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 چکیده
 های شرکت عملکرد ارتقای بر اثرگذار و اجرایی های برنامه و ها سیاست در موجود عوامل شناسایی هدف با پژوهش این

 با مرتبط مباحث به ای ویژه توجه اجرایی مدیران و گذاران سیاست اخیر، های سال در .است گرفته صورت ایران بنیان دانش
 و یفناور دانش، انتقال مهم ابزارهای از یکی ها شرکت این .اند داشته بنیان دانش های شرکت عملکرد ارتقای و ایجاد

 کشور، چند مدارک و اسناد و ها سیاست بررسی از استفاده با حاضر کیفی پژوهش .هستند دانشگاهی نتایج سازی تجاری
 است کرده شناسایی را معیارهایی و عوامل ،دلفی تکنیک و ساختاریافته نیمه عمیق های مصاحبه ،علمی متون عمیق مطالعة

 این نتایج .است مؤثر بنیان دانش های شرکت عملکرد ارتقای بر و رددا وجود دولتی اجرایی های برنامه و ها سیاست در که
 اجتماعی، -محیطی اطالعاتی، ،ای شبکه انسانی، فرهنگی، بازار، مالی، نهادی، عوامل همچون عوامل از ای مجموعه پژوهش
 متشکل الگویی این،برعالوه .است آن با مرتبط معیارهای و فیزیکی زیرساختارهای و المللی بین روابط جغرافیایی، -محیطی

 شرایط با پژوهش این نهایی الگوی و آن با مرتبط معیارهای و عوامل .است شده ارائه نیز پژوهش در شده معرفی عوامل از
 در ریزانبرنامه و دانشگاهی هایاستراتژیست ،گذاران سیاست برای است ممکن و است داشته انطباق حوزه این در ایران
 .باشد استفاده قابل و مفید ایران بنیان دانش های شرکت حوزة
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 مقدمه
 در بسزایی نقش آکادمیک کارآفرینی اند داده نشان تحقیقات از بسیاری اخیر، های سال در

 از یکی (.al. et O’Shea, 2008: 654) دنک می ایفا ای منطقه و ملی اقتصادی ةتوسع و رشد

 این .است بنیان دانش های شرکت آکادمیک کارآفرینی اهداف به بخشیتحقق ابزارهای

 فناوری و دانش انتقال ارتقای موجب که شوندمی دیده سازوکارهایی عنوان به اغلب ها شرکت

 Czarnitzki et) شوند می دانشگاهی نتایج سازی تجاری و خصوصی بخش به تحقیقاتی مراکز از

al., 2014: 309; Zahra et al., 2007: 569.) مراکز و ها دانشگاه در بنیان دانش های شرکت 

 ،فناورانه دانش از برداری بهره هدف با آکادمیک مخترعان و اند گرفته شکل آکادمیک

به گذاران سیاست و پژوهشگران اخیر، ةده دو در .ندده می توسعه را آن خدمات و محصوالت

 ای ویژه توجه ،صنعت با دانشگاه ارتباطات ةتوسع در بنیان دانش های شرکت های توانمندی دلیل

 (.Bigliardi et al., 2013: 178) اند داشته آن هب

 دنک ریزی برنامه ای گونه به است موظف دولت ایران ةتوسع پنجم ةبرنام طبق ،زمینه این در

 های هزینه به یفناور و علم های فعالیت در خارجی گذاری سرمایه نسبت ،برنامه این پایان تا که

 مجلس) برسد منطقه در دوم ةرتب به حداقل بنیان دانش های شرکت تعداد و کشور تحقیقات

 آن اهداف به هنوز برنامه، این رسیدن پایان به باکه درصورتی .(34 :1389 ،اسالمی شورای

 کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت دیتول موانع رفع قانون 43 مادة استناد به .یما هنیافت دست

 دارای دوم رتبه جای به ایران کشور حاضر حال در ،(43 مادة ،1394 اسالمی، شورای مجلس)

 وزیران، هیئت) دارد صادرات کل از باال فناوری با محصوالت در را صادراتی هفتم رتبه

 به برنامه پایان تا باید که داخلی ناخالص تولید از توسعه و تحقیق سهم از طرفی دیگر (3 :1394

 ناخالص تولید درصد 7/0 اکنون ،(34 :1389 اسالمی، شورای مجلس) باشد رسیده درصد 3

 عواملی حاضر پژوهش در ،رو این از .(3 :1394 وزیران، هیئت) است کشورمان داخلی

 .مفیدند ایرانی بنیان دانش های شرکت عملکرد ارتقای در که شود می وجو جست

 

 تحقیق ةپیشین و نظری مبانی بر مروری
 ارتقای زمینة در مالزی و آلمان ،انگلیس ،آمریکا کشور چهار مدارک و اسناد ،بخش این در
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 از برگرفته اطالعات از ای خالصه 1 جدول .است شده مطالعه بنیان دانش های شرکت عملکرد

 های شرکت با مرتبط های برنامه و قوانین دولتی، های سیاست از رسمی دولتی های سایت

 نشان کشورها این در تطبیقی مطالعات های یافته .دهد می ارائه مذکور کشورهای در بنیان دانش

 و عوامل بر بنیان دانش های شرکت عملکرد ارتقای زمینة در گرفته صورت های پژوهش داد

 دیده مطالعه مورد کشورهای اجرایی های برنامه و ها سیاست در که دارند تأکید معیارهایی

