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ی شرکتهای
نگاشت نقشه یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاریساز 

دانشبنیان ایران با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینههای استراتژیک
امیراحسان زاهدی

سیدحبیب اهلل میرغفوری

1

*2

علی مروتی شریفآبادی

3

چکیده
نوآوري يعني تأثيرگذاري اقتصادي يا اجتماعي ش��يء بر بازار .ايدههاي بيش��ماري آفريده ميشود اما
از این میان ،تنها ش��مار اندكي بر بازار تأثير ميگذارند و ايده و اختراعي نو شناخته ميشوند .تأسیس
ش��رکتهای دانشبنیان بهمنظور تجاری س��اختن ایدهها از کارهای جدی است که در کشور بهمنظور
عملی ش��دن تبدیل نوآوریها به ف ّناوری صورت گرفته است .وجود سیستمی اثربخش برای نوآوری با
توجه به انواع منابع خاص موردنياز ش��رکت در دستيابي به مزيت رقابتي پايدار ،يک انتخاب راهبردي
ی شرکتهای
تلقي ميگردد .هدف این پژوهش نگاش��ت نقشهای جهت توس��عه نوآوری و تجاریساز 
لوتوسعه گزینههای استراتژیک انجام شده است.
دانشبنیان ایران است که با استفاده از رویکرد تحلی 
دادههای تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان جمعآوری و نقشه نهایی با استفاده از نرمافزار Decision
 Explorerترسیم و تجزی هوتحلیل شد .برایناساس ،منابع انسانی ،فناوری ،فرهنگ ،عوامل سیاسی،
منابع مالیوسرمایهای ،منابع فیزیکیوساختاری ،گزینههای کلیدی در توسعه نوآوری و تجاریسازی
شرکتهای دانشبنیان است که با تمرکز بر این گزینهها برای هرکدام راهبردهایی تدوین و ارائه گردید
تا باعث تقویت موضوعات مهم نقشه شده و در سطح باالتر موجب رسیدن به اهداف شوند.
واژههاي كليدي:
لوتوسعه گزینههای استراتژیک.
نوآوری ،تجاریسازی ،دانشبنیان ،تحلی 
 . 1دکتری تخصصی ،مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد.
 . 2عضو هیئتعلمی ،دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد.
* نویسنده عهدهدار مکاتباتmirghafoori@yazd.ac.ir :
 . 3عضو هیئتعلمی ،دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد.
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مقدمه
پيوس��ته اين س��ؤال مطرح است چرا کشوري پيشرفت کرده ولی کشوری مشابه که از نظر منابع اوليه
و امکانات بهرهوري داراي ش��رايط بهتري بوده ،عقب مانده اس��ت؟ چه عامل مهمي در ش��رايط مشابه
باعث پيش��رفت و موفقيت بعضي (کش��ور ،گروه ،فرد) و باعث عقبماندگي و عملکرد ناصحيح بعضي
ديگر ميشود؟
خالقيت و نوآوري الزمه و پيشدرآمد توسعه و پيشرفت و تعالي يک سازمان و جامعه است و آگاهي
از فنون و تکنيکهاي آن ضرورتي اجتنابناپذیر براي مديران ،دانشجويان ،پژوهشگران و عالقهمندان
به اين رش��ته اس��ت (طالببیدختی و انوری .)1383 ،نوآوری محور رشد خروجی و بهرهوری ،محرک
کلیدی رشد بهرهوری نیروی کار ،منبع اصلی شکوفایی اجتماعی ،عامل کلیدی پویاییهای صنعت هم
از لحاظ ترکیب و هم س��ازماندهی و عاملی تعیینکننده برای موفقیت اقتصادی تعریف ش��ده است.
نوآوری به س��ازمانها کمک میکند تا در محیط نامطمئن ،مزیت رقابتی کس��ب کنند و بر رقبا پیروز
شوند .نوآوری در بلندمدت بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است و عامل اصلی رشدوتوسعه کسبوکارها
اس��ت (مرش��دلو و همکاران .)1394 ،ادعانامه س��اختي كه در پروانههاي ثبت اختراع مطرح است و با
ناكامي مواجه ميشود ،مشكالت غيرمترقبهاي كه عمليات مقياس تجاري را بيثمر ميسازد ،عواملي كه
بهعنوان عوامل پيشپاافتاده ناديده گرفته ميشوند (مثل انتقال ف ّناوری و غیره)؛ و عوامل غیر ف ّناورانه
مانند عوامل اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي؛ همه و همه بر پیچیدگی مسير نوآوري از مرحله
«ايجاد شيء» تا مرحله «راهیابی به بازار» صحه ميگذارند (استفان و بنگتسون.)2017 ،1
آنچه از بررس��ي دقيق ويژگيهاي فرایند نوآوری دریافت میش��ود ،اين اس��ت كه فرايند نوآوري
بهخصوص در زمينه ارائه ش��يء به بازار ،فرايندي مبهم ،بيثبات ،نامنظم و غیرقابلپیشبینی اس��ت و
سازی دانش و فناوري بخش مهمي از فرايند نوآوري است
هرگز مسير همواري ندارد .بنابراین ،تجاری 
و هيچ فناوري و محصولي بدون طی این فرایند ،با موفقيت وارد بازار نمیشود .از طرفی تصمیم برای
ی فناوري جدید ارتباط نزدیکی با ویژگیهای سیستم نوآوری که شرکت در آن عمل میکند
تجاریساز 
نیز دارد (پالگنول و همکاران.)2009 ،2
ی در ش��ركتهاي دانشبنیان بهمراتب بيشتر و ضروريتر احساس
موضوع نوآوری و تجاریس��از 
1 . Stefan & Bengtsson
2 . Plagnol et al.
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میشود .در علم اقتصاد با دو نوع اقتصاد روبرو هستیم :اقتصاد فیزیکی و اقتصاد دانایی .اقتصاد فیزیکی
به دلیل قابللمس بودن همواره موردتوجه بوده است درصورتیکه امروزه ایده پردازی و تجاری کردن
آن ایدهها که همان اقتصاد دانایی اس��ت ،منبع اصلی درآمد کش��ورهای پیش��رفته اس��ت (دانشفرد،
 .)1395ضروری اس��ت در ایران اسالمی هم اهمیت همهجانبه ش��رکتهای دانشبنیان درک شود و
مورد حمایت قرار گیرد .شرکت دانشبنیان یعنی نیروی فکر و خالقیت فردی یا گروهی و به هیچ رو
نباید معادل یک ساختار کارخانهای قرار گیرد .شرکتهای بزرگ و دانشبنیان دنیا هیچوقت کارخانه و
خط تولید ندارند ولی متأسفانه در کشور ما هنوز به مقوله دانشبنیان بهعنوان تولید و خط تولید نگاه
میش��ود (پاکزاد و همکاران .)1394 ،دانشبنیان بودن یعنی تولید خالقیت بیش��تر و ایجاد مدلهای
بوکاری که تا پیشازاین وجود نداشتهاند (صنوبر و همکاران.)1390 ،
کس 
درحالیکه اکنون بیش از  2000ش��رکت دانشبنیان در سطح کشور فعال است سهم شرکتهای
دانشبنیان کش��ور از تولید ناخالص ملی کمتر از نیم درصد اس��ت و این در حالی اس��ت که در س��ند
چش��مانداز  ۲۰ساله باید سهم ش��رکتهای دانشبنیان و فناوری بومی از تولید ناخالص داخلی به ۵۰
درصد برسد (سلطانی.)1395 ،
ی بوده
فقدان الگوی جامعی که بتواند راهنمای عمل این شرکتها در مسیر نوآوری و تجاریساز 
سازی فرايند تملک
و تس��هیلگر اثربخش��ی آنها باشد مشهود اس��ت .چراکه در واقع نوآوری و تجاری 
ايدهها ،پروراندن و توس��عه آنها با دانش مکمل ،ايجاد و ساخت و توليد کاالهاي قابل فروش و فروش
سازی فناوري تمامي فعاليتها را
محصوالت در بازار تعريف ميش��ود .بنابراين فرايند نوآوری و تجاری 
از پيدايش ايده تا طراحي محصول ،آزمايش نمونه اوليه ،ساخت و توليد و بازاريابي دربر ميگيرد .اين
فرايند میتواند به دو مرحله تقسيم شود که عبارتاند از -1 :برنامهريزي؛  -2اجرا.
در مرحله برنامهریزی باید نقشه مناسب و راهبردهای موردنظر جهت موفقیت در فرایند نوآوری و
ی دانش شناسایی و تعیین گردد و در مرحله اجرا این فرایند طبق نقشه شناسایی شده و
تجاریس��از 
با توجه به راهبردهاي موردنظر ،پیادهسازی شود .در واقع هر شرکت قبل از اينکه وارد مدیریت دانش
تولیدی جديد خود شود بايد يک برنامه راهبردي فراهم کند .اين کار تفکر نظاممند را تشويق میکند
و صحنه را براي طرح بازاريابي احتمالي مهيا میکند (یداللهی فارسی و کالتهایی.)1391 ،
بنابراین دارا بودن یک الگوی فراگیر که بتواند همه فرایند نوآوری و عوامل تأثیرگذار بر آن را بهطور
جامع دربر گرفته و برای عوامل کلیدی موفقیت بهطور جداگانه راهبردهای پیش��رفت را مطرح س��ازد
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برای یک دانشبنیان میتواند راهگشا باشد.
بنا بر آنچه بیان شد پژوهش حاضر بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت زیر انجام میشود:
ی شرکتهای دانشبنیان چگونه است؟
 -1نقشه توسعه سطح نوآوری و تجاریساز 
ی شرکتهای دانشبنیان کدماند؟
 -2گزینههای کلیدی در توسعه سطح نوآوری و تجاریساز 
ی شرکتهای دانشبنیان کدماند؟
 -3راهبردهای توسعه سطح نوآوری و تجاریساز 
نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به متولیان و نوآوران ش��رکتهای دانشبنیان الگوی جامعی
جهت اقدام ارائه دهد و برای پژوهشگران و محققان این حوزه بهعنوان خطوط راهنمای مطالعات آتی
محسوب شود.
پیشینه پژوهش
نکتهای که در تاریخچه مطالعات نوآوری حائز اهمیت اس��ت این اس��ت که نوآوری را مدتها پدیدهای
تصادفی میدانس��تند ،ازاینرو به مدیریت آن نیز توجه نداش��تند .شومپیتر یکی از اولین کسانی است
ک��ه به این پدی��ده توجه کرده اس��ت (گوندای و هم��کاران .)2011 ،1رویکرد نظاممن��د به نوآوری و
مدیریت آن ،اگرچه از حدود دهه  60میالدی آغاز شده بود؛ اما در دهه  90به شکوفایی رسید .بینش
نظاممند بودن نوآوری و اهمیت مکانهای دارای مزیت اقتصادی ،تغییرات اساسی در تحلیل تغییرات
اقتص��ادی و فناوران��ه و همچنین مطالعات سیاس��تگذاری ایجاد کرده اس��ت .در این رویکرد بنگاهها
دیگر نوآوران مس��تقل نیس��تند ،بلکه نوآوری آنها بهشدت به مجموعهای از ساختارهای نهادی تولید
دانش (سازمانهای پژوهشی و دانشگاهها) ،فرهنگ مؤثر بر یادگیری ،سازمانهای اشاعه دهنده دانش
(مدارس و دانشگاهها) ،سیاستهای دولتی و سایر بنگاههایی که با یکدیگر تعامل دارند ،وابسته است.
همچنین نوآوری ،مجموعهای بههمپیوسته شامل فعالیتهای مختلف بازرگانی ،مالی ،سازمانی ،فناورانه
و علمی است (رود.)2016 ،2
به تعبیری ،در ابتدا تصور ميشد نوآوري پديدهاي فردي است و هر سازمان ميتواند با تکیهبر افراد
نوآور خود ،ايدهها يا محصوالت جديدي عرضه نموده ،از رقباي خود پيشي گيرد .شكي نبود كه رقابت
ش��ديد ،ايجاب ميكند كه هر س��ازمان پيش از عرضه محصول يا ايده نو ،تحقيقات و اطالعات خود را
پنهان نموده ،امكان نشر آنها را به حداقل برساند (استفان و بنگتسون .)2017 ،در چنين فضايي بود
1 . Gunday et al.
2 . Röd
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كه ايده سيستم نوآوري مطرح شد .اين ايده ،با كاهش نقش و اهميت بازيگران فردي در نوآوري ،ادعا
كرد كه نوآوري ،يك پديده فردي نيست بلكه فرايندي است كه خود از چندين زیر فرایند تشكيل شده
است و زماني اتفاق ميافتد كه ايده جديد ،دستگاه جديد يا بازار جديد ،همهبا هم و بهصورت منسجم

