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مفاهيم و مباني نظري





 

 

  

  

  

 مقدمه

ترين  كه مبتني بر دانش و سرمايه هاي دانشي است، موفقدر اقتصاد عصر حاضر 
نحو كارآمدتري  هاي ناملموس دانشي خود به ها آنهايي هستند كه از دارايي بنگاه

هاي عصر حاضر را به عنوان يك سيستم  سازمان) 2005( 1هاالوي. كنند استفاده مي
هاي اطالعاتي  ها را در گرو پشتيباني سيستم كند و موفقيت آن دانشي توصيف مي

كارگيري، انتقال و ذخيره سازي دانش  شركت از فرآيند مديريت دانش اعم از خلق، به
ر مستمر به توليد بنگاه هاي صنعتي موفق آنهايي هستند كه بتوانند به طو. داند مي

دانش بپردازند و آن را در سراسر سازمان توزيع كرده و سريعاً تبديل به فناوري و 
هاي مولد دانش هستند،  ها مشخص كننده سازمان اين فعاليت .محصول نمايند

بنابراين در فضاي كسب و كار . باشد هايي كه تنها كارشان نوآوري مستمر مي سازمان
و نوآوري ها در توليد دانش فناورانه  ها تابع توانمندي آن ابتي سازمانامروز، اوالً مزيت رق

افتاد،  است و ثانياً بر خالف گذشته كه نوآوري در نتيجه نبوغ افراد خاص اتفاق مي
امروزه محصول عملكرد آگاهانه و برنامه ريزي سنجيده واحدهاي تحقيق و توسعه و كار 

غالباً نتيجه و . هاي قابل مالحظه است نهاي و پرداخت هزي جمعي پژوهشگران حرفه
بنابراين نياز اين . از جنس نوآوري و نتايج نامشهود دانشي است بنيان دانشدستاوردهاي 

ان و آگاه نمودن گذار سرمايهموسسات در راستاي برقراري ارتباط موثر با سهامداران و 

                                                            
1- Halawi  
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دهي  ه مديريت و گزارشتر شدن نياز ب ها از نتايج و دستاوردهاي خود، باعث پررنگ آن
 . هاي دانشي شده است خارجي سرمايه

اي، و  آغاز موج سوم عصر اطالعات كه شامل  گذر از اقتصاد ديجيتالي و اقتصاد شبكه
به بنيان  دانشاست، نقش و اهميت سازمان هاي  بنيان دانشهاي  اقتصاد و سازمان

در اين بين واژه . سازد يتوسعه اقتصادي و كمك در پيشبرد اهداف كشور را نمايان م
هاي دانشي  رود كه دارايي هايي بكار مي براي توصيف بنگاه بنيان دانشبنگاه و موسسات 

، سود نتيجه تجاري بنيان دانشدر يك بنگاه . باشد ها مي منبع اصلي مزيت رقابتي آن
 هاي فيزيكي و سرمايه هاي هاي جديد و ماحصل تعامل دارايي ها و نوآوري سازي ايده

هاي  دانند كه دارايي به خوبي مي بنيان دانشبنابراين مديران بنگاه هاي . دانشي است
ها  اين شركت. كنند تري در بقاي كسب و كار ايفا مي دانشي بنگاه روز به روز نقش مهم

، كارآفرين و نوآور هستند كه براي هدف خاصي محور دانشايجاد كننده كسب و كارهاي 
ثمره كار  بنيان دانشهاي  شركت. كنند رشته تخصصي كار مي شوند و در يك تشكيل مي

كارآفرينان دانش مداري هستند كه با شناخت بازارهاي محلي، ملي و حتي جهاني با 
ها با تكيه  كنند اين شركت پذيرش ريسك به بازدهي و توليد محصوالت خود مبادرت مي

، بنيان دانشي ها شركت. دهند ميبر دانش بازار، توانايي و قابليت رقابت خود را افزايش 
ثروت، توسعه اقتصاد  افزايي علم و اند كه به منظور هم يا تعاوني ي خصوصيها شركت
كاربرد اختراع و نوآوري و  اهداف علمي و اقتصادي شامل گسترش و ، تحققمحور دانش

تحقيق و توسعه در حوزه فناورى و با ارزش افزوده فراوان تشكيل  تجاري سازي نتايج
و ايجاد اشتغال، متناسب با ظرفيت  ، رشد اقتصاديبنيان دانشي ها شركتدر   .شوند مي

تحقيق و توسعه به طور پيوسته از  هاي بدين معني كه دستاورد. تحقق مي يابد نوآوري
و  گردد ميي نوين تبديل ها ستمسي يند و ياآي به محصول، فرگذار سرمايه طريق

و پژوهشگران عامل مهمي در  ي براي كارآفرينانگذار سرمايهبه ظرفيت هاي  دسترسي
كليه توان  ميفناوري را   .از توان فناوري در اقتصاد ملي است برداري بهرهو  ايجاد نوآوري
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ارائه ي به كار رفته در ساخت محصوالت و ها سيستمفرآيندها، ابزار و  دانش فنى،
نقش اساسي داشته و  فناوري همواره در خلق ثروت براي كشورها .خدمات تعريف كرد

تأثير . است زندگي مردم را به شدت تحت تأثير قرار داده سطح استاندارد و كيفيت
 تمدن را غالباً با توجه به فناوري برتر هر دوره فناوري آن چنان بوده كه پيشرفت

اقتدار اقتصادي ، سياسي و اجتماعي  اوري موجبلذا اقتدار فن. مشخص مي كنند
  .گردد مي

صنعتي را به افق هاي جديد سوق  هاي جديد و نوظهور، اقتصاد كشورهاي فناوري
پايين، بازار سرمايه منطقي و  جمله شاخص هاي آن، درصد بيكاري و تورم داده كه از

، موضوع بنيان دانشي ها شركتدر . وري باال است پويا، افزايش درآمد سرانه و بهره
اين بدان معني . مهمي ايفا مي كند نوآوري، مهارت و يادگيري مستمر، نقش دانش،

بايد گستره اي از نهاد ها در  بنيان دانشى ها شركتاقتصادهاي مبتنى بر  است كه در
 .يادگيري و پويايي باشند كننده نوآوري، آيند كه پشتيبان و تسهيل جامعه به وجود

 ها شركتراهبردى در مقايسه با  و صنايع مبتني بر فناورى هاى بنيان شدان ىها شركت
جمله اين كه نسبت نيروهاي  سنتي از ويژگي هاي خاصي برخوردارند از و صنايع

در مديريت و راهبري آنها  ها كل كاركنان در آنها زياد است، دانشگاه متخصص به
سنتي زيادتر است،  به صنايع دارند، تغييرات فناوري در آنها نسبت مشاركت بيشتري

متكي بر توسعه  ، توسعه صنعت بيشترگيرد ميدر آنها صورت  تحقيق و توسعه بيشتري
فناوري است، بازار  مزيت رقابتي آنها نوآوري در. و سخت افزار فناوري است نه بر سرمايه
 اين همه اهميت و با بنيان دانشى ها شركت. تسخير مي كنند هاي جديد را به سرعت

ديگر كارايى آنها  خود متأثر از ساختار سازمانى اند، به عبارت تأثير اقتصادى و اجتماعى
 .مناسب است مرهون ساختار سازمانى

آيند،  هاي اطالعاتي و ارتباطي ابزار توانمند و اساسي به حساب مي كه فناوري درحالي
، سرمايه انساني خواهد بود كه به طور اساسي ظرفيت محور دانشهسته اصلي اقتصاد 
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هاي كارآفريني  كارگيري مهارت از ايده هاي نوين و به برداري بهرهايجاد، نوآوري، توليد و 
دانش الزم براي تحقيقات مدرن امروزي بسيار . هاي پيشين را خواهد داشت و تجربه

است كه واحدهاي سازماني به  تقريباً غير ممكن محور دانشپيچيده است و در اقتصاد 
تنهايي بتوانند در زمينه اي از تحقيقات پيچيده، اطالعات خود را به روز نگه دارند، لذا 

ها، تأمين  اين شبكه. ها منابع اصلي نوآوري هستند ها و ائتالف توان گفت كه شبكه مي
ن سيستم اي. گيرند كنندگان، شركاي بنگاهي، توزيع كنندگان و ديگران را در بر مي

در چنين فضايي چالش . نمايد ها تسهيل مي همكاري، جريان دانش را در بين شبكه
عمده مديران، آماده كردن محيط مناسب براي رشد و پرورش ذهن كاركنان در 

هاي ذهني كاركنان  از اين لحاظ كه بر ظرفيت بنيان دانشهاي  سازمان. ها است سازمان
كاركنان دانشي شامل همه . صنعتي متمايزندهاي  دانشي متكي هستند از سازمان

كارگيري دانش كمك  افرادي در سازمان هستند كه به خلق، آماده سازي و انتقال و به
هاي  رود كه ماحصل تالش هايي بكار مي كار دانش مدار براي توصيف فعاليت .كنند مي

 . شود مي براي ايجاد دانش است و منجر به موفقيت سازمان در عصر فرا صنعتيذهني 

متكي بر توسعه فناوري است نه  كه توسعه صنعت بيشتربنيان  دانشي ها شركتدر 
بنابراين اين . فناوري است و سخت افزار، عمده مزيت رقابتي،  نوآوري در بر سرمايه

مي توانند نقش بسزايي را در رشد و توسعه اقتصادي كشورها ايفا كنند و بايد  ها شركت
كننده امور مربوط  آيند كه پشتيبان و تسهيل در جامعه به وجود گستره اي از نهاد ها

  .گردند ها شركتبه اين 

ما در اين طرح  بر آنيم تا ضمن بررسي و شناسايي عوامل پيش برنده و بازدارنده در 
، بستر تحليلي مناسب را جهت توسعه اين نوع بنيان دانشي ها شركتمسير توسعه 

برآنيم تا ابعاد نظري اين  فصلقبل از هرچيز در اين . يمكسب و كار در كشور فراهم ساز
  .طرح را مورد كند و كاو قرار دهيم
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  بنيان دانشاقتصاد  - 1
مزيت   امروزه اقتصاد از شكل صنعتي به شكل دانشي تغيير پيدا كرده است و در آن،

طول  در. باشد آنها در بكارگيري منابع دانش مي   ها مبتني بر توانايي رقابتي سازمان
عوامل سنتي توليد مانند منابع طبيعي، . گذشته، فرآيند توليد تغيير كرده است هاي دهه

اند و داراييهاي نامشهود مانند اطالعات  ميت خود را از دست دادهنيروي كار و سرمايه اه
دانش، به يك عنصر اصلي در توليد كاال . اند ودانش از اهميت بيشتري برخوردار شده

حركت كردن به سمت اقتصاد دانشي به مفهوم افزايش سهم . وخدمات تبديل شده است
ش يك عامل جديد توليد نيست، در واقع يك دان. دانش به عنوان يك عامل توليد است

بلكه اهميت نسبي دانش در مقايسه با زمين، نيروي كار و سرمايه در طول چند دهه 
دانش بعنوان محرك ضروري سازماني و عاملي كليدي در . گذشته افزايش يافته است

 . باشد ميايجاد نوآوري نيازمند توجه روز افزوني 

ارگيري دانش، روز به روز شتاب بيشتري تالش ها براي شناسايي نوع مديريت و بك
به دليل . ها شده است گيرند و در حال حاضر با اولويت ترين محور در بيشتر سازمان مي

،  توجه بيشتري به سوي اكتساب، فراگيري و مديريت بنيان دانشاهميت اقتصادي منابع 
بسيار نيان ب دانشدر  اين رابطه، درك مفهومي شركت . منابع دانش معطوف گشته است

، كاالها و خدمات دانشي توليد بنيان دانشهاي  ها و شركت در سازمان. اهميت دارد
يابد كه قادر است از نيروي  هايي دست مي نمندي به توابنيان  دانششركت . شود  مي

اي را در خدمت اهداف  اندك، قدرتي عظيم بيافريند و خاصيت اهرمي و اثر پروانه
در . كنند آورند در حوزه نوآوري فعاليت مي ارز بدست مي سازماني و تبديل آن به

هاي فكري به عنوان  هايي نظير مايكروسافت، تري ام، آي بي ام و اپل سرمايه شركت
 محور دانشهاي  به بيان ديگر شركت. آيند هسته اصلي داراييهاي سازمان به شمار مي
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هاي كسب و كار كه از طريق   نو آوري و ساير دارايي: فقط دو منبع ارزش آفرين دارند
  ].1[هاي تجاري و بازرگاني بدست مي آيد فرآيند

ترين منابع استراتژيك  ، دانش به يكي از مهم90ها به دهه  زات ورود شركتابه مو
توليد دانش براي پايداري مزيت رقابتي و موفقيت سازماني، محوري بسيار . تبديل شد
نظير  1تي مبتني بر موقعيت يابي در صنعتهاي رقاب نوع سنتي استراتژي. اساسي شد

رهبري هزينه، متمايز سازي و تمركز بر كاالها و خدمات ويژه در بخش خاصي از بازار 
  . براي اداره محيطهاي پويا كافي نبود

قابليت . هاي محوري سازمان استوار است هاي سازمان و قابليت قابليت پويا بر قابليت
هاي  قابليت. ها در سازمان اشاره دارد كارها و فعاليتها به يكپارچگي پيوند انجام 
هاي ارزشمند، كمياب، ويژه و به سختي قابل تقليد اشاره  محوري به آن دسته از فعاليت

هاي محوري در نگاه  قابليت. كند دارد كه كسب و كار اساسي سازمان را تعريف مي
در قالب كارايي، كيفيت و عمومي پورتر به طور اثربخش منجر به ره آوردهاي سازماني 

هاي محوري،  قابليت. شوند و در پيامدهاي استراتژي عملياتي موثرند پايايي مي
استعدادهاي منحصر به فرد شركت هستند كه به شركت در بازار نوعي مزيت رقابتي 

ها به ناچار بايد به طور مستمر اليه هاي  در يك جهان پويا، سازمان. كند اعطا مي
مزيت رقابتي در اقتصاد مدرن در . قابليت ها را نوآفريني و خلق كنند جديدي از اين

هاي خلق دانش، يادگيري چگونگي آموختن و مديريت تغيير استراتژيك نهفته  قابليت
قابليت . اين امر مستلزم سطح باالتري از قابليت سازماني يعني قابليت پويا است. است

هاي جديد و نوآورانه مزيت رقابتي و يكپارچه  لپويا تجلي توانايي سازمان براي ايجاد شك
هاي به  هاي داخلي و خارجي متناسب با محيط سازي، ساخت و پيكره بندي قابليت

                                                            
1- Industry positioning  
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را نشان  محور دانششكل زير ايجاد مزيت رقابتي در اقتصاد . شدت در حال تغيير است
  .]1[دهد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محور دانشايجاد مزيت رقابتي در اقتصاد  -1-1شكل

  

طور كه در شكل باال مشخص است، ايجاد مزيت رقابتي از طريق قابليت پويا  همان
اين . مستلزم جريان مستمر دانش درون و برون سازمان و مخزن دانش به روز است

خواسته جديد به طور اجتناب ناپذير چالش جديدي فرا روي ساختار سازماني قرار 
اني براي تسهيل مديريت دانش به هاي سازم دهد و شكل گيري انواع جديد شكل مي

  ]. 2[شود خصوص جريان دانش را موجب مي

 قابليت پويا

 قابليت هاي محوري

 قابليت ها

 مخزن دانش جريان دانش

 اطالعات/ منابع 



  كشور در انيبن دانش يشركتها توسعه بازدارنده و برنده شيپ عوامل ييشناسا و يبررس                                                  22

 

  تعريف  واژگان  -1- 1

  ]:29[در اين قسمت به تعريف برخي از واژگان و اصطالحات مي پردازيم

  دانش

هايي كه بشر براي زندگي خود از آنها بهره  دانش عبارت است از مجموعه دانستني
توانست  ش بشر محدود بود و گاهي حتي يك نفر ميهاي قديم دان در زمان. گيرد مي

اما به تدريج با رشد معلومات، . بيشتر دانش بشري را در حافظه خود جاي دهد
  .هاي مختلف و تخصصي دانش شكل گرفت هاي بشر طبقه بندي شدند و حوزه دانستني

ق، عبور و گذار از اطالعات به دانش، محتاج اعمال تغييراتي از نوع آفرينش و خل
ايجاد زندگي و منظورداري، و در كنار يكديگر نهادن هدفدار قطعات پراكنده اطالعات 

  باشد مي

  فناوري

، شگردها و به كاربردن ابزارها، (technologie) فناوري يا تكنولوژي، به فرانسوي
فناوري فعاليتي . هاي انسان است ها و فرايندهايي گره گشاي دشواري ها، ماده دستگاه
  .است و از همين رو، از دانش و از مهندسي ديرينه تر استانساني 

قابل دسترس براي ساختن ملزومات و مصنوعات از » دانش«اين اصطالح بر مجموعه 
م كارهاي به استثناي انجا(هاي دستي  مهارتها و  هر نوع، براي پرداختن به حرفه

به ( ي انواع موادو براي استخراج يا جمع آور) مذهبي، جادويي، نظامي و يا آشپزي
استثناي موادي كه براي خوراك يا براي مراسم مذهبي يا جادويي مورد استفاده قرار 

  .داللت دارد )گيرند مي
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هاي به كار رفته  ها و سيستم ها، فرايندها، ابزارها، روش توان كليه دانش فناوري را مي
  .در ساخت محصوالت و ارائه خدمات تعريف كرد

ها و مطالعات منظم  اربرد علوم در صنايع با استفاده از رويهيونيدو فناوري را ك
آالت و  ها، فنون، ابزار، تجهيزات، ماشين اي از فرايندها، روش فناوري مجموعه. داند مي

  .گردد ها كااليي ساخته شده و يا خدمتي ارائه مي هايي است كه توسط آن مهارت

  علم

به  (Science) تر از معادل انگليسي اشعلم در زبان فارسي به معنايي متفاوت و عام 
واژه علم . است (Knowledge) در اين مفهوم علم معادل هر نوعي از دانش. رود كار مي

است،  ها، روابط و غيره در اين مفهوم كلي شامل هر نوع آگاهي نسبت به اشياء، پديده
عنا و ماوراء اعم از اينكه مربوط به حوزه مادي و طبيعي باشد و يا مربوط به علوم م

در اين تعريف قوائد روش علمي براي دستيابي به آن دانش الزامي نيست و علم . الطبيعه
ها و معلوماتي است كه انسان توانسته از طريق  ها، دانش اي از آگاهي شامل مجموعه

اصطالحاتي چون علم اخالق، علم . هاي گوناگون تا به امروز به آنها آگاهي پيدا كند روش
  .علم رياضيات نشان دهنده كاربرد اين معنا از علم هستندحديث و 

است  Science طور خاص وجود دارد كه معادل واژه انگليسي در مقابل مفهوم علم به
است و متناظر با آن بخشي  به معناي دانستن گرفته شده» ساينتيا«كه از ريشه التيني 

است و قواعد علوم تجربي  هاي تجربي حاصل شده از دانش بشري است كه از طريق روش
  .بر آن حاكم است
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  نوآوري

. دهد كه ايده به صورت محصول، فر آيند يا خدمتي توسعه يابد نوآوري زماني رخ مي
پيتر دراكر نوآوري را همانند هر فعاليت عيني . است تعاريف مختلفي از نوآوري ارائه شده

. داند دركنار نبوغ و استعداد، نيازمند دانش، توجه و سختكوشي همه دست اندركاران مي
ميان كارآفرينان مشترك يافتم نه گونه خاصي از شخصيت بلكه  او معتقد است آنچه در

مايكل تاشمن نوآوري را بستر پيروزي در كسب .تعهد سيستماتيك به نوآوري بوده است
وكار دانسته تا مديران در پي شناسايي سازوكار چرخه فناوري و جويبار نوآوري بتوانند 

. ها برسند ه امتيازهاي ناشي از آنهاي ناپيوسته در سازمان ب به كمك انجام دگرگوني
ها،  نوآوري در سايه نبوغ محض هم وجود دارد ولي بيشتر نوآوران به ويژه پيروزمندان آن

هالت اصطالح . اند هاي كمياب به نتيجه رسيده از راه جستجوي آگاهانه و هدفمند فرصت
يا اطالعات  نوآوري را در يك مفهوم وسيع به عنوان فرايندي براي استفاده از دانش

در ادامه توضيح      مي . مربوط به منظور ايجاد يا معرفي چيزهاي تازه و مفيد به كاربرد
دهد كه نوآوري هر چيز تجديد نظر شده است كه طراحي و به حقيقت درآمده باشد و 
موقعيت سازمان را در مقابل رقبا مستحكم كند و نيز يك برتري رقابتي بلند مدت را 

  . ميسر سازد

  بنيان دانشاقتصاد 

با توجه به اهميت دانش و پتانسيل آن در توليد ثروت كشور، تصميم گيرندگان 
بسياري از كشورها در صدد سازگار نمودن اقتصاد كشور خود با اين سرمايه ارزشمند 

براي . استبنيان  دانششده اند و اقتصادي كه در اين ارتباط شكل گرفته است، اقتصاد 
رائه  هاي بين المللي و اقتصاد دانان ا تعاريف مختلفي از سوي سازمانبنيان  دانشاقتصاد 

  ]: 4[شده كه دو تعريف رايج در زير بيان شده است
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اقتصادي است كه بر اساس توليد، توزيع بنيان  دانشاقتصاد : OECD1 طبق تعريف
ع دانش پايه و كاربرد دانش و اطالعات شكل گرفته و سرمايه گذاري در دانش و صناي

  . گيرد مورد توجه خاص قرار مي

را اقتصادي مي داند كه در آن توليد، بنيان  دانشاقتصاد : APEC2 كميته اقتصادي
توزيع و كاربرد دانش، عامل و محرك اصلي رشد اقتصادي و توليد ثروت و اشتغال در 

 . تمامي صنايع است

توان آنها را به  ود دارد كه ميوجبنيان  دانشنظريات متعددي درباره مختصات اقتصاد 
 ]: 4[چهار گروه زير دسته بندي نمود

  . صنايع و ساختارهاي سازماني جديدي كه به شدت به دانش وابسته هستند

اي كه به اجزاي توليد دانش برتري  تغيير مشاغل و ساختارهاي مهارتي به گونه
 ).يعني كارگران دانشي(بخشد  مي

مند دانش و  بتي سخت كه حضور در آنها نيازهاي داراي شرايط رقا موقعيت
 . هاي باال است تخصص

رشد فرآيند نوآوري به منظور دستيابي به مزيت رقابتي فردي، بنگاهي، محلي و 
 . اقتصادي

ها و  دانشگاه. دارد بنيان  دانشسيستم دانشي يك كشور نقش مهمي در اقتصاد 
سيستم دانشي بنيان  دانشدراقتصاد اند و  ها در رأس سيستم دانش واقع شده پژوهشگاه

 ]: 4[سه وظيفه مهم انجام مي دهد

                                                            
1 -OECD:Organization for Economic Cooperation and Development( همكاري سازمان 
 (افتصادي و توسعه
2 -Asia-Pacific Economic Cooperation( اقيانوس آرام –مجمع همكاري اقتصادي آسيا  ) 
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  توسعه و توليد دانش هاي جديد  :توليد دانش

يافت كننده ساده  زبان دانش توليدي متناسب با در  :دانش) تسهيل(روان سازي 
 . شود

يافت كننده  اي آموزش و انتقال داده شود كه فرد در دانش به گونه :انتقال دانش
 . تواند مسير رشد آن را ادامه دهدب

ها با يكديگر در  نوآوري اقتصادي و تعامل بنگاه در اقتصاد مبتني بر دانش معموالً 
ساز ايجاد سيستم نوآوري  اين تعامل زمينه. گيرد اي كارآمدتري صورت مي فضاي مبادله

شگاهي در شود كه خود مبتني بر روابط متقابل صنعت، دولت و مراكز علمي دان ملي مي
راستاي توسعه علوم و فناوري مبتني بر دانش، افزايش براي نيروي كار ماهر و متخصص 

يعني تقاضا براي كارگراني كه بتوانند با دانش طبقه بندي شده كار كنند، بديهي . است
در عمل . فرآيند توليد تأثير پذيري زيادي از سطح دانش پايگي اقتصاد دارد. است

  :توانند مي ارتقاي سطح دانايي

  . مديريت بنگاه را كارآمدتر كند

  . روش هاي مرسوم در فرآيند توليد را بهينه مي نمايد

  . كند تر مي ها و تشكيالت را اثر بخش سازمان

ارتقاي كيفيت محصول زمينه ديگري است كه دانايي به عنوان يك عامل مهم، رشد 
ر اين ارتباط مي تواند به صورت تأثير گذاري د. نمايد و توسعه اقتصادي را متأثر مي

توليد محصول جديد، كيفيت بهتر محصول فعالي، انطباق بيشتر محصول با نيازها و 
  ]. 4[ساليق مصرف كنندگان، نمود داشته باشد

  

  



  27                                                                                      مفاهيم و مباني نظري                                            : فصل اول 

 

  بنيان دانشگذري بر ظهور اقتصاد -2- 1

سال گذشته نشان  گيري عوامل مزيت ساز جوامع در يكصد نگاهي به سير شكل
. بوده است ميالدي، نيروي كار ارزان مزيت اصلي اقتصادى 1900كه تا سال  دهد مي

نيروي كار ساده  گسترده ماشين آالت در صنعت، از ارزش پس از آن، با ظهور و كاربرد
بعد از . شد افزايش يافت و به مزيت عمده اقتصادى بدل كاسته شد و نياز به مواد اوليه

از  ل و قابليت جابجايي مواد مورد نياز صنعت،نق آن با رشد و توسعه شبكه حمل و
 برخالف دو عامل. اهميت بيشتري پيدا كرد اهميت مواد اوليه كاسته شد و عامل سرمايه

حفظ كرد تا  1985حدود سال هاي  جمعيت و منابع اوليه، سرمايه اقتدار خود را تا
مفهوم . رآمدعامل مزيت ساز د علت انباشت سرمايه و كاهش نرخ به صورت اينكه به

كمرنگ شد و مفهوم مزيت  در تئوري اقتصادي قرون گذشته مطرح بود مزيت نسبي كه
گرديد و فناوري به صنايع  برخاسته از عوامل انساني بود جايگزين آن رقابتي كه اغلب

 .]1[رقبا نسبت به يكديگر مزيت رقابتي بيشتري داشته باشند كرد كه كمك مي

. در موقعيت اقتصادي كشورها هستيم قابل توجهىدر عصر جديد شاهد تغييرات 
عمده اين وضعيت تغييرات سريع فناوري هاي نوين است كه وضعيت اقتصاد  دليل

با علم و دانش، فضاي  در اين دوره اقتصادهايي كه بتوانند. اند كرده سنتي را عوض
دولت  .اشتخواهند د جامعه خود گسترش دهند، توفيق بيشترى خالقانه و نوآورانه را در

اساسي  و رهبري صحيح اين تغيير و تحوالت نقش ها و سازمان هاي پيشرو در هدايت
اقتصاد . هستند بنيان دانشايفا مي كنند و عامل مهمي در شكل دهي اقتصاد 

اصلي رشد و  اقتصادي است كه درآن توليد، توزيع و استفاده از دانش، منبع بنيان دانش
ه اقتصادهايي كه بتوانند با علم و دانش، فضاي خالقانه و اين دور در .ايجاد ثروت است

نوآورانه را در جامعه خودگسترش دهند، شانس بيشتري در داشتن اقتصاد قوي خواهند 
 . داشت
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از طرق مختلف از جمله افزايش  مسئول افزايش كيفيت زندگي افراد جامعه دولت ها
فناورى و توليد، مشاركت بازار و  از طريق رشد اقتصادي، ارتقاي ظرفيت هاى ثروت آنها

مهارت ها، استفاده از شبكه  سرمايه هاى انسانى و افزايش دائمى سطح دولت، توسعه
مهمتر ايفاى نقش دولت نه  دانايى، توليد و تجارت بين المللى و از همه هاى اطالعاتى،
خارجى خصوصى داخلى و  اصلى بلكه به عنوان پيوند دهنده بخش هاى به عنوان بازيگر

ملى با نگاه به بازارهاى  روابط آنان و تالش در ارتقاى رقابت پذيرى كننده و تنظيم
  . جهانى در نظر گرفته شده اند

در . فناوري اطالعات باعث  شده، تغييرات بنياديني در اقتصاد و جوامع  ايجاد شود
و در رو اقتصادهاي جديد، ارتباطات سريع و دقيق از راه دور جانشين سيستم سنتي ر

در . باشد بخش خدمات به شكل غير قابل تصوري در حال بسط و توسعه مي. شده است
هاي اقتصاد نيز تغيير كرده و نيروي  چنين اقتصادي اولويت منبع مورد استفاده بنگاه

ها مطرح  ها و سازمان انساني متخصص به عنوان مهمترين منبع مورد استفاده شركت
هاي پيشرو قرار گرفته  هاي سازمان ها در اولويت برنامه توسعه و آموزش آن. باشد مي

ها، ارتباطات و دانش به عنوان مواد خامي در نظر گرفته مي شوند  در اين اقتصاد. است
كه افراد از آنها به وسيله ابزار آموزش جهت ارتقاي سطح زندگي خود و تبديل شدن به 

ها و  ن تغييرات، باعث شده كه سازماناي. كنند استفاده مي محور دانشنيروي كار ماهر و 
پيدايش . ها در نحوه كسب و كار و اداره امور خود به بازبيني بپردازند حتي دولت

هاي مجازي، تجارت الكترونيك، آموزش و يا دولت الكترونيك نيز زاييده چنين  سازمان
  . تحوالتي است

غيير و تحوالت نقش هاي پيش رو در هدايت و رهبري صحيح اين ت ها و سازمان دولت
آنها . باشند مي محور دانشاساسي ايفا مي كنند و عامل مهمي در شكل دهي اقتصاد 

مسئول افزايش كيفيت زندگي افراد جامعه از طرق مختلف از جمله افزايش ثروت آنها از 
هاي توسعه شامل  از منظر توسعه نيز در حال حاضر نگرش. طريق رشد اقتصادي هستند
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بازار   هاي فناوري و توليد، مشاركت ون آزادسازي اقتصادي، ارتقاي ظرفيتراهبردهايي چ
ها، استفاده از شبكه  هاي انساني و افزايش دائمي سطح مهارت و دولت، توسعه سرمايه

هاي اطالعاتي، دانايي، توليد و تجارت بين المللي و از همه مهمتر ايفاي نقش دولت نه 
هاي خصوصي داخلي و خارجي  وان پيونده دهنده بخشبه عنوان بازيگر اصلي بلكه به عن

هاي  و تنظيم كننده روابط آنان و تالش در ارتقاي رقابت پذيري ملي با نگاه به بازار
  ]. 3[جهاني در نظر گرفته شده است

  بنيان  دانشهاي اقتصاد  ويژگي -3- 1

ي و به دليل رشد سريع فناوري، پايداربنيان  دانشهم زمان با رشد اقتصاد 
ارتباطات سازماني  ها و  هاي توليدي سنتي، بازارهاي محصول، ساختار شركت سيستم

نوآوري فناوري محور و دستيابي به دانش و مهارت، تبديل به خط . اند دچار خدشه شده
  .ها شده است مشي رقابتي بنگاه

عوامل محسوس نظير سرمايه فيزيكي، نيروي كار و منابع طبيعي كه به عنوان عوامل 
توليد و عناصر رشد اقتصادي مد نظر بودند تبديل به عوامل غير محسوس نظير دانش، 

  . اند هاي فرهنگي شده اطالعات و ويژگي

   :]5[توان به شرح زير بر شمرد ميرا بنيان  دانشهاي اقتصاد  ويژگي

  خلق رويدادهاي جديد 

 شكل گيري محيط مناسب براي فعاليت اقتصادي 

 غييرات فناوري جهانيجهت گيري در راستاي ت

 نوآوري 

 سرمايه گذاري با تضمين بازدهي  

 آموزش و يادگيري دائمي و مستمر 
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 اشتغال پايدار 

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات  توسعه زير ساخت

لزوم ايجاد تحوالت اساسي در فرآيندهاي سازماني، مديريت اطالعات و توسعه 
هاي فكري سازمان، ظهور  مفهوم دارايي هاي مختلف مبتني بر دانش، اهميت سيستم

هاي  مفاهيم يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده، مديريت اطالعات و توسعه سيستم
مختلف مبتني بر دانش، و همچنين ضرورت توجه به موضوعات مربوط به خالقيت و 

هاي اصلي و  توان به عنوان ريشه نوآوري جهت دستيابي به مزيت رقابتي را مي
در همين راستا و با اهميت . مطرح نمودبنيان  دانشهاي  هاي شكل گيري سازمان محرك

و تجاري سازي و ارزش آفريني  ها،  ها، خالقيت و نوآوري يافتن روز افزون توجه به ايده
ها و مؤسسات  آنها دركسب و كار ها و مشاغل جديد، قانون حمايت از شركت

به تصويب مجلس 1389اختراعات در آبان ماه ها و  تجاري سازي نوآوري  ،بنيان دانش
 ].5[شوراي اسالمي رسيد

بنيان  دانشي هاي زير را براي اقتصاد توان ويژگ ميدر يك تحليل نظري، به طور كلي 
  ]: 6[عنوان كرد

اقتصاد كميابي منابع نيست، بلكه اقتصاد فراواني منابع است؛ زيرا بنيان  دانشاقتصاد 
شوند، اطالعات و دانش، كه  كه هنگام مصرف مستهلك مي بر خالف بسياري از منابع

تواند بارها مصرف شده و با مصرف بيشتر در واقع  اساس اقتصاد دانش پايه است، مي 
  . رشد كند

هم اكنون . رسد در اقتصاد دانش پايه، دانش به كاال تبديل شده و به فروش مي
گرفته و افراد با اعالم قيمت بازارهاي مجازي براي خريد و فروش دانش در جهان شكل 

بازار دانش، بازاري بسيار ناهمگن . دانش خود، آن را در معرض مبادله قرار مي دهند
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صاحبان دانش در واقع به صورت  . است و هر كاال كيفيت و قيمت خاص خود را دارد
 . كنند انحصاري يا شبه انحصاري عمل مي

هاي اقتصاد  اگر نشانه. است ١وزن ، به نوعي يك اقتصاد بدونبنيان دانشاقتصاد 
هاي فوالد، پتروشيمي ، اتومبيل سازي و ادارات مستقر در آسمان  فيزيكي، كارخانه

هاي اقتصاد دانش پايه، معموالً به صورت مدارهايي پيچيده، بسيار  هاست، نشانه  خراش
آن . استكوچك و تلفيق شده با يكديگر بوده و شامل فكرها و ايده ها يعني نرم افزاره

معموالً از نوع فكري و غير قابل شود  ميچه  در اين اقتصاد به  عنوان ارزش شناخته 
 . باشد لمس مي

يك . ارزش محصوالت و خدمات در  اقتصاد دانش پايه به شرايط افراد بستگي دارد
هاي مختلف ارزش  ها و مكان تواند براي افراد مختلف در زمان اطالع يا دانش معين مي

 . متفاوتي داشته باشد

ها و  اي از نظام ، دانش پايگي اقتصاد وابسته به مجموعهبنيان دانشدر اقتصاد 
در صورتي كه . نشي جامعه است؛ بنابراين داراي ارزش دائمي بيشتر استفرآيندهاي دا

 . دانش انفرادي موجود در مغز افراد به راحتي قابل زوال و از بين رفتن است

، دانش و اطالعات به هر جا كه تقاضا براي آن بيشتر و موانع بنيان دانشدر  اقتصاد 
 . گذارد كندو تأثيرمي در مقابل آن كمتر باشد، نفوذ مي

ها و  محل فعاليت در اقتصاد بنيان، اهميت چنداني ندارد؛ زيرا با استفاده از فناوري
هاي مجازي به وجود مي آيند و در خدمت فعاليت  ها و سازمان شهاي مناسب ، بازار رو
ها و دسترسي به كل جهان  آنچه كه مهم است سرعت عمل در فعاليت. ر مي گيرد قرا

 . است

                                                            
1 - Weightless economy 
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، دانش موجود در محصوالت و خدماتي كه از لحاظ محتواي بنيان نشدادر اقتصاد 
دانشي غني ترند، تعيين كننده قيمت محصوالت مشابهي است كه داراي دانش كمتري 

 . هستند

هاي  ، سهم قابل توجهي از توليد ملي سرانه در رشد فعاليتبنيان دانشدر اقتصاد 
ري برتر، خدمات مالي و تجاري پيشرفته دانش پايه و دانش ساز مانند صنايع داراي فناو

 . شود هاي آموزشي و پژوهشي تخصصي توليد مي تر و كارآمدتر و به ويژه از فعاليت

توان به چهار گروه  را ميبنيان  دانشدر يك دسته بندي كلي، دانش موثر در اقتصاد 
 ]: 6[دسته بندي نمود

Know- what :1دانش مربوط به حقايق.  

Know- why: مربوط به قواعد و قوانين طبيعي  دانش  

Know- how:  دانش فني(و توان انجام كارها  دانش مربوط به مهارت ( 

Know- who: فراد توانمند  دانش مربوط به اطالعات شناسايي و نحوه دسترسي به ا
  . علمي و عملي

هاي مهم  توليد دانش فني و ايجاد بانك اطالعاتي دسترسي به افراد توانمند از ويژگي
است كه متأسفانه در محور اصلي فعاليت هاي عملي كشور ما قرار بنيان  دانشاقتصاد 

  . نداشته است و اغلب با ادبيات توليد و حفظ اين دانش بيگانه هستيم

  

  

  

                                                            
1- facts 
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  بنيان  شدانعوامل موثر در توسعه اقتصاد  - 4- 1

دانش، مهارت و يادگيري . موضوع دانش استبنيان  دانشعامل كليدي در اقتصادهاي 
برخي عوامل موثر در توسعه اقتصاد . مستمر نقش مهمي در اين  اقتصاد ايفا مي كنند

  ]:7[باشد ميبه شرح ذيل بنيان  دانش

  . اشندب اينترنت عامل هم افزايي دانش جهاني و ابزار توسعه دانايي محور مي

 . باشد ميبنيان  دانشدولت الكترونيك و تجارت الكترونيك وجوه غالب در اقتصاد 

پيشرفت و بهبود فناوري هاي اطالعات و ارتباطات باعث توسعه اقتصادي و  رشد 
 . شود  ميدانش 

 . تدوين رمز گذاري و مديريت دانش در اين اقتصاد اهميت حياتي دارد

ب پيچيدگي و تنوع فناوري افزايش قابل توجهي ها به سب ميزان ائتالف شركت
 . يابد مي

بنيان  دانشنيروي كار تحصيل  كرده ، ماهر ، خالق و نوآور نقش اساسي در اقتصاد 
 . دارد

جو حمايتي تجارت، نظام حقوقي، نظام مالياتي، و خط مشي : هاي دولتي خط مشي
 هاي تنظيمي مناسب

 هاي علمي  هاي اطالعاتي و ارتباطي، شبكه ناوريارتباطات از راه دور، ف: ها زير ساخت

 هاي دولتي  گذاري خارجي، بودجه گذاران ريسك پذير، سرمايه سرمايه: منابع مالي

تا عامل مزيت ساز در طي قرن بيست و يكم تغيير شود  ميهمانطور كه پيش بيني 
كرده و دانش جايگزين سرمايه، نيروي كار و ساير موارد گردد، ساختار اقتصادي و 

دانشمندان نظريه هاي مختلفي در . ترتيبات نهادي نيز در اين راستا تغيير خواهند كرد
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اند و در  ح كردهطي دو دهه انتهاي قرن بيستم مطربنيان  دانشمورد توسعه اقتصاد 
انتهاي دهه هشتاد و دهه نود ميالدي، در بين متفكرين تئوري نوآوري توافق عمومي 

آل تر است و راهنماي   شيوع يافت كه رويكرد سيستمي براي فهم پويايي نوآوري ايده
رويكرد . نمايد تري را نسبت به مدل خطي نوآوري فراهم مي سياست گذاري مفيد

اي كلين و روزنبرگ آغاز شد و با رويكرد نظام ملي  زنجيره سيستمي با مدل پيوند
رويكرد نظام نوآوري يك رويكرد سيستمي به نوآوري است و . نوآوري تعميق يافت

رويكرد . داند كه با هم در ارتباط و تعامل اند هاي گوناگون مي 1نوآوري را نتيجه عامل
هاي سازنده قوانين توجه دارد  ملهاي نوآوري به ترتيبات نهادي شامل قوانين و عا نظام

 . كنند كه آنها تعامل درون و ميان مرزهاي سيستم اقتصادي را تنظيم مي

هاي فرآيند  اي از نهادها در جامعه وجود دارند كه پشتيبانان و تسهيل كننده گستره
توانند فراهم كننده تسهيالت  اين نهادهاي ملي هر چند هميشه نمي. يادگيري هستند

هاي فرهنگي، اجتماعي و اكولوژيكي مناطق  تياجات خاص اقتصادي و نگرانيبراي اح
هاي  توانند پتانسيل نيرومندي براي گروه متفاوت در دولت ملي باشند، ولي مي

رويكرد . براي ارتقاء، توسعه و اجراي تكنولوژي هاي خاص باشند) اغلب خارجي(البي
  . نوآوري بر پويائي سيستم و محيط تأكيد دارد

هاي مختلف كه در اين جريان با يكديگر در ارتباط هستند نظام  ر ميان اين نظامد
هاي بدن  اعتبارات مالي همچون خون در رگ . مالي از اهميت بااليي برخوردار است

هاي اقتصادي  به دليل اينكه نوع رفتار بنگاه. براي رشد و توسعه اقتصاد الزم است
در طي اين مدت نهادهاي جديد براي  باشد ميوت هاي سنتي متفا با بنگاهبنيان  دانش

اين نهادها شامل . ها قرار مي دهند ها خدمات مالي در اختيار اين بنگاه توسعه اين بنگاه
گذاران  ها گرفته تا سرمايه باشند؛ از فرشتگان كسب و كار، انكوباتور طيف وسيعي مي

                                                            
1 - Agent 
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اند تا يك بسته از  د شدههاي اخير ايجا ريسك پذير و بازارهاي فرابورس كه در دهه
  ]. 8[ها ايجاد گردد خدمات مالي براي رفع اين نيازهاي مالي اين بنگاه

  و توسعه پايدار بنيان  دانشسنجش و ارزيابي اقتصاد  - 5- 1

هاي مختلفي به كار گرفته شده  براي ارزيابي سطح دانايي و ميزان كاربرد آن روش
بانك جهاني از يك . هاست است كه الگوي موسسه بانك جهاني يكي از معتبرترين آن

اي از متغيرهاي ساختاري و كيفي  كند كه مجموعه روش رتبه بندي خاصي استفاده مي
بنيان  دانشتوانند اقتصاد خويش را از نقطه نظر  را در بر دارد و برپايه آن كشورها مي

كنند، مقايسه  بودن با همسايگان، رقبا، يا كشورهايي كه به عنوان الگوي خود انتخاب مي
  . نمايند

تواند مشكالت و امكانات يك كشور يا منطقه را تشخيص داد و  از اين طريق مي
  . ذاري براي آينده را تعيين كردهاي مستعد يا نيازمند سياست گذاري يا سرمايه گ زمينه

اي است كه در توسعه يك اقتصاد دانايي محور،  اين متغيرها در بردارنده چهار حوزه
  ]: 7[دهندكه شامل موارد زير است نقش داشته و  اركان آن را تشكيل مي

  جمعيت آموزش ديده وداراي مهارت  -1

  نرخ با سوادي بزرگساالن؛ ) الف

  ؛ نرخ ثبت نام متوسط) ب

  .نرخ ثبت آموزش عالي) ج

  نظام كارايي اختراع و نوآوري  -2

  ؛(R&D)هاي تحقيق و توسعه  تعداد محققين در فعاليت) الف

  اي به توليد ناخالص داخلي؛ نسبت تجاري محصوالت كارخانه) ب
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فني به ازاي يك ميليون نفر  - تعداد مقاالت علمي چاپ شده در نشريات علمي )ج
  . جمعيت

  پوياي اطالعاتي  زير ساخت-3

  تعداد تلفن در هر هزار نفر؛) الف

  تعداد رايانه در هر هزار نفر؛) ب 

  . ١ميزباني اينترنتي) ج

  رژيم انگيزش اقتصادي و نهادي مناسب  -4

  اي؛ اي و غير تعرفه موانع تعرفه) الف

  حقوق مالكيت معنوي؛) ب

  مقررات ) ج

  هايي را در زمينه تصاد دانايي متغيرهاي اق ها و متغيرهاي فوق، شاخص عالوه بر محور
عملكرد اقتصادي نيز مانند متوسط رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي و شاخص توسعه 

بدين ترتيب، متغيرهاي چهار گانه مزبور بستر الزم براي . شود انساني را نيز شامل مي
  . دهد انجام تحليل اقتصاد دانايي را در چهارچوب رويكرد  اجمالي شكل مي

  

  

  

  

                                                            
1 - Internet Host 
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  بنيان دانشابعاد و فلسفه وجودي شركتهاي  -2
اند كه براي موفقيت و اثربخشي  ها به اين باور رسيده ها و بنگاه بسياري از شركت

و مبتني بر دانايي  بنيان دانشهاي  بيشتر در عرصه اقتصادي امروز دنيا، بايد به شركت
شدن  محور دانشاند كه براي  ها متوجه شده تعداد كمي از اين شركت. تبديل شود

ها فكر  خيلي از آن. چگونه بايد عمل نمايند و چه تحوالتي را در خود ايجاد كنند
مثالً . ترند بنيان دانشها باشد،  كنند هر چه دانش، محور توليدات و خدمات آن مي

تر محسوب  بنيان دانشيقاتي و مشاوره اي نسبت به بنگاه هاي توليدي هاي تحق سازمان
ي را بر اساس كاالها و بنيان دانشمخالفين اين ديدگاه معتقدند كه نبايد ميزان . شوند مي

ي سازمان، دانش فني، چگونگي بنيان دانشبخش عمده . ها تعيين كرد خدمات آن
 بنيان دانشبراي شناخت يك شركت . كارگيري آن است استفاده از آن و چرايي به

  :]8[توان از سه معيار زير استفاده نمود مي

كنند به طور همزمان از دانش موجود  همواره تالش مي بنيان دانشهاي  شركت) الف
در ارتباط با دانش موجود سعي . خود استفاده كنند و به خلق دانش جديد نيز بيفزايند

ا در ساير حوزه هاي شركت نيز مورد استفاده ه بر اين است كه دانش هر يك از حوزه
ها و انگيزه  قرار گيرد و همراه با تسهيم دانش، به خلق دانش جديد نيز بيفزايد و فرصت

در اين صورت دانش به عنوان . هاي الزم را براي كسب تجربه و يادگيري ايجاد كند
بنابراين،  .شود منبع كليدي و يادگيري به عنوان قابليت كليدي شركت تلقي مي

هاي اصلي  كارگيري و ذخيره سازي آن جزء فعاليت شناسايي، كسب و انتقال دانش و به
  .ها استآن

خلق و تسهيم دانش در اقتصاد امروز به حد و مرز سازماني و محدوده فيزيكي و ) ب
اند كه دانش از طريق  ها دريافته بنگاه. شود ها و شركتها محدود نمي قانوني سازمان

شركت . شود ت روزانه با مشتريان و ساير ذينفعان حتي رقبا، توليد و تسهيم ميمعامال
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در واقع عبارت است از مجموعه اي از افراد و منابع كه با تعامل مستمر خود  بنيان دانش
 بنيان دانشهاي  بنابراين محدوده شركت. شوند كارگيري دانش مي موجب خلق و به

رود و با هر كسي  وجود دارد به جستجوي آن ميشركت در هر جا كه دانشي . پوياست
بنابراين نگران . شود تواند در كسب دانش مورد نياز به آن كمك كند متعهد مي كه مي

كند و در عوض تمركزش بر اين است كه  اين نيست كه چه كسي براي چه كسي كار مي
ين نتيجه به ا بنيان دانشهاي  شركت. چه كسي نياز دارد با چه كس ديگري كار كند

ها از منافع  اند كه خطرات عدم موفقيت در تسهيم دانش، وراي محدوده سنتي آن رسيده
  .احتمالي تسهيم آن بيشتر است

كنند فرآيندهاي مديريت دانش خود را با  سعي مي بنيان دانشهاي  شركت) ج
اند كه دانش منبع كليدي  ها دريافته اين شركت. راهبردهاي شركت همسو كنند

كند كه چه چيزي را ياد بگيرند تا بتوانند راهبردهاي  ها كمك مي ي است و به آنراهبرد
دانند كه بايد فاصله دانش خود را چه  ها مي اين شركت. خود را تعريف كرده و اجرا كنند

تر و موثرتر از  در مقايسه با وضعيت مطلوب و چه در مقايسه با وضعيت رقيب خود سريع
اند و  به ماهيت راهبردي دانش پي برده بنيان دانشهاي  شركت. رقباي خود پر كنند

ها ارائه محصوالت با كيفيت باال و با حداكثر نوآوري باشد و با  دانند اگر استراتژي آن مي
استفاده از فرآيندهاي كارآمد بخواهند باعث پايداري و آسيب كمتر به محيط زيست 

براي مديريت دانش و يادگيري و شوند بايد از تمام توان و افكار موجود در شركت 
  .حمايت از آن استراتژي استفاده كنند

  بنيان دانشى ها شركتتعريف  -1- 2

ها را  شود كه فارغ التحصيالن دانشگاه هايي اطالق مي به بنگاهبنيان  دانشهاي  بنگاه
دهند و عامل اصلي ايجاد  استخدام كرده و بافت اصلي آن را متخصصين تشكيل مي

ها از طريق به كار  به عبارت ديگر توليد ثروت در اين بنگاه. نها دانش استدرآمد در آ
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هاي اقتصادي  در ايران بنگاه. شود ميانجام ) مغز افزار(گيري توانمندي هاي دروني افراد 
گردد كه داراي ويژگي هاي  هاي تخصصي اطالق مي به آن دسته از مجموعهبنيان  دانش

 ]: 9[زير باشند

 هاي بنگاه بر پايه پژوهش و در زمينه دانش فني روز و  ليتمحور اصلي فعا
يا توسعه و كاربردي  نمودن آن مطابق با روند پيشرفت فناوري در دنيا 

  . است

  هاي  از نيروهاي متخصص در گرايش  نيروي انساني بنگاه ٪70بيش از
مرتبط با فعاليت محوري بنگاه و با مدرك كارشناسي ارشد و باالتر تشكيل 

 . است شده

  ها از اعضاي هيئت علمي  نفر از مديران اصلي و ثابت اين بنگاه 2حداقل
 . هاي كشور هستند دانشگاه

 هاي پژوهش در دست اجرا يا انجام شده در  دو سال گذشته و يا  زمينه

نيروهاي متخصص را  ٪50ها كه بيش از  هاي توسعه يافته در بنگاه فناوري
 . هاي برتر قرار دارد ته بندي فناوريدر دس به خود اختصاص داده است،

 عداد مديران متخصص شركت به صورت تمام وقت باشند . 

 ها داراي هويت حقوقي هستند اين بنگاه . 

 

در افق بنيان  دانشهاي اقتصادي  طبق تعريف ذكر شده در اليحه حمايت از بنگاه
يا مؤسسات  ها شركت، بنيان دانشها و موسسات  ، شركت1386 كوتاه مدت در سال

به منظور هم افزايي عمل وثروت، توسعه اقتصاد  خصوصي يا تعاوني هستند كه 
) شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري(، تحقق اهداف علمي و اقتصادي بنيان دانش
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شامل طراحي و توليد كاال و (و تجاري سازي نتايج تحقيقات و  اختراعات و توسعه 
جذب و . برتر و داراي ارزش افزوده، تشكيل مي شوند هاي در حوزه فن آوري) خدمات

هاي وظايف و برخي از زمينه  ها به توليد و مشاغل حوزه ها، ابتكارات و نوآوري تبديل ايده
   :]10[توان به صورت زير بيان نمود ا مي ها ر شركتفعاليت هاي اين 

 مينه زمينه يابي جهت ايجاد اشتغال دانش آموختگان و ارائه مشاوره در ز
  . هاي كارآفريني، اشتغال و كاربردي سازي اختراعات و تحقيقات

  شناسايي، جذب و انتقال تسهيالت و كمك به مخترعين، كارآفرينان و
  هاي علمي و تحقيقاتي  پديد آورندگان طرح

 هاي اقتصادي  ها يا مؤسسات و بنگاه  هاي علمي به سازمان انتقال يافته  

 جراي  ها و ا ها و بنگاه ها، مؤسسات ، شركت نياز سنجي پژوهشي سازمان
  هاي مطالعاتي و تحقيقاتي  طرح

 هاي  ها و موسسات دولتي و خصوصي و بنگاه ايجاد ارتباط بين سازمان
  . اقتصادي و دانش اموختگان، مخترعين، محققين و نوآوران 

 يشگاهي جهت محققين تأمين و ارائه خدمات آزمايشگاهي، كارآگاهي و نما
  . و مخترعين و مبتكرين

 هاي علمي و تخصصي در راستاي اهداف و  در همايش ها ونشست شركت
  موضوع فعاليت شركت 

 هاي مولد فكر و  ها و تعاوني ايجاد زمينه هاي راه اندازي و گسترش شركت
  انديشه 

زماندهي و ها را حاصل احساس نياز به سا توان ظهور و بروز اين شركت در واقع مي
هاي دانشي موجود و ايجاد ساز و كارهايي رسمي براي حمايت و  گيري ظرفيت بكار



  41                                                                                      مفاهيم و مباني نظري                                            : فصل اول 

 

ها، با هدف توسعه كسب و كار، سود آوري، تجاري  هاي و خالقيت استفاده از نوآوري
توان  به بيان ديگر، با توجه به مباحث مورد اشاره، مي. ها و كارآفريني دانست سازي ايده

را برخاسته از ضرورت توجه و اتكاء به بنيان  دانشهاي  كتريشه شكل گيري شر
  . خالقيت و نوآوري به عنوان منبع استراتژيك براي ايجاد مزيت رقابتي نوين دانست

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) 123(در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم 
آوري ها و اختراعات سازي نو بنيان و تجاري قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش

بنيان  مشتمل بر سيزده ماده و شش تبصره كه با عنوان اليحه حمايت از شركتهاي دانش
سازي نوآوريها و اختراعات به مجلس شوراي اسالمي ارائه شده بود، در جلسه  و تجاري

تصويب شده و توسط شوراي محترم نگهبان تائيد  5/8/1389علني روز چهارشنبه مورخ 
از سوي رئيس جمهور وقت  16/9/1389در تاريخ  195602بق نامه شماره گرديد و ط

معاونت علمي و فناوري (جناب آقاي احمدي نژاد به نهاد رياست جمهوري 
  .جهت اجرا ابالغ گرديد آوري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فن) جمهور رييس

اجراء اين ريزي و پيگيري  گذاري، برنامه اين قانون، مسؤوليت سياست 2طبق ماده 
قانون به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري واگذار گرديد و دبيرخانه شورا مسؤول 

  .پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاه هاي ذيربط خواهد بود

و مؤسسات  ها شركت" بنيان دانشى ها شركتبر اساس ماده يك قانون حمايت از 
ني است كه به منظور هم افزايي علم و شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاو بنيان دانش

شامل گسترش و (، تحقق اهداف علمي و اقتصادي محور دانشثروت، توسعه اقتصاد 
شامل طراحي و توليد (و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه ) كاربرد اختراع و نوآوري

وليد نرم در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در ت) كاال و خدمات
شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي " –تبصره . افزارهاي مربوط تشكيل مي شود

و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد از مالكيت آنها  ها شركتعمومي غيردولتي و نيز 
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ي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول ها شركتمتعلق به 
 ".حمايتهاي اين قانون نيستند

هاي دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي  شركتبنيان  دانشهاي  قانون شركتطبق 
پنجاه درصد از ماليكت آنها متعلق به   ها و مؤسساتي كه بيش از غير دولتي و نيز شركت

هاي  هاي دولتي و مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي باشد مشمول حمايت شركت
 .اين قانون نيستند

قانون و به منظور تدوين حوزه هاي ) 2(اجراي مفاد ماده  اين قانون، در 3طبق ماده 
، و بنيان دانشو معيارهاي تشخيص مصاديق شركتها و مؤسسات بنيان  دانشفعاليتهاي 

نظارت بر اجراي اين ماده، كارگروهي زير نظر رييس شورا متشكل از اعضاي زير تشكيل 
  :]10[شود  مي

 )رييس(الف ـ نماينده رييس شورا 

 نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوريب ـ 

 ج ـ نماينده معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

 د ـ نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 هـ ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

 و ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 ز ـ مديرعامل صندوق نوآوري و شكوفايي

 بنيان  دانشي ها شركتايجاد  علل - 2- 2

را مي توان در بنيان  دانشهاي دانش  به طور كلي داليل و ضرورتهاي ايجاد شركت
  ]:11[قالب ذيل بيان نمود 
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 ابتكارات و نوآوري ها به توليد مشاغل پايدار  ها،  جذب و تبديل ايده    

 اي  دستيابي به توسعه منطقه  

 ع و ارتقاء سطح فناوري توليد كمك به تجاري سازي نتايج پژوهش، اخترا
 محصوالت خام و انجام خدمات

  تسهيل و فراهم نمودن امكان استفاده از تخصصي توانمندي هاي عملي و
  ها و تحقق اهداف توسعه  فني اعضاي هيئت علمي جهت رفع نياز

  توانمندسازي دانش آموختگان به منظور ورود به دنياي كسب وكار   

  هم افزايي عمل و ثروت  

  افزايش اشتغال و توسعه اقتصادي   

  افزايش نوآوري و توسعه انتشار فناوري  

 هاي بزرگ و تمركز زدايي  كاهش انحصار شركت   

  افزايش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد  

  افزايش رقابت در اقتصاد و توسعه كارايي بازار   

 كمك به افزايش صادرات 

 بنيان دانشحدود فعاليت شركت  -3- 2

به عنوان يك بنگاه اقتصادي، بنيان  دانشهاي  منظور از فعاليت شركت به طور كلي
هايي است كه برابر تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه شامل طراحي و  كليه فعاليت

توليد و عرضه كاال، خدمات و نرم افزار انتقال، توليد و عرضه فناوري، به كارگيري 
و ارائه مشاوره و خدمات تخصصي و دانشي هاي پيشرفته و با ارزش افزوده باال  فناوري

  . اند تمركز يافته
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يك هويت حقوقي عموماً خصوصي است كه مهمترين دارايي آن بنيان  دانششركت 
آمدزا مبتني بر عمل را مديريت  اينگونه شركتها كسب و كارهاي در . دارايي فكري است

هاي  در شركت. آيد كنند و عمالً يك كارآفريني مبتني بر فناوري به حساب مي مي
بلكه يك . ، تحقيق و توسعه يك كار مقطعي و يك بار براي هميشه نيستبنيان دانش

آمد، هم به نتايج كوتاه مدت و  فرآيند هميشگي و پوياست و تحقيق و توسعه مؤثر و كار
از آن است كه  هايي كه بايد انجام شود بسيار بيش تالش. هم به نتايج بلند مدت نياز دارد

ضمن آنكه هر موفقيت . ا بتوان به نتايج كوتاه مدت و سريع الوصول قناعت كردتنه
  . كوچك، نتيجه گامي است كه بايد در يك فرآيند بلند مدت و  ادامه دار برداشته شود

بايد معطوف به بهترين بنيان  دانشهاي  هاي تحقيق و توسعه در شركت فعاليت
ي خلق كنند يا كل كسب و كار شركت هايي كه كسب و كار جد فرصت. ها شود فرصت

با هدف راهبري و حمايت از   اساساً ها شركتين  انجام تحقيقات در ا. را متحول نمايند
نوآوري در فرآيند، نوآوري بازار براي توسعه  نوآوري در مواد، . گيرد نوآوري صورت مي

  ... كسب و كار جديد، نوآوري خدمات و 

را مي توان به شرح زير خالصه بنيان  دانشهاي يك شركت  در مجموع، مأموريت
   ]:12[كرد

 درك دقيق راهبردهاي شركت؛  

 ها و نيازهاي بازار؛ كشف و درك فرصت 

 هاي تجاري ؛ هاي جديد و تبديل آنها به محصول و فرصت كشف ايده 

 هاي آينده ؛ هاي موجود و فناوري فهم و شناخت روند فناوري 

 هاي دانش و يادگيري ؛  ركت قوي در جريانمشا 
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گيرند از اين رو حائز  هاي رقابتي بر پايه توانايي انجام شاغل را در بر مي ايجاد مزيت
تر و حقوقي  اهميت است كه ممكن است كاركنان آنها با داشتن چشم انداز شغلي وسيع

 . ود ببرندبيشتر سازمان خود را ترك كنندو بخشي از دانش و تجربيات را با خ

ساله كشور و تأكيد آن برايجاد و توسعه جامعه مبتني  20با توجه به سند چشم انداز 
 . از اهميت به سزايي برخوردار استبنيان  دانشبر دانايي، شناخت وضعيت 

  بنيان دانشها و صنايع  معيارهاي تمايز فعاليت - 4- 2

ير صنايع به شرح زير ها و صنايع مبتني بر دانش از سا معيارهاي تمايز فعاليت
  :]13[باشد مي

 نسبت نيروهاي متخصص به كل كاركنان، اختالف زيادي با ديگر صنايع دارد .  

 درصد رشد نيروهاي متخصص به كل كاركنان زياد است . 

 اعضاي هيأت علمي دانشگاه در مديريت و راهبري بنگاه مشاركت دارند . 

  چرخه عمر فناوري در مراحل اوليه طوالني و پس از مرحله رشد، كوتاه است
و در هر صورت نرخ تغيير فناوري نسبت به ديگر صنايع بيشتر است؛ به 

 . طوري كه زير بناي فناوري آنها بر پايه تغيير است

  بودجه بسيار زيادتري نسبت به ديگر صنايع براي تحقيق و توسعه تخصيص
 . يابد مي

 اي در استفاده از فناوري براي رشد سريع بنگاه وجود دارد ويژه  نمنديتوا . 

  توسعه صنعت متكي بر توسعه فناروي است، نه بر سرمايه يا سخت افزار 

 مزيت رقابتي آنها نوآوري در فناوري است . 
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 هاي جديد تسخير  بازارهاي جديد را از طريق ارائه محصوالت با فناوري
 . كند مي

  دستي يا نيمه اتوماتيك تكيه نداردبه روش هاي . 