 های برنامه و قوانین ،ها سیاست در اصالحات با اند دهکر سعی ها سال طی کشورها این و شود می

 .گیرند قرار بهبود و پیشرفت مسیر در خود
 

 مطالعه مورد کشورهای روی تطبیقی مطالعات از ای خالصه .1 جدول
 های برنامه و قوانین از نمونه چند

 اثرگذار

 در اثرگذار زیرساختار
 حاضر حال

 نام مقوله به های سال اولین
 کشور

 در فدرال های برنامه فکری، مالکیت قوانین
 اعتبارات دانشگاهی، تحقیقات از حمایت
 وکارهای کسب در فناوری انتقال به مربوط

 تحقیقات به مربوط اعتبارات و 1کوچک
2کوچک وکارهای کسب نوآورانة

 

 ،کوچک وکارهای کسب ادارة
 فناوری مدیران انجمن

 آژانس ،AUTM)) دانشگاهی
 انتقال برای ملی ای حرفه

 علوم ملی بنیاد ،فناوری

 وکارهای کسب قوانین 1950 دهة
 کوچک

 نوآوری دفتر 1958 سال در
 کوچک وکارهای کسب

3دول بیه قانون تصویب با 1980 ةده
 

 ایاالت
 متحدة
 آمریکا

و توسعه، صندوق  یقتحق یاستس
 ینطرح تأم یه،عال یالتتحص ینوآور

 یزةکوچک، جا یها بنگاه یاعتبار برا
 کوچک یها بنگاه یبرا یو فناور یقتحق

 یدفتر علوم و فناور
وکار،  دپارتمان کسب

 4ها و مهارت ینوآور
 5یتانیاپژوهش بر یشورا

بخش  یریگ با شکل 1970از سال 
تجارت و صنعت توجه به 

 کوچک یوکارها کسب
دولت  یاز سو یشترتوجه ب 1995از سال 

 یانتقال دانش و فناور یمل های یاستس

 یسانگل

 آلمان یقانون آموزش عال
 یدانشگاه یعلوم کاربرد یبرنامة پژوهش رو

 یستبرنامة اکز

 آلمان یقاتوزارت علوم و تحق
 یوزارت اقتصاد و فناور

توجه به  1950از دهة 
 کوچک یوکارها کسب

 یها توجه به شرکت 1990از دهة 
 محور   کوچک فناورانه

 آلمان

و توسعه،  یقتحق سازی یصندوق تجار
 یها پژوهش یرو گذاری یهسرما
 یامد یمولت یدومدت و بلندمدت، کر کوتاه

 یوزارت توسعة همکار
 ینانمتقابل و کارآفر

 یوزارت آموزش عال

کوچک و  یوکارها توجه به کسب
همزمان از  یکآکادم ینیکارآفر
 1995سال 

 یمالز

 یران،ا برنامة چهارم و پنجم توسعة
مرتبط با  های نامه یبو تصو ها نامه یینآ

ها و مؤسسات  از شرکت یتحما قانون
 ها ینوآور سازی یو تجار یانبن دانش

 یو فناور یمعاونت علم
 یجمهور یاستر

و  یقاتوزارت علوم، تحق
 یفناور

 یها قانون مرتبط با شرکت یناول
 (2010) 1389در سال  یانبن دانش

 یرانا
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 عملکرد ارتقای با مرتبط اجرایی برنامة و ها سیاست بر اثرگذار معیارهای و ملاوع

 بنیان دانش های شرکت

 اشاره معیارهایی و عوامل به مطالعه مورد کشورهای در مختلف کیفی و کمی های پژوهش

 های شرکت عملکرد ارتقای رب و دارد وجود اجرایی های برنامه و ها سیاست در که ندا هداشت

 از عوامل این آوری جمع و بندی طبقه با پژوهش این در پژوهشگران .است اثرگذار بنیان دانش

 این .اند رسیده یکهر با مرتبط رهایمعیا و عامل یازده به موجود علمی متون و تجربی شواهد

 انسانی، ،المللی بین روابط اطالعاتی، -ای مشاوره بازار، مالی، نهادی، عوامل شامل عوامل

 .شود می اجتماعی -محیطی و فرهنگی جغرافیایی، -محیطی ،ای شبکه فیزیکی، زیرساختارهای

 .دوش می داده نمایش 5 تا 2 های ولجد در عامل هر با مرتبط معیارهای و عوامل ،ادامهدر
 

 های موجود در زمینة عامل نهادی و بازار و معیارهای مرتبط با آن . پژوهش2جدول 

 منابع نهادی عامل با مرتبط معیارهای

 O’Shea et al., 2008: 660; Siegel et دولت سوی از آن از حمایت و فکری مالکیت قوانین صحیح اجرای و وجود
al., 2007: 643; Stankiewicz, 1994: 
106 

 Zahra et al., 2007: 596; Lockett et بنیان دانش های شرکت مالکیت و ثبت به مربوط قوانین
al., 2003: 188 

 Almus & Nerlinger, 1999: 141 پذیر ریسک گذاری سرمایه با مرتبط قوانین صحیح اجرای و وضع
 موارد و مالیات و بیمه به مربوط قوانین درست اجرای و گذاری قانون

 بنیان دانش های شرکت صادراتی و گمرک
Siegel et al., 2007: 496; Lofstrom 
et al., 2014: 236 

 نتایج سازی تجاری از حمایت راستای در هایی سیاست کارگیری به
 دولت سوی از دانشگاهی

Bigliardi et al., 2013: 184 

 حمایت زمینة در ها دانشگاه سوی از واضح و روشن های راهبرد داشتن
 بنیان دانش های شرکت از

