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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق
1رقابت پذيري مراكز تحقيقاتيگيريو اندازهرويكردهاي مختلف بررسي

 رضا بندريان
و ارزيابي مشاركتها و مسئول بررسي  عضو هيات علمي

 پژوهشگاه صنعت نفت
bandarianr@ripi.ir 

:چكيده

و در  چند سال مراكز تحقيقاتي در حال تبديل شدن به يكي از مهمترين بخش هاي اقتصاد كشور مي باشند

و براساس گزارش گذشته ميزان توليد دانش به طور گسترده ازببه ات موجود اي افزايش يافته  برابر پنجيش

و. افزايش يافته است . رقابت پذيري آنها ضرورت دارداز اينرو بررسي كارآمدي

و تفسير رقابت و مدل بسياري از محققان جهت توجيه و عوامل مؤثر بر آن، نظريه هايي را عرضه پذيري

و عوامل مؤثر بر رقابتداشته و در قالب مدلپذيري را دسته اند و اين نظريه. اندهايي ارائه كردهبندي كرده ها

و برخي از آنها براي مراكز تحقيقاتي از در اين ميان كه ها نيز از تنوع نسبتا زيادي برخوردارند مدل اهميت

در. اي برخوردار است جايگاه ويژه و انتقادي به طور اين مقالهلذا ازو به بررسي تشريحي و تحليل برخي تجزيه

.دوشمي پرداختههاي مشهور رقابت پذيريلمد

و اندازه، مراكز تحقيقاتي، رقابت پذيريو رقابت: كليد واژه گيري رويكردهاي بررسي
 تحقيقاتيهاي، مديريت استراتژيك سازمان رقابت پذيري

، سه راه خيرآباد، بلوار پژوهشگاه، پژوهشگاه صنعت نفت،تهران: آدرس ، جاده قديم قم واحد، شهرري
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 مقدمه.1
و يكپارچگي بازارهاي جهاني، پيشرفته وجود آمدن سازمانفرايند جهاني شدن، به اي تجارت جهاني

و بنيادين تكنولوژيك، پيشرفت  فناوري اطالعات، افزايش تغييرات سريع در الگوهاي هاي جديد در زمينهسريع

و هزينه و حفظ منابع انرژي، كمبود منابع و تقاضا، تبيين كنترل هاي آلودگي محيط زيست هاي باالي مصرف

و صنايع مختلف در عرصة تجا آنها، چالشهايي هستند كه بنگاه و ها و فعاليتهاي اقتصادي با آن روبرو هستند رت

و به فرايند جهاني در اين ميان،. موقع در برابر اين تغييرات استادامة حيات آنها، منوط به تصميم گيري درست

و شدت رقابت، باعث اهميت بخشيدن به مفاهيمي  و نيز افزايش تعداد رقبا و گسترش بازارهاي مصرف شدن

و كشورهاي مختلف در جهت ارتقاي اين امر موجب گرديده تا بنگاه.شده استپذيري مانند رقابت ها، صنايع

و تقويت آنها تالش كنند پذيري خود به شناسايي عوامل مؤثر بر رقابت رقابت )1(.پذيري

و فناوري به عنوان عوامل اصلي توسعه اقتصادي نامبرده شده؛ ولي توليد در طي ساليان متمادي، از علم

و ارتقاي مزيت رقابتي، حاصل دانش  به تنهايي كافي نيست؛ بلكه بايد هدف غايي آن، يعني كسب، حفظ

)2.(گردد

و به طور و فراگير، و ارتقاي مزيت رقابتي به صورت مفهومي وسيع در سالهاي اخير، كسب، حفظ

و به مهمترين مسئله توسعه اقتصادي تبديل شده )1.( استفزاينده اي مورد تاكيد قرار گرفته

و در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، رسيدن ايران به جايگاه اول اقتصادي، علمي

بدون ترديد به اين هدف نمي توان رسيد مگر با سرمايه گذاري. فناوري در سطح منطقه هدف گذاري شده است

و بر اساس همچنين. رقابت پذيرواحدهاي پژوهشيو دارا بودن در تحقيقات  فصل سوم برنامه چهارم توسعه

و اقتصاد كشور است احكام اين فصل دولت موظف به فراهم كردن بسترهاي الزم براي رقابت .پذيري صنايع

و در چند مراكز تحقيقاتي در حال تبديل شدن به يكي از مهمترين بخش هاي اقتصاد كشور مي باشند

اف سال گذشته ميزان توليد دانش به طور گسترده و براساس گزارشاي ازببه ات موجود زايش يافته  برابر پنجيش

و از اينرو)2.( افزايش يافته است . رقابت پذيري آنها ضرورت داردبررسي كارآمدي

شو،رقابتهاي واژه و مزيت رقابتي در بسياري از متون يكسان در نظر گرفته مي هرن رقابت پذيري د

و مورد بررسي قرار مي گيردر. چند كه سطح تعريف آنها متفاوت است قابت پذيري در سطوح مختلفي مطرح

