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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1393 و زمستان پاییز، 4سال ششم، شماره 

 

بنیان بر اساس شرایط اقتصادي کشور هاي دانش بازخوانی تعریف شرکت  
 

   حسین فخاري

  هاي نوین فدك و مدیرعامل مجتمع فناوري MBAکارشناس ارشد 

  دهیچک
اي به رشد و  در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه. است بنیان دانشفت و توسعه پایدار در هر کشوري، شکوفایی موسسات یکی از ارکان پیشر عصر فرا صنعتی، در

 از صحیح تعریف یک با همراه مناسب هاي شاخص وجود عدم میان، این در مهم بسیار نکته اما. گذاران شکل گرفته، شکوفایی این موسسات در بین سیاست
ده شهاي داخلی، بر اساس متون علمی کشورهاي پیشرفته تنظیم  متاسفانه اکثر تعاریف موجود در پژوهش .است کشور شرایط اساس بر انبنی دانش هاي شرکت

، طی یک فرآیند علمی در سه مرحله به کمک تکثّر ترکیبیدر این راستا، پژوهش حاضر با رویکردي کاربردي و به صورت کیفی و بر مبناي یک مدل . است
مبناي این تعریف . دست یابد بنیان دانشهاي  داده، سعی نموده با توجه به شرایط صنعتی و اقتصادي کشور به یک تعریف مناسب و بومی شده از شرکت روش و

پیشرفت در کشورهاي در حال ، الگوي بنیان دانشنیاز اقتصاد  عنوان پیش استفاده از نظرات خبرگان با روش تکثّر تحلیلگر، استفاده از تئوري اقتصاد یادگیرنده به
  .توسعه، ساختارهاي صنعتی و فناوري در کشورهاي در حال توسعه، آمارهاي واقعی و محیط فناوري کشور بوده است

  
  ، تعریف عملیاتیبنیان دانشهاي پیشرفته، اقتصاد  هاي فناوري محور، فناوري ، شرکتبنیان دانشهاي  شرکت: کلیدي هاي واژه

  
  'ـ مقدمه1

اي پر تحـول امـروز، زیربنـاي اقتصـادهاي صـنعتی، از      در دنی
جـا   هاي فکري جابه محوریت منابع به سمت محوریت سرمایه

دانـش بـه صـورت روز افـزون      عامـل شده و به همین دلیـل  
در چنـین شـرایطی شـکل جدیـدي از     . شـود  تر مـی  پراهمیت
 عنــوانهـایی کــه بـه    ســازمان :هــا مـورد نیــاز اسـت   سـازمان 
ــامانه ــی س ــناخته  هــاي مبتن ــش ش ــر دان اصــطالحاً  شــده وب
حیـاتی بـراي    عاملی و شوند نامیده می بنیاندانش هاي شرکت
هـا   در واقع این شرکت. در یک کشور هستند اقتصادي توسعه

شـکوفایی و   پس، ]2[شوند موتور رشد و توسعه محسوب می

                                                
  fakhari@fadakgroup.ir  :دار مکاتبات نویسنده عهده* 
  

 سـمت  بـه  نیـل کشـورها   باعـث  بنیان دانش هاي شرکت رونق
  . دش خواهد و پیشرو ورمح دانش پایدار، اقتصاد

یابی به یک رشد و توسعه پایـدار و   کشور ما نیز جهت دست
فراگیر و رقابت در عرصه جهانی نیازمند یک تحول اقتصادي 
از سطح اقتصاد منبع محور بـه سـمت اقتصـاد دانـش محـور      

بنیـان موتـور توسـعه و     هاي دانـش  در این میان شرکت. است
از این رو در کشور ما . دشون ایجاد چنین تحولی محسوب می

بنیان کانون توجه مسئولین کشور قرار  هاي دانش اخیراً شرکت
هــاي مختلــف حمــایتی، تســهیالت مــالی،  بســته. انــد گرفتــه
هـا و تصـویب قـوانین و     هاي مختلف، ابالغ سیاسـت  معافیت

کننده همگی نتایج چنین رویکردي در بین  هاي تسهیل نامه آیین
  .ردان کشور استم گذاران و دولت سیاست

هـاي   اما نکته بسیار مهم در این میـان، عـدم وجـود شـاخص    
بنیان  هاي دانش مناسب همراه با یک تعریف صحیح از شرکت
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از نظر متخصصـان، هـر انـدازه    . بر اساس شرایط کشور است
هاي تجربی در یـک جامعـه بیشـتر     فاصله تعاریف از واقعیت

ب از ایـن مفـاهیم   باشد احتمال سوء تفاهم و استفاده نـامطلو 
در ایــن راســتا متاســفانه عــدم وجــود  ].3[بیشــتر مــی شــود

شده و مناسب و یک تعریف جامع و مـانع   هاي بومی شاخص
بـر اسـاس    بنیـان  دانشهاي  جهت تشخیص و تعریف شرکت

توانـد باعـث بـروز مشـکالت      نیاز اصلی اقتصاد کشـور، مـی  
 .دشومتعددي 

د اقتصـادي کشـورها   در واقع اگر بپذیریم موتور توسعه و رش
هسـتند، بایـد بتـوانیم     بنیان دانشهاي  در عصر حاضر، شرکت

هـا مبتنـی بـر     صـحیحی از ایـن شـرکت    چارچوب و تعریف
شــرایط کشــور داشــته باشــیم تــا بــر اســاس آن بتــوانیم اوالً 

ی که توسـعه اقتصـادي کشـور را رقـم     بنیان دانشهاي  شرکت
انیاً بتوانیم جریان درستی شناسایی و حمایت کنیم، ث زنند به می
آفرینی را در کشور به سـمت و سـوي صـحیح و مـوثري      فن

هدایت نماییم، ثالثاً از هدر رفت منابع مادي و حمایتی و نیـز  
هاي فکري در مسـیرهاي غیرمـوثر جلـوگیري کنـیم و      سرمایه

هـاي یـک    نهایتاً به کمک این تعریف و بر اسـاس نیازمنـدي  
هـا و   گـذاري  توانیم سیاسـت کشور درحال توسعه نظیر ایران، ب

تـري را در نظـام ملـی نـوآوري کشـور       هاي مناسب استراتژي
  .شکل دهیم

این مقاله بر اساس یک فرآیند علمی و کاربردي سعی دارد با 
روشی هدفمند و تا حد امکان منطبق بـا شـرایط اقتصـادي و    
فنــاوري کشــور بــه یــک تعریــف صــحیح و بــومی شــده از 

یک کشور در حـال توسـعه دسـت    در  بنیان دانشهاي  شرکت
  .یابد

  
  روش تحقیق -2

مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیـق، بـر اسـاس رویکـردي     
پارادایم حاکم بر این . کیفی و کامالً کاربردي انجام شده است
ــت  ــارادایم پراگماتیســم اس ــژوهش، پ ــل  . پ ــه دلی ــع ب در واق

هـاي   هاي التقاطی، انعطـاف بـاال و وسـعت چارچوبـه     ویژگی
ایـن پـارادایم، مطالعـه حاضـر از منطـق تبیـین در        تحقیق در

هـدف اصـلی در ایـن پـژوهش     . پراگماتیسم بهره برده اسـت 
بـر اسـاس    بنیـان  دانـش هاي  یافتن تعریفی عملیاتی از شرکت

بـه عبـارت   . شرایط اقتصادي و محیط فنـاوري کشـور اسـت   
تعریـف شـده در ایـن تحقیـق،      بنیان دانشهاي  دیگر، شرکت

ی هستند که تا حد امکان منطبق بر نیازهـاي  داراي کارکردهای
  .اقتصادي کشور جهت توسعه پایدار است

جهـت تبیـین مفهـوم     )هیبریـد (ترکیبـی بر این اساس از مدل 
یکـی از روشـهاي    شـد کـه  اسـتفاده   بنیـان  دانـش هاي  شرکت
هـر چنـد    ].4[رود پردازي و تکامل مفاهیم به شمار مـی مفهوم

کار رفته اما در  پرستاري به این روش به طور گسترده در علوم
مجموع یک روش عمومی و کارآمد جهت رفع انتزاعی بودن 

 .و ابهام در مفاهیم است

مرور بر مطالعات و نظریـات  (مدل هیبرید از سه مرحله نظري
ــاتی)موجــود ــدانی و عملی مشــاهده، مصــاحبه، (، بررســی می

و تحلیـل نهـایی   ) واقعیات تجربی، آمارهـاي عملـی و غیـره   
   ].4[شده استتشکیل 

در این مدل، هدف اصلی در مرحله نظـري، ایجـاد و تکامـل    
زیرساختی مناسب جهت تحلیل عمیق و تعریف مجدد مفهوم 

ها و  در پایان این مرحله کلیه شاخص. باشد در مراحل بعد می
هاي عنوان شده در نظریات مختلف جهت بررسـی در   ویژگی

عملیاتی، هـدف   در مرحله. گردد مرحله عملیاتی استخراج می
هاي استخراج شده در مرحله  اصلی پاالیش مفاهیم و شاخص

هاي میدانی است و بر روي مسـائل   نخست بر اساس بررسی
هاي عملیـاتی   در این مرحله از انواع روش. تجربی تاکید دارد

هـاي   شامل نظـرات کارشناسـی، مشـاهدات میـدانی، بررسـی     
اسـتفاده   و کیفـی هاي کمی  ي واقعی و مقایسهتطبیقی، آمارها

رحله عملیاتی به بر این اساس پژوهش حاضر در م. شده است
از اعتبـار نسـبتاً   » 1تکثّـر روش و تکثّـر داده  « دلیل اسـتفاده از 

  . ]5[مناسبی برخوردار است
مرحله سوم شامل تحلیل و ترکیب نمودن نتایج نظري همـراه  

هاي به دست آمـده از مشـاهدات تجربـی و گـزارش      با بینش
ارائـه   1شماتیک این فرآیند در شکل شماره . باشد ه ها مییافت

 " 2دانـش ضـمنی  "از ویژگی هاي ایـن پـژوهش   . شده است
نویسنده و استفاده از آن در اولویت بندي و تحلیل برخـی از  

  . هاست داده
                                                
1- Methods Triangulation & Triangulation of Sources 
2- Tacit Knowledge 
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  ترکیبیشماتیک فرآیند مفهوم سازي در این پژوهش بر اساس مدل  )1شکل 

  

   موجود نظریات و مطالعات مرور -فاز اول -3
  

  هاي خارجی بررسی پژوهش 3-1
هـاي مشـابه، عبـارت     یـا واژه  "بنیان دانششرکت هاي "واژه  

نسبتاً جدیدي در ادبیات مدیریتی و  اقتصادي جهان محسوب 
شود به طوري که هنوز بسیاري از کشورها یـک تعریـف    می

 پیشـینه بررسی  ].6[و ]2[ارائه نکرده اند دقیق و روشنی از آن
 مفهـوم دهـد   موضوع در مراجـع علمـی خـارجی نشـان مـی     

معادل آنچه در کشور ما مطرح شده  1»بنیان دانشهاي  شرکت«
. شـود  است در بین مقاالت علمی با عبارات مختلفی یافت می

،  2»وکارهـاي دانـش محـور    ها یا کسب سازمان«عباراتی نظیر 
  4»محورهاي فناوري رکتش«،  3»مبنا هاي کوچک دانش شرکت«

حتـی در برخـی از مقـاالت،    . 5»هاي کوچک نوآور شرکت«و 
 6»هاي پیشرفته هاي مبتنی بر فناوري شرکت«هایی نظیر  عبارت

صـورت   نیـز بـه   7»هاي نـوین  هاي مبتنی بر فناوري شرکت«یا 
. شـده اسـت  در نظر گرفته  بنیان دانشهاي  مصداقی از شرکت

ـ  تـوان گفـت اولـین     ن مـوارد، مـی  با در نظر گرفتن تمامی ای
در  ]7[ 8ها توسط الیتـل  پژوهش در خصوص این نوع شرکت

او بـا بـه کـار بـردن عبـارت      . انجـام شـده اسـت    1979سال 
                                                
1- Knowledge- based Firms 
2- Knowledge- Intensive Organizations or Business 
3- Knowledge-Intensive SMEs 
4- Technology-based Firms 
5- Innovative Small Firms 
6- High-Tech Firms 
7- Small New Technology- Based Firms 
8- Lytle 

ها را موسساتی معرفـی   هاي فناوري محور، این شرکت شرکت
نمود که متکی بر نوآوري و اختراعات علمی بوده و با هـدف  

. شـوند  ها تاسـیس مـی   آوريسازي این اختراعات و نو تجاري
مرور مقاالت و نظریات علمی در این حـوزه از آن زمـان تـا    

هاي  دهد محققین مختلف جهت تعریف شرکت کنون نشان می
اند و ایـن   بر روي مشخصات مختلفی متمرکز شده بنیان دانش

یابی به یـک تعریـف مشـخص را کـامال مشـکل       مساله دست
هاي مختلف در ایـن   هشتوان پژو با این حال می. نموده است

