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چکیده
با حرکت دانشگاه ها به سمت کارآفرين محور بودن ،تحقیقات بسیار زيادي صورت گرفته؛ که بسیاري از آنان به
صورت موازي انجام ميشود ،با داشتن يك شبكهاي از دانش و ارتباط ارگانیك بین شبكهها ،ميتوان زنجیرهاي از
دانش را در زمینه تحقیقات علوم دريايي ايجاد و ضمن حذف موازي کاري ،دانش جديدي در حوزه علوم دريايي
خلق کرد .اين مقاله يك مطالعه کیفي ب وده که در دو مرحله صورت گرفته است؛ در مرحله اول پژوهشگران ضمن
بررسي ادبیات شرکت هاي زايشي ،با مطالعه اسناد؛ و مصاحبه با خبرگاني از واحدهاي پارک علم و فناوري و
متخصصان مديريت دانش ،به روش تكنیك مصاحبه باز و عمیق؛ با رويكرد اکتشافي بحث شبكههاي زايشي دانش
علوم دريايي را در شرکتهاي زايشي پژوهشي وابسته به دانشگاههاي علوم دريايي را مورد بررسي قرار دادند؛ در
مرحله دوم با اجراي فرآيند دلفي با در نظر گرفتن مدل سه شاخگي؛ مولفههاي هر فاز شرکتهاي زايشي در ارتباط
با شبكههاي زايشي دانش علوم دريايي مشخص شدند .پس از اعتباربخشي ساختار مدل و کسب اطمینان از
هماهنگي دروني آن با مراجعه به صاحبنظران ،مدل نهايي تحقیق ارائه شد .با اجراي فرايند دلفي در دو مرحله؛ پس
از حذف مولفههاي با میانگین کمتر از عدد  5.9در طیف لیكرت ،تعداد  5مولفه شكلگیري و پیدايش 2 ،مولفه
آزمايش فني و تجاري تحقیقات؛ و  2مولفه راه اندازي و توسعه ،شرکتهاي زايشي تاثیرگذار بر شبكههاي زايشي
دانش ،با ضريب کندال  W= 0/59مورد توافق و اجماع صاحبنظران قرار گرفت.
واژگان کلیدی :علوم دریایی ،شرکتهای زایشی پژوهشی ،شبکه های زایشی دانش ،دانشگاه

تاريخ دريافت مقاله54/12/01 :
تاريخ پذيرش مقاله59/05/09 :

 -1استاديار مديريت آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر( ، .نويسنده مسئول)Abu.m5656@yahoo.com:
 -2استاديار مديريت آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر
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فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
مقدمه

