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بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب
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پیمان جعفری سبدانی
لیال مشکینقلم
3
علی احسانی
1
2

چکیده
نوآوری پایدار برای بقا و موفقیت سازمان در فضای آشفتۀ عصر دیجیتال ،بهویژه در بحران کنونی همهگیری کووید،19-
ضروری است .بسیاری از نوآوریهای امروزی از ترکیبی از فناوریهای دیجیتال استفاده میکنند و به زیرساختهای ارتباط
از راه دور و دسترسی به اینترنت متکیاند .تجربۀ یکسالۀ بحران کووید 19-نشان داده است که نوآوریهای شکلگرفته
در بستر دیجیتال تا چه حد توانسته است تابآوری جامعه در برابر این بحران را افزایش دهد .مطالعۀ حاضر با هدف ارائۀ
مدل جامع نوآوریها در بستر دیجیتال و نقش و تأثیر آنها در بحران کووید ـ  ۱۹انجام شده است .روش اصلی این تحقیق،
فراترکیب کیفی است که در آن از محاسبۀ ضریب کاپا برای ارزیابی مدل و همچنین محاسبۀ آنتروپی شانون برای تعیین
ضریب اهمیت شاخصها استفاده شدهاست .ابتدا از طریق جستوجوی کلیدواژههای مرتبط مطالعات پیشین با موضوع
نوآوریهای دیجیتال در دوران بحران کووید 19-استخراج شد و تعداد  634مقاله یافت شد و در چهار مرحلۀ متوالی
غربالگری ،درنهایت  78مقاله انتخاب شد .در ادامه ،شاخصهای شناساییشده در مقاالت ،کدگذاری و با دستهبندی
کدها مضمونهای اصلی شناسایی شد .نتایج نشان داد که فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا ،فناوری ابری
و بالکچین مهمترین حوزههای نوآوری دیجیتال در دوران پاندمی کووید 19-هستند .همچنین بهداشت و درمان ،آموزش
و کسبوکار از حوزههای اصلی کاربرد نوآوریهای دیجیتال در دوران پاندمی شناسایی شدند.
واژگان کلیدی :آنتروپی شانون ،بالکچین ،پاندمی کووید ،19-نوآوری دیجیتال ،هوش مصنوعی
تاریخ دریافت1399/12/27 :
تاریخ بازنگری1400/02/04 :
تاریخ پذیرش1400/02/07 :

 .1دانشجوی مقطع دکتری ،مدیریت صنعتی ـ گرایش استراتژی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران (نویسندۀ مسئول)؛
peyman.jafari@srbiau.ac.ir

 .2دانشجوی مقطع دکتری ،مدیریت صنعتی ـ گرایش استراتژی ،دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران؛
 .3استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه اراک.
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مقدمه
سازمان بهداشت جهانی 1در  11مارس  ،2020یعنی کمتر از س ه
ماه پس از تشخیص موارد عفونت ،کووید 2 19-را درحکم پاندمی
معرفی کرد .با ثبت بیش از  117میلیون مورد تأییدشده و بیش از 2/6
میلیون مورد مرگ در سراسر جهان ،درمورد سالمت جهانی ،تأثیرات
اجتماعی و اقتصادی این ویروس ،بهویژه در جمعیت آسیبپذیر و
محروم ،و در کشورهای کمدرآمد و متوسط با ضعف ساختارهای
بهداشتی نگرانیهای شدیدی وجود دارد( (�World Health Orga
 )nization, 2021درحال حاضر 7/1 ،میلیارد نفر در کشورهایی
زندگی میکنند که محدودیتهای اساسی در حوزههای اقتصادی
و اجتماعی دارند ( .)Balcombe and De Leo, 2020همانند
کنترل شیوع و بیماریهای همهگیر قبل از آن ،کنترل همهگیری
کووید 19-به تشخیص و مهار خوشههای عفونت و قطع زنجیرۀ
انتقال بیماری برای کاهش تأثیر در سالمت انسان بستگی دارد.
هنگام شیوع طاعون ،که در قرن  14میالدی اروپا را تحت تأثیر قرار
داد ،برای جلوگیری از گسترش بیشتر ،از انزوای جوامع آسیبدیده
و محدودیت جابهجایی جمعیت استفاده شد .اقداماتی از قبیل
نظارت ،شناسایی سریع موارد ،قطع زنجیرۀ انتقال و ارتباطات قوی
عمومی برای پاسخ به شیوع کووید 19-امروزه همچنان مهم است
(.)Ågerfalk et al., 2020
سرعت همهگیری کووید 19-و الزام پاسخهای سریع و
فراگیر باعث شده است الگوهای رایج توسعۀ فناوری و مدیریت
نوآوری جوابگوی شرایط فعلی نباشد .رویکرد سنتی بهمنظور
توسعۀ فناوریها ،فرایندها و داروهای جدید شامل تحقیقها
و آزمایشهای گسترده و زمانبر است که نیازمند صرف زمان
و هزینههای باالست .اغلب اوقات فناوریهای موجود ،که
خدمات درمانی را در بازارهای نوظهور به میزان چشمگیری بهبود
میبخشند ،به مصرفکنندههای نهایی نمیرسند .علت آن است
که اغلب راهحلهای درمانی با توجه به زیرساختهای موجود
به حد کافی برای قشرهای گوناگون قابلیت استفاده ندارد .نیاز به
پاسخ سریع در مواقع بحرانی ،مانند بیماری همهگیر کووید،19-
نشان میدهد که رویکردهای قدیمی دیگر جوابگوی نیازهای
فعلی نیست و تأمین سریع منابع الزم با فرایندهای تأمین مالی
و تخصیص منابع با سازوکارهای مرسوم غیرممکن خواهد بود
(.)Naimi and Moini, 2020
براساس مقررات بینالمللی بهداشت ( ،)2005همۀ کشورها
برای اطمینان از آمادگی ملی در برابر خطرات عفونی ملزم
به داشتن ظرفیتی کامل بودهاند ،ظرفیتی که امکان گسترش
بینالمللی داشته باشد .تحقیق و توسعۀ روشها و فناوریهای

جدید برای تقویت این ظرفیتهای اصلی اغلب در هنگام شیوع
اتفاق میافتد ،زمانی که نوآوری ضرورتی مطلق بهشمار میرود
( .)Lee et al. 2020طی شیوع سندرم حاد تنفسی در سال
 ،2003هنگکنگ خوشههای بیماری را با استفاده از ساختارهای
الکترونیکی داده 3شناسایی کرد .طی شیوع ابوال در غرب افریقا
در سالهای  ۲۰۱۶ـ  ،2014برای مدلسازی الگوهای سفر از
دادههای تلفن همراه استفاده شد و دستگاههای تعیین توالی ْ
دستی
امکان ردیابی تماس مؤثرتر و درک بهتر پویایی شیوع را داشتند.
بههمینترتیب ،فناوریهای دیجیتال نیز در همهگیری کووید19-
برای تقویت حوزههای گوناگون بهداشت و درمان بهکار گرفته
شدهاند (.)Papadopoulos et al., 2020
انقالب دیجیتال بسیاری از جنبههای زندگی را دگرگون کرده
است .از سال  67 ،2019درصد از جمعیت جهان به دستگاههای
تلفن همراه مجهز شده بودند که  65درصدشان تلفنهای هوشمند
بودند؛ سریعترین رشد در این زمینه در جنوب صحرای افریقا
مشاهده شده است .در سال  204 ،2019میلیارد نرمافزار دانلود
شده است و از ژانویۀ  3/8 ،2020میلیارد نفر بهطور فعال از
رسانههای اجتماعی استفاده کردهاند (.)Budd et al., 2020
نوآوری دیجیتال مجموعهای از تحوالت عمیق و تغییرات در
بوکارها در حوزۀ فعالیتها ،فرایندها ،تواناییها
سازمانها و کس 
و مدلهای کسبوکار است که به آنها اجازه میدهد بتوانند از
فرصتهای ناشی از توسعه و ترویج فناوری و تغییرات حاصلشده
استفاده کنند و از آنها در راستای راهبردها و اولویتهای خود
بهره بگیرند ( .)Jahanmir & Cavadas, 2018در عصر
ً
دیجیتال ،شرکتها میتوانند محصوالت جدید را مثال از طریق
شبیهسازیهای دیجیتالی ،نمونهسازیهای چاپ سهبعدی یا
محصوالت کاربردی کوچک ،بسیار سریعتر و ارزانتر از گذشته
بسازند و آزمایش کنند .همزمان ،استراتژیستهای نوآوری
عالوهبر تطبیقدادن خود با سرعت نوآوری ،باید درگیر میادین بازی
گستردهتری شوند .برای مثال مزیت رقابتی دیگر در محصوالت
نیست ،بلکه در خدمات دیجیتالی است که برای این محصوالت
ارائه میشود (.)Hosseini et al., 2018
برای مقابله با پیامدهای شدید حوادث کووید ،19-سازمانها
و دولتها از فناوریهای دیجیتال 4استفاده میکنند .ازجملۀ این
فناوریها عبارتاند از فناوریهای تلفن همراه ،اینترنت اشیا 5در
بستر شبکههای ارتباط از راه دور نسل بعدی (برای مثال ،)5G
تجزیهوتحلیل کالندادهها و هوش مصنوعی 6که از یادگیری عمیق
و فناوری بالکچین استفاده میکند (.)Agostino et al., 2020
3. Electronic Data Systems
)4. Digital Technologies (DT

)1. World Health Organization (WHO

)5. Internet of Things (IoT

2. COVID-19

)6. Artificial Intelligence (AI

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب

در ادبیات شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اتخاذ راهبرد
مناسب فناوریهای دیجیتال میتواند به افزایش رقابت ،بهرهوری
و عملکرد منجر شود .بهطور خاص دربارۀ همهگیری کووید19-
مشخص شده است که بهکارگیری نوآوریهای دیجیتال نقش
مؤثری در تداوم فعالیتها در بخشهای گوناگون کسبوکار،
مخابرات ،آموزش و یادگیری و بهداشت و درمان داشته است
(.)Torous et al., 2020
در مدت یکسال از شروع کووید ،19-فناوریهای دیجیتال
توانستهاند بهخوبی نقش خود را بهمنزلۀ ابزاری برای کاهش
تأثیرات زیانبار همهگیری و کمک به تداوم فعالیتهای روزمرۀ
جامعه به نمایش بگذارند .با توجه به اینکه نوآوریهای دیجیتال
مبحثی بسیار گسترده بوده و در دوران شیوع کووید 19-در
حوزههای متعدد بهکار گرفته شده است ،در این تحقیق سعی شده
که الگویی جامع و تصویری کامل از کاربردهای نوآوریهای
دیجیتال حین همهگیری کووید 19-با استفاده از رویکرد فراترکیب
فراهم آید .با توجه به کمبود تحقیقات داخلی در زمینة استفاده
از روشهای مبتنیبر فرامطالعه بهمنظور تبیین نقش نوآوریهای
دیجیتال در مقابله با کووید ،19-پژوهش حاضر میتواند تأثیر
بسزایی در بهبود ادبیات داخلی و ارائۀ چشماندازهای پژوهشی
برای انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه داشته باشد.

 .۱مبانی نظری تحقیق
سرعت انتشار کووید 19-و تازگی آن به پاسخهای ابتکاری و
نوآورانه نیاز دارد .جریان مداوم اطالعات جدید و شیوههای
جدید فعالیتها در دوران پاندمی به توسعۀ راهبردهای جدید
ارتباطات دیجیتال منجر شده است .گروههای بالینی بهمنظور
سازماندهی ارائۀ خدمات یا مدیریت فعالیتهای روزانۀ کارکنان،
در مواجهه با سطح باالی بیماری کارکنان ،به شکلی گسترده از
ابزارهای پیامرسان ،مانند َ
واتسپ 1و اسلک 2،برای برقراری ارتباط
استفاده میکنند ( .)Robbins et al., 2020رسانههای اجتماعی
درحال تبدیلشدن به بخش مهمی از ارتباطات حرفهای در
چندین سیستمعامل مانند فیسبوک 3و توییتر 4هستند .بزرگترین
این گروهها در انگلستان« ،انجمن پزشکان کووید (انگلیس)»
است که انجمن پزشکان انگلیس 5آن را اداره میکند و درحال
حاضر  11354عضو دارد .بحث و گفتوگوها در این پلتفرم،
طیف وسیعی از موضوعات ضروری برای کارکنان مراقبتهای
بهداشتی را شامل شده است؛ ازجمله استفاده /دردسترسبودن
1. WhatsApp
2. Slack
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تجهیزات حفاظت شخصی ،روشهای جداسازی 6و درسهایی
از همکاران در سطح بینالمللی (.)Visca et al., 2020
قدرت انتقال باالی این ویروس باعث ایجاد بسیاری از
مشکالت شده است و ریشههای تمدن کنونی بشری را متزلزل
کرده است .کشورهایی که قرنطینه و محدودیت سفر را اعمال
کردهاند ،برای معاشرت و تماس فیزیکی مردم مشکالتی به وجود
آوردهاند .پیشرفتهای دیجیتال یکی از نقاط قوت اصلی دوران
کنونی است که به ما کمک میکند تا از سختیهای ناشی از
همهگیری عبور کنیم ( .)Chang and Park, 2020فناوریهای
جدید ـ مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی 7،اینترنت اشیا،
بالکچین ،رباتیک و وسایل نقلیۀ هوایی بدون سرنشین (پهپادها)،
چاپ سهبعدی ،فناوری نانو و زیستشناسی مصنوعی ،ارتباطات
 ،5Gابر و محاسبات لبهای و کالندادهها ـ میتوانند برای
توسعۀ راهبردهای هوشمند مدیریت اضطراری برای همهگیری
کووید 19-استفاده شوند (.)Kalla et al., 2020
فناوری دیجیتال تعاریف متعددی دارد و فقط به معنی
دیجیتالسازی فرایندها نیست .یکی از تعریفهای مهم آن ،فرایند
بهبود ساختارهای موجود با استفاده از فناوریهای پیشرفتۀ دیجیتال
است .فناوری دیجیتال مستلزم بازآفرینی اساسی شیوۀ کارها
بهدست افراد ،سازمانها ،دولتها و جامعه است (Fletcher and
 .)Griffiths, 2020تحول دیجیتال نهفقط با فناوریهای پیشرفته،
بلکه با ایجاد اهداف مشترک و همگرایی راهبردها و ایدههای
خالقانه امکانپذیر است .فناوری دیجیتال به توسعۀ سیستمهای
خودتنظیم ،شبکههای اجتماعی و سیستمهای هوشمند مجهز
به هوش مصنوعی (برای مثال خانههای هوشمند ،زیرساختها،
شهرها و کشورها) کمک کرده است .این تحوالت امکان استفاده
از هوش محیطی و الگوی «همهچیز هوشمند» را فراهم کرده است
( .)Iivari et al., 2020فناوری دیجیتال به سازمانها کمک کرده
است تا زنجیرۀ ارزش جهانی را با اتصال ،چابکی ،انعطافپذیری
و قابلیتهای پویا و همۀ موارد ضروری بهمنظور پایداری بنگاههای
اقتصادی در عصر شتاب و چابکی توسعه دهند .همچنین دولتها
و مؤسسات غیرانتفاعی میتوانند با استفاده از خدمات الکترونیکی
انسانی و اجتماعی ،سیستمهای مبتنیبر مشارکت شهروندان ،پلیس
تماموقت و مواردی از این دست به نهادهای دیجیتال هوشمند تبدیل
شوند (.)Mhlanga and Moloi, 2020
گیری ویروس کرونا،
فعالیتهای آموزشی بهویژه طی همه ِ
با لغو گستردۀ کنفرانسها ،دورههای آموزشی و امتحانات
تحصیالت تکمیلی بهشدت آسیب دیدهاند .باوجوداین ،به
آموزش سریع نیروی کار مراقبتهای بهداشتی درباب چگونگی

3. Facebook
4. Twitter

6. Isolation

)5. The British Medical Association (BMA

)7. Machine Learning (ML
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مدیریت بهتر شرایط بیماران و همچنین به آموزش مجدد به کلیۀ
کارکنان در عموم سازمانها در طول زمان همهگیری نیاز است .این
امر به استفاده از راهحلهای نوآورانۀ بهداشت دیجیتال برای ارائۀ
محتوای آموزشی و تداوم آن منجر شده است .برای مثال در برخی
از کشورهای اروپایی ،پزشکان ارزیابی سالیانۀ پیشرفت بالینی
( )ARCPرا در کنار طیف وسیعی از رویکردهای مجازی دیگر
با هدف محافظت از کارآموزان و پیشرفت آنها طی همهگیری
آموزش میدهند ( .)Sharma et al., 2020همچنین طیف
وسیعی از بستههای نوین آموزش الکترونیکی بسیار سریعتر از
زمان مورد نیاز و معمول محتوای دیجیتال تولید شده است .این
بستههای آموزشی دیجیتال ،تأثیر بسزایی در تدوام فعالیتهای
آموزش و یادگیری داشته است (.)Kadakia et al., 2020
بوکار از دیگر مواردی بوده است که نیاز به فناوریهای
حوزۀ کس 
دیجیتال در دوران همهگیری را بهخوبی تجربه کرده است .بیماری
همهگیر کووید 19-بهمنزلۀ بحران جهانی بهداشت ،جامعه را در
سطح کالن ،متوسط و خرد تحت تأثیر قرار داده است و تأثیرات
اقتصادی و اجتماعی آن بیسابقه بوده است (Finsterwalder and
 .)Kuppelwieser, 2020برای سازمانهای دولتی و خصوصی،
بحرانی مانند کووید 19-چالشی راهبردی است و اختالل در تقاضا
و ظرفیت ،افزایش نبود اطمینان و همچنین بیثباتی مالی ،سازمانها
را مجبور به ارزیابی مجدد و بازسازی عملیات کسبوکار کرده است
( .)Mora Cortez and Johnston, 2020نوآوریهای دیجیتال در
خدمات ،بهمنظور بهبود خدمات موجود و ایجاد خدمات جدید ،نیز
یکی از راههای مقابله با بحران است .درواقع شرایط یکسال گذشته
به شکلی بوده است که عالقهمندی فوقالعادهای را به نوآوریهای
ً
دیجیتال و هماهنگی نوآوریها ـ فراتر از آنچه قبال طراحی و اجرا
شده ـ برانگیخته است .دامنۀ برخی از این ابتکارات دیجیتال در
سطح جهانی یا ملی بوده است .سایر نوآوریهای دیجیتال در سطح
سازمان یا شرکت ظهور یافتهاند (.)Manthiou, 2020
لی و تریمی 1در بررسی کاربردهای فناوری دیجیتال در دوران
پاندمی کووید ،19-مفهوم جدیدی را با عنوان همگرایی نوآوری
دیجیتال معرفی کردهاند .این محققان با بررسی کاربردهای
گوناگون نوآوریهای دیجیتال به این نکته اشاره کردند که تحت
شرایط همهگیری ،فناوریهایی که تا پیش از این بهصورت مجزا
استفاده میشدند ،امروزه در همکاری نزدیکی با یکدیگر قرار دارند
( .)Bayram et al., 2020آنان دربارۀ کاربردهای دیجیتال در عصر
کووید 19-معتقدند که همهگیری ْ
فعلی راهی را باز کرده است تا
ً
درمورد همهچیز تجدید نظر شود؛ مثال درمورد نحوۀ زندگی ،کار،
تولید دانش علمی ،ارائۀ مراقبتهای بهداشتی و ارتباط با دیگران،
اعم از انسان یا حیوان در اکوسیستمهای سیارهای .افزونبراین،

با افزایش شدت همهگیری ،از ابزارهای دیجیتال بهداشتی مانند
اینترنت اشیا ،حسگرهای زیستی و هوش مصنوعی برای حل
اهداف دوگانۀ فاصلۀ اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی در حالت
اضطراری «بدون لمس» 2استفاده میشود (.)Lai et al., 2020
در بررسی کاربردهای دیجیتال در دوران همهگیری کووید ،19-به
این مسئله اشاره شده که دولتها و فعاالن حوزۀ فناوری درحال
بررسی ادغام دائمی فناوریهای دیجیتال در جنبههای گوناگون
زندگی مدنی پس از همهگیری ـ بهداشت ،آموزش ،کسبوکار
و سایر موارد ـ هستند .این بحثها تاکنون حالتی نئولیبرالی در
حوزههای اخالق و عملکرد آنها خلق کرده است .با ادامۀ شیوع
کووید19-در سراسر جهان ،افزایش اتکا به فناوریهای دیجیتال
و کوچکشدن فضای سیاستگذاری عمومی ،سؤاالتی را
دربارۀ تأثیرات گستردهتر و طوالنیمدت فناوریهای دیجیتال در
حاکمیت دموکراتیک در سطح جامعه مطرح میکند .درعینحال،
شواهد موجود حاکی از آن است که صرف نظر از حوزۀ کاربرد
نوآوریهای دیجیتال ،این فناوریها در زمان همهگیری فرصت
بیشتری برای اثبات قابلیتهای خود پیدا کردهاند (Yang et al.,
.)2020
هاینونن و استراندویک با بررسی کاربردهای نوآوری دیجیتال
ِ
در زمان بروز کووید 19-به این نکته اشاره کردهاند که نوآوریهای
ً
بوکار معموال عامل اصلی تمایز و رشد
دیجیتال در حوزۀ کس 
سازمانی و عاملی مؤثر در کسب مزیت رقابتی در نظر گرفته شده
است ( .)Heinonen & Strandvik, 2020به باور این محققان،
بحرانی مانند همهگیری کووید ،19-تأکید بر فناوریهای دیجیتال
را از حالت «اختیاری» به حالت «اجباری» تغییر داده است که دلیل
ً
این اجبار ،غالبا برای اطمینان از بقا و تابآوری سازمان است .این
ً
امر پیامدهای کامال شگفتانگیزی دارد و نوآوریهای دیجیتال را به
بوکار تبدیل کرده است .اکرم و
موضوع اصلی راهبرد در حوزۀ کس 
همکاران با بررسی اثربخشی فناوریهای دیجیتال در حوزۀ آموزش
به این موضوع اشاره کردند که از زمان شیوع کووید ،19-تمامی
مدارس در کشور پاکستان تعطیل شده و ازاینرو ،ساختارهای سنتی
آموزش دیگر پاسخگو نیست ( .)Akram et al., 2020در چنین
شرایطی استفاده از فناوری دیجیتال آموزشی توانسته است بهنحوی
مطلوب نیازهای آموزشی دانشآموزان را برطرف سازد .این محققان
در پایان بیان کردند که برای موفقیت بیشتر در آموزش آنالین ،دولت
باید آگاهی عمومی را گسترش دهد؛ زیرا آموزش نیازی روزانه برای
َ
یونیارسب استفاده از
طیف وسیعی از افراد جامعه استِ .دویا و
فناوریهای دیجیتال را عامل توانمندساز در یادگیری راهبرد و توسعۀ
ایدههای نوآورانه در سازمانهای معاصر دانستهاند (& Dewia
 .)Yuniarsab, 2020این محققان با انجام فراتحلیل دریافتند که

1. Lee and Trimi

2. No Touch

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب

بدون استفاده از فناوریهای دیجیتال ،سازمانها هرگز نمیتوانستند
به این سطح باال از نوآوری دست یابند.
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برای رعایت اختصار ،تعدادی از مقاالت دیگر را در قالب
جدول زیر مرور میکنیم.

جدول  :1خالصهای از پیشینۀ تجربی

محقق (سال)

خالصۀ تحقیق

عنوان

استفادة شرکتهای کوچک و متوسط در طول
Papadopoulos et al.,
کووید 19-از فناوریهای دیجیتال :مفاهیم تئوری
2020
و عملی

در این تحقیق ،به ترسیم مسیرهای تحقیقاتی بالقوه و
انعکاس مفاهیم مدیریتی استفاده از فناوریهای دیجیتال
در شرکتهای کوچک و متوسط برای مقابله با پیامدهای
کووید 19-و تضمین تداوم کسبوکار پرداخته میشود.

Nasajpour et al.,
2020

اینترنت اشیا در زمان کووید 19-و همهگیرهای
آینده :یک مطالعه اکتشافی

این مقاله نقش فناوریهای مبتنیبر اینترنت اشیا را در
همهگیری کووید 19-بررسی کرده است

Mhlanga and Moloi,
2020

کووید 19-و تحول آموزش دیجیتال :در افریقای
جنوبی چه چیزی را در انقالب صنعتی چهارم
میآموزیم؟

این مطالعه به دنبال ارزیابی تأثیر همهگیر کووید19-
در ایجاد انگیزه در آموزش دیجیتال و تحول در بخش
آموزشوپرورش در افریقای جنوبی است.

Marbouh et al. 2020

بالکچین برای کووید :19-بررسی ،فرصتها و
سیستم ردیابی تأییدشده

در این مقاله ،برنامهها و فرصتهای مختلف بالکچین را در
مبارزه با بیماری همهگیر کووید 19-بررسی میکنیم.

Kalla et al., 2020

نقش بالکچین در مبارزه با کووید19-

در این مقاله به سنجش کاربرد بالکچین بهمنزلۀ یک فناوری
کلیدی امکانپذیر پرداخته شده و موارد استفادۀ بالقوۀ آن را
در بحران کووید 19-شناسایی میکند.

Hussain et al., 2020

تکنیکهای هوش مصنوعی برای کووید19-

این تحقیق با انگیزۀ نیاز به استفاده از هوش مصنوعی در
مبارزه با بحران کووید ،19-خالصهای از وضعیت فعلی
کاربردهای هوش مصنوعی در دولتهای بالینی را هنگام
مبارزه با کووید 19-ارائه میدهد.

�Fletcher and Grif
fiths, 2020

تحول دیجیتال در زمان قرنطینه

این مقاله ،سه درس اساسی ارائه میدهد ،درسهایی که
ً
تاکنون از دورۀ همهگیری فهمیده شده ،اوال سازمانها باید
ً
بلوغ دیجیتال خود را بهبود بخشند ،ثانیا سازمانهایی که
از نظر دیجیتال کمتر رشد دارند شکنندهترند و در آخر
سازمانهایی با بلوغ دیجیتال باالتر انعطافپذیرترند.

 .۲روششناسی
این تحقیق با هدف بررسی نوآوریها در بستر دیجیتال و تأثیر
آنها در بحران کووید ۱۹-با رویکرد فراترکیب انجام میشود؛
بنابراین هدفی که دنبال میکند از نوع بنیادی است .ازآنجاکه
دادههای تحقیق بدون دخالت و جهتگیری محقق جمعآوری
میشود ،در زمرۀ تحقیقات غیرآزمایشی قرار میگیرد .از لحاظ
نوع روششناسی بهکاررفته ،این تحقیق با رویکرد آمیخته (کیفی
ـ ّ
کمی) انجام میشود .هدف طرحهای تحقیق آمیخته آن
است که شواهد بیشتری برای درک بهتر پدیدهها بهدست دهند.

عالوهبرآن ،محدودیت انحصاری طرحهای تحقیق ّ
کمی را که در
آنها استفاده از دادههای کیفی جایز نیست و نیز طرحهای تحقیق
کیفی را که استفاده از دادههای ّ
کمی در آنها توصیه نمیشود از
میان برمیدارد .در بخش کیفی تحقیق ،از رویکرد فراترکیب برای
شناسایی متغیرها استفاده شده و در بخش ّ
کمی ،از آنتروپی شانون
برای تعیین ضریب اثر شاخصها استفاده شده است.
با رشد تحقیقات در حوزههای متعدد علوم و مواجه شدن جامعۀ
علمی با انفجار اطالعات ،اندیشمندان در عمل به این نتیجه
رسیدهاند که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و بهروزبودن
در این زمینه ،تاحدود زیادی امکانپذیر نیست؛ بنابراین انجام
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پژوهشهای ترکیبی ـ که عصارۀ تحقیقات انجامشده در موضوعی
خاص را به شیوۀ نظاممند و علمی فراروی پژوهشگران قرار میدهند
ـ گسترش روزافزون یافته است .فراترکیب فرایند جستوجو،
ارزیابی ،ترکیب و تفسیر مطالعات ّ
کمی یا کیفی در حوزهای خاص
است .درحال حاضر ،از رویکرد فراترکیب در حوزۀ مدیریت و روش
تحقیق کیفی بهطور گستردهای استفاده میشود .در کل سه هدف
اصلی برای فراترکیب بیان شده است که شامل ساخت تئوری ،شرح
تئوری و توسعۀ مفهومی خاص است؛ بنابراین در پژوهش کیفی با

رویکرد فراترکیب در پی فهم شاخصها و اجزای دخیل در پدیدۀ
مطالعه هستیم ( .)Sandelowski and Barroso, 2007در روش
فراترکیب ،هدف بررسی و مطالعۀ سیستماتیک پژوهشهای قبلی
انجامشده در حوزۀ مدنظر ماست ،و درنهایت محقق کار را با تحلیل
نتایج و یافتهها تمام میکند و خروجی آن چراغ راهی برای یافتن
خالءهای تحقیقاتی ،نوآوری در روششناسی و روش تحقیق برای
حوزۀ مدنظر است .مراحل و روش کلی هفتمرحلهای فراترکیب در
شکل  1مشاهده میشود.

تنظيم سؤالهای پژوهش (مشخصکردن هدف)
بررسی نظاممند متون
جستوجو و بررسی مقالههای مرتبط
استخراج اطالعات مقاالت
تجزيهوتحليل و ترکيب يافتههای کيفی
ارائۀ یافتهها
پايايی و اعتبار مدل (کنترل کيفيت)
شکل  :1مراحل و روش کلی فراترکیب

 .۲-۱گام نخست :تنظیم سؤالهای پژوهش

نخستین گام فراترکیب ،تنظیم پرسشهای پژوهش است .نخستین
سؤال برای شروع فراترکیب چهچیزی است .همچنین میتوان
سؤاالتی را با مضمون چه؟ چه وقت؟ و چگونه؟ مطرح کرد:
شاخصهای اصلی مقولۀ مطالعهشده کداماند؟ شاخصهای
مقولۀ مطالعهشده شامل چه مواردی است؟ شاخصهای مقولۀ
مطالعهشده چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ در تحقیق حاضر،
سؤاالت زیر مطرح شده است:
 )۱نوآوریهای دیجیتال استفادهشده در بحران کووید۱۹-
کداماند؟ (چه چیزی؟)

 )۲نقش نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید ۱۹-چیست؟
(چگونه؟)
 .۲-2گام دو :بررسی نظاممند متون

در این مرحله ،به جستوجوی سیستماتیک مقاالت منتشرشده
در پایگاههای علمی معتبر داخلی و بینالمللی اعم از SID,
Magiran, Elmnet, Emeraldinsight, Elsevier, Taylor
& و غیره پرداخته شد .برای جستوجوی
 Francis, Scopus
نظاممند متون مرتبط ،ابتدا کلمات کلیدی مرتبط گزینش شده
است .در این تحقیق ،دوازده مدخل با موضوع نوآوریهای
دیجیتال شناسایی شده و در پایگاههای علمی و مجالت داخلی

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب

و بینالمللی جستوجو شد .در کلیۀ جستوجوها از «»covid+
استفاده شده است .فهرست کلمات کلیدی استفادهشده در تحقیق
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در جدول  2بیان شده است .براساس جستوجوی کلیدواژهها در
مجالت گوناگون ،درمجموع  634مقاله یافت شد.

جدول  :2فهرست کلمات کلیدی مرتبط با نوآور یهای دیجیتال

ردیف

کلیدواژۀ فارسی

کلیدواژۀ انگلیسی

1

فناوری دیجیتال

Digital technology

2

هوش مصنوعی

Artificial Intelligence

3

فناوری ابری

Cloud technology

4

اینترنت اشیا

Internet of things

5

تحلیل کالنداده

Big data analytics

6

یادگیری ماشینی

Machine learning

7

بالکچین

Blockchain

8

رباتیک

Robotics

9

سازمان مجازی

Virtual organization

10

سیستمهای ردیابی

Tracking systems

11

شبکۀ اجتماعی

Social network

12

اینترنت و وب

Internet and web

 .۲-3گام سه :جستوجو و بررسی مقالههای مرتبط

پس از شناسایی واژگان کلیدی تحقیق ،مجموعهمقالههای
حاوی واژگان کلیدی شناسایی شدند .این مقاالت براساس
مواردی مانند عنوان ،چکیده ،محتوا و روش تحقیق مطابق
نمودار زیر غربال شده و مقالههای نهایی استخراج شدند .در
این تحقیق ،غربال مقاالت در چهار مرحلۀ متوالی انجام شد
(شکل  .)2در مرحلۀ اول ،براساس عناوین ،تعداد  266مقالهای
که عنوان مرتبط با تحقیق نداشتند ،حذف شدند .از میان 368
مقالۀ باقیمانده 112 ،مقاله به دلیل داشتن چکیدۀ نامرتبط
حذف شدند و  256مقاله باقی ماندند .در ادامه مقاالت از
لحاظ محتوا بررسی شدند و بدینترتیب  94مقاله ،که از لحاظ
هدف تحقیق محتوای مناسبی نداشتند ،کنار گذاشته شدند .در
چهارمین مرحله از غربالگری 84 ،مقاله به دلیل داشتن روش
تحقیق نامناسب حذف شدند و بدینترتیب ،نمونۀ نهایی شامل
 78مقاله انتخاب شدند.

برای ارزیابی کیفیت مقاالت انتخابشده ،از برنامۀ
مهارتهای ارزیابی حیاتی ( )CASPاستفاده شده است.
براساس ده معیار معرفیشده در وبسایت  1،CASPبه ارزیابی
ّ
کمی کیفیت مقاالت اقدام شد .چکلیست معرفیشده شامل ده
معیار بوده (اهداف پژوهش ،منطق روش ،طرح پژوهش ،روش
نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها ،انعکاسپذیری ،مالحظات
اخالقی ،دقت تحلیل ،بیان واضح یافتهها ،ارزش تحقیق) که به
هریک از شاخصهای آن (متناسب با مقالۀ تحت بررسی) با
طیف لیکرت پنجتایی نمرهای بین ( 1ضعیف) تا ( 5عالی) تعلق
میگیرد.
سپس مقاالت به پنج کالس عالی ( ،)۴۰-۵۰خیلیخوب
( ،)31-40خوب ( ،)21-30متوسط ( )11-20و ضعیف ()۰-۱۰
طبقهبندی میشوند .نتایج حاصل از ارزیابی کیفی مقاالت با استفاده
از چکلیست CASP در شکل  3نشان داده شده است.
1. http://casp-uk.net/casp-tools-checklists
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کل مقاالت
یافتشده ()634

مقاالت با عنوان
مرتبط ()368

مقاالت با چکیده
مرتبط ()256

مقاالت با محتوای
مرتبط ()162

مقاالت با روش تحقیق
مناسب ()78

مقاالت حذفشده با
عنوان نامرتبط ()266

مقاالت حذفشده با
چکیده نامرتبط ()112

مقاالت حذفشده با
محتوای نامرتبط ()94

مقاالت حذفشده با
روش تحقیق نامناسب
()84
شکل  :2مراحل متوالی غربال مقاالت یافتشده از طریق جستوجوی کلیدواژهها

شکل  :3ارزیابی کیفیت مقاالت گزینششده براساس چکلیست CASP

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب

 .۲-۴گام چهار :استخراج اطالعات مقاالت

در این مرحله ،محتوای مقاالت بهدقت مطالعه و شاخصهای
اساسی استخراج میشود .در این تحقیق 70 ،کد شناسایی شد و
سپس براساس مراجع یافتشده و نام محققان و سال انتشار مقاله

در جدولی در اختیار خبرگان قرار داده شد که درنهایت پس از
دریافت نظریات آنها ،مطابق با چکلیست ( CASPبراساس
طیف لیکرت) نهایی شد.

جدول  :3طبقهبندی یافتههای استخراجشده از مقاالت پس از غربال بهدست خبرگان

بعد

13

مضمون

کد
ارزیابی و نظارت
تشخیص
پیشگیری

اقدامات درمانی در لحظه

ردیابی
کلینیک مجازی
مدیریت قرنطینه
مدیریت ریسک درمانی

اینترنت اشیا

پرستاری از راه دور
تبادل اطالعات
بهروزرسانی لحظهای موجودی
مدیریت از راه دور کسبوکار

ارزیابی سطح تقاضا
تأمین نیازها
مدیریت ریسک
شفافیت قراردادها
گردآوری دادهها

سیاستگذاری دادهمحور

اسنادکاوی
پشتیبانی تصمیم
اطالعرسانی
تشخیص
درمان
ارزیابی میزان تماس

هوش مصنوعی

پیشبینی آسیب
خدمات درمانی هوشمند

توسعۀ داروها
حفاطت از کارکنان
ارسال دارو با پهباد
رباتیک
نرمافزارهای درمانی

مدیریت هوشمند کسبوکار

تعامالت خودکار با مشتری
بهبود تجربیات خرید شخصی
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بعد

مضمون

کد
دادهکاوی
همکاریهای در لحظه

مدیریت هوشمند کسبوکار

پیشبینی نتایج
چابکی
انعطافپذیری
تابآوری زنجیره
قراردادهای هوشمند
برنامۀ غیرمتمرکز زنجیرۀ تشخیص

تشخیص امن

درمان حین قرنطینۀ خانگی
نوبتدهی الگوریتم محور
ثبت دادههای درمانی
دسترسی دائمی به مشاورۀ درمانی

بالکچین

ارز دیجیتال
تراکنشهای آنالین
تجارت هوشمند

کاهش مراجعۀ حضوری
مدیریت لحظهای منابع مالی
پیشگیری از اختالل
نعطافپذیری کسبوکار
زیرساختهای ابر
تعامالت لحظهای
اطالعرسانی

جامعۀ هوشمند

همکاریهای تجاری
کاهش تماس مستقیم
دورکاری
محاسبات سریع

فناوری ابری

حکمرانی هوشمند
مشاورۀ لحظهای
دسترسی به اطالعات
پایگاه دادهدرمانی
درمان از راه دور

تصمیمگیری دادهمحور
کمیسیونهای پزشکی
مدلسازی و شبیهسازی
نرمافزارهایآزمایشگاهی

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب
مضمون

بعد

15

کد
آموزش از راه دور
شبکۀ مجازی آموزش
آموزش در مناطق دورافتاده
ارزشیابی آنالین

آموزش

تبادالت علمی
یکپارچهسازی مدارس
یکپارچهسازی آموزش عالی

 .۲-5گام پنج :تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
مهمترین بخش تحقیقات کیفی به روش فراترکیب این مرحله
است .هدف فراترکیب ،تفسیری منسجم و نوین از یافتههایی است
که در مطالعات قبلی به آنها اشاره شده است .در این مرحله،
پژوهشگر ابتدا تمامی عوامل و شاخصهای استخراجشده را
بهصورت کد در نظر میگیرد (جدول  .)3در ادامه با توجه به
معنی کدها ،آنها در قالب مضمونهایی دستهبندی میکند.
مجموعهای از مضمونها ،یک مقوله (یا طبقه) را تشکیل
میدهند .مضمونها اساس و پایهای را برای توضیحات و مدلها،
تئوریها یا فرضیههای کاری ارائه میدهند .در این تحقیق،
نخست تمامی شاخصهای استخراجشده از مطالعات بهمنزلۀ
کد در نظر گرفته شدند .سپس با توجه به مفهوم کدها ،در قالب
مضمونهایی دستهبندی شدند .اینگونه ،مضامین اصلی پژوهش
شکل داده شده است.

 .۲-6گام شش :پایایی و اعتبار مدل (کنترل کیفیت)
در پژوهش کیفی ،منظور از ْ
اعتبار مفاهیمی ازجمله دفاعپذیری،

باورپذیری ،تصدیقپذیری و حتی بازتابپذیری نتایج تحقق است.
یکی از مهمترین روشهای استفادهشده برای ارزیابی پایایی مدل در
پژوهشهای کیفی ،محاسبۀ ضریب کاپا کوهن است .این ضریب ،با
استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:

) kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE

در فرمول کاپا ،نسبت یک ارزش خاص در یک طبقه ،که کدگذار
استفاده کرده است ،در نسبت استفاده از همان ارزش بهوسیلۀ کدگذار
دوم ضرب میشود .سپس این نسبتها با هم جمع میشوند تا توافق
مدنظر بهدست آید .نتایج حاصل از محاسبۀ ضریب کاپا در جدول 4
بیان شده است .ضریب کاپا برابر با  0/763بهدست آمد که باالتر از
مقدار قابل قبول است؛ بنابراین پایایی نتایج تأیید میشود .همچنین
ضریب معناداری کمتر از  0/05بهدست آمد ( )0/004که نشاندهندۀ
رابطۀ کدگذاری میان دو سند بررسیشده است.

جدول  :4آزمون توافق کدگذاری میان پژوهشگر و یکی از خبرگان

شاخص کاپا

مقدار

انحراف معیار برآوردی

برآورد Tb

مقدار معناداری

0/763

0/172

3/012

0/004

در این تحقیق ،عالوهبر محاسبۀ ضریب کاپای کوهن ،از سه معیار
ّ
کمی برای بررسی قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقال ،قابلیت تأیید و
اطمینانپذیری استفاده شده است :ضریب هولستی ،1ضریب پی
اسکات ،2و آلفای کرپیندروف .3میزان همبستگی دیدگاه خبرگان
با محاسبۀ ضریب هولستی ( )PAOیا «درصد توافق مشاهدهشده
»  0/814بهدست آمده است که مقدار درخور توجهی است .با
1. Holsti’s Coefficient of Reliability
2. Scott’s Pi
3. Krippendorff’s Alpha

توجه به ایرادهایی که به روش هولستی وارد است ،شاخص پی-
اسکات نیز محاسبه شده است که میزان آن  0/79بهدست آمده
است .درنهایت نیز از آلفای کرپیندروف استفاده شده است و
میزان آن در این مطالعه  0/82برآورد شده است که نشاندهندۀ
اعتبار نتایج است.
 .۲-7گام هفت :ارائۀ یافتهها

در این مرحله از فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل قبل ارائه
میشود .استفاده از آنتروپی شانون در این مرحله مرسوم است.
نتایج حاصل از محاسبۀ آنتروپی شانون در جدول  5بیان شده است.
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جدول  :5محاسبۀ ضریب اهمیت شاخصها با استفاده از آنتروپی شانون

بعد

اینترنت اشیاء

هوش مصنوعی

کد

فراوان

ضریب اهمیت

ارزیابی و نظارت

8

0/0092

تشخیص

17

0/0116

پیشگیری

11

0/0102

ردیابی

14

0/0111

کلینیک مجازی

18

0/0118

مدیریت قرنطینه

9

0/0098

مدیریت ریسک درمانی

6

0/0089

پرستاری از راه دور

22

0/0131

تبادل اطالعات

27

0/0138

بهروزرسانی لحظهای موجودی

17

0/0113

ارزیابی سطح تقاضا

20

0/0131

تأمین نیازها

26

0/0133

مدیریت ریسک

14

0/0112

شفافیت قراردادها

10

0/0110

گردآوری دادهها

11

0/0102

اسنادکاوی

16

0/0113

پشتیبانی تصمیم

15

0/0112

اطالعرسانی

11

0/0102

تشخیص

18

0/0119

درمان

29

0/0134

ارزیابی میزان تماس

17

0/0117

پیشبینی آسیب

16

0/0114

توسعۀ داروها

15

0/0116

حفاظت از کارکنان

21

0/0130

ارسال دارو با پهپاد

24

0/0134

رباتیک

29

0/0136

نرمافزارهای درمانی

14

0/0113

تعامالت خودکار با مشتری

9

0/0099

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب
بعد

بالکچین

فناوری ابری

17

کد

فراوان

ضریب اهمیت

بهبود تجربیات خرید شخصی

4

0/0072

دادهکاوی

17

0/0114

همکاریهای در لحظه

13

0/0110

پیشبینی نتایج

18

0/0121

چابکی

27

0/0137

انعطافپذیری

11

0/0110

تابآوری زنجیره

16

0/0117

قراردادهای هوشمند

31

0/0142

برنامۀ غیرمتمرکز زنجیرۀ تشخیص

27

0/0134

درمان حین قرنطینۀ خانگی

12

0/0112

نوبتدهی الگوریتم محور

15

0/0114

ثبت دادههای درمانی

11

0/0110

دسترسی دائمی به مشاورۀ درمانی

10

0/0104

ارز دیجیتال

22

0/0129

تراکنشهای آنالین

18

0/0119

کاهش مراجعۀ حضوری

16

0/0117

مدیریت لحظهای منابع مالی

18

0/0119

پیشگیری از اختالل

12

0/0111

انعطافپذیری کسبوکار

9

0/0101

زیرساختهای ابر

22

0/0129

تعامالت لحظهای

24

0/0132

اطالعرسانی

13

0/0114

همکاریهای تجاری

7

0/0098

کاهش تماس مستقیم

19

0/0120

دورکاری

14

0/0112

محاسبات سریع

18

0/0117

حکمرانی هوشمند

12

0/0111

مشاورۀ لحظهای

20
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18

کد

فراوان

ضریب اهمیت

بعد

دسترسی به اطالعات

15

0/0115

پایگاه داده درمانی

28

0/0134

تصمیمگیری دادهمحور

10

0/0110

کمیسیونهای پزشکی

7

0/0098

مدلسازی و شبیهسازی

11

0/0112

نرمافزارهایآزمایشگاهی

16

0/0115

آموزش از راه دور

25

0/0135

شبکۀ مجازی آموزش

8

0/0099

آموزش در مناطق دورافتاده

17

0/0120

ارزشیابی آنالین

11

0/0113

تبادالت علمی

13

0/0114

یکپارچهسازی مدارس

15

0/0116

یکپارچهسازی آموزش عالی

10

0/0109

 .۳تجزیهوتحلیل دادهها و یافتهها
با توجه به نتایج بهدستآمده و مشخصشدن ضریب اهمیت
شاخصهای گوناگون و تأیید اعتبار مضامین و ابعاد بررسیشده،
مدل نهایی تحقیق در قالب زیر ارائه میشود.

در ادامه پس از مشخصشدن مدل تحقیق ،برای تعیین اوزان
مضمونها اقدام شد .نتایج بهدستآمده در جدول  ۶ارائه شده
است.

تبادل اطالعات
تأمین نیازها مسئولیت
تشخیص

پایگاه داده درمانی
ی ابری
فناور 

اینترنت اشیا

آموزش راه دور

کلینیک مجازی

تعامالت در لحظه

فناور یهای
دیجیتال

قرارداد هوشمند
ارز دیجیتال
تشخیص غیرمتمرکز

مشاوره درمانی

بالکچین

هوش
مصنوعی

مدیریت منابع

درمان
رباتیک
چابکی
ارسال پهادی
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جدول  :6رتبهبندی مضمونها براساس میانگین وزنی

ابعاد
اینترنت اشیا

هوش مصنوعی

بالکچین

فناوری ابری

مضمون ها

ضریب wj

رتبه

تشخیص در لحظه

0/1458

1

مدیریت راه دور کسبوکار

0/1443

2

سیاستگذاری دادهمحور

0/1436

2

خدمات درمانی هوشمند

0/1387

3

کسبوکار هوشمند

0/1561

1

تشخیص امن

0/1353

2

تجارت هوشمند

0/1261

3

جامعۀ هوشمند

0/1387

2

درمان از راه دور

0/1307

3

آموزش

0/1532

1

در آخرین بخش از این تحلیل ،میانگین وزنی هریک از
فناوریهای ابری ،بالکچین ،اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز

محاسبه شد .براساس نتایج بهدستآمده مشخص میشود که
عوامل مدیریتی بیشترین اهمیت را دارند.