پژوهشگرانی که جهـت  : خصوص را به سه طبقه تقسیم نمود
ها  ، بر روي ورودي این شرکتبنیان دانشهاي  تعریف شرکت

متمرکــز هســتند، پژوهشــگرانی کــه بــر روي خروجــی ایــن 
ها تمرکز کرده و دسته سـوم محققینـی هسـتند کـه بـا       شرکت

ها را مـدنظر   تر، کل زنجیره ارزش این شرکت دیدگاهی وسیع
  .اند قرار داده

با مقایسه عبارت دانش  9به عنوان مثالی از دسته اول، استاربک
» سرمایه محـور «دانش محور با عبارات مرسوم اقتصادي نظیر 

، بنیـان  دانـش هـاي   کند که در شـرکت  بیان می» نیرو محور«یا 
هـا   دانش مهمترین ورودي در فرآیندهاي مختلف این شـرکت 

صـورت   بـه (یک زیر بناي قوي دانش را  10آلوِسون. ]8[ است
هــا  شاخصــه کلیــدي در تعریــف ایــن شــرکت) یــک ورودي

محققین دیگري نیز بـا تمرکـز بـر عبـاراتی نظیـر      . ]1[داند می
                                                
9- Starbuck  
10- Alvesson 
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زیربناي دانش، نیروهاي دانشی و متخصصین دانش محور بـه  
را بـر ایـن    بنیـان  دانشهاي  هاي اصلی، شرکت عنوان ورودي

  .]9[اند اساس تعریف نموده
ــر اســاس   در نقطــه مقابــل دســته وســیعی از پژوهشــگران، ب

بنیان هاي دانش ها اقدام به تعریف شرکت خروجی این شرکت
، بنیـان  دانـش هـاي   به عنوان مثـال شـرکت  . ]10[و ]6[اند کرده

اند که در واقـع دانـش خـود را     کسب و کارهایی معرفی شده
نیز » بنیان دانشمحصوالت و خدمات «مبحث . ]11[فروشند می

ها و موسسات  بسیاري از سازمان. نتیجه چنین رویکردي است
محصوالت «جهانی بر اساس این رویکرد، تعاریف متنوعی از 

به دلیل سهولت کار، . ]12[اند ارائه داده» بنیان دانشو خدمات 
شناسـایی   فاده از نوع محصول به عنوان شـاخص رویکرد است

بـه ایـن   . ه اسـت بنیان عمومیت بیشتري یافتهاي دانش شرکت
یـک شـرکت،   هرقـدر نـوع محصـول یـا خـدمات      معنی کـه  

  .]10[ تر خواهد بود بنیانآن سازمان دانش  تر باشد بنیان دانش
از سوي دیگر، محصول یا خدمات تنها انعکاس بخـش قابـل   
مشاهده یک سازمان است در حالی که بخش بسیار وسیعی از 

اذعـان نمـود    سازمان در وراي محصوالت پنهان بوده و بایـد 
بنیان فراتر از نـوع محصـول، در   مشخصات یک شرکت دانش

فرآینــدها، اهــداف و دورنمــاي شــرکت خــود را نشــان      
حتی ممکن است علیرغم پیشرفته بودن ظـاهري  . ]10[دهد می

بنیان و نوع محصول در یک شرکت، فرآیند تولید آن غیردانش
 لـوط مخبر اساس واردات اجزاء اصلی و سپس مونتاژ یا یک 

بنابراین استفاده از معیار محصول یـا خـدمات بـه    . ساده باشد
هـاي   بنـدي یـا تعریـف شـرکت     عنوان ابـزاري جهـت طبقـه   

 . ]12[ 1کننده نیست بنیان کافی و قانع دانش

تري در برخـی مقـاالت    ها، رویکرد کامل بر اساس این کاستی
ــه ــت  ب ــده اس ــف  . وجــود آم ــت تعری ــن رویکــرد، جه در ای

، کل زنجیره ارزشی یک شـرکت مـورد   بنیان دانشهاي  شرکت
به عنوان مثال اتحادیه اروپا براي تعریـف  . گیرد توجه قرار می

ــرکت ــه    ش ــط فناوران ــک و متوس ــاي کوچ ــش(ه ــان دان ) بنی

                                                
و حمایـت از   بنیـان  دانشهاي  در ایران نیز هم اکنون جهت شناسایی شرکت -1

فناوري ریاست  علم و کرد بدون توجه به شرایط کشور در معاونتآنها، همین روی
 .جمهوري حاکم است

شـاخص   )1: که عبارتنـد از هایی را مدنظر قرار داده  شاخص
شـاخص   )3  شـاخص کـارآیی نـوآوري    )2ورودي نوآوري 

بنیـان، بـه   هـاي دانـش   در واقع شرکت. ]13[آوريخروجی نو
هـاي  کمک یـک مـدیریت دانـش صـحیح، در تمـامی جنبـه      

  هاي خود، دانش را به عنوان عـاملی جهـت افـزایش    فعالیت

  .]10[بندند ارزش افزوده نسبت به سایر رقباي خود به کار می
موضوع در مقاالت خـارجی نشـان    پیشینهدر مجموع بررسی 

وم از دقت و صحت باالتري نسبت به سایر دهد رویکرد س می
 . رویکردها برخوردار است

ــانجایا الل  ــر س ــی نظی ــت2محققین ــت پاوی ــین3، کی و  4، آریف
 رویکـرد  هاي ارزشـمندي را در خصـوص   پژوهش 5فیگوئردو

با بررسی . اند فرآیندگرا در تحلیل توانمندي فناورانه ارائه داده
هاي زیـادي را در   رویکرد در میان مقاالت علمی، شباهت این

بـه  . توان مشاهده نمـود  هاي فرآیندي ارائه شده می چارچوب
هاي فرآیندي در  عنوان نمونه یکی از پرکاربردترین چارچوب

هاي علمی در این حوزه، چارچوبه فرآیندي ارائه  بین پژوهش
شده توسط سانجایا الل اسـت کـه جهـت تحلیـل توانمنـدي      

چـارچوب  . ]14[گیرد قرار میفناورانه یک بنگاه مورد استفاده 
  .]15[به تفصیل آمده است) 1(مذکور در جدول 

  

بـودن یـک سـازمان، بـه      بنیان دانشاکنون براي بررسی میزان 
گـی و جریـان    پایـه  توان میزان دانـش  کمک جدول مذکور می

شرکتیِ مختلف در یک بنگاه فرآیندهاي درون بیندانش را در 
شرکتیِ مذکور  دهاي درونهرقدر فرآین. اقتصادي بررسی نمود

تـر   بنیـان بیشتر برپایه دانش استوار باشند، بنگاه مذکور دانـش 
  .گردد محسوب می

  

 هاي داخلی بررسی پژوهش 3-2

هاي  در مقاالت داخلی به تعاریف نسبتاً متنوعی از واژه شرکت
برخی مراجع واژه موسسات : کنیم برخورد می بنیان دانش
هاي دانشی خود  اند که از دارایی دهرا موسساتی نامی بنیان دانش

   ].16[کنند به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی استفاده می
 

                                                
2 S.Lall 
3 K.Pavit 
4  Arriffin 
5- Figueiredo 
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.]15[اي از چارچوبه فرآیندهاي درون شرکتی بر اساس مدل سانجایا الل نمونه )1جدول   

  )پرریسک نوآورانه( -زیاد  )انطباقی تکراري( -متوسط  )روتین و ساده( -کم  فرآیند پیچیدگی

رآی
ف

اي
ده

ن
 

ون
در

 
تی

شرک
  

  گذاري پیش سرمایه
  -سنجی سنجی و امکان پیش امکان

  گذاري بندي سرمایه جدول - یابیمکان

مذاکره با  -فناوريجستجوي منبع 
هاي  اجراي سیستم -پیمانکاران

  اطالعاتی
  )تحقیقات بازار تخصصی(

  مهندسی طرح
انتخاب و خرید طرح محصول یا 

 تطبیق جزئی طرح بر اساس - خدمات
  نیاز بازار

بهبود کیفی طرح محصول یا خدمات 
جذب  - اخذ لیسانس فناوري تولید -

  و ترکیب فناوري

نوآوري در  - سازي محصول بومی
تحقیقات بنیادي مرتبط با  - طرح

  طرح و محصول

  اجراي پروژه
ها و  سرویس -ساخت و سازهاي عمرانی

خرید و نصب  - خدمات جانبی
  ها حق العمل - تجهیزات

مهندسی  -تهیه تجهیزات انتخاب و
استخدام و آموزش  - )تفصیلی(اجزاء 

  پرسنل

 - طراحی فرآیندهاي محوري
  طراحی تجهیزات و ملزومات

  مهندسی فرآیندها
کنترل  -باالنس کردن - ها رفع اشکال

جذب و  - تعمیرات پیشگیرانه -کیفیت
  فناوريترکیب 

 -گیري حداکثري از تجهیزات بهره
هماهنگی تطابق و  -ها کاهش هزینه

  فرآیندها

 در نوآوري -فرآیند سازي بومی
با  مرتبط بنیادي تحقیقات -فرآیند

  طرح و محصول

زمان  -مدیریت تولید و کارسنجی  تولید صنعتی
  افزایش تولید -کنترل موجودي - سنجی

افزایش  -مونیتورینگ و هوشمندسازي
هماهنگی بهبود یافته بین  -وري بهره

  هاي مختلف بخش
  عه مداومتحقیق و توس

  ارتباطات محیطی
تبادل  -تدارکات محلی مواد و خدمات

بازاریابی و  - اطالعات با تامین کنندگان
  ارتباط با مشتریان

 -هاي مشترك با تامین کنندگان طرح
  هاي متنوع علمی و فناوري لینک

دادن  -تحقیق و توسعه مشترك
هاي ایجادشده به  االمتیاز فناوري حق

هاي کلید  پروژه - ها سایر شرکت
  دردست

  

مهدوي و همکاران نیز بر اساس تجربیات عملیـاتی خـود در   
را  بنیـان  دانـش هـاي   مدیریت پارك فناوري اصفهان، شـرکت 

انـد کـه بـه منظـور      موسسات بخش خصوصی تعریف نمـوده 
مهمترین دارایی . اند تبدیل پایدار دانش به ثروت تشکیل شده

ـ  این شرکت ق و توسـعه در ایـن   ها دارایی فکري بوده و تحقی
موسسات یک کار مقطعی و یکبار براي همیشه نیسـت بلکـه   

  ].17[یک فرآیند همیشگی و پویاست
بنیان بدین شکل  هاي دانش در تحقیق دیگر مشخصات شرکت

نسبت نیروهاي متخصص به کل کارکنـان  : ده استشخالصه 
ها زیاد است، تغییرات فناوري در این شـرکت   در این شرکت

تحقیق  ها شرکته صنایع سنتی زیادتر است، در این ها نسبت ب
و توسعه بیشتري صـورت گرفتـه و رشـد و توسـعه بیشـتري      

  ها بیشتر متکی بر توسعه و رشد و توسعه در آن صورت گرفته

  

ها عمدتاً نـوآوري در   ، مزیت رقابتی آنعالوهبه. فناوري است
بـه  هـا بازارهـاي جدیـد را     هاست و نهایتاً این شرکت فناوري

  ].18[کنند سرعت تسخیر می
استیري و مشیري نیز در پژوهش خود عالوه بـر مـوارد فـوق    

هـاي   هـاي تمـایز شـرکت    معیارهاي زیر را به عنوان شاخصـه 
در : کننــد از ســایر موسســات خــاطر نشــان مــی بنیــان دانــش
بنیان توسعه مبتنی بر دانش است نه سـرمایه  هاي دانش شرکت

ت عموماً درصد رشد نیروهـاي  در این موسسا. یا سخت افزار
همچنین اعضاي هیئت . متخصص به کل کارکنان زیادتر است
فرآیند . ها مشارکت دارند علمی دانشگاه در مدیریت این بنگاه

هاي دستی و نیمـه اتوماتیـک    ها به روش تولید در این شرکت
   ].19[تکیه ندارد
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یین بنیان به تبهاي دانش از دیدگاه مدیریت دانش، کسب و کار
) تحقیـق و توسـعه دانـش جدیـد    (سازي تولیـد دانـش   و مدل

آموزش، پرورش و توسعه (پرداخته و باعث غنی سازي دانش 
   ].20[گردند و نیز انتقال دانش و نوآوري می) انسانی

دارند هـر   اکبرزاده و شفیع زاده نیز در پژوهش خود اذعان می
ـ  هاي دانش چند تعاریف مختلف و متعددي براي شرکت ان بنی

تـوان گفـت نقطـه اشـتراك ایـن       مطرح گردیده است اما مـی 
نسبت باالیی از  بنیان دانشهاي  تعاریف آن است که در شرکت

ها به نـوآوري   هاي نامشهود وجود داشته و این شرکت دارایی
  ].21[ترین منبع رقابتی متکی هستند به عنوان اصلی

هاي  در ایران بر اساس ماده یک قانون حمایت از شرکت
 شکلبنیان به این هاي دانش ، شرکت1389بنیان مصوب دانش

