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Abstract
Objective: Considering the importance of knowledge-based companies, this study aimed to
determine the framework for the establishment and development of these companies in
Humanities.
Methodology: In this research, a qualitative research grounded theory method was used,
utilizing a set of data for the theory establishment. The statistical population consisted of
specialists, experts and managers of knowledge-based companies located in Khuzestan
province. In-depth interviews were conducted to collect data from 16 samples from among
people described above who were selected through targeted sampling. The main criterion for
determining the sample size was to achieve a theoretical saturation point.
Findings: Based on the procedure of grounded theory, during the triple stages of coding, open,
axial, and selective, 403 open sources and 289 final extracted codes were constructed in the
form of 79 concepts and categorized into 6 main categories and 30 subcategories. Open coding
consisted of subcategories related to causal, contextual, mediating and pivotal conditions and
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also strategies, and consequences. The axial phenomenon is based on establishing and
developing of Knowledge based companies in Humanities. The theory is represented at the
selective coding stage (theorizing) according to the research results.
Conclusion: The pattern extracted analyzing the findings of the research, included four steps:
the initial idea, the research and development step, the step of transferring the research results,
and the productivity step; also six main strategies were obtained including: management and
policy, educational and research activities, platforms and infrastructures, communications and
scientific networks, publication and dissemination of knowledge and innovation. Combining
variables and the six main strategies, the final model of the process of creating and developing
knowledge-based companies in the Humanities was formed. The process of creation and
development begins with the creation of ideas, and then covers the stages of scientific research
and development of the idea, achievement of results and findings, documentation and transfer of
results, making the research findings practical and efficient, the market presentation and the
preservation of business position. In order to achieve this goal, it is necessary to consider and
provide a broader view of how to set the conditions and factors affecting this process and its
various prerequisites. In other words, in order to succeed in establishing the knowledge-based
companies and their development in the fields of Humanities, it is necessary for the academic
sector to develop the capacities and capabilities needed to create, develop and transfer research
results. This requires the ability to reform research policies, institutionalizing, gaining expertise
and skills and etc. In the macroeconomic, political and legal environments of the country, there
should also be favorable conditions for the establishment, development and transfer of
technology from the academic sector.
Keywords: Humanities, Knowledge-based companies, Applied knowledge, Grounded theory,
Model design.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،تعیین چارچوبی برای ایجاد شرکتهای دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههای علوم انسانی است.
روش پژوهش :در این پژوهش ،از نظریه داده بنیاد که شیوه پژوهش کیفی است استفاده شده است .به کمك این شیوه و دستهای از دادهها ،نظریه تکووین
مییابد .جامعه آماری شامل متخصصان ،صاحبنظران و مدیران متخصص در شرکتهای دانش بنیان مستقر در استان خوزستان است .به منظوور جمو آوری
دادهها از 61نفر از افراد فوق ،که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،مصاحبه به عمل آمد .معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه ،رسیدن به نقطه اشباع
نظری بود.
یافتهها :بر اساس فرایند نظریه دادهبنیاد ،طی مراحل سهگانه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی 304 ،کد باز و  982کد مستخرج نهوایی در قالوب  92مفهووم
ساخته شد و دستهبندی در  1مقوله اصلی و  40مقوله فرعی صورت گرفت.
نتیجهگیری :الگوی به دست آمده از تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش ،در قالب چهار گام ایده اولیه ،پژوهش و توسعه ،انتقال نتایج پژوهشهوا و بهورهوری
یافتههای پژوهشی و شش راهبرد اصلی ،شامل مدیریت و سیاستگذاری ،فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،بسوترها و زیرسواختهوا ،ارتباطوات و شوبکههوای
علمی ،نشر و اشاعه دانش و نوآوری قرار دارد .با ترکیب متغیرها و شش راهبرد اصلی ،مدل نهایی مراحل فرایند ایجاد و توسوعه شورکتهوای دانوشبنیوان در
رشتههای علوم انسانی شکل گرفته است.
کلیدواژهها :علوم انسانی ،شرکتهای دانشبنیان ،کاربردیسازی دانش ،نظریه داده بنیاد ،طراحی مدل.
----------------- ----کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کتابداری و اطالعرسانی ،6428 ،دوره  ،99شماره  ،3شماره پیاپی  ،88صص.616-662 .
تاریخ ارسال - 28/4/6 :تاریخ پذیرش28/1/93 :
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مقدمه

امروزه با تغییر الگوي اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه به اقتصاد دانشبنیان ،تولید سرمایه به کمک دانش به منزله
مزیتی رقابتی و ایفاي نقش در توسعه همهجانبه به وضوح مشاهده میشود .تغییر این رویکرد در دیگرر عوامر
مرتبط با اقتصاد از جمله فناوري ،خدمات ،صنعت و کارکرد آنها سرب تغییراتری بنیرادین مریشرود .همرین
مسئله اصطالحات و فرایندهایی را با عنوان اقتصاد دانشمحور و به تعبیر دیگر ،اقتصاد دانرشبنیران در جهران
کنونی مطرح کرده است؛ بنابراین ،پیرو اهمیت یافتن اقتصاد دانشبنیان ،شرکتهایی که بر پایه دانش تشکی
میشوند و به عبارتی دانش بنیان هسرتند اهمیرت بسریاري در رشرد و توسرعه اقتصرادي کشرورها بره دسرت
میآورند؛ از این رو دانش عام اصلی ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت ،رشد اقتصادي و توسرعه همرهجانبره در
جوامع امروزي را ایفا میکند.
رویکرد جوامع امروزي بر تولید سرمایه از دانش و به نوعی به خدمت گررفتن دانرش برراي دسرتیابی بره
مزیت رقابتی و ایفاي نقش در توسعه همه جانبه ،به وضوح قاب مشاهده اسرت .گررایش بره تولیرد سررمایه از
دانش موجبات رویکرد تجاريسازي دانش در شک ها و فرمهاي گوناگون شده است .مطالعه آثار منتشرر شرده
در رشتههاي مختلف حکایت از کاربرد مفهوم تجاريسازي دانش تحت عناوین گوناگون از قبی  :تجاريسرازي
فناوري ،تجاريسازي نتایج پژوهشهای ،تجاريسازي نروآوري ،کرارآفرینی ،دانشرگاه کرارآفرین ،انتفراعیسرازي
دانش و مواردي از این دست دارد .با توجه به سیال بودن حوزه تجاريسازي و تسري آن به دیگرر حروزههراي
دانش بشري ،دیگر نمیتوان مباحث مربوط به تجاريسازي دانش را در یک یا چند حوزه دانشی خاص و غالبرا
علوم پایه دانست.
تجاريسازي پژوهشهوای دانشگاهی با استفاده از راهبردها و روشهاي گوناگونی امکانپذیر اسرت .در ایرن
میان دانش؛ امروزه به عنوان راهبردي مهم براي بسیاري از سیاستهاي اقتصادي منطقهاي و محلری شرناخته
میشود (منتظري شورکچالی و یوسفی)3131 ،؛ البته این نقش در حوزه پژوهشهاي بنیرادي ،ارتبراطدهنرده
پژوهش و اقتصاد در چرخه تکام است (شفیعی و جمال پور ،3133 ،ص .)56 .ایرن فراینرد تصرادفی نیسرت،
بلکه به تولید دانش در بستري به نام شرکتهاي دانشبنیان نیاز دارد که با خلر دانرش و نروآوري ،پررچمدار
مزیت رقابتی محسوب میشوند (لندل و وارموس.)1133 ،3
از سوي دیگر ،به دلی داشتن دامنه وسیع واژگان در حوزه دانش و تسري دیگر حوزههاي دانشی در ایرن
حوزه ،ساختار فکري دانش در این مورد براي پژوهشگران چنردان شرناخته شرده نیسرت (بیرانونرد ،شرعبانی،
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کتابداری و اطالعرسانی ،0931 ،دوره  ،22شماره 4

029

عاصمی و چشمه سهرابی ،نوبت انتشار) .بر اساس شواهد متعدد ،این مهم در همه پژوهشهاي علوم طبیعری،3
انسانی و غیره یکسان نیست؛ به طوري که فرایند تجاريسازي پژوهش ،در مطالعات علوم طبیعی بنا بر ماهیت
این علوم و ارتباط نزدیکتر آنها با صنعت و به تبع آن تبدی دانش به فنراوري در ایرن رشرتههرا آسرانترر و
ملموستر است؛ به همین دلی  ،پژوهشهاي بیشتر در این حوزه متمرکز شده اند ،اما در حوزه علوم انسانی بنا
بر ماهیت پژوهش ،توان تولید فناوري محصوالت ،تولید دانش و دانش فنی آن طرور کره در ایرن علروم وجرود
دارد ،چندان همپاي سایر علوم گسترش نیافته است (پایا.)3135 ،
پژوهش هاي حوزه هاي علوم انسانی و اجتماعی ،کارایی الزم را براي رفع نیازهاي جامعه ندارند .بره گفتره
محمودپور و دیگران ،بیشتر دانشهاي حوزه علروم انسرانی و اجتمراعی ترجمرهاي هسرتند و صراح نظرران و
کارشناسان این حوزهها به ترجمه متون این رشته از زبانهاي دیگر اکتفرا مریکننرد و برراي تولیردات علمری
مبتنی بر پژوهش و توان علمی داخ کشور چندان اقدامی نمیکنند .همین امر در حوزه پژوهش سرب شرده
است بیشتر پژوهشهایی که در این حوزهها انجام میشرود بره تجراريسرازي و عمر نینجامنرد (محمودپرور،
رحیمیان ،عباس پور و دالور ،3133 ،ص. )33-93 .
علمی کردن علوم انسانی و دست یافتن به قوانین مستحکم مانند سایر علوم تا حد زیادي به کاربرد نترایج
این علوم در موقعیتهاي واقعری زنردگی بسرتگی دارد .همرین امرر سرب تقویرت و توجیره کراربرديسرازي
پژوهشهاي علوم انسانی میشود (النردري و دیگرران .)1115 ،2برا وجرود اهمیرت و جایگراه علروم انسرانی و
اجتماعی در رشد و پیشرفت جامعه بشري ،به مسئله کاربرديسازي یافتههاي پژوهش در این حوزهها تروجهی
نشده است .باید توجه داشت در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ،رشتههایی وجود دارد که میتوان دانرش آنهرا
را تجاري کرد و به کمک آنها به جامعه خدمات داد؛ از این رو پژوهش حاضر پس از واکاوي شررایط ،عوامر ،
راهبردها و پیامدهاي کاربردي کرردن پرژوهشهراي علروم انسرانی و شناسرایی آنهرا ،مردل ایجراد و توسرعه
شرکتهاي دانشبنیان را در رشتههاي علوم انسانی ارائه خواهد کرد.
این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا با وجود تغییر نگاه اقتصادي به پژوهشهرا ،نحروه
صرف بودجههاي پژوهشی و حرکت پژوهشهاي سایر علوم به منظور کاربرديسازي تراکنون در پرژوهشهراي
علوم انسانی اقدامی نشده است .همچنین به این پرسش پاسخ داده می شود که به کمک چه الگویی میتوان به
ایجاد و توسعه شرکتهاي دانشبنیان در علوم انسانی پرداخت.

