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آدرسالکترونیکیjtdm@irost.ir :
آدرس سایتhttp://jtdm.irost.ir :
پروانه انتشار فصلنامه مدیریت توسعه فناوری درتاریخ  86/2/26به شماره ثبت  124/839از سوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر گردید.
بر اساس نامه شماره  89/3/11/72968مورخ  89/10/19مدیر کل محترم مرکز برنامهریزی و سیاستگذاری
پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه  89/10/1کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ،امتیاز
علمی -پژوهشی به این نشریه اعطا شده است.
مسئولیت نظریات ارائه شده در مقالهها بر عهده نویسندگان است.
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری در انتخاب ،اصالح و ویرایش مقاالت دریافتی آزاد است.
نشانی :بزرگراه آزادگان جنوب ،احمدآباد مستوفی ،خیابان انقالب ،خیابان شهید احسانیراد ،سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران ،پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین ،دفتر فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
کد پستی3353136846 :
صندوق پستی33535-111 :
دورنگار(021) 56276606 :
تلفن( (021) 56276031-2 :داخلی )2609

4

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى /دوره ﻧﻬﻢ /ﺷﻤﺎره  / 4زﻣﺴﺘﺎن 1400

راهنماي تدوین مﻘاﻻت براي فصلنامه مدیریت توسعه فناوري

از کلیه پژوهشگران گرامﯽ که مقالههاي خود را براي چاپ به فصلنامه ارسال مﯽنمایند ،تقاضا مﯽشود به موارد زیر کامال
توجه نمایند:
 مقاله با حوزه فعالیت فصلنامه (محورهاي موضوعﯽ) تناسب داشته باشد. حاصل کار پژوهشﯽ اصیل بوده و در نشریههاي داخلﯽ و خارجﯽ یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامﻊ علمﯽ چاپنشده یا براي فصلنامه دیگري قبال یا همزمان ارسال نشده باشد.
 حوزه فعالیت این فصلنامه ،مدیریت فناوري و نوآوري در سطﺢ خرد مﯽباشد و شامل محورهاي زیر است:• همکاری دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه

• چالشها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری
(در سطﺢ بنگاه و صنعت)

• توسعه محصول/فرآیند جدید با استفاده از پیشرفتهای فناوری • مدیریت دانش
• شبکهسازی دانش
• اشاعه نوآوری های فناوری
• مدیریت تحقیﻖ و توسعه
• اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری

• مدیریت دارایی های فکری
• نهادهای واسﻂ نوآوری و RTOها

• راهبردها و برنامهریزی توسعه فناوری و نوآوری
• انتقال و پذیرش فناوری

• نوآوری باز
• مدیریت راهبردی کنام )(SNM

• آیندهپژوهی و نقشهراه فناوری
• ارزیابی فناوری و نوآوری

• اخالق فناوری
• موضوعات اجتماعی و زیستمحیطی در مدیریت فناوری

 -دریافت مقاله فقﻂ بهصورت الکترونیکﯽ و از طریﻖ مراجعه به این آدرس مﯽباشدhttps://jtdm.irost.ir .

نحوه نگارش مﻘاله:

 -1مقاله حداکﺜر در  15صفحه  A4و با یک فاصله بین خطوط و حاشیههاي  3سانتﯽمتر از هر طرف درنرمافزار Word
تایﭗ شود.
 -2نوع قلم فارسﯽ و انگلیسﯽ و اندازه آنها مطابﻖ جدول( )1استفاده شود.
 -3اصول نگارش زبان فارسﯽ بهطورکامل رعایت شده و از به کاربردن اصطالحات انگلیسﯽ که معادل فارسﯽ آنها تعریﻒ
شدهاند ،حتﯽ االمکان پرهیز گردد.
جدول ) _ (1نوع ﻗلﻢ و اندازه
اندازه ﻗلﻢ

نام ﻗلﻢ

۱۴

 B Nazaninپررنگ

۱۲

B Nazanin

۱۲

 B Nazaninپررنگ

۱۲

 B Nazaninپررنگ

۱۲

 B Nazaninپررنگ

۱۱
۱۱
یک واحد کمتر از اندازه فارسﯽ در هر موقعیت

 B Nazaninپررنگ
B Nazanin
Times New Roman

موﻗعیت استفاده

عنوان مقاله
متن مقاله
عناوین بخشهاي مقاله
نام مﺆلفان
کلمه چکیده و کلمات کلیدي
عناوین جداول و اشکال
متن جداول و شکلها و منابﻊ
متن انگلیسﯽ

راﻫﻨﻤﺎى ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت
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نحوه تنﻈیﻢ مﻘاله:

صفحه روي مقاله موارد زیر را شامل گردد:
عنوان مقاله به فارسﯽ ،در سطر بعد نام و نام خانوادگﯽ نویسنده یا نویسندگان به ترتیب
مرتبه علمﯽ و سازمان متبوع نویسندگان آنها در پاورقﯽ اولین صفحه درج گردد.
نشانﯽ (آدرس پستﯽ و کدپستﯽ) ،تلفن ،دورنگار و پست الکترونیک نویسنده عهدهدار مکاتبات در پانویﺲ صفحه
اول مشخﺺ شود.
چکیده فارسﯽ در حداکﺜر  200کلمه بههمراه کلیدواژهها
چکیده و کلیدواژههاي انگلیسﯽ در صفحه مجزا ،به همراه اسامﯽ و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسﯽ
ساختار متن اصلﯽ مقاله حتﯽ المقدور بخشهاي زیر را شامل گردد:
مقدمه  -پیشینه پژوهش  -روش پژوهش -تجزیه و تحلیل یافتهها  -نتیجهگیري
نحوه درج جداول و نمودار ها:
جداول و نمودارها بهترتیب شمارهگذاري شده و در متن مقاله در جاي خود مورد استفاده قرار گیرند .عنوان تمام
جداول در باال و نمودارها در پایین آنها درج شوند .ذکر مرجﻊ در کنار عنوان جداول و نمودارها ضروري است.
نحوه درج سایر موارد:
نمادگذاريها ،و زیرنویﺲها در پائین هر صفحه درج شود.
ضمائم و یادداشتها در انتهاي مقاله و بعد از مراجﻊ آورده شوند.
ﺷیوه تنﻈیﻢ مراجﻊ:
در متن مقاله مراجﻊ (با نام مﺆلﻒ و سال) به فارسﯽ اشاره شده و در زیر نویﺲ هر صفحه به زبان اصلﯽ آورده شوند،
سپﺲ مراجﻊ بهترتیب حروف الفبا بهصورت انگلیسﯽ ،مرتب شده و در انتهاي مقاله آورده شوند .ضروري است که
تمام مراجﻊ در متن مورد ارجاع واقﻊ شده باشند.
ﺷیوه استناد
فهرست منابعﯽ که در مقاله استفاده شده است در انتهاي مقاله با رعایت حروف الفباء (مبتنﯽ بر روش  )APA 7به
شرح زیر ارائه شود:
کتابها:
تﺄلیﻒ :نام خانوادگﯽ نویسنده یا نویسندگان /نام  /سال انتشار /عنوان  /نوبت چاپ /محل انتشار  /نام ناشر /آدرس
 doiیا آدرس اینترنتی ناشر
ترجمه :نام خانوادگﯽ نویسنده /نام  /سال انتشار /عنوان  /نوبت چاپ /نام کامل مترجم /محل انتشار  /نام ناشر/
آدرس  doiیا آدرس اینترنتی ناشر
مﻘاﻻت :نام خانوادگﯽ نویسندگان /نام  /تاریخ انتشار /عنوان مقاله  /نام مجله  /دوره و شماره مجله  /شماره صفحات
مقاله  /آدرس  doiیا آدرس اینترنتی ناشر
منابﻊ اینترنتﯽ :نام خانوادگﯽ نویسندگان /نام  /عنوان مقاله /تاریخ انتشار ،آدرس کامل منبﻊ ،تاریخ دقیﻖ دسترسﯽ به مقاله

توﺿیﺢ:

 عنوان کتابها ،نام مجالت با قلم (ایتالیک) تایﭗ شود. در متن مقاله ،درصورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند نام نویسنده اول ذکر گردد و در پﯽ آن (و دیگران)ذکر گردد

فهرست
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سﺨن سردبیر
امروزه کارآفرینان و بخصوص کارآفرینانی که کارشــان مبتنی بر نوآوری فناورانه اســت ،نیروی اصلی

توسعه اقتصادی یک کشور شناخته میشوند و شرکتهای استارتآپی که به بلوغ سازمانی میرسند

مهمتریــن موتورهای نوآوری فناورانه محســوب میشــوند .اما چه عواملی بر تعامل کســبوکار این
اســتارتآپها با محیﻂ آنها تاثیر میگذارند؟ کدام مدل نوآوری بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد؟
انتقال فناوری و اکتســاب فناوری ،چه تﺄثیری بر افزایش قدرت رقابتپذیری این شرکتها دارد؟ چه

موانﻊ و پیشرانهایی این فرایندها را تسریﻊ میکنند و یا بهجلو میبرند؟

در این شماره ،شش مقاله منتشر شدهاند که هریک بهنوبه خود این مباحﺚ را بهبحﺚ میگذارند و

بر ذخیره دانشی خوانندگان مشتاق رشته مدیریت فنﺂوری میافزایند.

مﻘاله اول به شناسایی عوامل موثر بر تﻐییرات مدل کسبوکار یک استارتآپ پلتفرمی (دیجیتال)

و تکمیلشــدن آن با بلوغ ســازمانی که آنها را قادر به ارائه محصوالت بــا ارزش میکند ،میپردازد.

کسبوکارهایی که در چهار بُعد شناسایی مشتریان ،تعیین ارزش قابلارائه به مشتری ،زنجیره مﺆثر بر
تحقﻖ ارزشها و سازوکار سود و کسب انتفاع طراحی شوند ،احتمال موفقیت پایدار کسبوکار در آنها

افزایش مییابد.

یکــی از ویژگیهای اقتصاد دانشبنیان در عصر حاضر باتوجهبه تعــدد فناوریهای مورد نیاز هر

کسبوکار حرکت کسبوکارها بهسمت نوآوری باز است .در این شرکتها مدیریت دانش باید متناسب

با نوآوری باز طراحی شــود .در مﻘاله دوم به ارائه چارچوب مدیریت دانش در شــرکت با اســتفاده
از نــوآوری باز با روش فراترکیب پرداخته میشــود )1( .ایجاد زیرســاخت فناورانه و مدیریت دانش،

( )2کشﻒ پایه دانشی مشترك و بهرهبرداری از سیستم دوسوتوانی یادگیرنده )3( ،حمایت از مالکیت
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معنوی و حراست از دانش مشتری )4( ،بهبود مستمر عملکرد سازمانی مدیریت دانش ،عوامل مهم در

مدیریت دانش متناسب با نوآوری باز هستند.

شرکتهای بزرگ بهطور دائم در تالش برای دستیابی به فناوری جدید هستند تا نسبت به رقبای خود

برتری یابند .بر این اساس تدوین شاخﺺهای سنجش موفقیت انتقال فناوری چارچوبی برای سنجش

موفقیت انتقال فناوری فراهم میکند .مﻘاله سوم بهدنبال ارائه مدلی برای اندازهگیری میزان موفقیت

انتقال فناوری در صنایﻊ پتروشــیمی کشور است .مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در چهار بند:

( )1کسب توانمندی دانشی و فناورانه )2( ،دستاوردهای اقتصادی و تاثیر بر بازار )3( ،افزایش توان فنی،

عملیاتی و پژوهشی )4( ،تحقﻖ اهداف راهبردی ،تبین و ارائه شده است.

شناســایی و رفﻊ چالشهای پیش روی بنگاه هایی که ســعی در اکتســاب فناوری دارند ،نقش

بهســزایی در آینــده آنها ایفا مینماید .این موضــوع در حوزه صنایﻊ دفاعــی بهدلیل محدودیتها و
پیﭽیدگیهای فناورانه ضرورت بیشــتری دارد .در مﻘاله ﭼهارم ضمن استخراج چالشهای اکتساب
فناوری های پیشــرفته دفاعی ،میزان اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین میزان مشــارکت در عملکرد

سیســتمی رتبهبندی شدهاند لذا براساس یافتهها ( )1ریســک ناشی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها

( )2مشــکالت قانونی و حقوقی داخلی ( )3افزایش توان فنی ،عملیاتی و پژوهشی )4( ،تحقﻖ اهداف
راهبردی تببین و ارائه شده است.

یکی از موانﻊ اســتقرار فناوری پیشرفته مولفههای فرهنگی حاکم بر جامعه است .در مﻘاله پنﺠﻢ

به تاثیر مولفههای فرهنگی در پذیرش فناوریهای پیشرفته در صنعت ساختمان میپردازد .برمبنای
مولفههای فرهنگی ملی هافستد در ایران که در آن فاصله قدرت زیاد ،پرهیز از عدم قطعیت باال ،دید

کوتاه مدت و فردگرا اســت ،پذیرش فناوری پیشــرفته با تاخیر مواجه میشود .سیاستهای تشویقی
مدیران ،ورود شخصیتهای ریسکپذیر در سطﺢ باال ،ماشینیکردن ساختارهای شرکت ،ایجاد محیﻂ

مشارکتی و توسعه فرهنگ پذیرش از طریﻖ آموزش و یادگیری میتواند موانﻊ فرهنگی را تعدیل کند.
در کنــار مباحﺚ فوق ،فرصتهای کارآفرینی نیز موضوع جذابی اســت .در عصر اقتصاد دیجیتال

میزان استفاده از وسایل الکتریکی افزایش یافته است .بهطوریکه ضایعات الکترونیکی سریﻊترین رشد
را در میان زبالهها در جهان دارد .این ضایعات دارای اثر مخرب زیســت محیطی میباشــند .در مﻘاله

ﺷشﻢ با روش پویاشناسی به ســاختار حاکم بر ایجاد ضایعات الکترونیکی و بازیافت آن و پیشبینی
ضایعات و ﻇرفیت موردنیاز آن پرداخته شده است .نتایﺞ نشان میدهد که میزان ضایعات دارای رشد

کاهنده بوده ولی درآمد بازیافت رو به افزایش است.
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Abstract
Entrepreneurs are the main forces of economic development, which
in addition to creating jobs and wealth, they lead to technological
innovations, and without them, making significant changes in economic
systems is difficult. Previous researches identified that business maturity
and its affecting factors are considered as one of the most important
areas related to entrepreneurship. Thus, this research seeks to identify
the factors affecting changes in the business model of a platform/digital
startup and its development in accordance with organizational maturity,
enabling startups to provide valuable products. In the present research, by
studying 55 business models of the most successful startups in the world,
using experts’ panel, we achieved a significant relationship between
effecting factors on development of business model and startup maturity
steps described in Batra model. Using CFA method and data obtained
from startup business activists, the achieved conceptual model was
analyzed and determined that 33 factors in different stages of business
development, from opportunity analysis to launch management, should
be considered to design a suitable business model in four dimensions
of customer identification, value proposition, value chain and profit
mechanism to increase the probability of sustainable business success
and overcome barriers to market entry.
Keywords: business model, platform startup, innovation, entrepreneurship,
sustainable success
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ﺷناسایی عوامﻞ مﺆﺛر بر توسعه مدل کسبوکار استارتاپها همگام
با مراحﻞ بلوغ یﮏ استارتاپ

مصﻄفی بﻐدادی ،1مهدی محمدی ،*2مهدی الیاسی ،3رﺿا رادفر

4

 . 1دانشــجوی دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی ،گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشــکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
 . 2عﻀو هیئتعلمی ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران.
 . 3عﻀو هیئتعلمی ،گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
 . 4عﻀو هیئتعلمی ،گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
* .نویسنده مسئولmohammadi.mehdi@gmail.com :
دریافت 8 :شهریور 1400

بازنگری 17 :دی 1400

پذیرش 11 :بهمن 1400

ﭼکیده
کارآفرینان نیروهای اصلی توســعه اقتصادی هســتند که عالوهبر ایجاد شﻐل و ثروتآفرینی ،موجب
نوآوریهای فناورانه میشــوند و بدون آنها ،ایجاد تﻐییرات مهم در نظامهای اقتصادی دشــوار است.
مطالعات پیشــین ،بلوغ کســبوکار و عوامل مﺆثر بر آن را از مهمترین حوزههای کارآفرینی بهشــمار
آوردهاند؛ بنابراین پژوهش حاضر بهدنبال آن است که با شناسایی عوامل مﺆثر بر تﻐییرات مدل کسبوکار
یک اســتارتاپ پلتفرمی (دیجیتال) و تکمیلشدن آن متناسب با بلوغ سازمانی ،استارتاپها را قادر به
ارائه محصوالت باارزش کنند .در پژوهش حاضر با بررسی  55مدل کسبوکار موفﻖترین استارتاپهای
دنیا و تشــکیل پانل خبرگان ،ارتباط معناداری میان عوامل مﺆثر بر توســعه مدل کسبوکار با مراحل
مدل بلوغ باترا حاصل شد .سپﺲ مدل مفهومی بهدستآمده با استفاده از تحلیل عاملی تﺄییدی براساس
دادههای حاصل از فعاالن کســبوکارهای استارتاپی کشور ،بررسی شد .برایناساس مشخﺺ شد که
 33عامل در مراحل مختلﻒ توســعه کسبوکار ،از مرحله تحلیل فرصتها تا مدیریت عرضه محصول
به بازار میبایست مدنظر قرار گیرند تا مدل کسبوکار مناسبی در چهار بُعد شناسایی مشتری ،تعیین

ارزش قابلارائه به مشتری ،زنجیره مﺆثر بر تحقﻖ ارزشها و سازوکار سود و کسب انتفاع طراحی شود و

بدینطریﻖ با ﻏلبه بر موانﻊ ورود به بازار ،احتمال موفقیت پایدار کسبوکار افزایش یابد.
کلمات کلیدي :مدل کسبوکار ،استارتاپ پلتفرمی ،نوآوری ،کارآفرینی ،موفقیت پایدار
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مﻘدمه
در دو دهه گذشــته ﻇهور و بلوغ استارتاپهای متعدد در سراسر جهان رخ داده است .انقالب فناوری
با ایجاد امکان دسترســی گســتردهتر به اینترنت در قالب دســتگاههای تلفن همراه هوشمند ،منجر
به تحول جامعه و پیدایش اســتارتاپهای دیجیتال و پلتفرمی شــده است (کوکیئر و کان.)2018 ،1
استارتاپ ،یک شرکت جدید و موقتی با مدل کسبوکار مبتنی بر نوآوری و فناوری است که ﻇرفیت
بالقوه رشد ســریﻊ و مقیاسپذیری قابلتوجه دارد (سانتیستبان و مائوریسیو .)2017 ،2در کشورهای
سراسر جهان ،اســتارتاپها بهعنوان شرکتهایی با قابلیت کمک به ایجاد ثبات اقتصادی و همﭽنین
رشــد و ایجاد شﻐل شناخته شدهاند (سلیمان 3و همکاران)2014 ،؛ اما شواهدی حاکی از آن است که
نرخ شکست این شــرکتها در سراسر جهان باال است .بهگفته اجرمو و ژیائو ،)2014( 4بین سالهای
 1990تا  2000در ســوئد تنها  %21از اســتارتاپهای فناوری اطالعات پﺲ از  5سال در بازار تﺜبیت
شدهاند .از سوی دیگر ،هایدر و لوسیر )2016( 5تﺄیید میکنند که بیش از  %80از استارتاپها در اولین
ســال فعالیت خود شکست میخورند .در دهههای گذشــته ،مطالعات گستردهای درخصوص عوامل
مﺆثر بر موفقیت اســتارتاپهای حوزه فناوری شکل گرفته است چراکه شناسایی عوامل مهم موفقیت
استارتاپهای مذکور بهمنظور کاهش خطرات شکست و درنتیجه افزایش موفقیت آنها امری ضروری
است .بااینحال مطالعات موجود در زمینه شناسایی مراحل توسعه استارتاپها و موفقیت آنها محدود
اســت .از اینرو درك کاملتر از مراحل توســعه استارتاپ و نحوه مدیریت هر مرحله برای دستیابی به
موفقیت موردتﺄکید اســت .همﭽنین ،تعیین اینکه کدام عوامل موفقیت مرتبﻂ هستند و یا کدامیک
مراحل توسعه را تحت تﺄثیر قرار میدهند ،حائز اهمیت است (سانتیستبان و مائوریسیو ،2017 ،بهنقلاز
پوگلیﺲ 6و همکارانش.)2016 ،
رویکردهای فراوانی برای ایجاد و توســعه یک اســتارتاپ موفﻖ وجــود دارد .درحالیکه برخی از
ایــن رویکردها بر راهبرد تﺄکید دارنــد ،برخی دیگر بر آزمونوخطا تمرکز میکنند .برخی نیز بر ایجاد
مدلهای کســبوکار اصرار دارند و برخی دیگر تولید محصوالت استﺜنایی را رمز موفقیت استارتاپها
1 . Cukier & Kon
2 . Santisteban & Mauricio
3 . Sulayman
4 . Ejermo & Xiao
5 . Hyder & Lussier
6 . Pugliese
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میدانند .بهگفته پژوهشــگران ،اگرچه هریک از رویکردهای فوق دیدگاههای مفیدی را بههمراه دارند،

اما هیﭻیک از این روشها کام ً
ال کافی نیســتند .الزمبهذکر اســت که درصورت فقدان نقشهراه روشن،
تیمهای مﺆســﺲ ﻏالباً رویکردهای تصادفی چندگانه را برای تﺄســیﺲ و راهاندازی استارتاپها دنبال

میکنند و درنهایت با بیاشتیاقی ذینفعان استارتاپهای مذکور مواجه میشوند .ازاینرو ،استارتاپهای
مذکور درحالیکه پیشــرفت کمی در کارایی داخلی یا اثربخشــی بازار نشــان میدهند ،با انبوهی از
فعالیتها مواجه میشــوند که درنهایت زمینهساز سردرگمی بیشتر آنها میشود .بنیانگذاران جدید

اصوالً بیشازحد بر »راهاندازی کسبوکار« تﺄکید میکنند و به بخشهای متعددی که پﺲ از راهاندازی

کسبوکار نیاز به مدیریت دارند ،توجه کافی ندارند؛ بنابراین استارتاپها به نقشهراه روشنی نیاز دارند
که بتواند به آنها در پیﭻوخم ایدهسازی ،توسعه مشتری ،تشکیل تیم و مدیریت رشد کمک نماید .در
همین راستا به رویکردی نیاز است که بنیانگذاران استارتاپ را از تمایل به ایجاد اصالحات موقتی دور
نگه دارد و در عوض از آنها در ایجاد یک شرکت نوآور و پایدار حمایت نماید .این کار در یک چارچوب
منحصربهفرد تحت عنوان »مدل بلوغ کسبوکار استارتاپی «1تجسم یافته است؛ چارچوبی که بینشها
و شیوههای راهاندازی استارتاپهای موفﻖ را تلفیﻖ کرده است (باترا.)2018 ،2
پژوهش حاضر در تالش اســت تا با بررسی مدلهای کسبوکار بهکارگرفتهشده در استارتاپهای
موفﻖ دنیا ،به شناسایی و استخراج شاخﺺهای مﺆثر بر تﻐییرات مدل کسبوکار بپردازد و با مشارکت
جمعی از خبرگان ،این عوامل را در طول مسیر بلوغ یک استارتاپ پلتفرمی /دیجیتال ،به سطوح بلوغ
مرتبﻂ کند تا استارتآپها بتوانند محصوالت یا خدماتی دارای ارزش ارائه نمایند؛ مدلهای کسبوکار
قوی را برای سرمایهگذاری کشﻒ کنند؛ یک تیم اولیه منسجم و اختصاصی تشکیل دهند و بر موفقیت
پایدار تمرکز نمایند .بدینترتیب این چارچوب ،مســیر روشنی را برای استارتاپها ترسیم میکند تا از
بروز چالشهایی نظیر سردرگمی در راهاندازی استارتاپ بهدلیل تعدد فرضیات آزمایشنشده درخصوص
محصول ،مشتریان یا همکاران ،نگرانیهای مربوط به پیگیری ایدههایی با درآمد و ﻇرفیت رشد ضعیﻒ
و یا راهاندازی پروژهها بدون آمادهســازی کافی جلوگیــری بهعمل آورد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش
حاضر »شناسایی و استخراج عوامل اثرگذار بر توسعه مدل کسبوکار یک استارتاپ پلتفرمی/دیجیتال
متناسب با بلوغ سازمانی آن« است؛ بدینترتیب که پﺲ از بررسی پیشینه پژوهش در حوزه مدلهای
بلوغ نوآوری و مدلهای کســبوکار ،شاخﺺهای مﺆثر بر توسعه ،تکامل و نوآوری در مدل کسبوکار
1 . Startup Maturity Model
2 . Batra
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شناسایی شده و پﺲ از تﺄیید روایی این شاخﺺها از سوی خبرگان و متخصصان این حوزه ،ارتباط این
شاخﺺها با سطوح بلوغ یک استارتاپ با بهکارگیری مدل معادالت ساختاری تعیین و تبیین میشود.
مﺒانی نﻈری و پیشینه پﮋوهﺶ

کسبوکارهای استارتاپی
کسبوکارهای استارتاپی را میتوان یک تجربه کارآفرینانه دانست که فﻀایی را جهت تحقﻖ خود و توسعه
و اجرای ایدههای ﻏیرمعمول و دارای مخاطره ،تﺄمین بینظیر نیازهای موجود و کشــﻒ نیازهای جدید
فراهم میســازند .اگرچه این نوع کسبوکارها از توانایی بالقوهای برای رشد استﺜنایی برخوردار هستند،

وقوع شکستهای پیشبینینشده و مکرر نیز در این کسبوکارها کام ً
ال مشهود است .درواقﻊ این شرکتها
بهعنوان یک آزمایشــگاه زنده جهت کشــﻒ ﻇهور و بلوغ یک شرکت به فعالیت میپردازند .رشد سریﻊ،
آزمایش ایدههای پرمخاطره ،سود زیاد و بازخورد سریﻊ ،موجب شده است که نهتنها سرمایهگذاران ،بلکه

پژوهشــگران نیز به شناخت این پدیده کسبوکاری نسبتاً جدید توجه کنند .پیشرفت ،موفقیت و بقای
اســتارتاپها ،بهطورمعمول به کیفیت مدل کسبوکار ،تیم و راهبرد تجاری آن کسبوکار بستگی دارد؛
بنابراین مدل کسبوکار ،ابزاری برای توسعه ،تﺄیید و اجرای یک ایده کارآفرینی است (اسالویک.)2019 ،1

مدل کسبوکار
هر ســازمان بهمنظور بهبود رقابتپذیری خود در صنعت ،به یک مدل کسبوکار نیاز دارد .رقابتپذیری
مفهومی اســت که به توانایی شرکت در رقابت با سایر رقبا در راستای ایجاد ارزش اشاره مینماید .مدل
کسبوکار بیانگر این است که چگونه سازمانها به ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان میپردازند (پراتیوی

2

و همکاران .)2020،برای مدل کســبوکار میتوان تعاریﻒ گوناگونی را مدنظر قرار داد .در تعریفی ،مدل
کســبوکار را میتوان بهعنوان نمایشی جامﻊ و ساده از فعالیتهای مرتبﻂ در یک سازمان بهشمار آورد
که نحوه شــکلگیری محصوالت ،بازارها و خدمات را از طریﻖ ابزار خلﻖ ارزش سازمان توصیﻒ میکند.
در تعریﻒ ارائهشــده از مدل کســبوکار به معماری خلﻖ ارزش ،بخش مشــتری ،بخش بازار و بخش
راهبرد بهمنظور دستیافتن به هدف مزیت رقابتی اشاره میشود؛ برایناساس جهت تحقﻖ اهداف ،مدل
کسبوکار طی زمان و به فراخور تحوالت خارجی و داخلی دستخوش نوآوری و تکامل میشود (نیکبین 3و
1 . Slávik
2 . Pratiwi
3 . Nikbin
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همکاران.)2018 ،
جدول  :1تعاریﻒ مدل کسبوکار

1

منﺒﻊ

تعریﻒ مدل کسبوکار

آفواه)2004( 1

مدل کسبوکار را میتوان چارچوبی برای کسب درآمد دانست .این مدل دربرگیرنده
مجموعه فعالیتهای یک شرکت و همﭽنین نحوه انجام و زمان انجام این فعالیتها
جهت ارائه مزایا به مشتریان و کسب سودآوری برای سازمان میباشد.

دبالك)2006( 2

مدل کسبوکار ،ابزاری است که یک کسبوکار درصدد است تا از طریﻖ آن به
کسب درآمد و سود بپردازد .این مدل ،خالصهای از چگونگی ارائه خدمات شرکت به
کارمندان و مشتریان خود است و شامل هر دو حوزه راهبرد و اجرا میشود.

چسبرو )2008( 3مدل کسبوکار ،چارچوبی مفید برای پیوند ایدهها و فناوریها به نتایﺞ اقتصادی است.
ویلن و هانگر
()2008

4

مدل کسبوکار ،روشی برای کسب درآمد در محیﻂ کسبوکار است و شامل
مشخصات ساختاری و عملیاتی شرکت میشود .برایناساس مدل کسبوکار بیانگر
نحوه کسب سود است.

مدل کسبوکار ،الگوی فعالیت اقتصادی است  -وجوه نقد ورودی و خروجی از کسبوکار
مولینز و کمیسار 5با اهداف مختلﻒ و زمانبندی آن  -که بیانگر این است که آیا سازمان همه نقدینگی را
مصرف میکند؟ آیا بازدهی جذابی به سرمایهگذاران ارائه میشود؟ براساس این تعریﻒ،
()2009
مدل کسبوکار سازمان ،زیربنای اقتصادی سازمان در همه جنبههای آن است.
بادنفولر و
مورگان)2010( 6

مدل کسبوکار یک معادله سود ،نظام کسبوکار و نظام یادگیری است.

گامباردال و
7
مکگاهن
()2010

مدل کسبوکار سازوکاری برای تبدیل ایدهها به درآمد از طریﻖ هزینههای قابلقبول است.

با تجزیهوتحلیل دیدگاه پژوهشگران مختلﻒ میتوان دریافت که مدل کسبوکار نهتنها به فرآیند
1 . Afuah
2 . Debelak
3 . Chesbrough
4 . Wheelen & Hunger
5 . Mullins & Komisar
6 . Baden-Fuller & Morgan
7 . Gambardella & McGahan
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ایجاد ارزش اشاره دارد ،بلکه مفهومی اقتصادی است که درآمد و هزینههای فعالیتی اقتصادی را تعیین
میکند .بهعبارتدیگر ،مدل کسبوکار را میتوان مجموعه فعالیتهایی تلقی کرد که از طریﻖ همکاری
فرایندها و فناوریها به ایجاد ســودآوری منجر میشــود (مونا ،2021 ،1به نقل از تیﺲ .)2010 ،2در
ادامه در جدول ( )1برخی از پُرکاربردترین تعاریﻒ ارائهشده درخصوص مدل کسبوکار ارائه شده است.
علیرﻏم تعاریﻒ مختلﻒ مدل کســبوکار ،یکی از پُرارجاعترین تعاریﻒ ارائهشــده در این حوزه،

تعریﻒ اوســتروالدر 3است .برایناساس مدل کســبوکار را میبایست بهعنوان ابزاری مفهومی مدنظر
قرار داد که متشــکل از عناصر و ارتباط آنها است .دراینراستا مدل کسبوکار ،مدلی است که بیانگر
نحوه ارائه ارزش با قیمتی مناسب به مشتریان است و نحوه درآمدزایی کسبوکار را به تصویر میکشد
(اوستروالدر و پیگنیور.)2010،4

مدل بوم کسبوکار
بهطورکلی ،مدل بوم کســبوکار 5شــامل  9بخش است که در یک بوم یکصفحهای ارائه شدهاند .سه
بخش سمت چﭗ بوم (منابﻊ کلیدی ،فعالیتهای کلیدی و مشارکتهای کلیدی) به فرآیندهای داخلی
و کارایی مرتبﻂ هستند؛ سه بخش سمت راست بوم (بخشهای مشتری ،6کانالها و روابﻂ مشتری) با
مشتریان و ارزش در ارتباطند؛ ارائه ارزش نیز در مرکز بوم قرار دارد و عناصر درآمد و ساختار هزینهها
در پایین الگوی بوم قرار گرفتهاند .به بیان واضﺢتر ،مدل بوم کســبوکار متشــکل از عناصر زیر است
(اوستراوالدر و پیگنور:)2010 ،
 بخشهای مشتری :به آن دسته از افراد ،گروهها و یا سازمانهای مختلفی اشاره دارد که شرکتدر پی ارائه خدمت به آنها است.
 کانالها :این عنصر ،بیانگر نحوه برقراری ارتباط شــرکت با بخشهای مختلﻒ مشتریان خود وهمﭽنین نحوه دستیابی به آنها میباشد.
 روابﻂ با مشــتری :انواع روابطی را تعریﻒ میکند که سازمان با بخشهای مشتری هدف ایجاد1 . Munna
2 . Teece
3 . Osterwalder
4 . Osterwalder & Pigneur
5 . Business Model Canvas
6 . Customer Segments
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مینماید.
 ارائه ارزش :این عنصر مجموعه محصوالت و خدماتی را توصیﻒ میکند که برای بخش خاصی ازمشتریان ارزش ایجاد مینماید .ارائه ارزش ممکن است شامل ویژگیهایی از قبیل جدیدبودن،
عملکرد ،سفارشیسازی ،طراحی ،نمانام ،1قیمت ،کاهش هزینه ،کاهش ریسک ،قابلیت دسترسی
و راحتی /قابلیت استفاده باشد.
 -جریان درآمد :این بخش نشاندهنده پول نقدی است که سازمان از هر بخش ایجاد مینماید.

 منابﻊ کلیدی :این عنصر بیانگر مهمترین داراییهای موردنیاز بهمنظور ایجاد مدل کســبوکاراست.
 فعالیتهای کلیدی :این عنصر ،فعالیتهایی نظیر تولید ،حل مســئله و فعالیتهای شبکهای راتوصیﻒ میکند که سازمان میبایست بهمنظور ایجاد مدل کسبوکار انجام دهد.

 همکاران کلیدی :این عنصر ،شــامل تﺄمینکنندگان و همکارانی اســت که مدل کســبوکار راایجاد میکنند .شــایانذکر اســت که همکاران میتوانند یک اتحاد راهبردی میان رقبا و سایر
همکاران ایجاد کنند و همﭽنین بهمنظور توسعه تجارت جدید یا روابﻂ خریدار و تﺄمینکننده به
سرمایهگذاریهای مشترك روی آورند.
 ســاختار هزینه :این بخش کلیه هزینههای انجامشده برای فعالیت و عملیات مدل کسبوکار راتوصیﻒ میکند.
جدول  2نمایی خالصهشده از  9عنصر بوم کسبوکار را ارائه مینماید.
جدول  :2مدل بوم کسبوکار اوستروالدر و پیگنیور )(2010
بخشهای
مشتری

روابﻂ با مشتری

ارائه ارزش

فعالیتهای کلیدی

همکاران کلیدی

کانالهای کلیدی

جریان درآمدی

منابﻊ کلیدی

ساختار هزینه

مدل ﮔاسمن
گاســمن 2و همکاران ( )2014تعریفی ســاده و در عین حال جامﻊ برای توصیﻒ مدلهای کسبوکار
ارائه دادهاند که به گفته بسیاری از صاحبنظران از دیگر نظامسازیهای پیﭽیده بسیار اثربخشتر است.
1 . Brand
2 . Gassmann
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مدل کلی ارائهشده توسﻂ این پژوهشگران از چهار بعد تشکیل شده است که از آن بهعنوان یک مﺜلﺚ
جادویی (شکل  )1یاد میشود.

ﺷکﻞ  :1عناصر مدل کسبوکار )ﮔاسمن و همکاران(2014،

براســاس شــکل ( ،)1بهطورکلی مدل کسبوکار فعلی ســازمان را میتوان در چهار بُعد مشتری

(چهکســی؟) ،ارائه ارزش (چهچیزی؟) ،زنجیره ارزش (چگونه؟) و ســازوکار ســود (چرا؟) بازتاب داد.

یک مدل کســبوکار با تعریﻒ چهکسی ،چهچیزی ،چگونگی و چرایی یک کسبوکار ،تصویری جامﻊ
از چگونگی ایجاد ارزش توســﻂ یک شــرکت ارائه میکند .نوآوری در مدل کسبوکار مستلزم اصالح
حداقل دو بُعد از این چهار بُعد است؛ به این ترتیب که تﻐییر در یک گوشه (بهعنوان مﺜال بهینهسازی

کسب درآمد در قسمت پایین سمت چﭗ) بهطور خودکار نیازمند تﻐییر دو گوشه دیگر است یا تالش

برای نوآوری در ارائه ارزش صرفاً منجر به نوآوری در محصول نمیشــود .در ادامه هریک از این ابعاد
تشریﺢ میشود:

 -مشتریان :مشتریان هدف سازمان چه کسانی هستند؟ رهبران سازمانی میبایست دقیقاً دریابند
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که کدام بخشهای مشــتری مرتبﻂ با مدل کسبوکار ســازمان بوده است و کدامیک در مدل
کسبوکار آنها جای نمیگیرند .الزمبهذکر است که مشتریان را میبایست بهمنزله قلب هر مدل
کسبوکار بهشمار آورد و هیﭻ استﺜنایی در این زمینه وجود ندارد.
 ارائه ارزش :ســازمان به مشــتریان چه ارزشهایی ارائه مینماید؟ این بُعد از مدل کسبوکار،ارزشهای ارائهشــده از سوی ســازمان (محصوالت و خدمات) را تعریﻒ میکند و نحوه تﺄمین

نیازهای مشتریان هدف خود را توصیﻒ مینماید.
 زنجیره ارزش :ســازمان چگونه و بهچهصورت ارزشهای خود را به مشــتریان ارائه میکند؟ هرسازمانی بهمنظور عملیســازی گزاره ارزش خود میبایست فرآیندها و فعالیتهای مختلفی را
انجام دهد .این فرایندهــا و فعالیتها بههمراه منابﻊ و قابلیتهای مرتبﻂ و هماهنگی آنها در
طول زنجیره ارزش شرکت ،بُعد سوم طراحی مدل کسبوکار را تشکیل میدهند.

 -سازوکار ســود :چرا مدل کسبوکار ،منجر به سودآوری میشود؟ بُعد چهارم ،شامل جنبههایی

نظیر ساختار هزینهها و سازوکارهای درآمدزایی است و مشخﺺ میکند که چهچیزی زمینهساز
سودآوری مدل کسبوکار میشود (گاسمن و همکاران.)2014 ،

براساس مطالعات کتابخانهای درمجموع  55مدل کسبوکار پُرکاربرد و مورداستفاده در موفﻖترین

اســتارتاپهای پلتفرمی /دیجیتال جهان بهمنظور شناسایی شــاخﺺها و عوامل مﺆثر بر توسعه مدل
کســبوکار اینگونه از استارتاپها ،طبﻖ چارچوب شکل ( )1موردبررسی قرار گرفتند .در جدول ()3
عناوین مدلهای کســبوکار مورداســتفاده در پژوهش حاضر ،بههمراه ابعاد و عناصر چهارگانه مﺜلﺚ
جادویی گاسمن که طی فرآیند نوآوری و تکامل مدلها تحتتﺄثیر قرار گرفتهاند ،ارائه شده است.
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جدول  :3مدلهای پنﭽاهوپنﺞﮔانه کسبوکار )ﮔاسمن و همکاران(2014،
عنصر تحتتأﺛیر ردیﻒ

ردیﻒ

نام مدل

1

مدل کسبوکار مبتنی بر
1
اضافهکردن

2

مدل منبﻊ باز

3

مدل کسبوکار پرداخت
5
بهازای هر استفاده

چهچیزی؟ چرا؟

4

مدل کسبوکار
7
مزایدهای

چهچیزی؟ چرا؟

32

5

9

مدل کسبوکار بارتر

چهچیزی؟ چرا؟

33

10

مدل وابستگی

6

مدل دستگاه خودپرداز

چگونه؟ چرا؟

34

مدل هماهنگساز

7

13

مدل فروش متقابل

چطور؟ چگونه؟
چرا؟

35

مدل قرارداد مبتنی بر
14
عملکرد

چهچیزی؟ چرا؟

8

15

مدل نظیر به نظیر

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

36

مدل کسبوکار
»هرچقدر تمایل داری
16
پرداخت کن«

چهچیزی؟ چرا؟

9

17

مدل منبﻊیابی جمعی

چگونه؟ چرا؟

37

مدل دیجیتالیسازی

10

19

مدل وفاداری مشتری

چهچیزی؟ چرا؟

38

مدل آیکیدو

11

مدل سرمایهگذاری
21
جمعی

چهچیزی؟
چطور؟ چگونه؟

39

مدل تیﻎ و ریشتراش

12

مدل کسبوکار
23
فریمیوم

چطور؟ چرا؟

40

مدل اجاره بهجای
24
خرید

13

25

مدل نرخ ثابت

چطور؟ چرا؟

41

مدل تقسیم درآمد

3

11

نام مدل

عنصر تحتتأﺛیر

چهچیزی؟ چرا؟

29

مدل کسبوکار »بیشتر
2
ازش بساز«

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

30

مدل سفارشیسازی
4
انبوه

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

31

مدل حداقلها (بدون
6
تجمل)

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟
چهکسی؟

مدل کسبوکار باز

چگونه؟ چرا؟

8

چگونه؟ چرا؟
چگونه؟ چرا؟

12

18

چگونه؟ چرا؟
چگونه؟ چرا؟

20

22

26

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟
چهچیزی؟ چرا؟
چهچیزی؟ چرا؟

21

22
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عنصر تحتتأﺛیر ردیﻒ

ردیﻒ

نام مدل

14

مدل فروش براساس
27
تجربه

 15مدل تجارت الکترونیک

29

16

31

مدل مالکیت جزیی

17

مدل مهندسی معکوس

18

مدل فروشگاه در
35
فروشگاه

19

مدل بازی در الیهها

20

مدل برندسازی جزیی

33

37

39

عنصر تحتتأﺛیر

نام مدل

چطور؟ چگونه؟
چرا؟

42

28

مدل امتیاز انحصار

چطور؟ چگونه؟
چرا؟

43

مدل نوآوری معکوس

چطور؟ چگونه؟
چرا؟ چهکسی؟

44

مدل رابینهود

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

45

مدل خویش خدمت

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

46

مدل ارائهدهنده راهکار

چطور؟ چگونه؟

47

مدل از فشار تا
38
کشیدن

چطور؟ چگونه؟

48

مدل خرید اشتراك

چطور؟ چگونه؟
چرا؟

30

چهچیزی؟
چگونه؟
چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

32

34

36

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟
چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟
چطور؟ چگونه؟

40

چهچیزی؟ چرا؟

21

41

مدل درآمد پنهان

چطور؟ چگونه؟
چرا؟ چهکسی؟

49

42

مدل سوپرمارکت

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

22

مدل دسترسپذیری
43
تﻀمینشده

چطور؟ چگونه؟
چرا؟

50

مدل هدف قراردادن
44
فقرا

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟
چهکسی؟

23

45

مدل ادﻏامکننده

چرا؟ چگونه؟

51

مدل اهرم دادههای
46
مشتری

چگونه؟ چرا؟

24

47

مدل فروش مستقیم

چطور؟ چگونه؟
چرا؟

52

48

مدل بازار دوسویه

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

25

مدل »کسب درآمد در
49
دور ریختنیها«

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

53

50

مدل فوق تجملی

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟
چهکسی؟

23
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عنصر تحتتأﺛیر

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟
چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

نام مدل

عنصر تحتتأﺛیر ردیﻒ

مدل طراحی کاربر

54

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

مدل برچسب سفید

55

چهچیزی؟
چگونه؟ چرا؟

52

54

چگونه؟ چرا؟
1 . Add-on
2 . Make More of it
3 . Open Source
4 . Mass Customisation
5 . Pay Per Use
6 . No Frills
7 . Auction
8 . Open Business
9 . Barter
10 . Affiliation
11 . Cash Machin
12 . Orchestrator
13 . Cross-Selling
14 . Performance-based Contracting
15 . Peer to Peer
16 . Pay What You Want
17 . Crowdsourcing
18 . Digitisation
19 . Customer Loyalty
20 . Aikido
21 . Crowdfunding
22 . Razor and Blade
23 . .Freemium
24 . Rent Instead of Buy
25 . Flat Rate
26 . Revenue Sharing
27 . Experience Selling
28 . Franchising

نام مدل

ردیﻒ

51

مدل اعطای مجوز

26

مدل کسبوکار دمبلند

27

مدل کسبوکار
55
قفلکردن

28

53

29 . E-commerce
30 . Revese Innovation
31 . Fractional Ownership
32 . Robin Hood
33 . Reverse Engineering
34 . Self-service
35 . Shop in Shop
36 . Solution Provider
37 . Layer Player
38 . From Push to Pull
39 . Ingredient Branding
40 . Subscripion
41 . Hidden Revenue
42 . Supermarket
43 . Guaranteed Availability
44 . Target to Poor
45 . Integrator
46 . Leverage Customer Data
47 . Direct Selling
48 . Two-sided Market
49 . Trash to Cash
50 . Ultimate Luxury
51 . Licensing
52 . User Design
53 . Long Tail
54 . White Label
55 . Lock-in
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مطالعات موسســه سیبی اینسایتﺲ )2021( 1بر روی  111گزارش پیرامون شکست استارتاپها
از ســال  2018منجر به اســتخراج و انتشار دوازده دلیل عمده شکســت آنها شده است که در این
میان »مدل کســبوکار ناقﺺ «2در جایگاه چهارم ،سهمی  19درصدی در عدمموفقیت استارتاپهای
موردبررسی داشته است .یک شرکت استارتاپی ،بهعنوان شرکتی نوپا و ساختارنیافته ،میبایست پیش
از هر چیز ،یک مدل کســبوکار  -شــامل تمام اجزا و شــرایﻂ الزم برای عملکرد یک شرکت  -برای
پیادهســازی ایده نوآورانه خود ایجاد کند (اسالویک)2019 ،؛ بنابراین علیرﻏم اهمیت فراوان توانایی
توسعه یک مدل کسبوکار قوی همزمان با تکامل قابلیتهای استارتاپ پلتفرمی ،خﻸ پژوهشی جدی
در این حوزه مشهود است.

مدلهای بلوغ
مدل بلوغ 3تکنیکی مﺆثر در سنجش و اندازهگیری جنبههای مختلﻒ یک فرایند یا یک سازمان است
و نشــاندهنده روشی سازماندهیشده برای انجام نظاممند کســبوکارها میباشد .مدل بلوغ ،شامل
تعدادی »سطوح بلوغ« از پایینترین سطﺢ به باالترین سطﺢ است که تعداد این سطوح بسته به دامنه

و دالیل و انگیزه ،میتواند متفاوت باشد (پروئنکا و بوربینها .)2016 ،4بهطورکلی مدلهای بلوغ معموالً
نشــاندهنده نظریههایی درخصوص چگونگی تکامل قابلیتهای ســازمان بهصورت مرحلهبهمرحله
در مســیری پیشبینیشــده ،مطلوب یا منطقی هســتند؛ بهگونهایکه تکامل این قابلیتها ،توسعه
موفقیتآمیز یک کسبوکار را در پی دارد (گاتشاك .)2009 ،5در جدول ( )4بهطور خالصه مروری بر
مطالعات انجامشده در حوزه الگو و مدلهای بلوغ حوزه نوآوری ارائه شده است.