بنیان، شرکت ها و موسسات دانش شرکت«: تعریف شده است 
افزایی  یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم

علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف 
) شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري(علمی و اقتصادي 

شامل طراحی و تولید (و تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه 
در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده ) کاال و خدمات

فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهاي مربوطه تشکیل 
د، آیین نامه تشخیص شگونه که اشاره  همان .»شود می

در ایران نیز، بر اساس  بنیان دانشهاي  صالحیت شرکت
آن،  1ماده 5شکل گرفته و در بند» خروجی محور«ویکرد ر

، بنیان دانشبر مبناي تولید کاال یا خدمات  بنیان دانشموسسات 
 بنیان دانشدر این آیین نامه ویژگی کاالهاي . اند تعریف شده

هاي  در حوزه فناوري -1: به این شکل تشریح گردیده است
فنی بوده و  داراي پیچیدگی -2. باال و متوسط به باالست

عمده  -3        .تولید و تداوم آن نیاز به تحقیق و توسعه دارد
  .ارزش افزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوري است

هـاي اصـلی مطـرح شـده در      شـاخص  2جـدول  در مجمـوع  
-هـاي دانـش   تحقیقات مختلف جهت تعریف و تبیین شرکت

ـ . دهـد  بندي شده نشـان مـی   بنیان را به صورت طبقه ع در واق
ماحصل فرآیند مفهوم سازي در فاز اول بـر اسـاس    2جدول 

   .مدل هیبرید است
  
  

 
هاي اصلی مطرح شده در تحقیقات مختلف  ویژگی )2جدول

  بنیان دانشهاي  جهت تبیین شرکت
  

  منبع  ها ویژگی  طبقه  ردیف

1  

تار
ساخ

قه 
طب

  

عمدتاً اندازه آنها در حد 
هاي کوچک و متوسط  شرکت

  .است

]8[،]13[  

ضاي هیئت علمی جزء اع  2
  .ها هستند مدیران این شرکت

]19[  

3  
ابع

ه من
طبق

  
ترین دارایی  دانش اصلی

  .است بنیان دانشهاي  شرکت
]16[،]17[  

نسبت نیروهاي متخصص در   4
  .ها باالست این شرکت

]18[،]19[  

5  

یند
فرآ

قه 
طب

  

ها  فرآیند اصلی این شرکت
  .تبدیل دانش به ثروت است

]8[،]17[  

ق و توسعه یک فرآیند  تحقی  6
  .هاست کلیدي در این شرکت

]2[،]17[  

7  

شد
ل ر

 مد
بقه

ط
  

ها مبتنی بر  رشد و توسعه آن
  .توسعه دانش و فناوري است

]18[،]19[  

ها از نظر رشد درگیر  این شرکت  8
  .تغییرات فناوري هستند

]18[  

9  

زار
ه با

طبق
  

گرایش  بنیان دانشهاي  شرکت
  .زیادي به صادرات دارند

]2[  

مزیت اصلی رقابتی آن ها دانش،   10
  .فناوري و نوآوري است

]8[،]21[  

ها بازارهاي جدید را  این شرکت  11
  .کنند سرعت تسخیر می به

]18[  

12  

ول
حص

ه م
طبق

  

حوزه محصوالت آنها در زمینه 
  .هاي پیشرفته است فناوري

]17[،]18[  

ها حاشیه  محصوالت این شرکت  13
  .سود فراوانی دارد

]2[،]18[  

ها داراي  محصوالت این شرکت  14
  .چرخه عمر کوتاهی است

]2[  
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 هاي میدانی و عملیاتی بررسی -فاز دوم -4
با توجه به اصول تبیین پراگماتیسم و بر اساس مدل هیبریـد،  

تکمیـل فرآینـد    هـاي مختلفـی جهـت    ین فاز، از بررسـی در ا
تخـاب  ها شـامل ان  این بررسی .سازي استفاده شده است مفهوم

پانل کارشناسی و اجراي مصـاحبه عمیـق، بررسـی آمارهـاي     
هاي تطبیقی، تحلیل  هاي کمی و کیفی، بررسی واقعی و مقایسه

پژوهش هاي مرتبط و استفاده از نتایج همگرا و نیز استفاده از 
در واقع در این . دانش ضمنی پژوهشگران در این زمینه است

هـاي   شاخصـه شـود بـا پـاالیش مفـاهیم و      مرحله سـعی مـی  
هـاي   استخراج شـده در مرحلـه نخسـت بـر اسـاس بررسـی      

عملیاتی و واقعی و با تاکید بر مسائل تجربی به هدف اصـلی  
  .دست یابیم» مفهوم سازي واقعی«
 
  فرآیند مصاحبه 4-1
هـا در فـاز عملیـاتی در مـدل      تـرین بررسـی   یکی از مرسـوم  

 هـاي عمیـق بـا تعـدادي از خبرگـان      هیبرید، اجراي مصاحبه
  .]4[است

 بـراي  شـرایط  واجـد  اعضاي گزینش مصاحبه، اجراي جهت
 بـر  خبرگـان . آیـد  مـی  حسـاب  به مرحله مهمی مصاحبه پانل

 مبنـاي  بـر  اسـت  معمـول  کمی هاي پیمایش در آنچه خالف
 فرایند مصـاحبه  زیرا شوند نمی انتخاب احتمالی گیري نمونه

 دانـش  و درك کـه  دارد شـرایطی  واجـد  متخصصـان  بـه  نیاز
 هـاي  روش از یکـی . باشـند  داشته پژوهش موضوع از یعمیق

 یـا  هدفدار گیري نمونه خبرگان، انتخاب زمینه در شده استفاده
 است استوار فرض این بر هدفدار گیري نمونه. است قضاوتی

 اتکاسـت  قابل پانل اعضاي انتخاب براي پژوهشگر دانش که
 ،موضـوع  بر نویسنده عملی اشراف و تجربیات به توجه با که
نفـر از   7بنابراین در اولین بررسی، . شد استفاده روش این از

برگزیده کشور با سابقه حداقل  بنیان دانشهاي  مدیران شرکت
مشخصات پانل  3جدول . سال فعالیت موفق، انتخاب شدند 9

  . دهد کارشناسی را در این پژوهش نشان می
بر هایی مجزا با پانل کارشناسی فوق،  سپس طی انجام مصاحبه

ــاي  ــل«مبن ــوا تحلی ــف   شــاخص» محت ــلی در تعری ــاي اص ه
بر اساس شـرایط اقتصـادي و فنـاوري     بنیان دانشهاي  شرکت

  .کشور بررسی و استخراج گردید

سواالت . گذاري شدند سپس متن مصاحبه ها دسته بندي و کد
و  2بندي جـدول   ها بر مبناي طبقه مطرح شده در این مصاحبه

  .پژوهش بودهاي پیشینه  حاصل از بررسی
  
  

مشخصات مدیران برگزیده به عنوان پانل کارشناسی جهت  )3جدول 
  اجراي مصاحبه

  
  

بنـدي،   در ادامه با فرآیند کاهشی، طبقه بندي، ادغـام و جمـع  
 5در  بنیـان  دانـش هاي  شاخصه هاي اصلی در تعریف شرکت

ه شامل ساختار، منابع، فرایند، مـدل رشـد و بـازار تبیـین     طبق
 10بر اسـاس اظهـار نظـر پانـل کارشناسـی مـذکور،       . گردید

شاخص متمایزکننده به عنوان مشخصات ویـژه و مشـترك در   
کشور به طور کامل مـورد اتفـاق نظـر     بنیان دانشهاي  شرکت

کـه تنهـا    داشـت توجـه  بایـد  . پانل کارشناسـی قـرار گرفـت   
بنیـان نسـبت بـه سـایر     هاي دانـش  هاي متمایز شرکت ویژگی

سـپس جهـت افـزایش    . موسسات سنتی مد نظر بـوده اسـت  
، دو نفـر  ]5[» 1تکثّر تحلیلگر«روایی پژوهش بر اساس روش 
صـورت جداگانـه بـه تحلیـل      کارشناس خبره انتخـاب و بـه  

خبرگـان مـذکور دو نفـر از    . هـا پرداختنـد   محتـواي مصـاحبه  
هـاي   مجریان طرح حمایـت از شـرکت  مسئوالن مجرب و از 

                                                
1- Analyst Triangulation 

کد 
  نمونه

  ویژگی و شاخصه موفقیت  سابقه  مدرك

کارشناسی  1
  ارشد

معاونت  -رتبه اول جشنواره علم تا عمل  سال17
  فناوري ریاست جمهوري

کارشناسی  2
  ارشد

 - ورکش نمونه کننده صادر و پژوهشگر  سال18
  صنعت وزارت

 -رتبه اول مدیریت تحقیق و توسعه  سال 9  دکترا 3
  جشنواره تولید کنندگان جوان

کارشناسی  4
  ارشد

رتبه اول جشنواره ملی فن آفرینی شیخ   سال10
  وزارت علوم -بهایی

کارشناسی  5
  ارشد

برگزیده جشنواره ملی کارآفرینی شیخ   سال12
  بهایی و کارآفرینی شریف

کارشناسی  6
  ارشد

 -رتبه اول جشنواره نوآوري و شکوفایی  سال16
  معاونت فناوري ریاست جمهوري

کارشناسی  7
  ارشد

برگزیده جشنواره ملی کارآفرینی شیخ   سال10
  وزارت علوم-بهایی
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کشور هسـتند کـه بـر اسـاس سـوابق وتجربیـات        بنیان دانش
عنوان خبرگـان باصـالحیت    شان، از نظر این مقاله، به عملیاتی

هـاي   نهایتـاً تحلیـل  . جهت تحلیل نتایج تشخیص داده شـدند 
مجزاي این خبرگان نیز نتایج حاصله را در حـد قابـل قبـولی    

  .تایید نمود
طبقه منابع، فراینـد،   4ها نشان داد در  حتواي مصاحبهم تحلیل

مدل رشد و بازار نتایج تجربـی پانـل کارشناسـی بـر اسـاس      
اما در . شرایط کشور با نظریات حاصل از فاز اول تطابق دارد

ویژه طبقه محصول نتایج تجربی نسـبت بـه    طبقه ساختار و به
 کـامال  بنیـان  دانـش هـاي   نظریات موجود در تعریـف شـرکت  

   : شاخصـه شـامل   5این اختالفات مربـوط بـه   . متفاوت است
 بنیان دانشهاي  لزوم تعریف و تمرکز حیطه فعالیت شرکت -1

سرعت باالي تسخیر بازار،  -2هاي پیشرفته،  کشور در فناوري
ــن شــرکت  -3 ــاالي ای ــیه ســود ب ــا،   حاش ــاه -4ه ــر کوت عم

لزوم وجود اعضاي هیئت علمی در مدیریت  -5محصوالت و 
  .باشد ین موسسات میا

در ادامه جهت تکمیل فرایند پژوهش و افزایش روایی نتـایج  
هاي تجربی و تطبیقـی و تحلیـل آمارهـاي     حاصله، با بررسی

ــن  ــاً   5واقعــی، ای ــده و نهایت شــاخص، بیشــتر بررســی گردی
بنیـان  هاي دانـش  هاي بومی شده براي تعریف شرکت شاخص

صـل از ایــن  نتـایج حا خالصـه  . گـردد  کشـور اسـتخراج مـی   
  .آمده است 4ها  در جدول  مصاحبه

  

   بنیان دانشهاي  بررسی حوزه فعالیت شرکت 4-2
 

 حال در کشورهاي در بنیاندانش اقتصاد نیاز پیش 4-2-1
  توسعه

توسـط سـازمان توسـعه و     کـه  بنیـان دانـش  اقتصاد اصطالح 
 در خـاص  تأکیـد  مـورد  (OECD) 1هاي اقتصـادي  همکاري
 دانش نقش در تأکید گویاي گرفته، قرار ملل توسعه استراتژي

 تعریـف،  با این]. 12[است اقتصاد توسعه جریان در فناوري و
 و توزیع تولید، اساس بر که است اقتصادي بنیاندانش اقتصاد
 در گـذاري  سـرمایه  و گرفتـه  شـکل  اطالعات و دانش کاربرد
ــش ــنایع و دان ــش ص ــه دان ــورد پای ــه م ــاص توج ــرار خ  ق

                                                
1 - Organisation for Economic Co-operation and Development 

 اقتصـادي  بنیـان، دانـش  اقتصـاد  دیگر ارتعب به]. 22[گیرد می
 اصـلی  منبـع  دانش، از استفاده و توزیع تولید، آن در که است
  ].21[است جامعه در ثروت ایجاد و پایدار رشد

  
هاي اصلی استخراج شده در فرآیند مصاحبه  ویژگی) 4جدول 

  بنیان دانشهاي  یق جهت تبیین شرکتعم

  

 ،محـور دانش اقتصاد به توجه از هدف نگرش، این در هرچند
 و فقیر کشورهاي در خصوصاً پایدار، توسعه به دستیابی نهایتاً