 :فناوري به شرح زير مي باشند استفاده ازبر اين اساس انواع صنايع از ديدگاه 

نانو و بيوتكنولوژي، صنايع داراي فناوري پيشرفته مانند : Hi-tech صنايع 
  ... و  داروسازي، صنايع اپتيك، اطالعات و ارتباطات ، هوا و فضا، الكترونيك

صنايع داراي فناوري متوسط مانند صنايع نفت و گاز و  :Medium-techصنايع 
قطعات  صنايع غذايي، هاي شيميايي،  اي، فرآورده پتروشيمي، صنعت چاپ، سوخت هسته

 ...و عمومي خودرو، توليد كاني هاي فلزي و غير فلزي 

صنايعي كه وابستگي كمي به فناوري دارند؛ مانند صنعت  :Low- techصنايع 
 . ش، توليدات كارگاهي، صنايع دستيكف

مواد : آنچه از طبيعت بدون ايجاد ارزش افزوده به دست مي آيد :No-techصنايع 
  . معدني، محصوالت دامي و كشاورزي

 

 بنيان دانشي ها شركتانواع  - 5- 2

  :  ]14[را به سه دسته تقسيم نمودبنيان  دانشي ها شركتدر كشور ما مي توان 

حت پوشش مراكز رشد و پارك هاي علمي فناوري مراكز رشد يا واحد هاي فناور ت
انكوباتورهاي مراكزي هستند كه مسئوليت پرورش و يا ايجاد كسب و كارهاي كوچك 

صنعتي، : مراكز رشد داراي انواع مختلفي از جمله. مبتني بر دانش را بر عهده دارند
وري به مجموعه اي گفته پارك علم و فنا. دانشگاهي، مجازي و بين المللي مي باشند

كه از طريق فراهم آوردن و ارائه زمين، تاسيسات زير بنايي، آزمايشگاه ها و شود  مي
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و  ها شركتكارگاه هاي پژوهشي متمركز و تسهيالت قانوني، موجبات اجتماع واحدها، 
اين مجموعه ها معموال در . مؤسسات تحقيقاتي را در يك فضاي متمركز فراهم مي نمايد

رت قطب هاي دانشگاهي و يا قطب هاي صنعتي و اقتصادي شكل مي گيرند و مجاو
ضمن ايجاد فضاي مناسب جهت انجام پژوهش هاي كاربردي و تجاري سازي نتايج آن، 

هم افزايي ناشي از مجاورت فيزيكي اين . موجبات رشد تحقيقات را فراهم مي سازند
مايه گذاري اوليه و هزينه هاي واحدها با يكديگر و دانشگاه و كاهش هزينه هاي سر

  .جاري از مزاياي مراكز رشد و پارك هاست

ي تائيد شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه به موجب ها شركت
اليحه مصوب مجلس مسئول سياست گذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراي قانون 

 .باشد بنيان مي دانشي ها شركتحمايت از 

 دانشگاهيبنيان  دانشي ها شركتبه دانشگاه ها يا  ي متعلقها شركت

، رشد اقتصاد وايجاد اشتغال، متناسب با ظرفيت نوآوري بنيان دانشدر شركتهاي 
بدين معني كه دستاورهاي تحقيق و توسعه بطور پيوسته از طريق . يابد تحقق مي

سرمايه گذاري به محصول، فرآيند و يا سيستم نوين تبديل مي گردد و در نتيجه عامل 
از آنجا كه به بازار . استمهمي در نوآوري و بهره برداري از توان فناوري در اقتصاد ملي 

، تجاري سازي باشد ميرسانيدن يك محصول تضمين كننده موفقيت و بقاي سازمانها 
  . شود به عنوان يك عامل حياتي مطرح مي
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  بنيان دانشي ها شركتهاي  ويژگي -6- 2

شركت به اين نتيجه رسيده است  30با تجربه هشت سال و با بررسي بيش از  1زاك
داراي چهار ويژگي فرآيند، محدوده، هدف و چشم انداز  بنيان دانشي ها شركتكه 
گردد كه به طور مستقيم با ساخت  هاي درون سازماني بر مي فرآيند به فعاليت. باشند مي

گردد كه با هدف  محدوده به حدود سازمان بر مي. محصول يا ارائه خدمات درگير است
ها و  هدف به مأموريت. شود منجر ميخلق و تسهيم دانش به ارتقاي مرزهاي سنتي 

گردد و اينكه چگونه سازمان مورد نظر در عين حال كه  هاي سازمان بر مي استراتژي
سودآور است به مشتريان خود خدمت كند؟ نهايتاً چشم انداز به نگرش جهاني و 

هاي سازمان را محدود كرده و بر عمليات سازمان  فرهنگي كه دامنه تصميم گيري
تشريح  بنيان دانشي ها شركتدر ادامه چهار ويژگي . ار است اشاره داردتأثيرگذ

 ].15[شود مي

هايي است كه در داخل  خلق و به اشتراك گذاري دانش شامل فعاليت: فرآيند) الف

ها به توليد و فروش محصوالت و خدمات مربوط  دهد و بعضي از آن سازمان رخ مي
بيشتر روي دو فرآيند به هم  بنيان دانشكت بر مبناي اين نقطه نظر، يك شر. شود مي

اين دو فرآيند به ترتيب . كند هاي اصلي حمايت مي پيوسته تمركز دارد كه از فعاليت
انتقال دانش در سطوح . عبارتند از تأثير كاربرد دانش موجود و خلق دانش جديد

دانش كند كه  ايجاد مي بنيان دانشي ها شركتعمودي و افقي اين اطمينان را در 
هاي ديگر سازمان پياده  توان در بخش هاي سازمان را مي كاربردي در هر يك از بخش
بنابراين انتقال دانش در هر زمان اين امكان را به وجود . نمود و مورد استفاده قرار داد

. هايي را با استفاده از تجارب قبلي به دست آورد آورد كه شركت يا سازمان مزيت مي
تواند به خلق دانش  هاي داخلي و خارجي به نوعي مي دان در بخشهمكاري بين كارمن

                                                            
1- Zack 
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توان از  مي بنيان دانشي ها شركتبنابراين در . منجر شود بنيان دانشي ها شركتدر 
  .ها براي آزمايش يادگيري در سازمان استفاده نمود ها و مشوق فرصت

گذاري دانش در اقتصاد امروز، خلق و به اشتراك : محدوده، حد و مرز دانش) ب 

ها با قدرت  سازمان. شود هاي فيزيكي و قانوني سازمان محدود نمي به وسيله محدوديت
ها حاصل  تر مشغول كسب دانش مورد نظر خود هستند كه اغلب اين دانش هرچه تمام

شركت . باشد تعامالت روزانه با مشتريان، فروشندگان، شركاي هم پيمان و حتي رقبا مي
اي از افراد و منابع پشتيبان است كه دانش را از طريق تعامالت مجموعه  بنيان دانش

محدوده هاي دانش خلق شده نامشخص، منعطف . كند مستمر، خلق و از آن استفاده مي
سازمان به دنبال جايي است كه دانش در آن وجود دارد و به دنبال كسي . و پوياست

از بعد ديگر، شركت . نمايداست كه بتواند در شناسايي نيازهاي سازمان به او كمك 
كند، بلكه تمركز خود  نگران اين نيست كه چه كسي، براي چه كسي كار مي بنيان دانش

  .را بر اين موضوع معطوف داشته است كه چه كسي نياز دارد با چه كسي كار كند

ها و مأموريت موجود در سازمان  استراتژي دانش، مربوط به استراتژي: اهداف) ج

ها خدمات رساني به مشتريان و جلب رضايت ارباب  ايت هدف اصلي آناست كه در نه
از يك فرضيه اصلي كه يكي از منابع استراتژيك  بنيان دانشي ها شركت. رجوع است

اين . كند كه به طور حتم بيان اصلي آن فرضيه، دانش است باشد شروع به كار مي مي
بايد بر اساس فرآيندهاي مديريت دانش حمايت و  بنيان دانشي ها شركتچشم انداز 
بنابراين مديريت بر مبناي دانش به فرآيندهايي اشاره دارد كه از طريق . تشكيل شود

هاي مشهود و نامشهود شكل  ي در داراييگذار سرمايهايجاد ارزش در سازمان و 
  .گيرند مي

د يك تصوير دانشي هميشه باي بنيان دانششركت : چشم انداز، نقطه نظر دانش) د 

از خود داشته باشد، يعني دانش را در هر جنبه از عمليات خود به حساب آورده و هر 
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. فعاليت را به عنوان يك عملي كه به طور بالقوه تقويت كننده دانش است در نظر بگيرد
هاي زير در سازمان  دانش و يادگيري به عنوان معيارهاي اصلي براي ارزيابي شاخص

  :گيرند ده قرار ميمورد استفا

 شود؟ سازمان چگونه سازماندهي مي  

 سازد؟ سازمان چه چيزي مي  

 سازمان در كجا قرار دارد؟  

 كنند؟ چه كساني براي سازمان كار مي  

 كند؟ سازمان چگونه با مشتريان خود تعامل برقرار مي  

 كند؟ سازمان چه تصويري از خود به ديگران ارائه مي  

 رت است؟وضعيت رقابت سازمان به چه صو  

رسيدن به چهار عنصر فرآيند، محدوده، هدف و چشم انداز، مسير بسيار دشواري 
اگر مديران قصد دارند كه سازمان خود را به سمت . است ولي غير ممكن نيست

  :هاي زير توجه نمايند شدن هدايت نمايند بايد به گام بنيان دانش

 تعريف مأموريت و اهداف سازماني از نگاه دانشي  

 پيشينه سازمان و وضعيت سازمان در آن از نگاه دانشي تعريف  

 ها با دانش در ذهن افراد فرموله كردن استراتژي  

  پياده سازي فرآيندها و ساختارهاي مديريت دانش كه به طور مستقيم از
  كنند نيازهاي استراتژيك دانشي سازمان پشتيباني مي

 تبديل سازمان به يك سازمان يادگيرنده استراتژيك  
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 يم مشتريان و بازارهاي سازمان نه تنها بر اساس محصوالت و خدمات، تقس
  ها آموخت توان از آن بلكه مطابق با اينكه چگونه مي

  ي نه هزينهگذار سرمايهتوجه به يادگيري به عنوان يك  

 بازنگري در مدل كسب و كار 

 توجه جدي به مديريت منابع انساني 

  هاي داخلي  هماهنگ سازي ارتباطتقويت مجدد مأموريت سازمان از طريق
 و خارجي

داراي بنيان  دانشهمانطور كه در نمودار زير نشان داده شده است، شركتهاي 
، قابليت تجاري بودن ايده و رقابت پذير )ايده محوري(هاي نو  ايده: هايي از جمله ويژگي

  ]: 15[شود  ميها پرداخته  در ادامه به توضيح هر كدام از اين ويژگي. باشند بودن، مي

  

  بنيان دانشهايي شركتهاي  ويژگي - 2- 1شكل 
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  ها  قابليت تجاري بودن ايده

هاي اقتصادي براي  ايجاد بسترهايي براي دانش، عالوه بر فراهم آوردن ارزش
از آنجا كه به بازار رسانيدن . شود هاي، منجر به رشد اقتصادي و فني جامعه مي شركت

موفقيت و بقاي سازمانها باشد، تجاري سازي به  ي تواند تضمين كننده يك محصول مي
و در ).1390اماني تهارني و احمد اميني، (. عنوان يك عامل حياتي مطرح شده است

تجاري . منابع تجاري سازي دانش، تعاريف متعددي از تجاري سازي ارائه شده است
سازي در فرهنگ هريتچ به معناي كاربرد روشهاي كسب و كار به منظور سود آوري 

در از ديدگاه يكي از محققان تجاري سازي فرآيند وتبديل دانش توليد شده . آمده است
تجاري سازي فرآيند تبديل . رود مراكز تحقيقاتي به انواع فعاليتهاي تجاري به شمار مي

تجاري سازي فرآيندي است كه دانش . باشد فناوري به محصوالت موفق اقتصادي مي
  . توليد شده را به محصوالت قابل عرضه در بازار تبديل مي كند

اي  يست، بلكه فرآيند پيچيدهفرآيند تجاري سازي فناوري فرآيند ساده و خطي ن
زماني . نقش مي كنند است كه بازيگران متعدد يا توانمندي هاي گوناگون در آن ايفاي

آقا جاني و . قابل فروشي بدست مي آيد) ثروت(كه اين فرآيند صورت گيرد ارزش 
ند كه  ا ه شناسي به صورت زير ارائه كرد همكاران طي مطالعاتي اين ثروت را در يك نوع

  :شود هاي كامالً مشهود را شامل مي هاي كامالً نامشهود تا دارايي اراييد

نهاست كه دائماً در محيط  هاي كارآفرين فرصت گرايي آ يكي از خصوصيات سازمان
ها را به پنج گروه تقسيم  شومپرتر فرصت. دور و نزديك در جستجوي فرصتها هستند

هاي نوين در  جديدي در توليد، راه خلق يا كشف مواد خام، ابداع روش هاي: مي كند
  . دهي، ابداع كااليي جديد و فتح بازارهاي جديد سازمان
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  ي انساني سرمايه

هاي فكري داراي يك سري اجزايي هستند كه در يك طبقه بندي ساده  سرمايه
سرمايه انساني به عنوان . شامل سه نوع سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري مي باشند

سرمايه انساني منبع مهمي از . ها و منبع خالقيت است ن نوع داراييتري يكي از مهم
هاي فكري سازمانهاي پيشرو،  امروزه سرمايه. فريني يك شركت است نوآروي و باز آ

مهارت هاي تي شكل، هم شامل مهارت هاي . مجهز به مهارت هاي تي شكل هستند
)  Tفقي و باالي قسمت ا(هاي افقي  و هم شامل مهارت) Tقسمت عمودي (عمقي 
يكي از ويژگيهايي كه متخصصان را در خلق دانش جديد ياري مي دهد، . است

اين مهارتها به آنان امكان مي دهد تا در . برخورداري از مهارتهاي تي شكل است
فردي كه از مهارت تي شكل برخوردار . تعامالت خود به هم افزايي دانشي دست يابند

در يك زمينه تخصصي برخوردار است بلكه به خوبي است نه تنها از دانش عميقي 
افرادي . ارتباطات موجود ميان زمينه تخصصي خود و ساير زمينه ها را نيز درك مي كند

هاي دانشي سازمان  با مهارت تي شكل ضمن گسترش توانايي هاي عملياتي خود، دارايي
  .را با يكديگر تلفيق نموده و دانش جديدي در سازمان خلق نمايند

  رقابت پذير بودن 

در . وقفه تالش مي كنند تا خود را از رقبايشان متمايز كنند هاي امروزه بي سازمان
هاي مهمي چون رقابت مثبت، زايش و  داراي قابليتبنيان  دانشهاي  اين بين شركت

ترين ويژگي يك شركت  مهم. توسعه هستند و متناسب با اقتصاد در حال رشد مي باشند
ها به  توان رقابتي اين شركت. ايداري آن در مقابل تحوالت جهاني است، پبنيان دانش
هاي  ي شركت توسعه. هاي فناوري بستگي دارد هاي زيادي، از جمله توانمندي تالش
افزار، لذا مزيت  نه بر سرمايه يا سخت  باشد، بخاطر توسعه در فناوري ميبنيان  دانش

و در نتيجه، توانايي سازمان در نوآوري  ها، نوآوري در فناوري است رقابتي اين شركت
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هاي  ها بازارهاي جديد رو با ارائه فناوري اين شركت. شود است كه منجر به رقابت مي
اي در استفاده از فناوري  ويژه  توانمنديبنيان  دانشهاي  شركت. كنند جديد تسخير مي

بات رشد را فرهم ي همكاري اجزا، موج ها نتيجه براي رشد سريع دارند در اين سازمان
  . كند مي

  بنيان دانشهاي  هاي شركت ويژگي - 1- 1جدول 

 شرح مختصر ها ويژگي

 ايده محوري

هاي دانش خود به  از داراييبنيان  دانششركتهاي 
كنـد و سودشـان    رقابتي استفاده مـي  عنوان مزيت

هـا و نـو آوري جـدي     تجاري سـازي ايـده    نتيجه
 .است

قابليت 

تجاري 

 سازي

 فرصت

تجاري سازي فرآيندي است كه دانش توليد شده 
ــازار تبــديل   ــه محصــوالت قابــل عرضــه در ب را ب

 .كند مي

ايده، خالقيت و نوآوري

 طرح تجاري

 ها مجوز

 سرمايه انساني

 كاالها و خدمات

 نام تجاري

 رقابت پذير بودن

 رقابت پذيري

مهمـي  هـاي   داراي قابليتبنيان  دانشهاي  شركت
چون رقابت مثبـت و زايـش و توسـعه هسـتند و     

 .باشند در حال رشد مي متناسب با اقتصاد 
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الگويي را ارائه نموده  بنيان دانشي ها شركتدر مطالعه ديگر، زاك براي شناسايي 
سازماني است كه داراي ويژگي هاي ذيل  بنيان دانشبه عقيده وي يك شركت . است
 ]:16[باشد

  با ايجاد دانش و يادگيري مستمر به صورت در حوزه كاري خود
  .كند هوشمندانه و موفقيت آميز عمل مي

 اين دانش هم ضمني است كه در ذهن . كند از دانش خود استفاده مي
كاركنان سازمان وجود دارد و هم آشكار است كه در رويه هاي كاري، 

  .پايگاه هاي داده و غيره موجود است

 راري آزادي عمل براي نوآوري و تجربه فرهنگ سازماني مناسب شامل برق
 .كند اندوزي را در سازمان ايجاد و اجرا مي

 كند از ساختار سازماني منعطف پشتيباني مي . 

بايست عناصري وجود داشته باشد  مي بنيان دانشعالوه بر موارد فوق، در يك شركت 
: اصر عبارتند ازاين عن. نمايد كه از تبديل دانش در داخل و خارج از سازمان حمايت مي

منابع انساني، توليد دانش، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، مديريت و زيربناي 
 :گيرند در ادامه هر يك از اين عناصر به تفكيك مورد بررسي قرار مي. اطالعات و فناوري

ترين منابع يك سازمان يعني ترين و با ارزش كاركنان دانشي مهم :منابع انساني
 بنيان دانشهاي  ها در شناسايي ويژگي هاي دانش آن مهارت. ختيار دارنددانش را در ا

  .بودن يك سازمان بسيار حائز اهميت است

در خلق دانش بايد چهار فرآيند تبديل دانش، يعني اجتماعي سازي،  :توليد دانش
  .خارجي سازي، تركيب و دروني سازي رخ دهد
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. شود نتقال دانش بين كاركنان ميفرهنگ سازماني باعث افزايش ا :فرهنگ سازماني
فرهنگ به اشتراك گذاري دانش از وجود فرهنگ اعتماد در سازمان و رعايت حقوق 

وقتي در يك سازمان تالش جمعي در راستاي اهداف . گيرد مالكيت فكري نشأت مي
سازماني و نه اهداف فردي بعنوان فرهنگ غالب و همه گير، مورد نظر كاركنان قرار 

ش اطالعات و دانش در سازمان، و بهره گيري از منايع دانش مشترك در گيرد، گرد
 .گردد سازمان نهادينه شده مي

هاي واقعي، سلسله مراتبي  هنوز ساختار سازماني بسياري از سازمان :ساختار سازماني
 .ساختار سازماني داراي انعطاف الزم مي تواند در انتقال دانش مؤثر باشد. است

بايد به سمتي پيش برود كه بتواند آزادي بيشتري به كاركنان داده مديريت : مديريت
 .و كاركنان سازمان را آموزش دهد

بايد شامل  بنيان دانشزيربناي اطالعاتي در يك شركت  :زيربناي اطالعات و فناوري
فناوري اطالعات و ارتباطاتي باشد كه قادر به پوشش همه فرآيندهاي تبديل دانش 

 .است

هاي اطالعات و ارتباطات به منظور پوشش هر چهار فرآيند  ست فناوريبا تركيب در
مدل "تبديل دانش هم در داخل و هم در خارج براي سازمان، زاك مدلي را با عنوان 

بودن را دارد يا  بنيان دانشهاي  به منظور تعيين اينكه يك سازمان ويژگي "شناسايي
  . خير ارائه نمود
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 بنيان دانشى ها شركتابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه  -3

در اين قسمت به بررسي و شناسايي ابعاد، عوامل و بسترهاي مؤثر بر  فرايند توسعه 
  :مي پردازيمبنيان  دانششركتهاي 

  بنيان دانشى ها شركتعوامل مؤثر در توسعه  -1- 3

اين عوامل با . دارند تأثير بنيان دانشى ها شركتعوامل مختلفى بر رشد و توسعه 
دانش فنى، . مى باشند ها شركتمتفاوت از ساير  بنيان دانشى ها شركتتوجه به ماهيت 

از اهم  ها شركتنيروى انسانى متخصص، حمايت مؤثر دولت در ابتداى تشكيل اين قبيل 
ى ها شركتبرخي عوامل مؤثر در توسعه . عوامل مؤثر بر توسعه آنها به شمار مى آيند

  :]17[عبارتند از نيانب دانش

  خط مشى هاى دولتى شامل جو حمايتى تجارت، نظام حقوقى، نظام
 مالياتى و خط مشى هاى تنظيمى مناسب؛

  زير ساختها شامل ارتباطات از راه دور ، فناورى اطالعاتى و ارتباطى، شبكه
  هاى علمى؛

  ى خارجى ، گذار سرمايهان ريسك پذير ، گذار سرمايهمنابع مالى شامل
 ودجه هاى دولتى؛ب

 نيروى كار تحصيل كرده ، ماهر، خالق و نوآور؛ 

 دانش، مهارت و يادگيرى مستمر؛ 

  شبكه جهاني اينترنت به عنوان عامل هم افزايى دانش جهانى و ابزار
 توسعه دانايى محور؛

 دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك و فناورى هاى اطالعات و ارتباطات؛ 
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 متناسب با توسعه فناورى مربوطه ساختار سازمانى كارا و 

هايي هستند كه با خلق دانش و نوآوري جهت ايجاد  شركت بنيان دانشي ها شركت
، ارزش )2001( 2به اعتقاد سويبي  1.در محيط رقابتي به فعاليت مشغول هستند  ارزش

ها  آفريني براي مشتريان و مديريت آن يكي از عوامل كليدي موفقيت و بقاي اين شركت 
ها در تبيين و مدل سازي فرآيندهاي توليد، تحقيق و  همچنين اين شركت. باشد يم

غني سازي علمي و فني، آموزش، پرورش و توسعه انساني ، انتقال دانش و نشر و  توسعه،
 4لذا به اعتقاد فرجادي و رياحي  3 .اشاعه نوآوري در هر كشور نقش مهمي ايفا مي كنند

ها در محيط به شدت پويا به  واكنش موفق اين شركت) 2009( 5و ديويس) 2007(
از اين رو صاحب نظران، دانش . توانايي آنها در ارائه محصوالت و خدمات بستگي دارد

را به عنوان مبنا و اساس مزيت رقابتي پايدار بنيان  دانشبازاريابي در كسب وكارهاي 
  ].18[اند  مطرح كرده

اينگونه مطرح شده است كه ) 2003(7چانگ و همكاران و) 2006( 6در نظريات گرانت
هاي رقابتي با مديريت بهينه منابع فكري  كسب و توسعه مزيتبنيان  دانشهاي  در بنگاه

از منظري ديگر مطالعات  8 .هاي محوري بازاريابي امكان پذير است و پرورش قابليت
؛ گوياي اين )2003(10وال ؛ مؤدامبي و آگار) 2004(9آليبين و همكاران  پيشين از جمله

                                                            
1 -Brown and Eisenhardt (1997) and Valkokari and Helander (2007) 
2 -Sveiby 
3 -Shankar et al. (2003) 
4 -Farjadi and Riahi 
5 -Davis 
6 -Grant 
7 -Chung et al. 
8 -Carlucci et al. (2004) and Zack (1999) 
9 -Albino et al. 
10 -Mudambi and Aggarwal 
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ها از دانش و  اطالعات بازار استفاده مي كنند تا با تحليل  واقعيت هستند كه اين شركت
هاي محيطي بازار،  دقيق، پاسخ مناسبي براي همگام شدن با شتاب و تحول در مؤلفه

  . ها و نيازهاي مشتريان ارائه دهند همچنين سليقه

ها جهت رشد  اربرد دانش در اين شركتنحوه تخصيص و ك صفحه بعددر جدول 
مهارت، زمينه تخصصي، ارتباطات، بازاريابي و   هاي محوري نظير نوآوري، توانمندي

  . هماهنگي صنعت با قابليت گوناگون ارائه شده است

هاي عمل و  بنيان مستقر در پارك هاي دانش شركت در تحقيقات اخير عوامل موفقيت
وه بازاريابي و فروش محصوالت و خدمات، مديريت مالي نح: فناوري در چند گروه شامل

ها، توانايي  و توانايي تأمين ومديريت پول و اعتبار مورد نياز و نگهداري بهينه حساب
هاي توزيع وتوانايي عرضه به  توليد محصول يا خدمت با كيفيت باال، دسترسي به كانال
عه، توانايي انطباق و هماهنگي موقع محصول يا خدمات به بازار، توجه به تحقيق و توس

بامسائل حقوقي و قوانين و مقررات و توانايي گزينش و اتخاب كاركنان دانشي مورد نياز 
و ترسيم خط و مشي هاي دقيق پرسنلي، آموزش و تربيت نيروي انساني جهت رشد و 

از سوي ديگر بسياري از مطالعات از نرخ . توسعه دانش سازماني طبقه بندي شده است
هاي عمل و فناوري حكايت مي  بنيان مستقر در پارك هاي دانش االي شكست شركتب

لذا بر اين نكته تأكيد شده است كه توجه جدي به مديريت بازاريابي در توسعه . كنند
   ].17[ها ضروري است اين شركت
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بنيان دانشي ها شركت تخصيص و كاربرد دانش جهت رشد توانمندي -2-1جدول  

 شرحها توانمندي

  ها و خدمات پيشرفته  عرضه سريع فرآورده نوآوري 

  عرضه سريع فناوري پيشرفته و حياتي 

 تعيين مشخصه هاي منحصر به فرد در محصوالت و خمات نوآورانه 

  دانشي   هاي منحصر به فرد كاركنان ارائه خدمات مبتني بر مهارت  مهارت

  تدبير و بينش كاربردي در ارائه خدمات حرفه اي 

 هاي فكري  مديريت دارايي

زمينه 
 تخصصي 

  خلق دانش ضمني ارزشمند 

  هاي خدماتي منحصر به فرد  ارائه برنامه

  هاي خالق   توسعه و مديريت مهارت

 عرضه محصوالت و خدمات متنوع 

  جذب و نگهداري وفاداري مشتريان  ارتباطات 

  جذب و نگهداري سهامداران، كاركنان و عرضه كنندگان 

  ارتباط با خرده فروشان و خدمات حرفه اي 

 فروش خدمات به مشتريان 

  ايجاد شناخت و ارتقاي ارزش دانش ضمني  بازاريابي 

  ارائه محصوالت و خدمات تحت برند منحصر به فرد 

 بندي براي عرضه محصوالت و خدمات  فروش، بازاريابي تبليغات، زمان

  توجه به نحوه حمل و نقل در واحدهاي توليدي  هماهنگي 

 گرد آوري بهترين اطالعات در زمان مقرر
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هاي اقتصادي  ايجاد بسترهايي براي عرضه دانش فني، عالوه بر فراهم آوردن ارزش
، منجر به رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه بنيان دانشهاي  قابل توجه براي شركت

و  تضمين كننده موفقيت  تواند  از آنجا كه به بازار رسانيدن يك محصول مي. شود  مي
بقاي صنايع و سازمان باشد، تجاري سازي فناوري به عنوان يك عامل حياتي در توسعه 

هاي  ورانه و بررسيهاي فنا تصميم گيري در انتخاب طرح. اقتصادي مطرح شده است
هاي  ها در بررسي و انتخاب طرح در موفقيت اقتصادي بسياري از شركت  پيش از آن،

فناورانه و كسب در آمد و سود آوري تا حدود زيادي به نحوه مديريت منابع اساسي، 
براي بررسي . منابع مالي، مواد و تجهيزات الزم و چگونگي فراهم نمودن آنها بستگي دارد

بنابراين عملكرد . شود  ميدر نظر گرفتن معيارهاي زير توصيه بنيان  انشديك طرح 
صحيح و مؤثر در ارتباط با هريك از عناصر زير مي تواند زمينه ساز موفقيت شركتهاي 

  ].19[گرددبنيان  دانش

  راهبردهاي شركت

 هاي بلند مدت شركت؛ سازگاري طرح با راهبردهاي جاري و برنامه  

 اطع زماني خاص؛نيازهاي شركت در مق 

 سازگاري با نگرش شركت به نوآوري؛ 

 امكان پذيري و ميزان ريسك كردن شركت . 

 هاي بازار  جنبه

 تناسب با نيازهاي تعريف شده بازار .  

  برآورد اندازه و سهم بازار؛ 

  برآورد طول عمر محصول؛ 
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  احتمال موفقيت تجاري؛ 

 حجم فروش احتمالي؛ 

 قيمت و ميزان پذيرش مشتريان؛ 

 موقعيت رقابتي و آثار آن بر محصوالت جاري . 

 هاي تحقيق ويژگي

 سازگاري با راهبردهاي تحقيق و توسعه؛  

  تخصصي تيم كاري؛ توانايي اجرا و موفقيت فني از نظر توانمندي 

 دردسترس بودن منابع الزم براي اجرا؛ 

 احتمال توسعه و كاربردهاي آينده؛ 

 ها تأثير بر ساير فعاليت . 

  منابع مالي

 هاي اجراي طرح تا مرحله نيمه صنعتي؛ هزينه  

 سرمايه گذاري براي بازاريابي و صنعتي كردن؛ 

 تخمين سود بالقوه ومورد انتظار؛ 

  بازگشت سرمايه . 

 الزامات توليد

  در دسترس بودن مواد خام  

 با ظرفيت موجود؛ سازگاري 
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 ها و تسهيالت؛ در دسترس بودن مهارت 

 هزينه و ارزش افزوده توليد . 

 رقابتي؛  رويارويي با تهديدها از طريق حفظ مزيت 

 هاي تحقيق و توسعه از طريق باال بردن كيفيت  افزايش مداوم ظرفيت
كتساب منابع ، تقويت  ده ا نيروي انساني، سطح تجهيزات مورد استفا
  ارتباطات پيراموني و تسهيل سنجش عملكرد؛

 تحقيقاتي، ساير ها، مراكز  تعامل با نهادهاي بيروني نظير دانشگاه
 ... . و بنيان  دانشهاي  شركت

. در چارچوب رشد و و توسعه فناوري قرار داردبنيان  دانشمعموالً وظايف يك شركت 
. گيرد هاي تحقيق و توسعه در راستاي مراحل رشد فناوري صورت مي زيرا عمده فعاليت

چه در سطح . ( شد در يك كشور مطرح مي» توسعه فناوري«آنچه كه به عنوان  در واقع 
هاي  حاصل فرآيند توسعه فناوري در سطح شركت) ملي و چه در سطح بخش

به عبارت ديگر توسعه فناوري در سطح . به عنوان يك بنگاه اقتصادي استبنيان  دانش
 . كنند ، معني پيدا ميبنيان دانشهاي  هاي توان فناورانه در شركت ملي با  ايجاد قابليت

گيرد و  هاي اقتصادي صورت مي ها عموماً با انگيزه توسعه فناوري در سطح شركت
وضع قوانين و در اختيار قرار دادن تسهيالت از طريق هاي ملي و بخشي با  برنامه

هاي فناوري، به عنوان عوامل بيروني در رابطه با آنها عمل  ساختارهايي نظير پارك
. ها به صورت عوامل تشويقي خواهند بود ريزي اين عوامل در انتخاب ها و برنامه. كنند مي

هاي زير قابل بررسي  جنبه ازبنيان  دانشهاي  به طور كلي توسعه فناوري در شركت
  ]: 20[است

 سود آوري در توليد محصول جديد و تغيير فرايندهاي توليد .  
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 رقابت در حفظ و افزايش سهم شركت از بازار محصول 

 ؛ كاهش هزينه در توليد واحد محصول شركت  

  قابليت انعطاف در مقابل بازار و پيشرفت فناوري؛ 

  كيفيت برتر محصول؛ 

 ها، زمان تحويل و خدمات پس از فروش؛  خدمات بهتر براي ارضاء سليقه 

، خود را در محيطي پويا و با تغييرات سريع بنيان دانشهاي  امروزه اغلب شركت
يابند و لذا موفقيت آنها به شيوه مديريت پژوهش و فناوري در شركت و ميزان  مي

 . آنها در اين زمينه بستگي دارد مهارت 

 بنيان  دانشهاي  ل موفقيت شركتعوام -2- 3

 در هفت  محور دانشي ها شركتها و  به طور كلي عوامل موفقيت سازمان
  ]: 20[باشد گروه به صورت اولويت بندي شده به قرار زير مي

  نيروي انساني، توانايي گزينش كاركنان مورد نياز، ترسيم و وضع خط
  ؛ توسعه سازمانهاي پرسنلي، آموزش و تربيت نيروي انساني جهت  مشي

  توانايي مصرف و فروش محصوالت به مشتري مناسب و : بازاريابي و فروش
 در زمان مناسب؛

 توانايي توليد محصول يا خدمات با كيفيت باال و ثبات رويه و استمرار : توليد
 الزم در اين بخش؛ 

 توانايي استمرار در نواوري و توليد محصوالت و خدمات :  تحقيق و توسعه
 هاي الزم نسبت به تحركات رقبا و تغيير نيازهاي بازار؛ انجام واكنشجديد و
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 توانايي عرضه به موقع محصول و ياخدمات به بازار با توجه به صالح : توزيع
 ها؛ شركت

 توانايي تأمين و مديريت بر پول و اعتبار مورد نياز و نگهداري صحيح : مالي
 ها؛ حساب

 و هماهنگي مناسبات اداره شركت با مقررات؛ الزامات توانايي انطباق : حقوقي
 .و قوانين حقوقي در تمامي سطوح

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  بنيان دانشموفقيت شركتهاي  عوامل - 3- 1شكل 

 هدف گذاري تعيين و ترسيم 
 فرآيندها

مخاطره پذيري 

توجه به فرهنگ 
 سازماني 

تبليغات موثر 

نظام تصميم 
گيري كارها 

تعامل بين كار و 
 زندگي 

برخورداري از يك 
طرح بازاريابي 

 كارآمد

بهره گيري از 
كاركنان با كيفيت 

 و خالقيت 

برخورداري از رنقش 
تخصصي مديريت 

 كسب و كار 

راهبرد  انتخاب

شناخت و تقويت 
مزيت هاي نسبي 

مشتري مداري 
آموزش صحيح 

  عوامل

 موفقيت شركتهاي  

 دانش بنيان 
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  بنيان دانشي ها شركتمديريت  -3- 3

هاي پيش از آن، در موفقيت  هاي فناورانه و بررسي تصميم گيري در انتخاب طرح
نحوه مديريت اين . ، اهميت به سزايي داردبنيان دانشهاي   اقتصادي بسياري از شركت

آمد و سودآوري تا حد  ب در هاي فناورانه و كس ها در بررسي و انتخاب، طرح  شركت
زيادي به نحوه مديريت منابع انساني، منابع مالي، مواد و تجهيزات الزم و چگونگي 

بديهي است كه آشنايي مديران با عوامل موفقيت . فراهم نمودن آنها بستگي دارد
ها و به دنبال آن تالش براي پياده سازي آنها در مسير اهداف از  ها و شركت سازمان
هاي مديريتي نوين، كمك شاياني به مديران خواهد  عيين شده با استفاده از شيوهپيش ت
  . ترين عوامل موفقيت در شكل باال آمده است عمده. نمود

ها  آن. ها در جوامع پسا صنعتي هستند ، نوع پيشتاز بنگاهبنيان دانشي ها شركت
كارگران نيمه ماهر  هاي يدي اساساً به سرمايه فكري ناملموس كاركنان و نه به تالش

هاي اطالعاتي پيشرفته براي مدرن سازي  ها همچنين به فناوري آن. تكيه دارند
ها،  ها با تاكيد بر مدل فرايندهاي كسب و كاري متكي هستند و جهت گيري آينده آن

معتقد است شركت مدرن ديگر  1بل. هاي سيستمي استها و تحليل شبيه سازي
مانند اديسون نيست، بلكه بنگاهي از جامعه پست  محصول يك متفكر با استعداد

. صنعتي است كه در آن دانش و اطالعات، منابع استراتژيك و در حال تبديل است
مدرن كسي است كه قادر به انجام  بنيان دانش، مدير موفق شركت 2مطابق تعريف ريد
  :]20[دو هدف زير باشد

  ريت منابع دانش استراتژيك شركت؛ ايجاد و مدي .1

                                                            
1- Bell 
2- Read 
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ديل فرايندهاي عصر صنعتي شركت به عصر پست صنعتي با استفاده از تب .2
  .هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

دهد اين اهداف زماني قابل دسترس  مطالعات موردي و ادبيات معاصر نشان مي
  :هستند كه مديران پنج اصل زير را به كار گيرند

نموده و ايجاد مفهوم سازي كسب و كار به طريقي كه ابداعات را تشويق  .1
  اطمينان كند؛

  ايجاد دانش فني با ارزش باال براي مزيت رقابتي؛ .2

  كسب و كار پيرامون جريان اطالعات؛) سازمان دهي مجدد(سازمان دهي  .3

  يادگيري براي مديريت كاربران دانش به طور كارآمد؛ .4

  .تبديل كار با استفاده از فناوري اطالعات .5

تواند به  اين جابجايي مي. پارادايم مديريتي استاين اصول منعكس كننده جابجايي 
صورت حركت از مديريت منابع معدني و انرژي كمياب به ايجاد خروجي صنعتي كارا 
براي مديريت منابع اطالعاتي فراوان و تطبيق پذير شامل كاربران دانش و ابزارهاي 

  .ها توصيف شود فناوري آن

تا بي نهايت ادامه دارد، به اندازه كافي رسد  اين جابجايي پارادايم كه به نظر مي
موانع ورود شكسته . طوالني شده است تا برخي الگوها را به جامعه و بازار تحميل نمايد

شوند، جايگاه عالي  يابند، چيزهاي جديد امكان پذير مي ها كاهش مي شوند، هزينه مي
رف كنندگان شود، قدرت به سمت مشتريان، مص تأمين كنندگان و خبرگان تضعيف مي

كند و احساس بودن در آستانه  يابد، درك عدم قطعيت رشد مي و كاربران انتقال مي
  .شود آينده غير قابل پيش بيني ايجاد مي
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از انجا كه منابع دانشي،پيچيده و ناهمگن هستند و به لحاظ ماهيت، آنها را به 
دگان كليدي مزيت توان تعيين كنن ها را مي توان تقليد كرد، اين دارايي دشواري مي

اين دانش از طريق عناصري همچون . رقابتي پايدار و اثر بخشي نهايي سازمان دانست
ها  و كارمندان در  ها، اسناد، سيستم ها، رويه فرهنگ و هويت سازماني، خط مشي

الگويي كامالً متفاوت  ، بنيان دانشبا اين حال مديريت سازماني . شود  ميسازمان جاري 
كنند كه فراتر از يك منبع صرف  خاصي تلقي مي  زيرا دانش را دارايي. دهد را ارائه مي

هم چنين داراي . دهند است و ويژگي هايي دارد كه بنيان كسب و كار را شكل مي
  . شود ماهيت غير قابل انتقالي است كه سبب تقليد ناپذير شدن آن مي

  

  بنيان دانشي ها شركتبرنامه ريزي استراتژيك براي  - 4- 3

ها بر اساس  يي هستند كه تصميمات استراتژيك آنها شركت بنيان دانشي ها شركت
يي، اثرات اقتصادي دانش بسيار ها شركتدر واقع در چنين . گيرد دانش صورت مي

در ابتدا مراكز . گيرد ملموس بوده و توسعه شركت بر اساس توسعه دانش صورت مي
شدند و  شناخته مي بنيان دانشكت علمي و تحقيقاتي همانند دانشگاه به عنوان شر

شد، در صورتي كه جهت  ها اختصاص داده مي هاي نوآوري و فناوري ملي به آن سياست
طور فرض  هاي فوق نياز به استفاده صنعتي از تحقيقات عمومي بود و اين تحقق سياست

ت كه يابد، اما واقعيت اين اس شد كه دانش به آساني در زمينه هاي مختلف انتقال مي مي
هايي كه در  و تفاوت) اجتماعي، سيستماتيك، مرتبط با متن، ضمني و فردي(دانش 

اهداف و فرضيات بين تحقيق تجاري و علمي وجود دارد، انتقال دانش را از تحقيقات 
هايي كه  ها و زمينه در رشته. عمومي به بخش خصوصي به يك التزام تبديل كرده است

هاي تحقيقاتي عمومي اتفاق  ها و سازمان دانشگاه اساساً قسمتي از توليد دانش در
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هايي براي فرآيند تبديل كه شامل ايجاد كاربردهايي  افتد، توليد كننده چنين دانش مي
  .از مفاهيم علمي جديد است به يك واحد تحقيقاتي مجزا نياز دارد

هاي قابل  هاي جديدي ايجاد خواهند شد كه دانش معتقد است كه سازمان 1فونتس
شايد بر همين اساس، دانش . هاي مورد نياز بازار تبديل كند سترس را به علم و فناوريد

با . ها خالصه شد ها و چارچوب همچون ابزارها، روش 3، درون محصوالت دانشي2تئوريكي
توان به  را مي بنيان دانشي ها شركتها،  توجه به تنوع ساختارهاي دانشي در سازمان

هاي  ، شركت4هاي تحقيقاتي، مراكز علمي ي باال مانند شركتيي با تمركز دانشها شركت
  .هاي آموزشي تعبير نمود و شركت 6هاي مشاوره ، شركت5مهندسي

به عنوان توليد كننده دانش و پاسخ دهنده نيازهاي دانشي  بنيان دانشي ها شركت
باشند و لذا دانش و مديريت دانش نقش بسيار مهمي را در برنامه ريزي  مطرح مي

از آنجا كه دانش به عنوان مزيت رقابتي براي . كند ستراتژيك اين شركتها ايفا ميا
از  بنيان دانشي ها شركتمطرح است، استراتژي دانش در  بنيان دانشي ها شركت

برنامه ريزي استراتژيك دانش، سازمان را به شناسايي . اهميت بااليي برخوردار است
. سازد ان براي مديريت اين دانش قادر ميهاي سازم ي و طراحي زيرساختمحور دانش

هاي سازمان پايه اي براي حمايت نيروي انساني، سازماني، اجرايي، جنبه هاي  زيرساخت
در اين راستا، ابتدا هنسن، نوهيرا و ]. 21[باشد  تكنيكي و فرهنگي مديريت دانش مي

                                                            
1- Fontes 
2- Theoretical knowledge 
3- Knowledge artifacts 

 .فناوري هاي پايه تبديل مي كنند و يا فناوري هاي علمي را كاربردي مي كنندمراكزي كه دانش علمي را به  - 4

 كاربردي تبديل مي كنند - شركتهاي مهندسي، فناوري هاي پايه را به فناوري هاي علمي  - 5

 شركتهايي كه بر اساس محصوالت دانشي به شركتهاي صنعتي و توليدي مشاوره مي دهند  - 6
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ز دانشي ارائه هاي متمرك مدلي را براي انتخاب استراتژي دانش براي سازمان 1تيئرني
اين . ها، مدلي در بخش مشاوره توسعه داده شد نمودند و سپس بر اساس كارهاي آن

پيشنهاد  2مدل دو روش انتخابي براي استراتژي دانش با عناوين تدوين و شخصي سازي
تدوين، استراتژيي است كه براي تسخير و ذخيره كردن دانش به فرم آشكار به . كند مي

ها و استفاده مجدد توسط ديگران درون سازمان در مستندات  ير بخشمنظور انتقال به ز
در مقابل، شخصي سازي، استراتژيي است كه در . پردازد هاي اطالعاتي مي و سيستم

. باشد مي) شخص به شخص(جستجوي ارتباطات بين افراد جهت تسريع تسهيم دانش 
ها و  توان گفت سازمان مي، بنيان دانشي ها شركتبا توجه به فشردگي دانش موجود در 

باشند،  هاي تدوين و شخصي سازي متمركز مي هاي تحقيقاتي بر هر دو استراتژي شركت
هاي آموزشي بر شخصي سازي متمركز  هاي مشاوره بر استراتژي تدوين و شركت شركت

به عنوان مثال، در يك موسسه . هاي توليدي بر هيچ يك تمركز ندارند بوده و شركت
هاي اقتصادي  هاي تحقيقاتي و تحليل تراليايي خدماتي مانند توليد گزارشتحقيقاتي اس

اين شركت استراتژي دانشي خود را مبتني بر تدوين اختيار . پذيرد مناسب صورت مي
به عبارتي ديگر، بر اساس استراتژي دانش، فرآيندهاي دانشي همچون . كرده است

وليد شده در درون و برون سازمان در هاي ت تسخير، يكپارچگي و استفاده مجدد از دانش
در استراتژي دانش اين شركت، عالوه بر تدوين، به . شوند فرمت هاي آشكار تعريف مي

توجه به استراتژي . شود نيز پرداخته مي) رشد فرهنگ تسهيم دانش(شخصي سازي 
اخير با تاكيد بر فرآيندهايي تعريف شده است كه شبكه هاي ميان فردي، همكاري و 

  ].21[كند  ادله دانش فرد به فرد را تسهيل ميمب

هاي  در استخراج استراتژي بنيان دانشي ها شركتروش برنامه ريزي استراتژيك در 
لذا در اين روش . كند سازمان به موضوع دانش به عنوان يك منبع استراتژيك توجه مي

                                                            
1- Hansen, Nohira and Tierney 
2- Codification or personalization 
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ها  راتژيهمچنين است. شوند وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بر اساس دانش تعيين مي
اين روش شامل چهار . گردد هاي دانشي موجود در سازمان تعيين ميبر اساس شكاف

، تدوين چشم انداز و مأموريت، 1ايشناسايي دانش حوزه: مرحله است كه عبارتند از
اين روش را  2-3شكل . 3ريزي نقشه راهو برنامه 2تجزيه و تحليل فاصله و تبيين اهداف

  .دهد نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  بنيان دانشي ها شركتبرنامه ريزي استراتژيك در  -4-1شكل

  

تواند به عنوان حافظه اي كه در  دانش حوزه اي مي: شناسايي دانش حوزه اي) الف

كارگيري  دانش حوزه اي براي به. آن اطالعات مرتبط با يك دانش قرار دارد، تعريف شود

                                                            
1- Recognition Domain Knowledge 
2- Gap Analysis & Goals Setting 
3- Roadmap Planning 

 اسايي دانش حوزه ايشن

 تدوين چشم انداز و مأموريت

تجزيه و تحليل فاصله و تبيين 

 برنامه ريزي نقشه راه
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بنابراين دانش حوزه اي از حوزه هاي . و يكپارچگي اطالعات جديد مفيد است
ها، نيازهاي  تحوزه هاي استراتژيك شامل تهديدات، فرص. گردد استراتژيك استخراج مي

هاي كليدي  موجود در بيرون از سازمان، نقاط قوت و ضعف، توانمندي ها و شايستگي
بر اين اساس دانش حوزه اي از طريق تجزيه و تحليل نيازهاي دانشي، بررسي . باشد مي

وضعيت دروني سازمان بر اساس دانش و در نهايت تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف و 
  .شود ساس دانش شناسايي ميفرصت و تهديد بر ا

شود  در تعريف چشم انداز و مأموريت گفته مي: تدوين چشم انداز و مأموريت) ب

پاسخ داده » به كجا مي خواهيم برويم؟«، و »ما چه هستيم؟«كه به سواالتي مانند 
در مدل . بنابراين براي پاسخ به سؤاالت فوق به اطالعات و دانش نياز است. شود مي

  .گردد چشم انداز و مأموريت بر اساس دانش تدوين ميپيشنهادي، 

در اين مرحله شكاف استراتژيك : تجزيه و تحليل شكاف و تبيين اهداف) ج

دهد و چيزي  شكاف استراتژيك فاصله بين چيزي كه سازمان انجام مي. گردد تعيين مي
هنده كاري در واقع وضعيت موجود نشان د. شود كه در آينده انجام خواهد داد تعريف مي

دهد و وضعيت مطلوب نشان دهنده كاري است كه سازمان  است كه سازمان انجام مي
تواند نشان دهنده شكاف  بنابراين چشم انداز و مأموريت مي. در آينده انجام خواهد داد

در تجزيه و تحليل شكاف استراتژيك، ابتدا به تعيين موضوعات . استراتژيك باشد
شود كه براي  موضوعات استراتژيك شامل موضوعاتي مي. دشو استراتژيك پرداخته مي

در واقع موضوعات . كنند رسيدن به وضعيت مطلوب نقش كليدي و مهمي را بازي مي
اين تغييرات و مقدار تغييرات نيز . استراتژيك موضوعاتي هستند كه بايد تغيير كنند

راتژيك نياز به جهت تحقق اهداف است. تواند نشان دهنده هدف استراتژيك باشد مي
توان  پس از تعيين موضوعات استراتژيك، جهت اندازه گيري شكاف مي. دانش است

نقشه دانشي بر اساس وضعيت موجود ترسيم كرد و بر اساس آن نوع و مقدار دانش 
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جديد مورد نياز را تعيين نموده و نقشه دانشي جديدي را براي وضعيت مطلوب دانشي 
نقشه دانشي وضعيت موجود و نقشه دانشي وضعيت مطلوب، در نهايت با مقايسه . كشيد

  .شكاف دانشي را تعريف و تعيين نمود

پس از تجزيه و تحليل شكاف استراتژيك و تعيين : برنامه ريزي نقشه راه) د

ريسك ها و نقاط آسيب پذيري استراتژيك، از چگونگي شكاف بين وضعيت موجود و 
ابراين الزم است مسير حركت از وضع بن. شود مطلوب سازمان، شناخت حاصل مي

هاي تدوين استراتژي، به ارائه  موجود به مطلوب مشخص شود تا به كمك يكي از روش
براي اين منظور استفاده از الگوريتم برنامه ريزي راهبردي سلسله . نقشه راه پرداخت
اي روش برنامه ريزي راهبردي سلسله مراتبي بهترين روش بر. شود مراتبي توصيه مي

اين روش . هاي مرتبط در سطوح كالن، اصلي و عملياتي است تعيين اهداف و استراتژي
هاي مربوط به هر يك از شكاف هاي  به طور سلسله مراتبي، اهداف و استراتژي

  ].   21[كند استراتژيك را تعيين مي

  

  بنيان دانشى ها شركتتجارى سازى در  -5- 3

برخى آن را . تلفى از آن ارائه شده استتجارى سازى اصطالحى است كه تعاريف مخ
. صرفاً استاندارد سازى عمليات توليد براى ارائه و انتقال دانش فنى به سايرين دانسته اند

برخى تجارى سازى را انتقال دانش و فناورى از يك فرد يا گروه به فرد يا گروه ديگري 
ش انجام كار تعريف كرده به منظور به كارگيرى آن در فرآيند توليد محصول و يا يك رو

در ساده ترين تعريف، تجارى سازى به انتقال فناورى، بسيار نزديك است، به عبارت . اند
ديگر فرآيند تجارى سازى همان فرآيند انتقال دانش و فناورى از مراكز تحقيقاتى به 

 از نظر فرايند نوآورى، تجارى سازى، يعنى. صنايع موجود يا كسب و كارهاى جديد است
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اينكه فناورى و دانش نوين بايد از مؤسسه هاى عرضه كننده آن به سمت صنايع و 
در مجموع تجارى سازى را مى توان به بازار رساندن . ى متقاضى جريان يابدها شركت

يك ايده يا يك نوآورى دانست كه بايد با مطالعه دقيق بازار و استخراج نيازهاى بازار، 
ش هاى الزم، تهيه نمونه، استانداردسازى فرايند توسعه انجام تحقيقات و انجام آزماي

  .محصول و هماهنگى هاى تدريجى براى عرضه آن به متقاضى يا بازار، توأم باشد

در زنجيره . موفقيت تحقيق و توسعه بايد با موفقيت تجارى سازى آن همراه باشد
ا وجود هزينه ب. تحقيق تا توليد، تجارى سازى مهمترين حلقه مفقوده در كشور ماست

، اكثر دستاوردهاى تحقيقاتى گيرد ميهاى نسبتاً زيادى كه در بخش تحقيقات صورت 
علت اصلى اين مشكل را مى توان در . نمى رسند) تجارى سازى(به مرحله بكارگيرى 

  :]22[موارد زير جستجو كرد

هاى  چرا كه تجارى كردن دستاورد: فقدان نظام حمايتى الزم بعد از انجام تحقيقات 
تحقيق و توسعه پس از انجام تحقيقات ديگر، وظيفه مراكز يا واحدهاى تحقيق و توسعه، 

هزينه هايى به مراتب باالتر از (نوآوران و مخترعان نيست و به لحاظ هزينه هاى باال 
هزينه تحقيق مثل هزينه هاى طراحى، مهندسى، توليد آزمايشى، آزمايش، اصالح، توليد 

ى بيشتر و گذار سرمايهمستلزم ) ه ساختن بازار براى پذيرش فناورىنيمه صنعتى و آماد
 .حمايت هاى بيشترى است

معموالً يك حلقه واسط : فقدان مراكز تجارى سازى فناورى در چرخه تحقيق تا توليد
اين . نياز هست كه از آنها به عنوان مراكز تجارى سازى فناورى و نوآورى ياد مى شود

مراكز تجارى سازى (هدف از ايجاد اين مراكز . ما شكل نگرفته اندمراكز هنوز در كشور 
اين است كه به دنبال راه هايى باشند كه بتواند به بيشترين كاربرد و استفاده از ) فناورى

 .دستاورد هاى حاصل از تحقيق و توسعه و نوآورى بيانجامد
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در : ورى و نوآورىعرضه و تقاضاى فنا) فن بازارها(فقدان بازارهاى واقعى و مجازى 
 فناوري نيازهاى كه يافته اى هاى سازمان شبكه يا مراكز بايد كه آن چنان حاضر حال

 ايجاد هاى نوآورى و عرضه فناورى معرفى به يا و كنند ارائه و تنظيم را و بازار صنايع

 متقاضيان و كنندگان بين عرضه مستقيم ارتباط طريق اين از و كشور بپردازند در شده

 شده شناخته يا فعال دارد وجود اگر يا و ندارد وجود نمايند، برقرار نوآورى را و فناورى

 .نيستند

از توان  ميبه منظور رفع مشكالت مطرح شده راجع به تجارى سازى نتايج تحقيقات 
 :راهكارهاى زير استفاده كرد

الزم است با عنايت به نظام ملى نوآورى چرخه تحقيق تا توليد مورد توجه دقيق قرار  
گيرد تا حلقه هاى مفقوده آن مشخص گردند و نسبت به برقرارى و پيوند آنها اقدام 

محيط ) قوانين و مقررات(قطعاً در نظام ملى نوآورى در محيط هاى حقوقى . گردد
) ىگذار سرمايهمؤسسات اعتبارى و (يط مالى و مح) نهادها و تشكيالت(ساختارى 

قطعاً حلقه تجارى سازى با همه . مشكالتى وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار گيرند
 .اين محيط ها مرتبط است

تشكيل صندوق هاى عمومى و يا موضوعى كه سرمايه هاى مورد نياز تجارى كردن 
است اين خالء با راه اندازى و فعاليت اميد . فناورى و نوآورى را تسهيل و پشتيبانى كند

 بنيان دانشى ها شركتصندوق نوآورى و شكوفايى كه در ماده پنج قانون حمايت از 
به منظور كمك به تجاري : ماده پنج مزبور اشعار مي دارد. مطرح شده است، مرتفع شود

ارائه  سازي نوآوري ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق
كمك و تسهيالت قرض الحسنه و تسهيالت بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با 

، بنيان دانشاختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و مؤسسات 
صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات 
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منابع مالي صندوق شامل كمك هاي . مي شودو فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس 
ي اشخاص حقيقي گذار سرمايهدولت، اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه، هرگونه كمك و 

ي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها ها شركتو حقوقي و 
ابع تسهيالت بانك ها نيز مي توانند بخشي از من. ي وابسته و تابع مي باشدها شركتو 

به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت . موضوع صندوق ياد شده را تأمين نمايند
موظف است از سال سوم به بعد در اليحه بودجه، حداقل نيم درصد از منابع بودجه 

بر اساس دو تبصره از اين . عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد
 :قانون

ج درصد از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيالت به صندوق حداقل پن -1تبصره 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  45هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 .تخصيص خواهد يافت

آوري و شكوفايي به ميزان سي هزار ميليارد ريال سرمايه اوليه صندوق نو -2تبصره 
به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي 

  .گردد ميتأمين 

ايجاد و گسترش مراكز تجارى سازى فناورى و نوآورى از طريق ترغيب بخش 
  )ندتجارب كشورهاى ژاپن، كره و ه(خصوصى، با پشتيبانى هاى اوليه دولت 

فناورى و نوآورى و ايجاد شبكه هاي عرضه  هاى نمايشگاه بازارها، فن گسترش
مجازى عرضه و تقاضاى فناورى و نوآورى، فن بازار، بازار مجازى تجارى سازى فناورى 
است و درواقع زيرساختى است كه ابزار و شرايط مختلف را براى تبادل فناورى مهيا مى 

، "عرضه كنندگان"ندن اطالعات فناورى به سازد و نقش واسطه اى براى رسا
فعاليت هاى اصلى بازار مجازى . دارد "انگذار سرمايه"و  "كارآفرينان"، "متقاضيان"
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تجارى سازى شامل جمع آورى اطالعات فناورى هاى زيستى، ارزيابى و گزينش فناورى 
مشاوره در  ها، طبقه بندى اطالعات، ارائه مناسب به متقاضيان اين فناورى ها، ارائه

خصوص مراحل انتقال فناورى و عقد قراردادهاى الزم با رعايت حقوق طرفين به ويژه 
 .حقوق مالكيت معنوى مى باشد

ى مشتق از ها شركتدر بخش خصوصى و  بنيان دانشى ها شركتايجاد و گسترش 
ى بسيارى در پارك ها و مراكز رشد ها شركتدر حال حاضر. دانشگاها و مراكز تحقيقاتى

. علم و فناورى فعاليت دارند كه مراحل مختلف توسعه فناورى خود را طى مي نمايند
، گامى مؤثر در فرايند تجارى سازى نتايج تحقيقات ها شركتايجاد و گسترش اين قبيل 

 .است

اعم از مستقل يا وابسته در شرايط فعلى كه صنايع  بنيان دانشى ها شركتتوسعه 
مونتاژ ما پاسخى به نوآورى نمي دهند، بهترين گزينه براى بكارگيرى نتايج تحقيقات، 

ايجاد و تقويت چنين شركتهايى به تدريج به شكل گيرى . نوآورى ها و اختراعات هستند
يى ها شركتچنين كمك به ايجاد و گسترش . صنعت بومى در كشور كمك خواهد كرد

بنيان هاى . و فناورى هاى نوين كه فاصله ها كمتر است Hi-techبه ويژه در 
 .را در كشور در آينده مستحكم خواهد كرد بنيان دانشى ها شركت

 بنيان دانشي ها شركتساختار سازماني و ابعاد ساختاري در  -3-6

گيري و كه جاي تصميم  ها شركتيكي از موارد مهم مطرح در مورد اين 
ساختار سازمانى بيان مي كند . باشد ميسياستگذاري دارد، نوع ساختار اين سازمان ها 

وظايف چگونه تخصيص داده شوند، چه شخصى به چه كسى گزارش دهد و ساز و 
كارهاى هماهنگى رسمى و همچنين الگوهاى تعاملى سازمانى كه بايد رعايت شوند 

بدنه عملياتى، بخش عالى، بخش ميانى،  كدامند؟ هر سازمان داراى شش بخش اصلى
هر يك از اين . است) سنت ها و باورها(متخصصان فنى، ستاد پشتيبانى و ايدئولوژى 
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بخش ها مى توانند سازمان را تحت تسلط خود درآورند كه به ترتيب بوروكراسى حرفه 
دتى به اى، ساختار ساده، ساختار بخشى، بوروكراسى ماشينى، ادهوكراسى و ساختار عقي

بررسى مبانى نظرى علم مديريت نشان مى دهد در حال حاضر . وجود خواهد آمد
در ذيل به اهم اين . ساختارهاى سازمانى متعددى خلق و مورد استفاده قرار مى گيرند

استفاده از يكى از ساختارهاى سازماني به تنهايى نمى تواند . ساختارها اشاره مى گردد
ى ها شركتساختار پيشنهادى براى . را برآورده نمايد نيانب دانشى ها شركتانتظارات 

  .]21[تركيبى از ساختارهاى افقى تيمى، شبكه اى و مجازى است بنيان دانش

  ساختار سازمانى وظيفه اى -الف

در ساختار وظيفه اى، تقسيم واحدها مبتنى بر وظيفه صورت مى گيرد، به نحوى كه 
در اين ساختار هدف كلى سازمان به وظايف . دهد هر واحد، وظيفه متفاوتى را انجام مي

از مزاياى اين نوع ساختار، ايجاد حوزه هاى قوى تخصصى و . جزئى تر تقسيم مي گردد
نقطه ضعف آن نيز عدم انعطاف پذيرى . بازده باالى آن در كارهاى تكرارى و ثابت است

  .و تغيير، همكارى ضعيف واحدها و توجه به هدف هاى بخشى است

 ساختار سازمانى محصول محور -ب

در اين ساختار، تقسيم واحدها مبتنى بر نوع محصول يا خدمت توليد شده توسط 
مزيت اين ساختار، استقالل بيشتر مديران عملياتى و سهولت . سازمان انجام مى پذيرد

نقطه ضعف عمده آن نيز تضعيف . ارزيابى عملكرد مبتنى بر نوع محصول يا خدمت است
 .تخصصى، پراكنده شدن واحدها و ناهماهنگى بين واحدها استگروه هاى 

 ساختار سازمانى منطقه اى -ج

در اين نوع ساختار، تقسيم بندى واحدها مبتنى بر مناطق جغرافيايى صورت مي 
لذا . هر واحد كوشش مي كند نيازهاى مشتريان در محدوده خود را تأمين نمايد. پذيرد
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البته ايجاد هماهنگى بين . ازهاى هر منطقه وفق دهدسازمان مى تواند خود را با ني
 .واحدهاى هر منطقه مورد تأكيد است

 ساختار سازمانى ماتريسى -د

در اين ساختار . ساختارهاى ماتريسى و تيمى از خانواده ساختارهاى پيوندى هستند
م دو مدير ه. مى توان به تعداد پروژه هاى موجود در سازمان، واحد مستقل ايجاد كرد

كاهش مشكالت سلسله مراتب و سرعت ارتباطات در . زمان بر يك واحد نظارت دارند
يك پروژه و تأثير ضعف يك پروژه فقط بر خود پروژه نه بر كل سازمان از مزاياى اين 

تضاد قدرت، صرف زياد وقت، تشكيل جلسات متعدد هماهنگى و نياز به . طراحى است
 .ف اين ساختار استمهارت هاى ارتباطى باال از نقاط ضع

 ساختار سازمانى پيوندى -ه

اين ساختار تركيبى است از ساختار مبتنى بر نوع محصول، وظيفه يا مناطق 
زمانى كه شركتى سعى مي كند چندين محصول توليد كند و وارد بازارهاى . جغرافيايى

صورت  در اين ساختار واحدها به. متعددى گردد از اين ساختار مى تواند استفاده كند
باال رفتن كارايى و . خودمختار بوده و فقط برخى امور به صورت متمركز اداره مى شوند

اثربخشى واحدهاى تخصصى و توان تطابق با تغييرات محيطى از نقاط قوت و افزايش 
سربار ادارى از نظر تعداد كارمند و وجود تعارض بين كاركنان دفاتر مركزى و بخش 

 .اين نوع ساختار استهاى توليدى از نقاط ضعف 

  ساختار سازمانى تيمى -و

امروزه مى توان ساختارهاى سنتى سلسله مراتبى را كنار گذاشت و ساختار را حول 
در نتيجه سلسله مراتب عمودى اختيارات . فرآيندها و جريان هاى كار طرح ريزى نمود

ى شود و با به افقى تغيير شكل مى دهد و كارهاى مديريت به سطوح پايين تر داده م
اعضاى تيم تخصص ها و . توجه به نوع فرآيند، تيم هاى خودمدار تشكيل مى گردند
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واكنش . فرآيندها نيز بر اساس نياز مشتريان شكل مي گيرند. مهارت هاى گوناگون دارند
سريع به نيازهاى محيط، اخذ سريع تصميمات، رفع موانع بين دواير سازمانى، كاهش 

دشوار بودن . بهتر بودن روحيه كاركنان از مزاياى اين ساختار استهزينه سربار ادارى و 
استفاده از آن در سازمان هاى بزرگ، سخت بودن تغيير ساختارهاى كنونى به افقى، 
حساسيت باال، وقت گير بودن فرآيند تغيير ساختارها به شكل افقى و نياز به انجام 

  .تجزيه و تحليل هاى فرآيندى از نقاط ضعف آن است

 ساختار سازمانى شبكه اى -ز

سازمانهاى مستقلى هستند كه هر يك وظايفى چون توليد، بازاريابى و طراحى 
كارگزار يا يك مركز هماهنگى وجود دارد كه اين گروه ها را . محصول را به عهده دارند

ساز و كارهاي . با يكديگر منطبق ساخته و در جهت اهداف تعيين شده بسيج مي كند
ى اطالعاتى با اطالعات ها سيستم. اى شبكه ها را با يكديگر منطبق مي سازندبازار اجز

در اين ساختار، تمركز بر امورى است كه . شفاف اجزاى شبكه را هماهنگ مي سازند
سازمان مهارت دارد و بقيه فعاليت ها به شركتها يا افراد ديگر واگذار مي گردد كه از 

بستن قرارداد و ارتباطات الكترونيكى از . شوند طريق دفاتر مركزى سازمان هماهنگ مي
نبود هزينه هاى سربار ادارى و امكان استفاده از . ويژگي هاى اين طرح از سازمان است

كاهش وفادارى اعضا و . متخصصان در مناطق مختلف از نقاط قوت اين ساختار است
 .نبود فرهنگ منسجم نيز از نقاط ضعف آن است

 ستاره اىساختار سازمانى  -ط

اين ساختارها متناسب با شركتها و سازمانهايى هستند كه داراى محصوالت متنوع و 
در اين سازما نها، مؤسسه مركزى با گروه ها يا مراكز كوچك . بازارهاى مستقل هستند

