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 .1بیان مسئله

اقتصاد دانشبنیان اقتصادی است که در آن استفاده از دانش به عنوان عامـل اصـلی رشـد و
ثروت شناخته میشود( )Tocan, 2012: 201و امروزه بخـش بزرگـی از اقتصـاد دنیـا را در
برگرفته( .)Pouru, 2018: 3ظرفیت جذب دانش در اقتصاد دانشبنیان ،شامل چهـار بخـش
کسب دانش ،انطباق دانش ،تحول دانش و بهرهبرداری دانش میشـود (.)Xie, 2018: 292
شرکتهای دانشبنیان دارای مجموعهای از مهارتها ،شایستگیها و افـراد متخصـص انـد و در
توسعة فنّاوری ،رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد ،نقش اساسـی دارنـد و زیربنـای اقتصـاد
دانـشبنیـان بـه شـمار مـیرونـد ( ) Testa &Massa, 2009, Leydesdorff , 2010و
(منصوری و همکاران .)1396 ،در شرکتهای دانشبنیان موضوعات دانش ،نوآوری ،مهـارت و
یادگیری مستمر اهمیت زیادی دارند و این شرکتها پدیدههای اقتصادی و اجتماعیای هستند
که منبع جدید توسعة کشورها محسوب میشوند ()Kanellos, 2013: 340؛ به همین دلیل،
برنامه ریزی زیادی برای توسعة ایـن شـرکتها توسـط کشـورهای مختلـف در جریـان اسـت
( .)Dalmarco, 2018: 228با وجود اهمیت کسبوکارهای کوچك دانـشبنیـان و داشـتن
توانایی فراوان در ایجاد ارزش افزوده ،توسعة آنها به دلیل تعـدد عوامـل تأثیرگـذار و ماهیـت
رفتار کارآفرینانه پیچیده بـه نظـر مـیرسـد( .)Wiklund & Shepherd, 2003: 1308در
زمینة مالی موانعی نظیر کمبود سرمایه ،دسترسی محدود و نابرابر به بازارهای سرمایه ،تورّم و
هزینههای جاری باال در ایـن شـرکتها وجـود دارنـد ( Erdem, Sevim Korkut& Nafiz
.)Duru, 2010: 1419تحقیقات مختلف نشان دادهاند که نبـود عـواملی ماننـد تمرکـز بـر
توسعة محصول مناسب ،تعریف دقیق بازار هدف ،تحویل بموقع محصـول ،مشـتریمـداری،
تسهیم دانش ،پیگیری محصوالت جدید ،بازاریابی مناسـب و لـزوم توجـه بـه اسـتراتژیهای
مناسب در کسبوکارهای نوآورانه ،به عنوان ضعف این شرکتها در تواناییهـای کسـبوکـار
آنها معرفی شدهاند ) .)Ju, 2012; Sun& Wing, 2005; Pisit, 2005همـانگونـه کـه
مالحظه میشود ،بیشتر مشکالت شرکتها مربوط به عدم آشنایی با فرهنـگ کسـبوکـار در
ارتباط با توانایی منابع انسانی آنها می باشند.
برای ورود به بحث عاملیت کنشگر ساختار در شرکتهای دانش محور ،ابتـدا بـه نظریـة
کنشگر شبکه 1اشاره می کنیم؛ چون ایـن نظریـه ،همـة کنشـگران را در قالـب یـك شـبکة
متعامل در حوزة علم و فنّاوری در نظر میگیرد ( .)Buttel, 1991: 560تأکید و توجه عمـده
)1. Actor-Network Theory (ANT
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در نظریة کنشگر ـ شبکه به شبکهسازی ،کنشگران ،ائـتالفهـا و شـبکههـایی کـه سـاخته
میشوند و گفتوگوها و چانهزنی میان کنشگران است و فرایند هماهنگی سایر کنشگران در
یك شبکه اهمیت زیادی دارد و نشان میدهد کـه عاملیـت کنشـگر در شـبکة کسـبوکـار
دانشبنیان ،مهمترین عامل رشد شبکه است(الو .)387 :1992 ،تمایز ایـن نظریـه بـا سـایر
نظریات ،بررسی اجتماعی فنّاوری در تعریف آن از کـنش و نیـز عاملیـت اسـت( & Brunn
 .)Hukkinen, 2003: 97البته باید توجه کنیم که توانایی عاملیت وابسته به سـاختار شـبکه
است و در اینجا عاملیت در ارتباط با شبکه دیده شده و اهیمـت پیـدا مـیکنـد ( Córdova,
)2018: 395؛ یعنی در اینجا عاملیت به شبکهای وابسته است که کنشگر در آن قرار دارد .از
اینرو ،یك فرد یا یك متن ،بدون شبکه هی است (التور .)6 :1997 ،با این نگاه به عاملیت،
کنش متناسب با برخی مقاصد و نیات است و کنشگر نیز عنصری است که فضای پیرامونش
را تغییر میدهد تا با سایر عناصر شبکه ارتباط برقرار کند ،زیرا این شبکة روابط است کـه بـه
کنشگر(انسانی یا غیرانسانی) قابلیت کنش (عاملیت) میدهد .عاملیـت در ارتبـاط بـا مفهـوم
فرهنگ کسبوکار ،اشاره ای همزمان به توانایی گزینشگری فعاالنه با هـدف تقویـت روابـط
موجود و پیادهسـازی تصـمیمهای اتخاذشـده توسـط کنشـگر دارد (.)Kabeer, 2003: 172
عاملیت را میتوانیم توانایی تعریف اهداف فرعی ،تدوین نقشة راه برای آنهـا و عمـلکـردن
براساس برنامة تدوین شده در راستای رسیدن به اهداف مـورد نظـر تعریـف کنـیم .در اینجـا
عاملیت را میتوانیم طیفی از کنشهای هدفمند مثل چانهزنی ،مـذاکره ،دخـلوتصـرف و نیـز
شامل فرایندهای پیچیدهتر شناختی مانند آنچه گیدنز قدرت بازاندیشی مـیدانـد بـدانیم کـه
متناظر با کنشهای فردی و جمعی است ( .)Kabeer, 1389: 17ظرفیت افراد برای به فعلیت
رساندن عاملیتشان نیز اغلب تحت تأثیر محدودیهای ساختاری قرار دارد ( Kabeer, 2013:
)16؛ از اینرو هر تغییر در ساختار میتواند پاسخهای متنوعی را از طرف کنشگران با تأثیرات
و معانی گوناگون داشته باشد .این یعنی نمیتوانیم با یك الگوی خطی واحـد ،انتظـار تحقـق
عاملیت را براساس توانمندی کنشگران در موقعیتهای مختلف مثل ساختار محیط کسبوکـار
داشته باشیم ( .)Kabeer, 1389: 68به این ترتیب باید تأثیر تغییـرات عاملیـت بـر فرهنـگ
کسبوکار بررسی شود.
برای بررسی فرهنگ کسبوکار اعضای واحدهای رشد و شرکتهای دانشبنیان ،از
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نوعی آمادگی عملی ،آموختگی ضمنی و تربیتیافتگی اجتماعی است که به عامل اجتماعی
این امکان را میدهد که قواعد ،آداب ،جهات ،روندها ،ارزشها و دیگر امور حوزة خاص فعالیت
خود(علمی ،اقتصادی ،ورزشی ،هنری ،سیاسی  )...را بشناسد و براساس آنها عمل کند و در
صورت امکان اثرگذار شود (بوردیو .)15 :1390 ،میدان نیز از نظر بوردیو یك فضای اجتماعی
است که از افرادی با عادتوارههای مختلف تشکیل شده که دارای منابع گوناگون(انواع
سرمایه) هستند و برای کسب اعتبار ،ثروت و قدرت تالش میکنند (سیدمن.)198 :1386 ،
فرض اساسی این مقاله این است که کنشگرانی که در واحدهای رشد و شرکتهای
دانشبنیان مشغول فعالیتاند ،به میزانی با فرهنگ کسبوکار آشنا هستند که براساس
تعریف بوردیو میتوانیم بگوییم دارای عادتوارة کسبوکار در میدان اقتصادیاند؛ اما
براساس پیشینة بررسیشده ،به دلیل اینکه کمتر در فضای کسبوکار بودهاند ،آشنایی زیادی
با فرهنگ آن ندارند و در نتیجه عادتوارة کسبوکار درآنان آنچنان شکل نگرفته و ضعیف
است و از طرفی قواعد و منابعی در ساختارهای رسمی و غیررسمی مثل دولت و نهادهای
حمایتی یا خانواده و اقوام وجود دارند که در اثر رابطة فعال کنشگران با این ساختارها
میتوانند از آنها برای رشد و توسعة فعالیتهای خود استفاده کنند .به این ترتیب ،با بررسی
عادتوارة کسبوکار اعضای شرکتهای دانشبنیان و رشد و رابطة آن با متغیرهای عاملیت،
تأثیر این متغیرها بر افزایش عادتوارة کسبوکار بررسی میشود.
 .2مباني نظري