 نشـان  جهـانی  بانـک  هـاي بررسی اما باشدمی توسعه حال در
 داقتصا سازي پیاده زمینه در توسعه حال در کشورهاي دهدمی

 از برخی ،اساس این بر]. 22[اندنبوده موفق چندان بنیاندانش

ف
ردی

  

  ها ویژگی  طبقه

1  
ختار

 سا
بقه

ط
  

  .ها جزء بخش خصوصی هستند ین شرکتا
هاي کوچـک و متوسـط    اندازه آنها در حد شرکت  2

  .است
3  

ابع
ه من

طبق
  

 بنیـان  دانـش هـاي   ترین دارایی شرکت دانش اصلی
  .است

نیروهاي متخصص منبع دانش بوده و نسبت آن در   4
  .ها باالست این شرکت

5  

یند
فرآ

قه 
طب

  

ــن شــرکت  ــد اصــلی ای ــا تجــاري فرآین ــاز ه ي س
  .ها و اختراعات است نوآوري

تحقیق و توسعه یک فرآیند  کلیدي و اساسـی در    6
  .هاست این شرکت

-گرایش زیـادي بـه بـومی    بنیان دانشهاي  شرکت  7

  سازي فناوري ها دارند
8  

شد
ل ر

 مد
بقه

ط
  

هـا مبتنـی بـر توسـعه دانـش و       رشد و توسعه آن
  .فناوري است

غییرات فناوري ها از نظر رشد درگیر ت این شرکت  9
  .هستند

10  

زار
ه با

طبق
  

بـر و   هـا در بـازار عمومـا زمـان     نفوذ این شـرکت 
  ها بلند مدت است سوددهی آن

مزیت اصلی رقابتی آن ها در بازار دانش، فناوري   11
  .و نوآوري است

12  

ول
حص

ه م
طبق

  

ــرکت   ــن ش ــوالت ای ــوزه محص ــه   ح ــا در زمین ه
  هاي صنعت کشور است نیازمندي

هــا مبتنــی بــر دانــش و  ایــن شــرکت محصــوالت  13
  .پژوهش است
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 »یادگیرنـده  اقتصـاد « بـه  گـذار  معتقدند در ابتـدا،  کارشناسان
 بـراي  بنیـان دانـش  اقتصاد براي زیرساختی عنوان به تواند می

 اقتصــاد در]. 22[ باشــد مطــرح توســعه حــال در کشــورهاي
 کننــدهعکسمــن کشــورها و هــا ســازمان موفقیــت یادگیرنــده،

 آن رابطـه  ایـن  در مهم نکته. باشد می آنها یادگیري توانمندي
 برتـر  فنـاوري  بـا  اقتصـادي  لزومـاً  یادگیرنده اقتصاد که است

 هـاي  بخش تمامی در یادگیري که است اقتصادي بلکه نیست،
  ].22[افتد می اتفاق آن

 در یادگیرنـده  اقتصـاد  و بنیـان دانش اقتصاد مفهوم دو تفاوت
 ضـمن . اسـت  یـادگیري  و دانـش  مقوله دو به ادند محوریت

 یـک  اساسـاً  توسـعه  حـال  در کشورهاي در رشد فرایند آنکه
 بـه  حرکـت  بنـابراین ]. 23[نـوآوري  تـا  است یادگیري فرایند
 مختلـف  سطوح در یادگیري اشاعه و یادگیرنده اقتصاد سمت

 بنیـان دانـش  اقتصاد استقرار براي مناسبی زیرساخت تواند می
 رویکرد راستا، این در]. 22[باشد توسعه درحال يکشورها در

ــادگیري،  معکــوس، مهندســی فنــاوري، هوشــمندانه انتقــال ی
 بـر  اقتصـاد  هـاي  الیـه  تمـام  در سازي و مدیریت دانش بومی

 هـاي  قابلیـت  و فنـاوري  سـطح  و کشور هاي نیازمندي اساس
 تمرکـز بـر   استراتژي به نسبت تري مناسب راهبرد آن، صنعتی
 خواهـد  توسـعه  حال در کشور یک براي پیشرفته هايفناوري

و  تحقیـق  هـدایت  روش بهتـرین  محققین، برخی نظر به .بود
 سـازي  بـومی  توسعه، یادگیري و حال در کشورهاي در توسعه
رسـد   در مجموع به نظـر مـی  ]. 24[است وارداتی هاي فناوري

آفرینی کشور، بایـد بـر اسـاس     راهبردهاي حاکم بر فضاي فن
-نیاز اقتصاد دانـش  قتصاد یادگیرنده به عنوان پیشهاي ا نظریه

  .بنیان، تغییر یابد
  

در کشـورهاي   پیشرفته هاي فناوري بر پیامد تمرکز 4-2-2
  درحال توسعه

ترین راهبـرد جهـت توسـعه نـوآوري،      در حال حاضر متداول
ویـژه تمرکـز بـر     بـه  و توسـعه  تحقیـق هـاي   توجه به فعالیـت 

در حـالی اسـت کـه سـاختار     این  .هاي پیشرفته است فناوري
هاي  صنعتی کشورهاي در حال توسعه عمدتاً مبتنی بر فناوري

هـا در تولیـد و رشـد     سـهم ایـن بنگـاه   . است متوسط و پایین
هـاي مبتنـی بـر     اقتصادي این کشورها بسـیار بیشـتر از بنگـاه   

به عبارت دیگر، بار رشـد اقتصـادي و   . فناوري پیشرفته است
هـاي متوسـط و    بتنی بر فنـاوري م هاي اشتغال بر دوش بخش

هاي دولتی و سیاسـیِ کمتـري متوجـه     است اما حمایت پایین
گـذاران و   از سوي دیگر کمبود توجـه سیاسـت  . ]25[آنهاست

هاي داراي فناوري متوسط و پایین موجـب   دولتمردان به بنگاه
افزایش عقب ماندگی این صنایع شده و شکاف فناوري بـین  

بنـابراین در  . ]25[کنـد  ر مـی سطوح مختلف صـنعت را بیشـت  
هـاي پیشـرفته در یـک     خصوص پیامدهاي تمرکز بر فنـاوري 

تـري   هـاي عمیـق   کشور در حـال توسـعه الزم اسـت بررسـی    
  :صورت داد

نکته اول در این خصوص آن است که برخی از مطالعات بیان 
هـاي   کنند که ارتباط واضحی بین شدت فعالیت در فناوري می

به عنوان . ]26[ید ملی دیده نشده استپیشرفته و نرخ رشد تول
هاي متوسط و پـایین بنـا    مثال اقتصاد دانمارك بر پایه فناوري

شده ولی عملکرد اقتصادي بسیار خوبی نیز از خود نشان داده 
هـاي مـالی و    از طـرف دیگـر، وجـود محـدودیت    . ]27[است

گـذاري   انسانی در کشورهاي در حال توسعه و نیاز به سرمایه
هـاي   براي نوآوري در بخش فناوري و توسعه حقیقتزیاد در 

هـاي   مسیر تمرکز بر فناوري«شود تا راهبرد  پیشرفته، باعث می
براي کشورهاي در حال توسعه چنـدان مناسـب بـه    » پیشرفته

به عنوان محوریـت  (به عبارت دیگر، نوآوري . ]25[نظر نرسد
 هـاي متوسـط و پـایین در    در فنـاوري ) بنیان هاي دانش فعالیت

هـاي   تـر از فنـاوري   کشورهاي در حال توسعه قابـل حصـول  
  .]28[پیشرفته است

هـاي   هاي مبتنی بـر فنـاوري   نکته مهم دیگر آن است که بنگاه
متوسط و پایین، بر موفقیت صـنایع پیشـرفته کـامالً موثرنـد،     

ارتبـاط سـطوح   . کننـد  چراکه صنایع پیشرفته در انزوا کار نمی
هاي مبتنی بر دانـش در   الیتمختلف فناوري موجب انتشار فع

از طرفی، شرط بزرگ . گردد هاي مختلف صنعت می بین بخش
هـاي پیشـرفته، آن اسـت کـه مشـتریان و       بودن بازار فنـاوري 
تر نیـز   ها که شامل صنایع متوسط و پایین کاربران این فناوري

توجهی به  بی. شود، داراي توانمندي تطبیق با فناوري باشند می
هـاي متوسـط و    هاي مبتنی بـر فنـاوري   ي بنگاهارتقاء توانمند

پایین، با ایجاد شکاف فناوري، به طور غیر مستقیم به معنـاي  
هاي پیشرفته بوده که عـدم توجیـه    کوچک شدن بازار فناوري
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ــراي ســرمایه گــذاري در بنگــاه  ــر  اقتصــادي ب ــی ب هــاي مبتن
  . ]25[هاي پیشرفته را به دنبال خواهد داشت فناوري

هـا و سـطوح    که علـم و فنـاوري در حـوزه    شتداتوجه باید 
اي اسـت بـه طـوري کـه      مختلف، شبکه بسیار بـه هـم تنیـده   

تـوان بـدون طـی کـردن سلسـله مراتـب و سـاختارهاي         نمی
اي در این شبکه به پیشرفت مناسبی در فناوري دسـت   زنجیره
به عبارت دیگر، تجاري سازي بسـیاري از جدیـدترین   . یافت

هـاي فنـی و    زمینـه  نیازمنـد پـیش   علـوم  مـرز  فنـاوري هـا در  
هاي قبلی ایجاد گردیده و  هایی است که در فناوري زیرساخت

به عنوان . ها هستند کشورهایی نظیر ایران فاقد این زیرساخت
مثال، یکی از بزرگترین بازارهاي مصرف نانوپودرها به عنوان 

در حالی . یک فناوري نوین در تولید قطعات الکترونیکی است
مـا در صـنعت تولیـد قطعـات الکترونیکـی بسـیار        که کشور

تر از کشورهاي صنعتی بوده و بازار بسیار محـدودي را   عقب
-در اختیار دارد، در نتیجه به طور قطع کشـور مـا در تجـاري   

سازي و تامین بازار براي نانوپودرهـا در صـنعت الکترونیـک    
هاي مفقوده متعدد و مشکالت بنیادي و زیرساختی  دچار حلقه

هاي دیگر علوم نیز  این مساله در بسیاري از شاخه. اهد بودخو
هـاي تولیـد    به عنوان مثالی دیگر، یکی از روش. صادق است

هــاي پیشــرفته، اســتفاده از فنــاوري  برخــی مــواد و ســرامیک
اي، با کمـک مشـاوران    در کشور ما طی پروژه. است» فازگاز«

یند تولید ، محققان کشور توانستند به دانش فنی این فرآیروس
هـاي حاصـله،    هـا و موفقیـت   اما علیرغم فعالیـت . دست یابند

ماندگی صنعت کشور، تقریباً هیچ بـازار مناسـبی    دلیل عقب به
براي مصرف این مواد پیشرفته در صنایع کشور وجود نداشته 
. و عمالً پروژه مـذکور محـدود و توسـعه آن متوقـف گردیـد     

هـاي   از فنـاوري بنابراین تصوري کـه برخـی از پژوهشـگران    
 حـال  در کشـورهاي  براي« که باورند این پیشرفته داشته و بر

 آن در که است عادالنه رقابت میدان یک برتر فناوري توسعه،
 »برخیزنـد  رقابـت  بـه  جهـان  صـنعتی  کشورهاي با توانند می

هاي صنعتی و فناوري در کشورهاي  باوري است که با واقعیت
  . در حال توسعه چندان تطابق ندارد

بررسی تحوالت تولید و صادرات صنعتی در کشورهاي موفقِ 
هـاي   کارگیري فنـاوري  دهد آنها با به در حال توسعه، نشان می

هـاي   تـدریج در الیـه   سطح پایین وارد بازار جهانی شده و بـه 

هـاي پیشـرفته در زنجیـره تولیـد جهـانی قـرار        پایین فناوري
  . ]29[اند گرفته

هـاي   رسـد تمرکـز بـر فنـاوري     می بنابراین در مجموع به نظر
پیشرفته در کشورهاي در حال توسعه، باعث شکاف فنـاوري،  

تـر، عـدم تطـابق بـا      هـاي سـطوح پـایین    عدم ارتقاء فنـاوري 
طور غیر مسـتقیم کـوچکتر شـدن بـازار      هاي برتر و به فناوري

ضمن آن . شود صنایع پیشرفته و عدم توجیه اقتصادي آنها می
ن راهبـردي اصـوالً در کشـورهاي در    که تمرکز صرف بر چنی

یابی به رشد  حال توسعه، راهبرد مناسب و اصولی براي دست
اي نظیـر   توجه شود که در کشـورهاي پیشـرفته  . پایدار نیست

امریکا، نرخ رشد صنایع متوسط و پـایین، دقیقـاً معـادل نـرخ     
یعنـی حتـی در اقتصـادهاي    . ]30[رشد صنایع پیشرفته اسـت 

متعادلی بین صنایع پایین، متوسط و پیشرفته پیشرفته نیز، رشد 
پـایین   برقرار است، درحالی که در کشور ما، صنایع متوسط و