پايين دستى پيمان هايى شكل مي دهند تا بدين وسيله با دانش، مهارتها و منابع 
ت كرده و هر يك از اين مراكز در بازارهاى خود محورى خود از اين مراكز كوچك حماي
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نوآورى و كارآفرينى داشته باشند و ممكن است اين مراكز كوچك نيز به نوبه خود ضمن 
اين سازمان ها . دستيابى به شايستگى محورى، پاره اى از امور را به ديگران واگذار كنند

هايى روبرو گردند براى بهره با توجه به قابليت هاى محورى خود اگر در بازار با فرصت 
پس . بردارى از آنها شركت جديدى تأسيس و بخشى از سهام آن را مالك مي شوند

سازما ن هاى ستاره اى شكل، بهترين عملكرد و اثربخشى را با استفاده از راهبرد تأمين 
ى البته مركزيت اين گونه سازمانها دارا. منابع از خارج سازمان مي توانند داشته باشند

شايستگى هاى محورى بوده و گروه ها يا مراكز كوچك تر، كسب و كارهاى موقتى در 
 .بازارهاى مختلف هستند

  ساختار سازمانى شبدرى -ى

در اين ساختار سه گروه از افراد شبيه برگ هاى سه وجهى شبدر به كار گرفته مى 
اخلى و بخشى از افراد متخصصان تمام وقت، برخى شامل نيروهاى موقت د. شوند

گروهى ديگر مقاطعه كاران خارج از سازمان جهت انجام فعاليت هاى برون سپارى شده 
نقطه قوت اين ساختار، كاهش هزينه هاى سربار ادارى و . توسط سازمان مى باشند

استفاده از متخصصان در مناطق مختلف و نقطه ضعف آن، كاهش وفادارى اعضا و نبود 
 .فرهنگ منسجم در سازمان است

  ساختار سازمانى مجازى -ك

به وجود مى آيد كه براى بهره جستن از  ها شركتسازمان مجازى از مجموعه اى از 
فرصت ها يا كسب مزيت هاى رقابتى دست در دست هم مى گذارند و پس از تأمين 

سازمان هاى مجازى عمليات خود را فراتر از زمان، . هدف مورد نظر از هم جدا مى شوند
وفق پذيرى بيشتر، كوتاه تر شدن . مغزهاى سازمان انجام مي دهند مكان، فرهنگ و

زمان پاسخگويى، تخصصى تر شدن وظيفه، گرد آوردن بهترين تخصص ها، اتكاى 
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سازمانها به يكديگر، ايجاد توان باال و بهره گيرى از فرصت هاى محيطى از مزاياى اين 
 .رپذيرى از معايب آن استساختار و افزايش مناقشات، كاهش وفادارى و احتمال خط

حال بايد ساختار سازماني مناسب براي سازمانهاي دنش محور مورد بررسي و 
، تصور محور دانشهاي  تشبيهي سودمند براي توصيف سازمان. شناسايي قرار گيرد

مجموعه روابط غير رسمي خود تجلي . سازمان در قالب مجموعه روابط غير رسمي است
كه در آن گروه هايي از افراد دغدغه ها، مسائل يا شور و  نوعي سيستم فعاليت است

هيجان خود را در مورد يك موضوع بين همديگر تقسيم كرده و از طريق تعامل بر سر 
مبنايي منظم براي دستيابي به ره آوردها هم براي ذينفعان و هم بالندگي و يادگيري 

اين مجموعه به شكل . بخشند شخصي، دانش و مهارت خود را در آن حوزه عمق مي
به عبارتي ديگر . هستند ها سيستمساختار رسمي نيستند، بلكه نوعي فرآيند در سطح 

اين روابط غير رسمي در اذهان اعضاي آن مجموعه وجود دارد كه با هم در تعاملند و 
ها  كند، بلكه به شركت جنبه اي ساختاري است كه نه فقط منابع دانش را مديريت مي

 . ا خود را با تهديدها و فرصتهاي ناشي از اقتصاد جديد انطباق دهندكند ت كمك مي

سازد  اين نكته را روشن مي محور دانشها در اقتصاد  خواسته هاي تحميلي بر سازمان
گانه متداول ساختار براي نشان دادن عكس العمل الزم به تحول  كه ابعاد سه

در مورد ساختاردهي سازماني در  بنابراين تفكر مجدد. ساختاردهي مدرن، كافي نيستند
. سطحي باالتر و كشف مجدد ابعاد زيربنايي تر ساختاردهي در بازار پويا ضروري است

هاي مبتني بر دانش در شكل مجموعه اي از روابط غير رسمي،  براي فعال كردن سازمان
: عاد عبارتند ازهاي اين اب ويژگي. ساختار بايد ابعاد ديگري فراتر از اين ابعاد را در بر گيرد

  .1 و روابط فراگير عاطفي 2، روابط تعاملي برون سازماني1روابط مبتني بر اعتماد

                                                            
1- Trust- based relationship 
2- Externally – oriented interactive relationship 
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اعتماد سازي به ارتباطات اثربخش و روان منجر : رابطه مبتني بر اعتماد) الف

همچنين به يكپارچگي و هماهنگي حاصل از روابط غيررسمي براي منتفع . شود مي
درك روشني از چشم انداز و استراتژي سازماني در همه ساختن سازمان منجر شده و 

به علت ضرورت و الزام باالي تسهيم دانش، ساختارهاي . سازد سطوح را ممكن مي
براي تسهيم دانش، . مبتني بر دانش بايد اساساً اعتماد محور باشند تا كنترل محور

رابطه خود با  اعضاي سازماني بايد از سطح بااليي از اعتماد و خوشبيني نسبت به
خوشبيني روابط مبتني بر اعتماد، شفافيت در خط مشي ها، . يكديگر برخوردار باشند

  .كند هاي همكاري گونه مبتني بر اعتماد را تشويق مي ارتباطات اثربخش و مهارت

هاي مبتني بر دانش،  در ساختار بنيادي سازمان: رابطه تعاملي برون سازماني) ب

رون سازماني است كه بر توافق هاي ساختارمند روشن و عيني چارچوب برجسته تعامل ب
ميزان . ها و برنامه هاي زمان بندي داخلي متكي نيست ها، روال استوار است و بر رويه

تعامل برون سازماني، تجلي بازبودن ساختار سازماني و كم رنگ بودن مرز سازماني و 
ي زنجيره اي منجر به ها و نگاه ها نگرش. همين طور رقابت گري محيطي است

هاي مبتني بر  از طرف ديگر، محيط. شود نگهداشت دانش و محدود كردن تسهيم آن مي
همكاري متقابل، مرزهاي خود را به سمت برون سازمان گسترش داده، تسهيم دانش را 

كنند و بدان وسيله توليد كلي دانش را ارتقاء  تسهيل و جريان دانش را روان مي
ر مديريت دانش، روابط خارجي ضرورتاً داوطلبانه، صريح و شفاف به در بست. دهند مي
  .شود عميق تر از حلقه هاي ارتباطي غير رسمي، شخصي و رفتاري منجر مي برداري بهره

سازد و به  رابطه فراگير عاطفي، ساختار دهي را قادر مي: رابطه فراگير عاطفي) ج

هاي مشخص  هاي سازماني را به روش ها و قابليت دهد ارزش اعضاي سازماني اجازه مي
اين امر فرصت خالقيت و نوآوري را درون نوعي بستر فرهنگي ايجاد . شده نشان دهند

                                                                                                                                            
1- Collective - emotional relationship 



  كشور در انيبن دانش يشركتها توسعه بازدارنده و برنده شيپ عوامل ييشناسا و يبررس                                                  84

 

هم افزايي عواطف سازماني مثبت و استقالل . شود كند كه منجر به انسجام مي مي
و در نهايت توسعه  1هاي خالقانه و توليد خرد سازماني حداكثر كاركنان كليت فعاليت

. كند مديريتي افراد و گروه هاي پروژه را تشويق مي -اتكايي و خود -قابليت خود
حساسيت عاطفي مستلزم كاهش استراتژيك عقالنيت گرايي و تشويق مزاح و آزادي 

ساختارهاي مبتني بر دانش مستلزم تعادل . عاطفي به منظور دستيابي به تنوع است
تفسير نقش هاي چندگانه به عنوان نوعي عملكرد (و وحدت ) نقشهاي چندگانه(متكثر 
  .هستند) واحد

همچنين در عصر جديد نيازمند مدل هاي ساختاري جديدي هستيم و روش هاي 
بايد ...) ها و  مانند سلسله مراتبي، تمركز زدايي، ماتريس(سنتي تفكر درباره ساختارها 

هاي گروه  ي كارگران متخصص، كارساختارهاي جديد بايد بر مبنا. تجديد نظر شوند
به معني ( هاي انعطاف پذير  و گسترش فعاليت ٢محور، الگوي ساختار سازماني تخت

بنا نهاده ) ايجاد سازماني چابك كه با تغيير شرايط به آساني و به سرعت تغيير نمايد
  .شود

  مالحظات الگوى ساختاري مناسب

قابتى جديد ساختارهاى سنتى محيط ر بنيان دانشى ها شركتساختار سازمانى 
اوالً سطوح سلسله مراتب مديران . سلسه مراتبى را تحت فشار مضاعف قرار داده است

ميانى بسيار پرهزينه شده اند، ثانياً اين سطوح، جريانهاى اطالعات و سرعت پاسخگويى 
سى معايبى كه سيستم بوروكرا. الزم به منظور انعطاف پذيرى و نوآورى را كند مى نمايد

و ساختارهاى سلسله مراتبى به دنبال دارند شركتها را بيش از پيش به تكاپو جهت 
به ايجاد  بنيان دانشى ها شركتبا توجه به نياز . جايگزينى اين ساختارها واداشته است

                                                            
1- Organizational Wisdom 
2- Flat organizational structure 
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يك محيط سازمانى خالق، نوآور، توانمند و انطباق پذير در محيط هاى رقابتى، 
آشكار گشته  ها شركتله مراتبى براى اين نوع از ناكارآمدى ساختارهاى سنتى سلس

اتكا به ساختارهاى سنتى سلسله مراتبى، جريان اطالعات را كند مى سازد و باعث . است
در  بنيان دانشى ها شركتبقا و پيشرفت . خدشه در تطابق با محيط رقابتى مي گردد

، عدم تمركز، عدم عصر كنونى نيازمند انعطاف پذيرى، چابكى، مسطح بودن، تيم محورى
هر چه تأثير دانش بر عملكرد و . رسميت و پاسخگويى سريع به الزامات محيطى است

 بنيان دانشخروجى سازمان ها بيشتر شود، خواسته هاى جديدترى بر سازمان هاى 
ساختارهاى خشك سنتى در حال جايگزينى با ساختارهاى مسطح، . تحميل مي گردد

توجه به اين . محور همانند ساختارهاى مجازى هستند غير متمركز، منعطف و فرآيند
، استفاده از ها شركتنكات و همچنين لزوم برون سپارى و بهره گيرى از توان ديگر 

استفاده از يكى از ساختارهاى فوق به تنهايى . ساختارهاى تركيبى را ضرورى مى سازد
ساختار پيشنهادى براى  .را برآورده نمايد بنيان دانشى ها شركتنمى تواند انتظارات 

. تركيبى از ساختارهاى افقى تيمى، شبكه اى و مجازى است بنيان دانشى ها شركت
گروه ها . افقى بودن ساختار، امكان ارتباط تسهيل را بين اجزاى سيستم فراهم مي كند

يا تيم هاى خالق متشكل از متخصصان واجد شرايط، بستر خالقيت و توليد دانش را 
شبكه ها امكان بهره بردارى از ظرفيت ديگران را براى پيشبرد اهداف . ايندفراهم مى نم

مجازى بودن ساختار نيز ضمن ايجاد شبكه اى فراگير از . شركت تأمين مي كنند
ارتباطات و تعامالت، كاهش هزينه هاى نيروى ادارى سربار را به دنبال خواهد 

 .]21[داشت
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 بنيان دانشي ها شركتمديريت دانش در  - 7- 3

هاي عصر حاضر را به عنوان يك سيستم دانش توصيف  سازمان ١علوي و ليندر
هاي اطالعاتي شركت از فرآيند  كنند و موفقيت آنها را در گرو پشتيباني سيستم مي

هاي  بنگاه. مديريت دانش اعم از خلق، بكار گيري انتقال و ذخيره سازي مي دانند 
د به طور مستمر به توليد دانش بپردازند و آن را صنعتي موفق آنهايي هستند كه بتوانن

ها مشخص كننده سازمان مولد  اين فعاليت. سريعاً تبديل به فناوري و محصول نمايند
و بنابراين در فضاي  باشد ميهايي كه تنها كارشان نوآوري مستمر  سازمان. دانش است

آنها در توليد دانش فناورانه  يها تابع توانمند كسب و كار امروز، اوالً مزيت رقابتي سازمان
ً بر خالف گذشته كه نوآوري در نتيجه نبوغ افراد خاص اتفاق مي  و نوآوري است و ثانيا

ريزي سنجيده واحدهاي تحقيق وتوسعه و  افتاد، امروز محصول عملكرد آگاهانه و برنامه
توسعه  غالباً. هاي قابل مالحظه است كار جمعي پژوهشگران حرفه اي و پرداخت هزينه

. اي از تحقيقات پيچيده اطالعات خود را به روز نگه دارد به تنهايي مي تواند در زمينه
ها تأمين كنندگان، شركاي  اين شبكه. ها و ائتالف، منابع اصلي نوآوري هستند شبكه

چنين سيستم همكاري جريان . گيرندبنگاهي، توزيع كنندگان و ديگران را در بر مي 
  ]. 29[ها تسهيل خواهد كرد كهدانش را در بين شب

نياز اين مؤسسات در راستاي برقراري ارتباط مؤثر با سهامداران و سرمايه گذاران 
تر شدن نياز به مديريت  خود و آگاه نمودن آنها از نتايج و دستاوردهايشان، باعث پررنگ

بنابراين طراحي و به كارگيري . هاي دانشي شده است و گزارش دهي خارجي سرمايه
بنابراين مديران . رويكرد مناسب مديريت دانشي از اهميت به سزايي برخوردار است

هاي دانشي بنگاه ها روز به روز نقش  به خوبي واقفند كه داراييبنيان  دانشهاي  بنگاه
ها ايجاد كننده كسب و كارهاي  اين شركت. مهمتري در بقاي كسب و كار ايفا مي كنند

                                                            
1 Alavi, M and E. Leidner 
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شوند و در يك  آفرين و نوآور هستند كه براي هدف خاصي تشكيل مي ، كارمحور دانش
  . كنند رشته تخصصي كار مي

  :]22[مستلزم موارد زير است  محور دانشهاي  مديريت دانش اثربخش در سازمان

هاي مبتني بر دانش بايد از محدوديت مرزهاي فيزيكي رهايي  سازمان :1بي مرزي
در اين . ي بر اساس هويت و اعتماد سازماني ايجاد كننديابند و نوعي چارچوب مفهوم

. تواند فراتر از محدوده يك مرز فيزيكي گسترش يابد راه، مجموعه دانش سازماني مي
انجام چنين كاري كاركنان را به دسترسي به اطالعات، بدون وجود نوعي ساختار كنترل 

 .كردن اين مرز دارد روابط غير رسمي نقش مهمي در كم رنگ. سازد رسمي قادر مي

مديريت دانش اثربخش مستلزم نوعي جريان دانش به جاي مخزن  :2سيالي و رواني
طرح سازماني بايد جريان دانش را روان ساخته و به دانش اجازه دهد تأثير . دانش است

روابط غير رسمي تكثير شبكه هاي داخلي و . به مراتب بيشتري بر عملكرد داشته باشد
  .سازد ي تسهيل جريان دانش ميسر ميخارجي را برا

مديريت دانش اثربخش تا حد زيادي بر مديريت دانش ضمني استوار  :3تعامل گري
روابط غير رسمي، تعامل ميان وظيفه اي و بين سازماني را ارتقاء داده و شيوه . است

 .اصلي تسهيم، قالب ريزي و توليد دانش ضمني است

براي توليد اثربخش ره آوردهاي مبتني بر دانش، ساختار بايد  :4انعطاف پذيري
انعطاف پذير باشد، نه معين و قطعي تا بازسازي مناسب و به هنگام افراد و واحدها براي 

هاي  ها نبايد به عنوان چارچوب بدين ترتيب سازمان. تحقق نيازهاي سازماني ميسر شود

                                                            
1- Boundary less ness 
2- Fluidity 
3- Interactive ness 
4- Flexibility  
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ناپايدار قلمداد شوند كه از طرق مستحكم تصور شوند، بلكه بايد موجوديت هاي 
 .فرآيندهاي متفاوت، ايجاد و شكلي نو به خود گيرند

گيرد كه  دو عامل اصلي مورد توجه قرار مي بنيان دانشي ها شركتدر مديريت دانش 
 ]:22[عبارتند از 

هاي  ها تمركز خود را بر روي فعاليت در ابتدا سازمان: خلق و تسهيم دانش) الف

با گذشت . مشاهده اي كه هر روز آن را انجام مي دادند قرار داده بودندواقعي و قابل 
: توجه خود را روي دو بعد مرتبط با هم معطوف داشتند بنيان دانشي ها شركتزمان، 

اهداف چهارگانه اين بخش عبارتند . استفاده موثر از دانش سازماني و خلق دانش جديد
  :از

 هاي ساير  سازمان به فعاليت اطمينان از اينكه دانش از يك بخش از
  .هاي سازمان تسري پيدا كرده و مورد استفاده قرار گيرد بخش

  اطمينان از اينكه دانش در آينده به اشتراك گذاشته خواهد شد تا به اين
  .ترتيب سازمان بتواند از تجربه هاي گذشته خود سود ببرد

 ه راحتي فرد ترويج امكان اينكه هر فرد از هر بخش از سازمان بتواند ب
 .مناسب ديگري از سازمان را براي همكاري و خلق دانش جديد بيابد

 ها و انگيزه هايي براي تجربه آموزي و يادگيري ايجاد شود فرصت. 

.  
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ي ها شركتخالصه اي از عناصر دانش و نحوه انتقال، خلق و تسهيم آن در  -5-1شكل
  بنيان دانش

  

خالصه اي از عناصر دانش و نحوه انتقال، خلق و تسهيم آن در  5در شكل 
هاي  براي بهبود عملكرد واحدهاي كسب و كار در محيط بنيان دانشي ها شركت

  اقتصادي موجود نشان داده شده است

اند كه  اگرچه تمامي نويسندگان به اتفاق هم تشخيص داده: انتقال دانش )ب

پيشرفت و نوآوري دانش يك نقش اساسي را در توسعه اقتصاد هر كشور بر عهده دارد 
اني از اهميت بيشتري برخوردار است انتقال دانش هاي اقتصاد جه اما آنچه كه در محيط

عموما نويسندگان سه جنبه از . باشد كه نشانه تطبيق و تشبيه يك دانش جديد است مي
زيربناي فني توسعه : كنند كه عبارتند از هاي رشد مبتني بر نوآوري را بيان مي استراتژي

ي علم و فناوري و فعاليتي ها هاي متمركز بر روي قابليت يافته، مجموعه اي از سياست
براي توسعه زيربناي فني نياز است كه . ها و نهادهاي دولتي هماهنگ شده از سياست

هاي اثربخش براي توسعه كشورها بر  منابع الزم را جمع آوري نموده و از استراتژي

استراتژي 
كسب و كار

استراتژي 
 دانش

فرآيند كاري

زيربناي فناوري

 رفتارها

بهبود، 
خلق، 

انتقال و 
كاربرد 
 دانش

عملكرد 
واحدهاي كسب 

 و كار
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با اين حال خلق دانش جديد و . مبناي انتقال و شبيه سازي فناوري موجود استفاده شود
ي و زمان كافي نياز دارد و فقط متكي به منابع گذار سرمايههاي مورد نياز، به  وريفنا

در بعضي از مواقع، انتقال فناوري داخلي بسيار مهمتر از انتقال . مادي و مالي نيست
براي يك محيط اقتصادي، منابع كافي براي . دانش خارجي به داخل سازمان است

هاي بسياري مواجه  جود ندارد و با محدوديتي جهت خلق دانش جديد وگذار سرمايه
تواند به واسطه انتقال دانش شكل گرفته و جامعه  مزاياي پيشرفت فناوري مي. است

عمل بپوشد كه اين امر از طريق تطبيق و شبيه سازي فناوري موجود امكان پذير و 
و  ها شركت(شود و تمامي نويسندگان از اهداف اصلي واحدهاي اقتصادي  تسهيل مي

  . كنند دفاع مي) ها سازمان

، از جنس بنيان دانشها و موسسات  از آنجا كه اغلب نتايج و دستاوردهاي سازمان
ها در راستاي برقراري ارتباط مؤثر  بنابراين نياز اين سازمان. نتايج نامشهود دانشي است

ي سازمان، با سهامداران و سرمايه گذاران خود و آگاه نمودن آنها از نتايج و دستاوردها
هاي دانشي آنها شده  باعث اهميت بيشتر نياز به مديريت و رازيابي عملكرد و دارايي

هاي مديريت و حسابداري سنتي نيز قادر نيستند تا اطالعات شفاف  به عالوه نظام. است
و تصميم گيري پيرامون سرمايه بنيان  دانشو روشني را براي مديريت راهبردي منابع 

بنابراين مديريت و . ها ارائه كنند هاي دانشي اين سازمان و داراييگذاري در منابع 
هاي و چالش هاي پيش روي  ترين دغدغه هاي دانشي يكي از اصلي گزارش دهي سرمايه

  . ها و مؤسسات دانشي است سازمان

هاي اخير به صورت  هاي دانشي در سال در قبال چنين تغييراتي، تعدادي از سازمان
ها ونتايج نامشهود  خودجوش و داوطلبانه ابزارهاي مديريت جديد را براي مديريت دارايي

هاي ديگر نيز در آينده  اند و به طور قطع سازمان دانشي خود معرفي كرده و به كار بسته
هاي دانشي  هايي كه سرمايه ها و شركت  اكثر سازمان. خواهند شد ملزم به بكارگيري آنها
هاي  بر مبناي نتايج حاصل از  اندازه گيري، گزارش سرمايه. كنند خود را اندازه گيري مي
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نكته قابل توجه اين است كه تاكنون هيچ رهنمود و قالبي . كنند دانشي خود را تهيه مي
هاي يك كشور يا در سطح  شده توسط شركت هاي دانشي پذيرفته براي گزارش سرمايه

  ]. 23[بين المللي وجود ندارد

  

   بنيان دانشي ها شركتماهيت دانش بازاريابي در  - 8- 3

را به كارگيري  بنيان دانشي ها شركتمطالعات پيشين سه منبع خلق ارزش در 
ي دانش و فناوري روز در توليد محصوالت، توجه به فناوري و دانش بازاريابي معرف

ترين عوامل  در اين مطالعات به كارگيري دانش بازاريابي به عنوان يكي از مهم. اند نموده
از ديدگاه آنها بازنگري راهبردهاي . كليدي براي فعاليت در عرصه بازار مطرح شده است

بازاريابي و طراحي مجدد سازو كارها، در مواجهه با شرايط به شدت متغير بازار و تنوع 
   ].17[گردد تلقي ميبنيان  دانش، از عوامل موفقيت يك شركت طلبي مشتريان

با فناوري و دانش باال كه بنيان  دانشهاي  چالش بازاريابي و فروش در شركت
مطالعات  1. محصوالت فناورانه توليد و بازار عرضه     مي كنند، اهميت حياتي دارد

ه در مورد دانش بازاريابي ك) 2006(و گر انت ) 2003(مختلف از جمله مك مارتي و ماو 
اول درك : انجام گرفته است به دو مسئله اساسي اشاره دارند بنيان دانشي ها شركتدر 

مديريت بازاريابي به عنوان سرمايه در شركت و دوم توجه به بازاريابي به عنوان فرآيند 
، محصول يا خدمت چنين )2005( 2به اعتقاد گريدينگز. مداوم و همه جانبه

ايي، نوآوري در توسعه اقتصادي است كه جهت افزايش ثروت جامعه توليد ه شركت
شوند و در نهايت منجر به تشويق و ترغيب نوآوري و تغيير در ساليق  وعرضه مي

  . شود مشتريان مي

                                                            
1 -McMurtry and Maw (2003) 
2 -Griddings 
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هاي علم  كه اغلب در پاركبنيان  دانشي ها شركت،  )2001( 1به نظر شاو و همكاران
آنها . شوند سي به مشتريان با مشكل مواجه ميوفناوري مستقر هستند براي دستر

اما . زنند معموالً كار خود را با توسعه يك ايده آغاز نموده و سپس به نوآوري دست مي
بسياري از آنها در دسترسي به يك بازار فعال، مستحكم و به قدر كافي بزرگ براي 

  . شوند رسيدن به پايداري با شكست مواجه مي

بنيان  دانش، بيان نمودند كه توانمندي يك مؤسسه )2003( 2مك مارتري و همكاران
در عرضه موفقيت آميز محصوالت و خدمات به بازار تحت تأثير دو عامل بسيار مهم؛ 

هاي  جهت گيري قدرتمند در بازار، و بهره مندي از ديدي فرانگر و درك نياز: شامل
، نيز )2009(3امبي و همكاران مود. قرار دارد - پندارند فراتر از آنچه خود مي -مشتريان

: اند را به اين صورت نام بردهبنيان  دانشمهم ترين عوامل موثر بر بازاريابي محصوالت 
دشواري مقايسه خصوصيات  هاي نوين، هاي فروش و به كارگيري شيوه تحول در فرآيند

محصوالت با يكديگر و در نتيجه عدم پيروي از يك برنامه يكسان، ضرورت  اعمال 
ضرورت  هاي بيش از فروش، هاي باال براي محصوالت فناورانه، ضرورت ارائه آموزش يمتق

استمرار   به شناخت صنعت و مشتري،دوره عمر كوتاه فناوري و محصول وابسته به آن،
زمان طوالني كسب نتايج حاصل از فناوري، چرخه   آموزش به مشتريان پس از فروش،

  . ورت اتخاذ تصميمات همه جانبهتر فروش اين محصوالت و ضر طوالني

و مودامبي و ) 2004( 4نكتة قابل توجهي كه در همين راستا توسط آلبينو و همكاران
، مطرح شد نحوه تعامل اين كسب و كارها با مشتريان است كه از )2003(5آگاروال 

                                                            
1 -Shaw et al. 
2 -McMurtry and Maw 
3 -Mudambi et al. 
4  - Albino et al. 
5  - Mudambi and Aggarwal 
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. شود  ميمحسوب  بنيان دانشي ها شركتمهمترين عوامل مؤثر بر فرآيند بازاريابي در 
هاي  ، آگاهي داشتن از ويژگي)2006(2و گرانت ) 1997(1در اين راستا به نظر دي النگ 

  . مصرف كننده و مشتريان هدف امري ضروري است

عالوه بر موارد فوق، با توجه به آن موضوع كه سرعت باالي تغيير و تحول در عرصه 
 بنيان دانشي ها شركتفزايش تعداد محصوالت و فناوري هاي  دانش و فناوري باعث ا

و در عين حال اين محصوالت به سرعت منسوخ شده و از عرصه رقابت شود  ميمعرفي 
در فرآيند توسعه محصول، بنيان  دانشهاي  در نتيجه مداومت شركت. شوند خارج مي

ها امري  ارتقاء دانش و توجه به عوامل موثر بر عملكرد بازاريابي در اين كسب و كار

  3 .ذير استضروري و اجتناب ناپ

چهار عامل وابسته به شرايط بيروني و دروني را كه بر رقابت پذيري ) 1990(پورتر
  : كند هاي هر كشور تأثير گذارند ترشيح مي شركت

هاي يك كشور در زمينه دسترسي به عوامل توليد نظير  شامل ويژگي :4شرايط عامل

يعي، آب و هوا و وضعيت ها، منابع طب اي، زير ساخت نيروي كار ماهر، منابع سرمايه
  . جمعيتي

شامل موارد همچون چگونگي تركيب تقاضاي داخلي و وضعيت  :5شرايط تقاضا

مشتريان، اندازه و الگوي رشد تقاضاي داخلي و سرعت اشباع بازار، چگونگي دسترسي 
مشتريان به بازارهاي جهاني، پيچيدگي و سطح پيشرفت،  اندازه و ماهيت بازار داخلي 

 . والت يك شركت براي محص

                                                            
1  - DeLong 
2  - Grant 
3  - Alpar (1991) 
4  - Factor Conditions 
5  - Demand Conditions 
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هاي يا صنعتي و صنايع وابسته كه  شكل گيري خوشه :1صنايع وابسته و پشتيبان

هاي اقتصادي را هم از حيث  داراي قدرت رقابت در عرصه بين المللي هستند، بنگاه
هاي نوين بسيار  ها و فناوري دسترسي به منابع با كيفيت و هم از جهت تبادل مهارت

بودن اياالت متحده درصنعت محصوالت الكترونيكي با فناوري پيشرو . كمك مي نمايد
 . بوده است 1980ساناها در دهه  هاي صنعت نيمه ر  پيشرفته، نتيجه روشني از خوشه

هاي داخلي، درجه تمركز،  راهبرد و ساختار شركت :راهبرد، رقابت و ساختار بنگاه

ين شامل دو متغير ها، چارچوب پورتر همچن همگرايي عمودي و رقابت بين شركت
صلي موجود بر موفقيت در  باشند كه از رهگذر چهار متغير ا فرصت و دولت مي -ديگر

  ].21[زمينه رقابت در عرصه ملي تأثير گذارند

 

 بنيان دانشي ها شركتارزيابي سرمايه فكري در  -9- 3

كنند مزيت رقابتي را بدست آورند و آن را حفظ كنند،  ها تالش مي زماني كه سازمان
به هر حال، موضوعات مديريت دانش و . كند دانش به ميزان زيادي اهميت پيدا مي

در عصر اقتصاد دانشي حياتي تر  بنيان دانشي ها شركتاندازه گيري دانش حتي براي 
شود تا  هاي ناملموس منتج مي رقابتي از داراييهاي  تعداد زيادي از مزيت. شده است

هاي ملموس سنتي و بخش مهمي از ارزش كاالها يا خدمات فراهم شده به دانش  دارايي
به راستي، گفتن اين موضوع كه دانش ناملموس محرك . ناملموس اساسي وابسته است

با نرخ  نبنيا دانشي ها شركت. ها شده است، منصفانه است اصلي ارزش براي سازمان
براي مثال ياهو را در نظر بگيريد، قيمت . اند هاي اخير رشد كرده فوق العاده اي در سال
 10در حدود  برابر شد و ارزش بازار آن در حال حاضر 10سال  10سهام اين شركت در 

در عصر صنعتي، زمين، سرمايه . شاخص گوگل حتي باالتر از اين مقدار است. برابر است
                                                            
1  - Related and Supporting Industries 
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به . ها براي بدست آوردن لبه رقابتي بودند هاي اصلي تالش شركت حركو نيروي كار م
كند، به طوري كه با  هر حال، دانش در عصر اقتصاد دانشي نقش حياتي تري را بازي مي

  ].23[شده است بنيان دانشي ها شركتارزش ترين دارايي در 

ركت به سمت ها را به ح اهميت روزافزون دانش در دنياي كسب و كار امروز، سازمان
در وضعيت حال حاضر كسب و كار، دانش به عنوان . ي واداشته استمحور دانش
ها  ترين ايجاد كننده مزيت رقابتي، نقش اساسي را در توان رقابت پذيري سازمان اصلي

هايي هستند كه سرمايه و خمير  كنوني، سازمان محور دانشهاي  سازمان. كند ايفا مي
ت كه در اختيار سازمان است و بر اساس آن دست به نوآوري ها دانشي اس مايه اصلي آن

در چنين فضايي ارزيابي مداوم وضعيت دانش . در ارائه خدمات و محصوالت مي زنند
سازمان براي ماندن و موفقيت در عرصه رقابت كسب و كار از اهميت بااليي برخوردار 

  .است

ارزش و اهميت بيشتري را  هاي فكريامروزي، سرمايه بنيان دانشدر محيط اقتصاد 
هاي هاي فيزيكي دارند و به تعبيري سرمايهها نسبت به سرمايهها و بنگاه براي سازمان

هاي عصر هاي سازمانترين سرمايهفكري به عنوان سرمايه واقعي و جزء استراتژيك
لذا . باشندمطرح مي بنيان دانشي ها شركتحاضر به ويژه براي مراكز تحقيقاتي و 

، جهت كسب مزيت رقابتي پايدار، نيازمند شناسايي و مديريت بنيان دانشي ها تشرك
به همين منظور، طراحي و . باشندهاي فكري خود ميمند سرمايهآگاهانه و نظام

هاي فكري، از اهميت بسزايي كارگيري رويكردي مناسب براي مديريت سرمايه به
به يكي از  بنيان دانشي ها شركتدر برخوردار بوده و چگونگي ارزيابي سرمايه فكري 

  .ترين موضوعات در زمينه مديريت دانش تبديل شده است مهم

چرا . باشند از محورهاي اصلي رشد و توسعه جامعه ميبنيان  دانشهاي  شركت
  ]: 14[كه
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 شوند موجب اشتغال مي .  

 شود ها و تحول ماهيت مي باعث دگرگوني ارزش . 

 شود ها مي ها و تحول ماهيت موجب دگرگوني ارزش  . 

 آرود اي به وجود مي هاي تازه ارزش . 

 شود هاي بازار مي ها و شكاف موجب پر شدن خالء . 

هاي  هاي تازه، تصميم  يعني با توجه به دگرگوني ابرازها و روشها و فراهم شدن فرصت
هاي  شود و موجب گذر از ركود اقتصادي، جبران عقب ماندگي اي گرفته مي تازه

، عوامل و شرايط الزم براي شود  مياقتصادي و آسان شدن روند رشد و توسعه كشور 
 . شود هها فراهم مي آنتوليد كاالها، محصوالت و بازاريابي 

بدين ترتيب زمينه رقابت صنايع داخلي و خارجي فراهم مي آيد و سرانجام 
ها،  هاي تعاوني موجب به وجود آمدن محصوالت، خدمات ، روش ها ، سياست شركت

آسيب شناسي نظام اداري . شود  ميافكار و راهكارهاي نو براي حل مشكالت جامعه 
نظام ديوان ساالر، دچار عوارض نامطلوبي همچون فقدان كشور گوياي آن است كه اين 

روحيه مشاركت پذيري، متركز گرايي و انعطاف پذيري، كندي و پرپيچ و خم بون انجام 
اعتنايي نسبت به نتيجه كار، مسئوليت ناپذيري و فرافكني، بهره  امور، غلبه روحيه بي 

  . وري پايين و ناكارآمدي است

هايي  مان متابع مغز افزاري هستند كه مربوط به تمام فعاليتي انساني ساز ها سرمايه
گيرد و اين منابع سرشار از قدرت  است كه مستقيماً به وسيله انسان در سازمان انجام مي

توان آن را فقط با كميت هاي مادي سنجيد، براي خود مؤلفه  و پويايي است كه نمي
اهميت و جايگاه  انسان در سازمان  هايي دارد كه شناسايي آن موارد براي پي بردن به

باشند كه  هاي انساني همان دارايي هاي معنوي سازمان مي بسيار مهم است، لذا سرمايه
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توان يافت كه جهت اجرا و  ميبا تجزيه و تحليل روشهاي جديد مديريت، مدل هايي را 
تمركز اهيمت خاصي براي سازمان خواهند داشت در اين مدل ها نقش انسان در 

ترين سرمايه سازماني مورد تأكيد قرار گرفته است و مسئله  ازمان به عنوان حياتيس
اساسي اين است كه براي هدر نرفتن اين منابع در سازمان و استفاده بهينه از آن در 

  . سازمان و همين طور افزايش بهره وري نيروي كار اعمال مديريت شود

دليل عمده اين وضعيت . ها هستيمدر اين دوره شاهد نزول موقعيت اقتصادي كشور
تغييرات سريع فناوري نوين هستند كه از طريق اينترنت وتوسعه دانش وضعيت جديد را 

  .به جهان حاكم كرده و شكل رفتارهاي اقتصادي سنتي را عوض كرده است

دراين دوره اقتصادهايي كه بتوانند با عمل ودانش فضاي خالقانه و نوآورانه را در  
در چنين اقتصادي است كه . گسترش دهند، شانس بيشتري خواهند داشتجامعه خود 

ها تغيير كرده و نيروي انساني متخصص به عنوان مهم ترين  منبع مورد استفاده بنگاه
باشد و توسعه و آموزش آنها در  ها مطرح مي ها و سازمان منبع مورد استفاده شركت

  . ه استهاي پيشرو قرار گرفت هاي سازمان اولويت برنامه

هاي توسعه شامل راهبردهايي چون آزاد  از منظر توسعه نيز در حال حاضر نگرش
توسعه  ر و دولت، سازي اقتصادي، ارتقاي ظرفيت فناوري و توليد، مشاركت بازا

هاي اطالعاتي،  هاي استفاده از شبكه هاي انساني و افزايش دائمي سطح مهارت سرمايه
ل و از همه مهم تر ايفاي نقش دولت نه به عنوان يك دانايي، توليد و تجارت بين المل

بازيگر اصلي بلكه به عنوان پيوند دهنده بخش هاي خصوصي داخلي و خارجي و تنظيم 
كننده روابط آنان و تالش در ارتقاي رقابت پذيري ملي با نگاه به بازارهاي جهاني در نظر 

به نيروهاي اجرايي و ها  ها نشان مي دهند كه دانشگاه بررسي. گرفته شده است
تر  هستند، نزديكبنيان  دانشهاي  كارآفريناني كه به دنبال تجاري سازي تكنولوژي

  . شود مي
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اجتماعي در غالب كشورهاي  -هايي  اقتصادي ضرورت ايجاد تعاوني به عنوان بنگاه
پيشرفته و در حال توسعه نقشي اساسي در توسعه پايدار و تحقق عدالت اجتماعي ايفا 

ها زمينه ساز تحقق اهداف اجتماعي اقتصادي  كند، زيرا موفقيت اين بنگاهمي 
  . كشورهاست

اساس تقليد ناپذيري منابع دارايي بنيان، فقدان توازن اطالعاتي است، به اين معني 
توانند موفقيت يك شركت را تقليد كنند زيرا يا به اطالعات الزم دسترسي  كه رقبا نمي

  .اند آن با ابهام مواجهندارند يا در تقليد از 

. هاي موفق است هاي فني، خالقانه و يا مشاركتي شركت به دليل مهارت  اين ويژگي 
مك اويلي و چاكراوارتي نبود قطعيت در تقليد را به پيچيدگي ، ضمني بودن و خاص 

هاي فني  براساس مطالعه اين دو در خصوص پيشرفت. دانند بودن دانش مرتبط مي
دگي و ضمني بودن دانش فني، سبب ممانعت شركت از تقليد شدن صنعت چسب، پيچي

  ]. 14[پيشرفت هايش در ارائه محصول جديدي شده است

  

  بنيان  دانشهاي  مراحل فرآيند توسعه شركت -10- 3

 دسته بندي شده كه در به صورتبنيان  دانشهاي  مراحل فرآيند توسعه شركت
  : ]24[آمده است صفحه بعدجدول 
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  بنيان دانشهاي  مراحل فرآيند توسعه شركت - 3- 1جدول 

 توضيح نام مرحله

 مرحله مفهومي

زمان بندي و  ، برنامه شود  ميبا اختراع يا نوآوري شروع 
كارآفريني و سرمايه گذاري شكل  تحقيقات بازار، تيم

ريسك باالست و احتمال سود دهي پايين . نگرفته است
 .است

 مرحله راه اندازي
تعيين تيم مديريتي، تحليل  كسب و كار ، عملياتي شدن

 بازار و مشتريان، تأمين مالي از منابع رسمي

 مرحله اول

. اكنون شركت به يك كسب و كار موفق تبديل شده است
قابليت عرضه محصول، اثبات شده شركت از فروش 

سرمايه گذاري سنتي به . كند محصول كسب درآمد مي
 .گذاري عالقه نشان مي دهد سرمايه

 مرحله دوم

دارايي و   فروش محصوالت يا خدمات ، در جهت افزايش
شركت در نقطه . جبران ديون شركت نقش مهمي دارد

اي در تأمين  سرمايه گذاري حرفه.  سر به سر قرار دارد
 .كنند مالي مشاركت مي

 مرحله سوم

بازاريابي، توزيع، (كند  همه سيستم ها به خوبي كار مي
. شود يابد و ترازنامه تثبيت مي بهبود ميو سود ... مالي و 

 .آورد شركت سهم بازار به دست مي

 مرحله چهارم

شركت با عرضه عمومي،  اكتساب، فروش و يا ادعام 
بعد از ايده و مفهوم به يك واقعيت تبديل . مواجه است

 .شود مي
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  بنيان  دانشهاي  آسيب شناسي شركت - 11- 3

هاي مديران  در اين بخش به صورت اجمالي و با استفاده از منابع موجود و راهنمايي 
طور مشكالت پيش روي  مواردي در رابطه با موانع و همين ، بنيان دانشهاي  شركت
هاي دانش بينان جمع آوري گرديده است كه در ادامه به اين موارد اشاره  شركت

   ]:25[كنيم مي

  نيروي انساني متخصص -1

قانون حمايت از  9آيين نامه اجرايي و ماده  12ماده ) ب(به نظر مي رسد طبقه بند 
ها استفاده  ، بتوان از نيروي انساني متخصص فقط در كالن شهربنيان دانشي ها شركت

ها بيشتر در كالن  كرد چرا كه پراكندگي نخبگان، مخترعات و برگزيدگان جشنواره
همين طور تربيت نيروي . ا از اين قابليت محرومندشود وديگر شهره شهرها مشاهده مي

انساني متخصص در محيط هاي كوچك دانشگاهي ديگر شهرها با موانع و مشكالت 
   .توان استفاده بهينه انساني را برد خاص خود مواجه است و نمي

كنند كه دور هم جمع كردن افراد نخبه متعهد، خود به خود  اكثراً به اشتباه فكر مي
گاه ها، نبرد قدرت و  در صورتي كه با عواملي مثل تفاوت ديد. شود  ميم افزايي باعث ه

  . ها مواجه هستند تعارض نقش در اين شركت

  نبودن فرآيند ارائه تسهيالت در بانك  مناسب -2

ها را با  هاي فناورانه، بررسي مربوط به طرح شناسان بانك با طرح عدم آشنايي كار
ها را با برآورده  و يا ادامه بررسيشود  ميسازند و به دوباره كاري تبديل  تأخير مواجه مي

منوط ) تر مثل سهم آورده بيشتر و يا وثايق سنگين(نمودن شرايطي از جانب متقاضي 
  . كنند مي
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  ت سرمايهمحدودي -3

افرادي كه در . هاست سرمايه يكي از عوامل مهم و حياتي برپايي و بقاء شركت
اكثراً دانش آموخته و نخبگاني هستند كه با . كنند كار ميبنيان  دانشهاي  شركت

هاي مالي دولت و دانشگاه مي تواند در اين  محدوديتهاي مالي روبرو هستند و حمايت
براي انجام پروژه ها و طرحهاي بنيان  دانششركتهاي از يك سو . مسير راهگشا باشد

براي نمونه براي طرحهاي باالي (اجرايي با مبالغ باال نيازمند حداقل سرمايه مي باشند 
و از سوي ) درصد سرمايه داشته باشد 10ميليون تومان شركت بايد حداقل  200،300

هاي جاري و همچنين هزينه هاي راه اندازي شركتها مشكالت  ديگر تورم و هزينه
اعفي را براي آنها ايجاد كرده اند و اين موارد در صورت عدم تخصيص تسهيالت مالي مض

  . مناسب مي توانند باعث تضعيف شركتها شوند

  فقدان بستر مناسب -4

در محيط اقتصادي امروز كه با فراز و نشيب زيادي در سطح جهاني مواجه است 
يجاد كرد و با وجود رقباي ا محور دانشرسد تا يك كسب و كار  خيلي سخت به نظر مي

همچنين نظام اداري موجود كه باعث كاهش . كرد سرسخت به كشورهاي ديگر القاء
هاي شركت دارد  انگيزه و محيط اقتصادي داخلي باعث كاهش رغبت در استمرار فعاليت

هاي خصوصي وابسته به دولت در عرصه اقتصادي و رانت  طور وجود شركت و همين
همچنين فقدان يك . توانند بستر نامناسبي را ايجاد كنند وارد مياطالعاتي در اين م

  . مديريت پژوهشي و فناورانه در عرصه ملي باعث شده تا بستر نامناسب فراهم گردد

  گرايش شركتها به دانشگاه  و دولت - 5

از سويي دولت و . شوند هاي زير نظر دانشگاهها به آنها وابسته مي به مرور زمان شركت
دخالتي بنيان  دانشهاي  و مديريت شركت  آيد در نحوه فعاليت ها هم بدشان نميدانشگاه
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ها معضل  داشته باشند، چرا كه در حال حاضر سياسي بودن نظام اداري دولت و دانشگاه
  . آيد جدي به شمار مي

  طرح كوتاه نبودن مسير ثبت شركت -6

ف پس از تصويب يك ها و مراكز رشد هاي تخصصي پارك هاي ارجاعي به كميته طرح
وقت دارد، آيا در مدت يك ماه با اين نظام اداري پرفراز بنيان  دانشماه براي ثبت شركت 

  تصويب كرد؟ بنيان  دانشتوان در كمتر از يك ماه شركت  و نشيب مي

ها از مرحله ارائه نامه تا كنترل و برررسي مدارك ارائه  طبق مراحل تأسيس شركت
ه يك ماه وقت نياز است اگر به تعطيالت و غيره برخورد شده و ثبت شركت حداقل ب

  . نكنيم

  باال بودن نرخ سود بانكي و نحوه بازپرداخت براي طرح ها -7

هاي بعد به سود  پايين باشد ، اما در سال  شايد سوددهي در سنوات اوليه شركت
اي اول ه كنند براي همين ميزان سود و نحوه بازپرداخت در سال بااليي دست پيدا مي

سازد و بانك هم هيچ مسئوليتي در تأمين نقدينگي  ها را با مشكل مواجه مي بنگاه
  . پذيرد نمي

  وجود قوانين - 8

ها خود موانعي را در فرآيند  ها وبخش نامه نامه هĤ، آيين محتواي قوانين، مواد ، تبصره
قوانين مي دهد چرا كه بيشتر   هاي تعاوني قرار هاي شركت توسعه وگسترش فعاليت

قوانين بايد شفافاً، ساده و بسيار . وزارت تعاون از كشورهاي پيشرفته گرفته شده است
  . اي و كشوري منطبق باشد هاي منطقه راحت قابل اجرا باشند و با روحيات و ارزش
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  توانمندي هاي مديريتي و متقاضيان  -9

وقي تا حد زيادي در اجرايي، تجربه بازرگاني و آشنايي با مسائل حق سابقه مديريتي،
فاقد اين بنيان  دانشهاي  باشد كه اكثرا متقاضيان ايجاد شركت گرفتن تسهيالت مؤثر مي

  . عامل ها هستند

  ارزيابي عملكرد نامشخص - 10

هاي ارزيابي عملكرد درستي وجود  ها شاخص ها و شركت به دليل اينكه درسازمان
  . ها به عمل آورد زيابي صحيح در سازمانتوان ار شوند، نمي ندارد و به درستي تعريف نمي

  رفع مشكل وثيقه براي دريافت وام بانكي -11

كنند به جاي اينكه با  ها وثايق سنگين اخذ مي بانك جهت كاهش خود، از شركت
ئه  كارشناسي تخصصي و دقيق جهت امكان پذيري اقتصادي و فني طرح و ارا

هاي  براي دريافت وام بايد وثيقه. ندها كمك كن طرح  هاي الزم براي موفقيت مشاوره
ها، نظام بانكداري و عدم اعتماد  هاي الوصولي بانك مطمئني در گروه بانك قرار داد تا وام

شود  افراد از دادن وثيقه و به جان خريدن ضرر مالي آن باعث مي و همچنين ترس 
 هاي تعاوني مشكل وثيقه بعد از تصويب طرح وثبت شركت گريبان گير شركت

هرچند به نظر مي رسد در قوانين جديد تمهيداتي براي اين مشكل در . شود بنيان  دانش
  .نظر گرفته شده است

  كم كاري مراكز رشد -12

كم . باشد  اي در سطح دولتي و غير دولتي الزم مي ايجاد مراكز رشد تخصصي و حرفه
هاي  تن شركتكاري مراكز رشد در باال بردن كيفيت فعاليت هاي خود و سامان نگرف

  . شود ها كاسته مي در يك مركز، در رسيدگي هر چه بهتر به شركتبنيان  دانش
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  پذيري اعضا  عدم مسئوليت -13

اعضا هم . به نحوي وابسته به دانشگاه استبنيان  دانشهاي  با توجه  به اينكه شركت
زه و كاهش كنند و اين باعث كاهش انگي با توجه به اين از بار مسئوليت شانه خالي مي

  . بهره وري در شركت مي گردد

  هاي دانشي  طرح -14

تعريف مأموريت و اهداف كالن و همچين اهداف خرد و وظايف مربوط به هر بخش 
اين جهت گيريهاي استراتژيك از . باشد ميتعيين كننده بنيان  دانشهاي  در شركت

حتي اگر اين اجزاء هر كدام به خوبي عمل . اجزاي گوناگون دروني و بيروني متأثر است
براي رسيدن . شود كنند، ولي تركيب آنها به درستي صورت نگيرد، موفقيت حاصل نمي

ط ضعف و هاي اين فرآيند را بشناسيم تعريف كنيم و نقا به اين مقصود، ابتدا بايد مؤلفه
  . قوت آن را بيابيم، سپس راهكارها را ارائه دهيم
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 مقدمه

امروزه با گسترش فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي و انفجار اطالعات و دانش، در 
بنيان، مناسبات جامعه بشري را با  اقتصاد دانش. بريم به سر ميبنيان  دانشعصر اقتصاد 

و همه ابعاد كسب و كار را تحت تأثير خود  تغييرات و تحوالت اساسي مواجه كرده است
 .  قرار  داده است

هاي اصلي آن و از سوي  هاي اقتصاد مقاومتي و مؤلفه با توجه به تعريف و بيان ويژگي
ها  توان نقش اين شركت بنيان، مي هاي دانش شركتديگر، تعريف و كاركردهاي اقتصاد و 

  :را در شرايط كنوني اقتصاد كشور در محورهاي زير تبيين نمود

هاي خود و پويايي و تطبيق با شرايط  بنيان، با توجه به ويژگي دانشهاي  شركت .1

 رو شدن با شرايط تحريم پذيري باال، ظرفيت مناسبي براي روبه محيط پيراموني و انعطاف
ساالري در چنين  تر ثروت، بر اساس شايسته همچنين توزيع عادالنه. را دارا هستند

هايي، تأثير زيادي در عدالت اقتصادي دارد و از سوي ديگر، با توجه به توانمندتر  شركت
وري و كارآمدي  هاي سنتي، سبب افزايش بهره ها، در مقايسه با شركت بودن اين شركت

هاي  همچنين استراتژي عدم تمركز فعاليت. ه خواهد شدهاي دولتي واگذارشد شركت
ي  توليدي در چند شركت بزرگ دولتي، مانع از تحريم آسان محصوالت يا مواد اوليه
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هاي الزم جهت عملي ساختن  بنيان زيرساخت هاي دانش شركت. گردد ها مي شركت
را دارا استراتژي عدم تمركز و همكاري چندين شركت متوسط جهت توليد يك محصول 

هايي توانمندي الزم را  اوليه يا فناوري، چنين شركت در صورت تحريم مواد . هستند
 .ي جايگزين خواهند داشت جهت دستيابي به فناوري يا مواد اوليه

هاي  خام مواد معدني، به ويژه نفت، يكي ديگر از مؤلفهقطع وابستگي به فروش   .2 

هاي  بنيان، با توجه به ويژگي هاي دانش ركتش. مؤثر در اقتصاد مقاومتي بيان شده است
ي مورد نياز،  هاي پيشرفته كارگيري فناوري فرد خود و توان ايجاد و به منحصربه

ي باال دارا  توانمندي الزم را جهت تبديل مواد خام به محصوالت نهايي و با ارزش افزوده
تواند تهديد  يهايي م در واقع دولت با اعتماد و توجه به چنين شركت. مي باشند

آمده در اين حوزه را به فرصتي جهت شكوفايي صنايع نفت و پتروشيمي تبديل  وجود به
با تمركز بر اين استراتژي، در بلندمدت، عالوه بر خودكفايي كشور در بسياري از . نمايد

توان از نفت به عنوان مزيت رقابتي  كاالهاي مرتبط با نفت و صنايع معدني، حتي مي
  .موداستفاده ن

روي در مصرف و  اساسي اسراف و زياده واقعيت اين است كه يكي از علل .3 

همچنين تمايل مردم به مصرف كاالهاي خارجي، پايين بودن كيفيت محصوالت و 
كاالهاي داخلي است و اين مسئله در بلندمدت باعث سلب اطمينان مردم از كيفيت 

بنيان در  هاي دانش به ويژگي شركت بنابراين با توجه. اكثر كاالهاي داخلي شده است
استفاده از دانش براي بهينه كردن كيفيت محصوالت داخلي، به همراه اقدامات فرهنگي، 

به اين ترتيب، از يك سو . توان موجب ترغيب مردم به مصرف كاالهاي داخلي گرديد مي
د و از ياب وابستگي كشور به محصوالت و ارز خارجي جهت واردات اين كاالها كاهش مي

ي رقابت اين كاالها با كاالهاي  سوي ديگر، با ارتقاي كيفيت محصوالت داخلي، زمينه
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ي كاالهاي  در نهايت، با افزايش گستره. گردد مشابه در بازارهاي خارجي فراهم مي
  .يابد پذيري كشور در برابر تحريم كاالهاي صادراتي كاهش مي صادراتي، آسيب

پايين . بنيان بيان شد عنوان يكي از عوامل اقتصاد دانش وري عوامل توليد به بهره. 4 

اي بر تمام  وري يكي از مسائل اساسي اقتصاد كشور است كه تأثير گسترده بودن بهره
بنيان،  هاي دانش وري عوامل توليد در شركت در حقيقت بهره. هاي اقتصادي دارد جنبه

ي محصوالت و  شده ي تمام عالوه بر تأثيرات ذكرشده در بند قبل، سبب كاهش هزينه
ي مردم از كاالهاي داخلي، از  در نتيجه، عالوه بر افزايش استفاده. كاالها خواهد شد

سوي ديگر، مزيت رقابتي در قيمت براي صادرات محصوالت در بازارهاي جهاني ايجاد 
  .خواهد كرد

هاي  اهبنيان و بنگ ي ملي، اقتصاد دانش يكي از عوامل اساسي رشد توليد سرانه .5

در حقيقت، يكي از راهكارهاي اساسي خودكفايي پايدار در . بنيان است اقتصادي دانش
وري عوامل توليد از طريق  محصوالت استراتژيك، ارتقاي فناوري و افزايش بهره

ريزي صحيح،  با برنامه. بنيان است هاي دانش ي شركت بنيان نمودن اقتصاد و توسعه دانش
  .ي اين محصوالت نيز باشد كنندهتواند صادر حتي كشور مي

هاي الزم  ي فوق، در صورتي امكان تحقق خواهند داشت كه زيرساخت موارد ذكرشده
بنيان  هاي دانش بنيان و رشد و فراگير شدن شركت جهت به وجود آمدن اقتصاد دانش

هاي اقتصاد  ترين زيرساخت مناسب است كه در اينجا به يكي از اساسي. فراهم شود
ي اقتصاد  بنيان جهت توسعه هاي دانش نياز تحقق استراتژي شركت يان و پيشبن دانش

ي  بنيان سرمايه نيازهاي اقتصاد دانش ترين پيش در حقيقت يكي از اساسي. اشاره شود
انساني خالق، نوآور و دانشي است كه با توجه به تركيب جمعيتي كشور ايران و جمعيت 

ي  ترين سرمايه ترين و باارزش ساني به عنوان بزرگكرده و نيروي ان باالي جوانان تحصيل
كشور، بايد مورد توجه قرار گيرد و بدين ترتيب، با توانمند نمودن و تشويق و 
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بنيان، كشور توان رويارويي با هر  هاي دانش سازي فعاليت آنان در قالب شركت زمينه
  .گونه تهديد و تحريم اقتصادي را خواهد داشت

هاي اصلي آن، از جمله زير   بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه گسترش اقتصاد دانش
هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و   هاي ارتباطي، زمينه ساخت

گسترش كاربرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن 
  .بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي كشور صورت مي پذيرد

هاي علمي و پژوهشي  هايي بين شركت بنيان در حكم واسطه هاي دانش شركت
ها با ابتكاراتشان مرزهاي فناوري  اين شركت. كنند هاي نو را توليد مي هستند كه فناوري

بنيان با اتكا به اين دانش نو، دانش را به فناوري  هاي دانش شركت. دهند را گسترش مي
كنند و امكان عرضه آن را در داخل و خارج كشور فراهم  تجاري، كاال و توليد تبديل مي

  .آورند مي
دادن متفاوت به دو  بنيان و جامعه يادگيرنده در محوريت تفاوت دو مفهوم جامعه دانش
) به عنوان محتوا(بنيان، محوريت با دانش در جامعه دانش. مقوله دانش و يادگيري است

به عنوان فرآيند و (يت اساسي با يادگيرياست؛ در حالي كه در جامعه يادگيرنده، محور
توان جامعه يادگيرنده را زيرساختي براي يك جامعه دانشي تلقي  پس مي. است) ابزار
به هرحال هر دو مفهوم دانش و يادگيري، مكمل يكديگرند و نتيجه پرداختن و . كرد

 .توسعه، رشد و پيشرفت: دادن به هريك، واحد است اهميت

العمر و  يادگيري مادام: ه بايد به چند توانمندي اساسي مجهز باشدنيروي انساني آيند
پذيري، سواد فناوري،  فراموشي سريع، نوآوري و خالقيت، كارآفريني، انعطاف و وفق

پژوهي؛ تمامي اين موارد، عناصر سازنده كاركنان  نگري و آينده گري، آينده پژوهش
اي  آنان كه مصمم به كسب آيندهامروز تمامي كشورهاي موفق و . دانشي آينده است

ريزي  درخشان هستند، به طور جدي براي تربيت نيروي انساني آينده خود برنامه
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كننده و حمايتي، سيستم  كننده، تسريع تمامي اين موارد همراه با موارد تسهيل. اند كرده
وفا و نهند كه شالوده يك اقتصاد دانشي و يادگيرنده شك ملي نوآوري يك كشور را بنا مي

  .پايدار است

بر اين اساس با توجه به اهميت روزافزون اين مسأله و لزوم اهتمام خاص در اين 
حوزه در طرح حاضر بر آنيم با نگرشي راهبردي چالشها، موانع و ابعاد راهبردي پيش رو 
را مورد موشكافي قرار دهيم تا از اين منظر بتوان سياستگذاري، تصميم سازي و تصميم 

 . سبي را در اين حوزه به انجام رسانيدگيري منا

  در اين تحقيق استفادهمورد  الگوي - 1
در اين تحقيق از الگوي زير براي بررسي، تحليل و ارائه راهكار جهت توسعه 

همانگونه كه در شكل مشخص شده است، در . استفاده شده استبنيان  دانشبنگاههاي 
از مرحله توليد علم تا تبديل آن به ان بني دانشاين مدل فرايند اصلي توسعه شركتهاي 

فناوري و سپس محصول و در ادامه تجاري سازي آن و توليد ثروت از آن مورد نظر قرار 
در اين قالب حوزه هاي اصلي و كليدي كه در اين فرايند مؤثر و مفيد . گرفته است

 .باشد ميباشند ذكر گرديده است كه در شكل در اليه پاياني مشخص  مي

را بر اساس بنيان  دانشامه در ابتدا وضعيت عمومي توسعه كالن حوزه هاي در اد
اطالعات و آمار موجود بيان خواهيم داشت و پس از آن مبتني بر الگوي فوق الذكر به 

  .خواهيم پرداختبنيان  دانشبررسي و تحليل وضعيت شركتهاي 
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  الگوي مورد استفاده در اين تحقيق - 1- 2شكل 

  

  



   113                                                               بنيان دانش يشركتها حوزه  موجود تيوضع ليتحل و يبررس: فصل دوم

 

  بنيان دانشحوزه هاي بررسي و تحليل وضعيت شركتهاي  -2

  حوزه منابع انساني -1- 2

در حوزه منابع انساني و نيروي متخصص و خبره دانشي در كشور از پتانسيل بسيار 
خوبي برخوردار مي باشيم و ليكن نكته اساسي در اين بين سياستگذاري و برنامه ريزي 
صحيح و هوشمندانه در جهت بكارگيري مؤثر اين توانمنديها و اجراي دقيق و هدفمند 

چه تاكنون در طرحها و برنامه ها و قوانين تدوين شده آن. باشد ميبرنامه ها و سياستها 
  . باشد ميمشاهده شده است عدم توجه كافي به اين مهم 

به عنوان يكي از قوانين پايه توسعه بنيان  دانشي ها شركتدر قانون حمايت از 
آن، به نظر  9آيين نامه اجرايي و ماده  12ماده ) ب(و طبق بند بنيان  دانششركتهاي 
كه بتوان از نيروي انساني متخصص فقط در كالن شهرها استفاده كرد چرا كه  مي رسد

پراكندگي نخبگان، مخترعان و برگزيدگان جشنواره ها بيشتر در كالن شهرها مشاهده 
همين طور تربيت نيروي انساني . و ديگر شهرها از اين قابليت محرومندشود  مي

ا با موانع و مشكالت خاص خود متخصص در محيط هاي كوچك دانشگاهي ديگر شهره
اغلب به اشتباه فكر . مواجه است و نمي توان از نيروي انساني استفاده بهينه را برد

، شود  ميكه دورهم جمع كردن افراد نخبه ومتعهد، خودبخود باعث هم افزايي شود  مي
در صورتي كه با عواملي مثل تفاوت ديدگاهها، نبرد قدرت و تعارض نقش در اين 

  .مواجه هستند ها تشرك

و ايجاد شغل بنيان  دانشبايد زمينه هاي الزم براي توليدات بنيان  دانشدر اقتصاد 
داشتن اقتصاد رو به جلو . براي نيروهاي متخصص فارغ التحصيل دانشگاهي فراهم شود

و رشد اقتصادي حداقل هشت درصدي تا پايان برنامه پنجم توسعه از ملزومات اين كار 
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ايط موجود و با تشديد تحريم ها بايد با بكارگيري تمام پتانسيل كشور بر در شر .است
  .مشكالت روزمره غلبه كنيم و به برنامه ريزي دراز مدت بپردازيم

برآيند آموزشهاي آموزش و پرورش و وزارت علوم تامين كننده اهداف كارآفرين و 
كمتر به حوزه علوم  در مراكز تصميم گيري. نيست ها شركتتامين نيروي انساني اين 

انساني و هنر توجه مي شود و اكثراٌ ميدان تصميم گيرنده و اجرايي از جامعه دانشگاهي 
فني و مهندسي، علوم پايه و يا پزشكي هستند، بنابراين از توان علمي حداقل 

اين در حاليست كه . دانشجويان و فارغ التحصيالن علوم انساني و هنر استفاده نمي شود
  نقالب يك رويداد فرهنگي و انساني است و رويداد ا

  .حوزه مهندسي، جريان ابزاري براي رشد انسان است نه يك استراتژي جامع 

چه بنيان  دانشبنابراين به نظر مي رسد كه مي بايد در حوزه منابع انساني شركتهاي 
ت از حيث برنامه ريزي و سياستگذاري و چه از حيث بكارگيري و اجرا تجديد نظر صور

  .پذيرد

 ...)سرمايه گذاري، تعهد، حمايت، تسهيالت و (حوزه حمايت ملي  - 2- 2

از حيث ميزان حمايتهاي انجام شده در بنيان  دانشدر اين قسمت وضعيت شركتهاي 
بر اساس نظر صاحبنظران در اين حوزه مي توان . سطح ملي مورد بررسي قرار مي گيرد

عنوان بنيان  دانشترين دغدغه هاي شركتهاي تامين منابع مالي را بعنوان يكي از مهم
شركتهاي مستقر در پاركها و مراكز رشد براي احداث آزمايشگاهها و دفاتر تخصصي . كرد

از ديگر مشكالت اين شركتها در اختيار نداشتن واقعي بازار است . دچار مشكل هستند
بسياري از  توان خوبي در حل مشكالتبنيان  دانشچرا كه با وجود اينكه شركتهاي 

