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هیئت تحریریه
حسین ابراهیمآبادی ،دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ غالمعلی افروز ،استاد
روانشناسی دانشگاه تهران؛ اكارت اهلرز ،استاد جغرافیا دانشگاه بن؛ مرتضی بحرانی ،دانشیار
اندیشه سیاسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حسن حنفی ،استاد فلسفه دانشگاه قاهره؛
هادی خانیکی ،استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ داریوش رحمانیان ،دانشیار تاریخ
دانشگاه تهران؛ فرامرز رفیعپور ،استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدتقی رهنمایی،
استاد جغرافیا دانشگاه تهران؛ مقصود فراستخواه ،استاد برنامهریزی توسعه آموزش عالی مؤسسه
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی؛ مایكل كوك ،استاد اسالمشناسی دانشگاه پرینستون؛ رضا
ماحوزی ،دانشیار فلسفه علم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ فتحالله مجتبایی ،استاد
ادیان و عرفان دانشگاه تهران؛ مصطفی محقق داماد ،استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدعلی
مظاهری ،استاد روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی؛ محمدهادی زاهدیوفا ،دانشیار اقتصاد دانشگاه
امام صادق(ع)؛ عباس منوچهری ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

داوران این شماره
حسین ابراهیمزاده آسمین ،استادیار جامعهشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ فریبرز بیات ،استادیار
جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی؛ محمدصالح حسینزاده ،استادیار
جامعهشناسی ،دانشگاه امام حسین؛ محمدصادق خیاطیان یزدی ،استادیار مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه
شهید بهشتی؛ حمیدرضا رادفر ،استادیار علم اطالعات و دانششناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی؛ موسی رضوانی جمنزمین ،استادیار مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی؛ محمدحسین
زارعیان بغدادآبادی ،کارشناس ارشد ریاضی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ امیر عظیمی ،استادیار جامعهشناسی
پژوهشکده امامخمینی و انقالب اسالمی؛ اسماعیل قادر یفر ،استادیار مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی؛ بهزاد قرهیاضی ،استاد مهندسی ژنتیک ،پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران؛ حسین
نادر یمنش ،استاد بیوفیزیک ،دانشگاه تربیت مدرس.
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مختصات خطمشی بودجهای مناسب برای
توسعه زیستفناوری در كشور
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ششده4

چکیده

بودج ب عنوان یكی از مهمترین ابزارهای نظام خطمشیگذاری و خون حیاتی دولت ،تاثییر بسایار زیاادی
در جهتدهی ب اقدامات آتی کشور خواهد داشت .بودج میتواناد محارا اقتصااد دان بنیاان و عامال
رشد و توسع زیستفناوری ،ب عنوان یكی از نوآوریهای برتر قرن حاضر باشد .در مقالا حاضار ،یاافتن
مختصات و ویژگیهای خطمشی بودج ای مناسب برای توسع زیستفناوری در کشور مورد بررسی قارار
گرفت است .ایان مقالا در رارروب روﻳﻜرد ترکیبای و با استﺎاده از رو تحلیال تم صورت گرفت و برای
تعیین ویژگیها ،با خبرگان خطمشیگذاری ،بودج ریزی و زیستفناوری مصاحب شده است .در نهایات
مؤلﺎ های خطمشی بودج ای در قالب  16مقول اصلی استخراج شد کا عبارتاناد از :تقسایمکار ملای،
اصالح ساختار نهادی ،تقویت ساتاد توساع زیساتفناوری ،اصاالح قاوانین و مقاررات ،اصاالح قاانون
حمایت از شرکتهای دان بنیان ،ایجاد یبات و پایداری در قوانین ،اصالح ساختار بودج کشور ،تقویات
نق اهرمی بودج  ،اصالح رو هاای بودجا ریزی ،بودجا ریزی عملیااتی ،اصاالح بودجا پژوهشای
کشور ،اصالح مدلهای تثمین مالی ،اصالح مرحل دستورگذاری ،زیرساخت فناوری اطالعاات ،رعایات
اصول بودج  ،نظارت بر هزین کرد اعتبارات.
کلیدواژهها :بودج ریزی ،تحلیل تم ،توسع زیستفناوری ،خطمشیگذاری
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 .1گروه مدیریت دولتی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2گروه مدیریت دولتی ،دانشكده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نو یسنده مسئول)


 .3گروه مدیریت دولتی ،دانشكده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4گروه اقتصاد اسالمی ،دانشكده اقتصاد ،دانشگاه عالم طباطبایی ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

ناتوانی در ایجاد ارتباط بین برنام ریزی ،سیاسااتگذاری و بودجا ریزی یكاای از ضااع های
اساساای در مالیا عمااومی ب خصااود در کشااورهای درحالتوسااع (بااا درجااات مختلا )
محسوب میشود .ﺍﻳان مشاﻜل اغلب با دلیل فقدان یك مكانیسم کارآ در مرکز حكومت کا
این س حوزه را در یك رارروب ب همپیوست بااا یكاادیگر ماارتبط سااازد ،کارکردهااای بساایار
ضعیﺎی را در هر یك از این س موجب میشود ک با توج ب محدوده گسترده وظای دولاات،
مشكالت فراوانی را ب دنبال دارد (جااوادی و زنگنا  .)3 ،1383 ،فناوریهااای نااوین با عنوان
فناوریهای کلیدی و محور توسع پایدار (سازمان ملاال ،)1 ،2018 ،نقا بساایار مهماای در
تعیین موقعیت علمی ،اقتصادی و استراتژیك کشورها نسبت ب یكدیگر ایﺎا میکنند .یك نگاه
مشترك بین تعاادادی زیااادی از دانشااگاهیان و سیاسااتگذاران در کشااورهای ع ااو سااازمان
همكاریهای اقتصادی و توسع  1این است ک موج نوآوری و سرمای گذاری مبتنی بر فناااوری
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اطالعات و ارتباطات ،با زیستفناوری 2اداما خواهااد یافاات .یكاای از ویژگیهااای اساساای

نوآوریهایی ک موجهای طوالنی در رشد اقتصادی ایجاد میکنند این اساات کا آنهااا فراگیاار
هستند؛ بدانمعنیک  ،در حوزهها و بخ های مختلﺎاای از اقتصاااد کااارآیی داشاات و اساتﺎاده

میشوند (آراندل .)5 ،2003 ،3زیستفناوری ایاان خصوصاایات را داشاات و کارکردهااایی در
م
سالمت انسان و حیوان ،فرایناادهای صاانعتی و تقریبااا در تمااام بخ هااای منب محااور ماننااد
کشاورزی ،معدن ،جنگل و دریا دارد (همان) .زیسااتفناوری با عنوان یكاای از فناااوریهااای
کلیدی است ک ماایتوانااد تااثییر شااگرفی در اقتصاااد جواما داشاات باشااد و توجا با آن در
کشورهای توسع یافت و درحالتوسع روزب روز درحااالافزای اساات (براتاای .)1 ،1397 ،در
جمهوری اسالمی ایران نیز توسع زیستفناوری در اسناد باالدستی از جمل سااند رشاامانداز
 ،1404سیاستهای کلی علموفناوری ،سیاسااتهای کلاای اقتصاااد مقاااومتی ،نقشا جااام
علمی کشور و برنام پنجسال ششم توسع مورد توجا قارار گرفتا و در سااند زیسااتفناوری
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مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ( )1384ب تﺎصیل بدان پرداخت شده اساات .دسااتیابی
ب اهداف مندرج در اسناد باالدستی نیازمند ارتباط بین خطمشیهای بودج ای و برناما ریزی
انجامشده است .برای دستیابی ب این مهم و با توج ب گستردگی دستگاههای اجرایی فعااال در
ایاان حااوزه ،بودجا با عنوان خااون حیاااتی دولاات (ویلداوسااكی )595 ،1992 ،1و یكاای از
مهمتاارین ابزارهااای نظااام سیاسااتگذاری (ابراهیمینااژاد و فاارجونااد )63 ،1391 ،بایااد
سمتوسوی مشخصی داشت باشد تا هم دستگاهها هماهنگ با سااوی اهااداف ترسیمشااده
حرکت نمایند؛ موضوعی ک درحالحاضر ب دلیل موازیکاریهااای مختلا ناشاای از ماادل
بودج ریزی و تقسیم کارها در قوانین مصوب و بودج دستگاههای اجرایی ،موجبااات کاااه
ایرات مناب محدود تخصیصی ب این حوزه فناوری را باعث میشود.
با توج ب اهمیت موضوع ،این پرسا محاارح میشااود کا مختصااات و ویژگاایهااای
خطمشی بودج ای مناسب برای توسع زیستفناوری در کشور کدامند و زیرمؤلﺎ های این
خطمشی بودج ای ریست؟
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 .2پیشینه تحقیق

مختصات خطمشی
بودجهای...

 .1-2مبانی نظری

طباات تعریاا سااازمان همكاریهااای اقتصااادی و توسااع ( )2009زیسااتفناوری یااا
بیوتكنولوژی ب عنوان کاربرد علموفناوری در موجودات زنده و همچنین اجزاء ،محصااوالت
و مدلهای آنها برای تغییر مواد زنده یا غیرزنااده جهاات تولیااد دانا  ،کاالهااا و خاادمات،
تعری شده است .بر اساس پیمان تنوع زیستی ریودوژانیرو 2در سال  ،1992زیستفناوری
اینگونا تعریا شااده اساات :کهرگونا کاااربرد فناااوری کا از سیسااتمهای بیولااوژیكی،
موجودات زنده یا مشتقات آنها برای ساخت یا تغییر محصوالت و فرایندها بارای مصاارفی
مشخص ،استﺎاده میکند ».در یک جم بندی کلی میتوان گﺎت ک زیستفناوری یكی از
فناوریهای کلیدی است ک سرنوشت اقتصادی جوام را در آینده رقم خواهااد زد .از آنجااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

ک این فناوری با زندگی روزمره بشر آمیخت است ،پیشرفتهایی ک در حوزههای مربوط با
م
آن رخ میدهند ،الزاما بشر را ب سمت استﺎاده ار فناوریهای نوین خواهد برد و کشورهایی
ک در این زمین توج کافی اعمال نكنند مصرفکننده محصوالت کشورهایی خواهنااد بااود
ک این فناوری را در اختیار گرفت اند و ب این ترتیب هزین های زیادی را متحماال میگردنااد
(خردمندنیا.)18 ،1389 ،
توج ب پیشرفتهای زیستفناوران در کشورهای توسع یافت و درحالتوسع روزبا روز
درحالافزای

است (خردمندنیا و براتی .)3 ،1394 ،همانطور ک در تعری آراندل آمااده

است ،حوزه تثییرگذاری زیستفناوری گسترده بوده (آراناادل )10-9 ،2009 ،و باار اساااس
تقسیمبندیهای کالسیک ،زیستفناوری دارای  4شاخ اصاالی اساات )1 :زیسااتفناوری
کشاورزی (سبز)1؛  )2زیستفناوری پزشكی (قرمز)2؛  )3زیستفناوری دریااا (آباای)3؛ و
 )4زیستفناوری صنعتی (سﺎید( )4کولول .)216 ،2002 ،5توسع زیستفناوری ب عنوان
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سیاستهای کلی نظام در دوره رشمانداز بیستسال  ،ب صراحت در بنااد ک »7سااند آمااده
است .تثکید بر این فناوری در سااند رشامانداز با عنوان یكاای از اسااناد باالدسااتی و مهاام
کشور ،نشاندهنده اهمیت این فناوری و ضرورت فراهمآوردن شاارایط توسااع آن اساات .در
سیاستهای کلی بخشی شامل مناب طبیعاای (در بنااد  ،)4پدافنااد غیرعاماال (در بنااد ،)5
اقتصاد مقاومتی (در بند  ،)7سالمت (در بناادهای  3و  4و  )5و جمعیاات (در بنااد  )6نیااز
ب طور مستقیم ب آن اشاره شده است .بر اساس سند نقشا جااام علماای کشااور (مصااوب
شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای ،)1389 ،زیسااتفناوری جاازو اولویتهااای کالاا »
علموفناوری کشور بوده و کتوسع زیستفناوری ب منظور کسب سا درصااد بااازار جهااانی
مربوط » ب صراحت جزو اهداف بخشاای نظااام علموفناااوری اشاااره شااده اساات .با دنبال
تصویب سند نقش جام علمی کشااور ،شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای در سااال ،1390
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تشكیل کستاد توسع زیستفناوری» را ب منظور ایجاد هماهنگی در سااحم ملاای در حااوزه
زیستفناوری ،تصویب نمود .این ستاد مرج اصلی سیاستگذاری ،برنام ریزی ،راهبااری
اجرایی ،هماهنگی و رصد در حوزه زیستفناوری در کشور اساات (مصااوب  705شااورای
عالی انقالب فرهنگی.)1390 ،
بودج دولتی با دیدگاه آیندهنگر ،آن ریزی است ک دولت قصد اجارای آن را طاای دوره
زمانی مشخصاای دارد و نحااوه تااثمین مااالی ایاان فعالیتهااا را با تصااویر میکشااد (آ ر و
امیرخانی .)9 ،1391 ،بودج ب عنوان خون حیاااتی دولاات (ویلداوسااكی،)595 ،1992 ،
بیانگر سیاست دولت است و بودج ریزی یكی از ابزارهااای نظااام سیاسااتگذاری 1دولاات
ب شمار میرود؛ بودج همچنین مهمترین ابزار مدیریت استراتژیك است ک دولت میتواند
در شرایط متحول ،از آن برای تحقت برنام های خود و افزای کارآیی و بهرهوری و نیز مهااار
بحرانها استﺎاده نمایااد .بودجا در حقیقاات برناما یکسااال دولاات اساات کا در قالااب
خطمشیهای کالن و اهداف میانمدت تنظاایم میشااود و بهتاارین وساایل بارای نظااارت و
ارزیابی مدیریت دولت در سحوح مختل و از جمل ابازار مهاام نظااارتی مجلااس ب شاامار
میرود (ابراهیمینژاد و فرجوند.)63 ،1391 ،
فرایند بودج ریزی ب طور تقریبی ب رهااار مرحلا تقساایم میشااود کا در هاار مرحلا
بازیگران گوناگون ب ایﺎای نق های متﺎاوتی میپردازند .مرحل برنام ریزی اجرایی 2شامل
تهی و تنظیم بودج توسط قوه مجری است .مرحل پذیر قانونی 3شااامل تصااویب قااانون
بودج از مجرای فرایند قانونی است ک ب نوب خااود فراینااد اصااالحات مجلااس با الیحا
بودج پیشنهادی قوه مجری را دربرمیگیرد .پس از ابااالب بودجا توسااط مجلااس ،مرحلا
اجرای بودج  4سال مالی را ک قانون بودجا بارای اجارا در آن سااال وضا گردیااده اساات،
پوش میدهد .مرحل پاسخگویی 5شامل نظارت بر اسناد نهایی بودجا توسااط هیئتاای از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
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ناظران یا نهادی مشاب میشود ک با بررساای تحااابت اسااناد مااذکور بااا آنچا قانونگااذاران
تصویب کردهاند ،میپردازند (ش .)28 ،2007 ،1
برای اینك ارتباط بین تخصاایص مناااب و خطمشاایها ،اسااتحكام مااورد نیاااز را داشاات
باشند ،انتخابهای مرتبط با خطمشی باید محابت بااا معیارهااای اساساای خاصاای باشااند و
معیارهای اصاالی تصاامیمگیری درساات (تااا حاادی ماارتبط بااا اجازای حكمراناای خااوب)
عبارتانداز ان باط ،واقا گرایاای ،یبااات ،گشااودگی و وضااوح ،انتخااابیبودن و ارتباطااات
(شیائوکمپو.)54 ،2007 ،2
 .2-2تحقیقات پیشین

با بررسی مناب و آیار علمی مربوط ب مسئل توسع زیستفناوری در ایران مالحظ میشود
ک تاکنون تال های زیااادی بارای پااژوه درباااره زیسااتفناوری و کارکردهااا و ارزیااابی
وضعیت آن انجام شده است (برای مثال ،صنعتی و نورایی1381 ،؛ وزین کریمیان1389 ،؛
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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حبیبااا و معلاای1389 ،؛ اقبااالی درخشااان1390 ،؛ یاادالهی فارساای و کالتهااایی1390 ،؛
نیازی1391 ،؛ احمدیان و همكاران1392 ،؛ کنعااانی1394 ،؛ رازقاای و سااهندی1395 ،؛
نقیزاده و همكاران1395 ،؛ الیاسی و همكاران1395 ،؛ گودرزی و همكاران )1397 ،و در
برخی گزارشات مرکز پژوه های مجلس شااورای اسااالمی با زیسااتفناوری ،وضااعیت
بودج زیستفناوری در لوایم ساااالن پیشاانهادی دولاات ،برخاای قااوانین و مقااررات حااوزه
زیستفناوری ،برخی حوزههای نوین زیستفناوری نیازمندتوج اشاره شااده اساات (بارای
مثااال ،خردمناادنیا1389 ،؛ ساالیمانی1393 ،؛ خردمناادنیا و براتاای1393 ،؛ خردمناادنیا،
1394؛ خردمناادنیا و براتاای1394 ،؛ خردمناادنیا1395 ،؛ براتاای1395 ،؛ براتاای1396 ،؛
خردمندنیا1396 ،؛ صالحی جوزانی و ساالیمانی1397 ،؛ خردمناادنیا)1397 ،؛ همچنااین
محالعاتی در زمینا های خطمشاایگذاری عمااومی ،بودجا ریزی عمااومی و یااا هزینا کرد
م
عمومی انجام شده است ،اما تقریبااا هاایر ایاار یااا منبا علماای کا با طورخاد ،سیسااتم
خطمشیگذاری و بودج کشور را در زمین توسااع زیسااتفناوری بررساای کاارده باشااد یااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

مختصات خطمشی بودج ای مناسب برای توسع زیستفناوری را تبیین کرده باشد ،تدو ین
نشده است ب نظر میرسد یكی از مهمترین حوزههای پژوهشاای بارای بررساای رگااونگی
توسع زیستفناوری ،ب بررسی خطمشیگذاری بودج ای کشور در زمینا زیسااتفناوری
مربوط میشود
در کشورهای دیگر نیز پژوه ها و محالع هایی درباره این مهم انجام شده است ک البتا
تا حد زیادی شبی پژوه های داخلی ب نظر میرسد .ضاامن اینكا در بساایاری از آنهااا ،با
اهمیاات زیسااتفناوری و سیاسااتهای کشااورهای مختلاا در زمیناا زیسااتفناوری یااا
زیربخ های آن اشاره شده است (ر.ا :.رادارویااان2011 ،؛ هوانااگ و همكاااران2001 ،؛
داساایلوا1998 ،؛ هسااو و همكاااران2005 ،؛ ادلاار1985 ،؛ جیسااك 2000 ،؛ اوسااماکوا و
همكاران2018 ،؛ تایلكوت2019 ،؛رانااگ2013 ،؛ ) در برخاای گزار هااای سااازمانهای
بینالمللاای در مااورد اهمیاات زیسااتفناوری و مقایساا سیاسااتهای کشااورها در زمیناا
زیستفناوری از جوانب مختل صحبت شده است (ر.ا :.سازمان همكاریهای اقتصادی
و توسع 1982 ،؛ سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 1999 ،؛ کمیسیون اروپااا2002 ،؛
ارنستاندیانگ و یوروبیو2014 ،؛ بایرلی و فیشر2002 ،؛ مكنزی.)2019 ،
 .3روش شناسی

مقال حاضر از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیﺎی و از نظاار نااوع
تحلیل دادههای کیﺎی ،تحلیل محتااوا اساات .در ایاان پااژوه  ،دادههااای کیﺎاای گااردآوری
میشوند و براساس کشﺎیات حاصل از دادههااای کیﺎاای ،اجازای تشااكیلدهنده خطمشاای
بودج ای مناسب ،بررسی و شناسایی شدهاند .با توجا با اسااتراتژی پااژوه  ،رو هااای
مورد استﺎاده برای گردآوری اطالعات ،مصاحب و استﺎاده از نظر خبرگان میباشد .با توجا
ب رویكرد کیﺎی تحقیت ،نمون گیری با شیوه کیﺎی و ب رو گلول برفی صورت پذیرفت .در
این مقال  ،اطمینان از رسیدن ب نقحا اشااباع در  11مصاااحب حاصاال شااد .مشخصااات و
ویژگیهای مصاحب شوندگان در جدول شماره ( )1آمده است.
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جدول  .1ویژگیها ،تخصص و تجارب مصاحبهشوندگان
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مصاحبهشونده

رتبه علمی

1

دانشیار

رشته تحصیلی
مدیریت فناوری گرای
سیاستگذاری

تخصص و تجارب
 18سال سابق سیاستگذاری حوزه علموفناوری

۲

استادیار

مدیریت فناوری

 16سال سابق سیاستگذاری حوزه علموفناوری

3

استادیار

سیاستگذاری علموفناوری

 15سال سابق سیاستگذاری حوزه علموفناوری

4

استادیار

سیاستگذاری علموفناوری

۵

استاد تمام

زیستفناوری

۶

استاد تمام

مدیریت دولتی

۷

دکترای تخصصی

مدیریت کارآفرینی

۸

دکترای تخصصی

مدیریت فناوری -داروسازی

9

استادیار

اقتصاد

1۰

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

11

کارشناسی ارشد

اقتصاد

 15سال سابق سیاستگذاری حوزه علموفناوری
( 10سال سابق بودج ریزی)
 25سال سابق اجرایی ( 15سال سابق
سیاستگذاری حوزه زیستفناوری)
 23سال سابق تحقیت و پژوه در زمین
مدیریت دولتی و بودج
 30سال سابق اجرا
( 8سال سابق سیاستگذاری علموفناوری)
 25سال سابق اجرایی ( 10سال سابق
سیاستگذاری حوزه زیستفناوری)
 20سال سابق تخصصی حوزه اقتصاد و
بودج ریزی
 15سال سابق اقتصاد و بودج ریزی
 25سال سابق اقتصاد و بودج ریزی
علموفناوری

 .4تجزیهوتحلیل دادهها

یكی از رو های تحلیل دادههای کیﺎی ،رو تحلیل تم یا همان تحلیل م مون است ک
روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای (تمها) موجود درون دادهها است .ایاان رو در
حداقل خود ،دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصی میکند .اما میتواند از این
فراتر رفت و جنب های مختل موضوع پااژوه را تﺎساایر کنااد (باراون و کااالرا،2006 ،1

 .)80-79روایی تحقیت ،ب صااورت صااوری و محتااوایی ساانجیده شااده و بارای محاسااب
پایایی ،از معیار کاپا استﺎاده شده است.
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 .5یافتهها
 .1-5تمهای بهدستآمده از مطالعه ادبیات

برای ارائ ویژگیهای خطمشی بودج ای مناسب برای توسااع زیسااتفناوری ،الزم بااود تااا
دادههای منتج از مصاحب های انجام شده با خبرگااان ،باار اساااس سااؤاالت اصاالی و فرعاای
پژوه مورد تجزی وتحلیل قرار بگیرد.
پس از تحلیل کلی مصاحب ها و مشخص کردن واحاادهای معنااایی ،تمهااا اسااتخراج و
م
مقول ها شكل گرفت .در این مرحل تمهای شناساییشده کامال بررساای و در رنااد مرحلا
پاالی شده و ب  268تم کاه یافت و در نهایت با جم بندی انجامشده ب  92تم رسااید
ک در جدول شماره ( )2ب همراه فراوانی آنها آورده شده است.
جدول  .۲تمهای استخراجی از مصاحبهها و فراوانی آنها
فراوانی

ردیف

تمهای استخراج شده

1

آمای منحق ای اعتبارات دستگاههای اجرایی در حوزه زیستفناوری

3

۲

تصویب اعتبارات بودج ای زیستفناوری بر اساس مزیتهای منحق ای

6

3

تصویب اولویتهای حوزه زیستفناوری در یك مرج

3

4

هماهنگی دستگاهها در تخصیص اعتبارات زیستفناوری

4

۵

واگذاری اجرای اولویتها ب دستگاههای اجرایی بر اساس مزیتسنجی

5

۶

جلوگیری از التقاط نهادی در بودج ریزی حوزه زیستفناوری

4

۷

ایجاد نهاد بنیاد ملی علوم در کشور

4

۸

تقویت نهادهای موجود زیستفناوری در کشور ب جای ایجاد نهاد جدید

3

9

تغییر مثموریت دستگاههای موجود در زمین زیستفناوری

2

1۰

تعیین مرج عالی تعیین خطمشیهای زیستفناوری در کشور

5

11

شكلگیری نهادهای تخصصی حوزه زیستفناوری

1

1۲

تجمی تقاضاهای حوزه زیستفناوری در بودج کشور

2

13

ایجاد نهادهای توسع ای برای توسع علموفناوری

2

14

تعیین جایگاه شوراهای عالی در زمین علموفناوری

3

1۵

هماهنگی دستگاههای سیاستگذار حوزه زیستفناوری

7

1۶

حذف دستگاههای موازی در زمین زیستفناوری

1

1۷

تﺎكیك سران آموزشی از بودج پژوه در بخ زیستفناوری

5

1۸

کاه تثییر سیاسیکاری در تصویب بودج

2

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

9
مختصات خطمشی
بودجهای...

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ردیف

تمهای استخراج شده

فراوانی

19

تﺎكیك بودج عمومی از غیرعمومی

1

۲۰

عدم قانونگذاری در بودج

2

۲1

کاه موازیکاری دستگاهها در زمین زیستفناوری

3

۲۲

رف همپوشانی دستگاهها در بودج

3

۲3

رف پراکندهکاریها در بودج

2

۲4

رف دوبارهکاریها در بودج

3

۲۵

کاه تبصرهها و احكام بودج

3

۲۶

همكاری مشترك بین دولت و بخ خصوصی در بودج

2

۲۷

اهرمی بودن بودج در تعامل با بخ غیردولتی

4

۲۸

تحریك هزین بخ خصوصی در تحقیت و توسع  1در بودج

2

۲9

فرهنگ جذب مناب رقابتی

1

3۰

مسئل محور نمودن یا صنعت محور نمودن اعتبارات

5

31

ارتباط بین اهداف کالن ،میانی و خرد در بخ زیستفناوری

4

3۲

مكانیزم انگیزشی بودج

2

33

تصویب بودج زیستفناوری بر اساس اولویتها و آیندهنگاری

6

34

تصویب طرحهای زیستفناوری بر اساس کاه هزین یا افزای درآمد

2

3۵

برنام محوری در تصویب بودج بخ زیستفناوری

5

3۶

تﺎویض اختیار ب دستگاههای اجرایی در بودج

1

3۷

رعایت مكانیزم قیمت تمامشده در هزین کرد بودج زیستفناوری

1

3۸

بررسی ایربخشی اعتبارات تخصیصی ب حوزه زیستفناوری

4

39

تخصیص بودج ب دستگاهها بر مبنای عملكرد حوزه زیستفناوری

4

4۰

تمرکز بودج پژوهشی بخ زیستفناوری در ردی های مشخص

8

41

تجمی اعتبارات پژوهشی حوزه زیستفناوری

6

4۲

تصویب طرحهای پژوهشی زیستفناوری بر اساس مكانیزم رقابتی

3

43

عدم تخصیص اعتبارات پژوهشی زیستفناوری بر اساس سران

2

44

رابكسازی فرایندهای تصویب طرحهای حوزه زیستفناوری

4

4۵

تصویب طرحهای زیستفناوری بر اساس نظرات کارشناسی

1

4۶

ارتباط میزان بودج پژوهشی زیستفناوری با تولید ناخالص داخلی

1

4۷

تصویب بودج زیستفناوری بر اساس اولویتها و آیندهنگاری

1

4۸

تصویب طرحهای زیستفناوری صرفا منحبت با اولویتها

1

49

کمك ب جذب مناب بینالمللی برای توسع زیستفناوری در کشور

1
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فراوانی

ردیف

تمهای استخراج شده

۵۰

فرمانپذیر بودن بودج مصوب

1

۵1

تثمین مالی متناسب با دوره عمر فناوریهای بخ زیستفناوری

1

۵۲

مشارکت دولت -بخ خصوصی برای بخ زیستفناوری

2

۵3

سرمای گذاری برای توسع فناوریهای زیستی

2

۵4

تقویت مدلهای جدید تثمین مالی نوآوری برای زیستفناوری

3

۵۵

اصالح قانون محاسبات عمومی

2

۵۶

حصول اهداف ب جای هزین کرد در قانون محاسبات

2

۵۷

مقرراتزدایی در کشور

1

۵۸

شﺎافیت در قانونها

4

۵9

تعیین نق مصوبات شوراهای عالی

5

۶۰

اصالح نق شوراهای عالی در قانون اساسی

5

۶1

رف خألهای قانونی

3

۶۲

اصالح قانون حمایت از شرکتهای دان بنیان

2

۶3

اصالح قانون توسع و بهبود محیط کسبوکار

1

۶4

تعیین اولویتهای بخشی

1

۶۵

تناسب ابزارهای اجرا با اولویتها

2

۶۶

استﺎاده از پلتﺎرم شناسایی مسائل

2

۶۷

شناسایی مراکز هزین

1

۶۸

ایجاد پلتﺎرم مشترك تعری مسائل

3

۶9

ایجاد سامان جام تصویب طرحها

4

۷۰

ایجاد سامان اطالعرسانی نتایج و ایرات طرحها

4

۷1

سامان آماری بودج پژوهشی

3

۷۲

رعایت اصل جامعیت بودج

5

۷3

رعایت اصل شاملیت بودج

3

۷4

رعایت اصل انعحافپذیری بودج

6

۷۵

رعایت اصل تخمینیبودن درآمدها

5

۷۶

نق هماهنگ کنندگی بودج

7

۷۷

شﺎافیت در بودج

2

۷۸

اصالح نق نظارتی دیوان محاسبات کشور

1

۷9

وجود دستگاه نظارتی تخصصی

2

۸۰

تحابت هزین کرد با اهداف

6

۸1

تقویت نق نظارتی سازمان برنام

3

۸۲

بهرهمندی سازمان برنام از دستگاههای تخصصی در امر نظارت بر طرحهای زیستفناوری

3

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

11
مختصات خطمشی
بودجهای...

ردیف

تمهای استخراج شده

فراوانی

۸3

نظارت بر بودج شرکتها دولتی در بخ زیستفناوری

1

۸4

تقویت اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری

3

۸۵

تقویت ساختار سازمانی ستاد توسع زیستفناوری

1

۸۶

پذیر نق ستاد ب عنوان دستگاه تخصصی در تخصیص بودج

5

۸۷

ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات ستاد توسع زیستفناوری

3

۸۸

تمرکز بر توسع فناوریهای کلیدی و حیاتی مانند زیستفناوری در قانون

1

۸9

اصالح شیوه معافیت شرکتهای دان بنیان از مالیات

2

9۰

استﺎاده از معافیت مالیاتی برای توسع صنعت زیستفناوری در کشور

2

91

تعری مشخص برای حمایت از پژوه های کاربردی در قانون

1

9۲

اصالح فرایند تثمین مالی از صندوق نوآوری و شكوفایی برای بخ زیستفناوری

2

 .2-5تمهای بهدستآمده از مطالعه ادبیات

در ادام پژوه و ب منظور تثیید و افزای اعتبار تمها و مقول های حاصاال از مصاااحب ها،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ادبیات نظری تحقیت در مورد ویژگیهای خطمشی بودج مورد بررسی قرار گرفت .با ایاان
منظور بررسی جامعی از ادبیات نظری مشتمل مقاالت ،کتب ،تجارب موفاات بودجا ریزی
در کشورهای دیگر صورت گرفت و در مجموع  41تم نیز از ادبیات نظری استخراج گردیااد
ک خروجی حاصل از این محالع در قالب جدول شماره ( )3آمده است.
جدول  .3خألصه مقولهها و تمهای خارجشده از مطالعه ادبیات
ردیف

مختصات خطمشی بودجهای

منبع

1

وجود بازیگران مختل در تصویب خطمشی

پل ای ساباتی 1393 ،

2

اصل تحدیدیبودن بودج

شیك  / 1980 ،ردبورن 2015 ،

3

نق تنظیمگری و هدایتگری بودج

الث1980 ،

4

تثکید بر بهرهوری در بودج ریزی

الث1980 ،

5

ابزار مدیریت استراتژیك

ابراهیمینژاد / 1391 ،شیك / 1966 ،ردبورن2015 ،

6

متعادل کننده هزین ها

لینر1990 ،

7

افزای دهنده بهرهوری و کنترلکننده بحران

ابراهیمی نژاد1391 ،

1

2

3
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.
.

ردیف

مختصات خطمشی بودجهای

منبع

8

شﺎافیت بودج

شیائوکمپو / 2007 ،شیك1966 ،

9

شﺎافیت در پی بینی درآمدهای دولت

گاروفالو ،رنگاراجان2008 ،

10

واق گرایی بودج

شیائوکمپو2007 ،

11

تخمینی بودن درآمدها

شیائوکمپو2007 ،

12

نظارت بیرونی بر بودج

شیائوکمپو2007 ،

13

مشارکت ینﺎعان در فرایند بودج

سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 2014 ،

14

ارتباط هزین کرد با اهداف

شیك1966 ،

15

بودج ریزی بر مبنای عملكرد

شیك / 1966 ،اندرو / 2004 ،رادهاری2006 ،

16

تﺎویض اختیار

اندرو2004 ،

17

سرمای گذاری استراتژیك

ردبورن و پوسنر2015 ،

1

ومپلر / 2012 ،استولزنبرگ2000 ،

18

بودج ریزی مشارکتی

19

مشارکت دولت و بخ خصوصی

20

ارتباط بودج با اهداف مصوب

21

رندسال بودن بودج

22

رویكرد باال ب پایین در آمادهسازی بودج

صندوق بینالمللی پول 2014 ،

23

انعحاف پذیری در اجرای بودج

صندوق بینالمللی پول2014 ،

24

شﺎافیت و وضوح اهداف در بودج

صندوق بینالمللی پول2014 ،

25

یبات و پایداری در خطمشی بودج ای

شیك2006 ،

26

رعایت عدالت در خطمشی بودج ای

شیك2006 ،

27

رشد پایدار اقتصادی در خطمشی بودج ای

شیك2006 ،

28

3

کو ،رنگ / 2018 ،بانک جهانی / 2004 ،ویگا2015 ،
صندوق بینالمللی پول2014 ،
سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 2014 ،
سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 1996 ،
سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 1997 ،

13

بوئكس و همكاران1998 ،

مختصات خطمشی
بودجهای...

ویلدافسكی1978 ،
شیک2002 ،
فرانك2012 ،
صندوق بینالمللی پول2014 ،
ردبورن و پوسنر2015 ،

بودج ریزی سبدگون

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

2

ردبورن و پوسنر2015 ،
خان و هیلدرث2002 ،
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منبع

ردیف

مختصات خطمشی بودجهای

29

حسابداری نسلی

30

توج ب شرکتهای کورک و متوسط در بودج

سیدارتان و پندیت1997 ،

31

حسابداری تعهدی

شیک2002 ،

32

توج ب استانداردهای بینالمللی

شیک2002 ،

33

استﺎاده از مكانیزم بازار در بودج ریزی خدمات

شیک2002 ،

34

دقت و رزولوشن بودج

می یرز1990 ،1

35

سرمای گذاری در بخ کشاورزی

شارما و گوالتی2005 ،

36

یاران هدفمند در بخ کشاورزی

شارما و گوالتی2005 ،

37

توج ب خصوصیسازی

کو و رنگ2018 ،

38

تثمین مالی بخ غیردولتی

کو و رنگ2018 ،

39

نرخ ترجیهی در تثمین مالی

کو و رنگ2018 ،

40

فرایندی بودن خطمشی بودج ای

ارول دسوزا2001 ،

41

افزای سرمای گذاری دولت

ارول دسوزا1996 ،

سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع / 1997 ،
شیك2006 ،

 .3-5تلفیق تمهای مصاحبه و ادبیات نظری

م
در این مرحل تمهای هر دو مرحل  ،مجااددا بررساای و در نهایاات با  98تام رساایدیم .در

جدول شماره ( )4تمهای تلﺎیقی آمده است .عدد ( )1نشاندهندهث تم حاصل از مصاحب ،
م
و عدد ( )2تم حاصل از ادبیات است .پس از جرح و تعدیل ،مجموعا  98تم در  16مقولا
شكل گرفت.
جدول  .4خألصهمقولهها و تمهای نهایی بهدستآمده از دو منبع
ردیف

مقوله ها

1

تقسیمکار ملی

تمهای استخراج شده

منبع تم

آمای منحق ای اعتبارات دستگاههای اجرایی در حوزه زیستفناوری

1

تصویب اعتبارات بودج زیستفناوری بر اساس مزیتهای منحق ای

1

تصویب اولویتهای زیستفناوری کشور در یك مرج

1

هماهنگی دستگاهها در تخصیص اعتبارات زیستفناوری

1

واگذاری اجرای اولویتها ب دستگاههای اجرایی بر اساس مزیتسنجی

1

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ردیف

مقوله ها

تمهای استخراج شده

منبع تم

جلوگیری از التقاط نهادی در بودج ریزی حوزه زیستفناوری

1

ایجاد نهاد بنیاد ملی علوم در کشور

1

تعیین مرج عالی تعیین خطمشیهای زیستفناوری

1

تغییر مثموریت و تقویت دستگاههای اجرایی موجود حااوزه زیسااتفناوری با
2

3

اصالح ساختار

جای ایجاد نهاد جدید

نهادی

شكلگیری نهادهای تخصصی حوزه زیستفناوری

1

ایجاد نهادهای توسع ای برای توسع علموفناوری

1

تجمی تقاضاهای حوزه زیستفناوری در بودج

1

هماهنگی دستگاههای سیاستگذار حوزه زیستفناوری

1

حذف دستگاههای موازی در زمین زیستفناوری

1

تقویت اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری

1

تقویاات سااتاد

تقویت ساختار سازمانی ستاد توسع زیستفناوری

1

توسااااااااااع

پذیر نق ستاد زیسااتفناوری با عنوان دسااتگاه تخصصاای در تخصایص

زیستفناوری

بودج
ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات ستاد توسع زیستفناوری
اصالح قانون محاسبات عمومی (تمرکز بر نیل ب اهااداف با جااای تثکیااد باار
هزین کرد)

4

5

1
1
1

مقرراتزدایی در کشور

1

شﺎافیت در قانونها

1

رف خألهای قانونی

1

اصالح قانون حمایت از شرکتهای دان بنیان

1

اصالح قانون توسع و بهبود محیط کسبوکار

1

تمرکز بر فناوریهای کلیدی و حیاتی مانند زیستفناوری در قانون

1

اصااالح قااانون

اصالح شیوه معافیت شرکتهای دان بنیان از مالیات

1

حمایاااااات از

استﺎاده از معافیت مالیاتی برای توسع صنعت زیستفناوری

1

شااااارکتهای

تعری مشخص برای حمایت از پژوه های کاربردی در قانون

1

اصالح قوانین و
مقررات

دان بنیان

اصااالح فراینااد تااثمین مااالی از صااندوق نااوآوری و شااكوفایی ب ارای بخ ا
زیستفناوری

6

1

1

یبات و پایداری در خطمشی بودج ای

2

ایجاااد یبااات و

رعایت عدالت در خطمشی بودج ای

2

پایااااااداری در

رشد پایدار اقتصادی در خطمشی بودج ای

2

قوانین

رندسال بودن بودج

2

توج ب حسابداری نسلی

2

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

15
مختصات خطمشی
بودجهای...

ردیف

مقوله ها

تمهای استخراج شده
تﺎكیك سران آموزشی از بودج پژوه

7

منبع تم
بخ زیستفناوری

کاه تثییر سیاسیکاری در تصویب بودج های زیست فناری

1

تﺎكیك بودج عمومی از غیرعمومی

1

اصالح ساختار

عدم قانونگذاری در بودج و کاه تبصرهها و احكام

1

بودج کشور

رفاا همپوشااانی دسااتگاهها در بودجاا و حااذف موازیکاریهااای بخاا
زیستفناوری

8

رف دوبارهکاریها در بودج

1

همكاری مشترك بین دولت و بخ خصوصی در بودج بخ زیستفناوری

1

اهرمی بودن بودج زیستفناوری در تعامل با بخ غیردولتی

1

اهرمی بودج

زیستفناوری

1

ایجاد فرهنگ جذب مناب رقابتی در بخ زیست فناری

1

مسئل محور نمودن یا صنعت محور نمودن اعتبارات بخ زیستفناوری

1

استﺎاده از بودج ریزی عملیاتی در بخ زیستفناوری

1-2

توج ب استانداردهای بینالمللی

2

بودج ریزی مشارکتی

2

بودج ریزی سبدگون

2

بودج ریزی بر مبنای صﺎر

1-2

ارتباط بین اهداف کالن ،میانی و خرد در بودج ریزی بخ زیستفناوری

1-2

مكانیزم انگیزشی بودج

1

تصویب بودج بر اساس اولویتها و آیندهنگاری

1

تصویب طرحها بر اساس کاه هزین یا افزای درآمد

1

بودجااا ا ریزی

برنام محوری در تصویب بودج

1

عملیاتی

تﺎویض اختیار در بودج

1-2

مكانیزم قیمت تمامشده

1

اصااااااااااالح
رو هاااااااای
بودج ریزی

10

رف پراکندهکاریها در بودج بخ زیستفناوری

تقویاات نقاا

16

9

1
1

تحریااك هزینا کرد بخا خصوصاای در تحقیاات و توسااع در بودجا بخا
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1

تثکیاااد بااار بهااارهوری (کارایی اایربخشی) اعتباااارات تخصیصااای بخاا
زیستفناوری
تخصیص بودج بر مبنای عملكرد

1-2
1

ردیف

مقوله ها

11

اصااالح بودجا
پژوهشی کشور

12

اصااااااااااالح
مدلهای تثمین
مالی

13

اصالح مرحلا
دستورگذاری

14

زیرساااااااخت
فناااااااااااوری
اطالعات

15

رعایاات اصااول
بودج

تمهای استخراج شده

منبع تم

تجمی اعتبارات پژوهشی و تمرکز بودج بخ زیستفناوری

1

ارتباط بودج پژوهشی بخ زیستفناوری با تولید ناخالص داخلی

1

تصویب بودج زیستفناوری بر اساس اولویتها و آیندهنگاری

1

عدم تخصیص اعتبار پژوهشی زیستفناوری بر اساس سران

1

تصویب طرحهای پژوهشی حوزه زیستفناوری بر اساس مكانیزم رقابتی

1

رابكسازی فرایندهای تصویب طرحهای بخ زیستفناوری

1

تصویب طرحهای زیستفناوری بر اساس نظرات کارشناسی و اولویتها

1

کمك ب جذب مناب بینالمللی برای توسع زیستفناوری در کشور

1

مشارکت دولت -بخ خصوصی در حوزه زیستفناوری

1-2

توج ب خصوصیسازی

2

تثمین مالی متناسب با دوره عمر فناوریهای زیستی

1

سرمای گذاری برای توسع فناوریهای زیستی

1-2

توج ب شرکتهای کورک و متوسط در بودج

2

تقویت مدلهای جدید تثمین مالی نوآوری

1

تعیین اولویتهای بخشی زیستفناوری

1

توج ب وجود بازیگران مختل

2

تناسب ابزارهای اجرا با اولویتهای زیستفناوری

1

17

استﺎاده از پلتﺎرم شناسایی مسائل

1

مشارکت ینﺎعان در فرایند بودج ریزی

2

مختصات خطمشی
بودجهای...

شناسایی مراکز هزین

1

ایجاد پلتﺎرم مشترك تعری مسائل بخ زیستفناوری

1

ایجاد سامان جام تصویب طرحهای زیستفناوری

1

ایجاد سامان اطالعرسانی نتایج و ایرات طرحهای بخ زیستفناوری

1

سامان آماری بودج پژوهشی

1

فرمانپذیر بودن بودج

1-2

رعایت اصل جامعیت بودج

1-2

رعایت اصل شاملیت بودج

1

رعایت اصل انعحافپذیری بودج

1-2

رعایت اصل تخمینیبودن درآمدها

1-2

نق هماهنگکنندگی بودج

1-2

رعایت اصل تحدیدبودن هزین ها

2

شﺎافیت در بودج

1-2

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

ردیف

16

تمهای استخراج شده

منبع تم

مقوله ها

اصالح نق نظارتی دیوان محاسبات کشور

1

وجود دستگاه نظارتی تخصصی در بخ زیستفناوری

1-2

نظارت بر هزین

تحابت هزین کرد با اهداف بخ زیستفناوری

1

کرد اعتبارات

تقویت نق نظارتی سازمان برنام

1

بهرهمندی سازمان برنام از دستگاههای تخصصی در امر نظارت

1

نظارت بر بودج شرکتهای دولتی

1

تقسیم کار ملی :بر اساس نظر مصاحب شوندگان و نتایج محالع ادبیات تحقیت ،آمااای
منحقاا ای اعتبااارات بودجاا ای و غیربودجاا ای دسااتگاههای اجرایاای فعااال در زمیناا
زیستفناوری و تصویب و تخصیص اعتبارات بر اساس مزیتهای منحق ای و استانی تثییر
بسزایی در افزای ایربخشی اعتبااارات و توسااع زیسااتفناوری خواهاد داشاات .همچنااین
تصااویب اولویتهااای زیسااتفناوری کشااور در یااك نهاااد قااانونی و واگااذاری اج ارای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اولویتهای مصااوب با دسااتگاههای اجرایاای باار اساااس مزیتساانجی و تعیااین وظااای
دستگاههای اجرایی مختل و هماهنااگ نمااودن دسااتگاهها بااا یكاادیگر از طریاات مرجا
تصویب ،موجبات توسع زیستفناوری در کشور را فراهم خواهد نمود.
اصالح ساختار نهادی :یكی از مقول های مورد تثکید مصاحب شوندگان اصالح ساختار
نهادی در کشور در زمین علموفناوری است .اصالح ساااختار نهااادی دارای زیرمقولا هایی
شامل جلوگیری از التقاط نهادی در بودج ریزی در زمین علموفناااوری ،ایجاااد نهاااد بنیاااد

ملاای علااوم 1در کشااور ،تعیااین مرجا عااالی تعیااین خطمشاایهای زیسااتفناوری ،تغییاار
مثموریت و تقویت دستگاههای موجود ب جای ایجاااد نهاااد جدیااد ،شااكلگیری نهادهااای
تخصصی ،ایجاد نهادهای توسع ای ،تجمی تقاضاها در بودج برای رف نیازها ،هماهنگی
دستگاههای سیاستگذار و حذف دستگاههای مااوازی در زمینا زیسااتفناوری میباشااد.
درحالحاضر ،در کنار کوزارتخان علوم ،تحقیقات و فناوری» و کوزارت بهداشت ،درمان و
آموز پزشكی» ب عنوان دو وزارتخان اصلی حوزه علموفناوری ،معاونت علمی و فناااوری
رئیس جمهور هم از سال  1385و ب دستور مقااام معظاام رهبااری بارای راهباری حوزههااای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مرتبط با نخبگان و ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد شده است کا یكاای از بااازیگران اصاالی
حوزه علموفناوری است .در کنار این دستگاهها ،زیستفناوری ب دلیل گسااتره ایرگااذاری و
کارکرد ،با سازمان حﺎاظت از محاایط زیساات و وزارتخانا های جهاااد کشاااورزی ،دفاااع و
پشتیبانی نیروهای مسلم ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنعت ،معدن و تجااارت و نﺎاات
ارتباطی تنگاتنگ دارد .از طرفی دیگر ،شااوراهایی ماننااد شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای،
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،شورای گسااتر وزارت علااوم و شااورای گسااتر
وزارت بهداشت در زمین زیستفناوری ایرگذار هستند .با توجا با ایاان گسااتردگی حااوزه
عملكرد ،اصالح ساختار نهادی حوزه علموفناوری بی ازپی احساس میشود.
تقویت ستاد توسعه زیستفناوری :با توج ب تغییرات ایجاد شده در ساختارهای دولتی و
ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهااوری در دولاات نهاام ،بااا شااكلگیری سااتادهای
م
توسع فناوریهای راهبردی با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،عمال وظای شااورای
عالی زیستفناوری (مصوب سال  1384در دولت هشتم) در قالب ساختار جدیدی با عنااوان
کستاد توسع زیستفناوری» اجرایی شد بر مبنای مصوب جلس  705شورای عااالی انقااالب
فرهنگی و ابالغی شماره /90/14064د مااورخ  1390/10/27رئیسجمهااور وقاات ،سااتاد
توسع زیسااتفناوری (وابساات با معاوناات علماای و فناااوری رئیسجمهااور) مرجا اصاالی
سیاستگذاری ،برنام ریزی ،راهبری اجرایی ،هماهنگی و رصد در حوزه زیستفناوری است
ک ب تدوین برنام های اجرایی در رارروب نقش جام علمی کشور و سیاسااتهای شااورای
عالی انقالب فرهنگی و اسناد باالدستی کشور میپااردازد .بااا عنایاات با گذشاات نا سااال از
شكلگیری ستاد توسع زیستفناوری ،اختیارات دادهشده ب ستاد با وظای محولا همخااوان
نبوده و در مصاحب های انجام شده ،بر تقویت اعتبااارات و ساااختار سااازمانی سااتاد ،پااذیر
نق ستاد ب عنوان دستگاه تخصصی هماهنگکننااده در تخصاایص بودجا  ،ایجاااد ضاامانت
اجرایی برای مصوبات ستاد تثکید شده است.
اصالح قوانین و مقررات :بر مبنای نتیج پژوه  ،یكی از موان توسع زیسااتفناوری
در کشور ،عدم شﺎافیت قوانین و مقررات موجود و بروکراسی اداری ناشی از آنها و خألهای
قانونی میباشد .در این مقول بر اصالح قانون محاسبات عمومی با تمرکز بر نیل ب اهااداف
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قانونی ب جای تثکیااد باار هزینا کرد و نظااارت بعااد از خاارج ،مقرراتزدایاای در کشااور در
زمین های مختل باالخص اعحای مجااوزات و موافقتهااای اصااولی و وورد محصااوالت
جدید زیستفناوری ب بازار در زمین های کشاااورزی و دارویاای ،همچنااین رفا خألهااای
قانونی در زمین های نوظهور زیستفناوری ،اصالح قانون حمایت از شرکتهای دان بنیان
در بخ های اولویتدار و اصالح قانون توسع و بهبود محیط کسبوکار تثکید شده است.
اصالح قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان :قانون حمایت از شاارکتها و مؤسسااات
دان بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات (مصوب  1389مجلااس شااورای اسااالمی)
ب عنوان نخسااتین قااانون مصااوب در تاااری جمهااوری اسااالمی ایاران در زمینا حمایاات از
همافزایی علم و یروت ،توسع اقتصاد دان محور ،تحقت اهداف علماای و اقتصااادی (شااامل
گستر و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیت و توسااع (شااامل طراحاای و
تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارز افزوده فراوان است .در این قااانون و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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آییننام اجرایی و اصالحی های آن ،مزایای فرواناای بارای شارکتها و مؤسسااات دان بنیااان
برشمرده شده است .عمومیبودن قااانون و واگااذاری بساایاری از امااور با کااارگروه تشااخیص
شرکتهای دان بنیان (برخألف متن مصرح قانون و وابستگی موضوع ب شورای عالی علااوم،
تحقیقات و فناوری) و همچنین نوین بودن تجرب تصویب و اجارای رنااین قااانونی در سااحم
کشور برای شرکتهای دان بنیان ،مشكالتی را با خااود با هماراه داشاات اساات .خبرگااان در
مصاحب های انجام شده با لزوم تمرکز بر فناوریهای کلیدی و حیاتی در قانون ،اصالح شاایوه
معافیت مالیاتی شرکتهای دان بنیان و تغییر معافیت کاماال با اعتبااار مالیاااتی ،اسااتﺎاده از
معافیت مالیاتی یا اعتبار مالیاااتی بارای توسااع صاانعت زیسااتفناوری (پااذیر هزینا های
تحقیت و توسع زیستفناوری معااادل اعتبااار مالیاااتی) ،تعریا مشااخص بارای حمایاات از
پژوه های کاربردی در قانون ،اصالح فرایند تثمین مالی توسط صندوق نوآوری و شااكوفایی
و شﺎافیت نق صندوقهای پژوه و فناوری در ارتباط با ایاان قااانون و صااندوق نااوآوری و
شكوفایی اشاره نمودند.
ایجاد ثبات و پایداری در قوانین :مشارکت کنندگان در پژوه