جدول  :7رتبهبندی ابعاد براساس میانگین وزنی

ابعاد

ضریب wj

رتبه

اینترنت اشیا

0/1450

2

بالکچین

0/1307

4

هوش مصنوعی

0/1461

1

فناوری ابری

0/1408

3

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی نوآوریهای دیجیتال در دوران شیوع
کووید 19-با رویکرد فراترکیب پرداخته شد .نتایج بهدستآمده
در این تحقیق نشان میدهد که هوش مصنوعی مهمترین نوآوری
دیجیتال بوده است که در زمان همهگیری بخشهای مختلف ـ
اعم از بهداشت و درمان ،کسبوکار ،صنعت و غیره قرار میگیرد.
هوش مصنوعی و یادگیری عمیق میتواند تشخیص کووید 19-را
نیاز دسترسی به آزمایشهای دقیق و کمهزینه برای
افزایش دهدِ .
تشخیص بیماری نوعی چالش است .بسیاری از بیمارستانهای
پیرامونی در چین و سایر کشورهای درحال توسعه در آسیا،
خاورمیانه و افریقا ،آزمایش یا منابعی برای تشخیص دقیق
کووید 19-از آنفوالنزای معمولی را ندارند .با ظهور همهگیری
کووید ،19-تمرکز دولتها بر استفاده از فناوری هوش مصنوعی
به شکل چشمگیری افزایش یافته است .در اندونزی و در زمانی

که فقط دو مورد گزارش شده بود ،با وجود مواجهۀ شایان توجه
با گردشگران چینی (بالی  1/2میلیون گردشگر چینی در سال
 2019داشت) ،مقامات بهداشتی تصمیم گرفتند که از فناوری
هوش مصنوعی برای تشخیص افراد ناقل استفاده کنند (Ienca
 .)and Vayena, 2020آزمایشهای تشخیصی و غربالگری
جایگزین برای کووید 19-بسیار مفید خواهد بود .چنین
الگوریتمهای هوش مصنوعی میتواند ابزار غربالگری اولیه برای
ً
موارد مشکوک (مثال سابقۀ سفر به چین ،ایران یا کرۀ جنوبی ،یا
قرارگرفتن در معرض موارد تأییدشده) باشد تا بیماران در معرض
خطر بیشتر ،بتوانند آزمایشها را با سرعت بیشتری انجام دهند
( .)Fahey and Hino, 2020تحلیل کالنداده نیز فرصتهایی
را برای انجام مطالعات مدلسازی فعالیتهای متعدد (آموزش،
بهداشت ،تجارت ،گردشگری و غیره) و راهنمایی سیاستگذاران
در کشورهای گوناگون بهمنظور افزایش آمادگی در برابر همهگیری
َ
یونیارسب با کمک
کووید 19-فراهم میکند .برای مثالِ ،دویا و
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فناوری تحلیل کالنداده و با استفاده از سه پایگاه دادۀ جهانی ـ
راهنمای رسمی هواپیمایی ،خدمات مستقر در مکان (شنزن،
چین) و دفتر مدیریت حمل و نقل شهرداری ووهان ـ مدلی از
«پخش همزمان» و پیشبینی فعالیت بیماری کووید 19-را در
داخل و خارج از چین انجام دادند که مقامات دولتی و همچنین
سازمانهای خصوصی برای برنامهریزی و کنترل بهداشت عمومی
در سراسر جهان میتوانند از آن استفاده کنند (Dewia and
.)Yuniarsab, 2020
در این تحقیق ،اینترنت اشیا با اختالف کمی پس از هوش
مصنوعی ،یکی از مهمترین نوآوریهای دیجیتال در زمان
همهگیری کووید 19-بهشمار میرود .اینترنت اشیا بستری را
فراهم میکند که به آژانسهای بهداشت عمومی امکان دسترسی به
ً
دادهها برای نظارت بر بیماری همهگیر کووید 19-را میدهد .مثال
سیستم «ورلد متر» بهصورت لحظهای تعداد واقعی افراد مبتال در
سراسر جهان ازجمله موارد جدید روزانۀ بیماری ،توزیع بیماری در
کشورها و شدت بیماری را بهروزرسانی میکند (Nasajpour et
 .)al., 2020همچنین مرکز علوم و مهندسی سیستمهای دانشگاه
جان هاپکینز با استفاده از دادههای جمعآوریشده از مراکز کنترل
و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده ( ،)CDCسازمان
بهداشت جهانی ،مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری ،مرکز
چینی برای کنترل و پیشگیری از بیماری ( CDCچین) و وبسایت
چینی  ،DXYکه دادههای کمیسیون بهداشت ملی چین و CDC
چین را جمعآوری میکند ،یک نقشۀ پیگیری در لحظه را برای
موارد کووید 19-در سراسر جهان طرح کرده است (Bai et al.,
 .)2020اینترنت اشیا عالوهبر کاربردهای متعددی که در حوزۀ
بهداشت و درمان دارد ،در حوزۀ کسبوکار نیز بهشکل گستردهای
برای کاهش تأثیرات منفی همهگیری کووید 19-استفاده شده است
( .)Rahman et al., 2020; Singh et al., 2020اینترنت اشیا
نسل جدیدی از پیشرفتهای فناوری است که در سالهای اخیر
نظر پژوهشگران جهانی را به خود جلب کرده است و درحکم یکی
از روندهای مهم فاوا در سالهای آتی شناخته شده است .اینترنت
اشیا روند فناوری را از سیستمهایی که دستگاههای چندکاربره
داشتند و امکان تعامل افراد را فراهم میکردند به سمت پارادایمی
جدید برد که براساس آن ،بهازای هر کاربر ،چندین دستگاه وجود
خواهد داشت و اشیا نیز ازطریق شبکه به یکدیگر وصل خواهند
شد (.)Zibandeh, 2020
فناوری ابری در رتبۀ سوم در این تحقیق قرار گرفته و اهمیت
باالیی در دوران همهگیری کووید 19-داشته است .در دنیای
پساکرونا ،استفاده از پردازش ابری در همۀ برنامهها افزایش
مییابد .با گسترش ویروس ،مردم مجبور شدند در خانه کار کنند
و الگوهای یادگیری آنالین بهکار گرفته شد ،تقاضا برای کنفرانس و
آموزش ویدئویی افزایش چشمگیری یافت و همۀ این موارد ،باعث

افزایش استفاده از فناوری رایانش ابری شد )Tuli et al., 2020(.
ارائهدهندگان خدمات ابری به طور فعالی خدمات و محصوالت
خود را ارتقا داده و منابعی را برای پاسخگویی به افزایش تقاضا
در بازار فراهم کردهاند .بهاینترتیب ،به احتمال زیاد مشاغل و
مؤسسات آموزشی همچنان از این فناوری استفاده خواهند کرد.
همانطور که تقاضا برای این فناوری همچنان در حال رشد است،
پیادهسازی این فناوری در برنامههای تلفن همراه برای دسترسی
آسان ضروری خواهد بود (.)saebnia and Karimi, 2020
محققان بسیاری به اهمیت فناوریهای ابری در دوران کووید19-
اشاره کردهاند(;Budd et al., 2020; Hussain et al., 2020
.)Kaplan et al., 2020; Zhao et al., 2020
بالکچین چهارمین نوآوری دیجیتال است که اهمیت و تأثیر
آن در همهگیری کووید 19-در این تحقیق بررسی شده است.
گفتنی است سرویس تحقیقات پارلمان اروپا بالکچین را یکی
از ده فناوری اصلی برای مبارزه با بیماری شناخته است(  (�Mar
 .)bouh et al., 2020بالکچین معماری خدمات محاسباتی
غیرمتمرکز را فراهم میکند که بسیاری از محدودیتهای مربوط
به اکوسیستمهای محاسبات متمرکز را از بین میبرد .بالکچین
مجموعهای از گرههای محاسباتی است که به روشی نظیربهنظیر
( )P2Pمتصل میشوند و تراکنشهای انجامشده در شبکه را به
طور متقابل تأیید میکنند .در زنجیرۀ بلوک ،هر بلوک بهصورت
رمزنگاری مجموعهای از معامالت را مهروموم میکند و با بلوک
قبلی مرتبط میشود و زنجیرۀ بلوک مبتنیبر هش (رمزنگاری)
را تشکیل میدهد ( .)Kalla et al., 2020میتوان تغییر در
اصل پایه در تراکنشهای فضای کسبوکار را بالکچین نامید؛
یعنی ازبینبردن عاملیت واسطهای معتمد و توزیع اطالعات و
تراکنشها میان تمامی اعضای شرکتکننده .این ساختار برای
کل شبکههای بالکچین امتیازاتی به همراه دارد؛ ازجمله امتیازات
بالکچین ،دوام ،شفافیت ،اثباتپذیری و یکپارچگی فرایند است؛
ازاینرو کاربرد بالکچین در کسبوکارهای گوناگون با سرعت
درخور توجهی درحال گسترش است و پیشتازان استفادهکننده از
این فناوری دگرگونکننده در حوزههای مالی ،تدارکاتی ،بهداشت
و درمان و صنایع غذایی درحال افزایشاند .این گستردگی در
حوزههای پردازش ابری یا امنسازی بستر اینترنت اشیا ،برای
بالکچین درنظر گرفته شده و حیطۀ کاربرد آن را وسعت بیشتری
بخشیده است (.)Shahbazi et al., 2020
درمجموع نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،بار دیگر اهمیت
فناوریهای دیجیتال در دوران معاصر را نشان میدهد .نکتۀ
مهم ،که از خالل ادبیات حاصل میشود ،این است که هرچند
فناوریهای مذکور از چند دهه پیش وجود داشتهاند ،اما ظهور
کووید 19-بهرغم تمامی مشکالتی که برای جوامع به همراه
داشته است ،این فرصت را در اختیار فناوریهای دیجیتال قرار

مدل جامع نوآوریهای دیجیتال در بحران کووید 19-با رویکرد فراترکیب

داده است تا قابلیتهای خود را بیشازپیش به نمایش بگذارند.
همهگیری کووید 19-باعث تغییرات فراوانی در سبک زندگی
و رفتار مصرفکنندگان در سراسر دنیا شده و تکنولوژیهای
نوین مناسبترین ابزار برای همراهی با تغییرات مذکورند .رفتار
مصرفکنندهها پس از کووید 19-به هنجارهای قبل از همهگیری
برنمیگردد .مصرفکنندگان کاالها و خدمات بیشتری را بهصورت
آنالین خریداری میکنند و تعداد بیشتری از افراد از راه دور کار
میکنند و شرکتها شروع به پیمایش در دنیای پس از همهگیری
ً
میکنند و اینجا دقیقا مکانی است که فناوری دیجیتال به کمک
دولتها ،اقتصاد ،صنایع و خدمات میآید .بهطورکلی ،میتوان
پارادایم غالب پساکرونا را همهگیری تکنولوژی نامید ( Izadi,
 .)2020این پژوهش در زمرۀ نخستین تحقیقاتی است که با
رویکرد فراترکیب به بررسی نوآوریهای دیجیتال در دوران بحران
کووید 19-میپردازد .محققان امیدوارند نتایج بهدستآمده در
این تحقیق ـ در کنار کارکردهای مدیریتی ـ بتواند ایدههای جدید
تحقیقاتی را در اختیار سایر محققان قرار دهد تا تصویری هرچه
جامعتر از اهمیت و کاربردهای فناوریها و نوآوریهای دیجیتال
بهعنوان ابزاری برای مقابله با تأثیرات منفی بحران کووید19-
بهدست آید.
در این تحقیق ،به بررسی تحقیقات علمی (مقاله یا گزارش)
در پایگاه تحقیقاتی معتبر پرداخته شده است .ازآنجاکه مقولۀ
کووید ۱۹-پدیدۀ نوظهوری است ،تحقیقات انجامشدۀ مرتبط در
این حوزه ،سهم ناچیزی را به خود اختصاص میدهند؛ محدودیت
این تحقیق را میتوان تعداد اندک پژوهشگران عنوان کرد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی :محققان میتوانند مدل را
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Abstract
Sustainable innovation is necessary for organizational survival as well as success in the turbulent
environment of the digital era, particularly in the currentCOVID-19 epidemic crisis. Many of today’s
innovations employ a combination of digital technologies while relying on telecommunications
infrastructure besides Internet access. The COVID-19 crisis one-year experience has revealed to
what extent the innovations formed in the digital context have succeeded to enhance society’s
resilience to this crisis. In this regard, the present study was aimed at providing a comprehensive
model of innovations in the digital context and their role and effect on the COVID-19 crisis.
Qualitative meta-synthesis was the main method of this research, in which the kappa coefficient
was calculated to assess the model, and Shannon entropy was calculated to specify the significance
coefficient of the indices. To this end, the previous studies on digital innovations over the
COVID-19 crisis were first extracted through searching for relevant keywords and 634 papers
were found that 78 of which were finalized at four consecutive screening stages. Subsequently,
the identified indices in different papers were coded and the main themes were identified through
categorizing the codes. The results revealed that technologies based on artificial intelligence,
the Internet of Things, cloud technologies, and blockchain are the fundamental areas of digital
innovation during the COVID-19 pandemic. Moreover, health, education, and business were
identified as the key areas for applying digital innovations during the pandemic.
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نقشنامه و فرم تعارض منافع
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پیمان جعفری سبدانی
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تحلیل /تفسیر داده
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نظارت و بازخوانی

نظارت و بازخوانی

سایر نقشها

گردآوری داده،
معرفی منابع و نظارت بر روند
روششناسی ،مرور ادبیات،
پژوهش ،شکلدهی به سؤال و بحث
تحلیل داده و نتیجهگیری،
و بررسی نتایج ،بازخوانی مقاله
نگارش مقالۀ اصلی

معرفی منابع و نظارت بر روند
پژوهش ،کنترل تحلیل داده و
نتیجهگیری ،نگارش و بازخوانی،
نظارت بر روند پژوهش ،ویرایش و
بازخوانی نسخۀ نهایی

ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار (عدم) تعارض منافع :با سالم و احترام؛ به استحضار میرساند نویسندگان مقاله
هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
نویسندۀ مسئول :پیمان جعفری سبدانی
تاریخ1400/11/13 :
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بررسی عوامل تأثیرگذار در تأمین مالی تعاونیهای سهامی سرمایهگذار
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چکیده
کارآفرینی تعاونی و شیوههای نوین تأمین مالی تعاونیها با هدف جذب سرمایههای خرد با زمینۀ اعتقادی جوامع
اسالمی سازگاری بیشتری دارد .هدف از این پژوهش ،پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه معیارهایی برای
سرمایهگذاری در تعاونی اهمیت بیشتری دارد .این پژوهش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف الگوهای مرسوم تأمین
مالی تعاونیها ،الگوی تأمین مالی مدنظر را با تحلیل دادههای نمونۀ آماری با متغیرهای ّ
کمی و کیفی براساس نظریۀ
دادهبنیاد بررسی میکند .متغیرهای ّ
کمی در جامعۀ آماری  38هزارنفری و نمونهگیری  380پرسشنامه و متغیرهای
کیفی براساس نظریۀ دادهبنیاد با استفاده از مصاحبۀ ژرفنگر با  15نفر از خبرگان و متخصصان حوزۀ تعاون با سابقۀ
بیش از سه سال است .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عوامل اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در انباشت
سرمایه در تعاونیها دارند و این الگوی تأمین مالی با توجهبه هزینۀ کمتر و مزایای اجتماعی آن ،راهکاری مناسب برای
تأمین مالی طرحهای زیرساختی است.
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مقدمه
تعاون در اصطالح به معنای «یاوری و همراهی متقابل» است.
این واژه از «عون» به معنی یاریکردن در باب تفاعل به معنای به
همدیگر کمککردن و همیاریکردن آمده است .بهعبارتدیگر،
کار گروهی ،داوطلبانه و نظاممند را تعاون گویند (Khavari and
 .)Asgharian, 2018تعاونی اجتماعی متعلق به اعضاست که
بهدست اعضا و برای اعضا تشکیل میشود و از اصول و ارزشهای
همکاری که اتحادیۀ بینالمللی تعاون 1تعریف کرده است پیروی
میکند ( .)Rajasekhar et al., 2020, p. 32تعاونیهای
کشاورزی در امریکای شمالی و اروپای غربی نشان دادند که
در سطوح مالکیت دارایی ،فروش و سهم بازار تأثیر بسزایی در
اقتصاد دارند .این تعاونیها با نوآوری در ساختار سازمانی تعاونی
(تعاونیهای نوع جدید) توانستند بر مشکالت تأمین سرمایه فائق
آیند (.)Chaddad and Cook, 2003
کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایهای همواره یکی
از مشکالت عظیم تعاونیها و در زمرۀ مهمترین موانع برای
راهاندازی کسبوکارشان بوده است .همیشه در اجرای طرحهای
مالی اینگونه
زیربنایی در کشورهای درحالتوسعه به ِ
روش تأمین ِ
طرحها توجه شده است .خاوری و اصغریان در پژوهش خود به
نقل از رویز )2018( 2اشاره کردهاند که بسیاری از سیاستها در
مسیر اهداف توسعۀ زیرساختها ،محیط کسبوکار و خدمات
عمومی ،تحت تأثیر بخش مالی برای تأمین سرمایه قرار دارند
3
( .)Khavari and Asgharian, 2018محققان ازجمله پاچون
( )2016تأمین منابع مالی را یکی از وظایف اولیۀ شرکتهای
تعاونی دانسته و سه بحث کفیلها ،ضمانتهای برابر و سهمهای
ویژه را در تعیین الگوی تأمین مالی مهم دانستهاند .ابراهیمی
سروعلیا و همکاران ( )2017درخصوص موانع تأمین مالی
تعاونیها پژوهشهایی را انجام دادهاند و موانعی را برشمردهاند
که عبارتاند از عوامل اقتصادی ـ نگرشی (Ahmadpour et
 ،)al., 2018محدودیت سرمایه (Bazrafshan and Shahin,
 ،)2010سرمایهگذاری ناکافی ،استرداد ضعیف وامها ،رکود
اقتصادی ( )Aribaba, 2013و تضاد عالیق بین اعضای تعاونی
و سرمایهگذارها ( .)Xiaomei and Tao, 2010برخی محققان،
تأمین مالی جمعی را برای بخش وسیعی از سرمایهگذاریهای
سودآور مانند طرحهای هنری و خالق مناسب میدانند(  (�Glea
.)sure and Feller, 2016
یکی از بزرگترین مشکالت تعاونیها و شاید مهمترین آنها،
کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایهای است .با توجهبه
)1. International Co-operative Alliance (ICA
2. Ruiz
3. Pachon

اهمیت تأمین مالی در توسعۀ بخش تعاون ،در این پژوهش عوامل
تأثیرگذار در تأمین منابع مالی تعاونیها شناسایی میشوند.
نخست با مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق ،مطالعات
داخلی و خارجی در این حوزه بررسی میشود .در ادامه بهترتیب
مبانی حقوقی و قانونی ،روششناسی تحقیق ،بحث و نتیجهگیری
و پیشنهادهای کاربردی حاصل از تفسیر نتایج ارائه میشود.

 .2مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
الگوهای سازمانی تعاونیها به هفت دسته تقسیم میشوند:
 )1تعاونیهای سنتی؛
 )2تعاونیهای سرمایهگذاری نسبی؛
 )3تعاونیهای عضو ـ سرمایهگذار؛
 )4تعاونیهای نسل جدید؛
 )5تعاونیهای با واحدهای مستقل دارای سرمایۀ درحال افزایش؛
 )6تعاونیهای سهامی ـ سرمایهگذار؛
 )7تبدیلشدن به شرکتهای سرمایهمحور (.)Hosseini et al, 2012
بررسی الگوها و راهبردهای نوین تأمین مالی شرکتهای تعاونی
در اقتصاد ایران نشان میدهد که الگوسازی تعاونی سنتی در تأمین
مالی تعاونیها در ایران مؤثر نیست؛ اما سایر الگوهای سازمانی
تعاونی در تأمین مالی تعاونیها در ایران مؤثرند؛ نظیر تعاونیهای
سرمایهگذاری نسبی ،عضو ـ سرمایهگذار ،نسل جدید ،سهامی
ـ سرمایهگذار ،تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایۀ درحال
افزایش ،و تبدیلشدن تعاونی به شرکت سرمایهمحور (همان).
بهطورکلی انواع روشهای تأمین مالی شرکتهای تعاونی در دنیا
را میتوان به سه دستۀ اصلی تقسیم کرد:
 .1تأمین مالی سنتی شامل استفاده از تسهیالت بانکها و
مؤسسات مالی یا بهرهگیری از آوردۀ شخصی مؤسسان یا ذخیرۀ
مازاد بازگشتی حاصل از فعالیت تعاونیها؛
 .2تأمین مالی حمایتی که در تعاونیهای متکی بر سرمایهگذاری
اعضاست ؛
 .3تأمین مالی مستقیم که با میزان استفاده از خدمات تعاونی
مرتبط نیست و امکان سرمایهگذاری را هم برای اعضا و هم افراد
غیرعضو فراهم میکند .در جدول  1راهبردهای تعاونیها در
کشورهای گوناگون بیان شده است؛ هریک از این روشها شامل
ابزارهای تجهیز سرمایۀ گوناگون میشوند ( Hosseini et al,
.)2012
کیم ( )2014توجه به زیرساختهای عمومی ـ خصوصی را در
تأمین مالی تعاونیها بااهمیت دانسته و سه راهکار حسابهای
قابل وصول ،حسابهای اعتباری و سهام برای تأمین مالی را
پیشنهاد کرده است (.)Ebrahimi Sarwolia et al., 2017
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جدول  :1راهبردهای تأمین مالی تعاونیها در کشورهای منتخب ( )Hosseini et al, 2012

نوع راهبرد
راهبرد تأمین مالی سنتی
راهبرد تأمین مالی حمایتی
راهبرد تأمین مالی مستقیم

روش تأمین مالی

کشور /تعاونی استفادهکننده

بانک و سایر نهادهای مالی

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

سهام اعضا

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

سرمایۀ سهام تخصیصنیافته ،ذخایر

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

استقراض از نهادهای وامدهندۀ تخصصی

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

بدهی فرعی

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

برنامۀ سرمایۀ پایه

استرالیا و امریکا

اوراق ظرفیت

استرالیا

طرحهای اجباری مشارکت در سهام

استرالیا ،کانادا و هلند

ذخیرۀ مازاد برگشتی

استرالیا ،کانادا و امریکا

انتشار سهام جایزه و رأی سود

استرالیا

وجوه بازنشستگی اعضا

استرالیا ،کانادا و امریکا

واحدهای مشارکتی

هلند

ذخیرۀ سرمایه در واحد

استرالیا ،کانادا ،فرانسه ،هلند و امریکا

ذخایر سرمایۀ چرخشی

استرالیا و امریکا

وامهای چرخشی (ذخایر چرخشی)

امریکا

واحدهای تجهیز سرمایۀ تعاونی

استرالیا

سرمایهگذاری مستقیم

استرالیا ،کانادا و امریکا

بازار مستثنی

استرالیا و هلند

سند تعهد

استرالیا و امریکا

سهام سرمایهگذاری /گواهینامه

استرالیا ،کانادا و امریکا

سهام ممتاز قابل بازخرید

استرالیا ،کانادا و امریکا

اوراق قرضۀ محلی

کانادا

طرحهای سهام کارکنان

استرالیا ،کانادا

دریافت وثیقه از اعضا

استرالیا ،کانادا و امریکا

عایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو

استرالیا و هلند

درصدی از کل سهام

امریکا

تعاونیهای سهامی ـ سرمایهگذار و الگوی سرمایهگذاری پایینب ه
باال بهترین روش تأمین سرمایه برای طرحهای زیرساختی مانند
طرحهای پهن باند و فناوری اطالعات است (Rezaeinejad et
:)al., 2018, p. 141

 )۱تعاونیهای سهامی ـ سرمایهگذار 1:در تعاونیهای سهامی ـ
سرمایهگذار ،سرمایهگذاران غیرعضو در کنار اعضای تعاونی ،حق
مالکیت دریافت میکنند .گروههای گوناگون سهام در این مدل
ایجاد میشوند که ممکن است حقوق متفاوتی از نظر نرخ بازگشت،
1. Investor Share Co-Operatives
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تحمل خطر ،میزان کنترل ،قابلیت بازخرید و قابلیت انتقال برای
دارندۀ آن به همراه داشته باشند ()Hosseini et al, 2012
 )۲الگوی سرمایهگذاری پایینبهباال 1:الگویی است شامل
ً
گروهی از کاربران نهایی که خودشان را درون گروه مشترکا تحت
مالکیت و ادارۀ دموکراتیک سازماندهی میکنند (اغلب تعاونی)
و قادر به نظارت بر قرارداد ساخت و بهرهبرداری طرحهای مدنظر
خودند (.)Rezaeinejad et al., 2018, p. 152
شیوههای نوین مالی برای جذب سرمایه شامل موارد زیر است:
 )۱اوراق منفعت 2:بهرغم هزینهبربودن این اوراق و معاملهنشدن
براساس نرخ بهرۀ واقعی بازدهی سرمایهگذاری ،با توجه به امکان
واگذاری منافع آیندۀ داراییهای بادوام ،انتشار اوراق منفعت از
طریق انواع شرکتهای تعاونی با هدف پیشفروش خدمات
آیندۀ خود و ارزانتربودن این خدمات برای متقاضیان و همچنین
امکان انتقال و واگذاری به غیر ،از طریق صاحبان اوراق منفعت
از راههای بسیار مؤثر در توسعۀ مالی شرکتهای تعاونیاست.
 )۲روش تأمین مالی فاینانس 3:نرخ پایین بهره ،بلندمدتبودن
زمان بازپرداخت ،امکان مدیریت طرف داخلی و انتقال خطر
دریافت وام به اعتبار گیرنده دولت یا شرکتهای دولتی و
خصوصی خارجی و انتقال خطر نوسانات بازار ارز به طرف
خارجی تأمین مالی جمعی از نقاط قوت آن است ،اما افزایش
جرائم بانکی به علت تأخیر در زمان اجرای طرحها ،فقدان رقابت
در صنایع داخلی و خطر باالی سرمایهگذاری در ایران باعث
میشود که بهکارگیری آن امکانپذیرنباشد.
 )۳روش تأمین منابع مالی جمعی :به ارتقای فرهنگ مشارکت
منجر میشود و با توجه به خطر پایین و انگیزههای درونی ساده
مثل دریافت پول و حمایت مشارکتکنندگان از کسبوکار با
هدف ثبت پروندۀ کاری برای آینده و توسعۀ توانایی فردی گزینهای
مقبول در دنیاست .این روش نیز با توجه به خطر شکست در
کسبوکار ،پیچیدگی مراحل دریافت وجوه سرمایهگذاری و
همچنین اولویت تأدیۀ حقوق طلبکاران بهنسبت حقوق صاحبان
درصورت بروز ورشکستگی ،مشکالت خاص خود را در برابر
کارآفرینان دارد (.)Ebrahimi Sarwolia et al. 2017
الگوی مدرن تأمین منابع مالی جمعی بهطورکلی برمبنای سه
نوع زیرساخت استوار است )1 :ابتکار عملکنندهای که دیدگاه
و طرح را برای تأمین بودجهاش پیشنهاد میکند؛  )2افراد یا
گروههایی که از این دیدگاه حمایت میکنند؛  )3یک سازمان
معتبر «پلتفرم» 4است که برای راهاندازی این دیدگاه ،فرصت ارائه
1. Bottom-Up Model

به سرمایهگذاران را فراهم میکند (Ordanini et al, 2011, p.

.)443-470
 )۴روش تأمین مالی استقراضی :جزو هزینههای پذیرفتهشدۀ
مالیاتی است و همچنین تأمین مالی بدینطریق ،سهم سهامداران
در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوران تورمی نیز بازپرداخت
آن ارزانتر تمام خواهد شد .از نقاط ضعف این روش میتوان به
مشکالت بالقوهای اشاره کرد که ممکن است بنگاهها در بهکارگیری
جمعسپاری با آن مواجه شوند .تمرکز آنها بر مشکالت ناخواستهای
است که بنگاههای تجاری در مواجهه با دیدگاههای کاربران نهایی
با آن روبهرو میشوند (.)Ebrahimi Sarwolia et al., 2017
مقالۀ «مدلسازی موانع و محدودیتهای مالکیت سرمایهگذاری
در تعاونیهای کشاورزی ایاالت متحده و اروپا» (Iliopoulos,
 )2003با بررسی گزارشهای مالی رسمی حسابرسیشدۀ 127
شرکت تعاونی ،که بیش از  75درصد از مجموع فروش ناخالص
سال  1996سازمان کشاورزی ایاالت متحده را تشکیل میدادند.
مشکل اصلی تجهیز سرمایه در تعاونیها را در این سه مورد
خالصه میکند )۱ :مشکل سواری مجانی؛  )۲مشکل افق
سرمایهگذاری؛  )۳مشکل پرتفولیوی سهام طرحها .در این مقاله
سیاست امکان عضویت محدود با توافقات بازاریابی برای حل
ح شده است .راهحل دوم برای حل
مسئلۀ سواری مجانی مطر 
مشکل سواری مجانی ،ایجاد بازار ثانویهای برای سهام تعاونی
است .سهامی که قابلیت انتقال دار د به اعضا این توانایی را میدهد
که ارزش کامل سرمایهگذاری خود را در تعاونی بهدست آورند و
بنابراین انگیزهای برای سرمایهگذاری مجدد ایجاد میکند؛ زیرا
ترس از مشارکت اعضای جدید در درآمدهای آیندۀ حاصل از
ف شده است .وجود بازار ثانویه برای سهام تعاونی
سهام آنان حذ 
بهمنزلۀ پیششرطی مهم در برخورد با مشکالت افق سرمایهگذاری
و پورتفولیوی سهام طرحه ا پیشنهاد شده است.
در شکل  1روشهای تأمین مالی تعاونی در اروپا مشاهده
میشود.
در پژوهشی دیگر ،محققان ابراهیمی سروعلیا و همکاران
به بررسی روشهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران با
استفاده از رویکردی کیفی و با تأکید بر نظریۀ داده بنیاد پرداخته
و روشهای تأمین مالی جمعی ،ترکیبی و اوراق منفعت را بیش از
سایر روشها با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تعاونیهای
ایران سازگار میداند (.)Ebrahimi Sarwolia et al. 2017
با درنظرگرفتن مجموعهای از روشهای گوناگون تأمین مالی
شرکتهای تعاونی ،در این بخش الگویی را که شرکتهای
تعاونی عضو اتحادیۀ تخصصی امور زیربنایی پیشگامان کویر
5

2. Cooperative Interest Bonds
3. Project Finance
4. Platform

5. Borrowing Financing
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شکل  :1منابع تأمین مالی بنگاههای تعاونی در اروپا ()Pelle and Allardon, 2012

یزد 1بهکار میبرند معرفی میشود .در این الگو ،که حاصل ترکیب
روش تأمین مالی الگوی تعاونیهایی با واحدهای مستقل دارای
سرمایۀ درحال افزایش بهصورت تعاونی سهامی سرمایهگذار و
روش تأمین مالی جمعی است ،براساس تعریف اساسنامه برای
بازخرید سهام سهامداران عضو ،غیرعضو عادی و غیرعضو
سرمایهگذار شرکت تعاونی برای جذب سرمایه در پرتفولیوی
طرحهای 2متعدد تولیدی و خدماتی خود ،با افزایش سرمایۀ
شرکتهای تعاونی دارای طرح و دادن اختیار 3بازخرید در سررسید
با ارزشافزودۀ تعهدی (حدود  2/5برابر ارزش اسمی سهام)،
سهامدار غیرعضو سرمایهگذار را بهمنظور بهرهگیری از عواید آتی
حاصل از استفاده از محصوالت و خدمات شرکت با تعرفههای
اری آن یا بهصورت نقدی و در سررسید ،جذب
نازلتر از ارزش باز ِ
میکند .بهصورت موازی ،سهامدار غیرعضو سرمایهگذار متعهد
میشود مبلغی حدود  1/5برابر ارزش اسمی سهام را در قالب
قرضالحسنه ،که مدت بازپرداخت آن از طریق شرکت تعاونی
(بین  27تا  40ماه) بخشی از دوران قرارداد بهرهبرداری از هر
طرح است ،با هدف حمایت از فعالیتهای تعاونیهای مردمی

کارآفرینانه ،در اختیار تعاونی قرار دهد .این بخش از قرارداد
مشارکت ،با تأمین مالی جمعی در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ
دنیا ،مانند فعالیتهای پلتفرم گوفاندمی 4،که در سال ۲۰۱۰
راهاندازی شده ،بسیار شبیه است و پلتفرم پیشگامان ،تأمین
مالی جمعی مبتنیبر اهدا و سرمایهگذاری (خرید سهام جمعی)
است .از دیگر پلتفرمهای برتر جهان ،که براساس الگوی اهدا
6
فعالیت میکنند ،میتوان از کارینگ بریدج 5،جاست گیوینگ،
کرادرایز 7،گیوفوروارد 8،دانرچوز 9و فاندلی 10نام برد .بعضی از
این پلتفرمها بهصورت تخصصی در حوزۀ خاصی نظیر پزشکی
و برخی دیگر در چند موضوع فعالاند (.)zarand et al., 2015
در این الگو ،طرحهای زیربنایی نظیر طرح رینگ فیبر نوری دور
ایران درحکم هاب منطقه و سرویسدهی به کشورهای همسایه
و کل سرمایه نیز بهمنزلۀ سرمایۀ شرکت تعیین میشود؛ سهامدار
عضو با  51درصد سرمایه در قالب نقدی یا دارایی ( 15درصد نقد
و  36درصد دارایی) در افزایش سرمایه شرکت میکند که همواره
طبق تعریف گروه سهامداران عضو 90 ،درصد حق رأی مجمع
را دارند و سهامداران غیرعضو سرمایهگذار دوونیم برابر برای 49
درصد سرمایه نقدینگی میآورند که یکونیم برابر وام و در اختیار
شرکت است .همواره  85درصد نقدینگی شرکت ،نقدینگی

 .1شرکتهای عضو اتحادیۀ امور زیربنایی پیشگامان کویر یزد در حوزههای گوناگون
زیرساختی و فناوری اطالعات در سطح کشور با مرکزیت استان یزد فعالیت میکنند
و دارای مجوزهای ( FCPارتباطات ثابت مخابراتی شامل اینترنت پرسرعت Adsl
و تلفن ثابت و( Landing Point ،)...فیبر نوری دریایی عمان تا چابهار ،)Poi
شتابدهنده (حامی استارتاپها) ،لجستیک هوشمند ،دهکدۀ لجستیک ،بندر خشک،
سامانۀ توزیع میوۀ سراسری و کارخانجات تولید بورد الکترونیکی ،تولید کاغذ از سنگ
و کنسانتره میوه و  ...است و همۀ شرکتها تأمین سرمایه را با الگوی تعاونی سهامی ـ
سرمایهگذار انجام میدهند و مورد مطالعاتی در این مجموعه بررسی شده است.

8. Give Forward

2. Project Portfolio

9. Donor Choose

3. Option

10. Fundly

4. Gofundme
5. Carring Bridge
6. Just Giving
7. Crowd Rise
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سهامدار غیرعضو سرمایهگذار است که با  15درصد نقدینگی
سهامدار عضو نقدینگی طرح تأمین میشود .دارایی سهامدار عضو
بهمنزلۀ تضمین بازخرید سهامدار غیرعضو تا پایان مدت قرارداد
در شرکت تعاونی بلوکه است و از سهامداری خارج نمیشود.

 .3مبانی قانونی و حقوقی جذب سهامدار غیرعضو

برای استفاده از سهام و منافع آن و دیگری انتقال حقوق ناشی از
سهام است که این مورد اخیر در رابطۀ بین افراد معتبر بوده ،ولی در
قبال شرکت مستند نیست .همچنین در قرارداد بیع (خریدوفروش)
سود حاصل از سهام ،از طرف
شرط میشود که کلیۀ منافع و ِ
2
شخص سهامدار غیرعضو سرمایهگذار به شرکت صلح شود و
شرط فعل متعهد میشود که در پایان
در مقابل ،شرکت در قالب ِ
سهام شخص سهامدار غیرعضو سرمایهگذار را به
مدت قراردادِ ،
مبلغ ّ
معینی براساس محاسبات انجامشده و تعیین ارزشافزودۀ
سهام در زمان اتمام قرارداد از وی به تعهد سهامداران عضو
بازخرید کند .هیئتمدیرۀ شرکت به نمایندگی از سهامداران عضو،
طی قرارداد متعهد میشود که سهام سهامدار را مطابق ارزش و
تاریخ توافقشده در قرارداد بازخرید کند .در پایان مدت قرارداد،
مشروط له (سهامدار غیرعضو سرمایهگذار) مختار است که با
استفاده از شرط تعهد به خرید مجدد سهام ،شرکت را الزام به
بازخرید سهام با همان مبلغ مشخص کند یا اینکه با انصراف از
این شرط ،کلیۀ منافع و سود سالیانۀ حاصل از سهام را دریافت کند
و همچنان سهامدار شرکت باقی بماند که در صورت اخیر ،با او
مانند سهامدار عضو یا غیرعضو عادی ـ بسته به شرایط تعیینشده
در اساسنامه برای حداقل سهام بهمنظور عضویت ـ رفتار خواهد
شد .در طول مدت قرارداد نیز هر زمان که سهامدار از این شرط
صرفنظر کند ،مشمول دریافت سود سالیانه میشود.

براساس مادۀ 10قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی
اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،کلیۀ شرکتها
و اتحادیههای تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش
سرمایه تا سقف چهلونه درصد ( 49درصد) سهام خود را با
امکان اعمال رأی حداکثر تا سیوپنج درصد ( 35درصد) کل
آرا و تصدی کرسیهای هیئتمدیره به همین نسبت بهشرط عدم
نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر
سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص
حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند» .همینطور ،براساس
مادۀ  17قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران،
اشخاص دولتی و عمومی و به طریق اولی اشخاص خصوصی،
بدون آنکه عضو باشند ،میتوانند از طریق وام یا هر راه مشروع
دیگری به تأمین یا افزایش سرمایۀ شرکتهای تعاونی کمک کنند.
در الگوی پیشنهادی تأمین مالی ،مجامع شرکتهای تعاونی نحوۀ
پذیرش سهامدار غیرعضو عادی و سهامدار غیرعضو سرمایهگذار
و نحوۀ بازخرید سهام سهامداران برای خروج از سهامداری را در
اساسنامه ،مطابق با مادۀ  10قانونمذکور ،با شرط پذیرش اعمال
رأی  10درصد برای مجموع سهامداران غیرعضو تصویب کردهاند.
انتقال سهام به سهامدار غیرعضو سرمایهگذار به این نحو است
که نخست تعدادی از سهام یکی از شرکتها در قالب عقد بیع به
شخص سهامدار در ازای دریافت مبلغ اسمی آن ،واگذار میشود
یا به عبارت دقیقتر ،این تعداد از سهام با مبلغ مشخصی به وی
فروخته میشود .در ضمن این عقد بیع شرط میشود (از نوع
ِ
شرط فعل) 1که سهامدار غیرعضو سرمایهگذار ،که در این قرارداد
در جایگاه خریدار است ،مبالغی را در قالب قرضالحسنه به
شرکت بدهد و شرکت موظف است با اقساط مساوی در طول
مدت قرارداد ،این مبلغ قرضالحسنه را به وی بازگرداند .با انعقاد
این قرارداد و ثبتشدن انتقال سهام مربوطه در دفاتر شرکت ،برگ
سهام بهصورت بانام و غیرقابل انتقال صادر میشود و در اختیار
سهامدار قرار میگیرد .این تعداد از سهامداران در مجامع عمومی
شرکت دعوت خواهند شد و تا سقف ّ
معین در اساسنامه حق رأی
خواهند داشت .گفتنی است در عمل برای انتقال سهام بین افراد
راهکارهای حقوقی وجود دارد که یکی از آنها اعطای وکالت

در رابطۀ  ،1به اطالعات زیر نیاز داریم تا حجم نمونه محاسبه
شود:
 = n )۱حجم نمونه

 .1ماده  234قانون مدنی

 .2مواد  752تا  770قانون مدنی

 .4روششناسی تحقیق

در این پژوهش از دو دسته متغیرهای ّ
کمی و کیفی استفاده شده
است .متغیرهای ّ
کمی مطالعهشده از طریق پرسشنامه ،جامعۀ
آماری سهامداران تعاونی پیشگامان کویر یزد است که تعدادشان
 38هزار نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم کلی نمونه
 380مورد برای مطالعه تعیین شده است .بهمنظور افزایش
اطمینان با تکمیل دقیق و حذف پرسشنامههای ناکارآمد450 ،
پرسشنامه انتخاب و پاسخهای ناکارآمد حذف شد.
نحوۀ محاسبۀ اندازۀ نمونه براساس رابطۀ کوکران به شرح زیر
است.

رابطۀ (:)1

بررسی عوامل تأثیرگذار در تأمین مالی تعاونیهای سهامی سرمایهگذار

 =N )۲حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ،استان و )...
 t )۳یا  = zدرصد خطای معیار ضریب اطمینان قابلقبول
 =P )۴نسبتی از جمعیت دارای صفت معین
 = q= (1-p) )۵نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
 = d )۶درجۀ اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
ً
 )۷معموال  pرا  0/5و  dرا میتوان  0/01یا  0/05در نظر
میگیریم.
l

در رابطۀ  N=38000 ، t (z)=1.96 ،1برای اطمینان ،%95
 p=q=0.5و  d=0.05قرار میدهیم و حجم نمونه  380بهدست
میآید.
از تعداد سهامدارانی که از آنان پرسش شده است 72 ،درصد
مرد 28 ،درصد زن 49 ،درصد مدرک کارشناسی و  42درصد
کارمندند .در این مطالعه ،روش انتخابی برای بررسی پایایی یا
اعتبار پرسشنامه با تعدادی سؤال (مانند طیف پنجگزینهای
لیکرت) ،آلفای کرونباخ است .فرمول محاسبۀ آلفای کرونباخ
بهصورت زیر است:
رابطۀ (:)2
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پس از محاسبۀ چولگی و کشیدگی ،از آزمون کولموگروف ـ
اسمیرنوف 1یا آزمون شاپیرو ـ ویلک 2استفاده شد.
در تحقیق مربوطه ،برای بررسی ّ
کمی عوامل تأثیرگذار
در انباشت سرمایه از الگوی رگرسیون استفاده شد .براساس
پرسشنامه ،عوامل تأثیرگذار در سرمایهگذاری سهامداران (متغیر
وابسته) شناسایی و میزان تأثیرگذاری آن برآورد شد تا براساس
آن ،الگوی مناسبی را برای سرمایهگذاری و انباشت سرمایه در
طرحهای بخش تعاونی پیشنهاد دهیم.
اجزای مدل متغیرهای وابسته و مستقل شامل موارد زیر است:
 )۱عوامل اقتصادی (ارزشافزوده تعهدی تعاونی ،درآمد
مصرفکننده و )...؛
 )۲عوامل اجتماعی (جمعیت منطقه ،سطح تحصیالت و )...؛
 )۳عامل فرهنگی (آموزش برای آشنایی با تعاون و همکاری)؛
 )۴عوامل سیاسی (روابط بینالملل ،مسائل سیاسی جامعه و
)...؛
 )5عوامل قانونی (متناسببودن قانون ،بروکراسی اداری و .)...
در پژوهش حاضر برای تحلیل کیفی از روش نظریۀ داده بنیاد
( )GTاستفاده شده است .دادههایی که در روش نظریۀ دادهبنیاد
برای تشریح فرایند جمعآوری میشود ،شامل مشاهدات،
گفتوشنودها ،مصاحبهها ،اسناد دولتی ،خاطرات پاسخدهندگان
و مجالت و تأمالت خود پژوهشگر است .نظریهپردازی دادهبنیاد
در نمونهبرداری هدفمند برای مصاحبه یا مشاهده ،از نگرشی
منحصربهفرد حمایت میکنند که آن را از دیگر رهیافتهای ّ
کمی
و کیفی به جمعآوری دادهها متمایز میسازد و نمونههای تحقیق
شامل خبرگان شرکتهای تعاونی ،اتاق تعاون و وزارت تعاون با
بیش از سه سال سابقه فعالیتاند .از هر گروه ،پنج نفر انتخاب
ً
و با آنان مصاحبه شد؛ جمعا با پانزده نفر نخبه و خبره مصاحبه
شد .نظریهپردازی دادهبنیاد روالی نظاممند و کیفی است که تولید
نظریۀ یک فرایند ،کنش یا برهمکنش را دربارۀ موضوعی واقعی
در سطح مفهومی کلی تشریح میکند .نظریهپردازی دادهبنیاد
رهیافتی است برای بررسی نظاممند دادههای کیفی (نظیر مصاحبه
و پروتکلهای مشاهده) با هدف تولید نظریه از دادههایی که در
روش دادهبنیاد برای تشریح فرایندها جمعآوری میشود؛ شامل
بسیاری از دادههای کیفی اعم از مشاهدات ،مصاحبهها ،اسناد و
تعامالت شخصی پژوهشگر (.)Abedi and Shavakhi, 2010
بریانت و چارمز در کتاب توسعههای اخیر در نظریه
3

 :sj2واریانس نمرات هر زیرمجموعه سؤال
 :s2واریانس کل
 :jتعداد سؤال زیرمجموعه
با توجه به آزمون ،اگر ضریب آلفا بیشتر از  0/7باشد ،آزمون از
پایایی قابل قبولی برخوردار است و میتوان از بابت همبستگی
درونی سؤاالت مطمئن شد .ولی اگر مقدار آلفا کمتر از 0/7
باشد ،بهتر است سؤاالتی را که با سایر سؤاالت همبستگی کمتری
دارند شناسایی و از مجموعهسؤاالت حذف شوند تا مقدار آلفا
افزایش یابد .اگر ضریب آلفای کرونباخ بین  0/5تا  0/7باشد،
اعتبار پرسشنامه در حد متوسط ارزیابی میشود .اگر پایایی
پرسشنامه در حد مطلوب نباشد ،با تشخیص سؤاالت زائد ،باید
مقدار پایایی را به حد مطلوب رساند .در پرسشنامههایی که برای
مطالعۀ کنونی در دسترس بود ،از آزمون کرونباخ استفاده و نتیجه
به شرح جدول  2استخراج شد.
براساس جدول  ،2آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بعد
از حذف برخی از سؤاالت ـ که با سایر سؤاالت همبستگی کمتری
داشتند ـ با تعداد  43سؤال معتبر ،به میزان  0/875شناسایی شد
و مقدار آلفا افزایش یافت .بهمنظور بررسی نرمالبودن دادهها،
جدول  :2پایایی یا اعتبار پرسشنامه

N of Items

Cronbach's Alpha

43

0.875

1. Kolmogorov-Smirnov Test
2. Shapiro-Wilk Test
3. Grounded Theory
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شکل  :2مراحل و فعالیتهای انجام بخش ساخت نظریۀ دادهبنیاد مطالعه ()Bryant and Charmaz, 2019

دادهبنیاد به بررسی کاربردها و سیر تاریخی  ۵۰سالۀ این نظریه
پرداختهاند( .)Bryant and Charmaz, 2019بهطور کلی ،مراحل
انجام پژوهش برای تحقیق مربوطه با هدف ساخت الگوی مفهومی
بهصورت فرایندی است که در شکل  2نمایش داده شده است.
برای آزمون الگوی مفهومی بهدستآمده و شناسایی میزان ضرایب
تأثیرگذاری عوامل در انباشت سرمایه در تعاونی مطالعهشده ،از
آزمون فرضیههای ناپارامتریک استفاده شد .همچنین برای کدگذاری

از نرمافزار اطلس تیآی ( )ATLAS.tiاستفاده شد .مزایای فراوانی
در استفاده از نرمافزارها برای کمک به تحلیل دادههای کیفی وجود
دارد که عبارتاند از اثربخشی بیشتر یا توانایی مدیریت حجم
وسیعی از اطالعات ،صرفهجویی در وقت ،قابلیت انعطاف و
دقیقبودن شیوۀ برخورد با اطالعات ،افزایش صحت و اعتبار دادهها
و امکان انجام تحلیلهای پیچیدهتر .شکل  3خالصۀ مراحل تولید
داده و کدگذاری دادهها را نمایش میدهد.

شکل  :3خالصۀ مراحل انجام تولید داده و کدگذاری دادهها ()Hasrati, 2006

بررسی عوامل تأثیرگذار در تأمین مالی تعاونیهای سهامی سرمایهگذار

براساس دادههای استخراجشده از مصاحبه با خبرگان و مطالعۀ
اسناد ،برای راهبردهای مطالعه کدگذاری و مقولهسازی انجام

35

شده است .براساس دادههای استخراجشده از اسناد و مصاحبه،
کدگذاری باز برای راهبردها به شرح جدول  3بهدست آمد.

جدول  :3کدگذاری باز دادههای استخراجشده از اسناد و مصاحبۀ خبرگان برای مقولۀ راهبردها

ردیف

دادهها

کد

1

شکلگیری اصل مدیریت تعاون ،شرکتهای تعاونی را قادر میسازد به شکل حرفهای فعالیت
کنند.

مدیریت توانمند

2

مدیریت مشارکتی با بهکارگیری دستگاههای غیرمتمرکز ،در شکوفایی استعدادها و خالقیت
ذهنی کارکنان بسیار مؤثر است .این سبک از مدیریت ،بهمنظور بهبود کیفیت بوده و بزرگترین
عامل ترقی در سازمان تلقی میشود که همراه با افزایش بازدهی و کاهش هزینه است .مشارکت
در مدیریت تعاونیها باعث میشود کارکنان نهفقط وظایفشان را بشناسند ،بلکه بدانند چرا باید
آن وظیفه را انجام دهند؛ بنابراین عاملی که چهرۀ تعاونیها را جذاب میکند مشارکت است.

مشارکت در مدیریت

3

افزایش سطح اطالعات فنی و تخصصی تعاونیها در بهبود عملکرد تعاونی تأثیر بسزایی دارد.

تخصصیشدن دانش تعاونی

4

بهروزکردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونیها همگام با تحوالت جهانی و نیازهای فعلی و
آتی بازار از سیاستهای اجرایی این موضوع است.

نهادینهشدن آموزههای تعاونی

5

اصالح سیاستهای ناظر بر بازار کار ،بازار پولی و بازار سرمایه ازجمله راهبردهای توسعۀ
بخش تعاون است.

اصالح بازارهای مالی

6

اصالح قوانین مربوط به مسئلۀ تعاونی در برنامههای توسعۀ کشور

اصالح قوانین

7

اصالح قوانین مربوط به مسئلۀ تعاونی در قانون اساسی

اصالح قوانین

8

افزایش روحیۀ تعاون و همکاری در افراد جامعه

روحیۀ تعاونی و همکاری

9

آشنایی با تعاونی از طریق رسانههای عمومی

آشناسازی تعاونی برای عموم مردم

10

سیاستهای پولی و مالی مناسب در سطح جامعه ،موجب رشد اقتصادی ،افزایش اشتغال و
کنترل تورم خواهد شد و این امر باعث سطح رفاه مردم شده ،افزایش سرمایهگذاری در سطح
جامعه را در پی خواهد داشت.

اعمال سیاستهای پولی و مالی
مناسب

11

افزایش نرخ سود سهامداران تعاونی در جذب سرمایهگذاران در تعاونی تأثیر بسزایی دارد.

نرخ سود سهامداران

برای مقولۀ راهبردها ،پنج مقوله شامل مدیریت راهبردی،
فرهنگسازی ،تخصصیکردن دانش تعاونی و بازنگری در قوانین

و مقررات ایجاد میشود .در جدول  4مقولهها و کدهای باز
مشخص شده است.

جدول  :4کدهای باز و شجرهها (مقولههای) مربوط به راهبردها

ردیف

مقولهها

کدها

1

مدیریت راهبردی

ایجاد مدیریت توانمند  +مشارکت در مدیریت تعاونیها

2

فرهنگسازی

آشناسازی تعاونی برای عموم مردم  +روحیۀ تعاونی و همکاری

3

تخصصیکردن دانش تعاونی

تخصصیشدن دانش تعاونی +نهادینهشدن آموزههای تعاونی

4

بازنگری در قوانین و مقررات

اصالح قوانین

5

بهبود شاخصهای اقتصادی

اصالح بازارهای مالی +ارزشافزودۀ سهام سهامداران
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 )۱بین عوامل اجتماعی و فرهنگی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

 .5یافتهها
برای پیبردن به رابطۀ میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
ِ
مطالعه از آمار توصیفی و آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک
استفاده شد .منبع تأمین سرمایۀ طرحها در تعاونیها ،سرمایۀ
سهامداران است .جریان سرمایۀ سهامداران میتواند تابعی از
متغیرهای گوناگون باشد .با تعیین متغیرهای مربوطه و آزمونهای
الزم ،پارامتر تأثیرگذار برای انباشت سرمایۀ تعاونی مشخص
و میزان شدت تأثیرگذاری متغیرهای مستقل در سرمایهگذاری
سهامداران تعیین خواهد شد .فرضیههایی که برای پژوهش حاضر
تعیین و آزمون شده با توجه به الگوی مفهومی بدین قرار است:

 )۲بین عوامل سازمانی و ساختار تعاونی و انباشت سرمایۀ تعاونی
رابطۀ معنیداری وجود دارد.
 )۳بین عوامل قانونی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطۀ معنیداری
وجود دارد.
 )۴بین عوامل اقتصادی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطه معنیداری
وجود دارد.
از آزمون ناپارامتریک خی دو برای بررسی رابطۀ نظاممند بین دو
متغیر استفاده شد .یافتههای تحقیق براساس فرضیات و آزمونهای
آماری آن در جدول  5مشاهده میشود.

جدول  :۵یافتههای تحقیق براساس فرضیات و آزمونهای آماری

عوامل

ارتباط بین متغیر وابسته
انباشت سرمایه تعاونی
ا متغیرهای مستقل

آزمون -square test Chi
ضریب  Pدر
آزمون خی دو

آزمون Cramer’s V

سطح
معنیداری

نتیجه

Asymp

ضریب
کرامر V

عوامل اقتصادی

انباشت سرمایۀ تعاونی*
سیاستهای دولت

4/04

0/4

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/12

انباشت سرمایۀ تعاونی*
درآمد مصرفکننده

11/88

0/018

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی* نرخ
سود سپردۀ بانکی

11/4

0/023

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی*
تسهیالت و حمایت دولت

10/73

0/04

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی*
ارزش افزودۀ تعهدی سهام

13/6

0/009

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/22

سطح
معنیداری

نتیجه

Approx

0/4

0/023

0/023

0/04

0/009

مقدار عددی این آمار
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباط وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و درآمد
مصرفکننده (سهامدار)
وجود دارد و شدت ارتباط
آن  0/199است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و نرخ سود
سپردۀ بانکی وجود دارد و
شدت ارتباط  0/19است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و تسهیالت
و حمایت دولت وجود
دارد و شدت ارتباط 0/19
است.
رابطۀ باالیی بین
انباشت سرمایۀ تعاونی و
ارزشافزودۀ تعهدی سهام
وجود دارد و شدت ارتباط
 0/22است.

بررسی عوامل تأثیرگذار در تأمین مالی تعاونیهای سهامی سرمایهگذار

عوامل

ارتباط بین متغیر وابسته
انباشت سرمایه تعاونی
ا متغیرهای مستقل

آزمون -square test Chi
ضریب  Pدر
آزمون خی دو

آزمون Cramer’s V

سطح
معنیداری
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نتیجه

Asymp

ضریب
کرامر V

0/11

انباشت سرمایۀ تعاونی*
سودآوری شرکت

14/8

0/005

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بسیار کوچکتر
است ،بین این دو متغیر
رابطۀ معنیداری وجود
دارد.

0/23

انباشت سرمایۀ تعاونی*
تعداد طرحهای در دست
اجرا

2/86

0/42

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بسیار بزرگتر
است ،بین این دو متغیر
رابطۀ معنیداری وجود
ندارد.

0/1

انباشت سرمایۀ تعاونی*
سرمایه در گردش شرکت

6/2

0/18

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/15

انباشت سرمایه تعاونی*
آموزش برای آشناشدن با
تعاونی

10/58

0/028

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی*
زمینۀ فعالیت شرکت

13/82

0/008

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/21

انباشت سرمایۀ تعاونی*
مدت تجربۀ شرکت

12/7

0/01

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/21

انباشت سرمایۀ تعاونی*
پیچیدگی بروکراسی و اداری

1/32

0/86

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/067

عوامل اقتصادی

انباشت سرمایۀ تعاونی*
نرخ ارز

3/25

0/52

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

سطح
معنیداری

نتیجه

Approx

0/52

0/005

0/42

0/18

عوامل فرهنگی

0/03

0/008

عوامل ساختاری و سازمانی

0/01

0/86

مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایه تعاونی و سودآوری
شرکت وجود دارد و شدت
ارتباطی آن  0/23است.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و آموزش
برای آشنا شدن با تعاونی
وجود دارد و شدت ارتباط
 0/19است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و زمینۀ
فعالیت شرکت وجود
دارد و شدت ارتباط 0/21
است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و مدت
تجربۀ شرکت وجود دارد و
شدت ارتباط  0/21است.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
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عوامل

ارتباط بین متغیر وابسته
انباشت سرمایه تعاونی
ا متغیرهای مستقل

آزمون -square test Chi
ضریب  Pدر
آزمون خی دو

آزمون Cramer’s V

سطح
معنیداری

نتیجه

Asymp

ضریب
کرامر V

عوامل اجتماعی
عوامل سیاسی و قانونی

انباشت سرمایۀ تعاونی*
مقبولیت تعاونی

11/47

0/02

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/2

انباشت سرمایۀ تعاونی*
جمعیت منطقه

8/1

0/09

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/17

انباشت سرمایۀ تعاونی*
اعتماد به مدیران

12/92

0/012

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/21

انباشت سرمایۀ تعاونی*
اعتبار شرکت تعاونی

10/88

0/03

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی*
متناسببودن قوانین

5/23

0/26

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است و
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/1

انباشت سرمایۀ تعاونی*
مناسببودن روابط بینالملل

4/01

0/4

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/12

انباشت سرمایۀ تعاونی*
مسائل سیاسی جامعه

6/86

0/14

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/15

انباشت سرمایۀ تعاونی*
جایگاه مناسب ابزارهای
نوین

12/83

0/01

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/21

سطح
معنیداری

نتیجه

Approx

0/022

0/09

0/012

0/03

0/26

0/4

0/1

0/01

رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و مقبولیت
وجود دارد و شدت ارتباط
 0/2است.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و اعتماد به
مدیران وجود دارد و شدت
ارتباط  0/21است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و اعتبار
شرکت وجود دارد و شدت
ارتباط  0/19است.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی وجایگاه
مناسب ابزارهای نوین
وجود دارد و شدت ارتباط
 0/21است.
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شکل  :4راهبردهای نظریۀ بنیادی انباشت سرمایۀ تعاونی

ّ
شرایط علی

شرایط زمینهای

 -1عوامل اقتصادی
 -2نحوۀ عملکرد تعاونی
 -3عوامل سازمانی و ساختاری
 -4عوامل اجتماعی

 -1عوامل فرهنگی
 -2عوامل حقوقی و قانونی
 -3مقبولیت تعاونی
 -4حوزۀ فعالیت تعاونی

راهبردها

پدیدۀ محوری

 -1مدیریت راهبردی
 -2فرهنگسازی
 -3تخصصیکردن دانش تعاونی
 -4بازنگری در قوانین و مقررات

انباشت سرمایۀ تعاونی

شرایط میانجی

پیامدها
 -1افزایش منابع مالی تعاونی
 -2بهبود وضعیت و رشد اقتصادی کشور

برنامهریزی و مدیریت استراتژیک

شکل  :5مدل ترسیمی انباشت سرمایه (نتایج مصاحبه)
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متدولوژی نظریۀ دادهبنیاد روشی است برای تولید نظریه ،نه
آزمون آن؛ بنابراین بدیهی است اگر در تحقیق نیاز باشد که
عالوهبر نظریهپردازی ،آزمون نظریه نیز در دستور کار قرار گیرد،
باید از روشهای ّ
کمی و تجزیهوتحلیل آماری استفاده شود.
برای آزمون نظریه و فرضیههای طرح از روش پرسشگری و
تحلیل پاسخها استفاده میشود .راهبردهای مستخرج از نظریۀ
ّ
دادهبنیاد در شکل  4مشاهده میشود .شرایط علی ،که به وقوع
یا رشد پدیدۀ اصلی یعنی الگوی اقتصاد تعاونی نسل جدید در
راستای جذب سرمایههای خرد منتهی میشوند ،عبارتاند از
محدودیت بازارهای مالی و مفاسد نظامهای اقتصادی .از بعد
شرایط اجتماعی ،به علت ساختار تعاونی و جذب سرمایههای
خرد و ضریب نفوذ تعاونیها در میان اقشار جامعه ،تعاونیها به
شکل بارزی میتوانند مشارکت عمومی را در سرمایهگذاریها
اعمال کنند.
براساس یافتههای آزمون کیفی با روش تحلیل نظریۀ دادهبنیاد،
ّ
پدیدۀ محوری انباشت سرمایۀ ناشی از شرایط علی ،شرایط
زمینهای و شرایط میانجی به راهبردهایی به شرح شکل  4منجر
میشود که عوامل هریک از شرایط و پیامد آن به شرح الگوی
ترسیمی شکل  5است.
ّ
در این بخش از پژوهش ،با توجه به نتایج آزمون کمی و کیفی،
چرایی رجوع /رجوعنکردن سرمایهگذاران به تعاونیها ذیل این
پرسش تبیین شده است که الگوی اقتصاد تعاونی بهنسبت سایر
الگوهای اقتصادی برای جذب سرمایۀ افراد چه مزایا /مشکالتی
را به همراه دارد؟ بهعبارتدیگر ،ویژگیهای منحصربهفرد الگوی
اقتصاد تعاونی به این روش چیست؟ موارد ذیل در پاسخ به
پرسشهای فوق و چرایی و دالیل مشارکت سرمایهگذاران در
تعاونیهاست .محدودیت بازارهای مالی از عوامل اقتصادی،
مقولهای است که مفاهیمی مانند محدودیت بازار پول برای
اخذ تسهیالت و سرمایهگذاری و محدودیت بازار سرمایه
برای سرمایهگذاری در این حوزه را دربر میگیرد .درحقیقت
محدودیتهای موجود در بازار پول برای اخذ تسهیالت و شرایط
ارائۀ وثایق پذیرفتهشدۀ شبکۀ بانکی و همچنین محدودیت سقف
تسهیالت را میتوان از مهمترین عواملی دانست که سبب میشود
شرکتها به سمت اقتصاد تعاونی حرکت کنند و منابع مالی
موردنیاز خود برای عملیاتیکردن طرحهای کالن ملی و محلی
را از طریق الگوی اقتصاد تعاونی تأمین کنند .محدودیت بازار
سرمایۀ ناشی از تأثیر مسائل سیاسی ،نوسانات بازار ،سفتهبازی
و  ...باعث واردنشدن سرمایههای خرد مردم عادی به بورس
میشود .با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ،مقولهمحوری در
پژوهش حاضر ،الگوی تعاونی سهامی سرمایهگذار با هدف
جذب سرمایههای خرد است که مقولههای فرعی با یک الگوی
اصلی به آن مرتبط میشوند.

