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چکيده
جهانی شدن ،محدودیت منابع ،افزایش آلودگی و نگرانیهای زیست محیطی؛ در فضای دانشمحور ،رقابتی ،پاسخگو و مشارکتی
امروزی ،دانشگاهها را ناگزیر به پذیرش تفکر سبز و به دنبال آن اعمال مدیریت سبز به عنوان پارادایمی نوین در کلیه فعالیتهای
سازمانی خود نموده است .به منظورپاسخگویی به شرایط مذکور ،پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر
اندیشه سبز صورت گرفت .این پژوهش از لحاظ هدف "کاربردی" ،از نظر نوع دادهها "کیفی" و از نظر شیوه اجرا " مبتنی بر نظریه
داده بنیاد " انجام شده است .محقق تعداد  91نفر مشارکتکننده را براساس روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی از میان
مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست ،سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و وزارت نفت و مدیران دانشگاههای سبز
کشور تا رسیدن به مرحله اشباع دادهها مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرارداد .روایی ابزار پژوهش از طریق روشهای پیشنهادی
لینکن و گوبا و پایایی آن از طریق ضریب پایایی هولستی به تایید رسید .تجزیه و تحلیل دادههای حاصل ،درقالب الگوی
سیستماتیک استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی با استخراج  176کد اولیه و نیز احصا 00مفهوم و
 96مقوله با استفاده از نرمافزار ان وی وو انجام گرفت .نتایج به دست آمده ،الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز را در
قالب عوامل علّی ،شرایط زمینهای ،پدیده محوری ،شرایط مداخلهگر /تسهیلگر ،راهبردها و پیامدها به تصویر کشید.
واژههای کليدی :الگو ،مدیریت دانشگاهی ،اندیشه سبز ،نظریه دادهبنیاد
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
آلودگیها و تهدیدات زیست محیطی ،باعث تبلور و بروز
مشکالت جهانی شدهاند واز آنجا که مشکالت جهانی،
راهحلهای جهانی را میطلبند (وینودکومار ،)90119 ،لذا
امروزه توسعه پایدار و مدیریت سبز به موضوعات اساسی در
سطح ملی و بینالمللی تبدیل شدهاند .در این ارتباط
دانشگاهها نیز به عنوان یکی از محورهای توسعه و به عنوان
منبع اصلی "کشفهای نو ،دانش تخصصی و مردم
فرهیـخته" (نیـازآذری و تقوایی یـزدی) به دلیـل توانـایی و

ضریب تاثیر بسیار باالیشان در بهبود استانداردهای زندگی
ودستیابی به توسعه پایدار (الزرتی و تاولتی )2336 2و به
دلیل داشتن قهرمانانی متعهد و توانمند مانند اعضای هیات
علمی و کارکنان (مسنجی و همکاران )2391 0از طریق
آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات سبز ملزم به اعمال مدیریت
سبز به منظور دستیابی به پایداری زیست محیطی به
عنوان بزرگترین چالش قرن حاضر شدهاند (سازمان ملل
متحد  .)2392در راستای تحقق چنین امری ،پژوهش حاضر

1. VinodKumer

2.Lazzeretti & Tavoletti
3. Mesengi & et al.

نویسندة مسئول مکاتبات :نادر سلیمانی Drnasoleimani@yahoo.com
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با هدف کلی ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر
اندیشه سبز با استفاده از نظریه دادهبنیاد (نسخه
سیستماتیک استراوس و کوربین) صورت گرفت .به منظور
دستیابی به این هدف ،پژوهشگر با طرح سواالت فرعی
ذیل( :عوامل علّی تاثیرگذار بر مدیریت دانشگاهی مبتنی بر
اندیشه سبز کدامند؟ مقوله محوری مدیریت دانشگاهی
مبتنی بر اندیشه سبز کدام است؟ عوامل زمینهای موثر
(بسترهای اصلی) مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز
کدامند؟ عوامل مداخلهگر (پیش برنده -بازدارنده) بر
مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز کدامند؟
راهبردهای تحقق مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز
کدامند؟ رهآوردههای (پیامدهای) تحقق مدیریت دانشگاهی
مبتنی بر اندیشه سبز کدامند ؟) به دنبال یافتن پاسخ سوال
اصلی تحقیق (الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه
سبز کدام است ؟) بود.
با توجه به بررسیهای علمی و پژوهشی صورت گرفته توسط
محقق ،به علت گسترده بودن حوزه مدیریت سبز ،مکانیسم
پیچیده و عدم تجانس موسسات آموزشعالی ،غالب
تحقیقات با توجه به زمینه تحقیقاتی پژوهشگران دارای
جهتگیریهای خاص بوده و همچنین بیشتر مطالعات انجام
شده مربوط به منابع انسانی سبز ،دانشگاه پایدار ،دانشگاه
سبز و شناسایی ابعاد و مولفههای آنها هستند و علیرغم
وجود تفاوت بین ابعاد دو واژه سبز و پایدار ،این اصطالحات
در ادبیات فنی اکثر پژوهشها تقریبا مترادف و قابل
جایگزین با هم به کار برده شدهاند .لذا محدود بودن
جامعیت در شناسائی عوامل موثر بر مدیریت دانشگاهی
مبتنی بر اندیشه سبز ،باعث شد پژوهشی با رهیافت داده
بنیاد توسط محقق صورت گیرد .با توجه به اینکه محدودیت
منابع و افزایش آلودگیهای زیست محیطی امری
اجتنابناپذیر است ،جهت شناسایی شرایط ،اولویتبندی
اقدامات و تعیین نمودن چگونگی ارتباط با حوزههای
مختلف ،الگویی احساس میشد تا بتوان به بهترین شکل
ممکن از منابع موجود بهره جست و اقدامات را پیادهسازی
کرد که این از نوآوری پژوهش است و از آنجا که الزامات
زیست محیطی نیاز به واکنش سزیع و همهجانبه دانشگاهها
و مشارکت همه ذینفعان دارد ،انتظار میرود الگوی مدیریتی

مشارکتی به جای الگوی دیوانساالری که طبق تحلیل
نظریههای ارائه شده رویکرد غالب در مدیریت دانشگاههای
کشور است مورد توجه بیشتر قرار گیرد .لذا محقق امیدوار
است که انجام این پژوهش به عنوان اولین پژوهش در این
زمینه ،با استفاده از نظریه دادهبنیاد (رویکرد نظاممند
استراوس و کوربین) ،با شناسایی عوامل و راهبردهای موثر
در مدیریت سبز دانشگاهها بر اساس دادههای واقعی ،امکان
استفاده و بهرهمندی مدیران ،برنامهریزان و کارکنان سیستم
آموزشعالی را برای افزایش کارایی و بهرهوری دانشگاهها و
بروز پیامدهای مطلوب اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
فراهم آورد.
 -2مبانی نظری و پيشينه پژوهش
روند شکلگیری اندیشه سبز
ایدههای مربوط به اکولوژی و محیط زیست در اواسط قـرن
هجدهم میالدی در فضـای صـنعت زده اروپـا هنگـامی کـه
سرمایهداران صنعتی به بهانـه پیشـرفت و رفـاه عمـومی بـا
تولید انبوه کاال و محصـوالت ،زیسـتخوانهـای اکولـوژیکی
خود را نابود مـیکردنـد و امپراطـوریهـای خـود را بنیـان
مینهادند ،مطرح شدند (کرول ورانکـین .)90190بـه دنبـال
ارائــه نظــرات متفکرانــی ماننــد ژان ژاک روســو ،1یوهــان
ولفگانگ گوته 6و جورج پرکنیز مارش  7در زمینـه تخریـب
محیطزیست (فریدونی  )9011و همچنین در واکنش به رخ
دادن وقــایع فاجعــه بــاری ماننــد مــه دود لنــدن ،مــه دود
نیویورک و فاجعه میناماتا ،و بروز عوامل هشداردهنده ای از
جانب طبیعت ،اتحادیه حفاظت از منابع طبیعی بـه عنـوان
اولین قدم در برطرف کردن نگرانی های زیست محیطـی در
سال 9108احـدا گردیـد (ایـران نـژاد پـاریزی و توسـلی،
. ) 9011بــا انتشــار کتــاب "بهــار خــاموش" خــانم راشــل
کارسون )9162( 8و به تبع آن افزایش توجه عموم مردم به
تخریبهای گسترده محیط زیسـت ،پـارادایمهـای طبیعـت
محور و محیط زیستگرا در اواخر دهـه  63مـیالدی ظهـور
کردند (مظلومیان و طباطبایی  . )9017،شاید بتـوان گفـت
4. Croll & Rankin
5 .Jean, Jacques Rousseau
6. Johann Wolfgang Von Goethe
7. Gorge Perkins Marsh
8. Rachel Carson
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دفن خودرویی در زمـین توسـط دانـشآمـوزان در اقـدامی
نمــادین در ســال ( 9173کــارگروه تــدوین مــدل ارزیــابی
دانشگاه سبز شیراز  )9016و برگزاری کنفرانس ملل متحـد
درمورد محیط زیست انسانی با شعار" تنها یک کره خاکی"
در استکهلم سوئد ( )9172آغازی نـوین بـرای سـو دادن
مراکز آموزشی از جمله دانشگاهها برای یـافتن راهکارهـایی
جهت پاسخگویی به چالش تعـادل میـان مطالبـات زیسـت
محیطی انسان و توسعه اقتصادی بود (سید علـوی.)9016 ،
لذا در واکنش به مفهوم مرسوم توسعه اقتصادی ،برای حـل
مسائلی چون فقر ،حقو کودکان وزنان ،نـابودی طبیعـت و
آلودگی زیست محیطی برای اولین بار به طور رسمی مفهوم
توسعه پایدار در گزارشی تحت عنوان"آینـده مشـترک مـا"
توسط خانم برانتلند 1در سال  9187مطرح شد (بلز و پتـی
 .)9019میتوان گفت در اواخر قرن بیستم به منظـور حـل
مسائل زیست محیطـی بیشـترین اهمیـت بـه بعـد زیسـت
محیطی توسعه پایدار داده شد (فریدونی  ،)9011ومتعاقـب
آن در اواخر قرن بیستم اندیشههای متفاوتی ماننـد اندیشـه
سبز روشـن (محـیط زیسـتگرایـی) و اندیشـه سـبز تیـره
(زیست بوم گرایی) به وجود آمدند (الهـی  .)9016در واقـع
میتوان گفت  :تفکر و ااندیشه سبز رویکـردی اسـت ،بـرای
همگرایــی مســئولیتهــای اقتصــادی ،اجتمــاعی وزیســت
محیطی سازمانها ،برای ارتقا کیفیت زندگی در جامعـه (ام
هامبلت  ،آونز و روی .)2393 93در سال  9111برای اولین
بار اندیشه سبز درقالب مدیریت سبز تحـت عنـوان"راهبـرد
دولت سـبز "در کانـادا و در ایـران نیـز پـرداختن بـه ایـن
موضوع ،به استناد بند پ"تبصـره  23قـانون بودجـه 9082
کل کشور مورد توجه قرار گرفت (یوسفی . )9011 ،الزم به
ذکر است که در ادبیات تخصصی بیشتر پژوهشها و از نظـر
بســیاری از پژوهشــگران از جملــه (اســکیبی نســکا و کــات
 ،2391 99فیســی ،رومــولینی و گــری و کنتــری )232392
اصطالحاتی مانند آموزش پایدار ،دانشـگاه پایـدار ،دانشـگاه
سبز ،پردیس سبز ،مدیریت زیست محیطی و مدیریت سـبز

نخست وزیر وقت نروژ 9.

10 .M Humblet , Owens and Roy
11 .Skibinska & Kott
12. Fissi ,Romolini , Gori & Contri

0

تقریب ًا مترادف هم و قابـل جـایگزین بـا هـم بـه کـار بـرده
میشوند و این در حالی است که واژه پایداری در برگیرنـده
معنای گسترده تر ،بازه زمانی طوالنیتر و تغییـرات گـام بـه
گام اسـت و تاکیـد واژه سـبز بیشـتر روی محـیط زیسـت،
تاکتیکها و اقدامات است (یارانال ،لوین و لنکستر.)233190

 -3الگوهای مدیریت دانشگاهی
امروزه نیاز روز افزون به یک جامعه پایدار ،بخش آموزش
عالی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است (مارکز ،بچگا و
تاوارس. )2391، 90در این خصوص وانگ ،شای ،هاسینگ و
هانسون ) 2390( 91نیز معتقدند حرکت به طرف جامعه
سالم از دیدگاه اکولوژی از دانشگاه و نحوه مدیریت آن شروع
میشود .از آنجا که دانشگاهها نهادهای پیچیده با تیمهای
حرفهای مجزا و برخوردار از طیف وسیعی از تواناییها برای
تصمیمگیری در حوزههای خاص در رویارویی با مشکالت
96
رایج به شمار میروند ( بالدریچ ،کارتیس ،اکر و ریلی،
( ،)9177از دهه 9183م .مدیریت دانشگاه به عنوان یک
زمینه تخصصی و یک رویکرد جدید و اثر بخش مورد توجه
متخصصان علوم مدیریت قرار گرفت .کابال  ،) 9081(97گانر
 )2397(98و موریسون  )2393(91به طور مشابه بیان
میکنند امروزه فشارهایی که دانشگاهها با آن مواجهاند باعث
شده که آنها رقابتیتر ،کار آمدتر ،منطبقتر با نیازهای
ذینفعان خود عمل نمایند و جهت دستیابی به جامعه آگاهتر
و نهایتا دستیابی به توسعه پایدار از پارادایم مبتنی بر سود
سنتی با هدف رشد و پیشرفت اقتصادی نامحدود که در آن
اولویت بخشی انسان به طبیعت مطرح است به سمت
پارادایم سبک تجاریتر که در آن انسان به عنوان بخشی از
23
طبیعت مورد توجه قرار میگیرد (گلدوین و کنلی و کراس
 ،)9111تغییر جهت دهند .هاردی و فاشین )9113( 29
درمطالعهای که بر روی مدیریت دانشگاهها انجام دادند ،چهار
الگوی مدیریتی (دیوانساالری ،دانشگاهی ،سیاسی و بینظمی
13. Yanarella & levine & Lancaster
14. Marques , Bachega and Tavares
15. Wang , Shi , Huising and Hansson
16. Baldridge,Curtis ,Ecker & Riley
17. Cabal
18. Gűner
19. Morrison
20. Gladwin, Kennelly & Krause
21. Hardy

0

ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز /گلشن مرادی و همکاران

سازمان یافته) و فارنهام  )9116( 22در یک بررسی تطبیقی
بر مبنای دو بعد استقالل حرفهای و مشارکت اعضای هیات
علمی الگوهای موجود مدیریت دانشگاهی را (کارآفرینی،
دانشکدهای ،مدیریتی و بروکراتیک ) بیان کردهاند (زاهدی و
چیتساز  .)9086صاحبنظران معتقدند الگوهای دانشکدهای
و مدیریتی عالوه بر کاربرد امروزیشان ،الگوهای غالب
کشورهای غربی در اواخر قرن بیستم بودند .در واقع الگوی
مدیریتگرایی نوعی سبک اجرایی مدیریت عاریه گرفته شده
از بخش خصوصی و شرکتهاست .در این الگو سازمان
دانشگاهی مبتنی بر سلسله مراتب است .همچنین اهداف
نهایی به وسیله عوامل خارجی تعیین میشود و اعضای
هیات علمی فقط در مورد چگونگی انجام آن دارای اختیار
هستند .در این الگوها کار مدیریت خلق چشمانداز،
توانمندسازی ،رهبری و بهرهگیری از فناوریهای نوین است.
هر چند در دهههای اخیر الگوی مدیریتگرا نفوذ بیشتری
در دانشگاهها داشته است ولی الگوی دانشکدهای
(حرفهایگرایی) با طرح مباحثی مانند لزوم استقالل حرفهای
و مشارکت اعضای هیات علمی در مدیریت دانشگاه همواره
چالشهای نظری جدی برای الگوهای مدیریت گرا بوجود
آورده است (زاهدی و چیت ساز ،همان) .در همین راستا
ایس )2391( 20معتقد است مدیریتگرایی نقش مدیران را
در تهیه راهکارهایی برای حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی
بر جسته میکند .مینآردس ،الویس و راپز )2399(20
معتقدند آنچه امروز در موسسات آموزش عالی دیده میشود
ترکیبی از همه الگوهاست اگر چه ممکن است یکی از الگوها
بر سایر الگوها غلبه داشته باشد .آنچه مسلم است آن است
که مشارکت جامعه و دانشگاه فرصتی بینظیر برای درک و
حل چالشهای زیست محیطی فراهم میکند (مسنجی و
همکاران  )2391بنابراین میتوان گفت الگوی مدیریت
مشارکتی میتواند نهاد دانشگاه را در خدمت اهداف
توسعهای قرار دهد ( فرهنگی و حسینی .)9078
از آنجا که دانشگاههای امروزی عالوه بر تحقق وظایف
نسلهای گذشته خود (آموزش ،پژوهش ،کارآفرینی و
22 .Farnham
23. Ese
24. Mainardes , Alves and Rapos

نوآوری) ماموریت دارند تا به منظور رفع مشکالت و
شکلدهی آینده جامعه خود مانند پلی برای پرکردن شکاف
بین وضعیت موجود و مطلوب جامعه ،عمل نمایند (بوخاری،
سعید و محمد نور ،)2323 21لذا به منظور تحقق اهداف
زیست محیطی ،رویکرد نسبتا نوظهور مدیریت سبز باید
مورد توجه مدیران آنها قرار گیرد .مدیریت سبز دانشگاه را
میتوان به معنای سبزاندیشی در فرآیندها ،تصمیمات و
فعالیتهای محیط دانشگاهی (دهلی و نیوماری) 2339 26
اخذ هر تصمیمی منطبق با ارزشهای اقتصادی ،اجتماعی
وزیست محیطی (نوری ،)9017 ،تفکر مجدد در مورد
چگونگی اداره سازمانها با احترام به محیط زیست
(ترن ،)233127اقتصاد فضانوردی( 28گلدوین و
همکاران ،)911121روند گسترده استفاده از نوآوری برای
دستیابی به پایداری ،کاهش ضایعات ،مسئولیت اجتماعی،
مزیت رقابتی و توسعه مستمر (گارزال و فیرونتینو)2390، 03
دانست .به زعم لی ،هس ،هانوکیم )13 :2393( 09هدف
اصلی مدیریت سبز نگهداری منابع ،بهبود کیفیت محیط
فیزیکی و بهبود فرآیند است ،که این با بر نامه ریزی صحیح،
تدوین دستورالعمل ،آموزش ،فرهنگ سازی ،اقدام ونظارت
امکانپذیر است .دراین راستا کورلند وزل)2399( 02
معتقدند برای دستیابی به این مهم مدیران باید اصولی مانند:
تثبیت ارزشهای شخصی و سازمانی ،تدوین و اجرای اهداف
سبز ،تعیین معیارهای پایداری ،غلبه بر مقاومت در برابر
تغییر ،ارزیابی اکولوژیکی از کار خود ،حفظ ارتباطات با مردم
و سایر سازمانها را در نظر بگیرند و به دنبال یکپارچه کردن
اهداف زیست محیطی با اهداف و استراتژیهای سازمان
باشند .هر چند ایجاد و پیادهسازی مدیریت سبز در
دانشگاههای کشور به دالیلی از جمله عدم آگاهی ذینفعان،
تحریمهای بینالمللی ،گرانبودن تکنولوژی سبز ،نارسایی
قوانین مصوب و فقدان انسجام میان قوانین (کسروی

25.Bukhari
26 .Dahle and Neumary
27. Tran
حداقل تولید و حداقل مصرف 28.
29 .Gladwin , Kennelly and Krause
30 .Garzella & Fiorentino
31. Lee , Hsu , Han & Kim
32. Kurland & Zell
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ومهاجری  )9017کار سادهای نیست ،ولی بهینهسازی و
تعدیل مصرف کارکنان که هدف نهایی مدیریت سبز است ،
با برنامه ریزی صحیح ،تدوین دستورالعمل ،آموزش و
فرهنگسازی ،اقدام و نظارت ،مشارکت مسئوالنه و مجددانه
امکانپذیر است .بررسیها نشان میدهد در طی یک دهه
گذشته اعمال مدیریت بر اساس اندیشه سبز در برخی از
دانشگاههای کشور در حال تجربهشدن است واین دانشگاهها
مانند موجودات زنده در رشد و تغییر خود ،سعی میکنند ،با
برنامهریزی صحیح و بهرهگیری از تجارب دانشگاههای سبز
جهان ،خود را با محیط زیست سازگارکرده و آسیب کمتری
به آن واردکنند.

 -4پيشينه تحقيق
بررسیها و مطالعات صورت گرفته توسط محقق نشان
میدهد که در برخی از پژوهشهای پیشین به شناسایی
ابعاد و مولفههای مدیریت سبز ،دانشگاه سبز ،ارزیابی این
عوامل در دانشگاهی خاص و در تعدادی نیز به مسالهای
خاص مانند امکان استفاد از انرژیهای تجدیدپذیر به منظور
کاهش آلودگیهای زیست محیطی پرداخته شده است .به
عنوان مثال منتظرالقائم و همکارانش ( )9018در پژوهش
خود با استفاده از تکنیک  DANPنشان دادند که برای
دستیابی به مدیریت زیست محیطی موثر و مدیریت منابع
انسانی سبز عالوه بر چندین وظیفه مدیریت منابع انسانی،
عوامل ومولفههایی مانند شرح شغل سبز ،رفتار شهروندی
سبز ،فرهنگسازی سبز ،مشارکت و ،...نیز باید مورد توجه
قرار گیرند .در پژوهشی که توسط غفاری کتی سری ،امین
بیدختی و جعفری ( )9018صورت گرفت ،پژوهشگران تالش
کردند رابطه دانش زیست محیطی با رفتار حامی محیط
زیست دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه سمنان را مورد بررسی قراردهند .یافتههای پژوهش
آنها نشان داد که بین دانش زیست محیطی با رفتار حامی
محیط زیست دانشجویان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد
و دانش زیست محیطی پیشبینیکننده معنادار رفتار حامی
محیط زیست دانشجویان میباشد .در پژوهش آمیخته
ایرانمنش زرندی ( )9018با استفاده از روش فراترکیب،
پیشرانهای تکنولوژی ،منابع انسانی و محیط به عنوان
پیشرانهای دانشگاه سبز شناخته شدند و در پژوهش

1

آمیخته سیدعلوی (  )9016مولفههای شناسایی شده برای
مدیریت سبز در دانشگاههای دولتی تهران؛ حکمرانی
دانشگاهی و اداره امور سازمانی ،فناوری ،منابع مادی و
زیرساختها تجهیزات ،سیاستگذاری و برنامهریزی ،راهبرد
و تجهیزات ،ارتباط و تعامل با محیط ،منابع مالی ،منابع
انسانی و امور پرسنلی ،نظارت و ارزیابی ،آموزش سبز،
پژوهش سبز ،دادهها و اطالعات ،میباشند.
فیسی و همکاران ( .)2323در پژوهشی با عنوان مسیری به
سمت دانشگاه سبز پایدار ،ضمن بررسی ابعاد متفاوت پایداری
(چارجوب نهادی ،عملیات داخل دانشگاه ،آموزش و پژوهش،
اجازه مداخله به جامعه ،مسئولیتپذیری ،حسابرسی و
گزارشگیری) در دانشگاه فلورانس ،دریافتند در زمینه عملیات
داخل پردیس دانشگاه ،پروژههای مرتبط با ساختمانهای
سبز ،مدیریت پسماند با محدودیتهای مالی انجام میشود و
علیرغم تالشهای فزاینده صورت گرفته برای مشارکت و
حساستر شدن ذینفعان نسبت به پایداری هنوز این بعد
برای بهبود ،نیازمند توجه خاص است .مطالعه آنها نتایج
مشابهی را برای ابعاد گزارشگیری و مسئولیتپذیری نشان
میدهد.
یافتههای پژوهش روس و همکاران ( )2323حاکی از آن
است که از نظر تامین مالی با توجه به الزامات حقوقی و
قانونی ،اولویتی در نظامهای مدیریت دانشگاهی آلمان برای
این حوزه وجود ندارد و منابع مالی محدود تخصیصیافته به
این حوزه یکی از عوامل بیتوجهی موسسات آموزش عالی به
مدیریت زیست محیطی به شمار میرود .پژوهشگران
پشتیبانی از ساختارهای مدیریت را یک پیشنیاز اصلی برای
حل مسایل زیست محیطی میدانند.
00
تی ماساجکا ،پی کاستدیو و آی مورالس ( )2391پژوهشی
را با عنوان" مدل مدیریت توسعه و تحقیق برای یک دانشگاه
سبز" انجام دادند .در واقع مسائل مرتبط با بهرهوری پایین
تحقیقات علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان و عدم
عالقه به انتشار آنها موضوع اصلی مدل مدیریت تحقیق و
توسعه آنها برای دانشگاه سبز بود .برای انجام این پژوهش،
آنها از رویکرد آمیخته استفاده کردند .به این منظور دادههای

33 .T Masagca , P Custodio & IMorales
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مختلفی از 0دانشگاه علوم و هنرهای زیبا ،علوم بهداشتی،
کشاورزی و شیالت از دانشجویان لیسانس ،کارشناسیارشد و
دکتری جمعآوری کردند .براساس دادههای حاصل از
پژوهش ،محققان دریافتند برای بهبود تحقیقات و افزایش
نشر در دانشگاه سبز  ،عالوه بر توجه به اعضای هیات علمی،
مسائلی مانند  :خط مشیها ،تامین مالی ،فقدان دستور کار
برای تحقیقات کاربردی ،ظرفیتهای تحقیقاتی،
زیرساختهای فناوری اطالعات و تسهیالت کتابخانهای نیز
باید مورد توجه قرار گیرد.
تا و ها )2398( 00در پژوهشی با عنوان تهیه الگوی مدیریتی
دانشگاه سبز یک نوع مدل ترکیبی که دربرگیرنده نوع
دستوری (باال به پایین) و نوع مشارکتی کامل (پایین به باال)
را برای فرآیند مدیریتی همه دانشگاههای چین پیشنهاد
میکنند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که عناصر
اصلی مدیریت دانشگاهی سبز عبارتند از :چشمانداز،
ماموریت ،هدف ،چارچوب نهادی (مدیریت بهبود مستمر،
برنامهریزی ،خطمشی)؛ مدیریت تراز سبز ( عملیات
سیستمهای حمایتی ،خدمات و پژوهشهای علمی سبز،
آموزش سبز ) و سیستم ارزیابی کیفی (چک و اصالح)  .آنان
در پژوهش خودبرای مدیریت دانشگاه سبز ابعاد (آموزش،
پژوهش ،اداره امور دانشگاه و جامعه بیرونی ،سیستم مدیریت
زیست محیطی ،گزارشگیری و ارزیابی) راشناسایی کردهاند.
در همین راستا زائو و زوی  )2391( 01نیز در پژوهش خود
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برای مدیریت سبز دانشگاه تیسینگهوا  ،ابعاد آموزش
سبز ،پژوهش سبزو محیط سبز را شناسایی کردند.
 -5روش شناسی پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی
مبتنی بر اندیشه سبز از دیدگاه خبرگان است .در راستای
دستیابی به این هدف ،پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد
کیفی و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد با رهیافت
طرح نظاممند استراوس وکوربین انجام گرفته است .در واقع
نظریه دادهبنیاد ،نظریه برگرفته از دادههایی است که در طی
فرآیند پژوهش به صورت نظاممند و از رفت و برگشت دائم
34. Tu & Hu
35. Zhao & Zou
36. Tsinghua University

میان دادهها گرد آوری و تحلیل میشوند (خنیفر و مسلمی،
 .)9017مبنای فلسفی پژوهش حاضر بر اساس پارادایم
تفسیری ساختگرایی شکل گرفته و در بعد روششناسی،
پژوهشگر از منطق استقرایی استفاده نموده است .به لحاظ
هدف ،کاربردی است زیرا رهآوردهای این پژوهش میتواند
در درک و شناخت بیشتر پدیده مورد مطالعه و بهبود شرایط
و قابلیتهای آن نقش داشته باشد .به لحاظ نتیجه نیز
پژوهش حاضر از نوع اکتشافی است .جامعه آماری تحقیق
حاضر شامل اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاههایی که
در رتبهبندی گرین متریک در سال  2398جزء دانشگاههای
سبز کشور شناخته شدهاند ،مدیران و کارشناسان سازمان
حفاظت از محیط زیست ،مدیرانارشد و کارشناسان خبره
وزارت نیرو و وزارت نفت میباشند .در نظریه دادهبنیاد
چارچوب نمونه با دو معیار ورودی (اشباع دادهها) و خروجی
(اشباع نظری) محک میخورد معیار ورودی این است که چه
کسانی حامل انواع تجربههای مرتبط با موضوع و پرسشهای
تحقیق هستند و معیار خروجی نیز اشباع نظری است و این
امر زمانی اتفا میافتد که مورد جدید نتواند اطالعات
تازهای درباره مفاهیم و مقوالت با ارتباط آنها ارائه دهد
(فراستخواه .)9017 ،در این پژوهش از مصاحبه دوازدهم به
بعد احساس رسیدن به اشباع نظری به وجود آمد اما برای
رسیدن به حصول اطمینان از جمعآوری دادههای کافی،
مصاحبهها تا  91نفر ادامه پیدا کرد در این پژوهش انتخاب
مورد ها به صورت هدفمند و ارادی و سپس به صورت
نظری( گوله برفی) انجام شد .در مطالعه حاضر از مصاحبه
عمیق نیمه ساختاریافته چهره به چهره و مصاحبه تلفنی به
عنوان ابزار گردآوری دادهها استفاده شد .همچنین مطالعه و
مشاهده اسناد مکتوب و غیرمکتوب به عنوان ابزار مکمل
برای گردآوری دادههای موازی و تقویت یافتههای پژوهش
مورد استفاده قرار گرفتند .بعد از هر مصاحبه تحلیلها در
قالب کدگذاری باز و محوری انجام شدند و در هر مصاحبه
سعی بر آن بود تا خالءهای مصاحبههای قبلی پر شود و
ابهامی باقی نماند .در این پژوهش برای حفظ همزمان اصول
حساسیت (توانایی معنایابی و تفسیر و کشف روابط بین
دادهها و مفاهیم) و عینیت (نگاه بیطرفانه و فاقد پیش
داوری نسبت به پدیده مورد مطالعه) (فراستخواه ،همان)
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آمادگی کافی برای گوش دادن و اجازه سخن دادن به
پاسخگویان و شنیدن آن چه را برای گفتن دارند و آنچه را
انجام میدهند ،وجود داشته است .در ارزیابی پژوهشهای
کیفی لینکن و گوبا ( )9183مفهوم قابلیت اعتماد را بسان
معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مطرح کردهاند این
مفهوم از چهار عنصر اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،اطمینان-
پذیری و تاییدپذیری تشکیل شده است (حریری .)9011،
لذا در این پژوهش برای سنجش روایی و پایایی با توجه به
عناصر فو تکنیکهای مختلفی از جمله صرف زمان کافی
برای انجام پژوهش ،تبادل نظر با همتایان ،اخذ نظر و تایید
فرایند پژوهش توسط چند نفر متخصص ،نوشتن یادداشت
در طول مصاحبه ،مستندسازی و ضبط دقیق جزئیات تمامی
مراحل پژوهش ،هدایت جریان مصاحبهها و نمونهگیری تا
رسیدن دادهها به حد اشباع صورت گرفته است .همچنین
برای سنجش پایایی عالوه بر استفاده از روشهای پیشنهادی
لینکن و گوبا از روشهای کمی نظیر ضریب پایایی هولستی
نیز استفاده شده است .در این پژوهش پایایی بین کدگذاران
برای دو مصاحبه انجام گرفته با استفاده از فرمول درصد
توافق درون موضوعی برابر %71/8است .با توجه به این که
این میزان پایایی بیشتر از  % 63است قابلیت کدگذاریها
مورد تایید است .
 -6توصيف جمعيتشناختی
در راستای دستیابی به اهداف تحقیق در این پژوهش با 91
نفر از خبرگان حوزههای وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری،
سازمان حفاظت از محیط زیست ،وزارت نیرو و نفت مصاحبه
شد .از میان  91نفر جامعه مورد نظر 90نفر مرد و 2نفر زن
بودند .از لحاظ سابقه کاری از  91نفر 0 ،نفر بین 93تا 23
سال 1 ،نفر بین  23تا  03سال و 0نفر باالتر از از  03سال
خدمت کردهاند .از نظر میزان تحصیالت یک نفر پسا
دکتری99 ،نفر دکتری ،یک نفر دانشجوی دکتری2،
نفرکارشناسیارشدند.
 -7تجزیه و تحليل داده های پژوهش
در نسخه سیستماتیک استراوس و کوربین ( )9118که
پژوهشگر از آن استفاده کرده از سه نوع کدگذاری (باز،
محوری و انتخابی) برای تحلیل دادهها استفاده شده است.
در مرحله کدگذاری باز با مراجعه به کدهای اولیه استخراج
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شده از مصاحبهها ،کدهایی که به موضوع مشترک اشاره
داشتند ،گروهبندی شدند و مفاهیم را ساختند .از مقایسه و
طبقهبندی آنها مقولهها تعیین شدند .در مرحله کدگذاری
محوری به منظور مرتب کردن مفاهیم و مقوالت ،از الگوی
سیستماتیک استفاده شد تا شرایط علّی ،پدیدهمحوری،
عوامل زمینهای (بستر) ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و
پیامدها که اجزای کدگذاری محوری هستند ،مشخص شوند.
سپس از طریق کدگذاری انتخابی و بر اساس الگوی ارتباط
شناسایی شده بین مقولهها وزیر مقولهها در کدگذاری باز و
محوری ،مقولهها به هم مرتبط شدند و نظام نظریه مربوطه
ارائه شد.
مرحله اول :کدگذاری باز
در این پژوهش فرآیند کدگذاری باز به عنوان اولین مرحله
تجزیه و تحلیل مصاحبهها به این صورت بوده است که پس
از بررسی دادهها ،بر چسبزنی به رویدادها رخدادها و
استخراج مفاهیم ،هر یک از مفاهیم به منظور مشخصشدن
شباهتها و تفاوتهایشان با یکدیگر مقایسه شدند .این کار
به منظور تشکیل مقوله صورت گرفته است به عنوان مثال
محقق متوجه شده است که نیازها ،شرایط و معاهدات
نیازها و شرایط ملی-منطقهای؛ قوانین ،مقررات و اسناد باال
دستی اشاره به یک چیز دارند ومحقق از همه مفاهیم فو
مقوله نیازهای ملی و بینالمللی را استخراج نموده است .این
مفهوم در سطح باالتری از مفاهیم فو بوده و انتزاعیتر
است .در واقع همه مفاهیم فو را پوشش میدهد .دیگر
مقولهها نیز به همین صورت استخراج شدهاند .صاحبنظران
در مصاحبههای پانزدهگانه به طیف وسیعی از عوامل در
پاسخ به سواالت تحقیق اشاره کردند .در نهایت با حذف
کدهای مشابه176 ،کدباز از متن مصاحبهها گرفته شد .تمام
کدهایی که از لحاظ معنا بسیار به هم نزدیک بودند ،در یک
مجموعه واحد قرار گرفتند و مفاهیم را به وجود آوردند .از
طبقهبندی و دستهبندی مفاهیم ،مقوالت شکل گرفتند .در
مجموع  00مفهوم و  96مقوله شناسایی شد.
مرحله دوم :کدگذاری محوری
در مرحله کدگذاری محوری ،توضیح و بیان منطقی مقولهها
امری حیاتی است .این کار از طریق خط داستان صورت
گرفت .در واقع خط داستان عبارت است از توضیح مفصل و
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جزء به جزء مقولههای عمده با ارجاع به یادداشتها و نقل
استراوس و کوربین کدگذاری محوری را مرحلهای تعریف
میکنند که در آن محقق مفاهیم و مقوالت به دست آمده از
کدگذاری باز را با هم مقایسه ،ترکیب و ادغام میکند و با
خالقیتهای فکری و انتزاعی که دارد کل معانی به دست
آمده از تحقیق را حسب ارتباطاتی که با هم دارند ،در چند
نقطه وصل یا در چند محور اصلی طبقهبندی میکند .بنابر
ارتباط چرخهای و حلزونی سه نوع کدگذاری در این مرحله،
اکتشاف پدیده ،مفصلهای نظری را وضوح میبخشد و ما را
به کدگذاری انتخابی سو میدهد ( فراستخواه  ) 9017در
این پژوهش این مفصلهای نظری که همانا پدیدهمحوری،
موجبات علّی ،عوامل مداخلهگر ،زمینهها و راهبردهای کنش
و واکنش هستند در ادامه تشریح گردیده است.

بهرهگیری از عوامل
مداخله گر

 -9کارایی اکولوژیکی
 -2رویکرد زیست محیطی
 -0تعامالت ملی  -بین المللی زیست
محیطی دانشگاه
 -0تناسب برنامه های توسعه و سیاست
های ملی با نیازهای زیست محیطی

راهبردها

قولهای افراد مورد مطالعه (دانایی فرد و امامی .)9086

سیاسی

-2نهاد های قانون گذار

ایجاد زمینه (بستر)
الزم

جدول شماره  .1مفاهيم و مقولههای به دست آمده در

زیست محیطی

 -9اثرات درون سازمانی
 -2اثرات برون سازمانی

اقتصادی

 -9ایجاد مزیت رقابتی
-2افزایش بهرهوری دانشگاه

خصوص پدیدهمحوری

عوامل مداخله

گر

عوامل زمینه ای

مقوله

شرایط علی
محوری

نیاز های ملی و بین
المللی

 -9فعالیت ها و معاهدات بین المللی
 -2تهدیدات زیست محیطی
 -0قوانین و برنامه های ملی و بین
المللی

الزامات مدیریت
دانشگاهی

-9رویکرد و ساختار مدیریت دانشگاهی
 -2ارزیابی و پاسخگویی

اندیشه سبز زیر بنای
مدیریت سبز

-9نگرش زیست محیطی مدیران
دانشگاه
 -2مدیریت سبز عملیات دانشگاه

ویژگیهای شخصیتی
و حرفهای مدیران
دانشگاه

 -9عالقه و مهارت مدیران دانشگاه
-2توانایی حرفه ای مدیران

زیرساختهاینرمافزاری

 -9ارزیابی و اعمال سیاست هایی برای
سبز اندیشی
 -2فرهنگ یادگیری سبز

فعالیتها و امکانات
دانشگاه

 -9فعالیت های اصلی و پشتیبانی
 -2منابع و امکانات

زیرساختهای سختافزاری

_9میزان استفاده از تکنولوژی پاک
 -2همکاری با صنایع سبز

عوامل
مدیریتی

اقتصادی-

 -9وضعیت منابع و ساز و کارهای
اقتصادی
 -2رویکردهای نوین مدیریتی

عوامل

انگیزشی-

 -9تعامالت ملی و بین المللی

پیامدها

کدگذاری
انتخابی

کدگذاریمحوری
(مقوله ها)

کدگذاری باز (مفاهیم)

 -9دانش ،نگرش و مهارت ارتباطی
مدیران
-2رفتار حرفه ای
 -0فعالیت های صف و ستادی دانشگاه
-0منابع و تجهیزات
 -1ارزیابی و اعمال سیاست های
تشویقی  -تنبیهی و ریگالتوری
 -6توسعه فرصت های آموزشی و
پژوهشی سبز
 -7باز طراحی و تجهیز زیرساخت ها
 -8سازماندهی مجدد عملیات دانشگاه

اجتماعی  -فرهنگی
سیاسی

 -9اصالح الگوی نگرش و رفتار
 -2دانشگاه و جامعه سبزو مسئولیت-
پذیر
رویکردهای

 -9توسعه
حاکمیتی
 -2اصالح قوانین و مقررات

مطلوب

 -7یافتهها
شرایط علّی :شرایط علّی مجموعهای از وقایع و شرایطی
است که بر مقوله محوری اثر میگذارند و در واقع حواد ،
وقایع و اتفاقاتی هستند که به وقوع یا گسترش پدیده
موردنظر میانجامند .بر مبنای یافتههای پژوهش مقولههای
نیازهای ملی و بینالمللی و همچنین الزامات مدیریت
دانشگاهی ،به عنوان شرایط علّی تاثیرگذار بر پدیده محوری
شناسایی گردیدند.
در این پژوهش مقوله نیازهای ملی و بینالمللی در برگیرنده
مفاهیمی چون "فعالیتها و معاهدات بینالمللی"،
"تهدیدات زیست محیطی" و "قوانین و برنامه های ملی و
بینالمللی" است .نشانگرها و آمارهای زیست محیطی دنیا از
جمله افزایش  0درجه دمای زمین  93،برابر شدن حفره الیه
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اوزون ،مرگ ساالنه بیش از  1میلیون نفر به سبب زبالههای
شیمیایی و… ( بردی پور  ،)9017،حاکی از آن است که
صدمات جبرانناپذیری در نتیجه فعالیتهای انسانی در چند
دهه اخیر به کره زمین و بشریت وارد شده است .لذا در
جهت کاهش تهدیدات زیست محیطی فعالیتها و اقدامات
زیادی در سطح بینالمللی و ملی صورت گرفته است .یکی از
مشارکتکنندگان در این راستا بیان میکند "مسائل زیست
محیطی حدو مرز ندارد و کشور ما جدا از تصمیمگیریهای
جهانی نیست و نمیتوانیم جدا و بدون توجه به قوانین و
مقررات جهانی و اسناد باالدستی بینالمللی و ملی حرکت
کنیم ".
الزامات مدیریت دانشگاهی ،مقوله علّی دیگری است که بر
سبزاندیشی مدیران دانشگاه اثر میگذارد .برمبنای نظر
مشارکتکنندگان ،این مقوله در برگیرنده مفاهیمی چون
"رویکرد و ساختار مدیریت دانشگاهی"" ،ارزیابی و
پاسخگویی" میباشد .از آنجا که مدیریت دانشگاه را مدیریت
علم ،مدیریت اندیشه و مدیریت تفکر و نوآوری مینامند و
دانشگاه را مسئول تربیت رهبران آینده و شهروندان آگاه
مسئول و پاسخگو میدانند لذا در تمام ساختار مدیریتی
(برنامهریزی ،سازماندهی و تصمیمگیری ،ارزیابی و)....
فعالیتها باید به سمتی سو یابد که منجر به کاهش
آسیبهای زیست محیطی شود .مشارکتکنندهای در این
راستا بیان میکند" نابودی محیط زیست و از بین رفتن
منابع یک مسئله اجتماعی است و حل مسائل اجتماعی کلید
ندارد ،پیچیده است ،راه حل بسیط ندارد و متاسفانه بعضی
از مردم متعهد به کار درکشور و یا جامعه نیستند و ازاهمیت
مسائل زیست محیطی برای بقای نسلها غافلند وی با بیان
اینکه شرایط تحریمی کشور باعث شده که مدیران در پشت
تحریمها ،ضعفهای خود را پنهان کنند ،ارزیابی و
پاسخگویی جداگانه از عملکرد سیستم و مدیران را از طریق
کمیتهها و گزارشگیریها در این زمینه موثر میداند ".
مقوله محوری :در این پژوهش در مجموع پاسخهای بیان
شده توسط مشارکتکنندگان به کرّات به صورت ضمنی و
یا صریح به لزوم سبزاندیشی مدیران دانشگاه به عنوان محور
و کانون مدیریت دانشگاهی مبتنی براندیشه سبز اشاره شده
است .مجموعه عوامل علّی عامل پدیداری این مقوله
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میباشند .در این پژوهش دو مفهوم برخاسته از نظر
مشارکتکنندگان در شکلگیری مقوله هستهای موثر بوده
است " :نگرش زیست محیطی مدیران دانشگاه "و "مدیریت
سبز عملیات دانشگاه" .سبزاندیشی مدیران دانشگاه منوط به
توجه و بهرهگیری از رویکرد نوین از گهواره تاگهواره به جای
رویکرد سنتی از گهواره تا گور و قرار دادن آن رویکرد به
عنوان مبنایی در انجام فعالیتهای مختلف عملیات دانشگاه
در حوزههای مختلف میباشد .از ملموسترین دادههایی که
بیانگر سبزاندیشی مدیران به عنوان پدیده هستهای در این
پژوهش میباشد از کالم یکی از مشارکتکنندگان به این
شرح است" :با توجه به مسئولیت و رسالت فرازمانی
دانشگاهها ،امروزه اعمال مدیریت سبز در همه سازمانها از
جمله دانشگاهها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و
پیادهسازی آن مستلزم طی مراحل قانونی و حقوقی چندانی
نیست و نیازمند داشتن ویژگی مهمی مانند تفکر سبز
است".
شرایط زمينهای :شرایط زمینهای یا بستر مجموعه شرایطی
هستند که زمینه پدیده مورد نظر را فراهم میسازند و بر
رفتارها و کنشهای تأثیر میگذارند .بر مبنای یافتههای
پژوهش مقولههای" ویژگیهای شخصیتی و حرفهای مدیران
دانشگاه" " ،فعالیت ها و امکانات دانشگاه " ،زیر ساختهای
نرمافزاری"و"زیرساختهای سختافزاری" به منزله شرایطی
شناسایی شدهاند .برطبق نظر مشارکتکنندگان مقوله
ویژگی های شخصیتی و حرفهای مدیران با مفاهیمی
چون"عالقه و مهارت"" ،توانایی حرفهای"به این اشاره دارد
که رویکرد مدیریتی مدیران دانشگاه ،نوع نگاه زیست
محیطی آنها ،عالقه به بهرهگیری از امکانات بومی و
خدادادی ،ارزش قایل شدن به مسایل زیست محیطی و
توجه به اصول اخالقی ،مسئولیت اجتماعی ،توانایی و مهارت
برخورد با معضالت زیست محیطی از جمله شرایط زمینهای
تاثیرگذار بر سبزاندیشی مدیران دانشگاه هستند .پاسخ یکی
از مشارکتکنندگان در ذیل ،این مساله را به خوبی تبیین
نموده است" .در شکلگیری ویژگیهای شخصیتی و
حرفهای مدیران اندیشه و نگرش نقش دارد و در شکلگیری
نگرش؛ علم ،اخال  ،فرهنگ و اجتماع و ..نقش دارد باور
مدیر تعیینکننده رفتار او در ارتباط با طبیعت است .مدیر
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باید نگاه پویا ،راهبردی و سیستمی داشته باشد .نگرش و
باور زیست محیطی داشته باشد .نگاه پویا و راهبردی و
باورزیست محیطی او تعیینکننده نوع رفتار او با طبیعت
خواهد بود".
براساس یافتهها ،مقوله فعالیت و امکانات دانشگاه در بر
گیرنده دو مفهوم "فعالیتهای اصلی و پشتیبانی" و "منابع
و امکانات" است .این مقوله به این اشاره دارد که
فعالیتهای دانشگاه که عمدتا شامل فعالیتهای آموزشی،
پژوهشی ،خدماتی است باید براساس نیازهای زیست
محیطی دانشجویان و جامعه اتخاذ گردند و نحوه استفاده
ازامکانات و منابع دانشگاه مانند ساختمانها ،تجهیزات،
سیستم آب وسیستم روشنایی و کتابخانه و ،...به گونهای
باشد که عالوه بر صرفهجویی اقتصادی و کاهش هزینه،
کمترین آسیب زیست محیطی را داشته باشد .یکی از
مشارکتکنندگان در این زمینه میگوید" :بعضی از
دانشگاهها به هر دلیلی با نادیده گرفتن تحوالت اقلیمی و
آثار نگرانکننده زیست محیطی کار کردهای قبلی خود را
که عموما آموزش ،پژوهش و تولید فارغالتحصیل است ،ادامه
میدهند در حالی که دانشگاههای پیشرو و سبز از راههای
بسیاری و با در نظر گرفتن امکانات و منابع خود به دنبال
آموزش و پژوهش سبز ،طراحی ،ساخت و سازهای سبز،
بازسازی و نوسازی ،ارائه خدمات سبز هستند و از این طریق
عالوه بر کمک به حل مسائل زیست محیطی ،مشروعیت و
مقبولیت اجتماعی کسب میکنند ".
براساس نظر مشارکتکنندگان مقوله "زیرساختهای
نرمافزاری" در برگیرنده دو مفهوم "ارزیابی و اعمال
سیاستهایی برای سبزاندیشی" و "یادگیری سبز" است.
این مقوله به این اشاره دارد که وجود نظامهای نظارت و
ارزیابی منظم و مستمر از عملکرد زیست محیطی دانشگاه و
اقدامات سبز مدیران ،وجود سیاستهای تشویقی و تنبیهی،
میزان کد رشتههای مرتبط پایداری زیست محیطی ،میزان
تحقیقات هدایت شده در این زمینه ،میزان یادگیری زیست
محیطی دانشجویان ،تقویت اصول یادگیری سبز از جمله
عوامل زمینهای هستند که بر رفتارها و کنشها تاثیرگذارند.
پاسخ یکی از مشارکتکنندگان این مساله را به خوبی تبیین
نموده است" .زیر ساختهای نرمافزاری مانند اعمال

سیاستهای تشویقی و تنبیهی به صورت آبشاری از سوی
دولتها و سازمانها ازجمله دانشگاهها و همچنین وجود
عوامل ریگالتوری یعنی عواملی که جنبه تنبیهی دارند نه
تشویقی ،وجود سیاستهای انقباضی و انبساطی سبز در
کشورهای مختلف روی سبزاندیشی و رفتارهای اعضای
جامعه دانشگاهی تاثیرگذار است".
مطابق نظر مشارکتکنندگان ،مقوله زیرساختهای
سختافزاری در برگیرنده دو مفهوم "میزان استفاده از
تکنولوژی پاک" و همکاری با صنایع سبز " است  .این مقوله
به این اشاره دارد انتخاب تکنولوژی و راهحلهای
تکنولوژیکی در پایداری بوم شناختی و حفظ محیط زیست و
افزایش کارآیی موثراند و میزان به کارگیری فناوری سبز و
بهرهگیری از تکنولوژی پاک ،میزان ارتباط با صنایع مختلف
و میزان همکاری و هماهنگی با آنها برای تعمیر و تعویض
وسایل و تجهیزات دانشگاه از جمله عوامل زمینهای موثر بر
مدیریت سبز دانشگاهها هستند .یکی از مشارکتکنندگان در
این رابطه بیان میکند" :در کشورهای توسعهیافته همکاری
با صنایع سبز رایج است و استفاده از تکنولوژیها و
فناوریهای آنها به منظور کاهش هزینه و کاهش آثار زیست
محیطی صورت میگیرد هر چند برخی از تکنولوژیها گران
هستند و در کوتاهمدت و میان مدت باعث صرفهجویی
اقتصادی نمی شوند".
شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر شرایطی هستند که
پس از شروع مطالعه و در حین انجام پژوهش رخ
میدهند .این شرایط راهبردها را درون بستر خاصی محدود
یا تسهیل میکنند .بر اساس نظر مشارکتکنندگان ،مقوله
عوامل اقتصادی – مدیریتی به عنوان عامل مداخلهگر در
برگیرنده دو مفهوم "وضعیت منابع و ساز و کارهای
اقتصادی"و "رویکردهای نوین مدیریتی" است .تغییر شرایط
اقتصادی به شدت موقعیت دانشگاهها را متاثر ساخته است،
به طوریکه دغدغههای اقتصادی مسئوالن آموزشعالی در
تامین هزینهها ،وکاهش بودجههای تخصیص یافته و افزایش
رویکرد هزینه  -فایده ،مدیریت دانشگاهها را با چالش مواجه
کرده است .لذا مدیران دانشگاهها به دنبال رویکردهای نوین
مدیریتی هستند تا سودآوری ،کسب مشروعیت و در
آمدزایی برای دانشگاهها رقم بخورد .پاسخ یکی از
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مشارکتکنندگان این مساله را به خوبی تبیین نموده است.
"متکی بودن اقتصاد کشور به بودجه دولتی و دولتی بودن
اکثر دانشگاههای کشور باعث بیثباتی نظام مدیریتی و توجه
به برنامههای زودبازده و کوتاهمدت شده .در شرایطی که
نفس دانشگاهها به شمار افتاده و اقتضائات مالی دست و
پاگیر مدیران شده دغدغه مسئولین دانشگاه ،محیط زیست
نخواهد بود" .بر اساس نظر مشارکتکنندگان مقوله عوامل
انگیزشی -سیاسی به منزله دیگر عامل مداخلهگر از دو
مفهوم "تعامالت ملی و بینالمللی دانشگاهها " و" نهادهای
قانونگذار"احصا شده است .افزایش آلودگیها و مشکالت
زیست محیطی و به تبع آن ظهور جنبشها و تشکلهای
سبز جهت حل وکاهش آسیبهای زیست محیطی باعث
نفوذ انگیزه اعمال اندیشه سبز در نهادهای قانونگذار،
سازمانها واز جمله دانشگاهها شده است و این امر تعامل
دانشگاهها در سطح ملی و بینالمللی برای همافزایی در حل
مشکالت زیست محیطی را افزایش داده به طوریکه برخی از
مدیران دانشگاهها از تجربیات دانشگاههای سبزدر سطح
جهان با توجه به سیاستها و استراتژیها و برنامههای
راهبردی کشور خود بهره میگیرند .به بیان یکی از
مشارکتکنندگان "در کشور ما در سطح کالن
سیاستگذاری و قانونگذاری ،لوکس دیدن مدیریت سبز و
سلیقهای عمل کردن مدیران باعث شده تکههایی از زنجیره
پیادهسازی مدیریت سبز وجود نداشته باشد و این سیاستها
بر ساختارهای اصلی اقتصادی ،فناوری و ایدئولوژیکی ما
تاثیر گذاشتهاند.
راهبردها :راهبردها یا کنشها ،اقدامات هدفمندی هستند
که راهحلهایی را برای پدیده مورد نظر فراهم میسازند و
منجر به ایجاد پیامد و نتایج میشوند .براساس نظر
مشارکتکنندگان ،مقوله راهبردی"توجه به ملزومات و
شرایط" در برگیرنده مفاهیم "نیازها ،شرایط و معاهدات
بینالمللی"" ،نیازها و پتانسیل ملی – منطقهای "و "کمیته
سبز" میباشد .زمانی که شرایط و معاهدات بینالمللی،
نیازها و شرایط ملی منطقهای در فلسفه و چشمانداز زیست
محیطی دانشگاه گنجانده میشود ،سبز شدن با راهبردهای
دانشگاه گره میخورد و با فعالیتهای تاکتیکی در هم
می آمیزد و دانشگاه نسبت به رقبا موضع رقابتی برای خود
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ایجاد میکنند .یکی از مشارکتکنندگان در این زمینه با
اشاره به نظریه آشوب بیان میکند" در مورد محیط زیست و
منابع طبیعی نمیتوان مرزی برای کشورها قائل شد .لذا
تغییرات راهبردی در دانشگاهها در راستای پاسخ راهبردی به
چالشهای زیست محیطی نیازمند توجه به شرایط و
معاهدات ملی – بینالمللی ،و تقویت همگرایی ملی -منطقه
ای در این زمینه است".
بر اساس نظر مشارکتکنندگان "بهرهگیری از عوامل
مداخلهگر"به عنوان دیگر مقوله راهبردی در برگیرنده
مفاهیم "کارایی اکولوژیکی"" ،رویکرد زیست محیطی"،
"ارتباطات و تعامالت ملی و بینالمللی زیست محیطی
دانشگاه"" ،تناسب برنامههای توسعه و سیاست های ملی با
نیازهای زیست محیطی" میباشد .کارایی اکولوژیکی عبارت
است از تولید کاال و خدمات بیشتر با صرف منابع کمتر
(زاهدی  .)9011بنابراین یکی از راهبردها برای اعمال
مدیریت سبز ،پیاده کردن و در نظر گرفتن کارایی اکولویکی
است .برای تسهیل و رعایت این الزام در بخشها و
فعالیتهای گوناگون ،افزایش آگاهی و حساسیتهای جامعه
دانشگاهی در مورد نیازهای زیست محیطی از طریق
ارتباطات و تعامالت بینالمللی در برنامه و اسناد باال دستی
دانشگاهها باید مورد توجه قرار گیرد.
مشارکتکنندهای در ارتباط با یکی از مفاهیم مربوط به
مقوله بهرهگیری از عوامل مداخلهگر (رویکرد زیست
محیطی) بیان میکند" :امروزه یکی از رویکردهای مدیران
باید توجه به مقوله سیاست تعمیر و نگهداری بهجای
سیاست تعویض و خرید باشد و هنگام خرید نیز باید به
مقوله خرید سبز یعنی خرید سازگار با محیط زیست توجه
شود" .بر اساس نظر مشارکتکنندگان مقوله" ایجاد بستر
های الزم" به عنوان دیگر عامل راهبردی ،در برگیرنده
مفاهیمی مانند" :دانش َ مهارت و نگرش مدیران دانشگاه"،
"رفتار حرفهای"" ،ای صف و ستادی"" ،منابع و تجهیزات"،
"ارزیابی و اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی" ،آموزش و
پژوهش سبز"" ،استفاده از فناوری سبز"" .سازماندهی
مجدد عملیات دانشگاه" میباشد .برای اجرای موثر اندیشه
سبز باید فراهم کردن زیرساختها و بسترهای الزم در
اولویت باشد و برای این امر شاخصههای محیط زیست چه از
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لحاظ انسانی و چه از لحاظ ساختاری باید رعایت شود.
مشارکتکنندهای در ارتباط با مقوله ایجاد بستر برای
مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز چنین بیان
میکند" :اندیشه سبز دو تا منشا دارد یکی قانون یا اجبار و
دیگری آموزش است .وی بیان میکند "دانشگاهها از راههای
مختلفی میتوانند در حل مسائل زیست محیطی نقش ایفا
کنند و مانند دولتها با تدوین سیاستهایی مانند استفاده از
مشو ها ،آموزش و ،...میتوانند نقش ریلگذار یا بسترسازی،
در این زمینه را داشته باشند.
پيامدها :پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و
کنشهای مربوط به پدیده مورد نظر حاصل میشوند .پس از
پیادهسازی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز باید
این مسئله را بررسی نمود که این امر چه پیامدهایی میتواند
داشته باشد تا با بررسی آنها ،نقاط قوت و ضعف را
شناسایی نموده و تداوم مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه
سبز را استحکام بخشید .بر اساس یافتههای پژوهش 0
مقوله "زیست محیطی"" ،اقتصادی"" ،اجتماعی-فرهنگی"
و "سیاسی" برای این قسمت شناسایی شدند.
بر اساس نظر مشارکتکنندگان مقوله پیامدی زیست
محیطی در بر گیرنده دو مفهوم "اثرات درون سازمانی" و
"اثرات برونسازمانی" است .از جمله اثرات زیست محیطی
درونسازمانی میتوان به افزایش رضایت شغلی کارکنان،
بهبود عملیات دانشگاه ،کاهش مصرف کاغذ وکاهش تولید
پسماند اشاره کرد و از اثرات برونسازمانی به افزایش سواد
زیست محیطی ،افزایش کیفیت زندگی ،افزایش سالمتی و
رفاه عمومی اشاره کرد .بر طبق یافتههای پژوهش مقوله
پیامدی اقتصادی در برگیرنده مفاهیمی چون "ایجاد مزیت
رقابتی" و "افزایش بهرهوری" میباشد .درواقع اعمال
مدیریت سبز عالوه بر منافع اقتصادی که به همراه دارد
میتواند منجر به ارتقا جایگاه دانشگاه در سطح ملی و
بینالمللی ،افزایش کارایی واثربخشی آن شود .همچنین
مقوله پیامدی اجتماعی -فرهنگی متشکل از مفاهیمی چون
"اصالح الگوی نگرش" و "اصالح رفتار" و دانشگاه و جامعه
سبز "است .در واقع تزریق اندیشه سبز و تقویت نگرش و
روحیه سبز اندیشی منجر به اصالح الگوی مصرف و در نتیجه
اصالح الگوی رفتارخواهد شد و عرضه دانشجویان و مدیران

سبزاندیش ،پاسخگو و متعهد و مسئولیتپذیر ودر نهایت
جامعه سبز را به همراه خواهد داشت .بر اساس یافتههای
پژوهش ،مقوله پیامد سیاسی در برگیرنده دو مفهوم "توسعه
رویکردهای مطلوب حکومتی "و " اصالح قوانین و مقررات "
میباشد .با اعمال مدیریت سبز بستری برای افزایش
مشارکت در تصمیمگیری فراهم شده که این منجر به ارتقا
کارکرد سیاسی و در نتیجه حکمرانی بهتر ،تدوین و تصویب
قوانین و مقررات کارآمدتر و اتخاذ استراتژیها زیست
محیطی بهتر ،خواهد شد .مشارکتکنندهای در ارتباط با
تاثیرات اعمال مدیریت سبز در دانشگاهها بیان میکند":
تاثیرات سبزاندیشی مدیران دانشگاهها و حتی دانشجویان
ممکن است زود بازده نباشد لذا برای حصول نتیجه باید
تمام تالشها به کار گرفته شود و اقدامات الزم صورت گیرد.
وی معتقد است یک رفتار مخرب زیست محیطی از طرف
جامعه دانشگاهی در مکان و زمانی معین میتواند تأثیرات
ناخواسته فراوانی در سایر مکانها و زمانها داشته باشد
وممکن است صدمات جبرانناپذیری بر اکوسیستمها و بر
زندگی نسلهای آینده وارد کند" .مشارکتکننده دیگری در
مورد یکی از مفاهیم مقوله اجتماعی -فرهنگی (اصالح و
نگرش رفتار) چنین بیان میکند که "دانشآموختگان ما
مرجع هستند و در آینده هرکدام میتوانند در بخشهای
اهرمی کشور نقش ایفا کنند لذا هر کدام میتوانند حکم یک
رسانه را داشته باشند و در کنار موجها و تبلیغات رسانهای،
قوانین و مقررات وضع شده ،میتوانند کمککننده و
آگاهیدهنده باشند "وی با اعتقاد به این نکته که
فرهنگسازی هزینه زیادی ندارد و فرهنگ حاکم بر
دانشگاهها میتواند فرهنگ حاکم بر شهر شود بیان میکند
"با تغییر نگرش افراد تغییر رفتار آنها نیز رخ خواهد داد .لذا
باید سرمایهگذاریهای الزم را در این زمینه انجام داد".
مشارکتکننده دیگری در ارتباط با مقوله سیاسی بیان
میکند ":دانشگاهها مبنای توسعه کشورها هستند بنابراین
باید اختیار داشته باشند و با اجرای ممیزیهای داخلی و
خارجی و اتخاذ سیاستهای پیش گیرانه ودادن سیگنالهای
الزم به دولت باعث اصالح قوانین و مقررات در زمینه زیست
محیطی و حذف قوانین موازی در این زمینه شوند".
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در این پژوهش ،یافتههای حاصل از سوال اول حاکی از آن
است که سازمانها از جمله دانشگاهها به دالیل مختلفی به
نظام مدیریت سبز روی میآورند .در تایید یافتههای
پژوهشی حاصل از سوال اول میتوان گفت :وقتی بحران
محیط زیست به نقطه تحملناپذیر و خطرناک رسید دولتها
و جوامع بینالمللی به فکر افتادند با توجه به سه اصل مردم
(اجتماع) ،سیاره زمین (محیط زیست) و سود (اقتصاد)
اقدامات مختلفی را در راستای حفظ و حراست محیط زیست
انجام دهند (الینکتون وهیلس .)9083،در این راستا
دانشگاهها به عنوان عامالن اصلی تغییر ،مسئول اخالقی و
راهنمای جامعه (یوآن ،زئو و هایسینگ  ،)2390 07در

راستای توصیههای بینالمللی و ملی برای کاهش آثار زیست
محیطی بیش از  03بیانیه مرتبط با آموزشعالی در بیش از
 9033دانشگاه در سراسر جهان را امضا کردند (راگازی و
گیدینی  .)2397 08مطابق نظریه مکتب وابستگی که
"دولتها به دلیل وابستگی ،به ضرورت میبایست در
چارچوب نظام بینالملل گام بردارند و مستقل عمل ننمایند،
در کشور ما نیز رویکرد مدیریت سبز در دانشگاهها به عنوان
بخشی از برنامه دولت در راستای تحقق اهداف زیست
محیطی چون اصل پنجاهم قانون اساسی ،برنامههای توسعه
کشور و دستورالعمل ابالغی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دنبال میشود (اسمعیل اسدی و گودرزی  .)9016شرح و
تفسیر مفاهیم مربوط به مقولهها در بخشهای قبلی آمده
است لذا از تکرار آن پرهیز میشود .در مورد دلیل انتخاب
پدیده مرکزی ،استراوس ( )9187بیان میدارد پدیده
مرکزی (مقوله محوری) باید محور باشد یعنی اینکه همه
مقولههایی اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند ،به
کرّات در دادهها ظاهر شود .همچنین نام و اصطالحی که
برای تبیین مقوله محوری به کار میرود باید به قدری
انتزاعی باشد تا بتواند در انجام تحقیق در دیگر عرصههای
خرد و واقعی مورد استفاده قرار گیرد و ما را به سمت یک
نظریه عمومی هدایت کند (دانایی فرد و امامی  .)9086لذا
در این پژوهش مقوله سبزاندیشی مدیران دانشگاه به عنوان
مقوله محوری ،متاثر از شرایط علّی است .در تایید یافتههای
پژوهش مبنی بر مقوله محوریبودن سبزاندیشی مدیران
میتوان گفت اخیرا "دستور کار سازمان ملل متحد 2303
"و ابتکار عمل یونسکو" آموزش برای توسعه پایدار" نیز بر
نقش محوری دانشگاهها در ایجاد جامعه پایدارتر تاکید
کردهاند (مارکز ،بچگا و تاوارس .)2391 01همچنین
یافتههای این پژوهش با یافتههای فیسی و همکاران
( )2323و همچنین فیلو و همکاران ( )2391همخوانی
دارد ،آنجا که بیان میکنند :دانشگاهها توسعه عمیق پایدار
را از یک سو با کاهش تاثیرات منفی فعالیتهای خود بر
اقتصاد ،جامعه و محیط زیست و از طرف دیگر با اجرا و
تقویت شیوههای پایدار در برنامههای درسی و تحقیقاتی

37. Yuan , Zuo & Huisingh

38. Ragazzi & Ghidini
39. Marques , Bachega & Tavares
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میتوانند ترویج دهند .در واقع میتوان گفت :اگر اندیشه و
باورهایمان نسبت به محیط زیست تغییر کند (دویل
 )9087،و "بپذیریم که ما زمین را از پدران و مادرانمان به
ار نبردهایم بلکه آن را برای کودکانمان وام گرفتهایم"
(دراکر ،)9077 ،میتوان کنترل بیشتری روی مسائل زیست
محیطی داشت .لذا ضروری است مدیران سازمانها از جمله
دانشگاهها تاثیر زیست محیطی فعالیتهای دانشگاهها را در
حوزههای مختلف (ساختمان وزیر ساخت ،پسماند و
مدیریت آن ،حمل و نقل ،انرژی و تغییر اقلیم ،آب وپساب،
آموزش شناسائی و ارزیابی کرده و با کنترل آنها و انجام
اقداماتی مناسب عملکرد زیست محیطی را بهبود بخشند.
این پدیده محوری ،راهبردها را تحت تاثیر قرار میدهد این
تاثیر یک تأثیر محض نیست بلکه با میانجیگری عوامل
دیگری صورت میگیرد .در واقع شرایط مداخلهگر و
واسطهای چنین تاثیری را هدایت و کاتالیزه میکنند .در
تایید یافتههای پژوهشی مربوط به شرایط مداخلهگر
میتوان گفت :وضعیت موجود مشکالت زیست محیطی
محصول خردنگری ،تفکر خطی ،برنامهریزی بخشی و
مهندسی تک سا حتی مدیران ،ساز و کارهای نامناسب
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشورهاست (معرب و
پرک .)9016،در این رابطه باید در نظر داشت شرایط
زمینهای نیز راهبردها را تحت تاثیر قرارمیدهند در تایید
یافتههای پژوهشی مربوط به شرایط زمینهای میتوان گفت
مظلومیان و طباطبایی ( ،9017به نقل از سترن)2333،
متغیرهای عوامل شخصیتی ،عوامل انگیزشی ،عوامل
بینفردی و عوامل آموزشی را موثر و زمینهساز رفتارهای
زیست محیطی بیان میکنند همچنین یوآن و همکاران
( )2390نیز معتقدند از آنجا که مدیران دانشگاهها و اعضای
هیئت علمی نسبت به مدیران سایر سازمانها از درجه
انگیزش باالتری برخوردارند ،به عنوان یک کاتالیست با
انجام اقدامات و فعالیتهای متعدد زیست محیطی نقش
مهمی در جهت نیل به پایداری زیست محیطی میتوانند
ایفا کنند .در این راستا فیسی وهمکاران ( ،)2323مسنجی
و همکاران ( )2391فقدان حمایت منابع مالی و انسانی در
دانشگاهها را چالش مشترک تالشهای زیست محیطی
میدانند .از آنجا که استراتژی یا راهبرد چالش پیدا کردن

مسیر در یک وضعیت نامطمئن است (زاهدی  )9012،و
راهبردهای قوی سازمانها را میسازند و راهبردهای ضعیف
سازمانها را از بین میبرند لذا ضروری است مهارتهای
اساسی برای خلق راهبردهای اثر بخش شناسایی شود.
مطابق با یافتههای پژوهش دانشگاهها راهبردهای بسیاری
مانند :پشتیبانی از ساختارهای مدیریت (روس و همکاران،
 )2323و داشتن یک رو یکرد سیستمی در همکاریهای
جامعه و دانشگاه گرالک و زانیگاترن ،)2323( 03آموزش و
پژوهش سبز ،حمل و نقل سبز ،طراحی و ساخت و ساز
منطبق بر اصول لید  ،09خدمات اجتماعی سبز ،بازسازی و
02

نوسازی (لی  )2338 ،نوآوری و فناوری ،همکاری،
ممیزی ،بهبود فرآیند ،سبز کردن زنجیره تامین (افروز
 )9017،برگزاری رویدادها و ایجاد کدرشتههای علمی سبز
(کسروی و مهاجری  ،)9017،ممیزی اکولوژیکی و ممیزی
اکونومیکی (زاهدی  ،)9011،گزارشگیری و مستندسازی
(فیسی و همکاران  ،)2323،مالیات سبز (صالحی پور چوبه،
 ،)9016حمایت مدیران ارشد و مشارکت و درگیر کردن
همه ذینفعان ( افروز  )9017،را میتوانند در این زمینه به
کار گیرند .به این منظور مدیران دانشگاهها با نگاه پویا،
راهبردی و فعال در مقابل موضوعات مربوط به محیط
زیست باید احساس مسئولیت کنند ،قادر به استفاده از
علوم و تکنولوژی سبز باشند ،انگیزه مشارکت را رشد دهند
و زمینه ایجاد مهارتهای الزم را در برطرف کردن معضالت
زیست محیطی در ذینفعان دانشگاه فراهم نمایند .پس از
اجرای راهبردها الزم است که به پیامدهای استقرار مدیریت
دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز توجه شود .طبق یافتههای
این پژوهش پیامدها ،پیامدهای نهایی نیستند بلکه در
مراحل استقرار نظام مدیریت دانشگاهی در اندیشه سبز
ممکن است به مثابه شرایط علی ،مداخلهگر یا زمینهای
عمل نمایند بنابراین چنین پیامدهایی دارای وجه احتمالی
هستند .در این راستا میلیمان و کلیر )9116( 00معتقدند
که مدیر سبز اندیش میتواند کارکنان دانشگاه را به
کارکنان یقه سبز تبدیل کند و از طریق آموزش و پژوهش
40. Gerlak & Zuniga-Teran
41. Lead
42. Lee
43. Milliman & Clair
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با تقویت ادراک دانشجویان نسبت به مزایای زندگی سبز و
الگوگیری از طبیعت رفتار زیست محیطی آنها را تغییر دهد
و از طریق ایجاد همبستگی مثبت بین عملکرد اقتصادی و
زیست محیطی ،فرصتی را برای خلق فرهنگ سبز ،محل
کار سالمتر ،ایمنتر و جامعه سبز را فراهم کند .یافتههای
پژوهش نشان میدهد ،نیروها ،شرایط و عواملی که بر
راهبری و مدیریت سبز دانشگاهها تاثیر میگذارند ،چه در
حوزه تاثیر و چه در حوزه تاثر ،به صورت یکسان و مشابه
نیستند و ممکن است برخی از این شرایط و عوامل؛ دلیل،
بسترساز ،تسهیلکننده یا مداخلهگر و یا حتی پیامد برخی
دیگر از عوامل یا شرایط باشند ،لذا باید در نظر داشت با
توجه به پتانسیل ،اقلیم مختلف و شرایط متغیر دانشگاهها
نباید یک الگوی خاص را در این زمینه در نظر گرفت و به
کار برد .در واقع به زعم گاف و اسکات ()9081
دستورالعمل چگونگی و سرعت حرکت دانشگاهها باید به
وسیله خود دانشگاهها تعیین شود .به اعتقاد پژوهشگر از
مهمترین ویژگیهای پژوهش حاضر که آن را از
پژوهشهای پیشین متمایز میسازد ،جامعیت در عوامل
شناسایی شده آن است و اینکه در زمینه روششناختی،
تاکنون پژوهشی با نظریه داده بنیاد در این زمینه در ایران
انجام نشده است ،که این خود یکی از نوآوریهای پژوهش

است.
در این پژوهش شرایط نامساعد حاصل از بیماری کووید  91و
دشواری جلب همکاری برخی ازمشارکتکنندگان برای انجام
مصاحبه ،محدودیت زمانی و همچنین چند وجهی و میان
رشتـهای بودن مقـوله محیـط زیست و بعضا مفهومسازیهای

91

گوناگون ،توانایی و سطح تجارب مختلف صاحبنظران
رشتههای دانشگاهی ،محقق را با چالشها و محدودیتهایی
مواجه ساخت .با توجه به نتایج به دست آمده در قالب این
پژوهش ،به مدیران اجرایی پیشنهاد میشود ،از آنجا که
مقوله طبیعت و محیط زیست ،نیازمند بازسازی فلسفی و
فکری است ،بسترهای الزم برای تزریق اندیشه سبز در
کارکنان و دانشجویان فراهم گردد و منابع انسانی سبزاندیش
و صاحب ایده شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند.و در
راستای توسعه فرصتهای آموزشی و پژوهشی سبز نیز
توصیه میگردد این فعالیتها با توجه به پتانسیل و شرایط
اقلیمی دانشگاهها به صورت هدفمندتر صورت گیرد.
همچنین راهبردهای ارائه شده در مدل پیشنهادی به منظور
تقویت فرهنگ سبزاندیشی ،تشویق و پیادهسازی مدیریت
سبز در تدوین برنامهها مورد مالحظه قرار گیرند و جهت
تبادل تجربیات ،ارتقا جایگاه و ایجاد انگیزه ،شبکه
دانشگاههای سبز (00 )IGUNدرکشور تشکیل شود .با توجه
به اینکه ساختار پژوهش حاضر ،کیفی و قلمرو آن آموزش
عالی بوده ،توصیه میگردد ،در تحقیقات آتی ضمن استفاده
از سایر روشها مانند روش آمیخته ،جهت اغنای یافتهها از
تکنیک های دلفی ،گروه کانونی نیز استفاده شود و کاربست
الگوهای مطروحه در دانشگاهها و نیز سایر سازمانها مور
ارزیابی قرار گیرد .همچنین به پژوهشگران آتی پیشنهاد
میشود ،پژوهشی در این زمینه با دیگر رویکردهای عمده
نظریه داده بنیاد (نسخه کالسیک گلیزر و ساختنگرای

چارمز) به منظور خلق وتولید نظریه صورت گیرد.

44. Iran Green University Network
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منابع
 .9اسمعیل اسدی ،رمضان ،وگودرزی ،مهناز . )9017 (.تاثیر
برنامههای توسعهای سازمان ملل متحد بر برنامههای
جمهوری اسالمی ایران .فصلنامه مطالعات روابط بینالملل،
دوره  ،99شماره . ،00صص .1-07
 .2افروز ،صدیقه ( .)9017محیط زیست و سازمان سبز.
تهران :عطران.
 .0الینکتون ،جان ،و هیلس ،جولیا .)9083( .راهنمای مصرف
سبز برای نوجوانان و جوانان (ترجمه فرهاد احمدی
شیخانی) .تهران :سازمان حفاظت محیط زیست(تاریخ انتشار
به زبان اصلی ندارد).
ایرانمنش زرندی ،زینب  . )9018(.شناسایی و رتبه
بندی پیشرانهای دانشگاه سبز با رویکرد کار آفرینی سبز در
دانشگاه سیستان و بلوچستان .پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .1ایراننژاد پاریزی ،مهدی ،و توسلی ،سپیده . )9081 (.
مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز  .پژوهشنامه ،شماره ، 62
صص.00-73
 .6بردیپور ،منیژه  .)9017(.الزامات پیادهسازی مدیریت
منابع انسانی سبز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
خوارزمی .
 .7بلز ،فرانک مارتین ،و پیتی ،کن . )9019( .بازاریابی
پایداری :یک دیدگاه جهانی (ترجمه احمد روستا ،سعید
عسگری ماسوله و سید ایمان موسویان )  .تهران  :بازرگانی
 .8حریری ،نجال  . )9011 (.اصول و روش های پژوهش
کیفی .تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات.
 .1خنیفر،حسین ،ومسلمی ،ناهید .)9017( .اصول ومبانی
روش های پژوهش کیفی.تهران:نگاه دانش.
 .93دانایی فرد ،حسن و سید مجتبی ،امامی " . )9086( .
استراتژی پژوهش کیفی :تاملی بر نظریه داده بنیاد" .اندیشه
مدیریت راهبردی ،سال اول ،شماره دوم ،صص .61-17
 .99دراکر ،پیتر  . )9077(.الگوهای جدید مدیریت ( ترجمه
کاملیا احتشامی اکبری ) .مجله تدبیر ،شماره  ،81صص
.20-00

 .92دویل ،بروس  . )9087( .مدیریت اندیشه( .ترجمه
نرگس رافعی ،نرگس روحی و طاهره پاکدامن) .تهران :ایران
بان
 .90زاهدی ،شمس السادات ،چیت ساز ،علی( .)9086
مبانی وچالشهای نظری بکارگیری الگو های مدیریت گرا
.فصلنامه مدیریت،بهبود و تحول شماره  ، 16صص.9-98
 .90زاهدی ،شمس السادات (  .)9012مدیریت سبز (چاپ
اول) .تهران  :انتشارات جهاد دانشگاهی .
 .91زاهدی ،شمسالسادات. )9011( .توسعه پایدار جامع با
تاکید بر مدیریت و کار آفرینی سبز(چاپ اول) .تهران:
انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .96سیدعلوی ،سید محمد ( .)9016ارائه الگویی برای به
کار گیری مدیریت سبز در دانشگاههای دولتی تهران .رساله
دکتری ،دانشگاه ارومیه .
 .97صالحیپورچوبه ،عذرا  .)9016( .بررسی شیوههای ممکن
برای نیل به اهداف دانشگاه سبز (مورد مطالعه  :دانشگاه آزاد
اسالمی ) .پایان نامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات.
 .98غفاری کتیسری ،زهرا ،علیاکبر ،امین بیدختی ،علی
اکبر ،و جعفری ،سکینه .)9018( .رابطهی دانش زیست
محیطی با رفتار حامی محیط زیست. .مقاله ارائه شده در
اولین همایش ملی مدرسه فردا ،اردبیل ،دانشگاه محقق
اردبیلی.
 .91فراستخواه ،مقصود.)9011(.روش تحقیق کیفی در علوم
اجتماعی با تاکید برنظریه برپایه .تهران :نشرآگاه.
 .23فرهنگی ،علی ،و حسینی ،سید حیدر  .)9078(.رهبری
ومدیریت در دانشگاهها .فصلنامه دانش مدیریت ،دوره ،07

شماره صفر،صص .08-07
 .29فریدونی ،فرزانه .)9011( .طراحی پارک پژوهشهای
محیطی دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد پاسخگویی به
شاخصههای پردیس سبز .پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه
فردوسی مشهد.
 .22کابال ،آلفونسوبوررو . )9081 ( .دانشگاه نهادی امروزین
(ترجمه علی شریفی) .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی( .تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
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 .20کارسون ،راشل .)9089( .بهار خاموش (ترجمه
عبدالحسین وهابزاده ،عوض کوچکی و امین علیزاده).
مشهد :جهاد دانشگاهی ( .تاریخ انتشار به زبان اصلی .)9162
 .20کارگروه تدوین مدل ارزیابی دانشگاه سبز ( .)9016مدل
تلفیقی -تطبیقی رتبهبندی و ارزیابی دانشگاه سبز .دانشگاه
شیراز.
 .21کرول ،استفن ،ورانکین ،ویلیام  .)9019(.شناخت محیط
زیست ( ترجمه بهرام معلمی) .تهران  :نشرو پژوهش شیرازه.
 .26کسروی ،مجید ،و مهاجری ،شراره  .)9017(.پیادهسازی
طرح دانشگاه سبز با استفاده از الگوریتم حل
مساله .ARIZ71نخبگان علوم ومهندسی ،دوره سوم،
شماره پنجم ،صص .18- 931
 .27گاف ،استیفن ،و اسکات ،ویلیام  . )9081( .آموزش عالی
و توسعه پایدار :پارادوکس و احتمال (ترجمه ارسالن قربانی
شیخ نشین) .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی.
 .28مظلومیان ،سعید ؛ و طباطبایی ،ابولقاسم (.اسفند )9017
 .اهمیت آموزش در بهبود رفتارهای زیست محیطی (رفتار
سبز) .مقاله ارائه شده درسومین همایش ملی دانش و
فناوری علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران .
تهران .موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور
دانش و فناوی سام ایرانیان ..
 .21معرب ،یاسر و پرک ،مهین  . )9016( .مروری بر مباحث
مبانی برنامهریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست .تهران:
آوای قلم .
 .03منتظرالقائم ،اکبر؛ اکبری ،امید؛ اکبری ،امیر ،و فیلی،
اردالن  .)9018(.ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت منابع
انسانی سبز :مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران .مقاله
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت و اخال کسب
وکار ،شیراز .موسسه آموزش عالی آپادانا.
 .09نوری ،منوچهر  . )9017( .مدیریت سبز مادر گیتی .
مجله رشد مدیریت مدرسه ،شماره ،991صص .0-7
 .02نیاز آذری ،کیومر  ،تقوایی یزدی ،مریم )9011 (.
فرهنگ سازمانی در هزاره سوم  .تهران :شیوه .
 .00الهی ،محمد مهدی .)9016( .مطالعه مدارس دوستدار
محیط زیست .پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی.
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 .00وینود کومار ،تی.ام  .)9011(.محیط زیست هوشمند
برای شهرهای هوشمند (ترجمه علی یدقار و فاطمه
گهرخواه) .تهران :زرنوشت.،
 .01یوسفی ،آرش . )9011( .مدیریت سبز  .تهران :سازمان
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چکیده
با وجود رشد چشمگیر شرکتهای مادرزاد بینالمللی به ویژه در حوزه  ICTدر جهان ،در ایران اما شمار شرکتهای مادرزاد
بینالمللی فاوا بسیار ناچیز است .هدف از این پژوهش شناسائی وجوه متمایز کننده عوامل درونی بنگاه در شرکتهای مادرزاد
بینالمللی نسبت به سایر بنگاه های حوزه فناوری اطالعات است که موجب توفیق آنها در بازارهای جهانی شده است .استراتژی
«مطالعه موردی» برای این پژوهشِ کاربردیِ کیفی استفاده شده و روش تحلیل ،ترکیبی از «تبیین سازی» و «تلفیق بین موردی»
بوده است .تعداد مخاطبان در مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با اعضای شرکتها و خبرگان شصت و هشت نفر بوده است .ده
شرکت با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب و طی بیست و شش ماه مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نرم افزار تحلیلی Atlas
 tiبرای کدگذاری دادهها و نرم افزار  Xmindبرای ترسیم مدل مورد استفاده قرار گرفته است .یافتههای پژوهش بیانگر آنست که
«ارتباط»« ،حضور بینالمللی»« ،ارزشها»« ،بازاریابی»« ،استراتژی»« ،سرمایه انسانی» و «روش تولید» وجوه متمایز کننده
شرکتها جهت توفیق در ورود سریع به بازارهای بینالمللی است.
واژههای کلیدی :بمب ،مطالعه موردی ،فاوا.

نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
توسعه کسبوکارهای بینالمللی یکی از ابزارهای رشد و
توسعه اقتصادی بوده و بنگاههای صادراتگرا عملکرد بهتری
نسبت به سایر کسبوکارها دارند (مرادی ،سخدری و
صنیعی .)9311 ،در گذشته فعالیت در بازارهای بینالمللی
مختص شرکتهای بزرگ بود ،اما اکنون کسبوکارهای
کوچک و نوپا نیز در بازارهای بینالمللی فعالند (رضوانی و
موسوی نژاد . )9313 ،این شرکتهای کوچک در اغلب
موارد مبتـنی بر فـناوری بوده و از هـمان بدو تأسیس تالش

دارند تا از طریق صادرات ،تولید مشترک و یا جذب
سرمایهگذار خارجی در بازارهای بینالمللی حضور یابند.
عبارتی که برای اشاره به این بنگاهها به کار میرود «مادرزاد
بینالمللی( »9اویات و مک دوگال )9112 ،یا «مادرزاد
جهانی( »5نایت و کاوسگیل9111 ،؛ مدسن و سروایس،

نویسندة عهدهدار مکاتبات :داوود فیض Feiz1353@semnan.ac.ir

)1- Born International (BI
)2- Born Global (BG
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تعریف این عبارات در پژوهش حاضر تبیین شده و سپس به
پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

9110؛ راین و تیگاردن )9112 ،است .رفتار این بنگاهها
نظریات سنتی حوزه بینالمللیسازی مانند آپساال را به
چالش کشیده و محققان را برآن داشته تا به ارائه مدلهای
جدید ویژه آنها بپردازند (کانن و اوتو5792 ،؛ جونز ،کویلو و
تانگ5799 ،؛ کیوپ و گاسمان5771 ،؛ کیس ،دنیس و
کاوسگیل .)5795 ،با وجود آنکه شرکتهای فناور،
پرچمداران بنگاههای مادرزاد بینالمللی در جهان هستند و
از سوی دیگر صادرات کاالهای فناوریمحور یکی از اهداف
مهم راهبرد بلند مدت توسعه صادرات کشور است (آقاموسی
طهرانی ،سرداری و کرم پور )9312 ،اما مطابق آمار معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها  7.1درصد از
شرکتهای دانشبنیان ایران ،مادرزاد بینالمللی هستند.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود آن است که با وجود
انبوهی از متخصصین فاوا و تعداد کثیری از شرکتهای
حوزه فناوری اطالعات ،کدام عوامل درونی مانع حضور
پررنگ این بنگاهها در بازارهای جهانی شده است؟
شرکتهای موفق مادرزاد بینالمللی ایرانی چه وجوه تمایزی
با دیگر شرکتها ایجاد کردهاند که سهمی از بازار جهانی
نصیبشان کرده است؟
پژوهشهای داخلی چهار گروه ویژگی شامل
«نهادکارآفرین»« ،بنگاه»« ،دولت» و «اکوسیستم اقتصادی»
را بر خلق این بنگاهها مؤثر دانستهاند (فیض و همکاران،
 .)9310در این میان ویژگیهای «نهاد کارآفرین» و «بنگاه»
از عوامل درونی و قابل کنترل توسط شرکتها هستند.
هرچند پژوهشهای پیشین به نقش معنادار نهاد کارآفرین و
عوامل درونی بنگاه در توفیق و استمرار شرکتهای فناور
دانشبنیان اشاره داشتهاند (خیاطیان و همکاران9313 ،؛
طباطباییان و همکاران9310 ،؛ لطفی و همکاران9312 ،؛
طیبی و حمیدی زاده )9310 ،اما تا کنون در خصوص وجوه
متمایز این عوامل که توفیق در بازارهای جهانی را به همراه
داشته باشد سکوت کردهاند .از همین روی پژوهش حاضر با
تحلیل ابعاد عوامل درونی کسبوکارها به ارائه پاسخی برای
پرسشهای مطرح شده در بند پیشین پرداخته است.
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جیانگ ،کوتابه ،همیلتون و اسمیت 5791

2

52

از آنجا که تعریفی واحد برای بنگاههای مادرزاد بینالمللی و
نهاد کارآفرین از سوی محققین پذیرفته نشده است ،ابتدا

گرشفسکی ،رز و لیندسی 5792

3

52

فیلیچیو ،دوارت و رودریگز 5791

3

52

بنگاههای مادرزاد بینالمللی
در این پژوهش مانند برخی تحقیقات داخلی مشابه ،واژه
«بمب» (سرواژه «بنگاه مادرزاد بینالمللی») برای اشاره به
بنگاههای مادرزاد بینالمللی در پژوهشهای فارسی به کار
گرفته شده است (فیض و همکاران.)9310 ،
مدسن ( )9110و مک دوگال ( )9112پژوهشگران پیشگام در
ورود عبارت «مادرزادبینالمللی» به ادبیات مدیریت هستند.
در جدول شماره  9به اختصار به معیارهای پژوهشگران
مختلف برای تعریف بمب پرداخته شده است .در این جدول
منظور از سرعت ،سالهای سپری شده از زمان تأسیس بنگاه
برای ورود به بازار بینالمللی و منظور از نسبت ،درصد درآمد
از صادرات به کل درآمد است.
جدول  .1خالصه شاخصهای محققان پیشین
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ناوارو و گارسیا 5791

-

با مرور پژوهشهای پیشین میتوان بنگاههایی با شرایط زیر
را «بمب» نامید -9 :بنگاه از نخستین مراحل تأسیس به
دنبال ورود به بازارهای بینالمللی باشد -5 .سهم حاصل از
حضور در بازارهای بینالمللی قابل توجه باشد -3 .فعالیت
بنگاه (اعم از تولید یا فروش) به بیش از دو کشور گسترده
شده باشد (سراتو و همکاران5791 ،؛ چوکه و همکاران،
5790؛ فیلیچیو و همکاران5791 ،؛ گرشفسکی و همکاران،
5792؛ جیانگ و همکاران5791 ،؛ کویواالینن و همکاران،
5770؛ ناوارو و گارسیا .)5791 ،بر همین اساس در این
مقاله نیز شرکتهایی که در کمتر از  3سال موفق شدهاند
سهم صادراتی بیش از  52درصد داشته باشند ،به عنوان
بمب در نظر گرفته شدهاند.
عوامل درونی
در این پژوهش منظور از عوامل درونی ،آن گروه از عوامل
قابل کنترل کسبوکار است که درون مرزهای سازمان قرار
دارند.
مطابق مدل فیض و همکاران ( ،)9310مجموعه عوامل مؤثر
بر بینالمللی سازی کسبوکارهای حوزه فاوا به چهارگروه
مطابق شماره  9قابل افراز است که از میان آنها «نهاد
کارآفرین» و «ویژگی بنگاه» به عنوان عوامل درونی و
«دولت» و «اکوسیستم اقتصادی» به عنوان عوامل بیرونی
طبقهبندی شدهاند.

