چکیده
فعالیت شرکتهای دانشبنیان و ضرورت توسعه آنان برای رشد اقتصادی کشور ،امر ی
غیرقابلانکار است .اما متأسفانه کمبودهای نظر ی زیادی در حوزه ی توسعه شرکتهای
دانشبنیان بهویژه درزمینه مدلهای مفهومی وجود دارد .مقاله پیشرو باهدف اصالح این
نارسایی و غنیتر نمودن مدلها ی مفهوم ی در مسی ر توسعهی ای ن شرکتها تهیهشده است .هدف
مقاله ،ارائه مدلی نظاممند و مفهوم ی در مورد توسعه شرکتهای دانشبنیان با در نظر گرفتن نقش
استراتژیک رسانهها است .در ابتدا به تعاریف ،مفاهیم ،شاخصها ،ابعاد شرکتهای دانشبنیان و
پیشینه تحقیق مربوط به آنها پرداختهشده است .نوع پژوهش ،کیفی است و بر اساس روش
نظریه داده مبنا ( )GTتحلیلشده است .مدل مفهومی برگرفته از مشاهدات میدانی و مصاحبههای
نظاممند با  21نفر از مدیران کشوری مرتبط با توسعه شرکتهای دانشبنیان و مسئوالن

پیشنهاد مدل توسعه شرکتهاي

پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد می باشد .مدل حاصل نشان میدهد مقوله اصلی توسعه

دانشبنیان با در نظر گرفتن نقش

شرکتهای دانشبنیان با توجه به نقش استراتژیک رسانه منبعث از شرایط علّی شامل آموزش،

رسانهها

فرهنگسازی ،اطالعرسانی ،تبلیغات و بازاریابی ،هدایت و راهنمایی است و بر اساس راهبرد
توسعه شرکت از طر یق رسانه تلویزیون و اینترنت بهعنوان پیامد فرآیند حاصل میشود .از سوی
دیگر ،شرای ط زمینها ی همچون فرهنگ ،نظارت ،اقتصاد ،فعالیتهای رسانهای و همچنین شرایط
محیطی ازجمله ظرفیت دانشگاهی کشور ،ظرفیتهای بینالمللی ،سایتها و وبسایتها،
داراییهای معنوی ،قوانین ،اسپانسرینگ ،اینترنت ،صنعت سیاست در ای ن فرآیند موثراند .فرامل ی
شدن محصوالت ،کاهش وابستگی ،ارتقای سطح کیفی محصوالت ،سیاستگذاری و خطمشی،

نادر گودینی
دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت رسانه ،واحد

تصمیم سازی ،تدوین استراتژی ،ترویج فعالیتها ،مشارکت در تولید ناخالص ملی،

قائم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر،

اشتغالزاییها ،افزایش فروش محصوالت بهعنوان پیامدهای نقش رسانهها در توسعه شرکتهای

ایران.

دانشبنیان به شمار میآیند.

مهرداد متانی (نویسنده مسئول)

کلید واژه:
توسعه ،شرکتهای دانشبنیان ،رسانه ،نظریه داده بنیاد ،مدل

استادیار گروه مدیریت رسانه ،واحد قائم شهر،
دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر ،ایران

mehrdadmatani@yahoo.com
علی فالح

مقدمه

استادیار گروه مدیریت رسانه ،واحد نور،
دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ایران

توسعه در عرف به معناي شکفتن تدريجي است و باعث تغییرات تدريجي و پیشرفت از يک
حالت ابتدايي بهسوي يک حالت تکامليافته و نهايي خواهد شد .توسعه به کشف چگونگي
حصول حرکتهاي پیشرفته و تکاملي پديدههاي اقتصادي و فرهنگي در يک جامعه مربوط

اسداله مهر آرا
استادیار گروه مدیریت دولتی ،واحد قائم شهر،
دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر ،ایران