امروزه دانشگاهها از نسل اول(آموزش محور) و نسل دوم(پژوهش محور) به سمت نسل سوم يا پیشرو (نوآور ،فناور و
کارآفرين) در حال حرکت هستند ،مأموريت جديد دانشگاه مشارکت فعال در فرآيند تجاري سازي تحقیقات اساتید و
دانشجويان است .با نگاهي به تحوالت اقتصادي دو دهه گذشته به راحتي ميتوان به نقش حیاتي علم و فناوري در
افزايش قدرت رقابتپذيري کشورها و ايجاد رفاه و سعادت براي جوامع پي برد .در ايران نیز طي سالهاي اخیر
فناوري و بهويژه نوآوريهاي فناورانه به عنوان عوامل افزايش نرخ رشد اقتصادي ،مدنظر سیاستگذاران قرار گرفته
است.
دانشگاههايي در مسیر تبديل شدن به نظام کارآفريني گام برميدارند که قابلیتهاي خود را براي کمك به
شكلگیري بنگاههاي جديد توسعه دهند .به بیان ديگر دانشگاه به يك انكوباتور طبیعي و محیطي تبديل ميگردد
که استادان و دانشجويان قادر باشند در بستر آن سرمايهاي از داراييهاي فكري و دانش تجاري سازي شده را ايجاد
نمايند .مهمترين وظیفة دانشگاه سوم ،تجاري سازي دانش است .در اين راستا و در نظامي به هم پیوسته ،کلیة
زيرساختهايي که براي دانشگاههاي جهان به منزلة ابزارهاي تجاري سازي دانش شناخته شده اند ،بايد با ديدگاهي
بومي و نیاز محور مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرند .نقش مورد انتظار از دانشگاه ها در حال دگرگوني است از
دانشگاه ها انتظار مي رود نقش فعالي در تجاريسازي و انتقال دانش و فناوري به صنعت ايفا کنند(اتسكويیز،1
 .)2002در ايران نیز نه تنها دانشگاهها از اين قاعده جهاني مستثني نیستند ،بلكه با شتاب گرفتن پیشرفت دانش
محور کشور ،انتظارات جامعه و صنعت ،از دانشگاهها مهم تر جلوه ميکند .هرچه دانشگاهها بیشتر به ابزارهاي
حمايت از کارآفريني تجهیز گردند و بستر مناسبتري براي تجاري سازي ايدهها و انتقال فناوري هاي تولید شده
ايجاد نمايند در انجام رسالت خود موفق تر خواهند بود(حاج حسیني .)1535 ،يكي از مؤلفههاي اصلي براي تجاري
سازي تحقیقات دانشگاهي شرکتهاي زايشي هستند؛ از طرفي امروزه مبحث شبكهها در تولید ،ترويج و بهرهبرداري
از دانش ضمني و آشكار ،يكي از مهمترين نكات در کمك به توسعه بحث دانش در کشور است .شبكههاي دانشي
ارتباط ارگانیك با يكديگر دارند ،به اين معنا که با يكديگر داد و ستد مي کنند .با اهمیت يافتن تولید و انتشار
دانش و نقشي که استفاده از دانش انتشار يافته در خلق ثروت براي جوامع ايفا ميکند ،شرکتهاي زايشي در ارتقا
شبكههاي زايشي دانش نقش بسیار مهمي خواهند داشت.
امروزه موفقیت حال و آينده در رقابت بین سازمانها تا حد کمي مبتني بر تخصص راهبردي منابع فیزيكي و مالي و
تا حد زيادي مبتني بر مديريت راهبردي دانش و داراييهاي دانشي خواهد بود .چالش مديران آماده کردن محیط
مناسب براي رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانشمحور است .بنابراين توانايي مديريت دانش مهارت اساسي
مديران سازمانهاي کنوني است(صلواتي .)1535 ،در واقع مديريت دانش مبحثي است که در آن يك سازمان
آگاهانه و به طور فراگیر دانش خود را به صورت منابع ،اسناد و مهارتهاي انساني ،جمعآوري و سازماندهي ميکند،
به اشتراک ميگذارد و تجزيه و تحلیل مينمايد(ويگ .)1555 ،2اما با پیاده سازي مديريت دانش به دنبال چه
هستیم؟ مگر نه اينكه به دنبال ارزش آفريني براي دانش هستیم؛ پس جايگاه مديريت دانش در شرکتهاي زايشي
پژوهشي که مسئول اصلي تبديل ايده به عمل هستند کجا ميباشد و اگر نیاز هست که مديران از سلسه مراتب
دانش به سمت شبكه اي شدن دانش حرکت نمايند؛ جايگاه چرخه دانش ،شبكه زايشي دانش و شرکتهاي زايشي
پژوهشي کجاست؟ لذا محققین در مشاوره با خبرگان پارکهاي علم و فناوري ،مراکز رشد و شرکتهاي زايشي و
متخصصان مديريت دانش در سازمانهاي دريايي ،مدل شبكههاي زايشي دانش علوم دريايي را با محوريت
شرکتهاي زايشي پژوهشي پیشنهاد خواهند داد.
1- Etzkowitz
2- Wiig
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شرکتهای زایشی

فرآيند تشكیل شرکتهاي زايشي دانش بنیان ،از عزم کارآفرين يا گروه نوآور براي فعالیت برداري در راستاي ايده
محوري معین و راه اندازي بنگاه اقتصادي به صورت مستقل از سازمان يا مجموعه وابسته به آن شامل نهاد دولتي يا
خصوصي آغاز ميشود(واتس ورتس .)2012 ،1شرکتي که با هدف تجاري سازي و بكارگیري دستاوردهاي تحقیق و
توسعه و ارائه محصوالت و خدمات جديد به جامعه که بر پايه قابلیتهاي اعضاي هیأت علمي ،کارکنان ،دانشجويان،
فارغ التحصیالن و يا واحدهاي فناوري مستقر در دانشگاهها يا موسسات پژوهشي و علم و فناوري شكل گرفته،
تأسیس ميشود(عنايتي و عالي پور .)1555 ،در دهه 1550میالدي ،شرکتهاي زايشي دانشگاهي و فناوري
دانشگاهي به مسائل مهمي تبديل شدند .پژوهشهاي انجام شده در دانشگاهها به عنوان ارزش عمده تجاري،
اقتصادي و عاملي براي به اشتراک گذاشتن دانشگاهها ،محققان و دولت مطرح شد(عالي پور و عنايتي)2 :1559 ،؛
پس از جنگ جهاني دوم ،مسئولیت دانشگاهها فقط آموزش و پژوهش نبود؛ بلكه مسئله تولید و انتقال فناوري با
ايجاد ارزش در دانشگاهها براي توسعه اقتصادي مطرح شد(منسفیلد .)1559 ،2شرکتهاي زايشي دانشگاهي مثل
يك چرخ براي انتقال فناوري و تجاري سازي عمل ميکنند و يك راه مستقیم براي جذب نیرو از دانشگاه و تولید
شغل؛ و يك راهبر قوي براي قوت بخشیدن به رابطه بین شغلهاي محلي در نواحي دور از مرکز و ساخت اقتصاد
محلي هستند(بنورتس .)2004 ،5بسیاري از دانشگاهها ،شرکتهاي زايشي را به عنوان سازماني براي تهیه ارزان و
منعطف امكانات در کنار دانشگاهها آماده سازي ميکنند که قابلیت پخش امكانات را دارند و عامل دسترسي به
سرمايههاي اولیه براي رشد ظرفیتهاي کارآفرينانه مديران و موسسان هستند .شرکتهاي زايشي دانشگاهي ممكن
است در شرايط کل اشتغال ،در ظاهر کوچك باشند اما به طور چشم گیري به ايجاد مشاغل جديد و نوآوري در
اقتصاد منطقهاي کمك کنند و اين شرکتها براي ترويج کارآفريني فناورانه ،کسب و کار خود را عمدتا در توسعه
فناوري نوين قرار ميدهند و با تكیه بر مهارتهاي فناوري نوين دستمزد خوب پرداخت کنند(الکت.)2005 ،4
هدف شرکتهای زایشی
ايجاد شرکت هاي زايشي به عنوان يك عامل بسیار مفید در پیشرفت اقتصادي مورد توجه قرار دارد با در نظر گرفتن
اين مساله که هدف اصلي از ايجاد شرکتهاي زايشي را ،بايد در تبديل علم به ثروت و خصوصا" در علوم مهندسي
جستجو کرد.
اوزوال و همكاران )2012(9فرايند زايشي توسعه تجاري در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته را به صورت زير بیان
ميکنند؛ که با يك تكنولوژي انحصاري شروع ،سپس به تدريج ياد ميگیرند که چگونه به تولید و بازار تجاري،
محصوالت با نوآوري دست يابند.