Grimaldi & et al., 2011:1047; 
Zahra et al., 2007: 594 

 Czarnitzki et al., 2014: 324 کارآفرینی به مند عالقه دانشگاهی استادان و مخترعان کارگیری به و استخدام

 منابع بازار عامل با مرتبط معیارهای

 در بنیان دانش محصوالت از تقاضا ایجاد های سیاست کارگیری به

 داخلی بازارهای

Zhang, 2009: 265; Waarts et al., 
2002: 417 

 Kidalov & Snider, 2011:1-41 بنیان دانش محصوالت خریداران به تسهیالت ارائة در هاییاستراتژی کارگیری به
 با نزدیکی و نسبی مزیت مقولة به توجه با بنیان دانش های شرکت ایجاد
 بنیان دانش محصوالت تقاضای و عرضه بازار

Man & Chan, 2002: 126-128 

 Storey, 2003: 493 ای منطقه سیاست به توجه با بنیان دانش های شرکت به دولتی های یارانه ارائة
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 های موجود در زمینة عامل نهادی و بازار و معیارهای مرتبط با آن . پژوهش2جدول 

 منابع بازار عامل با مرتبط معیارهایادامۀ 

 تیم اعضای و کارآفرینان سوی از فرصت شناخت در توانایی داشتن
 بنیان دانش شرکت

Vohora et al., 2004: 151 

 و بنیان دانش های شرکت گذاران بنیان سوی از بازاریابی مهارت داشتن
 آن ةدهند تشکیل های تیم در

Zahra et al., 2007: 607 

 Vohora et al., 2004: 153 بنیان دانش شرکت ةدهند تشکیل تیم سوی از وکار کسب طرح داشتن

 
 ها مرتبط با آن یارهایو مع یا و عامل شبکه الملل ینروابط ب ی،عامل انسان ینةموجود در زم یها . پژوهش3جدول 

 منابع انسانی عامل با مرتبط معیارهای

 حتی و وقت تمام آکادمیک کارآفرینان و دانشگاهی استادان و استخدام
 بنیان دانش های شرکت در وقت پاره صورت به

Zhang, 2009: 225- 285; Lockett et 
al., 2003: 187 

 سازی تجاری های آژانس در ماهر و متخصص نیروی کارگیری به
 دانشگاهی تحقیقات

Bigliardi et al., 2013: 182-185 

 به مند عالقه و باال کیفیت با علمی هیئت کادر استخدام و حضور
 سازی تجاری های فعالیت

Siegel et al., 2007: 497-499; 
O’Shea et al., 2008: 664 

 در فردی درون های شایستگی ارتقای برای هایی برنامه کارگیری به
 بنیان دانش های شرکت دهنده تشکیل های تیم

Czarnitzki et al., 2014: 315- 319; 
Zahra et al., 2007: 576- 578 

 از استفاده طور همین و آکادمیک کارآفرینان در انگیزش ارتقای و ایجاد
 نوآور و جسارت و جرئت با انگیزه، با کارآفرینان

Almus & Nerlinger, 1999: 143 

 یا و ها سیاست کارگیری به با فرایند این در 1مقام قائم کارآفرینان استفاده
 . ...و وکار کسب فضای بهبود و خاص هایی برنامه

Lockett et al., 2003: 199 

 منابع المللبین روابط عامل با مرتبط معیارهای

 افزایش و ها یفناور صحیح انتقال برای مناسب المللی بین روابط داشتن

 بنیان دانش محصوالت کیفیت

Filatotchev et al., 2009: 1005-
1021 

 المللی بین روابط داشتن برای دولت سوی از هایی سیاست داشتن
 متخصص نیروی و فنی دانش تبادل برای مناسب

Wilkinson & Brouthers, 2006: 246 

 و گذاران سرمایه انواع آکادمیک، کارآفرینان از هایی شبکه ایجاد

 منطقه و کشوری سطح در دولت سوی از ...و مخترعان

Perez & Sánchez, 2003: 825; 
Aldrich, 2012: 1243- 1244 

 منابع ایشبکه عامل با مرتبط معیارهای

 و پذیر ریسک گذاران سرمایه آکادمیک، کارآفرینان از یهای شبکه ایجاد
 ها دانشگاه سطح در استادان و مخترعان

Siegel et al., 2007: 653; O’Shea et 
al., 2008: 660 

 عنوان به رسمی، های شبکه موازات به غیررسمی های شبکه وجود
 مناسب اطالعاتی های جریان

Donckels & Lambrecht, 1995: 275 

                                                           
1. Surrogate Entrepreneurs 

 ادامة
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  اجتماعی -محیطی و جغرافیایی -یطیمح ی،عامل مال ینةموجود در زم یها . پژوهش4جدول 
 آن با مرتبط معیارهای و

 منابع مالی عامل با مرتبط معیارهای

 تأمین برای کم پیچیدگی با و شفاف متنوع، ای سرمایه بازارهای ایجاد
 بنیان دانش های شرکت مالی

Stankiewicz, 1994: 106 

 گذاری سرمایه های صندوق حضور افزایش برای هایی سیاست کارگیری به
 ریسک

Moore & Garnsey, 1993: 507- 519 

 و ها دانشگاه کاربردی و پایه تحقیقات از دولت مالی های حمایت
 خصوصی و آزاد بازارهای به بودجه تخصیص