 .]25[برند گذاران رنج میتوجهی سیاست به شدت از بی
  

بنیان در سـطوح مختلـف   هاي دانش تشریح فعالیت 4-2-3
  فناوري
بنیان فراتـر از اینکـه چـه محصـولی تولیـد      هاي دانش شرکت

بنیـان  هـاي خـود دانـش    د، در سطوح مختلـف فعالیـت  کنن می
ــوآوري . ]10[هســتند ــت (ن ــت فعالی ــوان محوری ــه عن ــاي  ب ه

هاي صنعت  اي فراگیر است و در تمام بخش پدیده) بنیان دانش
  . ]25[تواند ظهور کند صرفنظر از نوع و سطح فناوري، می

ها بـا هـر سـطح از فنـاوري، بـا مسـاله        عموماً تمامی شرکت
هاي مشخص بـراي ترکیـب منـابع و     دادي راه حلانتخاب تع

هاي خود جهت تولید یک محصول یا عرضه خـدمات   فعالیت
هـاي   امـا در ایـن میـان راه حـل یـا راه حـل      . مواجه هسـتند 

محدودي وجود دارند که باعث ایجاد بیشترین ارزش افـزوده  
وسـیله دانـش شناسـایی     شـوند و بـه   نسبت به سایر رقبـا مـی  

یديِ دانش مربوطه، دانسـتن آن اسـت کـه    نقش کل. گردند می
چگونه منابعی نظیر مواد اولیه، نیروي انسانی، انرژي و سـایر  

ها نیـز هسـت را بـه شـکلی      منابع که در دسترس بقیه شرکت
ترکیب نماییم که نسبت به سایر رقبا ارزش بیشـتري را بـراي   

لذا با شناسایی این دانش و مدیریت آن در . مشتري ایجاد کنیم
هاي یک مجموعه، مبتنی بـر   هاي مختلف سازمان، فعالیت هالی
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در واقـع  . دشـ بنیـان خواهـد   دانش و یا بـه اصـطالح دانـش   
هــاي مختلــف  بنیــان، دانـش را در جنبــه هــاي دانــش شـرکت 
بندنـد و محصـوالت خـود را بـه      کار مـی  هاي خود به فعالیت

نسـبت بـه    بنیان دانشهاي  هاي ناشی از فعالیت کمک نوآوري
بـا چنـین دیـدگاهی، یـک شـرکت      . کنند رقبا متمایز میسایر 
بنیان به معنی تولید محصوالت با فناوري باال نیست بلکه دانش

به معنی تولید محصوالت ارزشمند و نوآورانه با هر سـطح از  
حتی برخی از . بنیان استهاي دانش فناوري، به کمک فعالیت

نـه کمتـري   پژوهشگران معتقدند صنایع متوسط و پایین با هزی
و این  ]27[باشند بنیان دانشتوانند  می و توسعه تحقیقبر روي 

ــل حصــول  ــر  مســاله را در کشــورهاي در حــال توســعه قاب ت
بنابراین هر شـرکتی بـا هـر سـطح از فنـاوري،      . ]28[دانند می
تواند محصوالت خود را به کمک مدیریت صحیح دانـش،   می

  .یر دهداز معیارهاي سنتی به محصوالت دانش محور تغی
  
   هاي اساسی کشور بررسی نیازمندي 4-3

به  یابیدست تاًیاز توجه به اقتصاد دانش محور نها یهدف اصل
و در حـال توسـعه    ریفق يخصوصاً در کشورها دار،یتوسعه پا

در این راستا یکی از ارکـان اساسـی در توسـعه    . ]22[باشد یم
. استپایدار، افزایش تولید ملی و رفع نیازهاي اساسی کشور 

 1391بندي واردات عمـده کشـور را در سـال     دسته 5جدول 
بر اساس این جدول کشور ما در نیازهـاي   .]31[دهد نشان می

اولیه خود هنوز به شدت وابسته بوده و نیازمند حضـور فعـال   
در . هاسـت  هاي نوآور در این بخش کارآفرینان به ویژه شرکت

عریـف  این جدول محصـوالت صـنایع پیشـرفته بـر مبنـاي ت     
OECD  12[. اند دار مشخص شده به صورت ستاره[  

دهد صنایع پیشرفته نسبت به محصوالت  این جدول نشان می
صنایع متوسط و پایین، وزن بسیار کمتـري در رفـع نیازهـاي    

لـذا بـا   ). از کـل واردات %  03/12(اساسی کشور دارا هستند 
ز جـاي تمرکـ   هاي کشور بـه  تغییر دیدگاه و توجه به نیازمندي

تـوان بـا اسـتفاده از     هاي پیشرفته، مـی  بیش از حد بر فناوري
بنیان در جهت رفع نیازهاي هاي نوآور و دانش پتانسیل شرکت

اساسی کشور به کمک بسترهاي دانش محور و نوآورانه آنهـا  
دانشـی و   هـاي  به عبارت دیگر، به کمـک مزیـت  . اقدام نمود

توان فنـاوري   ، به خوبی میبنیان دانشهاي  نوآوري در شرکت
تولید بسیاري از محصوالت و خدمات مـورد نیـاز کشـور را    

ها مبتنی بـر   ممکن است این نیازمنديحال . سازي نمود بومی
هاي مرسوم یا  هاي پیشرفته باشد و یا به کمک فناوري فناوري
پایـدار   توسعه اما آنچه مهم است. سازي شوند تر بومی قدیمی

هاي دانشی و نـوآوري   بلیتقاو رفع نیازهاي کشور به کمک 
  .داخلی است بنیان دانشهاي  در شرکت

  
بر اساس  91بندي اقالم عمده واردات کشور در سال  دسته )5جدول 

  ]29[تفکیک موضوع

  اقالم واردات
درصد از 

  کل
  اقالم واردات

درصد از 
  کل

ــوالت  محصـــ
  غذایی

اي،  محصوالت شیشـه   % 43/26
  تزیینی و هنري

14/5 %  

 ماشــین آالت و
  وسایل مکانیکی

  % 93/4  و ترابري وسائط نقلیه  % 27/16

فلــــــــزات و 
ــوالت  محصـــ

  مربوطه
  % 75/2  *محصوالت دارویی  % 73/13

ــوالت  محصـــ
معـــــــدنی و  

  شیمیایی
32/9 %  

دستگاه هاي اپتیک و 
  *ابزار دقیق

14/2 %  

مواد پالستیکی، 
ــلولزي و  ســــ

  نساجی
85/7 %  

وسائط نقلیه هوایی و 
  *فضایی

34/0 %  

ــاي  دســـتگاه هـ
صوتی تصویري 

  *و الکتریکی
  % 3/4  متفرقه  % 8/6

  

هاي صـنعتی کشـور نیـز وضـعیت بـه       در خصوص نیازمندي
هـاي مـورد نیـاز     اولویـت  2شکل شـماره  . همین شکل است

هـاي کارشناسـی وزارت    صنعت کشور را بر اسـاس بررسـی  
بر مبناي این نمودار تنها . ]32[دهد نشان می 91صنایع در سال

هـاي ضــروري صـنعت کشــور مربـوط بــه     نـدي از نیازم% 22
از نیـاز صـنایع   % 78هاي پیشرفته بـوده در حـالی کـه     فناوري

  .هاي متوسط و پایین است کشور مربوط به فناوري
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به عبارت دیگر کشور ما در بسیاري از صنایع مادر عموماً بـه  
هـاي مربـوط بـه     محصوالتی نیازمند است که حاصل فناوري

وزه جزء فناوري هاي برتر محسـوب  سال ها پیش بوده و امر
 کارکنـان حال سوال این است که آیا شرکتی که بـا  . نمی شود

ــود و      ــی خ ــات علم ــاس تحقیق ــص و براس ــی و متخص فن
موفق به  سازي نتایج این تحقیقات و کاربردي نمودن آن، بومی

کـه  (تجاري سازي فناوري تولید چنین محصـوالتی گردیـده   
با پشـتوانه علمـی   و ) هاي برتر نیست ه فناورياکنون در حوز

را بعد از سال هـا از واردات ایـن محصـوالت    ما کشور خود 
شود؟ بنیان محسوب نمی نیاز نموده است یک شرکت دانشبی

ــا تعیــین نیازهــاي صــنعتی و وارداتــی کشــور، کــه جــزء   آی
شـوند، بـه عنـوان حیطـه      محصوالت پیشرفته محسـوب نمـی  

کشـور، یـک اقـدام منطقـی و      بنیان نشداهاي  فعالیت شرکت
  نیست؟ هاي صنعتی و اقتصادي کشور منطبق بر واقعیت

  

  
  تولید فلزات اساسی و مواد وابسته  5  تولید مواد دارویی  1
  تولید و فرآوري مواد معدنی  6  ساخت تجهیزات پیشرفته  2

ــات    3 ــازي و قطع ــین س ماش
  مرسوم

  تولید انواع مواد شیمیایی  7

  صنایع الستیک و پالستیک  8  یلی و منسوجاتصنایع تبد  4
  

هاي مورد نیاز صنعت کشور بر اساس اعالم وزارت  اولویت )2شکل 
 91صنایع در سال

  

هـاي بسـیار پـر مصـرف و نسـبتا       به عنوان مثال یکی از کانی
ترین منابع این  غنی. باشد قیمت در صنعت، پودر تیتان می گران

در معـادن کهنـوج و   محصول در خاورمیانـه در کشـور مـا و    

تاالب انزلی وجـود دارد، بـا ایـن حـال ایـن محصـول هـیچ        
و  91هـاي   طوري که مثال در سال تولیدکننده داخلی نداشته به

میلیـون دالر ارز بابـت واردات ایـن مـاده و      110بیش از  92
امـا هنـوز فعالیـت     ].31[محصوالت وابسته هزینه شده اسـت 

نیـاز صـنایع موجـود     جهت رفع» تیتان«جدي بر روي معادن 
کشور صورت نگرفته است، در حالی کـه بررسـی اطالعـات    

در ستاد توسعه فناوري نانوي  بازار تا فناوري خدمات موسسه
بنیـان را نشـان   شرکت فعال دانش 4ریاست جمهوري، حداقل

در حـال  » نانوتیتـان «دهد کـه بـر روي محصـول پیشـرفته      می
  .هاي دولتی هستند فعالیت و جذب حمایت

اکنـون سـوال آن اســت کـه تمرکـز منــابع مـالی و نیروهــاي      
متخصص و دانش محور کشور بر روي محصـول پرمصـرفی   

ضرورت بیشتري دارد یا تولید محصول پیشـرفته  » تیتان«نظیر 
؟ کدام رویکـرد بـراي کشـور    »نانوتیتان«تر  و بسیارکم مصرف

  اي نظیر ایران راهبرد سودمندتري است؟  درحال توسعه
دهـد   هاي اساسی کشور نشان می ع بررسی نیازمنديدر مجمو

، تمرکزِ صرف بر فناوري هاي پیشرفته به عنوان حیطه فعالیت
اصلی خود را در رونق صنعتی، رشد اقتصادي،  تاثیرد توان نمی

وري و تولید ملی، ایجاد ثـروت و نهایتـاً توسـعه     افزایش بهره
 .به جا بگذاردپایدار به خوبی 

یونسکو کـه در آن  2010یگر، گزارش سال به عنوان شاهدي د
و رابطـه علـم و فنـاوري در     بنیان دانشوضعیت رشد اقتصاد 

، در بخش مربوط بـه ایـران   1کشورهاي جهان بررسی گردیده
گیري و تعیین  تحقیق و توسعه در ایران در هدف«: آورده است

نیازهاي بازار توفیقی نداشته است و به جاي توجـه بـه ایـن    
ست علم و فناوري در این کشـور بـر روي برخـی    نیازها، سیا

علم و پژوهش . حوزه ها در صنایع پیشرفته متمرکز شده است
-در ایران با پشتوانه درآمدهاي نفتـی، از نیازهـاي اجتمـاعی   

ایـن پدیـده   . اقتصادي در این کشور دور و مجزا مانده اسـت 
علت سهم پایین علم و فناوري در توسعه صنعتی ایران و نیـز  

  » .باالي صادرات مواد خام براي این کشور است نرخ
 
  

                                                
1- http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958e.pdf 
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بنیان بر اساس شرایط محصوالت دانش  بررسی ویژگی 4-4
  کشور

بنیان اکنون نقش اساسی در توسعه اقتصادي محصوالت دانش
 صـنعتی  تولیـدات  در آنهـا  سـهم  کـه  کشورها داشته به طوري

 که محصوالت  این اصلی ویژگی. است افزایش حال در جهان
 بـاال  شـود،  مـی  یاد آنها از صنعتی توسعه جدید موج عنوان به

 تولیـد  در انسـانی  نیروي دانش یا توسعه و تحقیق سهم بودن
هـاي  بـا ایـن حـال ویژگـی    . است خدمات و این محصوالت

ــژوهش ــز در پ ــن   متعــدد دیگــري نی ــراي ای هــاي مختلــف ب
بـر اسـاس شـرایط     مقالـه در این . محصوالت ذکر شده است