  . صنايع دارند اما آنطور كه بايد بازار در اختيارشان قرار نمي گيرد
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همچنين قانون تخصيص يك درصد اعتبار درآمدهاي عملياتي شركتهاي دولتي به 
تاكنون به طور واقع محقق نشده است و ارجاع كار از طرف بنيان  دانششركتهاي 

  . شركتهاي دولتي به اين بخش به كندي صورت مي گيرد و يا انجام نمي پذيرد

، دريافت منابع از بنيان دانشدولت براي تامين منابع مالي فعاليتهاي شركتهاي 
را براي اين مشكالت تعيين كرده بود، درحالي كه اين منابع ) ع(صندوق مهر امام رضا 

 . محدود بوده و آنطور كه بايد تاكنون انجام نشده است

احداث آزمايشگاهها و دفاتر تخصصي پاركها نيازمند تامين منابع از سوي بانكها است 
  .م را با پاركهاي علم و فناوري ندارندكه در اين مورد بانكها همكاري الز

  1384- 91سطح رشد و توسعه پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد طي سالهاي 

تعداد پاركهاي علم و فناوري با توجه به سازمان مؤسس آن به شرح جدول زير 
  :باشد مي

  پاركهاي علم و فناوري بر اساس سازمان مؤسس  -1 - 2جدول 

 وابسته به ديگر نهادهاي اجرايي تحقيقات و فناوري وابسته به وزارت علوم،

 جمع
 دانشگاهي

جهاد 
 دانشگاهي

 استاني
رياست 
 جمهوري

شهرك علمي 
 و تحقيقاتي

6 2 23 1 1 33 

 

  :باشد ميبه شرح جدول زير  1384-91روند رشد پاركهاي علم و فناوري طي سالهاي 

  1384-91سالهاي روند رشد پاركهاي علم و فناوري طي   -2 - 2جدول 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

14 14 19 23 25 28 31 33 
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  :باشد ميبه شرح نمودار زير  1384-91روند توسعه پاركها طي سالهاي 

  1384-91روند رشد پاركهاي علم و فناوري طي سالهاي    - 1 -2نمودار 

  

  

  :باشد ميبه شرح جدول زير  1384-91تعداد مراكز رشد واحدهاي فناور طي سالهاي 

 1384- 91تعداد مراكز رشد واحدهاي فناور طي سالهاي    -3 - 2جدول 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

42 43 56 75 87 98 117 131 

 

به شرح نمودار زير  1384-91روند توسعه مراكز رشد واحدهاي فناور طي سالهاي 
  :باشد مي
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  1384-91روند توسعه مراكز رشد واحدهاي فناور طي سالهاي   - 2 -2نمودار 

  

 

 تامين اعتبارات متمركز پرداخت شده به پاركها و مراكز رشد علم و فناوري

مراكز رشد جهت حمايت از واحدهاي فناور از راستاي تامين اعتبارات پاركها و در 
ميليون ريال از محل  31488محل حمايت هاي معاونت پژوهش و فناوري جمعاً مبلغ 

  .و فناوري طبق جدول زير به اين مراكز پرداخت شده است اعتبارات معاونت پژوهشي

 آورياعتبارات معاونت پژوهشي و فناوري براي پاركهاي علم و فن    -4 - 2 جدول

 جمع كل پاركهاي علم و فناوري

 450 بوشهر استان فارس خليج

 600 همدان

 600 سمنان

 900 فارس
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 700 مركزي

 800 يزد

 700 شرقي آذربايجان

 2500 بختياري چهارمحال

 2000 قزوين

 2500 قم

 2000 هرمزگان

 1500 بلوچستان و سيستان

 1800 جنوبي خراسان

 2000 مازندران

 2650 رضوي خراسان

 2000 خوزستان

 1500 شمالي خراسان

 2200 گيالن

 2000 سمنان

 1000  فارس خليج فناوري زيست پارك

 1000 اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرك

 31400 پرداختي اعتبارات كل جمع
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تعداد پروژه هاي ثبت شده در دبيرخانه پژوهشهاي كاربردي معاونت پژوهش و 
  .باشد ميفناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير 

  

  1391- 1384تعداد پروژه هاي مصوب سال   - 3 -2 نمودار

  
 

بر اساس مطالعات كارشناسان سياستگذاري اقتصادي كشور در حوزه توسعه 
ترين موانع موفقيت اين شركتها را مي توان بصورت زير بيان  شركتهاي دانش مهم

  :داشت

  لزوم نقش فعاالنه دولت به عنوان راهبر قطار اقتصاد كشور

جالب است كه توجه كنيم علي رغم فريادهايي كه اقتصاددانان ليبرال مبني بر لزوم 
زنند هيچ كشوري  پرهيز از دخالت دولت در اقتصاد و دست نامرئي بازار آدام اسميت مي

گذران دولتي خود نتوانسته رشد و توسعه  در دنيا بدون حضور فعاالنه و هوشمند سياست
هاي نوظهور اقتصادي گرفته تا  شرق آسيا به عنوان قدرتاز كشورهاي . را تجربه كند
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ها عالوه بر تسهيل و تقويت شرايط  مهد ليبراليزم در غرب، در همه اين كشورها دولت
ثباتي  هاي زائد اداري، كم كردن بي حذف بروكراسي: عمومي كسب و كار مانند

 …تقويت قوانين و تصميمات حوزه توليد، كم رونق كردن رقباي زائد توليد، اصالح و 
   .اي در اين حوزه دارند خودشان حضور فعاالنه

  در كشوربنيان  دانشنبود متولي و رويكرد مناسب به حوزه صنعت 

در كشور تعريف و دسته بندي دقيقي بنيان  دانشهاي  متأسفانه در حال حاضر شركت
حد رنج برده ها از داشتن متولي مشخص و وا ندارند و اين امر باعث شده كه اين شركت
در نتيجه . هاي پرخطر توليد برخوردار نباشد و اين نهال نوپا از هيچ پشتيباني در طوفان

گذاران در اين  كه حداقل قانون و اقدام عملي سياستبنيان  دانشهاي  قانون شركت
حوزه است هنوز به دليل همين اختالفات مسكوت مانده ورنگ اجرايي شدن به خود 

اين اختالف اين رويكرد است كه هر حوزه تحقيق و فناوري در كشور دليل . نگرفته است
هايي مورد  ها بايد شاخص را ختم به دانشگاه مي داند و معتقد است كه حتما اين شركت

هاي ما در حال حاضر از كاربردي  تاييد وزارت علوم داشته باشند حال آنكه دانشگاه
  .برند هاي خود رنج مي نبودن تحقيقات و پژوهش

  داخليبنيان  دانشدولت بزرگترين بازار براي محصوالت 

بي ترديد لزوم خريد از محصوالت داخلي و وجود بازار مناسب از اركان مهم رونق 
به همين منظور تأكيد زيادي به لزوم خريد كاالي داخلي . توليد در هر كشوري است

ها  بسياري از حوزه اما خوب است توجه كنيم بزرگترين خريدار در. شود توسط مردم مي
، حجم خريدهاي دولتي در بنيان دانشهاي كاالهاي  و با توجه به ويژگي. رود به شمار مي

حال آنكه به اذعان بسياري از كارشناسان و مديران . باشد اين حوزه دوچندان مي
هاي داخلي در تأمين نيازهاي خود از  ، متأسفانه دستگاهبنيان دانشهاي  شركت
هاي مختلف  كنند و بسياري از كاالها و تجهيزات در حوزه ي كوتاهي ميهاي داخل شركت
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با وجود توانمندي و  …هاي تلويزيوني، صنايع نفت و گاز و از جمله مخابرات، فرستنده
  .شود هاي خارجي خريداري مي توليد مشابه در داخل از شركت

انع در اين حوزه، البته ريشه اين اتفاق ناخوشايند عالوه بر نبود قوانين جامع و م
نيز دارد كه از حوصله اين . …مباحث ديگري مانند تأمين مالي، نبود نظارت كافي و 

  .نوشتار خارج است

هاي  بي توجهي به سازوكار سياستي در جهت حفظ بازار داخلي براي شركت
  داخلي

گذاري  در تمام دنيا به منظور حمايت از صنايع و توليدات داخلي، با ابزارهاي سياست
مانند تعرفه، قدرت رقابت را در كاالها وصنايع داخلي براي رقابت با رقباي خارجي 

دهند متأسفانه در كشور ما نه تنها از اين ابزار در جهت حمايت از كاالهاي  افزايش مي
ها مانند دارو و  كه گاه حتي در برخي حوزهشود  ميبي استفاده نداخلي به خوبنيان  دانش

هاي موجود توسط عده اي  و به دليل رانت. تجهيزات پزشكي عكس آن رفتار شده است
در اين حوزه به ناگاه تعرفه ورود كاالهاي بنيان  دانشخاص، بعد از موفقيت يك محصول 

  .ا كرده استخارجي با هدف ضربه زدن به توليد داخلي كاهش پيد

  بنيان دانشهاي  عدم وجود سازوكارهاي تأمين مالي متناسب با شركت

بر كارشناسان و آشنايان با حوزه توليد آشكار است كه به دليل ساختار ضد توليدي 
اقتصاد كشورمان، از مشكالت مهم توليد كنندگان در كشور بحث نقدينگي و تأمين 

لف مانند سود باالي تسهيالت بانكي، انحراف موارد مخت. باشد سرمايه براي توليد مي
ترين داليل  از مهم …هاي دولت به بخش خصوصي و  تسهيالت بانكي ارزان، بدهي

متأسفانه در حوزه توليد كاالهاي . رود مشكالت مالي توليد كنندگان به شمار مي
ها اين مشكالت دوچندان شده  هاي اين شركت به دليل ماهيت و ويژگيبنيان  دانش
هاي سرمايه گذاري خطر  كه لزوم تمهيد سازوكار دقيق و مناسب مانند صندوق. است
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ها هم خوان باشد، توسط  پذير كه با ويژگي ريسك پذيري و تحقيقاتي اين بنگاه
  .گذران صنعت كشور به اين منظور بيش از پيش مورد تأكيد است سياست

هاي  يران شركتلزوم توجه به ملزومات اقتصاد جهادي و رقابتي توسط مد
  داخليبنيان  دانش

كه در باال به اجمال مورد بنيان  دانشاما عالوه بر وظايف دولت در حوزه رونق اقتصاد 
ها نيز در جهت موفقيت و افزايش قدرت رقابت  مرور قرار گرفت؛ خود مديران شركت

  .وظايفي دارند كه مي بايد با دقت و كيفيت به آن بپردازند

  هاي بين بنگاهي ايجاد سازوكارهاي همكاريعدم وجود اتحاد و 

امروزه تمام صنايع در دنيا و حتي كشور ما به اين نتيجه درست رسيده اند كه با 
هاي ناشي از مقياس بنگاه داري به صورت  توجه به ساختار رقابتي اقتصاد در دنيا و صرفه

اختارهاي زيادي بنابراين راهكارها و س. انفرادي و در مقياس كوچك موفق نخواهد بود
هاي  ها تدارك ديده شده كه مي توان از جمله به خوشه براي پيشبرد اين همكاري

شرايط خاص اقتصاد جهادي كشور ما كه با توجه به . اشاره كرد …ها و  صنعتي، شبكه
بنابراين . ها را دو چندان كرده است ها مشكالت خاصي دارد ضرورت اين همكاري تحريم

داخلي كه عموما ابعاد كوچك و خرد نيز دارند با درك به بنيان  انشدهاي  مديران شركت
هايي حركت  موقع و درست اين موضوع بايد به سمت ايجاد چنين اتحادها و همكاري

  .كنند

  عدم توجه به ابعاد تخصصي حضور موفق در بازارهاي داخلي و خارجي

دنيا لزوم ايجاد تخصص بر همگان روشن است كه ابعاد رقابتي و پيچيده اقتصاد امروز 
مديران بنابراين . هاي تجارت و توليد را دو چندان كرده است و مهارت ويژه براي حوزه

ها با درك اين موضوع نبايد انتظار داشته باشند كه خودشان به تنهايي عالوه بر  شركت
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ي فني شركت خود تخصص كافي در مورد تجارت بين الملل،  تخصص و تجربه در حوزه
را دارند فلذا بايد به سمت ايجاد  …مديريتي بنگاه، اقتصاد خرد و كالن و ابعاد 

در . هاي تخصصي اين حوزه و مجهز شدن به اين دانش تخصصي حركت كنند مكانيزم
هاي تخصصي خدمات كسب و كار حركت  اين راستا اقتصاد دنيا به سمت ايجاد شركت

صصي در حوزه هاي مختلف ارائه خدمات تخ ها شركتكرده است كه مأموريت اين 
هاي حقوقي،  تخصصي مانند سرمايه گذاري و تأمين مالي، بازاريابي، برندينگ و مشاوره

كه البته لزوم ايفا نقش فعال دولت براي . باشد ميهاي توليدي  به مديران بنگاه …و
  .ايجاد اين مراكز نيز قابل تأكيد است

ركن موفقيت امروز كشور در گرو توجه به اقتصاد توليدي به خصوص با رويكرد توجه 
هاي ايجاد  و فاصله گرفتن از خام فروشي با توجه به تكميل حلقهبنيان  دانشبه توليد 

در كشور . …ارزش افزوده بيشتر از منابع اوليه ارزشمند خدادادي مانند نفت و گاز و
ارزشمند نيروي جوان تحصيلكرده و پرنشاط در سايه  است و بهره گيري از پتانسيل

  .گذاري دقيق و هدفمند كشور ميسر مي گردد سياست

  در ارتباط با سازمانهاي تصميم گير بنيان دانشي ها شركتوضعيت 

تقريباٌ تمام امور اقتصادي و علمي در كشور با رويداد دولتي و دستوري شكل 
كه بايد بر مبناي فرهنگ  بنيان دانشي ها شركتبر همين اساس وضعيت . گيرد مي

كارآفرين و خالقيت و نوآوري شكل مي گرفت باز هم تبديل به ساختارهاي سازماني 
  .كند دولتي شده است

بخواهد تالش كند بايد ايده  بنيان دانشامروز اگر كسي براي تاسيس يك شركت 
  .هاي خود را البه الي چرخ كند روندهاي اداري وارد كند

در شوراي علوم كامالً  بنيان دانشي ها شركتوند اجراي قانون حمايت از هنوز ر
  .مشخص نيست 
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و بانك ) قديمي(با وزارت تعاون) بنياد نخبگان(توافق نامه سه جانبه وزارت علوم 
  .توسعه تعاون اجرايي نمي شود

در خصوص روند هزينه كرد صندوق نوآوري و شكوفايي و وضعيت تخصصي و 
دانشگاهيان از آن بي  اطالع رساني مناسبي وجود ندارد و اكثر مخترعان وتحقيقاتي آن 

  .اطالعند

در حين مراجعه به وزارتخانه هاي متولي در اين حوزه مي توان دريافت كه ميزان 
و بيشترسرگرم امور جاري اداري  باشد مياطالعاتشان از قوانين مربوطه در سطح پاييني 

ري هم با همه تبليغاتشان نتوانسته اند جاذبه همگاني مراكز رشد و فناو. شان هستند 
  .ايجاد كنند و تبديل به بنگاه اقتصادي شده اند تا يك نهاد حمايتي 

 بنيان دانشحمايت كنند وضعيت  بنيان دانشي ها شركتساختارهايي كه قرار بود از 
هادها كار آفرين مديران اين سازمانها و ن. كارمندان اجرايي شان آموزش نديده اند. ندارند

نبوده اند و بيشتر مدير هزينه اند تا درآمد و فرصت يابي، ساختارهاي اداري و طبقاتي و 
  .روح سازمانهاي حمايت كننده خالي از نشاط كار آفرين و مجاهدت است

، مثل وزارت علوم، بنيان دانشكه مراكز و ساختارهاي درگير بحث شود  ميحتي گفته 
مراكز رشد ، بيشتر مزاحمت ايجاد مي كند تا اينكه به آن كمك بنياد ملي نخبگان ، 

  .كنند

به اهداف حداكثر رسيد وحق تضميني براي اهداف توان  ميدر نتيجه با اين وضعيت ن
  .حداقل هم قابل تصور نيست
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  بنيان دانشزيرساخت اقتصادي توسعه شركتهاي 

مشروط به مشخص كردن  بنيان دانشموانع پيش روي ايران در رسيدن به اقتصاد 
. است بنيان دانشجايگاه كنوني اقتصاد كشور در ميان اقتصاد سنتي، صنعتي و يا اقتصاد 

اگر به اين سوال جواب دقيق داده نشود، دچار ابهام در تبيين اقتصاد دانش در ايران 
دهد اين است كه ما در حال گذار از اقتصاد  آن چه كه شواهد نشان مي. خواهيم شد

  .به اقتصاد صنعتي هستيم و هنوز با اقتصاد صنعتي فاصله داريمسنتي 

توان از وضعيت موجود بدون گذر از اقتصاد صنعتي به  حال بايد پرسيد كه آيا مي
بايد گفت بدون توجه به اين مساله امكان پرداختن به اقتصاد .رسيد بنيان دانشاقتصاد 
انداز كلي و هم در برنامه  ه هم در چشموجود ندارد، البته بايد اذعان داشت ك بنيان دانش

توجه جدي شده است ولي به علت غفلت از پاسخ  محور دانشتوسعه كشور به اقتصاد 
  .مواجه بود بنيان دانشاين سوال برنامه توسعه با ابهامات جدي در حوزه اقتصاد 

هاي ايجاد شده در  عبور از اين مرحله با توجه به پيشرفت سريع علم و توانايي
هاي خاصي در سطح  ارشناسان و محققان كشورهاي مختلف نيازمند زير ساختك

توانند بايد  عمومي جامعه، صنعت، دولت و نهادهاي قانون گذار و اجرايي است كه مي
  .مورد مالحظه قرار گيرد

دانش، بنگاه اقتصادي   ، سرمايه انساني، بنگاه)يادگيرنده( محور دانش  خانواده
انش از جمله عواملي هستند كه نقش كليدي در ايجاد و توسعه و دولت د محور دانش

اين عوامل در چارچوب شش بازار رقابتي يعني بازار كاال و . دارند بنيان دانشاقتصاد 
خدمات بازار ايده، بازار خدمات آموزش مالي، بازار سرمايه انساني، بازار سرمايه 

به . كامال فعال با هم در تعامل هستندخطرپذير، بازار اعتبارات سرمايه انساني به صورت 
طوري كه يك تغيير كوچك در يك بازار باعث ايجاد تغييرات متفاوتي در بازارهاي ديگر 

  .خواهد شد
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و توليد كننده سرمايه انساني،  گذار سرمايهمصرف كننده دانش و كاال و خدمات، 
ه نقش موثر گذاران اقتصادي واجتماعي، س انتخاب كننده مديران كالن و سياست

  .خانواده يادگيرنده در اقتصاد مي باشند

در قالب توانايي يادگيري، كارآفريني، نوآوري  بنيان دانشسرمايه انساني را در اقتصاد 
  .شود  ميو خالقيت نهادينه شده در وجود انسان تعريف 

  سرمايه گذاران مخاطره پذير و نهادهاي مرتبط

هاي خالقانه اي است كه در ذهن مبتكران  موتور محرك پيشرفت هاي فناوري، ايده
و مخترعان شكل مي گيرد و با پيگيري جدي كارآفرينان در قالب كسب و كاري جديد 

اما اغلب اين كارآفرينان، مهندسان جوان و خوش فكري هستند كه . به بار مي نشيند
نابع مالي فاقد دو عامل اصلي موفقيت در بازار رقابتي يعني دانش و تجربه مديريتي و م

  .كافي  مي باشند

لذا بسياري از تالش ها براي راه اندازي كسب و كارهاي جديد به همين دليل با 
كليد حل اين مشكل در دست سرمايه گذاراني است كه با . شكست مواجه مي شوند

تكيه بر شم فوق العاده خود و با تقبل مخاطرات محاسبه شده، فعاالنه با كارآفرينان 
 .با هدف كسب سود فراوان، نقاط ضعف آنها را پوشش مي دهند همراه شده و

با توجه به اين موضوع به راحتي مي توان به جايگاه مهم و راهبردي اين افراد كه 
اصطالحا سرمايه گذاران مخاطره پذير ناميده مي شوند، در اقتصاد و تسريع روند توسعه 

صنعت سرمايه گذاري مخاطره به همين جهت در طول زمان، . فناوري كشورها پي برد
پذير در كشورهاي توسعه يافته شكل گرفته و به يكي از زنجيره هاي اصلي سيستم ملي 

  .نوآوري آنها تبديل شده است 

سرمايه گذاري مخاطره پذير شكل فعالي از سرمايه گذاري است كه به دليل نقش آن 
بدليل اينكه روش . تدر ارتقاء رشد و حفظ ثبات مالي مورد تحسين قرار گرفته اس
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، روش مناسبي براي شود  ميمشاركت منجر به رشد و حفظ ثبات مالي بنگاه اقتصادي 
زماني كه تأمين مالي يك كسب و كار مطرح . باشد ميسرمايه گذاري بر پايه سود دهي 

؛ درحالي كه بانكها معموالً تمايلي به شود  مي، بطور سنتي از بانك ها ياد شود  مي
  .اري مخاطره پذير ندارندسرمايه گذ

، سرمايه گذاري باشد ميبر خالف سرمايه گذاريي كه بر پايه كسب درآمد ثابت 
مخاطر ه پذير، سرمايه گذار را وادار به ايفاء نقش فعال در هيأت مديره مي نمايد و طي 
كل دوره سرمايه گذاري، سرمايه گذار غير از حمايت مالي، حمايت مديريتي و بازاريابي 

همه سود و زيان حاصل از كار بر اساس نسبت از پيش تعيين شده تقسيم . ز داردني
  .شود  مي

صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير يكي از نهادها و اجزاي مهم سيستم ملي 
برخالف بسياري از اجزاي سيستم كه داراي (نوآوري هستند؛ چون براي اين صندوقها 

از يك . يا كاركردهاي مختلفي را در نظر گرفت مي توان نقش ها ) كاركردي واحدند
در قالب سرمايه گذاري در شرك (سو، اين صندوق ها به تأمين مالي تحقيقات و نوآوري 

مي پردازند كه در چارچوب دومين كاركرد سيستم نوآوري ) تهاي نوپا و فناوري محور
ارآفرينان است و از سوي ديگر، اين صندوق ها مشاوره و كمك هاي مديريتي به ك

ي سرمايه پذير نقش ها شركتارائه مي دهند و در مديريت ) افزون بر تأمين مالي آنان (
اين صندوق ها معموال،ً داراي كارشناساني حرفه اي و مجرب در زمينه . فعالي دارند

همراه (مديريت كسب و كار و كارآفريني هستند كه مي توانند تجربه و تخصص خود را 
به اين . در اختيار كارآفرينان جوان و فاقد تجربه تجاري قرار دهند )  با پشتيباني مالي

كه چهارمين (ترتيب، اين صندوق ها به ارتقاي كارآفريني در سيستم ملي نوآوري 
بنابراين، سرمايه گذاري . كمك شاياني مي كنند ) كاركرد اين سيستم به شمار مي رود

تأمين مالي و ارتقاي كارآفريني در : يعني مخاطره پذير دو نقش يا كاركرد اصلي دارد، 
  .سيستم ملي نوآوري
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تأمين منابع مالي صنايع كوچك و تازه تأسيس به ويژه صنايعي كه مبتني بر فن 
آوري مي باشند، در زمينه توسعه فناوري، از طريق ساز وكارهاي مختلفي ممكن است 

. يت فوق العاده اي دارندكه از آن ميان، صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير اهم
زيرا به سبب خطر ذاتي نهفته در طرح هاي نوآورانه و ماهيت سرمايه گذاري بلند مدت 
در اين گونه فعاليت ها، ساز وكارهاي مالي و اعتباري متداول براي تأمين مالي آنها 

 .مناسب نيستند

د نظام مالي در ميان نظام هاي مختلف كه در اين جريان با يكديگر در ارتباط هستن
اعتبارات مالي همچون خون در رگه هاي بدن براي . از اهميت بااليي برخوردار است 
بنيان  دانشبه دليل اينكه نوع رفتار بنگاه هاي اقتصادي . رشد و توسعه اقتصاد الزم است

در طي اين مدت نهادهاي جديد براي توسعه اين  باشد ميبا بنگاه هاي سنتي متفاوت 
اين نهاد ها شامل طيف . ات مالي در اختيار اين بنگاه ها قرار مي دهندبنگاه ها خدم

؛ از فرشتگان كسب و كار، انكوباتورها گرفته تا سرمايه گذاران ريسك شود  ميوسيعي 
پذير و بازارهاي فرابورس در دهه هاي اخير ايجاد شده اند تا يك بسته از خدمات مالي 

  .هها ايجاد گردد براي اين رفع نيازهاي مالي اين بنگا

  مناسب نبودن فرآيند ارائه تسهيالت در بانك

عدم آشنايي كارشناسان بانك با طرح هاي فناورانه، بررسي مربوط به طرح ها را با 
و يا ادامه بررسي ها را با شود  ميتأخير مواجه مي سازند و به دوباره كاري تبديل 

آورده بيشتر و يا وثايق سنگين تر مثل سهم (برآورده نمودن شرايطي از جانب متقاضي 
 .منوط مي كنند) 

  مشكل وثيقه براي دريافت وام بانكي

وثايق سنگيني اخذ مي كنند به جاي  ها شركتبانك جهت كاهش ريسك خود از 
اينكه با كارشناسي تخصصي و دقيق جهت امكان پذيري اقتصادي و فني طرح و ارائه 



   129                                                               بنيان دانش يشركتها حوزه  موجود تيوضع ليتحل و يبررس: فصل دوم

 

براي دريافت وام بايد وثيقه هاي . مك كنندمشاوره هاي الزم براي موفقيت طرح ها ك
وام هاي الوصولي بانك ها، نظام . مطمئني را در گرو بانك قرار داد تا وام دريافت گردد

بانكداري و عدم اعتماد و همچنين ترس افراد از دادن وثيقه و به جان خريدن ضرر مالي 
مشكل وثيقه بعد از تصويب طرح و ثبت شركت گريبان گير شود  ميآن باعث 

 .شود  ميبنيان  دانشي تعاوني ها شركت

در اين آيين نامه . نهايي و ابالغ شده استبنيان  دانشآيين نامه اجرايي شركتهاي 
درصد 25سال از ماليات معاف شدند و همچنين  15به مدت بنيان  دانششركتهاي 

  .شود نها توسط صندوق نوآوري پرداخت ميهزينه تحقيقاتي كنسرسيوم آ

هاي  جمهوري مدعي بوده كه در طول سال معاونت سابق علمي و فناوري رياست
ها  سازي فعاليت اين شركت گيري، توسعه، توليد و تجاري اخير، در بعد مالي از شكل

هاي راهبردي،  حمايت بعمل آورده و در بسترهاي غيرمالي با تشكيل ستادهاي فناوري
هاي تخصصي توليد و صادرات  هاي كالن فناوري ملي و تشكيل كميسيون اندازي طرح اهر

در سال گذشته كه شود  ميهمچنين گفته . بنيان اقدام كرده است كاالها و خدمات دانش
رديف بودجه مناسبي براي پاركها در نظر گرفته شد ولي به دليل مشكالتي كه وجود 

  .وجود نداشتبنيان  دانشركتهاي داشت، امكان تحقق كل بودجه به ش

وزارت علوم مي بايد در بخش آموزش عالي در حوزه پاركهاي علم و فناوري فعاليت 
براي . باشد ميكند كه رشد و توسعه پاركهاي علم و فناوري معرف توسعه آموزش عالي 

ر رسيدن به اهداف در زمينه توسعه و رشد پاركها بايد حمايت از اين مراكز را در دستو
هرچند وزارت علوم در صدد بوده  .كار قرار دهيم و در اين زمينه نيز دولت همكاري كند

شود  مياست تا رديف بودجه پاركهاي علم و فناوري را مشخص كند و اين امر موجب 
  .كه از مديريتهاي موازي جلوگيري شود
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لم و از سوي ديگر سامانه تشخيص صالحيت، رتبه بندي و مجوز پاركها و موسسات ع
فناوري راه اندازي شده است وليكن نرم افزارهاي مورد نياز اين سامانه بايد در اختيار 

 .پاركهاي علم و فناوري قرار گيرد

و شود  ميبا اجراي آمايش سرزميني آموزش عالي اشتغال فارغ التحصيالن هدفمند 
  .بهترين مكان اشتغال اين افراد پاركهاي فناوري است

بايد جدي گرفته شوند و از توسعه كمي و كيفي آنها حمايت ان بني دانشهاي  شركت
. شود تا به واسطه آن به ثروت آفريني در اقتصاد كشور و شكوفايي حقيقي برسيم

بنيان حمايت كنند تا آنها بتوانند به جذب و حمايت  هاي دانش ها بايد از شركت دولت
 .مخترعان بپردازند

ميليون و ميلياردي معتقدند كه تسهيالتي را در هاي  مسئوالن دولتي با اعالم وام
اند، اما غافل از اينكه اين برگه تائيد و معرفي به بانك نه از  اختيار مخترعان قرار داده
دهي  دهنده كاسته و نه تأثيري بر كاهش قسط وام يا زمان وام سختگيري شرايط به وام

  .داشته است

گيري براي اعطاي وام به  شرايط سخت بنيان اعتقاد دارند كه تمام شركتهاي دانش
هاي  اعتمادي است كه وجود دارد و همين نگاه سبب فوت بسياري از ايده دليل بي

  .پژوهشگران شده است

اعتمادي به مخترعان گريبانگير آينده  دانستند ضرري كه از بي مسئوالن اگر مي
شوند، شايد به گونه شود بيش از هزينه اعتمادي است كه شايد به آن گرفتار  جامعه مي

طرح پر سود زمينه عملياتي  20به فرض اگر با اعتماد به . اي ديگر رفتار مي كردند
طرح مشخص شود كه در عمل ضرر اقتصادي داشته، اين  5كردن آن فراهم شود و تنها 

  .ها پژوهشي شود اعتمادي به تمام طرح ضرر آن قدر زياد نيست كه سبب بي
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هاي پژوهشي با تصويب  سازي يافته به منظور تجاريبنيان  دانشهاي  ايجاد تعاوني
توانند با  مجلس را از اقدامات موثر بنياد نخبگان است و دانشگاهيان و پژوهشگران مي

بنيان  دانشهاي  هدف از تشكيل تعاوني .اعتبارات معيني از اين نوع تعاوني تشكيل دهند
  .و ثروت در جامعه استهاي نخبگان براي توليد علم  كاربردي كردن يافته

توانند در  مديريت تحوالت كشور بايد بر عهده نخبگان دانشگاهي باشد و نخبگان مي
  .هاي مطلوبي بردارند اين زمينه گام

ساز كنوني، جدي گرفتن اقتصاد  هاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت يكي از راه
  .باشد بنيان مي دانش

از طريق دانش و علم است و اگر رشد اقتصادي حقيقي در گرو توليد ثروت 
بنيان جدي گرفته شوند و از توسعه كمي و كيفي آنها حمايت شود، به  هاي دانش شركت

 .آفريني از طريق علم، اقتصاد كشور به شكوفايي حقيقي خواهد رسيد واسطه ثروت

ها و مؤسسات پولي و نبود  هاي سنتي و قديمي اعتبارسنجي از طرف بانك سيستم
بنيان از جمله  هاي دانش منظور حمايت از خطرپذيري شركت خاص به هاي  بيمه
  .باشد ميهاي ديگر  ضعف

ها،  هاي علمي كشور و همچنين كاستي تشكيل بانك اطالعات براي شناسايي توانايي
هاي  بنيان و تقويت بخش خصوصي در شركت هاي دانش گسترش عرصه فعاليت شركت

  .ايد به آنها توجه شودبنيان از نكات ديگري است كه ب دانش

ساز  بنيان زمينه هاي دانش گذاري اقتصاد كشور بر توليد ثروت از طريق شركت پايه
رسيدن به قدرت واقعي اقتصادي و همچنين تقويت روحيه خودباوري، خوداتكايي و 

هاي الزم و هموار  بايد با ايجاد زمينه. باشد ميهويت ملي و در نهايت قدرت سياسي 
هاي  نخبگان و زبدگان و اهل علم و صاحبان سرمايه را به تشكيل شركتكردن مسير، 

  .بنيان تشويق كرد دانش
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با حجم و اهميت بنيان  دانشهاي  پذيرفته از شركت هاي مادي صورت حمايت
بنيان هماهنگي نداشته و نيازمند يك بازنگري در اين  هاي دانش هاي شركت فعاليت

هاي مادي  براي اختصاص اين دسته از حمايتشده  فرآيندهاي تعريف. زمينه است
با توجه به سرعت . معموال دشوار بوده و نيازمند صرف هزينه و زمان بسياري است

بنيان بسيار حياتي است  هاي دانش ها در جهان، پارامتر زمان براي شركت توسعه فناوري
  .ها بايد با سرعت بيشتري انجام شود و حمايت از اين نوع شركت

محدوديت سرمايه و فقدان بستر : چالشهاي پيش رو در  اين بخش عبارتند از از ديگر
به دانشگاه و دولت، طوالني بودن بنيان  دانشمناسب، گرايش و وابستگي شركتهاي 

  .مسير ثبت شركتها، باال بودن نرخ سود بانكي و نحوه بازپرداخت براي طرح ها

  حوزه اختراعات و اكتشافات -3- 2

آوري و محصوالت و  اي از اختراعات، توليدات فن اي درست و كارشناسانهه بايد ارزيابي
هاي صنعتي،  بنيان صورت بگيرد و در كنار خوشه هاي دانش هاي شركت فعاليت

  .هاي بازاريابي و غيره مورد توجه قرار بگيرد موضوعات جديدي مثل خوشه
ذب نخبگان و ج "حمايت، هدايت، و نهايتا  وظيفه بنياد ملي نخبگان شناسايي

  . است  استعدادهاي درخشان

 هاي مشاوره ارائه و پشتيباني فناوري و علم رشد مراكز و پاركها خدمات از يكي

 باشد مي فناور واحدهاي به اختراع ثبت هاي تخصصي درخصوص ارزيابي و تخصصي

 طريق از جمله حمايت از مناسب ساخت زير ايجاد با اند توانسته رشد مراكز و پاركها

 توسط نوآور و خالق هاي ايده رشد جهت بستري فناوري انتقال و فكري مالكيت دفاتر

 ثبت اختراعات چشمگير رشد شاهد ساله هر خوشبختانه .نمايند فناور ايجاد واحدهاي

 و جدول شرح به اختراعات رشد گزارش روند .باشيم مي فناور واحدهاي توسط شده
  .باشد مي زير نمودار
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  اختراعات ثبت شده در پاركها و مراكز رشد علم و فناوري   -5 - 2جدول 

      سال                  

 عنوان

1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 

اختراعات ثبـت شـده   
ــز  ــا و مراكـ در پاركهـ

 رشد علم و فناوري

145 236 245 499 310 321 340 

 

رشد ثبت اختراعات توسط واحدهاي فناور مستقر در پاركها و مراكز رشد علم و 
  .باشد ميفناوري بصورت نمودار زير 

  

  اختراعات ثبت شده در پاركها و مراكز رشد علم و فناوري -نمودار

  

كه شود  مياي با عنوان جشنواره نوآوري و شكوفايي فجر انقالب برگزار  جشنواره
تفاوت اين جشنواره با ساير جشنواره هاي . جشنواره پنجم آن برگزار شده است

اختراعات اهميت ويژه به تجاري سازي و تشويق نخبگان در به توليد رساندن ايده 
 . هاست
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بنيان براي  هاي دانش يك مخترع عضو كميته ملي نخبگان با بيان اينكه شركت
طرح پژوهشي  10اره مي كند كه در حال حاضر اعضاي آن تنها اعتبار نامي دارد، اش

دارد كه به دليل سختي كار و افتادن در پيچ و خم اداري تنها يك طرح را به ثبت 
وظيفه يك مخترع نيست كه در پيچ و خم ": او مي گويد كه. كشوري رسانده است

بانكي  هنوز تعامل قوي بين مسئوالن بنياد ملي نخبگان با مسئوالن. ادارات قرار بگيرد
  ."صورت نگرفته است 

هاي علم و فناوري و مراكز رشد در راستاي تبديل اختراعات و ابتكارات به  پارك
  .اند كه بايد در جهت اين هدف محوري حركت كنند محصول ايجاد شده

  حوزه نوآوري و خالقيت - 4- 2

 نوآوري ظرفيت با اشتغال، متناسب ايجاد و اقتصادي رشد ،محور دانش اقتصاد يك در

 به طور بايد پژوهشي هاي طرح از ناشي دستاوردهاي كه معني بدين. مي يابد  تحقق

 .گردد تبديل نوين سيستمهاي يا و فرآيند محصول، به يگذار سرمايه طريق از پيوسته
 و مبتكران ذهن در كه است خالقانه اي هاي ايده فناوري، محرك پيشرفتهاي موتور

 به جديد كاري و كسب قالب در كارآفرينان پيگيري جدي با و گيرد مي شكل مخترعان

   .مي نشيند  بار

 سازماني هاي پويايي و خالقيت درك نوآوري، در زيربنايي مفهومي اجتماعي سرمايه

 مانند و گروهي خالقيت، يادگيري نوآوري، فرآيند سو يك از كه چرا آيد، مي شمار به

 .كند تسهيل  مي را آنها تحقق ديگر سوي از و داده قرار تأثير تحت را اينها

آنچنان كه مي توان جمعبندي نمود، فضاي مطلوبي براي حمايت از نوآوري و 
عليرغم كارهاي انجام شده و تسهيالت در . وجود نداردبنيان  دانشخالقيت در شركتهاي 

نظر گرفته شده وليكن چنين شرايطي براي توسعه بهينه نوآوري و خالقيت در حوزه 
  .باشد ميمناسب نبنيان  دانشاي شركته
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 بنيان دانشحوزه صادرات محصوالت  - 5- 2

به كشور هاي منطقه تنها بنيان  دانشنتايج حاكي است كه ايران در صادرات كاالهاي 
در تعداد محدودي از كاالها از رقابت پذيري برخوردار بوده كه اين تعداد از كاالها سهم 

كشورهاي منطقه را تشكيل مي بنيان  دانشهاي كمي از ميزان تقاضاي وارداتي كاال
در اين ميان، بيشترين ميزان رقابت پذيري ايران در تجارت با كشورهاي منطقه . دهند

و توليد راديو و تلويزيون و دستگاه بنيان  دانشبه توليد و صادرات مواد شيميايي اساسي 
وسايل نقليه هوايي و فضايي درحالي كه در صادرات . ها و وسايل ارتباطي اختصاص دارد

نكته قابل توجه اينكه سهم و . باشد ميهيچ گونه رقابت پذيري توليد علم برخوردار ن
جايگاه ايران در تأمين نيازهاي وارداتي كشورهاي منطقه در بخشهاي پيش گفته از مرز 

زه يك درصد فراتر نرفته است و حضور كمرنگي در اين بازار ها دارد، در حالي كه اندا
  .باشد ميميليارد دالر  24بازار كشورهاي منطقه بيش از 

در مجموع، يافته ها گوياي اين واقعيت مي باشندكه عليرغم تغيير جهت گيريهاي 
صادراتي از توليد و صادرات مواد اوليه به سمت صادرات كاالهاي با ارزش افزوده باال و 

زار منطقه چندان مطلوب و ، سهم و جايگاه كيفي صادرات ايران در بابنيان دانش
اگرچه در طول يك دهه اخير روند سهم ايران در صادرات جهاني . اميدواركننده نيست

بهبود يافته است، اما تنوع پايين تر آن و ادامه وضعيت موجود بنيان  دانشكاالهاي 
در بنيان  دانشجايگاه برتر در صادرات كاالهاي (دستيابي به اهدف سند چشم انداز 

فراهم آوردن بستر هاي الزم براي تعامل پويا و سازنده . را دشوار مي نمايد) منطقه
صنايع كشورمان با دنياي صنعتي، ارائه مشوقهاي الزم براي جذب سرمايه گذاري 
خارجي و اعمال سياست هاي تجاري برون گرا از جمله راهكارهاي اساسي و اوليه در 

  .رمان در بازار هاي جهاني و منطقه برشمردكشوبنيان  دانشارتقاء رقابت پذيري صنايع 
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از بنيان  دانشمعاونت علمي و فناوري رئيس جمهور به بيان آمار صادرات كاالهاي 
ميليون دالر صادرات كاال  3/2،  75بر اين اساس در سال . پرداخته است 89تا  75سال 
كل صادرات  صددر7/2ميليون دالر كه معادل  612به  89ايم كه اين رقم در سال  داشته

ميليون دالر ارتقا يافته  840اين رقم به  90غيرنفتي كشور است، رسيده است و در سال 
  .است

طبق برنامه ريزي انجام شده در كارگروه صادرات مقرر گرديده بود تا اين رقم در 
ميليون دالر برسد تا بتوان براساس قانون پنجم توسعه كه  200ميليارد و  1  به 91سال 

 .اختصاص داده، دست يافتبنيان  دانشهاي  كل صادرات غيرنفتي را به شركت درصد 5

به كشورهاي ديگر با وزارت بنيان  دانشبه منظور تسريع در روند صادرات كاالهاي 
هاي ايران در خارج از  هايي صورت گرفته تا با ديپلماسي فناوري نمايندگي خارجه رايزني

و در كشورهاي هدف آنها را مورد ارزيابي قرار  ها آشنا شوند كشور با اين توانمندي
 .دهند

از طريق برند سازي محقق بنيان  دانشي ها شركتتوسعه بازار محصوالت و خدمات 
 .مي گردد

براي . درصد بالغ شود 20كشور در برنامه ششم بايد به بنيان  دانشميزان صادرات 
فناوري با بانك توسعه  رسيدن به اين عدد تفاهم نامه اي ميان اين معاونت علم و

بنيان  دانشي ها شركتهدف از امضاي اين تفاهم نامه حمايت از . صادرات به امضا رسيد
ي بنيان دانشي ها شركتاين تفاهم نامه به منظور شناسايي طرح هاي فناورانه . است

  .است كه قابليت عرضه به بازارهاي بين المللي و ملي را دارد

كاالها و خدمات . يي ظرفيت هاي كشور اقدام مي كنداين قرارداد در جهت شناسا
كه قابليت عرضه به بازارها را دارد شناسايي و به منظور تجاري سازي آنها به بنيان  دانش
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در جهت  ها شركتبانك توسعه صادرات معرفي خواهند شد تا از ظرفيت هاي اين 
  .استفاده شودبنيان  دانشتوسعه صادرات كاالها و خدمات 

درصد  8از كل صادرات كشور بنيان  دانشس اهداف برنامه پنجم سهم صادرات براسا
  .شود  ميدرصد بالغ  15بايد شود و اين ميزان در طي برنامه ششم توسعه به 

نسبت بنيان  دانشبايد سهم صادرات كاالها و خدمات  1404براساس افق چشم انداز 
ي ها شركتدرصد برسد كه براي تحقق اين اهداف بايد  20به كل صادرات به 

  .فعال در اين حوزه را حمايت كنيمبنيان  دانش

ميليون دالر از  840ميليارد دالر بوده كه  47ميزان كل صادرات كشور  90در سال 
  .اختصاص يافته استبنيان  دانشاين ميزان به صادرات 

اميدواريم . ميليارد دالر است 1.2ميليون دالر به  840عدد  هدف گذاري ما رساندن
كشور در بنيان  دانشبا برنامه ريزي هايي كه در اين زمينه شده است حجم صادرات 

  .ميليارد دالر بالغ شود 1.2سال جاري به 

به دليل دريافت وثيقه هاي ملكي و غيرمنقول توسط بانك توسعه تعاون از شركت 
ايجاد شده است ولي بنيان  دانشهاي  مشكالتي براي اين تعاونيبنيان  دانشتعاوني هاي 

  .همچنان مفاد اين تفاهم نامه در حال اجرا است

تا ورود آن ها به بازارهاي ملي، بنيان  دانشيكي از حلقه هاي زنجيره توليد محصوالت 
كه ي بنيان دانشهر محصول . منطقه اي و بين المللي موضوع پيش بيني صادرات است

بايد با نگاه صادراتي توليد شود، هر چند كه در ابتداي كار شود  ميدر كشور توليد 
براي ايجاد ظرفيت صادرات بايد اقدامات متفاوتي انجام . قابليت صادرات را نداشته باشد

شود كه يكي از آنها استفاده از پتانسيل نهادهايي است كه در پشتيباني از صادرات 
  .كاالها نقش دارند
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با پشتيباني اوليه به ظرفيت توليد رسيده بنيان  دانشي ها شركتاالهايي كه توسط ك
و استانداردهاي ملي و منطقه اي را كسب كرده اند براي ورود به بازار ملي و منطقه اي 

در مفاد تفاهم نامه منعقد شده با بانك توسعه صادرات . نياز به حمايت بيشتري دارند
اي با مسئوليت معاونت علمي و فناوري  نوع كاالها در كميته آمده است كه شناسايي اين

  .شوند انجام و سپس براي حمايت صدور كاال به اين بانك معرفي مي

با هدف توسعه صادرات بنيان  دانشي ها شركتاين تفاهم نامه در راستاي تامين مالي 
وري است كه در اين راستا معاونت علمي و فنابنيان  دانشمحصوالت و خدمات 

هاي  ها و توانمندي شركت جمهوري متعهد شد در جهت بررسي ظرفيت رياست
و معرفي متقاضيان استفاده از تسهيالت موضوع اين تفاهم نامه به بانك بنيان  دانش

اقدام كند ضمن آنكه همكاري هاي الزم را با بانك توسعه صادرات در زمينه بررسي 
  .داشته باشدبنيان  دانشطرح هاي 

بر اساس اين تفاهم نامه بانك توسعه صادرات متعهد شد تا نسبت به پرداخت 
اقدام كند و براي مبالغ فراتر از سقف تعيين شده بنيان  دانشي ها شركتتسهيالت به 

همچنين متعهد شد تا امكان . اقدامات الزم را براي اختصاص ارتباط بيشتر انجام دهد
هش و فناوري به عنوان وثيقه پوشش هاي صندوق هاي پژو پذيرش ضمانت نامه

مدت اين تفاهم نامه يك  .تسهيالت پرداختي در صورت تاييد مديريت بانك فراهم كند
  .سال است كه در صورت تمايل طرفين قابل تمديد است

در اين راستا اقدام به ايجاد صندوق پژوهش و فناوري شريف با همكاري دانشگاه 
خدمات آنها را به بازارهاي بنيان  دانشهاي  صنعتي شريف شد تا با حمايت از شركت

درصد دانشگاه  51درصد بانك و  49اين صندوق با سرمايه . ملي و بين المللي برسانيم
هاي  ميليارد تومان اعتبارات براي اعطا به شركت 10راه اندازي شد و در سال گذشته 

آنها را بنيان  دانشهاي  معاونت علمي با شناسايي شركت .درنظر گرفته شدبنيان  دانش
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كنند تا از تسهيالت اين بانك در جهت تجاري سازي  به بانك توسعه صادرات معرفي مي
  .بهره مند شوندبنيان  دانشكاالها و خدمات 

بنيان  دانشس بانك توسعه صادرات ايران براي حمايت از كاالهاي بر اساس گفته رئي
توان زد چراكه اين بانك تا حد امكان از اين كاالها حمايت  حرف از عدد و رقم نمي

در قبال ارائه بنيان  دانشهاي  هاي دريافتي از شركت ايشان در ارتباط با وثيقه .كند مي
اي در نظر گرفته  هاي دريافتي به گونه شود وثيقه سعي مي"تسهيالت بيان داشت كه 

همچنين شعبه جديدي براي ارائه  ."شود كه مشكلي براي اين شركت ايجاد نشود
اي براي تسهيل  ويژه  و كميتهبنيان  دانشتسهيالت به منظور ارائه تسهيالت به شركت 

همچنين متعهد شده است تا امكان پذيرش ضمانت نامه . كردن امور تشكيل شده است
اي صندوق هاي پژوهش و فناوري به عنوان وثيقه پوشش تسهيالت پرداختي در ه

  .صورت تاييد مديريت بانك فراهم كند

ايران  هاي گسترده در بازار كشور چين بايد توسعه صادرات با توجه به وجود ظرفيت
به  در اين راستا تشكيل كار گروه توسعه صادرات. به اين كشور مورد تاكيد قرار گيرد

  .ريزي است كه اميدواريم به زودي به نتيجه نهايي برسد ن در حال برنامهچي

براي ايجاد ظرفيت صادرات بايد اقدامات متفاوتي انجام شود كه يكي از آن ها 
 .استفاده از پتانسيل نهادهايي است كه در پشتيباني از صادرات كاالها نقش دارند

عالوه بر . ايجاد شده استبنيان  دانشاي از اين بانك براي حمايت از كاالهاي  شعبه
  .اي براي تسهيل كردن امور نيز تشكل شده است اين كميته ويژه

 

  حوزه درآمدزايي و بهره وري و تجاري سازي -6- 2

زنجيره  در .باشد همراه آن سازى موفقيت تجارى با بايد توسعه و تحقيق موفقيت
 هزينه وجود با .ماست كشور در حلقه مفقوده مهمترين سازى تجارى توليد، تا تحقيق
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به  تحقيقاتى دستاوردهاى اكثر ،گيرد ميصورت  تحقيقات بخش در كه زيادى هاى نسبتاً
موارد  در توان مى را مشكل اين اصلى علت .رسند نمى )سازى تجارى( مرحله بكارگيرى
  :زير جستجو كرد

چرا كه تجارى كردن دستاورد : فقدان نظام حمايتى الزم بعد از انجام تحقيقات -1
هاى تحقيق و توسعه پس از انجام تحقيقات ديگر، وظيفه مراكز يا واحدهاى تحقيق و 

هزينه هايى به مراتب (توسعه، نوآوران و مخترعان نيست و به لحاظ هزينه هاى باال 
هاى طراحى، مهندسى، توليد آزمايشى، آزمايش،  باالتر از هزينه تحقيق مثل هزينه

مستلزم ) اصالح، توليد نيمه صنعتى و آماده ساختن بازار براى پذيرش فناورى
  .ى بيشتر و حمايت هاى بيشترى استگذار سرمايه

معموالً يك حلقه : فقدان مراكز تجارى سازى فناورى در چرخه تحقيق تا توليد -2
  .عنوان مراكز تجارى سازى فناورى و نوآورى ياد مى شود واسط نياز هست كه از آنها به

مراكز تجارى (هدف از ايجاد اين مراكز . اين مراكز هنوز در كشور ما شكل نگرفته اند
اين است كه به دنبال راه هايى باشند كه بتواند به بيشترين كاربرد و ) سازى فناورى

 .وآورى بيانجامداستفاده از دستاورد هاى حاصل از تحقيق و توسعه و ن

: عرضه و تقاضاى فناورى و نوآورى) فن بازارها(فقدان بازارهاى واقعى و مجازى  -3
درحال حاضر آنچنان كه بايد مراكز يا شبكه هاى سازمان يافت هاى كه نيازهاى فناوري 
صنايع و بازار را تنظيم و ارائه كنند و يا به معرفى عرضه فناورى و نوآورى هاى ايجاد 

ر كشور بپردازند و از اين طريق ارتباط مستقيم بين عرضه كنندگان و متقاضيان شده د
فناورى و نوآورى را برقرار نمايند، وجود ندارد و يا اگر وجود دارد فعال يا شناخته شده 

  .نيستند

  .و بنگاهها وجود داردبنيان  دانشچالش بهره وري در بين نهادهاي متولي 
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  اطيحوزه زيرساختهاي ارتب - 7- 2

در اين زمينه تالشهايي جهت توسعه و ايجاد زيرساختهاي ارتباطي مناسب و توسعه 
سامانه يكپارچه پارك هاي علم و فناوري نيز صورت پذيرفته است ولي تاكنون اغلب اين 

در حوزه زيرساختهاي ارتباطي نياز به برنامه ريزي جامع در . مطالب عملياتي نشده است
توان و پتانسيل دستگاههاي ذيربط و هماهنگي نهادها و  سطح ملي و بهره گيري از

سازمانهاي مسئول در حوزه زيرساختهاي ارتباطي مي باشيم و اين خود نيازمندي عزمي 
  . جدي در اين حوزه است كه به نظر مي رسد تاكنون محقق نشده است

  

  حوزه قوانين، مقررات و استانداردها - 8- 2

ها و  و تجاري سازي نوآوريبنيان  دانشوسسات ها و م در قانون حمايت از شركت
. هاي قانوني انجام شده است هاي الزم و تسهيالت و حمايت اختراعات پيش بيني تضمين

  :كنيم در ادامه مروري بر بندهاي مهم قانون مي

معافيت از پرداخت ماليات، عوارض گمركي، سود بازرگاني و عوارض  -1: 3ماده 
تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري  -2.سال 15صادراتي به مدت 

اولويت  -3نوآوري و فناوري با اعطاي وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت 
ها و موسسات  استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركت

ري، مراكز رشد، مناطق ويژه هاي علم و فناو موضوع اين قانون در محل پاركبنيان  دانش
اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام  -4اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري 

مراكز و موسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصالح موادي از 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و 

بنيان  دانشها و موسسات  قانون اساسي به شركت) 44(هاي كلي اصل  سياستاجراي 
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اي مناسب براي كاهش خطر پذيري محصوالت  ايجاد پوشش بيمه -5موضوع اين قانون
 -6دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به كارگيري

و تمهيد امكان مشاركت ) 1(تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده 
  .موضوع اين قانونبنيان  دانشها و موسسات  شركت

هاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي  ها و شركت تمامي دستگاه: 6ماده 
خريد كاال يا خدمات با مبدأي خارجي را براي نيل به خودكفايي در همان زمينه از 

ها و  ري ضمن عقد قرارداد با شركتهاي تحقيق و توسعه فناو طريق انجام فعاليت
  .به انجام رسانندبنيان  دانشموسسات 

و تقويت بنيان  دانشها و موسسات  به منظور ايجاد و توسعه شركت:9ماده 
شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي  المللي، اجازه داده مي هاي بين همكاري

هاي محوله از مزاياي قانوني  يتهاي علم و فناوري در جهت انجام مامور مستقر در پارك
گذاري خارجي و  هاي و عوارض، سرمايه مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت

  .المللي برخوردار شوند مبادالت مالي بين

  :هاي پيش بيني شده براي سوءاستفاده از قانون مجازات: 11ماده 

اند  رخوردار شدهكه از حمايت هاي اين قانون ب) حقيقي يا حقوقي(تمامي اشخاصي 
ها و تسهيالت اعطا شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري  چنانچه حمايت

مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايت هاي اين قانون مجازات هاي 
  .شود زير در مورد آنها اعمال مي

نقدي برابر در صورت برخورداري از تسهيالت مالي عالوه بر رد مال، به جريمه  -الف
  .شوند با تسهيالت دريافتي محكوم مي

در صورت برخورداري از شرايط تسهيالت در ورود به مناقصه به مدت سه سال از  -ب
  .شوند ها منع مي شركت در تمامي مناقصه
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هاي مالياتي يا عوارض عالوه بر پرداخت آنها به  در صورت برخورداري از معافيت -ج
  .شوند افيت اعطاء شده محكوم ميجريمه نقدي برابر ميزان مع

اي به پرداخت جريمه معادل پوشش  در صورت برخورداري از پوشش بيمه -د 
  .شوند دريافتي محكوم مي  اي بيمه

  

  بنيان هاي دانش ميزان اجرايي شدن قانون حمايت از شركت

  :شامل شاخص هاي زير است  بنيان دانشي ها شركتبطور خالصه قانون حمايت از 

سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراي اين قانون به عهده شوراي عالي علوم  -1
  .مي باشد

  : بنيان دانشي ها شركتحمايت ها و تسهيالت قابل اعطاء به  -2

معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سودبازرگان و عوارض ) الف
  سال  15صادراتي به مدت 

نه توليد ، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطا تامين تمام بخش از هزي) ب 
  تسهيالت كم بهره و بلند مدت 

اولويت استوار در محل پاركهاي علم وفناوري ، مراكز رشد ، مناطق ويژه ) ج 
  اقتصادي 

اولويت واگذاران تمام يا بخشي از سهام مراكز پژوهش دولتي قابل واگذاري به )د
  بنيان دانشي ها شركت

  ايجاد پوشش بيمه اي مناسب ) هـ

  تسهيل شرايط مناقصه ) و
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 بنيان دانشي ها شركتايجاد صندوق نوآوري و شكوفايي جهت ارائه تسهيالت به  -3
  .هزار ميليارد ريال مي باشد 3، ميزان سرمايه اوليه اين صندوق، 

 اگر چه تجربه پيشرفت هاي علمي و اقتصادي نشان داده كه حمايت پيشوانه قانون
و مشكل را چند برابر مي كند اما اراده انجام . خود عارضه و آسيب ايجاد مي كند

. است  بنيان دانشحمايت ، خودگواه رشد فضاي فرهنگي عرصه كار آفرين و اقتصاد 
توصيه مي شود كه كار آفرينان بر توانايي هاي شخصي و مديريتي خود استوار باشند نه 

  .انبر هستندبه فرايندهاي اداري كه بسيار زم

محتواي قوانين، مواد، تبصره ها، آيين نامه ها و بخش نامه ها خود موانعي را در 
ي تعاوني قرار مي دهد چرا كه بيشتر ها شركتفرآيند توسعه و گسترش فعاليت هاي 

قوانين بايد شفاف، ساده و . قوانين وزارت تعاون از كشورهاي پيشرفته گرفته شده است
را باشند و با روحيات و ارزش هاي منطقه اي و كشوري منطبق بسيار راحت قابل اج

  .باشد

ماده تنظيم و در ماده يك آن بر سهولت كسب و كار شركتهاي  5اين اليحه در 
براي ادامه روند توليد دستاوردهاي بنيان  دانششركتهاي . تاكيد شده استبنيان  دانش

وزارت صنايع، شهرداري، علمي خود با محدويتهايي از سوي سازمان محيط زيست، 
  .گمرك، وزارت بهداشت و بانكها براي ارائه تسهيالت مواجه هستند

كيلومتري  120بايد كارخانه هاي خود را در بنيان  دانشبر اساس قانون شركتهاي 
شهرها تاسيس كنند اين در حالي است كه براي تكنولوژيهاي سبز و با رعايت قوانين 

  .قانون را حذف كردزيست محيطي مي توان اين 

را حمايت مي كنند بنيان  دانشدرصد شركتهاي  5پاركهاي فناوري و مراكز رشد تنها 
درصد باقي مانده بايد در جامعه ايجاد و بالنده شود كه اين امر تنها در سايه  95و 

  .حمايتهايي كه از سوي دولت صورت مي گيرد، تحقق مي يابد
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و برنده آن شود  ميت كه اگر مناقصه اي برگزار در ماده چهارم اليحه تاكيد شده اس
 .يك شركت خارجي بود، درصدي از مناقصه به شركتهاي داخلي اختصاص داده شود

سال از ماليات معاف شدند و  15به مدت بنيان  دانشدر اين آيين نامه شركتهاي 
درصد هزينه تحقيقاتي كنسرسيوم آنها توسط صندوق نوآوري پرداخت 25همچنين 

  .شود مي

را فراهم مي بنيان  دانشاجراي كامل قانون حمايت از شركتهاي  اين آيين نامه زمينه
معافيت ها و تسهيالتي براي شركتها و بنيان  دانشدر قانون حمايت از شركتهاي . كند

تجاري سازي اختراعات پيش بيني شده است و الزاما بايد در آيين نامه به اين موارد 
 توجه مي شد

ميزان و نوع تسهيالت با توجه به نوع بنيان  دانشامه اجرايي شركتهاي در آيين ن
به اين معني كه همه فعاليتهاي . مشخص شده استبنيان  دانششركتهاي  فعاليت

مورد حمايت قرار نمي گيرند بلكه به نسبت نوع فعاليت آنها بنيان  دانششركتهاي 
  .شود  ميحمايتها اعمال 

د توماني را براي اجراي قانون حمايت از شركتها و دولت بودجه سه هزار ميليار
و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات در نظر گرفته است كه از بنيان  دانشموسسات 

  .محل صندوق ملي نوآوري و شكوفايي هزينه خواهد شد

ازطريق اين قانون حمايتهايي مانند كمك بالعوض، وام قرض الحسنه، شركت در 
صورت مي بنيان  دانشي ها شركتو تقويت بازار محصوالت براي سرمايه گذاري مشترك 

   .گيرد

و موسساتي  ها شركتي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و ها شركت
ي دولتي و مؤسسات و نهادهاي ها شركتدرصد از مالكيت آنها متعلق به  50كه بيش از 

   .ستندعمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون ني
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بر اساس مصوبه مجلس، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت 
سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراي اين قانون را به عهده دارد و دبيرخانه اين 

   .شورا مسئول پيگيري اجراي مصوبات از طريق دستگاه هاي ذيربط خواهد بود

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بنيان  دانشمتولي اجراي قانون حمايت از شركتهاي 
   .است و بايد به اين قانون به صورت غير متمركز و سراسري عمل شود

با تمركززدايي ازاين قانون، روح حمايتي آن حفظ و در راستاي تحقق اهداف 
   .شود  ميساله كشور و برنامه پنجم توسعه گام برداشته  20سندچشم انداز

بايد به مبادي ذيربط آن كه در قانون و توسط مجلس شوراي اجراي اين قانون 
اسالمي پيش بيني شده است، واگذار شود تا وحدت رويه و تصميم گيري واحدي وجود 

   .داشته باشد

خواسته تمام مديران و فعاالن درگير با حوزه توسعه فناوري اين است كه در اجراي 
يم گيري و مديريت وجود داشته وحدت تصمبنيان  دانشقانون حمايت از شركتهاي 

   .باشد

در مراكز رشد و بنيان  دانشسال گذشته تنها تجربه مدون در زمينه شركتهاي  10در
پاركهاي علم و فناوري وجود دارد، به همين دليل يكي از ابزار اصلي عملياتي كردن اين 

ده و اجراي الزم است از اين پتاسيل بخوبي استفا .قانون همين مراكز و پاركها هستند
   .اين قانون به اين مراكز واگذار شود

با ريسك بااليي همراه است و اگر حمايت قانون مذكور بنيان  دانشفعاليت شركتهاي 
. ساله و برنامه پنجم توسعه محقق نخواهد شد 20عملياتي نشود اهداف سند چشم انداز 

ند كه با تمركز گرايي به نظر مي رسد عده اي قصد دارنداين قانون را به سمتي سوق ده
  .به صندوقي تبديل شود كه منابع آن حفظ شود و سودآور باشد
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اين نوع تفكر و ديدگاه نسبت به اين قانون باعث شكست آن و در نهايت عدم حمايت 
  .شود  ميبنيان  دانشاز شركتهاي 

ل اگر قرار باشد اين قانون به صورت متمركز و فقط از طريق پايتخت اجرا شود به دلي
مسائل متعدد مانند كمبود نيروي انساني و نداشتن تجربه كافي با مشكل مواجه خواهد 

  .شد

هزينه كرد صندوق ملي نوآوري و شكوفايي بايد به گونه اي باشد كه به جنبه 
  .شودبنيان  دانشحمايتي آن توجه ويژه شود هرچند تمام منابع آن صرف شركتهاي 

ن قانون بر بالعوض بودن حمايتهاي مالي از مجلس شوراي اسالمي نيز درتصويب اي
   .تاكيد دارد و حرفي از حفظ منابع و سودآوري آن نزده استبنيان  دانششركتهاي 

نحوه تخصيص منابع در نظر گرفته شده براي قانون مذكور در مرحله اول از طريق 
   .شهركهاي علمي و تحقيقاتي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد است

صندوق پژوهش و فناوري در اين مجموعه ها با تجربه پنج سال مستقر  24اينك 
است و اين مراكز مجري تشخيص اين موضوع هستند كه چه شركتهايي مي توانند از 

  .اين پول استفاده كنند و وظيفه رصد پيشرفت اين قانون را به عهده دارند

رشد، بازوي اجرايي  شهركهاي علمي و تحقيقاتي، پارك هاي علم و فناوري و مراكز
  .اندبنيان  دانشي ها شركتصندوق ملي نوآوري و شكوفايي درحمايت از 

پيش بيني هاي اوليه مبني برتصويب نهايي آيين نامه قانون حمايت از شركتهاي 
در زمان مقرر تحقق نيافت اين سوال مطرح شد كه چه زماني دغدغه بنيان  دانش

براي اجراي سريعتر و دقيق اين قانون فروكش مديران و فعاالن حوزه فناوري كشور 
  .خواهد كرد و شاهد اجرايي شدن اين قانون خواهند بود
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دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر 
سازي  پذيري به منظور تجاري كارشناسي خود ابتدا از تاكيد بر تقويت و تحكيم رقابت