شکل  .1عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر
بینالمللی شدن

نهاد کارآفرین
واژه نهاد که از اقتصاددانان نهادگرا به عاریت گرفته شده
است را وبلن به عنوان یکی از پرچمداران این مکتب،
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«عادات تثبیت شده فکری در انسان» ،میچل «هنجارهای
هدایتگر سلوک و رفتار» و همیلتون «شیوه رایج و مستمر
کنش و تفکر ،شیوهای که در عادات تثبیت شده است»
میداند (مشهدی احمد .)9315 ،در این پژوهش با الهام از
آنچه آمد« ،نهاد کارآفرین» به عبارت زیر تعریف شده است:
«ذهنیت ، 3طرز تفکر 2و سلوک 2مؤسسان و مدیران» که
برگرفته از طبیعت( 1شامل ویژگیهای طبیعی و مادرزادی)،
ارزشها (شامل باورها و ارزشها و آرمانهای شخصی) و
آموختههای ایشان (شامل تحصیالت ،دانش ،مهارت و
تجربیات) است (فیض و همکاران.)9310 ،
باید در نظر داشت این ویژگیها در تحقیقات داخلی با
عناوینی غیر از «نهاد کارآفرین» مکرر مورد استفاده قرار
گرفته است .به عنوان نمونه ویژگیهایی چون نیاز به
موفقیت ،رؤیا پردازی ،چالش طلبی ،تحمل ابهام تحت عنوان
«ویژگی شخصیتی» توسط نعمتی ( )9315آمده ،لطفی و
همکاران ( )9312آنرا «متغیر پیش بین کارآفرینی»
نامیدهاند.
نهاد کارآفرین و بینالمللی سازی
در پژوهشهای پیشین در خصوص نقش نهاد کارآفرین در
بینالمللی شدن بنگاه اتفاق نظر وجود ندارد .پژوهشگران
ابعاد گوناگونی را مورد اشاره قرار داده و در برخی موارد
نظراتی متناقض در خصوص نقش یک بُعد ارائه دادهاند .در
ادامه برخی از مهمترین پژوهشها در این خصوص آمده
است.
تعهد به بینالمللی شدن :از معدود مواردی که اغلب
پژوهشگران بر آن اتفاق نظر دارند ،تعهد مؤسسین بنگاه به
بینالمللی شدن است .از جمله ویژگیهایی که تعهد به بین-
المللی شدن کارآفرینان در آن نمود پیدا می کند آنست که
تنها راه پیشرفت شرکت را در بازارهای بینالمللی دانسته،
بازارهای بینالمللی را بازاری واحد در نظر داشته ،عمده
زمان خود را مصروف حضور در بازار جهانی نموده و بازارهای
بینالمللی را تنها محل کسب تجربه حرفهای میدانند (کانن
و اوتو5792 ،؛ چوکه و همکاران5790 ،؛ دیمیترائوس و
3- mindset
4- mentality
5- behavior
6- nature
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همکاران5791 ،؛ فیلیچیو و همکاران5791 ،؛ گرشفسکی و
همکاران5792 ،؛ جیانگ و همکاران5791 ،؛ کویواالینن و
همکاران5770 ،؛ ناوارو و گارسیا5791 ،؛ وو و همکاران،
5799؛ وو .)5791 ،نقش تعیین کننده این بعد به حدی
است که برخی تنها تمایز بین بنگاه موفق و ناموفق در
بینالمللی شدن را به آن نسبت دادهاند (چوکه .)5790 ،
سن :باور عمومی بر آنست که جوانتر بودن کارآفرینان بخت
بنگاهها را برای ورود موفق به بازارهای بینالمللی بیشتر
میکند (کانن و اوتو5792 ،؛ وو  .)5791با این وجود
تحقیقات قابل توجهی از جمله پژوهش آموروس و
همکارانش خالف این فرض را بیان نموده و در
خوشبینانهترین حالت «سن» را در توفیق بمبها بیتأثیر
میداند (آمورس و همکاران.)5791 ،
دانش :این بعد شامل تحصیالت و دانش رسمی بوده و بر سر
نقش آن در توفیق بمبها اتفاق نظر وجود ندارد .گروهی از
محققین این بعد را مؤثر (کانن و اوتو ،5792 ،فیلیچیو و
همکاران5791 ،؛ وو )5791 ،و گروهی دیگر آن را بی ارتباط
با بینالمللی شدن بنگاه میدانند (چوکه و همکاران5790 ،؛
گرشفسکی و همکاران5792 ،؛ هاوریال.)5793 ،
تجربه صنعت :برخی نشان دادهاند که کارآفرینانی که پیشتر
تجربه حضور در صنعت را داشتهاند در خلق بمبها موفقتر
بودهاند (کانن و اوتو5792 ،؛ ناوارو و گارسیا5791 ،؛ وو،
.)5791
زبان خارجی :به باور محققین تسلط به زبانهای بینالمللی
نقش قابل مالحظهای در توفیق کارآفرینان بینالمللی داشته
است (کانن و اوتو5792 ،؛ فیلیچیو و همکاران5791 ،؛
جیانگ و همکاران.)5791 ،
ادراک مدیریتی :برای مدیران ارشد شامل -9تشویق
همکاری چند تخصصی و چند واحدی-5 ،توانایی گوش
دادن به دیگران و تغییر نظرات خود-3 ،باور داشتن به تأثیر
گذاری بر خود و محیط خود-2 ،عضویت در تیم ها به عنوان
عضو فعال است (فیلیچیو و همکاران5791 ،؛ گرشفسکی و
همکاران5792 ،؛ کویواالینن و همکاران.)5770 ،
تجربه حضور بینالمللی :برای مؤسسان و مدیران با سه
متغیر -9ارتباط روزانه با مشتریان ،تأمینکنندگان و کارکنان
بینالمللی بنگاه-5 ،تجربه مداوم سفرهای بینالمللی-3 ،
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تحصیل یا زندگی خارج از کشور -2 ،سایر تجربیات و دانش
بینالمللی سنجیده میشود (کانن و اوتو5792 ،؛ سراتو و
همکاران5791 ،؛ فیلیچیو و همکاران5791 ،؛ وو.)5791 ،
شبکه ارتباطی شخصی :توانایی کارآفرین در تشکیل
شبکههای ارتباطی شخصی و حرفهای به ویژه در حوزه
بینالمللی به عنوان یک بعد نقش آفرین مورد توجه و تأکید
پژوهشگران برای توفیق بمبهاست (کانن و اوتو5792 ،؛
اوجاال 5771 ،؛ فیلیچیو و همکاران5791 ،؛ وو5791 ،؛
طیبی و حمیدی زاده.)9310 ،
روحیه خطر پذیری :تحقیقات پیشین بیان میکند که هر
اندازه کارآفرین توان خطرپذیری بیشتری داشته باشد
احتمال توفیق وی در خلق بمب بیشتر است (دیمیتراتوس و
همکاران5791 ،؛ فیلیچیو و همکاران5791 ،؛ کویواالینن و
همکاران5795 ،؛ وو5791 ،؛ لطفی و همکاران9312 ،؛
نعمتی.)9315 ،
ویژگی بنگاه و بینالمللیسازی
در پژوهشهای پیشین در خصوص دالیل توفیق بمبها در
بازارهای بینالمللی ،فهرستی طوالنی از عوامل مورد اشاره
قرار گرفته است .در جدول شماره  ،5برجستهترین عوامل
داخلی که در تحقیقات مورد تأکید قرار گرفتهاند ذکر شده
است.
جدول  .2عوامل درونی مؤثر در توفیق بمبها
منابع

عامل

جیانگ و همکاران ( ،)5790هاوریال ( ،)5793بروک و
همکاران ( ،)5799ناوارو گارسیا ( ،)5790وو و همکاران
استراتژی بنگاه

( ،)5790وو ( ،)5799اورتگا و همکاران ( ،)5792سراتو و
همکاران ( ،)5791گرشفسکی و همکاران (،)5790
فیلیچیو و همکاران ( ،)5790دیکووا و همکارانش
( ،)5790طباطباییان و همکاران ()9310
گرشفسکی و همکاران ( ،)5790وو ( ،)5799فیلیچیو و

سیاســـــــــت

همکاران ( ،)5790سراتو و همکاران ( ،)5791سیراوژنا و

تهاجمی

همکاران ( ،)5793کویواالینن و همکاران (،)5770
دیمیتراتوس و همکاران ()5790
کویواالینن و همکاران ( ،)5770کانن و اتزو ( ،)5792تان

استراتژی مالی

و متیو ( ،)5792وو و همکاران ( ،)5790طباطباییان و
همکاران ()9310
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پذیرش خطر

( ،)5770دیمیتراتوس و همکاران ( ،)5790ناوارو گارسیا
()5790
کانن و اتزو ( ،)5792اورتگا و همکاران ( ،)5792فیلیچیو

نوآوری
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این طریق کسب نمایند) ،شرکتهای محدود به مرزهای
ملی (آن دسته از بنگاهها که از بدو تأسیس درآمد صادراتی
نداشتهاند).

و همکاران ( ،)5790وو و همکاران ( ،)5790چی ون وو
( ،)5790تایت و همکارانش ()5790

بازاریابی
تحقیق و توسعه
تولید به مقیاس

کانن و اتزو ( ،)5792چی ون وو ( ،)5790طیبـی و
حمیدی زاده ()9310
یونگ انگ و ازدمیر ( ،)5793فیلیچیو و همکاران ()5790
چی ون وو ()5790
تان و متیو ( ،)5792کانن و اتزو ( ،)5792وو و کاالهان
()5772

مشــارکت میــان

اورتگا و همکاران ( ،)5792بروک و همکاران (،)5799

رشتهای

یونگ انگ و ازدمیر ()5793

قیمت

هاوریال ( ،)5793ناوارو گارسیا ()5790

کیفیت تولید
سیســتم هــای
اطالعاتی

چوکه و همکاران ( ،)5790هاوریال ( ،)5793گرشفسکی و
همکاران ()5790
هاوریال ( ،)5793چی ون وو ()5790

ســـرعت بـــین

چوکه و همکاران ( ،)5790دیمیتراتوس وهمکاران

المللی شدن

( ،)5790سراتو و همکاران ( ،)5791چی ون وو ()5790

ساختار بنگاه

فیلیچیو و همکاران ( ،)5790بروک و همکاران (،)5799
وو و همکاران ( ،)5790ناوارو گارسیا ()5790
فیلیچیو و همکاران ( ،)5790ناوارو گارسیا ( ،)5790چی

دانش سازمان

ون وو ( ،)5790سراتو و همکاران ( ،)5791تایت و
همکارانش ( ،)5790طباطباییان و همکاران ()9310

برند

فیلیچیو و همکاران ( ،)5790چی ون وو ()5790

واسطه ها

هاوریال ( ،)5793اوجاال ( ،)5771ویلکینسون ()5771

چارچوب پژوهش
متأثر از مدل چوکه و همکارانش ( ،)5790در این پژوهش
نیز الگویی به شرح زیر برای تفکیک این شرکت ها ارائه شده
است:
شرکت های مادرزاد بینالمللی (شرکت هایی که تا  3سال
پس از تأسیس موفق به کسب بیش از  52درصد درآمد
ساالنه از طریق صادرات شدهاند) ،شرکتهای متأخر
(شرکتهایی که میتوانند  3سال پس از هدفگذاری برای
صادرات ،بتوانند دست کم  97درصد درآمد ساالنه خود را از

شکل  .2چارچوب پژوهش

ابعاد مرتبط با عوامل درونی این بنگاهها مطابق آنچه در
روششناسی پژوهش آمده است ،با هم مقایسه و تمایز آنها
استخراج شده است.

 -3روش شناسی
در این پژوهش که در زمره پژوهشهای کیفی بوده و هدف
آن کاربردیست« ،مطالعه موردی »0به عنوان استراتژی
تحقیق انتخاب شده است .طراحی پژوهش به گونهای انجام
شده است که پاسخی برای پرسش «عوامل درونی بمبها
چه ابعاد متمایزکنندهای دارند؟» حاصل شود .از آنجا که در
پژوهش ابعادِ گوناگون «مورد »8بررسی شده است ،مطالعه
موردی از نوع «جامع »1و از سوی دیگر به دلیل استفاده از
چندین مورد مطالعه (ده مورد)« ،چندموردی »97محسوب
میگردد .روش تحلیل حاصل ترکیب دو روش «تبیین
سازی »99و «تلفیقِ بینِ موردی »95است .آن قسمت از
پژوهش که منجر به صدور احکام توسط پژوهشگران برای
توضیح چرایی و یا علل وقوع موضوعات مرتبط با «موارد
مطالعه» شده ،مبتنی بر روش تبیین سازی بوده است (یین،
 .)5771از سوی دیگر در پژوهش همزمان موارد موفق و
ناموفق مورد بررسی قرار گرفته (سخدری و همکاران،
 )9311و از کنارهم گذاشتن آنها عوامل متمایزکننده
تشخیص داده شده ،که این بخش مبتنی بر روش تحلیل
«تلفیق بین موردی» است (یین .)5771 ،بنگاههای فاوای
7- Case Study
8- Case
9- Holistic
10- Multiple case design
11- Explanatory
12- cross-case synthesis
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مورد بررسی کمتر از  2سال عمر داشته و واجد یکی از دو
ویژگی «مجوز دانشبنیان» یا «مستقر در پارک علم و
فناوری» بودهاند .برای طبقهبندی شرکتها در چارچوب
پژوهش ،اطالعات یکصد و سی شرکت از طریق پرسشنامه
جمع آوری و بنگاهها در سه گروه (مطابق شکل  .5چارچوب
پژوهش) تفکیک شدند .از میان هر گروه بنا به تصادف دو
شرکت انتخاب شد که در جدول شماره  3بدون ذکر نام
معرفی شدهاند.
جدول شماره  .3معرفی موارد مطالعه
کد

نسبت

درآمد

عمر

میلیون تومان

حوزه فعالیت

نوع

الف

1

3

2319

نرم افزار سازمانی

متأخر

ب

3

2

1988

زیرساخت

متأخر

ج

977

2

93222

نرم افزار موبایلی

مادرزاد

د

22

2

55237

نرم افزار سازمانی

مادرزاد

ه

7

2

0275

تجارت الکترونیک

محدود

و

7

2

529

اینترنت اشیاء

محدود

صادراتی

برای حذف عوامل بیرونی ،ضروری بود که شرکتهایی خارج
از ایران نیز مورد بررسی قرار گیرند تا آثار احتمالی محیطی
کنار گذاشته شوند .به همین سبب پروتکل پژوهش به همراه
درخواست مشارکت در پژوهش برای چهل و نه شرکت
خارجی ارسال شد .چهار شرکت از کشورهای روسیه (بمب
حوزه نرمافزار) ،ایتالیا (متأخر حوزه نرم افزار) ،یونان (بمب
حوزه نرمافزار) و فرانسه (بمب حوزه خدمات الکترونیک
مالی) مشروط بر رعایت محرمانگی ،مشارکت در پژوهش را
پذیرفتند.
انجام عملیات میدانی مطالعه از مهرماه  9312آغاز و تا
شهریور  9311ادامه یافته و در این مدت کوتاهترین دوره
ارتباط با مورد مطالعه  1ماه و طوالنی ترین آن  59ماه بوده
است.
عالوه بر مدیران و کارکنان شرکتهای مورد مطالعه داخلی و
خارجی ،خبرگان و متخصصان برخی شرکتهای اروپایی در
تحقیق مشارکت داشتهاند .برای انجام تحقیق در بخش
خارجی پژوهش ،سفر و انجام مصاحبه و مشاهده در
شهرهای آتن ،تسالونیکی ،مونیخ ،هانوفر ،هامبورگ ،پراگ،
وین ،پاریس ،رم ،ورونا و مسکو صورت گرفته است.

ابزار گردآوری دادههای پژوهش عبارتند از:
 -9مصاحبه نیمه ساختاریافته با بهرهگیری ضمنی از شیوه
روایتگری با مدیران موارد مطالعه -5.مصاحبه باز با خبرگان
و متخصصان خارج از شرکتهای مورد مطالعه -3 .انجام
مشاهده با استفاده از کارت ثبت مشاهدات که بر اساس
پروتکل پژوهش طراحی شده است -2 .بررسی مستندات
اعم از انتشارات در فضای مجازی ،یادداشتها ،مکتوبات
(مانند نامههای اداری ،بروشور) ،اسناد رسمی مرتبط با
حوزههای مالی (مانند ترازنامه) ،اسناد مدیریتی (مانند سند
راهبردی ،برنامه فروش و بازاریابی).
پایایی پژوهش
برای افزایش پایایی پژوهش ،طرح کامل پژوهش اعم از
اهداف و پرسشها ،چارچوب ،ابزار و نحوه گردآوری داده،
پروتکل ،نحوه انتخاب موارد مطالعه ،شرح روش تحلیل
دادهها ،نحوه ارزیابی و نرمافزارهای مورد استفاده ذکر شده
است تا در صورت تکرار آن توسط سایر پژوهشگران ،نتایج
مشابه تحصیل گردد .تنوع و عمق دادهها و نیز بازه زمانی
طوالنی پژوهش نیز پایایی تحقیق را بهبود داده است.
اعتبار سازه پژوهش
اعتبار سازه بیانگر معتبر بودن ابزار سنجش مورد مطالعه
است .در این پژوهش استفاده از چندین ابزار برای گردآوری
داده (مصاحبه ،مشاهده ،مستندات) ،مرور سؤاالت توسط
خبرگان ،استفاده از موارد مطالعه متعدد به سازه تحقیق
اعتبار داده است.
اعتبار درونی
برای کاهش اثر سوگیری پژوهشگران بر نتایج ،عالوه بر
استفاده از نرمافزار اطلس ،کدگذاریها و یافتهها توسط
گروهی مجزا بازبینی شده و همچنین بازخورد
مشارکتکنندگان در آن لحاظ شده است .همچنین استفاده
از  97مورد مطالعه موفق و ناموفق اعتبار درونی تحقیق را
تقویت نموده است.
اعتبار بیرونی
یافتههای پژوهش دارای تأییداتی در پیشینه پژوهش
هستند .همچنین تعداد باالی موارد مطالعه و مشارکت
شصت و هشت نفر در پژوهش بر اعتبار بیرونی تحقیق افزده
است.
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 -4یافتهها
اطالعات مربوط به مشارکتکنندگان در پژوهش در جدول
شماره  2آمده است .شایان ذکر است  0تن از
مشارکتکنندگان پیشنهاد محققین برای همراهی با
پژوهشگران در سفرهای برون مرزی و داخلی را نیز
پذیرفتهاند.
جدول شماره  .4مشارکت کنندگان در پژوهش
کل مشارکت کنندگان

18

مشارکت در مشاهده

91

مشارکت در مصاحبه
مشارکت در سفر

تخصص

18
90

ملیت

فناوری اطالعات

29

ایرانی

اینترنت اشیاء

2

یونانی

93

مهندسی برق

5

ایتالیایی

8

مدیریت

2

روس

92

سایر

1

آلمانی

97

فرانسوی

3

92

آمریکایی

5

کارشناسی ارشد

53

هلندی

کارشناسی و پایین تر

39

تحصیالت
دکترا و باالتر

نوع ارتباط

90

9
سمت

مدیرعامل

57

حضوری

18

مدیر ارشد

31

مجازی  /کتبی

97

کارشناس

8

تلفنی

99

سایر

2

برای تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اطلس متن
مصاحبهها ،مشاهدات و اسناد بررسی و برای هر نقل قول یا
مفهوم کلیدی مرتبط یک کد باز تخصیص داده شده است.
در گام بعد کلمات کلیدی مرتبط با هر مفهوم به نرمافزار
داده شد تا مستندات مجدداً بررسی شده و عبارات حاوی آن
کلمات نشانگذاری شود .نشانههایی که معنای مرتبط
داشتهاند کدگذاری شده تا موردی مغفول نماند .در جدول
شماره  2نمونهای از کدگذاری صورت گرفته آمده است.
جدول  .5نمونه کدگذاری
نقل قول

مفاهیم مورد اشاره

کد گذاری

من حدوداً از همان زمان
تأسیس بانک اقتصاد نوین در

تجربه
کارآفرین
مشابه در صنعت

تجربه
صنعت

50
بخش فناوری اطالعات بانک
مشغول همکاری شدم.

دارد

سرمایه فکری و دانشی من را
یک میلیارد تومان قیمت گذاری
کند ،خودش هم  2میلیارد تومان
به این سرمایه فکری اضافه کند و
شرکتی با  2میلیارد تومان
سرمایه و حمایت های پیدا و
پنهان دیگر راه اندازی کنیم

داشتن دانش فنی،
ارتباطی
شبکه
شخصی با سرمایه
گذاران

شبکه
ارتباطی
دانش

احساس می کنم یکی از مهمترین
دالیلش همان زبان باشد ،دلیل
دیگرش هم اعتماد به نفس برای
کار با آن طرف و البته نا آشنایی با
بازارشان .نه قوانین را می دانیم نه
روال ها را و نه نیازهایشان را

عدم تسلط به زبان
انگلیسی ،نداشتن
تجربه بینالمللی،
کمبود اعتماد به
نفس ،عدم باور به
تأثیرگذاری

زبان
باورها
حضور بین-
المللی

یافتههای حاصل از مطالعات داخلی
جدول شماره  1حاصل دستهبندی کدهای مرتبط با مقوالتی
است که از بررسی شش شرکت داخلی به دست آمده است.
جدول  . 6جدول مقوالت و کدهای مرتبط
کدهای محوری
تهاجمی بودن ،روحیه خطر پذیری

مقوله مرتبط
خطرپذیری

تجربه بینالمللی ،سفرهای خارجی ،تحصیل در خارج از کشور

حضور بینالمللی

شبکه ارتباطی ،دسترسی به متخصصین ،زبان خارجی

ارتباط

تجربه صنعت ،تحصیالت ،دانش تخصصی

دانش

ارزشهای فردی ،باورها ،چشم انداز فردی ،تعهد به
بینالمللی شدن

ارزشها

شنیدن فعال ،مشارکت جویی ،سخت کوشی ،اعتماد به نفس

مهارت مدیریت

توان مالی ،دسترسی به فناوری ،ساختار بنگاه ،سیستمهای اطالعاتی

ساختار و منابع

بازاریابی جاویژه ،تعدد بازار ،تولید به مقیاس ،ارتباط با
مشتری ،گونه همکاری بینالمللی ،شناسایی بازار

استراتژی
بازاریابی

برند ،قیمت ،واسطهها ،شبکه ارتباطی ،خدمات ،کیفیت آمیخته بازاریابی
استراتژی ،تمرکز ،تهاجمی بودن ،سرعت بینالمللی شدن

استراتژی بنگاه
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یافتههای حاصل از مطالعات برون مرزی
به گونه مشابه ،دادههای حاصل از مشاهده و مصاحبه با
شرکتها و مشارکتکنندگان خارجی کدگذاری و در جدول
شماره  0آمده است:
جدول شماره  :7مقوالت مستخرج از مطالعات برون مرزی
کد محوری

مقوله مرتبط

آداب مکاتبــات تجــاری ،تشــریفات تجــاری ،اصــول
حرفهای ،زبان خارجی

اصول ارتباطی

حضور در مجامع بینالمللی ،شناخت فضـای بـین-
الملل ،دانش تجاری

حضور بینالمللی

تعهد به بینالمللـی شـدن ،نگـاه بـه بـازار جهـانی،
انگیزه شخصی

باورها

دانش فنی ،تجربه تخصصی ،تحصیالت تخصصی

در گام بعدی کدهای مستخرج از جداول 1و 0بین
شرکتهای محدود به مرزملی و بمب با یکدیگر مقایسه شده
و موارد غیرمشترک که شامل تمایز آنها بوده به عنوان
وجوه تمایز استخراج شده است .ابعادی از عوامل داخلی
بمبها که تمایز آنها با دیگر بنگاهها را برای توفیق در
بازارهای بینالمللی موجب شده است در دو گروه
«نهادکارآفرین» و «ویژگیهای بنگاه» دستهبندی شده و به
ترتیب در جداول شماره  8و  1آمده است .به این معنا که
سایر ابعاد میان بمبها و سایر بنگاهها مشترک بوده و علت
افتراق محسوب نشده است.

دانش کارآفرین
مدیران

اصول حرفه ای ،زبان
استاندارد ،دانش سازمان ،فناوری ،کیفیت
بازاریابی ،برند ،شناخت بازار ،قیمت
اســـتراتژی ،تنـــوع همکـــاری ،ســـاختار ،ســـرعت
بینالمللی شدن

دانش تولید
بازاریابی
استراتژی و
ساختار

جدول  .8ابعاد متفاوت نهاد کارآفرین بمبها در قیاس با با بنگاه محدود به مرز ملی

بعد متمایز
زبان خارجی

تفاوت
مادر زاد بینالمللی
تسلط به زبان انگلیسی برای در مکاتبه و مکالمه تجاری

محدود به مرز ملی

مقوله

ضعف در مکاتبه و مکالمه به زبان انگلیسی

عدم تلسط به قواعد و آداب تجاری
آشنایی با قواعد و تشریفات تجاری و اداری
اصول حرفهای رعایت اصول حرفهای مانند وقت شناسی ،نظم در مکاتبات و مراودات ،سهل انگاری در اصول حرفهای مانند تأخیر در مکاتبات و
مراودات ،عدم رعایت زمانبندی ،عدم ایفای به موقع تعهدات
ایفای تعهدات

ارتباط

سفرها هدفمند و با نگاه به صادرات و فروش
شبکه سازی به طور مداوم در سفر توسعه مییابد
سفرها به صورت مداوم است

سفرها بیشتر برای تجریه یا تفریح و با نگاه برای خرید و انتقال
محصول یا فناوری
حضور بین-
سفرها محدود و کم شمار است
المللی
اولویت با مجامع و نشستهای داخلی
تمرکز بر ارتباط با مدیران و افراد کلیدی داخلی

ارزشهای
شخصی

ارزشمند بودن ارتباط و پیوند با بازار جهانی
متعهد به تحمیل توانایی به خارج
نگاه به رفع نیازهای جهانی
خوشبینی به ارتباطات خارجی

ارزشمند بودن خودکفایی و استقالل مطلق
متعهد به رفع عقب ماندگی داخلی
نگاه به نیازهای داخلی
بدبینی به تعامل با بیگانگان

چشم انداز
فردی

نگاه به بیرون
مفروض دانستن بازار جهانی به عنوان بازار اصلی
چشم انداز حضور موفق جهانی

نگاه به درون
تمرکز بر بازار داخلی به عنوان بازار نهایی
چشم انداز بهترین بودن در کشور

سفر خارجی

پیگیری مجامع بینالمللی و حضور پیوسته در آن
مجامع خارجی
تالش مداوم برای ارتباط با افراد خارج از کشور

خودباوری و نگاه برابر به متخصص خارجی
اعتماد به نفس
ایمان به رقابت پذیری در بازار جهانی

تردید در توانایی در مواجهه با خارجی
باور به عقبماندگی تاریخی

ارزشها
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جدول  .9ابعاد متفاوت ویژگی بنگاه در بمبها در مقایسه با بنگاه محدود به مرز ملی
بعد متمایز

چشم انداز

راهبردهای
مالی

تفاوت
مادر زاد بینالمللی

محدود به مرز ملی

ارزشهای سازمانی جهان شمول است (مانند کیفیت و ارزشهای سازمانی ملی و محلی است (مانند خودکفایی)
چشم انداز مبتنی بر کسب بیشترین سهم از بازار ملی است
نوآوری)
سیاستها تنها مبتنی بر بازار داخلی تنظیم میشود
چشم انداز بینالمللی برای سازمان ترسیم شده است
متکی بر مهندسی معکوس و مشابه سازی محصوالت خارجی است
پرهیز از ورود به بازار داخلی به عنوان بازار اصلی
تالش گستردهای برای در دست داشتن کل زنجیره ارزش
اتکا به نوآوری به جای مهندسی معکوس یا مشابه سازی
تالش میشود با سیاستهای باز ،قسمتی از زنجیره ارزش محصول و خدمت شده و بر انحصار به عنوان برتری تأکید دارد
باشند و نه همه آن (مانند )Open API
متکی به فروش بینالمللی بوده و مصون از نوسانات ارزی متکی به حمایتهای دولتی از محصوالت بازار داخلی است
مشتاق بهرهبرداری از تسهیالت به ویژه دولتی است
است
در اغلب مواقع کاهش هزینههاا را به عنوان سیاست مد نظر دارد
سرمایهپذیر بوده اما از دریافت تسهیالت اجتناب میکند
کیفیت را فدای صرفه جویی در هزینه نمیکند

مقوله

استراتژی

ساختار فیزیکی ساختار سازمانی ساده است و حتی میتواند ثبت رسمی الزاماً منطبق با قوانین داخلی و رسمی ساختار دهی شده است
محیط کار اقتصادی و مبتنی بر کنترل هزینه است
نباشد
و سازمانی
محیط کار بسیار نوآورانه ،منعطف ،مجلل است
شناخت بازار

روندهای جهانی تعقیب و مستند سازی شده است
محتوای انگلیسی کامل و جامع در دسترس است
قوانین تجاری بینالمللی مطالعه و شناخته شده است

نسبت به بازارهای بینالمللی گنگ است
بر نیاز مشتری داخلی متمرکز است
فاقد محتوای عمیق به زبان غیر فارسی است

فروش خرد از طریق بازارچههای عمومی 9کانال اصلی است
فروش صنعتی از طریق هیئتهای تجاری ،رویداد و نمایشگاه در تالش برای دسترسی به بازارهای بینالمللی به واسطهها
متکی است و حضور ندارد
است
ارتباط با مشتری منطبق با مستندات از پیش طراحی شده در بازار صنعتی به شبکه ارتباطی شخصی متکی است
مدیریت ارتباط با مشتری اغلب غیر رسمی و بدون مستندات
بوده و کامالً رسمی و سازماندهی شده است
است
اغلب فروش مستقیم در دستور کار قرار دارد

کانال فروش

آمبخته
بازاریابی

حاشیه سود و قیمت پایین است
قیمت گذاری با حاشیه سود مناسب و باالست
ترفیع محصول مبتنی بر بازاریابی دیجیتال و تولید محتوا اغلب محدود به تبلیغات سنتی هستند
صورت می پذیرد

جذب

اولویت در جذب وجود اشتراک در ارزش ها و باورهاست

فرهنگ

باور به ارزش های سازمان فراگیر بوده و نرخ ترک بنگاه بسیار ارزشهای همکاران متنوع بوده و الزاماً همسو با سازمان نیست.
ارائه پیشنهاد کاری بهتر اغلب به ترک سازمان منجر میشود
ناچیز است
شرایط مبهم ،فشار مقطعی و کمبود مالی قابل پذیرش است شرایط مبهم و کمبود مالی به سختی تاب آورده میشود

سازمانی

بازاریابی

اولویت در جذب بر اساس نیاز فنی و تخصصی است

استانداردها

اغلب برآورده شدن هدف فنی فارغ از استانداردها مد نظر است
اغلب امور تولیدی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی است
شرکت داوطلبانه استانداردها را رعایت و گواهینامههای گواهینامه و استاندارد در سازمان نادر است
در صورت اجبار ،به استاندارد داخلی محدود شده است
مرتبط را داراست
استانداردهای جهانی بر بومی ارجحیت دارد

کیفیت

داشتن خروجی کفایت نکرده و کیفیت محصول و خدمت مد تولید اقتصادی و صرفه جویی بر کیفیت ارجح است
هدف اصلی برآورده شدند خروجی فنی است و کیفیت دارای
نظر است
منابع مالی مانعی برای کیفیت در نظر گرفته نمی شود جنبه تشریفاتی است

سرمایه
انسانی

روش تولید
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چارچوب نهایی پژوهش

شکل  .3ابعاد متمایز کننده عوامل درونی بمبها

پس از غربالگری وجوه مختلف کسبوکار و استخراج
ابعاد متمایز در بمبها ،شکل شماره  3را میتوان به
عنوان چارچوب نهایی پژوهش در نظر گرفت .ابعاد
متمایزِ عوامل درونی را میتوان در دو گروه دستهبندی
کرد .قسمتی که وابسته به کارآفرینان و بنیانگذاران
کسبوکار است ،با عنوان «نهاد کارآفرین» و عوامل
داخلی کسبوکار با عنوان «ویژگی بنگاه» در مدل آمده
است.
وجوه تمایز نهاد کارآفرین
 -9ارتباط :توانایی برقراری ارتباط با فضای بینالمللی
یکی از توانمندیهای متمایز کننده مؤسسان
بمبهاست .این توانایی شامل تسلط به زبان انگلیسی
برای مکاتبات و مکالمات تجاری از یک سو و دانستن
آداب و اصول حرفهای از سوی دیگر است .از جمله
اصول حرفهای تعهد به پاسخگویی به موقع و بیتأخیر،
رعایت دقیق زمانبندی جلسات و مکالمات ،پرهیز از
اغراق در خصوص تعهدات قابل ارائه ،ارائه پاسخهای
موجز ،شفاف و روشن ،شفافیت و صداقت است .نقل
قولهای زیر از مصاحبهها در این خصوص قابل ارائه
است:

بمب

محدود به مرز ملی

ما نامه نگاری با مشتریان را
بسیار جدی می دانیم .تالش
کردیم که تیم حرفه ای و
مسلط به فرآیندهای کار و از
طرفی زبان انگلیسی داشته
باشیم که ارتباط با مشتری را
به خوبی برای ما حفظ کنند.

با اینکه خیلی خوب متون تخصصی
انگلیسی را می فهمم و از نظر
شنیداری هم توان خوبی دارم ،اما در
صحبت کردن و بدتر از آن نوشتن به
زبان انگلیسی ضعف جدی دارم و
راستش را بخواهی خودم را سرزنش
می کنم که چرا کار به این سادگی را
در برنامه ام نمی گذارم!

 -5حضور بینالمللی :تحصیل خارج از کشور و یا داشتن
مسافرتهای مداوم خارجی اثر قابل توجهی بر نگاه
کارآفرینان سازمان ایجاد کرده است .مؤسسان بمبها از
این فرصتها برای شناخت بازار استفاده کرده و همواره
به دنبال راهکاری برای فروش خدمت و محصول در بازار
بینالمللی هستند .از سوی دیگر پیروی از فضای رایج
حاکم بر فعاالن اقتصادی که خارج از ایران را محلی
برای تأمین کاال و فناوری میدانند موجب میشود
کارآفرینانی که با نگاه واردات قدم به فضای بینالمللی
گذاشتهاند در خلق بمبها توفیق نیابند.
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بمب

محدود به مرز ملی

من حداقل سالی  2بار از کشور
خارج میشوم .حتی در همین
مدت که ایران هستم تالش
میگنم که همایشها و نشست-
هایی که در آن میهمانان
خارجی حضور دارند را از دست
ندهم .اگر بخواهم به آنها
بفروشم پس باید بشناسمشان.

سفرهای متعدد به خارج از کشور
داشتهام اما متأسفانه همه آنها
تفریحی و توریستی بوده و تا حاال
فرصت نشده بود یا شاید اصالً
احساس نیاز نکرده بودم که برای
سفرهای کاری از کشور خارج شوم
 ...احساس میکنم یکی از مهمترین
دالیلش نا آشنایی با بازارشان باشد.
نه قوانین را میدانیم نه روالها را و
نه نیازهایشان را.

 -3ارزشها :تمایز اصلی و کلیدی میان کارآفرینان بمبها و
سایر بنگاههایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده،
ارزشهای ایشان است .این تفاوت در سه بُعد ارزشهای
شخصی ،چشم انداز فردی و اعتماد به نفس مؤسسان و
مدیران سازمان دیده میشود.
ارزش های شخصی :در نگاه کارآفرینان بمبها ،ارتباط با
تعامل با دیگران و پذیرفته شدن به عنوان عضوی از مجموعه
جهان به خودکفایی ترجیح داده میشود .این در حالیست
که تعهد به رفع عقب ماندگی داخلی به جای تولید محصولی
با نیاز جهانی ،برخی بنگاهها را به مرزهای ملی محدود کرده
است .کارآفرینان بمبها به حضور در جهان خوشبین
هستند و بر این باورند که برای توسعه کشور میتوانند
تواناییهای داخلی را به بازارهای خارجی تحمیل کنند.
بمب

محدود به مرز ملی

موضوع عالقه بود و اینکه ما
میخواستیم در بازارهای جهانی
حضور داشته باشیم .میخواستیم
مسیر جدیدی را باز کنیم و ثابت
کنیم که میتوانیم در حوزه بینالمللی
کارهای بزرگی انجام دهیم .از روز اول
عهده کرده بودیم که فقط برای بازار
جهانی کار کنیم .ما در اوج بحران
مالی پیشنهادهای چشمگیر سازمان-
های داخلی را برای تولید نرمافزار رد
کردیم .حاال ثمره آن مقاومت را
میچینیم.

از سال  81که تحریمها
تشدید شد ،مصمم
شدیم وارد صنایع
تحریمی شویم و به
سهم خودمان اثر
تحریم را خنثی کنیم.
برای همین تمام
تمرکزمان را گذاشتیم
روی صنایع داخلی که
تحت تأثیر تحریم قرار
گرفته بودند.

چشمانداز فردی :مؤسسان و مدیران بمبها بازار را بازار
جهانی میدانند و برای دیده شدن در آن مبارزه
میکنند .آنها بر این باورند که با فراگیر شدن
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پلتفرمهای مشابه (مانند سیتمهای عامل مشابه،
استانداردهای جهانی مالی و مانند آن) نیاز جوامع نیز
به هم شبیه خواهد بود و به جای تالش برای برنده
شدن در بازار محدود ملی ،توفیق در بازار جهانی را
میتوان مد نظر داشت .ایشان در رؤیای فردی نیز ،خود
را برنده جهانی میدانند و نه ملی.
بمب

محدود به مرز ملی

این شرکت حاصل دغدغه و عالقه شخصی
است؛ عالقهمندی به انجام کار بینالمللی و
تولید محصولی از صفر تا صد در ایران و
فروش آن در بازارهای بینالمللی .ما اندیشه
جهانی داشتیم و به بازارهای بزرگ جهان و
حضور در بین بزرگان فکر میکردیم.

ما پذیرفته ایم که
مدل کسب و کار ما
محدود به بازار داخلی
است!

اعتماد به نفس :در بمبها کارآفرینان خود را همتراز با
همتایان بینالمللی دانسته و در طول مراودات نیز با اعتماد
به نفس باال مذاکره میکنند .آنها بر این باورند که توانایی
رفع نیاز مشتریان خود در سطح بینالمللی را دارند.
بمب

محدود به مرز ملی

اما محدودیت بزرگ دیگری وجود دارد
و آن محدودیت فکری است .چون در
ایران این تصور وجود دارد که هر
کاری را نمیتوان انجام داد .بنابراین
پیدا کردن نیروی انسانی با این ویژگی
بسیار سخت است و ما برای پیدا
کردن این آدمها خیلی انرژی گذاشتیم
و خدا را شکر موفق شدیم.

مذاکره با مشتریان اروپایی
بسیار سخت است .اغلب
اوقات آنها دست باالتر را
دارند .دست ما چه از نظر
اطالعات تجاری و چه تجربه
خالی است ...من خاطره
چندین بار مذاکره ناموفق با
طرف خارجی را دارم.

وجوه تمایز ویژگیهای بنگاه
 -9استراتژی :اثر استراتژیهای انتخابی سازمان به حدی
است که در پژوهشهای پیشین هیچ عاملی در توفیق
بمبها به اندازه مورد اتفاق نظر نیست .در این میان اما
وجوهی از استراتژی که تفاوت قابل توجهی میان بمبها و
سایر کسبوکارهای مورد مطالعه دارد عبارتند از:
چشمانداز :همه برنامهها بدون استثناء به چشم انداز واحدی
مرتبط است که کسب و کار را در فضای بینالمللی ترسیم
میکند .کنار گذاشتن بازار داخلی ،تمرکز بر گروههای
بینالمللی (چه در فضای مجازی و چه حقیقی) ،دنبال کردن
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روندهای بینالمللی حوزه فاوا و مرور متواتر قوانین جهانی
حاصل تمرکز بر چشم انداز بینالمللی بنگاه است.
راهبرد مالی :بمبها که به خوبی با درآمد ارزی خود را از
گزند نواسانات نرخ تبدیل ارز مصون نگاه داشتهاند،
راهبردهای مالی هوشمندانه و بدون هیجان زدگی را دنبال
میکنند .آنها از پذیرش تسهیالت مالی حتی ارزان قیمت و
دولتی در مراحل ابتدایی به شدت اجتناب میکنند و بر
جذب سرمایه به ویژه از خارج از کشور و آن هم بعد از
مراحل رشد تمرکز دارند .در بمبها محل اصلی تأمین مالی
فروش پیوسته در بازارهای جهانی است و به راحتی حاضر به
ایجاد بدهی برای زمان آتی نیستند .انتخاب استراتژی مالی
به ویژه در ابتدای راهاندازی به گونهایست که برای عبور از
«دره مرگ» اطمینان کافی داشته باشند .این سرمایه
ابتدایی اغلب توسط مؤسسین فراهم شده است.
ساختار سازمانی :در بمبها همه چیز در محتوای کار
خالصه میشود و نه در شکل آن .به این ترتیب اغلب با
کسبوکاری مواجهیم که در آن پیدا کردن یک «سِمَت» کار
دشواریست .این شرکتها حتی عالقه زیادی به ثبت رسمی
ندارند و از ساختارهای مرسوم فاصله گرفتهاند .ساختار
فیزیکی این شرکتها نیز تابع این انعطاف است و محیط کار
به گونهای طراحی شده که حداکثر راحتی و آرامش را به
کارکنان ارائه کند .چیدمان برای خلق نوآوری ،ساعات کاری
شناور ،حضور شبانهروزی و مانند آن صورت گرفته است.
 -5بازاریابی :تسلط بمبها به بازار بینالمللی خدمات و
محصوالت فاوا در مقایسه با سایر کسبوکارها چشمگیر
است .مهمترین ویژگی این بنگاهها در بازاریابی در ادامه آمده
است.
شناخت بازار :بمبها روندهای بازار را تعقیب کرده ،شناخت
مطلوبی از مشتریان هدف و نیازهایشان دارند .آنها قوانین
مرتبط با بازار از جمله شرایط فروش ،استانداردها و وضعیت
رقبا را پایش و مستندات را مرتب به روزرسانی میکنند.
عضویت در گروهها ،مدیریت بازخوردها و گفتگوهای مستقیم
از جمله ابزارهای گردآوری اطالعات در خصوص بازار در این
شرکتهاست.
آمیخته بازاریابی :بمبها برای شناسایی نیاز مشتریان هرگز
بازار داخلی را مرجع قرار نمیدهند .نیازهای شناسایی شده

شناسایی ابعاد متمایزکننده عوامل درونی  /...داوود فیض و همکاران

برای تولید محصول و خدمت متناسب ،الزاماً دارای ویژگی
جهان شمول بودن است و موارد محدود به ملیت یا
جغرافیای خاص شامل آن نمیشود .روشهای ترفیع و
ترویج مبتنی بر تولید محتوای مناسب است .بازاریابی
دیجیتال اصلیترین ابزار تبلیغاتی به شمار میرود .سیاست
قیمتگذاری به دلیل وجود تفاوت عمده نرخ ارز ،بر کمترین
93
قیمت تمرکز داشته و در حوزه خدمات الگوی فریمیوم
بسیار متداول است.
کانال فروش :در بازار خرد ،بیشترین تمرکز بر بازارچههای
برخط 92مانند گوگل پلی و اپ استور است .در بازار صنعتی
تمرکز بر هیئتهای تجاری ،نمایشگاهها و مجامع بینالمللی
است .بر خالف مفروضات اولیه ،بمبها از واگذاری فروش به
نمایندگان خارج از کشور تا حد امکان پرهیز میکنند.
 -3سرمایه انسانی :با وجود نیاز مبرم کسبوکارهای نوپا به
جذب نیروی متخصص ،فرآیند جذب در بمبها با وسواس
قابل مالحظه صورت میگرد تا این اطمینان حاصل شود که
افراد جذب شده دارای چشمانداز و ارزشهای یکسانی با
دیگر کارکنان هستند .اصرار بر تطابق فرهنگی هنگام جذب
باعث شده است که کسبوکار از سویی از گزند رشد ناگهانی
اندازه مصون بماند و از سویی دیگر فرهنگی یکدست در
شرکت ایجاد شود که در آن تحمل فشار مقطعی ،کبمودهای
مالی ،ابهام و مانند آن میسر باشد.
 -2روش تولید :کیفیت در بمبها ارزشی غیرقابل چشم
پوشی است و آنها حاضر نیستند برای صرفه جویی ،تولید
محصول با کیفیت نازل را بپذیرند .بمبها به خوبی از
حساسیت بازارهای بینالمللی نسبت به کیفیت آگاهند و
مادامیکه محصول استانداردهای الزم کیفی را بدست نیاورد،
از ارائه آن در بازار خودداری میکنند .همچنین مفاهیم
استانداردسازی ،مستندسازی و مانند آن ،نه تنها جنبه
تشریفاتی ندارد بلکه به عنوان میثاق سازمانی توسط
کارکنان پذیرفته شده است تا امکان توسعه و بهبود
محصوالت در آینده را فراهم کند .متخصصین بمبها بر این
باورند که عدم رعایت استانداردها موجب میشود که در آینده
هزینه گزاف مالی و زمانی برای توسعه محصول و خدمت
13- Freemium
14- Online Market Place
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بپردازند و به همین سبب حاضر به پذیرش این مخاطره
نیستند.
 -5بحث و نتیجهگیری
مرور یافتههای حاصل از مطالعه موردی ده شرکت و مصاحبه
با شصت و هشت خبره حوزه فاوا برای یافتن «وجوه تمایز
عوامل داخلی بمبها» نشان داد که بر خالف باور عمومی و
برخی تحقیقات پیشین ،مواردی چون سطح دانش فنی ،میزان
خالقیت و نوآوری ،توان مالی ،سطح و پیچیدگی فناوری میان
بمبها و کسبوکارهای ناموفق در ورود به بازارهای بینالمللی
تفاوت معناداری ندارد .آنچه تمایز میان شرکتهای مادرزاد
بینالمللی را موجب شده است عبارتند از «ارزشها»« ،توانایی
ارتباط»« ،حضور بینالمللی» که تحت عنوان «نهادکارآفرین»
نامگذاری شده و «استراتژی»« ،بازاریابی»« ،سرمایه انسانی» و
«روش تولید» که تحت عنوان «ویژگی بنگاه» به آن اشاره شده
است.
از جمله قسمتهای چالش برانگیز این نتایج ،تعارض با یافته-
های برخی پژوهشگران پیشین فیلیچیو و همکاران (،)5790
ناوارو گارسیا ( ،)5790چی ون وو ( ،)5790سراتو و همکاران
( ،)5791تایت و همکارانش ( ،)5790در خصوص نقش
«دانش» در توفیق بمبهاست .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که کارآفرینان مورد مطالعه در بنگاه محدود به مرز
ملی ،نه تنها دانش و خالقیت کمتری نسبت به بنیانگذاران
بمبها ندارند ،بلکه عمق دانش تخصصی آنها از همتایان خود
در برخی موارد بیشتر است .این پژوهش همانند یافتههای
چوکه و همکاران ( ،)5790گرشفسکی و همکاران ( )5792و
هاوریال و همکاران ( )5793نشان میدهد که «دانش» را برای
بمبها ضروری است اما متمایز کننده نیست و مدیران برای
توفیق در بازارهای خارجی بهتر است به جای تأکید و تمرکز بر
جنبههای فنی کسبوکار توجه خود را به شناخت صحیح نیاز
بازار معطوف نمایند.
در تأیید کانن ( ،)5792چوکه ( ،)5790دیمیتراتوس (،)5791
جیانگ ( ،)5791کویواالینن ( ،)5770ناوارو ( ،)5791وو
( 5799و  ،)5791این پژوهش نشان داد مهمترین بُعد متمایز
کننده «نهاد کارآفرین» در بمبها« ،ارزشها» است .این اعتماد
به نفس ،چشم انداز فردی و ارزشهای شخصی بنیانگذاران
بنگاه است که در شرایط مشابه ،شرکتها را از محدود شدن به
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بازارهای داخلی منصرف کرده به سمت بازارهای بینالمللی
سوق داده و به توفیق میرساند .محدود بودن چشم اندازها به
انتفاع مالی آن هم تنها با تمرکز بر بازار داخلی ،پیروی از فعالین
اقتصادی داخلی ،انتخاب غلط الگوی موفقیت داخلی و بسنده
کردن به مستندات علمی و عملی منتشر شده در داخل کشور
برای طرح ریزی مسیر آتی زندگی شخصی ،چشم انداز
کارآفرین را به شدت تحت تأثیر قرارداده و اجازه ترسیم
تصویری از خود به عنوان یک فعال کسبوکار
بینالمللی را از وی سلب میکند .چشماندازهای مؤسسان و
مدیران عمالً به چشم اندازهای سازمان منجر شده و نقش
کلیدی در سوگیری سازمان برای بینالمللی شدن ایفا
میکند.
هم نوا با یافتههای جیانگ و همکاران ( ،)5790هاوریال
( ،)5793بروک و همکاران ( ،)5799ناوارو گارسیا ( ،)5790وو
و همکاران ( ،)5790اورتگا و همکاران ( ،)5792سراتو و
همکاران ( )5791و بسیاری دیگر ،استراتژی از افتراقهای اصلی
بمبها از سایر بنگاههاست .مهمترین جزء از استراتژی که بر
توفیق بمب اثرگذار بوده ،چشمانداز شرکت برای حضور در بازار
جهانی و اصرار بر پیگیری آن است .این امر موجب میشود
سایر اجزای کسبوکار از جمله راهبردهای بازاریابی ،مالی،
جذب ،مدیریت مشتریان و تولید نیز متناسب با چشمانداز
تدوین شود.
در این میان راهبرد مالی اتخاذ شده که مبتنی بر پرهیز از
دریافت وام در نیمه اول چرخه عمر و تمایل و در مقابل تمایل
به جذب سرمایهگذار (با اولویت خارجی) هوشمندی بمبها
برای مصونیت در برابر تعهدات قطعی در بازه زمانی کوتاه مدت
است .به این ترتیب تغییرات پیشبینی نشده در حجم فروش،
قیمتگذاری ،نرخ ارز ،تورم و بهره تواند آسیب جدی به جریان
نقدی و ساختار مالی شرکت وارد آورد .پیشتر کویواالینن و
همکاران ( ،)5770کانن و اتزو ( ،)5792تان و متیو ( )5792نیز
راهبرد مالی را از رموز توفیق بمبها دانستهاند.
راهبرد و برنامههای بازاریابی نیز همنظر با پژوهشهای کانن و
اتزو ( ،)5792چی ون وو ( ،)5790طیبی و حمیدی زاده
( )9310بر توفیق یا شکست کسبوکارهای نوپا اثر گذار است.
بمبها به دقت بازارهای بینالمللی را رصد کرده ،قوانین،
روندها ،رفتار رقبا ،نیازهای جهان شمول ،تغییرات در کانالهای
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فروش ،محصوالت و خدمات نوظهور را مد نظر دارند .فرآیند
ورود قانونی به بازار ،حقوق مصرف کنندگان و راهکارهای انتقال
درآمدهای ارزی برای بمبها اولویت باالیی دارد .آنها با پرهیز از
پرداختن به بازار داخلی ،تمرکز منابع خود را بر تولید
محصوالت محدود برای بازار نامحدود جهانی قرار دادهاند.
بمبها به طور ویژه تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال را به عنوان
ابزار اصلی ترفیع در نظر میگیرند .به این ترتیب به طور
مقیاسپذیری میتوانند مخاطبان میلیونی را هدف قرارداده و
اثر ماندگارتری در بازار داشته باشند .برای شرکتهای مادرزاد
بینالمللی،کانال اصلی فروش در بازارهای خرد بازارچه های
برخط و در بازاریابی صنعتی ،هیئتهای تجاری و نمایشگاههای
تخصصی است ،هرچند هاوریال ( )5793در خصوص بمبهای
فنالندی نظری متفاوت دارد اما اوجاال ( )5771و ویلکینسون
( )5771به نتایجی مشابه پژوهش حاضر دست یافتهاند.
عمدهترین تفاوت بمبها با کسبوکارهای محدود به مرز ملی
در شیوه جذب آنها ،تأکید بسیار زیاد بمبها بر همسویی
فرهنگی و ارجحیت آن به نیاز فنی است .بمبها به میزان قابل
توجهی کندتر از سایر بنگاهها از نظر تعداد کارکنان رشد می-
کنند و این امر ناشی از وسواس آنها برای انتخاب افراد
متناسب با آرمانهای کسبوکار است که در پژوهشهای
پیشین مغفول مانده است.
آخرین تفاوت چشمگیر میان بمبها و سایر بنگاهها در نگاه
آنها به مقوله کیفیت و استاندارد است .کیفیت و استاندارد
تولید در بمبها نه امری تشریفاتی بلکه برعکس اصل تلقی
میشود .بمبها فارغ از هزینه و زمان ،حاضر به ارائه محصوالت
بدون استاندارد یا فاقد کیفیت به بازار نیستند و این مسئله تا
آنجا اهمیت دارد که چوکه و همکاران ( ،)5790هاوریال
( ،)5793گرشفسکی و همکاران ( )5790آنرا تنها دلیل توفیق
بمبها نسبت به سایر بنگاهها میدانند.

پیشنهادها
با توجه به یافتههای پژوهش به کارآفرینان حوزه فاوا توصیه
میشود برای توسعه «نهاد کارآفرین» -9 :حضور خود در
مجامع بینالمللی را گسترش دهند .به این منظور از هر فرصت
برای افزایش مناسبات با گروه های حرفه ای و کسب و کار در
خارج از کشور مانند همایشها ،نمایشگاهها و نشستهای
تجاری بهره گیرند -5 .اصول حرفهای شامل آیین و شیوه
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مذاکرات ،گفتگوی تلفنی ،مکاتبات غیر رسمی ،زمانبندی برای
ارسال پاسخ و پیگیری ،پایبندی به اصول اخالق حرفه ای،
پایبندی به تعهدات و مانند آن را فراگیرند -3 .مهارتهای
مکالمه و مکاتبه به زبان خارجی را بهبود بخشند -2 .الگوهای
موفقیت داخلی را کنار گذاشته و برای ترسیم چشم اندازهای
بینالمللی شخصی سفرهای خارجی را مد نظر قرار دهند.
همچنین برای ارتقای ویژگیهای بنگاه پیشنهاد میگردد-9 :
استراتژی و چشمانداز بنگاه را به بازارهای بینالمللی محدود و از
پرداختن به بازار داخلی پرهیز نمایند -5 .از دریافت تسهیالت
به ویژه از نهادهای دولتی پرهیز نمایند و برای شرکت تعهد
قطعی مالی در آینده ایجاد ننمایند -3 .اتکای تأمین مالی را به
ترتیب بر فروش محصوالت ،سرمایهگذاری بنیانگذاران ،سرمایه
گذاری خارجی ،سرمایهگذاری داخلی قرار دهند-2 .از تبلیغات
فیزیکی و ستنی پرهیز و بر تولید محتوا تمرکز نمایند-2 .از
گسترش اندازه سازمان پرهیز نموده و در جذب افراد ،همنوایی
با فرهنگ و آرمان بنگاه را لحاظ نمایند-2 .کیفیت را شرط
اساسی ارائه محصول به بازار قرار داده از ارائه هرگونه محصول
فاقد کیفیت به هر عنوان پرهیز نمایند -1 .از ابتدا به
استانداردسازی پرداخته ،آن را به مثابه سرمایهگذاری تلقی
نمایند -0 .از ظرفیت بازارچههای برخط با تمام توان استفاده
نمایند -8 .به طور مرتب اطالعات بنگاه در خصوص الزامات
قانونی ،فرآیندهای ورود به بازار ،انتقال ارز و نیاز مشتریان را به
روز رسانی کنند.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد -9 :با توجه به کیفی
بودن و نیز محدودیت موارد مطالعه در این پژوهش ،تحقیقی
کمّی با نمونه آماری وسیعتر برای بررسی یافتههای پژوهش و
توسعه تعمیم پذیری نتایج آن صورت پذیرد -5 .با توجه به
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خصوص شیوه مناسب بازاریابی برای توفیق بمبها در بازار
صنعتی و بازار خرد صورت پذیرد.
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چکیده
پیوند سخت و همافزای دانشگاه با محیط پیرامون و صنعت ،یکی از مبانی توسعه نهاد و نظام دانشگاه ،مأموریتگرایی و
مطالبات جوامع و دولتهاست .پیوندها و تعامالت پیوسته دانشگاهها با محیط و صنعت یک ضرورت برای بقا و پایداری و ایفای
تعهد مدنی و شهروندی علمی آنها بوده و کمتوجهی به محیط و تحوالت آن میتواند نقش و سهم آنها در توسعه محلی و ملی
را کمرنگ کند .پیوند دانشگاهها با صنعت نه تنها برای ایفای مسئولیت اجتماعی و شهروندی علمی ،بلکه برای تحول سازمانی
و نهادی ،توسعه برنامه های درسی ،یادگیری اثربخش دانشجویان ،توسعه روزافزون و هدفمند هیأت علمی ،تقویت سبکها و
تواناییهای مدیریتی و بهسازی منابع انسانی نظام دانشگاهی ،الزامی است .در این مقاله با استناد به هشت الگو و نظریه ،به
روش کیفی دلفی و نمودار علت و معلول ،با مشارکت دوازده خبره آموزش عالی ،سستپیوندی دانشگاههای ایران با صنعت،
ریشهیابی شده است .این خبرگان از میان جامعه مطلعان آموزش عالی به روش نمونهگیری هدفمند و با شناخت پیشینی،
انتخاب و به مشارکت دعوت شدهاند .دادههای گردآوری شده در فرایند دلفی از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری،
تحلیل و مقولهبندی شدهاند .شیوه راهبری و رهبری سنتی ،اتکا به منابع مالی و ضوابط دولتی ،شیوههای یاددهی -یادگیری
ناکارآمد ،کمتوجهی به مسئولیتپذیری اجتماعی و تعهد مدنی ،کم توجهی به توسعه انسانی و تربیت انسان کامل ،عدم تمرکز
بر خلق علم کارآفرین و نافع ،ضعف منابع مالی و امکانات پژوهشی و فناوری ،انطباق و سازگارشوندگی پایین با محیط،
کماهتمامی به مأموریتگرایی و تنوع ،بیگانگی با فرایند توسعه ملی و مسائل واقعی جامعه ،از ریشهها و علل اصلی پیوند سست
و ضعیف دانشگاه ایرانی با صنایع شناسایی شده است.
واژههای کلیدی :مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،پیوند دانشگاه و صنعت ،دانشگاه سازگارشونده ،نظام ملی نوآوری.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
با قدمتی هزار ساله ،دانشگاههای امروزی از قدیمیترین
نهادهای مؤثر سیاره در معرض خطر زمیناند .این نهادهای
انسانساز و باشکوه ،قرنها در مقابل تغییرات اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی نه تنها مقاوم ،بلکه تحولساز بودهاند .با
این حال ،دانشگاهها با چالشهای کمسابقهای روبرو شده و
این مواجهه سرنوشتساز همچنان ادامه خواهد داشت.
نویسندة عهدهدار مکاتبات :رضا مهدی Mahdi002@gmail.com

پژوهشگران و رهبران درباره ناهماهنگی تقاضاهای بیرونی و
پاسخهای فعلی به تغییرات هشدار میدهند .دانشگاهها برای
سازگاری با محیط و تعامل فعال با صنعت ،نیازمند
راهبردهای نوآورانه برای پاسخ به تغییرات محیطی متغیر
هستند .چند عامل نیاز به تغییر را الزامی میکنند :نقش
دولت و رابطه آن با دانشگاهها در حال تغییر است .عامل
دیگر مؤثر بر سازمانهای دانشگاهی ،حضور فراگیر فناوری
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در بسیاری از جنبههای گوناگون زندگی عمومی و خصوصی
است .عامل دیگر ،مسائل اجتماعی -اقتصادی است .اوضاع
اقتصادی بسیاری از کشورها باعث شده است که دولتها
مجبور شوند در نحوه تخصیص بودجه و اعتبارات به
دانشگاهها و نظام آموزش عالی ،تجدید نظر کنند .اوضاع
جمعیتی نیز در حال تغییر است .افرادی که وارد دانشگاهها
میشوند ،به شکل فزایندهای از گروههای سنی مختلف ،با
پسزمینههای نژادی و قومی گوناگون و تجربههای متفاوت
مدرسه ای تشکیل شدهاند .جهانیشدن باعث شده است که
تحرک هیأت علمی ،دانشجویان و کارکنان افزایش یابد و
نیاز به خدمات و عملکردهای استاندارد شده بیشتر شود .این
مسائل موجب شده است که تقاضا برای مسئولیتپذیری
عمومی دانشگاهها در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و زیستمحیطی بیشتر شود .تقاضاهای محیطی
روزافزون و دائما نوشونده باعث شده است که دانشگاهها در
اندیشه تجدید ساختار ،کاهش هزینهها ،مهندسی مجدد،
مدیریت کیفیت جامع ،برنامهریزی راهبردی ،حسابداری
مالی و انتقال فناوری باشند.
امروزه تلقی جامعه از دانشگاه ،جزیره مستقلی از اعضای
هیأت علمی و دانشجویان نیست .نباید دانشگاه به برجعاجی
برای دانشگاهیان و فعالیتهای علمی آنها تبدیل شود.
دانشگاه امروزی باید با نظامهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی تعامل اثربخش و راهگشا داشته باشد .چنین
شرایطی از یک سو ،بازار مشتریان و مخاطبان دانشگاه را
گسترده میکند و از سوی دیگر ،در صورت عدم پاسخگویی
دانشگاهها به انتظارت طیفهای مختلف جامعه ،نه تنها به
دلیل محدودیتهای منابع مالی رقابتی و آثار ناشی از آن،
بلکه به خاطر ناتوانی از تعامالت مؤثر و رضایتبخش با
محیط و نهادها و ذینفعان مختلف جامعه ،به بحران
اثربخشی گرفتار میشوند .همین بحران میتواند اعتبار و
ارزش دانشگاه را مسئله ساز کرده و جای آن را در جامعه
تنگ کند .بنابراین ،دانشگاه بهعنوان یکی از مهمترین نهادها
و سازمانهای هر شهر ،منطقه ،کشور و جهان ،دارای ارتباط
تنگاتنگی با سایر ابعاد و ارکان جامعه نظیر اقتصاد ،سیاست،
اجتماع و فرهنگ است .از دانشگاه انتظار می رود که از
طریق ایجاد زمینه های الزم به خلق ،بهره برداری و انتشار

دانش مبادرت کرده و راهگشای توسعه همه جانبه حوزه
مأموریت خود (شهر ،منطقه ،کشور و جهان) باشد .در دنیای
معاصر بهویژه در قرن جدید ،دانشگاهها با چالشها ،تغییرات و
پویاییهای اساسی و غیر قابل پیش بینی مواجهاند که نه
تنها ممکن است انتظارات و خواسته ها را تأمین نکنند ،بلکه
میتواند بقا و ماندگاری ماهوی یا فیزیکی دانشگاهها را به
مخاطره اندازد .با تکیه بر همین وضعیت بغرنج بود که دراکر،
صاحبنظر برجسته مدیریت ،مدعی شد آموزشعالی
(آموزشعالی ایاالت متحده) در بحران عمیقی است و تا سی
سال آینده ،دانشگاههای بزرگ به بنای یادبود تبدیل خواهند
شد (هیرش و وبر .)8111 ،8با توجه به سرآمدی دانشگاههای
ایاالت متحده و الگو بودن این دانشگاهها برای دانشگاههای
اکثر کشورها اگر آموزشعالی این کشور در بحران عمیق
باشد ،تکلیف سایر نظامهای آموزشعالی در جهان روشن
خواهد بود .به عالوه ،در سمینار گلیون سوییس جمعبندی
رهبران و صاحبنظران برجسته آموزش عالی امریکای
شمالی و اروپا این بود که آموزشعالی در قرن حاضر با
چالشهای اساسی نظیر محیط در حال تغییر ،رسالتها،
آموزش دانشجویان ،حرفه علمی ،تأمین مالی و حکمرانی
دانشگاهی روبرو است و مقابله با این چالشها نیازمند تدابیر،
ابتکارات و اقدامات مؤثرتری است.
برای رهایی دانشگاهها از چالشهای موجود و پیشرو،
متخصصان آموزشعالی تالشهای فراوانی کردهاند تا تغییر
در ساختار ،فرایندها و نظامهای دانشگاهی بتوانند آن را با
شرایط متغیر جدید منطبق و هم افزا کنند .انتظار این است
که دانشگاهها با یادگیری و بکارگیری اصول جدید بتوانند با
محیط چالش زا سازگار شده و رسالتهای خود را عملی
کنند (هندریکسون 8و همکاران .)8083 ،یکی از اصول
بنیادین موفقیت دانشگاههای امروزی ،اهتمام به محیط
پیرامون بهعنوان زمینه فعالیتهای آموزشعالی است .الزم
است دانشگاهها پارادیمها ،نظریهها و دیدگاههای موجود در
دوره حاضر را بشناسند و برای عملیاتی کردن آنها کوشش
کنند .بهعنوان مثال ،بر مبنای مکتب مدیریت علمی (اصول
پیشنهادی تیلور و نظام بوروکراسی وبر) ،الگوی کالسیک
1 . Hirsch & Weber
2 . Hendrickson
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یکی از نخستین الگوهای غالب در مدیریت و رهبری
دانشگاهها بود (و در اغلب دانشگاهها هنوز هم این گونه
است) .تأثیرات مدیریت علمی و ایستایی رهبری دانشگاهها
به گونه ای است که بسیاری از مدیران آموزشعالی از این
الگو عبور نکرده و الگو یا پارادایم جدیدی را نمی پذیرند .در
صورتی که ایده های نابی نظیر دیدگاه سازمانی شبکه ای،
استعاره سازمانی کوانتومی و سازمانهای کارآفرین و
یادگیرنده ،مبین آن است که محیط پیرامون ،محیط
احتماالت گوناگون و تنوع در نیازها و خواستههاست و
دانشگاهها نمیتوانند براساس اصول ،ساختار و فرایندهای
ثابت و قواعد پارادایم نیوتنی به سیاستگذاری ،برنامهریزی و
پیشبینی شرایط آموزشعالی در افقهای پیشرو بپردازند.
دانشگاه یک سیستم باز است و برای کارآمدی و اثربخشی
آن مستلزم حداکثر تعامل و دادوستد با محیط پیرامون و
صنعت است .همچنین ،نظام دانشگاه یکی از نظامهای فرعی
کلیت جامعه بوده و کارکرد صحیح ،هدفمند و هماهنگ آن
مستلزم تعامل وسیع و مناسب با سایر عناصر و ارکان جامعه
شامل دولت و صنعت است.
علیرغم ارزش و اهمیت تعامل دانشگاهها با صنعت همواره
موانعی بر سر راه این تعامل وجود دارد (شفیعی و موسوی،
 8318و شفیعی ،رحمانپوری و بهادری .)8318 ،هدف این
پژوهش ،ریشهیابی سستپیوندی دانشگاههای ایران با صنایع
بهروش دلفی و علت و معلول بر مبنای نظریههای مبین این
تعامالت ،با تمرکز و تأکید بر موقعیت دانشگاهها (تعامل
دانشگاه «با» صنعت ،نه تعامل دانشگاه «و» صنعت) است.
در این پژوهش ،با استناد به هشت الگو و نظریه شامل نظریه
شبکه فراگیر ،دانشگاه کارآفرین ،دیدگاه مسئولیتپذیری
اجتماعی ،سازمان یادگیرنده ،نظریه خدمت -یادگیری،
نظریه وابستگی به منابع ،نظریه نظام ملی نوآوری و الگوی
همکاریهای سهجانبه دولت ،دانشگاه ،صنعت ،ریشهها و
علل اصلی سستی و ضعف تعامل و پیوند دانشگاههای ایران
با صنعت ،به روش دلفی شناسایی شده است.
 -2مبانی نظری
با توجه به هدف پژوهش و روش تحقیق ،در این بخش
مهمترین الگوها و نظریههای مبین پیوند و تعامل دانشگاه با
صنعت به اختصار معرفی شده است (مهدی 8311 ،ب).
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بدیهی است الگوها و نظریههای مبین پیوند دانشگاه با
صنعت محدود به این هشت عنوان نمی باشد .این الگوها و
نظریهها صرفا از سوی پژوهشگران این تحقیق ،مهمتر
شناخته شده و انتخاب شدهاند.
.1نظام ملی نوآوری .نظام ملی نوآوری ،3یک نظام راهبری
نوآوری فرابخشی و کالنمقیاس و ملی است که به نقش
مجموعه سازمانها شامل دانشگاهها ،مراکز پژوهشی،
پارکهای علم و فناوری ،مراکز تحقیق و توسعه ،نظام بانکی،
مراکز صنعتی و سایر ارکان جامعه در فرایندهای نوآوری و
رابطه تعاملی آنها میپردازد .نظام ملی نوآوری زیرنظامهای
متعددی نظیر نظام ملی پژوهش ،نظام ملی خالقیت ،نظام
ملی مالکیت فکری ،نظام ملی مدیریت فناوری و همچنین
نظامهای محلی یا منظقهای نوآوری را شامل میشود .مفهوم
نظام نوآوری نخستین بار توسط فریمن )8117( 4با الهام از
نظریات الندوال )8111( 5بکار برده است .او با مطالعه نظام
نوآوری در ژاپن دریافت که سازمانهای تحقیق و توسعه،
بنگاههای صنعتی و سازمانهای دولتی در یک رابطه متقابل
با یکدیگر و در یک چارچوب و بستر نهادی موجبات توسعه
فناوری را فراهم آوردهاند .فریمن ،نظام نوآوری را شبکهای از
مؤسسات عمومی و خصوصی میداند که حاصل فعالیتها و
تعامالت آنها به خلق ،انتقال ،بهبود و انتشار فناوریهای
جدید منجر میشود .او مجموعهی این عوامل را در ذیل
مفهوم نظام ملی نوآوری مطرح کرده و ساماندهی این
سیستم را بهعنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر در توسعه
کشورها معرفی مینماید .وی ،نوآوری را حاصل فرایندی غیر
خطی میداند که شبکهی درهمتنیدهای از عوامل ،در
شکلگیری آن ایفای نقش میکنند.
پیوند دانشگاه و صنعت در نظام ملی نوآوری با انواع
جریانهای دانش ،منابع مالی ،منابع انسانی ،کاال ،قوانین ،و
تنظیمات و کنترلها ارزیابی میشود .حرکت افراد و دانشی
که آنها با خود حمل می کنند ،یک جریان کلیدی در نظام
ملی نوآوری است .کنش متقابل رسمی و غیر رسمی افراد
با یکدیگر مهمترین مسیر انتقال دانش ضمنی در داخل
)3 . National System of Innovation (NIS
4. Freeman
5 .Lundvall
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صنعت و بین بخشهای عمومی و خصوصی است .یکی از
محورهای تحلیل در روش نظام ملی نوآوری مطالعه جریان
دانش است .محور دوم تحلیل ،مطالعه سرمایه گذاری در
دانش و نهادینه کردن آن در ابعاد سرمایه انسانی و فناوری و
اثر آن بر توسعه اقتصادی است .سرمایهگذاری در دانش از
طریق سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و آموزش مهارتها،
موتور رشد اقتصادی شناخته شده است (او ای سی دی،6
 .)8111امروزه دانشگاه و صنعت با حفظ استقالل ،در توسعه
فناوری وارد قلمروهای یکدیگر شده و بین آنها همپوشانی
در مأموریتها ایجاد شده است .بنابراین ،بر مبنای نظام ملی
نوآوری ،تعامالت گسترده و مستمر دانشگاه با کلیت جامعه و
صنعت یک ضرورت انکار ناپذیرو غیر قابل چشم پوشی برای
توسعه ملی و ارتقای جامعه و بهزیستی مردم است .به رغم
ضرورت و اهمیت تعامل ارکان نوآوری ملی ،نتیجه مطالعه
حقی و صباحی ( )8313نشان می دهد که تعامل ارکان
اصلی نوآوری در ایران شامل دولت ،دانشگاه و صنعت به رغم
دارا بودن ظرفیتهای قوی علمی ،فنی و تجربی از انسجام
نظام یافته برخوردار نیستند .از این رو ،الزم است با هدف
تقویت نوآوری ملی و تحقق توسعه پایدار ،بر تعامل ارکان
نوآوری ملی از جمله دانشگاه و صنعت تمرکز و اهتمام ویژه
شود.
 .2شبکه فراگیر .شبکه فراگیر 7یکی از شیوههای اثربخش
در سازماندهی نهادهای آموزشعالی است (هلگسن،1
 .)8006بکارگیری استعاره شبکه ،القاکننده نوعی پیوند
فراگیر و جامع بین دانشگاه و صنعت می باشد .این نوع
پیوند ،شبیه تار عنکبوت است و تغییر در یک بخش سازمان
منجر به ایجاد تغییرات فراگیر در سایر بخشها میشود .در
مفهوم استعاره شبکه ،این مفهوم مورد قبول است که ایجاد
یک تغییر در یک بخش از سازمان بر تمامی بخشهای
سازمان تأثیر می گذارد .پیوستگی متقابل ساختاری و
رویهای ارتباطات ،تعامالت انسانی و رهبری ،مورد تأکید این
رویکرد است .از نظر هلگسن ،ویژگی اصلی شبکههای فراگیر
به خاطر فقدان یک ساختار سازمانی معین و با ثبات
6 . OECD
7. Web of Inclusion
8 . Helgesen

سازمانی قابل توجه هستند .تعریف هلگسن از شبکه ،شکلی
شبیه به دایره است که رهبر در هسته مرکزی آن قرار دارد و
خطوطی از این مرکز تا نقاط مختلف دایره امتداد می یابد.
نقاط دایرههای متحدالمرکز مجزایی را تشکیل میدهند که
مجموعه نامنظم و بههمپیوستهای از خطوط محوری و
شعاعی آنها را به هم متصل میکند :خطوطی که همانند
تار و پود قالی ذیقیمت ایرانی در سراسر ساختار پخش و
توزیع میشوند .سازمانهایی که از این شکل سازمانی تبعیت
میکنند صرفاً در حال بازی با مرزهای یک ساختار
بوروکراتیک نیستند ،بلکه در حال بکارگیری اشکال جدیدی
از ارتباطات ،رهبری و قدرت در جهت تغییر هنجارها و
روشهای عملیاتی هستند .شبکه ،سازگارشونده ،باز،
پاسخگو است .فرایندهای فراگیر و مشارکتی ،صور این گونه
سازمانها را نشان میدهند .در شبکه فراگیر ،رهبری
مشارکتی و ارتباطی بوده ،قدرت تسهیم شده و فرایندهای
ارتباطی باز ،بخشی از کارکرد سازمانی است .دانشگاهها به
مثابه سازمان با شبکه فراگیر ،ایجاب می کند که آنها به طور
مستمر با محیط و جامعه در ارتباط و دادوستد باشند و
ضرورت تعامل آنها با صنعت نیز از همین منظر ،قابل تبیین
است.
.3

خدمت -یادگیری .جان دیویی 1جزو نخستین
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صاحبنظرانی است که بر رویکرد عملگرایی آموزش
تأکید و پیوند بین آموزش و دموکراسی را تبیین کرده است
(هندریکسون و همکاران .)8083 ،وی ،ایده سازگاری نظریه
و عمل و ضرورت اتصال و پیوستگی آنها را ترویج کرد.
بهعالوه ،وی استدالل می کند که اهداف واالی جامعه را تنها
میتوان از طریق دموکراسی مشارکتی محقق کرد .او تأکید
کرد که اکثر پیشرفتهای دانش اغلب زمانی روی دادهاند که
تمرکز بر حل مسائل مهم اجتماعی بوده است .بر مبنای
نظریه دیویی ،این پیشرفتها در اغلب موارد ،زمانی روی
دادهاند که یادگیری در کالس درس با یادگیری در خارج از
88
نهاد آموزشی در جهان واقعی ،پیوسته بوده است .سیگمون
( ،)8114یک نوعشناسی چهار قسمی برای خدمت-
9. John Dewey
10 .Pragmatic Approach
11 . Sigmon
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یادگیری شناسایی کرده است .نوع نخست خدمت -یادگیری
سیگمون شامل خدمت -یادگیری است که در آن بر
پیامدهای یادگیری در کالسهای درس سنتی تأکید
میشود .برای نمونه ،یک دانشجو میتواند در یک درس
آموزش شهری ثبت نام نماید و بهعنوان بخشی از درس ،در
سمت دستیار آموزشگر دانشکده شهری خدمت کند .در این
نقش دانشجو صرفاً تماشاچی نبوده و بهطور فعال با سایر
دانشجویان تعامل و مشارکت دارد .نوع دوم خدمت-
یادگیری سیگمون شامل خدمت -یادگیری است که در آن
بر خدمت تأکید میشود .در این زمینه ،دانشجو میتواند در
یک کالس درباره یک موضوع خاص اجتماع (جامعه) یاد
بگیرد و انگیزه برای انجام کارهای داوطلبانه درباره موضوعات
خارج از کالس درس پیدا نماید .در کالس ،تأمل
سازمانیافته محدودی درباره این تجربه وجود دارد و کیفیت
فعالیت خدمت دانشجو بهعنوان بخشی از درس ارزیابی
نمیشود .خدمات سنتی به جامعه یا فلسفه داوطلبی در
نوعشناسی سیگمون ،بهعنوان نوع سوم خدمت -یادگیری
میتواند مورد توجه قرار گیرد .چرا که ،این فعالیت بهطور
مستقیم به هیچگونه پیامد یادگیری یا تجربه کالس درس
پیوند ندارد .این مقوله میتواند برای افراد ناآشنا با
نوعشناسی سیگمون ،گیجکننده و مبهم باشد .چرا که ،این
نوع تجربه خدمت -یادگیری لزوماً همواره با رسالت آموزشی
یک نهاد آموزشعالی مرتبط نمیباشد.
چهارمین و مطلوبترین شکل خدمت -یادگیری در
نوعشناسی سیگمون ،خدمت -یادگیری با تأکید مساوی بر
خدمت و یادگیری مرتبط با فعالیت درسی است .بهعنوان
مثال ،در این سناریو یک دانشجوی بازاریابی میتواند
چالشهای مربوط به ترویج خدمات یک سازمان غیرانتفاعی
به فقرا در محیط شهری فشرده را مطالعه کند .سپس ،در
یک نهاد برای توسعه یک طرح بازاریابی داوطلب شود .این
طرح میتواند تحت نظارت این نهاد و استاد درس تدوین
شود و دانشجو درباره کیفیت طرح و ارزش درک شده برای
سازمان غیر انتفاعی مورد ارزیابی قرار گیرد .در این نوع
خدمت -یادگیری ،ورای تأکید برابر بر خدمت -یادگیری بر
روی خدمت و یادگیری و فهم صریح آن مبنی بر تمامیت و
یکپارچگی درس و تعهد ،فرض میشود که یک مشارکت
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سودمند متقابل بین نهاد آموزشعالی و سازمان اجتماعی
فعال وجود دارد.
 .4مسئولیتپذیری اجتماعی .یکی از وجوه اصلی
دانشگاه ،کارآفرینی اجتماعی و ایفای تعهدات و
مسئولیتهای مدنی است .بهعنوان مثال ،درباره ایاالت
متحده با قویترین نظام آموزشعالی ،اذعان میشود که
تأسیس نهادهای آموزشعالی در این کشور برای بهبود
جامعه و ارتقای آرمانهای دموکراتیک بوده است .بهطوری
که قدیمیترین مؤسسه آموزشعالی یعنی کالج هاروارد ،در
قرن  87با نیت پیشبرد اهداف اجتماعی ،تأسیس شده است.
رودولف اشاره میکند که تأسیس کالج هاروارد و در حقیقت
تأسیس تمامی کالجهای مستعمراتی امریکا بهخاطر ضرورت
و احساس مسئولیت اجتماعی برای نسلهای آینده بوده
است (رادولف .)8168 ،88چشمانداز یک دانشگاه و
دانشآموختگان متعهد آن در جامعه به شیوههای متعددی
بازنمایی میشود .بسیاری بر این باورند که ارتقای آرمانهای
دموکراتیک که منجر به انقالب امریکایی شد تا حدی توسط
مردان حرفهای آموزش دیده در اروپا یا دانشگاههای امریکا،
تجدید نیرو کرده بودند .برکین رهبرانی که به طور مستقیم
در خلق قانون اساسی ایاالت متحده مشارکت داشتند را
بهمثابه مردانی تقریباً منحصر بهفرد در آموزش رسمی و
حرفهای در یک جامعه عمدتاً کشاورزی و روستایی توصیف
کرده است (برکین )8008 ،83و الیس )8007( 84معتقد
است که مردم امریکا ذینفع خرد متراکمی 85بودند که
بنیانگذاران ملت امریکا بهواسطه آموزش رسمی و ضمنی
در معرض آن بودهاند .میتوان گفت بدون این مجموعه
فوقالعاده از افراد تحصیلکرده در دانشگاهها ،تأسیس کشور
امریکا میتوانست مسیر متفاوتی داشته باشد .در اواسط قرن
 ،81این باور قوی وجود داشته است که برای ترویج
دموکراسی امریکایی وجود نهادهای آموزشعالی ضروری اند
و تعهد به تقویت این آرمانها به بخشی از رسالت اکثر
دانشگاههای ایاالت متحده تبدیل شده است .در اواخر قرن
12 . Rudolph
13 . Berkin
14 . Ellis
15. Accumulated Wisdom
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 ،81با توجه به پیشرفت الگوی دانشگاه پژوهشی
(دانشگاههای نسل دوم) ،ترویج آرمانهای دموکراتیک با
مباحث اهداف صواب آموزش پیوند خورده است .بنابراین،
این پرسش کلیدی مطرح است که آیا باید در دانشگاهها
تمرکز بر آموزش لیبرال ،پژوهش ،پیشرفت صنعت و
کشاورزی ،ترویج دموکراسی یا همه اینها به صورت توأمان و
ترکیبی باشد؟ مطالبات جامعه و دولتها نشان می دهد که
مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهها در قبال ذی نفعان،
جامعه و صنعت یک امر بدیهی است و ضرورت تعامل آنها با
جامعه هدف (صنعت) نیز از این وجه ،قابل تبیین و ترسیم
است.
 .5سازمان یادگیرنده .از منظر نظریهپرداز اصلی سازمان
یادگیرنده  ،1پیتر سنگه ،سازمان یادگیرنده سازمانی است که

سیستمی ،مرزبندی میان بخشهای یک سیستم است که
هویت سیستم در این مرزبندی مشخص شده و ارتباط بین
سیستم و محیط در آن تعیین میشود .تمامی دروندادها و
بروندادها از مرز سیستم عبور میکنند .زیرمجموعه دیگر
تفکر سیستمی ،کلنگری است .سیستم ،کلی است متشکل
از مجموعه دو یا تعداد بیشتری از اجزاء که رفتار هر جزء بر
رفتار کل اثر میگذارد و وجود بستگی به تعامل اجزاء با
یکدیگر دارد .آنچه که به عنوان ریشهیابی در تفکر سیستمی
حائز اهمیت است ،شناسایی ریشه مسائل بر پایه تعامل
اجزای سیستم با یکدیگر و با محیط بیرونی ،است
(فرهادیراد.)8310 ،
رهبران سازمانهای یادگیرنده ،مسئولیت ایجاد امکانات و
شرایط یادگیری را در سازمان دارند ،کارکنان باید به طور
مستمر در یادگیری و افزایش دانش خود دخالت داشته
باشند .با توجه به تحوالت شرایط محیطی ،مدیریتهای
سنتی پاسخگوی کارآمدی سازمانهای امروزی نیستند ،باید
سازمانها بر نوآوری و خالقیت تأکید داشته باشند .نکته
مهم در سازمانهای یادگیری ،سبک و نقش رهبری سازمانی
است .رهبران سازمانهای یادگیرنده تفکر سیستمی دارند،
کمتر روی موضوعات روزمره تأکید دارند و بیشتر روی
روندها و عواملی که موجب تغییرات و تحوالت میشوند،
تأکید میکنند .با هدف بقا و پایداری ،ارتقای کارایی و
اثربخشی و ساگازی با تغییرات محیط پیرامون ،تالش های
زیادی انجام شده است که مفاهیم و اصول سازمانهای
یادگیرنده در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد (فریدمن،81
 .)8008نظریه دانشگاه به مثابه سازمان یادگیرنده ،ایجاب
می کند که نظام دانشگاهی به طور پیوسته با محیط
پیرامون و صنعت در تعامل باشد تا لوازم و شرایط رشد و
توسعه خود را به سوی مأموریتهای خاص و عام فراهم کند.
پژوهش محمدی حسینی ،امین بیدختی و جمشیدی
( )8318نیز مؤید نقش یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد
نوآوری است.