شرکت دانشبنیان :بنا به قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها واختراعات ،مصوب سال  1389مجلس شورای اسالمی ،مادّة  :1شرکت و مؤسسة
دانشبنیان ،شرکت یا مؤسسة خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت،
توسعة اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و
نوآوری) و تجاریسازی نتای تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در
حوزة فنّاوریهای برتر و با ارزش افزودة فراوان بهویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل
میشود (الهیاری فرد و عباسی.)47 :1390 ،

1. Field
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یا سایر اسناد قانونی ،در زمینة تحقیقات کاربردی و توسعهای برای ایجاد ،حفاظت و
تجاریسازی فنّاوری فعالیت میکنند .این واحدها شامل شرکتهای خصوصی ،واحدهای
تحقیق و توسعة صنایع یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجراییاند.
مرکز رشد :مرکز رشد علم و فنّاوری مرکزی است تحت مدیریت متخصصان حرفهای که با
ارائه خدمات حمایتی ،از ایجاد و توسعة حرفههایی جدید توسط کارآفرینانی که در قالب
واحدهای نوپای فعال در زمینههاى مختلف منتهی به فنّاوری متشکل شدهاند و اهداف
اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند(واحدهای رشد) پشتیبانی میکند (موتمنی و همکاران،
.)33 :1391
عادتوارة کسبوکار :عادتوارة کسبوکار را براساس تعریف عادتواره و ارتباط آن در
فضای فرهنگ دانشبنیان با چهار سرمایة اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و نمادین ،میتوانیم
در یك الگوی چهاربُعدی دستهبندی کنیم .1 :نوآوری .2بازارگرایی .3تعامل اجتماعی
.4توانایی ارائه طرس کسبوکار.
تحقیقات بررسیشده نشان میدهند که تا کنون تحقیقی در زمینة عادتواره در فرهنگ
کسبوکار در شرکتهای رشد و دانشبنیان با هدف این تحقیق انجام نشده است؛ اما
تحقیقاتی که به بررسی شرکتهای رشد و دانشبنیان با هدف توسعه و تقویت این شرکتها
میپردازند بررسی شدهاند .تحقیق حمزهای و پورکیانی ( )1397و مدهوشی و هادیتبار
( ،)1397به اهمیت نقش منابع انسانی با تأکید بر مهارتهای شغلی و عوامل چابکی
کسبوکار در شرکتهای دانشبنیان میپردازند .هدف مطالعة مرجوی و زارعی ( ،)1397تهیة
مدلی برای حلّ چالشهای شرکتهای دانشبنیان است .تحقیقات میرغفوری و همکاران
( )1397و رستمی و وظیفهدوست ( ،)1397نقش نوآوری و تأثیر نوآوری باز بر رشد شرکتهای
دانشبنیان را از طریق ایجاد شبکة نوآوری نشان میدهند .منصوری و همکاران ( )1396در
پژوهش خود ،عوامل مؤثر بر توسعة شرکتهای دانشبنیان از جمله عوامل فرهنگی و
اجتماعی ،عوامل نیروی انسانی و عوامل حمایتی را شناسایی میکنند .حقی و همکاران
( )1393به نقش و اهمیت منابع انسانی در کسبوکار دانشبنیان و اهمیت حمایتهای
اجتماعی در قالب جذب دانش و ایزدیان و همکاران ( )1392به بررسی الگوهای مناسب
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واحدهای رشد :واحدهایی هستند دارای هویت حقوقی مستقل که با توجه به اساسنامه و
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حمایت مراکز رشد از شرکتهای دانشبنیان پرداختهاند .تحقیق صلواتی و مداس (،)1387
راههای بهترِ تعامل کنشگر و ساختار را در قالب جذب حمایتهای اجتماعی به شکل
حمایتهای مالی و دانشی نشان میدهد.
تحقیق کاریانیس 1و همکاران ( )2018نقش سیستم تجزیهوتحلیل تصمیمگیری
چندمعیاری و حمایتهای اجتماعی و مطالعة لیزر 2و همکاران ( ،)2018نقش سیاستهای
حمایتی و اهمیت آمادگی دانشجویان دکتری را برای ورود به فضای شرکتهای رشد و
دانشبنیان بررسی میکنند .تحقیق میجری 3و همکاران ( )2018نیاز به وجود شبکهای از
دانش تخصصی برای کمك به شرکتهای دانشبنیان و پژوهش بالوکباس و گانری)2018(4
نقش مدیریت دانش در شکلگیری نوآوری برای شرکتهای تولیدی را پیشنهاد میکنند.
سالوا 5و همکاران ( )2016ضرورت توجه به اهمیت توانایی کسبوکار در موفقیت شرکت و