هاي انساني متخصص  ت، كمك به هدايت مخترعان، نوآوران و سرمايهها واختراعا نوآوري
به عنوان بنيان  دانشهاي  و تاكيد بر رفع موانع پيش روي تاسيس، ثبت و فعاليت شركت

نقاط قوت اليحه ارائه شده نام مي برد و در ادامه عدم ارائه تعريف جامع و مانع از 
مامي فعاالن اجتماعي را در برگيرد و از به نحوي كه از يك سو تبنيان  دانشهاي  شركت

هاي برتر با ارزش افزوده فراوان شود، از جمله ضعفهاي  سوي ديگر، تنها شامل فناوري
  .رود اين اليحه به شمار مي

مركز پژوهشها با بيان اين مطلب كه ايجاد مرجع حاكميتي جديد براي انجام كليه 
هاي كلي  پذير نيست و با سياست امكاندر عمل بنيان  دانشهاي  امور مربوط به شركت

سازي دولت نيز مغايرت دارد، ادامه مي دهد كه  نظام قوانين باالدستي مبني بر كوچك
در محدوده شهرها، به ويژه در اماكن بنيان  دانشهاي  اين اليحه پراكندگي شركت

رشد و  هاي كشور مراكز مسكوني را تجويز كرده، در حالي كه هم اكنون در تمامي استان
ضمن اين كه عمل به متن اين اليحه، . اند هاي علم و فناوري تاسيس شده پارك

خطرهاي زيست محيطي و همچنين عدم امكان نظارت مراجع انتظامي و شهرداري را 
  .نيز به دنبال خواهد آورد

ها نه تنها با ماهيت  ساله و ساير بخشودگي 15از سوي ديگر اعطاي معافيت مالياتي 
هاي گوناگون  ها سازگاري ندارد، بلكه باب سوء استفاده ذير و متغير اين شركتانعطاف پ

  .را نيز باز خواهد كرد

گذار به  ها و الزام مناقصه همچنين اعطاي امتياز ويژه معافيت از شركت در مناقصه
درصد مبلغ قرارداد  10بازنده حداقل به ميزان بنيان  دانشانعقاد قرارداد با شركت 

  .ت كه مستعد بروز مفاسد اقتصادي بسياري خواهد بودموضوعي اس
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بيني اليحه براي تامين صندوق نوآوري و شكوفايي با مبلغ سه هزار ميليارد  پيش
تومان نيز با قوانين باالدستي مبني بر منع دولت از تاسيس صندوق هاي دولتي جديد 

الب صندوق توسعه هاي مشابه موجود نيز بايد در ق  مغايرت دارد، ضمن اينكه صندوق
  .طلبي ساماندهي شوند

  بنيان دانشنمونه اي از تأخير در روند قانونگذاري در حوزه 

به تصويب نهايي دولت رسيد  1387دي ماه بنيان  دانشهاي  اليحه حمايت از شركت
و به مجلس شوراي اسالمي با قيد يك فوريت ارسال شد كه يك فوريت آن در مجلس 
راي نياورد و به صورت عادي به كميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع شد كه در نهايت 

ب در مجلس تصويبنيان  دانشي ها شركتقانون حمايت از  1389ماه در آبان  22بعد از 
بخش مهم اين قانون تصويب اساسنامه صندوق نوآوري و . و براي اجرا به دولت ابالغ شد

شكوفايي بود كه بايد در شوراي عتف تهيه و سپس در هيئت وزيران مصوب مي شد كه 
يعني حدوداً شش ماه بعد در شوراي عتف تهيه شد و به هيئت  1390ارديبهشت 

ماه  10يعني . اساسنامه صندوق را تصويب كردهيئت وزيران  90وزيران آمد و شهريور 
شوراي نگهبان نيز ارديبهشت . طول كشيد و بعد براي تاييد شوراي نگهبان ارسال شد

ماه يك ايراد جزيي از اساسنامه گرفت كه بالفاصله نظر شوراي نگهبان اعمال شد و در 
ن از زمان تصويب در بنابراي. اساسنامه را تاييد كرد 91نهايت شوراي نگهبان خرداد سال 

به محض اينكه اساسنامه تصويب و ابالغ شد، دوم . ماه طول كشيد 17مجلس تا ابالغ، 
رئيس و . اولين جلسه هيئت امناي صندوق مطابق اساسنامه تشكيل شد 1391مرداد 

اعضاي هيئت عامل همه انتخاب شدند و طي اين زمان آيين نامه هاي مالي و معامالتي 
تهيه و افتتاح حساب شد، اعتباري هم براي صندوق نوآوري و  توسط هيئت عامل

شكوفايي به حساب صندوق واريز شد تا صندوق بتواند فاز عملياتي و اجرايي خود را 
  .براي اعطاي تسهيالت آغاز كند
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اما در كنار اين پس از تاييد شوراي نگهبان، مجلس در هيئت تطبيق ايرادات  
عاونت حقوقي با هيئت تطبيق مجلس جلساتي براي مقدماتي گرفت كه كارشناسان م

تامين نظرات مجلس داشتند و منجر شد اولين اصالحيه صندوق نوآوري و شكوفايي 
  .مهرماه سال جاري در هيئت وزيران مصوب شود

ايراد رسمي رئيس مجلس شوراي اسالمي بر  90دي ماه سال  10اما به دنبال آن در 
ق نوآوري و شكوفايي درباره تعيين حقوق و رئيس اساسنامه صندو 9ماده ) ج(بند 

هيئت عامل به دولت اعالم شد كه براي تامين نظر مجلس و رفع ايراد اين بند دوباره 
كليه بندهاي ديگر اين .اصالح شد) 9(ماده) ج(هيئت وزيران اصالحيه داد و بند

رفته شده بود كه اساسنامه قانوني و قابل اجرا بوده و هست و تنها به اين بند ايراد گ
همچنين يك بخش مهم ديگري كه در . براي تامين نظر مجلس دو بار اصالحيه زده شد

آمده بود، تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون بنيان  دانشهاي  قانون حمايت از شركت
تصويب و ابالغ شد و االن از نظر قانوني اساسنامه  90بود كه آن هم آبان ماه سال 

  .و شكوفايي هيچ ايرادي ديگري بر آن وارد نيستصندوق نوآوري 

از طرف ديگر نماينده مجلس مي گويد كه مجلس در زمان باقيمانده از عمرش، عزم 
بنيان جزم كرده است و اعتباري  هاي دانش خود را براي تصويب قوانين تشكيل شركت

ي اسالمي بالغ بر يك هزار ميليارد تومان در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورا
هاي  نامه و اساسنامه تصويب كرده است، اما به دليل تاخير دولت در تصويب آيين

  .مربوطه، آن زمان طاليي از دست رفته است

حاكي از آن است كه  بنيان دانشي ها شركتبررسي هاي انجام شده روي وضعيت 
مانده است در با اجرايي نشدن آيين نامه اجرايي اين قانون، معلق  ها شركتفعاليت اين 

رفت با اجراي اين قانون، موانع موجود بر سر راه فعاليت اين  حالي كه انتظار مي
  .بر داشته شود ها شركت
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  داليل تاخير در ابالغ آيين نامه

از نظر دولت داليل تاخير در ابالغ اين آيين نامه لزوم انجام چند اقدام ساختاري بوده 
   .است كه انجام شده است

شاهد رشد  بنيان دانشهاي  با اجرايي شدن آيين نامه قانون حمايت از شر كت
تسهيل . خواهيم بود ها شركتو رفع موانع توسعه و فعاليت اين  بنيان دانشي ها شركت

نيز از دستاورد  بنيان دانشدر روند تجاري سازي نوآوري ها ومحصوالت شر كت هاي 
لب فعاليت صندوق نوآوري وشكوفايي محقق هاي مهم اين قانون خواهد بود كه در قا

   .شود مي

و موسسه هاي  ها شركتاين قانون ، تسهيالت مالي و غير مالي خوبي را براي 
را  بنيان دانشدر نظر گرفته است كه تحقق آن ها روند فعاليت شر كت هاي  بنيان دانش

ون بهره بلندمدت اعطاي تسهيالت مالي اعم از اعطاي وام كم بهره يا بد. كند متحول مي
يا كوتاه مدت طبق عقود شرعي و تامين بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري 

همچنين . نوآوري و فناوري را بخشي از موارد پيش بيني شده در اين قانون است
تسهيالت غير مالي پيش بيني شده در اين قانون نيز معافيت از پرداخت ماليات، حقوق 

سال و موارد ديگر را شامل 15ني و عوارض صادراتي به مدت گمركي، سود بازرگا
  .شود مي

هاي  كار، فعاليت و هابر چهار پارامتر تسهيل كسب اساس حمايت از اين شركت
هاي  تعريف دقيقي از شركت. هاي مالي و بازارسازي، استوار شده است غيرمالي، حمايت

نامه نيز خالي است  نويس اساس بنيان وجود ندارد و حتي جاي اين تعريف در پيش دانش
  .كه بايد در نظر گرفته شود

ربط به موضوع  نكته قابل توجه ديگر در اين رابطه، عدم توجه مسؤوالن ذي
ها مورد توجه بوده و  تاكنون تنها جنبه علمي بودن آن. ها است سازي اين شركت تجاري
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اين بايد يكي از  بر بنا. ها در چرخه توليد مغفول مانده است حضور اين دست از شركت
بنيان در پروسه  هاي دانش سازي شركت هاي اصلي اين مجمع در راستاي فعال فعاليت

  .توليد باشد

  ها  بنيان با همكاري دانشگاه هاي دانش كتحمايت بانك تجارت از تاسيس شر

اغلب پروژه هاي مرتبط با فناوري هاي نوين كه ارزش افزوده بااليي در اقتصاد "
كشور ايجاد مي كنند در دانشگاه ها شكل مي گيرند و شبكه بانكي مي تواند با حمايت 

 ".تري بردارداز اين پروژه ها در پيوند دانشگاه با اقتصاد و صنعت كشور گامهاي موثر

مديرعامل بانك تجارت در سومين جشنواره روز بين الملل دانشگاه تهران اظهار 
داشت كه بانك تجارت حمايت از جامعه دانشگاهي كشور و ايده هاي جديد دانشجويان 

  .نخبه و خالق ايراني را در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود ارزيابي مي كند

علمي و فناوري رئيس جمهور سركار خانم دكتر سلطانخواه، طبق اعالم معاون وقت 
 بنيان دانشدرصد منابع استاني براي اشتغال به طرح هايي اختصاص مي يابد كه  20

  .هستند

در جهت ايجاد  بنيان دانشدرصد منابع استاني به طرح هاي 20مقرر گرديده است تا 
 .اشتغال اختصاص يابد

. نگاهي كه به ساير طرح ها وجود دارد متفاوت است بابنيان  دانشنگاه به طرح هاي 
در ساير موارد از طراح يك ايده پرسيده مي شود كه چقدر سوله، ماشين آالت دارد، اما 

چه بسا در يك مساحت يكصد متري نيز بتوان توليد  بنيان دانشدر طرح هاي 
  .داشت بنيان دانش
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را  بنيان دانشاينكه آورده طرح هاي . بايد رويكرد بانك ها نيز به اين مقوله تغيير كند
تنها آورده فيزيكي نبينند و دانش آنها را نيز در اين امر لحاظ كنند كه البته هنوز در 

  .اين مورد توفيق كامل پيدا نكرده ايم

طرح هايي كه تجاري شده بود يا در آستانه تجاري شدن قرار داشت و با حمايت هاي 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري فرستاده مي شد  پارك ها قابل انجام نبود براي

  .تا از آنها حمايت شود

طرح  190طي سه سال گذشته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به حدود 
ميليارد تومان بوده و سررسيد بسياري از اين  60وام پرداخت كرده كه رقمي بالغ بر 

پرداخت وام به اين طرح ها وثيقه  در. طرح ها از اواخر سال گذشته آغاز شده است
دريافت نمي شد و تنها با دريافت چك و سفته و بر اساس اعتبار علمي ضامن اين كار 

درارزيابي هاي انجام شده مشخص شد كه ميزان وام هايي كه در . انجام مي شد
سررسيد خود براي پرداخت قسط مراجعه نكرده اند، بيشتر از آنچه كه در نظام بانكي با 

  .، نيستگيرد ميوجود دريافت وثيقه و ضامن صورت 

معاون علمي وفناوري رئيس جمهور با بيان اينكه به دنبال اين هستيم كه كار 
در سطح ملي و سراسر كشور انجام شود و  بنيان دانشو طرحهاي  ها شركتحمايت از 

شناسي تا آن زمان نيز يكي از بازوهاي تخصصي و كار. تنها منحصر به تهران نباشد
صندوق نوآوري و شكوفايي براي اعطاي تسهيالت مي تواند همين كارگروه ها و هسته 

  .هاي شكل گرفته باشد تا از طريق صندوق نوآوري و شكوفايي طرح ها حمايت شوند

  حوزه ساختارها و نهادها - 9- 2

كه تا . در كشور شناسايي شده است بنيان دانششركت  3000 حدود حاضر حال در
ساله نظام تالش  20در پايان چشم انداز  بنيان دانشرسيدن به تعداد مطلوب شركت 

شركت در حوزه مهندسين  856شركت موجود  3008از تعداد . فراوانى بايد انجام پذيرد
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شركت در حوزه  806شركت در حوزه فناوري ارتباطات و اطالعات،  614مشاور، 
شركت در حوزه الكترونيك و  718شركت در حوزه نانو و 14پزشكي و دارويي،  سالمت،

  .برق مشغول فعاليت هستند

جمهور حدود  معاون سابق علمي و فناوري رئيسالزم به ذكر است كه طبق گفته 
هاي علم و  بنيان در سرتاسر كشور و خارج از مراكز رشد و پارك شش هزار شركت دانش
  .ها و مراكز رشد فعاليت مي كنند در پاركبنيان  دانشار شركت فناوري و حدود سه هز

  كم كاري مراكز رشد

كم . باشد ميايجاد مراكز رشد تخصصي و حرفه اي در سطح دولتي و غير دولتي الزم 
ي ها شركتكاري مراكز رشد در باال بردن كيفيت فعاليت هاي خود و سامان نگرفتن 

 .شود ميبنيان  دانشوند توسعه شركتهاي در يك مركز موجب كاهش ربنيان  دانش

  عدم مسئوليت پذيري اعضا

به نحوي وابسته به دانشگاه است، اعضا هم با بنيان  دانشي ها شركتبا توجه به اينكه 
توجه به اين از بار مسئوليت شانه خالي مي كنند و اين باعث كاهش انگيزه و كاهش 

 )107. (بهره وري در شركت گردد

هايي را در زمينه حمايت  هاي خصوصي برنامه له فناوري در ميان بخشبه منظور مباد
 .با همكاري اتاق بازرگاني را دستور كار اين معاونت استبنيان  دانشهاي  از مجمع تشكل

شود، بستر مناسبي براي  ميبنيان  دانشهاي  ها و تشكل هايي كه از مجمع با پشتيباني
  .شود اخل و خارج فراهم ميهاي خصوصي د تعامالت فرهنگي ميان بخش

هزار شركت  20بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به بنيان  دانشتعداد شركتهاي 
به بيش از  1404كشور بايد تا افق بنيان  دانشهمچنين تعداد شركتهاي . افزايش يابد

. درصد توليد ناخالص ملي كشور را تامين كنند 25هزار شركت افزايش يابد و بايد  60
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حال حاضر گردش مالي شركتهاي دانش بنياد فعال كشور به صورت ساالنه بيش از در 
  .ميليارد تومان است 600هزار و 

در حال حاضر تنها پنج استان كشور پارك علم و فناوري ندارند و مقرر شده است كه 
 .داراي پارك علم و فناوري خواهند شد 92اين استانها نيز تا پايان سال 

و مراكز رشد كشور وجود بنيان  دانشفناور و دانشمند در شركتهاي  هزار 20بيش از 
كشور بيش از پنج هزار محصول پيشرفته را بنيان  دانشدارد كه تا كنون شركتهاي 

 .توليد و در بازارهاي مختلف منطقه و حاشيه خليج فارس به فروش رسانده اند

هايي  ها براي بنگاه تسريع گردش اطالعات، يكي از مهمترين كاركردهاي تشكل 
در مقابل هم البته يكي از . دانست كه خارج از حصار مرزها در حال فعاليت هستند

چالشهايي كه همه مديران اقتصادي با آن روبرو هستند، دريافت به موقع آمار، اطالعات 
ها ميتوانند با دريافت و به نظم درآوردن  ه تشكلالملي است ك و اخبار رويدادهاي بين

 .آمار، شاه بيت تقويت گردش اطالعات در ميان اعضاء خود باشند

محدوديت منابع مالي، محدوديت تامين نقدينگي و محدوديت پيوندها، از جمله 
سازد؛ بنابراين  پذيرتر مي هايي است كه آنها را در مقابل نوسانات بازار آسيب مضيقه
 .رساندن به اين بنگاهها است حل ممكن براي ياري گرايي بهترين راه تشكل

توانند واسطه بين بخش خصوصي و دولت باشند و ضمن حفظ و دفاع از  ها مي تشكل
 .هاي توسعه ياري دهند حقوق بخش خصوصي، دولت را در اجراي برنامه

ارند؛ اي كه رشته فعاليتهاي تخصص خود در جامعه د ها به علت احاطه تشكل
گذاري و نقش  اي براي هدايت صحيح موج نقدينگي و سرمايه توانند نقش مشاوره مي

ارشادي و هدايتي براي سرمايه گذاران در انباشت سرمايه مولد و ايجاد فرصتهاي 
اشتغال و در نهايت كمك به رشد و پيشرفت اقتصادي برعهده گيرند و اين به معناي 

 .ها است اريكمك به دولت در هدايت سرمايه گذ
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اين مجمع طبق . استبنيان  دانشتشكل  24شامل بنيان  دانشمجمع تشكل هاي 
تفاهم نامه منعقده  اتاق بازرگاني با معاونت علمي  و فناوري رياست  جمهوري وظيفه 

. را بر عهده دارد بنيان  دانشاجرايي نمودن  آيين نامه اي مربوط در حوزه اقتصادي 
و كارهاي فناوري پيشرفته و   كسب  بهينه  با هدف توسعه  تركنامه همكاري مش  تفاهم
بيشتر براي كشور و كمك به ايجاد فضاي مساعد   محور و خلق ارزش افزوده دانش

جمهور و رييس  كارآفريني و رفع موانع كسب و كار بين معاونت علمي و فناوري رييس
 . يداتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران منعقد گرد

تقويت فضاي حاكميت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در ابعاد 
قانوني و   گذاري، هدايت و نظارت و تقويت جايگاه اتاق ايران به عنوان نماينده سياست

هاي معاونت و اتاق ايران از  وري فعاليت سخنگوي بخش خصوصي كشور، ارتقاي بهره
ها و امكانات  افزايي در توانايي ها و ايجاد هم يتها و ظرف طريق شناسايي توانايي، قابليت

هاي  ، ايجاد مجمع تشكلمحور دانشهاي اقتصادي  دو سازمان در كمك به فعاليت
، توليد و صادرات و تقويت و توانمندسازي اين تشكل از طريق واگذاري بنيان دانش

ني و گسترش هاي كارآفري ابزارهاي تشويقي و حمايتي در راستاي كمك به ايجاد فرصت
سازي و برندسازي كاالها و خدمات فناورانه و  ربط و كمك به تجاري بازار براي فعاالن ذي

نامه  هاي هدف از جمله محورهاي همكاري ذيل اين تفاهم براي ورود به بازار محور دانش
رساني  هاي اطالع توان به ايجاد شبكه نامه مي از ديگر محورهاي همكاري اين تفاهم. است
و شناسايي توليدكنندگان و  محور دانشهاي جامع اطالعات توليدات و صادرات  انكو ب

ي استراتژيك توسعه توليد و تجارت فناورانه و  صادركنندگان مربوطه، تدوين برنامه
ها و  ها، كارگاه ها، سمينارها و كنفرانس و همكاري در برگزاري نشست محور دانش
المللي و نيز چاپ كتب، مقاالت  اي و بين ي، منطقههاي مل هاي آموزشي و نمايشگاه دوره

 . و نشريات مورد نياز طرفين اشاره كرد
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نامه شامل همياري با  جمهوري در اين تفاهم وظايف معاونت علمي و فناوري رياست
كردن تسهيالت الزم براي  بنيان، فراهم هاي دانش اندازي تشكل اتاق ايران جهت راه

هاي  مكانات پشتيباني و تخصصي معاونت علمي، معرفي شركتدستيابي اتاق ايران به ا
هاي توليدي و صادراتي، حضور  سازي حضور منسجم آنان در فعاليت بنيان و زمينه دانش

هاي خارجي براي  المللي اتاق ايران جهت ايجاد ارتباط با طرف هاي بين در همكاري
 . بنيان است تجاري سازي محصوالت دانش

نامه نيز  اني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بر اساس اين تفاهموظايف اتاق بازرگ
سازي همكاري معاونت  بنيان، زمينه هاي توليدي و صادراتي دانش اندازي تشكل شامل راه

سازي فناوري،  علمي و فناوري رياست جمهوري با بخش خصوصي براي توسعه تجاري
توسعه امور مربوطه و هدايت بخشي ها و  خدمات فني، پژوهشي و اطالعات مورد نياز آن

بنيان و  سازي محصوالت دانش خصوصي براي حضور فعال در انتقال فناوري، تجاري
بخش خصوصي   سازي جذب سرمايه هاي پيشرفته و زمينه گذاري در فناوري سرمايه

 . شود بنيان مي داخلي و خارجي به سمت توليدات دانش

هاي آموزشي تخصصي و تورهاي  دورههاي مشترك ساالنه،  برگزاري نمايشگاه
بنيان، همكاري فعال و  سازي محصوالت دانش هاي نو و تجاري تخصصي در زمينه فناوري

هاي مجلس شوراي اسالمي،  هاي تخصصي و مركز پژوهش موثر در كميسيون
ساز و  هاي تخصصي دولت، كارگروه توسعه صادرات و ساير مراجع تصميم كميسيون

ي قوانين و مقررات مربوطه و ارايه راهكارهاي مناسب جهت اصالح گير، بازنگر تصميم
بنيان و  هاي تخصصي دانش ها و يا تدوين لوايح مشترك، حمايت اثربخش از تشكل آن

گذاري در  هاي سرمايه توليد و صادرات، حمايت از صندوقبنيان  دانشهاي  مجمع تشكل
اي  اهنگي تورهاي فناوري منطقهبنيان و هدايت منابع به سمت آن، هم هاي دانش حوزه

هاي موفق در سطح  بنيان به مراكز تخصصي و شركت هاي دانش براي اعزام شركت
بنيان  منطقه و توسعه تجارت الكترونيكي در مجاورت توليد و صادرات محصوالت دانش
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از جمله وظايف مشترك معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و اتاق بازرگاني، 
 . ي همكاري است نامه و كشاورزي ايران بر اساس اين تفاهم صنايع، معادن

  . پذير است نامه سه سال است كه تمديد آن با توافق طرفين امكان مدت اين تفاهم

، پارك فناوري پرديس بنيان دانشدر ابتداي كار محل استقرار مجمع تشكل هاي 
استقرار اين مجمع تعيين شده است كه پس از شكل گيري هيات مديره ، در مورد محل 

 .شود  ميتصميم گيري 

پارك فناوري پرديس داراي ظرفيت هاي مناسب علمي و فناوري در زمينه هاي 
در اين پارك فناوري بنيان  دانشمختلف است از اين رو محل استقرار مجمع تشكل هاي 

 .تعيين شده است 

به  محور دانشد و حمايت از اقتصابنيان  دانشاين مجمع مي تواند در زمينه توليد 
اقتصاد كشور كمك به سزايي كند و به عنوان يك محور از نظام ملي نوآوري ايفاي نقش 

  .كند

بنيان با حضور اعضاي اين مجمع در  هاي دانش نشست مجمع مؤسسان مجمع تشكل
دو قانون . بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد در اتاق1391اسفندماه 

قانون اول، قانون . بنيان مهم مي باشند هاي دانش توسعه مجمع تشكلدر راستاي 
در واقع اگر . هاست بنيان و توسعه تجارت اين شركت هاي دانش حمايت از شركت

سازي اين حوزه  ديگر متحد نشوند و در جهت تجارت بنيان با يك هاي دانش شركت
   اي اتفاق نخواهد افتاد فعاليت نكنند، رشد و توسعه

در اين راستا، وظيفه اتاق . كار است و ن دوم، قانون بهبود مستمر فضاي كسبقانو
هاي همگن را در راستاي  بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اين است كه تشكل

ها  كار در هر كدام از حوزه و اهداف مشتركشان متحد كرده تا در نهايت، فضاي كسب
  .بهبود يابد
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، در بحث اين  ها، شعارهاي بدون پشتوانه ئول فقط با وعدههنوز برخي از بخشهاي مس
بنيان  ها وارد شده و هيچ گونه اقدام عملي و واقعي در حمايت از شركت دانش شركت

  .اند انجام نداده

 حوزه مالكيت فكري -10- 2

بايد گفت كه دانش در شركتها و بنگاهها و مراكز دولتي ما هنوز داراي جايگاه 
و شايد يكي از مهمترين نشانه هاي آن عدم وجود اطالعاتي پيرامون  دباش ميراهبردي ن

ميزان دانش سرمايه دانشي و يا وجود روشها و ابزارهايي براي محاسبه سرمايه دانشي در 
همچنين بدليل عدم نهادينه شدن و پذيرفته شدن دانش بعنوان يك . باشد ميآنها 

راهبردي مدون و مشخصي براي توسعه و سرمايه راهبردي در بسياري از موارد برنامه 
  )6. (بكارگيري دانش در اين شركتها وجود ندارد

گيري از نظام حقوقي مالكيت فكري، قادر خواهند بود تا چتر حقوقي  ها با بهرهشركت
. سازي خودشان فراهم آورندكارآمدي براي فرايند خلق ايده تا صادرات فناوري و تجاري

هاي بنيان از جنس داراييهاي دانشهاي شركتغالب داشتهبه اعتقاد گردآورندگان 
امري اجتناب ناپذير » هاي فكريمديريت و حفاظت حقوقي از دارايي«فكري است و 

  .خواهد بود

  

 حوزه برنامه ريزي و سازماندهي - 11- 2

دانش به عنوان يك دارايي ناملموس در برنامه ريزي ها و سياستگذاري مورد توجه 
مدير موظف به ايجاد محيطي براي پرورش داراييهاي دانشي است . ي گيردجدي قرار نم

تعريف كامالً . شود ميوليكن اين كمبود در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها مشاهده 
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شفاف و دقيقي از مأموريت پاركهاي علم و فناوري وجود ندارد و اين خود ادامه كار را با 
  .ابهام روبرو مي كند

مستقر در پاركهاي علم و فناوري در چند بنيان  دانشي ها شركتعوامل موفقيت 
نحوه بازاريابي و فروش محصوالت و خدمات، مديريت مالي و توانايي تأمين : گروه شامل

و مديريت پول و اعتبار مورد نياز و نگهداري بهينه حسابها، توانايي توليد محصول يا 
زيع و توانايي عرضه به موقع محصول يا خدمت با كيفيت باال، دسترسي به كانال هاي تو

خدمات به بازار، توجه به تحقيق و توسعه، توانايي انطباق و هماهنگي با مسائل حقوقي و 
قوانين و مقررات و توانايي گزينش و انتخاب كاركنان دانشي مورد نياز و ترسيم خط 

ه دانش ومشي هاي دقيق پرسنلي، آموزش و تربيت نيروي انساني جهت رشد و توسع
از سوي ديگر بسياري از مطالعات از نرخ باالي شكست . سازماني طبقه بندي شده است

لذا بر . مستقر در پارك هاي علم و فناوري حكايت مي كنندبنيان  دانشكسب وكارهاي 
اين نكته تأكيد شده است كه توجه جدي به مديريت بازاريابي در توسعه اين شركتها 

  . ضروري است

كه اغلب در پارك هاي علم و فناوري مستقر هستند بنيان  دانشي كسب و كارها
آنها معموال كار خود را با توسعه . براي دسترسي به مشتريان با مشكل مواجه مي شوند

اما بسياري از آنها در دسترسي . يك ايده آغاز نموده و سپس به نوآوري دست مي زنند
براي رسيدن به پايداري با شكست  به يك بازار فعال، مستحكم و به قدر كافي بزرگ

  . مواجه مي شوند

ترين مسائل در  هاي كسب و كار از مهم كه تجاري كردن، بازاريابي و حوزه درحالي
  .ها ديده نشده است ريزي بنيان هستند، اين امور در برنامه هاي دانش شركت
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  بنيان دانشوضعيت رقابت پذيري نامناسب بين شركتهاي 

وجود ندارد و براي اين منظور برنامه بنيان  دانشفضاي رقابتي مناسب بين شركتهاي 
  .ريزي و سياستگذاري مناسب صورت نگرفته است

  توانمندي هاي مديريتي متقاضيان 

سابقه مديريتي، اجرايي، تجربه بازرگاني و آشنايي با مسائل حقوقي تا حد زيادي در 
فاقد اين بنيان  دانشي ها شركتكثر متقاضيان ايجاد كه ا باشد ميگرفتن تسهيالت مؤثر 

  .عامل ها هستند

  ارزيابي عملكرد نامشخص

شاخص هاي ارزيابي عملكرد درستي وجود  ها شركتبه دليل اينكه در سازمان ها و 
ندارد و به درستي تعريف نمي شوند، نمي توان ارزيابي صحيحي در سازمان ها به عمل 

 . آورد

رتبط در حوزه هاي اقتصادي، تجاري و منابع انساني سعي نشست هاي تخصصي م
و مسئولين نهاد هاي فعال در بنيان  دانشي ها شركتدارد تا با گرد هم آوردن صاحبان 

ي ها شركتكشور، از يك سو آگاهي  حوزه اقتصاد، توليد، تجارت، صادرات و آموزش
بط با توليد افزايش داده و از را در زمينه قوانين و قواعد آيين نامه هاي مرتبنيان  دانش

، بنيان دانشي ها شركتسوي ديگر مسئولين مربوطه را از نزديك با نقاط ضعف و قوت 
  .آشنا كند

  محور دانشتدوين برنامه استراتژيك براي تجارت 

طبق تفاهم نامه منعقدشده بين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و اتاق 
بازرگاني صنايع معاون و كشاورزي ايران مقرر گرديد تا برنامه استراتژيكي براي توسعه 

 .تدوين گردد محور دانشتوليد و تجارت فناورانه 
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يخ بورس فناوري و فرصت هاي سرمايه گذاري در جشنواره ملي فن آفريني ش
  بهايي

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و  آفريني در بخش ژه جشنواره به توسعه فن توجه وي
آفرين در جامعه بسيار با  فرهنگي جامعه و همچنين شناسايي افراد خالق، نوآور و فن

 . اهميت است

آفرينان  گذاران، طراحان كسب و كار، فن بورس فناوري، بازاري است كه در آن سرمايه
هاي نوي مبتني بر فناوري گرد هم آمده  و براي تجاري سازي كسب و  ن ايدهو صاحبا

و يا راه اندازي كسب و ) طرحهاي نيمه صنعتي(كارهاي موجود مبتني بر فناوري 
  .به مذاكره مي پردازند محور دانشكارهاي جديد 

 :هاي زير شركت نمايند توانند در يكي از گروه متقاضيان مي

 ش فناوريبورس عرضه و فرو -1

هاي نيمه صنعتي است كه داراي توجيه اقتصادي، مستندات  منظور آن دسته از طرح
 .هاي معتبر علمي هستند هاي فني و تأييديه و نقشه

 بورس ايده -2

 .اي است كه داراي مدل، ماكت و يا نمونه اوليه باشند هاي فناورانه منظور ايده

كنندگان در بخش بورس  ي شركتمالكيت معنوي طرح هاي نيمه صنعتي و ايده ها
گذاري تا زمان برگزاري جشنواره توسط دبيرخانه  فناوري و فرصت هاي سرمايه

 .جشنواره محفوظ خواهد ماند

اگرچه بحث ارزش گذاري، عرضه و فروش فناوري و ايجاد فضاي مناسب براي مذاكره 
آيد، ولي اعتماد  ان مستقر اقدامي نو به حساب ميگذار سرمايههدفمند ميان نوآوران و 

هاي نو در جهت تجاري  ها و فناوري ي برروي ايدهگذار سرمايهصاحبان سرمايه براي 
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ترين اهداف در برپايي  ها به عنوان يك فعاليت اقتصادي سودآور، از مهم سازي نمودن آن
  .اين بورس است

  .ستاجرا شدن تكاليف برنامه پنجم مستلزم بهبود فضاي كسب و كار و فضاي توليد ا

رفع مشكالت كشور در گرو ايجاد رابطه تنگاتنگ ميان دانشگاه، صنعت و نظام 
درصد نيروهاي دانشگاهي كارآفرين مي شوند  5در مطالعات ميداني . گيري است تصميم

را در كشور داريم و بايد بستر بنيان  دانشو ما ظرفيت زيادي براي ايجاد شركتهاي 
گذشت بيش از دو سال از تصويب قانون صندوق  تحقق آنها رافراهم كنيم و با وجود

ولي ساز و كارهاي آن به درستي فراهم بنيان  دانشي ها شركتحمايت از نخبگان و 
 .نشده است

را تدوين نماييم و شركتها را بنيان  دانشبايد استانداردهاي ايجاد و توسعه شركتهاي 
باني را نيز در مجموعه براي رعايت اين استانداردها تشويق كنيم و سياستهاي پشتي

قوانين و مقررات به سمت جلو ببريم و اصول تدوين قوانين و مقررات بايد بر مبناي 
  . سيستم تقاضا محور باشد

در حال حاضر صنايع كشور به تكنولوژي هاي جديد توجه چنداني ندارند كه اين امر 
  .ناشي از عدم توجه به به امر تحقيق و پژوهش است

ز اقتصاد ما دولتي است و گره هاي اجرايي سياستهاي ما بقدري درصد عمده اي ا
و مشكل عمده آن در مقررات دست و شود  مياست كه ارتباط صنعت و دانشگاه محقق ن

پا گير اداري است كه بسيار مشكل زا شده است و بايد براي توسعه اقتصادي واجتماعي 
رضه محور و اگر در يك نظام كشور برنامه ريزي ها را تقاضا محور تصويب كنيم نه ع

تصميم گيري دولتي عامل زمان ارزش پيدا كند، اتالف وقت در تصميم گيري و نظارت 
 .نخواهيم داشت
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كشور بنيان  دانشبايد دنبال شكل دهي به يك مدل كار آمد و شكوفا براي توسعه 
  .باشدبنيان  دانشباشيم و انتخاب پروژه ها بايد بر اساس توسعه 

براي تحقق اهداف  ها شركتاين . مجري تحول آفريني هستندبنيان  دانشي ها شركت
خود نبايد با مشكلي مواجه شوند و كريدورهاي علم وفناوري، دانشگاه ها، مناطق توسعه 

 .استبنيان  دانشي ها شركتفناوري نوين از جمله ساختارهاي 

ي ها شركتسترش براي رقابت پذيري و توليد همراه با رضايتمندي مشتري بايد به گ
  .توجه ويژه داشته باشيمبنيان  دانش

تا  150ميانگين كل اعتبارات معاونت علم و فناوري رياست جمهوري بين    ساالنه
درصد به حمايت از پارك  20تا  15ميليارد تومان است كه از اين مقدار حدود  167

تصاص يافته مستقر در اين پارك ها اخبنيان  دانشي ها شركتهاي علم و فناوري و 
يكي از اين حمايت ها در چند سال گذشته تقويت زير ساخت هاي پارك هاي . است

در حوزه بنيان  دانشي ها شركتعلم و فناوري و مراكز رشد بوده تا از اين طريق بتوان از 
  .هاي مختلف استفاده كرد

تاد از طريق س ها شركتيكي ديگر از اين حمايت ها، اعطاي تسهيالتي ويژه به اين 
  .هاي فناوري راهبردي است تا بتواند توليد خود را به مرحله ي تجاري سازي برسانند

شركت  66حمايت ديگر مي توان به برگزاري جشنواره علم تا عمل اشاره كرد كه 
به عنوان منتخبين استاني و ملي و جشنواره اي برگزيده شدند كه بخش بنيان  دانش

  .در پارك هاي علم و فناوري بودند مستعد ها شركتقابل توجهي از اين 

ي مستقر در پارك هاي ها شركتطبق آيين نامه حمايت از خدمات تجاري سازي 
تا از پارك ها  9به   خدمت تعريف شده است كه اين آيين نامه 13علم و فناوري حدود 

ارائه بنيان  دانشي ها شركتكه به عنوان كارگزار انتخاب شده اند ابالغ شده تا به 
اين خدمات شامل كمك در ثبت اختراعات بين المللي كه قابليت فروش . مات دهندخد
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كه مجموعاً سهم معاونت و شود  ميهزار دالر  12تا  10دارند است كه هزينه آن حدود 
خدمات ديگر مثل . درصد است 20 ها شركتدرصد و  80پارك هاي علم و فناوري 

ري سازي تامين بخشي از نيازهاي تحريك تقاضا و ايجاد بازار براي خدمات تجا
به خدمات ايده تا بازار، هدفمند سازي منابع حمايتي معاونت از بنيان  دانشي ها شركت

مستقر در آنها و بنيان  دانشي ها شركتپارك ها و كمك به ارتقاء سطح كارايي 
ي مشاوره و خدمات تجاري ها شركتپشتيباني از تأسيس و كمك به افزايش تعداد 

ي خارج از پارك هاي علم و فناوري نيز شامل اين خدمات مي ها شركت. باشد يمسازي 
، شهرك علمي بنيان دانشي ها شركتشوند و پاركهاي كارگزار براي خدمت رساني به 

تحقيقاتي اصفهان ، پارك علم و فناوري پرديس، پارك علم و فناوري خراسان رضوي، 
پارك علم و فناوري استان فارس، پارك علم و فناوري سمنان، پارك علم و فناوري يزد 

  .باشد ميو مركز رشد دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه ابن سينا 

از ديگر فعاليتهاي انجام شده بوده نيان ب دانشنمايشگاه نقش نخبگان در صنعت 
  .است

 

 حوزه انتقال و مشاركت بين المللي - 12- 2

به منظور توسعه . سند ديپلماسي علم و فناوري كشور در حال نهايي سازي است
براي حضور در بازارهاي بنيان  دانشهاي  ديپلماسي علم و فناوري تسهيالتي به شركت

  .شود المللي اعطا مي بين

تسهيالت به . اسي علم و فناوري به معاونت علمي و فناوري واگذار شده استديپلم
ها براي توسعه  المللي از ديگر برنامه هاي بين براي ورود به عرصهبنيان  دانشهاي  شركت

ي كه موفق به بنيان دانشهاي  در اين راستا به شركت. ديپلماسي فناوري كشور است
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رقابت پذيري دارند، تسهيالتي به منظور وارد تبديل ايده به محصول شدند و قدرت 
 .المللي اعطا خواهد شد هاي بين شدن در عرصه

  ديپلماسي علم و فناوري نهالي نيازمند حمايت

هاي پيش روي ديپلماسي علم و فناوري، شكاف ميان گفتمان  يكي از چالش
ور ما اين چالش تنها مختص كش. ديپلماتيك و گفتمان علم و فناوري در كشور است

نيست، در كشورهايي همچون آمريكا نيز در زمان شروع شدن اين موضوعات اين چالش 
ها و  اين شكاف گفتماني منجر به عدم درك متقابل از ظرفيت. وجود داشته است

به عبارتي زبان مشتركي كه الزمه پيشبرد ديپلماسي . شود هاي يكديگر مي توانمندي
شكاف . وجود ندارد) لين و بيشتر از آن نخبگان مسئو( علم و فناوري است، در كشور 

  هاي مختلف شود، هايي كه سبب تعامل گروه گفتماني موجود تنها با برگزاري برنامه
ديپلماسي علم و فناوري نياز به گفتمان خاص خود دارد و بعد از . برطرف خواهد شد

 . گيري اين گفتمان بايد در فراگير شدن آن تالش نمود شكل

ه به بررسي نكاتي كه براي ترسيم آينده اي روشن از ديپلماسي فناوري بايد در ادام
  :پردازيم در نظر داشت، مي

باشد، نوپا بودن اين پديده در  اولين نكته قابل توجه كه داراي اهميت نيز مي -1
شايد براي بسياري از افراد داخل در حوزه علم و فناوري، اصطالح . كشور ماست

حتي در كشورهايي مانند آمريكا نيز . اصطالح غريب و جديدي باشد ديپلماسي فناوري،
آن مقدار ادبياتي كه وجود دارد، بيشتر گزارشات . سابقه ادبياتي اين موضوع زياد نيست

لذا در نقد و بررسي اين موضوع، جديد بودن . هايي پيرامون اين موضوع است و تحليل
در مسير يادگيري و تجربه قرار داريم، توجه  آن بايد مدنظر قرار گيرد و به اين نكته كه

  . شود
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به طور قطع . در كشور وجود ندارد "ديپلماسي فناوري  "نگاه يكساني به مقوله  -2
بدون استفاده . هاي متعدد باشد توليد ادبيات جديد بايد مبتني بر تجربه و بررسي نمونه
  .و برداشته نخواهد شداز تجارب و تنها از طريق بررسي كتابخانه اي قدمي به جل

چين ،   از تجربيات ديگر كشورها، به خصوص كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا، -3
براي نمونه در آمريكا دفتر ديپلماسي علم وزارت خارجه . بايد استفاده نمود... ژاپن و 

. هايي است و اين نشان از جديد بودن اينچنين پديده. تاسيس گرديده است 2000سال 
توانيم  حتم اگر به طور مستمر اتفاقات اين حوزه را در جهان رصد نماييم، ميبه طور 

هاي فراواني را به دست آورده و در راستاي شكل دادن به مدل بومي  الگوها و ايده
  .متناسب با نيازهاي كشور خودمان استفاده نماييم

نوني و تواند در وضعيت ك يكي از رويكردهاي ديپلماسي علم و فناوري كه مي -4
آينده ايران بسيار مفيد باشد، رويكرد قدرت نرم به مقوله ديپلماسي علم و فناوري با 

يكي از اهداف الهام  1404در سند چشم انداز . توجه به وضعيت جمهوري اسالمي است
اين الهام بخشي همپوشاني بسياري با . بخش بودن براي جهان اسالم مطرح شده است

تواند به منبعي  هاي علم و فناوري ايران مي ون شك پيشرفتبد. مقوله قدرت نرم دارد
اگر هدف . براي الهام بخشي نه تنها در جهان اسالم بلكه در جهان سوم تبديل گردد

هاي بسيار  تواند حركت الهام بخشي را الگو برداري بدانيم، ديپلماسي علم و فناوري مي
  .در جهان اسالم انجام دهد مهمي در تبديل شدن ايران به مرجعيت علمي و فناوري

ترين اولويت صندوق توسعه ملي در سال جاري پشتيباني موثر از واحدهاي  مهم
  .المللي است توليدي موجود در كشور و حضور در بازارهاي مالي بين

  حوزه نهادهاي خصوصي - 13- 2

هاي  بنيان مستقر در پارك شركت دانش 2500به عقيده صاحبنظران در حال حاضر 
دليل معطل ماندن دوساله قانون، در معرض ورشكستگي و تعطيلي قرار  علم و فناوري به
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بنيان  هزار شركت دانش20انداز تحقق  به همين دليل مي توان گفت كه چشم. اند گرفته
  .اي از ابهام قرار گرفته است لهدر پايان برنامه پنجم توسعه در ها

التحصيالن دانشگاه هستند كه اگر چه  اغلب فارغبنيان  دانشگردانندگان شركتهاي 
هاي خوبي  ها و ايده داراي سواد و دانش كافي در حوزه تخصصي خود بوده و داراي طرح

كت دليل نداشتن بنيه مالي قادر به ايجاد خط توليد يا برپايي شر نيز هستند اما به
لذا براساس تدابيري كه در چارچوب برنامه چهارم توسعه انديشيده شد، . مستقل نيستند
بنيان به ثبت رسانده و عمدتا در  هاي دانش هايي را تحت عنوان شركت اين افراد شركت

اند تا هزينه كمتري بابت ساختمان و نيروي انساني  هاي علم و فناوري مستقر شده پارك
  .حمل كنندو فضاي كسب و كار ت

برنامه چهارم توسعه، حمايت از واحدهاي فناور لحاظ شده بود كه 47براساس ماده 
واحدهاي فناور تا پايان برنامه چهارم . نامه قابل استفاده بود طور كامل با ابالغ آيين به

اين برنامه برخوردار بودند و  47توسعه از امكان استفاده از مزاياي قانوني مبتني بر ماده 
اين ماده تسهيالتي در زمينه مبادالت مالي . كردند موجود استفاده مي  نامه آييناز 
ها به خارج از كشور  ها و از پارك المللي، نقل و انتقال ارزها از خارج از كشور به پارك بين

هاي مالي و  توسط واحدهاي فناوري، تسهيالت الزم توسط گمرك ايران و معافيت
اين ماده در برنامه پنجم توسعه حذف شد و به . كرد اهم ميعوارض را براي فناوران فر

بنيان قرار گرفت كه در مراحل  هاي دانش جاي آن اليحه قانوني حمايت از شركت
تصويب و ابالغ و اجرا دستخوش صرف زمان بسيار گرديد، بنابراين تعداد زيادي از مزايا 

كردند در اين  استفاده مي بنيان در برنامه چهارم هاي دانش هايي كه شركت و حمايت
  . فاصله معطل ماند

سهم اندك . شود  ميمهري  و فناوري بي رسد كه  به بخش پژوهش و دانش نظر مي به
ها، تحقق  ها و مراكز علمي و پژوهشي از اين بودجه ويژه دانشگاه هاي پژوهشي، به بخش
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ي و خطر درصدي بودجه پژوهشي كل كشور از توليد ناخالص داخل نيافتن سهم سه
هاي اخير،  بنيان شكل گرفته در سال هاي دانش اي از شركت ورشكستگي بخش عمده

در حالي كه . هاي خطر را براي بخش علم و فناوري در ايران به صدا درآورده است زنگ
و از توجه ويژه شود  ميدر سالهاي اخير در كشور از علم بعنوان بستر اساسي فناوري ياد 

در نظام نوآوري كشور سخن گفته شده است و بنيان  دانشاي به كسب و كارهاي پوي
و  توسعهبه تحقيق،  توجهبنيان در گرو  دانش پويايهاي كارو  كسبهمچنين رشد 

ال حاضر كشور ما از كميت عبور كرده و دانسته شده و بيان شده است كه در ح فناوري
به كيفيت رسيده است، وليكن از سوي ديگر يافته ها از وجود چالش جدي در مسير 

بنابراين بايد پذيرفت كه كشور ما در . حكايت داردبنيان  دانشرشد و توسعه شركتهاي 
  . با چالش جدي روبروستبنيان  دانشحوزه رشد و توسعه كسب و كارهاي 

درصد از نيروهاي شاغل در بخش  60ه صاحبنظران مي توان گفت كه به عقيد
اين افراد صالحيت و توانايي اداره . خصوصي داراي مدرك ديپلم و فوق ديپلم هستند

  .را ندارندبنيان  دانشكردن شركتهاي 

هاي پولي و مالي، تسهيل  ها يعني حمايت سازي چهار محور فعاليت اين شركت بستر
بنيان داخلي  اي براي توليدات دانش فراهم آوردن بازار داخلي و منطقهكسب و كار، 

ها گام اول كمك  وتسهيالت غير پولي همچون بيمه و ماليات را با همياري ديگر دستگاه
تا از اين طريق  باشد ميو در گام دوم، توجه به زنجيره ارزش  باشد ميها به اين شركت

معناي از دست دادن ثروت مملكت و كاهش صادرات مواد خام و نيمه خام كه به 
به سطح ارزشي باالتر و پر بهاتر بنيان  دانشراندمان اقتصاد ملي است را با فرآوري 

نتايج حاصل از توجه به زنجيرة ارزش، در تنوع بخشي به محصوالت صادراتي . برسانيم
نهايت ثروت زايي كشور، مقابله با تحريم، ايجاد اشتغال پايدار براي كارگزان دانشي ودر 

  .و شكل دهي به اقتصاد مقاومتي حائز اهميت است
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هاي اخير  جمهوري در طول سال طبق گزارش معاونت سابق علمي و فناوري رياست
ها حمايت  سازي فعاليت اين شركت گيري، توسعه، توليد و تجاري در بعد مالي از شكل

اندازي  هاي راهبردي، راه اوريبعمل آورده و در بسترهاي غيرمالي با تشكيل ستادهاي فن
هاي تخصصي توليد و صادرات كاالها و  هاي كالن فناوري ملي و تشكيل كميسيون طرح

هاي  هاي نوين مطابق با اولويت در بستر فناوري. بنيان اقدام كرده است خدمات دانش
نقشه جامع علمي كشور، ايجاد ستادهاي فناوري زيستي، ميكرو الكترونيك، سلولهاي 

فضا، گياهان دارويي و طب سنتي ايراني، فناوري اطالعات و ارتباطات،  -يادي، هوا بن
هاي مربوط  هاي نرم در كنار توسعه بيشتر فعاليت هاي نو و علوم شناختي و فناوري انرژي

طرح كالن  22به فناوري نانو از ديگر اقدامات مهم و اثرگذار معاونت است كه با انجام 
هاي كالني  طرح. ها تكميل شده است ي و مسئوليت ساير دستگاهفناوري ملي با همكار

ابر رايانه پر قدرت دنيا هستند،  500همچون ساخت دو دستگاه ابر رايانه كه هر دو جزء 
العالج كه ورود آنها به  راديو داروي مؤثر براي كاهش آالم بيماران صعب 15ساخت 

د داروهايي كه قبالً در ليست واردات هاي واهي به داخل كشور قطع شده بود وتولي بهانه
قرار داشت، طرح كالن توليد تجهيزات و ماشين آالت كشاورزي و توليد واكسن دام و 

 بنيان دانشطيور كه با محوريت و مديريت دستگاههاي ذيربط و عمدتاً توسط شركتهاي 
  .ها است نيز از جمله اين طرح شوند مياجرا 

  حوزه مديريت دانش -14- 2

دانش در مراكز رشد و پاركهاي فناوري بيشتر بعنوان يك فعاليت لوكس  مديريت
مفهوم مديريت دانش در اين مراكز و شركتها بدرستي تعريف و تبيين . مطرح است
  .نشده است

طبق ارزيابي به عمل آمده توسط دانشگاه صنعتي شريف به عنوان نماينده رسمي 
شركت سهامي پتروشيمي بندرامام  در ايران، MAKE برگزار كننده ارزيابي جهاني
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ضمن موفقيت در كسب گواهي و تقديرنامه حضور در دومين دوره ارزيابي، در جمع پنج 
  .قرار گرفته است 2012سازمان دانشي برتر ايران در سال 

، معتبرترين جايزه جهاني در حوزه مديريت دانش، نوآوري و  MAKEجايزه جهاني 
مي آيد كه رقابت براي كسب اين جايزه همه ساله با سرمايه فكري در جهان به شمار 

 BP, Chevron ,Royalهاي بزرگ نفتي و غير نفتي دنيا همچون حضور سازمان

Dutch Shell, Schlumberger, ConocoPhillips, Halliburton, 

PETRONAS, Saudi Arabian, Total  ،Siemens  ،ABB  ،SONY  برگزار ... و
  .شود  مي

ميالدي توسط دانشگاه صنعتي شريف و زير  2011ز اين جايزه از سال در ايران ني
كه در آخرين فرآيند شود  ميدر سطح ملي برگزار  MAKEنظر مستقيم بنياد جهاني 

سازمان  45ارزيابي، شركت سهامي پتروشيمي بندرامام موفق شد از بين 
سازمان دانشي شركت كننده در اين ارزيابي ضمن قرارگيري در ميان پنج محور دانش

  .ي وازرت نفت در سال جاري كسب كندها شركتبرتر ايران رتبه اول را نيز در مجموعه 

نزديك به نيمي از سازمان هاي شركت كننده در دومين ارزيابي جهاني سازمان 
در ايران از وزارت نفت بوده اند كه اين نكته خود جاي تأمل دارد  MAKEدانشي برتر 

  .باشد ميدر كشور و مسئوالن ذيربط ) غيرنفتي(بنيان دانشي و هشداري براي شركتها

هدف از برگزاري اين رقابت، تقدير از سازمان هاي متعهد به پياده سازي مديريت 
و ايجاد بستري براي به اشتراك گذاردن تجربيات سازمان هاي ايران و  محور دانش

  .بيان شده استبنيان  دانشسازمان هاي پيشرو در سطح بين المللي در حوزه مديريت 

حال بايد به اين . كم استبنيان  دانشهاي   مندي از مديريت دانش در بنگاه ميزان بهره
پرسش پاسخ داد كه آيا اين سهم اندك به فرهنگ ايرانيان كه فرهنگي شفاهي است، 
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كشور هاي  ها و سازمان ها، دستگاه كه مبتني بر تغييرات زياد بنگاه شود يا اين مربوط مي
  .است

در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، هنگامي كه فردي در بنگاه در آستانه بازنشستگي 
هاي پاياني خدمت آن فرد، به وي  گيرد، مديريت بنگاه دو وظيفه را در سال قرار مي

كه دانش و  كه فرد جايگزين خود را تربيت كند، دوم اين نخست اين. كند محول مي
هاي  كه در سازمان در حالي. شته را مكتوب و مستند كندهاي گذ تجربيات خود از سال

  .دهد ايراني چنين اتفاقي رخ نمي
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  بندي بررسيها جمع -3
پس از انجام بررسيها و تحليلها بر اساس اطالعات موجود در شرايط كنوني پيرامون 

ا در در كشور مي توان جمعبندي نتايج بدست آمده ربنيان  دانشوضعيت شركتهاي 
  :قالب جداول زير بيان نمود

  حوزه منابع انساني راهبرديعوامل  -1- 3

به شرح جدول زير حوزه منابع انساني عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در 
  :باشد مي

  عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه منابع انساني  -6 - 2جدول 

  عنوان حوزه

 عوامل
 حوزه منابع انساني

 بازدارنده عوامل

  عدم سياستگذاري مناسب و بلندمدت جهت بكارگيري پتانسيل باالي
  منابع انساني

 توجه صرف به كالن شهرها  در برنامه هاي حوزه منابع انساني  

 عدم توجه به ابعاد كار تيمي در بكارگيري منابع انساني و توسعه آن  

 لوم عدم كارآمدي نظام آموزشي حاكم در آموزش و پرورش و وزارت ع
  جهت توسعه كارآفريني

  عدم بهره گيري مناسب از فارغ التحصيالن رشته هاي علوم انساني و
 بنيان دانشهنر در زمينه شركتهاي 

عوامل پيش 
 برنده

 وجود تعداد قابل توجهي از نيروي انساني متخصص فارغ التحصيل  

 برگزاري جشنواره هايي جهت شناسايي نيروهاي نخبه و تشويق آنها 
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  حوزه حمايت مليراهبردي  عوامل -2- 3

  :باشد ميبه شرح جدول زير  حوزه حمايت مليعوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در 

  عوامل بازدارنده و پيش برنده در حوزه حمايت ملي  -7 - 2جدول 

  عنوان حوزه         

      عوامل
 حوزه حمايت ملي

 عوامل بازدارنده

 تأمين نامناسب منابع مالي  

  عدم وجود حمايت الزم جهت ايجاد و در اختيار گرفتن بازار
  بنيان دانشمحصوالت 

  عدم وجود ارتباط مناسب و سازنده بين شركتهاي
  و صنايع كشوربنيان  دانش

  عدم تخصيص درصد اعتبار درآمدهاي عملياتي شركتهاي
  بنيان دانشدولتي به شركتهاي 

 ي آزمايشگاهها عدم حمايت الزم به منظور ايجاد و راه انداز
  بنيان دانشو دفاتر تخصصي براي شركتهاي 

  عدم تعريف دقيق و اجراي مناسب ساز و كارهاي حمايت
  بنيان دانشبانكها از شركتهاي 

  كاهش قابل توجه تعداد پروژه هاي مصوب طي سالهاي
  1391تا  1384

  عدم وجود نقش فعاالنه دولت بعنوان بسترساز و راهبرنده
  بنيان دانشاقتصاد و توسعه شركتهاي 

  بي توجهي به ساز و كار سياستي در جهت ايجاد تمايل در
  بنيان دانشبازار داخلي به استفاد از محصوالت شركتهاي 
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  شكل گيري اتحاديه ها و نهادها جهت ايجاد همكاري هاي
  بين بنگاهي

  ساز و كار فرايندي الزم جهت ارتباطات و همكاريهاي ايجاد
  بين بنگاهي

 انجام اغلب برنامه ريزيهاي علمي و دانشي از سوي دولت  

  وجود رويه هاي كند و دست و پاگير اداري براي ايجاد و
  بنيان دانشتوسعه شركتهاي 

  عدم اجرايي شدن برخي توافقات انجام شده في مابين
  بنيان دانشبراي ارائه تسهيالت نهادهاي متولي و بانكها 

  اطالعات ناكافي و غير دقيق نهادهاي متولي پيرامون
 بنيان دانشوضعيت شركتهاي 

  سرگرم بودن و مشغوليت نهادهاي متولي به امورات جاري
 خود

  در بنيان  دانشعدم اطالع رساني مناسب به شركتهاي
 ارتباط با توافقات، مصوبات و تسهيالت وضع شده

 د جاذبه هاي مناسب از سوي مراكز رشد و فناوري عدم ايجا
 بنيان دانشبراي شركتهاي 

  تبديل مراكز رشد و فناوري از يك نهاد حمايتي به يك
 بنگاه اقتصادي

  عدم وجود شرايط و نشاط كارآفريني در سطوح مديران
 متولي و تمركز بيشتر بر مديريت هزينه

  تراشيهاي  مبني بر مانعبنيان  دانشذهنيت منفي شركتهاي
 بنيان دانشنهادهاي متولي توسعه شركتهاي 
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  در بنيان  دانشعدم تعريف و تعيين نقش و جايگاه اقتصاد
 كنار اقتصاد سنتي و صنعتي در كشور

  عدم ريسك پذيري الزم در زمينه سرمايه گذاري در توسعه
 بنيان دانششركتهاي 

 عدم بهره گيري از فرصتهاي پيشامدكرده در تعامل نهادهاي 
 و پرهيز از سردرگميبنيان  دانشمتولي و شركتهاي 

  عدم وجود ساز و كار حمايتهاي بانكي مشخص و بدون ابهام
 و داراي قابليت اجرا

  در برخي از بنيان  دانشجدي نگرفتن توسعه شركتهاي
 اظهارنظرهاي انجام شده از سوي متوليان

 عوامل پيش برنده

 شكل گيري صندوق نوآوري و شكوفايي  

  بعنوان اساسي بنيان  دانششكل گيري مجمع تشكل هاي
 بنيان دانشترين تشكل راهبرنده شركتهاي 
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  عوامل راهبردي حوزه اختراعات و اكتشافات -3- 3

به شرح جدول عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه اختراعات و اكتشافات 
  :باشد ميزير 

  اختراعات و اكتشافاتعوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه   -8 - 2جدول 

عنوان        
  حوزه

 عوامل

 حوزه اختراعات و اكتشافات

 عوامل بازدارنده

  عدم ارزيابي درست و دقيق از اختراعات، توليدات فناوري
  بنيان دانشو محصوالت 

  عدم وجود برنامه اجرايي دقيق و هدفمند براي شناسايي
هدايت نخبگان علمي و دانشي و اختراعات و اكتشافات و 

  آنها

  عدم تعريف دقيق و اجرايي ساز و كار الزم جهت ارائه
سريع خدمات و تسهيالت به  مخترعين و مكتشفين از 

  .سوي نهادهاي متولي، اداري و بانكها

 كاهش عوامل انگيزشي در مخترعين و مكتشفين  

  انجام مراحل اداري عدم وجود فرايند سريع و آسان براي
 مربوط به ثبت اختراعات

عوامل پيش 
 روند رو به رشد اختراعات و اكتشافات در كشور بر اساس آمار  برنده
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 عوامل راهبردي حوزه نوآوري و خالقيت - 4- 3 

به شرح جدول زير عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه نوآوري و خالقيت 

  :باشد مي

  نوآوري و خالقيتعوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه   -9 - 2جدول 

  عنوان حوزه          

 حوزه نوآوري و خالقيت                    عوامل

 عوامل بازدارنده

  عدم وجود سرمايه اجتماعي قوي جهت شكل
  گيري خالقيت و نوآوري و تحقق آن

  عدم ريسك پذيري كافي در زمينه خالقيت و
  نوآوري

 كاهش انگيزه ها در زمينه خالقيت و نوآوري  

  عدم وجود بستر مناسب جهت پايش، پااليش و
  پرورش ايده ها

 ايده ها به  عدم وجود بستر مناسب جهت تبديل
 محصول

 نيروي انساني متخصص فارغ التحصيل  عوامل پيش برنده
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  بنيان دانشعوامل راهبردي حوزه صادرات محصوالت  -5- 3

به شرح بنيان  دانشصادرات محصوالت حوزه عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در 
  :باشد مي زيرجدول 

  بنيان صادرات محصوالت دانشعوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه   - 10 - 2جدول 

عنوان         
  حوزه

 عوامل

 بنيان دانشصادرات محصوالت  حوزه

 عوامل بازدارنده

  صادرات محصوالت شيميايي اساسي بعنوان
  بنيان دانشمحصوالت 

  حضور كمرنگ در بازارهاي منطقه اي محصوالت
  بنيان دانش

  تنوع پايين محصوالت صادراتي و عدم انديشيدن
  تمهيد مناسب در اين زمينه

  سرمايه گذاري نامناسب خارجي در زمينه توسعه
  بنيان دانشمحصوالت 

 و تعاملي مناسب بين  عدم وجود زمينه ارتباطي
با بازارها و مصرف كنندگان بنيان  دانششركتهاي 

  خارجي

  ضعف ديپلماسي فناوري بعنوان يكي از عوامل
كليدي جهت بهره گيري از پتانسيل صادراتي 

  بنيان دانشمحصوالت 
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  بنيان دانشبرندسازي نامناسب مجصوالت  

  سخت گيريهاي بانك توسعه تعاون جهت اعطاي
اساس تفاهم نامه بين بانك و معاونت تسهيالت بر 
 علم و فناوري

  عدم بهره گيري از پتانسيل نهادهاي مؤثر در
 پشتيباني از  صادرات

 عوامل پيش برنده

  هدفگذاري در توسعه صادرات بصورت دستيابي به
  درصد صادرات در برنامه ششم 20

 ايجاد تفاهمنامه با بانك توسعه صادرات 

 فناوري جهت حمايت  ايجاد صندوق هاي پژوهش و
 از صادرات مانند صندوق پژوهش و فناوري شريف

 وجود بازار مناسب صادراتي در كشور چين 
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  عوامل راهبردي حوزه درآمدزايي و بهره وري و تجاري سازي - 6- 3

عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه درآمدزايي و بهره وري و تجاري سازي 
  :باشد ميبه شرح جدول زير 

  عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه درآمدزايي و بهره وري  - 11 - 2جدول 

  عنوان حوزه

 عوامل
 حوزه درآمدزايي و بهره وري و تجاري سازي

عوامل بازدارنده

  عدم توجه كافي به مبحث كليدي تجاري سازي

  بعنوان يك مبحث راهبردي

  تحقيقاتفقدان نظام حمايتي الزم، پس از انجام 

 هزينه باالي تجاري سازي محصوالت 

  فقدان مراكز تجاري سازي فناوري بعنوان حلقه

 واسط در چرخه تحقيق تا توليد

  فقدان بازارهاي واقعي جهت عرضه محصوالت

 بنيان دانش

 فقدان بازارهاي مجازي و فن بازارها 

عوامل پيش 
 برنده

  تعامل سازنده با كشورهاي موفق جهت بهره

 تجارب آنها در زمينه تجاري سازي برداري از
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  عوامل راهبردي حوزه زيرساختهاي ارتباطي - 7- 3

به شرح جدول زيرساختهاي ارتباطي حوزه عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در 
  :باشد ميزير 

  زيرساختهاي ارتباطيعوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه   - 12 - 2جدول 