عمل كنند .در اين نگاه ،نوآوری يك فعاليت فردي نيست و نميتواند صرفاً برحسب تصميمگيریهاي
مستقل در سطح يك فرد يا بنگاه درك شود .در مقابل يك فعاليت جمعي است و درنتيجه تعاملهای
پيچيده بين نهادهاي گوناگون و روابط ميان آنها شكل ميگيرد؛ تعاملهاي مداومي كه به خلق ايده و
بهکارگیری آن در قالب فناوریهای نرم و سخت میانجامد .در این تفکر نوآوري خروجي يك نظام بوده
كه با خلق ايده آغاز شده با «تجاریسازي» آن پايان مييابد (رود .)2016 ،بهعبارتدیگر تا تجاریسازی
ی در
صورت نگیرد نوآوری به منصه ظهور نمیرس��د ،به همین دلیل در این پژوهش نیز ،تجاریس��از 
کنار نوآوری بهعنوان پدیدهای مکمل ،مورد سؤال قرار گرفته است .درواقع درنظ ر گرفتن تجاریسازی
بهعنوان آخرين مرحله از فرايند توسعه محصول جديد ،نشانگر داشتن ديدگاه محدود نسبت به موضوع
سازی را بهعنوان گسترش
س��ازی است .چنين شيوه تفکري به اين معنا است که اساساً تجاری 

تجاری

سازی به حد
طبيعي فرايند تحقيقوتوسعه درنظرگرفتهايم و هميشه در مرحله ورود به بازار تجاری 
اعلي خود ميرسد .مشکل چنين ديدگاهي در حقيقت عدم وجود جامعنگري است.
از مهمتری��ن ویژگیهای تفکر نظاممند میتوان به این موارد اش��اره ک��رد :توجه به دانش و نوآوری
بهعن��وان ی��ک متغیر درونزا و تحلیل عوامل مؤثر بر آن؛ نگاه کلنگر و نظاممند به نوآوری و س��عی در
تحلیل ریشههای خرد این پدیده؛ تحلیل نوآوری به مفهوم جامع آن شامل نوآوری در محصول و فرایند
و همچنین نوآوریهای س��ازمانی و فناورانه؛ تأکید بر نقش نهادها و کلیه بازیگران نظام و سیاس��تها
ی��ا اقدام��ات هدفمند در تعیین نرخ و جه��ت نوآوری؛ ارائه چهارچوبی هماهن��گ و یکپارچه در جهت
سیاستگذاری؛ مدل کردن مفهوم پیچیدهای مانند نوآوری و نظام تبدیل ایده به محصول؛ و از مهمترین
مزای��ای این نگاه میتوان به این موارد اش��اره کرد که مطابق با این رویک��رد تالشهای نوآوری با دیگر
سیاستهای کالن کشور (از قبیل سیاستهای آموزشی ،سیاستهای پولی و غیره) مرتبط میشود و این
نگاه سیستمی به فرایند سیاستگذاری سبب میشود با درک صحیح از نظام نوآوری بتوان نقاط ضعف
و ناهماهنگیهای موجود را شناسایی و رفع نمود؛ همچنین یکی از نکات برجسته در نظام نوآوری ،پیوند
قوی دانشگاه و صنعت و تأکید بر نهادهای واسط و شناسایی حلقههای مفقوده است؛ و نیز ازآنجاکه نظام
نوآوري كمك میکند تا تحقيقات هدفمند شود و متناسب با نيازهاي واقعي كشور و وضع اقتصادی انجام
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و به دنبال آن تحقيقات به نتيجه رسيده به فناوري تبديل شده و وارد بازار شوند لذا این نظام میتواند
راهحل مناسبی برای حل مسائل و مشکالت تولیدی بنگاههای کشورها به شمار آید .به همین خاطر این
پژوهش نیز بر مبنای این تفکر قرار گرفت ه است (باون و همکاران.)2010 ،1
الزم به ذکر اس��ت بر مبنای تفکر نظاممند بهمنظور طراحی راهبردهای نوآوری و تجاریس��ازی
تالشهایی صورت گرفته اس��ت .از ديدگاه مينتزبرگ )1987( 2اس��تراتژيها الگوهايي از گذش��ته و
برنامههايي براي آينده هستند .به گفته ديگر ،استراتژي برنامهاي است كه نحوه آرايش منابع ،محصوالت،
فرايندها و سيستمها را براي شركتها بهمنظور سازگاري با محیطشان براي توسعه مزيتهاي رقابتي
معين ميكند (استفان و بنگتسون .)2017 ،لندل و وارموس 3نيز استراتژي نوآوري را اينگونه تعريف
كردهاند :طراحي از پيش تعيينشده ،كاربردي و تدريجي ،برای اداره تخصيص منابع به انواع مختلفي
از نوآوري براي دس��تيابي به اهداف كلی اس��تراتژيك و چهارچوب تصميمگيري راهنما براي صنايع و
شركتها در مورد اينكه چه زماني بايستي به بهترين حالت گذشته را حذف كرد يا استراتژي و اهداف
بوكار آينده تغيير داد (لندل و وارموس .)2011 ،گوآن و همکاران
شركت را براي متمركز شدن به كس 

