گسترده
مقاالت ،مشتری محوری به دو بُعد تقسیم میشود که
عبارتند از :پاسخگویی به مشتری و نوآوری محصول یا
خدمات .فلذا از آن جا که پاسخگویی مشتری و نوآوریهای
محصول یا خدمات منجر به مزایای تجاری میشود ،این
مسئله برای تجارت مهم میشود که به دقت به مدیریت
نگرانیهای مشتریان خود در زمان معقول پرداخته و قادر به
تولید محصوالت و خدمات جدیدی برای رفع تقاضاهای
مشتریان خود باشد .به دلیل وجود کامپیوترها و
تکنولوژیهای ارتباطی پرقدرت ،مدیریت در چندین شرکت
اطمینان حاصل میکند که شرکت میتواند به سرعت به رفع
و پاسخگویی به مشتریان بپردازد .محیط فوق رقابتی،
"سرعت" توسعه محصوالت و خدمات نو ،پاسخگویی سریع
به مشتریان را به یک قابلیت مهم در سطح شرکت تبدیل
مینماید (بهات و امداد. )0101 ، 30
بنابراین اگر تیم  NPDبه اطالعات روزآمدی در ارتباط با
احتیاج ها و خواستههای مشتریان جدید و نیز محصوالت
رقیب نو در بازار مجهز باشد ،میتواند مشتریان را برای
بازخورد و گنجاندن آن اطالعات در توسعه محصول جدید از
طریق نمونهسازی دعوت کند (باهات و امداد 0101،؛ ژانگ و
همکاران .)0110 ،30جمعآوری و مرور اطالعات در میان
تیمهای پروژه میتواند کاربرد باالتر اطالعات را ترغیب کند
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(آکگان و همکاران .)0110 ،33مطالعات مربوط به رابطه بین
تیمها و مشتریان ،اهمیت مرور و اشتراک اطالعات مشتری
در داخل تیم ها را مورد تأیید قرار داده است (دیتر اشملز و
رامسی  .)0113به عنوان بسط این امر ،انتشار اطالعات در
تیم های  NPDمیتواند دخالت مشتری در فرایندهای NPD
را نیز ترغیب کند .برای مثال ،شرکتهایی که کامالً از
فعالیتهای رقبای خود آگاهند ،میتوانند استراتژیهای
مربوط ه را مطابق با آن بپذیرند که این امر تاثیر مثبتی بر
دخالت مشتری در توسعه محصول میگذارد (اسوندسن و
همکاران  .)0100 ،چراکه توسعه محصول جدید یک
استراتژی خلق ارزش است که عامالن را به سرمایهگذاری در
دارائیهای خاصی که به رابطه اختصاص داده شدهاند ملزم
میکند ،نتیجتاً یک رابطه نزدیک متعهدانه و با چشماندازی
بلندمدت شکل میگیرد .بنابراین ،استراتژی بازاریابی
شرکتها و میزان سرمایهگذاریهای خاص را می توان به
عنوان دو عامل مهم موثر بر اینکه آیا مشارکت مشتریان
اتفاق خواهد افتاد یا خیر و در نتیجه آیا استراتژی بازاریابی
شرکتها بر میزان سرمایهگذاریهای خاص تاثیرگذار است
یا خیر در نظر گرفت (اسوندسن و همکاران .)0100 ،
 -6پیشینه تحقیق
در مورد مطالعاتی که در داخل کشور انجام شده است
میتوان به مواردی از این دست اشاره کرد .الله و معینی
(  )031تحقیقی با عنوان « شناسایی و رتبهبندی عوامل
موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید درصنعت تولید لوازم
خانگی بارویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی  »3انجام دادند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که هر یک از عوامل بازاریابی،
فناوری ،سازمانی و مدیریتی بر موفقیت توسعه محصول
جدید تأثیر مثبت و معناداری دارد .دهقانی پوده و همکاران
( )0310تحقیقی با عنوان «افزایش موفقیت توسعه محصول
جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در یک سازمان
پژوهشی» انجام دادهاند .یافتههای تحقیق نشان دادند که
عوامل نوآوری باز تأثیر مثبت معنیداری بر موفقیت محصول
جدید دارند .ممقانی و همکاران ( )0311تحقیقی تحت
عنوان «شناسایی و رتبهبندی عوامل کلیدی مؤثردر توسعه
33 . Akgune et al.
34 . Fuzzy AHP

محصول جدید در گروه خودروسازی سایپا با رویکرد فرایند
تحلیل سلسله مراتبی »35انجام دادهاند .نتایج پژوهش نشان
میدهد که عوامل سازمانی ،بازاریابی ،تجاریسازی و فناوری
بعنوان تاثیرگذارترین عوامل موفقیت در توسعه محصول
جدید در گروه خودروسازی سایپا میباشند.
ژانگ و همکاران ( )0103تحقیقی تحت عنوان «منبع باز
تجهیزات نوری با قابلیت چاپ سه بعدی» انجام دادهاند .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .نتایج نشان داد که
کتابخانه نوری سهبعدی ،هزینه نمونهسازی و توسعه
تجهیزات نوری را به شدت کاهش میدهد .دادفر و همکاران
( )0103تحقیقی با عنوان «دخالت مشتری در تولید ،تحویل
و کیفیت خدمات :بررسی فرصتها و چالشها» انجام داده-
اند .نتای ج حاصل از تحقیق در بررسی چهار مورد از شرکتها
( چهارمورد شرکتهای ارائه دهنده خدمات و یک شرکت
پتروشیمی) نشان میدهد که مشارکت مشتریان تأثیر مثبت
و معناداری بر تولید خدمات و تأثیرات احتمالی آن بر
کیفیت و بازده ارائه خدمات دارد.
استنلی کام و همکاران ( )0100تحقیقی با عنوان « تأثیر
جهت گیری بازار بر موفقیت محصول جدید» انجام داده اند.
نتایج مطالعه ،حاکی از آن می باشد که موفقیت محصول
جدید بوسیله تیم های تحقیق و توسعه بازاریابی و
جهتگیری مشتریان و رقبا حاصل خواهد شد .هانگ و
همکاران ( )0101تحقیقی با عنوان «اثرات عوامل سازمانی
بر موفقیت محصول جدید سبز» انجام دادند .نتایج نشان داد
که عملکرد نوآوری محصول سبز تأثیر مثبتی بر عملکرد
مالی شرکت می گذارد .مدل مفهومی تحقیق در شکل()0
نشان داده شده است .فرضیه اصلی :0نمونه سازی بر
موفقیت محصول جدید تأثیر مثبت و معناداری دارد .فرضیه
اصلی  :0هرچه دخالت مشتری بیشتر باشد ،نمونه سازی
تأثیر بیشتری بر موفقیت محصول جدید دارد .فرضیه
اصلی :3سرعت انتشار اطالعات مربوط به مشتریان و رقبا،
تأثیر مثبت و معنادار بر دخالت مشتری میگذارد.

35. Analytical Hierarchy process
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نمونه سازی

موفقیت
محصول

جدول .2خالصهای از پیشینه پژوهشهای خارجی
نویسندگان

جدید

عنوان

سال
انتشار

اطالعات
مشتری

دادفر و همکاران

0103

دخالت مشتری در
تولید ،تحویل و کیفیت
خدمات :بررسی فرصت
ها و چالش ها

نتابج نشان می دهد
مشارکت
که
مشتریان تاثیر مثبت
و معناداری بر تولید
خدمات و تاثیرات
احتمالی آن بر
کیفیت و بازده ارائه
خدمات دارد.

جهت گیری مشتری
عاملی برای کاهش زمان
ورود محصوالت جدید
به بازار :پیاده سازی
فناوری اطالعات به
عنوان یک دارایی
تکمیلی

نتایج حاصل از
تحقیق تمرکز بر
دخالت
مشتری،
مشتری و ارتباط با
مشتریان بطور قابل
توجهی زمان ورود
محصول جدید به
بازار را کاهش داده و
پیاده سازی ساختار
فناوری اطاعات در
شرکت ها نقش
مهمی در دخالت
مشتریان در موفقیت
محصول
توسعه
جدید و ارتباط موثر
با آنان ایفا می کند.

انعطاف پذیری :عرضه و
انتشار زنجیره اطالعات
در استراتژی های توسعه
محصول و رضایت
مشتری

نمونه های اولیه با
انعطاف پذیری باال
باعث ارتقای سرعت
و منجر به رضایت
باالتر مشتری شده و
ترتیب
بدین
چالشهای رقابتی را
رفع می کنند.

دخالت مشتری
اطالعات
محصول
رقیب
سرعت انتشار
اطالعات

شکل .1مدل مفهومی پژوهش(منبع :لین و ریلی و ونگ و
تی)2116 ،
جدول .1خالصهای از پیشینه پژوهشهای داخلی
فنگ و همکاران
نویسندگان

سال

عنوان

نتایج

شناسایی و رتبه بندی عوامل
موثر بر موفقیت توسعه محصول
جدید درصنعت تولید لوازم
خانگی بارویکرد FAHP

بازاریابی،
عوامل
فناوری ،سازمانی و
مدیریتی بر موفقیت
محصول
توسعه
جدید تاثیر مثبت و
معناداری دارد

0310

افزایش موفقیت توسعه محصول
جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری
باز در یک سازمان پژوهشی

عوامل نوآوری باز
(اکتشافات درونی و
بیرونی ،بهره برداری
درونی و بیرونی)
تأثیر مثبت معنی
داری بر موفقیت
محصول جدید دارد

0311

شناسایی و رتبه بندی عوامل
کلیدی موثردر توسعه محصول
جدید در گروه خودروسازی
سایپا با رویکرد AHP

سازمانی،
عوامل
تجاری
بازاریابی،
سازی و فناوری
بعنوان تاثیرگذارترین
عوامل موفقیت در
محصول
توسعه
جدید در گروه
خودروسازی سایپا
می باشند

0100

انتشار
امیر الله و رقیه
معینی
031

دهقانی پوده و
همکاران

ممقانی
همکاران

و

نتایج

ژانگ و همکاران

0111

 -7روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر نوع تحقیق ،از آنجایی که قصد دارد تأثیر
نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر
دخالت مشتری در شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری خراسان رضوی را بررسی نماید ،از نوع تحقیقات
کاربردی است .تحقیق حاضر براساس روشهای توصیفی و
همبستگی صورت میگیرد .جامعه مورد مطالعه در این
پژوهش شامل مدیران ارشد  051شرکت مستقر در پارک

تاثیر نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر دخالت مشتری و سرعت انتشاز اطالعات (مورد مطالعه :شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) 01

علم و فناوری خراسان رضوی است .از روش سرشماری برای
گردآوری دادهها استفاده شد .با توجه به اینکه  051شرکت
در پارک علم و فناوری خراسان رضوی مستقر هستند،
پرسشنامه به صورت حضوری برای همه شرکتها ارسال
شده تا یکی از مدیران ارشد آنها به پرسشنامه پژوهش پاسخ
دهد .از این تعداد  055پرسشنامه عودت داده شد و تجزیه و
تحلیلهای آماری روی این تعداد پرسشنامه صورت گرفت.
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از روش میدانی و
برای تدوین مبانی نظری پژوهش ،از روشهای کتابخانهای
نظیر کتب ،رسالهها و مقاالت پژوهشی استفاده شده است.
ابزارها و روشهای متعددی برای گردآوری دادهها وجود دارد
که در این پژوهش برای گردآوری اطالعات ازپرسشنامهی
 33سوالی استفاده گردید .این پرسشنامه شامل دو بخش
میباشد بخش اول شامل سواالت مربوط به اطالعات فردی
پاسخدهندگان و بخش دوم شامل سواالت مربوط به بررسی
تأثیر نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر
دخالت مشتری در شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری خراسان رضوی میباشد که نمرهدهی در این
پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجه ای لیکرت (خیلی کم=
 0تا خیلی زیاد =  )5صورت گرفت .درتحقیق حاضر ،به
منظور تعیین پایایی پرسشنامهها ،تعداد  05عدد پرسشنامه
بین جامعه آماری توزیع شد و مقدار آلفای کرونباخ با
استفاده از نرمافزار اسپیاساس بررسی شده است .نتایج
نشان میدهد آلفای کرونباخ باالتر از  1/7است در نتیجه
پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است .به منظور تعیین
روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید و برای رواییسازه
از روش تحلیل عاملی تاییدی از نرمافزار لیزرل استفاده شده
است .نتایج نشان داد که پرسشنامه از رواییسازه خوبی
برخوردار است .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده
شد .در روش آمار توصیفی به منظور توصیف دادههای
مذکور از شاخصهای میانگین ،انحراف معیار ،کمینه،
بیشینه ،فراوانی و درصد استفاده میشود و در سطح
استنباطی به منظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگروف  -اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیهها از روش
رگرسیون به کمک نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.

 -8یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان میدهد که از میان پاسخدهندگان
به پرسشنامه حاضر  70درصد مرد و  07درصد زن بودهاند همچنین
اکثریت پاسخدهندگان سنینی بین  01تا  31سال داشتهاند .مقطع
تحصیلی اکثریت آنها لیسانس و پست سازمانی بیشتر پاسخدهندگان
مدیر عامل و سابقه آنها بین 0تا  01سال بوده است .جدول زیر
نشاندهنده بررسی توصیفی متغیرها میباشد.
جدول .3شاخص های توصیف داده برای متغیرها
انحراف

متغیرها

کمینه

بیشینه

میانگین

نمونه سازی

0

5

/15

1/ 8

0/50

/07

3/01

1/ 1

دخالت
مشتری

معیار

سرعت
انتشار

5

0/51

1/50

3/00

اطالعات
موفقیت

0

محصول

1/ 0

3/31

بررسی فرضیه اول:
نتایج بررسی همخطی متغیرهای مستقل در این پژوهش نشان داد
که میزان تلرانس برای متغیر نمونهسازی برابر 0و همچنین شاخص
 VIFبرای این متغیر برابر با  0است که بدلیل تک متغیر بودن
متغیر پیشبین در این فرضیه این ضرایب طبیعتا یک هستند
جدول خالصه مفروضات را در فرضیه اصلی نشان میدهد.
جدول .4بررسی مفروضات تحلیل رگرسیون گام به گام
موفقیت محصول بر حسب نمونهسازی
ردیف

مفروضات

آزمون مورد

رگرسیون

سنجش

مقدار

محدوده تایید

0

نرمال بودن
توزیع خطاها

کلموگروف-
اسمیرنوف

=1/00 Z
=1/10P

>1/15P

0

استقالل
خطاها

دوربین واتسون

=/05DW
0

کمتر از 0/5

3

عدم همخطی
متغیرهای
پیش بین

VIFو تلرانس

=0VIF
=0TOR

<01VIF
=TORنزدیک 0
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پس از تحقق مفروضات رگرسیون ،به تحلیل رگرسیون
پرداخته میشود .خالصه مدل رگرسیون متغیر موفقیت
محصول بر حسب متغیر نمونه سازی در جدول  5آمده
است.
جدول .5خالصه مدل رگرسیون موفقیت محصول بر حسب
نمونهسازی(آنوا)
متغیر
مدل

پیش

R2

R

00

F

شده

بین
نمونه
سازی

R
تعدیل

1/38

1/0 8

1/0 0

/508
00

سطح
معناداری
1/111

کند .در نتیجه فرضیهی اصلی اول پژوهش مورد تأیید قرار
میگیرد.
بررسی فرضیه اصلی دوم:
در بررسی فرضیه اول متغیرها به این صورت بررسی
میشوند.
( =X1نمونه سازی) متغیر پیشبین یا مستقل
( =X2نمونه سازی* دخالت مشتری) متغیر پیشبین یا
مستقل
( =Yموفقیت محصول) متغیر مالک یا وابسته
جدول .7بررسی مفروضات تحلیل رگرسیون گام به گام
موفقیت محصول بر حسب متغیرهای پیشبین (نمونه

شاخص های تحلیل واریانس در جدول فوق ،معنیدار بودن
رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد و
همانطور که مالحظه میشود سطح معناداری کمتر از
 ،)P=0/000(1/110آن را تأیید میکند .در واقع آزمون F
نشان میدهد که مدل رگرسیون با متغیر پیشبین
نمونهسازی و متغیر مالک موفقیت محصول از برازش خوبی
برخوردار هستند و تغییرات تبیین شده توسط مدل ،واقعی
بوده و ناشی از شانس و تصادف نیست .همچنین نشان
میدهد که متغیر پیش بین نمونه سازی توانسته است
تغییرات موفقیت محصول را پیشبینی کند .با احتمال بیش
از  11درصد این متغیر در پیشبینی و تغییرات متغیر مالک
سهیم است .مقدار ضریب رگرسیون در جدول  ،0ارائه شده
است.
جدول .6مقدار ضریب رگرسیون موفقیت محصول بر
حسب نمونه سازی
مدل

0

متغیر
پیش-

ضرائب غیر
استاندارد

بین

B

خطای
استاندارد

نمونه
سازی

1/301

1/10

Beta

1/38

t

5/05

سطح
معناداری

1/111

همانطور که در جدول  ،7مالحظه میشود متغیر پیش بین
(نمونه سازی) با مقدار )T=5/05( P<1/15میتواند متغیر
مالک (موفقیت محصول) را با ضریب بتای  1/38پیشبینی

سازی* دخالت مشتری)
شماره

مفروضات
رگرسیون

آزمون
مورد

محدوده تایید

مقدار

سنجش

1

نرمال بودن
توزیع
خطاها

کلموگروف-
اسمیرنوف

Z=1/110
P=1/173

P>1/15

2

استقالل
خطاها

دوربین
واتسون

DW=0/71

کمتر از 0/5

3

عدم
همخطی
متغیرهای
پیش بین

VIFو
تلرانس

VIF<01
نزدیک TOR=0

VIF=0
TOR=0

پس از تحقق مفروضات رگرسیون ،به تحلیل رگرسیون
پرداخته میشود .خالصه مدل رگرسیون متغیر موفقیت
محصول بر حسب متغیرهای نمونهسازی و (نمونهسازی*
دخالت مشتری) در جدول  ،8آمده است.
جدول .8خالصه مدل رگرسیون گام بهگام موفقیتمحصول
برحسب نمونهسازی ( نمونهسازی* دخالت مشتری)(آنوا)
متغیر
مدل

پیش

R

R2

0

نمونه
سازی

F

شده

بین
نمونه
سازی*
دخالت
مشتری

R
تعدیل

1/50

1/071

1/000

08/3 8

سطح
معناداری

1/111
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شاخصهای تحلیل واریانس در جدول فوق ،معنیدار بودن
رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود سطح معناداری کمتر از
 ،)P=1/111(1/110آن را تأیید میکند .در واقع آزمون F
نشانمیدهد که مدل رگرسیون با متغیرهای پیشبین
(نمونهسازی *دخالت مشتری) و نمونهسازی برمتغیر مالک
موفقیت سازمانی از برازش خوبی برخوردار هستند و
تغییرات تبیین شده توسط مدل ،واقعی بوده و ناشی از
شانس و تصادف نیست .همچنین نشان میدهد که
متغیرهای پیشبین (نمونه سازی *دخالت مشتری) و نمونه
سازی توانسته است تغییرات موفقیت محصول را پیشبینی
کند .با احتمال بیش از  11درصد این متغیر در پیشبینی و
تغییرات متغیر مالک سهیم است .مقدار ضرایب رگرسیون
در جدول  1ارائه شده است.

رابطه میشود .در نتیجه فرضیهی اصلی دوم پژوهش مورد
تأیید قرار میگیرد.
بررسی فرضیه اصلی سوم:
در بررسی فرضیه سوم ( =Xسرعت انتشار اطالعات) متغیر
پیش بین یا مستقل ( =Yدخالت مشتری) متغیر مالک یا
وابسته می باشد.
جدول .11بررسی مفروضات تحلیل رگرسیون گام به گام
موفقیت محصول بر حسب نمونه سازی
شماره

مدل

0

متغیر

استاندارد

پیشبین

B

نمونه
سازی*
دخالت
مشتری

1/10

نمونه
سازی

خطای
استاندارد

1/08

Beta

T

معناداری

1/0

5/18

1/111

مقدار

سنجش

0

نرمال بودن
توزیع خطاها

کلموگروف-
اسمیرنوف

Z=1/115
P=1/150

0

استقالل
خطاها

دوربین
واتسون

DW=0/1

کمتر از 0/5

عدم همخطی
متغیرهای
پیش بین

VIFو
تلرانس

VIF=0
TOR=0

VIF<01
نزدیک =TOR
0

3

ضرائب غیر
سطح

رگرسیون

مورد

محدوده تایید

P>1/15

جدول .9مقدار ضرایب رگرسیون موفقیت محصول بر
حسب نمونه سازی و ( نمونه سازی و دخالت مشتری)

مفروضات

آزمون

پس از تحقق مفروضات رگرسیون ،به تحلیل رگرسیون
پرداخته میشود .خالصه مدل رگرسیون متغیر دخالت
مشتری بر حسب متغیر سرعت انتشار اطالعات در جدول
 00آمده است.
جدول .11خالصه مدل رگرسیون گام به گام دخالت مشتری
برحسب سرعت انتشار اطالعات

1/30

1/011

1/51

0/11

1/100

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود متغیر پیش بین
(نمونه سازی* دخالت مشتری) با مقدارT= 5/18( P=1/15
 )P=1/111میتواند متغیر مالک (موفقیت محصول) را با
ضریب بتای  1/0پیشبینی کند و چون ضریب رگرسیون
استاندارد متغیرپیشبین (نمونهسازی* دخالت مشتری)،
معنیدار میشود در نتیجه تعدیلگر بودن دخالت مشتری
اثبات میشود و به دلیل بیشتر بودن ضریب بتای متغیر
تعاملی(نمونه سازی* دخالت مشتری) میتوان نتیجه گرفت
که متغیر تعدیل گر دخالت مشتری بر ارتباط نمونهسازی بر
موفقیت محصول تأثیر مثبت میگذارد و باعث افزایش این

متغیر
مدل

0

پیش

R

R2

R
تعدیل

بین

شده

سرعت
انتشار
اطالعات

1/ 30

1/003

1/ 1

F

001/170

سطح
معناداری

1/111

شاخصهای تحلیل واریانس در جدول فوق ،معنیدار بودن
رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود معناداری کمتر از
 ،)P=1/111(1/1115آن را تأیید میکند .در واقع آزمون F
نشان میدهد که مدل رگرسیون با متغیر پیشبین سرعت
انتشار اطالعات و متغیر مالک دخالت مشتری از برازش
خوبی برخوردار هستند و تغییرات تبیین شده توسط مدل،
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واقعی بوده و ناشی از شانس و تصادف نیست .همچنین
نشان میدهد که متغیر پیشبین سرعت انتشار اطالعات
توانسته است تغییرات دخالت مشتری را پیشبینی کند .با
احتمال بیش از  11درصد این متغیر در پیشبینی و
تغییرات متغیر مالک سهیم است .مقدار ضرایب رگرسیون
در جدول  00ارائه شده است.
جدول .12مقدار ضریب رگرسیون دخالت مشتری بر حسب
سرعت انتشار اطالعات
متغیر
مدل

1

ضرائب غیر
استاندارد

پیش-
بین

B

سرعت
انتشار
اطالعات

1/530

Beta

T

خطای
استاندارد
1/1 8

1/003

01/15

سطح
معناداری

1/111

همانطور که در جدول  ،01مالحظه میشود متغیر
پیشبین سرعت انتشار اطالعات با مقدار P<1/15
( )T=01/15P=1/111میتواند متغیر مالک دخالت مشتری
را با ضریب بتای 1/00پیشبینی کند در نتیجه فرضیهی
اصلی سوم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.

شکل .2تحلیل مسیر

 -9بحث و نتیجه گیری
با توجه به تأیید تاثیر نمونهسازی بر موفقیت محصول جدید
(فرضیه اصلی اول) نتایج تحقیق با پژوهشهای مرتبط از
جمله لین ریلی ،ونگ و تی در سال  0100همخوان است که
آنان نیز در پژوهش خود وجود تأثیر نمونهسازی بر موفقیت
محصول جدید را تأیید نمودند .بنابراین پارکهای علم و
فناوری و همچنین شرکتهای دانشبنیان میتوانند با ایجاد

نمونههای اولیه از محصول اثر بخشی مثبت را بر روی تولید
محصوالت با کیفیت و مطابق با نیازهای مشتری داشته
باشند .درخصوص موفقیت محصول جدید پیشنهاد میشود
که شرکتهای دانشبنیان و محصول محور در طراحی
محصول جدید بر نمونهسازی محصول تمرکز داشته و بر
مفاهیمی که برای مشتریان ارزش محسوب می شود ،تأکید
کنند.
در بررسی نتایج فرضیات میتوان گفت ،نمونهسازی با نقش
تعدیلگر دخالت مشتری بر موفقیت محصول جدید تأثیر
مثبت و معناداری دارد .بنابراین فرضیه اصلی دوم پژوهش
تأیید میگردد .با توجه به تأیید تأثیر نمونهسازی با نقش
تعدیلگر دخالت مشتری و نمونهسازی بر موفقیت محصول
جدید ،نتایج تحقیق با پژوهشهای انجام شده توسط
الگروسن )0115( 30همخوان است که او تأثیر دخالت
مشتری و نمونهسازی را بر موفقیت محصول جدید تأیید
نمود ،بنابراین شرکتهای مستقر در پارکهای علم و
فناوری با بهرهگیری از دخالت مشتریان در فرآیند نمونه-
سازی ،موفقیت محصول جدید شرکت را تضمین مینمایند.
 -11پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش
پیشنهاد می شود شرکتهای مستفر در پارکهای علم و
فناوری با تهیه نمونهای از محصول دانشمحور و جدید خود
و متعاقباً دعوت از مشتریان ،در گرفتن بازخورد و شناسایی
نقاط قوت و ضعف خود بهره گرفته و درنهایت اقدام به
توسعه محصول نمایند.
در بررسی فرضیه اصلی سوم تأیید شد سرعت انتشار
اطالعات بر دخالت مشتری تاثیر مثبت و معنا داری دارد
بنابراین فرضیه اصلی سوم پذیرفته شد .با توجه به تأیید
تأثیر سرعت انتشار اطالعات بر دخالت مشتری ،نتایج
37
تحقیق با پژوهش های انجام شده توسط ژانگ و همکاران
( )0110همخوان است که تأثیر سرعت انتشار اطالعات را بر
دخالت مشتری تایید نموده است .به نظر میرسد سرعت
انتشار اطالعات به واسطه آگاهی مستمر شرکتها از نیازها و
خواستههای مشتریان و اطالعات شرکتهای رقیب ،توانسته
نقش بسزایی در دخالت مشتری داشته باشد از طرفی با
36- Lagrosen
37- Zhang et al.
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توجه به تأیید دو فرضیه قبلی میتوان گفت که در نهایت
میتواند بر روی موفقیت محصول ما تأثیرگذار باشد .در این
راستا شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان
رضوی با ایجاد بستری جهت اخذ اطالعات مشتری و
اطالعات محصول رقیب و متعاقباً انتشار آن در درون
تیمهای تحقیق و توسعه و نمونهسازی محصول ،دخالت
مشتری در این فرایند را تشدید می نمایند .پیشنهاد
می گردد که مدیران شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری از هرگونه اقدامات حمایتی جهت تعامالت سازنده
تیمهای تحقیق و توسعه محصول با مشتریان به نحوی که
منتج به اخذ اطالعات سازنده جهت توسعه محصول جدید
شود ،بهرهگیری نمایند.

یکی از این محـدودیتهـا ایـن اسـت کـه در ایـن پـژوهش،
مراحل توسعهای کـه در آن نمونـههـای اولیـه بـرای کسـب
بازخورد به مشتریان عرضه شدهاند ،بررسی نشده اسـت .اگـر
مشتریان در مراحل اولیه دخیل شده و ملزم به رویـارویی بـا
دادههای طراحی خام مانند محاسبات عددی ،تصـاویر تولیـد
شده با کامپیوتر و نتایج آزمون جدولی میشدند (که غالباً به
شکل مدارک کامالً فنی ارائه میشوند که درک آنها دشـوار
است) ،مطالعه حاضر میتوانسته نتایج مختلفی را تولید کنـد
همچنین این پژوهش مرتبط بـا یـک نمونـه از یـک جامعـه
خاص انجام شده است به این معنی است که یافتهها ممکـن
است در سایر صنایع و یا حتی سایر کشـورها بـا اقتصـادهای

مختلف مناسب نباشد.
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مشتری با رفتار نوآورانه
****فاطمه محمدی
*سیدمهدی الحسینی المدرسی **هوشمند باقری قرهبالغ ***محمدرضا غالمی
* استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری ،دانشگاه یزد ،ایران
** دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ،ایران
*** کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد ،ایران
**** دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران ،پردیس فارابی ،قم ،ایران
تاریخ دریافت7930/70/70 :

تاریخ پذیرش7931/77/73 :

چکیده
در اکثر سازمانها  ،سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیادهسازی میشود ،در واقع ،سیستمی که قادر به مدیریت
روابط سازمان و مشتریان باشد .امروزه این سیستمها به سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری مشهور شدهاند .در این راستا ،هدف
از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتار نوآورانه در شرکتهای
بیمه است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،پیمایشی -توﺻیفی است .جامعه آماری پژوهش ،مدیران و
کارشناسان ارشد بیمه در شعب شرکتهای بیمه شهر تبریز میباشد که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  10نفر به
عنوان حجم نمونه تعیین شد .به منظور گردآوری دادههای میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده گردید .یافتهها و مقادیر آلفای کرونباخ نشان میدهد که قابلیتهای زیرساختی بر مشتریمداری ،کیفیت
اطالعات مشتری و رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین مشتریمداری بر کیفیت اطالعات مشتری و رفتار
نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد .افزون بر این کیفیت اطالعات مشتری بر رفتار نوآورانه و عملکرد شرکت تأثیر مثبت و
معناداری داشته و سرانجام ،بین رفتار نوآورانه و عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.
واژههای کلیدی :مشتریمداری ،مدیریت ارتباط با مشتری ،قابلیتهای زیرساختی ،رفتار نوآورانه.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
در دنیای رقابتی ،نوآوری نه تنها برای رشد سازمانها بلکه
برای بقای آنها نیز ضروری است (تسای .)1777 ،7از سویی
دیگر؛ نوآوری نقش مهمی را در بقای سازمان ایفا میکند،
بطوریکه دانشمندان جامعه جذابیت مستمرنوآوری در
سازمانها را بینظیر دانستهاند؛ در نتیجه رفتار خالقانه و
نـوآورانه کارکنـان در سـازمانها یک امـر کلیـدی محسـوب

میگردد که میتواند به ﺻورت فردی یا گروهی جلوه نماید
(چانگ 1و همکاران .)1771 ،حفظ ارتباط با مشتری نه
مفهوم جدیدی است و نه الزاماً به فناوری اطالعات متکی
است .بیشک در فضای رقابتی پیچیده و روز افزون کنونی،
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک ضرورت استراتژیک
برای تمامی سازمانها مدنظر میباشد (لین .)1770 ،9در

1- Tsai

2- Chang
3- Lin
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محیط کسب و کار امروز ،مدیران ارشد از سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری «سی.آر.ام» به عنوان یک ابزار
استراتژیک برای پردازش اطالعات مشتری ،به منظور توسعه
روابط مشتری سرمایهگذاری میکنند .مدیریت ارتباط با
مشتری یک حوزه کاربردی و پژوهشی است (گاریدو 0و
همکاران )1777 ،و به طور قابل توجهی عملکرد ارتباط با
مشتری را بهبود میدهد (دانشیمقدم و همکاران .)1772 ،با
این حال ،سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری به ستون
فقرات توسعه ارتباط با مشتری ،با پیشرفت قابلیتهای
پردازش اطالعات مشتری تبدیل شدهاند .اگرچه پردازش
اطالعات بسیار مهم است ،اهمیت تأثیر آن بر عملکرد ارتباط
با مشتری تا حدودی به کیفیت اطالعات مشتری بستگی
دارد ،در ﺻورتی که کیفیت به یکپارچه بودن ،به موقع بودن
و سودمندی اطالعات مشتری اشاره میکند (چوانگ و لین،2
 .)1779مدیریت ارتباط با مشتری را میتوان از یک دیدگاه
تکنولوژی یا استراتژیک مشاهده کرد (سانتوریدیس و
تساچتانی .)1770 ،0سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
راهبردی است برای جمعآوری نیازها و رفتارهای تجاری
مشتریان به منظور ایجاد روابط قویتری با آنها (مهرجو و
سیفی  .)7939عدم توجه به اﺻول و مفاهیم بنیادی
مدیریت ارتباط با مشتری بایستی در شرکت اجرا شود و
افزون بر این ،عدم توجه به قابلیت سازمانی به عنوان یک
خطمشی مهم برای پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری
تلقی میشود و موجب میشود که در بازارهای رقابتی
مشتریان تجربه خوشایندی از رابطه با شرکت بدست نیاورند
و به سوی شرکتهای دیگر با خدمات بهتر متمایل شوند
(کرامتی 1و همکاران .)1777 ،کارایی سیستمهای مدیریت
ارتباط با مشتری به دادههای تغذیه شدهی درون آن بستگی
دارد .اگر دادهها و اطالعات فراهم شده از منابع داخلی و
خارجی ،به موقع ،به روز ،ﺻحیح ،دقیق ،کامل و مرتبط
نباشند شرکتهای تجاری نمیتواند از استفاده یک سیستم

مدیریت ارتباط با مشتری بهرهمند شود (روح 3و همکاران،
1770؛ مسنر.)177 ،77
مروری بر ادبیات در سیستمهای اطالعاتی و مدیریت
استراتژیک نشان میدهد که برخی از مطالعات قبلی بر
افزایش درک از کیفیت اطالعات تمرکز میکنند .آنها بر
اساس مفهومی از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
موفقآمیز ،تأثیر مشتریمداری و اثر آن بر قابلیت فناوری
اطالعات تمرکز میکنند (لی و لین .)1772 ،77قابلیتهای
زیرساختی بویژه هنگامی که با یک استراتژی کسب و کار
مشتریمدار همراه میشوند ،رابطة مثبتی با کیفیت اطالعات
مشتری داشته و همچنین باعث افزایش روابط مشتری و
عملکرد کلی شرکت میشود (چوانگ و لین .)1779 ،71در
این راستا ،جای چاندران 79و همکاران ( ،)1770بیان کردند
که قابلیتهای سازمانی توسعه یافته میتواند توانایی یک
شرکت را برای مدیریت ارتباط با مشتری از منابع خارجی
بهبود بخشد و اطالعات مشتری حاﺻل از سیستم مدیریت
ارتباط با مشتری را یکپارچه ،مرتبط ،ﺻحیح و مفید سازد و
در نتیجه قابلیتهای زیرساختی در افزایش کیفیت اطالعات
مشتری نقش مهمی دارند (جای چاندران و همکاران،
 .)1770قابلیتهای زیر ساختی در شرکتهای بیمه ،میزان
و قابلیتپذیری سازمان در راهبرد پذیری اجرای مدیریت
ارتباط با مشتری است .مشتری محور بودن این شرکتها
خود یک مؤلفهی اﺻلی در قالب یک معنای مفهومی برای
جلب رضایت مشتریان میباشد .سازمانهایی که به نیازهای
مشتریان اعتنا نمیکنند و رویکرد کاال را پیشه میکنند ،از
ﺻحنه رقابت حذف خواهند شد .شرکتهای بیمه نیز از این
قاعده مستثنی نبودهاند و با ارائه خدمات مناسب به مشتریان
باید ارتباط نزدیکی با خریداران بیمه برقرار کنند تا بتوانند
ضمن کسب آگاهی از نیازهای مشتریان بیمههای مناسبی را
برای برآورده کردن نیازهای آنها عرضه نمایند .شناخت
مشتریان شرکت و آگاهی از رفتارهای خرید آنها مزیت
رقابتی ارزشمندی را برای شرکتها فراهم میکند (مهرجو و

4- Customer Relationship Management
5- Garrido
6- Chuan & Nan Lin
7- Santouridis and Tsachtani
8- Keramati

9- Roh
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11- Li & Lin
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سیفی  .)7939بهرهگیری از تکنولوژی مدیریت ارتباط با
مشتری در شرکتهای بیمه امری اجتناب ناپذیر بوده که
تصویر کلی و روشن از مشتریان ،با تمام جزئیات مورد نیاز از
فرآیند فروش به دست میدهد و این امکان را فراهم
میسازد که سازمان با هر یک از مشتریان خود ارتباط ویژه-
ای برقرار کند تا هیچ فرﺻتی برای فروش بیشتر به مشتری
و تأمین رضایت او از دست نرود.
این مقاله برای اولین بار تالش کرد در ﺻنعت بیمه در ایران
به بررسی مطالعه مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیتهای
زیرساختی بپردازد و با توجه به اینکه ﺻنعت بیمه یک
ﺻنعت خدماتی است و پرسنل و نیروی انسانی در پروسه
محصول نقش عمدهای دارند ،لذا میتوانند مشارکت باالیی
در ایجاد نوآوری و رفتارهای معطوف به نوآوری داشته باشند
و لذا اگر بتوانیم اثر عوامل زیر ساخت مدیریت ارتباط با
مشتری را بر رفتارهای نوآورانه کشف کنیم ،منجر به تحول
در شرکتهای بیمه خواهد شد و این کاری است که تاکنون
ﺻورت نگرفته است .شرکتهای بیمه شرکتهایی هستند
که خدمات ارائه میدهند ،در شرکتهای خدماتی نیروی
انسانی محور تولید است .در حقیقت شرکتها در سطح بازار
و رقابت ،با توجه به اینکه ﺻنعت بیمه در ایران یک ﺻنعت
نسبتاٌ رقابتی است؛ بدون اینکه بتوانند مزیتهای جدیدی
برای بازار خلق کنند دوام نمیآورند و باقی نمیمانند.
بنابراین نوآوری برای سازمانها و شرکتهای ﺻنعتی بیمه
یک امر ضروری و تعیینکننده بقاء و حیات آنهاست .از این
رو با توجه به این دو مطلب که نیروی انسانی محور
شرکتهای بیمه است و شرکتهای بیمه بدون نوآوری باقی
نمیمانند؛ بایستی ببینیم در سطح سازمانها چقدر این
رفتارهای نوآورانه در سازمان و توسط پرسنل ﺻورت
میگیرد .بیس یکی از نوآوریها در سازمانها نوآوریهای
پیوسته است .با توجه به اینکه کاالی ما یا خدمت ما بیمه،
یک خدمتی است که وجود دارد و ما نمیخواهیم نوآوری
ناپیوسته کنیم .برای این نوع نوآوری احتیاج به یک نوآوری
پیوسته و تدریجی داریم که از بازار و مشتری بدست میآید.
اینگونه رفتارهای نوآورانه از مشتریمداری شرکت و
زیرساختهای مدیریت ارتباط با مشتری نشأت میگیرد .با
توجه به توضیحهای فوق الذکر بدون وجود مشتریمداری در
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شرکتها امکان پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری وجود
ندارد .لذا از نظری که اجزای این موضوع ضرورت دارد،
چگونگی شکلگیری رفتار نوآورانه و در حقیقت اطالعات با
کیفیتی که منجر به این رفتار نوآورانه میشود توسط
مدیریت ارتباط با مشتری و مشتریمداری امری منطقی
بوده و مطالعه آن در شرکتهای بیمه ضروری است .در
حقیقت مطالعه رفتار نوآورانه؛ با اینکه علت فضای رقابتی
شرکتهای بیمه ضروری است ولی در مطالعات ﺻورت
گرفته انجام نشده است و با توجه به توضیحهای فوق ارتباط
بین مدیریت ارتباط با مشتری و مشتریمداری با رفتارهای
نوآوری در شرکتهای بیمه قوی است؛ این هم مطالعهای
است که تاکنون ﺻورت نگرفته است.
در این راستا ،اهمیت پژوهش حاضر بر این اساس است که تا
زمانی که مشتریمداری وجود نداشته باشد مدیریت ارتباط
با مشتری اتفاق نمیافتد و تا زیرساختهای مدیریت ارتباط
با مشتری نباشد اطالعات با کیفیت وجود نخواهد داشت و
همچنین تا زمانی که اطالعات با کیفیت وجود نداشته باشد
رفتارنوآورانه هم شکل نمیگیرد .با توجه به مبانی نظری و
ضرورت تحقیق و بعالوه با توجه به اینکه این ترکیب ضروری
و منطقی تاکنون مطالعه نشده ،این در حقیقت نشانگر این
است که ارتباط منطقی بین سازهها که برای رفتار نوآرانه
ضروری است را ما برای اولین بار مطرح و مطالعه کردیم .در
این راستا؛ سوال اﺻلی پژوهش حاضر ،این است که
مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری چگونه منجر به بهبود کیفیت اطالعات و رفتار
نوآورانه در شرکتهای بیمه میشود؟
 -2مبانی نظری و توسعه فرضیههای تحقیق
قابلیتهای زیر ساختی  ، 1مشتری مدداری  ،1کیفدت
اطالعات  1و رفتارنوآورانه

1

قابلیتهای زیر ساختی به طور کلی به عنوان گسترش مؤثر
منابع شرکت که برای حمایت از پیادهسازی سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری اختصاص داده شدهاند ،تعریف

14- infrastructure capability
15- customer orientation
16- Information quality
17- innovative behavior
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میشود (ملویل 71و همکاران .)177 ،و این دامنه
نشاندهنده منابع انسانی سنتی استراتژیها و فرآیندها است
(ولیان و همکاران .)7932 ،برای دیدگاه مبتنی بر منابع
شرکت ،منابع تکنولوژی ،انسانی و کسب و کار شرکت
بایستی با سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه
قابلیتهای زیر ساختی سازگار باشد .ادبیات در حوزه
سیستم اطالعات نشان میدهد که منابع خاص یک شرکت و
قابلیتهای آنها میتواند عملکرد یک شرکت را بهبود دهد
(چوانگ و لین .)1779 ،منابع ویژه و قابلیتهای شرکت
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میتواند در بهبود عملکرد شرکت موثر باشد (دانشیمقدم
و همکاران .)1772 ،مفهوم قابلیت کاربرد دیدگاه مبتنی بر
منابع ،در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک
دیدگاه مهم ارائه شده است ،در حالی که قابلیت سازگار با
برنامه مدیریت ارتباط با مشتری همچنین میتواند در مدل
ایجاد ارزش مدیریت ارتباط با مشتری استفاده شود (کرامتی
و همکاران .)1777 ،مطالعات نشان میدهد که منابع
ناهمگون خاص شرکت را میتوان در سه دسته طبقهبندی
کرد که عبارتند از :منابع تکنولوژی ،انسانی و کسب و کار.
منابع تکنولوژی یا فناوری به زیر ساختهای فناوری
اطالعات که مشتمل بر سخت افزار ،نرم افزار ،سیستمهای
پایگاه داده و سیستم ارتباطات جهت حمایت و پشتیبانی از
سیستم مدیریت روابط مشتری هستند اشاره دارند .منابع
انسانی در حوزه منابع انسانی و استراتژیک شرکت کاربرد
دارد و نشان دهندهی دانش فنی و مهار شرکت است که در
نهایت منجر به سیستم مدیریت ارتباط با مشتری میشود و
در نهایت منابع کسب و کار به عنوان برنامهای در جهت
یکپارچه سازی طرح سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و به
طور کلی فرایند کسب و کار تعریف میشود (چوانگ و لین،
 .)1779از آنجایی که تکنولوژی و فرایند کسب وکار هر دو
برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ضروری هستند ،در
واقع این افراد هستند که ارتباط با مشتری را بوجود
میآورند .برای مدیریت مشتریان سازمان باید افرادی جذب
سازمان شوند و مدیریت شده و در یک چارچوب حمایتی

انگیزش پیدا کنند (چن و پاپوویچ .)1779 ،17به علت
حساسیت باالی کاربران نسبت به تغییر ،افراد مشکلترین
جزء مدیریت ارتباط با مشتری محسوب میشوند .استفاده از
تکنولوژی در راستای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری نیاز
به تغییر در فرهنگ سازمانی دارد .با وجود اینکه تکنولوژی و
فرایندهای کسب و کار هر دو برای موفقیت فعالیتهای
مدیریت ارتباط با مشتری ضروری است ،اما کارکنان به
عنوان بلوک ساختمانی مدیریت ارتباط با مشتری هستند و
اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری به مدیریت و
کارکنان بستگی دارد (دانشیمقدم و همکاران .)1772 ،بنا
بر تعاریف ذکر شده میتوان استنباط کرد که قابلیتهای زیر
ساختی در بازار خریداری نمیشوند ،بلکه در سازمانها ایجاد
شده و وابسته به مسیر حرکت سازمان میباشند .پاول و
دنت -میکالف )7330( 17دریافتند که منابع کسب و کار تنها
تنها زم انی که با منابع انسانی و تکنولوژی ترکیب میشوند
ایجاد ارزش میکنند ،بنابراین منابع کسب و کار به تنهایی
ایجاد ارزش نمیکنند .ارزش یک منبع همیشه در نوع آن
منبع است که ترکیب شده باشد .بنابراین ،قابلیتهای زیر-
ساختی به عنوان قابلیت داخلی شرکت مشاهده میشوند و
سیستم را برای دسترسی به اطالعات مؤثر برای مشتری قادر
میسازند .شرکتهای عملیاتی سیستمهای مدیریت ارتباط
با مشتری باید قابلیت زیرساختی (به عنوان مثال :منابع
سخت افزار و نرم افزار ،منابع تخصص و منابع کسب و کار)
را داشته باشند و همچنین هر دو حمایت و سازگار با
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری باشند .فقدان
زیرساختهای حمایتی و سازگار باعث میشود که سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری از افزایش کیفیت اطالعات
مشتری جلوگیری کند .قابلیتهای زیرساختی شرکتها
میباشد که حامی و سازگار با خود سیستم مدیریت ارتباط
با مشتری هستند و سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری را
برای بدست آوردن به موقع ،به روز ،ﺻحیح ،دقیق ،کامل و
دادههای مربوطه و یا اطالعات از چند منابع داخلی و
خارجی را قادر میسازند و کمک میکنند تا سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری آن دادهها و اطالعات را به طور
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مؤثری یکپارچهسازی و پردازش کنند (چوانگ و لین،
 .)1779جای چاندران و همکاران ( )1770دریافتند که
قابلیت زیرساختی توسعه یافته ،میتواند توانایی یک شرکت
را برای مدیریت اطالعات مشتری از منابع خارجی بهبود
بخشد .در نتیجه قابلیتهای زیرساختی یک امر حیاتی در
افزایش کیفیت اطالعات مشتری محسوب میشوند
(دانشیمقدم و همکاران .)1772 ،با این حال ،اهمیت حضور
کامل بین قابلیت زیرساختی و مشتری مداری باید به تأیید
برسد و همچنین تأثیر این رابطه مکمل بر کیفیت اطالعات
مشتری باید مورد آزمون قرار گیرد .ﺻیادی تورانلو و
همکاران ( )7931در پژوهشی تحت عنوان نقش قابلیتهای
زیرساختی در باال بردن کیفیت اطالعات مشتری در
سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک نشان
دادند که افزایش قابلیتهای زیر ساختی باعث بهبود کیفیت
اطالعات مشتری میشود و همچنین بهبود کیفیت اطالعات
مشتری موجب پیشرفت عملکرد شرکت میشود .عالوه بر
این ،قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر
مثبت و معناداری بر مشتری مداری و کیفیت اطالعات
مشتری دارد (چوانگ و لین .)1779 ،دانشیمقدم و همکاران
( )1772در پژوهشی تحت عنوان تأثیر مدیریت ارتباط با
مشتری بر عملکرد شرکت نشان دادند که قابلیتهای
زیرساختی اثر مثبت و معناداری بر مشتری و کیفیت
اطالعات دارد (دانشیمقدم و همکاران .)1772 ،از اینرو
میتوان فرضیههای زیر را مطرح ساخت:
فرضیه اول) قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری اثر مثبت و معنیدار بر مشتریمداری دارد.
فرضیه چهارم) قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری اثر مثبت و معنیدار بر کیفیت اطالعات دارد.
فرضیه پنجم) قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری اثر مثبت و معنیدار بر رفتار نوآورانه دارد.
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 .)1717مشتریمداری عبارت است از توانمندسازی سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری جهت حمایت و پشتیبانی از
بهرهوری بازاریابی شرکت و جلب رضایت مشتریان (زیگرس
و هنسلر )1772 ،10که به طور مستقیم سبب بهبود کیفیت
اطالعات مشتری شده و به طور غیر مستقیم سبب بهبود
عملکرد کلی شرکت میشود (چوانگ و لین.)1779 ،
مشتریمداری به درک کافی از هدف خود خریداران و قادر
به ایجاد ارزش برتر به طور مداوم برای آنها اشاره میکند و
نشاندهندهی وضعیت استراتژیک سازمان نسبت به
مشتریان میباشد (وانگ 12و همکاران .)1772 ،ادبیات
مدیریت ارتباط با مشتری بر اهمیت توسعه ،مشتری محور
بودن سازمانها تأکید دارد (گاریدو و پادیال.)1777 ،10
اگرچه درک درستی از رابطه بین مشتریمداری و عملکرد
شرکت ضروری است ،مدیران با یافتن سیستم مدیریت
ارتباط با مشتری دغدغه دارند ،که میتواند برای حمایت
مشتریمداری پیادهسازی شود .کیم 11و همکاران ()1777
نشان دادند که مدیران تأثیر غیرمستقیم مشتریمداری بر
عملکرد شرکتها را درک میکنند ،اگرچه مشتریمداری
ارتباط نزدیکی با تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و
مدیریت اطالعات مشتری دارد .مطالعات دیگر پیشنهاد
کردند که مدیران وب سایت به ارتباط بین مشتریمداری
آنالین و کیفیت اطالعات در وب سایت تأکید میکنند
(پادار 13و همکاران .)1773 ،همچنین مشتریمداری
میتواند مقدم بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری باشد
(گاریدو و پادیال .)1777 ،نارور 97و همکاران ()1777
مشاهده کردند که مشتریمداری میتواند بوسیله ارزش
محصول ایجاد شده ،که کمیاب و کیفیت برتری دارند مزیت
رقابتی ایجاد کند .این ایجاد ارزش بوسیله افزایش
منفعتهای مشتریان رخ میدهد ،در حالی که موجب
کاهش هزینهها میشود (تاجالدینی و ترومن.)1771 ،97

 -3مشتری مداری ، 22کیفت اطالعات و رفتارنوآورانه
مشتریمداری مجموعهای از باورهایی است که نیازهای
مشتری و رضایت را به عنوان یک اولویت برای یک سازمان
ایجاد میکند (سمیرنووا 19و همکاران1770 ،؛ کیم و لی ،1
22- customer orientation
23- Smirnova

24- Kim and Lee
25- Ziggers & Henseler
26- Wang
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28- Kim
29- Poddar
30- Narver
31- Tajeddini & Trueman
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مشتریمداری میتواند به عنوان یک استراتژی ،برای به
دست آوردن دسترسی به اطالعات حساس در مورد نیازهای
مشتری مشاهده شود (سالومو 91و همکاران .)1779 ،عالوه
بر این ،بران بک )7333( 99استدالل میکند که
مشتریمداری هسته اﺻلی موفقیت کسب و کار است و هر
کسی در سازمان نیاز به درک و شناخت در مورد اهمیت آن
دارد .امروزه اکثر شرکتها در محیطهای کسب و کار رقابتی
و جهانی اهمیت مشتری مداری و مشتریگرایی را بخوبی
درک نمودهاند و مشتریگرایی عمدتاً با رفاه مشتریان سرو
کار دارد (مهرجو و سیفی .)7939 ،مشتریمداری یک
فاکتوری مهمی برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
است (چوانگ و لین .)1779 ،هارمسن و جنسن )177 ( 9
بیان کردند که ،مشتریمداری تأثیر مثبتی بر پردازش
اطالعات مشتری دارد .نارساییهای موجود در
مشتریمداری ،منجر به کاهش جمع آوری اطالعات
مشتری ،اشتراکگذاری و استفاده از آن میشوند (چوانگ و
لین .)1779 ،اطالعات مربوط به مشتری توسط سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری به موقعتر و مفیدتر ارائه خواهد
شد و بنابراین میتواند عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری را
افزایش دهد .مشتریمداری شرط الزم برای افزایش کیفیت
اطالعات مشتری است .فقدان مشتریمداری در هر سازمانی
زیانآور بوده و حتماً منجر به اطالعات نامناسبی برای
مشتری میشود .بنابراین مشتریمداری به احتمال زیاد برای
ارتقاء پردازش اطالعات به منظور افزایش کیفیت اطالعات
مشتری بکار میرود (همان) .شرکتهای مشتری مدار به
احتمال زیاد محصوالت و خدمات نوآورانهای را که سازگار با
نیازهای مشتریان بوده ،ارائه میدهند (گریسمن 90و
همکاران .)1779 ،بنابراین نوآورانه میتواند به عنوان سرمایه
گذاریهای بلند مدت از ایجاد ارزش مشتری تلقی شود
(هان 92و همکاران .)7331 ،لوکاس و فرل،)1777( 90
دریافتند که یک ارتباط مثبتی بین جهتگیری بازار و رفتار
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نوآورانه وجود دارد .استدالل اﺻلی این است که ،اگر
شرکتها بخواهند ریسک را کاهش داده و از خطرات بالقوه
یک محصول جدید اجتناب کنند ،باید مشتریان خود را
بشناسند .مشتریمدار بودن ،همچنین به بهبود محصوالت
جاری کمک میکند (ساندویک 91و ساندویک .)1779 ،نتایج
تحقیق گریسمن و همکاران ( )1779در پژوهشی با عنوان
افزایش عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نقش میانجی
نوآوری و مشتریمداری در ﺻنعت هتلداری نشان داد که
مشتریمداری تأثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه دارد .از اینرو
میتوان فرضیههای زیر را مطرح ساخت:
فرضیه دوم) مشتریمداری اثر مثبت و معنیدار بر کیفیت
اطالعات مشتری دارد.
فرضیه سوم) مشتریمداری اثر مثبت و معنیدار بر رفتار
نوآورانه دارد.
 کیفیت اطالعات مشتری  ،3رفتارنوآورانه وعملکرد شرکت
کیفیت اطالعات مشتری عبارت است از جمع آوری،
یکپارچه سازی و تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات مشتری،
از قبیل اطالعات بدست آمده از تعامل فروشنده با مشتریان
(باگوس 7و همکاران1773 ،؛ مولر و فلر1777 ، 7؛ هیل، 1
 .)1773سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یک نوع
تکنولوژی نوین طراحی شده برای مدیریت روابط مشتری
است (چوانگ و لین .)1779 ،این سیستم به طور گسترده
برای جمعآوری ،ادغام و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به
مشتری کاربرد دارد .سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری
به شرکتها اجازه میدهند که اطالعات مربوط به مشتری را
در سطح باالیی از بهروری پردازش کنند .به همین دلیل
برخی از تحقیقات پیشین بر اهمیت کیفیت اطالعات
مشتری در شیوههای مدیریت ارتباط با مشتری تأکید دارند
و همچنین مدیریت ارتباط با مشتری موجب افزایش
سودمندی و به هنگام بودن اطالعات مشتریان نیز میشود
(همان) .استفاده از سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری به
38- Sandvik
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احتمال زیاد بر کیفیت اطالعات مشتری تأثیر میگذارد .به
عنوان مثال سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری میتواند
یکپارچهسازی اطالعات مشتری را افزایش دهد (برای مثال،
ترکیب داده معامالت مشتری با داده منابع خارجی یا
یکپارچه سازی اطالعات مشتری از نقاط ارتباطی مختلف)
(بولدینگ 9و همکاران1770 ،؛ پین و فرو .)1770 ،
طراحی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری شرکتها را
در راستای پیادهسازی اتوماسیون نیروی فروش ،برنامهریزی
و بودجهبندی ،خدمت به مشتریان ،مدیریت تبلیغات،
پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات یاری میکند
(جای چاندران و همکاران .)1770 ،قابلیتهای زیر ساختی
شرکت که پشتیبان و موافق با سیستمهای مدیریت ارتباط
با مشتریان هستند ،سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری را
برای بدست آوردن دادههای به موقع ،جدید ،ﺻحیح ،دقیق،
کامل و مناسب یا اطالعاتی که از منابع داخلی و خارجی
چندگانه و کمک به یکپارچگی سیستمهای مدیریت ارتباط
با مشتری و پردازش داده یا اطالعات آنها به طور مؤثر توانا
میسازد ،همچنین با قابلیتهای زیر ساختی رشد یافته،
اطالعات مربوط به مشتری ،از سیستمهای مدیریت ارتباط
با مشتری که اغلب به موقع ،یکپارچه ،مناسب و مفید
شدهاند بدست میآیند .بنابراین قابلیتهای زیرساختی برای
افزایش کیفیت اطالعات مربوط به مشتری حیاتی هستند
(ﺻیادی تورانلو و همکاران .)7931 ،رفتار نوآورانه فردی
رفتار پیچیدهای است و شامل سه زمینه مختلف تولید ایده،
پشتیبانی از ایده و عمل کردن به ایده است .نوآوری به رشد
موفقیتآمیز و اجرای ایدههای خالق اشاره دارد .افراد
می توانند با استفاده از اطالعات مفید و با کیفیت در هر
زمان انتظار نوآوری داشته باشند .دارا بودن اطالعات به روز،
ﺻحیح و دقیق تأثیر مثبت و فزایندهای بر عملکرد شرکت و
رفتار نوآورانه میگذارد (هیل .)1773 ، 0قابلیت اطالعات
مشتری اجازه میدهد که شرکتها ارتباط با مشتری را
بوسیله مکانیزم توسعهیافته برای حمایت از نیازهای
مشتریان بهینهسازی کند .بنابراین ،توانایی یک شرکت برای

43- Boulding
44- Payne & Frow
45- Hill
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پاسخ دادن سریع به نیازهای مشتری باید عملکرد ارتباط
مشتری و شرکت را بهبود بخشد (منسر .)177 ، 2بنابراین
مدیریت کیفیت اطالعات مشتری به ویژه در ﺻنایع خدماتی
تأثیر مثبتی بر عملکرد کلی کسب و کار یا عملکرد شرکت
دارد (گوردون و همکاران .)1771 ، 0بنابراین فرضیههای زیر
پیشنهاد میشوند:
فرضیه ششم) کیفیت اطالعات مشتری اثر مثبت و معنیدار
بر رفتار نوآورانه دارد.
فرضیه هفتم) کیفیت اطالعات اثر مثبت و معنیدار بر
عملکرد شرکت دارد.
 رفتار نوآورانهنوآوری را فرآیند ارائه و بکارگیری ایدههای جدید و نو در
عمل تعریف میکنند .مفهوم نوآورانه به تصور یک شخص
نسبت به ایدههای جدید به عنوان جنبههایی از ارزشها و
باورهای شرکتها ،نسبت به نوآوری اشاره میکند
(تاجالدینی .)1777 ،رفتار نوآورانه ،شامل بررسی فرﺻتها و
تولید ایدههای جدید است (رین و زانگ ،)1770 ، 3اما
همچنین میتواند رفتارهای معطوف بر اعمال تغییر ،بکار
بستن دانش جدید را در بر بگیرد (تاسان .)1779 ،07منظور
از رفتار نوآورانه ،میزان ادارک نوآوری از قسمتهای مختلف
یک شرکت میباشد (پیکمات و پترس .)1770 ،07نوآوری و
رفتار نوآورانه عالقه بسیار زیادی را در پژوهشهای مدیریت
بدست آوردهاند (گریسمن 01و همکاران .)1779 ،کلیسن و
استریت )1777( 09رفتار نوآورانه را به عنوان تمامی اعمال
هدایت شده افراد در ایجاد ،مقدمه و یا استفاده از اخبار
مفید ،در هر سطح سازمانی تعریف کردهاند (کیو  0و
همکاران .)1773 ،بنابراین ،میتوان مفهوم نوآورانه را متمایز
از رفتار نوآورانه دانست ،زیرا نوآورانه جهتگیری سازمان
نسبت به نوآوری است ،در حالیکه رفتار نوآورانه برای
کمیت محصوالت و خدمات جدید شرکت معرفی شده است
46- Messner
47- Gordon
48- Innovation behavior
49- Ren & Zhang
50- Taşan
51- Pikkemaat and Peters
52- Grissemann
53- Kleysen and Street
54- Qi
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(گریسمن و همکاران .)1779 ،میتوان به این نتیجه رسید
که ،رفتار نوآورانه موقعی که کارمندان برای ایدههای جدید
پاداش دریافت میکنند افزایش مییابد (چن.)1777 ،00
چادی و ماتسون ،)7332( 02در پژوهشی تحت عنوان افزایش
عملکرد کسب و کار در هتلها با در نظر گرفتن نقش
میانجی نوآوری و مشتریمداری نشان دادند که نوآوری
محصوالت و خدمات جدید ،عملکرد مالی و شهرت یک هتل
را افزایش میدهد و همچنین یک ارتباط مثبتی بین رفتار
نوآورانه و شهرت وجود دارد .رفتار نوآورانه تأثیری مثبتی بر
عملکرد کسب و کار خود از لحاظ عملکرد مالی و غیر مالی
به عنوان حفظ مشتری و شهرت سازمان دارد (گریسمن و
همکاران .)1779 ،لذا فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه هشتم) رفتار نوآورانه اثر مثبت و معنیدار بر عملکرد
شرکت دارد.
 عملکرد شرکتعملکرد یکی از مهمترین سازههای مورد بحث در
|پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار
سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری محسوب میشود.
عملکرد شرکت یک مفهوم چند بعدی است که موقعیت
شـرکت را با توجـه به رقبـا در نـظر میگیرد (میرمحمدی و
باقریقرهبالغ .)7939 ،عملکرد سازمان ترکیب گستردهای
هم از دریافتیهای غیر ملموس مانند افزایش دانش سازمانی

55- Chen
56- Chadee and Mattsson
57.- business performance

و دریافتیهای عینی و ملموس مانند نتایج اقتصادی و مالی
است ،مدلهای گوناگونی تالش کردهاند عملکرد سازمانی را
معرفی و ارزیابی کنند .عملکرد سازمانی مفهوم گستردهای
دارد ،از آنچه شرکت تولید میکند تا حوزههایی را که با
آنها در تعامل است در برمیگیرد .با توجه به افزایش رقابت
در تمامی ﺻنایع و بازار ،ارزیابی عملکرد سازمانی برای بقای
آن ضروری است و توجه به سنجش عملکرد به عنوان نقطه
شروع در روند توسعه مهم است (دانشیمقدم و همکاران،
 .)1772علت اﺻلی سنجش عملکرد ،افزایش اثر بخشی کلی
01
سازمان و همچنین فرآیندهای کسب و کار است (کردنایج
و همکاران.)177 ،
به عبارت دیگر ،عملکرد سازمانی به چگونگی انجام
مأموریتها ،وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج حاﺻل از
انجام آنها اطالق میگردد (حقیقی 03و همکاران.)1777 ،
عملکرد کسب و کار مفهومی کلی است که از آن برای
نمایش نتیجه نهایی فعالیتهای عملیاتی یک سازمان
استفاده میشود ،همچنین شاخصی برای ارزیابی سطح
موفقیت پروژه است (دوکرت و استو .)7339 ،27استون 27و
همکاران ( ،)7332بیان میکنند که مدیریت ارتباط از طریق
استفاده از تکنولوژیها در بازاریابی ،فروش ،ارتباطات و
مدیریت مشتریان ،با تعامل مستمر با مشتریان رابطه برقرار
میکند و ارزش مشتری را افزایش داده که در نتیجه به نفع
شرکت و مشتری خواهد بود (شوا 21و همکاران.)1771 ،

58- Kord Naij
59- Haghighi
60- Duqrette & Stowe
61- Stone
62-Shwu
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اثر مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه
جدول .1خالصه اهم تحقیقات انجام شده
پژوهشگر
(سال)
کیم و لی
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موضوع مطالعه
یک مدل ساختاری استراتژیهای

()1717

مدیریت ارتباط با مشتری

آنونزیتا 7و

نقش قابلیتهای سازمانی در

همکاران

دستیابی به اقدامات پایدار سازمانی

()1771

و عملکرد اقتصادی

جاکوب 7و
همکاران
()1770

تأثیر سیستمهای مدیریت ارتباط با
مشتری بر عملکرد شرکت

جامعه و نمونه

موسسات آموزشی

 900شرکت در
ﺻنعت ایتالیا

نتایج
نتایج نشان داد که کیفیت خدمات آموزشی رابطه بین مشتریمداری و ارزش مشتری
را میانجیگری میکند.
توسعه قابلیتهای سازمانی خاص میتواند بر برخی از ضعفهای احتمالی مرتبط با
شرکتهای جوان و کوچک متوسط که در پیادهسازی مفهوم پایداری سازمانی شرکت
دارند ،غلبه کند.
شرکتهایی که سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را پیاده سازی میکنند ،اقدامات

شرکتهای ﺻنعتی

فرآیند کسب و کار خود را به میزان بیشتری از شرکتهایی که سیستم مدیریت ارتباط
با مشتری را پیادهسازی نمیکنند ،بهبود میبخشد.

 01نمونه از
دانشیمقدم و
همکاران
()1772

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر
عملکرد شرکت

کارکنان و

قابلیتهای زیر ساختی و مشتریمداری تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اطالعات

کارشناسان بخش

مشتری دارد و همچین بین کیفیت اطالعات مشتری و عملکرد شرکت رابطه مثبت و

مدیریت ارتباط با

معناداری یافت شد.

مشتری
حسن 7و
همکاران
()1770
ماتیش و
لیلیش

7

( )177

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر

 777نفر از

نتایج این مطالعه نشان میدهد که مدیریت ارتباط با مشتری بر روی رضایت مشتری

رضایت مشتری

کارمندان بانک

تأثیر معنیدار دارد.

مدیریت ارتباط با مشتری در ﺻنعت

تمرکز بر دادههای

همراه با مؤلفههای تکنولوژیکی ،مؤلفههای انسانی نیز برای تضمین اجرای موفقیت

بیمه

ثانویه و بازار بیمه

آمیز مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد.

نقش قابلیتهای زیرساخت و
چوانگ و لین
()1779

جهتگیری مشتری در ارتقاء

 772شرکت

قابلیتهای زیر ساختی و مشتریمداری تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اطالعات

کیفیت اطالعات مشتری در

خدمات مالی در

مشتری دارند .و عالوه بر این کیفیت اطالعات مشتری رابطه معناداری با عملکرد

سیستمهای مدیریت ارتباط با

تایوان

شرکت دارد.

مشتری
گریسمن و
همکاران
()1779
تاجالدینی
وترومان

7

()1771

فالح و
همکاران
()7933

بهبود عملکرد کسب و کار هتلها:

 179نمونه از

مشتریمداری بر رفتار نوآورانه ،اثر مثبت و معناداری دارد .بعالوه ،رفتار نوآورانه بر

نقش نوآوری و جهتگیری مشتری

مدیران هتل

عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مدیریت هتلداری سوئیس:
پیشگوییهای فرهنگی نوآوری و

 32نمونه از

سیستمهای ارزشمند مبتنی بر

مدیران هتل

مشتری
نتیجه پژوهش ،دستیابی به مدلی است که مشتمل بر  12متغیر و  0عامل (تامین

طراحی مدل مهندسی مجدد کسب
وکار در ﺻنعت بانکداری ایران با

نخبگان ﺻنعت

تاکید بر مشتری مداری؛ تحقیق

بانکداری

آمیخته اکتشافی

ولیان و

طراحی مدل رویکرد قابلیت-

همکاران

های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط

()7932

مرجع استراتژیک

عبدوی و

مشتریمداری در بسیاری از موارد ،به شدت بر عملکرد ﺻنعت هتل اثر میگذارد.

بررسی عوامل مؤثر بر

منافع حداکثری ذی نفعان ،سرعت و ارزانی ارایه خدمات ،اعمال قوانین و استانداردها،
رشد چارچوبهای مدیریت ﺻنعت بانکداری و ایجاد و بهبود رویههای منتهی به
مشتری) است و تاثیر مثبت هریک از  0عامل مدل را بر ﺻنعت بانکداری مشتریمدار
تایید میکند.

مطالعهی
کتابخانهای
 20نفر از

در ﺻورت ایجاد هماهنگی بین استراتژی قابلیتهای سازمانی و سایر عناﺻر
اﺻلی سازمان ،اثر همافزایی مشاهده شده و عملکرد افزایش مییابد.
نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که میتوان عوامل واسطهای را تأثیرگذار در
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ولیان و

طراحی مدل رویکرد قابلیتهای

همکاران

سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط

()7932

مرجع استراتژیک

عبدوی و

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت

 20نفر از مدیران و

پاشائی

مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر

کارکنان هتلهای

()7930

گرفتن اثرات واسطة عوامل سازمانی

کالن شهر ایران

قاسمی

بررسی وضعیت مشتریمداری

 1177نفر از

برقراری ارتباط خوب با مشتری رمز موفقیت در کسب و کار است،

همدانی و

دفاتر پلیس  + 10استان مازندران

مشتریان دفاتر

زیرا محرک اﺻلی برای سازمانهایی که به دنبال بهبودی عمده در

عطف ( )793

بر اساس مدل سرو کوال

پلیس

مسیر پیشرفت خویش هستند ،همانا مشتریان آن سازمان میباشند.

مهرجو و
سیفی
()7939

مطالعهی کتابخانه-
ای

بررسی نقش قابلیتهای سازمانی و
مشتری محور بودن سازمان در
افزایش عملکرد مدیریت ارتباط با

در ﺻورت ایجاد هماهنگی بین استراتژی قابلیتهای سازمانی و سایر
عناﺻر اﺻلی سازمان ،اثر همافزایی مشاهده شده و عملکرد افزایش
مییابد.
نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که میتوان عوامل واسطهای را
تأثیرگذار در موفقیت مد یریت ارتباط با مشتری محسوب کرد و با
تقویت آن رابطة نزدیک و مستمر با مشتریان را به منظور حفظ
مشتری و مشتریمداری افزایش داد.

یافتههای این پژوهش نشان دهندهی محوری بودن قابلیتهای
 13نفر از کارکنان

سازمانی به همراه مشتریمداری سازمان و به دنبال آن عملکرد

شرکتهای بیمه

روابط مشتری

شهر بابل

در افزایش عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت می

مشتری

باشد.

ﺻیادی

نقش قابلیتهای زیر ساختی در

تورانلو و

باال بودن کیفیت اطالعات مشتری

همکاران

در سیستمهای مدیریت ارتباط با

()7931

مشتری

قابلیتهای زیر ساختی رابطه مثبتی با با کیفیت اطالعات مربوط به
کارمندان بانک

مشتریان بانک دارد و عالوه بر این کیفیت اطالعات مشتریان رابطه
مثبتی با عملکرد ارتباط با مشتریان دارد.

 -مدل مفهومی پژوهش

عملکرد شرکت

کیفیت
اطالعات
مشتری

مشتریمداری

H6

H1

رفتارنوآورانه

H5

منابع
تجاری

قابلیتهای
زیرساختی

منابع
انسانی

منابع
فناوری

شکل .1مدل مفهومی پژوهش (منبع :دانشیمقدم و همکاران211 ،؛ گریسمن و همکاران2113 ،؛ چوانگ و لین)2113 ،

اثر مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه

 روششناسی پژوهشاین مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توﺻیفی
و با روش پیمایشی و به ﺻورت تک مقطعی انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش را  773نفر از مدیران و کارشناسان
ارشد بیمه در شعبههای شرکتهای بیمه شهر تبریز تشکیل
میدهند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش پرسشنامه محقق
ساخته مبتنی بر طیف لیکرت (پنجگانه) است .برای سنجش
هر کدام از متغیرهای پژوهش بر مبنای ادبیات علمی
موضوع مقیاسهای مناسب شناسایی و منبع مقیاسهای
سنجش در جدول ( )7نشان داده شد .سپس بر اساس نظر
خبرگان روایی ﺻوری و محتوایی مقیاسها بررسی و تأیید
شد .بعالوه مطالعه پایایی برای ﺻحت از روایی ﺻوری بر
روی تعدادی از نمونه انجام گرفت .همچنین برای اطمینان
از پایایی مقیاسهای سنجش مقدار آلفای کرونباخ محاسبه
شد که در جدول ( )1ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میشود ضریب آلفای کرونباخ برای تمام مقیاسهای تحقیق
در سطح مطلوب است که نشان از اعتبار سنجههای پژوهش
دارد .جهت بررسی فرضیهها و سنجش مدل از مدلسازی
معادالت ساختاری با نرم افزار  SmartPLS.02استفاده
شد.
جدول  .2نتایج پایایی و منابع مقیاسهای سنجش
متغیرهای

منبع مقیاسهای

تعداد

ضریب آلفای

پژوهش

سنجش
(Grissemann
)et al., 2013
(Hui Chuang
& Nan Lin.,
)2013
(Hui Chuang
& Nan Lin.,
)2013
(Hui Chuang
& Nan Lin.,
)2013
(Hui Chuang
& Nan Lin.,
)2013
(Grissemann
)et al., 2013
Rhee et al.,
)2010

سوال

کرونباخ

Customer
Technology

humane

business

quality
behaviour
performance

0

7/01

9

7/17

9

7/0

0

7/17

9

7/00

9

7/23

0

برای تعیین حجم نمونه مورد نیـاز از فرمـول کـوکران بـرای
جوامع محدود استفاده شد ،که در تحقیق حاضر ایـن حجـم
 10نفــر بدســت آمــد کــه بــرای محاســبات دقی ـقتــر 797
پرسشنامه توزیع و از این تعداد پرسشـنامه  773عـدد قابـل
استفاده بود .با توجه بـه اینکـه شـعبههـای بیمـه همکـاری
نمیکردند و نرخ پاسخدهی بسیار کم بود و بیشتر از  07تا را
پاسخ ندادند ،سعی کردیم با فرمول کـوکران محاسـبه کنـیم
که حداقل باید چند نفر پاسخ بدهند و  10نفـر بدسـت آمـد
که بعـد بطـور مفصـل خـواهش کـردیم کـه  9پرسشـنامه
باقیمانده را جواب بدهند .همچنین پاسخگویان بـا اسـتفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند.
(مقدار واریانس از طریق نمونه مـورد بررسـی بـرای  97نفـر
محاسبه شده است).
 تجزیه و تحلیل دادههاتجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق از طریق مدلسازی
معادالت ساختاری انجام گرفته است .در جدول ،9
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی ارائه شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،تحصیالت کارشناسی با
حدود  %09بیشتر فراوانی را در میان پاسخگویان داشته
است .در حقیقت ،ترکیب جمعیتشناختی بدست آمده
شبیه ترکیب جمعیتشناختی جامعه ایران است؛ در جامعه
ایران اکثریت جوانان در وضعیت تحصیل لیسانس یا اخذ
لیسانس هستند ،و در جدول  9هم مشاهده میشود که اکثر
مدیران یا کارشناسان ارشد در شعب یا مدرک لیسانس
داشتهاند یا مدارک قبل از لیسانس مثل دیپلم و فوق دیپلم
که نشان میدهد احتماالٌ در حال تحصیل بودهاند .و از لحاظ
سنی هم نشان میدهد ،اکثریت زیر  7سال بودهاند؛ که
نمایانگر بازه سنی جوانان جویای کار میباشد.
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جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی
ویژگیهای جمعیتشناختی

فراوانی

درﺻد

ویژگیهای جمعیتشناختی

فراوانی

فراوانی
جنسیت
سن

فراوانی

زن

22

00/0

مرد

09

/0

17 - 97

2

91/0

97 - 7

27

07/9

فوق دیپلم

7 -07

77

1/

لیسانس

 07به باالتر

1

7/0

جهت بررسی مدل ابتدا به برازش بیرونی و در مرحله دوم به

درﺻد

وضعیت تأهل
تحصیالت

مجرد

1

90/9

متأهل

00

2 /0

دیپلم

77

3/1

91

12/3

29

01/3

79

77/3

فوق لیسانس و باالتر

برازش درونی و درآخر به برازش کلی مدل پرداخته شده است.

جدول  .شاخصهای پایایی و روایی

بــرای ارزیــابی شــاخصهــای ســنجش و اعتبــار مــدل از
شاخص های میانگین استخراج شـده ،پایـایی ترکیبـی ،و
آلفای کرونباخ استفاده میشود .همـانطور کـه ذکـر شـد
نتایج جدول باال نشان میدهد تمام مقادیر فـوقالـذکر از
حد مطلوب باالتر است .روایی واگرا وقتی در سطح قابـل
قبول است که میزان جـذر میـانگین واریـانس اسـتخراج
شده بـرای هـر بعـد بیشـتر از مقـدار تـوان دوم ضـرایب
همبســتگی میــان آن بوعــد و ســایر ابعــاد در مــدل باشــد
(فورنل و

(فورنل و الکر .)7317 ،همانگونه که در جدول  0نشان
داده شد مقدار جذر میانگین واریانس استخراج شده
متغیرهای مکنون که در خانههای موجود در قطر اﺻلی
ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که
در خانههای زیرین و چپ قطر اﺻلی مرتب شدهاند،
بیشتر است .به بیان دیگر روایی واگرای مدل در حد
مناسبی است .جدول  0نتایج این بررسی را نشان
میدهد.
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جدول  .روایی واگرا (روش فورنل الرکر)

7/19

7/009

7/921

7/010

7/011

7/079

1/61

5/40

رفتار نوآورانه

7/070

7/079

7/920

7/01

7/ 7

7/903

1/72

5/3

عملکرد شرکت

رفتار نوآورانه

7/191

7/101

7/ 39

7/ 09

7/ 17

1/34

5/24

کیفیت اطالعات مشتری

منابع تجاری

عملکرد شرکت

مشتری

کیفیت اطالعات

7 /0 0

7/270

7/209

7/901

7/1

0/17

منابع تجاری

منابع انسانی
7 /1 7

7/002

7/ 17

7/9

0/0

منابع انسانی

منا بع فناوری

مشتری مداری

انحراف معیار

میانگین

7/023

پژوهش

7/103

7/ 29

7/3

0/70

منا بع فناوری

برای محاسبه این ماتریس مقدار جذر  AVEمتغیرهای
مکنون در پژوهش حاضر که در قطر اﺻلی ماتریس قرار
گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای
زیرین و چپ قطر اﺻلی قرار گرفتهاند باید بیشتر باشد .بر
اساس جدول  0مشاهده میشود که متغیرهای مکنون در
مدل ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با
سازههای

متغیرهای

7/012

7/79

0/91

مشتری مداری

سازههای دیگر و روایی واگرای مدل در حد مناسبی
است .در آزمون بار عرضی انتظار میرود بار هر معرف
برای هر متغیر مکنون بیشتر از بارهای عرضی برای سایر
متغیرهای مکنون باشد (چین .)7331 ،7این امر ،مطابق
جدول 2برای متغیرهای این پژوهش مورد تایید قرار
میگیرد.

جدول  .آزمون بار عرضی

Q5

0/744

0/354

0/247

0/298

0/346

0/412

0/253

Q6

0/415

0/834

0/665

0/535

0/375

0/408

0/350

Q7

0/370

0/886

0/611

0/592

0/338

0/455

0/373

Q8

0/409

0/856

0/673

0/606

0/454

0/498

0/414

Q9

0/338

0/652

0/839

0/517

0/439

0/479

0/485

Q10

0/305

0/639

0/845

0/470

0/371

0/452

0/455

Q11

0/416

0/614

0/835

0/565

0/431

0/397

0/381

Q12

0/238

0/483

0/420

0/726

0/223

0/220

0/259

Q13

0/226

0/368

0/367

0/640

0/139

0/214

0/094

Q14

0/376

0/574

0/556

0/827

0/280

0/360

0/364

مداری

Q4

0/835

0/378

0/359

0/300

0/407

0/398

0/293

مشتری

منابع فناوری

منابع انسانی

Q3

0/664

0/350

0/266

0/181

0/317

0/287

0/261

کیفت

Q2

0/737

0/358

0/386

0/312

0/402

0/455

0/241

شرکت

Q1

0/634

0/216

0/242

0/241

0/238

0/265

0/272

سوال

عملکرد

منابع تجاری

اطالعات مشری

رفتار نوآورانه

شماره

Q15

0/2
57

0/49
3

0/42
1

0/73
2

0/20
0

0/22
1

0/28
7

Q16

0/2
73

0/56
2

0/50
9

0/78
7

0/16
1

0/33
4

0/31
4
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Q15

0/257

0/493

0/421

0/732

0/200

0/221

0/287

Q16

0/273

0/562

0/509

0/787

0/161

0/334

0/314

Q17

0/325

0/385

0/410

0/202

0/845

0/469

0/473

Q18

0/485

0/404

0/444

0/254

0/846

0/512

0/409

Q19

0/393

0/348

0/382

0/228

0/823

0/405

0/410

Q20

0/452

0/455

0/469

0/364

0/385

0/818

0/485

Q21

0/462

0/452

0/407

0/258

0/496

0/843

0/440

Q22

0/365

0/413

0/443

0/300

0/510

0/841

0/363

Q23

0/220

0/368

0/441

0/335

0/286

0/361

0/595

Q24

0/302

0/363

0/422

0/243

0/452

0/400

0/832

Q25

0/351

0/372

0/397

0/354

0/405

0/454

0/840

Q26

0/221

0/263

0/367

0/204

0/420

0/373

0/782

شکل .3ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل تحقیق

اثر مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه

در شکل ( )9ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است
مشخص شده است .اعداد روی مسیرها نشان دهنده ضریب
مسیر ،اعداد داخل دوایر برای متغیرهای درونزا  R2مقدار
(نشان از تأثیری که متغیرهای مستقل بر یک متغیر وابسته
میگذارند) و اعداد روی فلشهای متغیرهای پنهان بیانگر
بارهای عاملی است .در مدل آزمون شده ابتدا معنیدار بودن
ضرایب مسیر و بارهای عاملی در سطح  7/30بررسی شد که
مطابق شکل  1مشاهده میشود که تمام بارهای عاملی در
این سطح اطمینان معنیدار هستند .برازش مدل کلی شامل
هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید
برازش آن بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای
بررسی برازش مدل کلی تنها از یک معیار به نام GOF
استفاده میشود .سه مقدار  7/10 ،7/77و  7/92به عنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی شده
است (داوری و رضازاده )7931 ،و با حصول مقدار 7/017
برای  GOFبرازش قوی مدل کلی آن تأیید میشود .معیار
GOFبه ترتیب زیر محاسبه میگردد:

07
جدول  .بررسی فرضیات پژوهش
مسیر

قابلیتهای زیرساختی ←
مشتریمداری ()H1
مشتریمداری ← کیفیت اطالعات
مشتری ()H2
مشتریمداری ← رفتار نوآورانه
()H3
قابلیتهای زیرساختی ← کیفیت
اطالعات مشتری ()H4
قابلیتهای زیرساختی ← بر رفتار
نوآورانه ()H5
کیفیت اطالعات مشتری ← رفتار
نوآورانه ()H6
کیفیت اطالعات مشتری ←
عملکرد شرکت ()H7
رفتار نوآورانه ← عملکرد شرکت
()H8

ضریب
مسیر

آماره t

نتیجه
آزمون

7/ 07

/19

تأیید

7/9 0

9/21

تأیید

7/113

1/10

 تأیید

7/137

1/03

 تأیید

7/103

1/02

 تأیید

7/971

9/70

تأیید

7/910

9/71

 تأیید

7/992

1/92

 تأیید

رابطه : )1
 -11بحث و نتیجهگیری

= 7/2 0 ×7/019 =7/ 017
جدول  .مقادیر  R2و Q2
R2

Q2

مشتری مداری

1230/

7730/

منابع فناوری

1110/

2710/

منابع انسانی

0100/

0 20/

منابع تجاری

0000/

110/

کیفیت اطالعات مشتری

9 00/

7300/

رفتار نوآورانه

01 0/

91 0/

عملکرد شرکت

700/

7300/

سازهها

هرچه مقادیر Q2بیشتر باشد نشان از قدرت پیشبینی بهتر
سازهها میباشد .مالک تأیید فرضیههای پژوهش این است
که ضرایب مسیر مثبت و آماره  tباالتر از  32/7باشد .در
جدول 1نتایج بررسی فرضیهها ارائه شده است.