و كاراين سطوح مي تواند در سطح  و يا بين، صنعت، منطقهكسب .دنباش) جهاني(المللي اي، ملي

مي،در اين تحقيق منظور از رقابت پذيري و كار باشد اما ماهيت دانش رقابت پذيري در سطح كسب

مي بينمنجر به گسترش آن به سطح  و حتي ملي. شود المللي ماهيت دانش محصور به مرزهاي كسب وكار

و نمي نمي از. توان آنرا به انحصار درآورد باشد به عبارت ديگر دانش يك موضوع خاص يك بار در يك نقطه
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مي جهان ايجاد مي و حتي و ايجاد دوباره آن در ديگر نقاط جهان بي معني بهبود تواند جرم باشد مگر آنكه شود

و عملي نيست. اي در آن صورت پذيرد يا توسعه .در جهان امروز انحصار دانش به هيچ وجه پذيرفتني

مي دانش يك و مورد استفاده قرار را و فروش كرد ـ خريد ـ بدون هيچ محدوديتي و بارها توان بارها

مي درآم،بسته به دفعات. اي به كيفيت آن وارد شود كه هيچ خدشهآنداد، بدون  تواند دهاي حاصل از فروش آن

و سازمان براي شركتدانشو فروش توليدبه عبارت ديگر،. آن باشدايجاد هاي به مراتب بيشتر از هزينه هايي ها

و كار ديگري قابلة كه بتوانند از عهد و كار استثنايي است كه درآمد آن با هيچ كسب آن برآيند، يك كسب

وي.مقايسه نيست  دانشنامشهودبودن:فردي است، از جمله هاي منحصربه ژگيدانش داراي

 بودن دانش انباشتقابل•

مي(بودن دانش مصرفغيرقابل• ها مصرف توان مانند ساير محصول توان به كار گرفت، اما نمي دانش را

)كرد

 بودن دانش انتقالقابل•

و از سازماني به ساز( دانش مرزبودنبي• .)مان ديگر قابل جابجايي استدانش از كشوري به كشور ديگر،

و متفاوت دانش به عنوان محصول مراكز تحقيقاتي منجر به آن مي شود كه تنها سطح بنابراين ماهيت متمايز

و بررسي براي رقابت .باشد پذيري مراكز تحقيقاتي سطح بين المللي يا جهاني قابل طرح

و توسعه در يك فضاي جهاني صورت مي چ اساسا تحقيق را كه ادعاي نوآوري زماني قابل پذيرش گيرد

.است كه يكتا بودن وبي همانندي آن در عرصه جهاني مشخص گردد

و دقيق و مشخصات رقابت تر، شكل به عبارت بهتر پذيري گيري مراكز تحقيقاتي از ابتدا بايد مبتني بر معيارها

و قابليت بين و رقابت در عرصه المللي باشد .جهاني را داشته باشدهاي الزم براي فعاليت

و سازمان ها قبل از هرگونه اقدامي بايد از مبناي رقابت مبناي رقابت براساس نوع صنعت متفاوت است

(صنعت خود آگاه شوند و معنوي تشكلهنگامي كه سرمايه)3.  مدلهبهستند بازار در ارزش دهنده هاي فكري

پذيري تشريح اجزاء رقابت نياز است تا بتواند به فراگيرو رويكردي پوياابرقابت پذيري بررسي براي جديدي

)4.(بپردازد

و تفسير رقابت و مدل بسياري از محققان جهت توجيه و عوامل مؤثر بر آن، نظريه هايي را عرضه پذيري

و عوامل مؤثر بر رقابتداشته و در قالب مدلپذيري را دسته اند ن)5(.اندهايي ارائه كردهبندي كرده و ظريه اين ها

و برخي از آنها براي مراكز تحقيقاتي از در اين ميان كه ها نيز از تنوع نسبتا زيادي برخوردارند مدل اهميت

پرداخته آنها پذيري به معرفي لذا در اين مقاله پس از بيان مفاهيم اولية رقابت. اي برخوردار است جايگاه ويژه

.دوش مي
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و انتقا اين مقاله به طور و تحليل برخي از مدل هاي مشهور رقابت پذيريو به بررسي دي تشريحي  تجزيه

و ارائهبهو پرداخته ميتفكرات آخرين نظرات . پردازد موجود در اين زمينه

 پذيري مفهوم رقابت.2
و پژوهشگران مختلف نشان مي و تعبير دهد كه از رقابت مطالعه نظريات صاحب نظران پذيري تعريف

مي.ردواحدي وجود ندا و توان رقابت اما به طور كلي و توانمنديهايي دانست كه يك كسب پذيري را قابليتها

و مي المللي نرخ بازگشت توانند آنها را حفظ كنند تا در عرصة رقابت بين كار، صنعت، منطقه، كشور دارا هستند

و نيروي انساني خود را در وضعيت به عبارت. نسبتاً بااليي قرار دهندبااليي را در فاكتورهاي توليد ايجاد كرده