نقش شبکههای حمایتی را نشان میدهند .لندزیون )2015(6تأثیر شبکههای دانش در
افزایش توان کسبوکار منابع انسانی شرکتهای دانشبنیان و سوآرز 7و همکاران( )2015مدل
شبکة کسب دانش تعاملی بین شرکت و محیط درونی و بیرونی با تأکید بر حمایتهای
اجتماعی را نشان میدهند .تحقیق جاسوادی 8و همکاران( )2015پیشنهاد ساختار مناسب
تعاملی به منظور جذب کمکهای مالی و تسهیالت ناشی از سیاستهای حمایتی دولتی را
ارائه میدهد .النا 9و همکاران( )2015و اسمیرنوا )2014(10نقش دانشگاه و مراکز رشد
دانشگاهی بر توسعة شرکتهای دانشبنیان و رابطة صنعت با دانشگاه در افزایش توان
کسبوکار شرکتهای دانشبنیان را بررسی میکنند.

1. Carayannis
2. Lešer
3. Mejri
4. Bolukbas& Guneri
5. Salwa
6. Lendzion
7. Suarez
8. Jaswadi
9. Elena
10. Smirnova
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میشود .وی بر نقش تأملی انسانها در ساخت و بازتولید نهادهای اجتماعی تأکید دارد و
میخواهد بر دوگانگی ساختار و عاملیت  3غلبه کند (گیدنز .)35-42 :1384 ،گیدنز به مقولة
عاملیت روی میآورد .عاملیت با نیّت کنشگران کاری ندارد ،بلکه با آن چیزهایی کار دارد که
کنشگران در عمل انجام میدهند .وی ساختار به معنای قواعد و منابع را هم به سطح کالن
(نظامهای اجتماعی) و هم به سطح خرد(خاطره) پیوند میزند و این تلفیق را تعیینکننده
میداند (ریتزر.)603 :1379 ،
عاملیت کنشگر – ساختار :عاملیت و مفهوم همراه آن یعنی ساختار ،پیچدگیهای زیادی
دارند .از یك سو محدودیت دسترسی به منابع از طرف ساختار وجود دارد و از سوی دیگر
عامل اجتماعی برای دسترسی به منابع محدود موجود در ساختار باید با تعداد زیادی از
عامالن پیدا و پنهان اجتماعی رقابت کند( .)Kabeer, 1999: 3در واقع عاملیت مجموعهای
از تصمیم های شخصی یا جمعی است که در هر مقطع زمانی توسط عامل اجتماعی بر فرایند
اخذ تصمیم در ارتباط با مقوالت مورد نظر مثل کسبوکار اِعمال میشود و بر توانایی آن
کنشگر در میدان اجتماعی مورد نظرتأثیرگذار است (کبیر.)36-37 :1389 ،
سیاستهاي حمايتي :سیاستهای حمایتی از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای رشد
فنّاوری معموالً از طریق مراکز رشد و پارکهای علم و فنّاوری با هدف تروی و توسعة
نوآوری در این شرکتها شکل میگیرد (رمضانی و همکاران .)44 :1392 ،این سازمانها در سه

1. Technoscience
2. Anthony Giddens
3. Structure& agency
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نظريۀ کنشگر -شبکه :التور و ولگار واژة تکنوساینس 1یا علم  -فنّاوری را برای غلبه بر
تمایز و دوگانگی علم و فنّاوری با تأکید بر توجه به زمینة اجتماعی گستردهتر علم وضع
کردند( .)Eglash, 2004: 17دیوید بلور برای بررسی یك پدیده ،درنظرگرفتن تمام عناصر
مربوط به آن را در یك مجموعه و شبکهای از عناصر نامتجانس الزم
میداند( .)Latour,1998: 27از نظر جان الو ( ،)2003هدف این نظریه مشخصکردن
جریان عاملیت و رابطة آن با شبکهها و تبیین این نکته است که چگونه این شبکهها الگومند
میشوند تا آثاری مانند سازمان ،نابرابری و قدرت را ایجاد کنند.
نظريۀ ساختيابي گیدنز :2نظریة گیدنز براساس اهمیت موضوع عاملیت بررسی
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هدف عمدة تکمیل چرخة تحقیقات از دانشگاه تا صنایع و تسریع روند انتقال فنّاوری ،حمایت
از واحدها و شرکتهای تحقیقاتی نوپا و کمك به رشد و موفقیت آنها و تجاریسازی نتای
تحقیقات مشترکاند ) .)Gillies&Frenz, 2009: 1127آنها شرکتهای فنّاوری و
دانشبنیان را در یك محیط مدیریتشده حمایت میکنند و بنابراین توسعة فنّاوری ،رشد
اقتصادی را تسهیل میکند( .)Eom, 2009: 627این سازمانها به عنوان واسطة سیاستهای
حمایتی ،بیشترین تعامل را با واحدهای رشد و شرکتهای دانشبنیان مستقر دارند (سلیمانی،
 .)2 :1391به این ترتیب ،علم و فنّاوری میتوانند به واسطة تدوین و اِعمال سیاستهای
حمایتی ،قوانین مناسب و چارچوبهای نهادی کارآمد ،سبب تحریك رشد اقتصادی در هر
کشور شوند (.)Dodgson, 2009: 7