مدیریت ارتباط با مشتری یکی از مهمترین تغییرات در تاریخ
کسب و کار محسوب میشود ،زیرا به ﺻورت پایهای اهمیت فلسفه
تجارت مشتری محور را به اثبات رساند .مدیریت ارتباط با مشتری
یاریرسان سازمانها در ایجاد ارتباط با مشتریان است .هر چند
ارتباط با مشتری مفهوم جدیدی نیست ،اما سیستمهای مدیریت
ارتباط با مشتری به شکل امروزی مفهومی مدرن و نوپا محسوب
میشوند .تحقیقات ثابت کرده زمانیکه سیستم مدیریت ارتباط با
مشتری به خوبی راهاندازی و اجرا شود و متناسب با کسب و کار و
نوع سازمان باشد ،سرمایه شرکت را حفظ کرده ،درآمد را افزایش
داده و وفاداری مشتری را تضمین خواهد کرد .مدیریت ارتباط با
مشتری به معنی تالش سازمان جهت ایجاد و ارائهی ارزش به
مشتریان میباشد و همچنین برای ایجاد یک رابطهی خاص با
مشتری و ایجاد ارزش بیشتر برای سازمانها در نظر گرفته میشود.
امروزه با توجه به اهمیت مدیریت اثر بخش ارتباط با مشتری،
بررسی نقش قابلیتهای زیر ساختی (منابع تکنولوژی ،انسانی و
کسب و کار) در افزایش کیفیت اطالعات مشتری و عملکرد شرکت
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در سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه بسیار
مهم تلقی میشود .دیدگاه مورد بررسی در این پژوهش دیدگاه
مبتنی بر منابع است که ترکیبی از منابع تکنولوژی ،انسانی و کسب
و کار برای توسعه قابلیتهای زیر ساختی محسوب میشود.
بنابراین ،تحقیق حاضر اقدام به بررسی اثر مشتریمداری و
قابلیتهای زیر ساختی مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت
اطالعات و رفتار نوآورانه نموده و تأثیرگذاری این عوامل را بر
عملکرد شرکتهای بیمه مورد آزمون قرار داده است .مدل پژوهش
به طور قوی توسط دادههای جمعآوری از مدیران و کاربران
سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری شرکتهای بیمه در شهر
تبریز تأیید شد .نتایج آزمون فرضیه اول نشان میدهد که
قابلیتهای زیرساختی بر مشتریمداری تأثیر مثبت و معناداری
دارند که این با نتایج چوانگ و لین ( ،)1779تراینر 29و همکاران
(  )177و دانشیمقدم و همکاران ( )1772همسویی دارد .نتایج
آزمون فرضیه دوم و سوم نشان میدهد که مشتریمداری به
ترتیب به میزان  7/9 0و  7/113بر کیفیت اطالعات مشتری و
رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،نتایج به دست آمده در
این قسمت با یافتههای دانشیمقدم و همکاران ()1772؛ چوانگ و
لین ( )1779و گریسمن و همکاران ( )1779همخوانی دارد .در
خصوص متغیر مشترمداری به شرکتهای بیمه پیشنهاد میشود
که به ﺻورت مرتب روابط مشتریان خود را
اندازهگیری کنند ،بطوریکه شرکتهای بیمه در راستای کیفیت
اطالعات مشتری خود باید با مطلوب کردن وضعیت ارتباط با
مشتریان خود از طریق ایجاد وفاداری در مشتریان فعلی ،جذب
مشتریان جدید ،تشویق مشتریان کنونی به خرید بیشتر بیمه،
انجام برخی خدمات بیمهای رایگان رضایت مشتریان را در این
خصوص جلب نمایند .بعالوه ،پیشنهاد میشود که مدیران شرکت-
های بیمه برای طراحی فرآیندهای کسب و کار به منظور بهبود
کیفیت تعامل با مشتریان بر فرایندهای کسب و کار خود نسبت به
نیازهای مشتریان ،استراتژیها و برنامههای در نظر گرفته شده در
این مورد تمرکز کنند .همچنین ،کارکنان باید در ایجاد ،تسهیم،
عملکرد و ارزیابی دانش از طریق طراحی و ایجاد ابزار مناسب
شرکت کنند ،در حالیکه کیفیت ارتباط آنها با مشتریان در ارزیابی
و پاداش میتواند بر مبنای رضایت مشتریان تعیین شود .بنابراین به
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مدیران شرکتهای بیمه توﺻیه میشود تا از تکنولوژیهای مورد
نیاز و همچنین نرم افزار و سخت افزارهای جدیدی برای پیاده-
سازی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کنند .آنها
همچنین باید از مهارتهای فروش و بازاریابی برای پیادهسازی
موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کنند .شرکتهای
بیمه باید در برنامهریزی و سرمایهگذاری دراز مدت در اطالعات
مشتری فعال باشند و پیشنهاد میشود برنامههای کاربردی جهت
اطالعات یکپارچه و سازگار با مشتری به کار گرفته شود تا بتوانند
به راحتی و بموقع از آن استفاده کند .بنابر نتایج آزمون فرضیه
چهارم و پنجم قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری به
ترتیب بیش از  7/13و  7/10بر کیفیت اطالعات مشتری و رفتار
نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارند که با نتایج مهرجو و سیفی
()7939؛ چوانگ و لین ( )1779و ﺻیادی تورانلو و همکاران
( )7931همخوانی دارد .دیگر یافتهها حاکی از این است که
قابلیتهای زیر ساختی بر عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با
مشتری اثر میگذارد .به عبارت دیگر ارتقای وضعیت منابع شرکت
در بازار تحت عنوان متغیر قابلیتهای سازمانی و همچنین
مشتریمداری به بهبود کیفیت اطالعات مشتری و رفتار نوآورانه
میانجامد و همچنین مشتریمداری باعث ارتقای عملکرد سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری شرکتها در این راستا شده که نتیجه
آن بهبود عملکرد کلی شرکتها میباشد .در خصوص قابلیتهای
سازمانی پیشنهاد میشود که شرکتهای بیمه باید نسبت به
تدوین یک برنامه استراتژیک برای ابتکارات مبتنی بر فنآوری در
شرکت اقدام نمایند .عالوه بر این ،پیشنهاد میشود یک متخصص
در بخش ارتباطات مشتری نیازهای مشتری را شناسایی کند ،به
منافع آنها توجه کند و به آنها پاسخ دهد.
نتایج فرضیات آزمون ششم و هفتم نشان میدهد که کیفیت
اطالعات مشتری بر رفتار نوآورانه و عملکرد شرکت تأثیر مثبت و
معناداری دارند که تا حدودی با نتایج چوانگ و لین ()1779
همسویی دارد .نتایج فرضیه هشتم در راستای با یافتههای چادی و
ماتسون ( )7332و گریسمن و همکاران ( )1779نشان میدهد
رفتار نوآورانه بیش از  %99بر عملکرد شرکت ،تأثیر گذار است که
این تا حدودی با یافتههای تحقیق مولر و نیفلر ( )1777همسویی
دارد.
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چکیده
بدون شک هوش کسبوکار رویکردی نوین در کسبوکار و معماری سازمان است که دسترسی سریع به دادهها و تحلیل آنها را بر
اساس نیازهای کاربران فراهم مینماید .از سوی دیگر کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعهی اقتصادی و پایداری همه جوامع
دارد .بهطوریکه امروزه یکی از شاخصهای توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب میشود .هدف از این پژوهش تحلیل رابطهی
هوشمندی کسبوکار بر کارآفرینی سازمانی در شعب منتخب بانک ملی در شهر اصفهان است .جامعهی آماری که به روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند ،شامل 000نفر از کارشناسان و مدیران شعب بانک ملی میباشد که از این تعداد،
دادههای حاصل از پرسشنامهی تکمیل شده توسط 340نفر بهعنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهای
حاصل ،از نرمافزارهای  Amosو  Spssاستفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این واقعیت است که هوشمندی
کسبوکار مدیران تأثیر بسزایی بر کارآفرینی سازمان دارد .طبق یافته های پژوهش ،بانک ملی برای ادامه حیات خود و افزایش
توان کارآفرینی سازمانی ،باید هوشمندی کسبوکار خود را افزایش دهد.
واژههای کلیدی :هوشمندی کسب وکار ،کارآفرینی سازمانی ،بانک ملی اصفهان.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
در سالهای اخیر هوش کسبوکار در زمرهی یکی از مفاهیم
مدیریت در آمده است (بانجرا و میشراب ( 3)0035،وانگ،
 .0)0032بسیاری از شرکتهای بزرگ آن را به جزیی از
فرهنگ سازمانی خود تبدیل کردهاند ،چون از بسیاری
جهات ،استفاده از هوش کسبوکار و بهرهمندی از آن منافع
بیشـتری نسبت به دیگر مفاهیم مدیریت که در چند دههی

اخیر شکل گرفتهاند ،دارد .فرآیند مدیریت و تصمیمگیری در
سازمانهای امروزی بستگی به اطالعات در دسترس و مدرن
دارد .سازمانها برای بدست آوردن اطالعات مرتبط ،اغلب از
سیستم پیچیدهی اطالعات هوش کسبوکار استفاده می
کنند .این راهحل آنها را قادر به تحلیل اطالعات برای
مدیران و تحلیلگران خواهد کرد (کوبینا ،کومان،کوبینووا،
 .1)0035خروجی حاصل از تحلیل این دادهها بهصورت
اطالعات مرتبط و ارزشمند به مدیران گزارش میشود .به

1-Mohua Banerjeea, Manit Mishrab.
2-Wang

نویسندة عهدهدار مکاتبات :هادی تیموری h.teimouri@ase.ui.ac.ir

3-Milan Kubina, Gabriel Koman, Irena Kubinova
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کمک هوش کسبوکار ،شرکتها میتوانند هزینههای کلی
خود را کاهش دهند و به مزیت رقابتی دست یابند .همچنین
افزایش مهارت کارکنان برای بدست آوردن فرصتهای
جدید کسبوکار نیز از مزایای دیگر هوش کسبوکار
است(کوبینا ،کومان،کوبینووا .)0035 ،بنابراین میتوان گفت
بهطورکلی هوش کسبوکار با قابلیتهای فنی برای
پشتیبانی از فرآیند تصمیمگیری و با کمک اطالعات قابل
اعتماد و قابل تحلیل ،در باال بردن کیفیت تصمیمگیری در
سازمانها مؤثر است (کوالزیک ،باکس من.4)0035 ،
تحوالت و دگرگونی نظامهای اجتماعی ،اقتصادی عصر
حاضر ،ریشه در پیشرفت و تغییرات به وجود آمده در علم و
تکنولوژی دارد ،که این بهنوبه خود منجر به تغییر عالیق و
ذائقهها گردیده است .در این میان کارآفرینی نقش مؤثری
در فرآیند توسعه اقتصادی کشورها دارد .بهعنوان مثال چاک
ربورتی و همکارانش در پژوهش خود بیان کردهاند که شوک
بهرهوری کل میتواند بهوسیلهی تأسیس کسبوکارها،
اقتصاد سازمان را بهبود بخشد .با توجه به آنچه که در
ضرورت سطح جدیدی از کارآفرینی اتفاق میافتد ،شوک
سرمایه انسانی که در مهارتهای کسبوکار وجود دارد
نهتنها کمتر مفید بوده بلکه اثر مخرب دارد(چاک ربورتی،
تامپسون ،یهو .5)0032 ،امروزه توسعه متکی بر وجود منابع
طبیعی فراوان ،ذخایر زیرزمینی و نظام سیاسی و اجتماعی
خاصی نیست .تحقق اهداف توسعه دوران کنونی در گرو
آدمی است و نه طبیعت که منابع اصلی را فراهم میسازد و
عامل اصلی همه توسعههای اقتصادی از ذهن برمیخیزد.
قدرت ،ابتکار و تکاپوی سازنده نهتنها در یک زمینه بلکه در
بسیاری از زمینهها ،از وجود آدمی فوران میکند .در این
میان کارآفرینی بهعنوان پدیدهای که اصلیترین سرمایه
مورد نیاز آن داشتن خالقیت ،جسارت ،پیشرفت و بهرهگیری
بهموقع از فرصتهاست ،از مهمترین منابع بالقوه اقتصادی،
افزایش بهرهوری ،کاال و خدمات جدید محسوب میگردد .با
توجه به اهمیت دو موضوع هوش کسبوکار و کارآفرینی در
این پژوهش ،تأثیر هوشمندی کسبوکار بر کارآفرینی
سازمانی بررسی شده است .برای این امر شعب مختلف بانک
4-Martin Kowalczyk, Peter Buxmann
5-Shanka Chakraborty, Jon c.Thompson, Etienne B.Yehoue

ملی ایران در شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت که در
ادامه به تفصیل به این موضوع پرداخته میشود.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هوشمندی کسبوکار
در سال های اخیر ،هوشمندی کسب وکار به یکی از مفـاهیم
اساسی مدیریت تبـدیل شـده و در سـازمانهـای پیشـرو بـا
فرهنگ سـازمانی عجـین شـده اسـت .افـزایش هوشـمندی
کسبوکار ،سازمان را نسبت به اطالعات محـیط کسـبوکـار
آگاه نموده ،امکان تجزیهوتحلیل صحیح و بهموقـع دادههـا و
اطالعــات را فــراهم مــیآورد(هوســتون .)0001 ، 2هــوش
کسبوکار 7که بهاختصار  BIخوانـده مـیشـود ،بـه فرآینـد
تبدیل دادههای خام به اطالعات کسب وکار مـدیریتی گفتـه
می شود که به مدیران سازمان کمک میکند کـه تصـمیمات
خود را سریع تر و بهتـر اتخـاذ کننـد و بـر اسـاس اطالعـات
صحیح ،عملکرد درست و سنجیدهای از خود نشان دهند .بـه
کمک هوش کسب وکار میتوان کاوش و تحلیل اطالعـات را
ســـاده نمـــود (زنگیـــو 1و همکـــاران .)0004 ،هوشـــمندی
کسبوکار بهعنوان یک رویکرد جدید در معماری سـازمانی،
بـر اســاس ســرعت در تحلیــل اطالعــات و بــهمنظــور اتخــاذ
تصمیمهای دقیق در حداقل زمـان ممکـن نیـز مطـر شـده
است .این سیستم شامل مجموعهای از برنامههای کاربردی و
تحلیلی است و به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلـی
به تصمیمگیری برای فعالیت هوشمند کسبوکار مـیپـردازد
(غضنفری و جعفری .) 0033،هدف هوش تجاری کمک بـه
کنترل منابع و جریان اطالعات کسبوکار است کـه در درون
و پیرامــون ســازمان وجــود دارنــد .هــوش تجــاری در عصــر
اطالعات با شناسایی و پـردازش دادههـا و اطالعـات انبـوه و
متفاوت ،کمک بزرگی به سازمانها میکند (چانگ و تسنگ،
 .)0030هــوش تجــاری اطالعــات کســبوکــار را بــهموقــع و
به صورت مناسب برای استفادهی سـازمان ارائـه مـینمایـد و
توانایی استدالل و فهم معـانی پنهـان در اطالعـات را تـأمین
مینماید .سیستمهای هوشمندی کسـبوکـار بـا اسـتفاده از
فرایندها ،ابزارها و فناوریهای مختلف مدیران را جهت اخـذ
6 -Howston
7- Business Intelligence
8-Zengyou

رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی :شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان)
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تصمیمات مناسب یـاری مـیکننـد(فوشـایی و کوزیمسـکی،
 .)0034هوشمندی کسبوکار یـک چـارچوب کـاری شـامل
فرایندها ،ابزار و فناوریهای مختلف است که برای حرکت از
داده بـه اطالعـات و از اطالعـات بــه دانـش طراحـی شــده و
موجب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان میشود .بـا اسـتفاده
از دانش به دست آمده مدیران سازمان میتواننـد تصـمیمات
بهتــری اتخــاذ نماینــد و فعالیــتهــای تجــاری را بــهصــورت
مؤثرتری انجام دهند (ویلیامز .)0004،
سیستمهای هوش تجاری موجب بهبود عملکرد تجاری
سازمانها از طریق استفاده صحیح و پیشرفته از اطالعات
مربوط به رقبا ،مشتریان ،تأمینکنندگان و عملیات تجاری
داخلی سازمانها میشوند .ابعاد در نظر گرفته شدهی
پژوهش در رابطه با هوشمندی کسبوکار شامل ،هوشمندی
رابطهمند ،هوشمندی شایستگی ،مهارتهای سازمانی،
مهارتهای فناوری مهارتهای کسب وکار و مهارتهای
تحلیل میباشد.

اجتماعی مطر شده است .از سوی دیگر سازمانها نیز برای
بقا نیاز به اندیشهها و تفکرات بدیع دارند؛ زیرا افکار و
نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده
میشوند و آن را از نابودی نجات میدهند .در عصر حاضر
برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود ،باید جریان
نوجویی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و
نابودی آن جلوگیری شود (الوانی .)3115 ،کارآفرینی
سازمانی درواقع فرآیندی برای بهبود عملکرد سازمان است
که مزایای آن شامل نوآوری در طراحی محصول و خدمات،
نوآوری در فرآیندهای سازمان ،بهبود عملکرد سازمان،
کارایی و اثربخشی است (زارع و همکاران .)0030 ،امروزه
نقش کارآفرینی سازمانی برای تربیت نیروی انسانی خالق و
نوآور و یا به عبارت روشنتر "کارآفرینان سازمانی"بسیار با
اهمیت است .مدیران به دنبال طراحی دقیق سازمانی
کارآفرین هستند و عالقه دارند رفتارهای کارآفرینانهای را که
به کارایی عملیاتی بهتری منجر شود ،در سازمان گسترش
دهند (موسی راد و همکاران.)0030 ،

کارآفرینی مفهومی عینی است که همزمان با آغاز زندگی
بشر بر روی زمین و تالش برای کسب درآمد به وجود آمده
است (سعیدی مهرآباد و مهتدی .)3171 ،پس میتوان گفت
کارآفرینی مفهومی است که همواره با بشر بوده و تأثیر
بسزایی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارد.
بهطوریکه در اقتصاد رقابتی امروزه نقش مؤثری دارد و
ضامن حیات و بقای کشورها میباشد .افراد کارآفرین
بهعنوان سرمایههای بزرگ انسانی منشأ تأثیرات حیاتی به
شمار میروند و در روند پیشرفت جامعه و توسعه کشور
مؤثرند .واژه کارآفرینی امروزه بهطور گسترده مورد استفاده
قرار میگیرد و بهعنوان یک لغت تخصصی در مدیریت و
اقتصاد بشمار میرود .این لغت در ابتدای قرن هفده در
کشور فرانسه مطر گردید که در آن زمان کارآفرین فردی
بود که سفارشهای پروژههای تجاری را بر عهده
میگرفت (ویخان .30)0000 ،در سالهای اخیر کارآفرینی
بهعنوان راهحلی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و

 -4فرضیههای پژوهش

 -3کارآفرینی سازمانی

9 Entrepreneurship
10-Wickhan

فرضیه اصلی پژوهش :بین هوشمندی کسب وکار و
کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی ایران در شهر
اصفهان رابطهی معنا داری وجود دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش
 بین هوشمندی رابطهمند و کارآفرینی سازمان رابطهی
معنا داری وجود دارد.
 بین هوشمندی شایستگی و کارآفرینی سازمان رابطهی
معنا داری وجود دارد.
 بین مهارتهای سازمانی و کارآفرینی سازمان رابطهی
معنا داری وجود دارد.
 بین مهارتهای فناوری و کارآفرینی سازمان رابطهی
معنا داری وجود دارد.
 بین مهارتهای کسب وکار و کارآفرینی سازمان رابطهی
معنا داری وجود دارد.
 بین مهارتهای تحلیلی و کارآفرینی سازمان رابطهی معنا
داری وجود دارد.
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 -5روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه هوشمندی کسب وکار
و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی ایران در شهر
اصفهان میباشد و از نتایج آن میتوان در جامعه مورد نظر
استفاده نمود ،در نتیجه پژوهش از نظر هدف ،کاربردی
میباشد .از نظر نحوه گردآوری ،در این پژوهش شرایط
موجود دو مؤلفه هوشمندی کسب وکار و کارآفرینی سازمان
مورد بررسی قرار میگیرد ،بنابراین پژوهش در زمره
تحقیقات توصیفی -پیمایشی جای میگیرد .از لحاظ روش
تحلیل فرضیهها این تحقیق از نوع همبستگی ،همچنین به
لحاظ زمانی نیز از نوع مقطعی میباشد .به منظور تدوین
مبانی نظری تحقیق از مطالعات کتابخانهای و اینترنتی
استفاده شده است .برای ارزیابی فرضیههای تحقیق و روابط
میان متغیرها از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری دادهها
استفاده شده است .نوع پرسشنامه مورد استفاده در این
تحقیق از نوع بسته است (با مقیاس اندازهگیری لیکرت) و
محقق ساخته می باشد .در این پژوهش دادههای اولیه
(دادههایی که پیش از این وجود نداشته و توسط خود محقق
باید ایجاد شود) با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه)
جهت آزمودن فرضیههای تحقیق به دست آمده است.
همچنین دادههای ثانویه (دادههایی که پیش از این تولید
شده و در منابع موجود قابل دسترسی است) از طریق روش
کتابخانهای شامل مطالعه کتب ،مجالت ،اینترنت جمعآوری
و برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است .جامعه آماری
مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران
شعب مختلف بانک ملی در شهر اصفهان میباشد .در این
تحقیق از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی استفاده شده
است .منظور از طبقات حوزهها و مناطق مختلف بانک ملی
در شهر اصفهان میباشد .ابعاد جامعه آماری برای انجام
تحقیق بر اساس نمونه مورد نیاز معادالت ساختاری که 5
برابر تعداد سواالت پرسشنامه است 000 ،نفر برآورد شده
است.که از این تعداد 340 ،پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.
برای سنجش متغیرها ،پرسشنامهی محقق ساختهای شامل
 44سؤال به کار گرفته شده است .این پرسشنامه شامل 1
سؤال جمعیت شناختی 10 ،سؤال هوشمندی کسبوکار از

مقیاس پنج بعدی آکر(سواالت  3تا  )10و  30سؤال پیرامون
کارآفرینی سازمان از مقیاس چادهوری وهولبروک میباشد
(سواالت  11تا )44است.
 -6یافتههای پژوهش
در این تحقیق برای حصول اطمینان از روایی پرسشنامه از
روش محتوایی یعنی بهرهگیری از نظر اساتید و متخصصین
حوزه مدیریت استراتژیک و به منظور تعیین پایایی آزمون از
روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .روش آلفای کرونباخ
برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری که برگ
خریدهای مختلف را بررسی میکند به کار میرود که با
توجه به نتایج جدول ( )3مورد تایید است.
جدول .1آلفا کرونباخ
متغیرها

آلفای کرونباخ

هوشمندی کسبوکار

0/13

کارآفرینی

0/10

 -7آزمون نرمال بودن
در این پژوهش در صورتی که نرمال بودن دادهها تائید شود
میتوان از آزمونهای پارامتریک و همچنین از روش حداکثر
درست نمایی در معادالت ساختاری استفاده نمود.
جدول  .2نتایج آزمون نرمالیتی
متغیر

میا
نگین

هوشمندی
کسبوکار

ف معیار

13
0/

کارآفرینی
سازمانی

انحرا

/21

معناداری
0/11

0
11

0/

سطح

/73

0/21

0

با توجه به اینکه مطابق نتایج جدول ( )0سطح معناداری
آزمون باالتر از  0/05میباشد ،ادعای نرمال بودن سواالت
پرسشنامه پذیرفته شده و میتوان از آزمونهای پارامتریک و
از روش  MLدر مدلسازی معادالت ساختاری استفاده کرد.
 -8آزمون میانگین
به منظور تحلیل وضعیت مؤلفهها از روش تک نمونهای به کار
گرفته شده است .در پرسشنامهی این پژوهش بر اساس طیف
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آزمون تی تک نمونه نشان میدهد که وضعیت کلیه متغیرها
با توجه به سطح معناداری و میانگین ،کمتر از حد متوسط
میباشد که مطلوب نیست.

لیکرت حداکثر و حداقل امتیاز هر بعد به ترتیب  5و  3میباشد.
مقدار عددی  1حدی در نظر گرفته شده که امتیاز باالتر از آن
مطلوب بودن وضعیت را نشان میدهد .نتایج حاصل از میانگین
عاملها و آزمون تی در جدول ( )1نمایش داده شده است.

 -نتایج آزمون فرضیات

جدول .3میانگین عاملها و آزمون تی
میانگین

آماره تی

سطح
معناداری

متغیرها
هوشمندی
کسبوکار

0/13

-3/41

0/31

کارآفرینی

0/11

-3/10

0/10

جهت آزمون فرضیات از مدل معادالت ساختاری استفاده
شده است .بدین دلیل در ابتدا ،سازهها مورد تحلیل عاملی
تاییدی قرار گرفته که نتایج آن در جدول ( )4آمده است.

جدول .4نتایج تایید تحلیل عاملی سازهها
CIMIN/DF

RMR

GFI

TLI

IFI

NFI

CFI

هوشمندی رابطه مند

3/11

0/04

0/11

0/10

0/15

0/14

0/15

هوشمندی شایستگی

3/45

0/01

0/11

0/10

0/11

0/17

0/11

مهارتهای سازمانی

3/11

0/05

0/15

0/13

0/12

0/15

0/12

0/10

0/02

0/10

0/15

0/10

0/10

0/10

مهارتهای کسبوکار

0/03

0/05

0/10

0/10

0/14

0/13

0/14

مهارتهای تحلیلی

0/03

0/04

0/10

0/11

0/11

0/10

0/11

پیشگامی

0/10

0/05

0/13

0/10

0/11

0/11

0/11

ریسکپذیری

-

0/000

0

-

3/00

3/000

3/00

نوآوری

-

0/000

0

-

3/00

3/000

3/00

متغیرها

مهارتهای IT

شاخصهای برازش برای تمامی الگوهای اندازهگیری در
بازه قابل قبولی هستند .این شاخصها نشان از برازش
خوب الگو توسط دادهها دارد و دادههای جمعآوری شده
به خوبی الگو را مورد حمایت قرار میدهند .بارهای
عاملی مربوطه همگی باالتر از  0/1و سطح معناداری
 0/000بودهاند.
پس از بررسی و تایید الگوهای اندازهگیری ،در گام دوم
برای آزمون

برای آزمون فرضیهها مدل معادالت ساختاری برازش و
تحلیل شده است که برای هر فرضیه به صورت جدا ذکر
خواهد شد.
آزمون فرضیه اول :بین مهارتهای هوشمندی رابطه
مند و کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد .برای
بررسی این فرضیه ،شاخصهای کلی برازش مدل به
صورت جدول ( )5ارائه شده است.
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جدول  .5شاخصهای کلی برازش مدل فرعی 1
TLI

IFI

CFI

NFI

GFI

RMSEA

RMR

CMIN/df

0/12

0/17

0/17

0/14

0/011

0/07

0/04

3/14

مدل فرعی3

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

<0/01

<0/01

> 5و < 3

ناحیه پذیرش

شکل .1مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی 1

با توجه به نتایج حاصل از شاخصهای کلی برازش مدل

آزمون فرضیه دوم :بین هوشمندی شایستگی و

و شکل ( )3مهارتهای هوشمندی رابطه مند با ضریب

کارآفرینی سازمان رابطه معناداری وجود دارد .برای
بررسی این فرضیه ،شاخصهای کلی برازش مدل به
صورت جدول ( )2ارائه شده است.

رگرسیونی  0/20و سطح معناداری کمتر از  0/05بر
کارآفرینی سازمانی مؤثر است .بنابراین فرضیه فرعی اول
تایید میگردد.

جدول  .6شاخصهای کلی برازش مدل فرعی 2
TLI

IFI

CFI

NFI

GFI

RMSEA

RMR

CMIN/df

0/11

0/11

0/11

0/15

0/14

0/01

0/04

3/00

مدل فرعی0

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

<0/01

<0/01

> 5و < 3

ناحیه
پذیرش
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شکل .2مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی 2
شکل .2مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی 2

با توجه به نتایج حاصل از شاخصهای کلی برازش مدل
و شکل ( )0هوشمندی شایستگی با ضریب رگرسیونی
 0/73و سطح معناداری کمتر از  0/05بر کارآفرینی
سازمانی مؤثر است .بنابراین فرضیه فرعی دوم تایید
میگردد.

آزمون فرضیه سوم :بین مهارتهای سازمانی و
کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .برای
بررسی این فرضیه ،شاخصهای کلی برازش مدل به
صورت جدول ( )7ارائه شده است.

جدول  .7شاخصهای کلی برازش مدل فرعی 3
TLI

IFI

CFI

NFI

GFI

RMSEA

RMR

CMIN/df

0/15

0/12

0/12

0/14

0/10

0/07

0/01

0/01

مدل فرعی1

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

<0/01

<0/01

> 5و < 3

ناحیه پذیرش

شکل .3مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی 3
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با توجه به نتایج حاصل از شاخصهای کلی برازش مدل
و شکل ( )1مهارتهای سازمانی با ضریب رگرسیونی
 0/77و سطح معناداری کمتر از  0/05بر کارآفرینی
سازمانی مؤثر است .بنابراین فرضیه فرعی سوم تایید
میگردد.

آزمون فرضیه چهارم :بین مهارتهای فناوری و
کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .برای
بررسی این فرضیه ،شاخصهای کلی برازش مدل به
صورت جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  .8شاخصهای کلی برازش مدل فرعی 4
TLI

IFI

CFI

NFI

GFI

RMSEA

RMR

CMIN/df

0/17

0/11

0/11

0/12

0/14

0/07

0/01

3/10

مدل فرعی4

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

<0/01

<0/01

> 5و < 3

ناحیه پذیرش

شکل .4مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی 4

با توجه به نتایج حاصل از شاخصهای کلی برازش مدل
و شکل ( )4مهارتهای فناوری با ضریب رگرسیونی
 0/27و سطح معناداری کمتر از  0/05بر کارآفرینی
سازمانی مؤثر است .بنابراین فرضیه فرعی چهارم تایید
میگردد.

آزمون فرضیه پنجم :بین مهارتهای کسبوکار و
کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .برای
بررسی این فرضیه ،شاخصهای کلی برازش مدل به
صورت جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  .شاخصهای کلی برازش مدل فرعی 5
TLI

IFI

CFI

NFI

GFI

RMSEA

RMR

CMIN/df

0/17

0/11

0/11

0/10

0/14

0/02

0/00

3/53

مدل فرعی5

>
0/10

>
0/10

>
0/10

>
0/10

>
0/10

<0/01

<0/01

> 5و < 3

ناحیه پذیرش
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شکل .5مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی 5

با توجه به نتایج حاصل از شاخصهای کلی برازش مدل
و شکل ( )5مهارتهای کسبوکار با ضریب رگرسیونی
 0/10و سطح معناداری کمتر از  0/05بر کارآفرینی
سازمانی مؤثر است .بنابراین فرضیه فرعی پنجم تایید
میگردد.

آزمون فرضیه ششم :بین مهارتهای تحلیلی و
کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .برای
بررسی این فرضیه ،شاخصهای کلی برازش مدل به
صورت جدول ( )30ارائه شده است.

جدول  .11شاخصهای کلی برازش مدل فرعی 6
TLI

IFI

CFI

NFI

GFI

RMSEA

RMR

CMIN/df

0/11

0/11

0/11

0/17

0/12

0/01

0/00

3/32

مدل فرعی2

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

<0/01

<0/01

> 5و < 3

ناحیه پذیرش

شکل .6مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی 6
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آزمون فرضیه اصلی :بین هوشمندی کسبوکار و

با توجه به نتایج حاصل از شاخصهای کلی برازش مدل
و شکل ( )2مهارتهای تحلیلی با ضریب رگرسیونی
 0/71و سطح معناداری کمتر از  0/05بر کارآفرینی
سازمانی مؤثر است .بنابراین فرضیه فرعی ششم تایید
میگردد.

کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .برای
بررسی این فرضیه ،شاخصهای کلی برازش مدل به
صورت جدول ( )33ارائه شده است.

جدول شماره  .11شاخصهای برازندگی مدل اصلی
TLI

IFI

CFI

NFI

GFI

0/10

0/15

0/15

0/12

0/10

RMSE
A
0/07

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

>0/10

<0/01

RMR

CMIN/df

0/02

0/10

مدل اصلی

</01
0

> 5و < 3

ناحیه
پذیرش

شکل  .6مدل معادالت ساختاری فرضیه فرعی 6

 -11بحث
در این پژوهش به بررسی رابطه هوشمندی کسب و کار
مدیران و کارآفرینی سازمانی پرداخته شد .فرضیه هایی
در ارتباط با متغیرهای وابسته ی هوشمندی کسب و
کار مطر گردید که مورد ارزیابی آماری و تحلیل واقع
شد .همانگونه که در بخش تحلیل یافته های پژوهش
بیان گردید ،تمامی زیرمولفه های وابسته به هوشمندی
کسب و کار ارتباط موثری با کارآفرینی سازمانی داشته
و همه فرضیه های فرعی تایید گردید .با توجه به نتایج
حاصل از شاخصهای کلی برازش مدل و شکل ()7
هوشمندی کسبوکار با ضریب رگرسیونی  0/13و سطح
معناداری کمتر از  0/05بر کارآفرینی سازمانی مؤثر
است .بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید میگردد.

نتایج خروجی آموس دربخش تخمین استاندارد نشان
میدهد که مدل تحلیل مسیر ،مدل مناسبی است.
مقدارکایاسکوئر بهنجار بین دو مقدار  3و  5قرار دارد.
مقدار  RMSEAکمتر از  0/01و مناسب میباشد،
همچنین مقدار  GFIو چهار شاخص  NFIو  CFIو TLI
و  IFIنزدیک به یکدیگر و باالتر از  10درصد میباشند.
در نهایت مقدار  RMRنزدیک صفر است .مقادیر
شاخصهای برازش همه در ناحیه مورد قبول قرار دارند
که این مقادیر نشان از برازش خوب الگو توسط دادهها
دارد و دادههای جمعآوری شده به خوبی الگو را مورد
حمایت قرار میدهند .فرضیهها به همراه ضرایب
رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیه
اصلی در جدول ( )30آورده شده است.
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 -11نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوشمندی
کسبوکار و کارآفرینی سازمانی در بین کارشناسان و
مدیران بانک ملی شهر اصفهان است .این پژوهش
روشهایی را برای بهبود هوشمندی کسبوکار به بانک
ملی ایران ارائه میدهد .نتایج نشان میدهد ،هوشمندی
کسبوکار بر کارآفرینی سازمانی مؤثر است .بنابراین
بانک ملی برای ادامه حیات در بین رقبای خود و
افزایش توان کارآفرینی سازمانی ،باید هوشمندی کسب
وکار خود را افزایش دهد .برای افزایش هوشمندی
کسب وکار مدیران ارشد این بانک باید خطمشی و
استراتژیهای سازمان را به اطالع ذینفعان برسانند
همچنیـن نتایج نشان میدهد که مشـارکت کارکنان در
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تدوین استراتژیهای سازمان امری ضروری است .از
سوی دیگر برقراری ارتباط مستمر با مشتریان و دریافت
بازخورد از آنها و پشتیبانی از کارکنان در این زمینه
بسیار مؤثر میباشد .با استفاده از راهکار هوشمندی
کسبوکار مدیران میتوانند توانایی خود را در زمینه
تجزیهوتحلیل عملکرد رقبا ،حفظ سهم بازار و ایجاد
تغییرات در ساختار سازمان با توجه به محیط باال ببرند.
در انتها به مدیران ارشد بانک ملی پیشنهاد میشود که
با شناسایی و پیشبینی نیازهای مشتریان و با
بهرهگیری از فرصتها و سرمایهگذاری به شیوهی
مناسب در تکنولوژیهای جدید و تحقیق و توسعه ،در
راستای موفقیت هرچه بیشتر گام بردارند.

جدول  .12نتایج آزمون فرضیات
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چکیده
اهمیت شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد کشورها و نقش آن در تولید ناخالص ملی ،باعث افزايش توجهات در سالهای اخیر شده و
تالشهای زيادی برای رسیدن به معیارها و مدلی جامع و ثابت برای ارزيابی اين شرکتها انجام شده است .اما موضوع ارزيابی
عملکرد اين شرکتها ،هنوز در ايران نو بوده و درگذشته پژوهشهای زيادی بر روی نمونههای مناسبی از اين شرکتها انجام نشده
است .ازاينرو هدف اين پژوهش شناسايی و دستهبندی مهمترين و مؤثرترين شاخصها در عملکرد شرکتهای دانشبنیان،
متناسب با شرايط صنايع در ايران میباشد .شاخصهای اولیه با مرور ادبیات ،اسناد و مدارک مرتبط و مصاحبه اولیه با خبرگان اين
حوزه استخراج شده است .سپس از طريق طراحی و توزيع پرسشنامه ،مصاحبه ساختاريافته با خبرگان و تحلیل نتايج حاصل از
پرسشنامههای دريافتی ،شاخصهای نهايی مشخص شدهاند .پساز اعتبارسنجی شاخصهای نهايی 99 ،شاخص ،تأيید و در  ۵گروه
دستهبندی شده و درنهايت با محاسبه ضريبتغییرات ،شاخصها از بااهمیتترين تا کماهمیتترين مرتب شدهاند .بر اين اساس
ارزش افزوده ناشی از فناوری به کار رفته در محصول  ،سطح تحصیالت کارکنان و تعداد کارکنان تحقیق و توسعه به ترتیب دارای
بیشترين اهمیت هستند .باتوجه به اينکه اين نتايج در ارتباط مستقیم با خبرگان اين حوزه استخراج شده است ،انتظار میرود با
استفاده از دادههای شرکتهای دانشبنیان موردتأيید و پیادهسازی بر روی يکی از مدلهای مناسب ارزيابی عملکرد ،نتايج
معناداری حاصل شود.
واژههای کلیدی :ارزيابی عملکرد ،شرکتهای دانشبنیان ،شاخصهای عملکردی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
سیستمهای ارزيابی عملکرد ابزاری مديريتی هستند که به
منظور جمعآوری ،تجزيه و تحلیل ،گزارشدهی و
تصمیمگیری در مورد سنجهها و شاخصهای عملکرد
استفاده میشوند .اين سیستمها کمک میکنند تا نواحی
قابل بهبود ،اقدامات مورد نیاز و چگونگی آنها مشخص
شود (Franco-Santos, Lucianetti, & Bourne,

) .2012از طرفی شرکتهای نوآور 7به سبب تاثیر آنها در
رشد اقتصادی ،رفاه اجتماعی و رقابتپذيری اقتصادی
ملتها ،در سالهای اخیر با توجهات بسیار زيادی روبه رو
شده است .از اين رو رسیدن به الگويی کامل برای ارزيابی
عملکرد و محاسبه کارايی اين شرکتها از اهمیت بااليی
برخوردار است & (Carayannis, Grigoroudis,
) .Goletsis, 2016ارزيابی و مديريت عملکرد يک شرکت
بیشتر فرصتی برای توسعه و رشد مداوم است تا يک تهديد.
)1- Technology-Based Firms (TBFs

نويسندة عهدهدار مکاتبات :بختیار استادی bostadi@modares.ac.ir
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علمی و فناوری رياست جمهوری به عنوان متولی اصلی
ارزيابی اين شرکتها است .در ابتدای پژوهش به ارائه مفهوم
مورد نظر از شرکتهای دانشبنیان و مهمترين چالشهای
پیشروی اين شرکتها پرداخته شده و سپس با مرور ادبیات
و مطالعه ساختار شرکتهای دانشبنیان گروهی از
شاخصهای خام انتخاب شده و در پايان با استفاده از نظر
خبرگان و نتايج حاصل از آن ،شاخصهای نهايی و درنهايت
میزان اهمیت هريک مشخص و تحلیل شده است.

اما بر خالف شرکتهای بزرگ ،رسیدن به عملکردی پايا در
شرکتهای کوچک و متوسط 9سختتر بوده و عواملی چون
کمبود منابع از بزرگترين مشکالت اين شرکتها دراين راه
است .در اين راستا شرکتهای کوچک و متوسط بايد به طور
هدفمندی شاخصهای مؤثر بر عملکرد خود را
اولويتبندی کنند ).(Hsu, Chang, & Luo, 2017
اگرچه تالشهای بسیار زيادی برای رسیدن به مهمترين
معیارها و درنهايت مدل کامل ارزيابی عملکرد شرکتهای
کوچک و متوسط انجام شده است اما تعداد زيادی از
مطالعات به نتايج تجربی مخالفی رسیدهاند و اتفاق نظر
گستردهای بین محققین روی عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد
اين شرکتها پديد نیامده است .اين موضوع آنقدر رايج است
که بسیاری از محققین از مختص به خود بودن و غیرقابل
پیشبینی بودن اين الگوها سخن گفته اند (Huang, Lai,
) .& Lin, 2011در اينجا هدف اين نیست که اين
چارچوبها و مدلهای مختلف را مورد انتقاد قرار دهیم چرا
که همه آنها به سهم خودشان ارزشافزا هستند .با اين حال
مشکل آن است که همه آنها ناقص و ناکامل يا با
راهحلهای محلی هستند & (Neely, Mills, Platts,
) .Richards, 2002سیستم های ارزيابی عملکرد 9با توجه
به شرايط سازمان طراحی میشوند .البته اين بدان معنی
نیست که هر سازمانی بايد الگوی خاصی برای خود طراحی
کند ،بلکه منظور اين است که هر سازمانی بايد الگوهای
موجود را با شرايط سازمان خود وفق دهد ،چرا که شايد
هزينه طراحی و ايجاد يک الگو آنقدر زياد باشد که از نظر
اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگوهای کاملی وجود
دارد که قبال اين مسیر را طی کردهاند و قابلیتهای زيادی
برای استفاده در سازمان مورد نظر دارند (امیری و همکاران،
.)7929
با توجه به نو بودن بحث شرکتهای دانشبنیان در ايران،
موضوع ارزيابی عملکرد اين شرکتها نیز جديد بوده و
پژوهش جامعی در اين زمینه مشاهده نشده است .هدف
اصلی پژوهش شناسايی مهمترين و مؤثرترين شاخصها ،با
توجه ويژه بر شرايط صنايع در ايران و معیارهای معاونت

در شرايط بسیار رقابتی اقتصاد جهانی ،راهبری رقابتی در
خصوص فناوری و نوآوری مهمترين عامل برای کشورها در
رقابت جهانی و دستیابی به رشد پايدار در درازمدت است .از
اينرو بررسی اثرات راهبریهای مختلف در زمینه فناوری،
نوآوری و مکانیسم انتقال به رشد اقتصادی و درآمد باال،
اهمیت ويژه پیدا میکند (Şener & Sarıdoğan,
) .2011شرکتهای دانشبنیان نیازمند شناسايی
ارزشهای جديد هستند تا در مواجهه با مشتريان متمايز
شوند .در اين راستا ،آنالیز عوامل مؤثر بر ايجاد ارزشها و
شبکههای کاری برای شناسايی خطمشی نوآورانه اين
شرکتها از اهمیت زيادی برخوردار است (Rydehell,
) .Löfsten, & Isaksson, 2018توسعه و پیشرفت و
چگونگی تبديل يک شرکت دانشبنیان به شرکتهای با
فناوری بسیار باال  4نیز موضوعی است که از عوامل بسیار
زيادی از جمله مديريت و رهبری ،دانش فنی و آموزش
مناسب تأثیر میپذيرد (Camisón-Haba, Clemente-
) .Almendros, & Gonzalez-Cruz, 2019آموزش
مناسب و دانش فنی موضوعی است که ارتباط مستقیم با
دانشگاه داشته و در سالهای اخیر بیشتر موردتوجه قرار
گرفته است ،به طوریکه حرکت در مسیر نوآوری و
ارزشآفرينی و ايفای مطلوب مسئولیت اجتماعی يکی از
محورهای تحول دانشگاهها در سالهای گذشته بويژه در دو
دهه اخیر است .دانشگاه نوآور و ارزشآفرين که تعاريف
مختلفی برای آن ارائه و ابعاد و مالکهای متعددی برای

2- Small and medium-sized enterprises
3- performance evaluation system

4- High tech

 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
شرکتهای دانشبنیان

شناسايی و اولويتبندی شاخصهای ارزيابی عملکرد شرکتهای دانشبنیان

معرفی و ايجاد آن پیشنهاد شده است ،يکی از ابتکارات و
ايدههای نو برای تحول در نظامهای دانشگاهی بوده است
(مهدی و همکاران.)7922 ،
 -3چالشهای پیش روی شرکتهای دانشبنیان
درواقع توسعه و ايجاد شرکتهای دانشبنیان در سالهای
اخیر يک حرکت کارآفرينانه بوده که گسترش و ارتقای
سطح اين شرکتها ،دانشگاهها و جامعه دانشگاهی به عنوان
يک رکن اساسی محسوب میشود (امامقلیزاده و همکاران،
 .)79۳2شکلگیری سیاستها و قوانین حمايت از کسب و
کارهای کوچک تقدم زمانی نسبت به سیاستها و قوانین
شرکتهای دانشبنیان دارند ،در نتیجه توجه به اين قوانین
چالشی مهم در عملکرد اين شرکتها خواهد بود (جاللپور و
همکاران .)792۵ ،کسب و کارهای دانشبنیان در مقايسه با
ديگر صنايع دارای تمايزهايی از جمله :مهارت باال و
تحصیالت عالی نیروی کار ،سطح باالی تحقیق و توسعه،
گرايش زياد به صادرات ،دارا بودن درصد بااليی از
دارايیهای نامشهود(سرمايه فکری) ،محصوالت و خدمات با
منحنی عمر کوتاه و حاشیههای سود ناخالص باال هستند .به
طور کلی ساختارسازمانی ،بازاريابی ،صدای مشتری،
قیمتگذاری محصوالت ،قوانین شرکتها ،آيندهنگری،
ساختارسازمانی ،منابع انسانی ،رهبری ،مديريت دانش،
سیاستگذاریها و تحقیق و توسعه مهمترين چالشهای
پیشروی اين شرکتها میباشد (قلیپورو همکاران.(7924 ،
توسعه محصوالت جديد ،چالشی مهم برای مديران بسیاری
از شرکتها از جمله شرکتهای دانش بنیان است .اين
شرکت ها به دلیل دانش محور بودن ،مواجهه با پويايی های
رقابتی بازار ،تغییر در نیازها و خواستههای مشتريان ،بايد به
چالشهای موجود توجه بیشتری نمايند .رتبهبندی
چالشهای توسعهی محصول در شرکتهای دانشبنیان
نشان میدهد که تحقیقات بازاريابی مهمترين چالش و
تخمین نادرست بازار هدف کم اهمیتترين چالش در
توسعهی شرکتهای دانشبنیان است (ربیعی و همکاران،
.)7920
با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهشهای انجام شده ،به
نظر میرسد میتوان عوامل اثرگذار بر رشد شرکتهای
دانشبنیان در نظام ملی نوآوری را در دسته عوامل محیطی
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کسب و کار مشاهده نمود .به بیان ديگر ،اين دسته از عوامل
توسط نويسندگان مختلف به طور پراکنده ای بیان شده و
میتوان آنها را در دسته عوامل محیطی کسب و کار
جاگذاری نمود .به عنوان مثال روونو تويودا عوامل زير را به
عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر شکلگیری و رشد شرکتهای
دانشبنیان را بیان مینمايند (Rowen & Toyoda,
). 2002
 قوانین مناسب بازی که يکی از اجزای اصلی نظام ملی
نوآوری است؛
 وجود محیطی برای ريسک پذيری و تحمل شکست؛

 دانشگاهها و مؤسساتی که با بخش صنعت در تعامل
هستند؛
 زيرساختهای تخصصی کسب و کار
بسط و گسترش هريک از قابلیتهای کنشگران و بازيگران
نظام ملی نوآوری میتواند به عنوان شاخص عملکردی برای
اين موضوع به کار رود که چگونه هر نظام نوآوری ،میتواند
در استقرار و رشد شرکتهای دانشبنیان نقشی حمايتگرانه
و مؤثر ايفا نمايد ).(Edquist, 2001

-4عوامل مؤثر بر عملکرد

و رشد شرکتهای

دانشبنیان
عوامل موثر بر رشد وموفقیت شرکتهای دانشبنیان با
استفاده از تکنیک تحلیل تم در سه سطح فردی ،سازمانی و
محیطی دستهبندی شده و از نتايج اين بررسی به نظر
میرسد دولت و عوامل محیطی بیشترين نقش را در موفقیت
شرکتها ايفا میکند و باتوجه به مصاحبههای صورت گرفته
با خبرگان اين عامل نقش اصلی در موفقیت و دوام اين
شرکتها دارد (تاری و همکاران.)7924 ،
معیارهای ارزيابی عملکرد شرکتهای دانشبنیان در قالب
مدل  BSC۵بررسی شده و شاخصهای نهايی در بخش
عملکرد مالی شامل نرخ بازگشت سرمايهگذاری ،رشد نرخ
بازده سرمايه ،بهبود جريانات نقدی ،بهبود سرمايه در گردش
و رشد بازده دارايیها ،در بخش سود آوری شامل
شاخصهای رشد درآمد حاشیهای ،رشد سود حاشیهای و
افزايش نرخ رشد يادگیری ،در بخش میزان رضايت مشتری
5- Balanced Scorecard
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شامل کاهش تعداد شکايتهای مشتريان ،بهبود سطح
رضايت مشتريان و افزايش سرعت پاسخ به مشکالت
مشتريان ،در بخش سطح مصرف مشتری شامل افزايش
سهم بازار خدمات خاص ،افزايش استمرار مصرف مشتريان و
افزايش نرخ خريد مشتريان ،در بخش فرايندهای نوآورانه
شامل میزان زيرساختهای شبکه ارتباطات خارجی و
فراوانی توسعه محصوالت يا خدمات جديد ،در بخش
فرايندهای عملیاتی شامل بهبود فرايندهای تولید و بهبود
کارايی توزيع ،در بخش میزان مشارکت در کار شامل میزان
رضايت از مشارکت درکار گروهی و کاهش نرخ گردش
کارکنان و در در بخش تبادل اطالعات شامل کانالهای
شرکت برای تبادل دانش و میزان زيرساختهای فناوری
اطالعات میباشد ). (Hsu et al., 2017
اهمیت کسبوکارها و پرداختن آنها به کارآفرينی راهبردی
و مفاهیم ذهنیت کارآفرينانه ،فرهنگ و رهبری کارآفرينانه،
توسعهی خالقیت ونوآوری و مديريت راهبردی منابع ،نتايج
و تأثیرات مثبتی بر نتايج عملکردی آنها از جنبههای مالی و
غیرمالی خواهد داشت و موفقیت کلی سازمان و تحقق
اهداف شرکتهای دانشبنیان را رقم خواهد زد (اقبال مجد
و همکاران.)7921 ،
عوامل محیطی موثر بر شرکتهای دانشبنیان عبارتند از:
دولت ،شرايط اقتصادی ،شرايط سیاسی ،دانشگاهها ،مراکز
رشد ،پارکهای علم و فناوری ،صندوقهای سرمايه گذاری
خطر پذير ،مراکز تحقیقاتی و صنعت .همچنین اين مطالعه
عوامل زمینه ای موثر بر راه اندازی شرکتهای دانشبنیان
را :مهارتهای مديريتی شرکت دانشبنیان ،عوامل فردی،
قوانین و مقررات ،فرهنگ ،مرکز شناسايی ،جذب و حمايت
از نحبگان فناور بر شمرد(باباخانیان ,مهدی.)7929 .
بهبود سرمايه در گردش ،کاهش تعداد شکايتهای
مشتريان ،بهبود سطح رضايت مشتريان ،افزايش سرعت
پاسخدهی به مشکالت مشتريان ،بهبود فرايندهای تولید،
بهبود کارايی توزيع و میزان رضايت کارکنان از مشارکت
درکار گروهی از مهمترين شاخصهای مؤثر بر عملکرد
شرکتهای دانشبنیان هستند & (Amado, Santos,
).M. Marques, 2012

میتوان ويژگیهای هیئت موسس ،ويژگیهای نیروی
انسانی ،ايده محوری شرکت ،سازماندهی ،زيرساختها ،بازار
و رقابت ،نحوه ی تامین مالی و عوامل محیطی را به عنوان
عوامل موثر بر رشد و پايداری شرکت دانشبنیان در نظر
گرفت .مهمترين دسته از عوامل اثرگذار بر رشد و پايداری
شرکتهای دانشبنیان به ترتیب عبارتند از ويژگی موسسان،
مشخصات عمومی شرکت ،ايده محوری شرکت ،نیروی
انسانی ،بازار و رقابت ،سازماندهی ،زيرساختها ،تامین مالی
و عوامل محیطی .تأثیر ويژگی مؤسسان به عنوان مهمترين
عامل نشان از لزوم توجه به آن از سوی مؤسسان اين نوع
شرکتها دارد (خیاطیان و همکاران.)7929 ،
بسیاری از شاخصهای مؤثر بر عملکر شرکتهای
دانشبنیان ارتباط نزديکی با عملکرد دانشگاه داشته و با
بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت قابل ارتقا خواهد بود .از
اين رو نقشهای دانشگاه عبارتند از :آموزش ،پژوهش،
خدمات اجتماعی .نقشهای صنعت عبارتند از کمک به
توسعه فناوری ،کمک به توسعه نوآوری ،کمک به توسعه
کارآفرينی و کارکردهای دانشگاه در نقش آموزش عبارتند از:
تربیت دانشجويان واجد دانش و مهارتهای موردنیاز که
نیازمند جلب مشارکت متخصصان بخش صنعت در فرايند
آموزش دانشجويان نیز خواهد بود .بسیاری از شاخصهای
استخراج شده از ادبیات پژوهش که از اهیت بااليی برخوردار
هستند مربوط به حوزه منابع انسانی متخصص بوده و وابسته
به اجرای درست نقش هريک از طرفین و ارتباط درست
دانشگاه و صنعت است (زرين جويی و همکاران.)7921 ،
جدول  7پیشینه تجربی پژوهش را به صورت خالصه نشان
میدهد:

شناسايی و اولويتبندی شاخصهای ارزيابی عملکرد شرکتهای دانشبنیان
جدول .1پیشینه تجربی پژوهش
نویسندگان

عنوان

تاری و همکاران7924 ،

بررسی عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکتهای
دانش بنیان

)(Hsu et al., 2017

(باباخانیان,

مهدی.

Identifying key performance factors
for sustainability development of
SMEs – integrating QFD and fuzzy
MADM methods
شناسايی عوامل زمینهای مؤثر بر راهاندازی

)7929

شرکتهای زايشی

(Amado, Santos,
& M. Marques,
)2012

Integrating the Data Envelopment
Analysis and the Balanced Scorecard
approaches for enhanced performance
assessment
تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پايداری

)7929

شرکتهای دانشبنیان در ايران

(خیاطیان

وهمکاران،

در ادبیات پژوهش مفهوم دقیق شرکتهای دانشبنیان و
خبرگان مرتبط با اين حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته و
هريک از مطالعات بر روی بخش محدودی از شرکتها انجام
شده است .از طرفی اغلب در شناسايی اين شاخصها توجه
زيادی به قابلیت اندازهگیری و کمیسازی نشده و صرفا
شاخصهای کیفی استراج شده است .شاخصهای استخراج
شده در اين پژوهش با مطالعات دقیق بر روی شرکتهای
دانشبنیان مورد تأيید معاونت علمی و فناوری و خبرگان
مرتبط با اين حوزه انتخاب شده و همگی قابلیت کمیسازی
و استفاده به عنوان ورودی و خروجی مدلهای مختلف
رياضی را دارا میباشد.
 -5روششناسی تحقیق
اين پژوهش با هدف شناسايی عوامل مؤثر بر رشد و عملکرد
شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است تا درنهايت به
شناسايی و اولويتبندی مهمترين شاخص های مؤثر بر
ارتقای عملکرد اين شرکتها منجر شود .پژوهش بر اساس
نوع هدف از نوع کاربردی بوده و روش گردآوری اطالعات به
صورت ترکیبی از مطالعات کتابخانهای ،مطالعه استاد و
مدارک و مصاحبه ساختاريافته با خبرگان است .در اين
پژوهش تالش شده تا معیارهای استخراج شده در هردوی
مطالعات داخلی و خارجی قبلی در نظر گرفته شده و
شاخصهايی جامع و عملی برای ارزيابی عملکرد تمامی
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شرکتها استخراج شود .از طرفی معاونت علمی و فناوری
رياست جمهوری مرجع رسمی ارزيابی شرکتهای
دانشبنیان در ايران بوده و و عمده مقصود از اصطالح
دانشبنیان ،شرکت مورد تأيید اين نهاد میباشد .به همین
دلیل در استخراج مدلها ،آيیننامه معاونت علمی و فناوری
رياست جمهوری و تغییرات آن در سالهای گذشته مورد
توجه ويژهای قرار گرفت .خبرگان مورد مصاحبه نیز با در
نظر گرفتن شرايط خاص از نظر سابقه کار ،مدرک تحصیلی
و سابقه ارزيابی از میان بانک کارشناسان مورد تأيید معاونت
انتخاب شدند .پس از استخراج شاخص ها از اسناد ومدارک
و مطالعات قبلی در نهايت پرسشنامه ای با  9۵شاخص
تدوين شد که دو مورد میزان اهمیت شاخص از نظر خبرگان
و میزان موافقت خبرگان با عملکردی بودن اين شاخص
مورد سؤال قرار گرفت .با توجه به محدوديتها و نیاز به
احراز پیششرطهای الزم برای تکمیل پرسشنامه ،در نهايت
 90پرسشنامه میان کارشناسان توزيع شد که با توجه به
هماهنگیها و پیگیریهای صورت گرفته  7۵مورد آن
تکمیل و برگشت داده شد .نرخ بازگشت پرسشنامه 1۵درصد
است .برای دريافت نظر کارشناسان از طیف لیکرت  ۵درجه
( 7بسیار کم و ۵بسیارزياد) با برچسبگذاری استفاده شد.
شايان ذکر است که پیش از توزيع پرسشنامه نهايی و با
توجه به اهمیت دادههای خروجی به عنوان پايه پژوهش،
جهت اعتبار سنجی سؤاالت و شاخصها ،با تعداد کمتری از
صاحبنظران و خبرگان به بررسی و تکمیل آزمايشی
پرسشنامه پرداخته و شاخصهای دارای ابهام ،اصالح و
پرسشنامه نهايی شد .با توجه به اينکه تعداد نمونهها پايین
میباشد( )n≤90جهت رد يا قبول شاخصها از  t-testبا
 μ= 9.۵استفاده شد .با توجه به مباحث باال و پس از
دريافت نظر خبرگان و تحلیلهای صورت گرفته برخی از
شاخصها رد ،برخی تأيید و برخی ديگر نیز اصالح شدند .در
نهايت شاخصهای تايید شده دستهبندی و بر اساس تحلیل
نتايج حاصل از نظر خبرگان اولويتبندی شدند.
 -6یافتهها
بسیاری از پژوهشها به بررسی و دستهبندی عوامل مؤثر بر
عملکرد و رشد شرکتهای دانشبنیان پرداختهاند .در اينجا
عالوه بر مرور ادبیات و اسناد مرتبط ،يا نظر خبرگان،
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تغییراتی در شاخصها ايجاد شده و شاخصها ملموستر و
قابل اندازهگیری در فضای واقعی شدهاند .همچنین
شاخصهای جديدی با توجه به معیارهای نهايی موردنظر
معاونت ،صندوقهای ارائهدهنده تسهیالت و شرايط فعلی
شرکتهای دانشبنیان داخلی اضافه شدهاست .سپس در
مرحله دوم جهت ارزيابی میزان موافقت خبرگان با
شاخصهای نهايی و سنجش میزان ضرورت و اهمیت هريک

از شاخصها ،پرسشنامهای طراحی و میان خبرگان توزيع
شده است .پس از تحلیل اولیه نتايج پرسشنامه و انجام
آزمون  tيک مرحلهای بر روی دادهها فرض μ ≤9.۵در
برابر μ > 9.۵با سطح معناداری  0.2۵صورت گرفت.
شاخصهای نهايی در  ۵دسته اصلی و  94عامل نهايی طبق
شکل  7مورد سؤال قرار گرفتند.

تعداد کارکنان تحقیق و توسعه
سطح تحصیالت کارکنان
توانایی فنی و خالقیت کارکنان

منابع انسانی

برند دانشگاه تیم فنی
سابقه کار تیم فنی
نسبت محصوالت دارای سطح فناوری باال و
متوسط به کل محصوالت
متناسب بودن قیمت محصول و کشش بازار
تعداد تأییدیههای عملکردی محصول
تعداد محصوالت دارای ثبت اختراع
سهم فعالیتهای با فناوری باال و متوسط در تولید

ویژگیهای
محصوالت شرکت

محصوالت
ارزش افزوده ناشی از فناوری به کار رفته در
محصول
سطح فناوری و پیچیدگی نرمافزارها و تجهیزات

عوامل مؤثر بر عملکرد

الزم برای ساخت محصول

شرکتهای

تعداد قراردادهای فروش
سهم شرکت از بازارهای بینالمللی

بازار و مشتری

میزان ارتباطات با سازمانهای خارجی
واقعگرا بودن چشمانداز و مأموریت شرکت
نسبت فرایندها و دستورالعملهای مستند شده به

راهبریهای

کل فرایندها و دستورالعملها
میزان تناسب پستها در چارت سازمانی با

مدیریتی شرکت

پستهای تعریف شدهی فعلی در سازمان
آیندهنگری در انتخاب و توسعه محصوالت
فروش خالص
مخارج تحقیق و توسعه
نسبت فروش محصوالت دانشبنیان
فناوری باال به فروش کل

مالی

داراییهای شرکت
حاشیه سود خالص

شکل .1دستهبندی اصلی و فرعی شاخصهای نهایی

دانشبنیان

شناسايی و اولويتبندی شاخصهای ارزيابی عملکرد شرکتهای دانشبنیان

پس از توزيع پرسشنامه با شاخصهای نهايی میان خبرگان،
از میان  94شاخص جمعآوری شده  4شاخص  .7نسبت
محصوالت دارای سطح فناوری باال و متوسط به کل
محصوالت  .9تعداد محصوالت دارای ثبت اختراع  .9نسبت
فروش محصوالت دانشبنیان به فروش کل  .4دارايیهای
شرکت دارای میانگین کمتر از  9.۵بود .در مرحله بعد با
برخی خبرگانی که امتیاز کمتری به اين  4شاخص داده
بودند مصاحبه صورت گرفت و در نتیجه با توجه به دريافت
نظر خبرگان ،داليل ذکر شده برای دو شاخص  .7تعداد
محصوالت دارای ثبت اختراع و  .9نسبت محصوالت دارای
سطح فناوری باال و متوسط به کل محصوالت که دارای
کمترين میانگین بودند ،قانعکننده بود.
از نظر خبرگان ،در خصوص شرکتهای مورد ارزيابی در
ايران اغلب ثبت اختراع داخلی مطرح میباشد که با ارزيابی
مدارک ارسالی صورت میگیرد و فاقد پروسه بازديد میدانی
میباشد .اين پروسه در مقايسه با پروسه ارزيابی دانشبنیان
که از کارکرد محصول اطمینان حاصل میشود دارای اعتبار
کمتری است .در خصوص شاخصهای نسبت محصوالت
دارای سطح فناوری باال و متوسط به کل محصوالت و نسبت
فروش محصوالت دانشبنیان به فروش کل نیز نظر
کارشناسان مشابه بود .با توجه به نزديکی و همپوشانی اين
دو شاخص و باتوجه به اينکه نسبت فروش محصوالت
دانشبنیان يکی از مهمترين شاخصهای ارزيابی معاونت در
ارزيابی شرکتها میباشد ،مقرر شد فقط اين شاخص باقی
مانده و نسبت محصوالت دارای سطح فناوری باال و متوسط
به کل محصوالت حذف شود.
دارايیهای شرکت ،دارای بازه بسیار گستردهای در
شرکتهای با سايز مختلف بوده و از نظر خبرگان به تنهايی
تأثیری در عملکرد شرکت ندارد .با توجه به مصاحبه بعدی
صورت گرفته با خبرگان ،پیشنهاد شاخصهای جايگزين
مطرح شد و با سنجش همه جوانب و مقايسه نسبتهای
شامل دارايی ،مقرر شد شاخص  ROAکه دارايی و بازده
آن را در بر میگیرد جايگزين اين شاخص شود.

1۵

پس از اصالح و نهايی شدن شاخصها ،ابتدا طبق فرمول 7
ضريب نسبی روايی محتوا  )CVR(1محاسبه شده است.
()۱
تعداد خبرگانی است که از نظر آنها
در اين رابطه
شاخص ضروری و سودمند است و  Nتعداد کل خبرگان
است .با توجه به اينکه تعداد خبرگان  7۵نفر بوده است
مطابق با جدول  CVRاين عدد بايد بیش از  0.42باشد که
اين عدد برای تمامی شاخصهای نهايی شده باالی 0.42
میباشد.
۳
شاخص روايی محتوا ( )CVIنیز از تقسیم تعداد خبرگان
موافق به تعداد کل خبرگان محاسبه شده است و اين
شاخص نیز برای اعداد باالی  0.12قابل تأيید میباشد.
نتايج حاصل از محاسبه  CVRو CVIبرای معیارها در
جدول  7آورده شده است.
جدول  .2اعتبارسنجی شاخصهای نهایی
رديف

میانگین(

شاخص نهايی

CVR

CVI

)μ
7

تعداد کارکنان تحقیق و توسعه

9

سطح تحصیالت کارکنان

9

توانايی فنی و خالقیت کارکنان

4

برند دانشگاه تیم فنی

۵

سابقه کار تیم فنی

4.4

7

7

4.99

7

7

4.
9.۵99
4

متناسب بودن قیمت محصول و
کشش بازار

4.4

عملکردی

9.29

۳

سهم فعالیتهای با فناوری باال و
متوسط در تولید محصوالت

79.

2

ارزش افزوده ناشی از فناوری به
کار رفته در محصول

4.

70

سطح فناوری و پیچیدگی
نرمافزارها و تجهیزات الزم برای
ساخت محصول

4.0

77

تعداد قراردادهای فروش

4

1

تعداد
محصول

تأيیديههای

0.۳

0.299

0.199

0.۳

0.199

0.۳
7

7
0.299
0.۳
7

4
7

7
7
0.299
0.۳
0.۳

0.299

7- Content Validity Ratio
6-Return on assets

8- Content validity index
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1
میانگین(

رديف

شاخص نهايی

79

سهم شرکت از بازارهای بینالمللی

9.29

79

میزان ارتباطات با سازمانهای

9.۳

CVR

CVI

)μ

خارجی
74

7
7

واقعگرا بودن چشمانداز و مأموريت

4.90

شرکت
7۵

7

7

0.299
0.۳

نسبت فرايندها و دستورالعملهای

7

4.0

مستند شده به کل فرايندها و

جدول .3ضریب تغییرات شاخصهای نهایی به ترتیب صعودی

دستورالعملها
7

7

میزان تناسب پستها در چارت

متغیر تصادفی  xو  CVضريب تغییرات است .استفاده از CV2
برای تعیین میزان اهمیت هريک از شاخصها از اهمیت بااليی
برخوردار است ،چرا که هردوی ) E(xو ) V(xرا دربرمیگیرد.
(رضايی،تدين ،استادی و اقدسی )79۳۳ ،ضريب تغییرات با میزان
اهمیت شاخص رابطه معکوس داشته و در جدول زير ، ،تمامی
شاخص های نهايی در رشد و عملکرد شرکتهای دانشبنیان به
ترتیب از بااهمیتترين تا کم اهمیتترين ،نشان داده شده است.

0.299

9.۳0

رديف

شاخص نهايی

CV

7

ارزش افزوده ناشی از فناوری به کار رفته در
محصول

704۵.0

9

سطح تحصیالت کارکنان

779 .0

9

تعداد کارکنان تحقیق و توسعه

77۵ .0

4

میزان ارتباطات با سازمانهای خارجی

799۵.0

۵

فروش خالص

799 .0

متناسب بودن قیمت محصول و کشش بازار

7491.0

1

نسبت فرايندها و دستورالعملهای مستند
شده به کل فرايندها و دستورالعملها

74۵2.0

۳

سهم فعالیتهای با فناوری باال و متوسط در
تولید محصوالت

7۵4۳.0

2

سهم شرکت از بازارهای بینالمللی

71۳2.0

70

واقعگرا بودن چشمانداز و مأموريت شرکت

7۳44.0

77

ايندهنگری در انتخاب و توسعه محصوالت

7۳۳4.0

79

تعداد قراردادهای فروش

7۳۳2.0

79

سطح فناوری و پیچیدگی نرمافزارها و
تجهیزات الزم برای ساخت محصول

72 4.0

سازمانی با پستهای تعريف
شدهی فعلی در سازمان
71

0.۳

ايندهنگری در انتخاب و توسعه

4.99

محصوالت

0.299
0.۳

7۳

فروش خالص

4

7

72

مخارج تحقیق و توسعه

4.9

0.۳

90

نسبت

فروش

محصوالت

9.19

7
0.299
0.299

دانشبنیان فناوری باال به فروش
0.۳

کل
97

بازده دارايی ها()ROA

9.۳0

0.199

0.۳

99

حاشیه سود خالص

9. 0

0. 00

0.۳00

در ادامه ضريب اهمیت پاسخ داده شده توسط خبرگان
مطابق معادالت  9 ،9و  4به امید رياضی ،واريانس و ضريب
تغییرات تبديل شد.
=E(x) = μو
()9

74

تعداد تأيیديههای عملکردی محصول

9090.0

7۵

میزان تناسب پستها در چارت سازمانی با
پستهای تعريف شدهی فعلی در سازمان

909۳.0

=
()9

=

()4

V(x) = E
=CV

) E(xامید رياضی متغیر  xبوده و متغیر  xنیز نظر خبرگان
در خصوص میزان اهمیت هريک از شاخص ها در بازه
(7کمترين اهمیت) تا (۵بیشترين اهمیت) میباشدP(x) .
توزيع احتمال است و با توجه به اينکه از نمونهگیری استفاده
شده است احتمال هر نمونه برابر

7

مخارج تحقیق و توسعه

9017.0

71

حاشیه سود خالص

9792.0

7۳

توانايی فنی و خالقیت کارکنان

9924.0

72

برند دانشگاه تیم فنی

99۵2.0

90

بازده دارايی ها()ROA

941 .0

97

سابقه کار تیم فنی

9 19.0

99

نسبت فروش محصوالت دانشبنیان فناوری
باال به فروش کل

99۳2.0

میباشد V(x).واريانس
9- coefficient of variation
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در میان شاخص های نهايی ،ارزش افزوده ناشی از فناوری به
کار رفته در محصول از دسته ويژگیهای محصوالت شرکت،
سطح تحصیالت کارکنان و تعداد کارکنان تحقیق و توسعه
از دسته منابع انسانی و میزان ارتباطات شرکت با
سازمانهای خارجی از دسته راهبریهای مديريتی به ترتیب
دارای بیشترين اهمیت بر اساس ضريب تغییرات ()CV
است.
 -7نتیجهگیری
در دنیای امروز ،شرکتهای دانشبنیان به عنوان موتور
محرک اقتصاد نقش مهمی در رشد و پیشرفت ملتها دارند.
از اين رو توجه سنجش عملکرد اين شرکتها اهمیت بااليی
پیدا میکند .سنجش عملکرد هیچ سازمانی جز با شناسايی
و سنجش شاخصهای معتبر امکانپذير نیست .هدف اين
پژوهش ،شناسايی ،اعتبارسنجی و سنجش میزان اهمیت
هريک از اين شاخصها با توجه ويژه به شرايط کشور و
معیارهای معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در
ارزيابی اين شرکتها است .در ابتدا با مرور ادبیات ،بررسی
اسناد و مدارک ،مصاحبه با خبرگان و بررسی اجمالی
وضعیت تعدادی از شرکتهای مختلف در شرايط فعلی،
شاخصهای اولیه سنجش اين شرکتها را شناسايی و در ۵
گروه اصلی دستهبندی کردهايم .سپس پرسشنامهای متشکل
از تمامی شاخصهای جمعآوری شده طراحی و جهت
سنجش میزان عملکردی بودن و اهمیت هر شاخص ،میان
خبرگان توزيع شد .پس از تحلیل نتايج پرسشنامه و انجام
آزمون  ،tاز میان  94شاخص اولیه 90 ،شاخص پذيرفته
شده و  4شاخص رد شدند .در مرحله بعد مصاحبه مجددی
با برخی از خبرگان در خصوص  4شاخص ردشده ،صورت
گرفت .پس از شنیدن نظرات و ارائه داليل امتیازات داده
شده ،مجدد اين  4شاخص امتیازدهی و مورد آزمون قرار
گرفتند که در نهايت  9شاخص باز هم رد شده و از لیست
شاخصهای نهايی حذف شدند 7 ،شاخص با تغییر جزئی
در نحوه بیان ،و  7شاخص نیز بدون تغییر تأيید و در لیست
شاخصهای نهايی قرار گرفتند.
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در مرحله آخر 99 ،شاخص نهايی ابتدا اعتبارسنجی شده و
برای هريک  CVIو  CVRمحاسبه شد که مطابق انتظار
با توجه به حذف و تغییر شاخصهای با اهمیت کمتر در
مرحله قبل ،تمامی شاخصها در اين مرحله دارای CVR
باالی ( 0.42مقدار قابلقبول برای شاخص با  7۵نمونه
مطابق با جدول )CVRو  CVIباالی ( 0.12مقدار
قابلقبول ) بودند.
سپس رتبهبندی شاخصها از بااهمیتترين تا
کماهمیتترين با توجه به ضريب تغییرات( ،)CVصورت
گرفت .که بر اين اساس ارزش افزوده ناشی از فناوری به کار
رفته در محصول  ،سطح تحصیالت کارکنان ،تعداد کارکنان
تحقیق و توسعه و میزان ارتباطات شرکت با سازمانهای
خارجی به ترتیب داری بیشترين اهمیت و نسبت فروش
محصوالت دانشبنیان فناوری باال به فروش کل ،سابقه کار
تیم فنی و بازده دارايی ها( )ROAبه ترتیب دارای کمترين
اهمیت هستند.
با توجه به ماهیت شرکتهای دانشبنیان و نقش دانش و
فناوری در آنها ،هدف از تأسیس اين شرکتها عمدتا
رسیدن به ارزش افزوده و افزايش تولید ناخالص داخلی
میباشد که نتايج حاصل از محاسبه ضريب تغییرات نیز در
اين راستا منطقی به نظر میرسد .با بررسی ساير عوامل
بااهمیت میتوان به اهمیت کارکنان و علیالخصوص
کارکنان تحقیق و توسعه پی برد که نشان از نقش کلیدی
تحقیق و توسعه در اين شرکتها دارد .از طرفی سايز کوچک
و نیاز به حوزههای فعالیت مختلف در شرکتهای
دانشبنیان ،لزوم حفظ و تقويت همکاری و ارتباطات با خارج
از سازمان را در اين شرکتها بیش از ساير سازمانها تقويت
میکند.
نمودار زير اهمیت  99شاخص مطابق با شمارهگذاری جدول
 9را به صورت صعودی نشان میدهد.
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شکل .2نمودار ضریب تغییرات شاخصها به ترتیب صعودی

 -8پیشنهادها
هدف از شناسايی و دستهبندی شاخصهای عملکردی
شرکتهای دانشبنیان ،کمک به ارائه مدل جامع
ارزيابی عملکرد مناسب با اين شرکتها با توجه ويژه به
شرايط صنايع داخلی است .استفاده از اين شاخصها ،به
عنوان ورودی و هم خروجی در مدلهای ارزيابی
عملکرد مختلف امکانپذير است .اهمیت اين شاخصها
با توجه به نظر خبرگانی که به طور مستقیم با اين
شرکتها در ارتباط هستند ،استخراج شده است ،از اين
رو انتظار میرود با استفاده از اين ضرايب در وزندهی
واحدهای مختلف ،در کنار مطالعه موردی بر روی
شرکتهای دانشبنیان مورد تأيید معاونت ،نتايج
معناداری حاصل شود.