4

نیز ادعا كردند كه بهبود عملكرد ،مس��تلزم گزينش مناسب و مس��تحكم استراتژيهاي نوآوري است
(گوآن و همکاران .)2009 ،لو 5بر اين باور اس��ت كه اينگونه اس��تراتژيها براي تداوم شكوفايي صنايع
در دنياي امروز با عدم اطمینانهای فزايندهاش ،حياتی هس��تند (لو .)2010 ،در اين راس��تا محققان،
بوكار را ارائه كردهاند كه در جدول  ،1به
طبقهبندیهای مختلفي از اس��تراتژيهاي نوآوري در كس�� 
آنها اشاره شده است.
نق��ص مهم تالشهای صورت گرفته جهت تبیین راهبرده��ای نوآوری ،کلیگویی و عدم توجه به
ی اس��ت که تالش میگردد در این پژوهش با
عوامل کلیدی موفقیت در فرایند نوآوری و تجاریس��از 
تمرکز بر گزینههای کلیدی به راهبردهای عملی و کاربردی جهت پیشرفت دست یافته شود.
ی در ش��ركتهاي دانشبنیان بهمراتب بيشتر و ضروريتر احساس
موضوع نوآوری و تجاریس��از 
ميش��ود و با توجه به مقتضیات خاص اینگونه شرکتها ،الزم است برای طراحی یک نقشه متناسب،
ویژگیهای آنها بهدقت مورد بررسی قرار گیرد .شرکتها و مؤسسات دانشبنیان شرکت یا مؤسسهي
1 . Bowen et al.
2 . Mintzberg
3 . Lendel & Varmus
4 . Guan et al.
5 . Lu
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خصوصی یا تعاونی هستند که بهمنظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف
س��ازی تحقیق و توس��عه در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزشافزوده فراوان

علمی و اقتصادي و تجاری
بهویژه در تولید نرمافزارهاي مربوط تشکیل میشوند .در شرکتهاي دانشبنیان ،رشد اقتصادی و ایجاد
ق و توسعه بهطور
اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوري تحقق مییابد .بدین معنی که دستاوردهاي تحقی 
پیوسته از طریق سرمایهگذاري به محصول ،فرایند و یا سیستم نوین تبدیل میگردد و در نتیجه عامل
مهمی در نوآوري و بهرهبرداري از توان فناوري در اقتصاد ملی اس��ت .در شرکتهاي دانشبنیان ،رشد
اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوري تحقق مییابد .بدین معنی که دستاوردهاي تحقیق
و توس��عه بهطور پیوسته از طریق سرمایهگذاري به محصول ،فرایند و یا سیستم نوین تبدیل میگردد
و در نتیجه عامل مهمی در نوآوري و بهرهبرداري از توان فناوري در اقتصاد ملی اس��ت (اللهیاریفرد و
عباسی.)1390 ،
جدول  :1مهمترین طبقهبندیها از انواع استراتژیهای نوآوری (لو.)2010 ،
استراتژیهای نوآوری

منبع

پیشرو ،محافظهکارانه ،تحلیلی و واکنشی

مایلز و اسنو ()1978

فرصتطلبانه ،تهاجمی ،تدافعی ،وابسته یا متکی ،تقلیدی ،سنتی

فریمن ()1982

استراتژی تدافعی ،استراتژی محصول متمایز ،استراتژی تهاجمی فنی،
استراتژی ریسکی ،استراتژی محافظهکارانه

داویر و ملور ()1993

استراتژی نوآوری واکنشی و استراتژی نوآوری پیشرو

گیلبرت ()1994

پیشقدم در تولید نوآوری ،خرید نوآوری و استراتژیهای پیوندی یا ترکیبی ویوگلرز و کاسیمن ()1999
پیشرو ،تدافعی ،تحلیلی ،واکنشی ،تعادلی

پارنل ،لستر و منفی ()2000

پیشگامانه ،مقلدانه

ماسینی ،لوین و گرو ()2005

تهاجمی ،تحلیلی ،محافظهکارانه ،آیندهنگرانه ،پیشرو و ریسکپذیر

آکمن و ییلماز ()2008

پیشرو ،مقلدانه ،تدافعی ،واردکننده فناوری

گوآن ،یام ،تانگ و لو ()2009

در واقع ،ش��رکتهای دانشبنیان به بنگاههایی اطالق میش��ود که فارغالتحصیالن دانش��گاهها را
اس��تخدام کرده و بافت اصلی آن را متخصصین تش��کیل میدهند و عامل اصلی ایجاد درآمد در آنها
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دانش است تا منابع طبیعی یا سرمایه و یا نیروی کار غیرماهر .بهطورکلی تولید ثروت در این بنگاهها
از طریق بهکارگیری توانمنديهاي درونی افراد (مغز افزار) انجام میش��ود .این تعریف نقش نرمافزار و
س��ختافزار را منتفی نمیداند بلکه نقش مغز افزار در ایجاد ،رشد و بقاي این بنگاهها را محوري تلقی
مینماید .معیارهاي تمایز فعالیتها و صنایع مبتنی بر دانش از سایر صنایع به شرح زیر است :نسبت
نیروهاي متخصص به کل کارکنان ،اختالف زیادي با دیگر صنایع دارد؛ درصد رشد نیروهاي متخصص
به کل کارکنان زیاد اس��ت؛ اعضاي هیئتعلمی دانش��گاه در مدیریت و راهبري بنگاه مشارکت دارند؛
چرخه عمر فناوري در مراحل اولیه طوالنی و پس از مرحله رشد ،کوتاه است و درهرصورت نرخ تغییر
فناوري نسبت به دیگر صنایع بیشتر است؛ بهطوریکه زیربناي فناوري آنها بر پایه تغییر است؛ بودجه
ق و توس��عه تخصیص مییابد؛ توانمندي ویژهاي در
بس��یار زیادتري نسبت به دیگر صنایع براي تحقی 
اس��تفاده از فناوري براي رش��د سریع بنگاه وجود دارد؛ توس��عه صنعت متکی بر توسعه فناوري است،
نه بر س��رمایه یا س��ختافزار؛ مزیت رقابتی آنها نوآوري در فناوري اس��ت؛ بازارهاي جدید را از طریق
ارائه محصوالت با فناوريهاي جدید تس��خیر میکند؛ به روشهاي دس��تی یا نیمهخودکار تکیه ندارد
(استیری و مشیری.)1388 ،
همچنین از مهمترین ویژگیهای این شرکتها میتوان به این موارد اشاره کرد -1 :ایده محوری:
ش��رکتهاي دانشبنیان از داراییهاي دانشی خود بهعنوان مزیت رقابتی استفاده میکنند و سودشان
سازی فرایندي
س��ازی ایدهها و نوآوريهاي جدید است -2 .قابلیت تجاریسازی :تجاری 

نتیجه تجاری
اس��ت که دانش تولیدش��ده را به محص��والت قابلعرضه در ب��ازار تبدیل میکن��د -3 .رقابتپذیری:
شرکتهاي دانشبنیان داراي قابلیتهاي مهمی چون رقابت مثبت و زایش و توسعه هستند و متناسب
با اقتصاد د ر حالرشد میباشند.
در بررس��ی پژوهشهای انجام ش��ده ،كافمن و ففر 1مدل پنج عاملی را براي نوآوري در شركتها
مط��رح نمودهان��د .آنها در اين مدل بيان میکنند كه :براي دس��تيابي به موفقي��ت و عملكرد باال در
مديريت نوآوری ش��ركتها و س��ازمانها ،بايد در پنج ناحيه يا مرحله به موفقيت رس��يد .پنج عامل
عبارتاند از :استراتژي نوآوري ،مديريت خالقيت و ايدهها ،مديريت انتخاب و پورتفوليو و مديريت منابع
انساني .اين مدل بر روي انسجام و هماهنگی اين پنج عامل تأكيد دارد .مدل پوسكال 2که جهت اقدامات
1 . Kaufman & Fifer
2 . Poskela
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اوليه نوآوري يعني توليد ايده و پردازش آن ارائه شده است شامل هشت گام اصلي است كه عبارتاند
از :تشخيص فرصت ،ارائه ايده ،تحليل ايده ،توسعه ايده ،آزمايش مفهوم ،سنجش نياز مشتريان ،ارزيابي
بوكار .مدل اس��ميت 1كه بر مرحله توسعه و طراحي محصول اعم از كاال
فناوري و تحليل فضاي كس�� 
يا خدمت متمركز اس��ت ش��امل چهار فعاليت اصلي است كه عبارتاند از :توسع ه و طراحی ،مهندسي
محصول ،توليد آزمايش��گاهي (س��اخت نمونه) ،توليد انبوه (صنعتي) (دانشفرد .)1395 ،س��ویبای

2

شايستگي فردي را عامل مؤثر نوآوري میداند و آن را ظرفيت كاركنان براي توليد داراییهای مشهود
و نامش��هود تعريف کرده اس��ت كه در س��ازمان دانشمحور ش��امل پنج متغير وابسته به هم است كه
عبارتاند از :دانش صريح ،مهارت ،تجربه ،ارزشها و ش��بكههای اجتماعي (سویبای .)2001 ،حسین