1 . CB Insights
2 . Flawed business model
3 . Maturity Model
4 . Proença & Borbinha
5 . Gottschalk
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1

پﮋوهشگران

عنوان پﮋوهﺶ

نتایﺞ پﮋوهﺶ

ماتئی 1و
همکاران
()2019

مدل بلوغ نوآوری برای
توسعه محصوالت و
خدمات جدید

تدوین و توسعه مدل در دو بخش راهبردی (با ابعاد .1
راهبرد .2 ،فرهنگ و نظامهای سازمانی و  .3نظام باز
نسبت به عوامل خارجی) و عملیاتی (با ابعاد  .1مدیریت
فرصت (مدیریت ایده) .2 ،مدیریت فناوری .3 ،توسعه
محصول و خدمات و  .4مالکیت معنوی)

دمیر)2018( 2

مدیریت راهبردی مدل
بلوغ نوآوری

طراحی مدلی در هفت سطﺢ .1 :رهبری .2 ،برنامهریزی و
اجرا .3 ،فرایندها و ابزارها .4 ،ساختار و مدل .5 ،مردم و
فرهنگ .6 ،مدیریت عملکرد و  .7نوآوری

کوکیئر و کان
()2018

بررسی سطﺢ بلوغ براساس شاخﺺهای راهبردهای موجود،
مدل بلوغ زیستبومهای کارآفرینی در دانشگاهها ،سرمایهگذاری توسﻂ سرمایهگذاران
نیکاندیش (فرشتگان) ،ارزشهای فرهنگی کارآفرینی ،رسانه
استارتاپی نرمافزار
تخصصی ،پژوهشها و دادهها ،نسل زیستبوم و رویدادها

نویالیﺲ
()2013

3

راپاسینی
و همکاران
()2013
4

مدل بلوغ مدیریت نوآوری

ارائه مدل بلوغ در چهار سطﺢ .1 :راهبرد .2 ،مردم.3 ،
فرایندها و  .4ابزارها

مدل بلوغ ارزیابی سطﺢ
بلوغ در توسعه خدمات
جدید

توسعه مدل در چهار حوزه .1 :رویکرد سازمانی .2 ،منابﻊ/
مهارتها و ابزارهای اختصاصی .3 ،مشارکت مشتریان و
ذینفعان و  .4مدیریت عملکرد

طراحی مدل و تعیین قابلیتهای اساسی موردنیاز جهت
مدل بلوغ نوآوری و
مهندسی برای شبکههای پیشرفت و توسعه در چهار حوزه .1 :ابعاد فناوری .2 ،ابعاد
مدیریت پروژه .3 ،ابعاد همکاری و  .4ابعاد بینالمللی
صنعت دریایی

جانسون
()2011

5

بهترین چارچوب بلوغ و
نیکوالس و
توسعه محصوالت جدید
لدویت )2006( 6در بنگاههای کسبوکار
کوچک و متوسﻂ

تدوین مدلی در شش سطﺢ .1 :راهبرد .2 ،مدیریت سبد،
 .3پردازش .4 ،مطالعات بازار .5 ،افراد و معیارها و .6
ارزیابی عملکرد

مدل بلوغ مشارکت در
فرایند نوآوری

ارائه مدل بلوغ مشارکت در فرایند نوآوری در پنﺞ سطﺢ:
 .1ایجاد عادت به نوآوری .2 ،نوآوری نظاممند .3 ،نوآوری
راهبردی .4 ،نوآوری مستقل و  .5سازمان یادگیرنده

بسانت و کافین
()1997

7

1 . Mattei
2 . Demir
3 . Nauyalis
4 . Rapaccini
5 . Jansson
6 . Nicholas & Ledwith
7 . Bessant & Caffyn
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مدل بلوغ کسبوکار استارتاپی )مدل باترا(
مدل باترا (شــکل  )2مدلی برای تشــریﺢ بلوغ استارتاپها اســت که چارچوبی مفهومی از بینشها و
شــیوههای راهاندازی استارتاپهای موفﻖ ارائه مینماید و برایناساس در پژوهش حاضر به سطوح آن
استناد شده است.

ﺷکﻞ  :2مدل بلوغ کسبوکار استارتاپی )باترا(2018 ،

 .1سطﺢ راهبری تیم :حصول اطمینان از وجود تیم پایهگذار متعهد و متوازن که دارای چشماندازی
مشترك برای ایجاد یک کسبوکار جسورانه هستند .در این سطﺢ از بلوغ ،پایهگذاران پیرامون موضوعاتی
نظیر نقشها ،مسئولیتها ،تقسیم سهام و قدرت تصمیمگیری ،بحﺚ و گفتگو مینمایند.
 .2سطﺢ تحلیل فرصتها :حصول اطمینان از اینکه ایدههای مرتبﻂ با خدمات و محصوالت نوآورانه
بهصورت نظاممند از منظر قابلیتهای کســبوکاری مورد ارزشــیابی قرار میگیرند .هر ایدهای ازنظر
قابلیتهای ذاتی خود و نیز موقعیت رقابتی در بازار موردارزیابی قرار میگیرد .این امر مستلزم بررسی
ایده در یک زیستبوم وسیﻊتر و نیز از منظر مشتریان بالقوه است.
 .3سطﺢ تحلیل پایداری و تداوم کسبوکار :حصول اطمینان از اینکه خدمت یا محصول پیشنهادی
دارای ارزش میباشــد و مشــتریان شناساییشــده حاضر به پرداخت وجه برای خرید آن هســتند.
تجزیهوتحلیل پایداری این اطمینان را ایجاد مینماید که تیم پایهگذار از طریﻖ ارائه محصوالتی  -که
به نیازهای ضروری مشتریان بالقوه پاسخ میدهد  -کسبوکار جسورانهای را پیش میبرند که شانﺲ
معقولــی برای موفقیت دارد .تجزیهوتحلیل پایداری این امــکان را برای پایهگذاران فراهم میکند که
بتوانند منافﻊ کلیدی موردانتظار مشــتریان از محصوالت یا خدمــات آنها را درك نمایند .همﭽنین
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پایهگذاران میتوانند نسبت به سایر عوامل نظیر کانالهای توزیﻊ ،هزینهها ،قیمتگذاری و همکاران -
که برای توســعه یک مدل کسبوکار پایدار حیاتی هستند  -درك عمیﻖتری کسب کنند .این مرحله
شــامل تعامل با مشتریان بالقوه جهت درك نیازها و خواستههای آنها است .همﭽنین جستجو برای
صحهگذاری فرضیات مرتبﻂ با منافﻊ موردانتظار از هر ایده نیز بخشی از این مرحله است؛ بهویژه پیش
از آنکه سرمایهگذاری زیادی از منظر زمان و پول برای تبدیل ایده به محصول یا خدمت واقعی رخ دهد.
 .4ســطﺢ توســعه راهکار :بهرهمندی از دانش کسبشــده پیرامون مشــتری و بازار برای توسعه
محصوالت و خدماتی که دارای کارکرد و قیمت مناســب باشند .این امر موجب کاهش ریسک مصرف
منابﻊ تیم پایهگذار در راســتای توسعه راهکارهای ناهمراستا با خواستههای مشتریان میشود .توسعه
راهکار مستلزم ترسیم نقشه ارتباطی میان نیازها و انتظارات مشتریان و کارکردهای متناﻇر در محصول
یا خدمت اســت .برایناســاس هریک از کارکردها بهصورت مرحلهای طراحی ،پیادهســازی ،آزمون،
نمونهسازی و نهایی میشوند.
 .5ســطﺢ مدیریت عرضه محصول به بازار :حصول اطمینان از اینکه تیم پایهگذار آمادهسازیهای
مقتﻀی را پیش از راهاندازی و شــروع کسبوکار جسورانه خود از منظر درونسازمانی و برونسازمانی
انجام دادهاند .درواقﻊ یکی از موقعیتهای مورداجتناب در این سطﺢ از بلوغ این است که تیم پایهگذار
راهکار مناسبی را باعجله و پیش از دستیابی به آمادگیهای الزم از منظر بازاریابی ،فروش و پشتیبانی
بــه بازار عرضه نماید .به بیانی دیگر ،پیش از عرضه محصول به بازار ،میبایســت کلیه عوامل کلیدی
ســازمانی و مشــتریمحور موردپایش قرار گیرند تا بدینترتیب اطمینان حاصل شود که محصول یا
خدمت عرضهشده میتواند اثر مطلوب را ایجاد کند .همﭽنین ،در این سطﺢ میبایست اطمینان حاصل
شــود که تیم پایهگذار ،چشمانداز بلندمدتی پیرامون موفقیت کسبوکار جسورانه خود توسعه داده و
راهبردهایی جهت ارائه ارزشها و تجربههای ﻏنیتر به مشتریان پیشبینی و اعمال کردهاند.
روش پﮋوهﺶ
در یک نمای کلی روششناسی پژوهش را میتوان در شکل ( )3خالصه کرد.
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ﺷکﻞ  :3روشﺷناسی پﮋوهﺶ

در مرحله اول پژوهش با اســتفاده از منابﻊ کتابخانهای و جســتجوی تارنماهای علمی پژوهشی،
پیشینه پژوهش در حوزه مدلهای بلوغ نوآوری و همﭽنین مدلهای بلوغ کسبوکار (بهویژه آنهایی
که در میان کســبوکارهای پلتفرمی پرکاربردتر هستند) مرور شد .براساس سازههای شناساییشده،
مدلهای بلوغ و انواع مدلهای کســبوکار ،شــاخﺺها و عوامل مﺆثر بر توســعه و ارتقای مدلهای
کسبوکار استخراج شدند و با کمک خبرگان به سطوح بلوغ مدل باترا ارتباط یافتند .بهمنظور سنجش
روایی شــاخﺺها ،روایی محتوایی مدنظر قرار گرفت که عبارت اســت از نوعی اعتبار که برای تعیین
قابلیت اعتماد هریک از شــاخﺺها و اجزای شــکلدهنده یک مقیاس سنجش بهکار گرفته میشود.
درصورتیکه شاخﺺها بتوانند بهخوبی معرف آن دسته از خصوصیات و ویژگیهایی باشند که پژوهشگر
قصد سنجش آنها را دارد ،میتوان اﻇهار داشت که مقیاس مدنظر از اعتبار محتوایی باالیی برخوردار
اســت (حبیبی .)2018 ،1بدین منظور  12متخصﺺ و خبره دانشــگاهی با مدرك کارشناسی ارشد یا
دکتری و حداقل  5سال سابقه فعالیت در حوزه توسعه مدلهای کسبوکارهای استارتاپی ،که بهصورت
1 . Habibi
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هدفمند و براســاس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده بودند ،شــاخﺺهای استخراجشده از مدلهای
کسبوکار مطالعهشده را موردبررسی قرار دادند .درنهایت نسبت روایی محتوا 1موردسنجش قرار گرفت.
برایناســاس ابتدا از هریک از خبرگان خواسته شد تا هریک از شاخﺺها را براساس طیﻒ سهبخشی

کام ً
ال متناسب؛ دارای تناسب متوسﻂ؛ عدم تناسب (حذف شاخﺺ) طبقهبندی کنند .سپﺲ براساس
معادله زیر ،نسبت روایی محتوا محاسبه شد (حبیبی.)2018 ،

()1

 :Nتعداد کل متخصصان

 :neتعداد متخصصینی که گزینه کام ً
ال متناسب را انتخاب کردهاند.
حداقل مقدار روایی محتوا قابلقبول برای زمانی که  12خبره در پانل حاضر باشــند برابر با 0/56
درنظر گرفته شد (حبیبی.)2018 ،
در مرحله دوم باتوجهبه نتیجه بررسیهای خبرگان در مورد شاخﺺهای استخراجشده ،پرسشنامه
نهایی تنظیم شد .جامعه آماری پژوهش حاضر محدود بوده و تنها دربرگیرنده کسبوکارهای استارتاپی
پلتفرمی است؛ در زمان انجام پژوهش براساس دادههای موجود از زیستبوم استارتاپی ایران در معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری و همﭽنین صندوق نوآوری و شکوفایی ،کمتر از  400استارتاپ در این
حوزه فعال بود .برایناساس باتوجهبه حداقل نمونه الزم جهت انجام معادالت ساختاری ( 200نمونه)،
بیش از  300پرسشنامه توزیﻊ شد و  203پرسشنامه از میان پرسشنامههای دریافتشده برای تحلیل
بهکار گرفته شد .دادههای بهدستآمده در این مرحله با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار
لیزرل 2موردســنجش قرار گرفت .ازآنجاکه فرض نرمالبــودن دادهها و همﭽنین کفایت نمونهگیری،
دو مفروضه اصلی در اســتفاده از معادالت ساختاری اســت ،از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف 3برای
بررسی نرمالبودن دادهها و از آزمون کیاماو 4و بارتلت 5برای تشخیﺺ مناسببودن دادهها استفاده شد
)1 . Content Validity Ratio (CVR
2 . Lisrel8
3 . Kolmogrov-Smirnov
)4 . Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
5 . Bartlett
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(ضرﻏامی.)2016 ،1
مدل معادالت ساختاری شامل دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری است که در این مطالعه
باتوجهبه اینکه هدف ،بررسی اعتبار و روایی شاخﺺهای مربوط به هریک از سطوح بلوغ است ،از مدل
اندازهگیری و تحلیل عاملی تﺄییدی اســتفاده شــد .باید درنظر داشت که خروجی معادالت ساختاری
از شــاخﺺهای برازندگی متعددی برخوردار هســتند که مهمترین آنها نسبت مجذور کای به درجه
آزادی( 2کمتر از  3و هرچه نزدیک به )1؛ ریشــه میانگین مربعات خطاهای تخمین( 3کمتر از )0/1؛
شــاخﺺ برازش ن ُرم شده4؛ شــاخﺺ برازش ن ُرم نشده 5و شــاخﺺ برازش تطبیقی( 6باالتر از )0/90؛
شاخﺺ نیکویی برازش7؛ شاخﺺ نیکویی برازش اصالحشده( 8باالتر از  )0/80و شاخﺺ ریشه میانگین
مجذور باقیماندهها( 9نزدیک به صفر) هســتند .برایناساس شاخﺺهای مذکور در پژوهش حاضر نیز
بهعنوان شاخﺺهای مدنظر جهت برازش درنظر گرفته شدند.
یافتهها

مﺆلفههای مﺆﺛر بر توسعه و تکامﻞ مدلهای کسبوکار
با بررسی  55مدل کسبوکار معرفیشده در پیشینه پژوهش (جدول  36 ،)3مﺆلفه و شاخﺺ با بیشترین
تﺄثیر در توســعه ،تکامل یا نوآوری در مدلهای کسبوکار دیجیتالی ،برای تکوین و تبیین الگوی بلوغ
اســتارتاپی تشریﺢشده در
مدل کســبوکار یک اســتارتاپ پلتفرمی /دیجیتال همگام با مراحل بلوغ
ِ
مدل باترا (شــکل  )2استخراج شدند .سپﺲ شاخﺺهای استخراجشده در پانلی متشکل از  12خبره

و متخصﺺ توســعه مدلهای کسبوکار ،به سطوح بلوغ مدل باترا مرتبﻂ شدند (جدول  .)5با بررسی
پرسشنامههای تکمیلشده توسﻂ خبرگان ،نسبت روایی محتوایی برای هریک از شاخﺺها بیشتر از
 0/66بود؛ بنابراین هر  36شــاخﺺ از روایی محتوایی مدنظر برخوردار بودند .باتوجهبه اینکه در سطﺢ
اول بلوغ مدل باترا (سطﺢ راهبری تیم) ،پایهگذاران صرفاً پیرامون موضوعاتی نظیر تیمسازی ،نقشها،

1 . Zarghami
2 . /fd
)3 . Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)4 . Normed Fit Index (NFI
)5 . Non-normed Fit Index (NNFI
)6 . Comparative Fit Index (CFI
)7 . Goodness of Fit Index (GFI
)8 . Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)9 . Root Mean Residul (RMR
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مسئولیتها ،تقسیم سهام و ﻏیره تصمیمگیری ،بحﺚ و گفتگو مینمایند و این سطﺢ ارتباط مستقیمی
با طراحی مدل کسبوکار ندارد ،خبرگان حاضر در پانل هیﭻیک از  36شاخﺺ استخراجشده را به این
سطﺢ مرتبﻂ ندانستند؛ برایناساس شاخﺺهای مستخرج در این پژوهش ،فرآیند تکوین و توسعه مدل
کسبوکار را از سطﺢ دوم مدل باترا تبیین میکنند.
جدول  :5مﺆلفههای توسعه مدل کسبوکار در هر سﻄﺢ بلوغ استارتاپی
سﻄﺢ بلوغ

ﺷاﺧﺺ

نسﺒت روایی
محتوا

سطﺢ :1
راهبری

-

-

شناسایی مشتری

1

تعیین ارزش پیشنهادی برای مشتریان

1

تعیین تمایزات میان ارزشهای پیشنهادی شرکت و رقبا

1

تعیین و درك سایر گزینههای موجود برای مشتریان

1

تعیین منابﻊ اصلی درآمد

1

تعیین مشتریان بالقوه و آتی

1

بخشبندی مشتریان

0/83

تعیین شیوه ارتباط با مشتریان

0/83

تعیین مشتریان کلیدی

1

تعیین کانالهای ارتباطی و خدمترسانی به مشتریان

0/83

شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان

1

تعریﻒ خدمات و محصوالت متناسب با نیازها

1

تعیین میزان پاسخگویی مدل کسبوکار به نیازهای مشتریان

1

تعیین همکاران کلیدی

0/83

شفافسازی تعامل همکاران کلیدی با شرکت و آورده آنها

0/83

سطﺢ :2
تحلیل
فرصتها

سطﺢ :3
تحلیل
پایداری
و تداوم
کسبوکار
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سﻄﺢ بلوغ

سطﺢ :3
تحلیل
پایداری
و تداوم
کسبوکار

سطﺢ :4
توسعه راهکار

سطﺢ :5
مدیریت عرضه
محصول به
بازار

ﺷاﺧﺺ

نسﺒت روایی
محتوا

درك اینکه مشتریان چرا برای خدمات ما پول پرداخت میکنند

1

تعیین چگونگی تحقﻖ درآمد

1

تعیین اینکه مشتریان درازای چهچیزی حاضر به هزینه کردن هستند

1

تعیین هزینههای اصلی شرکت

1

تعیین ریسکهای مالی شرکت

0/83

ارائه خدمات متفاوت به یک بخش از مشتریان

1

شناسایی شایستگیهای سازمان برای پاسخگویی به یک نیاز خاص مشتری

0/83

تعیین منابﻊ موردنیاز برای تحقﻖ ارزش پیشنهادی

1

تناسب و بهرهمندی کامل زنجیره ارزش از شایستگیهای موجود

1

شناسایی تﺄمینکنندگان کلیدی

1

تعیین عوامل کلیدی مﺆثر بر تﻐییر هزینهها

1

ایجاد زمینه مشارکت مشتریان در توسعه و تعریﻒ محصول جدید

1

طراحی محصول با مشارکت همکاران

0/83

کپیسازی و تقلید از محصوالت موفﻖ رقبا

0/66

تعیین ذینفعان کلیدی به ﻏیر از مشتری

1

شناسایی افراد مﺆثر بر ذهنیت مشتریان

1

شناسایی ذینفعان مرتبﻂ با مشتریان

1

تعیین نحوه اطالعرسانی ارزشهای پیشنهادی

0/83

بازبینی مدل کسبوکار بر اثر تعامل با بازیگران بیرونی

1

تحلیل اثر تﻐییرات فناوری بر مدل کسبوکار

1

تحلیل اثرات کالنروندهای اجتماعی و تﻐییرات تنظیم مقررات بر مدل
کسبوکار

0/83

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ...

33

پرســش بعدی این بود که هریک از شــاخﺺها بهچهمیزان سطﺢ بلوغ مربوطه را تبیین میکنند
و درنهایت به توســعه مدل کسبوکار اســتارتاپهای پلتفرمی /دیجیتال و ارتقای آن در سطوح بلوغ
باالتر منجر میشــوند؟ بخش بعدی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تﺄییدی به بررسی این مسئله
اختصاص یافت.

تحلیﻞ عاملی تأییدی
براســاس دادههای حاصل از جمﻊآوری و تحلیل  203پرســشنامه تکمیلشده توسﻂ فعاالن حوزه

اســتارتاپهای دیجیتال و پلتفرمی (که عمدتاً کسبوکارهای آنها دارای کمینه محصول پذیرفتنی،1
اتمام دوره شتابدهی ،دارای سابقه فروش و جذب سرمایه سری آ و در چند مورد سری ب نیز بودند)،
نتایﺞ آزمون نرمالبودن دادهها با اســتفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متﻐیرهای پژوهش
بهشرح جدول  6بود که بیانگر نرمالبودن دادهها است.
جدول  :6آزمون کولموﮔروف-اسمیرنوف
سﻄﺢ بلوغ

آماره آزمون

مﻘدار معناداری

راهبری تیم

-

-

تحلیل فرصتها

0/836

0/587

تحلیل پایداری و تداوم کسبوکار

0/521

0/949

توسعه راهکار

0/635

0/814

مدیریت عرضه محصول به بازار

0/608

0/854

برای تشخیﺺ مناسببودن دادهها برای تحلیل عاملی نیز از آزمون کیاماو و بارتلت استفاده شد.
مقدار آماره این آزمون همواره بین  0و  1در نوســان اســت؛ درصورتیکه کیاماو کمتر از  0/5باشــد
دادهها ،برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود؛ درصورتیکه مقدار آن بین  0/5تا  0/69باشد ،دادهها

متوسﻂ میباشد و نهایتاً درصورتیکه مقدار این شاخﺺ بزرگتر از  0/7باشد ،همبستگیهای موجود

میان دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود (ضرﻏامی .)2016 ،نتایﺞ آزمون بارتلت نیز براساس
دادههای جدول  ،7حاکی از مقدار مناسب این آماره بود.
(1 . Minimum Viable Product (MVP
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جدول  :7آزمون بارتلت
سﻄﺢ بلوغ

آماره آزمون

سﻄﺢ معناداری

راهبری تیم

-

-

تحلیل فرصتها

0/551

0/048

تحلیل پایداری و تداوم کسبوکار

0/786

0/000

توسعه راهکار

0/760

0/000

مدیریت عرضه محصول به بازار

0/774

0/000

پــﺲ از اطمینان از نرمالبودن دادهها و کفایت نمونهگیــری ،دادهها با بهکارگیری مدل معادالت
ساختاری موردبررســی قرار گرفتند .براساس نتایﺞ تحلیل عاملی در سطﺢ تحلیل فرصتها ،شاخﺺ
 ،5در ســطﺢ تحلیل پایداری و تداوم کسبوکار ،شــاخﺺ  29و در سطﺢ مدیریت عرضه محصول به
بازار ،شاخﺺ  30دارای بار عاملی کمتر از  0/3بودند و مقدار معناداری آنها در بازه  -1/96تا +1/96
قرار داشــت که حاکی از نامناسببودن شــاخﺺها و عدم روایی آنها بود .بدینترتیب پﺲ از اصالح

مدل و حذف شــاخﺺهای ذکرشــده ،مجددا ً تحلیل عاملی اجرا شــد .همانگونه که از جدول  8نیز
برمیآید ،پﺲ از اجرای مجدد مدل ،بارهای عاملی کلیه شــاخﺺهای باقیمانده بیشــتر از  0/3بود؛
بنابراین میتوان گفت که شاخﺺهای موردنظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار بودند .همﭽنین مقدار
تی 1برای تمام ضرایب مســیر بیشــتر از  1/96برآورد شد؛ درنتیجه همگی آنها در سطﺢ یک درصد
معنادار بودند .بهبیاندیگر شاخﺺهای باقیمانده مدل برای اندازهگیری سطوح بلوغ موردنظر  -که در
مدل معادالت ساختاری تحتعنوان صفت مکنون نامگذاری میشوند  -از دقت کافی برخوردار بوده و
پارامترهای مدل معنادار بودند .همﭽنین باتوجهبه شاخﺺهای برازش (شاخﺺ نسبت مجذورکای به
درجه آزادی  ،1/31شاخﺺ ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین  ،0/096شاخﺺ برازش ن ُرم شده
 ،0/90شاخﺺ برازش ن ُرمنشده =  ،0/91شاخﺺ برازش تطبیقی  ،0/93شاخﺺ نیکویی برازش 0/82
و شاخﺺ نیکویی برازش اصالحشده  ،)0/80مدل اندازهگیری از برازش خوبی برخوردار بود .جدول 8
خروجی بهدستآمده از تحلیل عاملی تﺄییدی مدل پژوهش را ارائه مینماید.
1.t
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جدول  :8سﻄﺢ معناداری و ﺿریب مسیر ﺷاﺧﺺهای مربوط به سﻄوح بلوغ
سﻄﺢ بلوغ

ﺷاﺧﺺ ﺿریب مسیر مﻘدار تی

سطﺢ 2
تحلیل فرصتها

سطﺢ 3
تحلیل پایداری و
تداوم کسبوکار

سﻄﺢ بلوغ

ﺷاﺧﺺ ﺿریب مسیر مﻘدار تی

1

0/46

2/79

21

0/58

3/66

2

0/31

1/98

22

0/71

4/73

3

0/52

2/09

23

0/43

2/60

4

0/30

1/97

24

0/82

5/76

6

0/38

2/37

25

0/41

2/46

7

0/46

2/79

26

0/70

4/63

8

0/32

2/03

27

0/61

3/88

9

0/64

4/11

28

0/54

3/34

10

0/64

4/07

31

0/57

3/53

11

0/59

3/69

32

0/80

5/50

12

0/69

4/48

33

0/59

3/64

13

0/73

4/88

34

0/52

3/17

14

0/63

4/02

35

0/57

3/48

15

0/71

4/68

36

0/56

3/48

16

0/65

4/14

17

0/48

2/91

18

0/70

4/62

19

0/33

2/23

20

0/45

2/73

سطﺢ 4
توسعه راهکار

سطﺢ 5
مدیریت عرضه
محصول به
بازار

بحﺚ و نتیﺠهﮔیری
در گزارش ارائهشده توسﻂ شرکت مشاوره کیپیامجی ،)2016( 1مدلسازی کسبوکار بهعنوان یکی
از عمدهترین ضعﻒهای اولیه اســتارتاپها معرفی شده است و همراستا با این گزارش ،نتایﺞ مطالعات
1 . KPMG
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سیبی اینسایتﺲ نیز »مدل کســبوکار ناقﺺ« را عامل  %19از ناکامیها و شکستهای استارتاپها
تلقی کرده اســت .درحالیکه دیگر مطالعات بر این موضوع تﺄکید دارند که مدل کســبوکار کارآمد،
یک اســتارتاپ را طی یک دوره پنﺞســاله به شرکتی درحال رشد مبدل میســازد (موسسه توسعه
راهبــرد ،)2016 ،1پژوهش کلمن 2و همکاران ( )2017نشــان داد کــه تﺄثیر این مدلها بر عملکرد و
ارتقای قابلیتهای یک استارتاپ بهطور صریﺢ موردبررسی قرار نگرفته است و کماکان یافتن یک مدل
کســبوکار سودآور ،تکرارشونده و مقیاسپذیر که به رشد فروش و جذب مشتریان جدید منجر شود،
بزرگترین چالش استارتاپها است؛ بنابراین با درنظرگرفتن موارد ذکرشده ،در پژوهش حاضر با تمرکز
بر مفهوم نوآوری در مدل کسبوکار مطابﻖ دیدگاه گاسمن و همکاران ( ،)2014مﺆلفهها و شاخﺺهای
مﺆثر بر پایداری ،خدمترســانی بهتر به مشــتریان ،نوآوری باز و ﻏیره شناســایی شدند و اثر آنها بر
توســعه قابلیتهای کسبوکاری اســتارتاپهای پلتفرمی /دیجیتال ایرانی در هریک از سطوح بلوغ،
تعیین و تبیین شــد .بدینمنظور ضمن بررسی  55مدل کسبوکار موفﻖ و تجربهشده در موفﻖترین
کســبوکارهای اســتارتاپی جهان ،ارتباط معناداری میان عوامل و شاخﺺهای بلوغ مدل کسبوکار
استارتاپهای پلتفرمی طی فرآیند و مراحل نوآوری کسبوکار با مراحل پنﺞگانه تشریﺢشده در مدل
باترا حاصل شد و با استفاده از دادههای حاصل از فعاالن کسبوکارهای استارتاپی کشور مشخﺺ شد
که  33عامل در مراحل مختلﻒ توسعه کسبوکار از مرحله تحلیل فرصتها تا مدیریت عرضه محصول
به بازار میبایســت مدنظر قرار گیرند تا با طراحی مدل کســبوکاری مناسب در چهار بُعد شناسایی
مشتری (چهکسی؟) ،تعیین ارزش قابلارائه به مشتری (چهچیزی؟) ،زنجیره مﺆثر بر تحقﻖ ارزشهای

مذکور (چگونه؟) و ســازوکار سود و کسب انتفاع (چرا؟) ،احتمال موفقیت پایدار کسبوکار و ﻏلبه بر
موانﻊ ورود به بازار افزایش یابد؛ بهعبارتدیگر مفاهیم رایﺞ در مدلسازی کسبوکار و نوآوری در آن (9
عنصر بوم کسبوکار اوستراوالدر و مﺜلﺚ جادویی گاسمن) با سطوح بلوغ استارتاپی باترا تلفیﻖ شدند تا
راهنمایی گامبهگام برای توسعه مدلهای موفﻖ کسبوکار یا نوآوری در آنها طی مراحل رشد و بلوغ
یک استارتاپ پلتفرمی /دیجیتال ارائه شود .برایناساس نتایﺞ زیر قابلاستخراج میباشد:
 .1هر کسبوکار استارتاپی برای ورود به سطﺢ دوم بلوغ خود میبایست از حداقل قابلیتهای موردنیاز
برای درك پویایی بازار و تعیین مشتریان بالقوه برخوردار باشد تا به توانایی الزم برای تحلیل درست
1 . Institute for Strategy Development
2 . Kollmann
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فرصتها دست یابد .از میان مﺆلفهها و عوامل شناساییشده در پیشینه پژوهش 5 ،مﺆلفه مﺆثر بر
ارزیابی نظاممند ایدههای مرتبﻂ با خدمات و محصوالت نوآورانه از منظر قابلیتهای کسبوکاری

برحسب تکرار ،بیشترین تﺄثیر را بر نوآوری و ارتقای سطﺢ  55مدل بررسیشده داشتند و عمدتاً بر
دو بُعد »چهکسی؟« و »چهچیزی؟« در مﺜلﺚ گاسمن متمرکز بودند .در تبیین ارتباط آن دسته از

مﺆلفهها با این سطﺢ بلوغ میتوان اﻇهار داشت که در استارتاپهای پلتفرمی /دیجیتال» ،تعیین

ارزش پیشــنهادی برای مشتریان« ،رکنی اساســی در تحلیل فرصتهای فعلی و آتی کسبوکار
اســت .از سوی دیگر بهرهمندی از بســیاری از فرصتهای بازار مستلزم »شناسایی دقیﻖ نیازها و
خواستههای مشتری« است .عالوهبراین» ،تعیین و درك سایر گزینههای موجود برای مشتریان« و
»تعیین تمایزات میان ارزشهای پیشنهادی سازمان و رقبا« ،به بهرهگیری از نقاط قوت در راستای
استفاده بهینه از فرصتهای بازار منجر میشود .درنهایت الزم به ذکر است که بررسی ایده در یک
زیســتبوم وسیﻊتر و شناسایی فرصتهای مربوط به ایده جدید ،مستلزم »تعیین دقیﻖ مشتریان
بالقوه و آتی و انتظارات آنها« است.
 .2در ســطﺢ سوم بلوغ ،هر کسبوکار اســتارتاپی باید دارای قابلیت تهیه نمونه اولیه و تکامل مدل
کســبوکار بوده و از توانایی تحلیل پایداری و تداوم کسبوکار برخوردار باشد 14 .مﺆلفه پُرتکرار
در پیشــینه پژوهش ،بیشترین تﺄثیر را در نوآوری و ارتقای مدلهای کسبوکار از منظر اطمینان
از ارزشمندی خدمت یا محصول پیشنهادی به مشتریان و نیز پایداری کسبوکار داشتند و بهطور
عمده بر دو بُعد »چرا؟« و »چهکسی؟« در مﺜلﺚ گاسمن متمرکز بودند .در تبیین یافتههای مربوط

به مﺆلفههای مﺆثر بر ســطﺢ تحلیل پایداری و تداوم کسبوکار استارتاپهای پلتفرمی /دیجیتال،
میتوان بیان کرد که »بخشبندی مشــتریان« بهمنظور »ارائه محصوالت متناسب با هر بخش«،
از مهمترین ارکان انعطافپذیری کســبوکار و افزایش طول عمر آن اســت و همﭽنین »تعیین
شــیوه ارتباطی اثربخش با مشــتریان« در افزایش وفاداری و خرید مجدد آنها (افزایش پایداری
کسبوکار) مﺆثر است .عالوهبراین» ،تعیین مشتریان کلیدی« ،توجه مستمر به تﺄمین خواستههای
آنها و »تعیین کانالهای ارتباطی و خدمترسانی به مشتریان« ،نقش مهمی در افزایش طول عمر
کســبوکار (پایداری) ایفا مینمایند .از طرف دیگر» ،شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان« تﺄثیر
بهســزایی در افزایش درك پایهگذاران از منافﻊ کلیدی موردانتظار مشــتریان داشته و به پایداری
کسبوکار منجر میشــود .همﭽنین باید درنظر داشت که افزایش پایداری کسبوکار و »حصول
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اطمینان از ارزشــمندی خدمت یا محصول پیشنهادی« مســتلزم »تعریﻒ خدمات و محصوالت
متناســب با نیازها« است .توسعه یک مدل کســبوکار پایدار مستلزم »تعیین میزان پاسخگویی
مدل کسبوکار به نیازهای مشتریان«» ،تعیین همکاران کلیدی« و »شفافسازی تعامل همکاران
کلیدی با شرکت و آورده آنها« است و درنهایت الزمبهذکر است که اعمال برنامهریزی و »تعیین
چگونگی تحقﻖ درآمد« از ارکان مهم پایداری یک کســبوکار و افزایش احتمال موفقیت بهشمار
میآید .همﭽنین افزایش طول عمر یک کســبوکار ،نیازمند »تعیین هزینههای اصلی شرکت«،
توانایی تﺄمین این هزینهها» ،تعیین مخاطرات مالی شرکت« و توانایی مدیریت این مخاطرات است.
 .3برای ارتقا به ســطﺢ چهارم بلوغ ،هر اســتارتاپ میبایســت به توانمندی موردنیاز برای توســعه
راهکارهایی بهمنظور خلﻖ محصول یا خدمتی که مشــتری را تحتتﺄثیر قرار دهد ،دســت یافته
باشد .ایجاد چنین قابلیتهایی در یک استارتاپ مستلزم بهکارگیری رویکردهایی برای اطمینان از
توسعه محصوالت و خدمات باتوجهبه دانش کسبشده پیرامون مشتریان و بازار است .در پیشینه
پژوهش 8 ،مﺆلفه بیشــترین تﺄثیــر را در نوآوری و ارتقای مدلهای پنجاهوپنﺞگانه موردبررســی
داشــتند که بهطور ویژهای بر دو بّعد »چگونه؟« و »چهچیزی؟« در مﺜلﺚ گاسمن متمرکز بودند؛
بنابراین نتایﺞ حاصلشده پیرامون ارتباط این مﺆلفهها با توسعه راهکارهای موردنیاز یک استارتاپی
دیجیتال در فﻀای کســبوکار کشور مبین این امر است که »ارائه خدمات متفاوت به مشتریان«،
مستلزم ترسیم نقشــه ارتباطی میان »نیازها و انتظارات مربوط به هر بخش از مشتریان« است و
»شناسایی شایستگیهای سازمان برای پاسخگویی به نیازهای خاص مشتری« ،به کاهش مخاطره
مصرف منابﻊ برای توســعه راهکارهای آرمانگرایانه منجر میشــود .همﭽنین توسعه راهکارهای
ایدهآل ،مســتلزم »شناسایی تﺄمینکنندگان کلیدی« و »تعیین منابﻊ موردنیاز برای تحقﻖ ارزش
پیشــنهادی« است .عالوهبراین ،بهمنظور اســتفاده بهینه از یافتههای مطالعات بازار و مشتری در
توســعه محصوالت جدید» ،1تناســب و بهرهمندی کامل زنجیره ارزش از شایستگیهای موجود«
رکنی اساسی است .الزمبهذکر است که »تعیین عوامل کلیدی مﺆثر بر تﻐییر هزینهها« نیز مستلزم
طراحی ،پیادهسازی ،آزمون و نمونهســازی کارکردهای متناﻇر در محصول یا خدمت پیشنهادی
است و »ایجاد زمینه مشارکت مشتریان در توسعه و تعریﻒ محصول جدید« به توسعه راهکارهایی
همراستا با نیازها و خواستههای مشتریان منجر میشود.
)1 . New Product Development (NPD
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 .4درنهایت هر کسبوکار اســتارتاپی برای رسیدن به سطﺢ پنجم بلوغ میبایست از شایستگیهای
کافی برای عرضه موفﻖ محصول به بازار ،رســیدن به پایداری و تولید به مقیاس برخوردار باشــد.
در راســتای »مدیریت راهاندازی و عرضه محصــول «1برای حصول اطمینان از اینکه تیم پایهگذار
پیش از راهاندازی و شروع کسبوکار جسورانه خود ،زمینهسازی موردنیاز را از منظر درونسازمانی
و برونســازمانی انجام دادهاند 6 ،مﺆلفه با بیشترین تﺄثیر در نوآوری و ارتقای مدلهای کسبوکار
شناسایی شــدند که بهطور خاص بر بَعد »چگونه؟« و بهطور یکســان بر دو بُعد »چهچیزی؟« و

»چهکسی؟« در مﺜلﺚ گاســمن متمرکز بودند .یافتههای پژوهش پیرامون ارتباط این مﺆلفهها با
مدیریت عرضه محصول به بازار ،مﺆید این نکته است که پیش از عرضه محصول و جهت اطمینان
از مطلوبیت محصول یا خدمت پیشنهادی» ،شناسایی افراد مﺆثر بر ذهنیت مشتریان« حائز اهمیت
است .عالوهبراین ،مدیریت عرضه محصول به بازار مستلزم »شناسایی ذینفعان مرتبﻂ با مشتریان«
است .همﭽنین پیش از هرگونه اقدام عملی جهت توزیﻊ محصول در بازار» ،تعیین نحوه اطالعرسانی
ارزشهای پیشــنهادی« ضروری است .از طرف دیگر جهت اطمینان از آمادگیهای الزم از منظر
بازاریابی ،فروش و پشــتیبانی» ،بازبینی مدل کسبوکار براثر تعامل با بازیگران بیرونی« بهمنظور
لحاظکردن ایدههای آنها در خلﻖ ارزش جدید برای مشتریان و یا درك قابلیتهای مکمل آنها
در پیادهسازی موفﻖ ارزش پیشنهادی ،حائز اهمیت است.
یافتههای پژوهــش و تحلیل آنها میتواند بهعنوان رویکردی نظاممند و جامﻊ توســﻂ تیمهای
بنیانگذار کسبوکارهای نوپا و استارتاپهای حوزه دیجیتال و پلتفرم برای توسعه یک مدل کسبوکار
پایدار و موفﻖ بهکار گرفته شــود؛ بهگونهای که متناســب با رشد و بلوغ یک اســتارتاپ ،اولویتها و
حوزههای تمرکز و بهبود در مدل کســبوکار فعلی را برای آنها تبیین کند .تحلیل یافتهها همﭽنین
میتواند باتوجهبه دیدگاه گاســمن و همکاران برای نوآوری در مدل کسبوکار نیز بهکار گرفته شود،
بهگونهای که حداقل دو بُعد از چهار بُعد مدل کســبوکار در هر سطﺢ بلوغ تﻐییر یابد .از همین منظر
و براساس یافتههای پژوهش ،برای ارتقای سطﺢ بلوغ یک استارتاپ پلتفرمی از طریﻖ تکامل و نوآوری

در مدل کســبوکار ،در مراحل اولیه چرخه عمر یک اســتارتاپ ،تمرکز بر مﺆلفههای مﺆثر بر عناصر
»چهکسی؟« و »چهچیزی؟« هنگام نوآوری در مدل کسبوکار منجر به دستیابی به سطﺢ بلوغ دوم از
مدل باترا میشــود .در ادامه برای رسیدن به سطﺢ بلوغ سوم میبایست تمرکز اصلی نوآوری در مدل
1 . Launch Management
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کســبوکار معطوف به مﺆلفههای مﺆثر بر عناصر »چرا؟« و »چهکســی؟« باشد زیرا براساس دیدگاه
گاسمن و همکاران ( ،)2014جنبههایی نظیر ساختار هزینهها و سازوکارهای درآمدزا روشن میسازد
که چهچیزی زمینهساز سودآوری کسبوکار میشود و بنابراین هرگونه نوآوری در مدل کسبوکار که
بر این بُعد تﺄکید داشته باشد ،زمینهساز افزایش احتمال پایداری و تداوم کسبوکار خواهد بود .بههمین
ترتیب برای رســیدن به سطﺢ چهارم بلوغ استارتاپی مدل باترا ،نوآوری در مدل کسبوکار میبایست

بر عناصر »چگونه؟« و »چهچیزی؟« متمرکز شود و در نهایت برای دستیابی به باالترین سطﺢ بلوغ و
رســیدن به پایداری و تولید به مقیاس ،نوآوری در مدل کسبوکار از طریﻖ مﺆلفههای مﺆثر بر عناصر
»چگونه؟«» ،چهچیزی؟« یا »چهکسی؟« در مﺜلﺚ گاسمن موردتوجه قرار گیرد.
یافتههای پژوهش حاضر میتواند در مطالعات آتی برای طراحی الگوی بلوغ مدل کســبوکارهای
اســتارتاپی مورداستفاده قرار گیرد .برایناســاس میتوان رویکرد ارائهشده در این پژوهش را با تدوین
نقشهراهی مبتنی بر روششناسی نقشه شناختی فازی تکمیل کرد تا توسﻂ تیمهای بنیانگذار بهکار
گرفته شود و یا بهعنوان مبنایی برای طراحی چارچوب ارزیابی سطﺢ بلوغ مدل کسبوکار استارتاپهای
موجود و عارضهیابی و ارائه راهکارهای بلوغ و بهبود مورداستفاده قرار داد.
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ﭼکیده
امروزه با پیشرفت فناوری و توسعه نسل چهارم صنعت از یکسو و حرکت بنگاهها بهسمت کسب درآمد
از اقتصاد دانشبنیان از ســوی دیگر ،بنگاهها مجبورند بهســمت نوآوری باز حرکت کنند .برایناساس
ساختار مدیریت دانش شرکت نیز میبایست متناسب با نوآوری باز طراحی شود .هدف اصلی پژوهش
حاضر ،دستیابی به چارچوبی برای تعیین ویژگیهای ساختاری مدیریت دانش متناسب با نوآوری باز در
سطﺢ بنگاه است .دراینراستا ابتدا پیشینه موجود در  50سال اخیر در پایگاه وبآفساینﺲ بررسی شد
و در ادامه از  256مقاله یافتشده 34 ،مقاله با ﻏربالگری برای مطالعه با روش فراترکیب انتخاب شدند.
با تحلیل محتوای مقاالت منتخب  55کد 16 ،مﻀمون و  4مقوله استخراج شد .برایناساس مقولههای
مســتخرج شامل  )1ایجاد زیرســاختهای فناورانه و مدیریت دانش )2 ،کشﻒ پایه دانشی مشترك و
بهرهبرداری از نظام دوسوتوانی یادگیرنده )3 ،حمایت از مالکیت فکری و حراست از دانش مشترك و )4
بهبود مستمر عملکرد سازمانی مدیریت دانش میباشند که سه مقوله اول پیشنیاز ایجاد مقوله چهارم
هستند .از این الگو میتوان بهمنظور بهبود و متناسبسازی نظام مدیریت دانش در بنگاههای متمرکز
بر نوآوری باز استفاده کرد .همﭽنین چارچوب ارائهشده میتواند در طراحی مشوقهای دولتی نوآوری
باز بهعنوان مالك ارزیابی نظام مدیریت دانش برای تشخیﺺ بنگاههای شایسته حمایت مورداستفاده
قرار گیرد.
کلمات کلیدی :دوسوتوانی ،زیرساخت فناورانه ،همکاریهای دانشی ،عملکرد سازمانی
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مﻘدمه
در محیﻂ پویا و پیشــرفته امروز ،نوآوری دیگر در یک ســازمان انجام نمیشــود چراکه سازمانها در
جستجوی دانش ،اطالعات و همکاران بیرونی بهعنوان منابﻊ ارزشمند نوآوری هستند .در حالت سنتی،
ســازمانها با تکیهبر تحقیﻖ و توسعه داخلی به نوآوری میپرداختند؛ اما با ورود فناوریهای نوﻇهور و
افزایش سرعت تﻐییر فناوری ،رویکرد مذکور کارایی خود را از دست داده است .برایناساس بهکارگیری
توان نیروهای علمی در ســایر بنگاهها بهمنظور توسعه و اشــاعه نوآوری ضروری میباشد .دراینراستا
امروزه روندهایی نظیر جابهجایی شــدید افراد باتجربه و ماهر میان ســازمانها ،اســتقبال گسترده از
آموزشهای دانشگاهی ،ارتقای نقش سرمایهگذاران خطرپذیر خصوصی ،افزایش پیوسته دانش مشتریان
و تﺄمینکنندگان و کوتاهشــدن عمر فناوری قابلمشاهده است (گرکو 1و همکاران2017 ،؛ جعفری 2و
همکاران)2019 ،؛ بنابراین سازمانها برای پاسخگویی سریﻊتر به نیازهای مشتریان بایدمحصوالت نو
را سریﻊتر تولید و به بازار عرضه نمایند .این اقدام با تکیه صرف به دانش داخلی سازمان میسر نیست؛
درنتیجه سازمانها میبایست سیاســتهایی برای بهرهگیری از فرصتهای ایجادشده توسﻂ نوآوری
باز و اســتفاده از دانش و امکانات ســازمانهای دیگر اتخاذ کنند تا ریسک ورود به این بازار را بهنحوی
تقسیم کنند (آمپونسا و آدامز .)2017 ،3دراینراستا توسعه قابلیت شبکهای ،بهمعنای ارتقای توانمندی
بنگاهها و ســازمانها در شــبکهها و همکاری در جهت تبادل دانش (اســترله 4و همکاران )2001 ،از
یکسو و ایجاد شبکههای همکاری از سوی دیگر زمینهساز تسریﻊ در انتقال دانش میشود .همﭽنین
بهمنظور اثربخشــی همکاری در قالب توســعه محصول جدید ،یکپارچهســازی خدمات بینسازمانی
ضروری است و این یکپارچگی خود نیازمند تلفیﻖ تحول دیجیتال با مدیریت دانش میباشد (لونا ریز

5

و همکاران .)2016 ،نوآوری باز بر مدل کسبوکار سازمان تﺄثیر میگذارد و اجازه میدهد که سازمان
با موقعیتیابی مناســب ،به کسب ارزش بهطور توأمان از کسبوکار خود و سازمانهای همکار بپردازد
(سیادتی 6و همکاران .)2019 ،پﺲ پذیرش نوآوری باز نیازمند تﻐییر در ابرانگاره نوآوری شرکت است
و این کار با یکپارچهســازی کامل منابﻊ دانش بیرونی بهمنظور تقویت پایگاه دانش درونی امکانپذیر
1 . Greco
2 . Jafari
3 . Amponsah & Adams
4 . Österle
5 . Luna-Reyes
6 . Siadati
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میشود (جوکیبسکین و واتکین.)2019 ،1