ازجمله بزرگترین مشکالت بخش تعاونی ،کمبود جذب
سرمایهگذاری و تأمین مالی است .در تحقیق حاضر ،با بررسی
عوامل تأثیرگذار در سرمایهگذاری در تعاونی پیشگامان ،مهمترین
عوامل مؤثر در این بعد مشخص میشود .روش پژوهش در این
تحقیق ،میدانی و پیمایشی بوده است .با مطالعۀ اسناد و مصاحبۀ
خبرگان این بخش و سهامداران پیمایش انجام شده است .روش
تحلیل اسناد و مصاحبۀ خبرگان ،روش دادهبنیاد است و روش
تحلیل پرسشنامهها ،آزمون فرضیه با استفاده از آزمونهای
ناپارامتریک است.
در مقایسه با سایر پژوهشهای مرتبط ،در مقالۀ ذاکرنیا و
همکاران ،عوامل مؤثر در انتخاب روش تأمین مالی به سه دسته
«عوامل مربوط به منبع تأمینکننده»« ،شرکت تأمینمالیشونده»
و «عوامل کالن سیاسی و اقتصادی» تقسیمبندی شدهاند( (�Zak
ج بهدستآمده از پژوهش ابراهیمی
 .)erniya et al., 2016نتای 
سروعلیا و همکاران نشان داد که از میان رویکردهای متعدد تأمین
مالی ،تأمین مالی جمعی و ترکیبی و اوراق منفعت بیش از سایر
روشها با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تعاونیهای ایران
سازگار است ( .)Ebrahimi Sarwalia et al., 2017خاوری
و اصغریان ترکیبی از مشارکت سرمایهگذار طی روش تأمین
مالی (اهدای قرضالحسنه) و همچنین در سهام اوراق منفعت
طرحهای شرکت تعاونی را راهحلی مناسب برای تجهیز منابع
تعاونیها قلمداد میکند (.)Khavari and Asgharian , 2018

نتیجهگیری
شرکت تعاونی بررسیشده با استفاده از الگوی تعاونیهای سهامی
سرمایهگذار ـ که در آن سهامداران عضو شامل شخصیتهای
حقیقی و حقوقی از نخبگان ،کارآفرینان اقتصادی و خطرپذیر
و سهامداران غیرعضو شامل افراد جامعۀ دارای سرمایۀ خرد ـ
توانسته با موفقیت طرحهای بزرگ زیربنایی فناوری اطالعات
و لجستیک را در سطح ملی و منطقهای اجرا کند .در این الگو،
سهامداران عضو برای اجرای درست طرح به ذینفعان حاکمیتی و
ارزشافزودۀ تعهدی به سهامداران غیرعضو سرمایهگذار متعهدند،
سهامداران عضو دارای حداقل  70درصد حق رأی مجامع و
اختیار مدیریت بوده و با تعهد ارزشافزوده به سهامداران غیرعضو
 85درصد از نقدینگی موردنیاز را از سرمایههای خرد مردمی
جذب میکنند .براساس نتایج این پژوهش ،عوامل اجتماعی
شامل مقبولیت تعاونی ،اعتماد به مدیران و انجام بهموقع تعهدات
به کل ذینفعان (اجرای طرحهای بزرگ ملی و منطقهای از طریق
گروه تعاونی) ،عوامل ساختاری و سازمانی تعاونی مانند حوزۀ
فعالیت امور زیربنایی و مدت فعالیت ،عامل فرهنگی آموزش
آشنایی با فرهنگ تعاون و عوامل اقتصادی شامل درآمد سهامدار،
سودآوری شرکت ،انجام تعهدات مربوط به ارزشافزوده و عودت
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بهموقع قرضالحسنه به سهامداران غیرعضو سرمایهگذار بهصورت
ماهیانه از مهمترین عوامل انباشت سرمایه در تعاونی است .از
عوامل بررسیشده ،عوامل سیاسی و قانونی مانند مسائل سیاسی
جامعه ،روابط بینالملل و نرخ ارز ،تأثیری در انباشت سرمایه در
تعاونی ندارد ،ولی متناسببودن قوانین حمایتی و جایگاه ابزارهای
نوین مالی در انباشت سرمایه تأثیر داشته است.
براساس نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی برای توسعۀ این الگو و
همچنین پژوهشهای آتی ارائه میشود:
 )۱از این الگو برای اجرای طرحهای زیربنایی ،خصوصیسازی در
کشور و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی استفاده شود.
 )۲بهمنظور توسعۀ این الگو ،شورای عالی تعاون با هدف
نظارت بر عملکرد صحیح این الگو متشکل از نمایندگان وزارت
دارایی ،قوۀ قضائیه ،وزارت تعاون ،اتاق تعاون و فعاالن حوزه
تشکیل شود
 )۳برای پژوهشهای آتی ،بررسی انواع جدید قرارداد
سهامداران غیرعضو سرمایهگذار از لحاظ میزان کنترل و قابلیت
انتقال سهام مدنظر قرار گیرد.
 )۴محققان در پژوهشهای آتی درخصوص فرصتها ،موانع و
دشواریهای جذب سهامدار غیرعضو سرمایهگذار در تعاونیهای
کشور و مقایسۀ آن با سایر کشورهای پیشرو به پژوهش بپردازند.
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Abstract
Cooperative entrepreneurship and the new methods of financing them that are used to attract
people›s funds are more compatible with the beliefs of Islamic societies. The purpose of this study
is to answer the question of what criteria are more important for investing in cooperatives. in this
research, while examining the strengths and weaknesses of conventional models of cooperatives
financing, the presented model is analyzed by analyzing statistical sample data with quantitative
variables and qualitative variables based on grounded theory. Quantitative variables in a statistical
population of 38, 000 and sampling 380 and qualitative variables based on grounded theory
were collaborated using in-depth interviews with 15 specialists in the field of cooperative with a
history of more than 3 years. The findings of this study showed that economic and social factors
have the greatest impact on capital accumulation in cooperatives and this financing model is a
suitable solution for financing infrastructure projects due to its lower cost and social benefits for
enterprises.
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ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار (عدم) تعارض منافع :با سالم و احترام؛ به استحضار میرساند نویسندگان مقاله
هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
نویسندۀ مسئول :محمدرضا تقوا
تاریخ1399/12/07 :
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اولویتبندی حوزههای کاربردِ فناوری اينترنت اشيا در ايران:
فرصتی برای همپایی اقتصادی
: 20.1001.1.24767220.1400.11.4.3.7

حامد نوذری
2
محمد ابراهیم صادقی
3
محمد فالح
1

چکیده
منزله سکویی برای صعود یا سقوط کشورها در مسیر توسعهٔ
فناوری اینترنت اشیا یکی از موجهای بلند فناوری است که به ٔ
اقتصادی عمل خواهد کرد .کشورها و شرکتهایی که از فرصتهای پیش روی این فناوری استفاده کنند ،میتوانند به جمع
پیشتازان جهانی ملحق شوند و چندین دهه جایگاه خود را تثبیت کنند .در سالهای گذشته ،ایران فعالیتهای گستردهای
ٔ
توسعه فناوریهای گوناگون انجام داده است ،اما به علت کثرت حوزههای فناوری و پخششدن توان کشور در
را بهمنظور
حوزههای متنوع ،انباشت کافی دانش و سرمایه در یک بخش صورت نپذیرفته تا امکان سرریز آن به سایر بخشهای صنعتی
و اقتصادی نیز فراهم شود .بهمنظور همپایی اقتصادی باید در چندین بخش صنعتی و فناوری جهش صورت پذیرد تا کشوری
بتواند توسعه یابد .اما ازآنجاکه فناوری اینترنت اشیا یک فناوری عام بوده و در ٔ
همه بخشها کاربرد دارد ،دوباره خطر
پخششدن توان علمی و سرمایهای کشور در حوزههای متعدد آن وجود دارد؛ بنابراین ضروری است با تمرکز بر حوزههای
اولویتدار ،انباشت دانش و در پی آن انباشت سرمایه و ثروت هم انجام شود تا بتوان با سرریز به سایر بخشها فرصت را
برای جهش اقتصادی کشور فراهم کرد .با توجه این امر ،در این پژوهش کوشیده شده است بخشهای کاربردی فناوری
اینترنت اشیا ،که میتوانند جهش فناوری و اقتصادی بهوجود آورند ،شناسایی شوند و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی
غیرخطی میزان اهمیت و اولویت این بخشها مشخص شوند .نتایج نشان داد که تمرکز بر هوشمندسازی ٔ
حوزه انرژی در
ایران باالترین مزیت را داشته و تمرکز بر این بخش میتواند رشد اقتصادی و فناوری جامعه را تضمین کند.
واژگان کلیدی :فناوری اینترنت اشیا ،همپایی اقتصادی ،جهش صنعتی ،جهش فناوری ،سرریز دانش ،مدلسازی غیرخطی
تاریخ دریافت1399/12/01 :
تاریخ بازنگری1400/01/27 :
تاریخ پذیرش1400/02/07 :
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مقدمه
شکلگيری فناوریهای نوين ،که مسيرهای تازهای را در حل
مسائل باز میکنند ،به يکی از واقعيات جهان مدرن تبديل شده
ً
ٔ
جامعه هدف اين فناوریهای جديد و نوظهور عموما به
است ،اما
بخش خاصی از صنايع يا خدمات محدود بوده و سطح کمی از
جامعه را دربر میگيرد .اما برخی از فناوریها ويژگیهايی دارند
که در اصطالح به آنها عام يا با کاربرد عمومی 1میگويند .اين
فناوریها کاربردهای بسيار گستردهای داشته و در ٔ
همه صنايع
رسوخ کردهاند .اين فناوریها ،نهفقط صنايع را تغيير میدهند،
بلکه عصر جديدی از زندگی بشر و نوع جديدی از ساختارهای
اجتماعی و سبک زندگی را بنا مینهند.
حدود دو دهه قبل ،مفهوم «تکنولوژیهای عام» وارد تحليلهای
اقتصادی مربوط به تغييرات فنی و رشد شد (Bresnahan and
 .)Trajtenberg, 1995دیدگاه فناوریهای عام تاحدود زیادی از
مطالعات تاريخ رشد اقتصادی الهام گرفته است .اين دیدگاه در
ٔ
مطالعه فناوریهای اصلی گذشته ريشه دارد ،فناوریهایی مانند
بخار و الکتريسيته که طبق نظر مورخان اقتصادی نقش محوری در
ٔ
توسعه اقتصادی داشتهاند .در تکمیل این مطالعات در ٔ
حوزه اقتصاد
مدرن ،برسناهان و ترایتینبرگ ،کامپیوترها را به ٔ
منزله فناوری عام
بررسی کردند .ترایتینبرگ بر تأثیر استفاده از کامپیوترها در ٔ
حوزه
ً
سالمت و تجهیزات پزشکی خصوصا سیتیاسکنها تمرکز کرده
بود و برسناهان نیز بر تأثیرات بهرهگیری از کامپیوترها در خدمات
مالی کار کرده بود ( .)Bresnahan, 2010پس از فناوریهای
بخار ،الکتریسیته و کامپیوترها ،فناوریهای ارتباطی به ٔ
منزله
مهمترین فناوریهای برافکن ،در قالب فناوری عام ،مطالعه شدند.
این فناوریها این قابلیت را دارند که میتوانند از یکسو به ٔ
منزله
ورودی در بسیاری از محصوالت و فرایندها استفاده شوند و از
سوی دیگر ،مکملی برای فناوریهای موجود و جدید باشند و
درحکم موتور رشد اقتصاد نقشآفرینی کنند (.)Petralia, 2020
ٔ
به فناوریهای عام به ٔ
توسعه صنایع و حتی کشورها توجه
منزله موتور
شده است و از آنها برای تبیین ٔ
نظریه موجهای بلند فناوری استفاده
کردهاند ( .)Korzinov and Savin, 2018این فناوریها موتور
پیشران تنوعبخشی هستند و بهمثابۀ پلی برای برقراری ارتباط میان
بخشها و صنایع گوناگون عمل میکنند (Qiu and Cantwell,
 .)2018این فناوریها بهرهوری را بهصورت چشمگیری افزایش
میدهند؛ ازهمینرو بسیاری از کشورهای پیشرفته همچون امریکا
ٔ
توسعه فناوریهای عام
و ژاپن برنامهها و راهبردهای خود را برای
طرحریزی کردهاند .از مهمترین این فناوریها میتوان به فناوری
اطالعات و ارتباطات اشاره کرد که توجه بسیاری از کشورها را به
1. General Purpose

خود معطوف داشته و بر روی آنها مطالعات گستردهای انجام شده
است (.)Liu et al., 2019
در سالهای اخير تحقيقات متعددی بر روی فناوریهای نوين،
که فناوریهای عام در نظر گرفته میشوند ،انجام شده است؛ برای
مثال ليائو و همکاران فناوری اطالعات و ارتباطات را درحکم
فناوری عام بررسی و بهرهوری اين فناوری را مطالعه کردند (Liao
 .)et al., 2016تحقيقات ديگر همچون استروماير و رينر نيز نشان
میدهد فناوری اطالعات و ارتباطات درحکم فناوری عام نقش
شایانی در افزايش بهرهوری کل صنايع و اقتصاد در کشور دانمارک
ٔ
مطالعه کالرک
داشته است (.)Strohmaier and Rainer, 2016
و همکاران نيز نشان میدهد که اينترنت فناوری عام بوده و تأثير
بسزایی در افزايش بهرهوری شرکتها ،فارغ از اندازه ،سطح فناوری
يا کشور آنها دارد (.)Clarke et al, 2015
يکی از فناوریهای نوظهوری که بهنظر میرسد در سالهای
آينده درحکم فناوری عام عمل خواهد کرد و تأثير بسزایی در
بهرهوری اقتصاد و صنايع خواهد گذاشت فناوری اينترنت اشياست.
اين فناوری ،نسل ٔ
آينده فناوریهای ارتباطات و اطالعات است که
ٔ
توسعه جوامع به ارمغان
با ترکيب آنها ،دستاوردهای بزرگی را برای
خواهد آورد .ادکوئیست و همکاران در تحقیق خود با استفاده از
دادههای اقتصادی ،نشان میدهند که اینترنت اشیا به ٔ
منزله فناوری
عام عمل خواهد کرد و نقش مکمل نوآورانه برای انقالب دیجیتال
را ایفا خواهد کرد .آنها این فناوری را زمینهساز انقالب صنعتی
چهارم میدانند .آنها بیان میدارند به لحاظ آماری همپوشانی
چشمگیری میان میزان اتصاالت اینترنت اشیا و رشد بهرهوری
کل وجود دارد .طبق تحقیق آنها ،در کوتاهمدت بهازای هر 10
درصد افزایش در اتصاالت اینترنت اشیا برای هر فرد ،معادل
 0/23درصد در شاخص بهرهوری کل افزایش خواهیم داشت و
در بلندمدت پیشبینیها براساس حسابداری رشد ،بیانگر افزایش
 0/99درصدی رشد شاخص بهرهوری کل بهصورت ساالنه تا
سال  2030است .این به معنی  850میلیارد دالر افزایش تولید
ناخالص دنیا در این دوره بهصورت ساالنه با قیمتهای ثابت سال
 2018است (.)Edquist et al., 2019
لی در کتاب خود ،همپایی اقتصادی را کاهش فاصله میان
کشورهای پیشتاز و اقتصادهای دیرآمده میداند و برای این منظور
مسیر کلی ارائه میدهد که عبارت است از انتخاب ٔ
نقطه ورود
مناسب ،یافتن مسیر میانبر مناسب و درنهایت جهش .بهمنظور
ٔ
ٔ
زنجیره ارزش
نقطه ورود مناسب باید پس از بررسی
یافتن
تولیدات در یک فناوری ،بخشهایی را که هنوز اشغال و یا اشباع
نشدهاند شناسایی کرد و پس از آن ،با طراحی مسیر ٔ
ویژه کشور
خود ،زمینهساز شکلگیری جهش شد .وی همچنین انقالب
صنعتی چهارم را یکی از فرصتهای پیش رو بهمنظور جهش در
ِ
کشورهای درحال توسعه میداند .یکی از فناوریهای اساسی در
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این انقالب ،اینترنت اشیاست که با فناوریهایی همچون هوش
مصنوعی و بزرگ داده درهم تنیده است .یکی از پنجرههای فرصت
موجود در انقالب صنعتی چهارم ،پراکندگی و یکپارچهنبودن
فرایندهای تولید است که میتواند نقاط ورود مناسبی را برای
اقتصادهای درحال توسعه فراهم آورد .این فرصت میتواند
زمینهساز بروز جهش در این اقتصادها شود .مهمترین نوع جهش،
جهش فرابخشی 1است .در این نوع جهش ،میان نسلهای فناوری
پرش اتفاق میافتد که امکان شکلگیری جهشهای بزرگتر را
فراهم میآورد (.)Lee, 2019
فناوری اطالعات و ارتباطات درحال تکامل به محيط ارتباطی
جديد يعنی اينترنت اشياست ( .)Nguyen et al., 2020اينترنت
اشيا يکی از پوياترين حوزهها را در چشمانداز فناوری اطالعات
ارائه کرده است .علت آن نيز يکپارچهسازی فناوریهای بسيار
ناهمگون و نيز ظهور کاربردهای جديد مبتنیبر فناوری اينترنت
اشيا در حوزههای گوناگون است.)Casola et al., 2019( .
اينترنت اشيا پارادايمی نوظهور برای اتصال تجهيزات فيزيکی،
ٔ
واسطه دنيای فيزيکی به سيستمهای
با هدف يکپارچهسازی بی
کامپيوتری است که به کارايی بيشتر ،کاربردهای جديد و رشد
اقتصادی منجر میشود ( .)Asghari et al., 2019فناوری
دربردارنده ٔ
ٔ
پنجره فرصت برای جهش فرابخشی است
اینترنت اشیا
و ازاینرو فرصت را برای شکلگیری جهشی بزرگ در کشورهای
درحال توسعه فراهم میکند.
اما باید توجه داشت که برمبنای دیدگاه نظامهای نوآوری ،بر
بخشی که در ادبیات جهش اقتصادی تأکید شده ،تمامی بخشها
و صنایع از منظر جهش اقتصادی قابلیتها و فرصتهای
یکسانی را پیش رو ندارند بنابراین موضوع انتخاب میان فناوریها
موضوعی مهم خواهد بود .برایناساس ضروری است تا بخش
صنعت یا فناوری کلیدی از میان سایرین انتخاب و سپس در آن
متخصص شد ()Lee, 2019
با توجه به اهميت باالی اين فناوری و موج بلند اقتصادی ناشی
از آن ،در اين تحقيق به دنبال شناسايی و اولويتبندی مهمترين
حوزههای کاربردی اين فناوری در کشوریم .اين فناوری در ٔ
آينده
نزديک ٔ
همه بخشهای کاربردی و صنايع را تحت تأثير قرار خواهد
داد و انتخاب حوزههای پيشران اين فناوری در کشور میتواند
ٔ
توسعه اقتصادی کشور و سياستگذاریهای آينده
تأثیر بسزایی در
ٔ
داشته باشد .بهمنظور بررسی مسئله پیش رو ،ساختار این مقاله
بهصورت زیر خواهد بود.
پس از مقدمه در بخش دوم ،ادبیات موضوع بررسی میشود.
در بخش سوم ،روش تحقیق ارائه و متدولوژی حل مسئله تبیین
میشود .در بخش چهارم ،یافتههای پژوهش تحلیل و درنهایت
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نتیجهگیری در بخش پنجم ارائه میشود.

 .۱پيشينۀ تحقيق
برای نخستينبار کوين اشتون در سال  1999عبارت اينترنت اشيا
را در شرکت پروکتر اند گمبل 2مطرح کرد ( .)Ashton, 2009او
در یک مرکز تحقیقاتی 3در دانشگاه ام آی تی 4فعال بود .در کمتر از
يک دهه از مطرحشدن اين مفهوم ،در سال  2008تعداد اشيايی که
باهم مرتبط بودند از جمعيت ٔ
کره زمين فراتر رفت ()Marr, 2015
و پيشبينی شده است که تا پایان سال  ،2025تعدادشان به بیش از
 75ميليارد شیء متصلبههم برسد ( .)Rahim et al., 2021طبق
برآوردها تا سال  ،2022اتصاالت اینترنت اشیا بیش از نیمی از کل
اتصاالت و تجهیزات متصل به اینترنت را پوشش و بیش از  6درصد
از کل ترافیک جهانی را به خود اختصاص خواهد داد (Tuysuz
 .)and Trestian, 2020در ٔ
آينده نزديک ،اينترنت اشيا در زندگی
روزمره ما رسوخ خواهد کرد .پيشبينی میشود که ٔ
ٔ
همه مشاغل از
اينترنت اشيا تأثير بپذيرند .عبارت اينترنت اشيا به شبکهسازی اشيایی
همچون حسگرهای تعبيهشده ،عملگرها و تجهيزاتی که جمعآوری
و ارسال داده را ميسر میسازند اطالق میشود .اکوسيستم اينترنت
اشيا شامل حسگرها ،عملگرها ،سيستمهای تعبيهشده 5،اتصال،
تحليل داده و رايانش ابری است (.)Kumar et al., 2016
طبق تحقیقات انجامشده ،حجم بازار مستقیم تجهیزات اینترنت
اشیا در سال  2018نزدیک به  2میلیارد دالر بوده که این میزان تا
سال  2026به بیش از  11میلیارد دالر خواهد رسید (Wang et
 .)al., 2021این تجهیزات توانایی خلق ارزش بسیار باالیی را در
بخشهای گوناگون دارند .برای مثال طبق برآوردها ارزش بازار
اینترنت اشیا در صنعت خودرو در سال  2016بیش از  20میلیارد
دالر بوده است که تا سال  2023به بیش از  100میلیارد دالر خواهد
رسید ( .)Rahim et al., 2021طبق پیشبینیها فناوری اینترنت
اشیا در سال  2025میتواند بین  3900تا  11100میلیارد دالر در
اقتصاد جهان تأثیر بگذارد .پیشبینیها نشان ٔ
دهنده آن است که این
فناوری میتواند در سال  2025بر روی  4تا  11درصد از کل تولید
ناخالص دنیا اثرگذار باشد (.)Edquist et al., 2019
ٔ
اتحاديه بينالمللی ارتباطات ،اينترنت اشيا
براساس تعريف
ٔ
زيرساختی جهانی برای جامعه اطالعاتی است که خدمات
پيشرفتهای را از طريق اتصال اشيای فيزيکی و مجازی به يکديگر
ـ براساس فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی سازگار موجود و درحال
تکامل ـ ميسر میسازد ( .)Levi and Sarimurat, 2016چندين
)2. Procter and Gamble (P&G
3. Auto-ID
)4. Massachusetts Institute of Technology (MIT

1. Intra-Sectoral Leapfrogging

5. Embedded
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شیء فيزيکی میتوانند در اينترنت اشيا با يکديگر مرتبط شوند و
دادهها را بر بستر اينترنت تبادل و جمعآوری کنند .تحول ديجيتال در
ٔ
توسعه اينترنت اشيا ،در سرتاسر
پی انقالب چهارم صنعتی ،بهویژه با
جهان درحال رخدادن است و حوزههای گوناگون زندگی بشر مانند
حملونقل ،سالمت و دارو ،مديريت انرژی و ماشينهای خودران را
تحت تأثير قرار میدهد ( .)Nguyen et al., 202بخش کشاورزی
نيز از اينترنت اشيا متأثر خواهد شد .فناوریهای نوظهور اينترنت
ٔ
توسعه کاربردهای
اشيا ،پتانسيل باالیی برای راهحلهای جديدتر و
هوشمندتر ،که میتواند ٔ
همه ابعاد بخش کشاورزی را ارتقا دهد،
مطرح میکنند (.)Glaroudis et al., 2020
اينترنت اشيا حوزههای کاربردی متنوعی دارد ،مانند پايش
هوشمند ترافيکٔ ،
خانه هوشمند ،تجهيزات پوشيدنی ،صنايع و شهر
هوشمند .در محيط اينترنت اشيای ابری ،از پلتفرمهای ابری برای
ذخيرهسازی دادههای حسگرهای اينترنت اشيا استفاده میشود .اين
محيط بهشدت مقياسپذيری است و پردازش بالدرنگ رخدادها
را ميسر میسازد که در برخی از شرايط (برای مثال در کاربردهای
پايش و مراقبت) ٔ
جنبه حياتی دارد .بنابراين ،کاربردهای مبتنی بر
ٔ
روزمره ما تبديل
اينترنت اشيا به يکی از بخشهای ضروری زندگی
میشود (.)Wazid et al., 2020
اينترنت اشيا فناوری درحال ظهور است که قصد دارد هر شیء
را از طريق اتصال آن به اينترنت به شیئی هوشمند تبديل کند.
اين امر به ما اين امکان را میدهد تا بتوانيم هر شیء قابللمسی
را از راه دور کنترل کنیم ( .)Dehury and Sahoo, 2016در
اينترنت اشيا ،برای هر چيزی قابليت ارسال و دريافت داده
وجود خواهد داشت .تجهيزات گوناگون بهطور مستمر به
ٔ
درباره محيط پيرامون خود میپردازند و از
جمعآوری اطالعات
ارتباطات خود برای تعامل مستقل با يکديگر و سرورهای ابری
که دارای واحدهای تجميع دادهاند ،استفاده میکنند (Mazzei
 .)et al., 2020دادهها از روی بسترهای گوناگون منتقل خواهند
شد و سطحی از هوشمندی را به وجود خواهند آورد که تاکنون
تجربه نشده است .بهبيانديگر ،در اين فناوری اشيای متنوع
با فناوریهای گوناگون و با پروتکلهای متفاوت به يکديگر
متصل میشوند و به تبادل اطالعات میپردازند و سطح باالتری
از دانش را برای نظارت ،کنترل و تصميمگيری در موضوعات
متنوع فراهم میآورند.
دیدگاه جمعآوری خودکار دادهها با استفاده از شناسايی فرکانس
راديويی 1و فناوری حسگرها ،همراه با ٔ
ادامه توسعه در شبکههای
حسگر بیسيم 2،معماریهای ماشين به ماشين 3،هوش مصنوعی 4و
)1. Radio Frequency Identification (RFID
)2. Wireless Sensor Networks (WSNs

فناوریهای معنايی 5امکان رونق اينترنت اشيا را فراهم کرد (Hui et

 .)al., 2016هالر و همکاران ( )2014خاطرنشان کردند که علت
ٔ
هزينه مناسب
اصلی جهش اينترنت اشيا فعالسازی فناوریهای با
است (.)Holler et al., 2014
ظهور اينترنت اشيا الگوی تفکر سنتی را ارتقا میدهد و امکان
اتصال بسياری از اشيای موجود در محيط ـ اگر نگویيم همه ـ
را در چارچوب شبکه فراهم میآورد .اين فناوری ،خودروها،
لوازم خانگی و ساير تجهيزات الکترونيکی را بر روی شبکه به
يکديگر متصل میکند و درنتيجه برای بشر زندگی هوشمندانهتری
را به ارمغان میآورد؛ زیرا سيستم امکان شناسايی ،موقعيتيابی،
رهگيری و نظارت بالدرنگ خواهد داشت و بهصورت خودکار در
برابر وقايع پاسخ خواهد داد (.)Wang et al., 2019
تأثير اينترنت اشيا برای بسياری هماکنون واقعيتی روزانه
است و انتظار میرود افزايش يابد .اين فناوری در کاربردهايی
که کيفيت محيط و خودکارسازی فرايندهای شرکتی را در
ٔ
دانشی متنوعی ارتقا میدهد ،مشارکت همهجانبهای دارد
گستره
ِ
(.)Teixeira et al., 2020
ٔ
اينترنت اشيا مفهومی از يک زيرساخت شبکه هوشمند است
که در آن بسیاری از اشيایی که هويت مستقل دارند (برای مثال،
حسگرها ،عملگرها ،تجهيزات بیسيم و  )...با يکديگر مرتبطاند تا
بتوانند وظايف پيچيدهای را بهصورت مشارکتی انجام دهند .اينترنت
اشيا در حوزههايی همچون ٔ
شبکه توزيع انرژی هوشمند ،ساختمان،
نظامهای مراقبت از سالمت ،حملونقل ،پايش محیطزیست و
مديريت ترافيک خواهند داشت .فناوری ارتباطات يکی از مؤلفههای
اصلی زيرساخت اينترنت اشياست و به همراه فناوری شناسايی
فرکانس راديويی اينترنت اشيا ميراثدار فناوریهای توسعهيافته برای
شبکههای حسگر بیسيم بهمنظور پشتيبانی از طيف وسيعی از
کاربردهاست (.)Nguyen et al., 2016
اينترنت اشيا از تجهيزاتی با سطح پيچيدگی و کارکردی متفاوت
تشکيل شده است که همگی به زيرساخت اطالعاتی جهانی
اينترنت متصلاند .يک سر طيف میتواند شامل يک حسگر ٔ
ساده
دما باشد و سر ديگر طيف چيزی شبيه به سکوی پرتاب موشک.
برخی از اين تجهيزات اينترنت اشيا فاقد سیستمعاملاند و برخی
نيز سیستمعامل بسيار کوچک در بخش خدمات کالينتاند .نقش
اصلی اينترنت اشيا پشتيبانی از ساختارهای اجتماعی است .اين
موجوديتها خانه ،بزرگراه ،فرودگاه ،و مدارس را دربر میگیرند.
برای مثال يک خانه شامل لوازمی مانند يخچال و تستر است.
همچنين اينترنت اشيا میتواند سيستمهای نظارتی دوربيندار را
پشتيبانی کند و يا اينکه از سيستمهای درمانی برای ساکنان حمايت
کند .همچنين میتواند شامل سيستمهای ترکيبی مديريت انرژی

)3. Machine-to-Machine )M2M
)4. Artificial Intelligence (AI

5. Semantic

اولویتبندی حوزههای کاربر ِد فناوری اينترنت اشيا در ايران :فرصتی برای همپایی اقتصادی

برای خانهها با تلفيقی از ٔ
شبکه توزيع ،باد ،و منابع انرژی خورشيدی
باشد .بهطور مشابه ،فرودگاهها عالوهبر داشتن خدمات مربوط به
تجهيزات اينترنت اشيا برای پشتيبانی از هواپيما ،خدماتی نيز برای
پشتيبانی از مسافران خواهند داشت .فعاليتهای گوناگونی همچون
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خريد ،خوردن ،تفريح و سرگرمی طيف وسيعی از ابزارهای مبتنیبر
اينترنت اشيا را شامل خواهد شد (.)Hamadeh et al, 2016
در جدول  ،1کاربردهای اصلی فناوری اینترنت اشیا ،که در
ادبیات موضوع به آن اشاره شده است ،مشاهده میشود.

جدول  :1کاربردهای اصلی فناوری اینترنت اشیا

کاربردها

مراجع

ساختمان هوشمند

Nguyen et al., 2016; Hamadeh et al., 2016 Wazid et al., 2020; Casola et al., 2019; Hui et al.,
2016; Hassan et al., 2020; Khanna and Kaur, 2020; Porkodi and Bhuvaneswari, 2014; Sethi and
Sarangi, 2017; Lee and Lee, 2015

سالمت هوشمند

Nguyen et al., 2016; Nguyen et al., 2020; Wazid et al., 2020; Casola et al., 2019; Hui et al.,
2016; Hassan et al., 2020; Khanna and Kaur, 2020; Porkodi and Bhuvaneswari, 2014; Sethi and
Sarangi, 2017; Chen et al., 2014; Lee and Lee, 2015

انرژی هوشمند

Nguyen et al., 2016; Nguyen et al., 2020; Hassan et al., 2020; Khanna and Kaur, 2020; Porkodi
and Bhuvaneswari, 2014; Sethi and Sarangi, 2017; Lee and Lee, 2015; Hamadeh et al., 2016

حملونقل هوشمند

Hamadeh et al., 2016; Nguyen et al., 2016 Nguyen et al., 2020; Wazid et al., 2020; Casola et al.,
2019; Hui et al., 2016; Zhai et al., 2016; Hassan et al., 2020; Khanna and Kaur, 2020; Porkodi
and Bhuvaneswari, 2014; Sethi and Sarangi, 2017; Chen et al., 2014; Lee and Lee, 2015.

صنعت هوشمند

Casola et al., 2019; Drath and Horch, 2014; Zhai et al., 2016; (Hassan et al., 2020; Khanna and
Kaur, 2020; Porkodi and Bhuvaneswari, 2014;Chen et al., 2014; Wazid et al., 2020

کشاورزی هوشمند

;Zhai et al., 2016; Hassan et al., 2020; Porkodi and Bhuvaneswari, 2014;Sethi and Sarangi, 2017
Chen et al., 2014; Khanna and Kaur, 2020; Glaroudis et al., 2020

بنابر مطالعات ذکرشده در جدول  ،۱میتوان مهمترين کاربردهای
فناوری اينترنت اشيا را در موارد زير خالصه کرد:
 )۱ساختمان هوشمند؛
 )۲سالمت هوشمند؛
 )۳انرژی هوشمند؛
 )۴حملونقل هوشمند؛
 )۵صنعت هوشمند؛
 )۶کشاورزی هوشمند.
ّ
در تحقیقات گوناگون حوزههای اینترنت اشیا از نظر کمی بررسی شده
عمده این مطالعات ،از قبل ٔ
است .در ٔ
حوزه محوری مدنظر انتخاب
شده و در آن ٔ
حوزه کاربردی ،اولویتهای اصلی شناسایی شدهاند.
برای نمونه میتوان به اولویتبندی کاربردهای فناوری اینترنت
اشیا در بخش آموزشوپرورش ( ،)Elmi Sola, 2017شناسایی
و طبقهبندی کاربردهای نوآور ٔ
انه اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال
( ،)Mohammadian et al., 2019اولویتبندی کاربردهای
اینترنت اشیا برای نوآوری درآمیختۀ بازاریابی ( ،)ibidشناسايی
و رتبهبندی خدمات اينترنت اشيا در ٔ
حوزه سالمت (Ronaghi
and Hosseini, 2018; Ghasemi et al., 2016; Ramezani,
 ،)2017اولویتبندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در توسعۀ
پایدار ( ،)Farajzadeh et al., 2018شناسایی و اولویتبندی

عوامل مؤثر در کاربرد اینترنت اشیا در دولت باز (Bahrami et

 ،)al., 2020شناسايی و اولويتبندی كاربردهای اينترنت اشيا در
هوشمندسازی شهرها (مطالعۀ موردی :شهر تهران) (Mohammadi,
 )2019اشاره کرد .در برخی از تحقیقات بهمنظور ار ٔ
ائه چارچوبی
برای انتخاب خدمتهای اینترنت اشیا توسط کاربران از دیدگاه
ّ
کمی ( )Baranwal et al., 2020و یا از اولویتبندی چالشهای
اینترنت اشیا در ایران ( )Mohammadzadeh et al., 2018استفاده
شده است .تاکنون هیچ تحقیقی با موضوع اولویتبندی بخشهای
کاربردی فناوری اینترنت اشیا از منظر سیاستگذاری ملی بهمنظور
کسب حداکثر استفاده از این فناوری انجام نشده است .بنابراین یک
خأل مطالعاتی در این حوزه وجود دارد که در این تحقیق قصد داریم
به آن بپردازیم.

 .۲روش تحقيق
روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی
است؛ زیرا درصدد بهکارگیری روش تصمیمگیری بهمنظور
اولويتبندی بخشهای کاربردی فناوری اينترنت اشيا و انتخاب
مناسبترين کاربرد برای کشور است .بسیاری از اطالعات
این پژوهش با ارسال و تکمیل پرسشنامه بهدست متخصصان
و خبرگان ٔ
حوزه مطالعهشده جمعآوری شده است .این خبرگان
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واجد سه ویژگی ،شامل آشنایی با فناوریهای پیشرفته بهویژه
ٔ
تجربه سیاستگذاری فناوریهای پیشرفته و آشنایی
اینترنت اشیا،
و ارتباط با شرکتهای دانشبنیان است .با توجه به این ویژگیها،
ٔ
جامعه خبرگان این تحقیق در کشور از پیش مشخصشده نیستند.
ٔ
نمونه آماری ویژگیهای مدنظر
در تحقیقاتی که دسترسی به
ٔ
دشوار یا کمیاب داشته باشند ،از روش نمونهگیری گلوله برفی
استفاده میشود (.)Johnson, 2014; Naderifar et al., 2017
بنابراین بهمنظور شناسایی خبرگان این حوزه ،از روش گلوله برفی
استفاده شد .برای این منظور در گام نخست ،سه نفر از خبرگان
این حوزه شناسایی شدند و از آنها خواسته شد تا سایر خبرگان
این حوزه را که چنین ویژگیهایی دارند معرفی کنند .پس از سه
دور معرفی خبرگان جدید ازطریق خبرگان قبلی ،به تکرار اسامی
معرفیشدگان رسیدیم .تعداد خبرگان شناساییشده چهارده نفرند
که تحصیالت دانشگاهیشان با رشتههای الکترونیک ،مخابرات
ٔ
سابقه همکاری با نهادهای
و فناوری اطالعات مرتبط است و
سیاستگذار حاکمیتی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ،شورای عالی
فضای مجازی ،پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات و  ...و همچنین ارتباط نزدیک با بسیاری از شرکتهای
دانشبنیان کشور را دارند.
ساختار شبکهای مسئله با استفاده از بررسی کتابخانهای و مرور
ادبیات و همچنین مصاحبه با خبرگان حاصل و سپس با استفاده
از نظر خبرگان این ساختار صحتسنجی شده است .بهمنظور
ه مراستایی پاسخنامهها سعی شده است که پاسخهای خبرگان
بهصورت مشاهدهای کنترل شود .چارچوب ارزیابی این پژوهش
بهاختصار شامل مراحل زیر است.
 .۱شناسایی معیارها و گزینهها :برای دستیابی به این هدف از
مطالعات کتابخانهای و ادبیات موضوع استفاده شد .این عوامل با
استفاده از نظر خبرگان پاالیش و صحتسنجی شد.
 .۲ایجاد ساختار سلسلهمراتبی :ساختار سلسلهمراتبی با استفاده
از سطوح هدف و معیار و گزینه ایجاد شد.
 .۳ایجاد ماتریسهای قضاوت فازی :برای تحلیل و اولويتبندی
بخشهای کاربردی فناوری اينترنت اشيا و انتخاب مناسبترين
کاربرد برای کشور ،از ماتریسهای توافقی قضاوت فازی براساس
1
نظریات خبرگان و برمبنای روش تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
استفاده میشود .بنابراین بهمنظور تبیین ترجیحات افراد و تحلیل
نظریات آنها از معیارهای زبانی استفاده میشود .معیارهای زبانی
فازی استفادهشده در این پژوهش در جدول
برای مقایسات زوجی ِ
 3مشاهده میشود .این مقیاسها براساس اعداد مثلثی فازی است.
 .۴طراحی و حل مدل ریاضی غیرخطی فازی :بهمنظور رتبهبندی
1. Analytic Hierarchy Process

بخشهای کاربردی فناوری اينترنت اشيا و انتخاب مناسبترين کاربرد
برای کشور ،از یک روش رتبهبندی ریاضی غیرخطی و فازی استفاده
میشود .این روش برمبنای روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی است.
پس از نظرخواهی از خبرگان ،با استفاده از انجام مصاحبه و
همچنین اخذ امتیاز برای شاخصهای استخراجشده از مرور
ادبیات موضوع با استفاده از ارسال پرسشنامه و جمعبندی
نظریات ،موارد زير به ٔ
منزله مهمترين شاخصها مطرح شد:
 )۱حجم بازار داخلی :هرچه حجم بازار داخلی حوزههای صنعتی
و فناورانه بزرگتر باشد ،انتخاب آن برای اولويت سياستگذاری
در کشور باالتر است؛
 )۲حجم تجارت جهانی :حجم تجارت جهانی نشاندهندهٔ
فرصتی برای خلق ثروت و ارزآوری برای کشور است که هرچه
حجم آن بزرگتر باشد ،نشان ٔ
دهنده پتانسيل بيشتر آن برای
سرمايهگذاری در کشور است؛
 )۳محیطزیست :آلودگیهای صنعتی يکی از معضالت دنيای
مدرن است .هرچه ميزان آاليندههای يک صنعت يا فناوری
کمتر باشد و امکان حفظ يا ارتقای محیطزیست را فراهم آورد،
ٔ
توسعه پايدار منجر خواهد شد و از منظر سياستگذاری کالن
به
کشوری اهميت بيشتری میيابد؛
 )۴اشتغالزايی :ميزان اشتغا لزایی در يک بخش صنعتی،
عامل مهمی در تصميمگيریهای ملی است .بنابراين با ميزان
سرمايهگذاری ثابت ،هرچه ميزان اشتغالزایی بيشتر باشد ،آن
بخش صنعتی از منظر سياستگذاری کالن اولويت بيشتری پيدا
میکند؛
 )۵سرمايهگذاری :با توجه به محدوديت منابع مالی در کشور،
ٔ
توسعه يک فناوری يا صنعت،
ميزان سرمايهگذاری الزم برای
عامل اصلی در تصميمات حاکميتی است؛
 )۶ارزشافزوده :ميزان ارزش ٔ
افزوده توليدشده در هر بخش ،عامل
مهمی در انتخاب آن برای ورود کشور و تالش برای موفقيت در
آن است؛
 )۷قدرت نرم :پيشگامی در برخی از صنايع و فناوریها عالوهبر
شاخصهای اقتصادی ،به ايجاد قدرت نرم برای کشورها منجر
میشود .افزايش قدرت نرم به بهبود تصوير کلی از کشورها در
سطح جهانی منجر میشود و قابليت اعمال قدرت در سطح
جهانی را با ايجاد دست باالتر در يک فناوری يا بخشی خاص
فراهم میآورد؛
ٔ
 )۸بهرهوری :يکی از علل اصلی توسعه فناوریها ايجاد بهرهوری
در سطح جامعه و صنايع است .هرچه ميزان بهرهوری ايجادشده
بيشتر باشد و قابليت اثرگذاری در بهرهوری کل اجتماع را داشته
باشد ،از منظر سياستگذاری ،آن فناوری اولويت باالتری خواهد
داشت.
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جدول  :2معیارهای زبانی برای مقایسات زوجی فازی

مقادیر زبانی

معادل فازی

خیلی کم

()1،2،3

کم

()4،2،3

متوسط

()5،4،3

زیاد

()6،5،4

خیلی زیاد

()7،6،5

 .۳روش برنامهریزی ترجیحی فازی گروهی
در این پژوهش ،از روش رتبهبندی فازی برمبنای تحلیل
سلسلهمراتبی استفاده شده است .این روش را برای اولینبار
میخایلوف در سال  2003ارائه کرد ( .)Mikhailov, 2003در این
روش ،ابتدا ماتریس ادغامی مقایسات زوجی فازی برمبنای اعداد
مثلثی و معیارهای زبانی (جدول  )1حاصل میشود .سپس این
مقادیر حاصلشده ،با استفاده از روش مدلسازی ریاضی غیرخطی
فازی (ر ٔ
ابطه  )1بهمنظور رتبهبندی معیارها استفاده میشوند.

ریاضی نمیتوان آنها را حل کرد .برای حل مدل ایجادشده از
نرمافزارهایی مانند گمز یا لینگو استفاده میشود .در پژوهش حاضر،
برای حل مدلهایی که براساس ماتریس مقایسات زوجی ایجاد
شدهاند از نرمافزار لینگو استفاده شده است.
ٔ
پس از حل مدل ،مقدار مثبت بهدستآمده نشاندهنده این است
ً
که ٔ
همه وزنها کامال در قضاوتهای اولیه صدق میکنند ،اما
درصورتیکه شاخص منفی باشد ،میتوان درک کرد که قضاوتهای
فازی سازگاری کامل را ندارند و یا بهعبارتی ناسازگارند.

 .۴یافتههای پژوهش

رابطۀ (:)1

; Wk > 0 , k = 1, 2, ...., n
j>i

j = 2, 3, ..., n

;i = 1, 2, ..., n-1

در ر ٔ
ابطه  ،1مقادیر حاصل از اعداد مثلثی فازی ،که از ماتریس
) ،در رابطه قرار
مقایسات زوجی حاصل شدهاند (
گرفته و پس از آن باید مدل ایجادشده حل شود .ازآنجاکه مدل
ایجادشده غیرخطی است ،با استفاده از روشهای ٔ
ساده برنامهریزی

مراحل اصلی بررسی و رتبهبندی بخشهای کاربردی فناوری
اينترنت اشيا و انتخاب مناسبترين کاربرد برای کشور به دو
ٔ
ٔ
مرحله اول ،با استفاده از تنظیم
مرحله کلی تقسیم میشوند :در
پرسشنامههای فازی ،نظریات خبرگان فعال در حوزههای گوناگون
مرتبط با فناوری اینترنت اشیا استخراج و ادغام (میانگینگیری)
میشود (جداول  3تا  .)11میزان نرخ ناسازگاری پرسشنامهها
با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس محاسبه شده است .نتایج
نشان ٔ
دهنده از قابلاعتماد بودن دادههاست .سپس با استفاده از
مدل ریاضی غیرخطی ،که در پژوهش ارائه شده ،کاربردیترین
بخشها رتبهبندی میشوند (جداول  12تا )20
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جدول  :3مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای معیارها
محیطزیست

حجم بازار داخلی

بهرهوری

قدرت نرم

اشتغالزایی

ارزشافزوده

حجم تجارت جهانی

سرمایهگذاری

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

حجم تجارت
جهانی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/4

5/3

1/3

سرمایهگذاری

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/6

1/5

7/3

8/4

8/3

4/3

اشتغالزایی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/7

8/5

1/5

8/6

5/6

7/5

1/4

5/3

2/3

ارزشافزوده

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/7

8/6

1/5

04/9

1/8

1/7

2/7

8/4

1/4

1/6

9/4

5/4

بهرهوری

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/4

75/2

25/1

1/7

8/4

1/4

9/3

5/3

2/3

8/3

5/3

1/2

01/6

5/4

1/4

قدرت نرم

-

-

-

-

-

-

2/8

7/6

9/5

9/8

1/8

1/7

5/3

8/2

1/2

1/6

5/3

1/2

5/4

5/3

5/2

5/7

7/5

6/4

حجم بازار
داخلی

-

-

-

65/3

8/2

1/2

2/5

9/4

1/4

9/3

8/3

2/3

1/6

6/5

1/5

8/4

6/4

1/4

1/5

8/4

7/4

04/9

5/8

7

محیطزیست

جدول :4مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای گزینهها براساس معیار حجم تجارت جهانی
صنعت هوشمند

انرژی هوشمند

ساختمان هوشمند

حملونقل هوشمند

سالمت هوشمند

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.5

3.8

3.4

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2.9

2.5

2.1

3.8

3.5

3.1

ساختمان هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.9

3.8

3.4

9.1

8.9

8.1

7.05

6.5

5.8

حملونقل هوشمند

_

_

_

_

_

_

6.1

3.7

2.8

8.6

7.1

4.1

7.1

3.9

3.7

2.9

2.8

2.7

صنعت هوشمند

_

_

_

9.09

7.9

7.1

6.8

5.9

5.4

4.8

3.5

1.8

3.5

2.9

2.8

4.5
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3.7

انرژی هوشمند

جدول :5مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای گزینهها براساس معیار سرمایهگذاری
صنعت هوشمند

انرژی هوشمند

ساختمان هوشمند

حملونقل هوشمند

سالمت هوشمند

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

6.1

5.2

3.4

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5.7

4.8

3.9

4.8

3.5

2.1

ساختمان هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

9.01

7.8

7.1

6.1

3.8

2.8

4.8

3.5

2.8

حملونقل هوشمند

_

_

_

_

_

_

3.8

2.8

2.5

3.9

3.8

3.5

8.1

7.8

7.1

7.1

6.3

6.1

صنعت هوشمند

_

_

_

6.3

2.8

1.5

4.9

4.8

4.5

6.1

5.9

5.1

4.5

3.5

2.3

6.8

5.9

5.7

انرژی هوشمند

جدول  :6مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای گزینهها براساس معیار اشتغالزایی
صنعت هوشمند

انرژی هوشمند

حملونقل هوشمند

ساختمان هوشمند

کشاورزی هوشمند

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.9

4.5

4.1

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2.9

2.8

2.5

3.9

3.8

3.1

ساختمان هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2.9

2.8

2.1

1.9

1.5

1.2

8.9

8.8

8.1

حملونقل هوشمند

_

_

_

_

_

_

3.5

2.8

2.4

4.2

2.8

1.2

5.8

5.6

5.1

4.9

4.8

4.1

صنعت هوشمند

_

_

_

3.4

2.9

2.1

7.1

4.9

4.1

3.7

3.4

3.2

5.1

4.8

1.8

6.2

5.1

2.9

انرژی هوشمند
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جدول  :7مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای گزینهها براساس معیار ارزشافزوده
صنعت هوشمند

انرژی هوشمند

حملونقل هوشمند

ساختمان هوشمند

کشاورزی هوشمند

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5.9

5.2

5.1

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.9

4.1

2.1

3.8

3.2

3.1

ساختمان هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2.5

1.9

1.7

3.6

2.5

2.1

4.1

3.8

3.2

حملونقل هوشمند

_

_

_

_

_

_

7.1

5.1

3.7

2.9

2.8

2.5

8.9

8.6

8.5

7.1

6.4

5.1

صنعت هوشمند

_

_

_

5.1

4.6

4.2

3.7

3.2

1.8

4.5

2.8

2.5

7.1

6.5

6.1

5.1

4.8

4.1

انرژی هوشمند

جدول  :8مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای گزینهها براساس معیار بهرهوری
صنعت هوشمند

انرژی هوشمند

حملونقل هوشمند

ساختمان هوشمند

کشاورزی هوشمند

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

8.3

7.2

7.1

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3.5

2.7

2.3

4.9

4.5

4.1

ساختمان هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3.4

2.9

2.7

5.2

3.9

3.7

5.9

5.1

4.8

حملونقل هوشمند

_

_

_

_

_

_

4.36

4.2

3.7

3.1

2.9

2.7

5.1

4.9

4.7

3.9

3.5

2.7

صنعت هوشمند

_

_

_

9.06

8.4

7.1

6.3

5.1

4.8

4.1

3.9

3.4

6.1

5.8

5.1

4.1

3.8

3.4

انرژی هوشمند

جدول  :9مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای گزینهها براساس قدرت نرم
صنعت هوشمند

انرژی هوشمند

حملونقل هوشمند

ساختمان هوشمند

کشاورزی هوشمند

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3.15

2.4

1.25

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5.1

4.9

4.8

3.1

2.9

2.8

ساختمان هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5.2

4.9

4.5

4.5

3.1

2.8

4.8

3.9

3.5

حملونقل هوشمند

_

_

_

_

_

_

3.5

2.8

2.1

3.9

3.8

3.1

9.1

8.8

8.1

6.1

3.8

2.8

صنعت هوشمند

_

_

_

7.9

7.1

6.4

4.1

2.8

2.1

3.4

2.9

2.1

4.8

3.8

3.5

5.4

1.9

1.5

انرژی هوشمند

جدول  :10مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای گزینهها براساس حجم داخلی بازار
صنعت هوشمند

انرژی هوشمند

حملونقل هوشمند

ساختمان هوشمند

کشاورزی هوشمند

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5.5

3.9

2.5

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.9

3.8

2.9

4.8

4.2

3.8

ساختمان هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3.8

2.8

2.1

9.5

9.3

9.2

9.1

8.9

8.1

حملونقل هوشمند

_

_

_

_

_

_

4.8

3.8

2.9

4.5

3.5

2.9

1.9

1.8

1.2

9.2

8.7

8.1

صنعت هوشمند

_

_

_

4.8

2.9

1.8

4.5

3.8

3.4

4.5

2.9

2.8

4.1

3.2

3.1

3.1

2.5

2

انرژی هوشمند
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جدول  :11مقایسات زوجی فازی براساس ادغام نظریات کارشناسان برای گزینهها براساس محیطزیست
صنعت هوشمند

انرژی هوشمند

حملونقل هوشمند

ساختمان هوشمند

کشاورزی هوشمند

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

سالمت هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.5

3.5

2.8

کشاورزی هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

6.1

4.8

3.5

5.1

4.2

3.01

ساختمان هوشمند

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5.8

3.7

2.8

6.7

3.5

1.8

4.8

3.9

3.1

حملونقل هوشمند

_

_

_

_

_

_

4.7

3.8

3.1

9.1

7.8

7.1

7.2

6.9

6.1

4.9

3.8

2.8

صنعت هوشمند

_

_

_

7.1

5.8

5.1

3.5

2.9

2.8

7.1

6.8

6.1

5.9

5.8

5.1

4.6

3.8

3.1

انرژی هوشمند

با قراردادن دادههای حاصل از جداول مقایسات زوجی ،که از
ادغام نظریات خبرگان بهدست آمده است ،مدلهای ریاضی
غیرخطی فازی تشکیل شد و مدلهای حاصله با استفاده از

نرمافزار لینگو حل و وزن و ٔ
رتبه هریک از معیارها و گزینهها
حاصل شد .نتایج در جداول 11تا  19نشان داده شده است.