با استفاده از افراد ،ارزشها و سایر عناصر و سیستمهای
فرعی ،با تکیه بر درسها و تجربههایی گذشته بهطور
پیوسته ،عملکرد خود را بهبود میبخشد (سنگه.)8110 ،87
یک سازمان یادگیرنده با قدرت و بهصورت جمعی ،یاد
میگیرد و دائماً خود را بهنحوی تغییر میدهد که بتواند با
هدف موفقیت مجموعه سازمانی ،به نحو بهتری اطالعات از
جمله اطالعات محیطی را گردآوری ،مدیریت و استفاده کند
(همان) .سازمان یادگیرنده گروهی است که در آن یادگیری،
نیاز همیشگی تمامی منابع انسانی تلقی میشود و در آن،
ضمن تأکید بر آموختن ،چگونه آموختن ،جذب و توزیع
دانش نو ،به خلق ،تولید اطالعات و دانش جدید و مورد نیاز
پرداخته میشود و تمامی این دانشها در رفتار و عملکرد
منابع انسانی سازمان ،تبلور مییابد .در سازمانهای
یادگیرنده پنج قاعده یا فرمان شامل تفکر سیستمی،
الگوهای ذهنی ،آرمان مشترک ،یادگیری تیمی ،قابلیت
فردی تعریف شده است .تفکر سیستمی از قواعد اساسی این
نوع سازمانهاست .برای تأسیس تفکر سیستمی نخستین
گام ،جزئینگری و توجه به اجزا و عناصر سازمانی است .دوم،
ریشهیابی مرزهای سیستم است .در تفکر سیستمی ،ریشهها
به خوبی بررسی شده و به کمک الگوهای پویا ،تمامی علتها
و معلولها مطالعه میشود .یکی از زیرمجموعههای تفکر

تأثیرپذیری و بههمپیوستگی سازمان و محیط است .محیط

16 . learning organization
17 . Senge

18 . Friedman

 .وابستگی به منابع .مفهوم سیستمهای باز ،مبین
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بیرونی بر ورودیها و دروندادها ،ساختارهای درون سازمانی،
فرایندها و بروندادهای سازمانی مؤثر است .بر اساس نظریه
وابستگی به منابع ،برای توضیح رفتار منابع انسانی نظیر
اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاهها و فعالیتهای
سازمان باید محیط بیرونی مورد توجه و مداقه قرار گیرد .بر
پایه ابن نظریه ،محیط بیرونی منبع اصلی تدارک منابع
مختلف مالی ،انسانی ،دانش و اطالعات و تولید و خدمت
است .در واقع ،سازمانها نمی توانند برای بقا و پایداری،
منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند و برای کسب منابع باید
با عناصر محیطی در تعامل دائم باشند .همچنین ،بخش
عمده ای از تغییر و تحوالت سازمانی به واسطه توانایی رقابت
سازمانها برای کسب منابع و کنترل منابع حیاتی قابل
توضیح است .میزان نیاز به هر منبع و میزان در دسترس
بودن آن ،دو عامل کلیدی در توضیح رفتار سازمان بر مبنای
این نظریه است .نکته کلیدی اینکه ،رقابت برای دستیابی به
منابع کمیاب ،موجب افزایش و تشدید وابستگی به منابع
رقابتی و محیط بیرونی تأمین کننده منبع میشود
(فرهادیراد.)8310 ،
بهعالوه ،محیط بیرونی منبع اصلی تأمین و تدارک دادهها و
اطالعات مورد نیاز برای پردازش ،بازتولید و تصمیمگیری
برای حفظ یا تغییر ساختار و فرایندهای سازمان است.
دانشگاهها خودکفا نبوده و برای دستیابی به انواع دادهها،
اطالعات و حتی دانش ،با محیط بیرونی به اشکال مختلف
تعامل و مبادله دارند .در اهمیت منابع همین بس که در
سمینار گلیون ،کم و کیف تأمین منابع مالی و حرفه علمی
دو چالش از شش چالش اساسی فراروی آموزشعالی در قرن
حاضر و منابع مالی یکی از سه نیروی تغییرزای دانشگاهها
در آینده پیشبینی شده است (هیرش و وبر .)8111 ،شدت
جریان منابع به طور محسوسی ساختار درونی سازمانها را
نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

صاحبنظران ،دانشگاه کارآفرین به مفهوم کنش کارآفرینانه
در ساختارها و دیدگاههای یک دانشگاه تعبیر شده است.
اگرچه نمیتوان گفت یک دانشگاه کارآفرین همیشه و بهطور
خالص در جهت فعالیتهای اقتصادی است ،یا اینکه یک
دانشگاه آموزشی و پژوهشی هیچ وقت بهدنبال امور اقتصادی
نمیباشد ،اما میتوان بیان کرد ویژگی اساسی که از الگوی
غربی دانشگاه کارآفرین ،برجسته شده است جنبههای
اقتصادی ،کارایی و رقابتپذیری آن نسبت به سایر نسلهای
دانشگاهی است .دست کم از منظر اجتماعی ،دانشگاه
کارآفرین در مورد تقاضاها و مسائل جامعه نظیر نیازهای
اجتماعی -اقتصادی ،متعهدتر و پاسخگوتر از دانشگاه سنتی
بوده و در آن ،تعیین ارزش دانش اهمیت بیشتری پیدا کرده
است .گیب )8005( 80با مرور ادبیات و تجارب نظامهای
دانشگاهی امریکای شمالی و اروپایی معتقد است که
دانشگاهها هنگامی کارآفرین هستند که از حداکثرسازی
ظرفیت خود برای تجاریسازی ایدههای خود و ایجاد ارزش
در جامعه نترسند و آن را تهدید مهمی برای ارزشهای
دانشگاهی تلقی نکنند .بهعالوه ،منابع مالی دانشگاههای
کارآفرین از منابع متنوعتری تأمین میشود .فعالیتهای
دانشگاهها برای تأمین مالی غیر دولتی میتواند دارای انواع
مختلفی نظیر مشاوره ،آموزش ،تحقیق و توسعه ،انتقال
فناوری ،مالکیت یا مشارکت در مراکز رشد ،پارکهای علم و
فناوری و شرکتهای دانشگاهی و نظایر آنها بهویژه منابع
صنعت باشد (عزیزی و عزیزی .)8315 ،دانشگاههای
کارآفرین مسئولیت پذیرفتهشدهای در کمک به توسعه
محلی دارند .در واقع ،دانشگاه کارآفرین از منظر سازمانی به
نحوی مدیریت میشود که دارای توان انعطافپذیری در
پاسخگویی به نیازهای اجتماعی -اقتصادی و تعقیب
فرصتهای محیطی باشد .در برخی جوامع ،مسائل و
مشکالت اجتماعی -فرهنگی ریشهایتری نسبت به مسائل
اقتصادی وجود داشته و انتظار از دانشگاهها در امور اجتماعی
کمتر از مداخالت و اثربخشی اقتصادی نمیباشد .با توجه به
اینکه یکی از مفاهیم کلیدی همکاری دانشگاه و صنعت ،علم
کارآفرین است ،به تبع آن ،دانشگاه کارآفرین نیز یکی از

19 . Clark

20 .Gibb

 .7دانشگاه کارآفرین .مفاهیم متعددی برای دانشگاه
کارآفرین بهعنوان دانشگاه نسل سوم در مقایسه با
دانشگاههای نسل اول (آموزشی) و نسل دوم (آموزشی و
پژوهشی) رائه شده است (کالرک .)8111 ،81از منظر برخی
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مفاهیم کلیدی تعامل این دو نهاد می باشد (مهدی8311 ،
الف).
 .8همکاری های سه جانبه .پیچیدده تدرین الگدوی تحلیدل
نوآوری ،الگوی پیچش سه جانبه 88دولدت ،دانشدگاه ،صدنعت
اسدددت (ایتزکدددویتز و لیدسددددورف .)8000 ،88در گذشدددته
دانشگاه ،صنعت و دولت مرزهای مشخصی داشدتند .ندوآوری
فناوراندده کددارویژه صددنعت ،توسددعه علددم و آمددوزش کددارویژه
دانشگاهها و سیاستگذاری و ایجاد انگیزش نوآوری ،کدارویژه
دولتها بود .نوآوری در اثر تعامل بدین صدنعت و دانشدگاه در
بازار تحقیق و توسعه بوجود می آمد .سیاستهای دولت بدرای
دانشگاه و صنعت بهطور جداگانه انجام مدی گرفدت .بدا بدروز
تحول جدید در تولید داندش و ظهدور سدبک( 8گیبدونز 83و
همکاران )8114 ،و انقالب دوم علمی (ایتزکدویتز )8008 ،و
ظهور اقتصاد و جامعه دانش بنیان ،مرزهای دانشگاه ،صدنعت
و دولت نادقیق و مختل شده است .امروزه دانشگاه ،صنعت و
دولت با حفظ اسدتقالل ،در توسدعه فنداوری وارد قلمروهدای
یکدیگر شده و بین آنها همپوشانی در مأموریتها بوجود آمدده
است .بوردیو معتقد است امروزه صنعت و پژوهش آنچنان در
هم تنیده شده اند که هر روزه تعارض بین منافع پژوهشگران
و منافع تجاری به وجود می آید و بسیاری از دانشدمندان یدا
گروه های پژوهشی زیدر کنتدرل شدرکتهدای صدنعتی قدرار
می گیرند که از طریق ثبت اختدراع بدهدنبدال سدود هسدتند
(بوردیددو .)8311 ،بددا توجدده بدده همپوشددانی مأموریددتهددای
دانشگاه ،صنعت و دولت ،سازمانهای جدید چند رگه متولدد
شده و باید این گونه سازمانه گسترش یابند .مأمویدت اصدلی
این سازمانها تسدهیل روابدط دانشدگاه ،صدنعت و دولدت در
چارچوب الگوی پویای پدیچش سده گانده دولدت ،دانشدگاه و
صنعت و تعالی نظام ملی نوآوری است .بر مبندای ایدن الگدو،
تعامالت دانشگاه با محیط پیرامدون نظیدر صدنعت ،نده یدک
اختیار و تدبیر ،بلکده یدک ضدرورت بدرای شدکوفایی ملدی و
بهره گیری از فرصتهای محلی ،ملی و جهدانی اسدت .بددیهی
است توجه به نقش و تسهیل گری نهادهای واسط و چندرگه
نظیر مؤسسات انتقال فناوری ،مراکز رشد ،پارکهدای علدم و
21 .Triple Helix Model
22 . Etzkowitz & Leydesdorff
23 . Gibbons

فناوری ،شهرکهای علمی و تحقیقاتی برای ایجداد و تقویدت
روابط صنعت و دانشگاه ضروری اسدت .تأسدیس و کارآمددی
این نهادهدا مسدتلزم همکداری مسدئوالنه سده نهداد دولدت،
دانشگاه و صنعت است.
در نظام آموزش عالی ایران ،از سال  8378تاکنون 87
«کنگره سراسری همکاریهای دولت دانشگاه و صنعت برای
توسعه ملی» با عنوان کنگره همکاریهای سه جانبه ،برگزار
شده است .در نظام علمی کشور ،کنگره های سه جانبه یکی
از دیرپاترین محافل ،نشستها و گردهمایی های متخصصان و
صاحب نظران یک حوزه تخصصی می باشد .این گردهمایی
ها به عنوان اجتماع ذی نفعان ،صاحب نظران و متخصصان
حوزه روابط دولت ،دانشگاه و صنعت ،مهمترین مسائل ،موانع
و راهکارهای توسعه تعامل دانشگاه و صنعت ،با خرد جمعی
و حس همکاری مسئوالنه بررسی و احصا می شود (شفیعی،
 .)8318پژوهش شفیعی و موسوی ( )8318بر روی نتایج
 85کنگره نشان میدهد که مهمترین آسیبها و موانع برای
توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران عبارتند از:
ناکارآمدی ساختارها ،قوانین و فرایندهای موجود ،فقدان جو
رقابتی میان دانشگاهها ،فقدان باور و اعتماد مدیران و
خبرگان دولت ،دانشگاه و صنعت در امر تحقیق و توسعه،
فاصله گرفتن از اهداف و مأموریتهای تعریف شده در
تأسیس و توسعه دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری و
نهایتا عدم انطباق اغلب پژوهشهای دانشگاهی با نیازهای
واقعی صنایع و بنگاهها و رغبت اندک به پژوهشهای
نیازمحور .امروزه ،با توجه به وجود دبیرخانه دائمی ،تداوم
برگزاری این کنگرهها میتواند دارای نتایج قابل اعتنایی برای
پیشبرد تعامالت دانشگاهها با صنعت باشد.
در آخر ،بر مبنای هشت الگو و نظریه مورد مطالعه در این
بخش ،می توان وضعیت تعامالت دانشگاههای ایران با صنعت
را به شرح زیر تبیین کرد:
بر مبنای نظام ملی نوآوری ،دانشگاههای ایران نقش تعیین
کننده ای در ارتقای سطح فناوری و نوآوری ملی ،تولید
محصوالت دانش بنیان و هم افزایی عناصر ملی نوآوری
ندارند .همچنین ،بر مبنای الگوی شبکه فراگیر انتظار می
رود که دانشگاه به مثابه سیستم باز ،آغوش خود را به انواع
تحوالت محیطی بگشایند .چنین وضعیتی در دانشگاههای
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کشور وجود ندارد و دانشگاهها به سختی به صنعت و جامعه
روی خوش نشان می دهند .نظریه خدمت -یادگیری ایجاب
میکند که یادگیری دانشجویان همراه با خدمت در
محیطهای واقعی اتفاق بیفتد و تثبیت شود .در صورتی که
چنین رویه و فرهنگی در نظام آموزش عالی ایران حاکم و
غالب نمی باشد .مفهوم مسئولیت اجتماعی مبین آن است
که دانشگاهها در برابر جامعه (از جمله صنعت) مسئول بوده
و باید پاسخگوی نیازها و کاستیهای آن باشند .دانشگاههای
ایران دارای چنین رویکرد و نگرشی نسبت به جامعه و
صنعت نیستند .بر مبنای نظریه سازمان یادگیرنده،
دانشگاهها باید از محیط پیرامون (از جمله صنعت) به طور
مستمر در تکمیل ساختار دانش ،بیاموزند و متناسب با
نیازهای جامعه و صنعت دانش علمی نوین خلق کنند .چنین
یادگیری در سطوح فردی و سازمانی در دانشگاههای کشور
در سطح مطلوب و انتظار ،وجود ندارد .نظریه وابستگی به
منابع مبین تالشهای بی وقفه نظامهای دانشگاهی برای
تعامل با محیط (جامعه و صنعت) برای جذب منابع جدید
برای ایفای قوی تر رسالتها و مسئولیتهاست .دانشگاههای
کشور عمده نیاز خود به منابع مالی را از دولت تأمین می
کنند و دستیابی به سایر منابع مادی و غیر مادی نیز چندان
رقابتی نمی باشد .دانشگاه کارآفرین از جمله مطالبات و پی
گیری های رهبران و مدیران آموزش عالی است و دولت نیز
تأکید زیادی بر کارآفرینی علمی دارد .اما در عمل ،دانشگاه
کارآفرین ما به ازای جدی و قابل اعتنا نداشته و عمده
فعالیتهای دانشگاههای کشور همچنان متناسب با
کارکردهای دانشگاههای نسل اول و دوم می باشد .آخرین
نظریه و الگوی ارائه شده در این پژوهش ،الگوی همکاری
های سه جانبه میان دولت ،دانشگاه و صنعت است که
مجموع و برایند دستاوردهای بیست «کنگره ملی
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی» و
دیدگاههای خبرگان و مطلعان گویای ضعفهای عمده
دانشگاههای کشور در پیوند سخت و اثربخش با صنعت و
ورود به حوزه کارویژههای صنعت و نقشآفرینی تعیینکننده
در این حوزه است .بنابراین ،با استناد به مرور اجمالی
وضعیت پیوند و تعامل دانشگاهها با صنعت بر مبنای الگوها و
نظریههای مورد مطالعه میتوان گفت که از منظرهای
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مختلف پیوند دانشگاههای ایران با صنعت مستلزم و نیازمند
تسهیل و تقویت در دو سوی عرضه (نهاد علم و دانشگاه) و
تقاضا (صنعت و کاربست) است و دستیابی به وضعیت
مطلوب تعامل دانشگاهها با صنعت نیازمند کوششهای
فراوانی در سطوح سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی
است.
 -3روش پژوهش
84

این پژوهش ،با استفاده از روش کیفی دلفی با مشارکت
دوازده خبره آموزش عالی و روش علت و معلول
(استخوانماهی )86با همفکری سه متخصص انجام شده است
(هیگینز .)8314 ،این افراد از میان جامعه خبرگان و مطلعان
نظام آموزش عالی کشور به روش نمونه گیری هدفمند با
شناخت پیشین انتخاب شده اند .همه این افراد در جایگاه
هیأت علمی دانشگاه دارای دانش و دیدگاه در زمینه ارتباط
دانشگاه و صنعت بوده و به طور مستمر در موقعیت های
مختلف در خصوص این ارتباط و چرایی و چگونگی آن اظهار
نظر کرده اند .با توجه به تمرکز و تأکید این پژوهش بهسمت
عرضه (موقعیت و وضعیت دانشگاههای کشور) انتخاب
متخصصان آموزش عالی نیز از میان صاحب نظران آموزش
عالی فعال در نظام آموزش عالی و دانشگاههای کشور بوده
است .از این رو ،صاحب نظری از حوزه صنعت در این مطالعه
مشارکت نداشته و مسائل سمت تقاضا (صنعت) مورد
کنکاش قرار نگرفته است.
در فرایند پژوهش ،پس از شناسایی الگوها و نظریههای
مبین تعامل دانشگاهها با صنعت ،یک پرسشنامه طراحی و
در اختیار اعضای گروه دلفی قرار گرفته است .پس از دریافت
پاسخ اعضا ،داده های دریافتی به روش تحلیل محتوا و
کدگذاری باز و محوری ،تجمیع و تلفیق (مقولهبندی) شده
است (استراس و کوربین .)8317 ،برای بار دوم ،جمعبندی و
خالصه نظرات اعضا (مقوله ها) در اختیار هر یک از اعضای
گروه دلفی قرار گرفته است .همچنین ،در مرحله دوم،
پاسخها و نظرات اعضای گروه دلفی اخذ ،تحلیل و
جمعبندی شده است.

85
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برای راستی آزمایی و تعیین روایی و اعتبار یافته های
پژوهش ،نتایج نهایی تحقیق (ده علت اصلی) به صورت
جداگانه در اختیار چهار متخصص آموزش عالی از جامعه
متخصصان حاضر در فرایند دلفی قرار داده شده است.
مجموع نظرات آنها نشان میدهد که یافتههای این پژوهش
درست و معتبر بوده و به جز در برخی موارد ناچیز مرتبط با
انتخاب واژهها و کلمات ،محتوای یافتهها صحیح و قابل
استناد می باشد .همچنین ،اجرای دور دوم فرایند دلفی و
نظرخواهی از اعضای گروه راجع به مقولههای دور نخست
فرایند ،نوعی راستی آزمایی و اعتباریابی دادهها و یافتههای
مرحله پیشین و کل تحقیق است.
برای نمایش بهتر یافتههای پژوهش ،پس از اتمام فرایند
دلفی ،نمودار علت و معلول نظرات اعضای گروه به کمک یک
تیم خبره سهنفره جمعبندی و به شرح شکل  8ترسیم شده
است.
 -4یافته پژوهش
با استناد به مبانی نظری و بکارگیری روش دلفی در دو
مرحله ،ریشهها و علل اصلی ضعف و سستی پیوند و تعامل
دانشگاههای ایران با صنعت به شرح زیر شناسایی شده است.
چنان که پیش تر نیز اشاره شد در این پژوهش مسائل و
ضدعفهای عمده سمت عرضه (دانشدگاههای کشور) مطدالعه
شده است.

 .8چشمداشت و اتکای بیش از حد دانشگاهها به منابع مالی
و مقررات و ضوابط دولتی،
 .3شیوههای یاددهی -یادگیری معیوب ،ناکارآمد و قدیمی و
بیتوجهی به خدمت و زمینه در فرایند یادگیری،
 .4کمتوجهی دانشگاهها به مسئولیتپذیری اجتماعی و
تعهد مدنی و عدم اهتمام به ترویج علم و دانش،
 .5کمتوجهی دانشگاهها به توسعه انسانی و تربیت انسان
کامل و توانمند برای زندگی امروزی،
 .6عدم تمرکز دانشگاهها بر خلق دانش و علم کارآفرین،
مسئلهگشا و نافع،
 .7ضعف منابع مالی و امکانات آموزش عالی در حوزه
پژوهش و فناوری نظیر کهنگی و قلت امکانات پژوهشی و
آزمایشگاهی،
 .1عدم انطباق و سازگارشوندگی دانشگاهها با محیط پیرامون
و تحوالت متغیر جامعه محلی ،ملی و جهانی،
 .1کماهتمامی دانشگاهها به مأموریتگرایی ،رسالتمحوری و
تنوع در فعالیتها و ابتکارات ،تمرکز بر کیفیت بهجای
کمیتگرایی،
 .80بیگانگی نسبی دانشگاهها با فرایند توسعه ملی و مسائل
واقعی جامعه و محیط (عدم تمرین برای نقش آفرینی و
مشارکت در فرایند توسعه محلی و ملی).

شکل  .1نمودار علت و معلول سستپیوندی دانشگاه ایرانی با صنعت

 .8شیوه راهبری و رهبری سنتی دانشگاهها نظیر نظام اداره
و بوروکراسی ناکارآمد ،بروکراسی های مضاعف و نظام
حکمرانی نامؤثر علمی-اداری،

 -5بحث و نتیجهگیری
پیوندها و تعامالت مؤثر با جامعه و صنعت یکی از
مسئولیتها ،کارکردها ،ارزشها و الزامات بالندگی و
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شکوفایی دانشگاههاست .براساس یافتههای این پژوهش،
هشت الگو ،دیدگاه و نظریه شامل نظریه شبکه فراگیر،
دانشگاه کارآفرین ،دیدگاه مسئولیتپذیری اجتماعی،
سازمان یادگیرنده ،نظریه خدمت -یادگیری ،نظریه وابستگی
به منابع ،نظریه نظام ملی نوآوری و الگوی همکاری سهجانبه
دولت ،دانشگاه ،صنعت ،می توانند بهصورت منفرد و یا
ترکیبی ،سرمشق و مبنایی برای ایجاد و توسعه تعامل
دانشگاه با جامعه هدف و صنعت مورد استفاده و استناد
سیاستگذاران و رهبران آموزشعالی قرار گیرند .بهزعم
دالنتی ،)8311( 87اهمیت و ارزش نهاد دانشگاه در نتیجه
خلق و انتشار دانش در جامعه به ویژه در جامعه و اقتصاد
دانشبنیان امروز و فردا ،افزایش مییابد .با نظر گرفتن
دانشگاه به منزله کانون ارتباط و تعامل ،ارتباطات نقش
محوریتری در این نهاد می یابد .دانشگاه با آن شکل و
هیئت قدیمی و سنتی خود نمیتواند به گسترش دانش
(حجت مشروعیت و اعتبار خود) در سطح جامعه مدد رساند.
ارائه شکل و هیئت ارتباطمحور از دانشگاه برای گسترش
دانش در سطح جامعه نیاز است (دانشگاه ارتباطی .)81دو نوع
ارتباط در رابطه با دانشگاه می توان تشخیص داد.8 :
ارتباطات بین دانشگاه و جامعه (و صنعت) .8 ،روابط متغیر
میان دانشگاه و دولت .در نوع نخست ،نقش دانشگاه به
موازات برقراری رابطه نزدیکتر میان دانش تخصصی و
گفتمان عمومی تغییر میکند .در این شرایط دانشگاه به
مثابه کانون مهم بحث عمومی میان فرهنگ متخصصان و
فرهنگ غیر تخصصی عوام عمل میکند .در حال حاضر،
افزایش تقاضا برای پاسخگویی دانشگاه و تاثیرگذاری فرهنگ
حسابرسی بر نهاد دانشگاه به ویژه در انگلیس و اروپا را شاهد
هستیم .درباره نوع دوم ارتباط می توان گفت در شرایطی که
دولت به نحو فزاینده ای به نهاد ناظم تبدیل میشود و از
نقش عمل کنندگی خود می کاهد ،دانشگاه مجبور میشود
با بازیگران غیر دولتی وارد تعامل و کنش شود .این مسئله از
دشوارترین چالشهای دانشگاه است .در شرایطی که دولت
خود را از مسئولیتهای اجتماعی کنار میکشد دانشگاه

نقش بیشتری در تعیین و تعریف ارزشهای شهروندی
تکنولوژیک و فرهنگی میتواند ایفا کند.
دانشگاه وظیفه دارد راههایی برای برقراری ارتباط با جامعه
بهطور عام و صنعت بهطور خاص ،بگشاید .دانشگاه باید از
سازمان بوروکراتیک خودارجاع 81خارج شود (دالنتی،
 .)8311بهرغم برخی تصورات تکبعدی از آموزش عالی و
دانشگاه ،هنوز استدالل مهمی درباره چیستی اهداف
دانشگاهها و خردورزی جمعی درباره فرصتهای واقعی برای
گروههای اجتماعی مختلف در جامعه وجود دارد که
دانشگاهها را به دستورکارهای توسعه و مسائل عظیم فراروی
جهان نظیر چالشهای محیط زیستی ،بیعدالتیهای
اجتماعی ،سوء استفادهها و بیاحترامیها به حقوق بشر،
پیوند میدهد .دانشگاه برای تقویت و پشتیبانی از یک
جامعه پایدار و عادل ،باید دارای نقش فعال در تعامل با
فضاهای محلی و جهانی ،باشد .تقلیل ارزش عمومی
آموزشعالی ،به معنای تقلیل زندگی عمومی و مشترک
انسانهاست (والکر و مک لین .)8083 ،30درک و فهم آموزش
حرفهای بهمثابه تربیت افرادی است که قادرند کمک کنند تا
رفاه عمومی ،خیر عمومی آموزشعالی را به مفهوم منافع
جمعی پیوند دهد .خیر عمومی اتخاذ ایدهای است مبنی بر
اینکه یک دانشگاه بهعنوان یک کل همواره در درون نهاد
آموزشعالی و ارتباطات بیرونی متکی به ارزشها ،فعالیتها
و سیاستهای عدالت اجتماعی و فراگیر است (بونی و
والکر.)8086 ،38
سه مؤلفه اساسی شامل تصمیمگیریهای نهادی بر پایه
رسالت و مأموریت کانونی ،انطباق نهادی با تغییرات محیطی
مطابق با رسالت و راهبری نهادی با خلق و تقویت
مشارکتهای دموکراتیک با ذینفعان ،موفقیت و سرآمدی
دانشگاههای امروزی را رقم خواهد زد (هندریکسون و
همکاران .)8083 ،از اینرو ،تعامالت مؤثر با محیط و صنعت
یکی از مسئولیتها ،کارکردها ،ارزشها و الزامات بالندگی و
شکوفایی دانشگاههاست .نکته اساسی این است که تعامل
دانشگاه با محیط و صنعت نباید برای رفع تکلیف باشد ،بلکه

27 .Delanty
28 .communicative university

29 .self-referential
30 . Walker & McLean
31 . Boni & Walker
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این تعامالت باید در سطحی طراحی و عملیاتی شوند که
نهاد و سازمان دانشگاه ،برنامههای درسی ،رسالت و مأموریت
دانشگاه ،رشد و توسعه دانشجویان ،توسعه هیأت علمی،
ارتقای مدیریت و تجهیز و بهرهبرداری از امکانات کالبدی و
فیزیکی دانشگاه و ترویج رویکرد میانرشتهای را تحت تأثیر
قرار دهد .همچنین ،تعامالت دانشگاه با صنعت باید از
سطحی از کیفیت برخوردار باشد که همسو با رسالت
دانشگاه و هدف مداخله و تعامل ،در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و زیستمحیطی بر جنبه یا
جنبههایی از محیط پیرامون و جامعه هدف ،مؤثر واقع شود.
علل دهگانه شناسایی شده در این پژوهش (نمودار شکل )8
نشان میدهد که آموزش عالی ایران از مسائل و چالشهای
ابتدایی و آغازین رنج می برد و دانشگاهها راه دشوار و پر پیچ
و خمی را برای تبدیل شدن به یک دانشگاه مؤثر ،کارآمد،
دانشبنیان و مولد پیشرو دارند و هر چقدر این حرکت به
تأخیر افتد خسارتها و آسیبهای بیشتر و عمیقتری
متوجه دانشگاه ،جامعه و صنعت خواهد شد .یافتههای این
پژوهش ،با یافتههای برخی از پژوهشهای مشابه نظیر مطالعه
شفیعی و موسوی ( )8318بر روی نتایج  85کنگره سه
جانبه همسو است .تالش برای رفع چالشها و علل اصلی
سستی پیوند و تعامل دانشگاهها با صنعت ،یک وظیفه و
مأموریت کلیدی برای سیاستگذاران و رهبران آموزش عالی
است.
بدیهی است الگوی پیوند و تعامالت دانشگاهها با صنعت،
جهانشمول و واحد نیست و هر دانشگاهی می تواند بسته با
مأموریت و ایده بنیادین و ظرفیتهای موجود خود ،الگوی
مناسبی برای تعامل با صنعت طراحی و برنامهریزی کند.
سپس ،براساس این برنامه عمل ،اقدامات و ابتکارات تعامل را
بتدریج و برنامهمند ،دنبال کند.
همچنین ،با توجه به اینکه علم کارآفرین یک مفهوم کلیدی
در گسترش همکاریهای دانشگاه و صنعت است ،الزم است
سیاستگذاران و رهبران دانشگاهی برای کارآفرینی هر یک
از رشته های علمی و واحدهای دانشگاهی ،تدبیر و اقدام
کنند .با کارآفرینشدن رشتهها و واحدهای دانشگاهی ،امکان
تعامل با صنعت و تداوم آن فراهم میشود .تعامل دانشگاه با
صنعت ،تابعی از منطق بازیهای برد -برد (برنده -برنده)

اجتماعی -اقتصادی و فرامادی است و تعامل دانشگاه و
جامعه باید مبتنی بر منافع و مطلوبیتهای متقابل و
چندجانبه باشد .بنابراین ،در برنامههای تعامل دانشگاه با
محیط الزم است به انتفاع مادی و معنوی دانشگاهیان درگیر
فرایند و مخاطبان هدف بیرونی توجه و تأکید شود.
فشار دانش و کشش بازار (صنعت) برای برقراری تعامل
دانشگاه با صنعت ،یک ضرورت است .همچنین ،در عصر
دانش ،پیشرفت جامعه و حل مسائل آن ،موکول به دانش
است و دانشگاه مهمترین نهاد خلق دانش می باشد .بنابراین،
مداخله نهاد دولت و سازمانهای ذیربط برای تحریک و
تشویق کشش بازار و تالش نهاد علم و دانشگاه برای تقویت
فشار دانش با خلق حجم مناسبی از دانش علمی با کیفت و
مناسب برای مصرف ،ضروری است .تدارک ،تمهید و فراهم
کردن زیرساختهای نرم و ساخت و بستر حقوقی برای تعامل
کارآمد دانشگاه با صنعت یک ضرورت اولیه است .مداخله
دولت و نهادهای باالدستی نهاد دانشگاه در تأمین این
زیرساختها و زمینهها بسیار راهگشا و پیشبرنده خواهد بود.
تأسیس و تقویت نهادهای واسط نظیر شرکتهای دانشگاهی،
پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد ،شهرکهای علمی و
تحقیقاتی ،فن -بازارها و انواع اجتماعات نظیر انجمنهای
علمی و صنفی ،از انواع زیرساختهای ضروری برای تعامل
دانشگاه با صنعت است.
الزمه تعامل دانشگاه با صنعت ،همکاری و همفکری و
همبینشی فرابخشی با نگاه و رویکرد شبکهای و سیستمی
است .چنین نگاه و تفکری باید در مدارس و دانشگاه به
دانشآموزان و دانشجویان آموزش داده شود .نهاد دولت
بهواسطه حکمرانی خوب و کارآمد ،در ترویج ،ایجاد ،توسعه و
حمایت از تعامالت دانشگاه با صنعت ،بازیگر و کنشگر
کلیدی است .وظیفه دولت بایستی معطوف به حمایت،
تحریک ،انگیزش و تنظیم تعامالت سازنده و راهگشای نهاد
علم و جامعه و نهاد دانشگاه و صنعت باشد .مسئله کلیدی
رشد و توسعه دانشجویان ،دانشآموختگان ،استادان ،مدیران
و نهاد دانشگاه (دانشگاه بهمثابه سازمان یادگیرنده) باید در
هسته مرکزی فعالیتها و ابتکارات تعامالت دانشگاه با
صنعت باشد .دانشگاه بدون یادگیری تمامی عناصر و عوامل
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آن قابل تصور نخواهد بود .عاملیت انسانی 38را نمی توان و
نباید در توسعه روابط و تعامل دانشگاه با صنعت نادیده و کم
ارزش فرض شود.
 پیشنهادهابرطرف کردن یا حل هر یک از علل دهگانه (به شرح شکل
 )8به عنوان مسئله و یا تالش برای کاهش اثار هر یک از
آنها ،یک بسته پیشنهادی برای حل مسئله سستپیوندی
دانشگاه ایرانی با صنایع است .همچنین ،کاربست هر یک از
الگوها و نظریههای هشتگانه مورد مطالعه در این پژوهش،
راهحلی برای توسعه و تقویت تعامالت دانشگاههای ایران با
صنعت میباشد .از این رو ،با توجه به تمرکز این مقاله بر
سمت عرضه (دانشگاه و علم) مجموعه پیشنهادهای دهگانه
زیر برای حل مسئله تعامل دانشگاههای کشور با صنعت و
تخفیف پیامدهای منتج از آن ،توصیه می شود:
 .8اصالح سبک حکمرانی سنتی دانشگاهها و کارآمد کردن
نظام اداری و بوروکراسی در دو سطح اداری -مدیریتی و
علمی،
 .8کاهش اتکای دانشگاهها به منابع مالی و مقررات و ضوابط
دولتی و الزام به متنوع سازی منابع درآمدی و مالی و
استقالل نهادی و مالی،
 .3تحول در شیوههای یاددهی -یادگیری و اهتمام به
خدمت و کارآموزی و کارورزی در فرایند یادگیری،
 .4اهتمام ویژه دانشگاهها به مسئولیت اجتماعی و
پاسخگویی در خلق ،تجاری سازی و ترویج علم و دانش،
 .5توجده بیدش از پیدش دانشدگاهها به توسدعه هدمه جانبده
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انسانی و تربیت انسان کامل و توانمند برای زندگی امروزی
در سطح جهان،
 .6تمرکز دانشگاهها بر خلق دانش و علم کارآفرین،
مسئلهگشا و نافع در کارکردهای آموزشی ،پژوهشی و
کارآفرینی،
 .7تقویت امکانات پژوهشی ،کارگاهها و آزمایشگاههای
دانشگاهها متناسب با رسالت و حیطه خدمات اجتماعی و
ارتباطی هر دانشگاه،
 .1انطباق و سازگار کردن دانشگاهها با تحوالت محیطی و
فنی -صنعتی در سطوح محلی ،ملی و جهانی،
 .1مأموریتگرا و رسالتمحور کردن بیش از پیش دانشگاهها
و تمرکز بر کیفیت بهجای کمیت در کارکردهای متنوع
آموزشی ،پژوهشی و خدماتی،
 .80اتصال دانشگاهها با فرایند توسعه ملی و برنامه های
کالن محلی و ملی و مسائل واقعی جامعه و صنعت و اجازه
سعی و خطا برای نقش آفرینی و مشارکت دانشگاهها در
برنامه های توسعه محلی و ملی.
چنان که پیش تر اشاره شد در این مقاله مسائل عمده سمت
عرضه (نظام دانشگاهی) در پیوند و تعامل دانشگاه و صنعت
مطالعه شده و راهکارهایی برای تقویت آن ارائه شده است .از
این رو ،پیشنهاد می شود پژوهشی با موضوع ریشهیابی
سستپیوندی دانشگاهها و صنعت با تمرکز بر سمت تقاضا
(صنعت و کاربرد علم) به عنوان مکمل یافتهها و نتایج این
تحقیق ،با روششناسی مشابه انجام شود.

منابع
 .8استراس ،آنسدلم کدوربین ،جولیدت ( ،)8317اصدول
روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی ،رویه ها و شدیوه هدا.
ترجمه بیوک محمدی.تهران :پژوهشگاه علوم انسدانی و
مطالعات فرهنگی.
 .8بوردیو ،پیر ( ،)8311علمِ علم و تأملپذیری ،ترجمه
یحیی امامی ،تهران :مرکز تحقیقات سیاستهای علمی
کشور.
.3
32. human agency

 .3حقی ،سید رضا و صباحی احمد ( ،)8313بررسی
تعامالت دانشگاه ،صنعت و دولت به عنوان ارکات اصلی
نظام نوآوری ،دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی ،سال
 ،3شماره  ،6ص .83-83
 .4دالنتی ،جرارد ( ،)8311دانش در جالش ،ترجمه
علی بختیاری زاده ،تهران ،نشر پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی.
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چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر شوکهای متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است .برای این منظور
یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری ( )SVARشامل درآمدهای نفتی ،نااطمینانی نرخ ارز ،درآمدهای مالیاتی ،نقدینگی ،نرخ
) طراحی و با
بهره اسمی ،نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (
استفاده از دادههای فصلی ( )7918-7918برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسک
سیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کالن اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که شوک مثبت
قیمتی نفت ،نااطمینانی تورم  ،نرخ ارز و نرخ سود بانکی تأثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد .درحالیکه رشد مثبت اقتصادی
کاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد .بر اساس یافتههای تحقیق ،سیاستگذار پولی میبایست با اتخاذ سیاستهای قاعدهمند
پولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم ،احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد.
واژههای کلیدی :ریسک سیستمی نظام بانکی ،متغیرهای کالن اقتصادی ،ارزش در معرض خطر شرطی ،رگرسیون کوانتایل ،مدل
خودرگرسیونی برداری.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
بحرانهای مالی ،یکی از پدیدههای رایج در اقتصاد داخلی و
جهانی به شمار میآیند .بروز این بحرانها ،هزینههای
اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد (فرزینوش و
برخورداری .)7901 ،با توجه به افزایش روزافزون وابستگی
نهادهای مالی بهویژه بانکها به یکدیگر ،بحرانهایی که در
یک بخش از نظام مالی روی میدهند نهتنها بهکل نظام
مالی بلکه به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت میکنند.
ازاینرو دولتها بایستی در راستای کاهش هزینههای
اقتصادی بحرانهای مالی و نیز جلوگیری از سرایت بحران و
مقـابله با آن ،با توجه به شرایط اقتصادی خود ،سیاستهایی

7

را بهکارگیرند (برنال و همکاران .)3879 ،تدوین این
سیاستها رسیدگی به موضوع ریسک نظام مالی را میطلبد.
ریسک سیستمی در نظام بانکی به عدم توانایی بانکها به
ایفای تعهدات خود و بازپرداخت سپردههای سپردهگذاران در
شرایط مراجعه گسترده آنها بستگی دارد .بانکها برای
بازپرداخت سپردههای سپردهگذاران نیاز دارند تا منابعی که
در قالب تسهیالت به مشتریان اعتباری خود دادهاند را
وصول نمایند .چنانچه مشتریان اعتباری بانکها نکول کنند
و بانکها توانایی وصول مطالبات خود را نداشته باشند ،در
بازپرداخت تعهدات خود به سپردهگذاران دچار مشکالت
1. Bernal
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جدی خواهند شد .کومار )3870( 3بیان میکند ریسک
سیستمی به معنای ریسک از بین رفتن کل سیستم مالی به
دلیل ضعف ساختار و یا به همبستگی کل سیستم ایجاد
میشود .با توجه به وابستگی ساختار ترازنامهای بانکها،
عدم توانایی یک یا چند بانک در ایفای تعهدات خود
بهسرعت به سایر بانکها سرایت و تمام سیستم بانکی دچار
بحران میشود .عوامل زیادی بر نکول اعتباری مشتریان
بانکها اثرگذار است .شناخت عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری
مشتریان اعتباری بانکها کمک میکند تا بانکها با
برنامهریزی جریان نقدی از وقوع بحران نقدینگی پیشگیری
و درنهایت نظام بانکی از وقوع پدیده ریسک سیستمی
جلوگیری کند .امروزه تغییرات در صنعت بانکداری غیرقابل
پیشبینی است .سرعت ،کارایی ،انعطافپذیری و اعتماد
فاکتورهای مهمی هستند که نهتنها بر موفقیت بلکه برای
حیات اینگونه سازمانها الزامیاند( .باقری نژاد و همکاران،
 .)7910نقی لو و محمد نظامی ( )7919نشان میدهند که
در بلندمدت نرخ بهره اثر منفی و تورم و رشد نقدینگی ،اثر
مثبت بر ریسک اعتباری دارند ،درحالیکه رشد اقتصادی و
نرخ ارز اثری بر آن ندارند .تأثیر افزایش نرخ ارز بر مطالبات
غیر جاری بانکها میتواند متفاوت باشد .کاسترو ( )3879و
انکوشو ( )3877نشان میدهند افزایش در ارزش پول داخلی
در برابر ارزهای خارجی منجر به کاهش قدرت رقابتپذیری
صنایع ،افزایش هزینههای تولید صنایع داخلی ،از دست
دادن سهم از بازار و درنهایت باعث میشود این دسته از
صنایع قادر به بازپرداخت دیون خود نباشد .عالوه بر این؛
تقویت پول داخلی باعث میشود که قیمت کاالهای داخلی
افزایش یابد ،بنابراین تقاضا برای کاالی تولید داخل بهشدت
کاهش مییابد که کاهش در جریان نقدی و کاهش
سودآوری شرکتها را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین
تقویت پول داخلی میتواند منجر به افزایش نکول اعتباری
شرکتهای تولیدی و درنهایت افزایش در ریسک اعتباری
بانکها شود .عالوه بر این با افزایش نرخ ارز ،ارزش
داراییهای خارجی شرکتها با افزایش روبهرو خواهد شد
(اگاروال .)7107 ،9بنابراین نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی
2. Kumar
3. Aggarwal

نرخ ارز از کانال کاهش سرمایهگذاری بر ریسک اعتباری
مشتریان بانکها و درنهایت ریسک سیستمی نظام بانکی اثر
میگذارد .نتایج تحقیقات تجربی نشان میدهد که
سیاستهای پولی انبساطی و افزایش در حجم اعتبارات
بانکی ،اثر کاهنده بر  NPLتمام کشورهای مورد بررسی
داشته است (آگراوال و همکاران .)3888 ،گالوب)7110( 0
نشان میدهد که نااطمینانی تورمی منجر به تغییر
جهتگیری سرمایهگذاران میشود .تورم و افزایش قیمتها
میتواند اثرات متفاوتی بر ریسک اعتباری بانکها داشته
باشد اما نااطمینانی تورم باعث کاهش سرمایهگذاری ،کاهش
تولید و درنهایت افزایش احتمال نکول مشتریان اعتباری
بانکها میشود .که نااطمینانی تورمی منجر به تغییر
جهتگیری سرمایهگذاران میشود .تورم و افزایش قیمتها
میتواند اثرات متفاوتی بر ریسک اعتباری بانکها داشته
باشد اما نااطمینانی تورم باعث کاهش سرمایهگذاری ،کاهش
تولید و درنهایت افزایش احتمال نکول مشتریان اعتباری
بانکها میشود.
همچنین یکی از رویکردهای جدید در تحلیل ریسک
سیستمی بانکها ،استفاده از ساختار شبکهای بانکهاست.
در این رویکرد ،ساختار وابستگی ترازنامه بانکها مورد
بررسی قرار گرفته و وقوع ریسک سیستمی برپایه وابستگی
ترازنامه بانکها تحلیل میشود( .لی و همکاران.)3871 ،
این مقاله در پاسخ به این پرسش که آیا شوکها و
نااطمینانی در متغیرهای کالن اقتصادی و نوسانات شدید در
این متغیرها بر ریسک سیستمی نظام بانکی اثرگذار
میباشد ،سازوکار و کانالهای اثرگذاری شوکها و
نااطمینانیهای متغیرهای اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام
بانکی را مدلسازی میکند .برای این منظور ،ابتدا ریسک
سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه ارزش تغییر در
) برآورد و در ادامه در قالب
معرض خطر شرطی( 5
مدلهای خود رگرسیونی برداری ساختاری ،)SVAR( 8تأثیر
شوکهای متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک سیستمی
نظام بانکی بررسی میگردد .بخشهای مختلف این مقاله به

4. Golob
5. Value at Risk
6. Structural Vector Auto Regressive
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شرح ذیل است .در بخش دوم ریسک سیستمی نظام بانکی
و سنجههای سنجش ریسک سیستمی مورد بررسی قرار
میگیرد .بخش سوم مقاله به سوابق تجربی پرداخته و در
بخش چهارم مدل تجربی تحقیق برآورد میشود .بخش
پنجم به نتایج تحقیق اختصاص یافته است.
 -2مبانی نظری ریسک سیستمی
ریسک سیستمی به احتمال از کارافتادگی در کل سیستم در
اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از بازار
اطالق میگردد .ریسک سیستمی احتمال سقوط در سیستم
مالی است .این ریسک در اثر حرکت همزمان و یا امروزه
همبستگی بین بخشهای بازار ایجاد میشود .بنابراین
ریسک سیستمی زمانی اتفاق میافتد که همبستگی باالیی
بین ریسکها و بحرانهای بخشهای مختلف بازار وجود
داشته باشد و یا زمانی که ریسکهای بخشهای مختلف در
یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخشها و کشورها
مرتبط و همبسته باشد .اساس ریسک سیستمی همبستگی
بین زیانهاست .ریسک سیستمی یک واکنش زنجیرهای
بهصورت دومینوهای به هم متصل میباشد .به این دلیل به
آن سیستمی گفته میشود که دارای اثر فراگیر بر روی کل
سیستم میباشد و بهسرعت در کل بازار سرمایه و یا کل
اقتصاد یک کشور منتقل میشود و اثر میگذارد (صادقی،
 .)7913خوارزمی و ندایی ( )7919در تحلیل سیستمی
تأثیر ریسکپذیری پس از بیان مفهوم تفکر سیستمی بیان
میکنند موارد متعددی میتواند بر ریسکپذیری متقابل در
رفتار افراد و در ساختارهای مدیریتی و اقتصادی تأثیرگذار
باشد.
ریسک سیستمی در سیستم مالی فراتر از مجموع
ریسکهای منحصربهفرد مربوط به مؤسسات میباشد و
شامل ترکیب اجزاء بااهمیت از ریسکهای داخلی است که
از رفتار جمعی مؤسسات مالی ،به عبارتی ریسک سیستمی
شکل میگیرد .ریسک سیستمی احتمال سقوط در سیستم
مالی است .ریسک سیستمی زمانی اتفاق میافتد که یکی از
مشارکتکنندگان تأثیرگذار و بزرگ بازار نتواند از عهده
تعهدات خود برآید و شکست بخورد (مثالً نتواند وجوه
معامله را تسویه نماید و یا اوراق خود را تحویل دهد) .با
وقوع این رویداد سایر مؤسسات و نهادهای مرتبط با این
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موسسه نیز به مشکل برخورد میکنند و بحران گسترده
میشود و در کل بازار فراگیر میشود .ماهیت ریسکهای
بازار مالی مستقل از یکدیگر نمیباشد بهگونهای که مشکالت
مدیریت ریسک داخلی یکنهاد یا واسطه مالی و یا مشکالت
ناشی از روابط بین دو نهاد مالی و یا نهاد مالی و
مشارکتکنندگان دیگر میتواند به دیگر واسطهها و نهادها و
مشارکتکنندگان بازار سرایت نماید و آنها را نیز با
مشکالت مالی مواجه نماید .ازاینرو مجموعه تنظیمی و
نظارتی بازار باید بتواند بهمنظور ایجاد بازاری منسجم و
کارآمد و اطمینان نسبت به جلوگیری از بروز آسیبهای
سیستمی در بازار به هنگام نکول و شکست برخی از
واسطههای بازار در ایفای تعهدات خود ،اثر این ریسک را بر
روی سایر مشارکتکنندگان به حداقل برساند .بانک مرکزی
اروپا ( )3878ریسک سیستمی را بهعنوان خطر عدم ثبات
مالی بسیار گسترده که عملکرد یک سیستم مالی را تا جایی
که اساساً رشد اقتصادی و رفاه مالی متضرر شود تعریف
میکند .درواقع تعریف بانک مرکزی اروپا بر مبنای عبارت
ثبات مالی (یعنی عدم وجود ریسک سیستمی) بیان شده
است« :ثبات مالی عبارت است از شرایطی که در آن سیستم
مالی (متشکل از واسطههای مالی ،بازارهای مالی و
زیرساختهای بازار) توانمند برای مقاومت کردن در مقابل
شوکها و حل کردن عدم تعادلها باشند و درنتیجه بتواند
احتمال اختالل جدی در فرآیند واسطهگری مالی را که
بتواند به تخصیص پساندازها به فرصتهای سرمایهگذاری
سودمند آسیب وارد سازد ،از بین ببرد»(.آدریان و برونرمایر،1
 :)3881ریسک اینکه شکست ایجاد شده در مؤسسات مالی
بهطور گسترده گسترش یابد و همچنین طرف عرضه مربوط
0
به اعتبار و سرمایه را در اقتصاد واقعی مختل نماید( .آچاریا
و همکاران :)3881 ،ریسک انسداد بازارهای مالی و سرایت
گسترده ورشکستگی و ناتوانی مؤسسات مالی که تأمین
سرمایه بخش واقعی اقتصاد را بهشدت کاهش میدهد.
(سپهوند و بنیطرف :)7918 ،بحران قابل انتشار و همزمان
در نهادهای مالی؛ با قابلیت مشکلزایی جدی برای کل
اقتصاد.
7.Adrian & Brunnermeier
8.Acharya
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(بیلیو 1و همکاران :)3878 ،مجموعهای از شرایط که ثبات و یا
اطمینان عمومی در سیستم مالی را تهدید کند .در تحقیقات
دیگر تعاریفی که بر مکانیسمهای خاصتری تمرکز کردهاند
مثل عدم تعادلها (کابالرو ،)3881 ،در معرض قرار داشتن
مرتبط به هم (آچاریا و همکاران ،)3878 ،اختالالت اطالعات
(میشکین ،)3881 ،رفتار بازخورد (کاپادیا ،درهمن ،الیوت و
استرنه ،)3881 ،حبابهای مالی (روسنگرن ،)3878 ،وضعیت
نامناسب (موسا ،)3877 ،اثرات منفی خارج از اقتصاد کشور
(هیئت ثبات مالی )3881 ،نیز وجود دارد که در بخش
معیارهای ریس سیستمی به آنها اشاره میشود .با توجه به این
تعاریف متعدد میتوان دریافت که سیستم مالی دارای ماهیتی
پیچیده و قابل تطبیق است.
 -2-1سنجههای ریسک سیستمی
به دلیل ارائه تعاریف مختلف از ریسک سیستمی ،میتوان
دریافت که برای درک ماهیت پیچیده و قابل انطباق سیستم
مالی ،به بیش از یک روش اندازهگیری ریسک سیستمی نیاز
است .بنویت و همکاران )3879( 78به معرفی و مقایسه
مقیاسهای مهم اندازهگیری ریسک سیستمی (،SES ،MES
 SRISKو  )COVARپرداختند .زیان مورد انتظار حاشیهای
( ،77)MESمتناظر با زیان مورد انتظار بنگاه موقعی است که
بازار در یک افق زمانی دادهشده به زیر یک آستانه معین سقوط
کند .ایده اولیه این سنجه این است که بانکها با باالترین MES
بیشترین سهم را در سقوط بازار دارند ،بنابراین بانکهای
بزرگ ،بزرگترین محرکهای ریسک سیستمی هستند .زیان
مورد انتظار سیستمی 73SESو سنجه ریسک سیستمی
 ،79SRISKزیان مورد انتظار یکنهاد را به شرطی که بحران
مالی در اقتصاد ،اتفاق افتاده باشد اندازه میگیرند .ارزش در
معرض خطر شرطی  70CoVaRمتناظر است با ارزش در
معرض خطر ( )VaRسیستم مالی بهشرط اینکه یکنهاد در
معرض خطر یا بحران باشد .سنجه  CoVaRi,jمیتواند برای هر
دو نهاد مالی  iو  jمحاسبه شود؛ آدریان و برونرمایر i ،را یک

سیستم مالی در نظر گرفتند .در این حالت  ،CoVaRارزش در
معرض خطر سیستم مالی به این شرط است که نهاد  jدر
معرض بحران باشد ،بنابراین میتواند سهم یکنهاد مالی را در
ریسک سیستمی اندازهگیری کند .سهم یکنهاد در ریسک
سیستمی با ∆CoVaRمحاسبه میشود که تفاضل بین
 CoVaRدو موقعیت شرکت در زمان بحران مالی و شرایط غیر
بحرانی است.
سنجه ارزش در معرض خطر شرطی ( )CoVaRبرای برآورد
ریسک سیستمی اولین بار توسط آدریان و برونرمایر ()3878
ارائه و در سالهای بعد توسط وی و همکارانش بسط داده شد و
نهایتاً آدریان و برونرمایر ( )3878تغییر در ارزش در معرض
را برای برآورد ریسک سیستمی ارائه
خطر شرطی
ساختار وابستگی دنبالهای بین دو ارزش در
نمودند.
حداکثر زیان
را نشان میدهد و
معرض خطر
را
مورد انتظار را در یک بازه زمانی در سطح اطمینان
نشان میدهد:
()7

که در آن نشاندهنده بازدهی یکنهاد مالی یا یک بخش از
اقتصاد (سیستم بانکی) است .احتمال اینکه بازدهی کمتر یا
باشد برابر است .ارزش در معرض خطر از
مساوی
خانواده معیارهای اندازه نامطلوب ریسک میباشد که بهعنوان
یک معیار آماری حداکثر زیان احتمالی پرتفوی را در یک دوره
زمانی مشخص با بیان کمی ارائه میدهد (.)Jorion, 2001
بهعبارتدیگر ارزش در معرض خطر (ریسک) مبلغی از ارزش
پرتفوی را که انتظار میرود ظرف یک دوره زمانی مشخص و با
میزان احتمال معین از دست برود مشخص میکند.
(کل اقتصاد یا بازار سرمایه) بهشرط یک حادثه
برابر با
است .این حادثه
مؤثر بر وضعیت بخش بانکی مانند
زمانی تحقق مییابد که بازدهی بخش موردنظر از اقتصاد
سیستم بانکی باشد .بنابراین
کمتر یا برابر با
بهصورت زیر عریف میشود:
()3

9. Billio
10. Benoit, S.
11. Marginal Expected Shortfall
12. Systemic Expected Shortfall
13. Systemic Risk
14.Conditional Value at Risk

تأثیر نهایی
تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی
سیستم بانکی در ریسک کل اقتصاد در شرایطی است که
سیستم بانکی در شرایط بحرانی باشد .بر اساس مقاله آدریان و
برونرمایر ( ،)3878تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی
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کل اقتصاد برای
برابر است با اختالف بین
زمانی که سیستم بانکی در شرایط بحرانی باشد (یعنی یک
کل اقتصاد
درصد ارزش در معرض خطر آن باشد) و
زمانی که سیستم بانکی در سطح  58درصد ارزش در معرض
خطر خود باشد .به عبارت دیگر داریم:
()9
در این مقاله از سنجه ( )∆CoVaRبرای برآورد ریسک
سیستمی استفاده میشود.
 -3پیشینه تحقیق
مطالعات و تحقیقات دانشگاهی در زمینه ریسک سیستمی از
زمان وقوع بحران  3881روند روبه رشدی را آغاز نمود که اهمیت
موضوع ریسک سیستمی را نشان میدهد .پژوهشهای انجامشده
در زمینه ریسک سیستمی نظام بانکی را میتوان به دودسته کلی
تقسیمبندی نمود .دسته اول پژوهشهایی است که به مدلسازی
و برآورد ریسک سیستمی میپردازند و دسته دوم پژوهشهایی
است که به بررسی عوامل مؤثر بر وقوع ریسک سیستمی
71
میپردازند .جابور ،)3879( 75الگ جونیور 78و گودینهو فیلهو
( ،)3878سئورینگ )3879( 70و سیلوا 71و همکاران (،)3878
روششناسی جامعی جهت بررسی تحقیقات انجامشده در زمینه
ریسک سیستمی ارائه کردهاند .سیلوا و همکاران ( )3878مرور
جامعی بر ساختار شبکه ارجاعات مقاالت و تحقیقات انجامشده
در سالهای مختلف داشته و پژوهشهای انجامشده در این زمینه
را بررسی نمودهاند .لونتیدس 38و همکارانش ( )3838به
شبیهسازی سرایت مالی و آسیبپذیری شبکه بانکی با استفاده از
تئوری شبکههای پیچیده پرداختند .صادقی شریف و همکاران
( )7911برای برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی از دادههای
روزانه شاخص بانکها در فاصله زمانی آذر  7901تا فروردینماه
 7911استفاده کرده و ارزش در معرض خطر بازدهی دادههای
روزانه شاخص با استفاده از یک مدل  GARCHنمایی برآورد
کردهاند .مهدوی کلیشمی و همکاران ( )7918با استفاده از معیار
تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی ( )Δ CoVaRبه ارزیابی

15. Jabbour
16. Lage-Jounior
17. Godinho-filho
18.Seuring
19. Silva Walmir
20. Leventides
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ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران پرداختهاند .ابریشمی و
همکاران ( )7911ریسک سیستمی نظام بانکی را بر مبنای سه
معیار  ΔCoVaR ،MESو  SRISKبرای بانکهای فعال در بازار
سرمایه در طی دوره  7913/83/70تا  7911/88/70محاسبه و
اندازهگیری و اثر برخی از مهمترین متغیرهای ذاتی بانکها و
همچنین متغیرهای کالن اقتصادی ،بر روی این شاخصها برآورد
شده است .عیوض لو و رامشک ( )3871دو روشMES
و  COVARرا در خصوص رتبهبندی ریسک سیستمی بانکی
ایران ،مورد آزمون قرار دادند .ارول و وهرا )3838( 37مجموعه
عملیات بانکی را در قالب یک سیستم بههمپیچیده و شبکهای
بیان نمودند .انگل و همکاران )3838( 33در تحقیقی به این
نتیجه رسیدند که پایداری سیستم بانکی به ساختار شبکهای آن
بستگی دارد.
30
39
اسپینوزا و پراساد ( ،)3878انکوشو ( )3877و کالین
( )3879با استفاده از مدلهای  ،VARپویاییهای  NPLو
متغیرهای کالن اقتصادی و اثرات متقابل آنها را مورد بررسی
قرار دادهاند .درواقع این مطالعات اثرات بازخوردی بر متغیرهای
کالن اقتصادی را نیز مطالعه کردند .نتایج این مطالعات نشان
میدهد که کیفیت دارایی بانکها و افزایش ریسک اعتباری
بانکها نیز بر سیکلهای اقتصادی اثرگذار است و افزایش در
ریسک اعتباری نظام بانکی باعث تشدید نوسانات اقتصادی در
سطح کالن میشود .بهعبارتدیگر کاهش در کیفیت دارایی
بانکها باعث تشدید سیکلهای اقتصادی شده و اصطالحاً اثر
موافق سیکلی 35دارد (انکوشو )3877 ،و افزایش در ریسک
اعتباری بانکها فرآیند رونق اقتصادی را پیچیدهتر میکند
(کالین.)3879 ،
31
38
دلگادو و سئورینا ( )3880و زمان و جورکا ( )3880با
استفاده از مدلهای تصحیح خطای برداری ،اثر کاهش در تولید
ناخالص داخلی ،نرخ بهره و نرخ ارز را بر  NPLسیستم بانکی
کشورهای اسپانیا و اسلواکی بررسی کردهاند .عبداهلل 30و همکاران

21.Erol & Vohra
22. Engel
23. Espinoza & Prasad
24. Kline, Rex B.
25. Pro cyclical
26. Delgado & Saurina
27. Zeman & Jurca
28. Abedola
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( )3877با استفاده از رویکرد مدلهای خود رگرسیونی با
وقفههای توزیعی ،)ARDL( 31عوامل مؤثر بر مطالبات غیر جاری
98
بانکهای مالزی را مورد بررسی قرار دادهاند .گرینیچ و گروسنور
( )3881اثر بلندمدت نرخ بهره بر  NPLرا در بانکهای بلغارستان
مورد بررسی قرار دادهاند .نیکوالید وگیازاس )3870( 97نشان
میدهند که عرضه پول ،رشد اعتبارات و بیکاری اثر معناداری بر
ریسک اعتباری بانکهای رومانی دارند.
نتایج مطالعات مطالعه فالمینی 93و همکاران ( )3881نشان
میدهد که نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی مهمترین عامل
تعیینکننده  NPLبانکها در کشورهای آفریقایی بوده است.
فوفاک )3885( 99ارتباط علی بین مطالبات غیر جاری بانکها با
نرخ بهره واقعی ،رابطه مبادله ،تورم ،درآمد سرانه و بازده دارایی را
مورد بررسی قرار داده است .کانگوگو و آسینگا )3870( 90با
استفاده از دادههای تلفیقی نشان میدهند که رشد  GDPو
بیکاری اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکهای کنیا داشته؛ و نرخ
تورم و نرخ بهره اثر مثبت بر  NPLاین بانکها داشته است.
ماویلی )3879( 95رابطه منفی بین نقدینگی و ورود سرمایه را
مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کنیا نشان میدهد.
همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد شاخص بهای
مصرفکننده در کوتاهمدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبت بر
 NPLاین بانکها داشته است .واشینگتن )3870( 98در مطالعه
خود نشان میدهد که شرایط اقتصادی نامطلوب اثر منفی بر
 NPLبانکهای کنیا داشته است ،رشد تولید ناخالص داخلی
سرانه و نرخ تورم بر این شاخص منفی بوده است ،درحالیکه اثر
نرخ ارز بر  NPLازنظر آماری معنادار نبوده است.
.4

روششناسی و معرفی الگوی SVAR

طبق آنچه در بخش مبانی نظری تحقیق گذشت ،مناسبترین
مدل جهت برآورد ریسک سیستمی ،استفاده از الگوی
خودرگروسیونی برداری ساختاری ( )SVARمیباشد .برای
معرفی الگوی  SVARابتدا الزم است الگوی خود بازگشت

29. Autoregressive Distributed Lag Models
30. Greenidge & Grosvenor
31. Nikolaidou & Vogiazas
32. Flamini
33. Fofack
34. Kangogo & Asienga
35. Mawili
36. Washington
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برداری یعنی  VARرا مورد بررسی قرار داد .لوتکپل و کراتزیگ
( )3880الگوی  VARرا به شکل زیر معرفی میکنند:
()0
yt  A1 yt 1  ...  Ap yt  p  B.xt  ...  Bq .xt q  CDt  ut

که در آن )  yt  ( y1t ,..., yktبردار  Kx1متغیرهای درونزا،


)  xt  ( x1t ,..., xMtبردار  Mx1متغیر برونزا و خارج از الگو Dt ،که
شامل کلیه متغیرهای از پیش تعیینشده مانند جزء ثابت ،روند
خطی و متغیرهای مجازی فصلی است و  utپسماندهای دارای
توزیع نرمال با میانگین صفر ،نوفه سفید و ماتریس کوواریانس
 E (ut u )   uاست Bj ،Ai .و  Cماتریس ضرایب با ابعاد
t 1

مناسب میباشند.
مشکلی که در استفاده از الگوی  VARوجود داشت ،شکل
خالصهشده این الگو بود .در همین راستا ،کولی و لروی 90مطرح
کردند که شوکهای تخمینی در الگوی  ،VARساختاری نیستند
و بدون مراجعه به ساختارهای خاص اقتصاد هر کشور نمیتوان
مفاهیم اقتصادی نتایج الگوی  VARرا درک کرد .الگوی SVAR
این مشکل را برطرف مینماید .لوتکپل و کراتزیگ ( )3880این
الگو را بر اساس رابطه ( )7با برقراری محدودیتهای مناسب بر
ماتریس  Aو  Bبه شکل زیر (رابطه  )3معرفی میکنند:
()5
 A y  ...  A y  B .x  ...  B .x  C D  B
*

t

T

t q

*
q

*

t

t p

*
p

*
1 t 1

بکی حسکوئی ( )7909نشان میدهد که سهم باالی درآمدهای
نفتی در کل درآمدهای دولت منجر به چسبندگی ساختاری در
ساختار درآمد–هزینه دولت شده است .وفور درآمدهای نفتی
مانع از شکلگیری یک نظام مالیاتی مقتدر شده و باعث وابستگی
هر چه بیشتر بودجه دولت به درآمدهای نفتی شده است.
وابستگی صنایع کشور به عواید نفتی باعث شده است تا
سرمایهگذاری در صنعت متناسب با نوسانات نفتی نوسان کند.
وابستگی صنعت به واردات از یکسو و سهم درآمدهای ارزی
حاصل از صادرات نفت و گاز در تأمین واردات از سوی دیگر،
وابستگی صنعت به عواید نفتی را تشدید کرده است .این
وابستگی در ساختار صنایع به تنگنای تراز پرداختها انجامیده
است .معظمی و سرعتی ( )7917در تحقیق راهبردهای مقابله با
اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران تأکید میکنند نقش صنعت
نفت کشور در بودجه و درآمدهای کشور موجب گردیده تا این
37. Lutkepohl & Kratzig
38.Cooley & Leroy

Ayt
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صنعت بهعنوان یکی از کلیدیترین صنایع جمهوری اسالمی
ایران مورد توجه تحریمهای غربی قرار گیرد و از سوی دیگر در
اولویت دولتمردان و مدیران در برنامهریزیها باشد .بنابراین
درآمدهای نفتی از اهمیت باالیی در شکلدهی ساختار اقتصاد
ایران برخوردار است و وارد کردن تحوالت بخش نفت و نوسانات
درآمدهای نفتی و سازوکار اثرگذاری آن بر ساختار درآمدی دولت
و درنتیجه بروز نوسانات در نرخ ارز ،نقدینگی ،تورم و نرخ بهره
ضروری است .بر این اساس در مدل بسط یافته درآمدهای نفتی
نیز وارد مدل شده است .عالوه براین نرخ بهره نیز وارد مدل نهایی
شد .بنابراین مدل بسط یافته یک مدل  0متغیره به شکل زیر
میباشد:
()8
بردارهای
که در آن بردار متغیرهای مدل و
از بردار
ضرایب مدل متناظر با وقفههای
متغـیرهای مدل است .درواقع در یک مـدل خودرگرسـیونی
برداری ( )VARغیر مقید ،هر متغیر روی وقفههای خود و
وقفههای سایر متغیرها رگرس میشود .در این مدل ،بردار
متغیرهای مدل به شکل جدول شماره  7است.
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جدول شماره  .1متغیرهای مدل

 -4-1آزمون پایایی متغیرهای مدل
بهکارگیری روشهای سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب
الگوهای اقتصادسنجی با استفاده از دادههای سری زمانی بر این
فرض مبتنی است که متغیرهای الگوپایا 91میباشند .نتایج
آزمونهای پایایی این متغیرها در جدول شماره ( )3گزارش شده
است .نتایج نشان میدهد که بر اساس آزمون  ADFتمام
متغیرهای مدل در سطح نامانا بوده و دارای ریشه واحد میباشند.
همچنین نتایج نشان میدهد که بر اساس آزمون  PPتمام
متغیرهای بهاستثنای سنجه ریسک سیستمی حداقل دارای یک
ریشه واحد میباشند.

جدول شماره  .2نتایج آزمون ریشه واحد سطح متغیرها

39. Stationary
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علیرغم اینکه سطح بسیاری از سریهای زمانی ناپایا
میباشد ،تفاضالت این متغیرها پایا میباشند .عالوه بر این
برای تعیین درجه جمعی متغیرهای سری زمانی از آزمون
پایایی تفاضالت متغیرهای سری زمانی استفاده میشود.
نتایج آزمون پایایی تفاضل مرتبه اول متغیرهای مدل در
جدول شماره ( )3گزارش شده است .نتایج نشان میدهد که
بر اساس آزمون  ،ADFفرضیه  H0دایر بر ناپایایی تمام
متغیرهای مدل رد میشود .همانطور که مشاهده میشود
بر اساس نتایج این آزمون ،فرض وجود ریشه واحد در تفاضل
مرتبه اول متغیر تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 18
درصد رد میشود .این در حالی است که بر اساس آزمون
فیلیپس-پرون وجود ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول این
متغیر در تمام سطوح اطمینان رد میشود .این امر میتواند
ناشی از وجود شکست ساختاری در متغیر تولید ناخالص
داخلی باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تفاضل مرتبه
اول تمام متغیرهای مدل پایا میباشد و این متغیرها
جمعی 08از درجه اول یعنی ) I(1میباشند.
جدول شماره  .3نتایج آزمون ریشه واحد تفاضل
مرتبه اول متغیرها ()ADF,PP
متغیر

DOIL
DEXR
DTAX
DLIQ
DINF
DLOG(GD
)P
DINTR

مقادیر

آماره
ADF
-53.81
-8.9
()8.888
()8.8888
-0.11
-9.83
()8.888
()8.893
-5.8
-8.00
()8.8888
()8.8888
-5.8
-3.88
()8.8888
()8.89
-9.83
%7 -0.01
-3.50
%7
()8.8888
()8.89
-5.37
%5 -79.0
-7.10
%5
()8.8888
()8.8883
-7.09
%78-0.11
-7.87
%78
()8.8888
()8.88
-9.05
-9.93
()8.881
()8.8879
ارقام داخل پرانتز مقدار ) (P-VALUEاست.
منبع :محاسبات تحقیق
بحرانی

آماره PP

مقادیر
بحرانی

-3.50
-7.10
-7.87

40-Integrated

-4-2

برآورد مدل تجزیه و تحلیل اثر شوکهای

متغیرهای کالن بر ریسک سیستمی نظام بانکی
به منظور بررسی تأثیر شوک های متغیرهای کـالن اقتصـادی
بر ریسک سیسـتمی ابتـدا مـدل  SVARبـرآورد مـیگـردد.
سپس با استفاده از توابع ضربه آنی اثر شوک در هـر یـک از
متغیرها بر ریسک سیستمی نظام بـانکی بررسـی مـی شـود.
برآورد مدل  SVARبه معنای اعمال قیود بر مدل  VARغیر
مقید و برآورد ماتریسهای  Aو  Bمـیباشـد .بنـابراین ابتـدا
مدل غیر مقید برآورد میگردد .بهمنظـور بـرآورد مـدل غیـر
مقید ،تعداد وقفه های بهینه بـر اسـاس معیـار  SBCتعیـین
گردید .بر اساس این آماره تعـداد وقفـه بهینـه یـک تعیـین
گردید .در ادامه قیود به صورت یک ماتریس پایین مثلثی بـر
مدل غیر مقید اعمال و ضرایب ماتریسهـای  Aو  Bبـرآورد
گردید.
 -5یافتههای تحقیق
 -5-1تجزیه و تحلیل اثر شوک درآمدهای نفتی دولت
بر ریسک سیستمی نظام بانکی
نمودار شماره ( )7واکـنش سـنجه ریسـک سیسـتمی نظـام
بانکی نسبت به شوک نفتـی را قالـب مـدل خودرگرسـیونی
ساختاری ( )SVARطراحی شده نشان میدهد .یک انحـراف
معیار افزایش در درآمدهای نفتی باعث تغییر سنجه ریسـک
سیستمی به اندازه  -8.885میشود کـه حکایـت از افـزایش
ریسک سیستمی نظـام بـانکی دارد .افـزایش در درآمـدهای
نفتی باعث کاهش نرخ برابری ارز و افزایش واردات میشـود.
از سوی دیگر کاهش در نـرخ ارز افـزایش در قـدرت برابـری
خرید مشتریان نظام بانکی را به همراه دارد .ورود درآمدهای
نفتی به خزانه و فروش ارز به بانک مرکزی ،رشد نقدینگی از
محل افزایش مانده داراییهای خارجی بانک مرکزی ،کـاهش
در نرخ بهره را به همـراه دارد .مجموعـه ایـن عوامـل باعـث
کاهش نکول اعتباری مشتریان حقیقی بانـکهـا و درنهایـت
ریسک سیستمی نظام بانکی می شود .بـا ایـن وجـود اثـرات
تورمی رشد درآمـدهای نفتـی و در دورههـای بعـدی باعـث
افزایش نکول اعتباری مشتریان می شود .نتایج نشان میدهد
که در بلندمدت شـوکهـای مثبـت نفتـی اثـرات منفـی بـر
اقتصاد داشـته و ریسـک سیسـتمی نظـام بـانکی را افـزایش
میدهد.

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگرسیونی برداری
Response of DELTACOVAR to Cholesky
One S.D. OIL Innovation

 -5-3تجزیه و تحلیل اثر نااطمینانی نرخ ارز بر
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نمودار  .1تأثیر شوک نفت بر ریسک سیستمی نظام بانکی
(تابع ضربه آنی مدل )SVAR

 -5-2تجزیه و تحلیل اثر شوک درآمدهای مالیاتی
دولت بر ریسک سیستمی نظام بانکی
درآمدهای مالیاتی ،میتواند هزینههای بنگاهها را افزایش داده و احتمال
نکول اعتباری بنگاههای تولید را افزایش دهد .از سوی دیگر بر اساس
نظریههای اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی جهت تأمین مالی
بودجه دولت اثر تزاحمی بر بخش خصوصی داشته و باعث افزایش
نرخ بهره و درنهایت هزینه تأمین مالی بخش خصوصی و درنهایت
منجر به افزایش نکول اعتباری مشتریان حقوقی بانکها میشود .نتایج
بهدستآمده از تابع ضربه آنی بهدستآمده از مدل  SVARنشان
میدهد که یک انحراف معیار افزایش در درآمدهای مالیاتی دولت
منجر به تغییر سنجه ریسک سیستمی به اندازه  8.85میشود .بنابراین
درآمدهای مالیاتی ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش میدهد.

ریسک سیستمی نظام بانکی
نمودار ( )9واکنش سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی
نسبت به یک انحراف معیار شوک در نرخ ارز را به تصویر
میکشد .همانطور که مشاهده میشود وقوع یک شوک
مثبت ارزی به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز ،باعث
تغییر در سنجه ریسک سیستمی به اندازه  -8.885میشود
در توضیح این فرایند میتوان گفت که شوک مثبت ارزی و
کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش قیمت کاالهای وارداتی
میشود که بر اساس گذر نرخ ارز منجر به رشد شاخص
قیمت کاالها و خدمات مصرفی میشود .با رشد قیمتها
توان بازپرداخت وام توسط خانوارها کاهش مییابد که
افزایش مانده مطالبات غیرجاری بانکها و کاهش کیفیت
دارایی آنها را به همراه خواهد داشت .از سوی دیگر کاهش
قدرت خرید مصرفکنندگان به دنبال اثرات تورمی جهش
نرخ ارز تقاضا برای کاالها و خدمات تولیدی را کاهش
میدهد که بهنوبه خود به کاهش جریان نقدینگی بنگاهها
میانجامد .کاهش در جریان ورودی درآمدی بنگاهها باعث
افزایش نکول اعتباری مشتریان حقوقی بانکها در سالهای
بعد میشود .براین اساس شوک نرخ ارز و کاهش ارزش پول
ملی باعث افزایش ریسک سیستمی نظام بانکی خواهد
داشت.
Response of DELTACOVAR to Cholesky
One S.D. EXR Innovation

Response of DELTACOVAR to Cholesky
One S.D. TAXRR Innovation
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نمودار  .2تأثیر شوک مالیاتی بر ریسک سیستمی نظام

بانکی (تابع ضربه آنی مدل )SVAR

41. Crowding Out effect
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نمودار  .3تأثیر شوک نااطمینانی نرخ ارز بر ریسک

سیستمی نظام بانکی (تابع ضربه آنی مدل )SVAR
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 -5-4تجزیه و تحلیل اثر نقدینگی بر ریسک
سیستمی نظام بانکی
نتایج حاصل از مدل  SVARبرآورد شده نشان میدهد که
شوک نقدینگی به اندازه یک انحراف معیار باعث تغییر در
سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی به اندازه  8.883میشود.
با توجه به اینکه سنجه ریسک سیستمی مقداری منفی
است ،تغییر فوق به معنای کاهش ریسک سیستمی نظام
بانکی است .با رشد نقدینگی ،منابع مورد نیاز بنگاهها افزایش
مییابد .عالوه براین رشد اعتبارات بانکی منجر به رشد
تقاضای مؤثر برای کاالها و خدمات میشود که افزایش
سودآوری بنگاهها را میتواند به همراه داشته باشد .این امر
جریان نقدینگی به سمت بنگاهها را افزایش میدهد که
کاهش نکول اعتباری مشتریان بانکها را به دنبال دارد.
نتایج بهدستآمده با نتایج مطالعات بینالمللی سازگار است.

بنگاهها میشود که بهنوبه خود کیفیت دارایی بنگاهها را
کاهش داده و منجر به افزایش ریسک سیستمی نظام بانکی
میشود .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که یک انحراف
معیار افزایش در تورم باعث تغییر در سنجه ریسک
سیستمی نظام بانکی به میزان  -8.880میشود .همانطور
که گفته شد تغییرات منفی در سنجه ریسک سیستمی به
معنای افزایش ریسک سیستمی نظام بانکی است.
Response of DELTACOVAR to Cholesky
One S.D. INF Innovation
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One S.D. LIQ Innovation
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نمودار  .5تأثیر شوک نااطمینانی تورم بر ریسک سیستمی
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نمودار  .4تأثیر شوک نقدینگی بر ریسک سیستمی نظام

بانکی (تابع ضربه آنی مدل )SVAR
 -5-5تجزیه و تحلیل اثر نااطمینانی تورم بر ریسک
سیستمی نظام بانکی
تورم دارای آثار متفاوتی بر عملکرد بنگاههاست .از یکسو
تورم سودآوری بنگاههای تولید را افزایش میدهد که کاهش
ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانکها را به همراه دارد .از
سوی دیگر تورم باعث کاهش در قدرت خرید خانوارها
میشود که عالوه بر اینکه نکول اعتباری مشتریان حقیقی را
افزایش میدهد باعث کاهش تقاضای کاالها بهویژه کاالهای
بادوام میشود که بهنوبه خود کاهش در جریان نقدینگی به
سمت بنگاهها را به همراه دارد .کاهش درآمد بنگاههای
تولید منجر به افزایش نکول اعتباری مشتریان حقوقی

 -5-6تجزیه و تحلیل اثر نرخ بهره بر ریسک
سیستمی نظام بانکی
نرخ بهره مهمترین عامل در تقاضای سرمایهگذاری به شمار
میرود .افزایش در نرخ بهره باعث کاهش تقاضای
سرمایهگذاری میشود .از سوی دیگر افزایش در نرخ بهره
باعث افزایش در مانده سپردههای بانکی شده و توان اعتباری
بانکها را افزایش میدهد .رشد اعتبارات بانکی و افزایش در
تسهیالت اعطایی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها
تقاضا برای کاالها و خدمات را افزایش میدهد .افزایش در
تقاضای کل اقتصاد میتواند رشد تولید کاالها و خدمات را
به همراه داشته باشد که این امر منجر به افزایش درآمد
سرانه و درنتیجه کاهش ریسک اعتباری مشتریان بانکها
میشود .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که افزایش در نرخ
بهره به اندازه یک انحراف معیار ،سنجه ریسک سیستمی را
به اندازه  8.889تغییر میدهد که به معنای کاهش در این
سنجه میباشد .بر این اساس شوک نرخ بهره کاهش در

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگرسیونی برداری

ریسک سیستمی نظام بانکی را به همراه دارد .نتایج
بهدستآمده با نتایج مطالعات بینالمللی سازگاری دارد.
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فوق نشان داده شد ،بهطور خالصه در جدول شماره ()0
آمده است.

Response of DELTACOVAR to Cholesky
One S.D. INTR Innovation

جدول شماره  .4خالصه تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر
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ریسک سیستمی نظام بانکی مدل SVAR
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مالیاتی

بانکی (تابع ضربه آنی مدل )SVAR

نرخ

افزایش ریسک سیستمی

ارز

رشد تولید ناخالص داخلی کاهش در ریسک اعتباری مشتریان
بانکها را به همراه دارد .بنابراین انتظار میرود که شوک مثبت
در تولید ناخالص داخلی ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش
دهد .بر اساس نتایج بهدستآمده از توابع ضربه آنی ،یک شوک
مثبت در لگاریتم تواید ناخالص داخلی به اندازه یک انحراف معیار
باعث تغییر  8.881در سنجه ریسک سیستمی میشود .لذا
شوک مثبت تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش سنجه ریسک
سیستمی نظام بانکی میشود.
Response of DELTACOVAR to Cholesky
One S.D. LOG(GDP) Innovation
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نمودار  .7تأثیر شوک تولید ناخالص داخلی بر ریسک

سیستمی نظام بانکی (تابع ضربه آنی مدل )SVAR
نتایج به دست آمده از توابع ضربه آنی تأثیر متغیرهای کالن
اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی که در نمودارهای

کاهش  8/5درصد واحد
سنجه ریسک

نقدینگی

کاهش ریسک سیستمی

نااطمینانی تورم

افزایش ریسک سیستمی

نرخ بهره

کاهش ریسک سیستمی

افزایش  8/3درصد واحد
سنجه ریسک

 -5-7تجزیه و تحلیل اثر تولید ناخالص داخلی بر ریسک
سیستمی نظام بانکی

افزایش  8/5درصد واحد
سنجه ریسک

نااطمینانی

نمودار  .6تأثیر شوک نرخ بهره بر ریسک سیستمی نظام

کاهش  8/5درصد واحد

کاهش  8/0درصد واحد
سنجه ریسک
افزایش  8/9درصد واحد
سنجه ریسک

تولید

ناخالص

کاهش ریسک سیستمی

داخلی

افزایش  8/1درصد واحد
سنجه ریسک

 -5بحث و نتیجهگیری
در این مقاله تأثیر شوکهای متغیرهای کـالن اقتصـادی بـر
ریسک سیستمی نظام بانکی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .برای این منظور با استفاده از سـنجه تغییـر در ارزش
) و بــا اســتفاده از
در معــرض خطــر شــرطی (
رگرسیون کوانتایـل ریسـک سیسـتمی نظـام بـانکی بـرآورد
گردید .در ادامه در قالب یک الگوی خودرگرسـیونی بـرداری
ساختاری ( )SVARو با استفاده از توابع ضربه آنی اثر شوک
در هر یک از متغیرها بر ریسک سیستمی نظام بانکی برآورد
گردید .بر این اساس این مقاله کانالها و سـاختار اثرگـذاری
متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بـانکی را
نـشان میدهـد .مـدل خـودرگرسیـونی بـرداری سـاختـاری
( )SVARبا اعمال قیود ساختاری بر اساس ساختار اقتصادی
ایران بر روی متغیرهای تحقیق امکان شناسـایی کانـالهـای
اثرگذاری را در مدل فراهم میکند .نتـایج ایـن مقالـه نشـان
میدهد که با توجه به اینکه بخش نفـت در اقتصـاد ایـران از
اهمیت باالیی برخوردار بـوده و درآمـدهای نفتـی تخصـیص
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درآمد در اقتصاد ایـران را تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت؛ بـه
همین دلیل نوسانات در درآمدهای نفتی بـهطـور مسـتقیم و
غیرمستقیم بر متغیرهای کالن اقتصـادی تـأثیر مـیگـذارد.
تغییــر در متغیرهــای کــالن اقتصــادی بــر ریســک اعتبــاری
مشتریان بانک ها و در نهایت بر ریسک سیستمی نظام بانکی
اثرگذار میباشد .لذا شوکهای درآمدی نفتـی از کانـالهـای
مختلفی بر ریسک اعتباری بانکها اثـر مـیگذارنـد .یکـی از
کانالهای اثرگذاری شـوکهـای نفتـی بـر ریسـک اعتبـاری
بانکهـا و درنهایـت ریسـک سیسـتمی نظـام بـانکی ،تـأثیر
نوســانات قیمــت نفــت بــر درآمــدهای دولــت و نوســانات در
درآمدهای مالیـاتی دولـت مـی باشـد .کانـال دوم اثرگـذاری
نوسانات درآمدهای نفتی بر ریسک اعتباری بانکها ،نوسانات
منابع
 .7باقری نژاد ،جعفر و جاوید ،غزاله ( .)7919ارائه مدل
نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران :مطالعه موردی
بانک پارسیان ،فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،شماره
 ،5سال  ،9فصل بهار-تابستان سال .7919
 .3صادقی شریف سیدجالل ،سوری علی ،استادهاشمی
علی ( .)7911مدلسازی و برآورد ریسک سیستم بانکی
در قالب یک مدل شبکهای با استفاده از سنجه
 ،CoVaRپژوهشهای پولی بانکی.دوره  ،77شماره
.709-378 .98
 .9صادقی ،مهدی ،)7913( .مدیریت ریسک سیستمیک
در نهادهای مالی بازار سرمایه ایران .نشریه مدیریت
پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی.7 - 90 ،
 .0معظمی ،منصور و سرعتی آشتیانی ،نرجس (،)7917
راهبردهای مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران
با تأکید بر توسعه همکاریهای دانشگاه و صنعت،
فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،شماره  ،3سال
 ،7فصل پاییز-زمستان سال.7917
 .5مهدوی کلیشمی غدیر ،الهی ناصر ،فرزین وش اسداله
و گیالنی پور جواد ( ،)7918ارزیابی ریسک سیستمی
در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در
معرض خطر شرطی .مجله مهندسی مالی و مدیریت
اوراق بهادار .شماره .99
.7

و نااطمینــانی در نــرخ برابــری ارز مــیباشــد .کانــال ســوم
اثرگذاری درآمدهای نفتی را میتوان نقـدینگی نظـام بـانکی
دانست .کانال چهارم اثرگذاری درآمدهای نفتـی بـر ریسـک
اعتباری بانکها نااطمینانی تـورم اسـت .نـرخ بهـره و تولیـد
ناخالص داخلی نیز به ترتیـب کانـال هـای بعـدی اثرگـذاری
شوکهای نفتی بـر ریسـک اعتبـاری بانـکهـا و در نهایـت
ریسک سیستمی نظام بانکی میباشـند .نوسـانهـای قیمـت
نفت در بازارهای جهانی و به دنبـال آن نوسـان درآمـدهـای
نفتی که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان شـوک یـا تکانـه
نفتی یاد میشود ،تأثیرات قابل توجهی در اقتصاد کشـورهای
صادرکننده نفت بهجای میگذارند.

 .8ندائی ،امین و خوارزمی ،امیدعلی ( ،)7919تحلیل
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 .1نقی لو ،احمد و محمد نظامی ،طاهره ( ،)7919ارتباط
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چکيده
این مقاله به شناسایی چالشها و عوامل اثرگذار بر تجاریسازی فناوری در جهااد دانشاگاهی باه عناوان یکای از بزرگتارین مراکاز
تحقیقاتی کشور ،پرداختهاست .در این پژوهش پس از بررسی گسترده در ادبیات موضوع با روش کیفی و با استفاده از نموناهگیاری
هدفمند 27 ،مصاحبه عمیق با فناوران و خبرگان حوزه فناوری جهاددانشگاهی انجام شده و با تحلیال تا  265عامال اثرگاذار بار
تجاریسازی فناوری شناسایی شدهاست .ویژگیهای شخصیتی و جمعیتشناختی کارآفرین و د وسوتوانی باهعناوان عوامال ماوثر
فردی ،فرهنگ سازمانی ،وجود ساختار سازمانی مناسب و حمایت مدیریت باهعناوان عوامال ساازمانی و حمایات صانعت و دولات،
تقاضای بازار ،شرایط اقتصادی کشور ،و موقعیت جغرافیایی بهعناوان عوامال محیطای اثرگاذار بار تجااریساازی در ایان پاژوهش
دستهبندی شدهاند .همچنین مشکالت و چالشهای شناسایی شده در این پژوهش شامل معضالت تأمین مالی ،عدم وجود فرهناگ
خرید تولید داخلی در سازمانها ،تنگناهای حقوقی و قانونی ،کمبود نیروی انسانی دوسوتوان ،عدم اطمینان سازمانها ،باازار و بدناه
تصمی ساز دولت به محصوالت داخلی بودهاست .استفاده از روشهای جدید تأمین مالی ،وضا قاوانین جدیاد اساتاندارد دهای باه
فناوریهای جدید ،ایجاد فرهنگ خودباوری در کشور و تعهد تولیدکنندگان فناوریهای داخلی به تولید با کیفیت و خدمات پاس از
فروش بهتر ،پیشنهاداتی جهت رف مشکالت تجاریسازی فناوری هستند.
واژههای کليدی :تجاریسازی ،فناوری ،چالش ،دوسوتوانی ،جهاددانشگاهی.

نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
در دنیای امروز توسعه اقتصادی عمدتاً ،با نوآوری (اتزکویتز و
ژائو ،)2067 6پژوهش (فینای 2و همکااران )2066 ،و یاافتن
روشهایی برای انتقال داناش و فنااوری ،محقاق مایگاردد
(آلستروم 3و همکاران .)2000 ،در مسایر توساعه اقتصاادی،

دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی بهعنوان منااب مها تولیاد
دانش ،فناوریهای جدید و عامل ایجاد درآمد و اشتغال بوده
(کالوسن و ایوانز )2000 0و فناوری یکی از مه تارین ابعااد
تعیاااااینکنناااااده مزیاااااترقاااااابتی آنهاااااا اسااااات
(خانا .)2060 5تجاریسازی فناوری بهعنوان فرآیند تبادیل
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دانش علمی به محصوالت جدیاد یاا بهباود وضاعیت کااال و
خدمات و رساندن آنها به باازار (فینای و همکااران،)2066 ،
یکی از مکانیس های مه دستیابی به توسعه اقتصادی است.
حرکت در مسایر ناوآوری و ارزشآفرینای و ایفاای مطلاو
مسئولیت اجتماعی یکی از محورهای تحاول دانشاگاههاا در
سالهای گذشاته باویژه در دو دهاه اخیار اسات (مهادی و
شفیعی )6311 ،در کشور ما نیز حرکات باه سامت اقتصااد
دانشبنیان با دانشگاهها و مراکاز پژوهشای کشاور هادایت و
تسهیل میشود (گودرزی .)6312 ،در راستای اهمیت نقاش
تجاریسازی نتاای پاژوهشهاا در کشاور ،در حاال حاضار
طرحها و برنامههای مختلفی اجرایی شدهاند که در این بااره
میتوان به بند (ج) ماده  0قانون برنامه شش توسعه کشاور،
در چهاارچو بناد ( )60سیاساتهاای کلای برناماه ششا
(حمایت حقوقی ،مالی و نهاادی الزم بارای توساعه داناش و
پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهات تجااری ساازی ایاده و
دانش در تولید محصول و خدمات باا ارزش افازوده متبات)،
اشاره کارد (برناماه ششا توساعه کشاور .)6315 ،بناابراین
تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی به عنوان یا ضارورت
ماایبایساات در راهباارد و چش ا انااداز دانشااگاههااا و مراکااز
تحقیقاتی تلفیق شود .از اینرو لزوم شناخت عوامل اثرگذار و
چالشها در فرآیند تجاریسازی فناوریهای توسعهیافتاه در
مراکز پژوهشی کشور ،میتواند به عنوان قادم اول در کما
به خواست ملی حرکت به سوی اقتصاد داناشبنیاان مطارح
باشد ،زیرا شناسایی عوامل اثرگاذار و مشاکالت ،هماواره باه
عنااوان قاادم اول در حاال مسااأله مطاارح اساات (عباساای و
همکاران.)6317 ،
برای بهرهمندی از پتانسیلهای علمی سازمانهاا و مراکاز
تحقیقاتی کشور ،تجاریسازی فناوری باید بطور جدی در
برنامه این مراکز قرار گیرد .در این راستا ،شناخت دقیقتر
از شرایط زمینهساز تجاریسازی و عوامل موثر بار کساب
موفقیت مراکز تحقیقاتی در تجاریساازی ،مایتواناد باه
تدوین بهتر سیاساتهاا و طراحای دقیاقتار برناماههاای
اجرایی جهت حرکت بهسمت تجاریساازی کما کناد.
برای نیل بدین مقصود باید نیروی انسانی مراکز تحقیقاتی
با مفاهی و عوامل اثرگذار بر تجااریساازی آشانا باوده و
سااازمانهااای تحقیقاااتی از حیاام الزامااات زیرساااختی،

ساختاری ،تی سازی و...آماده تجاریسازی بوده و محایط
داخلی سازمانها و محیط خارجی از حیم وضا قاوانین،
سیاستها ،فرهناگ و ...بارای ورود محصاوالت حاصال از
فناوریهای تجاریساازی شاده آمااده باشاند (آیباایی و
همکاااران .)6311 ،بررساای مشااکالت و عواماال مااوثر باار
تجاریسازی فناوری نیز میتواند راهکارهایی ایجاد کند تا
سیاستگذاری و برنامهریزی بهتاری بارای اشااعه تولیاد
فناوری از دستاوردهای پژوهشای مراکاز تحقیقااتی و باه
بااازار رساااندن آنهااا ،انجااام پااذیرد (ظریفاای و همکاااران،
.)6317
ایاان پااژوهش عواماال اثرگااذار و چااالشهااای فرآینااد
تجاریسازی محصاوالت و فنااوریهاای جهاددانشاگاهی را
معرفی میکند .جهاددانشگاهی به عنوان ی نهااد عماومی
ییردولتی با تأکید بر متن اساسنامه خاود بارای فعالیات در
حااوزه پااژوهشهااای کاااربردی و رساااندن محصااوالت و
فناوریها تا مرحله صنعتی و نیمهصنعتی به باازار ،توانساته
اسااااات بااااایش از هفتااااااد محصاااااول فناوراناااااه را
تجاریسازی کرده و باه باازار برسااند .در ساال  6313نیاز
سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشآموختگان برای
تسهیل تجاریسازی فناوری و انتقال فناوریهاای باه بلاو
رسیده واحدهای سازمانی به شرکتها و مؤسسات ،تأسایس
گردیده و از آن تاریخ جهت تجاریسازی به یاری واحادهای
سازمانی جهاددانشگاهی پیوساتهاسات .جهاددانشاگاهی باا
اکوسیست خود و بهرهگیری از فرهناگ خاا ساازمانیای
که پژوهشگران را به سوی چیرهدستی یا دوساوتوان شادن
(پورعاباادی )6315 ،هاادایت ماایکنااد ،توانسااتهاساات از
پژوهشگر عالقهمند به پژوهش ،به پژوهشگران عالقهمند باه
تولید محصول و تجااریساازی آن برساد .یافتاههاای ایان
پژوهش کم میکند تا الگوی مناسبی بارای فنااوریهاای
جدیدی ایجاد شود که در این نهاد به بهرهبارداری خواهناد
رسید تا در تجاریسازی فناوریهای آینده متمرثمر باشاند.
نتای این پژوهش همچنین میتواند نموناه کااربردی بارای
سااایر مراکااز تحقیقاااتی و نهادهااای دولتاای و خصوصاای در
کشور در امر تجاریسازی فناوری باشد.
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 -2پيشينه پژوهش
فناوری یکی از مه ترین ابعااد ،تعیاینکنناده مزیاترقاابتی
است (اتزکویتز و ژائو .)2067 ،بارای دساتیابی باه فنااوری،
بسیاری از شرکتها در کشورهای در حال توساعه کاه تاوان
تولیااد سااری فناااوری را ندارنااد (خانااا )2060 ،و یااا در
کشورهای توساعهیافتاه ،از انتقاال فنااوری (کریستنسان 1و
همکاران )2066 ،استفاده میکنند .این مسأله اهمیت انتقال
و تجاریسازی فناوری جهت کسب مزیت رقابتی در کشورها
و شرکتها را نمایان میسازد .در پژوهشی که پلی دیکیون و
دیام )2060( 7انجام دادند بیان شاد کاه انتقاال فنااوری در
مراکز تحقیقاتی که تأمین مالی دولتی دارند میتواند فرصات
و تهدید را برای سرمایهگاذاری در زمیناه تحقیاق و توساعه
ایجاد کند .کیچبرگر 6در سال  2061موفقیت تجااریساازی
فناوری را بررسی کرده و برای افزایش مزیت رقابتی شارکت
فناوری محور ،تحقیق و توسعه را ابزاری مناسب بارای بقاای
شرکت و ایجاد مزیت رقابتی میداند(اچ او و چوآه.)2061 1
کانسکائو )2060( 60سان ،تجرباه و ویژگایهاای شخصایتی
کارکنان مؤسسات تحقیقاتی ،ویژگیهای بازار ،دفاتر تحقیاق
و توسااعه و تاااثیر بنیانگااذاران شاارکتهااای جدیااد را در
66
تجاااریسااازی دخیاال دانسااتهاساات .چمیلسااکی و پاااول
( ،)2066مشارکت اثربخش نیروی انسانی در تجااریساازی
فناوری را ،نیازی ضروری دانستهاند.
به طور کلی برای رشد کارآفرینی در مراکز تحقیقاتی انتقاال
فناوری ،وجاود سااختار و انگیازه محققاان بارای راهانادازی
شاارکتهااای زایشاای حااائز اهمیاات اساات(گوباال.)2063 62
الوساگدون )2061( 63انجااام کااارگروهی ،باااکتی)2067( 60
اهمیت سرمایه مورد نیاز و کاهش هزینههای عملیااتی را در
تجاریسازی فناوری مه میداند .البتاه ارزیاابی انتقاادی از

6 .Christensen
7. Ploykitikoon & Diam
8. Kirchberger
9 .Ho & Chuah
10. Conceição
11. Hmieleski & Powell
12. Goble
13 .Logsdon
14 .Bakti
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نتااای و چااالشهااای آینااده تجاااریسااازی در موفقیاات
تجاریسازی تاثیر بسزایی دارد (گیمون.)2067 65
معموالً تجاریسازی در رشتههاای مختلان نتاای متفااوتی
بههمراه دارد ( گان )206261و با احساسات و انگیزه متفااوت
محققان (مارس و گریساون )2001 67و فرهناگ و سیاسات
ساااازمان بااارای تخصااایص منااااب  ،تحااات تاااأثیر قااارار
میگیرد (هیدن 66و همکاران.)2061 ،
در دستهبندی کلی عوامل اثرگذار بر تجاریساازی فنااوری،
وو و همکاران ( )2065به دو دسته عوامال فاردی و نهاادی،
پرکمن و همکاران ( )2063باه ویژگایهاای فاردی محقاق،
بسترسازمانی و بسترنهادی ،جهانگیرینیا ( )2063به عوامال
ساختاری ،فرهنگی ،سیاسای و قاانونی ،فروزناده و همکااران
( )2060به عوامل زمینهای ،ساختاری و محتوایی ،نوبختوند
و توسی ( )2060به دو دساته عوامال ساازمانی و خاارجی و
اماااین پاااژوهش ( )6311باااه عوامااال فاااردی ،ساااازمانی،
فرهنگی  -اجتمااعی ،قاانونی و اقتصاادی اشااره داشاتهاناد.
عوامل کلیدی تجاریسازی فناوری در مطالعات به شرح ذیل
در جدول  6دستهبندی شدهاند.