معتقد بودند یبااات و

پایداری در خط مشی بودج ای و رعایت عدالت در آن و توج ب رسیدن ب رشد پایاادار

اقتصادی در بودج از طریت فناوری های کلیدی و همچنین رندسال بودن بودج و توج
ب ا حسااابداری نساالی کمااك شااایانی ب ا توسااع فناااوری در کشااور خواهااد نمااود.
م
رندسال نمودن بودج و تصویب اعتبارات زیسااتفناوری باارای دوره کوتاهماادت مااثال
 5سال بر مبنای نیاز کشور و هماهنگی آن با مصوبات شورای عالی انقااالب فرهنگاای و
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،کمااك زیااادی باارای برناما ریزی ایاان حااوزه و
توسع زیست فناوری در کشور و روشی برای رسیدن ب رشد پایدار اقتصااادی در کشااور
خواهد بود.
اصالح ساختار بودجه کشور :اصالح ساختار بودج کشور با هدف افازای ایربخشاای
مناب تخصیص دادهشده ب فعالیتها ،جدا از منب تثمین مااالی آن (نﺎاات ،مالیااات و ،)...
مورد تثکید مصاحب شوندگان قرار داشت .تمهای فرعی ب دستآمده از مصاحب ها و ادبیات
شامل کاه تثییر سیاسیکاری در تصویب بودج  ،تﺎكیك بودج عمومی از غیرعمااومی،
عدم قانونگذاری در بودج و کاه

تبصرهها و احكام و تبدیل تبصرههای تكراری سااالیان

ب احكام دائمی در صورت نیاز ،رف همپوشانی دستگاهها در بودج و حذف موازیکاااری،
رف پراکندهکاریها در بودج و هماااهنگی دسااتگاهها و بودجا تخصیصاای با آنهااا ،رفا
دوبارهکاریهااا در بودجا و تﺎكیااك ساران آموزشاای از بودجا پااژوه در قااانون بودجا
میباشااد .خبرگااان حااوزه بودج ا ریزی در مصاااحب ها تثکیااد داشااتند س ا مااورد حااذف
موازیکاری دستگاهها ،رف پراکندهکاری دستگاههای اجرایی و رف دوبارهکاری دسااتگاهها
و سازمانها و دانشگاهها و پژوهشگاهها در این زمین تخصصی موجب افاازای ایربخشاای
اعتبارات محدود تخصیصی ب حوزه زیستفناوری میشود.
م
تقویت نقش اهرمی بودجه :بودج نباید صرفا ب مثاب پول توجیبی دولت و دسااتگاههای
اجرایی دیده شود .توج ب همكاری مشااترك بااین دولاات و بخا خصوصاای در بودجا و
اهرمیبودن بودج در تعامل با بخ غیردولتی و استﺎاده از اعتبااارات دولتاای بارای جااذب
مناب غیردولتی ب بخ زیسااتفناوری حااائز اهمیاات اساات .بودجا و خطمشاای بودجا
زیستفناوری باید ب گون ای باشد ک هزین های انجامشده توسط کسبوکارهای غیردولتاای
در زمین تحقیت و توسع در بخ زیستفناوری را افزای دهد .بودج بایااد تحریكکننااده
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افزای هزین بخ غیردولتی در تحقیت و توسع  1باشد ن افزای هزینا بخا دولتاای در
تحقیت و توسع 2؛ هررند دولت عالقمند ب افزای هزین های تحقیت توسع دولتی اساات،
اما بودج دولتی بایااد کمكاای بارای افازای

مناااب ورودی از بخا غیردولتاای با حااوزه

زیستفناوری باشد .همچنین خطمشی بودج ای کشور باید ایجاااد فرهنااگ جااذب مناااب
رقابتی از طریت بودج را توسع داده و اعتبااارات محاادود زیسااتفناوری مبتناای باار مساائل
محوری یا صنعت محوری ،با هدف کسب و تولید دان فنی برای حل مسائل و مشااكالت
صنای ب منظور ارتقااای محصااوالت ،با طرحهااا و پروژههااای دانشاامندان و دسااتگاههای
اجرایی تخصیص یابد.
اصالح روشهای بودجهریزی :تغییر نگر در بودج ریزی و اصالح رو بودجا ریزی
افزایشی در قوانین بودج در این مقول مورد تثکیااد مصاحب شااوندگان قارار گرفاات .توجا با
اسااتانداردهای بینالمللاای ،اسااتﺎاده از بودجاا ریزی عملیاااتی ،بودجاا ریزی مشااارکتی،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بودج ریزی سبدگون و بودج ریزی بر مبنای صﺎر از تمهای فرعی این مقول است.
بودجهریزی عملیاتی :استقرار نظام بودج ریزی عملیاتی در قوانین برنام رهارم توسع
(مواد  138و  ،)144برنام پنجم توسع (ماده  ،)195برنام ششم توسع (ماااده  ،)7قااانون
مدیریت خاادمات کشااوری (ماااده  )16با منظور افزای کارآیاای ،بهرهوری و استقرار نظام
کنترل نتیج و محصول ،تدوین استانداردهای ملی حسابداری طرح تملک داراییهااااااای
سرمای ای و تعیین دقیت عملكرد حسابهاااای سرمای گذاری بخ عمومی و تعیین قیمت
تمامشده طرحها مورد تثکید قرار گرفت است .ارتباط بین اهداف کالن ،میانی و خرد ،ایجاد
مكانیزم انگیزشی در بودج  ،تصویب بودج بر اساس اولویتهااا و آیناادهنگاری ،تصااویب
طرحها بر اساس کاه هزینا یااا افازای درآمااد ،برناما محااوری در تصااویب بودجا ،
تﺎویض اختیار در بودج  ،مكانیزم قیمت تمامشده ،تثکید بر بهارهوری (کارایی اایربخشی)
اعتبااارات تخصیصاای و تخصاایص بودج ا باار مبنااای عملكاارد از جمل ا تمهااای فرعاای
ب دستآمده در این مقول میباشد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اصالح بودجه پژوهشی کشور :ب اعتقاد مصاحب شااوندگان ،تجمیا اعتبااارات پژوهشاای
زیستفناوری و تمرکز آن در بودج در ردیﺎی مشخص و سپس تخصیص آن ب دسااتگاهها باار
اساس مكانیزمی شﺎاف موجبات افزای ایربخشی اعتبارات را فراهم میکند .از دیگر تمهااای
فرعی ب دستآمده در این بخ میتوان ب ارتباط بودج پژوهشی با تولید ناخالص داخلاای و
تخصاایص درصاادی از

باا پااژوه در زمیناا زیسااتفناوری ،تصااویب بودجاا

زیستفناوری بر اساس اولویتهای مصوب و آیندهنگاریهای انجامشده در این بخ  ،عدم
تخصیص اعتبار پژوهشی بر اساس سران دانشجو ب دانشگاهها و مراکااز پژوهشاای ،تصااویب
طرحهای زیستفناوری بر اساس مكانیزم رقابتی بین اع ای هیئت علمی و مراکز پژوهشاای،
رابكسازی فرایندهای تصویب طرحهای پژوهشاای و تصااویب طرحهااا باار اساااس نظارات
کارشناسی و اولویتها و کاه سیاسیکاری در این زمین  ،اشاره نمود.
اصالح مدلهای تأمین مالی :این مقول هﺎت تم فرعی شامل کمااك با جااذب مناااب

بینالمللی برای توسااع زیساتفناوری در کشااور ،مشااارکت دولت ابخ خصوصاای 1در
توسع این فناوری در کشور ،توج ب خصوصیسازی زیرساااختهای غیرحاااکمتی ،تااثمین
مالی متناسااب بااا دوره عماار فناااوری در اعتبااارات تخصیصاای با دسااتگاههای اجرایاای و
پژوهشی ،سرمای گذاری برای توسع زیستفناوری در کشور ،توج ب شرکتهای کورااک
و متوسط در توسع این فناوری در بودج  ،تقویت مدلهای جدید تثمین مالی نوآوری مانند
سرمای گذاری جسوران است.
اصالح مرحله دستورگذاری :دسااتورگذاری ،نخسااتین و بلكا حساااسترین مرحلا از
ررخ خطمشی است ک ب شیوه پیدا شدن یااا نشاادن مسااائل ،آن رنانکا شایسات توجا
حكومت باشد میپردازد .آنچ در این مرحل روی میدهد ،بر کاال مراحاال بعاادی ررخا
خطمشی و پیامدمدهای آن ایری قحعی میگذارد .ب اعتقاااد مشااارکتکنندگان در تحقیاات،
تعیین اولویتهای زیست فناوری ،توج ب وجود بازیگران مختل  ،تناسب ابزارهای اجارا
با اولویتها ،استﺎاده از پلتﺎرم شناسااایی مسااائل ،مشااارکت ینﺎعااان در فراینااد بودجا و
شناسایی مراکز هزین بسیار حائز اهمیت است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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زیرساخت فناوری اطالعات :مصاحب شااوندگان معتقااد بودنااد ایجاااد پلتﺎاارم مشااترك
تعریاا مسااائل در زمیناا زیسااتفناوری ،ایجاااد سااامان جااام تصااویب طرحهااای
زیستفناوری ،ایجاد سامان اطالعرسانی نتایج و ایرات طرحهای اجراشده و سامان آماری
بودج پژوهشی حوزه زیستفناوری تثییر زیادی در رفا دوبارهکاریهااا و پراکناادهکاریها
خواهد داشت.
رعایت اصول بودجه :بر اساس نتااایم ب دسااتآمده از مصاااحب ها و ادبیااات تحقیاات،
رعایاات اصااول بودج ا ماننااد اصاال جامعیاات بودج ا  ،اصاال شاااملیت بودج ا  ،اصاال
انعحافپذیری بودج  ،اصل تخمینیبودن درآمدها ،اصل هماهنگکنناادگی بودجا  ،اصاال
تحدیدی بودن هزین ها ،اصل شﺎافیت در بودج و توج ب آنها در هم زمین ها کمكی برای
توسع کیﺎی و کمی زیستفناوری خواهد بود .همچنین تثکید بر فرمانپذیر بودن بودج در
زمین فناوریهای نوظهور و کمك ب حل مسائلی ک بااا قواعااد عمااومی بودجا قاباال رفا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نیستند ،مشهود بود.
نظارت بر هزینهکرد اعتبارات :تمهااای فرعاای ایاان مقولا عبارتانااد از :اصااالح نقا
نظارتی دیوان محاسبات کشور ،وجود دستگاه نظارتی تخصصی ،تحابت هزین کرد با اهداف
مندرج در مصوبات مراج و اسناد باالدست ،تقویت نق نظارتی سازمان برنام و بودج ،
بهرهمندی سازمان برنام از دستگاههای تخصصی در اماار نظااارت باار هزینا کرد اعتبااارات
حوزه زیستفناوری و نظارت بر بودج شاارکتهای دولتاای بارای پرداخاات سااهم خااود در
پژوه .
در نهایت مختصات خطمشی بودج ای مناسب بارای توسااع زیسااتفناوری در قالااب
شكل شماره ( )1آمده است:

تقسیم کار
ملی

اصالح
ساختار
نهادی

نظارت بر
هزینه کرد
اعتبارات

تقویت ستاد
توسعه
ز یستفناوری

رعایت اصول
بودجه

ز یرساخت
فناوری
اطالعات

اصالح قوانین
و مقررات

مختصات خط مشی
بودجه ای

اصالح قانون
حمایت از
شرکتهای
دانش بنیان

اصالح مرحله
دستورگذاری

اصالح
مدلهای
تأمین مالی

ایجاد ثبات و
پایداری در
قوانین
اصالح بودجه
پژوهشی
کشور

اصالح
ساختار
بودجه کشور
تقویت نقش
اهرمی بود

اصالح
روشهای
بودجهر یزی

بودجهر یزی
عملیاتی

شكل  .1مختصات خطمشی بودجهای مناسب برای توسعه زیستفناوری در کشور

 .6بحث و نتیجهگیری

همانطورکا مشااخص اساات با منظور تحقاات توسااع زیسااتفناوری در کشااور از مساایر
خطمشی بودج ای الزاماتی باید رعایت شااود کا از آن جملا و باار اساااس نتااایج تحقیاات
میتوان ب این موارد اشاره کرد :تقسیم کار ملی ،اصالح ساختار نهادی ،تقویت ستاد توسع
زیستفناوری ،اصالح قوانین و مقررات و ایجاد یبات و پایداری در آنهااا ،اصااالح ساااختار
بودج کشور ،تقویت نق اهرمی بودجا  ،اصااالح رو هااای بودجا ریزی بااا تثکیااد باار
بودج ریزی عملیاتی ،اصالح بودج پژوهشی کشور ،اصالح مدلهای تثمین مالی ،اصالح
مرحلا دسااتورگذاری ،زیرساااخت فناااوری اطالعااات ،نظااارت باار هزینا کاارد اعتبااارات
تخصیصی ب حوزه زیستفناوری .در ادام ب تشریم هریک از ابعاد مدل میپردازیم:
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تقسیم کار ملی :طبت نتایج تحقیت حاضر ،یكی از ویژگیهای خطمشی بودج ای بارای
توسع زیستفناوری در کشور ،تقسیم کار ملی است؛ رراک عاادم تقساایم کااار ملاای بااین
دستگاههای اجرایاای فعااال در زمینا زیسااتفناوری موجااب کاااه ایربخشاای اعتبااارات
تخصیصی ب حوزه زیسااتفناوری و افازای

موازیکاریهااا و دوبارهکاریهااا بااین مراکااز

پژوهشی میشود .بااا عنایاات با گسااتردگی حوزههااای عملكااردی زیسااتفناوری اعاام از
سالمت ،دارو ،واکسن ،دریا ،غذا و کشاورزی ،صاانعت و  ...و پهناااوری ایاران اسااالمی و
وجود مزایای منحق ای متﺎاوت در اسااتانهای مختلا  ،ضااروری اساات تقساایم کااار بااین
دستگاهها صورت گرفت و ب همان مبنا اعتبارات تخصیص یابد .با عنوان مثااال ،طرحهااای
م
حوزه زیستفناوری دریا و آبزیان آب شور صاارفا در اسااتانهای حاشاای و همسااای دریااای
خزر ،خلیجفارس و دریای عمان و از طریاات دسااتگاههای اجرایاای اسااتانی مربوطا انجااام
م
پذیرد و اعتبارات حوزه دریا مثال ب استانهای حاشی کویر داده نشود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اصالح ساختار نهادی :پراکندگی و تعدد دستگاههای اجرایی فعال در زمین زیسااتفناوری
موجب سردرگمی فعاالن عرص زیستفناوری و پژوهشگران و پراکندهکاری در کشور و اتااالف
مناب میشود .در بسیاری از کشورها ،بنیاد ملی علوم یااا نهااادی مشاااب وجااود دارد کا وظیﺎا
سیاستگذاری در زمین علموفناوری و پژوه و برونسپاری طرحهای پژوهشاای را باار عهااده
دارد .با ایجاد معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ،این نق میتوانست توسااط آن معاوناات
م
ایﺎا شود ولی ب دلیل جایگاه قانونی پایینتر آن نسبت ب وزارتخان ها و سایر دستگاهها ،عمال این
نق محدود ب اعتبارات داخلی آن معاونت شده است.
تقویت ستاد توسعه زیستفناوری :تقویت نق و جایگاه سااتاد توسااع زیسااتفناوری
ب عنوان مرج اصلی سیاستگذاری و برنام ریزی و هماهنگی در حوزه زیستفناوری بااین
دستگاههای اجرایی ،در کنار اصالح ساختار نهادی ،کمك شایانی بارای ضاامانت اجرایاای
مصوبات ستاد است .تصویب اولویتهای زیستفناوری در سااتاد توسااع زیسااتفناوری
متشااكل از  6وزیاار و  3معاااون رئیسجمهااور و اجارای آن توسااط دسااتگاههای اجرایاای و
تخصیص اعتبارات بر مبنای مصو بات این ستاد ،نیازمند تقویاات جایگاااه ساتاد نساابت با
دستگاههای همعرض است .در حااال حاضاار ،دسااتگاههای اجرایاای ،دانشااگاهها و مراکااز

پژوهشی فعال در زمین زیستفناوری وظیﺎا ای بارای تبعیاات از مصااوبات سااتاد متصااور
م
نیستند و صرفا در صورت تثمین اعتبارات پژوهشی از سوی سااتاد بااا سااتاد مااذکور تعاماال
خواهند کرد و ارتباطی سیستماتیك وجود ندارد.
اصالح قوانین و مقررات :پراکندگی قوانین و عدم شﺎافیت در برخی از آنهااا و همچنااین
خألهای قانونی در زمین زیستفناوری موجب کاااه ایربخشاای و از بااین رفااتن مناااب و
زمان میشود .قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دان بنیان و تجاریسازی نوآوریهااا
و اختراعات (مصوب  1389مجلس شورای اسالمی) یكی از قوانینی اساات کا در برخاای
زمین ها مانند معافیت مالیاتی نیازمند اصالح است؛ ب گون ایکا بتااوانیم با جای معافیاات
قحعی مالیاتی ب شرکتهای دان بنیان حوزه زیستفناوری ،با شاارکتها اعتبااار مالیاااتی
م
داده و آن شرکتها صرفا بتوانند آن را در زمین تحقیت و توسع زیستفناوری هزین نماینااد.
م
درحالحاضر ،مالیات این شرکتها کامال معاف بوده و نظارتی بر هزین کرد مبلاام معافیاات
در توسع صنعت زیستفناوری وجود ندارد.
اصالح ساختار بودجه کشور :مناب بودج ای کشور محدود بوده و شاایر نﺎاات با طااور
دائمی باز نخواهااد بااود و از طرفاای دیگاار بودجا کشااور سااالیان سااال از موازیکاریهااا،
دوبارهکاریها و پراکندهکاریها رنااج میباارد .شااﺎافیت بودجا های تخصیصاای با حااوزه
زیستفناوری و هزین کرد آن و ایجاد ان باط مالی نیز بر افزای ایربخشی مناب تخصیص
داده شده ب فعالیتها کمك میکند .از طرفی دیگر ،بودج باید فرمانپذیر باشد و با عنوان
ابزاری برای کمك ب مسائل و مشكالت صنای در خاادمت دسااتگاههای اجرایاای باشااد نا
اینك دستگاهها و اشخاد در خدمت بودج باشند .درحالحاضر بودج کشور ب صااورت
سالیان تصویب شده و امكان برنام ریزی را از دستگاههای سیاستگذار ساالب مینمایااد.
بنابراین ،ایجاد مناب پایدار درآمدی در بودج و رندسال نمودن بودج در امر برناما ریزی
کمكحال برنام ریزیان و دستگاههای اصلی این حوزه است.
م
تقویت نقش اهرمی بودجه :برای کمك ب توسع زیستفناوری در کشااور صاارفا نبایااد با
مناب دولتی تثکید کرد و اعتبارات دولتاای حااوزه زیسااتفناوری بایااد بتوانااد محاارك و مشااوق
بخ غیردولتی برای هزین کرد در این زمین باشد .ب عبارتی دیگر هزین کرد بخ غیردولتاای
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در تحقیت و توسع (

) شاخصی مهم برای سنج موفقیت دولت در این زمینا اساات.

همچنین خطمشی بودج ای کشور باید ایجاد فرهنگ جذب مناب رقابتی از طریاات بودجا را
توسع داده و اعتبارات محدود زیستفناوری مبتنی بر مساائل محوری یااا صاانعتمحوری ،بااا
هدف کسااب و تولیااد دانا فناای بارای حاال مسااائل و مشااكالت صاانای با منظور ارتقااای
محصوالت ،ب طرحها و پروژههای دانشمندان و دستگاههای اجرایی تخصیص یابد .اسااتﺎاده
از رو هایی مانند مشارکت بخ دولتی و خصوصی در تثمین مالی طرحها نیز مهم است.
اصالح روشهای بودجهریزی :ارتباط بین اهداف کالن ،میااانی و خاارد بااا نا تساابیم
بودج محقت خواهد شد و کشورها ناگزیر از جایگزینی رو هااای ساانتی بودجا ریزی بااا
رو های نوینی مانند بودج ریزی عملیاتی میباشند .در رو بودج ریزی عملیاااتی ،داده
و ستانده بااا یكاادیگر مقایسا شااده و ایربخشاای اعتبااارات ساانجیده میشااود و تخصاایص
اعتبارات بر مبنای عملكرد قبلی است و رنانچ دستگاهی در زمین زیستفناوری عملكاارد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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محلوبی نداشت باشد ،تخصیص مناب جدید ریزی جر اتالف مناب دولت نیست.
اصالح بودجه پژوهشی کشور :تصویب و تخصیص اعتبااارات باار اساااس ساران و باادون
توج ب پژوه و حوزههای اولویتدار زیستفناوری ،نتیج ای جز اتااالف مناااب و افازای
بیروی مقاالت علمی را ب همراه نخواهد داشاات .درحالحاضاار و بااا عنایاات با تخصاایص
اعتبارات بر اساس سران دانشجو یا هیئت علمی و با توجا با پراکناادگی اعتبااارات پژوهشاای
زیستفناوری بین دستگاههای اجرایی متعدد و فرایندهای تصویب طرح متنوع بین دسااتگاهها
و عدم وجود پلتﺎرمی بارای همآوایاای تصاویب طرحهااا در ایاان زمینا  ،ایرگااذاری اعتبااارات
ب شدت کاه مییابااد .بنااابراین ،بایااد بااا ایجاااد نهااادی مرجا بارای تصااویب طرحهااای
زیستفناوری در سحم کشور و تجمی اعتبارات پژوهشاای مربوطا و فراخااوان عمااومی بااین
کلی پژوهشگران با فرصت برابر ،ب رشد و توسع زیستفناوری در کشور کمك نماییم.
اصالح مرحله دستتورگذاری :دسااتورگذاری نخسااتین و بلكا حساااسترین مرحلا از
ررخ خطمشی است ک ب شاایوه پیداشاادن یااا نشاادن مسااائل ،آنچنانکا شایساات توجا
حكومت باشد ،میپردازد .آنچ در نخستین مرحل فرایند خطمشی روی میدهااد ،باار کاال
مراحل بعدی ررخ خطمشی و پیامدهای آن ایری قحعی میگذارد.

زیرساخت فناوری اطالعات :استﺎاده از زیرساخت مناسب فناوری اطالعات در کمك
ب تسهیل در شناسایی مسائل زیستفناوری ،ایجاد فرصت برابر برای کلیا پژوهشااگران در
زمین طرحهای پژوهشی ،اطالعرسانی برنام های دولت در حمایت از تجاریسازی نتاایج
تحقیقات ،اعالم عمومی اولویتهای ملی و منحق ای زیستفناوری ،ایجاد سااامان جااام
ملی تصویب طرحهای زیستفناوری ،ایجاد سامان اطالعرسانی نتایج و ایرات طرحهااای
اجراشااده ،ایجاااد شااﺎافیت در اعتبااارات پژوهشاای و در نهایاات در رف ا دوبارهکاریهااا و
پراکندهکاریها تثییر زیااادی خواهااد داشاات و ایرگااذاری اعتبااارات تخصیصاای با بخا
زیستفناوری را افزای میدهد.
نظارت بر هزینهکرد اعتبارات :نظارت بر هزین کرد کمك شایانی باار کاااه انحاراف از
برنام ریزیهای انجام شده یا تخصیص بی از نیاز خواهد داشت .سازمان برنام و بودجا
ب عنوان دستگاه اصلی تخصیص اعتبار میتواند از دستگاههای تخصصاای ماننااد معاوناات
علمی و فناوری ،وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی برای نظارت بر طرحهای حوزه
زیستفناوری استﺎاده نماید و ب اینوسیل غیر از ظاهر هزین کرد ب میزان دستیابی ب نتااایج
اولی مورد انتظار نیز دسترسی داشت باشند.
 .7پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

با عنایت ب نتایج تحقیت حاضر ،پیشنهادات زیر برای رشد و توسع زیستفناوری در کشور
ارائ میشود:
 .1در اصالحات ساختاری بودج کل کشور ،فصل توسع علموفناوری (یكی از فصول
هﺎتگان ا بودج ا کاال کشااور) بااا تثکیااد باار فناوریهااای جریانساااز و آیناادهنگر ماننااد
زیستفناوری تهی و تدوین شود؛ ب گون ایک میزان اعتبارات مصوب این بخا شااﺎاف و
روشن باشد و از طرف دیگر در جداول بودج  ،دستگاههای فعال ،مسئول و دارای نقا در
این بخ نیز معین شوند.
 .2باا منظور کاااه موازیکاریهااا و دوبارهکاریهااا در سااحم کشااور و در بااین
دستگاههای اجرایی ،اعتبارات بخ پژوه کشور شااﺎاف و روشاان شااده و نساابت آن بااا
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تولید ناخالص داخلی در سحم معقول تعیین شود .ایاان اعتبااارات در اختیااار یااک دسااتگاه
اجرایی فرابخشی با عنوان بنیاد ملی علوم قرار گیرد.
 .3سامان جام اعتبارات پژوهشی و فناوری کل کشور توسط بنیاد ملی علوم راهاندازی شده و
پس از تعیین اولویتهای بخ زیستفناوری ،کلی متقاضیان دریافت اعتبارات پژوهشی (اعم از
اساتید دانشگاهی و مراکز پژوهشی) نسبت ب ارائ طرح در رارروب اولویتهای مصوب اقاادام
نمایند .تصویب طرحها نیز از طریت مكانیزم داوری و فارب از شخصمحوری باشد.
 .4تخصیص اعتبارات پژوهشی ب دانشگاهها و مراکز پژوهشی از حالت سران دانشجو
خارج شده و جذب دانشجو در مقاط ارشد ،دکتری و پسادکتری در بخا زیسااتفناوری
منوط ب داشتن اعتبار مصااوب توسااط اساااتید راهنمااا (از محاال اعتبااارات متمرکااز بخا
پژوه در بنیاد ملی علوم) باشد.
 .5اولویتهای کشور در زمین زیستفناوری با مشارکت فعال و مؤیر هم دستگاههای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اجرایی فعال در زمین زیستفناوری مانند وزارت علوم ،تحقیقات و فناااوری ،وزارت جهاااد
کشاورزی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموز پزشااكی ،وزارت دفاااع و پشااتیبانی نیروهااای
مساالم ،وزارت نﺎاات ،سااازمان حﺎاظاات محاایط زیساات ،معاوناات علماای و فناااوری
رئیسجمهور و مؤسسات تابع آنها تعیین و تصویب شود.
 .6با توج با ماهیاات بینرشاات ای زیسااتفناوری و ارتباااط آن بااا علااوم مختلﺎاای همچااون
زیستشناسی ،شیمی ،فیزیک ،انﺎورماتیک ،کامپیوتر ،مكانیک ،الكترونیک ،برق و  ...برنام های
ترویجی مناسب در سحوح دان آموزی ،دانشجویی و صنای مرتبط ،طرحریزی و اجرا شود.
 .7تا زمان ایجاد بنیاد ملی علوم و تغییرات ساختاری کلی در حوزه علموفناوری کشور،
ساختار ستاد توسع زیستفناوری (وابساات با معاوناات علماای و فناااوری رئیسجمهااور)
ب عنوان مرج هماهنگکننده حوزه زیستفناوری در کشور بر اساس مصوب شورای عااالی
انقالب فرهنگی ،ب شرح زیر اصالح شود:
▪ اولویتهای کشور در زمین زیستفناوری ،با مشارکت کلی دستگاههای دارای نقا
در این زمین تعیین شود و از حالاات دسااتوری خااارج شااود .اولو یتهااای تعری شااده در
مقاط مشخص و متناسب با نیاز بازار و صنعت بازنگری شود؛

▪ بودج در اختیار ستاد توسااع زیسااتفناوری ،متناسااب بااا اولویتهااای تعیینشااده،
افزای یافت و در همین راستا نیز تخصیص یابد؛
م
▪ اعتبارات تخصیصیافت صرفا در بخ زیستفناوری (دارویی ،کشاورزی ،صنعتی و
دریا) و ب صورت متوازن و عادالن  ،هزین شده و دستگاههای نظارتی نسبت ب این موضااوع
اهتمام داشت باشند.
▪ فرایند تصویب طرحها در این ستاد با ح ور و مشارکت خبرگان امر انجام پذیرفتا و
از حالت فردمحوری خارج شود؛
▪ کلی فرایندهای جذب و پذیر و تصویب طرحها و حمایتهای تشویقی ستاد توسااع
زیستفناوری در یک سامان برخط انجام شده و نتایج طرحها نیز ب اطالع عموم برسد؛
▪ اعتبارات بخ زیستفناوری در اختیار دستگاههای اجرایی (ب غیر از سااتاد توسااع
زیستفناوری) در ردی های بودج مصوب کل کشور با هماهنگی و نظارت سااتاد توسااع
زیستفناوری و در راستای اولویتهای مصوب زیستفناوری هزین شود؛
▪ هزین کرد اعتبارات زیستفناوری دسااتگاههای اجرایاای از طریاات تصااویب طاارح در
سامان مشترا زیستفناوری انجام شود؛
▪ اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری در همراستا نمودن اعتبارات دستگاههای اجرایاای
برای هزین نمودن در مسیر اولویتهای مصوب شورای ستاد ،بصااورت اهرماای و تشااویقی
مورد استﺎاده قرار گیرد؛
▪ اعتبارات سااتاد توسااع زیسااتفناوری در دو بخا اعتبااارات پژوهشاای (ماارتبط بااا
پژوهشااگران منﺎاارد و فناااوران) و اعتبااارات توسااع نااوآوری و تجاریسااازی (ماارتبط بااا
شرکتهای دان بنیان و فناور) ب صورت مجزا و شﺎاف اعالم شود؛
▪ اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری در بخ

توسع نوآوری و تجاریسازی فناوری،

ب صورت اهرمی با بازیگران غیردولتی فعال در زمین تثمین مالی فناوری مانند صندوقهای
پژوه و فناوری ،صندوقهای حمایتی ،صااندوقهای ساارمای گذاری و  ...هزینا شااود و
م
مستقیما در اختیار مجریان قرار نگیرد.
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▪ پیشنهاد میشود بخشی از اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری ب عنوان محرا و اهاارم
جذب اعتبارات بخ خصوصی شده و مناب مالی را از خارج از اکوسیستم نوآوری و حتی
بخ سنتی اقتصاد کشور برای بخ زیستفناوری جذب نماید؛
 .8مؤلﺎ ها و مقولا های ب دسااتآمده از تحقیاات حاضاار در قالااب تحقیاات دیگااری بااا
رو های کمی مورد ارزیااابی ،پاااالی و رتب بناادی قارار گرفتا و میازان اهمیاات آنهااا در
خطمشی بودج ای کشور تعیین شود.
 .9موارد زیر در تحقیتهای جداگان ای مورد بررسی و تحقیت قرار گرفتا و نتااایج آن در
اختیار عموم قرار گیرد:
▪ محالع تحبیقی ساختار بنیاد ملی علااوم در کشااورهای توسااع یافت و درحالتوسااع و
تثییر آن در رشد و توسع علموفناوری و رشد و توسع اقتصاد کشورها؛
▪ محالع تحبیقی ساختارهای حمایتی در زمین زیستفناوری در کشورهای توسع یافت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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و درحالتوسع دنیا؛
 .10بودج بخ زیستفناوری ب عنوان نمون و پایلوت ،در طول اجارای برناما هﺎااتم
توسع اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگاای جمهااوری اسااالمی ایاران ،ب صااورت پنجسااال و
متناسب با همان برنام تصویب و اجرا شود و دستگاههای اجرایی ب صورت سااالیان درگیاار
تصویب برنام و بودج سالیان حوزه زیستفناوری نشوند.
 .8سپاسگزاری

در پایااان از همكاااران عزیااز در معاوناات علماای و فناااوری رئیسجمهااور ،سااتاد توسااع
زیستفناوری و صندوق حمایت از سرمای گذاری زیستفناوری ک با حمایتهای معنااوی
خود در ب یمررسیدن تحقیت حاضر و بهتار انجاامشادن فعالیاتهاای مرباوط با مقالااا
تثییرگاذار بودهاند ،تقدیر و تشكر مینمایم.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،13-60 ،)3(31 ،پیاپی  ،93زمستان 3133
بیات سیدشهابی ،علی؛ سعیدآبادی ،محمدرضا؛ و خواجهئیان ،داتیس ( .)9911ارائه مدلی برای همآفرینیی ارزش در رسیاهههای
خبری؛ مورد مطالعه ،ساماهه فارسمن خبرگزاری فارس .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.91-60 ،)9(99 ،
شاپا8002-6669 :

 هویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قواهین کریتیو کاماهز

آزاد است) .

آفرینیٔارزشٔدرٔرسانههایٔخبری؛ٔموردٔ
ٔ
ٔ
مدلیٔبرایٔهم
ارائهٔٔ
مطالعهٔ،سامانهٔفارسمنٔخبرگزاریٔفارسٔ ٔ
ٔ
علی بیات سیدشهابی* ،1محمدرضا سعیدآبادی ،2داتیس خواجهئیان
ٔ

3

دریافت5911/60/51 :؛ پذیرش5911/61/56 :

چکیده

با همهگیری رساهههای اجتماعی و تواهمندشدن کاربران در مشارکت با سازمانهای رسیاههای ،همآفرینیی
ارزش به یک روهد فزاینده در صنعت رساهه تبدیل شده است .خبرگزاریها ازجمله سیازمانهای رسیاههای
هستند که به میزان قابلتوجهی تحت تیثییر مشیارکت کیاربران از قرییک شیب ههای اجتمیاعی ،شیهروهد
خبرهگاری و محتوای تولیدشده توسط کاربران قرار گرفتهاهد و از مشارکت کاربران به اشی ا گوهیاگون ،از
محتوای خبری تا تحلیل و پویش و گفتوگو و محتوای کاربرساخته بهرهمند میشوهد .پژوهش جیاری بیا
هظرسنجی از  597هفر از کاربران فعا ساماهه «فارسمن» متعلک به خبرگزاری فارس به شناسایی مؤلفیهها
ٔ
توسعه مد همآفرینی ارزش راهبردی میپیردازد .مید تحقییک
و ابعاد همآفرینی ارزش در خبرگزاریها و
مبتنی بر این است که اهگیزه مشارکت کاربر در همآفرینی تحت تثییر سه هوع ارزش رابطیهای ،اقتصیادی و
سرگرمی است که از قریک تقویت برهد به وفاداری هگرشی و وفاداری رفتاری میاهجامید .بیا اجیرای ییک
پرسشنامه و جمعآوری داده از  98990هفر از کاربران فارسمن که حداقل یکبار سیوههای را در فیارسمن
یبت کردهاهد ،سیسس بیا اسیتفاده از روی یرد کمیی و بیا بهرهگییری از هر افزارهیای  ،EXCEL ،SPSSو
 SMART-PLبه تجزیهوتحلیل پرسشنامههای ت میلشده پرداخته و مید معیاد ت سیاختاری تثییید
شد .یافتهها هشان میدهد مشارکت مخاقبان شیب ههای خبیری بیهترتیب در همآفرینیی ارزش رابطیهای،
سرگرمی و اقتصادی تثییر مثبت داشته و با تقویت ارزش برهد خبرگزاری ،باعث افزایش وفاداری هگرشیی و
وفاداری رفتاری مخاقبان میشود.
ٔ
کلیدواژهها :همآفرینی ارزش ،رساهه خبری ،وفاداری مخاقب ،مدیریت رساهه ،ساماهه فارس
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1گروه مدیریت رساهه ،پردیس کیش داهشگاه تهران ،تهران ،ایران (هویسنده مسئو )


 .2گروه مطالعات اروپا ،داهش ده مطالعات جهان ،داهشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3گروه مدیریت بازرگاهی ،داهش ده مدیریت رساهه ،داهشگاه تهران ،تهران ،ایران

ٔ.1مقدمه ٔ

با گسترش مخاقبان دیجیتا و گرایش از رساهههای خبری به شب ههای اجتماعی ،برهامههای
تلفن همراه ،پادکستها و خبرهامههای ایمیلی ،رسیاهههای خبیری بیا لیالش جیدی جلیب
مخاقبان مواجه بوده و در تالش هستند همچنیان جایگیاه خیود را حفیا هماینید (کریسیتین

وجسییی .)8096 ،1بنییابر گ یزارش مؤسسییه مشییاوره مییدیریتی دیلویییت ،)8096( 2کییاربران
رساهههای خبیری بیه هسیبت کیاربران شیب ههای اجتمیاعی روبیهکاهش بیوده و رسیاهههای
اجتماعی به یک منبیع برتیر اخبیار و تعیامالت بینفیردی تبیدیل شیدهاهد .ازایینرو ،در ٔ
دوره

لندت هشدن 3مخاقب و رقابت رساههای برای جلبتوجه و درگیر ساختن کاربران ،مشارکت
و درگیرسازی کاربران به کلید موفقیت در رساههها تبدیل شده و شرکتهای رسیاههای تنهیا بیا
تعامل میتواهند به کاربران دسترسی داشته و با تقویت ارتباقات ،به همآفرینی ارزش بسردازهید
ٔ
تجربیه
(لن و ولتر .)8092 ،4میدیران رسیاهه بیا فیراهم کیردن زمینیه مشیارکت مخاقبیان،
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منحصربهفردی برای آهها ایجاد کرده و در هتیجه مزیت رقابتی برای رساهه تحت مدیریت خود
در برابر سایر رقبا ایجاد میکنند (پراهالد و راماسوامی .)8006 ،5

با توجه به مزایای درگیرسازی مخاقبان ،خبرگزاری فیارس از آبیان  9915سیاماههای بیا
عنوان «فارسمن» با هدف ام ان ارسا سیوهههای خبیری توسیط کیاربران ایجیاد کیرده و
خبرهگاران خود را متعهد به پیگیری مطالبات کاربران و سوهههای یبت ٔ
شده آهان کرده است.
هسخه جدید ساماهه که در فروردین 9911روهمایی شد ،عالوه بر سوهههای کاربران ،شامل
اخبار ،تحلیلها ،تصاویر و فیلمهای با محتوای خبری مخاقبان هیز بوده و به ییک «شیب ه
اجتماعی خبری» تبدیل شده که مبتنی بر محتوای کاربرساخته است .این ساماهه در میدت
دو سا موفک به جذب بیش از دو میلیون و پاهصد هیزار کیاربر شیده و مخاقبیان بییش از
 82000سوهه در این ساماهه یبت کردهاهد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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بییا توجییه بییه راهاهییدازی اییین سییاماهه و حرکییت خبرگ یزاری فییارس بییهعنوان ی ییی از
خبرگزاریهای کشور در مسیر درگیرسازی مخاقبان از قریک ار ٔ
ائه خیدمات مختلیب بیرای
افزایش سهم بازار خبر خود در بازار صنعت خبر کشور ،این پژوهش بیا هیدف مد سیازی
درگیرکردن مخاقبان در جهت وفادارهمودن آهها به خبرگزاری فارس اجرا شده است.
ٔ.2پیشینهٔپژوهش ٔ

هخستین مقا ت در زمینیه همآفرینیی ارزش ،کیه در دهیه  9110منتشیر شیدهد ،بیشیتر بیر
مشارکت و تعامل با مشتریان در جهت هوآوری کیا و خیدمات تمرکیز داشیتند .امیا در آییار
متثخر این مفهو حوزههای گستردهتری را برای درگیرکردن مشتریان در فعالیتهای سیازمانها
شامل میشود (اس ارزاوس اتی .)8099 ،1مفهو همآفرینی ارزش اغلیب بیه سیازوکارهایی
همچون قراحی مشترک ( سچ و هم اران ،)8005 ،تولیید مشیترک (سیاهدرز و اسیتاپرز،2

 ،)8002مشارکت مصرفکنندگان (اولسن و مای ،)8099 ،3هوآوری کاربران ( جروسین،4
 ،)8007تعامل مشتریان( 5ییاکو و ال سیاهدر ،)8096 ،6مصیرف حرفیهای( 7ریچیاردز،8

 ،)8099یا هوآوری مشترک (لی 9و هم اران ،)8098 ،اشاره دارد .همآفرینی ارزش ذاتیا ییک

ابت ار مدیریتی کلیهگراهه 10یا یک استراتژی اقتصادی است کیه گروههیای مختلیب را بیرای
تولید یک خروجی با ارزش متقابل گرد هم میآورد (مارتینز کاهاس 11و هم اران.)8096 ،

سچ و هم اران ( )8005همآفرینی ارزش را حاصل مشیارکت ذیهفعیان (از جملیه
مشتریان) با شرکت ،برای تولید و مصیرف ارزش میداهنید .وارگیو و سیچ ( )8006بییان
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

05
ارائه مدلی برای همآفرینی
ارزش در ...

میکنند که ارزش بهصورت ی سان و مشترك بین سازمان و مشتریان در قو فرایند تعامیل
ایجاد میشود .یاکو و ال ساهدر ( )8097رفتار همآفرینی ارزش مشیتری را فراینید خلیک
ارزش به صورت مشترك با اهداف متفاوت تعریب کردهاهد .از دیید آههیا همآفرینیی ارزش
فقط محدود به تعامالت مشتریان و کارکنان همیشیود ،بل یه مم ین اسیت از تعیامالت و
ارتباقات بین گروههای مختلب مشیتریان هاشیی شیده و ییا از قرییک ارتبیای مشیتریان بیا
محیطهای مجازی هیز اتفاق بیفتد (یاکو و ال ساهدر)8097 ،
بییا ورود رسییاهههای اجتمییاعی و بهخصییوو وب  9/0یییا رسییاهه اجتمییاعی مشییارکتی
اکوسیستمهای جدیید بیرای مشیارکت کیاربران در خلیک ارزش ایجیاد شید .از ویژگیهیای
رساهههای اجتماعی وب  9/0فراهمکردن ام ان مشارکت گروههای مختلب ذیهفع و جوامع
آهالین برای همآفرینی ارزش است (خواجهئیان و هم اران .)8089 ،از قریک این رسیاهههای
اجتماعی ،برهدهای رساهه میتواهند بین مصرفکنندگان ،سازهدگان محتیوا ،سیازمان و سیایر
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شرکا توسعه دهند .در حقیقت ،رساهههای اجتماعی ،مصرفکنندگان را از مخاقبان غیرفعیا

بییه شییرکتکنندگان فعییا تیییییر دادهاهیید (سییاه  1و هم ییاران .)8092 ،کریسییتودولیدس
( )8001استد

2

میکند که با توجه به ماهیت پوییا و تعیاملی سیسیتمعاملهای اینترهتیی و

دیجیتا  ،مخاقبان تواهمند شده و بهجای دریافتکنندگان ارزش بیه مشیارکتکنندگان ارزش
تبدیل شدهاهد .ی ی از زمینههای لنین مشارکتی ،همآفرینی ارزش است.
در بازار بسیار رقابتی رساهه و بهویژه بخش خبیر ،اسیتفاده از مخاقبیان بیهعنوان منبیع

هوآوری و ایدههای خالقاهه (مارتینز -کاهاس 3و هم اران )8096 ،میتواهید بیه سیازمانها
مزیت رقابتی ارزشمندی ببخشد .بیهعالوه ،در خیود سیازمان هیم میتواهید بیه مشیارکت
کاربران در همآفرینی بینجامد و در واقع ،مخاقب درون سیازمان را هییز بیه منیابع هیوآوری
تبدیل کند و به آهها اهگیزه بیشتری هیز ببخشد .ازاینرو ،مقاله در زمینه درگیرسازی مخاقبان
و تشویک آهها به همآفرینی ارزش مورد تقاضای با ی سازمانها قرار گرفته است و عالوه بر
ارزش هظری ،دارای ارزش کاربردی هیز میباشد.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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1ـٔ.2مدلٔنظری ٔ

از معتبرترین مید های همآفرینیی کیه توسیط محققیین و صیاحبهظران بسییاری میورد توجیه

قرارگرفته است ،میتوان به مید دارت 1اشیاره کیرد کیه توسیط پراهالید و راماسیوامی ()8006

معرفی شده است .بررسی ادبیات مطالعات اهجا شده هشان میدهد در رابطه با لارلوبی که به

کسبوکارها در مدیریت فرایند همآفرینی کمک کند ،خأل هظری وجود دارد (پین 2و هم یاران،
ٔ
هحیوه اجیرای
 .)8002تحلیل این پژوهشها همچنین آش ار میسازد تحقیقات کمشماری بر
فرایند صورت گرفته است .بهقورکلی ،مد ها و لارلوبهای همآفرینی ارزش ،هم بهصیورت
کلی و عمومی و هم در یک حوزٔه خاو بررسی و ارائه شدهاهد .با میروری بیر ایین مطالعیات،
میتوان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب آههیا عناصیر و عوامیل همآفرینیی ارزش از جملیه
تعاملکنندگان ،مشتریان و تثمینکنندگان بهصورت مستقل مورد بررسی قرارگرفته است.
همآفرینی ارزش در صنعت رساهه بهقور خاو میورد توجیه پژوهشیگران قیرار گرفتیه
اسییت .گریبییورن )8096( 3در تحقیییک دربی ٔ
یاره همآفرینییی ارزش در رسییاهههای دیجیتییا
اسییتد خییود را بییر پایی ٔیه معمییاری سیسییتمهای دیجیتییا قیرارداده و بییا بحییث در مییورد
اهعطافپذیری رساهههای دیجیتا از هظر قراحی ،تولید ،توزییع و اسیتفاده ،منطیک ایجیاد
ارزش را تیییر داده و افزایش اهمیت مشتریان در روهد ایجاد ارزش را تثکید میکند .رون و

هیلند ،)8092( 4هم آفرینی ارزش در بازار مخاقبان تلویزییون را بررسیی کیرده و سیه هیوع
فعالیت بهاشتراک گذاری در بازار مخاقبیان ،شیامل توزییع ،تعامیل و گیردش مخاقیب را
برجسته کرده است.
مد دیگر در همآفرینی ارزش ،مد لن و واه ( )8096است که همآفرینی ارزش را
بهعنوان واسطه بین مشارکت مشتری و هتایج خدمات بهدستآمده ماهند رضایت مشیتری و
وفاداری میداهد و معتقد است مشتریان که در همآفرینی ارزش مشارکت میکننید ،سیط
رضایت با تری از محصو ت و سازمان دارهد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ی ییی از پژوهشهییایی کییه همآفرینییی ارزش توسییط مخاقبییان رسییاهههای خبییری را
مد سازی کرده است ،توسط خواجهئیان و ابراهیمی ( )8089ارائه شده است که اساس آن
بر دو بعد از مد وفاداری سیلوا و هم اران ( )8096به متیییر وفیاداری مشیتری در مید
پیشنهادی لن و واه ( ) 8096قرار دارد .این مد با در هظر گیرفتن تیثییر سیه هیوع ارزش
سرگرمی ،اقتصادی و رابطهای روی رفتار همآفریناهه کاربران ،تثییر همآفرینیی مخاقبیان در
شب ههای اجتماعی رساهههای خبری را بر وفاداری هگرشی و رفتیاری آهیان بررسیی کیرده
است .این مد که روی شب ٔه تلویزیوهی خبری پرستیوی اهجا شده ،بهعنوان مد هظری
ٔ
سیاماهه فیارسمن خبرگیزاری
پژوهش حاضر در هظر گرفته شده است تا با اجیرای آن روی
فارس تثییر همآفرینی ارزش توسط مخاقبان روی وفاداری هگرشی و رفتاری مخاقبان ایین
خبرگزاری ارزیابی شود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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همآفر ینی ارزش

وفاداری

ارزش

هگرشی
مخاطب

سرگرمی

H4

رساهه

H5

ارزش

مشارکت
H2

اقتصادی

H8

رفتاری

H1

H7

تقویت برهد

وفاداری

رفتار همآفرینی

H6

ارزش
رابطهای

H3

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق (خواجهئیان و ابراهیمی)0203 ،

ٔ

کاربران

ٔ.فرضیههایٔپژوهش ٔ
ٔ
2ـ2

با توجه بیه مبیاهی هظیری مطر شیده و هتیایج پژوهشهیای پیشیین ،فرضییههای پیژوهش
بهصورت زیر تدوین شدهاهد:
فرضیه  .9مشارکت کاربران بر ارزش سرگرمی همآفرینی تثییر مثبت میگذارد.
فرضیه  .8مشارکت کاربران بر ارزش اقتصادی همآفرینی تثییر مثبت میگذارد.
فرضیه  .9مشارکت کاربران بر ارزش رابطهای همآفرینی تثییر مثبت میگذارد.
فرضیه .6ارزش سرگرمی همآفرینی بر ارزش برهد خبرگزاری تثییر مثبت میگذارد.
فرضیه .7ارزش اقتصادی همآفرینی بر ارزش برهد خبرگزاری تثییر مثبت میگذارد.
فرضیه  .6ارزش رابطهای همآفرینی بر ارزش برهد خبرگزاری تثییر مثبت میگذارد.
فرضیه  .5ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخاقبان تثییر مثبت میگذارد.
فرضیه  .2ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخاقبان تثییر مثبت میگذارد.
فرضیه .1مشارکت مخاقبان از قریک متییرهای مداخلهگر ارزش سرگرمی همآفرینیی و
ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخاقب تثییر میگذارد.
فرضیه .90مشارکت مخاقبان از قریک متییرهای مداخلهگر ارزش اقتصادی همآفرینیی
و ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخاقب تثییر میگذارد.
فرضیه .99مشارکت مخاقبان از قریک متییرهای مداخلهگر ارزش رابطهای همآفرینی و
ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخاقب تثییر میگذارد.
فرضیه .98مشارکت مخاقبان از قریک متییرهای مداخلهگر ارزش سرگرمی همآفرینیی
و ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخاقب تثییر میگذارد.
فرضیه .99مشارکت مخاقبان از قریک متییرهای مداخلهگر ارزش اقتصادی همآفرینیی
و ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخاقب تثییر میگذارد.
فرضیه .96مشارکت مخاقبان از قریک متییرهای مداخلهگر ارزش رابطهای همآفرینی و
ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخاقب تثییر میگذارد.
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ٔ.3روشٔپژوهش ٔ

تحقیک حاضر با روی رد کمیی صیورت گرفتیه اسیت و از هظیر هیدف ،از هیوع تحقیقیات
کاربردی محسوب میشود .در این بخش ،در مرحله او بیه توصییب جنبیههای مختلیب
پدیده مورد مطالعه ،پرداخته میشود .سسس براساس شناسایی اولییه و از قرییک گیردآوری
دادههای کمی از قریک پرسشنامه ،محقک هسبت به مد سازی معاد ت ساختاری بهمنظور
تبیین روابط بین متییرهای مد میپردازد.
«فارس من» ساماههای است که توسط خبرگزاری فارس ارائیه شیده اسیت و کیاربران را
قادر می سازد که مطالبه خود را از مسئو ن مختلب ابراز کنند و سسس این درخواست توسط
سایرین کاربران مورد حمایت و پشتیباهی قرار بگیرد .مطالب کیاربران قییب گسیتردهای از
خبرها و تقاضاها برای «پیگیری» یا «اهتشار» را شامل شده و با مشارکت سیایر کیاربران بیه
پویشهایی هظیر« :مطالبه»« ،درخواست تقدیر و تش ر» از یک فرد یا سازمان« ،کار خیر و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

00

دوره  ،31شماره 3
زمستان 3111
پیاپی 91

کمکرساهی» ،درخواست برای پرداختن به «مسیائل کیالن»« ،پیشینهاد و اهتقیاد» از ییک
ٔ
درباره یک خبر یا شایعه و ارسا «سوهههای خبیری» تبیدیل
قاهون یا رویه« ،ارسا سؤا »
میشوهد .پویشهایی که حمایتها و امضاهای بیشیتری را جمیع کننید ،اهمییت و درجیه
«پیگیری» یا ضریب «اهتشار» بیا تری را مییابنید .قبیک ارزشگیذاری فعلیی خبرگیزاری
فارس برای این سرویس ،اگر یک «مطالبه» به هصاب  700امضیا برسید ،خبرگیزاری از آن
مطالبه یک گزارش خبری تهیه خواهد کرد .اگر بیش از  70هزار امضا دریافت کند ،آن را از
با ترین مقامات مسئو پیگیری میکند .تصاویر و خبرها هیم هرلیه مییزان حمایتهیای
مردمی بیشتری دریافت کنند ،با ضریب با تری در خروجیهای مختلب خبرگزاری منتشر
و پیگیری میشوهد ،تاجاییکه کاربران میتواهند لیدمان صفحه اصلی فارس را با حماییت
و امضاهایشان تیییر دهند.
برای جمیعآوری داده از کیاربران از پرسشینامه اسیتاهدارد بهکارگرفتهشیده در پیژوهش
خواجهئیان و ابراهیمی ( )8089استفاده شده است که با توجه به تییییر موضیوع تحقییک از
پخش عمومی به خبرگزاری برخی سؤا های آن متناسب با کاربران فیارس تییییرات جزئیی
ٔ
درباره سن ،جنسییت و
کردهاهد .در بخش او پرسشنامه سؤا ت توصیفی شامل پنج سؤا

ٔ
هحوه استفاده و اهتخاب شب ههای اجتماعی و در بخش دو  88سؤا با اسیتفاده از قییب
لی رت پنجگزینهای پرسیده شد .این پرسشنامه بهصورت آهالین تهیه شیده و بیا اسیتفاده از
اقالعات پایگاه کاربران ساماهه فارسمن خبرگزاری فارس برای کساهی که حیداقل یکبیار
اقدا به اهتشار یک مطلب در این ساماهه کردهاهد ،ارسا شد .هتایج پرسشنامه در قالب یک
کاربرگ اکسل برای تحلیل دریافت شد.
ٔ
جامعه آماری این پژوهش کاربران ساماهه «فارس من» تعیین شدهد که تیاکنون حیداقل
یکبار اقدا به اهتشار یک مطلب در این سیاماهه کردهاهید .بیا توجیه بیه اقالعیات پایگیاه
ٔ
جامعه آماری شامل  98990هفر است که تعداد  1790هفر یکبار ،تعیداد 9201
کاربران،
هفر دوبار ،تعداد  675هفر سه بار و تعداد  995هفر لهار بار در این ساماهه اقدا به اهتشیار
مطلب کردهاهد .در ههایت تعداد  597هفر به پرسشنامه آهالین پاسخ دادهد که هموهه پژوهش
را شامل شد.
بیرای تعیییین پایییایی پرسشیینامه از همسییاهی دروهییی سییؤا ت از روش ضییریب آلفییای
ٔ
بیرای
وسییله هر افیزار
کروهباخ 1و ضریب پایایی ترکیبی 2استفاده شیده کیه به
مجموع سؤا ت مرتبط با هر متییر محاسبه شده است .پایایی پرسشهای مطر شده بیرای
اهدازهگیری هر متییر ،با استفاده از ضریب آلفای کروهباخ و ضریب پایایی ترکیبی در جدو
شماره ( ) 9ذکر شده است .براساس منابع مختلب ،برای پایا قلمداد کردن یك ابزار حیداقل
مقدار  0/5برای ضریب آلفا و

ز اسیت (خواجیهئیان و ابراهیمیی .)8091 ،بنیابراین

پایایی ابزار اهدازهگیری تثیید میشود.
برای محاسبه روایی از دو شاخص استفاده شیده اسیت :شیاخص او سینجش رواییی
همگرا شاخص متوسط واریاهس استخراجشده یا

 3است که مقادیر بیشیتر از  0/7آن

برای هر متییر د لت بر روایی همگرای مناسب دارد هیر 4و هم اران.)8096 ،

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.
.
.
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جدول  .3مقادیر میانگین واریانس ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای روایی همگرا
متغیر

میانگین وار یانس

آلفا کرونباخ

پایایی ترکیبی

مشارکت کاربران

0/750

0/833

0/900

ارزش خشنودی

0/797

0/872

0/922

ارزش اقتصادی

0/683

0/770

0/866

ارزش رابطهای

0/795

0/871

0/921

برهد رساهه

0/797

0/936

0/951

وفاداری اهگیزشی

0/844

0/869

0/938

وفاداری رفتاری

0/851

0/913

0/945

شاخص دو بهمنظور سنجش روایی ،روایی ممیز است که برای بررسی روایی ممییز از
ٔ
شماره ( ،)8هتایج هشان
جدو فورهل و رکر )9129( 1استفاده شده است .براساس جدو
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میدهد مقدار جذر متوسط واریاهس استخراجشده برای تما متییرها از ضرایب همبستگی
آن با سایر متییرها بیشتر است که هشان ٔ
دهنده روایی ممیز مناسب متییرهاست.
جدول  .0روایی ممیز براساس جدول فورنل الرکر ()3193
متغیرها
وفاداری اهگیزشی
وفاداری رفتاری
مشارکت کاربر
ارزش اقتصادی
ارزش خشنودی
برهد رساهه
ارزش رابطه ای

وفاداری

وفاداری

مشارکت

ارزش

ارزش

برند

ارزش

انگیزشی

رفتاری

کاربر

اقتصادی

خشنودی

رسانه

رابطه ای

0/940
0/804

0/922

0/653

0/601

0/86

0/587

0/564

0/592

0/826

0/674

0/649

0/698

0/608

0/893

0/800

0/798

0/664

0/595

0/710

0892

0/716

0/703

0/694

0/719

0/736

0/738

0/891

همچنین با توجه به خروجی آزمون تثییر متییرها برهم در حالت تخمین اسیتاهدارد ،عیدد
داخل متییرهای درونزا هشاندهنده ضریب تبیین یا است که هشیان میدهید لیه مییزان از
ٔ
شماره ( ،)9شیاخصهای مید
متییر وابسته بهوسیله متییر مستقل تبیین میگردد .در جدو
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ساختاری از جمله ضریب تبیین و شاخص استون گایسر ( ) شامل افزوهگی اعتبار متقاقع

و اشتراک اعتبار متقاقع 2ذکر شده است .همچنین از شاخص

1

بهمنظور ارزییابی کیل

مد  ،شامل مد دروهی ساختاری و مد های بیروهی اهدازهگیری استفاده شده است و مقادیر
کمتر از  0/02برای این شیاخص مطلیوب تلقیی میگیردد (هیروهم یاران .)8096،در ایین
پژوهش مقدار

در خروجی مد برآوردشیده  0/055و مید اشیباع  0/056گیزارش

شده است که برازش مناسب مد اهدازهگیری و ساختاری را هشان میدهد.
جدول  .1شاخصهای مدل ساختاری
متغیر
وفاداری اهگیزشی
وفاداری رفتاری
مشارکت کاربر
ارزش اقتصادی
ارزش خشنودی
برهد رساهه
ارزش رابطه ای

ضریب
تشخیص
70/6%
63/6%
35%
48/6%
60/6%
48/2%

ضریب تعیین
تعدیل شده
70/6%
63/6%
35%
48/6%
60/6%
48/1%

افزونگی اعتبار
متقاطع
0/621
0/539
0/233
0/386
0/481
0/380

اشتراک اعتبار
متقاطع
0/535
0/655
0/481
0/357
0/561
0/684
0/557
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ٔ.یافتههایٔپژوهش ٔ
ٔ
3

در این بخش ابتدا بیه بررسیی آمارهیای توصییفی و سیسس بیه تشیری و تحلییل آمارهیای
استنباقی خواهیم پرداخت.
ٔ.3-1آمارٔتوصیفی ٔ

ٔ
شماره ( ،)6هموهه پژوهش شامل  21/98درصد ( 677هفر) میرد و 90/22
براساس جدو
درصد ( 20هفر) زن بوده است .همچنین  96درصد هموهه ( 909هفر) بین  97تیا  86سیا ،

 96درصد هموهه ( 878هفر) بین  87تا  96سا  96 ،درصد هموهه ( 866هفر) بیین  97تیا
 66سا  98 ،درصد ( 22هفر) بین  67تا  76سا  9 ،درصد پاسخگویان ( 87هفر) بین 77
تا  66سا و 9درصد ( 9هفر) بیشتر از  67سا سن داشتهاهد.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.
.