O’Shea et al., 2008: 657- 661; 
Bigliardi et al., 2013: 182- 184 

 اعضای و انسانی نیروی پرورش برای بودجه و سرمایه تخصیص
 باتجربه و کیفیت با علمی هیئت

Aldrich, 2012: 1245 

 منابع جغرافیایی -محیطی  عامل با مرتبط معیارهای

 ایجاد به تشویق برای ای منطقه هایی برنامه و ها سیاست کارگیری به
 بنیان دانش های شرکت

Uyarra, 2010: 123 

 و پیشرفته های فناوری نزدیکی در بنیان دانش های شرکت ایجاد
 متخصص افراد طور همین

Zhang, 2009: 266; Almus & 
Nerlinger, 1999: 148 

 و صنعت با دانشگاه روابط بهبود برای ای منطقه نوآوری سیستم وجود
 ای منطقه پذیری رقابت بهبود

Braczyk & Heidenreich, 1998: 
414- 440 

 سرریز با مناطقی در آکادمیک کارآفرینان و دانشمندان فعالیت و اشتغال
 علمی جدید های ایده ایجاد و دسترسی سهولت برای باال دانشی

Jaffe et al., 1992: 22 

 منابع اجتماعی -محیطی  عامل با مرتبط معیارهای

 سطح در اجتماعی فضای ایجاد برای هایی برنامه و ها سیاست کارگیری به
 استادان ،وکار کسب و صنایع مدیران ،مردان دولت ،گذاران سیاست

 دانشگاهی التحصیالن فارغ و دانشجویان دانشگاهی،

Grimaldi et al., 2011: 1055 

 های شرکت در همکاری و ایجاد در تشویقی سیاست کارگیری به
 دانشگاهی التحصیالن فارغ سوی از بنیان دانش

Almus & Nerlinger, 1999: 143 

 محیطی آوردنوجود به برای مناسب هایی برنامه و هاراهبرد کارگیری به
 آکادمیک کارآفرین پیرامون مناسب

Clarysse et al., 2011: 1425 

 های شرکت تشکیل در انگیزهبا کارآفرینان و باتجربه های تیم کارگیری به
 بنیان دانش

Aldrich, 2012: 1243-1244 
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 اطالعاتی -ای ها در زمینة عامل فرهنگی، زیرساختارهای فیزیکی و مشاوره . پژوهش5جدول 
 و معیارهای مرتبط با آن 

 منابع فرهنگی عامل با مرتبط معیارهای

 و روحیه تقویت راستای در دولت سوی از هایی سیاست کارگیری به
 جمعی های رسانه طریق از کارآفرینی فرهنگ

Lundström, Almerud & 
Stevenson, 2008 

 آکادمیک برتر کارآفرینان از تقدیر و دانشجویی های جشنواره برگزاری
 دانشگاهی جامعة به ها آن معرفی و

Siegel et al., 2007: 649 

 ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش های دوره و کارآفرینی دروس ارائة
 کارآفرینی روحیة تقویت برای

O’Shea et al., 2005: 995 

 صنعت به دانشگاه از یفناور انتقال غیررسمی های کانال از استفاده
 آن رسمی های کانال بر عالوه

Almus & Nerlinger, 1999: 150 

 گذاشتن جلسه یا زدن حرف جمله از غیررسمی قراردادهای از استفاده
 صنعت متخصصان با

Grimpe & Fier, 2010: 637– 650 

 منابع های فیزیکیزیرساخت عامل با مرتبط معیارهای
 فرایند کردن بهینه هدف با مستقل خصوصی یا دولتی های آژانس وجود

 تحقیقات سازی تجاری

Wilkinson & Brouthers, 2006: 
246; Lockett et al., 2005: 985-988 

 Siegel et al., 2007: 491 خصوصی آن بهتر شکل و دولتی صورت به ها دانشگاه در فناوری انتقال دفاتر وجود

 فناورانه و علمی های پارک و رشد مراکز فعال، کارآفرینی مراکز وجود
 دانشگاه به وابسته تحقیقاتی مراکز و

Link & Scott, 2007, pp. 662-664, 
O’Shea, Chugh & Allen, 2008, 
pp.653-666 

 منابع اطالعاتی - ایمشاوره عامل با مرتبط معیارهای
 Perez & Sánchez, 2003: 829 خصوصی یا دولتی های سایت وب جمله از تخصصی مجازی ساختارهایزیر وجود

 های شرکت با مرتبط مراکز و ها سازمان در تخصصی های مشاوره
 و رشد مراکز فناوری، و علم های پارک جمله از بنیان دانش
 خصوصی و دولتی نهادهای دیگر و فناوری های دهنده شتاب

Donckels & Lambrecht, 1995: 
274; Storey, 2003: 478 

 برای مهندسی -فنی های دانشکده در ای رشته بین های دوره برگزاری
 فنی های رشته دیگر با آکادمیک کارآفرینان و دانشجویان آشنایی

Ismail et al., 2011: 686, Hauser, 
2009: 73 

 حمایت و اطالعات ارائة برای غیرحضوری و تلفنی شکل  به هایی مشاوره ارائة
 کشور از خارج کارآفرینان به یا کشور داخل بنیان دانش های شرکت از

Ismail et al., 2011: 686; Hauser, 
2009: 73 

 

 اساسبر صنعت و دانشگاه اجرایی های برنامه و هاراهبرد و دولتی های سیاست رتباطا

 گانه سه مارپیچ مدل

 وجود ای گانه سه ارتباط صنعت و دانشگاه دولت، میان ،1اتزکوئیتز ةگان سه مارپیچ مدل اساسبر