1. Natural Science
2. Landry et al
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مبانی نظری
شرکتهای دانشبنیان

به شرکتها و مؤسسات حقوقی که با ایجاد کس و کار دانشمحور بره منظرور تبردی پایردار دانرش بره
ثروت تشکی شده و فعالیتهاي اقتصادي آنها مبتنری و همرراه برا فعالیرتهراي تحقیر و توسرعه هسرتند،
شرکت هاي دانشبنیان گفته می شود (قانون حمایت از شرکتهاي دانشبنیان .)1131 ،3در ادبیات بینالمللی،
مفاهیم «سازمانهاي دانشبنیان« ،»1شرکتهاي دانشآفرین« ،»1سازمانهراي یادگیرنرده »9و «سرازمانهراي
هوشمند »6با سازمان هاي دانش بنیان هممعنا هسرتند .برر اسراس تعریرف وزارت علروم ،تحقیقرات و فنراوري؛
شرررکت دانررشبنی ران شرررکتی اسررت کرره سررهام آن متعل ر برره دانشررگاه ،پژوهشررگاه ی را دانشررگاهیان باشررد
(محمدي.)3131،
اقتصاد دانش محور بر پایه انقالب دانش شک گرفته است .انقالب دانش متأثر از چندین عام اسرت کره
عبارتند از :افزایش دانش کد بندي شده ،افزایش آنالیز اطالعرات ،خخیررهسرازي و انتقرال ،توسرعه و گسرترش
فناوريهاي نو ،افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروي کار ،افزایش اهمیت ابداعات و کرارآیی در رقابرت و رشرد
 ،GDPافزایش سرمایهگذاري غیرملموس ،جهانی شدن و رقابت شردید و گسرترش تجرارت جهرانی (دالمرن،5
.)1111

شرکتهاي دانشبنیان بر اساس الگوي پراگماتیسم و با رویکردي کیفی متأثر از اقتصاد دانشمحور شرک
گرفته اند و در عمر کوتاه خود به پایدارترین اقتصادها در جهان مبدل شده اند.
بررسیها نشان میدهد نوآوريها و پیشرفتهاي صنعتی طی دهرههراي اخیرر در سرط جهران حاصر
فعالیتهاي نوآورانه شرکتهاي دانشبنیان بوده است (ناصحی فر .)3131 ،این شرکتها در قالر مردلهراي
متعددي ایجاد شده و توسعه یافته اند.
در مدل گلد اسمیت )1111( 7مراح ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و زایشی ،ایده اولیه (گام مفهومی) ترا
توسعه (گام توسعه) و راهاندازي شرکتهاي دانشبنیان (گام تجاري) را پوشش مریدهرد .در ایرن مردل برراي
توصیف جریانهاي همزمان فعالیتهاي فنی ،بازار و کس و کار از چکلیست اسرتفاده مریشرود .هرر جریران
منطب بر شش مرحله متوالی تحقی و بررسی ،امکانسنجی ،توسعه ،معرفی ،رشد و بلوغ است.
1. Supportive Rules in knowledge-based company
)2. Knowledge-Based Organization (KBO
3. Knowledge Creating Company
4. Learning Company
5. Intelligent Organization
6. Dahlman
7. Goldsmith
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مدل روثول و زگیفیلد )3336(1مشابه مردل اسرمیت ،مراحر متروالی پرژوهش و توسرعه ،نمونره اولیره
محصول ،ساخت ،تجاريسازي و فروش را شام میشود که در آن به طرور تلرویحی بره موضروعات تجراري و
کس و کار اشاره شده است.
مدل تجاريسازي کوپر )3331( 2یا مدل مرحله  -دروازه ،فرایند ایده تا بازار را به مجموعرهاي متروالی از
مراح و نقاط تصمیم تفکیک میکند .ایدهپردازي ،بررسی و غربال اولیه ایده ،بررسی تفصیلی و غربرال مجردد
ایده به منظور ایجاد کس و کار ،توسعه ایده ،تست و اعتبارسرنجی آن ،تولیرد صرنعتی و ورود بره برازار برراي
تجاريسازي مراحلی هستند که در مدل فوق به آنها اشاره شده است .در این مدل ،مرحله جایی است کره در
آن اقدام صورت میگیرد.
افزون بر آنچه بیان شد ،مدل جولی )3337( 1از دیگر مدلهاي فرایندي است که به مررور آن در ادبیرات
پرداخته شد و مراح آن عبارت است از :به تصویر کشیدن ایده ،بررسی امکانپذیري تجاريسرازي ،نمرایش و
اثبات فناوري ،ورود به بازار و حفظ موقعیت تجاريسازي ،اما مدلهایی که بیشترین ارتباط را با هدف پژوهش
دارند ،مدل سه سطحی دوریم گوکت  ،)1119( 9مدل دانشگاه برریتیش کلمبیرا ،6مردل مگنروس )1119( 5و
مهدي ( )1117هستند.
در مدل گوکت  ،مراح  ،گامها ،فعالیتها و اقدامات گوناگون براي کاربرديسازي پژوهشها در سه سط
بیان شده است .سط اول شام خل ایده ،انجام پژوهش و دستیابی به نتایج آن است .سط دوم فعالیتهراي
انتقال و تجاريسازي ،انتشار یافتههاي پژوهش و ارزیابی آنها ،حفاظت حقوقی از یافتههراي پرژوهش ،تعیرین
راهبرد تجاريسازي ،اقدام پژوهشی تجاري کاربرديسازي و پایش فعالیتهاي تجاريسازي را شام مریشرود.
سط سوم نیز بهرهبرداري و استفاده از یافتهها و دانش انتقال یافته از دانشرگاه را در برر مریگیررد .همچنرین
مدل بریتیش کلمبیا ،شام انجام پژوهش ،انتقال نتایج حاصر از پرژوهش ،بهررهبررداري از نترایج پرژوهش و
روابط متقاب صنعت و دانشگاه است.
پیدایش ایده و پژوهشهاي علمی ،مستندسازي ،قابلیت ارائه و انتشار نترایج و دسرتاوردهاي پرژوهش در
قال

دارایی فکري ،تعیین راهبرد تجاريسازي ،ایجاد تشکیالت بهرهبررداري در قالر شررکت ،پرژوهشهراي

تولید نیمه صنعتی و تعیین راهبرد تولید صنعتی و تجاري مراحلی هستند که در مدل مگنوس و مهردي بیران

1. Roth well and Ziegfeld
2. Cooper
3. Jolly
4. Devrim Goktepe
5. University of British Columbia
6. Magnus
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شده اند.