15 .Guimon
16 .Gann
17 .Mars & Garrison
18.Hayden
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جدول .1عوامل کليدی تجاریسازی فناوری در مطالعات
زیر عامل

عامل اصلی
انگیزه
ریس

پذیری

مهارت ،تخصص و تجربه
توفیق طلبی

زیر عامل
کاربر)

محقق

تمایل مالکیت و مهارتهای

کیچبرگر و همکاران ()2061

دانش
فردی

عامل اصلی

براون و همکاران ()6116

مدیریتی

61

دسته و پرکمن ()2066

شرایط سرمایهگذاری

م

()2005

وضعیت بازار

السر()6162

هل و مارونر )2005( 22ذوالفقااری و

طبیعت صانعت (متمرکاز /

ردی و ژائو ()6110

همکاران()2020

رقابتی)

الکت 20و همکاران ( )2005انسالی

آنااااگ )2061( 23ذوالفقاااااری

26

کاااربرد احتمااالی (انعطااا

و

اچرون ()6176

براون و همکاران ()6116

پذیر  /متنوع)

حجازی()2063

قیمت گذاری فناوری

اسپن و همکاران ()6113

پیچیدگی فناوری

السر ()6162

زمان مورد نیاز (مدت زمان

کیمورا ()2060

نوآوری(تدریجی یا رادیکال)

ردی و ژائو)6110( 21

بازپرداخت طوالنی)

مطابقت فناوری

اتیل)6162( 20

محيطی

25

پشاااتیبانی دولااات

فناوری
بلو فناوری

براون و همکاران ()6116

(سیاست ،بودجه)

طبیعت فناوری(فرآینادی-

اسپن و همکاران)6113( 26

رواباااط (اعتمااااد ،رفتاااار،

سادگی فناوری

کیمورا)2060( 21

نوع فناوری

چن و همکاران)2066( 30

عدم اطمینان فناوری

السر ()6162

موقعیت رقابتی

ردی و ژائو ()6110

ظرفیاات اقتصااادی(مناااب

اسپن و همکاران ()6113

تجربه

کومار و جین)2003( 36

بازاریابی و یافتن مشاتریان

ناهار و همکاران)2001( 32

سازمان(عملکرد)

کیمورا ()2060

27

مالی)

مناسب
امکاناااااات تحقیقااااااتی و

کومار و جین ()2003
ردی و ژائو ()6110

ارتباطات ،شبکه ،همکاری)

محصول)

سازمانی

محقق

م

اچرون)6176( 33

تجهیزات(مناب فیزیکی)
استراتژی

السر()6162

قابلیااتهااای فناای (درک

ردی و ژائو ()6110

19 .D’Este, P& Perkmann, M.
20 .Locket
21 .Ensley
22. Helm & Mauroner
23 .Ong
24 .Ettlie
25 .Lasserre
26. Reddy and Zhao
27. Brown et al
28. Spann et al
29. Kimura
30 .Chen et al
31 .Kumar and Jain
32. Nahar et al
33. McEachron

آموزش

باااراون و همکااااران ( )6116زریااان
جویی و همکاران ()6311

نهاددانشگاه

زرین جویی و همکاران ()6311

در راه تجاریسازی فناوری همواره چاالشهاای بیشاماری
نیااز وجااود دارنااد .همچنانکااه بااوهل  )2000( 30نااوآوری
فناورانه را مستلزم صر هزینههای سرمایهای زیادی مای-
داند که دسترسی به بازارهای سرمایه و مالی برای موفقیت
تجاریسازی فناوری را ضروری مینمایاند.
آزاد و همکاران ( )6317با اشاره بر چالشهای تجاریساازی
محصوالت شرکتهای دانش بنیان به عواملی مانند قاوانین و
مقررات ،عوامل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مالی ،بازاریاابی،
اندازه بازار ،مناب انسانی ،ساختارسازمانی ،دانش و مهاارت و
البته مه تر از همه فاکتور مالی و بازاریابی اشااره کاردهاناد.
نصاایری در سااال  2060عاادم وجااود سیاساات ،مقااررات و
مدیریت صحیح را بهعنوان مه ترین موان تجاری ساازی در
نظر گرفتهاست.
مشکالتی مانند تأمین مالی (کومار و جین ،)2003 ،مجوزهاا
و اسااتانداردها (گوباال ،)2063 ،ساااختارها (جهااانگیرینیااا،
 ،)2063مشکالت بازاریابی (ناهار و همکاران  )2001 ،نیز در
مطالعات ذکر شدهاند .ریس اقتصادی نیز در پاژوهشهاای

34 .Boehlje
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تاوانیااانن ونیکولیاااانن )2066( 35و اوباارین 31و همکااااران
( )2000بعنوان ی چالش اساسی بر تجااریساازی مطارح
گردیدهاست .جادول  2مشاکالت و موانا تجااریساازی در
پیشینه پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .2مشکالت تجاریسازی فناوری در مطالعات
عامل اصلی

زیر عامل
دسترسااااای باااااه

مشکالت مالی

محقق
بوهل ()2000

بازارهای مالی
ریس

مالی

(تاوانیااانن ونیکولیااانن2066 ،؛ اوباارین و
همکاران)2000،
37

( نصاایری و همکاااران 2060 ،فلیااو و

مشککککککککالت

قوانین و مقررات

همکاران2062 ،؛ آزاد و همکاران)6317 ،

مشکالت سیاسی

( نصااایری و همکااااران2060 ،؛ زاده و
همکاران)2067،

حاکميتی
نيروی انسانی
بازار
فناوری
ساختارسازمانی

شرایط اقتصادی

(احمدیان و همکاران)6317 ،

ترک کارشناسان

چن()2067

اندازه بازار

(آزاد و همکاران)6317 ،

بازاریابی

(آزاد و همکاران)6317 ،

اعتبار فناوری

چن()2067

ضااااعن ساااااختار

(آزاد و همکاران)6317 ،

سازمانی
در دسااترس بااودن

زیرساختها

شکیل()2067

زیرساخت
صالحیت دسترسای

(آزاد و همکاران)6317 ،

به زیرساخت

 -3روش پژوهش
رویکرد حاک بر پژوهش حاضر کیفی است .پاژوهش حاضار
در دو مرحله اقدام به جم آوری و تحلیل دادهها نمودهاست.
ابتدا با مطالعه پیشینۀ پژوهش و بررسای مساتندات تجربای
جهاد دانشگاهی اطالعات اولیه جم آوری شدهاست.
جامع اه آماااری پااژوهش شااامل فناااوران و خبرگااان حااوزه
تجاریساازی در جهااد دانشاگاهی اسات .خبرگاان در ایان
پژوهش شامل پژوهشگرانی است که در زمان تجااریساازی
فناوری به عنوان مدیر ارشد در فرآیند تجااریساازی حاضار
بوده و فناوران کسانی هستند که به طور مستقی در فرآیناد
تولید و تجاریسازی در جهاددانشگاهی نقش داشتهاند.

73

بسیاری از محصوالت تجاریسازی شده جهاددانشاگاهی کاه
یا با کم فناوران و مدیران وقت تجاریسازی شدهاناد و یاا
بعد از تأسیس سازمان تجاریساازی از ایان ساازمان کما
گرفتهاند ،با توجه به نیاز روز بازار و مبتنی بار فنااوریهاایی
بودهاند که در این سازمان تولید و یا بومیسازی شادهاسات.
بعضی از این فناوریها با پیشرفت داناش و فنااوری باا گاذر
زمان توسعهیافته و یا از روند تولید خارج شدهاند .اماا نقطاه
مشترک تمام این فناوریها این است کاه در زماان خاود باا
پیمودن مسیر تجاریسازی و رسایدن باه باازار توانساتهاناد
مشکلی از مشکالت کشور را رف نموده و در راه خودکفایی و
خروج از تحری ها موثر بوده و نمونه موفقی از تجااریساازی
فناوری باشند.
همه فناوریهای انتخا شده از فناوریهای مطرح بوده که
به بازار رسیدهاند و با مشورت و طی جلساتی با خبرگان
جهاددانشگاهی در  60مصاحبه انتخا شدهاند و از حوزه-
های فنی مهندسی ،علوم پایه ،پزشکی و کشاورزی انتخا
شدهاند .بعد از انجام  60مصاحبه مقدماتی که در جلساتی
با حضور مدیران ارشد جهاددانشگاهی برای انتخا فناوری-
های منتخب انجام شد 27 ،مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته
با خبرگان و فناوران جهاددانشگاهی در خصو تجاری-
سازی فناوریهای منتخب انجام شد .مصاحبهها پیادهسازی
شده و با روش تحلیل ت  ،36تحلیل شدهاند .در ادامه
فناوریهای جهاددانشگاهی معرفی شده و از این پس در
مقاله فناوریها با شماره مشخص شده در ستون اول
(جدول )3ذکر میگردند.

35 .Tahvanainen & Nikulainen
36 .O’Brien
37. Feliu

38 .Theme Analysis
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ف

جدول .3ليست فناوریها و مصاحبهها
نام فناوری

ف

واحد سازمانی

ناوری

زمينه
تخصصی

 6جرم تعمیری زیرکنپچ

یزد

سرامی

 6ژل سونوگرافی

خوزستان

شیمی

نام فناوری

واحد سازمانی

ناوری

زمينه
تخصصی

26
 2مته حفاری

خوزستان

برق-مکانی

22

6
2

 2بن یاخته

رویان

علوم سلولی

23

3

 6جنااین تعیااین جنساایت

پژوهشگاه ابن سینا

ناباروری

 6نمکزدایی نفت

پژوهشااااکده توسااااعه

شیمی

پژوهشااااکده توسااااعه

شیمی

شده گاو

0

20
صنای شیمیایی

 6افزایه ضد مهاجرت گاز
5

صنعتی امیرکبیر

 2فرستندههای رادیویی
25

صنای شیمیایی
 6لباسکار دیرسوز پنبه ای

 2سان میکس

21
نساجی

1
7

عل و صنعت

مخازن نفتی
تهران

زراعت

تهران

شیمی

6
 6کودهای زیستی فسفاته
1
 6یوپیاسهای صنعتی

عل و صنعت

برق

 6لوله مغزی سیار

صنعتی شرین

مکانی

60
66
 6سیست تست ولتاژ باال

عل و صنعت

برق

62
 6کیسه جارو برقی

صنعتی امیرکبیر

نساجی

63
 6لوسیمد

علوم پزشکی تهران

درمان زخ

 6کوره تصفیه الکتریکی

تهران

برق

60
65
 6سبوس پایدار شده برن
61
 6واکسن استرپتوکوکوزیس

پژوهشااااکده صاااانای

صااااااانای

یذایی مشهد

یذایی

تهران

دامپزشکی

67
 6بارافشان

تهران

شیمی

 6پهباد

صنعتی شرین

هوافضا

66
61
 2کمپوست

صنعتی شرین

شیمی

20
 2دکل حفاری

عل و صنعت

خواجه نصیرالدین

برق

طوسی
 2سااازه تورهااای پاارورش

امیرکبیر

نساجی

ماهی در قفس

مکانی -برق

تشااکیل رسااو در کاان
نهال رویشی گردو

خواجه نصیرالدین

مخابرات

طوسی
 2کورههای القایی

27
 6سااااامانه پیشااااگیری از

تهران

شیمی

برق-مکانی

از  27مصاااحبه انجااام شااده 23 ،مصاااحبه بااا فناااوران
جهاددانشگاهی و چهار مصاحبه با خبرگانی بودهاست کاه در
فرآیند تجاریسازی به عنوان مدیر وقات حضاور داشاتهاناد.
ترکیااب مصاااحبه شااوندگان از حیاام تحصاایالت از  7نفاار
کارشناس ارشد و  20نفر دکتر و دانشجوی دکتری تشاکیل
شدهاست و از لحاظ سن بین  30تا  00سال  0نفار باین 06
تا  50سال  61نفر و باالتر از  56سال  7نفر بودهاست.
در این پژوهش روش سه سویه نگری جهات افازایش اعتباار
دادهها در منب دادهها اتخاذ گردیاده اسات .روشهاایی کاه
مورد استفاده قرارگرفتهاند مصاحبه ،بررسی اساناد و بررسای
ابزار دیداری و شنیداری بودهاست .در پژوهش حاضار تعاداد
نمونه با استفاده از تکنی نمونهگیری هدفمند انتخا شد و
کفایت تعداد مصاحبهها با اشباع نظری محدودشد ،بدینمعنا
که مصاحبهها تا زمانی ادامهیافت که دیگر مطلب جدیدی از
سوی مصاحبهشوندگان مطرحنشد که وجود اشباع نظاری در
پاسخهای مصاحبهشوندگان حااکی از پایاایی ابازار مصااحبه
است.
بعد از تحلیل ت  ،رویههای عمدة رویکارد تحلیال کیفای در
این پژوهش به شرح ذیل هستند:
کدگذاری باز :ناامگاذاری مفااهیمی کاه بیاانگر رویادادهای
قطعی و دیگر نمونههای پدیدهها هستند.
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کدگذاری محوری :رویههاایی کاه ازطریاق آنهاا ،دادههاا در
فرایندی مستمر باا یکادیگر مقایساهمایشاوند تاا سارانجام
پیوندی باز از کدگذاری مفاهی مشخصشود.
کدگذاری انتخابی :به فرایند انتخا مؤلفهها ،پیوند نظاممناد
آن با دیگر مقولهها اشارهمیکند.
یافتااههااای پااژوهش حاضاار بااا اسااتفاده از کدگااذاری باااز
مصاحبهها و سپس کدگذاری محوری باهدسات آمادهاسات،
بدینصورت که ،ابتدا کدگذاری اولیه یا باز مفاهی انجامشده
و سپس مفااهی دساتهبنادیشاده (کدگاذاری محاوری) و
فرایند شکلگیری مؤلفهها از میان کل دادهها باا اساتفاده از
نمودارهااااااای شاااااابکهای (کدگااااااذاری انتخااااااابی)
انجااامشاادهاساات(اکبااری و همکاااران .)6310 ،مقولااههااا و
مؤلفههایی که در پیشاینۀ پاژوهش مارتبط دیاده نشادند و
حاصل نتای پژوهش حاضار هساتند باهعناوان مقولاههاا و
مؤلفههای جدید مشخصشده و مورد بحم قرار گرفتهاند.

دلسرد نشدن در حین کار و

 -4تجزیه تحليل یافتهها

جانزدن در برابر مشکالت در

در تحلیل محتوای مصاحبهها ،در آیاز شاواهد ناشای از هار
ی از مصاحبهها استخراج شدند .اساتخراج شاواهد از هماه
مصاحبههای صورت گرفته (در مرحله نخست) باه اساتخراج
 265کد باز منجر شد .سپس ،به منظور کدگذاری ثانویاه باا
ادیام موارد همسان و حذ موردهای تکاراری ،عباارتهاای
اساتخراج شاده در قالاب عباارتهاای مولفاه بارای مرحلااه
کدگذاری محوری باه  51عامال معناادار تادوین شادند .در
مرحله بعد برای شناسایی مقولههاا ،ترکیابهاای الزم باین
مولفهها همراه با معنابخشی باه عمال آماد .باه ایان ترتیاب
عبارت هاای اساتخراج شاده باا ماهیات موضاوعی همساان
شناسایی و آنهاا در درون یا خوشاه قارار داده شادند .در
فرآیند تقسی بندی و خوشه بنادی مولفاههاا ،مقولاه کلای
(کدگذاری انتخابی) شناسایی شدند.

نیروها وجود داشت.

 -5عوامل اثرگذار در تجاریسازی فناوری
در این پژوهش از بین متون مصاحبهها در خصو
فناوریها ،ی متن به عنوان نمونه ذکر شده و تعدادی از
کدهای باز به همراه شماره مصاحبه فناوری که کد باز از آن
استخراج شده است در ستون بعدی ذکر شدهاند (اولین کد
باز ذکر شده از متن انتخا شده است و به دلیل محدودیت
کلمات در مقاله تمامی کدهای باز ذکر نشده اند) ،سپس با

توجه به کدهای باز کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی،
انجام شدهاست.
جدول  .4کدگذاری عوامل موثر در تجاریسازی
نمونه مصاحبه

مصاحبه فناوری : 6
دانش در حوزههای متفاوت به
عنوان عل بین رشتهای به همراه
داشتن مهارت از عوامل موثر در
کار فناوری بود.
مصاحبه فناوری :63
وجود متخصصین در بازار و
انگیزه نیروهای جهاد از عوامل
مه در تجاریسازی فناوری بود
مصاحبه فناوری :20
سخت کوشی وپشتکار به همراه

مصاحبه فناوری :7
روحیه پژوهش و مواجهه با
مسئله مهندسی و رویارویی با
ریس های مالی در اعضای واحد
وجود داشت.
مصاحبه فناوری :67
ارتباطات علمی با اساتید درجه
ی

کشور و دانشجویان در

خصو

فناوری وجود داشت.

مصاحبه فناوری :25
تجربه مدیریتی در مناقصات و
خط تولید وجود داشت.
مصاحبه فناوری :65
تنوع طلبی و دانش در حوزههای
متفاوت بود و افراد به دنبال
موقعیت بهتر بودند.
مصاحبه فناوری :61
انگیزه باالی افراد درگیر در پروژه
تولید فناوری از جمله عوامل
تصمی گیری برای رساندن
محصول به بازار بوده است.
مصاحبه فناوری :60
عالقهمندی به کار و فناوری در
اعضای گروه وجود داشت.

نمونههایی از

کد

کد

کدگذاری باز

گذاری

گذاری

محوری

انتخابی

وجود دانشحوزههای
متفاوت
عل بینرشتهای
تخصصتوانمندیتخصصی
آشناییتخصصی با
موضوع
سخت کوشیپشتکارریس مالیریس پذیربودن
ارتباطات بااساتید
آشنایی باکارفرما
تجربهمدیریتی
تحصیالتمرتبط با تجربه
توفیق طلبیاعتبار و شاناجتماعی
انگیزه باال درتولید
انگیزه مالیانگیزهعالقهمندی بهکار و فناوری
عالقه به بومیسازی

ویژگی
های
شخصیتی

عوامل

و جمعیت

فردی

شناختی
کارآفرینان
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نمونه مصاحبه

مصاحبه فناوری :21
تجربیات مذاکره با کارفرما و
بازاردر واحد وجود داشت.
مصاحبه فناوری :7
مواجهه با مسئله مهندسی و
قدرت رویارویی با ریس های
مالی و ورود در بازار
مصاحبه فناوری :20

نمونههایی از

کد

کد

کدگذاری باز

گذاری

گذاری

محوری

انتخابی

تجربیاتمذاکره با
کارفرما
آشنایی با بازارقدرت ورود بهبازار وقدرت
تجاریسازی
به دنبال حلمساله بودن

نمونه مصاحبه

مصاحبه فناوری :6
سازمان مان فکر کردن به ایده-
های جدید و اجرایی کردن آنها
دو سو
توانی

عدم وجود بودجه که باعم می-
شود محقق به دنبال ورود به بازار
باشد وبحم اقتصادی و

در جهاد همه ادمهای عاشق
تنش و حل مساله بودند.

مصاحبه فناوری :0

مصاحبه فناوری :60
ایجاد ساختار و محل سازمانی
جدید و وجود هیئت مدیره و
وجود ساختار مالی از نکات مه
هستند.
مصاحبه فناوری :60
حمایت ریاست و معاونت از
فناوری وجود داشت.
مصاحبه فناوری :62
بها دادن به افراد به نسبت
تخصص و تعهد در واحد به
عنوان ارزش مطرح بود.
مصاحبه فناوری :66
دیدگاه فناورانه مدیریت ارشد در
نگرش او نسبت به مسایل
فناورانه تاثیر داشت.
مصاحبه فناوری :2
تی تحقیقاتی مناسب و آشنا با
مسأله در گروه پژوهشی وجود

حمایت ریاستو معاونت
بها دادن بهافراد
تشویق کارهایجدید
مدیریت کالنحامی فناوری
دیدگاه فناورانهمدیریت
اعتماد به تیتخصصی
تی تحقیقاتیمناسب
جذ نیرو-جذ محقق

توانایی اجرای کار تیمی در واحد
وجود

وجود داشت.

ساختار

مصاحبه فناوری :26

سازمانی

احترام به بزرگترها و جو اعتماد

مناسب

در واحد وجود داشت.
مصاحبه فناوری :21
تقاضای بازار برای این محصول
وجود داشت.
مصاحبه فناوری :0
افزایش نیاز بازار و تأمین بودجه
پژوهش از طر صنعت نفت
مصاحبه فناوری :5
حمایت دولت از تولید این ماده

حمایت و
تخصص
مدیریت

در ایران وجود داشت.
عوامل
سازمانی

مصاحبه فناوری :27
هزینههای اضافه برای واردات
مواد اولیه با وجود تحری ها به
پروژه تحمیل شده است.

داشت.

مصاحبه فناوری :20

مصاحبه فناوری :61

نیازکشور در زمان بعد از جنگ و

در سازمان حول فناوری هسته

خالیی که در کشور بود.

پویا ایجاد میکنه جذ نیرو

مصاحبه فناوری :6
شرایط اقتصادی اقتضا میکرد

میکند و محقق جذ میشد.
مصاحبه فناوری :66
توجه مدیریت به ایجاد شرکت از
فناوریهای جهاد که باعم ورود

توجه مدیریتبه ایجاد شرکت
-ایجاد شرکت

ایجاد
شرکت
زایشی

کدگذاری باز

گذاری
محوری

انتخابی

ایدههای جدیدتعرین زمینهجدید

نوآوری

نبود.
مصاحبه فناوری :61

خودکفایی در واحد مه است.
ایجاد ساختار ومحل سازمانی
جدید
وجود هیئتمدیره
وجود ساختارمالی

نمونههایی از

کد

کد
گذاری

کاری در خصو

خودکفایی درواحد
فرهنگخودکفایی در
جهاددانشگاهی
توانایی اجرایکار تیمی
احترام و جواعتماد
-خودکفایی

تقاضای بازارشریط بازارداخلی
بودجه ازصنعت
ساخت فناوریمورد نیاز
صنعت
حمایت دولتاز تولید در
ایران
حمایت دولتتحریشرایط بعدجنگ و تحری
حل نیازهایجامعه
نیازهای کشوربعد از جنگ
شرایطاقتصادی
-رونق اقتصادی

فرهنگ
سازمانی

تقاضای
بازار

حمایت
صنعت
و دولت

عوامل
محیطی

شرایط
اقتصادی
کشور

بهبود وضعیت

کشاورزی انجام شود.
مصاحبه فناوری :3

به بازار محصوالت

موقعیت جغرافیایی ومحیط

میشود.

مناسب برای تولید و فضای
مناسب در دسترس ما بود.

موقعیتجغرافیایی
نزدیکی بهدانشگاه

موقعیت
جغرافیایی
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همچنان که در جدول فوق دیده میشود کدهای باز در
مصاحبهها به عوامل دانش و مهارت ،انگیزه ،عالقهمندی به
فناوری ،قدرت بازاریابی ،جدیت و پشتکار ،تخصص،
دوسوتوانی یا چیره دستی ،ارتباطات ،توفیق طلبی ،قدرت
حل مسأله ،تجربه ،کار گروهی و ریس پذیری کدبندی شده
و با کدگذاری انتخابی تحت عنوان عوامل اثرگذار فردی در
این پژوهش نام گرفتهاند.
31
بنا بر موضوعات مطرح شده در پیشینه پژوهش مانند وو و
همکاران ( ،)2065پرکمن00و همکاران ( ،)2063برکویتز 06و
فلدمن ،)2001 )02میگونپوری و احمدی ( )2062عوامل
فردی به عنوان ی کدگذاری برای این پژوهش با  17بار
تکرار در بین شواهد استخراج شده از مصاحبهها ،به عنوان
ی عامل موثر بر تجاریسازی فناوری شناختهشده است.
در ادامه کدهای باز به کدهای محوری :فرهنگ سازمانی،
وجود ساختار سازمانی مناسب برای تکمیل فرآیند
تجاریسازی ،حمایت مدیریت ،ایجاد شرکت زایشی و
نوآوری تقسی شده و در ذیل کد انتخابی عوامل سازمانی
اثرگذار بر تجاریسازی فناوری قرارگرفتهاند.
اومام03و همکاران ( ،)2006بار00و همکاران ( ،)2001لین و
سیگل ،)2007( 05نوبخت وند و توسی ( ،)2060میگونپوری
و احمدی ( )2062و یدالهی فارسی و همکاران ( )6310به
نقش مه عوامل سازمانی در تجاریسازی فناوری اشاره
کردهاند .عوامل سازمانی به عنوان ی کدگذاری برای این
پژوهش با  73بار تکرار به عنوان ی عامل موثر بر
تجاریسازی فناوری شناخته شدهاست.
کدهای باز در مصاحبهها همچنین به کدهای محوری:
حمایت دولت و صنعت ،تقاضای بازار ،شرایط اقتصادی کشور
و موقعیت جغرافیایی تقسی شده و در ذیل کد انتخابی
عوامل محیطی قرار گرفتهاند.

39 .Wu12
40 .Perkm13ann
41. Bercovit14z
42 .Feldman
43 .Umam
44 .Barr
45 .Link & Siegel
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اومام و همکاران ( ،)2006بی فالوی و همکاران (،)2007
لین و سیگل ( ،)2005میگونپوری و احمدی ( )2062و
صفری و کالهی ( )6313به اهمیت عوامل محیطی در
تجاریسازی فناوری اشاره کردهاند .عوامل محیطی به عنوان
ی کدگذاری برای این پژوهش با  05بار تکرار و به عنوان
ی عامل موثر بر تجاریسازی فناوری شناخته شدهاست.
شکل زیر عوامل اثرگذار بر تجاریسازی فناوری در این
پژوهش را نشان میدهد.

عوامل محيطی

عوامل سازمانی

حمایت صنعت و
دولت

فرهنگ سازمانی
ساختار سازمانی

تقاضای بازار

مناسب

عوامل فردی

ویژگيهای
کارآفرینی

حمایت مدیریت
شرایط قتصادی
کشور
موقعيت
جغرافيایی

ایجاد شرکت
زایشی

دوسو توانی

نوآوری

شکل .1عوامل مو ثر در تجاریسازی فناوری

-2چالشهای پيشروی تجاریسازی فناوریهای
جهاددانشگاهی
در تحلیال محتاوای مصااحبههااا بارای بررسای مشااکالت و
چالشهای تجاریسازی ،در ابتدا شواهد ناشی از هار یا از
مصاحبهها استخراج شدند .استخراج شواهد از همه مصاحبه-
های صورت گرفته (در مرحله نخست) به استخراج  630کاد
باز منجر شد .سپس به منظور کدگذاری ثانویه ،عباارتهاای
اساتخراج شاده در قالاب عباارتهاای مؤلفاه بارای مرحلااه
کدگذاری محوری به  51عامل معنادار تدوین شادند و بارای
شناسایی مقولهها ،ترکیبهای الزم بین مؤلفاههاا هماراه باا
معنابخشی به عمال آماد و عباارتهاای اساتخراج شاده باا
ماهیات موضاوعی همساان در درون یا خوشاه قاارار داده
شدند .در فرآیند تقسی بندی و خوشاهبنادی مؤلفاههاا61 ،
مقوله کلی شناسایی شدند.
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در ایان بخاش نیاز از باین متاون مصااحبههاا در خصااو
فناوریها ،به جای ذکر چند جمله تکرار شده یا ماتن باه
عناوان نموناه بااه انتخاا پژوهشاگر ،از بااین شاواهد باارای
کدگذاری محوری و کدگذاری باز (اولین کد باز ذکر شاده از
متن انتخا شدهاست و به دلیل محدودیت کلمات در مقالاه
تمامی کدهای باز ذکر نشده اند) ،و تعدادی از کدهای باز باه
همراه شماره مصاحبه فنااوری کاه کاد بااز از آن اساتخراج
شدهاست در ستون بعدی ،ذکر شدهاند.
جدول  .7شواهد استخراج شده از مصاحبهها در خصوص
چالشهای تجاریسازی
نمونه مصاحبه

نمونههایی

کدگذاری

کد گذاری

از

محوری

انتخابی

نمونه مصاحبه

مصاحبه فناوری :6
مشکالت تامین اعتبار برای
سرمایه در گردش تولید
محصول از مشکالت تجاری-
سازی بوده است.

تامیناعتبار
تامینمالی پروژه

تأمین
مالی

مصاحبه فناوری :5
با توجه این که این ماده در
لیست کاالهای مورد نیاز صنعت
قرار گرفته و طبق دستورالعمل
باید این ماده از پژوهشکده
خریداری شود اما به دلیل وجود
سیاستهای نادرست مدیریتی در
صنعت متاسفانه این ماده با
وجود نیاز شدید از پژوهشکده
خریداری نمیشود.

عدمخریداری
تولید
داخلی با
سیاست-
های
مدیریتی
سودبردن از
خریدهای
خارجی

سیاست-
های
نانوشته
سازمانها
در
خصو
خرید
فناوری از
خارج

مصاحبه فناوری:61
ادارات دولتی که مجوزها را
میدهند مشکالتی دارند مانند
زد و بندها و رشوه گیریها

زدو بندرشوهگیری

زد و بندها
در سیست
دولتی

مصاحبه فناوری:66
مکانیزمهایی در بازار برای
مالکیت معنوی و حمایت از
تولید کننده داخلی وجود ندارد.

عدموجود
مکانیزم
حمایت
عدمحمایت

مصاحبه فناوری :66
عدم عالقه شرکتهای خارجی
برای ثبت تاییدیه برروی
فناوریهای داخلی که عمدتا با
مهندسی معکوس فناوریهای
خارجی به دست میایند و اصرار
شرکت کارفرما برای دریافت
تاییدیه هر فناوری از سوی

دریافتتاییدیه هر
فناوری
مشکلاستاندارد
دهی
فناوری-
های

معضالت
تأمین
مالی

عدم وجود
فرهنگ
خرید
تولید
داخلی در
سازمان ها

عدم
حمایت از
تولید
کننده
داخلی
کسب
استاندارد
برای
فناوری-
های جدید

تنگناهای
حقوقی و
قانونی

از

محوری

انتخابی

کدگذاری
باز
شرکت خارجی

جدید

مصاحبه فناوری :20
دامپینگ شرکتهای خارجی و
مدیران شرکتهای دولتی که
ترجیح میدهند به دلیل منافعی
مانند سفر خارجی از خارج
فناوریها را بخرند

دامپینگشرکت-
های
خارجی

دامپینگ
خارجی ها
و مدیران
دولتی

مصاحبه فناوری :2
برای ورود به بازار محصوالت
نیاز به مجوزهای زیست محیطی
و عقد قرارداد با کارفرما بود.

نیاز بهمجوزها
مشکلگرفتن
مجوز از
وزارتخانه
ها

مشکالت
دریافت
مجوز

مصاحبه فناوری :6
مشکالت مربوط به مالکیت
معنوی فناوری در
جهاددانشگاهی و عدم تخصیص
سه از سود حاصله.

نبودآیین نامه
تاسیس
شرکت
مشکالتمالکیت
معنوی

مصاحبه فناوری :61
در طی مراحل کار جهاد شرین
تصمی به تأسیس شرکت گرفت
اما در مسیر تأسیس شرکت
سازمان تجاریسازی موانعی سر
راه شرکت گذاشت که تأسیس
شرکت کند شده و در نهایت
منصر شدند.

نبود اییننامه
مالکیت
معنوی در
تاسیس
شرکت
موانتاسیس
شرکت

مصاحبه فناوری:60
بحم تأمین مالی مهمترین
مشکل بوده است و مشکل
وجود نیروی انسانی متخصص
در تجاریسازی برای ما وجود
داشت.

وجودنیروی
انسانی
متخصص
جذنیروی
متخصص

کمبود
نیروی
انسانی
متخصص
در تجاری
سازی

مصاحبه فناوری :7
عقد قرارداد با صنعت و پیدا
کردن بازار مناسب برای
محصول فناورانه از مشکالت ما
بود.

تهیهگارانتی
فناوری
جدید
پیداکردن بازار
محصول
فناورانه

عدم
اطمینان
بازار به
فناوری-
های جدید

کدگذاری
باز

نمونههایی

کدگذاری

کد گذاری

مالکیت
معنوی
فناوری

مشکالت
در تأسیس
شرکت

کمبود
نیروی
انسانی
دوسوتوان

چالشها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاددانشگاهی
نمونه مصاحبه

نمونههایی

کدگذاری

کد گذاری

از

محوری

انتخابی

کدگذاری
باز
مصاحبه فناوری:25
نگرش محدود مدیران که
میبایست به فکر گسترش بازار
بین المللی بودند.

مصاحبه فناوری :1
زمانبر بودن واردات یکسری از
مواد اولیه از مشکالت ما بود.
مصاحبه فناوری :25
نگرش محدود مدیران وقت که
میبایست به فکر گسترش بازار
و بینالمللی کردن محصول می-
بودند.
مصاحبه فناوری :3
نداشتن ساختار تجاریسازی از
ضعنهای ما است.

مصاحبه فناوری :1
عدم وجود سازمان دهی
مناسب ،ضعن مقررات و ضعن
مدیریت دانش از مشکالت در

عدم توجهبه گسترش
بازار
عدمتوجه ورود
به بازار
جدید

عدم توجه
به
گسترش
بازار

ترخیصمواد اولیه
وارداتمواد اولیه

مشکل

عدم
اطمینان
سازمان ها،
بازار و بدنه

تهیه مواد
اولیه

تصمی
ساز دولت
به
محصوالت

عدمآشنایی
افراد به
کل فرآیند
تجریهمدیریت

عدم
تعرین
فرآیند
تجاری
سازی در
سازمان

نداشتنساختار
تجاری-
سازی
نداشتنمسئول
تجاری-
سازی

عدم

داخلی

تعرین
فرآیند
تجاری
سازی در
سازمان ها

ضعنمقررات
مدیریت
دانش

راه تجاری سازی بودند.

در این پژوهش پس از بررسی کدهای باز به کدهای محوری
مانند تأمین مالی ،سیاستهای نانوشته سازمانهای داخلی در
خصو خرید فناوری از خارج از کشور ،مشکالت دریافت
مجوزها از سازمانها برای ورود به بازار ،عدم آشنایی مدیران با
فرآیند تجاریسازی ،کسب استاندارد برای فناوریهای جدید،
عدم اطمینان بازار به فناوریهای جدید ،مالکیت معنوی
فناوری ،مشکالت در تأسیس شرکت ،ضعن مقررات ،عدم توجه
به گسترش بازار ،تهیه مواد اولیه در تولید نیمه صنعتی ،کمبود
نیروی انسانی متخصص در تجاریسازی ،زد و بندها در
سیست های دولتی ،عدم حمایت از تولید کننده داخلی،
دامپینگ شرکتهای خارجی و مدیران شرکتهای دولتی و

71

عدم وجود ساختار مناسب برای تجاریسازی اشاره شده است.
که این مشکالت را میتوان در دستهبندی کدهای انتخابی:
تأمین مالی ،مشکالت فرهنگی ،مشکالت قانونی ،مناب انسانی و
فیزیکی ،مشکالت ورود به بازار ،مشکالت حمایتی و مشکالت
سازمانی تقسی بندی کرد.
 -6جمعبندی
دانش و مهارت ،انگیزه ،عالقهمندی به فناوری ،قدرت بازاریابی،
جدیت و پشتکار ،تخصص ،چیردستی ،ارتباطات ،توفیق طلبی،
قدرت حل مسأله ،تجربه ،کارگروهی و ریس پذیری به عنوان
عوامل اثرگذار فردی در این پژوهش بودهاند .همچنان که دیده
میشود مواردی مانند انگیزه(کیچبرگر و همکاران،)2061 ،
ریس پذیری(دسته و پرکمن ،)2066 01توفیق طلبی
(آنگ )2061 07از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان نیز
01
محسو میشوند .دانش(الکت 06و همکاران2005 ،؛ انسلی
 )2005و مهارت ،تخصص و تجربه (هل 50و مارونر2005 56
؛حجازی و همکاران ،)2066 ،از ویژگیهای جمعیتشناختی
کارآفرینان است .این ویژگی ها در پیشینه موضوع وجودداشته
و توسط این پژوهش به عنوان عوامل اثرگذار در تجاری سازی
مورد تایید قرار گرفتهاند .عامل دیگری که در مصاحبهها در
خصو تأثیر افراد در پروسه تجاریسازی مطرح شدهاست،
قدرت حل مسأله فناوران است این مسأله در مفاهی کارآفرینی
و
(برن
52
بلگرام  )2061مطرح شدهاست ،اما این پژوهش به طور خا
این عامل را به عنوان ی عامل موثر در دوسوتوانی دانسته و
مساله دوسوتوانی به عنوان ی عامل جدید فردی موثر در
فناوران
تجاریسازی معرفی کردهاست که خا
جهاددانشگاهی است که به توانمندی فعالیت افراد حوزه
پژوهش در کل فرآیند تجاریسازی شامل تولید فناوری و
رساندن فناوری به بازار اشاره دارد.

46. D’Este & Perkmann
47 .Ong
48 .Locket
49 .Ensley
50 .helm
51. mauroner
52 . Bilgram Brem and
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عواملی مانند فرهنگ سازمانی ،وجود ساختار ساازمانی مناساب
برای تکمیل فرآیند تجاریسازی ،ایجاد شرکت زایشی و نوآوری
به عنوان ابعاد عوامل سازمانی اثرگاذار در ایان پاژوهش مطارح
شدهاند.
شیوههای مدیریتی صحیح در فرآیند تجاریسازی (کیچبرگار و
همکااااران ،)2061 ،سااااختار ساااازمانی مناساااب جهااات
تجاریسازی (کیمورا2060 ،؛ براون و همکاران ،)6116،حمایت
ماادیریت و سااازمان از تجاااریسااازی (کیچبرگاار و همکاااران،
 )2061و ایجاد تی های تخصصی جهت رساندن فناوری به باازار
(الوسگدون  ،)2061فرهنگ تشاویق در ساازمان تحات عناوان
ساختار پاداش دهی و تأسیس شرکت زایشی (حااجی کتاابی و
همکااااران ،)2067 ،و همچناااین ناااوآوری توساااط ردی و
ژائو )6110( 53در پیشینه پژوهش ذکر شدهاناد و ایان پاژوهش
این عوامل را تأیید میکند.
عامل دیگری که در بین عوامل سازمانی ماوثر در تجااریساازی
دیده شدهاست ،عامال فرهناگ ساازمانی اسات .آنچاه در ایان
پژوهش از آن به عنوان فرهنگ جهادی یااد مایشاود فرهنگای
است که تأسیس و ادامه کار جهاددانشگاهی بر مبنای آن باوده-
است .در فرهناگ جهاادی در واحادهای ساازمانی خاودگردان
کاری زمین نمیماند و پژوهشاگر باه دنباال خودکفاایی باوده و
رشد پژوهشگر در لوای رشد واحد ساازمانیاش اسات .بناابراین
پژوهشگر به دنبال رف نیااز جامعاه اسات و باه سارا تولیاد و
تجاریسازی فناوریهاایی مایرود کاه ماورد نیااز کشاور و یاا
سفارش کارفرما هستند .ایان دیادگاه کما مایکناد چرخاه
پژوهش در جهاددانشگاهی به کتابخانه خت نشود و باه صاورت
محصول در بازار تبلور یابد.
عواملی همچون حمایت صنعت و دولت ،تقاضاای باازار ،شارایط
اقتصادی کشور ،موقعیت جغرافیایی ،بهعنوان عوامل محیطی در
تجاریسازی فناوری اثرگذار بودهاند.
عواملی مانند حمایت دولات (کوماار و جاین ،)2003 ،تقاضاای
بازار (السر ،)6162،حمایت صنعت (ردی و ژائو )6110،موقعیت
جغرافیایی (کیچبرگر و همکاران )2061 ،در پیشینه پژوهشهاا
وجود داشتهاند اما عواملی مانند تحری ها و تغییر مرتب نار ارز
و عدم ثبات اقتصادی معموال درکشورهای توساعه یافتاه وجاود

53. Reddy and Zhao

ندارند .البته تاوانیانن ونیکولیاانن ( )2066و اوبارین و همکااران
( )2000به مساأله ریسا اقتصاادی در تجااریساازی اشااره
داشتهاند اما آنها به مسأله ریس اقتصاادی باهعناوان باهصارفه
بودن قیمت تمام شده در بازار فاروش توجاه دارناد اماا شارایط
ریس اقتصادی در کشاور ماا متفااوت اسات .یکای از عوامال
بوجود آورنده ریس اقتصادی شدید در ایران مساأله تحاری هاا
است .تحری بالفطره به عنوان عاملی که مان انتقاال فنااوری از
روشهای رسمی در کشور میشود ی عامل چالش برانگیاز در
تجاریسازی فناوری است ،اما شرایط تحری ها در کشور در ایان
پژوهش بعضاً به عنوان ی عامل پیشبرنده در مساأله تجااری-
سازی فناوری مطرح شدهاند .در زمانی که امکان انتقال فنااوری
از کشورهای توسعه یافته به دلیل تحری وجود ندارد ،تحری باه
عنوان یا پیشاران باعام باروز ناوآوری در مراکاز تحقیقااتی
جهاددانشگاهی شده و ایده اولیه ایجاد فناوری بوجاود مایآیاد،
البته گاهاً نیز وزارتخانهها و شرکتهاای فعاال در زمیناههاای
صنعتی ،پزشکی و یا کشاورزی ،در زمان تحری سافارش تولیاد
فناوریهای مورد نیازشان را که قبال از تحاری باه شایوههاای
متفاوت انتقال فناوری وارد ایران مینمودهاند را جهت تولیاد یاا
بومیسازی ،به جهاددانشگاهی سفارش میدهند و ایان ساازمان
با ذخیره دانشیاش شروع به تولید و بومیسازی این فناوریهاا،
از روشها و در مقیاسهای متفاوت ،مینماید.
در نهایت این پژوهش عوامل اثرگذار بر تجاریسازی فنااوری در
جهاددانشااگاهی را بااه سااه گااروه اصاالی عواماال فااردی (وو و
همکاران2065 ،؛ پرکمن و همکاران ،)2063 ،سازمانی (نوبخات
وناااد و توسااای2060 ،؛ میگونپاااوری و احمااادی )2062 ،و
محیطاای(میگونپااوری و احماادی2062 ،؛ صاافری و کالهاای،
 )6313تقسی کردهاست.
گام اول در روند تجاریسازی شناخت صحیح نیاز فناورانه اسات
امااا مشااکالتی ماننااد تااأمین مااالی ،سیاسااتهااای نانوشااته
سازمانهادر خصاو خریاد فنااوری از خاارج ،زد و بنادها در
سیساات هااای دولتاای ،عاادم حمایاات از تولیااد کننااده داخلاای،
مشکالت کسب استاندارد برای فنااوریهاای جدیاد ،دامپیناگ
خارجیها و مدیران دولتی ،مشاکالت دریافات مجاوز ،مالکیات
معنوی فناوری ،مشاکالت در تأسایس شارکت ،کمباود نیاروی
انسااانی متخصااص در تجاااریسااازی ،عاادم اطمینااان بااازار بااه
فناوریهای جدید ،عدم توجه به گساترش باازار ،مشاکل تهیاه
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مواد اولیه ،عدم تعرین فرآیند تجاریسازی در سازمانها نیاز در
این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در راه به بازار رساندن فناوریها چالشهایی در این پژوهش
مطرح شده و مطابق پیشینه پژوهش مورد تأیید قرار گرفتهاند.
این چالشها را میتوان در دستهبندی معضالت تأمین مالی،
عدم وجود فرهنگ خرید تولید داخلی در سازمان ها ،تنگناهای
حقوقی و قانونی ،کمبود نیروی انسانی دوسوتوان ،عدم اطمینان
سازمان ها ،بازار و بدنه تصمی ساز دولت به محصوالت داخلی
دستهبندی کرد .تأمین مالی (کومار و جین ،)2003،مجوزها و
استانداردها (لیزا گوبل ،)2063 ،ساختارهای نامناسب
(جهانگیری نیا ،)2063 ،مشکالت بازاریابی (ناهار و
همکاران )2001،و مشکالت مربوط به مالکیت معنوی فناوری
(کیچبرگر و همکاران )2061 ،در پیشینه پژوهش مورد مطالعه
قرارگرفتهاند .مشکالت و چالشهایی مانند :ضعن مقررات و
نیروی انسانی متخصص در تجاریسازی ،سیاستهای نانوشته
سازمانهای داخلی در خصو خرید فناوری از خارج از کشور،
زد و بندها در سیست های دولتی ،عدم حمایت از تولید کننده
داخلی ،دامپینگ شرکتهای خارجی و مدیران شرکتهای
دولتی و عدم توجه به بازارهای بینالمللی نیز از مشکالت خا
کشور ما هستند.
مشکالتی مانند سیاستهای نانوشته سازمانهای داخلی در
خصو خرید فناوری از خارج از کشور و زد و بندها در
سیست های دولتی ،یکی از مشکالت تولید و تجاریسازی
فناوری در کشور است .این مشکل به دلیل جذابیت خرید
خارجی و سفر برای بازدید فناوریهای کشورهای مختلن،
باعم میگردد که مدیران دولتی تمایلی به تجربه فناوریهای
داخلی نداشته باشند ،البته خدمات پس از فروش کاملتر بعضی
از محصوالت خارجی نیز در این میان حائز اهمیت است .این
مشکل در صورت ایجاد فرهنگ خودباوری در کشور و تعهد
تولیدکنندگان
فناوریهای داخلی به تولید با کیفیت و خدمات پس از فروش
بهتر ،رف خواهد شد.
جهاددانشگاهی در مسیر تجاریسازی فناوریهای جدید،
همواره با مشکالتی مانند استانداردسازی فناوری جدیدی که در
کشور آزمایشگاه مرج ندارد و یا شیوه نامه استانداد ندارد،
روبرو
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شدهاست API .به عنوان مرج استاندارددهی در دنیا به دلیل
آمریکایی بودن و شرایط تحری با ایران همکاری نکرده و حتی
شعبات آن در کشورهای دیگر نیز از خدمتدهی به محصوالت
ایرانی من شدهاند .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
این راستا اقدام به وض دو شیوه استاندارددهی برای محصوالت
نوآورانه شرکتهای دانشبنیان نموده است که در حل معضل
استاندارددهی به محصوالت فناورانه جدید یاریدهنده است .در
این راستا پیشنهاد میشود از تجربیات روز دنیا در خصو
تعرین مشوقها و چگونگی دادن استانداردها به فناوریهای
جدید الگوبرداری مناسبی صورت گیرد و بهعنوان ی نمونه در
ی سازمان فناور شیوههای خالقانه تشویق و استاندارددهی،
پیادهسازی شود.
معضل دیگری که در ایران دامن بسیاری از محصوالت در راه
ورود به بازار را میگیرد مسأله شرایط اقتصادی نامتعادل است
در مصاحبهها بارها مسأله تغییر نر ارز و مشکالت مربوط به
تهیه مواد اولیه خارجی برای محصوالت فناورانه که به مرحله
تولید نیمه صنعتی و یا صنعتی رسیدهاند ،مطرح شدهاست.
معموالً تهیه امکانسنجی بازار برای محصوالت ،بعد از تولید
آزمایشگاهی ر میدهد ،تغییر نر ارز باعم تغییر قیمت مواد
اولیه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و یا حتی تجهیزات
کارخانه و نیروی انسانی و  ...شده و این مسأله حج سرمایه
گذاری ثابت و سایر متغیرهای پیشبینی شده در طرح امکان
سنجی را کامالً افزایش داده و محصول مناسب برای ورود به
بازار به ی محصول ییر مناسب برای تجاریسازی تبدیل می-
کند.
همچنانکه در نتای دیده شد در صورت وجود ساختار مناسب
برای تجاریسازی در واحدهای سازمانی و توجه به امر بازاریابی
محاصوالت فنااورانه ،مشاکالت در خصاو تجااریساازی
محصوالت کاهش پیدا خواهد کرد و حمایت از محققان در
راستای کسب دانش فنی ،تأمین اعتبار و حمایت برای تولید
محصول یا فروش و مشارکت در واگذاری فناوری ،مشکالت
مالکیت معنوی در تجاریسازی فناوری را کاهش خواهند
به بازاریابی جهت فروش محصول و ایجاد
داد.کم
شارکتهای داناشبنیان برای انجام امور تولید و فروش یکی از
عوامل رف مشکالت تجاریسازی خواهد بود .پیشنهاد میگردد
مطالعاتی در خصو مدیریت استراتژی برای آینده فناوریها

چالشها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری /...عاطفه ذوالفقاری و همکاران

62

انجام شود و فرآیند تجاریسازی در حوزه بین المللی مورد
بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر آن شناسایی شوند.
استفاده از روشهای جدید برای تأمین مالی پروژههای فناورانه
مانند صندوقهای فناوری ی راه حل مناسب برای حل
مشکالت تأمین مالی در تجاریسازی فناوری خواهد بود.
ک کردن ریس های صنعت با قانونگذاری مناسب و تعرین
مشوقها برای صنعت در خرید فناوریهای جدید در راستای
حمایت از فناوریهای جدید مفید خواهدبود .پیشنهاد
میگردد که روشهای جدید تأمین مالی شناسایی شده و ی
مدل تأمین مالی برای سازمانهای پژوهش محور طراحی گردد.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻮآوري و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه اﺷﺒﺎع در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ،
و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﺋﺪه اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮي ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰاره اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ  ICCاز ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از روﯾﮑﺮد ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار Matlabﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و اراﯾﻪ ﻣﺪل ﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد
ﻋﺎﻣﻞ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮلﮔﺮا داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي را در ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ ﺟﺰء ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻮآوري ،ارزش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻔﺴﯿﺮي .
ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﭘﮋوﻫﺸﯽ
-1ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺮاي
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﻬﺰاد و ﻫﻤﮑﺎران .(2017 ،1ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻮد و ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدد )اوﯾﻤﻮﻣﻮ و ﻫﻤﮑﺎران .(2016 ،2ﺑﺴﯿﺎري از
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮا ي
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد

دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮔﻮﻧﺰاﻟﺰ – رودرﯾﮕﺮز و ﻫﻤﮑﺎران2018 ،3؛
ﮐﻮﺳﺌﻮﮔﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران(2013 ،4؛ او در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ يﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري را ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺳﺎﻻوو.(2015 ،5
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ رﺳـﺎﻧﺪن
ﺟﻨﺒــﻪﻫــﺎي ﻇــﺎﻫﺮي ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،و ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺑــﻪ

1 . Shahzad et al.
2 . Oyemomo et al.
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3 . González-Rodríguez et al.
4 . Köseoglu et al.
5 . Salavou
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺪاري در ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐﻤـﮏ
ﻧﮑﻨﻨــﺪ )ﻓــﺮﯾﻤﻦ .(2010 ،6از اﯾــﻦ رو ،ﺳــﺎزﻣﺎنﻫــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎرض آنﻫﺎ را ﺑـﺎ
ذﯾﻨﻔﻌﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ )ﺑﻼﺟـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران2019 ،7؛
وﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران .(2015 ،8در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺰرﮔﯽ
از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ دﯾـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات و رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑـﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ رﺿـﺎﯾﺖ ذيﻧﻔﻌـﺎن ﺗﻮﺟـﻪ دارد ﺗﻤﺮﮐـﺰ
ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎي ﻣــﻮﺛﺮ ﻣﻄــﺮح در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫــﻢ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد ،ارزشﻫـﺎي ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧـﻮآوري ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳــﺖ.
ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درك اﻋﻀﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻣـﻮرد
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻣــﯽﺷــﻮد )ﺑــﺎﯾﺮون و ﻫﺎﻧﻮﮐــﺎ .(2015 ،9ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ووس و
ﻫﻤﮑﺎران ،(2000) 10ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻘﺎﯾـﺪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﯽ ﻗـﺮار ﻧﻤـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ؛ ﺑـﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﮔـﺮه ﺧـﻮرده ،رواﺑـﻂ را
اﯾﺠﺎد و آنﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻧﭽﯿﺒـﺎ .(2017 ،11ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻧــﻮآوري ﺑﺎﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳــﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژي ،ﮐﻮﺗــﺎه ﺷــﺪن
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑـﺮاي ﺑﻘـﺎ و رﺷـﺪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎري ﭘﻮﯾﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳـﺖ )ﮔﺎﻣﻮﺳـﻠﻮﮔﻠﻮ
و اﯾﻠﺴﻮ .(2009 ،12درﺑﺎره ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن اﯾـﻦ ﺗﻮاﻓـﻖ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻧـﻮآوري دارﻧـﺪ؛
زﯾــﺮا ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﻋﻀــﻮ ﺳــﺎزﻣﺎن ،ﺳــﻬﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮي از
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد اﺳـﺘﺮاﺗﮋي و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑـﺮ
ﻋﻬـــﺪه دارﻧـــﺪ )ﻫﻤﺒﺮﯾـــﮏ .(2007 ،13اﮔﺮﭼـــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـــﺎت
ﮔﺴﺘﺮدهاي در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮآوري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز رواﺑﻂ ﺑـﯿﻦ

رﻫﺒﺮي ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ )ﭼﻦ و ﻫﻤﮑﺎران.(2014 ،14
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﮔـﺮ ﭼـﻪ
در ﺑﺴﯿﺎري ﺟﻬـﺎت از روش ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ ،ﺣﺮﻓـﻪ اي ،و ﻣـﺪل
ﻫــﺎي ﻣﺘــﺪاول ﻃﺮاﺣــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﺣﺘــﯽ ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮي از
ﻣﺪلﻫﺎي راﯾﺞ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ
دﻧﯿﺎ اﻗﺪام ﺷﺪه  ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ اﯾـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪي ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪﺷﺎن ﺑـﺮ اﯾﺠـﺎد ﺑﺮوﮐﺮاﺳـﯽ
ﺑﻮده اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻃﻬﻤﺎﺳـﺒﯽ .(1395 ،اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨـﺎر ارزش ﻫـﺎي ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﻧﻈﯿـﺮ ﮐـﺎراﯾﯽ و اﺛـﺮ
ﺑﺨﺸﯽ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ارزشﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘـﯽ ﻧـﻮﯾﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي ﮐـﺎري ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارد ،ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد )آراﯾﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران .(1396 ،ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸـﮏ ﺑﻨـﺎ
ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ در ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ ،ﺳـﺮﻋﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت را در آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺗﮏ ﺑﻌﺪي ﺑـﺮوز
ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎري و اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )رﺿﺎﯾﯽ .(1395 ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷــﺎﺧﺺ
ﺳﻨﺠﺶ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ ،ﻋـﺪم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑـﺮد آﻧﻬـﺎ را ﮐـﺎﻫﺶ
داده اﺳﺖ .ارزﺷﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻔﺮوﺿـﺎت و ﺑﺎورﻫـﺎي
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺨـﺎذ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ
ﺟﻬﺖ داده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻧﻮآوراﻧـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ )دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران.(1397 ،
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ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺣﺘـﯽ ارﺑـﺎب رﺟـﻮع

ﻧﻈﺮ ﺷﻮد .در اﯾﺮان اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﺟـﺮاي دﺳـﺘﻮرات داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد،
ﻣـــﺪﯾﺮان را ﺑـــﺮ آن داﺷـــﺘﻪ ﺗـــﺎ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺗﺸـــﮑﯿﻼت را
ﺳـﺎدهﺗـﺮﯾﻦ و ﻋﻤﻠـﯽﺗــﺮﯾﻦ راه ﺑـﺮاي ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻞ داﻧﺴــﺘﻪ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ )داﻧـﺎﯾﯽ ﻓـﺮد و اﻟـﻮاﻧﯽ .(1396 ،ﻋـﺪم
آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﻧـﺎ
ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ و ﺗﮏ ﺑﻌﺪي از ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در
آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود از ﻧﮕـﺎه ﺗﻌﻠـﻖ اﺑـﺰاري
ﻧﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺗﻌﻠﻖ اﺑﺰاري ،ﺳﻮدﺑﺨﺸـﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ
ﺑــﺎزار ﻋﺎﻣــﻞ ﮐﺎﻣﯿــﺎﺑﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴــﻮب ﺷــﺪه و ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ و ﻓﺎﯾـﺪه اﻣـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘـﯽ ﮐـﻪ در
ﭘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﻪاﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ .در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﯽ ،ﺗﻌﻘـﻞ
ﺟﻮﻫﺮي و ارزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﮐﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻓﯿـﻖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻪ در ﺳﻮدﺑﺨﺸﯽ ﺑﻠﮑـﻪ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻋـﺪاﻟﺖ و ﺣﻔـﻆ
ارزشﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺴـﯿﺎري وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮوز ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ در آن ﻫـﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﻧﻘﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ
را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )داﻧﺎﻧﯿﯽ ﻓﺮد و اﻟﻮاﻧﯽ.(1365 ،
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ
ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮآوري در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ،روﯾﮑﺮدي ﺟﺪﯾﺪ را در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ .ﻟﺬا ﻫﺪف اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ را در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻮآوري و ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اراﺋﻪ دﻫﺪ.
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اﻣﺮوزه ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻫـﺎي
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ
ﭘــﮋوﻫﺶﻫــﺎي ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .از ﺟﻤﻠــﻪ اﯾــﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارزش و ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن اﺷـﺎره

ﺷﺪه و ﻫﻤـﯿﻦ اﻣـﺮ در ﺑﺴـﯿﺎري ﻣـﻮارد ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧـﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿـﺖ
اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺘﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳـﺖ
)روﺣـﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران .(1398 ،از ﻣﻨﻈــﺮ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧــﻮآوري و
ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘـﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪون ﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﻧـﻮآوري،
ارزشآﻓــﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷــﺪ )ﻣﻬــﺪي و ﺷــﻔﯿﻌﯽ .(1399 ،ﻧــﻮآوري را
ﻣﯽﺗـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﯽ در اﯾﺠـﺎد ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي داﻧﺴـﺖ
)آﯾﺒــﺎﻏﯽ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران .(1398 ،اﯾــﻦ واﻗﻌﯿــﺖ ﮐــﻪ
ﻧﻮآوري ،ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ،ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن ،ﮐـﺎرﮔﺰاران
دوﻟﺘﯽ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺳﺮاﯾﯽ و ﻏﻔـﺎري،
.(1398
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﺑﺎزاري ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻧـﻮآوري ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارزشﻫـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ
دارد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﭻ و آﻟـﻦ2010 ،15؛
ﺑــﻮﻟﯽ2017 ،16؛ ﻣﻼﺣــﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران2016 ،17؛ ﭘﺎرﻧــﻞ،18
2018؛ وﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،(2016 ،19اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐﻤـﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗـﻮع اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻧﺴـﺒﺘﺎً
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )ﭘﺎرﻧﻞ .(2015 ،20ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ارﺗﺒـﺎط
ﺑــﯿﻦ ارزشﻫــﺎي ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﻪ وﯾ ـﮋه در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿـﺪ ي در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻮده و
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪاي را ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﺸـﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﺪان روﺣﯿﻪ ﻧـﻮآوري و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺴـﺘﻤﺮ در ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪ
وﺟﻮدي ﺧﻮد را از دﺳـﺖ داده و ﺑﺎﯾـﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸـﺎن ﺗﺠﺪﯾـﺪ

 -2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

- Parnell
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ﮐﺮد .ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﺴـﺐ و
ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )اﺳـﭽﻮﯾﺘﺰر،21
2014؛ روﺛﻤﺎن و ﮐﻮچ .(2014 ،22ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﯾـﺖ
رﻗــﺎﺑﺘﯽ و ﻧــﻮآوري داﺋﻤــﯽ ﺧــﻮد را ﺣﻔــﻆ ﮐﻨــﺪ .ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ،ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﭘﺎﯾـﻪ و
اﺳﺎس ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺠـﺎري
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧـﻮآوري ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .رﻫﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧـﻮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را در اﯾﻦ روﻧـﺪ ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨـﺪ
)روﺳﺌﺎﺋﻮ و ﻫﻤﮑﺎران .(2013 ،23ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً
در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﻧﺪرت
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮان ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮآوريﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧـﻮآوري ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ،
ﻧﻮآوري اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﻮآوري ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮآوريﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد
ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠــﺮ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺑــﺮاي ﻣﺜــﺎل اﻟﻘﺮﯾﺸــﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران ،(2018) 24در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻮآوري
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﻮد و ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﺎراﻧـﻪﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ را در ﮐﺸـﻮر در
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﻮح ﻧﻮآوري ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧـﻮآوري ﻓﻘـﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎرت
ﮐـﺎﻓﯽ آﻣـﻮزش ﯾﺎﺑــﺪ .ﮐﺎﺳﻤﺴـﺎپ ،(2017) 25ﻧﯿــﺰ ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓــﯽ
ﭼﺎرﭼﻮب و اﻟﮕﻮي ﻋﻠّﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ،ﮔـﺮاﯾﺶ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،
ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
اﺑﻌــﺎد ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧــﺶ ،ﺟﻬــﺖﮔﯿـﺮي اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧــﻮآوري
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻧــﻮآوري ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿــﺎﻧﺠﯽ رواﺑــﻂ ﻣﯿ ـﺎن ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧــﺶ و
ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺟﻬــﺖ ﮔﯿ ـﺮي اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﮔـﺮاﯾﺶ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رﯾﻮاس و ﻫﻤﮑﺎران ،(2019) 26ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮآوري ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﺰارع اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧـﻮآوري در ﻓﻨـﺎوري
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻘﺎي ﻣـﺰارع ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ  .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺳﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ،(2017) 27ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﻧـﻮاع ﻧـﻮآوري
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﮐﻮﭼـﮏ ﻣﺴـﺘﻘﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﻫﻨـﺪ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻮآوري ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ ﺑـﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﻮده و در اﯾـﻦ
ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨـﺎوري و اﺑﺘﮑـﺎرات
دوﻟﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﺮا ي ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
28
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺎرو ) ،(2016ﻧﺸـﺎن داد
ﮐﻪ ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﺪه و ﻣـﺪﯾﺮان
ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﺟﻮ ﻧـﻮآوري در ﺳـﻄﺢ ﺗـﯿﻢ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎي
ﻓﺮدي ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓــﺎروق و ﻫﻤﮑــﺎران ،(2016) 29ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ
ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ در
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ واﺳـﻄﻪاي
ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوري ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﯿــﺎﻧﺠﯽ ﮐﺎﻣــﻞ در ﺗــﺎﺛﯿﺮﮔﺰاري ﭘﯿﻮﻧــﺪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آنﻫﺎ ﺑﯿـﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﻧﻮآوري و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص،
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻮآوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺆﺛﺮ از
اﻧﮕﯿﺰه ،آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺳﺘﺨﺪام ،اﻧﺘﺨﺎب و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿـﺰ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .اﻫﻤﯿﺖ رﻫﺒـﺮي ﻧﻮآوراﻧـﻪ
ﺑــﻪ دو دﻟﯿــﻞ ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ درك ﺷــﻮد :اول ،رﻫﺒــﺮي ﯾﮑــﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺧﻼﻗﯿـﺖ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺗﺌـﻮري
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رﻫﺒﺮي ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻧﺸـﺎن داده
اﺳﺖ )ﮔﻮﭘﺘﺎ و ﺳﯿﻨﮓ .(2015 ،30ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺒﮏ رﻫﺒـﺮي
در ﻧﻮآوري )زاﭼﺮ و روﺳﯿﻨﮓ (2015 ،31و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿـﺖ
)ﻫﺮﻣﻦ و ﻓﻠﻔﻪ ،(2014 ،32ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
دوم ،ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي اﻫﺪاف در ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﺮاي ﻣﯿـﺰان
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻓﮑﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺮﮐـﺰ در ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف
ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽﮔـﺮدد )ﺗﺎﻧـﮓ
و ﯾﻮ.(2016 ،33
ﺷﺪت و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن رﻫﺒﺮي ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه
رﻫﺒﺮ در ﺳـﺎزﻣﺎن و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎي رﻫﺒـﺮ ﻣﺘﮑـﯽ اﺳـﺖ .وروم و
ﺟﺎﮔﻮ ،(2007) 34رﻫﺒﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرگ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻫﺒﺮي ،ﯾﮏ روﻧﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در
آن ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺨﺺِ ﺧـﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺬارد ﺗـﺎ ﻫﻤﮕـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ رﻫﺒـﺮ ﺑـﺮ ﭘﯿـﺮوان ،ﭘﯿﮕﯿـﺮي اﻫـﺪاف ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﺳـﻨﺠﻘﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران،
 .(1396رﻫﺒﺮي را ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن-
ﻫــﺎي ﻧــﻮآور داﻧﺴــﺖ .رﻫﺒــﺮان ﻫﻤــﻮاره ﺑﺎﯾــﺪ ﺗــﻮازﻧﯽ را ﺑــﯿﻦ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧـﻮآوري
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )اورﯾﻠﯽ و ﺗﺎﺷﻤﻦ .(2013 ،35ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺑﻬﺒـﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮلآﻓـﺮﯾﻦ اﺳـﺖ.
ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮلآﻓﺮﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘـﺶ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوري دارد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﺳـﺎزﻣﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ
)ﺟﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران .(2008 ،36ﺟﺎﻧﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران،(2009) 37
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧـﻮآوري ،و
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ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮدﮔﺮا ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداري از ﻧـﻮآوري ارﺗﺒـﺎط
ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد )رﻓﯿﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران.(1395 ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮآوراﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ )ﺳﺎروس و
39
ﻫﻤﮑﺎران .(2008 ،38ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﮔﻠﺴﺪﯾﺠﮏ و ﻫﻤﮑﺎران
) (2006ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺰﯾﺖ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ارزشﻫﺎ ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان "ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺮات ﺷﺨﺼـﯽ ﯾـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺗـﺮﺟﯿﺢ داده ﺷـﺪه و اﻧﺘﺨـﺎب ﯾـﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ رﻓﺘـﺎر را راﻫﻨﻤــﺎﯾﯽ
ﻣـﯽﮐﻨﻨــﺪ" )ﺑــﻮرن و ﺟﻨﮑﯿﻨــﺰ .(2013 ،40ﺳــﺎزﻣﺎنﻫــﺎ ﺑــﺮاي
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ارزشﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ارزشﻫـﺎي
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑــﺮ روي ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎ و روشﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﺎزﻣﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ،ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن دادهاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮآوري )ﺧﺎزاﻧﭽﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،41
ﻫﻤﮑــﺎران ،(2007 ،41ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺗﺠﺎري)ﭼﺎﻧــﮓ (2018 ،42و
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )ﻣﯿﺮاﻧـﻮا و ﻫﻤﮑـﺎران(2018 ،43
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ
از اﻧﻮاع ارزشﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
)ﺑﻮﺳﭽﮕﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎران2013 ،44؛ ﮔﺎرﺳـﯿﺎ و آرﭼـﺮ.(2012 ،45
ارزش ﻫــﺎي ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ،اﺟﺮا و ارزﯾـﺎﺑﯽ دارﻧـﺪ )ﺟﻬﻤـﺎن و
ﻫﻤﮑﺎران2013 ،46؛ ژﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران.(2010 ،47
38
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- Chang
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- Gehman et al.
39

30 . Gupta and Singh
31 . Zacher and Rosing
32 . Herrmann and Felfe
33 . Tung & Yu
34. Vroom & Jago
35 . Oreilly & Tushman
36 . Jung et al.
37 . Jansen et al.

92

اراﺋﻪ ﻣﺪل در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ  /...اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎدري ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ارزشﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟـﻮد دارد؛
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﮐﺎرﮐﻨـﺎن،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ارزشﻫـﺎﯾﯽ
ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ارزش ﺗﻠﻘـﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭘﺎﻧﯿﻮﺳﻮاﻣﯽ و ﻣﺎﻧﻮﻫﺎر ،(2016) 48ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ادراك ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ در
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎزهﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧﺸـﯽ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد.
ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ،(2016) 49ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﻄﺢ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧـﻮآوري
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑــﯿﻦ داﻧﺸـــﮕﺎﻫﯿﺎن ﯾــﮏ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ
آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ در ﻣﺎﻟﺰي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي
ﻣﺪاوم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ و در اﯾـﻦ
ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﯿﻤـﯽ ﺑـﺎ ﻧـﻮآوري ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ .ﭘﺮداﻫـﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران ،(2017a) 50ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري
وﺟﻮد دارد و ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺟﺮﯾﺎن آن در
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .داﻧﺶ و داﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺴﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖ داﻧﺶ و
داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮده و در ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم
اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﺑﺮاي
ﻣﺪﯾﺮان اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ )ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران،
 .(1396در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي و ﺑﺮ روي
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺎ و

- Zheng et al.
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48 . Ponnuswamy & Manohar
49 . Hussein et al.
50 . Pradhan et al.

ﻫﻤﮑﺎران ،(2016) 51ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن را ﺑﻬﺒـﻮد
ﺑﺨﺸﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در دﻧﯿـﺎي ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر
اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺑـﺰاري ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻋـﺎﻣﻠﯽ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ
ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ را ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﻓﻠﺴـﻔﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد ﺧﻮد
را راﺿﯽ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد.
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزي ﻣــﺪﯾﺮان و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن،
ﺣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻼت ،و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ )اﺳﭙﺮﯾﺘﺰر و داﻧﺴـﻮن .(2008 ،52ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ روﻧـﺪ ﻧـﻮآوري در ﺳـﺎزﻣﺎن را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ اﯾﺪهﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﺮي
را ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن اراﺋــﻪ ﻣــﯽدﻫﻨــﺪ )ﮐﺎﺳﻤﺴــﺎپ2017 ،53؛
ﺳﻮﻟﯿﺴﺘﯿﻮ.(2016 ،54
از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑـﺎ
ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ ﻧــﻮآوري و ارزش ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬــﺖ ارﺗﻘــﺎ ﻋﻤﻠﮑــﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد:
ﺟﺪول  .1ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ
ردﯾﻒ
1

ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻧﻤﺎد
V1

ﻣﻨﺒﻊ
رﯾﻮاس و ﻫﻤﮑﺎران )(2019؛
ﺳﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران )(2017
اﻟﻘﺮﯾﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )(2018؛
ﮐﺎﺳﻤﺴﺎپ )(2017

2

ﻧﻮآوري ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

V2

3

ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

V3

اﺳﭙﺎرو )(2016؛ ﻓﺎروق و
ﻫﻤﮑﺎران )(2016

4

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن

V4

اﺳﭙﺎرو )(2016؛ اﺳﭽﻮﯾﺘﺰر
)(2014؛ روﺛﻤﺎن و ﮐﻮچ )(2014

5

رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا

V5

ﮔﻮﭘﺘﺎ و ﺳﯿﻨﮓ )(2015؛ زاﭼﺮ و
روﺳﯿﻨﮓ )(2015؛ )ﻫﺮﻣﻦ و
ﻓﻠﻔﻪ(2014 ،؛ وروم و ﺟﺎﮔﻮ

51 . Ha et al.
52 . Spreitzer & Doneson
53 . Kasemsap
54 . Sulistyo
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)(2007
6

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

V6

ﺟﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران )(2008؛
ﭘﺎﻧﯿﻮﺳﻮاﻣﯽ و ﻣﺎﻧﻮﻫﺎر )(2016؛
ﺣﺴﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران )(2016؛
ﭘﺮداﻫﺎن و ﻫﻤﮑﺎران )(2017

7

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

V7

ﮐﺎﺳﻤﺴﺎپ )(2017؛ ﻫﺎ و

8

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

V8

9

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن

V9

ﻫﻤﮑﺎران )(2016
ﺣﺴﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران )(2016؛
ﭘﺮداﻫﺎن و ﻫﻤﮑﺎران )(2017
اﺳﭙﺮﯾﺘﺰر و داﻧﺴﻮن )(2008؛
)ﮐﺎﺳﻤﺴﺎپ(2017 ،؛ ﺳﻮﻟﯿﺴﺘﯿﻮ
)(2016

 -3روش ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﺣﯿﺚ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻮده و در
زﻣﺮه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ-ﺗﻮﺳـﻌﻪ 55ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰوﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .در
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ادارات دوﻟﺘـﯽ ،ﺑـﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻋﻠﻤﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺮاي اﺟـﺮا در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در اﯾـﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ ﮔـﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺒـﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮي ،از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺪف
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل از اﺑﺰار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺗﻔﺴـﯿﺮي
ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﻻت و رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮا
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﺿﺮﯾﺐ  ICC 56ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳـﺎزﮔﺎري57و
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻄﻠﻖ ،58ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ،ﻣـﻮرد
ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ .ﮐـﻪ ﺑـﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻮع روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿـﺮي ،ده ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد ﻣﺘﺨﺼـﺺ و
ﺧﺒﺮه ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ .ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن

ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﺎﺑﻘﻪ  15ﺳـﺎل ﺗـﺪرﯾﺲ
داﻧﺸﮕﺎه ،در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ را داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺎ رﺳـﯿﺪن
ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮي اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  7ﻧﻔـﺮ از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن ﺧﺒـﺮه ﻣـﺮد )70
درﺻﺪ( و  3ﻧﻔﺮ ) 30درﺻﺪ( زن ﺑـﻮده اﻧـﺪ 80 .درﺻـﺪ ﺧﺒﺮﮔـﺎن
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ) 8ﻧﻔﺮ( ﺑﯿﺸﺘﺮ از  50ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 40 .درﺻﺪ آﻧﻬﺎ
) 4ﻧﻔﺮ( ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و ﺷﺼـﺖ درﺻـﺪ دﯾﮕـﺮ داراي
ﻣﺪرك دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آن ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد
ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎر در ﺑﺨـﺶ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي
دوﻟﺘﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎﺋﺰ
ﺻﻼﺣﯿﺖ و داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﺟـﺪول )(2
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  .2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ

ردﯾﻒ

ﺳﻤﺖ

رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻘﻄﻊ

ﺳﻦ

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺟﻨﺴﯿﺖ

1

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

دﮐﺘﺮي

54

10

ﻣﺮد

2

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﯿﺎر ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه

دوﻟﺘﯽ -ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ ﮔﺬاري

دﮐﺘﺮي

55

21

ﻣﺮد

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دوﻟﺘﯽ

دﮐﺘﺮي

51

15

ﻣﺮد

4

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دوﻟﺘﯽ

دﮐﺘﺮي

55

14

زن

3

5

رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن
دوﻟﺘﯽ

ﺑﯿﻤﻪ

ﻓﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

56

22

ﻣﺮد

6

ﻣﻌﺎون
ﺳﺎزﻣﺎن
دوﻟﺘﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﻓﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

45

20

ﻣﺮد

7

ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

8
55. Research & Development

56 .Intraclass Correlation Coefficient
57. Consistency
58 .Absolute Agreement

93

9

 8ﮐﺎرﺷﻨﺎس
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
دوﻟﺘﯽ ﺷﻌﺒﻪ
درﺟﻪ 1

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دوﻟﺘﯽ

دﮐﺘﺮي

43

23

زن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

دﮐﺘﺮي

52

30

ﻣﺮد

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻓﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

56

15

ﻣﺮد

94
10

اراﺋﻪ ﻣﺪل در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ  /...اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎدري ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران
ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ

ﻓﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

 -1-3ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻔﺴﯿﺮي

51

25

زن

59

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪﻟﺴـﺎزي ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺗﻔﺴـﯿﺮي ﮐـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ
روشﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻧـﺮماﻓـﺰار Matlab
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺪﻟﺴـﺎزي
ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺗﻔﺴــﯿﺮي اﺑـﺰاري اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑــﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸـﺎن داده و رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ را ﺑﺼـﻮرت رواﺑـﻂ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ )وارﻓﯿﻠﺪ .(1974 60اﯾـﻦ روش ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺎن دادن رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪهاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ-
ﮔﯿﺮد )ﻋﻄﺮي 61و ﻫﻤﮑﺎران .(2013 ،ﮔﺎمﻫﺎي روش ﻣـﺪلﺳـﺎزي
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻔﺴﯿﺮي )ﺳﯿﻨﮓ 62و ﮐﺎﻧـﺖ ،(2011 ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه
در ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ،ﻋﻮاﻣــﻞ اﺛﺮﮔـﺬار ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺷـﺪﻧﺪ .درﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑﻌــﺪ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧـﻮد ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽSSIM 63
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ،ﭘﺎﺳـﺦدﻫﻨـﺪﮔﺎن رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه در ﺳــﻄﺮ و ﺳــﺘﻮن ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ را ،ﺑﻮﺳــﯿﻠﻪ
ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 : 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
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬـﻮم اﯾـﻦ ﻧﻤﺎدﻫـﺎ از ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﺎ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻧﻤﺎدﻫـﺎ،
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص وﺟـﻮد ﯾـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗـﺎﺛﯿﺮ و ﺟﻬـﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺳـﻄﺮ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺘﻮن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ،اﻋﻼم دارﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳـﺘﺮسﭘـﺬﯾﺮي
اوﻟﯿﻪ 64ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﮔﺎم ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫـﺎي ﺻـﻔﺮ و
)59 .Interpretative structural modeling (ISM
60 .Warfield
61 .Attri et al.
62 .Singh & Kant
)63 .Structural self-interaction matrix (SSIM
64. Initial reachability matrix

ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮي اوﻟﯿـﻪ،
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ،65ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘـﺎلﭘـﺬﯾﺮي
در رواﺑﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻃﺮاﺣـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺸـﺎن-
دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻗﺪرت ﻧﻔـﻮذ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻋﺎﻣـﻞﻫـﺎ ﺑـﻮد.
ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻫﺮ ردﯾﻒ و ﻣﯿـﺰان واﺑﺴـﺘﮕﯽ از
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺮوﺟﯽ و ورودي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ در دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺮاي
ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺮوﺟﯽ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورودي ﻧﯿﺰ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺧﻮد
ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ و ورودي ،اﺷﺘﺮاك ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺮوﺟﯽ و ورودي

ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻋﺎﻣــﻞ ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺧﺮوﺟــﯽ و ﻣﺸــﺘﺮك آن ﻫــﺎ ﮐــﺎﻣﻼً
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑـﻮد در ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ از ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺳـﺎﺧﺘﺎري
ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .آن ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺠﺪدا ﺑﺮاي دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.