شبکههاي دانش :کاربردهای تحلیل شبکة اجتماعی در جامعهشناسی ناشی از تالش
برای مدلسازی ساختارهای خویشاوندی و اجتماعی بودند و بیشتر در این میدانها بکار برده
میشدند (اسکات .)176 :1396 ،در بسیاری از سازمانها ،بهترین تجربههای افراد از طریق
همکاری و ارتباطات غیررسمیای که بین آنها وجود دارد انتقال مییابند ()Meenan, 2010

و همکاران که همان شبکة حمایتی دانش است که از طریق رسمی و غیررسمی سبب
انتقال و بهکارگیری دانش در این شرکتها میشود و به تقویت فرهنگ کسبوکار در فضای
موجود میانجامد ( .)Soares&Pereira, 2007: 339شبکههای دانش به تقویت
سیستمهای نوآوری شرکتهای ضعیف از طریق همکاریهای بین شرکتها ،ایجاد ارتباط با
مراکز تحقیقاتی ملی و بینالمللی و داشتن شبکهای از تأمینکنندگان فنّاوری کمك فراوانی
می کنند ( .)Aboal, 2018: 11تحقیقات مختلف به این موضوع اشاره دارند که به دلیل
ماهیت ضمنیبودن دانش ،اشتراک دانش اغلب نیاز به فرایندهای اجتماعی و تعامالت دارد،
زیرا اشتراک دانش ضمنی پیچیده است و از طریق شبکههای غیررسمی و تعامل میان دو
نفر یا بیشتر انتقال مییابد (.) Ayvari &Jyrama, 2005: 7

حمايت اجتماعي :1حمایت اجتماعی به این مس له میپردازد که فرد در زندگی خود و
هنگام مشکالت از همفکری و مساعدتهای اطرفیان خود (خانواده و دوستان و  )...بهرهمند
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اجتماعی شامل حمایت اقوام و خویشاوندان ،دوستان و همسایگان است و سه بُعد کمك
عینی یا ابزاری یعنی حمایت فیزیکی از نزدیکان ،اطالعاتی یعنی کمك به فهم مسائل و
عاطفی (مرتبط با احساس دلداری و اطمینان به فرد) را در بر میگیرد (ورمزیار-79 :1387 ،
 .)78حمایت اجتماعی از طریق کمك به تأمین منابع و اطالعات مورد نیاز و کاهش فشارها
و استرسهای محیط کسبوکار و امثال آن به فعاالن کسبوکار کمك میکند.
میدان و عادتوارة بورديو :1بوردیو جامعه را فضایی اجتماعی مرکب از مجموعة
بههمپیوستهای از میدانها(ساختارها) و افراد دارای عادتوارههای مرتبط با میدانها میداند که
به عنوان کنشگر در قالب فرهنگ و قواعد حاکم بر میدانهای اجتماعی با هم در تعامل و
رقابت قرار دارند (عبداللهی .)15 :1389 ،عامالن اجتماعی براساس جایگاهی که در فضای
اجتماعی دارند و میزان حجم و وزن سرمایه ،جایگاههای مختلف و رفتارهای مختلفی
دارند(پرستش)57 :1390 ،؛ یعنی عامالن در هر جایگاه با فرهنگهای مختلف ،جامعهپذیری
همان جایگاه را تجربه میکنند و در نتیجه ،این شرایط بیرونی در وجود آنها به طور
ناخودآگاه و غیرارادی درونی میشود و ترجیحات ،سلیقه ،ادراک ،نگرش ،احساسات و
عمل(انواع فعالیتها) آنها را شکل میدهد(بوردیو .)23 :1391 ،بوردیو به این ویژگیها که
تحت تأثیر شرایط وجودی جایگاههای اجتماعی در افراد درونی میشوند و تجسم مییابند و
راهنمای ادراک و اعمال آنها میشوند ،هابیتاس (عادتواره) میگوید (بوردیو.)239 :1391 ،
از نظر بوردیو ،هابیتاس یك شبکة ادراکات است که فرد از طریق آن جهان و پدیدههای
اجتماعی را درک میکند و به کنش می پردازد که این کنش در میدانهای اجتماعی صورت
میگیرد (بوردیو .)44 :1388 ،در فرهنگ کسبوکار دانشبنیان نیز عادتوارههای کنشگران
در زمینة کسبوکار ،در ارتباط متقابل با عوامل مختلف میدان است و هر چقدر عادتوارة
کسبوکار آنها مناسبتر باشد ،نتیجة بهتری از تعامل با میدان به دست میآورند.