و ديگر، رقابت و ماندن در صحنه رقابت عادالنه پذيري توانايي افزايش سهم بازار، سوددهي، رشد ارزش افزوده

)1(.المللي براي يك دوره طوالني است بين

مي رقابت و فرايندها به وجود صو. آيد پذيري در اثر تركيبي از داراييها رت موهبتي است داراييها يا به

به) مثل منابع طبيعي( ها كه داراييها را به منافعو فرايند) مثل زير ساختها(وسيلة انسان استو يا ساخته شده

و در نهايت موجب ايجاد رقابت اقتصادي حاصل از فروش به مشتريان تبديل مي مي كند . گردند پذيري

مي در بررسي رقابت و آن منابع ايجاد رقابتتوان از زاوية ديگري نيز پذيري پذيري به مسئله نگريست

مي منابع ايجاد رقابت. است و نيروي انساني تقسيم پذيري را مزيت. بندي كرد توان در سه دستة فناوري، سازمان

و مدت زمان بيشتري  و پايداري بيشتري نسبت به ساير مزيتهاي رقابتي دارند رقابتي حاصل از نيروي انساني دوام

ا )5(. ست تا رقبا بتوانند اين مزيتهاي رقابتي را تقليد كنندالزم

 سازمان هاي به شدت دانش گرامراكز تحقيقاتي به عنوان.3
.ي است كه دانش نقش حياتي در آنها ايفا مي كنديها گرا، سازمان منظور از سازمان هاي به شدت دانش

و فرآيندها مي توا و ارائه منظور از دانش. گرا باشند ند دانشنخدمات، محصوالت گرا بودن چگونگي توليد

و ابعاد دانش نمي و به حجم و تفكر كارهاي به شدت دانش. پردازد دانش مي باشد گرا نيازمند حل خالق مسئله

و انجام2انتزاعي و تصفيه دانش پيچيده مي باشدآنها موفق بوده يك. به طور خاص نيازمند پردازش اين فرآيند

برخي از سازمان. باشدنيز دربرگيرنده آن است كي پردازش اطالعات نمي باشد هر چند كه ممكن فرايند مكاني

و مشاوره مديريت، مراكز آموزشي، شركت هاي مشاورهR&Dمراكز: هاي به شدت دانش گرا عبارتند از  . اي

)6(

2 Abstract thinking  
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ك گرا در تعامل مستمر با مشتري توسعه يافته هاي به شدت دانش سازمان اغاند چرا بله اين سازمان ها

و تصفيه دانش بسيار با اهميت است. مطابق با نيازهاي خاص مشتري شكل مي گيرند بنابراين. خدمات فردي

ميبه براي يك سازمانيكيفيت خدمات فردي منابع با ارزشو دانش  . باشند شدت دانش گرا

مي اند خدمات غيرملموس و در جهت مشتري  مطابق با نياز مشتري.باشندو اغلب مبتني بر اطالعات

و مصرفودونشميتوليد و محصول از يكديگر.در يك زمان رخ مي دهدآنها توليد  بنابراين تفكيك فرايند

)7.(باشد دشوار مي

:برخي از ابعاد سازمان هاي به شدت دانش گرا عبارتند از

و به عنوان يكي از منابع ورودي دار- . اي جايگاه مستحكمي مي باشددانش به شدت مورد تقدير است

وايهرتخدمات اغلب بر مبناي مها- .اي است حرفهتخصصي

و يا شايستگي براي استفاده كنندگان- و يا خدمات به عنوان يك داده آنها خدمات منبع دانش هستند

. به منظور توسعه شايستگي هاي مصرف كننده استفاده مي شودورودي 

ب- و تحويل دانش وجود حجم زيادي از تعامالت شديد و عرضه كننده در هنگام ايجاد ين مصرف كننده

. دارد

 رويكردهاي مختلف به رقابت پذيري.4

 رويكرد كالسيك به رقابت پذيري.4-1
و مورد و تحليل زنجيره ارزش به عنوان رويكرد سنتي به رقابت پذيري، ارائه در اين بخش تجزيه

و تحليل. بررسي قرار مي گيرد و توليد گرا براي تشريح چگونتجزيه گي ايجاد زنجيره ارزش يك نگرش سنتي

و تحليل زنجيره ارزش از نقطه نظر همچنين. باشد ارزش افزوده براي مشتري مي و مشكالت كليدي تجزيه مزايا

.هاي به شدت دانش گرا مورد بررسي قرار گرفته است سازمان

و تحليل زنجيره ارزش.4-1-1  تجزيه
ه ارزش پورتر يكي از مشهورترين مدل هائي است كه چگونگي دستيابي به مزيت رقابتي را مدل زنجير

و ارزش كمك مي كندچگونگي اين مدل به درك. تشريح مي كند پورتر. تاثير فعاليت هاي شركت برهزينه