 -4ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ادﺑﯿـﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ،و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اراﺋـﻪ ﻣـﺪل در راﺳـﺘﺎي ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑـﺮ ﻧـﻮآوري و ارزش ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪ ﺑﻨـﺪي ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻫـﺎ 9 ،ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ
ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول .(3
ﺟﺪول  .3ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
در ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﺻﮑﻮك
ردﯾﻒ

ﻧﻤﺎد

ﻣﻮﻟﻔﻪ

ﺷﻤﺎره ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

1
2

V1
V2

ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﻧﻮآوري ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

9- 8- 7- 5- 3- 2- 1
10- 8- 7-5- 4- 3- 2

3

V3

ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1

4
5

V4
V5

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا

10- 9- 8- 7- 5- 4- 3- 2- 1
10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1

6

V6

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

10- 9-8- 6- 4

7

V7

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1

8

V8

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1

9

V9

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن

10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1
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در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ،اﺑﺘﺪا ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮدﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .در
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻧﻤﺎدﻫﺎي  VOXAﮐﻪ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺟﺪول  .4ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ )(SSIM

ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول .(4

ﺟﺪول  .5ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ

ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه در ﺟﺪول ) ،(4ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول
) (5و ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ :
( در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮدﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري
 -اﮔﺮ ورودي )

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿـﻪ ﺑﺮﻗـﺮار ﻧﺒﺎﺷـﺪ،
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺻﻼح ﺷـﺪه و رواﺑﻄـﯽ ﮐـﻪ از ﻗﻠـﻢ
اﻓﺘﺎده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد؛ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ اﺻـﻄﻼﺣﺎً ﺳـﺎزﮔﺎر
ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ،ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ

ﭘﺲاز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ،رواﺑﻂ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .راﺑﻄﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ  iﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ j
ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ  jﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ  kﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﺷﺎﺧﺺ  iﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ  kﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 اﮔﺮ ورودي )  (i , jدر ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮدﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎريﻧﻤﺎد  Vﺑﻮد ،در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ) (i , jﻋﺪد ﯾﮏ
و ﺑﺮاي ورودي ) (j , iﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﺪ.
 اﮔﺮ ورودي ) (i , jدر ﻣﺎﺗـﺮﯾﺲ ﺧﻮدﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳـﺎﺧﺘـﺎريﻧﻤﺎد  Oﺑﻮد ،در ﻣﺎﺗﺮي دﺳﺘﺮﺳﯽ اوﻟﯿﻪ) (j ,iﻋﺪد
ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ورودي)  (i , jﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﺪ.
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2

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6
- 4- 3- 2- 1
8-7- 6
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- 4- 3- 2- 1
8-7- 6- 5
- 4- 3- 2- 1
8-7- 6- 5

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6
- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

V7

7

V8

8

ﺟﺪول  .9ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ )ﺗﮑﺮار ﺳﻮم(
ﺳﻄﺢ
3

ﺟﺪول  .7ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ )ﺗﮑﺮار اول(
ﺳﻄﺢ

1

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ورودي

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ

ردﯾﻒ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺸﺘﺮك
- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 5- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 4- 3- 2- 1
9-8- 7- 6

V1

1

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 5- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 4- 3- 2- 1
9-8- 7- 6

V2

2

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 5- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 4- 3- 2- 1
9-8- 7- 6

V3

3

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 5- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 4- 3- 2- 1
9-8- 7- 6

V4

4

5

5

- 4- 3- 2- 1
9- 8-7- 6- 5

V5

5

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 5- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 4- 3- 2- 1
9-8- 7- 6

V6

6

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 5- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 4- 3- 2- 1
9-8- 7- 6

V7

7

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 5- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

- 4- 3- 2- 1
9-8- 7- 6

V8

8

9

- 5- 4- 3- 2- 1
9-8- 7- 6

9

V9

9

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﺸﺘﺮك

ورودي

ﺧﺮوﺟﯽ

5

5

5

ﻋﻮاﻣﻞ
V5

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺸﺘﺮك

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ورودي

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ

ﺳﻄﺢ

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6- 5

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

V1

1

2

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6- 5

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

V2

2

2

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6- 5

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

V3

3

2

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6- 5

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

V4

4

5

5

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6- 5

V5

5

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6

- 4- 3- 2- 1
8-7- 6- 5

- 4- 3- 2- 1
8- 7- 6

V6

6

2

2

5

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ،
ﻣــﺪل ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﻔﺴــﯿﺮي ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ
دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ .ﺳﻪ ﺳﻄﺢ در ﻣـﺪل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﮐﻤﺘﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮي
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺪل ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ
از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮي و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﮔـﺬاري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ و در ﺳـﻄﺢ دوم
ﻋﻮاﻣــﻞ ﻧــﻮآوريﻫــﺎي ﻓﻨﺎوراﻧــﻪ ،ﻧــﻮآوريﻫــﺎي اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،
ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ داراي ﻗـﺪرت ﺗﺎﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮي و ﻫـﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاري
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮم ﻋﺎﻣـﻞ
رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮلﮔﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮي
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(1

ﺟﺪول  .8ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ )ﺗﮑﺮار دوم(
ﻋﻮاﻣﻞ

ردﯾﻒ

ردﯾﻒ

ﺷﮑﻞ  -1ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻔﺴﯿﺮي ﭘﮋوﻫﺶ
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ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻣـﺪل ﺳـﺎﺧﺘﺎري ،ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻧﻤـﻮدار ﻣﺎﺗﺮﯾﺴـﯽ
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي – واﺑﺴﺘﮕﯽ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ در ﭼﻬـﺎر دﺳـﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ:
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻔـﻪﻫـﺎﯾﯽﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺪاﯾﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻏﯿـﺮ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﻮده و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻢ و ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دارﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ازﻗـﺪرت ﻫـﺪاﯾﺖﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ
ﮐﻢ ،وﻟﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪي :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔـﻪﻫـﺎﯾﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﻗﺪرت ﻫﺪاﯾﺖ زﯾﺎد و واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾـﺎد ﺑـﻮده و
ﻏﯿﺮاﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺑـﺎزﺧﻮر
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ر ا ﻣﺠﺪدا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﻮذي :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﻣﻮﻟﻔـﻪﻫـﺎﯾﯽﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﻗﺪرت ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد وﻟﯽ واﺑﺴـﺘﮕﯽ
ﮐﻢ ﺑﻮده و در ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﻪﻫـﺎي ﻧﻔـﻮذي ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ
ﻣﺤﺮك ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﻣﺎﻟﻮن.(2014 ،66

ﻧﻤﻮدار  .1ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮏ ﻣﮏ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮏﻣﮏ ﻧﺸﺎن داد  9ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣـﺪل
ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ از ﺑﻌـﺪ ﻗـﺪرت
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ،ﻧﻔـﻮذي و
ﭘﯿﻮﻧﺪي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﻢ "ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨـﺎن"
داراي ﻗﺪرت ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐـﻢ وﻟـﯽ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧـﺎمﮔـﺬاري ﻣـﯽﮔـﺮدد.
1. Malone

ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ "رﻫﺒﺮي ﺗﺤـﻮل ﮔـﺮا" ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻗـﺪرت ﻫـﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ ﺟﺰء ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﯾـﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮك ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞﻫـﺎ ﮐـﻪ داراي
ﻗﺪرت ﻫﺪاﯾﺖ زﯾﺎد و واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﻏﯿـﺮ
اﯾﺴﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ را در ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ذﮐـﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨـﺪهﭘﮋوﻫـﯽ،
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي داراي اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻄﺮ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﯿـﮏﻣـﮏ ﻗـﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧــﺪ ﺟــﺰو ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎي اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴــﻮب
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

 -5ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫــﺎي ﭘــﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐــﻪ ﻣﺘﻐﯿــﺮ رﻫﺒــﺮي
ﺗﺤﻮلﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﺮك اﺻﻠﯽ در ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ
ﭘــﮋوﻫﺶ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد .ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫــﺎي اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﮔﻮﭘﺘﺎ و ﺳﯿﻨﮓ) ،(2015ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ؛ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﻫﺒـﺮي ﺗﺤـﻮلﮔـﺮا از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾﺠـﺎد
ﻧــﻮآوري و ارزشآﻓﺮﯾﻨــﯽ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺑﻬﺒــﻮد ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺧﻼﻗﯿـﺖ
ﮐﺎرﮐﻨــﺎن و ﻧــﻮآوري ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳــﺖ .ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾــﻦ ،زاﭼــﺮ و
روﺳﯿﻨﮓ) (2015و ﻫﺮﻣﻦ و ﻓﻠﻔﻪ ) ،(2014ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي را در
اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(2008ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺒﮏ
رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻬﺒـﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوري دارد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﺳﭙﺮﯾﺘﺰر و داﻧﺴﻮن ) ،(2008در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ،اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد .ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي
دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل
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ﺣﺴﻨﯽ و ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،(2016)67در ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي دارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﻮاﻻوش و ﻫﻤﮑـﺎران ،(2018) 68ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاري
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻮد .ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﭼﻮﯾﯽ (2020) 69ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﺳﻄﻪاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و
70
ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدﻫﺎن و ﻫﻤﮑﺎران
) ،(2017bﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا در
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي
ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد و در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ را ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮلﮔﺮا ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن داد .ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﺮان و
ﻫﻤﮑﺎران ،(2016) 71ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮلﮔﺮا ﺑﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺿﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻗﺮي72
) ،(2014در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺮاﺗﮋي(
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل و اﻋﺘﻤﺎد( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري
وﺟﻮد دارد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮلﮔﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻮد .در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﻧﮓ و
ﻫﻤﮑﺎران ،(2017) 73ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا در
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ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي و ﺗﯿﻤﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﺌﺎﺋﻮ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (2013ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﺎري
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ رﻫﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮده و آنﻫﺎ را در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻮآوريﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،
ﻧﻮآوري ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﻮ ﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ اﻟﻘﺮﯾﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
) ،(2018در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوري اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻮآوري ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ
آﻣﻮزش ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران) ،(2017ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻧﻮآوري ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوري
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوري ،و
اﺑﺘﮑﺎرات دوﻟﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺎرو (2016)74ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻣﻨﻪ اﯾﺠﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﺟﻮ ﻧﻮآوري در ﺳﻄﺢ ﺗﯿﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻓﺮدي ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از از ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و ﻧﻮآوري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎر
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺿﻤﻦ
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اراﺋﻪ ﻣﺪل در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ  /...اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎدري ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران

اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي  Matlabدر اﻧﺠﺎم
ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .1آراﯾﯽ ،وﺣﯿﺪ ،و ﻗﺎﺳﻤﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،و ﻣﻌﯿﻨﯽﻓﺮ ،ﯾﺎﺳﺮ
) .(1396ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮي ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﺧﻮب در ادارهي اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻮردي :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و
ﺷﻬﺮداري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ( .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن(،
.113-133 ,( 25)7
 .2آﯾﺒﺎﻏﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،اﻟﻬﻪ ،ﺷﯿﺦ ،رﺿﺎ
) .(1399ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوراﻧﻪ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ )ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان( .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮآوري و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ-84 ،(9)17 ،
.69
 .3داﻧﺎﺋﯽﻓﺮد ،ﺣﺴﻦ ،اﻟﻮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ) .(1396ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .4رﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(1397ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
اداري ﺑﺮ روﻧﺪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
ﺷﯿﺮاز .ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي.31-40 ,( 32)9 ،
 .5رﻓﯿﻌﯽ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ،ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ،اﺣﻤﺪي ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ
اﮐﺒﺮ ،ﻓﻘﯿﻬﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ) .(1395ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺒﺮي
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻮآور .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
دوﻟﺘﯽ.119-132 ،(3)4 ،
 .6روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ،ﮐﺸﺎورزي ،ﺳﻌﯿﺪ ،اﻧﺒﺎرﻟﻮ ،ﻣﺴﻌﻮد ).(1398
اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪاي از روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﻣﻠﯽﻧﺨﺒﮕﺎن .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان،
.745-772 ,( 4)9
 .7ﺳﺮاﺋﯽ ،ﻟﯿﻼ ،ﻏﻔﺎري ،ﺑﻬﺮام ) .(1398ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﺑﻂ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻧﻮآوري ﺑﺎز ,ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب در

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎور و ﻧﻮآور .ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري،
.97-110 ,(2/27)9
 .8ﺳﻨﺠﻘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻓﺮﻫﯽ ،ﻋﻠﯽ ،اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪي ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺳﺎدات ،دﻟﯿﺮي ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ) ،(1396ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي
راﻫﺒﺮدي ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺒﮑﻪاي.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
)ع(.181-205 ،(4)9 ،
 .9ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،رﺿﺎ ) .(1395درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دوﻟﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺳﻤﺖ( ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ.
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چکیده
پیشرفتهای واقعی و پایدار جامعه ،در همکاری و رابطه مؤثر میان مراکز علمی از یکسو و سازمانهای اجرایی از سوی دیگر به
وقوع میپیوندد .درصورتیکه این رابطه و خواست دوطرفه در صنعتی حاکم نشود ،آن توسعه پایدار نبوده و به استفاده از دانش
غیربومی و مقطعی منجر خواهد شد .سیستمهای حملونقل هوشمند ( )ITSاز حوزههایی است که در سالهای اخیر در سطح
جهانی مطرح و اجراشده اما مطالعات صورت گرفته در کشور نشان میدهد که انتقال دانش میان دانشگاه و این صنعت تقریباً نوین
با مشکالت و موانعی روبرو است که صاحبان صنایع مربوطه را به مونتاژ قطعات وارداتی و گریز از مراکز علمی متمایل نموده است.
این مقاله با هدف بررسی موانع اصلی انتقال دانش بین این دو نهاد در راستای توسعه حملونقل هوشمند شهری انجامشده است.
بدین منظور ابتدا با جستجو در منابع کتابخانهای و اسنادی شاخصهای تأثیرگذار موانع همکاری صنعت و دانشگاه در ایجاد
حملونقل هوشمند تعیین شد .برای غربال موانع و تعیین زیرمعیارهای نهایی از روش دلفی فازی استفاده شده است .به اینگونه که
ابتدا  02مانع پیشنهادی در اختیار متخصصین و صاحبنظران علم حملونقل قرار گرفت و با این تکنیک در مرحله اول  21مانع
اولیه و نهایتاً  11مانع جهت ارزیابی و رتبهبندی انتخاب و دستهبندیشده است .رتبهبندی نیز با استفاده از ابزار تحلیل سلسله
مراتبی فازی انجام گرفت .نتایج حاصله نشان داد که فقدان زیرساختهای الزم در صنعت  ITSو کاربردی نبودن تولید علم موانع
اصلی همکاری صنعت و دانشگاه در جهت توسعه زیرساختهای حملونقل هوشمند شهری است.
واژههای کلیدی :همکاری صنعت و دانشگاه ،حملونقل هوشمند ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،دلفی فازی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
انتقال و بهکارگیری دانش یکیی از موضیوعات قابیلتأمیل در
سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی است و ییک شاخصیه
مهم در قابلیت هیای نوآورانیه محسیوب مییشیود و توانیایی
ارزشیابی و بهره گیری از دانش تیا حیدودی تیابعی از سیطح
دانش در گذشته سیازمان اسیت .علییرغم اینکیه در مفیاهیم
مدیریت دانیش و انتقیال آن از سیازمانی بیه سیازمان دیگیر
تفییاوت وجییود دارد ،امییا اصییول مییدیریت دانییش کییه شییامل
اطیالعات و افراد اسیت بایید در هر سیازمان متمیرکزشده و

مفاهیم آن کامالً درک شیود ،زییرا در انتقیال دانیش موفی
خواهد بود (موسا .)2011 :10،1یکیی از شیناختهشیدهتیرین
عوامل مؤثر در جوامع در دستیابی به ارتقا و توسعه ،همکاری
دوجانبه بین دانشگاهها و صنایع میباشد بهگونهای که بیدون
پیوند صحیح میان این نهادها ،توسیعه مطلیوب ییک جامعیه
بهدوراز تصور خواهد بود (شفیعی و صفائیه.)1312 ،
از سوی دیگر ،ارتباط میان مراکز دانشگاهی و صنعتی
بهعنوان مهمترین موضوع در برنامههای علم و فناوری
1. MOOSA

نویسندة عهدهدار مکاتبات :حمزه امین طهماسبی Amintahmasbi@guilan.ac.ir
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تعدادی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه به شمار
میآید و افکار دانشگاهیان و صنعتگران دنیا را متوجه خود
کرده است (لونزو 2و همکاران .)2012 ،دیگر سو دانشگاهها و
مراکز علمی و تحقیقاتی بهعنوان کانونهای تفکر هر جامعه
که جایگاه طبیعی موضوع تحقیقات و پژوهش هستند ،با
عهدهدار شدن وظایف جدید در کنار بحث آموزش و پژوهش
همچون توسعه فناوری ،کارآفرینی و نوآوری بهشدت به
حمایتهای مراکز صنعتی نیازمند میباشند .این مراکز با
استفاده از راهکارهای علمی و بهوسیله نیروی انسانی توانمند
قادر به بررسی عمی مسائل و چالشها و ارائه راهحلها
هستند .در ضمن صنعت بهعنوان موتور محرک اقتصادی
وارد فضای رقابتی شده بنابراین برای رشد بازدهی ،به دانش
و فناوری و درنتیجه ارتباط ناگسستنی با دانشگاه و مراکز
علمی و تحقیقاتی نیازمند است (بالکونی 3و همکاران:2،
 )2003و (توفیقی داریان )1321 :1 ،پیوند دانشگاهها با
صنعت نهتنها برای ایفای مسئولیت اجتماعی و شهروندی
علمی ،بلکه برای تحول سازمانی و نهادی ،توسعه برنامههای
درسی ،یادگیری اثربخش دانشجویان ،توسعه روزافزون و
هدفمند هیئتعلمی ،تقویت سبکها و تواناییهای مدیریتی
و بهسازی منابع انسانی نظام دانشگاهی ،الزامی است (مهدی
و شفیعی.)1000،
همکاری میان مراکز صنعت و مراکز علمی از طری مبادله
علم و فنّاوری اهمیت بسیاری در سیاستهای اقتصادی
سالهای اخیر دارد .تحقیقات نشان میدهد که در اقتصاد
علمی امروز ،دانش و فناوری دارای تأثیر رو به رشد بر روند
نوآوری خصوصاً در پیشرفت سریع صنایع دانشمحور است؛
میزان و شدت روابط میان مراکز علمی و صنعتی یکی از
عوامل مؤثر در عملکرد نوآوری باال در سطح شرکت ،صنعت
و کشور است ،از طرفی سیستمهای هوشمند حملونقل
( ،)0ITSمجموعهای از دستاوردهای دانشمحور و
شگفتانگیز فناوری اطالعات در حملونقل است که از
اطالعات و ارتباطات و فناوری کنترل استفاده میکنند تا به
اداره شبکه حملونقل کمک کنند (اسلدا .)2011 ،1ابزارهای
2. Lorenzo
3. Balconi, Breschi, Lissoni
4 .Intelligent Transportation Systems
5 .Selada

این سیستم هوشمند دارای سه ویژگی اطالعات و ارتباطات،
تلفی و انسجام میباشند که به مجریان امر حملونقل و
مسافران کمک میکنند تا عالوه بر بهبود مدیریت شبکه
حملونقل ،باعث جلوگیری از اتالف وقت و هزینه گردیده و
ضامن جان انسانها شود و بدینصورت کیفیت محیطزیست
و زندگی اجتماعی را باالتر برده و باعث رون بیشتر
فعالیتهای تجاری و اقتصادی نیز گردند (امین طهماسبی و
رضوی نسب1000 :1 ،؛ امین طهماسبی و رضوی نسب :01
 .)1311بهعبارتدیگر این سیستم هوشمند ،یکی از
جلوههای مهم زندگی در اقتصاد مدرن است( .وحید پور،
 )1322:1بسیاری از کشورهای پیشگام در صنعت نیز برای
تدوین استراتژیهای  ITSبسیار تالش کردهاند تا اطمینان
یابند که میتوانند با تلفی سیستمهای  ITSدر مدرن کردن
این سیستمها موف شوند .کشورهایی همچون امریکا ،کانادا،
انگلیس و استرالیا و ژاپن و هلند که پیشگام دانش و فناوری
حملونقل و مهندسی ترافیک هستند از دهههای 10 ،60
میالدی مطالعات اولیه را در خصوص هوشمند سازی
سیستمهای حملونقل آغاز کردند .لذا به نظر میرسد به
دلیل دانشمحور بودن موضوع حملونقل هوشمند شهری،
همکاری صنعت و دانشگاه میتواند تأثیر بسزایی در ایجاد و
پیشرفت آن داشته باشد.
علیرغم ارزش و اهمیت همکاری دانشگاهها با صنعت همواره
موانعی بر سر راه این تعامل وجود دارد (شفیعی و موسوی،
 .)1312در این راستا هدف اصلی این مقاله تبیین و تفسیر
نگاه صاحبنظران حوزه دانشگاه و صنعت در خصوص موانع
تأثیرگذار بر انتقال دانش و ارتباط بین این دو نهاد در جهت
ایجاد زیرساخت حملونقل هوشمند شهری است.
 -2پیشینه پژوهش
در عصر حاضر تعامل بین مراکز دانشگاهی و صنعتی به یک
موضوع کانونی و قابلتوجه در محافل علمی تبدیلشده
است .اهمیت این موضوع در تحقیقات و پژوهش های علمی
و دانشگاهی به شکلی است که شدت و تأثیر آن را نمیتوان
نادیده گرفت (موسا )2011:10 ،و (آلبرت و همکاران،
 .)2011سنتورو و چاکرابارتی )12:2002( 6ارتباط میان

6. Santoro & Chakrabarti

بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه در توسعه سیستمهای  /...حمزه امین طهماسبی و همکار

دانشگاه و صنعت را به چند گروه شامل؛ گروه های مشورتی،
پروژههای تحقیقاتی مشترک ،حمایتهای پژوهشی ،طرحها
و برنامههای مبادلهای میان دانشگاه و صنعت و انتقال دانش
و فناوری طبقهبندی کردهاند .اسگرینش و رامجی)2012( 1
انجام پروژههای علمی و پژوهشی بین این دو نهاد را به
عنوان یکی از راههای ارتباطی میان دانشگاه و صنعت،
معرفی کردهاند .روابط میان مراکز دانشگاهی و صنعتی ضمن
اینکه منابع موردنیاز را تأمین میکند ،برای انجام و اجرای
پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی مشترک ،منجر به تمرکز و
تأمل مراکز پژوهشی بر پروژههای خاص تعیینشده از سوی
صنعت نیز خواهد شد؛ که این موضوع سهم بسزایی در
پیشرفت جامعه دارد.
متخصصان حملونقل که بر روی پروژههای حملونقل
هوشمند کار میکنند ،گاهی ممکن است به کار با بخش
خصوصی نیاز پیدا کنند و ازآنجاکه  ITSمیتواند بازار کار
ایجاد نماید ،احتیاج به سرمایهگذاریهای مالی بزرگ داشته
و اغلب به داشتن تأسیسات زیر بنایی حملونقل که تحت
کنترل دولت هستند ،نیازمند است ،بخش خصوصی میتواند
در اجرای سیستم حملونقل هوشمند مفید و مؤثر باشد.
(اروانیتیس 2و همکاران  )2002 :1و (میلر 1و همکاران،
 )2012دستهبندی از عوامل تسهیلکننده و موانع موجود در
انتقال دانش و فنّاوری در تعامل دانشگاه و صنعت را بیان
نمودهاند .انگیزهها و عوامل تأثیرگذار بر این تعامل شامل،
دسترسی به علم صنعتی ،دسترسی به منابع مازاد،
محرکهای سازمانی ،تمایل به دست یافتن بهرهوری باال
یعنی صرفهجویی در زمان و هزینه و دسترسی به فنّاوری
خاص است .او در ادامه ،موانع مؤثر بر فعالیتهای انتقال
دانش و فنّاوری را مواردی چون فقدان شرکتهای مرتبط در
این زمینه ،منافع و دیدگاههای متفاوت نسبت به پژوهش
(میان مراکز دانشگاهی و صنعتی) ،عدم اعتماد به دنیای
کسبوکار و ترس از خدشهدار شدن اعتبار علمی ،به
مخاطره انداختن استقالل علمی و غفلت از تحقیقات بنیادی
و فقدان منابع انسانی متخصص در انتقال دانش و فنّاوری

7.Sriganesh & Ramjee
8 .Arvanitis
9.Miller
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معرفی مینماید( .اردالن و همکاران )1316 ،در مقالهای با
عنوان توسعهی همکاری دانشگاه و صنعت؛ مبانی ،ضرورتها
و راهکارها ،به بررسی تبیین راهکارهای توسعه همکاری
دانشگاه و صنعت به شیوهی توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی
پرداخته است .نتایج اصلی پژوهش نشان میدهد که دانشگاه
در هزارهی سوم نقشآفرین اصلی تحوالت اجتماعی بوده و
درواقع کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و
آموزشدیده بهحساب میآید که با برخورداری از ایدهها و
اندیشههای نو میتواند هرلحظه در شریانهای حیاتی جامعه
که حرکت رو به رشد دارد نیروی نوینی را تزری نموده و
صنعت نیز با به کار بستن ایدههای نوظهور دانشگاهیان
میتواند اندیشهی توسعهی اقتصادی و اجتماعی جامعه را
محق سازد .همکاری فزایندهی بین دانشگاه و صنعت با
ایجاد رشد در سطح دانش و فناوری و با دامن زدن به
توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در سطح
گسترده ،توسعهی پایدار را برای کشور به ارمغان میآورد.
(مدهوشی و همکاران )1311 ،در مقالهای با عنوان
کارآفرینی دانشگاهی در تعامل دانشگاه ،صنعت و دولت به
بررسی نقش مهم سازمانهای غیردولتی در تعامل با سایر
بخشها جهت همکاری مؤثر ،پرداخته است .نتایج این
پژوهش نشان داده است که کارآفرینی دانشگاهی نقش فوق
فعال در کاربردی کردن دانش و گسترش دادن دادههای
الزم برای تولید علم در دانشگاه دارد .ازاینرو ،بر اساس یک
مدل تعاملی نقش دانشگاه بهصورت کارآفرین میتواند
سازندهتر و پویاتر با دولت و صنعت باشد .سپس با بررسی
تحقیقات مختلف در حوزه همکاری دانشگاه -صنعت دولت و
سازمانهای غیردولتی و کارآفرینی دانشگاهی به ارائه مدل
مفهومی شامل تعامل پویای این چهار بخش پرداخته است.
(کاظمی و همکاران )1311 ،در مقالهای با عنوان بررسی
موانع تعامل صنعت و دانشگاه بدین نتیجه رسیدهاند که
همکاری بین صنعت و دانشگاه با چالشهای مهمی روبرو
است ،بررسیهای تاریخی در کشور ما نشان میدهد که به
دلیل نبود یک نظام جامع برنامهریزی در دستگاه دولتی و
ضعفهای زیادی که در برقراری رابطه بین دانشگاه و صنعت
وجود دارد ،الزم است برنامهریزی جدیدی توسط دولت در
این زمینه انجام و دگرگونی در ساختارهای موجود صورت
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پذیرد .نتیجهای که از بررسی و تحلیل سیر تحول همکاری
دانشگاه و صنعت به دست میآید نشان میدهد ،بهمنظور
ایجاد و تداوم این همکاری الزم است برنامهریزی دقی و
بلندمدت انجام شود .تمرکز بر این حوزه و اصالح قوانین و
آییننامهها در جهت گسترش این همکاری ضروری است.
توجه دولت به لزوم ساماندهی رشتههای دانشگاهی ،کنترل
میزان جذب متقاضیان تحصیالت عالی و هدایت جوانان به
سمت فراگیری تخصصهای موردنیاز کشور و توجه به لزوم
تناسب بین آموزشها با نیازهای روز کشور میتواند به
گسترش همکاری صنعت و دانشگاه کمک کند.
(علیزاده و همکاران )1321 ،دیدگاه اعضای هیئتعلمی را در
خصوص تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی عالی بررسی
نمودند .ایشان در این تحقی  ،از روش توصیفی – همبستگی
و علی – مقایسهای استفاده کردند .جامعه آماری این پژوهش
شامل  111نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکده کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران بود .دادههای این تحقی از
طری پرسشنامه جمعآوری و با کمک رگرسیون به روش
توأم ،تجزیهوتحلیل گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که
همبستگی معنیداری بین فرهنگ ،ساختار دانشکده ،فناوری
اطالعات ،اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی فردی و کار
گروهی با دیدگاه اعضای هیئتعلمی نسبت به تسهیم دانش
وجود دارد.
(ناظمی و همکاران )1321 :6،مدل جامعی را برای انتقال
فناوری از دانشگاه به صنعت طراحی و ارائه نمودهاند که
شاخصهای آن و چگونگی همکاری بین آنها در تحقیقات
سایر محققین تائید گردیده است .در این پژوهش با استفاده از
رویکرد فراتحلیلی ،موارد اساسی و عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال
دانش و نیز راهکارهای عملی آن با نتایج تحقیقات داخلی
تلفی شده است .در مدل ارائهشده ،منابع مختلفی بهعنوان
ورودی معرفیشدهاند که منبع اصلی ،افراد مستعد دانشگاهی
است .در خروجی این مدل ،متغیرهایی برای تعیین میزان
اثربخشی انتقال فناوری تعریفشدهاند که صنعت ،دفاتر انتقال
فناوری و ورودیهای مدل ،از اثربخشی انتقال فناوری ،بازخور
دریافت میکنند( .قره گزلو )1316 ،در مقالهای با عنوان
بررسی نقش سامانههای هوشمند بر حملونقل پایدار شهری
به بحث و بررسی چگونگی عملکرد و تأثیر سامانههای

هوشمند حملونقل در توسعه پایدار به روش توصیفی تحلیلی
با رویکرد مطالعه اسنادی و میدانی پرداخته است وی ابتدا به
تبیین مفاهیم پایداری و سپس به توسعه پایدار و معرفی
حملونقل و حملونقل پایدار و شاخصهای آن ،معرفی و
ضرورت بهکارگیری سیستم هوشمند حملونقل بهعنوان یکی
از فناوریهای نوین در مدیریت حملونقل و ترافیک شهری
پرداخته و به نحوه عملکرد سیستم ،مزایا طبقهبندی خدمات
و پروژههای آن و تأثیر آن در توسعه پایدار حملونقل اشاره
میکند .در پایان نیز به بررسی اثرات استقرار این سیستم در
منطقه  2تهران در نیل به اهداف توسعه پایدار حملونقل
میپردازد و درنهایت به این نتیجه میرسد که استقرار
سامانههای هوشمند حملونقل در بعد پایداری حملونقل در
کنار دیگر ابعاد پایداری و مدیریت صحیح تأثیرگذار است (قره
گزلو و همکاران )1316 :1،درنتیجه با توجه به اینکه یکی از
مشکالت زندگی بشر امروز ازدحام جمعیت و عدم توانایی
زیرساختهای شهری کالنشهرها در پاسخگویی به نیاز آنها
است .ازجمله زیرساخت مهمی که تحت تأثیر این مهم قرار
میگیرد زیرساخت حملونقل است .توسعه مربوط به
حملونقل مسافر و کاال در عرصههای برنامهریزی ،تخصیص
منابع جامعه ،برآورد تقاضای شیوههای مختلف حملونقل و
بازخوردهای ناشی از آنها لزوم نگرش پایدار به این مقوله را
ایجاب مینماید .ازآنجاکه در عصر حاضر کشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه به دنبال یافتن راهبردی مناسب
جهت رسیدن هر چه بیشتر به حملونقل پایدار است لذا
پرداختن به موانع همکاری صنعت و دانشگاه در جهت توسعه
زیرساختهای حملونقل هوشمند شهری ضروری به نظر
میرسد.
 -3روششناسی
این پژوهش ازنظر روششناسی ،توصیفی  -تحلیلی بر پایه
مطالعات اسنادی۔ کتابخانهای و مشاهدات میدانی است و ازنظر
نوع هدف ،کاربردی است .در این پژوهش ابتدا با جستجو در
منابع کتابخانهای و اسنادی شاخصهای مؤثر بر موانع همکاری
صنعت و دانشگاه در ایجاد حملونقل هوشمند تعیین شد .برای
بهینهسازی و گروهبندی شاخصها ،از روش دلفی استفاده شده
است .روش کار به اینگونه است که با تشکیل گروهی  20نفره
متشکل از متخصصان مربوطه که به پانل دلفی معروف است ،در
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طی سه مرحله مهمترین موانع شناسایی و دستهبندیشده است.
در ضمن ترکیبی از افراد با تخصصهای متعدد استفاده شده
است و در حوزه تخصصی دانش مرتبط با مسئله موردبررسی
صالحیت داشتهاند .در بعضی از منابع بیانشده است که برای
تکنیک دلفی تعداد شش تا  12عضو ایده آل است ،پانل دلفی با
مشارکت افرادی انجام میپذیرد که در موضوع پژوهش دارای
دانش و تخصص باشند و این افراد با عنوان پانل دلفی شناخته
میشوند .جهت آشنایی بیشتر با این روش باید این نکته را مدنظر
داشت که تکنیک دلفی بر اساس دیدگاه پاسخدهندگان صورت
میگیرد .در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کالمی
استفاده میشود .با توجه به عدم قطعیت موجود در نظرات
خبرگان ،برای تحلیل نظرات از روش دلفی فازی گروهی استفاده
شد .تعداد  20پرسشنامه بین کارشناسان و سرپرستان حملونقل
شهر تهران با سابقه باالی  10سال و تحصیالت باالی
فوقلیسانس و همچنین اساتید محترم رشته عمران گرایش
حملونقل توزیع گردید .درنهایت به تفسیر و نتیجهگیری نتایج
پرداختهشده است.
یک پرسشنامه یا ابزار اندازهگیری ،از موضوعات بسیار مهم برای
گردآوری اطالعات و مشاهدات است .روایی پرسشنامه که توسط
اساتید تائید شد ،نشان میدهد ابزار سنجش آنچه را که درصدد
سنجش آن است ،میسنجد .همچنین برای سنجش پایایی ،از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب همه عوامل
باالتر از  0.1بوده درنتیجه پایایی نیز تائید میشود .برای غربال
شاخصها و دستهبندی زیرمعیارهای نهایی ،ابتدا  02مانع
پیشنهادی در اختیار خبرگان قرار گرفت و با این تکنیک در
مرحله اول  21مانع اولیه و نهایتاً  11مانع توسط  20خبره
انتخاب و دستهبندیشده است .گامهای زیر بهصورت زنجیروار
جهت دستیابی به انتخاب مهمترین موانع صورت گرفته است.
گام اول شناسایی طیف مناسب برای فازیسازی و غربالگری
در این گام از طیف فازی مثلثی معادل طیف نه درجه لیکرت
جهت پاسخگویی استفاده شده است .پس از انتخاب دیدگاه
خبرگان بهصورت فازی جمعآوری شده است .دیدگاه  20نفر از
خبرگان و متخصصان امر در رابطه با هر مانع پیشنهادی و بر
اساس طیف  1درجهای لیکرت از کامالً پراهمیت تا کامالً
بیاهمیت طبقهبندی شده است.
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گام دوم فازی زدایی مقادیر
برای فازی زدایی از روش مرکز سطح بر اساس رابطه زیر
بهصورت زیر استفاده میشود
()1
گام سوم تجمیع فازی دیدگاه پاسخدهندگان
در این تحقی ما از روش میانگین فازی دیدگاه خبرگان استفاده
کردهایم که میانگین فازی نمرات افراد حساب میشود ...میانگین
فازی  1عدد فازی مثلثی بر اساس رابطه بهصورت زیر محاسبه
خواهد شد
()2

=FAVE

که در این رابطه عدد فازی مثلثی ( Fi= )lki, mki,uikمعادل فازی
دیدگاه خیره  kام پیرامون معیار  iاماست.
گام چهارم انتخاب شدت آستانه و غربال معیارها
برای غربال آیتمها باید یک آستانه تحمل در نظر گرفت .آستانه
تحمل را معموالً  0/1در نظر میگیرند ولی این مقدار بر اساس
دیدگاه پژوهشگر از پژوهشی به پژوهش دیگر متفاوت است که
در این مطالعه به دلیل استفاده از طیف  1درجه لیکرت و
محدودیت انتخابها هر شاخصی که امتیاز باالی  1/01داشته
باشد تائید میشود .با توجه به انتخاب آستانه تحمل  ،1/01از بین
 21مانع 12 ،مورد حذف میشود و  11عامل عنوان شده است.
رتبهبندی نهایی موانع اصلی و فرعی توسط روش  AHPفازی
انجام میشود AHP .کالسیک یک روش برای رتبهبندی
گزینههای تصمیمگیری و انتخاب بهترین گزینه در مواقعی که
تصمیمگیرنده با معیارهای گوناگون مواجه است .در این روش
تصمیمگیرنده با نسبت دادن نمرههای عددی گزینههای قابل
انتخاب را رتبهبندی میکند و بهترین گزینه را انتخاب مینماید.
در روش  AHPارجحیت بین گزینهها با مقایسههای دوتایی
تعیین میشوند .روش  AHPدر محیط فازی یک روش ترکیبی
و تعمیمیافته روش  AHPکالسیک است و در مواقعی که
پیچیدگیهای نظرات تصمیمگیرندگان در نظر گرفته شود،
بسیار پرکاربرد است .برای اجرای تکنیک  AHPدر گام نخست
باید مسئله و هدف تصمیمگیری بهصورت سلسلهمراتبی از
عناصر تصمیم نمایش داده شود .این ساختار معموالً یک یا
چندین خوشه دارد .در طراحی الگوی سلسله مراتبی دو اصل
وجود دارد  .1بر اساس اصل وابستگی ،هر عنصر تنها به یک
عنصر و آنهم بال واسطه در یک سطح باالتر از خود میتواند
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وابسته باشد ،2 .بر اساس اصل انتظارات ،هرگاه تغییری در
ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد فرآیند ارزیابی باید از نو انجام
گیرد روش  AHPفازی بهصورت گامهای ذیل انجام میگیرد
(حبیبی و دیگران.)2:1313 ،
گام اول ترسیم درخت سلسلهمراتبی -شناسایی هدف ،معیارها
و زیرمعیارها و تشکیل ماتریس مقایسههای زوجی بهصورت
فازی و استفاده از یک طیف زبانی مناسب برای گردآوری
دادهها که در جدول  1آورده شده است ،بدین گونه که معادل
فازی ترجیح یکسان برابر (1و1و )1و معادل فازی معکوس آن
(1و1و )1و همچنین تا معادل فازی کامالً مرجح برابر (1و1و)1
و معادل فازی معکوس آن (1/1و1/1و )1/1است؛ بنابراین در
جدول  1معادل فازی مربوط به عبارات کالمی آورده شده است.
جدول  .1طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در
تکنیک  AHPفازی
عبارت کالمی وضعیت مقایسه i
نسبت به j

معادل
فازی

معادل فازی
معکوس

ترجیح یکسان

( 1و 1و) 1

( 1و 1و) 1

بینابین

( 3و 2و) 1

(1و1/2و)1/3

کمی مرجح

( 0و 3و) 2

(1/2و1/3و)1/0

بینابین

( 1و 0و) 3

(1/3و1/0و)1/1

ترجیح قوی

(6و1و)0

(1/0و1/1و)1/6

بینابین

(1و6و)1

(1/1و1/6و)1/1

ترجیح خیلی قوی

(2و1و)6

(1/6و1/1و)1/2

بینابین

( 1و 2و) 1

(1/1و1/2و)1/1

کامالً مرجح

( 1و 1و) 1

(1/1و1/1و)1/1

گام دوم محاسبه مجموع ترجیحات هر عنصر
هر درایه ماتریس زوجی با  aijنشان داده میشود .مجموع
عناصر هر سطر محاسبه میشود
()3
گام سوم نرمال کردن مجموع ترجیحات هر عنصر
از روش نرمال کردن خطی مانند تکنیک بردار وییژه سیاعتی
استفاده میی شیود .جمیع فیازی مجمیوع ترجیحیات عنصیر
محاسبه میشود.

()0
برای نرمال سازی باید مجموع ترجیحات هر عنصر بر مجموع
تمام ترجیحات تقسییم شیود .چیون مقیادیر فیازی هسیتند
بنابراین مجموع ترجیحات هیر عنصیر در معکیوس مجمیوع
ترجیحات ضرب میشوند هر  siوزن نرمیال شیده فیازی هیر
عنصر است.
()1
گام چهارم فاز زدایی مقادیر
روشهای زیادی مانند روش درجه امکانپذیری چانگ،
روش مرکز سطحی و روش مینکوفسکی برای فازی زدایی
وجود دارد .در این پژوهش همانگونه که قبالً بیان شد برای
فازی زدایی از روش مرکز سطح استفادهشده است.
()6
 -4یافتههای پژوهش
بر اساس تحلیل پرسشنامههای تکمیلشده توسط اساتید و
صاحبنظران بخش حملونقل در زمینه موانع تأثیرگذار انتقال
دانش در همکاری دانشگاه و صنعت جهت توسعه زیرساختهای
حملونقل هوشمند ،پس از مشاهده نظرات خبرگان و تحلیل
کیفی آنها ،جهت درک مفهوم از جداول بهدستآمده ،این
جداول در یک فایل بهصورت یک جدول یکپارچه قرار گرفتند و
بعد از منظم نمودن آنها بر پایه کد ،به جمالت مربوط به یک
کد ،با توجه به مفاهیم آنها ،عنوانی تعل گرفت .در اینجا در
نامگذاری هر کدام از زمینههای استخراجشده ،تالش بر آن بوده
تا از نامهایی متناسب با مفهوم استفاده شود .با استفاده از جمله-
های معنادار کوتاه و مأنوس در دادههای کیفی بهدستآمده،
هفت معیار اصلی شامل  11زیرمعیار مهم در این خصوص
شناسایی شد .در نمودار شکل  1ماتریس موانع در ایجاد همکاری
صنعت و دانشگاه در بخش حملونقل هوشمند شهری نشان
دادهشده است.
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با توجه به دیدگاهها و برداشتهای خبرگان دانشگاهی و
صنعتی در خصوص انتقال دانش در حوزه حملونقل
هوشمند ،موانع شناساییشده در زمینه انتقال دانش و
همکاری بین مراکز دانشگاهی و صنعتی را میتوان در
دو گروه متمایز مراکز دانشگاهی و صنعتی درنظر
گرفت .موانع به شرح زیر است:
مانع اول :عدم وجود زیرساختهای الزم در صنعت
حملونقل هوشمند شامل زیرمعیار کمبود بخش
خصوصی فعال در این صنعت  ،ضعف در فناوریهای
موجود مرتبط و وارداتی بودن تجهیزات این صنعت.
مانع دوم :کاربردی نبودن علوم دانشگاهی مرتبط با
صنعت حملونقل هوشمند شامل زیرمعیار بروز نبودن
منابع درسی و غیرکاربردی بودن دروس دانشگاهی.
مانع سوم :کمبود منابع مالی پژوهشی در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات شامل زیرمعیار پایین بودن
اعتبارات تخصیصیافته ،عدم وجود کارگاههای تخصصی
و دولتی بودن و حمایت نشدن از طرف بخش خصوصی.
مانیع چهیارم :عدم تعییین رسیالت و اهداف دانشگاه بر

اساس نیاز صنعت که زیرمعیار تفاوت در اهداف و
مأموریت دانشگاه و صنعت را شامل میشود.
مانع پنجم :فقدان زیرساختهای الزم دولتی و فرهنگی
در ایجاد شهر هوشمند شامل زیرمعیار عدم تعریف
همکاری صنعت و دانشگاه در سیاستهای کالن
کشوری ،عدم زمینهسازی فرهنگی همکاری صنعت و
دانشگاه و مؤثر و هدفمند نبودن حمایتهای دولتی.
مانع ششم :عدم اعتماد متقابل میان صنعتگران و
دانشگاهیان با زیرمعیار هراس صنعتگر از افشای نتیجه
تحقیقات مشترک در قالب مقاله و نداشتن وجهه
مناسب صنعتگر در بین دانشگاهیان
مانع هفتم :فقدان مکانیزم انگیزشی مناسب که
زیرمعیار آن فقدان مکانیزمهای انگیزشی مناسب در
ارتقاء و ارزشیابی اساتید شامل میشود.
در مرحله بعد رتبهبندی موانع و زیرموانع به روش
 AHPفازی انجام شد .در جدول  2و  3موانع اصلی
همکاری دانشگاه و صنعت در جهت توسعه زیرساخت
حملونقل هوشمند رتبهبندی شدهاند.

جدول  .2مقایسه زوجی معیارهای موانع همکاری دانشگاه و صنعت در جهت توسعه زیرساخت حملونقل هوشمند
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جدول  .3فازیزدایی مقادیر وزن نهایی معیارهای اصلی
معیارهای اصلی

وزن حاصل از جدول 2

وزن (به درصد)

فقدان زیرساختهای الزم در صنعت ITS

0/01

06/1

عدم تعیین رسالت و اهداف دانشگاه بر مبنای نیاز صنعت

0/02

1/1

کاربردی نبودن علوم دانشگاهی مرتبط با ITS

0/12

11

عدم اعتماد میان صنعتگران و دانشگاهیان

0/01

2/2

فقدان مکانیزم انگیزشی مناسب

0/10

1/1

کمبود منابع مالی و پژوهشی

0/10

1/1

فقدان زیرساختهای سیاستی و فرهنگی در ایجاد شهر هوشمند

0/01

2/1

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
کمبود منابع مالی و
پژوهشی

کاربردی نبودن علوم عدم تعیین رسالت و فقدان زیرساختهای
عدم اعتماد میان
فقدان مکانیزم انگیزشی
صنعتگران و دانشگاهیان دانشگاهی مرتبط با  ITSاهداف دانشگاه بر مبنای الزم در صنعت ITS
مناسب
نیاز صنعت

شکل  .2مقایسه وزن معیارهای موانع میان دانشگاه و صنعت در جهت توسعه زیرساخت حملونقل هوشمند

با توجه به نتایج جدول  3بیشترین مانع ایجاد همکاری
صنعت و دانشگاه در بخش حملونقل هوشمند شهری،
مربوط به فقدان زیرساختهای صنعت  ITSبا وزن 0/061
است که اختالف فاحشی را با سایر معیارها دارد ،پسازآن
معیارهای کاربردی نبودن تولید علم با وزن  ،0/11فقدان
مکانیزم انگیزشی مناسب و کمبود منابع مالی و پژوهشی با
وزن  0/011و بعدازآن معیارهای فقدان زیرساخت دولتی با

وزن  ،0/021عدم اعتماد با وزن  0/022و عدم تعیین رسالت
با وزن  0/011با اختالف کمی قرار دارند.
در جدول  0ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای فقدان
زیرساخت صنعتی الزم  ITSو در جدول  1وزن زیرمعیارهای
آن نشان دادهشده است .عالوه بر این موانعی چون عدم
وجود بخش خصوصی فعال در صنعت حملونقل هوشمند و
پایین بودن سطح فناوری و انحصاری بودن بسیاری از صنایع
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نیز در این راستا محسوس میباشند که با توجه به جدول 1
از بین زیرمعیارهای مربوط به آن وارداتی بودن صنعت و
تجهیزات  ITSبا وزن  0/11بیشترین مانع مربوط به فقدان
زیرساختهای صنعتی است و پس از زیرمعیارهای آن
کمبود بخش خصوصی فعال در صنعت  ITSبا وزن  0/212و
ضعف در فناوریهای موجود حملونقل هوشمند با وزن
 0/112قرار دارند.
جدول  .4ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای فقدان
زیرساخت صنعتی الزم ITS
ضعف در

وارداتي بودن

حملونقل هوشمند

کمبود بخش
خصوصی فعال در
ITS

ITS

(3/01و3/02و)2/11

(3/31و3/11و)2/11

(1و1و)1

(2/21و1/1و)1/21

(1و1و)1

(0/0و0/32و)0/26

(1و1و)1

(0/11و0/11و)0/01

(0/31و0/33و)0/21

فناوریهای موجود

صنعت و تجهيزات

جدول  .6ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای کاربردی
وارداتی بودن
صنعت و تجهیزات
ITS
کمبود بخش
خصوصی فعال در
ITS
ضعف در فناوریهای
موجود حملونقل
هوشمند

جدول .5وزن زیرمعیارهای فقدان زیرساخت صنعتی الزم
ITS
زیرمعیار
وارداتی بودن صنعت و تجهیزات
ITS
کمبود بخش خصوصی فعال در
ITS
ضعف در فناوریهای موجود
حملونقل هوشمند

وزن حاصل از

0/26
0/16

نبودن علوم دانشگاهی مرتبط با ITS
بروز نبودن منابع

نظری بودن دروس

درسی

دانشگاهی

(0/11و0/63و)0/01

(1و1و)1

(1و1و)1

(2/00و1/6و)1/26

بروز نبودن منابع درسی

جدول  .7وزن زیرمعیارهای کاربردی نبودن علوم
دانشگاهی مرتبط با ITS
وزن حاصل از جدول 6

وزن (به درصد)
دانشگاهی

11

نظری بودن دروس
دانشگاهی

غیرکاربردی بودن دروس

جدول 0
0/61

مدرکگرایی در بین دانشگاهیان تأکید نمود .یکی دیگر از
این موانع بهروز نشدن محتوای دروس دانشگاهی ،عدم وجود
افراد کارآفرین در دانشگاه و سنتی بودن دانشگاه است .بها
ندادن به دانش موردنیاز صنعت حملونقل هوشمند و
سیستمهای نوین اطالعاتی و سنتی بودن آموزشهای
دانشگاهی بیشترین مانع در زمینه کاربردی نبودن علوم
دانشگاهی است؛ بنابراین با توجه به جدول  1زیرمعیارهای
معیار بروز نبودن منابع درسی با وزن  0/611و سپس
زیرمعیار نظری بودن دروس دانشگاهی با وزن  0/321قرار
دارند.

بروز نبودن منابع درسي

0/31
0/63

وزن (به درصد)
32/1
61/1

21/2
11/2

دیگر معیار ،کاربردی نبودن علوم دانشگاهی مرتبط با
است که مقایسه زیرمعیارهای آن در جداول  6و  1آورده
شده است .اعضای هیئتعلمی از رفتن به سمت صنایع و
درگیرشدن با مشکالت صنعت هراس دارند .همچنین
میتوان به محضبودن علوم دانشگاهی و کاربردی نبودن
خروجی تحقیقات و اختراعات دانشگاهی که در پی آن ،بحث
مالکیت فکری مطرح میشود ،اشاره کرد .عالوه بر آن
میتوان به بها ندادن دانشگاه به فناوری و رایج شدن
ITS

یکی دیگر از موانع همکاری پژوهشی میان دانشگاهیان و
صنعتگران اعتماد متقابل است .این معیار شامل
زیرمعیارهای نداشتن وجهه مناسب صنعتگر در بین
دانشگاهیان و هراس صنعتگر از افشای نتیجه تحقیقات
مشترک است که در جداول  2و  1مقایسه شدهاند.
بنابراین با توجه به جدول  1ابتدا زیرمعیار هراس صنعتگر از
افشای نتیجه تحقیقات مشترک با وزن  0/111و سپس
زیرمعیار نداشتن وجهه مناسب صنعتگر در بین دانشگاهیان
با وزن  0/001قرار دارند.
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جدول  .8ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای عدم اعتماد

مجهز  ITSبا وزن  0/331و زیرمعیار دولتی بودن و حمایت
نشدن از بخش خصوصی با وزن  0/111مشخصشدهاند.

هراس صنعتگر از

نداشتن وجهه مناسب

جدول  .11ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای کمبود منابع

افشای نتیجه تحقیقات

صنعتگر در بین

مشترک

دانشگاهیان

مالی و پژوهشی در حوزه ITS

(0/20و0/1و)0/16

(1و1و)1

(1و1و)1

(1/12و1/03و)1/11

میان صنعتگر و دانشگاهیان

نداشتن وجهه مناسب
صنعتگر در بین
دانشگاهیان

پایین بودن
اعتبارات
تخصیصیافته به

دولتی بودن و حمایت

عدم وجود کارگاه

نشدن از بخش

تخصصی و مجهز

خصوصی

ITS

(1/21/2/31و)1/11

(1و1و)1

ITS

هراس صنعتگر از افشای
نتیجه تحقیقات

عدم وجود کارگاه
(0/10و0/16و)0/02

ITS
دولتی بودن و

مشترک

جدول  .9وزن زیرمعیارهای عدم اعتماد میان صنعتگر و

(1و1و)1

(0/66و0/1و)0/31

(0/66و0/13و)0/03

2
نداشتن وجهه مناسب صنعتگر در بین
دانشگاهیان
هراس صنعتگر از افشای نتیجه تحقیقات
مشترک

0/01

حمایت نشدن از
بخش خصوصی

دانشگاهیان
وزن حاصل از جدول

تخصصی و مجهز

پایین بودن
وزن (به درصد)

(1و1و)1

(2/12و2/01و)1/11

(1/211/31و)1/31

اعتبارات
تخصیصیافته به
ITS

00/1

جدول . 11وزن زیرمعیارهای کمبود منابع مالی و پژوهشی
0/11

11/1

مراکز علمی و دانشگاهی در راستای انجام تحقیقات خود با
مشکالت اعتباری و مالی و عدم وجود کارگاههای تخصصی
برای اجرا و عملی نمودن تحقیقات و پژوهش خود و فقدان
حامیان مراکز صنعتی روبرو است درعینحال اصل کمبود
منابع مالی در دانشگاهها در دولت پذیرفته است؛ درنتیجه،
مشکل کمبود منابع اعتباری و مالی در مراکز دانشگاهی در
روند انجام پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی تأثیر منفی
گذاشته است و این امر خود موجب به وجود آمدن
اختاللهایی در فعالیتهای آموزشی ،تحقیقاتی ،فرهنگی،
عمرانی و تجهیز کتابخانهها و آزمایشگاهها شده است .در
بررسی کمبود منابع مالی و پژوهشی بیشترین آن مربوط به
پایین بودن اعتبار تخصیصیافته به فناوری نوین و سپس
عدم وجود کارگاههای تخصصی مجهز در حوزه  ITSاست.
در جدول  10ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای کمبود
منابع مالی و پژوهشی در حوزه  ITSو در جدول  11مقادیر
فازی زدایی شده وزن زیرمعیارها آمده است که در آن
زیرمعیار پایین بودن اعتبارات تخصیصیافته به  ITSبا وزن
 0/061و پسازآن زیرمعیار عدم وجود کارگاه تخصصی و

در حوزه ITS
وزن حاصل از

وزن (به

جدول 10

درصد)

عدم وجود کارگاه تخصصی و مجهزITS

0/31

33/1

دولتی بودن و حمایت نشدن از بخش

0/21

11/1

خصوصی
پایین بودن اعتبارات تخصیصیافته به

0/01

06/1

ITS

دانشگاهها و مراکز علمی در شناسایی و تعیین مأموریتهیا و
اهداف خود ،برنامه ای مبنی بر شناخت صنعت و نیازهای آن
تدوین ننموده اند .دانشگاههیا مییتواننید بسیتر و زیرسیاخت
همکاری و تعامل یک استاد دانشگاه با صینعت ایجیاد کننید،
اما اکنون موضوع همکاری با صنعت ،جایگاهی در شناسیایی
و تعیین اهداف دانشگاهها ندارد .عیالوه بیراین ،مییتیوان بیه
تفاوت میان اهداف و دیدگاه هیای صینعتگران و دانشیگاهیان
اشییاره نمییود .بییا توجییه بییه جییدول شییماره  12فقییدان
زیرسیاختهیای دولتییی و فرهنگیی ،عییدم تعرییف همکییاری
صیینعت و دانشییگاه در سیاسییت کییالن کشییوری ،عیییدم
زمینه سازی فرهنگی همکیاری صینعت و دانشیگاه و میؤثر و
هدفمنیید نبییودن همکییاری صیینعت و دانشییگاه از موانییع
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ضعف ساختاری همکاری صنعت و دانشگاه

شییناختهشییده بییهحسییاب میییآینیید کییه در جییدول  13وزن
زیرمعیارهیا کییه زیرمعیییار عییدم تعریییف همکییاری صیینعت و
دانشگاه در سیاست کالن کشوری با وزن  0/110و پیسازآن
زیرمعیییار عییدم زمینییهسییازی فرهنگییی همکییاری صیینعت و
دانشگاه با وزن  0/211و زیرمعییار میؤثر و هدفمنید نبیودن
حمایت دولتی با وزن  0/101نشان دادهشده است.

در سیاستهای کالن کشوری
عدم فرهنگسازی مناسب همکاری صنعت و
مؤثر و هدفمند نبودن حمایت دولتی

مؤثر و
هدفمند
نبودن
حمایت
دولتی

فرهنگی

همکاری صنعت و

همکاری صنعت

دانشگاه در سیاستهای

و دانشگاه

کالن کشوری
ضعف ساختاری

(2/01و/66

(2/61و2/13و61

6و)2/61

)1/

همکاری صنعت و

(1و1و)1

دانشگاه در سیاستهای
کالن کشوری
عدم زمینهسازی

(2/61و/06

(1و1و)1

2و)1/11

(0/6و0/01و)0/31

فرهنگی همکاری
صنعت و دانشگاه

(0/61و0/01و32

(1و1و)1

)0/

(0/32و0/22و)0/23

مؤثر و هدفمند نبودن
حمایت دولتی

جدول  .13وزن زیرمعیارهای فقدان زیرساختهای
سیاستی و فرهنگی در ایجاد شهر هوشمند
وزن حاصل از

وزن (به

جدول 12

درصد)

0/16

21/1
10/1

برای تعیین اولوییت نهیائی معیارهیای اصیلی بیا اسیتفاده از
تکنیک فازی  AHPکافی است وزن شاخصها بر اسیاس هیر
معیار در وزن معیارهای اصلی ضرب شود .نتایج این عملیات
در جدول شماره  10آمده است .همانطور که در این جدول
مشاهده میشود رتبه بندی زیرمعیارها با توجه به وزن نشیان
دادهشده است که زیرمعیار وارداتی بودن صنعت و تجهییزات
 ITSبا وزن  0/212و زیرمعیار کمبود بخش خصوصی فعیال
در  ITSبییا وزن  0/116از معیییار فقییدان زیرسییاخت الزم در
صنعت  ITSبا دارا بودن رتبیه اول و دوم بیشیترین تیأثیر در
عیییدم همکیییاری صییینعت و دانشیییگاه در جهیییت توسیییعه
زیرسییاختهییای حمییلونقییل هوشییمند شییهری را دارنیید و
زیرمعیار دولتی بودن و حمایت نشدن از بخیش خصوصیی از
معیار کمبود منابع مالی و پژوهشی در  ITSبا وزن  0/012و
مییؤثر و هدفمنیید نبییودن حمای یت دولتییی از معیییار فقییدان
زیرساختهای سیاستی و فرهنگی در ایجاد شهر هوشمند بیا
وزن  0/013رتبه های آخر و کمترین تأثیر را بهعنوان موانیع
همکاری صنعت و دانشگاه در جهت توسیعه زیرسیاختهیای
حملونقل هوشمند شهری را دارند.

زیرساختهای سیاستی و فرهنگی در ایجاد شهر هوشمند
عدم زمینهسازی

0/31

دانشگاه

جدول  .12ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای فقدان
ضعف ساختاری

0/12

11/0

27.2

1.3

2.5

4.7

4.3

1.8

3.1

4.9

3.4

4.3

6.8

7.9

7.3

9.1

11.6

شکل  .3مقایسه وزن زیرمعیارهای موانع میان دانشگاه و صنعت در جهت توسعه زیرساخت حملونقل هوشمند
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جدول  .14اولویت نهائی معیارها و زیرمعیارها

معیارهای اصلی

وزن

فقدان زیرساخت الزم در صنعت ITS

0/061

عدم تعیین رسالت و اهداف دانشگاه بر مبنای نیاز صنعت

0/011

کاربردی نبودن علوم دانشگاهی مرتبط با ITS

0/110

عدم اعتماد میان صنعتگران و دانشگاهیان

0/022

فقدان مکانیزم انگیزشی مناسب

0/011

کمبود منابع مالی و پژوهشی در ITS

0/011

زیرمعیار

فقدان زیرساختهای سیاستی و فرهنگی در ایجاد شهر
هوشمند

اولیه

(به

رتبه

درصد)

وارداتی بودن صنعت و تجهیزات ITS

0/110

21/2

1

کمبود بخش خصوصی فعال در ITS

0/212

11/6

2

ضعف در فناوریهای موجود حملونقل هوشمند

0/112

1/3

1

تفاوت در اهداف و مأموریت دانشگاه و صنعت

1/00

1/1

0

غیرکاربردی بودن دروس دانشگاهی

0/321

0/3

10

بروز نبودن منابع درسی

0/611

6/2

6

نداشتن وجهه مناسب صنعتگر در بین دانشگاهیان

0/001

3/0

11

هراس صنعتگر از افشای نتیجه تحقیقات مشترک

0/111

0/1

1

فقدان مکانیزمهای انگیزشی مناسب در ارتقاء و ارزشیابی اساتید

1/00

1/1

3

عدم وجود کارگاه تخصصی و مجهز ITS

0/331

3/1

12

دولتی بودن و حمایت نشدن از بخش خصوصی

0/111

1/2

10

پایین بودن اعتبارات تخصیصیافته به ITS

0/061

0/3

1

0/110

0/1

2

ضعف ساختاری همکاری صنعت و دانشگاه در سیاستهای کالن
0/021

وزن

وزن

کشوری
عدم فرهنگسازی مناسب همکاری صنعت و دانشگاه

0/211

2/1

13

مؤثر و هدفمند نبودن حمایت دولتی

0/101

1/3

11

 -5نتیجهگیری
در این مقاله بهمنظور برنامهریزی و تصمیمگیری بهتر در
زمینه توسعه زیرساختهای حملونقل هوشمند شهری به
بررسی موانع همکاری این دو نهاد علمی و فنی با استفاده از
روش  AHPفازی پرداختهشده است .نتایج حاصل از این
برسی نشان میدهد مهمترین مانع ،فقدان زیرساختهای
کافی در صنعت حملونقل هوشمند شهری است .فقدان
زیرساختهای الزم در صنعت حملونقل هوشمند شامل،
وارداتی بودن صنعت و تجهیزات  ITSو عدم وجود بخش
خصوصی فعال در این حوزه در کشور است؛ بنابراین
سیاستگذاران ،قانونگذاران و برنامه ریزان کالن کشور
میتوانند با ایجاد سیاستهای مؤثر و وضع قوانینی خاص در
زمینه واردکردن دانش و تجهیزات فنی به کشور و همچنین
تعریف و تبیین دقی نحوه همکاری مراکز دانشگاهی و
صنعتی ،صنایع را در جهت تعامالت پروژههای پژوهشی و
تحقیقاتی با دانشگاهها و دریافت علم و دانش فنی از آنها

رهنمون سازند .الزم به ذکر است که یکی از چالشها درروند
پذیرش فناوریهای خارجی بخصوص برای فناوری وارداتی
چالش فرهنگی مربوط به پذیرش فناوری است که این
چالش با افزایش توان تولیدی بنگاههای اقتصادی تشدید
میشود و فعالین حوزه صنعت باید به آن توجه داشته باشند.
کاربردی نبودن علم تولیدشده و یا بسیاری از پژوهشهای
دانشگاهی مرتبط با سیستم حملونقل هوشمند نیز یکی از
مهمترین موانع همکاری و تعامل پژوهشی دانشگاه و صنعت
است .بدین معنا که تحقیقات و نتایج آنها ،ضمن شکست
در بازدهی ،قابلیت الزم را برای رفع نیازهای مراکز صنعتی
ندارد و همچنین نشان از بهروز نشدن محتوای دروس
دانشگاهی و سنتی بودن آن است؛ درنتیجه بهتر است
دانشگاهها رشتههای دانشگاهی و محتوای آن رشتهها را
بهمنظور تأمین نیازهای مراکز صنعتی بازنگری و دوباره
تعریف کنند.
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ماحصیل کاربردی شدن تولیید علم در دانشیگاهها میتیواند
منجر به ایجاد فناوری شود که این رویداد در قلمرو
تجاریسازی فناوری قرار میگیرد .تجاریسازی فناوری بر
دو بخش ایجاد فناوری و ارائه آن تأکید دارد و مبتنی بر
فرآیند انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی و پژوهشی
به مراکز صنعتی موجود یا کسبوکارهای جدید است .یکی
از اقدامات راهبردی دانشگاه در این راستا بحث مالکیت
فکری است .تصویب آییننامه و اطالعرسانی از سهم مالکیت
مادی حاصل از داراییهای فکری گامی اثربخش در
تجاریسازی فناوری بشمار میرود.
از موانع دیگر مؤثر بر تعامل و همکاری میان مراکز
دانشگاهی و صنعتی ،عدم شناسایی و تعیین رسالت،
مأموریت و اهداف دانشگاه بر اساس نیاز مراکز صنعتی است.
برخی از محققان شناسایی نیازهای مراکز صنعتی را عاملی
در جهت تسهیل روند این تعامل معرفی میکنند .از
مهمترین موانع شناساییشده در این خصوص ،کمبود منابع
مالی برای تخصیص به موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی در
منابع
 -1اردالن ،محمدرضا و منافی شرفآباد ،کاظم (:)1316
"توسعهی تعامل دانشگاه و صنعت؛ مبانی ،ضرورتها و
راهکارها" ،دومین همایش بینالمللی اف های نوین در علوم
مدیریت و حسابداری ،اقتصاد و کارآفرینی ایران ،تهران،
انجمن اف نوین علم و فناوری.
 -2امینطهماسبی ،حمزه؛ رضوی نسب ،سیّد جمالالدین
(" :)1311تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استفاده از گاز
طبیعی فشرده بجای بنزین در سیستم حملونقل جادهای
ایران با استفاده از مدل پویاشناسی سیستمها" ،پژوهشنامه
حملونقل ،دوره  ،11شماره ( 3پیاپی ،)60صص .12-01
 -3امینطهماسبی ،حمزه؛ رضوی نسب ،سیّد جمالالدین
(" :)1000اولویتبندی استراتژیهای تأثیرگذار بر صنعت
حملونقل گازسوز با روش ترکیبی تصمیمگیری گروهی
فازی" ،فصلنامه جاده ،در دست چاپ.

مراکز علمی و دانشگاهی است بنابراین با توجه به این
موضوع ،زیرمعیارهای مجهز نبودن کارگاههای تخصصی در
مراکز دانشگاهی ،پایین بودن سطح تخصیص منابع و
اعتبارات دولتی و کمبود حامی در بخش خصوصی شناسایی
گردید .وجود نقش دولت در ساختار حاکمیتی خود بهعنوان
یک رابط قوی و تأثیرگذار میان مراکز علمی و دانشگاهی و
مراکز صنعتی در کشورهای درحالتوسعه بهویژه ایران نشان
میدهد که عدم وجود خطمشی و سیاست مشخص در
تخصیص و توزیع مناسب منابع و اعتبارات تحقیقاتی و
همچنین عدم ضمانت اجرایی و مدیریت در کنترل و نظارت
بر هزینه کرد بودجههای تحقیقاتی تخصیصیافته از
مهمترین عوامل در جلب اعتماد متقابل مراکز دانشگاهی و
صنعتی است .همچنین یکی از چالشهای حائز اهمیت دیگر
درروند پژوهش شناسایی عدم آشنایی با مهارتهای
کارآفرینی و مدیریتی بود که پیشنهاد میشود تا پژوهشگران
در تحقیقات آتی بدان توجه داشته باشند.

 -0توفیقی ،داریان (" :)1326آسیبشناسی مبانی ارتباط
دانشگاه و صنعت" ،آموزش مهندسی ایران ،دوره  ،1شماره
 ،30ص ص .1-21
 -1جعفرنژاد ،احمد و مهدوی ،عبدالمحمد" :)1320( ،بررسی
موانع و ارائه راهکار توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در
ایران" ،دانش مدیریت ،شماره  ،11ص ص .01-62
 -6درویشی ،اسماعیلی و مرندی ،مریم و خطیبی ،مصطفی
(" :)1322زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت
نیرو" ،نشریه صنعت و دانشگاه ،دوره  ،2شماره  3و  ،0ص
ص .21-10
 -1شفیعی ،مسعود و صفائیه ،هاجر" :)1311( ،بررسی نقش
همکاری های دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی
به سیاست ها و تجارت جهانی" ،دو فصلنامه نوآوری و
ارزشآفرینی ،شماره  ، 12سال ،1ص ص .20-1
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 -2توفیقی ،داریان (" :)1326آسیبشناسی مبانی ارتباط
دانشگاه و صنعت" ،آموزش مهندسی ایران ،دوره  ،1شماره
 ،30ص ص .1-21
 -1جعفرنژاد ،احمد و مهدوی ،عبدالمحمد" :)1320( ،بررسی
موانع و ارائه راهکار توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در
ایران" ،دانش مدیریت ،شماره  ،11ص ص .01-62
درویشی ،اسماعیلی و مرندی ،مریم و خطیبی،
-10
مصطفی (" :)1322زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب
وزارت نیرو" ،نشریه صنعت و دانشگاه ،دوره  ،2شماره  3و
 ،0ص ص .21-10
شفیعی ،مسعود و صفائیه ،هاجر:)1311( ،
-11
"بررسی نقش همکاری های دانشگاه و صنعت در توسعه
کشورها با نگاهی به سیاست ها و تجارت جهانی" ،دو
فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،شماره  ، 12سال ،1ص ص
.20-1
 -12شفیعی ،مسعود و موسوی ،عبدالرضا (" :)1312تحلیل
محتوای موانع ،فرصتها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت
و دانشگاه در پانزده کنگره سهجانبه" ،دو فصلنامه نوآوری و
ارزشآفرینی ،سال اول ،شماره  ،3ص ص .22-1
علی پور درویشی ،زهرا" :)1311( ،ارائه مدل
-13
عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروههای آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی (پیمایشی پیرامون واحد تحقیقات شمال و علوم و
تحقیقات)" ،مدیریت فناوری اطالعات ،دوره  ،0شماره ،10
ص ص .11-116
 -10علیزاده ،ندا و پزشکی راد ،غالمرضا و صدیقی ،حسن،
(" )1321بررسی نگرش اعضای هیئتعلمی پیرامون تسهیم
دانش در مؤسسات آموزشی عالی (مطالعه موردی
دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)"،
فصلنامه انجمن آموزشی عالی ایران دوره  ،3شماره  ،2ص
ص .132-121
 -11فایض ،علی؛ و شهابی ،علی" :)1321( ،ارزیابی و
اولویتبندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت ،مطالعه موردی
شهرستان سمنان" ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،دوره  ،0شماره  ،2ص
ص .120-11
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 -16کاظمی ،مهین دخت و سرداری ،احمد:)1311( ،
"بررسی موانع تعامل صنعت و دانشگاه" ،چهارمین همایش
تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسبوکار ،مشهد،
اتاق بارزگانی مشهد.
 -11کوکبی ،م " :)1322( .تبدیل ایده به ثروت ،ارتباط
منطقی دانشگاه و صنعت" ،مجله بسپار ،سال یازدهم ،شماره
 ،1ص .6
 -12مدهوشی ،مهرداد و کیاکجوری ،کریم:)1311( ،
"کارآفرینی دانشگاهی در تعامل دانشگاه ،صنعت و دولت"،
چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود
کسبوکار ،مشهد ،اتاق بارزگانی مشهد.
 -11مهدی ،رضا و شفیعی ،مسعود" :)1000( ،ریشهیابی
سستپیوندی دانشگاه ایرانی با صنعت از دیدگاه خبرگان
آموزش عالی" ،دو فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ،10
شماره  ،11ص ص .13-31
 -20ناظمی ،شمسالدین و اخروی ،امیرحسین و ابراهیمی
پور ،محمدجواد" :)1321( ،ارائه مدل مفهومی انتقال فناوری
از دانشگاه به صنعت :رویکرد فرا تحلیل" ،مجله دانش و
فناوری ،دوره  ،2شماره  ،3ص ص .31-1
21- Ardito, L., Ferraris, A., Petruzzelli, A.
M., Bresciani, S., & Del Giudice, M. (2018).
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projects. Technological Forecasting and
Social Change.
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای فناورانه بین شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط میپردازد .پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از منظر نوع کمی
میباشد .از میان پارکها و مراکز رشد ،تعداد  03پارک و مرکز رشد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد؛ عالوه بر این ،در هر یک از
نمونه های انتخاب شده ،مدیر عامل و یا فردی آگاه به امور ،به عنوان پاسخگو انتخاب شدند .لذا 320 ،پرسشنامه توزیع و تعداد
 303پرسشنامه قابل استفاده گردآوری گردید .پس از تایید روایی و پایایی تحقیق ،تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزارهای
 SPSSو  LISRELصورت گرفت .نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مرتبط با صنعت و دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری
بر موفقیت همکاریهای فناورانه دارند .ضمناً ،نقش میانجی نهادهای واسط بر موفقیت همکاریهای فناورانه نیز مورد تائید قرار
گرفت .یافتههای این تحقیق داللتهای عملی و نظری برای بهبود همکاریهای فناورانه دانشگاه و صنعت ارائه مینماید.
واژههای کلیدی :همکاری فناورانه ،شرکت زایشی دانشگاهی ،فناوری اطالعات و ارتباطات.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
در فضای جدید رقابت که سازمانها نیازمند منابع نوآوری
هستند ،مزیتهای رقابت فعلی و منابع داخلی آنها برای
رقابت پذیری کافی نیست .امروزه اغلب مدیران و صاحب
نظران بر این عقیدهاند که همکاریهای فناورانه منبع کلیدی
نوآوری و از جمله مهمترین ابزار مدیریت کسب و کار برای
بهبود رقابت پذیری سازمانها به ویژه در محیطهای پیچیده
و پویا است .بر این اساس همکاریهای فناورانه به عنوان
ابزاری اثربخش برای توسعه (بهبود) مزیت رقابتی و از بین
بردن شکاف میان توانمندیهای موجود و مطلوب به شمار
میآیند و همچنین به صورت یکی از مهمـترین مانورهای
راهبـردی در صنـایع همچون ارتباطات،

الکترونیک ،زیست فناوری و خودروسازی ایفای نقش
میکنند.
همکاری فناورانه توافقی است که آگاهانه و آزادانه میان دو یا
چند بنگاه برای تبادل ،به اشتراک گذاشتن و توسعه فناوری
شکل میگیرد .همکاریهای فناورانه از دهه  0191به بعد در
اکثر کشورهای جهان مانند آمریکا ،اروپا ،ژاپن و کشورهای
جنوب شرق آسیا و در کشورهای درحال توسعه مانند هند
با آهنگ شبه نمایی رشد کردهاند .پانصد کسب و کار رده
اول جهانی ،بیش از  61درصد مشارکتهای راهبردی را دارا
هستند .در شرایط فعلی توسعه همکاریهای فناورانه بین
سازمانها بر کسی پوشیده نیست و آنچه اهمیت دارد ،ارائه

نویسندة عهدهدار مکاتبات :فاضل حاجیزاده ابراهیمی Hajizadeh@qut.ac.ir
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راهکارهایی برای افزایش اثربخشی همکاریهای فناورانه
است .با توجه به شرایط کنونی ،توسعه همکاریهای فناورانه
بین بخشهای مختلف صنعت و دانشگاه از اهمیت خاصی
برخوردار است .به گونهای که اغلب صاحبنظران بر ضرورت
توسعهی این همکاریها اذعان داشته و تالشهای علمی نیز
بر ارائه راهکارهایی برای افزایش اثربخشی این همکاریها
متمرکز شدهاند .متأسفانه ،تعداد شرکتهای دانشگاهی و نیز
همکاریهای فناورانه بین دانشگاه و صنعت در ایران بهاندازه
کافی نیست و یکی از دالیل آن هم ناهمخوانی ،ناهماهنگی و
فقدان مدلی جامع از همکاریهای فناورانه بین دانشگاه و
صنعت است .ابزارهای متعددی در اجرای موفقیت آمیز
فرایند همکاریهای فناورانه نقش اساسی دارد .ابزارهای
کلیدی در این فرایند عبارتند از :دانشگاه ،اعضای هیأت
علمی ،سرمایهگذار ،تولیدکننده ،خریدار و کارآفرین عرصه
فناوری که از طریق پایشی که از محیط انجام میگیرد
کارایی و اثربخشی فرآیند همکاریهای فناورانه شرکتهای
دانشگاهی را رقم خواهند زد .منظور محقق از الگوی
همکاریهای فناورانه روابط علت و معلولی در بین نهادهای
بازیگر ،بازیگران و مراکز تحقیق و توسعهای است بهطوری
که اثر این نهادها در قالب یک شبکه همکاری مؤثر موجبات
فعالیت شرکتهای دانشگاهی را فراهم آورد .به نظر میرسد
شرکتهای فعال در این حوزه نیازمند برقراری ارتباطی
استراتژیک از نوع تحقیقاتی -کاربردی بین دانشگاهها،
مؤسسات تحقیقاتی و بنگاههای اقتصادی میباشند.
همکاری فناورانه تشکیل گردد و یکی از پایههای اصلی
شرکتهای دانشگاهی بهطور کارا شکل گیرد .با توجه به
اهمیت موضوع ،این پژوهش در صدد است تا به بررسی نقش
عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای فناورانه بین شرکتهای
زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات با توجه به نقش میانجی نهادهای واسط در بین
 03پارک و مرکز رشد بپردازد .عمدهترین شرکتهایی که در
تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند شرکتهایی هستند
که در مجموعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری فعالیت
دارند ،کما اینکه ممکن است شرکتهای دانشبنیان دیگری
نیز وجود داشته باشد که برگرفته از همکاریهای فناورانه

دانشگاهی بوده و در مجموعه شرکتهای صنعتی فعالیت
نمایند که در مطالعه تحقیق حاضر لحاظ نشدهاند.
 -2پیشینه تحقیق
همکاری فناورانه توافقی است که آگاهانه و آزادانه میان دو یا
چند بنگاه برای تبادل ،به اشتراک گذاشتن و توسعه فناوری
شکل میگیرد .در واقع همانگونه که همکاریهای فناورانه
موجب کاهش ریسک در نوآوری و توسعه فناوری میشود،
در خود همکاریها نیز ریسکهایی نهفته است .روشهای
همکاری برای توسعه و اکتساب فناوری از تنوع باالیی
برخوردارند وسازمانها بر اساس ویژگیهای خاص خود از
روشهای متناسب استفاده میکنند .به همین خاطر شاهد
تغییرات قابل توجهی در موقعیت اقتصادی کشورها هستیم
براساس مطالعات انجام شده درصد قابل توجهی از
همکاریهای فناورانه با عدم موفقیت مواجه شدهاند.
مارکست و لینک نیز در مطالعه خود به این موضوع اشاره
میکنند که تجربه  016همکاری بین شرکتهای فعال
بریتانیایی در بخش  ICTو  211همکاری بین شرکتهای
سوئدی 21 ،تا  61درصد همکاریها از نظر طرفین موفقیت
آمیز بوده است .موضوع همکاریهای فناورانه از جمله
موضوعاتی است که روند انتشار مقاالت علمی پیرامون آن
رشد قابل مالحظهای داشته است .در ارتباط با انتخاب روش
همکارى الگوهاى متعددى وجود دارد .در هر یک از این
الگوها ،معیارهایى در نظر گرفته شده که بر اساس آنها روش
همکارى مناسب انتخاب خواهد شد .مهمترین الگوها و
معیارهاى آنها در جدول  0آمده است .در ادبیات موضوع،
مقاالت متعددى بر عوامل موفقیت متمرکز شدهاند .ادامه
مقاله تمرکز بر عوامل مؤثر بر موفقیت همکارىهاى فناورانه
مى باشد.
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جدول  .1الگوها و معیارهای انتخاب روشهای همکاری
فناورانه ()9
محققین

معیارها

تید و
همکاران
()01

 -0ویژگی هـای سـازمان (راهبـرد ،تطـابق بـا قابلیـتهـا،
فرهنگ ،راحتی مدیریت)
 -4ویژگی های فناوری (نوع فنـاوری ،پیچیـدگی فنـاوری،
کد پذیری فناوری ،اعتبار حاصل از فناوری)

فورد ()00

 -0جایگــــاه نســــبی بنگــــاه در فنــــاوری مــــوردنظر
 -4فوریت دستیابی به فناوری
 -3میــزان تعهــد مــالی الزم بــرای دســتیابی بــه فنــاوری
 -2وضعیت چرخه عمر فناوری
 -5نوع فناوری

گیلبرت
()04

 -0تمایل و توانـایی رسـیدن بـه خواسـتههـا و تقاضـاهای
منبع فناوری
 -4کنترل منبع فناوری بر نحوه استفاده از فناوری مطـابق
با خواستهها و شرایط موردنظر

چیسا ()03

 -0هدف همکاری (گسترده ،محدود ،مبتنی بر یادگیری)
 -4محتــوای همکــاری (قابلیــت تعریــف مفــاد همکــاری،
آشنایی با بازار و فناوری ،چرخه های فناوری ،سطح ریسک،
قابلیت محافظت از فناوری ،مرحله فرآینـد نـوآوری ،سـطح
سرمایه گذاری ،قابلیت تقسـیم سـرمایه ،ارتبـاط بـا مزیـت
رقابتی)
 -3شرکاء ( نحوه ارتباط بـا بنگـاه ،کشـور مرجـع از نظـر
فرهنگی ،اندازه و قدرت همکار ،زمینه و نوع فعالیت)

دانشمندان علوم اجتماعی رویکردی متفاوت در بررسی برای
عوامل سطح سازمانی فعالیتهای کسب و کار اتخاذ کردهاند.
آنها به جای تمرکز بر نیروهای اجتماعی و اقتصادی
گسترده ،توجه خود را بر جنبههای منابع سازمانی و محور
انسانی دانشگاه معطوف کردهاند .به طور خاص ،آنها به دنبال
یافتن ارتباط بین فعالیت کسب و کار و سطح و ماهیت
بودجه تحقیقات ،کیفیت محققان ،ماهیت پژوهش در درون
دانشگاه و حضور مراکز رشد فناوری و دفاتر انتقال تکنولوژی
بودند  .یکی از عوامل مهم سطح و ماهیت بودجه برای
فعالیت توسعه و تحقیق در دانشگاهها است .لوکت و همکاران
متوجه شدند که تعدادی از شرکتهای کسب و کار ایجاد
شده از دانشگاه  UKبا هزینه توسعه و تحقیق نسبت
مستقیم دارند .پاورز و مک دوگال رابطه مثبت و معنی داری

بین هزینه ساالنه توسعه و تحقیق دانشگاه و فعالیتهای
کسب و کار آن یافتند.
فعالیتهای کسب و کار دانشگاه بازتابی از رفتار سازمانی و
زیرساختهای نهاد علمی است .تحقیقات نشان می دهد که
دانشگاهها با هنجارهای فرهنگی و پشتیبانی فعالیتهای
تجاری میتوانند سود دهی و قدرت کسب و کارها را بهبود
بخشند .به عنوان مثال ،اوشی و همکاران استدالل میکنند
که در فرآیند تاسیس شرکتهای زایشی در دانشگاه ام آی
تی ،حمایت سازمانی از فعالیتهای کارآفرینی نقش مهمی
در توسعه کارآفرینی این دانشگاه بازی میکند .به طور
مشابه جورج و همکاران با انجام یک مطالعه قیاسی دو
بخشی 316 ،محقق از دانشمندان یک دانشگاه تحقیقاتی
عمومی بزرگ مورد مقایسه قرار دادند ،نویسندگان مییابند
که حمایت سازمانی از گروههای پژوهشی و همچنین دفتر
انتقال نقش مهمی را در پیشرفت فن آوری ایفا کردهاند .به
طور خاص آنها به این نتیجه رسیدند که تا چه حد عوامل
سازمانی به عنوان حمایت کننده فعالیت میکنند .کنی و جو
نیز ادعا میکنند که مشارکت استادان در فعالیتهای
کارآفرینی تاثیر بسزایی دارد چرا که روابط و اعتبار آنها
روند پیشرفت فن آوری را ساده تر و سریع تر میسازد.
اولین مدلها در زمینه فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه به
صنعت تنها از منظر یک شرکت صدور مجوز به آن نگاه
میکردند .که به عنوان یک پل ،میان تحقیق صرفِ
دانشگاهی و نیازهای پژوهشی متناسب با فناوری بازار،
ارتباط برقرار میکند .مدلهای جدیدتر ،این فرآیند را به
چشم یک فرآیند تولید نگاه کردهاند .در این مدلها،
خروجی-صدور مجوز و یا موافقت نامه -بوسیله ورودیهای
متفاوتی – عوامل محیطی و شیوههای سازمانی -تعیین
میشود .در گذشته دو روش درباره انتقال فناوری دانشگاهی
بیان شده است :مجوزهای فناوری /ثبت اختراع و مراکز
رشد دانشگاهی به استقالل رسیده .این تحقیقات سعی دارند
دانشگاهها را در فعالیتهای تجاریسازی فناوری که از
طریق تحقیقات پایهای تکامل مییابد ،در سطح قابل توجهی
درگیر کنند .روزنبرگ و نلسون معتقدند دانشگاهها قبل از
این نیز دانش و فناوری خود را از طریق کانالهای مختلفی
مثل نشریات پژوهشی ،مشاورهها و ارائه در کنفرانسهای
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حرفهای انتقال دادهاند که این روشها در حال حاضر نیز
ادامه دارد .توجه به ارتباط سه گانه بین دانشگاه-صنعت-
دولت ،منجر به دامنهای از ایدههای سودمند میشود که
بتوان نقش هرکدام از این سه عامل را از طریق فرآیندهای
پویا برای انتقال تبیین نمود .این ارتباط سه گانه همچنین
چارچوب جامعی را فراهم میآورد که از طریق مطالعه آن،
میتوان نقش جدید دانشگاهها را در شرایط عملی تعیین
کرد.

این تحقیق دارای دو فرضیه به شرح زیر است که در ادامه به
بررسی آنها به صورت کمی میپردازیم.
فرضیه  :1عوامل خاص دانشگاه و صنعت تاثیر معناداری بر
موفقیت همکاریهای فناورانه دارند.
فرضیه :2نهادهای واسط تاثیر معناداری بر موفقیت
همکاریهای فناورانه دارند.

 -3چارچوب مفهومی و فرضیههای تحقیق

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق

 -4روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از حیث نحوه
گردآوری دادهها جزء پژوهشهای توصیفی و از شاخه میدانی
محسوب میشود .با توجه به تعداد زیاد افراد جامعه آماری ،در
این مرحله از پژوهش ،از نمونهگیری استفاده شده است.
شایان ذکر است که از میان پارکها و مراکز رشد ،با توجه به
سهولت دسترسی و جمعآوری داده ،تعداد  03پارک و مرکز
رشد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد (جدول )4؛ عالوه بر
این ،در هر یک از نمونههای انتخاب شده ،مدیر عامل و یا
فردی آگاه به امور ،به عنوان پاسخگو انتخاب شدند .لذا،
تعداد 320پرسشنامه توزیع شد و تعداد 303پرسشنامه قابل

رشد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد (جدول )4؛ عالوه بر
این ،در هر یک از نمونههای انتخاب شده ،مدیر عامل و یا
فردی آگاه به امور ،به عنوان پاسخگو انتخاب شدند .لذا،
تعداد 320پرسشنامه توزیع شد و تعداد 303پرسشنامه قابل
استفاده گردآوری گردید .جهت جمع آوری دادههای مورد
نیاز از پرسشنامه کزازی و همکاران ( )0بهره گرفته شد.
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جدول  .2اطالعات جمعیت شناختی جامعه آماری تحقیق
تعداد

پرسشنامه

پرسشنامه

شرکت

توزیع شده

گردآوری شده

0

پارک علم و فناوری
زنجان

46

46

42

4

مرکز رشد دانشگاه
امیرکبیر

43

43

44

3

مرکز رشد فناوری
پیشرفته دانشگاه
صنعتی شریف

30

30

41

2

مرکز رشد دانشگاه علم
و صنعت

09

09

06

5

مرکز رشد دانشگاه
خواجه نصیر

02

02

03

6

مرکز رشد دانشگاه
تهران

03

03

05

3

پارک دانشگاه تهران

25

25

24
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 01پارک دانشگاه اصفهان

مجموع

در این تحقیق افراد پاسخدهنده ازنظر سنی به چهار گروه تقسیم شدهاند:
بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  51-21سال ( 043مورد) و
کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی زیر  31سال ( 45مورد) است.
ضمنا 36 ،نفر از پاسخ دهندگان بین  21-31سال و  91نفر باالی 51
سال قرار داشتند .بررسی و تحلیل دادههای گردآوریشده نشان میدهد
که از مجموع نمونه آماری تحقیق ،بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت
فوق لیسانس با حجم  031نفر میباشد .همچنین  19نفر از افراد نمونه
آماری ،دارای تحصیالت دکتری و یا دانشجوی دکتری میباشد .و 91
نفر نیز دارای مدرک لیسانس بودند .در این پژوهش ،افراد پاسخدهنده
ازنظر مدتزمان عضویت در سازمان به  3گروه تقسیم شدهاند 063 :نفر
کمتر از  5سال سابقه فعالیت داشتند؛  044نفر بین  5تا  01سال؛ و
بیشتر از  01سال؛ و نهایتاً  34نفر باالی  01سال سابقه فعالیت داشتند.
بهمنظور اندازهگیری پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ یک نمونه
اولیه شامل  31پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از

دادههای بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار
آماری  SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار
محاسبه شد .جدول شماره  3آلفای کرونباخ پرسشنامه را نشان میدهد.
همانطور که در جدول  3مشخص است ،تمام مقادیر آلفای کرونباخ
بزرگتر از  1.3میباشد ،بنابراین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای
بخشهای مختلف پرسشنامه مورداستفاده ،نشان میدهد که این ابزار از
قابلیت اعتماد و یا بهعبارتدیگر از پایایی الزم برخوردار میباشد .جهت
سنجش روایی پرسشنامه نیز از روایی سازه توسط نرم افزار LISREL
استفاده شده است .طبق جدول  2مقیاسهای استفاده شده موارد
مناسبی برای سنجش متغیرهای تحقیق هستند .شایانذکر است که بر
طبق جورسکونگ و سوربوم (،3<Chi-Square/df ،)01
 GFI ،1.0<RMSEAو  1.1>AGFIنشان دهنده مناسب بودن
مقیاسهای استفاده شده است.
جدول  .4نکویی برازش
اندازه شاخص

نکویی برازش

4.0991

Chi-Square/df

1.111

P-value

1.113

Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA
)Goodness of Fit Index (GFI

1.10

)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

1.10

-5یافتههای تحقیق
پس از تائید روایی و پایایی متغیرهای تحقیق ،میتوان روابط میان
متغیــرهای تحقیق را براسـاس مدل ساختاری بررسی نمود .از این رو
جهت بررسی صحت و سقم فرضیات اصلی تحقیق حاضر از روابط علی
مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است که نتایج آن
طبق شکل  4و  3ارائه شده است .شکل  4میزان تاثیر متغیرهای تحقیق
بر یکدیگر را نشان میدهد و شکل  3به معنادار بودن این تاثیر اشاره دارد.
این فرضیات به شرح ذیل میباشند -0 :عوامل شناسایی شده موثر بر
همکاریهای فناورانه رابطه معناداری با موفقیت همکاریهای فناورانه
بین شرکتهای زایشی دانشگاه و صنعت دارد؛  -4نهادهای واسط رابطه
بین عوامل شناسایی شده موثر بر همکاریهای فناورانه و موفقیت
همکاریهای فناورانه بین شرکتهای زایشی دانشگاه و صنعت را تحت
تاثیر قرار میدهد.
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شکل  .2معناداری متغیرهای تحقیق

شکل  .3تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق
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ضریب استاندارد رابطه موجود نیز در صورتیکه آماره  ،Tاز
 0.16بزرگتر یا از  -0.16کوچکتر باشد ،معنی دار خواهد
بود .جدول  5رابطه میان متغیرهای تحقیق براساس فرضیات
اصلی تحقیق را ارائه میدهد که براساس آن به تائید یا رد
فرضیه اقدام شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با
توجه به معنی دار بودن آماره  ،Tفرضیههای تحقیق تحقیق
تأیید میشوند.
جدول  .5آزمون فرضیههای تحقیق
ضریب

فرضیههای تحقیق

مسیر

عوامل موثر بر همکاریهای فناورانه ←

1.53

موفقیت همکاریهای فناورانه

عدد

نتیجه

معنی

آزمون

داری

فرضیه

5.23

تایید

عوامل موثر بر همکاریهای فناورانه ←
نهادهای واسط ← موفقیت همکاریهای

4.31

1.45

تایید

فناورانه

یکی از بحثهایی که در اینجا مطرح میشود این است که
شـرایط شـاخصهای مـدل ارائهشـده تا چه انـدازه مطـلوب

(مناسب) میباشد .برای پاسخ به این سؤال ،به بررسی
وضعیت (مطلوب یا نامطلوب بودن) شاخصها و مؤلفههای
آنها میپردازیم .این کار توسط آزمون میانگین یک نمونه
آماری 0انجام میگیرد .با اجرای این آزمون میتوان به میزان
هر یک از شاخصها و مؤلفههای مربوط به همکاریهای
فناورانه دستیافت .آزمون فرضها بهصورت زیر است.
 H0مؤلفهها /شاخصها با مقدار متوسط اختالف ندارند= 3 ،
μ
 H1مؤلفهها  /شاخصها با مقدار متوسط اختالف دارند≠ 3 ،
μ
با توجه به اینکه در پرسشنامه از طیف  5عاملی لیکرت
استفاده شد؛ مقدار آزمون ( 3سطح متوسط) اعمال شده
است .الزم به ذکر است در بررسی وضعیت مؤلفهها ،وضعیت
مطلوب به وضعیتی گفته میشود که در آن میانگین امتیاز
مؤلفه بزرگتر از عدد  3باشد و در مقابل وضعیت نامطلوب
به وضعیتی گفته میشود که در آن میانگین امتیاز مؤلفه
کوچکتر از عدد  3باشد .نتایج آزمون با بهکارگیری نرمافزار
 SPSSبه شرح جدول زیر میباشد.

جدول  .6نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری
مقدارمیانگین برابر با )µ=3( 3

مؤلفه/شاخصها
(کدهای
استخراجی)

میانگین

انحراف معیار

آماره T

درجه

عدد

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگین

 95درصد فاصله اطمینان
برای تفاوت

وضعیت

حد پایین

حد باال

2٫1234

34010.

03٫159

306

1.111

0٫12303

1444.

0٫0620

مناسب

مالکیت فکری

2٫3253

56115.

49٫435

306

1.111

0٫32534

0٫4504

0٫2312

مناسب

تحقیق و توسعه

رویکرد نسبت به
دانشگاه و...

2٫1234

34010.

03٫159

306

1.111

0٫12303

1444.

0٫0620

مناسب

عوامل خاص صنعت...

2٫0231

53094.

43٫595

306

1.111

0٫02399

0٫129

0٫4319

مناسب

جهتگیری پژوهشی
دانشگاه

2٫4059

59692.

42٫246

306

1.111

0٫40593

0٫0032

0٫3024

مناسب

سیاستها و
مشوقهای دانشگاه

2٫552

60599.

41٫323

306

1.111

0٫55316

0٫2513

0٫6534

مناسب

رویکرد دانشگاه به
حمایت و توسعه...

2٫1135

32015.

03٫313

306

1.111

0٫11353

1614.

0٫4039

مناسب

جهتگیری آموزشی
دانشگاه

2٫4314

69233.

40٫013

306

1.111

0٫43144

0٫0052

0٫325

مناسب

One-sample t-test

سیاستهای مالکیت
فکری دانشگاه

2٫1512

91029.

05٫250

306

1.111

0٫15136

1051.

0٫0929

مناسب

تخصص دانشجویان و
اساتید

2٫2010

65334.

45٫410

306

1.111

0٫20113

0٫4119

0٫5413

مناسب

عوامل خاص دانشگاه

2٫451

39030.

39٫143

306

1.111

0٫45911

0٫015

0٫3441

مناسب

مولفه اول نهادهای
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جهتگیری آموزشی
دانشگاه

2٫4314

69233.

40٫013

306

1.111

0٫43144

0٫0052

0٫325

مناسب

سیاستهای مالکیت
فکری دانشگاه

2٫1512

91029.

05٫250

306

1.111

0٫15136

1051.

0٫0929

مناسب

تخصص دانشجویان و
اساتید

2٫2010

65334.

45٫410

306

1.111

0٫20113

0٫4119

0٫5413

مناسب

عوامل خاص دانشگاه

2٫451

39030.

39٫143

306

1.111

0٫45911

0٫015

0٫3441

مناسب

مولفه اول نهادهای
واسط

2٫0415

36141.

03٫30

306

1.111

0٫0415

0٫1115

0٫4595

مناسب

مولفه دوم نهادهای
واسط

2٫4314

30523.

41٫433

306

1.111

0٫43144

0٫0014

0٫3514

مناسب

مولفه سوم نهادهای
واسط

2٫6005

29103.

39٫92

306

1.111

0٫60050

0٫5415

0٫6136

مناسب

مولفه چهارم نهادهای
واسط

2٫5019

55629.

34٫111

306

1.111

0٫50131

0٫2035

0٫6120

مناسب

مولفه پنجم نهادهای
واسط

2٫3995

65319.

45٫130

306

1.111

0٫39921

0٫4399

0٫2194

مناسب

مولفه ششم نهادهای
واسط

2٫443

61414.

41٫933

306

1.111

0٫44314

0٫013

0٫3310

مناسب

مولفه هفتم نهادهای
واسط

2٫1623

34220.

03٫341

306

1.111

0٫16235

1233.

0٫0964

مناسب

مولفه هشتم نهادهای
واسط

2٫3995

62490.

45٫263

306

1.111

0٫39921

0٫4913

0٫2163

مناسب

مولفه نهم نهادهای
واسط

3٫9113

35265.

02٫121

306

1.111

91149.

3343.

0٫1459

مناسب

مولفه دهم نهادهای
واسط

2٫4664

63623.

44٫169

306

1.111

0٫46601

0٫0543

0٫3316

مناسب

مولفه یازدهم نهادهای
واسط

2٫0231

31256.

06٫133

306

1.111

0٫02399

0٫1016

0٫4330

مناسب

مولفه دوازدهم نهادهای
واسط

2٫3112

66962.

43٫193

306

1.111

0٫31135

0٫0134

0٫2405

مناسب

مولفه سیزدهم نهادهای
واسط

3٫1149

33303.

05٫939

306

1.111

11490.

9614.

0٫0062

مناسب

نهادهای واسط

2٫4241

33130.

39٫513

306

1.111

0٫42412

0٫0313

0٫3166

مناسب

تعداد و حجم
قراردادها...

2٫2165

29320.

32٫140

306

1.111

0٫21623

0٫3423

0٫2994

مناسب

تعداد کارآموزان
صنعت

3٫1329

21391.

43٫43

306

1.111

13294.

9141.

0٫1533

مناسب

فرصتهای مطالعاتی

2٫4132

21596.

31٫923

306

1.111

0٫41336

0٫4024

0٫3915

مناسب

دورههای آموزشی و
کاربردی

2٫2329

50011.

33٫163

306

1.111

0٫23294

0٫391

0٫5613

مناسب

پروژههای پژوهشی
مشترک

2٫0213

21129.

34٫930

306

1.111

0٫02141

0٫1306

0٫411

مناسب

مراکز و ساختارهای
اموزشی

2٫4094

26214.