ميگردد .گاهي لغاتي مانند رشد و ترقي با اين واژه نیز همراه مي شود که تفاوتي جزئي در
مفهوم ،پديد مي آورد(عظیمي.)175،1371،
رشد و توسعه به معني عام آن ،فراگیري همهجانبهاي است که نهتنها به روابط اقتصادي
بلکه به همه فعالیتهاي اجتماعي و در وهله اول به جنبههاي شالودهاي و سیاسي آن
فعالیتها بستگي پیدا ميکند .نميتوان تصور کرد که اجتماعي ،بدون رشد به توسعه واقعي
برسد و ازاينرو جاي تعجب نیست که حتي بیشتر متخصصان ،رشد و توسعه را غالبا يا
منحصراً از زاويه اقتصادي آن موردمطالعه قرار ميدهند(قرهباغیان.)96،1370،
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ازنظر سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  ،اقتصاد دانش محور اقتصادي است که به طور مستقیم بر اساس تولید ،توزيع و مصرف دانش
و اطالعات قرارگرفته باشد .در اقتصاد دانش محور ،دانش محرك اصلي رشد ،ايجاد ثروت و اشتغال در تمامي فعالیتها است .بر اساس
اين تعريف ،اقتصاد دانشمحور نه تنها به تعداد محدودي از صنايع مبتني بر فناوري بسیار پیشرفته وابسته نیست؛ بلکه در اين نوع اقتصاد
تمامي فعالیتهاي اقتصادي به شکلي بردانش متکي است ،حتي فعالیت هايي نظیر معدن و کشاورزي که اقتصاد قديمي خوانده ميشوند.
همچنین دانش موردنیاز براي ساختن اقتصاد دانشمحور تنها از نوع فناور ي محض نیست و دانش فرهنگي ،اجتماعي و مديريتي را نیز در
برميگیرد(فرزين مقدم و کريم لو.)1394،
اقتصاد يک کشور زماني شکوفا ميشود که بستر الزم براي نوآوري و حضور در بازارهاي رقابتي جهاني فراهم شود .امروزه حرکت
بهسوي نوآوري و ايجاد تغییر در ترکیب محصوالت و خدمات در قلمرو فعالیت کسبوکارهاي دانشبنیان قرار دارد .اين کسبوکارها در
تبیین و مدلسازي فرآيندهاي تولید ،تحقیق و توسعه ،غنيسازي علمي و فني ،آموزشوپرورش و توسعه انساني ،انتقال دانش و نشر و
اشاعه نوآوري در کشور نقش مهمي ايفا ميکنند .در کسبوکارهاي دانشبنیان رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال ،متناسب با ظرفیت نوآوري
تحقق مييابد .بدين معني که دستاوردهاي تحقیق و توسعه بهطور پیوسته از طريق سرمايهگذاري به محصول ،فرآيند و يا سیستم نوين
تبديل ميگردد و دسترسي به ظرفیتهاي سرمايهگذاري براي کارآفرينان و پژوهشگران افزايشيافته ،و اين عامل مهمي در ايجاد نوآوري
و بهرهبرداري از توان فناوري در اقتصاد ملي است.
بر اساس مطالعات انجامگرفته توسط  APEC1پايدارترين اقتصادها در جهان مربوط به اقتصادهاي دانشمحور است و در اين میان
کسبوکارهاي کوچک دانشبنیان موتور محرك و توسعه اين اقتصادها هستند .طبق بررسيهاي انجامشده نوآوريها و پیشرفتهاي
صنعتي طي دهههاي اخیر در سطح جهان حاصل فعالیتهاي نوآورانه کسبوکارهاي کوچک نوآور و دانشمحور بوده است .عالوه بر اي ن
محققین ،اشتغال در بنگاههاي کوچک بهويژه شرکتهاي فناوري را در دوران رکود و التهاب اقتصادي ،پايدارتر از اشتغالي ميدانند که
توسط بنگاههاي بزرگ ايجادشده است(بخاري ،سلیماني و دارايي .)1392 ،طبق قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
تجاريسازي نوآوريها و اختراعات ،شرکت و مؤسسه دانشبنیان شرکت يا موسسه خصوصي يا تعاوني است که بهمنظور همافزايي
علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاريسازي نتايج
تحقیق و توسعه (شامل طراحي و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوريهاي برتر و باارزش افزوده فراوان بهويژه در تولید نرمافزارهاي
مربوط تشکیل ميشود(قاسمي.)1390،
رسانهها از طريق اطالعرساني مستمر و دقیق به فعاالن اقتصادي و افزايش قدرت تصمیمگیري آنها در شرايط مختلف ،کارايي اقتصاد را
افزايش ميدهند و زمینه را براي افزايش سطح ثبات اقتصادي فراهم ميکنند .آنها زمینه را براي افزايش مشارکتهاي سیاسي در فرآيند
اصالح و توسعه سیاستهاي اقتصادي کارا فراهم ميکنند .کريستوفر کوين و پیتر لیسان در سال  2002میالدي در مقالهاي با عنوان نقش
رسانه در توسعه اقتصادي کشورها ضمن بررسي تجربیات موفق در کشورهاي لهستان و مجارستان و تجربیات ناموفق توسعه اقتصادي
در اوکراين نوشتند :در کشورهايي که موفق به توسعه اقتصادي پايدار شدند ،رسانهها عالوه بر نقشآفريني در تغییر شرايط درگیري در
بین عوامل اقتصادي و سیاسي به سمت مشارکت تمامي بخشهاي کشور باهم براي ساختن اقتصادي پويا و پايدار اطالعات درستي هم
در اختیار خوانندگان خود قرار ميدادند و همکاري و همراهي تمام بخشهاي جامعه باعث ايجاد زمینه براي رشد اقتصادي فراهم شد .در
اين فضا ضعفهاي اقتصادي بهجاي بزرگتر شدن معضل يک گروه يا يک فرد خاص به يک مشکل کشوري تبديل شد که تمامي مردم و
سازمانها براي برطرف کردن آن باهم همکاري کردند و نهايتاً هم موفق شدند آنها را برطرف کنند .همچنین توسعه بخش رسانه باعث
کاهش ريسکهاي سیاسي و افزايش ثبات ميشود که اين ثبات سیاسي موضوعي بسیار مهم در جذب سرمايههاي خارجي و داخلي و
درنهايت رشد اقتصادي است .مطالعهاي که در سال  2011میالدي با استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي درزمینه نقش سالمت رسانهها در
ايجاد ثبات سیاسي و اقتصادي کشورهاي جنوب صحراي آفريقا انجام شده است نشان داد هر چه شمار رسانههاي آزاد و دسترسي به
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اطالعات بیشتر باشد ،تالش براي ايجاد ثبات و کاهش ريسک در کشور بیشتر ميشود زيرا ديگر يک گروه يا دسته خاص با اين مشکالت
درگیر نخواهند بود بلکه ايجاد ثبات به مطالبه تمامي مردم تبديل ميشود.
معرفي توانمنديها و قابلیتهاي شرکتهاي دانشبنیان بهويژه شرکتهاي تولیدي کوچک ،قطعاً زمینه مناسبي براي رقابت بیشتر در
فضاي اقتصادي کشور فراهم خواهد کرد ،بر اين اساس رسانهها ازجمله تلويزيون و اينترنت ميتواند زمینهاي ايجاد کند که هم فرهنگ
کارآفريني و هم ايجاد شرکتهاي دانشبنیان ترويج و شکل بگیرد و هم توانمنديها و محصوالت شرکتهاي خرد اطالعرساني شود و
به توسعه شرکتهاي دانشبنیان و شکوفايي اقتصاد دانشبنیان منجر شود .لذا در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم تا دريابیم مدل
مناسب براي توسعه شرکتهاي دانشبنیان با در نظر گرفتن نقش استراتژيک رسانه چگونه است؟
چنانچه تحقیق حاضر انجام شود به توسعه شرکتهاي دانشبنیان ميانجامد و سبب تحول در اقتصاد دانشبنیان کشور ميشود .با انجام
اين تحقیق زمینه براي تقويت مبناهاي علمي اين حوزه فراهم ميشود؛ چنانچه از توجه به شرکتهاي دانشبنیان کاسته شود به نحوي
مسیر پیشرفت علمي کشور مختل خواهد شد .لذا نتايج اين تحقیق قابلاستفاده براي شرکتهاي دانشبنیان ،رسانهها و نیز دانشجويان و
محققان اين حوزه خواهد بود.