جدول  .9توصیف سنی و جنسیت پاسخگویان
جنسیت
مرد
زن
جمع

15-24
88
13
101

35-44
227
39
266

25-34
230
22
252

طبقه سنی
45-54
83
5
88

55-64
24
1
25

65-74
3
0
25

جمع
655
80
25

ٔ
شماره ( ،)7تعداد سوهههای یبتشده در ساماهه فارسمن را به تف یک بازههیای
جدو
سنی مخاقبان هشان میدهد که بر این اسیاس  75قبقیه سینی  97تیا  75 ، 66درصید از
سوههها را به یبت رساهدهاهد و در ٔ
رده دو قبقه سنی 87تا  96سا با  88درصد قرار دارهد.
جدول  .5تعداد ثبت سوژه براساس طبقه سنی پاسخگویان
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طبقه سنی

زن

مرد

جمع

15-24

17

262

279

25-34

26

521

547

35-44

69

806

875

45-54

6

270

276

55-64

2

47

49

65-74

0

8

8

در خصوو وضعیت تثییدکنندگان و حامیان سیوههها هییز براسیاس جیدو شیماره ،6
مشاهده میشود که بیشتر حامیان بهترتیب در دو رده سنی  97تا  66سیا ( 62درصید) و
 87تا  96سا ( 86درصد) قرار دارهد.
جدول  .6تعداد حمایت از سوژه براساس طبقه سنی پاسخگویان
طبقه سنی

زن

مرد

جمع

15-24

380

5156

5536

25-34

200

6904

7104

35-44

1418

12552

13970

45-54

26

1867

1893

55-64

2

685

687

65-74

0

33

33

ٔ.بررسیٔهمخطیٔبینٔمتغیرهایٔمستقل ٔ
ٔ
3-2

هبیود رابطیه همخطیی لندگاهیه بیین
ازآهجاکه ی ی از مفروضات اسیتفاده از روابیط علیی ب
متییرهاست ،ارزیابی همخطی بین متییرهای مستقل در پژوهش ،قبل از اهجا تحلیلهای

هبود رابطه خطی مشترک لندگاهه بین متییرها ضروری اسیت .بیدین
علی ،بهمنظور بررسی ب
منظور شاخص

1

(عامیل تیور وارییاهس) بیهمنظور بررسیی همخطیی لندگاهیه بیین

متییرهای مستقل استفاده شده است .درباره شاخص  ،مقادیر کمتیر از  9/7بیرای ایین
ٔ
شماره ( ،)5هتایج
شاخص مطلوب تلقی میگردد (هیر و هم اران .)8006 ،مطابک جدو
از هبود همخطی لندگاهه بین متییرهای مستقل و آیتمها خبر داد.
جدول  .7بررسی هم خطی متغیرهای مستقل
متغیرها

وفاداری

وفاداری

مشارکت

ارزش

ارزش

برند

ارزش

انگیزشی

رفتاری

کاربر

اقتصادی

خشنودی

رسانه

رابطهای

وفاداری انگیزشی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

وفاداری رفتاری
1/000

مشارکت کاربر

1/000

1/000

ارزش اقتصادی

2/130

ارزش خشنودی

2/243

برند رسانه

1/000

ارزش رابطهای
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1/000
2/930

ٔ.3-3بررسیٔفرضیاتٔتحقیق ٔ

برای بررسی فرضیههای تحقیک از مقادیر ضرایب مسیر و مقیادیر معنیاداری اسیتفاده شیده
است که در ش ل ( )8و ( )9مقادیر ضرایب مسیر و معناداری هشیان داده شیده اسیت .در
مورد مقادیر معناداری که از اهمیت زیادی در تفسیر هتایج برخوردارهد ،معمو لناهچه در
رابطهای مقدار آماره بیش از  9/16باشد ،در سط اقمینان  7درصد و لناهچیه مقیادیر از
 8/72بزرگتر باشد ،در سط اقمینان  0/09معنادار هستند (هیر و هم اران.)8006 ،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

شکل  .0مقادیر ضریب مسیر(و مقادیر بارهای عاملی) مدل تحقیق
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شکل  .1مقادیر اعداد معناداری(

) مدل تحقیق

با در هظر گرفتن هتایج مقادیر ضریب مسیر و اعداد معناداری هتیجه فرضییات بیه شیر
ٔ
شماره ( )2قابل بررسی است:
جدو

جدول  .9نتایج فرضیات تحقیق
فرضیهها

ضریب مسیر

اعداد معناداری

انحراف معیار

مقدار احتمال

نتیجه

فرضیه اول

0/896

*** 23/999

0/030

0/000

تأیید

فرضیه دوم

0/293

*** 33/932

0/038

0/000

تأیید

فرضیه سوم

0/896

*** 20/622

0/033

0/000

تأیید

فرضیه چهارم

0/222

** 9/399

0/026

0/000

تأیید

فرضیه پنجم

0/098

*** 3/362

0/026

0/032

تأیید

فرضیه ششم

0/632

*** 9/632

0/062

0/000

تأیید

فرضیه هفتم

0/660

*** 88/063

0/002

0/000

تأیید

فرضیه هشتم

0/996

*** 62/283

0/006

0/000

تأیید

فرضیه نهم

0/309

** 6/696

0/036

0/000

تأیید

فرضیه دهم

0/026

*** 3/302

0/009

0/000

تأیید

فرضیه یازدهم

0/369

*** 6/662

0/036

0/000

تأیید

فرضیه دوازدهم

0/098

** 6/200

0/032

0/000

تأیید

فرضیه سیزدهم

0/028

*** 3/306

0/008

0/039

تأیید

فرضیه چهاردهم

0/362

*** 6/236

0/036

0/000

تأیید

***

**

*

نتیجهگیری ٔ
ٔ
ٔ.4بحثٔؤ
ٔ.آزمونٔفرضیهها ٔ
ٔ
4-1

فرضیه اول .براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عاملی تثیییدی هشیان داده شید مقیدار
ضریب مسیر بین دو متییر مشارکت کاربران و ارزش سیرگرمی  0/612و همچنیین مقیدار
آماره برابر با  98/155میباشید.هتایج بهدسیتآمده بییانگر آن اسیت کیه بیین مشیارکت
کاربران و ارزش سرگرمی هم آفرینی رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و با افزایش مشیارکت
کاربران در ساماهه فارسمن ارزش سرگرمی و لذتبردن از ساماهه افزایش مییابد .بنیابراین
فرضیه او تحقیک تثیید میشود.
فرضیه دوم .براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عاملی تثییدی هشان داده شد مقدار
ضریب مسیر بین دو متییر مشارکت کاربران و ارزش اقتصیادی 0/718و همچنیین مقیدار
آماره برابر با  88/187است .هتایج بهدستآمده بیانگر آن است که بین مشارکت کیاربران

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

19
ارائه مدلی برای همآفرینی
ارزش در ...

و ارزش اقتصادی همآفرینی رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و با افزایش مشارکت کیاربران
در ساماهه فارسمن ارزش اقتصادی و دریافت منفعت اقتصادی از ساماهه افزایش مییابید.
بنابراین فرضیه دو تحقیک تثیید میشود.
فرضیه سوم .براساس هتایج حاصل از تحلییل مقیادیر عیاملی تثیییدی هشیان داده شید
مقدار ضریب مسیر بین دو متییر مشیارکت کیاربران و ارزش رابطیهای 0/616و همچنیین
مقدار آماره برابر با  90/279است .هتایج بهدستآمده بیانگر آن است کیه بیین مشیارکت
کاربران و ارزش رابطهای همآفرینی رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و با افیزایش مشیارکت
کاربران در ساماهه فارسمن ارزش رابطیهای و افیزایش ارتباقیات و شیب ه بیین کیاربران از
ساماهه افزایش مییابد .بنابراین فرضیه سو تحقیک تثیید میشود.
فرضیه چهارم .براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عاملی تثیییدی هشیان داده شید
مقدار ضریب مسیر بین دو متییر ارزش سرگرمی همآفرینی و ارزش برهد خبرگزاری 0/979
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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و همچنین مقدار آماره برابر با  1/811است .هتایج بهدستآمده بیانگر آن اسیت کیه بیین
ارزش سرگرمی همآفرینی و ارزش برهد خبرگزاری رابطه معنادار و مثبتیی برقیرار بیوده و بیا
افزایش فضای لذت و سرگرمی در ساماهه فارسمن ،میتوان اهتظار داشت برهید خبرگیزاری
در بین کاربران افزایش یابد .بنابراین فرضیه لهار تحقیک تثیید میشود.
فرضیه پنجم .براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عاملی تثییدی هشان داده شد مقیدار
ضریب مسیر بیین دو متیییر ارزش اقتصیادی همآفرینیی و ارزش برهید خبرگیزاری  0/056و
همچنین مقدار آماره برابر با  8/869است .هتایج بهدستآمده بیانگر آن است که بین ارزش
اقتصادی همآفرینی و ارزش برهد خبرگزاری رابطه معنیادار و مثبتیی برقیرار بیوده و بیا افیزایش
بهرهمندی و منفعیت اقتصیادی کیاربران در سیاماهه فیارسمن ،میتیوان اهتظیار داشیت برهید
خبرگزاری دربین کاربران افزایش یابد .بنابراین فرضیه پنجم تحقیک تثیید میشود.
فرضیه ششم .براساس هتایج حاصل از تحلیل مقیادیر عیاملی تثیییدی هشیان داده شید
مقیدار ضیریب مسییر بیین دو متیییر ارزش رابطیهای همآفرینیی و ارزش برهید خبرگیزاری
0/689و همچنین مقدار آماره برابر با  1/289است .هتایج بهدستآمده بییانگر آن اسیت
که بین ارزش رابطهای همآفرینی و ارزش برهد خبرگزاری رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و

با افزایش بهره شب ه کاربران در ساماهه فارس من ،میتوان اهتظار داشت برهد خبرگیزاری در
بین کاربران افزایش یابد .بنابراین فرضیه ششم تحقیک تثیید میشود.
فرضیه هفتم .براساس هتایج حاصل از تحلیل مقیادیر عیاملی تثیییدی هشیان داده شید
مقدار ضریب مسیر بیین دو متیییر ارزش برهید خبرگیزاری و وفیاداری هگرشیی مخاقبیان
 0/260و همچنین مقدار آماره برابر با  66/928است .هتایج بهدستآمده بیانگر آن است
که بین متییر ارزش برهد خبرگزاری و وفاداری هگرشی مخاقبان رابطه معنادار و مثبتی برقرار
بوده و ارتقای برهد خبرگزاری میتواهد وفاداری هگرشی مخاقبان را افیزایش دهید .بنیابراین
فرضیه هفتم تحقیک تثیید میشود.
فرضیه هشتم .براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عیاملی تثیییدی هشیان داده شید
مقدار ضریب مسیر بین دو متییر ارزش برهد خبرگزاری و وفاداری رفتاری مخاقبان 0/512
و همچنین مقدار آماره برابر با  67/768است .هتایج بهدستآمده بیانگر آن است که بیین
متییر ارزش برهد خبرگزاری و وفاداری رفتاری مخاقبان رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و
ارتقای برهد خبرگزاری میتواهد وفاداری رفتاری مخاقبان را افزایش دهید .بنیابراین فرضییه
هشتم تحقیک تثیید میشود.
فرضیه نهم .برای بررسی این فرضیه با توجه به حضیور همزمیان دو متیییر مییاهجی از
بررسی ایر غیرمستقیم ویژه استفاده شده اسیت .بیا توجیه بیه این یه اییر غیرمسیتقیم وییژه
0/805و مقدار معناداری  2/656است ،میتوان گفت فرضیه ههم تحقییک تثییید میشیود.
هتایج بهدستآمده بیانگر آن است که مشارکت مخاقبیان از قرییک متییرهیای مییاهجیگر
ارزش سرگرمی همآفرینی و ارزش برهید خبرگیزاری بیر وفیاداری هگرشیی مخاقیب تیثییر
میگذارد.
فرضیه دهم .برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور همزمیان دو متیییر مییاهجی از
بررسی ایر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است .با توجه به این ه ایر غیرمستقیم ویژه 0/092
و مقدار معناداری  8/807است ،میتوان گفت فرضیه دهم تحقیک تثیید میشود .مشارکت
مخاقبان از قریک متییرهای میاهجیگر ارزش اقتصادی همآفرینی و ارزش برهد خبرگیزاری
بر وفاداری هگرشی مخاقب تثییر میگذارد.
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فرضیه یازدهم .برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور همزمان دو متییر میاهجی از
بررسی ایر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است .با توجه به این ه ایر غیرمستقیم ویژه 0/865
و مقدار معناداری  2/267است ،میتیوان گفیت فرضییه ییازدهم تحقییک تثییید میشیود.
مشارکت مخاقبان از قریک متییرهای میاهجیگر ارزش رابطیهای همآفرینیی و ارزش برهید
خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخاقب تثییر میگذارد.
فرضیه دوازدهم .برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور همزمان دو متییر مییاهجی
از بررسی ایر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است .با توجه بیه این یه اییر غیرمسیتقیم وییژه
 0/916و مقدار معنیاداری  2/709اسیت ،میتیوان گفیت فرضییه دوازدهیم تحقییک تثییید
میشود .مشارکت مخاقبان از قرییک متییرهیای مییاهجیگر ارزش سیرگرمی همآفرینیی و
ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخاقب تثییر میگذارد.
فرضیه سیزدهم .برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور همزمان دو متییر مییاهجی
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از بررسی ایر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است .با توجه بیه این یه اییر غیرمسیتقیم وییژه
 0/096و مقدار معناداری  896 8/896است ،میتوان گفت فرضیه سیزدهم تحقییک تثییید
میشود .مشارکت مخاقبان از قریک متییرهیای مییاهجیگر ارزش اقتصیادی همآفرینیی و
ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخاقب تثییر میگذارد.
فرضیه چهاردهم .برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور همزمان دو متییر میاهجی
از بررسی ایر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است .با توجه بیه این یه اییر غیرمسیتقیم وییژه
 0/896و مقدار معناداری  2/786است ،میتیوان گفیت فرضییه لهیاردهم تحقییک تثییید
میشود .مشارکت مخاقبان از قرییک متییرهیای مییاهجیگر ارزش رابطیهای همآفرینیی و
ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخاقب تثییر میگذارد.
ٔ.نتیجهگیری ٔ
ٔ
5

براساس جدو شماره  ،2یافتههای این پژوهش هشان میدهد ارزش سرگرمی با ضریب عیاملی
 0/612با ترین تثییر را بر روی رفتار همآفریناهه داشیته و کیاربران سیاماهه فیارس مین ،یبیت و
پیگیری سیوهه را بیهعنوان ییک ارزش سیرگر کننده میداهنید .در درجیه دو ارزش رابطیهای بیا

اختالف اهدک و با ضریب عاملی  0/616بیشترین هقش را در مشارکت کیاربران دارد و کیاربران
بهدهبا ایجاد شب ه ارتباقی با سایر افراد همسو با خود بوده و میخواهنید از ایین قرییک سیط
تثییرگذاری با یی داشته باشند .ارزش اقتصادی بیا ضیریب عیاملی 0/718کمتیرین تیثییر را در
همآفرینی دارد .ضریب کم ارزش اقتصادی گویای این مطلب است که کاربران در مورد سیاماهه
فارسمن هگاه اقتصادی هداشته و از این منظر کمبود جدی را احساس میکنند.
در مورد فرضیات  7 ،6و  6عالوه بر تثیید تثییر ارزش سرگرمی ،اقتصادی و رابطهای بر
تقویت برهد خبرگزاری ،مطابک با تحلیل دادههای جیدو شیماره  ،2مشیاهده میشیود کیه
ارزش رابطهای با ضریب عاملی  0/689با ترین ایر را بر تقویت برهید خبرگیزاری را دارد؛
بهبیاهیدیگر ،پیگیری سوهههای کاربران و ایجاد دغدغههای مشترک ،بیشترین دلیل رجوع و
معرفی خبرگزاری بوده و مبنای محبوبیت رسیاهه اسیت .در درجیه دو ارزش سیرگرمی بیا
ضریب عاملی  0/979و درکمترین مورد ارزش اقتصادی با ضریب عاملی 0/056در حوزه
تقویت برهد خبرگزاری مؤیر هستند.
در فرضیات هفتم و هشتم ،تقویت برهد خبرگزاری بر وفیاداری هگرشیی کیاربران تیثییر
ببیشتری را به هسبت وفاداری کاربران داشته و هشان میدهد کاربران فارس مین ،خبرگیزاری
فارس را بهعنوان یک رساهه مرجع و معتمد میپذیرهد ،ولی هسبت به دیدگاه مثبت آن ،کمتر
در موضوع یبت سوهه و حمایت آن هقشآفرینی میکنند .براسیاس هتیایج دادههیای جیدو
ٔ
شماره ( ،)2میتوان گفت مشارکت کاربران از قریک ارزش رابطهای و تقویت برهد بیشترین
تثییرگیذاری را بییر وفیاداری هگرشییی داشییته و پیس از آن ارزش سییرگرمی و در آخییر ارزش
اقتصادی هقش آفرین هستند .در مورد وفیاداری رفتیاری کیاربران هییز آمیار هشیان میدهید
مشارکت کاربران از قریک متییرهای مداخلهگر ارزشهای همآفرینی و ارزش برهد بیر ایین
هوع از وفاداری تثییر داشته و از جهت میزان تثییرگذاری هیز هماهند وفاداری هگرشی است.
ٔ
مقوله وفاداری
همچنین مقایسه تثییر مشارکت کاربران از قریک متییرهای مداخلهگر بر
رفتاری و هگرشی هشان میدهد مشارکت کاربران تثییر بیشتری بر وفیاداری هگرشیی دارهید.
ضمن این ه در بین ارزش اقتصادی بهعنوان متییر مداخلهگر کمترین تثییر و ارزش رابطهای
بیشترین تثییر را ایفا میکند.
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بنابراین براساس هتایج کلی تحقیک مشاهده میشود این ساماهه با قوت بیشتری تواهسیته
بهترتیب ارزش رابطهای و سرگرمی را به هسبت ارزش اقتصادی در بین مخاقبان ایجاد کند،
بهقوری که ضریب عاملی همه فرضیات در مقوله ارزش اقتصادی کمترین مقدار را داشته و
به هظر میرسد متولیان امر باید هسیبت بیه ایجیاد ارزش اقتصیادی و مید های سیودآوری
کاربران در این ساماهه برهامهریزی دقیکتری را اهجا دهند.
ٔ.محدودیتهایٔتحقیق ٔ
ٔ
6

در تعمیم یافتههای این پژوهش برخی محدودیتها باید لحاظ شوهد :هخست ،این مطالعه
روی کاربران یک سرویس هوآور ٔ
اهه خاو با محدودیتهای مختص بیه خیود اهجیا شیده
است و مالحظات سیاسی و فرهنگی خبرگزاری فارس بر ارائه ام اهات همآفرینی ارزش بیه
کاربران تثییر گذاشته است .دو  ،این مطالعه بهصورت مقطعی اهجا شده است و همیتوان
هتایج آن را الزاما به زمانهای دیگر ،که مم ن اسیت کیاربران بیه سیرویسهای جیایگزین
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همآفرینی دسترسی داشته باشند ،تعمیم داد.
ٔ.7پیشنهاداتٔتحقیق ٔ

با توجه به یافتههای این پژوهش و درهظرگرفتن محدودیتهای آن ،پیشینهادهای زییر ارائیه
میشوهد:
 )9در هظر گرفتن هقش جنسیت ،سن و تحصیالت بهعنوان متییرهای تعدیلگر ایرگیذار
بر رفتارهای همآفریناهه مخاقبان؛
 )8تحلیل رفتارهیای همآفریناهیه گروههیای مختلیب مشیارکتکننده برحسیب تعیداد
مشارکتها؛
 )9تجزیهوتحلیل لند گروه

برای مقایسه رساهههای اجتماعی مختلب و کشیب

هحوه عمل رد متفاوت توییتر ،فیسبوک ،اینستاگرا و سایر رساهههای اجتماعی؛
 )6گسترش قو و تنوع دورههای اهجا پژوهش و اهجا تحقیک در فواصل زماهی متنوع
برای درک تفاوتهای رفتاری کاربران.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،61-91 ،)1(13 ،پیاپی  ،49زمستان 1399
علیئی ،مریم؛ قادریفر ،اسماعیل؛حورعلی ،منصوره؛ و حمیدیی ،فاطمد ( .)1399سدنش تعدامت توانمنیسداهاای
لشسددکی طددر سددو بددا تکنیدد ترکیبددی  .DANPمطالعااا میانرش ا ای در علاا انسااان .61-91 ،)1(13 ،
شاپا2008-4641 :
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)

سنجش تعامالت توانمندسازهای لجستیک طرف سوم با تکنیک
ترکیبی DANP
4

مریم علیئی ،1اسماعیل قادریفر ،2منصوره حورعلی ،3فاطم حمییی

چکیده

دریافت1399/03/06 :؛ پذیرش1399/06/03 :

جهانیشین و انطباقپذیری با شرایط باهار ،وجود فشاراای رقابکیای ماننی ورود شدرکتاای نوپدا بد بداهار
رقابت ،و لزو افزای ازین اای سرمای گذاری باعث شیهانی کد تولییکنندیگان ب سدوی بهبدود رو ادای
ختقانۀ خیمترسانی ب مشکریان ،دسکیابی ب باهاراای جییی ،گسکر جغرافیایی دامندۀ ارائدۀ خدیما  ،و
فعالیتاای دیگری روی آورنی تا بکواننی ضمن بهبود کیفیت ،افزای رضایت مشکری ،و دسکیابی ب مشکریان
جییی ،ازین اای لشسکیکی خود را کاا دانی .مؤثرترین راهحل این معضل تشاری ،برونسپاری خیما
لشسکی برپایۀ قرارداداای طوالنیمی است ک توسط تأمینکننیۀ خیما لشسدکی طدر سدو ارائد
میشود .این شرکتاا ،دارای داند تصصصدی در همیند امداانگی مندابص اقکصدادی اسدکنی و میتوانندی
فرصتاای جیییی را برای تولییکننیگان خلق کنندی .تدأمینکنندیۀ خدیما لشسدکی طدر سدو  ،ید
تأمینکننیۀ خارجی است ک مییریت ،کنکرل ،و اجرای فعالیتاای لشسکیکی را اه طر بنگاهاای تشداری
انشا میدای .در این مقال  ،افت بعی اصلی توانمنیساهاای لشسکی طر سو  ،ب کم بررسی پیشدینۀ
پژوا  ،تحلیل محکوای مکنی ،و مصاحب اای تصصصی با  16نفر اه خبرگدان صدنعت لشسدکی بد کم
نر افزار  MAXQDAمشصص شیه است؛ سپس ،این توانمنیساهاا ،ب کم تکنی دیمکل مبکنیبر تحلیدل
شبک ای ) (DANPو انشا مقایس اای هوجی و پیادهساهی در نر افزار اکسل ،وهندای و روابط میدان آنادا
کشف شی .برای گردآوری دادهاا اه پرس نام اای محققساخکۀ هوجی اسدکفاده شدیه اسدت کد روایدی و
پایایی آن نیز تأییی شی .نکدای تحلیدل نشدان میدادی کد مهمتدرین توانمنیسداهاا بد ترتیب عبار اندی اه:
توانمنیساهی تولییی ،فنی و باهاریابی و فرو  ،مالی ،نیروی انسانی ،و توانمنیساهی راابردی.
کلیدواژهها :لشسکی طر سو  ،توانمنیساهی ،دیمکل مبکنیبر تحلیل شبک ای ،برونسپاری
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1گروه مییریت ،دانشگاه پیا نور ،تهران ،ایران (نویسنیه مسئول)


 .2گروه مییریت تکنولوژی ،دانشکیه مییریت و حسابیاری ،دانشگاه عتم طباطبایی ،تهران ،ایران
 .3گروه مهنیسی صنایص ،دانشگاه پیا نور ،تهران ،ایران
 .4گروه مهنیسی صنایص ،دانشکیه مهنیسی صنایص ،دانشگاه صنعکی امیرکبیر ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

ایران ،ب عنوان ی گددذرگاه بینالمللددی ،در حددوهۀ لشسددکی اه قابلیددت فراوانددی برخددوردار
است؛ اهاینرو ،میتوانی با توانمنیساهی ارائ دانیگان لشسددکی طددر سددو  1و امچنددین
شناسایی نیاهاا و انکظارا امسایگان و باهاراای بینالمللی ،سطح عملکرد لشسکی خود
را بهبود بصشی و ب اینترتیب ،ب تحکیم موقعیت خود کم کددرده و ضددمن پررنددک کددردن
نق خود در مناسبا جهانی ،بر بهبود وضعیت سیاسی ،اقکصادی ،و فرانگی خددود تددأثیر
بگذارد (غتمی و اکبددری جوکددار .)97 ،1393 ،افدزای آگدداای اه اامیددت لشسددکی در
سالاای اخیر ،موجب شیه است ک کموبی اقددیاماتی در راسددکای توسددعۀ لشسددکی در
کشوراا و شرکتاای پی رو در سطح دنیا انشا شود ک اه آنجمل میتوان ب پییی آمددین
شرکتاای لشسکی طر سو و گسکر اسددکقبال عمددومی اه آناددا اشدداره کددرد .بنددا بددر
تعریف ،شرکتاای لشسکیکی طر سو  ،ب شرکتاایی گفکد میشددود کد سدداهماناای
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تولییی یا خیماتی ،بصشی یا کل امور لشسکیکی خود را ب آناا میسپارنی (برونسددپاری).
ً
این شرکتاا معموال در حوههاای حملونقل و انبددارداری مکصصددص اسددکنی و میتواننددی
خیما خود را با انواع گوناگون و مکنوعی اه محصددوال اماانددک کننددی .کددارکرد اصددلی

شرکتاای یادشیه ،توهیص فیزیکی کاال و خیمت است (بوتانی و ریددزی.)300 ،2006 ،2
با گسکر برونسپاری فعالیتاای لشسکی در شرکتاای بزرگ تولییی و خددیماتی ،بددر
اامیت توسعۀ صنعت

افزوده شیه است (فلسینی 3و امکاران.)4827 ،2012 ،

برایناساس ،میتوان اه توسعۀ شرکتاای لشسکیکی طر سو در کشورمان ،بد عنوان
ضرورتی نا برد ک میتوانی تأثیر بسزایی در افزای کارایی کسددبوکاراا اه طریددق کدداا
ازین اای لشسکی و افزای سطح خیمتدای بد مشددکریان و مصددر کننیگان ،افدزای
کارآفرینی ،و نیز اصتح نظا توهیص کشور داشک باشی .با توج بد رویکددرد صددادرا گرایی
درپی گرفک شددیه در بصدد صددنعت ،معددین ،و تشددار کشددورمان ،صددادرکننیگان و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تولییکننیگان بایی با تمرکز بر اصتح فراینیاای تولییی ،کیفیت محصوال تولیییشددان را
باال ببرنی و با برونسپاری فعالیتاای لشسددکی خددود بد شدرکتاای

 ،نگدران امددور

لشسکی خود (حملونقل ،انبددارداری ،و تشددریفا قددانونی آناددا) نباشددنی .بد اینترتیب،
میتوان ب طور امهمددان ،فراینددیاای تولیددیی و لشسددکیکی را بهبددود بصشددیی و بددا کدداا
ازین اا در این دو حوهه ،مسیر حرکت ب سوی تولیددی صددادرا محور را بددا شددکاش بیشددکری
پیمود .تولییکننیگان میداننی ک برای کسب مزیددت رقددابکی در شدرایط کنددونی اقکصددادی و
مانین در مییان مسابق  ،بهکر است بر فعالیتاددای اساسددی خددود تمرکددز کننددی و مددییریت
فعالیتاای لشسکیکی و پشکیبانیشان را ب شرکتاای لشسکیکی طر سو واگددذار کننددی
(بوتانی و ریزی .)299 ،2006 ،درحالیک پیشکر ،شرکتاا تنها فعالیتاددای حملونقددل
خود را برونسپاری میکردنی ،در حددال حاضددر ،برونسددپاری تمددا یددا بصد عمددیهای اه
فعالیتاای لشسکیکی موردتوج است .برخی اه فعالیتاایی کد امددروهه کسددبوکاراای
تولییی و خیماتی برونسپاری میکننی ،عبار انی اه :مییریت جریان مواد داخددل سدداهمان
(مییریت تددیارکا ) ،مددییریت موجودیاددا ،مددییریت فراینددیاای دریافددت و جابد جایی
سفار اای مشکری ،بسک بنیی ،حملونقل ،انبارداری ،فناوری اطتعا  ،و( ...فلسددینی و
امکاران)4825 ،2012 ،؛ این درحالی است ک مکأسفان ب رغم نیدداه فدراوان بد اینگوند
شرکتاا در کشور و با وجود موقعیت لشسکیکی فوقالعادۀ ایران ،ب انیاهۀ کافی ب توسع و
راهانیاهی چنین شرکتاایی توج نشیه است .رسمیت نیافکن اینگون شرکتاا در ایدران و
نبود مکولی مشصص و مرجص قانونی تعریفشیهای برای راابری و کنکرل آناا کد در مددورد
صیور مشوهاددا ،اعمددال متحظددا قددانونی موردنیدداه ،و نیددز نظددار بددر اجدرای درسددت
فعالیتاددای آناددا مسددئول باشددی ،اه دالیددل اصددلی عددی شددکلگیری و توسددعۀ اینگون د
شرکتاای تصصصی در کشور (با وجود نیاه مبر ب آناا) ب شمار میآینی؛ اهایددنرو ،اله
است با درنظر داشکن پیشینۀ موفق کشوراای دیگر و ب منظور اصتح نظا توهیص کشور (ک
یکی اه محوراای افتگانۀ طرح تحددول اقکصددادی ب شددمار میآیددی) ،اقددیاما اله بدرای
بهبود و توانمنیساهی اینگون شرکتاا انشا شددود ،هیدرا بهبددود آناددا میتوانددی ب گوند ای
چشمگیر سبب کاا ازین اای سنگین لشسکیکی در صنعت حملونقل شود.
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ارائ دانیگان خیما لشسکیکی طددر سددو  ،شددرکتاایی اسددکنی کد خددیما لشسددکیکی
ً
برونسپاریشیه را در قالب قرارداداای مشصص و معموال بلنیمددی  ،بدرای شددرکتاا انشددا
ً
میدانی .اینگون شرکتاا معموال قسمکی یا گاای کددل کارکرداددای مددییریت هنشیدرۀ تددأمین
شرکتاای طر قرارداد خود را ب عهددیه میگیرنددی .بد بیان روشددنتر ،شددرکتاددای خددیما
لشسکی طر سو  ،ب شرکتاایی گفک میشود ک ساهماناای تولییی یا خیماتی ،بصشددی
ً
یا کل امور لشسکیکی خود را ب آناا میسپارنی .این شرکتاا معموال در حوههاای حملونقددل
و انبددارداری مکصصددص اسددکنی و قادرنددی خددیما خددود را بددا انددواع گوندداگون و مکنددوعی اه
محصوال منطبق کننی (مفاخر .)130 ،1395 ،برایناساس ،میتددوان اه توسددعۀ شددرکتاای
لشسکی طر سو در کشورمان ،بد عنوان ضددرورتی نددا بددرد کد میتوانددی تددأثیر بسدزایی در
افزای کارایی کسبوکاراا اه طریق کاا ازین اای لشسکی و افزای سطح خددیمتدای
ب مشکریان و مصر کننیگان و نیز اصتح نظا توهیص کشور داشک باشی .بددا توجد بد رویکددرد
صادرا گرای درپی گرفک شیه در بص صنعت ،معین ،و تشار کشورمان ،صددادرکننیگان و
تولییکننیگان بایی با تمرکز بر اصتح فراینیاای تولییی ،کیفیت محصوال تولیییشان را بدداال
برده و با برونسپاری فعالیتاای لشسکی خود ب شرکتاای لشسکیکی طددر سددو  ،نگدران
امور لشسکی (حملونقل ،انبارداری ،و تشریفا قانونی آناا) نباشنی .بد اینترتیب ،میتددوان
ب طور امهمان ،فراینیاای تولییی و لشسکیکی را بهبود بصشیی و با کاا ازیند اا در ایددن دو
حوهه ،مسیر حرکت ب سوی تولیی صادرا محور را با شکاش بیشکری پیمود.
با توج ب الگوی موردنظر سین و النگلددی ( ،)1997ارهیددابی شددرکتاای لشسددکی
طر سو با ساخکن معیاراای انکصاش شروع میشود .معیاراایی ماننی ازین اا ،ظرفیددت،
کیفیت ،و مهار اای تحویل ،ب طور معمول برای ارهیابی ارائ دانیگان یددا تأمینکننددیگان
توهیص ب کار میرونی .سین و النگلی برای پاسد گویی بد ایددن معیاراددا اه شدداخصاایی
ماننی :مشکریان فعلی ،قیر مالی ساهمان ،و سدداهگاری فرانگددی اسددکفاده کردهانددی .عمددق
مهار مییریت ،قابلیتاای نظا اطتعاتی ،و انعطا پددذیری عامددل و قیمددت نیددز نقد
مهمی را ایفا میکننی .غربالگری در آغاه برپایۀ عوامل و اطتعا کیفیای ماننی شددهر و
پاس اای کتمی ب درخواستاای غیررسمی انشا میشود.

فعالیتاای اصلی هنشیرۀ اره در شرکتاای لشسددکی طددر سددو  ،عبار انددی اه:
 )1حملونقددل بددومی و انبددارداری؛  )2حملونقددل بینالمللددی و انبددارداری؛  )3خددیما
مییریت لشسکی ؛ خیما اره افزوده مشکری؛ و  )4مییریت ارتباط با مشکری (اددافمن

و اسکروالیر.)16 ،2017 ،1

در شکل شماره ( ،)1نواحی دارای رنددک خاکسددکری تیددره نشدداندانیۀ فعالیددت اصددلی
شددرکت ،رنکاددای خاکسددکری کمرنددک نشدداندانیۀ نددوع فعالیتاددای جددانبی شددرکت ،و
خان اای سفیی نشانگر عی فعالیت یا فعالیت محیود شرکت در آن همینۀ خدداه اسددکنی.
فراامکننیۀ اسکانیارد محلی در همینۀ حملونقل و انبارداری بومی ،بیشکرین فعالیت را دارد
و در همینددۀ مددییریت خددیما لشسددکی نیددز کمددی فعالیددت دارد .فراامکننددیۀ اسددکانیارد
بینالمللی در همین حملونقل و انبارداری بینالمللی ،بیشکرین فعالیددت را دارد و در همینددۀ
حملونقددل و انبددارداری بددومی و مددییریت خددیما لشسددکی نیددز کمددی فعالیددت دارد.
مکصصصان خیما بومی و محلی یددا منطقد ای در همینددۀ مددییریت خددیما لشسددکی ،
خیما اره افزودۀ مشکری ،و مییریت ارتباط با مشددکری بیشددکرین فعالیددت را دارنددی ،در
همینۀ حملونقل و انبارداری بومی فعالیت کمی انشا میدانددی ،و در همینددۀ حملونقددل و
انبارداری بینالمللی ایچ فعالیکی انشا نمیدانددی .مکصصصددان خدیما بینالمللددی ،در
همینۀ مییریت خیما لشسکی  ،خددیما اره افددزودۀ مشددکری ،و مددییریت ارتبدداط بددا
مشکری ،بیشکرین فعالیت را دارنی و در همینۀ حملونقل و انبددارداری بددومی و حملونقددل و
انبارداری بینالمللی ،فعالیت کمکری انشا میدانی (اافمن و اسکروالیر.)13 ،2017 ،
زنجیره ارزش
فراام کننیه اسکانیارد محلی
فراام کننیه اسکانیارد بینالمللی
مکصصصین خیما داخلی
مکصصصین خیما بینالمللی

حماااال و نقاااال و حمل و نقل و انبااارداری ماادیریت خاادمات خاااادمات ارزش مدیریت ارتبااا بااا
مشتری
افزوده مشتری
لجستیک
بینالمللی
انبارداری بومی

شکل  .1فعالیتهای عمومی الگوهای تجاری کسبوکار در زنجیرۀ ارزش
 خاکسکری تیره :فعالیت اصلی؛ خاکسکری کمرنک :فعالیت تکمیلی؛ سفیی :عی فعالیت

منبص :اافمن و اسکروالیر14 ،2017:

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اافمن و اسکروالیر ( )2017در مقالد خددود تحددت عنددوان ونقد فندداوری اطتعددا
ب عنوان ی توانمنیساه در الگواای تشاری شرکتاای لشسددکی طددر سددو ا ،بد ایددن
نکیشد رسددییه انددی کد فندداوری اطتعددا میتوانددی جددایگزین یددا کاملکننددیۀ بسددیاری اه
فعالیتاای لشسکی باشی.
بیرگل و نیهان )2015( 1در پژواشی با عنوان وفراینی تحلیلی سلسل مراتبی در ارهیددابی
معیاراای انکصاش ارائ دانیه تیارکا لشسکی طددر سددو  :مطالعد مددوردی در شددرکت
توهیصکننیه فناوری اطتعا ا ،عوامل مؤثر بر ارهیابی شرکتاای لشسددکیکی طددر سددو
در صنعت فناوری اطتعا را رتب بنیی کردهانی .برایناساس ،معیاراددای انعطددا پددذیری،
قابلیت اطمینان ،اعکماد و تسهیم اطتعا  ،تحویل ناقص ،نظا ذخیره ،ازینددۀ انبددارداری،
رضددایت مشددکری ،سددرعت عملیدداتی ،نظددا حمددلونقددل ،وضددعیت اقکصددادی ،خددیما
پساهفرو  ،ارائ ملزوما ب مشکری ،عملکددرد تحویددل ،توانمنددیی فندداوری اطتعددا ،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مسددئولیت اجکمدداعی ،ازینددۀ توهیددص ،پاسدد گویی و مسددئولیت محیطددی را در انکصدداش
شرکتاای لشسکیکی مهم دانسک انی.
جونک )2017( 2در پژوا خود ،با عنوان وارهیابی لشسکی طر سددو بددر اسدداس
پاییاری اجکماعیا لشسکی طر سو را با درنظر گددرفکن پایددیاری اجکمدداعی ،بررسددی و
ارهیابی کردهانی .براساس نکای پژوا آنان ،بشردوسکی ،قیمت ارائددۀ خددیما  ،خددیما
منطبق با خواست مشکری ،و سیاستاای مییریکی (شامل برنام اددای یددادگیری سدداهمانی،
احکرا ب حقوق دیگران ،ستمت کارکنان ،و مکوسط حقددوق) ،اهجملد معیاراددای مهددم در
ارهیابی لشسکی طر سو ب شمار میآینی (جونک.)8 ،2017 ،
امچنین ،در میددان پژوا اددای داخلددی ،صددفائی ( )1395در مقالد خددود بددا عنددوان
ومطالع موردی انکصاش مراکز پص ی شرکت لشسکیکی طر سو ا ب منظور انکصدداش
مراکز پص شرکت لشسددکیکی طددر سددو کد محصددوال شددرکت کالد را برنامد ریزی
میکننی ،اه معیاراای ازین  ،در دسکرس بودن امکانا حملونقل ،دسکرسی ب شریاناای
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اصلی ارتباطی ،سطح ترافی  ،پوش حیاکثری نقاط مصکلف در سطح کشددور ،دسکرسددی
ب ساهماناای حملونقل ،قابلیت توسع یا تغییر در تسهیت  ،و باهگشت سرمای اسددکفاده
کرده است.
غتمی و اکبری جوکار ( )1393در مقالد خددود بددا عنددوان وبررسددی راهکاراددای تبددییل
بنگاهاای لشسکیکی سنکی ب شرکتاای لشسکیکی طر سددو ؛ مطالعد مددوردی ،شددرکت
حملونقددل بینالمللددی خلی فددارسا ،تصصددص در یدد صددنعت خدداه ،توانددایی
یکپارچ ساهی فراینیاای میانساهمانی ،انعطا پددذیری واکنشددی ،و مددییریت تقاضددا را اه
عوامل مؤثر بر قابلیت انطباقپذیری با مشددکریان و عوامددل نظا اددای اطتعددا و مددییریت
اطتعددا  ،پوشدد جغرافیددایی و دامندد خیمترسددانی ،اسکانیاردسدداهی خددیما  ،و
انعطا پذیری پی نگر را اه عوامل مؤثر بر توانایی اماانگی با مشکریان در ارائد خددیما
شرکتاای لشسکیکی طر سو معرفی کردهانی .در جیول شددماره ( ،)1بد چنددی مددورد اه
پژوا اای داخلی و خارجی انشا شیه در مورد موضوع پژوا اشاره شیه است.
جدول  .1خالصۀ پژوهشهای انجامشده
پژوهشگر

عنوان

متغیرهای موردبررسی در 3PL

الفت ()1395

الگوسدداهی عوامددل مددؤثر بددر برونسددپاری
لشسددکی بدد رو معددادال سدداخکاری
تفسیری

نیدداه ب د سددرمای گذاری ،توسددع ظرفیتاددا ،اسددکراتژی سدداهمان،
آهادسدداهی منددابص ،اقددیا مشدداب رقبددا ،انددیاهه سدداهمان ،حساسددیت
اطتعددا  ،صددرف ب د مقیدداس ،رقابتپددذیری ،کیفیددت خددیما ،
انعطا پددذیری خددیما  ،سددرعت خددیما  ،حمایددت مددییریت،
توسع باهار ،دان جییی ،و نوآوری

غتمی و اکبری جوکار
()1393

بررسدددی رااکارادددای تبدددییل بنگاهادددای
لشسکیکی سنکی بد شدرکتاای لشسدکیکی
طر سو

تصصددص در صددنعت خدداه ،توانددایی یکپارچ سدداهی فراینددیاای
میانساهمانی ،انعطا پذیری واکنشی و مدییریت تقاضدا را اه عوامدل
مؤثر بر قابلیت تطبیقپذیری با مشکریان و عوامل نظا اای اطتعا و
مددییریت اطتعددا  ،پوش د جغرافیددایی و دامن د خیمترسددانی،
اسکانیاردساهی خیما  ،و انعطا پذیری پی نگر را اه عوامدل مدؤثر
بدر تواندایی امداانگی بدا مشدکریان در ارائد خدیما  3PLمعرفدی
کردهانی.