پیشینه پژوهش

صیف ،صفا و بیرانوند ( )3133هدف پژوهش خود را ارائه مدل علّی عوام مؤثر بر تجاريسرازي پرژوهشهراي
دانشگاهی بیان کردند .در این پژوهش تأثیر متغیرهاي توانمندسرازي روان شرناختی ،خودکارآمردي ،سیاسرت
دانشگاه ،سرمایه اجتماعی ،کنترل رفتار ادراک شده و نگرش به تجاريسازي بر تمای به تجراريسرازي دانرش
بررسی شد .بر اساس نتایج این پژوهش ،تمای به تجراريسرازي بره طرور مجرزا برا متغیرهراي توانمندسرازي
روانشناختی ،کنترل رفتار ادراک شده ،نگرش بره تجراريسرازي و سررمایه اجتمراعی رابطره معنراداري دارد.
همچنین میان تمای به تجاريسازي با متغیرهاي خودکارآمردي و سیاسرت دانشرگاه هری رابطره معنراداري
مشاهده نمی شود .بر اساس نتایج پژوهشی با عنوان «تردوین مردلی یکپارچره برراي توسرعه سرط نروآوري و
تجاريسازي شرکت هاي دانشبنیان ایران» مشخص شد که یافتههاي پژوهش بر اساس تحلی دادهها ،راهیابی
به بازار مقوله محوري در توسعه سط نوآوري و تجاريسازي شرکتهاي دانرشبنیران اسرت .بررسری راههراي
گوناگون نیز براي تسخیر بازار و نحوه تعام با بازیگران فعلی بازار حیراتی اسرت (میرغفروري ،مروتری شرریف
آبادي و زاهدي.)3137 ،
امیدیان ( )3135یکی از الزامات کاربردي شدن برنامه درسی علروم انسرانی در دانشرگاه را بره کرارگیري
رویکرد مدیریت دانش در ثبت ایده هاي روش هاي آموزش و تدریس دانشرجو -معلمران معرفری مریکنرد؛ بره
عبارت دیگر ،توسعه شیوههاي آموزشی و یادگیري از دیدگاه دانشجویان و اسرتادان و ثبرت آنهرا ،بره توسرعه
اقتصاد دانشمحور میانجامد .بریمانی ،آقاتبار رودباري و صفاریان همدانی ( ،)3135در پژوهش «تجاريسرازي
آموزش عالی؛ پیامدها ،چالش ها و راهکارها» نشان دادند که ایجاد بسترهایی براي تجاريسازي دانش ،عالوه بر
فراهمکردن ارزشهاي اقتصادي براي سازمانها ،به رشد اقتصادي و فنی جامعه منجر میشود .از آنجرا کره بره
بازار رسانیدن محصول میتواند تضمینکننده موفقیت و بقاي سازمانها باشد ،تجاريسازي عاملی حیاتی تلقی
شده است.
قنادينژاد و یاري ( )3135در پژوهش «شناسایی راهکارهاي توسعه تجاريسرازي دانرش در حروزههراي
علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه اساتید این حوزه در دانشگاه شهید چمران» نتیجره گرفتنرد کره بره کمرک
تجاريسازي یافتههاي پژوهشی ،این فرصت براي حوزههاي علوم انسرانی و اجتمراعی فرراهم مریشرود کره از
حالت نظري فاصله بگیرند و با کاربردي کردن پژوهش ها در عرصه عم و محیط واقعری جامعره ایفراي نقرش
کنند.
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پورتربتی ،افراسیابی و اسماعی نیا ( )3135در پژوهش «تجراريسرازي نترایج تحقیقرات دانشرگاههرا در
اقتصاد دانش بنیان از نظر اعضاي هیئتعلمی دانشگاه هاي شهرستان اسفراین» دریافتند کره تمرکرز برر برازار،
فرهنگ سازمانی ،مدیریت داخلی و سازمانی ،مدیریت حقوق مالکیت فکري ،شبکهسازي ،کارآفرینی و کسر و
کار ،بر تجاريسازي نتایج پژوهشهاي دانشگاهها و به تبع آن اقتصاد دانشبنیان مؤثر هستند.
زینالی ( )3136در «نگرشی نوین به نس سوم دانشگاهها و جایگاه تحقیقات علوم انسانی» نتیجره گرفرت
مهمترین نیازهاي دنیاي امروز ،واکنش مناس نظام آموزش عالی به تغییرات اجتمراعی ،فرهنگری ،سیاسری و
اقتصادي است .پاسخ به انتظارات جدید از مؤسسات آموزش عالی ،آنها را به سوي تحوالت درونری ،تحرول در
نحوه تعام با محیط اجتماعی -اقتصادي و تغییر رویکرد از دانشگاههاي آموزشمحرور (نسر اول) و پرژوهش
محور (نس دوم) به دانشگاههاي کارآفرین (نس سوم) سوق داده است.
میرزایی ،ابوالقاسمی و قهرمرانی ( )3136برا شناسرایی و تحلیر موانرع موفقیرت فعالیرتهراي پژوهشری
کاربردي در دانشگاه صنعتی اصفهان نتیجه گرفتند که موانع فعالیتهراي پرژوهش کراربردي عبرارت اسرت از:
موانع مدیریت و سیاستگذاري پژوهشها ،سرازمان ،مقرررات و پرژوهش ،پژوهشرگران ،انگیرزه هراي فرهنگری،
پشتیبانی و امکانات پژوهش ،نظام و ساختار آموزشری ،سیاسرت و سراختار و موانرع مرالی و اداري .برر اسراس
پژوهش کالنتري ،میگون پوری و یدالهی فارسی ( ،)3139عوام نه گانه زیر از جمله عوام سازمانی تأثیرگرذاري
بر راهبرد تجاريسازي پژوهشهاي دانشگاهی به شمار میآیند:
زیرساخت هاي دانشگاه ،مدیریت دانش ،راهبرد دانشگاه و کیفیت دانشکده ،ماهیت پژوهش و جهرتیرابی
تجاري ،شبکههاي دانشگاه ،مدیریت دانشگاه ،منابع انسانی دانشگاه ،ساختار و منابع مالی.
خیاط مقدم و رستگار ( )3131با «شناسایی تسهی کنندههاي تجاريسازي دانش در حوزه علروم انسرانی
از دیدگاه اعضاي هیئت علمی مشهد» نتیجه گرفتند کره تسرهیلگرهاي محیطری ،مردیریتی و قرانونی در ایرن
زمینه ضرورت دارند.
بر اساس نتایج پژوهش عزیزي ( ،)3131بهبود عملکرد پژوهشی استادان در علروم انسرانی ،از سرویی بره
اصالحات در رویکردهاي سازمانی ،مدیریت و سیاستگذاري پژوهشری نیراز دارد و از سروي دیگرر ،بره اجرراي
برنامههاي توانمندسازي و تقویت بنیههاي حرفهاي استادان در زمینه پژوهش و فراهمکرردن شررایط و منرابع
مناس مالی ،مادي و علمی براي انجام فعالیتهاي پژوهشی از سوي آنان منوط است.
برخی مطالعات خارج از کشور نیز با مطالعه حاضر شباهتهایی دارد .بیسونگنو و دیگران )1133( 1ضمن
تأکید بر اهمیت سیاستهاي پژوهشی در دانشگاهها ،تأسیس مراکز پژوهشی یرا پژوهشرکدههراي مشرترک برا
1. Bisogno et al.
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صنایع و اجراي طرحهاي پژوهشی مشترک با صنعت را براي اثربخشی اینگونه ارتباطات پیشرنهاد کررده انرد.
لی فیهو 1و دیگران ( )1133نیز بر اهمیت جهتگیري مناس در فعالیتهاي واحدهاي پژوهشی دانشرگاههرا
تأکید دارند .به عقیده آنها اگر این جهتگیري نباشد ،تنها میتوان شاهد اتفاقات پراکنده و بردون هرمافزایری
بود .سیاستگذاري پژوهشی در این باره ،در قال ارتباط موف صنعت با دانشگاه ،با هردف تسرهی ارتباطرات و
انتشار آن ،به ویژه با جریان پژوهشی در میان نهادهاي گوناگون صورت میگیرد.
اوشی 2و دیگران ( )1131با بررسی تعیینکنندهها و نتایج شرکتهاي زایشی ،زمینههاي الزم براي ایجراد
و موفقیت شرکتهاي دانشبنیان را در چهار سط ویژگیهاي شخصیتی ،منابع سازمانی ،ویژگیهاي سرازمانی
و عوام محیطی شناسایی کرده اند .از جمله سازوکارهاي پیشنهاد شده براي تجاريسازي میتروان بره مروارد
زیر اشاره کرد:
خدمات مشاورهاي ،ثبت پتنت ،لیسانسدهی و تأسیس شرکتهاي نوپاي متعل به دانشجویان و اسرتادان
و ارائه دورههاي آموزشی براي متقاضیان (جاکوب 3و دیگران ،)1111 ،قراردادهاي پژوهشی با صنعت (النردري
و دیگران ،)1115 ،راه اندازي شرکت هاي مبتنی بر فناوري به کوشش پژوهشگران ،شرکتهاي انشعابی ،ارتباط
دانشگاه و صنعت (دباکر 4و گلرس ،)1116 ،5انتشار آزاد نتایج پژوهشها ،قراردادهاي پژوهشری ،اتحادیرههرا و
تعاونیهاي تحقی و توسعه (بوزمن .)1111،6میتوان با استفاده از همین شیوههرا و برا توجره بره مختصرات و
ویژگیهاي علوم انسانی و شرایط خاص هر یک از زیرمجموعههاي آن به همراه سایر شیوههاي اختصاصی براي
تجاريسازي پژوهشهاي علوم انسانی استفاده کرد (محمودپور و دیگران.)3133،
الکت 7و همکاران ( )1111در مقالهاي با عنوان «انتقال فناوري و استراتژيهاي شرکتهراي دانشرگاهی»
 67دانشگاه انگلستان را به منظور بررسی راهبردهاي آنها براي ایجاد شرکتهاي دانشرگاهی و نحروه توسرعه
آنها مطالعه کردند از دیدگاه آنها کارآفرینی ،تخصص گرایی و شبکهسازي ،فرصت هاي تشخیص داده شرده و
مالکیت معنوي براي تشکی شرکتهاي دانشگاهی اهمیت دارند.
در پژوهش ونبرگ 8و دیگران ( )1133تفاوت عملکرد افرادي که تنها برر انتقرال دانرش از پرژوهشهراي
دانشگاهی تمرکز دارند و شرکتهاي دانشگاهی را بدون تجربه عملی و صنعتی تأسیس میکنند با افررادي کره
با داشتن آموزش دانشگاهی درگیر خل کاري جدید میشوند بیان شده است .به عقیده آنها دانش بره دسرت
1. Leal Filho et al.
2. O’Shea
3. Jacob
4. Debackere
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8. Wennberg
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آمده از طری تجربه براي فعالیتهاي کارآفرینی ارزشمندتر از علم دانشگاهی به دسرت آمرده برا تجربرههراي
پژوهشی در یک دانشگاه است.

روششناسی پژوهش

این پژوهش رویکردي کیفی دارد و در آن از نظریه داده بنیاد به عنوان روش پژوهش استفاده شده است .نظریه
داده بنیاد پژوهشی کیفی است که به کمک آن ،با استفاده از یک دسته داده ،نظریهاي تکوین مییابد (مهر علی
زاده و دیگران .)3136 ،در پژوهش کیفی حاضر ،ابتدا پژوهشگران با الهام از ادبیات و مبانی نظري مرور شده
چند محور را براي شروع مصاحبه و دریافت تجربیات مصاحبهشوندگان انتخاب کردند .این محورها در قال
مقوالت اصلی و فرعی تنظیم و با مصاحبه شوندگان در میان گذاشته شد .سپس از آنها خواسته شد تجربیات
خود را در این زمینه بازگو کنند .ساماندهی جلسات مصاحبه به کمک تلفن یا پست الکترونیک با مصاحبه
شونده صورت گرفت .سپس طی نامهاي شام موضوع مصاحبه و هدف آن ،زمان مناس

براي مصاحبه با آنان

هماهنگ و تعیین شد .در مرحله بعد ،ضبط و اجراي متن کام گفتگوها صورت گرفت .پس از استخراج جمالت
کلیدي برحس

فراوانی تکرار آنها و با استفاده از نظام مقولهبندي و عنواندهی ،با الهام از ادبیات پژوهش هر

مجموعه از جمالت کلیدي بر اساس نزدیکی مفهومی و بیان مفهومی مشترک با عنوان مقولهاي مشخص
عنوانبندي شد .مقولهبندي جمالت کلیدي نیز در شش مقوله اصلی و  11مقوله فرعی صورت گرفت.