1- Wadsworth
2- Mansfield
3- Benneworth
4- Lockett
5- Urszula & etl
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توسعه
تجاري و

ايجاد يك گروه يا

کاربردهاي

شرکت تازه کار

پرورش دادن

مرکز رشد

ابتكار

بازاريابي
شکل( )1مراحل فرآیند ایجاد جریان زایشی(اوزاال.)2112 ،

شرکتهای زایشی پژوهشی
براي شرکتهاي زايشي پژوهشي تعاريف مختلفي ارائه شده است؛ در بارزترين تعريف هر شرکتي که فقط يكي از
شرايط زير را داشته باشد شرکت زايشي تلقي ميشود:
 -1بنیانگذار(ان) شرکت قبالً يا اکنون در استخدام يك دانشگاه يا يك مؤسسه پژوهشي باشند.
 -2شرکت براساس يك دستاورد پژوهشي شكل گرفته باشد.
 -5شرکت براساس قرارداد انتقال حق االمتیاز (يا انتقال مالكیتهاي فیزيكي) از يك سازمان پژوهشي ايجاد شود.
در تعاريف بستهتر ،شرکت وقتي شرکت زايشي پژوهشي گفته ميشود که دو يا همه شرايط فوق باهم اتفاق بیفتند.
مراحل ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی
چگونگي ايجاد شرکتهاي زايشي پژوهشي برحسب نوع سازمان مادر ،افراد ،منابع قابل انتقال ،حمايتهاي موجود و
شرايط محیطي با يكديگر تفاوتهايي دارند .اما در عین حال مراحل مشابهي نیز براي آنها قابل شناسايي است .ايجاد
اين شرکتها و يا متناظر آن مراحل تبديل يك ايدة پژوهشي به يك محصول با قابلیت ايجاد يك کسب وکار جديد
به طرق مختلفي بیان شده است .برخي تقسیم بنديها خیلي ساده آن را در سه فاز تعريف کردهاند قبل از زايش،
زايش و بعد از زايش .برخي ديگر آن را به مراحل تصويرسازي يك فرصت بالقوه تجاري ،تعريف و پرورش ايده ،اثبات
محصول در محیط تجاري ،ورود به بازار و در نهايت توسعة کسب وکار و آغاز بازگشت سرمايه تقسیم بندي کرده-
اند(برنسكمب .)2005 ،1مراحل ايجاد شرکت زايشي عبارتست از  -1 :اثبات کسب و کار  -2اثبات بازار  -5اثبات
محصول  -4اثبات فناوري  -9اثبات ايده  -2تعريف ايده  -5جمع آوري و شناسايي ايده.
فرايند ايجاد يك شرکت زايشي پژوهشي داراي دو بعد اصلي دانشي و مالي است .بعد دانشي اين فرايند تحوالت در
دانشها و مهارتها را در طول مراحل تبديل يك ايده پژوهشي به محصولي بازارپسند در قالب يك شرکت جديد
مدنظر قرار ميدهد .بعد مالي به جريان نقدي ،منابع و مصارف آن در طول اين مراحل ميپردازد .ديگر ابعاد اين
فرايند مانند نحوه انتقال مالكیت ها و افراد ،تحول در مديريت و جنبههاي حقوقي تا حدود زيادي در دل اين دو
جنبه قابل توضیح هستند اما اين به معني کم اهمیتي آنها نیست(تابك الكساند.)2009 ،2
براي موفقیت در ايجاد شرکتهاي زايشي در چهار بعد فني ،مالي ،نیروي انساني و اجتماعي در طول فرايند منابع
متعدد و متنوعي بايد مورد استفاده قرار گیرند؛ اين منابع شامل موارد زير مي باشند:


منابع فني :قابلیت پژوهشي ،قابلیت دسترسي و قابلیت در مديريت مالكیت معنوي ،قابلیت تجاري سازي و
انتقال فناوري ،فناوري تولید ،توسعه کسب و کار.



منابع مالي :بودجههاي دولتي پژوهشي ،حمايت سازمانها و شرکتها از پژوهش ،وجود "فرشتگان سرمايه
گذاري ،سرمايه گذاري مخاطره پذير ،وجود سرمايه گذاري براي را ه اندازي و توسعه کسب و کار ساز.
1- Branscomb
2- Tubke Alexander
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منابع نیروي انساني :پژوهشگران ،فناوران ،متخصصین ، R&Dمتخصصین انتقال فناوري ،تجاري سازي
رهبران تجاري ،اعضاي هیأت مديره ،مشاوران و...

 منابع اجتماعي :شبكههاي عملي ،فناوري ،صنعتي ،کارآفريني ،صنعتي و تجاري در سطح ملي و بین
المللي.
دسترسي و يا داشتن توان پژوهشي و نیز وجود بودجههاي اولیه پژوهشي در واقع تنها نقطه شروع هستند .اما
موفقیت در تبديل ايده به يك کسب وکار نیازمند منابعي براي توسعة ايده ،توسعة محصول ،بازاريابي و توسعة کسب
وکار است .بنابراين سیاستگذاريها در اين زمینه و بخصوص در سازمانهاي مادر و سازوکارهاي حمايتي مانند
پارکها و مراکز علمي و فناوري و مراکز رشد بايد بتوانند تیم کاري را در دسترسي به اين منابع و مشاورههاي الزم
کمك کنند .در هرحال منابع مورد نیاز محدود به بودجههاي حمايتي از پژوهشكده نیاز محور و ايجاد منابعي براي
سرمايهگذاري و مخاطره پذير نیست و منابع و حمايتهاي ديگري نیز بايد وجود داشته باشند.
برخي از اين منابع و حمايتها عبارتند از:


تشكیل تیمهاي کاري پشتیبان و مشاوره با حضور افرادي با سوابق صنعتي ،مالي و حقوق مالكیت فكري.
کمك به ايجاد شبكه صنعتي فناوري و کارآفريني از طريق جلب مشارکت سازمانهاي تولیدي و تشكل
اي صنعتي در سیاستگذاري و برخي جلسات تصمیمگیري.



پیگیري جذب منابع مالي ويژه براي مراحل راه اندازي توسعة شرکتها.




ايجاد ساز و کارهايي براي دسترسي شرکتها ي در حال ايجاد به نیروي انساني به خصوص براي مديريت
دوران انتقال فناوري و را ه اندازي و تولید انبوه.
حضور افراد با سابقة صنعتي تجاري در مراحل ارزيابي و انتخاب.