الفت و براتی ()1391

ارائدد الگددوی تصددمیمگیری برونسددپاری
خیما لشسکی 3PL

دو گا اساسی برای تصمیمگیری شدامل گدا نصسدت ،امکانسدنشی
راابردی ،قانونی و گا دو  ،ارهیابی براساس معیاراای ازین  ،کیفیت،
دسکرسی و پوش جغرافیایی ،انعطا پذیری
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پژوهشگر

عنوان

متغیرهای موردبررسی در 3PL

بدداقرینژاد و عمددل نی د
()1390

ارائ د الگددویی ب درای انکصدداش مناسددبترین
گزین اه شرکتاای لشسکی طر سو در
ایران

کیفیت خیما عملیاتی و تداککیکی ،ظرفیدت موردانکظدار بدرای
بهبود وضدص مدوردنظر ،سدهولت موردانکظدار اه انشدا تشدار ،
دان و خبرگی و نوآوری برای بهبدود فرایندیاای هنشیدرۀ تدأمین،
نظا اطتعاتی لشسکی  ،3PLمنطق تحت پوش

ااسون جونک ()2017

ارهیددابی شددرکتاای ارائ دانددیه  3PLبددا
درنظر گرفکن ثبا اجکماعی

عوامل بشردوسکان  ،سدرمای گذاری در جامعدۀ محلدی ،یدادگیری
ساهمانی ،مشارکت و حقدوق انسدانی ،امنیدت و سدتمت شدغلی
کارکنان ،برنام اا و فراینیاای آموهشی

اددددافمن و اسددددکروالیر
()2017

ارائ دانیۀ  3PLدر عصر دیشیکدال :حرکدت
ب سوی ی عرصۀ رقابکی جییی

دیشیکالیشین فراینیاا

بیرگل و نیهان ()2015

بررسددی معیاراددای انکصدداش  3PLبد کم
تحلیددل سلسددل مراتبی (مطالعدد مددوردی
شرکتاای ارائ دانیه فناوری اطتعا )

انعطا پدذیری ،قابلیدت اطمیندان ،اعکمداد و تسدهیم اطتعدا ،
تحویل نداقص ،نظا ادای ذخیدره اطتعدا  ،ازیندۀ انبدارداری،
رضایت مشکری ،سرعت عملیاتی ،نظدا حمدلونقدل ،وضدعیت
اقکصدادی ،خدیما پساهفدرو  ،ارائد ملزومدا بد مشدکری،
عملکددرد تحویددل ،توانمنددیی فندداوری اطتعددا  ،مسددئولیت
اجکماعی ،ازینۀ توهیص ،پاس گویی ،و مسئولیت محیطی

دومینگدددز و امکددداران1

چدارچوش جدامعی بدرای سدنش عملکدرد

حشم معامت  ،تصاد اا ،تحویل بد موقص ،تعدیاد اسدکل اای
باربری ،تعیاد وسدایل نقلید  ،ظرفیدت و حشدم کاالادا ،فراواندی
حشم معامت انشا شیه ،سود و بهبود چرخۀ همان انشا کار

()2015

3PL

رابینسون ()2019

بهین ساهی فعالیتاای 3PL

فرانک ،بهبود مسدکمر ،توسدعۀ فنداوری اطتعدا بدا تمرکدز بدر
نددوآوری ،توسددع اسددکعیاداا و نگهیاشددت اسددکعیاداا و اددو
تشاری

تحلیل چارچوش روابط پاییار با 3PL

تمرکز بر مهدار اصدلی  ،3PLکداا ازیند اای لشسدکیکی،
بهبود کیفیدت خدیما  ،گسدکر جغرافیدایی و دامندۀ خدیما ،
افزای گرد موجودی ،دسکرسی ب فناوریاای درحالظهور

یانک)2014( 3

مدددروری جدددامص بدددر چگدددونگی انکصددداش
شرکتاای 3PL

ازین  ،عملکرد ،پاس گویی ،خیما  ،ثبا مالی ،ثبدا مدالی،
ساهگاری فرانگی ،مشکریمیاری ،انعطا پذیری

پارک و ژئونک)2016( 4

تشزی وتحلیل تشربدی عملکدرد 3PLادای
صادرکننیه کره جنوبی

گسکر سطح خدیما  ،گسدکر و تضدمین کیفیدت و کداا
ازین اا

صفائی و امکاران
()1395

مطالع مدوردی انکصداش مراکدز پصد ید
شرکت لشسکیکی طر سو

ازین حملونقل ،دسکرسی بد راهادای اصدلی ارتبداطی ،سدطح
ترافید  ،پوشد حددیاکثری تقاضددا ،دسکرسددی بد سدداهماناای
حملونقددل ،قابلیددت توسددع یددا تغییددر در تسددهیت و باهگشددت
سرمای

سادیا سمر علی
()2014

و دابدی2

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .2روش پژوهش

این پژوا  ،ب لحاظ ای  ،در قالب پژوا اای کاربردی ،و ب لحاظ رو پددژوا  ،در
همرۀ پژوا اای کیفیدکمی است .جامعۀ آماری پددژوا  ،دربردارنددیۀ صدداحبنظران در
حوهه لشسکی  ،اهجمل مییران و مکصصصان این حددوهه اسددت .در مراحددل گوندداگون ایددن
پژوا اه رو نمون گیری ایفمنی اسکفاده شیه است .برای شناسایی خبرگان (ب پیشنهاد
مییران صنایص و ب منظور دسکرسی بد دادهاددای دقیددقتر) ،اه معیاراددای مربددوط بد مددیرک
تحصیلی و پیشددینۀ فعالیددت ،اسددکفاده شددیه اسددت .در مرحلددۀ نصسددت ،در پددی شناسددایی
توانمنیساهاا اسکیم و  7توانمنیساه اصلی را با انکصاش مقال اای علمی و اسناد و مددیارک
مرتبط و امچنین ،انشا  16مصاحب با خبرگان صنعت ،شناسایی کردهایم .در مرحلددۀ دو ،
توانمنیساهاا را ب رو ترکیبی دیمکل مبکنیبر تحلیل شبک ای (دنپ ،)1وهندای و ارتبدداط
بین معیاراا و هیرمعیاراا را مشصص کردهایم.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

جدول  .2معیارهای شناسایی خبرگان
نوع مدرک (رشتههای مهندسی صانای ،،مادیریت صانعتی،
تولید یا رشتههای مرتبط با لجستیک)

کمترین پیشینۀ فعالیت در زمینۀ لجستیک (سال)

کارشناسی

8

کارشناسی ارشی

4

دککرا

1

ً
برپایۀ اطتعا انشمن لشسکی ایران ،تقریبا تما شرکتاای لشسکی طددر سددو ،
دارای مرکزیت یا نماینیگی در شهر تهران اسکنی؛ ب امینسددبب ،نمونددۀ پددژوا  ،اه میددان
سددو دارای مرکزیددت یددا نماینددیگی در تهددران و بدد رو
شددرکتاای لشسددکی طددر
ی
غیرتصادفی ایفمنی اه نوع قضاوتی انکصاش شیه است.
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در مرحلددۀ نصسددت ،بدد منظور تعییناددای کددیاای محددوری پددژوا  ،شناسددایی
توانمنیساهاا ،و ارهیابی پایایی پژوا  ،اه ضریب کاپا اسددکفاده شددیه اسددت .بدرای تعیددین
پایایی ،اه رو توافق بین دو کیگذار اسکفاده میشود؛ ب اینترتیب کد افزونبددر پژواشددگر
ک اقیا ب کیگذاری اولیۀ مقال اا و مصاحب اا کرده است ،پژواشددگر دیگددری نیددز امددان
مکنی را ک خود پژواشگر کیگذاری کرده اسددت ،بددیون اطددتع اه کددیاای او و جیاگاند ،
کیگذاری کرده است؛ نزدی بودن کیاای دو پژواشگر ،نشاندانیۀ توافق بدداالی بددین دو
کیگذار و بیانکننیۀ پایایی است (کوان .)40 ،1960 ،1جیول شماره ( ،)3شدداخص کاپددا
کوان را نشان میدای ک توسط پژواشگر و خبددره کیگددذاری شددیه اسددت .شدداخص کاپددا

کوان ب کم نر افزار اسپیاساس 2برابر  0/739ب دست آمیه است ک نشددان میداددی،
گروه خبرگان ،در مورد کیگذاری انشا شیه توافق بسیار باالیی دارنی .در مرحلۀ دو  ،روابط
بین توانمنیساهاا ،وهندای و تحلیل ،و روایی پرسد نام اا بددا رویکددرد تحلیددل صددوری،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تأییی شی .امچنین ،پایایی پرسد نام اای مقایسد اای هوجددی ،اه طریددق محاسددبۀ نددر
ناسدداهگاری بررسددی شددی .اهآنشاکد نددر ناسدداهگاری برابددر  0/039ب دسددت آمددی ،پایددایی
پرس نام اا در سطح مطلوبی بود و تأییی شی.
با بررسی پیشینۀ پژوا و انشا مصاحب با خبرگان لشسکی  245 ،کی بدداه اسددکصرا
شیه است ک اه میان آناا (براساس نکای اسکصرا شیه اه نر افزار مکسکیددودیای12 ،)3
کی ب ککاشاای مرتبط 36 ،کی ب پایاننام اای التین 76 ،کی ب مقال اای التین 78 ،کددی
ب مقال اای فارسی ،و  43کی نیز ب مصاحب اای تصصصی با خبرگان مربوط بوده است ک
در قالددب  17کددی محددوری ،و سدرانشا  ،در قالددب  6مقولد یددا بعددی اصددلی توانمنیسدداهی
لشسکی طر سو  ،دسک بنیی شیهانی .این  6بعی اصددلی عبار انددی اه :توانمنیسدداهاای
فنی ،توانمنیسدداهاای تولیددی ،توانمنیسدداهاای نیددروی انسددانی ،توانمنیسدداهاای راابددردی،
توانمنیساهاای باهاریابی و مییریت پروژه ،و توانمنیساهاای مالی.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

جدول  .3توانمندسازهای لجستیک طرف سوم :کدهای محوری بهدستآمده از تحلیل کیفی
معیار اصلی

زیر معیار

منب،

A
توانمنیسداهی

تشهیزا لشسکیکی

جونک ( ،)2017سوای و موان ،)2006( 1جوی و امکاران ()2013

تصصص در صنعت خاه و تشرب

غتمی و اکبری جوکار ( ،)1393جونک ( ،)2017کسایی ( ،)1391آگیوژال ()2007

تبادل امن الککرونیکی دادهاا

غتمی و اکبری جوکار ( ،)1393الفت ()1395

B
توانمنیسداهی

ارتباط با ارائ دانیگان لشسکی دیگر

اافمن و اسکروالیر ( ،)2017ملکوتینژاد ( ،)2016فاسوال)2006( ،2

سرعت و توج ب اسکانیارداا

غتمی و اکبری جوکار ( ،)1393االیرسون ،)2004( 3جوی و امکاران ()2013

تولییی

انعطا پذیری و نوآوری

C
توانمنیسداهی

حمایت مییریت ارشی

الفت ( ،)1395تزوکا ( ،)2011انیرسون و امکاران)2011( 6

راابردی

نگاه سیسکمی و آینیهنگر

غتمی و اکبری جوکار ( ،)1393آگیوژال ()2007

آشنایی با قوانین حقوقی و مالیاتی

غتمی و اکبری جوکار ()1393

D
توانمنیسداهی

ثبا مالی

باقرنژاد ( ،)1395جونک ( ،)2017جوی و امکاران ()2013

مالی

جذش سرمای گذار

جونک ( ،)2017جوی و امکاران ()2013

کاا ازین اای عملیاتی

راج و امکاران ،)2013( 7کومار و امکاران ،)2006( 8آگیوژال ()2007

E
توانمنیسداهی

حفظ تعامت بلنیمی با مشکری

سادیا سمر علی و دابی ( ،)2014تزوکا ()2011

پوش جغرافیایی و باهاراای جییی

میکرا و اسکا  ،)2008( 9غتمی و اکبری جوکار ( ،)1393ملکوتینژاد ()2016

فرو

مهار در مذاکرا عادالن

فنی

باهاریددددابی و

F
توانمنیسداهی

یادگیری ساهمانی و آموه طرفین

نیروی انسانی

ایمنی و ستمت کارکنان

نعددیم ،ریددی ،و پددوتر ،)2010( 4غتمددی و اکبددری جوکددار ( ،)1393رابینسددون
( ،)2015ارتز)2003( 5
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صادق عمل نی ()1390
وانک)2009( 14

ااری و امکداران ،)2015( 15ولدف و سدورینک ،)2010( 16انیرسدون و امکداران
()2011

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .3تجزیهوتحلیل دادهها

در این بص  ،توانمنیساهاا با اسکفاده اه تکنی
این رو  ،نکای  ،براساس مفهو پایۀ

 ،وهنداددی و تحلیددل شددیهانی .در

اه ماتریس ارتباط کامل

(برای هیرمعیاراا) و

(برای معیاراا) ددک ب وسیل دیمکددل محاسددب میشونیدددد بد دسددت میآیددی؛ بنددابراین،
تکنی دیمکل ،ب منظور ساخکن الگوی ساخکار شبک برای ار معیار و بعی ،و نیز برای بهبود
رونی نرمالساهی

سنکی ،ب کار میرود (چیو و امکدداران .)2013 ،1ایددن تکنید  ،در

مورد مسائل دنیای واقعی در مقایس با رو اای سنکی ،بسیار مناسب بوده و وابسکگی میان
معیاراا را درنظر میگیرد .سرانشا  ،دیمکل ،ب منظور تشکیل
ار بعی و معیار ،با اسکفاده اه رو

و تعیین وهناای مؤثر

ترکیب شیه اسددت (لددو و امکدداران .)2013 ،2در

ادام  ،مراحل تشکیل ساخکار روابط شبک  ،با اسکفاده اه تکنید دیمکددل و تعیددین وهناددای
مؤثر
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برپایۀ ماتریس ارتباط کامل ،تشریح شیه است .ب اینترتیب ،مراحددل تکنید

دنپ عبار انی اه (اسو و امکاران:)2012 ،3

مرحلااه نتساات ،ساااخت ماااتریی نزرساانجی از پاسا دهندگان :در گددا نصسددت ،اه اددر
پاس دانیه خواسک میشود ک اثر مسکقیمی را کد بد نظر وی ،عنصددر بددر عنصددر دارد،
مشصص کنی .اله است دقت کنیم ک در دنپ ،تما هیرمعیاراا با یکییگر مقایسۀ هوجددی
میشونی و پس اه شناسایی اثرا هیرمعیاراا ،اثرا معیاراا بر ام محاسددب خوااددی شددی.
این اثر میتوانی با امکیاه اعیاد صحیح بین صفر تا چهار نشان داده شود .برایناساس ،عددید
صفر نشان میدای ک عنصر بر عنصر تأثیری نیارد ،عید  1نشان میدای ک تددأثیر کمددی
دارد ،عید  2نشان میدای ک تأثیر مکوسطی دارد ،عید  3نشددان میداددی کد تددأثیر هیددادی
دارد ،و عید  4نشان میدای ک عنصر بر تأثیر خیلی هیادی دارد.
مرحله دوم ،ساخت ماتریی تصمیمگیری اولیه :ایددن مدداتریس ددددک آن را مینامیمدددد اه
میانگین حسابی سادۀ دییگاهاای تعیاد  خبره در گددا پیشددین ب دسددت میآیددی .ارید اه
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اعیاد این مرحل  ،نشاندانیۀ میانگین حسددابی  16خبددره اسددت کد در مقایسد هوجددی اه
خبرگان گرفک شیه است .در مرحلۀ بعی اله است کد بدرای نرمالسدداهی مدداتریس ،جمددص
سطراا و سکوناا ب دست آیی و ماکزیمم این مقادیر مشصص شود.
مرحله سوم ،محاسبۀ ماتریی اثر اولیه :مدداتریس اثددر اولید
ماتریس تصمیم اولی

اه طریددق نرمدداالیز کددردن

ب دست میآیی.

مرحله چهارم ،استتراج ماتریی کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم :چنانچ تددوان مدداتریس اثددر
اولی

افزای یابی (برای مثال∞ ،

) ،اثرا مسکقیم مسئل کاا پییا

میکنی ک این امر ،راهحلاای امگرا ب مدداتریس معکددوس را تضددمین میکنددی؛ بنددابراین،
میتوانیم ی مشموعۀ نامکناای اه اثرا مسکقیم و غیرمسکقیم ایشاد کنیم.
در این رابط  ،ماتریس واحی است ک قطر اصلی ،برابر  ،1و درای اای دیگر ،برابر صفر
است .با معکوس کردن ماتریس

 ،ماتریس هیر ب دست خواای آمی.

با ضرش دو ماتریس ب دستآمیه و

برپایۀ رابطۀ هیر میتوان ماتریس کامل اثددر

مسکقیم و غیرمسکقیم را ب دست آورد.
مرحله پاانجم ،رساام نقشااۀ اثاار ارتبااا و تحلیاال باارای هاار دسااته از زیرمعیارهااا :شدداخص

𝑖𝑟

نشاندانیۀ مشموع سطر ا و 𝑗𝑟 بیانگر مشموع سکون ا است .شاخص 𝑗𝑑  𝑟𝑖 +اه حاصل
جمص سطر ا و سکون ا ب دست میآیی ( ) .این شاخص بیانگر میزان اامیت معیددار ا
است .ب گون ای مشاب  ،شاخص 𝑗𝑑  𝑟𝑖 −حاصل تفاضل جمص سددطر ا و سددکون ا بددوده و
نشاندانیۀ تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری معیار است .در حالت کلی ،چنانچد 𝑗𝑑  𝑟𝑖 −مثبددت
باشی ( ) ،معیار ،و جزء دسکۀ معیاراای علی یا تأثیرگددذار اسددت .چنانچد 𝑗𝑑  𝑟𝑖 −منفددی
باشی ،) ( ،معیار ا  ،جزء گروه معیاراای تأثیرپذیر است .نمودار علی برپایۀ دو شاخص
یادشیه قابلترسیم است ک ب نقشۀ روابط اثر ،معددرو اسددت .برپایددۀ ایددن نقشد میتددوان
تصمیم گرفت ک معیاراا چگون بهبود یابنی (کسایی .)1391 ،بایی دقت کنیم ک مقادیر و
 ،اه طریق جمص کردن اعیاد ،در محل تتقی سطر و سکون هیرمعیاراای مربددوط بد
ماتریس ب دست میآیی

در
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جدول  .4محاسبه و در ماتریی کامل اثر

ب طور ختص میتوان در جیول شماره ( )10میزان ارتباط و تعامددل (

) و اثددر ( )

مکغیراا را نشان داد.
جدول  .5میزان ارتبا و اثر زیرمعیارهای توانمندسازها
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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r-d
(اثر :محور عمودی)

r+d
(ارتبا  :محور افقی)

c

R

زیرمعیارها

0.056803
-0.14838
0.091577
0.140923
-0.10579
-0.03514
0.003263
-0.01774
0.014481
0.091328
0.087663
-0.17899
-0.16932
0.091255
0.078065
0.000628
-0.00063

2.386067
2.634005
2.441954
2.405249
2.54642
2.578283
1.636983
1.461169
1.85308
1.961266
1.719688
1.847597
1.869371
1.95403
1.883221
1.260434
1.06328

1.164632
1.391193
1.175188
1.132163
1.326104
1.30671
0.81686
0.739457
0.919299
0.934969
0.816013
1.013294
1.019346
0.931387
0.902578
0.629903
0.531954

1.221435
1.242812
1.266766
1.273086
1.220317
1.271573
0.820123
0.721713
0.933781
1.026297
0.903676
0.834303
0.850025
1.022643
0.980643
0.630531
0.531326

a1
a2
a3
b1
b2
b3
c1
c2
c3
d1
d2
d3
e1
e2
e3
f1
f2

با توج ب مقادیر
جیول

و

و تعیین حی آسکان  ،میتوان روابط باالتر اه حی آسکان را در

مشصص کرد .ب منظور کاا پیچییگی نقشۀ اثردارتباط

را انکصاش میکنیم ک سطح تأثیر آناا در ماتریس

1

 ،تنها عناصددری

اه اره آسکان بیشددکر اسددکنی .حددی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

آسکان ب کم میانگین کل ماتریس

مشصص میشود ،یا اینک مییر ،مقیار مشصصی را

انکصاش میکنی .سرانشا  ،نقش اای ارتباطداثر برای هیرمعیاراا ب شکل هیر رسم میشونی.
توامندسازهای فنی

توامندسازهای تولیدی

توامندسازهای راهبردی

توامندسازهای مالی

توامندسازهای بازاریابی و مدیریت پروژه

توامندسازهای نیروی انسانی
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شکل  .2نمودارهای ارتبا ا اثر توانمندسازها و زیرمعیارها

در نموداراای ارتباط د اثر ،محور عمودی ،مقیار

(میزان اثر) را نشان میدای .اگددر

این مقیار مثبت باشی ،یعنی مکغیر ،تأثیرگذار است و اگر منفی باشی ،یعنی مکغیر ،تأثیرپذیر
است .امچنین ،محور افقی ،مقیار ( +میزان ارتباط با مکغیراای دیگر) را نشان میدای.
ارچ این مقیار بیشکر باشی ،میزان تعامل و ارتباط مکغیر با مکغیراای دیگر ،بیشکر است.
 .1-3تحلیل توانمندسازهای فنی

ب کم نموار ارتباطداثر در توانمنیساهاای فنی ،میتوان فهمیی ک تشهیدزا لشسددکیکی و
تصصص در ی صنعت خاه ،جزء توانمنیساهاای تأثیرگذار اسکنی ،هیرا محور عمودی،
مقیار اثر مثبکی را نشان میدای کد بددر تبددادل امددن الککرونیکددی دادهاددا تددأثیر میگددذارد.
امچنین ،تبادل امن الککرونیکی دادهاا ،نسبت ب دو مکغیر دیگر ،تعامل و ارتباط بیشکری با
مکغیراای دیگر دارد.
 .2-3تحلیل توانمندسازهای تولیدی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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در نمودار توانمنیساهاای تولییی ،ارتباط با ارائ دانیگان لشسکیکی دیگر ،عامل تأثیرگددذار
و مهمی است ک میتوانی بددر مکغیددر سددرعت ،کنکددرل کیفیددت ،و توجد بد اسددکانیارداای
تولییی ،تأثیر بسزایی داشک باشی .امچنددین ،انعطا پددذیری ،نددوآوری ،و شصصیسدداهی،
مکغیراای تأثیرپذیری اسکنی ک تعامل و ارتباط هیادی با مکغیراای دیگر دارنی.
 .3-3تحلیل توانمندسازهای راهبردی

در نمودار توانمنیساهاای راابردی ،دو مکغیر حمایت مددییریت ارشددی و آشددنایی بددا قددوانین
حقوقی ،بیم  ،و مالیاتی جزء توانمنیساهاای تأثیرگذاری اسددکنی کد بددر نگدداه سیسددکمی و
آینیهنگر تأثیر میگذارنی .دراینمیان ،مکغیر آشنایی با قددوانین حقددوقی و مالیدداتی ،بیشددکرین
تعامل و ارتباط را با مکغیراای دیگر دارنی.
 .4-3تحلیل توانمندسازهای مالی

در نمودار توانمنیساهاای مالی ،ثبا مالی و جذش سرمای  ،اه توانمنیساهاای تأثیرگددذار،
و کاا ازین اای تولیددیی اه مکغیراددای تأثیرپددذیر اسددکنی .افزونبدراین ،ثبددا مددالی اه
توانمنیساهاایی است ک بیشکرین ارتباط و تعامل را با مکغیراای دیگر دارد.

 .5-3تحلیل توانمندسازهای بازاریابی و مدیریت پروژه

برپایۀ دادهاای نمودار توانمنیسدداهاای باهاریددابی و مددییریت پددروژه ،پوشد جغرافیددایی و
مهار در مذاکرا عادالن اه توانمنیساهاای تأثیرگذار ،و مکغیر حفظ تعامت بلنیمی
با مشکری اه مکغیراای تأثیرپذیر است .امچنین ،پوش جغرافیایی و دسکرسی ب باهاراای
جییی ،اه توانمنیساهاایی است ک تعامل و ارتباط بیشکری با مکغیراای دیگر دارد.
 .6-3تحلیل توانمندسازهای نیروی انسانی

در نمودار توانمنیساهاای نیروی انسانی ،توانمنیساه یادگیری ساهمانی و آمددوه کارکنددان
طرفین ،ب عنوان توانمنیساه تأثیرگذار و مکغیددر ایمنددی و سددتمت کارکنددان ،بد عنوان مکغیددر
تأثیرپذیر شناخک شیهانی .امچنین ،یادگیری ساهمانی و آموه کارکنان ،تعامددل و ارتبدداط
بیشکری با مکغیراای دیگر دارد.
برای یافکن وهناای مؤثر ار معیار و هیرمعیاراا ،اله است مراحل هیر را ادام دایم.
مرحله ششم ،محاسبه و نرمالسازی ماتریی ارتبا کامل ابعاااد ( 𝑫∝𝑻) :برایناساس میتددوان
ب راحکی اثرپذیری و اثرگذاری معیاراای اصلی را اه طریق جمص سطر و سکوناا و محاسددبۀ
مقادیر و مشصص ،و نقشۀ ارتباطداثر معیاراای اصلی را ترسیم و تحلیل کرد.
جدول  .6میزان ارتبا و اثر توانمندسازها
معیارهای اصلی

(ارتبا  :محور افقی)

(اثر :محور
عمودی)
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 ،توانمنیساهاای فنی با میزان اثددر ،0/18

توانمنیساهاای تولییی با میزان اثددر  ،0/15و
 0/08اه اثرگذارترین توانمنیساهاای
دربردارنیۀ مکغیراای

،

 ،توانمنیسدداهاای راابددردی بددا میدزان اثددر

اسکنی .امچنددین ،مکغیراددای هیددر نمددودار اثددر،

 ،توانمنیساهاای نیددروی انسددانی،

 ،توانمنیسدداهاای مددالی ،و

 ،توانمنیسدداهاای باهاریددابی و فددرو  ،اه تأثیرپددذیرترین مکغیراددا اسددکنی .امچنددین،
توانمنیساهاای فنی

و تولییی

ب سبب داشکن بیشکرین میزان ارتباط (محور ایکددس)

در نمودار ،بیشکرین تعامل و ارتباط را با مکغیراای دیگر دارنی.
ماتریس

اه طریق محاسبۀ حاصلجمص ار سطر و تقسیم ار عنصر بر عناصر مربوط

ب سطر خود  ،نرمال میشود .ماتریس ارتباط کامددل نرمالشددیه 𝐷𝑇 ب صددور ∝𝐷𝑇 نشددان
داده میشود.
مرحله هفتم :نرمالساهی ماتریس ارتباط کامل معیاراا (∝𝐶𝑇 ) نرمالساهی 𝐶𝑇 با مشموع
درجا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیاراا و ابعاد جهت اککساش ∝𝐶𝑇.
مرحله هشتم ،تشکیل سوپرماتریی ناموزون  :Wدر این گا  ،ترانهادۀ ماتریس ارتباط کامددل
نرمالشیه و ماتریس

ب دست میآیی؛ چنانچ برای مثددال ،ماتریسددی ماننددی مدداتریس

خالی و یا صفر باشی ،ب این معنی است ک ماتریس مورد نظر مسکقل است.

مرحله نهم ،تشکیل سوپرماتریی موزون :منظور اه تشکیل سوپرماتریس موهون این است
ک ماتریس ارتباط کامل نرمددال ∝𝐷𝑇 ،ترانسددپوه شددیه و در سددوپرماتریس ندداموهون ،ضددرش
میشود.
مرحله دهم ،سوپرماتریی موزون حدی :سوپرماتریس موهون را اه طریق ب توان رسددانین،
ب ی عید بزرگ محیود میکنیم ،تاجاییک سوپرماتریس ،امگرا شود ( 3مرحل ) و ب
ثبا برسی .خروجی این گا وهناای مؤثر

خواای بود.

مرحله یازدهم ،محاساابۀ وزن معیارهااا و زیرمعیارهااا :بد اینترتیب ،عددید حددیی در ردیددف
نصست ،وهن هیرمعیار اول ،عید حیی در ردیف دو  ،وهن هیرمعیار دو  ،و عید حددیی در
ردیف ا  ،وهن هیرمعیار ا را مشصص میکنی .برای محاسبۀ وهن معیاراا اله است کد
وهن هیرمعیاراای مربوط با یکییگر جمص شددود .براسدداس مدداتریس محددیود میتددوان وهن
هیرمعیاراا را ب کم اعیاد سطری حیی ب دسددت آورد و بددا جمددص وهن هیرمعیاراددای اددر
معیار اصلی ،وهن معیاراای اصلی نیز مشصص میشود.
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جدول  .7وزنهای نهایی معیارها و زیرمعیارها بهکمک تکنیک دنپ
معیار اصلی

وزن معیار
اصلی

اولویت

A
توانمندسازی
فنی

0/178634

2

B
توانمندسازی
تولیدی

C
توانمندسازی
راهبردی

0/180222

0/14878

1

6

زیرمعیار

کد مربو
به معیار
فرعی

وزن زیر معیار

تشهیزا لشسکیکی

a1

0/058332

10

a2

0/060392

6

a3

0/059911

8

b1

0/053128

14

b2

0/064514

3

انعطا پذیری و نوآوری

b3

0/06258

4

حمایت مییریت ارشی

c1

0/048743

16

نگاه سیسکمی و آینیهنگر
آشنایی با قوانین حقوقی و
مالیاتی

c2

0/03886

17

c3

0/061177

5

تصصص در صنعت خاه
و تشرب
تبادل امن الککرونیکی
دادهاا
ارتباط با ارائ دانیگان
لشسکی دیگر
سرعت و توج ب
اسکانیارداا

اولویت

سنجش تعامالت
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لجستیک ...

معیار اصلی

وزن معیار
اصلی

اولویت

D
توانمندسازی
مالی

0/164928

4

E
توانمندسازی
بازاریابی و
فروش

0/169766

3

F
توانمندسازی
نیروی انسانی

0/157636

5

زیرمعیار
ثبا مالی
جذش سرمای گذار
کاا ازین اای عملیاتی
حفظ تعامت بلنیمی با
مشکری
پوش جغرافیایی و
باهاراای جییی
مهار در مذاکرا عادالن
یادگیری ساهمانی و آموه
طرفین
ایمنی و ستمت کارکنان

کد مربو
به معیار
فرعی
d1
d2
d3

0/054477
0/051614
0/058838

12
15
9

e1

0/060131

7

e2

0/055218

11

e3

0/054417

13

f1

0/082706

1

f2

0/07493

2

وزن زیر معیار

اولویت

ب اینترتیب ،توانمنیساهاایی ک بیشکرین وهن را در توانمنیساهی شرکتاای لشسکی
طر سو دارنی ،ب ترتیب عبار انددی اه :توانمنیسدداهاای تولیددیی ،توانمنیسدداهاای فنددی،
توانمنیساهاای باهاریابی و فرو  ،توانمنیساهاای مالی ،توانمنیساهاای نیروی انسددانی ،و
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توانمنیساهاای راابردی ،ک ب تفکی وهن هیرمعیاراا نیز مشصص شیهانی.
 .4یافتههای پژوهش

ب کم روابط ب دستآمیه در الگو میتددوان ارید اه روابددط را بررسددی کددرد و اقددیاما
عملیاتی مناسب برای توانمنیساهی لشسکی را ارائ داد.
 .1-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی فنی بر توانمندسازی تولیدی

ب کارگیری سامانۀ نگهیاری و تعمیدرا لددواه لشسددکیکی ،میتوانددی نقد بسددیار هیددادی در
کاا قیمت تما شیۀ محصول نهایی داشک باشی ،اما این اثرگذاریاا تنها ب ازیند محددیود
نبوده و در سرعت ارائۀ محصول در کل هنشیرۀ تددأمین ،کیفیددت محصددول ،قابلیددت اطمینددان،
چابکی ساهمان ،و عواملی اهایندست نیز تأثیراای خاصی خواای داشت ک ارید اه آناددا
قابلتأمل است؛ اهاینرو ،میتوان ب نق مهم و تأثیرگددذار راابرداددای گوندداگون نگهددیاری و
تعمیرا در کسبوکار ی بنگاه اقکصادی پی بددرد و ب امینسددبب ایددن موضددوع را بایددی اددم
ب لحاظ برنام ریزی و ام ب لحاظ آموه ب کارکنان درنظر داشت (پینشاال.)2006 ،1
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

گیون )2011( 1در پایاننامۀ خود بددا عنددوان وبررسددی رابطددۀ بددین مددییریت تعمیدرا و
نگهیاری و کیفیت و بهرهوری ساهمانا ،با تأکیی بر مییریت تعمیر و نگهیاری تشهیدزا ،
ب این نکک اشاره کرده است ک با تقویت این مییریت میتوان ب اددی اایی ماننددی بهبددود
کیفیت خیما و کاال ،افزای

بهرهوری شرکت ،افزای

انعطا پذیری ،کاا

ازین اای

تولییی ،رشددی تشدداری ،و کدداا بیکاریاددای کارکنددان ،دسددت یافددت (گیددوون.)2011 ،

سوتواکوسکا )2017( 2با تأکیی بر تسهیم دان و نق آن در نوآوری هنشیرۀ تأمین ،مواردی
ماننی اامیت دان  ،هنشیرۀ دان و موانص و دالیل تسددهیم داند میددان کارکنددان را بررسددی
کرده اسددت .اه دیددیگاه ایددن پژواشددگر ،مقابل بد مثل ،3نوعدوسددکی ،و شددهر (سددلیمی و
امکاران )70 ،1390 ،اه دالیل تسهیم دان در ساهماناای تولییی ب شمار میآینی.
 .2-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی فنی بر توانمندسازی راهبردی

با درک شرایط باهار تشاری و ب منظور حرکت در مسیر تفکر نظا منی و نهادین کددردن آن،
اله است ک اصل تغییر در طول همان را بپذیریم و در راسکای پیاده ساهی این تفکددر نیدداه
است ک مکناسب با نیاهاای مشکریان ،اه دان

و تصصددص موجددود در سدداهمان اسددکفاده

کنیم (کارلی و امکاران .) 2017 ،4ی شرکت لشسکی طر سو بایددی نقشددۀ کامددل و
جامعی ک دربردارنیۀ نوع خیما  ،سطح تشهیدزا  ،شددرایط بیهبسددکان اای اطتعددا
انگا ارائۀ خیما  ،منطق جغرافیددایی ارائددۀ خددیما  ،و ...اسددت را ب گوند ای مددیون،
مسکنیساهی کنی و دراخکیار خرییار قرار دای تا خرییار اه ایددن طریددق ،اه شددرایط کامددل
ارائۀ خیما آگاای داشک باشی .در قرارداداای منعقیشیه بایی مشصص باشددی کد چد
کسی اطتعا را برای طرفین تهی و ارسال می کنی ،چارچوش همددانی ارسددال و تحویددل
کاال ،اطتعا  ،و  ...چگون است ،و انکقددال اطتعددا بد چد روشددی انشددا میشددود
(آراسک و معماری.)10 ،1390 ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

81
سنجش تعامالت
توانمندسازهای
لجستیک ...

 .3-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی تولیدی بر توانمندسازی نیروی انسانی

بسیاری اه پژواشگران ،اهجمل سیمونو و امکاران ،)2011( 1محافظت اه کارکنددان را در گددرو
پیگیری و انشا اصول ایمنی کار میداننددی و نیددز اسددکفاده اه اسددکانیارداا را همین سدداه کدداا
خطراا برای کارکنان عنوان کرده انی تا اه این طریق بکددوان نیددروی انسددانی توانمنددیتری داشددت.
افزونبراین ،پژواشگران بدرای افدزای قددیر یددادگیری شددرکتاای لشسددکی طددر سددو ،
رااکاراای فراوانی ارائ دادهانی ک یکی اه مؤثرترین این رو اا ،ارتبدداط بددا شددرکتاای دیگددر
ارائ دانیۀ خیما لشسکی است تا اه این طریق بکوانیم راهاای جییی کسددب داند را بدرای
نیروی انسانی باه کنیم و با مشاایۀ نوآوری و ختقیتاای باهار لشسکی  ،بار دانشی ساهمان را
ارتقا دایم ،و نیروی کار قیرتمنیتر ،دانشیتر ،و ختقتری داشک باشیم (چن.)2002 ،2

 .4-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی تولیدی بر توانمندسازی بازاریابی و فروش

رفکاراای مربوط ب ارتباط با مشکری ،ب آندسک اه تعامت با مشکری اشدداره دارد کد رونددی
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ایشاد و حفظ روابط با مشکری را تسهیل میکنی .در بسیاری اه پژوا اای انشا شیه ادعا
شیه است ک گسکر مرهاای سدداهمانی تددا مشددکری ،باعددث میشددود کد سدداهمان ،سددود
بیشکری ب مشکریان داخلی و خارجی برسانی .اما آنچد مشددکری را بد ادامددۀ ایدن تعامددل و
امکاری ترغیب میکنی ،ارائۀ خیما باکیفیددت ،کمازیند  ،و خددیما نددوین لشسددکیکی
است .بدرای فعالیددت در بدداهار لشسددکی  ،انشددا کاراددایی ماننددی سددنش بدداهار و ارتبدداط
بلنیمی با مشکری ب منظور بهبود اینگون روابط ،ضروری است .شرکتاای کانونی 3کد
بر گسکر مرهاای ساهمانی تأکیی میکننی ،ب ارتباطا  ،کار گروای،ایشاد کمیکۀ دائمی،
و مییریت یکپارچ توج هیادی دارنی (چن.)2002 ،4
 .5-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی راهبردی بر توانمندسازی تولیدی

ایگزیددایو و امکدداران )2009( 5در مقالددۀ خددود تحددت عنددوان ولسددشکی طددر سددو
دان بنیانا با اشاره ب پیونی بین شرکتاای دان بنیان و شددرکتاای ارائ دانددیۀ خددیما

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لشسکیکی ب این موضوع اشاره کردهانی ک میتوان اه شرکتاای دان بنیددان بد عنوان ید
شرکت لشسکی طر سو اسکفاده کرد و دان موردنیاه را بددا امکدداری ایددن شددرکتاای
دان بنیان ب دست آورد؛ اهاینرو ،اله است با حمایت مییریت اه ارتباط داشددکن بددا سددایر
ارائ دانیگان شرکتاای لشسکیکی ،ن تنها شرکتاای خیماتیدتولییی ،بلک شددرکتاای
دان بنیان را نیز درنظر گرفت و ب اینترتیب ،همینۀ کسددب داند و نددوآوری را فدراام کددرد.
افزونبراین ،شرکتاای دان بنیان ،ب سبب ارتباطی ک با شرکتاای تولییی دیگددر دارنددی،
میتواننی پددل ارتبدداطی مناسددبی بددین شددرکت لشسددکی طددر سددو و مشددکریان خددیما
لشسکیکی دیگر باشنی (ایگزیایو و امکاران.)2009 ،
 .6-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی راهبردی بر توانمندسازی نیروی انسانی

داشکن مشاور حقوقی برای تنظیم قرارداداای لشسکیکی اه مباحث مهمی است ک مددییریت بایددی
آن را پیگیددری کنددی .مشدداور حقددوقی بایددی تمددا خسددار اا ،مسددئولیتاا ،و اخکیددارا فسد و
ضمانتاا و شرطاای عقی را در قرارداد پی بینی و ارگون مورد حقوقی مربوط ب قرارداد (اعددم اه
چ اا ،سفک اا ،و مباحث مالی) را نیز مددییریت کنددی .مشدداور حقددوقی بد مددییران و ذینفعددان
ساهمان کم میکنی تا ضددمن توجد بد مسددئولیتاای کیفددری ،حقددوقی ،جزایددی ،و انکظددامی
تصمیماایشان ،تصمیماای درسددتتری بگیرنددی و امچنددین ،در رویددارویی بددا مسددائل حقددوقی
ساهمانی ب آناا در حلوفصل مسائل و مشکت یاری میرسانی (نوروهی و امکاران.)1393 ،
 .7-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی راهبردی بر توانمندسازی بازاریابی و فروش

برای دسکرسددی بد باهاراددای جییددی و افدزای پوشد جغرافیددایی اله اسددت شددبک ای اه
شرکتاای هیرمشموع در نقاط گوناگون کشددور و کشددوراای دیگددر تأسددیس شددود؛ البکد
شرکتاا بایی ابکیا محیودیتاای قانونی ،ازین ای ،و شاخصاای سیاسددی دسکرسددی بد
باهاراای بینالمللی را بررسی کننی .امچنین ،شرکت لشسکیکی طر سو بایی بددا حضددور
در این باهاراا ،بررسی و نیاهسنشی بدداهار در حددال و آینددیه بد منظور حفددظ مشدکری و ارائددۀ
خیما  ،نیاهاای باهار ای را شناسایی کرده و مکناسب با آن نیاه ،برای کسب تصصص یا
خریی تشهیزا اله اقیا کنی (غفارینسب.)1393 ،
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 .8-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی بازاریابی و فروش بر توانمندسازی مالی

وییینک و جورییو )2004( 1در بررسی عناصر مؤثر بددر ارتقددای خددیما لشسددکیکی ،بد
باهاریابی برای جذش سرمای اشاره کردهانی .این دو پژواشگر بر این نظرنی کد شددرکتاای
لشسکیکی طر سو  ،برای جلب اعکماد سرمای گذاران ب سددرمای گذاری بایددی انگیزهاددای
رفکاری و توجی پذیری صنعت در باهگشت سرمای و سود را با دادن اطتعا بهنگا و مفیی
ب سرمای گذاران ،افزای دانی .یکی اه نکک اای مهم در باهاریددابی بدرای جددذش سددرمای ،
مهار باهاریابی و دادن اعکماد ب سرمای گذار است .اله است شیوه قیمتگذاری در ارائد
خیما (ب گون ای قابلفهم) ب خرییار توضیح داده شددود .سدداخکار قیمتگددذاری ،قیمددت
ارائۀ خیما ب صور واحی (ار ساعت ،ار کامیون ،و ،)...یا بسک اای گوناگون ،بد دقت
بیان شود و صورتحساشاا با مشصصا کامل در اسناد آورده شونی (رابینسون.)2019 ،
 .9-4اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر توانمندسازی مالی
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مییریت منابص انسانی بایی بکوانی سددطح تشربد و خبرگددی کارکنددان و مددییران شددرکت را بددا
برگزاری کارگاهاددای آموهشددی بهبددود بصشددی و ایددن خبرگددی را بد گددو خریددیار برسددانی.
امچنین ،مواردی ماننی آموه کارکنددان و مددییران بدرای خوانددین ،نوشددکن ،درک مطلددب،
آشنایی با فرانک و هباناای غیربومی در صور نیاه ،آموه و افزای سطح مهار اددای
ارتباطی کارکنان و مییران ،جذش نیروی مکصصص در صور نیاه ،بررسی سددابقۀ کارکنددان
جییی ،اسکفاده اه کارکنان با توانایی مکالم ب هبددان انگلیسددی در واحددی بینالملددل ،و ...اه
وظایف این مشموع است (رابینسون .)2019 ،در صور نیاه ب افزای سطح یددادگیری و
آمادگی کارکنان دو طر (شرکت لشسکی و خریددیار) در راسددکای اعمددال تغییدرا  ،بایددی
دورهاای آموهشیای برای کارکنان برگزار کننی .آموه و ایمنساهی در راسکای جلوگیری اه
خطرا  ،مکناسب با خطرا احکمالی ارهیابیشیه نیز میتوانی در ارائۀ خیما بهکر ،مفیی
باشی (ونبرگ.)2012 ،2
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .5بحث و نتیجهگیری

در این پژوا  ،پس اه بررسی پیشینۀ پژوا و انشا مصاحب اای تصصصی با  17خبددره
و کارشددناس لشسددکیکی ،توانمنیسدداهاای لشسددکیکی را شناسددایی و مشددصص کددردیم.
دراینراسکا 6 ،توانمنیساه اصلی در قالب  17هیرمعیار ،شناسددایی شددینی .توانمنیسدداهاای
شرکتاای لشسکی طر سو در پژوا اای بسیار محیودی معرفی شیهانی.
حاجیپور ( )1393در مقالد ای بددا عنددوان وفراترکیددب عوامددل موفقیددت تشاریسدداهی
محصوال با فندداوری پیشددرفک ا ،پددس اه بررسددی  118مقالد  18 ،توانمنیسدداه را بد عنوان
عوامددل موفقیددت تشاریسدداهی معرفددی کددرده اسددت کدد عبار انددی اه :مؤلفدد اای
سیاسیداقکصادی ،عوامل قانونی ،عوامل اجکماعی ،هیرساختاا ،رقبا ،نهاداای حمددایکی،
تشرب  ،شصصیت مییریت ،منابص انسانی ،منابص مددالی ،توانمنیسدداهی فنددی ،توانمنیسدداهی
تولییی ،اسکراتژی  ،ظرفیت جذش ساهمانی ،باهاریابی و فرو  ،مییریت پددروژه ،توانددایی
ذانی مییریت ،و تواناییاای بینفردی مییریت .برایناساس ،یافک اای پژوا یادشیه بددا
یافک اای پژوا

حاضر ،امراسکا است؛ بنابراین ،میتوان توانمنیساهاای شناساییشیه را

ن د تنها ب درای شددرکتاای لشسددکی طددر سددو  ،بلک د ب درای بهبددود عملکددرد سدداهمانی
ساهماناای دیگر نیز ب کار برد .براساس پژوا اددای بررسیشددیه در پیشددین  ،بسددیاری اه
پژوا اای مربوط ب شرکتاای لشسکی طر سو  ،حکایت اه این دارنددی کد یکددی اه
مهمترین عوامل برونسپاری لشسکی و امچنین ،یکددی اه معیاراددای ارهیددابی و انکصدداش
برای ساهماناا ،میزان انعطا پذیری و نوآوری (نعیم ،ریی ،و پوتر2010 ،؛ غتمددی و
اکبددری جوکددار1393 ،؛ رابینسددون2015 ،؛ ارتددز )2003 ،و ارائد خددیما مشدداورهای و
اییهاای نوین ،توج ب اسکانیارداا ،و حفظ ستمت و ایمنی کارکنان (ااری و امکاران،

2015؛ ساسیکومار2011 ،1؛ انیرسون و امکاران )2011 ،است .امانگوند کد مشدداایه
میشود ،این معیاراا در پژوا حاضر نیز جزء مهمترین توانمنیسدداهاا ب شددمار میآینددی؛
نکک د ای ک د میتوانددی نشدداندانیۀ تأییددی پددژوا و امراسددکا بددودن پددژوا حاضددر بددا
پژوا اای پیشین باشی.
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ب وجود آمین ناخواسکۀ تحریماا در سالاای اخیر ک موجب افزای قیمددت کاالاددای
خارجی شیه است ،شایی فرصکی باشی برای شرکتاای لشسکی طر سو تددا بکواننددی بددا
انشا بصشی اه فراینیاای ساهماناای دیگر ،ب آناا در تهیۀ کاال و خیما ملددی بد جای
کاال و خیما خارجی کم کننی؛ گامی ک میتوانی بد کم سدداهماناای دان محددور،
سددرعت و شددکاش بیشددکری بگیردپیراینراسددکا بایددی بکددوان یدد

توانمنددی را برپایدد

توانمنیساهاا و الگوی ارائ شیه ایشدداد کددرد؛ بنددابراین ،پیشددنهاد میشددود ،بد منظور بهبددود
وضعیت لشسکی طر سو در ایران ب موارد هیر بیشکر توج شود:
 )1شناخت صنایص و امور لشسکیکی ک شرکت میتوانی در آن موفق باشی؛
 )2توسع و بهبود تصصصاای موردنیاه و مسکنیساهی دان برپایۀ مییریت دان ؛
 )3بهبود امکانا سصتافزاری با توج ب نیاه مشکری؛
 )4اتصاذ راابرد خریی یا ادغا با بنگاهاای لشسکیکی دیگر بد ویژه بددا مکصصصددان ،در
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ارائۀ خیما اره افزوده در صنایص گوناگون ب منظور کسب تواناییاای لشسکیکی جییی؛
 )5عضویت در پارکاای لشسددکیکی در نددواحی مددره و شددهرکاای صددنعکی بد منظور
ارتباط بیشکر با شرکتاای تولییکننیه و بنگاهاای لشسکی ؛
 )6با توج ب اامیت ارتباطا بلنیمی با مشکری پیشددنهاد میشددود ،بد منظور حفددظ
ارتباطا بلنیمی با مشکری اه نر افزاراددای

و گددروه روانشناسددان و مکصصصددان در

امور مییریت ارتباطا اسکفاده شود و در این امر اه افدراد کمتشربد بددا سددطح علمددی کددم
اسکفاده نشود؛
 )7افزای انعطا پذیری در پذیر تقاضددا و امددور اداری (انعطا پددذیری داخلددی) و
افزای انعطا پذیری در ارائ خیما و تولیی ب کم افزای تعیاد تشهیزا لشسکیکی و
دان تصصصی ب روه (انعطا پذیری خارجی).
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،93-123 ،)1(13 ،پیاپی  ،49زمستان 1399
زندی ،محمداحسان؛ خیاطیان یزدی ،محمدصادق؛ و محمدی ،مهددی ( .)1399شناسدای عوامد مدثر بد ظ فید ندووویی
بنگاههای دانشبنیان حوزه فناویی اطالعات و ایتباطات دی اید ان .مطالعاا میانرشاه ای در علام انساان .93-123 ،)1(13 ،
شاپا2008-4641 :

© نویسندگان  /دست س به متن کام مقاله ب اساس قوانین ک یتیو کامانز

وزاد اس ) .

شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری بنگاههای دانشبنیان
حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران
3

محمداحسان زندی ،1محمدصادق خیاطیان یزدی ،2مهدی محمدی
دریافت1399/03/10 :؛ پذیرش1399/06/27 :

چکیده

هدف این مقاله ،شناسای عوام مثر ب ظ فی نووویی بنگاههای دانشبنیان حوزۀ فنداویی اطالعدات و
ایتباطات دی ای ان اس  .دی این مقاله که از ندو توصیی دتحلیل اسد  ،از یو پدهوهش کم دکیی
استیاده شده و پهوهش دی دو بخش انجام شده اس  .بخش نخس  ،بهصویت کیی و با استیاده از یو
تحلی پیشینۀ موضو و مصاحبه با  9نی از سیاس گذایان ،خب گان ،و مددی ان بنگاههدای حدوزۀ فنداویی
اطالعات و ایتباطات انجام شده اس  .دی بخش دوم ،الگوی بهدسد ومده دی م حلده نخسد از ط ید
توزیع پ سشنامه دی میان  275بنگاه فعال دی این حوزه ،پیمایش شد تا اعتبای الگدوی پیشدنهادی سدنجیده
شود .بنا ب نتایج بهدس ومده ،عوام محیط  ،نسب بده عوامد سدازمان  ،دی ایتقدای ظ فید ندووویی
بنگاههای حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات اهمی بیشت ی دایند .بهنظ م یسدد ،دلید ایدن اهمید ،
تأری پذی ی بدایی کسد وکایهای دانشبنیدان ایدن حدوزه از عدوامل همردون یشدد و ربدات اقتصدادی،
یقاب پذی ی ،و حمای دول از نووویی باشد .همرنین ،نتایج بهدس ومده دی این مقاله نشدان م دهدد،
مهمت ین عوام سازمان مثر ب ظ فی نووویی عبایتاندد از :همادایی و ایتباطدات ،مندابع ایددهیاب ،
عوام ف دی ،ف هنگ سدازمان  ،یاهب دهدا و مددی ی فنداویی ،مددی ی داندش و یدادگی ی سدازمان  ،و
تخصیص منابع به نووویی .دی میان عوامد محیطد مدثر بد ندووویی ،حماید نهدادی ،عوامد کدالن
اقتصادی ،و موقعی بنگاه ،بهت تی دایای بیشت ین اهمید بودهاندد .افزونبد این ،نتدایج ندووویی ،نتدایج
بازای ،نتایج مال  ،و نتایج انسان  ،مهمت ین شاخصهای اندازهگی ی ظ فی نووویی بهشمای م ویند.
کلیدواژهها :نووویی ،مدی ی نووویی ،ظ فی نووویی ،فناویی اطالعات و ایتباطات ،بنگاههای دانشبنیان
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1گ وه مدی ی صنعت  ،دانشاده مدی ی  ،دانشگاه ته ان ،ته ان ،ای ان (نویسنده مسئول)


 .2گ وه مطالعات سیاس گذایی علم و فناویی ،پهوهشاده مطالعات بنیدادین علددم و فندداویی ،دانشددگاه شددهید بهشددت ،
ته ان ،ای ان
 .3گ وه مدی ی صنعت  ،دانشاده مدی ی  ،دانشگاه ته ان ،ته ان ،ای ان

 .1مقدمه
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نووویی یا از پیش انهای کلیدی یشد و توسعۀ اقتصادی اس  .دی نظام اقتصاد جهددان و
با توجه به یقاب یوزافزون موجود ،خالقی و نووویی عام بقددا و کلیددد موفقید سددازمان
اس (سلوناا ،ج وی اویدنا ،و مک کددول کندددی .)2019 ،1اهمید نددووویی دی اقتصدداد
بهگونهای اس که پهوهشگ ان ،هد پیشد ف اقتصددادی یخداده دی قد ن اخید یا ناشد از
نووویی م دانند .دیواقع ،ظ فی ایجادشده ب ای نووویی م تواند تعیینکنندۀ دیومد سد انۀ
یک کشوی دی وینده باشد (سی یا و ملون  .)2017 ،2بهبیان دیگ  ،بنگاههددا بددهعنوان یاد از
عناص اصل اقتصاد ،ب ای یشد و بقا دی دنیای پیریددده و پویددای امد وز ،نیازمنددد نددووویی
هستند (سانتویه ،ب شیان و پاپا .)2020 ،3بنگاهها بد ای به همنددد شدددن از رمد ۀ نددووویی،
نیازمند ایجاد ظ فی ب ای ون دی سازمان و توجه به یادگی ی هستند ،زی ا موفقی سازمانها
دی گ و نووویی اس (فلوی ،کددوپ  ،و اولتد ا .)2018 ،4میهددوم ظ فید نددووویی ،بددهعنوان
زی ساخت ب ای نووویی ،میهوم تددازهای دی ادبیددات مدددی ی فندداویی اسد کدده بهسد ع
دیحال گست اسد  .نمددودای شددمایه ( )1تعددداد مقالددههای علمد نمایهشددده دی پایگدداه
اساوپوس با کلیدواژۀ «ظ فی نووویی» یا نشان م دهد .ب ای یسیدن به نتیجددۀ مطلددو ،
جس وجو دی این پایگاه داده ،به بازۀ زمان  1995تددا  2016و کلیدددواژۀ ظ فید نددووویی
محدود شده اس ؛ همانگونه که دی این نمودای دیده م شود ،تعداد ورای علم با کلیدددواژۀ
ظ فی نووویی دی دو دهۀ اخی  ،افزایش چشمگی ی داشته اس .