با توجه به محرمانه بودن و اهمیت باالی اطالعات
شرکتهای دانشبنیان ،دسترسی به خبرگان مرتبط با
اين حوزه بسیار دشوار بود .از طرفی ،يکی از اهداف اين
پژوهش شناسايی شاخصهای قابل اندازهگیری و
استفاده در مدلهای رياضی بود و انتخاب و ارزيابی
هرنوع شاخصی امکانپذير نبود.
شاخصهای اين پژوهش ،متناسب با شرايط شرکتهای
متنوع با سايز و محصوالت مختلف استخراج شده و
قابل استفاده در انواع ارزيابی ،اعم از اعتباری ،فناوری،
توانايی فنی و  ...میباشد .پیشنهاد میشود متناسب با
نوع ارزيابی و معیارهای سازمان ارزياب ،ابتدا واحدهای
مختلف شرکتهای هدف مشخص شوند .سپس
شاخصهای متناسب انتخاب و شخصیسازی شده و
درنهايت با توجه به اهمیت شاخصهای هربخش،
وزندهی و ارزيابی نهايی صورت پذيرد.
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** دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات  ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت9317/40/82 :

تاریخ پذیرش9317/98/89 :

چکیده
پرورش استعدادهای کارآفرینانهی دانشجویان در مؤسسات آموزشعالی یکی از اهداف دانشگاهها در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین
میباشد .هدف اصلی این پژوهش ،تبیین عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانهی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با تحلیل
سلسله مراتبی  AHP – Fuzzyمیباشد .جامعه آماری این پژوهش ،دانشجویان کارآفرین مؤسسات آموزشعالی استان سیستان و
بلوچستان میباشند 84 .نفر از دانشجویان کارآفرین و موفق در کسب و کار و خبره انتخاب و در نهایت  91پرسشنامه تکمیل و
توسط محقق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به نظر کارآفرینان و با استفاده از تکنیک دلفی90مؤلفه مؤثر بر استعداد
کارآفرینانه شناسایی شدند و در پنج گروه دستهبندی گردید .نتایج تحقیق نشان میدهد از میان عوامل پنجگانه مؤثر بر استعداد
کارآفرینانه از نظر خبرگان ،استعداد خالقیت بیشترین تأثیر را دارد و استعداد محدودکردن عدمقطعیت ذهنی و استعداد کشف و
بهرهبرداری از فرصتها در رتبههای بعدی قرار دارند.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،استعداد کارآفرینانه ،تحلیل سلسله مراتبی.AHP – Fuzzy
نوع مقاله :پژوهشی

شناخت ارزش استعدادها و پذیرش آن به عنوان بیشترین
منبع رقابت استراتژیک در سطح مدیریت ،نتیجه تحوالتی
است که در 04-34سال گذشته تجربه شده است .در زمینه
مدیریت ،سلزنیک 9اولین کسی بود که استعدادهای توانایی
کسب و کار را به جایگاه منحصر به فرد تبدیل کرد(گومز،8
 .)8497بسیاری از مدلهای آموزش و پرورش استعداد با
مفاهیم استعداد تحصیلی و استعدادهای درخشان با
کالسهای درس آمیخته شده است(اسکروس و هلفر ،

 ،8442سان0و همکاران .)8491 ،در دهههای اخیر آگاهی از
سرمایه انسانی به عنوان یکی از نیروهای محرکه توسعه
اقتصادی افزایش یافته است و کارآفرینی نقش مهمی توسعه
اقتصادی و همچنین بهبود شیوه زندگی در جامعه ایفا
میکند و در همین راستا کشورها ،سیاستهای ملی را برای
ایجاد و توسعه پروژههای کارآفرینی به تصویب رسانیدهاند.
هر چند که این گونه پروژهها خطرناک و درصد باالیی از
عدم اطمینان و شکست را به همراه دارد(ونکرز9111 ،1؛
چنج 8447 ،؛ نجیم8493 ،7؛ پولکا 2و همکاران .)8490،اما

1 -Selznick
2 -Gümüş
3 -Schroth & Helfer

4-Sun
5 -Wennekers
6 -Chang
7- Najim
8 -Pulka

-1مقدمه

نویسندة عهدهدار مکاتبات :مریم راشکیmaryam.r1218@gmail.com

28

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 9311

کارآفرینی منجر به ایجاد و توسعه کسب و کار در مقیاس کوچک و
متوسط ،ارائه فرصتهای شغلی ،درآمدزایی ،نشاط زندگی و
بکارگیری استعدادهای منابع انسانی و منابع مالی یک کشور در
مسیر درست میشود (پولکا .)8490 ،تغییر از نسل اول دانشگاهی
به نسل سوم در راستای اهداف بسیاری از دانشگاهها جهان قرار
دارد و در محیط رقابتی امروز ،موضوع کارآفرینی یکی از
نگرانیهای اصلی مؤسسات و دانشگاههای مختلف سراسر جهان
است (واسفیان و لیاقدار .)8441،1بنابراین ،توسعه اولیه کارآفرینان
بالقوه در جامعه و محیط کسب و کار باید از طریق کارآفرینی در
مؤسسه آموزش عالی با تشویق دانشجویان انجام
پذیرید(لینن .)8499،94تحول اقتصادی و تعداد رو به رشد
دانشجویان درگیر مسأله اشتغال باعث شده است که چگونگی حل
و فصل تناقضات ساختاری در راستای تحول اقتصادی برای حل
مسئله اشتغال در جوامع مختلف مورد توجه قرار گیرد (جینگ،99
 .)849بیکاری جوانان به عنوان یک مشکل طوالنی مدت در
سراسر جهان شناخته شده است .به طوریکه در سال  9311نرخ
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی در ایران  81درصد بود که این
آمار بیشتر در سطح مقطع تحصیلی کارشناسی نگران کننده بود،
البته در مقطع تحصیلی کارشناسیارشد و دکتری نیز درصد
بیکاری نگران کننده است (افشار .)9311 ،در حال حاضر جوانان
بیکار را به عنوان"نسل از دست رفته"98توصیف میکنند
(وانگ93وهمکاران .)849 ،بر همین اساس دانشگاهها نقش ویژهای
در پر کردن شکاف بین دنیای آموزش و کار ایفا میکنند .در
جامعه اروپا نیز یکی از مشکالت مسئله اشتغال فارغالتحصیالن
دانشگاهی بویژه بعد از بحران اقتصادی میباشد و نرخ اشتغال
فارغالتحصیالن دانشگاهی به یک شاخص اساسی زنده ماندن
مؤسسات آموزش عالی تبدیل شده است (یار حامیدی8442 ،90؛
رفات8499 ،91؛ آزا ابماد  9و همکاران .)849 ،توسعه استعداد
کارآفرینانه دانشجویان میتواند تبدیل این مشکل را به یک نقطه
قوی؛ به سمت مأموریت جدید دانشگاهها که ایجاد قابلیتهای
9 -Vasefian and Liaghatdar
10 -Liñán
11 -Jing
12 -Lost generation
13 -Wang
14 -Yar Hamidi
15 -Refaat
16 -Azwa Ambad

کارآفرینی در فارغالتحصیالن دانشگاه است ،هدایت کند .بنابراین،
دانشگاه باید برای شروع ایفای این نقش آماده شوند .به عبارت
دیگر ،شناسایی استعداد کارآفرینانه دانشجویان راهی برای دانشگاه
کارآفرینی فراهم میکند .در نتیجه محقق به دنبال پاسخگویی به
این سؤال است که کدامیک از استعدادهای کارآفرینانه در بین
دانشجویان مؤسسات آموزش عالی اهمیت دارند؟ و به چه صورت
رتبهبندی می شوند؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
97

مردم ثروت واقعی ملل هستند و توسعه انسانی درباره ایجاد
محیطی که در آن مردم بتوانند استعدادهای بالقوه خود را شکوفا
کرده ،مولد باشند و زندگی خود را براساس نیازها و منافعشان
بسازند ،بحث می کند(طهماسبی .)9319،کاوش در نوشتههای
فیلسوفان بزرگ مانند جان الک ،ایمانوئل کانت (قضایای
آپرییوری و انقالب معرفت شناسانه کانت) ،مالصدرا ،فرانسیس
بیکن ،دیوید هیوم ،اسقف بارکلی و … ..نشان میدهد که ذهن
بشر دیگر یک لوح سفید نانوشته و منفعل چنانکه جان الک
میپنداشت ،نبود .همچنین ذهن صرفاً پذیرنده و منفعل مانند آینه
تلقی نمیشد .بلکه ذهن کارخانه بسیار پیچیده و منظمی فرض
می شود که مواد خامی حسی را در قالب هایی دقیق و طی یک
فرایند چند مرحلهای به کاالیی به نام معرفت تبدیل می کرد که
تنها برخی از فراورده های آن میتوانست حقیقت (معرفت یقنیی)
نام بگیرد (ابراهیمی دینانى9314،؛ همازاده ابیانه .)9318 ،عواملی
که ذهن را محدود میسازد مانند :گاهی امور محسوس ذهن را به
خود مشغول میدارند .زمانی تجربیات محدود ما مانع پیشرفت و
سیر عقالیی میگردند (شریعتمداری9322 ،؛ کازدین،92
 .)8444استعداد نشان میدهد که ظرفیت بالقوه جهت انجام یک
کار خاص در افراد وجود دارد .بنابراین برای ایجاد ویژگیهای بالقوه
درست با توجه به مدیریت استعداد بسیار مهم است (بات،91
.)8491
استعداد با توانایی یا هوش مرتبط است .این توانایی برای اعمال
برخی مشاغل و یا انجام فعالیتهاست .استعداد به طور کلی با توانایی
ذاتی و خالقیت ارتباط دارد ،که میتواند با تمرین و آموزش توسعه
یابد .همچنین قدرت مغز شمرده میشود استعداد یا توانایی فرد

17 -Human Development
18 -Kazdin
19 -Bat
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برای یادگیری راحت چیزها و به طرز ماهرانهای باعث توسعه
فعالیت میشود (بوتر .)8491 ،84استعداد توانایی طبیعی خوب
بودن در یک چیزی بدون آموزش تعریف میشود (مایرز و
همکاران .)8490،سؤاالتی که مطرح می شود در مورد استعداد این
است که آیا استعداد فرد (فاعل) یا به ویژگیهای فرد (مفعول)
بستگی دارد؟ (بردرو844 ،89؛ گاالردو  .)8491،آیا استعداد ذاتی و
یا اکتسابی است ،یا عینی یا ذهنی است؟ .بر همین اساس
رویکردهای مختلفی از قبیل رویکرد منحصر به فرد یا فراگیر،
دیدگاه ذاتی یا اکتسابی ،رویکرد داده و ستاده شکل گرفته است
(منسه .)8491،88در رویکرد عینی (مفعولی) که به ویژگیهای فرد
باز میگردد استعداد یک توانایی ذاتی است که در یک زمینه خاص
آشکار میشود.
رویکرد ذهنی (فاعلی) استعداد فرد یا اشخاص مستعد (افراد با
مهارتها یا تواناییهای خاص) باز میگردد ،که در شکل( )9نشان
داده شده است (گاالردو  .)8491،آموزش مهارتهای حرفهای به
عنوان یک مسیر کلیدی موفقیت شناخته شده است (چن،83
 ،849ماچینگامبی و وادسانگ  .)8498 ،به طور کلی ،در بحث
در مورد بهرهبرداری استعداد کارآفرینی پنج بعد را میتوان نشان
داد :اول ،تعاریف در مورد موضوع در مقایسه با بعد شیء تقسیم
میشود .محققانی که طرفدار روش سوژه هستند ،استعداد را
مترادف برای افراد در نظر میگیرند ،در حالیکه در استراتژی
رویکـرد هدف به ویـژگیها یا صفـات افراد مانند تواناییها ،دانش و

صالحیتها اشاره دارد (گالردو و همکاران،8491،
دریس .)8493،81دوم ،تقسیم بین دیدگاه فراگیر از استعداد
(مربوط به همه افراد) و جهتگیری منحصر به فرد (مربوط به یک
گروه انتخابی از افراد) وجود دارد .رویکرد فراگیر به دیدگاه
روانشناختی مثبت پیوسته استدالل میکند که هر فرد دارای
قوتهایی است .دیدگاه منحصر به فرد به رویکرد سرمایه انسانی
مربوط میشود و معتقد است که سهم نسبی یک گروه خاص
(استعدادها) سرمایهگذاری غیرمستقیم زمان و پول در این گروه
انتخابی را توجیه میکند .سوم ،بحثی پرجنب و جوش در مورد
اینکه آیا استعداد ذاتی و پایدار است و یا میتوان آن را با تمرین به
دست آورد و توسعه داد (مایرز و همکاران .)8493،چهارم ،نظرات
متفاوت است که آیا تمرکز باید بر تواناییها و انگیزه (ورودی) یا
عملکرد عالی و موفقیت (نتیجه) باشد (روس .)8493،در نهایت،
محققان درباره میزان استعداد در محیط بحث میکنند استعداد
قابل انتقال یا به زمینه وابسته است؟ (دریس .)8493،ضعف تحقیق
در زمینه اولویتبندی استعداد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاهها در
پیشینه تحقیقات مشخص میباشد .عدالت در آموزشعالی (که
توسط برابری دسترسی ،کیفیت برنامه و برابری و مساوات کاری بر
فارغالتحصیالن تعریف شده) باید فراتر از دامنه شناسایی ،آموزش و
پرورش ضروری برای دانشآموزان و دانشجویان با استعداد باشد
(هلر.)8440 ،

شکل  .1چارچوب مفهومی استعداد در جهان کار(گاالردو)2112 ،
20 -Butter
21 -Boudreau
22 - mensah
23-Chen
24 -Machingambi & Wadesango

25- Dries
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سه نوع محرک برای استعداد وجود دارد:
 استعداد تولیدی مستقیم :شامل تحرک کارآفرینان،مهندسان و دیگر استعدادهای فنی ،نوآوران فناوری و
سازندگان کسب و کار .که به طور مستقیم در فعالیتهایی
که منجر به تولید واقعی کاالها و خدمات مشغول است،
مشغول می شوند.
 استعداد تحصیلی :شامل تحرک دانشمندان ،محققان ودانشجویان ملی و بینالمللی است .این افراد اغلب به کار یا
تحصیل در دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی فکر میکنند و به
تولید و /یا کسب دانش علمی و پژوهشی تمرکز دارند که در
نهایت دانش در محصوالت و نهاده تجاری با ارزش انتقال
مییابند (بوتر .)8491 ،8
استعدادهای درخشان بخشهای اجتماعی و فرهنگی:
این استعداد به طورمستقیم به ارائه خدمات اجتماعی و
مباحث" کارکنان فرهنگی "مانند نویسندگان ،نقاشان،
موسیقیدانان و افراد دیگر در فعالیتهای خالق هنری و
فرهنگی که ارزش لذت از زیبایی شناختی و توسعه شخصی
مشغول اند ،این افراد که به نوشتن کتاب ،تولید فیلم،
نقاشی ،صنایع دستی و سایر محصوالت فرهنگی مشغولند
(مبینی دهکردی .)9319،از سال 9124و 9114میالدی
شاهد آغاز رقابت شدید بین ملتها برای رشد اقتصادی باال و
حفظ یک مزیت رقابتی جهانی که نیاز به نیروی کار با
استعداد برای به دست آوردن آن بود (پورتر9114 ،87؛
آشتون و مورتون8441 ،82؛ برایان8494 ،81؛ موتالی،34
.)8491
مدیریت استعداد :مک کینزی در سال  9112گزارشی
انتشار داد که آغاز رسمی جنگ استعداد برشمرده میشود.
جملة معروف گزارش وی این بود :استعداد بهترین ارزش
برای مبارزه است (بت ،8491،39بچلر .)8441 ،38امروزه از
توسعه استعداد به جای دستیابی به استعداد استفاده
میشود .اما صنایع توسعه و جذب استعدادها را انجام و
26 -Botter
27 -Porter
28-Ashton & Morton
29 -Bryan
30-Muthaly
31 - Bat
32 -Beechler

مدیریت میکنند .مدیریت استعداد مطابق با خواستهها با
افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان همراه است
(دهادابهاکیام .)8490 ،33استعداد به عنوان ویژگیهای
افرادی است که می توانند تفاوت در عملکرد سازمانی را از
طریق سهم حال حاضر خود و یا در درازمدت ،با نشان دادن
باالترین سطح پتانسیل ارائه دهند .که مدیریت استعداد در
سازمانها شکل میگیرد (اسچویر )8440 ،30و کالینگز و
مالنی )8441(31بیان کردند مدیریت استعداد شامل
فعالیتها و فرایندهای شناسایی سیستماتیک موقعیتهای
کلیدی که به صورت متفاوت به مزیت رقابتی سازمان کمک
میکند (کالینگز و مالئی .)8441،در گذشته مدیریت
استعداد شبیه به رسیدگی به سد یا یک مخزن  3بود ،امروزه
بیشتر شبیه به مدیریت یک رودخانه است (شهوازیان،
.)9311
مفهوم استعداد کارافرینانه :اجماع گستردهای از محققان
بیان میکنند که استعداد کارآفرینانه توانایی کشف و
بهرهبرداری از فرصتهای بازار است (فدریکی.)8447 ،37
بعضی استعداد کارآفرینی را به فعالیتهای-با باالترین
بازدهی خصوصی -که نیازمند باالترین بازده اجتماعی
نیست ،اختصاص دارد (ویتزل .)8494 ،32اکثر مدلهای
تخصیص استعداد فرض میکنند که استخر ثابت استعداد
کارآفرینی بعدی است بین انتخاب فعالیتهای تولیدی (به
عنوان مثال ،شرکتهای شروع نوآوری و رشد فاستر) و
فعالیتهای غیرمولد (به عنوان مثال ،با توزیع مجدد یا از
بین بردن ثروت و کاهش رشد) .اگر ارائه پاداش فعالیتهای
غیرمولد بیش از فعالیتهای تولیدی در مدل تخصیص
استعداد باشد .انتخاب استعداد کارآفرینی اثرات جانبی منفی
برای دیگران و یا اثرات سوء بر رشد اقتصادی دارد (بولتون و
اوکن فلز .)8444 ،31در زمینه استعداد خالقانه میتوان گفت
که در هر فرد ،خالقیت تابع سه جزء است .9:تخصص.8 04
33- Dhanabhakyam
34 -Schweyer
35 -Collings and Mellahi
36 -Talent Pool
37 -Federici
38 -Weitzel
39 -Bolton and Ockenfels
40 -Expertise
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مهارتهای تفکر خالق .309انگیزه(08اوکپارا.)8447 ،03
گگن ،)8447(00بیان میکنند که استعداد و خالقیت"
توانایی طبیعی و سطح بیان که تا حدودی توسط بنیاد
ژنتیک فرد کنترل میشود .هر چند که بخشی از هوش و
خالقیت ممکن است ذاتی باشد ،اما آنها پتانسیل رشد را
دارا میباشند .عوامل ،شاخصهای عملکرد و نهایی تأثیر
فعالیتهای کارآفرینانه (بادل .)8499 ،01نهادها و فناوری
نقش مهمی در ایجاد فرصت های کارآفرینانه ،شکلدهی
منابع عدم قطعیت و در نتیجه ،نوع مهارتهای مورد نیاز
کارآفرینان ،یعنی ماهیت استعداد کارآفرینانه بازی میکنند.
تمایز بین کشف و بهرهبرداری استعداد به ریشههای بحث در
مورد چه چیزی استعداد کارآفرینانه است ،باز میگردد.
براساس شواهد مطالعات زیادی در مورد سن ،سابقه بازار
کار ،وضعیت تأهل ،پدر و مادر خود اشتغال ،درآمد و قوی
ترین ارتباط مثبت برای تبدیل شدن به کارآفرین را بیان
میکنند و انواع صفات ذاتی ،مانند خالقیت ،تخیل،
هوشیاری ،پشتکار و مهارت کسب شده از طریق آموزش و
پرورش رسمی ،تجربه کاری و یادگیری اجتماعی را نیز بیان
میکند .شواهد دوم ،بیان میکنند استعداد کارآفرینانه به
تواناییهای شناختی مورد نیاز ساخته شده -در محیطهای
سازمانی و تکنولوژیکی مختلف -به کشف و بهرهبرداری
فرصتهای بازار و محدود کردن عدم قطعیتهای ذهنی
بستگی دارد (ویتزل  .)8494 ،0هیت 07و همکاران ()8449
کارآفرینی را به عنوان شناسایی و بهره برداری از فرصتهای
کشف نشدهی قبلی تعریف کردهاند (مبینی دهکردی
وهمکاران .)9319 ،کوپر و دانگلبرگ )912 (02نشان دادند
که کارآفرینان خالق کسب و کار هستند که به طور قابل
توجهی از کسانی که ارتقاء مییابند و یا استخدام میشوند
و یا کسانی که کسب و کار به ارث میبرند متفاوت میباشند

41 -Creative thinking skills
42 -Motivation
43 -Okpara
44 -Gagne
45 -Badal
46 -Weitzel
47 -.Hitt et al
48-Cooper and Dunkelberg
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و آنها نشاندهنده ترکیبی متنوع مردم در مورد انگیزه و
نگرش هستند (وانگ و همکاران.)849 ،
استعداد خالقیت :استعدادهای نوجویی به افرادی با روحیه
نوآوری و خالقیت ،اندیشه ها و تواناییهای نوآوری و
خالقیت ،دستاوردهای نوآورانه و حس نوآوری و خالقیت
اشاره دارد .افراد با استعداد نوجویی تمایل دارند به سرعت از
تغییرات و گرایشات در محیط اطرافشان آگاه شوند ،سپس
ایدههای جدید یا چیزهایی نو را ارائه دهند .به طورکلی ،آنها
با برخی از ویژگیهای دورنی ،به دنبال فعالیتهای از جمله
اختراع نوآورانه ،تحقیقات علمی ،سازماندهی و مدیریت،
هماهنگی و یادگیری میباشند (بچلر و وودوارد8441 ،؛
چن8494،؛ فایولی و همکاران.)8493 ،
استعداد کسب و کار :استعدادهای که رویکرد جدید برای
توسعه سازمانی ایجاد میکنند و میتوانند به طور مؤثر،
کارآمد ،عادالنه و به طور مداوم استعداد کارآفرینی را توسعه
دهند و شرکتهای موفق را در مقیاس وسیع ایجاد کنند
(وانگ و همکاران8440 ،؛ چائو تانگ و همکاران8491 ،؛
کیت و همکاران.)8499 ،
استعداد کشف و بهرهبرداری از فرصتها :استعداد کشف
فرصتهای که در آن کاالها ،خدمات ،مواد اولیه و روش های
سازماندهی جدید میتوانند معرفی شوند و در مقایسه با
هزینه تولیدشان ،بفروش برسند (کلین8442،01؛
فاتوکی.)8490،
استعداد محدودکردن عدمقطعیتهای ذهنی :نوعی استعداد
ترکیبی نوآورانه که با نوع خاصی از عدم اطمینان محیطی
در ارتباط با تغییر و فشار رقابت مقابله کند (آلمندوز)8497،
استعداد شغلی :استعداد تمایل به انجام کار و ماندگاری در
مشاغل را در بر میگیرد که مهارتهای از قبیل :مهارت
توسعه فردی ،ارزش کار ،انجام درست کارها ،تمایل به انجام
کار ،معناداری کار ،داشتن مسئولیت پاسخگویی ،انجام
بهترین پایان در کار ،شناخت بازار ،ماندگاری در بازار،
عملگرا در وضعیت شغلی نامشخص ،ارزیابی اقدامات
گذشته ،پیگیری فرایند شغلی را در بر میگیرد (چین،
.)8490

49- Klein
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اهمیت استعداد کارآفرینانه در دانشگاهها (دانشگاه
نسل سوم) :دانشگاهها دوران گذر خود را طی میکنند.
تحوالت گسترده جهانی تأثیرات عمیق اجتماعی -اقتصادی
به همراه داشته و فشار را بر آموزش عالی به طور تصادفی
افزایش داده است .در این میان از دانشگاه ها انتظار میرود
که مسئولیتهای جدیدی همانند توسعه منطقهای اقتصادی
و اجتماعی ،کاهش بودجه عمومی ،و مهارتدار شدن
دانشجویان را پذیرا شده ،رفتار کارآفرینانه داشته و پیگیر
تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و زایش شرکتهای
فناورانه دانشگاهی باشند (پژوهش .)9313،کارآفرینی در
آموزشعالی فرایند مستمری است که از یک سو به شناسائی
و بهرهبرداری مؤثر از منابع درونی و بیرونی نظام آموزشی
منجر میشود و از سوی دیگر ،موجب ایجاد فرصتهای
جدید یاددهی و یادگیری میگردد .این فرایند با تکیه بر دو
محور آموزش فراگیر کارآفرین و پرورش قابلیتهای
کارآفرینانه آنان محقق میگردد (تورکر.)8441،14
دانشجویان با استعداد زمینه یادگیرنده فوقالعادهای دارند،
آنها شامل آن دسته از دانشجویان هستند که دارای توانایی و
تمایل به شرکت در چالش دانشگاهی با ارائه دستاورد بزرگ
در مسائل مورد بررسی در کالس درس یا پارکهای علمی
دانشگاهی میباشند .دانشجویان باهوش و با استعداد
دانشگاهی رفتارهای خاصی از قبیل ارائه برتری توانمندی و
تعهد در وظایف را نشان میدهند (گاالردو .)8493 ،استعداد
کارآفرینی از دیدگاه ویلیام بامول ( )9114شامل خالقیت،
هوشیاری و توانایی برای انجام کارهاست که برای حداکثر
رساندن فایده فردی ،نه رفاه اجتماعی است .کارآفرینی لزوماً
افزایش رفاه نیست .تجزیه و تحلیل بامول بر دو محور استوار
است؛ اول ،استعداد کارآفرینی منطقی به یک اندازه در طول
زمان و جوامع توزیع شده ،اما بروز آن مهمتر است که به
سرمایه گذاری نهادی بستگی دارد .دوم ،بامول زیرنظر
شومپیتر 19تابع کارآفرینی را به عنوان ترکیبات جدید تعریف
میکند که نیازمند شناسایی ابعاد این ترکیبات است
(دوهان .)8494،در محیط دانشگاهی ،کارآفرینی دانشگاهی
سنتز و ادغام فعالیت های علمی ،دانشگاهی و تجاری است و
50 -Turker
51- Schumpeter

اغلب توسط ساختار رسمی مشخص برای مالکیت معنوی
تجاری دانشگاهی از طریق دانش (به عنوان مثال مشاوره یا
تحقیق قرارداد) ،انتقال تکنولوژی (به عنوان مثال ثبت
اختراع و یا صدور مجوز) و انتقال از محصوالت یا خدمات
(به عنوان مثال  )Spin offبیان میشود .کارآفرینی
دانشگاهی در سطح افراد و یا گروهی از افراد به طور مستقل
و یا به عنوان بخشی از دانشکده یا سیستم دانشگاهی ،ایجاد
سازمان جدید ،و یا تحریک نوآوری در درون یا خارج از
دانشگاه رخ میدهد (نیکو .)8491 ،حضور مستقیم در
توسعه اقتصادی به عنوان مأموریت سوم دانشگاهها شناخته
شده است (پژوهش.)9313 ،
 ماموریت نخست دانشگاهها در اقتصاددانش بنیان(آموزش) :در جامعهای که بخش عمده ای از جمعیت آن
تحصیل کرده و به ویژه دارای تحصیالت دانشگاهی است .اثر
خارجی به وجود میآید .این موضوع همراه با مباحث
سیاسی و اجتماعی ،تقریباً در تمامی کشورها منجر به
حمایت عمومی از آموزش میشود .در جامعه دانش بنیان،
حداقل سطح آموزش ،سطحی است که توانایی فرد را برای
یادگیری را حداکثر کند.
 ماموریت دوم در اقتصاد دانشبنیان (پژوهش) :دواستراتژی برای تولید دانش وجود دارد )9 :در تعامل باز نتایج
علمی در اختیار همه قرار میگیرد (نتایج عمومی) )8 .اعمال
اعطای حقوق اقتصادی کشفیات دانشمندان از طریق اعمال
مالکیت معنوی است (نتایج خصوص) (پژوهش.)9313 ،
ماموریت سوم در اقتصاد دانشبنیان :انتشار اطالعات
نیست بلکه انتشار نوآوری است .در تعامالت میان دانشگاه،
صنعت و دولت ،صنعت دیگر منبع نوآوری نیست و دانشگاه
نقش خود را محدود به آموزش و پژوهش نمیداند ،بلکه به
طور گسترده از طریق انتقال تکنولوژی و ایجاد مراکز رشد
در نوآوری مشارکت میکند و دانشگاه به عنوان بازیگر اصلی
در فرایند نوآوری قرار میگیرد (لیتان.)8447 ،18

52 -Litan
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جدول  .1پیشینه تحقیق استعداد کارآفرینانه
محقق
چن ( )849

عنوان تحقیق
مطالعه سبک مدیریت آموزش

در نظر سنجی واقعی ،این مقاله نشان داد که بسیاری از کالج ها و دانشگاه اهمیت نوآوری و

استعدادهای نوآورانه کاربردی

آموزش افراد را به رسمیت نمی شناسد در مواجهه با این وضعیت ،دانشگاه باید به طور کامل به

آموزش

آموزش کارآفرینی ،آموزش مشاغل ،آموزش افراد نقش مهمی را بازی کنند و در ایجاد برنامه

مشاغل و

درسی مناسب ،بهبود ساخت و ساز سیستم دوره های مشاغل دانشگاهی  ،به ترویج رشد

بر

اساس

ترکیب

کارآفرینی آموزش
چن( )8494

نتایج تحقیق

آموزش افراد

استعدادهای نوآورانه در دانشگاه ها تالش کنند.

بررسی شیوه رشد استعدادهای

طراحی سیستماتیک و عملی برای رشد استعدادهای نوآورانه و کارآفرینی نیاز است ،از جمله تغییر

کارآفرینی نوآورانه

ایده های آموزشی ،بهینه سازی هدف ،نوآوری روش های تدریس ،تقویت آموزش و پرورش عملی،
اصالح ارزیابی و بهینه معلمان و راه اندازی سیستم ارزیابی.

ژانگ و
همکارانش()8494

استعداد کارآفرینی و توسعه

نشان داد که معجزه اقتصادی چین در سه دهه گذشته به تخصیص مجدد استعداد کارآفرینی در

اقتصادی در چین

بخش های دولتی و کشاورزی و فعالیت های کسب و کار نسبت داده می شود .و زمانی که
استعداد کارآفرینی به فعالیت های کسب و کار منتقل شد ،ثروت و رونق اقتصادی ایجاد شد.

قاتک()8447

بولتون()8440

انتخاب

نشان داد که با مطالعه ناکارآمدی های بازار و راه حل سیاسی عوامل مشاغل انتخاب شود ،و

استعداد

کارآفرینی،

شغلی ،و سیاست های گام به

استعداد کارآفرینی به اطالعات نیاز دارد و بسیاری از کارآفرینان مستعد به دلیل انتخاب نامساعد

گام

با کاهش بازده کارآفرینی روبه رو بودند.

کارآفرینان :استعداد ،خصلت و

بیان می کند که استعدادها در افراد کارآفرین استعداد و خلق و خو هدیه ،ویژگی ها و توانایی های

شیوه

فردی است که در آنچه که افراد انجام می دهند ،وظایف و مسئولیت ها نقش دارد .زنجیره استعداد
مکانیسم اجرایی اصلی کارآفرین است .این که چگونه آنها ایجاد می شوند و نوآوری ها با ریشه
شخصیتی تمرکز ،مزیت و خالقیت با هم ارتباط دارند.

قاسمی گوابری
()9311

نقش آموزش و پرورش در

نشان داد آموزش فنی حرفه ای ،برنامه ی درسی ،روش ها ی آموزش ،محتوا ی درسی،ابزارهای

شکوفایی استعداد کارآفرینی

عملی ،معلم و روش های تدریس او ،آموزش الکترونیکی ،حمایت های مادی و معنوی دانش
آموزان کارآفرین و توجه به نیازهای یادگیری دانش آموزان ،اثربخشی آموزش کارآفرینی در نظام
آموزش و پرورش کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
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محققان دیگری همچون استامبف ()8449؛ گالردو–گالردو
()8493؛مطهرینژآد ()9310؛ چن ()8499؛ یو()8441؛
خانجانی ()9321؛ فیدریکی ()8447؛ ویتزل ()8498
تحقیقاتی نیز در زمینه استعداد کارآفرینانه و نوآوری در
جامعههای آماری مختلف انجام دادهاند .در ادبیات استعداد
کارآفرینانه مطالعات بسیار کمی وجود دارد که به شناسایی و
ارائه شاخصهای سنجش استعداد کارآفرینانه پرداخته اند.
بررسی این مطالعات نشان میدهد که پنج بعد ،استعداد
خالقیت ،استعداد کسب و کار (بهروری) ،استعداد کشف و
بهرهبرداری از فرصتها ،استعداد محدود کردن عدم
قطعیتهای ذهنی و استعداد شغلی در کارآفرینی در نظر
گرفته میشوند که در جدول شماره 9این ابعاد و شاخصهای
آنها و نیز مطالعاتی که به این شاخصها اشاره داشتند ،ذکر
شده است.
جدول  .2ابعاد و شاخصهای ارزیابی استعداد کارآفرینانه
شناسایی شده در مطالعات
شاخصها

ابعاد

10

استعداد

خالقیت

لیندسی 8441،؛دیوین 8490،؛

خالقیت

نوآوری

وانگ8447،؛ ساندرز؛8498؛ فدریسی8442 ،؛

یاوو849 ،؛

چن8494،8499،849 ،؛ گالردو گالردو8493 ،؛
تانیس8490 ،؛ ژیمن849 ،؛ تیان8490 ،؛ ژانگ،
مزیت

8494؛ پاندا8491 ،؛ ساحی8490 ،؛ قاتاک،

رقابتی

8447؛ اوزلز8498 ،؛ بیانچی8494 ،؛ هافمن،

کسب
استعداد
کسب

و

کار
و

11

1

8490؛ بولتن8440 ،؛ مینر 9117 ،؛ اولسن ،
17

8490؛ مک دونل 8499 ،؛ ژائو8498 ،؛
12

خالقیت در

آبراهام 8499 ،؛ تورکر و همکاران 8441 ،؛

و

لیختن اشتاین8449،؛ وو8442 ،؛ کایجون و

کار

کسب

(بهروری)

کار

همکاران 8491 ،؛ وانگ و همکاران 8440 ،؛ چائو

کنترل

تانگ و همکاران 8491 ،؛ کیت و همکاران ،

کسب

و

8499؛یوربان،

844؛ گولیت و همکاران ،

کار

8490؛اپوکو

مدیریت

کونگ؛  ،849فایولی و همکاران ،8493 ،دنانیچ و

کسب

انتیو

و

روانشناسی

همکاران8490،؛ تیاگو 8491،؛دابیک و همکاران،

و

 ،849شریکوا و

کسب

همکاران849 ،؛لتافیا

کار

11

و

کار
استعداد

و

همکاران،

849؛

4

سلیمانو 844 ،؛هیزریچ و همکاران 8441 ،؛

دانش
کسب

 ،8491چانگ و همکاران،

فرصت

کلین8442 ،؛ اگوال 9110،؛ موریس 9112،؛
ماکگیوری 8443،؛ هورتوینی ؛ 8494؛ کللت،
9

 .8447آپاریکو ،

849؛ جهانمیر،

849؛

8

های

فاتوکی 8490 ،؛ راپوسو8499 ،؛ اسماعیل،

بهره

محیطی

8441؛ ناسیریو،8491،؛ اوخومینا 8494 ،؛

برداری از

هوشیاری

هانگ.8443،

فرصتها

سازمانی

خانجانی و همکاران ( .)9321مطهری نژاد و

استعداد

استعداد

همکاران(،)9310

محدود

کاهش

کردن عدم

عدم

قطعیتها

اطمینان

ی ذهنی

توانایی

کشف

و

شناختی

محققان
13

کار

همکاران  ،8491 ،استبر،8498 ،مگنیه و

همکاران،8498،

و

53 -.Lindsey
54- Devine
55-Miner
56- Olsen
57-McDonnell
58-Abraham

استعداد

شایستگی

شغلی

ورود به کار
تمایل ورود
به بازار

 -2روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ هدف ،از نوع
توصیفی است .زیرا در این مطالعه ابتدا باید با استفاده از
مرور ادبیات شاخصهای استعداد کارآفرینانه شناسایی و
سپس از طریق خبرگان صنعت کارآفرینی مورد بررسی قرار
گیرد تا شاخصهای استعداد کارآفرینانه متناسب با این
صنعت شناسایی شده و در نهایت ،برای تعیین سطح اهمیت
هر کدام از شاخصها و اولویتبندی آنها در صنعت
کارآفرینی اقدام شود .روشهای گردآوری اطالعات در این
مطالعه عبارتند از مطالعه و مرور ادبیات نظری برای فهم و
شناخت موضوع و شناسایی شاخصهای استعداد کارآفرینانه
متناسب در صنعت کارآفرینی و روش تحلیل سلسله مراتب
59 -Solimano
60-Hisrich
61-Aparicio
62-Fatoki
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فازی در تعیین سطح اهمیت و اولویتبندی شاخصهای
شناسایی شده است .مجموعه عوامل شناسایی شده در این
پژوهش در جدول ( )8نشان داده شده است .در مرحلة دوم،
عوامل شناسایی شده از طریق پرسشنامه و با کمک تکنیک
فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،بر اساس سؤاالت
تحقیقرتبه بندی شده اند .برای این منظور ،ابتدا ساختار
سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه برابر شکل
 8ترسیم شده است.
 -4ابزارگردآوری دادهها
ابزارهای مورد استفاده در جمع آوری دادهها ،مقاالت علمی،
کتاب ،منابع اینترنتی و پرسشنامه هستند .جهت کسب
نظرات خبرگان در ماتریس مقایسههای زوجی از پرسشنامه
استفاده شده است .و پاسخدهندگان با مقایسة زوجی
معیارها و زیرمعیارها در گروه ،اهمیت هر یک از آنها را
مشخص میکنند .برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات
خبرگان کارآفرین و اساتید دانشگاهی استفاده گردیده است
و برای سنجش پایایی پرسشنامه از نرخ ناسازگاری (که
بایستی مقدار آن بیشتر از  4/9باشد) استفاده گردیده است.
مقیاس فازی  1تایی کائول و ورما (جدول شماره  )8در این
پژوهش استفاده گردیده است (کول و ورما.)8499 ، 3
جدول .2طیف فازی
عبارات

عدد

کالمی

فازی

کد

عبارات

عدد فازی

کد

9

اهمیت
برابر

()9.9.9

8

اهمیت کم تا
متوسط

()9.8.3

3

اهمیت
متوسط

()8.3.0

0

اهمیت
متوسط تا
زیاد

()3.0.1

1

اهمیت زیاد

( )0.1.

اهمیت زیاد
تا خیلی زیاد

()1. .7

7

اهمیت
خیلی زیاد

() .7.2

اهمیت خیلی
زیاد تا
کامال "زیاد

()7.2.1

1

اهمیت
کامال"زیاد

()2.1.94

کالمی

2

63 -Koul & Verma

 جامعة آماری و روش نمونه گیریبا توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش ،جامعة آماری این
تحقیق ،خبرگان و دانشجویان کارآفرین دانشگاه سیستان و
بلوچستان می باشند .با توجه به محدود بودن جامعة آماری،
از روش سرشماری استفاده شده است .پرسشنامه برای 84
نفر از خبرگان و دانشجویان کارآفرین دانشگاه سیستان و
بلوچستان ارسال شد که از این تعداد 9 ،پرسشنامه دریافت
گردید و در نهایت ،با بررسی به عمل آمده ،برخی ناقص و
نرخ سازگاری خوبی نداشتند و  91پرسشنامه مورد استفاده
قرار گرفت.
 مدل AHPفازیپژوهشگر برای انجام تحلیل فازی و اولویت بندی شاخص
های شناسایی شده از روش مثلثی چانگ استفاده کرده
است .چانگ در سال  9118روشی بسیار ساده را برای بسط
فرایند تحلیل سلسله مراتبی به فضای فازی ارائه داد .این
روش که مبتنی بر میانگین حسابی نظرات خبرگان و روش
نرماالیز ساعتی بوده و با استفاده از اعداد مثلثی فازی توسعه
داده شده بود ،مورد استقبال محققان قرار گرفت.

Fuzzy AHP

AHP

شکل .2مراحل انجام Fuzzy AHP

مدل AHPفازی در  1مرحله انجام میگیرد (زنجیرچی:)9314 ،
 ترسیم درخت سلسله مرتبیتشکیل ماتریسهای توافقی قضاوتمحاسبه وزنهای اولیهتعیین وزنهای نرمالیزه شده ماتریسهامحاسبه اوزان نهاییدرخت تصمیمگیری براساس صورت مسئله به شکل زیر
ترسیم میشود.
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)

(

شکل .4ساختار سلسله عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم استعداد کارآفرینانه

ســطوح دو و ســه ســاختار سلســله مراتبــی محاســبه
می شود.

بــه منظــور اطمینــان از ســازگاری مــاتریس هــا نــرخ
ناسازگاری محاسبه و سپس وزن هـر یـک از معیارهـای
ســطوح دو و ســه ســاختار سلســله مراتبــی محاســبه
جدول  .5نرخ سازگاری ماتریسهای تجمیع شده
می شود.
سطوح
سطح دوم

سطح سوم

عنوان ماتریسهای تجمیع شده

نرخ سازگاری

ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه

4/278

ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهای استعداد خالقیت

4/701

ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهای استعداد کسب و کار(بهروری)

4/ 08

ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهایاستعداد کشف و بهـره بـرداری از

4/120

فرصت ها
ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهای اسـتعداد محـدود کـردن عـدم
قطعیت های ذهنی
ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهای استعداد شغلی

4/ 38
4/78
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وزن نسبی و نهایی معیارها و زیرمعیارها مطـابق جـداول ()1
و ( ) بدست میآید که نشان دهنده اهمیت آنهـا بـر اسـاس
نظر خبرگان است.
جدول  .6وزن معیارهای اصلی

0.35
0.3

معیار

وزن

0.25

استعداد خالقیت

4/810

0.2

استعداد کسب و کار(بهروری)

4/427

0.15

استعداد کشف و بهره برداری از فرصت ها

4/848

0.1

استعداد محدود کردن عدم قطعیت های ذهنی

4/821

استعداد شغلی

4/911

0.05
0

جدول  .7وزن نهایی زیر معیارها
زیرمعیار

وزن محلی

وزن نهایی

خالقیت

4/748

4/84

نوآوری

4/341

4/419

مزیت رقابتی کسب و کار

4/817

4/483

خالقیت در کسب و کار

4/902

4/493

کنترل کسب و کار

4/927

4/497

مدیریت کسب و کار

4/921

4/49

روانشناسی کسب و کار

4/932

4/498

دانش کسب و کار

4/942

4/499

فرصت های محیطی

4/71

4/913

هوشیاری سازمانی

4/8 2

4/411

استعداد کاهش عدم اطمینان

4/737

4/893

توانایی شناختی

4/87

4/429

شایستگی ورود به کار

4/717

4/992

تمایل ورود به بازار

4/81

4/409

با توجه به اوزان نهایی معیارها و زیرمعیارها میتوان عوامل
مؤثر بر استعداد کارآفرینانه دانشجویان را اولویتبندی نمود.
نمودار میلهای اوزان نهایی مربوط به معیارها و زیر معیارها
این اولویتبندی را نیز نشان میدهد.

نمودار .1نمودار اوزان نهایی معیارها

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

نمودار .2نمودار اوزان نهایی زیرمعیارها

 -5بحث و نتیجهگیری
امروزه کارآفرینی و دانشجویان کارآفرین در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در حال فعالیت میباشند ،برای خلق
اشتغال و ارزشآفرینی و پاسخگویی به نیازهای جامعه
همواره دانشگاه ها با چند فعالیت متفاوت و به نوعی چالش
برانگیز مانند آموزش ،پژوهش و کارآفرینی روبهرو هستند.
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دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با تمام چالشها و
سختیهای مربوطه فعالیت میکنند و از طرفی دیگر به
عنوان یک رابط یا کانال ارتباطی پیوند دهنده جامعه و بازار
در اکوسیستم کارآفرینی میباشند .این پیوند هم به صورت
هماهنگی آموزشی ،پژوهشی و کارآفرین داخلی مطرح است
هم به صورت حمایت صنایع ،شرکتها و کسب و کارهای
خارج دانشگاه و موجود در اکوسیستم کارآفرینی مطرح
است.
فقدان فرهنگ کارآفرینی در کانادا و بیزاری از ریسک :هر
ساله هزاران نفر از "جوانان با هوش" از مدارس کانادا
فارغالتحصیلی می شود اما دانش یا مهارتهای کارآفرینی
برای شروع یک کسب و کار"صفر" است .مأموریت
کارآفرینی بسیار بحث برانگیز است و واقعیتی که از سوی
بسیاری از دانشگاههای دولتی به آن پرداخت شده است و از
منابع مالی به منظور تولید سود از آن استفاده میشود(دن،
 .)8498نقش مرکزی دانشگاه به مدت طوالنی آموزش
دانشجویان و آمادهسازی آنها برای فعالیتهای حرفهای و
بعد جهت اعزام( اشتغال) آنها در محیطهای کاری است
(الردو .)8447 ،در این مطالعه ،عوامل کلیدی مؤثر بر
استعداد کارآفرینانه دانشجویان در دانشگاه سیستان و
بلوچستان در پنج دسته استعداد خالقیت ،استعداد کسب و
کار (بهروری) ،استعداد کشف و بهرهبرداری از فرصتها،
استعداد محدود کردن عدم قطعیتهای ذهنی و استعداد
شغلی فنی به همراه 04زیرعامل مورد بررسی و شناسایی
قرار گرفته و در نهایت ،این عوامل و زیرعوامل رتبهبندی
گردیده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که استعداد خالقیت از دید
خبرگان در رتبة نخست عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه
در دانشگاه سیستان و بلوچستان است که زیر معیارهای آن
خالقیت و نوآوری نیز از رتبه باالیی نسبت به دیگر زیر
معیارها برخوردار هستند .که مطابق با یافتههای ویتزل
( )8441 ،8494و ژانگ ( )8494میباشد .محققان دیگر هم
این موضوع را تأیید میکنند .به طوریکه از دیدگاه ویلیام
بامول( )9114استعداد کارآفرینی شامل خالقیت ،هوشیاری
و توانایی برای انجام کارهاست .همانطور که استعداد خالقیت
یکی از مباحث اصلی تحقیقات در صنعت کارآفرینی

میباشد .بنابراین دانشگاهها و همچنین مؤسسات آموزشی تا
حد امکان بایستی بتوانند استعداد خالقیت و نوآوری را در
بین دانشجویان و دانش آموزان پرورش دهند و زمینه
شکوفایی آن را فراهم سازند.
در این تحقیق استعداد محدود کردن عدم قطعیتهای
ذهنی در رتبة دوم عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه قرار
گرفته است .براساس یافتههای شریعتمداری ()9322
عواملی که ذهن را محدود میسازد مانند :گاهی امور
محسوس ذهن را به خود مشغول میدارند .زمانی تجربیات
محدود مانع پیشرفت و سیر عقالیی میگردند که در برخی
موارد عقاید یا معرفت عمومی ما را از فکر کردن و کشف
راههای تازه باز میدارد .سیر عقالیی یا نظری آن گونه
فعالیت فلسفی است که ذهن را از نفوذ عوامل محدود
کنندهی محفوظ نگاه میدارد یا تأثیر آنها را به حداقل
میرساند .که با توجه با ارزشهای فرهنگی این عدم
قطعیتها در بین دانشجویان مانع از شکوفایی استعدادها و
خالقیت میشود .در این تحقیق استعداد کشف و بهرهبرداری
از فرصتها ،در رتبههای بعد از استعداد محدودکردن عدم
قطعیتهای ذهنی قرار گرفته است.
استعداد شغلی و استعداد کسب و کار (بهروری) به ترتیب در
رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفته اند .زیر معیارهای
استعداد شغلی شایستگی ورود به کار و تمایل ورود به بازار
می باشند که زیرمعیار شاسیتگی ورود به بازار کار در میان
90زیرمعیار ،رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
مزیت رقابتی کسب و کار ،خالقیت در کسب و کار ،کنترل
کسب و کار ،مدیریت کسب و کار ،روانشناسی کسب و کار،
دانش کسب و کار از جمله زیرمعیارهای مربوط به عوامل
استعداد کسب وکار (بهروری) است .نتایج این پژوهش جهت
تقویت استعداد کارآفرینی دانشجویان به دانشگاهها در
خصوص تعیین عواملی که میتواند بر استعداد کارآفرینانه
مد نظر قرار گیرد ،و همچنین اولویت این عوامل کمک کند.
به عبارت دیگر ،دانشگاهها میتوانند از یافتههای این مطالعه
به منظور تصمیم بهتر و مؤثرتر در به کارگیری استعداد
کارافرینانه استفاده نمایند و قبل از به کارگیری کارآفرینی
در دانشگاهها به کلیه مسائل و عوامل دخیل توجه داشته
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باشند .در ادامه پیشنهادات تحقیق جهت کاربرد در
دانشگاهها ارائه می شود.
 دانشجویان در طول دوره تحصیلی باید از رهبری چندگانهدر راستای شناسایی و پرورش استعدادهای کارآفرینانه
برخوردار باشند .رهبری چندگانه در دانشگاه میتواند
دانشجویان را در راستای شناسایی استعدادهایشان کمک
نمایید .مهمترین نقش مدیران در دانشگاه تدوین برنامههای
کارآفرینانه جهت تسهیل روند یادگیری و ایدهپردازی
دانشجویان است .آنها همچنین نقش مهمی در جهتدهی
تیمها به سوی منابع اطالعاتی برای پیشرفت کار دارند.
سرپرستان دورههای کارآفرینی برای تقویت استعدادهای
دانشجویان نقش ویژهای برای یافتن ایدههای کارآفرینی
خوب و دعوت از سخنرانان مهمان دارند .همه این رویدادها
باید در دانشگاه برنامهریزی شده باشد تا فضا را برای کار
دانشجو فراهم کنند.
 ایجاد چارچوب جامعتر برای پرورش استعدادها ومهارتهای کارآفرینانهی دانشجویان در دانشگاه پیشنهاد
میگردد .مهارتها براساس استعدادهای کارآفرینانه (استعداد
خالقیت ،استعداد کسب و کار ،استعداد کشف و بهرهبردای از
فرصتها ،استعداد محدود کردن عدمقطعیتهای ذهنی و استعداد
شغلی) میتواند در دانشگاه برنامهریزی گردد.
 دانشجویان ممکن است در یک رشته از طریق کنکور کشف و دریک رشته دیگر فعالیت کنند و استعداد خود را پیدا کنند .کسانی
که استعدادها و انرژیهای استثنایی دارند باید فرصت بیشتری
برای کار در پروژهها و راهاندازی کسبوکار آنها در دانشگاه فراهم
شود .بنابراین ،اعطای گواهینامهها میتوانند برای برخی از
دانشجویان خوب باشند .در بسیاری از موارد ،جامعه و دسترسی به
دانش تخصصی برای ایجاد انگیزه جهت کشف و پرورش استعدادها
هستند.
 برای جذب استعدادهای کارآفرینانه دانشگاه برای دانشجویانهمانند پرونده آموزشی ،پرونده کارآفرینی تشکیل دهند که
متناسب با استعدادهای دانشجو و مدرک تحصیلی باشد و براساس
پرونده کارآفرینی دانشجویان میتوان در جهت پرورش و
نگهداری استعدادهای کارآفرینانه دانشجویان برنامهریزی صورت
پذیرد .که فلوچارت زیر پیشنهاد میشود.

اگر دانشجویان امتیاز کافی نداشته باشند،
س س

بررسی کارآفرینی دانشجویی

اگر دانش جویان امتیاز کافی داشته
باشند ،س س

در

های کارآفرینی کاربردی برای 71
ساعت در نیمسال

آماده سازی طرح کس

دانشجو می تواند به کال مراجعه کند و ممکن است
در را بدون تهیه طرح کس و کار داشته باشد

و کار

پس از ارزیابی توس استاد پ یرفته شده
است

برای آماده سازی گواهی کارآفرینی جدید
به سازمان های توسعه شرکت های کوچ
متوس ارسال کنید

و

شکل .5فلوچارت پرونده کارآفرینی دانشجویی

 قوانین و مقررات در راستای تقویت استعدادهای کارآفرینانه ومدیریت استعدادها تدوین گردد .به عنوان مثال در سیستم آموزشی
به جای کنترل دانشجویان در دانشگاه بر اساس نمره ،پیشنهاد
میگردد دانشگاه بر ایجاد انگیزه و تعهد کارآفرینانه در دانشجویان بر
کار عملی و انجام پروژههای تحقیقاتی تمرکز داشته باشند .راه برای
انجام این کار از طریق ایجاد و فرهنگ کارآفرینی در کالسهای
درس و محیط دانشگاهی میباشد .امروزه تقاضای قوی برای کیفیت
آموزش و کار عملی دقیق و همچنین درک کسبوکار و کار گروهی
در کار روزمره وجود دارد .آنها دانشجویانی را که تئوری کسبوکار را
با تجربه عملی ترکیب کرده باشند ،ترجیح میدهند .دانشجویان با
نمرات خوب اما بدون تجربه عملی معموالً ذهنیت و استعداد مناسب
برای آمدن و کار در جامعه را ندارند.
 براساس نقشه جامع علمی کشور(گسترش آموزش برای مهارتزندگی ،بازار کار و کار فرینی و شکوفایی استعدادها و عدم تکیه بر
محفوظات) ،دانشگاه میبایست سیاستها و خطمشیهای مناسبی
را در زمینههای آموزش ،پژوهش ،فرهنگ و ...کارآفرینانه در عرصه
دانشگاه اتخاذ کند .در پیش گرفتن چنین سیاستهایی مستلزم این
است که دانشگاه ،دارای شیوهها و الگوهایی مناسب برای
سیاستگذاری در سطحهای کارآفرینانه باشد ،به گونهای که
استانداردهای برای جذب ،پرورش و نگهداری استعدادهای
کارآفرینانه دانشجویان براساس شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی جامعه داشته باشد.
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چکیده
اقتصاد دانشبنیان تاثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه ،رفاه اجتماعی ،کاهش نابرابری در توزیع درممعد ،افعزایش فرشعت ع لی
اشالح کیفیت محیط زیست ارتقاء کیفیت تولیدات به عنوان اخصههای اشلی توسعه پایدار دارد .نظر به ایعن موضعود در بیانیعه
اقتصاد مقا متی ابالغی مقالم معظم رهبری اقتصاد دانشبنیان یکی از سیاستهای اشلی در راسعتای دسعتیابی بعه اهعدات اقتصعاد
مقا متی مطرح ده است .به منظور دستیابی به اقتصاد دانشبنیان توجه تاکید بر نقش رکتهای فعال در این زمینه ضر ری
غیرقابل انکار میبا د .در راستای توسعه این رکتها پر رنگتر دن نقش منها در فرمینعدهای اقتصعادی مزم اسعت مت یرهعای
تاثیرگذار بر این رکتها ناسایی گردیده بررسیهای مزم به منظور تصمیمگیری مناسب شورت پذیرد .یکی از عناشعر کلیعدی
در توسعه رکتهای دانشبنیان موضود مناب مالی این رکتها میبا د .جعود نظعام معالی کعارا در عرکتهعای دانعشبنیعان
میتواند زمینهساز ر د ترقی این رکتها پیشبرد طرحهای توسعه منها با کمترین هزینه مالی گردد .در این تحقیق با اسعتفاده
از ر یکرد رگرسیونی اثر مت یرهای رکتی عملکردی بر انتخاب ر ش تامین مالی ناسایی گردیده همچنین اثعر متقابعل ر ش
تامین مالی بر این مت یرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
واژههای کلیدی :رکتهای دانشبنیان ،تامین مالی ،عملکرد.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
بععا توجععه بععه مسععیبپععذیری اقتصععادهای تععص محصععولی،
مخصوشاً اقتصادهای ابسته به مناب طبیعی همانند نفعت،
بسیاری از کشورهای ابسته به مناب طبیعی برای بقعاء در
اقتصععاد رقععابتی امععر ز ،اقتصععادهای خععود را بععه اقتصععاد
دانشبنیان ت ییر داده یا در حال تحول من هستند .چنعین
ت ییر تحولی با هدت دستیابی به اقتصادی با ر د پایعدار
ضر ری میبا د .با در نظر گرفتن اهمیت دانش بعه عنعوان
عامل اشلی ر د اقتصادی ،برنامعههعا راهبردهعایی بعرای

سرعت بخشیدن ارتقاء ظرفیت دانش ملتهعا در دسعتور
کار قرار گرفته است .این مهم در ایران نیز مصداق دا عته
مسایل مشکالتی که طی چند دهه گذ عته گریبعانگیر
کشور بوده باعث ده است که پیوسته برنامههعایی جهعت
بر ن رفت از ضیعت کنونی در دستور کعار قعرار گیعرد .بعا
ایععن جععود ،مسععیبپععذیری کشععور از درممععدهای نفتععی
تحریمهای بینالمللی باعث ده است که ایعن موضعود در
سالهای اخیر با جدیت بیشتری در سعط کعالن کشعوری
دنبال ود که ابالغ سیاستهای کلی اقتصعاد مقعا متی
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سیاستهای کلی برنامه شم سایر برنامههایی که اخیعرا
ابالغ گردیدهاند جملگی بعر دسعتیابی کشعور بعه اقتصعاد
مقا متی دانشبنیان نقعش کعارمفرینی کارمفرینعان در
تحقق من تاکید دارند ،موید این مهم میبا ند.
دستیابی به اقتصاد دانعشبنیعان تعاب بعی چعون چعرای
توسعععه نظععام نععوم ری کععارمفرینی اسععت .بععا ایععن جععود
کارمفرینان نوم ران برای تجاریسازی ایدههای خود نیعاز
به مناب مالی حمایتهای مدیریتی دارند .بدلیل ماهیعت
ریسکی این پر ژهها ،نهادهای تامین معالی متععارت ماننعد
بانصها رکتهای سرمایهگذاری در فازهای ا لیه توسعه
این رکت هعا بعا جعود ععدم تقعارن اطالععاتی موجعود
ریسصهای خاص ،بدلیل قیود نظارتی حاکمیت عرکتی،
قادر به پشتیبانی مالی از این عرکتهعا نیسعتند همعین
موضود این رکتها را بعا مشعکل تعامین معالی مواجعه
دستیابی کشور به اقتصاد نیان را تحتالشعاد قرار میدهعد.
ایععن مشععکل بععا ایجععاد نهادهععایی تخصصععی هماننععد
سرمایهگذاری خطرپذیر ( )vcکه این عدم تقارن اطالععاتی
را به بهترین کل ممکن مدیریت میکنند امعر زه ثابعت
ده است این رکتها کلید دستیابی کشورها بعه اقتصعاد
کارافرینی محور میبا عند در کنعار اسعتفاده از ر شهعای
تامین مالی جمعی تا حد دی مرتف گردیده است.
از منجاییکه طبق مطالعات موجود در ادبیات تحقیق ،ارتبعا
مهم معناداری بین توسعه نظام تامین مالی کارمفرینی بعا
تمرکز بر ر شهای تامین معالی ایعن عرکتهعا توسععه
تقویت رکتهای دانشبنیان نیعز ر عد اقتصعادی پایعدار
جعععععود دارد ،بعععععرای دسعععععتیابی بعععععه اقتصعععععاد
دانشبنیان توسعه زیر ساختهعای تعامین معالی مزم جهعت
این مهم ضر ری است .این تحقیق از طریق بررسی عوامعل
اثر مت یرهای اثرگذار بر نظام تامین مالی عرکتهای دانعش
بنیان ،نقشی اساسی در کلگیری توسعه اقتصاد دانعش-
بنیان دارد .همچنین با بررسی تاثیر انتخاب ر شهای تامین
مالی مختلف بر عملکرد رکتهای دانشبنیعان همچنعین
مت یرهای رکتی بر انتخاب ر شهای تامین مالی میتوانعد
دید مناسبتری نسبت بعه ایعن موضعوعات انتخعاب ر ش
تامین مالی بهینه به فعالین این حوزه بدهد.

 -2پیشینه تحقیق
تحقیقات بسیار زیادی در ادبیات تحقیق جود دارند کعه از
ز ایای مختلف مت یرهای موثر بر توسعه نظام تعامین معالی
بطور اعم نظعام تعامین معالی عرکتهعای نوپعای حعوزه
فنم ریهای نو را مورد بررسی قرار دادهاند .در این ارتبعا
مت یرهای مورد بررسی بصورت موردی یص یا چنعد عامعل
اثرگذار را مورد بررسی قرار دادهاند .بطوریکه برخی بر ابعاد
اقتصادی اثرگذار ،برخی ابعاد حقوقی قانونی ،عدهای دیگر
بر ابعاد نوم ری نظام کارمفرینی نوم ری متمرکز برخی
دیگععر نیععز ابعععاد در نععی نظععام تععامین مععالی ععرکتهععای
دانشبنیان رامورد بررسی قرار دادهاند .نکته بسیار مهعم در
طراحی یص مدل جام موضود لحعا همزمعانی ارکعان
ابعاد اثرگذار بر توسعه این سیستم میبا عد .بعا توجعه بعه
خالء چنین پژ هشی در ادبیعات تحقیعق ،ایعن تحقیعق بعا
هدت ارایه یص تحقیق جام که در بردارنده اکثر تحقیقات
انجام ده بوده نهایتاً بتواند مدل جام در این حوزه را با
نظر دا ت ابعاد نهادی پیرامعونی در نعی چنعین نظعامی
ارایه نماید شورت خواهد گرفت .در ایعن راسعتا بعا مطالععه
جام ادبیات تحقیق ابعاد اثرگذار بعر توسععه نظعام تعامین
مالی رکتهای دانشبنیان ناسایی سپس بعا اسعتفاده
از ر شهای پیمایشی ،بطور یژه از طریق تکنیص دلفی بعا
استفاده از نظر خبرگان در این خصوص حصول اجماد ده
نهایتاً بعا اسعتفاده از ر یکعرد رگرسعیونی نتعایژ پعژ هش
جم بندی نهایتاً مدل نهایی بعا اسعتفاده از تکنیعصهعای
مماری اقتصعاد سعنجی متععارت بعا تاکیعد بعر ر شهعای
رگرسیونی ارایه خواهد گرفت.
(پیتععر همکععاران  ،)2018در تحقیقععی تحععت عنععوان
"حمایتهای مالی دولتها از شرکتهای دانشبنیان
و اثر آن بر عملکرد" ،با بررسی حمایتهای مالی د لعت
نیجریععه تععاثیری کععه بععر ععرکتهععای کوچععص مقیععا
میگذارد به این نتیجه رسیدند که تسهیل نمعودن عرایط
حمایتهای د لتی از این رکتها تاثیر قابل مالحظهای بر
عمکرد منها خواهد گذا ت.
منها در راستای انجام تحقیقات خود  400عرکت کوچعص
مقیا در نیجریه را مورد بررسی قرار دادند .ایعن محققعان
دادههعععای پعععژ هش خعععود را بعععه ر ش پرسشعععنامهای

بررسی اثر مت یرهای رکتی عملکردی بر انتخاب ر ش تامین مالی اثر متقابل ر ش تامین مالی بر این مت یره

جم م ری نمودند بعه منظعور تجزیعه تحلیعل نتعایژ از
ر ش رگرسیونی استفاده نمودند.
فرضیه اشلی این تحقیق :حمایتهای مالی تاثیر بر عملکرد
رکتهای کوچص مقیا در نیجریه ندارد :فرضیه فوق بر
اسا نتایژ رد ده است.
نقد :در این تحقیعق منحصعراً یعص مت ییعر بعد ن در نظعر
گرفتن اثر سایر مت یرهای مداخلعهگعر معورد بررسعی قعرار
گرفته است.
(کولینگ همکاران  )2017در تحقیق خعود تحعت عنعوان
"هزینههه وا ن نکههوا و اثههر وا هههای دولتههی بههر
شرکتهای دانشبنیان" به بررسی هزینه تعامین معالی از
طریق امهای د لتی همچنین اثر این نود تامین معالی بعر
عملکععرد ععرکتهععای دانععشبنیععان بععا اسععتفاده از ر ش
رگرسیونی پرداختند با بررسی قریب به  91هزار ام اعطعاء
ده توسط د لت در این حوزه در انگلعیس بعه ایعن نتیجعه
رسیدند ریسص در این شعنای تعاثیر بسعزرایی در نکعول ام
رکتها دارد همچنین از سوی دیگر عملکرد این رکت-
ها را تحت تاثیر قرار میدهد.
(بنتو همکاران)  9712در تحقیق خود به بررسی ریسص
بازده تامین مالی از طریق تعامین معالی جمععی پرداختنعد
عوامل مختلف را در این زمینه مورد بررسعی تحلیعل قعرار
داند منها در تحقیق خود با بررسی  363رکت ار پایی فعال
در حوزه تکنولوژیهعای جدیعد کعه از طریعق تعامین معالی
جمعی مناب مالی خود را جذب نموده بودند به ایعن نتیجعه
رسیدند هدت رکت عامل اساسی در تامین مالی جمععی
افزایش عملکرد این ر ش میبا د رابطعه مسعتقیمی بعین
این د مت ییر جود دارد .ایعن محققعان بعه منظعور تحلیعل
دادههای خعود از ر ش رگرسعیونی بعه عرح ایعل اسعتفاده
نمودند:
i
MAT 3SIZEi + β2TRISK + β1NIRRi = α + β
Controls + ei4+ Σβ
که در من:
 =NIRRiنرخ بازده داخلی پر ژه i
 =TRISKریسص تکنولوژی
 =SIZEiلگاریتم حجعم تعامین معالی جمععی هعر پعر ژه
 =MATiعمر پر ژه
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 =Controlsمت یرهای کنترلی
این محققان در تحقیق خعود بعر لعز م جعود عفافیت در
حوزه تامین معالی جمععی نظعارت نهعاد سعومی بعر ایعن
رکتها تاکید نمودند این مت یرها را عامعل کلیعدی در
ر د توسعه تامین مالی جمعی قلمداد نمودند.
(هیرسژ الز  )2018نیز در تحقیعق خعود تحعت عنعوان
"تامین مالی رکتهای نوپا" به بررسی ر شهای تعامین
مالی در رکتهای تعازه تاسعیس پرداختنعد بعا بررسعی
 9377رکت تازه تاسیس در فرانسه کعه بعین سعالهعای
 9770تا  9776تاسیس ده بودند ،در نتایژ خود بعه ایعن
نتیجه رسیدند تامین مالی مبتنی بعر ام تعاثیر مسعتقیم
مثبععت بععر عملکععرد ععرکتهععا مععیگععذارد در بلندمععدت
راهکارهای مبتنی بر بدهی سعرمایه را بعه منظعور تعامین
مالی پیشنهاد میدهند .منها از مدلهعای رگرسعیونی (پنعل
دیتا) به منظور تحلیل دادههای خود استفاده نمودنعد .ایعن
تحقیقات منحصراً یص مت ییر را مورد بررسعی قعرار داده
سایر مت یرها را مزمون ننمودهاند.
کول سکولیص ( )9710نیز در تحقیق خود تحت عنوان
"تامین مالی مبتنی بر بدهی ،بقاء ر د در رکتهای
دانشبنیان" با بررسی انواد ر شهای تامین مالی در
رکتهای نوبنیان تاثیر این ر شها را بر درممد رکتها
بررسی کردند به این نتیجه رسیدند استفاده از ر ش تامین
مالی مبتنی بر ام رابطه مستقیم با عملکرد رکت دارد
رکتهایی که از ام در ساختار سرمایه خود بیشتر استفاده
نمودهاند عملکرد بهتری نسبت به رکتهایی که سرمایه
محور میبا ند دا تهاند .منها بدین منظور از دادههای
مربو به قریب به پنژ هزار رکت نوپا در امریکا استفاده
نمودند .تحقیقات این محقق حول ر شهای بدهی ،مبتنی
بر ام ،اعتبارات تجاری ،امهای خصی اعتبارات بانکی
شورت گرفته است مت یر ابسته در این تحقیق درممد
رکتها بوده است نمونه مورد بررسی در این تحقیق
 3990رکت استارتاپ بوده است.
یسمارا ( )9712نیز در مطالعه خود تحت عنوان "پایداری
در تامین مالی جمعی" به بررسی رابطه بین تامین مالی
جمعی پایداری در رکتهای نوپا میپردازد ،ی با
بررسی  303رکت در انگلیس که تامین مالی جمعی
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دا تهاند به این نتیجه میرسد که تامین مالی جمعی
پایداری موفقیت رکتها را افزایش نمیدهد .در این
تحقیق موفقیت پایداری رکتها به عنوان مت یرهای
ابسته بوده میزان تامین مالی از طریق تامین مالی جمعی
به عنوان مت یر مستقل بوده است ،همچنین از ر ش
رگرسیونی برای تخمین نتایژ استفاده ده است.
نلی همکاران ( )9719در تحقیقی تحت عنوان "بررسی
تامین مالی خودراه انداز 1رکتهای کوچص مقیا
استفاده این رکتها از فرشتهای تامین مالی از طریق
ام" به بررسی این موضود پرداختند .منها از ر ش
رگرسیونی به منظور بررسی رابطه بین میزان استفاده از
تامین مالی خود راهانداز توسط رکتهای کوچص مقیا
امهای بلند مدت کوتاه مدت پرداختند .مدل رگرسیونی
این تحقیق به کل زیر میبا د:

= تعداد استفاده از مناب تامین مالی خود راهانداز
= رکتهایی که ام بلندمدت دارند
= رکتهایی که توانایی استفاده از ام بلندمدت در
مینده را دارند.
= رکتهایی که ام کوتاه مدت دارند
= رکتهایی که توانایی استفاده از ام کوتاه مدت
در مینده را دارند.
= رکتهایی که از خط اعتباری استفاده نمودهاند
منها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که محد دیتهای
سرمایهای یکی از عوامل اشلی عدم موفقیتهای رکتهای
خود راهانداز بوده است بدهی کوتاهمدت بلندمدت رابطه
مستقیمی با استفاده از مناب مالی خود راهانداز دا ته است.
اسمومرسکی ( )9711در مطالعه خود تحت عنوان "اثر
جهانی دن
تامین مالی مخاطرهپذیر بر عملکرد
رکتهای کوچص مقیا " به بررسی رابطه بین تامین
مالی مخاطرهپذیر عملکرد رکتهای نوپا در  126رکت
سوئدی پرداخته است در مطالعات خود به این نتیجه
رسید که بین عملکرد رکتها تامین مالی مخاطرهپذیر
به خصوص در مراحل ا لیه تاسیس رکت رابطه مستقیمی
1 -bootstrap financing
2. 3F Money / Love money

دن

جود دارد همچنین این موضود بر بینالمللی
رکتهای دانشبنیان نیز تاثیر میگذارد.
حسن ( )9710در تحقیقات خود تحت عنوان "تامین مالی
ساطت اثر من بر فعالیتهای رکتهای
بانصها
دانشبنیان :واهدی از چین" به بررسی رابطه بین تامین
ام اثر من بر ر ی
مالی رکتهای دانشبنیان بر اسا
ر د تعداد تاسیس این رکتها در چین پرداخت ،بر
اسا یافتههای منها از  961رکت چینی یص رابطه مثبت
ر د تعداد رکتهای
بین دریافت ام از بانصها
دانشبنیان جود دارد .مت یر ابسته در این تحقیق ر د
رکتهای دانش بنیان بوده است مت یر مستقل نیز ام
بانکی بوده است از ر ش رگرسیونی به منظور تخمین
نتایژ استفاده نموده است.
 -3ریسکهای مرتبط با ابزار مالی
هر یص از ابزارهای مالی با توجه به ماهیت ساختاری که
دارند ریسصهای متعددی برای رکت دارند انتشار یا
استفاده از هر یص از منها ممکن است ضعیت خاشی را برای
رکت ایجاد نماید .همانطور که در بخشهای پیش ا اره
د ابزارهای بدهی ریسص ر کستگی رکت را بام میبرند
استفاده بیش از حد از این ابزارها رکت را در ضعیت
بحرانی قرار میدهد .انتشار ابزارهایی که مبتنی بر عقد قرض
ربوی هستند نیز رکت را با ریسص ریعت مواجه میکند
ممکن است باعث عدم موفقیت فرایند تأمین مالی گردد.
توجه اندازهگیری این ریسصها که رکت در فرایند تأمین
مالی با منها مواجه است بسیار مهم حیاتی به نظر میرسد
مدیران مالی رکتها میبایست این ریسصها را به
درستی ناسایی نمایند .از مهمترین ریسصهایی که می
تواند انتشار یص ابزار مالی برای رکت ایجاد نماید عبارتند
از ریسص نرخ بهره ،ریسص نرخ ارز ،ریسص نکول ...
رایط
مدیران مالی میبایست با توجه به تمام معیارها
خاشی که ابزارهای تأمین مالی دارند بهترین ابزار را برای
تأمین مالی خود انتخاب نمایند که در عین حال که هزینه
سرمایه رکت را کاهش دهد بتواند بهترین ساختار سرمایه
را برای رکت به ارم ان م رد.
 -4روشهای نوین تامین مالی شرکتهای دانشبنیان
بسترهای متعددی برای تأمین مالی کارمفرینی

توسعه
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اقعی نظام نوم ری جود دارد .در این ارتبا کمصهای
سایر
کار
د لتی ،امهای بانکی ،فر تگان کسب
سرمایهگذاران نهادی میتوانند نقشی بسزا ایفاء نمایند .با
این جود ،بهدلیل ماهیت ریسکی پر ژههای دانشبنیان
فقدان داراییهای فیزیکی در فازهای ا لیه توسعه این
درکل عدم تطبیق طرحهای کارمفرینی با
رکتها
سیاستهای اعتباری سیستم بانکی ،امکان تأمین مالی مناب
مورد نیاز این پر ژها توسط سیستم متعارت بانکداری تجاری
جود ندارد.
مر ر مطالعات انجام ده نشان میدهد د منب رسمی
غیر رسمی اشلی برای تأمین مالی کارمفرینی جود دارد.
مناب غیر رسمی برای تأمین مالی کارمفرینان خود به د
دسته تقسیم می وند ( )1مناب خود کارمفرینان ،خانواده
د ستان منها )9( 9مناب غریبهها 3که از فر تگان کسب
کار 0اکسلریتورها 3تأمین می ود .فعالیت فر تگان کسب
کار تحت عنوان بازار غیر رسمی نچرکپیتال ناخته
می وند مناب من تحت عنوان پول دل 6ناخته می ود.
بخشی از مناب مورد نیاز کارمفرینان مخصوشاً در فازهای
ا لیه توسعه استارت مپها توسط انکباتورها که عمدتاً
دانشگاهها مراکز پژ هشی هستند مناب منها از محل
امهای بالعوض د لتی تأمین می ود ارائه
تسهیالت
میگردد .مناب رسمی تأمین مالی کارمفرینی توسط
رکتهای نچرکپیتال تأمین می ود که تحت عنوان پول
هو مند 0ناخته می ود.
نقش مناب رسمی غیررسمی تأمین مالی کارمفرینی ،بر
حسب اندازه مناب مورد نیاز کارمفرینان در فازهای متفا ت
توسعه کسب کار متفا ت میبا د .بر حسب اندازه
سرمایهگذاری نمودار زیر خانواده د ستان 2بهطور متوسط
تا  93777دمر از مناب مورد نیاز هر کسب کار را تأمین
میکنند .در منطرت طیف تأمین مالی کارمفرینی ،اکثر
نچرکپیتالهای نهادی حداقل  377777دمر از سرمایه
2. 3F Money / Love money
3. Stranger Money
4. Angels Investors
5. Accelarators
6 -Love money
7 -Smart money
8- Family, Friends and Fools
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مورد نیاز هر کسب کار را ارائه میدهند .بین این د طیف
یعنی بین  93777دمر تا  377777دمر که به کات
سرمایه ،موسوم است دربردارنده منابعی است که برای
خانواده د ستان سنگین برای نچرکپیتالهای نهادی
ناچیز اندک میبا د .این کات میتواند توسط فر تگان
کسب کار همچنین انکباتورها اکسلریتورها تأمین
دیگران)9772،
می ود( .امور

 -5منابع تأمین مالی کارآفرینی
در کل ،سازمان همکاریهای اقتصادی توسعه این ر شها
را بر اسا میزان ریسص بازده به بهترین نحو تقسیمبندی
نموده است .بر اسا گزارش سال  9713این سازمان چهار
طبقه اشلی برای تامین مالی بنگاههای کوچص جود دارد
که هر یص دارای ابزارهای مختص به خود میبا ند .این
طبقات ابزارهای من در جد ل زیر خالشه دهاند:
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جدوا  .1تکنیکهای تأمین مالی نوین برای SMEsها و
کارآفرینان
تکنیکهای تأمین مالی نوین برای SMEsها و کارآفرینان
Alternative
External
Financing
Techniques for SMEs and Entrepreneurs
High risk
/return
ریسص /بازده بام

Medium
risk
/return
ریسص /بازده
متوسط

”“Hybrid
Equity
Instruments Instruments

ابزارهای سرمایه
ای

• Private
Equity
مالیتأمین
خصوشی(غیربورسی
)
• Venture
Capital
گذاری سرمایه
خطرپذیر
• Business
Angels
فر تگان کسب
کار
•Specialized
Platforms for
Public Listing
of SMEs
سامانههای
خصوشی برای
عرضه عمومی
های پذیرش رکت
SMEs
•Crowdfundi
)ng (equity
جم
سپاری(سهام)

Low risk
/return
ریسص/بازده
پایین
Alternative
Debt

ابزارهای ترکیبی ابزارهای بدهی
نوین

•Subordinate
d
Loans/Bond
s
بدهیهای غیر
ممتاز
• Silent
Participations
مشارکت خاموش
•Participatin
g Loans
امهای مشارکتی
• Profit
Participation
Rights
در سود مشارکت
حق رأیبد ن
•Convertible
Bonds
ا راق قرضه قابل
تبدیل
• Bonds with
Warrants
ا راق قرضه دارای
تضمین
•Mezzanine
Finance
تأمین مالی نیم
ا کوب

• Corporate
Bonds
ا راق قرضههای
رکتی
•Securitized
Debt
بهادارسازی
بدهیها
• Covered
Bonds
ا راق قرضه دارای
پو ش
• Private
Placements
عرضههای
اختصاشی
•Crowdfundi
)ng (debt
سپاری(بدهی)جم

Low risk
/return
ریسص /بازده
پایین
AssetBased
Finance

تأمین مالی
مبتنی بر
دارایی
• Assetbased
lending
دهی مبتنی ام
بر دارایی
•Factoring
فاکتورینگ یا
تنزیل اسناد
دریافتنی
•Purchase
Order
Finance
تأمین مالی
خرید
•Warehou
se Receipts
کنترل انبار
• Leasing
اسپاری یا
لیزینگ

 -6روش تأمین مالی مبتنی بر دارایی

1

در ر ش تأمین مالی مبتنی بر دارایی ،رکتها بر اسا
اعتبارخود به جه نقد دست پیدا نمیکنند بلکه بر مبنای
ارزش دارایی خاشی که در حوزه کسب کار خود ایجاد
کردهاند ،به من دست مییابند .مهمترین نمونههای تأمین
مالی مبتنی بر دارایی ،تنزیل اسناد دریافتنی ،اسپاری
(لیزینگ) تنزیل اسناد دریافتنی است .در ر ش تأمین
مالی به سیله تنزیل اسناد دریافتنی ،یص رکت
مجموعهای از اسناد دریافتنی با رتبه اعتباری بام را به
رکت دیگری (عامل) جهت تنزیل به فر ش میرساند.
ر ش زیر کلید گرفتن انبار نیز از جمله ر شهایی است که
جهت تأمین مالی از من استفاده می ود .در این ر ش
امدهی بر مبنای کامها یا محصومتی شورت میگیرد که به
عنوان ثیقه نگهداری می وند .این محصومت میتواند در
انباری نگهداری وند که به سیله امدهنده تأیید ده
با د .در شورت نگهداری در انبار امگیرنده ،خص سوم
مستقلی نیز جهت کنترل ارد فرایند می ود .این ر ش
فوایدی را برای امگیرنده به دنبال دارد .امگیرنده میتواند
از مواد خام به عنوان ثیقه ا لیه استفاده نماید .بازپرداخت
ام نیز همزمان با مصرت اقعی مواد خام شورت میگیرد.
 -7ابزارهای بدهی نوین

17

گر ه بعدی ،ابزارهای نوین بدهی هستند که امل انتشار
ا راق قرضه رکتی ،ا راق قرضه تحت پو ش خرید دین
توسط اسطههای مالی می ود .خرید دین توسط
اسطههای مالی قابلیت استفاده در ایران را نیز دارد .در این
ر ش ،ام اعطایی به بنگاه کوچص متوسط توسط بانص به
رکت خاشی فر خته می ود .این رکت ا راق جدیدی را
به
به پشتوانه پرداختهای بنگاه منتشر میکند
سرمایهگذاران میفر د  .سرمایهگذار ریسص عدم پرداخت
بنگاهها را میپذیرد سود اشل منها را میپردازد .بنابراین،
تأمین مالی بنگاههای کوچص متوسط در این ر ش از
سیستم بانکی به بازار سرمایه منتقل می ود .همانطوریکه
جد ل نشان میدهد این دسته از ر شهای تأمین مالی در
زمره ر شهای با ریسص پایین بازده کم دستهبندی
9. Asset- Based Finance
10. Alternative Debt
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دهاند.
 -8ابزارهای ترکیبی

11

ابزارهای ترکیبی امل برخی از ا کال مشارکت ،انتشار
ا راق قرضه ،بدهیهای غیر ممتاز تأمین مالی نیم ا کوب
(مزانین) می وند .این ر شها ترکیبی از تأمین مالی مبتنی
بر دارایی بدهی هستند معمومً برای توسعه رکتهای
موجود به کار میر ند .در ر ش بدهیهای غیرممتاز ،مانده
داراییهای میان بستانکاران تقسیم میگردد .ر ش تأمین
مالی نیما کوب نیز در اق نوعی تأمین /ر کست به
نسبت مالی د رگه با ماهیت بدهی حقوق شاحبان سهام
است که در شورت عدم پرداخت کامل به موق  ،امکان
ت ییر مالکیت یا بهره دارایی رکت را برای امدهنده فراهم
میم رد ،لذا ریسص این ر ش برای امدهنده پایین برای
امگیرنده به مراتب بامتر است .در این ر ش ،امدهنده در
شورتی تمایل به پرداخت ام خواهد دا ت که رکت دارای
جریان نقدی بام پیشینه خوبی از درممد ر د با د در
حوزه شنعت مربو به خود سرممد محسوب ود.
 -9ابزارهای سرمایهای

12

گر ه بعدی مربو به ابزارهای سرمایه میبا د که نسبت به
سایر ر شها ریسص بامتری را برای بنگاه ایجاد میکند .در
13
میان ر شهای این گر ه تأمین مالی سهام خصوشی
بامترین ریسص را دارد .چنانچه مراحل کلگیری یص ایده
کارمفرینانه را از مرحله کلگیری تا تبدیل من ایده به عمل
تأسیس یص کسب کار سودم ر به ش مرحله
جنینی)تکوین( ،راهاندازی )تاسیس( ،مرحله ا لیه (تولید
بلوغ
تکمیل محصول) ر د ،گسترش
مزمایشی
تقسیمبندی وند ،ر ش تأمین مالی سهام خصوشی در
مرحله تکوین کسب کار قرار میگیرد که ریسص به
مراتب بازدهی بامیی را برای بنگاه به همراه خواهد دا ت.
پس از من ،ر ش تأمین مالی از طریق فر تگان کسب کار
قرار دارد که معمومً سرمایه مزم برای کسب کار را در
مرحله تأسیس فراهم میکنند .در مرحلهای که بنگاه به
تولید مزمایشی میپردازد محصول خود را تکمیل کرده
11. Hybrid Instruments
12. Equity Instruments
13. Private Equity
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است (مرحله ا لیه) ،میتوان از طریق رکتهای
نچرکپیتال به تأمین مالی پرداخت .در مرحله گسترش
توسعه برخی بنگاهها از مشتقات دارایی استفاده مینمایند.
ابزار مشتقه ،ا راق بهاداری هستند که به خودی خود ارزش
ااتی ندارند ارزش منها براسا حقوق شاحبان سهام
تعیین می ود .به عبارت دیگر ،براسا یص دارایی اشلی یا
زیربنایی ،ا راق بهادار فرعی ایجاد میگردد .این ا راق بهادار
با جود من که ارزش ااتی ندارند لی مانند یص ا راق بهادار
مستقل در بور معامله می وند .ابزارهای مشتقه بسیار
متنوعی در بازارهای بینالمللی جود دارند لی مهمترین
منها اختیار معامله ،قرارداد متی گواهینامه حق تقدم خرید
سهام هستند(.)OECD,2015
همانطوریکه طبقهبندی فوق نشان میدهد معرفی ر شهای
متنود نوا رانه تامین مالی که جملگی از دستا ردهای مالی
توسعه میبا ند امل نوم ریهای موجود در سیستم بانکی
بازار سرمایه ،ابزارها ر شهای ترکیبی ،ر شهای نوین
تامین مالی کارافرینی همگی با هدت رف کات تامین مالی
کارافرینان طراحی مهندسی ده ر ز بر ز بر دامنه این
ابزارها نهادها افز ده می ود .بطوریکه طیف سیعی از
ر شهای بسترهای رسمی غیر رسمی برای این مهم
جود دارد.
 -11فرایند اجرایی تحقیق
 -1-11روشهای رگرسیونی
تقریبا در تمام مطالعات ارایه ده در قسمت پیشینه
تحقیق ،ر ش مورد استفاده محققین برای بررسی ر ابط بین
مت یر ابسته مت یرهای مستقل متعدد از مدلهای
رگرسیونی استفاده ده است .چانچه نتیجه قطعی بررسیها
جهت بررسی ارتبا بین مت یرهای ناسایی ده تحقیق
ایجاب کند حسب مورد از ر شهای ممار اسنتباطی متناسب
مخصوشاً ر شهای رگرسیونی بر حسب نیاز ضر رت
تحقیق جهت مزمون فرضیات استفاده خواهد د .لذا با
توجه به اینکه تمرکز تحقیق بر بررسی رفتار مت یر ابسته
میبا د که در این تحقیق از یص سو ر شهای تامین مالی
در بررسی دیگر عملکرد رکت دانشبنیان میبا د لذا
برای تسهیل پیشبینی اثرات مت یرهای مستقل بر مت یر
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ابسته از تحلیلهای مماری مانند ر شهای رگرسیونی
استفاده خواهد د.
 -2-11جامعه آماری و روش نمونهگیری
در پژ هش به یوهی دلفی ،نمونه مورد مطالعه باید به
نحوی انتخاب می دند تا افراد متخصص ،خبره شاحبنظر
در موضود پژ هش ،موسوم به اعضای گر ه دلفی به عنوان
نمایندگان جامعه ،در نظرسنجی نقشی اساسی ایفا نمایند.
به همین جهت ،ر شهای نمونه گیری تصادفی برای انتخاب
افراد مناسب نمیبا د ،بلکه در این قبیل پژ هشها ا خاص
شاحب نظر از طریق بررسی دانش ،توانمندی تجربیاتی که
دارند انتخاب می وند .به عقیده هارمن پر  10یص گر ه
متخصص در پژ هش دلفی ،گر هی است که نمایندگان
گر ههای مختلف در من رکت دا ته از افرادی تشکیل
ده با د که علم مگاهی عمیق سیعی در زمینهی
پژ هش دارند .یژگیهای مد نظر گر ه دلفی ،جهت انتخاب
نمونه رکت های دانش بنیان که عدد منها بیش از 9777
رکت بود به عنوان جامعه مماری انتخاب گردید طبق
فرمول کوکران 13مقدار نمونه پیشنهادی  399رکت بود که
با توجه به رکت های در دستر تعداد  377پرسشنامه
ارسال گردید که از این تعداد  993رکت اطالعات
پرسشنامه را تکمیل ارسال نمودند( .در پیوست نمونه
پرسشنامه ارائه گردیده است)
 -3-11روش گردآوری اطالعات
بر اسا پرسشنامه طراحی ده ابتدا  37پرسشنامه به
رکتها ارسال گردید تا عال ه بر تکمیل پرسشنامههای
مزمایشی نظرات خود را در خصوص پرسشنامه تد ین ده
ارائه نمایند که پس از دریافت بازخورد اشالحات مزم در
پرسشنامه شورت گیرد.
با توجه به بازخورد دریافت ده از پاسخهای پرسشنامههای
مزمایشی مشخص گردید سوامت به شورت مناسب طراحی
گردیده رکتهای نمونه این موضود را تایید نموده بودند.
بر همین اسا سایر پرسشنامهها برای رکتها ارسال
گردید.

14 -Harman and Press

 -یکی از کاربردی ترین روش ها برای محاسبه نمونه آماری است.