  عنوان حوزه

 عوامل
 حوزه زيرساختهاي ارتباطي

 عوامل بازدارنده

  وجود كمبودها در قابليتهاي زيرساختي و
در شبكه ارتباطي كشور مورد استفاده 

  بنيان دانششركتهاي 
  عدم بهره گيري مناسب از پتانسيل

دستگاههاي مرتبط  با حوزه زيرساختهاي 
ارتباطي جهت استفاده بهينه از زيرساختهاي 
ارتباطي موردنياز در حوزه شركتهاي 

 بنيان دانش

 عوامل پيش برنده

  تالش براي ايجاد سامانه يكپارچه پاركهاي
 علم و فناوري در كشور
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  قوانين، مقررات و استانداردهاعوامل راهبردي حوزه  - 8- 3

به شرح عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه قوانين، مقررات و استانداردها 
  :باشد ميجدول زير 

  عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه قوانين، مقررات و استانداردها  - 13-2جدول

  عنوان حوزه

 عوامل

  استانداردهاحوزه قوانين، مقررات و 

 

عوامل 
 بازدارنده

  وجود ابهام در اجراي قوانين حوزه شركتهاي
  بنيان دانش

  بنيان دانشناكافي بودن قوانين در حوزه شركتهاي  
 عدم تعريف ساز و كار دقيق اجرايي قوانين  
  عدم پوشش كامل و جامع نيازمنديهاي شركتهاي

  از سوي قوانين مصوببنيان  دانش
 قوانين در مرحله اجرا متوقف ماندن برخي از  
  فرايند بسيار طوالني از تدوين قوانين تا تصويب و

  ابالغ آن
  در مرحله اجرايي بنيان  دانشبالتكليفي شركتهاي

  شدن قوانين
  عدم همكاري الزم نهادهاي زيربط در جهت پياده

 سازي و اجراي قوانين

عوامل پيش 
 برنده

  تدوين قوانين حمايتي از جمله قانون مهم حمايت از
 بنيان دانششركتهاي 
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  عوامل راهبردي حوزه ساختارها و نهادها -3-9 

به شرح جدول زير عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه ساختارها و نهادها 
  :باشد مي

  و نهادها ساختارهاعوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه   - 14-2جدول

  عنوان حوزه

 عوامل
 حوزه ساختارها و نهادها

عوامل بازدارنده

  كم كاري مراكز رشد در باالبردن كيفيت فعاليتها و
  بنيان دانشاستقرار شركتهاي 

  تعدد نهادهاي متولي در زمينه تصميم گيري و
برنامه ريزي و اجرا و عدم تفكيك مسئوليت دقيق 

  بين آنها
  عدم وجود زمينه الزم براي شكل گيري و فعاليت

  بنيان دانشتشكل هاي 
  اطالع رساني و گردش اطالعات نامناسب در بين

 بنيان دانششركتهاي 

عوامل پيش 
 برنده

  انجام برخي اقدامات نهادي و ساختاري كه قابليت
 اصالح و بهبود دارند
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  عوامل راهبردي حوزه مالكيت فكري -10- 3

به شرح جدول زير مالكيت فكري حوزه عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در 
  :باشد مي

  مالكيت فكريعوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه  -15 -2جدول

  عنوان حوزه

 عوامل
 حوزه مالكيت فكري

 عوامل بازدارنده

 ضعف قوانين در زمينه مالكيت فكري  
  حقوق مالكيت عدم توجه جدي به رعايت نكردن

  فكري
  بدليل بنيان  دانشوجود نگراني در شركتهاي

  عدم رعايت حقوق مالكيت فكري
  كاهش انگيزش و ايجاد فضاي ناامني در

بدليل عدم رعايت حقوق بنيان  دانششركتهاي 
 مالكيت فكري

 عوامل پيش برنده
  براي بنيان  دانشتقاضاهاي مكرر شركتهاي

 قانونگذاري صريح در اين حوزه
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  عوامل راهبردي حوزه برنامه ريزي و سازماندهي - 11- 3

به شرح برنامه ريزي و سازماندهي حوزه عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در 
  :باشد ميجدول زير 

  برنامه ريزي و سازماندهي عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه -16 -2جدول

  عنوان حوزه        

          عوامل
 برنامه ريزي و سازماندهي حوزه

 عوامل بازدارنده

  عدم وجود برنامه راهبردي شفاف و جامع در
  بنيان دانشزمينه توسعه شركتهاي 

  عدم نهادينه شدن دانش بعنوان يك دارايي
  استراتژيك ناملموس، در برنامه ريزيها

  بنيان دانشرقابت پذيري نامناسب شركتهاي  
  دريافت عدم ارزيابي عملكرد مشخص و

  بازخورهاي الزم
  عدم توجه به تجاري سازي و بازاريابي در برنامه

 ريزيها

 عوامل پيش برنده
  تأكيد بر اصل برنامه ريزي و سازماندهي در

 صحبتهاي مسئولين

   

  

  

  

  



   187                                                               بنيان دانش يشركتها حوزه  موجود تيوضع ليتحل و يبررس: فصل دوم

 

  عوامل راهبردي حوزه انتقال و مشاركت بين المللي - 12- 3

عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه انتقال و مشاركت بين المللي به شرح جدول 
  :باشد ميزير 

  انتقال و مشاركت بين المللي عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه -17 -2جدول

  عنوان حوزه

 عوامل
 حوزه انتقال و مشاركت بين المللي

 عوامل بازدارنده

  ديپلماتيك و گفتمان علم و شكاف بين گفتمان
  فناوري

  عدم سياستگذاري الزم براي تعامل گروههاي مؤثر در
 جهت رفع چالشهاي موجود

 توجه به سند ديپلماسي فناوري كشور  عوامل پيش برنده

  

  عوامل راهبردي حوزه نهادهاي خصوصي - 13- 3

صفحه به شرح جدول عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده حوزه نهادهاي خصوصي 
  :باشد مي بعد
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  نهادهاي خصوصي عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده در حوزه -18 -2جدول

  عنوان حوزه        

 عوامل
 نهادهاي خصوصيحوزه 

 عوامل بازدارنده

  قرار گرفتن درصد عمده اي از شركتهاي

  در مرز ورشكستگيبنيان  دانش

  بنيان دانششركتهاي بنيه مالي ضعيف 

  چالش كندي در مسير اجرايي شدن قوانين

 حمايتي

 عوامل پيش برنده
  شركتهاي وجود نيروي جوان پرانرژي در

 بنيان دانش

  

  عوامل راهبردي حوزه مديريت دانش -14- 3

 صفحه بعدبه شرح جدول عوامل كليدي بازدارنده و پيش برنده حوزه مديريت دانش 
  :باشد مي
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  مديريت دانش بازدارنده و پيش برنده در حوزهعوامل كليدي  -19 -2جدول

  عنوان حوزه

 عوامل
 حوزه مديريت دانش

 عوامل بازدارنده

  عدم تعريف دقيق ابعاد و فرايند مديريت دانش در
  مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري

  عدم نهادينه شدن فرهنگ مديريت دانش در
 بنيان دانششركتهاي 

عوامل پيش 
 برنده

  تأكيد بر اهميت و جايگاه مديريت دانش در
 بنيان دانشاظهارات حوزه توسعه شركتهاي 

  





  

 

  

  

  

  

  :فصل سوم
  ارائه و مطلوب تيوضع نييتع و يبررس

بنيان دانش يشركتها توسعه يراهكارها 



  

 



  

 

 

  

  

  مقدمه
پرداخته بنيان  دانشقبلي به بررسي و شناخت ابعاد گوناگون شركتهاي  فصلدر دو 

حوزه توسعه  14شد و تالش گرديد تا از منظر الگوي تدوين شده در تحقيق كه 
را مورد نظر قرار مي داد، به تحليل و استخراج عوامل بازدارنده و بنيان  دانششركتهاي 

پيش رو بر آنيم تا با توجه به  فصلاما در . پيش برنده در اين حوزه پرداخته شود
در كشور و بستر و ابعاد گوناگون توسعه آن، بنيان  انشدواقعيات موجود شركتهاي 

تصويري از وضعيت مطلوب ارائه دهيم و آنگاه به راهكارهاي تحقق آن اهداف مطلوب 
بنيان  دانشدر اين راستا و به منظور تعيين اهداف مناسب توسعه در شركتهاي . بپردازيم

گانه الگوي  14نده مبتني بر ابعاد كشور، ابتدا با تحليل تقابل عوامل بازدارنده و پيش بر
  .تحقيق، به جمعبندي الزم جهت تعيين اهداف و سپس به ارائه راهكارها مي پردازيم

  

بررسي تقابل عوامل بازدارنده و پيش برنده به تفكيك ابعاد الگوي  - 1
  تحقيق

در اين قسمت به بررسي تحليلي تقابل عوامل بازدارنده و پيش برنده به تفكيك ابعاد 
هدف از ارائه اين قسمت دريافت بينش مناسب جهت تعيين . الگوي تحقيق مي پردازيم

  .باشد مييك از حوزه هاي مورد بررسي راهداف مطلوب در ه
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  انساني منابع حوزه راهبردي تقابل عوامل-1- 1

بررسي اين عوامل نشانگر اين واقعيت است كه ما در حوزه توسعه منابع انساني 
عليرغم در اختيار . از برنامه مشخص و مدوني برخوردار نمي باشيمن بنيا دانششركتهاي 

  شهرها برنامه هاي اتخاذ شده مقطعي و مربوط به  كالن گسترده، انساني داشتن منابع
بوده است و از اين رو امكان بهره برداري بهينه از فارغ التحصيالن رشته هاي گوناگون 

كارهاي . باشد ميفراهم نبنيان  دانشكتهاي متناسب با حوزه تخصصي مورد نياز در شر
كارآمد نبوده است زيرا نتيجه بنيان  دانشانجام شده در زمينه منابع انساني شركتهاي 

. نبوده استبنيان  دانشع انساني شركتهاي ويايي و انگيزش الزم در حوزه منابآنها پ
چنداني بر وضعيت مفيد بوده ولي اثر بنيان  دانشمباحث  برگزاري جشنواره ها در

  .عمومي اين شركتها نداشته است

عدم اطالع رساني مناسب و عدم ارائه آموزشهاي تخصصي و آموزشهاي شيوه كار 
تيمي در جهت توسعه دانش باعث ايجاد چالش فرهنگي جهت حمايت از توسعه 

زيرا به اشتراك نهادن دانش خود يكي از بسترهاي . شده استبنيان  دانششركتهاي 
  . باشد بنيان مي دانشي در توسعه شركتهاي اساس

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م

 -شناسايي نخبگان -حرمت جامعه نخبگانيحفظ  -فرهنگ سازي -آموزش -برنامه
دولت بعنوان حلقه واسط دانشگاه و -شناسايي پتانسيل ها -كار و كسب فعاالن ييشناسا

  ايجاد انگيزش ،طالع رساني مناسبا ،وصي در منابع انسانيبخش خص
  

  ملي حمايت حوزه راهبردي عواملتقابل  -2- 1

بدون بنيان  دانشبررسي عوامل اين حوزه بيان مي كند كه توسعه شركتهاي 
  . حمايتهاي گسترده در سطح ملي ميسر نمي گردد
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به نظر مي رسد كه بتوان از مجموعه عوامل مورد بررسي در اين حوزه دو محور 
يكي شكل گيري عزم ملي در . را استنتاج نمودبنيان  دانشاساسي توسعه شركتهاي 

به نظر مي رسد تا . سطح دولت و ديگري شكل گيري عزم ملي در سطح جامعه نخبگاني
بنيان  دانشرد نتوان در توسعه شركتهاي زماني كه اين دو عامل مولد در كشور شكل نگي

اگر عزم ملي در سطح دولت شكل گرفته و . به انسجام و پيشرفت الزم دست يافت
عزم ملي در اين . نهادينه شود، ارائه حمايتهاي مالي با سرعت و جديت انجام مي گيرد

بنيان  دانشحوزه يعني همه بخشها و اجزاء دولت حمايت همه جانبه از توسعه شركتهاي 
را يك وظيفه و اولويت ملي بدانند و انجام اين وظيفه را تنها منوط به بخشهاي خاص 

شكل گيري عزم ملي يعني اينكه بخشهايي كه از سوي قانون به نوعي . نمايندندولت 
شده اند، اقدام به فراخواني ملي نمايند و بسيج بنيان  دانشمتولي رشد شركتهاي 

. انجام پذيردبنيان  دانشستاي توسعه روزافزون شركتهاي وزارتخانه هاي دولتي در را
بايد پذيرفت تا زماني كه عزم ملي در قالب اراده و خواست قلبي در اين ارتباط صورت 

عزم ملي در سطح ملي و در سطح جامعه نخبگاني . نپذيرد، اين توسعه محقق نمي گردد
رت حمايتهاي الزم براي ارائه در اينصو. باشد مياولين و اساسي ترين گام در اين مهم 

با سرعت و كيفيت ... تسهيالت گوناگون زيرساختي، مالي، بازار، اداري و فرايندي و 
و پس از شكل گيري  باشد ميالبته همانگونه كه گفته شد اين گام اول . انجام مي گيرد

و  يك اراده منسجم براي تحقق اهداف در اين حوزه نيازمند برنامه ريزي علمي، دقيق
ساختارمند با مشاركت همه بخشها و تعيين وظايف همه بخشها و نحوه تعامل و 

مدون بنيان  دانشهماهنگي في مابين آنها خواهيم بود كه بايد با مشاركت شركتهاي 
  . گردد

در برخي موارد هدف تعيين شده اگر در بازه زماني مورد نظر و پيش بيني شده 
ز دست خواهد داد و انجام بهنگام آن مستلزم محقق نشود روايي و مفهوم خود را ا

كه در صورت عدم تخصيص به موقع برنامه با چالش  باشد ميتخصيص بودجه به آن 



                         كشور در انيبن دانش يشركتها توسعه بازدارنده و برنده شيپ عوامل ييشناسا و يبررس                                                 196

 

در شرايط اينچنين حداقل مي بايد برنامه از پويايي الزم . شود  ميجدي ماهيتي روبرو 
ي بروزسازي برخوردار باشد تا بتوان آن را تعديل كرد و همچنين ساز و كار الزم برا
  .برنامه ها و اهداف در نظر گرفته شده باشد كه ماهيت برنامه زيرسؤال نرود

كار خود را آغاز كرده است، بر  1392از سوي ديگر در دولت يازدهم كه از مردادماه 
تأكيد شده است و در ادامه سياستهاي اقتصاد بنيان  دانشروي توسعه شركتهاي 

ابالغ گرديده است كه اين موارد فضا و بنيان  دانشد مقاومتي نيز با تأكيد بر اقتصا
  . فرصت مناسبي را براي شكل گيري عزم ملي در اين حوزه بوجود آورده است

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م

شكل گيري عزم ملي در سطح دولت، شكل گيري عزم ملي در سطح نخبگان، شكل 
تخصيص  -برنامه ريزي منسجم و هدفمند -گيري عزم ملي در سطح بخش خصوصي

مناسب وظايف و شفافيت مسئوليتها، تعيين نحوه تعامل و ارتباط بين بخش هاي 
فرصت بوجود آمده  بهره گيري از -تخصيص بودجه متناسب با اهداف -مشاركت كننده

از توجه خاص دولت به  يبهره گير -بنيان دانشدر تأكيد اقتصاد مقاومتي بر اقتصاد 
  .بنيان دانشحوزه شركتهاي 

بنيان  دانش هاي تشكل مجمع گيري شكلو  شكوفايي و نوآوري صندوق گيري شكل
حوزه  از جمله فرصتهاي اينبنيان  دانش شركتهاي راهبرنده تشكل ترين اساسي بعنوان

  .است كه بايد مورد استفاده قرار گيرد

  اكتشافات و اختراعات حوزه راهبردي عواملتقابل -3- 1

اين افراد نيازمند امكانات و . اختراع و اكتشاف عمدتاً توسط افراد نخبه انجام مي گيرد
اين افراد نيازمند انگيزه الزم . تسهيالت و در اختيار داشتن شرايط كار مناسب مي باشند

براي كار مي باشند و شايد مهمتر از اين موارد آنها نيازمند امنيت و حفظ مالكيت فكري 
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. مخترعين و مكتشفين نيازمند حمايت ساختاري و فرايندي مي باشند. دشان مي باشن
بديهي است كه بسياري از آنها از ساز و كارهاي دولتي و اداري براي دريافت تسهيالت و 

در گير شدن آنها در اين فرايندهاي دست و . يا ثبت اختراع خود آگاهي  دقيق ندارند
مخترعين و مكتشفين نيازمند اطالع . گرفت پاگير انرژي زايدالوصفي از آنها خواهد

نيازمند تشويق و . ه هستندآنها نيازمند انگيز. يح مي باشندرساني دقيق، بهنگام و صح
مي بايد به كار آنها و تالش آنها ارج نهاد به گونه اي كه احساس كنند به . توجه هستند

. جامعه خود دارند و نقش مؤثري در فرايند رشد و پيشرفتشود  ميزحمات آنها توجه 
حفظ ارزش و جايگاه اين افراد و ارج نهادن عملي به منزلت آنها مي تواند ضامن رشد 

بايد اقدامات عملي و اثربخش به گونه اي انجام . روزافزون استعدادها در اين حوزه باشد
ما در اين حوزه نيازمند . گيرد كه طبقه ارزش آفرين جامعه دچار شعارزدگي نشود

به گونه اي كه . توسعه و راه اندازي يك پورتال و سامانه جامع ملي هستيمطراحي، 
مخترعين و مكتشفين بتوانند در هرلحظه وضعيت پيشرفت ثبت اختراعاتشان را رصد 

اطالعات بروز پيرامون حوزه كاري خود را داشته باشند و از آخرين مصوبات و . نمايند
و مقررات و استانداردهاي موجود در اين زمينه قوانين . قوانين در اين حوزه مطلع گردند

را به آساني در اختيار داشته باشند و بتوانند از طريق اين پورتال و سامانه بصورت 
شته ارتباط دابنيان  دانشحوزه مباحث  مستمر با مسئولين، سياستگذاران و ذينفعان در

ود را به گوش مسئولين آنها بايد بتوانند از طريق اين سامانه نيازمنديهاي خ. باشند
همچنين بتوانند دانش تخصصي و تجربي خود را . برسانند و پاسخ آن را دريافت دارند

  .با همرديفان خود به اشتراك گذاشته و با آنها تبادل نظر نمايند

تدوين برنامه عملياتي جامع : حوزه هاي مورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب
طراحي پورتال و سامانه جامع توسعه شركتهاي  -ينبراي تعامل با مخترعين و مكتشف

طراحي و تعيين فرايندها و ساختارهاي الزم  -بنيان دانشيا كنشگران توسعه بنيان  دانش
ارائه برنامه هاي  -براي ارائه خدمات و تسهيالت، فعاليتهاي اداري و اطالع رساني

  انگيزشي مؤثر
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  يتخالق و نوآوري حوزه راهبردي عواملتقابل - 4- 1

ايده پردازي و تالش براي تبديل آن به محصول نيز نيازمند حفظ حقوق مالكيت 
در شرايط . اين حوزه نيازمند نگرش فرايندي است. باشد ميمعنوي و حمايت هم جانبه 

روبرو هستيم كه در بنيان  دانشكنوني با گسست فرايندي در زمينه توسعه شركتهاي 
ايندي و ساختاري مي باشيم، به گونه اي كه وضع مطلوب نيازمند ايجاد انسجام فر

پروش ايده . بتوانيم در اين مسير حلقه هاي نوآوري و خالقيت را تعريف و شناسايي كرد
و بسترسازي الزم براي تبديل آن به محصول را بايد در قالب حلقه هاي تودرتو در نظر 

ي گردد و در گرفت كه در صورت حذف يكي از اين حلقه ها زنجيره نوآوري مختل م
نتيجه فضاي رخوت، ركود، بي انگيزگي و اتالف زمان و هزينه ايجاد مي گردد و اين 

  .فضاي مخرب به يك فرهنگ عمومي در اين حوزه مبدل مي گردد

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م

انسجام  -و معنوي حمايت از حقوق مالكيت فكري -نگرش فرايندي و ساختاري
  پرهيز از فضاي رخوت و بي انگيزگي -فرايندي

  بنيان دانش محصوالت صادرات حوزه راهبردي عواملتقابل  - 5- 1

كه يك آرمان ستودني است، قبل از هرچيز بنيان  دانشدر حوزه صادرات محصوالت 
بررسي و تحليل مسائل اين حوزه اين سؤال . نيازمند اثبات خود در داخل كشور هستيم

را در ذهن پديد مي آورد كه آيا قبل از تثبيت وضعيت سياستگذاري در حوزه شركتهاي 
رسد كه در به نظر مي . انديشيدبنيان  دانشمي توان به صادرات محصوالت بنيان  دانش

بايد بپذيريم كه اولويت در اين حوزه سرمايه . اين حوزه بايد روشي منطقي را پيشه كرد
و همچنين مي بايد به  باشد ميگذاري بر روي حوزه هاي مورد تقاضا در بازار داخلي 

زمينه هايي پرداخته شود كه پتانسيل بازارسازي در داخل را داشته باشد و بر اين اساس 
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رسيدن به ثبات در اين موضع اولويت اول . پرداختبنيان  دانشز شركتهاي به حمايت ا
مي بايد . پس از آن بايد به بازارشناسي هوشمندانه در خارج از كشور پرداخت. باشد مي

مزيتهاي رقابتي ما براي حضور در بازارهاي خارجي را جستجو كرد و بر آن اساس به 
مبحث صادرات مي بايد قبل از آنكه به  در. سياستگذاري و سرمايه گذاري پرداخت

كسب شهرت و نام و نشان اهميت دهيم، بايد به درآمدزايي و منطقي بودن سرمابه 
زيرا ما در مراحل ابتدايي رشد شركتهاي . گذاري در بازارهاي خارجي بينديشيم

نام  بهبنيان  دانشبايد پذيرفت كه صادرات مواد اوليه محصوالت . قرار داريمبنيان  دانش
اعتباري براي ما كسب نخواهد كرد و نتيجه اي جز اتالف و هدر بنيان  دانشصادرات 

  .رفت منابع و ثروت ملي اين كشور را در بر نخواهد داشت

مي بايد به جد بنيان  دانشاز جمله ديگر سياستهايي كه در حوزه صادرات محصوالت 
ورد يكي از بسترهاي اساسي اين م. باشد ميپرداخته شود توجه به ديپلماسي فناوري 

در دولت يازدهم كارهايي در اين زمينه در حال . باشد بنيان مي دانشتوسعه صادرات 
ولي بايد اين به اين نكته توجه جدي شود . انجام است كه مي بايد منتظر نتايج آن بود

مثالً وزارت (كه سياستگذاري و اجراي ديپلماسي فناوري صرفاً از سوي يك وزارتخانه
بلكه اين كار بايد با برنامه ريزي و سياستگذاري منسجم . ، نبايد انجام گيرد)امور خارجه

و هماهنگ همه اجزاء و بخشهاي ذينفع و با تقسيم وظايف مشخص و ساختارمند و 
البته هدفمند صورت پذيرد تا از موازي كاري ها، ناهماهنگي ها و اتالف زمان پرهيز 

رت امور خارجه نقطه تماس فعال سازي اين سياست باشد، شود و اگر مقرر باشد كه وزا
اين كار را پشتوانه غني و اطالعات كامل و جامع و با بهره گيري از تخصص بخشهاي 

  .ذينفع انجام دهد

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م 
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اولويت هدفگذاري توسعه  -وردر كشبنيان  دانش هنهادينه سازي برنامه ريزي توسع
توجه به حوزه هاي داراي مزيت رقابتي براي صادرات  - در داخل كشوربنيان  دانش
ديپلماسي  -عدم بكارگيري سياست صادرات محصوالت اوليه ارزشمند -بنيان دانش

  فناوري

  سازي تجاري و وري بهره و درآمدزايي حوزه راهبردي عواملتقابل  -6- 1

تحليل عوامل بازدارنده و پيش برنده اين واقعيت را اثبات مي كند كه عبارتهايي 
مانند در آمدزايي، ثروت آفريني، تجاري سازي و البته در مفهوم جامع تر آن بهره وري 

منظور از تجاري . باشد بنيان مي دانشيكي از گلوگاه هاي تعيين كننده توسعه شركتهاي 
به عبارت ديگر . باشد بنيان مي دانشم براي عرضه فناوريهاي سازي نيز ايجاد زمينه الز

تجاري سازي فرايندي است كه به انتقال دانش و فناوري منتج از كارهاي تحقيقاتي به 
وجود ابهام در اين . در نهايت بازاريابي و فروش آن مي پردازدو توليد كاال و خدمات 

قدرت ريسك پذيري . لتي شده استموضوع باعث ابهام و ترديد در سياستگذاريهاي دو
بخشهاي سرمايه گذار و حاميان مالي را كاهش داده است و امكان شكل گيري پديده 
اي جريان ساز در اين حوزه يعني شكل گيري شركتهاي ريسك پذير را سلب نموده 

تجاري سازي مستلزم حمايت جدي دولت و ايجاد بازارهاي ارائه محصوالت . است
توان پرداختن به ايجاد بنيان  دانشدر شرايط كنوني شركتهاي . اشدب بنيان مي دانش

تجاري سازي عبارت از انجام مجموعه فعاليتهايي است كه براي . چنين بستري را ندارند
توليد عمده محصول و ارائه آن به بازار مي بايد انجام گيرد كه متشكل از اقدامات 

و تحليل اطالعات ثانويه بر اين بررسي نظرات خبرگان . زنجيره اي متعددي است
بنيان  دانشواقعيت تأكيد چندباره مي نمايد كه يكي از داليل اصلي شكست شركتهاي 

از سويي اين شركتها . شان بوده استبنيان  دانشناتواني آنها در تجاري سازي محصول 
با ساز و كارهاي الزم جهت تجاري سازي محصول خود آشنايي كامل ندارند و بر آن 
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سلط نيستند و از سوي ديگر توان مالي و انساني و رابطه اي و ضابطه اي الزم براي اين م
در اين حوزه قوانين و استانداردها و برنامه و خطوط راهنماي مشخص و . كار را ندارند

قرار ندارد و اين درحالي است كه اين فضاي بنيان  دانشمدوني در اختيار شركتهاي 
. در كشور شده استبنيان  دانشث ورشكستگي و افول شركتهاي ابهام آلود غيرشفاف باع

جامع و (Package)بر اين اساس به نظر مي رسد كه تجاري سازي را بعنوان يك بسته 
فرايندي بايد مورد مورد مداقه قرار داد و ضمن شناسايي ذينفعان و صاحبان تخصص و 

را دارند، يك رشته اقدامات  سرمايه اثرگذار در اين زمينه كه آمادگي همكاري مجددانه
را راه اندازي كرد تا از گذر بتوانيم شاهد رشد شركتهاي  (Campaign)عملياتي و فعال

  .در كشور باشيمبنيان  دانش

از سوي ديگر چالش بهره وري كه خود اساس درآمد زايي است، مانند ساير بخشهاي 
بايد مديريت به . اشدب بنيان مي دانشكشور ما، يكي از مسائل پيش روي شركتهاي 

پرداختن صرف به مديريت . معناي مديريت هزينه از قاموس مديريتي كشور حذف گردد
هزينه و غفلت از تالش روزافزون براي بهبود و استقالل اقتصادي گريبانگير برخي از 

متأسفانه اين تفكر مديريتي در برخي از شركتهاي . شركتها و سازمانهاي ماست
براي نمونه اين معضل در برخي شركتهاي مستقر در . ز رخنه كرده استما نيبنيان  دانش

خالقيت، نوآوري، اختراع، اكتشاف، تجاري . پاركهاي علم وفناوري مشاهده مي گردد
سازي، بهبود عملكرد، بهينه سازي، پويايي ساختاري، سيستمي و فرايندي، برنامه ريزي 

وزافزون منابع انساني و توليد مستمر راهبردي و عملياتي هدفمند و روشمند، توسعه ر
. كشور استبنيان  دانشدانش و استقرار مديريت دانش الزمه بهره وري در شركتهاي 

. ما رعايت مي گرددبنيان  دانشحال بايد پرسيد اين محورها تا چه حدي در شركتهاي 
امري بنيان  دانشبنابراين بايد بر اين واقعيت صحه گذاشت كه توسعه شركتهاي 

  .چندوجهي و ملي است از عهده يك بخش يا نهاد خارج است

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م
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شفافيت سياستگذاري، تعيين دقيق قوانين و استانداردها، حمايت جدي دولت در 
تجاري براي  (Campaign)تجاري سازي، راه اندازي يك رشته اقدامات عملياتي و فعال

سازي، تعريف مفهومي، ساختاري، فرايندي و عملياتي بهره وري در شركتهاي 
، تعيين روشهاي بازاريابي بنيان دانش، ايجاد بازارهاي ارائه محصوالت بنيان دانش

، اطالع رساني دقيق در زمينه تجاري سازي و روشهاي بنيان دانشمحصوالت شركتهاي 
  پورتالاز طريق بنيان  دانشآن به شركتهاي 

  ارتباطي زيرساختهاي حوزه راهبردي عواملتقابل - 7- 1

در يك بستر زيرساختهاي ارتباطي مناسب بنيان  دانشفرايند توسعه شركتهاي 
زيرساختهاي ارتباطي كل فرايند ايده تا ثروت را در توسعه شركتهاي . محقق مي گردد

لي تا دارد و دما وجو اين زيرساخت در كشور. تحت تأثير خود قرار مي دهدبنيان  دانش
سرعت پايين اينترنت در كشور، هزينه . بسياري داريم رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله

نسبتاً باالي آن، محدوديتهاي اطالعاتي، عدم نهادينه شدن فرهنگ انتقال و به اشتراك 
گذاري دانش، عدم وجود شبكه هاي ارتباطي تبادل نظر دانش پژوهان، چالشهاي امنيت 

هاي مالي، عدم رعايت حقوق كاربران اينترنتي، عدم رعايت مالكيت فكري در تراكنش
از ...  فضاي مجازي، وقوع تخلفات سايبري، فناوري نامطلوب و بروزنشده زيرساختي و 

به اين زيرساخت ارتباطي بنيان  دانشرشد شركتهاي . جمله چالشهاي پيش رو هستند
برخي زيرساخت ارتباطي را عاملي حياتي مرتبط است و مشكل زماني پديد مي آيد كه 

. نمي دانند و در اين مسير آن را جدي نمي گيرندبنيان  دانشبراي توسعه شركتهاي 
مي تواند با يك ايده كار خود را آغاز نمايد بنيان  دانشتصور اينگونه است كه يك شركت 

ولي اين اصل . و با راه اندازي يك خط توليد آن و فروش محصوالتش به سودآوري برسد
بدون استقرار و حضور مستمر، فعال، بنيان  دانشرا بايد پذيرفت كه حيات شركتهاي 

همه تعامالت مربوط به . پويا و مشاركتي در فضاي مجازي منقطع و گسسته مي گردد
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پرورش ايده و توليد علم، درك و ايجاد فناوري، توليد محصول، امكان تجاري سازي و 
توليد ثروت، در يك فضاي مجازي پويا و توانمند و مبتني بر زيرساختهاي ارتباطي قوي 

هرچند توسعه زيرساخت ارتباطي امري است كه عمدتاً در انحصار . ميسر مي گردد
بستر ر توسعه شبكه هاي ارتباطي نخبگان كه دولت است ولي شركتها مي توانند د

تعامل و اشتراك مساعي فكري و دانشي و انتقال و به اشتراك گذاري دانش و تبادل نظر 
  .و تعاطي افكار است فعال باشند

  :حوزه هاي مورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند از

كمك ، و انتقال آن به دولتنيان ب دانشآسيب شناسي زيرساختهاي ارتباطي توسعه 
  به راه اندازي شبكه هاي ارتباطي نخبگان بصورت شبكه هاي اجتماعي 

  استانداردها و مقررات قوانين، حوزه راهبردي عواملتقابل - 8- 1

تحليلها نشان مي دهد كه قوانين و مقررات يكي از گلوگاه هاي اصلي توسعه 
 كافي بودن قوانين، وجود ابهام در قوانين، عدمنا. باشد ميدر كشور بنيان  دانششركتهاي 

جامعيت قوانين، بخشي نگري، عدم قابليت عملياتي نمودن، عدم هماهنگي الزم بين 
قوانين، عدم شفاف سازي در تقسيم مفاد مسئوليتها، ابهام در تعيين مجريان قانون، عدم 

ي بودن برخي قوانين، ارتباط مناسب بين قوانين و دستورالعمل ها و آيين نامه ها، صور
اجرايي نشدن برخي از قوانين، عدم اطالع رساني و ابالغ مطلوب قوانين به شركتهاي 

بطور (و بخشهاي ذينفع، عدم مشاركت بخشهاي ذينفع در وضع قوانينبنيان  دانش
از جمله چالشهاي اساسي هستند كه اين حوزه را . . . و ) بنيان دانشمشخص شركتهاي 

مبدل كرده بنيان  دانشيدي آن به يكي از دغدغه هاي اصلي شركتهاي با توجه نقش كل
  . است

مي بايد قوانين يكپارچه، جامع و هماهنگي بنيان  دانشبنابراين در حوزه شركتهاي 
داشته باشيم كه با حضور همه بخشهاي ذينفع شكل گيرد و مورد پذيرش همه بخشها، 
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اتنگي با برنامه هاي تدوين شده داشته ارتباط تنگ. باشدبنيان  دانشبخصوص شركتهاي 
كامالً شفاف و خالي و از ابهام . قابليت عملياتي سازي و اجرايي نمودن داشته باشد. باشد
داراي سازگاري و هماهنگي با ساير قوانين تدوين . به خوبي اطالع رساني گردد. باشد

ان قوانين بطور مجري. مسئوليتها و وظايف بخوبي در آن تعريف شده باشد. شده باشد
. دقيق و هماهنگ مشخص باشد و براي قوانين مشابه مجريان متعدد وجود نداشته باشد

مبناي مناسبي براي . امكان سنجش و ارزيابي ميزان اجراي قوانين وجود داشته باشد
  . كنترل و بازخواست دقيق اجراي قوانين وجود داشته باشد

  :مطلوب در اين حوزه عبارتند ازورد تأكيد جهت تصوير وضعيت حوزه هاي م

، تعيين مجريان اجرايي بنيان دانشتدوين قوانين و مقررات جامعه توسعه شركتهاي 
نمودن قانون، تعيين ساز و كار دقيق بكارگيري قانون، تعيين ساز و كار كنترل و ارزيابي 

تنگ اجراي قانون، شفاف سازي در قانون، سازگاري و هماهنگي قوانين، ارتباط تنگا
  .قوانين با تهيه دستورالعمل ها و آيين نامه ها

  نهادها و ساختارها حوزه راهبردي عواملتقابل -9- 1

ولي زماني كه با آشفتگي، بي  باشد مياصل بنيان  دانشساختار و نهاد در يك توسعه 
ساماني، ناسازگاري، عدم هدفمندي، ابهام ماهيتي و فلسفه وجودي، تعدد شعارمحورانه و 

و مهمتر از همه عدم توازن، انسجام و هماهنگي در ساختارها و نهادها روبرو صوري 
اين . باشدبنيان  دانشباشيم، خود مي تواند مانعي اساسي در مسير پيشرفت شركتهاي 

بنيان  دانشوضعيت در شرايط كنوني ساختارها و نهادهاي مرتبط با توسعه شركتهاي 
  .وجود دارد

اس برنامه مدون و قوانين و استانداردهاي معين، بر اين اساس مي بايد بر اس
ساختارها و نهادها بصورت منظم، يكپارچه و هدفمند و هماهنگ شكل بگيرند و نقش 

بطور دقيق مشخص گردد به گونه اي كه بنيان  دانشهريك در فرايند توسعه شركتهاي 
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ارها و نهادها امكان ارزيابي عملكرد آنها وجود داشته باشد مجموعه عملكرد اين ساخت
فرصت پيش آمده در مسير تحوالت اعمال . را محقق سازدبنيان  دانشتوسعه شركتهاي 

شده از سوي دولت يازدهم را بايد بكار بست تا از اين رهگذر چارچوب ساختاري و 
  .نهادي مناسب در اين حوزه ساماندهي گردد

  :ارتند ازورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبحوزه هاي م

، بنيان دانشنظم بخشي و ساماندهي ساختاري، تعيين دقيق متوليان امور توسعه 
د چارچوبي منسجم و يكپارچه، ارزيابي عملكرد مستمر و دقيق ساختارها و نهادها، ايجا

  .بنيان دانشدقيق وظيفه هريك از نهادها و ساختارها و نقش آنها در مسير توسعه  تعيين

  فكري مالكيت حوزه راهبردي عواملتقابل -10- 1

رعايت حقوق مالكيت فكري در كشور ما به زخمي  مبايد به صراحت گفت كه عد
آشكاربودنش، ولي اندك اندك پويايي و تكامل درون  عليرغمكهنه بدل شده است كه 

اينچنين مهم و همه گير  يموضوع. برده استكشور را رو به قهقرا بنيان  دانشساختار 
بدون شك يكي از مهمترين داليل كندي و ضعف در . شود  ميجه الزم نوليكن به آن تو

ارائه ايده هاي نو و ورود آن به مراحل نوآوري و توليد محصول عدم توجه به اين قانون 
رت جدي به صوبه نظر مي رسد كه مسئوالن مربوطه مي بايد در اسرع وقت و ب. است

راهكارهاي هوشمندانه اي را اتخاذ ي آن اين مسئله مهم بپردازند و براي چالشها و حواش
نمايند تا بتوانيم در طي يك برنامه زمانبندي شده به نهادينه شده اين قانون دست 

  .يابيم

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م

ت تدوين نظام حقوق مالكيت فكري، تعيين ساز و كارهاي اجرايي نظام حقوق مالكي
فكري، تعيين وظايف و مسئوليتهاي هريك از بخشها در اجرايي نمودن نظام حقوق 
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در زمينه حفظ حقوق مالكيت بنيان  دانشمالكيت فكري، اعتماد سازي در شركتهاي 
فكري، تقويت انگيزه هاي توليد فكر و اختراعات و اكتشافات با توجه جدي به حقوق 

در سراسر فرايند ايجاد و برقراري بنيان  نشدامالكيت فكري، بهره گيري از شركتهاي 
  .نظام حقوق مالكيت فكري

  سازماندهي و ريزي برنامه حوزه راهبردي عواملتقابل - 11- 1

بنيان  دانششايد بتوان گفت كه چالش مبنايي و گلوگاهي در مسير توسعه شركتهاي 
يك برنامه جامع و فراگير و هوشمندانه با در نظر گرفتن همه  عدم وجوددر كشور ما 

سخن در عين . و پوشاي همه بخشهاي ذينفع در اين مسير استبنيان  دانشه ابعاد توسع
ما برنامه اي براي توسعه . سادگي ولي ظاهراً، مع االسف بسيار غامض مي نمايد

كه تاكنون عنوان برنامه توسعه  در وهله اول بايد بپذيريم آنچه را! نداريمبنيان  دانش
برنامه بايد جامع نگر بوده و  !نيستبر آن اطالق كرده ايم، در حقيقت برنامه بنيان  دانش

برنامه بايد مورد پذيرش همه ذينفعان باشد و با مشاركت . داراي قابليت اجرايي باشد
كنترل داشته  برنامه بايد شاخص هاي بازنگري و ارزيابي و. همه آنها شكل گرفته باشد

  .بدون برنامه حقيقي و صرفاً با كالم نمي توان اين راه پر فراز و نشيب را پيمود. باشد

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م

، تعيين نقش و جايگاه بنيان دانشتدوين برنامه راهبردي جامع توسعه شركتهاي 
امه ها و اسناد راهبردي ملي، توجه به ارتباط هماهنگ و دانش راهبردي در ساير برن

يكپارچه برنامه هاي مرتبط در اين حوزه، توجه به قابليتها و ساز و كارهاي اجرايي 
نمودن برنامه ها، توجه به قابليت پويايي و انعطاف پذيري در تدوين برنامه، تعيين 

، جامعه نخبگان و بخش روشهاي بروزرساني برنامه، مشاركت اركان سه گانه دولت
خصوصي در تدوين برنامه، فرهنگ سازي و بسترسازي آموزشي و اطالع رساني جهت 

اي تخصصي براي نظارت بر اجراي برنامه و  فصل الخطاب قرار دادن برنامه، تعيين كميته
  رفع ايرادات آن
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  المللي بين مشاركت و انتقال حوزه راهبردي عواملتقابل - 12- 1

فضاي تعامل و تبادل و تشريك مساعي و به اشتراك گذاردن بنيان  دانشفضاي 
داراييهاي دانشي و حركت مستمر و پويا در مسير رشد و يادگيري و اصالح و بهبود 

. بقا داشتبنيان  دانشبدون سرلوحه قرار دادن اين اصول نمي توان در فضاي . است
دريافت و نظر گرفتن مالحظات، به  درمي بايد مبتني بر نگرش سيستمي و با بنابراين 

انتقال تجربيات و داشته ها پرداخت و با نگاهي هوشمندانه منافع كشور را مد نظر قرار 
اين . نكته سنجانه استفضاي حركت مداوم و مؤثر، پويايي و بنيان  دانشفضاي . داد

  .مورد نظر باشد يالملل نيب مشاركت و انتقال حوزهنگرش بايد در 

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازمحوزه هاي 

فناوري ،  و علم هماهنگي و انسجام نظري و عملي بين گفتمان ديپلماتيك و گفتمان
بررسي و شناخت استانداردهاي بين المللي جهت حضور در عرصه هاي بين المللي 

تجربه و تعاطي افكار در  تعامل سازنده و پويا در جهت تبادل دانش،، بنيان دانشحوزه 
با كشورهاي پيشرو در اين حوزه، ارتقاء كمي و كيفي جهت بنيان  دانشحوزه شركتهاي 

  .بنيان دانشحضور در بازارهاي بين المللي حوزه محصوالت 

  خصوصي نهادهاي حوزه راهبردي عواملتقابل - 13- 1

استقرار نهادهاي خصوصي توسعه و . ناگزير از نهادسازي هستيمبنيان  دانشدر حوزه 
ما در نهادسازي در كشور با . و غيردولتي محور توسعه در حوزه علوم و فناوري است

بايد مطالعات انجام شده در اين حوزه را ساماندهي كرد و به يك . مشكل روبرو هستيم
مركز پژوهشهاي  مراكز پژوهشي در داخل كشور و از جمله. جمعبندي دقيق رسيد

بايد به . المي مطالعات و پژوهشهايي را در اين ارتباط انجام داده اندشوراي اس مجلس
و به شكلي هدفمند راهكارهاي تحقق  اين مبحث مهم توجه بيشتري صورت گيرد

  .نهادسازي مولد در كشور ارائه گردد
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  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م

ي در تدوين برنامه ها و تهيه قوانين و دستورالعملها، حضور پررنگ نهادهاي خصوص
انسجام رأي و وحدت نظر و عمل و هماهنگي در تعامل با نهادهاي دولتي، انتقال و به 
اشتراك گذاري دانش و اطالعات درباره نحوه مديريت و پيشبرد امور شركتهاي 

در جهت توسعه و  ، امكان بهره گيري از تخصصها و منابع انساني يكديگربنيان دانش
موفقيت فعاليتهايشان، هماهنگي و وحدت رويه در تبادل افكار و تعامل سازنده با بخش 
نخبگاني و دانشگاهي كشور، امكانسجي مناسب براي ورود به يك حوزه تخصصي 

  بنيان دانش

 دانش مديريت حوزه راهبردي عواملتقابل -14- 1

، فرار بنيان دانشحوزه مباحث اتالف و هدررفت دانش، فراموشي غيرهدفمند در 
مغزها و عدم ساماندهي و قابليت بكارگيري موجوديتهاي دانشي، عدم وجود ارتباط نظام 
مند بين ساختارهاي دانشي و تزايد اطالعات و دانش، دوباره كاري ها و موازي كاري ها 

به  توجه. باشد ميدر كشور ما بنيان  دانشاز جمله مسائل غيرقابل كتمان در حوزه 
پيشگيري از  و مديريت دانش امكان برطرف كردن بخش قابل توجهي از اين مسائل
  .اتالف سرمايه هاي مصروف در اين پروژه ها و حوزه ها را بوجود مي آورد

  :ورد تأكيد جهت تصوير وضعيت مطلوب در اين حوزه عبارتند ازحوزه هاي م

تعيين چارچوب مفهومي براي توسعه و بكارگيري مديريت دانش در شركتهاي 
ايجاد ساز و كار عملياتي به منظور پياده سازي ، ، پاركها و مراكز رشدبنيان دانش

نهادينه شدن ، ، پاركها و مراكز رشدبنيان دانشچارچوب مديريت دانش در شركتهاي 
  .بنيان دانشتوسعه شركتهاي فرهنگ مديريت دانش در همه بخشهاي ذينفع در 
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  در كشوربنيان  دانشالگوي مطلوب توسعه شركتهاي  -2
در اين قسمت مبتني بر تحليلهاي انجام شده الگوي  مرحله اي براي توسعه 

اين الگو در شكل زير نشان داده شده . در كشور پيشنهاد مي گرددبنيان  دانششركتهاي 
  :است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كشور دربنيان  دانش يشركتها توسعه مطلوب يالگو - 1 -3شكل

طراحي فرايندي و ساختاري و تعيين چارچوب و ساز و كار 
  ارتباطي و هماهنگي اركان سه گانه توسعه و تأمين منابع

مرحله 
سوم

تعيين دقيق وظايف، اختيارات و حوزه عملكرد، فرهنگ 
  و اطالع رسانيسازي 

مرحله 
چهارم

نهادسازي و بازانديشي ساختاري، فرايندي، قوانين و 
  مقررات و تفويض دقيق مسئوليتها

مرحله 
پنجم

پايش و نظارت مستمر انجام برنامه هاي عملياتي در 
  راستاي اهداف كالن

مرحله 
ششم

يكپارچگي و نهادينه بروزرساني برنامه، رفع شكافها، ارزيابي 
  سازي برنامه

مرحله 
هفتم

 توسعه راهبردي برنامه و گيريها جهت تدوين و تعيين
دانش بنيان مبتني بر اركان سه گانه توسعه  شركتهاي

مرحله 
 دوم

بسترسازي و شكل گيري عزم واراده ملي براي توسعه 
 شركتهاي دانش بنيان

مرحله 
 اول
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  در الگوي مطلوبالگوهاي پايه مورد استفاده  -1- 2

الگوي اول . انجام اين الگوي فرايندي بر اساس دو الگوي پايه زير صورت مي پذيرد
الگوي  است كه در اين تحقيق بعنوانبنيان  دانش يشركتها توسعه يمحور 14الگوي 

اركان الگوي دوم  .تحليل وضعيت موجود مورد استفاده قرار گرفته است فصلپايه در 
  : ذيالً به ارائه اين الگوها مي پردازيم. باشد بنيان مي دانشاصلي توسعه شركتهاي 

  

  بنيان دانشمحوري توسعه شركتهاي  14الگوي  - 2- 3شكل 
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  بنيان دانشاركان سه گانه مرجع جهت توسعه شركتهاي  - 3- 3شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازماندهي مطلوب الگوهاي مورد استفاده و تعيين ارتباط آنها - 2- 2

همانگونه كه در شكلهاي سه گانه فوق آورده شده است، براي سازماندهي و تعيين 
الگوي . از سه الگو پايه استفاده شده استبنيان  دانشالگوي مطلوب توسعه شركتهاي 

اول ماهيتي فرايندي دارد و با رويكردي تكاملي و فرايندي دستيابي به وضعيت بهينه 
الگوي دوم ماهيت متوليان و . را مورد نظر قرار داده استبنيان  دانشتوسعه شركتهاي 

ين تصوير نشان جوهره ا. در كشور را نشان مي دهدبنيان  دانشاضالع توسعه شركتهاي 
 ،پوياكشور بدون وجود ارتباط شبكه اي، در بنيان  دانشمي دهد كه توسعه شركتهاي 

هماهنگ و يكپارچه بين سه ركن اساسي دولت، بخش خصوصي و دانشگاهها و مراكز 

اركان اساسي توسعه 
شركتهاي دانش 

 بنيان

 دولت

بخش 
خصوص

دانشگاه ها

محيطي  عوامل
 سطح  بين المللي

عوامل محيطي 
 سطح ملي
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نكته قابل توجه در اين الگو اين است كه در وضعيت بهينه نبايد . باشد ميعلمي ميسر ن
ر دو ركن ديگر برتري داشته باشد، بلكه برنامه ريزي ها، اتخاذ يكي از اين اركان ب

تصميمات، هدفگذاريها و تعيين راهبردها و همچنين اجرا و پياده سازي مي بايد با 
حضور و مشاركت هرسه ركن و بصورت فعال و در قالبي يكپارچه و هماهنگ صورت 

  .پذيرد

وضعيت موجود تحليل و تبيين الگوي سوم كه الگوي پايه در اين تحقيق به منظور 
، در بررسي و تعيين وضعيت مطلوب حوزه هاي كليدي مورد نظر جهت انجام باشد مي

  . باشد ميتغييرات و تعيين راهبردها 

جدول زير مي توان سازماندهي و ارتباط الگوهاي سه شكل و بر اين اساس در قالب 
  :گانه را نشان داد
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نحوه ارتباط الگوهاي سه گانه در قالب الگوي مطلوب نهايي توسعه شركتهاي  –4- 3شكل 
  بنيان دانش

  .در جدول زير اين ارتباطات تشريح شده است

نحوه ارتباط الگوهاي سه گانه در قالب الگوي مطلوب نهايي توسعه شركتهاي  - 1- 3جدول 
  بنيان دانش

وجوه گوناگون الگوي 
  مطلوب نهايي

  توضيح  كنندهالگوي تشريح 

مراحل الگوي مطلوب 
  نهايي

شكل (الگوي مرحله اي
1(  

الگوي مطلوب نهايي بطور 
مرحله  7كلي داراي 
  باشد مي

حوزه ها و ابعاد مورد 
الگوي  نظر در هر مرحله

  مطلوب نهايي

محوري  14الگوي 
  )2شكل(

در هر مرحله بايد ابعاد 
  گانه مورد نظر قرار گيرند14

متوليان توسعه و 
راهبري مراحل و حوزه 

ي الگوي مطلوب ها
  نهايي

الگوي اركان سه 
  )3شكل (گانه

متوليان هريك از مراحل و 
حوزه ها تركيبي از اركان 

  سه گانه مي باشند

  

در كشور به ارائه بنيان  دانشدر اين قسمت به تفكيك الگوي مراحل توسعه شركتهاي 
 .مي پردازيمبنيان  دانشاهداف و راهكارهاي مورد نظر جهت تحقق توسعه شركتهاي 

. بعنوان اهداف كالن مورد نظر قرار مي گيرندبنيان  دانشمراحل الگوي توسعه شركتهاي 
بر اين . هر كدام از اين مراحل سكويي براي حركت به سمت مرحله بعدي مي باشند

در اين تحقيق به شرح زير بنيان  دانشدي در حوزه توسعه شركتهاي اساس اهداف بنيا
  .باشد مي
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در بنيان  دانشاهداف بنيادي توسعه شركتهاي  تعيين چشم انداز و -3
  كشور

بررسي بنيان  دانشو منابع اصلي هدفگذاري در حوزه توسعه شركتهاي  يكي از مراجع
. باشد ميدر كشور بنيان  دانشجهت گيريهاي راهبردي اسناد باالدستي حوزه توسعه 

در اسناد باالدستي كشور و بنيان  دانشبنابراين در اين قسمت مروري بر جايگاه توسعه 
  .شناخت جهت گيريهاي مورد نظر آنها خواهيم داشت

در بنيان  دانشجهت گيريهاي راهبردي مرتبط با توسعه شركتهاي  -1- 3
  اسناد باالدستي و مرجع كشور

  .جهت گيريهاي راهبردي در اسناد و مراجع باالدستي مرور شده است در جدول زير اين

در اسناد باالدستي بنيان  دانششركتهاي جهت گيريهاي مرتبط با حوزه  بررسي - 2 -3 جدول
   كشورو مرجع 

ف
ردي

  
  شرح  اسناد مرجع

1  
  

 برنامه پنجم توسعه كشور

  

  تأكيد بر روي صادرات محصوالت و
 پيشرفته خدمات مبتني بر فناوريهاي

  حمايت مالي و تسهيل شكل گيري و
 توسعه شركتهاي مرتبط

  تجاري سازي دانش و فناوريHigh Tech 
  مهندسي -و فني

2  
 كشور 1404چشم انداز 

  

 توسعه منابع انساني و كارآفريني 

  توسعه فناوريهاي نوين و امور فرهنگي
  مرتبط
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  توسعه ابعاد گوناگون دانشي   نقشه جامع علمي كشور  3

ايراني  - الگوي اسالمي  4
  پيشرفت

  توجه به اركان دانش و اطالعات در تدوين
  آن

  توسعه ابعاد گوناگون نوآوري و خالقيت   نظام ملي نوآوري  5

سياستهاي شوراي عالي   6
  انقالب فرهنگي

  ،تدوين شاخص هاي تجاري سازي فناوري
  فناوريهاي نوين

  تدوين شاخصهاي انساني، مالي و
  ساختاري

سياستهاي وزارت علوم   7
  تحقيقات و فناوري

  سياستها و روشهاي اجرايي خاص خود و
  بصورت پراكنده

8  
سياستهاي معاونت علمي 

و فناوري رياست 
 جمهوري

  سياستها و روشهاي اجرايي خاص خود و
  بصورت پراكنده

9  

قانون حمايت از شركتها 
و  بنيان دانشو مؤسسات 

تجاري سازي نوآوريها و 
 اختراعات

  ماده تهيه گرديده است كه در آنجا  14در
به برخي از وظايف وزارتخانه ها اشاره شده 

  .است

  

در دو  فناوري و دانش به متكي اقتصادنيز ضمن تأكيد بر  اقتصاد مقاومتي در سند

  :پرداخته شده استبنيان  دانشبند اول اين سند به مبحث توسعه 

 و انساني هاي سرمايه و مالي منابع و امكانات كليه سازي فعال و شرايط تأمين - 1بند 

 جامعه آحاد مشاركت رساندن حداكثر به و كارآفريني توسعه منظور به كشور علمي
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 درآمد ارتقاء بر تأكيد و معيج هاي همكاري تشويق و تسهيل با اقتصادي هاي فعاليت در
  .متوسط و درآمد كم طبقات نقش و

 و كشور علمي جامع نقشه اجراي و سازي پياده ،بنيان دانش اقتصاد پيشتازي - 2بند 
 و توليد سهم افزايش و كشور جهاني جايگاه ارتقاء منظور به نوآوري ملي نظام ساماندهي
 در بنيان دانش اقتصاد اول رتبه به دستيابي و بنيان دانش خدمات و محصوالت صادرات
  .منطقه

ي گردد اين است كه ما با انبوهي از اسناد آنچه با بررسي اين اسناد به ذهن متبادر م
باالدستي روبرو هستيم كه فضاي سياستگذاري در اين حوزه و در نتيجه فضاي فعاليت 

  .در آن را غيرشفاف نموده است

در كشور لزوم هدفگذاري و بنيان  دانشابهام و سردرگمي در فضاي سياستگذاري 
اين . در كشور را روشن مي سازدبنيان  دانشبرنامه ريزي جامع و فراگير در حوزه توسعه 

  :نشان داده شده استصفحه بعد سردرگمي و پيچيدگي در شكل 

بنيان با  بنابراين در حوزه مربوط به سياستها و راهبردهاي توسعه شركتهاي دانش
سردرگمي و ابهام روبرو هستيم و اين باعث شده است كه از سويي بخشها و نهادهاي 

ي تكليف خود را ندانند و از سوي ديگر فارغ التحصيالن و نخبگان سياستگذار بدرست
  .بنيان نيز با بالتكليفي روبرو باشد دانشگاهي و بخش خصوصي فعال در حوزه دانش
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  بنيان دانشدر حوزه توسعه  راهبردي در اسناد باالدستيگسست  - 5 -3شكل
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  و شماي مطلوب آنبنيان  دانشتعيين چشم انداز توسعه شركتهاي  -2- 3

  :در كشور عبارت است ازبنيان  دانشرشد، توسعه و تعالي شركتهاي  چشم انداز

 حوزه در موجود يها ليپتانس و هايتوانمند تها،يظرف از يحداكثر يريگ بهره
 يا شبكه نظام يخودكارساز جهت در انيبن دانش يشركتها يتعال و رشد

  كشور در انيبن دانش يشركتها توسعه

شمايي كلي از چشم انداز مطلوب توسعه شركتهاي  زيربر اين اساس در شكل 
  .در كشور تصوير شده استبنيان  دانش
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  در كشوربنيان  دانششمايي كلي از وضعيت مطلوب توسعه شركتهاي  -6 - 3 شكل

  بنيان دانشتعيين اهداف بنيادي توسعه شركتهاي  -3- 3

بديهي است اين . اهداف بنيادي زير تصوير مي گردد چشم انداز تصوير شدهمبتني بر 
  :اهداف با توجه به الگوهاي مطلوب پايه تعيين شده اند

عزم واراده ملي براي توسعه شركتهاي فرهنگ سازي و ايجاد  :اول هدف بنيادي
  بنيان دانش

طراحي و تدوين برنامه و جهت گيريهاي راهبردي يكپارچه، جامع، : دومهدف بنيادي 
  فراگير و داراي قابليت عملياتي سازي و انتقال

، نهادسازي و بازانديشي ساختاري، فرايندي، قوانين و مقررات :هدف بنيادي سوم
   و تفويض دقيق مسئوليتها زيرساختها

ساز دستيابي به و  نهادينه سازي برنامهيكپارچه سازي اجرايي و  :چهارمهدف بنيادي 
  بين ذينفعانسازنده و پويا  و كار ارتباطي

. به منظور دستيابي به هريك از اهداف بنيادي فوق راهبردهايي مي بايد اتخاذ گردد
محور  14 دربنيان  دانشاين راهبردها بر اساس الگوي مطلوب نهايي توسعه شركتهاي 

ارتباط بين اهداف بنيادي و حوزه هاي راهبردي ارائه  3-3در جدول . ارائه مي گردد
  :شده است
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توسعه تعيين ارتباط بين چشم انداز، اهداف و راهبردهاي تدوين شده حوزه  –3 - 3 لجدو
  بنيان دانششركتهاي 

انداز  چشم
توسعه 

شركتهاي 
  بنيان دانش

اهداف بنيادي 
توسعه شركتهاي 

  بنيان دانش
  راهبردهاي پوشاي اهداف بنيادي

ره
به

 يريگ 
كثر

حدا
 از ي

يظرف
ها،

ت
 

ند
انم
تو

 و هاي
نس
پتا

 يها لي
ود
وج

م
 

 در
وزه

ح
 

شد
ر

 و 
عال
ت

 ي
تها

رك
ش

 ي
ش

دان
 

ن 
نيا

ب
 در

ت
جه

 
ساز

كار
ود
خ

 ي
ظام

ن
 

كه
شب

 يا 
عه
وس

ت
 

تها
رك
ش

 ي
ش

دان
 

ن 
نيا

ب
 در

ور
كش

  

: هدف بنيادي اول
فرهنگ سازي و 
ايجاد عزم واراده 
ملي براي توسعه 

  بنيان دانششركتهاي 

  يانسان منابع حوزهي راهبردها

  يمل تيحما حوزهي راهبردها

  اكتشافات و اختراعات حوزه يراهبردها

  تيخالق و ينوآور حوزه يراهبردها

  يفكر تيمالك حوزه يراهبردها
: هدف بنيادي دوم
طراحي و تدوين 
برنامه و جهت 

گيريهاي راهبردي 
يكپارچه، جامع، 
فراگير و داراي 
قابليت عملياتي 
  سازي و انتقال

  

 يزير برنامه حوزه در نظر مورد يراهبردها
  يسازمانده و

 نيب مشاركت و انتقال حوزهي راهبردها
  يالملل

  يخصوص ينهادها حوزه يراهبردها

  دانش تيريمد حوزه يراهبردها

  نهادها و ساختارها حوزه يراهبردها

: هدف بنيادي سوم
نهادسازي و 

بازانديشي ساختاري، 
فرايندي، قوانين و 

مقررات، زيرساختها 
و تفويض دقيق 

  يمل تيحما حوزهي راهبردها

  تيخالق و ينوآور حوزه يراهبردها

  يارتباط يرساختهايز حوزهي راهبردها

 و مقررات ن،يقوان حوزه يراهبردها
  استانداردها
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  مسئوليتها
  

  نهادها و ساختارها حوزه يراهبردها

  يخصوص ينهادها حوزه يراهبردها

: هدف بنيادي چهارم
يكپارچه سازي 

اجرايي و نهادينه 
سازي برنامه و 

دستيابي به ساز و 
كار ارتباطي سازنده 
  و پويا بين ذينفعان

  اكتشافات و اختراعات حوزه يراهبردها

 محصوالت صادرات حوزه يراهبردها
  بنيان دانش

 و يور بهره و ييدرآمدزا حوزه يراهبردها
  يساز يتجار

 و مقررات ن،يقوان حوزه يراهبردها
  استانداردها

  دانش تيريمد حوزه يراهبردها

  

  :دستيابي اهداف فوق مي پردازيم راهبرديهايدر اين قسمت به ارائه 

  به تفكيك حوزه هابنيان  دانشتعيين راهبردهاي توسعه شركتهاي  -4
  :دستيابي به اهداف مورد نظر مي پردازيم دها و سياستهايبردر اين قسمت به بيان راه

  انساني منابع حوزهدر مورد نظر  راهبردهاي - 4-1

  ارتقاء و رشد بينش و آسيب شناسي برنامه هاي توسعه منابع انساني در جهت
   محور دانشتخصص منابع انساني 

  حفظ حرمت و آسيب شناسي شيوه برقراري تعامل و ارائه خدمات در جهت
  منزلت جامعه نخبگاني

  بنيان دانشتدوين برنامه جامع اجرايي مديريت منابع انساني  
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  ارائه آموزشهاي تخصصي در زمينه رشد، توسعه و مديريت شركتهاي
  بنيان دانش

  بنيان دانششناسايي جامعه نخبگاني حوزه توسعه شركتهاي  
  در جامعه بنيان  دانشبررسي و شناسايي پتانسيل موجود در موضوعات

 نخبگاني

 ي بهنگام و بروز به منابع انسانياطالع رسان 

  دولت بعنوان حلقه واسط دانشگاه و بخش خصوصي در منابع انسانيحضور  

  ملي حمايت حوزهمورد نظر در  راهبردهاي - 4-2

  به منظور  سطح دولتشكل گيري عزم ملي در  هايبستربررسي و شناسايي
 بنيان دانشمشاركت و حضور كامالً فعال در رشد و تعالي شركتهاي 

  به  نخبگانجامعه شكل گيري عزم ملي در سطح بررسي و شناسايي بسترهاي
  بنيان دانشمنظور مشاركت و حضور كامالً فعال در رشد و تعالي شركتهاي 

  به  شكل گيري عزم ملي در سطح بخش خصوصيبررسي و شناسايي بسترهاي
  بنيان دانش منظور مشاركت و حضور كامالً فعال در رشد و تعالي شركتهاي

 به منظور اعمال حمايتهاي ملي از  يكپارچه ساختاري و فرايندي طراحي
  بنيان دانششركتهاي 

  و تعيين روشها و ساز  مناسب وظايف و شفافيت مسئوليتهاو تسهيم تخصيص
  و كارهاي كنترل و نظارت

 تعيين نحوه تعامل و ارتباط بين بخش هاي مشاركت كننده  
  اهدافتخصيص بودجه متناسب با  
  بهره گيري از فرصت بوجود آمده در تأكيد اقتصاد مقاومتي بر اقتصاد

  بنيان دانش
 بنيان دانشاز توجه خاص دولت به حوزه شركتهاي  يبهره گير.  
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  اكتشافات و اختراعات حوزهمورد نظر در  راهبردهاي - 4-3

 تدوين برنامه عملياتي جامع براي تعامل با مخترعين و مكتشفين  
  يا كنشگران توسعه بنيان  دانشطراحي پورتال و سامانه جامع توسعه شركتهاي

  بنيان دانش
  الزم براي ارائه خدمات و تسهيالت طراحي و تعيين فرايندها و ساختارهاي

  فعاليتهاي اداري و اطالع رساني
 شركتهاي براي مجموعه ذينفعان رشد و توسعه  ارائه برنامه هاي انگيزشي مؤثر

  نبنيا دانش

  خالقيت و نوآوري حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-4

 منسجم و يكپارچه در رشد و بكارگيري نوآوري و  نگرش فرايندي و ساختاري
  بنيان دانششركتهاي خالقيت در 

 اعتمادسازي جهت ارائه ايده ها و محصوالت داراي نوآوري و خالقيت  
  انگيزگيپرهيز از فضاي رخوت و بي تعيين برنامه عملياتي جهت  

  بنيان دانش محصوالت صادرات حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-5

  هنهادينه سازي برنامه ريزي توسعشناسايي و درك بسترهاي الزم جهت 
  در كشوربنيان  دانش

  ي اولويتبعنوان  ل كشوردر داخبنيان  دانشهدفگذاري توسعه توجيه و تبيين
  حياتي و راهبردي

  بنيان دانشت رقابتي براي صادرات مزيتوجه به حوزه هاي داراي  
 عدم بكارگيري سياست صادرات محصوالت اوليه ارزشمند  
  فناوريفعال  ديپلماسيبكارگيري  
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 تجاري و وري بهره و درآمدزايي حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-6

  سازي

 در كشوربنيان  دانشتوسعه در حوزه رشد و  شفافيت سياستگذاري  
  در كشوربنيان  دانشتوسعه رشد و  انداردهااستتعيين دقيق قوانين و  
 در كشوربنيان  دانش محصوالت حمايت جدي دولت در تجاري سازي  
 راه اندازي يك رشته اقدامات عملياتي و فعال(Campaign)  براي تجاري

  در كشوربنيان  دانش محصوالت سازي
 بهره وري در شركتهاي  تعريف مفهومي، ساختاري، فرايندي و عملياتي

  بنيان انشد
 بنيان دانشزارهاي ارائه محصوالت ايجاد با  
 بنيان دانشكتهاي تعيين روشهاي بازاريابي محصوالت شر  
  اطالع رساني دقيق در زمينه تجاري سازي و روشهاي آن به شركتهاي

  از طريق پورتالبنيان  دانش

  ارتباطي زيرساختهاي حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-7

  و انتقال آن به دولتبنيان  دانشآسيب شناسي زيرساختهاي ارتباطي توسعه  
  كمك به راه اندازي شبكه هاي ارتباطي نخبگان بصورت شبكه هاي اجتماعي  

  استانداردها و مقررات قوانين، حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-8

  بنيان دانشتدوين قوانين و مقررات جامعه توسعه شركتهاي  
  هاي تدوين و تصويب شده مجريان اجرايي نمودن قانونتعيين  
 هاي تدوين و تصويب شده ن ساز و كار دقيق بكارگيري قانونتعيي  
  هاي تدوين و تصويب شده كار كنترل و ارزيابي اجراي قانونتعيين ساز و  
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  سازي در قانونشفاف  
 سازگاري و هماهنگي قوانين  
 ها و آيين نامه ها ارتباط تنگاتنگ قوانين با تهيه دستورالعمل.  