31٫154

306

1.111

0٫40943

0٫0212

0٫416

مناسب
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در سطح تحلیل مؤلفههای مربـوط بـه موفقیـت همکـاریهـای
فناورانه ،تمامی مؤلفهها دارای سطح معنـیداری کمتـر از 1.15
هستند ،به همین دلیل برای مؤلفههـای فـوق فرضـیه صـفر رد
شــده و وضــعیت آن بــا مقــدار میــانگین یعنــی عــدد  3تفــاوت
معنیداری دارد.
بحث و نتیجه گیری
ارتباط دانشگاه و صنعت ،فرایندی است که در طول زمان شکل
میگیرد و برگرفته از نیازها و ضرورتهای ملی در دورههای
تاریخی ،سمت و سو و اهداف کاربردی مرتبط به آن ،تعیین
میشود ( .)41نگاهی به تاریخچه ارتباط دانشگاه و صنعت در
ایران نشان میدهد که اوالً شکلگیری این ارتباط در گذر زمان
به طور اصولی پایهریزی نشده و زیربنای اساسی برای آن صورت
نگرفته است .ثانیاً ،محتوا و سمت و سوی این ارتباط به درستی
شکل نگرفته و هدفمند نبوده است .در حالی که ،تجربه
کشورهایی که ارتباط دوسویه دانشگاه و صنعت در آنها قدرتمند
است نشان میدهد که این ارتباط از ابتدا به درستی پی ریزی
شده و به صورت ساختاری پیش رفته است ( .)40این مقاله در
راستای دغدغه اصلی همکاریهای فناورانه شرکتهای دانش-
بنیان بخش خصوصی و یا شرکتهای زایشی دانشگاهی و
بومیسازی آن بخصوص در رشته مدیریت به منظور بهبود
روشهای اجرای کار ،شکل گرفته است .همکاریهای فناورانه
پرکاربرد در عرصه مدیریت میباشد و به تعبیری سازمانها می-
توانند با استفاده از این مفهوم ،نوع تعامالت و همچنین بهره-
وری افراد و سازمان را بهبود بخشند .مدل مفهومی پژوهش
مبتنی بر سه متغیر تحقیق (عوامل موثر بر همکاریهای
فناورانه شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت ،موفقیت
همکاریهای فناورانه شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت و
عوامل محیطی و نهادی) تشکیل شده است .عوامل موثر بر
همکاریهای فناورانه شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت از
دو قسمت (عوامل خاص صنعت در ارتباط با دانشگاه و عوامل
خاص دانشگاه در ارتباط با صنعت) تشکیل و عوامل خاص
صنعت در ارتباط با دانشگاه (تحقیق و توسعه ،مالکیت فکری،
رویکرد به دانشگاه و شرکتهای دانشگاهی) و عوامل خاص
دانشگاه در ارتباط با صنعت (جهتگیری پژوهشی دانشگاهها،
سیاستها و مشوقهای دانشگاهها (اعم از سیاستهای کالن،
تجاریسازی و  ،)...رویکرد دانشگاهها به حمایت و توسعه

شرکتهای دانشگاهی ،جهتگیری آموزشی دانشگاه،
سیاستهای مالکیت فکری دانشگاهها ،تخصص و مهارتهای
بین رشتهای داتشجویان و اساتید) تشکیل شده است .موفقیت
همکاریهای فناورانه شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت
(تعداد و حجم قراردادهای دانشگاه و صنعت ،تعداد کارآموزان
صنعت ،تعداد فرصتهای مطالعاتی ،دورههای آموزشی و
کاربردی برگزار شده در صنعت توسط دانشگاه و شرکتهای
زایشی دانشگاهی ،پروژههای پژوهشی مشترک ،مراکز و
ساختارهای آموزشی و پژوهشی مشترک) و عوامل محیطی و
نهادی نیز از مضامین پایه (سیاستهای ملی و بخشی ناظر بر
رابطه دانشگاه و شرکتهای زایشی دانشگاهی و صنعت ،عوامل
اجتماعی و انسانی موثر بر رابطه شرکتهای زایشی دانشگاهی و
صنعت) تشکیل شده است.
نتایج حاصل از مدل ساختاری حاکی از آن است که عوامل
شناسایی شده موثر بر همکاریهای فناورانه تاثیر مثبت و
معناداری بر موفقیت همکاریهای فناورانه دارد (ضریب
استاندارد 1.53 :و عدد معنی داری .)5.23 :عالوه بر این ،نقش
میانجی عوامل محیطی و نهادی ،در موفقیت
همکاریهای فناورانه مورد تائید قرار گرفته است (ضریب
استاندارد 1.45 :و عدد معنی داری .)4.31 :لذا ،به منظور
تاثیرگذاری بر موفقیت همکاریهای فناورانه میتوان بر عوامل
شناسایی شده موثر بر همکاریهای فناورانه و نیز عوامل
محیطی و نهادی به عنوان متغیر میانجی تمرکز کرد .نتایج
حاصل از آزمون میانگین نیز حاکی از آن است که هر یک از
مولفههای تحقیق از وضعیت مناسبی برخوردار هستند .با این
وجود جهت موفقیت همکاریهای فناورانه میتوان بر روی هر
یک از مولفهها توجه بیشتری مبذول داشت و در تقویت مستمر
آنها کوشا بود تا حداکثر بهرهوری حاصل گردد .در انتها،
مهمترین پیشنهادات کاربردی حاصل از یافتههای این تحقیق
عبارتند از:
 بررسی همکاریهای فناورنه شرکتهای زایشی و صنعت در
دیگر حوزههای فناورانه و یا در سطوح ملی و منطقهای؛
 بررسی و مطالعه رابطه بین فعالیت شرکتهای زایشی
دانشگاهی با رشد شرکتهای تولیدی و خدماتی؛

 برنامهریزی و توجه به عوامل با اهمیت باالتر در سمت
دانشگاه ،صنعت در همکاریهای آتی فناورانه دانشگاه-صنعت.
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چكيده
با افزایش پدیده شهرنشینی ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی زیادی بروز کرده است ،لذا نظام مدیریت شهری با استفاده از ابزارها و
استها توسعه شهرکارآفرین است .هدف از انجام
سیاستهای مختلف درصدد ایجاد توسعه پایدار در کالنشهرها هستند .یکی از این سی 
این تحقیق تبیین نقش کارآفرینی شرکتی در فرآیند شکلگیری شهرکارآفرین به عنوان راهکار توسعه پایدار در کالنشهرها میباشد.
همچنین نقش کارآفرینی شرکتی در ایجاد زیرساختهای الزم برای ایجاد شهرکارآفرین ،مورد بررسی قرار گرفته است .در این مطالعه،
روش تحقیق از نوع کیفی است و از روش نظریه برخاسته از داده به شیوه نوخاسته استفاده شده است ،بطوریکه ابتدا داده های کیفی با
بررسی پیشینه تحقیق و با بهرهگیری از روش مرور سیستماتیک و نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل و کدگذاری محتوا ،گردآوری و
نهی این
ستهی نگارندگان مقاله که هر کدام در زمی 
ساختار اولیه دستهبندی متغیرها بدست آمد .در ادامه با توجه به تجربهی زی 
تحقیق ،دارای تخصص علمی و عملی میباشند ،متغیرها و مؤلفههای اصلی پژوهش احصا گردید و نهایتاً مدل مفهومی تحقیق بدست
آمد .یافتههای پژوهش نشان داد که ضمن دستهبندی مؤلفهها در سه دسته  )2شرایط ساختاری )1 ،تعامل اجتماعی کارگزاران و
ساختار و  )9پیامدها؛ شهرکارآفرین به عنوان یک سیاست جدید در توسعه پایدار کالنشهرها مطرح میباشد و یکی از راهکارهای ایجاد
آن ،توسعه کارآفرینی شرکتی است بطوریکه کارآفرینی شرکتی و عملکرد اقتصادی کالنشهرها رابطه مثبت و معنیداری با یکدیگر
دارند.
واژههای کليدی :کارآفرینی شرکتی ،شهرکارآفرین ،توسعه پایدار ،کارآفرینی ،کالنشهر

نوع مقاله :پژوهشی
 -1مقدمه:
تحقیق و پژوهش در خصوص مشکالت و مسائل اقتصادی،
اجتماعی و اکولوژیکی شهرها در کشورهای در حال توسعه از
چندین دهه قبل مورد توجه و تأمل صاحب نظران علوم
اجتماعی بوده و هست (مارسیگلیو)1122 ،2؛ از طرفی نیز
مطالعات زیادی برای پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان
بستر کارآفرینی را برای عموم افراد جامعه فراهم کرد ،انجام
پذیرفته است (رینولدز و همکاران)2110 ،1؛ اما بررسی ابعاد و
چگونگی توسعه شهرها از منظر کارآفرینی (توجه به مفهوم

1 .Marsiglio
2 .Reynolds et al.
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شهرکارآفرین و نقش آن در توسعه پایدار شهری) چندان مورد
توجه قرار نگرفته است.
کالنشهرها از پدیدههای نوظهور قرن بیستم هستند که به
الگوی غالب شهرنشینی تبدیل شدهاند و با مشخصههای شکلی
و ساختاری مختلفی مواجه شده و تحت تأثیر عوامل مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در طول زمان شکل گرفته و
درحال تغییر هستند (سوینکا و همکاران .)1122 ،9معموال
کالنشهرها را با صفت پیچیدگی روابط و ساختارها معرفی
میکنند و فقط یک نسخه بزرگتر از شهر سنتی نیست بلکه
یک شکل جدید و متفاوت از سکونت انسان است .مالک
جمعیتی مشخص و یکسانی در جهان برای تمیز کالنشهرها
3 .Soyinka et al.
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وجود ندارد ولی معموالً شهرهای با جمعیت بیش از یک
میلیون نفر (و در برخی تعریفها بیش از چهار میلیون نفر) را
کالنشهر میدانند؛ لیکن مالک اصلی تمیز کالنشهرها،
پیچیدگی ساختاری آنهاست (آنگوتی.)1122 ،0
سیاستگذاریهای توسعه در ایران طی دهههای اخیر به رشد
ناموزون و عدم تعادلهای شدیدی چه به لحاظ بخشی و چه
به لحاظ فضایی -مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در
سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است (امانی و
همکاران .)2911 ،بخش عمدهای از ظرفیتها و توانمندی-
های توسعه در بخش خصوصی نهفته است که متأسفانه
رویکردهای دولتمحور مانع از ظهور و شکوفایی این
استعدادهای بالقوه گردیده است (گلیزر و همکاران.)1121 ،5
لذا ناپایداری موجود در توسعه کشورها و شهرها ،موجب شده
تا روشهای سنتی در توسعه شهری مورد تردید قرار گرفته و
سیاستهای جدیدی در حوزه مدیریت شهری بروز کند
(پندیت و همکاران)1120 ،2؛ یکی از عواملی که میتواند
باعث رشد متوازن و توسعه پایدار کشورها و کالنشهرها
گردد ،مقوله کارآفرینی است.
در خصوص توسعه ،تعاریف متعددی ارائه شده است .بهبود،
رشد و گسترش همه شرایط و ابعاد مادی و معنوی حیات
اجتماعی را توسعه گویند که هماهنگی سه عنصر اصلی شامل:
سود و رشد اقتصادی ،امنیت اجتماعی و محیط زیست را
درپی داشته باشد و رفاه و امنیت افراد و جوامع را مهیا کند
(دیوایو و همکاران .)1111 ،0با توجه به ماهیت این تحقیق،
به جنبه اقتصادی در مفهوم توسعه توجه بیشتری شده است.
برخی توسعه اقتصادی را فرآیندی میدانند که به موجب آن،
تولید سرانه شاغلین نیروی کار در بلندمدت افزایش مییابد.
درعین حال دیگران ،توسعه اقتصادی را فرایندی میدانند که
موجب افزایش درآمد سرانه در بلندمدت میشود (دوروسو-
سیفتسی و همکاران)1120 ،2
برای اینکه بتوان توسعه را پایدار نامید ،باید دارای چهار ویژگی
باشد -2 :بهرهوری  -1عدالت  -9انعطافپذیری  -0ثبات
21
(موس و همکاران .)1112 ،1در تعریف توسعه پایدار شهری
با حفظ کلیات آن ،میتوان تعریف توسعه پایدار را بر شهر
تسری داد .امروزه ساختار اقتصادی -اجتماعی دنیا با گذشته

به طور اساسی تفاوت دارد و توسعه پایدار براساس نوآوری و
خالقیت و کارآفرینی استوار است و بدون شک کارآفرینی
نقشی بسیار کلیدی در این فرآیند دارد و از شاخصهای
توسعه یافتگی کشورها محسوب میشود (گلیزر و همکاران،22
1121؛ شهبازی و همکاران .)2919 ،کارآفرینی به عنوان یک
سیستم از مجموعهای از اقدامات مرتبط و هدفمند توسط
کارآفرینان (افراد و شرکتها) تشکیل شده که با یک روش
مشخص ،فرصتها را ،جهت تولید کاال و خدمت جدید ،کشف
یا خلق ،ارزیابی و مورد بهرهبرداری قرار میدهند و نهایتاً منجر
به خلق ارزش در جامعه میگردد (شین و ونکاتارامان،21
.)1111
مطالعات نشان داده که اکوسیستمهای کارآفرینی برای بقا و
رشد مستمر ،نیازمند استفاده از راهکارهایی جدید هستند و
کارآفرینی شرکتی به عنوان یک رویکرد جدید و راهبردی،
الگویی کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه در شهرها و
نظامات اجتماعی قلمداد میگردد (آئینی و سعیدیکیا،29
1121؛ وونگلیمپیارات .)1129 ،20افزایش و ترغیب سرمایه-
گذاری ،اشتغالزایی ،رشد فناوری ،افزایش رفاه و مواردی از
این دست ،از اثرات مثبت توسعه کارآفرینی در شهرها می-
باشند (گلیزر .)1110 ،25یکی از جدیدترین ساختارها و
مفاهیم در این زمینه مفهوم شهرکارآفرین 22است.
شهر کارآفرین در واقع یک سیاست جدید شهری است که در
آن ائتالفها و منابع مختلف محلی تالش میکنند تا ارزش
اقتصادی فضای شهری را افزایش داده و جذب سرمایه را با
حفظ پایداری به حداکثر برسانند .در ادبیات موضوع از این
سیاست به عنوان یک پاسخ تاکتیکی به محدودیت منابع مالی
و فشارهای سیاسی خارجی ،یاد شده است (ناکامورا،20
.)1111
استفاده از مفهوم شهرکارآفرین در راستای توسعه پایدار
کشورها به کار برده میشود ،بطوریکه برخی کشورها توانسته-
اند از طریق اقتصاد کارآفرینی به توسعه پایدار دست یابند؛ لذا
در این راستا میتوان با ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینانه موفق
در محیط شهری با توجه به فرصتها و تهدیدهای حاضر ،تا
حد زیادی فرآیند خلق ثروت را در یک شهر دائمیکرد (هال و
هوبارد )2112 ،22که در این خصوص مقوله کارآفرینی شرکتی

4 .Angotti
5 .Glaeser et al.
6 .Pandit et al.
7 .Di Vaio et al.
8 .Durusu-Ciftci et al.
9 .Moss et al.
10. Sustainable urban development

11 .Glaeser et al.
12 .Shane & Venkataraman
13 .Aeeni & Saeedikiya
14 .Wonglimpiyarat
15 .Glaeser
16 .Entrepreneurial City
17 .Nakamura
18 .Hall & Hubbard
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به عنوان راهکاری که اثرگذاری آن در توسعه پایدار به مراتب
از کارآفرینی مستقل بیشتر میباشد؛ کمتر مورد توجه قرار
گرفته است.
در رابطه با ارتباط کارآفرینی شرکتی و شهرکارآفرین میتوان
چنین بیان کرد که مؤلفههای کارآفرینی شرکتی (شامل:
گرایش کارآفرینانه ،توسعه ظرفیتهای سازمانی و توسعه
قابلیتهای پویای سازمانی) هرکدام به نوعی درهم تنیده با
مفهوم شهرکارآفرین و نیز توسعه پایدار شهری هستند .ازجمله
توانایی تکرار قابلیتهای پویا در روند تشخیص فرصت
تأثیرگذار است که نتیجه آن شکلگیری بازارهای جدید،
توسعه محصوالت جدید ،ابعاد مختلف نوآوری و شناسایی
تهدیدها و فرصتها ،توانایی درک نیازهای متغیر مشتری،
توانایی درک پیشرفتهای رقابتی است و منجر به توسعه
پایدار جامعه میشود (فانک و کویپر.)1122 ،21
هدف از انجام این تحقیق تبیین نقش کارآفرینی شرکتی در
فرآیند شکلگیری شهرکارآفرین به عنوان راهکار توسعه پایدار
در کالنشهرها میباشد .همچنین در این پژوهش ،نقش
کارآفرینی شرکتی در ایجاد زیرساختهای الزم برای
شهرکارآفرین ،که خود منجر به توسعه پایدار در کالنشهرها
خواهد شد ،مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.
نوآوری اصلی پژوهش توجه به بعد جدیدی از نظریات توسعه
پایدار در کالنشهرها ،به نام استراتژی توسعه با رویکرد ایجاد
شهرکارآفرین است که از جدیدترین و نوآورانهترین مفاهیم
علمی در این زمینه میباشد .همچنین توجه به کارآفرینی
شرکتی به عنوان یکی از ابعاد و عوامل شکلگیری
شهرکارآفرین نیز از دیگر نوآوریهای پژوهش بوده که تا کنون
در ادبیات موضوع توجه چندانی به آن نشده است .در این
رابطه نیز در انتهای پژوهش جایگاه کارآفرینی شرکتی و نحوه
نقشآفرینی آن در شکلگیری شهرکارآفرین تحت قالب یک
مدل مفهومی مشخص شده است.
امید است با انجام این تحقیق ،با تبیین و تشریح ابعاد
شهرکارآفرین و نیز نقش کارآفرینی شرکتی در پیشبرد آن و با
کمک به هماهنگ نمودن روابط اقتصادی و اجتماعی و تداوم
دسترسی کارآفرینان به منابع در اختیار مدیریت شهری ،بتوان
بدنه جامعه و مدیریت شهری را (چه در قالب روند توسعه
پایدار و چه در قالب روند پویایی و رشد اجتماعی) مورد انتفاع
قرار داد.

19 .Funcke & Kuiper
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 -2مبانی نظری و پيشينه:
 -2-1کارآفرینی :موتور رشد و توسعه پایدار
امروزه شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه
به نحوی است که حل معضالت و مسائل ،روشها و راهکار-
های جدید و متفاوتی را میطلبد و کارآفرینی به عنوان موتور
رشد و توسعه کشورها و نقش کلیدی کارآفرینان در این حوزه
اثبات شده است (آئینی و سعیدیکیا .)1121 ،11ذکر این
نکته الزم است که هنوز پس از گذشت سالها ،واژه
کارآفرینی در کشور ما مفهوم واقعی خود را به اذهان متبادر
نمیسازد و در بسیاری از مواقع ،از کارآفرینی صرفاً به عنوان
راهحلی برای رفع معضل بیکاری یاد میشود .کارآفرینی
ترجمه کلمه  Entrepreneurshipاست و باید اذعان داشت این
ترجمه تحتالفظی نتوانسته است بصورت شفاف ،معنا را به
مخاطب دیکته نماید لذا از حیث تخصصی باید به مقوله
کارآفرینی پرداخته شود .همین مسئله ،گسترش و تعمیم
مفهوم کالنِ کارآفرینی در ایران را به چالش کشانده و باعث
مشکالتی در نهادینه شدن آن شده است؛ چرا که اشتغالزایی
تنها بخشی از مفهوم کالن و به عنوان یکی از خروجیهای
کارآفرینی است و شاید استفاده از واژه ارزشآفرینی به جای
کارآفرینی میتوانست این کاستی را تا حد فراوانی پوشش
دهد.
کارآفرینی یک پدیده چندبعدی و با سطوح تحلیل چندگانه
است که به صورت میانرشتهای به وجود آمده است .براساس
مفهوم فرصت ،کارآفرینی چنین تعریف شده است :مجموعه
اقدامات کارآفرینان (افراد و شرکتها) که با یک روش
مشخص ،فرصتها را ،جهت تولید کاال و خدمت جدید ،کشف
یا خلق ،ارزیابی و مورد بهرهبرداری قرار میدهند که نهایتاً
منجر به خلق ارزش در جامعه خواهد شد (شین و
ونکاتارامان.)1111 ،12
در نقشه توسعه کارآفرینی کشور ایران توسعه کارآفرینی این
چنین تعریف شده است :مجموعهای جامع ،هماهنگ و پویا از
اهداف ،سیاستها ،راهبردها ،برنامههای عملیاتی و سازماندهی
فعالیتهای تعیین شده به همراه پیشبینی اقدامات و
پروژههای اجرایی الزم (مشتمل بر تعیین متولیان اجرا اعم از
دستگاههای اجرایی مسئول ،دستگاههای اجرایی همکار،
پیشبینی تهیه آییننامه اجرایی یا الیحه و حداکثر مدت
زمان برای تهیه آن ،تعریف دستاوردهای اجرای سیاست،
پیشبینی اعتبار مورد نیاز و محل تامین آن) مبتنی بر
20. Aeeni & Saeedikiya
21 .Shane & Venkataraman
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ارزشهای اسالمی -ایرانی و آیندهنگر برای دستیابی به اهداف
چشمانداز کشور (دفتر توسعه کارآفرینی .)2911 ,به بیان
دیگر کارآفرینی (فرآیند کشف و بهرهبرداری از فرصتها به
منظور ارزشآفرینی در حوزههای مختلف اجتماعی و
اقتصادی) عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی است و الزمه
توسعه پایدار تلقی میشود ،فلذا مورد توجه دولتها و مدیران
شهری است (پورنما.)1129 ،11
 -2-1-1کارآفرینی شرکتی :ارزش آفرینی چند برابر
مطالعات نشان داده که اکوسیستمهای کارآفرینی برای بقا و
رشد مستمر ،نیازمند استفاده از راهکارهایی جدید هستند و
کارآفرینی شرکتی به عنوان یک رویکرد جدید و راهبردی،
الگویی کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه پایدار در شهرها
و نظامات اجتماعی قلمداد میگردد (آئینی و سعیدیکیا،19
1121؛ وونگلیمپیارات.)1129 ،10
اگر کارآفرینی را دو نوع مستقل و سازمانی بدانیم؛ بطور
خالصه مصداق مطالب فوق در بستر و زمینه یک شرکت یا
سازمان را کارآفرینی شرکتی مینامند که اقدامات کارآفرینانه
توسط آن شرکت یا سازمان حمایت شده و بودجه مورد نیاز
تأمین میگردد .محققان مختلف در ادبیات موضوع ،ابعاد و
مؤلفههای مختلفی را برای کارآفرینی شرکتی برشمردهاند،
لیکن در این تحقیق سه متغیر اصلی که بیشترین اجتماع بر
روی آنهاست انتخاب شده و مورد نظر میباشد .این مؤلفهها
عبارتست از :گرایش کارآفرینانه ،15توسعه ظرفیتهای
سازمانی 12و توسعه قابلیتهای پویای سازمانی.10
گرایش کارآفرینانه یک جهتگیری استراتژیک در سطح
سازمان است که فلسفه مدیریتی ،رفتار سازمان و اسلوب
استراتژیک را که در ذات کارآفرینانه هستند ،شامل میشود
(جِورج و مارینو .)1122 ،12همچنین گرایش کارآفرینانه
رفتارهایی نظیر نوآوری ،11پیشفعالی یا پیشگام بودن،91
ریسک پذیری ،92تهاجم رقابتی 91و استقالل 99را درگیر
ساخته ،بطوریکه هدایتگر تغییر در سطح سازمان با سطح بازار
میباشد (کُوین و المپکین.)1122 ،90
22 .Purnama
23 .Aeeni & Saeedikiya
24 .Wonglimpiyarat
25 .Entrepreneurial Orientation
26 .Capacity Building
27 .Dynamic capabilities
28 .George & Marino
29 .innovativeness
30 .proactiveness
31 .risk-taking
32 .Competitive aggressiveness
33 .autonomy
34 .Covin & Lumpkin

منظور از نوآوری خلق ارزش جدید اقتصادی برمبنای دانش
سازمانی است و یک عامل کلیدی برای کاهش زمان رسیدن
محصوالت و خدمات به بازار میباشد و فعالیتهایی نظیر
ایدهپردازی ،طراحی و ساخت محصول جدید ،روش متفاوت
تولید ،بازاریابی و فروش را شامل میشود (مهاجرانی و
همکاران .)2911 ،پیشفعالی یا پیشگام بودن ،نوعی ماهیت
رفتاری در کلی ه ابعاد سازمانی است که به رهبر و پیشرو بودن
در زمینه فعالیت شرکت و ابتکار عمل در استفاده از فرصت-
های بازار مربوط میشود (کُوین و المپکین.)1122 ،95
ریسکپذیری ،اشتیاق به انجام اقدامات و سرمایهگذاری در
محیط عدم اطمینان و با نتایج نهچندان معین و یا استفاده از
فناوریها و روشهای نوین و جدید است (جِورج و مارینو،92
 .)1122استقالل در ایجاد توانایی در ابتکارات کارآفرینانهی
کارمندان شرکت کلیدی است .و نهایتاً تهاجمرقابتی به این
مورد اشاره می کند که چگونه شرکتها به روند رقابت و
تقاضا که هماکنون در بازار وجود دارد ،عکس العمل نشان
میدهند (کُوین و المپکین.)1122 ،90
یکی دیگر از مؤلفههای کارآفرینی شرکتی مفهوم قابلیتهای
پویا 92است که از دیگاه مبتنی بر منابع نشأت گرفته است.
براساس دیدگاه منبع محور ،91منابع ارزشمند ،کمیاب ،بی
نظیر و غیرقابل جایگزینی ،منشأ برتری رقابتی هستند لذا
محققین کارآفرینی ،قابلیتهای پویا را منشأ مزیت رقابتی
پایدار میدانند .در واقع قابلیتهای پویا توانایی سازمان در
یکپارچهسازی ،ساخت و صورتبندی مجدد قابلیتهای درونی
و بیرونی برای مواجهه با تغییر سریع محیط تعریف می شود
(آمبروسینی و همکاران .)1111 ،01سازمانهای بزرگ و
تثبیت شده در محیطهایی با گذران سریع که برای رقابت در
سطح جهانی طراحی شده اند ،از نوآوریهای مداوم ،تغییر،
نوسازی و کارآفرینی شرکتی برای ایجاد و حفظ مزایای
رقابتی ،استفاده میکنند که نتیجه آن شکلگیری بازارهای
جدید ،توسعه محصوالت جدید ،ابعاد مختلف نوآوری و
شناسایی تهدیدها و فرصتها ،توانایی درک نیازهای متغیر
مشتری ،توانایی درک پیشرفتهای رقابتی خواهد بود
بطوریکه منجر به توسعه پایدار در جامعه خواهد شد (فانک و
کویپر.)1122 ،02
35 .Covin & Lumpkin
36 .George & Marino
37 .Covin & Lumpkin
38. Dynamic Capabilities
39 .RBV
40 .Ambrosini et al.
41 .Funcke & Kuiper
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ظرفیتسازی 01یکی دیگر از مؤلفههای کارآفرینی شرکتی
است که اتفاقاً نقطه اشتراک با موضوع توسعه پایدار شهری
است .ظرفیتسازی در واقع پوشش دادن توسعه منابع انسانی
و تقویت سیستمهای مدیریتی و همچنین توسعه نهادی است
که باعث مشارکت جامعه و ایجاد یک محیط فعال خواهد شد.
ظرفیتسازی ،برنامه ریزی افراد برای کسب دانش و مهارت
های پیشرفتهای است که برای توسعه کالنشهرها ،سطح
زندگی و توانمندسازی افراد حیاتی است (انوازور.)1121 ،09
 -2-1-2شهرکارآفرین :یک استراتژی جدید مدیریت
شهری در راستای توسعه پایدار
قبل از طرح مباحث مربوط به پیشینه مرتبط با مفهوم
"شهرکارآفرین" ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که با
توجه به بدیع و جدید بودن مفهوم "شهر کارآفرین" ،منابع
علمی چندان زیاد به آن نپرداختهاند و طبیعتاً هنوز ادبیات
انسجام یافته و یکپارچهای برای آن وجود ندارد.
کارآفرینی شهری یا شهرکارآفرین عبارت است از نرخ وقوع
رفتار کارآفرینانه شهروندان یک شهر ،به عبارت دیگر افزایش
فرصتهای بازار ،افزایش گفتمان کارآفرینانه برای انجام
فعالیت کارآفرینی و توانمندسازی شهروندان برای موفقیت در
اجرای فرآیند کارآفرینی را کارآفرینی شهری مینامند (فاجیو
و سیلوا.)1120 ،00
مفهوم شهرکارآفرین با جایگزینی توسعه و پیشرفت سرمایه-
داری به جای توسعه با رویکرد سوسیالیستی شکل گرفته
است (وایل و همکاران .)1110 ،05با استفاده از دادههای
دیدهبان جهانی کارآفرینی 02از  00منطقه شهری در 11
کشور عضو اتحادیه اروپا ،مشخص شده است که مناطق
شهری با سطوح باالی رشد اقتصادی و تنوع فعالیتهای
اقتصادی ،سطح باالتری از فعالیتهای کارآفرینی مبتنی بر
فرصت را نسبت به همتایان خود نشان می دهند (استرنبرگ
و بوسما.)1120 ،00
شهرکارآفرین دارای شاخصهای هشتگانه شامل :منبع
محوری ،فرهنگ کارآفرینی ،فلسفه پاداش ،استراتژی محوری
و ساختار مدیریتی میباشد که تقویت هرکدام موجب توسعه
کارآفرینی در شهر خواهند شد (سریرام و همکاران.)1110 ،02
شهرکارآفرین در واقع یک سیاست جدید شهری است که در

42. Capacity Building
43 .Nwazor
44 .Faggio & Silva
45 .While et al.
46 .GEM
47 .Sternberg & Bosma
48 .Sriram et al.
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آن ائتالفها و منابع مختلف محلی تالش میکنند تا ارزش
اقتصادی فضای شهری را افزایش داده و جذب سرمایه را با
حفظ پایداری به حداکثر برسانند .در ادبیات موضوع از این
سیاست به عنوان یک پاسخ تاکتیکی به محدودیت منابع مالی
و فشارهای سیاسی خارجی ،یاد شده است (ناکامورا،01
 .)1111همچنین این سیاست توسعه شهری به طور فزاینده
ای وابسته به توانایی نخبگان سیاسی و اقتصادی محلی برای
مدیریت و درصورت لزوم حل و فصل خواستههای زیست
محیطی از داخل و خارج از منطقه شهری است (وایل و
همکاران.)1110 ،51
در گزارشی با نام شهر استارتاپها که توسط دفتر منطقهای
منهتن برای شهر نیویورک منتشر شده است ،پنچ ویژگی
برای اکوسیستم شهرکارآفرین بیان شده است:
 )2وجود استعداد و توانایی در اقشار متوسط جامعه
(کارگران) که بتوانند مشاغل تخصصی و نیازهای شرکتهای
مستقر در شهر را برآورده کنند.
52
 )1نبود بروکراسی اداری دستوپاگیر که منجر به نوار قرمز
و تأخیرات طوالنی 51در راه اندازی کسب و کارها شده و
بازدهی و بهرهوری آنها را کاهش دهد.
 )9وجود شبکه اینترنت یکپارچه ،مستمر ،سراسری و
پرسرعت که منجر به ارتباط شهر با شبکه جهانی و رونق
کسب و کارهای نوین شود.
 )0اتصال شبکه یکپارچه حمل و نقل شهری با مرکز شهر و
وجود زیرساخت های الزم در این زمینه
 )5ایجاد یک اتمسفر مقرون بهصرفه برای زندگی جوانان و
طبقه متوسط جامعه بطوریکه هزینههای زندگی و کسبوکار
مانند مسکن ،فضای اداری و غیره ،مناسب و مقرون بهصرفه
باشد (استرینگر.)1121 ،59
به طور خاص ،سه ویژگی تعریف شده از شهرهای کارآفرین
در ادبیات بیان شده است:
 -2شهرکارآفرین استراتژیهای نوآورانهای را دنبال میکند
که هدف آن حفظ یا افزایش رقابت اقتصادی خود در برابر
دیگر شهرها و فضاهای اقتصادی است.
 -1این استراتژیها واقعی و انعطافپذیر هستند .آنها
استراتژی مشروط نیستند ،بلکه به صراحت فرموله شده و در
یک سبک کارآفرینانه و فعال دنبال میشوند.

49 .Nakamura
50 .While et al.
51 .red tape
52 .Lengthy delays
53 .Stringer et al.
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 -9ترویج کنندگان شهرهای کارآفرین ،یک گفتمان
کارآفرینانه را در میان خود پذیرفتهاند و شهرهای خود را به
صورت کارآفرینانه معرفی و عرضه می کنند.
معیار اول و دوم ،شهرهایی با عملکرد خوب اقتصادی را از
شهرهای کارآفرین متمایز میکند .هر شهری که عملکرد
خوبی دارد کارآفرین نیست و هر شهر کارآفرین ،لزوماً عملکرد
خوبی ندارد .معیار سوم برای تشخیص شهرکارآفرین از
شهرهای غیرکارآفرین مفید است (جیساپ و سام.)1111 ،50
در شهرکارآفرین تصویر جدید ملی و بین المللی برای شهر
شکل خواهد گرفت و احیای مرکز شهر و توسعه زیرساخت
های ورزش ،حمل و نقل و هنر در شهر مدنظر خواهد بود که
به نوآوری شرکتها ،مؤسسات تحقیقاتی و مردم بستگی دارد
و با ایجاد ترکیباتی جدید از منابع در مناطق جدید یا قدیمی،
منجر به رشد ملی و محلی باالیی خواهد شد (ناکامورا،55
1111؛ وایل و همکاران .)1110 ،52همچنین در این میان
میتوان با ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینانه موفق در محیط
شهری با توجه به فرصتها و تهدیدهای حاضر ،تا حد زیادی،
فرآیند خلق ثروت را در یک شهر دائمی کرد (هال و هوبارد،50
 )2112که این موضوع کمک شایانی به شکلگیری
شهرکارآفرین میکند.
استرنبرگ 52و دیگر همکارانش با استفاده از دادههای دیدهبان
جهانی کارآفرینی در  90شهر جهان ،چارچوبی را شامل
فرآیندی فردی بین ادراکات کارآفرینانه و فعالیتهای
کارآفرینی توسعه داده و نشان دادهاند که چگونه محیط
شهری میتواند بر این فرآیند تأثیر بگذارد .آنها مفهومی را به
نام "مزیت کارآفرینانه شهرهای جهانی" توسعه دادهاند که در
واقع توضیحی از شهرکارآفرین است و شاخصها و معیارهایی
را بیان میکنند که تبیین کننده شهرکارآفرین در سطح
بینالمللی میباشد؛ این شاخصها شامل :تمایل به کارآفرینی
در شهروندان ،درک تواناییهای کارآفرینانه توسط افراد ،سطح
تحصیالت ،در دسترس بودن برنامههای آموزش کارآفرینی و
غیره میباشد .همچنین معتقدند در شهرهای کارآفرین ،دو
فاکتور خالقیت و نوآوری از جایگاه ویژهای برای دستیابی به
رشد اقتصادی برخوردار هستند .نهایتاً آنها بیان میکنند که
تعامل میان کارآفرینی و توسعه اقتصادی به لحاظ نظری در
تئوری رشد جدید یا جغرافیای اقتصادی جدید پایهریزی

54 .Jessop & Sum
55 .Nakamura
56 .While et al.
57 .Hall & Hubbard
58 .Sternberg

نشده است و نیاز به تحقیق در این رابطه وجود دارد
(استرنبرگ و همکاران.)1112 ،51
هیروکی ناکامورا 21در تحقیق خود نشان میدهد که میتوان
با استفاده از عوامل مختلف اجتماعی ،اقتصادی و محیطی،
ارزش یک شهر را ارزیابی نمود .برای ارزیابی این مقادیر،
دادههای خاص از جمله موارد مربوط به گروههای قومی،
مناطق سبز ،میزان جرم و جنایت ،تحصیالت ،نرخ بیکاری،
تعداد کارآفرینان و کیفیت محیط پیرامونی مؤثر میباشد
(ناکامورا.)1111 ،22
کیویلوانگ 21و همکارانش که مطالعات خود را با محویت
شهر استکهلم انجام دادهاند ،معتقدند مرزهای جغرافیایی برای
شهرها چندان اهمیت نداشته و در عمل کالنشهرها با توسعه
زیرساختهای حمل و نقلی و دیگر زیرساختهای شهری در
واقع تسهیلگر شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی برای محیطی
فراتر از ابعاد جغرافیایی شهرها خواهند بود (کیویلوانگ و
همکاران.)1111 ،29
به این ترتیب افزایش سطح کارآفرینی (بطورخاص توسعه
کسب وکارهای بزرگ و اصلی) پیشنیاز رشد و توسعه
اقتصادی جامعه است .همچنین برای نیل به این هدف باید
بستر و زمینه مناسب وجود داشته باشد ،به عبارت دیگر
برخورداری از سطوح باالی کارآفرینی در جامعه مستلزم ایجاد
و توسعه زمینههای آن در کشور است .در سند چشمانداز
کشور ایران به عنوان سند باالدستی کشور و در ارتباطِ آن با
سایر برنامهها از جمله سند برنامههای توسعه کشور ،به توسعه
کارآفرینی توجه ویژهای شده است .توسعه شهرکارآفرین نیز
از این قاعده مستثنی نبوده و باید بیش از پیش مورد توجه
قرار گیرد.
 -2-2مفاهيم مربوط به توسعه پایدار شهری
 -2-2-1توسعه
توسعه ،فرآیندی با ابعاد مختلف و مجموعه اهداف گوناگون
است .این ابعاد جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی جامعه را در بر دارد .با توجه به اینکه ارزشها به
شرایط مطلوب و مورد نظر هر جامعه بستگی دارد ،و هیچ
الگوی جهانی ،برای سنجش ارزشها موجود نیست ،لذا مفهوم
توسعه ،جنبه نظری و ارزشی داشته که از یک جامعه به

59 .Sternberg et al.
60 .Hiroki Nakamura
61 .Nakamura
62 .Kvilvang
63 .Kvilvang et al.
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جامعه دیگر و از یک زمان به زمان دیگر ،در حال دگرگونی
است (پَندیت و همکاران.)1120 ،20
با توجه به ماهیت این تحقیق ،به جنبه اقتصادی در مفهوم
توسعه توجه بیشتری شده است .برخی توسعه اقتصادی را
فرآیندی می دانند که به موجب آن ،تولید سرانه شاغلین
نیروی کار در بلندمدت افزایش مییابد .درعین حال دیگران،
توسعه اقتصادی را فرایندی میدانند که موجب افزایش درآمد
سرانه در بلندمدت میشود (دوروسو-سیفتسی و همکاران،25
 .)1120همچنین برخی از صاحب نظران توسعه اقتصادی را
فرایندی میداند ،که اقتصاد را از یک دوگانگی (بخش سنتی
و بخش مدرن) ،به یک اقتصاد مدرن برساند (نئومارک و
همکاران.)1112 ،22
 -2-2-2توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار در ادبیات جامعهشناسی مطرح میباشد
که منظور از آن ،گسترش امکانات زندگی انسانها (نسل
حاضر و نسلهای آینده) میباشد (گوژمان و همکاران،20
)1120؛ به بیان دیگر توسعهای پایدار است که نیازهای
کنونی جامعه را برآورده میسازد بطوریکه توانایی نسلهای
آینده نیز در برآوردن نیازهایشان کاهش نیابد (زرینجویی و
همکاران.)2911 ،
برای اینکه بتوان توسعه را پایدار نامید ،باید دارای چهار
مشخصه باشد-2 :بهرهوری -1عدالت -9انعطافپذیری -0
ثبات .منظور از توسعه پایدار 22عالوه بر حفاظت از محیط-
زیست ،رشد اقتصادی است که توزیع عادالنه امکانات زندگی
برای تمام مردم را به ازمغان آورد و نباید بگونهای باشد که
آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی ویا زیستمحیطی به نسلهای
بعدی تحمیل کند (موس و همکاران .)1112 ،21در فرآیند
توسعه پایدار ،منابع ،سرمایه ،فناوری و تغییرات نهادی به
گونهای سازگار با نیازهای حال و آینده بشر جهتدهی می-
گردد و در طول زمان تداوم داشته باشد (پَندیت و
همکاران.)1120 ،01
 -2-2-3توسعه پایدار شهری
در تعریف توسعه پایدار شهری با حفظ کلیات آن ،میتوان
مفهوم توسعه پایدار را بر شهر تسری داد ،لیکن تشریح و
تفسیر توسعه پایدار را باید به نحوی در ابعاد شهری تسری
داد که بتواند کاربردهای آموزشی ،ترویجی و حتی کاربردهای
64 .Pandit et al.
65 .Durusu-Ciftci et al.
66 .Neumark et al.
67 .Guzmán et al.
68 .Sustained development
69 .Moss et al.
70 .Pandit et al.
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برنامهریزی داشته باشد و در جزئیات محدودهها و
تقسیمبندیهای جغرافیایی و یا موضوعی دستهبندی شود
(مِدِیروس و فندرزوت.)1111 ،02
یکی از مفاهیمی که در رابطه با توسعه پایدار شهری مطرح
است ،برنامهریزی استراتژیک توسعه شهری 01است .مراحل
تهیه و تدوین  CDSمشارکتی بوده و سهامداران عمده از تمام
بخشهای جامعه در آن حضور خواهند داشت .میزان موفقیت
و تحقق برنامههای توسعه راهبردی رابطه مستقیم با میزان
همکاری و مشارکت بین مردم ،شهرداری و کلیه نهادهایی
دارد که در توسعه و اداره شهر تأثیر گذارند .اهداف ( CDSکه
در واقع اهداف توسعه پایدار شهری نیز هستند) عبارتست از:
-2دستیابی به مدیریت و حاکمیت شهری بهبود یافته-1 ،
استفاده از کلیه امکانات و ظرفیتهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی برای توسعه همه جانبه شهر -9برداشتن تمام موانع
رشد و توسعه همه جانبه .همچنین در اصول  CDSآمده است
که شهرهایی پایدار تلقی می شوند که:
 -2قابل زندگی هستند :09شهری که دارای کیفیت باالی
زندگی بوده و در آن همه ساکنین از فرصتهای یکسان برای
مشارکت و بهرهمندی از مزایای اقتصادی و اجتماعی برخوردار
باشند.
00
 -1رقابتی هستند  :شهرهایی که بتوانند خود را درمعرض
رقابت با شهرهای مشابه قراردهند.
 -9بانکی هستند :05شهرهای که دارای سیستم مالی شهری
کارآمد در استفاده از منابع درآمدی و هزینهای خود هستند.
 -0خوب مدیریت و اداره می شوند :02مدیریت خوب مدیریتی
است که :اوالً پاسخگوست ،دوماً درکار خود شفافیت دارد،
سوماً برای ورود به رقابت با شهرهای مشابه قدرتمند است که
به نوعی مفاهیم برگرفته از الگوی حکمرانی خوب است
(رسولیمنش و همکاران.)1125 ،00
 -3روش شناسی:
با توجه به پیچیدگی موضوع پژوهش و عدم کفایت نسبی
منابع ،میبایست در رابطه با موقعیت نامعین تحقیق (نحوه
اثرگذاری کارآفرینی شرکتی بر توسعه پایدار شهری با استفاده
از الگوی شهرکارآفرین) ،زمینهسازی الزم صورت پذیرد .واضح
است در چنین شرایطی نمیتوان با استفاده از روش کمی ،به
71 .Medeiros & Van Der Zwet
)72 .City Development Strategic (CDS
73 .Livable
74 .Competitive
75 .Bankable
76 .Well managed and well governed
77 .Rasoolimanesh et al.
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شناخت کافی در رابطه با موقعیت نامعین مذکور دست یافت؛
لذا ناگزیر به استفاده از روش کیفی هستیم .دراین پژوهش از
طرح تحقیق کیفی استفاده شده است و باتوجه به اینکه این
تحقیق به دنبال تشریح یک فرآیند بنیادی اجتماعی است ،از
روش نظریه برخاسته از داده 02به شیوه نوخاسته 01بهره گرفته
شده است؛ بطوریکه مطابق شکل ،2ابتدا دادههای کیفی با
مراجعه به پیشینه تحقیق و دیگر اسناد و مدارک و با
بهرهگیری از روش مرور سیستماتیک و نیز با استفاده از
ابزارهای تحلیل محتوا ،گردآوری و ساختار اولیه دستهبندی
متغیرها بدست آمد .در ادامه با توجه به تجربهی زیستهی
نگارندگان تحقیق که هر کدام در زمینهی این تحقیق ،دارای
تخصص علمی و عملی میباشند ،متغیرها و مؤلفههای اصلی
پژوهش احصا گردید و نهایتاً مدل مفهومی تحقیق که هدف
اصلی پژوهش نیز میباشد ،بدست آمد .درمجموع کلیات
مراحل کار به شرح زیر صورت پذیرفت:
 -2بررسی پیشینه مفهوم کارآفرینی شرکتی و شهرکارآفرین
 -1بررسی پیشینه مفهوم توسعه پایدار شهری
 -9تلفیق نظری دو مورد فوق و بررسی پیشینه موضوع
 -0استخراج کدها و مقولههای اصلی مطابق پیشینه تحقیق
 -5مطابقت مقولهها و مؤلفههای احصا شده با تجربهی
زیستهی پژوهشگران
 -2ارائه مدل مفهومی از اثرگذاری کارآفرینی شرکتی بر
توسعه پایدار شهری با بهره گیری از الگوی شهرکارآفرین
مرحله گردآوری دادهها
تلخیص دادهها

تحلیل
دادههای
کیفی

مرحله قبل از
گردآوری دادهها

=

در مرحله گردآوری
دادهها

در مرحله بعد از گردآوری
دادهها

عرضه دادهها
در مرحله گردآوری
دادهها

در مرحله بعد از گردآوری
دادهها

نتیجهگیری /تأیید
در مرحله گردآوری
دادهها

در مرحله بعد از گردآوری
دادهها

شكل .1اجزاء فرآیند تحليل دادههای کيفی (بازرگان و
همكاران)1331 ،

مطابق روش تحقیق انتخاب شده ،از شیوه مقولهبندی تطبیقی
ثابت استفاده شده و کانون توجه به اتصال مقولهها و پردازش
نظریه معطوف بوده است و صرفاً به توصیف مقولهها پرداخته
نشده است که نهایتاً مدل نهایی (که در واقع جنبه نظریه
دارد) ،با استفاده از دادهها تکوین یافته است .با استفاده از
کدگذاری و بازبینی محتواهای کیفی در دسترس و ادبیات
78 .grounded theory
79 .emerging

موضوع ،مقولهها بدست آمد و با پایش مقولهها تعداد آنها
کاهش یافت و با تجربهی زیسته نویسندگان و نظرات خبرگان
موضوع تطبیق داده شد .و در انتها تشریح مدل نظری پژوهش
مطابق بررسیهای صورتگرفته انجام شده است.
همانطور که بیان شد استفاده از روش سیستماتیک در مرور
متون ،منجر به ایجاد وحدت نظری در ادبیات خواهد شد که
اعتبار یافتههای این بخش را تضمین خواهد کرد .همچنین
برای سنجش روایی صوری و روایی محتوایی از کمک
متخصصان دانشگاهی و اجرایی مرتبط با موضوع پژوهش
استفاده شده است.
عمالً در این تحقیق به جز مبانی نظری و پارادایمیک پژوهش
که ناخواسته در نظر محقق تأثیرگذار است ،پیشفرض دیگری
درنظر گرفته نشده است .لیکن با توجه به وسعت نظری
موضوع پژوهش ،فرآیند پژوهش محدود به مسائل اقتصادی و
بعضاً اجتماعی شده ،بطوریکه نتایج حاصل از تحقیق منجر به
نتایج کاربردی خواهد شد.
همچنین عوامل مؤثر بر شکلگیری اکوسیستم شهرکارآفرین
بسیار متنوع و گسترده می باشند که برای سادهسازی پژوهش،
از اثرات دیگر عوامل ،به جز عوامل و متغیرهای کارآفرینی
شرکتی ،صرف نظر شده است .بعالوه پیش فرضهای فلسفی و
پارادایمیک پژوهش مبتنی بر پارادایم برساختگرایی
اجتماعی 21و به شرح ذیل میباشد:
پیش فرض هستی شناسانه :رویکرد پژهش موقعیتی مابین
رویکرد ذهنی و عینی (و بیشتر ذهنی) به واقعیت است و
واقعیت را کامالً مستقل از پژوهشگر نمیداند .واقعیت تلفیقی
از آن چه هست و آنچه که افراد درک کردهاند ،میباشد .در
واقع واقعیت یک پدیده اجتماعی چندبعدی است که الیههای
زبان و گفتمان نهفته است.
پیش فرض معرفت شناسانه :رویکرد تحقیق اتخاذ موضعی
مابین ذهنیتگرایی و عینیتگرایی است و باید گفت نتایج
تحقیق بسیار متأثر از زمان و مکان آن است و طبیعتاً به
مشخصات زمینهای که بررسی شده است وابستگی زیادی دارد
و بر اساس روابط شناسایی شده در طول تحقیق نمود پیدا
کرده است.
پیش فرض روش شناسانه :پژوهش مبتنی بر اصول کیفی
است لیکن از طرفی تأثیر پذیری آن از تجربیات علمی و عملی
نگارندگان مقاله انکارناپذیر است .همچنین تحقیق به دنبال
شناسایی ابعاد شهرکارآفرین است و مدیران ملی و محلی را
برای توسعه کارآفرینی در بستر کالنشهرها کمک می نماید.
80 .Social Constructionism
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 -4یافتههای پژوهش:
یافتههای پژوهش نشان داد که شهر کارآفرین به عنوان یک
سیاست جدید در توسعه پایدار کالنشهرها مطرح میباشد و
یکی از راهکارهای ایجاد شهرکارآفرین توسعه کارآفرینی
شرکتی در کالنشهرهاست بطوریکه کارآفرینی شرکتی و
عملکرد اقتصادی کالنشهرها رابطه مثبت و معنی داری با
یکدیگر دارند.
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مفاهیم و متغیرهای اصلی این پژوهش در جدول 2ارائه شده
است .با توجه به مطالب بیان شده ،اینطور اثبات شد که یکی
از پیامدها و اثرات قطعی شهرکارآفرین "توسعه پایدار شهری"
است؛ لذا توسعه هر عامل و موضوعی که منجر به شکلگیری
شهرکارآفرین گردد ،نهایتاً منجر به توسعه پایدار در سطح
کالنشهرها خواهد شد.

جدول  .1تعریف عملياتی و مفهومی سازهها و متغيرهای تحقيق

متغیرهای کارآفرینی شرکتی

سازه های تحقیق

سازهها و متغیرهای
پژوهش

تعریف مفهومی/نظری

تعریف عملیاتی

شهرکارآفرین

شهرکارآفرین یک سیاست جدید شهری است که در آن
ائتالفها و منابع مختلف محلی تالش میکنند تا ارزش
اقتصادی فضای شهری را افزایش داده و جذب سرمایه را با
حفظ پایداری به حداکثر برسانند (برگرفته از (وایل و
همکاران.).)1110 ،22

مناطق شهری که سطح باالتری از فعالیتهای کارآفرینانه را
نسبت به همتایان خود نشان داده و شاخصهایی مطابق جدول1
را شامل میشود (برگرفته از (استرنبرگ و همکاران.)1112 ،21

توسعه پایدار
شهری

توسعه پایدار شهری فرآیندی است که منابع شهری ،سرمایه،
فناوری و تغییرات نهادی به گونهای سازگار با نیازهای حال و
آینده بشر جهتدهی شده باشد (برگرفته از (پندیت و
همکاران.))1120 ،29

شهرهایی پایدار تلقی میشوند که قابل زندگی (،)Livable
رقابتی ( ،)Competitiveبانکی ( )Bankableبوده و خوب
مدیریت و اداره ( )Well managed and well governedمی
شوند (برگرفته از (رسولیمنش و همکاران))1125 ،20

گرایش
کارآفرینانه

یک جهتگیری استراتژیک در سطح سازمان است که فلسفه
مدیریتی ،رفتار سازمان و اسلوب استراتژیک را که در ذات
کارآفرینانه هستند ،شامل میشود (برگرفته از (جِورج و
مارینو.))1122 ،25

رفتارهایی نظیر نوآوری ( ،)innovativenessپیشفعالی
( ،)proactivenessریسکپذیری ( ،)risk-takingتهاجم رقابتی
( )Competitive aggressivenessو استقالل ( )autonomyرا
شامل میشود ( برگرفته از (کُوین و المپکین.))1122 ،22

توسعه
ظرفیتهای
سازمانی

توسعه منابع انسانی و تقویت سیستمهای مدیریتی و همچنین
توسعه نهادی است که باعث مشارکت جامعه و ایجاد یک
محیط فعال خواهد شد( .برگرفته از (انوازور.))1121 ،20

یک فرآیند پویا مبتنی بر کسب دانش و مهارتهای پیشرفته که
برای توسعه کالنشهرها ،سطح زندگی و توانمند سازی افراد
حیاتی است (برگرفته از (انوازور.))1121 ،22

توسعه
قابلیتهای
پویای سازمانی

توانایی سازمان در یکپارچه سازی ،ساخت و صورتبندی مجدد
قابلیتهای درونی و بیرونی برای مواجهه با تغییر سریع محیط
(برگرفته از (آمبروسینی و همکاران.))1111 ،21

توسعه قابلیتهای پویا به شکلگیری بازارهای جدید ،توسعه
محصوالت جدید ،ابعاد مختلف نوآوری و شناسایی تهدیدها و
فرصتها ،توانایی درک نیازهای متغیر مشتری ،توانایی درک
پیشرفتهای رقابتی کمک نموده ،بطوریکه منجر به توسعه
پایدار خواهد شد (برگرفته از (فانک و کویپر.))1122 ،11

81 .While et al.
82 .Sternberg et al.
83 .Pandit et al.
84 .Rasoolimanesh et al.
85 .George & Marino
86 .Covin & Lumpkin
87 .Nwazor
88 .Nwazor
89 .Ambrosini et al.
90 .Funcke & Kuiper
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جدول  .2مقوله های اصلی شهرکارآفرین
شرایط ساختاری شهرکارآفرین
 سیاستهای محلی مناسب

تعامل اجتماعی کارگزاران و ساختار در شهرکارآفرین
 وجود ساز و کار حمایت از کارآفرینان

پیامدهای شهرکارآفرین
 اشتغالزایی

 سیاستهای ملی مناسب

 اعتماد متقابل و فرهنگ کارآفرینانه

 خلق ثروت دائمی

 مدیریت محلی قدرتمند و کارآفرینانه

 منابع مالی و ساختار تأمین مالی کارآفرینانه

 افزایش رفاه

 احترام و گفتمان کارآفرینانه

 بازار سرمایه

 شادابی و پویایی اجتماعی

 جمعیت و نیروی کار

 حمایت و توسعه نوآوری رادیکال

 کاهش فقر

 زیرساختهای فناوری محور

 وجود برنامه آموزش مهارتهای کارآفرینانه

 خلق و توسعه فناوری

 زیرساختهای طبیعی و اکولوژیکی

 شبکهسازی و حکمرانی شبکهای

 توسعه بازار محصوالت
 کاهش میزان جرم و جنایت

 زیرساختهای حمل و نقل
 زیرساختهای مالی پایدار

مطابق پیشینه تحقیقات مرتبط و نیز با توجه به تجربهی
زیستهی نگارندگان این مقاله ،شهرکارآفرین دارای شرایط
ساختاری و اجتماعی مختلفی است که خواستگاهها و عوامل
متعددی در شکلگیری آن مؤثر هستند .همچنین ویژگیهایی
را داراست که این موضوعات منجر به پیامدهایی خواهد شد
که این مجموعه از عوامل و متغیرها تحت تأثیر کارآفرینی
شرکتی ممکن است تقویت شده و توسعه آن توسط مدیران
ملی و محلی به توسعه هرچه بیشتر و پویایی شهرکارآفرین
کمک نماید .الگوی نهایی این مقاله (مطابق شکل )1مشخص
میکند که کدام یک از متغیرها و زیرمتغیرهای کارآفرینی

شرکتی در کدام یک از سطوح مقولههای شهرکارآفرین مفید
فایده بوده و بصورت مؤثر منجر به بهبود آن خواهند شد.
همانطور که بیان شد؛ مطابق با ادبیات موضوع که در رابطه با
شهرکارآفرین تاکنون مرور شده است و همچنین با توجه به
متدولوژی تحقیق؛ ابعاد ،مؤلفه ها و متغیرهای شهرکارآفرین
در سه دسته شرایط ساختاری ،تعامل اجتماعی و پیامدها قابل
دستهبندی هستند که کدهایی با بیشترین تکرار و تأکید در
ادبیات موضوع به شرح مندرج در جدول 1میباشند.
همچنین مطابق با ادبیات موضوع در رابطه با کارآفرینی
شرکتی ،متغیرها و زیرمتغیرهایی در سه دسته مختلف به
شرح جدول 9احصا شده است.

جدول  .3متغيرها و زیرمتغيرهای کارآفرینی شرکتی
گرایش کارآفرینانه

توسعه ظرفیتهای سازمانی

توسعه قابلیتهای پویا

 نوآوری

 کسب مهارتهای کارآفرینانه در راستای اهداف سازمان

 قابلیت پیکربندی مجدد منابع

 پیشفعالی یا پیشگام بودن

 توسعه ظرفیتهای فردی و سازمانی

 قابلیت هماهنگسازی منابع

 ریسکپذیری

 خودآگاهی و توسعه منابع انسانی

 قابلیت یکپارچهسازی منابع

 تهاجم رقابتی

 توسعه تفکر خالق و نوآورانه در سازمان

 احساس و درک فرصتها و تهدیدها

 استقالل

 توسعه سیستمهای مدیریتی

 استفاده از فرصتها

 توسعه نهادی

 قابلیت یادگیری سازمانی

هر کدام از این متغیرها به نوبه خود در شکلگیری و
ثمربخشی هرچه بیشتر و بهتر هریک از شرایط ساختاری و
اجتماعی شهرکارآفرین مؤثر میباشند؛ بطوریکه به ثمر رسیدن
یا اجرای هرکدام از آنها ،پیامدهای شهرکارآفرین را سرعت
بخشیده ویا سهولت در اجرای آنها ،ایجاد مینماید؛ بطور مثال
زیرمتغیر "توسعه تفکر خالق و نوآورانه در سازمانها و
شرکتها" در رابطه با متغیر "توسعه ظرفیتهای سازمانی"،
شکلگیری یکی از شرایط زمینهای شهرکارآفرین (مؤلفهی

حمایت و توسعه نوآوری رادیکال) را سرعت میبخشد،
همچنین می تواند در شکلگیری مراکز نوآوری شهری کمک
شایانی نماید که منجر به دستیابی شرکتها به منابع جدید
خواهد شد.
با توجه به مورادی که در خصوص ویژگیهای شهرکارآفرین و
سازوکار مدیریت در شهرها بیان شد ،نشان میدهد که شهرها
یک سیستم زنده و پویا هستند و نیازمند استفاده از یک مدل
پیچیدهتر برای مدلسازی نسبت به روال ساده و سنتی
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تها و اثرات آن
مدیریت عمومی میباشد .این تفکر که فعالی 
شبینی
در شکلگیری نتایج در مسیری مشخص و قابل پی 
حرکت کرده و بصورت کامالً شرطی برآیند یک یا چند علت
خاص و قابل پیشبینی باشند ،جای خود را به تفکری مبتنی
بر حرکات پیچیده داده است (بولتون1121 ،12؛ کیرنی،11
 .)1121شهرها معرف موقعیتهایی هستند که در آنها
چندین مؤلفه کمی و کیفی بهطور پیوسته درحال تغییر
هستند و بهشکل ظریفی همه این متغییرها با یکدیگر ارتباط
متقابل دارند .شهرها دارای پیچیدگی سازمان یافتهای هستند
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که براساس مشکالت و متغیرهای بسیاری تحلیل می شوند
که همه آنها به یکدیگر مرتبط هستند (پرون.)1121 ،19
بنابراین بر اساس موارد فوق االشاره ،مدل مفهومی تحقیق
مطابق با شکل 1تدوین شده است که در این مدل جایگاه
متغیرها و زیرمتغیرهای کارآفرینی شرکتی در شهرکارآفرین
جهت نیل به توسعه پایدار در کالنشهرها نشان داده شده
است .الزم به ذکر است در این مدل به لحاظ سادهسازی ،از
بیان دیگر عوامل و مؤلفههای شهرکارآفرین صرفنظر شده
است.

شكل  .2مدل مفهومی تحقيق

91 .Boulton
92 .Cairney

93 .Perrone
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 -1بحث:
امروزه ساختار اقتصادی -اجتماعی دنیا با گذشته به طور
اساسی تفاوت دارد .باتوجه به ویژگیهایی که در خصوص
توسعه و نیز توسعه پایدار بیان شد ،این نوع از توسعه می-
بایست بر پایه کارآفرینی استوار گردد .اگر این مورد را
بپذیریم ،باید بستر را برای رشد کسانی که خالقیت را به
نوآوری تبدیل نموده و از دانش در سطح عینی بازار استفاده
میکنند ،فراهم کرد ،لذا نقش کارآفرین و نیاز جامعه به
کارآفرینی انکار نشدنی است.
از چند سده اخیر و با رشد سریع صنعت و فناوری در جهان،
عقبماندگی برخی مناطق شهری بیش از پیش نمایان شده
است و برای رفع فقر شدید مناطق کم برخوردار شهری،
ارتقای سطح و کیفیت زندگی آنها ،ایجاد اشتغال و افزایش
بهرهوری آنان ،تمهید "توسعه پایدار شهری" مطرح گردیده
است (مِدِیروس و فندرزوت .)1111 ،10در راستای توسعه
پایدار ،سیاستها و استراتژیهای گوناگونی برای توسعه
شهرها پیشنهاد و اجرا گردیده که در این بین کارآفرینی نیز
بعنوان یک راهکار جهت توسعه پایدار شهری در برخی
کشورها به اجرا درآمده است (فاجیو و سیلوا.)1120 ،15
کارآفرینی نقشی حیاتی در توسعه پایدار جوامع امروزی دارد
و یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها بشمار میآید
چراکه کارآفرینی مهمترین عامل توسعه نوآوری و اشتغالزایی
است (گلیزر و همکاران1121 ،12؛ شهبازی و همکاران،
.)2919
همانطور که قبالً اشاره شد ،یکی از مهمترین مؤلفههای
شهرکارآفرین ،گسترش بستر نوآوری مبتنی بر توانمندسازی
محلی است .در مطالعات رایج (که نظریات قالب در خصوص
توضیح فرآیند نوآوری و شکلگیری آن و اثرات آن را شامل
می شود) دو پارادایم برای بررسی و توضیح نوآوری مدنظر
است -2 :رویکرد شکست بازار و  -1رویکرد شکست سیستم.
در این رابطه رویکرد دوم (یعنی پارادایم مبتنی بر شکست
سیستم) از مفهوم سیستم نوآوری ملی ناشی میشود .این
سیستم بهعنوان شبکهای از نهادها در بخشهای خصوصی و
عمومی درنظر گرفته میشود که فعالیتها و برهمکنشهای
آنها موجب ابتکار ،تغییر و انتشار فناوریهای جدید میشود.
بازیگران این سیستم طیف گستردهای از کارگزارانی مانند
شرکتها ،دانشگاهها ،سازمانهای مالی ،سازمانهای تحقیقاتی
پژوهشی دولتی ،حکومت و غیره هستند .این مفهوم از این
94 .Medeiros & Van Der Zwet
95 .Faggio & Silva
96 .Glaeser et al.

واقعیت نشأت گرفتهاست که فعالیت نوآوری شامل بازیگران
متعددی است که به تنهایی یا به کمک یکدیگر در موفقیت
فناوریها و خدمات نوین مشارکت دارند .این رویکرد کُلگرا
کارکرد سیستم نوآور را براساس برخی شکستها تعریف
میکند .این شکستها ممکن است یک بازیگر توسعه نیافته
در سیستم نوآور و یا پیوندی تحت توسعه بین بازیگران در
این سیستم باشند (کلین وولثویس و همکاران .)1115 ،10با
استفاده از این چهارچوب ،درواقع مفهوم حکومت
کارآفرینانه 12مطرح میشود که شامل اتخاذ سیاستهایی با
رویکرد پایین به باال است و نوآوری چالشمحور را نیز دربر
میگیرد (فرنکن .)1120 ،11همانطور که مشخص است،
مفهوم حکومت کارآفرینانه بسیار شبیه به مفهوم
شهرکارآفرین است که در بخش قبل به تفضیل به آن
پرداخته شده است و نیز با دخالت همه ذینفعان و کارگزاران
دخیل در اداره اکوسیستم شهرکارآفرین گسترش مییابد و
منجر به نوآوری میشود.
توسعه روحیه کارآفرینی و آموزش کارآفرینان منجر به
استفاده صحیح از امکانات اقتصادی جامعه و خلق فرصتهای
جدید برای کسب و کارها میشود (وونگلیمپیارات،211
 .)1129مطالعات در این زمینه تصریح دارد که عامل ضعف
اقتصادی در کشورهای درحال توسعه عمدتاً به خاطر عدم
وجود حمایت از نوآوری (فردی و سازمانی) است (شهبازی و
همکاران)2919 ،؛ چراکه اکوسیستمهای کارآفرینی برای بقا و
رشد مستمر ،نیازمند استفاده از راهکارهایی جدید هستند و
کارآفرینی شرکتی به عنوان یک رویکرد جدید و راهبردی،
الگویی کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه پایدار در شهرها
و نظامات اجتماعی قلمداد میگردد (آئینی و سعیدیکیا،212
1121؛ وونگلیمپیارات .)1129 ،211افزایش و ترغیب سرمایه-
گذاری ،اشتغالزایی ،رشد فناوری ،افزایش رفاه و مواردی از
این دست ،از اثرات مثبت توسعه توسعه کارآفرینی در
شهرهاست (ناکامورا .)1111 ،219برای توسعه کارآفرینی در هر
هر اکوسیستم نیاز است که ابتدا یک فرهنگ و گفتمان
کارآفرینانه شکل گرفته و گرایش عمومی به کارآفرینی
افزایش یابد و درپی آن نرخ فعالیتهای کارآفرینانه خود به

97 .Klein Woolthuis et al.,
98 .Entrepreneurial State
99 .Frenken
100. Wonglimpiyarat
101. Aeeni & Saeedikiya
102. Wonglimpiyarat
103. Nakamura
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خود افزایش خواهد یافت (اسپیگل و هریسون،)1122 ،210
بطوریکه مفهوم شهرکارآفرین در این راستا شکل گرفته است.
در توسعه شهری از این دیدگاه سه محور مدنظر است:
 -2تحلیل نقش کارآفرینی و شهرکارآفرین در توسعه جوامع
شهری
 -1تحلیل پتانسیلهای موجود در شهرداریها برای حمایت
از کارآفرینان شهری و تعامالت آنها با نهادهای دولتی در این
زمینه
 -9تحلیل ساختار ،کارکردها و سازوکارهای عملیاتی مراکز
رشد کارآفرینان شهری (گلیزر .)1110 ،215که در این میان
به کارآفرینی شرکتی به عنوان راهکاری که اثرگذاری آن در
توسعه اقتصادی به مراتب از کارآفرینی مستقل بیشتر می-
باشد؛ کمتر توجه شده است.
کارآفرینی عالوه بر تأثیر مستقیم بر شاخص های اقصادی
شهرها و کشورها ،در سطح اجتماعی نیز یک عامل اثرگذار
مهم بشمار میرود .شبکهسازی ،کاهش جرم و جنایت،
افزایش روحیه نشاط عمومی ،افزایش مهارتهای شهروندی و
مواردی از این دست ،از جمله اثرات توسعه کارآفرینی در
جوامع شهری است؛ فلذا طبعاً مدیریت شهری که بصورت
مستقیم با زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان مرتبط
است ،از این اثرات منتفع شده و اثرات متقابلی از آن خواهد
پذیرفت (سریرام و همکاران.)1110 ،212
برخی از محققان اهمیت منافع محلی را در کارآفرینسازی
شهری 210مشخص کرده اند و این واقعیت را برجسته می
کنند که عمدتاً شرکتهای محلی ،مشارکت اصلی در اداره
رژیمهای شهری را تشکیل میدهند (هال و هوبارد،212
 .)2112لذا کارآفرینی شرکتی یکی از محرکهای اصلی تغییر
و تحول در جامعه محسوب میشود و میتوان آنرا پیشقراول
توسعه جدید در محیط شهرها دانست (جیساپ و سام،211
.)1111
 -6نتيجهگيری:
از آنجا که اشتغالزایی و ایجاد روحیه کارآفرینی در میان
شهروندان یکی از مهمترین دغدغهها در حوزه مدیریت شهری
است ،پرداختن به موضوع کارآفرینی در بستر مدیریت شهری
جهت نیل به توسعه پایدار ،مستلزم توجه و اهتمام جدیتری
خواهد بود .در این مسیر با عنایت به اینکه کارآفرینی شرکتی
104 Spigel & Harrison
105 .Glaeser
106 .Sriram et al.
107 .Entrepreneurialism
108 .Hall & Hubbard
109 .Jessop & Sum
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منجر به رشد چندبراری اشتغال و نیز رشد چندبرابری
شاخصهای اقتصادی درمقایسه با کارآفرینی مستقل میشود،
کارآفرینی شرکتی یکی از محرکهای اصلی رشد اجتماعی و
اقتصادی محسوب شده و میتوان آن را پیشقراول توسعه
جدید در محیط شهرها دانست؛ براین اساس بایستی ضمن
ایجاد بسترهای شهرکارآفرین و با بهرهگیری از توسعه
کارآفرینی شرکتی و با شناخت همه جانبهی محیط شهرها و
شناخت ویژگیهای جامعه شهری امروزی و با استفاده از
مفاهیم آن ،با نهادینه سازی اصول کارآفرینی (شرکتی) در
کالنشهرها ،از فرصت به وجود آمده جهت نیل به توسعه
پایدار در کالنشهرها بهره کافی و وافی را برد.
هر یک از سازهها و مقولههای این مقاله (شهرکارآفرین،
کارآفرینی شرکتی و توسعه پایدار شهری) دارای ابعاد
مختلفی هستند که در این تحقیق با بررسی پیشینه تحقیق با
استفاده از روش مرور سیستماتیک و نیز با استفاده از تجارب
زیستهی نگارندگان مقاله ،ابعاد و مؤلفهها (انواع مهمتر و
پرتکرار) انتخاب شدند و مدل مفهومی تحقیق با استفاده از
آنها ترسیم گردید .با استفاده از این مدل مدیران محلی و نیز
مدیران ملی (در قالب مدیریت شهری) میتوانند از کلیه ابعاد
و امکانات شهر جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف خود برای
توسعه پایدار در کالنشهرها گام بردارند.
ویژگی کلیدی شهرکارآفرین ،حضور عوامل چندگانه با روابط
متعامل پیچیده می باشد که کارایی و بقای آنان وابسته به
یکدیگر است .این ویژگی کلیدی میتواند بهعنوان یک
اکوسیستم تحت عنوان شهرکارآفرین درنظر گرفته شود که
پویاییهای اکوسیستم باید در مدلسازی لحاظ شوند.
شهرکارآفرین حوزهای است که شامل بازیگران و عوامل بههم
وابسته گوناگونی میشود که در طی زمان پیدایش و تکامل
مییابند و بنیانی برای شکلگیری روشهای جدید کسبوکار
فراهم میآورند (آئینی و سعیدیکیا1121 ،221؛ یانگ،222
.)1121
همانطور که در جدول 1نشان داده شده است ،عوامل و
مؤلفههای شهرکارآفرین در سه دسته کلی (شرایط ساختاری-
تعامل اجتماعی کارگزاران و ساختار -پیامدهای نهایی)
تقسیمبندی شده است .در این جدول یکسری از عوامل تحت
عنوان شرایط ساختاری زمینهساز ایجاد شهرکارآفرین خواهند
شد ،بطوریکه مدیران محلی باید سعی کنند این عوامل را در
محدوده تحت مدیریت خود که همان کالنشهرها هستند،
ایجاد نموده و شرایط تحقق آن را تسهیل نمایند .درصورت
110 .Aeeni & Saeedikiya
111 .Yang
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وجود این عوامل ساختاری ،شرایطی مهیا میگردد که
کارگزاران دخیل در اکوسیستم شهرکارآفرین با یکدیگر و
ساختارهای موجود تعامل داشته و زمینهساز شکلگیری
شهرکارآفرین شده و در واقع اکوسیستم یک شهرکارآفرین را
شکل خواهند داد؛ بطوریکه این عوامل نمایشگر مؤلفههای
یک شهرکارآفرین میباشند که درصورت دارابودن آن در یک
اکوسیستم شهری ،آن را شهرکارآفرین مینامیم .در نهایت
این تعامل سازنده بین کارگزاران و ساختار منجر به پیدایش
پیامدهایی اجتماعی و اقتصادی برای شهرها و کسب و
کارهای مستقر در آن گردیده که با تحقق و تداوم آنها ،توسعه
پایدار در این اکوسیستم تضمین شده خواهد بود.
در این میان مطابق مدل مفهومی تحقیق (شکل )1گسترش و
توسعه هرچه بیشتر کارآفرینی شرکتی همخوانی و مطابقت
زیادی با عوامل سهگانه شهرکارآفرین دارد .همانطور که بیان
شد ،کارآفرینی شرکتی دارای سه متغیر اصلی (شامل:
گرایشهای کارآفرینانه ،توسعه ظرفیتهای سازمانی و توسعه
قابلیتهای پویا) میباشد .هر کدام از این متغیرها ،دارای
تعدادی زیرمتغیر هستند که در جدول 9بیان شده است.
مطابق شکل 1برخی از این زیرمتغیرها در حیطه "شرایط
ساختاری شهرکارآفرین" و برخی در حیطه "تعامل اجتماعی
کارگزاران و ساختار" قرار میگیرند.
در رابطه با متغیر "گرایش کارآفرینانه"؛ مطابق جدول ،1مقوله
"شرایط ساختاری شهرکارآفرین" در خصوص زیرساختهای
شهری است فلذا زیرمتغیر "پیش فعالی یا پیشگام بودن" و
"ریسکپذیری" که مرتبط با این زیرساختهاست ،ذیل آن
قرار میگیرد .پیشفعالی یا پیشگام بودن ناشی از الگوهای
رفتاری است که در بین شرکتها و افراد مختلف متفاوت است
که ریشه در عوامل محیطی دارد که شرکتها در آن فعالیت
کرده و منجر به ارزشآفرینی میگردد (ترابی و همکاران،
 )2911و نیز ریسکپذیری نیز بسیار متأثر از "احترام و گفتمان
کارآفرینانه" است؛ لذا این زیرمتغیرها در زمره شرایط ساختاری
شهرکارآفرین قرار میگیرند .همچنین زیرمتغیرهای "نوآوری"،
"تهاجم رقابتی" و "استقالل" به ترتیب متناسب با "حمایت و
توسعه نوآوری رادیکال"" ،اعتماد متقابل و فرهنگ کارآفرینانه"
و "وجود ساز و کار حمایت از کارآفرینان" بوده و در حیطه
مقوله "تعامل اجتماعی کارگزاران و ساختار" قرار گرفتهاند.
همچنین مطابق جدول ،1در رابطه با متغیر "توسعه
ظرفیتهای سازمانی" ،زیرمتغیر "خودآگاهی و توسعه منابع
انسانی" مرتبط با "جمعیت و نیروی کار" میباشد لذا در حیطه
مقوله "شرایط ساختاری شهرکارآفرین" قرار میگیرد .همچنین
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زیرمتغیرهای "توسعه سیستمهای مدیریتی" و "توسعه نهادی"
با "سیاستهای مدیریت شهری" مرتبط است لذا در حیطه
مقوله "شرایط ساختاری شهرکارآفرین" قرار گرفته است.
ازطرفی زیرمتغیرهای "کسب مهارتهای کارآفرینانه در راستای
اهداف سازمان"" ،توسعه ظرفیتهای فردی و سازمانی" و
"توسعه تفکر خالق و نوآورانه در سازمان" به ترتیب متناسب با
"وجود برنامههای آموزش مهارتهای کارآفرینانه"" ،شبکه-
سازی و حکمرانی شبکهای" و "حمایت و توسعه نوآوری
رادیکال" میباشند ،بنابراین در حیطه مقوله "تعامل اجتماعی
کارگزاران و ساختار" قرار گرفتهاند.
نهایتاً در رابطه با متغیر "توسعه قابلیتهای پویا"؛ زیرمتغیرهای
"قابلیت پیکربندی مجدد منابع"" ،قابلیت هماهنگسازی
منابع" و "قابلیت یکپارچهسازی منابع" در خصوص
"زیرساختهای شهری" و نیز "مدیریت محلی قدرتمند و
کارآفرینانه" است فلذا در حیطه مقوله "شرایط ساختاری
شهرکارآفرین" قرار میگیرند .همینطور زیرمتغیرهای "احساس
و درک فرصتها و تهدیدها"" ،استفاده از فرصتها" و "قابلیت
یادگیری سازمانی" به ترتیب متناسب با "شبکهسازی و
حکمرانی شبکهای"" ،وجود سازوکار حمایت از کارآفرینان" و
"وجود برنامههای آموزش مهارتهای کارآفرینانه" میباشند؛
بنابراین در حیطه مقوله "تعامل اجتماعی کارگزاران و ساختار"
قرار گرفتهاند.
درنهایت ،آنچه در مدل مفهومی تحقیق (شکل )1مشخص است،
"شرایط ساختاری شهرکارآفرین" با کمک "تعامل اجتماعی
کارگزاران و ساختار" منجر به پیامدهای شهرکارآفرین (شامل:
اشتغال زایی ،خلق ثروت دائمی ،افزایش رفاه ،شادابی و پویایی
اجتماعی ،کاهش فقر ،خلق و توسعه فناوری ،توسعه بازار
محصوالت و کاهش میزان جرم و جنایت) میگردد که پیامد
نهایی آن " توسعه پایدار شهری" خواهد بود ،لذا این پیامدها
(بطور خاص توسعه پایدار) دلیل اصلی توجه به مقوله
شهرکارآفرین میباشد که مدیریت شهری و حکومتهای محلی
را به سمت تحقق آن تشویق میکند.
در پایان پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده ،رابطه عوامل و
مؤلفههای ترسیم شده در مدل مفهومی تحقیق (شکل )1با
استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه مورد سنجش قرار
گرفته و جزئیات دقیقتری از روابط همبستگی متغیرها و
زیرمتغیرهای کارآفرینی شرکتی با یکدیگر و مقولههای
شهرکارآفرین اندازهگیری شود و با استفاده از تحقیقات کمی،
میزان تأثیر دقیق آنها بر توسعه پایدار کالنشهرها مشخص
گردد.
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چکيده
سیاستهای اقتصاد مقاومتی تمرکز ویژهای بر بازار کشورهای منطقه داشته و از آن بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای افزایش
تابآوری و چابکسازی اقتصادی نامبرده میشود .دراینبین بازار رو به رشد محصوالت مواد غذایی در کشورهای منطقه میتواند
یکی از کانونهای اصلی اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد .ازاینرو هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود موفق به
بازار محصوالت مواد غذایی عراق است .رویکرد تحقیق حاضر ،کمی و ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمعآوری دادهها
توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را خریداران فروشگاهها و سوپرمارکتهای کشور عراق در شهرهای نجف ،کربال،
بغداد ،بصره ،ناصریه ،حله و کهل تشکیل میدهند که با روش نمونهگیری در دسترس و مطابق جدول مورگان 380 ،نفر
انتخابشدهاند .ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن از طریق ضریب
آلفای کرونباخ با مقدار  ./863تأییدشده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها نیز از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفادهشده
است .یافتهها نشان میدهد برای ورود موفق به بازارهای عراق میبایست از ابزارهایی مانند «همافزایی بازار» که دربرگیرنده «عوامل
بازاریابی ،تسهیلگر و روانشناختی» است استفاده نمود .دراینبین تأکید بر «فرهنگسازی درونی» که از «عوامل مذهبی و ارزشها
و ترجیحات» تشکیلشده نیز نقش مهمی بر قصد خرید مصرفکنندگان عراقی داشته و میتواند زمینه ورود به بازار این نوع
محصوالت را تسهیل نماید.
واژههای کليدی :همافزایی بازار ،فرهنگسازی درونی ،محصوالت مواد غذایی ،مدلسازی معادالت ساختاری.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
امروزه یکی از ابزارهای مهم کسب و حفظ مزیتت رقتابتی در
دنیایی که با تغییترات گستتردهای روبتهرو استت ،توجته بته
بازارهای خارجی و به خصوص بازارهای منطقتهای بتوده کته
ایتتن پدیتتده بتتا سیاستتتهتتای اقتصتتاد مقتتاومتی نیتتز بستتیار
هماهنگ و سازگار است .تغییرات ستریع در رژیتم غتذایی و
شیوه زندگی با صنعتی شدن ،شهرنشینی ،توسعه اقتصادی و

0

جهانی شتدن بتازار صتورت متیگیترد (چانتگ و هیممتان ،
 .)8108جهانی شدن در چند دهه گذشته به سرعت در حتال
افزایش است که بنا بته دالیلتی ازجملته گشتایش بازارهتای
جهتتانی در هنتتد ،چتتین ،اروپتتای شتترقی و آمریکتتای التتتین،
سرمایهگتذاری و تولیتد جهتانی ،افتزایش ستفرهای جهتانی،
پیشرفت در فنآوریهای مخابراتی و رشد رسانههای جهتانی

1. Chang & Hickman

نویسندة عهدهدار مکاتبات :محمدرضا فالح Mfallah@hmu.ac.ir
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و پیمیدگی رفتار مصرفکننده اتفاق میافتتد(استتینکام ،8
.)8101
شناخت رفتار مصرفکنندگان شامل افکار و احساسات آنهتا
و فعالیتهایی که در خالل مصرف محصول انجام میدهند از
اهمیت بستزایی برختوردار استت .درواقتع بازاریتاب هتا بایتد
تحقیتتق ،تحلیتتل و درک ،رفتتتار مصتترفکننتتدگان را جتتدی
بگیرند و همه عوامل محیطی که افکتار ،احساستات و اعمتال
مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد به منظتور توستعه
استراتژی های بازاریابی متثثر متدنظر قترار دهنتد(ماستون،3
 .)8101مصرفکنندگان در بسیاری از جنبتههتا بتا یکتدیگر
تفاوت دارند .این عدم تجانس بین مصرف کننتدگان چنتدین
دهه است که دانشمندان ،بازاریابان و سیاستت گتذاران را بته
چالش میکشد .متعاقباً ،درک تنوع اولویتتهتای موجتود در
بین مصرف کنندگان در بازار یکی از بزرگ ترین چالش هتا در
تحقیقات رفتار مصرف کننتده استت(اونتویزین و همکتاران،0
 .)8101انتخاب مصرف کننده ،بهویژه در محصتوالت غتذایی،
نه تنها وابستته بته ویژگتی هتای محصتول بلکته خصوصتیات
اجتماعی ،شخصی و انگیزههای مصرفکنندگان است (آلیمتو
و اولسین .)8108 ،0نحوه انتخاب محصتوالت غتذایی توستط
مصرفکننده پدیدهای پیمیده است که این پیمیدگی ریشته
و رفتاری مصرفکننتده دارد .در بازارهتای
در عوامل
بینالمللی به علتت تفتاوتهتای شتناختی و رفتتاری بیشتتر
مصرفکنندگان کشور مقصد و بعضاً عدم درک درستت ایتن
تفاوتها با مصرفکنندگان کشتور مبتدش شترایط را متبهم و
پیمیدهتر میکند(اونویزین و همکاران.)8101 ،
با توجه به اشباع بازار مواد غذایی شاهد رقابت فزاینده میان
تولیدکنندگان مواد غذایی هستیم .ازاینرو ضرورت توسعه
مداوم محصوالت جدید اجتنابناپذیر است .در این شرایط
تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای رقابتی باید بدانند،
کدام ویژگیهای محصول به موفقیت آن در هر بازاری کمک
میکنند(سیمانک .)8108 ،6شناسایی شباهتها و
تفاوتهای الگوی مصرف در فرهنگهای مختلف و نحوه
2. Steenkamp
3. Mason
4 .Onwezen et al
5 .Alemu & Olsen
6. Symmank

ادراک محصوالت غذایی توسط آنها ،برای اطمینان از
موفقیت اهمیت دارد (سوها و همکاران  .)8108 ،درک تأثیر
هویت فرهنگی بر اولویت و انتخاب مصرفکننده یکی از
مهمترین عوامل تقسیمبندی بازارهای بینالمللی است
(کیپنیس و همکاران .)8101 ،8هنجارها و باورهای فرهنگی
نیروهای قدرتمندی هستند که درک و رفتار افراد را شکل
میدهند .عدم توجه به تفاوتهای فرهنگی ،علت بسیاری از
شکستهای تجاری است(ماچیلس و اورس.)8101 ،1
فرهنگ یکی از مهمترین عواملی تأثیرگذار بر انتخاب مواد
غذایی توسط مصرفکننده است(تویت و همکاران،01
 .)8101انسانها در فرهنگهای مختلف ترجیحات طعمی
متفاوتی دارند که اولویتهای آنها را تعیین میکند .این
شواهد ،مکانیسمهای رایج و الگوهای رفتاری انسان در میان
گروههای فرهنگی را نشان میدهد .در میان شباهتها در
آنمه انسانها میخورند ،تنوع فرهنگی قابلتوجه
است(دیجیسوس و همکاران .)8101 ،00ازاینرو یکی از
مسائل اساسی شرکتهای غذایی که قصد ورود به بازارهای
خارجی را دارند پی بردن به این ترجیحات و اولویتهای
انتخابی ازنقطهنظر مصرفکنندگان کشور مقصد میباشد.
در این راستا توسعه سریع بازار مواد غذایی ،عالقه بازاریابتان
و دانشگاهیان را برای درک عوامل مثثر بر انتخاب محصوالت
غتتذایی را افتتزایش داده استتت (پراکتتاش .)8108 ،08در ایتتن
میان به نظر می رسد بازارهای خارجی با توجته بته موقعیتت
فوقالعادهای که از جهات مختلف بترای تولیدکننتدگان دارد،
میبایست بتیشازپتیش موردبررستی قترار گیرنتد تتا بتتوان
تدابیری را جهت موفقیت در این بازارهتا اتختان نمتود .بتازار
عراق ،یک بازار فتوقالعتاده و در دستترس بترای محصتوالت
ایرانی باارزش واردات بیش از  63میلیارد دالر در سال است.
از ایتتن میتتزان حتتدود  8میلیتتارد دالر آن را متتواد غتتذایی و
محصوالت کشاورزی تشکیل میدهد که میتواند بازار بستیار
مناسبی برای محصوالت ایرانی باشد .با اینحال ،از آنجاییکه
این بازار از چشم سایر کشورها ،چون عربستان و ترکیته نیتز
7 .Cunha et al
8 Kipnis et al
9. Machiels & Orth
10. Toet et al
11. DeJesus et al
12. Prakash
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پنهان نمانده است ،حفظ و توسعه این بازار بسیار مهم است؛
امتتا ورود بتته ایتتن بتتازار بتتدون شتتناخت کتتافی از رفتتتار
مصرفکننده عراقی و درک ترجیحتات و اولویتتهتای آنتان
تابآوری و پایداری شرکتهتای غتذایی ایرانتی را بتهشتدت
تهدید میکند؛ بنابراین ،مطالعه حاضر تالش متیکنتد تتا بتا
شناسایی پیشرانها و چالشهای بتازار عتراق ،متدلی جهتت
ورود موفق به بازار محصوالت مواد غذایی عراق ارائه دهد.
 -2مبانی و نظری و پيشينه
در دنیای پر تحول و شدیداً رقابتی امروز ،کسبوکارها راهتی
جز کسب مزیت رقابتی برای بقا ندارند (متومنی & حقیقتی
کفاش )8106 ،و دراین بین قصدخرید یکی از ابزارهای مهتم
کسب مزیت رقابتی محسوب میشتود .قصتد و نیتت عتاملی
مهم در ساختار نگرشی مصرفکننده است و میتوانتد رفتتار
واقعتتتی را پتتتیشبینتتتی نمایتتتد(لتتتین و لیتتتاو.)8108 ،03
مصترفکننتدگان هترروزه تصتتمیمات خریتتد بتیشتماری
میگیرند و تصمیم خرید ،نقطه اصلی و مرکتزی تتالشهتای
بازاریابی به شمارمی رود .در ایتن بتین ،تعریتف مشتتری بتر
اساس نگرشهای جدیدی که وجود دارد بستیار مهتم استت.
امروزه مشتری را به عنوان فردی کته از ختدمات و تولیتدات
سازمانها و شرکتها منتفع میشوند تعریف متینماینتد .در
واقع مشتری ،فرد یا فرایندهایی هستند کته محصتول نتتایج
یک عملکرد را مصرف میکنند یا به آنها نیاز دارنتد و از آن
بهره میبرند(محمدی و همکارن.)0316 ،
در راستای پاسخ به این سثالهای اساسی که مصترفکننتده
چه میخرد ،از کجا ،چگونه و چه مقتدار ،چته زمتانی و چترا
متتیختترد ،مطالعتتات بستتیاری بتتر روی تصتتمیمهتتای خریتتد
انجامشده است (کاتلر و کیلیر .)8100 ،00هتر فتردی هترروز
چندین بار غذا و نوشیدنی میخورد و هر یتک از ایتن متوارد
نیازمند تصمیمات متعددی مانند خوردن یا نخوردن ،کجتا و
چه زمانی خوردن است ،حتی در مورد کیفیت و کمیت بایتد
تصمیم گیری شود؛ بنابراین مشتریان زمانی که انتختابهتای
غذایی و تصمیم گیری خرید را انجام متی دهنتد ،دامنته ای از
عوامتتل را ارزیتتابی متتیکننتتد (آلیمتتو و اولستتین.)8108 ،
تحقیقات گسترده ای در مورد درک گزینه های مصترف متواد
13. Lin & Liao
14 .Kotler & Keller
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غذایی ،ازجمله اینکه چرا مصرف کنندگان محصوالت غتذایی
خاصی را انتخاب میکنند ،انجامشتده استت .پتژوهشهتای
پیشین بر روی رفتار خرید مصرفکننده نشان میدهتد کته
عوامل زیادی بر تصمیمات خرید تأثیرگذار است (اونویزین و
همکاران .)8101 ،هزینه ،نقش مهمی در انتخاب مواد غذایی
ایفا میکند .اگر قیمت غذا باال باشد ،ممکن استت متانعی بتر
سر راه مشتری برای انتختاب غتذای ستالم باشتد(هووستی و
همکاران .)8108 ،00پژوهش ووییودین )8108( 06نشان می-
دهد قیمت ،عاملی است که بیشترین تأثیر را بر انتخاب مواد
غذایی توسط مصرفکنندگان دارد .عموم مردم هنگام خریتد
ترجیح میدهند بهجای محصوالت مکمل ،اولویتهای غذایی
خود را بخرند .برای ختانوادههتای کتمدرآمتد ،قیمتت نقتش
پررنگتری را نسبت به مزه و کیفیت دارد بهطوریکه دغدغه
اصلی آنها این استت کته آیتا غتذا خریتداری شتود یتا نته
(ووییتتودین .)8108 ،هیممتتان و چانتتگ (  )810نیتتز در
مطالعهای که بر روی افراد سالمند انجتام دادهانتد ،دریافتنتد
که عامل اقتصادی ،عامل تعیتین کننتدهای در انتختاب غتذا،
بهخصوص برای خانوادههای کمدرآمداست.
نظریتتههتتای رفتتتاری کالستتیک ،منحصتتراً بتتر ترجیحتتات و
تجربیات فردی بهعنوان اساس رفتار مصترفکننتده متمرکتز
هستند .ترجیحات و ارزشهای فرد ،نقش تعیینکنندهای در
انتختتاب غتتذا و رفتتتار مصتترف ایفتتا م تیکننتتد (فورستتت و
همکتتاران 0116 ،0؛ مانتتتاو و همکتتاران .)8108 ،08طبتتق
تحقیقاتی که توسط لیلیکتو و همکتارانش ،)8100( 01انجتام
شد :اطالعات غذایی در ارتباط با ستالمتی ،تتأثیر زیتادی بتر
ترجیحات افراد ندارد .ازاین رو متیتتوان گفتت اولویتتهتای
دیگری به جز سالمتی انتخاب مصترفکننتده را تحتت تتأثیر
قرار میدهد .بر این اساس تعارض بالقوهای بین اولویتتهتای
عاطفی و سالمتی در انتخاب محصتوالت غتذایی وجتود دارد
(لیلیکو و همکاران.)8100 ،
تصمیمات غذایی که افراد میگیرنتد ممکتن استت ناشتی از
تجربیات و دانش آنها باشتد .متردم اصتول و قواعتد تغذیته
15. Howse et al
16 .Voevodin
17 .Furst et al
18 .Mantau et al
19. Lillico et al
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خوب را میدانند اما لزوماً یک رژیتم غتذایی ستالم را دنبتال
نمیکنند (آبراهام و همکاران .)8108 ،81دانش مرتبط با غذا،
از طریق برچسبها و برنامههای آموزشی ارائه میشود (لورنز
و النگین .)810 ،80دانش در مورد تغذیه و غتذا ،بته معنتی
شناخت و آشنایی با غذا نیست .دانش در این زمینته ،شتامل
آگاهی از نقش مواد مغتذی و متدیریت مصترف آن هتا بترای
پیشگیتری از بیمتاریهتای مترتبط بتا متواد غتذایی ماننتد
سرطان ،بیماری های قلبی و حتی چاقی است (داویدستون و
همکاران .)8108 ،88با ارائه اطالعتات بیشتتر در متورد متواد
غذایی ،مصرفکنندگان میتوانند رفتار ختود را بتا توجته بته
تفسیرشان از ارزش آن اطالعات تطبیتق دهنتد ،یعنتی اگتر
ازنظر مصترف کننتده اطالعتات ارائته شتده ارزشتمند باشتند
می توانند سبب انتخاب گزینتههتای غتذایی ستالم توستط او
شوند (چوی و ژاو.)8100 ،83
لورنز )8108( 80در تحقیقات خود بیان میکنتد کته نگرانتی
زیستتتمحیطتتی ،عامتتل محتترک رفتتتار خریتتد متتواد غتتذایی
ارگانیک است .نگرانی زیستمحیطی بیانگر «میزانی است که
مردم از مشکالت مربوط بته محتیط زیستت آگتاهی دارنتد و
تمایل بته مشتارکت و حتل ایتن مشتکالت دارنتد» (تتی ان
نگویین و همکتاران .)8106 ،80بتهطتور گستترده تأییدشتده
است که تولید و مصرف محصوالت غذایی ،بته ویتژه گوشتت،
مانند گوشت گاو و خوک ،ستبب آلتودگی هتوا ،کمبتود آب،
خشکی زمین و تولید زباله های خانگی و درنهایت منجتر بته
تخریتب محتیطزیستت متتیشتود (الفیرینتک و همکتتاران،86
 .)8118مطالعتتات تجربتتی نشتتان متتیدهنتتد کتته نگرانتتی
زیست محیطی تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت بته خریتد متواد
غذایی ارگانیک در کشورهای توستعه یافتته و درحتال توستعه
دارد (یاداو و پاساک .)8106 ،8
ارزش های سیاسی منعکس کننده اهمیتت پتذیرش سیاستی
کشور تولیدکننده محصول و نگرانیهای مرتبط با حقوق بشر