 . 1اهداف تحقی ق
هدف کلي اين تخقیق ،ارائه و تبیین مدل براي توسعه شرکتهاي دانشبنیان با توجه به نقش استراتژيک رسانه است .همچنین اهداف جزئي
اين مطالعه به صورت زير بیان مي شود:
 -1تبیین مقولههاي فرايند توسعه شرکتهاي دانشبنیان بر اساس کدگذاري باز با توجه به نقش استراتژيک رسانهها
 -2مطالعه روابط و اثرات بین مقولهها و مقوله اصلي فرايند توسعه شرکتهاي دانشبنیان با توجه به نقش استراتژيک رسانهها بر اساس
کدگذاري محوري دادههاي حاصل از مصاحبههاي موردمطالعه.

 . 2سؤاالت تحقی ق:
 . 1 . 2سؤال اصلی:
با در نظر گرفتن نقش استراتژيک رسانه مدل توسعه شرکتهاي دانشبنیان چگونه خواهد بود؟ يا بهعبارتد يگر با در نظر گرفتن نقش
استراتژيک رسانه براي توسعه شرکتهاي دانشبنیان چه مدلي ميتوان ارائه کرد؟

 . 2 . 2سؤالها ی فرعی:
 .1مقولههاي فرايند توسعه شرکتهاي دانشبنیان بر اساس کدگذاري باز با توجه به نقش استراتژيک رسانهها چیست؟
 .2روابط و اثرات بین مقولهها و مقوله اصلي فرايند توسعه شرکتهاي دانشبنیان با توجه به نقش استراتژيک رسانهها بر اساس کدگذاري
محوري دادههاي حاصل از مصاحبههاي موردمطالعه چیست؟