هادر اين رويكرد. كند كه اين مدل براي همه صنايع معتبر است بيان مي دوي سازمان فعاليت  گروه فعاليت به

و پشتيباني تقسيم شده است ، عمليات،)تداركات ورودي(تيك داخليسلج: فعاليت اصلي شامل. هاي اصلي

و خدمات پس از فروش)تداركات خروجي(تيك خارجيسلج و فروش فعاليت هاي پشتيباني شامل.، بازاريابي

و برنامهمالي،(زير ساختارهاي شركت  ان..)ريزي مي، مديريت منابع و تداركات در. باشد ساني، توسعه تكنولوژي

سودآور است در صورتي يك شركتودشو براي مشتري ارزش ايجاد مي هر فعاليتاز طريق انجام اين فرآيند
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آن محصول يا خدمت براي هزينه كل محصول يا خدمت كمتر از ميزاني باشد كه مشتري تمايل به پرداختكه

(دارد .8(

پورتر تاكيد مي كند كه زنجيره ارزش. طريق زنجيره اي از فعاليت ها ايجاد مي شودبنابراين ارزش از

پورتر تاكيد. در نظر گرفتمجموعه اي از فعاليت هاي مجزا بايد آنرانو بايد به عنوان يك سيستم مديريت شود

و اين منجر به تغيير قواعد رقابت  و كارهاي مي كند كه اطالعات ساختار صنعت را تغيير مي دهد و ايجاد كسب

(جديد مي شود .1(

پورتر همچنين خدمات را عالوه بر اطالعات در مدل زنجيره ارزش پذيرفته است اما هنوز برخي نقصانها

پورتر در برگيرنده مفروضات رشد است اما برخي از سازمان هاي به مدل عالوه بر اين. در اين مدل وجود دارد

و جهاني سازي خود تالش نكنندشدت دانش گرا ممكن است براي   گاهي اوقات نيز در برابر رشدورشد

و درجه عدم ملموس بودن همواره نمي. كنند مقاومت مي تواند در واژه هاي همچنين درجه سفارشي شدن

و  و سازماني زنجيره ارزش تشريح شود چرا كه براي مثال در خدمات حرفه اي مانند بيمارستان، اهداف عمومي

. فكر كردن به سود را به چالش مي كشد؛اخالقيقوانين 

و و تحليل زنجيره ارزش مدل هاي جديد ديگري مانند فروشگاه هاي ارزش  با استفاده از مدل تجزيه

و درآمد. شبكه هاي ارزش توسعه يافته است شبكه هاي ارزش موضوعاتي فراتر از جريان محصوالت، خدمات

(دزنجيره ارزش سنتي را در بر مي گير .9(

و فجله واژه جديد فروشگاه ارزش را معرفي نمودند كه به توسعه بيشتر زنجيره ارزش اشاره استابل

 شهرت است در حاليكه در مدل زنجيره ارزش پيشبرنده كليدي،در اين مدل پيشبرنده كليدي ارزش. كند مي

مي. ارزش تغيير شكل داده ها به محصوالت مي باشد و فجله ادعا درك استابل نند كه منطق ايجاد ارزش

و حل مجدد مشكالت مشتريان است سازمان (هاي به شدت دانش گرا بر مبناي حل .10(

رهي با در نظر گرفتن ماهيت سازمان هاي به شدت دانش گرا، به سادگي مشخص مي شود كه مدل زنج

و در آن فضا مي تواند كارا باشد، در حاليكه مدل ارزش پورتر بدرستي براي شركت هاي توليدي تدوين شده

ب و راميرز براي مواردي كه استراتژيننورم. اي سازمان هاي به شدت دانش گرا مناسبتر استرفروشگاه ارزش

و مزيت رقابتي بر مبناي تغيير شكل زنجيره ارزش به شبكه ارزش است، يك منطق جديد ايجاد) خوشه(تعاملي

اي. ارزش ارائه نموده اند جاد ارزش بدين معني است كه حتي مشتريان براي خودشان ارزش اين منطق جديد

ايجاد. در واقع كل شركت بجاي استفاده از زنجيره عرضه بايد از روابط در شبكه ها استفاده كنند. كنند ايجاد مي

و شكل هاي جديد زنجيره ارزش  و فرآيندهاي خدماتي مي توانند در هر فعاليت زنجيره توسعه يابد ( دانش

)11.( بايد بكار گرفته شوند) شگاه ارزش، شبكه ارزشفرو
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زنجيره ارزش به خوبي به حسابداري صنعتي كمك مي كند هر چند كه قيمت در كانون توجه سازمان

و بايد مورد توجه قرار گيرد . هاي به شدت دانش گرا نمي باشد اما ايجاد ارزش بسيار مهم است

ريح فعاليت هاي شركت هاي توليدي تا تحويل محصوالت به مسئله اصلي در رويكرد زنجيره ارزش تش

همچنين كانون اصلي توجه زنجيره. مشتري مي باشد اما تعامل با مشتري را در طي فعاليت ها در نظر نمي گيرد