براساس مرور پیشینه انجامشده ،مدلهای پُرارجاع مدیریت دانش عمدتاً با تﺄکید بر درون سازمان

بهدنبال درونیســازی دانش از طریﻖ تمرکز بر کشــﻒ و خلﻖ و ضبﻂ دانش در درون سازمان بودهاند
(ورونتیﺲ 2و همکاران)2017 ،؛ بنابراین مدلهای عمومی موجود مدیریت دانش مناســب نیســتند
چراکه بدون لحاظکردن مالحظات خاص نوآوری باز نمیتوانند برای ســازمانهای متمرکز بر نوآوری
باز مفید واقﻊ شــوند .البته در گذشــته نیز همکاریهای دانشی میان بخشهای مختلﻒ یک سازمان
وجود داشته اســت؛ اما در چارچوبهای نوین ،همکاریهای مذکور در بخشهای داخل یک سازمان
تحت نظر حکمرانی و مدیریتی واحد انجام میپذیرد .برایناساس ،هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی
برای مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری باز اســت که زمینهســاز همکاریهای دانشی بینسازمانی با دو
مدیریت مختلﻒ و رضایت مشتریان این سازمانها میشود .مطالعات موجود از وجود دانش پراکنده در
منابﻊ معتبر دهه اخیر در این زمینه حکایت دارد .دراینراستا اگرچه در هیﭻیک از مطالعات انجامشده
بهصراحت درخصوص مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری باز صحبت نشــده است ،اما با بررسی و ترکیب
نکاتی مطرحشده در این زمینه با تکیهبر تحلیل مﻀمون میتوان به مقولههای معناداری دست یافت.
برایناســاس ،در پژوهش حاضر برای ترکیب و اســتخراج چارچوب از روش فراترکیب اســتفاده شده
اســت .ابتدا مفاهیم مرتبﻂ با مدیریت دانش در نوآوری باز بررسی شدهاند و ویژگیهای مختلﻒ آنها
موردمطالعه قرار گرفته است؛ سپﺲ با انجام فراترکیب ،مفاهیم بههم ترجمه شده و مقولههای مستخرج
در قالب مفاهیم جدیدی برای شکلگیری نوآوری باز بازتاب یافتهاند.
مﺒانی نﻈری پﮋوهﺶ
هنری چســبرو ،)2006( 3حرکت سازمانها بهسمت نوآوری باز ،قابلیتهای ویژهای نظیر برنامهریزی
محصول و فناوری ،شــناخت بازار و پیشبینی نیازهای بــازار ،رصد فناوری ،مدیریت فکری ،مدیریت
دانش و شبکهسازی را معرفی میکند .از سوی دیگر مدیریت دانش بهعنوان مهمترین قابلیت نوآوری
باز (اســرارالحﻖ و انور )2016 ،4در حین همکاری بینســازمانی از طریــﻖ پیشبینی بهتر بازار ،رصد
فناوریها به شــیوه مﺆثرتر و اشتراك دانش بینســازمانی تقویت میشود .توسعه فاوا نیز در همکاری
1 . Jokubauskienė & Vaitkienė
2 . Vrontis
3 . Chesbrough
4 . Asrar-ul-Haq & Anwar
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بینســازمانی بهعنوان بستر توانمندساز عمل مینماید و زمینهساز دسترسی بیشتر و با سرعت بیشتر
به قابلیتهای سازمانی و منابﻊ نوآوری در سازمانهای دیگر میشود .همﭽنین بهکارگیری این فناوری
به توسعه تعامالت از طریﻖ ایجاد استخر دیجیتالی دانش ،زیرساختهای پویا و پیﭽیده برای تسهیل
مدیریت دانش و تســهیم راحتتر ،ســریﻊتر و یکپارچهتر اطالعات منجر میشود (سانگ.)2002 ،1
ســازمانها برای خلﻖ بیشترین ارزش با هدف رقابتپذیری الزم است ســازوکارهایی را برای ارتباط
با ســایر سازمانها ایجاد کنند .ســازوکارهای مذکور میبایست سازمانها را در فرایند مدیریت دانش
بینسازمانی یاری کنند (اسرارالحﻖ و انور .)2016 ،در این سازمانها ،مدیریت دانش بهعنوان ساختاری
محوری برای نوآوری ،تصمیمگیری و سازگاری سازمانی در نظر گرفته میشود (رودلینین 2و همکاران،
 )2020و درنتیجه تعیین ویژگیها و روش بهکارگیری آن در سازمانها ضروری است.
بااینحال پژوهشهای مختلﻒ اﻏلب بر دسته خاصی از ویژگیها تمرکز کردهاند و تالش داشتهاند
تا همان بُعد را تشــریﺢ کنند .هرچند برخی از پژوهشها بر جنبههای بیشــتری تمرکز داشــتهاند و
تــالش کردهاند که اهم این ویژگیها را با رویکردی چندجانبه موردبررســی قــرار دهند؛ بااینوجود

با جســتجوهای صورتگرفته مشــخﺺ شد که حتی منابعی که تالش داشــتهاند رویکردی جامﻊ به
احصای این ویژگیها داشته باشند ،از جامعیت کافی برخوردار نیستند .برایناساس الزم است بهمنظور
دســتیابی به دانش موردنیاز در این حوزه ،ردپای ویژگیهای مدیریت دانش متناسب با نوآوری باز در
منابﻊ داخلی و خارجی بهمنظور شــکلدهی به یک چارچوب یکپارچه و جامﻊ دنبال شود .دراینراستا
فراترکیب بهعنوان روش کیفی پژوهش حاضر انتخاب شــده است .در این روش ابتدا مطالعات مرتبﻂ
جمﻊآوری شده و ضمن مرور محتوایی مطالعات ،مﻀامین آنها بررسی میشود .در ادامه ضمن تحلیل
محتوا ،شباهتها و تفاوتهای صوری و محتوایی مطالعات شناسایی و درنهایت با دستهبندی صحیﺢ،
مقولههای جدید و جامﻊ استخراج میشود .این فرایند در ادامه بهصورت گامبهگام تشریﺢ خواهد شد.
روشﺷناسی پﮋوهﺶ
فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و یافتههای مستخرج از سایر مطالعات کیفی مرتبﻂ
با موضوع را بررســی میکند و نگرشی نظاممند برای پژوهشــگران بهمنظور کشﻒ موضوعات جدید
فراهم میسازد؛ بنابراین فراترکیب یک روش پژوهش اکتشافی براي ایجاد و استخراج چارچوب مرجﻊ
1 . Song
2 . Raudeliuniene
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و مشــترك براي نتایﺞ مطالعات پیشین اســت که تحقیقات کیفی مجزا را با فرآیند ترجمه و ترکیب
در یک ســطﺢ انتزاعی گردآوري میکند .بهبیاندیگر ،فراترکیب فرآیند جســتجو ،ارزیابی ،ترکیب و
تفســیر مطالعات کیفی در حوزهای خاص است (الدویگســن 1و همکاران .)2016 ،پرتکرارترین روش
انجام فراترکیب الگوی هفت مرحلهای ساندلوسکی و باروسو( 2الدویگسن و همکاران ،2016 ،بهنقل از
ساندلوسکی و باروسو )2007 ،است که در این پژوهش نیز بهکار گرفته شده است (شکل  .)1در ادامه
یافتههای پژوهش مبتنی بر گامهای روش فراترکیب ارائه میشود.

ﺷکﻞ  :1ﮔامهای متوالی روش فراترکیب )ﻻدویگسن و همکاران ،2016 ،بهنﻘﻞ از ساندلوسکی
و باروسو(2007 ،

مرحله اول  -تنظیم ســﺆال پژوهش :براي تنظیم سﺆال پژوهش از پارامترهاي چهچیزي ،چهکسی یا
جامعه موردمطالعه و محدوده زمانی طبﻖ جدول ( )1استفاده شد .بازه زمانی از سال  2009تا 2020
انتخاب شد زیرا پژوهشهای توام نوآوری باز و مدیریت دانش از این تاریخ آﻏاز شده بودند.
جدول  :1تنﻈیﻢ سﺆال پﮋوهﺶ
اجﺰای سﺆال

پاسﺦ سﺆال

ﭼهﭼیﺰي

چارچوب ویژگیهای مدیریت دانش متناسب با نوآوری باز

جامعه موردمﻄالعه

تمامی رشتهها ،شاخهها و زمینههاي پژوهش و علمی موجود در پایگاه داده
وبآفساینﺲ3؛ مجالت ،فصول کتاب

محدودیت زمانی

از  2009تا 2020

مرحله دوم  -مرور نظاممند پیشینه :در این مرحله ،جستجوی نظاممند مقاالت و کتابهای منتشرشده
1 . Ludvigsen
2 . Sandelowski & Barroso
)3 . Web of Science (WoS
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با کلمات کلیدي مرتبﻂ 1انجام شد.
مرحله ســوم  -جستجو و انتخاب مقاالت مناســب :در پایگاه داده وبآفساینﺲ ،ترکیبهای مختلﻒ
دو عبــارت اصلی »مدیریت دانش« و »نــوآوری باز« در عنوان ،چکیده و واژگان کلیدی مســتندات
جســتجو شــد تا از این طریﻖ بتوان ویژگیهای مدیریت دانش متناســب با نوآوری باز را از مجموعه
مســتنداتی انتخاب نمود که توسﻂ این پایگاه ارائه میشود .برایناساس در ابتدا  256مقاله یافت شد.
ســپﺲ با حذف مواردی که نامنطبﻖ با اهداف پژوهش ،تعداد  103مقاله باقی ماند .با توجه به تمرکز
روش فراترکیب بر منابﻊ دســتاول در منابﻊ مرتبطی که بهطور مشخصی بهموضوع موردنظر پرداخته
باشــند ،در این مرحله با بررســی دقیﻖ چکیدههای مقاالت ،مقاالت فاقد ارتباط با اهداف و ســﺆاالت
پژوهش حذف شدند .ضمنا مقاالتی که متن آنها به زبان انگلیسی نبود و یا دسترسی به چکیده آنها
امکانپذیر نبود نیز حذف شدند و  78مقاله باقی ماند .در ادامه ،مقاالتی که در مجالت حوزه مدیریت
و اقتصاد نبودند نیز حذف شدند و درنتیجه در پایان این مرحله تعداد مقاالت به  40مقاله رسید .این
فرایند علیرﻏم زمانبری این امکان را برای پژوهشگر فراهم کرد که با اطمینان کافی از موضوعاتی که
حین مرور مقاالت و منابﻊ کلیدی حوزه به آنها دســت پیدا کرده بود ،مطالعه را آﻏاز نماید و برخی
موضوعاتی که از آنها ﻏافل بود را نیز با مرور نظاممند بهدست آورد .سپﺲ مقاالتی که ویژگی جدیدی
از متن آنها قابلاستخراج نبود نیز علیرﻏم عبور از مراحل قبلی بهفراخور عدمارتباط با سﺆال پژوهش
حذف شدند و در نهایت  34مقاله مبنای تحلیل قرار گرفتند.

ﺷکﻞ  :2ﺧﻼصه روش ﻏربالگری بهکارﮔرفتهﺷده
)”*1 . TITLE-ABS-KEY(“knowledge management*” OR “open innovation
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مرحله چهارم  -اســتخراج نتایــﺞ :در ادامه روش فراترکیب ،مقاالت انتخابی بهمنظور دســتیابی به
محتواهاي برگزیده و مرتبﻂ ،موردمطالعه قرار گرفتند .باتوجهبه تمرکز ســﺆال پژوهش بر »چارچوب
ویژگیهای مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری باز« ،ویژگیهای مذکور از متن مقاالت استخراج شدند .با
مراجعه به متن کامل مقاالت ،تعداد معدودی از مقاالت نیز باتوجهبه نامرتبﻂبودن متن کامل با موضوع
پژوهش ،حذف شدند .ویژگیهای نهایی مستخرج از  33مقاله در جدول  2جمﻊبندی شدهاند.
جدول  :2ویﮋﮔیهای مستﺨرج از مﻘاﻻت نهایی )مﺆلفههای مدیریت دانﺶ متناسب با نوآوری باز(
مﺆلفهها ) ُکدها(

روش

ابعاد
مدیریت
دانﺶ

مشارکت فعال ،تعامل و همکاری میان
تولیدکنندگان ،خردهفروشان و سایر ذینفعان
(ك)11

علمسنجی،
رگرسیون

الﻒ ،ت،
ح ،ب

ثبت اختراعات بهمنظور فراهمشدن زمینه تحلیل
پاپا 2و
م2
دادههای بزرگ (ك)21
همکاران ()2021

حداقل
مربعات ساده
و رگرسیون

الﻒ ،ب

بهرهگیری از تعامالت خودانگیخته اجتماعی (نظیر
سان 3و
م3
انجمنهای برخﻂ) (ك)31
همکاران ()2020

رگرسیون
لجستیک

الﻒ ،ت

استمرار تعامالت دانشی در طول زمان از طریﻖ
ایجاد اتحادهای راهبردی (ك)41

تحلیل آماری

الﻒ ،ت

تقویت ترجمه دانش از طریﻖ توسعه همکاری در
سرینو 5و
م5
همکاران ( )2020سازمان (ك )51و تقویت مالکیت فکری (ك)52

رگرسیون و
همبستگی
پیرسون

ح ،ب

مشارکت نقشآفرینان متعدد در خلﻖ (ك )61و
انتشار دانش (ك)62

رگرسیون

الﻒ ،ت

کد
منﺒﻊ

منﺒﻊ

چوراسیا 1و
م1
همکاران ()2020

م4

درونیاك و
کاراسزوسکی
()2020

4

ترویز 6و
م6
همکاران ()2021

باروس 7و
تمرکز بر دانش مشتری (ك )71و اکتساب قابلیت مرور نظاممند
م7
پیشینه
فناورانه (ك)72
همکاران ()2020

ت ،ب
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روش

ابعاد
مدیریت
دانﺶ

بهکارگیری فناوری اطالعات در کلیه مراحل
آلوینی 8و
نوآوری باز (ك )81و شناسایی فرصتهای دانش و
م8
همکاران ()2020
فناوری خارج سازمان (ك)82

رگرسیون

الﻒ

تمرکز بیشتر بر دانش ضمنی از طریﻖ تبادل دانش
یائو 9و
میان افراد (ك )91و تشکیل تیمهای مشترك
م9
همکاران ()2020
مبتنی بر فاوا (ك)92

آزمون فرض
آماری

الﻒ ،ت

کد
منﺒﻊ

منﺒﻊ

آگوستینی 10و
م10
همکاران ()2020

مﺆلفهها ) ُکدها(

ارتقای ﻇرفیت جذب (ك ،)101ایجاد اتحادهای
راهبردی (ك )102و ارتقای قابلیت شبکهای
(ك)103

علمسنجی ،الﻒ ،ت،
تحلیل آماری ح ،ب

طراحی همکاریهای الیهای با سازمانهای همکار
براون 11و
(ك ،)111درگیرکردن کلیه سطوح سازمان با آزمون فرضیه
الﻒ ،ت
م11
همکاران ()2020
سطﺢ متناﻇر در شرکتهای همکار در تبادل
آماری
دانش (ك)112
وانگ 12و
م12
همکاران ()2020

اتخاذ رویکرد دوسوتوانی و تفکر دووجهی در
جستجوی دانش در دو بعد وسعت (ك )121و
عمﻖ (ك)122

اقدامپژوهی

الﻒ ،ح

گسترش قابلیت شبکهای برای جذب دانش بیرونی
فاکسین 13و
(ك ،)131تنوعبخشی به منابﻊ بیرونی دانش
الﻒ ،ت،
تحلیل آماری
م13
همکاران (( )2020ك )132و اتخاذ رویکرد شبکهای در همکاریهای
ح
تحقیﻖ و توسعه (ك)133

م14

وو 14و همکاران
()2021

آزمون فرض
بهکارگیری فناوری اطالعات در ارتقای فرایند
آماری،
مدیریت دانش (ك )141و افزایش ﻇرفیت جذب
الگویابی
بهمنظور بهرهبرداری بهتر از فاوا در مدیریت دانش
معادالت
(ك)142
ساختاری

تقویت پایش در فرایند مدیریت دانش بهمنظور
گررو 15و
اجتناب از رفتارهای فرصتطلبانه در همکاریهای
م15
همکاران ()2019
نوآوری باز (ك)151

رگرسیون

الﻒ ،ت،
ح ،ب

الﻒ ،ت،
ح ،ب
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کد
منﺒﻊ

منﺒﻊ

م16

اوبرگ و
الکساندر
()2019

16

مﺆلفهها ) ُکدها(

روش

ابعاد
مدیریت
دانﺶ

تﺄکید بیشتر فرایند مدیریت دانش سازمان بر
کانالهای ﻏیررسمی (ك )161و پیوندهای
اجتماعی (ك)162

تحلیل
محتوای کیفی

الﻒ

اقدامپژوهی

الﻒ ،ح

تﺄکید بر کسب دانش از طریﻖ جذب نیروی انسانی
مانویل 17و
م17
(ك)171
همکاران ()2019
جاسمالدین و
18
نقشبندی
()2019

ارتقای بیشتر ﻇرفیت جذب از طریﻖ توسعه
زیرساختهای دانش (ك)181

اقدامپژوهی

ت ،ب

سان ،لیو و دینگ
م19
()2020

ایفای نقش میانجی مدیریت دانش میان
نوآوریهای فنی و علمی (ك)191

تحلیل
همبستگی

الﻒ ،ب

برنشتینر 19و
م20
همکاران ()2019

جلب مشارکت مﺆثر ذینفعان در خلﻖ دانش
بهموازات با جلوگیری از نشت دانش (ك)201

تحلیل
محتوای کیفی

الﻒ ،ح

ماتریکانو 20و
م21
همکاران ()2019

رویهسازی جذب دانش ورودی بهمنظور افزایش
ﻇرفیت جذب (ك)211

تحلیل
محتوای کیفی

الﻒ

سانتورو 21و
م22
همکاران ()2018

ایجاد زیستبومهای باز و همکارانه با استفاده از
اینترنت اشیا (ك)221

الگویابی
معادالت
ساختاری

الﻒ

م23

22

گریمستاتیر
و ادواردسن
()2018

توسعه سازوکارهای یادگیری همکارانه (ك،)231
تشویﻖ بازبودن تجارب (ك )232و مشورت با
مشتریان (ك )233و ذینفعان خارجی (ك)234

تحلیل کیفی
مبتنی بر
ُکدگذاری

الﻒ ،ت،
ح ،ب

م24

23

نقشبندی و
جاسمالدین
()2018

بهکارگیری میانجی قابلیت مدیریت دانش بهمنظور
ارتقای رهبری دانشمحور (ك)241

الگویابی
معادالت
ساختاری

الﻒ ،ت،
ح ،ب

م25

وو و هو
()2018

استفاده از میانجی برای طراحی فرایند مدیریت
دانش (ك)251

الگویابی
معادالت
ساختاری

الﻒ ،ت،
ح ،ب

م18

24
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مﺆلفهها ) ُکدها(

روش

ابعاد
مدیریت
دانﺶ

دزی 25و همکاران
م26
()2018

ارتقای ﻇرفیت جذب از طریﻖ همکاری با
سازمانهای دارای ﻇرفیت جذب باال (ك)261

رگرسیون
سلسلهمراتبی

الﻒ

وایرینن 26و
م27
همکاران ()2017

توسعه گفتگوهای باز میان کارکنان دانشی
سازمانها (ك ،)271توسعه دسترسی به
دادهها میان سازمانها (ك )272و شبکهسازی
(ك)273

تحلیل محتوا
و تحلیل
همبستگی

الﻒ ،ت

لوپز 27و
م28
همکاران ()2017

افزایش انعطافپذیری سازمانی در قبال دانش
جدید (ك)281

مطالعه
تکموردی

الﻒ

فراریﺲ 28و
م29
همکاران ()2017

تمرکز طراحی سازوکار تلفیﻖ دانش حاصله از
شبکه داخلی و محیﻂ میزبان خارجی (ك)291

تحلیل
رگرسیون
حداقل
مربعات
29
معمولی

الﻒ

الگویابی
معادالت
ساختاری

الﻒ ،ت،
ح ،ب

کد
منﺒﻊ

منﺒﻊ

مارتینز-کونسا 30و توسعه فعالیتهای فناوری اطالعات (ك )301و
م30
همکاران ( )2017توسعه منابﻊ انسانی متعهد به نوآوری باز (ك)302

ایجاد قابلیتهای شبکهای در سازمان (ك،)311
بیکان 31و
بستن قراردادهای محکم مالکیت فکری (ك)312
الﻒ ،ت،
مرور نظاممند
م31
همکاران ()2017
و طراحی همکاریهای الیهای با سازمانهای
ح ،ب
همکار (ك)313
سیمونه 32و
م32
همکاران ()2017

مشارکتدادن ذینفعان مختلﻒ در ترجمه دانش
(ك)321

مطالعه
تکموردی

ت

راندهاوا 33و
م33
همکاران ()2017

حﻀور سازمان در اجتماعات برند کاربران
یا مصرفکنندگان (ك )331و بهکارگیری
واسطههای نوآوری (واسطههای مجازی دانش)
(ك)332

مطالعه
موردی
اکتشافی

الﻒ

55
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کد
منﺒﻊ

منﺒﻊ

م34

لیختنتالر و
34
لیختنتالر
()2009

مﺆلفهها ) ُکدها(

روش

نوسازی پایه دانشی بنگاه (ك )341و تقویت
ﻇرفیت جذب بنگاه بهمنظور تقویت ورودی دانش مرور پیشینه
(ك)342

ابعاد
مدیریت
دانﺶ

الﻒ ،ت،
ح ،ب

معرفی چهار بُعد مدیریت دانش در جدول با حروف (ایجاد و خلﻖ دانش با »الﻒ« ،تبدیل و انتقال دانش با »ت« ،حفﻆ و
نگهداری دانش با »ح« و بهکارگیری و استفاده از دانش با »ب«) (اسرارالحﻖ و انور)2016 ،

مرحله پنجم  -تجزیهوتحلیل و تلفیﻖ یافتههاي کیفی :در روش فراترکیب ،مﻀامینی جستجو میشود
که در مطالعات موجود در فراترکیب پدیدار شدهاند .بدینمنظور ابتدا مﻀامین یا موضوعات شناسایی
و مشــخﺺ میشود ،سپﺲ طبقهبندی موضوعی تشــکیل داده میشود و در نهایت موضوعات مشابه
را ذیل موضوع یا مقولهای قرار میدهند که آن را به بهترین نحو ممکن توصیﻒ نماید (الدویگســن و
همکاران.)2016 ،
مرحله ششم -کنترل کیفیت :اعتبارسنجی مطالعات کیفﯽ فراترکیب ،به دو روش قابلانجام است؛ اول
با استفاده از نظر خبرگان برای اصالح و تﺄیید یافتهها و دوم با ارائه نتیجه نهایی مطالعه مبانﯽ نظري
18 . Jasimuddin & Naqshbandi
19 . Bernsteiner
20 . Matricano
21 . Santoro
22 . Grimsdottir & Edvardsson
23 . Naqshbandi & Jasimuddin
24 . Wu & Hu
25 . Dezi
26 . Väyrynen
27 . Lopes
28 . Ferraris
)29 . Ordinary Least Squares (OLS
30 . Martinez-Conesa
31 . Bican
32 . Simeone
33 . Randhawa
34 . Lichtenthaler & Lichtenthaler

1 . Chaurasia
2 . Papa
3 . Sun
4 . Drewniak & Karaszewski
5 . Serino
6 . Troise
7 . Barros
8 . Aloini
9 . Yao
10 . Agostini
11 . Brown
12 . Wang
13 . Faccin
14 . Wu
15 . Guerrero
16 . Öberg & Alexander
17 . Manville
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(حیدری 1و همکاران .)2018 ،در پژوهش حاضر از روش اول برای تﺄیید دستاوردهای پژوهش استفاده
شد .برای ارزیابی پایایی پژوهش ،شاخﺺ کاپای کوهن( 2الدویگسن و همکاران )2016 ،محاسبه شد

( )0,73و توافــﻖ باال میان دو ُکدگذار و پایایی قابلقبول تﺄیید شــد .پﺲ از حصول نتایﺞ برای تﺄیید
اعتبار ،مصاحبههایی با  3نفر از متخصصان نوآوری باز و  2نفر از متخصصان مدیریت دانش انجام شد.
مبنای انتخاب ،دسترسیپذیری خبرگان موردنظر و عالوهبر آن تدوین مقاالت معتبر در زمینه پژوهش
برای استادان دانشگاهی و داشتن سابقه مدیریتی متناسب و قابلاتکا برای مدیران بود.

مرحله هفتم -ارائه یافتهها :در مراحل پیشین ،ابتدا کلیه شاخﺺهاي مستخرج از مطالعات بهعنوان

ُکد در نظر گرفته شــدند (جدول  .)2ســپﺲ بر مبناي مفاهیمُ ،کدهاي مشــابه در یک مفهوم واحد
(مﻀامین پژوهش) دســتهبندی شدند و در نهایت با ترکیب مﻀامین ،مقولهها استخراج شدند (جدول
 .)3در ادامه مقولهها بهصورت گستردهتر توصیﻒ میشوند.

مﻘوله  - 1ایﺠاد زیرساﺧتهای فناورانه و سازمانی مدیریت دانﺶ
برخالف نوآوری بســته  -که بر منابﻊ درون سازمان تﺄکید بسیاری دارد  -نوآوری باز مرزهای سازمان
را بهروی دانش ورودی و خروجی بهنفﻊ رقابتپذیری ســازمان ،باز میکند .تبادالت دانشــی گسترده
نیازمند زیرساختهایی است که از دو منظر سرعت و کیفیت این تبادالت را ارتقا دهند .از سویی این
امر ،دستیابی به برخی قابلیتهای درونی را نیز برای سازمان حیاتی ساخته است .اگر قرار است سازمان
بهصورت متناوب ورود و خروج دانش را در فرآیند نوآوری خود داشــته باشــد ،انســجام و هماهنگی
درونی سازمان بهمنظور همگامشــدن افراد و واحدهای کلیدی سازمان با یکدیگر از اهمیت مﻀاعفی
برخوردار میشــود .برایناســاس بهکارگیری قابلیتهای اینترنت اشیا در سازمان و میان سازمانهای
همکار میتواند ابزاری برخﻂ برای دردستداشتن دادههای صحیﺢ بهصورت  24ساعته فراهم نماید تا
درادامه اســتخراج دانشی عمیﻖ با تکیهبر تحلیل کالنداده مذکور صورت پذیرد .طراحی و پیادهسازی
نظام شناسایی فرصتهای بیرونی در فرایند مدیریت دانش ،بهعنوان یک نظام نرم زیرساختی با کمک
تیمهای همکاری درونسازمانی مبتنی بر فناوری اطالعات ،میتواند به شناخت و فراهمآوری فرصتها
کمک نماید .طراحی و پیادهسازی نظام بازخورد مستمر ذینفعان نیز میتواند بهعنوان یک منبﻊ دانش
دردســترس بیرونی ،وضعیت محیطی و نیازهای سازمان را برای هسته مدیریت دانش سازمان شفاف
1 . Heidari
2 . Cohen’s kappa
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ســازد .ایجاد اتحادهای راهبردی و بلندمدت با ســازمانهای همکار میتواند بهعنوان یک زیرساخت
سازمانی زمینهساز تقویت ارتباطات بینسازمانی شود .ارتقای قابلیت شبکهای سازمان و تمرکز سازمان
بر شبکهسازی میتواند به شفافشــدن وضعیت سازمانهای همکار در شبکه و ارزیابی مناسب آنها
منجر شود و امکان شناسایی سازمانهای جدید برای همکاری را فراهم آورد.

مﻘوله  - 2کشﻒ پایه دانشی مشترك و بهرهبرداری از نﻈام دوسوتوانی یادﮔیرنده
در این مقوله فرض بر این اســت که سازمان نظام مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری بسته را در اختیار
داشته و تجربه کرده است؛ اما در حال حاضر نیاز سازمان با نوآوری بسته برآورده نمیشود و مهاجرت
بهسمت نوآوری باز ضروری است .این الزام از مقوله کشﻒ پایه دانشی مشترك برای شناسایی همکار
مناسب نشﺄت میگیرد .در مقوله  ،1ایجاد اتحاد راهبردی و بلندمدت در حد تفاهمنامه همکاری است
اما این تفاهمنامه با کشﻒ دانش مشترك و بهرهبرداری از نظام دوسوتوانی تﺜبیت میشود .در این بخش
تقویت تعامالت خودانگیخته و اجتماعی درون و بیرون ســازمان ،نیازمند انگیزهای درونی برای ارتقای
نوآوری در سازمان است چراکه درصورت فقدان انگیزه درونی ،همآفرینی و خلﻖ دانش درصورت وجود
زیرســاختهای الزم نیز رخ نمیدهد .در طراحی و پیادهســازی نظام الیهای همکاری با سازمانهای
همکار ،سازمان میبایست متناﻇر با تکتک سطوح خود و سازمان همکار ،نظام همکاری متناسبی برای
سازمان مبدأ تعریﻒ کند و برای هر بخش ،متولی و مسئول مشخصی انتخاب نماید .بهبیاندیگر اگر دو
ســازمان روی محصول جدیدی کار کنند و ضوابﻂ و نیروی انسانی مخصوص و مناسب داشته باشند،
با شناختی که دو شرکت در این همکاریها کسب میکنند امکان تنوعبخشی به منابﻊ دانش بیرونی
و تقویت ورودیهای دانش افزایش مییابد و در ادامه هنگامیکه دو مﺆلفه پیشــین (انگیزه و ضوابﻂ و
نظام موردنیاز برای همکاری و نقاط قوت و ضعﻒ طرف مقابل در ســازمان) دردسترس باشد ،قابلیت
دوسوتوانی و همآفرینی سازمان نیز افزایش خواهد یافت.

مﻘوله  - 3حمایت از مالکیت فکری و حراست از دانﺶ مشترك
یکی از مﺆلفههای کلیدی برای نوآوری باز در یک سازمان ،ﻇرفیت جذب است .ﻇرفیت جذب عاملی
تعیینکننده در شناسایی فرصتها و بهکارگیری آنها برای موفقیت در نوآوری باز میباشد .در حوزه
نوآوری در سطﺢ سازمان پیشینه مفصلی حول مفهوم ،اجزا و سازوکارهای افزایش ﻇرفیت جذب شکل
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گرفته اســت که برایناساس پایه دانشی سازمان جزء اساسی ﻇرفیت جذب تلقی میشود .دراینراستا
یکی از نقاط مهم ورود نظام مدیریت دانش سازمان به ارتقای نوآوری باز ،ﻇرفیت این نظام برای افزایش
و حفﻆ ﻇرفیت جذب اســت .براساس مﻀامین مستخرج ،تقویت سازوکار پایش مستمر مدل مدیریت
دانش حین همکاری بهمنظور پیشــگیری از رفتار فرصتطلبانه همکاران یکی از مهمترین عوامل در
مالکیت فکری و حراســت از دانش بهاشتراكگذاشتهشده میباشــد .دراینخصوص مفاد قراردادهای
مالکیت فکری میبایست بهطور شفاف موردتوجه قرار گیرد تا سطﺢ دسترسی به دانش میان سازمانها
و افراد مجاز به دسترسی ،پایش و کنترل شوند و تخطی صورت نپذیرد .ضمناً ضروری است که باتوجهبه

رفتار همکار ،رویکرد رهبری دانشمحور در ســازمان برای حفﻆ و حراست از دانش سازمانی و مزیت
رقابتی ســازمان اتخاذ شــود تا درصورت نیاز نسبت به تﻐییر راهبرد و قطﻊ یا کاهش ارتباط با همکار
اقدام صورت پذیرد.

مﻘوله  - 4بهﺒود مستمر عملکرد سازمانی مدیریت دانﺶ
نظامهــای مدیریت دانش بر دانش صریﺢ و دانش ضمنی متمرکز هســتند و ســازوکارهای جذب و
بهکارگیری هرکدام و تبدیل آنها به یکدیگر را با روشهای مختلفی پوشــش میدهند .در این میان
نظام مدیریت دانش در سازمانهایی که رویکرد نوآوری باز را اتخاذ کردهاند ،میبایست تمرکز بیشتری
بر دانش ضمنی داشــته باشد .بر مبنای پیشینه مرورشده ،تبادل مستمر نیروی انسانی با سازمانهای
همکار و مبتنی بر رهنمود توافﻖشــده میتواند زمینهساز افزایش عملکرد علمی شود .جذب دانش و
درك فرصتهای کســبوکار در تعامل با سازمانهای پیشرو (نظیر دانشگاهها و مﺆسسات پژوهشی) و
اجتماعات برند 1بهصورت مداوم به شناخت فرصتهای جدید و سودآوری مالی منجر میشود .توسعه
رویههــا (تنظیم قراردادهای همکاری ،رویهســازی فرایندها ،مالکیت فکری و ﻏیره) با محوریت دانش
ضمنی زمینهســاز رفﻊ تنگناهای موجود و روانشدن کارها و درنتیجه کاهش ریسک و بهبود عملکرد
میشود .شکل ( )3چارچوب مقولهها و مﻀامین ارائهشده در جدول ( )3را بهصورت مصور نشان میدهد.

1 . Brand Community
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ﺷکﻞ  :3ﭼارﭼوب مدیریت دانﺶ متناسب با نوآوری باز
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جدول  :3دستهبندی مﻘولهها و مﻀامین مستﺨرج
دسته اصلی
)مﻘوﻻت(

دسته فرعی )مﻀامین(

منابﻊ

استفاده از قابلیتهای اینترنت
اشیا در سازمان و بین
سازمانهای درون همکاری
(ض( )1ك ،81ك ،82ك)221

سانتورو و همکاران ()2018

فراوانی فراوانی
مﻀمون مﻘوله
2

استفاده از کالنداده و تحلیل چوراسیا و همکاران (،)2020
آن در مدیریت دانش (ض )2پاپا و همکاران ( ،)2021وایرینن
(ك ،272ك ،11ك)21
و همکاران ()2017

3

طراحی و پیادهسازی نظام
شناسایی فرصتهای بیرونی در
وانگ و همکاران (،)2020
فرایند مدیریت دانش (ض )3فاکسین و همکاران ( ،)2020وو
(ك ،121ك ،122ك،141
و همکاران ()2021
ك ،131ك ،132ك)133

3

ایجاد
زیرساختهای طراحی تیمهای همکاری
فناورانه و درونسازمانی مبتنی بر فناوری
یائو و همکاران (،)2020
ق1
اطالعات (ض( )4ك،91
مارتینز-کونسا و همکاران
سازمانی
ك ،301ك ،92ك،141
( ،)2017وو و همکاران ()2021
مدیریت
ك)142
دانش

3

ترویز و همکاران (،)2021
سیمونه و همکاران (،)2017
چوراسیا و همکاران (،)2020
گریمستاتیر و ادواردسن
( ،)2018فراسیﺲ و همکاران
( ،)2017باروس و همکاران
( ،)2020دزی و همکاران
( ،)2018وایرینن و همکاران
()2017

10

ایجاد اتحادهای راهبردی و
درونیاك و کاراسزوسکی
بلندمدت با سازمانهای همکار ( ،)2020آگوستینی و همکاران
(ض( )6ك ،41ك)102
()2020

2

طراحی و پیادهسازی نظام
بازخورد مستمر ذینفعان
(مشتریان ،کاربران و ﻏیره)
(ض( )5ك ،61ك ،62ك،233
ك ،234ك ،71ك،321
ك ،231ك ،232ك،291
ك ،271ك)261

20
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دسته اصلی
)مﻘوﻻت(

دسته فرعی )مﻀامین(

منابﻊ

ایجاد
آگوستینی و همکاران (،)2020
ارتقای قابلیت شبکهای سازمان
زیرساختهای
فاکسین و همکاران (،)2020
و تمرکز سازمان بر شبکهسازی
فناورانه و
بیکان و همکاران (،)2017
ق1
(ض( )7ك ،103ك،133
سازمانی
سانتورو و همکاران (،)2019
ك ،132ك ،272ك،311
مدیریت
فراسیﺲ و همکاران (،)2017
ك ،273ك ،221ك)291
دانش
وایرینن و همکاران ()2017
فک (ض( )8ك ،31ك،142
ك ،161ك ،162ك،291
ك ،271ك ،273ك)51

کشﻒ پایه
دانشی
مشترك و
ق 2بهرهبرداری
از نظام
دوسوتوانی
یادگیرنده

سان و همکاران ( ،)2020وو
و همکاران ( ،)2021اوبرگ
و الکساندر ( ،)2019فراریﺲ
و همکاران ( ،)2017وایرینن
و همکاران ( ،)2017سرینو و
همکاران ()2020

فراوانی فراوانی
مﻀمون مﻘوله

6

20

6

طراحی و پیادهسازی نظام
الیهای همکاری با سازمانهای براون و همکاران ( ،)2020بیکان
همکار (ض( )9ك،111
و همکاران ()2017
ك ،313ك)112

2

تنوعبخشی به منابﻊ دانش
بیرونی و تقویت ورودیهای
دانش (ض( )10ك،181
ك ،281ك ،221ك،224
ك ،131ك ،132ك،133
ك ،341ك)342

جاسمالدین و نقشبندی
( ،)2019لوپز و همکاران
( ،)2017سانتورو و همکاران
( ،)2018فاکسین و همکاران
( ،)2020لیختنتالر و لیختنتالر
()2009

5

افزایش قابلیت دوسوتوانی و
همآفرینی سازمان (ض)11
(ك ،51ك ،52ك،191
ك ،121ك ،291ك،122
ك)72

سرینو و همکاران (،)2020
سان و همکاران ( ،)2020وانگ
و همکاران ( ،)2020فراسیﺲ
و همکاران ( ،)2017باروس و
همکاران ()2020

5

18
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دسته اصلی
)مﻘوﻻت(

ق3

دسته فرعی )مﻀامین(

منابﻊ

تقویت سازوکار پایش مستمر
مدل مدیریت دانش حین
سرینو و همکاران ( ،)2020گررو
همکاری بهمنظور پیشگیری
و همکاران ( ،)2019چوراسیا
از رفتار فرصتطلبانه همکاران
و همکاران ( ،)2020برنشتینر
حمایت از
(اندازهگیری سرمایه فکری
و همکاران ( ،)2019باروس و
مالکیت
سازمان) (ض( )12ك،11
همکاران ()2020
فکری و ك ،201ك ،52ك ،151ك.71
حراست
ك)72
از دانش
اتخاذ رویکرد رهبری
مشترك
دانشمحور در سازمان و
لوپز و همکاران (،)2017
اندازهگیری تﺄثیر مدیریت
وایرینن و همکاران (،)2017
دانش در کسبوکار (ض )13نقشبندی و جاسمالدین ()2018
(ك ،281ك ،271ك)241
تبادل نیروی انسانی با
سازمانهای همکار و مبتنی
بر رهنمود (ض( )14ك،171
ك ،101ك ،312ك،291
ك)302

مانویل و همکاران (،)2019
بیکان و همکاران (،)2017
مارتینز-کونسا و همکاران
( ،)2017آگوستینی و همکاران
()2020

جذب دانش و درك فرصتهای
بهبود مستمر
کسبوکار در تعامل با
عملکرد
سازمانهای پیشرو بهصورت
ق 4سازمانی
مداوم (ض( )15ك،301
مدیریت
ك ،331ك ،332ك)82
دانش
ماتریکانو و همکاران (.)2019
توسعه رویهها (تنظیم
بیکان و همکاران (،)2017
قراردادهای همکاری ،رویهسازی
وو و هو ( ،)2018لوپز و
فرایندها ،مالکیت فکری و
همکاران ( ،)2017جاسمالدین
ﻏیره) با محوریت دانش ضمنی
و نقشبندی ( ،)2019سان و
(ض( )16ك ،211ك،312
همکاران ( ،)2020راندهاوا و
ك ،251ك ،191ك)332
همکاران ()2017
ماتریکانو و همکاران (،)2019
راندهاوا و همکاران (،)2017
اوبرگ و الکساندر (،)2019
آلوینی و همکاران ()2020

فراوانی فراوانی
مﻀمون مﻘوله

4

7

3

4
15
4

7
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بحﺚ در مورد یافتهها
در زمینــه مدلهای همکاری و فرایند مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری بســته مدلهای زیادی وجود
دارد اما درخصوص مدیریت دانش موردنیاز در زمینه نوآوری باز کماکان چارچوب خاصی ارائه نشــده
اســت .اســرارالحﻖ و انور ( )2016فرایند مدیریت دانش را شامل چهار مرحله  )1ایجاد و خلﻖ دانش،
 )2تبدیل و انتقال دانش )3 ،حفﻆ و نگهداری دانش و  )4بهکارگیری و اســتفاده از دانش میدانند و
ویژگیها و الزامات هر مرحله برای نوآوری بسته در بسیاری از کتابها و منابﻊ علمی بیان شده است.
در بررسی انجامشده ،مشخﺺ شد که پژوهشگران مﺆلفههای مختلفی را بهعنوان ویژگیهای مدیریت
دانش متناسب با نوآوری باز برشمردهاند .برخی نظیر جرج )2014( 1بر موضوع زیرساختهای فناوری
اطالعات متمرکز بودهاند و آن را بهعنوان محرك اصلی نوآوری باز معرفی کردهاند .برخی دیگر از منظر
مشــارکت ذینفعان به این امر پرداختهاند و بر ضرورت شبکهســازی بهعنوان بستر نوآوری باز تﺄکید
کردهاند (اســترله و همکاران .)2001 ،همﭽنین تبادل دانش در میان سازمانها و بخشهای سازمان
نیازمند وجود انگیزه و زیرساخت مناسب است (دانشور 2و همکاران .)2020 ،ﻇرفیت جذب نیز موضوع
دیگری بوده اســت که در پیشــینه موضوع موردتوجه قرار گرفته است .در نهایت اهمیت مقوله تﺄکی ِد
بیشــتر بر دانش ضمنی ،منجر به تدوین برخی مقاالت در این حوزه شــده است .از منابعی که بررسی

نســبتاً جامعی درخصوص سﺆال پژوهش داشتهاند ،میتوان به وایرینن و همکاران ( )2017اشاره کرد.
در این پژوهش اگرچه موارد متعددی نظیر توســعه گفتگوهای باز میان کارکنان دانشــی سازمانها،
توســعه دسترسی به دادهها میان سازمانها و شبکهســازی موردتوجه قرار گرفتهاند ،کماکان مواردی
نظیر مقوله زیرســاختهای فناوری اطالعات و ﻇرفیت جــذب مﻐفول ماندهاند .جامیپور 3و همکاران
( )2020نیز نظام مدیریت دانش مناسب را در کنار نیروی انسانی و زیرساخت از عوامل کلیدی موفقیت
نوآوری باز برشــمردهاند .همﭽنین باروس و همکاران ( )2020دو محور اصلی دانش مشتری بهعنوان
منبﻊ کلیدی دانش بیرونی و تمرکز بر اکتساب قابلیت فناورانه در نظام مدیریت دانش بنگاه را معرفی
کردهاند .بیکان و همکاران ( )2017نیز بر ایجاد قابلیتهای شــبکهای در سازمان و تمایل سازمان به
ایجاد شــبکههای همکاری ،انعقاد قراردادهای محکم مالکیت فکری ،ایجاد تعادل میان حفﻆ و انتشار
دســتاوردهای دانشی ،طراحی همکاریهای الیهای با ســازمانهای همکار و ایجاد ارتباط در سطوح
1 . George
2 . Daneshvar
3 . Jami Pour
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متناﻇر ســازمانها تﺄکید کردهاند؛ بنابراین مطالعات مذکور نتوانستهاند کلیه ویژگیها را بهطور جامﻊ
پوشــش دهند اما درعینحال هرکدام به بُعدی از مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری باز توجه داشتهاند.