3

عوامل مؤثر بر موفقیت اقدامات تجاري نوآورانه را در صنایع کوچک بنگالدش بررس��ی کرده و ازجمله
این عوامل ،هزینههاي دولتی ،سیاس��تهای تجاري ،مش��کالت اداري و قانونی و محدودیتهاي مالی
را ذکر کرده اس��ت (حس��ین .)1998 ،در میان مطالعات داخلی ،صنوبر و همکاران ( )1390به بررسی
میزان تأثیر هریک از محرکهای نوآوری (مدیریت دانش ،مدیریت خالقیت و نوآوری ،مدیریت فناوری
اطالعات در بنگاه) بر ظرفیت نوآوری در ش��رکتهای دانشبنیان مس��تقر در پارکهای عل م و فناوری
پرداختهان��د .نتایج تحقیق نش��ان میدهد که هریک از محرکهای ن��وآوری تأثیر مثبت و معنیداری
در ایج��اد و افزای��ش ظرفیت نوآوری در بنگاه دارن��د .از بین این متغیرها مدیری��ت فناوری اطالعات
و مدیری��ت دانش بیش��ترین تأثیرگذاری را ب��ر ایجاد نوآوری ،افزایش ظرفی��ت و محرکهای مهم در
بنگاه دارند (صنوبر و همکاران .)1390 ،دانشفرد ( )1395پژوهشی با هدف اولویتبندی ساختارهای
دانشمحور پایه و پشتيبان در مراحل پنجگانه نوآوری در شرکتهای دانشبنيان انجام داد که یافتهها
حاکی از اهمیت بیش��تر س��اختارهای پایه نس��بت به ساختارهای پش��تیبان بود و ساختار ترکیبی یا
فرا متن ،در مراحل مختلف نوآوری بااهمیتترین س��اختار پای��ه بود (دانشفرد .)1395 ،میرغفوری و
همکاران ( )1392با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر نوآوری به پیشبینی سطح نوآوری شرکتهای
مس��تقر در پارک علم و فناوری در چهار زمینه نوآوری محصول ،فرایند ،بازاریابی و نوآوری سازمانی و
همچنین یافتن مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ظهور هریک از انواع نوآوری پرداختهاند .نتایج نشاندهنده
این اس��ت که کیفیت منابع انسانی ،زیرساختهای مناسب سازمانی ،فرهنگسازمانی حامی نوآوری و
1 . Smith
2 . Sveiby
3 . Hossain
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محیط پویای س��ازمانی بیش��ترین تأثیر را در ایجاد نوآوری شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
یزد داش��تهاند (میرغف��وری و همکاران .)1392 ،گودرزی و همکاران ( )1392پژوهش��ی با هدف ارائه
ی فناوری در پژوهشگاههای دولتی انجام دادهاند .نتايج حاصل از اين
الگویی جهت تبیین تجاریس��از 
سازی فناوري در پژوهشگاههاي دولتي داراي چهار عنصر :مراحل و
مطالعه نشان داد كه الگوي تجاری 
فعالیتهای تجاریسازی ،ذينفعان درونسازمانی و برونسازمانی و نيز عوامل نقشآفرین درونسازماني
و برونسازماني اثرگذار بر فرايند تجاريسازي فناوري هستند( .گودرزی و همکاران .)1392 ،رستگار و
همکاران ( )1391به آسيبشناسي فرايند نوآوري در شرکتهای ايراني پرداختهاند .نتایج حاکی از آن
بود که شرکتهای موردبررسی در دو مرحله “ایده پردازی” و”تجاریسازی“ دارای آسیبهای اساسی
بودند (رستگار و همکاران.)1391 ،
هرچن��د پژوهشهای مفیدی جهت ارائه مدل ،شناس��ایی مؤلفهها و بررس��ی عوامل تأثیرگذار بر
نوآوری انجام ش��دهاس��ت ولی ضرورت مطالعات بیش��تر بهویژه در بستر ش��رکتهای دانشبنیان که
نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند ،در راستای طراحی نقشه راه و ارائه راهبردهای پیشرفت ،به چشم
میخورد که هدف این مطالعه نیز تالشی در این جهت است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر فلس��فه پژوهش ،پژوهش��ي كیفي با رویكرد استقرایي بوده و از نظر جهتگیري،
چ��ون با هدف برخورداري از نتایج یافتهها براي حل مس��ائل موج��ود در یک زمینه خاص به تحقیق
پرداخته میشود ،کاربردي است .در این تحقیق با توجه به ماهیت درهمتنیده و آشفته مسئله و تأکید
لوتوسعه گزینههای استراتژیک
بر ساخت دهی مسئله و ارائه راهحل موردتوافق و تعهد ،از رویکرد تحلی 