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماري پژوهش حاضر را متخصصان ،صاح نظران و مدیران متخصص مستقر در استان خوزستان
تشکی میدهند که در زمینه شرکتهاي دانشبنیان و تجاريسازي فعالیت دارند .حجم نمونه مشتم بر 35
نفر است که با رویکرد هدفمند انتخاب شدند .در این پژوهش ،مصاحبههاي عمیقی تا رسیدن به نقطه اشباع
نظري صورت گرفت .همچنین با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد به تصویر روشنی از چگونگی
ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی در قال

یک مدل پرداخته و براي این

منظور از پرسشهاي زیر استفاده شد.

پرسشهای پژوهش

 .3شرایط علّی ،زمینهاي ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدهاي ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها
در رشتههاي علوم انسانی کدام است؟
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 .1مدل ایجاد و توسعه شرکتهاي دانشبنیان در رشتههاي علوم انسانی چگونه است؟
پس از دریافت پرسش پاسخها ،متن مصاحبهها به دقت مکتوب و در کنار آنها از اسناد و مدارک دست
دوم براي تبیین بهتر نظریه استفاده شد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها

در این پژوهش ،به منظور تجزیه و تحلی دادهها پس از مکتوبکردن مصاحبهها ،دادههاي جمعآوري شده بره
کمک کدگذاري واکاوي شد و طبقهبندي طی سه مرحله کدگذاري باز ،3محروري 1و انتخرابی 1صرورت گرفرت
(کوهن 9و دیگران ،1117 ،ص.)913 .
 .3کدگذاري باز :فرایند تحلیلی نامگذاري مفاهیم ،طبقهبندي و کشف ویژگیها و ابعاد آنهرا در دادههرا
به کمک مقایسه مداوم (االکلنگی .)6در این مرحله پژوهشگر مفاهیم را از زوایاي گونراگون و از درون
و بیرون یا وارونهاي بررسی و تحلی میکند تا دیدگاه متفاوتی درباره اهمیت و جایگاه مفاهیم کس
کند (کوربین و استراوس .)1113 ،5در مقاله حاضر ،مصاحبهها چندین نوبت مطالعه و مفاهیم اولیه از
طری تحلی محتوا استخراج شد.
 .1کدگذاري محوري :در این مرحله ،طبقات اصلی که به نوعی از کدگذاري باز استخراج شده اند ،به
یکدیگر متص یا مرتبط میشوند .بر این اساس ،ارتباط میان طبقات گستردهتر و در قال

مدل

پارادایمی ایجاد میشود .این مدل از پدیده اصلی شرایط علّی ،زمینه ،راهبردها ،شرایط واسطه و
پیامدها تشکی شده است.
 .1کدگذاري انتخابی :این مرحله پس از تعیین طبقه مرکزي ،به دنبال کدگذاري انتخابی باز متوقف و
تحلی ها بیشتر پیرامون طبقهاي به نام «طبقه مرکزي» معطوف شد؛ طبقهاي که مسئول پاسخگویی
به بیشترین تغییرات درمورد پدیده مورد نظر است .در این پژوهش ،براي تحلی روابط موجود از
کدگذاري انتخابی استفاده شد.

1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
4. Cohen
5. Flip-flop Technique
6. Corbin and Strauss
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روایی و پایایی

به منظور تعیین روایی و پایایی پژوهش حاضر ،از عناصر قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقرال ،قابلیرت اتکرا و قابلیرت
تأیید استفاده شد .قابلیت اعتبار و انتقال را مطلعان کلیدي ،مشارکتکننردگان پرژوهش ،نمونرههراي مشرابه و
خبرگان در طول پژوهش به شک مداوم و ضمن اعمال تعدی هاي مقتضی ،ارزیابی و تأیید کردند .قابلیت اتکرا
به دادهها نیز به کمک روشهاي نظاممند نظریهپردازي داده بنیاد در گردآوري ،ثبت ،تحلیر و تفسریر دادههرا
مالحظه شد .همچنین قابلیت تأیید با بهرهگیري از نظرهرا و ارائره شرواهد و یافترههرا بره خبرگران ،مطلعران،
مشارکتکنندگان و نمونههاي مشابه ،استفاده از یادداشتهاي فنی و میدانی و راهبردهراي ارتقراي حساسریت
نظري و اجتناب از سوگیري طی پژوهش صورت گرفت.
یافتههای پژوهش

با توجه به نظریه دادهبنیاد به تحلی دادهها در قال کدگذاري باز ،محوري و انتخابی پرداخته شد.

الف) کدگذاری باز:

شام مقولههاي فرعی و مربوط به شرایط علّی ،زمینهاي ،میانجی ،پدیده محوري ،راهبردها و پیامدهاست.

شرایط علّی

نتایج تحلی محتواي پاسخ مصاحبه شوندهها به پرسش اول پژوهش نشراندهنرده وجرود پرنج مقولره دربراره
شرایط علّی براي ایجاد پدیده مورد مطالعه است که کدهاي باز مربوط به آنها به شرح جدول  3است.
جدول  .0کدهای باز و مقولههای مربوط به شرایط علّی
مقولهها
آرمان
رسالت علمی
شرایط علّی
قوانین و مقررات
فرهنگسازی
خودباوری

کدهای باز
استقالل ،ضرورت حفظ استقالل و خوداندیشی علوم انسانی ،حفظ استقالل دانشگاهها
کوشش برای کیفیسازی علوم انسانی ،اهتمام به پژوهشهای کاربردی ،پرداختن به توسعه علم و
دانش ،برنامهریزی برای تبدیل علم به ثروت ،جهتگیری مقاالت کاربردی ،برگزاری همایشها و
کنفرانسهای کاربردی در علوم انسانی
حذف قوانین و مقررات اضافی و بازنگری قوانین و مقررات در حوزه علوم انسانی
ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری ،توجه به افراد ماهر و باتجربه و توجه به ارائهدهندگان تجربه
تالش برای شکوفاشدن استعدادهای علمی و فکری

با توجه به جدول  ،3پنج مقوله آرمان ،رسالت علمی ،قوانین و مقررات ،فرهنگسازي و خودباوري ،شرایط
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علّی اثرگذار بر پدیده محوري به شمار میآیند.
آرمان :پس از بررسی مصاحبهها استقالل ،ضرورت حفرظ اسرتقالل ،خوداندیشری علروم انسرانی و حفرظ
استقالل دانشگاهها استخراج شد و در قال مقوله انتزاعی آرمان قررار گرفرت .وقتری از اسرتقالل سرخن گفتره
میشود ،پیش از هر چیز مفهوم بینیرازي اقتصرادي در خهرن جراي مریگیررد ،امرا گسرتره مفهروم اسرتقالل
موضوعات دیگري مانند استقالل فرهنگی ،علمی ،سیاسی و غیره را نیز شام میشود .کلیدواژه استقالل بارهرا
در مصاحبههاي استادان و متخصصان حوزه دانشبنیران کراربرد داشرته اسرت .موضروع اسرتقالل دانشرگاه در
عرصههاي گوناگون فرهنگی و فکري نیز گویاي اهمیت این مسئله براي مجموعه آمروزش عرالی کشرور اسرت.
باید توجه داشت که استقالل و آزادي علمی در دانشگاهها ،اصول شناخته شده و بدیهی آموزش عرالی در ایرن
باره است .بر اساس پژوهشهاي گوناگون ،بهترین دانشگاهها مراکزي بوده اند که از نظر علمری مسرتق عمر
کرده اند و دولت نقش حمایتی و تسهی کننرده برراي پژوهشرگران داشرته اسرت .بریطرفری کامر در مرورد
جناحبنديهاي سیاسی ،دوري از سیاستهاي تبعیضآمیز و حفظ اصالت دانشگاهها از جملره دالیر و شررایط
علّی مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکتهاي دانشبنیان در حوزه رشتههاي علوم انسانی است که باید در این حروزه
در نظر گرفته شود.
رسالت علمی :کوشش براي کیفیسازي علوم انسانی ،اهتمام به پژوهشهاي کاربردي ،پرداختن به توسعه
علم و دانش ،برنامهریزي به منظور تبدی علم به ثروت ،جهتگیري مقاالت کراربردي ،برگرزاري همرایشهرا و
کنفرانسهاي کاربردي در علوم انسرانی در مقولره رسرالت علمری طبقرهبنردي شرد .رسرالت علمری از جملره
رسالت هایی است که استادان و متخصصان حوزه دانشبنیان براي برنامهریزان و سیاسرتگرذاران حروزه علروم
انسانی و جامعه دانشگاهی ترسیم میکنند .رسالت توسعه علمی را میتوان از جمله دالی و شرایط علّی مرؤثر
بر ایجاد و توسعه شرکتهاي دانشبنیان در حوزه علوم انسانی برشمرد.
قوانین و مقررات :دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنیان باید بتواننرد قروانین و مقرررات اضرافی را حرذف و
افرادي را جذب کنند که تجربه و مهارت الزم را داشته باشند و به آنها توجه ویژهاي کنند .اگرر شررکتهراي
دانشبنیان بتوانند شرایط بازنگري قوانین و مقررات در حوزه علوم انسانی را فراهم کننرد ،مریتواننرد برا سرایر
شرکتهاي دانشبنیان داخلی و خارجی رقابت کنند.
فرهنگسازي :فرهنگسازي مقولهاي علّی است که بر ایجاد و توسعه شرکتهاي دانشبنیان در رشتههاي
علوم انسانی تأثیر میگذارد .این مقوله دربرگیرنده مفاهیمی از قبی ایجاد فرهنگ آموزش و یرادگیري ،توجره
به افراد ماهر و باتجربه و توجه به افرراد ارائرهدهنرده تجربره اسرت .فرهنرگ در آمروزههراي اسرالمی ،سرازنده
ارزشهاي اخالقی است .فرهنگ دانشگاهی مانند هر فرهنرگ دیگرري ،داراي مجموعرهاي از باورهرا ،ارزشهرا،