1. Bourdieu
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شود و بتواند با آنها احساس نزدیکی کند( .)Social Support, 1983 - 1993حمایت
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جدول .1خالصة استفاده از نظریات در تحقیق
نام نظريه يا متغیر

خالصۀ نظريه براي استفاده

جامعهشناسی علم و

تأکید بر شبکهسازی کنشگران در شرکتهای دانشبنیان

فنّاوری(نظریة کنشگر-

به منظور تعامل در جذب منابع بیشتر

مهمترين
نظريهپرداز
التور و ولگار ،بلور،
کرافورد ،کالن

شبکه)
سیاستهای حمایتی

حمایت بیشتر مراکز رشد و پارکهای علم و فنّاوری از

دادگسون

شرکتهای مستقر
ایجاد شبکة گستردهای از ارتباطات اعضای شرکتهای
شبکههای دانش

دانشبنیان با سایر کنشگران مرتبط در جذب و بهکارگیری

هانگ ،سوآرز ،بروکز

دانش مورد نیاز
حمایت اجتماعی
ساختیابی گیدنز و میدان
بوردیو

حمایت خانواده ،دوستان و آشنایان و کمك به کنشگر

ساراسون ،کوب،

برای موفقیت در کسبوکار
رابطة دوطرفه و متقابل کنشگران با عناصر شبکه برای
برخورداری از منابع و امکانات ارائهشده

راتوس
بوردیو ،گیدنز

آنچه مدّ نظر تحقیق است ،درنظرگرفتن این مس له است که کنشگران ،یعنی افراد فعال
در حوزة شرکتهای دانشبنیان ،براساس نظریة کنشگر شبکه ،در یك شبکة تعاملی با سایر
افراد ،نهادها ،شبکهها ،قوانین و سیاستهای مرتبط قرار دارند و با توجه به نظریة گیدنز،
ارتباط مؤثر کنشگران برای تقویت عادتوارة کسبوکار آنها به ارتباط و نوع کنش آنها با
ساختار این شبکه بستگی دارد .یعنی نوع کنشهای آنها در ارتباط با جذب حمایتها و
سیاستهای سایر بخشهای شبکه میتواند به تقویت عادتوارة کسب و کارشان منتهی شود.

نمودار  .1مدل نظری رابطة متغیرهای عاملیت کنشگر -ساختار با عادتوارة کسبوکار
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روش این تحقیق پیمایشی است .جامعة آماری تمام اعضای شرکتهای رشد و دانشبنیان
مستقر در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد هستند .حجم نمونه نیز براساس تعداد این
شرکتها در حدود  204نفر است .روش گردآوری اطالعات میدانی است و از طریق مصاحبه
در میدان تحقیق انجام میشود .ابزار تحقیق پرسشنامه است که اعتباریابی شده و شامل
سنجش متغیر عادتوارة کسبوکار به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای حمایت اجتماعی،
سیاستهای حمایتی و شبکة دانش به عنوان متغیرهای مستقل است .متغیر عادتوارة
کسبوکار از چهار بُعد تعامل اجتماعی در کسبوکار ،بازارگرایی ،توانایی ارائه طرس کسبوکار
و نوآوری و با مجموع  41گویه ساخته شده است .گویهها با طیف لیکرت و پاسخهای هر
گویه(خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) می باشند .حداقل نمره برای هر گویه نمرة
یك و حداکثر نمره پن است .متغیر حمایت اجتماعی از سه بُعد و  10گویه ،متغیر
سیاستهای حمایتی از یك بُعد و هفت گویه و متغیر شبکة حمایتی دانش از چهار گویه
تشکیل شدهاند.

 سال بیستم ،شمارة چهل و پنجم ،بهار 1398
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جدول .2بررسی فرضیههای تحقیق
متغیر

فرضیه

متغیر مستقل

وابسته

سطح سنجش

نوع

درنظرگرفتهشده

آزمون

سیاستهای حمایت از شرکتهای رشد و
دانشبنیان ،با عادتوارة توانایی کسبوکار
اعضای این شرکتها ارتباط دارد(بلور،

عادتوارة
کسبوکار

سیاستهای
حمایتی

رگرسیون

فاصلهای

کرافورد ،دادگسون ،گیدنز ،بوردیو).
ارتباط و تعامل با شبکههای دانش ،با
عادتوارة توانایی کسبوکار اعضای

عادتوارة

شرکتهای رشد و دانشبنیان ارتباط

کسبوکار

شبکة
حمایتی دانش

رگرسیون

فاصلهای

دارد(هانگ ،سوآرز ،بروکز ،بوردیو و گیدنز).
میزان حمایت اجتماعی از اعضای
شرکتهای رشد و دانشبنیان ،با عادتوارة
توانایی کسبوکار آنها ارتباط دارد(ساراسون،

عادتوارة

حمایت

کسبوکار

اجتماعی

رگرسیون

فاصلهای

راتوس).

اعتبارسنجی(پايايي :)1پایایی شاخصها از طریق آلفای کرانباخ گویههای جدول
بررسی شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،میزان آلفای کرانباخ همة شاخصها و ابعاد
آنها مناسب و بیشتر از  0/7است که نشاندهندة روابط درونی مناسب گویهها با یکدیگر
میباشد.
جدول .3ضرایب آلفای متغیرهای تحقیق
نام شاخص

ضريب

تعداد

آلفا

گويه

نام شاخص

ضري
ب آلفا

تعداد
گويه

نوآوری(بُعد عادتواره)

0/855

5

توانایی کسبوکار(بُعد

0/703

توانایی تعامل(بُعد عادتواره)

0/857

12

عادتواره)
سیاستهای حمایتی

0/884

7

توانایی بازارگرایی(بُعد عادتواره)

0/919

10

شبکة حمایتی دانش

0/759

4

حمایت اجتماعی

0/888

10

5

1. Reliability
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نمودار .2تحلیل عامل تأییدی سازة حمایت اجتماعی

روايي :1برای روایی سازة گویهها ،مالک مناسببودن ضرایب آلفا و همچنین انجام
تحلیل عامل تأییدی با روش معادالت ساختاری ،نشانة مناسببودن پرسشها و ابعاد
شاخصهاست .برای افزایش ضریب روایی محتوا ،از طریق بررسی و انطباق گویههای
بررسیشده با تعاریف مفهومی و همچنین قضاوت استادان محترم راهنما و مشاور و تعدادی
از مدیران شرکتهای رشد اقدام شده است.
مدل نهایی تحلیل عامل شاخص حمایت اجتماعی براساس معادالت ساختاری نشان
میدهد که نخست ،گویههای هر یك از ابعاد میتوانند به عنوان بخشی از ابعاد خود قرار
گیرند .دوم ،بین هر سه بُعد دوبهدو همبستگی پیرسون وجود دارد؛ بنابراین میتوانند در
ادامة تحقیق در یك مدل ،به عنوان یك سازه یا شاخص مورد استفاده قرار گیرند.
 .4يافتههاي تحقیق
توصیف پاسخگويان