1

که از جمله رویکردهای تحقیقدرعملیات نرم است ،استفادهشده است.
در نیم قرن اخیر روشها و روششناس��یهاي جدیدي براي رویارویی با مس��ائل آشفته یا مسائلی
که بسیار پیچیده و ساختار نایافته هستند و حل آنها بسیار دشوار و یا ناممکن است ،تعریف ضعیفی
از اجزاي مسئله و روابط بین آنها وجود دارد ،در مورد اهداف و یا اقدامات عدم توافق شکل میگیرد
و درعینحال ارزشها و منافع مشتركی براي همکاري وجود دارد؛ توسعه پیدا کرده است .این روشها
و روششناس��یها ،ساختاریافته و دقیق اما غیر ریاضی هستند .مجموعه این روشها و روششناسیها
)1 . Strategic Options Development and Analysis (SODA
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ق د ر عملیات نرم ،سیس��تمهاي نرم یا روشهاي ساخت دهی مسئله شناخته میشوند
با عنوان تحقی 
لوتوس��عه گزینههای
(مینگرز .)2011 ،1از میان روشهای مختلف تحقیق در عملیات نرم مانند تحلی 
اس��تراتژیک ( ،)SODAمتدولوژی سیستمهای نرم ( ،)SSMرویکرد گزینههای استراتژیک (،)SCA
لوتوسعه
تحلیل اس��تواری ( ،)RAتئوری درام ،مدل سیس��تمهای مانا ( )VSMو غیره؛ رویکرد تحلی 
گزینههای اس��تراتژیک به این دلیل انتخاب ش��د که تأکید بیشتری بر عملگرایی ،فردگرایی و ادراك
افراد دارد؛ هدف آن س��اخت دهی به مس��ئله و ارائه راهحل مورد توافق و تعهد اس��ت؛ و زمانی به کار
میرود که دیدگاههاي چندگانه و متفاوت براي دستیابی به هدف مشترك و برتر به توافق نیاز دارند و
موقعیت این پژوهش نیز چنین است.
س��ودا روشی مناسب و کیفی براي حل مسائل پیچیده است که از نگاشت شناختی براي شناخت
مسئله و آنچه ممکن است در مورد آن رخ دهد ،استفاده میکند .ریشه نگاشت شناختی در روانشناسی،
شناختی است که سعی در درك نحوه تفکر انسانها و تعبیر آنها از تجربیات خود دارد .این روش بر
اساس تئوري ساختاردهی شخصی ،جامعهشناسی تعامالت اجتماعی و تحقیق در عملیات شکل گرفته
اس��ت .ساختاردهی شخصی تالشی است براي درك راههایی که هر یک از ما جهان را تجربه میکنیم
و همچنی��ن ب��راي درك رفتار اف��راد .ادن 2با توجه به این نظریه و توجه ب��ه روشهایی که به درك و
تعبیر دید همکاران از واقعیت کمک میکند ،رویکرد سودا را ارائه داد که خروجی آن بهوسیله نگاشت
ش��ناختی ارائه میش��ود .روش س��ودا براي اولین بار در سال  1980توس��عه پیدا کرد که از آن بهطور
گس��ترده در سازمانهای دولتی و خصوصی کوچک و بزرگ در سطوح مدیران میانی و اصلی استفاده
لوتوس��عه گزینههاي اس��تراتژیک با ایجاد تصویري جامع نسبت به موضوع
ش��دهاست .رویکرد تحلی 
موردبررس��ی و مشخص کردن تمامی ابعاد آن و همچنین ابعاد استراتژیک و مهم ،این امکان را فراهم
میکند تا خبرگان بتوانند براي رسیدن به هدف موردنظر تالشی مستمر انجام دهند و این اطمینان را
داشته باشند که به هدف موردنظر خواهند رسید .در نتیجه تحلیلهایی ارائه خواهند داد که با توجه به
شرایط وضع مسئله ایجاد میشود (ادن و آکرمن.)2001 ،3
مناب��ع پژوه��ش حاضر را متخصص��ان و صاحبنظران در حیطه فعالیت ش��رکتهای دانشبنیان
تش��کیل میدهند .در این پژوهش ،نمونهبرداری از جامعه آماری بهصورت نظری انجام ش��دهاس��ت.
1 . Mingers
2 . Eden
3 . Eden & Ackermann
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نمونهبرداري نظري ،فرايند جمعآوري داده براي توليد نظريه اس��ت که با کمک آن تحليلگر ،بهطور
همزم��ان دادههايش را جم��عآوري ،كدگذاري و تحليل كرده و تصميم ميگيرد بهمنظور بهبود نظريه
خود تا هنگام ظهور آن ،در آينده چه دادههایی را جمعآوري و در كجا آنها را پيدا كند .معيار قضاوت
در مورد زمان متوقف کردن نمونهبرداري نظري« ،کفایت نظری» مقولهها يا نظريه است و به وضعيتي
اش��اره دارد كه در آن هيچ داده بيش��تري يافت نميشود كه پژوهشگر بهوسيله آن بتواند ويژگيهاي
مقوله را رشد دهد .به موازاتی كه پژوهشگر دادههاي مشابه را بارها و بارها مشاهده ميكند ،از لحاظ
تجربي اطمينان حاصل ميكند كه يك مقوله به كفايت رس��یده است .زماني كه مقولهاي كفايت الزم
خود را كسب كرد هیچچیز باقي نميماند جز اينكه پژوهشگر به سراغ گروههاي جديدي از داده در
مورد مقولههاي ديگر برود و تالش كند آن مقولهها نيز كفايت الزم را به دست آورند (لی .)2001 ،1در
این پژوهش نیز دادهها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و بهصورت نیمه ساختاریافته گردآوري شد
که در زمان انجام مصاحبهها س��عي گردید با استفاده از نظر مصاحبهشوندگان ،افراد دیگري به لیست
مصاحبهه��ا اضافه گردند تا بر غن��اي كار افزوده گردد و مطابق تعریف ،نمونهگیرينظری تا زماني كه
مقولهها به كفایت نظري برس��ند ،ادامه یابد .به این منظ��ور فرایند مصاحبهها تا جایی ادامه یافت که
مقولهها تکراری شد و مفهوم جدیدی در مصاحبهها استخراج نشد ،بنابراین معیار کفایت نظری دادهها
برآورده گردید که در مجموع  13منبع (مصاحبهشونده) از متولیان شرکتهای دانشبنیان استان تهران
مورد بررسي و تحلیل قرار گرفتند.
تجزی هوتحلیل یافتهها
یو
لوتوس��عه گزینههاي اس��تراتژیک بهمنظور پایش نقش��ه توسعه سطح نوآور 
مراحل رویکرد تحلی 
تجاریسازی به شرح زیر انجام شده است:
 -1مصاحبه فردي :اساس رویکرد سودا در ذهنیت گرایی فردي ریشه دارد .هریک از افراد نسبت
ب��ه واقعیت مس��ئله نگرش ذهنی و ش��خصی خود را دارن��د و خرد و تجربه خب��رگان ،عنصر کلیدي
در تصمیمگیري مطمئن اس��ت .در این مرحله به موقعیت مس��ئله وارد ش��ده و به کمک مصاحبه و
نشستهاي مختلف با خبرگان این موضوع ،به جمعآوری اطالعات پیرامون نوآوری و تجاریسازی در
شرکتهای دانشبنیان پرداخته شد.
1 . Lee
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 -2تش��کیل نقش��ه مربوط به خبره :در این مرحل��ه مطابق با دادههاي جمعآوریش��ده از طریق
مصاحبه با هریک از خبرگان ،نگاشت هر خبره تشکیل داد ه میشود .جهت استخراج نگاشت ،مفاهیم
اصلی شناسایی شده و طی جلسهها با خبرگان نوع روابط این مفاهیم مشخص شده است.
 -3ادغام نقش��هها و تشکیل نقشه تجمیع شده :پس از مرحله دوم و اتمام مصاحبههاي انجامشده
و کنار هم قرار دادن نگاش��تهاي بهدس��تآمده در این مرحله تسهیلگر نگاشتها را تجمیع میکند و
نگاشت کل را به دست میآورد .در این مرحله مفاهیم و روابط میان آنها که از مصاحبههای جداگانه
با خبرگان حاصل شد در کنار یکدیگر قرار گرفت ،روابط ترکیب و ادغام و درنهایت تبدیل به یک نقشه
واحد شد .نگاشت نهایی به دست آمده در این پژوهش در شکل  1قابلمشاهده است.
 -4تش��کیل کارگاه :ازآنجاییکه فرایند س��ودا با کار گروهی و تلفیق اطالعات افراد شکل میگیرد
و در س��اخت مس��ئله بر هویت فردي هریک از اعضا تأکید دارد ،در این مرحله اقدام به تشکیل کارگاه
کرده تا مذاکرات تقویت و دامنه تعریف مسئله گسترش یابد .این امر موجب افزایش سطح پیچیدگی
مس��ئله میش��ود .البته این کارگاه بهگونهای طراحی شده است تا خطاي گروهاندیشی کاهشیافته و
امکان تعیین اس��تراتژيهاي مطلوب افزایش یابد (این مرحله از مهمترین مراحل سودا است) .در این
کارگاه با اس��تفاده از نظرات خبرگان و تجمیع نقش��ههاي فردي به دست آمده از مراحل قبل ،نگاشت
کلی مسئله ساخته میشود.
 -5مدلس��ازی :در این مرحله تسهیلگر با استفاده از نرمافزار  Decision Explorerمدل مسئله
را تشکیل میدهد .نگاشت نهایی این پژوهش که در محیط نرمافزار  DEترسیم شده در شکل  2قابل
مشاهده است.
 -6تجزی هوتحلیل :در این مرحله با استفاده از نرمافزار  Decision Explorerنگاشت بهدستآمده
از مراحل قبل تجزی هوتحلیل میش��ود .در این تجزی هوتحلیل اجزاي نگاشت تهیهشده در رویکرد سودا
شامل اهداف ،موضوعات مهم و گزینههای کلیدی مشخصمیشوند.
اهداف :1در نگاش��ت همواره یک هدف وجود ندارد بلکه میتواند چندین هدف وجود داش��ته باشد
که بهوسیله یکدیگر حمایت شوند .یک نقطه شروع مشخص براي شناسایی اهداف ،بررسی نقاط باالیی
مدل اس��ت ،نودهایی که ارتباطی از آنها به س��مت دیگر نودها خارج نشده است ،اهداف میباشند .با
بوکار
توجهبه نقشه به دست آمده در مرحله قبل اقتصادمقاومتی ،سودرسانی به جامعه ،موفقیت کس 
1 . Goals/values
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و جهانیشدن به عنوان هدف درنظر گرفتهمیشوند.

شکل  :1ادغام نقشهها
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شکل  :2نگاشت نهایی در نرمافزار

ت کلیدي است .موضوعات میتوانند به عنوان
موضوعاتکلیدی :1مرحله بعدي شناس��ایی موضوعا 
مواردي دید ه شوند که نیاز به صرف منابع (زمان و پول) دارند و از بین این موضوعات کلیدي ،مهمترین
آنها براي ما اهمیت دارند .دو تحلیل براي شناسایی موضوعات کلیدی وجود دارد که عبارتاند از:
 -1تحلیلدامنهاي :در این تحلیل تعداد ورودي و خروجیهاي هر گره مش��خص میشود .در اصل
شلوغ بودن ه ر گره را محاسبه میکند .هرچهقدر عدد بهدست آمده براي هر گره بیشتر باشد ،آن گره
به عنوان گره مهم در نظر گرفته میشود.
 -2تحلیلمرکزی :دومین روش تحلیل گرههاي مهم ،تحلیل مرکزي اس��ت که س��اختار مدل را به
ی میکند که مشخص کند کدام اظهارنظرات مرکزیت بیشتري دارند (ادن و آکرمن.)2001 ،
گونهاي بررس 
باید توجه داشت که نتایج حاصل از تجزی هوتحلیل روشدوم ،دید دقیقتري از موارد کلیدي نسبت
به روش اول ارائه میدهد .علت این اس��ت که نتایج حاصل از تحلیل دامنهاي میتواند تحت تأثیر این
مطلب باش��د که یکی از ش��رکتکنندگان وقت بیشتري را روي یکی از اظهارنظرات گذاشت ه است .در
این پژوهش با شناسایی آن دسته از اظهارنظرهایی که کدام گرهها در هردو تحلیل دامنهاي و مرکزي
1 . Key Issues/Potent Issues
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بیش��ترین امتیاز را بهدس��ت آوردهاند ،میتوان اطمینان بیش��تري در مشخص کردن موضوعاتمهم
ل کرد .نتایج حاصل از تحلیل دامنهای و مرکزی در جدول  3قابلمشاهده است:
(گرههایمهم) حاص 
جدول  :3تحلیل دامنهای و مرکزی
ردیف