 -4-11روش تحلیل دادهها
از منجا که در این پژ هش از ر ش رگرسیونهای چند
مت یره همچین برخی دیگر از ر شهای مماری برای
بررسی خصوشیات دادهها استفاده میگردد بنابراین در اینجا
به اختصار توضیحاتی در خصوص مدلهای بکار گرفته ده
ارائه میگردد .در عین حال توضیحاتی در خصوص فر ض
مدل رگرسیون کالسیص ر شهای بررسی نقض یا عدم
نقض این فر ض ارائه می ود.
 -5-11ضریب همبستگی پیرسون
در این پژ هش قبل از تحلیل رابطه بین مت یرها ابتدا میزان
همبستگی میان منها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
که به نام های ضریب همبستگی گشتا ری یا ضریب
همبستگی مرتبهی شفر نیز نامیده می ود ،بررسی خواهد
گردید .این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه ،نود جهت
رابطهی بین د مت یر فاشلهای یا نسبی یا یص مت یر
فاشعلهای یعص مت یعر نسبی به کار برده می ود .ضریب
همبستگی پیرسون به شورت زیر تعریف میگردد:

ضریب همبستگی پیرسون بین  1 -1ت ییر میکندr=1 .
بیانگر رابطهی مستقیم کامعل بعین د مت یر است ،رابطهی
مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از مت یرهعا
افعزایش (کعاهش) یابد ،دیگری نیز افزایش (کاهش) مییابد.
مانند رابطهی بین میزان ساعات مطالععه در ر ز مععدل
دانشمموز است r=-1 .نیز جود یص رابطهی معکو کامل
بین د مت یر را نشان میدهعد .رابطعهی معکعو یعا منفی
نشان میدهد که اگر یص مت یر افزایش یابد مت یر دیگر
کاهش معییابعد بالعکس .زمعانی کعه ضریب همبستگی
برابر شفر است نشان میدهد که بین د مت یر رابطهی خطی
جود ندارد.
شفر بودن ضریب همبستگی تنها عدم جود رابطهی خطی
بین د مت یر را نشان معیدهعد لعی نمیتوان مستقل بودن
د مت یر را نیز نتیجه گرفت .هنگامی که ضریب همبسعتگی
پیرسعون بعین د مت یر شفر با د ،این مت یرها تنها در
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شورتی مستقل از یکدیگرند که توزی مت یرها نرمال با د.
همبستگی بین د مت یر تنها نشاندهندهی این است که
افزایش یا کاهش یص مت یر چعه تعاثیری بر افزایش یا کاهش
مت یر دیگر دارد لی این همبستگی ضر رتا دال بر رابطعه
علعی بعین مت یرهعا نمیبا د .به طور مثال اگر در یص
تحقیق د مت یر قد تحصیالت همبستگی مثبعت بعامیی
دا عته با ند نمیتوانیم نتیجه بگیریم که افراد قد بلندتر
دارای تحصیالت بیشتری هستند .بنابراین بایعد بعین مفاهیم
همبستگی رابطه علیت معلولی تفا ت قائل د .به بیان
دیگعر ممکعن اسعت د مت یعر همبستگی دا ته با ند لی
لز می ندارد که یکی از مت یرها علت دیگری معلول با د،
عال ه براین عوامل متعدد دیگری نیز میتواننعد بعر ضعریب
اقتصادسعنجی،
همبسعتگی اثرگعذار با عند (ممعار
دامودارگجراتی.)1129،
 -6-11رگرسیون چند متغیره:
نقطه مغازین تحقیقهای اقتصادسنجی ،مدل رگرسیون است
که طی من ،رابطهای علّی بین یص مت یر ابسته یص یا
چند مت یر مستقل فرض می ود .مدل رگرسیون چند
مت یره به شورت زیربیان می ود:
که در من  yمت یر ابسته x1t ،تا  xktمت یرهای مستقل،
βضرایب رگرسیون  Utجمله اخالل
β ...... β
میبا د .برم رد رگرسیون بام با فرض جود رایط خاشی
که از من تحت عنوان فر ض کالسیص نام برده می ود،
انجام میگردد که در ادامه به منها ا اره می ود.
 -7-11فروض مدا رگرسیون چند متغیره
اگر یکی از مفر ضات مدل رگرسیون برقرار نبا د ،تفسیر
نتایژ مربو به مدلهای رگرسیونی غلط پیشبینی ضعیف
خواهد بود.
آزمون نرماا بودن متغیرها با استفاده از آماره
کولموگروف-اسمیرنوف )(KS
یکی از فر ض مدل رگرسیون نرمال بودن اده است .به طور
کلی جهت بررسی ادعای مطرح ده در مورد توزی
دادههای یص مت یر کمی از مزمون کولموگور ت-اسمیرنوت
) (KSاستفاده می ود .در این مزمون ،فرض شفر ،ادعای
مطرح ده در مورد نود توزی دادهها میبا د .در تحقیق

حاضر ،نرمال بودن توزی دادهها با استفاده از مزمون KS
مورد بررسی قرار میگیرد:
توزی دادهها نرمال است
توزی دادهها نرمال نیست
 -8-11همخطی
هم خطی به معنای جود ارتبا خطی بین همه یا بعضی از
مت یرهای توضیحی مدل رگرسیون است .در رگرسیون
خطی فرض بر این است که هیچ رابطهی خطی دقیقی بین
هیچ یص از مت یرهای توضیحی جود ندارد .نقض این فرض
موجب بر ز مشکل هم خطی می ود .البته هم خطی بر د
نود هم خطی کامل هم خطی ناقص است در شورتی که
هم خطی از نود کامل با د ،فرض مذکور نقض ده است.
جهت تشخیص جود هم خطی ر شهای مختلفی جود
دارد ،یکی از این ر شها استفاده از مزمون عام تورمی
اریانس ( )VIFاست که اگر مقدار مماره  VIFکمتر از 17
با د یعنی همخطی جود ندارد .در این پژ هش از این
مزمون استفاده ده است .یکی دیگر از ر شهای تشخیص
همخطی من است که که  R2بسیار بام با د ،لی هیچ یص
از ضرایب رگرسیون از لحا مماری براسا مزمون  tمعنی-
دار نبا ند .درشورتی که مدل رگرسیونی دارای مشکل هم-
خطی با د ،جهت رف من میتوان از ر شهای مختلفی
استفاده نمود که اهم منها ترکیب دادههای مقطعی سری
زمانی استفاده از لگاریتم مت یرها میبا د.
 -9-11خود همبستگی
در یص مدل کالسیص رگرسیون خطی فرض بر من است که
کو اریانس بین اجزای اخالل برابر شفر است .به عبارت
دیگر ،بین اجزای اخالل همبستگی جود ندارد .به این معنی
که جزء اخالل مربو به یص مشاهده ،تحت تاثیر جزء
اخالل مربو به مشاهدهی دیگر قرار نمیگیرد .نقض این
فرض ،مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد میکند .مشکل
خود همبستگی ،هرچند در دادههای مقطعی نیز پدید می-
مید لی در دادههای سری زمانی متدا لتر است .در شورت
جود خود همبستگی مشکالتی از قبیل کارا نبودن تخمین-
ها غیر اقعی دن ممارههای  t Fرا به جود میم رد.
برای تشخیص جود خود همبستگی میتوان از ر شهای
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ترسیمی ،مزمون د ربین -اتسون 16مزمون خودهمبستگی
سریالی  10LMاستفاده نمود .در این پژ هش از مزمون
خودهمبستگی سریالی LMبرای تشخیص خود همبستگی
استفاده می ود .درشورت جود خود همبستگی ،میتوان از
ر ش  GLSبرای بر طرت کردن خود همبستگی استفاده
نمود.
 -11-11ناهمسانی واریانس
یکی از مهمترین فر ض مدل کالسیص رگرسیون خطی این
است که اجزای اخالل که در تاب رگرسیون جامعه ظاهر
می وند ،دارای اریانس همسان هستند .اگر فرض همسانی
اریانسها برم رده نشود ،دارای ناهمسانی اریانسها خواهیم
بود که در اینصورت مزمونهای  t Fنتایژ غلطی را ارائه
میدهند نمیتوان فرضیهها را با مزمون  t Fمزمون کرد.
ر شها مزمونهای متعددی برای کشف ناهمسانی اریانس
ارائه ده است که عبارتند از :ر ش ترسیمی ،مزمون
همسانی عمومی ایت ،مزمون گلوفلد -کوانت ،مزمون بارتلت،
مزمون اسپیرمن ،مزمون پارک ،مزمون گلچستر ،مزمون پیص
مزمون پارک مزمون بر ش پاگان گادفری .در این پژ هش
برای بررسی همسانی اریانسها از مزمون بر ش پاگان
گادفری استفاده می ود .این مزمون فرضیهها به شورت زیر
است:
همسانی اریانسH0 :
ناهمسانی اریانسH1 :
درشورتی که احتمال ممارهی  Fحاشل از مزمون بر ش
پاگان گادفری از  7/73کمتر با د ،فرض شفر مبنی بر
همسانی اریانس رد ده مشکل ناهمسانی اریانس جود
دارد .در شورتی که مدل دچار ناهمسانی اریانس با د،
جهت رف من میتوان از ر ش حداقل مربعات تعمیم یافته
(12)GLSبرای تخمین مدل استفاده کرد .همچنین مشکل
ناهمسانی اریانس را میتوان در مواردی با لگاریتمی کردن
مدل برطرت کرد.
 -11-11آزمون تصریح مدا رمزی

16- Durbin-Watson.
17- Lagrange Multiplier.
18- General Least Squared.

مزمون رمزی مزمون عمومی برای تعیین خطای تصری است
که توسط محققی به نام رمزی ارائه ده است .بعد از
تخمین مدل ،باید مزمون رمزی برم رد گردد که این مزمون
دارای د مماره  Fنسبت درستنمایی میبا د که فرضیه
شفر این مزمون بیانگر شحی بودن مدل است .اگر فرضیه
شفر رد ود بیانگر این است که مدل در نظر گرفته ده
شحی نیست باید تصری مدل شورت گیرد .مزمون رمزی
برای مدلهایی که به ر ش حداقل مربعات برم رد می وند
قابل اجرا است.
بر این اسا دادههای استخراج ده از پرسشنامه از طریق
نرمافزار  spssدسعتهبنعدی مرتعب عده  990عرکت
بررسی ده در ایعن تحقیعق اطالععات پرسشعنامهای منهعا
مستخرج گردید.
سپس با پامیش دادهها در نرمافزار اقدام به منظور بررسی
میزان اثر هر کدام از منها بر یکدیگر ،رگرسیونهای مربوطه
تخمین نتایژ حاشل از منها ارائه گردید.
 -11تجزیه و تحلیل یافتهها
در خصوص مت یرهای ارد ده به تجزیه تحلیل رگرسیونی
بایستی به این نکته توجه دا ت که با توجه به تاثیر با اهمیت
مت یرهای رکتی بر ر ی عملکرد همچنین انتخاب ر شهای
تامین مالی در رکتهای دانشبنیان سعی گردید این مت یرها
نیز در پژ هش ارد گردد تا پژ هش به شورت جام شورت
پذیرد.
فرضیههای کلی به رح ایل میبا ند که بنا به نیازمندیها این
فرضیهها به فرضیههای فرعی در هر بخش تبدیل خواهد گردید:
 -1مت ییرهای رکتی بر ر شهای تامین مالی-هر ر ش
جداگانه ( -ام ،تامین مالی مخاطرهپذیر تامین مالی
جمعی) اثر میگذارند با منها رابطه دارند.
 -9مت ییرهای رکتی بر ر شهای تامین مالی-ر شها
ترکیبی ( -ام ،تامین مالی مخاطرهپذیر تامین مالی
جمعی) اثر میگذارند با منها رابطه دارند.
 -3عملکرد رکت (درممد ،هرینه سود) بر ر شهای
تامین مالی-هر ر ش جداگانه ( -ام ،تامین مالی مخاطره-
پذیر تامین مالی جمعی) اثر میگذارند با منها رابطه
دارند( .مت ییرهای رکتی تعدیلگر)
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 -0ر شهای تامین مالی -ر شها ترکیبی  ( -ام ،تامین
مالی مخاطرهپذیر تامین مالی جمعی) بر عملکرد رکت
(درممد ،هرینه سود) اثر میگذارند با منها رابطه دارند.
(مت ییرهای رکتی تعدیلگر)
 -3مت یرهای رکتی بر عملکرد رکت (درممد ،هرینه
سود) اثر میگذارد با منها رابطه دارند.
در جد ل زیر مت یرهای قابل مشاهده می با د:
جدوا  .2متغیرهای مورد آزمون در تحقیق

نام

نود مت یر

محل ج رافیایی

مت یر رکتی

حوزه فعالیت

مت یر رکتی

ترکیب مدیریتی

مت یر رکتی

تجربه مدیران

مت یر رکتی

سابقه مدیریت

مت یر رکتی

سرمایه

مت یر رکتی

نیر ی کار

مت یر رکتی

سال تاسیس

مت یر رکتی

حمایت د لت

مت یر رکتی

تامین مالی کلی

مت یر رکتی

ام
سرمایه
پذیر

ر ش های تامین مالی
گذاری

خظر

ر ش های تامین مالی

تامین مالی جمعی

ر ش های تامین مالی

درممد

مت یرهای عملکردی

هزینه

مت یرهای عملکردی

سود

مت یرهای عملکردی

هدت اشلی این پژ هش بررسی مت یرهای رکتی (نه مت یر) بر
ر شهای تأمین مالی (سه ر ش مجزا ) همچنین سه مت یر
درممد ،سود هزینه بر ر ی ر شهای تأمین مالی در عین
حال بررسی تأثیر مت یرهای رکتی بر ر ی درممد ،سود
هزینه رکتهای مورد بررسی میبا د .در این تحقیق
مت یرهای رکتی امل حوزه فعالیت رکت ،حوزه ج رافیایی
محل فعالیت رکت ،ترکیب مدیریتی ،تجربه مدیران رکت،
سابقه مدیریت ،سرمایه ،نیر ی کار ،سال تأسیس حمایت یا

عدم حمایت د لت از رکت میبا د .ر شهای تأمین مالی نیز
امل تأمین مالی از طریق ام ،سرمایه گذاری خطرپذیر ،تأمین
مالی جمعی تأمین مالی کلی رکت است.
بنابراین در بخش ا ل مزم است که تأثیر نه مت یر بر هر کدام از
ر شهای تأمین مالی به شورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
از منجا که تعداد مت یرهای توضیحی در هر مدل بسیار زیاد
است از اینر امکان تخمین رگرسیونهای مربوطه در عمل با
مشکل مواجه خواهد گردید .برای حل این مشکل بررسی
ارتبا میان مت یرها از ر یکرد زیر استفاده ده است .در گام
ا ل همبستگی میان مت یرهای پژ هش با استفاده از مماره
همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفته با این کار دت
رابطه میان مت یرهای پژ هش مشخص میگردد .در ادامه با
توجه به نتایژ بدست ممده از تحلیل همبستگی ،برای تخیمن
ر ابط رگرسیونی از یص یا د مت یر توضیحی ا ل که بیشترین
همبستگی را با مت یر ابسته دارند استفاده خواهد گردید در
ادامه سایر مت یرهای توضیحی به شورت گام به گام به
رگرسیون مربوطه اضافه میگردند .بدین ترتیب من دسته از
مت یرهای توضیحی که رابطه معناداری با مت یر توضیحی دارند
در رگرسیون مربوطه حفظ سایر مت یرهای که رابطه معناداری
ندارند از رگرسیون حذت خواهند گردید .در عین حال در
تخمین هر رگرسیون تمام فرضهای رگرسیون کالسیص مورد
بررسی قرار گرفته رگرسیون مربطه با ر رعایت این فر ض
برم رد میگردد.
نتایژ حاشل از بکارگیری ر یکرد ،ناسایی مدل های زیر
میبا د:
مدا اوا :مت یر تامین مالی کلی بر ر ی مت یرهای سال
تاسیس ،سرمایه نیر ی کار رگر

ده است.

مدا دو  :مت یر ام بر ر ی سرمایه

حمایت د لت رگر

ده است.
مدا سو  :مت یر تامین مالی خطرپذیر بر ر ی مت یرهای
سرمایه ،سال تاسیس سابقه مدیریت رگر

ده است.

مدا چهار  :مت یر تامین مالی جمعی بر ر ی مت یرهای حوزه
فعالیت ،نیر ی کار سرمایه رگر

ده است.

مدا پنجم :مت یر ام بر ر ی مت یرهای هزینه سود رگر
ده است.
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مدا ششم :مت یر تامین مالی کلی بر ر ی مت یرهای هزینه
سود رگر

جدوا  .3نتایج آزمون همبستگی

ده است.
تامین مالی کلی

وا

تامینمالی خطرپذیر

تاسیس سرمایه رگر

ده است.

مدا دهم :مت یر هزینه بر ر ی مت یرهای نیر ی کار ،سال
تاسیس سرمایه رگر

محل جغرافیایی

مدا نهم :مت یر درممد بر ر ی مت یرهای نیر ی کار ،سال

7
-7/9

1
7/7

(
)7/00

7
7/31

(
)7/136

درآمد

درممد رگر

ده است.

7
7/72

(
)7/600

هزینه

مدا هشتم :مت یر تامین مالی جمعی بر ر ی مت یرهای سود

7
-7/12

(
)7/119

سود

هزینه سود رگر

ده است.

تامین مالی جمعی

مدا هفتم :مت یر تامین مالی خطرپذیر بر ر ی مت یرهای

7
7/31

(
)7/010

7
-7/01

(
)7/321

(
)7/339

ده است.
ده

ترکیب مدیریتی
تجربه مدیران

نیر ی کار ،سال تاسیس ،سرمایه ترکیب مدیریت رگر
است.
از اینر  ،با توجه به توضیحاتی که داده ده در ادامه نتایژ
حاشل از همبستگی میان مت یرها ارائه میگردد سپس نتایژ
مزمونهای فر ض کالسیص مربو به هر کدام از مدلهای بام
مورد بررسی تحلیل قرار میگیرد .در نهایت نتایژ حاشل از
تخمین ر ابط رگرسیونی چند مت یره مورد نظر که در بام بدان
ا اره گردیده است ،تحلیل بدین ترتیب فرضیات پژ هش مورد
مزمون قرار میگیرند.

حوزه فعالیت

مدا یازدهم :مت یر سود بر ر ی مت یرهای محل ج رافیایی،

7
-7/73
()7/161

7
-7/23
()7/970

1
7/19
()7/773

7

7

7

1

7

7

7/31

-7/06

7/91

7/93

7/71

7/01

(7/037
)

(7/371
)

(7/703
)

(7/031
)

(7/112
)

(7/330
)

7
-7/10
(7/131
)

7
-7/36
(7/316
)

7

7
-7/06
(7/396
)

7

1
-7/10
(7/713
)

7

1
-7/90
(7/769
)

3

1
-7/63
(7/716
)

9

3

7/79

-7/96

7/09

7/36

7/03

7/00

(7/103
)

(7/070
)

(7/391
)

(7/777
)

(7/777
)

(7/777
)

 -12بررسی همبستگی میان متغیرها

سرمایه
نیروی کار
ساا تاسیس

H 0 :   0

H 1 :   0
 ρضریب همبستگی اقعی پیرسون بین د مت یر است.
فرض شفر به معنای استقالل د مت یر عدم جود رابطه
بین د مت یر بوده فرض یص به معنای جود رابطه
معنیدار بین د مت یر میبا د .قاعده مزمون فرض شفر در
مقابل فرض یص به این شورت است که اگر سط معنیداری
در سط خطای  3درشد ،کمتر از  7/73با د فرض شفر را
رد فرض یص پذیرفته می ود .در جد ل ( )9-0نتایژ
مزمون همبستگی م رده ده است.

سابقه مدیریت

در این پژ هش برای بررسی همبستگی بین مت یرها از
مزمون همبستگی پیرسون استفاده ده که فرضیه این
مزمون بصورت زیر است:

7
7/03
()7/921

0
7/31
()7/777

7
7/99
(7/002
)

1
7/07
(7/711
)

0
7/97

1

(

1

-7/31

)7/730

-7/27

)7/360

)7/962

(
)7/777

0
-7/72

(
)7/777

7/61

)7/777

-7 /10

3

(

0

(

7/10
(7/777
)

7/93

)7/777

3

6

(

7

(

7/03
(7/777
)

7 /01

)7/201

7/33
(7/777
)

0

3

(

7

(

7/96
(7/777
)

-7/19

)7/199

3

7

(

1

(
)7/776

7

(

-7/09

1
7/29
(7/711
)

7/70

)7/713

-7/23

7
-7/09
(7/339
)

7/13

)7/777

7
-7/12
(7/161
)

7
7/30
(7/609
)

9
7 /00
(7/777
)

9
7/16
(7/777
)

9

0
-7/76

(
)7/777

(
)7/777

بررسی اثر مت یرهای رکتی عملکردی بر انتخاب ر ش تامین مالی اثر متقابل ر ش تامین مالی بر این مت یره

حمایت دولت

7
7/63
()7/302

1
-7/67
(7/710
)

7
-7/70
(7/112
)

1

کلی

تامین مالی

7/03
(7/771
)

1

مالی خطر پذیر

تامین

7/22
()7/119

مالی جمعی

تامین

7/91
()7/711

7

7
7/17
(7/229

7
-7/91
(7/629
)

وا

3

درآمد

7/70
()7/777

هزینه

9
7/60
()7/777

سود

9

)

)

)

7

7

7

7/07
(7/719
)

)

)

7

9
7/11
(7/771
)

7/13
(7/233
)

1
7 /07
(7/719
)

7
7/77
(7/111
)

9
7/11
(7/771
)

0
7/30
(7/777

)

)

6
7 /31
(7/777
)

7
7/10
(7/110
)

7/10
(7/110
)

7/31
1
(7/777

7/13
(7/233
)

7

6

7

1
-7/63
(7/713
)

7

7

-7/03
(7/371

7

7 /33
(7/602
)

-7/91
(7/629
)

7/61
(7/372
)

7

)

7

1

1

7/70
(7/199

7/33
(7/602

7/77
(7/111
)

7

7/29
(7/777
)

-7/03
(7/371

1

7/17
(7/229
)

9
7/60
(7/777
)

9

7/61
(7/372

7

7/03
()7/771

7 /70
(7/777
)

-7/16
(7/216
)

-7/63
(7/713

-7/70
(7/199
)

1

3

7
1

1

7/29
()7/777

7
7 /22
(7/119
)

1
7/91
(7/711
)

)

1

7
7/61
(7/332
)

7
-7 /17
(7/221
)

7
-7/33
(7/691
)

7

0
1

0
7 /30
(7/777
)

7/27
(7/777
)

0
7/027
(7/777
)

منب  :یافتههای پژ هش
نتایژ مزمون همبستگی بین مت یرها نشان میدهد که
مت یرهای محل ج رافیایی حوزه فعالیت با هیچکدام از
مت یرهای مورد نظر همبستگی ندا ته فرضیه شفر در
سط خطای  3درشد پذیرفته ده است .مت یر ترکیب
مدیریتی تنها با مت یر سود در سط خطای  3درشد
همبستگی منفی دارد که برابر  -7/163است .مت یر تجربه
مدیران با مت یرهای تامین مالی کلی ،درممد ،هزینه سود

1

111

همبستگی مثبت دارد که به ترتیب برابر ،7/336 ،7/119
 7/900 7/303است که بیشترین همبستگی را با مت یر
هزینه دارد .مت یر سابقه مدیریت با مت یرهای درممد ،هزینه
سود ارتبا مثبتی دارد با بقیه مت یرها هیچ گونه
ارتباطی در سط خطای  3درشد ندارد .مت یر سرمایه با
همه مت یرهای مورد نظر به غیر از تامین مالی خطرپذیر
همبستگی مثبت دا ته که بیشترین همبستگی را با مت یر
درممد بعد از من با مت یر سود دارد که به ترتیب برابر
 7/310 7/396است .نیر ی کار با تامین مالی کلی ،درممد،
هزینه سود همبستگی مثبت دارد که بیشترین کمترین
همبستگی بین نیر ی کار بین به تریتب هزینه ()7/693
تامین مالی کلی ( )7/097میبا د .سال تاسیس همبستگی
منفی با مت یرهای تامین مالی کلی ،ام ،درممد ،هزینه
سود دارد که در بین مت یرهای مورد نظر همبستگی منفی
دیدتری با مت یر درممد دارد .حمایت د لت تنها با مت یر
ام همبستگی دارد که برابر  -7/167است .بین تامین مالی
کلی مت یرهای ام ،درممد ،هزینه سود یص همبستگی
مثبتی جود دارد که این ارتبا بین تامین مالی کلی
درممد بیشتر از بقیه متعیرها است .تامین مالی خطرپذیر در
سط خطای  3درشد فقط با مت یر سود همبستگی منفی
دارد که برابر  -7/163است مت یر تامین مالی جمعی با
هیچکدام از مت یرها همبستگی ندارد .مت یر ام با
مت یرهای تامین مالی کلی ،درممد سود در سط خطای 3
درشد همبستگی ضعیف مثبت دارد .درممد با مت یرهای
تامین مالی کلی ،ام ،هزینه سود همبستگی مثبتی دارد
که با مت یرهای هزینه سود همبستگی قوی دا ته که به
ترتیب برابر  7/030 7/631میبا د .مت یر هزینه با
مت یرهای تامین مالی کلی ،درممد سود همبستگی مثبت
در سط خطای  3درشد دارد در پایان مت یر سود با همه
مت یرها به غیر تامین مالی جمعی ،همبستگی دا ته که با
مت یر تامین مالی خطرپذیر از نود همبستگی منفی
( )-7/163با بقیه مت یرها همبستگی از نود مثبت است
که بیشترین همبستگی را با مت یر درممد ( )7/030دارد .از
نتایژ بدست ممده در این بخش در تخمین رگرسیونهای
مورد نظر استفاده قرار گرفته است.
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 -13بررسی فروض کالسیک
در این بخش ابتدا به بررسی نرمال بودن توزی دادهها در
مت یرهای پژ هش از طریق مزمون کلموگر ت-اسمیرنف
پرداخته ده است .سپس ،نتایژ مزمون همبستگی ،مزمون
ناهمسانی اریانس ،مزمون خودهمبستگی ،مزمون تصری مدل
رمزی مزمون همخطی ارائه گردیده است.
 -14آزمون نرماا بودن توزیع داده ها
جهت بررسی ادعای مطرح ده در مورد توزی دادههای یص
مت یر کمی از مزمون کولموگر ت-اسمیرنف ) (KSاستفاده می
ود .در این مزمون ،فرض شفر ،ادعای مطرح ده در مورد نود
توزی داده ها میبا د .در تحقیق حاضر ،نرمال بودن توزی داده
ها با استفاده از مزمون  KSمورد بررسی قرار میگیرد.
توزی دادهها نرمال است
توزی دادهها نرمال نیست
نتایژ بدست ممده مزمون کولموگر ت -اسمیرنوت مربو به
مت یر های پژ هش جد ل( )3-0نشان میدهند که همه
عوامل در نمونه مورد بررسی از توزی نرمال پیر ی میکنند
زیرا سط معنیداری بیش از  3درشد است فرض شفر رد
نمی ود .بنابراین برای مزمون فرضیهها میتوان از مزمون-
های مماری پارامتریص استفاده نمود.
جدوا .4نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف متغیرها
مقدار آماره
متغیرهای پژوهش

کولموگروف-
اسمیرنوف

سطح

تامین
خطرپذیر

9/371

7/907

تامین مالی جمعی

6/010

7/636

درممد

1/112

7/733

هزینه

0/123

7/371

سود

6/972

7/619

منب  :یافتههای پژ هش
 -15آزمون ناهمسانی واریانس
یکی از فر ض کالسیص مدل رگرسیون خطی این است که
اجزای اخالل دارای اریانس همسان هستند .اگر ناهمسانی
اریانس جود دا ته با د ،مزمونهای  f tنتایژ غلطی را
ارائه میدهند بنابراین نمیتوان فرضیهها را با مزمونهای t
 fمزمون کرد .به عبارت دیگر اگر در رایط ناهمسانی
اریانس OLSاستفاده ود ،خطاهای معیار نادرست بوده
بنابراین استنبا های حاشل ده میتواند گمراهکننده با د.
در شورتی که جود مشکل ناهمسانی اریانس مشخص
با د میتوان از یص ر ش جایگزین استفاده نمود .یکی از
ر شهای ممکن استفاده از ر ش حداقل مربعات تعمیم
یافته (  )GLSاست .ر ش  GLSبه عنوان ر ش حداقل
مربعات زنی نیز ناخته می ود ،زیرا در این ر ش ،مجمود
زنی مربعات پسماندها حداقل ده ،در حالی که در OLS
مجمود غیر زنی حداقل میگردد .در ادامه در جد ل ،3
نتایژ ناهمسانی اریانس مدلها م رده ده است.
جدوا  .5نتایج آزمون ناهمسانی واریانس بروش پاگان

معناداری

ال

دم

مدا

م
سوم

پنجم
چهار

شم

هفتم

هشتم

نهم

آماره

7/72

7/63

3/10

0/10

1/10

1/30

13/03

7/11

ا
7/16
احتما

7/31

7/79

7/776

7/31

7/93

7/777

منب  :یافتههای پژ هش

7/30

تامین مالی کلی

9/900

7/910

1/11

حمایت د لت

3/039

7/360

7/11

سال تاسیس

9/129

7/113

م

نیر ی کار

0/921

7/399

دهم

سرمایه

1/909

7/763

1/32

سابقه مدیریت

3/123

7/330

7/90

تجربه مدیران

9/167

7/976

یازده

ترکیب مدیریتی

1/010

7/723

7/33

حوزه فعالیت

3/302

7/373

7/03

محل ج رافیایی

9/030

7/96

3/331
مالی

7/906
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جدوا  .6نتایج آزمون خودهمبستگی LM
مدا

ال

دم

چهار
سوم م

پنجم

شم

هفتم

هشتم

نهم

دهم م

یازده

آماره

7/12

9/70

7/00

7/30

7/10

1/36

7/17

7/33

9/00

6/13

1/21

احتماا

7/23

7/13

7/60

7/61

7/31

7/91

7/07

7/07

7/76

7/771

7/13

همانطور که جد ل  3نشان میدهد در مدلهای سوم،
چهارم هفتم مقدار مماره به دست ممده بیشتر از مقدار
بحرانی جد ل بوده فرضیه شفر که همسانی اریانس می-
با د ،رد ده فرضیه مقابل پذیرفته ده است .در نتیجه
در این الگوها ناهمسانی اریانس جود دارد که با تخمین
مجدد مدل با استفاده از ر ش  GLSاین مشکل برطرت
ده است .لی در مدل های ا ل ،د م ،پنجم ،شم ،هشتم،
نهم ،دهم یازدهم مقدار مماره بدست ممده از مقدار بحرانی
جد ل کوچکتر بوده فرضیه شفر پذیرفته ده است .به
عبارت دیگر اگر مقدار احتمال بیشتر از  3درشد با د
فرضیه شفر پذیرفته می ود یعنی همسانی اریانس جود
دارد اگر مقدار احتمال کمتر از  3درشد با د یعنی فرضیه
شفر رد ده ناهمسانی اریانس جود دارد .در نتیجه در
مدلهای سوم ،چهارم هفتم چون مقدار احتمال کمتر از
سط خطای  3درشد میبا د در نتیجه ناهمسانی اریانس
جود دارد در مدلهای ا ل ،د م ،پنجم ،شم ،هشتم،
نهم ،دهم یازدهم چون مقدار احتمال بیشتر از سط
خطای  3درشد میبا د فرضیه شفر پذیرفته ده
همسانی اریانس جود دارد.

اقعی می ود مزمونهای  f tمعمولی نمیتواند جهت
معنیداری مدلها به کار گرفته وند .برای تشخیص
خودهمبستگی ر شهای مختلفی از جمله ر ش ترسیمی،
مزمون د ربین -اتسون مزمون LMجود دارد .در پژ هش
حاضر از مزمون  LMبه منظور تشخیص خودهمبستگی
استفاده ده است .این مزمون از مشهورترین مزمونها جهت
خودهمبستگی است .فرض شفر این مزمون ،عدم
خودهمبستگی را نشان میدهد .نتایژ مربو به مزمون LM
در جد ل  6م رده ده است.

 -16آزمون خودهمبستگی بروش گادفری ()LM
فرض خودهمبستگی بیان میکند که کو اریانس بین اجزاء
خطا در طول زمان ( یا به شورت مقطعی برای انواد دادهها)
شفر است .در مدل رگرسیون خطی فرض می ود که در
اجزاء اخالل چنین خودهمبستگی جود ندارد ،به این معنی
که جزء اخالل مربو به یص مشاهده ،تحت تأثیر جزء
اخالل مربو به مشاهدات دیگر قرار نمیگیرد .پیامدهای
نا ی از جود خود همبستگی ،مشابه پیامدهای نا ی از
نادیده گرفتن ناهمسانی اریانس است ،به طوری که ضرایب
برم رد ده با  OLSنااریب بوده لی ناکاراست .همچنین
خطای معیار برم رد ده  OLSنسبت به خطای معیار
اقعی به سمت پایین تورش خواهد دا ت ،یعنی OLS
ت ییرات اقعی را بیان نخواهد کرد ،که این منجر به افزایش
خطای نود ا ل میگردد ،به عال ه در شورت جود
خودهمبستگی نادیده گرفتن من احتمامً ضریب تعیین
نسبت به مقدار اقعی خودش زیادتر نشان داده می ود ،زیرا
خودهمبستگی پسماندها منجر به برم رد کم اریانس خطای

منب  :یافتههای پژ هش
همانطور که جد ل  6نشان میدهد احتمال بدست ممده
برای مدلهای ا ل تا نهم مدل یازدهم بیشتر از سط
خطای  3درشد می با د که نشان از عدم جود
خودهمبستگی بین جمالت اخالل میبا د ،چون فرض شفر
پذیرفته ده است .در نتیجه با اطمینان میتوان به برم رد
مدل پرداخت چون مشکل جود خودهمبستگی در مدلها
جود ندارد .در مدل دهم در سط خطای  3درشد فرضیه
شفر که عدم خودهمبستگی را نشان میدهد ،رد ده
مدل دارای خودهمبستگی می با د که با تخمین مجدد
مدل با استفاده از ر ش  GLSمشکل خودهمبستگی بر
طرت ده است.
 -17آزمون تصریح مدا رمزی
قبل از پرداختن به تحلیل نتایژ برم ردی هر مدل ،باید ابتدا
تصری مدل شورت گیرد یعنی اینکه میا مدل مورد نظر به
درستی انتخاب ده است یا نه .برای تشخیص ناسایی
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خوب بودن مدل ،مزمونهای مختلفی جود دارد که یکی از
این مزمونها ،ریست رمزی ( )Reset Ramseyمیبا د که
جامعیت کاربرد بیشتری نسبت به بقیه مزمونهای تصری
مدل دارد در این پژ هش از این مزمون استفاده ده است.
فرضیه شفر مزمون رمزی معتبر بودن مدل انتخابی را نشان
میدهد که نتایژ من در جد ل  0م رده ده است.

جدوا  .8نتایج آزمون همخطی
مدا

مدا اوا

مدا دو

مدا سو

متغیر

سرمایه

نیر ی کار

سال تاسیس

سرمایه

حمایت د لت

سرمایه

سال تاسیس

سابقه مدیریت

جدوا  .7نتایج آزمون تصریح مدا رمزی

مدا

ال

دم

سوم

چهارم

پنجم

شم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

VIF

آماره
متغیر

مدا

1/30

آماره

9/11

7/22

7/33

1/63

7/76

احتماا

7/19

7/01

7/30

7/11

7/10

7/61

7/13

7/10

7/09

VIF

آماره

1/01

7/13

9/97

7/36

1/20

9/10

1/07

1/22

1/31

1/79

1/37

1/37

کار

نیر ی

حوزه فعالیت

هزینه

سود

هزینه
1/37

7/13

چهار

مدا

مدا پنجم

مدا ششم
سود

سرمایه

1/66

1/30

1/77

1/77

1/72

1/22

1/01

مدا

مدا هفتم

مدا هشتم

مدا نهم

متغیر

هزینه

سود

سود

درممد

سرمای

سال تاسیس

ه

VIF

آماره
متغیر
آمار

مدا

1/37
سرمایه

مدا دهم

مدا یازدهم

کار

تاسیس
نیر ی

سال

سرمایه

نیر ی کار

محل ج رافیایی

VIFه

1/63

1/33

1/33

1/63

1/32

1/70

ترکیب

1/30

1/37

9/02

9/02

1/30

1/30

1/66

مدیریت
سال تاسیس

منب  :یافتههای پژ هش

1/70

مزمون همخطی برای تشخیص اینکه میا در بین مت یرهای
مستقل مدل همخطی جود دارد یا نه؟ به کار میر د .برای
بررسی همخطی در بین مت یرهای مستقل مدلها در این
پژ هش از مزمون همخطی عامل تورمی اریانس ()VIF
استفاده ده که نتایژ من برای مدلهای ا ل تا یازدهم در
جدا ل زیر م رده ده است.

1/37

 -18نتایج آزمون همخطی

نیر ی کار

بر اسا جد ل بام مشخص است که احتمال بدست ممده
برای مدلهای ا ل تا یازدهم بیشتر از سط خطای  3درشد
میبا د که نشان از پذیرش فرض شفر اینکه مدلهای
مورد بررسی به خوبی تصری دهاند .در نتیجه با اطمینان
میتوان به برم رد مدل پرداخت چون مشکل عدم تصری در
مدلها جود ندارد.
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مدیریت

7/91

0/71

7/777

7/11

7/771

-

سرمایه

سابقه

-

-

-

9/69

-

- 7/99

7 9/03

-

7/91

-

/776

9/66

کار

7/90
نیروی

0/90

7/777

-

-

-

-

-

-

-7/16

-1/13

تاسیس

ساا

-

-

-

-

-

-7/10

-1/61

7/711

-

-

-

ت دولت

7/62
عرض از

9/12

7/773

9/03

3/60

7/777

9/10

3/31

7/777

7/13

0/23

مبدا

حمایت

-

-

-7/00

-9/10

7/737

-

-

-

-

-

7/777

در این بخش اثر هر کدام از مت یرهای رکتی مانند محل
ج رافیایی ،حوزه فعالیت ،ترکیب مدیریتی ،تجربه مدیران،
سابقه مدیریت ،سرمایه ،نیر ی کار ،سال تاسیس حمایت
د لت بر ر ی هر کدام از مت یرهای ام ،تامین مالی
خطرپذیر ،تامین مالی جمعی تامین مالی کلی با استفاده از
مت یرهایی که
رگرسیون چند مت یره بررسی ده
اثرگذار نبودهاند ،حذت ده نتایژ مت یرهای اثرگذار در
جد ل ( )2-0م رده ده است .به عبارتی بهتر نتایژ حاشل
از مدلهای ا ل تا چهارم گزارش گردیده است.

-

بخش اوا:

7/733

 -19نتایج رگرسیون چند متغیره مدلهای پژوهش

7/772

نتایژ بدست ممده از مزمون همخطی م رده ده در جد ل
( )0-0نشان میدهد که هیچ گونه همخطی در بین
مت یرهای مورد بررسی در مدلهای مختلف جود ندارد زیرا
مماره مزمون  VIFبرای همه مت یرها در مدلهای تخمین
زده ده ،زیر  17میبا د که نشان از عدم همخطی بین
مت یرهای مستقل است.

جدوا  .9نتایج رگرسیون چند متغیره مداهای اوا تا

مستقل

کلی

تامین مالی

وا

خطرپذیر

تامین مالی

جمعی

تامین مالی

Fآماره

)7/777( 9/31

)7/779( 6/10

)7/776( 0/61

)7/772(0/71

چهار

ضریب
وابسته

آماره

احتماا

ضریب

آماره

احتماا

ضریب

آماره

احتماا

ضریب

آماره

احتماا

توضی  :اعداد داخل پرانتز سط معناداری مماره  Fرا نشان میدهد.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فیایی

جغرا

محل

فعالیت

حوزه

-

-

-

-

-

-

-

-

7/11

1/10

/733

7

مدیریت

تجربه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مدیریت

ترکیب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

منب  :یافتههای پژ هش
نتایژ م رده ده در جد ل 1نشان میدهد که در سط
خطای  3درشد مت یرهای سرمایه نیر ی کار بر ر ی
مت یر تامین مالی کلی اثرگذار بوده با افزایش هر کدام از
مت یرهای سرمایه نیر ی کار به اندازه یص احد ،تامین
مالی کلی به ترتیب به اندازه  7/90 7/91احد افزایش
مییابد .بقیه مت یرهای مورد بررسی اثری بر ی تامین مالی
کلی ندا ته از مدل حذت دهاند زیرا فرضیه شفر که
عدم اثرگذاری را نشان میدهد در سط خطای  3درشد رد
نشده است بنابراین مت یرهای محل ج رافیایی ،حوزه
فعالیت ،ترکیب مدیریتی ،تجربه مدیران ،سابقه مدیریت،
سال تاسیس حمایت د لت ارتبا معناداری با تامین مالی
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تامین مالی کلی

وا

تامین مالی خطرپذیر

تامین مالی جمعی

ماره فرضیه

نتیجه

ماره فرضیه

نتیجه

ماره فرضیه

نتیجه

ماره فرضیه

نتیجه

محل جغرافیایی

1

رد

17

رد

11

رد

92

رد

حوزه فعالیت

9

رد

11

رد

97

رد

91

غیر قابل رد

*

ترکیب مدیریت

3

رد

19

رد

91

رد

37

رد

تجربه مدیریت

0

رد

13

رد

99

رد

31

رد

سابقه مدیریت

3

رد

10

رد

93

***

غیر قابل رد

39

رد

سرمایه

6

***

غیر قابل رد

13

***

غیر قابل رد

90

رد

33

غیر قابل رد

***

0
نیروی کار

***

غیر قابل رد

16

رد

93

رد

30

غیر قابل رد

*

ساا تاسیس

2

رد

10

رد

حمایت دولت

1

رد

12

90

غیر قابل رد

96

غیر قابل رد

*

36

رد

33

رد
رد

کلی ندا تهاند .بر اسا نتایژ برم ردی مت یرهای سابقه
مدیریت سال تاسیس بر ر ی تامین مالی خطرپذیر اثر
منفی معناداری دا تهاند بقیه مت یرها اثرگذار نبوده از
مدل حذت دهاند .با افزایش یص احد مت یرهای سابقه
مدیریت سال تاسیس ،تامین مالی خطرپذیر به ترتیب به
میزان  -7/10 -7/99کاهش مییابد .با توجه به جد ل
( )0-0مت یرهای حوزه فعالیت ،سرمایه نیر ی کار اثر
معناداری را بر ر ی تامین مالی جمعی دا تهاند که
مت یرهای حوزه فعالیت سرمایه اثر مثبت مت یر نیر ی
کار اثر منفی دا ته است .بنابراین با افزایش مت یرهای حوزه
فعالیت ،سرمایه نیر ی کار به اندازه یص احد ،مت یر
تامین مالی جمعی به ترتیب به اندازه -7/90 7/91 ،7/11
افزایش کاهش مییابد .مت یرهای سرمایه حمایت د لت
بر ر ی ام اثرگذار بوده که سرمایه اثر مثبت حمایت
د لت اثر منفی دا ته است .اگر هر کدام از مت یرهای
سرمایه حمایت د لت به میزان یص احد افزایش یابند،
مت یر ام به ترتیب به اندازه  -7/00 7/11افزایش
کاهش مییابد .عرض از مبدا بر ر ی مت یرهای تامین مالی
کلی ،ام ،تامین مالی خطرپذیر تامین مالی جمعی اثرگذار
بوده که مقدار اثرگذاری من به ترتیب برابر ،9/03 ،7/62
 7/13 9/10است .مماره  Fنشان میدهد که همه مدلها
معنادار هستند به درستی تصری دهاند زیرا فرضیه شفر
مزمون که عدم معناداری را نشان میدهد در سط خطای 3
درشد رد ده است.
با توجه به واهدی که در بام ارائه گردید ،نتایژ مربو به
فرضیات ماره  1الی  36پژ هش در جد ل  17نشان داده
ده است .همانطور که مشاهده میگردد بیشتر فرضیات
مربوطه رد گردیده است.

جدوا  .11نتایج مربوط به تحلیل فرضیات  1الی  36پژوهش

**

توضی  :عالمتهای *** * ** ،به ترتیب معناداری در سط 7/73 ،7/71

 7/17درشد را نشان میدهد.
منب  :نتایژ تحقیق
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Fآماره

هشتم

)7/771(0/71

جدوا  .11نتایج رگرسیون چند متغیره مداهای پنجم تا

)7/777(11/10

در این بخش اثر هر کدام از مت یرهای درممد ،هزینه سود
بصورت جداگانه بر ر ی مت یرهای ام ،تامین مالی خطرپذیر
تامین مالی جمعی با استفاده از رگرسیون چند مت یره
بررسی ده که نتایژ منها در جد ل 11م رده ده است.

)7/779( 6/76

بخش دو :

)7/707(3/92

بر اسا نتایژ موجود در جد ل بام مشاهده میگردد که به
غیر از مت یر نیر ی کار سرمایه سایر مت یرهای رکتی بر
ر ش تامین مالی کلی رکتهای دانشبنیان تاثیری ندا ته
اند .بر ر ی مت یر ام تنهای مت یرهای رکتی سرمایه
حمایتهای د لت تاثیرگذار بوده است .در حوزه تامین مالی
خطرپذیر نیز از بین مت یرهای رکتی منحصراً سال تاسیس
سابقه مدیریت اثرگذار بوده است .همچنین در زمینه
تامین مالی جمعی نیز سرمایه ،نیر ی کار حوزه فعالیت به
عنوان مت یرهای رکتی اثرگذار بودهاند.

توضی  :اعداد داخل پرانتز سط معناداری مماره  Fرا نشان میدهد.

-

درآمد

ضریب

آماره
-

احتماا
-

-

7

ضریب

آماره
-

-

-

-

-

7

7

احتماا

ضریب

آماره

احتماا

ضریب
-

/712

آماره
-

وابسته مستقل

وا

کلی

مالی

تامین

ر

خطرپذی

مالی

تامین

جمعی

مالی

تامین
احتماا
-

هزینه

-7/16

-1/16

7/19
/731

9/01

7/91
/716

9/36

7

7

-

7

7

سود

7/37

0/76

عرض از مبدا

1/03

0/10

1/11

7/777

7/13
/777

9/30
0/00

7/777

-7/96
/711
1/03

3/93
0/13

1/92

7/777

7/13
/771

9/16
0/62

/731
7/777

منب  :یافتههای پژ هش
با توجه به نتایژ جد ل  11مشخص است که مت یرهای
هزینه سود بر ر ی ام اثرگذار بودهاند زیرا فرضیه شفر که
عدم معناداری را نشان میدهد در سط خطای  3درشد رد
ده است .مت یر درممد بر ر ی ام اثرگذار نبوده از مدل
حذت ده است .هزینه اثر منفی سود اثر مثبت بر ر ی
ام
دا تهاند که با یص احد افزایش در هزینه سود مت یر ام
به ترتیب به میزان  7/37 -7/16احد کاهش افزایش
مییابد .مت یر درممد بر ر ی تامین مالی خطرپذیر اثرگذار
نبوده لی مت یرهای هزینه سود اثرگذار بودهاند که هزینه
اثر مثبت سود اثر منفی بر تامین مالی خطرپذیر دا ته
است .با یص احد افزایش در هزینه سود تامین مالی
خطرپذیر به ترتیب برابر  -7/96 7/91احد افزایش
کاهش مییابد .با توجه به نتایژ جد ل  1تنها مت یر سود بر
ر ی تامین مالی جمعی اثرگذار بوده که با یص احد افزایش
سود ،تامین مالی جمعی به میزان  7/13احد افزایش می-
یابد .هزینه سود اثر مثبت معناداری را بر ر ی تامین
مالی کلی دا تهاند که اگر هر کدام از مت یرهای هزینه
سود به مقدار یص احد افزایش پیدا کند ،تامین مالی کلی
به تریتب به میزان  7/13 7/19احد افزایش پیدا خواهد
کرد .در هر چهار مدل عرض از مبدا بر بر ی مت یرهای ام،
تامین مالی کلی ،تامین مالی خطرپذیر تامین مالی جمعی
اثر مثبت معناداری دا ته که مقدار من به ترتیب برابر
 1/92 1/03 ،1/11 ،1/03احد است .مماره  Fنشان می-
دهد که همه مدلها معنادار هستند به درستی تصری
دهاند زیرا فرضیه شفر مزمون که عدم معناداری را نشان
میدهد در سط خطای  3درشد رد ده است.
بدین ترتیب در تمامی فرضیات مربو به تأثیر مت یر درممد
بر تأمین مالی رکتها رد گردیده است که این موضود در
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جد ل  19نشان داده ده است .در این جد ل نتایژ
فرضیات مربو به سود هزینه بر تأمین مالی رکتها نیز
گزارش ده است.
جدوا  .12نتایج مربوط به تحلیل فرضیات  37الی 49
پژوهش

بخش سو :

تامین مالی کلی

وا

خطرپذیر

تامین مالی

جمعی

تامین مالی

در این بخش اثر هر کدام از مت یرهای رکتی مانند محل
ج رافیایی ،حوزه فعالیت ،ترکیب مدیریتی ،تجربه مدیران،
سابقه مدیریت ،سرمایه ،نیر ی کار ،سال تاسیس حمایت
د لت بر ر ی هر کدام از مت یرهای درممد ،هزینه سود با
استفاده از رگرسیون چند مت یره بررسی ده که نتایژ منها
در جد ل  13م رده ده است.
جدوا  .13نتایج رگرسیون چند متغیره مداهای نهم تا

ماره فرضیه

نتیجه

فرضیه

ماره

نتیجه

ماره فرضیه

نتیجه

درآمد

32

رد

01

رد

00

رد

00

رد

هزینه

31

غیر قابل رد

سود

07

*

**

03

***

**

***

غیر قابل رد

06

غیر قابل رد

غیر قابل رد

09

غیر قابل رد

03

غیر قابل رد

01

**

02

رد
حوزه فعالیت

-

غیر قابل رد

محل جغرافیایی

-

-

-

-

-

-

-7/10

-9/67

**

ضریب

آماره

احتماا

ضریب

آماره

احتماا

ضریب

آماره

احتماا
7/771

وابسته مستقل

درآمد

هزینه

سود

ماره فرضیه

نتیجه

یازدهم

-

-

-

-

-

-

-

ترکیب مدیریت

-

-

-

-

-

-

-7/91

-9/10

7/733

تجربه مدیریت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سابقه مدیریت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

منب  :نتایژ تحقیق
همانگونه که مشاهده میگردد نتیجه تحلیل عناشر
عملکردی از قبیل درممد هزینه سود بر انواد ر شهای
تامین مالی بیانگر این است که از مجمود  19فرضیه 3
فرضیه رد ده است که با این تفاسیر مت یر درممد بر ر ی
از
یص
هیچ
ر شهای تامین مالی اثرگذار نبوده همچنین مت یر هزینه
بر ر ی تامین مالی جمعی اثری ندارد .از سوی دیگر 1
فرضیه دیگر تایید ده نشاندهنده ارتبا مت یرهایی
عملکردی از قبیل هزینه سود بر ر شهای تامین مالی
رکتهای دانشبنیان (تامین مالی جمعی ،تامین مالی
خطرپذیر ام) میبا د.

-

توضی  :عالمتهای *** * ** ،به ترتیب معناداری در سط 7/73 ،7/71
 7/17درشد را نشان میدهد.
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سرمایه

7/33

0/01

7/777

7/16

9/21

7/773

7/33

0/23

7/777

نیروی کار

7/00

0/16

7/777

7/32

6/01

7/777

7/01

3/16

7/777

ساا تاسیس

1/09

3/71

7/777

1/33

0/01

7/777

1/13

حمایت دولت

-

-

-

-

-

-

-

3/97

عرض از مبدا

-7/16

-9/32

7/710

-7/11

-1/13

7/739

-7/10

-9/61

7/771
7/777

آماره F

)7/777( 39/22

)7/777( 39/19

)7/777( 31/39

مت یرهای درممد هزینه به ترتیب به میزان 7/16 7/33
احد افزایش مییابند .با افزایش یص احد نیر ی کار ،درممد
هزینه به ترتیب به میزان  7/32 7/00احد افزایش
مییابند .با یص احد افزایش در سال تاسیس ،مت یرهای
درممد هزینه به ترتیب به میزان  -7/11 -7/16احد
کاهش مییابند .بر اسا نتایژ جد ل ( ،)19-0مت یرهای
محل ج رافیایی ،ترکیب مدیریتی ،سرمایه ،نیر ی کار
سال تاسیس بر ر ی سود اثرگذار بوده که محل ج رافیایی،
ترکیب مدیریتی سال تاسیس اثر منفی سرمایه نیر ی
کار اثر مثبت دا تهاند .اگر مت یرهای محل ج رافیایی،
ترکیب مدیریتی سال تاسیس یص احد افزایش پیدا کنند،
سود به ترتیب به میزان  -7/10 -7/91 ،-7/10کاهش پیدا
خواهد کرد .با افزایش یص احد مت یرهای سرمایه نیر ی
کار ،سود به میزان  7/01 7/33افزایش مییابد .عرض از
مبدا اثر مثبت معناداری را بر ر ی درممد ،هزینه سود
دارد که به ترتیب میزان این اثر برابر 1/13 1/33 ،1/09
است .مماره  Fنشان میدهد که همه مدلها معنادار هستند
به درستی تصری دهاند زیرا فرضیه شفر مزمون که عدم
معناداری را نشان میدهد در سط خطای  3درشد رد ده
است.
نتایژ مربو به تحلیل فرضیات مربوطه به مدلهای این
بخش نیز در جد ل  10در سط های مماری مرسوم گزارش
گردیده است.
جدوا  .14نتایج مربوط به تحلیل فرضیات  51الی 85
پژوهش

توضی  :اعداد داخل پرانتز سط معناداری مماره  Fرا نشان میدهد.
درآمد

هزینه

سود

تامین
جمعی

مالی

ماره فرضیه

نتیجه

ماره فرضیه

نتیجه

ماره فرضیه

نتیجه

ماره فرضیه

نتیجه

محل جغرافیایی

37

رد

31

رد

62

رد

00

غیر قابل رد
***

منب  :یافتههای پژ هش
بر اسا نتایژ جد ل ( )19-0مشخص است که در بین
مت یرهای مورد بررسی تنها مت یرهای سرمایه ،سال تاسیس
نیر ی کار بر ر ی درممد هزینه اثرگذار بوده سایر
مت یرهای محل ج رافیایی ،حوزه فعالیت ،ترکیب مدیریتی،
تجربه مدیران ،سابقه مدیریت ،سال تاسیس حمایت د لت
اثری ندا تهاند از مدلها حذت دهاند زیرا فرضیه شفر که
عدم معناداری را نشان میدهد ،در سط خطای  3درشد رد
نشده است .سرمایه درممد هر د اثر مثبتی بر ر ی درممد
هزینه دا تهاند اما سال تاسیس اثر منفی بر درممد
هزینه دا ته است .اگر سرمایه یص احد افزایش پیدا کند،
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حوزه فعالیت

31

رد

67

رد

61

رد

02

رد

ترکیب مدیریت

39

رد

61

رد

07

رد

01

غیر قابل رد
**

تجربه مدیریت

33

رد

69

رد

01

رد

27

رد

سابقه مدیریت

30

رد

63

رد

09

رد

21

رد

سرمایه

33

غیر قابل رد

60

***

غیر قابل رد

03

غیر قابل رد

29

غیر قابل رد
***

36

***

نیروی کار

غیر قابل رد

63

غیر قابل رد

00

غیر قابل رد

23

غیر قابل رد
***

ساا تاسیس

30

حمایت دولت

**

32

غیر قابل رد

66

رد

23

60

06

غیر قابل رد

03

غیر قابل رد

*

رد

20

غیر قابل رد
***

رد

توضی  :عالمتهای *** * ** ،به ترتیب معناداری در سط 7/73 ،7/71
 7/17درشد را نشان میدهد.

منب  :نتایژ تحقیق

در تحلیل فرضیات مربو به اثر مت یرهای رکتی بر
عملکرد رکتهای دانشبنیان مشاهده میگردد سرمایه،
نیر ی کار سال تاسیس بر درممد رکتهای دانشبنیان
اثر دا ته است .از سوی دیگر مت یرهای مورد ا اره بر هزینه
سود رکت نیز اثر دا تهاند .همانگونه که مشاهده می-
گردد سایر مت یرهای رکتی بر عملکرد رکت تاثیر
ندا تهاند.
 -21نتیجه گیری
به طور خالشه نتایژ بدست ممده در این پژ هش نشان
میدهد از میان نه مت یر رکتی فقط د مت یر سرمایه
نیر ی کار است که بر انواد ر شهای تأمین مالی رکتی
تأثیر گذار بوده است .حتی این د مت یر بر تأمین مالی خطر
پذیر نیز تأثیر ندا تهاند .از میان سایر مت یرهای تأثیر گذار
بر انواد ر شهای تأمین مالی نیز نتایژ نشان میدهد که
سابقه مدیریت سال تأسیس بر ر ش تأمین مالی خطر
پذیر تأثیر گذار بودهاند هر چند که معناداری تأثیر سال
تأسیس بسیار پایین در سط  17درشد میبا د .حمایت
د لت فقط بر ر ش تأمین مالی از طریق ام تأثیرگذار بوده
است .حوزه فعالیت رکت نیز تأثیر در سط معناداری
ضعیفی بر تأمین مالی جمعی دا ته است (در سط 17
درشد).
از طرت دیگر واهدی بدست ممده در خصوص تأثیر این
نود مت یرها بر سود ،درممد هزینه رکتها نیز مدل
مشابهی جود دارد .بدین مفهوم که مت یرهای سرمایه
نیر ی کار بر سه مت یرها مورد نظر در سط معناداری قابل
قبولی تأثیر گذار بودهاند .در این زمینه نتایژ بدست ممده از
تأثیر مت یرسال تأسیس بر سود ،درممد هزینه حکایت
دارد.
بخش دیگری از نتایژ پژ هش نشان میدهد که بر خالت
مت یر درممد ،مت یرهای سود هزینه تقریبا بر تمام ر ش-
های تأمین مالی رکتها تأثیر گذار بودهاند.
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تاثیر مهارتهای سیاسی کارآفرینان بر عملکردهای شرکتهای صنایع
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چکیده
هدف این پژوهش تبیین نقش مهارت سیاسی کارآفرینان بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی با تاکید بر نقش میانجی
گرایش به کارآفرینی و رهبری اخالقی می باشد .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها توصیفی-
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش  020شرکت فعال در صنایع غذایی و آشامیدنی شهرک شمس آباد در استان تهران بود
که در آن از سه پرسشنامه استاندارد مقیاس مهارت سیاسی کارآفرینان ،مقیاس گرایش به کارآفرینی ،مقیاس رهبری اخالقی و
مقیاس عملکرد شرکت استفاده شد .برای تحلیل داده ها از مدل معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده گردید.
نتایج نشان داد مهارت سیاسی کارآفرینان تاثیر مثبت و معنی داری بر گرایش کارآفرینی و رهبری اخالقی دارد و گرایش به
کارآفرینی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شرکت دارد .در این پژوهش تاثیر رهبری اخالقی بر عملکرد شرکت معنی دار به
دست نیامد .نتایج همچنین بیانگر نقش میانجی گرایش به کارآفرینی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت می
باشد ،اما نقش میانجی رهبری اخالقی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت تایید نشد .بر این اساس با تقویت
مهارت سیاسی کارآفرینان میتوان گرایش به کارآفرینی آنها را ارتقاء داد و در نهایت به عملکرد باالتر شرکت دست یافت.
واژههای کلیدی :ارزیابی مهارت سیاسی کارآفرینان ،عملکرد شرکت ،گرایش به کارآفرینی ،رهبری اخالقی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین مفاهیم مورد بحﺚ در
پژوهشهای مدیریتی است و بدون شﻚ مهمترین معیار
سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید
(مورگان و استرانگ .)0113 ، 0از ساال  0191باا توجاه باه
پویاتر شدن و عدم اطمینان محیطی در سازمانهاا ،توجاه و
عالقه به سیاستهای ساازمانی گساترش یافت و ساازمانها
1- Morgan & Strong

نویسندة عهدهدار مکاتبات :مریم طهرانیm.tehrani@khu.ac.ir

برای اینکه بتوانند در چنین محیطهایی اثربخش ظاهر شوند
به افرادی (کارآفرین) با مهارتهای سیاسی نیاز دارند (فریاز
و همکاران .)0119، 0مهارتهای سیاسی کارآفرینان ترکیبی
از شایستگیهای اجتماعی ،رفتاری ،شناختی و تأثیر گاذاری
هستندکه انجام فرآیندهای آگاهانه را شامل میشاوند .افاراد
دارای این مهارت ،آنچنان رفتار ماینمایناد کاه فرآینادهای
2- Ferris, G.R

000

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،پاییز و زمستان 0311

بین خود و افراد سازمان را به سمت هدف محاوری متمایال
مینمایند .باه عقیاده مینتزبار  )0191( 3سیاسای باودن
سازمانها یﻚ واقعیت اجتنابناپذیر است ،پس الزم است که
افراد توانایی ترغیب ،نفاو ،،کنتارل و مادیریت دیگاران را از
طریق سیاست داشته باشاند .مینتزبار از ایان تواناایی باا
عنوان مهارتهای سیاسی یاد مایکناد .افارادی کاه چناین
مهارتی را دارناد ،قادرناد رفتارهاای اجتمااعی را باه خاوبی
تفسیر کرده و رفتارهای تأثیرگذاراناه بیشاتری کاه مناساب
شرایط موجود میباشد ،از خود به نماایش بگذارناد (یزدانای
زیااارت و همکاااران .)0313،جوامااع دانشااگاهی و علماای
معتقدند سازمانها ماهیتی سیاسی دارند و در نتیجاه فار
میشود که اثربخشی و موفقیت شغلی و عملکرد در ساازمان
عالوه بر داشتن هوش و پشاتکار ،باه عناصار دیگاری مانناد
زرنگی ،زیرکی اجتماعی و موقعیت یا همان مهاارت سیاسای
بستگی دارد .همچنین نگرش سیاسی به ساازمانهاا معتقاد
است که افراد جهت موفق شدن و ماندن و بقااء در ساازمان
باید دارای اراده سیاسی و نیز مهارت سیاسی باشند (فریاز و
همکاران.)0112 ،
گرایش به کارآفرینی مدت زیادی است که با موفقیت کساب
و کار ارتباط پیدا کرده است (دیویس و همکااران )0101،0و
بسیاری از مدیران آن را عاملی حیاتی و اساسای در رسایدن
بااه موفقیات سااازمان و در نتیجااه بهبااود عملکاارد سااازمان
میدانند ،چرا که مطالعات چناد جانباهای نشاان مایدهناد
سازمانهایی که سطوح باالیی از رفتارهای کارآفرینانه دارناد
بااه خصااو در محاایطهااای پویااا و رقااابتی در بهبااود
عملکردشان موفق تار هساتند ( پیتار و واتارمن.)0190 ، 2
محققین مختلف بر این باورند که سطح گرایش به کارآفرینی
یﻚ سازمان ،عملکرد سازمانی ،مزیتهای رقابتی و در نهایت
سودآوری آن را بهبود میبخشد .نتیجه مطالعهای که توساط
دیویس و همکااران ( )0100انجاام شاد تاأثیر مهاارتهاای
سیاسی بر گرایش به کارآفرینی دانشجویان را نشان داد.
از طرف دیگر هر سازمانی برای انجاام اماور ساازمانی خاود،
عااالوه باار معیارهااای سااازمانی و قااانونی ،بااه مجموعااهای از

3 -Henry Mintzberg
4- Davis et al.
5- Peters and Waterman

رهنمودهای اخالقی و ارزشی نیاز دارد که آن را در رفتارها و
اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحادت رویاه را
در حرکت به سوی شیوه مطلاوب جمعای و عماومی میسار
سازد .نتیجه مطالعه آندره گیل ( )0100نشان داد در زمینه
رهبری ،اخالق و طرز تفکر سیاسی متقابال باه تنهاایی تااثیر
گذار نخواهد بود ،بلکه باید درکنار هم به کاار گرفتاه شاوند.
همچنین رهبری اخالقی مدیران و ایجاد یﻚ محیط اخالقای
در سازمان میتواند تاثیر به سزایی بر عملکرد سازمان داشته
باشد (برمن .)011 ،9از این جهات رهباری اخالقای در کاار
موجب جلوگیری از فساد ،تقلب ،سوء مدیریت ،تعهد شاغلی
و رضاایت شاغلی مایشاود و در نهایات بار بهباود عملکارد
سازمان تاثیرگذار خواهد بود (دیانهان و همکاران.)0102 ،9
در صنعت مواد غذایی و آشاامیدنی کشاور باه علات حراور
طیف گستردهای از تولیدکنندگان فعال ،رقابتپذیری بسایار
باالیی وجود دارد و در عین حال در این صانعت باه واساطه
ارتباط مستقیم با سالمت مصرفکنندگان ارزیابیهای جدی
و دقیقی از عملکرد میبایست وجود داشته باشد .لاذا رقابات
باال و لزوم توجه بسیار زیاد به انتظاار مشاتریان ،کارآفریناان
این صنعت را ملزم می کند تا حساسیت و تمرکز بااالیی بار
بهبود عملکرد واحد تولیدی خود داشته باشند .لاذا ،در ایان
پژوهش به سواالت ،یل پرداخته مایشاود :مهاارت سیاسای
کارآفرینان چه تاثیری بر عملکرد شرکتهای فعال در زمینه
صاانایع غااذایی و آشااامیدنی داردا و آیااا مهااارت سیاساای
کارآفرینان از مسیر گرایش به کارآفرینی و رهباری اخالقای
بر عملکرد شرکت تاثیر گذار استا.
 -2پیشینه پژوهش

 مهارت سیاسی کارآفرینان:1

ماهیت و ساختار مهارت سیاسی در قرن بیستم توسط ففار
( )0190به ادبیات علوم سازمانی اضافه شد کاه ایان کاار باا
تحقیق مستقل انجاام شاده توساط میتنزبار ) 0193 ( 01
مشترک بود .مینتزبر مهارت سیاسای را شایساتگی ماورد
نیاز برای موفقیت شغلی معرفی میکناد کاه شاامل اعماال

6- Andréa Gill
7- Berman, E. M
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نفو ،از طریاق ترغیاب ،دساتکاری و ماذاکره اسات (فریاز و
همکاران .)0112 ،00به گفته جنتری  00و همکاران ()0103
مهارت سیاسی عبارت است از توانایی درک و فهام اثاربخش
دیگران در محیط کار و استفاده از چنین دانشی برای تحات
تأثیر قرار دادن و نفو ،بر آنها ،به منظور دستیابی باه اهاداف
فردی و یا سازمانی .مهاارت سیاسای کارآفریناان سااختاری
بین فردی است که متشکل از اساتعداد اجتمااعی و تواناایی
برقراری ارتباط خوب میباشد و اعتماد ،صداقت و حقیقت را
القا میکند .مهارت سیاسای شاامل :هوشایاری اجتمااعی،03
مهارت نفو ،بین فردی ،00توانایی شبکه ساازی 02و صاداقت
آشکار  0میباشد (فریز و همکاران.)0111،

 -گرایش به کارآفرینی:

بااه کااارآفرینی بااا شاااخ هااای نااوآوری ،01پیشااگامی،00
ریسﻚپاذیری ،00رفتاار تهااجمی ،03اساتقالل  00معرفای
میشود.

 رهبری اخالقی:اخالق سازمانی عبارت است از :مقررات استانداردها ،کادها و
یا اصولی که دستورالعملهای الزم بارای رفتارهاای درسات
اخالقی وجادانی و همچناین درساتکاری در شارایط خاا
سازمانی را فراهم مای ساازند .رفتارهاای غیراخالقای شاامل
تمامی اقداماتی است که به برخورد غیرمنصافانه باا دیگاران
منجر میشود ،خواه این رفتارها قاانونی یاا غیرقاانونی باشاد
(ولز و اسپینکز .)011 ،02منظاور از رهباری اخالقای نماود
رفتار مناسب هنجاری از طریق رفتار شخصای و رواباط باین
فردی و ترویج چنین رفتارهایی در پیروان از طریق ارتباطات
دو جانبه ،تشویق و تصمیمگیری است (براوان  0و همکااران،
 .)0112از دیاادگاه کالشااون و همکاااران )0100( 09رهبااری
اخالقی شامل جهت گیری مردمی ،عدالت ،تساهیم قادرت،
ثبات سازمان ،رهنمودهای اخالقی ،وضاوح نقاش و صاداقت
میباشد.

کارآفرینی روش اندیشیدن ،استدالل و اقدام اسات کاه روی
شناسایی و بهره برداری فرصتهای کساب وکاار تمرکاز دارد
(لینچ ) 90 :0319 ،09و یﻚ فرایند سطح سازمانی پویاسات
که صرف نظر از اندازه و نوع سازمان قابلیات کااربرد در هار
سااازمانی را دارد و بااه درگیااری شاارکت در فعالیااتهااای
کارآفرینانه اشاره دارد (المپکین ودس .)011 ،09اولین متغیر
متغیر پیش بین کارآفرینی انگیزه پیشرفت می باشد .انگیازه
پیشرفت عبارت اسات از آرزو بارای پیشای گارفتن در یاﻚ
رفتار ویژه که آن رفتار ویژه ،به صاورت ماالک یاا معیاار در
آمده باشد (لطفی عظیمی و همکاران .)0312 ،بر این اساس
اگر یﻚ شرکت در محصوالت و خدمات خاود دامماا ناوآوری
داشاته باشاد و محصاوالت و خاادمات جدیادی اراماه دهااد،
ریسﻚ پذیر باشد و همچنین رفتار فعاالنهای از خاود نشاان
دهد این شرکت گارایش باه کاارآفرینی دارد (دیاویس 01و
همکاران )0100،و زمانی که بتواند منابع را به سمت جایگااه
جدیدی در بازار حرکت دهد ،از مزیات پیشاگامی برخاوردار
است (لینچ .)0319 ،به زعم المپکین و دس (  )011گرایش

عملکرد در لغت به معنای حالت یا کیفیت کارکرد میباشد و
به چگونگی انجام عملیات شرکت اشاره میکند ،عملکارد باه
معنای تمام فعالیتهای شرکت جهت رسیدن باه اهاداف باا
اسااتفاده از منااابع موجااود و شاایوهای کارآمااد ماایباشااد
(دفت .)0110،09تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشااهده
شده با روند گذشاته ،رقباا و یاا متوساط صانعت ،باازخورد
مناسبی را جهت تصمیمگیری و انجام فعالیتهای آتی فاراهم
می آورد .به همین دلیال یکای از مهمتارین اهاداف تماامی
شرکتها در طول زمان ،بهبود مساتمر عملکارد باوده اسات
(فاایو و همکاااران .)0310 ،هااولی )0113(01مولفااههااای

11- Ferris
12 - Gentry
13 - Social consciousness
14- Interpersonal influence skill
15 -Networking Ability
16- Candid honesty
17- Lynch
18- Lumpkin
19- Davis,P

20- Innovation
21- pioneer
22- Risk taking
23 -Aggressive behavior
24- Independence
25 -Wells Barron & Spinks Nelda
26- Barron, R.A.
27- Kalshoven
28- Daft
29-Hooley

 -عملکرد شرکت:
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عملکرد شرکت را در ساه دساته عملکارد مشاتری ،باازار و
مالی ،آلبرت و نورا  )0119(31در سه دسته سهم بازار ،میزان
رشد فروش ،نرخ بازگشت اندازه گیری معرفی مینماید .یافته
هااای پژوهش ای نودراپاااتی  )011 (30نشااان م ایدهااد کااه
سیستمهای ارزیابی عملکرد اگر به درستی طراحی و به اجرا
گذاشته شوند ،به سبﻚ مدیریتی پیش کنش و پویا منجار و
به نوبه خود باعﺚ بهبود عملکرد سازمانی میشود.
مالتیﻚ )0102( 30عملکرد سازمانها را تابعی از ساه معیاار
معرفی مینماید:
 )0عملکرد مالی و بازار
 )0عملکردکیفیت
 )3عملکرد نوآوری

سهامداران )...را از طریق گفت وگو ،مذاکره ،چانه زدن ،توجه
به منافع گروههای مختلف و مشورت ،حال مایکناد .چناین
سازمانهایی دارای ویژگایهاایی نظیار تعهاد مناابع ،انجاام
ریسﻚ های مرتبط باا تخصای مناابع جهات دساتیابی باه
نوآوری و بهبود سهم بازار هستند (کانگ و همکاران.)010 ،
نتااایج مطالعااه کانااگ و همکاااران )010 ( 30و دیااویس و
همکاران ( )0100نیز تأثیر مهارتهای سیاسی بر گرایش باه
کارآفرینی را نشان میدهد .با توجه به استدالل فاوق فرضایه
زیر ارامه میشود:
فرضاایه اول :مهااارت سیاساای کارآفرینااان باار گاارایش بااه
کارآفرینی آنها تاثیر مثبت و معنیدار دارد.

 -مهارت سیاسی کارآفرینان و رهبری خالقی:

تجربیات نظری و عملای نشاان مایدهاد افاراد برخاوردار از
مهارتهای سیاسی باالتر نسبت به افارادی کاه مهاارتهاای
کمتری دارند ،در راستای بهرهبرداری از فرصتهاای موجاود،
توسعه کسب و کار و ناوآوری در فعالیاتهاای تجااری خاود
تمایااال بیشاااتری دارناااد (تاااوچر 33و همکااااران.)0100 ،
کارآفرینان موفق ،تعامالت اجتماعی و سیاسی بهتری با افراد
مختلف (همکاران ،رقبا ،مقاماات دولتای) خواهناد داشات و
مهارت سیاسی را برای به دست آوردن منابع و اطالعاتی کاه
باعﺚ رشد وتوسعه و ورود به عرصههاای جدیاد ،باه خادمت
میگیرد (فریاز و همکااران .)0119 ،زماانی کاه یاﻚ بنگااه
اقتصادی توسط فردی با مهارت سیاسی باال هدایت میشاود،
جسور و تهاجمی است و نوآوری ،ابتکارعمل و ریسﻚپاذیری
ازجمله استراتژیهای آن محسوب میشود و چناین بنگااهی
بر شناسایی فرصت هاا ،ارزیاابی و بهاره بارداری از آن تاکیاد
میکند ،اما شرکتهای منفعل چنین ویژگایهاایی را ندارناد
(توچر و همکااران .)0100 ،در ادبیاات ساازمان و مادیریت،
رفتار سازمانی مطلوب یا همان مهارت سیاسای ،یاﻚ فرایناد
طبیعی در سازمان است که به وسیله آن تعاار و اخاتالف
باین گااروههای اذینفع (مشااتریان ،جامعااه ،دولاات ،کارکنااان،

از دیدگاه براس )0110(32مهارت سیاسی کارکردن با دیگران
را تسهیل میکند ،مزایای شهرت را بارای فارد افازایش مای
دهد و به طور مطلوبی بر واکنشهای دیگران اثر مایگاذارد.
شهرت برای رهبری مهم است ،زیارا تأثیرگاذاری مثبات بار
دیگران یکی از شایستگیهای اولیه رهباری ماثثر اسات ،در
نتیجه مهارت سیاسی ،هوشایاری اجتمااعی ،انعطاافپاذیری
رفتاری و سازگاری الزم را فراهم میکند برای این کاه رهبار
به طور مثثر به نیازها و خواستههای دیگران توجه کناد و بار
واکاانشهااای کاااری و رفتااار آنهااا اثاار گااذارد (ایهااران 3و
همکاران.)0110،
از سوی دیگر مهارت سیاسی و رهبری اخالقای دو امار مهام
در سازمان میباشند و علیرغم تفاوتهایی کاه باین ایان دو
وجود دارد ،اما هر دو ساختار بار رفتاار مناساب باین فاردی
تاکید دارند .رهبری اخالقای بار روی انجاام کارهاایی کاه از
لحاظ قانونی مناساب باشاد تمرکاز مایکناد ،در حاالی کاه
مهارتهای سیاسی بر روی دانستن اینکه چه چیزی از لحاظ
هنجاری مناسب است و چگونگی تطبیق توانااییهاا باا ایان
هنجارها متمرکز اسات .بناابراین ،مهاارت هاای سیاسای بار
ادراکات تابع رهبری اخالقی تاثیر میگذارد .افرادی که تمایل
دارنااد نشاااندهنااد اخااالقماادار هسااتند ممکاان اساات از
هنجارهای اخالقی ناآگاه باشند و به طاور ناخودآگااه آنهاا را

30-Albert & Nora
31 -Nuderapati
32 - Maltik
33- Toucher

34- Kang et al.
35- Brass
36- Ahearn

 -3چارچوب مفهومی

 -مهارت سیاسی کارآفرینان و گرایش به کارآفرینی:
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نقو کنند ،در حالی کاه افاراد دارای مهاارتهاای سیاسای
آگاهی فراوانی از این هنجارهاا دارناد و تواناایی مطابقات باا
39
اینگونه هنجارها را در خود ایجاد می کنند (پااوول هااروی
 .)0100،این امر سبب میشود ادراک زیردستان از اثربخشی
رهبری نیز به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کند (داگاالس و
آمتر .) 0110 ، 39در نهایت نتایج پاژوهش تاماارا )0109( 31
نیز نشان میدهد که مهارت سیاسی رهبر با رهبری اخالقای
رابطه مثبت و معنایدار دارد کاه باه طاور مساتقیم و قابال
توجهی به محیط اخالقی سازمان مرتبط است .بر این اساس
فرضیه زیر توسعه می یابد:
فرضیه دوم :مهارت سیاسی کارآفریناان بار رهباری اخالقای
تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت:رابطه بین گرایش به کاارآفرینی و عملکارد ساازمانی ،بارای
چند دهه موضوع بحﺚ و مناظرات قابل توجهی بوده اسات و
پژوهشگران کارآفرینی تالش کردهاند با تحقیق درباره رابطاه
بین گرایش به کار آفرینی و عملکرد سازمانی ،ارتباط ایان دو
مفهوم را تشریح کنند (لای 01و همکااران0111 ،؛ هااگس و
مورگان0119 ،00؛ تودورویاﻚ0112 ،00؛ لاومپکین و دس،03
 .)0110فراگیری و اساتفاده از داناش از فعالیاتهاای مهام
بنگاههایی هستند که سطوح باالیی از گرایش باه کاارآفرینی
را دارند و بنگاههای برخاوردار از داناش بیشاتر در خصاو
مشتری ،رقبا و بازار ،عملکرد بهتاری در کساب و کاار خاود
دارند .گرایش به کارآفرینی عالوه بر اثر مثبات بار عملکارد و
رشد شرکتهاای کوچاﻚ و متوساط ،باا تساهیل دسترسای
مالکان به اطالعات مناسب و به موقع ،تشخی فرصاتهاا را
سادهتر مینمایاد (تاتکاه و همکااران .)0119،00المپگاین و
همکاران ( )0111معتقد است بین گارایش باه کاارآفرینی و
عملکرد همبستگی تقریبا زیادی وجود دارد و عوامل داخلی و
محیطی از جمله زمیناه فرهنگای نیاز در ایان رابطاه ماوثر

37- Paul Harvey
38- Douglas & Ammeter
39- Tamara
40- Lee
41- Hughes & Morgan
42 - Todorovic
43 - Lumpkin & Dess
44 - Tat keh et al.

هستند .بر این اساس فرضیه زیر نیز توسعه مییابد:
فرضیه سوم :گرایش به کارآفرینی بر عملکارد شارکت تااثیر
مثبت و معنادار دارد.

 رهبری اخالقی و عملکرد شرکت:پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهاای
غیراخالقی ،غیر قانونی و غیرمسئوالنه در محیطهاای کااری
توجه مدیران و صااحبنظاران را باه بحاﺚ اخاالق کااری و
رهبری اخالقی معطاوف سااخته اسات .رهباری اخالقای در
محایط کااار منااافع بسایار زیاادی اعاام از منااافع اخالقای و
عملکردی برای رهبران و مدیران ،سازمانها و کارکناان دارد
(مقتدایی و تاجی .)031 ،رهبری اخالقی ارزش ویژهای دارد
و این سازه در حال تبدیل شدن به مهمترین ابزاری است که
رهبران میتوانند به وسیله آن بر افراد و عملکرد شرکت تأثیر
داشته باشند (آگبیم .)0109 ، 02مقترای این نوع از رهباری
توسعه استانداردهای اخالقی برای اداره رفتارهای کارکناان و
نیز اجرای مثثر استانداردهای اخالقی بر رفتار آنان اسات .باا
توجه به اینکه رهبران اخالقی برای انتخاب عادالناه و ایجااد
محیطهاای کااری راحات تاالش مایکنناد و عالقمناد باه
احساسات کارکنان هستند ،لذا فر میشود که کارکنان در
مورد سازمان خود دید مثبت دارناد و در موفقیات وعملکارد
سازمان سهیم میشوند .در واقع اخالقی عمل کردن رهباران
منجر به کارایی و اثربخشی بیشتر سازمان خواهد شد (چن و
هو  .)010 ،0نتایج پژوهش والومباو و همکااران،)0100( 09
پیکولااو و همکاااران ،)0101( 09هیجااال مقربای )0102( 01و
آگبیم ( )0109نیز بیانگر تاثیر رهباری اخالقای ساازمان بار
عملکرد آن میباشد .لذا فرضیه دیگری را میتاوان باه شارح
زیر بیان نمود:
فرضیه چهارم :رهبری اخالقی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبات
و معنادار دارد.

 نقش میانجی گرایش به کارآفرینیمهارت کارآفرینی اگر با مهارتهای سیاسای مادیران هماراه
شود میتواند اثرات مثبتای بار عملکارد ساازمان باه هماراه
45 -Agbim, K. C
46- Chen & Hou
47- Walumbwa et al.
48 - Piccolo et al.
49- Hijal maghrebi
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داشته باشد .از آنجاایی کاه ساازمانهاای بازر و کوچاﻚ
میتوانند به عنوان عرصههاای سیاسای هام در نظار گرفتاه
شااوند ،شااناخت نقااش مهااارتهااای سیاسای در کااارآفرینی
21
مایتوانااد ب اه دو دلی ال مهاام باشااد :اوالً ،از دیاادگاه ففاار
( )0190مهارتهای سیاسی برای دستیابی باه موفقیات الزم
است .از آنجایی که شرکتهای تجاری به شدت به مهاارت و
تواناییهای خود در فرایند کارآفرینی پایبناد هساتند ،بارای
آنها مهم است که بتوانند جهات دسترسای باه مناابع بارای
شرکتهایشان بر دیگران تاثیر بگذارند .دوماً ،آگاهی از ماردم
و محیط اطراف ،عناصر حیاتی است که فرد مایتواناد بارای
متقاعد کردن دیگران در جهت تأثیرگذاری ،از آنهاا اساتفاده
کند (فریز و همکاران .)0112 ،پس میتوان گفت کارآفرینان
ایجادکننده تغییر هساتند و بار مهاارتهاای سیاسای تکیاه
میکنند تا انگیزه را در افراد باه گوناهای ایجااد نمایناد کاه
نتیجهای بینظیر را نهادینه سازند و باعﺚ افازایش بهارهوری
سازمان شاوند (کاناگ و همکااران .)010 ،عملکرد سازمانی
یکی از مهمترین مفاهیم مورد بحﺚ در پژوهشهای مدیریتی
است و بدون شﻚ مهمترین معیار سنجش موفقیت در
شرکتهای تجاری به حساب میآید .کارآفرین میتواند با باه
کار گرفتن مهارتهاای سیاسای و باا توجاه باه گارایش باه
کارآفرینی در سازمان بر افراد تااثیر گاذارد و تاا حاد بااالیی
عملکرد سازمان را بهبود بخشاد (فریاز و همکااران.)0119 ،
مطالعهای که توسط کانگ و همکاران (  )010انجام شاد باه
بررسی مهارت سیاسای ،جهات گیاری کاارآفرینی و عادالت
سااازمانی در چااین پرداختنااد .نمونااهای متنااوع از 039
کارآفرین از شرکتهای کارآفرینی خصوصی در سراسر استان
شرقی (ژجیانگ) چین در طی سه ساال شارکت در مطالعاه
پرسشنامه شارکت کاردهاناد .یافتاههاا نشاان مایدهاد کاه
مهارتهای سیاسای کارآفریناان بار عملکارد شارکت هاا از
مسیر گرایش به کارآفرینی آنها تااثیر داشاته اسات .باا ایان
توضیحات فرضیه زیر ارامه می شود:
فرضیه پنجم :مهارت سیاسی کارآفرینان از طریق گرایش باه
کارآفرینی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.