کتابداری و اطالعرسانی ،0931 ،دوره  ،22شماره 4

099

شیوهها ،آداب و رسوم ،زبان و تاریخ منحصر به خود و از طرفی ،پویا ،قاب یادگیري و انتقال است.
فرهنگسازي از طری واسطههاي فرهنگی در سه مرحلره تولیرد ،توزیرع و مصررف محصروالت فرهنگری
مربوط به خالقیتهاي بشري در عرصه هنر و دانش صورت میپذیرد که موج تغییرر خهنیرتهرا ،اعتقادهرا،
ایدئولوژي و انتقال اطالعات و شیوههاي زندگی در فرایند تطاب افرراد برا محریط پیرامرون مریشرود (بنرت،1
 ،3371ص.)136 .
دانشگاه فرهنگ ساز ،دانشگاهی است که اصول و نظام اعتقادي -ارزشی جامعه را در خود به منصه ظهرور
رسانده ،با پرورش و تربیت اندیشمندان ،عالمان و دانشمندان در تراز نظام اسالمی ،در جهت اصرالح و اعرتالي
باورها ،ارزشها و رفتارهاي جامعه مؤثر واقع میشود .از دیدگاه مقام معظم رهبرري فرهنرگسرازي از وظرایف
حساس و ویژه مدیران دانشگاه است و این موضوع در سخنان ایشان درک میشود .اگر مردیران دانشرگاههرا و
شرکت هاي دانشبنیان شرایط آموزش و یادگیري را براي کارکنان خود فراهم کنند ،میتوانند بیشتر طرحها و
برنامهها ،به ویژه طرحهایی در حوزه کاربرديسازي علوم انسانی را داشته باشند.
خودبرراوري :تررالش بررراي شکوفاشرردن اسررتعدادهاي علمری و فکررري کرردهاي نهررایی حاصر از بررس ری
مصاحبههاي استادان و متخصصان حوزه دانش بنیان است که به مقوله خودباوري منجر شده است .این مفهروم
نیز در طبقه شرایط علّی قرار دارد .خودباوري ناظر بر رابطه فرد برا خویشرتن خرود برا دیگرران اسرت .از نظرر
استادان و متخصصان حوزه دانشبنیان ،رمز موفقیرت در پیشررفت و توسرعه علمری ،اعتمراد و اعتقراد جامعره
دانشگاهی به داشته هاي غنی کشور در ابعاد فرهنگ ،هویت ملی -اسالمی و دانش است .در این میان ،مردیران
دانشگاهی در نهادینهکردن خودباوري در دانشگاهها میتواننرد نقرش مرؤثري ایفرا کننرد؛ از ایرن رو مریتروان
خودباوري را از جمله دالی و شرایط علّی مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکتهاي دانشبنیان در حروزه رشرتههراي
علوم انسانی دانست.
مقوله محوری

مقوله محوري بر ایجاد و توسعه شرکتهاي دانشبنیان در رشتههاي علوم انسانی استوار است.
شرایط زمینهای

شرایط زمینهاي در پاسخ به پرسش اول پژوهش نشاندهنده دو مقوله درمرورد شررایط زمینرهاي برراي ایجراد
پدیده مورد مطالعه است که کدهاي باز مربوط به آنها در جدول  1آمده است.

1. Bennet
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جدول  .2کدهای باز و مقولههای مربوط به شرایط زمینهای
مقوله

حمایتگری
شرایط زمینهای

تیمسازی

کدهای باز
حمایت از ورود رشتههای علوم انسانی در شرکتهای دانشبنیان ،بسته حمایتی شرکتهای
دانشبنیان در حوزه علوم انسانی ،حمایت از ارسال نمونه موقتی محصول در حوزه علوم انسانی،
حمایت از ترویج فعالیت شرکتهای دانشبنیان در رشتههای علوم انسانی در رسانهها ،امکان
اختصاص فضا و تجهیزات به شرکتهای دانشبنیان زایشی با مصوبه هیئت امنا ،امکان
تخصیص مناب مالی به شرکتهای دانشبنیان زایشی به صورت وام خطرپذیر از محل مناب
اختصاصی مؤسسه ،تأثیر نداشتن قانون من مداخله در مورد شرکتهای دانشبنیان
جذب مناب انسانی

با توجه به اهمیت سیاستهاي حمایتگري دولت ضروري است سیاستمداران و تصمیمگیران ارشد کشرور
در تدوین لوای حمایتی از تأسیس و توسعه شرکتهاي دانشبنیران ،سیاسرتهراي حمرایتی الزم را در مرورد
مشوقها ،مقررات ،فضا ،تجهیزات و غیره که در جدول  1آمده است تردوین نماینرد .همچنرین دولرت بایرد در
مورد تیمسازي در شرکتهاي دانشبنیان که با مفهوم جذب منابع انسانی همراه است ،راهبررد مناسربی را در
نظر بگیرند ،اما الزم است دولت توجه بیشتري به آنها داشته باشرد و توسرعه کیفری جرذب منرابع انسرانی و
تیمسازي را در دستور کار خود قرار دهد .گفتنی است تیمسازي و وضرع قروانین حمرایتی الزم برراي ایجراد و
توسعه شرکتهاي دانشبنیان در رشتههاي علوم انسانی تأثیر مهمی بر پایداري آنها خواهد داشت.

شرایط مداخلهگر

بر اساس تحلی محتواي مصاحبهها ،در پاسخ به پرسش اول پژوهش سه مؤلفه به عنوان شرایط مداخلهگر ،بره
شرح جدول  1شناسایی شدند.
جدول  .9کدهای باز و مقولههای مربوط به شرایط مداخلهگر
مقوله
دانایی محوری
شرایط مداخلهگر

فرهنگ پژوهش
ویژگیهای فردی پژوهشگران

کدهای باز
دانایی ذاتی
ارتقای مهارتهای مدیران ،تبدیل ایدههای علمی و پژوهشی به
محصوالت و خدمات و هدایت شرکتهای دانشبنیان
داشتن روحیه خودباوری به استخراج دانش و تقویت آن ،داشتن روحیه
همکاری و در اختیار قرار دادن دانش

داناییمحوري« :دانش» مخلوط سیالی از تجربهها ،ارزشها ،اطالعرات موجرود و نگررشهراي کارشناسری
نظامیافته است .این مقوله چارچوبی براي ارزشیابی و بهرهگیري از تجربهها و اطالعات جدید به دست میدهد.
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دانش به شک هاي پویا و نیز انباشته و ایستا تصور میشرود (دانپرورت و پروسراک 1ترجمره رحمران سرشرت،
 .)3173استادان و متخصصان حوزه دانشبنیان ،برخورداري از دانرش و ترالش برراي بسرط و گسرترش آن در
خود و شرکت هاي دانشبنیان را قابلیتی مهم میدانند که در مصاحبهها ظاهر میشود .بر این اساس ،شراخص
دانایی خاتی را میتوان از جمله شرایط مداخلهگر ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسرعه آنهرا در رشرتههراي
علوم انسانی دانست.
ویژگیهاي فردي پژوهشگران :این عام از دیگر عوام مداخلهگر در ایجراد شررکتهراي دانرشبنیران و
توسعه آنهاست .داشتن روحیه همکاري و باور به انتقال دانش به دیگران میتوانرد نقشری مهرم در سراخت و
توسعه این شرکتها در رشتههاي علوم انسانی باشد.

راهبردها

راهبردهاي اساسی براي پاسخ به پرسش اول پژوهش نشاندهنده وجود شش مقوله در ایجاد پدیده مدنظر
است که کدهاي باز مربوط به آنها در جدول  9آمده است.
جدول  .4کدهای باز و مقولههای مربوط به راهبردها
مقوله
مدیریت و سیاستگذاری

راهبردها

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
بسترها و زیرساختها
ارتباطات و شبکههای علمی
نشر و اشاعه دانش
نوآوری

کدهای باز
برنامهریزی راهبردی ،مدیریت مناب  ،مدیریت جذب و به کارگیری ،مدیریت
استعدادهای درخشان ،مسئولیت علمی ،پاسخگویی ،مدیریت نخبهگرایی و
آییننامه ارتقا
تحول علمی ،توسعه مرزهای دانش ،پژوهشهای کاربردی ،برنامه پژوهشی،
توسعه قطبهای علمی و جام نگری علمی
حمایتگری ،مرجعیت علمی ،عملگرایی ،فرهنگمحوری و باورپذیری علمی
دیپلماسی علمی ،گفتمانسازی علمی ،همافزایی مراکز علمی ،توسعه
پژوهشهای بینالمللی و ارتباط دانشگاه با صنعت
مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت فرهنگی ،نشستهای علمی و کنفرانسها
فرصتسازی ،نواندیشی ،توسعه محوری

مدیریت و سیاستگذاري :مقوله مدیریت و سیاستگذاري به سیاستگذاريها ،طراحی مجدد فراینردها و
ساختارها در راستاي گسترش رویکرد کاربرديسازي رشتههاي علوم انسانی در شرکتهاي دانشبنیران اشراره
دارد .بر اساس جدول  ،9این مقوله از کدهاي باز برنامهریزي راهبردي ،مردیریت منرابع ،مردیریت جرذب و بره
کارگیري ،مدیریت استعدادهاي درخشان ،مسئولیت علمی ،پاسخگویی ،مدیریت نخبهگرایی و آیریننامره ارتقرا
1. Davenport and Prusak
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تشکی شده است .بخش مدیریتی به حمایتها ،سیاستها و راهکارهراي مردیریتی بره منظرور تجراريسرازي
پژوهشها اشاره دارد .بیشک موفقیت ایدههاي پژوهشهایی براي تجاري شدن ،مانند سایر اقدامات با ریسرک
زیادي همراه است و به حمایت مدیران به ویژه مدیران ارشد نیاز دارد .مفاهیم به دستآمده در ایرن طبقره ،از
جمله الزامات مدیریتی براي گسترش و توسعه شرکتهاي دانشبنیان در رشرتههراي علروم انسرانی اسرت .در
نظرگرفتن امتیاز ارتقاي علمی براي کاربرديسازي پژوهشهاي علوم انسانی مانند سرایر دانشرگاههراي معتبرر
دنیا میتواند مشوق خوبی براي انگیزه در استادان باشد .بر این اساس باید در آییننامه ارتقراي اعضراي هیئرت
علمی و پژوهشی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی تجدیدنظر صورت بگیرد.
فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی :تحول علمری ،توسرعه مرزهراي دانرش ،پرژوهشهراي کراربردي ،برنامره
پژوهشی ،توسعه قط هاي علمی و جامعنگري علمی کردهاي براز حاصر از مقولره فعالیرتهراي آموزشری و
پژوهشی هستند .از دیدگاه استادان و متخصصان حوزه دانشبنیان ،مدیران و سیاستگذاران حروزه آموزشری و
پژوهشی و مدیران دانشگاهها به منظور استفاده بهینه از امکانات ،اولویتبندي امور ،اجراي سیاستهراي وزارت
علوم ،برنامهریزي و مدیریت علم و فناوري نیازمند برخورداري از تخصصهاي ویژهاي هستند که تحقر آنهرا
را در پی خواهد داشت؛ از این رو فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی را میتوان از جمله دالی