جدول  :12وزن و ٔ
رتبه هریک از معیارها

رتبه

وزن

نماد

4

0.117587

W1

حجم تجارت جهانی

6

0.0879

W2

سرمایهگذاری

2

0.190855

W3

اشتغالزایی

3

0.18923

W4

ارزشافزوده

5

0.090338

W5

بهرهوری

8

0.052285

W6

قدرت نرم

1

0.192076

W7

حجم بازار داخلی

7

0.079727

W8

محیطزیست

جدول  :13وزن و ٔ
رتبه هریک از گزینهها براساس معیار حجم تجارت جهانی

جدول  :14وزن و ٔ
رتبه هریک از گزینهها براساس معیار سرمایهگذاری

وزن

نماد

وزن

نماد

0.190452

W9

سالمت هوشمند

0.015798

W9

سالمت هوشمند

W10

کشاورزی هوشمند

0.250243

W10

کشاورزی هوشمند

0.177585

ساختمان هوشمند

0.053559

W11

ساختمان هوشمند

0.128022

W11

0.294034

W12

حملونقل هوشمند

0.209025

W12

حملونقل هوشمند

0.00988

W13

صنعت هوشمند

0.12817

W13

صنعت هوشمند

0.376487

W14

انرژی هوشمند

0.166746

W14

انرژی هوشمند

اولویتبندی حوزههای کاربر ِد فناوری اينترنت اشيا در ايران :فرصتی برای همپایی اقتصادی
جدول  :16وزن و ٔ
رتبه هریک از گزینهها براساس معیار ارزشافزوده

جدول  :15وزن و ٔ
رتبه هریک از گزینهها براساس معیار اشتغالزایی

وزن

نماد

0.093512

W9

سالمت هوشمند

0.341079

W10

کشاورزی هوشمند

0.028897

0.05584

W11

ساختمان هوشمند

0.130376

W11

0.175677

W12

حملونقل هوشمند

0.341358

W12

حملونقل هوشمند

0.124549

W13

صنعت هوشمند

0.000859

W13

صنعت هوشمند

0.209342

W14

انرژی هوشمند

0.381581

W14

انرژی هوشمند

جدول  :17وزن و ٔ
رتبه هریک از گزینهها براساس معیار بهرهوری

وزن

نماد

0.116928

W9

سالمت هوشمند

W10

کشاورزی هوشمند
ساختمان هوشمند

جدول  :18وزن و ٔ
رتبه هریک از گزینهها براساس معیار قدرت نرم

وزن

نماد

0.179264

W9

سالمت هوشمند

0.034358

W10

کشاورزی هوشمند

0.035067

0.284461

W11

ساختمان هوشمند

0.227872

W11

0.211168

W12

حملونقل هوشمند

0.226101

W12

حملونقل هوشمند

0.028598

W13

صنعت هوشمند

0.108231

W13

صنعت هوشمند

0.262151

W14

انرژی هوشمند

0.056713

W14

انرژی هوشمند

جدول  :19وزن و ٔ
رتبه هریک از گزینهها براساس معیار حجم بازار داخلی

وزن

نماد

0.346016

W9

سالمت هوشمند

W10

کشاورزی هوشمند
ساختمان هوشمند

جدول  :20وزن و ٔ
رتبه هریک از گزینهها براساس معیار محیطزیست

وزن

نماد

0.223797

W9

سالمت هوشمند

0.064344

W10

کشاورزی هوشمند

0.313366

0.26489

W11

ساختمان هوشمند

0.068649

W11

0.091958

W12

حملونقل هوشمند

0.182396

W12

حملونقل هوشمند

0.279246

W13

صنعت هوشمند

0.096891

W13

صنعت هوشمند

0.075766

W14

انرژی هوشمند

0.165736

W14

انرژی هوشمند

با بررسی وزنهای حاصلشده از حل مدلسازی ریاضی ،میتوان
به درک میزان اهمیت هریک از گزینهها پی برد .با نرمالسازی

55

وزن

نماد

0.172963

W9

سالمت هوشمند

W10

کشاورزی هوشمند
ساختمان هوشمند

وزنهای بهدستآمده رتبهبندی کلی حاصل خواهد شد .این
رتبهبندی در جدول  20نشان داده شده است.

جدول  :12وزن و ٔ
رتبه هریک از معیارها

ٔ
رتبه نهایی

وزن نرمال

نماد

3

0.223797

W9

سالمت هوشمند

5

0.064344

W10

کشاورزی هوشمند

4

0.26489

W11

ساختمان هوشمند

2

0.091958

W12

حملونقل هوشمند

6

0.279246

W13

صنعت هوشمند

1

0.075766

W14

انرژی هوشمند
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همانگونه که در جدول  20نشان داده شده است ،در میان
کاربردهای فناوری اینترنت اشیا ،بخش انرژی هوشمند باالترین
اهمیت را داشته و بدیهی است که توجه ویژه به افزودن کاربردها
در این بخش میتواند تأثیرات بسزایی در جهشهای اقتصادی و
صنعتی جامعه داشته و ارتقای سایر سطوح دانشی و صنعتی را
تضمین کند.

نتيجهگيری

ً
در کشورهای درحالتوسعه ،معموال جهشها در دو سطح فناوری
یا صنعت اتفاق میافتند .اما جهشهای اقتصادی زمانی اتفاق
میافتد که صنعت بسیار رشد کند یا موجهای بلند فناوری بهوجود
ً
آید و معموال این فناوریها از نوع فناوریهای عاماند و میتوانند
همزمان در صنایع و سایر فناوریها تحول بنیادین بهوجود آورند.
یکی از مهمترین فناوریهای عام ،که در سالهای اخیر بهسبب
همهگیرشدن اینترنت رشد چشمگیری داشته است ،فناوری اینترنت
اشیاست .ازآنجاکه این فناوری یک فناوری عام است ،بنابراین با
توجه با عوامل و شاخصهای بسیار ،مانند موقعیت جغرافیایی
و منابع و توانمندیهای هر کشور ،باید تمرکز ویژهای به برخی
از بخشهای کاربردی آن داشت تا بتوان بهینهترین بهره را از این
فناوریها برد و از اتالف منابع عمومی نیز جلوگیری کرد .در این
پژوهش سعی شده با بررسی منابع و ادبیات موضوع و همچنین
بررسی نظریات خبرگان ،کاربردیترین بخشهای فناوری
اینترنت اشیا در کشور شناسایی شوند .سپس با استفاده از رویکرد
مدلسازی غیرخطی ،مهمترین بخشهای اصلی شناسایی شدند
که به نظر میرسد باید توجه ویژهتری به این بخشها داشت .در میان
بخشهای موجود ،بخش انرژی هوشمند باالترین جایگاه را دارد و
ازآنجاکه ایران بزرگترین قطب جهانی انرژی بوده و درمجموع گاز
ِ
و نفت ،ایران بزرگترین منابع انرژی دنیا را در اختیار دارد ،بنابراین
به نظر میرسد که جایگاه درستی را در میان بخشهای کاربردی
اینترنت اشیا در ایران به خود اختصاص داده است ،بنابراین تمرکز
بر این حوزه با توجه به اینکه سرمایههای بزرگی از قبل در این حوزه
وجود دارد ،میتواند با بهرهوری در کل اقتصاد ٔ
زمینه جهش در سایر
زمینهها را فراهم کند.

منابع فارسی که معادل التین آنها در فهرست منابع
آمده است
بهرامی زنوز ،پ« .)1398( .شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر کاربرد
اینترنت اشیا در دولت باز» .ماهنامۀ بورس و بانک.38 ،
علمیسوال ،ی .)1396( .اولویتبندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در
بخش آموزش و پرورش .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی
سبزوار.

رمضانی ،ع .)۱۳۹۶( .شناسایی و اولویتبندی کارکردهای اینترنت
اشیاء پزشکی ( )IOMTبر مبنای بهبود مؤلفههای اثربخشی وکیفیت
فعالیتهای بیمارستانی وسالمت .ارائهشده در چهارمین کنگره بینالمللی
فناوری ،ارتباطات و دانش ،مشهد.
جزاده ،س .ف ،.لشگری ،س ،.عندلیب ،ا .)1396( .الویتبندی
فر 
کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در توسعۀپایدار .ارائهشده در سومین
کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد کسبوکار ،تهران.
محمدی ،ه .)1397( .شناسايی و اولويتبندی كاربردهای اينترنت اشيا در
(مطالعه موردی :شهر تهران) .پایان ٔ
ٔ
نامه كارشناسی
هوشمندسازی شهرها
ارشد .دانشگاه علم و صنعت ايران.
محمدیان ،ا ،.میرباقری ،ف ،.خانلری ،ا« .)1398( .شناسایی و طبقهبندی
کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال» .مدیریت بازرگانی،
دورۀ  ،11شمارۀ .741-719 ،4
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Abstract
IoT technology is one of long waves of technology that will act as a platform for countries to rise
or fall in the economic path. If countries and companies that take advantage of the opportunities
ahead of this technology, they can join the ranks of global leaders and consolidate their
position for decades. In recent years, Iran has carried out extensive activities to develop various
technologies, but due to the multiplicity of technology fields and the spread of the country›s
potential in various fields, sufficient accumulation of knowledge and capital in one sector has
not taken place. In general, in order for economic coexistence, there must be leaps in several
industrial and technological sectors so that a country can become the backbone of a developed
country. But since IoT technology is a common technology and is used in all sectors, there is a risk
of spreading the scientific and capital potential of the country in its various fields. Therefore, it is
necessary to create accumulation of knowledge, capital and wealth by focusing on priority areas.
Due to this, in this research, the applied parts of IoT technology that can cause technological
and economic leaps have been identified and then the importance and priority of these parts can
be determined using nonlinear modeling approach. The results showed that focusing on energy
intelligence in Iran has the highest advantage and focusing on this sector can ensure economic
growth and technology of society.
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چکیده
بحران کوویدـ 19تأثیر منفی بسیاری در رشد اقتصادی کشورها و تعطیلی بسیاری از کسبوکارها داشته است .این تأثیر
بهخصوص برای کشور ما که تحت تحریمهای ناعادالنۀ اقتصادی نیز هستیم ،دوچندان بوده است .بنابراین ،باتوجهبه
مشکالت اقتصادی برهۀ کنونی ،هدف از این پژوهش تحلیل الگوی رفتاری کسبوکارهای نوپای ایرانی است که در
شرایط اضطرار (بحران کرونا) موفق به بقا و حتی رشد خود شدهاند .این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از
روش مطالعۀ موردی از نوع طرح پژوهش قالبی یا مبتنی بر تمپلیت انجام گرفت و در آن با دوازده کسبوکار نوپا در
صنایع مختلف مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته انجام شد .در نتایج نشان داده شد بهکارگیری رفتارها و راهبردهای
کارآفرینانۀ پیشگیریمحور ،مسئلهمحور و فرصتمحور ،پیش و حین بحران ،و رفتارهای اکتشافی شامل پرسشگری،
مشاهدهگری ،شبکهسازی و آزمایشگری احتمال موفقیت کسبوکارهای نوپا را در شرایط اضطرار افزایش میدهد .در
برابر الگوهای رفتاری کسبوکارهای نوپای موفق در شرایط بحرانی ،این نتایج بینشهای ارزشمندی برای پژوهشگران
و کارآفرینان بالقوه ایجاد میکند.
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باتوجهبه ضرر و زیانهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد
ایران ،درصورتیکه برای جبران این زیانها راهحل و راهکاری
ش گرفته نشود ،آسیبهای واردشده تصاعدی افزایش
عملی در پی 
مییابند و بسیاری از فعاالن اقتصادی با مشکالت فراوانی روبهرو
خواهند شد که حتی ممکن است از چرخۀ اقتصادی حذف شوند
(.)Statistical Research, 2020
علیرغم اینکه میدانیم کسبوکارها در مواجهه با بحران
آسیبپذیرند؛ هنوز در خصوص اینکه آنها چطور با بحرانهای
طوالنیمدتی ،نظیر همهگیری کوویدـ ،19روبهرو میشوند اطالعات
کمی داریم ( .)Alves et al, 2020; Kuckertz et al, 2020بنابراین
چون دربارۀ راهبردهایی که کسبوکارهای نوپا باید به کار ببندند تا در
شرایط اضطرار کنونی دوام آورند و حتی رشد کنند ،دانش اندکی وجود
دارد .در این پژوهش در نظر داریم تا اختصاصی به بررسی این موضوع
در کشور ایران بپردازیم .پس سؤال اصلی این پژوهش این است که
کسبوکارهای نوپایی که موفق به بقا و حتی رشد در بحران کوویدـ19
شدهاند از چه راهبردهای رفتاری استفاده کردهاند؟

شیوع کووید ـ  ۱۹در دسامبر  ۲۰۱۹از شهر ووهان در استان
هوبئی چین آغاز شد و با گذشت زمان ،این ویروس در سرتاسر
جهان پخش شد .اگرچه چین در ابتدا مرکز شیوع این بیماری
بود ،هماکنون موارد ابتالی بسیاری در کشورهای دیگر گزارش
شده است .درحالیکه بعضی کشورها بهتر میتوانند موارد ابتال
به این بیماری را درمان کنند ،ولی هنوز مشخص نیست موارد
جدید تا کی و کجا ظهور خواهند کرد .باتوجهبه خطــر کوویدـ۱۹
برای سالمت عمومی در جهان ،سازمان بهداشت جهانی 1برای
نشاندادن نگرانی بینالمللی برای هماهنگی پاسخهای بینالمللی
به این بیماری وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعالم کرد و
بهدنبال آن کوویدـ ۱۹یک بیماری همهگیر جهانی معرفی شد
( .)New York Times, 2020عالوهبر آثار غمانگیز انسانی
همهگیری کوویدـ ،19این ویروس تأثیر بسیار زیادی در اقتصادهای
محلی و جهانی داشته است .آثا ر پیشبینیناپذیر کوویدـ 19بهنحو
چشمگیری اقتصادهای بزرگ جهان را تحتتأثیر قرار داده است
و بسیاری از اقتصاددانان درحال پیشبینی آثار این رکود هستند
(GDA, 2020; Maliszewska et al., 2020; McKibbin
 .)and Fernando, 2020; Nath, 2020در شرایط عادی،
کسبوکارهای نوپا جدید و کوچک هستند و همین حیات آنان
را تهدید میکند ( .)Stinchcombe, 2004این وضعیت ممکن
است در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماری کوویدـ 19نیز بدتر شود
و خطر شکست این کسبوکارها را افزایش دهد .بحرانی نظیر
بحران کوویدـ 19میتواند ،برای عملکرد یک کسبوکار ،تهدیدی
جدی محسوب شود (.)Williams and Kedir, 2017
بر اساس نتایج طرح پژوهشکدۀ آمار ،میزان فعالیت کل
کسبوکارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا حاکی از آن است
که براثر شیوع این ویروس فعالیت  ۳۸درصد کسبوکارها در
ً
اسفند  13۹۸و فروردین  13۹۹کامال متوقف شده و این بنگاهها
هیچ فعالیتی نداشتهاند؛ البته این تعداد در اردیبهشت  1399به
 ۲۱درصد کاهش یافته است .در اسفند و فروردین فقط  ۲۲درصد
کسبوکارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد
ت به  ۳۴درصد رسیده است (Statistical Research,
در اردیبهش 
 .)2020همچنین بررسیهای اقتصادی که تاکنون و در زمان
همهگیری صورت گرفته است نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا
بخشهای اقتصادی شامل گردشگری ،بازرگانی خارجی ،بازار
ُ
سرمایه ،بازار ارز ،بازار مسکن ،کسبوکارهای خرد ،کسبوکارهای
عمومی ،قیمت کاالها و تولید ناخالص داخلی را تحتتأثیر قرار
خواهد داد (.)McKibbin and Fernando, 2020

در پاسخ به ویروس کرونا و نجات جان انسانها ،دولتها
در کشورهای تحتتأثیر اقدامات سختی نظیر فاصلهگذاری
اجتماعی ،تعطیلیهای گسترده ،محدود کردن سفرها و اجتماعات
مردمی را وضع کردند و بسیاری از جنبههای زندگی عمومی
ط شدن پیش رفت (Liguori and
و خصوصی بهسوی برخ 
 .)Winkler, 2020کارآفرینان نیز از این قاعده مستثنا نبودند.
شواهد اولیه نشان میدهد که تأثیرات منفی همهگیری کوویدـ19
در کسبوکارهای کوچک و متوسط ،بدتر از بحران مالی سال
 2008است (Gajdzik and Wolniak, 2021; Oravský
 .)et al., 2020باتوجهبه اینکه کسبوکارهای کوچک و متوسط
موتورهای اقتصادی در کل جهان هستند ،نابودی این کسبوکارها
بهعلت بحران کوویدـ 19بهنحو چشمگیری رشد اقتصادهای ملی
را تحتتأثیر قرار خواهد داد (.)Beraha and Đuričin, 2020
آمادگی برای مدیریت صحیح چنین بحرانهایی ضرورت دارد ،که
بوکارها برای بحرانی به بزرگی کوویدـ19
البته تعداد کمی از کس 
آمادگی داشتند ( .)Sakurai and Chughtai, 2020علیرغم
ضرورت و اهمیت این موضوع ،کار اندکی در خصوص اینکه
چطور کسبوکارهای کوچک و کارآفرینان با بحرانها روبهرو
میشوند ،صورت گرفته است ( )Herbane, 2010و مطالعات
اندک انجامشده ،دربارۀ رفتار کسبوکارها در شرایط بحرانی،
ً
عمدتا بر دوران پیشابحران 2و مهارتها و منابعی تمرکز داشتهاند
که کارآفرینان و سازمانها ایجاد میکنند تا در مقابل رویدادهای

)1. World Health Organization (WHO

2. Pre-Crisis

 .1مبانی نظری
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(Bullough et al., 2014; Doern et

 .)al., 2019; Korber and McNaughton, 2018همچنین
در مقایسه با سازمانهای بزرگ ،کسبوکارهای کوچک و
کارآفرینان با مشکالت خاصی در زمان بحرانها مواجه هستند
( .)Shane, 2011مطالعات موجود بر این موضوع اشاره دارد
1
که شرکتهای کوچک ممکن است ،بهعلت نداشتن آمادگی
کافی ،محدودیتهای منابع ،موقعیت نسبی ضعیف در بازار و
وابستگی بیشتر به آژانسهای دولتی ،آسیبپذیری بیشتری در
مواجهه با بحرانها داشته باشند (Herbane, 2013; Hong
 .)and Jeong, 2006; Runyan, 2006همچنین بحرانها
ممکن است استرسهای عاطفی و روانشناختی به مدیران
کسبوکارهای کوچک و متوسط تحمیل کنند (Doern,
 .)2016; Leung et al., 2005از سوی دیگر ،کسبوکارهای
کوچک بهطور خاص تمایل به سازگاری و انعطافپذیری دارند
( )Smallbone et al., 2012و ازاینرو ،ممکن است در موضع
بهتری برای کشف ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای جدید
منبعث از یک بحران قرار داشته باشند (;Davidsson, 2015
 .)Shepherd and Williams, 2019در سالهای اخیر،
محققان به بررسی تأثیر بحرانها در موفقیت و فعالیتهای
کارآفرینانه(Bartz and Winkler, 2016; Davidsson and
Gordon, 2016; Devece et al., 2016; Giotopoulos et
 )al., 2017; N. Williams and Vorley, 2015اکوسیستم
مالی کارآفرینانه ( )Block and Sandner, 2009و چگونگی
کنشهای کارآفرینان در زمان بحران پرداختهاند(  (�Cuccule
lli and Peruzzi, 2020; Doern, 2016; Mayr et al.,
 .);2017باتوجهبه نوظهوربودن پدیدۀ همهگیری ،تاکنون شواهد
تجربی بسیاری دربارۀ تأثیر بحران کوویدـ 19در کشورهای عضو
سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی 2بهدست نیامده است .طبق
گزارش سازمان توسعۀ همکاریهای اقتصادی ،یکسوم صاحبان
کسبوکارهای کوچک و متوسط میترسند از آنان حمایتی نشود
و کسبوکارشان ظرف مدت یک ماه و در بیش از  50درصد
موارد ظرف مدت سه ماه از بین برود ( .)OECD, 2020ازنظر
رونیان ( ،)2006شکست در آمادهسازی 3ممکن است پیامدهای
ً
منفی چشمگیری داشته باشد ،خصوصا برای کسبوکارهای
کوچکی که با قطع جریان نقدینگی و فقدان دسترسی به سرمایه
برای تجدیدقوا آسیبپذیر میشوند و با مشکالت ساختاری
جدی مواجهاند ( .)Runyan, 2006در پژوهشی که مارتینلی 4و
1. Preparedness
2. Organization for Economic Co-Operation and Development
)(OECD

همکاران ( )2018در خصوص عوامل حفظ حیات کسبوکارها،
پس از زلزلۀ  ،2012انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که
کسبوکارهایی که موفق به حفظ حیات خود شدند ،با استفاده از
منابع موجود در آن زمان ،اقدام به ایجاد تغییر و فرصت کردهاند
که این رفتار یکی از اصول مهم اثرسازی محسوب میشود .پیترز
و دراکر ( )2020در پژوهشی ،با تمرکز بر شناسایی مشکالتی که
کارآفرینان در بحران کوویدـ 19با آنها مواجهاند ،دربارۀ گسترش
اعتماد در وضعیتهای بحرانی و اینکه چطور این مشکالت در
گسترش اعتماد برای کسبوکارها تأثیرگذار است تحقیق کردند.
نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که وضعیتهای بحرانی نظیر
بحران کوویدـ 19میتواند مشکالتی را بهوجود آورد تا فرصتی
برای کارآفرینان باشد که قویترین نوع اعتماد ،یعنی اعتماد
حسننیت شخصی 5،را ایجاد کنند (Peeters and Drucker,
 .)2020براها و دیوریکین ( )2020با انجام پژوهشی تأثیر بحران
کوویدـ 19را در شرکتهای با اندازۀ متوسط در صربستان بررسی
کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که بحران کوویدـ 19در ابعاد و
شدتهای مختلفی شرکتهای با اندازۀ متوسط را تحتتأثیر قرار
داده است 20 .درصد از شرکتها در این پیمایش کارمندان خود
را بهصورت دورکاری به خدمت گرفته بودند و ازطرفی  16درصد
نیز با کاهش نقدینگی ،با مشکالت زنجیرۀ تأمین ،مواجه شده
بودند ( .)Beraha and Đuričin, 2020پیمایشی که بارتیک
و همکاران ( )2020از  5800کسبوکار کوچک در امریکا
انجام دادند نیز نگرانیهای مطرحشدۀ کسبوکارهای کوچک
و متوسط را تأیید کرد .این پیمایش نشان داد که  43درصد از
کسبوکارهای پاسخدهنده تا موقع انجام آن پیمایش بسته شدهاند
و بهطور متوسط ،کسبوکارها  40درصد از نیروی کار خود را
تعدیل کردهاند .سهچهارم از پاسخدهندگان نیز گفته بودند که فقط
برای  2ماه آینده موجودی پول نقد دارند (.)Bartik et al., 2020
آلوز و همکاران ( )2020در پژوهشی کیفی راهبردهای بقا و
تابآوری کسبوکارهای کوچک و متوسط را بررسی کردند .نتایج
مصاحبههای دقیق آنان با  6کسبوکار کوچک نشان داد که کاهش
ناگهانی در تقاضا بیشترین تأثیر را در کسبوکارها داشته است .در
پاسخ این کسبوکارها به بحران ،بهکارگیری راهکارهای منعطف
با منابع انسانی در میان راهکارهای مختلف بیشترین کاربرد را
داشت .همچنین راهکارهای دیگری که این کسبوکارها برای
بقای خود استفاده کرده بودند شامل افزایش تنوع محصوالت،
پیداکردن بازارهای جدید و افزایش یادگیری بود (Alves et al.,
 .)2020همچنین مهمترین پژوهشهای انجامشده در کشورهای
جهان دربارۀ تأثیرات بحران کوویدـ 19در کسبوکارهای نوپا،
کوچک و متوسط در جدول  ،1ارائهشده است.

3. Preparation
4. Martinelli

5. Personal Goodwill Trust
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جدول  :1پژوهشهای مهم صورتگرفته در خصوص تأثیرات بحران کوویدـ 19در کسبوکارها
ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

یافتهها

1

Kuckertz A., et al.

Startups in times
of crisis – A rapid
response to the
COVID-19
pandemic

رفتارهایی که صاحبان کسبوکارها در دوران همهگیری
کوویدـ 19از خود نشان دادند شامل استفاده از اصل
سرهمبندی (بریکوالژ) بهمنظور استفادۀ خالقانه
از منابع در دست ،استفاده از منابع شبکۀ اجتماعی
خود ،تکیه بر حسننیت شرکای تجاری خود از طریق
همکاری و کمک دوسویه به یکدیگر و همچنین
پیگیری برای دریافت حمایتهای مادی دولتی بوده
است.

Journal of
2020
Business
Venturing Insights

2

Al-Fadly A.,

 Impact of covid-19بزرگترین مشکل برای مدیران کسبوکارها مربوط به
مسائل کارکنان خود در دوران همهگیری کوویدـ 19است
on smes
 and employmentکه چطور بتوانند از نیروهایی که بهصورت حضوری در
اختیار ندارند استفاده کنند .همچنین بزرگترین خطر
برای کسبوکارها نیز طبق این پژوهش تخریب زنجیرۀ
تأمین آنان عنوا ن شده است .بنابراین کسبوکارها نیاز به
ایجاد یک راهبرد در بازار جدید نظیر ارائۀ تخفیفهای
باال و همچنین کتابچههای حامل محتوای بهداشتی
دارند.

2020

Entrepreneurship
and Sustainability
Issues

3

Nurunnabi M.,

 Recovery planningمدیران سازمانها باید روند تأثیرات همهگیری
 and resilience ofکوویدـ 19را بهدقت نظاره کنند و از برنامههای
 SMEs during theاقتضایی برای مقابله با هر وضعیت نامطلوب ناشی از
 COVID-19: expeکوویدـ 19استفاده کنند.rience from Saudi
Arabia

2020

Journal of
Accounting and
Organizational
Change

4

Le H.B.H.,
Nguyen, et al.

سیاست حمایت مالیاتی و سیاستهای ترجیحی
بانکی عواملی هستند که میتوانند گسترش
کسبوکارها در طول بحران کوویدـ 19را بهصورت
مستقیم تحتتأثیر قرار دهند .عوامل دیگر نظیر
سیاست بیمهای و بستههای حمایت سرمایهای دولتی
نیز ممکن است تأثیرات مثبت و غیرمستقیمی در
حیات کسبوکارها داشته باشند.

2020

Management
Science Letters

5

Juergensen J.,
et al.

2020

Journal of
Industrial and
Business
Economics

6

Policy related
factors affecting the
survival and development of SMEs in
the context of Covid
19 pandemic

 European SMEsدر بلندمدت ،مشکالت و فرصتهای متفاوتی بسته به
نوع کسبوکار وجود خواهد داشت.
amidst
 the COVID-19بنابراین دولتها برای اعمال سیاستهای حمایتی از
 crisis: assessingکسبوکارها در طول همهگیری باید ،بهجای ارائۀ یک
 impact and policyنسخۀ واحد برای همۀ کسبوکارها ،به انواع مختلف
کسبوکارها توجه داشته باشند.
responses

 The impact of the Lim D.S.K., et al.شرکتها برای اینکه رشد کنند نیاز به نبود تعادل بین
 global crisis on theمنابع خود ،نظیر منابع راهبردی ،منابع فیزیکی ،منابع
 growth of SMEs:مالی ،منابع انسانی و منابع سازمانی دارند .البته این
 A resource systemنبود تعادل برای اینکه اثر مثبت داشته باشد ،باید دارای
دو شرط باشد:
perspective
 .1موقتی باشد و در زمان درست به آن پاسخ داده شود.
 .2قابل مدیریت باشد بهنحویکه کارآفرینان بتوانند
پیامدهای این نبود تعادل را کنترل کنند.

سال

نام مجله

International Small 2020
Business Journal:
Researching
Entrepreneurship
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ردیف

نویسندگان

7

Lu Y., et al.

همهگیری کوویدـ 19کسبوکارها را از طریق تأثیر
The perceived
منفی در جریانات نقدی ،زنجیرۀ تأمین و تقاضای بازار
impact of the
 Covid-19 epidemدچار مشکل کرده است .این پژوهشگران سه راهحل را ic: evidence fromبرای این مشکل پیشنهاد میکنند:
 .1 a sample of 4807کمک دولت به کسبوکارها برای تأمین نقدینگی؛
 .2 SMEs in Sichuanکمک دولت برای بازگشت نیروی کار کسبوکارها؛
 .3 Province, Chinaتحریک تقاضا توسط دولت.

8

Vidmar M., et al.

 Resilience of Newکسبوکارهایی که سطح باالیی از چابکی راهبردی
 Space Firms in theدارند ،نظیر زیرساختهای دورکاری ،ظرفیت جذب،
 United Kingdomفرهنگ سازمانی پویا و توانایی بازتجدید ساختارهای
 during the Earlyسازمانی میتوانند در دوران بحران نظیر همهگیری
 Stages of COVعملکرد بهتری از خود نشان دهند.ID-19 Crisis: The
Case for Strategic
Agility

2020

9

Thorgren S.,
Williams T.A.,

Staying alive during
an unfolding crisis:
How SMEs ward off
impending disaster

سیاستهای حمایتی دولتها از کسبوکارها در
سرعت تأثیرات خود بحرانها باشد.
بحرانها باید به
ِ
دولتها از سایر روشهای حمایتی بهجای اعطای وام
به کسبوکارها استفاده کنند.

2020

Journal of Business Venturing
Insights

10

Akpan I.J., et al.

Cutting-edge technologies for small
business and innovation in the era of
COVID-19 global
health pandemic

فناوریهایی که باعث ایجاد کسبوکارهای اجتماعی،
سیستمهای مدیریت روابط مشتری ،راههای ارتباطی
جدید ،فناوریهای واقعیت مجازی و اینترنت اشیا
میشوند برای کاهش هزینههای کسبوکارها در دوران
همهگیری ،بسیار حیاتی هستند.

2021

Journal of Small
Business and Entrepreneurship

11

Ibarra D., et al.

 Business modمدیران کسبوکارها برای اینکه بتوانند برای دوران el innovation inپساکرونا خود را تقویت کنند باید همزمان هم
 established SMEs:فعاالنه رویکرد مدیریتی خود را به نوآوری در الگوی
 A configurationalکسبوکار مدنظر قرار دهند و هم قابلیتهای پویایی
در کسبوکارهای خود برای بهکارگیری این نوآوریها
approach
خلق کنند.

2020

Journal of Open
Innovation: Technology, Market,
and Complexity

2019

Law and Economics Yearly Review

12

عنوان مقاله

یافتهها

 Digital strategies Casalino N., et al.برای اینکه کسبوکارها در مواجهه با بحرانهایی
 and organizationalنظیر کوویدـ 19بتوانند به حیات خود ادامه دهند باید
 performances ofمأموریت و راهبرد کالن خود را با تابآوری دیجیتالی،
 smes in the ageکه یک عنصر مکمل است ،ترکیب کنند.
of coronavirus:
Balancing digital
transformation with
an effective business resilience

سال

نام مجله

2020

Environmental
Hazards

New Space
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ردیف

نویسندگان

13

Csath M.,

14

de Falco S.E.,
Renzi A.,

یافتهها

عنوان مقاله

 Crisis situations:کسبوکارهای کوچک و متوسط اگر ذهنیت مدیریتی
 how should micro,پیشگامانه و دانش حرفهای باال که اغلب سرمایۀ
 small and mediumفکری نامیده میشود داشته باشند ،میتوانند در شرایط
 enterprises handleبحرانی نظیر همهگیری پایدار باشند و حتی میتوانند
 them with a longرشد کنند.
?term view
ترکیب منافع
 Benefit corporationsبحران کوویدـ 19تمایل کسبوکارها به
ِ
 and corporate socialاقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است.
intrapreneurship

 .2روششناسی

ْ
روش
این پژوهش ازنظر هدف تحقیقی کاربردی ،از لحاظ ِ
گردآوری دادهها میدانی مبتنی بر مصاحبه است و راهبرد پژوهشی
آن مطالعۀ موردی از نوع قالبی یا مبتنی بر تمپلیت است .این نوع
مطالعۀ موردی ،که آلیسون و زلیکوف ( )1971و النگلی ()1999
آن را گسترش دادهاند ،یک الگوی چارچوب و قالب اصلی درنظر
گرفته میشود و تطابق رفتارهای نمونهها با آن قالب مقایسه
میشود(Allison, G. T., and Zelikow, 1971; Langley,
 . )1999این روش برای اولینبار در پژوهش کارآفرینی فیشر
( )2012استفاده شده است ( . )Fisher, 2012در این روش
ً
ابتدا ،با مطالعۀ ادبیات رفتارهای پیشنهادی ،الگو (اختصاصا در
این پژوهش 4 ،بعد الگوی آیرلند و همکاران ( ))2009احصا
میشود و سپس میزان تناسب ابعاد الگو با رفتارهای احصاشده

67

سال

نام مجله

2020

Development
and Learning in
Organizations

2020

Entrepreneurship
Research Journal

ً
بر اساس گردآوری دادهها (عمدتا ازطریق مصاحبه) ،کدبندی و
تحلیل محتوا بررسی میشود 12 .نمونه از کسبوکارهای نوپا،
درآمدی مثبت
که پیش از شیوع کوویدـ 19در ایران دارای جریان
ِ
بودهاند ،انتخاب شدهاند که اطالعات آنها در جدول  2ذکر شده
است .از این تعداد 6 ،نمونه نمونۀ مثبت (موفق) و  6نمونه نمونۀ
ش روایی دادهها،
منفی (ناموفق) شناسایی شدهاند .برای افزای 
نمونهگیریها بر اساس نظر یین ،)2017( 1هم منطق تکرار یا
درآمدی مثبت در حداقل سه ماه
نمونهگیری مثبت (دارای جریان
ِ
متوالی پس از شیوع کوویدـ )19و هم بر اساس منطق نظری یا
جریان درآمدی در حداقل سه ماه متوالی
نمونهگیری منفی (توقف
ِ
پس از شیوع کوویدـ )19بوده است.

جدول  :2معرفی نمونههای موردبررسی

کد

الگوی کسبوکار

S1

B2B

S2

B2C

S3

B2C

S4

B2C

S5

B2C

S6

B2B

S7

B2C

S8

B2B

S9

B2B

S10

B2C

S11

B2C

S12

B2C

صنعت

سال تأسیس

محصول /خدمت اصلی

وضعیت شرکت

سالمت

98

ارائۀ رژیم غذایی پزشکان تغذیه

موفق

تجارت الکترونیک

98

فروش کاالهای مصرفی اینترنتی

موفق

گردشگری

97

ارائه و فروش تورهای داخلی

ناموفق

رسانه

98

اطالعرسانی رویدادهای دانشگاهی

موفق

صنایع غذایی

97

سرویس ارسال غذا

ناموفق

فناوری اطالعات

96

ارائۀ بستر برگزاری کالسهای برخط

موفق

صنایع غذایی

95

سفارش نان اینترنتی

ناموفق

منابع انسانی

96

سامانۀ مدیریت منابع انسانی

ناموفق

فناوری اطالعات

98

سامانۀ پردازش عکس

موفق

گل و گیاه

96

فروش اینترنتی گل و گیاه

ناموفق

آموزش

97

ترجمۀ رسمی مدارک

موفق

مسکن

97

خرید ،فروش و اجارۀ ویال

ناموفق
1. Yin
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 .3تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

ً
پس از بررسی ادبیات و اختصاصا الگوی آیرلند و همکاران
( ،)Ireland et al., 2009چهار بعد اصلی برای تدوین
راهبرد کارآفرینی سازمانی احصا شد :جهتگیری کارآفرینانۀ
سازمانی (فهم راهبرد کارآفرینی سازمانی ،تشکیل گروه اقدامات
راهبردی و عملیات نفسگیر) ،رفتارهای اکتشافی (پرسشگری،
مشاهدهگری ،شبکهسازی ،آزمایشگری) ،آمادگی و تعیین

حوزههای تمرکز (رفتار کارآفرینانۀ پیشگیرانه ،رفتار کارآفرینانۀ
مسئلهمحور ،رفتار کارآفرینانۀ فرصتمحور) و ارزیابی و یادگیری
(ارزیابی آستانهها و شاخصهای عملکردی ،یادگیری ،چرخش
و بهبود) که در جدول  3همراه با مفاهیم تحلیل موردی ذکر شده
است .مطابق روش مبتنی بر تمپلیت ( ،)Fisher, 2012نمونهها
بر اساس این ابعاد مقایسه میشوند و با عالمت (√) یا (×)
سازگاری یا ناسازگاری آنها با الگوی آیرلند نشان داد ه شده است.
جدول  4مقایسۀ بیننمونهای 1را نشان میدهد.

جدول  :3کدگذاری و احصای مفاهیم با تحلیل موردی

1

فقط نیروهایی را از همان ابتدا استخدام میکردیم که عطش موفقیت ،نوآوری و
همچنین سابقۀ کار در فضای کسبوکار نوپا را داشتند.

فهم راهبرد کارآفرینی سازمانی

به کسانی نیاز داریم که شجاعت تغییرات مداوم را داشته باشند.

تشکیل گروه اقدامات راهبردی و
عملیات نفسگیر

جهتگیری
کارآفرینانۀ سازمانی

6

در همان ابتدای شیوع کرونا در ایران جلسات متعددی برای تحلیل سطح تأثیر
شرکت از این همهگیری برگزار کردیم.

پرسشگری

7

در واحد بازاریابی ،گروهی را مسئول خواندن و تحلیل هشتگهای شبک ه
اجتماعی توییتر ،اینستاگرام و لینکدین کردیم تا بهتر بتوانیم واکنشهای بازار را
تحلیل کنیم.
واحد بازاریابی شرکت را مأمور کردیم رفتارهای جستوجوی مشتریان در اینترنت
در بحران کرونا را بهدقت رصد کنند و روزانه به ما گزارش بدهند.

مشاهدهگری

8

با تماس با شتابدهندهها اعالم آمادگی کردیم از ایدههایی که تعارضات ما را
حل میکنند حمایت میکنیم.

شبکهسازی

9

با ارتباط مستمر با مشتریان و همینطور گروه بازاریابی ،عملکرد رفتارهای
نوآورانۀ جدید خود را ارزیابی میکردیم.

آزمایشگری

10

تفکر ما در همان ابتدای تأسیس این شرکت این بود که بهجای استخدام افراد
با تحصیالت باال افرادی را استخدام کنیم که توانایی چندوظیفهای و انجام
کارهای مختلفی را داشته باشند.
ً
چون اکثرا همدانشکدهای بودیم و نرمافزار خوانده بودیم ،مهارتهای مکمل
زیادی داشتیم تا بتوانیم خودمان را با شرایط جدید وفق بدهیم.

رفتار کارآفرینانۀ پیشگیرانه

11

بهدلیل اینکه از تقاضای آیندۀ بازار هیچ اطمینانی نداشتیم خطر نکردیم و
محصوالت و خدمات غیرراهبردی خود را حذف کردیم.

رفتار کارآفرینانۀ مسئلهمحور

12

از نیروهای کاری که بهعلت شیوع کرونا بیکار شده بودند بهصورت پارهوقت و
با هزینۀ پایینتر استفاده کردیم.
کانالهای توزیع برخط خود را گسترش دادیم.

رفتار کارآفرینانه فرصتمحور

13

در ارزیابیهای هفتگی ،نظرهای واحد بازاریابی ،واحد فروش و روابط عمومی ارزیابی آستانهها و شاخصهای
عملکردی
را برای ارزیابی اقدامات انجامشده جویا میشدیم.

2

آمادگی و تعیین حوزههای تمرکز
ارزیابی و یادگیری

14

بهعلت اینکه بیشتر خدمات ما نرمافزاری و دیجیتالی بود ،بهسرعت
میتوانستیم مسیر اشتباه خود را تصحیح کنیم.

یادگیری ،چرخش ،بهبود

رفتارهای اکتشافی

ردیف

مفاهیم دست اول

ت دوم
مفاهیم دس 

ابعاد تجمیعی

1. Cross-Case

ارائۀ الگوی راهبرد کارآفرینانه در واکنش به شرایط اضطرار در کسبوکارهای نوپا

69

جدول  :4مقایسۀ بیننمونهای نمونههای موفق و ناموفق
کد شرکتهای موردبررسی

رفتارهای کارآفرینانۀ مسئلهمحور
رفتارهای کارآفرینانۀ
فرصتمحور

S1






S2






S3






S4






S5






S6





S7






S8






S9






S10

S11



بههیچوجه فکر نمیکردیم
باتوجهبهاینکهاحتمال
میدادیم کسبوکار ما از این ویروس اینقدر جدی
ویروس کرونا آسیبپذیری باشد و اینهمه تبعات منفی
باالیی داشته باشد ،بالفاصله برای ما داشته باشد .به خیال
خودمان فکر میکردیم
در اینترنت تجارب
کسبوکارهای چینی در بعد از عید با گرمشدن هوا
خصوص مقابله با مشکالت همهچیز به حالت عادی
برمیگردد.
کرونا را دنبال کردیم.





از همان زمانی که وزارت
ً
بهداشت رسما ورود
ویروس کرونا به ایران را
اعالم کرد ،جدی پیگیر
تأثیرات آن بودیم و به همین
منظور گروهی از واحدهای
مختلف برای همفکری برای
اقدامات مؤثر تشکیل دادیم.

خودم بیشتر تصمیمات
کالن در شرکت را میگیرم
و همکارانم ازنظر من آنقدر
ابتکار عمل ندارند که
بخواهم با آنها همفکری
ً
کنم .تقریبا همیشه هم این
روش کاری برای شرکت ما
جواب داده است.

S12

باتوجهبه اینکه خودم
فوقلیسانس مدیریت
دارم با مفاهیم نوآوری و
مدیریت آشنا هستم و به
همین علت میدانستم
که با دید کارآفرینی بهتر
میتوان این شرایط را
مدیریت کرد.

بیشتر عملمحور هستم
تا اهل مسائلی که بیشتر
به درد دانشگاه میخورد.
این کسبوکار را بهصورت
اتفاقی از یکی از دوستانم
ً
که قبال شروعش کرده بود
تحویل گرفتم ،برای همین
در بحث نوآوری اساسی
چندان ایده نداشتیم.



یک نمونه مصداق
کالمی مثبت

یک نمونه مصداق
کالمی منفی



بعد

مصادیق کالمی

فهم راهبرد کارآفرینی سازمانی
تشکیل تیم اقدامات راهبردی و عملیات
نفسگیر
جهتگیری کارآفرینانۀ سازمانی
آمادگی و تعیین حوزههای تمرکز

رفتارهای کارآفرینانۀ پیشگیرانه













بهدلیل باالبودن تعداد
برای کمک به حفظ جریان
شرکای اصلی شرکت،
نقدینگی در شرکت،
تعارض منافع پیدا کردیم و
در تمامی فرایندهای
کاری خود بازنگری و همین امر باعث شد ،دربارۀ
یک راهحل یکپارچه ،برای
فعالیتهای اضافی را
حل مسائل کنونی شرکت به
حذف کردیم.
توافق نرسیم.















در شرایط آشفتهای که
روی هر محصول ارسالی
بهعلت کمبود نقدینگی
برای مشتری ،یک بستۀ
ایجاد شده بود ،تنها دغدغۀ
بهداشتی رایگان هم
اضافه میکردیم تا به نقش ما حفظ بقا بود و نه استفاده
از فرصت برای رشد!
مسئولیت اجتماعی خود
عمل کرده باشیم.
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کد شرکتهای موردبررسی

پرسشگری

رفتارهای اکتشافی

مشاهدهگری
شبکهسازی
آزمایشگری
ارزیابی آستانهها و شاخصهای
عملکردی
ارزیابی و یادگیری
یادگیری ،چرخش و بهبود

S1







S2







S3







S4







S5






S6





S7








S8







S9







S10

S11

S12


بعد

مصادیق کالمی

یک نمونه مصداق
کالمی مثبت

یک نمونه مصداق
کالمی منفی

همان زمانی که تازه بحث
کرونا در چین جدی شده
بود ،در جلساتمان این را
مطرح میکردیم که اگر
این ویروس در ایران منتشر
شود ،آیا تأثیر منفی در
کسبوکار ما دارد یا خیر؟

در آن زمان قصد جذب
سرمایه برای شرکت را
داشتیم و تمام فکر و ذهنمان
متوجه این قضیه بود و وقتی
برای پرداختن به بحث کرونا
که آن را تهدیدی جدی هم
تلقی نمیکردیم ،نداشتیم.

































مرزبندی مشخصی بین
فرایندهای کاری ما وجود
نداشت .به همین علت تعیین
شاخصی که بتوانیم هم خود
فرایند و هم مجری آن را
ارزیابی کنیم خیلی مشکل بود.








متأسفانه بهعلت قانون
روی هیچ ایده و راهحلی
فاصلهگذاری اجتماعی
تعصب نداریم .بهترین
خیلی نمیتوانستیم با
راهحل وجود ندارد .چیزی
مشتریان از نزدیک ارتباط
را پیگیری میکنیم که
جواب دهد .هر زمان که داشته باشیم و بینش بیشتری
ً
بفهمیم کار نمیکند ،قطعا از نیازهای فعلی آنان کسب
کنیم.
بازبینی میکنیم.





باتوجهبه اینکه بخشی از به رقبایمان همیشه به دید
عملیات شرکت ما غیرفعال منفی نگاه کردیم .برای ما
پیشبینیناپذیر بود که با
شده بود برای جبران
هزینههای حقوق و دستمزد رقبایی که راضی به بودن
کسبوکار ما در بازار
از سایر شرکتهایی که
نیستند ،بتوان همکاری
دچار مشکل شده بودند
مشترکی داشت.
پروژه میگرفتیم.





خود را رهبر بازار میدانستیم
با رصد دیگر رقبا و
همچنین کسبوکارهای و کپیبرداری از رقبا برای ما
وجهۀ جالبی نداشت.
خارجی ،سعی کردیم از
آنها ایدههای خوب را
الگوبرداری کنیم.

شاخصهای کسبوکار
خودمان را برحسب
شاخصهای حیاتی و
شاخصهای غیرحیاتی
طبقهبندی کردیم.