مردان  46درصد و زنان  54درصد پاسخگویان را تشکیل میدهند .سمت  22درصد آنان
مدیرعامل و  64درصد عضو هی تمدیره و همکار تماموقت است و 14درصد شامل همکاران
نیمهوقت میشوند 55 .درصد فارغ التحصیلاند و  45درصد را دانشجویان تشکیل میدهند.
مقطع تحصیلی 13درصد فارغ التحصیالن کارشناسی 52 ،درصد کارشناسیارشد و  35درصد
دکتری است .همچنین مقطع تحصیلی  35درصد دانشجویان کارشناسیارشد و  65درصد
1. Validity
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دکتری است .زمینة فعالیت  41درصد فنّیمهندسی 22 ،درصد انسانی18 ،درصد کشاورزی و
19درصد علوم پایه است.
جدول  .4آمارههای توصیفی متغیرهای عاملیت -ساختار
انحراف

متغیر

میانگین

میانه

سیاستهای حمایتی

3 /2

3

0/69

شبکة حمایتی دانش

2 /1

2

0/96

1

حمایت اجتماعی

3 /1

3

0/67

1

معیار

کوچکترين

بزرگترين

1

5
5
5

در جدول  ،4آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای عاملیت کنشگر -ساختار بررسی
شدهاند .میانگین متغیر سیاستهای حمایتی  3/2است که از حدّ وسط مقیاس  0/2بیشتر
است .نیمی از پاسخگویان به این متغیر نمرة سه و کمتر و نیمی نمرة بیشتر از سه داده اند.
براساس انحراف معیار میتوانیم بگوییم پاسخگویان  0/69نمره کمتر یا بیشتر از میانگین به
این متغیر گرایش دارند .میانگین نمرة متغیر شبکة حمایتی دانش  2/1است که از حدّ وسط
مقیاس  0/9کمتر است .نیمی از پاسخگویان به این متغیر نمرة دو و کمتر و نیمی نمرة بیشتر
از دو دادهاند .براساس انحراف معیار میتوانیم بگوییم پاسخگویان  0/96نمره کمتر یا بیشتر
از میانگین به این متغیر گرایش دارند .میانگین متغیر حمایت اجتماعی  3/1است که از حدّ
وسط مقیاس  0/1بیشتر است .نیمی از پاسخگویان به این متغیر نمرة سه و کمتر و نیمی
نمرة بیشتر از سه دادهاند .براساس انحراف معیار میتوانیم بگوییم پاسخگویان  0/67نمره
کمتر یا بیشتر از میانگین به این متغیر گرایش دارند.
آزمون فرضیات

رد
یف

جدول .5توصیف رابطة همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای عاملیت کشنگر-ساختار
متغیرهای کنشگر-ساختار
آمارههای آزمون همبستگی
(متغیر وابسته :عادتوارة کسبوکار)
ضریب همبستگی
سطح معنیداری
نوع آزمون
متغیر مستقل
پیرسون

1

سیاستهای حمایتی

2
3

0/00
پیرسون
شبکة حمایتی دانش
0/00
پیرسون
حمایت اجتماعی
** همبستگی در سطح 99درصد معنیدار است.
* همبستگی در سطح 95درصد معنیدار است.

0/00

**0/701
**

0/579
**0/746
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میدهد .این جدول نشان میدهد که رابطة مستقیم و معناداری بین عادتوارة کسبوکار با
سیاستهای حمایتی ،شبکة حمایتی و حمایت اجتماعی در سطح اطمینان 99درصد وجود
دارد ،بهطوری که هر چقدر میزان این متغیرها از کسبوکارهای دانشبنیان افزایش یافته،
عادتوارة پاسخگویان در شرکتهای رشد و دانشبنیان نیز افزایش یافته است.
تحلیل رگرسیون
جدول  .6گام آخر رگرسیون چندگانة متغیرهای مستقل بر عادتوارة کسبوکار با روش گامبهگام(آزمون فرضیات)

عوامل تأثیرگذار بر متغیر وابستة عادتوارة کسبوکار براساس جدول رگرسیون وارد
تحلیل رگرسیون شدهاند و مدل اصلی تحلیل رگرسیون را تشکیل دادهاند .در اوّلین گام،
متغیر حمایت اجتماعی با ضریب تأثیر  0/419وارد مدل رگرسیون شده است که نشاندهندة
اهمیت زیاد این متغیر در تحلیل عادتوارة کسبوکار است .این متغیر نقش مهمی در تبین
عادتوارة کسبوکار دارد .متغیر دوم شبکة حمایتی است که ضریب تأثیر آن  0/302است و
متغیر سوم ،سیاستهای حمایتی است که با ضریب تأثیر  0/278وارد مدل رگرسیون شده
است .به این ترتیب ،ترکیبی از متغیرهای حمایت اجتماعی ،شبکة حمایتی و سیاستهای
حمایتی با ضریب تعیین  ،0/556عادتوارة کسبوکار اعضای شرکتهای رشد و دانشبنیان را
تبیین میکنند.
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جدول( ،)5رابطة متغیر وابستة عادتوارة کسبوکار با متغیرهای کنشگر-ساختار را نشان
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تحلیل مسیر