كه. ارزش شفاف نيست و قيمت گذاري مشخص نيست و كيفيت باال يا بر كاهش هزينه بر ارزش براي مشتري

ك .ندموفق تمركز مي

 جاري رويكردهاي.4-2
و دانش مبنا به عنوان رويكردهاي جاري براي رقابت پذيري  در نظر در اين بخش رويكرد منابع مبنا

اي مورد بحث اين دو مدل به طور خالصه تشريح مي شوند هرچند كه نياز هست به طور گسترده. اند گرفته شده

و مزاياي كليدي اين دو روي. قرار گيرند سازمانهاي به شدت رقابت پذيري كرد در خصوص بررسي منافع

مي دانش .گيرد گرا مورد بحث قرار

 رويكرد منابع مبنا.4-2-1
و و بارني يافترريشه هاي رويكرد منابع مبنا را مي توان در كارهاي پن روس، رويكرد منابع مبنا. نرفلت

و اين كار را از تالش مي كند تشريح كند كه شركت ها چگونه مي توانند مزيت  رقابتي پايدار بدست آورند

و اجراي استراتژي مناسب است انجام مي دهد و تحليل منابع كه محور طراحي به. طريق تجزيه رويكرد منابع مبنا

و قوت دروني تالش مي كند و براي اسكن كردن نقاط ضعف و تحليل دروني اشاره مي كند ورنرفلت. تجزيه

ش بيان مي تكنولوژي درون سازماني، استخدام افراد ماهر، ارتباطات تجاري،و امل نام تجاري، دانش كند كه منابع

و سرمايه مي باشد،ماشين آالت و دانش را اضافه. رويه هاي كارا بارني به ليست فوق اسناد شركت، اطالعات

. در واقع بارني انواع منابع سازمان را به سه گروه طبقه بندي نموده است. نموده است

و سرمايه سازماني و كمياب، سرمايه هاي توانائي: ماشين آالت، انساني: فيزيكي(فيزيكي، انساني خاص

) شهرت شركت: سازماني

و درجه براي رسيدن به مزيت رقابتي پايدار منابع بايد باارزش، كمياب، تا حدودي غير قابل تقليد

(جايگزيني آنها پايين باشد .7(

و استراتژي در رويكرد و ايستا است  منابع مبناء مفروضات اصلي در خصوص سازمان كامالً دروني

و تحليل مناب را در در هنگام تخصيص منابع مديران بيشترين قدرت. آن تدوين مي شودعهمواره پس از تجزيه
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تو. تخصيص به شيوه درست دارند و تصميم گيري نيز در اين مدل مورد جه قرار گرفته بنابراين برنامه ريزي

.ستا

الزم به يادآوري است كه سايمون در تئوري عقالنيت محدود خود بيان مي كند كه ظرفيت افراد براي

و اين موضوع براي سازمان ها نيز مصداق دارد يك استراتژي موفق از طريق. پردازش اطالعات محدود است

و تحليل منابع، تصميم گيري  و منحصر بفرد شركت فرموله مي شودو گذش) عقال نيت محدود(تجزيه . ته مبهم

و يادگيري از طريق فرآيندهاي ذكر شده قبلي براي شكل گيري استراتژي وجود دارد . امكان رخ دادن نوآوري

و مهارت بنابراين مهمترين مشكل رويكرد منابع مبناء اين است كه تاكيد شديدي بر تصميم هاي مديريتي گيري

و  و بر يادگيري به هر حال رويكرد منابع مبناء تفكر استراتژيك. نوآوري كل سازمان توجه كافي نمي كنددارد

اين مبناي خوبي براي در نظر گرفتن منابع.و شكل گيري استراتژي را از ديدگاه دروني خود تشريح مي كند

و با ارزش در سازمان هاي به شدت دانش تح كمياب و ايستا بنا گر مي باشد اما اين رويكرد بر تجزيه ليل دروني

و كاربرد اين رويكرد. شده است در حاليكه بايد بسيار پويا باشد همچنين رابطه هاي بين افراد را مطالعه نمي كند

. در عمل براي اجرا دشوار است

 رويكرد دانش مبناء.4-2-2
 1960ش از دهه عملكرد حاصل از دان. رويكرد دانش مبنا بر نقش دانش براي سازمان تاكيد مي كند

. رويكرد منابع مبنا دانش را به عنوان يك منبع معمولي در نظر مي گيرد. مورد توجه قرار گرفته است

مطالعات در بخش هاي مختلف مديريت دانش بيان مي كند كه دانش داراي مشخصات بسياري از قبيل ابعاد

و آشكار مي باشد . ضمني

و همكارا نش بيان نمودند كه دانش را بايد مجزا از ساير منابع مورد بخاطر ابعاد خاص دانش كاپلن

و تحليل قرار داد و تجزيه و)12.(بررسي و بطور شفاف متفاوت از داده اسويبي بيان مي كند كه دانش پويا، مجزا