برایناساس پاسخگویی به مســئله مذکور باتوجهبه نگاه کلنگر فرآیند انجام فراترکیب  -که خروجی
یکپارچه و جامعی ارائه میکند  -در پژوهش حاضر تحقﻖ یافته است.
مقوله اول ایجاد زیرساختهای فناورانه و سازمانی مدیریت دانش است .برخالف نوآوری بسته  -که
بر منابﻊ درون ســازمان تﺄکید بســیاری دارد  -نوآوری باز مرزهای سازمان را به روی دانش ورودی و
خروجی ،بهنفﻊ رقابتپذیری ســازمان باز میگذارد .تبادالت دانشی گسترده نیازمند زیرساختهایی
هستند که از دو منظر سرعت و کیفیت این تبادالت را ارتقا بخشند .دراینراستا پژوهش جرج ()2014
بر لزوم استفاده از زیرساختهای فناورانه تﺄکید دارد و از این مقوله پشتیبانی میکند .زیرساختهای
فناورانه و سازمانی مدیریت دانش ،بســتری برای تسهیل کشﻒ پایه دانشی مشترك و بهرهبرداری از
نظام دوسوتوانی یادگیرنده و بهبود مستمر عملکرد سازمانی مدیریت دانش بهعنوان مقولههای دوم و
چهارم فراهم مینماید چراکه درصورت وجود شبکه و زیرساخت فناوری اطالعات و سامانههای سازمانی
مناسب ،ارتباط در بستر فناوری اطالعات در شرکتها صورت میپذیرد و امکان تحلیل توأمان دادههای
سامانه در ارتباط با یکدیگر فراهم میشود .امروزه تحلیل دادهها با تکیهبر ابزارهای دادهکاوی به کشﻒ
ارتباطات جدید دانشــی و ارائه توصیههای منطقیتر در زمینه راهبردها منجر میشود و این ﻇرفیت
در ســامانههای توصیهگر( 1ابراهیمی المﻊ 2و همکاران )2021 ،نیز مورداســتفاده قرار میگیرد (بهرا

3

و همکاران .)2019 ،مطالعات نقشبندی و جاســمالدین ( )2018نشان داد که تعامالت خودانگیخته
سازمانها به کشﻒ دانش سازمانی منتﺞ میشود.
حمایت از مالکیت فکری و حراســت از دانش مشــترك بهعنوان مقوله ســوم انتخاب شده است
چراکه مدیریت دانش درصورت عدمتعریﻒ و تبیین شــفاف قوانین مالکیت فکری امکانپذیر نیست.
دراینراســتا مدیریت دانش بهمعنای کاربردیسازی دانش بینسازمانی بهنحوی است که هر سازمان
بهمیزان مشــارکت در فرایند تولید دانش ،از دستاوردها در کسبوکار منتفﻊ شود؛ بنابراین حمایت از
مالکیت فکری ،امکان ایجاد جایگاهی برای ایجاد ارزش از مدیریت دانش را فراهم میســازد .درصورت
فقدان قوانین مذکور ،مدیریت و ارزشیابی دانش امکانپذیر نخواهد بود زیرا امکان ســرقت اطالعات
1 . Recommendation System
2 . Ebrahimi Lame, et.al.
3 . Behera
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و دانش وجود دارد و درعینحال پیگیری ســرقت بهفراخور فقدان قرارداد منﻊ افشا 1میسر نمیباشد.
دراینراســتا حمایت از مالکیت فکری و حراســت از دانش مشترك بســتری برای تحقﻖ بهتر کشﻒ
پایه دانشــی مشترك و بهرهبرداری از نظام دوســوتوانی یادگیرنده بهعنوان مقوله دوم فراهم میکند.
برایناســاس توسعه فرهنگ سازمانی با رویکرد دانشمحور بهویژه در سطﺢ رهبری سازمان ،پیشنیاز
اتخاذ رویکرد نوآوری باز است چراکه توسعه فرهنگ مذکور به بهبود تعامالت دانشی سازمانها و کشﻒ
دانش همکاران منجر میشــود .دراینراستا پژوهش جوکیبسکین و واتکین ( )2019مدیریت دانش را
بهمﺜابــه مجموعهای از فرآیندها قلمداد مینماید کــه روند خلﻖ ،توزیﻊ و بهکارگیری دانش را در یک
ســازمان هدایت میکند و با راهبرد شرکت همراستا میباشد؛ بنابراین الزم است سازمانی که رویکرد
نوآوری باز را اتخاذ کرده اســت ،اقتﻀائات این فرایند نظیر تبــادل آزاد اما قانونمند دانش مبتنی بر
مالکیت فکری همکاران ،هوشــمندی ورود و خروج دانش از مرزهای سازمان و بهکارگیری حداکﺜری
از دانش بیرونی با اتکا به دانش درونی را رعایت کند .دراینراســتا پژوهش گریمســتاتیر و ادواردسن
( )2018نیز مدل نوآوری باز را در ســه بُعد پژوهش ،همکاری بینســازمانی ،توســعه و تجاریسازی

تعریﻒ کردهاند .بااینحال در پژوهش حاضر مشــخﺺ شد که همکاری بینسازمانی درصورت فقدان

مالکیت فکری و زیرســاخت مناسب امکانپذیر نمیباشد؛ بنابراین بُعد مالکیت فکری  -که در مطالعه

مذکور موردﻏفلت واقﻊ شده بود  -در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است .بهبیاندیگر مقوله اول و

ســوم را میتوان پیشنیاز مقوله دوم دانست زیرا اگر مالکیت فکری محترم شمرده شود ،امکان تبادل
دانش میان دو سازمان برایشان میسر میشود و درنتیجه دوسوتوانی و کشﻒ دانش موردنیاز همکاران
نیز بهبود مییابد .دراینراســتا پژوهش ورونتیﺲ و همکاران ( )2017نیز بر دوســوتوانی در شرکت و
ارتباط آن با دانش بینســازمانی تﺄکید مینماید .فرارسمندز 2و همــکاران ( )2016نیز دریافتند که
مالکیت فکری ،فناوری توسعهیافته درون شرکت را که برای استفاده داخلی ارزشمند نیست ،در اختیار
شرکتهای دیگر با مدلهای کسبوکار مختلﻒ قرار میدهد و از این طریﻖ سازمان را منتفﻊ میسازد.
از سوی دیگر مالکیت فکری ،فناوریها و دانش درونیشده شرکتهای دیگر  -که موردنیاز شرکت است
 را شناسایی مینماید و جذب آنها را دستور کار قرار میدهد .این تعامالت ،اهمیت تناسب مدیریتدانش سازمان با مالحظات نوآوری باز بهویژه در مرحله همکاریهای بینسازمانی را برجسته میکند.
)1 . Non-disclosure Agreement (NDA
2 . Ferreras-Méndez
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همﭽنین تعامل بین دو ســازمان و قراردادهای مشــترك به تشخیﺺ نقاط قوت و ضعﻒ سازمانها و
شناسایی فرصتهای پیش رو و تهدیدهای همکاری کمک مینماید .برایناساس میتوان تهدیدها را با
اصالح قوانین مالکیت فکری یا خاتمهدادن به رابطه مﻀر به حداقل رساند و با توسعه فرصتها از طریﻖ
بهبود مستمر روابﻂ با بهکارگیری قراردادهای جدید و توسعه محصوالت جدید ،تبادل نیروی انسانی با
سازمانهای همکار در زمینههای موردنیاز و ﻏیره بهبود بخشید و با این کار به بهبود مستمر عملکرد
ســازمانی مدیریت دانش بهعنوان مقوله چهارم دست یافت .شایانذکر است که زماتیﺲ )2014( 1نیز
دراینراستا توسعه رویهها (تنظیم قراردادهای همکاری ،رویهسازی فرایندها ،مالکیت فکری و ﻏیره) با
محوریت دانش ضمنی را موردتﺄیید قرار داده است.
نتیﺠهﮔیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر بیان میکند که شــرکتها چگونه میبایست ویژگیهای مدیریت دانش خود را تﻐییر
دهند تا بتوانند نوآوری باز را پیادهســازی نمایند .از منابعی که بررسی نسبتاً جامعی درخصوص سﺆال

پژوهش داشتهاند میتوان به وایرینن و همکاران ( )2017اشاره کرد .در این پژوهش ،توسعه گفتگوهای
باز میان کارکنان دانشی سازمانها ،توسعه دسترسی به دادهها میان سازمانها و شبکهسازی مواردی
بودنــد که موردتوجه قــرار گرفتهاند .در زمینه مدلهای همــکاری و فرایند مدیریت دانش مبتنی بر
نوآوری بســته مدلهای زیادی وجود دارد اما درخصوص مدیریت دانش در زمینه نوآوری باز کماکان
چارچوب خاصی ارائه نشــده است .دراینراستا در پژوهش حاضر با مرور عمیﻖ و نظاممند پیشینه 34
مقاله منتخب 55 ،کد 16 ،مﻀمون و  4مقوله اســتخراج شد .ایجاد زیرساختهای فناورانه و سازمانی
مدیریت دانش بهعنوان اصلیترین مقوله بر دو مقوله اصلی زیرســاخت فناورانه و زیرساخت سازمانی
داللت دارد .این مﺆلفهها از یکســو میتوانند به بهبود عملکرد ســازمان منجر شوند و از سوی دیگر
میتوانند کشﻒ پایه دانشی مشترك و بهرهبرداری از نظام دوسوتوانی یادگیرنده را بهعنوان مقوله دوم
تســریﻊ بخشند .از سوی دیگر مقوله ســوم  -حمایت از مالکیت فکری و حراست از دانش مشترك -
پیشنیاز مقوله دوم است زیرا مدیریت دانش بدون در نظر گرفتن حقوق طرفین تحقﻖ نمی یابد .ضمنا
هر یک از ســازمانها در حدی که قدرت جذب و توانایی تجاری سازی نتایﺞ دانش را دارد می تواند در
خلﻖ ارزش سهیم باشد .درنهایت مقوله اول و دوم نیز به تحقﻖ بهبود مستمر عملکرد سازمانی مدیریت
1 . Žemaitis
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دانش بهعنوان مقوله چهارم منتﺞ میشود .این چارچوب در ادامه میتواند با نمونه مطالعات موردی در
داخل کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
مهمترین محدودیت پژوهش حاضر ،بیتوجهی به بافتارهای مختلﻒ نظیر کشورهای توسعهیافته
و درحالتوســعه و همﭽنین حوزههای بخشی و فناورانه مختلﻒ است که هریک میتوانند تفاوتهایی
در چارچــوب ایجــاد نمایند .همﭽنین ،توجه به دانش ضمنی  -بهعنوان بُعدی که کمتر در پیشــینه

موردتوجه قرار گرفته اســت  -نیز میتواند مبنای پژوهشهای آتی قرار گیرد .از محدودیتهای دیگر

میتوان به عدموزندهی به مقوالت ،مﻀامین و ابعاد چارچوب ارائهشده در جدول  3اشاره کرد؛ خصوصاً

که این ویژگیها لزوماً اهمیت یکسانی ندارند و همﭽنین باتوجهبه حوزه دانشی و فناورانه و ویژگیهای
سازمان ،ابعاد کلیدی در سازمانهای مختلﻒ متفاوت خواهند بود .البته فراوانی اشاره به هر مقوله در
منابﻊ موردمطالعه میتواند اهمیت آنها را تا حدودی بازتاب نماید .از سوی دیگر این چارچوب میتواند
برای بهبود نظام مدیریت دانش در ســازمان و همﭽنیــن ارزیابی مدیریت دانش مبتنی بر نوآوری باز
مورداســتفاده قرار گیرد .بهبیاندیگر اگر ســازمانی به دنبال اتخاذ رویکرد نوآوری باز باشد ،الزم است
نظام و سازوکارهای درونی خود را متناسب با آن تﻐییر دهد و دراینراستا یکی از مهمترین سازوکارها،
نظام مدیریت دانش سازمان است .همﭽنین در پژوهشهای آتی میتوان ارتباط میان مقولهها و نحوه
اثرگذاری آنها بر یکدیگر را با روشهای همبســتگی در ســازمانهای مختلــﻒ ارزیابی کرد و ارزش
مﺆلفههای مختلﻒ را سنجید.
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Abstract
It is established that acquiring technology is important for the success
of companies. Companies constantly strive to acquire new technologies
to compete with each other. One of the most important ways to acquire
technology is technology transfer. The paper aims to present a model
that can determine the success rate of technology transfer. It is built by
using the quantitative indicators to determine the extent and quality of
technology transfer. Due to the share of petrochemical industries in the
national economy and the importance of the technology and its transfer in
this industry, the paper selects this sector as its case study.
The enquiry uses applied research. The methodology is survey for collecting
the data. Through the literature review, the success indicators of technology
transfer are extracted. Then, based on the opinions of experts, these indicators
were examined. The result leads to design the paper’s questionnaire. Using
exploratory factor analysis, the dimensions that make up the success of
technology transfer are identified, and the proposed model is tested using
confirmatory factor analysis. Finally, the model for measuring the success
of technology transfer is presented in four dimensions: 1) acquiring
knowledge and technological capabilities, 2) economic achievements and
the impact on the market, 3) increasing technical, operational and research
capacity, and 4) achieving strategic goals.
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ﭼکیده
اهمیت کســب فناوری در موفقیت سازمانها بر کسی پوشیده نیست .سازمانها بهطور دائم در تالش
برای دســتیابی به فناوریهای جدید هستند تا نسبت به رقبای خود برتری یابند .از مهمترین راههای
کســب فناوری ،انتقال فناوری است؛ برایناساس تدوین شاخﺺهای سنجش موفقیت انتقال فناوری،
چارچوبی برای آگاهی از میزان و کیفیت موفقیت انتقال فناوری فراهم میکند .باتوجهبه سهم صنایﻊ
پتروشیمی در اقتصاد ملی و اهمیت فناوری و انتقال آن در این صنعت ،پژوهش حاضر بهدنبال ارائه مدلی
برای اندازهگیری میزان موفقیت انتقال فناوری در صنایﻊ پتروشیمی کشور است .دراینراستا میبایست
شاخﺺهای متناسب با شرایﻂ حاکم بر فﻀای کشور توسعه یابد .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و
ازنظر نحوه گردآوری دادهها پیمایشی است .برایناساس باتکیهبر پیشینه پژوهش ،شاخﺺهای موفقیت
انتقال فناوری اســتخراج شد و ضمن جمﻊبندی شاخﺺها با بهکارگیری نظرات خبرگان ،پرسشنامه
پژوهش طراحی شد .در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد تشکیلدهنده موفقیت انتقال
فناوری شناســایی شدند و بهوســیله تحلیل عاملی تﺄییدی مدل ارائهشده ،آزمون شد .درنهایت مدل
ســنجش موفقیت انتقال فناوری در چهار بُعد  )1کسب توانمندی دانشی و فناورانه )2 ،دستاوردهای

اقتصادی و تﺄثیر بر بازار )3 ،افزایش توان فنی ،عملیاتی و پژوهشی و  )4تحقﻖ اهداف راهبردی تبیین

و ارائه شد.
کلمات کلیدی :اثربخشی انتقال فناوری ،توسعه فناوری ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تﺄییدی
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مﻘدمه
در عصر دانش ،فناوری دانشﯽ است که براي ساخت کاالها و ارائه خدمات و بهبود نحوه استفاده از منابﻊ
محدود و باارزش اســتفاده میشود (عربی و ایزدی .)2014 ،1فناوری کلید طالیی رقابت در دنیاي کار و
تجارت ،الزمه رشد اقتصادي و سالح اصلی رقابت میان شرکتها است؛ بهنحویکه موفقیت در جهان امروز
به استفاده از فناوری وابسته است؛ بنابراین فناوری از حیاتیترین اجزای سازمانهای تجاري ،صنعتی و
خدماتی است و بهمرورزمان بر نقش و اهمیت آن نیز افزوده میشود (باقرزاده و مفتاحی.)2011 ،2
کسب و توسعه فناوری از دو طریﻖ توسعه درونزا با استفاده از منابﻊ داخلﯽ از طریﻖ تحقیﻖوتوسعه
و انتقال فناوری انجام میپذیرد (کابارانزاد قدیم .)2009 ،3توســعه فناوری جدید زمانبر اســت .به
فراخور تﻐییرات مکرر فناوری ،رقابت در بازار تهاجمی است و نیازهای مشتری روزبهروز تﻐییر میکند.
شــرکتها باتوجهبه شــرایﻂ بازار مجبورند که در یک بازه زمانی محدود بهدنبال تحوالت و اختراعات
جدید برای برآوردن نیازهای بازار باشــند .بهطورکلی شرکتها بهدلیل درگیرشدن در هزینههای زیاد
و ریســک در موقعیت توسعه فناوری جدید ،بهطور مســتقل در مراکز پژوهشی خود عمل نمیکنند
(حفیﻆ 4و همکاران )2020 ،و برای پُرکردن شکاف فناوری و توسعه صنعتی از رویکرد انتقال فناوری

برای اکتساب فناوری اســتفاده میکنند .در صورت مدیریت صحیﺢ و موفقیت انتقال فناوری ،امکان
توسعه درونزای فناوری نیز برای سازمان فراهم میشود؛ بنابراین انتقال فناوری و نقش آن در اکتساب

و توسعه فناوری بسیار حائز اهمیت است (نجفی.)2008 ،5
در کشــورهای درحالتوسعه ،انتقال فناوری یکی از راههای بهبود و رشد اقتصادی و صنعتی است
(محمد 6و همکاران .)2012 ،صنعت پتروشــیمی از این امر مستﺜنا نیست چراکه تولید محصوالتﯽ با
ارزشافزوده زیاد از طریﻖ فرایندهای پتروشــیمﯽ ،نیازمند فناوريهاي پیشــرفته است .از مﺆثرترین
روشهاي دستیابﯽ به فناوري برای رفﻊ نیاز فناورانه در صنعت پتروشیمی ،انتقال آنها است و درنتیجه،
دستیابی به محصوالت موردنظر در گرو انتقال موفﻖ فناوری است.
باتوجهبه گســتردگی صنعت پتروشــیمی ،آن را به ســه حوزه صنایﻊ باالدســتی ،میاندستی و
1 . Arabi & Izadi
2 . Bagherzadeh & Meftahi
3 . Kabaranzad Ghadim
4 . Hafeez
5 . Najafi
6 . Mohamed
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پاییندســتی (نهایی) تقسیمبندی میکنند .صنایﻊ باالدستی ،واحدهای بزرگ پتروشیمی هستند که
به انجام واکنشهای شــیمیایی بر روی فرآوردههای پاالیشــگاهی نفت و گاز میپردازند .محصوالت
صنایﻊ باالدســتی اولین حلقه زنجیره ارزش صنعت پتروشــیمی بهشمار میروند .صنایﻊ میاندستی،
واحدهای پتروشیمی هســتند که با بهکارگیری مواد پایه و با انجام فرایندهای شیمیایی ،محصوالتی
صنعتی و ﻏیرقابلاستفاده برای خانوار تولید میکنند و صنایﻊ پاییندستی بخشی از صنایﻊ کوچک و
متوسﻂ هستند که با استفاده از مواد پایه و میانی ،محصوالتی قابلاستفاده برای خانوار تولید میکنند.
برایناســاس در صنعت پتروشیمی پیوستگی در تولید وجود دارد و محصول یک بخش بهعنوان ماده
اولیه بخش دیگر مورداستفاده قرار میگیرد.
رشــد فناوری صنعت باالدستی پتروشیمی در راســتای رفﻊ نیازهای نوین صنایﻊ پاییندستی و
مصرفکنندگان نهایی ،زمینهساز توسعه صنایﻊ پاییندستی و توسعه کاربردهای نوین مواد پتروشیمی
میشود (خاکپور .)2005 ،1برخی از ویژگیهای صنایﻊ باالدست پتروشیمی  -که آن را از صنایﻊ دیگر
متمایز مینماید  -نیاز به فناوری مدرن و پیشــرفته برای تولید محصوالت باارزش و کیفیت باال ،نیاز
به ســرمایهگذاری فراوان و تﺄثیر جدی این صنعت بر صنایﻊ مرتبﻂ اســت (دیســتنونت 2و همکاران،
 .)2018این صنعت در کنار صنایعی نظیر پاالیشگاهها و نیروگاهها ،نقش زیادی در تبدیل محصوالت
هیدروکربوری به محصوالت با ارزشافزوده بیشــتر دارد و از محورهاي اصلﯽ توسعه اقتصادي بهشمار
مﯽرود .براســاس چشمانداز صنعت پتروشیمی در افﻖ  1404ایران میبایست اولین تولیدکننده مواد
و کاالهای پتروشــیمی ازلحاظ ارزش در منطقه باشد (مروج و گودرزی .)2019 ،3انتقالهای موفﻖ و
خوب منجر به پیشرفت ،ارتقاي سطﺢ فناوري و درنهایت حرکت بهسمت توسعه پایدار میشود و انتقال
ناموفﻖ ،ﻏیرفنﯽ و مطالعهنشــده منجر به ناکامﯽ ،ضرر و شکســت میشود (کابارانزاد قدیم.)2009 ،
باتوجهبه ماهیت پویاي انتقال فناوری ،الگوهای موفقیت انتقال فناوری در یک کشــور یا بنگاه تجاري
نباید به کشــور یا بنگاه دیگر تعمیم داده شود (همرت)2004 ،4؛ بنابراین هر کشور ،صنعت یا سازمان
میبایست اقدام به شناسایﯽ شاخﺺهای مناسب با ویژگیهای خود نماید.
براســاس موارد مذکور ،انجام پژوهشهای تخصصی در زمینــه موفقیت انتقال فناوری در صنایﻊ
1 . Khakpoor
2 . Distanont
3 . Moravvej & Goodarzi
4 . Hemmert
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باالدستی پتروشیمی اهمیت دارد؛ بنابراین استفاده از مدلی که بتواند میزان و کیفیت موفقیت انتقال
فناوری در صنایﻊ باالدســتی پتروشــیمی کشور را بررسی کند ،ضروری اســت .ازاینرو هدف اصلی
پژوهش حاضر ارائه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایﻊ باالدستی پتروشیمی کشور است و
سوال پژوهش عبارت است از» :ترکیب ابعاد و شاخﺺهای موفقیت انتقال فناوری در صنایﻊ باالدستی
پتروشیمی کشور از چه مدلی تبعیت میکنند؟«
از دستاوردهای پژوهش حاضر ،شناسایی شاخﺺهای متناسب با صنایﻊ پتروشیمی است که امکان
ارزیابی عملکرد در انتقال فناوری و رفﻊ آنها درصورت وجود مشکالت احتمالی را فراهم میسازد .در
صورت عدمموفقیت انتقال فناوری و برطرف نکردن مسائل موجود ،مشکالت زیادی برای شرکتهای
فعال در این حوزه بهوجود میآید که توان و قدرت رقابت شرکتهای مذکور را کاهش داده ،زمینهساز
هدررفت سرمایه و زمان شده و در مواردی به تﻀعیﻒ فناوری ملﯽ نیز میانجامد.
مﺒانی نﻈری

فناوری
طبﻖ تعریﻒ ســازمان توســعه صنعتﯽ ملل متحد ،)1989( 1فناوری دانش و مهارتهای الزم را براي
تولید کاال و خدمات حاصلشــده از قدرت تفکر و شــناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت
دربرمیگیرد .در مفهوم وســیﻊ اما ،فناوری کاربرد علوم در صنایﻊ با استفاده از رویهها و پژوهشهای
منظم و جهتدار را شــامل میشــود؛ بنابراین ،فناوری مجموعه دانش ،محصوالت ،فرایندها ،ابزارها،
روشها و ســاختارهایی اســت که در تولید کاال ،ارائه خدمات و ایجاد ارزشافزوده در یک نظام بهکار
گرفته میشود (استاك و تاتیکندا.)2000 ،2

انتﻘال فناوری
انتقــال فناوری از دیدگاه انجمن مدیران فناوری دانشــگاههای آمریکا ،انتقال رســمی اکتشــافات و
نوآوریهای جدید بهدستآمده از مطالعات علمی دانشگاهها و نهادهای پژوهشی ﻏیرانتفاعی به بخش
تجاری برای انتفاع عمومی اســت (ونگ و رویکاو .)2010 ،3انتقال فنــاوری بهعنوان فرایندی فعال
)1 . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO
2 . Stock & Tatikonda
3 . Wang & Rui Cao
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تعریــﻒ میشــود که طی آن فناوری از یک مرز بــه مرزی دیگر انتقال مییابــد .این مرزها میتواند
مرز کشــورها ،سازمانها ،شرکتها یا حتی افراد باشد (ســازمان توسعه صنعتی ملل متحد.)1989 ،
باتوجهبه تعاریﻒ موجود از انتقال فناوری ،تعریﻒ واحدی برای آن نمیتوان ارائه کرد؛ چراکه این مسئله
باتوجهبه نیازها و اهداف سازمانها تعریﻒ میشود .هدف انتقال فناوری ،نقطه اشتراك تعاریﻒ مختلﻒ
اســت .برایناساس هدف فرایند مذکور افزایش توان فناورانه گیرنده فناوری است .بهبیاندیگر ،اهداف
انتقال فناوری شــامل افزایش توان اقتصادی کشور ،افزایش توان رقابت صنعتی ،ازدیاد زایش صنعتی،
ایجاد و گسترش صنایﻊ نوین ،افزایش کیفیت زندگی ،بهبود آموزش ،بهداشت ،رفاه اجتماعی و حفﻆ
محیﻂزیســت ،افزایش کارایی ،کیفیت و بهرهوری صنایﻊ موجود ،بهبود قابلیتها ،گسترش بازارهای
داخلی و خارجی محصوالت بومی و ایجاد فرصتهای نوین اشــتﻐال اســت (باقرپور .)2016 ،1تعریﻒ
منتخب در پژوهش حاضر در راســتای رویکرد خالوزاده )2011( 2به این شــرح است» :انتقال فناوری
بهمﺜابه مفهومی چندبّعدی ،چیزی فراتر از نصب و اســتقرار تجهیزات ســختافزاری است و اشاره به

انتقال دانش ضمنی و آشکار تجســمیافته در نقشهها ،مدارك طراحی ،روشها ،فرایندها ،محصوالت،

ســاختارها و ســازمانها دارد که در ﻏالب ایده ،الگو ،محصول ،دانش فنی ،دانش چگونگی و مالکیت
معنوی ،کشﻒ و اختراع حاصل از پژوهشها به صنعت منتقل میشود«.

موفﻘیت انتﻘال فناوری
اســتاك و تاتیکنــدا ( )2000با بررسﯽ انواع رویکردها به پروژههای انتقال فناوري به بررسﯽ اثربخشﯽ
انتقال فناوري پرداختند .این دو پژوهشــگر بیان کردند که نقطه شــروع فرایند انتقال فناوري زمانﯽ
است که گیرنده تصمیم به انتقال یک فناوري خاص میگیــرد .برخﯽ اتمــام فراینــد انتقال فناوري را
زمانﯽ تلقﯽ میکننــد که فناوري به سازمان گیرنده فناوري انتقال پیدا میکنــد .درحالیکه از دیدگاه
عملیاتﯽ ،مرحله آخر در فراینــد انتقال فناوري زمانﯽ است که گیرنده بتواند بهصورت واقعﯽ از فناوري
استفاده نمایــد .اســتفادهکردن فراتر از دریافت فیزیکﯽ فناوري است و شامل اجراي واقعﯽ فناوري در
فرایند تولیدي یا مشارکت آن در توسعه محصول جدید میشــود .درنتیجه برای انتقال موفﻖ فناوري
میبایست اخذ فناوري (جابهجایی فیزیکﯽ فناوري از مرزهاي سازمان منبﻊ به مرزهاي سازمان گیرنده)
و اکتساب فناوري (استفاده واقعﯽ از فناوري توسﻂ گیرنده جهت تحقﻖ اهداف عملیاتﯽ و فرایند تولید
1 . Bagherpour
2 . Khaloozadeh
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یا بهکارگیری آن در توسعه محصوالت جدید) بهصورت کامل انجام پذیرد.
ازنظر گیبسون )2005( 1انتقال فناوري در صورتﯽ موفﻖ است که گیرنده بتواند محصول ،فرایند یا
روش انتقالیافته را بهصورت فرایندی تکرارپذیر و مطابﻖ با تمام مشخصات نمونه انتقال یا توسعهیافته،
تولید نماید و بــهکار گیرد .بــل )2012( 2موفقیت انتقال فناوري را منوط به ایجاد توانمندي فناورانه
و فراتر از آن توانمندي نوآوري در گیرنده و پایداري توانمندیهــای ناشﯽ از انتقال براي گیرنده
میداند .مدنی )2006( 3بر این باور اســت که انتقال فناوري موفﻖ به نوآوري صنعتﯽ (نوآوري مبتنﯽ
بر فناوري ،نوآوري مبتنﯽ بر بهسازی) منجر میشود .گوان 4و همکاران ( )2006با تﺄکید بر کشورهای
درحالتوســعه اﻇهار داشتند که انتقال فناوری میبایست ازلحاظ دستیابی به سه هدف عمده معرفی
فنون جدید ،پیشرفت و بهبود فنون موجود و تولید دانش جدید درك شود.
برای سنجش موفقیت ،مﺆلفهها و معیارهایی وجود دارد که برخی از آنها شامل کارایی (محمدی،5
 ،)2015اثربخشــی (نامدار زنگنه ،)2009 ،6انعطافپذیری (نکویی مقدم 7و همکاران ،)2012 ،کیفیت
(جعفری 8و همکاران ،)2014 ،دستیابﯽ و تحقﻖ اهداف (راهبردی) ســازمان (برگمن و کارووســکی،9
 ،)2018تﺄثیر بر کارکنان و آمادهسازی آینده (شنهر و دویر ،)2007 ،10پیشرفت دانش و بهبود عملکرد،
نتایﺞ اقتصادی (پیشرفت اقتصادی) و تﺄثیر بر بازار (وارونکان و استوارت )2008 ،11میشوند.
ارزیابی موفقیت (انتقال فناوری) مستلزم درنظرگرفتن مﺆلفههای متعدد و مختلفی است .باتوجهبه
اهمیت و نقش صنعت پتروشــیمی در اقتصاد کشــور بهنظر میرســد که نگاه وسیﻊتر به این مسئله
ضروری اســت .بدینترتیب ،انتقال فناوری در صورتی موفﻖ اســت که به اصالح و بهبود فناوریهای
موجود منجر شــود ،ایجاد ارزش اقتصادی را در پی داشته باشد (بُعد اقتصادی) ،گیرنده توانایی کار با

فناوری را بهدســت آورد و دانش و مهارتهای مرتبﻂ با فناوری موردنظر کسب شود (بُعد دانشی) ،در

دستیابی به اهداف راهبردی سازمان مﺆثر باشد (بُعد سازمانی) و به بهبود توان فنی ،عملیاتی و پژوهشی
1 . Gibson
2 . Bell
3 . Madani
4 . Guan
5 . Mohammadi
6 . Namdar Zanganeh
7 . Nekuee Moghaddam
8 . Jafari
9 . Bergmann & Karwowski
10 . Shenhar & Dvir
11 . Waroonkun & Stewart
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در گیرنده منجر شود (بُعد فنی).
پیشینه پﮋوهﺶ
اســتاك و مکدرموت )2001( 1بهمنظور بررسی موفقیت پیادهسازی فناوری تولید در صنایﻊ خودرو،
برق ،پالستیک ،منسوجات ،ساخت فلز و مبلمان در آمریکا ،مﺆلفههای موفقیت عملیاتی و رقابتی برای
ارزیابی موفقیت پیادهســازی فناوری تولید را درنظر گرفتند اما به حوزههای دانشی ،مدیریتی و فنی
اشارهای نکردند .لین و برگ )2001( 2بهمنظور بررسی اثربخشی انتقال فناوری در کارخانههای تولیدی
تایوان ،از متﻐیر اثربخشــی انتقال فناوری استفاده کردند و بر میزان یادگیری ابعاد فنی فناوری توسﻂ
گیرنده تمرکز یافتند؛ اما به حوزههای اقتصادی و مدیریتی نپرداختند .دیبندتو 3و همکاران ()2003
در چین بهمنظور بررســی تمایل رفتاری به کســب فناوری در انتقال فناوری بینالمللی ،متﻐیرهای
سازگاری فناوری ،منافﻊ فناوری ،منافﻊ اقتصادی ،آسانی کسب ،نگرش نسبت به کسب و تمایل رفتاری
نسبت به کسب را در مدل خود لحاظ کردند اما حوزه فنی را موردتوجه قرار ندادند .وارونکان و استوارت
( )2008برای ارزیابی موفقیت انتقال فناوری در پروژههای ساختوساز در تایلند از متﻐیر ایجاد ارزش
در انتقال فناوری اســتفاده نمودند و مﺆلفههای ایجاد ارزش در انتقال فناوری را به سه دسته پیشرفت
اقتصادی ،پیشــرفت دانش و عملکرد پروژه تقسیم نمودند .در مدل ایشان شاخﺺهای حوزه اقتصادی
و دانشی جامﻊ نیستند و حوزههای فنی و مدیریتی اشارهای نشدهاند .در مدل موفقیت انتقال فناوری
الﺜواد )2008( 4در صنایﻊ تولیدی عربستان نیز به حوزههای دانشی و مدیریتی توجه نشده است .نامدار
زنگنــه ( )2009برای طراحی مدل ارزیابی موفقیت انتقال فناوری در بنگاههای تولیدکننده تجهیزات
برق در کشور از متﻐیر اثربخشی انتقال فناوری استفاده نمود .در این مدل به حوزههای مدیریتی و فنی
توجه نشده و دستهبندی مشخصی از شاخﺺها نیز ارائه نشده است.
لین 5و همکاران ( )2009به بررســی عملکرد انتقال فناوری در کنسرســیوم تحقیﻖوتوســعه در
تایوان پرداختند و بهمنظور بررسی موفقیت انتقال فناوری از عملکرد انتقال فناوری استفاده کردند؛ اما
حوزههای اقتصادی و فنی را موردتوجه قرار ندادند .تقوا 6و همکاران ( )2010ضمن بررســی موفقیت
1 . Stock & McDermott
2 . Lin & Berg
3 . Di Benedetto
4 . Al-Thawwad
5 . Lin
6 . Taghva
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پروژههای انتقال فناوری بینالمللی به ایران ،رسیدن به اهداف ازپیشتعیینشده ،مزیتهاي بالقوه براي
صنعت و زیرساختهاي ملﯽ ،موفقیت تجاري براي گیرنده و مزایا براي مشتریان را بهعنوان مﺆلفههای
موفقیت انتقال فناوری معرفی کردند .در این پژوهش نیز برای حوزههای اقتصادی ،دانشی و مدیریتی
شــاخﺺهای جامعی درنظر گرفته نشــده و به حوزه فنی نیز توجه نشده است .خالوزاده ( )2011در
طراحــی و تبیین الگوی انتقال فناوری از دانشــگاه به صنعت ،از متﻐیــر ارزشافزوده حاصل از انتقال
فناوری اســتفاده کرده اما به حوزههای فنی و مدیریتی توجه نکرده اســت .العابد )2012( 1در صنایﻊ
نفت و گاز یمن ،بهمنظور بررسی موفقیت انتقال فناوری از متﻐیر عملکرد انتقال فناوری استفاده کرد و
سه مﺆلفه بهبود دانش ،بهبود شیوههای کاری و پذیرش طوالنیمدت انتقال فناوری را بهعنوان متﻐیر
عملکرد انتقال فناوری درنظر گرفت .بااینحال در این پژوهش نیز ضمن عدمارائه جزییات درخصوص
شــاخﺺها ،به حوزه اقتصادی توجه نشــده و شاخﺺهای حوزه دانشــی و فنی نیز بهصورت موردی
موردتوجه قرار گرفتهاند .محمد و همکاران ( )2012برای بررســی موفقیت انتقال فناوری در صنعت
نفت لیبی از عملکرد انتقال فناوری استفاده کردهاند .در مدل ایشان شاخﺺها بهصورت کلی مورداشاره
قرار گرفته و شــاخﺺهای جامﻊتری درنظر گرفته نشده است .همﭽنین شاخﺺهای حوزه اقتصادی،
مدیریتی و دانشی این مدل نیز جامﻊ نیستند و حوزه فنی نیز موردتوجه قرار نگرفته است .در پژوهش
جعفری و همکاران ( )2014درخصوص موفقیت انتقال فناوری در مراکز دانشبنیان کشــور از متﻐیر
اثربخشی انتقال فناوری استفاده شده و از حوزههای دانشی و فنی ﻏفلت شده است.
محمــدی ( )2015مــدل موفقیت پروژه انتقال فنــاوری بینالمللی به ایران با حمایت ســازمان
تســهیلگر را ارائه کرده است .در این پژوهش مﺆلفههای موفقیت انتقال فناوری در سه دسته کارایی،
اثربخشــی و تحقﻖ ســایر اهداف طبقهبندی شدهاند .برایناســاس برای ارزیابی کارایی تنها بودجه و
زمان اختصاصیافته بررسی شدهاند .همﭽنین شــاخﺺهای محدودی برای حوزه اقتصادی و دانشی
موردتوجه قرار گرفتهاند و به حوزه فنی نیز اشارهای نشده است .گانسل )2015( 2به بررسی اثربخشی
انتقال فناوری در بنگاههای کوچک و متوسطی در ترکیه پرداخته که در انتقال فناوری با شرکتهای
اروپای ﻏربی و آمریکا مشــارکت میکنند .در این پژوهش بهمنظور بررســی موفقیت انتقال فناوری از
متﻐیر اثربخشــی انتقال فناوری استفاده شــده و علیرﻏم تمرکز بر یادگیری ابعاد فنی فناوری توسﻂ
1 . Al-Abed
2 . Günsel
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گیرنده ،به حوزههای اقتصادی و مدیریتی توجه نشــده اســت .نگوین و آویاما )2015( 1در مدل خود
به بررســی رابطه اثربخشــی انتقال فناوری و عملکرد کسبوکار در شرکتهای تولیدی تابعه ژاپن در
ویتنام پرداختند .برایناساس پژوهشگران مذکور برای ارزیابی موفقیت انتقال فناوری از اثربخشی انتقال
فناوری بهره بردند اما به حوزههای فنی و اقتصادی اشــارهای نکردند .رفیعی 2و همکاران ( )2016نیز

بهمنظور بررســی انتقال موفقیتآمیز فناوری در صنایﻊ هوافﻀای ایران ،صرفاً به اثربخشی پرداختند و
حوزههای دانشــی و فنی را درنظر نگرفتند .دیستنونت و همکاران ( )2018به بررسی عملکرد انتقال
فناوری در صنایﻊ پتروشــیمی تایلند پرداختند و مﺆلفههای عملکرد اقتصادی و عملکرد دانش را برای
ارزیابــی عملکرد انتقال فناوری مدنظر قرار دادند .در این مدل ،علیرﻏم اشــاره کلی به شــاخﺺها،
شاخﺺهای جامعی برای حوزههای اقتصادی و دانشی معرفی نشده است و حوزههای مدیریتی و فنی
نیز موردتوجه قرار نگرفتهاند.
بررســی مطالعات حــوزه موفقیت انتقال فنــاوری و مدلهای موجود نشــان میدهد که اگرچه
پژوهشهای متعددی در این حوزه انجام پذیرفته است ،ویژگیهای مناسب مدلها در یک مدل جامﻊ
ارائه نشده است و همﭽنین هیﭻ مدلی دربرگیرنده کلیه ابعاد موفقیت نمیباشد .از طرف دیگر تاکنون
مدلی ارائه نشده است که برای صنایﻊ پتروشیمی طراحی شده باشد و ویژگیهای این صنعت و شرایﻂ
و ویژگیهای کشــور را نیز درنظر گرفته باشد؛ بنابراین نیاز است که با نگاهی جامﻊ و منسجم به این
موضوع توجه شــود و مدلی ارائه شود که شامل شاخﺺها و مﺆلفههای مناسب برای سنجش موفقیت
انتقال فناوری در صنایﻊ پتروشــیمی باشد .برایناساس شاخﺺهای موفقیت انتقال فناوری از پیشینه
پژوهش استخراج شد (جدول .)1

1 . Nguyen & Aoyama
2 . Rafiei
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جدول  :1ﺷاﺧﺺهای موفﻘیت انتﻘال فناوری براساس پیشینه
ﺷاﺧﺺ استﺨراجی

مراجﻊ

افزایش سهم بازار

جعفری و همکاران ()2014؛ رفیعی و همکاران
()2016

صادرات فناوري (محصول /خدمت)

محمدی ()2015

گسترش بخشهای جدید در بازار و ورود به
بازارهاي جدید

تقوا و همکاران ()2010؛ بسام و گدو)2013( 1

سرعت دستیابی به محصول

خالوزاده ()2011؛ شفقت 2و همکاران ()2016

انعطافپذیری بیشتر

استاك و مکدرموت ()2001

کسب مهارتهای مدیریتی

بسام و گدو ()2013

دستیابی به مشخصههای فنی موردنیاز

تقوا و همکاران ()2010

تﺄثیرگذاری در پیشرفت اقتصادی کشور

شفقت و همکاران ()2016

افزایش ﻇرفیت اسمی و تولید

نامدار زنگنه ()2009؛ مالم 3و همکاران ()2016

بهبود شاخﺺهای اقتصادی (سودآوری ،افزایش
بازگشت سرمایه ،رشد فروش ،صرفهجویی در هزینه
و قیمت تمامشده)

رفیعی و همکاران ()2016؛ شفقت و
همکاران ()2016

توسعه مهارتها و بهبود چشمانداز آینده

هاروی)1984( 4

دستیابی به فناوری مطابﻖ زمان و بودجه
برنامهریزیشده

تقوا و همکاران ()2010؛ بسام و گدو ()2013

جابهجایﯽ مستندات و مشخصات فنﯽ و
نرمافزارهای الزم

محمدی ()2015

اثربخشی در پروژههای دیگر و توسعه سایر فناوریها

گانسل ()2015؛ هاروی ()1984

توسعه محصوالت جدید

جعفری و همکاران ()2014؛ رفیعی و همکاران ()2016

انتقال مهارت و دانش ضمنﯽ و بهبود عملکرد
(توانایی ،مهارت و الگوهای کاری) (انسانافزار)

نگوین و آویاما ()2015؛ دیستنونت و همکاران ()2018

باالبردن کیفیت محصوالت

رفیعی و همکاران ()2016؛ نگوین و آویاما ()2015

86

1

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى /دوره ﻧﻬﻢ /ﺷﻤﺎره  / 4زﻣﺴﺘﺎن 1400
ﺷاﺧﺺ استﺨراجی

مراجﻊ

انطباق و بومیسازی فناوري

محمدی ()2015؛ دیبندتو و همکاران ()2003

افزایش قابلیت اطمینان (ازنظر خرابی و ﻏیره)

دوکارمو کاسیو-باوا 5و همکاران ()2006

ارتقای شهرت

محمدی ()2015؛ بسام و گدو ()2013

افتخارآفرینﯽ و هویتسازی ملﯽ و بینالمللی

محمدی ()2015؛ شفقت و همکاران ()2016

ارتقای روش ،فرایند و نظامهای کنترلی (سازمانافزار)

خالوزاده ()2011

ساخت قطعات موردنیاز (خودکفایی)

جعفری و همکاران ()2014؛ رفیعی و همکاران ()2016

تقویت ﻇرفیت نوآوری و تکامل از تقلید به نوآوری

مالم و همکاران ()2016

بهبود بازده و کاهش ضایعات

نامدار زنگنه ()2009؛ مالم و همکاران ()2016

تسلﻂ به دانش فنی و ارتقای اطالعات و دانش
(طراحی ،ساخت ،تولید ،راهاندازی و نگهداری ،تﻐییر
و اصالح فناوری) (اطالعاتافزار)

دیستنونت و همکاران ()2018؛ رفیعی و
همکاران ()2016

کاهش وابستگﯽ به منابﻊ خارجﯽ و افزایش
جایگزینی و کاهش واردات محصوالت خارجی

محمدی ()2015؛ بسام و گدو ()2013

توسعه ﻇرفیت تحقیﻖ و توسعه

فرهنگ)1997( 6

خلﻖ فرصت و تﺄثیر بلندمدت در صحنههای نبرد
آینده (خوببودن فناوری جدید برای آینده)

دیبندتو و همکاران ()2003؛ فﻀلی 7و
همکاران ()2016

افزایش قدرت رقابت و دستیابی به مزیترقابتﯽ

تقوا و همکاران ()2010

کمک به منصفانهترشدن توافقات تجاري (قدرت مذاکره)

تقوا و همکاران ()2010

بهبود زمان واکنش

دوکارمو کاسیو-باوا و همکاران ()2006

ارزش اجتماعی (افزایش در کیفیت زندگی و معادل آن)

تقوا و همکاران ()2010
1 . Bessam & Gadow
2 . Shafaghat
3 . Malm
4 . Harvey
5 . Do Carmo Caccia-Bava
6 . Farhang
7 . Fazli
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روش پﮋوهﺶ
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي و ازنظر شــیوه گردآوری دادهها پیمایشــی است .در این پژوهش
باعنایتبه روش و نوع پژوهش ،از روشهای مختلﻒ جهت گردآوري اطالعات شامل بررسﯽ کتابخانهای،
مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری پژوهش افراد متخصﺺ در حوزه انتقال فناوری بودند
که حداقل در یک پروژه انتقال فناوری در صنعت پتروشــیمی مشارکت داشتهاند .برایناساس جامعه
خبرگان حدود  330نفر برآورد شد و نمونه  181نفره (مطابﻖ با جدول کرجسی و مورگان )1970 ،1با
روش تصادفی ساده انتخاب شد.
بهمنظور طراحی ابزار (پرسشنامه) ،شاخﺺهای استخراجشده از پیشینه در مصاحبههای باز با چند
تن از خبرگان مورد بررسی و اصالح قرار گرفتند .سپﺲ شاخﺺها بهمنظور جمﻊبندی و بررسی روایی
محتوا و روایی ﻇاهری ابزار در قالب پرسشنامه تدوین و برای  7نفر از خبرگان با سابقه علمﯽ و فعالیت
اجرایی (مشارکت در دســتکم یک مورد انتقال فناوری) ارســال شد .در ادامه شاخﺺهایی که ازنظر
خبرگان سودمند بودند ،حفﻆ شدند و ضمن حذف سایر شاخﺺها ،گویهها درصورت لزوم براساس نظر
خبرگان اصالح شدند .در نهایت شاخﺺهای نهایی (جدول  )2در قالب گویههای پرسشنامه تدوین و
پرسشنامه طراحیشده در میان اعﻀای نمونه توزیﻊ شد.
جدول  :2ﺷاﺧﺺهای نهایی پﮋوهﺶ
 .1بهبود شاخﺺهای اقتصادی بنگاه (سودآوری،
 .11انجام انتقال فناوری مطابﻖ با زمان و بودجه
افزایش بازگشت سرمایه ،رشد فروش ،صرفهجویی در
برنامهریزیشده
هزینه و قیمت تمامشده)
 .2افزایش سهم بازار

 .12ایجاد انعطافپذیری بیشتر در محصوالت و خدمات

 .3باال بردن کیفیت محصوالت

 .13کاهش وابستگﯽ به منابﻊ خارجﯽ و افزایش
جایگزینی و کاهش واردات محصوالت خارجی

 .4افزایش سرعت دستیابی به محصوالت

 .14خلﻖ فرصت و تﺄثیر بلندمدت در آینده
(مناسببودن فناوری جدید برای آینده)

 .5دستیابی به مشخصههای فنی موردنیاز در محصوالت  .15افزایش قدرت رقابت و دستیابی به مزیت رقابتی
1 . Krejcie & Morgan
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 .6بهبود ارزش اجتماعی (ارتقای کیفیت زندگی)

 .16انتقال مستندات ،تسلﻂ به دانش فنی و
نیز مشخصات فنﯽ ،اطالعات و دانش (مرتبﻂ با
مواردی نظیر طراحی ،ساخت ،تولید ،راهاندازی و
نگهداری ،تﻐییر و اصالح فناوری) و نرمافزارهای
الزم (اطالعاتافزار)

 .7کسب دانش ضمنﯽ و بهبود عملکرد (توانایی،
مهارت و الگوهای کاری) (انسانافزار)

 .17انتقال ماشینآالت و تجهیزات اصلی ،کمکی و
کنترلی موردنیاز و نصب و راهاندازی خﻂ تولید و
بخشهای مکمل آن

 .8انتقال روشها ،فرایندها ،نظامهای کنترلی
(سازمانافزار) فناوری موردنظر

 .18توسعه محصوالت جدید

مدیریتی متناسب با فناوری
 .9کسب مهارتهای
ِ

 .19توسعه مهارتها و بهبود چشمانداز آینده

 .10انطباق و بومیسازی فناوري موردنظر

 .20توسعه ﻇرفیت تحقیﻖ و توسعه

پــﺲ از جمﻊآوری دادهها از اعﻀای نمونه ،تجزیهوتحلیــل یافتهها با بهکارگیری روش تحلیل عاملی
اکتشافی 1با تکیهبر نرمافزار اسپیاساس 2نسخه  23و همﭽنین با استفاده از فن معادالت ساختاری
با بهکارگیری نرمافزار اسمارت پیالاس 3نسخه ( )2صورت پذیرفت.
تﺠﺰیهوتحلیﻞ یافتهها

بررسی تحلیﻞ عاملی اکتشافی
برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از چرخش واریماکﺲ 4استفاده شد .شاخﺺ کفایت نمونهگیری برابر
با  0/906بود که مبین قابلیت تفکیک مطلوب دادههای پژوهش عوامل زیربنایی میباشــد .همﭽنین
براساس آزمون بارتلت ،5همبستگی باالیی در سطﺢ معناداری  %99میان شاخﺺهای هریک از عوامل
با یکدیگر وجود داشت و با عاملهای دیگر همبستگی وجود نداشت .چهار عامل اکتشافی ارزش ویژهای
بیشــتر از یک داشــته و درمجموع  %61/167از واریانﺲ  20شاخﺺ موفقیت انتقال فناوری را تبیین
1 . Exploratory Factor Analysis
2 . SPSS
3 . Smart PLS
4 . Varimax
5 . Bartlett
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نمودهاند .در نهایت گویهها به عامل مربوطه تخصیﺺ داده شدند:
–

عامل اول :شاخﺺهای بهبود در شــاخﺺهای اقتصادی ،سهم بازار ،کیفیت محصوالت ،سرعت
دستیابی به محصوالت ،دستیابی به مشخصههای فنی موردنیاز محصوالت و تحقﻖ انتقال فناوری
مطابﻖ با زمان و بودجه برنامهریزیشــده بیشــترین بار عاملی را روی عامل اول داشتند .ازاینرو
عنوان »دستاوردهای اقتصادی و تﺄثیر بر بازار« به این عامل اطالق شد.

–

عامل دوم :شاخﺺهای کسب دانش ضمنی و بهبود عملکرد ،انتقال روشها ،فرایندها و نظامهای
کنترلی ،کســب مهارتهای مدیریتی متناســب با فناوری ،انطباق و بومیسازی فناوری ،انتقال
مســتندات و کســب دانش ضمنی و انتقال ماشــینآالت و تجهیزات اصلی و کمکی و کنترلی
موردنیاز بیشــترین بار عاملی را روی عامل دوم داشتند .ازاینرو نام این عامل »کسب توانمندی
دانشی و فناورانه« درنظر گرفته شد.