چرخه دانش – شرکتهای زایشی پژوهشی – شبکه های زایشی دانش علوم دریایی
دانش ،دانش ميآفريند .در هر سازماني افراد دانش را از پايگاههاي اطالعاتي مشكل /راه حل به کار ميگیرند تا
مشكل را که کمي با آن تفاوت دارد حل کنند .اين راه حل مختلف که مستند سازي و ذخیره دانش است اکنون پايه
دانش سازماني را گسترش مي دهد .چرخه دانشي که در آن دادهها به اطالعات تبديل ميشوند ،اطالعات دستچین و
تقويت شده و تبديل به دانش مي شود .اين دانش سپس به کارگرفته مي شود و نتايج آن مستند مي گردد و دادهها
و اطالعات جديد فرايندهايي را در پي دارد.
مراحل چرخه دانش به شرح زير مي باشد:
 -1ترکیب :عبارت است از انتقال دانش صريح به دانش صريح يا به بیاني ساده تر ،گردآوري اجزايي دانش و ايجاد
دانش جديد .در اين فرايند ،متون علمي ،پايگاههاي اطالعاتي و بانك هاي آماري که در زمره دانشهاي صريح قرار
ميگیرند ،توسعه و گسترش مي يابند .اين نوع انتقال موجبات تكامل و افزايش دانش صريح را فراهم ميآورد(لطیفي،
.)1532
 -2دروني سازي :عبارت است از تبديل دانش صريح به دانش نهفته .در اين روش افراد با خالقیتهاي ذهني خود از
نظريات صريح آموخته شده ،دانشهاي تازهاي ايجاد ميکنند که اگر چه قابل انتقال به ديگران نیست ولي در
عملكرد آنان منعكس مي شود .در دروني سازي ،فرد بر پايه فرضیات و روابط کلي به دانشي دست مييابد که خاص
ذهن و شرايط محیطي اوست و به دشواري قابل انتقال است.
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 -5بروني سازي :اگر بتوان دانش نهفته در ذهن افراد را به دانش صريح و قابل انتقال تبديل کرد ،دانش جديدي
خلق مي شود .آنچه که در ذهن و درون بوده و قابل ارائه و درک جمعي نميباشد ،به صورت دانشي مدون و قابل
انتقال به همگان شده که اين فرايند را بروني سازي يا عیني ساختن دانش نام نهادهاند .اين مرحله از طريق گفتگو و
بازتاب جمعي ايجاد مي شود و براي برگرداندن اين دانش ضمني جمعي به مستندات و رويه ها ،بر تشبیه و استعاره
تكیه ميشود.
 -4جامعه پذيري :جامعه پذيري از طريق مشاهده ،تقلید و عمل ،دانش ضمني را بین افراد منتقل ميکند .جامعه
پذيري هنگامي رخ ميدهد که دانش نهفته در ذهن خود را به دانش نهفته در ذهن ديگري منتقل کرد و در الگوهاي
تفكر و انديشه خود با ديگران سهیم شد(جعفري مقدم.)1532 ،
مديران در سازمان ها بايد بتوانند با به کارگیري يك مديريت صحیح بر دانش سازمان ،سرمايههاي دانش سازمان را
به وجود آورند و کاربرد دانش را به کار اندازند و داده ها و اطالعات منتج از آن را در اختیار بگیرند .بر اساس تجربه
جهاني ،شرکتهاي زايشي پژوهشي به عنوان بستر و ساختاري کلیدي و مهم براي دستیابي به توسعه علمي و
فناوري در کشورهاي گوناگون به کار گرفته شدهاند .اين شرکتها ،جريان دانش و فناوري را در میان موسسات
آموزش عالي و پژوهشي ،مؤسسات و شرکتهاي خصوصي و بازار به حرکت انداخته و با مديريت هم افزايانه ،فرايند
چرخه دانش را تكمیل نموده و دانش جديد را ايجاد خواهند کرد؛ در صورت نهادينه شدن تشكیل شرکتهاي
زايشي -پژوهشي در دانشگاهها ،ميتوان با اجراي چرخه دانش ،شبكه هاي زايشي دانش را بین دانشگاهها و صنعت
ايجاد کرد.
مهمترين هدف در اجراي مديريت دانش حداکثر کردن سود ،بهبود خدمات به مشتري ،حداقل کردن چرخه تولید
محصول و رسیدن به مزيت رقابتي مي باشد(میترا)2009 ،1؛ اين حداکثر کردن سود و چرخه تولید با ايجاد
شبكه هاي زايشي دانش به حداکثر شدن مزيت رقابتي را در پي خواهد شد؛ که در دانشگاهها با ايجاد شرکتهاي
زايشي پژوهشي مي توان فرآيند سلسله مراتبي پیاده سازي مديريت دانش را به يك فرآيند شبكهاي تبديل کرد تا
همه دانشگاهها در نتايج تحقیقات همديگر شريك بوده و بتوانند با تسهیم دانش آشكار و ضمني در شرکتهاي زايشي
پژوهشي شبكه زايشي دانش را ايجاد کرده و منجر به حداقل کردن چرخه تجاري سازي نتايج تحقیقات دانشگاهي
شوند.
فرآیند شبکههای زایشی دانش در شرکتهای زایشی پژوهشی
اهمیت ايجاد شرکت هاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموس ترين روش تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي به طور
روزافزوني مورد تأکید قرار گرفته است؛ براي انتقال و تبادل افراد ،دانش و امكانات بین دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشي که اغلب دولتي هستند ،با شرکتهاي خصوصي ،صنعت و بازار کار و به منظور ايجاد شبكههاي زايشي
دانش ،نیازمند استقار مديريت دانش شبكه اي هستیم .براي حمايت از تمامي مراحل ايجاد شرکتهاي زايشي
پژوهشي و به منظور استفاده بهینه از منابع فني ،انساني ،مالي و اجتماعي شرکتهاي زايشي در ايجاد شبكه هاي
زايشي دانش؛ نیازمند يك مدل شرکتهاي زايشي پژوهشي دانش بوده که به صورت شبكهاي بین تمامي
شرکتهاي زايشي پژوهشي ،دانشگاهها و مراکز آموزشي و صنعت و بازار در ارتباط باشد.
1- Mitra
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مدل سه شاخگی