 . 3مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
يکي از نظريههاي مرتبط با نقش رسانهها در توسعه نظريه اقتصادي سیاسي رسانه است .ريشه اين نظريه نیز در جامعهشناسي
مارکسیستي است .اگرچه مباحث اين نظريه با موضوعات موردعالقه رويکردهاي مارکسي پیشین و نیز نظريات وابستگي اشتراکات زيادي
دارد ،بااينحال اين نظريه بهطور ويژه نیرويش را صرف اين موضوع ميکند که «چگونه نیروهاي اقتصادي در رسانههاي سرمايهدار ي
به نفع مقاومت در مقابل دگرگوني اجتماعي عمل ميکنند.
نظريه اقتصاد سیاسي دايره بسته فرهنگ تودهوار ،وسايل ارتباط تودهاي و جامعه تودهوار را به چالش ميکشد .در اين دايره بسته،
رسانههاي ارتباط تودهاي ،زاده فرهنگ تودهوارند و رسانهها و وسايل ارتباط تودهاي از متن جامعه تودهوار زاده شده اند .اما نظريه
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اقتصاد سیاسي اين پنداشت را مطرح ميسازد که رسانههاي ارتباط تودهاي آن قدرها هم باعث فرهنگ تودهوار و ابزار شکل دادن به آن
نیستند؛ آنها مجاري انتقال محتواي فرهنگي هستند؛ محتوايي که مستقل از رسانهها شکلگرفته است؛ محتوايي که قبالً سلولهاي ساختار
اجتماعي که شکل توده را به خود گرفته ،پرکرده است (موالنا .)1389،124،تامسون معتقد است که دگرگونيهاي حاضر در صنايع رسانهها،
تا حد زيادي در سطح اقتصاد سیاسي رسانه ،اتفاق افتاده است .او در اين سطح ،چهار روند عمده را مشخص ميکند:
الف -تمرکز فزاينده صنايع رسانهها که در اختیار تعداد اندکي از شرکتهاي بزرگ غربي است.
ب -تنوع و گوناگوني روزافزون فرايندهايي که شرکتها بهواسطه آن ،فعالیتهاي خود را درزمینه محصوالت مختلف يا سرمايهگذاري در
طرحهاي جديد گسترش ميدهند که منجر به شکلگیري مجتمعهاي ارتباطي بزرگشده است.
ج -جهانيشدن فزاينده رسانهها در رابطه با شکلگیري مجتمعهاي ارتباطي و مالها در سطح فراملي و همچنین افزايش نقش صادرات و
تولید کاالهاي رسانهاي براي بازار بینالمللي و فروش محصوالت شرکتهاي غربي در سطح جهاني بهواسطه استفاده از فناوريهاي جديد
د-گرايش به مقررات زدايي و از میان برداشتن قوانین محدودکننده ،بهمنظور افزايش رقابت.
امروزه اين رويکرد بهطور ويژه در تحلیل همگراييهاي صورت گرفته در مقیاس جهاني در سطوح محصوالت چندرسانهاي و نیز نهادها ي
رسانهاي بسیار کاربرد دارد.
نظريه ديگر در اين حوزه نظريه رسانههاي توسعه بخش است که ميتوان از آن بهعنوان يکي از مدلهاي توسعه رسانهاي يادکرد .اي ن
نظريه که بیشتر در کشورهاي درحالتوسعه شکلگرفته است ،واکنشي نسبت به نابرابري ارتباطات و عدم تعادل اطالعات است .در مباحث
دههي هفتاد يونسکو بر اين نظريات تأکید زيادي شده است که اساس آن بر بهرهگیري از رسانهها در اين نظريه که بیشتر در کشورهاي
درحالتوسعه شکلگرفته است ،واکنشي نسبت به نابرابري ارتباطات و عدم تعادل اطالعات است .در مباحث دههي هفتاد يونسکو بر اين
نظريات تأکید زيادي شده است که اساس آن بر بهرهگیري از رسانهها در جهت توسعه ،تحکیم استقالل و هويت فرهنگي ،کم کردن روند
تجاري شدن ارتباطات ،عدم استفاده از زور و اجبار در رسانهها و دوسويه کردن جريان بینالمللي اخبار است .مدافعان اين نظريه معتقدند
که چون کشورهاي درحالتوسعه ،نیازها و الزامهاي اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي خاص خود رادارند و رسانهها بايد وظايف
توسعهبخشي مثبتي را ايفا کنند ،طبعاً نبايد از الگوي آزادي رايانهي غربي پیروي کنند .اصطالح روزنامهنگاري توسعه به آن معناست که
نقش رسانهها بايد حمايت از منافع ملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهدافي چون هويت ملي ،ثبات و وحدت فرهنگي باشد .اين
نظريه با وابستگي و سلطهي خارجي و نیز اقتدارگرايي داخلي مخالف است و ضمن حمايت از دموکراسي ،از استقاللِ فردي دفاع ميکند.
مک کويل اصول اساسي اين نظريه را چنین خالصه ميکند:
 -1رسانهها بايد وظايف مربوط به توسعهي مثبت را بپذيرند و در انطباق با خطمشيهاي سیاسي ملي به انجام برسانند.
 -2آزادي رسانهها بايد با توجه به اولويتهاي اقتصادي و نیازهاي توسعهبخشي جامعه ،محدوديت پذير باشد.
 -3رسانهها بايد در محتواي خود ،براي فرهنگ و زبان ملي اولويت قائل شوند.
 -4رسانهها بايد براي اخبار و اطالعات مربوط به ساير کشورهاي درحالتوسعه که ازلحاظ جغرافیايي و فرهنگي يا سیاسي به آنها
نزديکاند ،اولويت قائل شوند.
 -5روزنامهنگاران و ساير همکاران رسانهها ،در انجام وظايف خود براي جستجو و جمعآوري و انتقال و انتشار اطالعات ،هم مسئولیت
و هم آزادي دارند.
 -6براي پیشبرد هدفهاي توسعه بخش ،دولت حق دارد در فعالیتهاي رسانهها مداخله کند يا آنها را محدود سازد .دستور سانسور،
اعطاي کمک به رسانهها و کنترل مستقیم آنها نیز قابل توجیه است(مهدي زاده.)1389،176،
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 . 1.3شرکتها ی دانشبنی ان
با ورود شرکتها به دهه  ،1990دانش به يکي از منابع استراتژيک تبديل شد .رقابت بر سر قابلیتها ،يعني دستیابي و حفظ مزيت رقابتي
از طريق ايجاد مجموعه متمايزي از قابلیتهاي سازماني ،به تمرکزي در حوزه استراتژيک تبديلشده است .در دنیاي پويا الزم است که
سازمانها دائماً سطوح جديدي از قابلیت را ايجاد کنند .مزيت رقابتي در اقتصاد مدرن در قابلیتهاي خلق دانش ،يادگیري و آموزش
مديريت تغییر نهفته است .اين پويايي ،چالشي را براي ايجاد انواع جديدي از شکلهاي سازماني با مديريت دانشي و تسهیل جريان دانش
فراهم ميکند .ازنظر سارنکتو ،جانتونن و پروا لیکن ( )2004بنگاههاي دانشبن یان به بنگاههايي اطالق ميشود که فارغالتحصیالن دانشگاهها
را استخدام کرده و بافت اصلي آن را متخصصین تشکیل ميدهند و عامل اصلي ايجاد درآمد در آنها دانش است؛ بهعبارتديگر تولید
ثروت در اين بنگاهها از طريق بهکارگیري توانمنديهاي دروني افراد (مغز افزار) ،انجام ميشود .در ايران بر اساس ماده يک قانون حمايت
از شرکتهاي دانشبنیان مصوب  ،1389شرکتهاي دانشبنیان به اين شکل تعريفشده است :شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،شرکت يا
موسسه خصوصي يا تعاوني است که بهمنظور همافزايي علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل
گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاريسازي نتايج تحقیق و توسعه (شامل طراحي و تولید کاال و خدمات در حوزه فناوريهاي
برتر و باارزش افزوده فراوان بهويژه در تولید نرمافزارهاي مربوط تشکیل ميشود(عنايتي و همکاران.)1394،5،
در عصر حاضر ،اقتصاد دانشبنیان گوياي تأکید بر نقش دانش و فناوري در جريان توسعه اقتصادي است .اقتصاد دانشبن یان اقتصاد ي
است که مستقیماً بر مبناي تولید ،توزيع و مصرف دانش و اطالعات قرارگرفته باشد .گردانندگان اصلي اقتصاد دانشمحور ،شرکتهاي
دانشبنیان ،پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد ميباشند .پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد نیز بادانش زايي و تولید علم و دانش
توانايي جامعه را براي رويارويي با تحوالت و دگرگونيهاي جهاني افزايش ميدهند .اين مراکز با آموزش دانش تولیدشده و تربیت نیروي