                                                           
1. Etzkowitz’ s Triple Helix model 
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Leydesdorff, & Etzkowitz ) دارد شکل سه کشوری هر حکومت نوع اساسبر ارتباط این .دارد

 جای دولت حلقة داخل صنعت و دانشگاه حلقة ،باال دولتی دخالت با کشورهایی در .(2000: 111

 دولت حلقة از اندکی اند کرده تالش صنعت و دانشگاه ،سازی خصوصی از پس ایران در .دگیر می

 .)al., et karimian Eghbal 2010: 5( دهد می نشان را ارتباط این زیر شکل. شوند خارج

 
 ایران در سازی خصوصی از پس صنعت و دانشگاه دولت، تعامل. 1 شکل

  al., et karimian Eghbal 2010: 5 :منبع
 

 و اشتغال سطح افزایش منظور به راهکاری اقتصادی، متوسط و کوچک بنگاه توسعة امروزه
 در (.161: 1391 ،همکاران و عقیلی) است توسعه درحال کشورهای برای گذار دورة از عبور

 عملکرد ارتقای زمینة در توسعه درحال کشورهای روی گرفته صورت یها پژوهش اخیر، های سال
 بخش کنار در دولتی های حمایت و ها سیاست حضور دهد می نشان بنیان دانش های شرکت

 .ستها آن عملکرد ارتقای و ها شرکت از دسته این موفقیت کسب برای پیشران عاملی ،خصوصی
 حضور برای قانونی و حمایتی زیرساختارهای دنکر فراهم دولتی، های سیاست این جملة از

 دیگر با منصفانه رقابت راستای در المللی بین استانداردهای با محیطی در آکادمیک کارآفرینان
 در .)al., et Chang 2002: 387- 394( ستها آن فعالیت برای الزم های مشوق حضور و ها شرکت
 های سیاست از بنیان دانش های شرکت عملکرد ارتقای به منجر های سیاست ،متون از بسیاری

 از دیگر برخی در و ),Salter, & Tartari Clarysse,; 1240: 2012 Aldrich 2011 :1438( کارآفرینی
 آن نیز ها پژوهش از بعضی .شود می منتج( al., et Chang 2002 :390- 394) صنعتی و فناوری سیاست

 کوچک وکارهای کسب های سیاست را آن نیز تعدادی و دهند می قرار نوآوری سیاست کنار در را
 ارتقای و گیری شکل در است ممکن مذکور های سیاست از مناسب ترکیبی که یحالدر ،نامند می

 (.Lundström et al., 2008: 13) باشد اثرگذار بنیان دانش های شرکت عملکرد
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 کشورهای با رقابت برای یکسان قدرتی توسعه درحال کشورهای است ذکر شایان

 عنوان به دولتی های سیاست از باید کشورها این موجود شرایط به توجه با و ندارند یافته توسعه

 کرد استفاده حوزه این در آینده و موجود بازارهای و هازیرساختار تر سریع بهبود برای اهرمی

(392: 2002 al., et Chang.) و خصوصی بخش های برنامه زمینة در زیادی های پژوهش 

 دارد وجود ها شرکت از دسته این عملکرد ارتقای در بنیان دانش های شرکت هایراهبرد
(Bigliardi et al, 2013: 178; Czarnitzki et al., 2014: 309, Filatotchev et al., 2009: 1005, 

O’Shea et al., 2005: 995)، در موجود عوامل کارآفرینی ادبیات در اندکی های پژوهش اما 

 اند کرده شناسایی را توسعه درحال کشورهای در ویژه به ها دولت اجرایی های برنامه و ها سیاست

 و اسکات پژوهش طبق ،همچنین .نداثرگذار بنیان دانش های شرکت عملکرد ارتقای بر که

 ورهایکش های سیاست از فقط که شوند متقاعد باید توسعه درحال کشورهای ،(2008) جنسن

 با جهانی موفق های مدل به باید کشورها این گذاران سیاست و نکنند تقلید یافته توسعه موفق

 به توجه با و کنونی شرایط با را ها مدل این توان می چگونه بیندیشند و بنگرند انتقادی دیدی

et al. Schott, ) دهند انطباق کشورشان سیاسی و اقتصادی اجتماعی، بومی، زیرساختارهای

 با را بنیان دانش های شرکت عملکرد ارتقای بر اثرگذار عوامل نیز حاضر پژوهش (.2008: 212

 و کند می آوری جمع مطالعه مورد کشورهای اجرایی های برنامه و ها سیاست بر مروری

 و کند می همطالع عمیق صورت به را موجود تجربی شواهد و کمی و کیفی علمی های پژوهش

 عملکرد ارتقای برای الگویی پژوهش، در شده استخراج معیارهای و عوامل تأیید با سپس

 .دآور می فراهم ایرانی بنیان دانش های شرکت

 

 تحقیق روش
 گرفته صورت اجرایی های برنامه و ها سیاست در موجود عوامل شناسایی هدف با پژوهش این

 ،حاضر تحقیق رویکرد .دگذار می اثر ایران بنیان دانش های شرکت عملکرد ارتقای بر که است