تحلیل دامنهای

امتیاز

تحلیل مرکزی

امتیاز

1

راهیابیبهبازار

13

راهیابیبهبازار

19

2

حلمسئلهو ارزشآفرینی

4

ریسکپذیری وهوشمندیوتمرکز

13

3

کارآفرینی

4

اعتماد،رهبری،خطمشیواداره

13

4

تولیدو عملیات

4

تولید وعملیات

12

5

تعامل وارتباطات،حمایتومشارکت

3

انعطافپذیریوبهبود مستمر

12

6

اعتماد،رهبری،خطمشیواداره

3

اطالعاتودانش

12

7

مهارتوتجربه

3

مهارتوتجربه

12

8

اطالعاتودانش

3

تعاملوارتباطات،حمایتو مشارکت

12

9

انعطافپذیری و بهبودمستمر

3

منابع مالیو سرمایهای

11

10

ریسکپذیریوهوشمندیوتمرکز

3

منابعفیزیکیوساختاری

11

11

طراحی ومهندسی

3

منابعانسانی

11

12

جهانیشدنوموفقیتکسبوکار

2

فناوری

11

13

مزیترقابتی

2

فرهنگ

10

14

توسعهایده

2

عوامل سیاسی

10

15

ارزیابیوغربالایدهها

2

حلمسئلهوارزشآفرینی

9

16

ایده پردازی

2

طراحیومهندسی

8

17

فناوری

2

کارآفرینی

8

18

ع انسانی
مناب 

2

ایدهپردازی

7

19

منابعفیزیکی و ساختاری

2

مزیترقابتی

7
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تحلیل دامنهای

امتیاز

تحلیل مرکزی

امتیاز

20

ی وسرمایهای
منابعمال 

2

طرحوبرنامهو الگو و نظامنوآوریو
تجاریسازی

6

21

سودرسانی به جامعه

1

استلزامات

6

22

اقتصادمقاومتی

1

تغییراتمستمردنیایپیرامون

6

23

تجزیهوتحلیلدرونی

1

امکانسنجی

6

24

تجزیهوتحلیلبیرونی

1

تجزیهوتحلیلبیرونی

6

25

امکانسنجی

1

تجزیهوتحلیلدرونی

6

26

تغییراتمستمردنیایپیرامون

1

ت کسبوکار
جهانیشدنوموفقی 

5

27

استلزامات

1

ارزیابی و غربال ایدهها

4

28

طرح وبرنامهوالگوو نظا م نوآوریو
تجاریسازی

1

توسعه ایده

4

29

عواملسیاسی

1

اقتصادمقاومتی

3

30

فرهنگ

1

سودرسانیبه جامعه

3

با توجه به تجزی هوتحلیل فوق راهیابیبهبازار ،ریسکپذیریوهوشمندیوتمرکز ،اعتما د ورهبری
وخطمشیواداره ،تولیدوعملیات ،انعطافپذیریوبهبود مستمر ،اطالعاتودانش ،مهارتوتجربه،
ل و ارتباطاتوحمایتومش��ارکت ،به ترتیب بهعنوان موضوعاتمهم در نظر گرفتهمیش��وند.
تعام 
همانطور که مش��خص اس��ت "راهیابیبهبازار " بهعنوان مهمترین عامل در به نتیجه رسیدن فرایند
نوآوری و تجاریس��ازی فناوری ،میتواند بهتنهایی باعث موفقیت و شکست کل زنجیره شود؛ بنابراین
بررس��ی راههاي مختلف براي فتح و ورود به بازار ،همچنین شناس��ایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آن
حیاتی است که در مرحله بعد به این مهم پرداختهمیشود.
گزینهها :1نقاط پایینی مدل بهطورمعمول گزینههاي ما هستند که از بین این گزینهها ،گزینههاي
مهم برای ما حائز اهمیت هس��تند .گزینههایمیم آن دسته از گزینههایی هستند که تأثیرات بیشتري
روي موضوع��ات و اهداف میگذارن��د .بامالحظه نقش��ه موردتوافق ،منابعانس��انی-فناوری-فرهنگ-
1 . Options
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یوس��اختاری ،دارای بیش��ترین تأثیر بر کلیدیترین
یوسرمایهای-منابعفیزیک 
عواملسیاسی-منابعمال 
موضوع شناس��ایی ش��ده در مرحله قبل یعنی "راهیابیبهبازار " هستند و بهعنوان گزینههاي مهم در
لوتوسعه گزینههای استراتژیک همانگونه که از نام آن پیداست،
نظر گرفته میشوند .در رویکرد تحلی 
درواقع تمرکز ما باید بر تقویت این گزینههای کلیدی باشد که تأثیر قابلتوجهی بر موضوعاتمهم دارند
ت مهم نیز در سطحباالتر بهنوبهخود موجب رسیدن به هدف میشوند.
و موضوعا 
نتیجهگیری
با بررسی نگاشت نهایی مسئله میتوان به همه اهداف پژوهش رسید .در این نقشه سطحبندي فرایند
ی ش��رکتهای دانشبنیان ،ارتباط بین همه اجزاي تشکیلدهنده آن و
توس��عه نوآوری و تجاریس��از 
ي مهم ،خبرگان
مؤلفههاي اس��تراتژیک مشخصشد که بعد از مشخصش��دن موضوعات و گزینهها 
میتوانن��د اس��تراتژيهاي خود را براي رس��یدن به هدف بی��ان کنند .در ادامه ضم��ن بحث راجع به
گزینههای کلیدی مس��تخرج از نقشه به مهمترین راهبردهای موردتوافق خبرگان درباره این گزینهها
پرداخت ه میشود.

 -1منابع انسانی :نقطه آغازين نوآوري در دانشبنیان شديدا ً به دانش ،تخصص و تعهد منابع انساني

ت اس��تراتژيكمنابع
بهعنوان وروديهاي اصلي در فرايند خلق ارزش و نوآوري وابس��ته اس��ت .عمليا 
انساني ،ابزار اصلی این شرکتها برای شکل دادن و تأثيرگذاري بر مهارتها ،گرايشها و رفتار افراد در
انجام وظايفش��غلي خويش و درنتيجه نيل به اهداف س��ازمانی و نوآوري است .بهمنظور بروز نوآوري،
سازمانها ميتوانند از سرمايه انساني برای توسعه تخصص سازماني در جهت خلق خدمات و كاالهاي
ت استراتژيكمنابعانساني،
جديد استفاده كنند .بهوسيله تعیین نمودن و اعمال مجموعهاي از عمليا 
س��ازمانها ميتوانند تمايل و انگيزه افراد را برای انجام اين عملیات حساس بهمنظور افزايش و توسعه
تخصص س��ازمانی در جهت نیل به نوآوری س��ازمانی افزایش دهند .بدین ترتیب عملياتاستراتژيك
منابعانس��اني ميتواند هدايتكننده فعاليتهاي نوآورانه باش��د زيرا امكان كش��ف و استفاده از دانش
و تخصص را در س��ازمان پديد ميآورد .پس از بهبود فرايندهاي مديريتي ،س��ازمانها نيازمند انگيزه
و توانايي س��رمایه انس��انی برای خلق ايدههاي خالقانه ،توسعه روشهاي نوآورانه و ايجاد موقعیتهای
جدید براي پیش��رفت خود هستند .عملياتاستراتژيكمنابعانساني ميتواند بر گزينشها ،ظرفيتها
و رفتارهای کارکنان برای نیل به اهداف سازمانی تأثیر گذارد و آنها را تغییر دهد و نقشی حیاتی در
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تبلور شرایط الزم برای سرعت بخشیدن و گروهبندي و هدايت افراد بهسوي توسعه فعاليتهاي نوآورانه
ع انساني ،همچون استخدام ،آموزش ،مشاركت،
ایفا نماید .با استفاده از برخي عملياتاستراتژيكمناب 
ارزیابی عملکرد و پاداش بهعنوان وسيله انگيزشي تعهد كاركنان ،سازمانها ميتوانند كاركنان را وادار
به تفكر خالقانه و نوآوري نمايند (صادقی و محتشمی .)1390 ،راهبردهای موردتوافق خبرگان د ر این
زمینه به شرحزیر است:
 -1بهکارگیری افرادی با دانش ،مهارت ،شایستگی ،مشوق و ارزشهای گوناگون در یک ترکیب؛
 -2آموزش تنوع در سبکهای تفکر ،تجربیات ،دیدگاهها و تخصصها؛
 -3بهکارگیری سیستم مشاورهای؛
 -4ایجاد انگیزههای حقوقیومالی برای مخترعان ،مؤسسان و کارکنان؛
 -5بهوجودآوردن فضای محرک ،مستعد و خالق جهت بروز دانش صریح و مهارت و ایجاد زمینه
پرورش ذوق و قریحه ،روحیهوانگیزه کارکنان.
ی روز دنیا بهره میبرند اما دارای س��ودآوری
 -2فن��اوری :بس��یارند دانشبنیانهایی که از فن��اور 
بلندمدت نش��دهاند ،چراکه اینگونه ش��رکتها نفهمیدهاند که ف ّناوری بهخودیخود ثروت زا نیس��ت
بلکه مدیرت ف ّناوری موجب خلق ثروت و س��رمایه میش��ود و اگر نوآوری و ف ّناوری با اصول صحیح و
دانش مدیریت ترکیب نشود سکونوایستایی فرهنگ نوآوری و کپیبرداری از ف ّناوری مربوطه ،رفتار
موفقیت آفرین را بهزودی بهورطه نابودی خواه د کشید .شرطحضور و عدم حذف شرکتهای دنیای
پستمدرن ،سوددهی و خلق ثروت است و مهمترین مؤلفه خلق ثروت در چنین محیطی خلقوایجاد
ف ّناوری در مس��یر اهداف بلندمدت مدیریت استراتژیک ف ّناوری اس��ت .مدیریت ف ّناوری یعنی توانایی
ایجاد درکی متقابل میان تجارت و ف ّناوری ،ش��ناخت محدودیتهاي فرایند برنامهریزی اس��تراتژیک و
ک شرکت؛ بنابراین مدیریت ف ّناوری
بهکارگیری ف ّناوری بهعنوان بخشی از فرایندبرنامهریزياستراتژی 
را میتوان بهعنوان بخش��ی از مدیریت اس��تراتژیک در نظر گرفت .مدیریت ف ّناوری ،در واقع مدیریت
سیستمی است که خلق ،کسب و بهکارگیری ف ّناوری را ممکن میسازد و شامل مسئولیتی است که این
فعالیتها را درراستاي خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهاي مشتري قرار میدهد .تحقیق ،اختراع
و توسعه ،اساسیترین مؤلفههاي خلق ف ّناوری و وقوع پیشرفتهاي ف ّناورانه هستند اما در مسیر تولید
س��ازی ف ّناوری است .بهبیاندیگر،