نمودار .3تحلیل مسیر متغیرهای مستقل با متغیر وابسته

مدل تحلیل مسیر براساس معادالت ساختاری نشان میدهد که متغیرهای عاملیت با
درنظرگرفتن ضرایب خطا به میزان ضرایب رگرسیون ،سبب افزایش عادتوارة کسبوکار
میشوند .این مدل همچنین نشان میدهد که عالوهبر تأثیر متغیرهای حمایت اجتماعی،
سیاستهای حمایتی و شبکة دانش بر افزایش عادتوارة کسبوکار اعضای شرکتهای نوآور،
شبکة حمایتی دانش نیز از طریق تأثیرگذاری و کمك به افزایش سیاستهای حمایتی که از
این شرکتها میشود ،سبب افزایش میزان عادتوارة کسبوکار و در نتیجه تقویت فرهنگ
کسبوکار میگردد.
 .5بحث و نتیجهگیري
در این تحقیق ،کمترین نمرة متغیر مربوط به شبکة دانش بوده که نمرة پاسخگویان ،یك
نمره کمتر از میانگین دو متغیر دیگر است .این نمره نشان میدهد که در رابطة بین
کنشگران با شبکة دانش موجود درجهت جذب حمایت شبکه مشکالتی وجود دارند که از
یك طرف سبب عدم شناخت کافی کنشگران از این شبکهها در جهت برقراری ارتباط بهینه
و استفاده از امکانات آنها و از طرف دیگر احتماالً عدم توانایی این شبکهها در برآوردهکردن
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معنیدار است؛ به این معنی که کنشگر عالوهبر درک هر کدام از متغیرها در میدان اجتماعی
د ر یك رابطة دوطرفه با آنها قرار دارد و عاملیت آن به ارتباط قوی دوطرفة بین کنشگر و
ساختار وابسته است .یعنی کنشگر براساس نظریات عاملیت باید با بررسی و ارزیابی منابع
موجود در میدان کسبوکار ،با یك برنامهریزی هدفمند که به میزان تواناییهای عادتوارة
کسبوکار وی بستگی دارد ،بتواند بیشترین سهم و دریافتی را از منابع موجود به منظور
گسترش کسبوکار خود تقاضا و دریافت کند .در واقع ضعف و عدم تعامل و فعالیت کنشگر
حتی در صورت وجود منابع مناسب نیز سبب از دسترفتن و عدم برخورداری از امکانات
موجود میشود .از طرفی عاملیت کنشگر و ساختار ،بر ساختار نیز تأثیرگذار است و بتدری و
با تعامل کنشگر با ساختار ،منابع بیشتری را در اختیار کنشگران قرار میدهد.
برای مثال ،در رابطة کنشگر با شبکههای دانش میتوانیم بگوییم کنشگر عالوهبر
شناسایی شبکههای مختلف دانش مرتبط با کسبوکار دانشبنیان ،باید بتواند اطالعات و
نیازهای مربوط به کسبوکار خود را از این شبکهها دریافت کند و ارتباط مناسبی برای تبادل
اطالعات با این شبکهها داشته باشد که این امر بستگی به برقراری یك رابطة دوطرفة قوی
از سمت کنشگر و همچنین از طرف شبکة دانش دارد که در فرهنگ کسبوکار دانشبنیان
شکل گرفته است .در واقع بنا به نظریة عاملیت ،در اینجا شبکة موجود میتواند اطالعات و
منابع الزم را در اختیار کنشگر قرار دهد ،اما دریافت میزان این منابع ،مربوط به اقدامات
کنشگر است و در صورتی که اقدامات مناسبی انجام شود ،فرض بر این است که منابع
موجود نیز تقویت میشوند .در زمینة شبکههای دانش باید توجه داشته باشیم که این شبکهها
عالوهبر تبادالت دانش میتوانند به سایر مبادالت از جمله مبادالت مالی و اعتباری نیز
کمك زیادی بکنند .چنانکه در تحقیق صلواتی و مداس( )1387نیز اشاره شد ،تبادالت مالی و
دانشی در قالب رابطة کنشگر و ساختار بهتر انجام میشوند .باید توجه داشته باشیم که در
حال حاضر ،انواع شبکههای دانش از جمله شبکههای متخصصان وجود دارند که مشابه آنها
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نیازهای تخصصی کنشگران در حوزة فرهنگ کسبوکار دانشبنیان شدهاند؛ ضن اینکه
پاسخگویان به دو متغیر دیگر نیز نمرة متوسطی دادهاند که نشان میدهد بهطور کلی
کنشگران در زمینة عاملیتهای مرتبط با کسبوکار ،همچنان نیازمند فعالیت بیشتری
هستند.
تمام متغیرهای مربوط به متغیرهای عاملیت کنشگر-ساختار با عادتوارة کسبوکار
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در تحقیق میجری و همکاران( )2018نیز بررسی شدند و بعضی اعضای شرکتهای رشد در
این شبکهها عضویت دارند و میتوانیم بگوییم به دلیل ضعف دانش و تخصص در شرکتهای
کوچك و متوسط دانشبنیان و نیاز به وجود شبکهای از دانش تخصصی برای کمك به این
شرکتها به منظور تقویت ساختار دانشی آنها ،یکی از راهکارهای اصلی همین وجود شبکة
متخصصان است .البته در این زمینه باید به نقش شبکه نیز توجه کنیم که در تحقیق
لندزیون( )2015نیز به آن پرداخته شده است و در این تحقیق نیز مسائل مربوط به تحلیل
شبکه از دو بعد تحلیل شبکههای اجتماعی و همچنین نظریة کنشگر شبکه در مورد
شبکههای دانش و شبکههای حمایتی بررسی شدند .بهطور کلی میتوانیم بگوییم شبکههای
دانش که به نظریة کنشگر و شبکه نیز نزدیکی زیادی دارند ،بیشتر به وجود شبکة
گستردهای از ارتباطات اعضای شرکتهای دانشبنیان با سایر کنشگران مرتبطاند که از طریق
ارتباطات رسمی و غیررسمی در داخل شبکههای دانش ،به جذب و بهکارگیری دانش مورد
نیاز اقدام میکنند .این شبکههای حمایتی بیشتر از طریق تعامالت اجتماعی اعضای شرکت