1

2

در پژوهش حاضر ،از نظريه سه شاخگي نیز کمك گرفته شده است .مدل سه )Csشاخگي) ساختار  ،محتوا و
زمینه 5که در طبقهبندي مدلها از نوع مدلهاي منطقي است؛ همه مفاهیم و رويدادها و پديدههاي سازماني را
ميتواند در قالب سه شاخه ساختار ،محتوا يا رفتار ،و زمینه مورد بررسي ،مطالعه و مورد تجزيه و تحلیل قرار داد.
منظور از شاخه ساختار ،همه عناصر ،عوامل و شرايط فیزيكي و غیر انساني سازمان است که با نظم و قاعده قابل
مطالعه ،قالب ،پوسته ،بدنه و يا شماي فیزيكي و مادي سازمان را ميسازند؛ نظیر تمام منابع مادي ،مالي و اطالعاتي
که وقتي با ترکیب خاصي در بدنه کلي سازمان جاري ميشوند .شاخه رفتاري (محتوا) ،شامل مباحث انسان و روابط
انساني در سازمان است که با هنجارهاي رفتاري ،ارتباطات و الگوهاي خاصي به هم پیوستهاند و محتواي اصلي و
زنده محیط دروني سازمان را تشكیل ميدهند .منظور از شاخه زمینه ،تمام شرايط و عوامل محیطي است که بر
سازمان محاط بوده ،بستر مهم رشد و توسعه سازمان را تشكیل مي دهند .علت نامگذاري اين مدل به سه شاخگي،
آن است که ارتباط بین عوامل ساختاري ،رفتاري و زمینهاي به نحوي است که هیچ پديده يا رويداد سازماني
نميتواند خارج از تعامل اين سه شاخه صورت گیرد .رابطه بین اين سه شاخه ،يك رابطه تنگاتنگ و ناگسستني
است و در عمل از هم جدايي ناپذيرند؛ لذا ،تمايز اين سه جنبه از حیات سازماني صرفاً نظري بوده ،فقط به منظور
تجزيه و تحلیل و شناخت مفاهیم و پديدههاي سازماني صورت ميگیرد(میرزايي.)2002 ،4
عوامل ساختاری

اثبات فناوری

عوامل رفتاری

شبکه های زایشی دانش
علوم دریایی

دریایی

اثبات بازار
مصرف دریایی

اثبات محصول

اثبات کسب و

در حوزه دریا

کار فناوری
دریایی
عوامل زمینهای
جمع آوری و شناسیایی -تعریف ایده -اثبات ایده

شکل( )3چارچوب شرکتهای زایشی پژوهشی برای شبکههای زایشی دانش علوم دریایی
(پیشنهادی محققین :مطلبی ورکانی ،عالیپور)

روش تحقیق
اين مقاله يك مطالعه کیفي بوده که در دو مرحله صورت گرفته است؛ در مرحله اول پژوهشگران ضمن بررسي
ادبیات شرکت هاي زايشي ،با مطالعه اسناد؛ و مصاحبه با خبرگاني از واحدهاي پارک علم و فناوري و متخصصان
1- Co-structure
2- Content
3- Context
4- Mirzaei
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مديريت دانش در حوزه علوم دريايي ،به روش تكنیك مصاحبه باز و عمیق؛ با رويكرد اکتشافي بحث شبكههاي
زايشي دانش را در شرکتهاي زايشي پژوهشي مورد بررسي قرار دادند؛
نمونه آماري در بخش اول تحقیق ،شامل کارشناسان پارک علم و فناوري مازندران و مرکز رشد واحدهاي فناور
دانشگاه علوم دريايي نوشهر به تعداد  12نفر بودند.
در مرحله دوم با اجراي فرآيند دلفي با در نظر گرفتن مدل سه شاخگي؛ مؤلفههاي هر فاز شرکتهاي زايشي در
ارتباط با شبكههاي زايشي دانش علوم دريايي در بین  20نفر از خبرگان دانشگاهي علوم دريايي اجرا گرديد.
یافتهها
در پژوهش حاضر ،روش دلفي در مجموع در دو دور در بین اساتید و مديران مراکز رشد و شرکتهاي زايشي به
انجام رسید.
با توجه به اينكه مقیاس مورد اسـتفاده در ايـن مطالعـه ،يـك مقیاس  9درجه اي و طیف لیكرت انتخاب گرديد .در
اين حالت ،مطالعه داراي دو محدوده عدم موافقت از  1تا  5و محدوده موافقت از  5تـا  9تعريف شد .از آنجا کـه در
تحلیـل پرسشـنامه هـاي دور اول میانگین پاسـخ تمـامي سـواالت در محـدوده موافقـت قـرار گرفت؛ لذا ،هیچ کدام
از عوامل براي دور دوم حذف نشد .به ايـن ترتیـب ،پرسشـنامه دور دوم همـراه بـا نظـرات قبلـي و میانیگن نظرات
دور اول دلفي در اختیـار اعضـاي پانـل قـرار گرفت .پس از پايان اين دور و دستیابي به اتفـاق نظـر ،انجـام روش
دلفي با تكمیل و نهايي سازي مراحـل ،مولفههاي شرکتهاي زايشي در شبكههاي زايشي دانش علوم دريايي
مشخص شدند.
جدول( )1تفسیر مقادیر ضریب هماهنگی کندال