نمودار  .1روند پژوهشهای انجامشده در حوزۀ ظرفیت نوآوری
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

افزونب این ،مح ظهوی نووویی ،بنگاههای فناوی و دانشبنیان بودهاند که موتوی محد
اقتصاد مبتن ب نووویی بهشمای م ویند .این بنگاهها ،ب ای پاسخگوی به نیازهای مشت یان،
نیازمند نووویی مداوم هسددتند (خیاطیددان ،الیاسد  ،و طباطباییددان .)1395 ،ایددن موضددو ،
نشاندهندۀ اهمی مطالعۀ ظ فی نووویی دی این نو بنگاهها اسد  ،زید ا نددووویی سددب
ایجاد مزی یقابت م شود و توسعه و یشد بنگاه یا بههم اه خواهد داشد ؛ ایددن دیحددال
اس که حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطددات ،بددهدلی تحددوّیت سد یعت و چ خددۀ عمد
کوتاهت محصویت ،نیاز بیشت ی به نووویی وجود داید؛ بناب این ،اهمید مطالعددۀ ظ فید
نووویی دی حوزۀ فناویی اطالعددات و ایتباطددات ،دوچندددان م شددود ،زید ا دی دهددۀ اخید ،
فناویی اطالعات و ایتباطات دی تمام جهان بهعنوان صنعت مهددم ،پیشد و و نددوووی مطد
بوده اس  .یا از دیی این اهمی ون اس که فندداویی اطالعددات و ایتباطددات م توانددد
سب بهبود به هویی نی وی کای ،به هویی ک و یشد اقتصادی شود.
با توجه به مواید مط شده ،اهداف این مقاله عبایتانددد از )1 :تبیددین ماهید ظ فید
نووویی دی بنگاههای دانشبنیان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات؛  )2تعیین شاخصها و
مثلیههای مثر ب ظ فید نددووویی دی بنگاههددای دانشبنیددان حددوزۀ فندداویی اطالعددات و
ایتباطات؛  )3تعیین اهمی شاخصها و مثلیههای مددثر بد ایتقددای ظ فید نددووویی دی
بنگاههای دانشبنیان این حوزه؛ و  )4ایائددۀ یاهاایهددای بد ای ایتقددای ظ فید نددووویی دی
بنگاههای حوزه فناویی اطالعات و ایتباطات .دی ادامددۀ پددهوهش و دی بخددش دوم ،ادبیددات
نظ د ی و پیشددینۀ پددهوهش ،دی بخددش سددوم ،الگددوی میهددوم  ،و دی بخددش چهددایم نیددز
یو شناس پهوهش ایائه شده اس  .تجزیهوتحلی یافتههای پهوهش نیز دی بخش پددنجم
قاب مشاهده اس  .دی پایددان ،نتیجددهگی ی و پیشددنهادهای پددهوهش بد ای ایتقددای ظ فید
نووویی بنگاههای حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات مط

شده اس .

 .2ادبیات نظری پژوهش

دی این بخش ،ادبیات نظ ی پهوهش ،بهمنظوی یوشن شدن میاهیم مویداستیاده ،ایائه شددده
اس  .با توجه به ایناه دو میهوم «نووویی» و «ظ فی نووویی» ،میاهیم بنیددادین و کلیدددی
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بهکاییفته دی این پهوهش بهشمای م ویند ،دی این قسم ش
بخش نیز پ سشهای پهوهش مط

داده شدهاند و دی پایددان ایددن

شدهاند.

1ـ .2نوآوری

نووویی از دیدگاه سازمان هماایی و توسعۀ اقتصادی ،بهمعنای بددهکایگی ی محصددول ،ف اینددد،
یو بهطوی عمده بهبودیافته یا جدید دی شیوۀ کس وکای ،مح کای سازمان یا یوابط خددایج

اس (سازمان هماایی و توسددعه اقتصددادی .)2005 ،1ه چنددد تع ی هددای ایائهشددده بد ای

نووویی به گذشتههای دوی م بوط نم شوند ،شناخ و ادیا این میهددوم ،پیشددینهای طددوین
داید .بسیایی ب این نظ ند که نووویی ،پدیدهای بهقدم زیس بش اس  ،زی ا بهنظ م یسد،
انسانها بهطوی ذات به انجام کایها به شیوهای نوین گ ایش دایند .اگ نووویی وجددود نداشد ،
دنیای ما با دنیای که ام وز دی ون زندگ م کنیم ،بسیای متیاوت بود .حت تصوی دنیددای بدددون
اخت ا چ خ ،ح وف الیبا ،چاپ ،هواپیما ،خودیو ،و فناویی اطالعات و ایتباطات نیددز دشددوای
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بهنظ م یسد (فاگ ب گ ،مویی ،و نلسن .)2006 ،2دی سالهای اخی  ،اهمی میهوم نددووویی
بهخوب دی شده اس  .پهوهشگ ان دی سطح کالن ،نووویی یا عام ض وییای بد ای یشددد
اقتصادی کشویها بهشمای م وویند .این مسئله بهحدی پ ینگ اس که مهمت ین عام تیدداوت
وضعی اقتصددادی وم یاددای شددمال  ،وم یاددای جنددوب  ،و ایوپددا دددکدده دی دویهای وضددعی
اقتصادی مشابه داشتهانددد یا ظ فی نووویی بیشت دی وم یاددای شددمال م داننددد (سددی یا و
ملددون  .)2017 ،نددووویی م توانددد دی یقابد بنگاههددا دی محددیط پیریددده و پویددای امد وزی
نجاتبخش ونان باشد .ب خ پهوهشگ ان حت ب این نظ ند که نووویی با بقا و یشد بنگاه گد ه
خویده اس  .اما موفقی یک نووویی ممان اس بهسادگ بهدس نیاید و به منابع بددیش از
حد تصوی نیازمند باشد؛ بهگونهای که دی عم نیز تعداد بنگاههای اندک بدده اهددداف پهوهشد
خود م یسند .بههمیندلی  ،پهوهشگ ان ب ای موفقی دی نووویی ،نگاه ف ایندی به ون یا توصیه
ک دهاند (تید و بسان .)2018 ،3
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

2ـ .2ظرفیت نوآوری

ظ فی نووویی ،نشاندهندۀ توانای بنگاه دی نووویی دائم و جلوت از یقبا اس (بلو ،جدداوالگ ،
و یادولوویچ .)2016 ،1بسیایی از پهوهشگ ان حوزۀ نووویی ،ظ فی نووویی یا شد ط یزم بد ای

تحق ون دانستهاند؛ ب ایناساس م توان اهمی حیات اندددازهگی ی ظ فید نددووویی یا دی کد د
(ویاست  ،ک م پوی ،ق یش  .)1388 ،این توانمندیها باید بنگاه یا ب ای ویود به بازایهای جدیددد و
همرنین ،دستیاب به کییی بایت با س ع بیشددت  ،ومدداده کننددد .افزونبد این ،ظ فید نددووویی
م تواند یک بنگاه یا وادای به تقلید و بهبود کییی س یعت از یقبا ب ای دسددتیاب بدده مزید یقددابت
کند .ظ فی نووویی م تواند ف اینددد نددووویی یددک بنگدداه یا هماهنددگ کنددد و ون یا توسددعه دهددد.
همرنین ،به بنگاه این اماان یا م دهد که بهوسیلۀ ویودیهای ف ایند نووویی ،خ وج هددای ایددن
ف ایند یا تولید و از این ط ید  ،ایز ایجدداد کنددد (بددول  2و هماددایان .)2014 ،بددهطوی خالصدده
م توان ظ فی نووویی یا میهوم دانس که فعالی های نووویانددۀ بنگدداه یا ایزیدداب  ،و عملاد د
نووویی ون یا ددبهطوی غی مستقیمدد اندازهگی ی م کند (ویاست و هماایان.)1388 ،
یویهمیفته ،ظ فی نووویی ،دیب دایندۀ ابعاد مهم با عنوان «توانمندیهای نووویی»
اس د (ف سددمن .)2011 ،3ومی د دی پهوهشهددای خددود دی سددال  ،1993توانمندددیها یا
ظ فی استق ای منابع سازمان بهشمای ووید و ادعا ک د ،توانمندیها ب ظ فی نووویی تددأری
م گذایند (ومی  .)1993 ،4توانمندیهای پویا ،بخش مهم از ظ فی نووویی یا نمایددان
م کنند ،زی ا به حیظ ،بهبود ،و تنظیم دوبایۀ مجموعهای از منددابع و قابلی هددای بنگدداه دی
محیطهای پویا کمک م کنند (بددول و هماددایان)2014 ،؛ بندداب این ،ظ فید نددووویی یا
م توان مجموعهای از منابع ،توانمندیها ،و توانمندیهای پویددای 5اختصاصدادهشددده بدده
ف ایند نووویی دانس (پی ا و ف ناندددز .)2018 ،6ه چنددد هنددوز هددم بحددد توانمندددیهای
نووویی ،موضوع مبهم و نیازمند ب یس های ف اگی اس .
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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3ـ .2بنگاههای دانشبنیان

بنگاههای دانشبنیان از ط ی تجاییسازی دستاویدهای علم و فناویانه ،نقددش مهمد دی
یشد و توسعۀ اقتصادی اییددا م کننددد .پهوهشددگ ان ،سددازمانهای دانشبنیددان یا نهادهددای
م دانند که ب دانش دیون و بی ون از سازمان تأکید دایند و ب ای خل ایز از ایددن دانددش
تال م کنند (لیبیویتز و بامن .)1998 ،نوناکا دی تع ید دیگد ی ،بنگدداه دانشبنیددان یا
بنگاه مع ف م کند که خل دانش جدید بهگونهای پیوسته دی ون ادامه داید و ایددن دانددش
ب ای استیاده دی محصویت و فناوییهددای جدیددد ،بهصددویت گسددت ده دی سددازمان توزیددع
م شود (نوناکا.)1998 ،
بنگاههای دانشبنیان دایای چند ویهگ مهم هستند که سب متمایز شدن ایددن دسددته از
کس وکایها از کس وکایهای دیگ م شوند .این ویهگ ها عبایتاند از:
جدید بودن :بسیایی از این بنگاهها دی صنایع نوظهوی بهوجود م ویند؛
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سن :بیشت بنگاههای دانشبنیان ،بنگاههای جوان هستند؛
اندازه :بیشت بنگاههای دانشبنیان ،بنگاههای کوچک هستند؛
استقالل :این بنگاهها از بنگاههای بزیگت مستق هستند و سد مایۀ ونهددا توسددط گد وه
کایوف ین تأمین م شود؛
بنیانگذاران :بخش عمدۀ بنیانگذایان این بنگاههددا ،دایای دانددش دی حددوزه و فن ومهندسد
هستند؛
موضوع فعالیتتت :تم کددز بد دانددش فند جدیددد یددا به هبد دایی از فندداویی و تم کددز بد
پهوهشوتوسعه یا دیگ از ویهگ های این بنگاهها اس .
ب اسدداس ونردده تدداکنون مط د

شددد ،پ سددشهای پددهوهش حاض د عبایتانددد از)1 :

شاخصها و مثلیههای مثر ب ظ فید نددووویی دی بنگاههددای دانشبنیددان حددوزۀ فندداویی
اطالعات و ایتباطات چه موایدی هستند؟؛  )2از میددان شدداخصها و مثلیددههای مددثر بد
ایتقای ظ فی نووویی دی بنگاههای دانشبنیددان ایددن حددوزه ،کدددامیک از اهمید بیشددت ی
ب خویدای اس ؟؛ و  )3یاهاایهای ایتقددای ظ فید نددووویی دی بنگاههددای حددوزۀ فندداویی
اطالعات و ایتباطات چیس ؟

 .3پیشینه پژوهش

بخش پیشینۀ پهوهش ،دیب دایندددۀ مد ویی بد میدداهیم مد تبط بددا ایددن حددوزه و همرنددین،
تجزیهوتحلی مقالهها و شواهد گوناگون م تبط با موضو ظ فی نووویی بددهت تی زمددان
اس که دی این بخش ایائه شده اس :
ستو 1دی پهوهش خود دی سال  2000بددا عنددوان «ظ فید نددووویی :ح کد بدده سددوی
ماانیزم بهبود نووویی داخ شباههای بین سازمان » تأری استیادۀ یک بنگاه از شباه یا بد
ظ فی نووویی ون بنگاه ب یس ک ده اس  .بهنظ او ،ایتقای ظ فی نووویی یک بنگدداه بدده
عوام ف اوان بستگ داید که از میان ونها ،تددأمین دائمد منددابع نددووویی و تجمددع دانددش
نووویی ،ض ویی هستند .ب اساس نظ ستو ،ایتقای ظ فی نووویی دی بنگاه ،نیازمند بهبود
مداوم و همیشگ اس و این ،یا از ناتههای اصل و کلیدی ب ای دی ظ فی نددووویی
بهشمای م وید .نتایج این پهوهش نشان م دهد که بنگدداه مویدمطالعدده سددتو از ط ید ایددن
هماایی توانسته اس ظ فی نووویی خود یا بهبود بخشد.
فویمن ،پویت  ،و است ن 2پهوهش دی سال  2003با عنوان «عوام تعیینکننده ظ فید
نووویانه مل » ویهگ های ظ فی نووویی یا دی سطح مل ب یس ک دهانددد .ونهددا ظ فید
مل نووویی یا توانمندی یک کشوی ب ای ایجاد ج یان نووویی دانستهاند .ایددن پهوهشددگ ان
که اخت اعات بینالمللد رب شددده دی ادایۀ ربد اخت اعددات و نشددانهای تجددایی ایددایت
متحده یا مبنای عم ق ای دادهاند ،افزونب ایددن شدداخص ،شدداخص صددادیات فناوییهددای
پیش فته دی بازایهای بینالمللد  ،تعهددد کایکنددان بدده نددووویی ،توانای هددای تدداییخ تولیددد
نووویی دی سطح جهان  ،و ...یا نیز بهکای ب دهاند .نتایج پهوهشهددای ایددن محققددان نشددان
م دهد که تیاوت عمدۀ کشویها دی ظ فی نووویی تا حدود زیددادی بدده تیدداوت دی سددطح
ویودیهای اختصاصیافته بدده نددووویی م بددوط م شددود .ایددن تیاوتهددا نید وی انسددان و
هزینهک د پهوهشوتوسعه یا دیب م گی د .ونان همرنددین تأکیددد ک دهانددد کدده تصددمیمهای
سیاست ای ماننددد میدزان اسددتیاده از حقددوق مالاید فاد ی ،بدداز بددودن دی ب ابد تجددایت
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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بینالمل  ،پهوهشهددای انجامشددده توسددط م اکددز پهوهشد  ،میدزان تخصددص فناویاندده ،و
انباش دانش ه کشوی ،نقش بسیای مهم دی ظ فی نووویی مل داید.

1
وویی مددثر بد
گوان دی پهوهش خود دی سال  ،2003نقش هید بعددد توانمندددی نددو ِ
عملاد د صددادیات بنگاههددای چیند یا ب یسد کد ده اسد کدده عبایتانددد از :یددادگی ی،

پهوهشوتوسددعه ،تولیددد ،بازاییدداب  ،عوام د سددازمان  ،تخصددیص منددابع ،و ب نامددهییزی
یاهب دی .یافتههای پهوهش یادشده نشان م دهد که یشددد صددادیات بددا بهبددود کلد ابعدداد
توانمندی نووویانه ایتباط نزدیا داید .البته ایددن ایتبدداط دی مددوید توانمندددیهای تولیدددی،
چندان پ ینگ نبوده اس  .همرنین ،نتایج این پهوهش نشددان م دهددد کدده سددهم بددازای بد
عملا د صادیات تأری معنادایی نداید و ند خ یشددد بهد هویی ،عملاد د صددادیات یا ایتقددا
م بخشد .افزونب این ،ب پایۀ یافتههای این پهوهش ،دایای های نووویی بهتنهای نم توانددد
یشد صادیات پایدای یا بههم اه داشته باشددد و هد هید بعددد توانمندددی نددووویی بددههم اه
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یادیگ م توانند موج یقاب پذی ی بنگاهها دی سطح بینالملل شوند.
ل و شیو 2دی پهوهش که دی سال  2005منتش شد ،پای علم و فناویی شددانگهای یددا
ژانددگ ژیانددگ دی چددین یا بددا پددای صددنعت هسددینرو دی تددایوان مقایسدده ک دهانددد .ایددن
پهوهشگ ان ،تیاوتهددای ماننددد زی سدداخ های پددهوهش بنیددادی ،پیریدددگ و تقاضددای
مشت یان دی پایگاه محل  ،و حضوی خوشهها بهجای صنایع جداشده یا دی ظ فی نددووویی
ایددن دو پددای مشددخص ک دهانددد .نتددایج بهدس د ومده دی ایددن پددهوهش ،متیدداوت بددودن
ویهگ های ظ فی نووویی یا دی کشویهای گوناگون تأییددد م کنددد .بددهبیان یوشددنت  ،ایددن
پهوهش نشان م دهد که ظ فی نووویی پای هددای علددم و فندداویی دو کشددوی متیدداوت بددا
یادیگ تیاوت داید .سیاس های دول  ،قوانین ،و ش ایط بازای ،از مجموعه عوامل هستند
که باعد ایجاد تیاوت دی ظ فی نووویی دی سم دیگ م زها م شود.
کو  ،3دی سال  ،2007یابطددۀ عوامد سددازمان و ظ فید نددووویی یا دی شد ک های
توسعهدهندۀ ن مافزای ب یس و مطالعه ک ده اس  .او تال ک ده اس که عوامد سددازمان

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

دایای تأری چشمگی ب ظ فی نووویی بنگاهها یا شناسای کند .ب اسدداس پددهوهش کددو ،
ظ فی نووویی دی ابعاد گوناگون ازجمله تولیدات ،ف ایندددها ،و مدددی ی نمددود م یابددد و
بهطویکل  ،یک معنای عملیات کل مویدپذی

همگان ب ای ون وجود نداید .ب پایۀ نتایج

این پهوهش ،خل ایده و منابع انسان ار مثبت ب ظ فی نووویی دایند.
ف سمن ،دی سال  ،2011دی پهوهش خود با عنوان «ظ فی نووویی و توسعه نووویی دی
بنگاههای کوچک :مقایسهای میان بخشهای تولید و خدمات» ،ظ فی نددووویی و توسددعه
ون یا دی بنگاههای تولیدی کوچک ب یس ک ده اس  .شواهد پهوهش او ،نشاندهندۀ وجود
الگوهای نووویی ایزشمندی دی بنگاههددای کوچددک اسد  .ایددن موضددو نشددان م دهددد،
سیاس های حمای از توسعۀ نووویی باید بهسوی کس وکایهای کوچک هدددای شددوند.
ف سمن دی پهوهش خود ،به الگوی خط نددووویی اشددایه کد ده اسد کدده دی ون بد دانددش
فناویانه و دانش علم دی بنگاه تأکید م شود و ب پایۀ ون ،فعالی هددای یسددم دی یاسددتای
تحقی و توسعه ،نشاندهندۀ پیش ف فناویانه بنگاه اس  .بهنظ او ،پهوهشهددای موجددود،
ً
نووویی یا لزوما نتیجۀ پهوهشوتوسعه یسم نم دانند ،بلاه بد ایددن نظ نددد کدده نددووویی،
نتیجددۀ توسددعۀ یوزانددۀ کسد وکای ،هماددایی مشددت یان ،و بهبددود ف ایندددها اسد و نتددایج
پهوهشهای وی نیز این موضو یا تأیید م کند .شواهد مطالعۀ ف سمن نشددان م دهددد کدده
سیاس نووویی نباید بهسوی فعالی های پهوهشوتوسعه یسم متم کز شود.
یوهب

و گموندن 1دی سال  2011دی پهوهش با عنوان «پیشبین دی بنگاه :سدده نقددش ون

دی ایتقاء ظ فی نووویی دی بنگاه» 3 ،نقش که پیشبین دی ظ فید نددووویی بنگدداه داید بدده
مطالعه این میهوم پ داختند .ونان بددا مطالعدده  19نموندده مددویدی و  107مصدداحبه ،سدده نقددش
اساس پیشبین دی افزایش ظ فی نووویی یا تعیین نمودند .ب پایۀ نتددایج ایددن پددهوهش ،ایددن
نقشها عبایتاند از )1 :نقش یاهب د که دی ون زمینههای جدید کس وکای شناسای م شددود؛
 )2نقش وغازگ که بهوسیله ون ،تعداد ایدددهها و میدداهیم نددووویی افدزایش م یابنددد؛  )3نقددش
یقی که ط های نووویانه یا بهچالش م کشد تا خ وج و کییی نووویی یا بای بب ند.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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بول و هماایان دی سال  2016با اشایه به اهمی اندازهگی ی ف ایند نووویی ب ای مدددی ان و
پهوهشددگ ان دانشددگاه  ،خددد موجددود دی دی ظ فی د نددووویی یا تش د یح ک دهانددد .ایددن
پهوهشگ ان ،ضمن ب گزیدن نگاه ف ایندی به نووویی ب ای م وی و تحلید پیشددینۀ پهوهشهددای
م تبط با ایزیدداب ظ فید نددووویی دی بنگاههددا ،موضددو ایزیدداب نددووویی از ط ید ایزیدداب
ویودیهای نووویی ،خ وج های نووویی ،و ایزیاب فعالی ها یا ب یس ک دهانددد .ونددان بد ای
ویودیهددای نددووویی ،می دزان هزینددهک د پهوهشوتوسددعه ،ب د ای خ وج د نددووویی ،تعددداد
گواه نامددههای ربد اختد ا  ،و بددهمنظوی ایزیدداب فعالی هددای نددووویی ،ظ فید نددووویی،
توانمندیهای پویا ،و ظ فی جذ توسط ونان یا مطالعه و ب یس ک دهاند .بددول و هماددایان
ب ای بهدس وویدن الگوی جامعت از ونره تا ون زمان انجام شده بود ،پهوهشهددای مد تبط بددا
شاخصهای ظ فی نووویی یا مطالعه ک دهاند و به این نتیجه یسیدهاند که بیشت پهوهشهددای
که دی پ یافتن شاخص بد ای ایزیدداب ظ فید نددووویی بنگاههددا هسددتند ،مددواید مشددابه یا
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انتخا ک دهاند ،امددا دی یو هددای گد دوویی اطالعددات بددا یادددیگ تیدداوت داینددد .بددول و
هماایان ،ب ای اندازهگی ی این  196شاخص ،موایدی مانند وجود مدی یوابط مشت یان ،وجود
مدی منابع انسان دی بنگاه ،و ...یا انتخا ک دهاند که ارباتپذی و مشهود باشد.

فیدل ،س ویا ،و شلزینگ  1دی سال  2016دی پهوهش خود با عنددوان «نقددش مشددت ی دی

مدی ی دانش و ف ایند نووویی :تددأری ات بد ظ فید نددووویی و نتددایج بازاییدداب » ،تددال
ک دهاند تا الگوی جدیدی یا ایائه دهنددد کدده اهمید هماددایی مشددت یان ،مدددی ی دانددش
مشت یان ب ف ایند نووویی ،و نتایج بازاییاب یا نشان دهد .ونان ظ فی نووویی یا سازوکایی
م دانند که دی ون سازمانها م توانند از ط ی نووویی پیوسددته ،خددود یا بددا محددیط پویددای
اط افشان سازگای کنند .فیدل و هماایان ب ای اندازهگی ی ظ فی نووویی از چهای شدداخص
ع ضۀ خدم یا محصول جدید به بازای توسط بنگاه ،نووویی بنگاه دی ف ایند تولید ،نووویی
دی ف ایند مدی ی  ،و نووویی دی بازاییاب استیاده ک دهاند .نتایج پهوهش ونان نشان م دهد
که مدی ی دانش مشت یان و هماایی مشددت یان ،بد ظ فید نددووویی تأری گددذای هسددتند.
افزونب این ،مشخص شد که مدی ی دانش مشت یان ار بیشت ی از هماایی مشت یان داید.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ُ
اویا ،زیلبد  ،و ل ددز 1دی سددال  2015دی پهوهشد بددا عنددوان «ظ فید نددووویی ،تج بدده
بینالملل و بازده صادیات بنگاههای کوچک و متوسط ب زی » ،تأری ظ فی نددووویی و
تج بههای بینالملل یا ب به هویی صادیات بنگاههای کوچددک و متوسددط واقددع دی کشددوی
ب زی ب یس ک دهاند .نتایج پهوهش ونان نشان م دهد کدده ظ فید نددووویی بد عملاد د
صددادیات بنگاههددای مویدمطالعدده تددأری داید ،ولد ایددن ارد  ،کمتد از وجددود تج بددههای
بینالملل اس ؛ بناب این ،مهمت ین نتیجۀ پهوهش ونان ،این بود کدده پهوهشهددای پیشددین،
تأکید بیشازاندازهای ب موضو ظ فی نووویی دی به هویی صادیات داشددتهاند و دیواقددع،
تج بۀ بینالملل نسب به ظ فی نووویی ،ار بیشت ی ب به هویی صادیات داید.
دای و چن دی سال  2016دی پهوهش خود با عنوان «وایدات فناویی و ظ فی نووویی:
شواهدی از صنایع با فناویی بای دی چین» ،سع ک دهانددد ارد وایدات فندداویی داخلد یددا
خددایج یا ب د ظ فی د نددووویی ب یس د کننددد .ونددان ب د ای ب یس د ظ فی د نددووویی ،از
خ وج های نووویی کمک گ فتهاند و ادعددا ک دهانددد کدده خ وج هددای نددووویی م توانددد
نشاندهندۀ ظ فی نووویی بنگاه باشد .ب پایۀ نتایج پهوهش ونان ،پهوهشوتوسعه و وایدات
فناویی خایج  ،تأری مثبت ب ایتقای ظ فی نووویی دایند؛ این دیحال اس کدده انتقددال
فناویی داخل ار چندان ب ایتقای ظ فی نووویی نداید .افزونب این ،نتایج پهوهشهددای
ونان نشان م دهد که پهوهشوتوسعه ،ار مثبت ب جذ فناوییهای وایدشدددۀ داخلد یددا
خایج داید .همرنین ،ب اساس این پهوهش ،الگوی ار گددذایی پهوهشوتوسددعه و وایدات
خایج و داخل فناویی ب ظ فی نووویی ،با توجه به مناط نیز متیاوت اسد ؛ بددهعنوان
نمونه ،وایدات فناویی دی مناط غ ب و م کددزی چددین ،ارد معنددادایی بد بهبددود ظ فید
نووویی این منطقه نداشته اس  .با توجدده بدده یافتددههای یادشددده ،ایددن پهوهشددگ ان توصددیه
م کنند که ه منطقهای ،مشوقهای ویهۀ خود یا ب ای ایتقای ظ فی نووویی بهکای گی د.
ک پل ها 2دی سال  2017دی پهوهش خود با عنوان «ظ فی نووویی ،ف هنگ سددازمان
و جنسی » ،تأری جنسی یا ب ظ فی نووویی سازمان ب یسد ک دهانددد .هدددف پددهوهش
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ونان ،ب ق ایی ایتباط میان ظ فی نووویی ،ف هنگسازمان  ،و جنسی بددوده اسد  .نتددایج
پهوهشهای ونان نشان م دهد که ار وضعی سازمان ب مد دان و زنددان دی یددک سددازمان
مشخص ،متیاوت اس  .ونان همرنین ،بیان ک دهانددد کدده دی بعضد سددازمانها ،مد دان و
زنان ،ف ایندهای شناخت متیاوت یا ط م کنند و بههمیندلی  ،دی نو مشددایک خددود دی
نووویی با یادیگ تیاوت دایند.

همرنین ،ف ی ا ،ف ناندز ،و یاپسو 1دی سال  ،2018ار ماان یا ب ظ فی نووویی بنگدداه دی

بخشهای گوناگون صنعت ب یس ک دهاند .این پهوهشگ ان ب ای ب یسد ظ فید نددووویی،
مجمددو نددووویی دی محصددویت یددا خدددمات و نددووویی دی ف اینددد یا بددهکای ب دهانددد .نتددایج
پهوهشهای ونان نشان م دهد که نزدیک بودن مح بنگاه به نواح شه ی ،ظ فی نددووویی
ون یا افزایش م دهد .همرنین ،این پهوهشگ ان دی پهوهشهای خود به این نتیجدده یسددیدهاند
که سن بیشت بنیانگذای بنگاه ،سن بیشت بنگاه ،و دانشبنیان بودن ون ،ارد مثبتد بد ظ فید
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نووویی بنگاه داید .افزونب این ،ونان ادعا ک دهانددد کدده بنگاههددای دایای گد د مددال بددایت ،
نووویی بیشت ی داشتهاند و یابطۀ مثبت میان عملا د مال و ظ فی نووویی وجود داید.
پی ه و ف ناندز 2دی سال  ،2018با مطالعۀ میهددوم ظ فید نددووویی دی بنگاههددای کوچددک و
متوسط (دی قال پهوهش تج ب داکتشاف ) تال ک دهاند عوام مثر ب ظ فید نددووویی یا
مشخص کنند .این پهوهشگ ان ،ظ فی نووویی یا میهوم م تبط بد ای ایزیدداب فعالی هددای
نووویانه دانستهاند و ادعا ک دهاند این میهوم ،بددهطوی غی مسددتقیم م توانددد عملاد د نددووویی یا
ایزیاب کند و بههمیندلی  ،مطالعۀ ون اهمی زیددادی داید .نویسددندگان یادشددده بددا مد وی 10
پهوهش م تبط با حوزۀ ظ فی نددووویی کدده دی مجلددههای معتبد چدداپ شدددهاند 10 ،ویهگد
شخصیت مالک /کایوف ین ،یا ایچگ شباه ،یا ایچگ کایب ان و مشت یان ،حمای نهادی،
ب نامهییزی و یاهب د نووویی ،ش ایط نووویی ،مدی ی ف ایند نددووویی ،ف اینددد یددادگی ی ،منددابع
اختصاصیافته به نووویی ،و ایزیاب دوبایۀ ف ایند یا ددکه دی این پهوهشهددا مشددت

بودهانددددد

تحلی و بیان ک دهاند .ونها ،افزونب این ابعاد ،چهای بعد جدید توانددای ایجدداد و دست سد بدده
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ج یان نقدی ،دست سد بدده تددأمین مددال خصوصد  ،مدددی ی یاهبد دی مالاید فاد ی ،و
یا ایچگ استاندایدها و قوانین یا چهای بعد جدید ظ فی نووویی بهشمای وویدهاند.

گی  ،یودییگودمویا ،و مویسیلوددبلیدو 1دی پهوهش با عنوان «تأری یهبد ی بد توسددعه

ظ فی نووویی» که دی سال  2018منتش شد ،تأری یهب ی یا بد توسددعۀ ظ فید نددووویی
ب یس ک دهاند .پهوهش ونان با چشمانداز سازمان یادگی نده انجام شده اسد  .هدددف ایددن
پهوهشگ ان ،تحلی تأری یهب ی ب ف هنگ و سدداختای یددادگی ی و همرنددین ،تددأری ایددن دو
ب ساخ  ،ب ظ فی نووویی بوده اس  .ونان دیاینیاستا ،پهوهشد کمد یا بددا اسددتیاده از
یک پیمایش انجام دادهاند .این پهوهش با تأیید ف ضیههای م تبط با تأری گذایی یهبد ی بد
ف هنگ و ف ایند یادگی ی ،نشان داده اس که ظ فید ف هنگسددازمان و سدداختای یددادگی ی
م تواند موج افزایش ظ فی نووویی بنگاه دی م اکز وموزش شود.
یاویرندیان 2دی سال  2018یابطۀ بین شایستگ فناویی اطالعات ،3ظ فی نووویی ،و
چابا سازمان یا ب یس ک ده اس  .او ب ای انجددام ایددن پددهوهش از دادههددای مد تبط بددا
بنگاههای بزیگ دی ایایت متحده وم یاا استیاده ک ده و به این نتیجه یسیده اس که یزمددۀ
چابا سازمان  ،شایستگ فناویی اطالعات و ظ فی نددووویی اسد  .همرنددین ،ب پایددۀ
نتایج این پهوهش ،بین ظ فی نووویی بنگاه و چابا سازمان  ،یابطۀ مثبتد وجددود داید و
بنگاههای دایای ظ فی نددووویی بددایت  ،توانددای بیشددت ی بد ای افدزایش چددابا داینددد و
افزونب این ،چابا سازمان نیز دایای ار مثبت ب عملا د سازمان اس .

پ تز ،پد ز ،و گیزلددز 4دی سددال  2018ظ فید نددووویی یا دی بنگاههددای متوسددط تبیددین

ک دهاند .ونان دیاینیاستا ،به تحلی ف هنگ یهب ی مشایکت  ،محیط کددای و یفدداه ،ایدددهها و
ساختایهای سازمان  ،توسعۀ دانش ،چگونگ به هب دایی از دانددش خددایج  ،بازسددازی ،و
فعالی های ف دی پ داختهاند .نتایج پهوهش ونددان نشددان م دهددد کدده مثلیددههای ظ فید
نووویی دی بنگاههای مویدمطالعه وجود داید.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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میهوم ظ فی نووویی دی ورای فایس زیاد شناختهشددده نیسد و جددای خددال الگددوی
جددامع بد ای ادیا عوامد مددثر بد ظ فید نددووویی و همرنددین ،شدداخصهای بد ای
اندازهگی ی ون ،بهیوشن حس م شود .انجام پهوهشهای ب ای دی بهت میهددوم ظ فید
نووویی دی ای ان ،دی دهه  1380وغاز شد.
طباطبائیان و پاکزاد ،دی سال  1384دی پددهوهش خددود بددا عنددوان «ب یسد سیسددتمهای
سنجش نووویی و ایائه چایچوب ب ای سنجش نووویی دی ای ان» ،ضددمن ایائددۀ چددایچوب
ب ای سنجش نددووویی دی اید ان ،الگددوی یا بد ای ایددن کددای مطد

ک دهانددد و دی یاسددتای

مقایسهپذی ک دن ون با کشویهای دیگ  ،الگوی سنجش نووویی اتحادیدده ایوپددا یا بددهعنوان
معیای پیشنهاد دادهاند (طباطبائیان و پاکزاد بنا .)1385 ،
ک باس دی سال  1386دی پهوهش خود با عنوان «تحلی عوام مثر ب ایجاد نووویی
دی ای ان» ،عوام مثر بد نددووویی دی اید ان یا ب یسد کد ده و متیی هددای ماننددد مخددای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

106

دوره  ،13شماره 1
زمستان 1399
پیاپی 49

پهوهشوتوسعه و انباش دانش یا بددهعنوان عوامد ایجدداد ظ فید نددووویی دی نظددام ملد
نووویی ای ان پیشنهاد داده اس (ک باس .)1386 ،
صنوب و هماایان دی سال  1390دی پهوهش با عنوان «تددأری مح هددای نددووویی بد
ظ فی نووویی ش ک های دانشبنیان» ،تأری مح هددای نددووویی یا بد ظ فید نددووویی
بنگاههای دانشبنیان ب یس ک ده و به این نتیجه یسیدهاند که این مح ها ،تددأری مثبد و
معنادایی ب ظ فی نووویی دایند (صنوب  ،سلمان  ،و تجویدی.)1390 ،
ویاست و هماایان دی سال  1388دی پهوهش خود با عنوان «شناسای عوام مددثر بد
ظ فی نووویی بنگاههای اقتصادی» ،عوام مثر ب ظ فی نووویی بنگاههای اقتصادی یا
ب یس ک دهاند .ونان دی این پددهوهش ،الگددوی مددویل و بددول یا مبنددا قد ای داده و بددا توزیددع
پ سشنامه دی  108بنگاه ،دادههای مویدنیاز یا گ دوویی ک دهاند .ب پایۀ نتایج این پددهوهش،
پنج عام ایجاد فضای کایی مناس از ط ی یهب ی فعالی های نووویی ،یویهمنددد بددودن
ف ایندها و ایتباطات دیون و ب ونسازمان  ،مدی ی است اتهیک دانش ،جمددعوویی و تولیددد
ایدههای نو ،و مدی ی منابع انسان ب محوی نووویی ،عوام اصددل شددا دهندۀ ظ فید
نووویی دی بنگاه بهشمای م ویند (ویاست و هماایان.)1388 ،

مه بان و هماایان دی سال  1394دی پهوهش خود با عنوان «ایائه مدل بد ای سددنجش
توانمندی نووویی فناویانه و تأری ون ب عملا د نددووویی بنگدداه» ،الگددوی یا بد ای سددنجش
توانمندی نووویی فناویانه و تأری ون بد عملاد د نددووویی بنگدداه ایائدده دادهانددد .ایددن مقالدده
بهاینسب اهمی داید که نویسندگان ون تال ک دهاند میاهیم ظ فی نووویی و توانمندی
نووویی یا از یادیگ تیایک کنند (مه بان و هماایان.)1394 ،
همانگوندده کدده پیشددت گیتدده شددد ،موضددو ظ فی د نددووویی دی سددالهای اخی د دی
پهوهشهای ف اوان ب یس شده و ب جنبههای گوندداگون ون تأکیددد شددده اسد  .بد خالف
میهوم «نووویی» که متخصصان این حددوزه دی مددوید ون اتیدداقنظ و اجمددا نسددب داینددد،
میهوم «ظ فی نووویی» ،به شیوههای مختلی تع ی شده اسد  .شدداید همددین موضددو
نشاندهندۀ نیاز به انجام پهوهشهای بیشت دی این حوزه باشد .بددهطویکل م تددوان گید ،
ظ فی نووویی ،دیب دایندۀ متیی های ف اوان اسد کدده بنگاههددا یا قددادی م سددازد کدده دی
بلندمدت ،نوووی باق بمانند .بههمینسب  ،دی موید اندددازهگی ی متیی هددای ون ،اتیدداقنظ
زیادی وجود نداید؛ به این معنا که دی ب خ پهوهشهددای انجامشددده دی ایددن مددوید ،بد ای
توضیح ون از عبایت «ظ فی نووویانه »1و دی ب خ دیگ « ،ظ فی نووویی» استیاده شددده
اس  .البته این میاهیم یا نم توان بهطوی کام از هم تیایک ک د؛ بددهبیان دیگد  ،ونهددا دی
میهوم اشت ا دایند ،ول دی لیظ یاسان نیستند .ه چند بیشت این تع ی هددا بد ظ فیتد
ب ای انجام نووویی دی سطح بنگدداه یددا سددطح ملد اشددایه داینددد ،کماکددان نیدداز بدده انجددام
پهوهشهای ف اگی ی ب ای دی بهت ظ فی نووویی و ماهی ون ،احسدداس م شددود ،زید ا
پهوهشهای پیشین نتوانستهاند الگوی جامع ب ای ب یس ظ فی نووویی ایائه دهند.
 .4روش پژوهش

پهوهش حاض دی پ شناسای عوام مثر بد ظ فید نددووویی دی بنگاههددای دانشبنیددان
حوزه فناویی اطالعات و ایتباطات اس ؛ بناب این ،این پهوهش بهلحاظ هدددف ،پهوهشد
بنیادی ،بهلحاظ کایب د ،پهوهش کایب دی ،و از حید اقدام محقد  ،پهوهشد توصددیی و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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تحلیل اس  .بخش نخس پهوهش بهصویت کیی و با اسددتیاده از یو تحلید پیشددینۀ
موضو و مصاحبه با سیاس گذایان ،خب گان ،و مدی ان بنگاههای حوزۀ فناویی اطالعات و
ایتباطات انجام شده اس و دی بخش دوم ،الگوی حاص از این م حلدده ،از ط ید توزیددع
پ سشنامه دی بین جامعۀ هدف ،پیمایش شد تا اعتبای الگوی پیشنهادشده سنجیده شود.
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شکل  .1مراحل انجام پژوهش

دی پهوهش حاض  ،پس از ب یس پهوهشهددای پیشددین ،بد ای بهدسد وویدن متیی هددای
اصل مثر ب ظ فی نووویی بنگاههای دانشبنیان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات دی ای ان
و همرنین ،دستیاب به بهت ین شاخصهای اندازهگی ی ظ فی نووویی دی جامعۀ مویدمطالعه،
از یو مصاحبه استیاده شده اس  .دی این بخش از پددهوهش ،یو نمونددهگی ی هدفمنددد یددا
قضاوت و یو نمونهب دایی نظ ی بهکای یفته اس  .ازونجاکدده نمونددهگی ی دی یو کیید تددا
جای ادامه م یابد که دی ه مقولهای به اشبا نظ ی ب سیم ،دی ابتدددای پددهوهش ،محدددودیت
ب ای تعداد اف اد مویدمصاحبه اعمال نشده اس  .بد ای انجددام پددهوهش حاضد دیمجمددو 9 ،
مصاحبه انجام شد که با انجام  7موید از ونها ،کیای نظ ی حاص شد و دو مصاحبه نیز ب ای

تأم بیشت و کس اطمینان از شناسای مقولههای اصددل و ف عد پددهوهش انجددام شددد .هد
مصاحبه تا بهدس ومدن میهوم جامع از ظ فی نووویی و موضددو های مد تبط بددا ون ادامدده
م یاف  .مصاحبهها بهصویت ف دی و حضویی انجام شدند و ه مصدداحبه بددهطوی میددانگین،
حدود  45دقیقه ادامه م یاف و دیمجمو  ،انجام همۀ مصاحبهها هی ساع طددول کشددید.
دیاینیاستا ،ابتدا دی موید میاهیم کل و عام م تبط با ظ فی نووویی پ سشهای مط م شد
و دی م حلۀ بعدی دیبایۀ عوام مثر بد ظ فید نددووویی بنگاههددای دانشبنیددان حددوزه فدداوا و
همرنین ،شاخصهای مویدنیاز ب ای اندازهگی ی این مهم سثال شد.
دی این پهوهش ،سه گد وه عمدددۀ مصاحبهشددونده حضددوی داشددتهاند )1 :سیاسد گذایان و
ب نامددهییزان بنگاههددای دانشبنیددان حددوزه فدداوا (دو نید از مدددی ان معاوند علمد و فندداویی
ییاس جمهویی ،یک عضو هیئ عام سازمان فناویی اطالعات ای ان ،یا از مدی ان میان
وزایت ایتباطات و فناویی اطالعات کشوی)؛  )2اعضای هیئ علم دانشگاهها کدده دی مددوید
موضو پهوهش دایای دانش تخصص بودهاند (دو عضو هیئ علم دانشگاه شهید بهشت )؛
و  )3مدی ان میان و عال بنگاههای دانشبنیان حوزه فاوا (یک مدی عام بنگاه دانشبنیان حوزه
فاوا ،یک مدی عملیات فعال دی بنگاه دانشبنیان ،یک مدی نووویی بنگاه دانشبنیان حوزه فاوا).
ب ای انجام م حلۀ بعدی پهوهش از پ سشنامه استیاده شده اس  .اهمی پ سددشنامه
دی پهوهش حاض بهاینسب اس که الگوی کمد حاصد از بخددش کیید  ،بهوسددیله ون
تحلی م شود .پ سشنامه پهوهش حاض  ،دایای دو بخش عمده اس که عبایتاند از:
پرستتشهای عمتتومی :ایندسددته از پ سددشها بددهمنظوی کسدد اطالعددات کلدد از
پاسخدهندگان و بنگاه مطبو ونان مط

شد .اطالعات یادشده ،ب ای شددناخ بهتد بنگدداه

مویدنظ بهکای یفتهاند؛
پرسشهای تخصصی :پ سشهای اصل پهوهش دی این بخش ق ای گ فته بودند کدده دی
قال  58گویه ،دیبایۀ متیی های اصل و ف ع پهوهش سثال م ک دند .اقالم پ سددشنامه
از ط ی طی پنجگزینهای لیا ت اندازهگی ی شد.
دی این مقاله ،ب پایۀ یوابط بین متیی ها ،دو نو متیی تع ی شده اس ؛ متیی های مستق و
متیی های وابسته .متیی های وابستۀ پهوهش دیب دایندۀ نتایج مال  ،نتایج بازای ،نتایج انسان  ،و
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نتایج نووویی ،و متیی های مستق  ،دیب دایندۀ دو دسته عوام سازمان و محیط هستند:
عوامل سازمانی :ویهگ های شخصیت مالاان و مدددی ان بنگدداه ،تج بدده مدددی یت  ،دانددش
مدی ان و مالاان بنگاه ،ف هنگ سازمان  ،منددابع تخصددیصیافته بدده نددووویی ،منددابع ایدددهیاب ،
هماایی و ایتباطات ،یاهب دها و مدی ی ف ایند نووویی ،و مدی ی دانش و یادگی ی سازمان ؛
عوامل محیطی :موقعی ماان  ،حمای نهادی (قوانین و مق یات و نهادهای پشددتیبان
نووویی دی سطح مل ) ،و عوام کالن اقتصادی.
ب ای تحلی کم الگوی پهوهش حاض  ،از یو تصادف ساده اسددتیاده شددده اسد .
همرنین ،ب ای کس اطمینددان از اعتبددای محتددوای پددهوهش ،متیی هددای شناسای شددده دی
پیشینۀ پهوهش ،دی مصاحبه با اسددتادان ،سیاسد گذایان ،و مدددی ان بنگاههددای دانشبنیددان
حوزه فاوا مط

شدند تا از واقعد و مد تبط بددودن ونهددا بددا جامعددۀ ومددایی مویدمطالعدده،

اطمینان یابیم .دی طول این م اح  ،پ سشنامه ب پایۀ نظد خب گددان ،بددازبین و تأییددد شددد.
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س س ،با توجه به تحلی عامل اکتشاف  ،ابعاد و یابطۀ بددین مثلیددهها و ابعدداد ،شناسددای و
تعیین شدند که نتایج بهدس ومده دی جدول شمایه ( )1ایائه شده اس .
جدول  .1مؤلفهها و ابعاد پرسشنامه

عوام سازمان

عوام محیط

نووویی

فرضیهها
عوام ف دی
ف هنگ سازمان
منابع تخصیصیافته
منابع ایدهیاب
هماایی و ایتباطات
یاهب دها و مدی ی ف ایند نووویی
مدی ی دانش و یادگی ی سازمان
موقعی ماان
حمای نهادی
عوام کالن اقتصادی
مال
بازای
انسان
نووویی

پرسشها
1-6
7-9
10-12
13-16
17-20
21-24
25-27
28-30
31-40
41-44
45-46
47-48
49-50
51-58

 .5تجزیهوتحلیل یافتهها

معیایهای پ سشنامه ،ب پایۀ مواید مط شده دی پیشینۀ پددهوهش و بددا توجدده بدده مقالددهها و
دیدگاههای خب گان ،تعیین شدند .سد س ،بددا توجدده بدده ابعدداد موجددود دی الگددوی میهددوم
پهوهش ،پ سشهای م بوط به ه بعد ،بهعنوان گویۀ مویدب یسد بد ای تجزیددهوتحلی دی
الگوسازی معادیت ساختایی دینظ گ فته شدند .دی این قسددم  ،محاسددبات م بددوط بدده
سازه کل پهوهش ب یس شد که نتایج بهدس ومده دی شا شددمایه ( )2و جدددول شددمایه
( )2نشاندهندۀ ب از مناس پ سشنامه اس .
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شکل  .2تحلیل عاملی تأییدی (سازه پژوهش)

با توجه به نتایج بهدس ومده دی این بخش ،شاخصهای ب ازندگ دی جدول شمایه()2
نشان داده شده اس که حاک از ب از پ سشنامه اس .
جدول  .2بررسی برازش کلی معادالت ساختاری (سازه پژوهش)
مقدار

حد مجاز

نام پارامتر
نسب کای اساوئ به دیجه وزادی

1/069

کوچکت از 3

شاخص ب از غی ن م

0/01

کوچکت از 0/05

شاخص ب از تطبیق

0/999

بزیگت از 0/9

شاخص ب ازندگ

0/932

بزیگت از 0/8

0/926

بزیگت از 0/8

شاخص ب ازندگ تعدی یافته(

)

دی این جدول ،وزمون مجذوی کای (خ دو) این ف ضیه یا م وزماید که الگوی مویدنظ  ،بددا
الگوی هم اش بین متیی های مشاهدهشده هماهنگ اس  .با توجدده بدده نتددایج بهدسد ومده،
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مقدای بهدس ومده ب اب با  10/69اس و بهاینسب که دی حددد مجدداز کوچددکت از  3صدددق
ک ده اس  ،نشاندهندۀ ب از مناسد الگددو دی ایددن معیددای اسد  .شدداخص

بد ای

الگوهای خو  ،ب اب  0/05یا کمت اسد کدده دی ایددن پددهوهش 0/01 ،و نشدداندهندۀ بد از
مناس دی این بخش اس  .شاخص

بزیگت از  0/9قاب قبول و نشانۀ ب ازندگ الگو اس

که دی این پهوهش ب اب با  0/992و نشاندهندۀ ب از مناس دی این قسم اسد  .شدداخص
و

بهت تی  ،مقدای نسب واییانسها و کوواییانسها یا بهگونددهای مشددت از ط ید

الگو ایزیاب م کند ،و شاخص ب ازندگ دیگ

یا همان مقدای تعدی یافتۀ شاخص

ب ای دیجۀ وزادی اس  .این ویهگ  ،معددادل بددا کددایب د میددانگین مجددذویات بددهجای مجمددو
مجذویات دی صویت و مخ اس که با توجه به نتایج بهدس ومده ،ب اب با  0/932و 0/926
اس و حد مجاز یا یعای ک ده اس  .اکنون با توجه به اربات ب ازندگ دی جدول شددمایه(،)2
به ب یس تحلی مسی دی جه تعیین بای عامل  ،نتایج حاصله از ومایه ت و سطح معن دایی
اقدام شده اس که نتایج بهدس ومده دی جدول شمایه ( )3ایائه شده اس .
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

جدول شماره ( .)3تحلیل مسیر
عوامل

عوام
سازمان

عوام
محیط

نووویی

ف ضیهها

فرضیهها

ضریب
تأثیر

آمارۀ تی
استیودنت

سطح
معناداری

نتیجه

عوام ف دی
ف هنگ سازمان
منابع تخصیصیافته

0/61
0/60
0/27

2/569
2/946
2/631

0/01
0/01
0/01

تأیید
تأیید
تأیید

منابع ایدهیاب
هماایی و ایتباطات

0/57
0/54

2/366
2/025

0/025
0/0025

تأیید
تأیید

یاهب دها و مدی ی ف ایند نووویی
مدی ی دانش و یادگی ی سازمان
موقعی ماان

0/46
0/56
0/49

2/857
2/465
2/269

0/025
0/01
0/000

تأیید
تأیید
تأیید

حمای نهادی
عوام کالن اقتصادی

0/42
0/43

3/416
2/475

0/001
0/005

تأیید
تأیید

مال

0/65

2/256

0/005

تأیید

بازای

0/55

2/258

0/0001

تأیید

انسان
نووویی
عوام سازمان ب ظ فی نووویی تأری داید.

0/69
0/63
0/38

2/071
2/148
2/257

0/017
0/000
0/014

تأیید
تأیید
تأیید

عوام محیط ب ظ فی نووویی تأری داید.