با کنشگران شکل میگیرند و سبب توسعة فرهنگ کسبوکار بین آنها میشوند .دانش سهم
عمدهای در کسبوکارهای دانشبنیان دارد .تمام فرایندهای علم و فنّاوری ،در قالب
شبکهای از کنشگران و مصنوعات مورد توجه قرار گرفتند که هر کدام در شبکه نقشی در
جهت توسعة فنّاوری داشتهاند و نتای آن مشابه با تحقیق سالوا و همکاران( )2016بوده
است .بهطور کلی دراین تحقیق نیز این نقش برای شبکههای مختلف دانشی و حمایتی
تدوین شده و یکی از مهمترین دالیل توجه به آن نیز اهمیت ارتباطات کنشگران در
شرکتهای رشد در جهت افزایش و توسعة کسبوکارهای آنها بوده است .بسیاری از
کسبوکارها در آغاز فعالیت ،نیازمند ارتباطاتی برای روشنشدن فضای پرابهام اقتصادی
هستند و بیشترین کمك را از طریق شبکههای دانشی دریافت میکنند.
حمایت اجتماعی نیز در فرهنگ کسبوکار اهمیت ویژهای دارد و هر کدام از کنشگران
دریافتهای متفاوتی از میزان حمایت اجتماعی در زمینة فعالیتهای اقتصادی دارند که میزان
این امر بستگی به توانایی کنشگر در برقراری ارتباط دوطرفه با ابعاد مختلف حمایت
اجتماعی مثل خانواده ،دوستان و سایر بخشهای جامعه دارد .حمایت اجتماعی در تحلیل
رگرسیون تحقیق سهم بسیار مهمی در تبیین فرهنگ کسبوکار براساس عادتواره داشته
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اجتماعی از کنشگر و در عین حال نحوة تعامل و ارتباط کنشگر با شبکههای مختلف حمایتی
از خود است؛ بهخصوص از طریق حمایتهای اجتماعی که از طریق خانواده ،اقوام و دوستان
انجام میشوند .با توجه به اینکه در شرکتهای نوپا هنوز اعضای این شرکتها شبکة روابط
کسبوکار آنچنانی ندارند ،این حمایتها ارزش بسیار بیشتری در تداوم و تقویت کسبوکار
آنها دارمد و بهترین راه برای اعضای این شرکتها ،تعامل هدفمند در جهت افزایش حمایتهای
اجتماعی است که به میزان تالش کنشگر و عاملیت انجامشده بستگی دارد .باید توجه داشته
باشیم که نقش حمایت اجتماعی نیز در قالب شبکههای حمایتی است که به جذب دانش و
حمایتهای مالی ،عاطفی و امثال آن به کنشگران کمك میکند و در این زمینه با تحقیق
حقی و همکاران( )1393همخوانی دارد .معموالً خانواده ،دوستان و آشنایان تمایل به آشنایی
با کسبوکار فرد و همچنین کمك به وی برای موفقیت در آن را دارند .پشتیبانیهای
مختلف خانواده مثل پشتیبانی عاطفی ،مالی یا اطالعاتی و مشاورهای ،نقش مهمی در
افزایش توان کسبوکار افراد دارند .معموالً معرفی محصوالت جدید و نوآورانه به سایر
دوستان و آشنایان ،راهنمایی در مورد چگونگی فروش بهتر ،معرفی بازارهای ناشناخته،
کمکهای مالی در قالب قرض و وام ،کمکهای اداری ،حمایت از ایدههای فرد ،معرفی و
واسطهگری شرکتهای مرتبط ،همفکری برای ارائه ایدههای نوآورانه ،دادن اعتمادبهنفس و
ترغیب به فعالیت کسبوکار و  ...ازجمله حمایتهای اجتماعیای هستند که به افزایش توان
کسبوکار دانشبنیان اعضا کمك میکنند .به همین دلیل ،نقش حمایت اجتماعی در توسعة
فرهنگ کسبوکار اعضای شرکتهای رشد ،چندوجهی و چندجانبه است که در تحقیق
کاریانیس وهمکاران( )2018نیز به این مس له پرداخته شده است .حمایت اجتماعی به
افزایش تعامل درونشرکتی و برونشرکتی کمك زیادی میکند که با تحقیق سوآرز و
همکاران( )2015همخوانی دارد.
در ارتباط با سیاستهای حمایتی نیز همانند دو متغیر دیگر در همین تحقیق مشخص
شده که سهم این سیاستها در تقویت عادتوارة کسبوکار باالست و به همین دلیل ضروری
است کنشگران ،اطالعات و آگاهیهای بیشتری از میزان سیاستهای حمایتی داشته باشند
تا براساس آن بتوانند برای دریافت امکانات از منابع موجود اقدام کنند .در این تحقیق ،همانند
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تحقیق ایزدیان و همکاران ( )1392و لیزر و همکاران ( ،)2018سیاستهای حمایتی بیشتر
به واسطة مراکز رشد و پارکهای علم و فنّاوری مدّ نظر بودند که با توجه به هدف تأسیس،
این مراکز به دنبال توسعة کسبوکار دانشبنیان در مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان
مستقر در این مراکزند .معموالً مهمترین سیاستهای مربوط به علم و فنّاوری از طریق
مراکز رشد و پارکهای فنّاوری به شرکتهای دانشبنیان منتقل میشوند و به دلیل تعامل
نزدیكتر شرکتها با این مراکز ،آنها از مزایای نزدیکی سرمایة معنوی ،زیرساختهای مناسب و
سیاستهای راهبردی بهرهمند میشوند و شرکتهای مبتنی بر فنّاوری و مؤسسههای دانش-
بنیان را در یك محیط مدیریتشده حمایت میکنند و بنابراین توسعة فنّاوری ،رشد اقتصادی
را تسهیل میکند و در نتیجه سیاستهای حمایتی تأثیر بیشتری در توسعة کسبوکار
دانشبنیان دارند .به این ترتیب نقش و اهمیت دانشگاه و ارتباط آن با فضای کسبوکار نیز
از طریق مراکز رشد روشنتر میشود و میتوانند از دانش و مهارتهای علمی نیز استفادة
بیشتری بکنند که این موضوع ،در تحقیق النا و همکاران ( )2015و اسمیرنوا ( )2014نیز
بررسی شد.
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