خب ما از قبل هم مسائلی
در پایان هر روز کاری
در خصوص ادامه یا توقف
و همینطور در پایان
کسبوکارمان بهدلیل
هفته ،جمع میشدیم که
ً
ببینیم دقیقا کجای کاریم اختالفات بین شرکا داشتیم،
و کجاها از مسیر اصلی وقوع کرونا هم باعث شد
دیگر انسجامی برای گرفتن
فاصله گرفتیم.
بازخوردها نداشته باشیم.
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به باور آیرلند و همکاران ( )2009جهتگیری کارآفرینانه یکی از
ابعاد راهبرد کارآفرینی سازمانی است که میتوان آن را از وجود
3
شواهدی که رفتارهایی نظیر پیشگامی 1،تهاجم رقابتی 2،نوآوری
و خطرپذیری 4را منعکس میکنند ،استنباط کرد (Ireland et
 .)al., 2009درواقع هرقدر این مفاهیم در رفتار یک سازمان وزن
بیشتری داشته باشد ،میتوان انتظار رفتارهای کارآفرینانهتری از آن
سازمان داشت .در بررسی کسبوکارهای نوپایی که موفق به ادامۀ
حیات خود در دوران کرونا و حتی رشد شده بودند مشخص شد
که بیشتر این کسبوکارها ( ،)s4,s11,s1,s6بهعلت اینکه مؤسسان
و مدیران آنها دانش فنی مدیریتی یا تحصیالت دانشگاهی مرتبط
در این حوزه را داشتند ،با مفاهیم کارآفرینانه آشنایی و درنتیجه
با سرعت بیشتری توانایی انطباق با تغییرات بیرونی را داشتهاند
( .)Mashavira et al., 2019ازطرف دیگر ،بیشتر کسبوکارهای
شکستخورده ( )s5,s7,s10,s12,s3کسبوکارهایی بودند که
مدیرانشان بهعلت ناآگاهی از مفاهیم فنی کالن مدیریتی و تکیه
بر ساختار سنتی خود برای انجام رفتارهای نوآورانه ،خطرپذیری و
پیشگامی چابکی نداشتهاند و همین امر منجر به ناتوانی آنان در ارائۀ
پاسخ مناسب به آثار منفی بحران کوویدـ 19شده است .این رفتار
منطبق با نظر یانگ و لیو است که بهنظر ایشان چابکی یک منبع
حیاتی برای بهدستآوردن مزیت رقابتی بهمنظور افزایش عملکرد
کسبوکار است (.)Yang and Liu, 2012
ُبعد دیگر راهبرد کارآفرینی سازمانی آمادگی و تعیین حوزههای
تمرکز است .کارآفرینی سازمانی با دو رویکرد مسئلهمحوری
(بهبودی و بهرهبرداری) و فرصتمحوری (اکتشافی و رشد)
میتواند مدنظر قرار گیرد ( .)Sakhdari, 2016خود این
راهبردها تحتتأثیر آمادگی سازمان هستند و اقدامات پیشگیرانه
یا معماری کسبوکار ،در طی فرایند کسبوکار یا اکتشاف ،بر
اساس تفکر و گرایش کارآفرینانه میتواند آمادگی کسبوکار را
در شرایط اضطرار و بحران افزایش دهد (.)Kraus et al., 2012
بنابراین حوزههای تمرکز کسبوکار را میتوان به سه بخش اصلی
اقدامات پیشگیرانه ،مسئلهمحور و فرصتمحور تقسیمبندی کرد.
نکتۀ قابلتأمل در این خصوص آن است که تمام کسبوکارهایی
که در طول بحران شکست خورده بودند و فعالیتشان متوقف شده
بود ( ،)s3,s5,s7,s8,s10,s12هیچکدام از رفتارهای کارآفرینانۀ
پیشگیرانه استفاده نکرده بودند و به همین علت در مواجهه با
صدمات آنی بحران کوویدـ 19نتوانسته بودند بهسرعت خود را
تطبیق دهند و جریان نقدینگی خود را مثبت کنند .درصورتیکه
بهنظر استاتف و همکاران ( ،)2019استفاده از رویکرد پیشگیرانۀ
1. Proactiveness
2. Competitive Aggressive
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بحران یک ابزار مدیریت راهبردی مهم برای شناخت بهموقع
تهدیدهای محیطی ناشی از بحرانها و بهکارگیری رویکرد درست
در برابر آنهاست ( .)Stattev et al., n.d., 2019همچنین
کسبوکارهایی که عالوهبر حفظ حیات خود رشد کرده بودند،
در کنار رفتارهای پیشگیرانه ،رفتارهای فرصتمحور بیشتری از
خود نشان دادهاند ( .)s2,s1,s6,s11این یافته را میتوان همسو
با پژوهش فاکس و همکاران ( )2020دانست که اظهار میدارند
کسبوکارهایی که از الگوی کسبوکار منعطف استفاده میکنند
بهتر میتوانند خود را با نیازهای متغیر ذینفعان در مواقع وقوع
بحران سازگار سازند و بنابراین عملکرد بهتری از خود نشان
خواهند داد ( .)Fox et al., 2020کسبوکارهایی هم که از
راهبرد رفتار مسئلهمحور استفاده کرده بودند ،اگرچه رشدی
نکردهاند؛ اما موفق به حفظ حیات خود و متعادلکردن جریان
نقدینگی خود شدهاند (.)s4,s9
پس از اینکه پذیرفتیم کارآفرینی سازمانی راهبرد حفظ و گسترش
مزیت رقابتی و تعیین حوزههای فرصت و تمرکز سازمان است،
گام بعدی ارائۀ منابع ،زمان و انگیزانندههای مناسب برای انجام
رفتارهای اکتشافی کارکنان و مدیران برای مسئلهیابی ،فرصتیابی
و راهحلیابی است ( .)Ireland et al., 2009شایان ذکر است
که هرچه افراد بیشتری در سازمان درگیر رفتارهای اکتشافی شوند،
هزینه و زمان سازمان برای مسئلهیابی ،فرصتیابی و راهحلیابی
کاهش مییابد ( .)Robinson, 2008در این راستا ،دایر و
همکاران ( )Dyer et al., 2008چهار رفتار اکتشافی (پرسشگری،
مشاهدهگری ،شبکهسازی و آزمایشگری) را با مطالعۀ سازمانهای
کارآفرین معرفی میکنند که در این شرایط نیز میتواند استفاده شود.
با بررسی کسبوکارهای موفق و ناموفق در این پژوهش ،رابطهای
جالب میان دورۀ عمر شرکت و میزان رفتارهای اکتشافی آن مشاهده
شد .به این صورت که کسبوکارهایی که موفق به حفظ حیات و
رشد خود شده بودند ( ،)s1,s2,s4,s6,s9جوانتر از کسبوکارهای
ناموفق بودند .میتوان استدالل کرد که با افزایش عمر کسبوکارها
میزان رفتارهای اکتشافی آنان کم شده است و بیشتر بهسمت شرایط
یک کسبوکار تثبیتشده ،با خصوصیت بهرهور و نه چابکی و
خالقیت پیش میروند و همین امر موجب میشود نتوانند در
بحرانهایی نظیر کوویدـ 19موقعیت خود را تثبیت کنند .این نظر
منعکسکنندۀ دیدگاه جفری مور ( )1999است که با معرفی مفهوم
درۀ مرگ برای کسبوکارها عنوان میکند که کسبوکارها در
روند طول عمر خود به یک مرحلۀ گذار بین مدیریت کارآفرینانه
و مدیریت سنتی میرسند که از آن با نام درۀ مرگ 5یاد میکند.
کسبوکارهایی که موفق به گذار از این دره میشوند ،رفتارهای
کارآفرینان آنها بیشتر بهسمت رفتارهای مدیریت سنتی میل میکند

3. Innovativeness
4. Risk - Taking

5. Death Valley
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که باید در این مرحله نیز رفتارهای نوآورانه از خود نشان دهند،
در غیر اینصورت محکوم به شکست خواهند شد (Moore,
 .)G. A., and McKenna, 1999; Moore, 2007درنهایت،
سازمان آیرلند و همکاران( (�Ire
چهارمین بعد از راهبرد کارآفرینی
ِ
 ،)land et al., 2009رفتار ارزیابی و یادگیری در کسبوکارهای
این پژوهش واکاوی شد .در مقایسه با کسبوکارهای فیزیکی ،که
مبتنی بر زنجیرۀ تأمین فیزیکی و نه مجازی بودهاند (،)s3,s5,s7
کسبوکارهایی که موفق به ادامۀ حیات و حتی رشد خود شده
بودند ( ،)s1,s2,s4, s6,s9,s6بهعلت الکترونیکیبودن ساختار
و محصول خود ،تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد منعطف،
رفتار ارزیابی و یادگیری بهتری را از خود نشان دادهاند .باتوجهبه
اینکه شرایط بحران کرونا منحصربهفرد تلقی میشود و تخمینها
دربارۀ آن بر اساس آزمونوخطا و حدس و گمان صورت میگیرد،

ارزیابی و یادگیری
• ارزیابی آستانهها و
شاخصهای عملکردی
• یادگیری ،چرخش و
بهبود

رفتارهای اکتشافی
• پرسشگری
• مشاهدهگری
• شبکهسازی
• آزمایشگری

الزم است شرکتها برنامههای غلطان داشته باشند (Giones et

 )al., 2020و با رویکرد نوآوری چابک و ناب ،استفادۀ بهینه از
ظرفیتهای موجود و منابع در دسترس بهنحو انعطافپذیری با
فرصتها و تهدیدهای محیطی خود را منطبق کنند (Manolova
 )et al., 2020و از یادگیریها برای بهبود کسبوکار استفاده کنند
( .)Aldrich and Yang, 2014همچنین با درک و یادگیری از
شرایط بحران کرونا با رویکرد بلندمدتتر ،قابلیتسازی با رویکرد
بلندمدت بازار را انجام دهند (;Batra, 2020; Guo et al., 2020
ِ
 .)Seetharaman, 2020درنهایت ،با ترکیب یافتههای حاصل از
مصاحبهها و الگوی کارآفرینی سازمانی آیرلند ،رفتارها و راهبردهای
کارآفرینانه در پاسخ به شرایط اضطرار (همهگیری کوویدـ ،)19در
نمودار  ،1ارائه شد:

آمادگی و تعیین
حوزههای تمرکز
• رفتارهای کارآفرینانۀ
پیشگیرانه
• رفتارهای کارآفرینانۀ
مسئلهمحور

جهتگیری کارآفرینانه
• فهم راهبرد کارآفرینانه
• تشکیل تیم اقدامات
راهبردی و عملیات
نفسگیر

• رفتارهای کارآفرینانۀ
فرصتمحور

نمودار :1راهبردهای کارآفرینانه در شرایط اضطرار
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که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.
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چکیده
تدارکات عمومی (حامی) نوآوری سیاستی است که به علت سهم بسزای خریدهای دولتها از اقتصادهای ملی از اوایل
قرن بیستویکم توجه کشورهای توسعهیافته بهویژه اروپا را به خود جلب کرده است .این سیاست نوآوری طرف تقاضا،
با وجود جذابیتهایی که دارد کمتر توجه کشورهای درحالتوسعه و کمترتوسعهیافته را به خود معطوف داشته است که
یک دلیل آن اقتضائات و نیازهای متفاوت این کشورهاست .ازجمله ّ
اهم این اقتضائات ،توانمندی ناکافی تأمینکنندگان
مقاله مروری با ار ٔ
است .این ٔ
ائه مبانی نظری مطالعات توانمندسازی تأمینکنندگان و سیاست تدارکات عمومی نوآوری،
بررسی پژوهشهای انجامشده و همچنین بررسی علمسنجی مقدماتی آثار علمی در این دو حوزه سعی دارد شمایی
ّ
کلی از مطالعات مربوطه را ارائه دهد .یافتهها نشان میدهند که هر دو حوزه با قلت و پراکندگی آثار علمی مواجهاند.
ً
ٔ
توسعه نوآوری هدف اصلی آنها نیست ـ
کشورهای پیشرفته – احتماال به دلیل اینکه توانمندسازی تأمینکنندگان بهنسبت
توانمندسازی تأمینکنندگان را به ٔ
منزله هدفی فرعی و تبعی از سیاست تدارکات عمومی نوآوری در نظر میگیرند که طی
ٔ
توسعه نوآوری خودبهخود رخ میدهد .این درحالی است که کشورهای درحالتوسعه نیازمند هدفگذاری عامدانه
مسیر
بر روی این نیاز خود طی اهرمکردن تدارکات عمومیاند.
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مقدمه

ٔ
ٔ
توسعه اقتصادی است.
محرکه بهرهوری بلندمدت و
نوآوری نیروی
مدتهاست که دولتها به دنبال تحریک نوآوریاند و طیف
وسیعی از سیاستهای نوآوری را ارائه میکنند (Link and Scott,
 .)2019ازجمله ابزارهای سیاستی برای تحریک نوآوری ،استفاده
از «تدارکات عمومی (حامی) نوآوری» 1و «تدارکات عمومی
محصوالت قبل از تجاریسازی» 2است .تدارکات عمومی به
فرایندی اطالق میشود که در آن نهادهای دولتی کاالها و خدمات
گوناگونی را که برای فعالیتهای خود به آن نیاز دارند از شرکتها
(طرفهای ثالث) خریداری میکنند (.)Li et al., 2020
تدارکات عمومی بخش چشمگیری از سرمایهگذاری عمومی در
اقتصادهای توسعهیافته را تشکیل میدهند .دولتها میتوانند از این
ٔ
ٔ
توسعه
بودجه عمومی و حمایت از
ابزار برای بهینهسازی استفاده از
اقتصادی ـ که نوآورانهتر ،پایدارتر و رقابتیتر باشد ـ استفاده کنند.
در این راستا ،سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه 3تدارکات
عمومی را ،با توجه به اینکه حجم زیادی از هزینههای دولتها را
تشکیل میدهد ،در تقویت کارایی بخش عمومی و اعتمادسازی
شهروندان حائز اهمیت میداند (Torres-Pruñonosa et al.,
 .)2021افزون بر قدرت خرید مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم ناشی
از آن در اقتصاد ،تدارکات عمومی میتواند به ٔ
منزله ابزار سیاستی برای
دستیابی به اهداف اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی استفاده
ٔ
توسعه منطقهای و محلی،
شود؛ ازاینرو میتواند نوآوری ،پایداری،
یا برابری و شمولگرایی را پیش ببرد (Sánchez-Carreira et al.,
 .)2019توجه فزاینده به این ابزار سیاستی براساس سهم بسزای آن در
اقتصادها ،یعنی حدود  12درصد از تولید ناخالص داخلی ()GDP
و  29درصد از کل مخارج دولتها ( )OECD, 2017و اینکه ابزار
ً
سیاستی مستقیما در دست دولتهاست توجیه میشود (Edquist
 .)and Zabala-Iturriagagoitia, 2015پروژههای تدارکات
عمومی (حامی) نوآوری ،که از طریق کمیسیون اروپا در سال 2013
تأمین شد ،این پتانسیل را بهخوبی نشان میدهد؛ بهطوری که حدود
 100میلیون یورو در زمینههایی مانند سالمندی سالم ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،تدارکات بیمارستان ،ساختار اطالعات جاده،
بهرهوری انرژی ساختمانها ،سیستمهای ساختمان و ساختوساز
پایدار از طریق تدارکات عمومی حامی ارتقای نوآوری هزینه شده
است ( .)Commission, 2016تدارکات عمومی (حامی) نوآوری
ٔ
برنامه چشمانداز  2020اروپا ،موضوع
افزون بر گنجاندهشدن در
ٔ
قوانین متعدد در سطح اتحادیه اروپا و سطوح ملی کشورهای اروپایی
)1. Public Procurement for Innovation (PPI
)2. Pre-commercial Procurement (PCP
3. Organization for Economic Cooperation and Development
)(OECD

نیز بوده است .این سیاست نوآوری طرف تقاضا ابزار قدرتمند دولت
در تأمین نیازهای جامعه ،تحریک تقاضا ،غلبه بر نارساییهای بازار و
سیستم ،کمک به شکلگیری بازار ،اصالح خدمات عمومی و کسب
مزیت رقابتی است (Edler and Georghiou, 2007; Rolfstam
.)et al., 2009
ٔ
ٔ
از سال  2000توجه و عالقه شدیدی ،بهویژه در اتحادیه اروپا ،در
استفاده از تدارکات عمومی درحکم ابزار سیاستی برای حمایت از
ً
نوآوری شکل گرفت (. )Uyarra, 2016این عالقه اخیرا از کشورهای
توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه گسترش یافته است (Yülek
 .)and Taylor, 2011بزرگترین کشورهای درحالتوسعه یعنی
چین و برزیل تدارکات عمومی نوآوری را برای جبران عقبافتادگی
اقتصاد نوآوری و فناوری دنبال کردهاند (De Negri and Rauen,
ً
 .)2018; Ribeiro and Furtado, 2015اساسا تدارکات عمومی
نوآوری در کشورهای درحالتوسعه با توجه به مسیرهای متعدد
صنعتی و فناورانه ،اولویتهای راهبردی ،تفاوتهای نهادی و ماهیت
نوآوری میتواند از تدارکات عمومی نوآوری در کشورهای توسعهیافته
متمایز باشد .چشماندازهای ارائهشده نیز میتواند به دلیل ویژگیهای
اقتصادی ،سیاسی ،نهادی و فناور ٔ
انه آنها تفاوت چشمگیری داشته
ً
ٔ
باشد ()Li et al., 2020؛ مثال در مطالعه تجربی اخیر (2009-
 )2011بر روی شرکتهای اکوادوری ،فرناندز-ساستره و مونتالوو-
کوئیژپی ( )2019نشان دادند که تدارکات عمومی نوآوری به تحریک
تحقیق و توسعه و نوآوری منجر نشده است و حتی ممکن است
با تأمین تقاضای بازار ،در جایی که تأمینکنندگان از قابلیتهای
فناوری کافی برخوردار نیستند و تأمینکنندگان بخش عمومی نیز با
تأمینکنندگان بخش خصوصی در تعامل نیستند ،موجب تخریب
فضای رقابتی و کاهش بهرهوری شوند (Fernandez-Sastre and
.)Montalvo-Quizhpi, 2019
در واقع تأمینکنندگان در کشورهای درحالتوسعه اغلب فاقد
ٔ
توسعه نوآوری
قابلیتهای الزم ،بهویژه قابلیتهای فناورانه برای
و فناوری در تأمین کاالهای مورد نیاز دولتاند .در آثار پژوهشی
گوناگون بر اهمیت قابلیتهای فناورانه تأکید شده است و ایجاد
قابلیت (توانمندسازی) به ٔ
منزله فصل مشترک تجارب متعدد
شناخته شده است .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این
ً
است که در کشورهای درحالتوسعه ،که عموما فاقد ظرفیتهای
فناورانه و نهادی الزم برای توسعه و تحریک نوآوریها هستند
(چه در سمت دولت و چه در سمت تأمینکنندگان در بخش
خصوصی) ،سیاست تدارکات عمومی (حامی) نوآوری تا چه
ٔ
توسعه
اندازه و تحت چه مالحظاتی میتواند استفاده شود تا به
فناوری و نوآوری در این کشورها منجر شود؟ این ٔ
مقاله مروری
ٔ
زمینه «تدارکات عمومی (حامی)
با بررسی ادبیات علمی در
نوآوری» و «توانمندسازی تأمینکنندگان» به این پرسش پاسخی
ٔ
پیشینه پژوهشی در
تحلیلی میدهد .در بخش  ،۱مبانی نظری و
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هریک از دو ٔ
حوزه مطالعاتی مذکور بررسی میشود .در بخش
 ۲تعداد آثار و مطرحترین نویسندگان و روند مطالعات در این
دو حوزه تجزیهوتحلیل علمسنجی و در بخش  ۳جمعبندی از
مباحث ارائه میشود.

 .۱مبانی نظری و پیشینهٔ پژوهشها
 .۱-۱تدارکات عمومی (حامی) نوآوری

هدف از تدارکات عمومی سنتی (خریدهای دولت) کارایی بوده
است .دستیابی به کاالها یا خدمات مدنظر با کمترین قیمت،
باالترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن ازجمله مهمترین
این اهداف است .اخیرًا پتانسیل تدارکات عمومی به ٔ
منزله ابزار
سیاست نوآوری مدنظر قرار گرفته است (Uyarra et al.,
ٔ .)2020
ایده استفاده از تدارکات عمومی برای توسعه ،بهویژه برای
ٔ
توسعه مبتنی بر نوآوری ،این است که با حمایت از راهحلهای
نوآورانه در خریدها و تدارکات عمومی ،دولت میتواند به ٔ
منزله
کاربر و مصرفکننده پیشرو عمل کند؛ بنابراین دولت پذیرش و
استفاده از فناوریهای جدید را تسریع میبخشد و درعینحال
زیرساختها و خدمات عمومی بهتری را ارائه میدهد (Li et al.,
ً
 .)2020تدارکات عمومی سنتی معموال محصوالت و خدمات
آماده و موجود در بازار را هدف قرار میدهد .در مقابل ،هنگامی
که سازمانهای دولتی درگیر خریدهای نوآوری میشوند ،برای
برآوردن نیازهای خاص سفارشهایی را میدهند و از شرکتها
انتظار دارند که با ار ٔ
ائه راهحلهای نوآورانه آنها را تأمین کنند
(.)Edquist et al., 2015
ّ
ٔ
زمینه تدارکات عمومی نوآوری شاهد تشتت و تنوع
البته در
تعاریف هستیم .برای مثال اویارا و فالنگان تدارکات عمومی
نوآوری را به ٔ
منزله پیوستاری تعریف میکنند که از یکطرف،
طیف به تدارکات عمومی پیش تجاری 1و از سوی دیگر ،به
تحریک فعال نوآوری و «خریدهای دوستدار نوآوری» 2منتهی
میشود ( .)Uyarra and Flanagan, 2010پژوهش ابوگسر و
مولر تالشی جدید برای پرداختن به این ناهمگونی تعاریف است.
آنها تصدیق کردند که برای تبیین تدارکات عمومی نوآوری از
مخففهای متعدد  PPI، PPfI، PPoI، IPPو  PPaIاستفاده
میشوند .آنها با انجام فراتحلیل ،بهطور تجویزی بین تدارکات
4
عمومی نوآوری ()PPoI
عمومی برای نوآوری ( 3،)PPfIتدارکات
ِ
به ٔ
منزله نوآوری در خدمات عمومی از طریق تدارکات ،و تدارکات
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عمومی نوآورانه ( 5)IPPدرحکم نوآوری در فرایند تدارکات تمایز
قائل شدند .آنها تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را چنین
تعریف کردهاند :ار ٔ
ائه راهحل نوآورانه برای مشکل اجتماعی یا
محصول و خدمات نوآورانه (Obwegeser and Muller,
 .)2018این تعریف هم نوآوریهای تدریجی و هم نوآوریهای
بنیادی را دربر میگیرد .همچنین عبارت چتری «تدارکات
نوآوری» را پیشنهاد کردهاند تا درمجموع هم تدارکات عمومی
پیشتجاری و هم تدارکات عمومی (حامی) نوآوری و همچنین
هر دو نوع خرید خصوصی و دولتی نوآوری را پوشش دهد( (�Ed
 .)quist and Zabala-Iturriagagoitia, 2015یویارا تدارکات
عمومی نوآوری را چنین تعریف میکند :ار ٔ
ائه راهحلهایی با
ً
ویژگیهای کامال نوآورانه که تاکنون وجود نداشتهاند؛ بهطوری
که تأمینکنندگان درعینحال که از تضمینبودن مشتری اطمینان
حاصل میکنند ،ترغیب میشوند تا در جهت دستیابی به نوآوری
حرکت کنند ( .)Uyarra, 2016رولفستام از تدارکات عمومی
نوآوری تعریف گستردهتری ارائه داده است و آن را به ٔ
منزله
فعالیتهای خرید سازمانهای دولتی که به نوآوری منجر میشود
تعریف کرده است ( .)Rolfstam, 2013در یکی از جامعترین
تعاریف ،چهار رویکرد کلی برای این سیاست برشمردهاند:
ٔ
توسعه فناوری؛
 )1رویکرد
 )2رویکرد تحقیق و توسعه؛
 )3رویکرد عام؛
 )4رویکرد «عدم اتخاذ سیاست» (Lember et al., 2013
.)cited in Yazdi et al., 2019
پیادهسازی تدارکات عمومی نوآوری با مشکالت متعددی مواجه
است .این مشکالت عبارتاند از مدیریت ریسک ،مسائل
حقوقی ،نیاز به بازتعریف فرایند و معیارهای تدارکات ،موانع
سازمانی ،فقدان ظرفیت سازمانی ،مقاومت در برابر تغییر،
ایجاد انگیزه ،ارزیابی ،فقدان قابلیتها در سمت عرضه و کمبود
قابلیتها و اطالعات در دستگاههای عمومی در درخواست
ٔ
درباره
راهحلهای نوآورانه (.)Edler and Georghiou, 2007
نقش خلق قابلیت تأمینکنندگان در سیاست تدارکات عمومی
نوآوری با جزئیات بیشتر در بخش بعدی بحث میشود.
در ادبیات مربوط به تدارکات عمومی (حامی) نوآوری،
چارچوبهای مفهومی گوناگونی برای فهم نقش ،کارکردها،
مراحل و آثار این سیاست نوآوری طرف تقاضا تنظیم شده که در
ادامه به چند مورد اشاره خواهد شد .چارچوب مفهومی که لی
ارائه کرده است نشان میدهد سیاست تدارکات عمومی نوآوری
ترکیبی عمودی از جنبهها و مراحل گوناگون فرایند سیاست (یعنی
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اهداف ،دالیل نظری ،ابزارها ،ساختارهای اجرایی طراحیشده،
فرایندهای اجرایی واقعی ،و نتایج) و هم ترکیبی افقی از تدارکات
و مداخالت مرتبط با نوآوری است .به عبارت دیگر ،برای اجرای
موفق سیاستهای تدارکات عمومی نوآوری وجود انسجام افقی و
عمودی ضروری است ( .)Li, 2017در چارچوب مفهومی ،که
پناته-ولنتین و همکاران ارائه کردهاند ،مراحل و دستورالعملهای
اصلی برای تدارکات عمومی بیان شده است .این مراحل شامل
شناسایی نیازها ،فرایند مناقصه ،فرایند انعقاد قرارداد ،پیگیریهای
اجرای قرارداد تا حصول نتیجه و درنهایت ارزیابی اثربخشی است
( .)Peñate-Valentín et al., 2021در پژوهشهای داخلی،
میتوان به ٔ
مقاله رضوی و همکاران ( )1398اشاره کرد که مدل
مفهومی مطرح ٔ
شده آنها اقتباسی است از مدل جورجیو و همکاران
( )2013و لمبر ( .)2015برای عوامل درونی از چهار عامل مدل
جورجیو بهره برده شده و برای عوامل بیرونی نیز به شرایط بینالمللی
و محیط اقتصادی و بافت سیاستی اشاره شده است.
پنت والنتین و همکارانش در پژوهشی تأثیر تدارکات عمومی
ٔ
مطالعه موردی
در کاهش موانع و ارتقای مدلهای پایدار از طریق
ٔ
ٔ
پروژه منطقهای و شهری اسپانیا با محوریت
چندگانه هفت
شرکتهای خدمات انرژی را تجزیهوتحلیل کردهاند .در این
ٔ
مناقصه عمومی همراه با
پژوهش کیفی ،تجزیهوتحلیل طرحهای
ٔ
مصاحبه عمیق با مدیران دولتی و تجاری طرحهای بهرهوری
هشت
انرژی انجام شده است .این پژوهش پس از تجزیهوتحلیل موانع
و تبیین ضرورت تعریف اهداف بلندپرواز ٔ
انه بخش عمومی ،از
ٔ
استفاده مؤثر خرید عمومی نوآوری برای ترویج صنعت انرژی
پایدار حمایت میکند (.)Peñate-Valentín et al., 2021
دای و همکارانش در پژوهشی نظری ،سازوکارهای کشش
تقاضا و صدور گواهی به ٔ
منزله سازوکارهایی را که تدارکات عمومی
از طریق آنها به نوآوری منجر میشود تجزیهوتحلیل و بهطور
تجربی تأثیرات آنها را در نتایج نوآوری شرکتها بررسی کردهاند.
آنها استدالل میکنند درحالی که اثر کشش تقاضا بهخوبی تأیید
شده است ،تدارکات عمومی میتواند درحکم سیگنالی برای
سرمایهگذاران خارجی عمل کند یا با کاهش محدودیتهای مالی
شرکتهای نوآور ،نوآوری را تحریک کند .مطالعهای بر روی شرکت
فناوری پیشرفتهای در چین نشان داده است که تدارکات عمومی
ٔ
توسعه شرکتها ،فروش محصوالت با
سرمایهگذاری تحقیق و
فناوری پیشرفته و دسترسی شرکتها به منابع مالی خارجی را
بهصورت درخور توجهی ارتقا میدهد (.)Dai et al., 2021
کاراوال و کرسپی تأثیر تدارکات عمومی به ٔ
منزله اهرم نوآوری
در شرکتهای تولیدی ایتالیایی را بررسی کردهاند .تجزیهوتحلیل
اقتصادسنجی متکی بر نمونهای جمعآوریشده از  4206شرکت
تولیدی ایتالیایی بین سالهای  2010تا  2014بوده است.
نتایج تجربی پژوهش شواهد قبلی درمورد ارتباط ابزارهای

محرک فناوری در حفظ نوآوری شرکتها را تأیید میکند .در
مقابل ،توانایی فعالیتهای تدارکات عمومی در شکلدهی به
سرمایهگذاریهای نوآورانه را به موارد زیر وابسته میداند:
ٔ
عرضه همزمان؛
 )1اتخاذ تدابیر جانبی

 )2گنجاندن تقاضای نوآورانه در قراردادهای تدارکات .همچنین
نشان داده شده است که طراحی ٔ
آمیزه سیاستی اهمیت دارد و
اثربخشی آن زمانی بهبود مییابد که ابزارهای طرف تقاضا و
عرضه به طور مشترک اجرا شوند (Caravella and Crespi,
.)2021

لی و همکارانش در پژوهشی چگونگی استفاده از تدارکات عمومی
به ٔ
منزله ابزار سیاستی برای جبران توسعهنیافتگی را بررسی کردهاند.
آنها ساختار نهادی ،رویکردهای سیاستگذاری و فرایندهای
سطح عملیاتی مربوط به تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را در دو
کشور برزیل و چین ،که به لحاظ اقتصادی نوظهور بهشمار میروند،
بررسی کردهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داده است که دو کشور
برزیل و چین در اجرای تدارکات عمومی (حامی) نوآوری با مسائل
و موانع مشترکی مواجه بودهاند .اگرچه هر دو کشور دستاوردهایی
در ارتقای نوآوری از طریق تدارکات عمومی (دولتی) داشتهاند ،این
پژوهش برخی از موانعی را که در اجرای این سیاست تجربه کردهاند
مانند مشکالت نهادی ،دشواری در ایجاد تغییرات در چشمانداز
سیاسی ،و محدودیتهای کالن اقتصادی را برجسته میکند .به باور
آنها ،چنین موانعی ـ که البته در برزیل برجستهتر است – میتواند
مانعی در دستیابی به اهداف مدنظر باشد و در نتیجه پتانسیل کامل
تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را در پیشبرد فناوری محدود کند
(.)Li et al., 2020
زارنیتزکی و همکاران در پژوهشی  3410شرکت آلمانی را
تجزیهوتحلیل کردند تا مشخص کنند آیا اصالحات تدارکات
عمومی باعث تحریک نوآوری در بخش تجاری شده است یا
خیر؟ نتایج پژوهش نشان ٔ
دهنده تأثیر بسزای خریدهای عمومی
مبتنی بر نوآوری در گردش مالی محصوالت و خدمات جدید
ً
است .همچنین این پژوهش نشان داد تدارکات عمومی عمدتا
نوآوریهای تدریجی را بهنسبت نوآوریهای بنیادی و برهمزننده
تحریک میکند (.)Czarnitzki et al., 2020
سانچز-کایرا و همکارانش پژوهشی را با هدف ارزیابی تأثیر
ٔ
ٔ
توسعه
بالقوه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری برای کمک به
نمونه موردی در این پژوهش ،منطقهٔ
ٔ
منطقهای انجام دادهاند.
خودمختار گالیسیا واقع در اسپانیاست .نتایج حاکی از آن است
ٔ
توسعه منطقهای به چندین ویژگی ازجمله ساختار
که تأثیرات در
تولیدی و قابلیتهای نوآوری منطقه بستگی دارد .همچنین
هماهنگی سیاستهای عرضه و تقاضا برای دستیابی به نتایج بهتر
ٔ
توسعه منطقهای ضروری به نظر
درخصوص عملکرد نوآوری و
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میرسد (.)Sánchez-Carreira et al., 2019
ادلر و جیمز در مقالهای که تصویری کالن از سیاستهای
ٔ
اتحادیه اروپا ارائه میدهد ،بر اهمیت تدارکات
علم و فناوری در
ٔ
عمومی نوآوری و فناورانه در حوزه نظامی تأکید میورزند و از
آن به ٔ
منزله پیشران غیرمستقیم نوآوری در دیگر صنایع ایاالت
متحده نام میبرند .آنها سیاست و ابزار تدارکات عمومی نوآوری
را بهنسبت اروپا مغفول دانستهاند .البته روندهای اخیر «برنامه
چارچوب اروپا» 1نشان ٔ
دهنده جهتگیری و حرکت اروپا به این
سمت است (.)Edler and James, 2015
ایزساک و ادلر در گزارش خود برای گروه تکنوپولیس ،روندها و
مشکالت سیاستهای نوآوری طرف تقاضا را تحلیل کردهاند .در
این گزارش ،تدارکات عمومی نوآوری مهمترین ابزار حال حاضر
سیاستهای نوآوری طرف تقاضا نام برده شده است .همچنین
از توجه ویژه به «تدارکات عمومی قبل از تجاریسازی»  -که
ً
عمال نوعی اقدام ابتکاری بسطیافته از خرید و تأمین تحقیق و
ٔ
توسعه محصوالت بالقوه تجاری است -یاد شده است .در ٔ
حوزه
ٔ
توسعه خطوط راهنما و
تدارکات عمومی نوآوری ،بر ابعاد آموزشی،
رویکرد کلنگرانه به تمامی مناقصات تأکید شده است« .تدارکات
عمومی سبز» 2،که بر ٔ
جنبه زیستمحیطی محصوالت با رویکرد
نوآورانه تمرکز دارد ،یکی از انواع تدارکات عمومی نوآوری است
که در کانون توجه کنونی اروپا قرار دارد .هرچند تاکنون ابزارها و
ً
سیاستها منفک از هم توسعه مییافتند یا صرفا برای طرف عرضه
یا تقاضا طراحی میشدند؛ اما با توجه به پیشنیازهای طرف عرضه
برای سیاستهای نوآوری طرف تقاضا و برعکس و نیز تأثیرات
هریک در دیگری ضروری است رویکردهای کلنگرانه بهتدریج
مدنظر قرار گیرند (.)Izsak and Edler, 2011
مقاله ادلر و جورجیو به ٔ
ٔ
منزله یکی از پراستنادترین مقاالت این
حوزه به مفهومپردازی و طبقهبندی این سیاست ذیل سیاستهای
نوآوری میپردازد .مبتنی بر روش پیمایش ،آنها به مقوالت انتخاب،
طراحی و ارزیابی ابزارهای سیاستی برای تدارکات عمومی نوآوری
پرداختهاند .برایناساس ،پژوهشگران ضمن طبقهبندی انواع سیاست
تدارکات عمومی نوآوری و ابزارهای آن ،از  800بنگاه انگلیسی فعال
در ٔ
زمینه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری درخصوص کژکارکردها
و کاستیهای سیاستهای مربوطه نظرسنجی کردهاند .بنگاههای
خصوصی تأمینکننده خریدهای دولتی انگلستان به مشکالتی از
ٔ
چرخه کامل
قبیل ریسکناپذیری خریداران دولتی ،بیتوجهی به
ٔ
گستره ناکافی محصوالت تحت پوشش اشاره
محصول و نوآوری ،و
کردهاند (.)Edler and Georghiou, 2007
در برخی پایاننامهها نیز به این موضوع پرداخته شده است.
)1. European Framework Programmes (FP
)2. Green Public Procurement (GPP
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پایان ٔ
نامه توماس از دانشگاه منچستر خرید نوآوری در بافت نهادی
ٔ
پیچیده تأمین خدمات دولتی با تمرکز بر خدمات آموزشی را بررسی
کرده است .توماس نتیجه گرفته که میتوان از منابع غیردولتی برای
جبران توانمندی پایین بخش دولتی و انگیزش آنها بهره گرفت تا
سازوکار تدارکات عمومی نوآوری برای خریدار دولتی اثربخشتر
باشد و در نظام نوآوری مدنظر بهتر اشاعه بیابد (.)Thomas, 2015
پایان ٔ
پردازی اقتباس و
نامه دیل-کالو از دانشگاه بیرمنگهام نیز نظریه
ِ
پیادهسازی سیاستهای تدارکات عمومی نوآوری بهدست مقامات
محلی و اجرایی در سه سطح خرد ،متوسط و کالن را بررسی کرده
است .وی به این نتیجه میرسد که عوامل نهادی سازمانهای
دولتی تدارکدهنده در سطوح پایین ،در موفقیت این سیاستها
بسیار اثرگذارند و با توجه به وابستگی این سیاستها به مسیر اجرا،
سیاستها باید بهگونهای طراحی و پشتیبانی شوند که ظرفیت
سازمان مجری تا پایینترین سطح لحاظ شود و پشتیبانی الزم برای
ظرفیتسازی در هر دو طرف خریدار و عرضهکننده از طریق سطوح
باالتر مدیریت دولتی انجام شود .سیاستهای کالن اینچنینی باید
چنان انعطافپذیر باشند که راه را برای انگیزش مدیران و کارکنان
ٔ
الزمه آن سفارشیسازی
و نیز برای طرف عرضه باز بگذارند که
سیاست در پایینترین الیههای اجرایی برحسب نیازها و الزامات
محلی و سازمانی است (.)Dale-Clough, 2015
 .۲-۱توانمندسازی تأمینکنندگان

ازآنجاکه دولتها درحال اتخاذ تدارکات عمومی برای نوآوری
به ٔ
منزله ابزاری محوری در جعبه ابزار خود برای سیاستهای
نوآوری مبتنی بر تقاضا هستند و تدارکات عمومی (حامی)
نوآوری ابزاری سیاستی است که نیازمند اتخاذ مهارتها و
شیوههای مدیریتی جدید است ،سازمانهای بخش دولتی با نیاز
ٔ
توسعه قابلیت مدیریت فرایندهای سازمانی جدید مواجهاند.
به
تحقیقات اخیر نشان داده است که مهارتهای مدیریت ناکافی
در سمت تدارک ٔ
دهنده دولتی یکی از دالیل اصلی شکست در
طرحهای تدارکات عمومی (حامی) نوآوری بوده است(  (�Ed
 .)quist et al., 2015اما یکی از موانع اصلی این سیاست در
کشورهای درحالتوسعه این است که تأمینکنندگان (شرکتهای
ٔ
اندازه
شرکتکننده در مناقصات و خریدهای دولتی) هنوز به
کافی توانمند نیستند تا بتوانند فرصتها را به داستانهای موفقیت
تبدیل کنند .در واقع اگر قابلیتهای نوآوری از قبل ایجاد نشده
باشند ،اعطای کمکهای مالی و معافیتهای مالیاتی به شرکتها
ٔ
بودجه
به نوآوری موفقیتآمیز منجر نمیشود؛ درنتیجه تأثیرات
عمومی برای نوآوری ،که به شرکتهای تازهکار داده میشود ،حتی
ممکن است منفی باشد (.)Goñi and Maloney, 2017
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توانمندسازی 1بنگاهها در ادبیاتهای گوناگونی از قبیل همپایی
فناورانه ،سیاست صنعتی ،تدارکات عمومی (حامی) نوآوری و
ارزیابی توانمندیهای فناورانه بررسی شده و توسعه یافته است.
در ادبیات همپایی ،توانمندسازی به ٔ
منزله مکمل تقاضای داخل
و عاملی اصلی در تبیین شکستها و موفقیتهای همپایی
فناورانه شناخته میشود .در رویکرد شکست بازار ،مفروض
پنهان این است که تأمینکنندگان در تولید و نوآوری توانمندند؛
بنابراین منبع شکست بیرون از تأمینکنندگان جستوجو میشود
( .)Lee, 2013اهمیت تأمینکنندگان به ٔ
منزله منبع دانش مکمل
ٔ
توسعه محصول جدید بهطور گسترده در آثار این حوزه
در
تأیید شده است ()Rosell et al., 2011؛ اما در کشورهای
درحالتوسعه ،تأمینکنندگان سطوح پایینی از توانمندی ،بهویژه
2
توانمندیهای فناورانه را دارند که بهاصطالح شکست توانمندی
نامیده میشود .مفهوم شکست توانمندی تأمینکنندگان در تمایز
آشکار با مفروضات اقتصاد نئوکالسیک قرار دارد؛ مفروضاتی
که به دنبال بهینهسازی منابع موجود تأمینکنندگان است و آنان
را حائز توانمندیهای الزم فرض میکند .اما در این دیدگاه از
همپایی ،کشورها و تأمینکنندگان هریک مسیر توانمندسازی و
یادگیری مخصوص به خود را دارند که بسیار فراتر از صرف تقلید
از پیشگامان است (.)Lee and Malerba, 2018
توانمندسازی و یادگیری تأمینکنندگان در نظام یادگیری (نظام
ٔ
مجموعه متنوعی از بازیگران
نوآوری) رخ میدهد ،نظامی که از
و زمینههای نهادی یکتا و پیوند میان آنها تشکیل شده است .در
ً
واقع اینکه همپایی را اساسا توانمندسازی و خلق نظام و نهادهای
یادگیری میدانند ،اهمیت آن را نشان میدهد( (�Lee and Maler
 .)ba, 2018توانمندسازی و یادگیری در کنار دسترسی به دانش
فنی خارجی و تأمین نیروی انسانی ماهر درحکم عامل مشترک
موفقیت همپایی میان انواع نظامهای نوآوری (یادگیری) بخشی
یاد شده است ( .)Malerba et al., 2016مفاهیم ظرفیت جذب
تأمینکنندگان داخلی (،)Cohen and Levinthal, 1989
توانمندیهای پویا ( )Teece, 2012; Teece et al., 1997و
ٔ
چرخه عمر توانمندی ( ،)Helfat and Peteraf, 2003که به
تکامل توانمندیهای سازمانی در طول زمان میپردازد ،مفاهیمی
بنیادین هستند که در درک تأثیر توانمندسازی در همپایی حائز
اهمیتاند .دیدگاه مرحلهای به توانمندسازی در طی فرایند
همپایی بهخوبی در ادبیات توسعه یافته است .در این دیدگاه،
ٔ
ٔ
مرحله
مرحله ساخت تجهیزات اصلی ( 3)OEMبه
گذار از
ٔ
4
ساخت مبتنی بر طراحی ( )ODMو سپس به مرحله ساخت
1. Capability Building
2. Capability Failure

با برند اصلی ( 5)OBMنمایانگر مسیری است که تأمینکنندگان
ٔ
توسعه توانمندیهای ساخت و تولید طی فرایندهای همپایی
در
طی میکنند ( .)Lee and Malerba, 2018در دیدگاهی دیگر،
ٔ
ٔ
توسعه توانمندی
مرحله
ویوتی تولید ،بهبود و نوآوری را سه
تأمینکنندگان در کشورهای درحالتوسعه میداند (Viotti,
 .)2002البته ادبیات همپایی گاهی میان انواع متعدد توانمندیها
تمایز قائل میشود ،ازجمله توانمندیهای ساخت ،تولید،
طراحی ،یکپارچهسازی سیستمها ،راهبردی ،طرح ،مهندسی و
سازمانی (برای نمونه ر.ک .)Kiamehr et al., 2014 .سنجش
و اندازهگیری توانمندیهای فناورانه و نوآورانه نیز برای خود ادبیات
مجزایی دارد؛ برای مثال میتوان به ٔ
مقاله راش و همکاران اشاره
ُ
کرد که توانمندیهای فناورانه را برحسب نه مقیاس کارکردی شامل
آگاهی ،جستوجو ،پیوندها ،شایستگیهای کلیدی ،یادگیری،
راهبرد ،پیادهسازی ،اکتساب و انتخاب نگاشت کردهاند .ابزار
مذکور ،که براساس خودگزارشدهی یا پیمایش تأمینکنندگان
تکمیل میشود ،پروفایلی عنکبوتیمانند از توانمندیهای فناور ٔ
انه
تأمینکنندگان ارائه میدهد (.)Rush et al., 2007
ٔ
نکته مهم در مبحث توانمندسازی تأمینکنندگان در کشورهای
درحالتوسعه این است که توانمندسازی بهصورت طبیعی در
تأمینکنندگان رخ نمیدهد ،بلکه اغلب نیازمند مداخالت دولت
است .در ادبیات همپایی ،این مطلب تحت این عنوان بیان میشود
ً
که خلق تقاضا باید با پاسخهای تأمینکنندگان (مثال درخصوص
توانمندسازی) هماهنگ باشد ( .)Lee and Malerba, 2018از
دیدگاه سیاست صنعتی ،هاوسمن و رودریک نیز این موضوع را با
سازوکار خوداکتشافی ساختار ٔ
هزینه تولید فعالیتهای اقتصادی ،که
برای کشورها یا بنگاهها جدید است ،توضیح میدهند .کارآفرینان
(فعاالن اقتصادی) کشورهای درحالتوسعه برای کشف ساختار
ٔ
ٔ
ٔ
توسعه
توسعه فناوری،
هزینه تولید فعالیتهای جدید ،بهجای اینکه
ً
نوآوری ،یادگیری فعال یا توانمندسازی را دنبال کنند معموال به
گزینههایی همچون واردات ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،خرید
ٔ
بسته کامل فناوری یا قراردادهای کلید در دست میرسند .دلیل این
موضوع این است که فعالیتهای اقتصادی جدید برای کشورهای
درحالتوسعه در مقیاس جهانی جدید نیست .متأخران با دسترسی
به راهحلهای آماده و فناوریهای حاضر در خارج از کشور میتوانند
ً
ٔ
ب هراحتی و با هزینه نسبتا اندک از این بروندادها بهره ببرند( (�Haus
 .)mann and Rodrik, 2003راهحل پیشنهادی رودریک این است
که تأثیرات خارجی اقتصادی باید به نفع پیشگامان داخلی کشورهای
درحالتوسعه مهار شوند .این پیشنهاد مشابه همان کنترلکردن
تأثیرات اقتصادی خارجی تحقیق و توسعه در کشورهای توسعهیافته
از طریق سازوکار ثبت اختراعات است (.)Rodrik, 2004

3. Original Equipment Manufacturing
4. Original Design Manufacturing

5. Original Brand Manufacturing

توانمندسازی تأمینکنندگان در تدارکات عمومی نوآوری

در ادبیات تدارکات عمومی (حامی) نوآوری ،ادلر و یئو
میان انواع توانمندی رابطهای ،مدیریتی و هوشمندی تمایز
قائل شدهاند ( .)Edler and Yeow, 2016البته هریک از این
توانمندیها را میتوان از هر سه سمت تدارکات عمومی ،یعنی
تدارک ٔ
دهنده دولتی ،خریداران (کاربران) و تأمینکنندگان بررسی
کرد ( .)Edquist et al., 2015در سمت کاربر ،فقدان توانمندی
درخواستدادن برای نوآوری و استفاده از آن مطرح است .درحالی
که در سمت تدارک ٔ
دهنده دولتی ،مشکالتی همانند توانمندیهای
سازمانی محدود برای مدیریت فرایندهای سازمانی جدید و برای
مدیریت رویهها و تنظیمگری تدارکات ،و توانمندیهای مرتبط
با بازار و دانش پررنگاند؛ اما توانمندسازی تأمینکنندگان ،که
ٔ
توسعه توانمندیهای
این مقاله بر روی آن متمرکز است ،همان
نوآوری تأمینکنندگان است ( .)ibidهرچند در ادبیات تدارکات
عمومی (حامی) نوآوری ،ارتقای توانمندیهای تأمینکنندگان
مطلوبیت دارد و جزو آثار تبعی آن است ،اما منطق اصلی،
هدف غایی یا هدف اصلی و مستقیم این سیاست در کشورهای
توسعهیافته بهشمار نمیرود (Edler, 2016; Edler and Yeow,
2016; Edquist et al., 2015; OECD, 2017; Rolfstam,
.)2009; Uyarra, 2016
پژوهش استویچیچ و همکاران با عنوان «تدارکات نوآوری به
عنوان توانمندی نوآوری :ارزیابی سیاستهای نوآوری در هشت
کشور اروپای مرکزی و شرقی» بر روی نمونهای از  41623شرکت
نشان داده که تدارکات عمومی (حامی) نوآوری تأثیر بسیاری در
نوآوری و بازده دارد .شرکتها در کشورهای نوظهور باید به کاوش
و یادگیری بپردازند تا قابلیتهای نوآوری خود را توسعه دهند.
این نوع فرصتهای یادگیری البته نادرند .با وجود این ،همکاری
ٔ
توسعه روابط با دفاتر تدارکات نوآوری دولتی در وزارتخانهها و
و
سایر ذینفعان فرصتی ارزشمند برای شرکتهاست تا اولین گامها
را در جهت بهبود قابلیتهای نوآوری خود بردارند (Stojcic et
 .)al., 2020هانسن و همکاران خلق قابلیت نوآوری در شرکتهای
ٔ
تابعه شرکتهای چندملیتی در اقتصادهای نوظهور در صنعت
توربینهای بادی را بررسی کردهاند .آنها به دنبال پاسخگویی به این
دو پرسشاند که آیا این شرکتها در پی تدارکات عمومی نوآوری،
قابلیتهای نوآوری خود را توسعه دادهاند یا خیر و چگونه؟ نتایج
این پژوهش به تأثیر اساسی شرکت مادر و یادگیری داخلی در
ٔ
پیشرفته قابلیتهای نوآوری
شرکتهای تابعه در دستیابی به سطح
از طریق شرکت تابعه اشاره میکند .این تحقیق همچنین تعدادی از
موانع موفقیت کوتاهمدت و بلندمدت را در اینخصوص شناسایی
کرده است (.)Hansen et al., 2020
ساوانگ و همکارانش در پژوهشی به دنبال پاسخگویی به
این پرسشاند که آیا تغییرات در سیاستهای اصالحی چین در
خلق قابلیتهای نوآوری ملی تأثیر داشته است یا خیر؟ یافتههای
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آنها نشان میدهد که محیط نوآوری تغییر کرده و در نتیجه تأثیر
تحریک تقاضا در قابلیت نوآوری برجسته است .آنها همچنین
نشان دادهاند که چگونه سیاستهای دولت توانایی نوآوری یک
کشور را از طریق سازوکارهای اصلی نوآوری در اقتصادهای
نوظهور شکل میدهند ( .)Sawang et al., 2017ادریس و
ٔ
مطالعه موردی کیفی بررسی
همکارانش در پژوهشی با استفاده از
کردهاند که چگونه شرکتهای کانونی همراه با اعضای زنجیرهٔ
ٔ
زنجیره تأمین
تأمین قابلیت نوآوری ایجاد میکنند و به چابکی
منجر میشوند .این مطالعه نشان میدهد که اعضای زنجیرهٔ
تأمین در واکنش سریع به تغییرات فزاینده در نیازهای موجود و
ٔ
بالقوه مشتریان ،تأثیرات مهمی در خلق قابلیت نوآوری از طریق
زنجیرههای تأمین چابک ـ برای مثال بهمنظور بهبود خدمات
مشتری ،معرفی محصول جدید ،سفارشیسازی محصول و
ظرفیت تحویل فرامرزی ـ دارند (.)Iddris et al., 2016
بل و فیگویردو در پژوهشی با عنوان «ایجاد قابلیت نوآوری و
مکانیسمهای یادگیری در شرکتهای تازهکار» دریافتند که اگر
شرکتهای تازهوارد تالشهای محدودی برای بهدستآوردن و تأمین
منابع الزم برای نوآوری انجام دهند )1 ،تواناییهای نوآور ٔ
انه خود
را با سرعت ناکافی و اندک عمق خواهند بخشید؛  )2در عبور از
سطوح گوناگون توانمندی ،با مشکالت فراوانی مواجه خواهند بود؛
و  )3تمایل دارند به جای نوآوری در مقام رهبر در اشکال نوآوری
بهصورت «پیرو» باقی بمانند (.)Bell and Figueiredo, 2012
راسل و همکارانش در پژوهشی تأثیر قابلیتهای خرید در نوآوری
تأمینکننده را با توجه به انواع محصوالت بررسی کردهاند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که برای محصوالت راهبردی و نوآورانه،
محصولی که بخش عمومی سفارش داده ،باید با توانمندیهای
تأمینکننده متناسب باشد (.)Rosell et al., 2011

 .۲تجزیهوتحلیل علمسنجی
بررسی کتابسنجی تحقیقات تدارکات عمومی (حامی) نوآوری با
ٔ
برنامه فوس ویوور 1،که ون اک و والتمن ابداع کردهاند،
استفاده از
ٔ
انجام شد .طبق گفته ون اک و والتمن ،این نرمافزار عناصر بصری
را براساس تکنیکهای نقشهبرداری بهکار میبرد و دادههای مربوط
به فرمت  CSVرا به نمودارها یا خوشهها تبدیل میکند (Van
 .)Eck and Waltman, 2019تکنیکهای این نوع نقشهبرداری
به محقق کمک میکند تا اطالعات خاص مانند نویسندگان،
مکانها ،مؤسسات ،نقلقولها ،استنادات مشترک و سایر جنبهها را
تجزیهوتحلیل کند (.)Khalil and Crawford, 2015
دادههای این بخش از مقاله از پایگاه داده اسکوپوس با
جستوجوی کلمات کلیدی «تدارکات عمومی نوآوری» و
1. VOSviewer
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ٔ
شکل ٔ :1
شبکه همکاری آنها
نقشه پژوهشگران اصلی حوزهٔ تدارکات عمومی (حامی) نوآوری و

«توانمندسازی تأمینکنندگان» در  10آبان  1400بهدست آمده
است 1.دادههای حاصله شامل نام نویسنده ،منبع سند ،سال
انتشار ،عنوان انتشار ،کشورها ،مجالتٔ ،
حوزه موضوعی و نوع
مقاله بوده است .درمجموع  842پژوهش در رابطه با موضوع
ٔ
زمینه
«تدارکات عمومی (حامی) نوآوری» و  412پژوهش در
«توانمندسازی تأمینکنندگان» برای بازه سالهای  1990تا 2021
میالدی یافت شد.
 .۱-۲تدارکات عمومی نوآوری

از  842پژوهش احصاشده در ٔ
حوزه تدارکات عمومی نوآوری،
ٔ
ٔ
مقاله کنفرانسی94 ،
مقاله ژورنالی149 ،
 491مورد در قالب
فصل کتاب 17 ،کتاب مستقل و سایر موارد در انواع دیگر قالبها
همانند گزارشهای دولتی بودهاند .با توجه به تعداد اندک نتایج
جستوجو در قیاس با مطالعات علمسنجی رایج ،تصمیم گرفته
شد نتایج بیش از این فیلتر نگردند .یکی از مرتبطترین موضوعات
در بررسی کتابسنجی ،تعیین تأثیرگذارترین نویسندگان در
موضوع پژوهشی است؛ بهطوری که خوشههای نویسندگان
همکار از یکدیگر شناسایی میشوند .خوشههای نویسندگان
ً
با تراکم نسبتا زیاد نشان میدهد که آنها همکاری بیشتری را با
یکدیگر بهنسبت خوشههای با تراکم پایینتر داشتهاند .هرچه نام
نویسنده در نقشه بزرگتر و روشنتر باشد ،بدینمعنی است که
نقشه تراکم ٔ
تعداد مقاالت بیشتری منتشر کرده است .شکل ٔ 1
شبکه
همتألیفی پژوهشگران در ٔ
حوزه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری
1. Capability building OR capacity building OR capability
promotion and Public procurement for innovation OR public
procurement of innovation.

را نشان میدهد .در این نقشه ،پژوهشگرانی که ارتباطات علمی
ٔ
فاصله نزدیکتر و پژوهشگرانی که
بیشتری با یکدیگر داشتهاند در
ٔ
ارتباطات علمی کمتری داشتهاند در فاصله دورتری نمایش داده
شدهاند .تراکم هر پژوهشگر نیز براساس تعداد تولیدات علمی آن
ٔ
همسایه آن و اهمیت گرههای همسایه
پژوهشگر ،تعداد گرههای
تعیین میشود .همچنین قرارگرفتن یک پژوهشگر در مرکز نقشهٔ
ٔ
تراکم نشان ٔ
شبکه همتألیفی پژوهشگران
دهنده اهمیت آن گره در
است .همچنین طیف رنگهای زرد تا آبی پررنگ بهترتیب
دهنده وزن تراکم بیشتر تا وزن کمتر گرههای تشکیل ٔ
نشان ٔ
دهنده
شبکه است .برایناساس ،یویارا ،ادلر ،ادکوئیست ،رولفستام و
جورجیو مهمترین و پررنگترین خوشه را در مطالعات تدارکات
عمومی (حامی) نوآوری تشکیل دادهاند .کالوت و کاتل از نظر
تعداد پژوهش در رتبههای بعدی قرار دارند.
ٔ
شبکه همتألیفی پژوهشگران حوزهٔ
همچنین تحلیل خوشهای
تدارکات عمومی نوآوری نشان میدهد که این شبکه از 28
ٔ
ٔ
خوشه اول با حضور جورجیو،
خوشه متمایز تشکیل شده است.
ٔ
ٔ
خوشه سوم با حضور ادلر و
خوشه دوم با حضور ادکوئیست،
ٔ
خوشه پنجم با حضور رولفستام مهمترین خوشههای
یویارا ،و
ٔ
ٔ
تشکیلدهنده شبکه همتألیفی پژوهشگران در این حوزهاند
در شکل  ،2طیف رنگهای زرد تا سورمهای بهترتیب نشاندهندهٔ
جدیدترین و قدیمیترین پژوهشهای انجامشده براساس سال
ٔ
حوزه تدارکات عمومی
انجام پژوهش بهدست پژوهشگران در
نوآوری است .برمبنای خروجی ٔ
نقشه همپوشانی ،ادلر ،کالوت،
ادکوئیست و رولفستام قدیمیترین پژوهشها و دوال ،لی ،رضانیا ،و
آیوسا جدیدترین پژوهشها را در این حوزه انجام دادهاند.