20 .Abraham et al
21 .Lorenz & Langen
22 .Davidson et al
23 .Choi & Zhao
24. Lorenz
25 .T. N. Nguyen et al
26 .Elferink et al
27 .Yadav & Pathak,

است (اونویزین و همکاران .)8101 ،مطالعات متعدد بازاریابی
نشان متیدهتد کته ارزیتابیهتای مصترفکننتده بته میتزان
قابلتوجهی تحت تأثیر دانش وی از منشأ تولیتد محصتوالت
قرار دارند .اصالت منشأ ،جز ویژگی های عینی است .این امتر
مشتریان را از مبتدش جغرافیتایی محصتول مطلتع متیکنتد و
حدی از تضمین کیفیت را فراهم متیستازد .مصترفکننتده،
به ویژه در اروپا ،تعیین مبدش را یکی از مهتمتترین ویژگتیهتا
میداند و حتی حاضر است مبلغی اضتافه بابتت آن پرداختت
کند (پالتانیا و همکاران.)8106 ،88
عدالت اجتماعی یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر قصد خریتد
محصوالت غذایی معرفیشده است که بتا دو مقولته تصتحیح
بی عدالتی و مراقبت از ضعیف تعریتف متی شتود(اونتویزین و
همکتتاران8101 ،؛ ورایتتن و همکتتاران8106 ،81؛ ویرمیتتر و
ویربیتتک .)8116 ،31در تحقیقتتاتی کتته ورایتتن و همکتتارانش
( ،)8106انجام دادند اظهار داشتند که تحقیقات گذشته تنها
از شاخصهای محدودی برای اندازه گیری عتدالت اجتمتاعی
استفاده کرده اند .آنهتا شتاخصهتایی چتون انستانی بتودن
فرآیند تولید ،استفاده نکردن از بمههای کتار و تولیتد بتدون
بهره برداری و استثمار و درنهایت منصتفانه بتودن تجتارت را
بهمنظور اندازهگیری عدالت اجتماعی معرفی متیکننتد .ایتن
محققین هممنین در تحقیقات خود بیان میکنند که عدالت
اجتماعی در ارتباط بتا مصترف میتوههتا و ستبزیجات کمتتر
اهمیت دارد.
با توجه رخدادها و اخبار منفی مداومی که در مورد ستالمت
تولیدات غذایی و بیماریهای مرتبط بتا متواد غتذایی وجتود
دارد(وانگ و همکتاران ،)8108 ،30امنیتت غتذایی بتهعنتوان
نگرانی عمده در میان مصرفکننتدگان شتناخته شتده استت
(تساکیریدو و همکاران .)8118 ،38نگرانتی در متورد امنیتت
غذایی در گسترده ترین حالت ،نشتاندهنتده میتزان نگرانتی
مردم در ارتباط باوجود باقیماندههای آفتکشهتا ،ستمهتا و
متتوارد مشتتابه در متتواد غتتذایی هستتتند(فتتام و همک تاران،33
 .)8108اساساً ،مصرفکنندگان مستائل امنیتت غتذایی را بتا
28 .Platania et al
29. Verain et al
30 .Vermeir & Verbeke
31 .Wang et al
32. Tsakiridou et al
33. Pham et al
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میزان استتفاده از آفتتکتشهتا ،کودهتا ،آنتتی بیوتیتکهتا،
افزودنی های مصتنوعی و نگته دارنتده در فرآینتد تولیتد غتذا
مترتبط متتیداننتتد (تتتی ان نگتتویین و همکتتاران )8106 ،و
بهشدت به دنبال غتذاهایی هستتند کته عتاری از ایتن متواد
باشند (وان لوو و همکاران8101 ،30؛ میکایلیتدو و حستن،30
.)8118
مصرفکنندگان به طور فزاینده ای نگران سالمت غذا هستتند
(دوبتی و همکتارن .)8100 ،36آگتاهی بهداشتتی قتویتتترین
انگیزه برای خریتد و مصترف غتذای ارگانیتک در کشتورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه است (تی ان نگویین و همکاران،
 .)8106مطالعتتات متعتتدد نشتتان متتیدهتتد کتته نگتترش
مصرفکنندگان نسبت بته متواد غتذایی ارگانیتک بتا ستطح
آگاهی و دانش آنها از ایمنی غذا تعدیل متیشتود (اچ جتی
لی و هوانگ  .)8106 ،3کیفیت درک شده غذا ،عتاملی مهتم
دیگری است که میتواند بر تصمیمات خریتد مصترفکننتده
تأثیر بگذارد (آپریلی و کاپوتو .)8100 ،38کیفیت ادراکشتده
بهطورکلی بهعنوان انگیزه پایدار مصرفکنندگان برای خریتد
محصتتوالت غتتذایی یتتاد متتیشتتود (ون دورن و ویرهتتوف،31
.)8100
اونوزین )8108( 01در تحقیقات خود اظهتار داشتت انتختاب
غذا تحت تأثیر مجموعه ای از عوامتل پیمیتده استت کته در
سطح فردی ،خانوادگی و اجتماعی اتفتاق متی افتتد .شترایط
فرهنگتتی و اجتمتتاعی بتتر انتختتابهتتای غتتذایی متتردم تتتأثیر
متتیگتتذارد .هممنتتین تفتتاوت آشتتکاری در تغذیتته طبقتتات
اجتماعی مختلف وجود دارد (اونتویزین و همکتاران.)8101 ،
محیط اجتماعی تأثیر قابلتتوجهی بتر رفتتار مصترفکننتده
دارد .هر فرد کسی را دارد که تصتمیمات خریتد او را تحتت
تأثیر قرار میدهد .عوامل اجتماعی مهم عبارتاند از خانواده،
گروههای مرجع ،هنجارهای مصترف ،متدارس و دانشتگاههتا
(پیریو.)8100 ،00

عوامل محیط فیزیکی که بر مصترف و انتختاب متواد غتذایی
تأثیرگتتتذار استتتت و در مقتتتاالت مختلتتتف موردبررستتتی
قرارگرفتهاند ،شامل :دسترسی (آنزمان-فراسکا و همکتاران،08
 )8100و محدودیتهای زمتانی (لتورنز و النگتین،)810 ،
برای انتخاب و مصرف غذا هستند .حاالت روحی نقش مهمی
را نه تنها در مقتدار غتذای مصترفی بلکته انتختاب غتذا ایفتا
میکند (دی یونگ و همکارن .)810 ،03کوستتر)8100( 00
اظهار داشت« :تأثیر حاالت روحتی بتر انتختاب غتذا و رفتتار
خوردن بهطتور گستتردهای موردمطالعته قرارگرفتته استت و
منجر به شناخت ،نقش غتذا در کتاهش احساستات منفتی و
ناخوشایند شتده استت» .استترس نیتز بتر انتختاب غتذا بته
شیوههای مختلف ،بسته به نوع استترس تجربتهشتده ،تتأثیر
می گذارد .تأثیر آن بته فترد و شترایطی کته باعت استترس
متتتیشتتتود بستتتتگی دارد (ستتتینها .)810 ،00استتتترس و
احساسات ،رفتار خوردن را به چنتد روش تغییتر متی دهنتد،
درحالی که تجربه عواطف منفتی و یتا مثبتت بته طورمعمتول
منجر به افزایش مصرف مواد غذایی می شود ،استرس ممکتن
است منجر به مصرف بیشازحد و یا کمتر از حد عتادی غتذا
شود (ریمینبرگیر و همکاران.)8108 ،06
نقش بستهبندی در فرآیند خرید بسیار مهم است (گارستیا-
ماداریگا و همکاران  .)8101 ،0اغلب مطالعات بیان میکننتد
که بستهبنتدی بستیار مهتم استت زیترا منبتع اصتلی بترای
دسترسی مصرفکننده به اطالعات است که درک خاصتی از
محصول ،کیفیت آن و حتی برند را بر اساس ارزیابی طراحی
بستهبندی در مصرف کننده ایجتاد متیکنتد (گیتل-پیریتز و
همکاران .)810 ،08طعم و متزه تتأثیر بستزایی بتر انتختاب
غذایی مصرف کننتده دارد (دیجیستوس و همکتاران8101 ،؛
فام و همکاران .)8108 ،پادل و فوستتر )8110( 01معتقدنتد
مصرفکنندگان بر ایتن باورنتد کته ستبزیجات و میتوه هتای
ارگانیک و غذاهای سنتی بهتر هستند .چراکه به طور طبیعی

34. Van Loo et al
35. Michaelidou & Hassan
36 .Dubé et al
37. H.-J. Lee & Hwang
38. Aprile & Caputo
39. van Doorn & Verhoef
40 .Onwezen
41. Perreau

42 .Anzman-Frasca et al
43. De Young et al
44. Koster
45 .Sinha
46. Reichenberger et al
47. Garcia-Madariaga et al
48 .Gil-Pérez et al
49. Foster & Padel
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تولید می شوند ،حاوی مواد شیمیایی کمتری هستند و طعتم
واقعی دارند .طعم خوب مهم ترین معیار تصمیم گیری خریتد
مصرف کننده در انواع مختلف غذاها استت (فتام و همکتاران،
 .)8108مارینتتا و همکتتارانش )8100( 01در تحقیقتتات ختتود
اظهار میکنند طعم و متزه یکتی از مهتمتترین ویژگتیهتای
خرید و مصرف مواد غذایی در میان مصرف کننتدگان جتوان
است (تومیک ماکسان و همکارن.)8100 ،00
عطر و بو نیز یکی از مهمترین ویژگیهای حسی است که بتر
انتخاب غذا تأثیر میگتذارد (تولیتو و بریتکریتوتز.)8103 ،08
مطالعتتتهای توستتتط کالویتتتاین و همکتتتاران )8113( 03در
موردپذیرش یک بوی ختاص ماستت بتین دو گتروه از افتراد
مسن و جوان برای تمایز بین طعتمهتا و تترجیح دادن یتک
طعم خاص انجام شد .تحقیق نشان داد که هرچه مواد معطر
در محصول بیشتر باشد ،میزان مصرف افزایش پیدا میکنتد.
درحالیکه تفاوتهتایی بتین افتراد مستن و جتوان در حتس
چشتتایی و ارزیتتابی طعتتم وجتتود دارد ،افتتراد مستتن تتترجیح
میدهند غذاهای شیرین بخورند.
وازکویز )810 ( 00نیز معتقد است ظاهر غذا عتاملی کلیتدی
است کته بتر تترجیح استتفاده از آن غتذا تتأثیر متیگتذارد
(فیرناندز-واژیز وهمکتاران .)8108 ،00در تحقیقتات پیشتین
بهوضوح مشخصشده است که ظتاهر بصتری غتذا بتر ادراک
طعم و مزه غذا تأثیر میگذارد (کویاما و همکاران.)8100 ،06
آرسیل  )8108( 0نیز ،در تحقیقات خود اظهار داشت :دیتن،
اغلب نحوه تهیه غذا را تعیین میکند و غذاهای مشخصتی را
ممنوع میکند .غتذا و نوشتیدنی یتک گتروه متذهبی ختاص
ممکن است با گروههای دیگر متفاوت باشد .انگیزههای دینی
منعکس کننده مقبولیت یتک غتذا در دیتن یتک فترد استت
(بواتیما و همکاران .)8108 ،08پالتانیا ،)8106( 01نیز عوامتل
بازاریابی چون برند ،تبلیغتات ،توصتیه آشتنایان و رضتایت از

خرید را ازجمله عوامل تأثیرگذار بر قصتد خریتد محصتوالت
غذایی میداند.
شیرخدایی و نوری پور ( ،)0318در مقاله خود تحت عنتوان،
متواد غتتذایی حتتالل :بررستی عوامتتل متتثثر بتر قصتتد خریتتد
مصرفکنندگان در اروپا ،بته بررستی عوامتل متثثر بتر قصتد
خرید محصوالت حالل میپردازد .نتایج حاکی از آن است که
ارزش ویژه برند و اعتماد به برند اثر مثبتت و معنتیداری بتر
قصد خرید محصوالت حالل دارد اما نگرش به گواهی حتالل
اثتتر معنتتیداری بتتر قصتتد خریتتد محصتتوالت متتذکور نتتدارد.
مسیاس و الدیسوکی ،)8100( 61در مقاله خود تحت عنتوان،
بینشی در مورد تأثیر بسته بندی و نحوه عرضه در نگرشهای
خرید مصرف کننده نسبت به پنیر ،به شناسایی ویژگتیهتای
ارائه و بستهبنتدی کته بتر تصتمیم خریتد مصترفکننتدگان
تأثیرگذار استت ،متیپتردازد .نتتایج حتاکی از آن استت کته
قیمت ،کیفیت محصتول ،بستتهبنتدی ،مبتدش تولیتد و برنتد،
عوامل تعیتین کننتده در تصتمیم خریتد محصتوالت غتذایی
هستند .پاندی و همکارانش ،)8108( 60در مقاله خود تحتت
عنوان ،عوامل متثثر بتر قصتد خریتد متواد غتذایی ارگانیتک
مشتریان هندی ،عالوه بتر شناستایی عوامتل متثثر بتر قصتد
خرید مواد غذایی ارگانیک ،متدل رابطته ای را نیتز پیشتنهاد
می کند .اعتماد ،یک عامل کلیدی در این مطالعه معرفیشده
است که تحتت تتأثیر ستایر عوامتل هممتون اطالعتات روی
بستهبندی ،هنجارهای نهنی نسبت به مواد غذایی ارگانیتک
و اطالعتتات درکشتتده مشتتتری در ارتبتتاط بتتا محصتتوالت
ارگانیک ،به طور مثبت بر قصتد خریتد محصتوالت ارگانیتک
تأثیر میگذارد و نگرش ،عاملی است که مستقیماً قصد خرید
مواد غذایی ارگانیک را تحت تأثیر قرار متیدهتد .بتا توجته
بهمرور ادبیات و پژوهشهای انجامشده متغیرهای متثثر بتر
قصدخرید محصوالت غذایی شناسایی شد (جدول .)0

50 .Marina et al
51. Tomic Maksan et al
52. Tuleu & Breitkreutz
53. Kalviainen et al
54 .Vázquez
55 .Fernández‐ Vázquez et al
56 .Koyama et al
57. Arsil
58 .Boatemaa et al
59 .Platania

60 .Eldesouky & Mesias
61 .Pandey et al
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ویرهوف8100 ،

جدول  .1متغيرهای مؤثر بر قصد خرید محصوالت غذایی
متغير

منبع

جنبه های حسی (طعتم و
مزه ،بو ،بافت ،ظاهر)

فیرناندز-واژیتز وهمکتاران8108 ،؛ کویامتا و
همکاران8100 ،؛ صبا و همکتاران8108 ،68؛
تولیو و بریتکریوتز)8103 ،

بستهبندی

گیتتل-پیریتتز و همکتتاران810 ،؛ فینکتتو،63
8101

قیمت

هووستتتی و همکتتتاران8108 ،؛ ووییتتتودین،
8108

درآمد

ووییتتودین8108 ،؛ وانگتتر8108 ،؛ چانتتگ و
هیممان8108 ،

ارزشهتتتا و ترجیحتتتات
فردی

فورستتتت و همکتتتاران0116 ،؛ هتتتافمن و
همکتتتاران8100 ،60؛ لیلیکتتتو و همکتتتاران،
8100؛ لورنز و النگین810 ،

دانتتتتش و شتتتتناخت (از
طریق برچسب های غذایی
و برنامههای آموزشی)

لورنز و النگتین810 ،؛ چتوی و ژاو8100 ،؛
پولکینین و همکاران8106 ،60

نگرانتتتیهتتتای اخالقتتتی
(نگرانتتتتتتتتیهتتتتتتتتای
زیستتتتتتتمحیطتتتتتتی،
نگرانیهای رفاه حیوانتات،
ارزشهتتتتای سیاستتتتی،
عدالت اجتماعی)

اچ وی نگتتتتتویین و همکتتتتتاران8101 ،66
؛اونویزین و همکاران8101 ،؛ تی ان نگتویین
و همکتتتتتاران8106 ،؛ دی پاستتتتتکوالی و
همکاران 8106 ،6؛ گرونیترت و همکتاران،68
8108؛ لینتتتتدیمان و وانتتتتتانین8111 ،61؛
استتتیپتوی و همکتتاران0110 ، 1؛ یتتاداو و
پاستتاک8106 ،؛ ورایتتن و همکتتاران8106 ،؛
ویرمیر و ویربیک8116 ،

امنیت غذایی

فتتام و همکتتاران8108 ،؛ تتتی ان نگتتویین و
همکاران8106 ،؛ وان لوو و همکاران8101 ،؛
میکایلیتتدو و حستتن8118 ،؛ تستتاکیریدو و
همکاران8110 ،

آگتتاهیهتتای بهداشتتتی و
سالمت

فتتام و همکتتاران8108 ،؛ تتتی ان نگتتویین و
همکاران8106 ،؛ اچ وی نگویین و همکتاران،
8106

طعم غذا

فتتام و همکتتاران8108 ،؛ پتتادل و فوستتتر،
8110

کیفیت ادراکشده

آپریلتتتتتی و کتتتتتاپوتو8100 ،؛ ون دورن و

62 .Saba et al
63. Fenko
64 .Hoffman
65 .Pulkkinen et al
66. H. V. Nguyen et al
67. Di Pasquale et al
68. Grunert et al
69. Lindeman & Väänänen
70. Steptoe et al

00

محیط اجتماعی (خانواده،
الگوهتتتتتتای غتتتتتتذایی،
هنجارهتتتتای مصتتتترفی،
مدارس و دانشگاهها)

اونتتویزین و همکتتاران8101 ،؛ دیجیستتوس و
همکتتاران8101 ،؛ کتتاتلر و کیلیتتر8100 ،؛
پیریو8100 ،

محیط فیزیکی (دسترسی
و چیتتتتدمان فروشتتتتگاه،
محدودیت زمانی)

هووسی و همکاران8108 ،؛ لورنز و النگتین،
810؛ آنزمتان-فراستتکا و همکتتاران8100 ،؛
پالتانیا و همکاران8106 ،

حالتتتتتتتت روحتتتتتتتی
مصرفکننده

دی یونتتتگ و همکتتتارن810 ،؛ کاستتتتر و
موجیت8100، 0

استرس

ریمینبرگیتتر و همکتتاران8108 ،؛ ستتینها،
810

برند محصول

وی سی جی لتی و همکتاران8103 ، 8؛متک
گالی و همکاران8106 ، 3

تبلیغات

بایتتتک و همکتتتاران8101 ، 0؛ ستتتانتوس و
همکاران8100 ، 0

توصیه آشنایان

هویر و ماسلنیس8110 ،؛ کونوک8101،

رضایت از خرید قبلی

متتتک گتتتالی و همکتتتاران8106 ،؛ نتتتایر
سوجا8108، 6

اثتتر متتذهب بتتر انتختتاب
محصوالت غذایی

آرستتتیل و همکتتتاران 8108 ،؛ بواتیمتتتا و
همکاران8108 ،

منبع :محقق ساخته
بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نشاندهنده آن است که
عوامل متعددی بر قصد خرید مواد غذایی تأثیرگذارند.
بهطورکلی این عوامل را میتوان به چند دسته عوامل فردی،
میان فردی ،اجتماعی ،بهداشتی ،اقتصادی ،بازاریابی،
بینالمللی دستهبندی کرد؛ اما آنمه مشخص است این است
که تأثیر این عوامل در بازارهای مختلف و محصوالت مختلف
غذایی یکسان نیست .از طرفی پژوهشها کمتر به نقش این
عوامل در ورود به بازارهای بینالمللی و منطقهای
پرداختهاند .ازاینرو با توجه به ارزشافزودهای که صنعت
فراوری مواد غذایی برای کشور ایجاد میکند در این تحقیق
سعی شده است با نگاه به بازارهای منطقهای محصوالت
غذایی ایرانی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ورود موفق به
71 .Köster & Mojet
72 .W.-c. J. Lee et al
73 .McGale et al
74. Baik et al
75. Santos et al
76 .Nair Suja
77. Arsil et al
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بازار عراق شناسایی و ازنقطهنظر مصرفکنندگان عراقی مورد
آزمون قرار گیرند.
 -3مدل مفهومی تحقيق
پس از بررسی ادبیات نظری و تجربی تحقیق و با تأکید بر
نقش و اهمیت ابعاد قصد خرید (ژی و هیونگ )8108،در
ورود موفق به بازار مصرف مواد غذایی کشور عراق و با تلفیق
عوامل مختلف مثثر بر قصد خرید (جدول  )0مدل مفهومی
تحقیق مطابق شکل ( )0ارائه شد.
فرضيه اول :همافزایی بازار بر قصد خرید تأثیر میگذارد.
فرضيه دوم :همافزایی بازار بر فرهنگسازی درونی تأثیر

بازاریابی 00 ،سثال در مورد عوامتل تستهیلگر و  0ستثال در
مورد عوامتل روان شتناختی تشتکیلشتده بترای جمتعآوری
دادهها استفادهشده است .روایی پرسشنامه توسط پنج خبتره
که شامل سه استاد دانشگاه و دو صاحب نظر صتنایع غتذایی
بودهاند مورد تأیید قرارگرفته است .هممنتین بترای بررستی
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استتفادهشتده کته
مقدار ضریب بهدستآمده  ./800است .درنهایتت بتهمنظتور
مدلسازی و بررسی تأثیر عوامل مثثر بر ورود موفق به بتازار
محصوالت مواد غذایی عتراق از متدل معتادالت ستاختاری و
نرمافزار  AMOSاستفادهشده است.

میگذارد.

 -5یافتههای پژوهش

فرضيه سوم :فرهنگسازی درونی بر قصد خرید تأثیر

جهت تحلیل دادهها و بررسی تأثیر متغیرهتای مستتقل بتر
متغیر وابسته (قصتد خریتد) از روش متدلستازی معتادالت
ساختاری استفاده میشود .مدلستازی معتادالت ستاختاری
یک تکنیتک تحلیتل نیرومنتد از ختانواده رگرستیون چنتد
متغیری است و به محقتق امکتان متیدهتد مجموعتهای از
معادالت رگرسیون را بهطور همزمان مورد آزمون قرار دهد.
این تکنیک آماری جامع برای آزمون فرضیهها درباره روابط
بین متغیرهتای مشتاهدهشتده و مکنتون مورداستتفاده قترار
میگیرد .در این به بختش بته بررستی بترازش متدل ،متدل
اندازهگیری و مدل ساختاری میپردازیم.

میگذارد.
فرضيه چهارم :فرهنگسازی درونی اثر همافزایی بازار بر
قصدخرید را تعدیل میکند (نقش میانجی).

شکل  .1مدل مفهومی تحقيق (محقق ساخته)

 -4روششناسی
این تحقیق با توجه به اهمیت گسترش بازار محصوالت متواد
غذایی به کشورهای منطقه ،به دنبال ارائه متدلی بترای ورود
موفق به بازار محصوالت مواد غذایی عراق است .رویکرد این
مطالعه کمی بوده و از لحاظ هدف ،کتاربردی و ازنظتر شتیوه
جمعآوری دادهها ،توصیفی_پیمایشی استت .جامعته آمتاری
این پژوهش را خریداران فروشگاهها و سوپرمارکتهای کشور
عراق در شهرهای نجف و کربال ،بغداد ،بصره ،ناصریه ،حلته و
کهل تشکیل میدهند که با روش نمونهگیری در دستترس و
مطابق جدول مورگان 380 ،نفر انتخابشدهاند.
در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته کته از  68ستثال
شامل  6سثال در مورد قصتد رفتتاری خریتد 08 ،ستثال در
متتورد فرهنتتگستتازی درونتتی 01 ،ستتثال در متتورد عوامتتل

 مدل اندازهگیری (وزن رگرسیونی) در حالت استاندارد
در مدل اندازه گیری وزن رگرسیونی (بار عاملی) قدرت رابطه
بین متغیر پنهان و متغیر قابل مشاهده را نشان متی دهتد .در
حالت استاندارد اگر وزن رگرسیونی (بار عاملی) کمتر از 1/8
باشد رابطه ضعیف و از آن صرفنظر می شود .وزن رگرسیونی
(بار عاملی) بین  1/8تا  1/6قابلقبول و اگر بتزرگتتر از 1/6
باشد خیلی مطلوب است (کلین )0118 ، 8امتا معیتار اصتلی
برای قضاوت آماره  tمیباشد ،اگر این مقدار بزرگتر از 0/16
باشتتد نشتتان دهنتتده معنتتیدار بتتودن بارهتتای عتتاملی
است(نریمانی و واعظی .)0318 ،مدل اندازه گیری یافتههتای
تحقیتتق در حالتتت استتتاندارد در ادامتته نمتتایش داده شتتده
است(شکل .)8

78. Klein
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 -5مدل ساختاری
در معادالت ستاختاری در حالتت متدل ستاختاری رابطته ی
مستقیم و غیرمستقیم (متغیر میانجی) بین مقولههای پنهان
بررسی میشود.
بررسی تأثير مستقيم متغيرهای مدل در حالت
شکل  .2مدل اندازهگيری در حالت استاندارد

مقدار بار عاملی مدل اندازهگیری در حالت استاندارد در جدول ()8
نشان دادهشده است .با توجه به اینکه مقدار بار عتاملی متغیرهتای
مدل (به جزء همافزایی بازار و قصد خریتد کته برابتر بتا  -1/081و
سطح معنیداری آن  1/036بزرگتر از  0صتدم و غیتر معنتیدار
است) بیش از  1/8است؛ لذا وزن رگرسیونی (بار عاملی) متغیرهای
مدل در حد قابلقبولی میباشند .هممنین همانطور که مشتاهده
میگردد سطح معنیداری کلیه متغیرهای مدل کمتتر از  0صتدم
بوده ،لذا وزن رگرسیونی (بار عاملی) متغیرها معنیدار میباشند.

استاندارد
برای بررسی ضریب تأثیر مستقیم و معنیداری رابطه بین
متغیرهای مدل از جداول  0و  0استفاده میشود .جدول ()0
ضریب تأثیر مستقیم بین متغیرهای مدل را نشان میدهد.
مقدار ضریب تأثیر  – 1/081بین همافزایی بازار و قصد
خرید و پایینتر از  1/8بودن آن نشاندهنده عدم تأثیر
مستقیم «همافزایی بازار» بر قصد خرید است.
جدول  .4ضریب تأثير مستقيم بين متغيرهای مدل در
حالت استاندارد

جدول  .3بار عاملی مدل اندازهگيری (وزن رگرسيونی)
استاندارد

متغیر
بار عاملی

سطح
معناداری

همافزایی بازار

>>>

فرهنتتگستتازی
درونی

1/116

1/111

همافزایی بازار

>>>

قصدخرید

-1/081

1/008

فرهنتتگستتازی
درونی

>>>

قصدخرید

1/138

1/101

همافزایی بازار

>>>

عوامل بازاریابی

1/ 68

1/110

همافزایی بازار

>>>

عوامتتتتتتتتتتل
تسهیلگر

1/603

1/110

همافزایی بازار

>>>

عوامتتتتتتتتتتل
روانشناختی

1/601

1/113

قصدخرید

>>>

عدم حساستیت
قیمتی

1/388

1/110

قصدخرید

>>>

تکرار خرید

1/013

1/110

قصدخرید

>>>

معرفی محصول

1/801

1/110

فرهنتتگستتازی
درونی

>>>

ارزشهتتتتتتتا و
ترجیحات

1/0 0

1/108

فرهنتتگستتازی
درونی

>>>

عوامل مذهبی

1/003

1/110

همافزایی بازار

فرهنگسازی درونی

قصدخرید

-1/081

1/138

فرهنگسازی درونی

1/116

1

برای بررسی معنیداری ضریب تأثیر مستقیم متغیرهای
مدل در حالت استاندارد به جدول ( )0مراجعه مینماییم.
مطابق جدول با توجه به اینکه مقدار سطح معنیداری رابطه
بین همافزایی بازار و قصد خرید بیش از  0صدم است ،لذا
این رابطه معنیدار نیست .همانطور که مشاهده میشود
ضریب تأثیر مستقیم «همافزایی بازار» بر «قصدخرید» بدون
در نظر گرفتن متغیر میانجی «فرهنگسازی درونی» برابر
 -1/081و معنیدار نمیباشد .هممنین بین سایر متغیرهای
مدل نیز مانند «همافزایی بازار» و «فرهنگسازی درونی» و
«قصدخرید» رابطه مستقیم معنیداری وجود دارد
جدول  .5معنیداری ضریب تأثير مستقيم متغيرهای مدل
در حالت استاندارد
متغیر
قصدخرید

همافزایی بازار

فرهنگسازی درونی

1/036

1/101
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061

 -6بررسی اثر تأثير غيرمستقيم متغيرهاای مادل در

 -8برازش مدل

حالت استاندارد

بررسی روابتط ستاختاری بتین متغیرهتای پنهتان هنگتامی
منطقیتر و بامعناتر تفسیر میشود که اندازهگیری سازههای
پنهان با توجه به معیارهای علمی قابلقبتول باشتد .وجتود
شاخصهای برازش کلی ضعیف برای هر یتک از متدلهتای
اندازهگیری به معنای آن است که ورود آن مدل اندازهگیری
به مدل معادالت ساختاری میتواند پژوهشگر را در تحلیتل
روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه کنتد.
به عبارتی مهمترین مرحله در تجزیهوتحلیل آمتاری ستازه،
ارزیابی برازش مدل بر اساس دادهها است .متدل تحقیتق در
سه مرحله اشباع شده است و شتاخص هتای بترازش ،مقتادیر
مطلوبی را به شرح زیر نشان میدهند (جدول .)1

برای بررسی ضریب تأثیر غیرمستقیم (متغیر میانجی) و
معنیداری رابطه بین متغیرهای مدل از جداول  6و
استفاده میشود .جدول ( )1ضریب تأثیر غیرمستقیم بین
متغیرهای مدل را نشان میدهد .مقدار ضریب تأثیر 1/800
نشاندهنده تأثیر غیرمستقیم همافزایی بازار بر قصد خرید از
طریق میانجیگری فرهنگسازی درونی است.
جدول  .6ضریب تأثير غيرمستقيم بين متغيرهای مدل در
حالت استاندارد
همافزایی بازار

متغیر
قصدخرید

1/800

برای بررسی معنیداری ضریب تأثیر غیرمستقیم متغیرهای
مدل در حالت استاندارد به جدول ( ) مراجعه مینماییم.
مطابق جدول بین همافزایی بازار و قصد خرید رابطه
معنیداری وجود دارد زیرا سطح معنیداری آن کوچکتر از
 0صدم است.
جدول  .7معنیداری ضریب تأثير غيرمستقيم متغيرهای
مدل در حالت استاندارد
همافزایی بازار

متغیر

1/118

قصدخرید

 -7بررسی ضریب تعيين شاخصهای مدل
ضریب تعیین که به آن ضریب تشخیص نیز گفته میشود،
قدرت توضیح دهندگی مدل را نشان میدهد و معروفترین
معیار سنجش نیکویی برازش مدل است (آنر & مومنی،
 .)0310در مدل تحقیق حاضر ،ضریب تعیین برای قصد
خرید به مقدار  1/018است (جدول  .)8هر چه مقدار این
ضریب بیشتر باشد ،همبستگی بین متغیر وابسته و مقادیر
پیشبینی شده آن بیشتر خواهد بود و مدل رگرسیون بهتری
برازش شده است.
جدول  .8مقادیر ضریب تعيين
متغیر
قصدخرید

بار عاملی

سطح معنیداری

1/018

1/110

جدول  .9شاخصهای نيکوئی برازش مدل ساختاری
شاخص
برازندگی
مقتتتتتتادیر
قابلقبول
مقتتتتتتادیر
محاسبهشده

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

>1/0

<1/1

<1/1

<1/1

<1/1

<1/1

1/1680

1/118

1/108

1/100

1/130

1/180

برای مدل معتادالت ستاختاری بترازش یافتته ،مقتدار کتای
اسکوئر  3/860بهدستآمده که در بازه موردقبول  0تا  0قرار
دارد ،هممنین کلیه شاخصهتای بترازش الگتوی نهتایی ،از
نقاط برش پتیشگفتته مطلتوبتترنتد کته از بترازش کتامالً
رضایتبخش مدل حکایت دارد.
 -8بحث و نتيجهگيری
هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود موفق به بازار
محصوالت مواد غذایی عراق است .بر این اساس پس از
بررسی پیشینه تحقیق عوامل اصلی بهدستآمده در این
تحقیق ،با عنوان «همافزایی بازار» و «فرهنگسازی درونی»
برچسبگذاری شدهاند .در این تحقیق عوامل بازاریابی شامل
شاخصهایی چون قیمت ،جنبههای حسی محصول،
بستهبندی ،برند ،تبلیغات ،توصیه آشنایان و رضایت از خرید
میباشد که با نتایج حاصل از پژوهشهای گذشته تطابق
دارد (گیل-پیریز و همکاران810 ، 1؛ استیپتوی و
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همکاران0110 ،81؛ ووییودین .)8108 ،هممنین عوامل
تسهیلگر ،فاکتورهای درآمد ،محیط اجتماعی و فیزیکی،
امنیت غذایی ،آگاهیهای بهداشتی و سالمتی و دانش و
شناخت را در برمیگیرد که با نتایج حاصل از پژوهشهای
گذشته تطابق دارد (گیل-پیریز و همکاران810 ،؛ آنزمان-
فراسکا و همکاران8100 ،؛ لورنز و النگین810 ،؛ پیریو،
8100؛ ووییودین .)8108 ،عوامل روانشناختی نیز شامل
شاخصهایی چون نگرانی اخالقی (دهقان و
همکاران ،)0310،کیفیت ادراکشده و حالت روحی است که
با توجه به نتایج حاصل از پژوهشهای گذشته همسو است
(آپریلی و کاپوتو8100 ،؛ دی یونگ و همکارن810 ،؛
لیندیمان و وانانین8111 ،؛ ون دورن و ویرهوف8100 ،؛
وراین و همکاران.)8106 ،
«فرهنگسازی درونی» نیز از ابعاد فرعی عوامل مذهبی و
ارزشها و ترجیحات فردی تشکیلشده است که با نتایج
حاصل از پژوهشهای گذشته تطابق دارد (بواتیما و
همکاران8108 ،؛ فورست و همکاران0116 ،؛ مانتاو و
همکاران .)8108 ،بر اساس نتایج حاصله از پژوهش،
همافزایی بازار بهتنهایی بر قصد خرید مشتریان عراقی تأثیر
ندارد و میبایست به عوامل دیگری که در اینجا نقش متغیر
میانجی را بر عهده دارد و بهعنوان «فرهنگسازی درونی»
شناخته میشود توجه نمود (آرسیل و همکاران8108 ،؛
سوکیستی و بودیمان .)8100،80درواقع یافتههای تحقیق
نشاندهنده آن است که همافزای بازار (که شامل ابعاد
بازاری ،تسهیلگر و روانشناختی است) بهصورت مستقیم
منجر بهقصد خرید محصوالت غذایی ایرانی در بازار عراق
نشده است و فرهنگسازی درونی مثل مذهب و ارزشها و
ترجیحات مشترک بین دو کشور این رابطه را تعدیل می-
کنند.
مطابق یافتههای تحقیق ،همافزایی بازار از سه بعد عوامل
بازاریابی ،تسهیلگر و روانشناختی تشکیلشده است.
دراینبین ،نتایج مدل اندازهگیری در حالت معادالت
ساختاری استاندارد نیز نشان میدهد که این سه بعد به
دلیل داشتن وزن رگرسیونی (بار عاملی) باالی  ./6و سطح
80 .Steptoe et al
81 .Sukesti & Budiman
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معنیداری کمتر از پنجصدم (بین  ./110و  ،)./113به شکل
بسیار مطلوبی (کلین )0118 ،تبیینکننده همافزایی بازار
هستند .هممنین بررسی نتایج ضریب تأثیر متغیرهای
تصمیم در مورد رابطه مستقیم بین همافزایی بازار و قصد
خرید با مقدار  -./08و سطح معنیداری بیش از پنجصدم
( )./008نیز نشان میدهد که این رابطه معنیدار نبوده و
همافزای باز یعنی بازترکیب عوامل بازاریابی ،تسهیل گر و
روانشناختی بهتنهایی قادر به بهبود و قصد خرید در
بازارهای عراق نخواهند بود .هممنین بررسی رابطه
غیرمستقیم بین همافزایی بازار و قصد خرید با تمرکز بر
نقش متغیر میانجی فرهنگسازی درونی ،نشان میدهد که
این رابطه با وزن رگرسیونی  ./800و سطح معنیداری کمتر
از پنجصدم ( )./118در سطح بسیار مطلوبی قرار داشته
(کلین )0118 ،و فرهنگسازی درونی بهعنوان یک متغیر
میانجی قادر است بر قصد خرید مشتریان در بازارهای عراق
با تمرکز بر همافزایی بازار ،تأثیر مثبت و معنیداری داشته
باشد.
نتایج این تحقیق میتواند در تصمیمگیریهای استراتژیک
مدیران شرکتهای صنایع غذایی مورداستفاده قرار گیرد و از
سوی دیگر با ارائه راهکار مناسب جهت افزایش ضریب
موفقیت محصوالت غذایی بعدی که وارد بازارهای خارجی
میشوند و بهبود وضعیت تجاریسازی این محصوالت
میشود .با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میگردد با
توجه به نزدیکی فرهنگی-مذهبی دو کشور که نقش مهمی
در قصد خرید محصوالت ایرانی در بازار عراق دارد و به نوعی
یک مزیت برای شرکتهای ایرانی محسوب میشود با این
حال نباید از بقیه عوامل بهویژه عوامل بازاری و روانشناختی
غافل شد .در راستای همافزایی بازار و با توجه به حضور
برندها ترکی و سعودی در عراق ،به شرکتهای ایرانی فعال
در بازار عراق پیشنهاد میشود نسبت به بهبود شیوه
قیمتگذاری محصوالت ،تخفیفها و پروموشنهای کاالها،
حساسیت بیشتری نشان دهند .عالرغم قرابتهای فرهنگی
زیادی که بین دو کشور وجود دارد ،اما این نزدیکی فرهنگی
نباید منجر به نزدیک بنینی بازاریابی شرکتهای ایرانی شود.
ازاینرو پیشنهاد میشود تولیدکنندگان و ارائهدهندگان
محصوالت غذایی ایرانی در بازارهای خارجی بهویژه در بازار
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عراق از طریق ایجاد نام تجاری متناسب باارزشهای
منطقهای بر نگرش و مقاصد مصرفکنندگان تأثیرگذار
باشند .ازاینرو شرکتهای ایرانی باید پیش از ورود و
براساس تفاوتهای فرهنگی در کشور عراق تحقیقات
بازاریابی جداگانهای برای محصوالت خود انجام دهند.
درواقع نباید تصور شود به دلیل نزدیکی فرهنگی دو کشور
در برخی ابعاد همان محصوالت و همان برندی که در داخل
کشور اقبال دارد در بازار عرق نیز مورد اقبال عمومی قرار
میگیرد .هممنین با توجه به اهمیت موضوع جمعگرایی در
فرهنگ یک کشور ،پیشنهاد میشود تولیدکنندگان
محصوالت غذایی ایرانی در عراق برای ترغیب خرید از
تبلیغات گروههای مرجع استفاده کنند .در این راستا یکی از
مقرون بهصرفهترین ،مثثرترین و معتبرترین روشهای
بازاریابی مناسب برای این فضا ،بازاریابی دهانبهدهان است.
در این راستا تولیدکنندگان ایرانی از پتانسیلهای صنعت
گردشگری و حضور گردشگران عراقی در مکانهای مذهبی و
توریستی کشور و آزمودن محصوالت ایرانی باید نهایت
استفاده را ببرند.

در راستای یافتههای تحقیق به پژوهشگران آتتی ایتن حتوزه
پیشنهاد میشود برای پیتداکردن دیتدی عمیتقتتر از بتازار
عتتراق بتتا استتتفاده از روشهتتای کیفتتی و استتتفاده از روش
مصاحبه گروه کانون با اقشتار مختلتف نستبت بته شناستایی
ترجیحات مصرف آنها اقتدام شتود .هممنتین بتا استتفاده از
روششناسیهای آیندهپژوهی به بررسی سناریوهای مختلتف
ورود به بازار غذایی عتراق بتا توجته بته تحتوالت سیاستی و
رقابتی بازار بپردازند .با توجه به نیروهای محیط کالن کشتور
عراق و تهدیدات و فرصتهایی که این بازار دارد شناستایی و
تحلیل ریسک راهبردهای ورود به بازار عراق میتوانتد یکتی
دیگر از زمینههای پژوهشی محققان آتی باشد .هممنین بته
محققتتان پیشتتنهاد متتیشتتود بتته شناستتایی و الویتتت بنتتدی
شاخصهای تقسیم بندی بازار مواد غذایی عراق بپردازند .در
نهایت بررسی تاثیر قرابتهای فرهنگی و گردشگری متذهبی
بر ادراک کیفیت و قصد خرید کاالهای ایرانی در بتازار عتراق
می تواند بسیار موثر و راهکارهای مناسبی را به جامعه هتدف
ارائه دهد.
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چکیده
امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک نیاز بشری گستره وسیعی را در جهان فراگرفته و زندگی اکثر انسانها را به نوعی تحت تاثیر
خود قرار داده است .در پــی جهــانی شــدن اقتصــاد ،کوچــک ســازی اکثــر ســازمان هــای دولتــی و خصوصــی،
تحــوالت ســریع محیطــی و چالش های جهانی ،نیاز سازمانهـا بـه رهبـران مسـتعد و بـا تجربـه هـر لحظـه افـزون تـر مـی
شـود .مـدیریت اسـتعدادها شـامل مجموعـه ای از طـرح هـا اسـت کـه در مجمــوع بــه اســتفاده مــوثر از ایــن افــراد در
جهــت تحقــق اهــداف کســب و کــار و دســتیابی بــه مزیت رقابتی میپردازد .هدف تحقیق شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر
مدیریت استعداد با تمرکز بر قابلیت های ادراکی ،انسانی و فنی مدیران در سازمان تامین اجتماعی به روش ترکیبی ( کیفی ،کمی)
انجام شده اشت در مرحله کیفی با بهره گیری از روش دلفی با استفاده از  91خبره شاخص های اولیه استخراج شد .پس از جمع
آوری داده ها و انجام مصاحبه ها و انجام روش دلفی در  9تکرار و تأیید تست های روایی و پایایی به کمک  ، CVRبازتاب پذیری
و آلفای کرونباخ مدل نهایی در  3بعد اصلی90 ،مولفه و  11شاخص احصا شده است .در مرحله کمی با اسفتاده از مدل ساختاری
به روش حداقل مربعات جزئی با  930نمونه به کمک نرم افزار  PLSبا ضریب برازش  GOFبرابر  8510مورد تأیید واقع شده
است.در این میان حمایت مدیریت ،درگیر کردن افراد با استعداد ،افزایش ظرفیت یادگیری ،یادگیری خودمحور ،استمرار آموزش،
تعیین معیارهای ارتقاء ،قدردانی و ایجاد انگیزه های درونی با میانگین  051موثرترین عوامل شناسایی شده اند. .
واژههای کلیدی :مدیریت استعداد ،قابلیت های فنی ،انسانی و ادراکی مدیران ،سازمان تأمین اجتماعی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه و بیان مساله
در عصر جهانیشدن و پیشرفت فنآوری ،سرمایه انسانی به
عنوان مهمترین سرمایه برای سازمانها قلمداد شده است و
این منبع ارزشآفرین ،باعث تغییر اولویتها در کسب وکار،
چشماندازهای استراتژیک و زیرسؤال رفتن صحت مدلهای
سنتی گردیده است (شائمی و همکاران .)9319 ،اهمیت
مدیریت منابع انسانی به عنوان یک منبع مزیت رقابتی و یا
عملکرد شـرکت بـرتـر بارها در ادبـیات دانشگاهی اعالم کرد
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(کالسن و همکاران )9893 ،و برای کسب مزیت رقابتی در
رویارویی با این محیط پیچیده ،سازمانها به نخبگان نیاز
دارند .اکنون در طی سالها مدیریت استعداد و همراه با آن
مسئولیتها و مهارت متخصصان منابع انسانی بهبود و
توسعه یافته است و سازمانها به اهمیت مدیریت استعداد بر
اثربخشی و کارایی عملکرد کارکنان خود پی بردهاند.
1 .Claussen

نویسندة عهدهدار مکاتبات :حیدر صفری Heydarsafary@gmail.com
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دنیای حرفهای و تخصصی می باشد پس نتیجه گرفته
میشود مدیران برای تضمین موفقیت خود باید به مهارت
مجهز باشند .همچنین اهمیت نیروی انسانی در سازمان به
ویژه سازمان های خدماتی نظیر سازمان تامین اجتماعی که
نیروی انسانی به طور مستقیم با ارباب رجوع در ارتباط
هستند ،باید مدیرانی که در واحد منابع انسانی قرار
میگیرند دارای مهارتهای فنی و انسانی باالیی در ارتباط با
برخورد با منابع انسانی باشند.
سازمان تأمین اجتماعی ایران یک بیمهگر اجتماعی عمومی
غیردولتی است که قدیمیترین و بزرگترین سازمان تأمین
اجتماعی و درمانی غیردولتی در کشور است که متعلق به
بیمه شدگان میباشد که یکی از ماموریتهای سازمانی
ایجاد شرایط سازمانی میباشد که بتواند با تکنیکهای
حاصل از مدل مدیریت استعداد ،سازمان را قادر سازد تا
عالوه بر فائق آمدن بر مشکالت روز بتواند برای خود مزیت
رقابتی خلق نماید و از این طریق بهره فراوانی را از
سرمایهگذاری در بخش نیروی انسانی بدست آورد .در
پژوهش پیش رو تالش می گردد تا نتایج این تحقیق گامی
عملی در جهت ارتقا عملکرد و دستیابی به اهداف سازمان
معرفی شود .با توجه به موارد طرح شده مساله حاضر در این
پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد با تمرکز بر قابلیت
های فنی ،انسانی و ادراکی مدیران در سازمان تامین
اجتماعی تعریف می گردد.

مدیریت استعداد یک وظیفه نیست که تنها با جذب افراد
مستعد میسر شود ،بلکه جذب افراد مستعد ،آغاز تالش
سازمان در فرایند مدیریت استعداد است .حقوق و مزایای
باال نیز نمیتواند به تنهایی کاری پیش ببرد .افراد مستعد
دوست دارند بخشی از سازمانی باشند که آن را قبول دارند،
سازمانی که در همه حال آنان را به هیجان آورد و محیط
کاری انعطافپذیری ایجاد کند .در این حالت است که انتظار
میرود کارکنان تمامی تالش خود را معطوف درگیر شدن در
فعالیتهای سازمانی نمایند (خالوندی و عباسپور.)9319 ،
سازمانهای موفق دنیا فرآیند استعدادیابی و پرورش مدیران
را به مثاب یک فعالیت حیاتی و ضروری برای تداوم
موفقیتشان مطرح میکنند .در این سازمانها مدیران ارشد
نقش اساسی در این فرآیند را دارند و حفظ و نگهداشت
نیروهای مستعد را از یک طرف و پرورش شایستگی های
مدیران بالقوه را از سوی دیگر در اولویت های اصلی خود
قرار می دهند .همچنین مهارتهای مورد نیاز مدیران را
میتوان به صورت فنی ،انسانی و ادراکی طبقهبندی کرد.
مهارت به تواناییهای قابل پرورش شخص که در عملکرد و
بقای وظائف منعکس میشود بنابراین منظور از مهارت
توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است.
ضابطه اصلی مهارت داشتن ،اقدام و عمل مؤثر در شرایط
متغیر است .و از آنجا که علم مدیریت از اهمیت باالیی
برخوردار بوده و از ارکان هر سازمان با شرح وظایف و
خدمات مختلف می باشد ،داشتن مهارت برای مدیران الزمه
اجرای مدیریت تعریف می گردد .اخیراً ،تحقیقات در مورد
سهم سرمایه انسانی توجه زیادی را به خود جلب کرده است
و در حال حاضر ،روانشناسان بر تحقیق در مورد سهم دانش،
مهارت ها ،توانایی ها و سایر ویژگی های افراد در منابع هر
دو سطح خرد و کالن تمرکز کردهاند .پلویهارت و
مولیترنو )9899(9مطرح کرد سرمایه انسانی ،منبعی است از
مجموع مهارت ها ،توانایی ها و سایر ویژگی های افراد .گارو
و هیرش )9880(3ادعا میکنند که مدیریت استعداد در
خصوص فرآیندهای سازمانی مثبتی است ،که هم به نفع فرد
و هم به نفع سازمان هستند .به عبارتی دنیای امروزه یک

مدیریت استعداد ،یکی از مهمترین و حتی ضروری ترین
موضوعهای مدیریت منابع انسانی در سطح جهان است
(مکسول و مکلین )9880 ،0و هنوز هم یکی از حادترین
مسائل در بسیاری از سازمان ها به شمار میرود .امروزه،
پدیده مدیریت استعداد ،موضوعی نیست که به دقت
موشکافی شده باشد .پژوهشهای تجربی محدودی درباره
ماهیت و کاربرد استعداد و راهبردهای مدیریت استعداد در
فعالیتهای سازمانی و مسائل برخاسته از آن وجود دارد
(آیلیس 1و همکاران .)9898 ،مدیریت استعداد به عنوان

2 .Polyhart and Moliterno
3. Garrow & Hirsch

4 .Maxwell & Mclean
5 .Iles

-2مبانی نظری و پشینه تحقیق
مدیریت استعداد
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یک نتیجه جهت اطمینان از گماردن افراد مناسب در کار
مناسب تعریف شده است .استعدادهای درخشان به عنوان
یک شخصی که مجهز به دانش یا مهارت های حرفه ای ویژه
هستند ،جهت کمک به سازمان در نظر گرفته میشوند
مدیریت استعداد،
(آکساکال 6و همکاران.)9893 ،
مجموعهای از فرآیندهای سازمانی طراحی شده برای جذب،
آموزش ،بسیج و حفظ افراد کلیدی شناخته میشود (ون
زیل 7و همکاران .)9897 ،این فعالیتها ،راهبردی و آیندهگرا
بوده و بر اهداف کلی سازمان متمرکز هستند (مویال و
تورای .)9890 ،0هدف مدیریت استعداد ،تضمین عرضه و
تأمین سطح مطلوبی از استعدادها به منظور انطباق افراد
مناسب با مشاغل مناسب در زمان مناسب بر مبنای اهداف
راهبردی سازمانی هست (آتان و استاپ .)9897 ،1لوئیس و
هکمن 98مدیریت استعداد را در سه جنبه شامل ورودی
(تقاضا و عرضه استعدادها) ،فرایند (تالش برای تداوم رهبری
در موقعیتهای کلیدی) و خروجی (تضمین استخدام کارکنان
مناسب) تعریف نمودند (گوماس 99و همکاران.)9893 ،
ماهان 99قلب مدیریت استعداد را توسعه ظرفیت های درونی
افراد می داند که این ظرفیت های درونی عبارت اند از:
ظرفیت یادگیری ،93ظرفیت تفکر ،90ظرفیت ارتباطی 91و
96
ظرفیت اجرا
مولفههای مهارتهای سهگانه مدیران
شاخصهای مهارت فنی (تکنیکی)  :کاتز می گوید منظور از
مهارت فنی در اینجا ادراک و استادی در فعالیت خاصی
است که الزمه آن کاربرد روشها ،فرایندها ،رویهها و فنون
است .مهارت فنی مستلزم داشتن معلومات تخصصی
موردنظر و استادی در کاربرد ابزار و فنون مربوط به رشتهای
خاص میباشد .مهارت فنی موردنیاز مدیران سازمانها به دو
مقوله تقسیم شده است:
6 .Aksakal
7 .Van Zyl
8 .Mwila, N., & Turay
9 .Atan, T., & Stapf
10 .Lewis and Heckman
11 .Gumus,
12 . Mohan
13 . Learning Quotient
14 . Conceptual Quotient
15 . Relationship Quotient
16 . Action Quotient
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 مهارتهای تخصصی مدیریت :مدیر سازمان از نظر
تخصصی باید به وظایف خاص مدیریت تسلط کافی داشته
باشد تا بتواند سازمان را هدایت کند .این وظایف شامل
قدرت برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل است که
وظایف اص مدیر و یا عناصر مدیریت نامیده می شود.

 مهارت های تخصصی متناسب با نوع تکنولوژی جدید :این
مقوله از مهارت ها ،به نوع تکنولوژی و تولید سازمان بر
میگردد .بطور کلی مدیر هر سازمان باید متناسب با
ماموریت سازمان از تخصص الزم برخوردارباشد تا بهتر و
زودتر بتواند در مورد مسائل فنی و تکنولوژیکی تصمیمگیری
نماید.
شاخص های مهارتهای انسانی :مهارت های انسانی
عبارت است از توانایی درک ،ایجاد انگیزش و کارکردن با
افراد .بنا به گفته کاتز منظور از مهارت انسانی در اینجا،
توانایی مدیر در ارائه کار ثمربخش به عنوان یکی از اعضای
گروه و ایجاد تفاهم و همکاری در بین گروهی است که
هدایت و رهبری آن را برعهده دارد .مهارتهای انسانی
موردنیاز مدیران در چهار مؤلفه قابل بررسی است:
 مهارت برقراری ارتباط مؤثر :مهارت ارتباطی یعنی ایجاد
ارتباط مؤثر و اثربخش با افراد گروه .خمیر مایه و زیربنای
مهارت ارتباطی ،گوش دادن است که به دقت و توجه نیاز
دارد (طاهری زاده و همکاران.)9318 ،
 آشنایی با مبانی رفتار افراد در سازمان :یکی دیگر از
زیربناهای مهارت انسانی مدیر این است که وی باید نوع
رفتار و منشا رفتاری افراد را در سازمان بشناسد تا بتواند در
برخورد با رفتارها ،عاقالنه عمل نماید .رفتار ،مجموعهای از
افکار ،عقاید ،تمایالت ،نگرش ها ،ارزشها ،اعمال و حرکات
درونی و بیرونی است که از فرد سر می زند و هدفی را دنبال
می کند .با توجه به این تعریف ،مدیر سازمان باید بر ارزش
ها و خصوصیات افراد ،گرایش ها ،شخصیت ،ادراک و عوامل
مؤثر بر آن واقف باشد.
 آشنایی با فرهنگ سازمانی :فرهنگ سازمانی عبارت است
از باورهای مشترک افراد در سازمان .در هر حال هر سازمانی
دارای فرهنگ خاص خود می باشد و برای اینکه مدیر
سازمان ،بهتر بتواند مهارتهای انسانی خود را در سازمام
جاری کند ،باید ریشههای فرهنگی سازمان که عموما شامل
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تاریخ ،محیط ،سیاست ،ارزش و هنجارهای سازمانی و غیره
می باشد را بشناسد.

این تحقیق بر بررسی واکنش کارکنان به مدیریت استعداد
انحصاری و خروجیها در سطح فردی ،تبدیل دیدگاه
کارکنان به تمرکز اصلی در ادبیات ،یک تغییر از دیدگاه
سازمانی و تمرکز در سطح سازمان در ادبیات غالب است
میپردازد .این تحقیق مبتنی بر نظریههای قرارداد روانی،
تبادل اجتماعی و اسنادی منابع انسانی به بررسی
مکانیزمهایی میپردازد که از طریق آنها مدیریت استعداد
انحصاری بر خروجیها تاثیر میگذارد .از یک استراتژی
تجربی همگرای اکتشافی و یک روش ترکیبی برای
پاسخگویی به این سواالت تحقیق استفاده میشود :چگونه
کارکنان مدیریت استعداد را تجربه میکنند؟ پیامدهای
مدیریت استعداد برای قرارداد روانی و خروجیهای فردی
چیست؟ دو مطالعه تجربی ارائه میشوند .اول ،یک مطالعه
قیاسی کیفی .با یک نمونه بین سازمانی هدفمند از کارکنانی
که به عنوان استعداد برتر در سازمانشان تعیین شدند،
مصاحبهای صورت گرفت تا "صدای استعداد" شنیده شود،
شواهد پیامدهای وضعیت استعداد ،پیچیدگیهای رابطه
سازمان -استعداد و مشارکت پویا و مرکزی و قرارداد روانی
را نشان میدهند .دوم اینکه ،با یکپارچهسازی نظریه اسنادی
منابع انسانی با ادبیات مدیریت استعداد ،تاثیر ویژگیهای
مدیریت استعداد کارکنان بر خروجیهای فردی مورد بررسی
قرار میگیرد ،یافتهها نشان میدهند که انجام قرارداد روانی،
یک مکانیزم اصلی است که از طریق آن تاثیر ویژگیهای
مدیریت استعداد کارکنان بر خروجیها تعدیل میشود .یک
مطالعه کیفی در مقیاس بزرگ (تعداد=  )9169انجام شد .با
بررسی دیدگاههای کارکنانی که به عنوان استعداد شناخته
شدند و هم نیروی کار گسترده ،این تحقیق به بررسی
تجربی عمیق تجربه کارکنان مدیریت استعداد در ادبیات
کمک می کند.
ادبوال ،)9897(90پژوهشی باعنوان مدیریت استعداد:
دیدگاهها ،شیوهها و ارزیابی در سازمانهای بخش خصوصی
انگلیس انجام داد .این مطالعه به دنبال این است که سهمی
در درک مفهومی و تجربی ماهیت مدیریت استعداد و
ارزیابی آن داشته باشد .در رابطه با چهار مطالعه کیفی در

17. King

18. Adebola

 آشنایی با فرایند انگیزش :نیروی انسانی خالق ،در هر
سازمان ،بالقوه وجود دارد .اما انگیزه به فعل درآوردن این
قوه ،اغلب یکسان نیست و درجه و چگونگی از قوه به فعل
درآوردن فکر و اندیشه افراد ،بستگی به رهبری مدیر سازمان
دارد که چگونه از مکانیزمهای انگیزشی استفاده نماید.
شاخص های مهارت ادراکی :کاتز در مورد مهارت ادراکی

مدیر ،مینویسد :منظور از مهارت مبتنی بر درک کلی،
قدرت تلقی مؤسسه به صورت یک واحد کلی است .یعنی
اینکه مدیر تشخیص دهد چگونه هر یک از وظایف مختلف
سازمان به دیگری وابسته است و تغییر در هر یک از
قسمتها الزاما قسمتهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار
میدهد .مهارت مبتنی بر درک کلی را میتوان تا درک
وجود رابطه بین سازمان و جامعه ،عوامل سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی یک ملت تعمیم داد .مهارت ادراکی در دو مؤلفه
قابل بررسی است:
 تفکر سیستمی :یکی از پایههای مهارت ادراکی این است
که مدیر سازمان با عناصر و عوامل سازمان به صورت یک
سیستم برخورد نماید .مفهوم اساسی و جهان شمولی که از
سیستم موردنظر همگان است ،عبارت است از موجودیتی که
متشکل از عناصری مرتبط و متعادل است و این ارتباط و
تعامل به سیستم نوعی کلیت و تمامیت میبخشد.

 مجهز شدن به ذهنیت فلسفی :زیربنای دیگر مهارتهای
ادراکی ،ذهنیت فلسفی است .برای اینکه مدیران سازمانها
به این ذهنیت مجهز شوند ،باید بینش و نگرش جامع ،عمیق
و منعطف داشته باشند (محمدی و نیکپور.)9313 ،به طور
کلی مهارتهای مورد نیاز مدیران در پیشینه پژوهشی در
جدول زیر خالصه شده است:
پیشینه تحقیقاتی پژوهش
کینگ )9890( 97پژوهشی باعنوان توجه به استعداد در
مدیریت استعداد :پیامدهای مدیریت استعدادهای استراتژیک
برای رویکردهای روانشناختی کارمندان و نتایج فردی انجام
داد .با در نظر گرفتن استعداد در مدیریت استعداد ،تمرکز
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سازمانهای بخش خصوصی از فلسفه تفسیرگرا استفاده شد.
مصاحبههای نیمهساختاریافته با مدیران استعداد/منابع
انسانی ،مدیران ارشد و کارکنان در هر سازمان صورت
گرفت .یافتهها نشان میدهند که شناسایی ،توسعه و حفظ
کارکنان بااستعداد ،ویژگیهای کلیدی فرآیندهای مدیریت
استعداد هستند .یافتهها همچنین حاکی از این هستند که
مفهومیسازی و عملیاتیسازی مدیریت استعداد بین
سازمانها متفاوت است اما این تفاوتها و فلسفه همراهشان
را میتوان به نحوی از نظر یک عامل اصلی برای مثال
برنامهریزی موفقیت ،کاالهای باارزش ،نقاط محوری و
گنجایش 91توضیح داد .گرچه ارزیابی به عنوان یک جنبه
بسیار مهم فرآیند مدیریت استعداد دانسته میشود ،تاثیرات
ابتکارات استعداد بر سازمان سنجیده نمیشود .عالوه براین،
این مطالعه تعدادی عوامل نوظهور را مشخص میکند که
متخصصان باید از آن آگاه باشند و در فرآیند مدیریت
استعداد مد نظر قرار دهند که شامل مدیریت انتظارات
کارکنان در طرح استعداد ،شفافیت فرآیند مدیریت استعداد،
مسائل مربوط به تنوع جنسیتی ،فراهم آوردن امکان
پیشرفت و توسعه برای خود کارکنان و نیز مسائل مربوط به
مدیران خط مقدم میشوند که تنها مسئول شناسایی و
تعیین کارکنان بااستعداد هستند.
فراز نعیم و لنکا )9897( 98پژوهشی با عنوان مدیریت
استعداد :یک استراتژی شکوفای متمرکز در صنعت فناوری
هند انجام دادند .هدف از این مقاله ،بررسی سیستم
مدیریت استعداد در سازمان فناوری اطالعات هند میباشد.
مصاحبه های ساختارمند برای جمع آوری داده های اولیه
انجام شد .یافتهها نشان میدهد ،استخدام ،توسعه استعداد،
مدیریت دانش ،رسانههای اجتماعی ،مدیریت عملکرد و
پاداش ،شیوههای اصلی مرتبط با مدیریت استعداد است.
مدیریت منابع انسانی باید شیوه های مدیریت استعداد را در
سازمان درنظربگیرد تا بتواند بطور مؤثری نیروی کار خود را
مدیریت کند.

19. Inclusion
20 .Naim & Lenka
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آناکیس و اسپوستو )9896( 99پژوهشی با عنوان مدیریت
استعدا و شایستگیها :مطالعه موردی دانشگاههای نیمه
خصوصی ویتنام و مالزی انجام دادند .مدیریت استعدادهای
درخشان توجه محققان و دستاندرکاران در کشورهای در
حال توسعه را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است.
کمبود تحقیقات تجربی محور در منطقه جنوب شرقی آسیا
وجود دارد و گزارشهای اخیر هشداردهنده از بروز بحران در
بخش آموزش عالی دیده شده است .در مورد ادراکات
مدیریت استعداد و رفتار دانشگاهیان در دانشگاههای منطقه
مطالعات کمی صورت گرفته است .چهار سازه از ادبیات
شناسایی و تجزیه و تحلیل شد  -شناسایی استعداد ،فرهنگ
استعداد ،شایستگیها و توسعه استعدادها .پرسشنامهها بین
دانشگاهیان از  0دانشگاه نیمهخصوصی مالزی و ویتنام
توزیع شد .یافتهها نشان میدهد که شناسایی استعداد ،رشد
استعداد و فرهنگ مدیریت استعداد از مهمترین عوامل در
شایستگی مدیریت استعداد دانشگاهیان میباشند .یافتهها
همچنین نشان میدهد که سطح شایستگی مدیریت استعداد
برای دانشگاهیان به طور قابل توجهی باالتر است وقتی که
سیستمهای مدیریت منابع انسانی ارزشها را مشخص
میکند  ،عملکرد تیم و فرد را میسنجند ،ارزیابی و توسعه و
بازخورد رسمی صادقانه ای را ارائه میدهد.
صحت و همکاران ( )9310پژوهشی باعنوان الگویی برای
پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت استعداد در شرکتهای
دانشبنیان انجام دادند .یافتههای این پژوهش ،حاکی از آن
است که سه عامل از قبیل :برند کارفرما ،فرهنگسازمانی و
سبک رهبری تحولآفرین بهعنوان عوامل زمینهساز و مؤثر
بر پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت استعداد در شرکتهای
دانشبنیان ،مورد شناسایی قرار گرفتند .بر اساس نتایج
پژوهش حاضر ،در میان عوامل مذکور ،سبک رهبری
تحولآفرین بیشترین تأثیر را بر پیادهسازی موفق مدیریت
استعداد در شرکتهای دانشبنیان داشته است .همچنین،
برند کارفرما و فرهنگسازمانی نیز بهترتیب در رتبههای
بعدی قرار گرفتند.

21. Annakis & Esposto
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محفوظی و همکاران ( )9310پژوهشی باعنوان طراحی مدل
جامع مدیریت استعداد با رویکرد جانشین پروری در راستای
توسعه بهره وری سازمانی با استفاده از روش معادالت
ساختاری (مورد مطالعه :سازمان های دولتی) انجام دادند .در
این پژوهش سعی شده تا به روش تحقیق آمیخته به
شناسایی و تبیین مؤلفههای تشکیل دهندة مدل مدیریت
استعداد با رویکرد جانشینپروری در سازمانهای دولتی
پرداخته شود .برمبنای تئوری پژوهش ،مدل اولیه دارای سه
بُعد مدیریت استعداد ،شامل دو مؤلفۀ استراتژی استعداد و
طرز تفکر استعداد ،بُعد استراتژی مدیریت استعداد ،شامل
پنج مؤلفه ارتباطات ،پرورش کارکنان ،فرهنگ ،مدیریت
عملکرد و پاداش و قدردانی ،و بُعد جانشینپروری ،شامل سه
مؤلفه ساختار ،زمینه و محتوا ،فرض شد .در ادامه ،دادههای
گردآوری شده در بخش ارزیابی و سنجش مدل بهوسیله
تحلیلهای عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که مدل مفروض
برای مدیریت استعداد با رویکرد جانشینپروری در
سازمانهای دولتی معنیدار و گویای این مهم بود که از
دیدگاه کارکنان سازمانهای دولتی ،بُعد استراتژی مدیریت
استعداد بهترتیب به میزان  %09و  %11در تبیین واریانس
جانشینپروری و مدیریت استعداد نقش دارد.
حبیبپور و همکاران ( )9317پژوهشی باعنوان طراحی مدل
مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری انجام دادند .پژوهش
حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و روش تحقیق آن ترکیبی
اکتشافی میباشد .در ادامه مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق
و هدفمند با  91نفر از مدیران و متخصصین بانکی و نیز
خبرگان دانشگاهی انجام و دادههای حاصل با روش تحلیل
محتوا ،مورد تحلیل قرار گرفته و ابعاد و مولفه های موضوع
مشخص گردید .بر اساس نتایج 1 ،بعد و  08مولفه شناسایی
و اولویت بندی شدند .در این خصوص بترتیب عوامل
نگهداشت استعداد ،نتایج مدیریت استعداد ،استراتژی
استعداد ،روشهای توسعه استعداد ،ویژگیهای استعداد،
شیوههای جذب و انتخاب استعداد ،ارزیابی استعداد،
ویژگیهای صنعت بانکداری و فرهنگ سازمانی در تبیین
مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری نقش معنادار
دارند.

-3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر دادهها آمیخته
اکتشافی (علّی) و از نظر ماهیت پیمایشی مقطعی است .در
پژوهش حاضر پژوهشگر در مرحله اول از روش تحقیق
کیفی استفاده نموده است .سپس رویکرد کمی پژوهش را با
توجه به مرحله کیفی به اجرا درآورده است .بدین طریق
محقق روش اکتشافی را برگزیده است .در ادامه جهت
ارزیابی برازش مدل پیشنهادی تحقیق از رویکرد تحقیق
کمی به روش پیمایشی مقطعی استفاده شده است .بنابراین
در اینجا ،براساس تقدم اجرایی فرآیند تحقیق ،ابتدا به
مراحل روش تحقیق کیفی اشاره میشود و سپس مراحل
روش تحقیق کمی بازنمایی میگردد .گامهای اجرای
پژوهش حاضر را با توجه به اجرای گام کیفی تحقیق در دو
مرحله انجام میگیرد در مرحلهی اول جهت شناسایی
مفاهیم ،ابعاد و مولفهها از مصاحبههای نیمه ساختاریافته با
خبرگان موضوع استفاده شد که هدف از این مرحله
شناسایی مفاهیم و مولفه های اولیه مدل میباشد .دلیل
انتخاب مصاحبه نیمه ساختاریافته این است که عالوه بر آن
که امکان تبادل نظرات و تفکر وجود دارد میتوان بحث و
موضوع در جهت دستیابی به اهداف تحقیق را هدایت نمود.
همچنین در طول فرآیند مصاحبه ،امکان مشاهده احساسات
و رسیدن به باورها و اعتقادات مصاحبه شونده دربارهی
موضوع تحقیق نیز وجود دارد .براساس پیشینه تحقیق و
تحلیل مصاحبههای نیمه ساختار یافته میتوان ،مولفهها را
آشکار کرد .در مرحله بعد از طریق تحلیل دلفی دو مرحله
ای مدل ابتدایی استخراج خواهد شد .روش تحقیق مرحله
کمی پژوهش حاضر ،پیمایشی مقطعی میباشد .از آنجایی
که در مرحله کیفی تحقیق ،مولفههای پیشنهادی بازنمایی
میشود .در مرحله کمی با استفاده از روش پیمایشی مقطعی
به شیوه رگرسیون خطی به توصیف مدل در جامعه تحقیق و
همچنین مطالعه میان مفاهیم و مولفههای الگوی پیشنهادی
پرداخته میشود .بدین منظور تکنیک معادالت ساختاری با
رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
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جامعه آماری و تعداد نمونه

روش تجزیه و تحلیل اطالعات

جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی :خبرگان شامل:
سیاستگذاران و برنامهریزان سازمان تامین اجتماعی ،گروه
دوم :مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی ،گروه سوم:
اعضای هیات علمی مطلع در زمینه تحقیق به عنوان
خبرگان در تحقیق معرفی میشوند ،در نهایت شامل  91نفر
از خبرگان میباشند .در بخش کمی جامعه آماری کلیه
مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی شهرستانهای
استان تهران که در حدود  788نفر میباشند .به منظور
نمونهگیری در مرحله کمی از جدول مورگان استفاده
میشود که بر اساس جامعه آماری 788نفری ،تعداد 930
نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند ،روش نمونه گیری
خوشه ای می باشد.

برای تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطالعات پژوهش و بررسی
تاثیر همزمان مقیاسهای عمومی از نرمافزار تحلیل آماری
 Smart-PLS ،24 SPSS ،2013 Excelاستفاده شد.
معیارهای بررسی مدل در جدول  9و  3ارائه و در بخش
تجزیه و تحلیل بر اساس این معیارها ارزیابی مدل
اندازهگیری و ارزیابی مدل ساختاری و کلی تحلیل شده
است.
جدول .2معیارهای ارزیابی مدل اندازهگیری (مدل بیرونی)
نوع مدل

معیار

شاخص

توصیف

مدل

پایایی

آلفای کرونباخ

معیار قابل قبول حداقل
 857میباشد.

اندازهگیری

پایایی ترکیبی)(CR

انعکاسی

حداقل  857باشد.

روایی تحقیق در مرحله کیفی
برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی ،ازدو ضریب
نسبی روایی محتوا ( ، )CVRاستفاده میشود .برای تعیین
نسبت روایی محتوایی 99از متخصصان درخواست میشود
تا هرآیتم را براساس طیف سه قسمتی "ضروری است"،
"مفید است ولی ضرورتی ندارد" و "ضرورتی ندارد"
بررسی نماید .سپس پاسخ ها مطابق فرمول زیر محاسبه
میگردد.

تعداد
که  Nتعداد خبرگان مورد بررسی است و
خبرگانی است که پرسش مورد نظر را تائید کردهاند .اگر
مقدار محاسبه شده از مقدار جدول بزرگتر باشد اعتبار
محتوای آن آیتم پذیرفته میشود( .رانگتوساناتم.)9110 ،93
با توجه به اینکه تعدا اعضای پانل  91میباشد حداقل
مقدار  CVRبرابر  8501می باشد و در تمامی سواالت
مقدار  CVRبیش از  8501برآورد شده است و نشان از
روایی تحقیق دارد.

)22 . Content Validity Ratio (CVR
23. Rungtusanatham, M0.85

برای هر متغیر مکنون

روایی

ضرایب بارهای عاملی

حداقل  851باشد

روایی همگرا

میانگین واریانس
استخراج
شده) (AVEحداقل
 851میباشد.

روایی واگرا

بارهای

همبستگی شاخص با

(تشخیصی)

عاملی

سازه مربوطه بیش از

متقابل

همبستگی آن با سایز
سازهها باشد.

آزمون

جذر AVEهر متغیر

فورنل-الرکر

مکنون بیشتر از
همبستگی آن متغیر با
متغیرهای پنهان دیگر
باشد.
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جدول .3معیارهای ارزیابی مدل ساختاری و کلی
معیار

شاخص

توصیف

نوع مدل
مدل

صحت رابطه(اعداد

T-values

معیار قابل قبول حداقل

ساختاری

معنیداری)

 9516میباشد.

تأثیر متغیر برونزا بر

R
)Squre(R2

اندازه تأثیر

F2

درونزا

برای هر متغیر درونزا
مقادیر  8533 ،8591و
 8567به ترتیب تأثیر
کم ،متوسط و زیاد را
نشان میدهد.

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

مقادیر  8591 ،8589و

بررسی برازش مدل اندازهگیری ( پایایی و روایی مدل)

شدت رابطه میان

 8531به ترتیب اندازه

سازهها

تأثیر کم ،متوسط و
زیاد است.

قدرت پیشبینی مدل

Q2

برازش کلی مدل

GOF

برای هر متغیر درونزا
مقادیر  8591 ،8589و
 8531به ترتیب تأثیر
کم ،متوسط و زیاد را
نشان میدهد.

مدل کلی

همان طور که در جدول نشان داده شده است معیار پایایی
ترکیبی برای تمامی متغیرهای مکنون باالتر از  857است
همچنین معیار آلفای کرونباخ برای متغیرهای مربوط بیش
از  856میباشد که نشاندهنده پایایی مناسب مدل میباشد.
جدول  .5بررسی پایایی مدل اندازهگیری
ابعاد

مقادیر  8591 ،8589و
 8536به ترتیب مقادیر

جذب و انتخاب

ضعیف ،متوسط و قوی

استعداد

است.

هدایت و رهبری

-4یافتههای پژوهش
تحلیل یافتههای مرحله کیفی (روش دلفی)
به منظور تهیه چک لیست عوامل موثر بر مدیریت استعداد
بر مبنای قابلیتهای مدیران به کمک روش دلفی و 91
خبره در پنل و در دو تکرار عوامل زیر احصاء شده است.
طبق نظر این خبرگان و بر مبنای نظری تحقیق در  3مولفه
اصلی و  90بعد و  11شاخص در این تحقیق شناسایی
شدند .چک لیستهای امتیازی بر مبنای مقیاس طیف
لیکرت  1تایی در اختیار متخصصان (اعضای پنل) قرار داده
شده و بر حسب میانگین ،انحراف معیار و ضریب توافق
جهت حضور در مدل نهایی تأیید یا حذف میگردند .از آنجا
که تمامی متغیرها دارای میانگین در حد مطلوب و انحراف
معیار پایین قرار دارند تمامی متغیرها در مدل تأیید شده و
متغیری حذف نشده است .با توجه به توضیحات داده شده،
روایی محتوایی متغییرهای مدل در جدول شماره  9پیوست
محاسبه و نتایج آن ارائه شده است .بر اساس تأیید
متغیرهای شناسایی شده مدل تحقیق در شکل  9ارائه شده
است:

Cronbachs
Alpha

Composite
Reliability

AVE

8579

8577

8510

8566

8571

819

8578

8561

8510

اولویت ها و استراتژی ها

8571

8579

8513

نیازهای سازمانی و بازار

8578

8563

8513

بکارگیری استعداد

8507

8501

8510

استفاده از تکنولوژی

8579

8509

8511

توانایی حل مسأله

8579

8561

8519

ارتباطات سازمانی

8571

8566

8513

خالقیت

8510

8507

8518

مدیریت دانش

8506

8518

8561

آموزش

8506

8579

8519

8577

8509

8511

8508

8500

8579

ارزیابی عملکرد

8500

8518

8576

مهارت بازخورد

8569

8577

8519

سازماندهی و برنامه
ریزی

توسعه و نگهداری
استعداد
انگیزش و بهداشت
روانی

همکاری و کار گروهی

8566

8563

851
7
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بررسی روایی مدل اندازهگیری
با توجه به جدول  1مقدار واریانس به اشتراک گذاشته یا
همان  AVEبرای سازهها بیش از  851میباشد که نشان از
روایی همگرای قابل قبول دارد .همچنین بهمنظور بررسی
روایی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده شده است که در
این ماتریس مجذور مقادیر  AVEیعنی همان اعداد مندرج
در قطر اصلی بیشتر از ضرایب همبستگی بین سازهها
میباشد .بدین ترتیب خواهیم داشت:
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برای بررسی روایی ممیز از جدول فورنل الرکر( Fornell
 )and Larcker, 1981استفاده شده است .در جدول (-0
 )91مشخص است که مقدار جذر  AVEمتغیرهای
مکنون در پژوهش حاضر که در خانههای قطر اصلی ماتریس
قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در
خانههای سطر و ستون قطر اصلی قرار دارند ،بیشتر است .از
این رو میتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها
(متغیرهای مکنون) در مدل ،تعامل بیشتری با شاخص¬های
خود دارند تا با سازههای دیگر ،به عبارت دیگر روایی واگرای
مدل در حد مناسب است.بهاینترتیب رابطه بین سازهها و
شاخصهایشان تائید میشود که نشاندهنده این است که
یک سازه تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با
شاخصهای دیگر.
بررسی برازش مدل ساختاری
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جدول  .6ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و

3
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به منظور برازش مدل ساختاری نهایی الزم است تمامی
روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار مطابق مدل تحقیق در
نرمافزار  PLSپیاده سازی شود:

C

970
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نشاندهنده پایایی مناسب مدل میباشد و نشان از صحت
رابطه بین سازهها در سطح اطمینان  %11است.
جدول  .7ضرایب معنیداری در مدل ساختاری
به

از

A

B

جذب و انتخاب

بکارگیری استعداد

استعداد

شکل  .4نمودار مدل ساختاری در حالت ضرایب اعداد
معناداری P-value

B

C

بکارگیری

توسعه و نگهداری

استعداد

استعداد

بار

ضرایب

عاملی

معناداری

Pvalu

Tvalue

85181

31511

85199

68597

نتیجه

تأثیر معنی
دار

تأثیر معنی
دار

به کمک ضرایب معنی داری و مقادیر بار عاملی مشخص می
شود که تمامی روابط معنی دار و تأثیر گذار بوده است.
معیار ارزیابی برازش کلی مدل
بهمنظور محاسبه  GOFالزم است میانگین مقادیر اشتراکی
متغیرهای درونزا محاسبه شود .خروجی نرمافزار مقادیر
اشتراکی  15سازه مرتبه اول را محاسبه کرده است که در
جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  .8مقادیر اشتراکی متغیرهای درونزای مرتبه اول
متغیر درون زا

نماد

Communality

هدایت و رهبری

A1

85193

سازماندهی و برنامه ریزی

A2

85609

اولویت ها و استراتژی ها

A3

85033

نیازهای سازمانی و بازار

A4

85638

استفاده از تکنولوژی

B1

85119

توانایی حل مسأله

B2

85090

شکل  .5نمودار مدل ساختاری در حالت ضرایب اعداد

ارتباطات سازمانی

B3

85037

معناداری T-value

خالقیت

B4

85687

مدیریت دانش

B5

85617

آموزش

B6

85191

انگیزش و بهداشت روانی

C1

85797

ارزیابی عملکرد

C2

85766

مهارت بازخورد

C3

85199

همکاری و کار گروهی

C4

85677

به کمک ضرایب اعداد معناداری  T-valueو بار عاملی
میتوان صحت رابطه بین سازهها را سنجید .بدین ترتیب
جدول  7نشاندهنده ضرایب  Tو بار عاملی میباشند که در
مدل نیز نشان داده شده است .با توحه به اینکه در مدل در
حالت بار عاملی همگی ضرایب بیش از  851هستند و
همچنین ضرایب معناداری همگی بیش از 9516هستند،
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مقادیر اشتراکی 90عبارت است از میانگین توان دوم بار
عاملی متغیرهای مربوط به سازه درونزا ،بدین ترتیب مقادیر
اشتراکی  4سازه مدل مرتبه دوم به شکل زیر محاسبه
میشود:

با توجه به اینکه در محاسبه  GOFفقط متغیرهای درونزا
باید بررسی شوند ،پس متغیر  Aکنار گذاشته شده و از
مقادیر اشتراکی میانگین گرفته و بدین ترتیب میانگین
مقادیر اشتراکی 14سازه مرتبه اول و  2سازه مرتبه دوم
عبارت است از:

همچنین میانگین مقادیر ضرایب تعیـین متغیرهـای درون زا
عبارت است از:

و درنهایت:

ازآنجاکه مقدار  GOFبیش از  853میباشد ،نشان از بـرازش
کلی قوی مدل دارد.
-5بحث و نتیجه گیری
منظور از استعدادیابی ،جلب توجـه و جـذب افـراد
کلیـدی کـه قابلیـت تبـدیل شـدن بـه اسـتعداد را
دارنــد ،اســت (برنت و کول .)9887 ،91از آنجــا کــه
امــروزه محــیط ســازمانهــا دســتخوش تغییــرات
ســریع اســت ،شناســایی صــالحیتهــای موردنیــاز
ســازمان در هــر دوره ،همیتی بسزا در کارکردهای پایه
ای جذب استعدادها دارد .بر اساس مبـانی نظـری پـژوهش
24 . Communality
25 . Brandt & Kull

971

و یافتـههـای حاصـل از پیمـایش ،مهمتـرین عامـل
تاثیرگـذار بـر جذب استعدادها ،در بعضی از تحقیقات برنـد
کارفرمـا اسـت .چنانچـه سازمان تأمین اجتماعی بخواهنـد
بـه شـهرت و اعتبار قابل مالحظـهای نـزد مـردم دسـت
یابنـد و برنـد تجـاری خـود را در اذهـان مطـرح کننـد،
مـیبایسـت طـی یـک برنامـه مـدون جـذب نیـرو،
فرصـتهـای موجـود در شـرکت را بـه جامعـه معرفـی
کـرده و وجـوه تمـایز شـرکتهـا بـا سـایر سـازمانهـا و
صـنایع کشـور را تبیـین نماینـد .افـرادی کـه در مخـزن
اسـتعدادهای یـک سـازمان قـرار مـیگیرنـد ،بایـد بتواننـد
مسـیر ارتقـای شغلی خود را سـریعتـر طـی کننـد تـا
سـازمان ذیـربط بـه مـدت بیشـتری از توانمنـدیهـای
آنهـا در مناصـب محـوری و حسـاس بهـرهمنـد گـردد.
لـذا ،بـاز بـودن راه پیشـرفت اسـتعدادها ،یکـی از الزامات
طراحی کارراهه شغلی آنها است .همچنین ،رشد تـدریجی
افـراد مسـتعد از لحـاظ شایسـتگیهـا و دانـش با یسـتی
بـا ارتقـای شـغلی آنهـا سـازگار و هماهنـگ باشـد.
مشارکت در تصمیمگیری ها ،تفویض اختیار ،ایجاد تیمهای
کاری و گروههای کاری مختلف ،بـه رسـمیت شـناختن
نماینـدگی اسـتعدادها در سـطوح مختلـف سـازمان بـرای
اخـذ نظـرات آنهـا درباره فعالیتهای سازمان ،الزمه
مشارکت ،بها دادن به خالقیـتهـا ،دیـدگاههـا و ایـدههـای
اسـتعدادها در سـازمان اسـت .بـه عنوان مثال ،از طریق:
ایجاد فضای کاری مناسـب جهـت ارائـه ایـدههـا و
پیشـنهادات از سـوی اسـتعدادها و تـالش بـرای عملی
کردن پیشنهادهای برتر .استفاده از تخصص و دانـش افـراد
مسـتعد و مشـاوره بـا ایشـان در زمینـههـای تخصصـی و
درگیـر کردن آنها در تصمیمگیری ها.
توجه ویژه به نیروی انسانی بعنوان رکن اصلی سازمانهای
امروزی از سوی سازمانها میتواند باعـث رشد و ارتقاء
کارکنان و سازمان گردد .برای این منظـور سـازمانها بایـد
از میـان انبـوهی از نیروهـای انسانی موجود در بیرون
سازمان ،افراد شایسته و مستعد مورد نیاز خود را به درستی
انتخاب و سـپس به پرورش و حفظ و نگهداری آنان همت
گمارند .از آنجا که کشور مـا بـه لطـف خداونـد مهربـان و
یگانه ،سرزمین استعدادها میباشد و در هر گوشه ای از این
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کشور استعدادهای فراوانـی وجـود دارد که اگر به موقع
کشف شوند ،قطعاً در تحول جامعه بـویژه در ابعـاد
فرهنگـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و صنعتی اثرگذار هستند،
پرداختن به موضوع مدیریت استعداد خالی از لطف نخواهد
بود .این وظیفـه حساس و از طرفی دشوار بر عهده مدیرت
سازمان میباشـد .مـدیریت اسـتعداد ابـزاری مـوثر درهـر
سازمان بشمار میآید .مدیران با بکارگیری این ابزار
میتوانند ،مهارتهای کارکنان مسـتعد خـود را کشف و
سپس به طرز صحیحی گسترش دهند و در زمانهای
مناسب به تصحیح مهارتهـای موجـود کارکنان خود
بپردازند و آنها را مطابق نیازهای سازمان ،رشد و پرورش
دهند .زیرا آنچه که در گذشته به عنوان یک مهارت صحیح
بوده است ،لزوماً در زمان حـال یـا آینـده صـحیح نیسـت و
بسـیاری از مهارتها را باید با توجه به نیازهای جدید
سازمان و پیشرفتهای تکنولوژیکی به روز نمود .سازمان
تأمین اجتماعی باید بیشتر تالش خود را روی جذب
اسـتعدادهای مـورد نیـاز سازمان متمرکز نمایند و به جذب
واستخدام افـرادی مبـادرت ورزنـد کـه بصـورت بـالقوه و
بالفعـل توانایی ممتازی در خالقیت و نوآوری داشته و از
قدرت یادگیری سریع مهارتهای کاری برخـوردار باشند.
جذب چنین افرادی در سازمان سرعت اجرای فرآیند
مـدیریت اسـتعداد را دو چنـدان خواهـد کرد .زیرا این گونه
از کارمندان برای یادگیری مهـارتهـای مـورد نیـاز
سـازمان در آینـده ،اسـتعداد بیشتری داشته و سازمان را با
سرعت بیشتری به جلو خواهند برد .از طرفی مـدیران
مجـری مـدیریت استعداد باید خود ،دارای سبک مربیگری
باشند زیرا با داشتن چنین سبکی ،افـراد مسـتعد
مـیتواننـد مهارتهای خود را توسعه داده ،نگرشهای خود
را متحول ساخته ،راهحلهـای خـود را بیابنـد و
رفتارهایشان را اصالح نمایند .در این راستا توجه به موارد
زیر ضروری است:
پاداش انعطافپذیر :در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس
سنت قدیمی ،به کارکنان کمکار و کارکنان بـا اسـتعداد و
کوشا به یک میزان پاداش داده میشود .این معضل کهنه
سالهاست که کارکنان با استعداد را رنـج مـیدهد و باعث
بسیاری از عقب ماندگیها را در سازمان گردیده است .هیچ