0/42

2/329

0/016

تأیید

● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیه عوام ف دی،که دی ون سطح معنادایی ب ابد
با  0/01و ومایه ت ب اب با  2/569اس  ،تأیید شددد .همرنددین ،بددا توجدده بدده ضد ی تددأری
ً
 ،0/61این تأری از نو نسبتا قوی اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیه ف هنگ سازمان  ،که دی ون سطح معنددادایی
ب اب با  0/01و ومایه ت ب اب با  2/946اس  ،تأیید شد .همرنین ،با توجه به ضد ی تددأری
ً
0/60این تأری از نو نسبتا قوی اس ؛
● با توجه به نتایج م بوط به مثلیۀ منابع تخصیصیافته ،که دی ون سطح معنادایی ب ابد
با  0/01و ومایه ت ب اب با  2/631اس  ،ف ضیۀ پهوهش تأیید شد .همرنددین ،بددا توجدده بدده
ض ی تأری  ،0/27این تأری از نو ضعی اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیۀ منابع ایدهیاب  ،کدده دی ون سددطح معنددادایی
ب اب با  0/025و ومایه ت ب اب با  2/366اس  ،تأیید شد .همرنددین ،بددا توجدده بدده ضد ی
ً
تأری  ،0/57این تأری از نو نسبتا قوی اس ؛
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● با توجه به نتایج م بوط به مثلیۀ هماایی و ایتباطات ،که دی ون سطح معنادایی ب ابد
با  0/0025و ومایه ت ب اب با  2/025اس  ،ف ضیه تأیید شد .همرنین ،با توجه به ضد ی
ً
تأری  ،0/54این تأری از نو نسبتا قوی اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیۀ یاهب دها و مدی ی ف ایند نووویی ،که دی ون
سطح معنادایی ب اب با  0/025و ومایه ت ب اب با  2/857اس  ،تأییددد شددد .همرنددین ،بددا
توجه به ض ی تأری  ،0/46این تأری از نو متوسط اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیۀ مدی ی دانش و یادگی ی سددازمان  ،کدده دی
ون سطح معنادایی ب اب با  0/01و ومایه ت ب اب با 2/465اس  ،تأییددد شددد .همرنددین ،بددا
ً
توجه به ض ی تأری  ،0/56این تأری از نو نسبتا قوی اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیۀ موقعی ماان  ،که دی ون سددطح معنددادایی
ب اب با  0/000و ومایه ت ب اب با  2/269اس  ،تأیید شد .همرنددین ،بددا توجدده بدده ضد ی
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تأری  ،0/49این تأری از نو متوسط اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیۀ حمای نهادی ،کدده دی ون سددطح معنددادایی
ب اب با  0/005و ومایه ت ب اب با  3/416اس  ،تأیید شد .همرنین ،با توجه به ض ی تأری
 ،0/42این تأری از نو متوسط اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیددۀ عوامد کددالن اقتصددادی ،کدده دی ون سددطح
معنادایی ب اب با  0/005و ومایه ت ب اب با  2/475اس  ،تأیید شد .همرنین ،با توجدده بدده
ض ی تأری  ،0/43این تأری از نو متوسط اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری عام مددال  ،کدده دی ون سددطح معنددادایی ب ابد بددا
 0/005و ومایه ت ب اب با  2/256اس  ،تأیید شددد .همرنددین ،بددا توجدده بدده ضد ی تددأری
ً
 ،0/65این تأری از نو نسبتا قوی اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیۀ بددازای ،کدده دی ون سددطح معنددادایی ب ابد بددا
 0/0001و ومایه ت ب اب با  2/258اس  ،تأیید شد .همرنین ،بددا توجدده بدده ضد ی تددأری
ً
 ،0/55این تأری از نو نسبتا قوی اس ؛

● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیه عوام انسان  ،کدده دی ون سددطح معنددادایی
ب اب با  0/017و ومایه ت ب اب با  2/071اس  ،تأیید شد .همرنین ،با توجه به ض ی تأری
 ،0/69این تأری از نو قوی اس ؛
● با توجه به نتایج بهدس ومده ،تأری مثلیۀ عوام نووویی ،کده دی ون سددطح معنددادایی
ب اب با  0/000و ومایه ت ب اب با  2/148اس  ،تأیید شد .همرنین ،با توجه به ض ی تأری
ً
 ،0/63این تأری از نو نسبتا قوی اس ؛
● با توجه به نتایج م بوط به مثلیۀ عوام سازمان  ،که دی ون سددطح معنددادایی ب ابد بددا
 0/014و ومایه ت ب اب با  2/257اس  ،ف ضیه ،تأیید شد .همرنین ،بددا توجدده بدده ضد ی
تأری  0/38این تأری از نو متوسط اس ؛
● با توجه به نتایج م بوط به مثلیۀ عوام محیط  ،که دی ون سددطح معنددادایی ب ابد بددا
 0/016و ومایه ت ب اب با  2/329اس  ،ف ضیه تأیید شد .همرنین ،با توجه به ض ی تأری
 ،0/42این تأری از نو ضعی اس .
 .6بحث و نتیجهگیری

دی محیط پیریده و متیی ام وزی ،نووویی ،عام مهم و حیات ای بد ای ایجدداد ایز و مزید
نووویی بیشت  ،ب ای ونها این اماان یا فد اهم م کنددد
یقابت پایدای دی سازمانها بهشمای م وید.
ِ
که دی پاسخ به محیطهای متیی  ،با ایجاد و توسعۀ قابلی های جدید ،به عملا د بهت ی ب سددند.
دی سالهای اخی  ،پهوهشهای ف اوان ب ای دی میهوم ظ فی نووویی انجام شده اس که بد
جنبههای گوناگون این میهوم تأکید داشتهاند .ب خالف میهوم نووویی که متخصصان ایددن حددوزه
دی موید ون اتیاقنظ و اجما نسب داینددد ،میهددوم ظ فید نددووویی ،بدده شددا های گوندداگون
تع ید شددده اسد  .امددا بددهطویکل  ،م تددوان ظ فید نددووویی یا بهصددویت «بهبددود مسددتم
توانمندیها و منابع بنگاه بهمنظوی کش و به هب دایی از ف صد های توسددعۀ محصددول جدیددد
ب ای یفع انتظایات بازای» تع ی ک د؛ بناب این ،ظ فی نددووویی دیب دایندددۀ متیی هددای ف اواند
اس که بنگاهها یا قادی م کند تا دی بلندمدت ،نوووی باق بمانند .بههمینسب ب ای اندازهگی ی
متیی های ون ،اتیاقنظ چندان وجود نداید؛ بهاینمعنا که دی ب خ پهوهشهددای پیشددین ،بد ای
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توضیح ون از عبایت «ظ فی نووویانه» و دی ب خ دیگ  ،از عبایت «ظ فی نددووویی» اسددتیاده
شده اس  .البته این میاهیم یا نم توان بهطوی کام تیایک ک د؛ بهبیان یوشنت  ،این تع ی ها،
دایای اشت ا دی میهوم و فاقد اشت ا دی لیددظ هسددتند .دی بخشهددای مبددان نظد ی و پیشددینۀ
پهوهش مقالۀ حاض  ،ب میهوم ظ فی نووویی و پهوهشهای انجامشددده ب مبنددای ایددن میهددوم
تأکید شده اس  .بههمیندلی  ،با وجود ب یس کلیدواژههای م تبط دیگ نزدیک به ایددن حددوزه،
کلیدواژه ظ فی نووویی ب ای مبان نظ ی پهوهش بهکای گ فته شد .دلی این کددای نیددز سددع دی
تم کز بیشت ب موضو پهوهش و تال ب ای پ هیز از پ اکندهگوی بوده اس .
سنجش ظ فی نددووویی بددهلحاظ جهد ده مدددی ان بد ای تصددمیمگی ی دی یاسددتای
س مایهگذایی بهینۀ منابع بنگاه و همرنددین ،هدددای ونددان دی تصددمیمگی ی بد ای بهدسد
وویدن فناوییهای مویدنیاز بنگاه ،اهمی ف اواند داید .افزونبد این ،اندددازهگی ی ظ فید
نووویی بنگاه و وگاه از ون ،ابزایی یا ب ای مقایسۀ وضعی بنگاه با یقبددا دیاختیددای مدددی ان
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م گذاید و سب کاهش نااطمینان دی تصمیمهای یاهب دی بنگاه م شود .با توجه به ایناه
سیاس ها ،قوانین ،و ویهگ های صنعت خاص کشویها ،ب فعالی های نووویانۀ بنگاههددای
اقتصادی ونهددا تأری گذاینددد ،بد ای اندددازهگی ی ظ فید نددووویی هد کشددویی بایددد ابدزای
جداگانهای ط اح شود؛ ازاینیو ،این پهوهش با هدف شناسای عوام مددثر بد ظ فید
نووویی بنگاههای دانشبنیان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات انجام شددد .بددا اسددتیاده از
الگوی پهوهش حاض م توان افزونب تبیین عوام ایتقای ظ فی نددووویی یددک بنگدداه دی
این حوزه ،شاخصها و مثلیههای مثر ب ظ فی نووویی دی بنگاههددای دانشبنیددان حددوزۀ
فناویی اطالعات و ایتباطات و اهمی ه کدام یا نیز ب یس ک د .بخش نخسد پددهوهش،
بهصویت کیی و با استیاده از یو تحلی پیشینۀ موضو و مصدداحبه بددا سیاسد گذایان،
خب گان ،و مدی ان بنگاههای حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات انجام شددد .دی بخددش دوم،
الگوی بهدس ومده دی م حلۀ نخس  ،از ط ی توزیددع پ سددشنامه دی بددین جامعددۀ هدددف
پیمایش شد تا اعتبای الگوی پیشنهاددادهشده سنجیده شود.
نتایج پهوهش حاض نشان م دهد کدده عوامد محیطد  ،دی ایتقددای ظ فید نددووویی
بنگاههای حوزۀ فاوا (نسب به عوامد سددازمان ) از اهمید بیشددت ی ب خویداینددد .بددهنظ

م یسددد ،دلی د ایددن اهمی د  ،تددأری زیدداد عددوامل همرددون یشددد و ربددات اقتصددادی،
یقاب پذی ی ،و حمای دولد از نددووویی دی وضددعی کسد وکایهای دانشبنیددان حددوزۀ
فناویی اطالعات و ایتباطات باشد.
دی میان عوام محیط م تبط با ظ فی نووویی ،حمای نهددادی ،دی جایگدداه نخسد
ق ای داید .پسازون ،عوام کالن اقتصادی و مح استق ای بنگدداه ،اهمید داینددد .حماید
نهادی ،دیب دایندۀ قوانین حمای کننده از نووویی ،ایجاد نظام تأمین مال مناس نووویی،
مشوقهای نووویی ،حمای فن از بنگاههای نوووی ،حمای از مالای فا ی ،بازایسازی
و اطمینددانده ب د ای خ یددد محصددویت نووویاندده ،ایجدداد زی سدداخ های اطالعددات و
وموزش  ،و زمینهسازی ب ای حضوی س مایهگذایان خایج اس  .این به ون معنا اسد کدده
دول با دخال های کایا و ار بخش م تواند بنگاههددای نددوووی یا تقوید کنددد .همرنددین،
ایجاد فضای یشد و ربات اقتصادی توسط دول  ،تقوی یقاب پذی ی ،و زمینهسازی بد ای
حضوی س مایهگذایان خایج م تواند دی بهبود ظ فی نووویی ایندسته از بنگاههددا مددثر
باشد .موقعی یاب مناس بنگاههای دانشبنیان ،ناتۀ دیگ ی اس که م تواند دی ایتقددای
ظ فی نووویی این بنگاهها مثر باشد.
دی میان عوام سازمان مثر ب ظ فی نووویی ،هماددایی و ایتباطددات ،دایای بیشددت ین
اهمی هستند ،زی ا دلی این اهمید یا م تددوان دی ون دانسد کدده نددووویی دی انددزوا اتیدداق
نم افتد .استیاده از منابع متنو ب ای ایدهیاب  ،ازجمله ایدددهیاب دی داخد بنگدداه ،اسددتیاده از
مشت یان ،استیاده از نهادهای وموزش و پهوهش  ،و استیاده از همایشها ،نمایشددگاهها ،و...
دی این قسم  ،دایای اهمی هستند .ویهگ های ف دی مالاان و مدی ان بنگاه ،سومین عامد
سازمان مثر ب ایتقای ظ فی نووویی اس  .هدفمندی ،خط پذی ی ،و داشددتن تخصددص و
تج به دی چایچو این قسم ق ای م گی ند .یتبۀ چهایم نیز بدده ف هنگسددازمان اختصدداص
داید .ف هنگسازمان حمای کننده از نووویی ،و نظام جب ان مناس م تواند موج ایتقددای
ظ فی نووویی شود .یاهب دهای نووویی و نگاه یاهب دی به نددووویی نیددز م توانددد دی ایتقددای
ظ فی نووویی مثر باشد .مدی ی دانش ،عامد بعدددی مددثر بد ایتقددای ظ فید نددووویی
اس  .مدی ی دانش از ط ی سازوکای مستندسددازی مناسد و اسددتیاده از دانددش مشددت یان
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م تواند موج ایتقای ظ فید نددووویی شددود .عامد بعدددی تأری گددذای بد ایتقددای ظ فید
نووویی ،تخصیص منددابع مناسد بدده ف اینددد نددووویی اسد  .دلید پددایین بددودن یتبددۀ منددابع
تخصیصیافته به نووویی یا م توان دی ماهی بنگاههددای دانشبنیددان ایددن حددوزه جسد وجو
ک د .دی این حوزه ،اندددازۀ بنگاههددا اغلد  ،کوچددک و فعالی هدای پهوهشوتوسددعۀ یسددم ،
کمینگ اس ؛ بناب این ،با توجه به الگوهای نددووویی متیدداوت دی ایددن نددو بنگاههددا ،نیدداز بدده
تخصیص یسم منابع به نووویی کمت احساس م شود.
از میان شاخصهای اندازهگی ی ظ فی نووویی ،وندسته از شدداخصهای کدده بیشددت ،
خ وج های نووویی یا اندازه م گی ند ،یتبددۀ نخسد یا بهدسد وویدهانددد .شدداخصهای
نووویی یا م توان ب پایددۀ تعددداد نددووویی دی محصددول ،تعددداد نددووویی دی ف اینددد ،تعددداد
فناوییهای جدید توسددعهیافته ،تنددو دی محصددویت (کددای و خدددمات) ،بهبددود کییید
محصویت (کای و خدمات  ،افزایش ظ فی تولید کایها و خدددمات ،تعددداد اخت اعددات
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رب شده ،و وجود واحد پهوهشوتوسعه دی داخ بنگاه ،اندازه گ ف  .شدداخصهای بددازای،
یتبۀ دوم یا دی میان شاخصهای ظ فی نووویی داید که توسعۀ بازایهای جدیددد و یضددای
مشت یان بنگاه م تواند نشاندهندۀ ون باشد .شاخصهای مال ظ فی نددووویی کدده سددهم
ف و از محصویت نووویانه و سود حاص از ون اس  ،یتبۀ سوم یا دی میددان شدداخصهای
اندازهگی ی ظ فی نووویی به خود اختصاص دادهاند .س انجام ،نید وی انسددان توانمنددد و
اشتیال حاص از فعالی های نووویانه (دی قال «نتددایج انسددان ») نیددز م تواننددد بددهعنوان
شاخصهای اندازهگی ی بهکای یوند.
بهاینت تی و ب پایۀ نتایج پهوهش حاض  ،پیشنهادهای پددهوهش دی دو بخددش عمددده ایائدده
م شوند .بخش نخس  ،پیشددنهادهای بد ای بنگاههددای دانشبنیددان حددوزه فدداوا هسددتند .ایددن
پیشددنهادها م تواننددد دی ایتقددای ظ فید نددووویی بنگاههددا ارد بخش باشددند .بخددش دوم ،بدده
پیشنهادهای ب ای سیاس گذایان و مدی ان حددوزۀ فندداویی اطالعددات و ایتباطددات اختصدداص
دایند .دی این قسم  ،ابتدا پیشنهادهای م تبط با بنگاههای دانشبنیددان حددوزۀ فدداوا و دی ادامدده،
پیشددنهادهای م د تبط بددا سیاس د گذایان ،ب نامددهییزان ،و مدددی ان حددوزه فندداویی اطالعددات و
ایتباطات ایائه م شددود )1 :مدددی ان و تصددمیمگی ان بنگدداه ،یاهبد د مناسددب یا بد ای مقابلدده بددا

تهدیدهای محیط اتخاذ کنند؛  )2این بنگاهها ،منابع ایدهیاب یا تنو ببخشند و دیاینیاسددتا از
منددابع داخلدد بنگدداه ،مشددت یان ،تأمینکنندددگان نهادهددای وموزشدد  ،و ...اسددتیاده کننددد؛
 )3همااییهای خود یا بهبود بخشند و ایتباطددات یزم یا تقوید کننددد؛  )4ف هنگسددازمان
متناس با نووویی یا ایتقا دهند؛  )5مدی ان این بنگاهها ،دانش خود دی موید بازای و دانددش فند
یا تقوی  ،و ب خد مهایتهددا ،ازجملدده مهایتهددای ییسددکپذی ی و ب قد ایی ایتباطددات ،یا
کس کنند؛  )6یاهب دهای متناس و حمای گ انهای یا ب ای ایتقای نووویی دی پددیش گی نددد و
به نووویی ،نگاه ف ایندی داشته باشند؛  )7مدی ی دانددش و یددادگی ی سددازمان یا بهگونددهای
دائم انجام دهند.
دی این بخش ،سع شده اس با ایائۀ پیشنهادهای ب ای سیاس گذایان ،ب نامهییزان ،و
مدی ان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات ،یاهاایهای یا ب ای ایتقای ظ فی نددووویی دی
این بنگاهها ایائه دهیم .این پیشنهادها با توجه به ماهی کایب دی پهوهش ایائه شدددهاند)1 :
ایجاد اطمینان اجتماع دی موید خ ید محصویت دانشبنیان حددوزۀ فدداوا از ط ید ایجدداد
بازایهای تخصص ب بست فناویی اطالعات و ایتباطات؛  )2ایائۀ تسهیالت مناس بد ای
بنگاههای دانشبنیان حوزۀ فناویی اطالعات و ایتباطات و همرنددین ،فد اهم کد دن شد ایط
استیاده از مزایای س مایهگذایی ییسکپذی ؛  )3اعطای معافی های مالیات مویدی ویددهۀ
بنگاههای دانشبنیان حوزۀ فاوا و همرنین ،پوشش بیمهای بهمنظوی کاهش ییسک ایندسته
از بنگاهها؛  )4ب گزایی جلسههای وموز میاهیم م تبط با نووویی بهمنظوی توانمندسازی مدددی ان
و همرنین ،شباهسازی و ف اهم ک دن وموز های فن یزم بد ای ایددن بنگاههددا؛  )5حماید از
مالای فا ی ،از ط ی اج ای دقی قددوانین مالاید فاد ی و ف هنگسددازی بد ای حماید از
اخت اعات؛  )6حمای از محصویت دانشبنیان حوزۀ فناویی اطالعات و بازایسازی بد ای
ونها (بهعنوان نمونه ،ایجاد بازای ب ای این محصویت دی دولد و ایائدده مشددوقهای بد ای
مشددت یان بخددش خصوصدد )؛  )7تسددهی حضددوی سدد مایهگذایان خددایج  ،ایجدداد
زی ساخ های مناس وموزش و پهوهش  ،و بهبود ایتباط میان دانشگاه و صنع .
این پهوهش ،بهطوی عمده از نووویی دی جامعۀ ومایی ،نووویی دی الگددو ،و نددووویی دی
یو به ه م ب د؛ بهاینمعنا که ب یس ظ فی نووویی و ایائۀ الگددو بد ای ایتقددای ظ فید
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نووویی بنگاههای دانشبنیان حوزۀ فناویی اطالعددات و ایتباطددات دی اید ان تدداکنون انجددام
نشده اس  .همرنین ،الگوی ایائهشده دی این پهوهش ،دیب دایندۀ ب یس ماهی ظ فید
نووویی ازیکسو ،و عوام مثر بد ظ فید نددووویی ازسددویدیگ  ،بهگونددهای یا ایچدده و
هماهنگ اس  .افزونب این ،ب خ از عوامل که دی پیشینۀ پهوهش و ب اساس ش ایط کشوی
بهچشم م خوید ،دی این پهوهش اضافه شدهاند .افزونب این ،استیاده از یو های تلییقد
ب ای مطالعۀ این پدیده ،بهندیت اتیاق افتاده اس و بخش عمدۀ پهوهشهای انجامشده دی
اینموید ،از یو های کم استیاده ک دهاند.
محدودی های پهوهش حاض عبایت بودنددد از :محدددودی دی گد دوویی اطالعددات،
شناسای جامعۀ ومایی ،محدودی دست س به مصاحبهشوندگان و همرنددین ،محدددودی
دی گ دوویی دادهها از نمونهها .ازونجاکه این پهوهش ،وغازی ب ای شناخ ظ فی نووویی
اس  ،بههمیندلی موضو های زی به پهوهشگ ان عالقهمند ب ای پهوهشهای وت پیشنهاد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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م شود )1 :تحلی مقایسهای بنگاههای حوزۀ فاوا با بنگاههددای دیگد بددهمنظوی تعمیمدهد
الگوی بهدس ومده به بخشها و صنایع دیگ ؛  )2مقایسۀ عوام مثر بد ظ فید نددووویی
دی کشویهای دیگ با توجه به زمینههای کشوی مویدمطالعه؛ و  )3انجام پهوهش بددا جامعددۀ
ومایی متیاوت و تال ب ای یافتن عوام و شاخصهای بیشت با یو ومایی جدید.

منابع
ویاست  ،محمدیضا؛ ک م پوی ،وزیتا؛ و ق یش  ،بابك ( .)1388شناسای عوام مثر ب ظ فی نووویی بنگاههددای
اقتصادی :مطالعه مویدی ش ک های اتوماسیون صنعت ای ان .فصلنام علم مدیریت ایران.1-32 ،)4(15 ،
خیاطیان یزدی ،محمدصادق ،الیاس  ,مهدی؛ و طباطباییان ،سیدحبی اله ( .)1395الگدوی پایدددایی شد ک های
دانش بنیان دی ای ان .سیاست علم و فناوری.49-62 ،)2(8 ،
صنوب  ،ناص ؛ سلمان  ،بهزاد؛ تجویدی ،مینا ( .)1390تأری مح های نووویی بد ظ فید نددووویی شد ک های
دانشبنیان .سیاست علم و فناوری.91-103 ،)2(4 ،
سیدحبی اله طباطباییان ،مهدی پاکزاد بنا ( .)1385ب یس سیستمهای سنجش نووویی و ایائه چددایچوب بد ای
سنجش نووویی دی ای ان .فصلنام مدرس علم انسان .190-161 ،)1(10 ،
ک باس  ،علی ضا ( .)1386تحلی عوام مثر ب ایجاد نووویی دی ای ان .ته ان :کنفرانس مل کارآفرین  ،خالقیت
و سازمانهای آینده.
مه بان ،فاطمه؛ ویاست  ،محمدیضا؛ پویک م  ،وزیتا؛ و معط حسددین  ،سددیدمحمد ( .)1394ایائددهّ مدددل بد ای
سنجش توانمندی نووویی فناویانه و تأری ون ب عملا د نووویی بنگاه .کنفرانس بینالملل مدیریت ،اقهصاد و
مهندس صنایع ،ته ان ،ای ان.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،125-149 ،)1(13 ،پیاپی  ،49زمستان 1399
قجری ،حسینعلی؛ و نقوی ،علی ( .)1399عوامل تأثیرگذار بر اشتغال در کسب وکارهای تبلیغباتی اینترنتبی؛ دیجیتالمارکتینب .
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.125-149 ،)1(13 ،
شاپا2008-4641 :

© نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

عوامل تأثیرگذار بر اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی؛
دیجیتالمارکتینگ
2

حسینعلی قجری* ،1علی نقوی

دریافت1399/06/03 :؛ پذیرش1399/09/08 :

چکیده

نیاز به تبلیغات در فضای اینترنت امروزه به یک ضرورت برای کس وکارهای اینترنتی و غیراینترنتبی تببدیل
شببده اسببت .کس ب وکارهای دیجیتالمارکتین ب  ،کس ب وکارهای نوپببایی در ای بران اسببت کببه تیلیببل
جامعهشناختی این کس وکارها یکی از نیازهای ضروری جهت رشد و توسعه آنها است .این مقالبه سبعی
دارد عوامل مؤثر بر اشتغال افراد در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی را احصاء و مبورد بررسبی قبرار دهبد.
برای دستیابی به این مهم ،پس از کنکاش در نظریات مختلف جامعهشناسی ،روانشناسبی ،علبو تربیتبی
و ...یک مدل نظری با رویکرد بینرشتهای ارائه شد و 6متغیر استعداد ،عالقه ،فرهنب سبازمانی ،مزایبای
شغلی ،طبقه اجتماعیباقتصادی و بازار کار بهعنوان عوامل مهم تأثیرگبذار ببر اشبتغال در کسب وکارهای
تبلیغاتی اینترنتی تعیین شد .سپس با توزیع پرسشنامه میققساخته در بین نمونه جامعه آمباری ،فرضبیات
تیقیق مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن معناداری  5فرضیه از  6فرضیه ببا
متغیر وابسته «اشتغال» (بهجز عامل طبقه اجتماعیباقتصادی) مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ببر اسباس
یافتههای آزمون معادالت ساختاری (لیزرل) معناداری متغیرهای مستقل «عالقه» و «بازار کبار» ببا متغیبر
وابسته «اشتغال» مورد تأیید قرار نگرفت و مشخص شد که عامل اسبتعداد (ببا ضبری اسبتاندارد  )0/3و
مزایای شغلی (با ضری استاندارد  )0/62بیشترین تأثیر را در جذب شاغلین به کسب وکارهای تبلیغباتی
اینترنتی داشتهاند.
کلیدواژهها :تبلیغات اینترنتی ،کس وکار اینترنتی ،شغل ،فرهن سازمانی

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .1گروه جامعهشناسی ،دانشکده علو اجتماعی ،دانشگاه پیا نور تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)


 .2گروه مدیریت رسانه ،دانشکده علو اجتماعی ،دانشگاه پیا نور تهران ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

فناوری اطالعات ،و در راس آن اینترنببت ،بببر جنبببههای مختلببف زنببدگی آدمببی از جملببه
فعالیتهای ارتباطی و تبلیغببی تببأثیر گذاشببته اسببت و شببکل جدیببدی از ارتباطببات را بنببا
نهادهاست که تا قبل از پیدایش اینترنت ،وجود خارجی نداشته اسببت .در واقببع بببا پیببدایش
اینترنت و رشد سریع کاربران اینترنتی در سراسر جهان و با توجه به مزیتهای مختلببف آن
از جمله جهانیبودن ،قابلیت تعامببل بببا تکتببک مصببر کنندگان و شناسببایی بهتببر آنهببا،
دسترسی تما وقت به مصر کنندگان و ،...مدیران تبلیغاتی این رسانه نوپا را در بازاریابی و
تبلیغات به کار گرفتند (چان.)2005 ،1
تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت بهعنوان یک کانببال و وسببیله ارتببباطی ببرای ارسببال
تبلیغات در مییط وب اشاره دارد .به کس وکارهایی که بر بستر اینترنت به تبلیغات در فضببای
اینترنت میپردازند ،کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی گفته میشود تبلیغات اینترنتببی بببه انببوا
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مختلفی تقسببیم میشببود :تبلیغببات بنببری ،تبلیغببات کلیکببی ،تبلیغببات میتببوایی ،تبلیغببات
ویدئویی ،رپرتاژ خبری ،ایمیل مارکتین  ،تبلیغات گوگل ادورز ،تکنیکهای سئو و .
اینترنت سب شده است تا کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی نسبت به مببدل سببنتی آنهببا
متمایز شود .چراکه برای راهاندازی کس وکارها دیگر نیاز به مکان خاصببی نیسببت؛ هزینببه
ا
راهاندازی معموال نس بببه مببدل سببنتی آنهببا پببایینتر اسببت؛ در تمببا سبباعات شبببانهروز
ا
میتوانند فعال باشند؛ فرایندها معموال بهصورت خودکار انجا میشود و واسب هها حببذ
میشود .ارتباط با مخاط یا مشتری دوسویه و تعاملی است؛ بهسرعت میتوان بببه حجببم
وسیعی از اطالعات و افراد دسترسی پیدا کرد و تبلیغات هدفمندتر انجا میشود
افزایش جمعیت جوان ،کاهش منابع و امکانات موجود در ایران سب افبزایش بیکبباری
قشر تیصیلکرده و پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی جدید شده است .یکی از راههای
مبارزه با بیکاری ،کارآفرینی بر بستر اینترنت است کببه بببهعنوان موتببور توسببعهٔ اقتصببادی
میتوان از آن یاد کرد .کارآفرینان بر بستر اینترنت نهتنها برای خود و مجموعههای وابسته بببه
خود اشتغالزایی میکنند؛ بلکه فرصتهای شغلی بیشماری نیز از طریببق اینترنببت ایجبباد
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

میکننببد .میبزان هزینببهای کببه ببرای تبلیغببات در جهببان صببر میشببود در سببال ،2019
625میلیارد دالر تخمین زده شده اسببت کببه از ایببن میبزان حببدود 40درصببد بببه تبلیغببات
اینترنتی تعلق دارد و پیشبینی میشود این میزان در سال  2021به 44درصد افبزایش یابببد.
در ایران ساالنه حدود  3500میلیارد تومان ببرای تبلیغببات هزینببه میشببود؛از ایببن مقببدار
حدود  500میلیارد تومان (14درصد) صببر تبلیغببات اینترنتببی میشببود کببه بببا آمارهببای
جهانی فاصله زیادی دارد و شایسته است دالیل کندی رشد این کس وکارها در ایران مببورد
بررسی قرار گیرد (سایت تکراسا.)1399 ،
کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی یا دیجیتالمارکتین در ایران هنوز در ابتببدای رشببد خببود
است .از موانعی که رشببد ایببن کسب وکارها را نسبببت بببه رشببد جهببانی بببا کنببدی روبببه رو
کردهاست میتوان به این موارد اشاره کرد :عد آشببنایی تخصصببی کارشناسببان ایببن حببوزه بببا
مباحث بازاریابی دیجیتال؛ نبود سرمایهگذار ،عببد شببناخت فضببای مجببازی توسببط بخببش
بزرگی از مدیران ایرانی؛ قبیلهای کار کردن بسترهای فروش ،بیران کرونا ،بیران ارز و کبباهش
درآمد شرکتهای تبلیغات دیجیتال ،مسببدودکنندههای تبلیغببات ،ق عببی سراسببری اینترنببت،
فیلترین رسانههای اجتماعی ،تبلیغات کلیکی جعلی و ...پژوهشهایی که تا کنون در زمینببه
کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی یا دیجیتالمارکتین انجببا شببده اسببت بیشببتر حببول میببور
معرفی روشهای مختلف تبلیغات اینترنتی و تأثیرات آن بوده است .ایببن مقالببه سببعی دارد بببا
نگاهی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر اشتغال کارجویان در صنعت دیجیتالمارکتین را مببورد
تیلیل قرار دهد و توصیفی از وضعیت فعلی این کس وکارها در بازار ایران داشته باشد.
 .2پیشینه تحقیق

میسن آبیار( )1397در تیقیقی با موضو «م العه کس وکارهای اینترنتی؛ بسترها ،موانع
و چشماندازها توسعه کس وکارهای اینترنتی از نگاه صبباح نظران» بببه شببناخت راههببای
تسهیل کس وکارهای اینترنتببی ،شببناخت مشببکالت کسب وکارهای اینترنتببی و شببناخت
الگببوی بهینببه کسب وکار اینترنتببی پرداختهاسببت .سببؤال تیقیببق ایببن بودهاسببت کببه چبرا
کس وکارهای اینترنتی تأثیر چندانی در کاهش شببدت بیکبباری نداشتهاسببت و موانببع ایببن
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موفقیببت چببه بودهاسببت از فرضببیههای ایببن تیقیببق ایببن بودهاسببت کببه آیببا بببین مببدل
کس وکارهای اینترنتی ،مییط کس وکارهای اینترنتببی و رشببد توسببعه ایببن کسب وکارها
راب ه معناداری وجود دارد .در پایان میقق نتیجه گرفته اسببت کببه برنامببهریزیهای دقیببق،
ا
کارشناسانه و بهروزتر میتواند کس وکارهای اینترنتی را برای افراد جامعه مخصوصببا افبراد
تیصیلکرده بیکار هموارتر سازد .این تیقیق بیشتر از نگاه مدل کس وکار ،جذب افراد بببه
کس وکارهای اینترنتی را مورد بررسی قرار دادهاست تا از نگاه نظریههای شغلی.
مهناز رضوانی( )1391تیقیقی را با عنوان «بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مشببتری
ایرانی در شبکههای اجتماعی» انجا داده است .او با تشببری مفهببو شبببکههای اجتمبباعی و
مثالهایی از آنها و برخی از انوا تبلیغات و بازاریابیهای ممکن در این شبببکهها ،بببه بررسببی
تأثیرات این مفاهیم برهم پرداخته است سؤال این تیقیق این بوده است که چگونه میتببوان از
ارتباطاتی که در شبکههای اجتمبباعی بببین مخبباطبین آنهببا برقبرار میشببود در راسببتای تبلیب
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میصوالت استفاده کرد .از فرضیههای این تیقیق این بوده است که بین رضایت مشببتریان از
کاالی خریداریشده و تبلی در شبکههای اجتماعی راب ه معناداری وجود دارد .یافتههای این
پژوهش بیانگر این هستند که اعتبار شبکه مجازی و اعتبار نا تجاری میصببول تبلی شببده بببر
ارزیابی مصر کننده از اعتبار تبلیغات در شبکه اجتماعی و ترجی خرید میصول تبلی شببده
در شبکه اجتماعی تأثیر دارد .کیفیت بیانشده از طر دوستان عالوه بر ارزیابی مصر کننده
از کیفیت میصول ،بر ترجی خرید او نیز مؤثر است.
مریم جعفرتهرانی( )1387پژوهشی با موضو «شناسایی روشهای تبلیغات اینترنتی و
بررسی اولویت کاربران و مدیران وبسایت در انتخاب ابزار تبلیغاتی» انجببا دادهاسببت .از
فرضیههای میقق این بودهاست که بین مدیران سایتها (ناشران تبلی ) و کاربران سببایتها
(مخاطبان تبلی ) دیدگاههای مشترکی درخصوص ابزار تبلیغببات وجببود دارد .در نهایببت بببا
بررسیهای به عمل آمده مشخص شد که عواملی چون سن ،جنسیت ،تیصیالت و میبزان
آشنایی با اینترنت و تجربههای قبلی استفاده از اینترنت ،از دالیل تفاوتهای فردی کبباربران
در انتخاب و اولویتبندی از ابزار تبلیغاتی بوده است .این تیقیق بیشتر بببه تببأثیر تبلیغببات
اینترنتی بر کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی پرداختهاست.

 .4چارچوب نظری

سؤال اصلی که در ایببن مقالببه م ببر شببده اسببت شناسببایی عوامببل مببؤثر بببر اشببتغال در
کس وکارهای اینترنتی است .برای یافتن پاسخ این سؤال به سراغ نظریههای شغلی رفتهایم.
نظریههای شغلی مجموعهای از فرضیاتی هستند که چگببونگی انتخبباب شببغل و همچنببین
تنظیم طر های حرفهای را بررسی کرده و چگونگی حضور و ادامه شغل و انتظبباراتی را کببه
ایجاد میشود ،پیشبینی میکنند .نظریههای شغلی بهدنبال پاسخدادن بببه سببؤاالتی از ایببن
قبیل میباشند :به چه دالیلی فببرد از بببین مشبباغل مختلببف یببک شببغل خبباص را انتخبباب
میکند آیا عامل یا عوامببل متعببددی در انتخبباب شببغل و حرفببه دخالببت دارنببد چگونببه
میتوان این عوامل را شناخت و در مسیر مناس هدایت کرد چگونه یک فببرد بببه حببداکثر
رضایت شغلی میرسد آیا انتخاب شغل یک فعالیت مق عی یا فرایندی پویا است کببه در
طی زمان شکل میگیرد آیا انتخاب شغل عملی تصادفی اسببت یببا بببر اسبباس انتخبباب و
گزینش صورت میگیرد (پورشهسواری.)180-220 ،1390،
نظریههای متعدد شغلی وجود دارد که در هر یک از آنها تأکید بببر عوامببل مختلفببی در
انتخاب شغل شده است .در نظریههای شغلی سه رویکرد اصببلی وجببود دارد )1 :رویکببرد
اول انتخاب شغل را بهصورت مجموعهای از فعالیتهای مق عی و نظا مند به همراه مببدل
ا
مکانیکی انتخبباب شببغل میبینببد؛  )2رویکببرد دو انتخبباب شببغل را صببرفا یببک فعالیببت
مکانیکی و مق عی نمیبیند؛ بلکه بهصورت یک فرایند مداو و پویا میبیند کببه از کببودکی
آغاز شده و در طول زمان تا مرحله انتخاب شغل ثابت و پایدار ادامه دارد؛  )3رویکرد سو ،
که در عصر حاضر بیشتر به آن توجه میشود ،شغل در ارتباط با زندگی و بخشببی از معنببای
زندگی فرد تعریف میشود و انتخاب شغل بهصببورت یببک فعالیببت منفببرد و مجبزا از کببل
زندگی در نظر گرفته نمیشود .این نظریه های شغلی عبارتند از:
 .4-1نظریه سلسهمراتب نیازهای مازلو

1

سلسله مرات مازلو راه جالبی برای نگریستن به راب ه میان انگیزههای آدمی و فرصببتهایی
که مییط عرضه میکند ،فراهم میآورد .انگیزهها تمببایالتی هسببتند کببه هببد غببایی آنهببا
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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حفظ بقاست .آبراها مازلو مدل خود را درباره انگیزش انسان ،بببر مبنببای تجربببه کلینیکببی
خود در سال  1943ارائه داد (خداپناهی .)50-60 ،1376،بر مبنای مدل او نیازهای انسان
دارای پببن س ب

اسببت )1 :نیازهببای فیزیولببوژیکی؛  )2نیازهببای ایمنببی؛  )3نیازهببای

اجتماعی؛  )4نیازهای حرمت؛  )5نیازهای خود شکوفائی.
مازلو معتقد است که مجموعه نیازهای پن گانه با یکدیگر ترتی سلسلهمراتبی دارنببد.
انگیزش انسان برای کامروایی یا ارضاء نیازهای خاصی است که تا زمانی که نیازهای س
پایین در حد معقولی برآورده نشوند ،نیازهای س

باال نمیتوانند نقشی در انگیزش داشببته

باشند (نائلی.)1373،83،
باتوجه به این نظریه میتوان متغیرهای مزایای شغلی ،امنیت شببغلی و اسببتخدا ثابببت،
فرهن سازمانی میترمانه ،امکان ارتقاء شغلی ،امکان خودشکوفایی و بروز اسببتعدادها در
مییط کار را از جمله عوامل مؤثر در انتخاب شغل دانست کببه نظریببه مببازلو بببر آن تأکیببد
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دارد.
 .4-2نظریه تیپشناسی هالند

1

هد هالند ارائه نظریهای جامع درباره مسیر تکاملی و انتخاب شغل بود .براساس نظریه او
نو شخصیت فرد تعیینکننده انتخاب شغل و حرفه است .گببزینش شببغل و حرفببه بببه نببو
شخصیت فرد بسببتگی دارد .نظریببه هالنببد شببامل چنببد اندیشببه سبباده و و بسببط دادن ایببن
اندیشههاست .او ابتدا افراد را به شش تیپ شخصیتی واقعگرا ،هنببری ،اجتمبباعی ،متهببور،
جستوجوگر و قراردادی تقسیم میکند .هرچه شخص بببه یببک تیببپ شخصببیتی شببباهت
بیشتری داشته باشد ،امکان آنکه رفتارها و ویژگیهای خاص آن تیببپ را ارائببه دهببد ،بیشببتر
است (هالند.)65-90 ،1376،
بر اساس شش تیپ شخصیتی هالند ،ما شش نو مییط شغلی داریم که هر فرد سببعی
میکند مییط شغلی را انتخاب کند که با روحیات و خصوصیات او سازگار باشد .بر اساس
این نظریه متغیرهایی چون فرهن سازمانی ،استعداد و عالقببه را میتببوان از جملببه عوامببل
مؤثر در انتخاب شغل دانست.

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .4-3نظریه روانپویایی بوردین

1

نظریه روانپویایی بوردین چگونگی رشد روانیبجنسی دوران کودکی را عامل انگیزش شببغلی
میداند .بوردین بهطور ویژه بر روی ارتباط بین بازی و کار در زندگی افراد بیببث میکنببد .بببه
نظر او بازی یکی از منابع مهم کس لذت است .کودکان از بازیکردن بببهطور ف ببری لببذت
میبرند .او معتقد است که کار نیز فعالیتی مشابه با بازی است .کار نشانه نیاز انسان به کسب
لذت از طریق بازی است .انسانها برای کس لذت حاصل از بازی به کار روی میآورند.
بر اساس نظریه روانپویایی بوردین مهمتببرین متغیرهببایی کببه در انتخبباب شببغل مببؤثر
هستند :تمایالت ف ری برای لذتجویی(مانند کنجکاوی ،دقببت ،قببدرت و ،)...اسببتعداد،
عالقه ،طبقه اقتصادیباجتماعی و جامعه پذیری است.
 .4-4نظریه شغلی گینزبرگ

2

گینزبرگ معتقد است انتخاب شغل جریانی پیشرونده است یعنی انتخبباب شببغل بببر یببک
سلسلهاصول و تصمیمات پیشین متکی است که در طی سالیان متمادی به وقو میپیوندد.
فراینببد انتخبباب شببغل از دهسببالگی آغبباز و تببا بیستسببالگی ادامببه مییابببد .گینزبببرگ و
همکارانش همچنین معتقدند انتخاب شغل فعالیتی سازشی است .بدینمعنی که انسببان از
طریق شغل مناس درصدد است آرزوهایش را برآورده سازد ،رضایت شغلی بهدست آورد،
از رغبتها و استعدادهایش حداکثر استفاده را کند و به خواستههایش جامه عمببل بپوشبباند
(شفیعآبادی )38 ،1378 ،بر اساس نظریه شغلی گینزبرگ متغیرهایی چببون عالقببه ،بببازار
کار ،استعداد و فرهن سازمانی را میتوان جزو عوامل مؤثر در انتخاب شغل برشمرد.
 .4-5نظریه شغلی سوپر

3

مفهو اصلی در نظریه دانالد سوپر خویشتنپنداری است .به نظر او تصور فرد درباره خببود
یکی از عوامل اصلی انتخاب شغل است .سوپر بببه مسببیر تکبباملی انتخبباب شببغل و بلببوغ
شغلی بیشتر از انتخاب شغل توجه دارد .به نظر او انتخاب شغل یکی از نتای تکامل و بلوغ
شغلی و حرفهای است (پورشهسواری )214 ،1390،بببر اسبباس نظریببه سببوپر ،مهمتببرین
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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متغیری که در انتخاب شغل مؤثر است خودپنداره شغلی است و متغیرهببایی نظیببر تناسب
استعدادها و مهارتهای فببرد بببا ویژگیهببای شببغل انتخببابی ،طبقببه اجتماعی باقتصادی،
توانایی ذهنی ،عوامل میی ی و اجتماعی (بببازار کببار) و ...در ارتقبباء و تکامببل خودپنببداره
شغلی و انتخاب شغل مؤثر است.
هر یک از نظریههایی که توضییات آنها ذکر شد ،نمودی از واقعیت هستند و متغیببر یببا
متغیرهایی را بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر اشتغال معرفی میکننببد .بببر اسبباس چببارچوب
نظری تیقیق متغیرهای زیر بر اشتغال در کس وکارهای اینترنتی تأثیرگذار هستند:
مزایای شغلی :در آمد مناس  ،امنیت شغلی ،پاداش و مزایایی همچببون بیمببه کبباری،
طر های تفرییی و ...جزو عوامل تأثیرگذار انگیزشی در انتخاب شغل یا ت ابق بببا میببیط
کار هستند که در نظریههای سلسلهمرات نیازهای مازلو و سوپر به آنها اشاره شدهاست.
فرهنگ سازمانی :نیاز به احترا متقابل در مییط کببار ،امکببان ارتقبباء شببغلی ،امکببان
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یادگیری و پیشرفت در میل کار ،احترا به عقاید و ارزشهای شخصببی هببر فببرد از جملببه
عواملی هستند که در نظریههای سلسلهمرات نیازهای مازلو ،روانپویایی بببوردین و نظریببه
شغلی گینزبرگ به آنها اشاره شده است.
عالقه :رغبت عبارت از احساسی است که با توجه و عالقه زیاد نسبت به چیزی همبراه
باشد .رغبت زمانی به وجود میآید که انسان چیزی را دوست بدارد ،آن را مورد توجببه قبرار
دهد و مشاهده کند ،درباره آن بیاندیشد و سرانجا از آن لذت ببرد .به عبارت دیگر ،میتوان
گفت رغبت همان ترجی ها و دوستداشتنیهای انسببان در لیظببه معینببی از زمببان اسببت
(شفیعآبادی .)72 ،1382،این عامل جزو عواملی است که تما نظریات شغلی با واس ه یا
بیواس ه به آن اشاره کردهاند؛ اما نظریه روانپویببایی بببوردین اسبباس انتخبباب شببغل را بببر
عالقه و لذتجویی میداند.
استعداد :وجود استعداد یا کس مهارت از جمله پیشنیازهای ضببروری ببرای انجببا
یک کار یا قرار گرفتن در یک پسببت شببغلی اسببت .نظریببههای شببغلی گینزبببرگ ،سببوپر و
تیپشناسی هالند از جمله نظریههایی هستند که در آنهببا ایببن متغیببر بببه عنببوان متغیرهببای
اصلی نظریه شناسایی شده است.

بازار کار :وجود بازار کار ببرای یببک فرصببت شببغلی از جملببه شبرایط ضببروری ببرای
انتخاب یک شغل است؛ چه آنکه بسیاری از افراد با استعداد و فارغالتیصببیالن رشببتههای
خاص به علت عد وجود شغل مرتبط با رشته آنها ،یا بیکار هستند یا در شغلی غیرمرتبط با
رشته تیصیلی خود مشغول به کار هستند .وجود بازار کار جزو عوامل میی ی در انتخبباب
یک شغل است که در نظریههای شغلی سوپر ،گینزبرگ به آن اشاره مستقیم شدهاست.
طبقه اجتماعیـاقتصادی :مجموعه متغیرهایی چون میزان سرمایه و درآمببد خببانواده،
میل سکونت ،تیصیالت ،قومیت ،نژاد ،میزان دینداری ،تربیت خانوادگی ،نو تفرییببات
و ...در کنار هم تشکیلدهنده یک طبقه اجتماعی باقتصادی میشببوند .نظریببههای شببغلی
سوپر و روانپویایی بوردین از جمله نظریاتی هستند که بر تأثیر طبقه فرد در انتخبباب شببغل
اشاره مستقیم و غیرمستقیم داشتهاند.
 .5مدل تحقیق

بر این اساس تیقیقات انجا شده ،مدل تیقیق به شکل زیر بهدست میآید:
استعداد
(متغیر مستقل)

بازار کار
(متغیر مستقل)
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مزایای شغلی
(متغیر مستقل)
فرهن سازمانی
(متغیر مستقل)

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی
اینترنتی (متغیر وابسته)

طبقه اجتماعی _ اقتصادی
(متغیر مستقل)
عالقه
(متغیر مستقل)

نمودار  .1مدل نظری عوامل مؤثر بر اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی

 .6فرضیههای تحقیق

در پاسخ به سؤال اصببلی تیقیببق و بببر اسبباس چببارچوب نظببری ،فرضببیههای ایببن مقالببه
عبارتاند از )1 :بین استعداد و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ه معنبباداری
وجود دارد؛  )2بین عالقه و اشتغال در کس وکارهای تبلیغببا.تی اینترنتببی راب ببه معنبباداری
وجود دارد؛  )3بین بازار کار و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ببه معنبباداری
وجود دارد؛  )4بین طبقه اجتماعیباقتصادی و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتببی
راب ه معناداری وجود دارد؛  )5بین مزایببای شببغلی و اشببتغال در کسب وکارهای تبلیغبباتی
اینترنتی راب ه معناداری وجود دارد؛  )6بین فرهن سببازمانی و اشببتغال در کسب وکارهای
تبلیغاتی اینترنتی راب ه معناداری وجود دارد
 .7روش تحقیق
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نو روش پژوهش حاضر پیماشی است .جامعه آماری پژوهش کلیببه فعبباالن کسب وکارهای
تبلیغاتی اینترنتی در شهر تهران است .بر اساس روش کوکران حجم نمونه جامعه آمبباری 300
میاسبه شد و به همین تعداد پرسشنامه میققسبباخته در بببین جامعببه آمبباری بهصببورت
تصادفی توزیع شد .جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .پببس
از حذ برخی سؤاالت ،ضری آلفای کرونباخ تمببا متغیرهببای مسببتقل و وابسببته ببباالتر از
 0/7بهدست آمد که پایایی پرسشنامه را تأیید میکند .منظور از روایی این است کببه مقیبباس و
ا
میتوای ابزار و سؤاالت مندرج در اببزار ،دقیقببا متغیرهببا و موضببو مببورد م العببه را بسببنجد
(حافظنیا .)33 ،1388 ،با توجه به اینکه پرسشنامه مورد استفاده در این تیقیق ،میققساخته
است ،روایی ظاهری و میتوایی این پرسشنامه با ارزیابی اساتید و متخصصان این حوزه مورد
تأیید قرار گرفت .برای تجزیهوتیلیل اطالعات پببژوهش از آمارههببای توصببیفی و اسببتنباطی
مناس استفاده شده است .در بخببش توصببیفی ،متغیرهببای پببژوهش بببا اسببتفاده از جببداول
شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی از قبیل میانگین ،انیرا معیببار و واریببانس توصببیف
شدهاند .در بخش استنباطی بهمنظور آزمون فرضببیههای پببژوهش و تجزیببهوتیلیل دادههببا از
آزمون ضری همبستگی اسپیرمن و معادالت ساختاری استفاده شده است.

 .8تعریف متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

در این پژوهش متغیرهای مستقل عبارتانداز :استعداد ،عالقببه ،مزایببای شببغلی ،بببازار
کار ،فرهن سازمانی ،طبقه اجتماعیباقتصادی و متغیر وابسته ،اشتغال در کسب وکارهای
تبلیغاتی اینترنتی میباشد که تعریف عملیاتی این متغیرها و معرفببی ابعبباد ،مؤلفببه و تعببداد
گویهها آنها در جدول شماره ( )1آمده است:
جدول  .1تعریف عملیاتی متغیرها
متغیر
استعداد
عالقه
طبقهٔ
اجتماعی
اقتصادی

ابعاد

مولفه

حسی
حرکتی
ذهنی
-

ا
حساسیت به حواس پن گانه باال باشد .مثال تیزبینی دقیق یا تیزگوشی باال
مدتزمانی که به یک میرک پاسخ میدهد کوتاه باشد
قدرت حافظه ،دقت ،استدالل ،تخیل و ...قوی باشد
-

متوسط

میزان در آمد خانوار
قیمت منزل مسکونی
مدرک تیصیلی پدر خانواده
تعداد سفر خارجی گردشگری
قیمت اتومبیل شخصی
درآمد خانوار بین  5تا  10میلیون تومان باشد.

مستمر

مزایای مستمر مزایایی هستند که فرد شاغل هرماهه ،عالوه بر حقوق
ثابت ،دریافت میکند.

پایین

باال
مزایای
شغلی

غیرمستمر

مزایایی که دائمی نیست و فرد شاغل با توجه به شرایط دریافت مینماید.
ا
ایدهها و نظریاتی که عمدتا به عنوان راهحلهای معتبر حل مشکالت
پذیرفته میشود.

باورها

اعتقادات افراد مثل اعتقاد به خدا

فرایند اجتماعی
سازمان

فرایند جذب و هماهنگی با مییط سازمان

اس ورهها

تاریخ و اتفاقات مثبت در گذشته سازمان

سنتها و تشریفات

نو برخود با اربابرجو  ،نو برگزاری مراسم ،جشنها و...