توانمندسازی تأمینکنندگان در تدارکات عمومی نوآوری
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شکل ٔ :2
نقشه زمانمندی پژوهشها در حوزهٔ تدارکات عمومی (حامی) نوآوری

یکی دیگر از تحلیلهای کتابسنجی تولید ٔ
نقشه کشورهاست و
کشورهایی را مشخص میکند که بیشترین انتشارات را داشتهاند.
شکل  3توزیع جهانی سهم کشورها و ارتباطات بین آنها در ٔ
حوزه
علمی تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را نشان میدهد .براساس
این نقشه ،آثار علمی در ٔ
حوزه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری در
ٔ
منطقه مختلف در جهان منتشر شده است .انگلستان و آمریکا دو
91
کشوری هستند که بیشترین پژوهشها را در این زمینه انجام دادهاند.

ایتالیا و اسپانیا با رنگ زرد در ٔ
رتبه دوم و کشورهای فنالند ،استرالیا
ٔ
و کانادا در ٔ
شبکه مطالعات
رتبه بعدی قرار دارند .تحلیل خوشهای
کشورها در ٔ
حوزه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری نشان میدهد
ٔ
که این شبکه از هشت خوشه متمایز تشکیل شده است .با توجه به
راهنمای نقشه و طیف رنگی ،قدیمیترین پژوهشها در کشورهای
آمریکا ،انگلیس و استرالیا انجام شده است .جدیدترین پژوهشها
نیز در ایتالیا ،اسپانیا ،برزیل و هلند شکل گرفتهاند.

شکل ٔ :3
نقشه پژوهشها در حوزهٔ تدارکات عمومی نوآوری براساس نام کشورها و زمانمندی آنها
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شکل ٔ :4
نقشه همرخدادی واژگان کلیدی در حوزهٔ تدارکات عمومی نوآوری

شکل ٔ 4
نقشه همرخدادی واژگان کلیدی و زمینههای پژوهشی
ٔ
حوزه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را نشان داده
فعال در
است .مفاهیمی که در یک خوشه جای دارند و نزدیک به هماند با
دایرههای همرنگ نشان داده شدهاند و ٔ
اندازه دایرههای تصویرشده،
دهنده اهمیت و تکرار مفهوم مدنظر در ٔ
نشان ٔ
حوزه مربوطه است.
در این تحلیل ،تعداد هفت خوشه مشاهده میشود و پرکاربردترین
واژهها در آنها عبارتاند از :نوآوری ،تدارکات عمومی ،سیاست
ٔ
توسعه پایدار.
نوآوری ،مدیریت پروژه ،و
با توجه به شکلهای  4و  ،5که همرخدادی واژگان را از دو

منظر ایستا و با لحاظکردن زمان انتشار نشان میدهند ،مشاهده
میشود که مرکزیت مقاالت اخیر ،که بر روی تدارکات عمومی
(حامی) نوآوری شکل گرفتهاند ،به سمت موضوعات تدارکات
ٔ
توسعه پایدار ،اقتصاد مدور رفته است .در واقع
عمومی سبز،
گفتنی است این موضوعات هماکنون داغترین عناوین در حوزهٔ
تدارکات عمومی نوآوری هستند .درمقابل موضوعاتی مانند
سیاستگذاری ،سیاست عمومی ،تدارکات الکترونیکی ،و
سیاست صنعتی و عملکرد (تدارکات) کلیدواژههایی هستند که
در سالهای اخیر کمتر به آنها پرداخته شده است.

شکل ٔ :5
نقشه همرخدادی واژگان کلیدی در حوزهٔ تدارکات عمومی نوآوری

توانمندسازی تأمینکنندگان در تدارکات عمومی نوآوری

 .۲-۲توانمندسازی تأمینکنندگان
ٔ
نتیجه حاصلشده در این مورد از پایگاه ٔ
داده اسکوپوس،
از 421
مقاله کنفرانسی 24 ،مقالهٔ
ٔ
 243مورد در قالب مقاله107 ،

مروری 18 ،فصل کتاب 4 ،کتاب و سایر موارد در انواع دیگر
قالب-ها همانند گزارشهای دولتی بوده است .با توجه به تعداد
اندک نتایج جستوجو در قیاس با مطالعات علمسنجی رایج،
تصمیم گرفته شد نتایج بیش از این فیلتر نگردند .شکل ٔ 6
نقشه
ٔ
ٔ
حوزه
شبکه همکاری پژوهشگران در تولیدات علمی
تراکم
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توانمندی تأمینکنندگان را نشان میدهد .با توجه به دایرههای
زردرنگ ،که تراکم را در این نقشه نشان میدهد ،نویسندگان فعال
در این ٔ
حوزه علمی بسیارند ،اما گسسته از هم فعالیت میکنند.
خوشههای شناساییشده براساس نام نویسندگان شامل  34خوشه
ٔ
خوشه اول ،که مهمترین نویسندگان این حوزه در آن قرار
است.
ٔ
دارند ،جانگ کی و لی جی را شامل میشود .در خوشه دوم
ٔ
خوشه سوم
الکاستور اثرگذارترین نویسنده شناسایی شده است.
را گلدمن و ارگاس تشکیل دادهاند.

شکل ٔ :6
نقشه همتألیفی پژوهشگران در تولیدات علمی حوزهٔ توانمندسازی تأمینکنندگان

شکل ٔ ۷
ٔ
درباره توانمندسازی
نقشه تراکم پژوهشهای انجامشده
تأمینکنندگان را براساس کشورها نشان میدهد .در این شکل،
هرچه ٔ
دایره کشور مؤلف اثر بزرگتر باشد ،تعداد پژوهشهای
آن کشور با احتساب اثرگذاری (استنادات) آنها بیشتر است.
تحلیل خوشهای در بازه زمانی  20۲۰-20۰۵نشان داده است
که کشورهای مرتبط در این ٔ
حوزه پژوهشی به  31خوشه تقسیم
میشوند و آمریکا ،آلمان و ایتالیا بیشترین مقاالت با موضوع
توانمندی تأمینکنندگان را بهنسبت سایر کشورها منتشر کردهاند.
در این نقشه ،کشورهایی که با هم ارتباطات پژوهشی بیشتری
ٔ
فاصله نزدیکتر از یکدیگر و کشورهایی که ارتباطات
داشتهاند در
ٔ
علمی کمتری داشتهاند در فاصله دورتری نمایش داده شدهاند.
همانطور که در شکل  ۶مشاهده میشود ،کشورهایی همچون
ایران ،اندونزی ،مصر ،اتیوپی رومانی و یونان پژوهشهای بسیار
کمی در ٔ
حوزه توانمندسازی تأمینکنندگان داشتهاند .گفتنی است
که کشورهای نامبرده به دلیل اینکه ارتباطات علمی کمتری با دیگر
ٔ
فاصله زیادی از خوشههای اصلی قرار دارند.
کشورها داشتهاند با

ٔ
نقشه همپوشانی براساس سال انجام پژوهش نشان داده است که
ایران ازجمله کشورهایی است که جدیدترین مطالعات را در این
ٔ
حوزه پژوهشی انجام داده است.
ٔ
نقشه همرخدادی کلمات کلیدی ٔ
حوزه مطالعاتی «توانمندی
تأمینکنندگان» برای بازه زمانی  20۲۰-20۰۵در شکل
 8مشاهده میشود .کلمات کلیدی که شکل بزرگتری
دارند بدینمعنی است که در مقاالت مرتبط با توانمندسازی
تأمینکنندگان بیشتر استفاده میشوند .در شکل  ۸واژگان
ٔ
فاصله
کلیدی ،که توأمان در آثار علمی استفاده شدهاند ،در
نزدیکتر و اصطالحاتی که ارتباطات علمی کمتری داشته در
فاصله دورتری نمایش داده شدهاند .تراکم هر ٔ
ٔ
کلمه کلیدی نیز
براساس تعداد تولیدات علمی آن و تعداد روابط آن با دیگر واژگان
ٔ
کلمه کلیدی در مرکز
تعیین میشود .همچنین قرارگرفتن یک
ٔ
ٔ
نقشه تراکم ،نشان ٔ
دهنده اهمیت آن گره در شبکه پژوهشهاست.
طیف رنگهای زرد تا آبی پررنگ بهترتیب نشان ٔ
دهنده تراکم
بیشتر کلمات کلیدی تا وزن کمتر واژگان تشکیلدهنده است .در
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این بازه 21 ،خوشه تشکیل شده است و مهمترین واژگان کلیدی
ٔ
زنجیره تأمین ،تأمینکنندگان و نوآوری بودهاند .واژگان
مدیریت
کلیدی همچون اینترنت اشیا ،دادوستد کاال ،ارتباط با مشتری با

فاصله دورتری از ٔ
ٔ
بقیه واژگان قرار دارند ،میتوان
توجه به اینکه با
گفت که کمترین ارتباط را با سایر کلمات کلیدی در پژوهشهای
ٔ
حوزه توانمندسازی تأمینکنندگان دارند.

شکل ٔ :7
نقشه پژوهشها در حوزهٔ توانمندسازی تأمینکنندگان براساس نام کشورها

شکل ٔ :8
نقشه همرخدادی واژگان کلیدی در حوزهٔ توانمندسازی تأمینکنندگان

در شکل ٔ ،9
نقشه همرخدادی زمانمند کلمات کلیدی در بازه
زمانی  2020 - 2005نشان داده شده است .واژگان کلیدی
اصلی در پژوهشهای اخیر در ٔ
زمینه توانمندسازی تأمینکنندگان
ٔ
زنجیره تأمین چابک ،رقابتپذیری،
عبارتاند از :همآفرینی،

نوآوری زنجیره تأمین ،و صنعت ساختوساز .در مقابل
موضوعاتی مانند ارتباط با مشتری ،قابلیت پویا ،مدیریت دانش
و اعتماد کلیدواژههایی هستند که در سالهای اخیر کمتر به آنها
پرداخته شده است.
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شکل ٔ :9
نقشه همرخدادی زمانمند واژگان کلیدی در حوزهٔ توانمندسازی تأمینکنندگان

نتیجهگیری
سیاست نوآوری را میتوان مجموعه اقدامات نهادهای دولتی
دانست که عامدانه در فرایندهای نوآوری شامل توسعه ،انتشار
و کاربرد نوآوری اثرگذارند و بهطورکلی به سه دسته سیاستهای
نوآوری طرف تقاضا ،طرف عرضه و سیستمی تقسیمبندی
میشوند ( .)Edquist, 2011سیاستهای سمت تقاضا خود
به سه ٔ
دسته افزایش تقاضای نوآوری ،بهبود شرایط ادراک نوآوری
و بهبود گردش تقاضا تقسیمبندی میشوند (.)Edler, 2010
با توجه به موفقنبودن سیاستهای ساخت داخل در کشورهای
درحالتوسعه« ،تدارکات عمومی (حامی) نوآوری» میتواند
به ٔ
منزله سیاست نوآوری در طرف تقاضا ،مبنای نظری برای
ساخت داخل و خرید بار اول در این کشورها را فراهم کند.
کشورهای درحالتوسعه ویژگیهای متمایزی از اقتصادهای
توسعهیافته دارند که یکی از مهمترین آنها فقدان توانمندیهای
فناورانه در میان تأمینکنندگان است که نقشی محوری در
انه آنها دارد .طی چند ٔ
همپایی فناور ٔ
دهه اخیر ،شاهد شکست
سیاستهای مرسوم انتقال فناوری در کشور مبتنی بر رویکرد
ساخت داخل به دالیلی ازجمله ٔ
غلبه رویکرد تجاری و اقتصادی
بهجای فناوری ،تضاد منافع ،مشکالت ضمانت اجرایی ،عدم
پایش و ارزیابی نتایج ،رویکرد باال به پایین ،ظرفیت جذب و
مسائل نهادی و ساختاری ازجمله بیتوجهی به توانمندسازی
تأمینکنندگان بودهایم (ملکی و یزدی .)1396 ،تدارکات عمومی
(حامی) توانمندسازی در پی ایجاد تغییر در فرایند کشف ساختار
ٔ
هزینه تولید بهدست تأمینکنندگان از طریق خلق تقاضای

هوشمند در بستر تدارکات عمومی است .توانمندسازی بنگاهها
در ادبیاتهای علمی گوناگون شامل مطالعات همپایی فناورانه،
سیاست صنعتی ،تدارکات عمومی (حامی) نوآوری و ارزیابی
توانمندیهای فناورانه مدنظر قرار گرفته است .بررسی علمسنجی
نشان داد که بررسی توانمندسازی تأمینکنندگان در بستر تدارکات
عمومی نوآوری بهصورت بسیار پراکنده و حداقلی دنبال شده
است .شاید دلیل آن بینیازی کشورهای توسعهیافته از تمرکز بر
توانمندسازی تأمینکنندگان در این نوع تدارکات عمومی بوده
است .این درحالی است که به نظر میآید کشورهای درحالتوسعه
برای اهرمکردن خریدهای دولتی و تدارکات عمومی خود باید
بهجای نوآوری اهداف دیگری را ،که مقتضای مسیر و موقعیت
رشد اقتصادی و فناور ٔ
انه خودشان است ،در نظر بگیرند .یکی از
این اهداف ،توانمندسازی تأمینکنندگان در ابعاد متعدد فناورانه،
ساخت و تولید ،سازمانی ،مالی و غیره است .در این حالت،
تدارکات عمومی حامی نوآوری جای خود را به تدارکات عمومی
ً
حامی توانمندسازی میدهد .طبیعتا چنین تغییر هدفی نمیتواند
بدون توجه به تغییرات الزم در الزامات حقوقی ،پایش و ارزیابی،
فرایند مناقصات ،مدیریت تدارکات و توانمندیهای تدارک ٔ
دهنده
دولتی ازجمله از منظر نیروی انسانی نتیجهبخش باشد .برای مثال
اجراییکردن سیاست تدارکات عمومی حامی توانمندسازی در
عمل نیازمند استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویهای است که هم
مطابق معمول انجام تعهدات تأمینکنندگان درخصوص قیمت،
کیفیت و زمان تحویل محصوالت و خدمات تدارکدادهشده را
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بسنجد و هم متمایز از گذشته ،توانمندسازی تأمینکنندگان را
ارزیابی کرده و نیز نظام پرداخت و جبران خدمات را مشروط به
تحقق هر دو هدف ،بهویژه هدف توانمندسازی کند .نداشتن دید
ٔ
درباره اینکه موفقیت چیست و از چه شاخصهایی تشکیل
شفاف
ٔ
شده است باعث میشود تأمینکنندگان دریافتکننده رانتهای
دولتی (همانند رانتهای دریافتی در تدارکات عمومی) بهخوبی
بدانند چگونه نهادهای عمومی را به بازی بگیرند که پیامد آن
عمقیافتن شکستهای پیدرپی سیاستهای حمایت از تقاضا
میشود (.)Rodrik, 2008
ً
تدارکات عمومی (حامی) نوآوری منطقا بر تعامل کاربرـ
تولیدکننده و یادگیری تعاملی میان آنها متمرکز است؛ اما
دغدغۀ اولیه در تدارکات عمومی حامی توانمندسازی تعامل
تامینکننده ـ تدارکدهندۀ دولتی است چرا که هدف کسب
اطالعات از تأمینکنندگان در خصوص توانمندیها و چگونگی
ارتقای آن است .تبادل اطالعات در این خصوص در تمایز
آشکار با خودمختاری و استقالل تدارکدهندگان دولتی قرار
دارد که معیاری رایج است .در واقع یکی از مهمترین چالشها
برای موفقیت تدارکات دولتی توانمندسازی فائق آمدن بر همین
شکست ظرفیت (عدم تعامل دولت با بخش خصوصی در
طراحی و اجرای تدارکات) در سمت تدارکدهندۀ دولتی است .از
منظر دیگر میتوان تدارکات دولتی توانمندسازی را بستر و فرصتی
برای ارتقای «استقالل متکی بر بخش خصوصی» دستگاههای
ٔ
درزمینه تدارکات و خریدهای دولتی دانست ،موضوعی که
دولتی
محور اصلی بازتعریف مفهوم سیاست صنعتی در قرن بیست و
یکم است .تدارکات دولتی نوآوری به سبب اینکه مأموریتمحور
و با رویکرد پایین به باال اجرا میشود ،بستر مناسبی برای اتکای
بیش از پیش تدارکدهندگان دولتی به بخش خصوصی و تعدیل
(بلوغ) خودمختاری آنها است .همین موضوع برای تدارکات
دولتی توانمندسازی نیز برقرار خواهد بود چنانچه در پیادهسازی
هر دو رویکرد پایین به باال و باال به پایین توأمان دنبال شوند .در
رویکرد پایین به باال ،دستگاههای دولتی قادرند به ویژگیهای
متمایز هر مورد توجه کافی داشته باشند ،از جمله تفاوت
محصوالت و خدمات مورد نیاز ،توانمندیهای تأمینکنندگان
داخلی ،و تفاوت در ظرفیت سازمانی دستگاههای دولتی .البته
مخاطره اصلی رویکرد پایین به باال قوت گرفتن امکان فساد در
تدارکات دولتی است ،بهخصوص در کشورها و دستگاههایی که
فساد شایع یا نظاممند شده باشد .راهکار کلی پیشنهادی ،تکمیل
رویکرد پایین به باال با اقدامات مقتضی باال به پایین از جمله
اقدامات حقوقی ،تنظیمگری ،و ارتقای حسابرسی و شفافیت
ٔ
درزمینه تدارکات دولتی است.
در تحقیقات آتی میشود جزئیات نظام پایش و ارزیابی
دوسویه پیشنهادی را در مناقصات و خریدهای دولتی حامی

توانمندسازی یا پروژههای ساخت بار اول را بررسی کرد و در
این خصوص پیشنهادهای سیاستی و طراحی فرایند مناقصه
و خرید دولتی با هدف توانمندسازی تأمینکنندگان پیشنهاد
شود .همچنین بررسی تغییرات الزم در الزامات حقوقی ،فرایند
مناقصات ،مدیریت تدارکات و توانمندیهای تدارک ٔ
دهنده دولتی
برای هدفگذاری توانمندسازی در خریدهای دولت میتواند
موضوعات دیگر تحقیقات آتی باشد .در نهایت میتوان چنین
گفت که ما به پژوهش در خصوص مدل ،رویه و شاخصهای
ارزیابی توانمندی تأمینکنندگان در ابعاد مختلف فناورانه ،ساخت
و تولید ،و سازمانی در فرایندهای تدارکات عمومی نیازمندیم.

منابع فارسی که معادل التین آنها در قسمت منابع
آورده شده است.
محسنی کیاسری ،مصطفی ،محمدی ،مهدی ،جعفرنژاد ،احمد ،مختارزاده،
نیما و اسدیفرد ،رضا (« .)1396دستهبندی ابزارهای سیاست نوآوری
تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب» .مدیریت نوآوریٔ ،
دوره ،۶
ٔ
شماره  ،۲ص .138-109
رضوی ،محمدرضا ،دانش کهن ،حسین و بوشهری ،علیرضا (.)1398
«چارچوب شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات
ٔ
عمومی برای نوآوری و فناوری ایران»،
فصلنامه سیاست علم و فناوری،
ٔ
شماره  ،4ص .۷۵-۶۳
سال یازدهم،
ملکی ،علی و یزدی ،نجمالدین ( .)1396بازتعریف سیاستهای خرید
دولتی بهمنظور ارتقای یادگیری و نوآوری .اولین کنفرانس حکمرانی و
سیاستگذاری عمومی ،تهران.
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Abstract
PPI is an innovation policy that industrialized countries have studied since the early twenty-first
century because to the large contribution of government purchases to their national economies.
Despite its attraction, this demand-side innovation policy has failed to capture the attention of
emerging and less developed countries, owing to their demands and circumstances being distinct
from those of developed ones. One of these conditions is insufficient supplier capability. This
review paper examined 1) the theoretical underpinnings of supplier capability development
and public procurement of innovation, 2) the body of existing research, and 3) conducted an
introductory scientometric analysis of these two literatures. The findings indicated that both
fields are burdened by a small number of publications that are largely unrelated to one another.
Developed countries have viewed this topic as a secondary goal of PPI policy, which develops
organically during this policy - most likely because suppliers› capability building is not their
primary objective in comparison to the growth of innovation. Developing countries, on the other
hand, require purposeful targeting of this objective in order to leverage public procurement.
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ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار (عدم) تعارض منافع :نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
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چکیده
طی چند دهۀ گذشته ،به دنبال سهم اساسی دانش و تجاریسازی دانش بهمثابۀ عامل اصلی رونق اقتصادی و
رقابتپذیری ،هرچه بیشتر بر اهمیت تحول نقش دانشگاهها با هدف زمینهسازی باروری فعالیتهای نوآورانه و
کارآفرینانه تأکید میشود .در این زمینه ،در بسیاری از نقاط جهان سازمانهای دولتی و میاندولتی تأثیر بسزایی
در ترویج مفاهیم ،ایجاد ذهنیت و فرهنگ کارآفرینی و تشویق دانشگاهها داشتهاند .یکی از راهکارهای بهکار
گرفتهشده در این زمینه ،اعطای جوایز ملی و بینالمللی به دانشگاههایی است که توانستهاند در مسیر جامعهمحوری
و کارآفرینی گامهای مؤثری بردارند .با توجه به اهمیتی که در کشور برای حرکت به سمت جامعهمحوری و
کارآفرینی در دانشگاههای کشور احساس میشود ،جایزۀ دانشگاه کارآفرین میتواند ابزاری برای تسریع عملیکردن
سیاستهای وابسته باشد .ازاینرو ،در این پژوهش تالش شده است که با مطالعۀ اسنادی جوایزی را که سایر
کشورها به دانشگاهها دراینباره اعطا میکنند و مدلهای ارزیابی آن مرور و بررسی شود .یافتههای این پژوهش
میتواند راهگشایی برای سیاستگذاران و محققان باشد برای درک اهمیت ُپرکردن جای خالی این جایزه و نیز ارائۀ
مدل بومی در ایران برای سمتدهی و تشویق دانشگاههای کشور بهسوی جامعهمحوری و کارآفرینی و کمک به بهبود
وضعیت زیستبوم کارآفرینی.
واژگان کلیدی :دانشگاه کارآفرین ،جایزه ،ارزیابی کارآفرینی دانشگاه
تاریخ دریافت1399/11/18 :
تاریخ بازنگری1400/01/16 :
تاریخ پذیرش1400/02/07 :
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مقدمه
از قرن دوازدهم میالدی ــ که اولین دانشگاهها به تعریف امروزی
ش دانشگاه در
در جهان شکل گرفت ــ تاکنون ،در عملکرد و نق 
اقصی نقاط جهان تغییرات بنیادی صورت گرفته است .دانشگاهها
بهتدریج تحو ل یافتهاند و متناسب با سیر تکاملی جامعهای که در
آن جای گرفتهاند نحوۀ توجه آنها به دانش و تأثیر آنها در جامعه
نیز تغییر کرده است ( .)Perkin, 2007طی چند دهۀ گذشته،
به دنبال سهم اساسی دانش و تجاریسازی دانش بهمثابۀ عامل
اصلی رونق اقتصادی و رقابتپذیری ،هرچه بیشتر بر اهمیت
تحول نقش دانشگاهها با هدف زمینهسازی باروری فعالیتهای
نوآورانه و کارآفرینانه تأکید میشود.
دانشگاههای کارآفرین ،همچون کانال سرریز دانش ،از
طریق مأموریتهای متعدد خود به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
کمک میکنند ( .)Urbano and Guerrero, 2013بنابراين،
مفهوم دانشگاه کارآفرين بهخوبی در تکامل دانشگاه به سمت
نیازمندیهای جامعۀ دانشبنیان تعریف میشود ،جامعهای که
در آن بر تأثیر دانشگاه در توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی و همکاری
بین دانشگاه و ذینفعان خارجی تأکید شده است (Goldstein,
 .)2010; Sam and Van Der Sijde, 2014دانشگاه کارآفرین با
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عرضۀ نیروی کار ماهر یادگیرنده (فارغالتحصیالن) 1،توسعۀ دانش
و فناوری جدید (تحقیق) و انتقال دانش از دانشگاه به صنعت و
جامعه (و بالعکس) ،ایجاد فرصتهای همکاری مستقیم در
فعالیتهای نوآوری با ذینفعان متعدد را از طریق شرکتهای جدید
زایشی و در تدارک دورۀ رشد (انکوباسیون) فضایی برای کارآفرینان
جدید فراهم میکند.
مطالعات پیشین ،چنانکه در شکل  1نمایش داده شده ،سه
راهبرد متفاوت را در طراحی دانشگاه برای حمایت از کارآفرینی
پایدار شناسایی کرده است:
 )۱راهبرد الف (باال به پایین) 2:برای مثال ،مدیریت دانشگاه
یک راهبرد دانشگاهی مرتبط با کارآفرینی و ساختار پایدار و
توسعه و فرهنگ حمایتی متناسب با آن را تعیین میکند؛
 )۲راهبرد ب (پایین به باال) 3:برای مثال ،فعالیتهای حمایتی
براساس ابتکارات اعضای درون دانشگاهی (استادان ،مدرسان
و مراکز انتقال فناوری) 4براساس عالیق و شایستگیهای
خودشان صورت میگیرد؛
 )۳راهبرد ج (ترکیبی) :وقوع همزمان هر دو راهبرد از باال به
پایین و پایین به باال (.)Tiemann et al., 2018

ب) مدل پایین به باال

ج) مدل ترکیبی

شکل  :1راهکارهای طراحی سیستمهای حمایتی برای کارآفرینی پایدار (.)Tiemann et al., 2018

دانشگاههایی مانند استنفورد ،امآیتی و کمبریج نمونههای بارزی
از شکلگیری دانشگاه کارآفرین به روش پایین به باال هستند .این
دانشگاهها زیستبوم کارآفرینیشان را بهصورت ارگانیک توسعه
دادهاند .این رویکرد ازآنرو اتخاذ و به موفقیت ختم شد که فرهنگ
کارآفرینی قویای در این دانشگاهها وجود داشت .همچنین ،این
مؤسسات سنتهای عمیق توسعه و مشارکت صنعتی دارند که
فرهنگ کارآفرینی آنها را بیشتر تقویت میکند .بنابراین ،این
2. Top-down
4. TTOs

دانشگاهها در منتهیالیه توسعۀ ارگانیک قرار دارند (Boh et al.,

.)2016; Tiemann et al., 2018
درحالیکه بسیاری از دانشگاهها ،همچون دانشگاه هاروارد و
برکلی و بسیاری از دانشگاههای اروپا که آنها نیز از زیستبوم
کارآفرینی منطقهای برخوردارند ،مدل باال به پایین و یا ترکیبی را
برای سیاست توسعۀ دانشگاه کارآفرین برگزیدهاند .راهبرد باال
به پایین عامل مهمی در توسعه و پیادهسازی نظامهای پشتیبانی

					1. Learning worker
					3. Bottom-up
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خاص است .به نظر میرسد تعهد جدی رهبری و حاکمیت
خوب برای ایجاد نظام پشتیبانی جامع با هدف کارآفرینی پایدار
بسیار مهم است ( .)Tiemann et al., 2018در این زمینه،
سازمانهای دولتی و میاندولتی سهم بسزایی در ترویج مفاهیم،
ایجاد ذهنیت و فرهنگ کارآفرینی و تشویق دانشگاهها داشتهاند.
از جمله نمونههایی از ایندست اقدامات میتوان به چارچوب
معرفیشدۀ دانشگاه کارآفرین ( )Ec-Oecd, 2012و جوایزی که
در این زمینه سازمانهای گوناگون ارائه میکنند اشاره کرد.
هرچند در کشور ما نیز در برخی از دانشگاهها اقدامات
ل گرفته است ،اتخاذ رویکرد باال
خودجوشی در این زمینه شک 
به پایین و یا ترکیبی بهمنظور ایجاد و تسهیل تحول دانشگاهها به
سمت نقشآفرینی بیشتر در جامعه همسو با اهداف کالن رشد
اقتصادی ضروری به نظر میرسد .به علت ساختار آموزش عالی
کشور ،تأثیر نهادهای باالدستی همچون وزارت علوم و شورای
انقالب فرهنگی بسیار مهم و ضروری است .وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در ایران با اقدامات حمایتگرانه و راهبردهای
خود تالش میکند تا نگاه مشترک و آیندهنگر میان دانشگاهها و
کنشگری فعاالنۀ آنها در جامعه ایجاد شود .برای نمونهای از این
اقدامات ،میتوان به بیانیۀ «آیندۀ دانشگاهها در ایران؛ جامعهمحور
و کارآفرین» ( )MSRT, 2020اشاره کرد .هرچند این اقدام
گامی مهم برای اشاعۀ فرهنگ جامعهمحوری و کارآفرینی در
دانشگاههای کشور بهشمار میرود ،ولی کافی نیست و الزم است
اقدامات مؤثری درمورد تشویق و ترغیب مؤسسات آموزش عالی
صورت گیرد تا دانشگاهها به سمت ایجاد تعهد رهبری و حاکمیت
خوب در شکلدهی نظام پشتیبانی جامع از کلیۀ ذینفعان داخلی
و خارجی برای حرکت به سمت جامعهمحوری و ارزشآفرینی

هرچه بیشتر و مؤثرتر گام بردارند.
یکی از اقداماتی که ممکن است در این زمینه مؤثر باشد اعطای
جوایز به مراکز آموزش عالی و افرادی است که در زمینۀ تحقق
جامعهمحوری و کارآفرینی در دانشگاهها اثرگذارند .این امر
امروزه در نظام آموزش عالی بسیاری از کشورها توجه خاصی را
به خود جلب کرده است .هدف از این پژوهش ،بررسی سازوکار
و نحوۀ ارزیابی جوایزی است که امروزه سازمانهای ملی و
بینالمللی در این زمینه اعطا میکنند .در این پژوهش از مطالعۀ
اسنادی استفاده شده است و یافتههای این پژوهش ممکن است
راهگشایی برای تحقیقات آتی در زمینۀ ارائۀ مدل بومی این جوایز
در کشور ایران باشد.
در ادامه ،ابتدا دانشگاه کارآفرین معرفی میشود .سپس جایزه
و کارکرد جوایز بررسی میشود .در بخش چهارم ،برخی از
نمونههای جایزۀ دانشگاه کارآفرین در جهان معرفی و بررسی
میشوند و در پایان جمعبندی و نتیجهگیری ارائه میشود.

 .۱دانشگاه کارآفرین و ارزیابی آن
 .۱-۱دانشگاه کارآفرین

تاریخچۀ این نظر که دانشگاهها میتوانند نهادی کارآفرین باشند
و مراکز آموزش عالی میتوانند در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
اثرگذار باشند به دهۀ  1980برمیگردد .از آن سالها ،ادبیات
موضوعی دانشگاه کارآفرین شروع به شکلگیری کرد(  (�Klof
 .)sten et al, 2019از سال  ،2014توجه محققان به این موضوع
بهصورت فزایندهای افزایش یافته است (نمودار Baaken( )1
.)and Kliewe, 2019

نمودار  :1تعداد مقاالت در زمینۀ دانشگاه متعهد و دانشگاه کارآفرین ()Baaken and Kliewe, 2019

جوایز اعطایی به جامعهمحوری و کارآفرینی در دانشگاهها

در سال  ،2011دیوید کربای 1و همکاران در پژوهشی تعاریف
مطرحشده از دانشگاه کارآفرین را از ابتدا تا آن سال بررسی کردند.
در این کار ،برای رتبهبندی و ارائۀ بهترین تعریف ،از روش پیمایشی
استفاده شد و با تنظیم پرسشنام ه ده مورد از تعاریف پژوهشگران
این حوزه از سال  1983تا  2003برگزیده شد .پاسخدهندگان این
پرسشنامه  221نفر از کارشناسان سه کنفرانس کارآفرینی در اروپا
بودند .یکی از بهترین تعریفها موردی بود که خود نویسندۀ مقاله
(دیوید کربای) در سال  2002از دانشگاه کارآفرین ارائه کرده بود:
«دانشگاه کارآفرین قلب هر نوع فرهنگ کارآفرینی است که توانایی
نوآوری ،ایجاد و شناسایی فرصتها ،کارکردن گروهی ،قبولکردن
ریسک و پاسخدادن به مشکالت را دارد ».تعریف دیگر و جایگاه
دوم از هنری اتزوکویتز 2در سال  2003بود« :همانطور که دانشگاه
دانشجویانی تربیت میکند و آنها را به جهان میفرستد ،دانشگاه
کارآفرین نیز مرکز رشد طبیعی است و ساختارهای حمایتی را برای
استادان و دانشجویان برای شروع فعالیتهای جسورانۀ فکری،
مشترک جدید فراهم میکند ».تعریف و جایگاه دیگر از
تجاری و
ِ
3
پژوهشگر دیگر معروف این حوزه ،برتون کالرک ،در سال 1998
بود« :یک دانشگاه کارآفرین ،بهخودیخود ،به دنبال نوآوری برای
تجاریسازی است .این مجموعه تالش میکند تغییری اساسی
در شخصیت سازمانی ایجاد کند تا به وضعیت امیدوارکنندهتری
برای آینده برسد .دانشگاههای کارآفرینانه به دنبال تبدیلشدن به
دانشگاههای ”سرپا“ هستند که بهنوبۀ خود بازیگران مهمیاند»
(.)Kirby et al., 2011
در سال  2018و در پژوهشی دیگر در حوزۀ تأثیر دانشگاه در
توسعۀ پایدار ،اینگرید واکی 4و همکاران تعریفی جامع از دانشگاه
کارآفرین ارائه میکنند« :دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که سبک
کارکنان
مدیریت کارآفرینانه برمیگزیند ،هیئتعلمی ،دانشجویان و
ِ
آن بهصورت کارآفرینانه رفتار میکنند ،دانشگاه با جامعه کارآفرینانه
اقتصادی
تعامل میکند تا بهصورت پایدار نیازهای اجتماعی و
ِ
منطقهای را که در آن شکل گرفته و هم در آن تأثیر میگذارد و هم از آن
تأثیر میگیرد برآورده سازد» ( .)Wakkee et al., 2019هدف از این
تعاریف ،درک و دانستن مفهوم دانشگاه کارآفرین است .این مسئله
قدم اولیه برای خود دانشگاهها و سایر ذینفعان این حوزه همانند
قانونگذار و شرکای خارجی است که با درک آن برای قدمبرداشتن در
راه کارآفرینی و رشد اقتصادی و اجتماعی آماده شوند.
 .۱-۲ضرورت جامعهمحوری و کارآفرینی در دانشگاهها
پیشبینیناپذیری و عدم قطعیت در آینده زمانی اتفاق میافتد که

1. David A. Kirby
2. Henry Etzkowitz
3. Burton R.Clark
4. Ingrid Wakkee
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محیطی که دانشگاه با آن تعامل دارد درحال تغییر باشد .دانشگاه
باید در مقابل تغییرات پاسخگوی محیط و جامعۀ خود باشد .از
اینجا نیاز به دانشگاه کارآفرین ،نوآوری ،طراحی نقشههای جدید
آموزشی ،انگیزانندههای عملی طرز تفکر کارآفرینی شکل میگیرد
و به امری ضروری بدل میشود .به دانشگاهها از طرف ذینفعانش
فشارهایی اعمال میشود که ناگزیر به عمل در راهبردها و
حالتهای کارآفرینی میشود ( .)Hannon, 2013برای مثال،
دولتها خواستار راهحلهایی برای خروج از بحرانهای اقتصادی
میشوند .دانشگاهها محرک اصلی پیشرفت فناوری و نوآوری
برای رشد اقتصادی تلقی میشوند .دانشجویان و فارغالتحصیالن
این باور را پیدا میکنند که دانشگاهها باید فرصتهای شغلی
مناسب برای آنها فراهم کنند و دیگر دانش بهتنهایی تضمینی برای
آیندۀ شغلی آنها نیست (.)Yusefi et al., 2013
برای درک بیشتر این عدم قطعیت و ضرورت کارآفرینی برای
دانشگاهها در ایران ،درک و دانستن روندهای کالن و تغییرات
محوری در آیندۀ دانشگاهها بسیار کارساز است .در بیانیۀ آیندۀ
دانشگاهها در ایران ،روندهای کالن مؤثر در سطح ملی و بینالمللی،
تغییرات محوری ،ارزشهای حاکم و سیاستهای کالن در آیندۀ
دانشگاهها بررسی شده است .همچنین تالش شده توجه فرهیختگان
دانشگاهی به واقعیتهای پیرامونی برای بازآرایی کارکردهای کنونی
و آتی دانشگاهها سوق داده شود .برای مثال ،ازجمله مهمترین
روند کالنهای ذکرشده در سطح ملی ،افزایش نرخ بیکاری در
بین دانشآموختگان و پیچیدهترشدن ماهیت شغلها و نیاز فزایندۀ
دانشگاهها به منابع مالی برای ورود به فعالیتهای پیشران است.
نرخ بیکاری دانشآموختگان در ایران در دهۀ گذشته بین  18تا 21
درصد بوده است که این عدد در مقایسه با کشور همسایه ،ترکیه،
حدود  2/5برابر بیشتر است و در کشورهایی همچون ایاالت
متحده ،آلمان ،کرۀ جنوبی و کانادا این عدد زیر  5درصد گزارش
شده است .نسبت اعتبارات پژوهشی به بودجۀ عمومی دولت در سه
سال اخیر ،روندی کاهشی داشته و در سال  1399به مقدار 2/29
رسیده است .این آمار بیانگر اهمیتدادن و در اولویت قراردادن بحث
نوآوری و کارآفرینی در دانشگاههاست که بتواند خود را با تغییرات و
روندهای مؤثر وفق دهد و پاسخگوی نیازها و معضالت جامعه مثل
بیکاری باشد .))MSRT, 2020
درک و دانستن اهمیت دانشگاه کارآفرین پاسخی است برای
این دغدغه که چرا باید این دانشگاههای کارآفرین وجود داشته
اصلی
باشند .ولی باید این نکته را در نظر داشت که دغدغۀ
ِ
دانشگاهها چگونگی تبدیلشدن به دانشگاه کارآفرین است.
اعطای جایزه یکی از راهها برای تسریع و پاسخدادن به این
چگونگی تبدیلشدن به دانشگاه کارآفرین است که از ویژگیهای
جایزه همچون ایجاد الگوی رفتاری و انگیزش درونی نشئت
میگیرد (.)Hannon, 2013
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 .۲جایزه

بهعبارتیدیگر ،کار برای رسیدن به جایزه سودمندی رویهای
ایجاد میکند و صرفنظر از نتیجه ،باعث احساس رضایت در
فرد میشود؛ بااینحال جوایز فقط مشوق نیستند .با اینکه افراد برای
دریافت جایزه در آن زمینه تالش میکنند ،بعد از دریافت جایزه
نیز در جهت آن به تالش ادامه میدهند؛ زیرا جایزه باعث ایجاد
الگوهای رفتاری مطلوب میشود و اطالعات مربوط به رفتار
مطلوب و نامطلوب را بین رقبا به اشتراک میگذارد و همچنین،
باعث تغییر محیط کار ازجمله هنجارها و ارزشهای رایج میشود
و هویت برندگان را با ایجاد وفاداری تغییر میدهد.
بسته به جایزۀ خاصی که تجزیهوتحلیل شده ،میزان شدت تأثیر
کانالهای گوناگون جایزۀ ذکرشده ممکن است متفاوت باشد.
برخی از جوایز بهوضوح رقابتیاند ،اما بعضی بیشتر شبیه بازخورد
یا ستایشاند .برخی از جوایز از نظر مالی ارزشمندند ،اما برخی
نه مزایای پولی دارند و نه مزایای مادی دیگر.
همۀ جوایز نوعی محرک انگیزهاند که مستقیم یا غیرمستقیم
عمل میکنند .وقتی جوایز برای انواع خاصی از عملکردها در
دورۀ زمانی خاص اعطا میشوند (مانند جایزۀ خدمات مشتری
که برای بهترین خدمات مشتری در سال اعطا میشود) مشوق
یا انگیزانندۀ مستقیماند .همچنین ،جوایز میتوانند انگیزانندۀ
ْ
غیرمستقیم باشند و آن زمانی است که با نشاندادن مطلوبیت
نوعی از رفتار دیگران را تشویق کنند که کارهای مشابه انجام
دهند؛ حتی اگر این افراد انتظار نداشته باشند که در آینده جایزه
را از ِآن خود کنند .نمونههایی از جوایز با تأثیرات انگیزشی
غیرمستقیم نشانهای دولتی است که برای شجاعت مدنی ،مانند
نجات جان ،اعطا میشود.
یکی از اساسیترین و متمایزکنندهترین ویژگی جوایز،
اعطای آنها بدون درنظرگرفتن قوانین و سنجههای صریح
است یا بهعبارتیدیگر ،با توجه به مجموعهای گسترده و مبهم
ً
از معیارها اعطا میشوند .معموال ،ابعاد عملکرد گوناگون و
چگونگی وزندهی این ابعاد برای تعیین برنده بهوضوح مشخص
نمیشود .این مسئله سبب میشود اعطاکننده بتواند برای کارها و
ویژگیهایی که ماهیت مبهم و کیفی دارند انگیزه ایجاد کند .برای
ً
مثال ،جایزهای برای خدمات به مشتریان را در نظر بگیرید .کامال
ً
مشخص نیست کدام دسته از رفتارهای خاص (مثال کار اضافی،
صمیمیبودن ،حل مشکالت مشتری) برای برندهشدن جایزه
گیری مدیریت به هریک از رفتارهای
مهم است و هنگام تصمیم ِ
برندۀ جایزه چه وزنی داده میشود .ممکن است جلوگیری از
تمرکز صرف بر فعالیتهای مشخصشده برای برندهشدن
جایزه در قیاس با انجامدادن بهترین رفتار اقتضایی در وضعیت
خاص خود یکی از دالیل مبهم نگهداشتن معیارهای جایزه باشد.

3

1

َ
جایزه به پاداشی با منشأ خارجی گفته میشود که در اشکال گوناگون
مثل تندیس ،مدال ،لوح تقدیر اعطا میشود و بیشتر ارزش معنوی
یا غیرمادی آ ن حائز اهمیت است (Frey and Neckermann,
 .)2008اعطای جوایز طی تاریخ بشری پیشینهای طوالنی دارد و
شاخهای از علم با نام پالریستیک 2وجود دارد که جوایز را مطالعه
میکند .در سال  ،1972هانسن و ویزبورد اولین پژوهشگرانی بودند
که در اقتصاد تئوری جوایز را بنا نهادند(  (�Hansen and Weis
 .)brod, 1972اعطای جوایز سهم بسزایی در فرهنگسازی بهویژه
در محیطهای دانشگاهی دارد؛ چراکه جایزه فرصت همسوسازی
ارزشهای رقبا را با ارزشهای مدنظر اعطاکننده فراهم میکند.
گرفتن جایزه برای یک فرد یا یک سازمان یا یک دانشگاه مزیتهای
متفاوتتری با پاداش مالی میتواند داشته باشد .برای مثال ،یکی از
این مزایا فرصت شناختهترشدن است (.)Frey and Gallus, 2016
در ادامه مهمترین ویژگیها و کارکردهای جوایز آمده است.
 .۲-۱ویژگیهای جایزه

در پژوهشهایی که ویژگیهای جوایز را بررسی کرده است ،بیشتر
از دیدگاه فردی به مسئله نگاه شده است؛ برای مثال ،اعطای جایزه
به یک کارمند سازمان .با مرور و بررسی این ویژگیها میتوان
این نگاه را از سطح فردی به سطح سازمانی هم گسترش داد.
همانطور که جوایز با ایجاد انگیزه از طریق کانالهای گوناگون در
رفتار انسان تأثیر میگذارند ،میتوان گفت که در رفتار مجموعهای
ً
از افراد در سطح سازمان (مثال یک دانشگاه) هم اثرگذارند .در
ادبیات پژوهشی جوایز ،سازمانها به سه طریق با جوایز ارتباط
دارند :اول اینکه میتوانند از جوایز همانند ابزار خلق انگیزه برای
اعضای خود استفاده کنند؛ دوم ،خود سازمان میتواند جوایزی را
در سطح خود از منابع گوناگون دریافت کند؛ سوم ،اعطای جایزه
از طرف سازمان به فرد یا نهادی بیرونی یا خارج از مرزهای آن
سازمان است (.)Frey and Gallus, 2015
جوایز انگیزه ایجاد میکنند؛ زیرا برندهشدن جایزه سبب
میشود گیرنده بدون درنظرگرفتن یا کسب منفعت مالی یا تندیس
به خود احساس خوبی داشته باشد .ازاینرو ،حتی بیاینکه
دیگران از این جایزه بدانند جوایز تأثیر خود را میگذارند .جوایز را
ً
معموال مدیریت اصلی ،که افراد برای نظر او ارزش قائلاند ،اعطا
میکند .جوایز اعتبار اجتماعی پدید میآورد و در بین همتایان
ً
باعث بهرسمیتشناختن میشود .معموال برای دادن جایزه
مسابقه برگزار میشود و بسیاری از افراد از رقابت لذت میبرند.
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همچنین ،مبهم نگهداشتن معیارها به مدیریت این امکان را
میدهد تا مجموعهای از ابعاد عملکرد مربوط و اوزان را با توجه به
موقعیتهای کسبوکاری تحققیافته پس از وقوع تنظیم کند .این
امر به ویژگی دیگری از جوایز منجر میشود :توجه به نیت و عامل
ذهنی فرد در تعیین برنده .همچنین ،جوایز قابلیت بازخواست
ً
ندارند .معموال اهدای جوایز به شکلی است که دالیل انتخاب
فرد خاصی که جایزه را دریافت کرده آشکار نمیشود؛ برای همین
افرادی که موفق به گرفتن جایزه نمیشوند نمیتوانند با تالش برای
اثبات بهتربودن عملکرد خود جایزه بگیرند.
این مالحظات نشاندهندۀ این است که جوایز عملکردهای
مهمی دارند و جوایز را میتوان با توجه به مجموعهای از معیارها،
بهرغم تعداد بیشماری از اشکال خاص ،که ممکن است بهدست
آورد ،تعریف کرد (.)Frey and Neckermann, 2008
 .۲-۲فرق جایزه با پاداش مالی

ممکن است مقایسۀ جوایز با پاداشهای پولی یا مالی به درک
ویژگیهای اصلی جوایز کمک کند .همچنین ،تفکری که ممکن
مالی صرف
است در مقابل جایزه وجود داشته باشد دادن پاداش ِ
بهجای جایزه است .اما جایزه از چند جنبه با مشوقهای مالی
متفاوت است .سازمانها و مدیران قبل از تصمیمگیری درمورد
نوع پاداش (بهصورت جایزه یا مالی و یا ترکیبی از هر دو) باید به
ویژگیها و تفاوتهای بین این دو پاداش توجه داشته باشند.
در فعالیتهایی که فقط میتوان عملکرد را بهصورت غیرشفاف
تعیین کرد ،جوایز بهتر از مشوقهای مالی هستند .ممکن است
هزینههای مادی جوایز برای اهداکننده بسیار کم یا حتی صفر
باشد ،اما ارزش آن برای گیرندۀ آن بسیار باال باشد .جوایز همیشه
بهصورت عمومی اعالم میشوند .برای مثال ،درمورد شرکتها،
اغلب برندگان جوایز از طریق اینترنت اعالم میشوند ،در صفحۀ
اعالنات نمایش داده میشوند یا در جشن و مراسمی با ترتیب
خاص اعالم میشوند .در مقابل ،مقدار پاداش مالی مانند حقوق
پنهان میماند .پذیرش جایزه باعث میشود گیرنده با اهداکننده
رابطۀ خاصی برقرار و به او (تا اندازهای) حس وفاداری پیدا کند.
ً
در مقابل ،پاداش مالی معموال وفاداری را القا نمیکند .درواقع،
جوایز عملکرد مهم عالمتدهی (سیگنالینگ) را انجام میدهند
و به برندگان جوایز این امکان را میدهند تا در روابط تجاری و
شخصی سودمندی شرکت کنند .همچنین ،اهداکنندگان با اهدای
جوایز ،عالئمی (سیگنالهایی) نیز در مورد خود ارسال میکنند.
جوایز ماهیتی اجتماعی دارند و برخالف پرداختهای خالص
ارزش عالئمی (سیگنالی) اقداماتی را
پولی ،کمتر ممکن است
ِ
ً
که به تعهد خاص نیاز دارند یا اقدامات فراتر از آنچه معموال انتظار
میرود از بین ببرند .بهاختصار گفتنی است که وقتی عملکرد را
نتوان شفاف تعیین کرد ،جوایز ابزار انگیزشی بهتری از پاداشهای
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ً
مالیاند .معموال معیارهای دریافت جوایز بهصورت گسترده و
واضح مشخص نشدهاند .بنابراین ،عملکرد میتواند در پایان دورۀ
ً
مربوطه کلینگرانه ارزیابی شود .همچنین ،پاداشهای مالی تقریبا
همیشه باید بهطور قراردادی از قبل مشخص شود.
نتایج پژوهشها حاکی از آن است که تحت شرایط خاص
پاداش مالی تالش برای کارکردن را کاهش میدهد .وقتی
اندازهگیری عملکرد کنترلکننده درک شود ،انگیزش درونی در اثر
پاداش مالی از بین میرود .برخالف پاداش مالی ،جوایز باعث
افزایش انگیزش درونی میشوند (.)Frey and Gallus, 2016
وقتی پولی پرداخت میشود ،برای ناظران مشخص نیست که آیا
ً
ً
رفتار ناشی از فداکاری و تعهد بوده است یا صرفا پول .اصوال،
همین امر میتواند برای جوایز نیز صدق کند ،ولی ازآنجاکه جوایز
انگیزانندههای بیرونی کمقدرتتریاند ،مقدار ارزش عالئمی
(سیگنالی) رفتارهای خاص به همان اندازه کاهش نمییابد.
ً
معموال در کشورهای مختلف ،برخالف پاداش پولی ،جوایز
مشمول مالیات نمیشوند .بنابراین ،در کشورهایی که مالیات
حاشیهای باالیی دارند دریافت جایزه بدون مالیات از دریافت
پاداش پولی با مالیات بسیار جذابتر است .جوایز بسیاری از
انگیزانندهها مانند بازخورد ،اطالعات و شناختهشدن اجتماعی
را به روشهای منحصربهفردی ترکیب میکنند (Frey and
.)Neckermann 2008
 .۲-۳معرفی برخی از نمونههای جایزۀ دانشگاه کارآفرین

با توجه به اهمیت جایزه بهمنزلۀ محرکی برای اشاعۀ فرهنگ و
رویکرد جامعهمحوری و کارآفرینی در دانشگاهها ،در این قسمت
برخی از مهمترین جوایزی که به فعالیتها با هدف تحقق
کارآفرینی و جامعهمحوری در دانشگاههای کشورهای مختلف
اختصاص مییابد معرفی میشوند .شایان ذکر است که در این
پژوهش تمرکز فقط بر نهادهایی است که هدف اصلیشان تشویق
و ترغیب به جامعهمحوری و کارآفرینی در جامعۀ دانشگاهی
(شامل دانشگاه ،استادان و مربیان ،دانشجویان) است .ازاینرو،
جوایزی که کارآفرینی را در اکوسیستمی بزرگتر حمایت میکند
موضوع این پژوهش نیستند.
بدینترتیب ،نهادهای مدنظر در این پژوهش شامل چهار نهاد
نوظهورند که بحث جامعهمحوری و کارآفرینی را هدف اصلی
خود قرار دادهاند .این نهادها عبارتاند از :دو نهاد خودگردان
در انگلستان با عنوان مرکز ملی کارآفرینی در آموزش و سازمان
آموزشگران کارآفرین بریتانیا ،نهاد بینالمللی درحکم شورای
اعتباربخشی و متعهد دانشگاههای کارآفرین (فعال در سه حوزۀ
اروپا ،آمریکا و آسیا ـ اقیانوسیه) و نیز وزارت آموزش عالی مالزی
بهمنزلۀ نهادی دولتی .در ادامه انواع فعالیتهای این نهادها با تمرکز
بر جوایز اعطایی در اینخصوص بررسی میشوند.
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جدول  :1اسامی برندگان جایزۀ دانشگاه کارآفرین برجسته ()NCEE, 2011b

2013

2012

2011

2010

2009

2008

سال

استراتچکالید

هادرزفیلد

کاونتری

هرتفوردشایر

بلفست

ناتینگهام

دانشگاه برنده

2019

2018

2017

2016

2015

2014

سال

لوقبوروق

کینگز کالج لندن

جان مورز لیورپول

سوت بنک لندن

لیدز

آنجلیا روسکین

دانشگاه برنده

 .۲-۳-۱جایزه مرکز ملی کارآفرینی در آموزش

در انگلستان از سال  ،2008مرکز ملی کارآفرینی در آموزش
هرساله به بهترین دانشگاه کارآفرین انگلستان جایزهای با عنوان
دانشگاه کارآفرین برجسته 2اهدا میکند .دولت بریتانیا این نهاد
را سال  ۲۰۰۴برای پاسخگویی به نیاز سیاستمداران بهمنظور
تمایل آنها در افزایش فعالیتهای کارآفرینانه در دانشگاهها تأسیس
کرد ( .)Williamson, 2015این نهاد گروه و هیئتمدیرۀ
متخصص در زمینۀ کارآفرینی دارد که همگی از استادان فعال
در دانشگاههای انگلستاناند .مؤسسات و دانشگاههایی که
به عضویت این مرکز درمیآیند از خدمات گوناگون مرتبط
بهرهمند میشوند؛ مانند دورههای آموزشی مرتبط با کارآفرینی،
دسترسی به اسناد متعدد مرکز ،و بهرهمندی از قراردادهای
همکاری بینالمللی مرکز .هرچند این نهاد در گذشته حمایت
در سطح دانشجویان را ارائه میداده است ،امروزه فقط در سطح
مربیان و آموزشگران و سازمانی حمایتها و خدمات ارائه میدهد
(.)Anderson et al., 2014
طبق ادعای این مرکز ،جایزۀ دانشگاه کارآفرین برجسته «فرصتی
برای معرفی مؤسساتی است که فعالیتهای کارآفرینانه بهقدری
در آنها نهادینه شده که نهفقط محیط و فرهنگ آنها این نوع
تفکر را بین اعضای خود رشد میدهد ،بلکه اثری معنادار در
سطح منطقهای یا ملی و یا حتی بینالمللی میگذارد ».درواقع،
کمیتۀ برگز ْ
اری تأثیر این جایزه در دانشگاهها را در برجستهسازی
نمونههای موفق در این زمینه با ارزیابی و اعطای جایزه به آنها برای
ساختن الگو برای سایر دانشگاهها میداند.
فهرست برندگان این جایزه از ابتدا تا سال  2019در جدول
 1ذکر شده است؛ در سال  ،2020دانشگاه آستون توانست این
جایزه را کسب کند .این جایزه و جوایز مشابه دیگر ،که در ادامه
معرفی خواهند شد ،برای دانشگاههای برنده بسیار حائز اهمیت
است و افتخاری برای دانشگاه و نتیجۀ تالش و سختکوشیهای
اعضای دانشگاه است و همۀ برندگان بهنوعی در صحبتهای
خود این نوع قدردانی و اعطای جایزه را موجب شناختهشدن