محققان زیادی مهارت سیاسی را با رهباری اخالقای مارتبط
کرده و پیشنهاد میکنندکزه مهارت سیاسی یﻚ مثلفه مهم
در اثربخشی رهبر است .به اعتقاد داگالس و آمتار )0110(20
مهارت سیاسی رهبر یﻚ پیشبینیکننده مهم رتبهبندیهای
اثر بخشی رهبر اسات و باه گفتاه پااوول هااروی)0103( 20
مهارت های سیاسی بر ادراکاات تاابع رهباری اخالقای تااثیر
میگذارد .بر این اساس مهارت سیاسی رهبر به طور مستقیم
با میزان اخالقی بودن رفتارهاای رهباری نیاز مارتبط اسات
(ترودی 23و همکاران .)0110 ،مهارت سیاسای رهبار سابب
میشود تالش هاای رهبار بیشاتر باه سامت توساعه محایط
اخالقی سازمانی سوق پیدا کند ،هویت اخالقای در کارکناان
شکل گرفته و در نتیجه با کاهش رفتارهای انحرافی سازمانی
زمینههای بهبود عملکرد و رشد و توسعه شرکت فراهم شاود
(تامارا.)0109 ،
از طرف دیگر عملکرد نهایی شرکت منوط باه عملکارد تاﻚ
تﻚ نیروهای درونی و باه خصاو مادیران اسات .باه ایان
منظور برای افزایش بهرهوری کارکناان هماواره مایبایسات
بسیاری از جنبههای مثثر بر عملکرد را مورد تجزیه و تحلیل
قرار داد (مشبکی ،عندلیب اردکانی .)0311 ،ضارورت توجاه
سازمانها به رهبری اخالقی از آنجا ناشای مایشاود کاه در
پژوهشهای به عمل آمده نتایج مثبات رهباری اخالقای بار
عملکرد سازمانها ثابات شاده اسات .همچناین ایان ناوع از
رهبری باعﺚ تمایل پیروان به گازارش مشاکالت عملکاردی
سازمان به مدیریت میشود (هاروی و همکااران .)0100 ،باا
این توضیح فرضیه زیر توسعه مییابد:
فرضیه ششم :مهارت سیاسی کارآفریناان از طریاق رهباری
اخالقی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 -نقش میانجی رهبری اخالقی:

50- Pfeffer

51- Douglas & Ammeter
52- Paul Harvey
53- Treadway
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 -4روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع کمی ،با توجه به هدف از
نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری دادهها،
جزء تحقیقات توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری
این پژوهش  020کارخانه فعال در صنایع غذایی و
آشامیدنی شهرک شمس آباد میباشد که به روش
نمونهگیری تصادفی ساده  001شرکت به عنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .نظر به اینکه سطح تحلیل پژوهش ،چند
سطحی (فرد و شرکت) است ،نخست برای سنجش عملکرد
شرکت یﻚ پرسشنامه برای مدیران عالی هر شرکت در
شهرک شمسآباد که حداقل در  2سال اخیر در شرکت خود
مشغول به فعالیت بودند ارسال گردید و برای سنجش
مهارت سیاسی کارآفرینان ،رهبری اخالقی و گرایش به
کارآفرینی که سطح فرد است نگرش مجموع این افراد
مدنظر قرار گرفته است .در مجموع  001پرسشنامه برای
مدیران عالی شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی ارسال

گردید که تعداد  001پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفتند.
سابقه مدیریتی  0/90درصد از مدیران  2سال و کمتر،
 03/ 0درصد تا  01سال 09/09 ،درصد  00تا  02سال و
 9/09درصد بیشتر از  02سال بود.
مقیاسهای پژوهش برای سنجش متغیرها باه شارح جادول
( )0میباشد .برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی همگارا
و واگرا (جداول  0و  )3و برای تحلیل پایایی پرسشانامه نیاز
از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (جدول  )0استفاده
شده است .به منظور اندازهگیری و سنجش پاسخ هاای اراماه
شده از طرف پاسخدهندگان ،از مقیاس  2امتیازی لیکرت که
از گزینه کامالً مخالفم تا کاامالً ماوافقم را شاامل مایشاود،
استفاده شده اسات .بارای تحلیال دادههاا نیاز از مدلساازی
معادالت ساختاری با رویکارد حاداقل مربعاات جزمای باا باا
کارگیری نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است .بارای
محاسبه معنی داری ضرایب مسیر و بدسات آوردن آمااره T
از آزمون باوت اساتراب( 20روش بااز نموناهگیاری از طریاق
جایگذاری) استفاده شد.

جدول  .1توزیع شاخصها و گویهها
متغیر
مهارت
کارآفرینان

سیاسی

شاخ ها

تعداد گویهها

هوشیاری اجتماعی ،توانایی شبکه سازی،
صمیمت آشکار ،نفو ،بین فردی

03

گرایش به کارآفرینی

استقالل طلبی ،تهاجم رقابتی ،پیشگامی،
نوآوری ،ریسﻚ پذیری

رهبری اخالقی

رهنمودهای اخالقی ،جهت گیری مردمی،
عدالت ،تسهیم قدرت ،صداقت ،وضوح نقش،
ثبات سازمان

عملکرد شرکت

عملکرد مالی و بازار ،عملکرد کیفیت ،عملکرد
نوآوری

09
31

پرسشنامه
فریز ()0112
دس و المپکین ()0112
کالشون و همکاران
()0100

01
مالتیﻚ ()0102
54-Bootstrop
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031

مطابق با شکل ( ،)0تماام بارهاای عااملی پرساشهاا از 1/0
بیشتر است .از این رو حذف هایچ یاﻚ از آنهاا الزم نیسات.
همچنین مطابق با جدول ( )0مقادیر پایایی ترکیبی (ساتون
سوم) و آلفای کرونباخ (ستون دوم) تمام متغیرها بااالی 1/9
است که برازش مدل اندازهگیری را نشان میدهد.
22
 روایی همگرا و واگرا (تشخیصی) :مقدار ضاریب AVEمتغیرها با  1/2بررسی میشود .باا توجاه باه بزرگتار باودن
مقدار این ضریب از  1/2برای همه متغیرهای پنهاان مرتباه
اول و دوم ،روایی همگرای مدل و مناساب باودن مادلهاای
اندازهگیری تایید میشود (ستون چهارم جدول .)0

 -7یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش در دو بخش
زیر به طور خالصه مطرح میشود:
 .0بررسی برازش مدل پاژوهش :ایان بخاش شاامل الاف)
برازش مدلهای اندازهگیری ،ب) برازش مادل سااختاری و
ج) برازش مدل کلی است.
الف) بررسی برازش مدل -مدلهای اندازهگیری :این بارازش
شامل سه معیار پایایی ،روایی همگرا و واگراست.
 پایایی :با استفاده از سه معیار ضرایب بارهایعاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی اندازهگیری میشود.

جدول  .2نتایج پایایی و روایی همگرای سازههای پژوهش
سازه

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس

مهارتهای سیاسی کارآفرینان

1/900

/901

1/200

عملکرد شرکت

1/93

1/130

1/220

گرایش به کارآفرینی

1/900

1/133

1/201

رهبری اخالقی

1/929

1/910

1/ 02

باار اساااس جاادول ( ،)3مقاادار جااذر  AVEتمااام
متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبساتگی میاان آنهاا
بیشتر است کاه ایان امار روایای واگرایای مناساب و
برازش خوب مدلهای اندازه گیری را نشان می دهد.

بیشتر است کاه ایان امار روایای واگرایای مناساب و
برازش خوب مدلهای اندازه گیری را نشان می دهد.

جدول  .3نتایج روایی واگرای سازههای پژوهش
0

سازه

0

مهارتهای سیاسی کارآفرینان

0/222

عملکرد شرکت

1/100

0/243

گرایش به کارآفرینی

1/00

1/3 1

رهبری اخالقی

1/2 1

1/110

3

0

0/237
1/230

0/284

55- average variance extracted
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الگوی آزمون شده است .مقادیر باالتر از  1/32بیانگر کیفیت
باالی مدل آزمون شده است.
 .0آزمون فرضیههای پژوهش :این آزمون شامل الف) بررسی
ضرایب استاندارد شده و ب) بررسی ضرایب معنی داری  tهر
یﻚ از مسیرهای مربوط به هر یﻚ از فرضیه ها (شکل )0
میباشد .مالک تایید فرضیههای پژوهش این است که آماره
آزمون معناداری در سطح اطمینان  ٪12باالتر از  ±0/1باشد.
بر این اساس ضریب معنی داری ( )tمسیرهای روابط میان
مهارت سیاسی کارافرینان و گرایش به کارآفرینی ( )0/001و
رهبری اخالقی ( ،)3/ 90گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت
( ،)0/010رهبری اخالقی و عملکرد شرکت ( ،)1/290مهارت
سیاسی کارآفرینان بر عملکرد شرکت از مسیر گرایش به
کارآفرینی و رهبری اخالقی به ترتیب ( )0/990و ( )1/202به
دست آمد .در نتیجه تاثیر مهارت سیاسی کارآفرینان بر گرایش
کارآفرینی و رهبری اخالقی و تاثیر گرایش به کارآفرینی بر
عملکرد شرکت معنیدار بوده و تاثیر رهبری اخالقی بر عملکرد
شرکت معنیدار نمیباشد.

ب) بررسی برازش مدل ساختاری
 .0ضرایب معنیداری  :tمطابق با شکل ( ،)0تمام ضرایب
معنیداری  tباالتر از  ±0/1هستند که این موضوع
معنیدار بودن روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان٪12
نشان میدهد .0 .معیار  :R2با توجه به شکل ( ،)0تمام مقادیر
 R 2مربوط به متغیرهای درونزای مدل ،مساوی یا بیشتر از
 1/33است که نشانگر برازش مناسب مدل ساختاری است.3 .
معیار  : Q 2این معیار برای تمام سازهها مقداری مثبت است که
موید برازش مناسب مدل ساختاری است.
ج) بررسی برازش مدل کلی :شاخ برازش کلی الگو در روش
حداقل مجذورات جزمی شاخ  2 GOFمیباشد و از آن
میتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت الگوی حداقل مجذورات
جزمی به صورت کلی استفاده کرد .این شاخ نیز همانند
شاخ های برازش مدل لیزرل عمل میکند و بین صفر تا یﻚ
قرار دارد و مقادیر نزدیﻚ به یﻚ نشانگر کیفیت مناسب مدل
هستند (رینگل .)011 ،در پژوهش حاضر برای الگوی آزمون
شده شاخ برازش مطلق  1/ 10 ،GOFبهدست آمد که مقدار
بهدسات آماده برای این شااخ برازش نشانگر برازش مناسب
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شکل  .2مدل تحقیق

56- Goodness Of Fit.

.

.

030

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،پاییز و زمستان 0311

همچنین در این بررسی نقش میانجیگری گرایش به
کارآفرینی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و
عملکرد شرکت معنیدار به دست آمد و نقش میانجیگری
رهبری اخالقی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و
عملکرد شرکت مورد تایید قرار نگرفت .بر اساس یافتهها در
شکل ( )0و فرضیات تایید شده ،مهارت سیاسی کارآفرینان
 1/00درصد تغییرات گرایش به کارآفرینی و  1/2درصد
تغییرات رهبری اخالقی و گرایش به کارآفرینی  1/02درصد
تغییرات عملکرد شرکت را تبیین میکنند .همچنین در این
بررسی ضریب اثر غیر مستقیم مهارت سیاسی کارآفرینان بر
عملکرد شرکت از مسیر گرایش به کارآفرینی ( )1/010به
دست آمد .یعنی مهارت سیاسی کارآفرینان از مسیر گرایش
به کارآفرینی حدوداً  01درصد تغییرات عملکرد شرکت را
تبیین میکند.
 -6بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مهارت سیاسی کارآفرینان بار
عملکاارد شاارکت بااا توجااه بااه نقااش میااانجی گاارایش بااه
کارآفرینی و عملکرد شرکت پرداخته است .بر اسااس نتاایج
حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق مایتاوان گفات مهاارت
سیاسی کارآفرینان بر گرایش کارآفرینی آنها تااثیر مثبات و
معنیدار دارد .نتیجاه بدسات آماده باا یافتاههاای کاناگ و
همکاااران (  )010و دیااویس و همکاااران ( )0100سااازگار
است .مهارت کارآفرینی اگر با مهارتهاای سیاسای مادیران
همراه شود میتواند اثارات مثبتای بار عملکارد ساازمان باه
همراه داشاته باشاد ،از آنجاایی کاه ساازمانهاای بازر و
کوچﻚ میتوانند به عنوان عرصههاای سیاسای هام در نظار
گرفته شوند ،شناخت نقش مهارتهای سیاسی در کارآفرینی
ماایتوانااد بااه دو دلیاال مهاام باشااد :اول ،از آنجااایی کااه
شرکتهای تجاری به شدت به مهارت و تواناییهای خاود در
فرایند کارآفرینی پایبند هستند ،بارای آنهاا مهام اسات کاه
بتوانند جهت دسترسی باه مناابع بارای شارکتهایشاان بار
دیگران تاثیر بگذارند .دوم ،آگاهی از مردم و محایط اطاراف،
عناصر حیاتی است کاه فارد میتواناد بارای متقاعاد کاردن
دیگران در جهت تأثیرگذاری ،از آنها اساتفاده کناد (فریاز و
همکاران .)0112 ،عالوه بار ایان ،تجربیاات نظاری و عملای
نشان می دهد که کارآفرینان با مهاارتهاای سیاسای بااالتر

نسبت به افرادی که مهارتهای کم تری دارناد ،در راساتای
بهبود عملکردکسب و کار موفق تر هستند (توچر و همکاران،
 .)0100در بازار صنایع غذایی و آشامیدنی نیز به علات ورود
و خروج آزاد تولیدکنندگان و تنوع بسایار بااالی محصاوالت
ایاان صاانعت ،بساایاری از فعالیتهااا نظیاار تبلیغااات و قیماات
گذاری به صورت اجبااری در مواجهاه باا رفتاار رقباا انجاام
میشود اما توجه مدیران این صنایع به بهبود مهارت شابکه
سازی ،توسعه روابط میاان فاردی و آگااهی و فراسات آنهاا
نسبت به تحوالت اجتمااعی محایط درون و خاارج ساازمان
سبب افزایش گرایش آنها باه خلاق ناوآوری در محصاول یاا
فرایند تولید شده و می تواند زمینه های توسعه کارآفرینی و
بهبود عملکرد آنها را فراهم آورد.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیاق مهاارت
سیاسی کارآفرینان بر رهباری اخالقای آنهاا تااثیر مثبات و
معنی دار دارد .این یافته پاژوهش حاضار باا نتاایج پاژوهش
های ترودی و همکاران ( )0110و داگالس و آمتار ()0110
و تامارا ( )0109همسو میباشد .براس ( )0110معتقد اسات
مهارت سیاسای کاارکردن باا دیگاران را تساهیل مایکناد،
سرمایه اجتماعی مزایای شهرت را برای فرد افزایش میدهاد
و به طور مطلوبی بار واکانشهاای دیگاران اثار مایگاذارد.
شهرت برای رهبری مهم است ،زیرا ایجااد تاأثیر مثبات بار
دیگران یکی از شایساتگیهاای اولیاه رهباری ماثثر اسات،
بنابراین مهارت سیاسی هوشیاری اجتماعی ،انعطاافپاذیری
رفتاری و سازگاری الزم را فراهم میکند بارای ایان کاه باه
طور مثثر به نیازها و خواستههای دیگاران توجاه کناد و بار
واکاانشهااای کاااری و رفتااار آنهااا اثاار گااذارد (ایهااران و
همکاااران .)0110،29صاانایع غااذایی و آشااامیدنی یکاای از
مهمترین بخشهاای صانعت در تماام کشورهاسات کاه باا
امنیت غذایی و ساالمت جامعاه ارتبااط مساتقیم دارد .لاذا
هوشاایاری ماادیران و کارآفرینااان ایاان صاانعت نساابت بااه
حساسیتهای جامعه سبب میشود تاا رویاههاای اخالقای در
فرایندهای طراحی و تولید محصوالت این شرکتهاا نمایاان
شده و زمینه توسعه رهبری اخالقی سازمانی را فراهم آورد.
نتایج حاصل از آزمون فرضایه ساوم پاژوهش حاضار نشاان

57- Ahearn
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میدهد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبات
و معنایدار دارد .نتیجاه بدسات آماده باا نتاایج بسایاری از
پااژوهش هااا از جملااه هاااگس و مورگااان ( )0119و تاتکااه
( )0119و المپگاین و همکاااران ( )0111همسااو ماایباشااد.
رابطه بین گرایش به کاارآفرینی و عملکارد ساازمانی ،بارای
چند دهه موضوع بحﺚ و مناظرات قابل توجهی بوده اسات و
پژوهشگران کارآفرینی تالش کرده اند با تحقیق درباره رابطه
بین گرایش کار آفرینانه و عملکرد سازمانی ،ارتبااط ایان دو
مفهوم را تشریح کنند (لای و همکااران0111 ،؛ لاومپکین و
دس .)0110 ،در تحلیل ای کااه روی ب ایش از  21مطالعااه ی
کاربردی انجام شد و  00هازار ساازمان را در بار مایگرفات
تعیین شد گرایش به کارآفرینی با عملکارد ساازمانی رابطاه
مثبتی دارد .در مطالعه ای در کانادا نیز این ارتباط مثبت در
دانشگاهها نشان داده شاده اسات (تاودورویس  .)0112 ،در
صنایع غاذایی و آشاامیدنی نیاز باه دلیال رقابات پاذیری و
مشتری مداری زیاد ،شرکتهای فعال در این حوزه می بایست
با رویکردی رقابتی و با تکیه بر کارآفرینی و نوآوری سازمانی
به کار خود ادامه دهند تا بتوانند ساهم خاود را از بازارهاای
داخلی و خارجی افازایش داده و بازارهاای متناوعی را بارای
محصوالت خود بیابند .بر این اساس در این صنایع حفظ بقاء
و بهبود عملکرد شرکتهاا مساتلزم ایجااد مزیات رقاابتی از
طریق رشد و توسعه گرایش مدیران به کارآفرینی جهت نفو،
در بازارهای جدید و توسعه خالقیت و نوآوری در فرایندهای
سازمانی میباشد.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق در این
بررسی تاثیر رهبری اخالقی بر عملکرد شرکت معنی دار باه
دست نیامد .این یافته پژوهش حاضر با نتایج بدست آماده از
پژوهشهای والومباو و همکاران( )0100و پیکولو و همکاران
( )0101و هیجال مقربی ( )0102و آگبیم ( )0109همساو
نمی باشد .عدم تایید این فرضیه در پژوهش حاضر می تواناد
به این علت باشد که عملکرد شرکت ها خصوصاً شرکتهاای
کارافرین در کشور ما خیلی وابسته به عوامل بارون ساازمانی
نظیاار شاارایط اقتصااادی ،تحااریمهااا و  ....اساات .احتماااال
تاثیرگذری آن عوامل بر عملکرد شرکت خیلی بیشتر از تاثیر
رهبری اخالقای اسات و متغیرهاای دیگار از جملاه پویاایی
محیطی ،قوانین دولت ،تعهاد ساازمانی و اساتراتژی شارکت

بیشتر و قویتر از رهبری اخالقی شرکت بر عملکرد آن تاثیر
میگذارد یا تاثیر رهبری اخالقی را بر عملکرد شرکت تعدیل
میکنند .به عنوان نموناه باه علات ماهیات رقاابتی صانایع
غذایی و آشامیدنی و وجود تولیدکننادگان مشاابه خاارجی،
نقش و جایگاه دولت به عناوان یکای از بساترهای محیطای
بساایار مااوثر در قالااب سااه مولفااه سیاسااتهای حمااایتی،
سیاستهای پولی و مالی و مقاررات دولتای بار عملکارد ایان
شاارکتها بساایار تاثیرگااذار اساات .بااه نحااوی کااه علاایرغاام
برخورداری رهبران ایان شارکتهاا از رویکردهاای اخالقای
چنانچه سیاستهای دولتی منجر به حمایت هماه جانباه از
تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی مشابه
و به نوعی مدیریت واردات محصوالت مشابه نشاود صارفا باا
برخورداری از رویکرد رهبری اخالقی نمیتوان بهبود عملکرد
این شرکتها را انتظار داشت.
نتایج حاصال از آزماون فرضایه پانجم بیاانگر تاییاد نقاش
میانجیگیری گرایش باه کاارآفرینی در رابطاه باین مهاارت
سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت مایباشاد .ایان یافتاه
تحقیق با نتایج بدسات آماده از پاژوهش کاناگ و همکااران
(  )010همسو میباشد .از آنجایی که عملکرد سازمانی یکی
از مهمترین مفاهیم مورد بحﺚ در پژوهشهای مدیریتی
است و بدون شﻚ مهمترین معیار سنجش موفقیت در
شرکتهای تجاری به حساب میآید ،کارآفرین می تواند با به
کااار گاارفتن مهااارتهااای سیاسای و بااا توجااه بااه گاارایش
کارآفرینی در سازمان بر افراد تاثیر گاذارد و تاا حاد بااالیی
عملکرد سازمان را بهبود بخشد (فریز و همکاران .)0119 ،در
نتیجه کارآفرینان موفق ،تعامالت اجتماعی و سیاسی بهتاری
با اعرا (همکاران ،رقباا ،مقاماات دولتای) خواهناد داشات و
میتوانند انگیازه را در افاراد باه گوناهای ایجااد نمایناد کاه
نتیجهای بی نظیر را نهادینه سازند و باعﺚ افزایش بهره وری
سازمان شوند.
نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش حاضر بیاانگر عادم تاییاد
نقش میانجیگاری رهباری اخالقای در رابطاه باین مهاارت
سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت میباشد .نتیجه بدسات
آمده با نتایج بسیاری از نتایج بدست آمده از جمله هااروی و
همکاران ( )0100همسو نمایباشاد .از دیادگاه گفتاه لیانچ
( )0319رهبری تاثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد
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داشت ولی زمانی کاه رهباری اخالقای کارافریناان ساازمان
ضعیف می شود وجود مهارتهای سیاسای در ایان افاراد باه
تنهایی نمیتواند موجب تقویت رهبری اخالقی آنها شده و از
طریق آن عملکرد شرکت را بهبود بخشد .به بیان دیگر بهبود
عملکرد شرکت باه عاواملی نیااز دارد کاه پایش از رهباری
اخالقی و مهارتهای سیاسی کارآفرینان فعال باوده و بار روی
آن تاثیر میگذارند .در این میان میتوان به برخای متغیرهاا
برون سازمانی از جمله فرهناگ جامعاه ماا ،شارایط تاورم و
تحریم ها ،سیستم خشاﻚ مادیریتی و ...اشااره کارد کاه در
شرایط اقتصادی کشور ما بر عملکرد شارکتهاای کاارآفرین
تاثیر گذار بوده و در عین حال خارج از حیطه کنترل سازمان
هستند .پس تا زمانیکه سایر عوامل بارون ساازمانی و حتای
درون سازمانی که بر عملکرد شارکت تااثیر مساتقیم دارناد
مهیا نباشاند مهاارت سیاسای بااالی کارآفریناان و رهباری
اخالقی آنها نمیتواند موجب بهبود عملکرد شرکت شود.
در نهایت متناسب با یافته های تحقیق پیشانهادات زیار باه
شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی ارامه میشود:
 مدیران این صنایع میبایست شبکه بزرگی از همکاری رادر داخل صنعت خود ایجاد کنناد و باا یکادیگر هام قطاار
شاوند ،تا هناگام نیااز به انجاام کااری باتوانند از حماایت

متغیر میانجی بازارگرایی .فصلنامه علمای پژوهشای توساعه
کارآفرینی.001-000 ،)0(9 ,
یکدیگر برخوردار شوند .مادیران در جهات ایجااد ارتبااط
کاری با دیگران نهایت تالش را کارده و نهایات زماان را در
این امر صرف نمایند.
 به مدیران این صنایع پیشنهاد میگردد در جهت به روزرسانی دانش خود و یادگیری دانشهای جدید کوشا باشند،
به نحوی که این امر در شرکت یﻚ نوع ارزش تلقی شاود و
همچنین از تکنولوژیهای جدید اساتقبال کنناد تاا بتواناد
پیشگام صنعت خود باشند.
 با توجه به شرایط رقابتی حاضر و افزایش شرکتهایجدید در این حوزه ،صنایع مواد غذایی و آشامیدنی باید
سعی کنند در محصوالت خود نهایت نوآوری را داشته
باشند و با ایجاد محصوالت جدید در بهبود عملکرد خود
تاثیر گذار باشند.
 پیشنهاد میگردد که مدیران صنایع غذایی و آشاامیدنیریسﻚپذیری را در محیط کاری خود تشویق کرده و اختیار
ارامه و پیادهسازی ایده هاای جدیاد را باه کارکناان واگاذار
کنند و به افرادی که بهترین ایدهها را ارایه میدهند پاداش
داده شود ،تا چنین رفتارهایی در شرکت تقویات و نهادیناه
شود.
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پرسشنامه مدیران
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکرد سازمان با نقش میانجی گارایش باه کاارآفرینی و
رهبری اخالقی تنظیم شده است  .امید است با همکاری و مساعدت شما ،این امر مهم حاصل گردد .لذا از شما تقاضا می شاود
با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سثاالت جواب بدهید .الزم به ،کر است که اطالعاات پرسشانامه فقاط در جهات
اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ،کر نام نیست .قبالً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 .به راحتی می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم.
 .9در برقراری روابط با افراد با نفو ،در کار ،تبحر دارم.
 .9برای من مهم است که دیگران بدانند من در گفتاار
و کردارم صداقت دارم.
 .1جهت اعمال نفو ،در دیگران می دانم چگوناه بایاد
حرف بزنم و رفتار کنم.
 .01من به عنوان یﻚ مدیر می توانم کااری کانم کاه
دیگران مرا دوست داشته باشند.
 .00تاکنون توانسته ام شبکه بزرگی از همکاران و هام
قطاران را در کار ایجاد کنم تا هنگامی که واقعا نیاز به انجام
کاری دارم بتوانم از حمایت آنها برخوردار شوم.
 .00همواره عالقه خالصانه ای به دیگران نشان دهم.

خیلی کم

دیگران هستم.

0

 .2به خوبی قادر به ادراک انگیزه ها و پنهان کاریهاای

کم

در گفتار و کردار صداقت داشته باشم.

0

 .0در هنگام برقراری ارتباط با دیگران ،تاالش میکانم

متوسط

ایجاد شبکه های کاری با دیگران صرف می کنم.

3

 .3من به عنوان یﻚ مدیر زمان و تالش زیادی را برای

زیاد

من احساس راحتی و آسایش کنند.

0

 .0میتوانم کاری کنم که بسایاری از افاراد در اطاراف

2

 .0به عنوان یﻚ مدیر کارکنان را خوب درک میکنم.

خیلی زیاد

سواالت پرسشنامه
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 .03من به عنوان یﻚ مدیر در ماورد ایان کاه چگوناه
خود را باه دیگاران معرفای کانم ،از بیانش و درک خاوبی
برخوردارم.
 .00من به عنوان یﻚ مدیر زمان و تالش زیاادی را در
محیط کار برای ایجااد ارتباطاات کااری باا دیگاران صارف
میکنم.
 .02فرهنگ و فرآیند های شرکت ما از افاراد در اراماه
محصول جدید حمایت می کند.
 .0به روز بودن و داشتن دانش جدید در شارکت ماا
یﻚ ارزش است.
 .09شرکت ما در بعری زمینه ها پیشگام صنعت خود
است.
 .09ما با قیمت گذاری های بسیار پاایین ،رقبایماان را
تحت فشار قرار می دهیم.
 .01شرکت ما ریسﻚ پذیری را تشویق می کند.
 .01افراد در شرکت ما اختیار ارامه و پیاده سازی ایاده
های جدید را دارند.
 .00ما در ایان شارکت از تکنولاوژی و داناش جدیاد
استقبال می کنیم.
 .00ما سعی میکنیم نسبت به رقبا در ارامه محصاوالت
و خدمات جدید پیشرو باشیم.
 .03شرکت ما در واکانش قاوی باه رفتاار هاای رقباا
شهرت دارد.
 .00سطح ریسﻚ پذیری در شرکت ما باالست.
 .02در شرکت ما به ارامه و اجرایی کاردن ایاده هاای
جدید پاداش داده می شود.
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 .0فرهنگ شرکت ما بر اساس تشویق نوآوری شاکل
گرفته است.
 .09ما به دنبال کشف تغیرات آتی بازار هستیم.
 .09رویکرد شرکت ما به بازار و رقبا تهاجمی است.
 .01ریسﻚ پذیری یکی از ارزش های شرکت ما است.
 .31ما در این شرکت دوسات داریام را ههاای جدیاد
انجام کارها را کشف کنیم.
 .30ما قبل از رقبا نسبت به تغیرات بازار واکنش نشان
می دهیم.
 .30نرخ بازگشت سرمایه در ساه ساال اخیار بایش از
مقدار متوسط صنعت بوده است.
 .33در سه ساال اخیار ،رشاد فاروش بایش از مقادار
متوسط صنعت بوده است.
 .30در سه سال اخیر ،کیفیت محصوالت و خدمات ماا
بهبود یافته است.
 .32در سه سال اخیار ،شارکت ماا خادمات نوآوراناه
بیشتری را در مقایسه با رقبای اصلی وارد بازار کرده است.
 .3در سه سال اخیر ،رشد ساودآوری بایش از مقادار
متوسط صنعت بوده است.
 .39در سه سال اخیر ،رضایت مشاتریان بهباود یافتاه
است.
 .39در سه سال اخیر ،تعاداد ناوآوریهاای منجار باه
افزایش مزیت رقابتی شرکت ما افزایش یافته است.
 .31در سه سال اخیر ،سهم باازار افازایش پیادا کارده
است.
 .01در سه سال اخیر ،تعداد شکایات مشتریان کااهش
یافته است.
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 .00سرعت تطبیق یافتن تکنولوژی جدیاد در شارکت
ما بیش از سرعت رقبای اصلی است.
 .00در سه سال اخیر ،هزینه ناشی از کیفیات کااهش
یافته است.
 .03به احساسات کارکنان احترام می گذارم.
 .00کارکنان را در پاسخگویی به مشکالتی کاه ربطای
به زمینه کاری آنها ندارد مسئول می دانم.
 .02کارکنااان را در تصاامیم گیریهااایم مشااارکت م ای
دهم.
 .0من به راحتی با عوامل محیط کار ساازگاری پیادا
می کنم.
 .09اصول مربوط به تمامیت رفتار را به صاورت واضاح
توضیح می دهم.
 .09نقش های کاری هر یﻚ از کارکناان خاود را باه
وضوح تعیین می کنم.
 .01من می توانم به تعهدات خودم عمل کنم.
 .21زمانیکه کارکنان با مشکل مواجه می شوند آنهاا را
راهنمایی می کنم.
 .20کارکنان مسول اکثر مشکالتی که در ساازمان باه
وجود می آید هستند.
 .20باه کارکناان خاود اجاازه مای دهام تاا در مااورد
تصمیماتشان اظهار نظر کنند.
 .23نگرانی خود را در مورد مسامل و بحران های کاری
نشان می دهم.
 .20درباره انتظارات رفتاری خود از کارکناان صاادقانه
صحبت می کنم.
 .22انتظاراتی که از کارکنان شرکت دارم را برای آنهاا
همواره شرح می دهم.
 .2اشتباهاتم را قبول دارم.
 .29زمینااه هااای مناسااب باارای پیشاارفت شخصاای
کارکنان را فراهم می کنم.
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 .29برای من همواره منافع شخصیم بر منافع گروهای
ارجحیت دارد.
 .21در مورد اصول مربوط به استراتژی های ساازمانی
با کارکنان خود مشورت می کنم.
 . 1در دستورالعمل های کااری شافاف و باا صاداقت
عمل می کنم.
 . 0مسئولیتهای هر یﻚ از کارکنان در قبال کاری کاه
انجام می دهند مشخ

است.

 . 0از عملکرد رضایت بخش کارکناان خاود قادردانی
می کنم.
 . 3از نیازهای شخصی کارکنانم آگاهی کامل دارم.
 . 0کنترل زیادی بر کارکنانم دارم.
 . 2تصمیمات خود را بر اساس قوانین سازمانی اتخاا،
می کنم.
 .کارکنان را در پیروی از اصول مربوط باه صاداقت
تشویق می کنم.
 . 9در مورد عملکرد کارکنان بر اسااس ویژگای هاای
شخصی آنها قراوت نمی کنم.
 . 9همواره برای آینده سازمان اهداف معینی را تعیین
می کنم.
 . 1نهایت تالش را برای رسیدن به اهداف شخصیم به
کار می برم.
 .91برای کارکناان زمیناه ای فاراهم مای کانم تاا در
تعیین اهداف سازمانی نقش اساسی داشته باشند.
 .90عواقااب احتمااالی هرگونااه رفتااار را در شاارکت
مشخ

کرده ام.
 .90همواره کارکنان را تشاویق مای کانم کاه باا هام

متحد و یکپارچه باشند.

ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشینپروری
در شرکتهای دانشبنیان
*آصف سنجیده **صمد جباریاصل *** موسی رضوانی چمنزمین
*دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (منابع انسانی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،آستارا ،ایران
**عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،آستارا ،ایران
*** عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،آستارا ،ایران
تاریخ دریافت2311/70/21 :

تاریخ پذیرش2477/74/70 :

چکیده
هدف از این پژوهش با توجه به اهمیت یافتن بحث جذب ،پرورش و نگه داشت استعدادها در حوزه شرکتهای دانشبنیان و نیز
فقر نظری حوزه مدیریت استعداد ،ارائه چارچوب مفهومی مدیریت استعداد مبتنی بر وضعیت موجود آن در کشور ایران است .برای
انجام این مطالعه ،چند شرکت دانشبنیان در داخل کشور ،به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و با توجه به کمبود تحقیقات
کیفی در حوزه مدیریت استعداد با استفاده از روش «نظریه مبنایی» نسخه  1720کوربین و اشتراوس ،در گام اول ،مدل مفهومی
جاری مدیریت استعداد در این شرکتها بر اساس مصاحبه با  37نفر(نمونه گیری تا اشباع نظری) از ذینفعان سیستم مدیریت
استعداد (استعدادها ،مدیران و کارشناسان منابع انسانی) صورت پذیرفته است .روش گردآوری دادهها از مشارکتکنندگان تحقیق
با توجه به نوعشناسی برنارد ( )1772در مصاحبه ساخت یافته و نیمه ساخت یافته ،متناسب با نوع مشارکتکننده (متخصص در
زمینه منابع انسانی ،نخبه ،مدیر یا سیاستگذار) بود .در گام اول ،مهمترین یافته پویایی فرایندهای متعدد مدیریت استعداد و
قرارگیری آنها روی یك طیف ،از نامطلوبترین تا مطلوبترین حالت میباشد .در گام بعد ،با توجه به تجارب برتر موجود و نیز
آسیبهای شناسایی شده در گام قبل ،چارچوب مفهومی مطلوب برای این فضا طراحی گردید و با ارائه چارچوب مفهومی به
مدیران و متخصصان حوزه ،مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت .طراحی این چارچوب مفهومی میتواند مسیر را برای حرکت به سمت
وضعیت مطلوب مدیریت استعداد هموار نماید و بهعالوه ،با توجه به ابعاد فردی ،سازمانی و فرهنگی مدیریت استعداد ،ادبیات این
حوزه را غنا بخشد.
کلیدواژه ها :مدیریت استعداد ،شرکتهای دانشبنیان ،جانشینپروری

 -1مقدمه
توجه به منابع انسانی و بحث مدیریت استعداد یکی از مهمترین
منابع راهبردی سازمانها در نظر گرفته می شوند (یزدانی و
همکاران .)2311 ،مدیریت استعداد نشاندهنده تغییر پارادایمی
از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی
است که دربرگیرنده توجه به نخبگان سازمانی است (سید
جوادین و پهلوان شریف .)2312 ،امروزه مدیریت استعداد را
نوعی سالح پنهان در جنگ جهانی کسب استعدادها به شمار
میآورند (کولینز 2و مالهی ،1771 ،پور اکبر و همکاران،
 .)2311در واقع توجه به نوآوری و چهارچوبهای خالقانه(مانند

مدیریت استعداد) نوعی ارزشآفرینی در سازمان تلقی میگردد
(مهدی و شفیعی.)2311 ،
فیلیپس 1و راپر به نقل از اسمیت معتقدند در محیط رقابتی که
امروزه بوجود آمده ،جذب و نگهداری این استعدادها بسیار
مشکل شده و سازمانها بر جذب افراد مناسب برای مشاغل
مناسب و در زمان مناسب تأکید میکنند که دلیل آن انتقال از
عصر صنعتی به عصر سرمایه فکری است .شرکتها بر پایه
مهارتها و استعدادهای کارکنان خود با هم رقابت میکنند و
میدانند که با جذب و نگهداشت بهترین و با استعداد ترین

1- Collings and Mellahi

2- Philips & Roper
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حوزه مدیریت استعداد ،از قبیل مفهوم و معیار استعداد ،منظور
از مدیریت استعداد و اجزای مختلف آن ،هنوز هم در
اندیشمندان مختلف ،معانی مختلفی را دارد (صحت و همکاران،
 .)2311حتی تحقیقات متعددی که به دستهبندی انواع
مفهومسازی از استعداد یا انواع شکلهای مدیریت استعداد
شدهاند نیز در نهایت راهکار یکتایی را ارائه ندادهاند (برای مثال،
زیلر 0و چرچ ،1727 ،گاالردو-گاالردو 1و همکاران .)1723 ،در
کنار این امر ،بحث چندصدایی و توجه به عناصر فرهنگی در
مدیریت استعداد نیز اهمیت دارد که در ادبیات تحقیق ،حتی در
مواردی که سعی شده است نگاهی جهانی به موضوع صورت
گیرد یا این بحث در ملیتهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد
نیز مغفول مانده است (االریس و همکاران .)1724 ،1همچنین،
آن طور که گاالردو-گاالردو و همکاران ( )1720ارزیابی
نمودهاند ،طی سالهای  1772تا  ،1724گرچه از سی و پنج
کشور ،تحقیقاتی در حوزه مدیریت استعداد وجود داشته است،
 42درصد تحقیقات صورت گرفته در کشورهای آنگلوساکسون
(آمریکا ،انگلستان و استرالیا) انجام پذیرفته است .در آسیا نیز،
غالب تحقیقات به هند و چین بازمیگردد و سایر کشورهای
آسیایی مانند ایران ،تنها مواردی جزئی در این خصوص ارائه
دادهاند .تمام این موارد از ضرورت های اصلی انجام این پژوهش
در قالب یك مطالعه کیفی بوده تا پاسخی مناسب به شکاف
تحقیقی موجود در این حوزه ارائه نماییم .با توجه به موارد گفته
شده این پژوهش تالش می کند تا پاسخی مناسب در راستای
سوال اصلی تحقیق ارائه نماید که به صورت زیر بیان می شود:
چارچوبی مناسب مدیریت استعداد مبتنی بر جانشینپروری در
شرکتهای دانش بنیان کشور چگونه است؟

کارکنان ،میتوانند به باالترین سهم بازار برسند و سود خود را
افزایش دهند (فیلیپس و روپر.)1771 ،
اکنون سازمانها در حال جذب و نگهداری بهترینها هستند .در
عصر دانش و دانایی ،ماهیت افراد و کارکنان سازمانها نیز تغییر
کرده است .افراد دیگر بویژه نخبگان بدنبال کارهای مادامالعمر
نیستند و بطور آنی بین شرکتها و سازمانها جابجا میشوند.
در اختیار داشتن افرادی مستعد و توانمند ،نه تنها مزیت رقابتی
سازمان محسوب میشود بلکه میتواند فقدان و یا نقص دیگر
منابع را نیز جبران کند (ثنائی پور و قرونه .)2311 ،این چیزی
است که به اعتقاد اکثر کارشناسان در بارة آن توافق بینالمللی
وجود دارد .مدیریت استعداد به سازمانها اطمینان می دهد که
افرادی شایسته ،با مهارتهای مناسب در جایگاه مناسب داشته
باشند (کولینز و مالهی.)1771 ،
سازمانها برای حل بحران استعداد ،نگاه خود را معطوف به
درون سازمان ساخته و استراتژیهای جانشینپروری را اتخاذ
کردهاند که روی توسعه و پرورش استعدادهای موجودشان
تمرکز دارند .به صورت تاریخی ،موفقترین سازمانها در اجرا،
آنهایی هستند که سرمایهگذاری بلندمدت برروی کارکنانشان
انجام دادهاند .با سرمایهگذاری در وقت و هزینه برای توسعه
استعدادهای داخلی ،این سازمانها قادر خواهند بود هنگامی که
استعدادهای اصلی آنها بــازنشسته میشوند یا به هر دلیــل
دیگری از سازمان خارج میشوند ،بدون هیچ مشکلی از این
مرحله گذر کنند (سیدی .)2312 ،پرورش افراد و نگهداشت
آنها برای سازمانها ،هر یك چالشهای متعددی را به دنبال
دارد .از همین روست که مسئله مدیریت استعدادها ،طی حداقل
ده سال گذشته همیشه جزء حداقل پنج اولویت اول
سازمانهای خصوصاً موفق بوده است (بری 3و همکاران،1724 ،
برسین 4و همکاران ،1720 ،برون 0و همکاران.)1722 ،
در ایران نیز در سالهای اخیر ،ضرورت راهاندازی شرکتهای
دانش بنیان بر مسئولین کشور روشن گردیده و در سال ،2311
قانون «حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری
سازی نوآوری ها و اختراعات» ،تصویب شد که طبق این قانون
حمایت ها و تسهیالت مناسبی برای ایجاد وتوسعه شرکتهای
دانش بنیان در نظر گرفته شده است .بطور کلی حوزه استعداد
اغلب بر پایه تجارب شخصی یا پژوهشهای کمّی است و کمتر
بعد کیفی ،به جهت استخراج معانی در آن رخ داده است
(طاریق 2و شولر .)1727 ،بهعالوه حتی بنیادیترین مفاهیم

این گونه بنظر می رسد که عوامل موثر بر راهاندازی مدیریت
استعداد ،فراتر از سطح سازمان میباشد (رجبی پورمیبدی و
محمدی .)2311 ،احتماالً همین امر موجب شده است تا
االریس و همکاران ( )1724از محققان بخواهند تا در بحث
مدیریت استعداد ،روابط محیطهای فردی ،سازمانی ،نهادی،
ملی و بینالمللی را در نظر بگیرند .محیط فردی ،تجربه ذهنی
فرد را در بر میگیرد .برای مثال میتواند شامل درك مدیران و
کارکنان از نحوه مدیریت استعدادها در سازمانشان باشد .جنبه
دوم ،نقش میانی سازمانهاست که در آن سیاستها و

3- Barry et al.
4- Bersin et al.
5- Brown et al.
6- Tarique & Schuler, 2010

7- Silzer & Church
8- Gallardo-Gallardo et al.
9- Al Ariss et al.
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فعالیتهای مدیریت استعداد رخ میدهد .محیط نهادی کشور،
بهعنوان سومین جنبه ،مدیریت استعداد را پیش میراند یا مانع
آن میشود :مواردی مانند هنجارها ،ارزشها ،قوانین و مقررات
که چه آگاهانه و چه ناآگاهانه بر سیاستها و فعالیتهای

مدیریت استعداد موثرند .در نهایت نیز محیطهای
ملی/بینالمللی و حتی بخشی هستند که قابلیت انتقال
فرایندهای مدیریت استعداد را بین بخشهای مختلف کسب و
کار و مرزهای ملی نشان میدهند (آالریس و همکاران.)1724 ،

جدول  .1سطوح کلیدی که تحقیقات حوزه مدیریت استعداد را تعریف مینمایند (االریس و همکاران )2112
سطح کلیدی
فردی

تمهای ویژه
ویژگیها ،استراتژی و تجارب فردی در کار و زندگی که بر توسعه استعداد تأثیرگذارند

سازمانی

سیاستها و فعالیت های سطح سازمان ،چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ،و سیاست های مدیریت منابع انسانی که مدیریت استعداد را شکل
میدهند.

محیط نهادی

چارچوبهای قانونی ،سیاسی و حقوقی در سطوح ناحیهای ،ملی و بین المللی که مدیریت استعداد را در استخدام ،آموزش و دیگر حوزهها،
بهصورت رسمی و غیر رسمی نهادی میکنند.

مدیریت استعداد با توجه به بافتی که در آن است تحلیل میشود :تشخیص اینکه چگونه فعالیتهای مدیریت استعداد میتواند بین صنایع،
محیط ملی/
بینالمللی /بخشی سازمانها و شبکههای مختلف خارج از مرزهای ملی رد و بدل شوند.

 -2-2زمینه های مدیریت استعداد در پیشینه مدیریت
در گذشته ،بحث نوآوری و استعداد چندان که باید مورد توجه
نبوده است .اما طی سالها و با تغییرات گستردهای که فضای
کسب و کار و در نگاه به منابع انسانی رخداد ،مدیریت استعداد،

از موضوعی حاشیهای به بحثی کلیدی در کسب و کار تبدیل
گشت (آقائی و همکاران .)2311 ،در جدول زیر میتوان
خالصهای از این تغییرات را مشاهده نمود.

جدول  .2تحول مدیریت و برنامهریزی استعداد (شیلر

و داول)2111 ،

سال

مدل

ویژگیها

 1727به بعد

مدیریت استراتژیك استعداد

مبتنی بر استراتژی کسب و کار و استعداد بوده و به طور کامل با آن یکپارچه شده است
به عنوان یك فرایند کلیدی کسب و کار مدیریت میشود.
چرخههای برنامهریزی با استراتژی های کسب و کار و برنامه زمانبندی عملیات همخوانی
دارند.
2
ریشه دواندن بحث مدیریت استراتژیك استعداد به همراه تفکر مبتنی بر استعداد در کل
سازمان

 1777تا 1727

مدیریت استعداد

 2117تا 2117

برنامهریزی منابع انسانی

 2127تا 2107

برنامهریزی جایگزینی

تمرکز بر تویعه و مدیریت مخزن استعداد
همسویی برنامهای منابع انسانی و فرایندها برای تأمین نیازهای استعداد
در نظر گرفتن زمانی برای استخدام و توسعه کارکنان مورد نیاز
تمرکز بر برنامه ریزی و مدیریت نیازهای کارمندیابی طی زمان و شامل برنامهریزی
جانشینپروری برنامه ریزی اغلب یك تا سه سال آینده تغییرات رهبری و توسعه مدیریت را
در برمیگرفت.
شامل پیشبینی سطوح کارمندیابی برای تأمین نیازهای کسب و کار نیز میشد.
تمرکز بر استمرار کوتاه مدت و پر کردن پستهایی که در آینده نزدیك خالی میشوند
برنامهریزی اغلب  21ماه آتی را در بر میگرفت.

 2107تا  2127کارمندیابی برای یك موقعیت شغلی تمرکز بر پر کردن پستهای خالی فعلی رویکردی واکنشی به تقاضاها

10. Ingrained
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نگاه استراتژیکی که از سال  1727به بعد در بحث مدیریت
استعداد مطرح شده است ،نگاهی است که تحقیقات این حوزه و
طبعاً پژوهش پیش رو ،برای بررسی و مطالعه مفهوم استعداد
اتخاذ نمودهاند .نگاهی که به استعدادها به عنوان شرکای
استراتژیك سازمان مینگرد و نقش آنها را در موفقیت سازمان
حیاتی میداند.
 -3-2جانشین پروری
جانشین پروری وسیلهای برای شناسایی موقعیتهای کلیدی
مدیریت که از سطوح مدیر پروژه و سرپرست آغاز میشود و به
باالترین پستهای سازمان تسری مییابد .به طور خالصه
مدیریت جانشین پروری بر تالشهای مستمر روزانه برای ایجاد
استعداد متمرکز است و ممکن است نقش مدیر در مربیگری،
ارائه بازخورد و سایر مواردی که به کارکنان در جهت شناسایی
پتانسیلهایشان یاری میرساند را نیز در بر گیرد .هم مدیریت و
هم برنامهریزی جانشینپروری بر اهمیت توسعه استعدادهای
داخلی برای تأمین نیازهای جاری و آتی استعداد سازمان تأکید
دارند .بنابراین یك برنامه مدیریت و برنامهریزی جانشینپروری،
یك تالش هدفمند و نظاممند است که سازمان برای حصول
اطمینان از استمرار رهبری در پستهای کلیدی ،حذف و
توسعه سرمایه ناملموس و دانشی برای آینده و تشویق توسعه
کارکنان ،میباشد.
برنامهریزی و مدیریت جانشینپروری نیاز نیست که صرفاً
محدود به مدیریت پستها یا کارکنان باشد .در واقع یك
برنامهریزی و مدیریت جانشینپروری موثر باید به نیاز پشتیبانی
و توسعه فردی را در کلیه دستههای شغلی در مواقع بحرانی نیز
پاسخ گوید .آن طور که راسول ( )1727میگوید ،یك هدف
برنامهریزی و مدیریت جانشینپروری ایجاد تناسب میان
استعدادهای موجود سازمان با نیازهای آتی استعدادی سازمان
است .دیگر هدف آن کمك به سازمان جهت پاسخگویی به
چالشهای استراتژیك و عملیاتی بهواسطه داشتن افراد مناسب
در مکان های مناسب در زمان مناسب است که کار درست را
برای رسیدن به مسئله درست به سرانجام می رسانند .اگرچه
عبارت جانشینپروری ،جزو عباراتی است که غالباً در کنار یا به
جای مدیریت استعداد مورد استفاده قرار میگیرد ،مهم است که
تمایز میان این دو و رابطهشان با هم مشخص شود .البته باید
توجه داشت که این تمایز ،بیشتر تمایزی انتزاعی است و شاید
در عمل نتوان میان این دو چنین تمایزی قائل شد؛ بهعالوه ،از
آنجایی که مفهوم مدیریت استعداد مفهومی مبهم و دارای
تعاریف متعددی است ،میتوان متناسب با رویکردی که در
تعریف مدیریت استعداد در پیش گرفته میشود ،این تمایز را

روشن نمود .بر این اساس ،حوزه مدیریت استعداد حوزهای است
که در آن ،سرمایهگذاری روی افراد ،بیشترین بازگشت سرمایه
را دارد ،یعنی افراد با عملکرد باال ،دانشگران برتر و یا
استعدادهای با پتانسیل باال در هر سطح سازمانی (راسول،22
.)1727
 -2-2پیشینه و مبانی نظری مدیریت استعداد
همان طور که بررسی مدلها نشان میدهد و در جدول ( )3نیز
برخی دستهبندیها طرح شده است ،غالب مدلها یا برگرفته از
پیمایش های مدیریتی هستند یا نتیجه مطالعات تجاری و یا
خالصه ای از مطالعات نظری .به عبارتی هیچ یك از مدلها،
مبتنی بر مطالعه عمیق و کیفی فرایند مدیریت استعداد در
سازمانها طراحی نشده است .هرچند میتوان انتظار داشت که
مدلهای ارائه شده از سوی شرکتهای برتر مشاوره جهانی،
مانند مدلهای مکنزی (به عنوان اولین جاییکه بحث جنگ
استعدادها را مطرح نموده است) با توجه به پشتوانه قوی
تحقیقاتی -تجربی ،قابل اتکا باشند اما ،اغلب این مدلهای ارائه
شده ،فاقد جزئیات کافی برای به کارگیری در سطح سازمان
است .اینگونه بنظر می رسد غالب مدلها برخاسته از پیشینه
فرهنگی آمریکایی هستند .همین امور ،نیاز به طراحی مدلی
کاربردی متناسب با فرهنگ داخلی ،پررنگ میسازد.

11- Rothwell
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جدول  -3بررسی مبانی نظری مدلهای پیشین در حوزه مدیریت استعداد

 -3اهداف پژوهش
 -1-3هدف اصلی
 ارائه چارچوبی برای مدیریت استعداد مبتنی برجانشینپروری در شرکتهای دانشبنیان
 -2-3اهداف فرعی
 شناسایی ابعاد تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر مدیریت استعداد وجانشینپروری در شرکتهای دانشبنیان کشور.
 شناخت ویژگیهای منحصر به فرد شرکتهای دانشبنیاندر زمینه مدیریت استعداد.
 -2سواالت پژوهش
سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخی برای آن هستیم ،به
شرح زیر است:
 چارچوبی مناسب مدیریت استعداد مبتنی بر جانشینپروریدر شرکتهای دانشبنیان کشور چگونه است؟
 -5روششناسی
با توجه به ماهیت اکتشافی این تحقیق ،از روشهای کیفی و
راهبرد نظریه مبنایی (داده بنیاد) برای تدوین چارچوب مفهومی
بهره گرفته شده است که روش اصلی آن مبتنی بر نظریه مبنایی

کوربین و اشتراوس ،21نسخه  1720است .علت استفاده از این
روش این است که با توجه به هدف تحقیق که ارائه چارچوبی
مدیریت استعداد با تأکید بر گسترش جانشینپروری در
شرکتهای دانش بنیان است ،و با انجام بررسی های اولیه،
استفاده از نظریه داده بنیاد مناسب دیده شد که در آن مجموعه
ای از فرضیه های مربوط به هم از طریق مقایسه مستمر داده ها
منجر به تولید یك نظریه و ارائه چارچوب می شود.
جامعه مورد نظر در این پژوهش ،افراد درگیر در فرایند مدیریت
استعداد ،در شرکتهای دانش بنیان هستند .این افراد عبارتند از
مدیران در سطوح مختلف ،کارشناسان سطوح مختلف و البته
بخش منابع انسانی شرکت .هر یك از این افراد یا خود استعداد
محسوب میشوند یا در فرایند مدیریت استعداد مشارکت دارند.
مورد مطالعه در این خصوص ،تمام شرکتهای دانشبنیان کشور
(پارك علم و فناوری گیالن) و شرکتهای زیر مجموعة این
شرکت هستند.
در شرکت های دانش بنیان ،ورود به میدان با کمك مشاور
منابع انسانی سازمان ،صورت پذیرفت .وی ،پژوهشگر را با مدیر
برنامهریزی منابع انسانی ،آشنا نمود که بنا بود نقش راهنما را در
پروژه ایفا نماید .بعد از گذشت ،چند جلسه رفت و آمد و آشنایی
12- Corbin & Strauss
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با میدان ،راهنما با خواست مدیر ارشد منابع انسانی به مدیر
توسعه و ارزیابی منابع انسانی منتقل شد .بعد از این ،بر اساس
اصل تشخیص ،23افراد درگیر در فرایند مدیریت استعداد ،از
معاونت ها ،رو به پایین انتخاب میشد .به این ترتیب که بعد از
معرفی معاون و مصاحبه با وی ،از او خواسته میشد که
استعدادهای زیرمجموعه خویش را معرفی نماید .سپس مصاحبه
در سطح مدیر ارشد ،مدیر و کارشناس ارشد و کارشناس صورت
میگرفت .اغلب برای حصول اطمینان از اینکه استعداد انتخابی
واقعاً استعداد سازمان به حساب میآید ،نظر دیگران نیز در این
خصوص ،بدون طرح اینکه قبالً این فرد به عنوان استعداد معرفی
شده است نیز ،در خصوص استعدادهای آن واحد پرسیده
میشد.
در پارك علم و فناوری گیالن نیز ورود به سازمان از طریق یکی
از اعضای هیئتمدیره صورت پذیرفت .وی پژوهشگر را به مدیر
ارشد آموزش معرفی نمود و در نهایت مدیر ارشد آموزش پروژه
را به رئیس اداره جذب منتقل نمود که در کنار رئیس اداره
ارتباطات کارکنان ،نقش راهنما را برای پژوهشگر ایفا نمودند.
شیوه معرفی افراد مشابه با نمونه قبل بود .در پژوهش پیش رو،
سه منبع بیشتر از سایر منابع جمع آوری داده استفاده شده
است .مشاهده ،مصاحبه و مستندات .در واقع نحوه دسترسی به
دادهها از طریق حضور در محیط کار ،مصاحبه با افراد مربوطه و
بررسی اسناد و مدارك موجود در زمینه مدیریت استعدادها و
فعالیتهای مرتبط مدیریت منابع انسانی بوده است.
روش گردآوری دادهها از مشارکتکنندگان تحقیق با توجه به
نوعشناسی برنار د )1772( 24در مصاحبه (غیررسمی،
ساختنیافته ،نیمهساخت یافته و ساخت یافته) ،متناسب با نوع
مشارکتکننده (متخصص در زمینه منابع انسانی ،نخبه ،مدیر یا
سیاستگذار) به صورت ساختن یافته و نیمهساخت یافته بود.
نکته دیگری که باید در خصوص روش تحقیق مبنایی در نظر
داشت ،این امر است که شیوه اصلی مصاحبه در این روش،
مصاحبه ساخت یافته است .البته این به معنای عدم وجود
راهنمایی برای سواالت مصاحبه نیست؛ بحث اینجاست که افراد
با توجه به سواالت پرسیده شده دچار سوگیری نشوند و تجربه
زیسته تا حد امکان نزدیك به واقعیت به دست بیاید .اما با توجه
به خواست سازمان و نیز دانشگاه در خصوص ارائه سواالت اولیه
مصاحبه ،سواالتی نیز در این خصوص طراحی گردیده بود که
پس از هر مصاحبه با توجه به دادههای به دست آمده ،تغییرات
الزم بر آن اعمال میگردید .در روش تحقیق نظریه مبنایی،
13- Recognition Principle
14- Barnard

شرط پایان نمونهگیری ،که به صورت نظری انجام میشود،
اشباع نظری  1 +است .بدان معنا که با انجام مصاحبه اضافه،
چیزی به دادههای ما افزوده نشود .زمانی که چنین رخدادی
اتفاق میافتد ،برای حصول اطمینان بیشتر ،یك مصاحبه دیگر
نیز صورت میگیرد و در صورتی که به اشباع رسیدن مورد تایید
قرار گرفت ،انجام مصاحبهها خاتمه مییابد .در پژوهش پیش رو،
تعداد  37مصاحبه ،شرط اشباع را فراهم نمود.
 -6یافتههای پژوهش
روش تحلیل در پژوهش پیش رو ،روش نظریه مبنایی بوده است.
بنیان اصلی گردآوری دادهها مصاحبه بوده و در کنار آن از
مشاهده و نیز مستندات موجود و در نهایت در مواردی عکس
نیز مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج پژوهش به کمك نرم
افزار  MAXQDAمورد تحلیل قرار گرفته و چارچوب مفهومی
پدیدار شده و در رابطه با شرایط واقعی مدیریت استعدادها ارائه
شد .برای حفظ و افزایش صحت چارچوب مفهومی پدیدارشده،
تالش گردید تا حد ممکن جریان مصاحبهها به حالت روایت
تجارب مصاحبه شوندگان در خصوص استعداد و مدیریت
استعداد صورت پذیرد و کمتر درگیر ارائه نظرات آنها باشد تا
چارچوب مفهومی استخراجی را بتوان نمود تجربه زیسته افراد
دانست.
در مرحله پیش کدگذاری پیش از آنکه عمل کدگذاری روی
دادهها انجام شود ،ابتدا به فایل مصاحبه ،با تالش بر اینکه
هیچگونه تحلیلی صورت نگیرد ،گوش داده شد .هدف از این کار،
ورود جدیتر به دنیای شرکتکننده ،درك تجربه وی و گوش
دادن به کلمات و حاالت وی بود .در مرحله کدگذاری باز ،در
گام اول ،هر پاراگرافی از داده ،مطالعه میشد .در صورتی که در
یك پاراگراف ،به نظر میآمد که مفاهیم متعددی نهفته است،
این حجم از مطالعه به یك جمله محدود میشد .مطلبی را که
یك تکه از دادهها میتوانست نشان دهد ،مورد مطالعه قرار
میگرفت تا مفاهیم آن استخراج شود .سعی میشد در حین
استخراج مفاهیم ،برای جا افتادن بهتر مفهوم از استراتژی
پرسش سوال ،خصوصاً برای عباراتی که ابهام بیشتری داشتند،
استفاده شود .در این مرحله ،بیشتر سواالت در حیطه سواالت
حساسکننده 20بود.
در جدول  1نتیجه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به همراه
فراوانی مصاحبه ها ارائه شده است.

15-Sensitizing

ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشینپروری در شرکتهای دانشبنیان

جدول  .2کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به همراه فراوانی
کدگذاری انتخابی

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری
مقایسه ای

عملکرد

مدیریت

استعداد

24
با سهولت زیاد انجام

تك رشته

دادن

ای

اثرگذاری بسیار باال

میان رشته ای

ویژگی

رمان
سازمان

رفتارها

ورود

به

17

قدرت یادگیری باال

20

ذهنی

مدت

ظاهری

13

دقت نظر

ذاتی/

مدیریت استعداد

20

21

داشتن نگاه وسیع و بلند

های

فراوانی

20

قدرت پردازش و تحلیل

21

هوش باال

10

خودباوری

11

تخصص

37

سابقه تحصیلی

37

درون گرایی

14

بی قیدی به زمان ومکان

21

زمان

20

اهمیت زیاد به یادگیری

17

عالقمندی به حوزه مربوطه

14

تعهد به انجام کار

23

قدرت تطبیق باال با محیط

27

برای تحلیل و به کارگیری استراتژیها ،از یادداشت ها و
نمودارها استفاده شد .یکی از مثالهایی که به خوبی میتواند
شیوه یادداشت نویسی را نشان دهد به شرح زیر است.
مصاحبه شونده یك ،11/70/24 :پاراگراف 27
به معنی واقعی کالم نخبه را من دیدم در این سازمان ،داشتیم،
ما زمانی با دانشگاه شریف حاال یك ارتباطاتی داشتند دوستان
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واقعا دو ،سه نفر از نخبگان دانشگاه شریف ،واقعا نخبه که
میگویم درسطح ایران نخبه ،در سطح مملکت حداقل ،در آنجا با
آنها کار میکردیم ،دقیقا این مسائلی که من خدمتتان گفتم
درباره این آدمها صدق میکرد چند تا اتفاق افتاد چون در اوایل
حرکت سازمان بود ،حرف همدیگر را نمیفهمیدیم ،چون آن آدم
داشت خیلی فراتر نگاه میکرد ،خیلی نقشه بزرگتری را داشت
میدید و فوقالعاده هم آن مشخصات آدم مستعد را داشت و هم
مشخصات آدم نخبه بودن را داشت .خیلی آدم عجیبی بود و
سازمان به همین دالیل نتوانست این آدم را نگه دارد ،ما  4سال
پیش این بنده خدای نخبه را آوردیم ،با ماهی  177تومان
استخدام کردیم ،حاال من اینجوری به شما بگویم که ما آن سال
 007تومان پول اجاره خانه را میدادیم ،یعنی واقعا درکشون
نکرده بودیم ،به این فکر هم نبودیم که در سازمان نگه شان
داریم.
یادداشت محقق:
میگوید که دو سه نفر از نخبگان دانشگاه شریف ،نخبه در سطح
ایران/مملکت ،حداقل یعنی چه؟ یعنی کسی که از دانشگاه
شریف باشد حتما نخبه است؟ در سطح مملکت نخبه یعنی چه؟
چه کاری و چه حرکتی باید انجام دهد که بگوییم در سطح
مملکت نخبه است؟ آیا رتبه کنکور خوب میشود نخبه
مملکتی؟ یعنی کسی که سوابق تحصیلی خوبی دارد از نگاه
افرادی که در سازمانها هستند هم نخبه به حساب می آیند؟
بعد میگوید که «چون در اوایل حرکت سازمان بود ،حرف
همدیگر را نمی فهمیدیم ،چون آن آدم داشت خیلی فراتر نگاه
میکرد،خیلی نقشه بزرگتری را داشت میدید» یعنی ما به طور
معمول نمیتوانیم حرف نخبگان را بفهمیم؟ اصالً نفهمیدن یعنی
چه؟ اوایل حرکت سازمان بودن چه ارتباطی به نفهمیدن حرف
یك نخبه دارد؟ آیا ما به طور معمول در ابتدای حرکت سازمان
یك نگاه ایدهآلگرایانهتر نداریم و به دنبال چیزهایی فراتر از
توان معمول مان نیستیم؟ یعنی نگاهمان این نیست که برویم و
جهان را بگیریم؟ پس چرا حرف نخبه را در ابتدای امر نمی
فهمیم؟ یا سوال بهتر اینکه چرا مصاحبه شونده یك اینگونه می
اندیشد؟ چرا فکر میکند باید در بدو امر ،توجه به نخبه نداشته
باشیم؟ اگر بپذیریم که افرادی مثل جابز ،گیتز ،بنیانگذاران
گوگل ،آمازون و  ...نخبه بودهاند؟ اینها خودشان بنیانگذاران
حرکتی تازه در سطح جهانی بودهاند .یعنی معیار نخبگی ما اگر
عملکرد در سطح ملی/قارهای یا جهانی باشد ،قاعدتاً نگاه از
نخبه ای که در یك واحد سازمانی مشغول به کار است (حتی
عملکردش هم بسیار فراتر از دیگران است) متفاوت میشود.
بهعالوه ،اینکه فرد در سطح وسیع حرکتی انجام دهد ،میتواند

207

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 2311

در مثالً شصتسالگی اتفاق بیفتد نه بیستسالگی (که اگر از نگاه
مصاحبهشونده یك و بر اساس منافع سازمانی که وی در نظر
دارد به این موضوع بپردازی ،اصال ارزش سرمایه گذاری ندارد).
پس فرد باید در جوانی کاری خالقانه در سطح حداقل کشور
انجام دهد تا از نظر مصاحبهشونده یك نخبه به حساب بیاید.
کار خالقانهای که نشانگر نگاه وسیعتر وی به موضوع باشد .این
آدم نخبه با این مشخصات هم نباید در ابتدای کار سازمان وارد
شود ،چون نگاهی بلندمدت و وسیع دارد و معمولیبودن را از
سازمان میگیرد (از نظر مصاحبهشونده یك)
در ادامه دوباره مصاحبهشونده یك به ویژگیهای نخبگان باز
میگردد و چنین میگوید:
مصاحبه شونده یك ،11/70/24 :پاراگراف 33
اینها آدمهایی هستند که ،این جوری تعریف میکردیم که خالق
اند ،از یك هوش باالیی برخوردارند ،چه اجتماعی ،چه IQ
برداشت شان هم از اجتماع و محیط دور و اطرافشان هم خیلی
خوب است ،یعنی خیلی راحت ،چیزهایی روکه من و شما
(جسارت میکنم البته) بنده نبینم ،خیلی قشنگ آدم ها
درسطع وسیع ترشان می بینند و مرتب حالجی و تحلیل
میکنند و به نتایج خیلی سریع میرسند ،زودتر از ماها به نتیجه
می رسند و ادامه میدهد:
که یادآور محقق در خصوص نقطه نظرات مصاحبه شونده یك
به این شکل تکمیل میگردد:
خالقیت ،هوش باال (در زمینههای متفاوت) ،داشتن نگاه
وسیعتر ،سریع به نتیجه رسیدن از ویژگیهایی است که برای
استعداد بر میشمرد .اگر منظور از خالقیت باال ،همان انجام کار
خارقالعاده باشد که پیش از این ذکر کرده است ،در واقع دو
ویژگی جدیدی که برای نخبگان ذکر میکند یکی هوش باال در
زمینههای مختلف (بهره هوشی به مفهوم عام و هوش اجتماعی)
است و دیگری تحلیل مرتب و سریع به نتیجه رسیدن (اگر به
معنای قدرت پردازش باالی مغز در نظر بگیریم) است.
ویژگیهایی که بر میشمرد همگی به قابلیتهای ذهنی
برمیگردند .خصوصاً وقتی که تأکیدش بر سن کم است ،یعنی
شاید چندان زمان زیادی فرد نداشته برای اینکه برخی قابلیتها
را مثل دید وسیع یا مثالً قوت تحلیل را در خود ایجاد کرده و
پرورش دهد؛ بنابراین احتمال وجود این قابلیتها به صورت
ذاتی در فرد (از نگاه مصاحبهشونده یك) بسیار باال خواهد بود.
یعنی اگر با نگاه قبلیاش به موضوع نگاه کنیم در واقع نخبه دو
دسته ویژگی دارد؛ ویژگیهای ظاهری و ویژگیهای ذاتی .نکته
بعدی به اعتقاد مصاحبهشونده یك ،زمانمند بودن بحث بروز
استعداد در بافت سازمانی است .چون سازمان قرار است نگاه

بلندمدت داشته باشد ،به همین منظور برای یك آدم مسن آن
نگاه پرورشی استعداد را قائل نیست و تمرکزش بر استعدادهای
جوان است و در نهایت اینکه ،فرد در یك رشته تخصصی
میتواند به نخبگی برسد .یعنی نگاهش این است که همه این
قابلیتهای ذهنی در یك حوزه خاص میتواند شکوفا شود .یعنی
اگر مثال خودش را ببینیم ،انیشتین ،هوش ریاضی خوب و
قدرت تحلیل باال داشته ،کار خارقالعادهای انجام داده و احتماالً
قدرت پردازش ذهنی باالیی نیز داشته است .بنابراین چارچوبی
نخبه از نگاه مصاحبهشونده یك تکمیل می شود.
در ادامه نگاه مصاحبه شونده دو نیز در خصوص نخبگی به نگاه
مصاحبه شونده یك افزوده شد.
مصاحبه شونده دو ،11/0/10 :پاراگراف 0
 ...در آن ساختار هم تعریف مشخصی از نیروهای نخبه دارد و
هم اینکه آمده به عنوان تلنت اینها را سایزبندی کرده و مشخص
نموده است .شرایطشان را هم عنوان کرده .اینکه در هر شغلی
چه آدمی میتواند نخبه باشد شما هم میدانید متفاوت است
یعنی مثالً ممکن است یك کسی در یك کاری خیلی تبحر
داشته باشد ،باهوش باشد ،در یك زمینه دیگر استعداد نداشته
باشد .پس حتما باید در ویژگی شغلی خودش ،آن آدم سنجیده
بشود .ببینیم برای اینکار ایشان نخبه هست یا نه .خوب من باز
شما رو ارجاع پس می دم به خود مدلی که توی اونجا هست.
ولی باز هم شرکتهای دانش بنیان درصدی رو که اومدن برای
نیروهای تلنتشون عنوان کردن فکر میکنم حدود یك و نیم تا
دو درصد نیروهای تاپشون رو برآورد کردن ،یه چیزی حول و
حوش بیست سی درصدشون رو به عنوان نیروی فرهیخته من
ترجمش می کنم که اینا آدمای معمولی با استعداد هستند تلنت
نیستند ولی به هر حال برای سازمان ویژگیهایی دارند و الزمه
که (مکث میکند) وفاداری سازمانی باالیی دارند ... ،خوب ،البته
بعضی وقت ها شرکت هابه این دلیل می گن یك و نیم تا دو
درصد ،ممکن است این نیروهای خیلی خاصی هم باشند که
اینها رو ما بتونیم اون مقطعی به کار بگیریم که نیروهای با
دانشی باشند که ارزش باالیی داشته باشد و حاضر نباشند ،دائما
توی سازمان کار کنند به علت اینکه نخبه اون کارن و خیلی
ارزش کاریشون و خیلی دستمزد باالیی دارند...
و یادآور محقق در این زمینه:
جالب است که مصاحبه شونده دو نگاه نسبتاً متفاوتی را از
نخبگی نشان میدهد .مرا به مرجعی ارجاع میدهد که در آن
فقط استعداد تعریف شده است ،نه نخبه سازمانی و در آن هم،
تأکید بیشتر بر روند شناسایی است تا اینکه ویژگیهای منحصر
به فردی را برای نخبگی قائل شود .اما دو معیار دیگر هم برای
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نخبگی بیان میکند .یکی اینکه حداکثر یکی دو درصد از کل
افراد شرکت هستند و دیگر اینکه ممکن است به خاطر بهای
باالی دستمزد دانش یا تخصصشان اصالً نتوان آنها را در شرکت
به خدمت گرفت .از این چه میتوان برداشت کرد؟ یعنی اینکه
نخبه سازمانی کسی است که ارزش تخصصش برای سازمان
بسیار باالست اما لزوماً در زندگی روزمره سازمان مورد نیاز
نیست .یعنی نیاز ما به نخبه موردی است و بنابراین قرار نیست
مثالً سی درصد نیروهای مان نخبه باشند؛ همان یکی دو درصد
کافی است؛ اگر بیشتر نیاز بود هم بهواسطه قرارداد و کار پیمانی
از بیرون میگیریم! اما میان این دو نوع نیرو ،یعنی آن یکی دو
درصد (که مثالً در  2777نفر میشود چیزی بین ده تا بیست
نفر!) ،و آن فردی که به طور موقت از بیرون جذب میشود
تفاوتهایی هست .شاید ادامه بحثش بتواند چارهساز باشد.
و در ادامه نظرات مصاحبه شونده سه:
مصاحبه شونده سه ،11/0/11 ،پاراگراف  2و 1
بله ،خوب استعداد یادگیری و هوش باال دارم .پیش از مدرسه
خواندن و نوشتن را آموخته ام و میتوانستم چند سال را با هم
بخوانم اما پدر و مادرم اجازه ندادند .تا کالس چهارم ،نمرهام
بیست بوده و بعد از آن تا دیپلم شاگرد اول بوده ام .بعد ازدواج
کردم و برای سالها درس تعطیل شد .بعد چون میخواستم
یواشکی بخوانم و نمیتوانستم کنکور دهم پیام نور شرکت کردم
که فکر میکنم همان دورههای اول فراگیر بود و رشته خودم
هم نبود اما با این حال فکر میکنم در ایران اول شدم .بعد هم
که کنکور ارشد دادم ،رتبه یك دانشگاه تهران شدم در رشته
تحقیقات در علوم رفتاری .هیچ وقتی هم برای درس خواندن
تالش خاصی نکردم و مجبور بودم به دیگر خانم ها نگویم چقدر
درس خوانده ام چون باورشان نمی شد در دوران تحصیل
همیشه تقریبا مورد توجه بودم .مثالً یك زمانی دوره راهنمایی
بودم که ناگهان از دبیرستان کناری خواستندم ،وارد کالس شدم
و معلم ازم خواست مسئله ای را حل کنم .اندکی ترسیده بودم،
خوب دخترای دبیرستانی با هیکل های درشت در مقایسه با منِ
راهنمایی و دیدشان این بود که حاال این بچه دیگه چی میگه.
اما خوب آخرشم مسئله رو حل کردم و تشویقم کردند.
یادداشت محقق در این زمینه:
مصاحبه شونده سه خودش را نخبه میداند و به طور مشخص
از سوابق تحصیلی اش بحث میکند .اشاره دیگرش به تالش
اندك و گرفتن نتیجه زیاد است .بحث بعدی که اشاره میکند
قدرت حل مسئله به میزان قابل توجهی باالتر در میان گروههای
همسن است .یعنی به اعتقاد وی ،اگر کسی بدون تالش بتواند
موفقیت تحصیلی کسب کند و بهتر از کسانی که از نظر سنی از
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وی مسن ترند باشد ،نخبه است؟ اما ایا ممکن است واقعا بدون
هیچ تالشی حتی موفقیت جدی تحصیلی کسب کرد؟ چون
موفقیت تحصیلی صرف حاضر جواب بودن و فعالیت کالسی
نیست .مستلزم انجام پروژه ،مطالعه برای امتحانات ،از منابعی که
لزوماً سر کالس مطرح نشده و  ...است .نکته دیگر که برایم جای
ابهام دارد این است که در تعریفی از حل مسئله در دوران
راهنمایی که میکند بر ترس داشتن یا به عبارتی عدم اعتماد به
نفس در خود اشاره دارد که شاید برای یك دختر دوازده ،سیزده
ساله چندان هم دور از ذهن نباشد اما در خصوص تحصیالت
دانشگاهی اش احساس اعتماد به نفس خیلی بیشتری رخ
میدهد که چون با فاصله قابل توجهی از سن معمول برای درس
خواندن بوده و اینکه ظاهراً بدون موافقت خانوادهاش اتفاق افتاده
است ،نشان از اعتماد به نفس باالتری دارد .اما نکته متضادی که
اینجا وجود دارد این است که میگوید میتوانستم چند کالس را
با هم بخوانم اما خانواده ام اجازه ندادند .آیا اکنون بعد از گذشت
سالها و نگاه به گذشته چنین اعتماد به نفسی را پیدا کرده یا
قبالً اینطور میاندیشیدهاست .یعنی آیا خودش میخواسته و
خانواده اش اجازه ندادهاند؟ در هر حال نکتهای که از زمان
حالش میتوان دریافت داشتن اعتماد به نفس و خودباوری است.
چیزی در ردیف  Self-efficacyکه احتماال ناشی از تجربه کاری
طوالنی است ( 21سال) به همراه یك سابقه تحصیلی خوب.
بنابراین میتوان مفهوم نخبه را باز تکمیل تر کرد.
افزودن نظرات و تجارب مصاحبه شونده چهار ،باز هم میتواند
به غنای مفهوم نخبه کمك بیشتری بکند:
مصاحبه شونده چهار ،11/0/11 ،پاراگراف 1
نخبه و مستعد کسی هست که مثالً اگر بخواهیم بروز رفتاری
بیرونی اش را ببینیم ،اینکه بخواهی چجوری بفهمی ،کسی است
که به قول معروف انگار اون نکته رو شکارش میکنه مثالً وقتی
یك مسئله ای را در کار میبیند ،دقیق متوجه میشود چه است
یا اصال چه مسئله ای در کار است .استعدادش رو دارد که بروند
دنبالش حاال مثالً یکی نخبه تو زمینه  ITهست ،مثالً یك کاری
که تعریف میکنند سریع مثالً به ذهنش میرسد که میشود
این کار رو کرد ،میشود رفت در این روش ،میشه این کار رو
بکنیم ،در واقع کسی که خیلی مستعد است اینطوری هست
حاال مثالً تو زمینه دیگر میشود.
یادداشت محقق در این زمینه:
وقتی بحث میشود که نخبه کسی است که ”اون نکته رو شکار
میکند“ ،یعنی میتواند به منطق زیربنایی موضوع پی ببرد و
مسئله اصلی را منهای حواشی شناسایی کند .این میتواند نشانه
چه باشد؟ داشتن قدرت تحلیل ،هوش ،زیرکی یا باریك بینی؟
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یا شاید سرعت پردازش ذهنی باال و البته همه اینها که برای
کشف مسئله اصلی الزم است .خصوصاً اینکه بعد اشاره میکند
که این فرد باید بتواند به سرعت راهکارهای مختلفی در خصوص
موضوع ارائه دهد و نکته دیگر اینکه فرد در یك زمینه تخصصی
و نه لزوما در همه زمینهها قادر به این کار است .آیا نمیتوان
این امر را ناشی از دانش و تجربه در آن حوزه دانست؟ یعنی
ترکیبی از قدرت پردازش ذهنی ،قدرت تحلیل ،سرعت تحلیل و
دانش و تجربه .مسئله ای که در پاراگراف بعد هم به نوعی تایید
میشود .مضافاً بر اینکه استعداد را با دغدغه فرد یکی میکند و
داشتن دغدغه در یك حوزه را نشانی از وجود استعداد در آن
حوزه میداند و خودجوش بودن و فیالبداهه بودن ،به معنایی
درونی بودن را هم مورد تأکید قرار میدهد.
مصاحبه شونده پنج نظرات متفاوتی در خصوص مفهوم نخبه
دارد:
مصاحبه شونده پنج ،11/0/32 ،پاراگراف 0
به نظر من نخبه کسی است که در شرایط یکسانی که افراد دیگر
هم در واقع آن امکانات و شرایط را دارند بتواند کاری را خلق
بکند که دیگران نمیتوانند ،به نظر من نخبه است .صرف داشتن
استعداد و توانایی نخبگی نمی آورد زمانی که این خالقیت و
استعداد تبدیل بشود به نوآوری و بروز پیدا بکند ما میتوانیم به
یکی بگوییم نخبه.
مصاحبه شونده پنج درگام اول نخبگی را در عملکرد می بیند.
عملکردی که لزوما مستلزم داشتن امکانات باالتر و بیشتر نیست.
یعنی قابلیت استفاده متفاوت و بهینه تری از امکانات .دیگر
اینکه گرچه داشتن توانایی های ذاتی را شرط الزم نخبگی
میداند اما شرکت کافی نمیداند .در واقع خالقیت و استعداد را
امری درونی میشمرد و نیاز به ظهور و بروزش را طرح مینماید.
مصاحبهشونده شش ،نظراتی اندکی متفاوت در خصوص نخبگی
ارائه میدهد:
مصاحبهشونده شش ،11/0/32 ،پاراگراف 1
نخبه باید با کمترین سرمایه گذاری بیشترین کارایی را برای هر
سازمانی داشته باشد؛ مدرك تحصیلی و اینها مهم نیست .یك
استادی داشتیم حرف قشنگی زد :کسی که فکر خوب داشته
باشد ،اگر در کویر لوت هم قرارش دهند روشی برای بهره
برداری بهتر از امکانات پیدا میکند .این قضیه در هر رشته و
جایگاهی میتواند اتفاق بیفتد .موضوعی هست که اصوالً ذاتی
افراد است و در کار قابل تشخیص .ممکن است کسی دکترا
داشته باشد اما یك ریال بهره وری نداشته باشد .این تعهد ما
نسبت به آن موضوع است که به نوعی نخبگی در کار را تعیین
میکند .کسی که همه هم و غمش آن موضوع کارش باشد.