ها مورد نقـد و بررسـی    وري کشور، این ویژگیاقتصادي و فنا
بر اساس فرآیند پژوهش حاضر، دو ویژگـی  البته . قرار گرفت

بنیان که در برخـی از مقـاالت بـه آن اشـاره      محصوالت دانش
شده است، مورد تاکید پانل کارشناسـی قـرار نگرفـت کـه در     

ایـن  . اینجا مورد نقد و بررسی بیشتري قرار خواهنـد گرفـت  
  حاشیه سود فـراوان ایـن محصـوالت و    -1: شامل ویژگی ها

  .چرخه عمر کوتاه این محصوالت است -2
  
  بنیان دانشسود آوري محصوالت  4-4-1
بحث سودآوري محصوالت فناورانه، زمانی کـه بـه صـورت     

در برخی مقاالت  بنیان دانشهاي  اي از تعریف شرکت شاخصه
بـه  . ه استمطرح شده، به طور عمیق مورد بررسی قرار نگرفت

عبارتی دیگر، سودآوري یک محصول تنها به تفـاوت قیمـت   
تمام شده و قیمت عرضه آن وابسته نیست، بلکـه فاکتورهـاي   
متعددي اعم از مسائل درونی و محیطـی در سـودآوري یـک    

به عنوان مثال، ارزیابی سود بسـیاري از  . محصول موثر هستند
ـ   (IT)گذاران در فنـاوري اطالعـات    سرمایه وان شـاخه  بـه عن

، نتایج مناسبی را نشـان نـداده   بنیان دانشمهمی از محصوالت 
، تاجایی که برخی از پژوهشگران بـه بررسـی ایـن    ]33[است

در طـی دهـه    ].34[مساله به صورت یک تضـاد پرداختـه انـد   
هاي تولید کننده فنـاوري، هزینـه    نیز بسیاري از شرکت 1990

رف کردنـد امـا   زیادي براي تبلیغ محصوالت فناورانه خود ص
در  ].35[اي در حد انتظار به دسـت نیاوردنـد   بازگشت سرمایه

 فنـاوري ایران نیز بنگاه هاي صنعتی با اندازه کوچک از سطح 
متوسط و پایین سود بیشتري کسب نمـوده و بنگـاه هـاي بـا     

پایین حـداکثر   فناورياندازه متوسط نیز سودآوري خود را با 
تـرین دالیـل ابهـام در ایـن سـود      یکی از مهم ].36[نموده اند

بـه   بنیـان  دانـش گذاري در صـنایع   ها آن است که سرمایه دهی
ــه در طــرح  ــی نهفت ــت  ســبب خطــر ذات ــه ماهی هــاي نوآوران

ساز و کارهاي مـالی   گذاري بلند مدت داشته و درنتیجه سرمایه
به  ].19[متداول براي ارزیابی و تامین مالی آنها مناسب نیستند

ها نیز اغلـب رغبـت کمـی بـه      وجود، بانکهاي م دلیل ریسک
 ].19[دهنـد  نشان مـی  بنیان دانشهاي  گذاري در فعالیت سرمایه

هـاي   گـذاري در طـرح   تـرین ابـزار سـرمایه    از این رو مناسب
  .پذیر عنوان شده است گذاري ریسک سرمایه بنیان دانش

ــرمایه منظــر از  ــذاري س ــا گ ــات ب ــرفاً مالحظ ــادي، ص  اقتص
 سـبد  قالـب  در معموال ،بنیان دانش صنایع در باال افزوده ارزش
 بـا  خطرپـذیر  گذاران سرمایه و شود می ارزیابی گذاري سرمایه
 از برخـی  در اقتصـادي  بازده تحقق عدم ریسک نمودن منظور
 بخش تحقق طریق از گذاري سرمایه بازده پوشش ولی ها طرح

 را خـود  گـذاري  سرمایه سبد موفق، بسیار هاي طرح از اندکی
 بـه  هـا  طـرح  از برخی دستیابی عدم رو این از. سازند می بهینه

 قلمداد کلی توفیق عدم مالك شده، بینی پیش اقتصادي اهداف
ــی ــود نم ــه، در و ش ــار نتیج ــود انتظ ــاال س ــک از ب ــک ت  ت

 پـذیرش  بـراي  بـاال  بـازده  نـرخ  اعمـال  و هـا  گـذاري  سرمایه
 نظـر  بـه  منطقـی  ،بنیـان  دانـش  صنایع گذاري سرمایه هاي طرح
  .رسد نمی

 بنیـان  دانـش هـاي   که بازار طـرح  عالوه بر این با توجه به این
عموماً بالقوه، ناشناخته و همراه با ریسک است لذا در بسیاري 

هـاي نـوین، بحـث ارزش افـزوده کـامالً       از موارد در فناوري
به عبـارت  . کند مخالف تعریف مرسوم آن در مقاالت عمل می

وجود مشکالت متعـدد و  تر به دلیل نو بودن فناوري و  روشن
ها بـا ریسـک بـاال     عدم گسترش بازارها در آغاز، این فناوري

ها معموالً در ابتدا  توجیه اقتصادي چندانی ندارند و لذا دولت
مثال بارز . شوند ها وارد عمل می جهت حمایت از این فناوري

گیـري ذکـر    هاي نانو در ابتداي شکل توان در فناوري آن را می
  .   کرد
راین بحــث ارزش افــزوده فــراوان محصــول، بــه عنــوان بنــاب

، ضمن مبهم بودن بنیان دانشاي در تعریف موسسات  شاخصه
 بنیان دانشهاي  در عمل، مبحثی است که لزوماً ویژگی شرکت
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توانـد بخشـی از تعریـف ایـن      کند و لذا نمی را مشخص نمی
  .ها باشد شرکت

  بنیان دانشچرخه کوتاه عمر محصوالت  4-4-2
 شود، می بازار وارد که جدیدي محصول هر براي بازاریابی در 

 چرخـه  البته این توان در نظر گرفت که می عمري  چرخه یک
 مـثالً . باشـد  متفاوت کامالً مختلف محصوالت براي تواند می

ابـزار صـنعتی و    یـک  بـا  کـاالي الکترونیکـی   یک عمر طول
 این. است متفاوت و یا یک محصول شیمیایی کامالً مکانیکی

 براي و یک سال از کمتر محصوالتی براي تواند می عمر طول
عوامل متعددي اعم از عوامـل   .باشد بیشتر بسیار دیگر برخی

ذاتی، سازمانی، مدیریتی، رقابتی و محیطی در طول عمر یـک  
توان با یک نگاه تک بعدي تنها بـر   محصول موثرند و لذا نمی

. تعیـین نمـود  اساس عوامل ذاتی، طول عمر یک محصـول را  
رسـد پژوهشـگرانی کـه عمـر محصـوالت       بنابراین به نظر می

را به صورت مطلق کوتاه نامیده اند، کمتر به مسائل  بنیان دانش
  .فنی در این زمینه اشراف داشته اند

ــرفته    ــیمیایی پیش ــوالت ش ــال محص ــوان مث ــه عن ــر  ب اي نظی
ــوالت     ــوم، محص ــاي فی ــانو آلومین ــا ن ــوم ی ــیلیکاي فی نانوس

سـال پـیش    30ی هستند که تولید آنها بـه بـیش از   یانبن دانش
ها  گردد و کشور ما نیز هنوز به فناوري تولید صنعتی آن بازمی

بسیاري از مواد پیشرفته از این دست وجود . دست نیافته است
دارند که علیرغم قدمت زیاد هنوز در دوران بلوغ خود به سـر  

از نـانومواد   برخـی . برده و لذا چرخه عمر طوالنی داشته انـد 
هاي کربنی نیز وجود دارند که با  پایه و پرمصرف نظیر نانولوله

گذشت بیش از یک دهه از معرفی آنها، هنوز در دوران رشـد  
صنایع . خود به سر برده و مرتباً در حال گسترش بازار هستند

هاي پیشرفته، پلیمرهاي زیست تخریـب   دیگري نظیر سرامیک
ــت  ــذیر، کاتالیس ــزا  پ ــا، تجهی ــدرولیکی و  ه ــرفته هی ت پیش

هاي پیشـرفته،   ها و اجزاء توربین، قالب پنوماتیکی، فناوري پره
ی بنیـان  دانـش کاري دقیق و غیره، همگی جـزء صـنایع    ماشین

در . هستند که چرخه عمر نسـبتاً طـوالنی را طـی نمـوده انـد     
ی که در شـاخه الکترونیـک و یـا    بنیان دانشمقابل محصوالت 

موماً چرخـه عمـر کوتـاهی را تجربـه     هستند ع ITوابسته به 
شـود   بنابراین هرچند تغییرات فناوري مرتباً بیشتر می .کنند می

هاي مختلف علوم یکسان نیست و لـذا   اما اثرات آن بر شاخه
، یـک  بنیان دانشبراي محصوالت » چرخه عمر کوتاه«ویژگی 

شاخصه مبهم و نسبی بوده و به اندازه کافی عمومیت ندارد و 
هاي  تواند به عنوان شاخصه مناسبی در تعریف شرکت لذا نمی

  .مورد استفاده قرار گیرد بنیان دانش
  
  جدید بررسی سرعت تسخیر بازارهاي 4-5

، نقشـی  بنیـان  دانـش هـاي   طور که اشاره گردید شـرکت  همان
اساسی و مهم در تجـاري سـازي نتـایج تحقیقـات و توسـعه      

ا مسائل و مشکالت ها ب فناوري دارند اما متاسفانه این شرکت
شوند که مهمترین آنهـا   متعددي در عرصه اقتصادي مواجه می

عمومـاً   ].35[   مشکالت بازاریابی محصوالت یا خدمات اسـت 
بالقوه، ناشناخته و همراه با ریسـک   بنیان دانشهاي  بازار طرح

دهـد میـانگین نـرخ شکسـت بـراي       آمارها نشـان مـی  . است
باالتر از سـایر محصـوالت   % 50محصوالت فناورانه در بازار، 

 پرمخاطره ذاتاً نوآورانه هاي از سوي دیگر، فعالیت ].37[   است
 سـرمایه  بازگشـت  و بـوده  قطعـی  غیر هایی هزینه با همراه و

، چرا که کسب نتایج مناسـب در بـازار   ]38[   است بالقوه ها آن
 ].35[   بر و طوالنی اسـت  این محصوالت، عموماً فرایندي زمان

دهی و تسخیرسریع بازار، در محصوالت  این انتظار جواببنابر
سرمایه گذاري در این حوزه . چندان منطقی نیست بنیان دانش

گـذاري   نیز ماهیت بلند مدت داشته و بازگشت سریع سـرمایه 
نکته مهم دیگر آن . باشد مد نظر نمی بنیان دانشدر محصوالت 

ـ  زایش است که عدم مناسب بودن محیط کسب و کار باعث اف
در بـازار   بنیـان  دانـش ریسک موجود در عرضـه محصـوالت   

ها را  هاي محیطی به شدت حیات شرکت عموماً تنش. گردد می
 بنیـان  دانـش  هاي شرکت که آن حال دهد و تحت تاثیر قرار می

 تـري  سـخت  شرایط تر، پیچیده هاي مولفه با درگیري دلیل به
 بنیان دانش بررسی محیط کسب و کارهاي ].39[   دارند رو پیش

کشور در شرایط موجود، وضـعیت بسـیار نامناسـبی را نشـان     
جهت تسـلط بـر    بنیان دانشهاي  بنابراین شرکت ].38[   دهد می

مشکالت، نفوذ در بازار، کسـب سـوددهی مطلـوب و تـداوم     
اي مواجه هسـتند،   حیات خود با مسائل بسیار متعدد و پیچیده

بازار در چنین شرایطی از این رو انتظار تسلط و تسخیر سریع 
در مجموع بررسـی شـرایط   . تر خواهد بود به مراتب نا معقول
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بـه عنـوان   » تسخیر سریع بـازار «دهد شاخصه  واقعی نشان می
جز در موارد محدودي نظیـر   ، بهبنیان دانشهاي  ویژگی شرکت

، در  ) ICT)1هاي فناوري اطالعات و ارتباطات  برخی شاخه
هـاي موجـود تطـابقی نـدارد و لـذا       ها با واقعیـت  سایر حوزه

اي جهت تعریف ایـن موسسـات    تواند به عنوان شاخصه نمی
  .مورد توجه قرار گیرد

  

  بنیان دانشهاي  بررسی مدیریت شرکت 4-6
هایی که در برخـی از مقـاالت بـراي سـاختار      یکی از ویژگی

ذکر شده است، وجود اعضاي  بنیان دانشهاي  مدیریتی شرکت
از . هاسـت  ه در بدنه مدیریتی این شـرکت هیئت علمی دانشگا

جا که این شاخصه به عنوان یک مساله عمومی مورد تاییـد   آن
پانل کارشناسی قرار نگرفت لذا در این بخش، بر اساس روش 