انساني متخصص در حوزههاي مختلف به ارتقاي جامعه و شهروندان کمک ميکنند .همچنین امروزه انواع کاال و خدماتي که به افراد جامعه
ارائه ميشود درنتیجه اشاعه اطالعات پروردهاي است که توسط پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشد تولید ميشود(بخاري و
همکاران.)1392،6،
يکي از تحقیقاتي که در اين حوزه صورت گرفته است " شناسايي عوامل ساختاري مؤثر بر توسعه شرکتهاي دانشگاهي" است که فاطمه
صادقیان و همکاران در سال  1396انجام دادهاند .از نتايج پژوهش حاضر چنین استنباط ميشود که در میان اين عوامل در حالت آزمون
به ترتیب مؤلفههاي سیستم پژوهشي و سیستم استراتژي سازماني داراي بیشترين و کمترين اهمیت در گروه و در حالت فعلي در دانشگاه
عالمه طباطبائي به ترتیب مؤلفههاي سیستم مديريت منابع اطالعاتي و ساختار نهادي داراي بیشترين و کمتري اهمیت در گروه ميباشند.
«نقش اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد مقاومتي» عنوان پژوهشي است که سعید عابديني در سال  1393به روش تطبیقي و اسنادي در مرکز
تحقیقات صداوسیما انجام داده است .بر اساس يافتههاي اين تحقیق موانع و مشکالتي جهت حرکت به اقتصاد دانشبنیان وجود دارد که
عبارتاند از چالش جذب نخبگان ،ارتباط بین صنعت و دانشگاه در کشور ،چالشهاي پیادهسازي مديريت دانش ،آموزش ،تجارت الکترونیک
و فناوري اطالعات ،نظامهاي حمايتي و بیمهاي ،پائین بودن بودجه پژوهش و مديريت ضعیف آن در کشور و چالشهاي ساختاري و
فرايندي .پژوهش يادشده براي فائق آمدن بر مشکالت ذکرشده در باال راهکارهايي نیز ارائه کرده است که عبارتاند از تقويت نوآوري،
توجه به آموزش عمومي و نقش دانشگاهها در اين زمینه ،توجه سرمايه دانشي ،گسترش طرحهاي کالن فراملي تکمیل زيرساختهاي
فناوري کشور ،تقويت نقش شرکتهاي دانشبنیان ،ا يجاد دولت الکترونیک ،ايجاد سازمانهاي يادگیرنده ،ايجاد مراکز پژوهش دانشبنیان
و. ...
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پژوهشي که در مورد ارزشافزوده دانش در بخش صنعت انجام شد ،نشان داد که افزايش سرمايه گذاري به میزان يک درصد درزمینه
نیروي دانشي ،به  0.34درصد ارزشافزوده انجامیده و در مقابل سرمايهگذاري در نیروي غیرمتخصص 0.11 ،درصد (يکسوم) افزايش
در ارزشافزوده داشته است(عماد زاده و بکتاش.)1384 ،
نقش شرکتهاي دانشبنیان در تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان پژوهشي است که مجید فتاحي و همکاران وي انجام دادهاند .نتیجه تحقیق
آنها اين است که در نردبان اشتغال؛ شرکتهاي دانشبنیان يک پله باالتر از ديگر مراکز ايجاد اشتغال ميباشند زيرا در اين نوع شرکتها
نخبگان و فارغالتحصیالن محور اصلي ميباشند.
سروري ( )1391ويژگيهاي شرکتهاي دانش را ايده محوري ،تجاريسازي ،رقابتپذيري بیان ميکند.
اهللياري فرد و عباسي( )1390عوامل مؤثر بر رشد و توسعه شرکتهاي دانشبنیان را خطمشيهاي دولتي ،زيرساختها ،منابع مالي،
سرمايهگذاران ريسکپذير ،نیروي کار تحصیلکرده  ،دانش و مهارت ،شبکه جهاني اينترنت ،دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک ،ساختار
سازماني کارا و متناسب با فناوري ميداند.
طالبي و زارع يکتا ( )1387ضمن ارائه مدل ايجاد  SME2هاي دانشبنیان ،بیان ميکند که دانشگاه بهعنوان رکن اصلي است .وروديها
عبارتاند از :دانشجو ،استاد ،سرمايهگذاري مخاطرهآمیز دانشگاهي ،آموزشهاي علمي و مهارتي ،آموزشهاي کارآفريني ،مشاوره
کسبوکار و خروجيها ،فارغالتحصیل در رشته موردنظر ،کسبوکارهاي ايجادشده مي باشد.
صمدي و همکاران (  )1387راههاي حمايت دولت از موفقیت شرکتهاي دانشبنیان را توسعه اقتصاد دانشبنیان ،تأکید فوري بر نوآوري
و حذف سد راه نوآوري ،اقدام بهعنوان يک کاتالیزور براي تغییرات ،اقدامات تسهیالتي ،سرمايهگذاري و تأمین وجوه الزم و تأمین
زيرساختهاي فیزيکي موردنیاز ميدانند.
اکبر زاده و شفیعزاده (  )1391به شناسايي و الويت بندي فعالیتهاي کلیدي دولت براي ايجاد شرکتهاي دانش بنیان پرداختند و موارد از
جمله :حمايتهاي مالي از سوي دولت ،ساختار حقوقي و مقررات خاص ،زيرساختها و خطمشيهاي حمايتي دولت را ارائه نمودند.
ون اسنل و نئون هايجسن طي مطالعهاي بر روي  40منطقه در هلند طي دوره  1987تا  1995به اين نتیجه رسیدند که اثرات بین بخشي
دانش در بخش خدمات داراي تأثیر مثبت بر رشد اين مناطق بوده است .نتیجه مطالعه لیدرمن و مادوني در مورد  126کشور طي دوره
 1975-2000حاکي از تأثیر مثبت مخارج انجام شده در بخش پژوهش و توسعه بر رشد اقتصادي بود.
شاهکار و همکاران( )2013بیان داشتند شرکتهاي دانشبنیان در تبیین و مدلسازي فرآيندهاي تولید ،تحقیق و توسعه ،غنيسازي علمي
و فني ،آموزش ،پرورش و توسعه انساني ،انتقال دانش ،نشر و اشاعه نوآوري در هر کشور نقشي مهم ايفا ميکند.
کو مار ( )2013تخصیص و کاربرد دانش جهت رشد توانمندي کسبوکارهاي دانشبنیان را بهصورت مؤلفههايي همچون نوآوري(عرضهي
سريع فرآوردهها و خدمات پیشرفته ،عرضه سريع فناوري پیشرفته و حیاتي ،تعیین مشخصههاي منحصربهفرد در محصوالت و خدمات
نوآورانه) ،مهارت(ارائه خدمات مبتني بر مهارتهاي منحصربهفرد کارکنان دانشي ،تدبیر و بینش کاربردي در ارائه خدمات حرفهاي و
مديريت داراييهاي فکري) زمینههاي تخصصي (خلق دانش ضمني ارزشمند ،ارائه برنامههاي خدماتي منحصربهفرد ،توسعه و مديريت
مهارتهاي خالق و عرضه محصوالت و خدمات متنوع) ،ارتباطات (جذب و نگهداري وفاداري مشتريان ،جذب و نگهداري
سهامداران،کارکنان و عرضه کنندگان ،فروش خدمات به مشتريان) ،بازاريابي(ايجاد شناخت و ارتقاي ارزش دانش ضمني ،ارائه محصوالت
و خدمات تخت برند منحصربهفرد ،فروش و بازاريابي ،تبلیغات و زمانبندي براي عرضه محصوالت و خدمات) و هماهنگي(توجه به نحوه ي
حملونقل در واحدهاي تولید و گردآوري بهترين اطالعات در زمان مقرر) ميداند.
گورمان و مک کارتي ( )2016در تحقیقي بیان داشتند که بیشتر بانکها و سازمانهاي دولتي توافق نموده اند که کسبوکارهاي دانشبنیان
داراي ويژگيهايي همچون مهارت باال ،تحصیالت عالي نیروي کار ،سطح باالي تحقیق و توسعه ،گرايش زياد به صادرات ،درصد بااليي
از داراييهاي نامشهود ،محصوالت و خدمات با منحني عمر کوتاه و حاشیه سود ناخالص باال هستند.
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 . 4روش پژوهش
اين پژوهش به روش کیفي و با بهرهگ یري از رويکرد داده بنیاد انجام ميشود .اين شیوه بر استفاده از مراحل تحلیل دادهها از طريق کدگذاري باز ،محوري
و گزينشي تأکید دارد .لیزر و خوربین معتقدند روش تحقیق نظريه داده مبنا ،دستیابي به نظريه برآمده از دادههاست ،دادههايي که به خصوصیات واقعي
موضوع تحقیق مربوط ميشوند و به همین دلیل ،در اين نوع تحقیق به اطالعرسانان کلیدي و درگیر با ابعاد مسئله و موضوع تحقیق مراجعه ميشود و
کوشش به عمل مي آيد که با روش کیفي و از طريق مصاحبه عمیق با اين مطلعان ،در ساختار دروني ارزشها و نگرشها و تجارب آنان که به نحوي
ازآنجا با موضوع تحقیق ارتباط دارد ،تعمّق و امکان نظر شود(فراست خواه.)1388 ،