در نگاه اول به نظر میرسد که تأکید مصاحبه شونده شش ،بر
تعهد است ،اما عالوه بر تعهد یا دغدغه داشتنی که بر آن تأکید
میکرد (و باید بگویم که در زمان مصاحبه فکر میکردم که
چقدر مصاحبهشونده چهار و مصاحبهشونده شش با هم
متفاوتند!) ،بر بیشترین بهرهبرداری از کمترین امکانات تأکید
دارد؛ فردی است که نیاز به سرمایه گذاری زیاد از سوی سازمان
ندارد .به عبارتی مصاحبهشونده شش ،به صورت ضمنی اعتقاد
دارد که نباید فردی باشد که کلی آموزش و اینها خرجش شده
باشد .قاعدتاً بسیار باید یادگیرنده باشد که نیاز به سرمایهگذاری
زیاد نداشته باشد .دارای قدرت فکر باالیی باشد که به قول
مصاحبهشونده شش ،ذاتی افراد است.
نظرات مصاحبه شونده هفت ،در خصوص مفهوم نخبگی بیشتر
در تایید نظرات دیگران است:
مصاحبه شونده هفت ،11/2/2 ،پاراگراف 21-1
کسی که قابلیتها و تواناییهایی فراتر از حد انتظار ما برای یك
موقعیت شغلی بر اساس شاخص های خودمان ،شامل تجربه و
دانش ،استعدادهای درونی فرد ،کاراکتر و شخصیت فرد (کالً
قابلیت  )overqualifiedباشد .در بیرون از شغل ،این ویژگیهای
شخصیتی است که نشان دهنده استعدادهای افراد است چون به
اعتقاد من استعداد ویژگیهای رفتاری-روانشناختی است .یا
قابلیت های نادری داشته باشد .مهارت ها و تخصصهای خاصی
که در بازار کار هر کسی توانایی ذهنی یا توانایی کسب آن را
نداشته باشد.
مصاحبه شونده هشت ،11/2/24 ،پاراگراف 1
 ...آدم توانمندی بوده ،گیرایی باالیی داشته وسعی میکرده که
معموالً نسبت به اون مطلب واکنش سریعی نشون بده وطبیعتا،
درواقع درکار ما ،آدمهای باهوش با آدم های غیر باهوش البته
نمیشه این جوری تفکیك کرد آدمهایی میشه گفت که عموماً
کسانی که[در این حوزه تخصصی] هستن و درحوزهی
[شرکتهای دانش بنیان] کار میکنن میشه گفت که آدمهای
باهوشی هستن ،شما نگاه میکنید رتبه نفرات که جزء [در این
حوزه تخصصی] ما هستن معموالً زیر  1777،2777هستن،
 avergeحتی ما اعداد تك رقمی هم داریم ،نفرات اول کنکور
هم داریم و همین درواقع من فکر می کنم که همشون
باهوشاند ولی باهوش ترا درواقع یه ذره گیرایی شون قوی تر
است ،قدرت تحلیل برای اون موارد بیشتره جوانب موضوع یا
مورد پیش آمده را بهتر از دیگران میتونن ببینن.
مصاحبهشونده هشت ،جزو مدیران مستعدی است که مجموعه
افراد مستعدی را خود مدیریت میکند .عملکرد مجموعه وی در
سازمان نسبت به سایر واحدها به میزان قابل توجهی باالتر است.
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تأکید مصاحبهشونده هشت ،در گام اول بر سابقه تحصیلی است.
قدرت یادگیری ،یا به قول خودش قدرت گیرایی نیز بسیار
اهمیت دارد .بعد از آن به صورت گستردهای عشق و عالقه به
کار را مطرح میکند .شوق به سرانجام رساندن کار ،اما این چه
نوع شوقی است؟ آیا به طور کلی به نتیجه رسیدن کار برایشان
مهم است یا به نتیجه رسیدن کار در این حوزه خاص؟ هر چند
میتوان گفت از این جمله که «کار ما یه مدلیه که در واقع اگر
کسی عاشق این کار نباشه ،به نظر من دیوانه است که می آد تو
این کار» ،منظور این نوع کار است .یعنی به نوعی ارتباطی
د وطرفه بین کار و نخبه است؛ نخبه آن کار را خوب انجام
میدهد و عشق و کشش زیادی به کار دارد که موجب میشود
نخبگی فرد بروز بیشتری پیدا کند.
دسته دوم ویژگیها که شاید نتواند در زمره ویژگیهای چندان
مثبت (یا به طور کلی از نظر اجتماع پذیرفتهشده) دسته
بندیشان کرد ،ویژگی بیقیدی نسبت به زمان و مکان و البته
افراد است .این بدان معنا نیست که مثالً آدمها ،زمان یا مکان
برایشان اهمیتی ندارد .بلکه به این معنا است که قیدی از اینها
نمیپذیرند .نمیگذارند اینها محدودشان کنند .مثالً یك آدم
درونگرا در قید و بند خوشایند یا ناخوشایند دیگران نیست .در
قید جلب رضایت همه نیست .در درجه اول به رضایت خاطر
خودش فکر میکند .به کاری که دوست دارد و دغدغهاش است.
آدمهای اطراف اولویتهای بعدیاند .زمان این افراد را محدود
نمیکند .مهم نیست که چه ساعتی از شبانهروز است اگر
بخواهد کارش را انجام دهد و مهم نیست ساعت اداری کدام
است اگر نخواهد و مثالً بخواهد استراحت کند .اینکه اکنون در
جمع خانوادگی است بدان معنا نیست که کارش را رها میکند.
مصاحبهشونده ده ابتدا بر دو عامل نوآوری و خالقیت تأکید
میکند؛ نوآوری و خالقیتی که منجر به بهبود کارایی شود .اما
نکته مهمتر این است که انگار نخبگی را یك فرایند میداند.
نگاه مصاحبهشونده یازده به مقوله استعداد بسیار متفاوت از
نگاهی است که شرکتکنندگان پیش از او اذعان داشتهاند.
مصاحبه با وی یکی از دشوارترین مصاحبههای تحقیق است.
زیرا با وجود دو جلسه مصاحبه و عدم ادامه آن علیرغم
پیگیریهای فراوان ،کنترل جریان مصاحبه بسیار دشوار است.
وی ذهنیتی توام با عدم اعتماد به فرد مقابل را از خود نشان
میدهد و به هیچ روی قصد کوتاهآمدن از آن را ندارد .وی به
هیچ روی اشارهای به مفهوم نخبگی نمیکند و در واقع به شکل
ضمنی آن را قبول ندارد و بیشتر تأکیدش بر استعدادهایی است
که ترکیب آنها به همراه یكسری عوامل زمینهای و مهارتی،
میتواند فرد را به عنوان فردی خبره در حوزهای معرفی نماید.
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نگاهی که مصاحبهشونده دوازده ،با شکل دیگری در پیش
میگیرد و وجود کسانی را به عنوان نخبگان سازمانی عمالً زیر
سوال میبرد:
مصاحبهشونده دوازده ،11/2/11 ،پاراگراف 1
« ...در واقع من به نظرم نخبهها همین افراد عادی هستند که
روی یكسری از مسائل دقت بیشتری دارند و همان دقت
بیشترشان باعث میشود که یك مقدار متمایز بشوند نسبت به
موضوع ،شاید بتونم بگم بهترین ویژگی که داره و اینکه اون
مطلبی رو که در واقع میبینند ،آن نکتهسنجی رو که میکنند،
پشت سر اون میتوانند پردازشهایی رو بکنند که اون
پردازشها ،در واقع تکمیل میکند آن نکتهسنجی را»
نکته جالب اینجاست که مصاحبهشونده دوازده ،با توجه به
موقعیتی که در سازمان دارد (به عنوان یك مدیر ارشد با پستی
بسیار بسیار تأثیرگذار در موفقیت سازمان) ،انتظار میرود،
دیدگاهی بازتر را نسبت به مقوله استعداد و وجود کسانی که
میتوانند ستارههای سازمان باشند از خود بروز دهد اما در
واقعیت ،نهتنها چنین نمیکند و همه چیز را صرفاً مبتنی بر
اندکی دقت نظر بیشتر و مقداری پشتکار میداند و حتی نیاز
سازمان به چنین افراد را نیز زیر سوال میبرد و حتی کل مفهوم
پروژه طراحی سیستم مدیریت استعداد را نیز بیهوده میداند.
نکتهای که بسیار در سخنانش پررنگ است ،این است وی خود
با تالش و کوشش و علیرغم خواست مدیران باالسریاش به
جایگاه فعلی اش دست یافته است.
نگاه مصاحبهشونده چهارده ،تلنگر جدیتری برای مفهوم نخبگی
دارد .وی بروز استعداد را در کنار دیگر ویژگیها است که معنادار
میبیند ،نه به تنهایی:
مصاحبهشونده چهارده ،11/1/21 ،پاراگراف 21
قاعدتاً توانمندیهای خاص افراد در شکوفایی استعدادشان
تأثیرگذار است ،بعضی از افراد خیلی  Dominantهستند،
 imposeمیکنند باورهاشون رو ،بعضیها خیلی interactive
هستند ،معموالً دوست دارند تعامل کنند ،بعضیها ،خیلی
 conservativeهستند ،خیلی محافظهکارند ،یك گوشه وای
میستند ،استعداد به تنهایی به نظر من عامل اصلی نیست،
ویژگی است که با سایر ویژگیها در افراد میتواند یك فرد رو
خیلی قوی بکند.
سایر کسانی که در مصاحبه قرار دارند ،چندان تأکیدی بر بحث
نخبگی ندارند و صرفاً مستعد بودن را مد نظر قرار دارند که
اندکی با تالش و پشتکار ،به همراه نگاه مبتنی بر پیشرفت همراه
است تا ویژگیهای خاص عملکردی یا فردی که یك نفر را
بتواند بسیار فراتر از معمول پیش ببرد.
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این یادداشت نویسی ها به این صورت مرحله به مرحله انجام
گرفت تا درنهایت مفاهیم بطور کامل بر مبنای مصاحبه ها

استخراج گردید .بر مبنای مصاحبه ها و استخراج کدهای
معنایی ابتدا مفهوم نخبه تببین گردید (نمودار .)2

نمودار  .1فرایند تشخیص نخبه

در شکل باال ،مفهوم نخبه ،نشانههای بروز نخبه و البته نحوه
پرورش آن به صورت غیر مستقیم ذکر شده است .با توجه به
اینکه در روش پژوهش مبنایی ،یك چارچوب مفهومی فرایندی

حاصل میشود ،اطالعات باید در قالب فرایند نظم یابند .فرایندی
که شکل شماتیك آن در نمودار شماره ( )1نشان داده شده
است.
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نمودار  .2پرورش نخبه در سازمان به سبک ایرانی

آنچه تاکنون از آن سخن گفته شد ،چارچوب ی شناسایی و
پرورش نخبگان سازمان بود .یکی از مهمترین نتایجی که از این
پژوهش به دست آمده ،همین تفاوتی بود که در سازمان میان
استعدادها و نخبگان قائل هستند .همان طور که طرح شد ،در
غالب مصاحبه هایی که به این موضوع اشاره میشد ،تفاوت
سطح میان نخبه و استعداد مورد تأکید قرار میگرفت .نکته
بعدی که باز هم پیش از این به آن اشاره شد ،تأکید بر مدیریت
پذیر بودن استعدادها و مدیریتناپذیر بودن نخبگان ،بود؛
مفهومی که ،بیشتر بر بعد کنترل پذیری اشاره دارد .نکته مهم
دیگری که باید به آن اشاره داشت ،تمایز چارچوب های مفهومی
مدیریت استعداد است با آنچه در واقعیت رخ میدهد .چارچوب
مفهومی شناسایی و پرورش نخبه که در باال معرفی و تبیین شد،
چارچوب مفهومی است که در کلیه شرایط ،چه مطلوب و چه
نامطلوب میتواند مورد استفاده قرار گیرد؛ اما نکته مهم این
است که آنچه از متن مصاحبهها و مشاهدات بر میآید ،تمایز
قابل توجهی را میان آنچه باید باشد ،آنچه گاه اتفاق میافتد و

آنچه در عمل غالب چارچوب مفهومی است وجود دارد .طبعاً بنا
داریم در انتهای این پژوهش ،را ارائه دهیم که بتواند به بهترین
وجه ،با توجه به شرایط داخلی ،مدیریت استعداد را در شرکت
دانش بنیان به سرانجام رساند .اما آنچه متناسب با شرایط اتفاق
میافتد و در واقع چیزی میان تجربه زیسته افراد و نظراتشان
است ،شبیه به چارچوب مفهومی است که برای پرورش نخبگان
طراحی شد؛ چارچوب مفهومی که میتواند با توجه به هر
انتخاب و هر گام ،هم بعد مثبت و هم بعد منفی داشته باشد که
در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
پس از پیادهسازی مصاحبهها و کدگذاری باز  012کد حاصل
شد .الزم به ذکر است که تالش شد کدها به شکلی انتخاب و
نامگذاری شوند که بتوانند به بهترین وجه ،مفاهیم موجود در
سخنان افراد را بنمایانند .پس از دستهبندی کدها ،در گام اول و
پیش از جمعآوری نمونه از شرکت دوم ،در بهمن  2311به
اتمام رسید ،شباهت زیاد دستهبندی به آنچه در ادبیات موضوع
وجود داشت ،ما را متوجه درگیری ذهنی با نظریات موجود
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نمود .از این رو ،بار دیگر ،با فاصله زمانی قابل توجه  0ماهه،
کدگذاری مصاحبهها صورت پذیرفت .برای آنکه اطمینان حاصل
شود ،نگاه صرفاً مبتنی بر ادبیات موضوع نیست ،سعی شد از یك
سو ،مواردی دیده شود که تا کنون مد نظر قرار نگرفته است
(مانند موارد خاص ،گالیهها ،موارد مرتبط با استعدادی که در
ابتدا مد نظر قرار نگرفته است) و از سوی دیگر نمونههایی از یك
شرکت دانش بنیان دیگر (پارك وعلم وفناوری) استخراج شود
تا این اطمینان حاصل شود که اطالعات به دست آمده ،میتواند
نشانگر تجربه راستین استعداد ،در یك فضای دانش بنیان باشد.
هم اندازگی و فضای کاری یکسان شرکتها با هم و تبادل
استعداد میان آنها ،این امکان را ایجاد میکرد که اشتراکات قابل
توجهی میانشان یافت گردد و در نتیجه برای قابلیت انتقال نتایج
نیز از آنها به رهگیری شود .پس از دسته بندی دادهها در وهله
دوم 20 ،دسته کلی به دست آمد.
گرچه میتوان همین  20دسته را نیز در سه دسته کلی مدیریت
استعداد رئال و مدیریت استعداد ایده آل و ویژگیهای مرتبط
دسته بندی کرد ،این شیوه ،بهتر میتواند تمایزات مرتبط با تك
به تك اجزا را نشان دهد .از سوی دیگر ،نمیتوان اینطور گفت
که در هیچ یك از واحدهای سازمانی ،هیچ فرایند مدیریت
استعدادی به شکل موثر یا نزدیك به موثر صورت نمیپذیرد .در
واقع ،میتوان گفت ،حتی اگر در برخی مواقع برای مثال
استعدادزدایی سازمانی رخ میدهد ،این بدان معنا نیست که در
کنار آن ،در واحدی دیگر ،یا برای فردی دیگر ،استعدادداری رخ
نمیدهد.
واقعیت این است که چارچوب ی مدیریت استعداد در
شرکتهای دانش بنیان داخلی ،رنگی را که باید از تالطم محیط
یا فناوری محور بودن شرکت بگیرد ندارد .در حالی که میزان از
دستروی استعدادهای سازمان در شرکتهای مورد مطالعه و نیز
درصد عدم مشارکت فعال این استعدادها ،که بعضاً تا سه برابر

استاندارد جهانی ( 21-1درصد کارکنان) است ،در عین اینکه
دانش و فناوری در حیطه فناوری مرتب به روز میشود و این دو
مسئله میتواند سازمان را به لحاظ کسب ،حفظ و بهکارگیری
دانش ،از رقبای جدی در صنعت عقب بیاندازد ،تالطم جدی در
محیط را نمایانگر است .اما در واقعیت آنچه اتفاق میافتد،
هالهای از مدیریت استعداد ،با هدف پرورش استعدادها نیست؛
سیستم و فرایند پیادهسازی شده مشخصی در این خصوص
وجود ندارد .اگر در بخشی از سازمان ،چیزی شبیه به مدیریت
استعداد ،به معنای جذب ،پرورش و نگه داشت استعدادهای
سازمان اتفاق میافتد ،کامالً مبتنی بر مدیری است که در آن
زمان ،در آن پست قرار گرفته است .درآمد باالی کسب شده
توسط شرکت دانش بنیان که ماهیت کار فناوری در ایران است،
به همراه تأثیرگذاری روابط و کمرنگ بودن سیستمها ،فرایندها
و شفافیت در سازمان ،موجب میشود که چارچوب مفهومی
استخراجی (که پیش از این اشاره شد) عمالً واقعیت جذابی را به
نمایش نگذارد؛ خاصه اینکه در واقع چارچوب مفهومی که در
غالب مواقع رخ میدهد ،اجزایی متفاوت از حالت عام (و نه حتی
ایدهآل) چارچوب مفهومی دارد .نمود این چارچوب مفهومی که
در واقعیت رخ میدهد ،را میتوان در نمودار ( )3مشاهده نمود.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در این
پژوهش ،مشارکتکنندگان کمتر به پیآیندهای کالن فرایند
مدیریت استعداد توجه داشتند و به طور مستقیم به آن اشاره
میکردند؛ با اینکه اغلب باور خویش را به پدیده مدیریت
استعداد نشان می دادند و به طور ضمنی باور داشتند که این
پدیده ،در صورت اجرای درست میتواند در جهت بهبود سازمان
موثر واقع شود .به عبارت دیگر ،بر خالف سایر دستهها ،که کدها
اغلب برآمده مستقیم از متن بودند ،در خصوص پیآیندها ،این
اتفاق به ندرت رخ داد.

ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشینپروری در شرکتهای دانشبنیان

200

نمودار .3چارچوب مفهومی مدیریت استعداد در شرکتهای دانش بنیان

تنها موردی که باید عالوه بر موارد قبلی به آن اشاره شود،
بحث تأثیر فرهنگی است .همان طور که در ابتدا گفته شد،
خود شیوه شناسایی استعدادها ،نحوه برخورد با استعدادها،
تقدم افراد بر سیستم ،عناصر فرهنگی از زمینه ای است که در
آن مدیریت استعداد رخ میدهد .در واقع آن طور که
مصاحبهشونده دو ،مدیر ارشدی که پس از سی سال فعالیت
در یك ارگان دولتی و دارا بودن کسب و کاری مجزا ،طرح
میکند:
مصاحبهشونده دو ،11/0/10 ،پاراگراف 00
یعنی شما فکر میکنید االن ما تو مملکتمون از ژاپن آدم با
استعداد برای حل مشکالت بیشتر نداریم؟ داریم ،فقط یه نکته
است ،این آدمها اجازه کار ندارند ... .پس اون چیزی که ممکن
است یه موقع آدمهای بیاستعدادی میان به همانها اجازه
ابراز میدن .که اینها بیان خودشون رو نشون بدن ،حاال من
نمیدونم کی نخبه است .اون آدم بیاستعدادی که اومده از
قدرتش استفاده کرده و برای مساعد کردن شرایط یا نه.
زمینههای رشد برای کار خیلی خیلی مهمه که آن زمین را
چه کسی آماده میکند چه کسی شخم میزند ،به نظر من
اونها هیچکدامشان نیاز نیست نخبه باشند ،نخبه اون بذره
هستش بعدم دوباره کیا آبیاریاش کردهاند تا به بار بنشیند .به
نظرم نخبه خودش بهتنهایی میتواند جزئی از پازل
موفقیتهای اجتماعی یك جامعه باشد ،یعنی مثالً وقتی از

توی یك جامعهای ادیسون در میاد ،باید بگویم اون جامعه یك
جامعهای بوده که از توش ادیسون در اومده ،حاال من نمیدونم
چی بوده و چطور بوده ،وقتی میبینیم از توی جامعهای
افرادی میان یك دفعه بولد میشوند و میآیند میشوند
مشاهیر جهانی ،این شرایط اون جامعه رو نشون میده.
بنابراین ،نتایجی که از فعالیت های شرکت به هر شکل حاصل
میشود ،با قرارگیری در بافت فرهنگی ،دیدگاههای مشخصی
را برای ورود به سیستم مدیریت استعدادها ،فراهم می آورد.
همین نکته است که موجب میشود ،حتی اگر پیآیندها،
چندان مطلوب نباشد ،باز هم کمتر شاهد تغییر در رویکرد
ورودیهای به سیستم مدیریت استعداد ،به عنوان پایه سیستم
مدیریت استعداد در سازمانها باشیم.
 -5بحث و نتیجه گیری
مدیریت استعداد یکی از موضوعاتی در حوزه منابع انسانی
است که رشد بسیار سریعی را در فضای آکادمیك و تجاری
داشته است (ساعتی و همکاران)2311 ،؛ به طوری که طی
بیست سال گذشته ،توانسته است جایگاه ویژهای را در
چارچوبهای مفهومی ،نشریات و گزارشهای این حوزه به
خویش اختصاص دهد .موضوعی که هر چند طی سالهای
قبل اغلب در فضای ادبیات آمریکایی طرح میشد ،اکنون،
بویژه بهواسطه طرح بحث مدیریت جهانی استعداد و خواست
محققان برای ارائه دیدگاه های چندگانه در این حوزه ،به
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سرتاسرجهان تسری یافته است (تانیس ن 22و همکاران،
)1720؛ توجه به این دیدگاههای متنوع از کلیه دست
اندرکاران مدیریت استعداد در سازمان (استعدادها ،مدیران و
کارشناسان منابع انسانی) یکی از اصول اجرایی این پژوهش
بوده است .هر چند همآن طور که بحث شد ،برخی محققان
اینطور اعتقاد دارند که مدیریت استعداد حرف تازه ای برای
گفتن ندارد و به لحاظ نظری موضوعی تازه برای عرضه ندارد،
نگاه ما در این تحقیق ،همسو با نگاه گاالردو-گاالردو و
همکاران ( )1720است که این بحث در حوزه مدیریت
استعداد از ابتدا نه نظریه محور ،که پدیده محور است و از
محیط کار وارد ادبیات مدیریت استعداد شده است و با معرفی
آن  ،به عنوان متخصصان یك شرکت مشاوره برتر ،بیشتر
صحت این ادعا را به نمایش میگذارد.
پیشینه و چارچوب های مفهومی موجود در حوزه مدیریت
استعداد ،دارای اجزای مشخص ،کلی و ایده آل گرایانه هستند.
در این پژوهش ما تالش کردیم نگاهی رئالیستی به بحث
داشته باشیم و وارد جزئیاتی که در عمل تحت لوای مدیریت
استعداد در سازمانها اتفاق میافتد ،شویم .گرچه فرایندهای
کلی که مدیریت استعداد مبنی بر آنها در موردهای پژوهشی
ما صورت میگیرد را نیز میتوان مانند دیگر چارچوب ها در
قالب استعدادیابی ،20استعدادداری 21و استعدادپروری 21طرح
نمود ،این فرایندها بیشتر از آنکه معنای مثبتی را داشته
باشند ،روی طیفی قرار دارند که از نامناسب ترین فعالیتها تا
مناسب ترین آنها را در بر میگیرد .این طیف منفی است که
در ادبیات کمتر مورد توجه قرار گرفته است .شاید به دلیل
همین تضاد میان حالت ایده آل تا واقعیت سازمانی است که
نگاه ما ،همسو با کاپلی ( ، )1771طرح میکند که فرایندهای
جاری مدیریت استعداد در سازمانها ،به طور کلی فاقد
اثربخشی الزم است .به عبارت دیگر ،در پیشینه موجود به
دلیل همین نادیده گرفتن شرایط جاری سازمان است که
اثربخشی مورد انتظار از فرایندهای تعریف شده مدیریت
استعداد حاصل نمیشود .شاید بتوان این را همسو با نگاهی
که آالریس و همکاران ( ،)1724در خصوص بحث اجرای
فرایندهای مدیریت استعداد ،در زمینه فرهنگی کشورهای
حاشیه خلیج فارس ،از نگاه نهادگرایی و فرایندهای هم شکلیی
به آن پرداخته اند ،مورد توجه قرار داد .هم شکلی که بیشتر

16. Thunnisn et al.
17. Talent Acquisition
18. Talent Retention
19. Talent Development

به واسطه کسب مشروعیت و منابع صورت می پذیرد و کمتر
اثربخشی را مد نظر دارد.
در این پژوهش ،تالش شد؛ شرایط زمینه ای که میتواند
مدیریت استعداد را در ابعاد مختلف آن تحت تأثیر قرار دهد.
نگاه ما در این خصوص همراستا با کورتیس 17و همکاران
( )1722است که به طور کلی سطوح بلوغ مدیریت افراد
سازمان را تعریف نمودهاند و هر سازمانی متناسب با شرایط
خویش میتواند در یکی از این سطوح قرار گیرد .بهعالوه
همآن طور که هم کالینز )1772( 12و هم لیپمن ()1720
اشاره نمودهاند ،در عین اینکه مدیر شایسته نقش کلیدی را در
توفیق سازمان و ماندگاری و تعلق خاطر استعدادها داشته
باشد ،مدیر ناشایسته میتواند منجر به خروج استعداد یا
کاهش تعلق خاطر استعدادهای سازمانی شود که قرارگیری
مدیریت به عنوان یکی از شروط زمینه ای چارچوبی ما،
تاییدکننده همین امر است .در نهایت نیز ،اینکه نگاه به مفهوم
استعداد ،میتواند تعیین کننده این باشد که چه فرایندها و
رویه هایی برای شناسایی ،نگه داشت و پرورش استعدادها در
سازمان به کارگرفته میشود مشابه دیدگاه درایز 11و همکاران
( )1724است.
در مورد عوامل اثرگذار و اثرپذیر از مدیریت استعداد ،در این
پژوهش ،بیشتر موارد فردی ،سازمانی و تا حدی فرهنگی مد
نظر قرار گرفت که یافته های آن را میتوان تا حدی همسو با
یافته های خیلجی ،طارق و شولر ( )1720در خصوص دیدگاه
کالنی دانست که برای مدیریت استعداد ارائه دادهاند .با این
تفاوت که در چارچوب پیشنهادی ایشان ،بحث جهانی شدن،
چرخش مغزها ،برنامه ها ی توسعه انسانی کشورها و  ...به
صورت مشخص ذکر شده است که طبعاً بهواسطه محدوده
متفاوت کار ایشان ،این تمایز اجتناب ناپذیر است.در نهایت،
نگاه به مفهوم استعداد در سازمان مد نظر قرار گرفته است .هر
چند نگاه به این مفهوم ،در ادبیات جهانی ،هم میتواند یك
فرد را مد نظر قراردهد و هم یك کیفیت را ،این پژوهش نشان
داد که منظور از استعداد یا افرادی که گاه نخبگان سازمان
خوانده میشوند ،مشخصاً فرد محور است .بهعالوه ،استعداد در
درجه اول ،به ویژگیهای ذهنی و شخصیتی افراد ،که در
سوابق تحصیلی آنها نمود پیدا میکند بستگی دارد و در درجه
دوم ،سوابق کاری و عملکردی مورد توجه قرار میگیرد .مسئله
ای که شاید متمایز با پیشینه غالب در این خصوص باشد
(کولینگز و مالهی.)1771 ،
20. Curtis et al.
21. Collins
22. Dries et al.
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طبعاً مانند هر کار تحقیقاتی ،این پژوهش نیز خالی از اشکال
نیست .شاید اولین و مهمترین محدودیت تحقیق پیش رو را،
محدودیت کلیه تحقیقات کیفی دانست که به سادگی قابلیت
تعمیم به همه سازمانها را ندارد؛ هر چند به لحاظ قابلیت
انتقال ،13که در تحقیقات کیفی ،به نوعی معادل تعمیم پذیری
در پژوهشهای کیفی است ،پژوهش حاضر ،با توجه به کارایی
چارچوب در شرکت دانش بنیان ،با تغییراتی جزئی (که بیشتر
در حوزه عبارات و عناوین بود) میتوان ،کارایی آن را در
شرکتهای پارك وعلم وفناوری به طور کلی پذیرفت؛ با این
حال ،اینکه آیا میتوان این چارچوب را به سایر صنایع ،یا
شرکتهای کوچك نیز تعمیم داد ،مسئلهای است که اکنون
نمیتوان در خصوص آن اظهار نظر کرد .وجود نگاه های
مختلف در تعریف استعداد برای انتخاب مصاحبه شوندگان،
یکی از چالش های اساسی دیگر پژوهش بود که گاه ،حتی بعد
از مصاحبه مشخص میشد و در واقع مصاحبه صورت گرفته،
در صورتی که فرد ،مطلع به حساب نمیآمد ،حذف میگردید.
خودداری و ترس افراد از بیان مسائلشان ،قاعدتاً مواردی را
پنهان نموده است که میتوانست برای پژوهش روشنگر باشد و
در نهایت ،طبیعتاً محقق دارای سوگیریهایی بوده است که
مانند هر تحقیق کیفی روی نتایج تحقیق تأثیرگذار بوده است.
در نهایت ،شاید بتوان این خرده را بر چارچوب مفهومی گرفت
که این چارچوب مفهومی ،در هر سازمانی بدون توجه به
صنعت و ساختار قابل اعمال است .هر چند این چارچوب
مفهومی با توجه به آسیب شناسی وضعیت مدیریت استعداد
درشرکت ها طراحی شده است ،نمیتوان منکر این بحث بود
که فضای کلی حاکم بر کسب و کارهایی در این سطح ،به طور
کلی مشابه است .یعنی ،شرکتهای شبه دولتی که در آن
مدیرعامل و مدیریت ارشد آزادی نسبی عملکرد دارد (و دچار
محدودیتهای شرکتهای دولتی نیست) و در عین حال ،کمتر
چون شرکتهای کوچك و متوسط کامالً خصوصی دچار
محدودیتهای مادی است و در آن استعدادمحور بودن اهمیت
دارد ،جدای نوع صنعت میتواند از این چارچوب مفهومی بهره
گیرد که شاید این راحتی به نقطه قوتی برای چارچوب
مفهومی تبدیل نماید .شاید طرح این مسئله که تحقیقات
حوزه منابع انسانی در کشورما ،باید رویکردی بنیادین تر را
اتخاذ کند و صرفاً به موضوعات اخیراً طرح شده ،نپردازد،
پیشنهاد متفاوت این پژوهش باشد .همچنین نیاز به انجام
پژوهش هایی با رویکرد تغییر ،در حوزه مدیریت استعداد و
جانشین پروری بسیار احساس میشود .به عبارت بهتر،
23. Transferability

201

تحقیقات در این حوزه ،برای اثبات اثربخشی خویش باید از
حالت نظری خارج شده و وارد فضای پژوهشهای عملی-
مشارکتی گردند تا بتوانند در حفظ و بهروزی استعدادهای
سازمان و در نتیجه نزدیك ساختن شرکت ها به موفقیت،
نقشی واقعی را ایفا کنند.
بحث بعدی که شاید تحقیق پیش رو نتوانسته است به خوبی
پاسخی برای آن ارائه دهد این است که آیا هر کس میتواند
در حوزهای به درجه نخبگی برسد؟ هر چند برخی روانشناسان
و خصوصاً مشاوران موفقیت ،بر این امر تأکید کرده اند ،اما در
تحقیق پیش رو ،با توجه به تأکیدی که بر ظرفیت و
توانمندیهای ذهنی صورت پذیرفته بود ،این امر مورد تایید
قرار نگرفت .اما با توجه به محدوده پژوهش ،میتوان انتظار
داشت در حوزههای دیگر ،مانند ورزش یا هنر ،چنین ظرفیت
ذهنی برای نخبگی مورد نیاز نباشد .اینکه این موضوع صحت
دارد یا خیر ،موردی است که در دیگر پژوهش ها باید مورد
بررسی واقع شود.
اینکه مدیریت استعداد در یك شرکت دانش بنیان چه روایتی
دارد ،در واقع تمام کننده تحلیل ما در خصوص موضوع تحقیق
نمیباشد و ارائه چارچوب ی جامع در این زمینه انتزاعی و دور
از دسترس می باشد .در واقع پژوهش حاضر تالش نمود از
زبان مصاحبه شوندگان به چهارچوبی مفهومی برسد و شناخت
ویژگیهای منحصر به فرد شرکتهای دانشبنیان در زمینه
مدیریت استعداد و حرکت به سوی طراحی چارچوب ی
کارامد با هیچ پژوهش کیفی قابل بیان نیست.
یکی از کارکردهای نظریات و چارچوب های مدیریتی ،تبیین
وضع موجود است .کاری که در پژوهش حاضر ،بهواسطه
استفاده از رویکرد نظریه مبنایی انجام دادیم .دیدیم که
چارچوب مدیریت استعداد وجانشینپروری در شرکتهای
دانش بنیان روی یك طیف قرار دارد .طیفی که میتواند
معاونت به معاونت و واحد به واحد ،متناسب با شرایط زمینهای
حاکم بر آن بخش ،متغیر باشد و همین امر است که ماهیت
شرکتهای دانش بنیان را نشان میدهد .در این طیف ،هر
چقدر مدیر واحد ،توانسته باشد اختیارات باالتری را دریافت
کند (خصوصاً در زمینه ورود و خروج منابع انسانی) و نقش
مهمترین را در سازمان برای خویش ،تعریف نماید ،فرایندهای
مدیریت استعداد و جانشینپروری آن بیشتر در طیف مثبت
قرار میگیرد .دیگر اینکه ،هر چه ،ماهیت کار واحد ،به هسته
کلیدی کسب و کار نزدیکتر باشد ،این فرایندها ،قابلیت رفتن
به سمت مثبت را بهتر از خود نشان میدهند؛ به عبارت دیگر،
در این واحدها ،اغلب افراد میدانند که چه میخواهند و
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میتوانند با زبان فنی مشترکی با هم سخن بگویند در حالی
که این زبان مشترك ،در دیگر واحدها که از هسته فنی کسب
و کار فاصله دارند ،سختتر اتفاق میافتد .زیرا اغلب مدیران
این بخشها ،از سویی اغلب ،فاقد دانش و تخصص در حوزه
مربوطه هستند و از سوی دیگر ،کارشناسانی را مدیریت
مینماید که در حوزه مربوطه ،حداقل تحصیالت دانشگاهی
دارند .رویارویی این بخشهای کامالً متفاوت با هم ،میتواند به
مسائل جدی در سازمان منجر شود و ثبات سازمان را
خدشهدار نماید.
بحث دومی که ماهیت شرکتهای دانش بنیان را تشدید
میکند ،ورود مستمر فناوریهای جدیدی است که میتواند
کسب و کار شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد؛ این امر به حدی
است که هنوز یك فناوری (در شرکتهای داخلی ،نه به
صورت کامل ،بلکه به صورت بخشی نیز پیادهسازی نشده
است ،که فناوری های جدید در سطح دنیا مطرح میشود و
ورود محتمل شرکتهای خارجی به بازار ایران ،چه در قالب
شرکتهای مجازی ،چه در قالب شراکتهای تجاری ،میتواند
به شدت ،برای شرکتهای داخلی مسئلهساز شود.
سومین عامل ورود و بیشتر خروج استعدادهای
وجانشینپروری سازمان است .هر چند ماهیت شرکتهای
صنایع وابسته به ارتباطات و فناوری اطالعات در سطح جهان
ورود و خروج استعدادهای سازمانها را امری معمول
میشمارد ،در داخل ،شرایط اندکی متفاوت است .البته ،به
طور کلی ،به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و
محدودیتهایی که قانون کار بر شـرکـتها اعمـال مـیکـند و
البـته عـدم تمـایل مـدیـران به
منابع
 .2آقائی ،علی اکبر ،بحرالعلوم ،حسن ،اندام ،رضا.)2311( .
طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت
بدنی .مطالعات مدیریت ورزشی.172-200 ، )01(21 ،
 .1پور اکبر ،حسین ،عبدالهی ،بیژن ،جعفری نیا ،سعید،
معماری ،محبوبه .)2311( .طراحی چارچوب ی مدیریت
استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد.
مطالعات مدیریت بهبود و تحول.211-13 ،)13(11 ،
 .3ثنائی پور ،فاطمه ،قرونه ،داود .)2311( .بررسی نقش عوامل
موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور ()NTBFs
شهر مشهد .نوآوری و ارزش آفرینی.213-270 ،)1(20 ،

 .4رجبی پورمیبدی ،علیرضا ،محمدی ،معصومه.)2311( .
طراحی چارچوب ی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل
مضمون .مطالعات منابع انسانی.274-01 ،)3(27 ،
درگیرشدن در مسائل کارکنان ،یا به اصطالح یکی از مدیران،
«از بین بردن انرژی افراد» ،هر نوع انفصال از خدمت ،بسیار با
کندی و به ندرت صورت می پذیرد ،در خصوص استعدادهای
سازمانی ،به هیچ روی اینگونه نیست و اینها بسیار راحت
سازمان را ترك میکنند؛ ترکی که میتواند به صورت فیزیکی
یا روانی باشد :یا استعداد از سازمان خارج میشود؛ سرمایه
گذاری های احتمالی صورت گرفته روی او از دست میرود و
دانش سازمان را با خود میبرد یا مدیران وی ،با تماس با محل
کار جدید او ،مانع از خروج استعداد ازسازمانشان میشوند .در
حالت اول ،سازمان یکی از استعدادهای خود را از دست داده
است .پدیدهای که اگر فرض شود ،سازمان تالش الزم برای
حفظ و پرورش وی را انجام داده باشد ،در هر حال ،خصوصاً در
فن آوری ،مسئلهای اجتناب ناپذیر است؛ در حالت دوم ،اغلب
سازمان فعالیتهای الزم در استعدادداری و استعدادپروری را
انجام نداده است و صرفاً با سیاسی کاری ،مانع خروج استعداد
شده است .در این حالت ،فرد ممکن است به دالیلی در
سازمان بماند ،اما نه تنها به فردی وامانده تبدیل میشود،
بلکه ،میتواند خشم و ناراحتی خود را به سادگی به سایرین
منتقل نماید.
این سه عامل در کنار یکدیگر ،بدون در نظر گرفتن هرگونه
شرایط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور و جهان ،که خود
عامل کلیدی تالطم و عدم ثبات در سطوح مختلف جامعه
است ،نشان میدهند که شرکتهای دانش بنیان با چه فضای
پر تنشی روبهرو هستند.
 .0سیدجوادین ،سیدرضا ،پهلوان شریف ،محمدامین.)2312( .
مدیریت استعداد ،مبانی و رویکردهای مفهومی .اندیشه
مدیریت راهبردی.207-242 ،)2(22 ،
 .2سیدی ،امیر .)2312( .مدیریت استعداد در فرایندهای
توسعه منابع انسانی .ماهنامه اجتماعی ،علمی و فرهنگی کار و
جامعه.21-21 ،241 ،
 .0صحت ،سعید ،تقوی فرد ،محمدتقی ،سالمی ،رضا،
افشاریان ،مجتبی .)2311( .چارچوب یی برای پیاده سازی
موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان.
مطالعات مدیریت راهبردی.27-42 ،)30(27 ،
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طراحی مدل روابط مولفههای بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی
ساختاری تفسیری (مورد مطالعه :شرکتهای دانشبنیان سمنان)
*عظیماهلل زارعی **مریم همتی
* دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
** دانشجوی دکتری بازاریابی بین الملل ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت9310/70/91 :

تاریخ پذیرش9318/76/91 :

چکیده
بازاریابی کارآفرینانه بعنوان رویکردی جدید در بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط ظهور یافته که در خلق و تحویل ارزش،
فرآیندهای اصلی بازاریابی را از طریق شیوههای کارآفرینانه ،نوآورانه و فرصت محور تقویت میکند .هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی
جامع از ارتباطات درونی مولفههای بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای دانش بنیان است .به این منظور ،ابتدا با مرور ادبیات
مولفه های بازاریابی کارآفرینانه شناسایی شدند و در مرحله بعد با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMروابط
میان مولفههای بازاریابی کارآفرینانه تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته است .این پژوهش بر مبنای هدف ،کاربردی و بر مبنای
گردآوری داده از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد .مدیران شرکتهای دانش بنیان شهر سمنان و متخصصین دانشگاهی در حوزه
مدیریت و بازاریابی جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدهند .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند پنج نفر از مدیران شرکتهای
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر سمنان و سه نفر از اساتید دانشگاهی بعنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند.
برای گردآوری داده ها از پرسشنامهای محقق ساخته استفاده شد .مدل یکپارچه بازاریابی کارآفرینانه ارائه شده در این پژوهش
شامل هفت مولفه بوده که در سه سطح با یکدیگر در تعامل هستند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه در دو گروه متغیر های وابسته و پیوندی قرار گرفتند و هیچ مولفه ای در گروه مستقل و خودمختار قرار نگرفته است.
مولفه خلق ارزش بیشترین تاثیرپذیری را داشته و مولفههای پیشرو بودن ،تمرکز بر نوآوری ،فرصت طلبی ،مشتری گرایی و اهرمی
کردن منابع دارای قدرت هدایت و وابستگی زیاد بوده و در باالترین سطح الویت نسبت به سایر مولفهها در مدل قرار گرفتهاند.
واژههای کلیدی :بازاریابی ،کارآفرینی ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،شرکتهای دانش بنیان.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط نقشی کلیدی در
پیشرفتهای اقتصادی ایفا میکنند و منابعی جهت
اشتغال زایی ،دستیابی به نوآوری و رقابت در هر بازاری
محسوب میشوند(سیمپسون و همکاران9799 ،؛ فیور و
همکاران .)9793 ،گرچه بازاریابی نقش مهمی در موفقیت
شرکتهای بزرگ دارد ،اما نقش به مراتب حیاتی تری را در
شرکـتهای کوچک و متوسـط ( )SMEsایفا میکند .در این

نوع شرکتها از دست دادن یا کسب یک مشتری میتواند
در بقاء شرکت تعیینکننده باشد (هیل و رایت9777،؛
بیجرک و هالتمن9779 ،؛ بیچرر و همکاران ،9799،فرانکو
وهمکاران .)9792،این شرکتها به دلیل عدم دسترسی
کافی به منابع ،با محدودیتهای بیشتری روبرو هستند که
ریسک فعالیت و نوآوری آنها را افزایش میدهد (استاکس و
لوماکس .)9779 ،در ادبیات ،فقدان دانش در مورد بازار و
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برنامهریزی بعنوان شایعترین مشکل در کسب و کارهای
کوچک (داج و همکاران ،9112 ،فیور و همکاران )9793 ،و
ضعف بازاریابی بعنوان یکی از کلیدیترین عوامل شکست
این کسب و کارها بیان شده است(راگوف و همکاران9772 ،؛
مارتین9771 ،؛ کروس و همکاران9771 ،؛ بیچرر و
همکاران.) 9799،
بسیاری از نوآوریهای مشاهده شده در توسعه کسب و کار و
تکنولوژی توسط شرکتهای کوچک و متوسط انجام شده
است .بنابراین کسب بینش نسبت به ماهیت بازاریابی این
شرکتهای کوچک ضروری می باشد .این بینش می تواند به
رشد و حفظ این بخش اصلی کسب و کار کمک نمایند.
آنچه که بطور فزاینده برای محققان آشکار شده اینست که
شیوههای بازاریابی مرسوم همیشه مناسب و یا در دسترس
شرکتهای کارآفرین نیستند(موریس و همکاران9779 ،؛
هیلز و همکاران9778 ،؛ بیچرر و همکاران.) 9799،
شرکتهای کوچک و متوسط در یک محیط متالطم و پویا
فعالیت میکنند که ریسک کسب و کار را افزایش و قدرت
پیش بینی را کاهش داده است(هیلز و هالتمن .)9776 ،این
شرکتها با چالشهایی ازجمله تغییرات بازار ،تغییرات
محیطی ،عدم اطمینان مشتری و رقابت شدید روبرو
هستند(بیجرک و هالتمن )9779،که منجر به تصادفی،
غیرساختاریافته و غیررسمی بودن تصمیمات بازاریابی آنها
می شود(رضوانی و کالبی ،9793 ،فیور و همکارن.)9793 ،
لذا ،مدیریت و برنامه ریزی مرسوم(سنتی) در چنین محیطی
سخت و حتی در برخی موارد ناممکن است .در چنین محیط
کسب و کاری ،رهبران باید قواعد مدیریت سنتی را فراموش
کرده و آن را با تفکرات و رفتارهای جدیدی جایگزین
نمایند( .هیلز و هالتمن9776،؛ بیجرک و هالتمن.)9779،
بازاریابی کارآفرینانه بعنوان یک رویکرد جدید در بازاریابی
این نوع شرکتها ظهور یافته است که در خلق و تحویل
ارزش از طریق شیوههای کارآفرینانه ،نوآورانه و فرصت محور
فرآیندهای اصلی بازاریابی را تقویت میکند (بیچرر و
همکاران9778،؛ هیلز و همکاران9778،؛ موریش و همکاران،
9797؛ رضوانی و کالبی9793 ،؛ فیور و همکاران.)9793 ،
گرچه محققان متعددی به لزوم توسعه بیشتر ساختار
بازاریابی کارآفرینانه تاکید داشتهاند (بیجرک و هالتمن،

9779؛ یونیتا9799 ،؛ کروس و همکاران )9797 ،اما هنوز
ادبیات موجود در این حوزه پراکنده باقی مانده است.
بیجرک و هالتمن ( ،)9779به ضرورت انجام تحقیقات نظریه
محور در حوزه بازاریابی کارآفرینانه اشاره داشتهاند .یونیتا
( )9799این خالء را اینگونه مطرح مینماید که علیرغم
جذب محققان مختلفی از حوزههای بازاریابی ،کارآفرینی،
اقتصاد ،روانشناسی و جامعهشناسی ،این رشته هنوز هم
جای کار و توسعه را دارد .مرور ادبیات موضوع نشان میدهد
که علیرغم مطالعات متعددی که بر روی شناسایی و الویت
بندی مولفههای بازاریابی کارآفرینانه انجام شده ،همچنان
نحوه روابط میان مولفه های بازاریابی کارآفرینانه و همچنین
سلسله مراتب این ارتباطات مبهم باقی مانده است .موارد
نامبرده در کنار ضعف پژوهشهای جامع در زمینه بازاریابی
کارآفرینانه در داخل کشور محققان را بر آن داشت که با
ارائه یک مدل جامع از بازاریابی کارآفرینانه گامی برای پر
کردن این خالء برداشته و در پیشبرد ادبیات این مفهوم
مشارکت نمایند .در این مطالعه ماهیت و ترکیب بازاریابی
کارآفرینانه در شرکتهای دانش بنیان تبیین می شود.
مساله اصلی این تحقیق شناسایی ارتباط درونی میان
مولفههای بازاریابی کارآفرینانه در یک مدل جامع و یکپارچه
است .به این منظور ،ابتدا با بررسی ادبیات بازاریابی
کارآفرینانه ،مولفههای این مفهوم شناسایی شده و سپس بر
اساس نظرات خبرگان و با استفاده از مدلسازی ساختاری
تفسیری  ،روابط میان مولفهها تعیین و شبکه روابط بصورت
یکپارچه طراحی شده است .مدل ارائه شده خالء موجود در
زمینه پژوهش که ناشی از ابهام روابط بین مولفه ها و نیز
مشخص نبودن سلسله مراتب بین مولفههاست ،را مرتفع
مینماید .بنابراین نوآوری این مطالعه از دو حیث می باشد.
یکی از منظر مفهومسازی و نظریه پردازی و دیگری از منظر
روش شناسی موضوع پژوهش.
 -2مبانی نظری
بازاریابی در شرکتهای دانش بنیان
خیاطیان و همکاران ( ،)9312بر اساس مبانی نظری و مرور
ادبیات نشان دادند که مفهوم شرکتهای دانش بنیان با
مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای نوپا
همپوشانی دارد .شرکتهای کوچک و متوسط بطور عام و
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شرکتهای دانش بنیان بطور خاص ،با تجاری سازی
دستاوردهای دانشی خود نقش مهمی در رشد و توسعه
اقتصادی ایفا میکنند(خیاطیان و همکاران .)9312 ،با وجود
اهمیت بسیار زیاد کسب و کارهای کوچک و متوسط در
اقتصاد کشور ها ،مطالعات و بررسی ها نشان داده اند که
درصد زیادی از کسب وکارهای کوچک و متوسط در سال
های ابتدایی با شکست مواجه میشوند (آذر و همکاران،
 .)9319در ادبیات ،ضعف بازاریابی بعنوان یکی از
کلیدیترین عوامل شکست این کسب و کارها بیان شده
است(راگوف و همکاران9772 ،؛ مارتین9771 ،؛ کروس و
همکاران9771 ،؛ بیچرر و همکاران ، 9799،سیدجوادین و
همکاران .)9312،آنچه که بطور فزاینده برای محققان آشکار
شده اینست که شیوههای بازاریابی سنتی همیشه مناسب و
یا در دسترس شرکتهای کارآفرین نیستند .بازاریابی در
کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل شرایط مبهم و
پویای بازار و محدودیت منابع با شیوههای رسمی در
شرکتهای بزرگ تفاوت دارد( .بیچرر و همکاران.)9778،
زونتانوس و اندرسون ( ،)9772ادعا میکنند که ویژگیهای
شخصیتی گردانندگان شرکتهای کوچک ،شیوههای
بازاریابی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین از نظر
هیلز و هالتمن ویژگیهای ذهنی کارآفرین تعیینکننده
چگونگی بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط و
نگاههای کارآفرین میباشد .آنها در مطالعه خود ادعا
کردهاند که تفکرات مدیر -مالک این شرکتها بطور مستقیم
بر روی رفتار بازاریابی کارآفرینانه آنها تاثیرگذار است (هیلز و
هالتمن .)9776 ،با توجه به مرکزیت کارآفرین در
استراتژیهای بازاریابی و سایر تصمیمات کسب و کار در
متن شرکتهای کوچک و بنگاههای کارآفرین ،میتوان گفت
که ویژگیهای ذهنی ،شخصیتی و تفکرات مدیر -مالک
مولفه مرکزی در تصمیمات بازاریابی و رفتار کسب و کار
است (موریش و همکاران .)9797،بنابراین ،بازاریابی
کارآفرینانه بعنوان ساختاری یکپارچه برای مفهومسازی
بازاریابی در حوزهای از تغییرات ،پیچیدگی ،آشفتگی ،تناقض
و کمبود منابع توسعه یافته است .این مفهوم بیشتر درمورد
بازاریابی در شرکتهای کوچک و با منابع محدود بکار
میرود و بیشتر متکی بر فعالیتهای خالقانه بازاریابی است
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که به شدت در شبکههای فردی استفاده میشود (موریس و
همکاران9779 ،؛ بیچرر و همکاران.)9778 ،
مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در موقعیتهای مختلفی
بکارگرفته شده است .بطوریکه برخی بازاریابی کارآفرینانه را
ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط میدانند .برخی دیگر
آنرا متناسب با بنگاههای نوظهور و عدهای دیگر متناسب
شرکتهای بزرگ مبتنی بر فناوری در نظر میگیرند (هیلز و
هالتمن9776 ،؛ مایلز و داروچ .)9772 ،تحقیقات اخیر نیز
نشان میدهد که بازاریابی کارآفرینانه لزوما وابسته به سن و
اندازه شرکت نیست (کروس و همکاران9778 ،؛ شمید،
9799؛ کیلنتنگ و همکاران )9799 ،و بیانگر دیدگاهی
فرصتطلبانه در جایی است که بازاریاب بطور پیشگامانه به
دنبال راههای نو برای ایجاد ارزش برای مشتریان مطلوب و
ایجاد سرمایه مشتری است (موریس و همکاران9779 ،؛
بیچرر و همکاران .)9778 ،در این رویکرد نگرش و رفتار
کارآفرینانه در بازاریابی مد نظر است (چاستون .)9777،این
پژوهش بر اساس مطالعه هیلز و هالتمن ( ،)9779در بررسی
بازاریابی کارآفرینانه این رویکرد را مبنای کار خود قرار داده
است که در مراحل اولیه کسب و کار ،بازاریابی کارآفرینانه و
بازاریابی کسب و کارهای کوچک مترادف هم هستند و
بازاریابی کارآفرینانه بازاریابی ویژه برای بنگاه های کارآفرین
تازه کار است که با سن و اندازه شرکت مشخص میشوند.
بنابراین در این پژوهش ،شرکتهای دانشبنیان بعنوان
شرکتهای جوان و تازه تاسیس با اندازه کوچک و متوسط
که تمرکز اصلی آنها بر کارآفرینی بوده و به دنبال
بهرهبرداری تجاری از یک ایده خالقانه و نوآور میباشند
مورد توجه واقع شدهاند.
 -3بازاریابی کارآفرینانه
یک راه اثربخش برای درک مفهوم بازاریابی کارآفرینانه این
است که آن بعنوان یک واسط میان بازاریابی و کارآفرینی
تلقی گردد .در درک مفهوم بازاریابی کارآفرینانه از این
دیدگاه ،باید ویژگی های اساسی هر دو رشته را بررسی کرد
و بر نقاط اشتراک و افتراق آنها تمرکز داشت  .عالوه بر این،
می توان تاثیر کارآفرینی بر بازاریابی و بالعکس آنرا نیز
بررسی نمود .هدف از ادغام این دو رشته ،ارائه یک رویکرد
جدید در بازاریابی است .بازاریابی بواسطه بکارگرفتن ابزارها،

966

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 9311

مفاهیم و تئوریها در حمایت از رشد کسب و کارهای
موجود و ایجاد کسب و کارهای جدید برکارآفرینی تاثیر دارد
و کارآفرینی نیز بواسطه شناسایی نیازهای پنهان و توسعه
برنامههای بازاریابی در محیطهای جدید بر بازاریابی تاثیر
میگذارد( .هیلز و هالتمن9776 ،؛ موریس و
همکاران .)9779،میان این دو رشته اشتراکات متعددی
وجود دارد .هم بازاریابی و هم کارآفرینی بر تغییر تمرکز
دارند ،فرصتطلب هستند و رویکرد نوآورانهای به مدیریت
دارند(کالینسون و شائو .)9779 ،گرچه بازارگرایی و
کارآفرینیگرایی دو مفهوم مجزا از هم به نظر میآیند ،آنچه
مهم است ،قابلیت تعامل و ترکیب آنها و تاثیرگذاری این
تعامل بر عملکرد کسب و کار میباشد(موریش.)9799 ،
ماتسونو و همکارانش ( ،)9779استدالل میکنند که این دو
رویکرد نه تنها عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار میدهند
بلکه بر روی یکدیگر نیز تاثیر دارند .نکته جالب توجه این
است که اگر نوآوری و ریسکپذیری نشات گرفته از
کارآفرینیگرایی با دانش و آگاهی بازار که از بازارگرایی
حاصل میشود ،همراه شود ،منجر به مزیت رقابتی و
سودآوری بلندمدت میشود (ماتسونو و همکاران.)9779 ،
میزان بکارگیری هر یک از این گرایشها بستگی به زمینه و
بستر کسب و کار دارد (دیکن .)9779،گرچه ،بازاریابی بدون
شک رویکردی قدرتمند است ،اما همیشه بهترین و
موفقترین استراتژی نیست .بنابراین شرکتها نیازمند این
هستند که به کارآفرینیگرایی نیز توجه داشته باشند تا با
یک موضعیابی استراتژیک از نوآوریها و تغییرات
بهرهبرداری کرده و مزیت رقابتی سازمان را توسعه دهند
(کاوین و سلوین .)9181 ،بنابراین ،میتوان گفت که ایجاد
یک تعادل استراتژیک میان بازارگرایی و کارآفرینیگرایی
برای سازمان حیاتی میباشد (موریش.)9799 ،
برخالف بازاریابی سنتی که منحصرا مشتریمحور است ،در
بازاریابی کارآفرینانه ،مشتری و کارآفرین بازیگران مهمی
هستند که فرهنگ ،استراتژی و رفتار شرکت را شکل
میدهند .تفاوت این دو رویکرد در بازاریابی را میتوان مانند
یک طیف مجسم نمود که بازاریابی سنتی با ویژگیهایی
چون اجتناب از ریسک ،کنترلمحوری در یک سر طیف و
بازاریابی کارآفرینانه با درجه باالی نوآوری ،ریسکپذیری و

پیشرو بودن در طرف دیگر طیف قرار گرفته است .تفاوت
این دو رویکرد در کثرت 9و میزان 9عناصری مانند نوآوری،
ریسکپذیری و اهرمسازی منابع است .بطوریکه در بازاریابی
کارآفرینانه این عناصر نسبت به هنجارهای رایج در بازاریابی
با تناوب و میزان بیشتری روی میدهد (مهارتی و برومند،
9792؛ یونیتا .)9799 ،بنابراین میتوان گفت که بازاریابی
کارآفرینانه در شرایط محیطی پویا و ناپایدار و بازاریابی
سنتی در شرایط محیطی پایدار کاربرد دارند .بازاریاب در
رویکرد بازاریابی کارآفرینانه بعنوان عامل تغییر عمل
مینماید ،فرآیند موجود خلق ارزش را به چالش میکشد و با
نوآوری ،ترکیب جدید منابع و شبکهسازی به دنبال ارائه
ارزش برتر به مشتری است .در حالیکه در رویکرد بازاریابی
سنتی تمرکز بر روی بازارهای موجود و شناخته شده بوده و
کارایی و اثربخشی آمیخته بازاریابی مدنظر میباشد (مهارتی
و برومند9792 ،؛ یونیتا .)9799 ،بازاریابی کارآفرینانه به
صورت آشکار بیان میکند که نوآوری نمیتواند و نباید
منحصرأ بر نیازهای آشکار مشتریان تأکید کند .این امر
بیشتر مربوط به رویکرد بازار محوری 3است .شرکتهای
بزرگی که رویکرد بازاریابی کارآفرینانه دارند ،نوآوری را برای
سلطه بر بازار تحت کنترل در میآورند و از این طریق
مشتریان را به سمت پذیرش فرایندها و محصوالت جدید
هدایت میکنند (جاورسکی و همکاران9777 ،؛ مایلز و
داروچ .)9772 ،بنابراین بازاریابی کارآفرینانه اینطور تعریف
میشود:
شناسایی و بهرهبرداری پیشروانه از فرصتها برای کسب و
حفظ مشتریان سودآور از طریق روشهای ابتکاری برای
مدیریت ریسک ،اهرمی کردن منابع و خلق ارزش توسط یک
فرد یا سازمان که از طریق فرآیند توسعه راه حلهای جدید،
قراردادهای نهادینه شده در بازار را به چالش میکشند.
بازاریابی کارآفرینانه به دنبال تعیین خواستههای مشتریان از
طریق پیمایش نیست بلکه به دنبال کشف نیازهای پنهان
مشتریان است (شیندهوت و همکاران .)9771 ،در ادامه،
مهمترین مراحل و تاثیری که هریک در تکامل مفهوم

1- frequency
2- Degree
3- Market driven
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محققان این حوزه را نیز جلب
کرد.

بازاریابی کارآفرینانه داشته اند ،در جدول  9به اختصار نشان
داده شده است.
جدول .1سیر تکامل مفهوم بازاریابی کارآفرینانه برگرفته از
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شماره ویژه مجله بازاریابی:
تئوری و عمل در MEI

ایجاد جامعه معتبر بیشتر از
محققان بازاریابی کارآفرینانه

9779

کالیانپور و همکاران کتابی را
بر اساس درسهای MBA
درمورد بازاریابی کارآفرینانه
منتشر کردند.

این کتاب اعتبار بازاریابی
کارآفرینانه را در نتیجه
شهرت دانشکده کسبوکار
وارثون افزایش داد.

9779

هالتمن و بیجرک کتاب
بازاریابی کارآفرینانه را با نام
رشد شرکتهای کوچک و
متوسط در عصر اقتصاد نوین
منتشر کردند

این کتاب ،راهنمایی بیشتری
را برای حوزه بازاریابی
کارآفرینانه فراهم کرد.
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موریس و همکاران ،کتاب
بازاریابی کارآفرینانه را با نام
ساختاری برای انسجام دیدگاه
نوظهور کارآفرینی و بازاریابی
منتشر کردند.

مشهودیت و اعتبار کار در
حوزه بازاریابی کارآفرینانه را
افزایش داد و به ایجاد معنا و
ساختار آن کمک کرد.

9773

ارتباط
کنفرانس
اولین
بازاریابی ،کارآفرینی و نوآوری
در آلمان برگزار شد.

این مفهوم به خارج از آمریکا
وارد شد.

9772

الویک و بوسکریک کتاب
بازاریابی کارآفرینانه را منتشر
کردند

بازاریابی
کتابهای
کارآفرینانه به بازارهای اصلی
ایالت متحده راه یافتند.

بازاریابی

 IJTMیک مجله آکادمیک
دیگر بود که در حوزه MEI
ایجاد شد و بر روی محصوالت
فنآوری محور تأکید میکرد.

بیستمین سمپوزیم تحقیقاتی
 UICدر حوزه بازاریابی و
کارآفرینی برگزار شد

در  97سال گذشته این
سمپوزیوم ،کاتالیزگری برای
تشویق افکار و تحقیقات با
کیفیت در حوزه MEIبوده
است.
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دانشکده وارثون مقاله "چگونه
بازاریابی کارآفرینانه میتواند
ارزش قابل توجهی را به
شرکتهایی با هر اندازهای
بیافزاید" که توسط لودیش و
همکاران نوشته شده بود را
چاپ کرد.

و
تاکتیکها
ابزار،
استراتژیهای بازاریابان در
انواع شرکتها ،از شرکتهای
نوپا تا شرکتهای جهانی
فراهم شد.

9778

نسخه ویژه مجله مدیریت
کسبوکار کوچک در حوزه
بازاریابی کارآفرینانه

تکرار تأکید بر اهمیت
بازاریابی کارآفرینانه به عنوان
انجمن
رسمی
مجله

یونیتا ()2112
سال

مطالعه/رویداد

نتایج

9189

اولین کنفرانس بازاریابی و
کارآفرینی

تحرکات کارآفرینانه را در
درون بازاریابی شروع کرد.

9181

اولین مطالعه تجربی حول
 MEI2در حیطه تحقیقات
کارآفرینی

مطالعات تجربی حول MEI
را شروع و اهمیت آن را
خاطرنشان کرد.

9186

اولین سمپوزیم تحقیقاتی در
بازاریابی و کارآفرینی دانشگاه
شیکاگو AMA

برای محققان بازاریابی ،محلی
برای به اشتراک گذاری
تحقیقات خود حول بازاریابی
کارآفرینانه فراهم کرد.

9186

چاپ مقاله زیر:
Dickinson, P. and
Giglierano,
J.
“Missing the Boat and
Sinking the Boat: A
Conceptual Model of
Entrepreneurial Risk”,
Journal of Marketing
چاپ مقالهای با عنوان "رابطه
بین کارآفرینی و بازاریابی در
تأسیس شرکتها" در مجله
راهاندازی کسبوکار (موریس و
پائول)

اولین عنوان مجله بازاریابی
که متمرکز بر کارآفرینی بود.

9180

9111

9111

9111

مطالعه تجربی رابطه بین
بازاریابی و کارآفرینی .حرکت
دادن بازاریابی کارآفرینانه به
سمت جایگاهی آکادمیکتر،
با کسب پذیرش از مجله
راهاندازی کسبوکار

هیل و همکاران اولین کتاب
بازاریابی و کارآفرینی در
شرکتهای کوچک و متوسط
را با رویکردی نوآورانه منتشر
کردند.

کمک به ایجاد محتوا و
ساختار مباحث مربوط به
بازاریابی کارآفرینانه

اولین آکادمی سمپوزیم
بازاریابی .مقاله بازارگرایی و
سازمانهای یادگیرنده از نارور
و اسالتر در مجله بازاریابی به
چاپ رسید.

این دو اتفاق ،به محققان
بازاریابی کمک کرد تا به
شباهتهای بازاریابی و
کارآفرینی بیندیشند.

مجله تحقیقات بازاریابی و
کارآفرینی ایجاد شد.

مجله تحقیقات بازاریابی و
مجله
یک
کارآفرینی،
آکادمیک مختص بازاریابی
کارآفرینانه بود که مقبولیت

9771

9776

4 -Marketing-Entrepreneurship Interface
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مجله بینالمللی
فنآوری ایجاد شد
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بینالمللی کسبوکار کوچک
9771

رید و همکاران مقاله بازاریابی
در شرایط عدم اطمینان را
ارائه دادند

این مقاله رویکردی مخصوص
به کارآفرینان متخصص در
حوزه بازاریابی معرفی کرد

9797

نسخه ویژه مجله بینالمللی
مدیریت کارآفرینی و نوآوری
در بازاریابی کارآفرینانه

جنبههای بیشتر بازاریابی
کارآفرینانه به ادبیات اصلی
کارآفرینی افزوده شد

کارلستون سامیت

برای  MEIتعریفی مجدد
ارائه داد و چارچوبی مفهومی
برای مطالعات آینده نیز
معرفی کرد

9797

 -4مروری بر پیشینه تجربی
در حوزه بازاریابی کارآفرینانه ،پژوهشهای مختلفی انجام
شده است .در ادامه به تعدادی از این پژوهشها پرداخته
شده است.
کالبی و همکاران ( ،)9799مؤلفههای اصلی ترکیب بازاریابی
کارآفرینانه را در شرکتهای کوچک و متوسط ایران بررسی
کردند .در این تحقیق از روش کیفی و اکتشافی استفاده شد
و دادهها از  90شرکت جمعآوری شدند .روش جمعآوری
داده مصاحبههای نیمهساختاریافته و پرسشهای باز از
کارآفرینان و مدیران بازاریابی بود و از روش تحلیل محتوا
برای تحلیل دادهها استفاده شد (کالبی و همکاران.)9799،
تحقیقی که توسط وسترلند و لمینن( ،)9799انجام شد،
سعی بر این بود که تعیین کنند چگونه درک کارآفرین از
محیط کسبوکار ،به همراه ویژگیهای خاص شرکت ،بر
روی فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانه شرکت تأثیر میگذارد.
این تحقیق در شرکتهای کوچک کشور فنالند انجام شد و
نتایج حاکی از این بود که فشار خارجی از سمت عوامل مهم
بازار ،تأثیر قابل توجهی بر روی فعالیتهای بازاریابی
کارآفرینانه شرکتهای کوچک دارند (وسترلند و
لمینن.)9799،
ریچارد و همکاران ( ،)9799تاثیر بازاریابی کارآفرینانه را بر
روی خروجیهای کمی و کیفی (شامل موفقیت شرکت،
موفقیت مشتری ،موفقیت مالی ،رضایت در اهداف بازگشت
سرمایه ،رضایت در اهداف رشد) شرکتهای کوچک و
متوسط بررسی کردند .این مطالعه بر مبنای روش کمی
انجام شده و از نوع پیمایشی میباشد .برای تحلیل دادهها از

تکنیکهای تحلیل عاملی و رگرسیون استفاده شده است.
نتایچ این پژوهش نشان میدهد که بازاریابی کارآفرینانه بر
روی خروجیهای شرکت به ویژه خلق ارزش اثر داد (ریچارد
و همکاران.)9799 ،
سید جوادین و همکاران ( ،)9312درصدد تبیین ویژگیهای
بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط
فناوری اطالعات و ارتباطات بودند .این پژوهش بر مبنای
روش کیفی و با رویکرد نظریه زمینهای کالسیک انجام شده
است .ده مدیر-مالک شرکتهای فعال در حوزة فناوری
اطالعات و ارتباطات در داخل– کشور و خبرگان دانشگاهی و
صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل میدهند .برای
جمعآوری دادهها از مصاحبه و برای تحلیل دادهها از روش
کدگذاری استفاده شده است(سیدجوادین و همکاران،
 .)9312در تحقیقی دیگر که توسط رضوانی و خزائی
( ،)9793انجام شد ،جنبههای مختلف بازاریابی کارآفرینانه
اولویتبندی شدند .دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری و
از طریق آنتروپی شانون وزندهی شدند(رضوانی و
خزائی .)9793،طغرایی و رضوانی( ،)9319نیز جایگاه
سرمایه اجتماعی را در فعالیت های بازاریابی کارآفرینانه
شرکت های کوچک با روش نگاشت مفهومی بررسی کردند.
در فرآیند اجرای این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند
مالکی و مصاحبههای نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شده
است .فرانکو و همکاران( ،)9792در پژوهش خود به دنبال
شناسایی اهمیت بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای کوچک
و متوسط بودند .پژوهش این محققان بر مبنای روش کیفی
بنا و مطالعه موردی بنا نهاده شده است .در این پژوهش
برای جمعآوری اطالعات از مصاحبه استفاده و برای تحلیل
دادهها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که بازاریابی در این نوع شرکتها غیر
رسمی و واکنشی بوده و شخص مالک-کارآفرین در فرآیند
تصمیمگیری تاثیرگذار میباشد .عالوه براین ،اهمیت
بازاریابی کارآفرینان بر حسب اندازه شرکت متفاوت میباشد
(فرانکو و همکاران .)9792 ،کیلنگتون و همکاران(،)9796
رابطه میان ویژگیهای شرکت (سن شرکت ،اندازه شرکت و
مالک شرکت) و سطح بازاریابی کارآفرینانه در شرکت را
بررسی کردند .این پژوهش به روش کمی انجام شده و

طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه :شرکتهای دانشبنیان)

دادهها از طریق مصاحبه ساختاریافته با  019مالک کسب و
کار جمع آوری شدند .برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل
عاملی تاییدی استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که سطح بازاریابی کارآفرینانه رابطه نظاممندی با
اندازه شرکت دارد و ارتباطی با وضعیت بنیادی مدیران
شرکت ندارد .تاثیر اندازه شرکت بر سطح رفتارهای بازاریابی
کارآفرینانه تنها زمانی آشکار میشود که سن شرکتها در
نظر گرفته شود (کلینگتون و همکاران.)9796،
 -5رویکردهای مختلف در مفهومسازی بازاریابی
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ایجاد شبکه ،تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای بازار و
تضمین مزیت رقابتی پایدار میباشد.
تعریف متعارف بازاریابی کارآفرینانه که در ادبیات توسط
محققان متعدد مورد استفاده قرار گرفته ،تعریف ارائه شده
توسط موریس و همکاران( )9779میباشد؛ که آن شناسایی
و بهرهبرداری پیشروانه فرصتها برای جذب و حفظ
مشتریان سودآور از طریق رویکردهای جدید و نوآورانه در
مدیریت ریسک ،اهرمسازی منابع و ارزش آفرینی
است(موریس و همکاران.)9779،

کارآفرینانه
بر طبق نظر بیجرک و هالتمن( ،)9779چهارچوب مفهومی
بازاریابی کارآفرینانه بر مبنای چهار رکن است :کارآفرینی،
منابع ،بازیگران ،فرآیندها .کارآفرینی به این برمی گردد که
فرصتها چگونه شناسایی میشوند و منابع ،بازیگران و
فرآیندها در خلق ارزش مشتری ضروری هستند .در نقطه
مقابل موریس و همکاران( ،)9779هفت بعد بازاریابی
کارآفرینانه را شناسایی کردهاند که عبارتند از فرصت
محوری ،پیشرو بودن ،1تمرکز بر نوآوری ،مشتریگرایی،
مدیریت ریسک ،اهرمی کردن منابع ،خلق ارزش .پیشروبودن
بودن ،نوآوری ،فرصتمحوری و مدیریت ریسک ریشه در
ادبیات کارآفرینیگرایی داشته و مشتری گرایی و خلق ارزش
ریشه در ادبیات بازارگرایی دارند .بعد اهرمسازی منابع نیز
وجه اشتراک ادبیات کارآفرینیگرایی و بازارگرایی میباشد .بر
مبنای یک تحقیق کیفی ،جونز و رولی( ،)9771سعی کردند
که در شرکت های کوچک و متوسط بازاریابی کارآفرینانه را
کشف کنند .چارچوب معرفی شده توسط آنها شامل  91بعد
بود که نشات گرفته از کارآفرینیگرایی ،بازارگرایی ،نوآوری
گرایی و مشتری /فروشگرایی بود .در نتیجه موضوعات
اساسی در این چارچوب خلق ارزش مشتری ،پاسخگویی به
مشتری ،فرآیند ارتباط با مشتریان ،برخورد با نیاز مشتری،
ارتباطات مشتری و نوآوری محصوالت جدید و فرآیندهای
کسب و کار برای خلق فرصتهای بازار است .تفاوت میان این
سه چارچوب در سطح جزئینگری آنهاست و شباهتهای آنها
در مقوالتی مانند ارزش مشتری ،اهرمی کردن منابع از طریق

5- proactiveness

شکل .1مولفههای بازاریابی کارآفرینانه بر مبنای مدل
موریس و همکاران()2112

این مطالعه نیز بر مبنای رویکرد موریس و همکاران()9779
انجام شده است (شکل  .)9در رویکرد بازاریابی کارآفرینانه
یک شرکت از طریق به چالش کشیدن کسب وکار فعلی از
نوآوری برای یافتن فرصتها استفاده میکند .این شرکتها
فرصتهایی را کشف ،ارزیابی و از آنها بهرهبرداری میکنند
که نوآوریهای ریشهای و ارزشهای جدیدی را برای
مشتریان ایجاد میکنند که منجر به بازارها ،محصوالت و
فرآیندهای جدید می شوند .بعد پیشرو بودن بیانگر این است
که شرکتهایی که رویکرد بازاریابی کارآفرینانه دارند ،اغلب
اولین شرکتی هستند که در فضای فناوری ،بازار و محصول،
فرصتها را درمییابند و بنابراین اولین شرکتی هستند که از
آن فرصتها بهرهبرداری میکنند (مایلز و داروچ9772،؛
رضوانی و خزائی .)9793 ،به عبارت دیگر ،پیشرو بودن به
فرآیند هدفگذاری شده در پیشبینی و عکسالعمل نسبت

907

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 9311

به نیازهای آتی از طریق جستجوی فرصتهای جدید اشاره
میکند (ونکاترامن و همکاران .)9186،قدرت مشتری به این
نکته اشاره دارد که شرکتها نه تنها نیاز دارند تا با مشتریان
فعلی ارتباط نزدیکی داشته باشند ،بلکه باید به صورت مداوم در
جستجوی مشتریان جدید و نیازهای پنهان باشند .آنها فعاالنه
درگیر راههای جدید شبکهسازی و استفاده از مشتریان فعلی در
بررسی بازارهای جدید هستند (فیور و همکاران9793 ،؛ بیچرر
و همکاران9778 ،؛ مایلز و داروچ9772،؛ رضوانی و خزائی،
 .)9793اهرمسازی منابع نیز به یافتن راههای جدید برای
توسعه و مدیریت منابع و همچنین استفاده نوآورانه از منابع
موجود اشاره میکند (بیچرر و همکاران .)9778 ،وظیفه
بازاریابان در بعد ارزشآفرینی این است که منابع بهرهبرداری
نشده را کشف کنند و ترکیبهای منحصر به فردی از منابع را
برای ایجاد ارزش خلق کنند .همچنین به دلیل توانایی باال در
شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها ،شرکتهایی که بازاریابی
کارآفرینانه را به کار میبرند ،بهتر میتوانند فرصتهای جذاب
کارآفرینی را شناسایی کنند و از طریق به کارگیری نوآوری
برای توسعه سودآوری پیشنهادات یا کاهش هزینهها از آنها
بهرهبرداری کنند و این امر منجر به ایجاد ارزشی باال برای
مشتریان میشود (مایلز و داروچ9772 ،؛ موریس و همکاران،
.)9779
 -6سواالت تحقیق
بر اساس بررسیهای انجام شده محقق ،در حالیکه کم و بیش
در مطالعات متعدد به ابعاد بازاریابی کارآفرینانه اشاره شده است
اما در زمینه روابط میان مولفههای بازاریابی کارآفرینانه مدل
جامع و عملیاتی ارائه نشده است .با توجه به اینکه هدف مطالعه
حاضر ،شناسایی و بررسی ارتباطات درونی مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه است ،لذا سواالت زیر قابل طرح میباشند:
 -9ارتباطات درونی مستقیم و غیرمستقیم مؤلفههای بازاریابی
کارآفرینانه در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
 -9مدل روابط مؤلفه های بازاریابی کارآفرینانه و سطوح تأثیر آن
ها برای جامعه تحت مطالعه در تحقیق حاضر با نگرش
ساختاری -مقایسهای به چه صورت است؟
 -3تحلیل مدل روابط مؤلفههای بازاریابی کارآفرینانه بر اساس
قدرت هدایت – وابستگی (ماتریس )MICMACچگونه است؟

 -7روششناسی پژوهش
به منظور پاسخ به سواالت تحقیق ،این پژوهش بر مبنای روش
کمی انجام شده است .این پژوهش بر مبنای هدف در حوزه
تحقیقات کاربردی قرار دارد .بر اساس روش انجام نیز این
پژوهش از نوع پیمایشی میباشد .در این پژوهش از روش
کتابخانهای برای گردآوری اطالعات در زمینه ادبیات پژوهش و
پیشینه پژوهشهای انجام گرفته استفاده شده است .پژوهش
حاضر درصدد تبیین نظرات و ایدههای مدیران شرکتهای
دانشبنیان در مورد نحوه ارتباطات درونی مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه می باشد .مدیران شرکتهای دانشبنیان شهر
سمنان و متخصصین دانشگاهی در حوزه مدیریت و بازاریابی
جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدهند که با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند پنج نفر از مدیران شرکتهای دانشبنیان
مستقر در پارک علم و فناوری شهر سمنان و سه نفر از اساتید
دانشگاهی بعنوان نمونه آماری و گروه خبره مورد مطالعه قرار
گرفتند .همچنین ،از آنجا که این مطالعه به دنبال ساختن
الگویی بر اساس دادههای گردآوری شده میباشد ،راهبرد
استفاده شده نمونهگیری نظری نیز است .ابزار گردآوری دادهها
نیز پرسشنامهای محقق ساخته است که بر اساس مقایسات
زوجی مابین مؤلفههای پژوهش طراحی شده است .با بهرهگیری
از روش روایی محتوایی ،روایی پرسشنامه مورد بررسی و تایید
خبرگان و صاحبنظران رشته مدیریت قرار گرفته است.
برای تحلیل دادهها و شناسایی روابط میان مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده
است که در ادامه به تشریح آن پرداخته شده است.
 -8مدلسازی ساختاری-تفسیری
مدلسازی ساختاری تفسیری ،بسیار انعطافپذیرتر از بسیاری از
روشهای مدلسازی کمی مرسوم است که یک زبان مدلسازی
کیفی برای سازماندهی پیچیدگی و تفکر در مورد یک موضوع،
با ایجاد یک مدل ساختاری توافقی ارائه میدهد (پاناکال و
سینگ.)9791 ،
مدلسازی ساختاری تفسیری ،روشی مؤثر و کارا برای
موضوعاتی است که در آن متغیرهای کیفی در سطوح مختلف
اهمیت بریکدیگر آثار متقابل داشته و میتوان با استفاده از این
روش ،ارتباطات و وابستگی های بین متغیرهای کیفی مسئله را
کشف ،تحلیل و ترسیم کرد (حسینی و اکبری9313،؛ پاناکال و
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طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه :شرکتهای دانشبنیان)

سینگ .)9791 ،این تکنیک یکی از رایجترین متدها در حوزه
فنون نگاشت شناختی یا متدهای ساختدهی به مساله است.
فرض این نوع متدها این است که ساختار مسالهدهی بر اساس
منویات خبرگان قابل تعریف بوده و بنابراین خبره -مبنا
میباشند .پژوهشگر در تالش است که تفسیر یا برداشت خبره
از پدیده یا مساله را نگاشت کند ،با این فرض که برداشت خبره
همان واقعیت است .این روش ابتدا عوامل موثری که دربارة
موضوع مورد مطالعه مشخص شده را از طریق گروه متخصص و
خبره به آزمون گذارده ،سپس روابط مابین عوامل را به گونهای
شفاف و در سطوحی جداگانه مشخص میکند .به نقل از
فیروزجائیان و همکاران( ،)9319مدلسازی ساختاری تفسیری
نه تنها بینشی را در خصوص روابط میان عناصر مختلف یک
سیستم فراهم مینماید بلکه ساختاری را مبتنی بر اهمیت و یا
تاثیرگذاری عناصر برهم فراهم مینماید و نمایشی تصویری به
نمایش میگذارد (فیروزجائیان و همکاران .)9319،در شکل 9
تمامی مراحلی که برای توسعه مدل مورد نظر با استفاده از
تکنیک  ISMمورد نیاز است ،معرفی میشود.
تعیین مولفه های بازاریابی کارآفرینانه بر مبنای مطالعه ادبیات موضوع
نظرسنجی از خبرگان و استخراج چگونگی روابط میان مولفه ها بر
مبنای منطق تاثیر گذاری و تاثیر پذیری
توسعه ماتریس خودتعاملی ساختاری()SSIM
تشکیل ماتریس دسترسی بر اساس SSIM
تعیین سطوح مولفه ها
تشکیل الگوی روابط مولفه ها بر اساس داده های جمع آوری شده در
مراحل قبلی و تحلیل MIC-MAC
بحث و نتیجه گیری بر اساس خروجی ها

شکل  .2مراحل توسعه مدل با استفاده از تکنیک ISM

در این تحقیق ،در گام اول مولفههای بازاریابی کارآفرینانه بر
مبنای مرور پیشینه شناسایی شدند .در این پژوهش تعریف
موریس و همکاران( ،)9779از بازاریابی کارآفرینانه مبنای
عمل قرار گرفته است .هفت مولفه بازاریابی کارآفرینانه بر
مبنای چارچوب موریس و همکاران( ،)9779عبارتند از

فرصتمحوری ،پیشرو بودن ،تمرکز بر نوآوری ،مشتری
گرایی ،مدیریت ریسک ،اهرمی کردن منابع ،خلق ارزش .در
گام بعد بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از رویکرد
مدلسازی ساختاری( )ISMروابط بین این هفت مولفه تعیین
و شبکه تعامالت آنها ترسیم شد.
 -9یافتههای پژوهش
تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری
ماتریس خود تعاملی ساختاری از هفت مولفه بازاریابی
کارآفرینانه و مقایسه آنها با استفاده از چهار حالت روابط
مفهومی تشکیل شده است .حالتها و عالئم مورد استفاده
دراین رابطه مفهومی عبارت است از:
 : V یعنی  iمنجر به  jمیشود
 : A یعنی  jمنجر به  iمیشود
 : X تاثیر دوطرفه بعد میشود:
 : O عدم وجود رابطه بین دو بعد
اطالعات حاصل شده از خبرگان بر اساس متد مدلسازی
ساختاری تفسیری جمعبندی شده و ماتریس خود تعاملی
ساختاری نهایی تشکیل میگردد .منطق مدلسازی ساختاری
تفسیری بر مبنای مد در فراوانیها عمل میکند .ماتریس
خود تعاملی ( )SSIMو روابط میان مولفهها در جدول 9
نشان داده شده است.
جدول  .2ماتریس خودتعاملی و روابط میان مولفههای
بازاریابی کارآفرینانه
J
 -9پیشرو بودن

0

6

1

2

3

9

9

A

V

V

A

V

A

X

 -9تمرکز بر نوآوری

A

V

V

X

X

X

 -3مدیریت ریسک

V

V

O

V

X

 -2فرصت محوری

V

V

X

X

 -1مشتری گرایی

X

V

X

 -6خلق ارزش

A

X

 -0اهرمی کردن منابع

X

 -11ماتریس دسترسی
ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به
یک ماتریس بولی  N( N×Nتعداد مولفه ها) با عناصر صفر و
یک حاصل میگردد .برای استخراج ماتریس دسترسی ،باید
در هر سطر عدد صفر را جایگزین عالمت های Oو  ;Aو عدد
یک جایگزین عالمتهای  V ;xدر ماتریس خود تعاملی
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ساختاری شود .در ماتریس دسترسی ،حاصل جمع جبری
مقادیر سطر  iام نشاندهنده قدرت نفوذ عنصر  iام و حاصل
جمع جبری مقادیر ستون  jام نشاندهنده میزان وابستگی
(نفوذ پذیری) عنصر  jام میباشد.
جدول  .3ماتریس دسترسی اولیه
مولفههایبازاریابیکارآفرینانه

0

6

1

2

3

9

9

 -9پیشرو بودن

7

9

9

7

9

7

9

 -9تمرکز بر نوآوری

7

9

9

9

9

9

9

 -3مدیریت ریسک

9

9

7

9

9

9

7

 -2فرصت محوری

9

9

9

9

7

9

9

 -1مشتری گرایی

7

9

9

9

7

7

7

 -6خلق ارزش

7

9

7

7

7

7

7

 -0اهرمی کردن منابع

9

9

9

7

7

9

9

پس از بدست آمدن ماتریس دسترسی اولیه ،باید سازگاری
درونی آن برقرار باشد .از آنجایی که طبق خاصیت تعدی در
منطق ریاضی اگر  )i,j(=9و  )j,k(=9باشد در نتیجه )i,k(=9
است .بر اساس این منطق ،روابط غیرمستقیم میان مولفه ها
شناسایی شده و ماتریس دسترسی اصالح شده بدست آمده
که در آن موارد اصالح شده با  *9نشان داده شده است.
جدول .4ماتریس دسترسی اصالح شده
0

6

1

2

3

9

9

قدرت
نفوذ

مولفههای
کارآفرینانه

بازاریابی

 -9پیشرو بودن

*9

9

9

*9

9

*9

9

0

 -9تمرکز بر نوآوری

*9

9

9

9

9

9

9

0

 -3مدیریت ریسک

9

9

*9

9

9

9

*9

0

 -2فرصت محوری

9

9

9

9

*9

9

9

0

 -1مشتری گرایی

9

9

9

9

7

*9

*9

6

 -6خلق ارزش
 -0اهرمی کردن منابع

7

9

7

7

7

7

7

9

9

9

9

*9

*9

9

9

0

میزان وابستگی

6

0

0

6

1

6

6

 -11تعیین سطوح مولفهها و ساخت مدل
برای تعیین سطحبندی مولفهها ابتدا باید مجموعه
خروجیها و مجموعه ورودیها را برای هر مولفه از ماتریس
دسترسی استخراج نمود .مجموعه خروجیها شامل خود
مولفه و مولفههایی است که از آن تاثیر میپذیرد .مجموعه
ورودیها شامل خود مولفه و مولفههایی است که بر آن تاثیر
میگذارند .به دنبال آن میتوان اشتراک این دو مجموعه را

برای هر یک از متغیرها به دست آورد .در مرحله سطحبندی
مولفهها ،از قاعده تکرار استفاده شده است .طبق این قاعده
بر اساس اولین جدول ،با توجه به کوچکترین مجموع فراوانی
در ستون مجموعه خروجی مجموعه مشترک ،مولفهها
سطربندی میشوند .مولفههای سطربندی شده از جدول
حذف میشوند و مجددا قاعده اجرا میشود .فرآیند حذف و
اصالح تا جایی ادامه مییابد که تمام مولفهها سطربندی
شوند .بطوریکه نشان میدهند که این مولفهها در ایجاد هیچ
مولفه دیگری موثر نیستند (آذر و بیات .)9771 ،در این
پژوهش ،طی سه جدول ،سطوح سهگانه مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه بدست آمد که به دلیل خالصهنویسی تنها به به
ذکر نتیجه نهایی اکتفا شده است ( جدول .)1
جدول  .5نتایج حاصل از سطحبندی مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه
مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه

مجموعه
خروجی

 .9پیشرو بودن

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

 .9تمرکز بر نوآوری

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

 .3مدیریت ریسک

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

 .2فرصت محوری

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

سوم

 .1مشتری گرایی

9،9،2،1،0

9،9،2،1،0

9،9،2،1،0

دوم

6

9،9،3،2،1،6

6

اول

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

سوم

 .6خلق ارزش
 .0هرمی
منابع

کردن

مجموعه
ورودی

مجموعه
مشترک

سطح

9،9،3،2،0

سوم
سوم
سوم

حال پس از تعیین روابط و سطوح مولفهها ،در یک
جمعبندی نهایی میتوان آنها را به شکل مدلی ترسیم
نمود .شکل  ،3بعنوان مدل نهایی پژوهش بوده و نمایانگر
مدل روابط مولفههای بازاریابی کارآفرینانه در جامعه تحت
مطالعه با نگرش ساختاری تفسیری میباشد .این مدل ،پاسخ
سوال دوم در تحقیق حاضر به شمار میآید.
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شکل .3مدل توسعه داده شده برای مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه بر مبنای ISM
 -12تجزیه و تحلیل MIC-MAC

هدف از این تحلیل بررسی و تحلیل نیروهای محرک و نیروهای
وابسته مولفههای بازاریابی کارآفرینانه میباشد .نتایج این تحلیل
پاسخ سوال سوم پژوهش میباشد .در تحلیل MIC-MAC
مولفهها به چهار دسته کلی تقسیم میشوند (آگاروال و
همکاران .)9770 ،دسته اول "مولفههای خود مختار" میباشند
که دارای توان و وابستگی ضعیف هستند .این مولفهها میتوانند
از مدل حذف شوند زیرا دارای اتصاالت ضعیف بوده و اثر
چندانی بر روی سایر مولفهها ندارند .همانطور که در شکل 2
مشخص است ،در تحقیق حاضر ،هیچ یک از مولفه ها در این
دسته قرار نگرفته اند که نشاندهنده ارتباطات قوی مابین
مولفههای بدست آمده در مدل میباشد.