1

)1. The National Centre for Entrepreneurship in Education (NCEE
2. Outstanding Entrepreneurial University

دانشگاه خود و پاسخی مناسب برای تالشهای مجموعهشان
دانستهاند (.)Aston University, 2020
در اخبار و انتشارات مرکز ملی کارآفرینی در آموزش بریتانیا،
معیارهای کلی داوری برای اعطای جایزۀ دانشگاه کارآفرین
برجسته به شرح زیر اعالم شده است:
 )1محیط سازمانی
الف .دانشگاه چگونه فرهنگ خود را شکل داده تا محیطی
برای حمایت از دانشجو و ترویج کارآفرینی فراهم کند؟
ب .رهبری سازمانی برای پیشبرد و کارآفرینی در سازمان
چگونه در دانشگاه نشان داده میشود؟
 )2مشارکت دانشجویان
الف .دانشجویان و فارغالتحصیالن چگونه از رفتارها و طرز
فکرهای کارآفرینانهای که یاد گرفتهاند استفاده میکنند؟
ب .چه واکنشهایی از سوی دانشجویان و فارغالتحصیالن
وجود دارد که نشاندهندۀ نگرش مثبت به کارآفرینبودن و
کارآفرینی بهمثابۀ انتخاب شغلی /زندگی است؟
 )3کارکنان نوآور و کارآفرین
الف .چگونه کارکنان نوآوری و رشد را در رویکرد خود در
طراحی و عملیکردن به پیشنهادهای سازمان و کارآفرینی خود
نشان دادهاند؟
ب .پاداش و مشوقهای کارکنان برای توسعۀ خود چگونه
است؟
 )4اثر کارآفرینانه
الف .چگونه اقدامات این دانشگاه در ماهیت نتایج کارآفرینی
کارکنان ،دانشجویان و فارغالتحصیالن تأثیر گذاشته است؟
ب .چه تحولی در تحقق اهداف کارآفرینی منطقهای و ملی
حاصلشده است؟
ج .دانشگاه چگونه اثربخشی و عملکرد خوب را بهدست آورده
و نشان داده است؟
د .از چه طریقی تجربیات مؤسسه در سیاست یا رویه در
جاهای دیگر تأثیر گذاشته است؟ ()NCEE, 2011b

جوایز اعطایی به جامعهمحوری و کارآفرینی در دانشگاهها

 .۲-۳-۲جوایز سازمان آموزشگران کارآفرین بریتانیا

جوایز ملی آموزشگران کارآفرین 1ساالنه در بریتانیا را سازمان
آموزشگران کارآفرین بریتانیا 2،که شرکت خصوصی با مسئولیت
محدود به ضمانت است ،اعطا میکند .این سازمان از سال
 2001کار خود را با هدف تعالی در آموزش کارآفرینی و تأثیر
مثبت در سیاستگذاریهای بریتانیا و جهان آغاز کرده و با مرکز
ملی کارآفرینی در آموزش بریتانیا (مورد قبل) در این حوزه بسیار
همکاری داشته است .تا سال  2018جوایز اعطایی از طرف دو
سازمان در یک مراسم اعطا میشد .این سازمان در سالهای اخیر
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توجه ویژهای به آموزش کارآفرینی و راهنمایی سازمانها پیدا کرده
است و از سال  2009جوایز گوناگونی در زمینۀ کارآفرینی به افراد و
سازمانها اعطا میکند .در آخرین دوره در سال  ،2020با اصالح
عناوین جوایز ،شش جایزه در این حوزه اعطا کرده است :جایزۀ
کاتالیزور کارآفرین 3،جایزۀ کاتالیزور کارآفرینی 4،جایزۀ ستارۀ
درحال ظهور در آموزش کارآفرینی 5،جایزۀ پیشگام در آموزش
کارآفرینی 6،جایزۀ کلی آموزش کارآفرینی 7و جایزۀ انتخاب
مردمی.)NEEA, 2021( 8

جدول  :2اسامی جوایز و برندگان چهار دورۀ آخر جوایز ملی کارآفرینی سازمانی ()NEEA, 2021

سال 2017

سال 2018

سال 2019

سال 2020

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین:
مایکل واربورتون

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین:
جرمی شورتر

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین:
جیمز ویلیامز

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین:
دکتر هاروین چوق

جایزۀ گروه کارآفرین در آموزش
عالی:
مؤسسۀ کارآفرینی  12ماه رشد،
کینگز کالج لندن

جایزۀ گروه کارآفرین در آموزش
عالی:
مرکز نوآوری و کارآفرینی
دانشگاه بریستول

جایزۀ گروه کارآفرین در آموزش
تکمیلی:
خلق استانداردهای جدید در
تایلند :اشتراکگذاری آموختههای
بریتانیا ،لیاندریلو منای ،دانشگاه
هرفوردشایر و دانشگاه جنوب شرق

جایزۀ گروه کارآفرین در آموزش
تکمیلی:
چگونه دانشگاه داندی و انگوس
کارآفرینان آینده را رشد میدهد،
دانشگاه داندی و انگوس

جایزۀ کاتالیزور کارآفرینی:
هفتۀ استارتاپی تابستانی ـ «یک
همکاری جهانی»

جایزۀ گروه کارآفرین در
آموزش عالی:
دانشگاه وستمینستر (مرکز
کارآفرینی سازمانی خالق)

جایزۀ ستاره درحال ظهور در آموزش
کارآفرینی:
کریستوفر شانون
جایزۀ پیشگام در آموزش کارآفرینی:
بن مومبی کرافت
جایزۀ کلی آموزش کارآفرینی:
ال .اس .ای ـ کسبوکار بساز ،دنیا
را تغییر بده
انتخاب مردمی:
دکتر هاروین چوق

چنانکه در جدول  3مشاهده میشود ،در دورههای گوناگون،
عناوین جوایز و تعداد آنها با تغییراتی همراه بوده است ،ولی
هدف از آنها معرفی و اهدای جایزه به برترینها در حوزۀ آموزش
کارآفرینی ،چه بهصورت فردی چه بهصورت تیمی چه سازمانی،
بوده است .جایزۀ کاتالیزور کارآفرین در همۀ دورهها وجود دارد.
این جایزه به یک فرد یا گروه از آموزش عالی یا آموزش تکمیلی
اعطا میشود که در داخل یا خارج از برنامۀ آموزشی تأثیر بسیاری
)2. Enterprise Educators UK (EEUK
4. Entrepreneurship Catalyst
6. Pioneer in Enterprise Education
8. People’s Choice

در آموزش کارآفرینی میگذارد .هریک از این جوایز معیارهای
ت داوران براساس آن
کلی خاص خود را دارند که ارزیابی هیئ 
معیارها و وزن هریک از آنها انجام میشود .معیارهای جایزۀ
کاتالیزور کارآفرین به شرح زیر است:
 .1آموزش کارآفرینی شما چگونه عمل میکند یا کرده است؟
فعالیتهای آموزشی کارآفرینی شما چگونه است؟ توضيحاتی
دربارۀ اينكه چرا اين كار را نمونۀ عمل خوبی میدانید؟ (25
		)1. National Enterprise Educators Awards(NEEA
					3. Enterprise Catalyst
			5. Rising Star in Enterprise Education
			7. Inclusive Enterprise Education Award
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درصد از وزن کلی نمره).
 .2چه جنبههای بدیع و یا نوآورانه را در آموزش کارآفرینی یا
فعالیتهای مربوط به آن در نظر گرفتید؟ ( 25درصد از وزن
کلی نمره).
 .3چگونه کار یا فعالیتها ارزیابی میشود؟ چه مدرکی درمورد
تأثیر و تفاوتی که در حمایت از رشد مهارتها و ویژگیهای
کارآفرینی ایجاد کرده است دارید؟ ( 25درصد از وزن کلی
نمره).
 .4چه برنامههایی برای توسعۀ کار یا فعالیتهای آموزشی
کارآفرینی خود دارید و چگونه از پول جایزه برای حمایت از
این امر استفاده خواهید کرد؟ ( 25درصد از وزن کلی نمره)؟
(.)NEEA, 2021
 .۲-۳-۳جوایز وزارت آموزش عالی مالزی

این جوایز با عنوان ام .ایِ .ای 1در کشور مالزی و از سال  2012به
همت وزارت آموزش عالی 2این کشور اعطا میشود .این وزارت
در جایگاه برگزارکننده و اعطاکنندۀ این جوایز هدف از این کار را
هدایت و توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در این کشور عنوان کرده
ً
است و ایدۀ آن دقیقا از جایزۀ «مرکز ملی کارآفرینی در آموزش»
انگلستان الگوبرداری شده است .درواقع ،تصور برگزارکنندۀ
این رویداد از تأثیر آن در دانشگاهها ،عملیکردن سیاستها و
سازوکارهای طراحیشده برای دانشگاهها در زمینۀ کارآفرینی و
فراهمکردن فرصتهایی برای شهروندان این کشور عنوان شده
است ( .)MOHE, 2016aپائول هانون 3،مدیرعامل مرکز ملی
کارآفرینی در آموزش انگلستان در سال  ،2012یکی از داورانی
بود که برای اعطای این جایزه انتخاب شده بود .او دو اثر اساسی
ً
این کار را اینگونه بیان میکند :اوال این جایزه باعث باالبردن
ً
اعتبار دانشگاههای کارآفرین در مالزی میشود و ثانیا باعث
الهامبخشیدن به افراد در دانشگاهها میشود که چگونه دانشگاه را
کارآفرینتر کنند (.)NCEE, 2012
جوایز اعطایی شامل هفت دسته است که چهار دستۀ اول به
مؤسسات آموزش عالی اختصاص مییابد:
 )۱جایزۀ برترین دانشگاه کارآفرین دولتی؛
 )۲جایزۀ برترین دانشگاه کارآفرین خصوصی؛
 )۳جایزۀ برترین پلیتکنیک کارآفرین؛
4
 )۴جایزۀ برترین دانشگاه محلی کارآفرین؛
 )۵جایزۀ برترین دانشجوی کارآفرین؛
1. MEA: MOHE Entrepreneurial Award
2. MOHE: Ministry of Higher Education

 )۶جایزۀ برترین پروژۀ کارآفرینی اجتماعی؛
 )۷جایزۀ برترین مربی کارآفرینی.
در دستۀ اول همۀ بیست دانشگاه دولتی مالزی میتوانند شرکت
کنند؛ در دستۀ دوم همۀ دانشگاههای خصوصی مالزی که دستکم
5
چهار ستاره از رتبهبندی خاص دانشگاههای خصوصی این کشور
را داشته باشند میتوانند شرکت کنند؛ همۀ پلیتکنیکها و
دانشگاههای محلی مالزی مجازند که در دستههای سوم و چهارم
جام یادبود و گواهی جایزه،
شرکت کنند .برندگان جوایز همراه ِ
پاداش مالی به ارزش دویستهزار رینگیت مالزی برای دستههای
اول و دوم و یکصدهزار رینگیت مالزی برای دستههای سوم و
چهارم دریافت میکنند .فرایند ارزیابی این چهار دسته شامل
شش مرحله است:
 )۱در روزهای ابتدایی سال وزارت آموزش عالی جوایز و شرایط
آنها را به مؤسسات معرفی میکند؛
 )۲مؤسساتی که خواهان این جوایزند گزارشهای خود را
براساس دستورالعمل دادهشده تا تاریخ مشخصشده ،که
روزهای انتهایی سال برگزاری است ،ارسال میکنند؛
 )۳کمیتۀ خاصی متشکل از کارشناسان حوزۀ کارآفرینی
گزارشها را بررسی و تعدادی از نامزدهای جوایز را انتخاب
میکنند؛
 )۴نامزدهای انتخابی گزارش و مؤسسۀ خود را در مقابل هیئت
داوری در تاریخ مقرر ،که طی یک هفته برنامهریزی شده است،
ارائه میکنند؛
 )۵هفتۀ بعد فهرستی کوتاه از اسامی راهیافتگان به مرحلۀ نهایی
دریافت جایزه اعالم میشود؛
 )۶برندۀ نهایی جایزه در تاریخ مقرر و با حضور در مراسم و
تشریفاتی خاص اعالم میشود.
گزارشها ،مستندات و ارائههای مؤسسات باید برای دورۀ
زمانی یکسالۀ مشخصشده و براساس پنج معیار کلی داوری
ِ
ساختاریافته باشد .این معیارها و وزن هریک از نمرۀ کل به شرح
زیر است:
الف) محیط سازمانی ( 35درصد از نمرۀ کل):
 )۱فرهنگ کارآفرینی چقدر در مؤسسه نهادینهشده است؟
 )۲محیط برای حمایت از کارآفرینان و کارآفرینی چقدر
مناسب است؟
 )۳چگونه دانشجویان و کارکنان برای کارآفرینی انگیزانده
میشوند؟
 )۴رهبری در مؤسسه چگونه کارآفرینی را پیش میبرد؟
 )۵چشمانداز مؤسسه چگونه با ایجاد مکانی برای کارآفرینی

3. Paul Hannon
4. Community College

5. SETARA rating
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همسوست؟
ب) اثر کارآفرینانه ( 20درصد از نمرۀ کل):
 )۱مؤسسه چه تأثیری در نتایج کارآفرینی کارکنان ،دانشجویان
و فارغالتحصیالن داشته است؟
 )۲چه گام تحولی در کمک به تحقق اهداف ملی برداشتهشده
است؟
 )۳عملکرد و نمونههای عملی خوب چگونه ایجاد و نشان
داده میشود؟
 )۴چگونه این مؤسسه در سیاست و رویۀ کارآفرینی در محیط
وسیع تأثیر گذاشته است؟
ج) مشارکت دانشجویان ( 15درصد از نمرۀ کل):
 )۱دانشجویان و فارغالتحصیالن چگونه توانایی خود را در
استفاده از ذهنیت و رفتارهای کارآفرینانه ،که از تجربیات خود
در مؤسسه آموختهاند ،نشان میدهند؟
 )۲چگونه این تجربۀ دانشجویی افزایش نگرش مثبت به
کارآفرینبودن و کارآفرینی بهمنزلۀ آیندۀ شغلی و انتخاب
زندگی را باعث شده است؟
 )۳چگونه دانشجویان در شکلگیری کارآفرینی در تمام
بخشهای مؤسسه مشارکت دارند؟
د) کارکنان نوآور و کارآفرین ( 15درصد از نمرۀ کل):
 )۱کارکنان چگونه نوآوری و توسعه را در رویکرد خود در زمینۀ
طراحی و توسعۀ فرصتهای کارآفرینی برای دانشجویان و
سایر ذینفعان نشان میدهند؟
 )۲پاداش کارکنان برای نشاندادن برتری عملی در کارآفرینی و
کارآفرینبودن چگونه است؟
یادگیری نوآورانه و کارآفرینانه ( 15درصد
هـ) آموزش و
ِ
از نمرۀ کل):
 )۱چقدر مؤسسه دانشجویان خود را قادر میسازد تا کارآفرینتر
شوند؟
 )۲چقدر مؤسسه میتواند کارآفرینان و کارآفرینی را در
آموزش و یادگیری خود جای دهد؟
 )۳چقدر مؤسسه رویکردهای نوآورانه در روشهای یادگیری
و آموزش خود را در جهت آمادهسازی فارغالتحصیالن برای
تأمین نیازهای قرن  21تشویق میکند و توسعه میدهد؟
(.)MOHE, 2016b
بندی
چهار دستۀ اول ،که توضیحات آن ذکر شد ،در طبقه ِ
مؤسسات قرار میگرفتند .سه دستۀ بعدی هریک طبقهبندی
جداگانه دارند و دیگر در سطح مؤسسه بررسی نمیشوند .جایزۀ
برترین دانشجوی کارآفرین با هدف شناسایی برترین دانشجو
یا دانشآموخته ،که فعالیت کارآفرینانهای مثل استارتاپ با
سودآوری برجسته و تأثیر مثبت در ذینفعان دارد ،اعطا میشود.
با اعطای این جایزه ،افراد الیق برای جذب سرمایهگذاری آیندۀ
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خود شناخته میشوند و همچنین به الگویی برای سایر کارآفرینان
همتای خود تبدیل میشوند .فرایند ارزیابی این جایزه همانند
مؤسسات است و نامزدهای دریافت جایزه را دانشگاهها ،که برای
هریک ظرفیتی خاص در نظر گرفته شده است ،معرفی و داوری
میکنند .معیارهای داوری برای جایزۀ برترین دانشجوی کارآفرین
به شرح زیر است (:)MOHE, 2016c
 )۱سرمایهپذیری و نتایج مالی ( 30درصد از نمرۀ کل)؛
 )۲ظرفیت بازار و راهبرد ( 25درصد از نمرۀ کل)؛
 )۳نوآوری و ارزش پیشنهادی ( 20درصد از نمرۀ کل)؛
 )۴مدل کسبوکار و مزیت رقابتی ( 15درصد از نمرۀ کل)؛
 )۵چشمانداز ،الهامبخشی ،رهبری و تأثیر ( 10درصد از نمرۀ
کل).
جایزۀ برترین پروژۀ کارآفرینی اجتماعی با هدف شناسایی برترین
پروژه ،که اثری در تحریک کارآفرینی در مؤسسۀ آموزش عالی
داشته است و یا در محیط محلی خود تأثیر و سود مثبت اجتماعی
و یا اقتصادی داشته اعطا میشود .اعطای این جایزه با هدف
انگیزاندن تیمهای دانشجویی و کارکنان دانشگاهها با هدف توجه
به اثر مثبت اقتصادی و اجتماعی ،که مؤسسۀ آنها میتواند در
محیط داشته باشد ،اعطا میشود .این جایزه گروهی اعطا میشود
و نامزدها را دانشگاهها ،با توجه به ظرفیت تعیینشدۀ هریک
معرفی میکنند .فرایند ارزیابی مشابه جوایز قبلی و معیارهای
داوری برای این جایزه بهصورت زیر است (:)MOHE, 2016d
 )۱تأثیر و نتیجۀ کارآفرینی ( 35درصد از نمرۀ کل)؛
 )۲الهامبخشی و اجرا ( 20درصد از نمرۀ کل)؛
 )۳محدوده و مقیاسپذیری ( 20درصد از نمرۀ کل)؛
 )۴خالقیت و نوآوری ( 20درصد از نمرۀ کل)؛
 )۵تنوع تیمی ( 5درصد از نمرۀ کل).
جایزۀ برترین مربی (منتور) کارآفرینی آخرین دسته از جوایز
ام .ایِ .ای با هدف شناسایی برترین کارها در حوزۀ مربیگری
(منتورینگ) برای دانشجویان در بخش آموزش عالی در مالزی
است که تحقق اهداف و خواستههای کارآفرینی را تشویق و
امکانپذیر میکند .این جایزه فردی است و به مربیای که در
استخدام دانشگاه است اعطا میشود .نامزدها مشابه موارد قبل
معرفی و ارزیابی میشوند و معیارهای داوری این جایزه بهترتیب
زیر است (:)MOHE, 2016e
 )۱تأثیر در شاگرد یا نتیجۀ پروژه ( 40درصد از نمرۀ کل)؛
 )۲نقش مربی (منتور) در حمایت مؤسسه ( 25درصد از نمرۀ
کل)؛
 )۳الهامبخشی و شخصیت ( 20درصد از نمرۀ کل)؛
 )۴مقیاس و محدودۀ فعالیتها ( 15درصد از نمرۀ کل).
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 .۲-۳-۴جوایز شورای اعتباربخشی دانشگاههای
کارآفرین و متعهد
یکی دیگر از سازمانهای بینالمللی که در زمینۀ اعطای جوایز
فعالیت جامعهمحوری و کارآفرینی فعال است شورای اعتباربخشی
دانشگاههای کارآفرین و متعهد 1است .این نهاد ابتدا بهعنوان بخشی
از شبکۀ نوآوری صنعت دانشگاه ( 2)UIINدر آمستردام (هلند) ،که
بودجۀ خود را از اتحادیۀ اروپا دریافت میکرد ،تأسیس شد و اکنون
سازمانی جداگانه است که در آلمان فعالیت خود را آغاز کرده است.
درحالحاضر ،این نهاد عضو تمامعیار شبکۀ بینالمللی آژانسهای
تضمین کیفیت ( 3)INQAAHEاتحادیۀ اروپا و یکی از اعضای
وابستۀ انجمن اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی( (�ENQA
) 4،که دو شبکۀ برتر جهان در زمینۀ تضمین کیفیت در آموزش عالی
شناخته میشوند ،است.
این سازمان سه دفتر دارد :دفتر آمستردام که دفتر اولیۀ آن
است و اکنون مکان مالقات برای بازدیدهای بینالمللی است؛
دفتر آمریکا که به آمریکای شمالی ،میانه و آمریکای التین
خدمات ارائه میکند؛ دفتر آسیا ـ اقیانوسیه که به آسیای شرقی،
آسیای جنوبی ،آسیای جنوبشرقی و اقیانوسیه خدمات ارائه
میکند .این سازمان عالوهبر فعالیتهای متنوع شامل برگزاری
کالسهای آموزشی ،برگزاری کارگاه ،تهیۀ ابزارها و بستههای
آموزشی به اعتبارسنجی فعالیتهای کارآفرینی و دانشگاهها در
سه سطح کل دانشگاه ،بخش 5دانشگاه و رشته و برنامه( 6در دست
اجرا) ،میپردازد .همچنین ،رویدادهایی همچون مراسم اهدای
جوایز اعتبارسنجی ،جوایز تریپل .ای 7و لیگ جهانی دانشگاههای
کارآفرینی 8را برگزار میکند.
هدف دادن اعتبار
درخصوص اعتبارسنجی ،این سازمان با ِ
به مؤسساتی که سهم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کردهاند
دانشگاههای عضو را اعتبارسنجی میکند .فرایند اعتبارسنجی
شامل چهار بخش است که عبارتاند از درخواست ،خودارزیابی،
بازدید همتایان ،ارزیابی نهایی .در هر بخش باید مراحلی طی
شود که درمجموع شامل بیست گام است.
در بخش اول ،دانشگاه درخواستنامۀ بررسی واجدشرایطبودن
1. ACEEU: Accreditation council for Entrepreneurial and
Engaged Universities
2. University Industry Innovation Network
3. The International Network for Quality Assurance Agencies
4. The European Association for Quality Assurance in Higher
)Education (ENQA

را ُپر میکند و بعد از تأیید هزینۀ درخواست اعتبارسنجی را ،که
غیرقابلاسترداد است ،پرداخت میکند .در بخش دوم ،یعنی
بخش خودارزیابی ،کمیتۀ اعتبارسنجی را معاونان شورای
اعتبارسنجی تعیین میکنند .در مرحلۀ بعد ،متقاضی گزارش
خودارزیابی را تکمیل و ارسال میکند که کمیته آن را ارزیابی
میکند و گزارش ارزیابی اولیۀ تهیه میشود .در بخش سوم،
یعنی بازدید همتا ،با پرداخت هزینۀ غیرقابلاسترداد ارزیابی همتا
از سوی متقاضی آغاز میشود .گروه ارزیاب فرم درخواست را
بررسی میکند که یک یا دو روز کامل به طول میانجامد و نتیجۀ
آن تهیۀ گزارش ارزیابی همتاست که با متقاضی به اشتراک گذاشته
میشود .متقاضی میتواند با ارائۀ ادله این گزارش را به چالش
نهایی ارزیابی بر پایۀ همۀ اسناد
بکشد .در بخش چهارم ،گزارش ِ
تهیه میشود که درصورت اعتراضنکردن متقاضی و پس از تأیید
رئیس /معاونان شورای اعتبارسنجی کمیته آن را تصویب میکند.
درصورت اعطای مجوز به متقاضی ،گزارش ارزیابی نهایی در
وبسایت شورا منتشر میشود.
از نظر برگزارکنندۀ جایزۀ تریپل .ای ،مهمترین تأثیر این جایزه
در دانشگاهها سرعتبخشیدن به تغییرات دانشگاهها و بهبود
زیستبوم کارآفرینی است .این شورا اعطای این جوایز را بهتازگی
آغاز کرده است و به ادعای خود ،اولینبار در مقیاس جهانی است
که بر جوایز در زمینۀ مأموریت سوم دانشگاهها تمرکز میکند.
این سازمان قصد داشت برای اولین دوره در سال  2020جوایز
ذکرشده را در سه منطقه در جهان ،یعنی آسیا ـ اقیانوسیه و آفریقا و
آمریکای التین ،اعطا کند که به علت شیوع ویروس کرونا فقط در
منطقۀ آسیا ـ اقیانوسیه موفق به برگزاری مراسم و اهدای جوایز شد.
دوازده مورد جایزه وجود دارد که اولین آن جایزۀ دانشگاه کارآفرین
ِ
سال است .از موارد بعدی مرتبط با کارآفرینی میتوان به جایزۀ
رهبر کارآفرین سال 9،جایزۀ یک عمر موفقیت در کارآفرینی،
10جایزۀ آموزشگر کارآفرینی سال 11،جایزۀ نوآوری و پشتیبانی
کارآفرینی سال 12اشاره کرد که در سطح مؤسسات و افراد اعطا
میشود .سایر جوایز با توسعۀ پایدار و محیطزیست مرتبط است.
هرساله اسپانسرهای متعددی اعطای جوایز را حمایت میکنند.
چهار معیار کلی برای این جایزه در جدول  4مشاهده میشود
که وزن هریک متفاوت با دیگری است (.)ACEEU, 2019
پس از نوشتن جواب هر مؤسسه ،این معیارها را کارشناسان حوزۀ
مربوط نمرهدهی و ارزیابی میکنند .در اولین دورۀ این جشنواره،
جایزۀ دانشگاه کارآفرین سال را دانشگاه اوکلند از کشور نیوزلند
دریافت کرده است (.)NCEE, 2011a

5. Division

9. Entrepreneurial Leader of the Year Award

6. Programme

10. Lifetime Achievement in Entrepreneurship Award

7. Triple E Awards

11. Entrepreneurship Educator of the Year Award

8. The Global League of Entrepreneurial Universities

12. Innovation and Entrepreneurship Support of the Year Award
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جدول  :3معیارهای ارزیابی جایزۀ تریپل .ای ()ACEEU, 2019

وزن
 20درصد
 35درصد

توضیحات
دانشگاه کارآفرینبودن برای دانشگاه شما به چه معناست؟ مفهوم مؤسسۀ خود ،چگونگی همسویی این
مفهوم با محیطی که مؤسسۀ شما در آن عمل میکند و همچنین چگونگی موفقیت (راهبرد) این مفهوم را
ارائه کنید.
ً
نحوۀ حمایت مؤسسۀ شما از اجرای مفهوم دانشگاه کارآفرین ارائهشده در باال را مثال از نظر تعهد مالی،
مستندات در چشمانداز ،مأموریت یا ارزشهای دانشگاه ،مشارکت کارکنان یا اقدامات ارتباطی ارائه کنید.

معیار
مفهوم /راهبرد
تعهد

 20درصد

نتایج و تأثیراتی را که دانشگاه شما توانسته ایجاد کند ارائه کنید .برایمثال از نظر گسترش کارآفرینی در میان
دانشجویان و کارمندان ،تأثیرگذاری در ذینفعان خارجی و چگونگی کمک دانشگاه شما در تأثیرگذاریهای
اقتصادی و اجتماعی.

نتایج و تأثیرات

 25درصد

توضیح دهید که چگونه رهبری دانشگاه شما نمونۀ خوبی از تفکر و عملکرد کارآفرینی است و اینکه چگونه
دانشگاه نقش رهبری را در ارتقای مفهوم دانشگاه کارآفرینی در دنیای دانشگاهی دارد.

نقش رهبری

همچنین ،لیگ جهانی دانشگاههای کارآفرینی مؤسسات آموزشی
عالی را که برای فعالیتهای کارآفرینانۀ آنها بهخوبی شناخته
شدهاند (ازطریق اعتبارسنجی ،جایزه یا قرارگرفتن در رتبۀ باال)
بهطور برجسته نشان میدهد .هدف از این کار یاریرساندن
به دانشجویان درخصوص انتخاب صحیح رشتۀ تحصیلی ،به
شرکتها برای پیداکردن شرکای نوآوری و همکار ،به دانشگاهیان
درخصوص یافتن اعضای جدید ،به دولتها و نهادهای مالی در
تصمیمگیری برای حمایت از دانشگاهها و بودجۀ آنهاست.

جمعبندی و نتیجهگیری
دانشگاهها بهمنزلۀ نهادهای تغییرآفرین و توسعهدهنده در جامعه
شناخته شدهاند .طی سالهای اخیر ،دانشگاههای مطرح کشور
به عرصۀ حل مشکالت و معضالت جامعه ورود کردهاند.
حرکت دانشگاهها ،حرکت از نسل پژوهشمحور به نسل
این
ِ
جامعهمحور و کارآفرین تلقی میشود .بهعبارتدیگر ،با تغییرات
انتظارات جامعه و تحوالت بینالمللی در سالهای اخیر ،تغییرات
در نقش سنتی دانشگاهها (آموزش و پژوهش) قوت گرفته است و
نگاههای دروننگر در این نهادها جای خود را به نگاههای بروننگر
یا جامعهمحور داد ه است .با وجود چنین نگرشی ،مفاهیمی
همچون دانشگاه نوآور ،دانشگاه نسل سوم ،دانشگاه کارآفرین
ُپررنگتر شده است .درحالحاضر ،موضوع جامعهمحوری و
کارآفرینی برای دانشگاهها در دنیا و ایران بحثی مسئلهساز است که
به علت ماهیت خود پیچیدگیها و پیشبینیناپذیریهایی دارد .با
وجود این ،بیشتر پژوهشگران این حوزه بر ضرورت قدمگذاشتن
دانشگاهها در این مسیر برای داشتن سهم مثبت در رشد اقتصادی
اجتماعی جامعه همنظرند.
و
ِ
در این زمینه ،یکی از سؤاالت مهمی که نهادهای باالدستی
آموزش عالی کشورها مطرح میکنند این است که چگونه میتوان

هرچه بیشتر حرکت دانشگاهها و دانشگاهیان را در این مسیر جدید
تسهیل و تشویق کرد .یکی از ابزارهایی که در این زمینه برخی از
سازمانهای وابسته در جهان از آن استفاده کردهاند اعطای جوایز به
دانشگاهها و افرادی است که برای حرکت به سمت جامعهمحوری
و کارآفرینی دانشگاهها تأثیر بسزایی داشتهاند.
درکل جوایز میتوانند برای دانشگاهها و اعضای سازمانها
انگیزه ایجاد کنند و باعث همسویی ارزشها و توسعۀ فرهنگ
مطلوبی شوند که اعطاکنندۀ جایزه آن را در نظر دارد .از دیگر آثار
مثبت جایزه برای خود دانشگاهها میتوان به مواردی از ایندست
اشاره کرد :کمک به شناختهترشدن و تبلیغات بسیار اثرگذار با
هزینۀ بسیار اندک برای جذب استعدادهای برتر؛ باالبردن سطح
دانشگاه بهمنظور رقابت؛ پیداکردن الگو؛ تشکیل شبکۀ ارتباطی
بین دانشگاهها در اثر رقابتی که با یکدیگر دارند؛ باالبردن سطح
اعتبار کلی دانشگاهی که عملکرد خوبی در رقابت دارد برای
جلبتوجه سرمایهگذاران و جذب منابع؛ باالرفتن سطح عملکرد
کلی بین دانشگاهها.
در این پژوهش ،چند نمونه از جوایزی که سازمانهای ملی و
بینالمللی در زمینۀ تشویق و ترغیب جامعهمحوری و کارآفرینی
اعطا میکنند با سازوکار کلی و نحوۀ ارزیابی معرفی شده که در
جدول  4همۀ آنها برمبنای سطح ارزیابی (مؤسسهای ،گروهی،
گروهی یا فردی ،فردی) ذکر شده است .گفتنی است موضوع
این پژوهش جوایز متعدد برای کارآفرینی که جامعۀ وسیعتری
از جامعۀ دانشگاهی را هدفگذاری کردهاند نبوده است و فقط
تمرکز بر روی نهادها و جوایزی بوده که هدفگذاری آنها
جامعهمحوری و کارآفرینی دانشگاهی بوده است.
باید توجه داشت که این جوایز در زمینۀ آموزش عالی و
برمبنای مأموریت نسل سومی دانشگاهها به آنها یا گروهها
و افراد برخاسته از آنها اعطا میشود .این جوایز و سازوکار
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آنها میتواند تاحدی برای اعطای جوایز در ایران الهامبخش
باشد .در ارزیابی دانشگاهها و اعطای جوایز ،با درنظرداشتن
ویژگیهای جوایز ،باید توجه کرد که افراد کارشناس و متخصص
در این حوزه باید با معیارهای کلی دربارۀ امتیازدهی و ارزیابی

دانشگاهها تصمیم بگیرند .با بحثها و تحلیلهای انجامشده
میتوان گفت که ایجاد سازوکاری برای اعطای جوایز کارآفرینی
برای دانشگاههای ایران ،با توجه به مزیتهای مثبت ذکرشده،
میتواند بسیار کارساز باشد.

جدول  :4جوایز اعطایی در زمینۀ کارآفرینی در آموزش عالی براساس یافتههای این پژوهش

نهاد متولی

نوع نهاد

عنوان جایزه

سطح ارزیابی

مرکز ملی کارآفرینی در
آموزش بریتانیا

دولتی

دانشگاه کارآفرین برجسته

سازمانی

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین

گروهی یا فردی
(استادان یا کارکنان تحت استخدام
رسمی مؤسسات آموزش عالی)

سازمان آموزشگران
کارآفرین بریتانیا

خصوصی

جایزۀ ستارۀ درحال ظهور در آموزش کارآفرینی

فردی
(آموزشگران کارآفرینی در سه سال نخست
فعالیت رسمی در مؤسسات آموزش عالی)

جایزۀ پیشگام در آموزش کارآفرینی

فردی
استخدام
(آموزشگران کارآفرینی تحت
ِ
رسمی در مؤسسات آموزش عالی)

جایزۀ برترین دانشگاه کارآفرین دولتی

سازمانی

جایزۀ برترین دانشگاه کارآفرین خصوصی

سازمانی

جایزۀ برترین پلیتکنیک کارآفرین

سازمانی

وزارت آموزش عالی مالزی

دولتی

جایزۀ برترین دانشگاه محلی کارآفرین

سازمانی

جایزۀ نوآوری و پشتیبانی کارآفرینی سال

گروهی (دانشجویی)

جایزۀ برترین مربی (منتور) کارآفرینی

فردی (استادان و مربیان)

جایزۀ برترین دانشجوی کارآفرین

فردی (دانشجو)

جایزۀ دانشگاه کارآفرین سال

سازمانی

جایزۀ رهبر کارآفرین سال
شورای اعتباربخشی
دانشگاههای کارآفرین و
متعهد

تمامی سطوح رهبری
(دانشگاه ،دانشکده ،واحد تحقیقاتی
و غیره)

بینالمللی

جایزۀ نوآوری و پشتیبانی کارآفرینی سال

سطوح مختلف شامل سازمانی،
گروهی و برنامههای پشتیبانی
(واحدهای زیرمجموعۀ دانشگاه ،ایدهها
و برنامههای توسعهای و پشتیبانی)

جایزۀ یک عمر موفقیت در کارآفرینی

فردی (استادان و مربیان)

جایزۀ آموزشگر کارآفرینی سال

فردی (استادان و مربیان)
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Abstract
Over the past few decades, following the key role of knowledge and commercialization of
knowledge as the main factor of economic prosperity and competitiveness, the importance
of changing the role of universities in fostering the fertility of innovative and entrepreneurial
activities is increasingly emphasized. In promoting the entrepreneurial concept and mentality and
encouraging universities to become more entrepreneurial, in many parts of the world, some merging
governmental and intergovernmental organizations have taken different means. As one of them is
awards to entrepreneurship and engagement in higher education. Due to the importance of moving
towards this concept in Iran, the entrepreneurial university awards can be considered as a means
to accelerate the implementation of relevant policies. Therefore, this research using documentary
study reviews awards to entrepreneurship and engagement in higher education provided by other
countries. The findings of this study can be used by policymakers and researchers in realizing the
importance of these awards and taking steps to fill the gap by providing a local model in Iran. That
can guide and encourage the universities towards engagement and entrepreneurship in line with
improving the entrepreneurial ecosystem.
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ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار (عدم) تعارض منافع :نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
نویسندۀ مسئول :مژگان سمندرعلی اشتهاری
تاریخ1400/12/08 :

دورۀ  ،11شمارۀ  ،4زمستان 1400

مقالـۀ ترویجـی

صفحات 128-115

سازمان بدون رئیس؛
شیوهای نوین در طراحی سازمانها در شرایط پیچیده
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چکیده
در عصر حاضر ،پیچیدگی و تغییرات محیطی بهاندازهای گسترده و پویاست که بسیاری از سازمانها با استفاده از
ساختارهای سلسلهمراتبی سنتی قادر به انطباق و سازگاری با تغییرات نیستند .چنین شرایطی شرکتها را مجبور
میکند به سمت ساختارهای تخت و انعطافپذیر سوق پیدا کنند .هدف این مقاله شناسایی و معرفی شیوهای
ٔ
پیچیده امروزی است .برای دستیابی به این هدف ،با بررسی ادبیات موضوع با
نوین از سازماندهی در عصر
استفاده از مطالعات کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک و مقاالت موجود در مجالت معتبر این موضوع را بررسی
َ
کردیم .درنهایت ،با معرفی ساختار لتیس بهمثابۀ شیوهای نوین در سازماندهی میتوان با استفاده از تیمهای کاری
کوچک و توزیع قدرت در سازمان موانع ناشی از دیوانساالری سلسلهمراتبی سنتی را کاهش داد و پاسخگویی،
انعطافپذیری ،خالقیت ،نوآوری ،کارایی و اثربخشی را در سازمان فراهم کرد .استفاده از چنین شیوۀ سازماندهی
ممکن است مزایایی از جمله ارتباطات نامحدود و چندجانبه بین افراد ،مسیرهای پیشرفت شغلی چندجهته ،ظهور
ٔ
انگیزه کاری و تعهد به اهداف را در سازمان به
ایدههای خالقانه ،تعادل میان زندگی و کار ،افزایش روحیه و نشاط،
ارمغان آورد.
َ
واژگان کلیدی :طراحی سازمان ،مدرنیسم ،پستمدرنیسم ،دیوانساالری ،ساختار لتیس
تاریخ دریافت1399/11/14 :
تاریخ بازنگری1399/12/09 :
تاریخ پذیرش1399/12/19 :
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مقدمه

کمک شایانی به سازمانهای عصر حاضر کند .ازاینرو ،در این
مقاله برآنیم تا با شناسایی و معرفی شیوهای نوین در سازماندهی
و تحلیل نمونهای موردی از شرکتهای مطرح دنیا نگاهی نو به
این موضوع بیندازیم .در ادامه پس از بررسی برخی الگووارهها در
علم مدیریت و بررسی ٔ
شیوه سازماندهی از نگاه این الگووارهها،
ٔ
شیوه نوین سازماندهی را معرفی خواهیم کرد و همراه با مثال
واقعی از یک شرکت مطرح دنیا ،که از چنین ٔ
شیوه سازماندهی
استفاده کرده است ،بحث را ادامه خواهیم داد و درنهایت ،به
نتیجهگیری و بحث در مورد موضوع میپردازیم.

سازماندهی از جمله مفاهیمی است که از دیرباز همواره مدنظر
نظریهپردازان مکاتب گوناگون علم مدیریت و بهخصوص
تئوری سازمان بوده است .ساختار الگوی روابط میان افراد و
پستهای سازمان است که در واقع به تعریف و تبیین وظایف،
مسئولیتها ،نقشهای کاری ،روابط و کانالهای ارتباطی
میپردازد .درمجموع ،هدف ساختار سازمانی تقسیم کار بین
اعضای سازمان و هماهنگسازی فعالیتهای افرادی است که در
جهت اهداف سازمان حرکت میکنند (Moghimi, 2016, p:
 .)315-316هریک از مکاتب و الگووارهها1ی فلسفی مختلف
در تئوری سازمان و مدیریت ،از نگاه خود به مفهوم سازماندهی
پرداختهاند .رویکردهای کالسیک و نیز بسیاری از رویکردهای
مدرنیسم در ٔ
زمینه ساختار با اتخاذ دیدگاه الگوهای ایستا در این
ً
زمینه مدعیاند که ساختار در دورههای نسبتا بلندمدت کموبیش
ثابت باقی میماند ،اما مدلهای پویا بر چگونگی تغییر پدیده
در گذر زمان و تغییر شرایط تمرکز دارند (.)Hatch, 1997
در وضعیت عدماطمینان و پیچیدگی محیطی فراوان ،به سطح
باالتری از تفکیک ساختاری نیاز است تا سازمان بتواند خود را با
تقاضا و تغییرات متنوع سازگار کند .به همین منظور ،سازمانهایی
که در محیط نامطمئن فعالیت میکنند تمایل دارند ساختاری
ارگانیک یا منعطف داشته باشند (.)Moghimi, 2016, p 322
اما میتوان اذعان کرد که بیشتر سازمانها از شیوههای
سازماندهی سنتی و سلسلهمراتبی استفاده میکردند و یا حتی
امروزه نیز اغلب از چنین شیوههای سازماندهی استفاده میکنند،
اما گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر دانش و رقابت جهانی
تغییرات بسیاری به همراه داشته است .تفاوت میان عصر صنعتی
و پستمدرن را میتوان از جنبههای گوناگونی در نظر گرفت که
برخی از آنها عبارتاند از پیچیدگیها و تغییرات محیطی و
پویاییهای آن ،نحوه و فرایندهای تولید ،نوع کار و میزان توجه
به کارگر ،نوع کاالهای فیزیکی و محصوالت خدماتی ،فعالیت
در ٔ
حوزه جغرافیایی محلی و جهانی و رقابتهای جهانی ناشی
از آن ،تأکید بر کار نیمهمهارتی و کار دانشی .جهانیشدن و
تغییرات ناشی از آن به همراه پیشرفت فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی افزایش پیچیدگی و تغییرات محیطی گستردهای را موجب
شده است و این موضوع نیاز سازمانها به انطباق با تغییرات
سریع را الزامی ساخته است .ازاینرو ،شیوههای سازماندهی
ُ
سلسلهمراتبی سنتی ممکن است از یکسو موجب کندشدن
واکنش سازمان در مواجهه با تغییرات سازمانی شود و از دیگرسو
از بروز خالقیت و نوآوری در سازمان جلوگیری کند .ازهمینرو،
شناسایی و بهکارگیری طرحهای سازمانی منعطفتر میتواند

اثباتگرایی است .این الگوواره بر این فرض استوار است که
یکسری واقعیتهای کشفکردنی و بررسیکردنی وجود دارد
که خود تحتتأثیر قوانین و سازوکارهای طبیعی تغییرناپذیر
قرار دارد و روش بررسی تجربی مشاهدهای تنها روش ممکن و
در دسترس برای شناخت جهان پدیدههاست (.)Ibid, p. 15
ٔ
نظریه سازمان رویکردها و نگاههای گوناگونی نیز مبتنی بر
در

1. Paradigm

2. Kuhn

 .1مبانی نظری
1ـ .1سازماندهی در الگووارههای فلسفی تئوری
سازمان
2
ٔ
واژه الگوواره را نخستینبار کوهن در کتاب ساختار انقالب علمی

برای تبیین سیر تکامل علم مطرح کرد .الگووارهها چارچوبی برای
پژوهش و حل مسائل ارائه میکنند و معیارهای کار و پژوهش
مجاز را در درون علمی که ناظر و هادی آن است تعیین میکنند
( .)Chalmers, 1982نیومن ( )2006و مورگان ( )2007بر این
باورند که مفهوم الگوواره در علوم اجتماعی به چهار معنا بهکار
میرود که عبارتاند از جهانبینی ،موضع معرفتشناختی،
باورداشتهای مشترک در یک ٔ
حوزه پژوهشی ،نمونههای الگو.
الگوواره به معنای جهانبینی وسیعترین تعریف را شامل میشود
ٔ
دربرگیرنده باورها ،اخالق ،ارزشها ،روشها و غیره است.
که
دستهبندیهای گوناگونی از الگووارهها در علوم اجتماعی و رفتاری
وجود دارد که هریک از محققان ،بنابر تعاریف خود از الگوواره ،به
دستهبندی آنها اقدام کردهاند .در یکی از این دستهبندیها ،انواع
الگووارههای علوم اجتماعی شامل اثباتگرایی ،پسااثباتگرایی،
ٔ
نظریه انتقادی ،برساختگرایی ،فمینیسم ،پستمدرنیسم و
پراگماتیسم است (.)Mohammadpour, 2019, p. 11-14
میتوان سازمان و عناصر اصلی آن را براساس برخی از الگووارهها
بررسی کرد.
 .1-1-1سازماندهی در مکاتب کالسیک سازمان
ٔ
یکی از الگووارههای غالب در ٔ
الگوواره
حوزه تئوریهای سازمان،

سازمان بدون رئیس؛ شیوهای نوین در طراحی سازمانها در شرایط پیچیده

همین الگووارهها شکل گرفته است .یکی از رویکردهای غالب
ٔ
نظریه سازمان رویکرد مدرنیستها به
و ابتدایی در شکلگیری
ٔ
ٔ
سازمان است .بخش عمده نظریه سازمان مدرنیست بر نظم،
ٔ
جهان همیشه
عقالنیت و ثبات بهمنزله شیوههای کنترل و مدیریت ِ
ٔ
واسطه اراده و
درحال تغییر تأکید میکند .از نگاه مدرنیست ،به
ِ
نیت انسان و داشتن رویکرد عقالیی و علمی در سازمان ،آشوب و
بینظمی را میتوان مدیریت کرد و به اثربخشی و موفقیت دست
ٔ
نظریه مدرنیست ،توجه ویژهای است
یافت .یکی از جنبههای مهم
که آنها به شکل و ساختار سازمان دارند و از دیدگاه آنها شکل
دیوانساالر سازمان همراه با نظم سلسلهمراتبی ،شفافیت ،ثبات
عقالیی ،خطوط فرمانروایی و پاسخگویی روشن آن سازمانها را
قادر میسازد که به محیط خارجی واکنش مناسب نشان دهند.
ٔ
ٔ
نظریه دیوانساالری
نظریه سازمان مدرنیست
ازاینرو ،در قلب
ریشه دوانده است (.)McAuley et al. 2007; Tras, 2018
بااینحال ،دیوانساالری جنبههای تاریکی هم دارد که مانع از
عملیات همیشه آرام و روان آن میشود و اندیشمندان مدیریت
همواره منتقد این موضوع بودهاند .کژکارکردهایی که برای مثال
تالکوت پارسونز به معضل اختیار و مشکالت ناشی از آن اشاره
2
ٔ
پدیده «جابهجایی اهداف»
کرده است یا رابرت مرتون 1از
بهعنوان یکی دیگر از کژکارکردهای دیوانساالری نام برده است
3
و یا اندیشمندان دیگر نیز به معضل کاغذبازی دیوانساالر،
ازخودبیگانگی دیوانساالر ،قانون پارکینسون( 4افزایش هرم
ٔ
پدیده اصل پیتر( 5حد بیکفایتی) اشاره کردهاند
سازمانی) و یا
(.)Moghimi, 2016, p. 86-91
 .۱-1-۲سازماندهی در عصر پستمدرن

طی سالهای  1988بهتدریج برخی از محققان از جمله گرت
مورگان 6در کتاب خود با نام سوار بر امواج تغییر :شایستگیهای
مدیریتی برای دنیای متالطم به شایستگیهای مدیریتی خاصی
برای انطباق با امواج تغییر سازمانی ،فناورانه و محیطی پیش
ِ
روی قرن بیستویکم اشاره کردند و در آن به تغییرات فرهنگی
سازمانها ،تأسیس سازمانهای مسطحتر و سلسلهمراتب کمتر،
ایجاد انعطاف و آزادی بیشتر برای کارکنان و تأسیس سازمانهای
منعطفتر با محوریت گروههای کوچکتر اشاره کردند .در ادامه
دهه  1980و اوایل ٔ
بسیاری از نظریهپردازان در اواخر ٔ
دهه 1990
نیز دورههای جدید تغییر را عصر پستمدرنیته یعنی ٔ
دوره پس از
1. Robert Merton
2. Displacement of Goals
3. Bureaucratic Red Tape
4. Parkinsin Low
5. Peter Principle
6. Gareth Morgan
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مدرنیسم نامیدند
مدرن
اشکال
 .)257در عصر پستمدرنیته ،انتقادات بسیاری از
ِ
ِ
ٔ
نماینده اصلی آن دیوانساالری است ،شاهدیم که
سازمان را ،که
اغلب این انتقادات دیوانساالری را شکل سازمانی مریضی میدانند
که از اواخر قرن نوزدهم در پاسخگویی به نیازهای محیط پویا ناتوان
ً
بوده است .ازاینرو ،سازمانهای جدیدی با عناوین کامال جدید
از جمله سازمان مجازی ،سازمانهای پستمدرن ،سازمانهای
فرادیوانساالر ،سازمان فدرالی ،سازمان به ٔ
مثابه کارناوال ،بنگاه
هوشمند بهتدریج جای اشکال سلسلهمراتبی سنتی سازمانها را
گرفتند؛ هرچند میزان حضور این اشکال سازمانی در عمل جای
بحث دارد ( .)Ibid, p. 334همچنین دیدگاه پستمدرنیستم
ٔ
نظریه سازمان دارد .با ورود پستمدرن
فلسفی نیز نگاه متفاوتی به
ً
به وادی سازمان و مدیریت ،تعابیر متنوع و بعضا متناقضی ارائ ه شده
است .پستمدرنیسم به این نکته اشاره دارد که مشکالت امروزی
به راهحلهای جدید نیاز دارد و سؤاالت امروزی با بهکارگیری
روشهای گذشته به جواب نمیرسند (Seyed Naghavi, 2002,
 .)p. 169سازمانهای پستمدرن سازمانهای دیوانساالر مبتنی
بر سلسلهمراتب را نمیپذیرد و بهجای آن ،سازمانهای ارگانیک
را پیشنهاد میکند .سازمانهای پستمدرن کارکنان خود را به
خالقیت و انعطافپذیری تشویق میکند تا در برخورد با محیط
ُپرآشوب بتوانند فعالیت کنند .ازآنجاکه سازمانهای پستمدرن،
برخالف سازمانهای مدرن ،به دیوانساالری کمتر و یکپارچگی
بیشتر و انعطاف در ساختار گرایش دارند ،هم شکل جدیدی از
ُ
ٔ
درباره نیروی
سازمان را ترسیم میکنند هم ط ُر ِق جدیدی برای تفکر
انسانی و چگونگی مدیریت نیروی انسانی ارائه میکنند (Ibid, p.
 .)172-175چه پستمدرنیسم را عصری جدید تلقی کنیم چه آن
ٔ
مشخصه
را فرایند پاالیش اصول مدرنیسم در نظر بگیریم ،باز این
وسوسهانگیز را دارد که بیشتر اصول معرفتی مدرنیسم و بنیانهای
خاص آن را رد کند ( .)Mohammadpur, 2019, p. 66-67با
توجه به تغییرات و شرایط محیطی که وجود دارد ،امروزه بسیاری
از سازمانها برآناند تا از ساختارهای سازمانی ایستا به سمت
سازمانهای منعطف و تیمهای کاری خودگردان حرکت کنند.
یکی از شیوههای جدید سازماندهی را ،که در برخی از شرکتهای
مطرح دنیا بهکار رفته و موفقیتهای بسیاری نیز با خود به همراه
داشته است ،در ادامه بررسی خواهیم کرد.
7