  نهادها و ساختارها حوزهمورد نظر در  راهبردهاي - 4-9

 ساختاري رويه هاي نظم بخشي و ساماندهي  
 بنيان دانشق متوليان امور توسعه تعيين دقي  
 مر و دقيق ساختارها و نهادهاارزيابي عملكرد مست  
 ايجاد چارچوبي منسجم و يكپارچه  
 دقيق وظيفه هريك از نهادها و ساختارها و نقش آنها در مسير توسعه  تعيين

  .بنيان دانش

  فكري مالكيت حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-10

 تدوين نظام حقوق مالكيت فكري  
 ظام حقوق مالكيت فكريتعيين ساز و كارهاي اجرايي ن  
  حقوق تعيين وظايف و مسئوليتهاي هريك از بخشها در اجرايي نمودن نظام

  مالكيت فكري
 در در زمينه حفظ حقوق مالكيت فكري  عملياتي كردن قواعد و قوانين

  بنيان  دانششركتهاي 
  با توجه جدي به حقوق تقويت انگيزه هاي توليد فكر و اختراعات و اكتشافات

  مالكيت فكري
  در سراسر فرايند ايجاد و برقراري نظام بنيان  دانشبهره گيري از شركتهاي

 .كيت فكريحقوق مال
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  سازماندهي و ريزي برنامه حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-11

 بنيان دانشي جامع توسعه شركتهاي تدوين برنامه راهبرد  
 ناد راهبردي مليتعيين نقش و جايگاه دانش راهبردي در ساير برنامه ها و اس  
 چه برنامه هاي مرتبط در اين حوزهتوجه به ارتباط هماهنگ و يكپار  
  و كارهاي اجرايي نمودن برنامه هاتوجه به قابليتها و ساز  
 و انعطاف پذيري در تدوين برنامه توجه به قابليت پويايي  
  راهبردي روشهاي بروزرساني برنامهبه تعيين  
 گان و بخش خصوصي در تدوين مشاركت اركان سه گانه دولت، جامعه نخب

  برنامه
 جهت فصل الخطاب قرار اني فرهنگ سازي و بسترسازي آموزشي و اطالع رس

  دادن برنامه
 تعيين كميته اي تخصصي براي نظارت بر اجراي برنامه و رفع ايرادات آن  

  المللي بين مشاركت و انتقال حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-12

 هماهنگي و انسجام نظري و عملي بين گفتمان ها و ساختار شتعيين رو
  فناوري   و علم ديپلماتيك و گفتمان

  بررسي و شناخت استانداردهاي بين المللي جهت حضور در عرصه هاي بين
  بنيان دانشالمللي حوزه 

  تعامل سازنده و پويا در جهت تبادل دانش، تجربه و تعاطي افكار در حوزه
با كشورهاي پيشرو در اين حوزه، ارتقاء كمي و كيفي بنيان  دانششركتهاي 

 .بنيان دانشمحصوالت  جهت حضور در بازارهاي بين المللي حوزه
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  خصوصي نهادهاي حوزهمورد نظر در  راهبردهاي -4-13

  ها و تهيه قوانين و حضور پررنگ نهادهاي خصوصي در تدوين برنامه
  دستورالعملها

  اهنگي در انسجام رأي و وحدت نظر و عمل و همتعيين ساز و كار الزم جهت
  تعامل با نهادهاي دولتي

 پيشبرد  دانش و اطالعات درباره نحوه مديريت و انتقال و به اشتراك گذاري
  بنيان دانشامور شركتهاي 

  جهت توسعه و امكان بهره گيري از تخصصها و منابع انساني يكديگر در
  موفقيت فعاليتهايشان

 با بخش نخبگاني و  هماهنگي و وحدت رويه در تبادل افكار و تعامل سازنده
  دانشگاهي كشور

  بنيان دانشامكانسجي مناسب براي ورود به يك حوزه تخصصي  

 دانش مديريت حوزهمورد نظر در  راهبردهاي - 4-14

 يريت دانش در شركتهاي تعيين چارچوب مفهومي براي توسعه و بكارگيري مد
  پاركها و مراكز رشدبنيان  دانش

  ايجاد ساز و كار عملياتي به منظور پياده سازي چارچوب مديريت دانش در
  ، پاركها و مراكز رشدبنيان دانششركتهاي 

  نهادينه شدن فرهنگ مديريت دانش در همه تعيين ساز و كار مناسب جهت
 بنيان دانشبخشهاي ذينفع در توسعه شركتهاي 
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نقش و بنيان  دانشخطر شكل گيري اقتصاد انگلي در شركتهاي  -4-15

  آنگانه در مقابله با  14راهبردهاي 

محورها ، نقش بنيان دانشدر اين قسمت ضمن  بيان مفهوم اقتصاد انگلي در شركتهاي 
در جلوگيري از شكل گيري شركتهاي  بيان شده در بخش قبلي راگانه 14راهبردهاي و 

  .ارائه مي گردد ،داراي ماهيت انگليبنيان  دانش

  در دام ماهيت انگليبنيان  دانشتهاي شرك -4-15-1

با بنيان  دانشيكي از خطرات جدي كه شركتهاي  در اين مجال مي خواهيم به بررسي
بنيان  دانششركتهان افتادن در دام ماهيت انگلي و اقتصاد انگلي . آن روبروست بپردازيم

بنيان  دانشدر ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه شركتهاي . را تهديد مي كند
از به نظر مي رسد كه مي توان برخي . در مفهومي انگلي داراي چه ويژگيهايي هستند

  :برشمرد ويژگيهاي ذيل را براي آنها

در مفهوم انگلي عبارتند از مجموعه هايي كه با عنوان شركت بنيان  دانششركتهاي 
ند و فعاليت مي نمايند و عليرغم اينكه در بهره برداري از منابع گوناگون شكل گرفته ا

با ساير ذينفعان اين حوزه شريك و مدعي مي باشند، وليكن بنيان  دانشموجود در حوزه 
ايجاد نمي نمايند، بلكه مانعي بنيان  دانشنه تنها هيچگونه مزايا و منافعي را براي حوزه 

بوده و روند توسعه اين شركتها را نيز دچار بنيان  دانشدر جهت توسعه شركتهاي 
ماهيت حقيقي اين شركتها مي تواند صورتي پنهان داشته . اختالل و مشكل مي نمايند

باشد و يا به گونه اي باشد كه امكان مقابله صريح، مشخص و قانوني با آنها وجود نداشته 
جلوه ظاهري اين شركتها با . نداين شركتها مي توانند ماهيتي مافيايي داشته باش. باشد

اين شركتها براي دستيابي به اهداف مخرب و . ماهيت حقيقي آنها متفاوت مي نمايد
سودجويانه خود از حربه هاي گوناگون مانند زد و بندها، تطميع و حتي تهديد استفاده 

در بنيان  دانشآنها به دنبال در اختيارگرفتن و كنترل كردن منابع حوزه . مي نمايند
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اين شركتها نه تنها خود هيچ كار مؤثر . مسير منافع شخصي و گروهي خود مي باشند
دانشي، توليدي و خدماتي انجام نمي دهند، از نتايج و خروجيهاي ديگران نيز بهره 

آنها كاركردي غير مولد در اقتصاد و توسعه كشور داشته و . برداري نامشروع مي نمايند
باعث ايجاد بنيان  دانششركتها با ماهيت انگلي در حوزه  رشد. تنها مولد فساد هستند

به گونه اي كه فساد سيستمي و هدررفت . تله هاي فقر دانش در اين حوزه مي گردد
منابع، بازتوليد مي گردد و اين چرخه باطل در صورت رسيدن به يك تعادل پايدار، 

  .كشور را رو به قهقرا و نابودي خواهد بردبنيان  دانشحوزه 

  با ماهيت انگليبنيان  دانشعوامل و شرايط شكل گيري شركتهاي  -2- 5

انگلي را مي توان  ماهيت با مهمترين عوامل و شرايط مولد شكل گيري شركتهاي
  :بصورت زير برشمرد

 بنيان دانشرانتي در حوزه توسعه  اقتصاد نظام  
 غيررسمي كار بازار و رشد زيرزميني اقتصاد رشد  
 بنيان دانشنظارتي مؤثر در حوزه توسعه  و كنترلي نهادهاي فقدان  
 بنيان دانشپوشش دهنده حوزه توسعه  آزاد و فعال هاي عدم وجود رسانه  
 بنيان دانشمجموعه ذينفعان در حوزه توسعه  به پاسخگويي عدم 

 عدم شايسته ساالري و پايبندي به قانون 

  بنيان دانشعدم وجود نظامهاي پويا و ساختارمند در حوزه توسعه 

  بنيان دانشعدم شفافيت ساختاري، فرايندي و اطالعاتي در حوزه 

  . . .و 
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 يريگ شكل از يريجلوگ در راهبردي گانه 14 يمحورها كاركرد -3- 5
  يانگل تيماه يدارابنيان  دانش يشركتها

ي گانه اي براي بررسي و تحليل و ارائه راهكارها 14از محورهاي بخشهاي قبلي در 
استفاده شده است كه به نظر مي رسد پرداختن به اين بنيان  دانشتوسعه شركتهاي 

محورها و تحقق راهكارها و برنامه هاي مربوط به اين حوزه ها زمينه ساز سالمت 
و جلوگيري از شكل گيري شركتهاي بنيان  دانشماهيتي و كاركردي براي شركتهاي 

  .بودداراي ماهيت انگلي خواهد بنيان  دانش

گانه در جلوگيري از شكل گيري شركتهاي  14كاركرد اين محورهاي  4-3در جدول 
  .داراي ماهيت انگلي بيان شده استبنيان  دانش

بنيان  دانشگانه در جلوگيري از شكل گيري شركتهاي  14كاركرد محورهاي  - 4- 3جدول 
  داراي ماهيت انگلي

ف
ردي

  
  محور مورد بررسي

تأثير در جلوگيري از شكل گيري 
داراي ماهيت بنيان  دانششركتهاي 

  انگلي

1  
 منابع حوزه راهبردي عوامل
  انساني

شايسته ساالري، رشد تخصصها، بكارگيري 
  نخبگان، كارآمدي نظام آموزشي

2  
 حمايت حوزه راهبردي عوامل
  ملي

ايجاد فرايندها و ساز و كارهاي ارتباطي 
بسترساز بودن مستمر دولت و شركتها، 

دولت و پرهيز از تصدي گري، تعهد و 
حمايت همه جانبه دولت از شركتهاي فعال 

به دور از رانتها و تبعيض ها، شكل گيري 
اراده حقيقي ملي براي حمايت، شفاف 

  سازي
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3  
 حوزه راهبردي عوامل

  اكتشافات و اختراعات

توجه اكيد به رشد اختراعات و اكتشافات 
نخبگان و آراء و نظرات مولد، توجه خاص به 

آنها، ارتباط تنگاتنگ با نخبگان و انجام 
  اصالحات و تغييرات با توجه به نظرات آنها

4  
 نوآوري حوزه راهبردي عوامل

  خالقيت و

برنامه ريزي و ارائه تسهيالت بر اساس 
نوآوري و خالقيت و جلوگيري از بكارگيري 

  نادرست و كاذب نوآوريها

5  
 صادرات حوزه راهبردي عوامل

  بنيان دانش محصوالت

جلوگيري از خروج مواد اوليه با نام صادرات 
، شفاف سازي صادرات و اطالع بنيان دانش

  رساني مناسب

6  
 حوزه راهبردي عوامل

 و وري بهره و درآمدزايي
  سازي تجاري

درآمدزايي مؤثر در رشد توليد ملي، پرهيز از 
  رانت هاي تجاري

7  
 حوزه راهبردي عوامل

  ارتباطي زيرساختهاي
بسترسازي براي شفاف سازي، ايجاد 

  ارتباطات پويا و مستمر ذينفعان

8  
 قوانين، حوزه راهبردي عوامل

  استانداردها و مقررات

ايجاد نظم و انضباط، امكان كنترل و نظارت 
دقيق، شفاف سازي، پرهيز از سوءاستفاده از 

  خألهاي قانوني، تصريح قانون در تخلفها

9  
 حوزه راهبردي عوامل

  نهادها و ساختارها

ساماندهي ساختاري و پرهيز از سوءاستفاده 
ها، ساماندهي وظايف و مسئوليتها و پرهيز 

از سوءاستفاده ها، امكان ساماندهي و 
  هدفمندكردن بودجه و كنترل آن
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10  
 مالكيت حوزه راهبردي عوامل
  فكري

شايسته ساالري، پرهيز از استفاده نامشروع 
از نتايج عملكرد ديگران، عدم امكان فعاليت 

شركتهاي فاقد توانمنديها و داراييهاي 
دانشي، رشد فعاليت شركتهاي حقيقي مولد 

  بنيان دانشدر حوزه 

11  
 برنامه حوزه راهبردي عوامل
  سازماندهي و ريزي

ايجاد شفاف سازي، حذف خألهاي فرايندي 
و برنامه اي براي سوء استفاده، امكان نظم 

بخشي و ساماندهي امور، قابليت كنترل، 
نظارت و بازبيني، رصد نمودن مستمر 

  فعاليتها و عملكرد

12  
 و انتقال حوزه راهبردي عوامل

  المللي بين مشاركت

كم اهميت شدن شركتهاي فاقد قابليتهاي 
حقيقي جهت ارائه توانمنديها و ايده هاي 

  در عرصه بين الملليخود 

13  
 حوزه راهبردي عوامل

  خصوصي نهادهاي

مشاركت فعال نهادها و شركتها در تصميم 
گيري ها، جلوگيري از شكل گيري البي ها، 

شفاف سازي و كاهش سوءاستفاده ها از 
ضعف اطالعات، هماهنگي بين نهادها و 

شركتها و كاهش ساز و كارهاي غيررسمي 
  غيرمفيد

14  
 حوزه راهبردي عوامل

 دانش مديريت

ساماندهي دانش و حقوق مالكان آن، عدم 
امكان سوءاستفاده از انحصار دانش، كاهش 

  فضاي رانت دانشي
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و تحقق آنها و حركت بسوي  پژوهشبنابراين بررسي عوامل راهبردي مورد نظر در اين 
شكل گيري اهداف و جهت گيريهاي مورد نظر در اين عوامل، بطور مستقيم موجب 

بنيان  دانشكاهش و حذف فضاي شكل دهنده شركتهاي داراي ماهيت انگلي در حوزه 
مي گردد و از سوي ديگر فضاي رشد و توسعه شركتهاي مولد و داراي تواناييهاي 

از نتايج مهم مورد نظر و محورهاي مورد تأكيد . فراهم مي سازد حقيقي در اين حوزه را
كه زمينه ساز جلوگيري و حذف فضاي شكل گيري شركتهاي داراي پژوهش در اين 

  :ماهيت انگلي مي گردد عبارتند از

نظم و انضباط ساختاري و سيستمي، شفاف سازي اطالعاتي و ارتباطي، شايسته 
برنامه ريزي و كنترل، ارتباطات نظام مند و  ساالري، در دسترس بودن شاخصهاي

مولد، يكپارچگي و هماهنگي، پرهيز از تزايد اطالعات و بنيان  دانشرسمي، اقتصاد 
دانش، پرهيز از موازي كاري ها در ساختارها و مسئوليتها و پروژه ها، ساماندهي بودجه 

يق و مستمر اي، نخبه محوري، شبكه سازي، اطالع رساني و امكان رصد نمودن دق
  .فعاليتها و فرايندها

، فضاي سالمي را براي فعاليت شركتهاي پژوهشتحقق موارد فوق مورد تأكيد در 
حقيقي فراهم ساخته و زمينه را براي ظهور و دوام شركتهاي داراي ماهيت بنيان  دانش

  .انگلي محدود مي نمايد

 ه در باال پروژه هاييهاي تدوين شددستيابي به اهداف و راهبرد به منظوردر ادامه 
با نگرشي نظام مند ارتباط بين چشم انداز،  5- 3در جدول . تعيين و تعريف مي شوند

  .اهداف بنيادي، راهبردها و پروژه هاي تعريف شده نشان داده شده است
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 حوزه و پروژه هاي پيشنهادي راهبردها، اهداف انداز، چشم نيب ارتباط نييتع - 5 -3جدول
  بنيان دانش يشركتها توسعه

چشم انداز 
توسعه 

شركتهاي 
  بنيان دانش

اهداف بنيادي 
توسعه 

  شركتهاي 
  بنيان دانش

راهبردهاي 
پوشاي اهداف 

  بنيادي
  پروژه هاي پوشا
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بنيادي هدف 
فرهنگ  :اول

سازي و ايجاد 
عزم واراده ملي 
براي توسعه 
شركتهاي 

  بنيان دانش

 حوزهي راهبردها
  يانسان منابع

  15و  2پروژه هاي 

 حوزهي راهبردها
  يمل تيحما

و 13و 6و 5و 2و 1پروژه هاي 
14  

 حوزه يراهبردها
 و اختراعات
  اكتشافات

  14و 13و 12و 5و 4پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
  تيخالق و ينوآور

  16و 14و 13و 4و 2پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
  يفكر تيمالك

  14و 13پروژه هاي 

  
  
  
  

 مورد يراهبردها
 برنامه حوزه در نظر
  يسازمانده و يزير

  9و 2و 1پروژه هاي 

 حوزهي راهبردها
 مشاركت و انتقال
  يالملل نيب

  6پروژه 
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هدف بنيادي 
طراحي و  :دوم

تدوين برنامه و 
جهت گيريهاي 

راهبردي 
يكپارچه، جامع، 
فراگير و داراي 
قابليت عملياتي 
  سازي و انتقال

  

 حوزه يراهبردها
  يخصوص ينهادها

  13و 11و 8و 5پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
  دانش تيريمد

  12پروژه 

 حوزه يراهبردها
  نهادها و ساختارها

  2و 1پروژه هاي 

هدف بنيادي 
 :سوم

نهادسازي و 
بازانديشي 
ساختاري، 
فرايندي، 
قوانين و 
مقررات، 

زيرساختها و 
تفويض دقيق 
  مسئوليتها

  

 حوزهي راهبردها
  يمل تيحما

و 13و 6و 5و 2و 1پروژه هاي  
14  

 حوزه يراهبردها
  تيخالق و ينوآور

و 14و 13و 4و 2پروژه هاي  
16  

 حوزهي راهبردها
 يرساختهايز

  يارتباط

  12و 10و 9و 7پروژه هاي  

 حوزه يراهبردها
 و مقررات ن،يقوان

  استانداردها

  10و 1پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
  نهادها و ساختارها

  2و 1پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
  يخصوص ينهادها

  13و 11و 8و 5پروژه هاي 
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هدف بنيادي 
 :چهارم

يكپارچه سازي 
اجرايي و 

نهادينه سازي 
برنامه و 

دستيابي به ساز 
و كار ارتباطي 
سازنده و پويا 
  بين ذينفعان

 حوزه يراهبردها
 و اختراعات
  اكتشافات

  14و 13و 12و 5و 4پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
 محصوالت صادرات
  بنيان دانش

  16و 14و 6و 4و 3پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
 بهره و ييدرآمدزا

 يتجار و يور
  يساز

  16و 4و 3پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
 و مقررات ن،يقوان

  استانداردها

  10و 1پروژه هاي 

 حوزه يراهبردها
  دانش تيريمد

  12پروژه 

 

 .شرح مربوط به هريك از پروژه ها در قسمت بعدي ارائه مي گردد
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  پروژه هاي كاربردي پيشنهادي -5
در اين قسمت به تعريف پروژه هاي اجرايي به منظور تسهيل دستيابي به اهداف 

  :مي پردازيمبنيان  دانشتوسعه شركتهاي 

تعريف و تبيين ادبيات گفتماني مشترك و ترمينولوژي واحد : 1پروژه 
  جهت تعامل مستمر و پويا

  پروژه هدف

يكي از چالشهاي اوليه و در عين حال بسيار مهم در مسير فرايند توسعه شركتهاي 
و اجراي آن عدم وجود بستر نظري منسجم و واحد به منظور فهم مشترك و بنيان  دانش

به جرأت مي توان گفت كه . باشد بنيان مي دانشبدون چالش در مفاهيم بنيادي توسعه 
هريك به نوعي از وجود اين خأل زيربنايي بنيان  دانشذينفعان حوزه توسعه شركتهاي 

مهمترين خللي كه در نتيجه اين خأل بر روند توسعه شركتهاي . متأثر و متضرر شده اند
دانش وارد مي گردد اتالف فرصتها و مشمول زمان شدن فرايند توسعه شركتهاي 

  مي گرددبنيان  دانش

ات نظري واحد، منسجم و مورد هدف از انجام اين پروژه دستيابي به مباني و ادبي
به گونه اي  .باشد بنيان مي دانشتوافق همه بخشهاي ذينفع در مراحل توسعه شركتهاي 

بخشهاي في مابين كه خروجيهاي اين پروژه در همه جلسات، مباحثات و تعامالت 
بعنوان سند مرجع و فصل گوناگون دولت، بخش خصوصي و بخش علمي و دانشگاهي 

  .ره برداري قرار گيردالخطاب مورد به

  پروژه متولي

  . بخش علمي و دانشگاهي كشور مي تواند متولي اين پروژه باشد

  ي پروژهاجرا نحوه
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مجموعه نهادها و بخشهاي ذينفع در فرايند توسعه اين پروژه بايد در گستره 
شامل سه ركن اصلي دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و بنيان  دانششركتهاي 
كميته اي علمي و تخصصي متشكل از متخصصين و  .تعريف و عملياتي گردد دانشگاهي

  بنيان دانشانديشمندان دانشگاههاي مطرح و پيشرو در زمينه مفاهيم و مباحث 

  :به نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد به خروجيهاي زير توجه گردد

 بنيان دانشري تعيين عبارات و اصطالحات كليدي در حوزه مفاهيم توسعه و راهب  
 تعريف، تشريح و ايجاد درك مشترك از عبارات و اصطالحات  
  ايجاد فضاي گفتماني مشترك و به دور از تعيين ساز و كار الزم به منظور

  تعارضات مفهومي اوليه 
  فهم سريع در تعامالت چندسويه و پرهيز از تعيين رويه هاي فرايندي جهت

  اتالف زمان
  بنيان دانشتسهيل برنامه ريزي و كنترل در توسعه  
 تسريع در ورود برنامه ها به مرحله اجرا  
  تعيين مالحظات اصلي اجرايي  
  كمك به تقسيم بندي مسئوليتها و طراحي هاي ساختاري و نهادي به منظور

  بنيان دانشانجام مراحل گوناگون توسعه شركتهاي 

  پروژهالزامات 

دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و همكاري منسجم و يكپارچه سه ركن اصلي 
  .و زيرمجموعه هاي آنها دانشگاهي

  پروژه دوره زماني

با توجه به اهميت و بنيادي بودن اين پروژه به نظر مي رسد كه مي بايد اين پروژه در 
  .ماه به انجام رسد 6اسرع وقت و حداكثر در مدت 
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بنيان  دانشراهبردي توسعه شركتهاي جامع طراحي برنامه : 2پروژه 
  شبكه اي مبتني بر نگرش

  هدف پروژه

هدف از انجام اين پروژه طراحي، تدوين و تهيه يك برنامه راهبردي در افق بلندمدت 
در  بنيان  دانشو كوتاه مدت به منظور شفاف سازي جهت گيري توسعه شركتهاي 

رنامه بايد مورد توافق همه بخشها و اركان ذينفع در توسعه اين ب. باشد ميكشور 
  . باشدبنيان  دانششركتهاي 

  متولي پروژه

ولي پروژه با مشاركت بخش . باشد ميبخش دولت متولي اصلي انجام اين پروژه 
  .خصوصي و بخش علمي و دانشگاهي كشور تهيه مي گردد

  نحوه اجراي پروژه

و بخش علمي و دانشگاهي كشور بايد در  بخشهاي سه گانه دولت، بخش خصوصي
اين پروژه  مسير حركت . نحوه انجام و خروجيهاي اين پروژه به اجماع نظر برسند

  .را دركشور تعيين مي نمايدبنيان  دانشسياستگذاري شركتهاي 

  :به نظر مي رسد كه موارد زير بايد در اين پروژه مورد نظر قرار گيرند

  بنيان دانشتعيين الگوي مبناي توسعه شركتهاي  
  بنيان دانشروش شناسي دقيق و گام به گام توسعه شركتهاي  
  بنيان دانشچارچوب مفهومي توسعه شركتهاي  
 تحليلهاي راهبردي محيط دروني و بيروني  
  و دستيابي به اجماع  سياستهايكپارچه سازي نظرات، خواسته ها، نيازمنديها و

  جهت گيريهاي راهبردينظر در تدوين 



                         كشور در انيبن دانش يشركتها توسعه بازدارنده و برنده شيپ عوامل ييشناسا و يبررس                                                 240

 

 ارتباط هدفمند و هماهنگ اجزاء برنامه  
 اعمال مالحظات اجرايي در تهيه برنامه  
  طراحي برنامه با محوريت ساختار شبكه اي در جهت دستيابي به شبكه

  بنيان دانشيكپارچه و هدفمند توسعه شركتهاي 
  بازانديشي ساختاري و نهادي و فرايندي در جهت طراحي بهبوديافته، بهينه و

منطبق با جهت گيريهاي راهبردي تعيين بنيان  دانشمطلوب توسعه شركتهاي 
  شده

 وجود ساز و كار كنترل و بروزرساني برنامه  

  الزامات پروژه

علمي مشاركت و همكاري فعال و پوياي هرسه ركن دولت ، بخش خصوصي و مراكز 
و دانشگاهي در مراحل تدوين برنامه و دستيابي به اجماع نظر و توافق قطعي به منظور 

  مرجع قراردادن سند تدوين شده و تطبيق همه نظرات و برنامه ها با آن

  دوره زماني پروژه

ماه  8تا  6با توجه به اهميت بنيادي اين پروژه مي بايد با سرعت و حداكثر در فاصله 
  .نهايي گردد
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كريدورهاي تجاري بكارگيري هدفمند  و طراحي، برنامه ريزي: 3پروژه 
  سازي

  هدف پروژه

تبيين، برنامه ريزي و طراحي هدفمند كريدورهاي تجاري هدف از انجام اين پروژه 
بنيان  دانشسازي به منظور بكارگيري مؤثر و فعال آنها در فرايند توسعه شركتهاي 

در اين راستا مسير فناوري تا بازار با هدف كاهش زمان تجاري سازي و افزايش . باشد مي
مورد نظر قرار مي گيرد تا با شناسايي نيازهاي بنيان  دانشامكان موفقيت شركتهاي 

تجاري سازي و ارزيابي خدمات توسعه فناوري امكان برآورده شدن آنها از طريق جلب 
  .هيل فراهم گرددحمايت بخشها و ارگانهاي مؤثر و تس

توضيح اينكه منظور از تجاري سازي نيز ايجاد زمينه الزم براي عرضه فناوريهاي 
به عبارت ديگر تجاري سازي فرايندي است كه به انتقال دانش و . باشد بنيان مي دانش

در نهايت بازاريابي و فروش و فناوري منتج از كارهاي تحقيقاتي به توليد كاال و خدمات 
  .ازدآن مي پرد

  متولي پروژه

  .اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي مي تواند متولي اين پروژه باشد

  نحوه اجراي پروژه

در ابتداي اين پروژه بايد كميته راهبري پروژه با حضور نمايندگان تام االختيار دولت 
  .و مراكز علمي و دانشگاهي حضور داشته باشند

  :مي بايد موارد زير مورد نظر قرار گيردبه نظر مي رسد كه در اين پروژه 

  و جايگاه آن در مسير كريدورهاي تجاري سازي طراحي چارچوب مفهومي
  بنيان دانشتحقق برنامه راهبردي توسعه شركتهاي 
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  در حوزه تجاري سازي يآموزش خدماتبرنامه، محتوا و شيوه ارائه  
  در حوزه تجاري سازي يا مشاوره خدماتبرنامه، محتوا و شيوه ارائه  
  يابيارز يها شاخص و يكاربرد گزارشات ،ياطالعات يها بانك ارائهچگونگي 

  خدمات
  كار و كسب توسعه نديفرآ در شركت يهمراهچگونگي  
  يساز يتجار خدمات دهنده ارائه يها شركت يمعرف و نشيگزچگونگي 

  )كارگزار(
  ياستانداردساز و يابيارز قيطر از كارگزاران به يده رتبه و سنجشچگونگي 

  كارگزاران توسط شده ارائه خدمات
  شده ارائه خدمات تيفيك نيتضم و يدسترس ليسهتچگونگي  
  به يدولت ينهادها يمال تيحما جذب خصوص در انيمتقاض به كمكچگونگي 

 خدمات ارانهي عنوان

 تعيين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه  

  الزامات پروژه

  .فعال بخش دولت و بخش خصوصي بايد وجود داشته باشدهمكاري و مشاركت 

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  6بازه زماني انجام اين پروژه 
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فعال سازي ساختارمند فن بازارها در خدمت فرايند توسعه : 4پروژه 
  بنيان  دانششركتهاي 
  هدف پروژه

هرچند به فن بازارها در كشور ما پرداخته شده است، ولي به نظر مي رسد هنوز 
نتوانسته ايم از مفاهيم فن بازار بصورت مؤثري در جهت تكامل و رشد شركتهاي 

بر اين اساس هدف از اين پروژه تشريح و تبيين ساختارمند . استفاده نماييمبنيان  دانش
ري بهينه در مسير رشد و توسعه شركتهاي و عملياتي فن بازارها در جهت بكارگي

  .باشد بنيان مي دانش

  متولي پروژه

  .اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي مي تواند متولي اين پروژه باشد

  نحوه اجراي پروژه

  .كميته راهبري پروژه با مشاركت همه ذينفعان هدايت پروژه را بر عهده خواهد داشت

  :پروژه بايد به موارد زير توجه شودبه نظر مي رسد كه در اين 

  تبيين و تشريح دقيق چارچوب مفهومي فن بازارها و جايگاه آن در مسير
  بنيان دانشتحقق برنامه راهبردي توسعه شركتهاي 

  اطالع نزديك، تعامالت و همكاري هاي زمينهچگونگي بسترسازي جهت ايجاد 
 تقاضاي و عرضه ناوري،ف و علمي دستاوردهاي به مربوط اخبار تبادل رساني،
   محصوالت و فناوريها

  غير و بخشي عوامل كليه ميان افزايي هم ايجادچگونگي بسترسازي جهت 
  كشور كل سطح در ها حوزه اين در فعال بخشي
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  و مبادالت توسعه و ايجاد براي ساز زمينه مهم بسترهايچگونگي شكل گيري 
  المللي بين و اي منطقه ملي، سطح در تعامالت

 عرضه از اعم فناوري مختلف هاي حوزه خبري و اطالعاتي پوشش سازي، شبكه 
 خدمات حوزه در فعال بنگاههاي و متخصصين معرفي و محصوالت تقاضا، و

 تخصصي

  افزوده ارزش ايجاد و ارزش زنجيره گسترشدر  بازارها فنتعيين نقش  
  تخصصي و اي منطقه  بازارهاي فنچگونگي ايجاد  
  در  پشتيبان و فيزيكي مجازي، بخش سهتوجه به تعريف و سياستگذاري در

  توسعه فن بازارها
  در خدمات اين متقاضيان به خدمات دهنده ارائه مراكزنحوه ارتباط بين 

  ممكن زمان كمترين
 انتقال روند در تسريع در جهت خارجي همكاران با اطالعات تبادل نحوه 

 متقاضي هاي مجموعه به داخلي هاي فناوري عرضه فرآيند تسهيل و ها فناوري
  داخلي هاي فناوري توسعهدر راستاي  خارجي

 بازار فن استفادة مورد بزارهايتعيين ا 

 تعيين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه  

  الزامات پروژه

همكاري و هماهنگي هدفمند همه بخشها و گروههاي ذينفع و توجيه نمودن آنها 
مبني بر ايجاد سودآوري و منفعت براي آنها در ضمن مشاركت در اين پروژه از الزامات 

  .باشد مياساسي اجراي اين پروژه 

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  6بازه زماني انجام اين پروژه 
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و ورود شركتهاي ريسك پذير  و كار نهادينه سازيتعيين ساز : 5پروژه 
  بنيان دانشبعنوان يكي از مولدهاي توسعه 

  هدف پروژه

هدف از انجام اين پروژه بررسي، شناسايي و تعيين ساز وكارها و بسترهاي مورد نياز 
. باشد بنيان مي دانشبراي ورود شركتهاي ريسك پذير به عرصه رشد و توسعه شركتهاي 

رگيري و فعال سازي اين شركتها كه يكي از مولدها و بازوهاي اساسي چگونگي بكا
  .مي باشند در اين پروژه مورد نظر قرار مي گيردبنيان  دانشتوسعه شركتهاي 

  متولي پروژه

  .اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي مي تواند متولي اين پروژه باشد

  نحوه اجراي پروژه

  :پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيردبه نظر مي رسد كه در اين 

  شركتهاي ريسك پذيرو رشد زمينه ها و بسترهاي ايجاد  
  نقش و جايگاه شركتهاي ريسك پذير در فرايند رشد و توسعه شركتهاي

  بنيان دانش
  ساز و كار ورود شركتهاي ريسك پذير و شيوه تعامل آنها با شركتهاي

  بنيان دانش
 اي حمايتي از شركتهاي ريسك پذيرزمينه ها و ابزاره  
  چگونگي برنامه ريزي براي حضور مستمر، بلندمدت و نهادينه شده شركتهاي

 بنيان دانشريسك پذير در عرصه رشد و توسعه شركتهاي 

  سرمايه گذاري  روشهاي تأمين مالي در سرمايه گذاري  ريسك پذير 

 يه گذاري در ابعاد ريسك هاي پيش روي شركتهاي ريسك پذير براي سرما
 و تحليل شاخص هاي آنهابنيان  دانشرشد و توسعه شركتهاي 
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 شيوه كارآمد مديريت شركتهاي ريسك پذير در ايران 

 تعيين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه  

  الزامات پروژه

در اين پروژه همكاري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسعه شركتهاي 
دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي . داشته باشدبايد وجود بنيان  دانش

  .مي بايد در اين زمينه مشاركت داشته باشند

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  8تا  6بازه زماني انجام اين پروژه 
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بيمه كردن شركتهاي تعيين اصول، قواعد و استانداردهاي : 6پروژه
  ريسك پذير
  هدف پروژه

هدف از انجام اين پروژه بررسي و تعيين شيوه ها و ساز و كار بيمه نمودن شركتهاي 
ريسك پذير بعنوان يكي از موضوعاتي كه در زمينه رشد و بكارگيري شركتهاي ريسك 

  .روش مند در قالب يك پروژه استپذير، نيازمند تحليل عميق و كند و كاو 

  متولي پروژه

  .و كشاورزي مي تواند متولي اين پروژه باشداتاق بازرگاني صنايع و معادن 

  نحوه اجراي پروژه

بنيان  دانشبراي انجام اين پروژه كميته راهبري پروژه هاي رشد و توسعه شركتهاي 
  .به هدايت پروژه مي پردازد

  :به نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد

 ا ماهيت شركتهاي ريسك پذيرشيوه هاي بيمه نمودن متناسب ب  
 منفعت در بيمه نمودن شركتهاي ريسك پذير -تحليل هزينه  
 تعيين آيين نامه ها و دستورالعمل ها مربوطه  

  الزامات پروژه

در اين پروژه همكاري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسعه شركتهاي 
دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي . بايد وجود داشته باشدبنيان  دانش

  .شته باشددر اين زمينه مشاركت دامي بايد 

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  5تا  4بازه زماني انجام اين پروژه 
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  مجازيبنيان  دانشتوسعه شركتهاي : 7پروژه 

  هدف پروژه

افزايش ها و ساز و كار الزم جهت هدف از انجام اين پروژه تعريف و تعيين روش
به عبارت . باشد ميمبتني بر زيرساختهاي الكترونيكي بنيان  دانشفعاليتهاي شركتهاي 

ديگر در اين پروژه روند مجازي سازي اين شركتها در جهت ارتقاء سرعت عمل و 
هرچند در برخي موارد بخشي از . فرايندهاي مربوط به اين شركتها بررسي مي گردد

، ولي هدف از باشد ميقابل انتقال به فضاي مجازي نبنيان  دانشفعاليتهاي شركتهاي 
كردن سهمي از فعاليتهاي اين شركتها است كه مبتني بر  انجام اين پروژه الكترونيكي

  .باشد ميزيرساختهاي الكترونيكي با دقت، سرعت و كيفيت بهتري قابل انجام 

  متولي پروژه

  بخش دولتي

  نحوه اجراي پروژه

  :به نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد

  مبتني بر ساختارهاي بنيان  دانشچارچوب مفهومي طراحي شركتهاي
  الكترونيكي

  كه قابليت انتقال به بنيان  دانشتعيين حدود و ثغور فعاليتهاي شركتهاي
  فضاي مجازي را دارد

  مورد نياز براي اجرايي كردن اين ايدهفني زيرساختهاي  
 بررسي تغييرات فرايندي و ساختاري براي بكارگيري بخش مجازي  
 انجام اين ايده چالشها و موانع پيش روي 
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  الزامات پروژه

همكاري دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي و حضور مسئولين 
  ساستگذار در حوزه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطالعات در كشور 

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  7بازه زماني انجام اين پروژه 
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  بنيان دانشكلينيك شركتهاي : 8پروژه 

  هدف پروژه

 ، سازماندهي و استقرارجهت طراحيپژوهش و  يبررسهدف از انجام اين پروژه 
هدف از ايجاد اين كلينيك . استبنيان  دانشكلينيك شركتهاي نهادي با عنوان 
پيش روي رشد و توسعه شركتهاي  موانعو  چالشهانواقص، خأل ها،  شناسايي و تحليل

به عبارت ديگر اين كلينيك به آسيب شناسي شركتهاي . باشد ميدر كشور بنيان  دانش
هم در وضعيت موجود و هم آينده پيش رو مي پردازد و در كنار رويكرد بنيان  دانش

و در اصطالح به درمان شركتهاي  باشد ميتوصيفي داراي رويكرد تجويزي نيز 
  . كه گرفتار آسيبها شده اند مي پردازدبنيان  دانش

  همتولي پروژ

  .اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي مي تواند متولي اين پروژه باشد

  نحوه اجراي پروژه

  :به نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد

  بنيان دانشالگوي مفهومي كلينيك شركتهاي  
  تعيين بسترها و زيرساختهاي مورد نياز براي براي بكارگيري و استقرار كلينيك

  بنيان دانششركتهاي 
  و شيوه تعامل آن با شركتهابنيان  دانشتعيين جايگاه كلينيك شركتهاي  
  بنيان دانشتعيين ساختار خبرگان و مشاوران در كلينيك شركتهاي  
 بنيان دانشيك شركتهاي تعيين فرايندهاي عملياتي و ارتباطي در كلين  
 تعيين ساختارهاي فيزيكي و مجازي مورد نياز و برآوردهاي مربوط به آن  
 بنيان دانشعملياتي نمودن كلينيك شركتهاي  تعيين ساز و كار  
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 تعيين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه  

  الزامات پروژه

ه شركتهاي در اين پروژه همكاري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسع
دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي . بايد وجود داشته باشدبنيان  دانش

  .مي بايد در اين زمينه مشاركت داشته باشند

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  8تا  6بازه زماني انجام اين پروژه 
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  بنيان دانشطراحي و توسعه پورتال جامعه توسعه شركتهاي : 9پروژه 

  هدف پروژه

هدف از انجام اين پروژه طراحي و توسعه فضاي مجازي مبتني بر بستر الكترونيكي است 
و مرجعي براي حل بسياري از چالشهاي بنيان  دانشنقطه اتكايي براي شركتهاي كه 

كه مي تواند  باشد مياين پروژه خود يك پروژه مادر و محوري . وي آنها باشدرپيش 
با چالشها و موانع بسياري روبرو هستند بنيان  دانششركتهاي . روژه باشدشامل چند پ

. گروه عوامل ارائه گرديدند 14قبلي مورد شناسايي قرار گرفتند و در قالب  فصولكه در 
از جمله اين چالشها در حوزه هاي بوروكراسي اداري و فرايندهاي دست و پاگير، عدم 

، عدم دستيابي بهنگام به بنيان دانشدستيابي به اطالعات و اخبار بروز حوزه شركتهاي 
، عدم امكان پيگيري مستمر بنيان دانششركتهاي  آخرين تصميمات و مصوبات در زمينه

، عدم امكان تعامل و رصد نمودن دائمي و برخط وضعيت پيشرفت درخواستهاي اداري
، عدم وجود فضايي جهت به اشتراك گذاري دانش و بنيان دانشيا با ساير شركتهاي پو

به توافق تجربيات در حوزه هاي گوناگون، عدم وجود فضايي جهت گفتمان و دستيابي 
با ذينفعان بنيان  دانش، عدم وجود بستر الزم جهت تعامل مستمر شركتهاي ها جمعي
در اين پروژه به طراحي و پياده سازي ... . و ابزار نظرات و دريافت راهنماييها اين حوزه 

تا بتواند مشكالتي از اين دست را حل نمايد و با تكامل شود  ميدرگاهي جامع پرداخته 
را بنيان  دانشمينه استقرار همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه شركتهاي روزافزون ز

اين پروژه در راستاي دستيابي به آرمان شكل گيري شبكه . در افق بلندمدت در بر گيرد
  .باشد ميتعيين كننده بنيان  دانشتوسعه شركتهاي 

  متولي پروژه

ي از دانشگاههاي بخش علمي و دانشگاهي كشور با شكل گيري كميته اي تخصص
  .منتخب و پيش رو در اين زمينه فعاليت خواهد كرد
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  نحوه اجراي پروژه

  :به نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد

 طراحي الگوي مفهومي پورتال  
 روش شناسي جامع توسعه پورتال  
  تعيين دقيق خدمات قابل ارائه از طريق پورتال  
  ماژولهاي مرتبط با هريك از خدماتتعيين  
 تعيين زيرساختهاي فني، ارتباطي و امنيتي مورد نياز  
 تعيين روش پياده سازي، استقرار و تست پورتال  
 خدمات پشتيباني از استقرار پورتال  

  الزامات پروژه

همكاري دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي و حضور مسئولين 
  .باشد ميالزامي استگذار در حوزه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطالعات در كشور يس

  دوره زماني پروژه

  .باشد مي ماه 14بازه زماني انجام اين پروژه 
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ساماندهي و يكپارچه سازي قوانين و مقررات حوزه توسعه : 10پروژه 
  و طراحي سامانه هوشمند قوانين و مقرراتبنيان  دانش
  پروژههدف 

عدم وجود قوانين و مقررات جامع و پوشا و فاقد تناقض و تعارض يكي از نيازهاي 
به نظر مي رسد كه اين . باشد ميدر كشور بنيان  دانشمحوري و كليدي شركتهاي 

هدف از انجام اين پروژه ساماندهي . شركتها از اين خأل دچار آسيبهاي بسياري شده اند
ين و مقررات موجود در زمينه رشد و توسعه شركتهاي و نظم بخشيدن به مجموعه قوان

انجام . باشد ميو همچنين رفع شكافها و خألهاي قانوني در اين زمينه بنيان  دانش
شايسته اين پروژه مي تواند بستري براي رشد و ارتقاء همه بخشهاي ذينفع در حوزه 

مي توان به طراحي و مبتني بر قوانين و قواعد تدوين شده . باشدبنيان  دانششركتهاي 
توسعه سامانه هوشمندي پرداخت كه دربرگيرنده مجموعه قوانين و مقررات باشد و در 

قرار گيرد و به چالشها و خألهاي قانوني موجود بنيان  دانشدسترس همه شركتهاي 
  . پايان دهد

  متولي پروژه

  معاونت علم و فناوري رياست جمهوري -بخش دولتي

  نحوه اجراي پروژه

  :ظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيردبه ن

  بنيان دانشگردآوري مجموعه قوانين و مقررات حوزه شركتهاي  
 تعيين تناقضات و موازي كاري ها قانوني و نهادي  
  درباره خألها و بنيان  دانشنظرسنجي از مجموعه ذينفعان حوزه شركتهاي

  شكاف هاي قانوني موجود
 بررسي و كندوكاو مجوعه قوانين با نگاه آسيب شناسانه  
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 تجميع و تحليل نهايي مجموعه ايرادات و شكافهاي قانوني و نهادي  
 و تهيه و تدوين نظام  تشكيل كميته خبرگان قانوني به منظور رفع كمبودها

به همراه آيين نامه بنيان  دانشجامع قوانين و مقررات رشد و توسعه شركتهاي 
  ورالعمل هاي مربوطهها و دست

  نهايي سازي نظام جامع قوانين و مقررات و دريافت تأييديه نمايندگان بخش
  دولتي، بخش خصوصي و بخش علمي و دانشگاهي كشور

 تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه  

  الزامات پروژه

همكاري دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي و حضور مسئولين 
و همچنين نهادهاي  ار در حوزه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطالعاتاستگذيس

  .باشد ميالزامي در كشور  قانونگذار در اين حوزه

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  14بازه زماني انجام اين پروژه 
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تعريف و تعيين ساز و كار الزم جهت ورود شركتهاي داراي : 11پروژه 
  بنيان  دانشماهيت علوم انساني به عرصه شركتهاي 

  هدف پروژه

كه ريشه در  باشد ميبسياري از چالشهاي كنوني كشور مربوط به شيوه مديريت امور 
بنابراين بايد پذيرفت كه ايده پردازي، خالقيت و . مباني و مباحث علوم انساني دارد

نيز بنيان  دانشحوزه شركتهاي . نوآوري در عرصه علوم انساني نياز امروز جامعه ماست
بنابراين هدف از انجام اين . متأثر از اين كمبودها و نواقص مديريتي و علوم انساني است

با ماهيت علوم انساني به عرصه  پروژه تعريف و تعيين امكانپذيري و نحوه ورود شركتهاي
تحقق چنين ايده اي عالوه بر مزاياي بسيار براي ساختار . باشد بنيان مي دانششركتهاي 

، بخش قابل توجهي از فارغ بنيان دانشمديريتي كشور و بطور مشخص حوزه شركتهاي 
 التحصيالن دانشگاهي را به عرصه كار و تالش وارد خواهد كرد و ثمرات بسياري را

در زمينه هاي بنيان  دانشايده هاي بسياري در حوزه مباحث  .بدنبال خواهد داشت
مديريتي، مشاوره، برنامه ريزي، الگوسازي و نظريه پردازي وجود دارد كه ماهيتي دانشي 

  .دارد و در صورت ايجاد بستر مناسب قابليت عرضه را خواهد داشت

  متولي پروژه

  بخش دولتي

  نحوه اجراي پروژه

  :رديگ قرار توجه مورد ريز موارد ديبا يم پروژه نيا در كه رسد يم نظر به

  علوم انسانيبنيان  دانشمباني نظري و مفهومي شركتهاي  
  علوم انساني براي ورود به عرصه بنيان  دانشقابليتها و توانمنديهاي شركتهاي

  كشوربنيان  دانشمباحث 
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  علوم انساني بر روي ساير بنيان  دانشاثرات بكارگيري و توسعه شركتهاي
  كشوربنيان  دانششركتهاي 

  بنيان  دانشعلوم انساني به عرصه شركتهاي بنيان  دانشنحوه ورود شركتهاي
  كشور

 علوم انسانيبنيان  دانشمنفعت مربوط به پذيرش شركتهاي  -تحليل هزينه  
  بنيان  دانشآينده نگاري و آينده پژوهي در زمينه توسعه و بكارگيري شركتهاي

  علوم انساني

  الزامات پروژه

در اين پروژه همكاري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسعه شركتهاي 
دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي . بايد وجود داشته باشدبنيان  دانش

  .مي بايد در اين زمينه مشاركت داشته باشند

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  9روژه بازه زماني انجام اين پ

  

  

  

  

  

  

  



                         كشور در انيبن دانش يشركتها توسعه بازدارنده و برنده شيپ عوامل ييشناسا و يبررس                                                 258

 

  بنيان دانشطراحي چارچوب مديريت دانش در شركتهاي : 12پروژه 

  هدف پروژه

بر مبناي دانش و مفاهيم مرتبط با آن شكل گرفته است و بنيان  دانشماهيت شركتهاي 
. بيش از  شركتهاي ديگر استبنيان  دانششركتهاي  ارزش سرمايه هاي دانشي براي

مي بايد چارچوب و الگوي مشخص و نهادينه شده اي را بنيان  دانشبنابراين شركتهاي 
الگوسازي و طراحي در اين راستا . براي مديريت اين سرمايه اساسي داشته باشند

برقراري، پياده سازي و نهادينه سازي مديريت دانش در چارچوب عملياتي براي 
نكته قابل توجه بمكن بهره . از اهميت بسياري برخوردار استبنيان  دانششركتهاي 

گيري از الگو و ساختاري واحد و يكپارچه در همه اين شركتها به منظور مديريت بهينه 
  .باشد ميهدف از اجراي اين پروژه نيز دستيابي به اين اهداف . باشد ميدانش 

  متولي پروژه

  بخش علمي و دانشگاهي كشور

  اي پروژهنحوه اجر

كميته اي تخصصي متشكل از دانشگاهها و مراكز علمي پيشرو در حوزه مديريت دانش 
  .مي تواند در راهبري اين پروژه را در دست داشته باشد

  :به نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد

  طراحي مفهومي چارچوب مديريت دانش  
  بنيان دانشطراحي فرايند جامع و نظام مند مديريت دانش در شركتهاي  
  طراحي و تعيين شيوه ارتباط و تعامل جهت شكل گيري و نهادينه كردن

  بنيان دانشمديريت دانش در گستره شركتهاي 
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  طراحي نرم افزار جامع مديريت دانش جهت بكارگيري در شركتهاي
  بنيان دانش

 فزار مديريت دانشاجرا و پياده سازي نرم ا  
 تست و دريافت بازخوردها جهت اصالح و بازبيني  

  الزامات پروژه

در اين پروژه همكاري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسعه شركتهاي 
دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي . بايد وجود داشته باشدبنيان  دانش

  .مي بايد در اين زمينه مشاركت داشته باشند

  دوره زماني پروژه

  .باشد مي ماه 9بازه زماني انجام اين پروژه 
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تعيين ساز و كار عملياتي نمودن شكل گيري بازار ايده و عرضه : 13پروژه 
 آن در فرابورس 

  هدف پروژه

 با. كند يم فراهم را يصنعت يها طرح يساز يتجار و عرضه امكان ده،يا بازار يانداز راه
شركتهايي كه داراي نام و برند معتبر و معروفي مي  فرابورس، در دهيا بازار يانداز راه

 به مشخص، الزامات و طيشرا تحت را خود برند از استفاده اجازهباشند مي توانند 
 بدست يقبول قابل درآمد ـق،يطر نيا از و داده توانمند و تيصالح صاحب يها شركت
ايده هاي مناسبي مي باشند و بدنبال و يا افراد و شركتهايي هستند كه داراي . آورند

بازار ايده مي توان در اين راستا به . فروش ايده خود و يا مشاركت با سرمايه گذار هستند
  .آنها كمك كند

  متولي پروژه

  بخش دولتي

  نحوه اجراي پروژه

  :به نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد

 بازار ايده مباني نظري تطبيقي  
  الگوي سياستگذاري در زمينه بازار ايده  
 ساختار و اجزاء عملياتي نمودن بازار ايده  
  برقراري ارتبط با آننحوه ارائه بازار ايده در فرابورس و چگونگي  
 خروجيهاي بازار ايده  
 تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه 
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  الزامات پروژه

در اين پروژه همكاري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسعه شركتهاي 
دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي . بايد وجود داشته باشدبنيان  دانش

همچنين بورس اوراق بهادار نيز مي بايد . مي بايد در اين زمينه مشاركت داشته باشند
  .باشددر راهبري اين پروژه مشاركت فعالي داشته 

  دوره زماني پروژه

  .باشد مي ماه 7بازه زماني انجام اين پروژه 
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طراحي نظام جامع انگيزش و اعتمادسازي بخشهاي سرمايه : 14پروژه 
 بنيان دانشگذار و مولد رشد و توسعه شركتهاي 

  هدف پروژه

كشور نبود انگيزه و بنيان  دانشيكي از چالشهاي اساسي در فضاي فعاليت شركتهاي 
دانش پژوهان و از يك سو . در اين حوزه استو سرمايه گذاري اعتماد الزم براي فعاليت 

صاحبان ايده و فكر و افراد نوآور و خالق انگيزه الزم براي ورود به عرصه شركتهاي 
را ندارند و از سوي ديگر شركتهاي موجود نيز بدليل ابهامات موجود و افق بنيان  دانش

سرمايه گذاران نيز اعتماد همچنين . مشخص آينده دچار ترديد و بي اعتمادي هستندنا
شايد به جرأت بتوان گفت كه اين فضاي بي انگيزگي . الزم براي سرمايه گذاري را ندارند

. استبنيان  دانشو بي اعتمادي خود بزرگترين مانع ريربنايي رشد و تكامل شركتهاي 
ليل بخشي از فضاي پرچالش در پروژه هاي ديگر، شايسته بنابراين عليرغم بررسي و تح

است تا درقالب پروژه اي مجزا به آسيب شناسي، ريشه يابي و تحليل اين مسئله بنيادي 
با اين توضيح هدف از تعريف اين پروژه پرداختي زيربنايي و تحليلي بر . پرداخته شود

  .ملي نيز خواهد داشت نتايج اين پروژه آثاري در ساير ابعاد. اين مسئله است

  متولي پروژه

  .اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي مي تواند متولي اين پروژه باشد

  نحوه اجراي پروژه

  :به نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد

  آسيب شناسي فضاي بي انگيزگي و بي اعتمادي در حوزه رشد و توسعه
  بنيان دانششركتهاي 

 بررسي و نظرسنجي گسترده از همه ذينفعان در اين حوزه  
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  تهيه برنامه راهبردي به منظور كاهش مسائل و بهبود مستمر اين فضا در افق
  هاي زماني مشخص

 تهيه برنامه هاي عملياتي و كاربردي و مؤثر  
 دريافت بازخوردها و انجام اصالحات در برنامه ها  

  الزامات پروژه

در اين پروژه همكاري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسعه شركتهاي 
دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي . بايد وجود داشته باشدبنيان  دانش

  .مي بايد در اين زمينه مشاركت داشته باشند

  دوره زماني پروژه

  .باشد ميماه  10بازه زماني انجام اين پروژه 
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و بهينه سازي مستمر نيروهاي انساني  رشدطراحي برنامه : 15پروژه 
 بنيان دانشرشد و توسعه شركتهاي حاضر در 

  هدف پروژه

بنابراين برنامه ريزي و  .استبنيان  دانشدر شركتهاي  نيروي انساني محور اساسي
ب ناپذير سياستگذاري به منظور رشد و ارتقاء و تعالي روزافزون آنها يكي از اصول اجتنا

لذا هدف از انجام اين پروژه . باشد بنيان مي دانشدر مراحل رشد و توسعه شركتهاي 
تهيه و تدوين برنامه اي به منظور رشد و تعالي مستمر نيروي انساني فعال در حوزه 

بررسي وضعيت نيروي انساني در حوزه شركتهاي . باشد بنيان مي دانششركتهاي 
بيانگر اين واقعيت است كه نيروهاي متخصص فعال در  و آسيب شناسي آنبنيان  دانش

اين حوزه نيازمند دريافت اطالعات و دانش در ابعاد گوناگون مرتبط به رشد و توسعه 
به عبارت ديگر فعاالن اين حوزه صرفاً نيازمند دانش . مي باشندبنيان  دانششركتهاي 

كساني كه مايلند در  تخصصي در يك حوزه خاص علمي و يا كاربردي نمي باشند بلكه
فعاليت مستمر و موفقي داشته باشند مي بايد بنيان  دانشحوزه رشد و توسعه شركتهاي 

با فرايند تبديل ايده تا ثروت آشنا باشند و براي مسائل مختلف مربوط به آنها آشنا بوده 
هدف از بر اين اساس . و بتوانند در شرايط كنوني بازار فعاليت رو به تكاملي داشته باشند

انجام اين پروژه تهيه برنامه توسعه منابع انساني درراستاي تحقق اهداف و آرمانهاي 
  .باشد ميدر كشور بنيان  دانشتوسعه شركتهاي 

  متولي پروژه

  .بخش علمي و دانشگاهي كشور مي تواند متولي اين پروژه باشد

  نحوه اجراي پروژه

  :زير مورد توجه قرار گيردبه نظر مي رسد كه در اين پروژه مي بايد موارد 

 بررسي و تعيين نيازمنديهاي آموزشي  
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 بررسي و تعيين نيازمنديهاي مشاوره  
  بنيان دانشچالشهاي اساسي پيش روي رشد و توسعه منابع انساني شركتهاي  
  بنيان دانشبررسي و طراحي نظام مديريت عملكرد جامع در حوزه شركتهاي  
  بنيان دانشدر شركتهاي بنيان  دانشتعيين ارزيابي و سنجش منابع انساني  
  تدوين برنامه مناسب به منظور بهره گيري حداكثري از توانمنديها و پتانسيل

  هاي موجود نيروي انساني
  تعيين ساز و كار مناسب به منظور بكارگيري مناسب تعداد قابل توجه فارغ

  التحصيالن دانشگاهي آماده به كار 

  الزامات پروژه

اري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسعه شركتهاي در اين پروژه همك
دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي . بايد وجود داشته باشدبنيان  دانش

  .مي بايد در اين زمينه مشاركت داشته باشند

  دوره زماني پروژه

 .باشد ميماه  6بازه زماني انجام اين پروژه 
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 يازسنجين و بازار يازهاين ييشناسا يبرا يچارچوب يطراح: 16پروژه 
 بخش دولت، ركن سه با بازار نمودن كينزد كرديرو با كار و كسب حوزه

 دانشگاهها و يخصوص

  هدف پروژه

  :باشد مياهداف مورد نظر در اين پروژه به شرح زير 

 شناسايي و درك نيازمنديهاي بازار و فضاي كسب و كار  
  و مستمر بين بازار با بخش خصوصي و ايجاد زمينه الزم براي ارتباط پويا

  دانشگاهها
 دهيا يريگ شكل در جهت رشد بازار يازهاين ييشناسا  
  در بازار ديجد محصول يمعرف و تيخالقافزايش قابليت پذيرش  

  متولي پروژه

  .بخش علمي و دانشگاهي كشور مي تواند متولي اين پروژه باشدبخش خصوصي و 

  نحوه اجراي پروژه

  :كه در اين پروژه مي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيردبه نظر مي رسد 

 بنيان دانشدر حوزه  تعيين ابعاد شناخت بازار 

  بررسي و تحليل موانع و چالشهاي پيش روي تعامل نزديك بازار با بخش
 خصوصي

  نيازسنجي بازارتعيين مؤلفه هاي اثرگذار بر 

  پويا و مستمر بازار با مناسب براي ارتباط و ساختاري تعيين بستر ارتباطي
 بخش خصوصي و دانشگاهي
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  الزامات پروژه

در اين پروژه همكاري همه اركان اصلي جهت ساز در رشد و توسعه شركتهاي 
بخش خصوصي و مراكز علمي و  بطور مشخص. بايد وجود داشته باشدبنيان  دانش

  .باشندداشته و فعاليت بيشتري  دانشگاهي مي بايد در اين زمينه مشاركت

  دوره زماني پروژه

 .باشد ميماه  6بازه زماني انجام اين پروژه 
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  پاياني جمعبندي
هدف از انجام اين پروژه شناخت و تحليل كالن فضاي توسعه كسب و كارهاي 

در كشور و تعيين عوامل پيش برنده و بازدارنده در اين حوزه و همچنين بنيان  دانش
با توجه به ضعف قابل . ارائه راهكارهاي جهت بهبود اين وضعيت در كشور بوده است

تحليلي  و اطالعات توجه اطالعات، آمار و تحليلها در اين حوزه و كمبود گزارشات
  .تحليل بسياري روبرو بوده ايم مناسب، لذا در اين طرح با چالشهاي اطالعاتي و

اول اين پروژه تالش شد تا به بيان مباني نظري در حوزه توسعه شركتهاي  فصلدر 
، ابعاد و فلسفه بنيان دانشبه مفاهيم اقتصاد  فصلدر اين . پرداخته شودبنيان  دانش

و  بنيان دانش ىها شركت توسعه بر مؤثر عوامل و ابعاد، بنيان دانشوجودي شركتهاي 
مباحث تجاري سازي، ابعاد ساختاري، مديريت دانش، فرايند توسعه شركتهاي 

  .و موضوعاتي از اين دست پرداخته شدبنيان  دانش، آسيب شناسي شركتهاي بنيان دانش

تالش شد تا بر اساس مطالعات انجام شده، الگويي مرجع براي شناسايي و دوم  فصلدر 
پس از انجام جرح و . استخراج گرددبنيان  دانشتحليل وضعيت موجود توسعه شركتهاي 

در ادامه بر اساس  .محوري براي اين منظور استخراج گرديد 14تعديل هاي الزم الگويي 
شده و مؤلفه هاي مربوط به هريك از آنها به بررسي و تحليل  گانه احصاء 14محورهاي 

ر بخش دوم اين د. در كشور پرداخته شدبنيان  دانشوضعيت موجود توسعه شركتهاي 
بر اساس تحليلهاي انجام شده به استخراج عوامل پيش برنده و بازدارنده در  فصل

  .گانه پرداخته شد 14محورهاي 

 فصلسوم در ابتدا بر اساس تقابل بين عوامل پيش برنده و بازدارنده منتج از  فصلدر 
ب توسعه دوم، به تعيين مولفه هاي تعيين كننده در تصوير و ترسيم وضعيت مطلو

سپس به طراحي الگوي مطلوب توسعه . در كشور پرداخته شدبنيان  دانششركتهاي 
الگوسازي بهينه نهايي بر اساس تركيب سه . در كشور پرداخته شدبنيان  دانششركتهاي 

اين الگو مبناي تعيين . الگوي مرحله اي، ابعاد توسعه و متوليان توسعه شكل گرفت



  269                                           بنيان دانش يشركتها توسعه يراهكارها ارائه و مطلوب تيوضع نييتع و يبررس: فصل سوم 