–

عامل سوم :شاخﺺهای انعطافپذیری در محصوالت و خدمات ،کاهش وابستگی به منابﻊ خارجی
و واردات محصوالت خارجی و افزایش جایگزینی ،توســعه محصوالت جدید ،توسعه مهارتها و
بهبود چشــمانداز آینده و توسعه ﻇرفیت تحقیﻖ و توسعه بیشترین بار عاملی را روی عامل سوم
داشتند .ازاینرو عنوان »افزایش توان فنی ،عملیاتی و پژوهشی« برای این عامل درنظر گرفته شد.

–

عامل چهارم :شــاخﺺهای خلﻖ فرصت و تﺄثیر بلندمدت در آینده ،افزایش قدرت رقابت و بهبود
در ارزش اجتماعی بیشترین بار عاملی را روی عامل چهارم داشتند .ازاینرو نام این عامل »تحقﻖ
اهداف راهبردی« درنظر گرفته شد.
باتوجهبه بررسیهای صورتگرفته مدل مفهومی پژوهش با چهار بُعد مطابﻖ شکل ( )1ارائه میشود.
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ﺷکﻞ  :1مدل مفهومی پﮋوهﺶ

آزمون مدل
پﺲ از اجرای مدل در نرمافزار اسمارت پیالاس مدل اندازهگیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد

1

در شکل ( )2ارائه شده است.
برای بررسی پایایی ،پایایی درونی و شاخﺺ پایایی موردارزیابی قرار گرفتهاند .برای پایایی درونی،
پایایی ترکیبی (مقادیر بین  0/70و  0/90مورد قبول اســت) و آلفای کرونباخ (مقادیر آلفای کرونباخ
باالتر از  0/7رضایتبخش تلقی میشــود) و برای شــاخﺺ پایایی ،بارهای بیرونی( 2برای این منظور
تمــام مقادیر باید از نظــر آماری معنادار بوده و مقدار این آماره نیز باالتر از  0/4باشــد) و شــاخﺺ
اشتراکی( 3مقادیر باالی  0/5برای این شاخﺺ مورد تایید است) موردارزیابی قرار گرفت .براساس نتایﺞ
ارزیابی کلیه شاخﺺها در محدوده مناسب بودند .همﭽنین برای بررسی روایی همگرا میانگین واریانﺲ
اســتخراجی و برای بررســی روایی واگرا معیار فورنل-الرکر( 4برای این منظور ،جذرمیانگین واریانﺲ
اســتخراجی برای هر متﻐیر پنهان باید مقداری بیشــتر از همبستگی با سایر متﻐیرهای پنهان باشد)،
بارهای عرضی( 5برای این منظور باید بیشــترین ارتباط هر شــاخﺺ با متﻐیر مربوط به خود باشد) و
1 . Estimation of Standardized Coefficients
2 . Outer loadings
3 . Communality
4 . Fornell–Larcker
5 . Cross-Loadings
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شاخﺺ اچتیامتی( 1مقادیر کمتر از  0/9برای این شاخﺺ مورد تایید است) موردارزیابی قرار گرفتند.
باتوجهبه نتایﺞ ارزیابی ،روایی همگرا و واگرا موردتائید قرار گرفت .روابﻂ میان ابعاد و متﻐیرهای اصلی
در سطﺢ معناداری  %99تائید شد و مقادیر ضریب تعیین 2نیز مطلوب بود .همﭽنین باتوجهبه شاخﺺ
روایی متقاطﻊ اشتراکی 3کیفیت مدل اندازهگیری برای تمامی متﻐیرها زیاد ارزیابی شد.

ﺷکﻞ  :2مدل اندازهﮔیری در حالت تﺨمین ﺿرایب استاندارد

بحﺚ و نتیﺠهﮔیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل ســنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایﻊ پتروشیمی میباشد.
باتوجهبه هدف پژوهش بهمنظور شناسایی شــاخﺺهای موفقیت انتقال فناوری ،مطالعات انجامشده
در این حوزه موردبررســی قرار گرفتند و  33شاخﺺ شناسایی شــدند .با استفاده از نظرات خبرگان
(1 . Heterotrait-Monotrait )HTMT
2 . Coefficient Of Determination
3 . cross-validated communality
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 14شــاخﺺ بهفراخور همپوشانی با سایر شاخﺺها ،تکراریبودن و بیارتباطبودن با موضوع پژوهش
حذف یا با ســایر شاخﺺها ادﻏام شدند .دراینمیان یک شاخﺺ جدید نیز توسﻂ خبرگان پیشنهاد و
به مدل اضافه شــد .پﺲ از طراحی پرسشنامه پژوهش و جمﻊآوری دادهها ،تحلیل عاملی اکتشافی بر
روی گویههای موفقیت انتقال فناوری انجام پذیرفت و برایناســاس  20گویه موفقیت انتقال فناوری
در  4عامل دستهبندی شدند .باتوجهبه یافتههای پژوهش میتوان اینگونه بیان کرد که ابعاد موفقیت
انتقال فناوری شامل چهار بُعد دستاوردهای اقتصادی و تﺄثیر بر بازار ،کسب توانمندی دانشی و فناورانه،
افزایش توان فنی و عملیاتی و پژوهشی و تحقﻖ اهداف راهبردی میباشند.

پژوهشــگران مختلﻒ در مطالعات پیشین به بررســی موفقیت انتقال فناوری پرداختهاند .بخش
عمــدهای از این مطالعات روی اثربخشــی انتقال فناوری (لین و بــرگ2001 ،؛ نامدار زنگنه2009 ،؛
جعفــری و همکاران2014 ،؛ گانســل2015 ،؛ نگوین و آویاما2015 ،؛ رفیعــی و همکاران )2016 ،و
عملکرد انتقال فناوری (لین و همکاران2009 ،؛ العابد2012 ،؛ محمد و همکاران2012 ،؛ دیســتنونت
و همکاران )2018 ،تمرکز یافتهاند .البته در مواردی به موفقیت عملیاتی و موفقیت رقابتی (ســتاك و
همکاران ،)2001 ،پیشــرفت اقتصادی ،پیشرفت دانش و عملکرد پروژه (وارونکان و استوارت،)2008 ،
مزیتهاي بالقوه براي صنعت و زیرساختهاي ملﯽ ،موفقیت تجاري براي گیرنده و مزایا براي مشتریان
(تقوا و همکاران ،)2010 ،ارزشافزوده (خالوزاده ،)2011 ،کارایی (محمدی )2015 ،تحقﻖ سایر اهداف
(محمدی2015 ،؛ تقوا و همکاران )2010 ،نیز اشــاره شــده است .هریک از این مطالعات بهنوبه خود،
کمی و کیفی مدلهای موفقیت انتقال فناوری شدهاند اما جامعیت کافی را ندارند و به
موجب توسعه ّ
برخی مﺆلفههای مهم توجه نکردهاند .برایناســاس پژوهش حاضر با هدف برطرفکردن شکاف دانش

در حوزه مذکور انجام شــده اســت .مدل این پژوهش با درنظرگرفتن ویژگیهای صنعت پتروشیمی،
شرایﻂ کشور و برطرف کردن کاستیهای مدلهای پیشین ارائه شده است و تمایزات مشخصی با سایر
مدلهاي موجود در پیشــینه دارد .بهطور خاص پژوهش حاضر متﻐیر پنهان جدیدي با عنوان »توان
فنی ،عملیاتی و پژوهشی« را معرفی کرده است و شاخﺺهای جدید »تﺄمین ماشینآالت و تجهیزات
اصلــی ،کمکی و کنترلی موردنیاز و نصب و راهاندازی خــﻂ تولید و بخشهای مکمل آن درخصوص
فناوری موردنظر« را نیز بهمنظور سنجش متﻐیر »کسب توانمندی دانشی و فناورانه« پیشنهاد میکند.
براســاس یافتههای پژوهش ،مهمترین عامل برای دســتیابی به موفقیت در انتقال فناوری ،کسب
توانمندي دانشــﯽ و فناورانه اســت .درواقﻊ یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت در انتقال فناوری،
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ناتوانی در کســب توانمندی دانشــی و فناورانه میباشــد .نتایﺞ پژوهش حاضر درخصوص این مﺆلفه
با یافتههای ســایر پژوهشگران ازجمله خالوزاده ( ،)2011بســام و گدو ( ،)2013محمدی ( )2015و
دیســتنونت و همکاران ( )2018همراستا اســت .در مطالعات پیشین نیز بر اهمیت کسب توانمندی
دانشــی و فناورانه تﺄکید شــده ،اما شــاخﺺهای جامعی برای ارزیابی آن معرفی نشده است .از سوی
دیگر شــاخﺺ »تﺄمین ماشــینآالت و تجهیزات اصلی ،کمکی و کنترلی موردنیاز و نصب و راهاندازی
خﻂ تولید و بخشهای مکمل« در هیﭻیک از مطالعات موردتوجه قرار نگرفته و شاخﺺهای »انطباق
و بومیســازی فناوري«» ،کسب مهارتهای مدیریتی مناسب با فناوری« و »انتقال روشها ،فرایندها،
نظامهای کنترلی (ســازمانافزار) فناوری موردنظر« کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند .در پژوهش حاضر
تالش شده است که شاخﺺهای مناسب برای ارزیابی این مﺆلفه شناسایی شود؛ درواقﻊ انتقال فیزیکی
تجهیزات و ماشینآالت بهتنهایی منجر به موفقیت در انتقال فناوری نخواهد شد؛ بنابراین برای موفقیت
در انتقال فناوری میبایســت انطباق و بومیسازی فناوری بهصورت صحیﺢ انجام پذیرد و مستندات،
ماشــینآالت و تجهیزات اصلی و کمکی و کنترلی فناوری موردنظر نیز انتقال یابند .همﭽنین گیرنده
فناوری از افرادی استفاده نماید که دانش مناسب و تسلﻂ کافی بر حوزه صنعتی داشته باشند و دانش
خود را نیز در حوزه مذکور افزایش دهند تا بتوانند دانش ضمنی ،روشها ،فرایندها و نظامهای کنترلی
و مهارتهای مدیریتی فناوری موردنظر را کسب نمایند.
دستاوردهای اقتصادی و تﺄثیر بر بازار عامل بسیار مهمی برای رسیدن به موفقیت در انتقال فناوری
اســت .از عوامل کلیدی در عدمموفقیت انتقال فناوری ،عدمکســب دستاوردهای اقتصادی و تﺄثیر بر
بازار اســت .دراینراستا نتایﺞ پژوهش حاضر درخصوص این مﺆلفه با یافتههای پژوهشگرانی نظیر تقوا
و همکاران ( ،)2010رفیعی و همکاران ( ،)2016شــفقت و همــکاران ( )2016و جعفری و همکاران
( )2014همراســتا میباشد .برایناساس در پیشــینه بر نقش و اهمیت دستاوردهای اقتصادی و تﺄثیر
بر بازار تﺄکید شــده اما شــاخﺺهای جامعی برای ارزیابی این مﺆلفه پیشنهاد نشده است .در پیشینه
شــاخﺺهای »سرعت دستیابی به محصول«» ،دستیابی به مشخصههای فنی موردنیاز« و »دستیابی
به فنــاوری مطابﻖ با زمان و بودجه برنامهریزیشــده« کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند؛ برایناســاس
میبایســت برنامهریزی مناســبی برای انتقال فناوری صورت پذیرد تا انتقال فناوری مطابﻖ با زمان و
بودجه برنامهریزیشده انجام یابد .همﭽنین در انتخاب فناوری میبایست گزینهای انتخاب شود که با
ساختار اقتصادی صنعت سازگار باشد و مطالعات کافی درخصوص بازار آن صورت پذیرفته باشد تا پﺲ
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از انتقال و بهکارگیری ،زمینهساز بهبود در شاخﺺهای اقتصادی ،سهم بازار ،کیفیت محصوالت ،سرعت
دستیابی به محصوالت و دستیابی به مشخصههای فنی موردنیاز در محصوالت شود.
افزایش توان فنی ،عملیاتی و پژوهشــی عامل مهمی برای دستیابی به موفقیت در انتقال فناوری
است .برایناساس از عوامل مهم در عدمموفقیت انتقال فناوری ،عدمدستیابی به توان فنی ،عملیاتی و
پژوهشی میباشد .مطالعات پیشین به این متﻐیر نپرداختهاند و برخی پژوهشها نظیر هاروی (،)1984
فرهنــگ ( ،)1997اســتاك و مکدرموت ( ،)2001نامدار زنگنــه ( ،)2009لین و همکاران (،)2009
تقوا و همکاران ( ،)2010بســام و گدو ( )2013و محمدی ( )2015تنها بهصورت جســتهوگریخته به
شاخﺺهای این متﻐیر اشــاره نمودهاند .برایناساس سازمان میبایست دارای تحقیﻖوتوسعه مناسب
باشد و گزینهای را انتخاب نماید که موجب توسعه مهارتها و بهبود چشمانداز آینده و توسعه ﻇرفیت
تحقیﻖوتوســعه شــود ،انعطافپذیری در محصوالت و خدمات و کاهش وابستگی به منابﻊ خارجی و
واردات و افزایش جایگزینی را به ارمﻐان آورد و در توسعه محصوالت جدید تﺄثیر بسزایی داشته باشد.

نهایتــاً تحقﻖ اهداف راهبردی عامل نســبتاً مهمی برای موفقیت در انتقال فناوری اســت و این

درحالی است که در مطالعات انجامشده پژوهشگران توجه زیادی به این متﻐیر نداشتهاند .البته برخی
پژوهشــگران ازجمله دیبندتو و همکاران ( ،)2003دوکارمو کاســیو-باوا و همکاران ( ،)2006تقوا و
همکاران ( )2010و فﻀلی و همکاران ( )2016به شاخﺺهای این مﺆلفه اشاره کردهاند ،اما پژوهشهای
مذکور جامعیت الزم را ندارند .درنتیجه مدیران میبایست راهبردها (خلﻖ فرصت و تﺄثیر بلندمدت در
آینده ،افزایش قدرت رقابت و دســتیابی به مزیت رقابتﯽ ،بهبود در ارزشهای اجتماعی نظیر افزایش
کیفیت زندگی و ﻏیره) را مشخﺺ کرده و برایناساس نسبت به انتخاب و انتقال فناوری اقدام نمایند.
تﻘدیر و تشکر
نویســندگان الزم میدانند که از مدیران و کارکنان شرکت ملی صنایﻊ پتروشیمی ،شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی ،شرکت صنایﻊ پتروشیمی خلیﺞفارس و سایر فعاالن در صنعت پتروشیمی و بهطور
ویژه از جناب آقای دکتر ســهیل امامیان ،جناب آقای دکتر فرهاد خالــوزاده ،جناب آقای دکتر امیر
ذاکری ،جناب آقای مهندس محمدحســن نوروزی که در تکمیل و گردآوری دادههای پژوهش حاضر
همکاری بیدریﻎ داشتهاند ،تشکر و قدردانی نمایند.
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ABSTRACT
Identifying the problems of the acquisition of technology plays a critical
role in the future position of a firm. Therefore, analyzing the obstacles to
the process of the technology acquisition is very important. This issue is
even more vital due to the technological market limitation and complexities
in the field of the defense industry. Therefore, the prioritization of
challenges improves the acquisition process. This research selects a mixed
qualitative-quantitative method (based on literature review and the expert
review for identifying the challenges of acquiring advanced defense
technologies and then the fuzzy DEMATEL method to analyze them. In
the next step, a network of causal relationships with different ranks is
presented based on the degree of the inﬂuence and effects of technology
acquisition. According to the results, “risks arising from the cooperation
with other institutions” are the most, and “internal legal issues” are the
least effected ranks. On the other hand, the “international sanctions” are
the most inﬂuential factors in the process of technology acquisition in the
field of defense and “the financial agreements, the method to determine
the shares of the partners and the agreed amounts and the exiting risks”
are the least inﬂuential factors. These findings pave the way to design and
implement more salient policies and programs.
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ﭼکیده
شناسایی و رفﻊ چالشهای پیش روی بنگاههایی که سعی در اکتساب فناوری دارند ،نقش بهسزایی در
آینده آنها ایفا مینماید؛ بنابراین ،تعیین چالشهای دارای اولویت و اصالح آنها اهمیت فراوانی دارد.
این موضوع در حوزه صنایﻊ دفاعی بهدلیل محدودیتها و پیﭽیدگیهای فناورانه ضرورت بیشتری دارد.
گونهشناسی و تعیین اولویت چالشهای مﺆثر بر اکتساب فناوریهای پیشرفته دفاعی ،فرایند اکتساب
را ارتقا میدهد .در پژوهش حاضر ،ضمن اســتخراج چالشهای اکتساب فناوریهای پیشرفته دفاعی
باتکیهبر مرور پیشــینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان ،میزان اثرگذاری و اثرپذیری متقابل چالشها با
اســتفاده از روش دیمتل فازی مشخﺺ شد .ســپﺲ چالشهای اکتساب فناوری براساس تﺄثیروتﺄثر و

همﭽنین میزان مشارکت در عملکرد سیستمی رتبهبندی شدند و درنهایت شبکه روابﻂ علّی و معلولی
آنها ارائه شــد .براساس یافتهها »ریسکهای ناشــی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها« و »مشکالت
قانونی و حقوقی داخلی« بهترتیب بیشــترین و کمترین تﺄثیرپذیری را دارند .ازسویدیگر »تحریمهای
بینالمللی« و »توافقات مالی ،نحوه تعیین و میزان ســهم شرکا از سود و ریسک موجود« نیز بهترتیب
تﺄثیرگذارترین و تﺄثیرپذیرترین چالش اکتســاب فناوریهای پیشرفته دفاعی میباشند .دستاوردهای
پژوهش حاضر ،زمینهســاز سیاستگذاری و تصمیمگیری مناســب در حوزه اکتساب فناوری دفاعی
خواهد بود.
کلمات کلیدی :بررسی اولویت ،استراتژی فناوری ،اکتساب فناوری ،چالشها
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مﻘدمه
اکتســاب فناوری یکی از مهمترین بخشهای فرایندها و الگوهای مدیریت فناوری قلمداد میشــود و
برایناساس میبایست از ابتدا تا انتهای فرایند با رویکرد سیستمی مدیریت شود (مانک .)2012 ،1برای
سنجش نیازها ،سیاستگذاری ،راهبرددهی و تدوین نقشه راه در صنایﻊ پیشرفته ،ایجاد چارچوبی ملی
بهمنظور تبیین فلســفههای مدیریت فناوری و ایجاد مدلها و الگوهای مناسب برای اکتساب فناوری
امری اجتنابناپذیر است .باتوجهبه کمبود منابﻊ  -بهویژه در کشورهایی که در تالش برای صنعتیشدن
و دانشبنیانسازی اقتصاد خود هستند  -راهبردهای اولویتدهی و بهتبﻊ آن تحلیل و مطالعه جوانب
مختلﻒ اکتساب فناوری اهمیت بیشتری مییابند .باتوجهبه متﻐیرها و مﺆلفههای متعددی که در فرایند
اکتســاب فناوری مﺆثر هستند ،انتخاب الگو و روش بهینه و کارآمد اکتساب فناوری فرایندی پیﭽیده
و چندمتﻐیره اســت .برایناساس انتخاب الگوی اکتســاب فناوری بهعنوان یک مسئله تصمیمگیری
چندمعیاره قلمداد میشود (لی 2و همکاران .)2009 ،مسلم است که الگوی اکتساب فناوری را میتوان
در قالب فرایندی متشــکل از مجموعه مراحلی بههمپیوسته تعریﻒ کرد که از تصمیمگیری راهبردی
شروع میشود و با اقداماتی نظیر اکتساب ،مدیریت و بهرهبرداری ادامه مییابد .چندمرحلهایبودن این
فرایند خود دلیلی بر پیﭽیدگی فرایند اکتســاب فناوری است (داونپورت 3و همکاران2003 ،؛ فورد،4
 .)1988موضوع دیگری که انتخاب الگوی مطلوب اکتســاب فناوری را با دشــواری بیشــتری همراه
میکند ،تﺄثیرپذیری قابلتوجه این فرایند از متﻐیرها و مﺆلفههای بیرونی است .درواقﻊ اکتساب فناوری
بهطور خاص تحتتﺄثیر عوامل متعدد قرار دارد .به همین دلیل مطالعات متعددی برای شناسایی عوامل
مﺆثر بر اکتســاب فناوری انجام شده است .این عوامل در برخی از موارد نقش تسهیلگر و تقویتکننده
را داشــتهاند و در برخی موارد بهعنوان یک چالش در مسیر اکتساب فناوری عمل مینمایند (هانگ و
تنگ .)2008 ،5برایناساس در درجه اول شناسایی عوامل و چالشهای مﺆثر بر فرایند اکتساب فناوری
و در گام بعــدی تعیین ضریب تﺄثیر هرکدام و میزان اثرگذاری آنها از اهمیت باالیی برخوردار خواهد
بــود .نکته قابلتوجه این اســت که عوامل و چالشهای مذکــور در حوزههای مختلﻒ فناوری ضریب
تﺄثیر متفاوتی خواهند داشت .از سوی دیگر این پیﭽیدگی به فراخور ویژگیهای زمینهای خاص حوزه
1 . Mannke
2 . Lee
3 . Davenport
4 . Ford
5 . Hung & Tang
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فناوریهــای دفاعی خود دوچندان خواهد بود .در عصر کنونی ،حﻀور قدرتمند در عرصه دفاعی تنها
با اکتســاب مزیتهای فناورانه امکانپذیر است .دراینراستا دولتهایی که به نقش کلیدی فناوری پی
بردهاند ،برای حاکمکردن فلسفه مدیریت فناوری ،به تدوین نقشه راه مناسب پرداختهاند؛ رویکردی که
در ادامه به ﻇهور استقالل و برتری در زمینههای مختلﻒ فناوری خواهد شد .در این میان ،دولتها  -که
نقش اساسی اجرا و پیادهسازی سیاستها را برعهده دارند  -با رفﻊ موانﻊ احتمالی موجود و وضﻊ قوانین
مناسب ،بستر نوآوری و همکاری شرکتهای مختلﻒ را فراهم کردهاند و قابلیتهای فناورانه ملی را ارتقا
میبخشند (کویی 1و همکاران.)2006 ،
در حــال حاضر ،کســب فناوریهای الزم که منجــر به بهبود و ارتقای مزیت رقابتی میشــوند،
بیشازپیش موردتوجه قرار گرفته اســت .مقوله مذکور ،مدیران صنایﻊ و ســازمانهای پیشــران و یا
درحالتوســعه را با چالشی دوسویه درخصوص ارزیابی و تحلیل شــرایﻂ موجود مواجه نموده است؛
برایناســاس تصمیمگیرندگان میبایست از ســویی با اتخاذ تصمیمهای مناسب برای بقای سازمان و
حفﻆ وضعیت موجود خود تالش کنند و از سویی دیگر نگاهی ژرف و عمیﻖ به آینده داشته باشند تا
با پیشبینی نیازها و موانﻊ احتمالی ،درصدد رفﻊ آنها در بهینهترین شرایﻂ ممکن برآیند .دراینراستا
شناسایی موانﻊ و مشکالت اکتساب فناوری در دستیابی به مزیت رقابتی در محیطی که هزینه ،سرعت
و پیﭽیدگی توســعههای فنی رو به افزایش میباشــد و چرخه حیات محصول رو به کاهش اســت ،از
اهمیت دوچندانی برخوردار است (بینز.)2004 ،2
باتوجهبه اهمیت شــناخت چالشهای اکتساب فناوری ،در پژوهش حاضر سعی شده است به این
بعد مهم اکتساب فناوری توجه شــود .برایناساس سﺆال پژوهش حاضر به شرح زیر است» :باتوجهبه
تعدد چالشهای کســب فناوری در حوزه دفاعی ،کدامیک از اهمیت بیشتری برخوردارند و میبایست
در اولویت برنامهریزی قرار گیرند؟« هدف نهایی از مطالعه در این حوزه ،توسعه دفاعی است .در فرایند
توسعه دفاعی و در خالل پرورش نظام دفاع ملی ،نیازهای نظامی میبایست بهصورت بهینه و با کمترین
هدردهی تﺄمین شــوند .همﭽنین ازآنجاکه فناوریهای دفاعی ،اﻏلب در بســتر علوم و دانش روز قرار
دارند ،خرید یا تحقیﻖ و توسعه داخلی در این زمینه هزینههای فراوانی دارد؛ بنابراین درك صحیﺢ از
آینده و چالشهای احتمالی و پیادهسازی نظام مدیریت منسجم ،منجر به بهینهسازی فرایند پیشرفت
دفاعی خواهد شد و هدررفت بودجه را کاهش میدهد.
1 . Cui
2 . Baines
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همﭽنین قابلتوجه و تﺄمل اســت که اولویتبندی موانﻊ اکتساب فناوری ،بسته به نوع فناوری در
حوزههای صنعتی مختلﻒ میتواند متفاوت باشــد .بهبیاندیگر ویژگیها و شــرایﻂ ذاتی حاکم بر هر
حوزه صنعتی ،اولویتبندی چالشهای اکتساب فناوری در آن حوزه را دستخوش تﻐییر مینماید .البته
علیرﻏم وجود این تمایزات کماکان اولویتبندی چالشهای اکتســاب فناوریهای پیشرفته در حوزه
صنایﻊ دفاعی تا حدودی از الگویی نسبتاً یکسان پیروی میکند.

باتوجهبه تنوع و تعدد چالشهای پیش روی اکتساب فناوری دفاعی ،فقدان الگوی کارآمد آزمونشده
بهمنظور تعیین اولویتهای این چالشها و ضرورت تعیین چالشهای دارای اولویت در سیاستگذاری
و خﻂمشــیگذاری اکتساب فناوریهای دفاعی بهویژه حوزه فناوریهای پیشرفته دفاعی ،در پژوهش
حاضر سعی شده است با استناد به نظرات خبرگان تخصصی و استفاده از روش دیمتل فازی ،1چگونگی
ارتباط چالشهای اکتســاب فناوریهای پیشرفته دفاعی تبیین شود و در ادامه اصلیترین چالشهای
موجود در مسیر اکتساب فناوری دفاعی تعیین شود .برایناساس دستاوردهای پژوهش حاضر ،میتواند
سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه اکتساب فناوریهای پیشرفته دفاعی را تسهیل نماید.
پیشینه پﮋوهﺶ
اکتســاب فناوری منافﻊ و مزیتهای متعددی برای کشــور دارد .بهعنوانمﺜال ،انتقال فناوری خارجی
زمینهساز برطرفسازی بخش قابلتوجهی از محدودیتهای منابﻊ داخلی میشود و کمبودهای دانش
داخلی را نیز تا حدودی برطرف مینماید (دو 2و همکاران2013 ،؛ کارایانیﺲ 3و همکاران )2017 ،انتقال
فناوری ،از سوی دیگر بهعنوان مکمل فناوری محصوالت موجود در داخل عمل میکند ،زمینه نوآوری
را فراهم مینماید و درنهایت شــکافهای دانشــی و فناورانه را کاهش میدهد .اگر انتقال فناوری در
زمینه فناوریهایی خارج از فناوریهای اساسی موجود در کشور یا بنگاه انجام پذیرد ،سازمانهای فناور
موجود در داخل نیز تمرکز خود را بر روی فناوریهای داخل معطوف میکنند و همزمان بهفراخور رشد
فناوریهای مکمل خود از طریﻖ انتقال فناوری خارجی نیز دلگرم میشوند (کنگ 4و همکاران.)2015 ،
اگرچه اکتســاب فناوری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛ درعینحال چالشهای فراوانی نیز
بر ســر راه آن وجود دارد .درصورتیکه تمهیدات و مالحظات الزم در بهکارگیری روشهای اکتســاب
1 . Fuzzy DEMATEL
2 . Du
3 . Carayannis
4 . Kang
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فناوری اتخاذ نشــود ،نتایﺞ مطلوب بهدست نخواهند آمد .برخی از مشکالت رایﺞ در اکتساب فناوری
عبارتاند از:

اﺛرات منفی بر ﻗابلیتهای داﺧلی سازمان
مقاومت کارکنان یک سازمان نسبت به دانش ،فناوری و تواناییهای واردشده از منابﻊ خارجی سازمان
میتواند زمینهســاز جلوگیری از اجرا و پیادهسازی ایدههای جدید شــود .این پدیده بهعنوان چالش
»اینجا اختراع نشــده« 1شناخته میشود .چالش »اینجا اختراع نشــده« به گرایش بنگاههای داخلی
بهسمت دانشهای بومی و ازپیشموجود و مقاومت در برابر جذب فناوری جدید اشاره دارد .علت این
امــر ،تمایل به ثبات و عدمتﻐییر و همﭽنین تصور کاملبودن دانش داخلی اســت (کنگ و همکاران،
 .)2015گونههــای دیگر این معﻀل را میتوان در قالب مقاومــت در پذیرش دانش یا فناوری جدید،
عالقه به خرید محصول و گرایش بیمنطﻖ به اکتســاب فناوری از منابﻊ خارجی معرفی نمود (هاولز
و همــکاران .)2004 ،2باتوجهبه مطالعات کنگ و همکاران ( )2015اکتســاب فناوری خارجی رابطه
معکوس با نوآوری درونســازمانی دارد و درواقﻊ مکمل فعالیتهای تحقیﻖ و توســعه داخلی نیست؛
بنابراین اکتساب فناوری خارجی یک شمشیر دو لبه است که تحقیﻖ و توسعه داخلی و عملکرد نوآوری
سازمان را تحتتﺄثیر خود قرار میدهد.

وابستگی به منﺒﻊ فناوری
امروزه سازمانها بهویژه سازمانهایی با فعالیت صنعتی و فناورانه نمیتوانند تنها به تواناییهای داخلی
خود تکیه نمایند و برایناساس وابستگی به منابﻊ خارجی دررابطهبا تواناییهای حساس افزایش یافته
است (دوبیوس2006 ،3؛ پراهالد و همل .)2006 ،4اکتساب و پیادهسازی منابﻊ خارجی فناوری زمینهساز
ایجاد وابســتگی به منابﻊ مذکور است که در برخی موارد به وابستگی سازمان به گستره وسیﻊتری از
تﺄمینکنندگان منجر میشود (مکایور .)2005 ،5به عقیده کوتابه و مورای )2004( 6تکیه بیشازحد به
منابﻊ خارجی زمینهســاز انتقال بخشی از مهمترین فعالیتهای ارزشساز 7سازمان به تﺄمینکنندگان
1 . Not invented here
2 . Howells
3 . Dubois
4 . Prahalad & Hamel
5 . McIvor
6 . Kotabe & Murray
7 . Value-creating
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فناوری میشود .در کشورهای درحالتوسعه ،این وابستگی (بهویژه به کشورهای توسعهیافته) میتواند
به وابســتگیهای طوالنیمدت ،عدم تمایل شرکتها برای سرمایهگذاری بیشتر در حوزه فناوریهای
ضروری ،تشویﻖ تﺄمینکنندگان به تحمیل تواناییهای خود و مستعدشدن دریافتکنندگان فناوری به
وابستگی به تﺄمینکنندگان منتهی شود.

مشکﻼت مدیریتی و ساﺧتاری
این مشکل بهعنوان پدیده »چگونه« نیز شناخته میشود و شامل مواردی نظیر مدیریت ،سازماندهی،
اجرای فرایند اکتساب فناوری و تدوین ساختار همکاریها یا در بیانی کلیتر چگونگی و کیفیت تقسیم
حقوق سازمانهای شــریک میشــود (کیل و پورانام .)2004 ،1چالش اصلی کشورهای توسعهیافته،
مدیریت و تســلﻂ بر فناوریهای واردشده است .همﭽنین ،دستیابی به تواناییهای الزم برای استفاده
مﺆثر و مفید از فناوریهای جدید کسبشده از دیگر چالشهای پیش روی کشورهای توسعهیافته است
(وای .)2005 ،2این در حالی است که اکتساب سرمایه ساختاری (مدیریت دانش و مدیریت اطالعات،
ساختار سازمانی و فرهنگ ،نظامها و فرایندها) بهطور قابلتوجهی بر ﻇرفیت نوآوری شرکتها تﺄثیرگذار
است (بلترمینو 3و همکاران.)2020 ،

نیاز به یافتن روند مناسب و سازﮔاری با فناوری
در اکﺜر موارد فناوری کسبشده از منابﻊ خارجی باید بهگونهای تنظیم و بهینهسازی شود که با شرایﻂ
ســازمانی و داخلی شرکت دریافتکننده همخوانی یابد (تســای 4و همکاران .)2018 ،ازجمله عواقب
ســازگاری با فناوری کسبشــده از منابﻊ خارجی میتوان به طوالنیترشــدن زمان اکتساب از میزان
پیشبینیشده و تحمیل هزینههای بیش از انتظار به سازمان اشاره کرد (کومار 5و همکاران.)2004 ،

محدودیتهای اعمالی از سوی منﺒﻊ فناوری
منابﻊ خارجی فناوری نیز در برخی موارد محدودیتهایی را بر کسبکننده اعمال مینمایند .دراینراستا
محدودیتهــای جﻐرافیایی بازارها ،قیمتها ،حجم فروش ،طراحی و بهینهســازی فرایندها و مقررات
1 . Kale & Puranam
2 . Wie
3 . Beltramino
4 . Tsai
5 . Kumar
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محدودکنندهی دیگر منجر به محدودیت انتخاب کشــورهای درحالتوســعه در حوزه فناوری دفاعی
میشود (گودمن و اللﺲ.)1994 ،1

منفعتهای کوتاهمدت و ﺿررهای رﻗابتی بلندمدت
فناوری ازجمله منابﻊ ایجاد مزیت رقابتی اســت و برایناساس میبایســت با احتیاط فراوان مدیریت
شــود .وو 2و همکاران ( )2005با حمایت از این نظریه معتقدند که ازدستدادن فناوریهای محوری و
راهبردی سازمان ،نهتنها به ازدستدادن مزیت رقابتی منجر میشود ،بلکه میتواند ازدستدادن سهم
بازار را نیز در پی داشــته باشــد .پراهالد و همل ( )2006نیز بر این باورند که مزیت رقابتی از توانایی
ایجاد و توســعه توانمندیهای کلیدی نشئت میگیرد و برایناســاس مزیت اصلی مدیریت سازمان،
توانایی آن در منسجمســازی تواناییهای فناورانه سازمان و تبدیل آن به مزیت رقابتی است .بهعالوه،
گرایش شرکتها در کشورهایی نظیر ایاالت متحده آمریکا و کانادا به واگذاری تولید به منابﻊ خارجی،
تواناییهای تولید و زیرساختی این شرکتها را در آینده محدود میکند (هیل)2017 ،3؛ بنابراین توجه
به آثار بلندمدت قابلیتهای کلیدی و مزیت رقابتی سازمان بر الگوی توسعه خارجی یا داخلی فناوری
اثرگذار است.

تحریﻢهای بینالمللی
یکی از مهمترین موانﻊ و مشکالت تﺄثیرگذار بر اکتساب فناوری دفاعی ،تحریمهای بینالمللی است.
مقصود این پژوهش از تحریمهای بینالمللی،تعریفی اســت که توسﻂ فخاری 4و همکاران ()2013

ارائه شــده است .مقصود از تحریم ،که عمدتاً اقتصادی اســت ،هنگامی است که یک یا چند قدرت
اقتصادی تحریمی را علیه کشوری دیگر اعمال مینمایند تا کشور مدنظر را به تسلیم یا اقدامی خاص
وادار سازند .این تحریمها بهشکل محدودیت و ممنوعیت در عرصه بینالمللی خدمات ،صدور سرمایه
و کاال و همﭽنیــن انتقال فناوری و محصوالت فناوری انجام میپذیرد (میرعمادی .)2014 ،5در این
صورت ،اگر پﺲ از گذشــت مدتی کارشناسان کشــور اعمالکننده تحریم با بررسی شرایﻂ به این
1 . Goodman & Lawless
2 . Wu
3 . Hill
4 . Fakhari
5 . Miremadi

ﺑﺮرﺳﻰ اوﻟﻮﯾﺖ و ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﮐﺘﺴﺎب ﻓﻨﺎورى در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﻰ

109

نتیجه دست یابند که کشور موردنظر تسلیم خواسته آنها نشده است ،تحریم اعمالی را از منظر خود
ناموفﻖ تلقی میکنند؛ اما عدمموفقیت کشــور اعمالکننده تحریم معادل موفقیت کشور تحریمشده
نیست چراکه ممکن است کارشناســان بیطرف با تحلیل شرایﻂ و باتوجهبه فرصتسوزیها و بروز
مشکالت متعدد در کشور تحریمشده ،این تحریم را از منظر اقتصادی موفﻖ ارزیابی نمایند (فخاری
و همکاران.)2013 ،
در سالهای پﺲ از انقالب اسالمی ،ایران در  7مرحله بهصورت بینالمللی تحریم شده است که این
هفت مرحله شــامل دوره گروگانگیری ( ،)1979-1981دوره جنگ تحمیلی ( ،)1981-1988دوره
بازسازی ( ،)1989-1992دوره ریاستجمهوری کلینتون ( ،)1993 -2001پﺲ از واقعه  11سپتامبر
(( )2001-2006فخــاری و همکاران ،)2013 ،در دوره ریاســتجمهوری آقای احمدینژاد (-2014
 )2006و در دوره کنونی (از سال  )2018میباشد .با بررسی تحریمهای اعمالشده میتوان دریافت که
بهمرور این تحریمها حوزههای گستردهتری را دربرگرفتهاند و کشورها و نهادهای اعمالکننده آنها نیز
افزایش یافتهاند (دهقان اشکذری 1و همکاران.)2019 ،

سایر مشکﻼت
در فرایند اکتســاب فناوری ،نقاطی حساس و کلیدی وجود دارند؛ برایناساس پﺲ از انتخاب فناوری
موردنظر ،روش اکتســاب فناوری (داخلی یا خارجی) میبایست توســﻂ کادر مدیریتی تعیین شود.
درصورتیکه از روشهای اکتســاب فناوری خارجی استفاده میشود ،میبایست مناسبترین موردی
که از میان شیوههای موجود بیشترین بازدهی را در کمترین زمان ممکن میسر میکند ،انتخاب شود.
جهت انتقال فناوری موفﻖ ،جمﻊآوری اطالعات مناســب برای مقامات تصمیمگیرنده ،انجام مطالعات
امکانسنجی ،آمادهسازی بستر مناسب برای سرمایهگذاری و تبیین و تدوین شیوه مدیریتی صحیﺢ و
شفاف از مهمترین عوامل تﺄثیرگذار هستند.
طبﻖ مطالعات ســیپری )2021( 2مجموع هزینههای نظامی جهانی در سال  2020به  1981میلیارد
دالر افزایش یافت که نســبت به سال  2019به میزان  %2/6رشد داشته است.پیشرفت صنایﻊ دفاعی،
عاملی برای ترقی و رشــد ســایر صنایﻊ وابســته و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی است.
هزینههای بســیار زیاد صنایﻊ دفاعی ،دولتها را وادار به ایجاد صنایﻊ بومی مینماید .وابستگی صنایﻊ
1 . Dehghan Ashkezari
2 . SIPRI
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دفاعی کشــورها به بازار خارجی منجر به کاهش اعتماد و پایداری نیروهای دفاعی میشود؛ در مقابل،
صنایﻊ دفاعی قدرتمند و نوآور مزیتهای مالی و ﻏیرمالی فراوانی را بههمراه دارد (چین.)2019 ،1
تصمیمات مدیران در صنایﻊ پیﭽیده و حساســی نظیر صنایﻊ دفاعی میبایست منطقی و بهموقﻊ
باشد .مسئوالن مرتبﻂ در این زمینه ،میبایست به موقعیتهای آینده و شیوههای دفاع و جنگ آشنا
باشــند .چالشهای تصمیمگیری در صنایﻊ دفاعی متﺄثر از الگوهــای عملیاتی ،تاکتیکی و راهبردی
مورداســتفاده هســتند .محدودیتهای نظارتی در صنایــﻊ دفاعی علیرﻏم ضــرورت توجه به آنها
تصمیمگیری را دشوار مینماید؛ بنابراین سه مﺆلفه مهم کارایی تولید ،هزینه و زمان در تصمیمگیری
موردتوجه قرار میگیرد (دیکسیت 2و همکاران.)2020 ،
الزمبهذکر است که در برخی موارد اکتساب فناوری باتکیهبر منابﻊ خارجی میتواند آثاری منفی بر
قابلیتهای نوآورانه داخلی برجای بگذارد .همﭽنین سازمانها در فرایند اکتساب فناوری با هزینههای
متعدد درخصوص جســتجوی منابﻊ تﺄمینکننده فناوری مناسب ،مذاکرات با زنجیره تﺄمینکنندگان
فناوری ،انتقال فناوری به درون بنگاهها و درنهایت تبدیل فناوریهای موجود به نوآوری روبرو هستند
(گریلی)2014 ،3؛ برایناساس تصمیمگیری درخصوص چگونگی اکتساب فناوری نیازمند توجه همزمان
به موارد ذکرشده است.

اکتساب فناوری دفاعی
امروزه اکتســاب فناوری دفاعی منشــﺄ قدرت دفاعی و امنیتی است .اکتساب فناوری درحالحاضر در
شرکتهای فعال در حوزه فناوری دفاعی به امری ضروری و حیاتی مبدل شده است .شرکتهای دفاعی
برای بهرهوری بیشتر فرایند اکتساب ،تشکیل شرکتهای چندملیتی ،شبکهسازی فراملی و در برخی
موارد همکاریهای بیندولتی را در دســتورکار خود قــرار دادهاند (کورس و نیومن .)2017 ،4اهمیت
اکتساب فناوری دفاعی ،ضرورت نوآوری دفاعی ،هزینههای دفاعی و ضرورت پاسخ فعال ،زنجیره تﺄمین
صنعت دفاعی را تحتتﺄثیر قرار داده است .از یکسو حفﻆ قدرت نظامی نیازمند اکتساب فناوریهای
جدید اســت و از سوی دیگر هزینههای بســیار سنگین توسعه فناوریهای دفاعی ،توسعه داخلی این
1 . Chin
2 . Dixit
3 . Grilli
4 . Kurç & Neuman
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فناوریها را با چالش مواجه کرده است .ازاینرو ارائه الگوهای اکتساب فناوری با کارآمدی باالتر و هزینه
کمتر اهمیت بیشتری یافته است (جواو.)2021 ،1
مرور پیشینه عمومی در حوزه اکتساب فناوری نشان میدهد که فرایند اکتساب فناوری بهصورت
عام تحتتﺄثیر عوامل و چالشهای درون و بیرون سازمان قرار میگیرد .از مهمترین عوامل و چالشهای
درونســازمانی میتوان به مشــکالت مدیریتی و ســاختاری در سازمان اشــاره کرد و از سوی دیگر
تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای اعمالی از ســوی منبﻊ فناوری را میتوان از مهمترین عوامل و
چالشهای برونسازمانی دانست .مرور پیشینه مربوط به اکتساب فناوری دفاعی ضمن تﺄکید بر اهمیت
و پیﭽیدگی بیشتر اکتساب فناوری دفاعی در مقایسه با فناوریهای ﻏیردفاعی ،تحقﻖ اکتساب فناوری
دفاعی با هزینه کمتر و کارآمدی بیشــتر را ضروری تلقی میکند .برایناســاس میتوان تحلیل کرد
که عوامل و چالشهای ذکرشــده درخصوص اکتساب فناوری بهصورت عام در حوزه اکتساب فناوری
دفاعی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .از سوی دیگر مﺆلفههای درونی و بیرونی نظیر تحریمهای
بینالمللی و محدودیتهای اعمالی از سوی منبﻊ فناوری  -که هزینه فرایند اکتساب فناوری را افزایش
میدهد  -در اکتساب فناوری دفاعی به مﺆلفه حیاتی تبدیل میشوند.
روش پﮋوهﺶ
همانگونه که پیشتر اشــاره شد ،سازمانها و نهادهای دفاعی بهمنظور اکتساب فناوری و محافظت از
فناوری جذبشده ،با مجموعهای از چالشها روبرو هستند که عموماً متﺄثر از شرایﻂ بومی و منطقهای

ســازمان و کشور میباشند .شناسایی چالشهای مذکور و شناســایی الگوی روابﻂ علّی میان آنها با
بهکارگیری روش تصمیمگیری چندشــاخصه دیمتل فازی میتواند زمینهســاز شناخت هرچه بیشتر
ســازمانهای سیاستگذار حوزه دفاعی از چالشهای موجود شود و آنها را در رفﻊ چالشهای مذکور
یــاری کند؛ چراکه این روش در زمینه توجه به مﺆلفه عدمقطعیــت در پدیدههای واقعی و پیﭽیده از
کمی ســنتی کارآمدی بیشتری دارد و فرایندی کارا در شناسایی سلسلهمراتب و روابﻂ بین
روشهای ّ
عوامل نظام است (سکر و زاوادسکاس .)2017 ،2بهمنظور شناسایی مشکالت و موانﻊ اکتساب فناوری

دفاعی ،از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان کشور در این حوزه استفاده شده است .بدین منظور ،ابتدا
1 . João
2 . Seker & Zavadskas
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باتکیهبر پیشینه اکتساب فناوری ،فهرستی از موانﻊ موجود در مسیر اکتساب فناوری دفاعی استخراج
شــد .سپﺲ با مصاحبه و پرسش از خبرگان ،فهرست موردنظر اصالح شد؛ بدینصورت که از خبرگان
خواســته شد تا با ذکر موارد ازقلمافتاده و همﭽنین حذف موارد فاقد موضوعیت بهفراخور ویژگیهای
جمهوری اســالمی ایران ،به اصالح موارد مســتخرج بپردازند (جدول  .)1در مرحله بعد ،اجماع میان
خبرگان درخصوص موانﻊ و مشکالت ،با بهکارگیری روش دلفی طی دو مرحله حاصل شد.
در این پژوهش فرض شــده است که مشــکالت و موانﻊ اکتساب فناوری استخراجشده با یکدیگر

روابﻂ علّی و معلولی دارند؛ بنابراین برای شناســایی ارتباطات و میزان تﺄثیر معیارها بر یکدیگر روش
دیمتل 1مورداستفاده قرار گرفت .همﭽنین بهمنظور افزایش دقت نتایﺞ حاصله ،پاسخهای بهدستآمده
از پرسشنامههای تکمیلشده توسﻂ خبرگان ،فازیسازی شد .برای بررسی میزان تﺄثیر موانﻊ اکتساب
فناوری بر یکدیگر ،ویرایش اولیه پرســشنامه تدوین و برای بررســی روایی بــه چند تن از خبرگان
ارائه شد .سﺆاالت پرسشنامه براســاس بازخوردهای دریافتی اصالح شد و برایناساس ویرایش نهایی
پرسشنامه به کلیه خبرگان ارائه شد.
جدول  :1مشکﻼت و موانﻊ اکتساب فناوری )مستﺨرج از پیشینه و مصاحﺒه با ﺧﺒرﮔان(
نماد

مشکﻼت و موانﻊ اکتساب فناوری

منﺒﻊ

C1

تحریمهای بینالمللی

مصاحبه با خبرگان؛ فخاری و همکاران ()2013

C2

مشکالت قانونی و حقوقی داخلی

کیل و پورانام ()2004

C3

محدودیتها ،دستورالعملها و قوانین منابﻊ
فناوری

گودمن و اللﺲ ()1994

C4

چالش »اینجا اختراع نشده« ،اثرات منفی
بر قابلیتهای داخلی سازمان و ازدستدادن کنگ و همکاران ()2015؛ هاولز و همکاران ()2004
مزیت رقابتی در بلندمدت

C5

توافقات مالی ،نحوه و میزان تعیین سهم
شرکا از سود و ریسک موجود

پراهالد و همل ()2006

C6

ایجاد وابستگی به منبﻊ فناوری

(دوبیوس ()2006؛ پراهالد و همل ()2006؛ هاولز
و همکاران ()2004
1 . DEMATEL
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نماد

مشکﻼت و موانﻊ اکتساب فناوری

منﺒﻊ

C7

ایجاد ارتباط با منابﻊ خارجی فناوری

گریلی ()2014

C8

پیﭽیدگی فناوری

مصاحبه با خبرگان

C9

مشکالت قانونی و حقوقی بینالمللی

فخاری و همکاران ()2013

C10

ارزیابی فناوری و هزینههای رصد فناوری

مصاحبه با خبرگان

C11

چارچوب سازمانی و مشکالت سازماندهی،
مدیریت و اجرا

وای ()2005؛ کیل و پورانام ()2004؛ بلترمینو 1و
همکاران ()2020

C12

ریسکهای ناشی از روابﻂ همکاری با سایر
نهادها (ریسک حفﻆ اطالعات ،کنترل بر
دستاوردها و ﻏیره)

وو 2و همکاران؛ ()2005؛ پراهالد و همل ()2006؛
هیل ()2017

C13

نیاز به سازگاری با فناوری جدید

تسای 3و همکاران ()2018؛ کومار 4و همکاران ()2004

1

باتوجهبه اهمیت تخصﺺ و خبرگی مشــارکتکنندگان در شناخت موانﻊ و اکتساب فناوری حوزه
دفاعی ،پرســشنامهها براساس معیارهای سابقه کاری و همﭽنین دردسترسبودن ،بهصورت هدفمند
و با روش نمونهگیری گلولهبرفی میان  38نفر توزیﻊ شــدند و  22پرسشنامه تکمیل شد .از میان این
 22مشــارکتکننده 3 ،1 ،و  18نفر بهترتیب دارای تحصیالت کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
بودند .همﭽنین  11 ،6و  5نفر بهترتیب دارای ســابقه کاری کمتر از  5ســال 5 ،تا  15سال و بیش از
 15سال بودند.