مقدار W

اطمینان نسبت به ترتیب عوامل

تفسیر

./1

اتفاق نظر بسیار ضعیف

وجود ندارد

./5

اتفاق نظر ضعیف

کم

./9

اتفاق نظر متوسط

متوسط

./5

اتفاق نظر قوي

زياد

./5

اتفاق نظر بسیار قوي

بسیار زياد

با توجه به دادههاي حاصل از دورههاي دلفي و بخشهاي مختلف پرسشنامه در هر دور ،شاخصهاي آماري ،کمینه،
بیشینه ،میانگین ،نما و انحراف معیار محاسبه شده است .توزيع پرسشنامه بر طبق روش دلفي در  2مرحله صورت
گرفته و در هر مرحله گويههايي که شرط  M≥ 5.9را داشتند؛ همچنین ،شاخص هاي اجماع و میزان اتفاق نظر
خبرگان در دورهاي مختلف محاسبه گرديده است.
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جدول ( )2نتایج اجرای دو دور دلفی

مولفههاي شرکتهاي زايشي پژوهشي براي شبكههاي
زايشي دانش

رديف

1
عوامل زمینهاي

2
5
4

عوامل رفتاري

9
2

عوامل ساختاري

5

دور دوم

دور اول

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

جمع آوري و شناسايي

4/25

./40

4/45

./53

تعريف ايده

4/92

./91

4/50

./43

اثبات ايده

5/59

./45

5/59

./55

اثبات بازار

5/25

./50

5/55

./23

اثبات کسب و کار

4/12

./21

4/90

./40

اثبات فناوري

5/20

./55

5/39

./99

اثبات محصول

5/30

./35

4/10

./45

مراحل روش دلفي در پژوهش حاضر در دو دور به انجام رسید .انحراف معیار پاسخهاي اعضاي پانل در دور اول در
خصوص مولفههاي شرکتهاي زايشي در شبكههاي زايشي دانش  0/59محاسبه گرديد.
براي تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضـاي پانل ،از «ضريب همـاهنگي کنـدال »1اسـتفاده شـد .ضـريب هماهنگي
کندال مقیاسي است براي تعیین درجة همـاهنگي و موافقت میان چندين دسته رتبة مربوط بـه  Nشـیئي يـا فـرد
مقدار ضريب هماهنگي کندال با استفاده از نرم افـزار  SPSSمحاسبه شد .جدول  5چگونگي تفسیر مقادير گوناگون
اين ضريب را نشان ميدهد.
همچنین ،مقدار ضريب هماهنگي کندال براي سنجش میزان اتفاق نظر خبرگان در دور اول و دور دوم با توجه به
اينكه تعداد بیش از  10نفر بوده ،کامال معنادار مي باشد.
انحراف معیار پاسخ هاي اعضاي پانل در رابطه با مؤلفههاي شرکتهاي زايشي که در شبكه هاي زايشي دانش تاثیر
گذار هستند؛ در دور دوم کاهش يافته است .ضريب هماهنگي کندال نیز از  ./25در دور اول به  ./51افزايش يافته
است که رشد  ./3زياد قابل توجه نبوده و مي توان به تكرار دوره هاي دلفي پايان داد.
جدول( )3نتایج محاسبات ضریب توافق کندال برای دورهای دو گانه