(McAuley and et al., 2017, p. 252-

 .2اشکال سازمانی نیوتونی و کوانتومی
با ورود به قرن بیستویکم ،سازمانها با تغییرات شدیدی مواجه
 .7دو رویکرد در قبال پستمدرنیستم وجود دارد :یکی از آنها پستمدرنیسم یا
پستمدرنیته را دورهای از زمان میداند که به لحاظ تاریخی پس از ٔ
دوره مدرنیست
است و رویکرد دیگر دیدگاه پستمدرنیسم فلسفی است که شیوهای نو برای نگاه به عالم
و فلسفهای جدید قلمداد میکند.
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شدهاند .انطباق و هماهنگی با روند این تغییرات از طریق انطباق
خطی (سازگاری با تغییر) میسر نیست ،بلکه نیازمند انطباق خالق
ٔ
نتیجه طبیعی سازگاری و
(پیشنگری تغییر) است .انطباق خالق
وفقپذیری الگوی سازمانی جدید در مواجهه با عدمقطعیتهاست.
ٔ
الگوواره نیوتونی و مبتنی بر هرم سلسلهمراتبی
اشکال سازمانی
نمیتواند پاسخگوی چنین وضعیت پیچیدهای باشد .در طرف مقابل
سازمان کوانتومی سازمانی است درحال تغییر مداوم ،وفقپذیر،
چابک و بیمرز که در آن نوآوری و اطالعات آزادانه در جریان است.
این سازمانها به فکر ثبات نیستند و آن را عاملی برای نابودی خود
میدانند .یکی از عوامل دستیابی به چنین سازمانهایی این است که
ساختار سازمانی طوری از طرحهای سلسلهمراتبی و هرمی فاصله
بگیرد که در این سازمانها ارتباطات چندجهته و کارکنان چندمهارت ه
باشند و با هم ارتباط متقابل داشته باشند ،نیاز به مداخله و هدایت
مدیران کاهش یابد ،بر ایجاد مقاصد مشترک تأکید شود (Khashei
 .)and Harandi, 2017, p. 55-59متناسب با این وضعیت ،یکی
از الگوهای جدید سازماندهی ،که برخی از سازمانهای مطرح
َ
دنیا از آن استفاده میکنند ،ساختار لتیس 1است (Benko and
َ
ً
 .)Anderson, 2010مفهوم لتیس اصوال ریشه در دموکراسی و
تقسیم قدرت دارد .این ساختار مسطح است و سلسلهمراتب اندکی
دارد .چنین ساختاری انعطافپذیری بیشتری ایجاد میکند و سبب
میشود کارکنان با شرایط متغیر بازار بهتر و سریعتر سازگار شوند و
از منابع استعدادهای خود بهتر استفاده کنند .با سپردن مسئولیت
بیشتر به کارگران ،فرصت تغییر الگوهای کاری و نیز تعادل بین کار و
زندگی زمینه را برای حفظ بهتر نیروی کار و بهبود بهرهوری کارگران
فراهم میکند (.)Karthikeyan, 2017, p. 452

 .3ساختار سازمانی لَتیس

َ
یکی از شرکتهایی که از طرح سازمانی لتیس استفاده میکند
ُ
شرکت دابلیو .ال .گر و همکاران 2است؛ شرکتی که از بدو تأسیس،
نظام مدیریتی را ایجاد کرده که با سایر شرکتهای مشابه بسیار
متفاوت است .شرکتی خصوصی که براساس همین رویکرد
ٔ
فلسفه مدیریتیاش سالهای متوالی در میان  100شرکت
ساختاری و
برتر برای کار (از نظر رفاه کارکنان و بهترین مکان برای کارکردن) در
رتبهبندی ٔ
مجله فورچون قرار داشته است (.)Burkus, 2011, p. 60
درحالحاضر (در زمان تدوین این مقاله) ،طبق اعالم وبسایت
شرکت ،چیزی در حدود یازدههزار همکار (اصطالح همکار در این
شرکت بهکار میرود) در سراسر جهان برای این شرکت کار میکنند
و بیش از َ ۵۰۰۰پ ِتنت 3در زمینههای گوناگون در سراسر جهان دارد

و در  25کشور دنیا نیز دفاتر خود را دایر کرده است (.)gore.com
اما این شرکت چگونه توانسته است به این موفقیت دست یابد و
بیش از نیمقرن از شروع فعالیتش همچنان یکی از شرکتهای نوآور
دنیا باشد؟ موفقیت گذشته و امروز این شرکت به ریشههای فلسفی
َ
مدیریت و رهبری آن برمیگردد؛ یعنی سازمان لتیس :سازمانی بدون
ُ
سلسلهمراتب رسمی .ایده و فکر ابتدایی بیل گر (بنیانگذار شرکت)
این بود که چگونه میتوان شرکتی را طراحی کردکه دیوانساالری
نداشته باشد و هر فردی با سایر اعضا در ارتباط و با آنها تعامل داشته
باشد .شرکتی که کارفرما ،سرپرست ،معاون و رئیس رسمی نداشته
باشد و بهجای آنکه وظایف افراد را به آنها دیکته کند ،به آنها فرصت
دهد تا طرحها و وظایفی را که خودشان میخواهند انتخاب و بر روی
ُ
آن کار کنند .این فکر سبب شد بیل گر از شیوههای مدیریتی سنتی
انتقاد و شرکتی تأسیس کند که تخیل و آزادبودن و خالقیت و نوآوری
انسان را پرورش دهد ( .)Hamel and Breen, 2007, p. 86در
اغلب شرکتها ،دیوانساالری مانعی برای نوآوری است .ازاینرو،
ُ
بیل گر تصمیم گرفت بهجای ساختار سلسلهمراتبی ثابت ،ساختار
سازمانیای ایجاد کند تا موجب پرورش خالقیت و نوآوری افراد
َ
شود .بنابراین ،از ساختار سازمانی جدیدی به نام «نظام لتیس» 4یا
نظام شبکهبندی استفاده کرد (.)Grant, 2016, p. 719-720

 .4بنیانهای فلسفی سازمان لَتیس

ٔ
هسته اصلی الگوی ساختار َلتیس از سه ٔ
حوزه محوری تشکیلشده
است که عبارتاند از چگونگی ایجاد شغل (حرفه) 5:مشاغل متناسب
با نیازهای فردی است؛ چگونگی انجامدادن کار 6:برنامهریزی کاری
انعطافپذیر صورت میگیرد تا میان شغل و زندگی شخصی کارکنان
تعادل برقرار شود؛ چگونگی تقویت مشارکت 7در سازمان :ساختاری
که ٔ
همه افراد در سازمان مشارکت کامل داشته باشند و بتوانند دیدگاهها
و پیشنهادهایشان را در هر سطح و ناحیهای از سازمان که قرار دارند به
اشتراک بگذارند ( .)Karthikeyan, 2017: 452این سه حوزه در
شکل  1نشان دادهشد ه است:

 .1-4تیمهای کاری کوچک خودسازمانده

َ
یکی از ویژگیهای مهم ساختار لتیس کار گروهی و همکاری متقابل
افراد است .در سازمانهای کوانتومی بر کار تیمی و همکاری،
مشارکت و همیاری در تصمیمگیری ،روابط میانفردی قوی و اعتماد
باال تأکید میشود و کارکنان شرکای فعال و خالق سازمان بهشمار
میروند (.)Khashei and Harandi, 2017, p. 56-57
4. Lattice System

1. Lattice

5. Build Careers

2. W. L. Gore And Associates

6. Work

3. Patent

7. Participate

سازمان بدون رئیس؛ شیوهای نوین در طراحی سازمانها در شرایط پیچیده
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َ
شکل  :1ساختارهای لتیس ()Benko and Anderson, 2010

ُ
شرکت .ال .گر نیز با تکیه بر همین قدرت همکاری به
موفقیتهای بسیاری دست یافته است .بنیانگذاران شرکت
بهجای سلسلهمراتب اختیار و اقتدار بر ارتباط و همکاری تأکید
َ
داشتند .مشارکت باال در ساختار لتیس حول محور دو موضوع قرار
دارد :تیممحور و پروژهمحور بودنٔ ،
اندازه تیمها و گروهها در این
َ
ساختار اساس سازمانهای لتیس مبتنی بر تیمهای خودگردان و
ُ
خودسازمانده است .در تأیید این ادعا ،شرکت ال .گر نیز شرکتی
است که براساس تیمهای کاری کوچک خودسازمانده 1و مبتنی
بر پروژه فعالیت میکند ( .)Sawyer, 2017در این شرکت،
الیههای مدیریتی و چارت سازمانی رسمی و یا عناوین شغلی
رسمی (بهجز در موارد محدود) وجود ندارد و ٔ
همه کارکنان
«همکار یا همیار» 2خطاب میشوند (Grant, 2016, p. 719-
ُ
 .)720هرچند ساختار سازمانی ال .گر سلسلهمراتب سازمانی
ً
سنتی ندارد ،کامال مسطح و همعرض نیست و شامل عناصر
سلسلهمراتبی کمی است ( .)gore.comبرای مثال ،از نظر قانونی
الزم است یک شرکت هیئتمدیره و ...داشته باشید .عنصر اساسی
ٔ
زمینه مشارکت و
در تفکر مدیریتی بنیانگذاران این شرکت در
ٔ
همکاری میان اعضای مربوط به محدودیتهای اندازه سازمانی
است که سعی داشتند تعداد کارکنان کارخانههای خود را به زیر
دویست نفر برسانند ( .)Grant, 2016, p. 720بنیانگذاران این
سیاست خود را اینگونه عنوان کردند« :با کوچکماندن
شرکت
ِ
3
بزرگ شوید» (.)Shipper and Manz, 1992, p. 51
 .2-4ارتباطات باز و چندجهته
َ
از دیگر ویژگیهای ساختار لتیس میتوان به امکان اتصال هریک
1. Self-Organize
2. Associate
3. Get Big By Staying Small

از افراد به دیگران در «هر کجا ،هر زمان» برای تشکیل گروهها و
َ
اجتماعات گروهی اشاره کرد .در ساختار لتیس روابط ،تعامالت
و ارتباطات نامحدود سازمانی بدون درنظرگرفتن محدودیتهای
سلسلهمراتبی باال به پایین صورت میگیرد .در همین زمینه ،در
ُ
شرکت ال .گر نیز هر شخص در شبکه میتواند با هر شخص
دیگری بیواسطه ارتباط برقرار کند .هیچ سلسلهمراتبی از
ارتباطات وجود ندارد .افراد آزادند مستقیم به هر کسی که باور
دارند میتواند به سؤالش پاسخ دهد مراجعه کنند .این نزدیکی به
همکاران کمک میکند تا بین طرحهای مختلف بهراحتی جابهجا
شوند ( .)Hitt et al., 2016این موارد در سازمانهای کوانتومی
نیز صدق میکند .در سازمانهای کوانتومی ،بر ارتباطات
میان کارکنان تأکید زیادی میشود و تالش میشود از طریق
تمرکززدایی و استفاده از ساختارهای خودگردان و بهرهگیری از
ارتباطات سازمانی عمودی ،افقی و مورب ارتباطات میان افراد
تسهیل شود (.)Khashei and Harandi, 2017, p. 56
4ـ .3مسیرهای شغلی چندگانه

عالوهبر موارد ذکرشده ،برخالف ساختارهای سلسلهمراتبی،
ٔ َ
ً
استعاره لتیس اصوال امکان کار و مسیرهای شغلی چندگانه
را بدون درنظرگرفتن سلسلهمراتب باال به پایین سنتی فراهم
میسازد؛ به عبارتی شرکت را از تمرکز محدودش بر پیشرفت
رو به باال به سمت مدلهای شغلی حرفهای چندجهته سوق
میدهد ( .)Karthikeyan, 2017, p. 450-454ساختار
َ
لتیس مسیرهای شغلی کارکنان را بهصورت چندجهته و حرکات
به سمت باال ،پایین و جانبی امکانپذیر میسازد (Benko and
)et al., 2011, p. 95؛ به این معنا که افراد در این شیوه نهفقط
بهصورت عمودی ،بلکه در جهت افقی نیز میتوانند پیشرفت
ٔ
چندگانه
کنند و ارتقا یابند که این موضوع حکایتی از مهارتهای
میانرشتهای به ٔ
منزله مبنایی برای نوآوری و خالقیت در طراحی
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ٔ
مقایسه
محصوالت جدید برای ایجاد توانایی رقابتی بیشتر است.
مسیر پیشرفت نردبانی (سلسلهمراتبی) کارکنان و مسیرهای متنوع

َ
و گوناگون پیشرفت در مدل لتیس در شکل  2به تصویر کشیده
شده است.

َ
ٔ
مقایسه مسیر پیشرفت نردبانی (سلسلهمراتبی) و مدل لتیس ()Benko and Anderson, 2010
شکل :2

4ـ .4تعادل میان زندگی شخصی و کار
َ
مطالب فوق به این موضوع اشاره دارد که ساختار لتیس میتواند
به بهبود مهارتها و توانمندسازی کارکنان نیز کمک کند و
ً
تعادل میان زندگی کاری و شخصی افراد را موجب شود .اصوال
ً
در سازمانهای نیوتونی یا سلسلهمراتبی ،صرفا آن جنبههایی از
خصوصیات کارکنان پرورش مییابد که با کارایی و اثربخشی
عملکرد آنان در محیط کار مرتبط باشد .اما در سازمانهای
کوانتومی هم ُبعد حرفهای و شغلی هم ُبعد زندگی شخصی افراد
و تعادل میان این دو موردتوجه قرار میگیرد (Khashei and
 .)Harandi, 2017, p. 59امروزه ،شیوههای کار افراد بهنسبت
گذشته متنوعتر شده است و بسیاری از شرکتها به کارکنان خود
اجازه میدهند که در برخی از اوقات دورکاری کنند .کارکنان
میتوانند برای بهبود تناسب میان زندگی شخصی و شغلیشان
از این فرصت استفاده کنند .همچنین در عصر حاضر بسیاری
از شرکتها بهجای آنکه مشاغل را براساس فهرست ثابتی از
وظایف تعریف کنند ،براساس شایستگیهای موردنیاز کارمند
تعریف میکنند .ساختارهای ماتریسی و گروههای انعطافپذیر به
همراه کاربردهای راهبردی ،که از فناوری نشئت میگیرد ،موجب
افزایش انعطافپذیری ،سرعت و سازگاری در سازمانها میشود.
َ
نتیجه اینکه تفکر سلسلهمراتبی درحال تغییر به ٔ
شیوه تفکر لتیس
ٔ
درباره کار است (.)Benko and Anderson, 2010
4ـ .5فرهنگ مبتنی بر مشارکت و تعامل
َ
از دیگر ویژگیهای مهم ساختارهای لتیس ،همکاری و مشارکت
کامل افراد است .در دنیای پلکانی (نردبانی) شرکتی ،مشارکت

به موقعیت فیزیکی فرد ،واحد و جایگاه چارت سازمانی مربوط
است؛ یعنی هرچه جایگاه فرد باالتر و به رأس هرم نزدیکتر
باشد ،اطالعات بیشتری درمورد تصمیمات مهم خواهد داشت
و صدای (نفوذ و تأثیر) بیشتری در شکلدادن به آن تصمیمات و
َ
اثرگذاری در آنها خواهد داشت .در ٔ
نقطه مقابل ،سازمان لتیس
مشارکت گسترده میان سطوح و مرزهای واحدها را امکانپذیر
میسازد .منظور از مشارکت وسیع افراد این است که افراد در
تمام سطوح سازمان فرصت به اشتراکگذاری ایدهها و رشد
دانش ،دسترسی به اطالعات مهم و تعامل در جوامع و تیمهای
مختلف موجود در سازمان را دارند .روابط افراد نزدیکتر شده
است و به سلسلهمراتب یا مکان فیزیکی مرتبط نیست و این امر به
یادگیری و رشد افراد کمک خواهد کرد(  (�Benko and Ander
 .)son, 2010در همین زمینه ،از دیدگاه سازمانهای کوانتومی
نیز بهبود روابط فرصتهای ارزشمندی برای یادگیری بهشمار
میروند .به همین علت ،چنین سازمانهایی زمان و فضایی برای
گفتوگو در نظر میگیرند و تالش میکنند موانع ارتباطی کم شود
تا ارتباطات چندگانه در سازمان شکل گیرد (Khashei and
 .)Harandi, 2017, p. 59البته این امر نیازمند فرهنگی است
که از همکاری و مشارکت و تعامل میان افراد حمایت کند .در این
ُ
ٔ
نمونه مدنظر ما یعنی شرکت ال .گر نیز عالوهبر استفاده
زمینه،
از روشها و رسانههای مختلف ارتباطی میان افراد ،دربردارندۀ
فرهنگ شفاهی و مبتنی بر تعامل است .فرهنگهای شفاهی
ارتباطات مستقیم را تشویق میکنند و این همان چیزی است که
ُ
شرکت ال .گر مشوق آن است (.)Daft, 2010, p. 561
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4ـ .6توجه به نوآوری بدون ترس از شکست

تأکید زیاد بر خالقیت و نوآوری را میتوان یکی از ویژگیهای
َ
اصلی ساختار لتیس دانست؛ همان چیزی که بنیانگذاران شرکت
ُ
ال .گر در ابتدای کار به دنبال آن بودند (.)Grant, 2016, p. 719
ُ
اغلب محصوالت شرکت ال .گر مبتنی بر خالقیت ،نوآوری و
کشفیات آنها گسترش یافته است ( )Grønning, 2016که باعث
شده بتوانند محصوالت جدید و بیشماری در زمینههای پزشکی،
پارچه ،دارویی و بیوتکنولوژی ،نفت و گاز ،هوافضا ،خودرو،
تجهیزات الکترونیکی همراه ،موسیقی ،و صنایع نیمههادی تولید
ُ
ٔ
مجله فست کمپانی 1شرکت دبلیو .ال .گر
کنند (.)gore.com
را یکی از نوآورانهترین شرکتها معرفی کرده است (Sawyer,
َ
)2017؛ چراکه با وجود ساختار لتیس و فرهنگ پشتیبان آن در
این شرکت کارکنان به خالقیت و خطرپذیری تشویق میشوند
و از نظریات جدید استقبال میشود و حتی «اشتباهات بخشی
ً
از فرایند خالقانه» در نظر گرفته میشود .شکست طرح لزوما به
معنی شکست گروه نیست و اعضای گروه پس از شکست پروژه
بهدنبال شناسایی علل ناکامی و کسب تجربه و یادگیری از آن برای
استفاده در طرحهای بعدی هستند (.)Hitt et al., 2016
4ـ .7رهبری کوانتومی و توزیع قدرت
ٔ
نکته شایان توجه دیگر این است که در سازمانهای کوانتومی،

رهبران به دنبال کاهش انحصار قدرت و کنترلهای جزمانهاند تا
از این طریق خودسازماندهی و خودانطباقی در ساختار را تسهیل
کنند ( .)Khashei and Harandi, 2017, p. 60در شرکت
ُ
ال .گر نیز هیچکس رئیس دیگری نیست؛ تیمها بهجای داشتن
رئیس رهبر دارند ()Grønning, 2016؛ هیچ مقام یا اختیار یا
قدرت ثابت یا معینی وجود ندارد و رهبران در این شرکت بر نبود
تمرکز ،گروههای کاری میانوظیفهای و اختصاص منابع تمرکز
دارند ( .)Hitt et al., 2016هیچکس در مقام رهبر در این شرکت
کارش را شروع نمیکند .رهبران اغلب بهطور ذاتی با نشاندادن
ٔ
پیشرفته
دانش ،مهارت و یا تجربههای خاصی که اهداف
کسبوکار را به نمایش میگذارند مشخص میشوند و رهبری را
پیروان تعریف میکنند ( .)Avery, 2004, p. 179اما نداشتن
رئیس رسمی ،عناوین شغلی و سلسلهمراتب رسمی به معنای
بینظمی و هرجومرج نیست ،بلکه همچون تئوری آشوب در
ی ظاهری نظم نیز نهفته است .در سازمانهای
میان چنین بینظم 
کوانتومی اهداف سازمانی متضاد میتوانند بهصورت مطلوبی با
یکدیگر همزیستی داشته باشند و این امر از طریق ایجاد اهداف
یا ارزشهای هستهای محقق میشود؛ ارزشهای هستهای همان
ٔ
جاودانه هر سازمان است و افرادی
اصول پایدار ،اساسی ،راهنما و

121

ً
که در ارزشهای هستهای اشتراک دارند ضرورتا همگی طرز تفکر
یا دیدگاه یکسانی ندارند (Khashei and Harandi, 2017, p.
ُ
 .)56در شرکت ال .گر نیز این امر صادق است و بنیانگذاران
آن بهجای ار ٔ
ائه کتابنامههای قطور قوانین و راهنما برای تکتک
وظایف ،از مجموعهای از چهار اصول هدایت ٔ
کننده کلی استفاده
میکنند که برای کمک به همکاران در مواجهه با تصمیمات و
رفتارهایشان تدوین شده است .به باور بنیانگذاران این شرکت،
اصول بنیادی آنها مبتنی بر فرهنگ قوی آنها شکل گرفته است
که عبارتاند از:
2
 .1اصل آزادبودن :در این شرکت اقدام افراد باارزش تلقی
میشود ،نظریات تشویق میشود و اشتباهات بخشی از فرایند
خالقانه بهشمار میرود و قابلچشمپوشی استٔ .
نکته درخور
توجه این است که این آزادی افراطی نیست و افراد از روشهای
بسیار علمی توصیف و شناسایی فرصتها ،بهرهبرداری
از فناوریهای محوری ،ارزیابی فرصتها از نظر نتایج
کسبوکار ،دادن اختیارات به همکاران ،حمایت از حق ثبت
اختراع و مالکیت معنوی ،تعهد شخصی به موفقیت در کارکنان
و ...استفاده میکنند؛
ُ
3
 .2اصل عادالنهبودن (انصاف) :هر کسی در ال .گر صادقانه و
خالصانه تالش میکند تا با افراد دیگر ،تأمینکنندگان ،مشتریان
و هرکس دیگری که با آنها تجارت میکند عادالنه و منصفانه
رفتار کند؛
4
 .3اصل تعهد :در این شرکت وظایف از قبل تعیین نمیشود،
بلکه هریک از افراد در قبال طرح و موفقیت آن تعهدات
شخصی خود را دارد و این تعهدات را حفظ میکند و به آنها
پایبند است؛
 .4اصل خط میزان ـ کمترین انتظار 5:در شرکت الُ .گر ،استعارهٔ
ُ
ُ
«کشتی گر» حاکم است .در شرکت ال .گر هرکس قبل از
ِ
انجامدادن اقدامات احتمالی که ممکن است آسیب جدی به
شرکت برساند (که ممکن است پایینتر از کمترین انتظار ـ میزان
معمول یا خط میزان باشد) با دیگر همکاران مشورت میکند و از
ٔ
تجربه آنها استفاده میکند (.)Manz et al., 2009, p. 241
4ـ .8وجود حامیان یا اسپانسر
ٔ
الگوواره کوانتومی ،بارزترین و اساسیترین کارکرد رهبری
در
است .در این رویکرد ،رهبری به معنای ایجاد انگیزه در کارکنان
برای حل مسائلی که ما چگونگی حل آنها را میدانیم نیست ،بلکه
کمک به کارکنان برای مواجهه با مسائلی است که هرگز بهدرستی
2. Freedom
3. Fairness
4. Commitment

1. Fast Company

5. Waterline
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شناخته نشدهاند .در این راه ،رهبر بیشتر در نقش مربی ظاهر
ٔ
بالقوه افراد و کمک
میشود و وظیفهاش آزادسازی قابلیتهای
به رشد آنها از طریق برقراری ارتباطات پایدار با کارکنان است
( .)Khashei and Harandi, 2017, p. 58-60هنگامی که افراد
ُ
برای کار به شرکت ال .گر مراجعه میکنند ،ابتدا چند کارشناس
منابع انسانی آنها را بررسی میکنند .قبل از اینکه کسی استخدام
شود ،یک همکار باید موافقت کند که حامی (یا اسپانسر) او باشد.
حامی پیشرفت همکار جدید را پیگیری و به وی کمک میکند،
مشوق او در مراحل مختلف طرح است ،به دنبال رفع نقاط ضعف
اوست ،به دنبال این است تا او برای رشد و توسعه بر نقاط قوتش
تمرکز کند ( .)52 .Shipper and Manz, 1992, pدر چند ماه

اول ،همکاران در میان تیمهای گوناگون گردش میکنند و به همراه
حامی تصمیم میگیرند که با کدام تیم بهترین تناسب را خواهند
داشت .سپس آنها به یک طرح و گروه خاص متعهد میشوند
( .)Burkus, 2011, p. 60حامیان و رهبران با هم همکاری
میکنند و مسئولیت حمایت از رشد ،ار ٔ
ٔ
درباره
ائه بازخورد مفید
نقاط قوت و فرصتهای توسعه ،و کمک به همکاران را برای ارتباط
با دیگران در سازمان برعهده دارند .البته حامیان رئیس نیستند ــ
بیشتر شبیه مربیانیاند که با هدف کمک به همکار دیگر میتوانند
مسیر درست موفقیت را پیدا کنند ( .)gore.comدر کل ،میتوان
تفاوتها بین ٔ
شیوه تفکر سلسلهمراتب سنتی (نردبانی) و تفکر
َ
لتیس را بهاختصار در شکل  3نشان داد.

َ
شکل  :3تفاوت تفکر نردبانی (سلسلهمراتبی) و تفکر لتیس (.)Benko and Anderson, 2010( )Lattice

َ
همچنین ویژگیهای سازمانهای لتیس از نظر فرایندهای کاری و
مدیریتی شامل موارد زیر است:
 )۱اختیار و قدرت ثابت یا رسمی وجود ندارد؛
 )۲بهجای کارفرمایان ،حامیان (اسپانسرها) وجود دارند؛
 )۳رهبری را پیروان تعیین میکنند (پیروان تعریف میکنند که
چه کسی رهبر باشد)؛
)۴ارتباطات فردبهفرد وجود دارد (هر کسی میتواند با فرد

دیگری در مواقع نیاز ارتباط برقرار کند)؛
 )۵اهداف را افرادی که قرار است طرحی را شروع کنند تعیین
رسمی از قبل تعیینشدهای
میکنند ،نه رئیس یا مدیر (اهداف
ِ
وجود ندارد)؛
 )۶وظایف و تکالیف بهجای آنکه براساس قوانین و مقررات
ازپیش تعیینشده باشد ،متناسب با توانمندیها و تعهدات
اعضا مشخص میشود .به این معنا که شرح شغلها بهجای
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آنکه براساس فهرستی از وظایف تعیین شود و افراد ملزم
به اجرای همان وظایف ازپیش تعیینشده باشند ،براساس
شایستگی و مهارت و تعهداتی که اعضا با توجه به طرحها
دارند مشخص میشود؛
ً
 )۷هر شخص در شبکه مستقیما و بیواسطه با هر شخص
دیگری ارتباط برقرار میکند (;Daft, 2010, p. 558
.)Grønning, 2016

 .5یافتهها و بحث

(با تأکید بر مورد مطالعهٔ شرکت الُ .گر)
ُ
از نگاهی تحلیلی میتوان موفقیت شرکت ال .گر را ناشی از
ُ
ٔ
فلسفه مدیریتی مؤسس آن ،ویلیام بیل گر ،دانست که توانسته بود
تناقضهای سازمانی پیش روی شرکت را مدیریت کند .آنطور
ِ
که ویت و میر ،دو اندیشمند ٔ
حوزه مدیریت راهبردی سازمان،
ِِ
بیان میکنند ،سازمانها در حوزههای شکلگیری راهبرد 1،تغییر
راهبردی و همچنین ٔ
زمینه سازمانی با تناقضهایی روبهرویند .در
ٔ
ٔ
«زمینه سازمانی» ،تناقض «کنترل و پویاییهای سازمانی»
حوزه
ً
مطرح میشود .معموال هر نسل از مدیران جدید به همراه خود
ٔ
گذشته مدیران قبلی (شامل آداب ،رسوم،
بخشی از میراث
فرهنگ) را به سازمان میآورد .چنین میراثی منشأانعطافناپذیری
و سکون سازمانی خواهد بود و انعطافناپذیری و ظرفیت سازمان
ٔ
توسعه
برای تغییر را محدود میکند و تاحدودی میتواند مسیر
آتی شرکت را از پیش تعیین کند که وابستگی مسیر 2نامیده
میشود ( .)Witt and Meyer, 2014اما آیا میتوانیم روشهای
هوشمندانه برای مدیریت تنش بین کنترل و آزادبودن بیابیم؟ بله.
ُ
3
حول
مشابه شرکتهایی مانند دبلیو .ال .گر و مورنینگ استار که ِ
محور ایدئولوژیهای خودسازماندهی تأسیس شدهاند .اینها
شرکتهای استارتاپ و نوپا نیستند ،بلکه شرکتهای بزرگ
ُپرقدرت و برتر صنعتشان هستند ( .)Hamel, 2012به اعتقاد
ٔ
ویت و میر ،سازمان در ٔ
زمینه سازمانی در طیف تناقض
حوزه
ِِ
کنترل (رهبری دستوری) و پویایی سازمانی (آشوب و رهبری
طیف این تناقض ،دیدگاه «کنترل
سر ِ
مشارکتی) قرار دارد .در یک ِ
سازمانی» مطرح میشود که آیا راهبرد سازمان را باید مدیر
ارشد سازمان تدوین ،راهبری و کنترل کند و او باید نقش اول را
در سازمان داشته باشد (طیف کنترل یا رهبری سازمانی)؟ و یا
در طرف دیگر طیف ،آیا مدیران و رهبران در سازمان میتوانند
شرایط را بهگونهای فراهم آورند که کل افراد سازمان در راهبردهای
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سازمانی نقش داشته باشند و از این طریق سازمانی خالق ،نوآور و
یادگیرنده داشته باشند (طیف پویایی سازمانی یا آشوب)؟ در این
دیدگاه باور بر آن است که سازمان باید در ٔ
لبه آشوب حرکت کند
ٔ
کارآفرینانه
و رهبران سازمان باید بتوانند موجب بروز رفتارهای
اعضا در سازمان شوند تا سازمان همواره پویا و خالق باقی بماند
و خودسازمانده باشد ( .)Witt and Meyer, 2014دیدگاه
دوم ،یعنی پویایی سازمانی ،مطابق با نگاه سازمانهای کوانتومی
است .مدیران سازمانهای کوانتومی باید در مرز آشوب حرکت
کنند و یاد بگیرند که سوار بر امواج تغییرات شوند و با این جریان
حرکت کنند و درک کنند که نمیشود تغییر را کنترل کرد ،بلکه
میتوان آن را هدایت و رهبری کرد (Khashei and Harandi,
ُ
 .)2017, p. 58از اینرو ،به نظر میرسد شرکت ال .گر بهخوبی
ٔ
عهده مدیریت تناقض «کنترل سازمانی» و
توانسته است از
ُ
«پویایی سازمانی» برآید” چراکه بیل گر (مؤسس شرکت) بهجای
بهدستگرفتن قدرت در سازمان و اتخاذ دیدگاه کنترل و اتخاذ
راهبردهای ازپیش تعیینشده ،نهفقط قدرت را در سازمان توزیع
کرد ،بلکه با حذف موانع دیوانساالری فرایند ایدهسازی و اتخاذ
راهبرد را نیز به افراد و گروههای کاری پاییندست سازمان واگذار
کرد .ازآنجاکه هر شخص در این شرکت مسئول برنامهریزی برای
خود و طرحها و دیدگاههایش است ،هریک از اعضای سازمان
ٔ
توسعه سازمان دارند .تصمیمگیری
(همکاران) سهم بسزایی در
ٔ
نیز در این شرکت دموکراتیک و غیرمتمرکز است .فلسفه مدیریتی
ُ
ال .گر و اتخاذ شیوهای نوین در طراحی سازمانی موجب خالقیت
ٔ
پیوسته اعضای آن شرکت شده و تعهد و پایبندی آنها
روزافزون و
به چنین فلسفهای این شرکت را طی شصت سال اخیر همواره به
یکی از نوآورترین شرکتها تبدیل کرده است .موارد مطرحشده را
ٔ
فلسفه مدیریتی بنیانگذاران شرکت در استفاده از
میتوان ناشی از
َ
نوعی سازماندهی نوین با نام ساختار لتیس دانست.
ٔ
حوزه متناقضنمای دیگر با «شکلگیری راهبرد» مرتبط است؛
حوزهای که سازمانها بین تناقض الگوی راهبرد آگاهانه( 4راهبرد
قصدشده) و راهبرد نوظهور( 5شکلگیری تدریجی راهبرد) قرار
دارند .در راهبرد آگاهانه یا قصدشده ،سازمانها ابتدا هدف تعیین
میکنند و سپس برای دستیابی به آن هدف سازماندهی میکنند.
اما در دیدگاه راهبرد نوظهور یا تدریجیگرایی راهبردی ،اعتقاد
بر این است که راهبردهای جدید در گذر زمان ظهور مییابد،
پس مدیران دستاندرکار در شکلگیری راهبردهای جدید باید
تدریجی حرکت کنند و بگذارند دیدگاههای بدیع طی زمان شکل
بگیرد ( .)Witt and Meyer, 2014در ٔ
حوزه تناقض شکلگیری
ُ
راهبرد ،شرکت ال .گر بر نوظهوربودن بیشتر از آگاهانهبودن راهبرد
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َ
که این امر شاید به این علت باشد که ساختار لتیس نیازمند تغییر
فراوانی در تفکر مدیریتی است و تهدید جدی برای تعاریف سنتی
قدرت و مقام در سازمان است (.)Lawler et al., 2011, p. 151

تأکید داشته است؛ حوزهای که ماهیت راهبردها نه از روی قصد و
نیت قبلی ،بلکه بهتدریج شکل گرفته و فرایند شکلگیری راهبرد
بهجای آنکه قصدشده (اول تفکر ،سپس عمل) باشد ،براساس
درهمآمیختگی همزمان تفکر و عمل بوده است .همچنین
تصمیمگیری در راهبردسازی بهجای آنکه سلسلهمراتبی باشد،
پراکنده صورت میگرفته است و نمای آینده در این شرکت بهجای
آنکه براساس پیشبینی صورت گیرد ،تا حدی پیشبینیناپذیر
و نامعلوم بوده است .همچنین بهجای آنکه در اجرای راهبرد بر
برنامهریزی و کارایی سازمانی تأکید شود ،بر یادگیری مداوم و
ٔ
توسعهسازمانی تأکید میشده است.
در ٔ
حوزه تغییر راهبردی نیز سازمانها در تناقض الگوی تغییر
بنیادی و تغییر تدریجی قرار دارند .تغییرات بنیادی فرایندهاییاند
که براساس وضع موجود بنا نمیشوند ،بلکه موجب از بینرفتن
آن میشوند و علیه مدل کسبوکار و نظام سازمانی فعلی به پا
میخیزند و باعث نوسازی شرکت و نوعی انفصال از وضع موجود
میشوند .درحالیکه طرفداران دیدگاه تغییر تدریجی اعتقاد
دارند که توسعه امری تدریجی ،چندبخشی و غیربنیادی است و
اگر این روند بهطور ثابتی در بلندمدت حفظ شود ،نتایج تراکم
تغییرات میتواند شایان مالحظه باشد (.)Ibid, p. 341-368
ٔ
زمینه مدیریت تناقض تغییرات سازمانی نیز میتوان عنوان
در
ِ
ُ
کرد که شرکت ال .گر از هر دو رویکرد بهره برده است .زمانی که
ُ
بیل گر تصمیم گرفت از ساختار سلسلهمراتبی و مدل کسبوکار
معمول شرکت فاصله بگیرد و شرکتی مسطح و بدون سلسلهمراتب
و عناوین سازمانی تأسیس کند ،از رویکرد تغییر بنیادی استفاده
کرد .او بهکلی شرکت را متحول ساخته و از وضع موجود شرکت
و همچنین ساختارهای سازمانی شرکتهای مشابه در آن حوزه
فاصله گرفته و ساختار و مدل کسبوکاری غیرمعمول را به اجرا
گذاشته است .اما در ٔ
ادامه راه از رویکرد تغییر تدریجی استفاده
کرده ،پیوسته به دنبال بهبود مداوم و هماهنگی و اصالح تدریجی
ٔ
توسعه
پایدار و مداوم بوده و الگوی هماهنگی بلندمدتش،
ٔ
سرلوحه کارهایش
تدریجی ،یادگیری و انعطافپذیری مستمر را
قرار داده است.
ُ
ذکر این نکته ضروری است که همانطور که بیل گر عنوان
َ
کرده است ،ساختار لتیس ممکن است مناسب هر شرکتی نباشد.
َ
ساختارهایی مانند لتیس میتوانند جایگزینی قدرتمند برای
سلسلهمراتب سنتی در نظر گرفته شوند ،اما میتوانند تهدید مهمی
نیز برای قدرتهای سلسلهمراتبی موجود در اغلب سازمانها
باشند .گری همل 1،یکی از اندیشمندان مطرح مدیریت ،این نکته را
َ
ُ
خاطرنشان میکند که ساختار لتیس و ساختار نوآوری ال .گر طی
پنجاه سال گذشته بدون کپی و تکرار بوده است .او معتقد است

برخالف مفهوم سازمان دیوانساالر که بر مسئولیت محدود خود
الگوواره جدید سازمانها ٔ
ٔ
همه افراد مسئولیت
اصرار دارد ،در
ِ
ٔ
موفقیت سازمان را به مثابه یک کل بر عهده میگیرند .سازمانهای
جدید در تالشاند تا به ساختارهای غیرمتمرکزتر و سطوح باالی
توانمندسازی کارکنان دست یابند ( .)Loncar, 2005مدیران
نوآور و آیندهنگر چه درسی میتوانند از موفقیت شرکتی مانند
ُ
ال .گر بگیرند؟ از آنجا که مدیریت نوآوری اغلب نیازمند توزیع
قدرت در بین افراد سازمان است ،انتظار نداشته باشید که ٔ
همه افراد
سازمان به این موضوع عالقه نشان دهند .بنابراین ،شاید این سؤال
ُ
به ذهن آید که چرا مدل مدیریت شرکت ال .گر هنوز هم بهمانند
پنج ٔ
دهه پیش عجیب و خارقالعاده به نظر میرسد؟ شاید به این
ُ
علت باشد که ِال.گر به نوآوری بیشتر از شرکتهای دیگر پایبند
است و همواره بهطور جدی پذیرای نوآوریهای جدید است؛ یا
ُ
شاید چون ال .گر یک شرکت خصوصی است و میتواند شیوههای
مدیریتی غیرمعمول خود را ،که ممکن است با وجود داشتن
سهامداران عمومی اجراشدنی نباشند ،به اجرا بگذارد؛ یا شاید
ُ
علتش این باشد که بیل گر به علت داشتن ساختار مسطح خود
مجبور به مبارزه و نبرد با افراد برتر هر واحد در دیوانساالریهای
سلسلهمراتبی نبود .اما نکتهای که در چنین الگوهای سازمانی
وجود دارد این است که هر شرکتی به اجرای چنین الگوهای
سازمانی تمایل ندارد .رهبرانی که بر عناوین شغلی و مقام خود
در سلسلهمراتب سازمان تکیه دارند به احتمال زیاد نگاه مثبت
ُ
و خوشبینانهای به مدل سازمانی ال .گر ندارند .علت این است
ُ
که ساختار مدیریت غیرعادی ال .گر برای مدیران اجرایی ،که
ٔ
واسطه قدرت در شرکتهای با سلسلهمراتب زیاد پیشرفت
به
کردهاند ،میتواند بسیار آزاردهنده و ناراحتکننده باشد .بسیاری
از مدیران اغلب از «معکوسسازی هرم سازمانی» صحبت
میکنند ،اما در عمل ممکن است از انجامدادن چنین کاری دلسرد
2
شوند ( .)Hamel & Breen, 2007به اعتقاد رابرت ام .گرنت
ُ
( ،)2008انعطافپذیری شرکت ال .گر در مأموریتهای کاری
و داشتن تمایز چابک در تولید محصوالت متنوع ممکن است به
فناوری محوری باشد که بسیاری از شرکتها فاقد
دلیل قابلیت
ِ
ُ
ٔ
آناند ( .)Grønning, 2016نکتهای که در فلسفه شرکت ال .گر
به چشم میخورد این است که برای انطباقپذیری و سازگاری با
تغییرات ،شرکت باید خود را از درگیرشدن در بازار یا محصولی
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نتیجهگیری و پیشنهادها

سازمان بدون رئیس؛ شیوهای نوین در طراحی سازمانها در شرایط پیچیده

خاص جدا سازد .این امر نیازمند تعریف مجدد سازمان است؛
بهگونهای کهانعطافپذیر و گسترشپذیر باشد و بهجای آنکه حول
حول شایستگیهای
محصوالت و خدماتی خاص فعالیت کندِ ،
عمیق و پلتفرمهای گسترده فعالیت کند و محدود به محصولی
ُ
خاص نباشد .شرکت ال .گر نیز حول تولید محصول خاصی
حول پورتفولیویی از شایستگیهای
فعالیت نداشته و خود را ِ
عمیق مبتنی بر علم شیمی 1تعریف کرده است که میتواند آنها را
قابلیت
در دهها بازار استفاده کند ( .)Hamel, 2012بدون چنین
ِ
محوری ،سایر شرکتها ممکن است دریابند که شیوههای شرکت
ُ
ال .گر یا طرحهای مشابه آن بهدرستی کار نمیکنند .این شرکتها
ُ
ممکن است در مقایسه با ساختاری که در شرکت ال .گر مشاهده
ٔ
چندالیه بیشتری برای هماهنگی و
شد به سیستمهای ساختاری و
کنترل فعالیتها نیاز داشته باشند (.)Grønning, 2016
ازآنجاکه در عصر حاضر با توجه به فضای پیچیده و افزایش
رقابت میان کسبوکارها توجه به نوآوری و خالقیت امری
ضروری است ،بهتر است رهبران شرکتها محیط مناسبی برای
بروز دیدگاهها و خالقیت اعضای سازمان فراهم سازند و تغییر با
کار سخت و فرهنگ یادگیری مداوم
خالقیتهای فردی افراد و طی ِ
ُ
و روز ٔ
انه افراد در سازمان شکلگیرد .در شرکتی مانند ال .گر ،رهبران
حتی از اشتباهات اعضا استقبال میکنند و اشتباه را جزئی از فرایند
خالقیت و خلق ایده میدانند و همواره افراد را به متفاوتاندیشیدن
و خالقبودن و آزمایش نظریات جدید تشویق میکنند .در سازمان،
همگان باید تشویق به یادگیری شوند و افراد در سازمان باید بهطور
پیوسته زیرساخت دانشی خود را بهروز کنند .این امر نهفقط به
معنی دریافت اطالعات جدید است ،بلکه به معنای دستوپنجه
جمعی مدنظر سازمان نیز هست .ازاینرو ،مدیران
نرمکردن با ِخ ِرد
ِ
باید تالش کنند تا ساختارها و فرایندهای منعطفی ایجاد و نوعی
فرهنگسازمانی باز را تشویق کنند (.)Witt and Meyer, 2014
در پایان میتوان پیشنهادهایی برای محققان بعدی ارائه کرد.
ٔ
مطالعه موردی نمونههای مشابه داخلی را که
محققان میتوانند
با ساختارهای انعطافپذیر و مسطح درحال فعالیتاند معرفی
کنند .همچنین محققان و مدیران سازمانها میتوانند با استفاده از
روشهای تجربی و پژوهشی کارایی چنین ساختارهایی را در عمل
بررسی کنند .برای این کار استارتاپها ٔ
گزینه مناسبی برای اجرای
عملی چنین ساختارهایی هستند .محققان با بررسی کارایی چنین
ساختارهایی به رفع و اصالح اشکالها و ایرادهای آن بپردازند تا
بتوانند به الگوی مناسب ساختاری انعطافپذیر دست یابند که
برای سایر سازمانها نیز قابل استفاده باشد.
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منابع فارسی که معادل التین آنها در قسمت منابع
آورده شده است
چالمرز ،آلن اف .)1394( .چیستی علم :درآمدی بر مکاتب علمشناسی
ِ
فلسفی ،ترجمۀ سعید زیباکالم ،چاپ پانزدهم .تهران :انتشارات سمت.
خاشعی ،وحید و هرندی ،عطاءالله ( .)1395مدیریت سازمانها در شرایط
پیچیده ،چاپ اول .تهران :انتشارات مبلغان.
سیدنقوی ،میرعلی ( .)1380سازمان و مدیریت :از مدرنیسم تا پسامدرنیسم،
مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ،دورۀ  ،8شمارۀ .189-167 ،30-29
ّ
ضد روش :زمینههای فلسفی و رویههای عملی در
محمدپور ،احمد (ِ .)1397
روششناسی کیفی ،ویراست دوم ،چاپ اول .قم :انتشارات لوگوس.
مکولی ،جان ،دبرلی ،ژوآنی ،جانسون ،فیل ( .)1396نظریۀ سازمان :نگاهها
و چالشها ،ترجمۀ حسن داناییفرد و حسین کاظمی ،جلد اول ،چاپ دوم.
تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
مقیمی ،سید محمد ( .)1394مبانی سازمان و مدیریت ،چاپ دوم .تهران:
انتشارات راهدان.
ویت ،باب ِد و ِم ِیر ،رون ( .)1396استراتژی بازرگانی :مدیریت پارادوکسهای
استراتژی برای خلق مزیت رقابتی ،ترجمۀ مهدی ابراهیمی و سعید عباسنژاد،
چاپ اول .تهران :نشر مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
هچ ،ماری جو ( .)1389تئوری سازمان :مدرن ،نمادین ـ تفسیری ،پستمدرن،
ترجمۀ حسن داناییفرد ،چاپ اول .تهران :انتشارات مؤسسۀ کتاب مهربان
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Abstract
In the present age, the complexity and changes of the environment are so widespread and dynamic
that many organizations are not able to adapt to changes using traditional hierarchical structures.
Such conditions force companies to move towards flat and flexible structures. The purpose of this
article is to identify and introduce new ways of organizing in today›s complex age. To achieve
this goal, we examined the literature by reviewing the literature using the library and examining
the documents and articles in journals. Finally, by introducing the lattice structure as a new way
of organizing, using small work teams and power distribution in the organization can reduce the
barriers caused by traditional hierarchical bureaucracies and provide responsiveness, flexibility,
creativity, innovation, efficiency and effectiveness in the organization. Using such a way of
organizing can bring benefits such as Unlimited and multidirectional communication between
people, Multidirectional career advancement path, the emergence of creative ideas, balance
between life and work, increased morale and happiness, work motivation and commitment to
goals in the organization.
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ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار (عدم) تعارض منافع :نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
نویسندۀ مسئول :وحید نورنژادونوش
تاریخ1400/11/25 :

شیوهنامۀ نگارش مقاالت در نشریۀ سیاستنامۀ علم و فناوری
فصلنامۀ سیاستنامۀ علم و فناوری پذیرای مقاالت تحقیقی پژوهشگران و صاحبنظران است .مقاالت باید به زبان فارسی و در
موضوعات مرتبط با سیاستگذاری فصلنامه باشد .رعایت دقیق نکات زیر در تدوین مقاله از شرایط پذیرش مقاالت برای داوری است.
اصول کلی
 .1مقاله ارسالی نباید در نشریات فارسی یا انگلیسیزبان داخل و خارج کشور منتشر شده باشد.
 .2مقاله نباید همزمان به سایر نشریات ارسال شده باشد.
 .3مقاله حداقل در  1۵صفحه و حداکثر در  2۵صفحه در نرمافزار مایکروسافت  Word 2010حروفچینی شود.
 .4حاشیۀ صفحات از باال  3سانتیمتر و از پایین و چپ و راست  2/۵سانتیمتر تنظیم شود.
 .5متن مقاله به صورت تکستونی تنظیم شود.
 .6فاصلۀ بین خطوط یک سانتیمتر( )Singleباشد.
ترتیب قسمتها
* صفحۀ اول شامل عنوان کامل فارسی ،چکیدۀ فارسی و واژگان کلیدی.
* صفحۀ دوم به بعد شامل مقدمه ،مبانی نظری ،روششناسی ،تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق ،نتیجهگیری و فهرست منابع.
* ترجمۀ انگیسی عنوان ،چکیدۀ انگلیسی و واژگان کلیدی در انتهای مقاله ،بعد از فهرست منابع ،آورده شود.
ً
* لطفا در صفحۀ اول زیر عنوان مقاله ،نام نویسندگان و مشخصات آنها نوشته نشود .نامهای کامل نویسندگان ،بهترتیب ،در فایل
تعهدنامه نوشته و ارسال شود.
ً
* لطفا نام نویسندۀ مسئول (ارسالکنندۀ مقاله از طریق سامانه) را با عالمت * مشخص کنید .از ذکر عناوینی نظیر دکتر ،مهندس و ...
در ابتدای نام افراد خودداری کنید.
* فایل تعهد را میتوانید از طریق وبسایت نشریه دانلود نمایید.
اصول نگارش مقاله
نوع و اندازۀ قلم در قسمتهای مختلف مقاله طبق جدول زیر تهیه شود:
عنوان

قلم (فونت)

اندازه

سبک

عنوان فارسی

BTitr

16
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عنوان انگلیسی

Time New Roman

14

Bold

عناوین اصلی (چکیده ،مقدمه ،مبانی نظری ،روش شناسی
تحقیق ،تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق ،نتیجهگیری و منابع)

BLotus

14

Bold

عناوین فرعی

BLotus

13
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12

Bold

متن مقاله و چکیدۀ فارسی
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12
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کلمات انگلیسی بهکاررفته در متن مقاله

Time New Roman

10
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عنوان جدول و شکلها ،زیرنویس جدولها

IRLotus

10

Bold

متن جدولها

IRLotus

11

Normal

چکیدۀ انگلیسی

Time New Roman

11
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Times New Roman
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• عنوان
عنوان مقاله باید کوتاه و برگرفته از محتوای مقاله باشد و بیشتر از  11کلمه نباشد و در آن از کلمات اختصاری استفاده نشود.
• چکیدۀ فارسی و انگلیسی
چکیده باید شامل اطالعات کوتاه و دقیق و بیانگر موضوع تحقیق ،اهداف ،روش و نتایج مطالعه باشد .در متن چکیده از ذکر مقدمات
و کلیات خودداری شود و به موضوعات اصلی پرداخته شود .طول چکیده در مقاله کمتر از  81کلمه و بیشتر از  211کلمه نباشد .چکیده
باید مستقل و در یک پاراگراف باشد .از اشاره به منابع در چکیده خودداری شود .چکیدۀ انگلیسی باید برگردان دقیق چکیدۀ فارسی باشد.
• شمارهگذاری عناوین
عناوین اصلی و فرعی مقاله ،جز چکیده و مقدمه و نتیجهگیری ،باید شمارهگذاری شوند و ابتدا شمارۀ عنوان اصلی و سپس شمارۀ
عناوین فرعی و فرعیتر آورده شود (مثال3 :ـ .2استراتژی ایران).
• واژگان کلید
پربسامد مقاله برای واژگان کلیدی نوشته شود .بهتر است از واژههایی انتخاب شود که در عنوان
پس از چکیده ،سه تا پنج کلمۀ مهم و
ِ
مقاله نیامده باشند .واژهها با ویرگول ( )،از هم جدا شوند.
• مقدمه و مبانی نظری
مقدمه باید شامل بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت انجام ،سؤالها و فرضیهها باشد و در آن به پیشینۀ پژوهشهای مرتبط ارجاع داده
شود .در بخش پایانی نیز هدف از انجام پژوهش بهوضوح ذکر گردد.
• روش انجام پژوهش
در این بخش ،نحوۀ اجرای پژوهش شامل نوع و روش تحقیق ،روشهای ارزیابی ،جامعۀ آماری ،طرح آماری و نحوۀ تجزیۀ آماری
دادهها توضیح داده شود .مطالب مندرج در این بخش در چند پاراگراف و بدون تیتربندی تنظیم شود.
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• یافتهها
نتایج حاصل از پژوهش را میتوان بهصورت جدول و شکل ارائه کرد و فقط تحلیل نتایج را در متن آورد .اطالعات جدولها و شکلها
باید طوری باشد که خواننده ،بدون مراجعه به متن ،بتواند به اطالعات کافی برای درک جدول دست یابد .چنانچه در هر قسمت از مقاله
به جدول و یا شکلی اشاره شده است ،بالفاصله و در انتهای همان پاراگراف ،جدول یا شکل مربوطه درج شود.
• شکل و نمودار
عنوان شکل و نمودار ،بعد از ذکر کلمۀ «شکل» یا «نمودار» ،شمارۀ آنها و دونقطه شروع میشود( .شکل  ) :3عنوانها باید در زیر
ـ ِ
شکل یا نمودارها و وسطچین باشند.
ـ شکل و نمودارها ،در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع داده شده درج گردند و در متن مقاله باید به همۀ آنها ارجاع داده شود.
ـ ذکر واحد کمیتها در شکل و نمودارها الزامیست و تمامی مطالب و اطالعات آنها باید به فارسی نوشته شود.
ـ نمودارها و شکلها میتوانند رنگی و یا سیاه و سفید ارسال شوند ،اما رنگها و جزییات آنها باید در چاپ سیاه و سفید قابل تشخیص باشد.
ـ بعد از هر شکل و نمودار یک سطر خالی قرار دهید.
• جدول
ـ در تنطیم جداول نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده کرد ،مگر در باال و پایین سطر اول جدول و پایین آخرین سطر آن.
ـ عنوان جدول در باالی آن قرار میگیرد و با کلمۀ جدول ،شمارۀ آن و دونقطه شروع میشود.
ـ تمامی مطالب و اطالعات جدول باید به فارسی نوشته شود .برای بیان توضیحات اضافی در مورد هر جدول ،میتوان بهترتیب از عالئم
اختصاری در متن جدول استفاده کرد و با نشاندادن آنها در زیر جدول و نوشتن توضیح ،اطالعات الزم را در اختیار خواننده قرار داد.
• جمعبندی و نتیجهگیری
آوردن بخش جمعبندی و نتیجهگیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است .نتیجهگیری کلی از مقاله در حد یک تا دو پاراگراف باشد.
این بخش مستقل است و باید بدون مراجعه به سایر بخشهای مقاله گویای مهمترین یافتهها باشد.
• منابع
برای ارجاع به منابع از استاندارد  APAو سیستم ارجاعدهی هاروارد تبعیت کنید.
مثال:
ارجاع به مقاالت:

Year

Article Title

)Author(s

Campbell, T. S. & Karacaw, W. A. (1990). Corporate Risk Management and
The Incentive Effects of Debt. The Journal of Finance, (45)5, 1673-1686.
)Page(s

Issue

volume

Journal Title
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