پایایی و روایی پرسﺶنامه
بهمنظور ارزیابی روایی پرســشنامه از روش روایی محتوا اســتفاده شــد؛ برایناساس پرسشنامهها
توســﻂ اســتادان دانشــگاهی متخصــﺺ تﺄیید شــدند .همﭽنیــن ،بهمنظــور تعییــن پایایی،
میزان ســازگاری پرســشنامههای مقایســات زوجــی با اســتفاده از روش پیشــنهادی گوگوس
1 . Beltramino
2 . Wu
3 . Tsai
4 . Kumar
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و بوچر )1998( 1ارزیابی شد؛ برایناساس باتوجهبه میزان ناسازگاری کمتر از  0/1در کلیه پرسشنامههای
دریافتی ،پایایی پرسشنامهها احراز شد.

روش دیمتﻞ فازی
روش دیمتــل یکی از انواع روشهاي تصمیمگیري گروهی براســاس مقایســههاي زوجی و قﻀاوت
کارشناســان اســت که گابوس و فونتال )1973( 2طی سالهاي  1971تا  1976میالدي برای مطالعه
و حل مســائل پیﭽیــده و درهمتنیده جهان ارائه کردند .در ادامه پژوهشــگران دیگر در هدفگذاری
راهبردی و عینی از مســائل جهانی بهمنظور دسترســی به راهکارهاي مناســب از این روش استفاده
کردند .فن دیمتل بر مبناي دیاگرافها (گراف جهتدار) بنا نهاده شده است؛ برایناساس با بهرهمندي
از قﻀاوت کارشناســان در شناسایی عوامل موجود در یک نظام و با بهکارگیری اصول نظریه گرافها،

روابﻂ تﺄثیرگذار یا تﺄثیرپذیر (روابﻂ علّی-معلولی و متقابل) عناصر اســتخراج میشــود .در ادامه نیز
ساختاري سلسلهمراتبی و نظاممند از عناصر مذکور ارائه میشود ،بهنحویکه شدت اثر روابﻂ مذکور با

امتیاز مشخﺺ میشود .در پژوهش حاضر از این روش بهمنظور بررسی روابﻂ علّی بین عوامل استفاده

شــده است .این روش از شش مرحله  )1تشکیل ماتریﺲ تصمیمگیری )2 ،محاسبه میانگین حسابی
مقایسات زوجی و رســم دیاگراف روابﻂ مستقیم )3 ،نرمالسازی ماتریﺲ میانگین حسابی مقایسات

زوجی )4 ،محاســبه ماتریﺲ روابﻂ کل )5 ،رسم نمودار علّی و  )6مشخﺺکردن سلسلهمراتب و رسم
نقشه روابﻂ شبکه تشکیل شده است.
یافتهها

در این بخش روابﻂ علّی و معلولی موانﻊ و مشــکالت اکتســاب فناوریهای دفاعی بررسی شده است.

این بررسی باتوجهبه فرض مسئله مبنی بر وابستگی معیارها به یکدیگر و باتکیهبر روش دیمتل فازی
انجام شــد .عوامل مذکور براساس جدول ( )1نامگذاری شدند .باتوجهبه پیﭽیدگی محاسبات ،به ارائه
جدولهای نهایی میزان تﺄثیرگذاری و تﺄثیرپذیری معیارها و نمودار علّی اکتفا شده است.

مقادیر بردارهای ( Rجمﻊ عناصر هر سطر در ماتریﺲ  )Sو ( Jجمﻊ عناصر هر ستون در ماتریﺲ
 )Sدر جدول ( )2نشان داده شدهاند .با بهدستآمدن بردارهای  Rو  Jمیتوان بردارهای برتری )(R+JT
1 . Gogus & Boucher
2 . Gabus & Fontela
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و ارتباط ) (R-JTرا بهدست آورد .درصورتیکه درایهی بردار ارتباط عامل  Ciمنفی باشد ،آن عامل یک
متﻐیر معلول است و درصورت مﺜبتبودن درایهی بردار ارتباط ،یک متﻐیر علت است.
جدول  :2بردارهای برتری و ارتﺒاط موانﻊ و مشکﻼت اکتساب فناوری دفاعی
نوع متﻐیر

R+JT R-JT

JT

R

تحریمهای بینالمللی

2/031 0/655 2/686 1/376

مشکالت قانونی و حقوقی داخلی

1/546 0/723 2/269 0/823

محدودیتها ،دستورالعملها و قوانین منابﻊ فناوری

1/820 1/858 3/678 -0/038

چالش »اینجا اختراع نشده« ،اثرات منفی بر قابلیتهای داخلی
سازمان و ازدستدادن مزیت رقابتی در بلندمدت

1/160 1/445 2/605 -0/285

توافقات مالی ،نحوه و میزان تعیین سهم شرکا از سود و ریسک موجود 1/189 1/891 3/080 0/702
ایجاد وابستگی به منبﻊ فناوری

1/551 1/971 3/521 -0/420

ایجاد ارتباط با منابﻊ خارجی فناوری

1/399 1/877 3/276 -0/478

پیﭽیدگی فناوری

1/746 1/201 2/947 0/545

مشکالت قانونی و حقوقی بینالمللی

2/010 1/558 3/567 0/452

ارزیابی فناوری و هزینههای رصد فناوری

1/121 1/198 2/319 -0/077

چارچوب سازمانی و مشکالت سازماندهی ،مدیریت و اجرا

1/344 1/645 2/990 -0/301

ریسکهای ناشی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها
(ریسک حفﻆ اطالعات ،کنترل بر دستاوردها و ﻏیره)

1/721 1/992 3/713 -0/271

نیاز به سازگاری با فناوری جدید

1/095 1/719 2/814 -0/624

شکل ( ،)1نمودار علّی را براساس زوج مرتبهای } {Ri+Ji, Ri-Jiنشان میدهد.
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نیاز به سازﮔاری با فناوری جدید

ریسﮏهای ناﺷی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها )ریسﮏ
حفﻆ اﻃﻼعات ،کنترل بر دستاوردها و ﻏیره(

ﭼارﭼوب سازمانی و مشکﻼت سازماندهی ،مدیریت و اجرا

ارزیابی فناوری و هﺰینههای رصد فناوری

مشکﻼت ﻗانونی و حﻘوﻗی بینالمللی

پیﭽیدﮔی فناوری

ایﺠاد ارتﺒاط با منابﻊ ﺧارجی فناوری

ایﺠاد وابستگی به منﺒﻊ فناوری

توافﻘات مالی ،نحوه و میﺰان تعیین سهﻢ ﺷرکا از سود و
ریسﮏ موجود

ﭼالﺶ »اینﺠا اﺧتراع نشده« ،اﺛرات منفی بر ﻗابلیتهای
داﺧلی سازمان و ازدستدادن مﺰیت رﻗابتی در بلندمدت

محدودیتها ،دستورالعمﻞها و ﻗوانین منابﻊ فناوری

مشکﻼت ﻗانونی و حﻘوﻗی داﺧلی

تحریﻢهای بینالمللی

جدول  :3ماتریﺲ  SDو صفر نمودن درایههای با مﻘادیر کمتر از حد آستانه )ﺧاکستریﺷده(

حد آستانه0/117 :

0/192 0/212 0/220 0/105 0/187 0/120 0/148 0/182 0/176

0/047 0/079 0/219 0/144

تحریﻢهای بینالمللی

0/173 0/140 0/153 0/083 0/152 0/070 0/117 0/167 0/123

0/041 0/041 0/149 0/137

مشکﻼت ﻗانونی و
حﻘوﻗی داﺧلی

0/179 0/207 0/191 0/131 0/152 0/098 0/156 0/190 0/159

محدودیتها،
 0/047 0/064 0/115 0/132دستورالعمﻞها و ﻗوانین
منابﻊ فناوری

0/113 0/114 0/093 0/069 0/080 0/074 0/127 0/119 0/118

0/033 0/045 0/116 0/059

ﭼالﺶ »اینﺠا اﺧتراع
نشده« ،اﺛرات منفی
بر ﻗابلیتهای داﺧلی
سازمان و ازدستدادن
مﺰیت رﻗابتی در بلند
مدت

0/076 0/139 0/110 0/061 0/094 0/075 0/136 0/132 0/087

توافﻘات مالی ،نحوه و
 0/032 0/039 0/126 0/082میﺰان تعیین سهﻢ ﺷرکا
از سود و ریسﮏ موجود

0/159 0/101 0/151 0/107 0/113 0/097 0/123 0/174 0/159

ایﺠاد وابستگی به منﺒﻊ
0/040 0/050 0/158 0/120
فناوری

0/149 0/155 0/090 0/076 0/114 0/095 0/127 0/157 0/123

0/043 0/047 0/135 0/090

ایﺠاد ارتﺒاط با منابﻊ
ﺧارجی فناوری

0/158 0/175 0/168 0/067 0/156 0/140 0/133 0/160 0/174

0/068 0/066 0/177 0/103

پیﭽیدﮔی فناوری

نیاز به سازﮔاری با فناوری جدید

ریسﮏهای ناﺷی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها )ریسﮏ
حفﻆ اﻃﻼعات ،کنترل بر دستاوردها و ﻏیره(

ﭼارﭼوب سازمانی و مشکﻼت سازماندهی ،مدیریت و اجرا

ارزیابی فناوری و هﺰینههای رصد فناوری

مشکﻼت ﻗانونی و حﻘوﻗی بینالمللی

پیﭽیدﮔی فناوری

ایﺠاد ارتﺒاط با منابﻊ ﺧارجی فناوری

ایﺠاد وابستگی به منﺒﻊ فناوری

توافﻘات مالی ،نحوه و میﺰان تعیین سهﻢ ﺷرکا از سود و
ریسﮏ موجود

ﭼالﺶ »اینﺠا اﺧتراع نشده« ،اﺛرات منفی بر ﻗابلیتهای
داﺧلی سازمان و ازدستدادن مﺰیت رﻗابتی در بلندمدت

محدودیتها ،دستورالعمﻞها و ﻗوانین منابﻊ فناوری

مشکﻼت ﻗانونی و حﻘوﻗی داﺧلی

تحریﻢهای بینالمللی
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حد آستانه0/117 :

مشکﻼت ﻗانونی و
حﻘوﻗی بینالمللی

0/193 0/202 0/203 0/107 0/105 0/115 0/143 0/206 0/163

0/101 0/112 0/205 0/154

0/101 0/108 0/101 0/118 0/094 0/047 0/102 0/122 0/103

ارزیابی فناوری و
0/031 0/035 0/088 0/070
هﺰینههای رصد فناوری

0/152 0/130 0/120 0/090 0/095 0/088 0/073 0/149 0/125

0/046 0/053 0/107 0/117

ﭼارﭼوب سازمانی و
مشکﻼت سازماندهی،
مدیریت و اجرا

0/145 0/173 0/166 0/097 0/149 0/113 0/157 0/114 0/144

0/093 0/054 0/178 0/138

ریسﮏهای ناﺷی از
روابﻂ همکاری با سایر
نهادها )ریسﮏ حفﻆ
اﻃﻼعات ،کنترل بر
دستاوردها و ﻏیره(

0/103 0/15 0/112 0/090 0/066 0/066 0/104 0/119 0/065

0/032 0/038 0/087 0/098

نیاز به سازﮔاری با
فناوری جدید

باتوجهبه نمودار علّی بهدستآمده و باتوجهبه مقادیر  ، Ri-Jiمتﻐیرهای  C8، C2 ، C1و  C9دارای
مقادیر  Ri-Jiمﺜبت هستند؛ برایناساس متﻐیرهای مذکور در دسته متﻐیر علت قرار گرفته و متﻐیرهای
اثرگذار تلقی میشــوند C1 .بیشــترین اثرگذاری را در میان کلیه متﻐیرها دارا اســت؛ برایناســاس
تحریمهای بینالمللی بهعنوان متﻐیر علت بیشترین اثرگذاری را بر سایر متﻐیرها داشته است.
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ﺷکﻞ  :1نمودار ع ّلی موانﻊ اکتساب فناوری براساس زوج مرتبهای برتری و ارتﺒاط

جهت رسم نقشــه روابﻂ شبکه 1میبایست ارزش آستانه روابﻂ از طریﻖ میانگین مقادیر ماتریﺲ
 SDمحاســبه شود .ســپﺲ از کلیه درایههای ماتریﺲ  SDبا مقدار کوچکتر از آستانه صرفنظر کرد؛
برایناســاس با صفر درنظرگرفتن مقدار درایههای مذکور ،از علیت رابطه مذکور صرفنظر میشــود.
طبﻖ ماتریﺲ ( SDجدول  ،)3حد آستانه ماتریﺲ  0/117است .در ماتریﺲ مذکور ،درایههای با مقدار
کمتر از حد آستانه با رنگ خاکستری نشانهگذاری شدهاند .برایناساس میتوان با بهکارگیری ماتریﺲ
بهدســتآمده ،نقشه روابﻂ شــبکه را در نمودار علّی (شکل  )1ترسیم کرد .باتوجهبه تعدد روابﻂ میان
متﻐیرها ،از رسم یالهای دیاگراف صرفنظر شده است.

)1 . Network Relationship Map (NRM

ﺑﺮرﺳﻰ اوﻟﻮﯾﺖ و ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﮐﺘﺴﺎب ﻓﻨﺎورى در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﻰ

119

جدول  :4ترتیب ﺧالﺺ عناصر دیفازیﺷده موانﻊ اکتساب فناوری دفاعی

ترتیب نزولی مجموع تﺄثیرگذاری و تﺄثیرپذیری ()R+JT

R+JT

عنوان متﻐیر

رتبه

3/713

ریسکهای ناشی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها

1

3/678

محدودیتها ،دستورالعملها و قوانین منابﻊ فناوری

2

3/567

مشکالت قانونی و حقوقی بینالمللی

3

3/521

وابستگی به منبﻊ فناوری

4

3/276

ارتباط با منابﻊ خارجی فناوری

5

3/080

توافقات مالی ،نحوه و میزان تعیین سهم شرکا از سود و ریسک موجود

6

2/990

چارچوب سازمانی و مشکالت سازماندهی ،مدیریت و اجرا

7

2/947

پیﭽیدگی فناوری

8

2/814

نیاز به سازگاری با فناوری جدید

9

2/686

تحریمهای بینالمللی

10

2/605

اثرات منفی بر قابلیتهای داخلی سازمان

11

2/319

ارزیابی فناوری و هزینههای رصد فناوری

12

2/269

مشکالت قانونی و حقوقی داخلی

13

رتبهبندی نهایی موانﻊ و مشــکالت اکتســاب فناوری دفاعی در جدولهای ( )4و ( )5ارائه شده است.
نتایﺞ تحلیل با روش دیمتل فازی بیانگر آن اســت که در میان موانﻊ و مشــکالت اکتســاب فناوری
دفاعی ،بزرگترین و کوچکترین  Ri+Jiبه ترتیب مربوط به »ریســکهای ناشی از روابﻂ همکاری با
سایر نهادها« و »مشکالت قانونی و حقوقی داخلی« است که دارای بیشترین و کمترین تعامل با سایر
شاخﺺهای همسطﺢ خود هستند.
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جدول  :5ترتیب ﺧالﺺ عناصر فازیزداییﺷده موانﻊ اکتساب فناوری دفاعی

عوامل تﺄثیرگذار
عوامل تﺄثیرپذیر

R-JT

عنوان متﻐیر

رتبه

1/376

تحریمهای بینالمللی

1

0/823

مشکالت قانونی و حقوقی داخلی

2

0/545

پیﭽیدگی فناوری

3

0/452

مشکالت قانونی و حقوقی بینالمللی

4

-0/038

محدودیتها ،دستورالعملها و قوانین منابﻊ فناوری

5

-0/077

ارزیابی فناوری و هزینههای رصد فناوری

6

-0/271

ریسکهای ناشی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها

7

-0/285

اثرات منفی بر قابلیتهای داخلی سازمان

8

-0/301

چارچوب سازمانی و مشکالت سازماندهی ،مدیریت و اجرا

9

-0/420

وابستگی به منبﻊ فناوری

10

-0/478

ارتباط با منابﻊ خارجی فناوری

11

-0/624

نیاز به سازگاری با فناوری جدید

12

-0/702

توافقات مالی ،نحوه و میزان تعیین سهم شرکا از سود و ریسک موجود

13

همﭽنیــن متﻐیر »تحریمهــای بینالمللی« با بیشــترین مقدار فازیزداییشــده مﺜبت ، Ri-Ji
تﺄثیرگذارترین عامل در میان موانﻊ و مشــکالت اکتســاب فناوری دفاعی قلمداد میشود و بیشترین
اهمیت نسبی را دارا میباشد؛ بنابراین این عامل دارای نقشی کلیدی در مشکالت پیش روی اکتساب
فناوری دفاعی است و میبایست در اولویت توجه مدیران قرار گیرد .عامل »توافقات مالی ،نحوه و میزان
تعیین ســهم شرکا از سود و ریســک موجود« نیز دارای کمترین مقدار فازیزداییشده  Ri-Jiاست و
تﺄثیرپذیرترین عامل به شمار میآید.
بحﺚ و نتیﺠهﮔیری

هدف پژوهش حاضر ،بررســی روابﻂ علّی و تعیین اولویت و اهمیت چالشهای اکتســاب فناوری در
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حوزه فناوریهای دفاعی اســت؛ برایناســاس ابتدا کلیه چالشهای مﺆثر بر اکتساب فناوری بهصورت
عام بررســی و شناسایی شدند و در ادامه با بررسی چالشهای تعیینشده توسﻂ خبرگان با روشهای
مختلﻒ ،موارد مذکور جرحوتعدیل شدند .دراینراستا بهمنظور بررسی و تعیین روابﻂ میان متﻐیرها از
روش دیمتل فازی استفاده شد .برایناساس نتایﺞ در ادامه بهاختصار تشریﺢ میشوند.
براســاس نتایﺞ حاصل» ،ریسکهای ناشــی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها« در میان مﺆلفههای
مﺆثر بر اکتساب فناوری دفاعی بیشترین تعامل را با سایر مﺆلفهها و متﻐیرها دارد .درواقﻊ ریسکهای
ناشی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها بهدلیل ماهیت برونگرا و وابستگی ذاتی به فرآیندها و رویههای
برونســازمانی ،بیشترین تﺄثیرپذیری را از ســایر مﺆلفهها دارد .برایناســاس و باتوجهبه تﺄثیرپذیری
قابلتوجه این چالش از سایر مﺆلفههای مدیریتی فرایند اکتساب فناوری ،کنترل کمتری بر این چالش
قابلاعمال میباشد؛ درنتیجه پیشنهاد میشود که سهم کمتری از منابﻊ سازمان صرف رفﻊ این چالش
شــود .البته باتوجهبه منشﺄ بیرونی این چالش ،رفﻊ آن صرفاً از طریﻖ بهبود فرآیندهای درونسازمانی

امکانپذیر نیســت .از سوی دیگر باتوجهبه اینکه چالش »مشکالت قانونی و حقوقی داخلی« کمترین
میزان تعامل را با متﻐیرها و عوامل همسطﺢ خود دارد ،این مﺆلفه نیز باتوجهبه ماهیت درونسازمانی،
کمترین میزان وابســتگی به سایر عوامل را دارا میباشــد .ازاینرو مدیریت چالش مذکور در قیاس با
سایر چالشها امکانپذیرتر است؛ بنابراین توصیه میشود که سازمان بخش قابلتوجهی از منابﻊ خود
را صرف تﻐییر و تحول این مﺆلفه نماید .همﭽنین نتیجه بخش اول بررســی نشــان میدهد که عامل
»ریســکهای ناشی از روابﻂ همکاری با ســایر نهادها« به فراخور جایگاه تعاملی باال با سایر متﻐیرها
بهشــدت به سایر متﻐیرها وابسته اســت و ازاینرو به فراخور ماهیت متﻐیر و متزلزل ،مدیریتپذیری
کمتری نسبت به سایر متﻐیرها دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود که ضمن توجه به این مﺆلفه در فرایند
اکتساب فناوری ،برای کنترل و مدیریت این عامل ،به عوامل تﺄثیرگذار بر آن و همﭽنین کنترل عوامل
زمینهای توجه و تمرکز ویژهای معطوف شود.
همﭽنین نتایﺞ بیانگر این مطلب است که از بین چالشهای شناساییشده ،چهار چالش »تحریمهای
بینالمللی«» ،مشکالت قانونی و حقوقی داخلی«» ،پیﭽیدگی فناوری« و »مشکالت قانونی و حقوقی
بینالمللی« بهعنوان متﻐیر علت بر فرایند اکتســاب فناوری اثرگذارند .برایناساس چهار چالش مذکور
بهصورت مســتقیم فرایند اکتساب فناوری را دستخوش تﻐییر کرده و تحقﻖ آن را محدود مینمایند.
از میــان این چهار متﻐیر ،دو چالش (تحریمهای بینالمللی و مشــکالت قانونی و حقوقی بینالمللی)
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بهطور خاص در اکتساب خارجی فناوری مﺆثر میباشند و بر اکتساب داخلی فناوری تﺄثیر اندکی دارند.
از ســوی دیگر چالشهای (مشکالت قانونی و حقوقی داخلی و پیﭽیدگی فناوری ،اکتساب خارجی و
داخلی فناوری) را بهصورت توأمان تحتتﺄثیر قرار میدهند .براســاس مقادیر عددی فازیزداییشده،
تحریمهای بینالمللی با بیشترین مقدار عددی تﺄثیرگذارترین عامل بر فرایند اکتساب فناوری در حوزه
دفاعی است .درواقﻊ این عامل را میتوان اصلیترین عامل در اکتساب فناوریهای دفاعی قلمداد کرد و
اهمیت نسبی قابلتوجهی برای آن قائل شد .برایناساس مداخله در تحریمهای حوزه دفاعی بههرطریﻖ
و با بهکارگیری ﻇرفیتهای مختلﻒ اعم از روشهای دورزدن تحریمها و یا انتقال ﻏیررســمی فناوری
به روشهای مختلﻒ میتواند بیشترین تﺄثیر را بر بهبود اکتساب فناوری دفاعی داشته باشد .باتوجهبه
اینکه چالش مذکور بیشــتر درخصوص فناوریهای دارای پیﭽیدگی بــاال اهمیت و ضرورت مییابد،
پیشنهاد میشود که سازمان بر فرایند اکتساب فناوری در راستای انتقال فناوریهای پیﭽیده دفاعی با
اتکاء به ﻇرفیتهای درونسازمانی بر روشهای اکتساب داخلی فناوری تمرکز یابد و با تخصیﺺ منابﻊ
حداکﺜری به این حوزه ،پیشنیازهای ضروری برای دســتیابی تدریجی به فناوریهای مذکور را فراهم
آورد .چالش مشکالت قانونی و حقوقی داخلی  -که براساس بررسی پیشینه منشﺄ درونی داشته است
و بهعنوان متﻐیر مســتقل در نظر گرفته شده است  -نیز میبایست بهصورت ویژه موردتوجه سازمان
مدیریت فرایند اکتســاب فناوری قرار گیرد .در حقیقت میتوان گفــت که درصورت رفﻊ این چالش
جدی درونســازمانی ،فرایند اکتســاب داخلی فناوری تا حد زیادی و فرایند اکتساب خارجی فناوری
تا حدودی تســهیل میشود .این درحالی است که عوامل محدودیتها ،دستورالعملها و قوانین منابﻊ
فناوری ،ارزیابی فناوری و هزینههای رصد فناوری ،ریسکهای ناشی از روابﻂ همکاری با سایر نهادها،
اثرات منفی بر قابلیتهای داخلی سازمان ،چارچوب سازمانی و مشکالت سازماندهی ،مدیریت و اجرا،
وابستگی به منبﻊ فناوری ،ارتباط با منابﻊ خارجی فناوری ،نیاز به سازگاری با فناوری جدید ،توافقات
مالی و نحوه و میزان تعیین سهم شرکا از سود و ریسک موجود ،در میان متﻐیرهای معلول طبقهبندی
میشوند .باتوجهبه مقادیر عددی فازیزداییشده ،کمترین میزان به عامل »توافقات مالی ،نحوه و میزان
تعیین سهم شرکا از سود و ریسک موجود« مربوط میشود که بیانگر تﺄثیرپذیری حداکﺜری این عامل
در مقایســه با سایر عوامل اســت؛ بنابراین عامل مذکور اصلیترین مشکل در فرایند اکتساب فناوری
دفاعی قلمداد میشود؛ بهبیاندیگر ،این مﺆلفه مشکل اصلی مسئله موردنظر تلقی میشود .برایناساس
میتوان با توجه ویژه به »مشکالت قانونی و حقوقی داخلی« بهعنوان دومین متﻐیر علّی ،چالش مذکور
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را کمرنگ کرد .به عبارت دقیﻖتر با اصالح قوانین و ساختارهای حقوقی داخلی میتوان محدودیتها و
چالشهای مربوط به توافقات مالی و تعیین سهم و مشارکت در ریسک را برطرف کرد .سایر متﻐیرهای
معلول نیز به رویهها و الگوهای ســازمانی حاکم بر سازمان مدیریت اکتساب فناوری مربوط میشوند
و میبایســت در طراحی برنامههای راهبردی ســازمان موردتوجه تصمیمگیران و سیاستگذاران قرار
گیرند .در خاتمه شایانذکر است که صنعت و فناوری دفاعی بهعنوان یک عامل محرك و تسهیلکننده
رشد اقتصادی و فناورانه ،زمینهای بسیار مهم برای توسعه کشورها تلقی میشود .برایناساس افزایش
هزینهها و پیﭽیدگی پروژههای دفاعی و کاهش بودجه ،مدیران پروژه را وادار به انتخاب بهترین فرایند
اکتساب فناوری مینماید؛ بنابراین شناسایی بهترین روش انتقال فناوری یکی از اصلیترین دﻏدﻏههای
سازمان مدیریت فرایند اکتساب فناوری است .براساس پژوهش حاضر ،بهترین مسیر اکتساب فناوری
مســیری اســت که کمترین اثرپذیری از چهار متﻐیر علت (تحریمهای بینالمللی ،مشکالت قانونی و
حقوقی داخلی ،پیﭽیدگی فناوری و مشــکالت قانونی و حقوقی بینالمللی) و بیشــترین اثرگذاری بر
متﻐیرهای معلول را دارد .نظر به دسترسی محدود تیم پژوهشی به منابﻊ انسانی خبره در حوزه اکتساب
فناوریهای دفاعی و همﭽنین وجود الگوهای متنوع اکتساب فناوری داخلی در زیستبوم فناوریهای
دفاعی ،ممکن اســت برخی از ابعاد و جوانب مســئله پژوهش بهخوبی شناسایی و تبیین نشده باشند؛
لذا پیشــنهاد میشود که مطالعات آتی بر نســبت میان روشها و الگوهای اکتساب فناوری دفاعی و
چالشهای شناساییشده و اولویتدار تمرکز یابند.
سﭙاسگﺰاری
از گروه علوم و فناوری دفاعی پژوهشــگاه آماد و پشــتیبانی دانشگاه و پژوهشــگاه عالی دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی بهدلیل حمایت از انجام این پژوهش تقدیر و تشکر مینماییم.
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Abstract
Despite the attention and emphasis on the use of building information
modeling in the building industry in recent years, the introduction of
this technology has not led to the efficiency of the building industry. It
seems that the main obstacle to the widespread implementation of building
information modeling at the industry level is the lack of acceptance of
this technology in practice. The hypothesis of this paper is that one of the
factors of non-acceptance of BIM technology is the lack of convergence of
the specifications of this technology with the status of the national culture
dimensions. Cultural dimensions can accelerate or delay the acceptance
of new technologies. In the current research, within the framework of
Hofstede’s model and using its dimensions, semi-structured interviews were
conducted with a number of members of the first rank building companies
in Tehran province. Data analysis (by qualitative content analysis) showed
that the shorter the power distance, the less uncertainty avoidance, the longer
term orientation, the more masculinity and collectivism, the easier it is to
accept BIM. Solutions were also identified to strengthen the impact of these
dimensions on BIM acceptance, including managers’ incentive policies,
the entry of high-risk personalities, mechanization of company structures,
the creation of a participatory environment, and the development of a BIM
acceptance culture through training and learning pointed out. The findings
of this study help building industry activists to consider the cultural and
ecological aspects of BIM deployment in the organization in addition to the
technical aspects of BIM.
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ﭼکیده
علیرﻏم توجه و تﺄکید بر استفاده از فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان (بیم) در صنعت ساختمان
ایران طی سالهای اخیر ،ورود این فناوری منجر به کارآیی این صنعت نشده است .بهنظر میرسد مانﻊ
اصلی پیادهسازی گسترده مدلســازی اطالعات ساختمان در سطﺢ صنعت ،عدمپذیرش آن در عمل
باشد .فرضیه این مقاله این است که یکی از عوامل عدم پذیرش فناوری بیم ،عدم همگرایی مشخصات
این فناوری با جایگاه مﺆلفههای فرهنگ ملی است؛ مﺆلفههای فرهنگی میتوانند پذیرش فناوریهای
جدید را تسریﻊ بخشند یا با تﺄخیر مواجه کنند .در پژوهش حاضر ،در چارچوب مدل هافستد و با استفاده
از مﺆلفههای آن ،مصاحبههایی نیمهساختاریافته با تعدادی از اعﻀای شرکتهای ساختمانی رتبه یک
استان تهران انجام شد .تجزیهوتحلیل دادهها (با استفاده از تحلیل محتوای کیفی) نشان داد که هرچه
فاصله قدرت و پرهیز از عدمقطعیت کمتر ،دید بلندمدتتر و مردخویی و جمﻊگرایی بیشــتری برقرار
باشد ،پذیرش بیم آسانتر رخ میدهد .دراینراستا راهکارهایی نظیر سیاستهای تشویقی مدیران ،ورود
شخصیتهای ریسکپذیر در سطوح باال ،ماشینیکردن ساختارهای شرکت ،ایجاد محیﻂ مشارکتی و
توســعه فرهنگ پذیرش بیم از طریﻖ آموزش و یادگیری جهت تقویت اثر مﺆلفهها در راستای پذیرش
بیم شناسایی شــد .یافتههای پژوهش حاضر به فعاالن صنعت ساختمان کمک مینماید که عالوه بر
جنبههای فنی بیم ،به جنبههای فرهنگی و بومشناختی استقرار بیم نیز توجه نمایند.
کلمات کلیدي :فرهنگ ملی هافســتد ،پذیرش فناوری ،مدلســازی اطالعات ساختمان ،شرکتهای
ساختمانی رتبه یک استان تهران
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مﻘدمه
ناکارآمدی زیاد در صنعت ساختوســاز ،مشــکل بســیاری از کشــورهای جهان از جمله ایران است
(قدوسی 1و همکاران .)2012 ،دراینراستا فناوری اطالعات نقشی حیاتی برای تسهیل این امور برعهده
دارد (فرح .)2005 ،2مدلسازی اطالعات ساختمان 3که بهاختصار بیم 4نامیده میشود ،فرآیند تولید و
مدیریت اطالعات ساختمان در طی چرخه حیات آن است که بهعنوان منبﻊ مشترك اطالعات ،میان
کل تیم طراحﯽ و اجراي ساختمان عمل میکند و به یکپارچگی اطالعات ،افزایش هماهنگﯽ ،کاهش
خطاها و افزایش کیفیت کار منجر مﯽشود (کیمل .)2007 ،5کسب منافعﯽ نظیر سود بیشتر ،داشتن
اســناد دقیﻖتر ،کاهش دوبارهکاريها و کاهش زمان انجام پروژه به فراخور بهکارگیری بیم بهچشــم
مﯽخورد (ساختوساز مکگروهیل )2014 ،6و این مسئله موجب شده است که کشورهای توسعهیافته
و درحالتوسعه ،برنامهریزی طوالنیمدتی برای بهکارگیری بیم در پروژههای بخش عمومی انجام دهند
(پوروال و هویﺞ .)2013 ،7البته همیشه پذیرش فناوریهای نوین نظیر بیم با استقبال مواجه نمیشود
(ازهر 8و همکاران)2008 ،؛ بهعنوانمﺜال وضعیت پذیرش بیم در برخی از کشورها ازجمله ایران بسیار

ُکند و نامطلوب و توســعه نیافته است (روحانی و بنیهاشمی2018 ،9؛ حسینی 10و همکاران.)2016 ،
وزارت راه و شهرســازی با همکاری دفتر مقررات ملی و کنترل ســاختمان نیز در گزارشــی پژوهشی
بیان کردهاند که حدود  %63از شــرکتکنندگان در پژوهش بر این باور بوده اند که افﻖ  11تا بیش از
 20ســال جهت کاربست بیم در صنعت ساختوساز کشور موردنیاز است (دفتر مقررات ملی و کنترل
ساختمان )2018 ،11که نشاندهنده پذیرش پایین پیادهسازی بیم در سطﺢ کشور علیرﻏم بسترسازی
فنی و زیرساختی و حمایت بخش دولتی از پیادهسازی آن است .حسینی ( )2015نیز بیان کرده است
که بخش زیادی از پاســخدهندگان به پژوهش او ،عالوهبر اینکه نمیدانستند بیم چیست ،حتی قصد
1 . Ghoddousi
2 . Farah
3 . Building Information Modeling
4 . BIM
5 . Kymmell
6 . McGraw Hill Construction
7 . Porwal & Hewage
8 . Azhar
9 . Rouhani & Banihashemi
10 . Hosseini
11 . Office of National Regulations and Building Control
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آشــنایی با آن را نیز نداشتهاند .باتوجهبه مطالعات انجامشده ،یکی از بزرگترین موانﻊ پیادهسازی بیم
در ایران ،مســئله عدم پذیرش آن است که بنابه دالیلی ازجمله ترس افراد از عدم توانایی بهکارگیری
این فناوری جدید اتفاق میافتد .در این خصوص روحانی و بنیهاشمی ( 49 ،)2018مانﻊ در پذیرش
و پیادهســازی بیم از مطالعات پیشین استخراج کردهاند که موانﻊ اجتماعی-سازمانی فراوانی بیشتری
نســبت به سایر موانﻊ دارند .دراینراستا از میان موانﻊ اجتماعی-سازمانی نیز موانعی نظیر مقاومت در
برابر تﻐییر ،عدمتمایل مشتری به استفاده از بیم ،اجتناب سازمان از ریسکهای بالقوه اهمیت بیشتری
دارند.
مسئله عدمپذیرش یک فناوری ،همواره ریشه در مسائل فنی ،مالی ،قانونی و ﻏیره ندارد و مسائل
فردی و فرهنگی نیز میتوانند تﺄثیر بهســزایی بر این موضوع داشــته باشــند .دراینراستا میتوان به
پژوهش اســریت و کاراهانا )2006( 1با عنوان »نقش ارزشهــای فرهنگ ملی در پذیرش فناوری« و
مطالعه سان 2و همکاران ( )2015با عنوان »تﺄثیر ارزشهای فرهنگی روی آگاهی از فناوری و پذیرش
آن« اشــاره کرد .برایناساس ،مسائل فرهنگی ســرعت پذیرش فناوریهای جدید را تﻐییر خواهد داد
چراکه تﺄثیرگذاری بر ارزشها و اعتقادات افراد یا گروهی از مردم ،رفتار ایشــان درخصوص تســریﻊ یا
تﺄخیر در پذیرش فناوری را دستخوش تﻐییر مینماید (ویگا 3و همکاران.)2001 ،
باتوجهبه حجم باالی صنعت ساختمان از منابﻊ کشور در مقایسه با سایر صنایﻊ ،انتظار میرود که
بهکارگیری بیم در این صنعت بتواند به بهبود وضعیت ناکارآمد و رکود صنعت ســاختمان ایران کمک
نماید .از ســوی دیگر ،بهنظر میرســد که وضعیت کارآمدی فناورانه در این صنعت در قیاس با صنایﻊ
دیگر نظیر صنعت فناوری اطالعات ،متوســﻂ رو به پایین است و عادتکردن به فرآیندهای سنتی در
میان دستاندرکاران این صنعت ،از اقدام مﺆثر در راستای اصالح وضعیت مﺆلفههای فرهنگی بهمنظور
بهبود شرایﻂ جلوگیری مینماید .دراینراستا این پژوهش تالش دارد به دو سﺆال زیر پاسخ دهد:
 .1درصــورت تقویت یا تﻀعیﻒ کدام مﺆلفه فرهنگ ملی ،میتوان به پذیرش بهتر و آســانتر بیم
کمک کرد؟
 .2چه راهکارهایی میتوان جهت ارتقای مﺆلفههای مذکور بهمنظور پذیرش بهتر و آســانتر بیم
پیشنهاد داد؟
1 . Srite & Karahanna
2 . Son
3 . Veiga
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در بخشهای بعد ،ضمن اشــاره به مفهوم فرهنگ ملی و مهمترین مﺆلفههای آن ،برخی مطالعات
مرتبﻂ با آثار مﺆلفههای فرهنگ ملی بر پذیرش بیم معرفی شدهاند .در بخش میدانی و با بهکارگیری
مصاحبههای نیمهســاختاریافته نیز به جهتگیری مﺆلفهها (تﻀعیﻒ یا تقویت) در راســتای پذیرش
آسانتر بیم توجه شده اســت .سرانجام در بخش پایانی راهکارهایی جهت کمک به پذیرش بهتر بیم
پیشنهاد شده است.
پیشینه پﮋوهﺶ
فرهنــگ ملــی ،برنامهریزی جمعی ذهن اســت که گروه یا دســتهای از مــردم را از گروههای دیگر
متمایز میکند .فرهنگ متشــکل از دو بخش اصلی اعمال و ارزشها اســت .با حرکت از ســطﺢ ملی
به ســطﺢ ســازمان ،نقش ارزشها در مجموعه فرهنگ کاهش یافته و نقش اعمال و رفتارها افزایش
مییابد (تســلیمی 1و همکاران .)2010 ،مطالعات درخصوص تﺄثیر مﺆلفههای فرهنگ ملی بر پذیرش
فناوریهای جدید ،بیشترین قرابت را با مﺆلفههای مدل فرهنگ ملی هافستد( 2راجی )2018 ،3دارند و
در اکﺜر قریببهاتفاق مطالعات انجامشده نظیر پژوهشهای اسریت و کاراهانا ( ،)2006سان و همکاران
( ،)2015ویگا و همکاران ( )2001و صادقی 4و همکاران ( )2014از مدل فرهنگ ملی هافستد استفاده
شده است .برایناساس باتوجهبه مرجعیت این مدل در مطالعات مشابه ،مدل هافستد با مﺆلفههای زیر
مبنای پژوهش حاضر میباشد:
 فاصله قدرت زیاد /کم :5در فاصله قدرت زیاد ،ســبک مدیریت ﻏیرمشــارکتی ،سطوح مختلﻒسلســلهمراتب و قدرت و در فاصله قدرت کم ،سبک مدیریت مشــارکتی یا مشورتی ،ساختار
مسطﺢ سازمانها و قدرت ﻏیرمتمرکز موردتوجه است.
 اجتناب از عدمقطعیت 6زیاد /کم :در اجتناب از عدمقطعیت کم ،ریســکپذیری و انعطافپذیریو در اجتناب از عدمقطعیت زیاد ،نیاز به پیشبینی زیاد و وجود رویههای اســتاندارد موردتوجه
است.
1 . Taslimi
2 . Hofstede
3 . Raji
4 . Sadeghi
)5 . Power Distance (PD
)6 . Uncertainty Avoidance (UA
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 فردگرایی /جمﻊگرایی :1فردگرایی به خودکفایی و ترجیﺢدادن منافﻊ خود به منافﻊ گروه و جمﻊگراییبه هماهنگی و نظم درونگروهی و ارجﺢدانستن منافﻊ گروهی بر منافﻊ فردی تمایل دارد.
 تفکر کوتاهمدت /بلندمدت :2تفکر بلندمدت ،دارای ویژگیهایی نظیر توجه به منافﻊ آتی و ذهنیتپویا در مورد آینده و تفکر کوتاهمدت دارای ویژگیهایی نظیر جهتگیری به ســمت گذشته و
حال و تﺄکید بر صرفهجویی میباشد.
 زنخویی /مردخویی :3مردخویی تمایل به چالش ،پیشــرفت ،کسب درآمد و قدرت و زنخوییتمایل به همکاری ،امنیت شﻐلی و فﻀای دوستانه کاری دارد.
 لذتجویی /خویشتنداری :4خویشتنداری بر سعادت ،پشتکردن به ارضای نیازها و لذتجوییبر ارضای نیازها متمرکز است (راجی.)2018 ،
درنهایت در پژوهش حاضر ،از میان شــش مﺆلفه مدل فرهنگ ملی هافســتد ،پنﺞ مﺆلفه انتخاب
شدند و مﺆلفه لذتجویی/خویشتنداری بهکار گرفته نشد؛ زیرا باتوجهبه تعاریفی که از این مﺆلفه وجود
داشت ،ارتباط نزدیکی از ویژگیهای آن با اهداف پژوهش یافت نشد و در هیﭻکدام از مطالعات پیشین
نیز تﺄثیر این مﺆلفه بر پذیرش فناوریهای جدید موردتوجه قرار نگرفته است.
فاصله قــدرت ،نقش پررنگی در رویکردهای پایینبهباال در مقایســه بــا رویکردهای باالبهپایین
سازمانها در اجرای فناوریهای جدید دارد (ویگا و همکاران .)2001 ،کسانی که ویژگی کسب قدرت
بیشتری در آنها وجود دارد ،مایل به استفاده از رایانه نمیباشند چراکه از این ابزار میترسند و آن را
ابزاری پیﭽیده تلقی مینمایند (صادقی و همکاران .)2014 ،برایناساس فاصله قدرت میتواند ادراکات
افراد را درخصوص ســودمندی رایانهها و همﭽنین میزان سهولت بهکارگیری آنها در فرهنگهایی با
فاصله قدرت زیاد نظیر ایران تحتتاثیر قرار دهد (هافســتد .)1980 ،دراینراســتا صادقی و همکاران
( )2014نشان دادند که فاصله قدرت اثر منفﯽ بر سودمندي دركشده 5و سهولت استفاده دركشده

6

از فناوری جدید دارد.
1 . Individualism/Collectivism
2 . Long or Short Term Orientation
3 . Feminity/Masculinity
4 . Indulgence/Restraint
 . 5بیانگر درك کاربر از میزان تالشی است که الزم است جهت استفاده از آن فناوری از خود نشان دهد.
 . 6بیانگر درك کاربر نسبت به این موضوع است که استفاده از آن فناوری ،عملکرد او را در محل کار بهبود میدهد.
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در جوامعی که پرهیز از عدمقطعیت زیادی وجود دارد ،فناوریهای اطالعاتی بهمیزان کمتری بهکار
گرفته میشــود (حسن و دیتســا .)1999 ،1افرادی که از عدمقطعیت اجتناب میکنند ،مایل نیستند
فناوری را بهعنوان ابزاری مفید و آسان برای استفاده درنظر بگیرند (هافستد و همکاران .)2010 ،افراد
دارای ویژگی پرهیز از عدمقطعیت زیاد ،حتی روشهای کاری قبلی خود را نیز ارتقا نمیدهند زیرا از
تﻐییر رنﺞ میبرند (آکور .)2006 ،2پرهیز از عدمقطعیت ،قابلیت اطمینان به استفاده از فناوری جدید را
تحتتاثیر قرار میدهد (ویگا و همکاران .)2001 ،دراینراستا اسریت و کاراهانا ( )2006به این نتیجه
رسیدند که اجتناب از عدمقطعیت ،تﺄثیر زیادی بر هنجارهای ذهنی افراد درخصوص تمایل به استفاده
از فناوری جدید دارد.
دوگان تفکر کوتاهمــدت و بلندمدت نیز بر چگونگی تطبیﻖ فناوری جدید با نیازهای کاری فعلی
یا برنامههای بلندمدت تﺄثیر میگذارد (ویگا و همکاران .)2001 ،دراینراستا سان و همکاران ()2015
نشــان دادند که تفکر بلندمدت ،مزایــای فناوری جدید هتلداری نظیر کاهش بــار اداری و افزایش
عملکرد را در پی دارد که میتواند سودمندی دركشده و سهولت استفاده دركشده از فناوری را ارتقا
دهد .افرادی که ویژگیهای فردگرایانه بیشــتری دارند ،به میزان بیشتری تﻐییرات در فناوری را مفید
میپندارند .ممکن است دلیل این امر ،لذتبردن از آزادی عمل و وابستگی کمتر به هنجارهای گروهی،
باشــد؛ زیرا این هنجارها در برابر تﻐییرات مقاوم هستند (صادقی و همکاران .)2014 ،ویگا و همکاران
( )2001بــر این باورند که فرهنگ جمﻊگرایی /فردگرایی بر پذیــرش فناوری جدید در بطن وﻇایﻒ
افراد و یا در قالب کار گروهی اثرگذار است .صادقی و همکاران ( )2014نیز ابراز داشتند که فردگرایﯽ/
جمﻊگرایی ،تﺄثیر مﺜبتﯽ بر سودمندي دركشده دارد.
در نهایت ،افراد با ویژگی مردخویی بیشتر ،بهمیزان بیشتری در جستجوی پیشرفت هستند .جسارت
و سرسختی به آنها کمک میکند که از رایانهها نترسند و آنها را بهعنوان ابزاری مفید درنظر بگیرند
(آکور .)2006 ،ســان و همکاران ( )2015نشان دادند که معرفی یک فناوری جدید هتلداری ،تحت
محیﻂ فرهنگی کمتر مردانه میتواند به کارکنان هتل کمک نماید تا سختی کار با فناوری جدید را تا
حدودی بپذیرند .همﭽنین صادقی و همکاران ( )2014نشان دادند که ارزشهای فرهنگی مردخویی/
زنخویی ،تﺄثیر مﺜبتی بر پذیرش فناوری (ســودمندی دركشده و سهولت استفاده دركشده) دارد.
اســریت و کاراهانا ( )2006نیز ابراز داشــتند که هنجارهای ذهنی افراد در محیﻂهای دارای فرهنگ
1 . Hasan & Ditsa
2 . Akour
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زنخویی بیشتر ،ورود فناوری جدید را بهتر هﻀم مینماید.
فارغ از مدل هافســتد ،پژوهشگران نشان دادهاند که عالوهبر سرانه تولید ناخالﺺ ملی ،متﻐیرهای
فرهنگی نیز سرعت پذیرش فناوری را پیشبینی مینماید (هافستد .)2016 ،دراینراستا لی 1و همکاران
( )2013تﺄثیر تفاوتهای فرهنگی را بر الگوهای پذیرش تلفن همراه نشان دادند .برایناساس متﻐیرهایی
کــه فرهنگ ملی را توصیﻒ میکنند ،بهطور قابلتوجهی بر پذیرش این فناوری اثر میگذارند (وارتﺲ
و وناوردینگن .)2005 ،2شــواهد تجربی براساس دادههای پذیرش محصوالت فناوری اطالعات برای
 30کشور در یک دوره دهساله نشان داد که مﺆلفههای فرهنگ ملی ازنظر آماری نقش مهمی در اکﺜر
محصــوالت فناوری اطالعات دارند (باگﭽی 3و همکاران .)2003 ،در نهایت ،پنگ 4و همکاران ()2001
ارتباط مﺆلفههای فرهنگ ملی را بهعنوان عوامل مﺆثر بر پذیرش زیرساختهای فناوری اطالعات توسﻂ
شــرکتهای مهم تبیین کردند .مطالعات فوق ،تﺄثیر مﺆلفههای فرهنگ ملی در بســترهای فرهنگی
مختلﻒ را بر پذیرش فناوریهای جدید سنجیدهاند و بر این نکته تﺄکید داشتهاند که موانﻊ فنی ،مالی،