 

چهار . گرديدبنيان  دانشدر حوزه توسعه شركتهاي  چشم انداز و هدفگذاري مطلوب
گانه به ارائه  14هدف بنيادي بدين منظور تعيين گرديد و سپس بر اساس محورهاي 

ارتباط بين اهداف و راهبردها در قالب . راهبردهاي دستيابي به اهداف پرداخته شد
پروژه  16تعداد  سپس به منظور ارائه پيشنهاديه هاي اجرايي. جدولي بيان گرديده است

تعريف گرديد كه براي هريك از پروژه ها، هدف پروژه، متولي پروژه، نحوه انجام پروژه، 
همچنين ارتباط بين اهداف و . الزامات پروژه و دوره زماني پروژه تشريح شده است

نكته قابل توجه اين است كه در اجراي  .راهبردها با پروژه ها نيز مشخص شده است
يين شده نبايد از متولي واحدي نام برده شود، بلكه همانگونه كه در پروژه هاي تع

الگوهاي مطلوب و همچنين قسمت الزامات پروژه ها ذكر شده است، انجام مراحل 
مستلزم مشاركت فعال و متعهدانه هرسه ركن دولت، بخش بنيان  دانش توسعه شركتهاي

مي بايد از طريق شكل گيري  خصوصي و دانشگاهها و مراكز علمي است و پروژه ها نيز
  .كميته هاي مشترك اجرايي از اين سه ركن انجام گيرد
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  توصيه هاي مديريتي: 1پيوست 

  :شامل

  بنيان دانشتوصيه هايي براي بخش دولتي در زمينه توسعه شركتهاي  
  بنيان دانشتوصيه هايي براي بخش خصوصي در زمينه توسعه شركتهاي  
 پروژه هاي مربوط به بخش دولتي و بخش خصوصي  

  
در ضمن گزارشات ارائه شده عالوه بر بررسي و عوامل بازدارنده و پيش برنده در حوزه 

، چشم انداز، اهداف و راهبردهاي توسعه شركتهاي بنيان دانشتوسعه شركتهاي 
و . راستا تعريف گرديدندهمچنين پروژه هاي عملياتي در اين . ارائه گرديدبنيان  دانش

ليكن در اينجا توصيه هايي به اجمال براي بخش دولتي و بخش خصوصي ارائه مي 
  .گردد

  بنيان دانشتوصيه هايي براي بخش دولتي در زمينه توسعه شركتهاي 

دولت مي بايد بستر الزم براي جذب و حمايت جامعه نخبگان كشور از طريق ارائه  -1
  .نبه را در عمل فراهم آوردخدمات و تسهيالت همه جا

، اطالعات جامع و بنيان دانشدولت مي بايد در ارتباطي پويا و تنگاتنگ با شركتهاي  -2
و موفقيت در تجاري سازي در بنيان  دانشبروز را در ارتباط با فرايند توسعه شركتهاي 

  .قرار دهدبنيان  دانشاختيار شركتهاي 
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براي شناخت، ايجاد انگيزه و حمايت از مخترعين و دولت مي بايد همه توان خود را  -3
مكتشفين، اعتماد سازي براي آنها و تسريع در دريافت ايده ها و اختراعات آنها بكار بندد 

  .و زمينه حمايت صنايع از اختراعات را فراهم آورد

دولت مي بايد با فعال سازي ديپلماسي فناوري و توجه به حوزه هاي داراي مزيت  -4
  .را فراهم سازدبنيان  دانشرقابتي زمينه صادرات رو به رشد محصوالت 

دولت مي بايد با همكاري و مشاركت همه اجزاء بدنه دولت زمينه توسعه بازار  -5
  .را در كشور فراهم نمايدبنيان  دانشمحصوالت 

نيازمند يك عزم ملي است كه دولت با توجه به دارا بنيان  دانشتوسعه شركتهاي  -6
بودن قدرت سياسي و توان اثرگذاري آن مي بايد در جهت شكل دادن به اين حركت 

  .ملي پيشگام باشد

در فضاي آگاهي و دانش روزافزون همه ذينفعان توسعه بنيان  دانشتوسعه شركتهاي  -7
گردد، دولت با توجه به در اختيار داشتن زيرساختهاي ارتباطي  محقق ميبنيان  دانش

تعيين گسترده و ابزارهاي ارتباطي و رسانه اي گوناگون در اين راستا داراي مسئوليت 
  .باشد مي كننده اي

. باشد ميدر دانشگاههاي ما داراي وضعيت مطلوبي نبنيان  دانشفضاي رشد و توسعه  -8
وم در دانشگاهها در جهت فعال سازي و بكارگيري اساتيد سياستگذاري مناسب وزارت عل

  .و دانشجويان مستعد، توانا و عالقمند بسيار تعيين كننده است

با توجه به حوزه بنيان  دانشفعال سازي بانكها در جهت حمايت از شركتهاي  -9
  .اختيارات دولت، از دولت انتظار مي رود

تصريح در قانون و رفع مستمر كمبودها و دولت مي تواند از طريق شفاف سازي و  -10
شكافهاي قانوني از طريق كار كارشناسي پويا و مشترك با ساير ذينفعان توسعه 
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و اطالع رساني فراگير و بروز، زمينه فعال سازي روزافزون شركتهاي بنيان  دانش
  .را فراهم نمايدبنيان  دانش

ي بايد در دستور كار دولت قرار پرهيز از موازي كاري سازماني و ساختاري و نهاد -11
  .اين عوامل موجب هدررفت زمان و بودجه و انگيزه ها مي گردد. گيرد

مي بايد بنيان  دانشدولتي در جهت توسعه شركتهاي  سياستگذاري و برنامه ريزي -12
با مشاركت فعال ساير ذينفعان و بطور مشخص دانشگاهها و مراكز علمي و همچنين 

  .صورت پذيرد بخش خصوصي و صنايع

جذب سرمايه گذاري خارجي و مشاركت فعال با مراكز و صنايع پيشرو در زمينه  -13
  .بايد از سوي دولت مورد توجه قرار گيردبنيان  دانشتوسعه 

هم در سطح بنيان  دانشاقدامات فراگير دولت در جهت فرهنگ سازي توسعه  -14
ه عمومي در جهت ايجاد عزم دانشگاهها و مراكز علمي و بخش خصوصي و هم در عرص

  .در كشور بايد مورد نظر دولت قرار گيردبنيان  دانشملي براي توسعه شركتهاي 

  

  بنيان دانشتوصيه هايي براي بخش خصوصي در زمينه توسعه شركتهاي 

بخش خصوصي مي بايد با تعامل فعال با دانشگاهها و مراكز علمي كشور به منظور  -1
نيروها و منابع انساني خبره، عالقمند و داراي انگيزه اقدام جذب و در اختيار گرفتن 

  .نمايد

بخش خصوصي از طريق متوليان خود و با برقراري ارتباطات فعال و تعامالت سازنده  -2
مي بايد در جريان سازي و شكل گيري جو حمايت دولتي و انجام خواسته هاي بخش 

  .خصوصي در كشور اقدام نمايد
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ايد داراي توانمندي ارائه و عرضه ايده ها و نوآوري هاي خود بخش خصوصي مي ب -4
بصورتي قابل توجيه و پذيرش براي بازار محصوالت و سرمايه گذاران مربوطه باشد و از 

  .تجاري سازي اطالعات كافي داشته باشد

بخش خصوصي مي بايد همواره از رويدادها و اتفاقات حوزه توسعه شركتهاي  -5
ات بروزي داشته باشد و ضمن امكانسنجي مناسب براي ورود و اطالعبنيان  دانش

پرداختن به يك ايده خاص، از محدوديتها و فرصتها و عوامل بازدارنده و پيش برنده در 
   .آن حوزه مطلع باشد

در بخش خصوصي در جهت تعاطي و تبادل بنيان  دانششكل گيري شبكه شركتهاي  -6
و چگونگي برخورد با موانع و مسائل بنيان  نشداتجارب و اطالعات مديريت شركتهاي 

در نتيجه . گوناگون مي تواند درجهت رفع اين مسائل و ايجاد هم افزايي بسيار مؤثر باشد
مي توانند در برخورد و تعامل با دولت و بنيان  دانششكل گيري اين شبكه، شركتهاي 

  .بخش دانشگاهي كشور از وحدت رويه و اتفاق نظر برخوردار شوند

بخش خصوصي مي بايد در تعيين سياستها و برنامه هاي رشد و توسعه شركتهاي  -7
و تدوين قوانين و مقررات و رفع خألها و بروز رساني آنها مشاركت فعال بنيان  دانش

  .داشته باشد

بخش خصوصي مي بايد از برنامه جامع راهبردي و عملياتي رشد و توسعه شركتهاي  -8
اشد و متولي بخش خصوصي مبتني بر اين برنامه جامع به راهبري برخوردار ببنيان  دانش

  . بپردازدبنيان  دانشو ساماندهي بخش خصوصي 

در ضمن در گزارش سوم پروژه هايي براي بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش 
به اجمال ذكر شده  صفحه بعددانشگاهي به تفكيك تعريف شده است كه در جدول 

  :است
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پروژه 
  متولي  پروژهعنوان   ها

  1 پروژه
 و مشترك يگفتمان اتيادب نييتب و فيتعر
  ايپو و مستمر تعامل جهت واحد ينولوژيترم

بخش علمي و دانشگاهي 
  كشور

  2 پروژه
 توسعه يراهبرد جامع برنامه يطراح

 شبكه نگرش بر يمبتنبنيان  دانش يشركتها
  يا

معاونت علم  -بخش دولتي
  و فناوري رياست جمهوري

  3 پروژه
 هدفمند يريبكارگ و يزير برنامه ،يطراح

  يساز يتجار يدورهايكر
اتاق بازرگاني صنايع و 

  معادن و كشاورزي

  4 پروژه
 خدمت در بازارها فن ساختارمند يساز فعال
  بنيان دانش يشركتها توسعه نديفرا

اتاق بازرگاني صنايع و 
  معادن و كشاورزي

  5 پروژه
 ورود و يساز نهينهاد كار و ساز نييتع

 از يكي بعنوان ريپذ سكير يشركتها
  بنيان دانش توسعه يمولدها

اتاق بازرگاني صنايع و 
 معادن و كشاورزي

  6پروژه
 مهيب ياستانداردها و قواعد اصول، نييتع

  ريپذ سكير يشركتها كردن
اتاق بازرگاني صنايع و 

 معادن و كشاورزي

  يمجازبنيان  دانش يشركتها توسعه  7 پروژه
معاونت علم  -دولتيبخش 

  و فناوري رياست جمهوري

  بنيان دانش يشركتها كينيكل  8 پروژه
اتاق بازرگاني صنايع و 

  معادن و كشاورزي
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  9 پروژه
 توسعه جامعه پورتال توسعه و يطراح

  بنيان دانش يشركتها
بخش علمي و دانشگاهي 

  كشور

 پروژه
10  

 مقررات و نيقوان يساز كپارچهي و يسامانده
 سامانه يطراح وبنيان  دانش توسعه حوزه

  مقررات و نيقوان هوشمند

معاونت علم  -بخش دولتي
  و فناوري رياست جمهوري

 پروژه
11  

 ورود جهت الزم كار و ساز نييتع و فيتعر
 عرصه به يانسان علوم تيماه يدارا يشركتها
  بنيان دانش يشركتها

معاونت علم  -بخش دولتي
  و فناوري رياست جمهوري

 پروژه
12  

 يشركتها در دانش تيريمد چارچوب يطراح
  بنيان دانش

بخش علمي و دانشگاهي 
  كشور

 پروژه
13  

 يريگ شكل نمودن ياتيعمل كار و ساز نييتع
  فرابورس در آن عرضه و دهيا بازار

معاونت علم  -بخش دولتي
  و فناوري رياست جمهوري

 پروژه
14  

 ياعتمادساز و زشيانگ جامع نظام يطراح
 توسعه و رشد مولد و گذار هيسرما يبخشها
  بنيان دانش يشركتها

اتاق بازرگاني صنايع و 
  معادن و كشاورزي

 پروژه
15  

 مستمر يساز نهيبه و رشد برنامه يطراح
 توسعه و رشد در حاضر يانسان يروهاين

  بنيان دانش يشركتها

بخش علمي و دانشگاهي 
  كشور

  

 پروژه
16  

 بازار يازهاين ييشناسا يبرا يچارچوب يطراح
 كرديرو با كار و كسب حوزه يازسنجين و

 بخش دولت، ركن سه با بازار نمودن كينزد
  دانشگاهها و يخصوص

بخش خصوصي و بخش 
  علمي و دانشگاهي كشور
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  برخي قوانين، آيين نامه ها، معيارها و مالحظات: 2 پيوست

  :شامل

 ويرايش(بنيان دانش موسسات و ها شركت صالحيت تشخيص نامه آيين 
  )17/12/92 مورخ جلسه مصوبه - جديد

  بنيان دانش فعاليت داراي صنعتي شركتهايشرايط   
 توسعه و تحقيق هاي هزينه گيري اندازه و فعاليتها فهرست   
 ها شركت سوءسابقه بررسي دستورالعمل  
 بنيان دانش خدمات/ كاالها معيارهاي نامه شيوه  
 تشخيص فرآيند انجام منظور به كارگزاران فعاليت و انتخاب نامه آيين 

  بنيان دانش موسسات و شركتها صالحيت
 تشخيص و ارزيابي كارگروه مصوب بنيان دانش خدمات و كاال معيارهاي 

  اجرا بر نظارت و بنيان دانش موسسات و ها شركت صالحيت
 اين پژوهش دربنيان  دانش شركتهاي ارزيابي درباره مالحظاتي 
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 - ويرايش جديد(بنيان ها و موسسات دانش شركت آيين نامه تشخيص صالحيت
  )17/12/92مصوبه جلسه مورخ 

  مقدمه و تعاريف : 1فصل

  : مقدمه

بنيان و  ها و موسسات دانش نامه اجرايي قانون حمايت از شركت آيين) 3(بر اساس ماده 
ها و اختراعات مصوب هيئت محترم وزيران به شماره  سازي نوآوري تجاري

ها و  نامه حاضر جهت تشخيص شركت ، آئين91/8/21هـ مورخ 46513ت/141602
ها و  خيص صالحيت شركتكارگروه ارزيابي و تش«بنيان به تصويب  موسسات دانش
  . رسيد» بنيان و نظارت بر اجرا موسسات دانش

  تعاريف -1ماده 

خصوصي يا تعاوني كه تمامي مراحل قانوني ثبت   شركت يا مؤسسه :شركت -1
  .ها را در داخل كشور به اتمام رسانده باشد شركت

 يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور شركت :بنيان شركت دانش  -2
شامل (، تحقق اهداف علمي و اقتصادي محور دانشافزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد  هم

شامل طراحي (سازي نتايج تحقيق و توسعه  و تجاري) گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري
برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در  هاي در حوزه فناوري) و توليد كاال و خدمات
هاي مورد نظر اين  شود و بر اساس شاخص مي مربوط تشكيلتوليد نرم افزارهاي 

  . رسد نامه، به تأييد كارگروه مي آيين

ها و موسساتي  هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت شركت
هاي دولتي و موسسات و  درصد از مالكيت آنها متعلق به شركت) 50(كه بيش از پنجاه 

  . هاي اين قانون نيستند تي باشد، مشمول حمايتنهادهاي عمومي غيردول
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هاي متقاضي، جهت  درگاه الكترونيكي متمركزي است كه اطالعات شركت :سامانه -3
  .بررسي در آن وارد مي شود

بنيان و  ها و موسسات دانش ارزيابي و تشخيص صالحيت شركت«كارگروه  :كارگروه -4
ها و موسسات  قانون حمايت از شركت«نامه اجرايي  آيين) 3(موضوع ماده» نظارت بر اجرا

  »ها و اختراعات سازي نوآوري بنيان و تجاري دانش

رتر و با هاي ب خدماتي كه مبتني بر فناوري/كاالها :بنيان خدمات دانش/ كاالها  -5
بنيان  خدمات دانش/ارزش افزوده فراوان بوده و با تصويب كارگروه در فهرست كاالها

  .محسوب مي شود

شود كه به  به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاههايي اطالق مي :كارگزاران -6
بنيان توسط كارگروه انتخاب  منظور تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانش

  . شوند مي

   

  »بنيان هاي دانش شركت«هاي تشخيص  شاخص: 2فصل 

  : شوند موضوع اين آيين نامه به دو دسته زير تقسيم مي  شركتهاي

   بنيان دانشخدمات /شركتهاي توليد كننده كاالها  )1

  شركتهاي نوپا  )2

   بنيان دانشخدمات /كننده كاالها شركتهاي توليد  -2ماده 

خدمات /فهرست كاالها«بر مبناي ( بنيان دانشخدمات /شركت توليد كننده كاالها
  : بايد حائز همه شرايط زير باشند) مصوب كارگروه» بنيان دانش

  : بنيان از درآمد شركت هاي دانش سهم فعاليت -2-1
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كه در اظهارنامه مالياتي (درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت ) 50(حداقل 
خدمات تخصصي «، »بنيان مات دانشخد/كاالها«، از محل فروش )شركت ذكر شده است

فني و  دانش «، فروش »تعمير و نگهداري مرتبط با كاالهاي توليد شده توسط آن شركت
» خدمات طراحي مهندسي«بنيان، و  خدمات دانش/مرتبط با فهرست كاالها» فناوري

  .بنيان حاصل شود خدمات دانش/مرتبط با فهرست كاالها

  : دانش فني -2-2

توليد شده توسط شركت، بايد مبتني بر  بنيان دانشخدمات /دانش فني كاالها
سازي  هاي تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوري، جذب و بومي فعاليت

  . شده باشد

  : فعاليتهاي تحقيق و توسعه -2-3

داقل معادل كرد تحقيق و توسعه ح شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه فعال، با هزينه
هاي تحقيق و توسعه بر  نحوه محاسبه هزينه. درصد فروش ساليانه شركت باشد) 5(

   . اساس دستورالعمل پيوست دو محاسبه خواهد شد

  :نوآوري -2-4

خود  بنيان دانشخدمات /با توجه به اهميت نوآوري مستمر، شركت بايد حداقل يك كاال
داده و به فروش «  اساسي تغيير يا ارتقاءبه طور «سال گذشته توسعه داده يا  2را در 

ها و استانداردهاي داخلي موجود را  خدمات بايد تأييديه/رسانده باشد؛ همچنين اين كاال
صالح را  بردار ذي المللي يا تأييد بهره اخذ نموده و در غير اين صورت، استانداردهاي بين

  . كسب كرده باشد

بنيان خاص كه فرآيند توسعه محصول  خدمات دانش/هاي كاالها در حوزه :تبصره
  . كند طوالني است، زمان دوساله با مصوبه كارگروه تغيير مي
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  : نيروي انساني  -5- 2 

 6وقت شركت، حداقل  نفر از كاركنان تمام 3سابقه بيمه پرداختي براي حداقل -2-5-1
  .ماه باشد

هاي غيرپشتيباني  بخش(هاي اصلي شركت  وقت در بخش نسبت كاركنان تمام -2-5-2
با ) بنيان مرتبط هستند؛ مطابق پيوست سه كه مستقيما با توليد كاالها و خدمات دانش

هاي اصلي شركت،  حداقل مدرك كارشناسي، به كل كاركنان تمام وقت فعال در بخش
  : حداقل بصورت زير باشد

  

  هاي نوپا شركت -3ماده

از  بخشيجهت دريافت » شركتهاي نوپا«بمنظور حمايت از شركتهاي تازه تأسيس، 
    :بايد حائز همه شرايط زير باشند  تسهيالت مورد نظر قانون،

    :بنيان خدمات دانش/توليد يا برنامه توليد كاال -3-1 

بنيان، مطابق فهرست  خدمات دانش/كاالها توليدكنندهيا برنامه توليد بايد داراي   شركت
 بنيان دانشخدمات /بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فني كاالها خدمات دانش/كاالها

هاي اصلي با حداقل  بخشنسبت كاركنان 
مدرك كارشناسي، به كل كاركنان 

 هاي اصلي بخش

 اندازه شركت

شركتهاي كوچك و متوسط  درصد 30
نفر نيروي  50داراي كمتر از (

 )انساني

داراي بيشتر از (شركتهاي بزرگ  درصد 20
 )نفر نيروي انساني 50
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هاي تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از  توليد شده توسط شركت، بايد مبتني بر فعاليت
  . سازي شده باشد طريق انتقال فناوري جذب شده و بومي

  : انسانينيروي  -3-2

  . وقت باشد نفر نيروي انساني معادل تمام 2شركت داراي حداقل 

  : سن شركت -3-3

  . سال از زمان ثبت شركت گذشته باشد) 5(حداكثر پنج 

  : تحقيق و توسعه -3-4

    .شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه باشد

براي يك دوره يك تأييديه شركتهاي نوپا، داراي اعتبار يك ساله بوده و تنها : 1تبصره
تواند به عنوان شركت نوپا  سال مي 2تواند تمديد شود و يك شركت حداكثر  ساله مي

  .شناخته شود

تأييديه شركت نوپايي كه هنوز به مرحله توليد نرسيده و تنها برنامه توليد  :2تبصره
 شود كه پس از يك سال به مرحله توليد خود را ارائه كرده است، در صورتي تمديد مي

تأييديه . بنيان رسيده باشد خدمات دانش/نمونه آزمايشي و پايلوت يا فروش كاال
در صورتي براي سال  شركتهايي كه در مرحله توليد نمونه آزمايشي و پايلوت هستند، 

  . بنيان برسند خدمات دانش/شود كه به مرحله فروش كاال بعد تمديد مي

  ضوابط اجرايي : 3فصل 

  فرآيند اجرايي-4ماده



  285                                                                                                                                                     پيوستها

 

پس از ورود اطالعات توسط شركتهاي متقاضي در سامانه، دبيرخانه كارگروه    -4-1
نتايج بررسي كارگزاران، توسط دبيرخانه . كند آنها را براي كارگزاران مربوطه ارسال مي

) يا كميته كارشناسي ذيل كارگروه حسب مورد(گيري نهايي به كارگروه  براي تصميم
  . شود ارجاع داده مي

هاي  سال مشول حمايت) 2(ورت تاييد، شركت متقاضي براي مدت دو در ص  -4-2
تمديد اين زمان منوط به تداوم شرايط مورد نظر در اين . باشد مورد نظر قانون مي

  . نامه است آيين

  . باشند اظهارنامه مالياتيبايد داراي ) به استثناي شركتهاي نوپا(ها  همه شركت   -4-3

ثبت نام  1393تير ماه  31ي متقاضي كه بعد از تاريخ ها هاي مالي شركت صورت  -4-4
موسسات حسابرسي عضو جامعه ( حسابرسان رسميخود را تكميل نمايند، بايد به تأييد 

  .شركتهاي نوپا از رعايت اين بند معاف هستند. برسد) حسابداران رسمي ايران

هاي  شركت بنيان در هاي دانش با توجه به اهميت حمايت از توسعه فعاليت   -4-5
شركتهاي «هاي بزرگ،  هاي برتر در صنايع و شركت بزرگ صنعتي و لزوم رسوخ فناوري

 بخشيتوانند از  نامه مي براساس پيوست يك اين آيين» بنيان صنعتي داراي فعاليت دانش
  . از تسهيالت مورد نظر قانون استفاده نمايند

از تأييد توسط كارگروه، سال پس ) 2(درصورتي كه شركت نتواند در مدت دو   -4-6
بندي خود را به پايان برساند، يا در صورت عدول شركت از شرايط مندرج در اين  رتبه
نامه در هر زمان، آن شركت امكان استفاده از تسهيالت مورد نظر قانون را از دست  آئين

  . خواهد داد

خدماتي خواهد /اهاي مورد نظر قانون، تنها مرتبط با توسعه و توليد كااله حمايت  -4-7
  . بنيان تأييد شوند خدمات دانش/بود كه توسط كارگروه به عنوان كاالها
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ها و تسهيالت مد نظر  هاي تأييد شده، جهت استفاده از هر يك از حمايت شركت  -4-8
ها و تسهيالت را نيز احراز  قانون، بايد شرايط خاص مورد نظر براي آن نوع حمايت

  . نمايند

گيرد، از سوي كارگروه يا ساير  ها تعلق مي هايي كه به هر دسته از شركت حمايت  -4-9
  . شود صالح تعيين مي مراجع ذي

كنند در  پرونده شركتهايي كه برخي از شرايط اين آيين نامه را احراز نمي -4-10
     .گيرد موارد خاص به پيشنهاد كارگزاران در كارگروه مورد بررسي قرار مي

هايي كه در عمل به تعهدات خود داراي سابقه سوء هستند  دة شركتپرون -4-11
، طبق دستورالعمل پيوست چهار بررسي خواهد ...)ها، ماليات، بيمه و تسهيالت، حمايت(

  .شد

كارگروه به تصويب  17/12/92    تبصره در جلسه مورخ 3ماده و  4اين آيين نامه در  
  .مي شود 21/12/91مورخ رسيد و جايگزين مصوبه قبلي جلسه كارگروه 
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  بنيان  شركتهاي صنعتي داراي فعاليت دانششرايط  
هاي توليدي و  بنيان در شركت هاي دانش با توجه به اهميت حمايت از توسعه فعاليت

شركتهاي «هاي بزرگ،  هاي برتر در صنايع و شركت صنعتي و لزوم رسوخ فناوري
از تسهيالت مورد نظر  بخشيجهت برخورداري از » بنيان صنعتي داراي فعاليت دانش

  : قانون، بايد حائز همه شرايط زير باشند
   

    :بنيان از درآمد شركتها هاي دانش سهم فعاليت -1

خدمات /درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت، از فروش كاالها) 10(حداقل 
فني و فناوري و يا خدمات تخصصي تعمير و نگهداري  بنيان و يا از فروش دانش دانش

  .خدمات توليد شده از سوي آن شركت حاصل شود/مرتبط با كاالها

  : انش فنيد -2

توليد شده توسط شركت، بايد مبتني بر  بنيان دانشخدمات /دانش فني كاالها
هاي تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوري، جذب شده و  فعاليت

  . سازي شده باشد نهادينه و بومي

  : فعاليتهاي تحقيق و توسعه -3

كرد تحقيق و توسعه  عال، با هزينهتحقيق و توسعه ف» واحد«و » عملكرد«شركت داراي 
    .درصد فروش ساليانه شركت باشد) 1(حداقل معادل يك 

  نوآوري -4

خود  بنيان دانشخدمات /با توجه به اهميت نوآوري مستمر، شركت بايد حداقل يك كاال
داده و به فروش «  به طور اساسي تغيير يا ارتقاء«سال گذشته توسعه داده يا  2را در 
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ها و استانداردهاي داخلي موجود را  خدمات بايد تأييديه/شد؛ همچنين اين كاالرسانده با
صالح را  بردار ذي المللي يا تأييد بهره اخذ نموده و در غير اين صورت، استانداردهاي بين

  . كسب كرده باشد

   :ميزان فروش شركت - 5

  . فروش شركت در سال مالي گذشته بايد بيش از ده ميليارد تومان باشد

هاي منشعب از شركت،  و شركت» واحد تحقيق و توسعه يا طراحي مهندسي« :تبصره 
تواند مستقال فرايند ارزيابي  چنانچه به صورت يك شركت مستقل حقوقي ثبت شود، مي

    .را دنبال كند
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   هاي تحقيق و توسعه گيري هزينه ها و اندازهفهرست فعاليت

  توسعه هاي تحقيق وفهرست فعاليت -الف

مند  عبارتست از انجام هرگونه كار خالق، به طريقي نظام« ):R&D( تحقيق و توسعه
به منظور افزايش انباشت دانش از جمله دانش بشري، فرهنگي و اجتماعي و استفاده از 

  ،»جديد«در اين تعريف، منظور از واژه . »اين انباشت دانش براي طرح كاربردهاي جديد
  .جديد در ايران است

R&D ال به دنب(تحقيق بنيادي ماموريت گرا : گيرد سه نوع فعاليت را در بر مي
حقايق قابل مشاهده و با اميد به اينكه دانش بوجود آمده ها و كسب آگاهي از منشا پديده

به دنبال كسب (، تحقيق كاربردي)در راستاي حل مشكالت و شبهات استفاده شود
با (و توسعه تجربي ) شود عملي هدايت مي آگاهي كه به سمت اهداف و مقاصد خاص

هاي حاصله از تحقيقات و تجربه عملي به دنبال ايجاد يا بهبود  استفاده از آگاهي
  ...).محصوالت جديد و خدمات جديد و

تحقيق بنيادي محض، كه در آن هدف پيشبرد مرز دانش بدون هدف نيل به فوايد 
اي بكارگيري نتايج در حل مشكالت اجتماعي و اقتصادي بلند مدت و بدون تالش بر

  . شودمحسوب نمي R&Dبعنوان . شودانجام مي  عملي،

  :داراي سه ويژگي اصلي زير است R&D فعاليت

  .از نوع علمي و فني باشد -الف
بوده و در جهت حل مشكالت علمي و فني يا  اي عنصر نوآوريداراي قابل مالحظه -ب

اي كه براي فرد آشنا با  يعني حل مساله(باشد  R&Dپيشرفت علمي و فني از طريق 
و يا در جهت ايجاد دانش جديد يا استفاده  )دانش و فنون حوزه، قبال آشكار نبوده است
  . از دانش براي طرح كاربردهاي جديد است

جديد يا بطور ) شامل محصوالت، فرآيند توليد و خدمات(در جهت كاربردهاي  -ج
  .، باشد)اگرچه در بلندمدت(اساسي بهبود يافته 
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در قالب چند دسته كلي، ارايه شده  R&Dهاي  اي از فعاليت  در جدول زير، خالصه
 تعاريف فوق ومطابق با  R&Dهاي است؛ كاركنان شركت كه مشغول به انجام فعاليت

- محسوب مي »R&Dكاركنان مستقيم «هاي جدول زير هستند، بعنوان مشابه فعاليت

  .شوند

باشد و فرآيند توليد نيز، شامل  در موارد زير، محصول شامل كاال و خدمات مي
  .فرآيندهاي توليد كاال و خدمات است

  
دسته 
 اصلي

 معيارها و مصاديق

1- 
ت
فعالي

هاي صنعتي
  

 هاي صنعتي اگر هدف، بهبود بيشتر محصول در فعاليت
ها  يا فرآيند توليد باشد، در اين صورت اين فعاليت

R&D  است؛ اما اگر محصول يا فرآيند توليد يا
رهيافت، بطور اساسي تعيين شده است و هدف اصلي، 

ريزي پيش توليد يا ايجاد يك توسعه بازار، انجام برنامه
بدون مشكل كار  سيستم توليد يا كنترل معمولي، كه

با توجه به . نيستند R&Dها كند، باشد اين فعاليت
  :هستند R&Dمعيار اشاره شده، موارد زير 

 »كه براي آزمايشات مختلف » اي هاي اوليهنمونه
  .شوند محصوالت يا فرآيندهاي توليد، ساخته مي

 »كه به منظور كسب تجربه و » هاي آزمايشي كارخانه
  . شوند ها انجام مي گردآوري داده

 »در صورتي كه مستلزم انجام طراحي » توليد آزمايشي
هاي اوليه بوده و با و كار مهندسي بيشتري روي نمونه

  .هدف بهبود بيشتر محصول انجام شود
  رفع اشكالي كه نياز بهR&D  ،داردR&D ولي . است
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 R&Dهاي معمولي،  رفع اشكال معمولي يا با روش
  .نيست

 »R&D كه براي رفع اشكاالت فني محصول »بازخورد ،
يا فرآيند توليد جديد يا بطور اساسي بهبود يافته، انجام 

  .شود مي
 هاي با مقياس بزرگ و  هاي پروژه بخشي از هزينه

هاي آزمايشي پرهزينه كه به دليل ماهيت  كارخانه
  . بودن آنها، صرف شده است» يهاول  نمونه«

 »ها و  شامل نقشه» كشي طراحي صنعتي و نقشه
ها و مشخصات فني و  هايي كه با هدف تعريف رويه طرح

عملياتي محصوالت يا فرآيندهاي توليد جديد يا بطور 
  .شود اساسي بهبود يافته، انجام مي

 سازي  تدوين استانداردهاي فني جديد يا اخذ و پياده
اي فني محصوالت يا فرآيندهاي توليد جديد استاندارده

  .استR&D با بطور اساسي بهبود يافته، 
 »بر كه پيش از اخذ مجوز توليد» هاي باليني آزمايش 

هاي جديد يا بطور اساسي روي دارو، واكسن يا درمان
  .شودمحسوب مي R&Dشود، بهبود يافته انجام مي

  انجام مهندسي معكوس در چهارچوب پروژهR&D 
راي توسعه يك محصول جديد يا بطور اساسي بهبود ب

 .است R&Dيافته، 
 هاي فني مرتبط با آن كه شامل توليد و فعاليت: تذكر

پيش توليد، توليد صنعتي، توزيع كاال و خدمات فني 
هايي كه در اين ارتباط با وابسته و بازاريابي و فعاليت

) بازارمانند تحقيق در مورد (استفاده از علوم اجتماعي 
شود، همچنين رفع اشكاالت تجهيزات و انجام مي
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 .نيست R&Dفرآيندهاي توليد، 
2- 

توسعه نرم
افزار

 

 افزاري بعنوان فعاليت توسعه نرمR&D محسوب مي
شود كه هدف پروژه و اتمام آن، مستلزم يك پيشرفت و 

مند بوده و يا فناورانه، بصورتي نظام رفع ابهام علمي و
توليد يك محصول يا فرآيند توليد جديد يا در راستاي 

هاي عادي و فعاليت. بطور اساسي بهبود يافته، باشد
افزارهاي موجود، مانند تطبيق نرم(افزاري روتين نرم
افزارهاي كاربردي با استفاده از روشهاي فعلي، ايجاد نرم

ها و يابي سيستمهاي موجود، عيبپشتيباني از سيستم
 .نيستند R&D، )امپيوترهاي كترجمه زبان

3- 
خدمات

 

 اي هاي خدماتي، پروژهدر فعاليتR&D  است كه
منجر به توليد دانش جديد شده و يا با استفاده از دانش 

كابردهاي جديدي را ابداع كند و مهمترين ) موجود(
ها، وجود عنصر بودن اين فعاليت R&Dعامل براي 

هم ميخدماتي  R&Dهاي فعاليت. تازگي در آنهاست
فني و هم در حوزه علوم اجتماعي و  تواند در حوزه
 .انساني، باشد
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4- 
ت
فعالي

هاي علمي و فني مرتبط با 
R

&
D

 
 هاي علمي و فني مرتبط با در صورتي فعاليتR&D ،

محسوب مي R&Dكنترل كيفيت،  مانند آزمودن و 
 R&Dهاي شود كه در راستا و در خدمت فعاليت

ها اساسا براي اهدافي فعاليت اما اگر اين. انجام شود
 R&D برنامه ريزي شده باشند، R&Dمتفاوت با 

    .شوندمحسوب نمي
 هاي مواردي مانند تست و استانداردسازي، بررسي

ها و برنامه مانند تحليل(گذاري مربوط به سياست
ها و پردازش و تحليل آنها و ، گردآوري داده)هاسياست

استا و يا بعنوان بخشي از نظاير آن در صورتي كه در ر
است ولي انجام  R&Dانجام شود،  R&Dهاي پروژه

  .نيست R&D هاي معمول،ها براي فعاليتاين فعاليت
 هاي ثبت اختراع مرتبط با پروژهR&D ،R&D  است

ولي خدمات ثبت اختراع توسط موسسات مختلف 
R&D نيست.  

 هاي براي بررسي عملي بودن پروژه سنجي كهامكان
اما . (شودمحسوب مي R&Dشود پژوهشي، انجام مي

هاي مهندسي پيشنهادي با استفاده سنجي پروژهامكان
گيري درباره اجراي از فنون موجود، قبل از تصميم

 .)نيست R&Dپروژه، 
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5 - 
علوم اجتماعي و انساني

 
 اي از عنصر نو بودن يا در اين حوزه وجود قابل مالحظه

رفع ابهامات علمي يا فني، معيار پذيرش يك پروژه 
اين عنصر ممكن . ، استR&Dبعنوان يك فعاليت 

هاي مفهومي، روش شناختي و است در هر يك از بخش
فعاليت. يا تجربي پروژه مورد نظر وجود داشته باشد

و بدون نو (هاي مرتبطي كه داراي ماهيتي معمولي 
هستند، را فقط ) رفع ابهامات علمي يا فنيبودن يا 
حساب كرد كه بخش جدايي R&Dتوان زماني مي

باشند يا به منظور  R&Dناپذيري از يك پروژه خاص 
مثال موارد در زير  .اي انجام شوندكمك به چنين پروژه

: نيستند R&Dهاي معمولي بوده و حيطه فعاليت
اشي از گزارشات تفسيري در مورد اثرات اقتصادي ن

هاي موجود، تغيير ساختار مالياتي با استفاده از داده
هاي استاندارد در روانشناسي براي استفاده از روش

گزينش كاركنان صنعتي و آزمودن ناتواني خواندن در 
 . كودكان

6- 
ش و كارورزي

آموز
 

 هاي تخصصي نيروي انساني، شركت در كليه آموزش
هاي  دريافت مشاوره ها و سمينارها، مطالعات و كنفرانس

هاي  كه در راستاي انجام فعاليت تخصصي در صورتي
R&D  ،باشدR&D است.  

 هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي دانشجويان پژوهش
و نظارت اساتيد  R&Dهاي دوره دكتري بر روي پروژه

ها و مطالعات اساتيد در راستاي يك پروژه  بر اين پروژه
R&D  ،مشخصR&D اما خواندن شوند محسوب مي

هاي دانشجويان توسط اساتيد، نامهو تصحيح پايان
 .شوندنمي حساب R&Dبعنوان
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هاي حمايتي برخي افراد نيز مشغول فعاليت» R&Dكاركنان مستقيم «عالوه بر 
اگر فعاليتي از نوع علمي و فني نظير خدمات . هستند R&D) مستقيم يا غيرمستقيم(

اي و يا از نوع اداري و دفتري باشد در صورتي كه منحصرا براي بخش  اي و رايانه كتابخانه
R&D  فعاليت حمايتي مستقيم«شود،  انجام «R&D اما اگر فعاليت. شود محسوب مي  

مانند خدمات (هاي بنگاه ارايه شود  ، براي تمامي بخشR&Dفوق عالوه بر بخش 
و نيز فعاليتي مانند خدمات حمل و نقل، نگهباني، تهيه غذا و   ،)كتابخانه مركزي سازمان

  فعاليت«شود، بعنوان  انجام مي R&Dهاي  نظاير آن، كه براي پشتيباني از فعاليت
 R&Dي حمايتي  ها تي فعالي هزينه. شودمحسوب مي R&D» حمايتي غيرمستقيم

  .شود ، در نظر گرفته ميR&D) سربار(هاي  نيز، بعنوان هزينه

 )R&D(هاي تحقيق و توسعه  گيري هزينه اندازه -ب 

مطابق با فهرست ( R&Dهاي  موارد زير در صورتي كه در راستاي انجام فعاليت
ات ها و موسس نامه تشخيص شركت هاي تحقيق و توسعه در پيوست دو آئين فعاليت
همچنين چنانچه . شوند محسوب مي R&Dهاي بخش  باشد، بعنوان هزينه) بنيان دانش

در  R&Dهاي  عالوه بر استفاده در فعاليت  هاي صرف شده توسط بنگاه، بخشي از هزينه
  بعنوان نمونه،(نيز صرف شود   ها كه در فهرست پيوست دو نميگنجد، ساير فعاليت

در اينصورت تنها   ،)هاي ديگر و فعاليت R&Dهاي  يتاستفاده از آزمايشگاه براي فعال
 R&Dهاي  بعنوان هزينه  شود، مي R&Dهاي  ها كه صرف فعاليت بخشي از اين هزينه

  .شود محسوب مي

تمامي اطالعات مربوط به بازه زماني يك سال مالي گذشته شركت است، : تذكر
كر شود و از دوبار اي تنها در يك رديف ذهمچنين توجه شود كه هر مورد هزينه

  .جلوگيري شود محاسبه هزينه
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 توضيح سرفصل

1-
هزينه
 

هاي جاري
 

 1-1-هاي كاركنان مستقيم  هزينهR&D : شامل حقوق و
هاي مربوط به كار يا مزاياي شغلي  دستمزدها و همه هزينه

پرداخت به   مثل پاداش، استفاده از تعطيالت باحقوق،
ماليات بر   اجتماعي،هاي بازنشستگي و تامين  صندوق

 .حقوق و غيره است

 1-2-شامل پرداخت نقدي و غيرنقدي به : هاي سربار هزينه
مانند بخش خدماتي ( R&D» فعاليت حمايتي«شاغالن 

مانند (، هزينه دريافت خدمات عمومي از بيرون )و حفاظت
ها  و ساير هزينه) كتابخانه سازمان يا ادارات مركزي سازمان

 .گاز، حمل و نقل و غيره مانند آب، برق،

 1-3-خريدهاي   شامل هزينه: هاي مصرفي هزينه
هزينه   ها، اي مانند كتاب، اشتراك كتابخانه غيرسرمايه

مواد (ملزومات آزمايشگاهي  هاي اوليه، ساخت نمونه
 ...).حيوانات آزمايشگاهي و   شيميايي،

2-
هزينه
 

هاي
 

سرمايه
 

اي
 

R
&

D
 

 2-1- هاي استهالك  هزينهشامل : زمين و ساختمان
مكان   هاي آزمايش، بعنوان نمونه زمين(  ساختمان و زمين

و همينطور ) هاي آزمايشي ها و كارخانه آزمايشگاه
هاي اصالحات اساسي و تعمير و تغيير اين  هزينه

انجام  R&Dهاي ها فعاليتها است كه در آن ساختمان
 .شودمي
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 2-2- افزار شامل ابزار، تجهيزات و نرم:  
 هاي استهالك ابزار و تجهيزاتي كه مصرفي نيستند و هزينه

اي دارند مانند كامپيوتر و تجهيزات  ماهيت كاالهاي سرمايه
  .آزمايشگاه

 افزار رايانه كه ماهيت مستقلي دارد و براي  هزينه خريد نرم
 .شود استفاده مي R&Dاجراي فعاليتهاي 

 2-3-كسب دانش فني و نظاير آن شامل:  
 هاي ثبت اختراع  هاي صنعتي و هزينه هاي ثبت طرح هزينه

  .R&Dهاي  پروژه
 هاي تخصصي نيروي انساني، شركت در  هاي آموزش هزينه

هاي  ها و سمينارها، مطالعات و دريافت مشاوره كنفرانس
مانند خدمات (تخصصي و دريافت خدمات علمي و فني 

هاي  تكه در راستاي انجام فعالي  در صورتي) آزمايشگاهي
R&D باشد.  

 هاي تدوين استانداردهاي فني جديد يا اخذ و  هزينه
سازي استانداردهاي فني محصوالت يا فرآيندهاي  پياده

  .توليد جديد با بطور اساسي بهبود يافته
 هاي اخذ حق استفاده از اختراعات ثبت شده و  هزينه

ها  اختراعات ثبت نشده، ليسانس و دانش فني از ساير بنگاه
كه راستاي توليد محصوالت يا   در صورتي(نهادها و 

 )فرآيندهاي توليد جديد يا بطور اساسي بهبود يافته باشند
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هاي پشتيباني در  و فعاليت) غير پشتيباني(هاي اصلي  فهرست فعاليت 
  بنيان  هاي دانش شركت

 فعاليت هاي پشتيباني )غير پشتيباني(فعاليت هاي اصلي 

: فعاليت هاي مديريت ارشد از جمله .1
  ريزي راهبردي  برنامه

  ريزي توليد و مديريت پروژه  برنامه   .2

عمليات توليد و پردازش ورودي ها به   .3
  منظور تبديل به محصول 

: از جمله(ارتباط با تامين كنندگان  .4
شناسايي، مذاكره و ارزيابي تامين 

  ) كنندگان و تدوين برنامه هاي خريد

ها،  بازاريابي براي فروش، اخذ پروژه .5
 ريزي مشتريان  انجام مذاكرات و برنامه

    تحقيق و توسعه .6

آزمايش، ساخت نمونه اوليه، تست،   .7
  كنترل كيفيت 

تامين مالي و جذب سرمايه براي   .8
  طرحها 

  ارائه خدمات آموزشي به مشتريان        .9

  ارزيابي و مطالعات امكان سنجي    .10

  خدمات تخصصي پس از فروش    .11

مديريت فناوري از جمله ارزيابي،    .12
پيش بيني، قيمت گذاري، انتقال و 

    تجاري سازي فناوري

جذب، آموزش، : منابع انساني، از جمله .1
  پاداش و ارتقاء 

  مالي و حسابداري   .2

  حراست و نگهباني   .3

  فناوري اطالعات و پشتيباني شبكه   .4

  انبار و كنترل موجودي   .5

  تعميرات و نگهداري عمومي   .6

  روابط عمومي و تبليغات عمومي   .7

كارپردازي و خريد تجهيزات و مواد اوليه   .8
  و ملزومات اداري 

  امور حقوقي   .9

  خدمات گمركي و بازرگاني . 10

  امور خدماتي از جمله نظافت، آبدارخانه   .11

  انجام بسته بندي . 12

توزيع محصوالت و سازمان دهي شبكه   .13
  توزيع 

فعاليتهاي مربوط به سالمت، ايمني و  .14
ارزيابي اثرات : محيط زيست، از جمله

  ..زيست محيطي محصوالت، 

مديريت دانش از جمله مستند سازي    .15 
دانش، ايجاد شبكه هاي دانشي براي 

   .خلق و اشاعه دانش
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  ها شركتدستورالعمل بررسي سوءسابقه 

اند  هايي كه سوءسابقه و تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشته شركت -1ماده 
هاي  نامه تشخيص شركت آيين«، از شمول بررسي در قالب )ها تسهيالت مالي و حمايت(

    .باشند خارج مي» بنيان دانش

اعضاي كارگروه، مشخصات شركتهايي را كه در تعامل با آنها، از انجام تكاليف  -2ماده 
  . دهند اند، در اختيار كارگروه قرار مي قانوني و تعهدات خودداري كرده

صندوق نوآوري و شكوفايي از طريق اخذ اطالعات از ساير نهادهاي مالي، سابقه : تبصره
  . دهد ج و در اختيار كارگروه قرار ميهاي داراي سوء سابقه را استخرا مالي شركت

   
تواند از ساير مراجع ذيربط  در صورت تشخيص كارگروه، دبيرخانه كارگروه مي -3ماده

تواند براي اين منظور از  دبيرخانه كارگروه مي. هاي الزم را دريافت دارد نيز استعالم
  . كارگزار يا كارگزارن معتمد و صاحب صالحيت استفاده نمايد

   

بررسي و ) يا كميته كارشناسي(در صورت اعتراض شركتها، كارگروه  -4هماد
  . گيري نهايي را انجام خواهد داد تصميم

بنياني كه تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشته  شركتهاي دانش - 5ماده  
  .شود بنيان بودن آنها لغو مي ، تاييديه دانش)ها تسهيالت مالي و حمايت(باشند 

پس از گذشت شش ماه از اجراي اين دستورالعمل، اصالحات و نكات تفصيلي  -6ماده  
  . الزم از سوي كارگروه مصوب و اضافه شود

ده در شكل زير نشان دابنيان  دانش موسسات و شركتها تشخيص نامه آيين خالصه 
  .شده است
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  بنيان خدمات دانش/ نامه معيارهاي كاالها شيوه

  بنيان دانشخدمات در كارگزاران ارزيابي شركتهاي /براي بررسي كاالها

خدمات /افزايي و همگرايي در فرآيند ارزيابي كاالها به منظور وحدت رويه و ايجاد هم
گيري بهتر كارگزاران ارزيابي  اظهار شده از سوي شركتهاي متقاضي و كمك به تصميم

، معيارهاي »بنيان خدمات دانش/ت كاالهافهرس«و به روز رساني  بنيان دانششركتهاي 
  :رسد بنيان به تصويب مي خدمات دانش/ كاالها

  : زير باشند همه شرايطخدمات مورد تأييد، بايد حائز / كاالها - 1ماده 

  . باشد فناوري هاي باال و متوسط به باالدر حوزه  -1

   
توسط  هدفمند تحقيق و توسعهبوده و توليد آن نياز به  پيچيدگي فنيداراي  -2

آن محصول در  حفظ توان رقابتيهمچنين براي . داشته باشد تيم فني خبرهيك 
  . انجام شود مداومبازار، تحقيق و توسعه بايد به صورت 

   
   .باشد دانش فني و نوآوري فناورانهخدمات، ناشي از /آن كاال ارزش افزودهعمده  -3

خدمات /توليد، به ارزش كاالهاارزش افزوده عبارت است از ارزشي كه در فرآيند 
  .شود افزوده مي...) مصرفي و  مواد اوليه و قطعات(اي  واسطه

كاالها و خدماتي كه همه شرايط فوق را دارند و توليد آنها، موجب رفع : تبصره 
خدمات /وابستگي حياتي به خارج و كاهش اثرات تحريم ها شود، به فهرست كاالها

  .شوند ميبنيان اضافه  دانش

به  جديدخدمات /توانند براي افزودن كاال هر كدام از كارگزاران ارزيابي، مي   -2ماده  
كميته «پيشنهادهاي خود را پس از تصويب در » بنيان خدمات دانش/فهرست كاال«
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به همراه فرم كامل ارزيابي آن شركت، به دبيرخانه كارگروه » تشخيص صالحيت شركتها
بايد مطابق جدول زير ) 1(ز شرايط مندرج در ماده ارسال نمايند كه براي هر كدام ا

  :توضيحات الزم ارائه شود
خدمات /خدمت جديد به فهرست كاالها/فرم پيشنهاد اضافه شدن كاال  

 بنيان دانش

/ نام كاالرديف
خدمت 

  پيشنهادي

دسته اصلي 
و زير دسته 

 ها

 توضيحات درباره شرايط ضروري

: دسته اصلي ........ 1
زيردسته .... 
زير : ... اول

: دسته دوم
زير دسته .... 
 : ....سوم

در حوزه فناوري هاي باال و ) 1شرط 
  متوسط به باال

 : .....توضيح

داراي پيچيدگي فني و نياز ) 2شرط 
به تحقيق و توسعه هدفمند توسط يك 

  تيم فني خبره
 .......  :توضيح

عمده ارزش افزوده ناشي از ) 3شرط 
  و نوآوري فناورانه دانش فني

 ......  :توضيح

2 .... .... .... 

3 .... .... .... 

كارگروه  31/3/1393ماده و يك تبصره در جلسه مورخ ) 2(اين شيوه نامه مشتمل بر  
  .به تصويب رسيد
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نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخيص صالحيت  آيين
  بنيان دانششركتها و موسسات 

   
  كليات:فصل اول

ها و  نامه انتخاب كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخيص صالحيت شركت آيين
  : شود بنيان به شرح زير تصويب مي موسسات دانش

  تعاريف) 1ماده 
سازي نوآوريها و  بنيان و تجاري قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش: قانون

  .وراي اسالميمجلس ش 1389اختراعات مصوب 
افزايي علم و ثروت،  شركت يا موسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم: شركت

شامل گسترش و كاربرد (، تحقق اهداف علمي و اقتصادي محور دانشتوسعه اقتصاد 
در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد ) اختراع و نوآوري

  . شود ط تشكيل ميافزارهاي مربو نرم
بنيان و نظارت  ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانش«كارگروه : كارگروه
قانون حمايت از شركتها و موسسات «نامه اجرايي  آيين) 3(موضوع ماده » بر اجرا
  .»ها و اختراعات سازي نوآوري و تجاري بنيان دانش

شود كه به منظور  دستگاهها اطالق مي به آن دسته از نهادها، سازمانها و: كارگزاران
نامه انتخاب   بنيان و در چارچوب اين آيين تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانش

  . گردند مي
ها و موسسات  ارزيابي و تشخيص صالحيت شركت«سامانه الكترونيكي متمركز : سامانه
  »بنيان دانش

  انتخاب كارگزاران: فصل دوم 
  رگزارانموضوع فعاليت كا) 2ماده 
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موضوع فعاليت كارگزاران عبارت است از ارزيابي و تشخيص اوليه شركتها و موسسات 
اين امر بايد در چارچوب . مندي از مزاياي قانون هستند متقاضي كه خواستار بهره

  .هاي مصوب كارگروه انجام شود نامه آيين
  .باشد يبنيان بودن شركتها، بر عهده كارگروه م تأييد نهايي دانش: 1تبصره 
هاي كارگزاران در خصوص شركتهاي متقاضي، به صورت محرمانه  نتيجه بررسي: 2تبصره

  . گيرد در اختيار كارگروه قرار مي
  معيارهاي انتخاب كارگزاران) 3ماده 

  : شوند كارگزاران براساس معيارهاي زير انتخاب مي
   تعاوني و خصوصي شركتهاي با تعامل و ارزيابي در اجرايي سابقه داراي     -
  كافي در حوزه تخصصي مربوط تسلط داراي     -
  بنيان دانش شركتهاي صالحيت تشخيص در نبودن ذينفع     -
 بنيان دانش شركتهاي صالحيت تشخيص فرايند انجام در كافي اجرايي توان داراي     -

  :بر مشتمل

 مناسب و مستقل كاري فضاي  
 مستقل و مرتبط انساني نيروي  

  الزم اعتبار و بودجه تخصيص
   شركتها اطالعات به دسترسي براي الزم صالحيت داراي     -

  تعيين كارگزاران) 4ماده 
ها و دستگاههاي متقاضي كارگزاري و انتخاب، تمديد و  بررسي شرايط نهادها، سازمان

. شود و با تصويب كارگروه انجام مي) 3(لغو اعتبار كارگزاران بر مبناي شرايط ماده 
  .يابد اران با ابالغ حكم كارگزاري توسط رييس كارگروه رسميت ميفعاليت كارگز

توانند تقاضاي خود را جهت انجام  ها و دستگاههاي متقاضي مي نهادها، سازمان: 1تبصره
  .فعاليت كارگزاري در سامانه ارايه نمايند



  305                                                                                                                                                     پيوستها

 

دبيرخانه كارگروه موظف است، گزارش كاملي از مستندات دريافت شده از : 2تبصره
هاي متقاضي كارگزاري را تهيه و جهت انتخاب نهايي، به  ا، سازمانها و دستگاهنهاده

  . كارگروه ارائه نمايد
  .باشد و تمديد اين مدت بالمانع است مدت زمان اعتبار كارگزاران يك سال مي: 3تبصره

  انواع كارگزاران) 5ماده  
زير انتخاب  اي به شرح منطقه -حوزه تخصصي ب -كارگزاران بر اساس دو روش الف

  :شوند مي
هاي تخصصي كاالها و  در اين روش، كارگزاران بر مبناي حوزه: حوزه تخصصي -الف

  . شوند مصوب كارگروه انتخاب مي بنيان دانشخدمات 
در اين روش، كارگزاران بر مبناي محل اصلي استقرار و فعاليت شركتها : اي منطقه -ب

  . شوند انتخاب مي
   

  بنيان صالحيت شركتهاي دانش كميته تشخيص: فصل سوم
    اعضاي كميته تشخيص صالحيت) 6ماده 

به منظور تشخيص صالحيت شركتهاي متقاضي استفاده از مزاياي قانون، هر يك از 
 5مركب از حداقل » كميته تشخيص صالحيت«اي با عنوان  كارگزاران موظفند كميته

ها و  ا مسايل حوزه شركتعضو، شامل صاحبنظران حوزه تخصصي مربوط و افراد آشنا ب
اسامي . سازي فناوري، فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي تشكيل دهند داراي تجربه تجاري

به دو طريق انتخاب توسط كارگروه و نيز پيشنهاد » كميته تشخيص صالحيت«اعضاي 
رياست اين كميته بر عهده . شود از سوي كارگزار و تأييد نهايي توسط كارگروه تعيين مي

  . باشد مي] يا مقام مشابه[هاد كارگزار يا معاون توسعه فناوري رييس ن
  .باشد يك سال مي» كميته تشخيص صالحيت«مدت اعتبار عضويت اعضاي : 1تبصره 
در زمينه شركت مورد ارزيابي، نبايد » كميته تشخيص صالحيت«افراد عضو : 2تبصره 

  . داشته باشند ذينفع باشند و بايد صالحيت دسترسي به اطالعات شركتها را
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پس از تأييد كارگروه توسط » كميته تشخيص صالحيت«احكام ساير اعضاي : 3تبصره 
     .شود رييس كميته صادر مي

تواند جهت بررسي تخصصي شركتها و كسب  مي» كميته تشخيص صالحيت«: 4تبصره 
    .هاي تخصصي تشكيل دهد نظرات مشورتي، زيركميته

  

  امور كارگزاران: فصل چهارم 
  وظايف كارگزاران) 7ماده 

 مطابق قانون مزاياي از مندي بهره متقاضي شركتهاي صالحيت اوليه ارزيابي     -
  كارگروه مصوب صالحيت تشخيص نامه آيين

 تعامل و ارزيابي در اجرايي سابقه داراي و مرتبط امين، انساني نيروهاي بكارگيري     -
   شركتها فعاليت به مربوط تخصصي حوزه به مسلط و شركتها با
  كارگروه دبيرخانه به شده ارزيابي شركتهاي صالحيت رد يا تأييد پيشنهاد     -
  اند يان شناخته شدهبن دانش قبال كه شركتهايي صالحيت لغو پيشنهاد     -
  كارگروه دبيرخانه به خاص و اي دوره منظم، گزارشهاي ارائه     -
   لزوم صورت در مرتبط تخصصي مراجع از استعالم     -
   شده انجام فرايندهاي و ها فعاليت مستندسازي     -
  شركتها از شده دريافت اطالعات محرمانگي حفظ     -
  آموزشي دبيرخانه كارگروه  و هماهنگي هاي برنامه در حضور     -
 صالحيت بررسي جهت آنها سوي از نياز اعالم صورت در كارگزاران ساير با همكاري     -

  كارشناسي جلسات در حضور شركتها، از بازديد اطالعات، گردآوري نظير شركتها،
 شركتها هاي طرح خصوص در مشاوره ارائه و شكوفايي و نوآوري صندوق با همكاري     -
  ت لزوم صور در
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 صالحيت ارزيابي نتايج خصوص در متقاضي شركتهاي به مكتوب پاسخ ارائه عدم     -
  شركتها

   شركتها صالحيت تشخيص در خود نهادي منافع ندادن دخالت     -
   نامه موافقت اجراي انساني نيروهاي براي مستقل كاري فضاي تعيين     -
  نامه  وع موافقتموض اجراي براي الزم اعتبار و بودجه تخصيص     -
  كارگروه دستور به شركتها بررسي امور با مرتبط موارد ساير     -

هاي متقاضي، به پيشنهاد كارگزار و با  شركتبنيان بودن  تأييد يا رد دانش: تبصره
  .شود تصويب كارگروه انجام مي

   
بنيان بودن ميان  فرايند و معيارهاي توزيع شركتهاي متقاضي دانش: فصل پنجم
  كارگزاران

پس از اعالم تقاضا از سوي شركتها و ورود اطالعات مربوطه به سامانه، اطالعات ) 8ماده 
  نتيجه بررسي. شود گروه به كارگزاران مربوط ارجاع ميشركتها توسط دبيرخانه كار

كارگزاران در اختيار دبيرخانه كارگروه قرار گرفته و جهت تأييد نهايي به كارگروه ارائه 
  . شود مي

در صورتي كه كارگزار امكان ارزيابي تخصصي شركت ارجاعي را نداشته باشد، به : تبصره
  . كند دبيرخانه كارگروه اعالم مي

   
بنيان بودن به كارگزار يا كارگزاران، بر  شركتهاي متقاضي، جهت بررسي دانش) 9ماده 

  . شوند مبناي ميزان توان تخصصي آنها، ارجاع مي
بنيان بودن كه در حوزه تخصصي مربوط  آن دسته از شركتهاي متقاضي دانش: 1تبصره

، به كارگزار دار توسط كارگروه معين نشده است با آنها، كارگزار تخصصي صالحيت
  .شوند ارجاع مي) كه محل اصلي فعاليت شركت در آن منطقه استقرار دارد(اي  منطقه
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بنيان بودن شركت توسط كارگزار يا كارگزاران، نتيجه  در صورت تأييد دانش: 2تبصره
كه محل اصلي فعاليت شركت هم در آن منطقه (اي  نهايي به اطالع كارگزار منطقه

  . رسد نيز مي) استقرار دارد
بخشي از هزينه انجام فرايندهاي ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتها، از سوي ) 10ماده

  . شود شود كه ميزان آن ساالنه توسط كارگروه مصوب مي شركتهاي متقاضي تأمين مي
   

  نظارت بر عملكرد كارگزاران: فصل ششم
داوم و در دبيرخانه كارگروه موظف است، عملكرد كارگزاران را بطور م) 11ماده 
اين ) 3(ارزيابي عملكرد بر مبناي معيارهاي ماده . هاي زماني يكساله ارزيابي نمايد دوره
نامه و ساير معيارهاي مرتبط با عملكرد كارگزاران كه توسط كارگروه مصوب  آيين
تمديد اعتبار كارگزاران، منوط به داشتن حداقل امتياز اعالمي . شود گردد، انجام مي مي

  .باشد روه ميتوسط كارگ
   

با اكثريت آرا، به تصويب  20/12/1391تبصره در تاريخ  12ماده و  11اين آيين نامه در 
  .كارگروه رسيد
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كارگروه ارزيابي و تشخيص  مصوببنيان  معيارهاي كاال و خدمات دانش
 بنيان و نظارت بر اجرا ها و موسسات دانش صالحيت شركت

 .به باال باشند هاي باال و متوسطدرحوزه فناوري -1

داراي پيچيدگي فني بوده و توليد آن نياز به تحقيق و توسعه هدفمند توسط يك  -2
همچنين براي حفظ توان رقابتي آن محصول در بازار، . تيم فني خبره داشته باشد

 .تحقيق و توسعه بايد به صورت مداوم انجام شود

ي و نوآوري فناورانه باشد كه خدمات، ناشي از دانش فن/عمده ارزش افزوده آن كاال -3
خدمات /ارزش افزوده عبارت است از ارزشي كه در فرآيند توليد، به ارزش كاالها

 .شودافزوده مي...) مواد اوليه و قطعات مصرفي و (اي  واسطه

  اين پژوهش در بنيان  دانشمالحظاتي درباره ارزيابي شركتهاي 

پرداخته شده است بنيان  دانشركتهاي موضوعات مربوط به ارزيابي شبه اين پژوهش در 
  :كه ذيالً بطور مختصر اشاره مي گردد

مربوط به تدوين قوانين و مقررات بنيان  دانشيكي از چالشهاي ارزيابي شركتهاي  -1
شكافهاي مربوطه از طريق ارتباط و تعامل پويا با شركتهاي  رفع خالًها وجامع و 

نوني و رفع آنها با مشاركت سه جانبه دولت، توجه به خألهاي قا. باشد بنيان مي دانش
يا نماينده بخش خصوصي و دانشگاهها و مراكز علمي مورد تحليل بنيان  دانششركتهاي 

  .و تأكيد قرار گرفته است

بنيان  دانشرسيدن به ادبيات گفتماني مشترك و واحد در حوزه توسعه شركتهاي  -2
. باشد بنيان مي دانشيك اقدام زيربنايي در امكان بهره برداري از نتايج ارزيابي شركتهاي 
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 و مشترك گفتماني ادبيات تبيين و تعريف "لذا يكي از پروژه هاي تعريف شده با عنوان 
   .در همين راستا تعريف شده است "پويا و مستمر تعامل جهت واحد ترمينولوژي

در مسير ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتهاي  يكي از چالشهاي اساسي -3
يكي از . باشد ميدرگيري آنها در فرايندهاي دست و پاگير و كند بوروكراتيك بنيان  دانش

 توسعه جامعه پورتال توسعه و طراحي "پروژه هاي تعريف شده در اين طرح با عنوان 
وط به سازماندهي، زمينه را براي يكپارچه كردن كليه امور مرب "بنيان دانش شركتهاي

را فراهم مي نمايد و امكان ارتباطات پويا و بنيان  دانشهماهنگي و يكپارچگي شركتهاي 
بنيان  دانشفراهم مي سازد و شركتهاي بنيان  دانشمستمر را براي ذينفعان حوزه توسعه 

  .نيز امكان رصد نمودن مستمر و بروز فرايندهاي مربوط به خود را خواهند داشت
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