دلیلی وجود نـدارد کـه یـک سطح اولیه پاداش شامل
پاداشهای مالی و غیره برای استعداد نمی تواند وجود داشته
باشد .در ارائـه پاداش شناخت سهم دیگران در عملکرد فرد
مهم است .مدیران سازمان باید ضمن شناسـایی کارکنـان بر
اساس سهم آنان در پیشبرد اهداف سازمان ،به پرداخت
پاداش اقدام نموده تا در تمـامی گروههـای کاری ایجاد
انگیزه و حرکت نمایند .افرادی که کار مشابهی انجام
میدهند باید پاداش مساوی نسـبت به دیگران دریافت
کنند ،بدون مالحظه رنگ ،مذهب ،جنسیت یـا نـژاد و یـا
تعـدیالتی کـه براسـاس عملکرد باید اعمال شود.
فراهم کردن فرصتها :فراهمسازی فرصتهای مناسب،
سازمان را متعهد میکند که بعضـی از منـابع را تـامین
کنـد .ایـن منابع ممکن است پول باشد اما اغلب ،زمان افراد
است که مورد نیاز است.اینکه سازمان به افراد اجـازه می
دهد فعالیتهای دیگر سازمان را برعهده بگیرند ،نه تنها
موجب انگیزش میشود بلکـه فرصـتهای بیشتری برای
بروز و ظهور استعدادها فراهم میکند .برای تحقـق کامـل
اسـتعداد ،اسـتعداد ،بـه مهارت (که میتوان آموخت)،
قابلیت (که ذاتی است) و فرصت (باید فراهم شود) نیاز دارد.
توجه به استعداد در همه ردههای سازمان :استعدادها را
در همه ردههای سازمانی هدفگیری کنید .سابق توصیه بر
ایـن بـود کـه مـدیران بـا استعداد را استخدام کنیم .اما با
توجه به رسوخ دانش در کلیه سطوح سازمانی ،میباید همه
ردههـای سازمانی را مد نظر قرار داد و نه فقط مدیریت ارشد
را .دیگر ردههای سازمان همچون مدیران میـانی ،مدیران
دوایر مرتبط با محیط سازمان ،کارکنان ،متخصصین و حتی
نیروهای پاره وقت نقشـی حیـاتی در موفقیت سازمان ایفا
میکنند .بدین ترتیب باید نیروی کار را مجموعهای از
استعدادها قلمداد کرد که دانش را ایجاد و اجرا میکنند .با
این وصف کلیه فرایندهای جـذب ،آمـوزش ،جبـران
خـدمت و حفظ و نگهداری باید در مورد اجزا این مجموعه با
حساسیت یکسان اجرا شود.
تقویت نقش واحد مدیریت منابع انسانی :نقش واحد
مدیریت نیروی انسانی را تقویـت کنیـد .نقـش واحـد
مـدیریت منـابع انسـانی صـرفاً در جذب ،آموزش  ،پاداش و
مدیرت عملکرد نیروی انسانی خالصه نمیشود .این واحد
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میبایـد عـالوه بر فعالیتهای فوق به سواالت اساسی
دیگری نیز پاسخ بگوید .به طور مثال ایـن واحـد بایـد
پاسـخ دهد که برای تحقق استراتژی سازمان چند نفر نیروی
انسانی مـورد نیـاز اسـت و چـه اسـتعدادها و توانمندیهایی
میباید به این منظور جذب شود.
تعیین اهداف از جذب افراد مستعد از خود بپرسید که
چرا افراد مستعد باید جذب سازمان شما شوند؟ و چرا
کارکنان بـا اسـتعداد بایـد سازمان شما را در مقایسه با
سازمانهای دیگر انتخاب کنند؟ با توجه به اینکه میخواهید
استعدادها را در همه ردههای سازمانی جذب کنید میباید
انگیزهها و ارزشهای متناسب با هـر رده سـازمانی را تعریف
کنید تا طیف متنوعی از استعدادها به سمت سازمان شما
جذب شوند.
تشکیل بانک اطالعاتی ،از موجودی مهارتهای قابل
استفاده کارکنان :دراین بانک اطالعاتی میتوان هر یک از
مهارتهایی که افراد دارنـد ،کدگـذاری نمـود .اطالعـات
معمول شامل ،تجربه ،میزان مهارت و دانش ،آموزشهای
شغلی طی شده و سطح حقـوق افـراد مـیباشد .این
اطالعات باید مداوم و به هنگام باشد .وجود این بانک
اطالعاتی ،این امکان را برای سازمان فراهم مینماید که
کارکنان مستعدی که به اعالنهـای شـغلی پاسـخ
نـدادهانـد ،شناسـایی شـوند .همچنین بررسی در این بانک
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اطالعاتی امکان شناخت شایستگی کارکنان را به صورت
معمول جهـت قرار گرفتن در پستهای خالی ،برای مدیران
مربوطه فراهم میسازد.
بــر اســاس بررســی تجربیــات شــرکتهــای پیشــرو
در فصــل دوم ،مشــارکت و درگیــری مــدیران ارشد از
عوامل کلیـدی موفقیـت در برنامـههـای توسـعه مـدیران
بـه شـمار مـیرود .ایـن مشـارکت بــه طــرق مختلــف از
قبیــل :حضــور فعــال در کــالسهــا بــه عنــوان
مــدرس ،مربــی یــا اســتاد ،سرپرستی پروژهها ،حضور
نمادین در مراسم مرتبط و غیره نشان داده میشود .به
منظور اثربخشـی طـرحهـای توسـعه ،مسـئولیتهـای
مـدیران بـه ویـژه در شـرکتهـای متعـدد بایـد کـاهش
یابـد .انتخـاب مـدیران در هیـات مـدیره چنـد شـرکت،
صـرفاً بـرای حـل اخـتالف یـا ایجاد هماهنگی و یا حتی با
هدف ترمیم حقوق و مزایا ،تصمیم شایسته و معقولی نیست.
در یک جمـعبنـدی و بـه منظـور حصـول اطمینـان از
اجـرای موفـق نظـام مـدیریت اسـتعدادها در سـطح
سـازمان ،ضـروری اسـت سیسـتمی بـرای سـنجش
اثربخشـی آن طراحـی شـود .بـه عبـارت دیگــر ،از
برنامــههــای اســتعدادیابی و جانشــینپــروری بایــد
ارزیــابی کیفــی بــه عمــل آیــد .
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چکیده
توسعه منابع انسانی بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی و در واقع به نوعی تکمیل کننده مدیریت منابع انسانی به حساب می آید.
گاراوان معتقد است توسعه منابع انسانی از این رو بسیار مهم تلقی میشود که دامنه آن بسیار وسیعتر از مدیریت منابع انسانی
میباشد .اولین تالشها برای توسعه منابع انسانی ،در قرن  90میالدی و با تاسیس اولین مدرسه فنی آغاز شد .امروز منابع انسانی
اصلی ترین دارایی و سرمایه سازمان و عامل اصلی مزیت رقابتی سازمانها عنوان می شود و این منبع تنها سرمایه و دارایی در
سازمان می باشد که قابل تقلید نبوده و از ویژگی یکتایی برخوردار می باشد عالوه برآن این منبع از جمله داراییهایست که قابلیت
رشد و توسعه دارد و این توسعه تنها از راه یادگیری و دانش حاصل می گردد و توسعه منابع انسانی بر دیدگاه رهبری بر کارکنان
برای به دست آوردن دانش ،تخصص ،تجربه و تصمیمگیری کارآمد و مهارت حل مسئله در سازمان تأکید دارد .در این تحقیق با
هدف شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره وری در سازمان امور مالیاتی کشور به روش دلفی از
 91خبره انجام شده است .پس از جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها و انجام روش دلفی در  9تکرار و تأیید تست های روایی و
پایایی به کمک  ،CVRبازتاب پذیری و آلفای کرونباخ مدل نهایی در  0مولفه اصلی 91 ،بعد و  19شاخص احصا شده است .در
این میان پویایی گروهی و روحیه تیمی ،انگیزه های توفیق طلبی و استعداد سنجی و تکمیل بانک های استعداد از کارکنان،
مستندسازی و استمرار در یادگیری ،ایجاد انگیزش و توفیق طلبی در میان کارکنان با میانگین وزنی  0.1از مهمترین عوامل
شناسایی شده می باشند .در نهایت مدل ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار  PLSبا نمونه  919نفری با
ضریب برازش  GOFبرابر  6.09مورد تأیید واقع شده است.
واژههای کلیدی :توسعه منابع انسانی ،بهره وری ،سازمان امور مالیاتی کشور ،حداقل مربعات جزئی )(PLS
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
توسعه منابع انسانی در عصر جدید برای الهام بخشی بر
عملیات شغلی برای رهبری مشارکتی در سازمان اهمیت
دارد ،به همین دلیل سازمان تنها به فرد مجری ،اجازه
تصمیـمگیری یا رهـبری سـازمان را نمیدهد (سوـادرات و
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سنتیدورن  .)9692 ،در حال حاضر پیشرفت منابع انسانی
امری ضروری است .به همین دلیل مهمترین منبع
ارزشمندی است که سرمایهگذاری ارزشمندی معرفی می
شود .همچنین توسعه منابع انسانی خود از دانش ،مهارت،
1. Sudarat & Santidhorn

نویسندة عهدهدار مکاتبات :منصور قلیزاده Gholizade_mansoor@yahoo.com
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تخصص و توانایی حاصل میشود که ارزش سرمایهگذاری
دارد (سوادرات و سنتیدورن.)9692 ،
از سوی دیگر ،تحقیقات جهانی نشان داده است که بین رشد
توسعه منابع انسانی و سطح بهرهوری رابطه مستقیمی وجود
دارد .سازمانهای امروزی برای حفظ خود در دنیای متغیر
امروز تالش میکنند .این تالش شامل رشد ،هماهنگی با
تغییرات بازار ،بهبود کیفیت محصول و حفظ تعادل است.
دستیابی به این تالش در سازمان بستگی به استعداد ،انرژی،
عملکرد کارکنان ،منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت
رقابتی منحصر به فرد و سرمایه قابل توجه دارد .بنابراین در
یک سازمان پرورش یافته ،مکانیزمی که منابع انسانی را می
توان به عنوان یک دارایی بی پایان و پایدار برای بهرهوری و
پویایی سازمان مورد ارزیابی و استفاده قرار داد ،آموزش
توسعه منابع انسانی است .یکی از عوامل کارآمدی و
اثربخشی هر سازمان توسعه و ارتقاء سطح علمی منابع
انسانی برای آن سازمان است ،در حالی که انتخاب و گزینش
دقیق می تواند بهترین کارکنان و نیروی کار را برای پیشبرد
اهداف سازمان به عنوان یک سازمان تضمین کند .در نتیجه،
ایجاد تغییرات در عملکرد وظایف ،به افزایش بهرهوری در
سازمان کمک می کند و کارایی بیشتری دارد( .گلرد و
حیدری.)9911 ،
پژوهش در این حوزه در سالهای اخیر مورد تاکید و توجه
میباشد آنچه از مطالعه سوابق و تحقیقات انجام شده در این
حوزه بدست میآید .فیلیپ )9692( 9در مطالعات خود با
بیان تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره وری کارگران ،نشان
داد که توسعه منابع انسانی برای تولید بهره وری کارکنان
بسیار مهم است و توصیه می شود که باید بین توسعه منابع
انسانی و مهارت ها و توانایی کارکنان هم افزایی ایجاد کند،
باید منابع مالی کافی برای تشویق توسعه منابع انسانی فراهم
کند و بررسی دورهای برای بررسی میزان دستیابی به توسعه
منابع انسانی انجام شود .آچیچوکو و اچی )9691( 9نشان
داد که توسعه منابع انسانی برای سازمانهایی که از
شرکتهای کوچک و بزرگ شروع می شوند بسیار حیاتی
است ،همچنین یکی از مهمترین کارکردهای توسعه منابع
2 . Philip
3. Uchechukwu & Uche

انسانی ،مشارکت مردم برای کار برای دستیابی به رشد
فروش و سودآوری است .حسین پور وقربانی پاجی ()9910
نشان دادند که توسعه منابع انسانی در اثربخشی سازمانی،
اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان موثر بوده است.
رحیم زاده ( )9690اظهار داشت که توسعه منابع انسانی و
افزایش بهرهوری به عنوان یک ضرورت برای ارتقاء سطح
زندگی و ایجاد جوامع مرفهتر ،صلح و آسایش برای انسانها
همواره یک هدف واال برای همه دولتها و سازمانها بوده
است.
نقش منابع انسانی در بهبود بهرهوری سازمانهای خدماتی
به دلیل تولید و ارائه مستقیم خدمات توسط منابع انسانی از
اهمیت بیشتری برخوردار است و استفاده از نیروی انسانی با
انگیزه ،توانمند و موثر ،عالوه بر ارائه خدمات با کیفیت باال،
می تواند از منابع دیگر درون سازمان از آنها به نحو احسن و
بهینه استفاده کرده و همه جنبه های بهره وری را درک
کرده و در نهایت سازمان را مولد میسازد .اما عوامل موثر بر
بهبود بهره وری منابع انسانی یا نحوه استفاده از منابع
انسانی در سازمانهای خدماتی چیست ،سوالی است که با
توجه به رسالت ،سبک ،نوع مدیریت مدیران و حتی مدیران
آنها در نهادها و سازمانهای مختلف پاسخ داده میشود.
نیازهای کارکنان متفاوت است .حتی اگر عوامل موثر بر
بهبود بهرهوری در سازمانها مشابه باشند ،اما مطمئناً شدت
و میزان تأثیر آنها بر بهرهوری کارکنان یکسان نیست و باید
تأثیر این عوامل در سازمانهای مختلف مورد مطالعه قرار
گیرد .با توجه به محدودیت منابع مانند بودجه و زمان برای
بهبود بهرهوری منابع انسانی در سازمانها ،سازمان امور
مالیاتی به عنوان یکی از ارگانهای پیشرو در ارائه خدمات
گسترده به مردم ،وابسته به داراییهای انسانی است.
بنابراین ،هر سازمانی باید استراتژیهای خاصی را برای
توسعه منابع انسانی و دانش کارکنان ،مطابق با قابلیتها و
محدودیتهای محیط داخلی و خارجی تدوین و اجرا کند.
نکته بسیار جالب دیگر در بین پژوهشها اینست که اغلب
پژوهشها بصورت مفهومی و تئوریک انجام شدهاند و فاقد
راستی آزمایی فاکتورهای مشخص شده در جهان واقعی
هستند ،این بدان معناست که مطالعات این حوزه هنوز به
بلوغ کافی برای اجراییسازی واقعی و اندازهگیری دقیق با
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عدد و رقم نرسیدهاند .لذا واضح است که مسئله توسعه منابع
انسانی همانند سایر مسائل حوزه علوم انسانی که نیازمند
پایه تئوریک قوی برای ادامه راه در جهت اجرای عملی
میباشند ،هنوز در مراحل اولیه تکامل خود است و نیاز به
مطالعه و پژوهشهای بیشتر در این حوزه کامال ملموس می
باشد و ا ز آنجا که ماهیت توسعه منابع انسانی کاربردی و
عملی می باشد نیاز به پژوهشهای کاربردی برای دستیابی
به اهداف اصلی سازمانها که همان موفقیت در جهان
امروزی است ضرورتی انکار ناپذیر میباشد .به عبارتی این
پژوهش میتواند در حالت نظری مفید باشد .با توجه به
تحقیقات انجام شده ،ما نیاز داریم برای توسعه منابع انسانی
با تمرکز بر بهرهوری در سازمان ،پژوهشی انجام دهیم تا
الگوی مناسب برای شرایط یا وضعیت سازمان یافت شود.
فقدان تحقیقات در زمینه توسعه منابع انسانی با تمرکز بر
بهرهوری در بخش خدمات ،به ویژه اداره امور مالیاتی ،این
تحقیق را از نظر ارتباط ،به موقع و جامعیت مهم کرده است.
تجربه ،مهارت و توسعه منابع انسانی در بخش خدمات برای
دستیابی به اهداف توسعه ملی ضروری است .بر اساس اسناد
موجود در زمینه توسعه منابع انسانی در بخش خدمات ،هیچ
الگوی توسعه منابع انسانی با تأکید بر بهره وری در سازمان
امور مالیاتی کشور طراحی نشده است.
نتایج این مطالعه شکافهایی را نشان میدهند که نیازمند
توسعه منابع انسانی در سازمانها میباشد .یافتهها فقدان
دادههای در دسترس در مورد مهارتهای موجود و دادههایی
که در آینده الزم خواهند شد و هماهنگی ضعیف توسعه
منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور را نشان
میدهند .این نتایج جهت ارائه مدل توسعه منابع انسانی با
تمرکز بر بهرهوری در سازمان امور مالیاتی کشور که تمام
ذینفعان اصلی را درگیر می کند ،به دقت مد نظر قرار
میگیرند .اعتقاد بر این است که مدل توسعه داده شده برای
سازمان امور مالیاتی کشور از نظر جامعیت و رویکرد عملگرا
در نوع خودش مفید است .نتایج این مطالعه میتواند به
صورت بالقوه توسط سایر سازمانهای دیگر مورد استفاده
قرار گیرد تا اثربخشی تالشهای توسعه منابع انسانی با
تمرکز بر بهرهوری را افزایش دهند .این تحقیق برای
دانشگاهیان مفید است چون نسبتاً شکاف موجود از نظر
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مطالعات توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهرهوری انجام
شده را کاهش میدهد .امید است که جنبههای این مطالعه
را با منابع و زمان بیشتر بتوان در آینده بسط و گسترش داد
به طوری که توسعه سیاست جامع توسعه منابع انسانی را
پوشش دهد .طی بررسیهای انجام شده این پژوهش به
لحاظ زمانی و مکانی از پژوهشهای نوینی است که در سطح
کشور انجام خواهد شد .بنابراین طرح فعلی یعنی ارائه مدلی
در راستای تدوین توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهرهوری
در سازمان امور مالیاتی کشور براساس عوامل برگرفته از
پیشینه تحقیق و شاخصهای انتخابی اساتید دانشگاه،
صاحبنظران و خبرگان ،توجه به حرفهای شدن در حوزه
توسعه منابع انسانی و ارتقاء توان علمی و بسط تعمیق
ادبیات موضوع مورد پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .در این راستا سوال اصلی تحقیق عبارتند از :مدل
توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره وری در سازمان امور
مالیاتی کشور چگونه است؟ ابعاد ،مولفهها و شاخصهای
مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهرهوری در سازمان
امور مالیاتی کشور کدامند؟ درجه تناسب (برازش) مدل
مفهومی پیشنهادی چگونه است؟
 -2توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی ،به عنوان یک زمینه نظری و عملی
(واتکینز ،)9666 ،از بدو تأسیس همواره از رشتههای مختلف
علمی در راستای این هدف الهام گرفته است که تمرکز
مفهومی خود را از سه حوزه مطالعه ،نظریه سازمانی (به ویژه
تفکر سیستمی) ،اقتصاد و روانشناسی به دست میآورد .یک
دیدگاه یا نظریه سیستماتیک به فرایندها و تغییرات سازمانی
بستگی دارد و بر سرمایه انسانی تأکید میکند و دیدگاه
روانشناختی را بر انگیزش و یادگیری متمرکز میکند
(اصغری و همکاران .)9911 ،در میان فعالیتهای مختلف
مدیریت منابع انسانی ،توسعه منابع انسانی یکی از
سنتیترین و پرهزینهترینها است .این فعالیتها شامل
مهارتهای جدید ،بهبود مهارتهای موجود و رفتارها و
شیوههایی است که بر کارکنان تأثیر میگذارد .توسعه منابع
انسانی هرگونه فرآیند یا فعالیت مثبتی است که در کوتاه
مدت یا بلند مدت پتانسیل توسعه دانش مبتنی بر کار،
تجربه ،سودآوری و رضایت را دارد .خواه برای یک فرد ،گروه،
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تیم یا به نفع یک سازمان ،جامعه ،ملت یا در نهایت تمام
بشریت باشد (وانهاال و اهتیال .)9696 ،توسعه منابع انسانی
یک حوزه عملی و تئوری است که بر طراحی فعالیتهای
برنامهریزی شده برای تسهیل یادگیری و توسعه در یک
سازمان به نحوی که هم برای سازمان و هم برای فراگیران
سود میبرد ،متمرکز است .توسعه منابع انسانی یکی از
سیستمهای عملکردی در یک سازمان است که شامل کلیه
فعالیتهای مربوط به آموزش و توسعه کارکنان است (لیونز،
 .)9690توسعه منابع انسانی به عنوان استفاده یکپارچه از
آموزش و توسعه ،توسعه حرفهای و توسعه سازمانی برای
بهبود اثربخشی فردی ،تیمی و سازمانی تعریف میشود
(گریر وستل .)9690 ،توسعه منابع انسانی بسیار مهم است
زیرا سرمایهای محسوب میشود که رشد اقتصادی دولت را
تسریع میکند ،به طوری که مانع اصلی اجرای پروژههای
عمرانی و رشد فعالیتهای اقتصادی ،کمبود نیروی کار ماهر
و عدم وجود تجربه در استفاده از فناوری پیشرفته معموالً از
دو عامل برای اندازهگیری توسعه منابع انسانی استفاده
میشود ،اول :استفاده از منابع انسانی (موجودی سرمایه
انسانی) در کشور ،و ثانیاً سرعت تشکیل سرمایه انسانی در
یک زمان معین (ثایب ) 9699 ،عالوه بر این ،برای به دست
آوردن کارکنان با کیفیت و ماهر و با انگیزه ،باید تالش کرد
تا تفاوت قابل توجهی ،اعم از رسمی یا غیررسمی ،ایجاد شود
تا مهارتها و قابلیتها توسعه یابد و فرصتهایی برای افراد
ایجاد شود تا بتوانند سهم خود را به حداکثر برسانند .در
نتیجه ،هرگونه هزینه در زمینه آموزش ،توسعه ،بهداشت و
سرمایهگذاری صرفاً یک هزینه نیست (هاشی و بشیر،
.)9661
توسعه منابع انسانی یک ابزار ضروری برای تغییرات
اجتماعی در کشورهای توسعه یافته است ،اما کافی نیست.
پیامدهای واقعی تمرین توسعه منابع انسانی ایجاد تعهد
شغلی در کارکنان است (اُوسویک .)9691 ،برای دستیابی به
موفقیت یک استراتژی تجاری رقابتی ،توسعه منابع انسانی
باید با فرایندهای اصلی کسب و کار ادغام شود (نایت،
.)9691
نظرات برخی از محققان در زمینه توسعه منابع انسانی نشان
داد که توسعه منابع انسانی با تقویت و افزایش دانش نحوه،

مهارتها و قابلیتهای افراد در سازمان و مشارکت در بهبود
آن ،در تقویت سرمایه انسانی سازمان موثر است .عملکرد و
مزیت رقابتی هملین ( )9662اشاره میکند که توسعه منابع
انسانی شامل فعالیتهای برنامهریزی شدهای است که برای
افزایش یادگیری فردی و سازمانی ،توسعه منابع انسانی ،به
حداکثر رساندن عملکرد و اثربخشی سازمان و پرداختن به
تغییرات موثر و مفید در داخل و خارج طراحی شده است.
(اکبری و همکاران.)9699 ،
مروری بر مطالعات توسعه منابع انسانی نشان میدهد که
تالشهای زیادی برای تعریف این مفهوم انجام شده است .با
این حال ،هیچ تعریف مشترکی از این مفهوم پذیرفته شده
جهانی وجود ندارد (بروکس و نفاخو .)9660 ،جدول زیر
برخی از این تعاریف را فهرست کرده است.
جدول  .1تعاریف توسعة منابع انسانی
تعریف

محقق

توسعة منابع انسانی مجموعه ای از فعالیتهای
سازمان یافته است که در دورة زمانی مشخص با

نادلر ()9126

هدف تغییر رفتاری هدایت می شود.
و

نادلر

نادلر

()9101

توسعة منابع انسانی عبارت است از تجارب
یادگیری سازماندهی شدة کارفرما ،در دورة زمانی
خاصی با هدف افزایش عملکرد شغلی و رشد افراد.

سوانسون و هولتون
()9669

توسعة منابع انسانی عبارت است از فرایند توسعه
یا رهاسازی تخص صها از طریق توسعة سازمانی و
توسعه و آموزش کارکنان با هدف بهبود عملکرد.
توسعة منابع انسانی عبارت است از فرایند تسهیل

ومایکونیچ

گیلی

0

یادگیری سازمانی ،عملکرد و تغییر از طریق
مداخالت و فعالیت های سازماندهی شده و

()9666

اقدامات مدیریتی به منظوری ارتقای عملکرد،
توانایی ،آمادگی رقابتی و تجدید سازمان.
توسعه منابع انسانی ،مجموعه ای نظام مند و

ورنر و ودسیمون

فعالیت های برنامه ریزی شده بوسیله سازمان برای

()9660

آماده کردن اعضا با مهارت های ضروری برای
تقاضای شغلی جاری و آینده است

لینهام و کانینگهام

1

توسعه منابع انسانی ،فرایند یا فرایندهایی از

.Werner & DeSimone
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توانایی سازماندهی شده و توانایی بر پایه تجربه
هایی است که توسط کارکنان در یک دوره زمانی
مشخص موجب تقویت عملکرد فردی و سازمانی و
موجب افزایش رشد جهانی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی می شود.
توسعه افراد با مهیاکردن نیازمندی محیطی که

جها ()9660

موجب رشد انسانی در توانمندی کامل و آزاد
کردن توانایی های بالقوه وی شود.

 -3نقش توسعه منابع انسانی در بهره وری سازمان
حیطه توسعه منابع انسانی با اقدامات مهمی که در سازمان
انجام میشود در ارتباط است؛ مانند استخدام و آموزش
کارمندان ،ارزیابیها و حقوق و دستمزد ،ایجاد جنبههای
تفریحی و انگیزشی کارکنان .عالوه بر این ،حوزه توسعه
منابع انسانی ،در حال حاضر نقش مهمی را در سازمانها بر
عهده دارد ،بطوریکه فراتر از رضایت کارکنان بوده و بجای
آن ،بر تضمین این مسئله متمرکز است که کارکنان از
شرایط کاری خوشحال باشند و وظایف خود را مطابق با
پتانسیل پنهان خود که تحت تاثیر شرایط برانگیخته شده
است ،انجام دهند .بکارگیری توسعه منابع انسانی به منظور
انجام کار و کاهش خطا ،حفظ کارکنان با ارزش و کاهش
میل به ترک خدمت در کارکنان ،طرحریزی برای موفقیت
سازمان ،ایجاد محیط کاری منصفانه و خط مشی شفاف،
ارزیابی عملکرد کارکنان و تضمین تساوی حقوق بین
کارکنان ،بسیار مهم است .بدلیل آنکه توسعه منابع انسانی
حرفه ای جوان محسوب می شود پژوهش در این حوزه در
سالهای اخیر مورد تاکید و توجه می باشد آنچه از مطالعه
سوابق و تحقیقات انجام شده در این حوزه بدست می آید
(گلرد و حیدری ( )9911بیان کرد امروزه رسمیت و عینیت
سازمانها با منابع انسانی آنها شناخته میشود و اهمیت
دادن به منابع انسانی اساس و مجوز کار مدیریت سازمانها
است .رجبی و همکارا ( )9911نشان داد که میان
فعالیتهای توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .محمدی و همکاران
( )9910به دنبال طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع
5 ..Lynham & Cunningham
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انسانی بودند .تام ( )9692نشان داد فاکتورهای تقدیر از کار
انجام شده ،شغل جذاب ،درآمد ،محیط و شرایط کاری،
سیاست رفاه بر توسعه منابع انسانی موثر هستند .خان
( )9692فاکتورهای موثر بر توسعه منابع انسانی را نشان
داد) میتوان نتیجه گرفت با وجود اینکه این مسئله از
سالهای بسیار دوری در حال مطالعه میباشد ،هنوز این
مسئله حل نشده است و پژوهشگران در سراسر دنیا تالش
میکنند تا به شناخت ابعاد این مسئله بسیار مهم دست
یابند و ضرورت تحقیقات بیشتر در این حوزه کامال مشهود
می باشد .توسعه منابع انسانی همیشه یکی از چالش های
اصلی سازمان ها بوده است ،زیرا در زمینه نوآوری ،کیفیت،
رشد مستمر و سایر داده های مهم ،این افراد هستند که
برای بقا در دنیای تجاری رقابتی و مدرن ایده هایی را ارائه
میدهند .به آخرین فن آوری های فرآیند تولید را میتوان
خریداری و استفاده کرد ،اما دانش و مهارتهای انسانی
پیچیدهتر است و به زمان و هزینه زیادی نیاز دارد .از سوی
دیگر ،به منظور بقا در بازارهای رقابتی ،به دلیل تغییر نیازها
و خواسته های مشتریان ،شرکتهای پیشرو چاره ای جز
ایجاد نوآوری و توسعه محصوالت جدید ندارند و از آنجا که
دانش تولید شده توسط منابع انسانی در کلیه فرآیندهای
توسعه محصول ،پایه اصلی توسعه ،نقش و موقعیت توسعه
منابع انسانی و توسعه دانش کارکنان در توسعه محصوالت
جدید بسیار مهم است.
-4حمایت از نظریه های توسعه منابع انسانی
چندین نظریه در مورد توسعه منابع انسانی در یک سازمان
مرتبط است .در زیر ،رابطه بین این نظریه ها و توسعه منابع
انسانی مورد بررسی قرار می گیرد.
2
 نظریه توسعه سازمان :0بلیک و مارگولیز ( )9101اعتقاد
داشتند که بهبود سازمانی بر اساس شش ویژگی تغییر
(برنامهریزی شده ،تغییر جامع ،تمرکز بر گروههای کاری،
تغییر طوالنی مدت ،استفاده از عامل تغییر ،تمرکز بر مداخله
و تحقیقات عملی) استوار است (شفیع زاده .)9696 ،آموزش
و پرورش باید بتواند خود را پیوسته پیکربندی کند تا
نیازهای محیطی خود را برآورده کند و در محیط در حال
6. Organization development
7 .Blake & margulize
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تغییر امروز موثر باشد .دستیابی به این امر مستلزم پیاده
سازی مدیریت تغییر موثر یا به عبارت دیگر ایجاد تغییر
است .این امر را می توان با استفاده از رویکرد بهبود سازمان
به بهترین نحو محقق کرد.
1
0
 نظریه توانمندسازی کارکنان  :بالنچارد و همکاران
( )9921معتقدند که به اشتراک گذاری اطالعات عمومی،
خودمختاری در حوزه جدید و جایگزینی گروهها با سلسله
مراتب سه ستون اصلی توانمندسازی هستند .توانمندسازی
منابع انسانی در آموزش و پرورش از نظر نقش مهم آن در
توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف آن بسیار مهم
است.
99
:96
 نظریه آموزش بزرگساالن مک آفی ( )9660معتقد
است که چهار مولفه اصلی و مشترک در آموزش بزرگساالن
شامل استفاده از تجربیات واقعی و ملموس ،نظارت و مشاوره
مستمر ،تشویق بزرگساالن به ایفای نقشهای جدید و
پیچیده و استفاده از بازخورد هنگام اجرای تکنیکهای
جدید می باشد.
99
 نظریه سازمان یادگیرنده  :سازمان آموزشی کارکنان
سازمان را در ایجاد دانش جدید ،به اشتراک گذاشتن آن در
بین خود ،تبدیل آن به دانش سازمانی و استفاده از آن متکی
می کند (جمشیدی و میرابی .)9901 ،سانگ ( )9116پنج
بعد مهم یک سازمان یادگیرنده را مشخص میکند که
طراحان برنامه های بهبود منابع انسانی باید آنها را در نظر
بگیرند ،تسلط فردی ،99مدلهای ذهنی ،90یادگیری تیمی،91
بینش مشترک ،90تفکر سیستمی 92می باشد.
 نظریه پویایی شناسی گروهی :90این نظریه به آزمایشات
کرت لوین )9109( 91بنیانگذار این جنبش بر می گردد.
لوین نشان داد که سبکهای مختلف رهبری پاسخهای
8. Empowerment employees
9 .Blanchard
10 .Adult education
11 .Mc Afee
12. Learning organization
13 .Personal mastery
14 .Mental models
15. Team learning
16 .Shared vision
17 .Systematic thinking
18. Group dynamics
19 .Kurt Lewin

متفاوتی را در گروهها ایجاد میکند .گروهها دارای
ویژگیهایی هستند که با افرادی که آنها را ایجاد کردهاند
متفاوت است .نتایج تحقیقات لوین نشان داد که اگر با افراد
به عنوان اعضای یک گروه رفتار کنیم ،در تغییر باورهای آنها
موفقتر خواهیم بود (برومند )9901 ،و تحقیقات لوین در
مورد نیروی کار آموزش و پرورش نیز کامالً درست است .اگر
این افراد به صورت گروهی در نظر گرفته شوند و در مورد
تغییر با آنها صحبت کنید ،احتماال این تغییر را بهتر
میپذیرند.
99
96
 نظریه یادگیری خودراهبر  :نولز ( )9121یادگیری
خودراهبر فرایندی است که در آن افراد با استفاده از ابتکار و
با یا بدون کمک ،نیازهای آموزشی خود را شناسایی ،اهداف
آموزشی را تدوین و منابع فیزیکی و انسانی برای یادگیری را
مشخص می کنند .انتخاب و اجرای استراتژی های یادگیری
مناسب و در نهایت ارزیابی منابع یادگیری نیز در ادامه
صورت می پذیرد.
99
99
 نظریه یادگیری مادامالعمر  :ریسچمن ()9662
معتقد است که یادگیری مادامالعمر دارای چهار ویژگی
اصلی است .فراگیران از یادگیری خود آگاهی دارند،
فراگیران اهداف خاصی دارند تا اهداف کلی برای یادگیری،
زیرا به دلیل این اهداف خاص ،فراگیران از آنها پذیرش
درونی دارند و فراگیران تمایل زیادی برای به کارگیری
آموختههای خود دارند .بهبود منابع انسانی آموزش و
پرورش ،با این فرض که منابع انسانی آموزش و پرورش
یادگیرندگان مادامالعمر هستند که میتوانند دانش،
تواناییها و عملکرد خود را ارتقا دهند( .بیگدلی و همکاران،
.)9912
 -5پیشینه تحقیقاتی پژوهش
اوتو ،)9691( 90پژوهشی با عنوان فعالیتهای توسعه منابع
انسانی و اثربخشی صنعت بانکی :نقش میانجی صالحیتهای
کارکنان انجام دادند .مدل یکپارچه تحقیق با ترکیب عوامل
اصلی از ادبیات موجود ایجاد شده است .دادهها با استفاده از
20 .Self- directed learning
21 .Knowles
22 .Life- long learning
23 .Rischman
24 .Otoo
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پرسشنامه  116نفر از کارکنان بانکهای منتخب انتخاب
شدند .روایی مدل و فرضیهها با استفاده از مدل سازی
معادالت ساختاری مورد آزمایش قرار گرفت .قابلیت
اطمینان و اعتبار ابعاد از طریق تحلیل عاملی تاییدی انجام
شده است .نتایج نشان میدهد که برخی از روش های
مدیریت منابع انسانی بر نفوذ خود بر صالحیتهای کارکنان
تأثیر میگذارند .این مطالعه بیشتر نشان داد که صالحیت
کارکنان ،روابط بین شیوههای توسعه منابع انسانی و
اثربخشی سازمانی را در میان میگذارد.
داش و پاتی )9690( 91پژوهشی با عنوان تأثیر اقدامات
توسعه منابع انسانی برای سیستمهای کاری با عملکرد باال :
یک مطالعه تجربی در صنعت فناوری اطالعات در هند انجام
دادند .صنایع فناوری اطالعات با عملکرد باال و رشد محور
تحت تأثیر روشهای توسعه منابع انسانی قرار دارد .به این
معنا ،توسعه منابع انسانی یک روند مداوم است که به توسعه
پایدار سیستمها برای ایجاد محیط کاری نیرومند و متعهد
کمک میکند .در مطالعه حاضر ،از پرسشنامه ساختارمند و
آزمون همبستگی و تحلیل عاملی استفاده شده است برای
ایجاد رابطه بین شیوههای توسعه منابع انسانی و
سیستمهای کاری با کارایی باال در هند استفاده شده است.
یافتهها نشان داد که ،سه پارامتر از اقدامات توسعه منابع
انسانی (جو توسعه منابع انسانی ،اقدامات آموزشی و اقدامات
مرخصی دادن) بر عملکرد سیستم کاری ارتباط مثبتی دارد
و دو پارامتر دیگر (برنامهریزی مسیر حرفهای و دیگر اقدامات
شرکت) ارتباط منفی با عملکرد سیستم کاری دارد.
تام )9692(90پژوهشی را با عنوان عوامل تعیینکننده تاثیر
گذار بر توسعه منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط در
استان دونگ نای انجام دادهاند .هدف اصلی تحقیق عبارت
است از عوامل تعیینکننده تأثیرگذار بر توسعه منابع انسانی
شرکتهای کوچک و متوسط .این مطالعه از روشهای کمی
تحقیق برای بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی
شرکتهای کوچک و متوسط در استان دونگ نای استفاده
شده است .جامعه آماری تحقیق 916شرکت کوچک و
متوسط بود .دادهها از طریق پرسشنامه تهیه شد .روش

تجزیه و تحلیل این پژوهش رگرسیون چندگانه بوده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد فاکتورهای تقدیر از کار
انجام شده ،شغل جذاب ،درآمد ،محیط و شرایط کاری،
سیاست رفاه بر توسعه منابع انسانی موثر هستند.
مایز و همکاران )9692(92پژوهشی را با عنوان تاثیر اقدامات
توسعه منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادراک شده در مردم
خلق چین انجام دادهاند .فرضیه اول :نحوه استخدام برای
منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده همبستگی مثبت
دارند .فرضیه دوم :نحوه آموزش منابع انسانی با حمایتهای
سازمانی درک همبستگی مثبت دارند .فرضیه سوم :نحوه
افزایش عملکرد منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده
همبستگی مثبت دارند .فرضیه چهارم :نحوه جبران خسارت
منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده همبستگی مثبت
دارند.
90
فیلیپ ( )9692پژوهشی با عنوان تأثیر توسعه منابع
انسانی بر بهرهوری کارگران در پلی تکنیک فدرال ایادا ،ایالت
کوگی نیجریه انجام داد .نیاز به حداکثر بهینه سرمایه فکری
برای رسیدن به هدف مورد نظر بهرهوری باال ،نیروی انسانی
شایسته و با انگیزه ،خواست هر سازمان است .دستیابی به
این هدف نیاز به توسعه همه جانبه و جدی منابع انسانی
دارد .بنابراین این مقاله به بررسی تأثیر توسعه منابع انسانی
بر بهره وری کارگران در پلی تکنیک فدرال ایادا ،ایالت
کوگی ایالت نیجریه میپردازد .دادهها از منابع اصلی و ثانویه
جمعآوری شده و با استفاده از جدول ،میانگین و مقیاس
لیکرت پنج نقطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این
مقاله بررسی شده است که توسعه منابع انسانی برای تولید
بهره وری کارکنان بسیار مهم است و توصیه میشود که :این
سازمان باید بین توسعه منابع انسانی و مهارتها و توانایی
کارکنان هم افزایی ایجاد کند ،باید منابع مالی کافی برای
تشویق توسعه منابع انسانی فراهم کند و بررسی دورهای
برای بررسی میزان دستیابی به توسعه منابع انسانی انجام
شود.
ابراهیمی پته ویری ( ،)9910مطالعهای تحت عنوان "عوامل
موثر بر موفقیت مدیریت توسعه منابع انسانی در

25 .DASH & PATI
26 .Tam

27 .Mayes, Finney, Johnson, Shen & Yi
28 . Philip
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سازمانهایی با رویکرد بهرهوری" انجام داد .یکی از مهمترین
وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمانها ،حفظ منابع
انسانی است .در این راستا ،نرخ تعطیالت به عنوان یکی از
شاخصهای اصلی برای ارزیابی عملکرد بخش منابع انسانی
مورد استفاده قرار میگیرد .و اگر در محدوده نرمال باشد،
عملکرد مدیریتی در زمینه نگهداری پرسنل مطلوب تلقی
می شود .با توجه به اهمیت و ضرورت بهبود عملکرد اصول
مدیریت سازمانی ،هدف اصلی شناسایی عوامل ذکر شده
برای بهبود عملکرد منابع انسانی با تمرکز بر رضایت سازمانی
و انگیزه اجتماعی بود .زمینههای حرفه ای توسعه منابع
انسانی و مدیریت منابع انسانی در دهه گذشته افزایش
چشمگیری داشته است ،در نتیجه نتایج بدست آمده از
طریق یادگیری تجربی ،در پاسخ به عوامل تغییر محیطی که
بر چیزها تأثیر میگذارد ،همان چیزی که در سازمانها
اتفاق میافتد .اصطالحات مدیریت منابع انسانی و توسعه
منابع انسانی متفاوت استفاده میشوند ،با این حال ،برای
توصیف طیف وسیعی از فلسفهها و روشهای مختلف کار با
افراد در سازمانها ،ابتدا باید خالصه شود که چگونه باید از
این اصطالحات برای توصیف سردرگمی اجتناب کرد .بر این
اساس ،هدف اصلی این مطالعه ،بررسی عوامل موثر بر
موفقیت مدیریت توسعه منابع انسانی در سازمانهایی با
رویکرد بهرهوری با روش تحلیلی توصیفی است .نتایج نشان
میدهد که عملکرد امروز مدیریت شرکت در حفظ کارکنان
نامطلوب است و الزم است از روشهایی برای تأثیرگذاری بر
عوامل انگیزشی تا حد ممکن استفاده شود .نقش و موقعیت
منابع انسانی در سازمانها این است که عمر و پایداری
سازمانها به تواناییهای آنها بستگی دارد .آنها اعضای حیاتی
سازمان هستند و آن را هدایت و هدایت میکنند.
بیگدلی و همکاران ( )9691مطالعهای تحت عنوان شناسایی
ابعاد و اجزای بهبود منابع انسانی در آموزش و پرورش به
منظور ارائه یک مدل مفهومی انجام دادند .مطالعه با هدف
ارائه مدلی برای بهبود منابع انسانی در آموزش و پرورش
انجام شد .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت
دادهها آمیخته است .جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان
اداری آموزش و پرورش استان زنجان است که در آن 906
نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .با

استفاده از مطالعات پیشین ،ادبیات تحقیق ،مصاحبهها و
فناوری دلفی ،پرسشنامهای برای تعیین وضعیت فعلی
برنامههای بهبود منابع انسانی تهیه شد .روایی پرسشنامه با
روایی محتوا و روایی سازه تأیید شد و پایایی آن با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ  6/09ارزیابی شد .نتایج نشان داد
که وضعیت فعلی برنامههای بهبود منابع انسانی در ابعاد
بهبود اخالقی ،اجتماعی ،فرهنگی و فردی از سطح نسبی
رضایت برخوردار است ،اما ابعاد سازمانی ،شغلی و آموزشی
زیر متوسط بود.
مدل نهایی در چهار بخش فلسفه و اهداف ،ابعاد و اجزا،
فرایند پیادهسازی و خروجیهای مدل طراحی شده است .بر
اساس نتایج تحقیق ،در بخش ابعاد و اجزا ،کیفیت شاخص
برازش  6/12و مقدار شاخص مربع خطای برآورد  ،6.600و
اعتبار کل مدل توسط متخصصان تأیید شد.
محبی و میرسعیدی ( )9910تحقیقی تحت عنوان نقش
توسعه منابع انسانی در صنعت نفت در تقویت ارزشها و
فرهنگهای سازمانی (مطالعه موردی شرکت نفت
محمودآباد) انجام دادند .سواالت تحقیق به شرح زیر بود:
عوامل ارزشی که بر بهرهوری شرکت ملی نفت ایران
محمودآباد تأثیر میگذارد چیست؟ عوامل فرهنگی موثر بر
بهرهوری نیروهای شرکت ملی نفت ایران ،محمود آباد
چیست؟ این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی میباشد در
این پژوهش برای سنجش عوامل از پرسشنامه محقق
ساختهای استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
کارکنانی بودند که با توجه به تعاریف ما از نیروهای دانشگر
در ستاد شرکت ملی نفت ایران مشغول به فعالیت بودند .آنها
از آزمونهای پارامتریک از جمله t :تک متغیره و فریدمن
جهت تحلیل استنباطی دادهها استفاده شده است .پاسخ
اولین سوال پژوهش :همانطور که اشاره گردید در این
پژوهش عوامل ارزشی شامل مولفههای :شایستگی ،رضایت
شغلی و توان و مهارت بود به منظور بررسی تاثیر این عوامل
از آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید .نتایج پژوهش حاکی
از آن بود میانگین نظرات پاسخگویان در خصوص تاثیر این
عوامل بر بهرهوری نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران
در حد گزینه خیلی زیاد به لحاظ آماری معنادار بوده است.
پاسخ دومین سوال پژوهش :با توجه به اینکه در این پژوهش
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عوامل سازمانی شامل مولفههای مشارکت ،انگیزش،
ارتباطات سازمانی و آموزش بود به منظور بررسی تاثیر این
عوامل از آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید .نتایج پژوهش
حاکی از آن بود که میانگین نظرات پاسخگویان در خصوص
تاثیر عوامل مشارکت ،انگیزش و آموزش در حد گزینه خیلی
زیاد و هم چنین تاثیر عامل ارتباطات سازمانی بر بهرهوری
نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران در حد گزینه زیاد
به لحاظ آماری معنادار بوده است .در نهایت آزمون فریدمن
ضمن معنادار نشان دادن اظهارات پاسخگویان ،اولویتبندی
عوامل موثر بر بهرهوری نیروهای دانشگر را به ترتیب عوامل
ارزشی ،عوامل فرهنگی نشان داد.
 -6روش انجام تحقیق
این مقاله از نظر هدف کاربردی ،از نظر دادهها آمیخته
اکتشافی (علّی) و از نظر ماهیت پیمایشی مقطعی است .در
پژوهش حاضر پژوهشگر در مرحله اول از روش تحقیق
کیفی استفاده نموده است .سپس رویکرد کمی پژوهش را با
توجه به مرحله کیفی به اجرا درآورده است .بدین طریق
محقق روش اکتشافی را برگزیده است .گامهای اجرای
پژوهش حاضر را با توجه به اجرای گام کیفی تحقیق در دو
مرحله انجام میگیرد در مرحلهی اول جهت شناسایی
مفاهیم ،ابعاد و مولفهها به مطالعه پیشینه تحقیق پرداخته
شد ،سپس از طریق تحلیل دلفی دو مرحلهای مدل ابتدایی
استخراج شد .در مرحله بعد یعنی مرحله کمی با استفاده از
روش پیمایشی مقطعی به شیوه رگرسیون خطی به توصیف
مدل در جامعه تحقیق و همچنین مطالعه میان مفاهیم و
مولفههای الگوی پیشنهادی پرداخته شد .بدین منظور
تکنیک معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
استفاده شده است.
 -7جامعه آماری و تعداد نمونه
جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی شامل :گروه اول
سیاستگذاران و برنامهریزان سازمان امور مالیاتی ،گروه دوم:
مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی ،گروه سوم :اعضای هیات
علمی مطلع در زمینه تحقیق در نظر گرفته شدند که بر
اساس ویژگیهای حداقل مدرک تحصیلی دکترا ،داشتن
تحقیقات مرتبط ،حداقل سابقه مدیریتی  96سال به شرح
جدول  9انتخاب شدند.
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جدول  .2حجم نمونه مرحله کیفی
ردیف

تخصص

موسسه/مرکز

گروه

سیاستگذاران و برنامه

وزارت اقتصاد و سازمان امور

اول

ریزان

مالیاتی

گروه
دوم
گروه
سوم
مجموع

سازمان امور مالیاتی و

مدیران ارشد

مدیران امور مالیاتی

اعضای هیات علمی
مطلع
تحقیق

در

تعداد

زمینه

دانشگاه

آزاد

اسالمی،

دانشکده امور اقتصادی

9
0

0
91

در این مطالعه ،مشخص شد که در  91مصاحبه به نقطه
اشباع رسیده است که تجزیه و تحلیل مصاحبه باعث ایجاد
کد جدید و مفاهیم متن در کدهای موجود نمیشود .در
چنین موردی ،به دلیل عدم وجود کد جدید ،میتوان نتیجه
گرفت که مصاحبه اطالعات جدیدی اضافه نکرده است .در
مطالعه حاضر ،سه مصاحبه آخر کد جدیدی ایجاد نکرده
است ،به این معنی که نقطه اشباع و کفایت نمونهگیری به
دست آمده است.
در بخش کمی جامعه آماری مدیران و کارشناسان سازمان
امور مالیاتی کشور شهر تهران که در حدود  266نفر
میباشند .به منظور نمونهگیری در مرحله کمی از جدول
مورگان استفاده می شود که بر اساس جامعه آماری 266
نفری ،تعداد  919نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند
همچنین روش انتخاب نمونه بر اساس روش نمونهگیری
تصادفی ساده می باشد.
 -8روش و ابزار گردآوری اطالعات در مرحله کیفی
در مرحله کیفی تحقیق در ابتدا با استفاده از مطالعه
پژوهشهای پیشین پرسشنامه دلفی جهت بررسی مولفهها و
شاخصهای تحقیق توسط خبرگان طراحی شد .در این
مرحله پرسشنامه دلفی شامل  999سوال در موضوع
شاخصها در  91گروه دستهبندی و جهت بررسی خبرگان
ارائه شد .در قسمت اول پرسشنامه اطالعات جمعیت
شناختی خبرگان پرسش میشود .در قسمت دوم راهنمای
تکمیل و سواالت پرسشنامه و در قسمت سوم نیز سه سوال
مرتبط با برازش مدل که در طیف  0گزینهای طراحی شده
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است ارائه شده است .در مرحله دوم دلفی پرسشنامه شامل
 19سوال در  91گروه طراحی و ارائه شد.
در مرحله کمی پرسشنامه طراحی شده بر اساس شاخصها
و مولفههای حاصل از مرحله کیفی (مرحله دلفی) است که
به تناسب آن طراحی و در سه بخش و  91گروه و  19سوال
طراحی و جمع آوری شد.
 -9روایی و پایای تحقیق
برای بررسی روایی و پایای در بخش کیفی ،از ضریب نسبی
روایی محتوا ( ،)CVRاستفاده شد که با توجه به اینکه
تعداد اعضای پانل  91میباشد حداقل مقدار  CVRبرابر
 6.01می باشد و در تمامی سواالت مقدار  CVRبیش از
 6.01برآورد شده است و نشان از روایی تحقیق دارد .در
مرحله کمی جهت ارزیابی پایایی از شاخص های آلفای
کرونباخ ،پایایی ترکیبی( ،)CRضرایب بارهای عاملی و
جهت ارزیابی روایی از شاخص روایی همگرا و واگرا
بکارگرفته شد که کلیه شاخصها در حد مطلوب به شرح
جدول  9و  0ارائه شد .با توجه به اینکه در مدل در حالت بار
عاملی همگی ضرایب بیش از  6.1هستند ،نشاندهنده
پایایی مناسب مدل میباشد .همچنین با توجه به اینکه در
مدل در حالت ضرایب معناداری همگی ضرایب بیش از
9.10هستند ،نشاندهنده پایایی مناسب مدل میباشد و
نشان از صحت رابطه بین سازهها در سطح اطمینان %11
است .همانطور که از جدول پایین مشاهده میشود ،مقدار
مربوط به معیارها برای سازههای مکنون قابل مشاهده است:

سرمایه های
سازمانی
برنامه ریزی
آموزشی

B
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7
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7
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0.61761
0
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0.62955
4

0.93803
7
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0.68841
1

توانمندساز
ی
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0.70096
2

0.91182
0

0.816858

0.54085
9

حسن
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0.81904
5

0.81962
8
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0.50364
9
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شغل
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6

0.04889
7

0.724965

0.61269
6
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0.84556
0

0.73577
6
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0.67131
5
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کارکنان
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1
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6

0.703643
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6
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ساالری
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2
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6
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1

تعهد
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C3

0.72558
6

0.88814
3

0.847905

0.65768
8

حسن روابط
سازمانی

C4

0.77681
9

0.12857
1

0.849952

0.65514
9

ارزیابی
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D

0.76837
6

0.17188
9

0.790743

0.62116
0

گسترس
تولید دانش

D1

0.70698
4

0.72955
6

0.736886

0.70224
6

بهبود
کیفیت

D2

0.76287
8

0.87317
0

0.829779

0.69759
2
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سازی
یادگیری

D3
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0

0.83158
3

0.979730

0.94156
8

0.85576
3

0.28911
5

0.901440

0.69625
1

ایجاد
فرهنگ
دانشی

D4

مولفه

نماد

جدول  .3بررسی پایایی مدل اندازهگیری
مولفه

نماد

نیازسنجی
آموزشی

A

0.87199
0

پایایی
ضریب

ترکیبی

آلفای
کرونباخ

تعیین

Cronbac
hs Alpha

R
Square

Composit
e
Reliabilit
y

میانگین
واریانس به
اشتراک
گذاشته

5

2

4

نیازسنجی
آموزشی

A

آلفای
کرونباخ

ضریب تعیین

Cronbac
hs
Alpha

R Square

0.87199
0

پایایی

میانگین

ترکیبی

واریانس به

Composi
te
Reliabili
ty

اشتراک

0.90433
2

گذاشته شده
AVE
0.744247

شده
AVE

0.904332

0.74424
7

توسعه
راهبردهای
انسانی

A1

0.75129
7

0.92370
9

0.858779

0.67366
2

تفکر
استراتژیک

A2

0.58188
6

0.87320
1

0.779256

0.54831
1

دانـــــش و

A3

0.79483

0.92442

0.748960

0.58380

همان طور که در جدول نشان داده شده است معیار پایایی
ترکیبی برای تمامی متغیرهای مکنون باالتر از  6.2است
همچنین معیار آلفای کرونباخ برای متغیرهای مربوط بیش
از  6.0میباشد .همچنین ضرایب بارهای عاملی برای
شاخصها در جدول زیر آمده است که همگی باالی 6.1
میباشند که نشاندهنده پایایی مناسب مدل میباشد.
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با توجه به جدول شماره  1در باال مقدار واریانس به اشتراک
گذاشته یا همان  AVEبرای سازهها بیش از  6.1میباشد
که نشان از روایی همگرای قابل قبول دارد .همچنین
بهمنظور بررسی روایی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده
شده است که در این ماتریس مجذور مقادیر  AVEیعنی
همان اعداد مندرج در قطر اصلی بیشتر از ضرایب همبستگی
بین سازهها میباشد .که نتایج آن در جدول  0نشان دهنده
تایید کلیه ابعاد می باشد.

 -10نتایج تحقیق
نتایج مرحله کیفی تحقیق

جدول  .4ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و
الرکر
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جدول .5نام ابعاد و شاخصها و مقادیر  CVRدر دور دوم
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پرسشنامه توسعه منابع انسانی بر اساس روش دلفی در دور
اول در قالب  999سوال در مورد شاخصها 91 ،سوال در
مورد ابعاد و  9سوال در مورد برازش مدل جهت بررسی و
تکمیل خبرگان در دور اول ارائه شد طبق نتایج کلیه
شاخصها در دور اول بایستی تغییر و اصالح نمایند که نتایج
در پرسشنامه دور دوم اصالح گردید .پس از یک تکرار تعداد
 19شاخص در  91بعد و  9مولفه جهت بررسی نهایی در
دور دوم در قالب شاخصهای جدول  0در قالب یک
پرسشنامه تهیه شدند .با توجه به اینکه در مرحله دوم
 CVRدر کلیه ابعاد مناسب ارزیابی شد .با درخواست از
گروه متخصصان ،مجددأ پرسشنامه جهت محاسبه شاخص
روایی محتوایی CVI 91به آنان داده شده و از آنان خواسته
شدکه در مورد هر یک از سؤاالت ،سه معیار زیر را بر اساس
طیف لیکرتی  0قسمتی (غیر مرتبط( ،)9نیاز به بازبینی
اساسی( ،)9مرتبط اما نیاز به بازبینی( ،)9کامالً مرتبط ())0
از سه منظر مربوط یا اختصاصی بودن ،سادگی و روان بودن،
وضوح و یا شفاف بودن اظهار نظر نمایند .از آنجا که برای
تمامی مولفهها CVI ،بیش از  6.21برآورد شده است و
چنانچه نمره  CVIسؤاالت باالتر از  6/21باشد مناسب
تشخیص داده میشوند ،لذا شاخص روایی محتوایی تأیید و
شاخصها نهایی و جهت مرحله کمی تایید شدند.
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بهاینترتیب رابطه بین سازهها و شاخصهایشان تائید
میشود که نشاندهنده این است که یک سازه تعامل
بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با شاخصهای دیگر.
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)29 . Content Validity Index (CVI
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مدل اندازهگیری
به منظور تست مدل ارائه شده الزم است از نمونه 990
نفری انتخاب شده است .در این راستا پرسشنامهای با ابعاد
ارائه شده به شکل محقق ساخته در اختیار نمونه قرار گرفته
و بر اساس طیف لیکرت  1تایی میزان اهمیت و نقش
متغیرها سنجیده شده است .در ابتدا به کمک تجزیه و
تحلیل دادهها در نرم افزار  ،PLSمدلهای اندازهگیری 9
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متغیر پنهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا از
صحت شاخصها اطمینان حاصل شود:

نمودار  .1مدل های اندازهگیری مرتبه دوم در حالت بار
عاملی

911
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 -12بررسی برازش مدل ساختاری
به منظور برازش مدل ساختاری نهایی الزم است تمامی
روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار مطابق مدل تحقیق در
نرم افزار  PLSپیاده سازی شود:

نمودار  .3نمودار مدل ساختاری در حالت ضرایب اعداد
معناداری P-value

نمودار  .4نمودار مدل ساختاری در حالت ضرایب اعداد
معناداری T-value

به کمک ضرایب اعداد معناداری  T-valueو بار عاملی
میتوان صحت رابطه بین سازهها را سنجید .بدین ترتیب
جدول زیر نشاندهنده ضرایب  Tو بار عاملی میباشند که
در مدل نیز نشان داده شده است .با توحه به اینکه در مدل
در حالت بار عاملی همگی ضرایب بیش از  6.1هستند و
همچنین ضرایب معناداری همگی بیش از 9.10هستند،
نشاندهنده پایایی مناسب مدل میباشد و نشان از صحت
رابطه بین سازهها در سطح اطمینان  %11است.

نمودار  .2مدل های اندازه گیری مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری t
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جدول  .6ضرایب معنیداری در مدل ساختاری
از

به

بار عاملی
P-valu

ضرایب
معناداری
T-value

نتیجه

A
نیازسنجی
آموزشی
B
طراحی و برنامه
ریزی

B
طراحی و برنامه
ریزی

6.00

09.0

تأثیر معنی
دار

C
مدیریت اجرایی

6.01

91.6

تأثیر معنی
دار

D
ارزیابی آموزشی

6.09

9.9

تأثیر معنی
دار

C
مدیریت اجرایی

به کمک ضرایب معنی داری و مقادیر بار عاملی مشخص می
شود که تمامی روابط معنی دار و تأثیر گذار بوده.
 -13معیار ارزیابی برازش کلی مدل
ازآنجاکه مقدار  GOFبرابر  6.201میباشد و بـیش از 6.9
میباشد ،نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
بحث
بسیاری از سیستمهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت
امروزی مناسب چندان کارامد به نظر نمیرسند و قدیمی بی
اثر تلقی میشوند .در دهه گذشته ،بسیاری از سازمانها
دریافتند که عمالً فاقد سیستم ارزیابی عملکرد هستند که
بتواند اولویتها و اهداف خود را به کارکنان اعالم کرده و
پیشرفت آنها را دنبال کند .با توجه به گستردگی زمینه های
شناختی و استفاده از ابزارهای مختلف مانند احساس،
مشاهده ،ادراک ،تجربه ،قدرت تعلق و تفکر در موضوعات
مختلف ،به ویژه در ارزیابی و تفسیر رفتار و عملکرد کارکنان،
ترکیبی حساس و تحتالشعاع از این عوامل در ارزیابی
عملکرد ،کارکنان به طور رسمی در فواصل منظم مورد
ارزیابی قرار میگیرند .تشخیص و پاداش دادن به کارکنان
قوی و در نتیجه ایجاد انگیزه در آنها برای بهبود عملکرد
خود و سایر کارکنان یکی از دالیل اصلی ارزیابی عملکرد
است .در گذشته ،مدیران کالسیک فقط برای کنترل کار
کارکنان ،ارزیابی عملکرد را انجام میدادند ،در حالی که
امروزه جنبه ابتکاری این عمل اهمیت بیشتری یافته است.
هدف اصلی ارزیابی عملکرد و بهرهوری ،جمعآوری اطالعات
الزم در مورد نیروی کار در سازمان و در اختیار مدیران قرار
دادن آنهاست تا بتوانند تصمیمات درستی را برای بهبود
کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ کنند ،که این نشانه
مهمی است .بهبود عملکرد سازمان و بهبود اقدامات انجام

شده توسط سازمانها .در توسعه شغل ،با حذف کندی
وظایف و عملیات تکراری ،سعی می شود تنوع بیشتری به
شغل داده شود .توسعه شخصی یا شغلی یک فرایند مداوم
برای ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامهریزی برای
برآوردن این نیازها است .این فرایند به کارکنان کمک
میکند تا درباره دانش ،عملکرد یا موفقیت خود فکر کنند و
پیشرفت شخصی ،آموزشی و آموزشی خود را برنامهریزی
کنند .برنامه توسعه شغلی از طریق سیستمی تهیه میشود
که به طور مرتب پیشرفت را ارزیابی کرده و مراحل بعدی را
برنامهریزی میکند .مستندسازی این فرایند ،PDP ،به
کارکنان و سیستم کمک میکند تا اولویتهای خود را
تعیین کنند ،پیشرفت هر شخص را زیر نظر داشته باشند و
برای حمایت از افراد گامهای مثبتی بردارند ،بهبود عملکرد
کارکنان مفید خواهد بود زیرا نتایج چندین مطالعه نشان
داده است که رابطه مهمی وجود دارد .بین توسعه شغلی
کارکنان ،عملکرد و بهرهوری سازماندهندگان .این یافته با
نتایج مطالعات ایزدی یزدان آبادی و نوشه ور ( ،)9901اینگر
پالیزی یر و همکاران ( ،)9699رناتو پیزانتی و همکاران
( ،)9699آری وانانن و همکاران ( )9669و آتوشیکو اوتا و
همکاران ( )9661همسو میباشد .مهارت یعنی توانایی
یادگیری .به توانایی انجام یا انتظار نتایج با حداقل زمان و
انرژی بسته به نوع کار و وظایفی که باید انجام شود ،مهارت
گفته می شود .همه مشاغل باید مهارتهای شغلی مورد نیاز
را داشته باشند ،هرچه این مهارتها کارآمدتر و متنوعتر
باشند ،توانایی آنها برای دستیابی به عملکرد مورد نیاز بیشتر
است .تنوع مهارتها به میزان استفاده کارکنان از مهارتها و
تواناییهای مختلف در شغل اشاره دارد ،در این صورت
چالش برانگیزترین شغل یک شغل معنیدار خواهد بود.
کارکنان با مهارتهای شغلی متنوع قادر خواهند بود آمادگی
بیشتری برای انجام وظایف سازمانی خود و دستیابی به نتایج
مفید داشته باشند نتایج چندین مطالعه نشان میدهد که
بین تنوع مهارت شغلی کارکنان و عملکرد و بهرهوری
کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد .این یافته با نتایج
مطالعات کرامتی و همکاران ( ،)9919اسنایدر ( )9669و
ایوانجلیا کاتسیکا و همکاران ( )9669همسو می باشد .نتایج
تحقیق همچنین تأیید میکند که بین مشاهدات شغلی
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کارکنان و عملکرد و بهرهوری آنها در سازمان رابطه آماری
معنیداری وجود ندارد که با یافتههای اسالتر و همکاران
( )9669مطابقت دارد.
در غنیسازی مشاغل ،سعی می شود حس باالتری از چالش
و موفقیت را در انجام مشاغل در مشاغل ایجاد شود .نتیجه
انجام وظایف شغلی باید منجر به رشد شخصی با احساس
مسئولیت شود .هدف غنیسازی شغل فقط تنوع بیشتر شغل
نیست .غنی سازی به این معنی است که هر کارمند قادر
است تا سطح مدیریت پیشرفت کند .بنابراین ،شغل کارمند
غنی میشود و او وظیفه مدیریت و کنترل مدیر را با توجه
به اهمیت شغل خود انجام میدهد که باعث بهبود عملکرد
کارکنان و افزایش بهرهوری وی میشود .نتایج بسیاری از
مطالعات نشان داده است که بین غنیسازی مشاغلی برای
کارکنان و عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد .این یافته
با نتایج مطالعات حریری و محمدپور ( )9919و ایزدی یزدان
آبادی و نوشهور ( ،)9901یانلی و همکاران (،)9699
هریسون مک نایت و همکاران ( )9661و سونیتا کارماکار و
کورتیس برسلین ( )9660همسو میباشد .نتایج بدست آمده
در بررسی های محققان حاکی از آن است که بین توسعه
کارکنان و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
نتایج این یافتهها با پژوهش جانس ( ،)9661جکسن و
وبرینگ ( )9660و داردن همپتن ،و هاول ( ،)9661مطابقت
دارد .آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که توسعه
کارکنان به طور مستقیم با تعهد سازمانی ارتباط دارد و با
تحقیقات (شلتون ( )9669سازگار است که رابطه برنامههای
توسعه کارکنان با تعهد و رضایت کارکنان را مورد تجزیه و
تحلیل قرار داد و نشان داد که آموزش و توسعه رضایت
کارکنان را افزایش میدهد و نتایج قابل مالحظهای بر
تصمیم افراد برای ماندن در سازمان است .نتایج مطالعه فوق
نشان میدهد که بین آموزش رسمی و بهرهوری کارکنان
رابطه معنیداری وجود دارد .یافتههای فوق با تحقیقات کنت
و بارتلت ( )9669که نشان داد دریافت آموزش با تعهد
سازمانی رابطه مثبت دارد ،سازگار است .همچنین با نتایج
یاپ ( ،)9669آیودج ( )9699زمان احمد و ابوبکر ()9660
که ثابت کردند که بین آموزش و تعهد کارکنان رابطه مهمی
وجود دارد ،و با تحقیقات زراسوند ( )9696موافق است.
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نتایج آن نشان داد که بین آموزش ضمن خدمت و تعهد
سازمانی رابطه مهمی وجود دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت که توسعه کارکنان نه تنها تعهد بلکه بهرهوری
کارکنان را نیز بهبود میبخشد .نتایج تحقیق همچنین نشان
داد که کار گروهی و تیمی از عوامل موثر در مدیریت توسعه
و منجر به بهرهوری سازمانی هستند .ایلین و مایر ()9662
بیان می کنند که کار گروهی تأثیر مثبتی بر رفتار کارکنان
دارد و این امر باعث میشود که کارکنان به طور غیرارادی به
نفع تیمها و سازمانهای خود عمل کنند و اساساً کارکنانی
که به صورت تیمی کار میکنند نسبت به کار تیمی و
سازمان به طور کلی متعهدتر هستند که این تحقیق با
دیدگاههای ایلین و مایر ( )9662مطابقت دارد .این نتیجه
همچنین با نتایج تحقیقات محسن و حقانی در ( )9901که
رابطه بین استفاده از تصمیمگیری گروهی و بهرهوری
سازمانی را تعیین میکند همسویی دارد .نتایج این مطالعه
نشان داد که بین تصمیم جمعی و ایجاد ابعاد بهرهوری
سازمان رابطه معنیداری وجود دارد .حمایت شغلی به میزان
تعهد سازمان و شرکتها به نیازهای کارکنان خود اشاره دارد
که میتواند راه موثری در ارتقای قابلیتها و عملکرد
کارکنان باشد و نتایج چندین مطالعه نشان داده است که
رابطه بسیار خوبی بین پشتیبانی و عملکرد شغلی موجود
است و این نتیجه با نتایج مطالعات صنوبری و رضایی
( ،)9919اینگر پالیزی یر و همکاران ( ،)9669رناتو پیزانتی
و همکاران ( ،)9669الرس گوران والگن و همکاران ()9669
سازگار و همسو است .خالقیت عملکردی این است که
چگونه یک فرد با دیگران کار میکند ،کیفیت کار گروهی
چگونه است ،تغییرات چگونه مدیریت میشود ،چگونه
شخص در زندگی کاری خود شرکت میکند ،که میتواند
پیامدهای مهمی برای بهبود روشهای کاری و بهبود
تواناییهای کارکنان داشته باشد تا به تدریج بهرهوری
کارکنان را افزایش میدهد .نتایج بسیاری از تحقیقات
همچنین نشان داد که بین خالقیت شغلی کارکنان ،عملکرد
و بهرهوری رابطه آماری معنی داری وجود دارد که این یافته
با نتایج مطالعات اینگر پالیزی یر و همکاران ( )9660رناتو
پیزانتی و همکاران ( )9669و ایمان فرگوسن و همکاران
( )9669همسو و هم جهت میباشد.
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 -14نتیجه گیری

میکند .مستندسازی این فرایند یعنی  ،PDPبه کارکنان و

بسیاری از سیستمهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت

سیستم کمک میکند تا اولویتهای خود را تعیین کنند،

امروزی مناسب به نظر نمیرسند و لوگوهای قدیمی بیاثر

پیشرفت هر شخص را زیر نظر داشته باشند و برای حمایت

تلقی میشوند .در دهه گذشته ،بسیاری از سازمانها

از افراد گامهای مثبتی بردارند ،بهبود عملکرد کارکنان مفید

دریافتند که عمالً فاقد سیستم ارزیابی عملکرد هستند که

خواهد بود زیرا نتایج چندین مطالعه نشان داده است که

بتواند اولویتها و اهداف خود را به کارکنان اعالم کرده و

رابطه مهم و معناداری بین توسعه شغلی کارکنان ،عملکرد و

پیشرفت آنها را دنبال کند .به دلیل وسعت مناطق شناختی

بهره وری سازماندهندگان وجود دارد.

و استفاده از ابزارهای مختلف مانند احساس ،مشاهده،

 -15محدودیتهای تحقیق

ادراک ،تجربه ،قدرت تعلق و تفکر در موضوعات مختلف،

در این تحقیق ،وضعیت سیستم توسعه پرسنل از طریق

ارزیابی و تفسیر رفتار و عملکرد کارکنان ،بسیار حساس

رویکرد بهرهوری از دیدگاه مدیران سازمان امور مالیاتی

است .در ارزیابی عملکرد ،کارکنان به طور رسمی در فواصل

سنجیده میشود و نظرات کارکنان یا کارکنان جدید با یا

منظم مورد ارزیابی قرار میگیرند .تشخیص و پاداش دادن به

بدون سابقه مدیریتی اندک مدنظر قرار میگیرد .نظرات

کارکنان قوی و در نتیجه ایجاد انگیزه در آنها برای بهبود

مدیران و کارکنان مستقیم نیز میتواند مرجع تکمیلی

عملکرد خود و سایر کارکنان یکی از دالیل اصلی ارزیابی

دیگری باشد که در این تحقیق مورد توجه قرار نگرفته است.

عملکرد است .در گذشته ،مدیران کالسیک فقط برای کنترل

یک نکته مهم در مورد اعتبار یا روایی بیرونی مطالعه این

کار کارکنان ،ارزیابی عملکرد را انجام میدادند ،در حالی که

است که جامعه آماری مطالعه حاضر محدود به اداره امور

امروزه جنبه ابتکاری این عمل اهمیت بیشتری یافته است و

مالیاتی است و از نظرات کارکنان سایر سازمانها استفاده

هدف اصلی ارزیابی عملکرد و بهرهوری ،جمع آوری اطالعات

نشده است .از آنجا که محقق قصد ندارد نتایج را به سایر

الزم در مورد نیروی کار در سازمان و در اختیار مدیران قرار

بخشهای دولتی و خصوصی کشور تعمیم دهد ،دسته قابل

دادن آنهاست تا بتوانند تصمیمات درستی را برای بهبود

تعمیم باید با دقت انجام شود و نیاز به بررسی و آزمایش

کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ کنند ،که این نشانه

دقیق دارد تا نتایج مطالعه فعلی معتبرتر شود.

مهمی برای بهبود عملکرد سازمان و بهبود اقدامات انجام

امکان پاسخهای نادرست در پرسشنامه توسط برخی از

شده توسط سازمانها است .در توسعه شغلی ،با حذف کندی

کارکنان به دلیل ترس از افشای محتویات پرسشنامه یا

وظایف و عملیات تکراری ،سعی میشود تنوع بیشتری به

جدی نگرفتن مقوله تحقیق از سوی برخی از پاسخدهندگان

شغل داده شود .توسعه شخصی یا شغلی یک فرایند مداوم

از دیگر محدودیتها بوده ،اگرچه برخی از کارکنان ،به ویژه

برای ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامهریزی برای

مدیران ،کمبود وقت به عنوان دلیلی برای عدم همکاری خود

برآوردن این نیازها است .این فرایند به کارکنان کمک

گزارش نمودهاند.

میکند تا درباره دانش ،عملکرد یا موفقیت خود فکر کنند و
پیشرفت شخصی و آموزشی خود را برنامهریزی کنند .برنامه
توسعه شغلی از طریق سیستمی تهیه می شود که به طور
مرتب پیشرفت را ارزیابی کرده و مراحل بعدی را برنامهریزی
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راهنمای نگارش مقاله
 .1مجله صنعت و دانشگاه به صورت فصلنامه منتشر میشود .این فصلنامه

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

 مقاالت مروری که معمووال توسو سوردبیر از صواحبننران درسواسوت

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

میشود.

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

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

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

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

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

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

هزینه اشتراک:
هزینه اشتراک یکساله:
هزینه اشتراک دوساله:

سست سیشتاز 16.000 :تومان
سست سیشتاز 28.000 :تومان

سست عادی 12.000 :تومان
سست عادی 20.000 :تومان

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

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

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

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

 عضویت حقوقی:
ناح متقاضی:

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

نسخة شروع اشتراک از شماره:

اشتراک جدید 

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

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

تمدید اشتراک 

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

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

استان:
تلفن:

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

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

ش ر:

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

کدسستی:

همراه:

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

سست الکترونیک:

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

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

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

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

ناح سفارش دهنده:

سمت:

شرکت:

شماره تماس:

نشانی کامل:

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

تعرفه چاپ سیاه و سفید (ریال)

ابعاد
سشت جلد
داسل جلد

همت عالی
2500000

-

یک صفحه کامل

1500000

1000000

نی صفحه

1000000

500000

یکچ ارح صفحه

500000

250000

-

100000

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

نوع سفارش

دفعات چاپ:

شرای :






طرا آگ ی بر ع ده سفارش دهنده میباشد و میبایست همراه فرح ارسال گردد.
 %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 :

Presenting a human resource development model focusing on productivity in the
country's tax administration using the structural equation approach
*Mansoor Gholizade

**Rashid Zolfaghari

***Mohsen Mohammadian

* PhD student in Administrative Management, Islamic Azad University, Roodehen Branch,
Tehran, Iran.
** Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad
University, Roodehen Branch, Tehran, Iran.
*** Assistant Professor and Faculty Member, Islamic Azad University, North Tehran Branch,
Tehran, Iran

Abstract
Human resource development is an important part of human resource management and in fact
a kind of complement to human resource management. Garavan believes that human resource
development is considered very important because its scope is much wider than human
resource management (Garavan et al., 2012). The first efforts to develop human resources
began in the 18th century with the establishment of the first technical school (Al-Faki, 2015).
Today, human resources are the main assets and capital of the organization and the main
factor of competitive advantage of organizations and this source is the only capital and assets
in the organization that can not be imitated and has a unique feature. In addition, this resource
is one of the assets that can grow. And development, and this development can only be
achieved through learning and knowledge, and human resource development emphasizes the
leadership perspective on employees to gain knowledge, expertise, experience and efficient
decision-making and problem-solving skills in the organization. In this study, with the aim of
identifying the variables affecting human resource development with a focus on productivity
in the country's tax affairs organization, the Delphi method has been performed by 15
experts. After collecting data and conducting interviews and Delphi method in 2 replications
and confirmation of validity and reliability tests using CVR, Cronbach's reflectivity and
alpha, the final model is calculated in 4 main components, 15 dimensions and 53 indicators.
Among these, group dynamics and team spirit, motivations for success and talent assessment
and completion of talent banks from employees, documentation and continuity in learning,
motivation and success among employees with an average weight of 4.9 are the most
important factors identified. Finally, the structural model by partial least squares method was
approved by PLS software with a sample of 251 people with a GOF fit coefficient of 0.63.
Keywords: Human resources development, productivity, country of tax correspondence, pls.

A dairy Products Green Supply Chain model with Emphasis on Customer
Satisfaction: Combining Interpretive Structural Modeling Approach and
Analytical Network Process
*Heydar Safary

**Rashid Zolfaghari

***Mohsen Mohammadian

* PhD Student in Administrative Management, Roodehen Branch, Islamic Azad
University, Roodehen Branch, Tehran, Iran
** Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad
University, Roodehen Branch, Tehran, Iran.
*** Assistant Professor and Faculty Member, Islamic Azad University, North Tehran Branch,
Tehran, Iran

Abstract
Changing the energy-based economy to a knowledge-based economy, increasing the level of
education of the society, raising the standard of living standards, increasing the international
complexities have led to many changes in the management of the organization. To overcome
these challenges, future organizations must be able to harness and develop the potential of
their talents. Talents are the rarest resource in the current knowledge-based market. In the
wake of the globalization of the economy, the downsizing of most public and private
organizations, rapid environmental developments and global challenges, the need for
organizations to have capable and experienced leaders. Despite the global need and attention
to talent, the principles of talent management in all organizations follow the same rules.
Talent management includes a set of plans that, in general, make effective use of these
individuals to achieve the goals of business and achievement. In this research, with the aim of
identifying the variables affecting talent management with the approach of managers'
capabilities, Delphi method has been performed by 50 experts. After collecting data and
conducting interviews and Delphi method in 2 replications and confirmation of validity and
reliability tests using CVR, reflectivity and Cronbach's alpha, the final model is calculated in
3 main components, 14 dimensions and 59 indicators. Among these, management support,
engaging talented people, increasing learning capacity, self-centered learning, continuing
education, setting criteria for promotion, appreciation and creating internal motivation with
an average of 4.9 have been identified as the most effective factors. Finally, the structural
model with the partial least squares method was approved by PLS software with a GOF fit
coefficient of 0.58.
Key words: Talent Management, Technical, Human and Perceptual Capabilities of
Managers, Social Security Organization, Minimum Squares (PLS)

Provide a model for successful entry into the food products market of
the region (Case study of Iraq)
*Mohammad Talari

**Mohammadreza Fallah

***Parisa.Esmaeili

* Assistant Professor, Faculty of Humanities, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran
** Assistant Professor, Faculty of Humanities, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran
*** Graduate, Faculty of Management, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran

Abstract
According to the policies of the resistance economy, paying attention to the markets of the
countries of the region is one of the most important tools to increase economic resilience.
Meanwhile, the food industry, as one of the most important large manufacturing-economic
industries in the country, should have a special look at the cause, why and how to decide to
buy foreign customers. The aim of this study is to provide a model for successful entry into
the Iraqi food market. The approach of the present study is quantitative and applied in terms
of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical
population of this study consists of buyers of Iraqi stores and supermarkets. Sampling is
available in this study and has been done among customers of stores and supermarkets
located in Iraq and in the cities of Najaf and Karbala, Baghdad, Basra, Nasiriyah, Hillah and
Kohl, according to the Cochran's formula, 384 Iraqi buyers have been selected. The data
collection tool is a researcher-made questionnaire that is validated by experts and its
reliability through Cronbach's alpha coefficient of 863 /. Confirmed. Structural equation
modeling has been used to analyze the data. The results show that "market overlap", which
includes "marketing, facilitation and psychological factors" alone, cannot affect the intention
to buy Iraqi customers alone and must be "internalized culture" which acts as a mediating
variable. And "religious factors and values and preferences" have been used to influence the
purchase of Iraqi consumers.
Keywords: Market synergy, internal culture building, Purchase Intention, the food industry,
structural equations

The relationship between corporate entrepreneurship and urban sustainable
development by using the pattern of entrepreneurial city
* Babak Ziyae **Mehran Rezvani ***Mohammad Eynolghozat
* Associate Professor, Department of Organizational Entrepreneurship, Faculty of
Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
** Associate Professor, Department of Organizational Entrepreneurship, Faculty of
Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
*** PhD Student, Department of Organizational Entrepreneurship, Faculty of
Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
Abstract
With the increase of urbanization, many economic and social problems have arisen, so the
urban management system using various tools and policies to create sustainable development
in metropolitan areas. One of these policies is the development of the entrepreneurial city.
The aim of this study is to explain the role of corporate entrepreneurship in the process of
forming an entrepreneurial city as a strategy for sustainable development. Also; the role of
corporate entrepreneurship in creating the necessary infrastructure to create an
entrepreneurial city has been contemplated. The research method is qualitative and grounded
theory as an emergent method is used, so that first qualitative data were obtained by
examining the research background and using the systematic review method and also using
content analysis tools, collection and the basic structure of classification of variables. Then,
according to the life experience of the authors of the research, each of whom has scientific
and practical expertise in the field of this research, the main variables and components of the
research were extracted and finally the conceptual model of the research was obtained.
Findings showed that while classifying the components into three categories: 1- structural
conditions 2- social interaction of agents and structure 3- outcomes; The entrepreneurial city
is proposed as a new policy in the sustainable development of metropolises that the
entrepreneurial city is a new policy in sustainable development of metropolises and one of the
ways to create it is the development of corporate entrepreneurship so that corporate
entrepreneurship and economic performance of metropolises have a positive and significant
relationship with each other.
Keywords: Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurial City, Sustainable Development,
Metropoli.

Technological cooperation, university reproductive company, information and
communication technology
*Fazel Hajizadeh **Abolfazl Kazazi
* Faculty, Department of Industrial Engineering, Qom University of Technology, Qom, Iran
** Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatabaei University,
Tehran, Iran

Abstract
The present study investigates the role of factors affecting the success of technological
cooperation between academic and industrial reproductive companies in the field of
information and communication technology with the mediating role of intermediary
institutions. The present study is applied in terms of purpose and quantitative in terms of
type. Among parks and growth centers, 13 parks and growth centers were selected as a
statistical sample; In addition, in each of the selected samples, the CEO or a knowledgeable
person was selected as the respondent. Therefore, 341 questionnaires were distributed and
317 usable questionnaires were collected. After confirming the validity and reliability of the
research, the data were analyzed by SPSS and LISREL software. The results indicate that
factors related to industry and academia have a positive and significant effect on the success
of technological cooperation. The mediating role of intermediary institutions on the success
of technological cooperation was also acknowledged. The findings of this study provide
practical and theoretical implications for improving technological cooperation between
academia and industry.
Keywords: Technological cooperation, university reproductive company, information and
communication technology.

Prioritizing obstacles of industry - university interaction in order to develop of
intelligent urban transportation infrastructures using Fuzzy AHP
*Hamzeh Amintahmasbi
** Aboozar Ghorbani
* Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shargh,
University of Guilan, Guilan, Iran
** PhD student in Industrial Management, Islamic Azad University, Anzali International
Branch, Gilan, Iran
Abstract
Any society to achieve real and sustainable development goals requires continuous
interaction between scientific and technical institutions, takes form in the template of
university and industry. In fact, universities are generating knowledge and transferring it to
scholars, the industry also works to apply knowledge and shares its expectations to university
research teams, and they present their ideas, findings and outcomes to the industry.
Transportation science also is no exception, and in recent years, it has introduced and
implemented new technologies called Intelligent Transportation Systems (ITS) in universal
level. Studies in Iran show that transferring knowledge between university and intelligent
transportation industry face challenges and obstacles that have led industry owners to the
direction of assembling imported components and escaping from universities. This study
aims to explanation and interpretation of viewpoints of university and industry section
experts about obstacles that affect transferring knowledge between these two institutions in
line with implementation of intelligent urban transportation. In this research, firstgy
determined effective indices of industry – university interaction obstacles by searching
library and documentation resources. Fuzzy Delfi is used to sieve indices and identifying
final submeasures. As 43 suggested obstacles were initially available to transportation science
experts and by this technic, at first stage 27 obstacles and then, 15 obstacles were chosen for
evaluation and ranking. Ranking was also done though fuzzy AHP. Results showed that lack
of necessary infrastructures in ITS industry, and lack of applicability in science production
areb the main obstacles of industry – university interaction in order to develop infrastructures
of intelligent urban transportation
Keywords: Knowledge Based Companies; Financing; performance, Crowd funding ;
Venture Capital, Debt
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Abstract
The purpose of this study is to provide a model to improve the performance of government
organizations with an emphasis on innovation and organizational values. The participant of
the study consists of university professors and experts in the field of study who have been
selected by purposive sampling. Finally, 10 university professors and experts, including
managers and experts in the field of organization, answered the questions. Experts in this
study were people who had at least 15 years of experience in studying, teaching or working in
the field of government organizations and organizational performance. Sampling continued
until the theoretical saturation stage. Also, to determine the reliability of the measuring
instrument, the value of ICC coefficient in terms of compatibility and absolute agreement was
approved. Interpretive structural modeling approach using Matlab software was used to
analyze the data. The results showed that the staff empowerment factor in relation to the
research topic and presenting an effective model in order to improve and enhance the
performance of government organizations has the highest impact and the least impact and this
factor has been targeted as a variable of this research. Also, the research findings showed that
the transformational leadership factor has the most impact and the least impact in the current
model from other components. This factor is due to high conductivity and low dependence of
influential variables or in other words stimuli
Keywords: Organizational Performance, Innovation, Organizational Values, Interpretive
Structural Modeling.
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Abstract
This article will identify the chalenlges and factors affecting technology commercialization in
ACECR as one of the biggest reserch center in Iran. This study, after extensive study in the
literature of the subject with qualitative method and using purposeful sampling, 27 in-depth
interviews were conducted with technologists and experts in ACECR. After analyzing the
theme, 215 factors affecting technology commercialization were identified. knowledge and
skills, motivation, interest in technology, marketing power, diligence, expertise and
Ambidexterity are individual factors and organizational culture, technological attitude of
organizational management, existence of appropriate organizational structure, management
support, team of experts, encouragement and Self-sufficiency are organizational factors and
country needs, government support, market demand, sanctions, economic conditions, industry
support, and geographic location are environmental factors. Also, the 120 problems and
challenges identified in this study included financial, cultural, legal, human and physical
resources problems, market entry, support and organization. The use of new financing
methods, the enactment of new standards for standardization of new technologies, the
creation of a culture of self-confidence in the country and the commitment of technology
producers to better quality production and guarantee service, are the suggestions for solving
technology commercialization problems
Keywords: Commercialization, Technology, challenges, ACECR.
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Abstract
In this study, we have used the total capital market index (TEDPIX) as an index of the real
sector of the economy and the index of banks and credit financial institutions as an index that
explains the developments of the banking system. Also, oil revenues, exchange rate
uncertainty, tax revenues, liquidity, nominal interest rates, inflation uncertainty and GDP
have been used as macroeconomic variables in the research period (1370-1396). To estimate
the systemic risk of the banking system, the quarterly data of the banks' index is used and the
value at risk of the return of the seasonal data of the index is estimated using an exponential
GARCH model. In order to model the interaction of macroeconomic variables and systemic
risk of the banking system, an unrestricted vector autoregression (VAR) model was estimated
and then using instantaneous impact functions and based on Chulsky analysis, systemic risk
response to other variables was investigated and analyzed. In order to identify the channels of
impact of economic shocks on the systemic risk of the banking system, based on the
structures of the Iranian economy, a structural vector autoregression (SVAR) model was
specified and then the instantaneous impact functions were extracted and the effect of macro
variable shocks on the systemic risk of the banking system was investigated. Also, the effect
of systemic risk of the banking system on macroeconomic variables was investigated and
analyzed using instantaneous impact functions. Finally, the interaction model of
macroeconomic variables and systemic risk of the banking system was approved using the
vector autoregressive model.
Keywords: Systemic risk of banking system, macroeconomic variables, conditional risk
value, quantitative regression, vector autoregression model
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Abstract
If universities functioned in a stable environment, the demands for leadership would be
modest. Mission, vision, programs, strategies, and policies could simply be put on automatic
pilot. Automatic pilots don’t work for universities. Environment is in continual context, and
the results and consequences of these changes for the future of universities are profound.
Sound, creative and empowering leadership is indispensable, and it spells the difference
between productive, sustainable universities and those that are in continual crisis and failing.
One need only reflect on the change that has come about in university over the last century.
The very mission and scale of universities have been transformed. Universities are altering
the ways and means of teaching and learning. New directions and methods in research and
service to society are evolving. The costs-benefits of the academic enterprise are in continual
fluctuation and open to challenge. The roles of faculty are different, as are campus cultures.
The very definition of precisely who is served and touched by universities is in transition.
Leading change is clearly the most difficult and taxing challenge faced by university
managers and leaders. Occupying a position of leadership and exercising the role of manager
and leader are entirely different.Too many positions of leadership are filled by those who
occupy the chair and carry the title but fail to lead universities in ways that enable them to
adapt to a demanding environment, optimize their mission, align with values, and produce a
lasting contribution to society. It does not speak to the position of leadership, to title, or to
mere survival skills; rather it speaks to the creative act, the behavior, the hard work, and the
skill and competency of leadership and managemen.
Keywords: Social Responsibility of University, University and Industry Relation, National
Innovation System.
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Abstract
Despite the significant growth of international congenital companies, especially in the field of
information and communication technology in the world, in Iran, but the number of
congenital companies.
International ICT is scarce. The aim of this study was to identify the distinctive features of
the internal agent of the company in congenital companies
The ratio between algorithms compared to other IT technologies is their success in global
markets. The "case study" strategy for this qualitative applied research and the analysis
method were a combination of "explanation" and "case study integration". The audience for
the semi-sample in-depth interviews with members and experts of the company was sixtyeight.Ten companies were selected by stratified random sampling method and studied over
twenty-six months. Atlas ti analytical software is used to encode the data and Xmind software
is used to draw the model. The research findings indicate that "communication",
"international presence", "values", "marketing", "strategy", "human capital" and "production
method" are the distinguishing features of companies to succeed in Fast entry into
international markets.
Keywords: Bomb, Case Study, ICT.
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Abstract
Globalization, increasing pollution and creating environmental concerns, in today's
knowledge-based, competitive, accountable and participatory environment, forced university
management to make changes in applying management models, accepting green strategies
and applying green management as a new paradigm in all its organizational activities. For
this purpose, the present study was conducted to provide a university management model
based on green thinking. This research is "fundamental-applied" in terms of purpose, as well
as "qualitative" in terms of data type and in terms of implementation is based on the datadriven theory ". The researcher conducts Semistructured interviews until reaching data
saturation with 15 participants based on purposeful and snowball samplings from the
managers and experts of the Environmental Protection. Organization, the Renewable Energy
Organization, Ministry of Oil, as well as managers of the country's green universities.
Analysis of obtained data was performed in three stages of open, axial, and selective coding.
The qualitative research model was designed base on this analysis. The results of research
extract 576 primary codes from interviews as well as 43 concepts and 16 categories which are
conceptualized and categorized in the form of Strauss and Corbin paradigm model including
nuclear phenomenon, causal factors, contextual conditions, interfering factors, strategies, and
consequences.

.

Keywords: Pattern, Academic Management, Green Thought, Grounded Theory
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