 اطالعات گردآوری روش .است اکتشافی ماهیتی و 1گرایی ساخت فلسفی فرض پیش با کیفی

 عمیق های مصاحبه و مدارک و اسناد مطالعة ،ای کتابخانه مطالعات از ترکیبی صورت به

                                                           
1. Constructivism 
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 یا دو پژوهشگر آن در که دارد تطبیقی یرویکرد پژوهش این .است خبرگان با ساختاریافته نیمه

 و طبیبی) کند می مقایسه هم با را ...و اندیشه علمی، ةزمین سازمان، کشور، از اعم پدیده چند

 مالزی و انگلیس آلمان، آمریکا، شامل کشور چهار رو،ینا از (.145 -139 :1390 همکاران،

 آمریکا، انتخاب دلیل .ندشد انتخاب حاضر پژوهش هدف راستای در تطبیقی مطالعة برای

 زمینة در کشور این پیشتازی آلمان، انتخاب دلیل جهان، کشورهای میان در کشور این بودنپیشرو

 زمینة در باال عملکرد ارزیابی انگلیس انتخاب دلیل اروپایی، یکشورها سایر به نسبت کارآفرینی

 بوده ییآسیا کشورهای میان در ایران با مشابه پارادایم نشتدا مالزی، انتخاب دلیل و کارآفرینی

 از آمده دست به عوامل .است شده آورده کشورها میان مقایسه از ای خالصه 1 جدول در .است

 .اند شده تکمیل آکادمیک و علمی های پژوهش توسط بعد ةمرحل در مطالعه این

 در را 1بنیان دانش های شرکت کلیدی های واژه موازی فازی در پژوهش، این در پژوهشگران

 اولیه جویو جست نتایج .اند هردک وجو جست مذکور کشور چهار کمی و کیفی های پژوهش

 مورد کشورهای و پژوهش موضوع با را ارتباط بیشترین که منابع این .بود کتاب 74 و مقاله 369

 و بندی طبقه انتخاب، کتاب 16 و مقاله 186 صورت به غربال مرحله چند طی ،داشتند مطالعه

 فرعی های مقوله و اولیه مفهومی کدهای که دیرس ای مرحله به پژوهش درنهایت، .شدند خالصه

 های پرسش مبنای ،پژوهش از مرحله این خروجی .دش شناسایی ،پژوهش هدف با ارتباط در

 .گرفت قرار بعد ةمرحل در مصاحبه

 سه در کلیدی افراد و خبرگان از تعدادی با ای ساختاریافته نیمه عمیق های مصاحبه ،بعد مرحلة در

 اساسبر شوندگان مصاحبه انتخاب .گرفت صورت بنیان دانش های شرکت و دانشگاه دولت، حوزة

 و شدند انتخاب برفی ةگلول روش با شوندگان مصاحبه و بود پژوهش ةحوز در ها آن تخصص میزان

 مرتبط افراد و حوزه این خبرگان از نفر 18 با ها مصاحبه .یافت ادامه نظری اشباع تا ها آن با مصاحبه

 از پس البته .داشت ادامه ماه پنج مدت به 1394 خردادماه تا 1393 ماه بهمن از مصاحبه و گرفت صورت

 تکراری آن از بعد آمده دست به اطالعات و رسید خود نظری اشباع ةنقط به پژوهش پانزدهم، ةمصاحب

 های مصاحبه برعالوه پژوهشگران البته .پذیرفت صورت مصاحبه 18 درنهایت ،این وجود با .بود

 تیریمد سازمان و جمهوری ریاست نهاد در که کردند شرکت تخصصی نشست دو در گرفتهصورت

                                                           
1. University Spinoff or Academic Spin off 
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 از و شد برگزار حاضر پژوهش حوزة با متناسب -1393 سال اسفندماه 20 و 18 در -ریزی برنامه و

 .شدند مند بهره کلی صورت به نیز حوزه این در متخصصان از بسیاری تخصصی یاهنظر

 و رفت حرکتی در که دارد را عمل آزادی این پژوهشگر پژوهش، هدف به رسیدن برای

 (.133-126 :1393 ،منصوریان) کند بررسی دوباره را مطالعه مورد پدیدة مختلف وجوه برگشتی،

 طی شوندگان مصاحبه از دبازخور دریافت و ها مصاحبه با همزمان حاضر پژوهش در ،رو این از

 و تعدیل (اولیه مفهومی کدهای) معیارها و عوامل ،موجود ادبیات به برگشتی و رفت مراجعة

 برای ،اشتد ادامه 1394 سال شهریورماه تا خردادماه اواسط از که آخر مرحلة .شدند اصالح

 و 1اعتماد قابلیت معیارهای از نانیاطم سبک یراب ،رو این از .پذیرفت صورت نهایی الگوی تأیید

 بیرونی روایی معادل که 3پذیری انتقال قابلیت است، پژوهش درونی روایی معادل که 2اعتبار

 و فرددانایی) است عینیت معادل که 5پذیری قابلیت و است آن پایایی معادل که 4اتکاپذیری ،است

 تأیید برای ،رو این از .است شده استفاده ای مرحله سه دلفی تکنیک از ،(46 :1383 همکاران،

 دلفی تکنیک از بود، شده تعدیل کنندگان مشارکت سوی از ها مصاحبه در که نهایی الگوی

 سه در (ها مصاحبه بخش در شده معرفی) حوزه این در کلیدی افراد و خبرگان و شد استفاده

 یینها الگوی معیارهای و عوامل و ساختار شکل، مورددر اجماع به جزئی های بازنگری مرحلة

 روایی و پایایی به دستیابی در یدیگر های روش ،نایبرعالوه .رسیدند پژوهش این در شده معرفی