شکل .4دسته بندی مولفههای مدل بازاریابی کارآفرینانه از
لحاظ قدرت هدایت -وابستگی
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دسته دوم "مولفههای وابستهای " هستند که از باالترین
قدرت وابستگی و کمترین قدرت هدایت در سیستم
برخوردارند .مولفه خلق ارزش در این دسته قرار گرفته است.
بعبارت دیگر برای ایجاد یا تقویت مولفه خلق ارزش ،عوامل
زیادی دخالت دارند و خود آن کمتر می تواند زمینه ساز
متغیرهای دیگر شود .سومین دسته" ،مولفههای پیوندی"
هستند که دارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد می
باشند .مولفههای پیشرو بودن ،تمرکز بر نوآوری ،فرصت
طلبی ،مشتری گرایی و اهرمی کردن منابع در این دسته
جای گرفتهاند .هر نوع تغییر در این مولفهها کل سیستم را
تحت تاثیر قرار میدهد .چهارمین دسته شامل "مولفههای
مستقل" هستند که دارای قدرت هدایت قوی ولی وابستگی
ضعیف میباشند .این مولفهها مانند سنگ بنای ساختاری
سیستم عمل میکند و برای شروع یک تغییر و تحول اساسی
در عملکرد سیستم ،باید در وهله اول روی آنها تاکید کرد .در
مدل بدست آمده ،هیچیک از مولفهها در این دسته قرار
نگرفتهاند.
 -13بحث و نتیجه گیری
مرور ادبیات موضوع نشان میدهد که علیرغم مطالعات
متعددی که بر روی شناسایی و الویتبندی مولفههای
بازاریابی کارآفرینانه انجام شده ،تاکنون پژوهشی پیرامون
شناسایی نحوه ارتباط درونی میان این مولفهها انجام نشده
است .این مقاله سعی دارد تا با ارائه یک مدل جامع و
یکپارچه از ارتباطات درونی میان مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه این خالء تحقیقاتی را پوشش داده و در پیشبرد
ادبیات موضوع مشارکت نماید .به این منظور ،از روش
مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است .در این
مدل ،نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه بر مبنای نظرات اساتید دانشگاه و خبرگان
شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد شهر سمنان
حاصل شده است .مدل ارائه شده خالء موجود در زمینه
پژوهش که ناشی از ابهام روابط بین مولفهها و نیز مشخص
نبودن سلسله مراتب بین مولفههاست ،را مرتفع نمود.
بر اساس مدل ارائه شده با استفاده از تکنیک  ،ISMخلق
ارزش تاثیرپذیری بسیار باالیی از دیگر مولفهها دارد .بر
اساس تحلیل  ،MICMACهیچیک از مولفهها در دسته خود
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مختار قرار نگرفتهاند که این امر بیانگر ارتباط قوی مولفهها
با یکدیگر در مدل جامع بازاریابی کارآفرینانه است .مدل
مفهومی ارائه شده نقش مهمی در درک این مساله دارد که
در ایجاد خلق ارزش ،مولفههای سطوح مختلف چگونه با هم
در تعامل هستند .در این مدل مولفههای پیشرو بودن،
نوآوری ،فرصت طلبی ،مدیریت ریسک و اهرمی کردن منابع
در پایین ترین سطح مدل قرار دارند .این پنج مولفه دارای
قدرت نفوذ یکسان بوده و در میان آنها مولفه مدیریت
ریسک ،وابستگی کمتری دارد .در تحلیل MICMAC
هیچیک از این مولفهها در دسته مستقل قرار نگرفته اند که
نشان می دهد پیوندی قوی میان این مولفهها وجود دارد و
این پیوند و رابطه دوسویه منجر میشود که مولفه مستقلی
در سیستم بعنوان سنگ بنای سیستم وجود نداشته باشد.
این تحلیل نشان میدهد که بیشتر مولفهها با ارتباطات و
تاثیرات زیادی به هم گره خوردهاند و هر گونه نقص در یک
مؤلفه ،بر نتیجه نهایی سیستم تاثیر میگذارد  .بعبارتی دیگر
مدل بدست آمده بیانگر این مطلب است که برای بهبود
بازاریابی کارآفرینانه ،باید به آن با دید سیستمی نگریسته
شده و از جوانب مختلفی در نظر گرفته شود.
مولفههایی که در سطح پایینی مدل قرار گرفتهاند
منعکسکننده رویکرد کارآفرینانه بوده که در آنها کارآفرین
محور اصلی است .مولفه مشتریگرایی و خلق ارزش که در
سطوح باالتر قرار گرفتهاند ،قلب بازاریابی بوده و بر مشتری و
نیازهای آنان متمرکز هستند .بنابراین ،برای تحقق
بازاریابیکارآفرینانه ابتدا باید از کارآفرینیگرایی شروع کرد
و مسائل بازاریابی را از منظر کارآفرینی بررسی نمود .این
نتیجه رویکرد سوم ارائه شده در مطالعه یانگ و
گابریلسون( ،)9790را تایید نموده و همسو با رویکرد
کارسون و همکاران( ،)9111چاستون( ،)9777بیجرک و
هالتمن( ،)9779در تعریف بازاریابی کارآفرینانه است که در
آن نگرش و رفتار کارآفرینانه در بازاریابی را مدنظر قرار
دادهاند .عالوه بر این ،این نتیجه یافته های زونتانوس و
اندرسون( )9772را تائید میکند که کارآفرینیگرایی ،هسته
فرآیند بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط بوده و برای
موفقیت این شرکتها ضروری میباشد.

از سوی دیگر ،این نتیجه نشان میدهد که کارآفرینیگرایی
در صورتی منجر به مزیت رقابتی می شود که با دانش بازار
ترکیب شده و بر نیازهای ضمنی و آشکار مشتریان تمرکز
داشته باشد .بعبارت دیگر نوآوریها و فرصتهایی که رضایت
مشتری را به دنبال دارند ،سبب خلق ارزش میشوند .این
نتیجه هم راستا با مطالعه ماتسونو و همکاران( )9779است
که اشاره میکند اگر نوآوری و ریسکپذیری با دانش و
آگاهی بازار که از بازارگرایی حاصل میشود ،همراه شود ،به
احتمال زیاد موفق میشود .عالوه بر این مولفههای
پیشروبودن ،نوآوری ،فرصتطلبی و اهرمی کردن منابع
رابطهای قوی و دوسویه با مولفه مشتریگرایی که در سطح
دوم مدل جای گرفته است ،دارند .این نکته در مدل از یک
سو نشان میدهد مشتریان و نیازهای آشکار و پنهان آنان
میتواند مبنایی برای شناسایی فرصت ،نوآوری و پیشرو
بودن باشد .همانطور که موریش( )9799عنوان کرده درک
صدای بازار به شرکتها اجازه میدهد برای پاسخگویی به
الزامات بازار و پیشبینی شرایط در حال تغییر ،قابلیتهای
خود را توسعه دهند .از سوی دیگر نشان میدهد که
مولفههای کارآفرینیگرایی فعاالنه در جستجوی محصوالت و
نوآوریهایی هستند که رضایت مشتری را به دنبال دارند و
بطور مداوم به دنبال راههایی برای شناسایی و بهرهبرداری از
فرصتهای جد ید برای برآوردن تقاضاهای آینده و پنهان
است .این نتایج ،همراستا با مطالعه موریش( )9799می باشد
که اظهار داشته تعامل و ترکیب کارآفرینیگرایی و
بازارگرایی ،تاثیر بسزایی در عملکرد کسب و کار دارد.
با توجه به نقش زیربنایی مولفههای مربوط به
کارآفرینیگرایی در مدل تبیین شده پیشنهاد میشود که
کارآفرین-مالک شرکتهای دانشبنیان با تمرکز بر روی
نوآوری ،فرصتطلبی ،پیشرو بودن در بازار نه تنها به دنبال
ایجاد بازارهای جدید باشند بلکه بازارهای موجود را با ارائه
محصول یا خدمات جدید و تاثیر بر رفتار مشتری
سازماندهی نمایند .این شرکتها از این طریق ارزش
بیشتری را برای مشتری به ارمغان میآورند و به طور
همزمان آنها را به خرید محصوالت یا خدمات خود هدایت
میکنند .کارآفرین-مالک شرکتهای دانشبنیان باید مراقب
باشند که با درگیری در کارهای روزمره و فعالیتهای
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عملیاتی از شناسایی فرصتها و بکارگیری خالقیت غافل
نشوند و از هرگونه منابع و تخصص که در دسترس آنهاست
به شیوهای خالقانه و نوآورانه برای خلق ارزش استفاده
نمایند.
با توجه به اینکه در مدل تبیین شده ،مدیریت ریسک و
اهرمی کردن منابع نیز سنگ بنای مدل بازاریابی کارآفرینانه
میباشند ،کارآفرین -مالک شرکتهای دانشبنیان میتوانند
با تقویت مهارت شبکهسازی اوال ،اطالعات مورد نیاز جهت
ارزیابی موقعیت بازار را کسب نموده و از این طریق ریسک
تصمیمگیری های خود را کاهش دهند و ثانیا با سرعت
بیشتر و هزینه کمتر به مهارتها و منابع مورد نیاز و
همچنین مشتریان خود دسترسی یابند .لذا پیشنهاد
میشود ،کارآفرین-مالک شرکتهای دانشبنیان با گسترش
شبکه ارتباطات شخصی و سرمایه اجتماعی خود و همچنین
تشویق کارکنان خود به برقراری ارتباط و ایجاد همکاری و
اتحادهای قوی در صنعت مربوطه ،از مزایای شبکهسازی
بهرهمند شـده و مشکالت مرتبـط بـا کمـبود منـابع مـالی و
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انسانی در کسب و کار را مرتفع نمایند .مارتین( ،)9771بر
این باور است که شبکهها و ارتباطات عامل تسهیلکننده
بازاریابی برای کارآفرینان میباشند (مارتین .)9771 ،در
همین راستا طغرایی و رضوانی( )9319با مرور ادبیات ،اذعان
داشتند که سرمایه اجتماعی نقش وافری در موفقیت
بازاریابی بنگاههای کوچک دارد.
در انتها باید اشاره کرد که مدل ارائه شده ،مبتنی بر مبانی
نظری و نظرات خبرگان شرکتهای نیان بدست آمده است.
بنابراین ،پیشنهاد می شود که اعتبار مدل بدست آمده با
استفاده از رویکردهای کمی و بکارگیری روشهایی چون
تحلیل مسیر و مدلسازی معادالت ساختاری در پژوهشهای
آتی سنجیده شود .عالوه بر این ،مدلسازی بازاریابی
کارآفرینانه در سازمانهای بزرگ و مقایسه آن با
شرکتهای کوچک و متوسط و تجزیه و تحلیل تفاوت میان
مدلها بر مبنای متغیرهایی مانند نوع صنعت ،اندازه شرکت،
سابقه فعالیت شرکت بعنوان مسیر آینده تحقیقات و تقویت
ادبیات پژوهشی پیشنهاد میگردد.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی با تاکید بر رضایت مشتریان میباشد .جامعه آماری پژوهش
متشکل از اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه بازاریابی و صنایع غذایی و لبنی ایران است که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدهاند .نمونهگیری تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد .همچنین برای تعیین پایایی ابزاره اندازهگیری مقدار ضریب  ICCمورد
تایید قرار گرفت .در نهایت تعداد ده پرسشنامه و مصاحبه از خبرگان مالک عمل قرار گرفته است .برای ارائه مدل از رویکرد
مدلسازی ساختاری تفسیری و جهت اولویتبندی معیارها از فرایند تحلیل شبکهای استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد
عامل رضایت مشتری در ارتباط با موضوع پژوهش و ارائه الگوی زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی از اثرپذیری بیشتری برخوردار
میباشد و در مقابل عامل های نوآوری سبز ،کارآفرینی سبز ،عملکرد سبز ،اقدامات سبز داخلی و مشارکت سبز بیرونی دارای
بیشترین تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری میباشند .همچنین نتایج تحلیل میک مک نشان داد هفت عامل مرتبط با ارائه الگوی
زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی از بعد قدرت نفوذپذیری و وابستگی به سه دسته عوامل نفوذی ،وابسته و خودمختار تقسیم
میشوند .در نهایت اولویت بندی معیارها نشان داد رضایت مشتری باالترین وزن را در میان معیارهای زنجیره تامین سبز محصوالت
لبنی دارا میباشد.
واژههای کلیدی :زنجیره تامین سبز ،رضایت مشتریان ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،فرایند تحلیل شبکه.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
رقابتپذیری یکی از مهمترین دغدغههای تجارت و فعالیت
در محیط پویا و رقابتی امروز است .سازمان باید به
قابلیتهای داخلی و موقعیت رقابتی در بازار نه به صورت
جـدا از هم بلـکه به طور متقابل به عنوان منابع دستیابی به

مزیت رقابتی و تدوین استراتژی بازاریابی فکر کند (وست و
همکاران.)7992 ،9
مفهوم مزیت رقابتی ،ارتباط مستقیم با ارزشهای موردنظر
مشتری دارد ،به نحوی که در یک طیف مقایسهای هر قدر
1 - West et al.
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ارزشهای عرضه شده یک سازمان به ارزشهای موردنظر
مشتری نزدیکتر یا با آن منطبقتر باشد ،سازمان میتواند
رضایت مشتریان بیشتری را کسب نماید .اکنون رضایت
مشتری یکی از مهمترین عوامل تعیین میزان موفقیت
سازمانها در امر تجارت و سودآوری به شمار میآید .هیچ
کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقاء نیست.
بنابراین بسیار حیاتی است که هر موسسه تجاری ،چارچوبی
برای درک ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت
مشتریانش در اختیار داشته باشد (میرکاظمی و همکاران،
.)9301
از طرفی ،بررسیهای اخیر نشان داده که تقریباً هفتاد درصد
مدیران مشاغل اظهار داشتند که پایداری از جایگاه ویژهای
در برنامههای مدیریتیشان برخوردار است ،اما موفقیت این
روند بستگی به همکاریهای ایجاد شده بین بنگاههای
زنجیره تأمین دارد (کیرون و همکاران .)7997 ،7در این
زمینه ،مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز 3از اهمیت زیادی
برخوردار است؛ زیرا در حرکت به سوی بهرهوری زیست
محیطی (گویندان و همکاران )7991 ،1و پایداری (یوسف و
همکاران7993 ،2؛ ژو و همکاران )7993 ،1و همچنین آینده
مدیریت عملیات (گاناسکاران و نگای7997 ،2؛ دیابات و
گویندان )7999 ،8نقش دارد.
به طورکلی مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از ابعاد
مسئولیت گسترده تولیدکننده ( )EPRبوده (شو و تالی،0
 )7999و میتوان آن را به عنوان هماهنگی زنجیره تأمین
تعریف کرد به طوری که نگرانیهای زیست محیطی را در
نظر گرفته و فعالیتهای بین سازمانی را هماهنگ
میکند (گرین و همکاران.)7997 ،99
مدیریت زنجیره تأمین جمعآوری ،تولید و توزیع مواد را بر
عهده دارد تا نیازهای ذینفعان را برای بهبود سودآوری،
رقابتپذیری و تابآوری سازمان در کوتاه مدت و بلندمدت

از طریق بهبود عملکرد سبز مدیریت کند (آهی و سراسی،99
.)7993
در یک طبقهبندی مرسوم ،اقدامات مدیریت زنجیرة تأمین
سبز به اقدامات سبز داخلی ،97مشارکت سبز بیرونی،93
عملکرد سبز ،91کارآفرینی سبز ،92نوآوری سبز 91دستهبندی
میشود .اقدامات سبز داخلی را میتوان آن چه یک شرکت
به طور روزانه در فعالیتهای داخلی خود انجام میدهد،
تعریف کرد .این اقدامات ،تصمیمات شرکتها را در راستای
انجـام اقـدامات دوسـتدار محـیط زیسـت نشـان
میدهد (آزیوِدو و همکاران .)7999 ،92در حالی که مشارکت
سبز بیرونی ،چالش و تعامـل مستقیم با عرضهکنندگان
باالدستی ،شرکای شرکت و مشتریان پاییندستی در
زنجیـرة تـأمین در رابطه با الحاق به برنامههای زیست
محیطی برای مدیریت و راه حلهای زیست محیطی تعریف
میشود (واکهون و کالسن.)7991 ،98
همچنین با گسترش محیط رقابتی در حوزههای مختلف
خدماتی ،مدیران باید توجه ویژهای به توسعة استراتژیهای
مؤثر بر بازار داشته باشند (فرح بخش .)9301 ،در این
خصوص ایجاد خالقیت و نوآوری سبز در ارائه خدمات
میتواند زمینة موفقیت سازمانهای خدماتی را در زمینه
مدیریت زنجیره تأمین سبز فراهم کند (الپکسکی،90
 .)7997طبق گفته اندرسون ،تحقیقات و مطالعات در زمینه
نوآوری سبز در مراحل اولیه خود به سر میبرد و هنوز
زمینههای زیادی برای توجه و بررسی وجود دارد
(اسچدریگ و همکاران.)7997 ،79
کارآفرینی به عنوان فرایند شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از
فرصتها در قالب راهاندازی و مدیریت کسب و کارهای
جدید با هدف ارائه کاال یا خدمت جدید ،نقش بسزایی در
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کسب مزیت رقابتی برای بنگاهها ایفا میکند (شهبازی و
همکاران.)9303 ،
از طرفی مشکالت محیط زیستی ،جهانیشدن ،تحول
فناوری و همچنین بحـرانهـای مـالی اخیـر در بیشتر
کشورها ،به شکلگیری محیطهای جدید برای کسب وکارها
منجر شـده است .در ایـن بین ،زمینه شکلگیری کارآفرینی
سبز عمدتاً توجه به مسائل محیط زیستی فزآینـده اسـت،
زیـرا کسب و کارها به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز یا
تشدیدکننده بیشتر مشـکالت محـیط زیسـتی شناخته
مـیشـوند .بنابراین توجـه بـه کـارآفرینی سـبز بـه عنـوان
راه حل تعـدیل پیامـدهای منفـی توسـعه کسـب وکـار و
افزیش رقابتپذیری سازمانها رو بـه افـزایش اسـت (شریف
زاده و همکاران.)9308 ،
ادبیات حوزه زنجیرة تأمین سبز نشان میدهد که به طور
کلی ،پذیرش شیوههای مدیریت زنجیرة تأمین سبز نه تنها
بر عملکرد سبز شرکت تأثیر میگذارد (ژو و همکاران،79
 )b7993بلکه عملکرد زنجیره تأمین را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد (آزیوِدو و همکاران )7999 ،و موجب رقابتپذیری
شرکت میشود .اما ،این نتایج با توجه به متغیرهای مختلف
همچون مشارکت سبز بیرونی ،ممکن است قطعی به نظر
نرسد؛ زیرا هم ،نتایج همسو (ژو و همکارانa7992 ،؛ گرین
و همکاران )7997 ،و هم نتایج متناقض (زالیانی و
همکاران )7997 ،77یافت میشود .بنابراین ادبیات فاقد
بررسی کافی درباره رابطه بین اقدامات مدیریت زنجیرة
تأمین سبز و رقابتپذیری بنگاهها بوده و نیاز به بررسیهای
بیشتر در این زمینه است (دساوسا جابور و همکاران،73
.)7991
آمارها نشان میدهد به دلیل رقابت شدید بین واحدهای
تولیدی لبنی ،بیش از  199واحد در حاشیه زیان قرار دارند.
شرکتهای تولیدکننده فراوردههای محصوالت لبنی با
مشکالتی از قبیل رقابت فزاینده در صنعت ،هزینه متغیر
خرید مواد اولیه ،عدم اطمینان از کیفیت مورد نظر،
مشکالت در تأخیر مواد خریداری شده ،تنوع سلیقهها و
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تقاضاهای مشتریان ،ناهماهنگیهای داخلی و غیره رو به رو
هستند که میتواند بر سهم بازار ،سودآوری و اعتبار شرکت
تأثیر منفی بگذارد .زنجیره تأمین سبز میتواند کارایی و
همافزایی میان شرکای تجاری و شرکت را ارتقاء دهد و به
بهبود مسائل زیست محیطی و به حداقل رساندن ضایعات و
صرفه جویی در هزینهها کمک نماید (نارکی.)9302 ،
درست است که استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز میتواند
برای سازمانها مفید باشد ،اما بایستی قبل از استقرار آن،
شاخصهای مؤثر بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز
شناسایی و اولویتبندی شوند و سازمان بر اساس
شاخصهای شناسایی شده مورد ارزیابی قرار بگیرد تا بتوان
برنامهریزی الزم را برای ازبین بردن نقاط ضعف انجام داد.
با بررسی کتب و مقاالت مربوط به موضوع حاضر در کشور،
مشخص شد که تاکنون با استفاده از متدولوژی ISM
عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز اولویتبندی نشده
و پژوهشی توسط پژوهشگران دیگر انجام نگرفته است .به
همین دلیل یک مدل مفهومی جامع در این زمینه وجود
ندارد .بدین منظور پژوهش حاضر به ارائه مدل زنجیره تامین
سبز محصوالت لبنی با تاکید بر رضایت مشتریان با استفاده
از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری میپردازد.
 -2مبانی نظری و پیشینه
مدیران در دو دهه گذشته شاهد تغییرات عظیمی در حوزه
جهانیشدن بازارها بودهاند .افزایش تعداد رقبا در رده جهانی
سازمانها را مجبور کرده تا فرایندهای خود را به سرعت
بهبود بخشند تا از عرصه رقابت خارج نشوند (برادران و
همکاران .)9302 ،در این بین پژوهشگران پیشنهاد میکنند
که شرکتها باید روی توسعه صالحیتها و شایستگیهای
اصلی خود که منجر به ایجاد رضایت مشتری میشود ،تمرکز
کنند .مشتری کسی است که کاالی ما را میخرد و
خدمات دریافت میکند ،یعنی به گیرندگان کاال و خدمات
تولید شده سازمانها اطالق میگردد .اما امروزه مشتری
فراتر از این معناست .مشتری کسی است که از خدمات و
تولیدات سازمانها منتفع میشود و مشتری "رئیس
است ،تنها رئیسی که باید او را راضی نگهدارید"
(محمدی و همکاران.)9301 ،
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در حالی که مطالعات مختلفی ارتباط مثبت بین عملکرد و
رضایت مشتری را نشان میدهد (اوتو و همکاران7990 ،71؛
دمندوکا و ژو7990 ،72؛ الی و یانگ ،)7990 ،اما همچنان
مطالعات دیگری نیز وجود دارد که نتایج متناقض را ارائه
میکند (روزنویسویگ و همکاران7993 ،71؛ سوینک و
همکاران7992 ،72؛ کومار و همکاران .)7999 ،78عالوه بر
این ،کمبود تحقیق درباره بررسی تأثیر همزمان مدیریت
زنجیرة تأمین سبز بر رقابتپذیری شرکت و رضایت مشتری
محور بسیار مشهود است (لینتوکانگاس و همکاران،70
7992؛ شین و تاهی7992 ،39؛ چاوز و همکاران.)7991 ،39
به طور کلی میتوان به کارگیری رویکرد مدیریت زنجیره
37
تأمین سبز توسط سازمانها را با استفاده از نظریه نهادی
توضیح داد .تأثیر نظریه نهادی در مدیریت سازمان و
مدیریت زنجیره تأمین افزایش یافته است (کائوپی،33
 .)7993این موضوع مشخص شده که در کشورهای در حال
توسعه ،تولیدکنندگان پیشرو به طور کلی نسبت به مقررات
و سیاستهای زیست محیطی حساستر هستند (دوبی و
همکاران .)7992 ،31مطابق گفته اسکات،)7998( 32
تولیدکنندگان پیشرو تحت تأثیر تئوری نهادی و فشارهای
ذینفعان خارجی همچون مشتریان ،به دنبال اقدامات و
استراتژیهای زیست محیطی رفتهاند.
مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز را میتوان به طور
گسترده در اقدامات داخلی و بیرونی طبقهبندی کرد (غالمی
و ناظری .)9302 ،هر دو اقدام داخلی و بیرونی مدیریت
زنجیره تأمین سبز میتواند توسط فعالیتهای سازمان
هدایت شود (یانگ و همکاران .)7993 ،31اقدامات داخلی و
خارجی در زنجیره تأمین سبز شامل طراحی ،انتخاب و
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تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،توزیع و انتقال ،تحویل به
مشتری ،بازیافت و مصرف مجدد است که باید سازگار با
محیط زیست باشند (ژو و همکاران.)7993 ،32
به طور کلی اقدامات سبز داخلی را میتوان کاهش هزینه
ناشی از کاهش مصرف منابع انرژی و مواد خام ورودی و در
نظر گرفتن اهداف زیست محیطی در مأموریت سازمان
30
دانست (گلد و همکاران .)7992 ،38شارما و گاندی
( )7991نیز استفاده از یک سیستم اطالعاتی خوب و دقیق
را به منظور کاراتر نمودن برنامهها و کاهش آلودگیهای
زیست محیطی مؤثر میدانند.
اقدامات بیرونی مدیریت زنجیره تأمین سبز به طور معمول
نیاز به همکاری و مشارکت با ذینفعان یا شرکای بیرونی
مانند تأمینکنندگان و مشتریان دارد .موضوعات مرتبط با
مشارکت بیرونی در مطالعات مختلفی مورد بحث قرار گرفته
است (روهریش و همکاران7992 ،19؛ ونال و همکاران،19
 )7992که تأثیر مشارکت بیرونی بر عملکرد شرکتها را
مورد بررسی قرار دادهاند .مشارکت سبز بیرونی شامل درک
متقابل ریسک و مسئولیتهای محیط زیستی است .انجام
تصمیمگیری مشترک برای حل مشکالت زیست محیطی ،به
اشتراکگذاری منابع ،مهارتها و دانش و دستیابی به اهداف
مشترک محیط زیست به صورت دسته جمعی در بین
تأمینکنندگان ،شرکاء و مشتریان در زنجیره تأمین میتواند
بر اثربخشی زنجیره تأمین سبز بیفزاید (روهریش و همکاران،
7992؛ ویجایوارگی و همکاران.)7992 ،17
از دیگر مولفههای زنجیره تأمین سبز ،عملکرد سبز است که
در این باره یانگ و همکاران ( )7993نشان دادند که
اقدامات سبز داخلی و اقدامات سبز خارجی بر عملکرد سبز
تأثیر مثبت دارند .عملکرد سبز معیاری از برهم کنش میان
کسب و کار و محیط است .شاخص ارزیابی عملکرد سبز یک
واحد تولیدی به صورت اقدامات داخلی مدیریت زنجیره
تأمین سبز شامل کاهش آلودگی هوا ،آب و محیط ،کاهش
استفاده از انرژی و اقدامات خارجی شامل درک ریسک و
37
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مسئولیتهای محیطی ،انجام تصمیمگیری مشترک برای
حل مسائل زیست محیطی و  ...است .همچنین چنگ و
12
همکاران )7993( 13و تریوزا و همکاران )7992( 11و خان
( )7979بیان میکنند که بین عملکرد سبز و رقابتپذیری
شرکت ارتباط معناداری وجود دارد و شرکتها به منظور
بهبود شهرت خود و پاسخ به تقاضای جامعه برای اتخاذ
شیوههای سبز ،عملکرد سبز را در پی میگیرند.
همچنین در سالهای اخیر ،تأکید بر نوآوری برای پایداری
محیط زیست از اهمیت ویژهای در بین تصمیمگیرندگان
سازمانی برخوردار بوده است (واراداراجان .)7992 ،11نوآوری
سبز مفهومی است که به هر گونه اقدام نوآورانه در ارتقای
کارایی زیست محیطی سازمان اطالق میشود .مانند نوآوری
در فرایندهای تولید که موجب صرفهجویی در مصرف انرژی
و منابع طبیعی ،بهبود فرایند بازیافت و یا کاهش آلودگی
محیطی میشوند (آر .)7997 ،12محققان بسیاری مفهوم
نوآوری سبز را بر نتایج سازمانی بررسی کردهاند .برای مثال
نشان دادند که بین نوآوری سبز و رشد عملکرد شرکت با در
نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سبز ارتباط معناداری
وجود دارد (اواکوکاک و همکاران.)7993 ،18
هاردیکا و همکاران )7990( 10نیز در پژوهش خود نشان
دادند که مزیت رقابتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر
نوآوری محصول سبز و نوآوری فرایند سبز قرار دارد .نتایج
همچنین تأیید میکند که مزیت رقابتی تأثیر مثبت و
معناداری بر عملکرد محیطی در کارخانههای تولید مالزی
دارد .نتایج مطالعات گورلک و تونا )7998( 29نیز با بررسی
متغیرهای فرهنگ سازمانی سبز ،نوآوری سبز و مزیت
رقابتی نشان دادند که نوآوری سبز به عنوان واسطهای کامل
در مورد تأثیر فرهنگ سازمانی سبز بر مزیت رقابتی عمل
میکند.
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الکاسار و سینگ )7990( 29نیز بیان میکنند که شرکتها
در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی برای تطبیق و
اجرای فعالیتهای تجاری همسو با حفظ محیط زیست،
روشهایی را در پیش گرفتهاند که مزیت رقابتی ،سود
اقتصادی و عملکرد محیطی آنها را افزایش دهد که در این
بین نوآوری سبز ،فناوریهای سبز و اجرای مدیریت زنجیره
تأمین سبز نمونههایی از اینگونه اقدامات است .نوآوری سبز
و ترکیب نوآوری محصوالت سبز و نوآوری فرایند سبز شامل
کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار آلودگی ،بازیافت زباله،
استفاده پایدار از منابع و  ...میتواند در این زمینه مفید
باشد .آنها با طراحی یک مدل به بررسی روابط بین نوآوری
سبز و محرکهای آن و همچنین عواملی کمک میکند که
بر غلبه بر چالشهای فن آوری کمک کرده و بر عملکرد و
مزیت رقابتی شرکت تأثیر بگذارند ،نشان دادند که نوآوری
سبز میتواند برای شرکت مزیت رقابتی به همراه داشته
باشد.
انصاری و همکاران ( )9302بیان میکنند که نوآوری سبز
توسط سرمایة انسانی سبز که از پیامدهای زیسـت محیطـی
حاصـل از فعالیتهای سازمانشان آگاه هستند ،شکل
میگیرد .شـرکتهـای پیشـگام ،بـه واسـطة ترکیـب
نوآوری با استراتژیهای سبز ،توانستهاند به مزیت رقابتی
پایدار و متمایز و نیز بهبود جایگاه نـام تجاری خود دست
یابند .پیلهوری و تارییان ( )9302نیز با بررسی ابعاد
مختلف نوآوریهای سبز نشان دادند که بین ابعاد مختلف
نوآوری سبز و عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد و
نوآوری سبز راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی برای
شرکت ها می باشد.
از طرفی میتوان بیان کرد که کارآفرینی سبز نتیجه نوآوری
است .کارآفرینی حفظ محیط زیست و مزیت رقابتی را برای
شرکت فراهم کرده و پایداری محیط زیست پایه و اساس در
تصمیمگیریهای استراتژیک شرکت است (ماکور.)7993 ،27
تحقیقات بسیاری ارتباط بین کارآفرینی و مزیت رقابتی
شرکت را بررسی کردهاند (ابراهیمی و میربرگ کار.)7992 ،

- El-Kassar & Singh
- Makower
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سیالجدزیک و همکاران )7992( 23بیان میکند که
کارآفرینان باید برای بهبود رقابتپذیری و پایداری محیط
زیست نباید در انتظار اقدامات دولت باشند بلکه باید دست
به اقدام جمعی زده و شبکههایی ایجاد کنند که آنها را از
ارائه فرصتها به استخراج ایدهها هدایت نماید .ارباتزیس و
همکاران )7992( 21نیز با بررسی ارتباط بین کارآفرینی سبز
و مزیت رقابتی شرکتها بیان میکنند که ارتباط مثبتی بین
کارآفرینی سبز و مزیت رقابتی شرکت وجود دارد و
محصوالت سبز مزیت رقابتی را برای بنگاهها ارائه میدهد و
محصوالت ارگانیک در بین مصرفکنندگان محبوبتر است.
جی و همکاران )7991( 22نیز نشان دادند که کارآفرینیهای
سبز به شرکتها این امکان را میدهد تا از مزیت عملکرد
سبز نسبت به رقبا برخوردار شوند و بتوانند مزیت رقابتی
کسب کنند .رضایی و همکاران ( )9302نیز بیان میکنند
کارآفرینی سبز شکلی نو از ایجاد کسب و کار است که با
نیازهای شرکت برای سودآوری و توسعه با در نظر گرفتن
ابعاد زیست محیطی تطابق دارد و از ارزشهای زیست
محیطی به عنوان جزء اصلی هویت خود استقبال میکند و
به آن به عنوان مزیت رقابتی شرکت خود در بازار می نگرند.
کریمی و اسماعیلپور ( )9308نیز بیان میکنند که
شرکتها میتوانند با حرکت در مسیر توسعه پایدار و توجه
به نیازهای جامعه و حفظ منابع طبیعی ،به مزیت رقابتی
پایدار دست یابند .درگیرشدن در فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی و گرایش به کارآفرینی سبز به منظور ایجاد کسب
و کارهای سبز مبتنی بر قواعد زیست محیطی ،یکی از
روشهای رسیدن به این تمایز و کسب مزیت رقابتی
میباشد .شرکتها میتوانند با رعایت مسائل اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی محصوالتی تولید نموده و به
اهداف اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن دست یابند.
همچنین پس از مدتی ،این شرکتها به عنوان شرکتهای
سبز شناخته شده و شهرت مییابند ،در نتیجه در میان رقبا
از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند شد و مشتریان نیز برای
محصوالت این شرکتها در مقابل محصوالت شرکتهای
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رقیب ،ارجحیت و اولویت بیشتری قائل میشوند ،همین امر
نیز منافع اقتصادی بسیاری را برای این شرکتها به دنبال
خواهد داشت.
به طور کلی مدلهای زنجیرة تأمین سبز موفقی در دنیا
وجود دارند که شرکتها برای کمکردن هزینه ،افزایش
سودآوری ،بهبود جایگاه برند و کسب مزیت رقابتی پایدار ،از
آنها استفاده میکنند .برای مثال ژو و سارکیس (،)7991
در مدل مفهومی خود برای در نظر گرفتن عوامل سبز به
مسائل کالن سازمان مانند مباحث سبز در مأموریت و
چشمانداز سازمان توجه نکردند .تحقیقات تستا و ایرادو
( ،)7999در سطح فراملی صورت گرفت و به صورت مدل
اقتصادی ارائه شد ،آنان در تحقیقات خود تنها مسائل کالن
را بررسی کردند و در مدل خود به مسائل عملیاتی و
نیازهای مشتریان برای مسائل سبز توجه نکردند .چو و
همکارانش ( ،)7999با وجود اینکه به دنبال طراحی نوعی
مدل سیستمی بودند ،تنها بر نوآوری در این مدل تمرکز
داشتند و نیازهای مشتری را در مدل خود لحاظ نکردند.
مدلی که ساردیوگان ( )7997ارائه داد ،برخالف تحقیقات
قبلی به نیازهای مشتریان توجه بیشتری داشت ،اما کمتر بر
مشارکت و تعامل با تأمینکنندگان متمرکز بود .مدل ارائه
شدة مسعومیک و همکارانش ( )7991بر مباحث کالن
مدیریتی و اتحاد استراتژیک بین زنجیرههای تأمین برای
رسیدن به مزیت رقابتی تأکید داشت و به مباحث خُردتر
مانند طراحی زیست محیطی محصول و همچنین دانش و
مهارتهای زیست محیطی کارکنان توجهی نداشت .خاکسار
و همکارانش ( )7991تنها به تأمین سبز و نوآوری سبز توجه
کردند و اقدامات سبز داخلی و قابلیت سبز را در مدل
مفهومی خود قرار ندادند .طاهری ( )9382و ایمانی و
احمدی ( )9388در تحقیقات خود تنها به صورت مروری به
تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین سبز بر مزیت رقابتی پرداختند.
از این میان ،یانگ و همکارانش ( )7993با در نظر گرفتن
مسائل کالن سازمانی ،مانند مأموریت و سیاست سبز از یک
سو و مسائل خردتر مانند مسائل طراحی زیست محیطی
محصول و آموزش کارکنان در حیطة مباحث زیست
محیطی ،توانستند مدل جامع تری را در حوزة مدیریت
زنجیرة تأمین سبز ارائه کنند و عوامل درون و برون سازمانی
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را به صورت کامالً منسجم در نظر بگیرند .عالوه بر این ،در
این مدل به عوامل سبز خارجی با در نظر گرفتن
تأمینکنندگان ،مشتریان و شرکا در قالب مشارکت سبز
بیرونی توجه شده است (معزز و عزیزی .)9302 ،آنچه
مشخص شد این است که تاکنون هیچ مدلی تمام عواملی
که در مدلهای مختلف وجود داشتهاند را به صورت همزمان
در نظر نگرفته و بررسی نکرده است .همچنین با توجه به
اینکه بکارگیری این مدلها در شرکت لبنی ایرانی آیا وجود
دارد یا خیر؟ و با توجه به محدودیتهای موجود در این
حوزه ،ترکیب و اولویتبندی صحیح ابعاد زنجیرة تأمین سبز
با هدف افزایش ضریب موفقیت ،ضرورت ارائه مدلی جامع در
شرکتهای لبنی را بیش از پیش نشان میدهد که باعث
شده است در این پژوهش پس از بررسی ادبیات نظری
مرتبط با زنجیرة تأمین سبز و عوامل موثر بر آن ،مدل
جدیدی برای شرکتهای لبنی ارائه و به اجرا درآید.
بر مبنای ادبیات و مبانی بررسی شده در این بخش،
متغیرهای موثر بر زنجیره تامین سبز و ارائه الگوی آن،
استخراج شدند که این متغیرها در مدل پژوهش قرار گرفتند
و در مدلسازی ساختاری تفسیری از آنها استفاده شده
است.
 -3اهداف پژوهش
 -1-3هدف اصلی
ارائه مدل زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی با تاکید بررضایت مشتریان
 -2-3اهداف فرعی
شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبزاولویتبندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز محصوالتلبنی
 -4سواالت پژوهش
سواالتی که در این پژوهش به دنبال پاسخی برای آنها
هستیم ،به شرح زیر است:
 -1-4سوال اصلی
 مدل زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی با تاکید بررضایت مشتریان چگونه میباشد؟
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 -2-4سواالت فرعی
 عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز کدامند؟ اولویتبندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز محصوالتلبنی به چه صورت است؟
 -5روششناسی
پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی میباشد
و از جنبه ماهیت و روش انجام کار در دسته تحقیقات
توصیفی-پیمایشی قرار میگیرد .تحقیق توصیفی به بررسی
و توصیف حقایق موجود میپردازد و در تحقیق پیمایشی
پژوهشگر برای کشف عقاید ،افکار ،ادراکات و تجربیات افراد
مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده میکند .در این
پژوهش از روش کتابخانهای برای گردآوری اطالعات با توجه
به ادبیات تحقیق و پیشینههای موجود استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش را ،اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه
بازاریابی و صنایع غذایی و لبنی ایران تشکیل دادهاند که به
روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در نمونهگیری
هدفمند پژوهش حاضر ،از نمونهگیری هدفمند قضاوتی
استفاده شد ،بدین معنا که تعداد محدودی از افراد دارای
اطالعات مناسب برای پاسخگویی به سواالت تحقیق
میباشند .افراد خبره نیز در این پژوهش افرادی بودند که
حداقل سابقه  99سال کار و یا مطالعه در زمینه موضوع
پژوهش را داشتهاند .نمونهگیری تا مرحله اشباع نظری ادامه
پیدا کرد .همچنین برای تعیین پایایی ابزاره اندازهگیری
مقدار ضریب  ICCمورد تایید قرار گرفت .این ضریب از
میانگین پاسخ خبرگان و محاسبه واریانس در نرمافزار spss
در قسمت پایایی بدست آمد .در نهایت تعداد  99پرسشنامه
و مصاحبه از خبرگان مالک عمل در قسمت مدلسازی
تفسیری 21و فرایند تحلیل شبکه ای 22بوده است.
به منظور جمعآوری اطالعات مورد نظر و سنجش
شاخصهای پژوهش در بخش کیفی ،از پرسشنامه کیفی
 VOXAمخصوص  ISMکه ساختاری ماتریسی دارد،
استفاده شد .شاخصهای مورد سنجش در تحقیق ،پیش از
آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسنجی گذاشته شود ،در
معرض قضاوت چند تن از خبرگان در زمینه موضوع پژوهش
)56 - Interpretive Structural Model (ISM
57
)- Analytical Network Process (ANP
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در دانشگاه قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه مورد توافق به
عنوان ابزار جمعآوری دادهها و طراحی مدل استفاده شد.
مدل این پرسشنامهها ،پرسشنامههای از پیش طراحی شده
مخصوص مدل  ISMمی باشد و شاخصهای تحقیق نیز از
ادبیات تحقیق به دست آمد .پس از شناسایی مدل ،برای
اولویتبندی معیارها در رویکرد تصمیمگیری چند معیاره و
روش  ANPاز پرسشنامه کمی استفاده خواهد شد .در
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPو فرایند تحلیل
شبکه  ANPبرای تهیه پرسشنامه از تکنیک مقایسه زوجی
استفاده میشود .مقایسه زوجی بسیار ساده است و کافی
است عناصر موجود دو به دو باهم مقایسه شوند .برای این
منظور معموال مقایسه زوجی براساس طیف  0درجه ساعتی
( )9081انجام میشود .اگر دو عنصر هم اهمیت باشند عدد
 9انتخاب میشود.
 -1-5روش تحلیل محتوا
روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای آشکار پیامهای
موجود در یک متن میپردازد .این روش امکان توصیف
عینی و نظاممند محتوای آشکار پیام را فراهم میآورد و به
محقق امکان میدهد با دقت در نمادهای اندک ولی
معنیدار به تحلیلی کارساز دست یابد (رضائیان و همکاران،
 .)9302مهمترین کاربرد تحلیل محتوا توصیف ویژگیهای
یک پیام است .در این روش پس از بیان مسئله و مشخص
نمودن سواالت تحقیق ،عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز
مورد بررسی قرار گرفت سپس متغیرها به صورت علمی
کدگذاری و مقولههای کدگذاری شده به تفکیک طبقات
مختلف گروهبندی شدند.
 -2-5مدلسازی ساختاری تفسیری
مدلسازی ساختاری تفسیری ابزاری است که تعامل بین
متغیرهای مختلف را نشان میدهد و روابط بین متغیرها را
بصورت روابط سلسله مراتبی نمایش میدهد (وارفیلد،28
 .)9021این روش به منظور شناسایی و نشاندادن روابط
بین عوامل مختلف که میتوانند روابط پیچیدهای داشته
باشند مورد استفاده قرار میگیرد (عطری 20و همکاران،
 .)7993گامهای روش مدلسازی ساختاری تفسیری
58-Warfield
59-Attri et al.

(سینگ 19و کانت )7999 ،دارای مراحلی میباشد که بدین
ترتیب میباشد:
در ابتدا متغیرهایی که میتوانند بر روی سیستم اثرگذار
باشند شناسایی میشوند ،این متغیرها میتواند شامل افراد،
اهداف و کارها باشد .در این مرحله ماتریس خودتعاملی
( )SSIM19ایجاد میشود ،در این ماتریس ،از نمادهایی
استفاده میشود که دسترسپذیری را نشان میدهند.
 : Vاگر عنصر  iبر عنصر  jتأثیرگذار باشد
 : Aاگر عنصر  jبر عنصر  iتأثیرگذار باشد
 : Xتأثیر متقابل عناصر  iو j
 : Oدر صورت عدم وجود ارتباط بین عناصر  iو j
برای تشکیل ماتریس دسترسپذیری اولیه 17بایـد نمادهـای
عنوان شده در گام قبـل ،بـه نمادهـای صـفر و یـک تبـدیل
شوند .بدین ترتیب ماتریس دسترسپذیری اولیـه بـه دسـت
می آید.
پس از دستیابی به ماتریس دسترسپذیری اولیه ،با در نظر
گرفتن انتقالپذیری در روابط به دست آمده ،ماتریس در
دسترس پذیری نهایی 13به دست میآید .این ماتریس میزان
وابستگی و قدرت نفوذ هر یک از عاملها را نشان میدهد.
قدرت نفوذ از جمع اعداد در هر ردیف و میـزان وابسـتگی از
جمع اعداد در هر ستون به دست میآید.
در این مرحله با استفاده از ماتریس در دسترسپذیری
نهایی ،مجموعه خروجی و ورودی برای هر عامل به دست
میآید .مجموعه خروجی برای هر عامل دربردارنده خود
عامل و عاملهایی است که بر آنها تأثیر دارد و مجموعه
ورودی برای هر عامل نیز دربردارنده خود عامل و عاملهای
تأثیرپذیر از آنها است .پس از تعیین مجموعه خروجی و
ورودی و اشتراک بین دو مجموعه خروجی و ورودی برای
هر مانع تعیین می گردد.
از این طریق مجموعه مشترک برای هر مانع به دست
میآید .عاملهایی که مجموعه خروجی و مشترک آنها
کامالً هماهنگ باشند و دارای کمترین قدرت نفوذ باشند در
پایینترین سطح از سلسله مراتب ساختاری تفسیری قرار
60- Singh & Kant
)61-Structural self-interaction matrix (SSIM
62-Initial reachability matrix
63. Final reachability matrix

ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصوالت لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان :ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه

میگیرند .هنگامی که در اولین تکرار ،عاملهای باالترین
سطح مشخص شدند ،باید این عاملها از سایر عاملها حذف
شوند .این عمل تا زمانی که سطح تمامی عاملها مشخص
شود ادامه پیدا میکند.
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با بررسـی ادبیـات موجـود و روش تحلیـل محتـوا از طریـق
مصاحبه باز با خبـرگـان  1عـامل اصـلی معرفی شـده تاییـد
گـردیـد و عوامـلی که توسط ایشان استخراج گردید به شرح
زیر میباشد (جدول .)7
جدول  .2عوامل معرفیشده موثر بر ارائه الگوی زنجیره

 -6یافتههای پژوهش
همانگونه که بیان شد به منظور جمعآوری نظـر خبرگـان در
خصوص شناسایی روابط میان عوامل اسـتخراج شـده و ارائـه
مدل ساختاری تفسیری از این عوامل ،پرسشنامه ای طراحـی
گردید و میان  99نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگـان حـوزه
بازاریابی و به ویژه صنعت لبنیات توزیـع گردیـد .مشخصـات
خبرگان در جدول ( )9ذکر شده است.

تأمین سبز بوسیله خبرگان
ردیف

نماد
V1

اقدامات سبز داخلی

7

V2

مشارکت سبز بیرونی

9.8.7.6

3

V3

نوآوری سبز

9.8.7.6.5.2.4.1
10.9.8.7.6.5.4.3.2.1

9

شناسایی مولفهها

شماره مصاحبهها
5.2.1

1

V4

عملکرد سبز

جدول .1مشخصات خبرگان پاسخگو در مرحله تحلیل

2

V5

کارآفرینی سبز

9.8.7.6.5.10.4.1

1

V6

رقابتپذیری شرکت

8.7.6.3.1

محتوا

2

V7

رضایت مشتریان

10.9.8.7.6.5.4.3.2.1

ردیف

سمت

رشته
تحصیلی

مقطع

سن

سابقه

جنسیت

9

رئــــــیس
شرکت لبنی

مدیریت

فوقلیسانس

11

98

مرد

مــیشــود ،در ایــن مــاتریس از نمادهــایی  VOXAکــه در

7

رئــــــــیس

مدیریت
استراتیژیک

دکتری

29

90

مرد

قسمت قبـل شـرح داده شـد اسـتفاده مـیگـردد کـه بـرای

رئــــــــیس

حسابداری

شرکت لبنی
3

استخراج مـاتریس خودتعـاملی از نظـر متخصصـان اسـتفاده
فوقلیسانس

22

73

مرد

شرکت لبنی
1

رئــــــــیس

مدیریت

فوقلیسانس

17

97

2

مدیریت

عضو هیات
علمی
مدیریت

مدیریت
بازرگانی

فوقلیسانس

11

93

مرد

دکتری

11

97

زن

2

عضو هیات
علمی اقتصاد

اقتصاد

دکتری

11

99

مرد

8

عضو هیات
علمی
مدیریت

مدیریت
مالی

دکتری

18

98

مرد

0

عضــو هیــات

مدیریت
بازاریابی

دکتری

27

73

مرد

علمــــــــی
مدیریت
99

عضــو هیــات
علمــــــــی
مدیریت

جدول  .3ماتریس خودتعاملی ()SSIM
V1

شرکت لبنی
1

شده است که در جدول ( )3مالحظه میشود.

زن

شرکت لبنی
رئــــــــیس

برای انجام ایـن پـژوهش ابتـدا مـاتریس خودتعـاملی ایجـاد

مدیریت
بازاریابی

دکتری

22

72

مرد

V2

V3

V4

V5

V6

V7

0

عوامل ردیف

V

V

V

V

V

V1

1

V

V

V

V

V

V2

2

V

V

V

V

V3

3

A

V

V

V4

4

V

V

V5

5

0

V6

6

V7

7

به منظور دستیابی به ماتریس دسترسی اولیه باید نمادهای
یاد شده در جدول ( ،)3به نمادهای صفر و یک تبدیل شوند.
بدین ترتیب ماتریس دسترسی اولیه طبق جدول ( )1و
قوانین زیر به دست میآید:
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 اگر ورودی ( )i , jدر ماتریس خودتعاملی سـاختاری نمـاد Vباشد ،در مـاتریس دسترسـی اولیـه ( )i , jعـدد یـک و
ورودی ( )j , iعدد صفر خواهد بود.

که از آن تأثیر میپذیرد و خود متغیر به دست میآید .برای
محاسبه ماتریس دسترسی نهایی از نرمافزار متلب 11استفاده
شده است.

 اگر ورودی ( )i , jدر ماتریس خودتعاملی سـاختاری نمـاد Aباشـد ،در مـاتریس دسترسـی اولیـه ( )i , jعـدد صـفر و
ورودی ( )j , iعدد یک خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i , jدر ماتریس خودتعاملی سـاختاری نمـاد Xباشـد ،در مـاتریس دسترسـی اولیـه ( )i , jعـدد یـک و
ورودی ( )j , iعدد یک خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i , jدر ماتریس خودتعاملی سـاختاری نمـاد Oباشـد ،در مـاتریس دسترسـی اولیـه ( )i , jعـدد صـفر و
ورودی ( )j , iعدد صفر خواهد بود.

جدول  .5ماتریس دسترسی نهایی اصالح شده

جدول  .4ماتریس دسترسی اولیه
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0
0

1
!
!
0
0
0
0

1
1
1
!
1
0
0

1
1
1
1
1
0
0

عوامل ردیف
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

1
2
3
4
5
6
7

پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد ،روابط
ثانویه شاخصها مورد کنترل قرار گرفت .رابطه ثانویه به
صورتی است که اگر شاخص  iمنجر به شاخص  jشود و
همچنین شاخص  jمنجر به شاخص  kشود ،آنگاه شاخص i
نیز منجر به شاخص  kخواهد شد.
اگر در ماتریس دسترسی اولیه این حالت برقرار نبود ،باید
ماتریس اصالحشده و روابطی که از قلم افتاده جایگزین شود؛
به این عمل اصطالحاً سازگار کردن ماتریس دسترسی اولیه
گفته میشود .در این گام ،کلیه روابط ثانویه بین متغیرها،
بررسی شد و ماتریس دسترسی نهایی طبق جدول ( )2به
دست آمد .خانههایی که با عالمت * 9مشخص شدهاند،
نشان میدهند که در ماتریس دسترسی اولیه صفر بوده و
پس از سازگاری عدد یک گرفتهاند (به کمک برنامه نویسی
متلب) .در این ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر
متغیر نیز نشان داده شده است .قدرت نفوذ یک متغیر از
جمع تعداد متغیرهای متأثر از آن و خود متغیر به دست
میآید و میزان وابستگی یک متغیر نیز از جمع متغیرهایی

در گام بعدی ،با استفاده از ماتریس دسترسی ،پس از تعیین
مجموعههای ورودی و خروجی ،اشتراک این مجموعهها برای
هر یک از عوامل به دست میآید .مجموعه خروجی یک
عامل شامل خود آن عامل و عواملی است که بر آنها اثر
میگذارد که با ""9های موجود در سطر مربوطه
قابلشناسایی است .مجموعه ورودی یک عامل شامل خود
آن عامل و عواملی است که از آنها اثر میپذیرد که با
""9های موجود در ستون مربوطه قابلشناسایی است .پس
از تعیین مجموعههای ورودی و خروجی ،اشتراک آنها برای
هر یک از عوامل تعیین میشود .عواملی که مجموعه
خروجی و مشترک آنها کامالً مشابه باشند ،در باالترین
سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار
میگیرند .به منظور یافتن اجزای تشکیلدهنده سطح بعدی
سیستم ،اجزای باالترین سطح آن در محاسبات ریاضی
جدول مربوط حذف میشوند و عملیات مربوط به تعیین
اجزای سطح بعدی مانند روش تعیین اجزای باالترین سطح
انجام میشود .این عملیات تا آنجا تکرار میشود که اجزای
تشکیلدهنده کلیه سطوح سیستم مشخص شوند.
جدول  .6سطحبندی عاملها (مرحله تکرار اول)
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جدول  .7سطحبندی عاملها (مرحله تکرار دوم)

پس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با
در نظر گرفتن ماتریس دسترسپذیری نهایی ،مدل ساختار
تفسیری ترسیم میشود .مدل نهایی به دست آمده از 3
سطح تشکیل شده است .عاملهایی که در سطوح باالی
سلسله مراتب قرار دارند از تأثیرگذاری کمتر و تاثیرپذیری
بیشتری برخوردارند .عامل رضایت مشتری در ارتباط با
موضوع پژوهش و ارائه الگوی زنجیره تامین سبز محصوالت
لبنی از اثرپذیری بیشتری برخوردار میباشد و در مقابل
عاملهای نوآوری سبز ،کارآفرینی سبز ،عملکرد سبز،
اقدامات سبز داخلی و مشارکت سبز بیرونی بیشترین
تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری را دارا میباشند (شکل .)9

980

 متغیرهای وابسته :این نوع از متغیرها دارای قدرتهدایتکنندگی کم ولی وابستگی نسبتاً باال میباشند .این
دسته از متغیرها معموالً متغیرهای نتیجه یا هدف هستند.
 متغیرهای پیوندی :سومین دسته متغیرهایی هستند کهدارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد میباشند .این
متغیرها غیر ایستا هستند ،زیرا هر نوع تغییر در آنان
میتواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت بازخورد
سیستم نیز میتواند این متغیرها را دوباره تغییر دهد.
 متغیرهای نفوذی :متغیرهایی که دارای قدرتهدایتکنندگی زیاد ولی وابستگی کم میباشند جزء
متغیرهای نفوذی یا به عبارت دیگر محرک قرار میگیرند
(مالون.)7991 ،12
نتایج تحلیل میکمک نشان داد  2عامل مرتبط با ارائه
الگوی زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی از بعد قدرت
نفوذپذیری و وابستگی به سه دسته عوامل نفوذی ،وابسته و
خودمختار تقسیم میشوند .به عنوان مثال؛ عامل هفتم
رضایت مشتری قدرت نفوذ کم و قدرت وابستگی زیادی
دارد ،بنابراین یک عامل وابسته است؛ سایر عاملها نیز
بسته به قدرت نفوذپذیری و وابستگی در ارتباط با موضوع
در یکی از چهار دسته عوامل نفوذی ،پیوندی ،وابسته و
خودمختار قرار میگیرند .که  2عامل جزو عاملهای
پیوندی و تنها رقابتپذیری متغیر خودمختار بوده است.

شکل  .1مدلسازی ساختاری پژوهش

بعد از ترسیم مدل ساختاری ،اقدام به ایجاد نمودار ماتریسی
نفوذپذیری  -وابستگی و دستهبندی متغیرها در چهار دسته
زیر شده است.
 متغیرهای خودمختار :این دسته شامل متغیرهایی استکه دارای قدرت هدایت و وابستگی ضعیف و متوسط
میباشند .این متغیرها نسبتاً غیر متصل به سیستم هستند و
دارای ارتباطات کم و ضعیف با سیستم میباشند.

نمودار  .1نمودار تحلیل میکمک

در نهایت و در مرحله آخر معیارها برای تهیه رتبهبندی کلی
و اولویتبندی در مدل شبکهای  ANPبصورت نرمالیزه
نشان داده میشود .مطابق جدول ( )8معیار  V7که
"رضایت مشتریان" میباشد دارای بیشترین اهمیت و در
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نتیجه بیشترین تاثیر در اولویتبندی عوامل موثر بر زنجیره
تامین سبز محصوالت لبنی میباشد .پس از آن معیار V2
که "مشارکت سبز بیرونی" میباشد در اولویت دوم قرار
گرفته است و سایر اولویتها به شرح جدول زیر (جدول )8
میباشد.
جدول  .8اولویتبندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز
محصوالت لبنی

 -7بحث و نتیجهگیری
سازمانها همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از
طریق خلق نوآوری و روشهای جدید هستند .برخی از این
سازمانها از طریق بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت
قوانین و استانداردهای زیستمحیطی و افزایش رضایت
مشتریان در این خصوص و کاهش اثرات زیست محیطی در
محصوالت و خدمات خود مزیت رقابتی به دست میآورند
(شاکری و همکاران .)9301 ،با افزایش روزافزون آلودگی
زیست محیطی و پیامدهای مخرب آن افزایش تقاضای
مشتریان و مجامع زیست محیطی برای محصوالت و خدمات
سازگار با محیط زیست ،باید کوشید تا با اجرای مدیریت
زنجیره تأمین سبز آلودگیهای ناشی از گسترش صنایع را
کاهش داد .هدف از این پژوهش ارائه مدل زنجیره تامین
سبز محصوالت لبنی با تاکید بر رضایت مشتریان بود.
یافتههای پژوهش به طور کلی مدل ارائه شده را تأیید نمود.
مدل به دست آمده میتواند به شرکتهای لبنی در تدوین
استانداردهای مدیریتی سبز ،بهینه سازی معیارهای مدیریت
زنجیره تامین سبز و توسعه پایدار این شرکتها کمک
شایانی نماید و برای مدیران آنها راهنمای خوبی باشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که به طور کلی مدل
پژوهش تأیید شده و متغیرهای عملکرد سبز ،کارآفرینی
سبز ،نوآوری سبز ،مشارکت سبز بیرونی و اقدامات سبز

داخلی میتوانند به واسطه رقابتپذیری شرکت موجب
رضایت مشتریان صنعت لبنیات گردند .فزونی اردکانی و
همکاران ( )9301نیز ضمن توجه به ابعاد زیست محیطی
صنعت لبنیات یادآور میشوند که صنعت لبنیات با فشارهای
زیست محیطی مواجه است که باید در روش کاربرد زمین،
کاهش ضایعات زنجیره تأمین ،منابع آب و انرژی را تجدید
نمود به نحوی که مزیتهای رقابتی بلندمدت برای این
صنعت حفظ گردد .کلرکس و نتل )7993( 11نیز با بررسی
صنایع لبنی کشورهای هلند و استرالیا ،اهمیت ایجاد نوآوری
را در رو به رو شدن با چالشهای زیست محیطی این صنعت
بیان میکنند .آنها همچنین بیان میکنند که تمامی
ذینفعان کلیدی این صنعت شامل کشاورزان،
فراوریکنندگان ،صنعت تغذیه ،علوم لبنیات ،ترویج،
فراهمکنندگان ،مشاوران خدماتی ،سیاستگذاران ،دولت و
سازمانهای حمایتی مدنی مانند سازمانهای کیفیت غذایی،
رفاه حیوانات و حفاظت محیط زیست باید در این باره با هم
مشارکت و همکاری داشته باشند .همچنین کالیک و
باردودین )7991( 12و کاتاتا و همکاران )7992( 18با بررسی
صنعت لبنیات بر لزوم توجه بر پایداری و حفظ محیط
زیست و عملکرد صنعت لبنیات در این حوزه تأکید میکنند.
یافتههای این مدل به طور کلی نشان داد که متغیر رضایت
شغلی به عنوان متغیر وابسته بوده و همچنین متغیر رقابت
پذیری شرکت نیز به واسطه تأثیرپذیری از متغیرهای
عملک رد سبز ،کارآفرینی سبز ،نوآوری سبز ،اقدامات سبز
داخلی و مشارکت سبز بیرونی میتواند رضایت مشتریان را
تحت تأثیر قرار داده که در این بین تأثیر مشارکت سبز
بیرونی بیشتر از بقیه متغیرها بود ( )98982و کمترین مقدار
نیز به متغیر عملکرد سبز ( )9893مرتبط میشد.
نتایج همچنین مبین ارتباط رقابتپذیری شرکت به عنوان
محرک رضایت مشتریان بود که میرکاظمی و همکاران
( )9301در تایید این یافته بیان میکنند مفهوم مزیت
رقابتی ،ارتباط مستقیم با ارزشهای موردنظر مشتری دارد،
به نحوی که در یک طیف مقایسهای هر قدر ارزشهای

66 - Klerkx & Nettle
67 - Calik & Bardudeen
68 - Ketata et al.
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عرضه شده یک سازمان به ارزشهای موردنظر مشتری
نزدیکتر یا با آن منطبقتر باشد ،سازمان میتواند رضایت
مشتریان بیشتری را کسب نماید .نتایج پژوهش همچنین
نشان داد که نوآوری میتواند بر رقابتپذیری شرکتهای
لبنی تأثیرگذار باشد .همسو با این یافته هاردیکا و
همکاران )7990( 10نیز در پژوهش خود نشان دادند که
مزیت رقابتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوآوری
محصول سبز و نوآوری فرایند سبز قرار دارد .نتایج مطالعات
گورلک و تونا )7998( 29نیز با بررسی متغیرهای فرهنگ
سازمانی سبز ،نوآوری سبز و مزیت رقابتی نشان دادند که
نوآوری سبز به عنوان واسطهای کامل در مورد تأثیر فرهنگ
سازمانی سبز بر مزیت رقابتی عمل میکند .الکاسار و
سینگ )7990( 29نیز بیان میکنند که شرکتها در مواجهه
با فشارهای داخلی و خارجی برای تطبیق و اجرای
فعالیتهای تجاری همسو با حفظ محیط زیست ،روشهایی
را در پیش گرفتهاند که مزیت رقابتی ،سود اقتصادی و
عملکرد محیطی آنها را افزایش دهد که در این بین نوآوری
سبز ،فناوریهای سبز و اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز
نمونههایی از این گونه اقدامات است.
یافتههای پژوهش همچنین نشان داد که متغیر کارآفرینی
سبز محرک رقابتپذیری میباشد .یافتههای ابراهیمی و
میربرگ کار ( ،)7992سیالجدزیک و همکاران ( )7992و
جی و همکاران )7991( 27موید این نتیجه است .ماکور
( )7993در این باره بیان میکند که کارآفرینی ،حفظ
محیط زیست و مزیت رقابتی را برای شرکت فراهم کرده و
پایداری محیط زیست پایه و اساس تصمیمگیریهای
استراتژیک شرکت را شکل میدهد .همچنین ارباتزیس و
همکاران )7992( 23نیز با بررسی ارتباط بین کارآفرینی سبز
و مزیت رقابتی شرکتها بیان میکنند که ارتباط مثبتی بین
کارآفرینی سبز و مزیت رقابتی شرکت وجود دارد و
محصوالت سبز ،مزیت رقابتی را برای بنگاهها ایجاد نموده و
محصوالت ارگانیک در بین مصرفکنندگان محبوبتر است.
69 - Hardika et al.
70 - Gürlek & Tuna
71 - El-Kassar & Singh
72 - Ge et al.
73 - Arabatzis et al.

909

نتایج همچنین نشان داد که عملکرد سبز بعنوان محرک
رقابتپذیری شرکت نقش ایفا میکند .همسو با این نتیجه
چنگ و همکاران ( ،)7993تریوزا و همکاران ( )7992و خان
( )7979بیان میکنند که بین عملکرد سبز و رقابتپذیری
شرکت ارتباط معناداری وجود دارد و شرکتها به منظور
بهبود شهرت خود و پاسخ به تقاضای جامعه برای اتخاذ
شیوههای سبز ،عملکرد سبز را در پیش میگیرند.
همچنین ارتباط بین اقدامات سبز داخلی و رقابتپذیری
شرکت معنادار بوده و به طور کلی اقدامات سبز داخلی را
میتوان کاهش هزینههای ناشی از کاهش مصرف منابع
انرژی و مواد خام ورودی و در نظر گرفتن اهداف زیست
محیطی در مأموریت سازمان دانست (گلد و همکاران،21
 .)7992شارما و گاندی )7991( 22نیز استفاده از یک
سیستم اطالعاتی خوب و دقیق را به منظور کاراتر نمودن
برنامهها و کاهش آلودگیهای زیست محیطی مؤثر میدانند.
در رابطه با ارتباط مشارکت سبز بیرونی با رقابتپذیری
شرکت نیز ضمن تایید این یافته توسط روهریش و همکاران
( )7992و ویجایوارگی و همکاران ( )7992میتوان بیان کرد
که اقدامات بیرونی مدیریت زنجیره تأمین سبز به طور
معمول نیاز به همکاری و مشارکت با ذینفعان یا شرکای
بیرونی مانند تأمینکنندگان و مشتریان داشته و شامل درک
متقابل ریسک و مسئولیتهای زیست محیطی است .انجام
تصمیمگیری مشترک برای حل مشکالت زیست محیطی ،به
اشتراک گذاری منابع ،مهارت ها و دانش و دستیابی به
اهداف مشترک محیط زیست به صورت دسته جمعی در بین
تأمینکنندگان ،شرکاء و مشتریان در زنجیره تأمین میتواند
بر اثربخشی زنجیره تأمین سبز بیفزاید.
در نهایت برای پاسخ به این سوال که اولویتبندی عوامل
موثر بر زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی به چه صورت
است؛ این نتیجه به دست آمد که اولویتبندی عوامل
براساس سلسله مراتب ساختاری تفسیری به این ترتیب
میباشند :رضایت مشتریان ،مشارکت سبز بیرونی ،اقدامات
سبز داخلی ،نوآوری سبز ،کارآفرینی سبز ،رقابتپذیری
شرکت و عملکرد سبز.
74 - Gold et al.
75 - Sharma & Gandhi
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براساس نتایج به دست آمده میتوان پیشنهادات زیر را به
شرکتهای لبنی ارائه نمود:
 با توجه به اینکه از بین عوامل بررسی شده رضایت
مشتریان بیشترین تاثیرپذیری را داشت ،باید توجه ویژهای
به این عامل شود .به مدیران شرکتهای لبنی توصیه
میشود که با تمرکز بر فناوریها و استراتژیهای زنجیره
تامین سبز ،اعتماد مشتریان را کسب کنند .از جمله
فعالیتهایی که شرکتهای لبنی ،برای رسیدن به این مهم،
باید انجام دهند ،میتوان به تدوین و رعایت استانداردهای
الزم در خرید مواد اولیه ،ماشینآالت ،تجهیزات و ابزار و در
صورت امکان ارتقای سطح فناوری به نحوی که مؤلفههای
سبز در آن لحاظ شده باشد ،اشاره کرد.
 با توجه به اینکه اقدامات سبز داخلی شرکتهای لبنی به
عنوان سومین عامل تاثیرپذیر و تاثیرگذار مشخص شد،
پیشنهاد میشود ،شرکتهای لبنی در جهت تشکیل کمیته
بررسی اقدامات داخلی مدیریت زنجیره تأمین سبز در
شـرکت و تعیـین راهبـردهای الزم با هـدف اسـتقرار الگوی
منابع
 .9انصاری ،منوچهر و اشرفی ،سیدا و جبلی ،هدی،
 ،9302بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز.
مدیریت صنعتی ،دوره هشتم ،شماره  ،7ص ص -919
.917
 .7برادران ،وحید و محمدی پیرلر ،ابراهبم و آقایی عطا،
حسین و خیرینژاد ،مجتبی ،9302 ،تأثیر ابعاد مدیریت
زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان با رویکرد
مدلسازی معادالت ساختاری .سیزدهمین کنفرانس
بینالمللی مهندسی صنایع ،بابلسر.
 .3پیلهوری ،نازنین و تارییان ،اعظم ،9302 ،بررسی
رابطه ابعاد مختلف نوآوریهای سبز در بهبود عملکرد
سازمان در صنعت ساخت و ساز .کنفرانس بینالمللی
نخبگان مدیریت ،تهران.
 .1رضایی ،بیژن و نادری ،نادر و رستمی ،سحر،9302 ،
ضرورت توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی.
کارآفرینی در کشاورزی ،جلد پنجم ،شماره  ،9صص
.91-9

مناسب مدیریت زنجیره تأمین سبز در سازمان و اجرایی
شدن آن اقدام نمایند .آنها باید در اقدامات و تصمیمات
مرتبط با خرید مواد خام ،انتخاب فروشنده ،حمل و نقل،
کنترل مواد خام و انبارداری ،تاثیر آنها بر روی محیط
زیست را درنظر بگیرند .برای مثال برای حمل و نقل
محصوالت بین شهرها ،باید از وسایل نقلیهای استفاده شود
که آلودگی کمتر و کارایی سوختی بیشتری داشته باشد.
همچنین با انتخاب وسایل نقلیه با توان بارگیری بیشتر،
تعداد وسایل نقلیه در جاده ها را کاهش دهند که در نهایت
کاهش آلودگی محیط زیست را به همره خواهد داشت.
با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری مشارکت سبز بیرونی
شرکتهای لبنی به عنوان دومین عامل ،به این شرکتها
پیشنهاد میشود که به این مهم توجه کنند که نمیتوانند
در خالء فعالیت کنند .در نتیجه آنها برای بهبود قابلیت و
پتانسیل سبز شدن خود ،باید مشارکت سبز بیرونی خود را
با تامینکنندگان ،شرکاء و مشتریان حفظ کنند.
 .2رضائیان ،علی و نظافتی ،نوید و باقری ،روحاله
( .)9302شکلگیری شبکه دانش در شرکتهای
دانشبنیان .کاوشهای مدیریت بازرگانی ،دوره دهم،
شماره  ،79صص .982-793
 .1شاکری ،رویا و ابراهیمی ،شیالن و جمشیدی ،رامیار،
 ،9301بررسی رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و
عملکرد شرکتها در شهرک صنعتی شماره  3شهر
سنندج .دومین همایش بینالمللی و چهارمین همایش
ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی ،تهران.
 .2شریفزاده ،محمدشریف و عبداهلل زاده ،غالمحسین و
رهبری ،محمد ،9302 ،شناسایی و اولویتبندی
زمینههای توسعه کسب و کارهای سبز در استان
گلستان .توسعه کارآفرینی ،دوره دوازدهم ،شماره ،7
صص .790-799
 .8شهبازی ،کیومرث و حسنزاده ،اکبر و جعفرزاده،
بهروز ( .)9303بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد
اقتصادی :رهیافت دادههای تابلویی .نوآوری و ارزش-
آفرینی ،دوره  ،7شماره  ،2صص .21-13
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با سرمایهگذاری بیشتر بر آن بتوانند اقتدار بیشتری پیدا کنند .در آمریکا بیش از نیمی از کل حمایتهای دولت فدرال در علوم
مختلف ،تنها به علوم زیستی اختصاص مییابد .در اتحادیه اروپا علوم زیستی زمینه اشتغال بیش از  22میلیون نفر را فراهم کرده
است .در جمهوری اسالمی ایران از یک سو سیاستهای کلی علم و فناوری با تاکید بر مرجعیت علمی و نیز تقویت علوم پایه ابالغ
شده ،و از سوی دیگر رشتهها و مقاطع مختلف علوم زیستی در دانشگاههای مختلف کشور دایر است و ساالنه پژوهشهای زیادی در
این حوزه به انجام میرسد .در راستای رهیافت به اهداف سیاستهای کالن ،در این مطالعه ارزیابی علوم زیستی با مبنای پژوهش
در ایران و نیز مقایسه آن در سطح جهانی ،در سطح آسیا و در سطح کشور طی یک مطالعه تطبیقی و در دو بازه زمانی سه ساله
( 2002تا  2033و  2032تا  )2032با استفاده از نظام رتبهبندی الیدن صورت گرفت .این مقایسه با نگاه به کمیت مقاالت ،کیفیت
مقاالت ،همکاریهای بین المللی و همکاری دانشگاه و صنعت صورت گرفت .نتایج این مطالعه نشان میدهد که گرچه علوم زیستی
در ایران از نظر تعداد مقاالت در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد ،ولی نیاز است تا این شاخص از میانگین رشد این حوزه در جهان
فراتر رود تا بتوان این جایگاه را حفظ کرد .همچنین این مطالعه نشان میدهد که از جنبه کیفیت مقاالت ،دانشگاههای ایران نیاز
به تقویت بسیار زیادی داشته و در این شاخص ،فعالیت دانشگاههای کشور نسبت به رقبا از کفایت الزم برخوردار نبوده است .از
جنبه همکاریهای بینالمللی نیز دانشگاهها در ایران در حوزه علوم زیستی باید بتوانند همکاریهای خود را با سایر کشورها
گسترش دهند .همچنین ارتباط دانشگاهها با صنعت در حوزه علوم زیستی باید تقویت شود .یافتههای این پژوهش نشان میدهد
که لزوم تدوین نقشه راه تعالی علوم زیستی در ایران بشدت احساس میشود تا بتوان از این طریق در این حوزه اقتدار آفرین
پیشرفت مطلوب داشته باشیم و دراستای مرجعیت علمی حرکت کنیم.
واژههای کلیدی :علوم زیستی ،کمیت ،کیفیت ،دانشگاه ،صنعت.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،ضرورت ایجاد تحول نظام
آموزشعالی به عنوان محور استقالل فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی مورد توجه قرار گرفت .با ابالغ اسناد باال دستی

مانند "سند چشمانداز" و "نقشه جامع علمی کشور" و
همچنین سیاستهای کلی نظام ،بویژه اقتصاد مقاومتی،
سالمت ،و علم و فناوری رهنمودهای مهمی در این خصوص
به ارکان نظام ابالغ شده که با اجرایی شدن آنها ،اقتدار و

نویسندة عهدهدار مکاتبات :سیدمهدی سیدی seyedi@nigeb.ac.ir
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علمی

کشور

مورد

انتظار

است

( http://www.leader.irنکته مهم آن است که برای
رسیدن به قله بزرگی مانند مرجعیت علمی عالوه بر سیاست
کلی ،نیاز به برنامهریزیهای اجرایی و زمانبندی شده داریم
تا بتوانیم بصورت انسجام یافته و در یک بازه زمانی از پیش
تعیین شده ،به این هدف نائل شویم.
رصد کالن حوزههای علمی از وظایف اصلی فرهنگستانها بر
شمرده شده ،که این امر در اساسنامه آنها مستتر است .در
ایران ،حوزه-های فنی و مهندسی ،علوم پایه ،علوم انسانی ،و
کشاورزی و دامپزشکی به فرهنگستان علوم جمهوری
اسالمی ایران سپرده شده و این پژوهش در راستای رصد
حوزه علوم زیستی این فرهنگستان به انجام رسیده است.
حوزه علوم زیستی از علومی است که امروزه مورد توجه
زیادی قرار گرفته ،زیرا این حوزه به عنوان زیرساخت
تحوالت و منشاء کاربردهای فراوان در حوزه علوم پزشکی و
سالمت ،علوم کشاورزی ،و نیز علوم مرتبط با محیط زیست
بشمار میرود .لذا کشورهای مختلف اهمیت زیادی به این
حوزه داده و برای مثال در آمریکا ،بیش از پنجاه درصد از
حمایتهای دولت فدرال از کل علوم ،به حوزه علوم زیستی
اختصاص مییابد ( .)https://www.bls.govاز حیث اشتغال
نیز این حوزه بسیار مهم است و در اتحادیه اروپا بیش از 22
میلیون نفر در حوزه علوم زیستی مشغول به کار هستند
(دفتر انتشارات اتحادیه اروپا  .)32032از حیث اقتصادی نیز
این حوزه از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است و برای
مثال بیش از  7درصد درآمد ناخالص ملی کشور کانادا از
حوزه علوم زیستی منشا میگیرد(.)http://www.biotech.ca
لذا این حوزه در ایران باید مورد توجه بسیار بیشتری قرار
گیرد .سئوال اصلی این پژوهش این است که کشور در حوزه
علوم زیستی نسبت به رقبا و در جهان در چه جایگاهی قرار
گرفته است؟ و چگونه میتوان در این حوزه به مرجعیت
علمی رسید؟ و نیز چه برنامهریزیهایی برای تقویت این
حوزه در کشور به انجام رسیده است.؟
با توجه به اینکه قریب به اتفاق تحقیقات و آموزش در حوزه
علوم زیستی در دانشگاههای ایران به انجام میرسد ،برای

نتیجهگیری بهتر ابتدا الزم است جایگاه و رتبههای بهترین
دانشگاههای جهان در حوزه علوم زیستی را مشخص کنیم و
بتوانیم از جهات گوناگون شاخصهای رشد آنان را بشناسیم،
سپس همان شاخصها را در دانشگاههای کشور جستجو
کنیم .در واقع این مقاله به دنبال ترسیم وضع موجود
پژوهش در علوم زیستی در جهان است .یکی از برون
دادهای پژوهش در تمامی کشورهای جهان انتشار مقاالت
علمی است ،بنابراین برای رصد پژوهش در حوزه علوم
زیستی میتوان به بررسی مقاالت علمی علوم زیستی از
لحاظ کمی و کیفی ،بویژه در سالهای اخیر پرداخت تا
بتوان با توجه به نقاط قوت و ضعف ،برای سالهای پیش رو
شاهد پیشرفتهای بسیار بیشتری بود .رصد کمی و یا کیفی
پیشرفت علمی کالن حوزه علم در کشور صورت گرفته است
ولی نیاز است تا حوزه علوم زیستی با توجه به ماهیت آن
بطور جداگانه مورد رصد قرار گیرد .در مطالعهای مشابه
"رصد کمیت مقاالت علمی در حوزه زیست پزشکی و
سالمت در جهان ،آسیا ،و وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی
کشور با تأکید بر مرجعیت علمی آن" در حوزه زیست
پزشکی و سالمت ،یکی از حوزههای علمی در جهان ،منتشر
شده است (سیدی .)3192
نظامهای رتبهبندی مختلفی در جهان وجوود دارد کوه از آن
جملووووه موووویتوووووان بووووه رتبووووهبنوووودی تووووایمز
( http://www.timeshighereducation.co.uk/رتبووهبنوودی
 http://www.topuniversities.com/( QSرتبووووهبنوووودی
شووووووووووانگهای ( )http://www.shanghairanking.com/و
رتبووهبنوودینووی ()https://colleges.niche.com/rankings/
اشاره کرد .ولی با عنایت به اهداف ذکر شده در این مطالعوه،
از میان نظامهوای رتبوهبنودی موجوود در جهوان و بررسوی
شاخصهای مورد اسوتفاده در هور یوک ،نظوام رتبوه بنودی
2
،CWTS
Leiden
الیووووووووووو ودن (Ranking
 )https://www.leidenranking.com/انتخوواب شوود تووا کمی وت،
کیفیت و انواع همکاری در مقاالت منتشره از ایران در حووزه
علومزیستی و زموین بررسوی شوود (لیوو  ،20321رودینووف

2-Leiden
1 -Publications Office of the European Union

3 -Liu
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 ،20300آلتباخ  .)20022ویژگیها و دالیل انتخاب رتبهبندی
الیدن در بخش بعدی آمده است.
 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر مبتنی بر روش اسنادی بوده ،که بر اساس
آن جمعآوری منابع با توجه به اهداف ،دستهبندی آنها با
استفاده از روش طبقهبندی ،و بر مبنای مشابهت و تفاوت ،و
استنباط موضوعی صورت گرفته است .روش اسنادی مستلزم
جست و جوی توصیفی و تفسیری است .در این روش
مطالعه منابع نیازمند یک وحدت پارادایمی بوده و اتصال
فکری نویسنده به رهیافت نظری معین ،باعث جهت دادن به
مسیر مطالعه و انجام پژوهش میگردد (سیدی .)3197
در این مطالعه ،با عنایت به در دسترس نبودن یک نظام
رتبهبندی بومی ،از رتبهبندی الیدن که در کشور هلند به
انجام میرسد ،بعنوان منبع جمعآوری داده بهرهبرداری شد.
در این رتبهبندی برای شمارش مقاالت از دو روش استفاده
میشود .در روش اول که به آن "تعداد مقاالت کل" گفته
میشود ،هر مقالهای که در لیست نویسندگان آن ،از یک
دانشگاه نام برده شده باشد ،یک امتیاز دریافت میکند،
درحالی که در روش دوم که به آن "تعداد مقاالت نسبی"
گفته میشود از ضریب نسبیت همکاری استفاده میشود،
بدین ترتیب که بسته به تعداد دانشگاهها و تعداد افراد در
لیست نویسندگان مقاله از هر دانشگاه ،به آنها امتیاز تعلق
میگیرد .شاخص "تعداد مقاالت نسبی" یکی از نقاط قوت
رتبهبندی الیدن بشمار میرود که میتواند فعالیت پژوهشی
هر دانشگاه را بصورت واقعیتر بیان کند .در رتبهبندی الیدن
به سه شاخص کلی کمیت و کیفیت مقاالت بر اساس "تعداد
مقاالت نسبی" ،و میزان همکاری (داخلی ،بینالمللی و
دانشگاه-صنعت) بر اساس "تعداد مقاالت کل" ،توجه شده
است .)https://www.leidenranking.com/
در رتبهبندی الیدن همواره تعداد مقاالت در یک بازه سه
ساله شمارش و گزارش میشود .هر ساله بر اساس
شاخصهایی از پیش تعیین شده ،ابتدا یک حد آستانه از
نظر تعداد مقاالت تعریف میشود و تنها دانشگاههایی که
بتوانند از آستانه تعریف شده عبور کنند در این رتبهبندی
4 -Rodinov
5- Altbach

قرار میگیرند .در بررسی حاضر از نتایج رتبهبندی الیدن که
در سال  2037منتشر شده ،بهره گرفته شده است .بعالوه
مقاالت منتشر شده در بازه زمانی  2002تا  2033نیز مورد
بررسی قرار گرفته و با دوره سه ساله بعدی مقایسه شده تا
بتوان درک نسبتا جامعی از روند فعالیتهای علمی هر
دانشگاه بدست آورد (الیدن  .)2031 ،2037از سوی دیگر
با توجه به اینکه رشد ،موضوعی نسبی است ،تالش شده تا
رشد در سطح جهانی و قاره آسیا مورد مقایسه قرار گیرد.
همچنین همکاری دانشگاهها و مراکزتحقیقاتی بویژه ارتباط
دانشگاهها با صنعت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
 -3نتیجه گیری و بحث
برترین دانشگاههای جهان ،آسیا و ایران در شاخص
تعداد مقاالت در حوزه علوم زیستی و زمین
در این بخش از تعداد نسبی مقاالت برای مقایسه استفاده
شده است .با عنایت به این نکته ،ده دانشگاه برتر جهان از
حیث تعداد مقاالت )نسبی( علمی در بازه زمانی سالهای
 2032تا  2032در جدول  3نشان داده شده اند (الیدن
.)2037
رتبه اول در این رده را دانشگاه دیویس کالیفرنیا با 1370
مقاله به خود اختصاص داده ،رتبه دوم با فاصله نزدیک
متعلق به دانشگاه سائوپولو برزیل با  1327مقاله ،و رتبه سوم
متعلق به دانشگاه واخنینگن هلند با کمی بیش از 1000
مقاله است .از رتبه سوم به بعد دانشگاه ها کمتر از 1000
مقاله را در این بازه سه ساله منتشر کرده اند .در مجموع از
ده دانشگاه برتر جهان سه دانشگاه از آمریکا ،دو دانشگاه از
چین ،و یک دانشگاه از برزیل ،هلند ،دانمارک ،نیوزیلند و
ژاپن هستند .جغرافیای توزیع نشان از پراکندگی از آمریکای
مرکزی و شمالی به اقیانوسیه ،اروپا و آسیا دارد.
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،رشد تعداد مقواالت در
دو بازه زمانی بعنوان شاخصی جهوت تخموین سورعت رشود
فعالیت پژوهشی در نظور گرفتوه شود و بودین منظوور ،بوازه
زمانی سالهای  2002توا  2033جهوت مقایسوه انتخواب ،و
نتایج آن نیوز در جودول  3نشوان داده شوده اسوت (الیودن
 .)2031مقایسه این دو بازه زمانی نشان مویدهود کوه تنهوا
شش دانشگاه در دو بازه زمانی مشترک بودند و از این میوان
چهار دانشوگاه از منظور تعوداد مقواالت سویر صوعودی و دو
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دانشگاه دیگر سیر نزولی داشتند .دانشوگاه دیوویس رشود 0
درصدی ،دانشوگاه سوائوپولو رشود  29/2درصودی ،دانشوگاه
واخنینگن رشد  37/2درصدی و دانشگاه فلوریودا رشود 3/1
درصدی داشته ،در حالی که دانشگاه های کورنل و توکیو هر
دو رشد منفی را نشان دادند .از این رو صعود دو پله دانشگاه
سائوپولو در لیست به دلیل شتاب رشد باال ،و سقوط دانشگاه
توکیو به دلیل رشد منفی بوده است .دانشگاه دیویس در هور
دو بازه مقام اول خود را حفظ کرده ،زیرا فاصله عددی تعداد
مقاالت این دانشگاه در بازه زمانی  2002تا  2033نسبت بوه
سایر دانشگاهها زیاد بوده و شتاب رشد اندک این دانشگاه (0
درصدی) در بازه بعدی هنوز این دانشگاه را در مقام اول قرار
داده است ،ولی فاصله این دانشوگاه بوا دانشوگاه سوائوپولو در
دوره دوم بسیار کم شده است .در صورتی که این دو دانشگاه
همین شتاب رشدی را در بازه سه ساله آینوده حفوظ کننود،
دانشگاه سائوپولو  0327مقاله ،و دانشگاه دیویس 1292

مقاله ،منتشر خواهند کرد و دانشوگاه سوائوپولو دانشوگاه اول
جهان در حوزه علوم زیستی و زمین خواهد شد .این واقعیت
نشان میدهد که رتبهها میتوانند جابجا شوند و در صوورتی
که رشد از شتاب مشخصی کمتر باشد ،دانشگاه جای خود را
بووه دانشووگاه دیگووری کووه شووتاب رشوود بیشووتری دارد
میدهد ،و یا از لیست ده دانشگاه برتر جهان حذف میشود.
نکتوووه قابووول توجوووه در مقایسوووه دو دوره زموووانی ،حوووذف
دانشگاههای تکزاس (آمریکوا) ،ویسکانسوین (آمریکوا) ،گنوت
(بلژیک) و بریتیش کلمبیوا (کانوادا) از رده ده دانشوگاه برتور
جهان در بازه سه ساله دوم ،و در عوض ظهور دو دانشوگاه از
چین در این بازه زموانی اسوت .ایون دادههوا نشوان از تغییور
جغرافیای علمی دارد که در آن حضور آسیا با نماینودگانی از
چین پررنگتر شده است .چین توانسته با تقویت دو دانشگاه
خود در شاخص تعداد مقاالت در حوزه علوم زیستی و زمین،
خود را در میان ده دانشگاه برتر جهان قرار دهد.