حقوقی و ﻏیره الزاماً موانﻊ اصلی پیادهسازی فناوریهای جدید نیستند .برایناساس مﺆلفههای فرهنگ
ملی -که در دسته موانﻊ فردی و رفتاری جای میگیرند -میتوانند بر سر راه پیادهسازی یک فناوری
سنگاندازی کرده و یا پیادهسازی آن را تسهیل کنند .برایناساس باتوجهبه بررسی بسیار محدود نقش
و تﺄثیر مﺆلفههای فرهنگ ملی بر پذیرش فناوری بیم از یکســو و وضعیت نهچندان مطلوب پذیرش
فناوری بیم در صنعت ســاخت کشور ،در پژوهش حاضر تالش شــده است ضمن شناسایی وضعیت
مطلوب مﺆلفههای فرهنگ ملی در جهت کمک به پذیرش بهتر و آسانتر بیم ،راهکارهایی در راستای
ارتقای وضعیت این مﺆلفهها در صنعت ساختمان کشور شناسایی شود.
روشﺷناسی پﮋوهﺶ
پژوهش حاضر ،از نوع پژوهش کاربردی است چراکه شناسایی وضعیت مطلوب مﺆلفههای فرهنگ ملی
در راســتای بهبود پذیرش بیم و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت این مﺆلفهها در محیﻂ واقعی صنعت
ســاختمان کشور برای شرکتهای ساختمانی رتبه یک اســتان تهران موردتوجه قرار گرفته است .در
پژوهش حاضر از تحلیل محتوای کیفی جهت تجزیهوتحلیل دادهها اســتفاده شده است؛ بدینمنظور
1 . Lee
2 . Waarts & Van Everdingen
3 . Bagchi
4 . Png
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مصاحبههایی با  10شرکت درخصوص تﺄثیر وضعیت مﺆلفههای فرهنگ ملی بر پذیرش بیم انجام شد
تا وضعیت این مﺆلفهها و راهکارهای ارتقای آنها در راســتای پذیرش گستردهتر بیم شناسایی شود.
بهفراخور هدفگذاری پژوهش در راستای کشﻒ وضعیت مطلوب مﺆلفهها و راهکارها ،راهبرد پژوهش
کیفی مورداستفاده قرار گرفته است.
جامعه پژوهش شامل کلیه شرکتهای ساختمانی رتبه یک استان تهران است؛ دراینراستا افرادی
بهعنوان نماینده شــرکت انتخاب شــدند که درخصوص فرآیند ورود بیم به شرکتها اطالع داشتند و
از تصمیمگیرندگان اصلی در زمینه تحول در شــرکتها بودند .شــرکتهای ساختمانی استان تهران
بهایندلیل انتخاب شــدند که میزان بهکارگیری از بیم در این اســتان در مقایسه با دیگر نقاط کشور
باتوجهبه اطالعرسانیهای بیشتر درخصوص بیم از طریﻖ برگزاری گردهماییها ،کنفرانﺲها و اقدامات
نهادهای دولتی بیشتر بود .شرکتهای رتبه یک نیز با منطقی مشابه و بهفراخور ماهیت نوﻇهور فناوری
انتخاب شدند.
برای انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد؛ برایناساس انتخاب نمونهها
و مصاحبهشوندگان براساس اهداف پژوهش و با تﺄکید بر انتخاب مطلﻊترین افراد در زمینه موردمطالعه
صورت پذیرفت .درمجموع ،شش فرد مطلﻊ از شرکتهایی که بیم را پذیرفته و پیاده کرده و یا در حال
تداركدیدن برای پیادهسازی آن بودند انتخاب شدند (م 1تا م .)6از سوی دیگر چهار فرد مطلﻊ نیز از
شرکتهایی انتخاب شدند که پذیرش بیم در آنها رخ نداده بود (م  7تا م ( )10جدول .)1
فرآیند مصاحبه و تنظیم ســﺆاالت با مطالعه برخی پرسشنامههای موجود انجام شد و برایناساس
پرسشــنامهای با چهار بخش اصلی طراحی شــد .بخش اول شامل آشــنایی مصاحبهشونده با اهداف
مصاحبه و تنظیم زمان مصاحبه با او بود .در بخش دوم ،مشخصات جمعیتشناختی افراد دریافت شد
و در بخش سوم ،سﺆاالتی نیمهباز درخصوص وضعیت مطلوب مﺆلفههای فرهنگ ملی در راستای کمک
به بهبود پذیرش بیم در صنعت ســاختمان ایران مطرح شــد .درنهایت در بخش چهارم ،راهکارهایی
جهــت ارتقای وضعیت مﺆلفههای مذکور ارائه شــد .برای تﻀمین روایی ســﺆاالت مصاحبه ،از اعتبار
صوری اســتفاده شد؛ بدینمنظور سﺆاالت پﺲ از تنظیم در اختیار سه هیئتعلمی دانشگاه ،سه تن از
دانشجویان مدیریت پروژه و دو خبره صنعتی با سابقه مطالعاتی و عملیاتی در زمینه بیم قرار گرفت و
پﺲ از اعالم نظرات ایشان ،ایرادات وارده به سﺆاالت مصاحبه برطرف شد .روند مصاحبه بهاینصورت بود
که نمایندگانی از اعﻀای شــرکتها -که بیشترین آگاهی و درگیری را در زمینه پذیرش و پیادهسازی
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بیم داشــتند -انتخاب شدند .زمان انجام مصاحبهها باتوجه به جایگاه شرکتی افراد و زمان آزاد ایشان،
از  30تا  55دقیقه بود .همﭽنین  6مصاحبه بهصورت حﻀوری در دفتر محل مصاحبهشوندگان صورت
پذیرفت و  4مصاحبه دیگر بهصورت تلفنی انجام شد.
جدول  :1اﻃﻼعات جمعیتﺷناﺧتی مشارکتکنندﮔان
سن
کد
مصاحﺒه )سال(

جنسیت

تحصیﻼت

م1

35 - 45

مرد

دکتری

تعداد
سابﻘه
پروژههای
)سال(
بیﻢ

15-10

-

م2

25–35

زن

کارشناسی ارشد 15-10

<2

ماهیت
ﺷرکت

سمت

زمان
مصاحﺒه
)دﻗیﻘه(

مشاوره

مدیرعامل

50

هماهنگکننده
مشاوره
پروژهها

55

م3

45-35

مرد

کارشناسی ارشد > 15

>5

مشاوره

مدیرعامل

40

م4

25–35

مرد

کارشناسی ارشد 15-10

>5

کارفرمایی

برنامهریز
سیستمها

35

م5

25–35

مرد

کارشناسی ارشد < 5

5-2

مشاوره

مدیرعامل

45

م6

25–35

مرد

کارشناسی ارشد 15-10

5-2

طرح و
ساخت

مدیر پروژه

40

م7

45-35

زن

کارشناسی ارشد 10-5

-

پیمانکاری

برنامهریز
سیستم

30

م8

45-35

مرد

کارشناسی ارشد > 15

-

مشاوره

تحقیﻖ و
توسعه

40

م9

> 45

مرد

م10

45-35

زن

15-10

-

پیمانکاری مدیر پروژه

50

دکتری

کارشناسی ارشد 15-10

-

پیمانکاری کنترل پروژه

45

باتوجهبه ماهیت دوســویه مﺆلفههای فرهنگ ملی هافستد ،سﺆالی کلیدی برای هر مﺆلفه فرهنگ
ملی پرســیده شد و براساس پاسخ ،شــکل ( )1تکمیل شد .بهعنوانمﺜال ،پژوهشگر در پی یافتن نظر
افــراد در ایــن خصوص بود که فاصله قدرت کم و یا زیاد ،هرکــدام بهچه میزانی میتوانند به پذیرش
بیم در شــرکتهای ساختمانی ایران کمک کنند .برایناســاس هر پاسخ بهصورت دایرهای مشکی در
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مختصات دوتایی شکل ( )1قرار گرفت که درنهایت ،با جمﻊآوری کلیه پاسخها ،این شکل تکمیل شد.
پﺲ از قراردادن نظر  10خبره برای هر پنﺞ مﺆلفه ،نقطه مختصاتی از ماتریﺲ که تراکم بیشــتری را
برای هر مﺆلفه نشــان میداد ،بهعنوان وضعیت مطلوب مﺆلفههای فرهنگ ملی در جهت پذیرش بهتر
بیم شناسایی شد و در ادامه از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا راهکارهایی جهت دستیابی به وضعیت
مطلوب پیشنهاد دهند .برای تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده در بخش راهکارها ،رویکرد تحلیل
محتوایی براون و کالرك )2006( 1مورداستفاده قرار گرفت.
جهت اعتبارســنجی یافتهها ،مصاحبهها تا رســیدن به اجماعنظر تقریبی ادامه یافتند .در ابتدای
پژوهش ،تعداد مصاحبهشوندهها مشــخﺺ نبود و روند مصاحبهها با رسیدن به اشباع نظری طی 10
مصاحبه و تکراریشــدن بسیاری از پاسخها ،ادامه یافت .پﺲ از تهیه نسخه اولیه گزارش ،این ویرایش
در اختیار دو نفر از مصاحبهشوندگان اصلی قرار گرفت تا جمالت متناقﺾ یا مستعد سوءبرداشت حذف
شوند .سپﺲ نسخه اصالحشده در اختیار همکاران تیم پژوهش قرار گرفت تا موارد مبهم اصالح شوند.
یافتههای پﮋوهﺶ
همانگونه که در شکل ( )1مشخﺺ است ،تراکم پاسخها در مختصات  -1موافقم ،فاصله قدرت کم؛ -2
موافقم ،پرهیز از عدمقطعیت کم؛  -3خیلی موافقم ،تفکر بلندمدت؛ -4موافقم ،مردخویی و  -5خیلی
موافقم ،جمﻊگرایی قرار گرفتند .بدینترتیب ،پاسخدهندگان اذعان داشتند که فاصله قدرت کم ،پرهیز
از عدمقطعیت کم ،تفکر بلندمدت ،مردخویی و جمﻊگرایی به پذیرش بیم در شــرکتهای ساختمانی
ایران کمک میکنند.

1 . Braun & Clarke
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ﺷکﻞ  :1وﺿعیت مﻄلوب مﺆلفههای فرهنﮓ ملی هافستد برای پﺬیرش بیشتر بیﻢ
در ﺷرکتهای ساﺧتمانی کشور

نقش فاصله قدرت کم در پذیرش بیم با نتایﺞ پژوهش هافستد ( ،)1980ویگا و همکاران ()2001
و صادقی و همکاران ( )2014همراستا میباشد .پرهیز از عدمقطعیت کمتر نیز بهعنوان دومین مﺆلفه
فرهنگ ملی معرفی شد که به پذیرش فناوری بیم در شرکتهای موردبررسی کمک میکند؛ یافتهای
که با نتایﺞ حاصل از مطالعات حسن و دیتسا ( ،)1999ویگا و همکاران ( ،)2001آکور ( ،)2006اسریت
و کاراهانا ( )2006و هافستد و همکاران ( )2010همخوانی دارد .از سوی دیگر تﺄکید خبرگان بر نقش
جمﻊگرایی در پذیرش بیم با نتایﺞ پژوهش ویگا و همکاران ( )2001همراستا میباشد اما با نتایﺞ حاصل
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از پژوهش صادقی و همکاران ( )2014همخوانی ندارد .برایناساس تﺄثیرگذاری این خصلت را میتوان
بیشتر به ماهیت فناوری موردبررسی نسبت داد؛ دراینراستا بیم بهعنوانمﺜال بیشتر بر اصول همکاری
تیمی ،یکپارچگی و جمﻊگرایی اســتوار است .همﭽنین براساس یافتههای پژوهش ،تفکر بلندمدت بر
پذیرش بیشتر فناوری بیم اثرگذار است که این یافته نیز با مطالعات ویگا و همکاران ( )2001و سانی

1

و همــکاران ( )2019همخوانی دارد .درخصوص مﺆلفه مردخویی/زنخویی نیز اکﺜر پاســخدهندگان،
خصلت مردخویی را در مقایسه با زنخویی در پذیرش بیم مﺆثرتر تلقی کردهاند که این یافته با نتایﺞ
مطالعات آکور ( )2006و صادقی و همکاران ( )2014همراستا میباشد اما با نتایﺞ پژوهشهای اسریت
و کاراهانا ( )2006و ســانی و همکاران ( )2019همخوانی ندارد .برایناســاس محیﻂ ﻏالب تعریﻒ و
پیادهســازی فناوری در تناقﺾ یافتهها در این خصوص بیتاثیر نمیباشــد .بهعنوانمﺜال ،فناوری بیم
بیشــتر در محیطی مردانه در مقایسه با فناوریهایی نظیر فناوریهای هتلداری پیادهسازی میشود.

جدول ( ،)2دســتهبندی ُکدها و مﻀامین مســتخرج از مصاحبهها را بهعنوان خروجی فرآیند تحلیل
محتوای کیفی بهتصویر میکشد .برایناســاس مﻀامین فرعی -که از ترکیب تعدادی از مﻀمونهای
اولیه حاصل شــدهاند -راهکارهای پیشنهادی میباشــند .در ادامه ،نقلقولهای مربوط به راهکارهای
تسهیل پذیرش فناوری بیم بهتفکیک هریک از پنﺞ مﺆلفه فرهنگ ملی و با تﺄثیرپذیری از این مﺆلفهها
بیان شده است.

1 . Sunny
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جدول ُ :2کدﮔﺬاری و ایﺠاد و نامﮔﺬاری مﻀامین

ﺷماره
مﻀمون

مﻀمون
اصلی

ض1

فاصله
قدرت کم

ض2

پرهیز از
عدمقطعیت
کم

ض3

تفکر
بلندمدت

ض4

مردخویی

ض5

جمﻊگرایی

1

ﺷماره ُکد

ُکد

ﺷماره
مصاحﺒه
مستﺨرج

ك11

ایجاد مقاطﻊ همکاری در شرکت

م 5و م7

ك12

طراحی سیاستهای تشویقی برای مدیران ردههای باالیی

م7

ك13

همراستاشدن کلیه اعﻀا با مﺄموریت اصلی شرکت

م7

ك21

قرارگیری شخصیتهای ریسکپذیر در سطوح باالیی
شرکت

م2

ك22

برونسپاری برخی فعالیتهای شرکت

م5

ك23

پایگاههای داده قوی

م1

ك24

باالبردن سطﺢ آگاهی درخصوص فناوری بیم

م5

ك31

ایجاد فرهنگ پذیرش بیم از طریﻖ آموزش

م ،1م ،3م6
و م7

ك32

جستجوی بازار هدف بیم ابتدا در پروژههای کوچکتر

م2

ك41

ماشینیکردن 1ساختارهای شرکت

م1

ك42

نیروهای متخصﺺ بیشتر در شرکت

م1

ك51

ایجاد انگیزه

م 1و م

ك52

ایجاد محیﻂ مشترك در شرکت

م2

درخصوص مﻀمون فاصله قدرت کم ،یکی از راهکارهای پیشنهادی ایجاد مقاطﻊ همکاری در شرکت
بود .دراینراستا خبره پنجم اﻇهار داشت که » ...بایست مقاطﻊ همکاری و تیمسازی در شرکت وجود

داشــته باشــد .مﺜ ً
ال در همراه اول ،زمان محقﻖشدن مایلستونهای 2کلیدی ،جشــنی در باغ برگزار
میکنند و همه اعﻀای شرکت در آن حﻀور مییابند و بازی میکنند« .خبره هفتم نیز بر این مسئله
تﺄکید داشــت که »گاهی اوقات میبایست جلساتی توسﻂ مدیران ارشد و با حﻀور تمامی اعﻀا برگزار
 . 1مستند شدن اطالعات در ساختاری نرمافزاری است که بهراحتی قابل پیگیری میباشد.

2 . Milestones
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شود تا افراد سطوح پایینتر نیز بتوانند کمکهای بزرگی به شرکت کنند و بیشتر احساس سودمندی
کرده و بهواسطه عملکرد بهتر آنها ،بازدهی شرکت نیز بیشتر شود« .دیگر راهکار پیشنهادی ،طراحی
سیاســتهای تشویقی بود .دراینراســتا خبره هفتم اﻇهار داشــت که »برای اینکه سبک مدیریتی
مشارکتی برقرار شود ،الزم است مدیران ردههای باالتر درصورت مشارکتدادن افراد ردههای پایینتر،
مورد تشــویﻖ قرار بگیرند« .راهکار دیگر ،همراستاســازی کلیه اعﻀای شرکت با رسالت اصلی شرکت
اســت .برایناســاس طبﻖ نظر خبره هفتم »تمامی اعﻀا باید از شــعار و رسالت شرکت اطالع داشته
باشند .کارشناس شرکت را درنظر بگیرید که محدودهای از کار را برعهده دارد؛ مﺜ ً
ال متره و برآورد را

انجام میدهد ،اما حتی نمیداند شرکت در چه حوزههایی فعال است و یا نمیداند شرکت چند پروژه
درحالاجرا دارد؛ چون او را بههمان فﻀای کاری کوچک مخصوص بهخود محدود کردهاند و این مسئله
بهخاطر تفکر قدرتمحوری است که در شرکتها وجود دارد«.
درخصوص مﻀمون پرهیز از عدمقطعیت کم ،اولین راهکار پیشــنهادی ،قرارگیری شخصیتهای
ریسکپذیر در سطوح ارشد شرکت بود .دراینخصوص خبره دوم بیان داشت که » ...شرکت ما بسیار
ریسکپذیر است و علت این است که طی سه چهار سال اخیر ،شرکتی تکپروژهای بوده که با شرکتی
چینی قرارداد داشــته و این شرکت ازنظر پرداختها ،بسیار شرکت منظمی است .درواقﻊ شرکت ما از
بدو تﺄســیﺲ در سال  94شرکت خوششانسی بوده اســت و مدیر ،از هزینهکردن در ایدههای جدید
استقبال میکند و روی بقیه اعﻀای شرکت تﺄثیر گذاشته است« .دراینراستا ژانگ 1و همکاران ()2020
نیز نقش عوامل اجتماعی و شــخصیتی را در پذیرش فناوری بهکارگیری وسایل نقلیه خودکار بررسی
کردند و نشان دادند که عوامل اجتماعی و شخصیتی نظیر اعتماد اولیه و وجود شخصیتهای کلیدی
بر پذیرش فناوری مذکور بســیار اثرگذار است .راهکار بعدی ،برونسپاری برخی از فعالیتهای شرکت
بود .دراینراستا خبره پنجم بیان داشت که »پیادهسازی فناوریهای جدید مانند بیم ،باید پلهپله انجام
شــود تا آرامش شرکت دستخوش تﻐییر نشود .برای مﺜال پیشنهاد میشود شرکتهایی که بهتازگی
قصد دارند بهســمت این فناوری حرکت کنند ،برخی خدمات را به شــرکتهایی برونسپاری کنند.
بهواسطه همکاریهای مســتمر ،فرآیند یادگیری امور جدید نیز کمکم شکل میگیرد؛ بهعبارتی هم
درگیر پیادهســازی شده و هم بخشی از ریسک را از دوش خود برداشتهاند« .ازسویدیگر گونزالﺲ 2و
همکاران ( )2010نیز نشان دادهاند که برونسپاری به شرکتهای متقاضی فرصت میدهد تا خدمات
1 . Zhang
2 . Gonzalez

144

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى /دوره ﻧﻬﻢ /ﺷﻤﺎره  / 4زﻣﺴﺘﺎن 1400

فناوری اطالعات بهتری داشته باشند و امکان دستیابی به پیشرفتهای فناورانه را نیز برای آنها فراهم
میکند .برایناساس ،صرفهجویی در هزینههای ناشی از ورود فناوری جدید ،کاهش عدمقطعیت کمتر
و بهبود پذیرش فناوری صورت میپذیرد .راهکار دیگر ،ایجاد پایگاههای داده قوی در شرکتها بود که
امکان بهرهبرداری از فناوری را برای افراد با پشتوانهای قویتر امکانپذیر میسازد .دراینخصوص خبره
اول اﻇهار داشت که »وقتی پیشنهادی را بدون اینکه دادههای تاریخی قوی داشته باشید ،بپذیرید ،یا
ازنظر هزینهها پایگاه دادههای سنتی را در اختیار نداشته باشید ،به مشکل برخورد میکنید؛ بهخصوص
برای فناوری بیم؛ که وقتی مشخصات شفافی وجود نداشته باشد و شرح کارها براساس استانداردهای
موردنظر تنظیم نشــده باشد ،با هدف بیم سازگار نیســت« .از دیگر راهکارهای پیشنهادی میتوان به
باالبردن سطﺢ آگاهی درخصوص بیم اشاره کرد .دراینراستا خبره پنجم اﻇهار داشت که »برای افزایش

آگاهی ،الزم اســت سمینارهایی کام ً
ال خصوصی و در مکانی مجلل -چون در فرهنگ ایران ﻇواهر امر
بسیار تﺄثیرگذارند -برگزار شود«.
درخصوص مﻀمون تفکر بلندمدت ،براســاس نظر خبره اول یکی از راهکارهای پیشنهادی »ایجاد
فرهنگ پذیرش بیم در کلیه بخشهای درگیر در پروژهها ازطریﻖ آموزش« بود .دراینراستا خبره سوم
اﻇهار داشــت که »داستان تﻐییر ،گاهی داستان اجبار است .اعﻀای شرکت ما ساالنه به وزارتخانههای
مختلﻒ و دفاتر کارفرمایی ،مشــاوره و پیمانکاری بزرگ مراجعه و سمینارهای مختلفی برگزار کرده تا
مخاطبین با مزایای بلندمدت این فناوری آشــنا شــوند« .ازسویدیگر خبره ششم بیان داشت که »...
وضعیت کنونی رکود در صنعت ســاختمان ایران ،فرصت خوبی برای یادگیری اســت؛ چون هیاهوی
زیادی برای تحویل پروژهها وجود ندارد و اعﻀای شــرکتها میتوانند با آرامش بیشــتری کار کنند و
کارهای بزرگتری در آینده انجام دهند« .خبره هفتم نیز در ادامه بیانات دو خبره پیشــین اضافه کرد
که »اگر چشــمانداز شــرکت را مشخﺺ کرده و افراد توجیه شــوند که این فناوری به هر شخﺺ چه
کمکی میکند و در طول دوره اجرا ،هر چندماه یکبار ،در جلســهای مشــترك ،پیشرفتها بهصورت
بصری به افراد نشان داده شود] ،آنها[ برای داشتن تفکر بلندمدت تشویﻖ میشوند .در این شرایﻂ ،دید
خوشبینانهتری نسبت به بیم پیدا میکنند و ترسی ندارند که در مورد بخشی از نتایﺞ این تصمیمگیری
بیاطالع هســتند« .دراینراستا مککالوم 1و همکاران ( )2014نیز بیان میکنند که سواد دیجیتال و
اضطراب ناشی از ورود فناوری اطالعات و ارتباطات جدید برای معمارانی که فناوریهای تلفن همراه به
1 . Mac Callum
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محیﻂ کاری آنها ورود پیدا کرده ،میتواند با آموزش بهبود یابد .راهکار دیگری که خبره دوم پیشنهاد
داد این است که » (باید) بازار هدف بیم را ابتدا در پروژههای با مقیاس کوچکتر جستجو کرد تا افراد
نسبت به کسب منافﻊ آن خوشبین شوند و سپﺲ اقدام به استفاده از آن در پروژههای بزرگتر شود؛
درنتیجه ،حتی اگر شرکت متﻀرر شد ،به میزان کمتری ضرر کند«.
درخصوص مﻀمون مردخویی ،یکی از راهکارهای افزایش جســارت در ارائه فناوریهای نوﻇهور،
ماشــینیکردن ســاختارهای شرکت بود .دراینراســتا خبره اول بیان داشــت که » ...ماشینیکردن
ساختارهای شرکت و اینکه اعﻀای شرکت بدانند قدم بعد کجا پای میگذارند ،قدرت پیشبینیپذیری
را افزایش و قوت قلبی به اعﻀای شــرکت میدهد که جســارت افراد نیز در پی آن بیشــتر میشود«.
راهکار دیگر ،وجود نیروهای متخصﺺ بیشتر در شرکت بود .دراینخصوص نیز خبره اول اﻇهار داشت

که »هرچه نیروهای متخصﺺ شرکت بیشتر باشند ،جرئت افراد برای آزمونوخطا افزایش مییابد .مﺜ ً
ال

وقتی از فرد باتجربهای از آمریکا دعوت شود که به سیستم شرکت وارد شود ،دیگر افراد مجموعه ،انگیزه
بیشتری برای پذیرش چنین پیشنهاداتی پیدا میکنند«.
درخصوص مﻀمون جمﻊگرایی ،یکی از راهکارهای پیشنهادی ایجاد انگیزه بود .دراینراستا خبره

اول بیان داشت که »انگیزه میتواند در اشکال مختلﻒ مالی ،تﻐییر جایگاه و یا  ...رخ دهد .مﺜ ً
ال بهازای
افزایش کیفیت و یا کاهش خطا در فعالیتهای مربوط به هر شــخﺺ ،دستمزد افراد به همان نسبت
افزایش یابد .مشــکل اصلی ،ســاختار قوانین حقوقی ایران است؛ مﺜ ً
ال پیمانکار را با استفاده از ماهیت

بیم وارد مراحل آﻏازین پروژه کنید ،درحالیکه برای چنین پیمانکاری ،هیﭻ انگیزهای ازلحاظ حقوقی
نمیتوانید تعریﻒ کنید« .راهکار دیگر »افزایش انگیزه جهت ارائه پیشنهاداتی مﺜل ورود فناوری جدید
بیم به شرکت ،تقویت مسائل مربوط به فرهنگ سازمانی است و اینها اساس صورتوضعیتها و اساس
گردش پول و قراردادها میباشــد« (م .)5دراینراســتا چان 1و همکاران ( )2017بیان داشتند که در
پذیرش گستردهتر فناوریهای ســاختمانی سبز 2در صنعت ساختمان ،مشوقهای مالی نقش مهمی
برای پذیرندگان ایفا میکند .راهکار سوم ،ایجاد محیﻂ مشترك در شرکت بود .دراینراستا خبره دوم
بیان داشت که »اگر جلسات متعدد در شرکت وجود نداشته باشد ،بیم نمیتواند بهطرز مناسبی بهکار
گرفته شود .ولی مﺜ ً
ال در بدو ورود یک فناوری از صنعت کشاورزی که قصد تولید کود جدیدی را دارد،

شاید تنها وجود یک شخﺺ فردگرا بتواند منجر به نتیجه خوبی شود .دپارتمانهای شرکت نباید از هم
1 . Chan
)2 . Green Building Technology (GBT
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جدا باشند .تولد اعﻀای شرکت را جشن بگیرید .مﺜ ً
ال تمامی اعﻀای شرکت درصورت امکان ،روی یک
میز ناهار بخورند .مدیر شرکت بهگونهای کارها را برنامهریزی کند که افرادی که حدودی از درونگرایی
و برونگرایی را دارند ،فعالیتهایشان با هم درگیر شود«.
بحﺚ و نتیﺠهﮔیری
در پژوهش حاضر ،نقش مﺆلفههای فرهنگ ملی در پذیرش بیشــتر بیم در شــرکتهای ســاختمانی
مشــارکتکننده بررسی شد .اکﺜر مصاحبهشــوندگان فاصله قدرت کمتر ،پرهیز از عدمقطعیت کمتر،
جمﻊگرایی ،تفکر بلندمــدت و مردخویی را در پذیرش بیم مﺆثرتر خواندهانــد .در ادامه ،راهکارهایی
برای ارتقای ابعاد فرهنگی مذکور ارائه شد؛ برایناساس »ایجاد مقاطﻊ همکاری در شرکت«» ،طراحی
سیاســتهای تشــویقی برای مدیران ردههای باالیی« و »همراستاسازی کلیه اعﻀا با مﺄموریت اصلی
شــرکت« برای کاهش فاصله قدرت» ،قرارگیری شخصیتهای ریسکپذیر در سطوح باالیی شرکت«،
»برونسپاری برخی از فعالیتهای شرکت«» ،ایجاد پایگاههای داده قوی« و »باالبردن سطﺢ آگاهی در
مورد فناوری بیم« برای کاهش پرهیز از عدمقطعیت» ،ایجاد فرهنگ پذیرش بیم از طریﻖ آموزش« و
»جستجوی بازار هدف بیم ابتدا در پروژههای کوچکتر و با سوددهی بیشتر« بهمنظور تقویت رویکرد
بلندمدت» ،ماشینیکردن ساختارهای شرکت« و »نیروهای متخصﺺ بیشتر در شرکت« بهمنظور تقویت
مردخویی و نهایتاً »ایجاد انگیزه« و »ایجاد محیﻂ مشــترك در شرکت« بهمنظور تقویت جمﻊگرایی

پیشنهاد شدند .برایناساس بهنظر میرسد که تﻐییرات کوچک و کمهزینه در محیﻂ شرکتها میتواند
پیامدهای مطلوبی بههمراه داشــته باشند؛ زیرا بسیاری از راهکارها رویکردی رفتاری دارند و باتوجهبه
جایگاه ویژه روابﻂ بینفردی در محیﻂ فرهنگی کشــور ،ثمربخشی فراوانی دارند .نتایﺞ پژوهش حاضر
به فعاالن حوزه بیم کمک میکند تا به درك بهتری نسبت به تﺄثیر مﺆلفههای فرهنگی بر پذیرش بیم
دســت یابند .همﭽنین یافتههای پژوهش شــواهد میدانی ارزشمندی از صنعت ساختمان کشور ارائه
میکنند که برای مدیران شرکتهای ساختمانی کشور مفید است و البته میتواند رهنمودهایی برای
شــرکتهای مستقر در کشورهایی با وضعیت ساختوساز مشابه فراهم نماید .البته پیادهسازی بیم در

کلیه شرکتها بدون توجه به زیرساختها و ابعاد پروژههای آنها لزوماً نمیتواند مفید باشد .باید توجه
داشــت که فناوریهای پیشرفته در بسیاری از سازمانهای کشور دارای همین فرهنگ مشترك بهکار
گرفته شدهاند؛ برایناساس برگ برنده سازمانهای مذکور ،متناسبسازی فرهنگ سازمانی برای جذب
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فناوری اســت .بهعنوانمﺜال ،شــرکتهای دانشبنیان حوزه ساختمان در پذیرش فناوریهای مذکور
موفﻖ عمل کردهاند .ازســویدیگر ،هرچه فاصله فناوری جدید با فناوری موجود ســازمان کمتر باشد،
پذیرش آن ســریﻊتر انجام میشود؛ برایناساس باتوجهبه اینکه فناوریهای ساختمان و بیم بهترتیب
در زمره فناوریهای متوســﻂ روبهپایین و روبهباال میباشند ،پذیرش فناوری بیم دشوارتر خواهد بود.
همﭽنین بسیاری از کشورها ،فارغ از سطﺢ سازمانی در سطﺢ ملی و در بلندمدت نیز به اصالح فرهنگ
ملی ناســازگار برای پذیرش فناوریهای پیشرفته میپردازند .دراینراستا کشورهای مذکور در توسعه
فناوری جدید برای شبکههای نوآوری ،مشوقهای فراوانی در نظر میگیرند.
جهتگیری پیشنهادی برای مطالعات آتی ،بهکارگیری نتایﺞ حاصله بهعنوان مبنایی برای پذیرش
ســایر فناوریهای نوﻇهور نظیر اینترنت اشــیا ،واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده و ﻏیره اســت .تعداد

نمونههای نســبتاً محدود پژوهش حاضر ،یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر اســت؛ برایناساس،
جلب مشــارکت شــرکتها و یا اعﻀای بیشــتر میتواند به دســتیابی به نتایجی کاملتر منتﺞ شود.
همﭽنین در پژوهش حاضر تنها شــرکتهای رتبه یک ســاختمانی استان تهران مشارکت داشتهاند؛
برایناســاس باتوجهبه امکان تعریﻒ و پیادهسازی بیم در ســایر صنایﻊ ،انجام پژوهشهای مشابه در
صنایعی نظیر صنعت نفت و گاز و ﻏیره و مقایســه نتایﺞ آنها بــا یکدیگر میتواند مدنظر قرار گیرد.
باتوجهبه محدودیتهای پژوهش ،پیشنهاداتی برای محققان آتی ارائه میشود که ازجمله آنها میتوان
به موضوعات »مقایســه پذیرش فناوری بیم در ســازمانهای چندملیتی و ایرانی و متﺄثر از مﺆلفههای
فرهنگ ملی«» ،پذیرش فناوری بیم در شرکتهای ساختمانی ایران ،مبتنی بر اثر مﺆلفههای فرهنگ
سازمانی«» ،پذیرش فناوری بیم در شرکتهای ساختمانی ایران ،مبتنی بر عملکرد مدیریت شرکت«
و »مدیریت ریســک ناشی از مﺆلفههای فرهنگ ملی در راســتای پذیرش فناوری بیم در شرکتهای
ساختمانی ایران (با رویکرد اقدامپژوهی)« اشاره کرد.
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Abstract
In the age of digital economy, the use of electronic devices and
consequently e-waste has increased so that e-waste is considered as
the fastest growing waste in the world. Also, these wastes, like other
wastes, have a detrimental effect on the environment. Therefore, control
of e-waste and planning for its recycling is a management problem at
the national, global and environmental levels. In this research, using the
system dynamics approach and using document model building (DMB)
and reviewing the literature, the dynamics model is designed to identify
the structure governing the generation of e-waste and its recycling and
predict the amount of e-waste and the capacity required for its recycling.
The results of the model showed that although the amount of waste and
consequently its recycling has increased, this growth is limited and is
S-shaped. However, recycling industries have increased revenues.
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ﭼکیده
در عصر اقتصاد دیجیتال ،میزان استفاده از وسایل الکترونیکی و بهتبﻊ آن ضایعات الکترونیکی افزایش
یافته است بهنحویکه ضایعات الکترونیکی ســریﻊترین رشد را در میان زبالهها در سطﺢ جهان دارد.
این ضایعات بهمانند زبالههای دیگر دارای اثر مخرب زیستمحیطی میباشند؛ بنابراین کنترل ضایعات
الکترونیکی و برنامهریزی جهت بازیافت آنها بهعنوان یک معﻀل مدیریتی و محیﻂزیستی در سطﺢ
ملی و جهانی مطرح شده است .در پژوهش حاضر با بهکارگیری رویکرد پویاییشناسی سیستمها و با
استفاده از مدلسازی اسنادی و بررسی پیشینه موضوع ،مدل پویاییشناسی سیستم بهمنظور شناسایی
ســاختار حاکم بر ایجاد ضایعات الکترونیکی و بازیافــت آنها و همﭽنین پیشبینی میزان ضایعات و
ﻇرفیت موردنیاز برای بازیافت آنها طراحی شده است .نتایﺞ حاصل از مدل نشان میدهد که اگرچه
میزان ضایعات و بازیافت آنها در حال رشد است ،این رشد با محدودیت مواجهه شده است .بااینحال
صنایﻊ بازیافتی سودآور در حال گسترش میباشند.
کلمات کلیدي :ضایعات الکترونیکی ،اقتصاد دیجیتال ،پیشبینی ،رویکرد پویاییشناســی سیستمها،
مدلسازی اسنادی
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مﻘدمه
در عصر اقتصاد دیجیتال خدمات الکترونیکی و همﭽنین تولید و اســتفاده از وســایل الکترونیکی در
سطﺢ جهان گسترش یافتهاند و بهفراخور کاهش طول عمر این محصوالت ،ضایعات آنها نیز بهصورت
فزایندهای درحالرشــد میباشند (دارابی و یﻐمایی2012 ،1؛ خاتمی فیروزآبادی 2و همکاران.)2019 ،
ضایعات الکترونیکی یا زباله الکترونیکی 3به دســتگاههای الکترونیکی مصرفشده و قطعات آنان نظیر
تلفنها و رایانهها ،لوح فشــرده و ﻏیره اطالق میشــود که باتوجهبه محتویات فلزی خطرناك (نظیر
سرب ،کادمیوم و جیوه) ،درصورت رهاسازی در طبیعت پﺲ از پایان عمر مفید و عدمبازیافت صحیﺢ،
آلودهکننده محیﻂزیست بهشمار میروند (بالده 4و همکاران.)2017 ،
ضایعات الکترونیکی ســریﻊترین رشــد زباله را در قیاس با ســایر انواع ضایعات دارند (پرکینز 5و
همکاران .)2014 ،میزان پســماند الکترونیکی در سال  2019حدود  54میلیون تن با ارزش حداقلی
 62/5میلیارد دالر بود .برایناســاس سازمان ملل از عبارت »سونامی پسماندهای الکترونیکی« 6برای
اشــاره به ســرعت فزاینده رشد و حجم باالی این ضایعات استفاده کرده اســت .طبﻖ آمار ،قاره آسیا
ســهم باالیی در تولید ضایعات الکترونیکی دارد ( )%41و کشورهای چین و آمریکا بیشترین ضایعات
الکترونیکی را در جهان ایجاد میکنند .البته  %93از ضایعات آمریکا نیز جهت بازیافت و دفن به آسیا
ارسال میشود بهنحویکه هماکنون  %70رایانهها و موبایلهای جهان در چین بازیافت میشوند (بالده
و همکاران .)2017 ،دراینراســتا میزان ضایعات الکترونیکی متوسﻂ ساالنه  %5/35رشد داشته است
درحالیکه این رشد بهﻏیر از سال  ،2014کاهنده است (شکل  .)1همﭽنین سرانه ضایعات الکترونیکی
متوسﻂ ساالنه  4/30درصد رشد داشته است که این رشد بهاستﺜنای سالهای  2013و  ،2014نوسانی
و کاهنده است.

1 . Darabi & Yaghmaei
2 . Khatami Firoozabadi
3 . Electronic-Waste / E-Waste
4 . Baldé
5 . Perkins
6 . Tsunami of E-Waste
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ﺷکﻞ  :1میﺰان و سرانه ﺿایعات الکترونیکی و درصد رﺷد آن در جهان )تیسو2020 1ج ،2د(3

یکی از منابﻊ تولید ضایعات الکترونیکی در جهان ،ضایعات الکترونیکی ناشی از وسایل الکترونیکی
خانگی است .دراینراستا هرچند رشد بازار وسایل الکترونیکی مصرفی نیز بهطور متوسﻂ ساالنه %1/5
رشد داشته است ،این رشد نیز کاهنده بوده است (شکل  .)2از طرفی جمعیت جهان نیز بهعنوان یکی
از متﻐیرهای مﺆثر بر مصرف وســایل الکترونیکی رفتاری مشابه دارد؛ بهعبارتدیگر جمعیت بهعنوان
عامل تقاضای وسایل الکترونیکی مصرفی بهطور متوسﻂ ساالنه  %1/15درصد رشد داشته اما این رشد
نیز کاهنده است (وردومترز.)2020 ،4

ﺷکﻞ  :2درآمد بازار وسایﻞ الکترونیکی ﺧانگی و درصد تﻐییرات آن )تیسو2020 ،ب(5
1 . Tiseo
2.c
3.d
4 . Worldometers
5.b
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تولید ضایعات به ایجاد آلودگی و تخریب محیﻂزیست منجر میشود؛ بهعنوانمﺜال دیاکسید کربن
تولیدشــده از ضایعات الکترونیکی در ســالهای اخیر در حال رشد است (شکل  .)3یکی از روشهای
مقابله با ضایعات الکترونیکی ،بازیافت آنها است .دراینراستا اگرچه بازیافت خود نیز فرایندی مخرب
اســت اما بعﻀی از قطعات و عناصر ضایعات بسیار ارزشمند میباشند و درآمد فراوانی ایجاد میکنند.
دراینراستا در سال  2019کشورهای اروپایی و آسیایی بیشترین میزان بازیافت را داشتهاند (شکل .)4

ﺷکﻞ  :3میﺰان دیاکسید کربن تولیدی )فورتی 1و همکاران(2020 ،

ﺷکﻞ  :4میﺰان بازیافت ﺿایعات الکترونیکی در سال  2019بهتفکیﮏ منﻄﻘه جﻐرافیایی
)تیسو2020 ،الﻒ(2

بــا افزایش میزان ضایعات الکترونیکی ،فواید و مﻀرات آنها در محیﻂزیســت بروز یافته اســت؛
1 . Forti
2.a
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بنابراین برای مقابله با این حجم از ضایعات و اثرات آنها ،فناوری در دو مسیر توسعه فناوری محصول
و توسعه فناوری بازیافت توسعه یافته است (اتیجر 1و همکاران .)2019 ،در مسیر اول ،توسعه فناوری
محصوالت الکترونیکی در راستای تولید محصوالت با مواد کمخطر و قابلاستفاده مجدد و بازیافتپذیر
در دســتورکار قرار گرفته است؛ بهعنوانمﺜال شــرکت اپل به تولید مانیتورهای بدون جیوه میپردازد
(البلوشــی 2و همکاران .)2022 ،در مسیر دوم ،بازیافت ضایعات الکترونیکی در سطﺢ جهان گسترش
یافته اســت و دراینراستا فناوری بازیافت در  4مرحله فرایند بازیافت توسعه یافته است .بهعنوانمﺜال
در مرحله جمﻊآوری ،فناوری جداســازی ضایعات براســاس نوع پردازش توسعه یافته است (پینهو 3و
همکاران .)2018 ،در مرحله پیشپردازش نیز جداســازی قطعات براساس فناوریهای مبتنی بر دما،
خاصیت آهنربایی (جداســازی گرانشی) و ﻏیره توســعه یافته است (وانیکن 4و همکاران .)2021 ،در
مرحله پردازش تعمیر و استفاده مجدد و نهایتاً در مرحله خردکردن و ازبینبردن فناوریهای مختلفی

توسعه یافته است (دیاس 5و همکاران.)2018 ،

ﺷکﻞ  :5نسﺒت بازیافت ﺿایعات الکترونیکی به ﺿایعات تولیدﺷده )تیسو2020 ،د(

بنابراین ضایعات الکترونیکی از ســه دیدگاه حائز اهمیت اســت )1 :رشد روزافزون تولید ضایعات
الکترونیکی (شــکل  )2 ،)5ارزشمندی بازیافت ضایعات بهدلیل دارابودن مواد باارزش نظیر طال ،نقره،
آلومینیوم ،آهن و مﺲ و  )3آلودگی زیســتمحیطی بهدلیل وجود مواد بســیار خطرناك نظیر فلزات
1 . Ottiger
2 . Alblooshi
3 . Pinho
4 . Van Yken
5 . Dias
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سنگین (نیکل ،کادمیم و سرب) (پرکینز و همکاران2014 ،؛ دارابی و یﻐمایی.)2012 ،
اهمیت و اثرات ضایعات الکترونیکی ســبب شده است که مطالعات مختلفی به بررسی این پدیده
بپردازند .بعﻀی از مطالعات به بررسی کمی و کیفی ضایعات الکترونیکی نظیر میزان تولید ،بازیافت ،نحوه
بازیافت و اثرات ضایعات (دارابی و یﻐمایی2012 ،؛ کومار 1و همکاران2017 ،؛ بالده و همکاران2017 ،؛
کیوهر )2019 ،2یا پیشبینی روند ضایعات الکترونیکی (دویودی و میتال2009 ،3؛ آراجو 4و همکاران،
 )2012پرداختهاند .برخی نیز مﻀرات (نیکبین 5و همکاران2018 ،؛ پرکینز و همکاران2014 ،؛ شمیم