 که -کار ابتدای از پژوهش زمینة در علمی نومت عمیق مطالعة شامل که پذیرفت صورت پژوهش

 در شرکت ماه، 5 مدت به ها مصاحبه در طوالنی درگیری ،-انجامید طول به ماه 12 تقریباً

 در پژوهش جینتا از یگزارش ارائة ،کلیدی افراد از کثیری جمع حضور با تخصصی های نشست

 .شود می پژوهش طی شوندگان مصاحبه از دبازخور کسب و ها مصاحبه
 

 ها یافته
 که است شده آورده خالصه صورت به 1 جدول در تطبیقی مطالعات از پژوهش اولیة های یافته

                                                           
1. Trustworthiness of Criteria 
2. Credibility 
3. Transferability 
4. Dependability 
5. Confirm ability 



  210 1395تابستان ، 2 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 کدگذاری از پژوهش، های یافته دوم بخش .دوش می توصیف پژوهش بعدی بخش در

 .است شده آوری جمع ها مصاحبه و مرتبط کتب و مقاالت از که است آمده  دست به اطالعات

 وزارتخانة فناوری، و تحقیقات علوم، وزارتخانة از خبره افراد با ییها مصاحبه ،زمینه این در

 ریاست فناوری و علمی معاونت زیرگروه در کلیدی افراد اجتماعی، رفاه و کار تعاون،

 و فناوری توسعة مالی صندوق وری،فنا های دهنده شتاب رشد، مراکز عامل انمدیر ،جمهوری

 گرفته صورت پژوهش ةحوز با مرتبط دانشگاهی استادان ،درنهایت و بنیان دانش های شرکت

 سه شامل ها کدگذاری این .ندداشت تخصصی دکتری مدرک شوندگان مصاحبه بیشتر .است

 از زیمتما یدگذارک نوع سه نیا البته .شود می یانتخاب و یمحور باز، یدگذارک ةمرحل

 .آید نمی شماربه تفسیر فرایند در مجزا مراحلی زمانی لحاظبه و نیستند گریدیک

 مطالعة از شده گردآوری های داده مجموعة مرور با پژوهشگران ،باز کدگذاری مرحلة در 

 و ها مقوله ،ها مصاحبه اول دور و علمی های پژوهش و مطالعه مورد کشورهای مدارک و اسناد

 گرفتننظردر با و شد شناسایی اولیه کدهای ،مرحله این در .کردند گذاری نام را مفاهیم

 عوامل نیب ةرابط ،محوری کدگذاری مرحلة در .شد استخراج مفهومی کد 49 ،مشابه کدهای

 در (شده شناسایی کدهای) عامل هر با مرتبط معیارهای و (فرعی های مقوله) شدهشناسایی

 شناسایی فرعی مقولة 11 ،ها آن بندی طبقه و دهاک یبررس با که شد تعیین باز یدگذارک ةمرحل

 علمی متون به گشتیرب و رفت روندی با همراه ها مصاحبه دوم دور که مرحله این در .شد

 در را کشور وضعیت و طیشرا ،کردند ییشناسا را یمحور ای یزکمر دةیپد پژوهشگران ،است

 اولیه کدهای از برگرفته مصاحبه های پرسش برخی سپس. کردند تحلیل و بررسی کد هر زمینة

 و عامل صورت به شدهشناسایی محوری کدهای و مفاهیم ،5 تا 2 جدول در .شدند تأیید یا رد

 .است شده گذاشته نمایش به ها آن از یکهر با مرتبط معیارهای

 ها مقوله نیب ارتباط یبرقرار با پژوهشگران ،ها مصاحبه سوم دور و انتخابی کدگذاری مرحلة در

 .دندکر اصالح را یبازنگر و بهبود به نیازمند های مقوله آن، با مرتبط معیارهای و (شده معرفی عوامل)

 به توجه با شده معرفی عوامل عبارتیبه و فرعی های مقوله به کدها یا معیارها برخی ،مرحله این در

 محصوالت واردات کنترل زمینة در قوانینی وضع» :از اند عبارت معیارها این .شدند افزوده ایران شرایط

 و «بنیان دانش محصوالت خرید قرارداد تضمین قراردادهای بستن» ،«بنیان دانش محصوالت مشابه
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 های دانشگاه مالی های خروجی از ارزیابی داشتن» ،«حوزه این در اجرایی تخلفات از جلوگیری»

 های دانشگاه بندی رتبه برای ها دانشگاه پژوهشی های خروجی از کمی های ارزیابی کنار در کشور

 یافتن» عنوان با المللی بین روابط عامل با مرتبط معیار یک و بازار عوامل معیارهای ةدست در «شورک

 عامل در دیگر معیاری .«ایرانی بنیان دانش محصوالت صادرات برای خارجی تقاضای بازارهای

 برای مهندسی -فنی های دانشکده در ای رشته بین های دوره برگزاری» عنوان با اطالعاتی -ای مشاوره

 فیزیکی زیرساختارهای عامل در ،«فنی های رشته دیگر با آکادمیک کارآفرینان و دانشجویان آشنایی

 ،«قوانین اصالح و پیگیری برای غیردولتی های سازمان ایجاد برای دولت سوی از مجوز صدور» معیار

 در آکادمیک کارآفرینی ةروحی تقویت و ایجاد مورددر نظر تبادل و حثب» معیار فرهنگی عامل در

 در ،ترتیببدین .شدند اضافه عوامل به رتبطم معیارهای مجموعه به نیز «وگو گفت شورای در جامعه