 . 1 . 4جامعه آمار ی پژوهش
با توجه به اينکه هدف پژوهش ارائه و تبیی ن مدل توسعه شرکتهاي دانشبنیان با در نظر گرفتن نقش استراتژ يک رسانه است ،لذا جامعه آماري پژوهش
افراد خبره وصاحبنظر درزمینه شرکتهاي دانشبنیان است.

. 2 . 4نمونه پژوهش و روش نمونه گی ر ی
با توجه به مفروضات اساس ي و زيربنايي رو يکرد کیفي در پژوهش حاضر ،تعداد نمونه قبل از اجراي پژوهش تعیین نشده و فرايند نمونهگیري تا زمان ي
ادامه پیدا کرد که نوعي اشباع اطالعاتي حاصل شود .بدين معنا که در جريان مصاحبه اطالعاتي جديدتر از دادهها استخراج نگردد .زماني که پژوهشگر
به آزمودنيهاي کافي دسترس ي ندارد و نميداند که آزمودنيهاي خود را از کجا بیاورد به همی ن دلیل با معدود ي از آزمودنيهاي در دسترس مصاحبه
ميکند و از آنها ميخواهد افراد ديگر ي را با و يژگيهاي موردنظر معرفي نمايند .يعني هر آزمودني به آزمودنيهاي ب یشتر ميانجامد و اندكاندك بر
تعداد افراد نمونه افزوده ميشود(میرزايي .)1388،181،بر اين اساس در محدوده موردمطالعه  21نفر از افراد مطلع با فرآيند توسعه شرکتهاي دانشبنیان
از طريق رسانه ،براي انجام مصاحبه شناساييشدهاند .بااينحال مطابق نمونهگیري هدفمند ،با مطلعان کلیدي مصاحبه صورت گرفت .انجام اين مصاحبهها
تا رسیدن به مرحلهي اشباع نظري ادامه داشته است.