جدول  .1ده دانشگاه برتر جهان ،و قاره آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس تعداد مقاالت (نسبی) منتشره در دو بازه
زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن .)2113 ،2112
ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین
بازه زمانی 2011-2008

ده دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم زیستی و زمین

بازه زمانی 2015-2012

بازه زمانی 2015-2012

بازه زمانی 2011-2008
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 :Pتعداد نسبی مقاالت

مجموع مقاالت منتشره ده دانشگاه برتر در بوازه زموانی
 2002تا  2033برابر  21022مقاله و در بوازه  2032توا
 2032برابوور  22020مقالووه بوووده اسووت کووه رشوود 31
درصدی را نشان می دهد ،لذا می توان نتیجه گرفت که
میانگین شتاب رشد در ده دانشگاه اول جهان در حووزه
علوم زیستی و زمین  31درصد بوده است .چنانچه قوبال
گفته شد حوزه زیست پزشکی و سالمت نیز پیش از این
مورد بررسی قرار گرفته است (سیدی  ،)3192شواید بوا
توجه به برخی مشابهت های موضوعی بتوان نیم نگواهی
به برخی نتایج آن داشت.

توجه به برخی مشابهت های موضوعی بتوان نیم نگواهی
به برخی نتایج آن داشت .نکته قابل ذکر اول ایون اسوت
که تعداد مقواالت منتشوره در حووزه زیسوت پزشوکی و
سالمت بسیار بیشتر از حوزه علوم زیستی و زمین است.
برای مثال دانشگاه هاروارد در حووزه زیسوت پزشوکی و
سالمت در بازه زموانی  2002توا  2033تعوداد 20200
مقاله و در بوازه  2032توا  2032تعوداد  21022مقالوه
منتشر کرده است ،که در مقایسه با دانشگاه دیوویس در
این دوبازه (بترتیوب  1002و  1370مقالوه ،جودول ،)3
بسیار بیشتر است .ولی هنگامی که مجموع مقاالت ده
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این دوبازه (بترتیب  1002و  1370مقاله ،جدول  ،)3بسیار
بیشتر است .ولی هنگامی که مجموع مقاالت ده دانشگاه اول
حوزه زیست پزشکی و سالمت در دو بازه با هم مقایسه
میشوند ،میانگین رشد  33درصدی را نشان می دهد که
کمی کمتر از میانگین درصد رشد در حوزه علوم زیستی و
زمین است .در مجموع ،حوزه علوم زیستی و زمین با شتاب
نسبتا زیادی در حال رشد است و دانشگاههای برتر جهان در
تالشند تا این شتاب را درک و با افزایش فعالیتهای
پژوهشی متناسب با شتاب جاری ،رتبه خود را بهبود بخشند.
اگرچه قاره آسیا در گذشته مهد تحقیقات در حوزه زیستی
بوده و کشورهای بزرگی مانند ایران و چین از پیشروان این
حوزه بودند ،ولی پس از مدتی این کشورها از قافله علم عقب
مانده و قاره آسیا به مصرفکننده محصوالت علمی
کشورهای غربی تبدیل شد .لذا در حال حاضر کشورهای
قاره آسیا با کشورهای واقع در آمریکای شمالی و اروپا در
حوزه پژوهش و فناوری حوزه علوم زیستی فاصله زیادی
دارند .خوشبختانه دو کشور فوق الذکر و بویژه چین در
سالهای اخیر تالشهایی را برای جبران عقبماندگی
طوالنی خود آغاز نموده که حضور دو دانشگاه از چین در
رده ده دانشگاه برتر جهان از حیث تعداد مقاالت علمی
منتشره در بازه زمانی  2032تا  ،2032نشان از آن دارد
(احسانی 2و همکاران  ،2037ژیوان  ،20027لیو .)2007
در بخش بعدی مقایسه ،به دانشگاههای برتر در قاره آسیا
پرداخته شده است .دانشگاههای زیادی در حوزه علوم
زیستی و زمین در آسیا به تحقیق میپردازند و دستاوردهای
خود را بصورت مقاالت علمی در مجالت داخلی و بینالمللی
منتشر میکنند .از ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم
زیستی و زمین در بازه زمانی  ،2032-2032هفت دانشگاه
از چین ،دو دانشگاه از ژاپن و یک دانشگاه از کره جنوبی
هستند (جدول ( )3الیدن  ،)2037که نشاندهنده حضور
پررنگ دانشگاههای شرق آسیا در این رده ،و رقابت شدید
آنهاست .نکته قابل توجه این است که در مقایسه این دوره
زمانی با دوره قبل( 2033-2002 ،جدول ( )3الیدن
6 -Ehsani
7 -Zhiyun
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 ،)2031مشاهده میشود که چین عالوه بر افزایش تعداد
دانشگاه در لیست ده دانشگاه برتر آسیا ،از پنج دانشگاه به
هفت دانشگاه ،به ارتقای رتبههای قبلی خود نیز پرداخته
است .ارتقای مقام چین در سطح جهانی و قارهای ،نشان از
یک سیاستگذاری و برنامهریزی کالن در این کشور دارد.
دولت چین در راستای تقویت اقتدار علمی خود در
حوزههای مختلف ،برنامههای جدی را در حال اجرا دارد که
در اینجا مجالی برای بررسی این برنامهها وجود ندارد ،ولی
بررسی این برنامهها میتواند برای سیاستگذاران و
برنامهریزان ایران بسیار مفید باشد.
حال به بررسی دانشگاههای ایران در حوزه علوم زیستی
میپردازیم .در بازه زمانی سالهای  2032تا  ،2032در
حوزه علوم زیستی و زمین  32دانشگاه از جمهوری اسالمی
ایران در لیست قرار گرفتهاند (ده دانشگاه برتر در جدول 2
آمده است) که  2دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت31 ،
دانشگاه وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،و یک
دانشگاه ،متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی میباشد (الیدن
 .)2037با توجه به جنبههای بین رشتهای در حوزه علوم
زیستی و زمین ،برخی دانشگاههای علوم پزشکی و یا صنعتی
کشور مانند دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی اصفهان و نیز
دانشگاه صنعتی شریف نیز در این لیست مشاهده میشوند.
چنانچه درجدول  2نشان داده شده است ،در بین 32
دانشگاه از ایران ،بهترین رتبه متعلق به دانشگاه تهران است
که با  3227مقاله ،رتبه  37آسیا را داراست .پس از آن
بترتیب دانشگاه تربیتمدرس با  212مقاله رتبه  20و سپس
دانشگاه شیراز رتبه  ،21دانشگاه فردوسی مشهد رتبه  ،22و
دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه  21را در آسیا کسب کردهاند.
رتبه سایر دانشگاههای ایران سه رقمی است .مطابق دادههای
منتشره در بازه زمانی  2002تا  ،2033تنها  33دانشگاه از
ایران در رتبهبندی الیدن جای داشتهاند (جدول ( )2الیدن
 .)2031نگاهی به رتبه دانشگاهها در این لیست نشان
میدهد که در فاصله این دو بازه زمانی ،دانشگاه تهران  2پله
سقوط ،دانشگاه تربیت مدرس 30پله صعود ،دانشگاه شیراز
 32پله صعود ،دانشگاه فردوسی  33پله صعود و دانشگاه
تبریز  9پله سقوط داشته است.
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در یک نگاه کالن چند نکته اساسی وجود دارد که باید به
آنها پرداخت .نکته اول از منظر تعداد مقاالت منتشره از
دانشگاههای ایران این است که رشد مالحظه شده در جدول
 2از چه الگویی پیروی می کند؟ آیا رشد بدست آمده ،از
الگوی از باال به پایین ،و یا از پایین به باال تبعیت کرده
است؟ به عبارت دیگر رشد مشاهده شده در هریک از این
دانشگاهها (چه مثبت و چه منفی) ،حاصل برنامهریزی جامع
پژوهشی هر دانشگاه بوده است؟ و یا حاصل برنامهای است
که از سوی وزارت علوم به این دانشگاهها ابالغ شده است؟ و
یا ناشی از الگوی دیگری است؟ نکته مهم دیگر این است که
آیا این میزان رشد ،رشد پیشبینی شده در برنامهها بوده
است؟ و در صورتی که رشد با اهداف برنامه فاصله داشته و
دارد ،ارزیابی و آسیبشناسی برنامهریز (دانشگاه یا وزارت
علوم) در این زمینه چیست؟ نکته اساسی دیگر آن است که
مطابق برنامه،
پیشبینی رشد در سه سال آینده در هریک از این دانشگاهها
به چه میزان خواهد بود؟ آیا برنامهای برای ارتقای رتبه و یا

فعالتر کردن سایر وجود دارد؟ در صورتوی که مرجعویت
علمی هدف باشد ،پاسخ روشن به این سؤاالت الزم و ضروری
است.
دانشگاههای کشور ،با توجه به آسیبشناسی دقیق ،در برنامه
در مجموع ،باید پاسخ این سؤال را جستجو کرد که آیا
دانشگاههای ایران از حداکثر ظرفیت پژوهشی خود استفاده
کردهاند؟ و آیا رشد مشاهد شده در جدول  2رشدی
حداکثری است؟ در صورتی که پاسخ مثبت است باید این
مقدار رشد را ،رشد مطلوب در نظر گرفت .در این صورت
دست یابی به مرجعیت علمی با وجود رقبایی که از شتاب
رشدی بسیار بیشتری برخوردارند ،جای تامل اساسی دارد.
در صورتی که پاسخ منفی است بایستی بتوان عددی برای
رشد مطلوب و حداکثری بیان کرد و پیرو آن دالیل اصلی
عدم دستیابی به این رشد مطلوب ارائه گردد .بدیهی است
در مرحله بعد ،برنامهریزی برای رفع نواقص خرد و کالن
است تا بتوان از حداکثر ظرفیت علمی دانشگاههای کشور
استفاده شود ،تا در جهت مرجعیت علمی حرکت کنیم.

جدول  .2رتبهبندی ده دانشگاه برتر ایران بر اساس سه شاخص کمیت ،کیفیت و همکاری کل در رتبهبندی الیدن
(الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد نسبی مقاالت :PP(10%) ،درصد مقاالت  :PP(1%) ،%30درصد مقاالت  :PP(Col) ،%3درصد همکاری کل
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برترین دانشگاههای جهان ،قاره آسیا و ایران در
شاخص کیفیت مقاالت در حوزه علوم زیستی و زمین
اگرچه شاخص کمیت مقاالت از ارزش زیادی برخوردار است،
ولی شاخص کیفیت مقاالت همیشه یکی از شاخصهای مهم
و هم ارز محسوب میشود .در رتبهبندی الیدن ،تعداد
ارجاعات به مقاالت به عنوان شاخص کیفیت در نظر گرفته
میشود .با توجه به اینکه تعداد زیادی از ارجاعات از نوع
ارجاع به خود 2است ،این رتبهبندی ارجاعات به خود را
حذف کرده و بنابراین تنها شامل ارجاعات سایر محققان در
سراسر جهان به مقاالت میباشد .از سوی دیگر با توجه به
اهمیت شاخص کیفیت مقاالت ،این شاخص به سه سطح
مختلف ،که هر یک در جای خود از ارزش زیادی برخوردار
است ،تقسیم شده و نتایج هر یک بصورت مجزا ارائه
میگردد .سطح اول شامل مقاالتی است که در رده "یک
درصد" مقاالت با بیشترین ارجاعات قرار میگیرند ،سطح
دوم مقاالتی هستند که در رده "دهدرصد" مقاالت با
بیشترین ارجاعات قرار گرفته ،و سطح سوم شامل مقاالتی
است که در رده "پنجاه درصد" مقاالت با بیشترین ارجاعات
قرار دارند .با توجه به هدف این مطالعه ،دو سطح مقاالت
"یکدرصد" ،و "دهدرصد" مورد بررسی قرار گرفته است.
الزم به ذکر است که برای از بین بردن اثر اندازه دانشگاه ،در
این بخش نیز مانند بخش قبل شمارش نسبی مقاالت اعمال
میشود ،همچنین باید توجه داشت که اگرچه سال پایانی در
بازه زمانی سال  2032ذکر شده ،ولی ارجاعات به این
مقاالت تا انتهای سال  2032شمارش شده است.
مقاالت ده درصد
ردهبندی ده دانشگاه برتر جهان ،از نظر شاخص دهدرصد
در دو بازه زمانی  2032تا  2032و  2002تا  2033در حوزه
علوم زیستی و زمین در جدول  1نشان داده شده است
(الیدن  .)2031 ،2037نکته جالب توجه این است که هی
یک از دانشگاههای جدول  3که بیشترین تعداد مقاله را در
حوزه علوم زیستی و زمین منتشر کرده بودند ،در جدول 1
که به کیفیت مقاالت میپردازد به چشم نمیخورند .چنانچه
مشاهده میشود ،تمامی ده دانشگاه برتر از لحاظ شاخص ده

8 -Self citation
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درصد ،در بازه  2032-2032دانشگاههای آمریکایی هستند.
دانشگاه اول ،دانشگاه هاروارد است که تعداد مقاالت نسبی
آن  3297عدد است و از این تعداد بیش از  22درصد
مقاالت ،یعنی  000عدد ،در رده ده درصد باالترین ارجاعات
قرار گرفتهاند ،و دانشگاه دوم  MITاست که  3029مقاله
منتشر کرده و درصد مقاالت ده درصد آن ،بیش از 22
درصد میباشد .از دانشگاههای مهم دیگر در جدول 1
میتوان به دانشگاههای استنفورد ،ییل ،پرینستون ،و کلتک
اشاره داشت.
جهت ارزیابی میزان رشد کیفیت مقاالت ،ده دانشگاه برتر
جهان از حیث درصد مقاالت ده درصد ،در بازه زمانی
سالهای  2002تا  2033نیز در اینجا آورده شده است
(جدول  .)1یک نکته قابل توجه در این بخش ،حضور
موسسه وایزمن فلسطین اشغالی از آسیا است .مقایسه دو
دوره زمانی نشان میدهد که اگرچه محدوده درصدی
مقاالت ده درصد در بازه  2032تا )%2212-%2312( 2032
نسبت به بازه زمانی  2002تا  )%2212-%2213( 2033با
اندکی کاهش روبرو بوده ،ولی دانشگاههای مرجع افزایش
رشد داشتهاند .برای مثال دانشگاه هاروارد که در بازه زمانی
 2002تا  2033با  20/9درصد مقاالت ده درصد در رتبه
سوم قرار داشت ،در بازه زمانی دوم با  22/2درصد مقاالت در
رتبه اول قرار گرفت ،و یا درصد مقاالت ده درصد دانشگاه
استنفورد از  22/0به  21/9افزایش داشته است (جدول .)1
در این صورت میتوان نتیجه گرفت که دانشگاههای مرجع
در حوزه علوم زیستی و زمین ،بدنبال افزایش تعداد مقاالت
ده درصد و به عبارت دیگر افزایش کیفیت مقاالت خود
هستند و رقابت شدیدی بین دانشگاهها از این لحاظ وجود
دارد .زیرا این مقاالت با کیفیت هستند که هر روزه لبه علم
را به جلو میرانند.
در ادامه به شاخص مقاالت ده درصد در حوزه علوم زیستی و
زمین طی بازه زمانی  2032تا  ،2032در قاره آسیا
میپردازیم (جدول ( )0الیدن  .)2037از ده دانشگاه برتر در
این رده ،چهار دانشگاه از کشور چین ،دو دانشگاه از فلسطین
اشغالی ،دو دانشگاه از سنگاپور ،یک دانشگاه از عربستان ،و
یک دانشگاه از کره جنوبی قرار دارند .دانشگاه اول از نظر
شاخص مقاالت ده درصد در قاره آسیا ،موسسه وایزمن از
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فلسطین اشغالی است که بیش از  20درصد مقاالت منتشره
این دانشگاه در رده دهدرصد بیشترین ارجاعات قرار
گرفتهاند .رتبه دوم را دانشگاه هونان از چین به خود
اختصاص داده که نزدیک به  32درصد مقاالت آن در رده
دهدرصد قرار گرفته ،و رتبه سوم متعلق به دانشگاه نان یانگ
سنگاپور است که  32درصد مقاالت آن در رده مقاالت
دهدرصد قرار دارند .مقایسه این دادهها با بازه زمانی سه ساله
قبل (( )2033-2002الیدن  )2031نشان از حفظ مقامهای
اول و دوم ،همچنین حضور چهار دانشگاه از کشور چین ،دو
دانشگاه از فلسطین اشغالی و دو دانشگاه از سنگاپور در دو
بازه زمانی دارد ،اما نکته قابل توجه ظهور ناگهانی یک
دانشگاه از عربستان در بازه  2032-2032است ،که گویای
برنامهریزی دقیق این دانشگاه جهت ورود به عرصه این
رقابت میباشد .اولین دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران که
توانسته رتبه  20آسیا را به خود اختصاص دهد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی است ،که اگرچه تعداد زیادی مقاله در
حووزه علوم زیسوتی و زمین منتشر نکرده (تنها  330مقاله)

ولی در حدود  33درصد آنها در رده دهدرصد قرار دارند
(جدول  .)2پس از این دانشگاه و در رتبه دوم دانشگاه علم
وصنعت قرار دارد که از  302مقاله  2مقاله در لیست
دهدرصد قرار گرفته و توانسته رتبه  72آسیا را از آن خود
کند .دانشگاه سوم ،دانشگاه تبریز است که رتبه  92را در
مقاالت دهدرصد در آسیا داراست و مقاالت دهدرصد آن 7
درصد میباشند .رتبه  31دانشگاه باقی مانده از دانشگاههای
جمهوری اسالمی ایران سه رقمی است .دانشگاه تربیت
مدرس با تنها  2درصد ،رتبه  312آسیا ،و دانشگاه تهران با
تنها  0/2درصد مقاله دهدرصد ،در رتبه  397آسیا قرار دارند.
با توجه به رقابت شدیدی که در میان دانشگاههای آسیا
جهت افزایش رتبه کیفیت وجود دارد ،دانشگاههای ایران
بایستی بتوانند از میانگین شتاب رشد ،حداقل در قاره آسیا
باالتر باشند تا ارتقای رتبه پیدا کنند .برای مرجعیت علمی
دانشگاهها باید بتوانند با برنامهریزی ،حرکتی جهادی و
مستمر در راستای افزایش کیفیت داشته باشند.

جدول  .3ده دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس درصد مقاالت ده درصد باالترین ارجاعات در دو
بازه زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112
بازه زمانی 2015-2012

بازه زمانی 2011-2008
PP

P

دانشگاه

-10%

-10%

P

PP

P

-10%

-10%

28.60%

76

265

25.10%

210

835

24.90%

382

1538

Harvard Univ

23.40%

27

115

Univ Texas-Southwestern M ed Ctr

23.00%

48

210

Weizmann Inst Sci

22.40%

245

1095

Stanford Univ

22.20%

195

879

Caltech

P

دانشگاه

رتبه

Univ Calif - San Francisco

26.20%

444

1697

Harvard Univ

1

M IT

25.40%

272

1069

M IT

2

24.00%

72

300

Univ Calif - San Francisco

3

23.90%

324

1356

Stanford Univ

4

23.80%

244

1023

Yale Univ

23.70%

116

22.70%

239

5

492

Univ Chicago

1055

Caltech

7

22.20%

405

1823

Univ Calif – Berkeley

22.20%

29

129

Icahn Sch M ed - M t Sinai

8

22.10%

48

219

Northwestern Univ

21.90%

140

639

Univ Calif – Irvine

9

22.10%

112

505

Univ Calif - Santa Cruz

21.60%

151

701

Princeton Univ

10

 :Pتعداد نسبی مقاالت :P(10%) ،تعداد نسبی مقاالت در گروه  :PP(10%) ،%30درصد مقاالت %30
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جدول  .4ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس درصد مقاالت ده درصد باالترین ارجاعات در دو بازه
زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد نسبی مقاالت :P(10%) ،تعداد نسبی مقاالت در گروه  :PP(10%) ،%30درصد مقاالت %30

مقاالت یک درصد
یکی از شاخصهای مهم دیگر در کیفیت مقاالت ،درصد
مقاالت هر دانشگاه است که در لیست یک درصد مقاالت با
بیشترین ارجاعات (مقاالت یک درصد) قرار میگیرند .این
مقاالت در واقع مقاالت بسیار مهم و پرارجاع در حوزه علوم
زیستی و زمین محسوب می شوند و به نوعی قله مقاالت و
از افتخارات هر دانشگاه هستند .جدول  ،2ده دانشگاه برتر
جهان را در شاخص یک درصد در حوزه علوم زیستی و
زمین ،در دو بازه زمانی ( 2033-2000و )2032-2032
نشان میدهد (الیدن  .)2031 ،2037مقایسه دادههای این
جدول نشان میدهد که از میان ده دانشگاه ،شش دانشگاه
در هر دو جدول حضور دارند و از این میان پنج دانشگاه
یعنی  ،MITهاروارد ،استنفورد ،ییل ،و دانشگاه کالیفرنیا-
سان فرانسیسکو در دوره دوم افزایش رتبه و درصد داشتهاند،
که تأکیدی بر رقابت شدید این دانشگاههای مرجع در
افزایش کیفیت مقاالت آن هاست.
جدول  ،2ده دانشگاه برتر آسیا را از نظر شاخص مقاالت یوک
درصد در حوزه علووم زیسوتی و زموین در بوازههوای زموانی
سالهای  2032تا  2032و  2002تا  2033نشان می دهود
(الیدن  .)2031 ،2037این جدول نیوز ماننود جودول ( 0ده
دانشووگاه برتوور آسوویا در شوواخص ده درصوود) بیووانگر اهتمووام
دانشگاه های چین در ارتقای کیفیت مقاالت خود می باشود.
با یک نگاه کلی به جدول  ،2واضح

دانشگاههای چین در ارتقای کیفیت مقاالت خود میباشد.
با یک نگاه کلی به جدول  ،2واضح است که درصد مقاالت
یک درصد در بازه  2032تا  2032نسبت به بازه  2002تا
 2033رشد زیادی داشته است (از  3107به  2درصد).
در رابطه با دانشگاههای ایران در بازه زمانی  2002تا ،2033
سه دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران با  0/0درصد مقاالت
یک درصد بهترین نتیجه را کسب کردند و بترتیب در
رتبههای ( 72دانشگاه تربیت مدرس)( 93 ،دانشگاه علم و
صنعت) و ( 99دانشگاه تهران) قرار گرفتند (جدول )2
(الیدن  .)2031مقایسه این بازه زمانی با سه ساله دوم نشان
از رشد دانشگاههای کشور دارد ،که در آن دانشگاه تبریز
توانسته با  3درصد مقاالت یک درصد رتبه  22آسیا را
کسب کند .دانشگاه دوم ایران با رتبه  21دانشگاه علم و
صنعت ،و دانشگاه سوم با رتبه  20دانشگاه شریف است
(الیدن  .)2037با این حال مروری بر آمار ارائه شده نشان
میدهد که اغلب دانشگاههای ایران بدنبال افزایش کمی
مقاالت خود هستند و از کیفیت ،تا حدود زیادی غافل شده-
اند .اگرچه تعداد مقاالت خود شاخص مهمی است ،ولی
پرداختن به کیفیت از مقولههای بسیار مهم برای رسیدن به
مرجعیت علمی است .برای افزایش کیفی مقاالت پیش
نیازهایی باید اندیشیده شود که در بخشهای بعدی به آن
پرداخته میشود.
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جدول  .2ده دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس درصد مقاالت یک درصد باالترین ارجاعات در دو
بازه زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد نسبی مقاالت :P(1%) ،تعداد نسبی مقاالت در گروه  :PP(1%) ،%3درصد مقاالت %3

جدول  .6ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس درصد مقاالت یک درصد باالترین ارجاعات در دو بازه
زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد نسبی مقاالت :P(1%) ،تعداد نسبی مقاالت در گروه  :PP(1%) ،%3درصد مقاالت %3
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 -4همکاری علمی دانشگاهها

 -2همکاری علمی کل در دانشگاههای برتر جهان،

با توسعه روز افزون علم ،امروزه همکاریهای علمی و
پژوهشی بخش مهمی در فعالیتهای دانشگاهها و مراکز
پژوهشی محسوب میشوند ،بطوری که این همکاریها در
عملکرد دانشگاهها بسیار تاثیرگذار شده است .همکاریهای
علمی اگرچه سطوح متفاوتی دارند ،ولی همکاریهای
پژوهشی یکی از مهمترین سطوح است و دانشگاهها در
تالشند تا با انتخاب شرکای خوب ،بر غنا ،دایره و کیفیت
تحقیقات خود بیفزایند .دایره این همکاری میتواند در سطح
یک کشور و یا سطح بینالمللی باشد ،و طرف همکار
میتواند دانشگاه ،مرکز تحقیقاتی و یا شرکتهای صنعتی و
خدماتی باشند (بایرام  ،20329فشالنج و بازرگان  ،92آراسته
 ،27آلتباخ .)2000
رتبهبندی الیدن با توجه به لیست نویسندگان مقاالت و
آدرس آنها ،و با توجه به حوزه علمی ،از الگوریتمهای ویژهای
استفاده میکند تا میزان همکاری هر دانشگاه را تعیین کند.
دادههای این رتبهبندی بصورت همکاری کل (مجموع کل
مقاالتی که یک دانشگاه در همکاری با یک و یا چند موسسه
منتشر کرده است) ،و یا همکاریهای داخلی ،بینالمللی و
ارتباط با صنعت ارائه میشوند .لذا میتوان تصویری شفاف از
میزان همکاری در سطوح مختلف را در هر دانشگاه تعیین
کرد.
از ویژگیهای مهم دانشگاههای برتر جهان ،دارا بودن سطح
باالیی از همکاری در وجوه مختلف است .سؤال مهم این
است که سطح همکاری کل ،و یا همکاری در سطوح خرد در
دانشگاههای برتر چگونه است؟ برای مثال چند درصد از
مقاالت دانشگاههای برتر در حوزه علوم زیستی و زمین با
صنعت مشترک است؟
در ادامه ،ابتدا به همکاری کل ،که مجموع کل همکاریهای
یک دانشگاه است (داخلی ،بینالمللی ،و صنعت) پرداخته
میشود ،و سپس با توجه به اهمیت موضوعی ارتباط دانشگاه
با صنعت در ایران ،آمار مرتبط با این بخش بطور مجزا ارائه
خواهد شد.

قاره آسیا و ایران

Byram

9

هدف این بخش پاسخ به این سؤاالت است که در وهله اول،
ده دانشگاه برتر جهان از نظر شاخص تعداد مقاالت در علوم
زیستی و زمین ،در چه رتبهای از همکاریهای علمی کل
قرار دارند؟ به عبارت دیگر دانشگاههای برتر به لحاظ
طرحهای مشترک پژوهشی ،که یکی از خروجیهای آن
مقاالت پژوهشی است ،تا چه اندازه با سایر مراکز علمی و
صنعتی همکاری دارند؟ همچنین در ادامه به وضعیت
دانشگاههای برتر آسیا و ایران در رابطه با این شاخص
پرداخته خواهد شد .فرق اساسی این بخش با بخشهای
قبلی در این است که در این بخش ،تعداد کل مقاالت (و نه
تعداد نسبی) هر دانشگاه مورد محاسبه قرار گرفته است .این
بدان معنی است که هر مقاله از یک دانشگاه که در لیست
نویسندگان مقاله حتی یک نفر نویسنده داشته باشد ،به
عنوان یک مقاله برای آن دانشگاه در نظر گرفته می شود.
برای روشنشدن موضوع ،ابتدا ده دانشگاه برتر جهان از نظر
شاخص تعداد مقاالت در حوزه علوم زیستی و زمین ،در دو
بازه زمانی  2032تا  2032و  2002تا  2033مورد بررسی
قرار گرفتند (جدول ( )7الیدن  .)2031 ،2037نگاهی گذرا
به جدول  7نشان میدهد که درصد مقاالت مشترک در ده
دانشگاه برتر جهان در بازه زمانی  2032تا  2032از حدود
 22درصد (دانشگاه کپنهاک) تا  77درصد (دانشگاه فلوریدا)،
و این شاخص در بازه زمانی 2002تا  ،2033از حدود 22
درصد (دانشگاه کپنهاک) تا  72درصد (دانشگاه فلوریدا) در
نوسان بوده است ،که این آمار نشان از افزایش همکاری کل
در بازه سه ساله دوم دارد .الزم به ذکر است که این درصدها
تجمعی است و از مجموع همکاریهای داخلی ،بینالمللی و
همکاری با صنعت بدست آمده است.
جالب است که هشت دانشگاه واخنینگن ،دیویس کالیفرنیا،
سائوپاولو ،فلوریدا ،کوپنهاگ ،برکلی کالیفرنیا ،توکیو و کورنل
در هر دو بازه زمانی حضور دارند ،اگرچه ممکن است رتبه
آنها در جداول تغییراتی داشته باشد .دانشگاه دیویس که
مقام اول را در تعداد مقاالت کل جهان در بازه زمانی
سالهای  2002تا  2033داشته 72 ،درصد از مقاالت
منتشره خود را در همکاری با سایر مراکز منتشر کرده است.
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در مجموع این دادهها حاکی از آن است دانشگاههای برتر
جهان از منظر تعداد انتشارات در حوزه علوم زیستی و زمین،
از همکاری مشترک استقبال و بدنبال افزایش درصد
همکاری میباشند ،با این حال حداکثر همکاری در این
دانشگاهها تا  22درصد بوده است.
در ادامه ،جدول  2ده دانشگاه برتر قاره آسیا در حوزه علوم
زیستی و زمین را در دو بازه زمانی  2032تا  2032و 2002
تا  2033بر اساس "تعداد کل مقاالت" منتشره دستهبندی
کرده ،و همچنین درصد مقاالت مشترک را نیز نشان داده
است (الیدن  .)2031 ،2037در بازه سالهای  2032تا
 2032از ده دانشگاه برتر آسیا ،شش دانشگاه از چین ،سه
دانشگاه از ژاپن ،و یک دانشگاه از کره جنوبی بوده و دامنه
مقاالت مشترک از  22تا  70درصد در نوسان میباشد .در
بازه سه ساله اول ( ،)2033-2002چین چهار دانشگاه ،ژاپن
سه دانشگاه ،کره ،تایوان و ایران هر یک ،یک دانشگاه در ده
دانشگاه برتر آسیا از نظر شاخص تعداد کل مقاالت دارند .در
این دوره نیز دامنه مقاالت مشترک از حدود  23تا  72در
صد در نوسان است ،و دانشگاه تهران با  3222مقاله در رتبه
دهم قرار دارد .در این بازه زمانی دانشگاه تهران توانسته تا
خود را در ده دانشگاه اول آسیا از نظر شاخص کل مقاالت
قرار دهد ،ولی این رتبه دوام و یا ارتقایی نداشته و در بازه
 2032تا  ،2032این دانشگاه با هفت پله سقوط به دانشگاه
هفدهم در آسیا رسیده است (جدول  .)2باید متذکر شد که
رشد تعداد مقاالت در دانشگاه تهران  10درصد بوده است،
ولی این درصد رشد برای ارتقای رتبه و یا حتی درجا زدن
کافی نبوده و منجر به سقوط رتبه این دانشگاه شده است.
چنانچه قبال گفته شد ،در صورتی که یک دانشگاه نتواند
رشدی بیش از میانگین رشد داشته باشد ،مسلما موقعیت
خود را از دست خواهد داد .برای مثال دانشگاه کیوتو که
تنها  122مقاله در دوره دوم نسبت به دوره اول اضافه کرده،
از موقعیت دوم به رتبه پنجم ،در دوره دوم سقوط کرده
است .در مقابل ،دانشگاه ژیانگ چین با انتشار  3170مقاله
بیشتر در بازه  2032تا  2032توانسته به رتبه دوم صعود
کند ،و بطور مشابه دانشگاه کشاورزی چین نیز با انتشار
 3173مقاله بیشتر در بازه  2032تا  2032از رتبه  0در
دوره اول به رتبه سوم در دوره دوم صعود کرده است .در

واقع این دو دانشگاه رشد  09درصدی را نشان میدهند .این
امر نشان از رشد سریع در شاخص تعداد مقاالت در قاره
آسیا دارد ،بطوری که دانشگاهی با کمی کمتر از 1000
مقاله ،در ردیف ده دانشگاه برتر آسیا قرار نمیگیرد .بنابراین
رقابت شدیدی در تعداد مقاالت کل نیز مشاهده میشود و
در صورتی که دانشگاههای ایران بخواهند در این رقابت
شرکت کنند ،باید بتوانند با دانشگاههای برتر در حوزه علوم
زیستی و زمین قابل قیاس باشند.
بر اساس شاخص "تعداد کل مقاالت" و "درصد همکاری
کل" 32 ،دانشگاه از ایران در رتبه بندی بازه زمانی سال
های  2032تا  2032قرار گرفتند ،که رتبه آنها در آسیا به
شرح زیر است :دانشگاه تهران رتبه  ،37دانشگاه تربیت
مدرس رتبه  ،29و دانشگاه شیراز رتبه  .22شایان ذکر است
که رتبه  31دانشگاه دیگر از ایران ،سه رقمی است .از این
میان درصد همکاری کل دانشگاه تهران و تربیت مدرس 72
درصد ،و دانشگاه شیراز  29درصد است .در میان این 32
دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران با  90درصد و دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات با  29درصد ،بیشترین
همکاری کل را داشته اند (ده دانشگاه برتر در جدول  2آمده
است) (الیدن .)2037
مقایسه این دوره زمانی با دوره اول ( )2033-2002نشان
میدهد که دانشگاه تهران با شش پله سقوط به رتبه  ،37در
دوره دوم رسیده است (جدول ( )2الیدن  .)2031دانشگاه
تهران که از آن به عنوان دانشگاه مادر یاد می شود ،و نسبت
به دانشگاههای دیگر کشور از حیث قدمت و نیروی انسانی از
قوت بسیار بیشتری برخوردار است ،و تعداد مقاالت آن بیش
از دو برابر دومین دانشگاه کشور در لیست (تربیت مدرس)
است ،نتوانسته موقعیت خوب خود را حفظ کند .برای حفظ
رتبه الزم بود تا این دانشگاه حداقل  200مقاله بیشتر در
یک بازه سه ساله منتشر می کرد .آیا این امر برای دانشگاه
تهران امکانپذیر است؟ آیا برای این امر در دانشگاه برنامه
ریزی صورت گرفته است؟ آیا سیاست کشور بر مرجعیت
علمی استوار است؟ برای حصول به پیشرفت علمی ،پاسخ به
این سؤاالت ،و سؤاالت بیشتر الزم و ضروری است .با توجه
به تعداد کل مقاالت تنها دانشگاهی که می تواند در ردیف
ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین از ایران
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برخالف دو دانشگاه اول و دوم ،دانشگاه شیراز که رتبه سوم
در لیست را دارد هفت پله صعود داشته است .این دانشگاه
که از دانشگاههای قدیمی با سابقه درخشان است توانسته تا
حدودی رتبه خود را در لیست بهبود بخشد .دانشگاه
فردوسی مشهد نیز  7پله صعود رتبه داشته است.
نکته اساسی این است که آیا صعود رتبه حاصل برنامهریزی
دانشگاه بوده و یا امری اتفاقی است .در صورتی که دانشگاه
برنامه دراز مدت داشته باشد ،انتظار برای بازه زمانی سه
سال آینده چگونه است؟ آیا برنامهریزان در وزارت علوم برای
این امور برنامهریزی مناسبی دارند؟

قرار گیرد ،دانشگاه تهران است که متاسفانه از رتبه  30به
رتبه  37نزول کرده ،و شاید سؤال اصلی این است که
موقعیت این دانشگاه در سه سال آینده کجا خواهد بود.
مسلما شتاب رشد بسیاری از کشورهای موجود در رتبهبندی
اخیر (بازه زمانی سال های  2032تا  )2032کم نخواهد شد
و در این صورت باید توقع داشت که این دانشگاه در
سالهای بعد سقوط رتبه مجدد داشته باشد .دانشگاه دوم
ایران در لیست ،یعنی دانشگاه تربیت مدرس نیز از رتبه 21
به  29نزول کرده که بایستی دالیل آن بررسی شود .این
دانشگاه ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و با منابع مالی مناسبی
است و این سقوط رتبه از این دانشگاه دور از انتظار بود.

جدول  .2ده دانشگاه برتر جهان بر اساس تعداد مقاالت (کل) در حوزه علوم زیستی و زمین و درصد همکاری آنها (کل) در
بازه های زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112
بازه زمانی 2011-2008
PP

P

)(col

)(col

بازه زمانی 2015-2012
PP

P

دانشگاه

)(col

)(col

P

P

دانشگاه

رتبه

75.60%

4318

5710

Univ Calif – Davis

84.50%

5442

6437

Wageningen Univ & Res

1

71.70%

3602

5021

Univ Florida

79.60%

5098

6401

Univ Calif – Davis

2

80.40%

4034

5015

Wageningen Univ & Res

82.50%

5071

6147

Univ São Paulo

3

81.60%

3878

4754

Univ Tokyo

77.40%

4439

5734

Univ Florida

4

77.60%

3335

4299

Univ São Paulo

85.60%

4365

5097

Univ Copenhagen

5

72.70%

2964

4080

Cornell Univ

83.80%

4080

4871

Univ Calif – Berkeley

6

81.50%

3243

3977

Univ Calif – Berkeley

85.00%

4137

4868

ETH Zurich

7

75.30%

2966

3940

Univ Wisconsin – M adison

84.70%

4101

4840

Univ Tokyo

8

82.20%

3138

3818

Univ Copenhagen

83.40%

3962

4753

Univ Queensland

9

76.40%

2908

3809

Texas A&M Univ. College Stn

78.50%

3555

4528

Cornell Univ

10

 :Pتعداد کل مقاالت :P(Col) ،تعداد مقاالت مشترک :PP(Col) ،درصد همکاری کل

جدول  .2ده دانشگاه برتر آسیا بر اساس تعداد مقاالت (کل) در حوزه علوم زیستی و زمین و درصد همکاری آنها (کل) در
بازههای زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد کل مقاالت :P(Col) ،تعداد مقاالت مشترک :PP(Col) ،درصد همکاری کل
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 -6شاخص همکاری دانشگاهها با صنعت
زیرشاخص "همکاری دانشگاهها با صنعت" از جمله
بخشهای مهم "شاخص کالن "همکاری دانشگاهها"
محسوب میشود .مقدار این زیرشاخص در حوزههای مختلف
علمی میتواند متفاوت باشد ،و بستگی زیادی به بلوغ
دانشگاه و نیز صنعت در کشورها دارد .مسلم است که در
کشورهایی که صنایع زیادی در کنار دانشگاهها وجود ندارد،
این همکاری یا وجود ندارد و یا اندک است .همکاری
دانشگاهها با صنعت با توجه به ماهیت همکاری ،در برخی از
موارد به ثبت پتنت میانجامد ،ولی در بسیاری از موارد این
همکاریها به انتشار مقاله مشترک منجر میشود (صفدری
رنجبر و همکاران  ،3192راینکون  ،200730فن ،200233
سورسون  .)200232هدف اصلی این بخش آن است تا
دریابیم دانشگاههایی که از نظر "شاخص تعداد مقاالت" در
حوزه علوم زیستی و زمین برتر هستند ،تا چه اندازه با
صنعت همکاری دارند.
جدول  9همکاری ده دانشگاه برتر جهان از نظر "شاخص
تعداد مقاالت" در حوزه علوم زیستی و زمین را در بازه
زمانی  2032تا  2032نشان میدهد (الیدن  .)2037مطابق
این جدول ،درصد همکاری این ده دانشگاه برتر جهان با
صنعت ،از  2درصد (دانشگاه واخنینگن) تا حدود  2درصد
(دانشگاه سائوپولو) در نوسان بوده است .دانشگاه واخنینگن
در حوزه کشاورزی از دانشگاههای سرآمد جهان است و در
مجاورت این دانشگاه و در کشور هلند صنایع زیادی وجود
دارند که این دانشگاه میتواند با آنها همکاری داشته باشد.
دانشگاه توکیو با  2/0درصد همکاری با صنعت در رتبه دوم
قرار دارد ،و درصد همکاری  2دانشگاه دیگر کمتر از 2
درصد است .آمار جدول  9نشان میدهد دانشگاه سائوپولو
علی رغم تعداد زیاد مقاالت ،با صتایع ارتباط زیادی ندارد .از
دانشگاههایی که ارتباطی بیش از  0درصد را نشان میدهند،
میتوان به دانشگاه دیویس کالیفرنیا اشاره کرد که در حوزه
کشاورزی معتبرترین دانشگاه آمریکاست.

10 -Rynkun
11 -Phan
12 -Severson

برای مقایسه تغییرات مقدار عددی شاخص همکاری دانشگاه و
صنعت ،بازه زمانی  2002تا  2033نیز برای ده دانشگاه برتر
جهان از نظر شاخص تعداد مقاالت (کل) در جدول  9نشان
داده شده است (الیدن  .)2031در این بازه نیز دانشگاه
واخنینگن با نزدیک به  9درصد رتبه اول ،دانشگاه ویسکانسین
مدیسون رتبه دوم ( 2/7درصد) و دانشگاه دیویس و دانشگاه
کپنهاک بصورت مشترک رتبه سوم ( 2/0درصد) را دارند.
دانشگاه سائوپولو کمترین میزان ارتباط با صنعت را در میان ده
دانشگاه برتر در این بازه زمانی داشته است.
اگرچه ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه علوم زیستی و زمین
در کشورهایی که از صنایع قوی با درآمد باال برخوردارند ،بسیار
مهم و ضروری است ،ولی این آمار که مربوط به برترین
دانشگاههای حوزه علوم زیستی و زمین در جهان است نشان
میدهد که درصد این ارتباط از آنچه که گاه در کشور مطرح
میشود ،بسیار کمتر است و در بهترین شرایط و با توجه به
مستندات ارائه شده به حدود  9درصد میرسد (جدول  .)9در
واقع دانشگاهها برای خود رسالتهای گوناگونی متصور هستند،
که یکی از آنها ارتباط با صنعت است .بسیاری از دانشگاهها از
اینکه از آنها به عنوان بخش تحقیق و توسعه شرکتهای
خصوصی یاد شود ،پرهیز میکنند و تالش دارند تا با تحقیقات
بنیادی ،زمینههای وسیعی برای اهداف کاربردی شرکتهای
صنعتی خصوصی در آینده فراهم آورند .از سوی دیگر تحقیقات
مشترک با بخشهای صنعتی مستلزم عقد قراردادهایی با
دانشگاه و اعضای هیئت علمی دخیل در پروژههای مشترک
است که در آنها "محرمانگی اطالعات پژوهش" بایستی توسط
اعضای هیئت علمی دانشگاهها رعایت شود ،امری که خوشایند
بسیاری از اعضای هیئت علمی در دانشگاهها نیست .با این حال
دانشگاهها به مشکالت صنایع نیز توجه دارند و تالش میکنند
با ایجاد ارتباط و همکاری مشترک ،مشکالتی که صنعت در
حل آنها ناتوان است را حل کنند .الزم به ذکر است که صنایع
پیشرفته در کشورهای صنعتی خود دارای بخشهای تحقیق و
توسعه ( )R&Dمیباشند و بسیاری از تحقیقات مورد نظر خود
را در این بخشها انجام میدهند ،ولی این صنایع همکاری با
دانشگاهها را همواره در دستور کار خود دارند.
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جدول  .9ده دانشگاه برتر جهان بر اساس تعداد مقاالت (کل) در حوزه علوم زیستی و زمین و درصد مقاالت مشترک با
صنعت در دو بازه زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( .2111الیدن )2113 ،2112
بازه زمانی 2015-2012

بازه زمانی 2011-2008
PP

P

)(ind

)(ind

5.00%

283

5710

5.60%

281

5021

Univ Florida

8.90%

447

5015

Wageningen Univ & Res

7.00%

333

4754

Univ Tokyo

2.50%

106

4299

Univ São Paulo

5.80%

236

4080

Cornell Univ

5.00%

6.40%

255

3977

Univ Calif – Berkeley

4.30%

6.70%

264

3940

Univ Wisconsin – M adison

5.40%

263

6.40%

243

3818

Univ Copenhagen

4.70%

221

4753

Univ Queensland

7.10%

272

3809

Texas A&M Univ - College Stn

4.10%

185

4528

Cornell Univ

P

PP

P

دانشگاه

)(ind

)(ind

Univ Calif – Davis

P

دانشگاه

رتبه

5.90%

381

6437

Wageningen Univ & Res

1

4.60%

295

6401

Univ Calif – Davis

2

2.00%

126

6147

Univ São Paulo

3

4.70%

268

5734

Univ Florida

4

5.60%

287

5097

Univ Copenhagen

5

246

4871

Univ Calif – Berkeley

6

209

4868

ETH Zurich

7

4840

Univ Tokyo

8
9
10

 :Pتعداد کل مقاالت :P(ind) ،تعداد مقاالت مشترک با صنعت :PP(ind) ،درصد همکاری کل

 -2برترین دانشگاههای جهان در همکاری با صنعت
ارتباط "ده دانشگاه برتر جهان از نظر مقواالت علموی" بوا
صنعت در بخش قبل نشان داده شد .هدف این بخوش آن
است که نشان دهد "برترین دانشوگاههوای جهوان از نظور
زیرشاخص همکاری با صنعت" کدامنود ،و ایون همکواری
حداکثر تا چه مقدار اسوت .بورای ایون هودف ،بایسوتی ده
دانشگاه برتر جهان از نظر شواخص ارتبواط بوا صونعت در
حوزه علوم زیستی و زمین مشخص شوند .جدول  30ایون
دانشگاه هوا را نشوان داده اسوت (الیودن .)2031 ،2037
نگاهی به "ده دانشگاه برتر جهان در ارتباط با صونعت" در
بازه زمانی  2032تا  2032نشان میدهد که این ارتباط از
حدود  12تا  32درصد در نوسان بوده است .در کل تعوداد
کل مقاالت این دانشگاهها زیاد نیسوت و بیشوترین تعوداد
مربوط به انستیتو علوم و تکنولوژی پیشرفته ژاپن بوا 222
مقالووه اسووت .جالووب اسووت کووه بخووش قابوول توووجهی از
دانشگاهها در جودول  ،30دانشوگاه هوا و یوا انسوتیتوهای
حرفهای و فنی هستند .امروزه بخش بزرگی از خودمات در
حوزه علوم زیستی با استفاده از دستگاهها و تجهیزاتی بوه
انجام میرسد که ریشوه در بخوشهوای مهندسوی دارد ،و
دانشکدههای زیستی با انعکاس روشها و یا مشکالت خود
به دانشکدههای مهندسی و با ارتباط مشترکی کوه برقورار
میکنند در طراحی و یا کارآزمایی ایون دسوتگاههوا نقوش
مهمی دارند .از سوی دیگر دانشگاههوا وظیفوه خوود را توا
تهیه نمونه اولیه می دانند و توسعه این دستگاه ها و تولید
انبوه آن ها را وظیفه صنعت دانسته ،و ازین رو به خارج از
دانشگاه

تهیه نمونه اولیه می دانند و توسعه این دستگاه ها و تولید انبووه
آنها را وظیفه صنعت دانسته ،و ازیون رو بوه خوارج از دانشوگاه
واگذار میکنند ،لذا این همکاری مشترک نفوع دو سوویه بورای
دانشگاه و صنعت دارد .در بسیاری موارد ایون گونوه تحقیقوات،
سفارش بخشهای صنعتی به دانشگاههاست.
همکاری دانشگاه و صنعت در حوزه علووم زیسوتی و زموین در
بازه زمانی سالهای  2002تا  2033نیوز در جودول  30نشوان
داده شده است .در این بازه ،همکاری از  02تا  32درصود بووده
است .نکته قابل توجه در این بازه زموانی و مقایسوه آن بوا بوازه
زمانی دوم ( ،)2032-2032حضور برخی از دانشوگاههوا در هور
دو بازه زمانی است ،که نشان مویدهود ایون دانشوگاههوا دارای
برنامه ثابتی در همکاری با صنعت هستند .اولین دانشگاه در هور
دو بازه زمانی ،دانشگاه نفتی بیجینگ چین است کوه همکواری
زیادی با صنعت دارد ،اگر چه این ارتبواط از حودود  02درصود
در بازه زمانی  2002توا  ،2033بوه  12درصود در بوازه زموانی
 2032تا  2032کاهش
جداول  9و  30نشان میدهند کوه اگرچوه ارتبواط دانشوگاه بوا
صنعت از اهمیت زیادی برخوردار اسوت ،ولوی ایون ارتبواط در
صورتی که از روی درصد مقاالت مشترک موورد قضواوت قورار
گیرد ،در دانشگاههوای برتور جهوان (جودول  )9حوداکثر توا 2
درصد ،و در سایر دانشگاهها و در بهتورین شورایط (جودول )30
حداکثر تا  02درصد در حوزه علوم زیستی و زموین نوسوان
دارد.

232

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 3199

جدول  .11ده دانشگاه برتر جهان بر اساس درصد مقاالت مشترک با صنعت در دو بازه زمانی  2112تا  2112و  2112تا .2111
(الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد کل مقاالت :P(ind) ،تعداد مقاالت مشترک با صنعت :PP(ind) ،درصد همکاری کل

 -8نقش پژوهش و دانشگاهها در ارتقای صنعت
اصوال یکی از اولین و مهمترین اقدامات در مقوله علم و
پژوهش در هر کشور ،تقسیمبندی علوم به حوزههای
کالن است .نحوه تقسیمبندی نشان از اهداف پیشبرد
علم ،پژوهش و فناوری کشورها در جامعه و صنایع ،در
کوتاه مدت و دراز مدت دارد.
برای مثال ،در کشوری مانند ایاالت متحده آمریکا،
تقسیمبندی علوم بر اساس نقشی است که هریک از آن-
ها در اقتدار این کشور دارند .بر این اساس ،علوم
درآمریکا به هفت حوزه تقسیم شده است که عبارتند از:
حوزه
علومزیستی ،حوزه علوم فیزیک ،حوزه علوم ریاضی و
کامپیوتر ،حوزه علوم اجتماعی ،حوزه علوم انسانی و هنر،
حوزه علوم مهندسی و سایر حوزههای علوم.
این تقسیمبندی کالن علووم در راسوتای اهوداف کوالن
توسعه آمریکا و نیز استمرار ابرقدرتی در جهان میباشد،
و درجه اهمیت حوزههای مختلف علمی ،و جهوتگیوری
حال و بویژه آینده در این کشور را نشان میدهد .بودین
دلیل حمایوتهوای دولوت فودرال از تحقیقوات در ایون
کشووور ،در همووه حوووزه هووای علمووی یکسووان نیسووت و
سیاسووتگووذاران و برنامووهریووزان بووا توجووه بووه اهووداف
کوتاهمدت و درازمدت ،به بعضی از حوزههای علم در این
کشور اهمیت بیشتری

کشور اهمیت بیشتری داده و میدهند .نگاهی کلی و گذرا به
نحوه تقسیم بودجه تحقیقاتی در این کشور که در شکل 3
نشان داده شده ،بیانگر این نکته مهم است که کمی بیش از
پنجاه درصد حمایت مالی دولت فدرال از حوزه علوم زیستی
است ،و این امر مختص به یک سال نبوده و
سالهاست که این سیاست در حال اجرا میباشد
( .)https://www.bls.govاینکه چرا هیئت حاکمه
آمریکا این سیاست و برنامه را در حال اجرا دارد ،برای ما
بخوبی روشن نیست ولی اقتدار صنعتی ،اقتصادی ،اجتماعی،
نظامی و  ...که دولت این کشور از پژوهش در حوزه علوم
زیستی چه در داخل و چه خارج آمریکا برای خود بوجود
آورده است ،بر همگان روشن است.
یک نکته مهم که در بررسی آموزش و پژوهش
دانشگاههای مطرح آمریکا بدان پرداخته شده ،برداشتن مرز
آموزش و پژوهش یا به عبارت دیگر پژوهش محور کردن
آموزش در این کشور است ،که از سطح پیش از دانشگاه
شروع شده و تا مدارج علمی باال ادامه مییابد .برداشتن این
مرز باعث شده تا اختالط و امتزاج علوم در حوزههای مختلف
براحتی صورت گیرد و امری که به علوم بین رشتهای معروف
شده در این کشور بطور واقعی و بر حسب نیاز شکل گیرد.
امروزه نفوذ علوم زیستی در حوزههایی مانند مهندسی،
فیزیک ،ریاضی و کامپیوتر باعث بوجود آمدن رشتههای
جدیدی در این حوزهها ها شده که مورد نیاز شدید صنایع
در این کشور می باشد .به عبارت دیگر نیاز صنایع باعث شده
تا رشته های جدید و بین رشته ای در حوزه های مختلف
علمی بوجود آیند تا دانش آموختگان آن در مقاطع مختلف

مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان

شده که مورد نیاز شدید صنایع در این کشور میباشد .به
عبارت دیگر نیاز صنایع باعث شده تا رشته های جدید و بین
رشتهای در حوزههای مختلف علمی بوجود آیند تا
دانشآموختگان آن در مقاطع مختلف تحصیلی بتوانند
نیازهای جدید بوجود آمده در صنایع را مرتفع سازند.

شکل .1حمایت دولت فدرال آمریکا از حوزههای مختلف
علمی از سال  2111تا 2112

در اینجا برای مثال اطالعاتی چند از سیستم آموزش در
دانشگاه براون ارائه میگردد .دانشگاه براون از دانشگاههای با
سابقه در رشته زیستشناسی در آمریکاست و با توجه به
بیش از  220سال قدمت ،این دانشگاه ،توانسته دانشمندان
زیادی را در حوزه زیستشناسی به دنیا معرفی کند .یکی از
ویژگیهای این دانشگاه آموزش پژوهشمحور است و با
ارتباطاتی که با صنایع پیشرفته در ایالت پیدا کرده ،بخشی
از دروس ،پژوهشها و فناوریهای خود را با صنایع محلی
هماهنگ کرده است (.)http://biology.brown.edu/
عصر حاضر ،دوران شکوفایی علوم زیستی است .برنامه
دانشگاه براون برای دوره کارشناسی زیست شناسی،
دانشجویان را با دانش ،مهارت و روحیه همکاری مورد نیاز
برای مقابله با برخی از مسائل مهم جامعه  -از پیشگیری از
بیماریها گرفته تا حفظ میراث طبیعی زمین  -آماده می-
سازد .علوم زیستی در دانشگاه براون با بیش از  9گرایش
ارائه میشود ،و دانشجویان مطابق با عالقه خود میتوانند
یکی را انتخاب کنند .دانشجویان زیستشناسی واحدهای
درسی و پروژههای تحقیقاتی خود را با اساتیدی از 2
دپارتمان بخش زیستشناسی و پزشکی میگذرانند ،از سوی
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دیگر دپارتمانهایی که در خارج از بخش زیستشناسی و
پزشکی هستند نیز با دانشجویان زیستشناسی با گرایش-
های بین رشتهای در زمینههای ریاضیات کاربردی-زیست-
شناسی ،زیستشناسی محاسباتی ،بیوشیمی ،بیوفیزیک و
مهندسی زیست پزشکی همکاری میکنند.
برنامووه زیسووتشناسووی در دانشووگاه بووراون تووالش دارد تووا
دانشووجویان را در نقووش یووک دانشوومند قوورار دهوود .تعووداد
روزافووزون سوومینارهای سووال اول و دوم دانشووجویان ،دروس
مبتنووی بوور آزمایشووگاه ،و گووردشهووای علمووی در حوووزه
زیستشناسی به دانشوجویان ایون امکوان را مویدهود توا بوا
شیوههای جدید با مسائل از نزدیک آشنا شووند و آنهوا را در
مسیر تفکر خالق و مستقل رهنمون میکند.
بیش از نیمی از دانشجویان زیستشناسی ،تحقیقات
مستقل انجام میدهند ،بیش از یک سوم آنها پایاننامه دارند
و با درجه عالی فارغالتحصیل می شوند ،بسیاری از
دانشجویان بخشی از فعالیتهای علمی خود را در خارج از
کشور میرسانند ،بسیاری دیگر دوره کارآموزی خود را در
خارج از کمپ دانشگاه انجام میدهند ،و تعداد زیادی از
دانشجویان زیستشناسی با اساتید بالینی در دانشکده
پزشکی مشغول به فعالیت علمی هستند .بیش از  20درصد
از دانشجویان زیستشناسی آینده شغلی خود را در زمینه
علوم پزشکی جستجو میکنند و برای این کار با "مرکز
مشاوره شغلی" در زمینه بهداشت در تماس بوده و از آنها
مشاوره تحصیلی میگیرند .پس از فارغالتحصیلی در
حدود 20درصد از دانشجویان زیستشناسی به ادامه
تحصیل میپردازند ،و بقیه در شرکتهای خصوصی ،بخش-
های آموزشی ،بخشهای دولتی و یا بخشهای خصوصی
مشغول به کار میشوند.
دانشجویان در دوران تحصیل و برای انتخاب گرایش از وجود
مشاوران تحصیلی و شغلی برخوردار هستند .گروه
زیستشناسی به دانشجویان خود تاکید میکند تا در زمان
انتخاب گرایش به عالقمندیهای آموزشی خود ،به
واحدهایی که بصورت اضافی ارائه می شوند ،و در آخر به
شغل مورد عالقه خود توجه کنند.
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 -9نتیجهگیری
با توجه به هدف این مطالعه که بر رصد پژوهش در حوزه
علوم زیستی و زمین در راستای مرجعیت علمی قرار گرفته،
الزم بود تا ابتدا تصویری از شاخصهای کمیت ،کیفیت و
همکاریهای علمی نمایان گردد و بدنبال آن ،روند تغییرات
این شاخصها در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که هم اکنون
به عنوان مرجع در دنیا شناخته میشوند ،مشاهده گردد.
نتایج این مطالعه نشان داد که دانشگاههای کشورمان
بایستی بتوانند به میانگین رشد در کمیت و کیفیت مقاالت
منتشره علمی در جهان توجه داشته باشند .اگرچه
پژوهشگران حوزه علوم زیستی در کشور تالش زیادی در راه
پژوهش دارند ،ولی باید توجه داشت که شتاب علمی در این
حوزه بیشترین رشد را در میان سایر حوزهها داشته است.
برای مثال میانگین رشد تعداد مقاالت در ده دانشگاه برتر
جهان  31درصد است .لذا بنظر میرسد دانشگاههای کشور
باید با شتاب بسیار بیشتری حرکت کنند .از لحاظ کیفیت،
مقاالت کشورمان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و برای
مثال رتبه دانشگاه تهران که از نظر تعداد مقاالت مقام اول را
در کشور را دارد ،رتبه  397را در میان دانشگاههای آسیا در
حوزه علم زیستی در رده مقاالت ده درصد کسب کرده ،که
این امر نشان از ضعف در کیفیت مقاالت دارد .حوزه علوم
زیستوی در جوهان در ده سوال اخیر دچار تحوالت شوگرفی
صورت گیرد تا محققان
منابع
 .3آراسته ،حمیدرضا ( .)3127جهانی شدن و آموزش عالی
در دنیای در حال تغییر .رهیافت.02-19، 02 .
 .2سیدی ،سیدمهدی ( .)3197پتنت در زیست فناوری و
اهمیت آن در ارتباط دانشگاه و صنعت .فصلنامه نوآوری و
ارزش آفرینی.20-3 ،)31( 7 .
 .1سیدی ،سیدمهدی ( .)3192رصد کمیت مقاالت علمی
در حوزه زیست پزشکی و سالمت در جهان ،آسیا ،و وضعیت
دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تأکید بر مرجعیت علمی.
نشریه فرهنگ و ارتقاء سالمت.27-20 ،)3( 1 .
 .0صفدری رنجبر ،مصطفی؛ توکلی ،غالمرضا و سیدرضا
سالمی .)3192( .همکاریهای علمی و فناورانه میان دانشگاه
و صنعت (روند تاریخی ،اهداف ،چالشها و سازوکارها).
دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی.32-2 ،27 .

شده است و برای ورود به حوزههای جدید الزم است
زیرساختهای الزم برای این منظور در کشور بوجود آید .این
امر به سرمایهگذاری دولت نیاز دارد که بایستی در اسرع
وقت علوم زیستی کشور بتوانند پژوهشهای به روز و در لبه
علم انجام دهند و بخشی از نتایج را بصورت مقاالت با
کیفیت در بهترین مجالت دنیا منتشر کنند.
در ایران سند جامع توسعه علوم زیستی تدوین نشده است و
نیاز است تا با در نظرگرفتن اسناد باالدستی ،این سند هر
چه سریعتر تنظیم شود تا بتواند عالوه بر سرمایهگذاریهای
الزم و ضروری ،جهتگیریهای پژوهشی کشور را نیز تعیین
کند .اینکه قرار است که در چه بخشی از حوزه علومزیستی
کشورمان به مرجعیت علمی برسد هنوز بدرستی روشن
نشده است .بنظر میرسد فرهنگستانهای علوم و علوم
پزشکی کشور میتوانند برای این کار پیشقدم شوند و سپس
این سند مهم ،در شورای عالی انقالب فرهنگی مورد تصویب
قرار گیرد.
سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی فرهنگستان علوم جمهوری
اسالمی ایران به انجام رسیده و پژوهشگران سپاسگزاری خود
را از این فرهنگستان اعالم میدارند.
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دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 3199

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
با نرح افزار  wordتایپ شده و دارای حاشیهی  2سانتیمتر از هر طور

مقالههه :نوواح سووانوادگی نویسوونده(هووا) ،نوواح کوچووک نویسوونده(ها)،

باشد .رل بهکار رفته نازنین و اندازه آن  12باشد.

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 ،

 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.
 چکیده ی مقاله :چکیدهی 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 چکیدهی 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 سواننودهای 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 متناسو 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.
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...........................................................................

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

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.
 %20تخفیف برای شرکتهای حقوری عضو جمعیت.
 %10تخفیف برای  4شماره چاپ متوالی.
 %20تخفیف 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 :

Progress in Biological Sciences in Iran: A Comparative Study
*Seyed Mahdi Seyedi

**Maryam Amiri Rad
***Hasan Ebrahimzadeh Maboud
**** Laila Alibiglou

* Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran,
Iran; and Member of Biology group of Academy of sciences of I.R of Iran.
** PhD Student, Department of Plant Biology, School of Biology, College of Science,
University of Tehran, Tehran, Iran.
*** Professor, Department of Plant Biology, School of Biology, College of Science,
University of Tehran, Tehran, Iran; and Member of Biology group of Academy of sciences of
I.R of Iran.
**** Assistant Professor, Department of Neuroscience, School of Advanced Technologies in
Medicine, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran

Abstract
Today, the biological sciences are one the most important parts of the basic sciences. This
explains why most industrial countries are heavily investing in it. In the USA, more than half
of all federal government support in science is allocated to the biological sciences. In the EU,
more than 22 million people are employed in professions relating to the biological sciences.
In Iran, Science and Technology Initiatives consider basic sciences as one of the important
parts of science and most universities educate students in the biological sciences. In addition,
some incubators and science parks are devoted to biological sciences. To evaluate the
research in biological sciences in Iran, we compared the quantity, quality, international
cooperation, and the cooperation between academia and industry with Asian and global
universities. To do this, we used Leiden ranking results in two time frames, namely 20082011 and 2012-2015. The results demonstrate that Iran stands at a relatively good point based
on the number of publications. However, greater efforts are necessary to avoid falling behind
in terms of rank. Additionally, this study shows that the quality of publications requires
significant improvements. Furthermore, international cooperation of universities should be
expanded. Poor industrial cooperation between university and industry is mainly due to the
lack of related industries. In conclusion, a detailed plan should be developed to ensure
leadership in biological sciences and achieve scientific authority in the field.
Keywords: Biological sciences, Scientific papers, Quantity, Quality, University, Industry

A dairy Products Green Supply Chain model with Emphasis on Customer
Satisfaction: Combining Interpretive Structural Modeling Approach and
Analytical Network Process
*Ali Yousef ** Mahdi Homayounfar ***Abdolaziz pagheh ****Amir Akhavanfar
* PhD Student in Business Management - Marketing, Department, Aliabad Katoul
Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
** Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and
Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
***Assistant Professor of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University,
Aliabad Katoul, Iran
**** Assistant Professor of Management, Payame Noor University, Islamic Republic of Iran

Abstract
The purpose of this study is to present a green supply chain model for dairy products with
emphasis on customer satisfaction. The statistical population of the study consists of
university professors and experts in the field of marketing and food and dairy industries of
Iran who have been selected by purposive sampling. Sampling continued until the theoretical
saturation stage. The value of ICC coefficient was also approved to determine the reliability
of the measuring instrument. Finally, 10 questionnaires and interviews with experts were
used. The interpretive structural modeling approach is used to present the model and the
network analysis process is used to prioritize the criteria. Findings showed that the factor of
customer satisfaction in relation to the research topic and the presentation of the green supply
chain model of dairy products is more effective In contrast, the factors of green innovation
have the most, green entrepreneurship, green performance, internal green actions and external
green participation have the most impact and the least impact. Also, the results of Mick Mac
analysis showed that 7 factors related to the presentation of the green supply chain pattern of
dairy products in terms of permeability and dependence are divided into three categories of
infiltrators, dependent and autonomous. Finally, the prioritization of criteria showed that
customer satisfaction has the highest weight among the criteria of the green supply chain of
dairy products.
Key words: Green Supply Chain, Customer Satisfaction, Interpretive Structural Modeling,
Network Analysis Process

Model of entrepreneurial marketing components relations using
interpretive structural modeling(ISM) approach (Case study: Semnan
Knowledge-based companies)
*Azimollah Zareie **Maryam Hemmati
* Associate Prof., Faculty of Economics, management and administrative sciences, Semnan,
University, Semnan, Iran.
** Ph.D. Student in international marketing management, Faculty of Economics,
management and administrative sciences, Semnan University, Semnan, Iran
Abstract
Entrepreneurial marketing has emerged as a new approach in marketing of SMEs, in which
main processes of marketing in creating and delivering value is strengthened through
entrepreneurial, innovative and opportunity-driven approaches. The main purpose of this
paper is to propose a model of interrelations among entrepreneurial marketing components in
the knowledge-based companies. For this purpose, entrepreneurial marketing components
were first identified by reviewing the literature. In the next step, using the Interpretative
Structural Modeling (ISM), the relationships among the entrepreneurial marketing
components were determined and analyzed. The research is practical concerning it’s purpose
and descriptive-survey considering it’s data collection procedure. Managers of knowledgebased companies in Semnan and academic experts in the field of management and marketing
make up the statistical population of the study. Five of the managers of knowledge based
companies actived in Semnan and three professors of Semnan University in the field of
marketing were studied as research sample using purposive sampling. A researcher-made
questionnaire was used to collect data. According to the ISM, integrated entrepreneurial
marketing model presented in this study includes seven components that interact with each
other at three levels. After the MICMAC analysis was done, entrepreneurial marketing
components were classified to relay and dependent variable and no components was
identified as independent or autonomous variables. The results show that value creation has
the greatest dependence among entrepreneurial marketing components. Proactiveness,
innovation-focused, opportunity-driven, customer intensity and resource leveraging have
high driving power and dependence, and hold highest priority in relation to other components
in model..
Keywords: Marketing, Entrepreneurship, Interpretive Structural Modeling, knowledge-based
companies

Provide a talent management framework with an emphasis on the expansion of
succession in knowledge enterprises
* Asef Sanjideh **Samad jabbariasl ***Musa Rezvani Chamanzamin
* PhD Student in Public Administration (Human Resources), Islamic Azad University,
Astara Branch, Astara, Iran
** Faculty member and Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Astara
Branch, Astara, Iran
*** Faculty member and Assistant Professor of Management, Islamic Azad University,
Astara Branch, Astara, Iran
Abstract
The aim of this study is to provide a framework of talent management based on the current
situation in Iran, considering the importance of the discussion of attracting, cultivating, and
retaining talents in the field of knowledge enterprises and also the theoretical poverty in the
field of talent management. For this study, several knowledge enterprises in the country have
been selected as the case study and due to the lack of qualitative research in the field of talent
management using the method of "Grounded theory" version 2015 Corbin and Strauss, in the
first step, the current framework Talent management in these companies is based on
interviews with 30 people (sampling to theoretical saturation) of the stakeholders of the talent
management system (talents, managers and human resources experts). The method of data
collection from research participants according to Bernard's (2006) typology in structured and
semi-structured interviews was appropriate to the type of participant (human resources
specialist, elite, manager, or policymaker). In the first step, the most important finding is the
dynamics of the various talent management processes and their placement on a spectrum,
from the most undesirable to the most desirable. In the next step, according to the existing
superior experiences and the identified injuries in the previous step, the optimal framework
for this space was designed and by presenting the framework to managers and experts in the
field, was evaluated qualitatively. The design of this framework can pave the way for moving
towards the desired situation of talent management and in addition, according to the
individual, organizational and cultural dimensions of talent management, enrich the literature
in this field.
Keywords: Talent management, knowledge enterprises, succession.

The Effect of Entrepreneurs’ Political Skills on the Performance of Companies in
Food and Beverage Industry: The Mediating Role of Entrepreneurship
Orientation and Ethical Leadership
*Maryam Tehrani **Yousef Vakili ***Mostafa Moosavi
*Assistant Prof., Department of Human Resource Managemen & Business, Faculty of
Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
**Assistant Prof., Department of Human Resource Managemen & Business, Faculty of
Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
***MSc in Entrepreneurship Management, Faculty of Management, Kharazmi University,
Tehran, Iran

Abstract
The purpose of the current paper is explaining the effect of entrepreneurs’ political skills on
the performance of companies in food and Beverage industry, with the mediating role of
entrepreneurship orientation and ethical leadership. The current research is a descriptivedevelopmental study in terms of its purpose and descriptive-correlational type in terms of
collecting data. The statistical society of the research consisted of 154 companies in food and
Beverage industry in Shams Abad town. In order to collecting data 4 standardized
questionnaires in entrepreneurs’ political skills, entrepreneurship orientation, ethical
leadership and company performance were taken. Data analyzing was done base on the
Structural Equation Modelling method. The result showed that entrepreneurs’ political skills
has a positive meaningful effect on entrepreneurship orientation and ethical leadership, also
entrepreneurship orientation has a meaningful effect on the company performance. In the
current research the mediating role of ethical leadership in the relationship between
entrepreneurs’ political skills and company performance wasn’t confirmed. Therefore, the
entrepreneurship orientations can be increased through reinforcing entrepreneurs’ political
skills and finally the higher level of company performance will be occurred.
Keywords: Entrepreneurs’ political skills, Company performance, Entrepreneurship orientation,
Ethical leadership.

Investigating the effect of corporate and performance variables on the choice of
financing method and the interaction of financing method on these variables
*Mohammadreza Pourebrahimi
**AliReza Daliri ***Ali Saghafi
***Hossein abdoh Tabrizi
*Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
**PhD Student, Financial Management, Faculty of Management, Allameh Tabatabaei
University, Tehran, Iran
***Professor, Faculty of Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
**** Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

Abstract
Nowledge-based economy has a significant impact on increasing per capita production, social
welfare, reducing inequality in income distribution, increasing job opportunities and
improving the quality of the environment and improving the quality of products as the main
characteristics of sustainable development. In this regard, in the statement of the resistance
economy, the Supreme Leader of the Knowledge-Based Economy has announced one of the
main policies in order to achieve the goals of the resistance economy. In order to achieve a
knowledge-based economy, attention and emphasis on the role of companies active in this
field is necessary and undeniable. In order to develop these companies and make their role in
economic processes more colorful, it is necessary to identify the variables affecting these
companies and conduct the necessary studies in order to make appropriate decisions. One of
the key elements in the development of knowledge-based companies is the issue of financial
resources of these companies. Existence of an efficient financial system in knowledge-based
companies can pave the way for the growth and development of these companies and
advance their development plans with the least financial cost. In this research, using
regression approach, the effect of corporate and performance variables on the choice of
financing method is identified and also the interaction of financing method on these variables
will be investig.
Keywords: Knowledge Based Companies; Financing; performance, Crowd funding ;
Venture Capital, Debt

Explain the factors affecting students' entrepreneurial talent using Fuzzy method
*Maryam Rashki
**Zahra hemmat
* PhD in Behavioral Management, Faculty of Management and Economics, University of
Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
** PhD Student in Information Technology Management, Faculty of Management and
Economics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
Abstract
Fostering students' entrepreneurial talents in higher education institutions is one of the goals
of universities in order to create an entrepreneurial university. The main purpose of this study
is to explain the factors affecting the entrepreneurial aptitude of Sistan and Baluchestan
University students by AHP-Fuzzy hierarchical analysis. The statistical population of this
study is entrepreneurial students of higher education institutions in Sistan and Baluchestan
province. 20 entrepreneurial and successful students in business and expertise were selected
and finally 15 questionnaires were completed and analyzed by the researcher. According to
the opinion of entrepreneurs and using the Delphi technique, 14 components affecting
entrepreneurial talent were identified and classified into five groups. The research results
show that among the five factors affecting entrepreneurial talent, according to experts,
creative talent has the most impact, and the talent to limit mental uncertainty and the ability
to discover and take advantage of opportunities are in the next ranks.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Talent, AHP - Fuzzy Hierarchical Analysis.

Identification and Prioritization of performance evaluation indicators
of knowledge-based companies
* Bakhtiar Ostadi
** Masoud Sadri
*Associate Professor, School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran
** M.Sc, Industrial Engineering, School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat
Modares University, Tehran, Iran

Abstract
The importance of knowledge-based companies in the economies of the countries and their
role in GNP has increased in recent years, and many efforts have been made to develop a
comprehensive and consistent indicators for evaluating these companies. The issue of
performance evaluation of these companies is still new in Iran, and in the past, many studies
have not been conducted on suitable examples of these companies. Therefore, the purpose of
this research is to identify and categorize the most important and effective indicators in the
performance of knowledge-based companies, in line with the industry conditions in Iran.
Initial indicators are extracted from literature review, related documents and initial interviews
with experts in this field. Then, final indicators are determined through designing and
distributing questionnaires, structured interviews with experts and analyzing the results of
received questionnaires. After validating the final indices, 22 indicators are verified and
categorized into 5 groups, and finally, by computing the coefficients of variance (CV), the
indexes are arranged from the most important to the least significant. Accordingly, the added
value resulting from the technology used in the product, the level of education of the
employees and the number of R & D staff are the most important, respectively. Due to the
fact that these results are directly related to the experts in this field, it is expected that using
the data of knowledgeable companies and implementation on one of the appropriate models
of performance evaluation will result in meaningful result.
Keywords: Performance evaluation, Knowledge-based companies, Performance indicators
stry

The relationship between managers' business intelligence and organizational
entrepreneurship (Case Study: Selected Branches of Bank Melli in Isfahan)
* Hadi Teimouri

** Naeime Mohammadrezaei
***Elham Ghasemi
**** Maryam Dezhtaherian

*Assistant professor of Management Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
**M.S Candidate of Management Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
***M.S Candidate of Management Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
**** PhD Candidate of Management Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Abstract
Undoubted the business intelligence is the new approach to business and organizational
architectures that provides quick access to data and analyze them based on users. Another
aspect entrepreneurship is a key role in developing the economy and stability of all societies.
So that today an indicator of the growing development in numerous countries. Therefore, the
present study aims to explore the relationship between business intelligence and
organizational entrepreneurship from the viewpoint of managers and employees of Melli
Bank of Isfahan. A stratified random sampling method was used and a sample size of 140
was chosen from among 200 persons. The collected data was analyzed via SPSS and AMOS
software. The results of this study reflect the reality that business intelligence managers have
a significant impact on organizational entrepreneurship.
Keywords: Business Intelligence, Organizational Entrepreneurship, Melli Bank of Isfahan

The effect of customer orientation and customer relationship management
(CRM) infrastructure capabilities on innovative behavior
*Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi
** Houshmand Bagheri Gara Bolagh
***mohammadreza gholami
**** Fatemh Mohammadi
*Assistant Professor of Commercial Management Department, Faculty of Economic,
Management & Accounting, Yazd University, Yazd,Iran
**Ph.D. Student of Business Management, Faculty of Economic, Management and
Administrative Sciences, University of Semnan, Iran
***Yazd University Master of Business Administration
**** Ph.D. Student of Marketing Management, Faculty of Management & Accounting, University Of
Tehran, Farabi College, Qom, Iran

Abstract
In most organizations there is a system is designed and applied for recruiting and preserving
consumers which in fact is capable of managing organization-consumers relationships.
Nowadays these systems have gained popularity as customer relationship management
systems. The present study seeks to determine the effect of consideration of consumers and
infrastructural abilities of customer relationship management on the information quality and
innovative behavior. In terms of the applied results and goal, the present study is descriptive
which has been conducted through survey method. The statistical population of the study was
senior insurance experts and managers in branches of insurance companies of Tabriz city,
Using Cochran sampling method, 85 individuals were selected as sample size. The
questionnaire was used to collect filed data, and the Structural equation modelling to analyze
the data. The results of the study showed that infrastructural capabilities have a positive and
significance effect on customer orientation, consumer information quality, and innovative
behavior and as well as the results showed that customer orientation have a positive and
significant effect on the consumer information quality and innovative behavior. Additionally,
consumer information quality had a positive and significant effect on the innovative behavior
and company performance, and finally there is a positive and significant relationship between
innovative behavior and company performance.
Keywords: customer orientation, customer relationship management, infrastructure
capabilities, innovative behavior.
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Abstract
One of the effective factors on the success of a new product is the concept of prototyping and
customer involvement that has gained importance in marketing literature in recent years.
Currently, capability in the success of a new product is among the advantageous capabilities
and the focal point of the competitiveness of most knowledge-based companies. Moreover,
newer products make the continuation of growth and profit making in today's competitive
markets possible and bring about competitive advantage for companies. The success of a new
product is considered as the ultimate factor for the success of the companies and even their
survival. The purpose of the study was to examine the impact of prototyping and customer
involvement on the success of a new product in knowledge-based companies based in
Science and Technology Park of Khorasan Razavi. The study was applied in terms of purpose
and the research method was descriptive-correlational where the population was 250
managers of companies in Science and Technology Park of Khorasan Razavi; and according
to Morgan formula, the sample was determined to be 150 subjects. A researcher-made 33question questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was
evaluated using structural validation method by confirmatory factor analysis and its reliability
was tested using Cronbach’s alpha. Hypothesis testing was performed using regression
method and Lisrel. The results showed that prototyping has a significant impact on the
success of a new product, and the moderating role of customer involvement in the
relationship between prototyping and the success of a new product was confirmed.
Keywords: New product development, New product success, Prototyping, Customer
involvement, Speed of information dissemination
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Abstract
Scientific, industrial, economic and social growth and development has always been
considered as the most important concern of policy makers in all societies and in the present
era, achieving this development is one of the major goals of any country. One of the most
well-known factors influencing societies in achieving promotion and development is the
bilateral cooperation between universities and industries, so that without a proper link
between these institutions, the desired development of a society far from imaginable will be.
The purpose of this study is to investigate the role of this type of cooperation in the
development of countries and also to identify and compare the policies, strategies and global
experiences of a number of leading countries such as the United States, Britain, Japan and
Turkey in this regard. This research was conducted using the library method and content
analysis approach, and at the end, solutions for fruitful models to promote university-industry
cooperation in the country are presented.
Keywords: Industry-university cooperation, science and technology, research and
development, experiences of developed countries
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