کار تما وقت

کار ثابتی که به مدت  44ساعت در هفته باشد.
کار موقتی که کمتر از  44ساعت در هفته باشد و بهصورت ساعتی
میاسبه شود.
کاری که معیار قیمتگذاری آن بر اساس انجا کامل پروژه باشد نه
میزان ساعاتکاری
درحالحاضر مشغول انجا فعالیت بودن

ارزشها

فرهن
سازمانی

شرایط بازار
کار
اشتغال

کار پارهوقت
کار پروژهای
-

تعداد
گویهها
8
2
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 .9یافتههای پژوهش

در این بخش مقاله ،وضعیت نمونببهها در متغیرهببای جمعیتشببناختی و مسببتقل و وابسببته
توصیف میشود.
.9-1کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی فعال در شهر تهران

با بررسیهای انجا شده مشخص شد تعداد کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی فعببال مسببتقر در
شهر تهران در حدود  64کس وکار میباشد .در مورد تخمین تعداد اعضای این کسب وکارها
باید گفت با توجه به اینکه عمر اکثر این شرکتها بین  1تا  5سال اسببت ،تعببداد اعضببای ایببن
شرکتها اغل زیر  50نفر است .در مورد تخمین تعداد فعاالن شبباغل در صببنعت تبلیغببات
دیجیتال باید گفت با توجه به اینکه تعدادی از آنها بهصورت فردی و پروژهای مشببغول بببه کببار
هستند ،این نرخ را در شهر تهران میتوان بین  3000تا  5000نفر تخمین زد.
با بررسیهای انجا شده مشخص شد تعببداد کسب وکارهای تبلیغبباتی اینترنتببی فعببال
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مستقر در شهر تهران در حدود  64کس وکار میباشد.
جدول  .2وضعیت آماری کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی فعال در شهر تهران
انوع کسبوکارهای تبلیغات اینترنتی

تعداد

محل کسبو کار

تخمین تعداد کارمندان

آژانس تبلیغات دیجیتال

15

تهران

بین  10تا  20نفر

آژانس تبلیغات  360درجه (تبلیغات سنتی و دیجتال با هم)

20

تهران

بین  20تا  50نفر

دارندگان فناوری تبلیغات موبایلی

5

تهران

بین  50تا  100نفر

دارندگان فناوری شبکه تبلیغات (کلیکی)

10

تهران

بین  50تا  100نفر

دارندگان فناوری اینفلئوسین

8

تهران

بین  20تا  50نفر

دارندگان سرویس اعالن (نوتیفیکیشن)

3

تهران

بین  20تا  50نفر

دارندگان فناوری آنالیز تبلیغات دیجیتالی

3

تهران

بین  20تا  50نفر

جمعکل

64

تهران

بین  2000تا 4000نفر

 .9-2توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس سن

بببر اسبباس پاسببخهای اسببتخراج شببده از پرسشببنامه از  300نفببر پاسببخگو  82نفببر
(27/3درصد) کمتببر از  25سببال  163 ،نفببر(54/3درصببد) بببین  36-26سببال 49 ،نفببر

(16/3درصد) بین  47-37سال 6 ،نفر(2درصد) سن داشتند .در نهایت ،میتببوان گفببت،
اکثریت افراد نمونه ( 81/6درصد) جوان بوده و در سنین زیر  36سال هستند .افراد با سببنین
 48سال به باال ،به تعداد کمی (2درصد) از نمونه تیقیق را تشکیل میدهند.
جدول  .3توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس سن
سن

فراوانی

درصد

 25سال یا کمتر از آن

82

27/3

36-26

163

54/3

47-37

49

16/3

58-48

6

2/0

کل

300

100/0

 .9-3تحصیالت

همچنین بر اساس جببدول شببماره ( )4در حببدود  80درصببد شبباغلین کسب وکارهای
تبلیغاتی اینترنتی دارای تیصیالت لیسانس و کارشناسی ارشد میباشند.
جدول  .4توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس میزان تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

دپیلم یا پایین تر از آن

31

10/3

فوق دیپلم

16

5/ 3

لیسانس

151

50/3

کارشناسی ارشد

90

30

دکتری

12

4

کل

300

100

 .9-4متغیرهای مستقل

در جدول شماره ( )5به بررسی شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای مسببتقل
(مزایای شغلی ،طبقه اجتماعیباقتصادی ،استعداد ،عالقه ،فرهن سببازمانی و بببازار کببار)
پرداخته میشود.
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جدول شماره  :5آمار توصیفی شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی
مزایای
شغلی

متغیرها
تعداد
میانگین
میانه
انیرا معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
کمترین
بیشترین

300
90/3
4/00
0/89
0/80
-0/76
0/51
1/00
5/00

طبقه
اجتماعی
اقتصادی
300
2/45
2/33
0/75
0/57
0/71
0/87
1/00
5/00

عالقه

استعداد

300
4/35
4/00
0/65
0/429
-1/08
2/77
1/00
5/00

300
4/13
4/00
0/81
0/66
-0/87
0/84
1/00
5/00

شرایط
بازارکار

فرهنگ
سازمانی

300
4/04
4/00
0/76
0/590
-0/07
-1/29
3/00
5/00

300
3/41
3/00
0/73
0/545
-0/23
-0/41
2/00
5/00

بر اساس جدول شماره ( )5مشاهده میشود که میانگین تما متغیرهببای مببورد م العببه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بدون در نظرگرفتن مقدار انیبرا اسببتاندارد تقریبببا در حببد متوسببط قبرار دارد و بیشببترین
میانگین به متغیر مستقل عالقه اختصاص دارد.
 .9-5آزمون فرضیات پژوهش

در این بخش مقاله ،با استفاده از آمارههای مناس فرضیههای مقاله مورد آزمون قرار میگیرند.
فرضیه اول :بین استعداد و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ه معنبباداری
وجود دارد.
جدول  .6نتیجه آزمون همبستگی بین استعداد و اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی
استعداد

آزمون همبستگی
اشبببتغال در کسببب وکارهای تبلیغببباتی
اینترنتی

با توجه به اینکه که س

ضری همبستگی اسپیرمن( )
س
تعداد

معناداری(

)

0/732
0/000
300

معناداری آزمون همبستگی اسپیرمن کوچکتر از 0/05بهدسببت

آمدهاست فرضیه نخست تیقیق مورد تأیید قرار میگیرد . .همانگونه که مشبباهده میشببود در
س

95درصد راب ه معنادار و مثبتببی بببین اسببتعداد و اشببتغال در کسب وکارهای تبلیغبباتی

اینترنتی وجود دارد و با توجه به مقدار ضری همبستگی ( ) 0/732شببدت راب ببه بببین دو

متغیببر قببوی میباشببد .بببهعبارتی هرچببه اسببتعداد فببرد بیشببتر باشببد ،احتمببال اینکببه او در
کس ب وکارهای تبلیغبباتی اینترنتببی ،مشببغولبهکار شببود ،بیشببتر خواهببد بببود ،و یببا اینکببه
کس وکارهای اینترنتی ،لزو داشتن استعدادهایی را در فرد طل میکند ،که درصورتی کببه
ا
فرد از آن برخوردارباشد ،احتماال در این نو از کس وکارها مشغول به فعالیت خواهد شد.
فرضیه دوم .بین بازار کار و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ه معناداری
وجود دارد.
جدول .7نتیجه آزمون همبستگی بازار کار و اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی
بازار کار

آزمون همبستگی
اشتغال در کس وکارهای تبلیغبباتی
اینترنتی

0/149

ضری همبستگی اسپیرمن( )
معناداری (

س

0/010

)

300

تعداد

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

با توجببه بببه اینکببه کببه سب

معنبباداری آزمببون همبسببتگی اسببپیرمن کوچببکتر از 0/05

بهدستآمده است .در نتیجه فرضیه دو مقاله نیز مورد تأیید واقع میشود .همانگونه که مشاهده
میشود در س

95درصد راب ه معنادار و مثبتی بببین بببازار کببار و اشببتغال در کسب وکارهای

تبلیغاتی اینترنتی وجود دارد و با توجه به مقدار ضری همبستگی ( ) 0/149شدت راب ه بین
دو متغیر خیلی ضعیف میباشد .با اینوجود ،میتوان نتیجه گرفببت ،وجببود بببازار کببار در ایببن
زمینه ،میتواند اشتغال افراد در کس وکارهای اینترنتی را افزایش دهد.
فرضیه سوم .بین فرهن سازمانی و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتببی راب ببه
معناداری وجود دارد.
ٔ
نتیجه آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی
جدول .8
آزمون همبستگی

فرهنگ سازمانی
ضری همبستگی اسپیرمن( )

اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی

س
تعداد

معناداری (

)

0/202
0/000
300
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با توجه به اینکه که س

معناداری آزمون همبستگی اسپیرمن کوچکتر از  0/05بهدست

آمده است ،در نتیجه این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .همانگونببه کببه مشبباهده میشببود در
س

95درصد راب ه معنادار و مثبتببی بببین فرهنب سببازمانی و اشببتغال در کسب وکارهای

تبلیغاتی اینترنتی وجود دارد و با توجه به مقدار ضری همبستگی ( ) 0/202شببدت راب ببه
ا
بین دو متغیر ضعیف میباشد .این یافته را میتوان به این صورت معنا نمود ،احتماال افرادی
که از فرهن سازمانی رشدیافتهتری برخوردارند ،در کس وکارهای اینترنتی مشغول به کببار
میشوند ،و یا بالعکس ،یعنی کسببانی کببه در ایببن نببو از کسب وکار مشببغول بببه فعالیببت
هستند ،احتمال دارد ،از فرهن سازمانی باالیی برخوردار باشند.
فرضیه چهارم .بین طبقببه اجتماعی باقتصادی و اشببتغال در کسب وکارهای تبلیغبباتی
اینترنتی راب ه معناداری وجود دارد.
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جدول  .9نتیجه آزمون همبستگی طبقه اجتماعیـاقتصادی و اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی
طبقه اجتماعیـاقتصادی

آزمون همبستگی
اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی

با توجه به اینکه که س

0/074

ضری همبستگی اسپیرمن ( )
س
تعداد

معناداری (

0/202

)

300

معنبباداری بزرگتببر از 0/05اسببت ،در نتیجببه ایببن فرضببیه رد

میشود و نتیجه این است که بببین طبقببه اجتماعی باقتصادی افبراد و فعالیببت در تبلیغببات
اینترنتی راب ه معنیداری وجود ندارد.
فرضیه پنجم .بین مزایای شغلی و اشتغال در کسب وکارهای تبلیغبباتی اینترنتببی راب ببه
معناداری وجود دارد.
ٔ
نتیجه آزمون همبستگی مزایای شغلی و اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی
جدول.10
آزمون همبستگی
اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی
اینترنتی

مزایای شغلی
ضری همبستگی اسپیرمن ( )
س
تعداد

معناداری (

)

0/818
0/000
300

معنبباداری آزمببون همبسببتگی اسببپیرمن کوچببکتر از

بببا توجببه بببه اینکببه کببه س ب

0/05بهدست آمده است این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .همانگونه که مشاهده میشببود
در س

95درصد راب ه معنادار و مثبتی بین مزایببای شببغلی و اشببتغال در کسب وکارهای

تبلیغاتی اینترنتی وجود دارد و با توجه به مقدار ضری همبستگی ( ) 0/818شدت راب ه
بین دو متغیر قوی است .باتوجه به این یافته از تیقیق ،میتوان گفت احتماال مزایای شببغلی
باالی این نو از کس وکار میتواند در اشتغال افراد مؤثر واقع شود .یببا اینکببه ،اشببتغال در
کس وکارهای اینترنتی ،ممکن است مزایای شغلی برای افراد در پی داشته باشد.
فرضیه ششم .بین عالقه و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ه معنبباداری
وجود دارد.
ٔ
نتیجه آزمون همبستگی عالقه و اشتغال در کسبوکارهای تبلیغاتی اینترنتی
جدول.11
عالقه

آزمون همبستگی
اشبببتغال در کسببب وکارهای تبلیغببباتی
اینترنتی

ضری همبستگی اسپیرمن ( )
معناداری (

س
تعداد

بببا توجببه بببه اینکببه کببه س ب

0/181
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0/02

)

معنبباداری آزمببون همبسببتگی اسببپیرمن کوچببکتر از

0/05بهدست آمده است ،در نتیجه این فرضیه هم مورد تأیید قرار میگیببرد .همانگونببه کببه
مشبباهده میشببود در سب

95درصببد راب ببه معنببادار و مثبتببی بببین عالقببه و اشببتغال در

کس ب وکارهای تبلیغبباتی اینترنتببی وجببود دارد و بببا توجببه بببه مقببدار ضببری همبسببتگی
( ) 0/181شدت راب ه بین دو متغیر خیلی ضعیف میباشد.
 .10آزمونهای نیکویی برازش مدل با استفاده از شاخصهای برازش

در تجزیه تیلیل استنباطی ،میبایست با استفاده از آزمببون تیلیببل عبباملی تأییببدی روایببی
سازه را مورد آزمون قرار دهیم .بر اساس جدول شببماره ( )12آزمببون برازنببدگی در تیلیببل
تأییدی و مسیر ،شاخص
2

یا جذر برآورد واریانس خ ببای تقریببی کمتببر از هشببت

x
𝑓𝑑 کمتر از سه و (
درصد ،شاخص
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) باالتر از 90درصد است .مقببدار

(

) ضرای معنیداری هر متغیر نیز بزرگتببر از 1/96و کوچببکتر از  -1/96باشببد،

مدل از برازش خوبی برخوردار اسببت یببا بببهعبارتی تقریبببی معقببولی از جامعببه برخببوردار
میباشد .از آنجا که در این بخش ،خروجی نر افزار بدون تغییببر آورده شببده اسببت ،قبببل از
مشبباهده خروجببی نر اف بزار ،جهببت شناسببایی عالئببم اختصبباری متغیرهببای مکنببون و
مشاهدهپذیر جدول راهنمای زیر ارائه میشود.
جدول  .12راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

142

دوره  ،13شماره 1
زمستان 1399
پیاپی 49

شاخص
مزایای شغلی
طبقه اجتماعی اقتصادی
استعداد
عالقه
فرهن سازمانی
بازار کار
اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی

سؤال
1-6
7-12
13-20
21-22
23-28
29-33
34-38

عالمت اختصاری

پس از تعیین مدلهای اندازهگیری بهمنظور ارزیابی مببدل مفهببومی تیقیببق و همچنببین
اطمینان از وجود یا عد وجود راب ه علی میان متغیرهای تیقیق و بررسی تناس دادههببای
مشاهدهشده با مدل مفهببومی تیقیببق ،فرضببیههای تیقیببق بببا اسببتفاده از مببدل معببادالت
ساختاری نیز آزمون شدند و نتای آزمون فرضیهها در نمودارهای زیر منعکس شدهاند.

نمودار .2اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیهها در حالت استاندارد

نمودار .3اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیهها در حالت معنی دار

برای بررسی راب ه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته و تأیید کل مدل از روش تیلیببل
مسیر با استفاده از نر افزار

استفاده شدهاست .با توجه به جدول شببمارهٔ ()13

که شاخصهای برازش مدل ارائه شده است ،مقادیر تمامی شبباخصهای ببرازش نشببان از
وضعیت قابلقبول و مناس مدل و دادهها میباشد و از برازش قابلقبولی برخوردارند.
جدول .13مقادیر شاخصهای برازش مدل و نتیجه برازش
مقدار الگو

مبببدل ببببه حالبببت اشببببا
(برازش کامل) رسیدهاست.

مقدار
مطلوب
>3/00
<0/90
<0/90
>0/05
<0/90
<0/90
<0/90
<0/90
>0/08

شاخص برازش

شاخص ریشه دو میانگین مجببذور پسمانببدهها (

) ،یعنببی تفبباوت بببین عناصببر

ماتریس مشاهدهشده در گروه نمونه و عناصببر مبباتریس بببرآورد یببا پیشبینیشببده بببا فببر
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درستبودن مدل مورد نظر است که هرچه این شاخص ببرای مببدل مببوردنظر نزدیببکتر بببه
در ایببن تیقیببق ( )0/000بیببانگر

صفر باشد ،مدل مذکور برازش بهتری دارد .مقدار
تبیین مناس کوواریانسها است.

برای بررسی اینکه یک مدل ،بهخصوص در مقایسه با سایر مدلهای ممکن ،بهلیاظ تبیببین
مجموعهای از دادههای مشاهده شده تا چه حد خوب عمل میکند ،از مقادیر شاخص نر شببده
برازنببدگی (

) ،شبباخص نر نشببده برازنببدگی (

شاخص برازندگی ت بیقی (

) ،شبباخص برازنببدگی فزاینببده ( )،

) ،استفاده گردیده که مقادیر باالی  0/9این شاخصها حاکی از

برازش بسیار مناس مدل طراحیشده در مقایسه با سایر مدلهای ممکن است.
در نهایت ،برای بررسی چگببونگی ترکیب برازنببدگی و صببرفهجویی مببدل مربوطببه ،از
شاخص بسیار قدرتمند ریشه دو برآورد واریانس خ ای تقری (

) اسببتفاده شببده

است .مقدار این شاخص برای مدلهای خوب کمتر از  0/08است .مببدلی کببه در آن ایببن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شاخص  0/10یببا بیشببتر باشببد ببرازش ضببعیفی دارد .مقببدار ایببن شبباخص در ایببن مببدل
( )0/000است که برای مدل طراحیشده در این تیقیق ،نشان از برازش مناس دادههببای
گردآوریشده و برازندگی عالی آنها دارد.
 .10-1آزمون فرضیات پژوهش

جدول زیر ضری معناداری و نتای فرضیههای م ر شده را بهطور خالصه نشان میدهد.
جدول  .14نتایج فرضیهها
فرضیهها

استاندارد

معناداری

نتیجه

بین استعداد و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ه معناداری وجود دارد

0/30

8/16

تأیید

بین عالقه و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ه معناداری وجود دارد

0/04

1/38

رد

بین بازار کار و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ه معناداری وجود دارد

0/02

0/78

رد

0/07

2/60

تأیید

0/62

17/12

تأیید

0/11

4/02

تأیید

بین طبقه اجتماعی اقتصادی و اشببتغال در کسب وکارهای تبلیغبباتی اینترنتبی راب ببه
معناداری وجود دارد.
بین مزایای شغلی و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی راب ه معناداری وجود دارد
بین فرهن سازمانی و اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتبی راب ببه معنبباداری
وجود دارد.

 .11نتیجهگیری

همانطورکه از نتای آزمون همبستگی اسپیرمن مشخص شد ،از شش متغیر مستقل عالقه،
استعداد ،مزایای شغلی ،فرهن سببازمانی ،بببازار کببار ،طبقببه اجتماعی ب اقتصببادی راب ببه
معناداری  5متغیر با متغیر وابسته اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی مورد تأیید قرار
گرفت و فقط معناداری متغیر طبقه اجتماعیباقتصادی تأیید نشد .همچنین بر اساس آزمون
معادالت ساختاری معناداری متغیرهای استعداد ،مزایای شغلی ،فرهنب سببازمانی ،طبقببه
اجتماعی اقتصادی با متغیر وابسته اشتغال تأیید و معناداری متغیرهای عالقه و بازار کببار بببا
متغیر وابسته اشتغال رد شد.
اینکه چرا نتای راب ه معناداری متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در آزمببون همبسببتگی
اسپیرمن با آزمون معادالت ساختاری (لیزرل) متفاوت است باید گفت در آزمون لیزرل اثببر
همه متغیرهای مستقل بهصورت همزمان در معادله در نظر گرفته و اثر متقابل آنها نسبت بببه
همدیگر میاسبه میشببود یعنببی بببا وجببود متغیرهببای اسببتعداد ،مزایببای شببغلی ،فرهنب
سازمانی ،طبقه اجتماعی اقتصادی ،متغیرهای عالقه و بازار کببار فاقببد راب ببه معنبباداری بببا
متغیر وابسته اشتغال در کس وکارهای اینترنتی هستند .درصورتیکه در آزمببون همبسببتگی
اسپیرمن اثر هر متغیر مستقل جدا و منفرد از متغیرهای مستقل دیگر با متغیر وابسته بررسی
میشود به همین دلیل در این آزمون متغیرهای عالقه و بازارکار با متغیر وابسته اشتغال راب ه
معناداری دارند.
بر اساس ضرای استاندارد مدل معادالت ساختاری مشخص شببد کببه دو متغیببر مزایببای
شغلی با ضری استاندارد  0/62و متغیر استعداد با ضری استاندارد  0/30بیشترین تببأثیر را
بر متغیر وابسته اشتغال در کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی داشببتهاند .در بررسببی چرایببی ایببن
موضو باید گفت نظریهپردازان زیادی به تأثیر وجود استعداد در فرد در فراینببد انتخبباب شببغل
پرداختهاند .به عنوان مثال سوپر در نظریه رشد شغلی خود به این امر اعتقاد دارد که تصور فببرد
درباره خود یکی از عوامل اصلی انتخاب شغل است و نقش استعداد در این تصویرسببازی یببا
خودپنداره به این صورت است )1 :افراد از نظر استعدادها ،تواناییها ،عالئق و ارزشها با هببم
متفاوتاند؛  )2هر فرد استعداد موفقیت در برخی از مشبباغل را دارد؛  )3هببر یببک از مشبباغل
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استعدادها ،رغبتها و تواناییهای خاصی را ایجاب میکند؛ به عبارت دیگر برای موفقیت در
هریک از مشاغل خصوصیاتی در فرد الز است کببه ایببن خصوصببیات ،آن شببغل را از سببایر
مشاغل متمایز میسازد؛  )4افراد زمانی در شغل انتخابی خود موفق میشوند کببه ویژگیهببای
خاص آن شغل را داشته باشند .آگاهی فرد نسبببت بببه اسببتعدادهای شببغلی خببود ،خودپنببداره
شغلی او را ترسیم میکند و در نهایت فرد شغل و حرفهای را انتخاب میکند کببه هماهنب بببا
خویشتنپنداری وی باشد .همچنین گینزبرگ و همکارانش معتقدنببد انتخبباب شببغل فعببالیتی
سازشی است .بدینمعنیکه انسان از طریق شغل مناس درصدد است آرزوهایش را بببرآورده
سازد ،رضایت شغلی بهدست آورد ،از رغبتها و استعدادهایش حداکثر اسببتفاده را کنبد و بببه
خواستههایش جامه عمل بپوشاند (شببفیعآبادی .)1378 ،در ایببن حالببت ،شببغلی را انتخبباب
میکند که همساز و همسو با عالیق و استعداد هایش باشد.
در مورد علت تأثیر عامل مزایای شغلی در انتخاب شببغل یببک فببرد میتببوان بببه نظریببه
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سلسلهمرات نیازهببای مببازلو و نظریببه دو عبباملی هرزبببرگ اشبباره کببرد .بببر اسبباس نظریببه
سلسلهمرات نیازهای مازلو ،انسان در رفع نیازهایش از یک سلسلهمرات پیببروی میکنببد.
نیازهای فیزیولوژیکی یکی از نیازهای س

پایین هر نیازهای مازلو و جزو عوامل ابتببدایی

ایجاد انگیزش در هر انسانی است و تا این نیازها رفع نشود انسان سراغ نیازهای مرتبه باالتر
چببون نیبباز بببه احتبرا  ،نببوآوری ،خودشببکوفایی و ...نمببیرود .بببا توجببه اینکببه کشببور مببا
درحالحاضر درگیر بیرانهای اقتصادی متعددی است و اکثر شاغلین این صنعت هم جزو
طبقه متوسط به پایین هستند ،بنابراین ،رفع نیازهای مادی برای آنان نسبت به نیازهای س
باالتر معیار مهمتری در انتخاب شغل است.
در تیلیببل اینکببه چبرا متغیببر طبقببه اجتماعی باقتصادی تببأثیر آنچنببانی در اشببتغال در
کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی ندارد عوامل مختلفببی را میتببوان در نظببر گرفببت .در ایببن
عصر برخال دوران سنتی و پیشین که افراد شغل موروثی و پیشینه شغلی خانوادگی خود را
انتخاب مینمودند و در همان حرفه خانوادگی مشغول به فعالیت میشدند ،امروزه افبراد در
انتخاب شغل بیشتر بر حس تواناییها و مهارتهای اکتسابی خود اقدا مینماینببد و اگببر
بخببواهیم مقایسببهای بببین وضببعیت شببغلی و مببدرک تیصببیلی والببدین شبباغل در ایببن

کس وکارها با فرزندان آنها داشته باشیم ،متوجه میشویم فرزندان آنهببا چببه از نظببر مببدرک
تیصیلی و چه از نظر جایگاه شغلی در وضعیت بهتری قرار دارند.
در مورد ،عد ارتباط معنادار بببین دو متغیببر مسببتقل بببازار کببار و عالقببه بببا اشببتغال در
کس وکارهای تبلیغاتی اینترنتی ،مببیتببوان چنببین تیلیببل کببرد کببه باتوجببه بببه مشببکالت
روزافزون اقتصادی جامعه ،بهخصوص در بین جوانان ،که اکثریت نمونه تیقیق نیببز از ایببن
قشر هستند ،این قشر ترجی میدهند در این نو از شغلها کببه سببرمایه انببدکی میطلبببد،
مشغول بهکار شده و به عالقه خود به این کببار و نیببز رونببق بببازار چنببین شببغلهببایی توجببه
چندانی نداشته باشند.
 .12پیشنهادات

با توجه به اینکببه نیبباز بببه مشبباغل وابسببته بببه صببنعت تبلیغببات دیجیتببال کشببور همچببون
دیجیتالمارکتین  ،بازاریابی دیجیتال ،طرا

و ...روزبهروز در کشور بیشتر احساس

میشود و این مشاغل جزو شغلهای پردرآمد و پرمتقاضی هستند ،بببا تمببین شبرایط الز و
کافی برای گسترش این کس وکارها در ایران ،میتوان به درآمدزایی ببباال و کمببک بببه حببل
مشکل بیکاری در جامعه امیدوار بود .همانطور که از نتای تیقیببق حاضببر حاصببل شببد،
استعداد و مزایای شببغلی نقببش تأثیرگببذاری در جل توجببه کارجویببان و فارغالتیصببیالن
دانشگاهها به این صنعت داشببتهاند .بببا توجببه بببه اینکببه رشببته تبلیغببات دیجیتببال هنببوز در
دانشگاههای ما تدریس نمیشود ،برگزاری دورههای آموزشی توسط صاحبان کس وکارهای
تبلیغاتی اینترنتی به معرفی این رشته به دانشببجویان و کارجویببان کمببک شببایانی میکنببد و
زمینهساز کشف استعدادهای جوان در این رشببته میشببود .از سببوی دیگببر مزایببای شببغلی
همیشه بهعنوان یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در انتخاب هر شغلی م ر بوده و صاحبان این
کس وکارهای نوپا میتوانند با فبراهمآوردن امکانببات رفبباهی مناسب همچببون پرداخببت
حقوق متناس با مهارت و سابقه کاری ،بیمه شغلی ،کارانه ،در اختیار قرار دادن تجهیبزات
مناس کاری و ...کارجویان را برای جذب در این رشتههای شغلی ترغی کنند.
عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه کس وکارهای تبلیغبباتی اینترنتببی میببدود بببه عوامببل
انسانی نیست و عوامل دیگری چون تیریمهای بینالمللی و نبببود متخصصببین کبباردان در
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این رشته تبلیغاتی ،رشد و توسعه این کسب وکارها را بببا کنببدی روبببهرو کردهاسببت .البتببه
تیریمهای بینالمللی همیشببه هببم تهدیببد نبودهانببد و بسببیاری از شببرکتهای دانشبنیببان
داخلی از این فرصت استفاده کرده و با طراحی میصوالت و نر افزارهببای مشببابه خببارجی
هم نقصهای داخلی را جبران کردند و هم فرصتهای شببغلی بسببیاری ایجبباد کردنببد و از
خروج ارز از کشور جلوگیری نمودند.
با توجه به اینکه صنعت تبلیغات دیجیتال یک صنعت فناور پایه است و ترکیبببی از علببم
رسانه ،بازاریابی و فناوری اطالعات اسببت ،پیشببنهاد میشببود رشببته دانشببگاهی تبلیغببات
دیجیتال در دانشگاههای ما تآسیس شود تا هم به کشف استعدادهای شببغلی در ایببن زمینببه
کمک کند و هم کمبود متخصصین آشنا و کاردان در این حوزه را جبران کند.
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اباذر اشتری مهرجردی

دریافت1399/07/25 :؛ پذیرش1399/09/15 :

چکیده

ٔ
گزارش آنکراد ،سه موج ده ٔ
دهه 1370
ساله توسعه سیاس ها علم ،فناور و نوآور در اییان را از ابردا
تعه آموزش عالی ،موج دوم بی توس ٔ
شتناستایی کیده است  .اولین موج بی توس ٔ
تعه پووهن و فناور و موج ستوم
بی اقرصتاد داننبنیان و مبرنی بی نوآور  ،تمیکز داشتره است  .از اینرو ،از اوایل دهه  90زمینهها ظهور و
بیوز استرار آپها هموارتی شتد .بیرستی ملالعا دایلی و یارجی دریصتوو موفقی و شتکست
ٔ
ملالعه حابتی بهشتمار
استرار آپها حاکی از فقدان دید و رویکید جامعهشتنایری است و دلیل ایتلی
میآیتد .روش ملتالعته از نوی کیبی بوده و مهمریین ابزار متا مصتتتاحبتههتا عمی بتاگیفرن روایت و تجیبته
ایی شتن میحلها
زیسترهشتان بوده است  .ستبه ٔبه دسترهبند  ،ستن بند و مبهومستاز (روش استرقی ش
کالرک و بیاون) پیدایریم .جامعه مورد مشتاهده ،شتامل شتن نبی از مدییان و یتاحبان استرار آپ ،دو نبی
از مدییان شترا دهندهها و شتن نبی از همکاران بودند .په از جم بند و دسترهبند یافرهها ،به  5گیوه
 ،نش ٔ
نامگذار شتدند ،دست یافریم .نش ٔ
،
تانه
تانه
مرغیی(تم) که بهیتور
ٔ
ٔ
ٔ
است  .بی همین استاس ،زیست بوم
و نشتانه
 ،نشتانه
نشتانه
استرار آپی در اییان و جهان بستیار جدید و نوپا است اما به دلیل االال آنها به دنیا مدرن کنونی بستیار
پیچیده و چندوجهی هستترند بهالور که اگی یکی از پایهها پنجگانه آن با دیگی پایهها ،مرناستتو و همیاه
نباشد ،با شکس روبهرو یواهد شد.
کلیدواژهها :اسرار آپ ،نوآور  ،فناور  ،زیس بوم اسرار آپی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1گیوه ملالعا علم و فناور  ،مؤسسه ملالعا فیهنگی و اجرماعی ،تهیان ،اییان


 .1مقدمه

ٔ
توستتعه ستتیاستت ها علم ،فناور و نوآور در اییان را از
آنکراد ،)1395( 1ستته موج
ٔ
ٔ
توسعه آموزش
دهه  1370شناسایی کیده اس  .موج نخس ( 1369تا  )1379بی
ابردا
عتالی مرمیکز بود .موج دوم ( 1379تتا  )1389بی توستت ٔ
تعته پووهن و فنتاور  ،از جملته
فناور ها نوظهور و زییستای ها مورد ن یاز آنها ،تأکید داشت

و موج ستوم (1389

تاکنون) بی اقرصتاد دانن بنیان و مبرنی بی نوآور  ،تمیکز داشتره است  .فیایند موج ستوم با
تأستتیه مجموعه هایی که شتتامل معاون علمی و فناور ریاستت جمهور (در ستتا
ٔ
توستعه وابستره به آن ،یتندو نوآور و شتکوفایی (در ستا ،)1390
 )1386و  16ستراد

ٔ
ویوه علمی و فنتاور در دانشتتتگتاههتا،
میاکز رشتتتد ،پتارکهتا علموفنتاور  ،منتاال

یتندو ها پووهن و فناور و همچنین یتندو ها ستیمایهگذار یلیپذیی تقوی
ٔ
دهه  1390استرار آپها امکان رشتدو ّ
نمو بیشتری یافرند .در
شتد .بهالور که از اواست
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این میان ،واژهیابی یا معاد ستاز استرار آپ به قدر پیچیده و مستلله انگیز بود که بارها
رواب عمومی فیهنگستران زبان و اد فارستی ،یبی و بیانیها در رد انرستا واژهیابی یا
ٔ
کلمته بیگتانته
جتایگزینی کلمتاتی نریی اکتارآیتازیتانم ،اکمت نوآورم ،انوآورم بته جتا
ااستترار آپم یتتادر کیده استت  .اما در نهای  ،در ستتا  1398معاد انوآفیینم یا
اشیک نوآفیینم اعالم شد.
واژهنتام ٔته وبستتری آن را یت کستتتووکتار جتدیتد معیفی میکنتد یت عملیتا  ،حیکت یتا
عملیا تنریم و راهانداز  .میکز کستووکارها کوچ آمییکا آن را کستووکار میداند که
ایلو پییامون محور تکنولوژ شتکل گیفره و پرانستیل رشتد باییی دارد .اری ریه 2در کرا
نوپای ناب معرقد اس ت استترار آپ ی نهاد انستتانی اس ت که بیا ار ٔ
ایه ی محصتتو یا
یتدمت جتدیتد در شتتیایلی کته ابهتام بتاییی وجود دارد بتهوجود میآیتد (ریه.)32 ،2013 ،
بهمعنایی دیگی ،هی کستووکار که بی ٔ
پایه فناور است لزوما استرار آپ نیست و از الی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1ستتیاست ها علم و فناور اییان ،تهیه شتتده توست میکز آنکراد ستتازمان ملل در ستتا  ،1395و  .13کنبیانه تجار و
توسعه سازمان ملل

دیگی ،هی کستتووکتار کته بی پتای ٔته فنتاور نبتاشتتد نیز لزومتا یییاستترتار آپ نیستت  .په
ٔ
میحله همیشتگی بیا کستووکارها نیست و بیشتری آنها په از گذشت چند
استرار آپ ی
ستتا به اندازها رشتتد میکنند که دیگی نمیتوان آنها را استترار آپ نامید .بییی توستت
شتیک ها بزرگتی یییدار میشتوند و بییی به ی شتیک مسترقل ،که بخشتی از بازار را
در دس داشره و تعداد نییو بیشری از  50نبی دارد ،تبدیل میشوند .اسرار آپ پاسخی به
ٔ
حوزه یصتتویتتی تلقی میشتتود و
محتدودیت هتا بتازار کتار رستتمی یتا ییوج از انزوا
همچنین بهریین انرخا بیا ایجاد توازن بین نقنها ستنری و نقنها مدرن است که
نیازها نادیده انگاشره ٔ
شده نرام رسمی کسووکار را پوشن میدهد.
اما اهمی استرار آپها بیشتری در نقنآفیینی آنها در اشترغا زایی است  .این اشترغا زایی
به دو یور انجام میگیید .1 :مسرقیم (به نسب ی شغلی که از بین میبیند ،دو شغل ایجاد
میکنند) و  .2یییمستترقیم .بهعنوان مثا استتنب بهالور مستترقیم حدود  600شتتغل و بهالور
یییمسترقیم قییو به  100هزار شتغل ایجاد کیده است  .اگیچه همانند نام و مبهوم پیابهامشتان،
میزان و کیبی نقنآفیینی آنها در اشترغا و اقرصتاد بهروشتنی مشتخن نیست  ،اما در ایلو
کشتورها درحا توستعه جه دستریابی به رشتد ستیی تی و جبیان عقوافرادگیها گذشتره،
استترار آپها ،ابزار کلید و استتاستتی هستترند که نیازمند بازار (به ٔ
مثابه بازار ستتنری و وجود
مکتان) و تبتاد پو نقتد نبوده و امکتان تغییی ستتایرتار جتامعته بته حستتا میآینتد و الی دو ده ٔته
اییی ،زمین ٔته ایجتاد موقعیت هتا شتتغلی ،تحیک اجرمتاعی ،انعلتا پتذیی اقرصتتاد و تیویج
نوآور را موجو شتده است  .همچنین گیوهی ازجمله رابی ریچارد )2020( 1از آن بهعنوان

میحلها حساس و مهم جه گذار توسعه یاد میکند.

در همین رابله مهمتیین دیدیه مقاله این است که چیا ٔ
پدیده نوظهور استرار آپ ،که توجه

بسیار را به یود جلو کیده و سیمایهگذار ها کالن بخن دولری ،یصویی و عمومی را به
یود ایرصتاو داده ،بین از 98دریتد با شتکست روبهرو میشتود اگیچه ممکن است هنوز
بیا ارزیابی زود باشتتد ،چیا تا کنون هیچی از استترار آپها کشتتور که مورد حمای ها
متالی و یییمتالی بخنهتا مخرل دولری و یصتتویتتی قیار گیفرته و همچنین در شتتیای

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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1

اجرماعی – اقرصتاد یییرقابری ،دارا انحصتار و بازار مصتی بکی بودند ،تبدیل به یونیکورن

نشتتتدنتد نستتبت و ستتهم دانشتتگتاه و نرتام آموزش عتالی بتا ستتیمتایتهگتذار هتا فیاوان در
آموزشوپیورش دانشتجویان و ایجاد پارکها و میاکز رشتد و نوآور در زیست بوم استرار آپی
ٔ
جامعه ما ،چگونه فیهن
چیست زییستای ها فیهنگی ،اجرماعی ،اقرصتاد و ستیاستی
کارآفیینی را ایجاد و بازتولید کیده است که در موفقی و یا عدمموفقی آنها نقنآفیین است
در مقاله حابتتی به شتتنای و تحلیل محی ها و بستتریها اگیگذار (منبی ،بازدارنده ،مثب و
پینبینتده) در موفقیت و عتدمموفقیت استترتار آپهتا ،بتهویوه حوزه اجرمتاعی – فیهنگی و
آموزشتی ،یواهیم پیدای  .بنابیاین ،هد کالن این ملالعه ،شتنای و ستن بند مقولهها و
مؤلبهها مخرل اگیگذار در موفقی و عدمموفقی استرار آپها و تیستیم و تبیین نستب ها
این ریزمقولهها در محی کالن استرار آپی جه کم به کاهن ریست و ابهام فیایند تبدیل
ایدهها یال به شتیک ها و مؤستستا موف (در بهریین حال یونی کورن) و افزودن بتییو
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موفقی آنها در ستتلم ملی استت  .بی همین استتاس ،ابردا به بیرستتی وبتتعی زیستت بوم
استرار آپی کشتور پیدایره و ستبه یافرهها در قالو مصتاحبهها عمی  ،تحلیل تماتی شتده و
در بسری اجرماعی ارایه یواهد شد.
 .2پیشینه تحقیق

در این بخن ابرتدا بته تتاریخچته استترتار آپهتا در جهتان و اییان پیدایرته و ستتبه ادبیتا
تجیبی و ادبیا نری ارایه شده اس .
به لحاظ تاریخی ،2میتوان شتتیوی استترار آپها را با شتتیوی تمدن در بین انستتانها و
ییید و فیوش محصتوی مخرل گیه زد .اما پیشتینه یتنع ستیمایهگذار یلیپذیی نیز
ٔ
توستعه امییکایی در ستا  1946بیمیگیدد .اما آیاز استرباده از مبهوم
به شتیک تحقی و
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1یونیکورن بهمعنا استو شتایدار است و ایتلالحی که بهنوعی از استرار آپها االال میشتود که دارا ارزش بای ی
میلیارد دیر بوده و میتوانند بهعنوان ی مالیا دهنده ،به اقرصتاد ملی کشتور کم کنند .اگیچه دو شتیک استنب و دیجیکای
ادعا تبدیلشدن به یونیکورن را دارند ،اما باید مورد ارزیابی دقی قیار گییند.
 .2این بخن بیگیفره از کرا اسهارتآپسازی در ایران ٔ
نوشره فاالمه یادقی ،نشی سخنوران و چندین سای به نامها زیی اس :

استرار آپ حدود ستا  1911میالد است که با شتیک ها ستیلیکونولی شتیوی شتد .یکی
از مهمریین محصتوی این شتیک  ،استرار آپ آ .بی.ام بود .یکی دیگی از قدیمیتیین و
موف تیین استترار آپها دنیا ،شتتیک اپل است که توست استتریو جابز راهانداز شتتد.
استترار آپ گوگل نیز از استترار آپها معیو جهان استت که ٔ
همه ما با آن در ارتبا
هستریم .اما به لحاظ علمی ،شتیوی استرارتاپ ها از دهه  70و بعد از جن جهانی دوم بود.
بعد از جن جهانی دوم ییلی از شتیک ها درآمییکا وبتعی مالی یوبی داشترند30 .ستا
الو کشتید تا استرار آپها به شتیک ها بزرگ ببهمانند که ارزش و ایتل موبتوی رو
نوآور است  .بعد از  30ستا مد توستعه استرار آپها عوض شتد و ایجاد استرار آپ با
کم کمبانیها بزرگ آیاز شتتد و تاکنون که شتترا دهندهها شتتیک ها ستتازمانی به
رشد اسرار آپها کم میکنند ،ادامه یافره اس
پیش ٔ
تینه زیست بوم کارآفیینی و استرار آپی اییان به اوایی دهه  70بیمیگیدد .الیح پدید
آوردن شتتیک ها ستتیمایهگذار یلیپذیی بیا اولین بار در شتتیک هایی نریی ستتازمان
گستریش و نوستاز یتنای اییان و استبانستی پیوژهها نوپا مانند میکز یتنای نوین شتکل
گیف اولین شتیک ها پدید آمده در ٔ
حوزه فناور ارتباالا و مخابیا بودند و بخشتی از
زییستای ها مخابیاتی اییان در دههها  70و  80توست این شتیک ها به وجود آمدند.
در ابردا بهجا نام استرار آپ ،ویوگی آن باعنوان اشتیک ها ستیمایهگذار یلیپذییم
بهکار بیده میشتد .در آن زمان ادبیا استرار آپ هنوز مبهومی نداشت  .در اوایل ٔ
دهه 90
با بهوجود آمدن میاکز رشتتد و شتترا دهندهها در کنار دانشتتگاهها ،تیمها مخرلبی پدید
آمدند که منجی به رشتد نییو انستانی زیست بوم استرارتاپی اییان شتدند در این ستا زیست
بوم استرار آپ در اییان ٔ
نقشته راه یود را پیدا کید پین از آن (در ستا  )1385دیجیکای با
 5نبی کار یود را آیاز کید .در پایان ستتا  1389کستتووکار نوپایی به نام آپارا (همبا
یوتو ) شتیوی به کار کید .بعد از آپارا باید از استرار آپی به نام تخبیبان نام بید که توست
یانم ایدهپیداز و موفقی در ستتا  1390بنیانگذار شتتد .بعد از آن استترار آپ ن بیگ
شتیوی به کار کید .ستا 1393نیز استنب آیاز به کار و رقیو ستیستخ ستیسترم تاکستیرانی
سنری شد .اگیچه اکنون این اسامی دیگی بهعنوان اسرار آپ بهشمار نمیآیند.
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ٔ
ملالعه گستریده یتور گیفره است  .بییی
به لحاظ پیشتینه تجیبی میتواند گب چند
از آنها بدینشیح اس :

بی استتاس گزارش فاوا 1در ستتا  1395موان دایلی موفقی استترار آپها اییانی

بهیتور دقی تی و مقایسته آنها با موان دایلی استرار آپها ستایی کشتورها بیرستی شتده
اس ت  .تالش شتتده تا راهحل کشتتورها مخرل بیا از بین بیدن این موان نیز بیرستتی و
بهعنوان راهنمایی بیا کم به استترار آپها اییانی استترباده شتتود .این موان شتتامل
نقتدینگی پتایین ،استتریاتو نتامنتاستتو در مقتابلته بتا رقبتا ،متد هتا کستتووکتار نتامنتاستتو،
محصو بعی  ،تیم مدیییری بعی و عدم توجه به نیاز مشری ملیح شدند.

از محدود پووهنها انجامشتده در مورد تحلیل اکوستیسترم استرار آپی کشتور 2پووهشتی
استت کته در الکتاماستترتارز ( )1396انجتام شتتتد .جتامع ٔته آمتار این پووهن شتتتامتل 500
استرار آپ بوده و نرایج این نمونهگیی با ستلم االمینان 95دریتد به کل جامعه استرار آپی
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کشتور تعمیم داده شتد .بیاستاس نرایج بهدست آمده حدود 15دریتد از استرار آپها کشتور در
میحلته ایتده و نمون ٔته اولیته قیار دارنتد و حتدود 70دریتتد آنهتا در میحل ٔته ورود بته بتازار و رشتتتد
ٔ
میحله ورود به
هسترند .نکره قابلتوجه آن است که حدود نیمی از استرار آپها کشتور در

بازار و درآمد اولیه هسترند ،حدود 20دریتد از آنها وارد میحله رشتد شتدهاند و حدود 11دریتد
ٔ
میحله گسریش بازارها جدید قیار دارند.
در
میکز توانمندستاز و تستهیلگی کستووکارها نوپا (فاوا) در گزارش هشترم یود در
ستا  1396معرقد است

عدم توانایی در تجار ستاز و جذ ستیمایه ،مشتکال حقوقی

در گب شتتیک ها استترار آپی در راستترا بهیهگیی از تستتهیال معافی مالیاتی یا
بیمها  ،بتتع در مالکی معنو در گب ی ایده در اییان و ...ایتتلیتیین عوامل عدم
شکلگیی زیس بوم اسرار آپی مناسو در اییان دانسرهاند.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1به منرور تحلیل موان دایلی موفقی استرار آپها کشتور ،هستره پووهشتی نوآور کستووکارها دیجیرا دانشتگاه تهیان
با همکار میکز توانمندستاز و تستهیلگی کستووکارها نوپا فاوا در نیمستا دوم ستا  1395پووهن جامعی به روش
پیماین بیا شنای موان دایلی موفقی اسرار آپها در کشور انجام دادند
 .2این تحقی میدانی در الکام اسرارز سا  1396توس هسره پووهشی نوآور کسووکارها دیجیرا دانشگاه تهیان یور گیفره اس .

میکز پووهشتی آرا در ستا  1397تحقیقی را با عنوان اچالنها استرار آپها در اییان1م
انتجتام داده استتت  .ایتن متیکتز چتالتنهتا استتترتار آپهتا در ایتیان را بته دو بتختن
چالنها محیلی و چالنها دایلی تقسیم میکند:
الف) چالشهای محیطی

چالنها محیلی در واق عوامل یییقابلکنریلی هسترند که اکثیا یارج از محی استرار آپها
قیار دارند و استرار آپها بهتنهایی قادر به رف آنها نیسترند .بییی از این این چالنها عبار اند
ٔ
زنجییه تأمین مالی الیحها نوآور و شتیک ها
از )1 :تأمین مالی و ستیمایهگذار (ناقنبودن
نوپا ،نوپابودن نهادها مرولی در نرام مالی کشتتور ،نبود بستتریها حقوقی بیا ستتیمایهگذار
یلیپتذیی ،و عتدم توجته بته جنبتههتا اقرصتتاد این زمینته)  )2نتاپتایتدار در متدیییت نهتادهتا
دولری  )3کمبود مهار و نییو انستانی مرخصتن و نهادها پشتریبان بیا ارایه یدما فنی و
مشتاوره در فعالی ها استرار آپی  )4ستیاست گذار ها نامناستو دول

 )5مستایل فیهنگی

و اجرماعی  )6زییستای ها فنی (پهنا باند و ستیع اینرین و میاکز داده ،بایبودن قیم
یتدمتا فنتاور االالعتا و ارتبتاالتا در کشتتور ،زییستتایت نتامنتاستتو بیا بهیهبیدار از
فناور ها جدید همچون تحلیل دادهها حجیم و ارتباالا سیار).
ب) چالشهای داخلی

چالنها دایلی عوامل قابلکنریلی هسترند که توست یود شتیک ها قابلرف است  .این
چالنها عموما پییامون مستتایلی چون بازاریابی و مدییی راهبید قیار دارند .جه گیی
و تبلیغا نامناستو ،عدم شتنای نیاز مشتری  ،عدم تناستو محصتو و بازار ،الیاحی ی
مد کستتووکار گستتریشناپذیی ،تیمستتاز نامنتاستتو و بتتع در کار تیمی از جمله
چالنها درونی استترار آپها هستترند درنهای  ،بیرستتی ملالعا و مقای یارجی
نشتتان داد بیشتتریین و شتتایتد تمتامی تمیکز آنهتا بی رو دییتل متالی ،متدیییری تکنولوژیت و
روانشتناستی (ویوگیها شتخصتیری همپیمانان) بوده و تیتیو این موارد در ملالعا دایلی
شتامل عوامل مالی ،تکنولوژی و مدیییری بوده است  .تقییبا میتوان گب در دایل کشتور به
تحقیقی که با رویکید جامعهشتتنایری انجام شتتده باشتتد ،بینخوردیم .با نگاهی به زمینهها

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1این بخن بی گیفره از نرایج تحقیقا میکز پووهشی آرا در سا  1397اس .
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شتتیک ها استترار آپی کشتتور ،به این ٔ
نریجه کلی میرستتیم که بیا موفقی در بازارها
کوچ و کشتورها در حا توستعه مانند اییان ،نیاز به ایدهها آنچنان نایا نیست و تنها
با کبیکیدن ایدهها موف یارجی و اجیا یتحیم آنها بستره به بازار هد  ،میتوان ستهم
مناستبی از مشترییان را جذ کید .آمارها نشتان میدهد که در اییان بیشتریین مقولها که باعث
توستعه کستووکار میشتود زییستای فیزیکی و پویایی بازار دایلی است  .این درحالی است
که در کشتورها توستعهیافره مثل آمییکا زییستای فیزیکی و هنجارها فیهنگی و اجرماعی
نقن پیرن تی در شتتکلگیی استترار آپها دارند .آلمان نیز بی رو بینامهها کارآفیینی
دول سیمایهگذار کیده و در تیکیه نیز این بسری با آموزش در مدارس ،درحا توسعه اس .
دریصتتوو مبانی نری یزم به توبتتیم استت بهدلیل نوپابودن ادبیا استترار آپی و
همچنین موقریبودن دوران زندگی و نهایرا قیاب بستتیار زیاد با حوزه کارآفیینی ،از دیدگاهها
حوزه کارآفیینی جه استترخیاج و بهیهگیی از مباهیم حستتاس بهیه گیفره شتتد ،بتتمنا این
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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دیدگاهها بهعنوان چارچو نری این ملالعه و بهمعنایی که در ملالعا کمی کاربید داشتتره
و کتامال بتایتد دنبتا شتتود ،محستتو نمیشتتونتد چیا کته تتاکنون ملتالعتها اجرمتاعی در بتا
استرار آپها شتکل نگیفره و تنها بیا جه دهی و بهیهگیی از بییی ایتلالحا و شتیای
و جلوگیی از یارجشدن از محدوده موبوعی بهیور رف وبیگشری از آنها بهیه بیده شده،
در نهای مد تجیبی یود را ارایه یواهم کید .بهعبار دیگی ،چون عمال این پووهن ،کیبی
اس نرییههایی که از قبل راهبی تحقی باشد ،وجود نداشره بلکه از مباهیم حساس نهگانه که
در ادامه به آنها یواهیم پیدای  ،به نرم و شبکه مبهومی یواهیم رسید.
دیتدگتاههتا میبو بته چیایی و چگونگی ایجتاد و موفقیت و عتدمموفقیت استترتار آپهتا،
عمومتا در امرتداد دو مستتیی ایتتلی نرییتههتا مبرنی بی عوامتل یتارجی و نرییتههتا مبرنی بی
عوامل دایلی گستریش یافرهاند .نرییهها مبرنی بی عوامل یارجی شتامل عوامل ستایرار و
ٔ
دربیگیینده تمام عنایتی ،عوامل و شتیای فیزیکي و یییانستاني و همچنین
زمینها است که
ستازمان شتیای و عوامل محیلي بیونستازماني که محی ستازمان را احااله نمودهاند ميباشتد
(شتامل نرام دانن و آموزش عالی ،اقرصتاد ستیاستی و قوانین و )...نرییهها مبرنی بی عوامل
دایلی بی ویوگیها فید یا یصتتویتتیا درون ستتازمانی تمیکز دارند .نرییهها عوامل

ٔ
چییه عمی یتتنع و
یارجی مؤگی بی عملکید شتتیک ها شتتامل ستتازمانها یتتنعری،
بومشتناستی جمعی هسترند .همستان فیضکیدن شتیک ها از نری ابعاد مخرل  ،نقد استاستی
وارده بی مکاتو یارجی اس  .نرییهها عوامل دایلی شامل نگاه مناب محور ،1قابلی ها

پویتا ،2گیاین کتارآفیینتانته ،3بتازارگیایی 4و ظیفیت جتذ  5همچنین ویوگیهتا کتارآفیین
شتومبیری با یکدیگی در ارتبا بوده ،اما در فیبتیا و کاربید مرباو هسترند .فیض استاستی
ایلتو نرییتههتا عوامتل دایلی بی گتابت فیضکیدن محی و عتدم وجود تغیییا پیچیتده و
تأگییگذار محیلی بی عملکید شتتیک است  .مجموعه مباهیم حستتاستتی که در قالو عوامل
دایلی و سایرار _ زمینها میتب با اسرار آپها تتتت که در قالو نرییهها فو الذکی
نیز بیان شده تت در قالو نقشه مبهومی ذیل آمده اس .
عوامل داخلی
بسری فید – شخصیری،
بسری سازمانی (اسرار آپ
به عنوان ی سازمان و
نهاد)
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اکوسیستم استارتآپ

عوامل ساختاری
قوانین و نرام بیوک یاتی ،
سلم و امکان تکنولوژی
و امکانا اقرصاد

عوامل زمینه ای
شیای و فضا سیاسی،
اجرماعی و جامعه،
آموزشی ،پووهشی و
پیورشی و یانواده

شکل  .1نقشه مفهومی عوامل داخلی ساختاری و زمینه ای مرتبط با استارتآپها
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .3روش
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از آنجتایی کته ملتالعته حتابتتی از نوی کیبی استت  ،بنتابیاین ،دیتدیته تعمیم وجود نتدارد چیا کته
ملالعا کیبی ستتعی در فهم زیس ت جهان و نگیشها اجرماعی کنشتتگیان و دادن یتتدا به
کستانی که یتدا آنها شتنیده نمیشتود دارند .به دلیل ماهی چندوجهی ،پیچیده و ناشتنایره
موبتتوی استترار آپها و اکرشتتافی بودن نوی ملالعه ،ناگزیی از تمامی تجیبیا و توان یود در
استرباده از ابزارها و روشها پووهن بهیه بیدیم .بی همین استاس از تیکیبی از روشها کمی و
کیبی استترباده شتتد .مهمریین ابزار مصتتاحبهها عمی از الیی تلبن و واتهاپ بود که در این
راه ،ستعی در گیفرن روای و تجیبه زیستره در زیست بوم استرار آپی داشتریم .االالعا بستیار
یوبی بهویوه در ٔ
حوزه مستتایل اجرماعی و فیهنگی در قالو فیهن کارآفیینی جم آور شتتد.
در مجموی میتوان گب از روش تیکیبی (آنچه به زعم هسته بایبی است ) استرباده شتده است .
بهالور که در فیایند رف و بیگشت و با استرقیاو و قیاسها مداوم ،بتمن شتنای کارکید
استرار آپها در نرام اجرماعی ،عوامل و موارد دییل ،شتناستایی و مقولهبند شتدند .ستبه به
ایی شتنمیحلها کالرک و بیاون) پیدایره
دسترهبند  ،ستن بند و مبهومستاز (روش استرقی ش
شتد .در نهای  ،ستازوکار و نستب هی ی از مباهیم و کارکیدش در مان تیاشتی یا پیشتبید اهدا
زیس بوم اسرار آپی در قالو مد هایی ارایه و تحلیل شد.
جامعه مورد مشتاهده ،مشتور و مشتارک بدینشتیح است  )1 :شتن نبی از مدییان و
یتاحبان استرار آپ (الی مصتاحبهها اولیه مشتخن شتد که ستن و تجیبه کار نقن
مهمی در موفقی و شتکست استرار آپ ها دارد .بنابیاین ،ستعی شتد از تمامی گیوهها
ستتتنی و تجیبی استتتربتاده شتتتود) .بی همین استتتاس دو نبی از این گیوه در اولین تجیبته
استرار آپی قیار داشترند دو نبی دو الی چهار تجیبه استرار آپی موف یا ناموف داشترند و
دو نبی نیز حداقل پنج تجیبه در این حوزه داشترند  )2دو نبی از مدییان شترا دهندهها که
یکی تتاکنون بتا  45مجموعته استترتار آپی میتب بوده و حمتایت کیده بودنتد و دیگی از
مجموعه بنیاد بیک و ستتاینه  100استترار آپ را حمای میکیدند و  )3شتتن نبی از
همکاران (اعضا هیل علمی مؤسسه ها پووهشی و سایی دانشگاهها )1بودند.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1این افیاد شتامل آقایان دکری حستین ابیاهیمآباد  ،ربتا کالهی ،نایتیالدین علی تقویان ،حستینعلی افخمی (دانشتگاه عالمه
الباالبایی) ،وحید کمالی (معاون یدا و سیما) و میتضی افرخار (مؤسسه تحقیقا آ وزار نییو).