 . 3 . 4ابزار پژوهش و اعتبار رو ا یی پژوهش
در اين پژوهش از فن مصاحبه عمیق براي جمعآوري اطالعات تا زمان حصول اشباع نظري استفادهشده است .مصاحبهها توسط محقق بهصورت
حضوري در چند جلسه از خبرگان صاحبنظر در حوزه شرکتهاي دانشبنیان و رسانه انجام شد .اظهارات مصاحبهشوندگان با استفاده از ضبطصوت،
ضبط و پس از اتمام مصاحبه بهصورت لفظ به لفظ پیاده شد .جامعه موردمطالعه را خبرگان صاحبنظر در حوزه مديريت شرکتهاي دانشبنیان و فعال
در عرصه مدير يت و رسانه تشکی ل مي دهند .اعتباربخشي مدل در تحقیق حاضر نیز با دو راهکار صورت پذيرفت :اول اي نکه دادههاي استخراجشده از
مشاهده اسناد و مدارك احصا گردي د و بهعنوان دادههاي کنترلي مورداستفاده قرار گرفت .دوم اينکه نتايج حاصل از اي ن گام مدل منبعث از تحقیق به
برخي از مصاحبهشوندگان ارائه گرديد وپ یشنهادات و نقطه نظرات ايشان در مدل ارائهشده ،اعمال گرديد .

 . 4 . 4روشها وابزارگردآوری دادهها
در اين تحقیق  ،به منظور گردآوري داده ها از فن مصاحبه عمیق استفاده شده است .مصاحبه عمیق ،تکیهگاه اصلي نظريه مبنايي بوده و مصاحبهاي است
که در آن به آزمودني مورد مصاحبه براي هدايت جريان گفتگو ،آزادي بیشتري داده ميشود .