گرانت، دانش را به عنوان يك داده استراتژيك مهم در توليد كه منجر به توليد ارزش)13.(اطالعات است

ميافزو بر طبق نظر او مزيت رقابتي قابل حصول است اگر دانش ضمني به طور گسترده. گيرد ده مي گردد درنظر

و در درون سازمان منعكس شود (اي در سازمان يكپارچه شود .14(

و به طور گسترده اي به عنوان مدل شكل مشهورترين مدلي كه بر رويكرد دانش مبنا تاكيد مي كند

و ضمني. مي شود مدل نوناكا استگيري دانش شناخته  در اين مدل ايجاد ارزش بر مبناي انتقال دانش صريح

و شكل گيري دانش از يك شكل به شكل ديگر مي باشد مزيت رقابتي از طريق ايجاد دانش، شكل. بين افراد

و اشتراك دانش تشريح مي شود (ارزش افزوده از طريق دانش ايجاد مي شود. گيري دانش .15(
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و سرمايه هاي معنوي را در رقابت پذيري درك روي كرد دانش مبنا اهميت منابع انساني، شايستگي ها

و. كرده است . منجر به كيفيت بهتر خدمات مي شوداثرگذار اين رويكرد تاكيد مي كند كه ارتباطات فعال

اش: مسائل كليدي رويكرد دانش مبنا در خصوص نقش دانش عبارتند از كال مختلف دانش، دشواري در تشريح

. خصوصيات بكارگيري شركت

و رويكرد دانش مبناء اغلب در تحقيقات جاري در رابطه با  پذيري رقابتيبررسيرويكرد منابع مبناء

 در جائيكه شايستگي هاييهاي دانش رويكرد منابع مبنا با سازمان. سازمان هاي به شدت دانش گرا ذكر مي شوند

و كار را .دارد تشكيل مي دهد به خوبي تناسب انساني مباني كسب

 رويكرد در حال ظهور.4-3
و سيستم رويكردهاي در حال ظهور براي رقابت پذيري شامل تئوري هاي سيستم هاي تطبيقي پيچيده

به. هاي تكاملي پيچيده مي باشد و يك رويكرد كل گرا اين رويكرد از رويكردهاي قبلي متفاوت مي باشد

. آن داردتغييراتو سازمان 

و رويكردهاي جديد مي باش بررسي رقابت پذيري سازمان هاي به شدت دانش گرا نيازمند مدل .دها

و رويكرد رويكرد سيستم مييهاي پيچيده يك مفهوم بين رشته اي . باشد خالق براي تكميل تفكر استراتژيك

 سيستم هاي تكاملي پيچيده.4-3-1
از. رويكردي براي درك تغييرات پويا مي باشدرويكرد سيستم هاي تكاملي پيچيده اين رويكرد يكي

ساير رويكردهاي موجود براي بررسي پيچيدگي عبارتند. رويكردهاي موجود براي بررسي پيچيدگي مي باشد

تئوري هاي متعددي در حال ظهور هستند كه از علوم مختلف طبيعي.4 تئوري آشوب،3ساختارهاي پراكنده: از

و مانند شيمي،  سيستم هاي. گرفته شده اند... فيزيك، بيولوژي تكاملي، شبيه سازي كامپيوتري، رياضيات

 اقتصادي، فرهنگي،،سيستم ها مي توانند اجتماعي، اكولوژيك. تكاملي پيچيده يك سيستم داراي تعامل است

و . باشند... سياسي، تكنولوژيكي

سيستم هاي تكامليا با استفاده از رويكردگرنشادسازمانهاي به شدت رقابت پذيريبه منظور بررسي

از. را بايد از زواياي متعددي در نظر گرفت، آنهاپيچيده  خود:مفاهيم اصلي سيستم هاي تكاملي پيچيده عبارتند

و ظهور و مشخصه.5سازماندهي، غير خطي عمل كردن و تغيير سازماني است خود سازماندهي موجب يادگيري

كن.تكليدي پيچيدگي اس و روابطات تاكيدهدنپيچيدگي جابجا )4.(باشدمي از كنترل به تواناكردن محيط ها

3 Dissipative structure 
4 Chaos theory  
5 Emergence 
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سازمان انساني، جائيكه عوامل به طور مستقل براي انجام يك فعاليت خود سازماندهي عبارت است از اقدام در

شوهكه توسط يك عامل خارجي هدايت نمي شود با هم متع ندهي به معني خود بدين ترتيب خود سازما.دند مي

سيستم هاي غير خطي نشان. منظور از غير خطي عمل كردن، سيستم هاي غير خطي مي باشد. مديريتي نيست

يك. دهنده الگوهاي رفتاري هستند كه متناسب با داليل چندگانه خود نيستند اما يك سيستم خطي چيست؟

به سيستم خطي، سيستمي است كه در و معلولي را ظهور به معني. سادگي مي توان تعيين كردآن زنجيره علت