ثروت ،مؤلفه مهمتري نیز وجود دارد که همان بهکارگیری یا تجاری
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مزایاي ف ّناوری هنگامی تحقق مییابند که نتیجهآن به دست مشتري برسد .این امر بسیار حائز اهمیت
اس��ت که ف ّناوری سازمان بهطوریکه و مقتضی مدیریت ش��ود بهنحویکه سازمان به وضعیت رقابتی
و کارایی دس��ت پیدا کند (قنبرینژاد و محمدیآلمانی .)1391 ،برایناس��اس ،مهمترین راهبردهای
موردتوافق به شرح زیر است:
 -1گسترش استفاده از فناوریهای برتر و با ارزشافزوده فراوان و حفظ نتایج آن؛
 -2تسلط بر جنبههای بحرانی مربوط به فناوری در طول زمان؛
 -3مدیریت مالکیت معنوی و انحصاری کردن فناوری؛
 -4دارا بودن بینش دوگانه فن-بازار و آگاهی نسبت به بازار و ارزیابی بازار فناوری؛
ی فناوری (پیش��رو ،مقلدانه ،تدافع��ی ،واردکننده فناوری،
 -5بهکارگیری راهبردهای تجاریس��از 
نوآوری باز) متناسب با برنامهها و مالحظات مخصوص به خود.
 -3فرهنگ :فرهنگسازمانی میتواند نقش محرک را در ایجاد اندیشههای نوآورانه در دانشبنیان
داش��ته باش��د ،چراکه میتواند در اعضای س��ازمان براي پذیرش هنجارهای نوآورانه ،تعهد ایجاد کند.
از جمله نکاتی که باید در جهت تغییر فرهنگس��ازمانی به یک فرهنگ مش��وق نوآوری درراس��تای
نهادینهسازی نوآوری مدنظر قرارداد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :اول اینکه شرکتها برای دستیابی
به موفقیت در بلندمدت ،نیازمند این هستند که مهارتهای رهبری مبتنی بر نوآوری را در افراد مختلف
در سازمان گسترش دهند .رفتار رهبری کارمند گرا و رابطهمدار در برابر رفتار کار گرا و وظیفهمدار به
دلیل تأکید بیشتر بر بعد انسانی ،فرصت بیشتری برای خالقیت و نوآوری در اختیار اعضای سازمان قرار
میدهد .دوم اینکه براي شکوفا کردن فرهنگسازمانی نبایستی ایدهها را بکشیم ،بلکه بایستی آنها را
پرورش داده و تشویق کنیم .یک فرهنگسازمانی که با هرگونه تغییر در سازمان مخالفت میکند ،عامل
نابودکننده ایدهها است و قادر نخواهد بود با تغییرهاي روزافزون جامعهدرحالتغییر مقابله کند .امروزه
سازمانها بایستی مشتاقانه به استقبال ایدههای جدید بروند ،چهبسا اگر یک ایده بهدرستی موردتوجه
قرار گیرد ،راهحلی برای مش��کل اساس��ی ،مقدمهای بر سلسله عملیات موفقیتآمیز دیگر و یا محرک
و موتور رش��دوتوس��عه بیعیب و نقصی برای ایجاد محصوالت و یا خدمات نوآورانه بعدی باشد .سوم
اینکه توانمندسازی به شکل ایده آلی منجر به افزایش ابتکار ،اشتیاق به کار ،نوآوری و سرعت عمل در
راستای هدفهاي سازمانی میشود .کلمه توانمندسازی به معنی دادن اختیار ،صالحیت و اجازه است.
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واگ��ذاری اختیار ،باعث افزایش اعتمادبهنفس کارکنان ش��ده و رغبت به کار و ابتکار عمل در آنها به
وجود میآورد .چهارم اینکه در سازمان بایستی بهترین و مؤثرترین الگوی ارتباطی را براي ایجاد فرهنگ
ن زمينه ،ش��بکههای ارتباطی غیرمتمرکز برای تبادل اطالعات مورد توجه
نوآوری انتخاب کنیم .درای 
هستند ،چراکه در آنها عدمتغییر به تمام اعضا این امکان را میدهد که تخصصهایشان را با يكدیگر
ت و نوآوری میشود .پنجم اینکه قابلیت برای خالقیت در
مبادله کنند و این کار موجب ترویج خالقی 
حل مشکالت سازمانی به گونه بالقوه در بین همه کارمندان توزیع شده است .اگر آنها بهطور مقتضی
انگیزش داش��ته باش��ند میتوانند در کار خود ،خالق و رهبر نيز باشند .ششم اینکه اشتباهات اجزاي
ی س��ازمانی هستند .بسیاری از فعالیتهای نوآورانه ،فعالیتهایی هستند که در پی
جداییناپذیر زندگ 
بروز نوعی اشتباه ،خلق شدهاند و تمایل به رفع مشکل یا تصحیح اشتباهات دارند .فرهنگسازمانی که
از نوآوری دوریمیکند ،حتی جزئیترین اشتباهات کارکنان را نيز سرکوبمیکند .اعتمادب ه کارکنان
عالوهبر ایجاد تعهد حرفهای در آنان ،فرهنگ یکپارچهای برای ایجاد خالقیت و گس��ترش نوآوری به
وجود میآورد (سعیدی کیا .)1388 ،راهبردهای موردتوافق خبرگان دراینزمینه بهشرحزیر است:
 -1اعطای آزادیعمل کافی به کارکنان و ازبینبردن هراس در سازمان؛
 -2توجهبه شکلگیری شبکههایاجتماعی ،ارزشها و بینشهای افراد؛
گ رقابتیدرونسازمان؛
 -3ایجاد فرهنگ مؤثربر یادگیری و فرهن 
 -4مطرحکردن نوآوری بهعنوان جزئیاز سیستمارزیابیعملکرد؛
ی مستقل.
 -5کاهش نقش بازیگرانفردی در نوآوری و تصمیمگیریها 
 -4عوامل سیاس��ی :نظام نوآوری در س��طح ملی در جهت تجاری نمودن ایدهها و انتقال مس��تمر
ی آن ایفای نقش میکند .نظام ملی نوآوری
دانش از س��طح تولید دانش تا بهرهبرداری و تجاریس��از 
شامل مجموعهای از س��ازمانها ،نهادها ،مؤسسات ،راهبردها ،سیاستها ،برنامهها ،قوانینومقررات و
بس��ترهای تسهیلکننده است که حول هدف واحدی برای ایجاد ،اشاعه و بهکارگیری و بهرهبرداری از
دانشعلمیفناورانه بهمنظور رش�� د وتوس��عه اقتصادی ،اجتماعیوفرهنگی و سیاسی در جهت رفاه
اجتماعی با نگاهبه آینده بایکدیگر درتعامل هستند .مهمترین دالیل ناکارآمدی نظامملینوآوری که
کلنظام و اجزایآن از جمله دانشبنیانها را تحت تأثیر قرار میدهد عبارت انداز :قوانیننامناس��ب

ت ازفناوری مانند حقوق مالکیت معنوی مربوط میش��ود؛ محدودیتهای
ک��ه عمدتاً به قوانینحمای 
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ت ،R&Dآزمایشگاههای دولتی ،تعداداندک مراکزرشد
کلیدی از قبیل ضعف در دانش��گاهها ،مؤسسا 
و شرکتهای با فناوریپیشرفته و ضعفدر مالحظاتفناورانه؛ ضعف هماهنگیمیان اجزاء که ناشی
ط میان صنعت ،دانش��گاه و دولت است؛ ضعف
از عدمهماهنگی اجزای نظا م ملینوآوری ازجمله ارتبا 
ن اطالعاتی میان اجزای نظامملینوآوری ،حیاتی اس��ت .جریان
جریاناطالعاتی که وجود این جریا 
ت مالی و غیره
ش فنی ،انتظارفناوری ،اطالعاتنیرویانسانی ،اطالعا 
اطالعاتی شامل مواردی چون دان 
میش��ود (رادفر و خمس��ه .)1387 ،ب ر ایناس��اس مهمترین راهبردهای موردتوافق که الزم است هم
توسط دانشبنیانها و هم توسط دولت پیادهسازی شوند بهشرحزیر است:
 -1بهکارگیری سیاستهای شبکه ساز؛
 -2برقراری امنیتاقتصادی و سرمایهگذاری؛
 -3حمایتهای مس��تقیم و غیرمس��تقیم دولتی در جهت تسهیل قوانین تأمین اجتماعی ،قوانین
ت وواردات ،قوانین مالیاتی و عوارض؛
پولیوبانکی ،قوانین صادرا 
بوکار و جلوگیری از اعمالغیرقانونی؛
 -4نظمبخشیان به سیستم کس 
بوکار.
 -5مشخصشدن حیطه فعالیتها و محدودیتهای کس 
ی وسرمایهای :سرمایهگذاري در حوزه فعالیت شرکتهای دانشبنیان به سبب خطر
ع مال 
 -5مناب 
ذاتی نهفته در طرحهاي نوآورانه ،ماهیت سرمایهگذاري بلندمدت داشته و درنتیجه سازوکارهاي مالی
واعتباري متداول براي تأمینمالی آنها مناس��ب نیس��تند .بهرغم عدموجود متولی مش��خصی که
ش��رکتهاي کوچکو متوسط متقاضی بتوانند جهت رفع موانع تأمینمالی به آن مراجعه نمایند ،در
ک به شرکتهاي کوچکومتوسط صورت میپذیرد.
حالحاضر فعالیتهاي چشمگیري د ر جهت کم 
ن مالی ش��رکتهاي کوچکومتوسط ،میتوان
از جمله گروههاي فعال در مقوله ارائه مش��اوره و تأمی 
به مراکزرش��د و پاركهاي فناوري ،س��رمایهگذاران مخاطره پذیر ،سازمانها و صندوقهاي حمایتی و
ک و
غیره ،اشاره داشت که هریک بهنحويازانحاء و در مراحل مختلف چرخه حیات شرکتهاي کوچ 
بوکار
متوسط حضور مییابند .درواقع تأمینمالی براي دانشبنیانهایی که در مرحله راهاندازي کس 
قرار دارند ،مش��کلترین بخش اس��ت .باید توجه کرد که درصداندکی از ش��رکتهایی که هرساله در
سراسر دنیا راهاندازي میشوند ،از طرف سرمایهگذاران مخاطره پذی ر سنتی ،تأمینمالی میشوند .این
درحالیکه است که حدود 90درصد شرکتها از محل منابع مالی خصوصی راهاندازي میشوند .تأمین