 .4تجزیهوتحلیل دادهها

په از جم بند و دسترهبند یافرهها ،با  9تم کلی روبهرو بودیم (بستریها ستیاستی ،اجرماعی
و جامعه ،قانونی– بیوکیاتی  ،آموزشتتی ،پووهشتتی و پیورشتتی ،تکنولوژی  ،اقرصتتاد  ،فید –
شتخصتیری ،ستازمانی (استرار آپ به عنوان ی ستازمان و نهاد) و یانواده) .په از دستریابی به
ی تصتتویی ربتتای بخن از تمها و ایتتالح کدها ایرصتتایتتی در هیی و داستتران کلی
تحلیل ،نوب به تعیی و نامگذار تمها ایتلی (حایتل از تیکیو تمها فیعی ستلم آیی)
نامگذار شتدند ،که نش ٔ
،
 ،نشتانه
تانه
رستید .این تمها بهیتور
نشانه

 ،نشانه

اس .

و نشانه

 .4-1تم ،بستر یا محیط حقوقیـدولتی

در مجموی ،این تم نشتان ٔ
دهنده جو ستیاستی– دولری حاکم بی جامعه و زی تس بوم استرار آپی ا تس که

باعث الوینیشتدن فیایند تجار ستاز فعالی ها و تولیدا آنها شده و مشکال فیاوانی را بیا آنها
بهوجود آورده است و در بییی موارد منجی به شتکست استرار آپها میشتود از جمله عدم جذ
حمای ها دولری ،کبی یا ارایه یدما و محصتو توست استرار آپها یا شتیک ها رقیو ،عدم
ریب سیمایهگذاران به دلیل بایتی رفرن ریس سیمایهگذار .
جو حمایری
دول

وجود قوانین و
مصوبا
دس و پاگیی و
مزاحم

عدم وجود
بانکها و مناب
االالعاتی ایده
یابی

عدم آگاهی
تیمها از قوانین

عدم وجود
قوانین مالکی
فکی حقوقی

بیاکندگی و
تناقض مقیرا

محیط حقوقی
دولتی

روزمیگی
تصمیما
دول

وابسرگی
حمایرها
دول به پو
نب

فیایند
بیوکیاسی گب
شیک ها
ایالح و
بازنگی قوانین
و مصوبا
تجار ساز
دانن

وجود قوانین
دس و پاگیی
تجار  ،بیمه،
مالیا و کار

تعارض مناف
جامعه و دول
ناکارآمد
حقو و قوانین
گب ایریای

پیاکندگی و هم
پوشانی میاکز
تصمیم گیی

شکل  .1عوامل محیط حقوقی-دولتی
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تغیییا
مدیییری و قایم
به فید بودن
تصمیما

مقیرا سخ
جذ سیمایه
یارجی
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 .4-2تم ،بستر یا محیط اقتصادی

ٔ
دهنده نرام اقرصتتاد حاکم بی جامعه و زیست بوم استترار آپی
در مجموی ،این تم نشتتان
است که باعث الوینیشتدن فیایند تجار ستاز فعالی ها و تولیدا آنها و حری منجی به
شکس آنها میشود.

انحصار بودن
سیمایهگذار و
حمای ها مالی
تنها توس دول

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

عدم حمای و
مشارک ها
بخنها عمومی و
نهادها حاکمیری
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عدمشنای
سیمایهگذاران
شخصی و یییدولری
از اکوسیسرم
اسرار آپی

شیای سخ و
بیوکیاتی جذ
حمای هالی مالی
دولری

تورم بای و یییقابل
پینبینی

محیط محیط
اقتصادی

کمبود وامها
مرناسو با ریس
اسرار آپها

فساد و ران در
مناقصهها
فساد و ران در
جذ حمای ها
دولری

وابسرگی نرام
حمایری مالی دولری
به نب

شکل  .1عوامل محیط حقوقی-دولتی

 .4-3تم ،بستر یا محیط اجتماعیـفرهنگی

این تم یکی از مهمتیین و گستتریدهتیین مباهیم است که یود به چند تم کلی دیگی تقستتیم
شتده و هی کدام از این موارد دارا زییمجموعههایی است که به شتیح ذیل ارایه میشتود .این
محی هتا شتتتامتل :ال ) محی فید – شتتخصتتیری

) محی یتانوادگی ج) محی

اجرماعی – فیهنگی و د) محی مدیییری و سازمان یییرسمی اسرار آپی.

محی فید
شخصی

محی مدیییری و
سازمان
یییرسمی
اسرار آپی

محیط اجتماعی
فرهنگی

محی یانوادگی

محی اجرماعی
فیهنگی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

شکل  .3عوامل محیط اجتماعیـفرهنگی

الف) محیط فردی – شـصصـیتی .این محی یودش به پنج بخن کلی دیگی شتامل موارد
ذیل تقسیم میشود (به دلیل گسریدگی عوامل در پنج زییعنوان دسرهبند شدهاند):
 .1مهتار هتا شتتتامتل :مهتار هتا فنی ،مهتار هتا انستتتانی (ایالقی) ،مهتار هتا
ارتباالی – اجرماعی ،مهار ها دانشی (اعم از رسمی یا یییرسمی)
 .2ویوگیها شتخصتیری شتامل :تواناییها ذهنی ،فیزیکی و رفرار  ،شتخصتی فیا
اجرمتاعی ،گبتا روانی عتاالبی ،تتأکیتد و پتافشتتتار بی استترقال متالی و یوداشتترغتالی،
ارزشها فید  ،همدلی
 .3ویوگیها توانمندستاز شتامل :ویوگیها یودهدایری ،انعلا پذیی  ،یودباور ،
دیگیهتدایری ،حمتایت اجرمتاعی ،بیون گیایی ،تواف پتذیی  ،متاجیاجویی ،وظیبتهگیایی،
ّ
اشریا و میل به پیشیف  ،نگیش نسب به تغییی ،جدی  ،تبکی یال
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 .4عوامل کشتشتی شتامل :رویدادها زندگی ،محدودی ها یانوادگی ،محیومی ها
اجرمتاعی ،ایتدیولوژ (میزان دینتدار  ،اعرقتاد بته ارزشهتایی چون عتاقبت بتهییی  ،کستتتو
روز بیا دیگیان یا روز رسانی ،ییییواهی ،اللو آمیزش بیا والدین)
 .5تجیبیا گذشره شامل تجیبیا ناموف و موف قبلی در ٔ
حوزه اسرار آپی ،تجیبیا
کار ادار در بخن دولری یا یصویی.
ب) محیط خـانوادیی .محی یتانوادگی بتهالور یییمستترقیم در میاحتل تیییتو بته فعتالیت
استترار آپی ،یل ایدهها استترار آپی و فیایند استترار آپ تا رستتیدن به محصتتو و
سودآور  ،نقن آفیین و اگیگذار اس .
وبتتعیت دوگتانته یتانواده بته لحتاظ محیومیت اقرصتتتاد یتا اجرمتاعی (بتهالور کته
یانوادههایی که دارا محیومی اقرصاد هسرند از ی الی نییو محیک جوانان جه
یالیتتی از این وبتتعیت و کمت بته یتانواده استت و از الیفی بتاعتث انبعتا میشتتود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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دریصتوو محیومی اجرماعی شتامل وبتعی تحصتیال  ،اعریاد ،زندانیبودن و حری
نقن عضتتو نیز نریی ش تیای بای موقعیری دوگانه دارد .از ستتو دیگی وبتتعی مناستتو و
یو یانواده به لحاظ اقرصتاد و اجرماعی نیز تی دولو محستو میشتود از ی الی
فیزندان را تشتوی به فعالی ها یال و ریستکی میکند و از الیفی مان رشتد و تیقی آنها
به این لحاظ که ما نیاز نداریم و به اندازه یودمان دارا منزل و توان اقرصتتاد هستتریم،
میشتتود .همچنین انگتارههتا ذهنی و ارزشهتا یتانوادگی (میتل بته پیشتتیفت  ،یالقیت ،
اسرقال مالی – شخصیری ،بزرگ فکی کیدن) در محی یانواده حایز اهمی اس .
ج) محیط اجتماعی–فرهنگی .محی اجرماعی – فیهنگی کامال پیچیده و بهالور مسرقیم
و یییمستترقیم در زیستت بوم استترار آپی نقن دارد .مهمریین حوزه تأگییگذار آن رواج
ارزشهتا و بتاورهتایی در قتالتو فیهنت در جتامعته است ت کته بته نوعی در ذهن ت ت افیاد
جامعه نقن بستره است  .از جمله این فیهن ها میتواند به این موارد اشتاره کید )1 :فیهن
کتارآفیینی  )2فیهنت ارزش آفیینی  )3فیهنت پتذییش ایتدههتا جتدیتد  )4فیهنت تبکی
یال  )5فیهن ریست پذیی
کارمندپیور و حقو بگیی .

 )6فیهن و نگیش جنستیری نستب به کار  )7فیهن

د) محیط مدیریتی و ســازمان ریررســمی اســتارتآپ .محی موجود در زیستت بوم
استرار آپی به دلیل وجود نرام عیبتی به جا ستلستلهمیاتبی و عدم آموزش افیاد و کمبود
مهار ها اجرماعی در بییورد با مشتکال و تعارض مناف  ،ایلو بهجا ستازنده بودن
تخییبی اس ت  .هچنین تعیی نامشتتخن و مبهم از مباهیم کار ،شتتغل ،نقن ،دستترمزد،
رابله کارگی و کارفیما ،شیای کار و ...نیز نقن مضاعبی دارد.
ه) محیط فنـاورانه .یکی از تبتاو ها استترتار آپ با کستتووکارها دیگی که حری
نوآور و یالقیت نیز دارنتد ،بهیهگیی از امکتانتا و فنتاور هتا جتدیتد اینرینت و فضتتتا
مجاز جه کاهن هزینهها و افزاین سیع انرشار و رشد در جامعه اس .

بع تکنولوژ در
کشور
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گیان بودن بهیه گیی
از اینرین پیسیع
و فضا مجاز

کمبود نیم افزارها
مناسو و مرناسو

شکل  .4عوامل محیط فناورانه
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و) محیط آموزشـی ،پووهشـی ،پرورشـی .چنانچه محی آموزشتی ،پووهشتی ،پیورشتی را
حتامتل نقن پشتتریبتانی و حمتایری بتدانیم ،نقنهتا و کمبودهتا مخرلبی دارد کته در شتتکتل
شماره ( )5به تصویی کشیده شده اس :
مد ساز
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ایجاد شبکه

شناسایی نیازها
جامعه و
ینع

مسلولی
اجرماعی

شکل  .5عوامل محیط نظام آموزشی

 .5بحث و نتیجهگیری

در این قستتم به تحلیل هی ی از مقولهها و تمها ملالعه پیدایره و بتتمنا مناستتبا و
رواب میان آنها در زیست بوم استرار آپی کشتور را بیان یواهم کید .زیست بوم استرار آپی
در اییان و جهتان بستتیتار جتدیتد و نو پتا استت  ،امتا بته دلیتل االال آنهتا بته دنیتا متدرن کنونی
بستتیار پیچیده و چندوجهی هستترند بهالور که اگی یکی از پایهها چندگانه آن (در اینجا

بیاستاس ملالعا و نرایج این تحقی پایهها آن را در  5بستری ارایه کیدیم) با دیگی پایهها،
مرناستتو و همیاه نباشتتد ،با شتتکستت روبهرو یواهد شتتد .اگیچه استتاس ی فعالی
اسرار آپی همیاه با مخاالیه و ریس فیاوان هس .
 .5-1بستر یا محیط اجتماعیـفرهنگی

بستری یا محی اجرماعیتتتتفیهنگی شتامل چهار مورد ویوگیها شتخصتی(ستن ،جنه)،
یانواده ،محی مدیییری و ستازمان یییرستمی/شتبکه اجرماعی ،جامعه و فیهن است که به
دلیل گسریدگی ،هیی جداگانه بس داده شدند.
ّ
ستتنٔ .
ایده یو  ،یالقانه ،بهروز و موردنیاز جامعه ،به همیاه ستتیمایهگذار و پو کافی،
اگی همیاه با نییو انستتانی مناستتو نباشتتد ،تشتتکیل ی مثلث استترار آپی را نمیدهند.
ٔ
ایده مناسو،
سیمایهگذاران ابردا نییو انسانی اسرار آپ را ارزیابی میکنند و در کنار ی
ارزشگذار کیده و حابتی به ستیمایهگذار هسترند .در اینکه کمی و کیبی ستن چگونه
و چقتدر بتایتد بتاشتتتد ایرال نریهتایی وجود دارد کته هی یت

بی مبنتا بستتریهتا

اجرماعیتتتتاقرصتاد یایتی قابلقبو یا رد هسترند .اما در کشتور ما ،معموی ستن شتیوی
حوزه استرار آپی ،همزمان با تحصتیل در ٔ
فعالی در ٔ
دوره کارشتناستی است در این دوران،
نوجوانان پیشتور ،هیجانی ،فعا  ،ریست پذیی ،یال و دارا حه اسرقال هسرند .در کنار
این ویوگیهتا مثبت یت ویوگی مثبت دیگی وجود دارد کته ایلتو بتاعتث عتدم موفقیت آنهتا
در این دوران میشتتود و آن اایدیا گیاییم اس ت

ایدیا گیایی در ستتنین نوجوانی و جوانی

متان از دیتد جتام بته ایتدههتا شتتده و ایلتو تولیتدا و یتدمتا یل شتتده ،یتا توان رقتابت بتا
نمونهها یارجی بی ستی قیم ندارند یا هنوز در جامعه نیاز آن احستاس نشتده است و به
نوعی تجیبه ناموف به حستا میآید .اما همین تجیبهها ناموف ستا ها اولیه تحصتیلی
کته نیتاز متالی آنچنتانی نتداشتترته و از الیفی هنوز زیی چری حمتایری یتانوادههتا (بته لحتاظ متالی)
هسترند ،باعث پخرگی در ایده و اقداما دیگی آنها شتده و په از چند تجیبه ناموف اکنون
در  24تا 26ستالگی آماده راهانداز ی استرار آپ قابلقبو هسترند که مخاالیا کمری
ٔ
گبره ایلو مصتتاحبهشتتوندگان ،یالن ستتن هم اهمی چندانی ندارد ،بلکه
دارند .الب
تیکیو آن با تجیبه اس که اهمی و ارزش آن را دوچندان میکند.
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همچنین ستتن بهینه به لحاظ تجیبیا جهانی  30تا  40ستتالگی استت  .در مجموعه
مورد ملتالعته ،کستتتانی کته درگیی اولین تجیبته استترتار آپی یود بوده و تحت حمتایت یت
شتترتا دهنتده قیار گیفرنتد دارا میتانگین  23 ± 3هستترنتد .کمریین ستتن میبو بته
توستعهدهندهها( 1بینامهنویه و الیاح) است که ایلو زیی  20ستا و فاقد مدرک تحصتیلی
اما مرخصتن 2بوده و بیشتریین حقو و هزینه را به یود ایرصتاو میدهند (بتمن آنکه
ایلتو اوقتا ارزشگتذار ستتیمتایتهگتذاران از استترتار آپ ،عالوه بی ایتده ،بی مبنتا
توستعه ٔ
دهنده آن است ) .در همین راسترا بیشتریین ستن میبو به مدییان مالی اس که معموی
بای  35ستا داشتره و دلیل آن هم تجیبه کافی در این حوزه است  .میانگین ستنی افیاد مورد
ملالعه  29 ± 4است و تقییبا نزدی به میانگین ستنی فعاین ٔ
حوزه استرار آپی کشتور بی
مبنا ملالعا یور گیفره میباشد.
جنه .اگی چه ذا استرار آپها به لحاظ جنستی ،ینثی و امکان نقنآفیینی زنان نیز
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فیاهم میباشتتد اما الب گزارشها موجود ،تنها حدود  6دریتتد استترار آپها توستت
یانمها راهانداز شتده یا یکی از شتیکا ایتلی هسترند .هچنین ملالعا ما نیز نشتان از
کمرن بودن فعالی و مشتتارک زنان در این زیستت بوم دارد .در اییان مشتتارک زنان در
استترتار آپهتا بیشتتری در حوزه کتارورز و نییوهتا اجیایی استت تتا شتتیکتا ایتتلی و
بینامهریزان و ستیاست گذاران استرار آپ که آن نیز بیشتری زمانی است که استرار آپ در
حا بزرگ شتدن و تبدیل به شتیک است  .در مجموی استرار آپهایی که تمام شتیکا و تیم
ایتلی را یانمها تشتکیل دهند بستیار کم و از الی دیگی میزان موفقی آنها نیز بستیار کمری
است  .اما از الیفی آنها توانسترهاند با این میزان دریتد محدود ،جزو  10مورد استرار آپ
ُ
بیتی کشور قیار بگییند .نمونه آن اسرار آپ اک ُمدام در شییاز اس .
شتاید دلیل حضتور کمری یانمها در این زیست بوم را (از قو ایلو مصتاحبهشتوندگان و
مقای موجود) بهیهگیی آنان (زنان) از احستاستا و عواال بیشتری ،تحمل کمری جه
انجتام کتارهتا ستتخت (تحت فشتتتار جستتمی و روانی) و زمتانبی ،ریستت پتذیی پتایین،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .2در بخن آموزش عالی و دانشگاه بیشری به آن یواهیم پیدای .

تا آور پایینتی ،انعلا کمری و همچنین عدم پذییش شتکست دانست که بخشتی از اینها،
مشتخصتا جنستی است و بییی جنستیری .ویوگیها جنستیری آن بیشتری بیگیفره از فیهن و
نرام میدستایر است که الی هزاران ستا در ذهن و فکی همه رستو کیده و توست یانواده،
آموزش و پیورش و رستتانتههتا بتازتولیتد میشتتود .در این میتان نقن یتانوادههتا بته عنوان بستتری
اجرماعی فیهنگی جامعه که امکان بیوز یالقی  ،ریس پذیی و تا آور را ایجاد میکند،
ٔ
تجیبه موجود نشتان داده ،زنان بهدلیل دق و نرم در کار ،معموی بهعنوان
دوچندان است  .اما
نییوها اجیایی و پشریبانی بسیار مناسبی بیا اسرار آپها بهشمار میآیند.
 .5-3محیط مدیریتی و سازمان غیررسمی/شبکه اجتماعی

هی کستتتووکتار بیا موفقیت نیتاز بته یت تیم متدیییری قو دارد .وجود نتاهمتاهنگی و
بتتع در بخن مدییی میتواند باعث بتتع بخنها دیگی و در نهای شتتکستت
استرار آپ شتود .یکی از دیدیهها استرار آپها اییانی مدییی و تیم مدیییری است .
این دیدیه در ستتایی کشتتورها نیز ملیح اس ت  .از دییل عمده شتتکس ت تیم مدیییری در
استترار آپها کشتتور ،مشتتکال ناشتتی از عدم هماهنگی بین مؤستتستتان ،و همچنین
مشکال ناشی از بهیه نگیفرن از مشاوران کسووکار عنوان شده اس  .ایلو کشورها بیا
حتل این مشتتکتل ،شتتبکته استترتار آپی راهانتداز کیدنتد .از دیگی مشتتکال تیم متدیییری
استرار آپها ،یایته اییانی ،داشترن تنها دید فنی است  .در همین رابله مهار ها پایین
اعضا تیمها اسرار آپی اییان در حوزه بازار و کسووکار (مانند کمبود تجیبه در ینع
میبواله ،کمبود مهار ها کارآفیینی ،تیم فیوش کمتجیبه ،تخصتتن کم ،یالقی پایین
در بازاریابی ،بیندین و سلو بعی ) از دیدیهها ایلی اس .
 .5-4خانواده و روابط خانوادگی

یانواده بهعنوان ی نهاد شامل پدر ،مادر و فیزندان بوده و شاید بروان به دو گیوه تقسیم کید:
گیوه او  .یتانوادههتایی کته بته لحتاظ اقرصتتتاد  ،تحصتتیلی و منزلت اجرمتاعی در حتد
مروست به بای بوده که معموی هزینه و دق بیشتری را جه تحصتیل فیزندان در مدارس
بهری و انرخا رشترهها فنی و مهندستی کیده ،په بسری مناسوتی جه بیوز یالقی و
قیار گیفرن در جو و شتتبکه ارتباالی نخبگان فیاهم آورده اس ت  .این یانوادهها در تجیبیا
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اولیه استرار آپی فیزندان که معموی به شکس منرهی میشود حمای کیده و عامل محیک
و ریستت پتذیی فیزنتدان بته حستتتا میآینتد .نکرته استتتاستتی دیگی آنکته ایلتو راهانتدازان
استترتار آپ بته دلیتل آنکته استترتار آپهتا در حیلتههتا فنی و مهنتدستتی هستترنتد،
تحصتتیتلکیدگتان دانشتتگتاههتا فنی معربی پتایرخت بوده و بته دلیتل ّ
جو اجرمتاعی حتاکم بی
یانوادهها و ش ٔ
تبکه دوسترانی که دارند ،ایلو در فکی مهاجی به ستایی کشتورها هسترند .په
بته دلیتل نتداشتترن یت الیح بلنتدمتد بیا زنتدگی در کشتتور و امکتان مهتاجی  ،اکثی
اقداماتشان با مخاالیه روبهرو شده و ناموف اس .
گیوه دوم .یانوادههایی که به لحاظ اقرصتتاد و تحصتتیل در حد مروس ت و پایین هستترند.
ایلو این یانوادهها درگیی یکی از آستیوها اجرماعی شتامل فقی ،اعریاد ،زندانی یا نقن عضتو
یکی از اعضتا یانواده هسترند .الب نرییه محیومی  ،این نوی یانوادهها ،اگیچه امکان کم
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محیک تالش بیشتتری فید بیا
متالی و مشتتورتی را بیا فیزنتدان یود نتدارنتد ،امتا بته نوی دیگی
ش

کم به یود و یانواده استت  .چیا که بهالور قل  ،از الی یانواده یود هیچ کم و حمایری
نخواهد داشت و فید احستاس مستلولی بیشتری کیده و بار یانواده را با تالش بیشتری و احرما
موفقی بیشتری با فعالی ها استرار آپی به دوش میکشتد .ایلو توستعهدهندگان از این گیوه
یانواده هستترند که معموی بهجا مشتتارک در فیایند ی استترار آپ ،حقو باییی دریاف
کیده و یدما یود را ارایه میدهند چون امکان حداقل ی تا سته ستا کار بدون مزد به امید
احرما موفقی (در مقابل اکثیی تجیبیا ناموف ) را ندارند.
 .5-5فرهنگ و جامعه

همتانالورکته پینتی نیز توبتتیم داده شتتتد ،رواج و بتازتولیتد ارزشهتا و بتاورهتایی در قتالتو
فیهن در یانوادهها و جامعه باعث نقن بستترن آن در ذهن ت ت اعضتتا یانوادهها و
جامعه شده اس  .بییی از این ارزشها و باور که در ٔ
حوزه کسووکار و آینده وجود دارد،
مثبت و عامل پینبینده فیاینتد استترتار آپی استت و بییی دیگی عامل بازدارنده هستترنتد.
فیهنت هتا منبی یتا بتازدارنتده شتتتامتل فیهنت و نگیش جنستتیری نستتبت بته کتار و فیهنت
کتارمنتدپیور و حقو بگیی استتت و فیهنت هتا مثبت و پینبینتده شتتتامتل فیهنت
کارآفیینی ،ارزش آفیینی ،پذییش ایدهها جدید ،تبکی یال و ریس ت پذیی و اعرماد به

جوانان هسترند .اما دو مبهوم جدید الی این ملالعه شتناستایی و مبهومپیداز شتده که الی
ملالعا سا ها آتی بیشری به آنها یواهیم پیدای  .این دو مبهوم که به نوعی بههمپیوسره
و درهمتنیده هستترند شتتامل نرام پاداشدهی اجرماعی و ایجاد ارزشها کاذ اجرماعی
دریصوو اسرار آپهاس .
بته عقی ٔ
تده نگتارنتده ،محی اجرمتاعی ،ایتدههتا و فییتت هتا کتارآفیینتانته را بیا افیاد مهیتا
میسازد ،و البره میتواند حوزه عمل آنها را نیز محدود کند .بنابیاین ،میتوان گب سهول
راهانتداز و عوامتل اجرمتاعیتتتتتفیهنگی ،عالوه بی تتأگیی بی نگیش ،میتواننتد بی درک
ٔ
نرییه شنایری اجرماعی بندورا،)1986(1
امکانپذیی رفرار مؤگی باشند .همچنین بیاساس
محی ها اجرماعی نقن تعیینکنندها در شتتکلگیی شتتنای افیاد و مرعاقبا رفرار آنها
دارند.

ٔ
نرییه پیدازش االالعا اجرماعی ستتلنستتی و پیبی )1978(2بستتری
بهالور مشتتابه،

اجرماعیا که در آن ،کارآفیینی ر داده و چگونگی تأگیی این بسری بی کننها کارآفیینانه
را مورد تأکید قیار داده است  .بی این استتاس ،ارزشها و رفرارها یانواده ،الگوها نقن،
اقداما تشتتکلها اجرماعی ،نگیش ستتایی افیاد و نهادها جامعه و ستتهول راهانداز ،
میتواننتد بته فید القتا کننتد کته توانتایی انجتام رفرتار کتارآفیینتانته اجرمتاعی را دارد و از این رو ،بی
کنری رفرار درک شده و مرعاقبا قصد و نی آنها ،اگیگذارند.
نرییته ستتتایرتاربنتد گیتدنز )1984( 3نیز از تعتامتل میتان کنن افیاد و ستتتایرتارهتا
اجرماعی ستخن میگوید .در همین رابله هزینهها بای زندگی ،نگاه نامناستو جامعه به
افیاد شتتکست ت یورده در کستتتو وکتار و هزینتههتا متالی و یییمتالی دیگی کته بته افیاد
شتتکس ت یورده تحمیل میشتتود ،باعث کاهن گیاین افیاد جامعه به ستتم فعالی ها
کارآفیینی و استرار آپی شتده است  .درحالی که در کشتور ما با توجه به شتیای مرباو و
نییو جوان تحصتیلکیده و مسترعد ،میتوان با ستو افیاد به ستم فعالی ها کارآفیینانه
پیشیف اقرصاد چشمگیی حایل کید
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 .5-6نظام آموزشی ،دانشگاه ،رشته تحصیلی

ٔ
رشتترته تحصتتیلی
اگی دو مبهوم آموزش و یتادگیی را از هم جتدا کنیم .اولی را میتب بتا

دانشتتگاهی و رستتمی در نریبگیییم و یادگیی را فید و یارج از نرام رستتمی دانشتتگاهی
تصتور کنیم ،در فضتا کشتور اییان یادگیی بهالور کامل و به ستهول امکانپذیی است  .چیا
که مناب دایلی و یارجی به میزان کافی در بستری اینرین موجود است و امکان دستریستی به
آنها با تستل به زبان انگلیستی وجود دارد .په هی کستی در هی جایی و در هی ستنی امکان
یادگیی را دارد کما اینکه اکثی بینامهنویستان و الیاحان موجود در کشتور را نوجوانان زیی 20
ستا که استاستا هیچ تحصتیال دانشتگاهی ندارند ،تشتکیل میدهند .کستانی که تنها مدرک
تحصتیلیشتان دیبلم و حری شتاید دیبلم هم نباشتد .بیا این گیوه ،نرام آموزشتی مدرسته
اهمی دارد که آنها را یال و ریست پذیی بار آورده باشتد ،اما استاس تحصتیال ابردایی تا
مروس هم مبرنی بی حبریا اس .
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از الی دیگی آموزشتی که مبرنی بی نرام رستمی آموزش عالی کشتور و دانشتگاه است  .الب
تحقیقا انجامشتتده در دایل کشتتور میتوان گب نرام آموزش عالی ،نستتبری با زیستت بوم
استترار آپی ندارد .از ی الی آموزهها این نرام با دنیا واق (یتتنع و جامعه) همخوانی
ندارد و استاستا جنه یادگیی دانشتگاهها با کاربید آن در بییون از دانشتگاه مرباو است

بتمن

آنکه فضتا عمومی دانشتگاهها کشتور ،یایته دانشتگاهها درجه ی فنی و مهندستی بهجا
ّ
آموزش یالقی  ،مستتلولی اجرماعیتتتتتایالقی ،تعل و هوی ملی ،مشتتارک و مجموعه
مهتار هتا اجرمتاعی و  ...زمینتههتا مهتاجی آنهتا بته دیگی کشتتورهتا را آموزش داده و فیاهم
میکنند .این دقیقا همان مشکلی بود که در بحث نییو انسانی ملیح شد.
اگیچه در بستیار از دانشتگاهها در اییان میاکز نوآور  ،شترا دهی و قلوها علمی ایجاد
شتد ،اما از ی الی  ،تستل ستیاست ها حاکمی و نرام ستیاستی بی نرام آموزشتی و حری
زیست بوم استرار آپی باعث شتده تنها ٔ
حوزه فناور مورد ستیمایهگذار و حمای قیار گیفره و
بتهالور مثتا  ،استترتار آپی بتا هتد و تیویج کرتا یوانی در کشتتور مورد حمتایت دانشتتگتاههتا
نداریم .از الی دیگی این مجموعهها اگی قیار اس اسرار آپی را مورد حمای مالی و یییمالی
قیار دهنتد ،در قتالتو قتانون نتانوشتترتها  ،مییواهنتد و میبتایستت از تمتامی امور آن مجموعته

(استترتار آپ) االالی داشتترته و در آن دیتالت و راهبی کننتد .درحتالیکته یکی از ویوگیهتا
ستیمایهگذار در نرام اسرار آپی ،آزاد عمل و فعالی ها در تمامی امور اس  .همچنین عدم
تکامل زنجییه تحقی و توستعه در دانشتگاهها و یتنع و همچنین زنجییه دانشتگاه ،یتنع و
استرار آپ ،بهالور که دانشتگاه آموزش یزم را بدهد ،یتنع نیازها را شتناستایی و ایجاد کیده و
استرار آپها ،به پشتروانه دانشتگاهها ،پاستخگو نیازها یتنع و جامعه باشتند .از ستو دیگی
تقییبا تمامی جامعه مورد پیستن ،اذعان داشترند که رشتره تحصتیلی و دانشتگاهی ،کمریین نقن
را در پیشتتبید اهدا و موفقی آنها در فیآیند فعالی ها استترار آپی باز کیده و میکنند .اما
نکره استاستی و نقن دانشتگاه در این حوزه (استرار آپها) همانلور که فیچی و تیمان،2018( 1
 )518میگویند ،ایجاد پاتو یا امکان ایجاد ی شتبکه از مرخصتصتان است که شتیای مشتارک
جه راهانداز و تکمیل کادر سازمان اسرار آپی را ایجاد میکند.
الب بیرستیها دایلی و یارجی در مورد رشترهها علوم انستانی ،مستییها شتغلی
این رشترهها در ابهام قیار دارد .به بیان دیگی ،درحالیکه ستایی رشترهها فنی و مهندستی در
زیست بوم استرار آپی نقن داشترهاند ،این رشترهها با اف مواجه بودهاند .فارغالرحصتیالن
رشترهها علوم انستانی با فییت ها شتغلی کمری در بازار رستمی روبهرو بوده و مشتکال
یاو رشتتره یود را دارند .همچنین استترار آپها نیز تمایلی نستتب به استترخدام افیاد با
مدارک علوم انستانی ندارند درحالیکه یکی از کمبودها این زیست بوم که باعث شتده آنها
را بتا مختاالیه یتایتتته در حوزه متدیییت دایلی و ارتبتا بتا مشتتری رو بتهرو کنتد ،فقتدان
بهیهگیی از علوم انسانی اس .
 .5-7بستر اقتصادی

اگی اقرصتتاد را زییبنا پدیدهها اجرماعی فیض نکنیم ،قلعا یکی از عوامل بستتیار مهم و
تأگییگذار بی زیست بوم استرار آپی است  .به نری میرستد بستری اقرصتاد که یالو آن دولری
اس  ،در قالو  7محور ،امکان مدایلهگی در زیس بوم اسرار آپی را داراس  )1 :حوزه
ستیمایهگذار شتامل وامها دولری ،ستیمایهگذار دولری ،ستیمایهگذار بخن یصتویتی
و ستیمایهگذار یارجی  )2حوزه تورم و نوستانا ارز

 )3حوزه عدم شتبافی و رانری
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بودن منتاقصتتتا

 )4حوزه زمتان (هزینته فییت ت ) بیا ستتیمتایته گتذاران و راه انتدازان

استترار آپ  )5حوزه امکان رقابری شتتامل کیبی و قیم

 )6حوزه اقرصتتاد ستتیاستتی

(حمای ها مبرنی بی ستتیاس ت حاکمه)  )7حوزه یتتادرا (مهاجی ) نییو انستتانی
یایه نییو انسانی مرخصن
 .5-7-1حوزه سرمایهگذاری

مهمتیین چالن محی بییونی استرار آپی ،میبو به تأمین مالی و ستیمایهگذار است .
ٔ
زنجییه تأمین مالی الیحها نوآور و شتیک ها نوپا ،نبود بستریها
بهالور که ناقنبودن
حقوقی بیا ستیمایهگذار یلیپذیی ،نوپابودن نهادها مرولی در نرام مالی کشتور و عدم
توجه به جنبهها اقرصتتاد این زمینه ،باعث عدم ورود جد افیاد به ٔ
حوزه ستتیمایهگذار
یلیپذیی شتده است  .در این حوزه ،ستیاست گذار دول ایلو نادرست و نامرناسو اس
بتهالور کته :بته استترتار آپهتا وام میدهتد تتا بته جتا ذهن یال  ،مهمریین دیتدیته
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زندگیشان بدهی به دول باشد.
از الیفی در بخن ستیمایهگذار ها دولری چند مشتکل وجود دارد :نخست  ،به لحاظ
زمتانی ،بته قتدر بیوکیاستتی ادار الوینی و دستت وپتاگیی استت کته گتاهی فیاینتد جتذ
ستیمایه از ّ
حیض انربای یارج میشتود .بیا همین ایلو استرار آپها عالقمند به دریاف
کم ها دولری نیستترند .دوم ،معموی حمای ها دولری در قالو میاکز رشتتد ،نوآور ،
قلوها علمی و ...که در دانشتگاهها مرمیکز هسترند ارایه میشتود که آن هم مشتکال و
مخاالیهها یاو یود را دارد و تحلیل آن نیازمند مجا و ملالعه بیشتتری استت  .ستتوم،
تقییبا تمامی حجم حمایری دول بی حوزه فناور مرمیکز شتتده و بیا ایدهها یییفناورانه
امکان ظهور ایجاد نمیکند.
 .5-7-2حوزه عدم شفافیت و رانتیبودن مناقصات

در شتیایلی که تأمین ستیمایه به نوعی دارا مخاالیه است  ،استرار آپها بیا اینکه بروانند
وابستترگی یود را به ستتیمایهگذار کمری کیده و امکان استترقال بیشتتری پیدا کنند ،نیازمند
بهیهمند از بازار مناقصتا دولری هسترند اما فستاد در این فیایند و اقرصتاد رانری مان از این
مهم شده و همچنان زیس بوم اسرار آپی در مخاالیه قیار میگیید.

 .5-7-3حوزه زمان (هزینه فرصت)

ازمانم نقن بستیار مهمی را در زیست بوم استرار آپی باز میکند از ی الی ایده یال
و نا تا زمانی معین در ایریار ی فید یا گیوه استت و په از آن چندین گیوه امکان فعالی
رو آن را یواهند داشت  .بتمن آنکه استرار آپها یارجی ممکن است بازار کشتور را
اشتبای کیده و مزی نستبی و قیمری از دست یواهد رف  .از الی دیگی ،به دلیل بیگباتی در
شتیای اقرصتاد کشتور اعم از تورم و نوستانا ارز  ،چنانچه ستیمایه یزم توست ستیمایهگذار
مثال چندماه دییتی تأمین شتود ،تمامی محاستبا و بینامهها با مخاالیه روبهرو میشتود و ایذ
دوباره هزینه در ستیمایهگذار بی مبنا شتیای جدید ،کار مشتکلی است  .نکره دیگی و حایز
اهمی آنکه هزینه فییت بیا شتیکا ایتلی استرار آپ در این شتیای بای رفره و ایلو،
کسی حابی به فعالی به عنوان سیمایهگذار زمانی (یعنی بیداش سود و دسرمزد در آینده)
در شتتیای مختاالیهآمیز و احرمتا موفقیت محتدود ،نمیبتاشتتتد .په بته نوعی زیست ت بوم
اسرار آپی در این شیای از بازیگیان ایلی و واسله یالی میشود.
 .5-7-4حوزه تورم و نوسانات ارزی

بهالور که در بخن زمان و هزینه فیی ت ملیح شتتد ،تورم و نوستتانا ارز بستتیار از
بینامهریز ها و محاستبا استرار آپی را با مخاالیه روبهرو میکند .نوستانا بازار و عدم
تعاد آن بستیار از معادی ستیمایهگذاران و بازیگیان دایلی استرار آپها را بی هم زده و
با مشتکل و مخاالیه روبهرو میکند .قیم تمامشتده محصتوی و یدما که گاهی تولید
آن ی تا سته ستا الو میکشتد ،در این شتیای بیگبا اقرصتاد  ،گاهی استاس کار ی
استرار آپ را با مخاالیا فیاوان روبهرو کیده و منجی به شتکست و مرالشتیشتدن آنها و
بیر و زیان سیمایهگذار و جوانان و سییوردگی آنان میشود.
 .5-7-5حوزه امکان رقابتی

استرار آپی که مزی رقابری نداشتره باشتد ،استاستا استرار آپ محستو نمیشتود .در این
شتیای که انحصتار بازار در ایریار اوست نیاز به رقاب ندارد و تنها رقبا او ستن ها
بتازار و جتامعته استت کته بته دلیتل تکنیت زدگی جتامعته ،معموی پییوز یواهتد شتتتد .امتا نکرته
استتتاستتی در بتازار ،بیگبتاتی ،رانریبودن آن ،تورم و زمتان است ت کته یت کتای یتا یتدمتا
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انحصار و عدم نیاز به رقاب را در شیای مخاالیه قیار میدهد و گاهی نمونهها یارجی
یا نمونهها موجود قدیمی و ستتنری ،انحصتتار را از دستت استترتار آپها یارج کیده و
دستراوردها آنها را با مخاالیه روبهرو میکند .در کنار موارد فو  ،قابلی ها بازاریابی نیز
بی عملکید تأگیی مثبری دارد.
بیرستی وبتعی زیست بوم استرار آپها اییان نشتان میدهد که استرار آپها با
چالن تناستو محصتو با بازار و ورود به میحله رشتد مواجه هسترند .درواق  ،ممکن است
اسرار آپها به شکل درسری نیازها بازار و مشرییان را نسنجند .درنریجه ،با ار ٔ
ایه محصو
نامناستو در جذ مشترییان با مشتکل مواجه شتود .در یتورتیکه شتنای یتحیحی از بازار
وجود نداشتره باشتد ،محصتو بیا بازار جذابی و کشتن نخواهد داشت و این دلیلی است
که موجو شکس بسیار از اسرار آپها میشود.
 .5-7-6حوزه اقتصاد سیاسی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

176

دوره  ،13شماره 1
زمستان 1399
پیاپی 49

این حوزه از ستایی حوزهها اقرصتاد که مرأگی از ستیاست ها دولری است جدا نیست و شتاید
ٔ
حوزه بستیار پیچیده و
استاس شتیای نابستامان اقرصتاد در حوزه استرار آپی باشتد .این ش
درهمتنیده است که بخشتی از ستیمایهگذار اندک دولری در حوزه استرار آپی را تبدیل به
وام کیده ،جو حتاکم استترتار آپهتا را بته ستتو فعتالیت هتا حوزه تکنولوژ راهنمتایی و
مدییی کیده ،مان از حبظ نییو انستتانی ماهی ،مرخصتتن و یال شتتده ،باعث ایجاد
فضتتا اقرصتتاد نوستتانی و اقرصتتاد رانری شتتده و در نهای  ،فشتتار در امور بیوکیاستتی و
مناقصا را رقم زده اس .
 .5-7-7حوزه صادرات نیروی انسانی متخصص

بهالور که پینتی توبتیم داده شتد ،نییو انستانی رکن استاستی فیایند استرار آپ است  .در
بخن دیگی دریصتوو ارزشگذار استرار آپها جه ستیمایهگذار نیز ستخن گبریم که
گاهی با ابتتافه یا کمشتتدن ی نییو مرخصتتن (یایتته بینامهنویه یا مدیی) ،ارزش ی
استرار آپ دوبیابی یا نصت میشتود .با این وجود به نری میرستد ستیاست گذاران این حوزه و
مجموعه حاکمی  ،ارزش نییو انستتانی ماهی ،یال  ،ریستت پذیی و باهوش را کمری درک
کیده و اقتدامتا محتدود را جهت جتذ آنهتا و جلوگیی از مهتاجی آنهتا انجتام میدهتد.

همچنین نییو انستتتانی یتتتادر شتتتده بته محض ورود در کشتتور دیگی بته راحری جتذ
دانشگاهها و اسرار آپها آنها شده و پرانسیل یزم جه توسعه آنها را فیاهم میآورند.
 .8-7-5بستر یا نظام حقوقیـدولتی

در بخن اقرصتاد و نرام آموزش عالی ،نقن دول  ،ستیاست ها و جو حاکم بی آن و نستب
آن با شتیای جامعه نشتان دادیم که چگونه میتواند زیست بوم استرار آپی را مرأگی کیده و آن
را با مخاالیه روبهرو کند .در بخن حقوقیتتقانونی نیز میتوان گب دول با کاهن زمان و
فیایند بیوکیاستی و ایتالح و بازنگی قوانین دست وپاگیی و مزاحم زیست بوم استرار آپی
نریی قوانین کار ،تجار  ،بیمه و مالیا  ،همچنین فیاهم ستایرن شتیای تصتویو و ایتالح
قوانین حاکمیت حقوقیتتتتتفکی و جلوگیی از تبستتیی به ر قوانین و دستترورالعمتلها،
میتواند زمینه مناستو را جه رشتد و گستریش زیست بوم استرار آپی فیاهم کند .دول
میتواند مهمتیین پیشتیان توستعه کارآفیینی نوپا در کشتورها درحا توستعها چون اییان
بتاشتتتد .بینتامته اقتدام استترتار آپ هنتد 1یکی از نمونتههتا متدایلته دولت در زیست ت بوم
کتارآفتییتنتی و رونتد تتوستتتعته استتترتار آپهتا استتت  .هتمتچتنتیتن بتییتی متعترتقتدنتد کته
ستتیاس ت گذار ها آیندهنگی دول اس ت که میتواند منجی به ظهور شتتیک ها بستتیار
موفقی چون گوگل ،اپل و یییه بشتتود .همچنین بیشتتری استترتار آپها موف آمییکا ،در
میاحل اولیه رشد یود از حمای ها دولری بهیهمند شده بودند.
 .5-8بستر فناورانه

این بستری یا محی نیز بیگیفره از نرام اقرصتاد ستیاستی حاکم بی دول و ٔ
جامه تکنی زده 2بوده
و از الی دیگی به دلیل تحییم ،فناور ها زییستتایری ،فیستتوده و قدیمی اس ت  .همچنین

حاکمی  ،به دنبا فناور ها یایتی است که زمینه فعالی استرار آپها و مجموعهها
داننبنیان را به ستم آنها راهنمایی و هدای میکند .از ستو دیگی ،نرام کنری و فیلریین
اینرینت و فضتتا مجتاز نیز عالوه بی اشتتکتای زییستتایری بیا استترتار آپهتا ،آزاد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .2بیا درک بهری تکنی زدگی ر.ک :اشتتری  ،اباذر ( .)1399آموزش عالی به ٔ
مثابه تکنولوژ و نقن آن در بحیانها زیس ت
محیلی .در کرا جسهارهای آموزش عال و بحرانهای زیست محیط .
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محروایی و اجیایی فعتالیت هتا آنتان را نیز تحت الشتتعتای قیار میدهتد .کیبیت پتایین
زییستای ها ارتباالی و االالعاتی مانند پهنا باند و ستیع اینرین و میاکز داده ،بایبودن
قیم یدما فناور االالعا و ارتباالا در کشتور ،زییستای نامناستو بیا بهیهبیدار
از فنتاور هتا جتدیتد همچون تحلیتل دادههتا حجیم و ارتبتاالتا ستتیتار نیز از جملته موارد
اس که سبو دشوار در دسریسی به زییسای ها فنی میشود

محیط اجتماعی -فرهنگی
ویوگیها شخصی (سن ،جنه)
یانواده (حمای کننده ت حمای شونده)
محی مدیییری(سازمان یییرسمی ت
شبکه اجرماعی)
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بستر تکنولوژ یک
فیسودگی تکنولوژ ها زییسایری
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By reviewing the research background and conducting specialized interviews with
17 logistics experts, logistics enablers were identified and counted. In this study, 6
main competencies were identified, which were divided into 17 sub-criteria. In very
limited research, 3PL enablers have been introduced. In an article entitled
"Combining the Success Factors of Commercializing High-Tech Products", 118
articles were reviewed, commercialization success factors that may be somehow
related to the subject of the present study, which is to enter the market and empower
3PL companies. Introduces 19 empowerment, including: political-economic
components, legal factors, social factors, infrastructure, competitors, support
institutions, experience, management personality, human resources, financial
resources, technical empowerment, production empowerment, strategic,
organizational absorption capacity, marketing And sales, project management,
mental management ability and interpersonal management capabilities; Which
shows that the present study is in line with the mentioned research. This is why the
identified enablers can be used not only for 3PL but also for other organizations to
improve organizational performance. According to the research provided in the
background of many researches in the field of 3PL, it indicates that one of the most
important factors of logistics outsourcing and also one of the criteria for evaluating
and selecting 3PL for organizations is the degree of flexibility and innovation in
providing consulting services and new ideas. As can be seen, these criteria are not
present in the present study and are considered as one of the most important
enablers and can indicate the confirmation of the research and the alignment of the
present study with previous research.

Using the combined method (DANP) is a new method in multi-criteria decision
making so that we can identify both weight and the relationship between variables
at the same time. Third-party logistics is also a new issue in the field of industrial
management, which should be given more attention due to its cost-effectiveness.
Thus, the enablers that have the most weight in 3pl enablers include: production
enablers, technical enablers, marketing and sales enablers, financial enablers,
manpower enablers, and strategic enablers, which are also specified by weight
below the criteria. Since this research is in the field of third party logistics and in many
Iranian companies this concept is not implemented well and they are little aware of this
concept, it has been very difficult to collect data from statistical samples. It should be noted
that in order to implement and execute this logistics system, it is possible to move in a
dynamic, capable and innovative logistics direction by observing the identified components.

different stages of the research. In order to identify the experts at the suggestion of
industry managers and to access more accurate data than the criteria related to the
degree, the history of activity has been considered: In the first stage of this research,
we seek to identify the enablers and select scientific articles and related documents.
16 interviews with industry experts, 7 main empowerments identified. In the second
stage, by the combined method of DEMATEL based on network analysis (DENP),
the enablers are weighted and the relationship between the criteria and sub-criteria
is determined. In the DANP method, the results are obtained based on the basic
concept of ANP from the complete correlation matrix calculated by DEMATEL;
Therefore, the DEMATEL technique is used to construct a network structure model
for each criterion and dimension, as well as to improve the traditional ANP
normalization process. This technique is very suitable for real-world problems
compared to traditional methods and considers the dependence between criteria,
and finally DEMATEL is combined with ANP method to form DANP in order to
determine the effective weights of each dimension and criterion. The steps of
forming the structure of network relationships using DEMATEL technique and
determining the effective weights of DANP based on the complete communication
matrix are described in this article.
Interdisciplinary
Studies in the Humanities

By reviewing the research background and conducting interviews with logistics
experts, 245 open codes have been extracted, of which 12 codes from related books,
36 codes from Latin dissertations, 76 codes from Latin articles, 78 codes from
Persian articles and 43 codes have been obtained from specialized interviews with
experts; Which is categorized in the form of 17 core codes and finally in the form of
6 categories or the main dimension of third-party logistics empowerment. These 6
main dimensions include: technical enablers, production enablers, manpower
enablers, strategic enablers, marketing and project management enablers, and
financial enablers. Employing 3PL companies not only reduces logistics costs in the
long run, but also makes the organization more agile. 3PLs are subject to market
demand elasticity. These companies are formed and grown in countries that have a
strong commercial and transportation structure. This demand also exists in our
country and can grow. 3PL service companies in Iran are drawn like remote islands
that it is not possible to establish a connection between them and organizations.
Obviously, in this situation, we need to introduce and connect these companies with
manufacturing companies in order to create the desire and motivation to outsource
to buyers. For this purpose, it should be possible to create a capable 3PL based on
the enablers and the proposed model.
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As an international gateway, Iran has great potential in the field of logistics. It can
improve its logistics performance by identifying the empowerment of third-party
logistics providers or 3PLs, as well as identifying the needs and expectations of
neighbors and international markets, thereby helping to consolidate its position and
enhance its role in global relations to improve the political and economic situation.
And affect its culture (Gholami and Akbari Jokar, 2014, 97). Raising awareness of
the importance of logistics in recent years has led to more or less measures to
develop logistics in countries and leading companies in the world, including the
emergence of 3PL companies and the expansion of their public acceptance. By
definition, third-party logistics companies, or 3PLs for short, are companies to
which manufacturing or service organizations outsource part or all of their logistics.
These companies usually specialize in the fields of transportation and warehousing
and are able to adapt their services to different types of products. The main function
of 3PLs is based on the physical distribution of goods and services (Bhutan and
Rizzi, 2008, 300). With the development of outsourcing of logistics activities in
large manufacturing and service companies, the importance of the industry
development of 3PL companies has increased (Felsini et al., 2012, 4827).

It should be acknowledged that, unfortunately, despite the great need that is felt
inside the country and despite the excellent logistical situation in Iran, the
development and operation of such companies, in the true sense of the word, has
not yet received serious attention in Iran. One of the main reasons for the lack of
formation and development of these specialized companies in the country, despite
their urgent need, is the non-recognition of 3PL companies in the country and the
lack of a specific trustee and legal authority to manage and control those companies
that require licensing, legal considerations and He also mentioned that he should be
responsible for supervising their good activities. Therefore, considering the
successful records of other countries and in order to reform the country's
distribution system (which is one of the seven axes of the country's economic
transformation plan), it is necessary to empower 3PL companies and take action to
improve them. Because improving 3PL companies can significantly reduce the
heavy logistics costs in the transportation industry.

This research is in the form of applied research in terms of purpose and qualitativequantitative research in terms of research method. The statistical population of the
research consists of experts in the field of logistics, including managers and
specialists in this field. In this research, purposive sampling method is used in
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