ایجاد شرکتهراي

دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی دانست.
بسترها و زیرساختها :حمایتگري ،مرجعیت علمی ،عمر گرایری ،فرهنرگمحروري و باورپرذیري علمری،
کدهاي مستخرج حاص از مصاحبههایی هستند که در مقوله بسترها و زیرساختها طبقرهبنردي شرده انرد .از
نگاه متخصصان ،مقوله بسترها و زیرساختها ،از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی بره شرمار
میروند .تولید فناوري ،استفاده از نتایج پژوهشها و نوآوريها ،تولیرد کاالهرایی برا ارزش افرزوده براال حاصر
فعالیت شرکتهاي دانشبنیان است و یکی از اصول اقتصاد این شرکتها سرمایهگذاري و تأمین زیرسراختهرا
مبتنی بر فناوري است.

یکی از اساسیترین زیرساختهاي اقتصاد دانشبنیان ،سرمایه انسانی خالق و نوآور است که بزرگتررین و
ارزشمندترین سرمایه کشور محسوب میشود که با توانمندکردن ،تشوی و زمینهسازي فعالیت آنران در قالر
شرکتهاي دانشبنیان ،توان رویارویی با تهدیدها و تحریم اقتصادي را دارد .زمانی که به ایدهپرردازي بهرا داده
شود ،واحدهاي پژوهش و توسعه پویاتر میشود و ایدهها و نوآوريهاي زیادي شرک مریگیررد .در ایرن زمران
قوانین باید وارد صحنه شوند و با مشخصکردن چارچوبها و در نظرگرفتن اهمیت اقتصاد دانشمحرور حرامی
این ایدهها باشند و آنها را در مسیر توسعه جهتدهی کنند؛ از این رو بسترها و زیرساختها را میتروان یکری
از راهبردهاي ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی دانست.
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ارتباطات و شبکههاي علمی :دیپلماسی علمی ،گفتمانسرازي علمری ،هرم افزایری مراکرز علمری ،توسرعه
پژوهشهاي بینالمللی و ارتباط دانشگاه با صنعت کدهاي بازي هستند که در مقولره ارتباطرات و شربکههراي
علمی در طبقه راهبردها طبقهبندي شده اند .فرصتسازي ،نواندیشی و توسعه محوري دیگر کدهاي اسرتخراج
شده از مصاحبههاي استادان و متخصصان حوزه دانشبنیان در رشتههاي علوم انسرانی هسرتند کره در مقولره
نوآوري قرار گرفته اند .مهمترین دلی تنوع راهبردها را میتروان در تنروع دانرش و نروع خبرگری و ماننرد آن
جستجو کرد؛ از این رو سازمانها باید متناس با نوع دانش ،قابلیت به کارگیري راهبردها ،سهولت اسرتفاده در
شرکتهاي دانشبنیان ،نوع دانش استخراج شده و کارایی براي هنجاریابی راهبرد مورد نظر را انتخاب کنند.

پیامدها

در این بخش ،به نتایج و پیامدهاي مورد انتظار از ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم
انسانی توجه شده است .این پیامدها میتواند به دلی اجراي فرایندها ،اقدامات و راهبردهاي ایجاد شرکتهاي
دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی ،به دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و شرکتهاي دانشبنیان
اختصاص داده شود .براي استخراج این پیامدها ،در مرحله کدگذاري باز و با تجزیه و تحلی دقی  ،مصاحبهها در
چهار مقوله دستهبندي شدند .در این بخش ،یافتههاي پیامدها در جدول  6آمده است.
جدول  .1کدهای باز و مقولههای مربوط به پیامدها
مقوله
پیشرفت علمی
پیامدها

تحقق سند چشمانداز
جامعه پیشرو
انسانهای متفکر ،فرهیخته و ارزشی

کدهای باز
پیشرفت علمی و فناوری ،ترسیم نقشه راه عملی ،عملیاتیکردن راهبردهای
نقشه جام علمی و پژوهش علمی زمینهساز حفظ هویت
نقشآفرینی در اجرای نقشه جام علمی کشور و نقشه جام علمی بسترساز
تحقق اهداف سند چشمانداز
مسئولیتپذیری ،صداقت ،امنیت ،گردش صحیح اطالعات و اعتماد عمومی
انسانگرایی و عقلگرایی

چشمانداز بیستساله بیانگر افقی است که در آینده براي کشور ما ساخته مریشرود؛ بنرابراین نگررش بره
آینده توسعه و پیشرفت در این سند ،بر پایه تفکر راهبردي پایهریزي شده است که باید بر مبناي برنامرهریرزي
راهبردي نیز عملیاتی شود .سند چشم انداز بیستساله ،مهمترین و اساسیترین سند توسعه و تحرول در نظرام
جمهوري اسالمی ایران است .دستیابی به اهداف ترسیم شده در این سند نیرز نیازمنرد کرار و ترالش جردي و
پیگیري مستمر همه آحاد جامعه اسالمی به ویژه جامعه دانشگاهی است .دستیابی بره اهرداف چشرمانرداز بره
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فعالیتهاي علمی و به زبان دیگر فعالیتهاي نرمافزاري نیاز دارد؛ زیررا هرگونره تغییرر و پیشررفت در جوامرع
بشري الجرم داناییمحور است .نتیجه تحق سند چشمانداز ،پیشرفت علمی و فناوري از جنبههراي اقتصرادي
(افزایش یافته هاي پژوهشی علمی) ،حرفرهاي (رشرد وضرعیت دانشرمندان و مؤسسرات علمری و پژوهشری در
جامعه) ،آموزشی (افزایش مهارت و تخصص دانشمندان) ،روش (ابداع روشهاي جدید پژوهشی و بازگشرت بره
ابزارهاي علمی) و شناختی (افزایش یا دستیابی به دانش علمی) است (سند چشمانداز .)3919
مقام معظم رهبري در سخنان خود بارها بر تدوین ،گفتمانسرازي ،بسترسرازي و عملیراتی شردن نقشره
جامع علمی کشور -که خود سب دسترسی به اهداف سند چشمانداز در حوزه آموزش عالی مریشرود -اشراره
کرده و مدیران دانشگاهها را در این خصوص مسئول دانسته اند؛ بنابراین مقولرههراي پیشررفت علمری ،تحقر
سند چشم انداز ،جامعه پیشرو و انسانهاي متفکر ،فرهیخته و ارزشی را میتوان از جملره پیامردهاي مرؤثر برر
ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی دانست.
ب) کدگذاری محوری

الگوي مفهومی مناس

مربوط به پرسش اول پژوهش به صورت کدگذاري محوري نتایج در شک  3آمده

است.

شکل  .0مدل اولیه کدگذاری محوری نتایج
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ج) کدگذاری انتخابی (مرحله نظریهپردازی)

در این مرحله میتوان بر اساس شک  1مدل ترسیمی ارائه شده براي پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،نظریه را بیان
کرد .تغییر پارادایم اقتصادي حاکم بر جوامع و حرکت اقتصاد صنعتی به سوي اقتصاد دانشبنیان ،مستق شدن
دانشگاهها از بودجه دولتی و لزوم نقشآفرینی بیش از پیش دانشگاهها و مراکز تحقیقی در رشد و توسعه جوامع،
سب

روي آوردن به ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی ،کاربرديسازي

پژوهشهاي علوم انسانی ،کس سود و ایجاد ارزش افزوده از آنها براي جوامع بشري شده است .همچنین ماهیت
خاص و تفاوت خاتی علوم انسانی با سایر علوم بشري و سروکار داشتن بیشتر رشتههاي آن با امور خهنی و معنوي،
همچنین دست نیافتن به محصوالت ملموس و نتایج ثابت ،سب

ضعف جایگاه آن و ناآگاهی عمومی کارکرد و

کاربرد آن شده است .در این شرایط اگر نتوان در پژوهشهاي علوم انسانی با رویکرد کاربرديسازي و تولید
فناوريهاي خاص ،در رشد ،شکوفایی و رفع مسائ جامعه نقشی بیش از پیش ایفا کرد ،جایگاه و هویت این
پژوهشها در مقاب سایر علوم طبیعی ضعیفتر خواهد شد و نقشی حاشیهاي خواهد یافت.
عملکرد رویکرد ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی مانند تیغ دولبه
است .از یکسو ادامه وضع موجود یعنی گسترش تجاريسازي پژوهشهاي علوم طبیعی و بیتوجهی
پژوهشهاي علوم انسانی به کاربرديسازي سب

نقشآفرینی بیش از پیش علوم طبیعی در رشد و توسعه و

تضعیف هویت علوم انسانی ،کارکرد ،کاربرد و اثرگذاري آن در جامعه میشود .از سوي دیگر نیز ،با رویکرد
کاربرديسازي به پژوهش این فرصت براي علوم انسانی فراهم میشود که از حالت تئوري و نظریهپردازي
فاصله بگیرد و دانش و علم تولیدي خود را به جامعه عرضه کند .همچنین با کاربردي کردن پژوهشها و
فناوريهاي انسانی و فرهنگی به دست آمده از آنها در عرصه عم و محیط واقعی جامعه ،ضمن ایفاي نقش
تحولآفرین در رشد و حرکت به سوي پیشرفت و ح مشکالت جامعه ،جایگاه مهم و ارزشمند آنها در میان
علوم بشري بازیابی میشود و اهمیت و کارکردشان مدنظر عموم جامعه قرار میگیرد.
همان طور که جوان