و غير منتظرهپديده يك  يك. استجديد، هيجان برانگيز ن پديده همچنين ظهور و تازه است كه باا عجيب گهان

از. نظم جديد ظاهر مي شود مي بنابراين ظهور يك رفتار كلي سيستم است كه تعامل اجزاي بسيار زيادي حاصل

. گردد

ويملي پيچيده افراد به عنوان عواملدر سيستم هاي تكا  كه در درون سيستم به يكديگر متصل هستند

بخاطر اينكه عوامل به يكديگر متصل هستند رفتار يك عامل. مي توانند تعامل كنند در نظر گرفته مي شوند

و ساير عوامل تاثير گذار باشدخاص  م. مي تواند بر سيستم و عمليحلهمه عوامل بر مبناي اطالعات مشاهده

و با يكديگر تكامل مشترك دارند تكامل مشترك به اين معني است كه هر عامل با محيطش تطابق. مي كنند

و براي  و كار تالش مي كندطراحي يافته در.و افزايش تناسب در عرصه كسب طي زمان ارتباطات بين عوامل

رادمي توان و الگويي عوامل همزمان با تكامل.يح مي كند را تغيير دهدكه قدرت ارتباطات را تشر تكامل يابد

و گرا عدم تقارن اطالعات در سازمانهاي به شدت دانش. اطالعات رقابت مي كنند مشترك با يكديگر براي منابع

و تعامالت بسيار زياد شود و سيستم خود. مي تواند منجر به رفتار غير خطي اگر همه اعضا تكامل مشترك

ب و الگوي پيچيدگي يكي از شيوهد،ناشسازماندهي داشته خاص هاي مناسب براي تشريح فرايندهاي شركت

.رفتاري آن مي باشد

و تهديد و متالطم جائيكه تغييرات فراوان يك سيستم تكاملي تطابقي پيچيده براي محيط نيمه متالطم

)16.(كننده هستند، بسيار مناسب است

ً چگونه رقابت پذيCESاما مفهوم  يك رويكرد CES مي كند؟ هريك از مفاهيمحري را تشري واقعا

و ميگي تاكيد چگونحتشريبدنبال پويا به سازمان دارند  به باشند همه عوامل سازمان بر منطق ايجاد ارزش جديد

و كار و تالش براي تطابق بهتر درعرصه كسب . عنوان مثال خود سازماندهي در آشوب

 پذيري در محيط پويا جائيكه رويكردهاي جديد مورد نياز است قادر به توصيف رقابتCESمفاهيم

و مدلسازي پيشرفته استCES اماباشند، مي .داراي ادراك جامع از سازمانها استCES. نيازمند درك عميق

و بر يادگيري، CES. فعاليت هاي آن را فراهم مي كند هنگام درك پيچيدگي پويا امكان درك كل سازمان

و جاري رقابت پذيري مي باشدتغييرات مستم و تكميل كننده رويكردهاي كالسيك و تعامل تاكيد مي كند .ر
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 فقط يك استعاره است؟ اينكه براي استفاده عملي است يا CESآيا: اما هنوز برخي سواالت كليدي وجود دارد

 چگونه مي توان آنرا مدلسازي كرد؟

اCESدرعمل موارد اندكي از و تجربي بيشتري مورد نياز استفاده شده، بنابر ين كاربردهاي عملي

.است

 مراكز تحقيقاتي مدل رقابت پذيري.5
 مدل رقابت پذيري سازمان هاي به شدت دانش گرا ساختن بلوك ها در

هنگامي كه مشخصات سازمان هاي به شدت دانش گرا را در نظر مي گيريم فاكتورهاي رقابت پذيري حياتي

شا: عبارتند از .و نوآوريR&Dها، مهارت هاي حرفه اي، شبكه ها، يستگيدانش،

و دانش ورودي سازمانهاي به شدت دانش يك خدمت برمبناي.دن براي توليد مي باشاگر شايستگي

و و تعامل و كار متغير، شركت بايد به صورتدر. مشتريان مي باشد همكاري افراد حرفه اي يك محيط كسب

ها. شبكه اي عمل كند و ايجاد دانش عمل مي كنندشبكه در شبكه ها دانشو. به عنوان كانال برقراري ارتباطات

ك. شايستگي ها جمع مي شوند مياهترتونرخ نوآوري بخاطر سلسله مراتب سازماني ورودي هايي. يابد افزايش

وبممتاز مي توانند منجر به ايجاد فرصت هايو شايستگي ها را ارتقاء مي دهند كه نوآوري ها راي شركت

در.دن باشR&Dهمچنين مبناي خوبي براي  و مهمترين ورودي شبكه ها دانش است كه تسهيل كننده خالقيت

در هاي به شدت دانش سازمان. نوآوري است و. معرض تغييرات مستمر مي باشند گرا اغلب ظهور

مي خود .دهد سازماندهي همواره رخ

شمختلف سه رويكرد در اين مطالعه  بايد ايجاد ارزشيدر رويكرد زنجيره ارزش هدف اصل.دبررسي