، به صورت یک مثال آماري، به بررسی این مساله »تکثّر داده«
در شـهرك علمـی و    بنیـان  دانشهاي  در بدنه مدیریتی شرکت

  . تی اصفهان پرداخته شدتحقیقا
ترین مرکز رشـد در   شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان قدیمی

پـس از   1378تاسیس و از سـال   1372کشور بوده و در سال 
تکمیل زیرساخت هاي الزم براي اولین بار در کشـور شـروع   

در حال حاضـربیش  . نمود بنیان دانشبه پذیرش شرکت هاي 
رشـته هـا در ایـن مرکـز      در انـواع  بنیان دانششرکت  300از 

در ایـن  . باشـند  تحت حمایت بوده و به فعالیت مشـغول مـی  
راستا، بر اساس بررسی اسـناد و مـدارك موجـود در شـهرك     
علمی و تحقیقاتی اصفهان، آمار مربوط به میزان نیروي انسانی 

 90بنیان این شهرك در انتهـاي سـال   شاغل در موسسات دانش
. ]40[   ت دسته بنـدي شـد  استخراج و بر اساس سطح تحصیال

عالوه براین، آمار مربوط به کارکنان ادارات دولتی تابع قوانین 
 دانـش وزارت  مـدیریت  استخدام کشوري برگرفته از سـامانه 

نیز بـر اسـاس    ،)2کشور آماري سالنامه(تجارت  معدن صنعت
سطح تحصیالت استخراج و بـا آمـار مربـوط بـه موسسـات      

آمار استخراج  3مودار شکل شماره ن. مقایسه گردید بنیان دانش
 بنیـان  دانـش موسسـات  (شده مذکور را به تفکیک مراکز رشد 

و ادارات دولتـی  ) موسسات رشـد یافتـه  (، پارك فناوري )نوپا

                                                
1- Information & Comunication Technology 
2- http:// www.bsmt.ir  

بر اساس این نمودار به خوبی واضح اسـت کـه   . نشان میدهد
در ) لیسـانس و بـاالتر  (سطح اشتغال نیروهاي تحصیل کـرده  

سبت به نرخ متوسط اشتغال این نیروها ن بنیان دانشموسسات 
این مسـاله ویژگـی بـارز    . در ادارات دولتی بسیار باالتر است

را در خصـوص اشـتغال نیروهـاي     بنیـان  دانـش هـاي   شـرکت 
 بنیـان  دانـش  هاي مهم متخصص از یک سو و یکی از شاخصه

بودن موسسات موجود در شهرك علمی و تحقیقاتی اصـفهان  
  .دهد نشان می را از سوي دیگر به خوبی

بنیان مستقر هاي دانش اما در بررسی این آمارها در بین شرکت
% 18د تنهـا  کردر شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان مشخص 

در بدنـه مـدیریتی خـود از اعضـاي      بنیـان  دانشاز موسسات 
اند، این در حالی  ها استفاده نموده رسمی هیئت علمی دانشگاه

. اي هستند چنین شاخصه از این موسسات فاقد% 82است که 
بنابراین به عنوان یک مثـال نقـض در خصـوص رد شاخصـه     

تـوان اذعـان نمـود     مذکور و تایید نتایج پانل کارشناسی، مـی 
استفاده از اعضـاي هیئـت علمـی در بدنـه مـدیریتی      «ویژگی 
ــشهــاي  شــرکت ــان دان ــات  » بنی ــدکی از موسس ــداد ان در تع

  . می نیستکشور رایج بوده و شاخصه عمو بنیان دانش
  

  
 

مقایسه نیروي انسانی شاغل در شهرك علمی و تحقیقاتی  ) 3شکل
  اصفهان و ادارات دولتی به تفکیک تحصیالت

  
هاي میدانی در فاز دومِ مـدل   اکنون با توجه به تکمیل بررسی

هیبرید، با جمع بندي نتایج حاصل از این دو مرحله، فرآینـد  
ترکیب و جمع بندي  پژوهش وارد فاز سوم خود یعنی تحلیل،

  . شود نتایج می

لیسانس و فوق لیسانس      فوق دیپلم و کمتر     دکترا         
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  تحلیل و ترکیب نتایج -فاز سوم -5
  فازهاي قبل  ترکیب نتایج 5-1

طور که اشاره گردید، در مدل هیبریـد، هـدف اصـلی در     همان
 مرحله نظري، ایجاد و تکامل زیرساختی مناسب جهت تحلیل

عمیق و تعریف مجدد مفهوم در مراحـل بعـدي و اسـتخراج    
هاي عنوان شده در نظریات مختلـف   ها و ویژگی کلیه شاخص

در مرحلـه عملیـاتی،   . جهت بررسی در مرحله عملیاتی است
هاي استخراج شـده در   هدف اصلی پاالیش مفاهیم و شاخصه

هاي واقعـی بـوده و بـر روي     مرحله نخست بر اساس بررسی
  . مسائل تجربی تاکید دارد

نظري همـراه  مرحله سوم شامل تحلیل و ترکیب نمودن نتایج 
هاي به دست آمـده از مشـاهدات تجربـی و گـزارش      با بینش

شود بـر اسـاس    جا سعی می بنابراین در این. باشد یافته ها می
ترکیب نتایج حاصل از دوفاز قبل، به یک جمع بندي مناسب 

بر اساس شـرایط   بنیان دانشهاي  در خصوص تعریف شرکت
  .واقعی کشور دست یافت

 6هـاي فـاز اول،    ردید بر اساس بررسیطور که عنوان گ همان
طبقه به صورت زیرساخت بحث، استخراج گردید که مبنـاي  

طبقه شامل ساختار،  6این . هاي فاز دوم نیز قرار گرفت تحلیل
بـر اسـاس   . منابع، فرآیند، مدل رشد، بازار و محصـول اسـت  

چنـد شاخصـه     طبقـه شـامل  6نتایج فاز اول، هر کدام از ایـن  
ــشهــاي  ریــف شــرکتمختلــف جهــت تع ــان دان . اســت بنی

هاي تجربی و عملیاتی در فاز دوم بـر اسـاس شـرایط     تحلیل
شاخصـه را از طبقـات سـاختار،     4اقتصادي و صنعتی کشور، 

هاي محصول را نیـز کـالً    فرآیند و بازار نفی نموده و شاخصه
مورد تایید قرار نداد که مفصالً در قسمت قبل مـورد بحـث و   

هاي مطرح شده در فاز اول،  سایر شاخصه. بررسی قرار گرفت
نتـایج  . در فاز دوم نیز تایید یا به بیان دیگـري مطـرح گردیـد   

 .نشان داده شده است 6مذکور در جدول 
 

  بنیان دانشهاي  هاي اصلی بررسی شده در فازهاي اول و دوم پژوهش جهت تعریف شرکت ویژگی )6جدول 
  هاي تحلیل شده در فاز دوم ویژگی  هاي استخراج شده در فاز اول ویژگی  طبقه

  .است متوسط و کوچک هاي شرکت حد در آنها عمدتاً اندازه  .هاي کوچک و متوسط است عمدتاً اندازه آنها در حد شرکت  طبقه ساختار 

  .ها جزء بخش خصوصی هستند این شرکت  .ها هستند اعضاي هیئت علمی جزء مدیران این شرکت

  .است بنیان دانشهاي  ترین دارایی شرکت دانش اصلی  .است بنیان دانشهاي  دارایی شرکت ترین دانش اصلی  طبقه منابع

  .ها باالست نیروهاي متخصص منبع دانش بوده و نسبت آن در این شرکت  .ها باالست نسبت نیروهاي متخصص در این شرکت

  .ها و اختراعات است سازي نوآوري ها تجاري یند اصلی این شرکتفرآ  .سازي و تبدیل دانش به ثروت است فرآیند اصلی آنها تجاري  طبقه فرآیند

  .هاست تحقیق و توسعه یک فرآیند  کلیدي و اساسی در این شرکت  .هاست تحقیق و توسعه یک فرآیند  کلیدي در این شرکت

  .ها دارند بومی سازي فناوريکشور تمایل به  بنیان دانشهاي  شرکت  .هاي اتوماتیک دارند ها گرایش زیادي به فرآیند این شرکت
  .ها مبتنی بر توسعه دانش و فناوري است رشد و توسعه آن  .ها مبتنی بر توسعه دانش و فناوري است رشد و توسعه آن  مدل رشد

  .ها از نظر رشد درگیر تغییرات فناوري هستند این شرکت  .ها از نظر رشد درگیر تغییرات فناوري هستند این شرکت

  .سازي محصوالت وارداتی دارند ها گرایش زیادي به بومی این شرکت  .گرایش زیادي به صادرات دارند بنیان دانشهاي  شرکت  طبقه بازار

  .مزیت اصلی رقابتی آن ها در بازار، دانش، فناوري و نوآوري است  .مزیت رقابتی آن ها در بازار، دانش، فناوري و نوآوري است

  .بر و سوددهی آنها بلند مدت است ها در بازار، عموما زمان نفوذ این شرکت  .کنند سرعت تسخیر می به ها بازارهاي جدید را این شرکت

  هاي صنعت کشور است حوزه محصوالت آنها در زمینه نیازمندي  .هاي پیشرفته است حوزه محصوالت آنها در زمینه فناوري  طبقه محصول

  . حاشیه سود این محصوالت همراه با ریسک است  .ها حاشیه سود فراوانی دارد محصوالت این شرکت

  .ها داراي چرخه عمر متنوعی است محصوالت این شرکت  .ها داراي چرخه عمر کوتاهی است محصوالت این شرکت
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  تحلیل شرایط کشور 5-2
هـاي صـورت گرفتـه در فازهـاي قبـل در       با توجه به بررسی

ین فاز خصوص شرایط صنعتی و اقتصادي کشور، در انتهاي ا
هـاي   کلیـد واژه "بندي مناسـب بـه    شود با یک جمع سعی می

بـر اسـاس شـرایط     بنیـان  دانشهاي  صلی در تعریف شرکتا
  :اقتصادي کشور دست یابیم

همانطور که اشاره شد، بررسی وضعیت اقتصادي ایران نشـان  
 طور عمده دولتـی یـا شـبه دولتـی     دهد اقتصاد کشورمان به می

ــ ــه بوروکراتیــک ســنگین و بــوده کــه عمومــاً داراي ی ک بدن
بنیان بـه دلیـل    هاي دانش که شرکت در حالی .انعطاف است کم

ذات نوآورانه خود نیازمند یـک بدنـه چابـک، منعطـف و بـا      
بنـابراین در  . ساالري و سرعت عمل باال هسـتند  حداقل دیوان

بنیان بر اساس شرایط موجود کشور  هاي دانش تعریف شرکت
آفرینـی   بخش خصوصی در توسـعه فـن   باید اصوالً از مزایاي

بـه  » بخـش خصوصـی  «کلیـد واژه  . بنیان استفاده نمـود  دانش
هـاي   یک تخصـیصِ هوشـمندانه در تعریـف شـرکت     .عنوان
جـا کـه در    از آن.کشور، گویاي این واقعیت اسـت  بنیان دانش

 "سـازي  تجـاري "کشور مـا، در زنجیـره پـژوهش تـا تولیـد،      
نـاوري کشـور اسـت لـذا     مهمترین حلقه مفقوده در توسـعه ف 

بنیان جهت پر کردن ایـن   هاي دانش استفاده از پتانسیل شرکت
ــه صــورت   ــوده ب ــه مفق ــات و  «حلق ــردن تحقیق ــاربردي ک ک

توانـد گـام مهمـی در توسـعه      مـی » هـا  سازي نـوآوري  تجاري
با توجه به شـرایط کشـور ایـن دو     لذا. فناوري در ایران باشد

  .گنجانده شد بنیان دانشهاي  کارکرد مهم در تعریف شرکت
طور که مطرح گردیـد، اقتصـاد یادگیرنـده زیـر سـاخت       همان

در کشـورهاي در   بنیان دانشنیاز اقتصاد  مناسبی به عنوان پیش
بر اسـاس ایـن تئـوري بهتـرین     . حال توسعه نظیر ایران است

بنیـان در کشـورهاي در    آفرینی دانش روش هدایت جریان فن
هـاي   فناوري» سازي بومی«دگیري و حال توسعه نظیر ایران، یا

 بنیـان  دانـش هـاي   رو در تعریف شـرکت  از این. وارداتی است
کشور، با استفاده از تئوري اقتصاد یادگیرنده در کشورهاي در 

بـه عنـوان یکــی از   » سـازي  بــومی«حـال توسـعه، از عبـارت    
سـاختار   .گـردد  ها اسـتفاده مـی   کارکردهاي اصلی این شرکت

هاي متوسط و پـایین   تنی بر فناوريتاً مبصنعتی کشور ما عمد
هاي داراي فناوري متوسط و  توجهی به بنگاه است بنابراین کم

مانـدن   ماندگی این صنایع و سـنتی  پایین موجب افزایش عقب

ها شده و شکاف فناوري بین سـطوح مختلـف صـنعت را     آن
دهد و به طور غیرمستقیم باعث کوچک شدن بازار  افزایش می
عالوه بر ایـن تعـادل رشـد را در    . گردد فته نیز میصنایع پیشر