6

و همکاران )2015 ،و مزایای (هدایتﯽ آقمشــهدي 7و همــکاران )2014 ،ضایعات الکترونیکی را ذکر
کردهاند .همﭽنین مطالعاتی به بررسی قوانین مرتبﻂ و توسعه نظامهای مدیریت ضایعات الکترونیکی
پرداختهاند (کاهــات 8و همکاران2008 ،؛ مندز -فاجاردو 9و همکاران2020 ،؛ شــکوهیار و اکبری،10
 )2016و برخی دیگر به توسعه فناوری در حوزه ضایعات الکترونیکی توجه داشتهاند (اتیجر و همکاران،
2019؛ البلوشی و همکاران2022 ،؛ پینهو و همکاران2018 ،؛ وانیکن و همکاران.)2021 ،
بررســی پیشینه موضوع نشان میدهد که اگرچه مطالعات مختلفی در زمینه ضایعات الکترونیکی
صورت پذیرفته است ،مطالعهای متمرکز بر ساختار حاکم بر تولید ضایعات و همﭽنین بازیافت ،مصرف
قطعات بازیافتی و درآمدزایی بازیافت بهصورت یکپارچه انجام نشــده است و در این زمینه خﻸ نظری
قابلاحصا میباشد .ازســویدیگر سیاستگذاران حوزه محیﻂزیست میبایست ضمن پیشبینی روند
تولید ضایعات ،بازیافت و استفاده مجدد وسایل الکترونیکی ،به برآورد این صنعت و سیاستگذاری در
این زمینه جهت بهرهمندی بهتر از مزایای آن و کاهش معایب ازجمله معایب زیستمحیطی بپردازند؛
چراکه براســاس اطالعات موجود میزان ضایعات الکترونیکی زیاد میباشــد اما این صنعت بهتبﻊ روند
جمعیت بهعنوان عامل اصلی تقاضای وســایل الکترونیکی مصرفی ،دارای رشدی کاهنده در سالهای
اخیر بوده اســت .باتوجهبه موارد مذکور ،مدیریت مناســب برای اســتفاده از این ضایعات در راستای
1 . Kumar
2 . Kuehr
3 . Dwivedy & Mittal
4 . Araújo
5 . Nikbeen
6 . Shamim
7 . Hedayati Aq Mashhadi
8 . Kahhat
9 . Méndez-Fajardo
10 . Shokoohyar & Akbari
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کنترل اثرات منفی و بهرهمندی از فواید این صنعت ضروری اســت (معنویزاده 1و همکاران.)2020 ،
برایناساس مدلسازی یکپارچه زنجیره تولید تا بازیافت ضایعات الکترونیکی ضروری میباشد؛ بنابراین
سﺆاالت پژوهش به شرح زیر است:
 .1ساختار حاکم بر تولید و بازیافت ضایعات الکترونیکی چگونه است؟
 .2با شرایﻂ فعلی رفتار میزان ضایعات الکترونیکی در سالهای آینده چگونه است؟
 .3تﻐییر الگوی مصرف چگونه بر میزان ضایعات الکترونیکی تﺄثیر میگذارد؟
 .4ﻇرفیتسازی در بازیافت چگونه بر میزان ضایعات الکترونیکی تﺄثیر میگذارد؟
 .5درآمدزایی ساالنه بازیافت وسایل الکترونیکی به چه میزان است؟
در بخشهای بعدی ابتدا پیشــینه نظری مطالعات مرور شــده و سپﺲ روش پژوهش و همﭽنین
رویکرد پویاییشناســی سیستمها معرفی و تبیین شده است .در ادامه گامهای مدلسازی و نتایﺞ آن
تشریﺢ شده است و نهایتاً نتیجهگیری از بحﺚ صورت پذیرفته است.
پیشینه پﮋوهﺶ

ضایعات و خصوصاً ضایعات الکترونیکی بهدلیل آثار مختلﻒ و شدید بر جامعه و محیﻂزیست موردتوجه
پژوهشــگران قرار گرفته است .در میان مطالعات داخلی ،دارابی و یﻐمایی ( )2012به بررسی ضایعات
الکترونیکــی از زوایــای گوناگون نظیر میزان و ترکیب ضایعات ،مراحــل بازیافت ،مدیریت ضایعات و
فواید و مﻀرات آنها پرداختند .برایناســاس سهم کشــور از ضایعات تولیدی در جهان  4میلیون تن
( )%8بوده است .همﭽنین در میان انواع ضایعات ،تلفنهای همراه سهم قابلتوجهی از ضایعات کشور
را بــه خود اختصاص دادهاند چراکه بهعنوانمﺜال ایرانیها هر  15مــاه یکبار و اروپاییها هر  18ماه
یکبار گوشی خود را عوض میکنند .هدایتﯽ آقمشهدي و همکاران ( )2014برای سال  1402میزان
ضایعــات الکترونیکــی در منطقه  6تهــران و ارزش فلزات را به ترتیب  1145تــن و  850000دالر
برآورد کردند؛ البته این برآورد بهصورت مقطعی و بدون درنظرگرفتن زنجیره یکپارچه تولید تا بازیافت
ضایعات الکترونیکی انجام شــده است .شــکوهیار و اکبری ( )2016با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی،
زیستمحیطی و اجتماعی و بدونتوجه به میزان کنونی و پیشبینی ضایعات ،مدلی برای تعیین بهترین
مکان تﺄسیﺲ کارخانههای بازیافت برای مدیریت کلی ضایعات الکترونیکی در کشور طراحی کردند.
1 . Manavi Zade
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در میان مطالعات خارجی ،آراجو و همکاران ( )2012بر فقدان مدلهای قابلاعتماد برای پیشبینی
مقادیر زباله تولیدشده تﺄکید کردند .ایشان در ادامه براساس اطالعات محدود به پیشبینی روند تولید
ضایعات الکترونیکی در هند و برزیل پرداختهاند .برایناســاس مهمترین متﻐیر برای تخمین مصرف و
پیشبینی ضایعات ،طول عمر تجهیزات است و ازآنجاییکه برزیل بازاری شدیدا ً در حال گسترش است،

تولید زباله الکترونیکی کماکان روندی روبهرشــد دارد .این پژوهشگران در پایان پیشنهاد دادند که با
جمﻊآوری دادههای کاملتر و مدل مناســب و جامﻊ ،امکان تخمین قابلاعتمادتر از تولید زباله و ارائه
تفسیری روشنتر از سیاستگذاری در این زمینه فراهم شود .پرکینز و همکاران ( )2014بیان کردند
که هرچند بازیافت ضایعات فواید زیادی دارد اما مﻀرات و آلودگیهای بازیافت ﻏیرقانونی و نادرســت
که حجم فراوانی (حدود  )%75را نیز بهخود اختصاص داده است -از مزایای آن بیشتر است .شمیم وهمکاران ( )2015به بررسی ارتباط میان بازیافت نادرست ضایعات الکترونیکی و پیامدهای آن بر سالمت
کارگران در کشورهای درحالتوسعه پرداختند و برنامههایی برای جمﻊآوری و بازیافت صحیﺢ ضایعات
الکترونیکی ازطریﻖ قانونگذاری صحیﺢ پیشنهاد کردند .کومار و همکاران ( )2017به مرور آمار جهانی
تولید ضایعات الکترونیکی و فروش وسایل الکترونیکی جدید پرداختند و برایناساس دریافتند که این
ضایعات ســاالنه رشدی  3تا  5درصدی داشــته و بین میزان ضایعات تولیدی و تولید ناخالﺺ داخلی
کشورها نیز همبستگی وجود دارد .بالده و همکاران ( )2017ضمن بررسی آمارهای ضایعات الکترونیکی
در جهان بیان داشتند که تنها حدود  20درصد ضایعات الکترونیکی در سال  2016با روشهای صحیﺢ
بازیافت میشــوند .کیوهر ( )2019بر رشد نمایی ضایعات الکترونیکی باتوجهبه افزایش تولید وسایل
الکترونیکی و بهتبﻊ آن ضایعات الکترونیکی بهفراخور افزایش تقاضا ناشی از الکترونیکیشدن فعالیتها،
تﻐییرات فناوری و تعویﺾ ســریﻊ وسایل مورداستفاده تﺄکید کردند .گارنیری 1و همکاران ( )2020به
طبقهبندی چالشهای مالی -اقتصادی ،زیســتمحیطی ،بازاری ،قانونی ،مدیریتی و سیاســتگذاری،
دانشــی و فناورانه بازیافت ضایعات الکترونیکی پرداختند .ازسویدیگر مطالعات مختلﻒ ازنظر توسعه
فناوری در حوزه ضایعات الکترونیکی به دو مسیر توسعه فناوری وسایل الکترونیکی با تولید محصوالت
دارای مواد کمخطر و قابلاستفاده مجدد و بازیافتپذیر (البلوشی و همکاران )2022 ،و توسعه فناوری
بازیافــت در مراحل مختلﻒ فرایند بازیافــت (جمﻊآوری ،پیشپردازش ،پــردازش و امحاء) (پینهو و
همکاران2018 ،؛ وانیکن و همکاران2021 ،؛ دیاس و همکاران )2018 ،اشاره کردند.
1 . Guarnieri
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بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که هرچند در زمینه ضایعات الکترونیکی مطالعات مختلفی
صورت پذیرفته اســت ،تمرکز بیشــتر آنها بر تبیین آثار مﺜبت و منفی ضایعات و ارائه سیاســتهایی
جهت مدیریت آنها میباشد .تنها مطالعات محدودی به پیشبینی مقدار ضایعات پرداختهاند که این
مطالعات نیز بهصورت مقطعی ،با درنظرگرفتن عواملی محدود نظیر طول عمر تجهیزات الکترونیکی و
بدونتوجهبه زنجیره تولید ضایعات الکترونیکی انجام شده است .بهبیاندیگر به بررسی یکپارچه ساختار
حاکم بر تولید ضایعات و همﭽنین بازیافت ،مصرف قطعات بازیافتی و درآمدزایی بازیافت پرداخته نشده
اســت؛ بنابراین طراحی مدل یکپارچه زنجیره ضایعــات الکترونیکی بهمنظور پیشبینی روند ضایعات
الکترونیکی و بررسی پیامدهای سیاستگذاری در قالب سناریوهای گوناگون ضروری میباشد.
روش پﮋوهﺶ
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت ،توصیفی-پیمایشﯽ و ازنظر هدف ،کاربردی است چراکه بهدنبال شناخت و
حل یک مسئله واقعی میباشد .ازنظر قلمروی زمانی پژوهش ،اطالعات سالهای  2010تا  2020مبنای
تعریﻒ مسئله و تدوین مدل و معادالت قرار گرفته است تا براساس ساختار بهدستآمده رفتار مدل در
 10سال آتی (تا سال  )2030پیشبینی شود .قلمروی مکانی پژوهش ،ضایعات الکترونیکی سراسر جهان
اســت و قلمروی موضوعی نیز ضایعات الکترونیکی مصرفی (خانگی و فردی) را شامل میشود .ازنظر
روش مدلسازی ،پژوهش حاضر از روش مدلسازی اسنادی 1بهره گرفته است .مدلسازی اسنادی به
استفاده از منابﻊ و اسناد مکتوب بهعنوان منبﻊ اصلی در مدلسازی پویاییشناسی سیستمها اشاره دارد
که شــامل پایگاه اطالعاتی مکتوب و عددی میباشند (فارستر .)1980 ،2در این روش مدلساز پﺲ از
جستجو و شناخت منابﻊ مرتبﻂ با مسئله ،به بررسی مستندات و تحلیل آنها بهمنظور استخراج دانش
برای مدلســازی مبتنی بر دیدگاه سیســتمی میپردازد (حاجی ﻏالم سریزدی 3و همکاران)2021 ،؛
بنابراین پژوهش حاضر ازنظر روش گردآوری اطالعات ،مطالعهای کتابخانهای است .در تعریﻒ مسئله و
تدوین مدل از پایگاههای داده مکتوب نظیر استاتیستا 4و وردومترز و برای طراحی مدل از مرور پیشینه
و شناخت سیستم توسﻂ مدلساز استفاده شده است.
رویکرد پویاییشناسی سیستمها برای مدلســازی و شبیهسازی در حوزههای مختلﻒ صنعتی و
)1 . Document Model Building (DMB
2 . Forrester
3 . Haji Gholam Saryazdi
4 . Statista
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اقتصادی-اجتماعی نظیر تدوین راهبرد (علی محمدی اصل 1و همکاران )2020 ،و درك ســاختارهای
حاکم بر مسئله (دهقان و رمﻀانی )2019 ،2مورداستفاده قرار گرفته است .این رویکرد برای پیشبینی
و تحلیل اثر سیاســتهای مختلﻒ و ارزیابی آنها طی زمان مناســب است (کمالی سراجی و مروتی
شریﻒآبادی2017 ،3؛ حاجی ﻏالم سریزدی و سهرابی )2020 ،4و زمینهساز اصالح مدل ذهنی مدیران
و تعهد در اجرای بهتر سیاســتها میشــود .ازسویدیگر این رویکرد نســبت به سایر روشها (نظیر
روشهای ریاضی) برای شــناخت ســاختار حاکم بر پدیده موردمطالعــه بهمنظور پیشبینی با هدف
تﻐییر مدل ذهنی و فهم دقیﻖ نســبت به پدیده ،به فراخور عدمحذف ســاختارهای جزئی مناســب
اســت (باربر و لوپز-والکارســل .)2020 ،5پنﺞ گام ساختاردهﯽ به مسئله (تعریﻒ مسئله با تعیین مرز
مدل) ،توســعه فرضیه پویا ،مدلســازی و فرمولبندی (تدوین مــدل علتومعلولی و نمودار جریان)،
اعتبارســنجﯽ مدل و شبیهســازی و تجزیهوتحلیل نتایﺞ (سناریوســازی و ارزیابﯽ سیاستها) برای
مدلســازی پویاییشناسی سیستمها ارائه شده است (اســترمن .)2000 ،6گامهای پژوهش براساس
گامهای مدلسازی پویاییشناسی سیستمها و روش مدلسازی اسنادی طراحی شدهاند (جدول .)1
جدول  :1فرایند پﮋوهﺶ
ردیﻒ

1

ﮔام مدلسازی

منابﻊ مدلسازی

بررسی اطالعات عددی
تعریﻒ مسئله و
کمی ،بررسی
تدوین فرضیه پویا و دادههای ّ
کلی مقاالت

ﺧروجیهای مدلسازی

نمودارهای رفتار طی زمان و تعریﻒ مسئله،
فرضیه پویا با رسم نمودار زیرسیستم و جدول
مرز مدل

2

ساخت مدل علت و
معلولی

بررسی دقیﻖ پیشینه
موضوع با مدلسازی
اسنادی

شناسایی متﻐیرها ،شناسایی حلقههای رشد
(مﺜبت) و تعادلی (منفی)

3

ترسیم نمودار
جریان

بررسی دقیﻖ پیشینه
کمی
موضوع و دادههای ّ

تبدیل مدل علت و معلولی به مدل جریان
با شناسایی متﻐیرهای حالت ،نرخ و کمکی،
فرمولبندی متﻐیرها و تعیین مقادیر عاملها
1 . Alimohammadi Asl
2 . Dehghan & Ramezani
3 . Kamali Saraji & Morovati Sharifabadi
4 . Haji Gholam Saryazdi & Sohrabi
5 . Barber & López-Valcárcel
6 . Sterman
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ردیﻒ

ﮔام مدلسازی

منابﻊ مدلسازی

ﺧروجیهای مدلسازی

4

اعتبارسنجی و
شبیهسازی مدل

کمی
مقایسه با دادههای ّ

آزمون مدل و اعتبارسنجی و اصالح مدل،
شناسایی سناریوها و سیاستها ،اعمال در مدل
و تحلیل نتایﺞ

یافتههای پﮋوهﺶ
یافتههای پژوهش حاضر در قالب گامهای مدلسازی پویاییشناسی سیستمها (تعریﻒ مسئله و تدوین
فرضیه پویا ،ترسیم نمودار علتومعلولی ،تدوین مدل جریان ،اعتبارسنجی مدل و شبیهسازی) در ادامه
ارائه شده است.

تعریﻒ مسئله و تدوین فرﺿیه پویا
تعریﻒ مسئله در پویاییشناسی سیستمها با رسم نمودارهای رفتار طی زمان (مدل مرجﻊ) متﻐیرهای
نشاندهنده مسئله صورت میپذیرد .همانگونه که از شکلهای ( )1تا ( )5مشخﺺ شد ،میزان ضایعات
الکترونیکی و بهتبﻊ آن فواید و مﻀرات آن درحالافزایش اســت؛ برایناســاس پژوهش حاضر درصدد
بررســی ســاختار حاکم بر جریان ضایعات الکترونیکی از تولید تا بازیافت و استفاده مجدد از وسایل
الکترونیکی میباشد.
در این گام ،برای تدوین فرضیه پویای نظریه اولیه درخصوص علل ایجاد مسئله و ساخت مدل از
مدلسازی اسنادی (مرور پیشینه) و دیدگاه مدلساز جهت تدوین فرضیه و ساخت مدل استفاده شد
(اســترمن2000 ،؛ حاجی ﻏالم ســریزدی .)2018 ،شکل ( )6تصویری ﻏنی از زیرسیستمهای مسئله
ارائه مینماید.

ﺷکﻞ  :6تصویر ﻏنی از زیرسیستﻢهای مسئله
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باتوجهبه نمودار زیرسیستم میتوان فرضیه پویا را اینگونه بیان کرد که تقاضای وسایل الکترونیکی
مصرفی (فردی و خانگی) تابعی از جمعیت است؛ بنابراین با افزایش جمعیت ،تولید وسایل الکترونیکی
نیز افزایش مییابد .با تولید و فروش وســایل الکترونیکی ،اســتفاده از آنها بیشتر میشود و هرچقدر
وسایل الکترونیکی درحالمصرف باشــد ،فروش کاهش مییابد .هرچقدر وسایل الکترونیکی استفاده
شــوند ،این وســایل از رده خارج میشوند و به ضایعات تبدیل میشوند .این روند ،فروش بیشتر را نیز
بهدنبال دارد .ضایعات الکترونیکی دفن میشــوند و یا با بازیافت ،به چرخه تولید وســایل الکترونیکی
بازمیگردند.

ترسیﻢ مدل علتومعلولی
باتوجهبه نمودار زیرسیستمها و فرضیه پویا ،مدل علتومعلولی مسئله با  2حلقه تقویتی (مﺜبت) و 10
حلقه تعادلی (منفی) ترسیم شده است (شکل .)7

)الﻒ(
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)ب(

)ج(
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)د(
ﺷکﻞ  :7نمودارهای علت و معلولی مسئله

نمودار (الﻒ) ساختار حاکم بر تقاضای وسایل الکترونیکی خانگی را نشان میدهد که تابﻊ جمعیت
و ســرانه مصرف وســایل الکترونیکی در خانوار است .جمعیت را حلقه تقویتی زادوولد و حلقه تعادلی
مرگومیــر تﻐییر میدهد .نمودار (ب) ســاختار حاکم بر تولید ،فروش و مصرف وســایل الکترونیکی
را نشــان میدهد که تولید وســایل الکترونیکی تابﻊ تقاضا و ﻇرفیت تولید اســت و حلقههای کفایت
موجودی ،استهالك ،عرضه ،استفاده و ازردهخارجشدن وسایل الکترونیکی آن را تﻐییر میدهد .نمودار
(ج) ســاختار حاکم بر ضایعات الکترونیکی و بازیافت آنها را نشــان میدهد که تابﻊ ازردهخارجشدن
وســایل الکترونیکی ،بازیافت و امحاء اســت و بازیافت نیز خود تابﻊ ﻇرفیت بازیافت و میزان ضایعات
(تقاضا) میباشد .در نهایت نمودار (د) ساختار حاکم بر استفاده مجدد از قطعات و وسایل الکترونیکی
بازیافتی را نشــان میدهد که تابﻊ میزان بازیافت (عرضه وســایل بازیافتی) ،تولید وسایل الکترونیکی
(تقاضا) ،فروش و مصرف وسایل بازیافتی است.

تدوین مدل جریان
در این گام نمودار علت و معلولی به مدل جریان تبدیل میشــود و معادالت و مقادیر پارامترها (مدل
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ریاضی) تعیین میشود .مدل جریان از  4بخش تشکیل شده است که در ادامه تشریﺢ میشود .شکل
( )8ساختار جریان تقاضای وسایل الکترونیکی را نشان میدهد .برایناساس تقاضای وسایل الکترونیکی
فردی و خانگی تابﻊ جمعیت و تعداد خانوار اســت .جمعیت تابعی از مرگومیر و زادوولد میباشــد و
خانوار نیز تابعی از میانگین افراد هر خانوار و جمعیت است.

ﺷکﻞ  :8نمودار جریان تﻘاﺿای وسایﻞ الکترونیکی

شکل ( )9ساختار جریان تولید و فروش وسایل الکترونیکی را نشان میدهد .برایناساس تقاضای
وسایل الکترونیکی در بلندمدت ،میزان ﻇرفیت الزم جهت تولید و عرضه وسایل الکترونیکی را تعیین
میکند .ﻇرفیت تولید و تقاضای ســاالنه وســایل الکترونیکی نیز میزان تولید و فروش ساالنه وسایل
الکترونیکی را مشخﺺ میکند.
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ﺷکﻞ  :9نمودار جریان تولید و فروش وسایﻞ الکترونیکی

معادالت اصلی مربوط به این قسمت بهشرح زیر است:
 .1تولید وســایل الکترونیکی = ﻇرفیت تولید وســایل الکترونیکی × بهرهوری تولید × اثر نســبت
موجودی وسایل الکترونیکی بر تولید ÷ مدتزمان الزم برای تولید (واحد :وسیله در سال)
 .2فروش وســایل الکترونیکی = تقاضای کل وســایل الکترونیکی × اثر نســبت موجودی وسایل
الکترونیکی بر فروش (واحد :وسیله در سال)
 .3تابﻊ جدولی اثر نسبت موجودی وسایل الکترونیکی بر تولید و بر فروش طبﻖ شکل ()10

ﺷکﻞ  :10تابﻊ اﺛر موجودی وسایﻞ الکترونیکی بر تولید و فروش
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شکل ( )11ساختار جریان تولید و بازیافت ضایعات الکترونیکی را نشان میدهد .برایناساس وسایل
الکترونیکــی ازردهخارج ،بیانگر میزان ضایعات الکترونیکی میباشــند که این ضایعات پﺲ از تفکیک
یا قابلبازیافت هســتند و یا میبایست دفن و ســوزانده شوند .میزان ضایعات الکترونیکی قابلبازیافت
در بلندمــدت ،میزان ﻇرفیت الزم جهت بازیافــت را تعیین میکند .ﻇرفیت بازیافت و میزان ضایعات
الکترونیکی قابلبازیافت در سال نیز میزان بازیافت ساالنه وسایل الکترونیکی را مشخﺺ میکند.

ﺷکﻞ  :11نمودار جریان تولید و بازیافت ﺿایعات الکترونیکی

معادالت اصلی مربوط به این قسمت بهشرح زیر است:
 .1نــرخ ضایعات الکترونیکی قابل بازیافــت = میزان ضایعات الکترونیکــی × ( -1درصد ضایعات
ﻏیربازیافتی) ÷ مدتزمان الزم برای تفکیک ضایعات (واحد :قطعه در سال)
 .2نــرخ بازیافت ضایعات الکترونیکی = ﻇرفیت بازیافت ضایعات الکترونیکی × بهرهوری بازیافت ÷
مدتزمان جهت بازیافت (واحد :قطعه در سال)
 .3ﻇرفیت مطلوب بازیافت = میزان ضایعات الکترونیکی قابل بازیافت (واحد :قطعه)
شــکل ( )12ساختار جریان اســتفاده از وسایل الکترونیکی بازیافتی را نشــان میدهد .ضایعات
بازیافتشــده براساس میزان تقاضای وسایل الکترونیکی و موجودی وســایل بازیافتی و وسایل نو به
چرخه استفاده بازمیگردند.
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ﺷکﻞ  :12نمودار جریان استفاده از وسایﻞ الکترونیکی بازیافتی

معادالت اصلی مربوط به این بخش بهشرح زیر است:
 .1نرخ خرید قطعات بازیافتی = موجودی مطلوب قطعات الکترونیکی × اثر نسبت موجودی قطعات
بازیافتی بر خرید ÷ زمان الزم برای خرید (واحد :قطعه در سال)
 .2موجودی مطلوب قطعات الکترونیکی = تولید وسایل الکترونیکی × میانگین تعداد قطعه وسایل
الکترونیکــی × موجودی اطمینان قطعات الکترونیکی ÷ مدتزمان تحویل قطعات الکترونیکی
(واحد :قطعه)
 .3تابﻊ جدولی اثر نسبت موجودی قطعات الکترونیکی بازیافتی بر خرید قطعات نو طبﻖ شکل ()13

ﺷکﻞ  :13تابﻊ اﺛر نسﺒت موجودی ﻗﻄعات الکترونیکی بازیافتی بر ﺧرید ﻗﻄعات نو
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اعتﺒارسنﺠی مدل
پﺲ از توســعه مدل جریان ،مدل میبایســت از نقطهنظــر بازنمایش و بازتولیــد واقعیت ،آزمون و
اعتبارسنجی 1شود (فارستر و سنگه .)1980 ،2برای اعتبارسنجی در رویکرد پویاییشناسی سیستمها از
روشهای مختلفی نظیر آزمون ساختار 3و آزمون رفتار مدل 4استفاده میشود (حاجی ﻏالم سریزدی و
همکاران .)2013 ،برایناساس برای آزمون ساختار ،دو آزمون تﺄیید ساختار و آزمون سازگاری ابعادی
مورداســتفاده قرار گرفت .در آزمون تﺄیید ســاختار ،مدل نرمافزار با بهکارگیری آزمون مدل 5ازلحاظ
ســاختاری تﺄیید شد .همﭽنین برای آزمون ســازگاری ابعادی- 6که به بررسی معادالت و بهکارگیری
تحلیلهای رایﺞ نرمافزارهای پویاییشناسی سیستمها برای اطمینان از سازگاری واحدهای متﻐیرهای
مدل با معادالت میپردازد -از گزینه آزمون واحد 7استفاده شد و برایناساس پﺲ از اصالح واحد چند
متﻐیر ،مدل آزمون و تﺄیید شد.
برای آزمون رفتار مدل از آزمون خطای بارالس ،8آزمون شــرایﻂ حدی ،9آزمون حساســیت رفتار
(تحلیل حساســیت) 10و بازتولید رفتار 11اســتفاده شــد .در آزمون خطای بارالس ،نرخ خطا براساس
رابطه ( )1محاســبه میشــود و اگر مقدار خطا از  %5کمتر باشــد مدل معتبر است .متﻐیر  Sمقادیر
شبیهسازیشــده و متﻐیر  Aمقادیر واقعی میباشــد .برایناســاس مقدار خطای بارالس برای متﻐیر
جمعیت برابر  %1/55است که مبین اعتبار رفتار مدل میباشد.
()1
در آزمون شرایﻂ حدی ،رفتار مدل در حالتی بررسی میشود که بعﻀی از مﺆلفهها یا مقادیر اولیه
1 . Validation
2 . Forrester & Senge
3 . Tests of Model Structure
4 . Tests of Model Behavior
5 . Check Model
6 . Dimensional Consistency
7 . Unit Check
8 . Barlas
9 . Extreme Condition Test
10 . Behavior-Sensitivity Test
11 . Reproduction Behavior Test
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متﻐیرهای حالت ،در وضعیت حدی قرار دارند .برایناساس اگر رفتار مدل منطقی باشد ،مدل موردتﺄیید
اســت (استرمن .)2000 ،بهعنوانمﺜال با صفرکردن دو متﻐیر سرانه ساالنه وسایل الکترونیکی فردی و
خانگی ،تقاضا برای وسایل الکترونیکی و درنتیجه تولید وسایل الکترونیکی و خرید قطعات الکترونیکی
بازیافتی نیز صفر شدند.
همﭽنین اگر متﻐیر درصد ضایعات ﻏیربازیافتی برابر  1شود ،ازآنجاکه ضایعات برای بازیافت وجود
ندارد نرخ بازیافت ضایعات ،میزان دفن و میزان ســوزاندن ضایعات الکترونیکی بازیافتی نیز میبایست
صفر شود .بااینحال رفتار متﻐیر دفن و سوزاندن ضایعات الکترونیکی بازیافتی طبﻖ شکل ( )14صحیﺢ
نبود؛ بنابراین ساختار جریان تولید و بازیافت ضایعات الکترونیکی میبایست اصالح شود.

ﺷکﻞ  :14آزمون ﺷرایﻂ حدی در درصد ﺿایعات ﻏیربازیافتی

شــکل ( )15مدل اصالحشده را با درج تﻐییرات با خطوط آبی نشان میدهد .معادالت این بخش
بهشرح زیر اصالح شدند.
 .1نرخ بازیافت ضایعات الکترونیکی = میزان ضایعات الکترونیکی قابل بازیافت × اثر نسبت ﻇرفیت
بازیافت به ضایعات بر بازیافت × بهرهوری بازیافت ÷ مدتزمان جهت بازیافت (واحد :قطعه در
سال)
 .2ﻇرفیت مطلوب بازیافت = تابﻊ هموارسازی -1( 1درصد ضایعات ﻏیربازیافتی) × میزان ضایعات
الکترونیکی ،مدتزمان برای درك نیاز به تﻐییر ﻇرفیت بازیافت) (واحد :قطعه)
1 . SMOOTH1
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ﺷکﻞ  :15نمودار جریان اصﻼحﺷده تولید و بازیافت ﺿایعات الکترونیکی

براساس رفتار مدل در شرایﻂ حدی پﺲ از اصالح (شکل  ،)16اعتبار مدل تﺄیید شد.

ﺷکﻞ  :16رفتار اصﻼحﺷده مدل پﺲ از تﻐییر مدل

در آزمــون بازتولید رفتار ،مدل میبایســت رفتار مدل مرجﻊ را بازتولید کند (اســترمن.)2000 ،
با بررســی رفتار متﻐیرهای وســایل الکترونیکی (شــکل  )17علیرﻏم وجود تقاضا ،تولید کم شده و
ازســویدیگر فروش کمتر از تولید و تقاضا شــد .برایناســاس موجودی افزایش یافته و از تقاضا نیز
بیشتر شد که این رفتار ﻏیرمنطقی بوده و مبین ضرورت اصالح ساختار جریان تولید و فروش وسایل
الکترونیکی میباشد.
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ﺷکﻞ  :17آزمون بازتولید رفتار

شکل ( )18مدل اصالحشده را با درج تﻐییرات با خطوط آبی نشان میدهد.

ﺷکﻞ  :18نمودار جریان اصﻼحﺷده تولید و فروش وسایﻞ الکترونیکی

شکل ( )19رفتار مدل پﺲ از اصالح را نشان میدهد که مشابه رفتار واقعی بوده و درنتیجه مدل
معتبر میباشد.
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ﺷکﻞ  :19رفتار اصﻼحﺷده مدل بعد از تﻐییر مدل و آزمون بازتولید رفتار

در آزمون تحلیل حساسیت ،مدل در برابر تﻐییر مقادیر عددی و رفتاری موردبررسی قرار میگیرد و
نباید حساسیت ﻏیرمنطقی در برابر تﻐییرات اندك داشته باشد (استرمن .)2000 ،در این آزمون ،متﻐیر
میانگین عمر مفید وسایل تولیدی از  1تا  5و متﻐیر درصد ضایعات ﻏیربازیافتی از  0تا  1تﻐییر یافت؛
برایناساس طبﻖ شکل ( ،)20حساسیت رفتار مدل به تﻐییرات اعمالشده منطقی بود.
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ﺷکﻞ  :20تحلیﻞ حساسیت مدل

2014
)Time (Year

2012

0
2010

ﭘﻮﯾﺎﯾﻰﺷﻨﺎﺳﻰ رﺷﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن

175

ﺷﺒیهسازی مدل
در این بخش ابتدا رفتار مدل در حالت پایه بهمنظور تجزیهوتحلیل وضﻊ موجود بررسی شد .بازه زمانی
شبیهسازی از گذشته تا اکنون (بهمدت  10سال از  2010تا  )2020و آینده (بهمدت  10سال تا سال
 )2030بود .سپﺲ رفتار مدل براســاس گزینههای مختلﻒ سیاستی موردبررسی قرار گرفت .بررسی
رفتار مدل در حالت پایه در راستای پاسخ به سﺆال ( )2بود .شکل ( )21در حالت پایه نشان میدهد که
میزان تولید ضایعات الکترونیکی از وسایل الکترونیکی مصرفی ابتدا رشد فراوانی دارد اما در ادامه این
رشــد متوقﻒ میشود .برایناساس میزان تولید ضایعات با روندی ا ِسشکل 1بهحدود  30میلیون تُن از
سال  2020بهبعد میرسد .همﭽنین نسبت بازیافت به تولید ضایعات بهفراخور رشد بیشتر ضایعات از
ﻇرفیتسازی جهت بازیافت و بهتبﻊ آن نرخ بازیافت در سالهای اخیر ،کاهش مییابد؛ اما در بلندمدت
بــا افزایش ﻇرفیت بازیافت و نرخ بازیافت ،این نســبت افزایش یافته تا بــه مقدار نهایی نرخ ضایعات
قابلبازیافت دست مییابد.

ﺷکﻞ  :21نمودار ﺿایعات الکترونیکی و بازیافت آن
1 . S-shaped
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براساس شکل ( ،)22ابتدا بهدلیل باالبودن رشد وسایل الکترونیکی مصرفی درحالاستفاده ،نسبت
ضایعات به وسایل الکترونیکی کم شده است اما در بلندمدت این نسبت بهفراخور رشد بیشتر ضایعات
نسبت به وسایل الکترونیکی درحالمصرف ،افزایش یافته است بنابراین رشد بهصورت ا ِسشکل (رشد

ابتدایی شدید و کندشدن رشــد در ادامه) میباشدُ .کندشدن رشد وسایل الکترونیکی درحالمصرف،
بهدلیل افتوخیز فروش وســایل الکترونیکی ناشی از نوســان در تولید و افت انبار وسایل الکترونیکی
است.

ﺷکﻞ  :22نمودار وسایﻞ الکترونیکی و نسﺒت ﺿایعات به مصرف وسایﻞ الکترونیکی

برای شناســایی سناریوها و سیاستها از دو مسیر اســتفاده شد؛ مسیر اول بر سﺆاالت ( )3تا ()5
پژوهش متمرکز بود و مسیر دوم نیز با تحلیل رفتار سیستم در حالت پایه و ساختار مدل جریان و علت
و معلولی با شناسایی نقاط اهرمی صورت پذیرفت .نتایﺞ در جدول ( )2تشریﺢ شدهاند.
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جدول  :2متﻐیرهای اهرمی برای ﻃراحی سیاست یا سناریو
مسیر ﺷناﺧت

مﻘدار
موجود

مﻘدار در سناریو
یا سیاست

1

2

1

2

3

2

1

ردیﻒ

نام متﻐیر

واحد

1

سرانه ساالنه وسایل
الکترونیکی فردی

وسیله بهازای هر
نفر در سال

2

سرانه ساالنه وسایل
الکترونیکی خانگی

وسیله بهازای هر
خانوار در سال

3

میانگین عمر مفید
وسایل تولیدی

سال

تحلیل مدل و
شناخت نقاط
اهرمی

4

مدتزمان موردنیاز
برای تﻐییر ﻇرفیت
بازیافت

سال

سﺆال ()4

2

5

درصد ضایعات
ﻏیربازیافتی

درصد

تحلیل مدل و
شناخت نقاط
اهرمی

30

50

6

تابﻊ اثر نسبت ﻇرفیت
بازیافت بر نحوه
بازیافت

بدون بُعد

تحلیل مدل و
شناخت نقاط
اهرمی

شکل
()23
سمت
راست

شکل ( )23سمت
چﭗ

سﺆال ( )3پژوهش

در ادامه سناریوها و سیاستهای مختلﻒ باتوجهبه ساختار و رفتار حاکم بر نظام ضایعات الکترونیکی
ارائه و بر روی مدل اعمال شد:
 ســناریوی ( - )1افزایش استفاده از وســایل الکترونیکی :در پاسخ به سﺆال (- )3مبنی بر اینکهتﻐییر الگوی مصرف چگونه بر میزان ضایعات الکترونیکی تﺄثیر میگذارد -این ســناریو طراحی
شد .بهعبارتدیگر یکی از سناریوهای محتمل براساس توسعه فناوری و کاهش عمر فناوریهای
جدید این اســت که میانگین عمر مفید وســایل تولیدی کاهش مییابد و سرانه ساالنه وسایل
الکترونیکی فردی و خانگی افزایش مییابد.
 سیاست ( - )1توسعه ﻇرفیتهای بازیافت :یکی از سیاستهای مهم در حوزه مدیریت ضایعات،کاهــش زمان برای تﻐییر ﻇرفیت بازیافت بههمراه افزایش درصد ضایعات قابل بازیافت اســت.
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بهعبارتدیگر این سیاست به دنبال پاسخ به سﺆال ( )4است که بر آثار ﻇرفیتسازی در بازیافت
بر میزان ضایعات الکترونیکی تمرکز دارد.
 سیاست ( - )2مدیریت بازیافت :پﺲ از سیاست توسعه ﻇرفیت بازیافت ،نیاز به مدیریت بازیافتاســت؛ بنابراین در این سیاست برخالف حالتهای پیشین -که بهصورت خطی تﻐییر میکرد و
با فقدان ﻇرفیت اقدام خاصی صورت نمیپذیرفت -با تﻐییر ﻇرفیت بازیافت از طریﻖ نوبتکاری
اضافه ،بهکارگیری ﻇرفیت سایر کارخانهها ،استفاده از روشهای مختلﻒ بازیافت و ﻏیره ،میزان
بازیافت بهسرعت کاهش نمییابد.

ﺷکﻞ  :23تﻐییر تابﻊ اﺛر در سیاست )(2

با توجه به سناریو و دو سیاست مورداشاره ،رفتار مدل در  6حالت پایه ،وقوع سناریوی ( ،)1اجرای
سیاستهای ( )1و ( ،)2وقوع سناریوی ( )1و اجرای همزمان سیاست ( )1و باالخره وقوع سناریوی ()1
و اجرای سیاستهای ( )1و ( )2بررسی شده است.
طبﻖ نمودار شــکل ( ،)24در سناریوی ( )1نســبت بازیافت به تولید ضایعات ابتدا کاهش یافته و
سپﺲ بیشتر از حالت پایه (وضﻊ موجود) میشود .روند مذکور بهایندلیل است که میزان تولید ضایعات
از ســال  2019به بعد به ثبات رسیده است اما نرخ بازیافت کماکان دارای رشد است .در سیاست ()1
نسبت بازیافت به تولید ضایعات بیشتر از حالت پایه و سناریوی ( )1است چراکه ﻇرفیتسازی جهت
ضایعات و بهتبﻊ آن رشــد نرخ بازیافت افزایش مییابد .در سیاست ( )2بهدلیل مدیریت بهتر ﻇرفیت
بازیافت ،نســبت بازیافت به ضایعات از همه حالتها بهتر اســت چراکه از یکسو ضایعات زیاد نیست
و ازســویدیگر مدیریت بهتری اعمال میشود .در حالت ترکیبی سیاست ( )1و سناریوی ( ،)1نسبت
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بازیافت به تولید ضایعات در ابتدا از سیاست ( )1و حالت پایه کمتر است اما در بلندمدت بهمانند سیاست
( )2رفتار میکند و بیشتر نیز میشود .در سناریوی ( )1و حالت ترکیبی سناریوی ( )1و سیاست (،)1
میزان ضایعات بهفراخور افزایش تولید وسایل الکترونیکی و عمر کوتاه استفاده از آنها بهشدت بیشتر
از حالت پایه و سیاســت ( )1است .بهعبارتدیگر با تﻐییر الگوی مصرف وسایل الکترونیکی و افزایش
آن ،هرچند رفتار مدل تﻐییر نمیکند اما میزان ضایعات الکترونیکی افزایش مییابد و در سال 2030

حدودا ً به دو برابر مقدار ضایعات با ادامه روند کنونی دســت مییابد .در سیاســت ( ،)1تولید ضایعات
تﻐییری نمیکند و بهمانند حالت پایه اســت زیرا تﻐییری در تقاضای وسایل الکترونیکی و مصرف آن
رخ نمیدهد .بهعبارتدیگر درخصوص ســﺆال ( )4میبایست به این نکته اشاره کرد که ﻇرفیتسازی
در بازیافت هرچند میزان بازیافت را بیشــتر از حالت کنونی میکند اما بر مصرف وســایل الکترونیکی
کمی میزان بازیافت کمتر است؛ چراکه نیاز به
اثرگذار نیســت؛ بنابراین نسبت به سناریوی ( )1ازنظر ّ
بازیافت کمتر میباشد .در سناریوی ( )1بازیافت ابتدا از سیاست ( )1کمتر است اما در بلندمدت نسبت

به سیاســت ( )1و حالت پایه بیشتر میشود؛ چراکه اگرچه تقاضا (میزان ضایعات) افزایش مییابد اما
باتوجهبه تﺄخیر و زمانبری ﻇرفیتســازی ،نرخ بازیافت نیز افزایش مییابد .در حالت ترکیبی ،بازیافت
نســبت به حالتهای قبلی افزایش مییابد زیرا ﻇرفیت و تقاضا برای بازیافت بیشــتر است .ازآنجاکه
در حالت ترکیبی تولید ضایعات نیز بیشــتر اســت ،کمترین میزان دفن و سوزاندن ضایعات درصورت
اجرای سیاســت ( )1رخ میدهد .از ســوی دیگر درآمد حاصل از بازیافت در حالت ترکیبی بیشتر از
سایر حالتهای بررسیشده میباشد .همﭽنین در سناریوی ( )1هرچند درآمد در کوتاهمدت نسبت به
سیاست ( )1کاهش یافته است ،اما در بلندمدت بهعلت حجم باالی تقاضای وسایل الکترونیکی و خرید
بیشــتر قطعات بازیافتی ،درآمد افزایش مییابد؛ بنابراین رفتار مدل نشان میدهد که صنعت بازیافت
وسایل الکترونیکی یکی از صنایﻊ پردرآمد درحالحاضر و در سالهای آینده بهشمار میآید .در تحلیل
کلی رفتار مدل تحت سیاســتها و سناریوهای مختلﻒ مشخﺺ اســت که میزان ضایعات وابسته به
مصرف است و اثری بر میزان بازیافت ندارد؛ بنابراین در سناریوی ( )1و حالتهای ترکیبی با سناریوی
( ،)1میزان ضایعات بیشــتر از حالتهایی است که این سناریو رخ نمیدهد .ازسویدیگر نسبت میزان
بازیافت ضایعات به ﻇرفیت بازیافت ،مدیریت صحیﺢ آن و همﭽنین میزان ضایعات وابســته اســت و
درنتیجه این شاخﺺ درصورت اجرای سیاست ( )1وضعیت مطلوبتری خواهد داشت.
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ﺷکﻞ  :24ﺷﺒیهسازی مدل براساس سناریو و سیاستهای مدنﻈر

بحﺚ و نتیﺠهﮔیری
با افزایش میزان استفاده از وسایل الکترونیکی ،تولید ضایعات الکترونیکی نیز افزایش مییابد .برایناساس
کنترل و برنامهریزی بازیافت ضایعات بهفراخور ارزشمندی و آثار مخرب زیستمحیطی آنها ضروری
است .دراینراستا دو راهبرد و مسیر بهکارگیری مواد کمخطر و سازگار با محیﻂزیست و بهبود فناوری
بازیافت موردتوجه قرار گرفته است .در پژوهش حاضر با بهکارگیری رویکرد پویاییشناسی سیستمها و
با استفاده از مدلسازی اسنادی و بررسی پیشینه موضوع ،مدلی برای شناسایی ساختار حاکم بر ایجاد
ضایعات الکترونیکی و بازیافت آنها و پیشبینی میزان ضایعات ،ﻇرفیت موردنیاز و درآمد بازیافت در
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شرایﻂ مختلﻒ طراحی شده است.
درخصوص شناســایی ساختار حاکم بر تولید و بازیافت ضایعات الکترونیکی (سﺆال اول پژوهش)،
مشخﺺ شد که تقاضای وسایل الکترونیکی به پویایی جمعیت و سرانه مصرف وابسته است .ﻇرفیتسازی
جهت تولید وســایل الکترونیکی و تولید و فروش آنها باتوجهبه تقاضای وســایل الکترونیکی و عمر
استفاده آنها تعیین میشود .تولید ضایعات به مصرف وسایل الکترونیکی وابسته است که خود عاملی
برای ﻇرفیتسازی بهمنظور بازیافت وسایل الکترونیکی میباشد .بازیافت وسایل الکترونیکی منجر به
استفاده مجدد از آنها در تولید وسایل الکترونیکی میشود و به درآمدزایی منتﺞ میشود.
براساس مدل طراحیشده ،میزان ضایعات الکترونیکی در سالهای آینده در شرایﻂ کنونی (سﺆال
دوم پژوهش) روند رشــدی ا ِسشــکل خواهد داشت .این یافته با نتایﺞ مطالعات پیشین نظیر آراجو و
همکاران ( )2012و کومار و همکاران ( )2017از نقطهنظر رشــد میزان ضایعات الکترونیکی مطابقت
دارد اما پژوهش حاضر باتوجهبه افﻖ پیشبینی طوالنیتر ،محدودیت رشــد در بلندمدت را نیز بازتاب
داد؛ بنابراین مدل برخالف ادعای کیوهر ( )2019نشــان داد که رشد ضایعات الکترونیکی رشد نمایی
ندارد و درنهایت در سطﺢ مشخصی متوقﻒ میشود.
مدل درخصوص اثر تﻐییر الگوی مصرف بر میزان ضایعات الکترونیکی (سﺆال سوم پژوهش) نشان
داد که اگرچه رفتار مدل مشابه رفتار فعلی است اما تولید ضایعات الکترونیکی و در ادامه میزان بازیافت
دو برابر میشــود .مدل درخصوص اثر ﻇرفیتسازی در بازیافت بر میزان ضایعات الکترونیکی و میزان
درآمدزایی بازیافت وســایل الکترونیکی (سﺆاالت چهارم و پنجم پژوهش) و در راستای پژوهش پینهو
و همکاران ( )2018نیز نشــان داد که تا زمانی که میزان ضایعات بر الگوی مصرف وسایل الکترونیکی
اثر نگذارد ،ﻇرفیت بازیافت نیز بر میزان ضایعات الکترونیکی اثر چندانی ندارد و تنها بازیافت جایگزین
دفن و سوزاندن ضایعات میشود .همﭽنین میزان درآمد دارای حجم فراوان و رشد ا ِسشکل میباشد
که این یافته نیز با نتایﺞ هدایتﯽ آقمشــهدي و همکاران ( )2014مبنی بر رشد زیاد صنعت بازیافت
در سالهای آتی انطباق دارد .همﭽنین تحلیل رفتار مدل تحت سناریوها و سیاستهای مختلﻒ نشان
کمی مﺆثر میباشد و ﻇرفیت و مدیریت
داد که الگوی مصرف بر میزان ضایعات و بازیافت آنها ازنظر ّ
صحیﺢ نیز بر نسبت بازیافت ضایعات به ضایعات اثرگذار است.

الزمبهذکر است در این پژوهش تنها تولید و بررسی ضایعات الکترونیکی مصرفی (فردی و خانگی)
بررســی شد و برایناســاس در ادامه میتوان این موضوع را به ســایر بخشهای ضایعات الکترونیکی
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ازجمله ضایعات الکترونیکی صنعتی ،شهری و ﻏیره بسﻂ داد .فناوری اطالعات نیز میتواند زمینهساز
افزایش عملکرد توسعه محصول جدید و بهبود قابلیت یکپارچگی زنجیره تﺄمین تولید شود (ابراهیمپور

1

و همکاران)2018 ،؛ بنابراین نیاز اســت مدلسازی اثر فناوری اطالعات بر بهبود فناوریهای زنجیره
تﺄمین و تولید و همﭽنین کاهش ضایعات ﻏیرالکترونیکی بررســی شــود تا نگرشی عمیﻖتر از اثر این
فناوری بر حوزه ضایعات و محیﻂزیست حاصل گردد .ازسویدیگر توسعه فناوری بازیافت نیز میتواند
در پژوهشهای آتی موردتوجه قرار گیرد چراکه با پیشرفت فناوری و درنتیجه کاهش مواد مصرفی در
وسایل الکترونیکی و گسترش قابلیتهای قطعات الکترونیکی ،حجم ضایعات کاهش مییابد .محدودیت
دیگر پژوهش حاضر ،عدممدلســازی اثرات زیستمحیطی ضایعات و سوزاندن و دفن آنها است که
میتوانــد در آینده موردتوجــه قرار گیرد؛ چراکه با افزایش بازیافت ،میزان دفن و ســوزاندن ضایعات
الکترونیکی کاهش مییابد و درنتیجه از پیامدهای محیﻂزیســتی آنها نیز کاسته میشود .در نهایت
توســعه مدلی از ابعــاد مختلﻒ زنجیره تولید و بازیافت ضایعــات الکترونیکی (بهویژه کیفیت قطعات
بازیافتی و اثر آنها بر محصوالت الکترونیکی تولیدی) نیز برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.
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