دور

تعداد()N

Kendall’s W

اول

59

./25

دوم

52

./51

نتیجه گیری
دانشگاهها و مراکز آموزش علوم دريايي کشور در گروههاي مختلفي نسبت به موضوعي واحد انواع مختلف تالشها و
بحثهاي علمي را انجام ميدهند ،اما در يك شبكه واحد قرار نگرفتهاند .اگر بتوان شبكهاي ما بین دانشگران و
کساني که اهل دانشاند و سازمان هايي که در زمینه مديريت دانش علوم دريايي اهتمام ميکنند؛ ايجاد کرد ،اين
شبكهها مزيت هاي بسیاري در علوم دريايي ايجاد مي کنند .در واقع شبكهها ارتباط ارگانیك با يكديگر دارند ،به اين
)1- Kendall's Coefficient of Concordance (W
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معنا که با يكديگر داد و ستد ميکنند و اين امر بقاي آنها را تضمین مي نمايد .شبكههاي زايشي دانش در
شرکت هاي زايشي باعث حذف تحقیقات تكراري شده و براي دانشگاه و صنعت دريايي ارزش افزوده ايجاد خواهند
کرد .با توجه به دو حوزه درون و بیرون سازمان دريايي ،مجموعه گستردهاي از منابع دانشي شامل دانش ضمني
دروني ،دانش آشكار دروني ،دانش ضمني بیروني و دانش آشكار بیروني تعريف ميشود .با تكیه بر اين چهار حوزه به
عنوان منابع دانش ،ايده ،خالقیت و نوآوري ،ميتوان گسترهاي وسیع و جامع از منابع دانشزا و دانشآفرين ،براي
استفاده و به کارگیري موفق شبكه هاي زايشي دانش ،در چارچوب شرکتهاي زايشي پژوهشي فراهم آورد .تا عالوه
بر استفاده از منابع دانش آشكار و ضمني به سمت شبكهاي شدن دانش حرکت کرد.
با در نظر گرفتن ادبیات بیان شده و جايگاه شبكههاي زايشي دانش به منظور حرکت از سیستم سلسله مراتبي به
سیستم شبكهاي ،طبق فرآيند زير مدل پیشنهادي ارائه گرديده است:
بررسي اسناد و مدارک
موجود در زمینه مديريت
دانش و شبكه هاي
دانشي
ارائه مدل
شبكه هاي
زايشي
دانش علوم
دريايي

استخراج
مولفه هاي
شرکتهاي
زايشي
براي شبكه
هاي
زايشي
دانش

ترکیب
داده هاي
منابع
اطالعاتي
مختلف و
اجراي
فرآيند
دلفي

طبقه
بندي
داده ها بر
مبناي
مدل سه
شاخگي

مطالعه مفاهیم شرکت-
هاي زايشي و شرکتهاي

زايشي پژوهشي

مصاحبه با متخصصان
پارکهاي علم و فناوري
و مراکز رشد و مديريت
دانش

شکل ( )4فرآیند انجام شده برای پیشنهاد مدل شبکه های زایشی دانش علوم دریایی (پیشنهادی محققین)

اهمیت ايجاد شرکتهاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموسترين روش تجارىسازي دستاوردهاي پژوهشي به طور
اهمیت ايجاد شرکتهاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموسترين روش تجارىسازي دستاوردهاي پژوهشي به طور
روز افزوني موردتأکید قرار گرفته است ،دانشگاهها و مراکز آموزشي سعي دارند ،دانش را خلق و از آن استفاده
ميکنند .دانشگاهها بر اثر تعامل با محیط پیرامون خود ،اطالعاتي را جذب و آنها را به دانش تبديل ميکنند.
دانشگاههاي نسل سوم بايد به طور آگاهانه دانش خود را به صورت منابع ،اسناد و مهارتهاي انساني ،جمع آوري و
سازماندهي نمايند ،به اشتراک بگذارند و تجزيه و تحلیل کرده و به منظور بقا در فضاي رقابتي نیازمند شبكههاي
دانش هستند تا سريعتر بتوانند تحقیقات خود را تجاريسازي نمايند ،با عنايت به اينكه شرکتهاي زايشي پژوهشي
مسئولیت تبديل ايده به عمل را دارند با ارائه يك مدل شرکتهاي زايشي -شبكههاي زايشي ،فرآيند تبديل ايده به
عمل و يا به عبارتي تبديل دانش ضمني به دانش آشكار و تجاري سازي آن در بازه زماني کوتاهتري انجام شده و
ايدهها و دانش ضمني و آشكار تمامي محققین دانشگاهي در شبكه هاي زايشي اين شرکتها تجمیع شده و موجب
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دانش افزايي و خلق دانش جديد مي شود ،اين مدل پیشنهادي برحسب نتايج مصاحبه با خبرگان مراکز زايشي دانش
و در نظر گرفتن شكل  1به شرح زير ارائه ميگردد:
مدل پیشنهادی :الگوی شرکتهای زایشی پژوهشی– شبکه های زایشی دانش

شرکتهای زایشی پژوهشی

جمع آوری و شناسایی

شبکه زایشی دانش

فاز شكل گیري
و پیدايش

خلق دانش جدید در علوم دریایی

تعریف ایده

فاز آزمايش

شبکه زایشی دانش

اثبات ایده

اثبات فناوری دریایی

فني و تجاري

فاز راه اندازي و

شبکه های زایشی دانش

طرح

اثبات محصول

اثبات بازار

توسعه
اثبات کسب و کار

ایجاد زبان مشترک بین علوم دریایی و
تجاری سازی تحقیقات دریایی

حذف سلسله مراتب دانشی و
موازی کاری در تحقیقات
دانشگاهی

خلق شبکههای زایشی دانش علوم دریایی
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دانش ضمنی بیرونی و درونی

دانش آشکار بیرونی و درونی
صید دانش

غربال و پاالیش دانش

بسط و انتشار

به کار گیری دانش

تجاری سازی دانش
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