زنـد کـه ایـن مسـائل بـراي       سطوح مختلف صنعت برهم می
 .ساختار فناوري کشور ما بسیار مضر خواهد بود

هاي متوسط و پـایین   د، نوآوري در فناوريشکه تشریح  چنان
هاي پیشـرفته   تر از فناوري در کشوري نظیر ایران قابل حصول

ه به ساختار صنعتی کشـورمان، آثـار اقتصـادي    بوده و با توج
از سوي دیگـر  . بیشتري را براي کشور به ارمغان خواهد آورد

در کشوري با ساختار فناوري مشابه ایران، صـنایع متوسـط و   
بنیـان   تواننـد دانـش   مـی  R&Dپایین با هزینه کمتري بر روي 

 .شده و در نقش موتور توسعه نقش مؤثرتري ایفا کنند

شرفت تولید و صادرات در کشورهاي موفقِ در حال الگوي پی
هـاي سـطح    ها با بکـارگیري فنـاوري   دهد آن توسعه نشان می

هـاي پـایین    پایین وارد بازار جهانی شده و به تدریج در الیـه 
. انـد  هاي پیشرفته در زنجیره تولید جهانی قـرار گرفتـه   فناوري

یر ایـران  بنابراین استفاده از این نسخه موفق براي کشوري نظ
الذکر در  در مجموع با توجه به شرایط فوق. شود نیز توصیه می

ساختار صنعتی و اقتصادي کشور، واضح است راهبرد تمرکـز  
هاي پیشرفته به عنوان حوزه فعالیـت   صرف بر توسعه فناوري

اکنون در کشور حاکم است، بـر   بنیان که هم هاي دانش شرکت
شورمان تنظیم نشـده  هاي اقتصادي و صنعتی ک اساس واقعیت

 .و باید اصالح گردد

هاي صنعتی  از سوي دیگر، بررسی وضعیت واردات و اولویت
کشور نشان داد که کشورما در رفع نیازهاي اساسی خـود کـه   

هاي پایین و متوسط است دچار مشکل  عمدتاً مبتنی بر فناوري
بوده و سهم صنایع پیشـرفته در رفـع نیازهـاي کشـور انـدك      

هــاي  گیــري حــوزه فعالیــت شــرکت ین جهــتبنــابرا. اســت
و اسـتفاده از  » نیازهـاي اساسـی کشـور   «بنیان به سمت  دانش
در رفع نیازهـاي   ها شرکت این ينوآور و یدانش يها لیپتانس

از این رو در تعریـف  . رسد کشور یک امر ضروري به نظر می
گیـري اسـتفاده    کشـور از ایـن جهـت    بنیـان  دانشهاي  شرکت

 .خواهد شد

بنیان کشـور   هاي دانش روند حاکم بر مدیریت شرکتبررسی 
هــا در  نشــان داد اســتفاده از اعضــاي هیئــت علمــی دانشــگاه

از طـرف  . ها یک فرهنـگ غالـب نیسـت    مدیریت این شرکت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  بنیان بر اساس شرایط اقتصادي کشور هاي دانش بازخوانی تعریف شرکت

86 

دیگر یکی از مشـکالت بسـیار مهـم در نظـام ملـی نـوآوري       
کشور، شکاف عمیـق بـین دو زیرنظـام پژوهشـی و فنـاوري      

زمان از کارشناسان مجـرب   استفاده هماز این رو . کشور است
تـیم اصـلی    درصنعتی و خبرگان پژوهشی به صورت ترکیبی 

 تواند راه حل مناسبی براي جبـران  می ،بنیان دانش يها شرکت
کارشناسان «چنین تیمی با عبارت  .باشد شکاف نیا از یبخش
  .شود تبیین می بنیان دانشهاي  در تعریف شرکت» خبره

تـرین رویکـرد در تعریـف     گردید مناسـب  همانطور که عنوان
کـه   بنیان رویکرد فرآینـدگرا سـت در حـالی    هاي دانش شرکت

آفرینـی کشـور در حـال حاضـر      رویکرد حاکم بر فضاي فـن 
استفاده از رویکرد محصول محور بوده کـه الزم اسـت چنـین    

 بنیـان  دانـش به عبارت دیگر، شـرکتی    .رویکردي اصالح شود
 در ينـوآور  و دانـش  از مناسبی انیجر«گردد که  محسوب می

بنابراین با توجه بـه  . ساري و جاري باشد» آن مختلف سطوح
هـاي   نقطه ضعف موجـود در کشـور، بـراي تعریـف شـرکت     

  .شود از این رویکرد استفاده می بنیان دانش
بنیـان بـه    ها نشان داد، محصوالت دانـش  طور که بررسی همان

هاي ذاتی و نیز جدید  دلیل مسائل درونی و نوآورانه و ریسک
» طـوالنی مـدت  «بودن بازارهاي هدف عموماً در یک فراینـد  

از . بازارها را تسخیر نموده و داراي سوددهی سریعی نیسـتند 
سوي دیگر نامناسب بودن محیط کسب و کار در کشـورما بـه   

. نماید بنیان، این مسأله را تشدید می آفرینی دانش ویژه براي فن
عف نباید در کشـور مـا انتظـار سـوددهی     طور مضا بنابراین به

 .بنیان داشت کوتاه مدت از محصوالت دانش
ذهنیت ارزش افزوده فراوان و تسخیر سریع بـازار بـه عنـوان    

هـاي   بنیان در بـین سـازمان   هاي دانش شاخصه تعریف شرکت
هـاي اشـتباه،    گـذاري  دولتی و حمایتی کشور باعـث سیاسـت  

ي نادرست از این موسسات ها مدت و ارزیابی  انتظارات کوتاه
هـاي حمـایتی    م و اجـراي سیاسـت  گردیده و لذا جهت تنظـی 

هاي موجود در  ها بر اساس واقعیت الزم است این ذهنیتمؤثر
  .کشور تغییر یابد

اکنون بر اساس مطالب و مباحث گفتـه شـده و بـا توجـه بـه      
ترکیب نتایج فاز اول و دوم پژوهش حاضر، بر مبناي شـرایط  

هاي حاصله و نیز طبقات  واژه ناوري کشور و کلیداقتصادي و ف
تایید شده به عنوان زیرساخت بحث در فازهاي قبل، تعریـف  

 بنیان دانشهاي  تحلیلی مناسبی جهت توصیف و تبیین شرکت
  :شود ارائه می

) عمدتاً کوچک و متوسـط (موسسات  بنیان دانشهاي  شرکت"
ــتند  ــی هس ــاختار(بخــش خصوص ــه س ــدف  ) طبق ــا ه ــه ب ک

ــوآوري هــا و اختراعــات، کــاربردي کــردن   يتجــار ســازي ن
ها و محصـوالت   سازي فناوري و بومی) طبقه فرآیند(تحقیقات

طبقـه  (توسط کارشناسان خبره) محصولطبقه (مورد نیاز کشور
هـا تحقیـق و    در این شـرکت . گردند تشکیل و اداره می) منابع

و مزیـت  ) فرآینـد طبقـه  (ها بـوده  توسعه هسته مرکزي فعالیت
هاي علمی و جریانی  ها دانش فنی و توانایی بتی این شرکترقا

). بـازار طبقـه  (از دانش و نوآوري در سطوح مختلف آن است
هـا در محیطـی متغیـر و مبتنـی بـر دانـش رشـد         این شـرکت 

و سـوددهی آنهـا عمومـاً بلنـد مـدت      ) مدل رشـد طبقه (کرده
   ").بازارطبقه (است

  
  گیري بندي و نتیجه جمع -6

د، یکی از مشکالت مهم نظام نوآوري کشور، شره که اشاچنان
 بنیـان  دانـش هـاي   عدم وجود یک تعریف مناسـب از شـرکت  

. منطبق با نیازها و شرایط اقتصـادي و صـنعتی کشـور اسـت    
اي که ممکن است باعـث هـدر رفـت منـابع حمـایتی،       مساله

چنـدان مـوثر و نیـز هـدایت نامناسـب       هاي نه گذاري سیاست
ی غیر منطبـق بـر نیازهـاي اصـلی کشـور      نیروها در راستاهای

پـژوهش حاضـر   . شود یابی به یک توسعه پایدار  جهت دست
سعی نمود به کمک مدل هیبرید و با ترکیب مباحث نظـري و  

هـا و تناقضــات تعــاریف   تجربـی و برطــرف نمـودن کاســتی  
ــومی  ــه یــک تعریــف مناســب و ب ــاً ب شــده از  موجــود، نهایت

 اسـتفاده  تعریف این مبناي. دست یابد بنیان دانشهاي  شرکت
 از اسـتفاده  تحلیلگـر،  تکثّـر  روش کشور با خبرگان نظرات از

در  بنیان دانش اقتصاد نیاز پیش عنوان به یادگیرنده اقتصاد تئوري
ایـن   فنـاوري در  پیشـرفت  الگـوي  کشورهاي درحال توسعه،

 کشـورهاي  در سطح فنـاوري  و صنعتی ساختارهاي کشورها،
و نیـز   کشور فناوري محیط و واقعی يآمارها توسعه، حال در

هاي صنعتی و ساختار مـدیریتی   ها و اولویت بررسی نیازمندي
   .است بنیان کشور بوده هاي دانش شرکت

 بـه  شـد  سـعی  حاصله، اطالعات تمامی بندي جمع با انتها در
 دسـت  شـده  تا حد امکان بـومی  و نسبتاً مناسب تعریف یک
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کشور  بنیان دانشهاي  ما حصل فرآیند پژوهش، شرکت .یافت
، بنیـان  دانـش هـاي   شـرکت " :را به این صورت تعریف نمـود 

سـازي   موسسات بخش خصوصی هستند که با هدف تجـاري 
سازي فناوري ها  نوآوري ها، کاربردي کردن تحقیقات و بومی

و محصوالت مورد نیاز کشور توسط کارشناسان خبره تشکیل 
و توسـعه هسـته    تحقیـق  هـا  در این شرکت. گردند و اداره می

ها جریانی   ها بوده و مزیت اساسی این شرکت مرکزي فعالیت
ــوآوري در ســطوح مختلــف آنهــا اســت  ایــن . از دانــش و ن

ها در محیطی متغیر و مبتنـی بـر دانـش رشـد کـرده و       شرکت
   ".سوددهی آنها عموماً بلند مدت است

گـذاران و   این تعریف حاوي چند نکتـه مهـم بـراي سیاسـت    
  :این شرح است کشور بهدولتمردان 

رف بـر      هاي صنعتی کشور به توجه بیشتر به اولویت -1 جـاي تمرکـز صـ
  هاي پیشرفته فناوري

  هاي کشور  در رفع نیازمندي بنیان دانشهاي  استفاده از پتانسیل فعالیت -2
جاي حرکت  هاي مورد نیاز کشور به سازي فناوري توجه بیشتر به بومی -3

   برنامه در مرز علوم بی
جاي  هاي کاربردي به سازي پژوهش ها و تجاري توجه بیشتر به نوآوري -4

  افراط در باال بردن آمار مقاالت علمی 
   R&Dهاي  هاي مناسب به فعالیت اختصاص بودجه -5
يِ موفـق جهـت    استفاده از تجربه و الگوي کشورهاي در حال توسعه -6

  هاي پیشرفته  گسترش فناوري
با توجه به متغیر بودن محیط  بنیان دانشکارهاي بهبود فضاي کسب و  -7

  ها   فعالیت این شرکت
  .بنیان دانشهاي  مدت در حمایت از شرکت دیدگاه بلند -8

و  بنیـان  دانـش هـاي   امید است بـا شناسـایی صـحیح شـرکت    
هاي موثر از این موسسات و نیز هدایت هدفمند آنهـا   حمایت

هـــاي کشـــور از یـــک ســـو و     در جهـــت نیازمنـــدي 
هاي صحیح و مناسب در نظام نـوآوري کشـور    گذاري استسی
هـاي پیشـرفته، بـا     ویژه در جهت توسعه هوشمندانه فناوري به

اندازهاي بنیان بتوان چشم هاي دانش استفاده از پتانسیل شرکت
  .را جامه عمل پوشاند 1404افق ایران 
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Abstract 

Nowadays, small knowledge-based firms 
(KBF) play essential role in the application 
of knowledge, economic growth and 
creating jobs in the world. Developing these 
companies is one of the main progress 
factors of any country. Recently in our 
country, there is also a special attention in 
the governments to the growth of these 
companies, but the important point in this 
field is the lack of proper characters and a 
true definition of KBF based on our 
country’s conditions. Unfortunately, most of 
the definitions in the internal research are 
based on the scientific literature on the 
advanced countries. This research 
qualitatively based on a hybrid model, 
during a scientific process in three stages 
tried to achieve an appropriate definition of 
the KBF. In fact, KBF’s defined in this 
study have functions that exactly match the 
economic conditions of Iran for sustainable 
development.  
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