و كيفيت باالي خدمات باشد در. تعامل با مشتري در هر فعاليت از زنجيره بايد در نظر گرفته شود. براي مشتري

ك از. كه برخي از منابع براي رقابت پذيري حياتي هستندرد رويكرد منابع مبناء بايد توجه آنها برخي

و ساير سرمايه هاي غير ملموس مي باشنده شايستگي  يك. ا، مهارت حرفه اي همچنين رويكرد دانش مبناء

.جايگاه غير قابل ملموس براي ايجاد دانش قائل مي شود

حرفه اي براي رسيدن به مزيت رقابتي تاكيد مي شود رويكردهاي جديد هنگامي كه بر نقش افراد

طو.داردتمايل به سلسله مراتب كمتر  ر طبيعي مهارتهاي مديريتي مهم هستند اما آنها را بايد به عنوان منابع به

و خود سازماندهي است در نظر گرفت .براي ايجاد شرايطي كه تسهيل كننده نوآوري

به. نوآوري پيچيدگي مورد نياز است در نه پيچيدگي جزء بلكه پيچيدگي پويا براي افزايش حساسيت

د و كمك به نوآوري و رفتار غير خطي.و كل سازمانR&Dر بخشعالئم ضعيف از طريق مسيرهاي جديد
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ميو در سازمان امكان دستيابي به نظم جديد وجود دارد و به اشتراك گذاري دانش غير خطي علت آن ايجاد

.باشد

 بندي جمع.6
و گسترده شده است و فضاي رقابتي سازمان ها بيش از پيش پيچيده، متغير  فضا اين. امروزه شرايط

بسرعت در حال تغيير است، بگونه اي كه براي بيشتر سازمان ها اين سرعت به مراتب بيش از سرعت پاسخگويي

به.و توان تطبيق آنهاست و سازمان بخواهد به عبارت ديگر به مجرد آنكه تغييري در شرايط ياد شده بوجود آيد

و منطبق  و خود را با آن هماهنگ در چنين فضايي. سازد، تغيير بعدي از راه مي رسدآن تغيير واكنش نشان دهد

و تهديدات بسرعت فرا روي سازمان ها قرار مي گيرند هر گونه تغيير در فضاي رقابتي، از يك سو،. فرصتها

و از سويي ديگر، چالش يا تهديدي را ايجاد  و احتماالً فرصتي ديگر را از بين مي برد فرصتي را فراهم مي آورد

چ و تهديدي ديگر را حذف مي كندو احتماالً . الش

و فناوري مجوز قطعي دريافت 139در كشور  واحد پژوهشي وجود دارد كه از وزارت علوم، تحقيقات

مي15/88.كرده اند و از بودجه عمومي كشور استفاده  درصد اين واحدها متعلق به نهادهاي دولتي هستند

)2.(كنند

پو مناسب تقسيم عادالنه نيازمند سنجش شده انداز ترسيم در راستاي تحقق چشمژوهشي اعتبارات

و درجه بندي واحدها بر حسب عملكردشان  عملكرد واحدهاي پژوهشي از طريق يك مدل ارزيابي عملكرد

و واحدهاي ناكارامد از عرصه رقابت حذف است تا واحدهاي با عملكرد  و توسعه يابند رقابت پذير تقويت

.گردند

باشتالاين مطالعه براي واحدهاي پژوهشي كه پذيري رقابتارزيابي هاي مختلف ارائه مدلنمود

متناسب با اساسنامه يا ماموريت تعريف شده خود به فعاليت در انواع مختلفي از تحقيقات شامل بنيادي، كاربردي 

ميو توسعه و مهندسي و در رشته هاي مختلف علمي مانند علوم پايه، علوم انساني، فني . پردازند، گام بردارداي

ه به سواالت زير پاسخ دادايدبپذيري مراكز تحقيقاتي رقابتارزيابي به منظور طراحي مدلي براي صورت هر در

: شوند

 در واحدهاي پژوهشي چيست؟ رقابت پذيريعوامل اصلي.1

 در واحدهاي پژوهشي كدامند؟گيري رقابت پذيريو اندازهويژگي هاي ارزيابي.2

مي در محيطپژوهشيرقابت پذير در عرصه عملكرد هاي مولفه.3 ؟كنند هاي مختلف چگونه تغيير

و موثر براي اندازه گيريهاي ويژگيدر اينجا خالصه اي از : آورده مي شود رقابت پذيرييك سيستم عملي

 تمركز بر اندازه گيري بروني بجاي اندازه گيري دروني.1
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ها.2 و خروجي  بجاي رفتارتمركز بر اندازه گيري نتايج

 تنها دستارودهاي يا خروجي هاي ارزشمند اندازه گيري شود.3

 ساده سازي سيستم اندازه گيري-4.4

 سيستم اندازه گيري بايد عيني باشد-5.5
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