ی شرکتهای...
نگاشت نقشه یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاریساز 

101

مالی معموالً فرایندي س��اده نیست و در بس��یاري از مواقع بسیار پیچیده و وقتگیر است (استیری و
مشیری .)1388 ،راهبردهای موردتوافق خبرگان دراینزمینه به شرح زیر است:
 -1تولید رقابتپذیر و اقتصادی؛
ق و توسعه؛
 -2افزایش میزان سرمایهگذاری در تحقی 
 -3سرمایهگذاریهای مشترک و فراهم کردن قابلیت سرمایهگذاری خارجی؛
ت منظم بهعن��وان پایهای ب��رای تصمیمات مطمئن
 -4کس��ب توانای��ی پیشبینیهایدرازم��د 
سرمایهگذاری؛
 -5جذب مؤسسات سرمایهگذاری صنعتی ،وامهایتجاری و سهام.
 -6منابعفیزیکی و ساختاری :عملی کردن ايدههاي خالقانه و نوآوريها در دانشبنیانهایی اتفاق
ميافتد كه در قالب محیطهای کاری تطبيق دادهش��دهاند .در حقيقت فضاهاي كالبدي قالبي اس��ت
كه در آن ،رفتارها و برخوردهاي انس��ان رخ ميدهد و تأثيرات متقابلي بر وي دارد .خالقيت در بش��ر
استعدادي «عمومي» است مثل هوش و حافظه و هر كس ك موبيش خالق است .اين استعداد طبيعي،
برحسب محيط و شرايط ديگر ،كم يا زياد بروز ميكند .محيطهاي مساعدي براي خالقيت وجود دارد
كه باعث ش��كوفايي ،گسترش و رشد آن ميش��ود .محيطهاي ديگري نيز وجود دارند كه بزرگترین
اس��تعداد بالق��وه خالقيت ،نميتواند در آنجا بروز كند .عوامل متع��ددي در خالقيت و نوآوري افراد در
ش وآسايش،
محيط كار مؤثر است كه عبارتاند از :انگيزه ،مهارت ،منابع ،تفکر خالق ،شخصيت ،آرام 
جو ،فرهنگ ،يادگيريوتجربه .ازاينميان عواملي كه بيش از سايرين تحت تأثیر فضای کالبدی قرار
ميگيرند عبارتاند از :آرامشوآسايش ،تفكرخالق ،انگيز ه وتعامالت .انگیزه نقش مهمي در خالقيت
ط كاري و خالقيت توسط
ط ميان محي 
ونوآوري ب ه عهده دارد .تحقيقات زيادي نشان ميدهد كه ارتبا 
ي خالقانه انگيزه دارند .لزوم
انگيزه تعديل ميشود .دريك محيطكاريمناسب ،كاركنان براي رفتارها 
حفظ انگيزه دريك مركز تحقيقاتي ضروري است ،چراكه تحقيق فرايندي زمانبر است و عالوهب ر آن
ش رو دارند و شايد حتي درمواردي بهنتيج ه مطلوب
محققين مشكالت زيادي را تا رسیدن به نتیجه پي 
هم نرسند .چنانچه محقق در طول تحقيق انگیزه خود را از دست دهد ،نااميد شده و كار تحقيقاتي به
نتیجه نميرس��د (بیسادی و همکاران .)1392 ،برایناساس مهمترین راهبردهای موردتوافق به شرح
زیر است:
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 -1بهرهوری در تجهیزات و فضای کالبدی؛
ی در
 -2فراهم کردن زیرس��اختهای الزم برای بازار یا تحول در فناوری و فرایندهای تجاریس��از 
نظامصنعتی-اقتصادی؛
 -3استانداردسازی فرایندها؛
 -4فراهمسازی زیرساخت اطالعاتی؛
 -5اهمیت قائل شدن برای فرایندهای پاییندستی.
منابع

	-استیری ،روحاهلل و مشیری ،بنیامین .)1388( .ابزارهاي تأمینمالی بنگاههاي دانشبنیان .مجموعه مقاالت
دومین کنفرانس بینالمللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
	-اللهیاریفرد ،نجف و عباسی ،رسول .)1390( .بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکتهای دانشبنیان.
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد ،)29(8 .صص .54-47

	-بیسادی ،مونا ،مظفر ،فرهنگ و حسینی ،سیدباقر .)1392( .صفات فضایی مؤثر بر افزایش خالقیت محققین
ت معماریوشهرسازی .نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،)3(7 .صص .249-239
در مراکزتحقیقا 

	-پاکزاد ،مهدی ،ناظمی ،امیر ،کاظمی ،مصطفی و خطیبی ،عبدالنبی .)1394( .راهنمای شرکتهای دانشبنیان:

از تقاضای تأییدیه دانشبنیان تا دریافت تسهیالت .انتشارات مؤسسه انتشارات آموزشعالیآزاددانشیار.

	-دانشفرد ،کرم اله .)1395( .اولویتبندی نقش ساختارهای دانشمحور پایه و پشتيبان در فرایند نوآوری
در شرکتهای دانشبنيان .فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خالقیت در علومانسانی ،)3(6 .صص .34-1

	-رادفر ،رضا و خمسه ،عباس .)1387( .نقش دولت ،دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری
در ایران .فصلنامه رشد فناوری ،15 .صص .34-29

	-رستگار ،عباس ،طالقانی ،غالمرضا ،اقبال ،اسماعیل و تاجالدین ،مهدی .)1391( .آسيبشناسي فرایند نوآوری
ت دولتی ،)3(4 .صص .106-91
در شركتهاي ايراني .فصلنامه مدیری 

	-سعیدی کیا ،مهرزاد .)1388( .فرهنگ مشوق نوآوری در سازمان .ماهنامه تدبیر.60-57 ،209 .
	-سلطانی ،بهزاد (رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی) .)1395( .خبرگزاری تسنیم .شناسه خبر.1131496 :
	-صادقی ،زینب و محتشمی ،رضا .)1390( .ارتباط عملیات استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی در یکی
از مراکز نظامی .مجله طب نظامی ،)2(13 .صص .102-97

	-صنوبر ،ناصر ،سلمانی ،بهزاد و تجویدی ،مینا .)1390( .تأثیر محرکهای نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکتهای
دانشبنیان .فصلنامه سیاست علم و فناوری ،)2(4 .صص .107-91
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	-طالب بیدختی ،عباس و انوری ،علیرضا .)1383( .خالقیتونوآوری در افراد و سازمانها .ماهنامه تدبیر.
شماره .152

قو
	-قنبرینژادایفقنسری ،مجید و محمدیآلمانی ،امین .)1391( .بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقی 

توسعه (مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت .فصلنامه ابتکاروخالقیت در
علوم انسانی ،)2(2 .صص .18-1

	-گودرزي ،مهدی ،صوفیجهانیار ،بامداد ،اعرابی ،سیدمحمد و امیری ،مقصود .)1392( .الگوی جامع
سازی فناوري در پژوهشگاههايدولتيايران .فصلنامه مدیریت توسعهفناوری ،1 .صص .66-33
تجاری 

	-مرشدلو ،احسان ،علی پور ،محمدصادق و عابدی ،زهرا .)1394( .بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری دریک بنگاه
بوکار ،)11(6 .صص .76-33
ی کشاورز) .پژوهشنامه اقتصاد و کس 
تولیدی (مطالعه موردی شرکتملیشیم 

	-میرغفوری ،سیدحبیباهلل ،صادقیان ،زهرا و صادقیآرانی ،زهرا .)1392( .برآورد سطح نوآوري شركتهاي

مستقر در پارکعل م و فناوري يزد با استفادهاز شبكههايعصبيمصنوعي و رگرسيون .فصلنامه مدیریت
توسعهفناوری ،1 .صص .71-49

ی در مدیریت نوآوری و معرفی
	-يداللهیفارسي ،جهانگير و کالتهايي ،زهرا .)1391( .جایگاه تجاریساز 
ع پیشرفته .فصلنامه رشدفناوری ،)33(9 .صص .36-26
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