 کدگذاری از پس .شدند اضافه اولیه کدهای به نیز دیگر مفهومی کد 8 ،ها کدگذاری پایانی ةمرحل

 .شود می مشاهده 2 شکل رد که شد تأیید پژوهش نهایی الگوی انتخابی،

 
 ارتقای بر اثرگذار و اجرایی های برنامه و ها سیاست در موجود عوامل از متشکل نهایی الگوی. 2 شکل

 ایرانی بنیان دانش های شرکت عملکرد
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 گیری بحث و نتیجه

گیری  نشان داد شکل. مطالعات تطبیقی 1شود.  نتایج این پژوهش در چند بخش تقسیم می

وکارهای کوچک در کشورهای مورد مطالعه تقدم زمانی  کسبها و قوانین حمایت از  سیاست

دیگر، کشورهای مورد   عبارت بنیان دارند؛ به های دانش ها و قوانین شرکت نسبت به سیاست

وکارهای کوچک خود را تدوین، اصالح و تقویت  ها و قوانین کسب مطالعه ابتدا سیاست

 بنیان بودند. های دانش بط با شرکتها و قوانین مرت دنبال تدوین سیاست کردند، سپس به

 قائل کوچک وکارهای کسب قوانین و ها سیاست برای بیشتری اهمیت باید ما کشور بنابراین،

 از حمایت ویژه به و کوچک وکارهای کسب از حمایت برای کشورها این ،درضمن .شود

 از دسته این مدیران و داشتند ای منطقه های سیاست به ای ویژه نگاه ،خود بنیان دانش های شرکت

 و دندکر می تعیین حاضر مناطق مطلق و نسبی های مزیت به توجه با را خود فعالیت نوع ها شرکت

 بیشترین .است نگرفته درنظر ای ویژه فناورانة محصوالت یا فناوری ایبر خاصی اولویت دولت

 11 پژوهش، این در .2 .است بوده المللی بین محیط در ها شرکت این رشد و بقا به ها دولت توجه

 های برنامه و ها سیاست در ها آن حضور که آمد دست به آن با مرتبط معیارهای و عوامل از دسته

 معیارهای و عامل 11 شامل که شود می بنیان دانش های شرکت عملکرد قایارت موجب اجرایی

 پس معیارها از برخی و شد داده نشان 5 تا 2 های ولجد در معیارها و عوامل این .است آن با مرتبط

 .است شده اشاره ها نآ هب ها یافته بخش در که آمد دست به ها مصاحبه از

 های برنامه و ها سیاست رب اثرگذار عوامل از متشکل بخشی سه الگویی ،پژوهش این در .3

 الگو این دوم بخش .کشد می تصویر به را املع 11 ،الگو این اول بخش .آمد دست به اجرایی

 نشان بخش این .دهد می نشان را بنیان دانش شرکت و دانشگاه دولت، بخش سه میان تعامل

 میانجی نهادهای و دولت از ،پژوهش طول در شده اشاره اجرایی های برنامه و ها سیاست دهد می

 و -ها دهنده شتاب و رشد مراکز فناوری، و علم های پارک ،ها دانشگاه شامل -پژوهش این در

 در اتزکوئیتز ةگان سه مارپیچ مدل به الگو دوم بخش .گیرند می سرچشمه بنیان دانش شرکت

 البته .(Leydesdorff, & Etzkowitz 2000: 111) دارد اشاره صنعت و دانشگاه دولت، تعامالت

 اشغال یکدیگر از را یکسانی سهم ایران برای مارپیچ این های حلقه است داده نشان پژوهش این

 دولتی های سیاست سهم ،(2010) همکاران و اقبال کریمیان پژوهش به توجه با بلکه ،کنند نمی
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 دوم بخش تفاوت .است بیشتر بنیان دانش های شرکت و میانجی نهادهای اجرایی های برنامه از

 و صنعت جای به بنیان دانش های شرکت کارگیری به در قبلی های پژوهش نتایج با الگو

 و رشد مراکز فناوری، و علم های پارک دانشگاه، شامل -میانجی نهادهای کارگیری به

 عملکرد ارتقای کند می بیان نیز الگو سوم بخش .است دانشگاه جای به -ها دهنده شتاب

 .است قبلی بخش دو رعایت به منوط ایرانی، بنیان دانش های شرکت

 

 آتی های پژوهش برای شنهادهایپ و ها محدودیت

 در رسمی اطالعات و آمار ایرانی، بنیان دانش های شرکت عملکرد بحث اهمیت به توجه با

 ،رو این از .داد ارائه مناسبی های تحلیل بتوان آن اساسبر تا ندارد قرار عموم دسترس

 زمینة در اطالعات، این به دسترسی صورتدر توانند می آتی های پژوهش در پژوهشگران

 محدودیت .دهند انجام تری وسیع های پژوهش ،نهایی الگوی در شده معرفی عوامل از یکهر

 های شرکت عملکرد ارتقای بحث بودنجدید دلیل به که بود آن روش زمینة در پژوهش دیگر

 جمله از کمی های پژوهش دادن انجام امکان حوزه، این در ها پژوهش بودن کم و بنیان دانش

 با توان می اما است، نداشته وجود پدیدارشناسی مثل کیفی های پژوهش و تجربی پژوهش

 .دکر استفاده نیز پژوهش دیگر های روش از کشور در موضوع این شدنسابقهبا و زمان گذشت
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