گوناگون این مقولهها بررسی شد ،بیشتر آنها در حوزه کنترل و تسلط

سیاستمداران ،برنامهریزان ،مدیران و متخصصان نظام آموزش عالی و سیاستگذاران علمی و پژوهشی کشور
قرار دارند .همچنین با برنامهریزي جدي و بسترسازي مناس

میتوان پژوهشهاي علوم انسانی را به سوي

کاربرديسازي و تجاري شدن سوق داد تا ضمن فاصله گرفتن علوم انسانی از رکود سب

ایجاد ارزش افزوده

در جامعه شود.
بر این اساس باید دولت و هیئت حاکم بر مراکز پژوهشی و دانشبنیان ضمن تدوین آییننامههاي
مربوط ،به بسترسازي و اعمال سیاستهاي تشویقی مؤثر اقدام کنند تا مهارتهاي الزم ایجاد شود .همچنین
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باید انگیزش و فرهنگ توسعه شرکتهاي دانشبنیان در رشتههاي علوم انسانی و سوق دادن آنها به سوي
کاربرديسازي و عم گرایی در این حوزه صورت بگیرد.
در بحث توسعه شرکتهاي دانشبنیان میتوان گفت سند چشمانداز بیستساله کشور ،اهداف راهبرردي
بلند مدت کشور براي توسعه را نشان میدهد .بند  1این سند به طور ضمنی راهبرد اصرلی کشرور را «توسرعه
دانشبنیان» قرار داده است؛ به طوريکه با پیگیري این راهبرد ،اقتصاد ایران باید در سال  3919بره اقتصرادي
دانشبنیان تبدی شود .بند  7سند یاد شده نشان میدهد ایران در راه رسیدن به «اقتصاد دانشبنیان» باید برا
کشورهاي آسیاي جنوب غربی (آسیاي غربی و قفقاز) رقابت کند و در مدت بیست سال از تمرام آنهرا پیشری
بگیرد .در واقع این سند مسابقه سرعت را در مسیر رسیدن به اقتصاد دانشبنیان میان کشورهاي آسیاي غربی
و قفقاز برگزار میکند که هدف ایران کسر مقرام اول در آن اسرت .ایرن مسریر مسرابقه را مریتروان توسرعه
دانشبنیان نامید (انتظاري و محجوب .)3131 ،از وظایف شرکتهاي دانشبنیان توسعه علمی است؛ زیررا ایرن
شرکت ها بر محور دانش بنا شده اند که خود آنها نیز نیازمند نظام آموزشی و پژوهشی کارا هسرتند .از سروي
دیگر ،توسعه پایدار و همهجانبه جز بر مدار دانشگاه و نظرام آموزشری پاسرخگو و کارآمرد میسرر نخواهرد شرد
(اسدزاده .)3136 ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ،نهادهاي اصرلی در پرژوهش و توسرعه کشرورها بره شرمار
میآیند؛ زیرا از سه رکن مدیریت پژوهش ،پژوهش و ابزار پژوهش برخوردارند .همچنین به کمک فعالیتهرایی
مانند تعیین موضوعات پژوهشی مورد نیاز جامعه ،تعیین اولویتهاي پژوهشی ،پذیرش و اجراي پرژوهشهراي
مورد نیاز جامعه و سازمانها ،تربیت دانشجویانی با مهارتهاي پژوهش ،سازماندهی و نظارت بر فعالیرتهراي
پژوهشی ،طبقهبندي و کاربردي ساختن نتایج پژوهشها و مانند آن ،نقرش برجسرتهاي در پرژوهش و توسرعه
علمی دارند (احمدي دستجردي و انوري)3131 ،؛ بنابراین ،شرکتهاي دانشبنیان در حوزه علروم انسرانی بره
تجاريسازي مطالعات پژوهشگران دانشگاه با تأسیس کس و کارهاي جدید اشاره دارنرد .از آنجرا کره ماهیرت
این کار در رشتههاي علوم انسانی بیشتر از نوع خدماتی و مشاورهاي است ،به پرژوهشهراي خراص خرود نیراز
دارد.
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین چارچوبی برراي ایجراد شررکت هراي دانرش بنیران و توسرعه آنهرا در
رشتههاي علوم انسانی است؛ البته براي رسیدن به جایگاه مرجعیت علمی در این حوزه (نخستین بنرد از سرند
سیاست هاي کالن علم و فناوري) باید بیش از هر چیز به جاي تکیره صررف بره کمیرت تولیرد علرم ،افرزایش
کیفیت و توجه به سایر شاخصها از جمله تبدی علم به نوآوري و اثرگذاري اقتصادي با تأکید برر جنبرههراي
کاربردي علم تولید شده دنبال شود.
بر اساس آنچه بیان شد ،میتوان هسرته مرکرزي چرارچوب مفهرومی یعنری فراینرد ایجراد شررکتهراي

کتابداری و اطالعرسانی ،0931 ،دوره  ،22شماره 4

040

دانش بنیان و توسعه آنها را در رشته هاي علوم انسانی شرک داد و بره ارائره پاسرخ بره پرسرش دوم پرژوهش
(مراح و گام هاي فرایند ایجاد و توسعه شرکت هاي دانش بنیان در رشته هاي علوم انسانی) پرداخرت .بره ایرن
صورت که فرایند ایجاد و توسعه با پیدایش و خل ایده شروع می شود و با طی مراح پژوهش و توسعه علمری
بر ایده ،دستیابی به نتایج و یافتهها ،مستندسازي و انتقال نتایج ،کاربرديکردن و بهرهوري یافتههاي پرژوهش،
ارائه در بازار و حفظ موقعیت تجاري پایان مییابد .به منظرور دسرتیابی بره ایرن هردف الزم اسرت برا نگررش
وسیعتري مجموعه شرایط و عوام تأثیرگذار بر این فرایند و پریشنیازهراي مختلرف آن را مردنظر قررار داد و
فراهمسازي کرد .به عبارت دیگر ،براي موفقیت در ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنهرا در رشرتههراي
علوم انسانی ،ضروري است در بخش دانشگاهی ظرفیت ها و قابلیتهاي الزم براي ایجاد ،توسعه و انتقال نترایج
پژوهشها ایجاد شود .این امر مستلزم توانایی در اصالح سیاستهاي پژوهشری ،نهادسرازي ،کسر تخصرص و
مهارتهاي الزم و غیره است .همچنین باید در محیطهاي کرالن اقتصرادي ،سیاسری و قرانونی کشرور شررایط
مساعدي براي ایجاد ،توسعه و انتقال فناوري از بخش دانشگاهی فراهم شود؛ از این رو هسته اصلی مدل شام
«فرایند ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آن در رشتههاي علوم انسانی» است کره مراحر مختلرف آن از
ادبیات تحقی شناسایی و در شک  1آمده است .همچنین مهمترین عوام تأثیرگذار در فرایند ایجاد و توسعه
نیز با مراجعه به مطالعات قبلی مشخص شده و بر اساس ویژگیهاي هر مؤلفه در چارچوب و ابعاد طبقرهبنردي
الگوي فرایند ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی صورت گرفته است (شرک
 .)1با ترکی

متغیرها و ایجاد شش بعد اصلی مدیریت و سیاستگرذاري ،فعالیرتهراي آموزشری و پژوهشری،

بسترها و زیرساختها ،ارتباطات و شبکههراي علمری ،نشرر و اشراعه دانرش ،نروآوري و مراحر فراینرد ایجراد
شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی که شرام چهرار گرام ایرده اولیره ،پرژوهش و
توسعه ،انتقال نتایج پژوهش ها و بهرهوري یافتههاي پژوهش است در مدل نهایی پژوهش شرک گرفتره اسرت
(شک .)1
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بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر ،با هدف طراحی الگوي ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی و
با استفاده از روش تحقی کیفی صورت گرفته است .الگوي مستخرج از تجزیه و تحلی یافتههاي پژوهش در
بخش کدگذاري انتخابی در قال

شش مقوله اصلی و  11مقوله فرعی طراحی شد .این مقولهها عبارتند از:

مدیریت و سیاستگذاري ،فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی ،بسترها و زیرساختها ،ارتباطات و شبکههاي علمی،
نوآوري ،نشر و اشاعه دانش .اگرچه مدیریت و سیاستگذاري عمومی به طور اعم و سیاستگذاري دانشگاهی-
پژوهشی ،دانشبنیان و پارکهاي علم و فناوري به طور اخص ،در کشور در ابتداي راه قرار دارد ،یکی از
چالشهاي فعلی نظام سیاستگذاري آموزش عالی کشور تعدد مراکز سیاستگذاري است که خود مسب
بسیاري از کارکردهاي ناقص در وضعیت فعلی است؛ از این رو نخستین چالش مرتبط با یافتههاي پژوهش
حاضر ،مشخص کردن نقش بازیگران سیاستگذاري در کشور است .همچنین بسیاري از مراکز و مؤسسات
آموزشی و پژوهشی در سازمانها و وزارتخانههاي دولتی ،آن را پیچیدهتر کردهاند؛ به گونهاي که هریک از
مراکز بدون اطالع از وضعیت دیگران به اموري مشغول هستند که گاهی بارها تکرار میشود .در چنین فضایی،
به ندرت امکان گفتگو و همافزایی شک میگیرد؛ در حالی که ایجاد شرکتهاي دانشبنیان و توسعه آنها
نیازمند مهارتهاي مدیریتی ،راهبري مؤثر و کارآمد ،تحول در هدایت و راهبري ،توانایی برقراري ارتباط مؤثر
و کارآمد با دیگران و توانایی استفاده مؤثر از دانش و تجربه شخصی است .نتایج این قسمت از پژوهش با
یافتههاي پژوهش زینالی ،3136 ،میرزایی و دیگران ،3136 ،کالنتري و دیگران ،3139 ،خیاط مقدم و
رستگار ،3131 ،عزیزي ،3131 ،محمودپور و دیگران ،3133 ،بیسونگنو و دیگران 1133 ،همخوانی و
هماهنگی دارد.
در مورد مقوله دوم ،یعنی فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی نیز مباحثی بنیادین وجرود دارد .فعالیرتهراي
آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم انسانی از شرایط ویژهاي برخوردار است .علوم انسانی همیشه مح تعارض و
چالش افکار و اندیشهها و در بسیاري از موارد مح تالقی آراي علماي این حوزه و سیاسیون و دولتمردان بوده
است؛ به همین دلی تصور میشود در این حوزه ،عوام گستردهتر و پیچیدهتري وجرود دارنرد کره در ایجراد،
توسعه یا توقف آموزش و پژوهش بسیار تأثیرگذار هسرتند .گسرتردگی ایرن مجموعره از عوامر حمرایتگر یرا
بازدارنرده را مریتروان دامنرهاي از عوامر درون فرردي ماننرد انگیرزههراي شخصری و علمری پژوهشرگران و
دانشگاهیان ،عوام سازمانی مانند حمایتهاي مادي و معنوي و اجرایی ،عوام اجتماعی مانند امکان نشر آزاد
و به موقع نتایج و یافتههاي پژوهشری ،یرا قابلیرت اجرایریکرردن یافترههراي حاصر از پرژوهشهرا و میرزان
ارزشگذاري یافته هاي پژوهشی از جان

تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران دانست .در ایران ،بیش از  71درصد
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توان آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی قرار دارند ،اما تولیدات علمی در کشور به ویرژه در
علوم انسانی از کشورهاي پیشرفته پایینتر است (اسدزاده .)3136 ،فقر تولید علم در کشور ،مشرکلی تراریخی،
سیاسی ،فرهنگی و روانشناختی است (سبحانینژاد و افشار .)3133 ،میتوان تولید علم را تولید ثروت دانست؛
زیرا پرورش انسانهایی فرهیخته ،متفکر ،ارزشی ،همچنین رشد جامعهاي پیشرو ،تقویت ارزشهرا ،هنجارهرا و
غیره از رسالتهاي این حوزه علمی است؛ اما فعالیتهاي اندک آموزش و پژوهش در این حوزه ،نشران دهنرده
موانع و گلوگاههایی در ایجاد و توسعه آن است .نتایج این بخش با یافتههاي پرژوهش صریف ،صرفا و بیرانونرد،
 ،3133امیدیان ،3135 ،قنادينژاد و یاري ،3135 ،زینالی ،3136 ،میرزایی و دیگران ،3136 ،عزیرزي،3131 ،
بیسونگنو و دیگران ،1133 ،لی فیهو و دیگران ،1133 ،اوشی و دیگرران ،1131 ،النردري و دیگرران 1115 ،و
جاکوب 1111 ،هماهنگ است.
بسترها و زیرساختها به آن بخش از زیرساختهاي مدل کاربرديسازي پژوهشهاي علوم انسرانی اشراره
دارند که آیین نامههاي اجرایی و نظام ارزشیابی کاربرديسازي پژوهش را در بر میگیرند .نبود مرجعیت علمی،
مدل بومی پیشرفت ،باورپذیري علمی و حمایتگري ،از خألهاي موجود بر سر راه تجراريسرازي پرژوهشهراي
علوم انسانی هستند که نیازمند اقداماتی اساسی در این زمینه هستند .همان طور کره قرانون مالکیرت معنروي
براي اختراعات و اکتشافات تدوین شده است ،باید قانونی جرامع نیرز دربراره زیرسراختهراي نررم و انسرانی و
حمایت از پدیدآورندگان این نوع فناوريها تدوین شود .نتایج ایرن بخرش برا یافترههراي کالنترري و دیگرران،
 ،3139میرزایی و دیگران 3136 ،همخوانی دارد.
ارتباطات و شبکههاي علمی مقولهاي بسیار مهم و اساسری در مردل ایجراد شررکتهراي دانرشبنیران و
توسعه آنها در رشتههاي علوم انسانی است .ارتباطات و تعامالت علمری و حرفرهاي (اجتمراع علمری) یکری از
مؤلفه هاي شناسایی شده در محتواي مصاحبه هاست که تقریبا همه مصاحبه شوندگان به نحوي به اهمیت آن
در زندگی شغلی خود اشاره کرده اند .باید توجه داشت که اعتقاد و باور به اهمیت تعامالت ،ارتباطات متقابر و
نقش حلقههاي علمی و فعالیتهاي گروهی و همکارانه در میران اعضراي هیئرت علمری وجرود دارد .پرژوهش
حاضر با ارائه راهبردهاي زیر این موارد مهم را پوشرش داده اسرت :دیپلماسری علمری ،گفتمرانسرازي علمری،
همافزایی مراکز علمی ،توسعه پژوهشهاي بینالمللی ،ارتباط دانشگاه با صنعت ،توسعه فعالیتهاي مربروط بره
ارتباط میان سرمایهگذاران و ایدههاي نو مانند فن بازار ،تشکی شبکهاي از افراد حقیقی و حقوقی مررتبط ،بره
منظور پشتیبانی از شک گیري و توسعه شررکتهراي دانرشبنیران در رشرتههراي علروم انسرانی ،همکراري و
شبکهسازي دانشگاه با دانشگاههاي معتبر داخ و خارج و انجام برنامههراي مشرترک و تأسریس دفترر ثبرت و
هدایت ایدههاي نو و فناوريهاي جدید.
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پژوهشهاي میرغفوري و دیگران ،3137 ،پور تربتی ،افراسیابی و اسماعی نیا ،3135 ،کالنتري و دیگرران،
 ،3139بیسونگنو و دیگران ،1133 ،اوشی و دیگران ،1131 ،الکت ،1111 ،دباکر و گلررس ،1116 ،شناسرایی
مقوله ارتباطات و شبکههاي علمی پژوهش حاضر را تأیید میکنند.
در مورد مقوله نشر و اشاعه دانش میتوان گفت دانش یکی از نیروهاي بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادي و
اجتماعی و کاالیی عمومی محسوب میشود؛ زیرا میتوان دانش را بردون کراهش و اسرتهالک برا دیگرران بره
مشارکت گذاشت .در عین حال ،این امر مشخصهاي منحصر به فرد براي این کاالي عمومی محسوب مریشرود
که برخالف سایر کاالهاي فیزیکی (سرمایه ،دارایریهراي مرادي ،منرابع طبیعری و غیرره) بره کرارگیري آن از
کمیتش نمیکاهد و میتوان از آن بارها استفاده کرد .به این ترتی  ،دانش منبعی دائمی است کره همرواره در
اختیار بنگاههاي اقتصادي قرار دارد و با مشرارکت مکررر در فراینردهاي گونراگون تولیردي و خردماتی ،سرب
افزایش مزیت رقابتی ،ارزش افزوده و توسعه پایدار میشود .کس و کارهاي دانشبنیان ،بنگراههراي اقتصرادي
هستند که با خل دانش و نوآوري براي ایجاد ارزش در محیط رقابتی فعالیرت دارنرد .همچنرین ایرن کسر و
کارها در تبیین و مدل سازي فرایندهاي تولید ،پژوهش و توسعه ،تجاريسازي دانش ،غنیسازي علمی و فنری،
آموزش ،پرورش و توسعه انسانی ،انتقال دانش و نشر و اشاعه آن در کشور نقش مهمری ایفرا مریکننرد .نترایج
پژوهشهاي صیف ،صفا و بیرانونرد ،3133 ،لیر فیهرو و دیگرران ،1133 ،اوشری و دیگرران ،1131 ،ونبررگ،
 ،1133بوزمن 1111 ،و نتایج پژوهش حاضر ،این امر را تأیید میکنند.
گفتنی است مقوله نوآوري در این پژوهش ،با مفاهیم فرصرتسرازي ،نوانردیشگرایری و توسرعه محروري
همراه است .در شرکتهاي دانشبنیان ،رشد اقتصادي و ایجراد اشرتغال متناسر برا ظرفیرت نروآوري تحقر
مییابد؛ یعنی دستاوردهاي پژوهش و توسعه به طور پیوسته از طری سررمایهگرذاري ،بره محصرول ،فراینرد و
سیستم نوین تبدی میشوند .موضوع نوآوري و تجاريسازي در شرکتهاي دانرشبنیران بره مراتر بیشرتر و
ضروريتر احساس میشود .در سالهاي اخیر ،شرکتهاي دانشبنیان در توسعه اقتصادي کشورها ،موتور رشرد
اقتصادي به شمار میآیند .افرزایش تغییررات برازار سرب نیراز بره نروآوري بیشرتر و برنامرههراي نروآوري در
شرکتهاي دانشبنیان شده است .هدف این شرکتها همواره تغییرات بازار محرور اسرت ترا از صرحنه رقابرت
بیرون نروند .نتایج این قسمت از پژوهش با حاص پژوهش میرغفوري و دیگران ،3137 ،پور تربتی ،افراسریاب
و اسماعی نیا 3135 ،مطابقت دارد.
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پیشنهادهای پژوهش

در ادامه بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود:
آمادهکردن بسترها از نظر مدیریت و سیاستگرذاري ،فعالیرتهراي آموزشری و پژوهشری ،زیرسراختهرا،
ارتباطات و شبکه هاي علمی ،نوآوري و نشر و اشاعه دانش به منظور ایجاد شرکت هراي دانرشبنیران و توسرعه
آنها در رشتههاي علوم انسانی؛
تسهی سازوکارهاي الزم ،اصالح قوانین و مقررات و همچنین بستههاي حمرایتی دولتری و غیردولتری در
توسعه شرکتهاي دانشبنیان در رشتههاي علوم انسرانی؛ فرهنرگسرازي و نهادینرهکرردن فرهنرگ کراربردي
رشته هاي علوم انسانی در دانشگاهها و مراکرز پژوهشری؛ طراحری مجردد فراینردها و سراختارهاي آموزشری و
پژوهشی به منظور کاربرديکردن پژوهشهاي علوم انسانی.

سپاسگزاری

این پژوهش برگرفته از رساله دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز اسرت .نویسرندگان مقالره برر خرود الزم
میدانند از همکاري و مساعدت همه عزیزانی که در این پژوهش ما را یاري نموده اند به ویژه رئیس پارک علرم
و فناوري خوزستان و همکاران ایشان سپاسگزاري نمایند.
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