 . 5 . 4فنون تجز ی ه وتحلیل دادهها
در اين تحقیق براي تحلیل دادهها از فرآيند کدگذار ي استفاده شده است .تحلیل دادهها در اين روند ،جدا از گردآوري و نمونهگیري صورت نميگ یرد .در
هر مرحله ،تحلیل دادههاي پیشین ،راهي است براي اينکه تصمیم بگیريم در ادامه کدام داده را موردتوجه قرار ده یم و يا چه نمونهاي را جستجو کنیم .در
فرآيند کدگذار ي ،داده ها تجزيه و مفهومسازي شده و درنهايت به شکل تازهاي درکنار يکديگر قرارداده ميشوند .درفرآيندکدگذاري سه مرحله کدگذاري
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باز ،محوري و انتخابي طي خواهد شد .اين سه مرحله لزوماً ازيکديگرمجزا نبوده ودرفرآيند تحقیق به تکمیل يکديگر ياري ميرسانند .بااينوجود ،در يک
نگاه کلي ميتوان اينگونه بیان کرد که فرآيند تحلیل از کدگذاري باز آغازشده و در حالت ايدهال به کدگذاري انتخابي ختم خواهد شد.
در يک جمعبندي ميتوان گفت که اين تحقیق به روش کیفي با استفاده از تئوري داده بنیاد انجام ميشود؛ ابزار گردآوري دادهها در اين تحقیق استفاده از
مصاحبه عمیق و تکمیل مصاحبه نامه است .پسازآن محتواي مصاحبهها ابتدا کدگذاري باز و سپس محوري و انتخابي ميشود و بر اساس آن راهکارها
براي ترسیم مدل ارائه ميشود.
کدگذاري باز :فرايندي تحلیلي است که با آن مفهومها شناسايي و ويژگيها و ابعاد آن درداده ها کشف ميشوند(اشتراوس و کر بین.)1391،123،
کدگذاري محوري :فرايند مرتبط کردن مقولهها به مقولههاي فرعي ،کدگذاري محوري خوانده ميشود .زيرا کدگذاري در محور يک مقوله انجام ميشود و
مقولهها را در سطح ويژگيها و ابعاد با يکديگر مرتبط ميکند(اشتراوس و کر ب ین.)123 ،1391،
کدگذاري گزينشي(انتخابي) :يکپارچه کردن و پااليش نظريه را شامل ميشود.
طراحي مدل مفهومي :پس از انجام مراحل سه گانه کدگذار ي به تکوين مدلي درباره رابطه میان مقولههاي بهدستآمده در الگوي کدگذاري محوري پرداخته
شد .بر اساس انجام اين مرحله در فرآيند انجام تحقیق ،مدل مفهومي توسعه شرکتهاي دانشبنیان بر اساس نقش استراتژ يک رسانه مطابق شکل ترس یم ي
منبعث از روش تحقیق نظريه داده مبنا مشخص گرد يد.
سؤاالت مصاحبهها :الزم به ذکر است از آنجائي که روش مصاحبه بهصورت عمیق و نیمه ساختاريافته بوده لذا در انجام مصاحبهها سعي گرديد با تعدّد
سؤاالت ،مسیر انجام مصاحبه از پیش تعیینشده نباشد و فرآيند انجام مصاحبه بهصورت «نظرسنجي» انجام نشود ،بلکه با انجام سواالتي از رويدادهاي
مرتبط با تحقیق ،واقعیتهاي موجود احصا و استخراج گردد.

 . 5تجز ی هوتحلیل دادهها
براي کدگذاري دادهها در مرحله کدگذاري باز الزم است منابع استحصال هر دسته از مقوالت مشخص گردند .بدين منظور در جدول ()1
کد هر منبع مشخص گرديده است تا به کمک آن کدگذاري در مراحل بعد تکمیل شود.
جدول ( :)1کدگذاري منابع داده ها
نوع منبع

خبرگان و
مطلعین حوزه
شرکتهاي
دانشبنیان

سمت

کد مصاحبه شونده

مدير برنامه ريزي پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف

i1

خبرنگار تخصصي اخبار علمي و شرکتهاي دانشبنیان خبرگزاري مهر

i2

مديرعامل و مؤسس شرکت دانشبنیان بانیان

i3

مدير نظارت فني اقتصادي صندوق نوآوري و شکوفايي

i4

مدير ITصندوق نوآوري و شکوفايي

i5

مدير توانمندسازي صندوق نوآوري و شکوفايي

i6

مدير ارزيابي فني و اقتصادي صندوق نوآوري و شکوفايي

i7

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم فناوري و اقتصاد دانشبنیان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

i8

مسئول ترويج مرکز شرکتهاي دانشبنیان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

i9

مدير مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه مازندران

i10

مدير مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ايران

i11

کارشناس ارزيابي شرکتهاي دانش بینان پارك علم و فناوري استان قم

i12

کارشناس برنامهريزي صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري

i13

کارشناس برنامه ريزي و ارزيابي عملکرد صندوق نوآوري و شکوفايي

i14

معاون مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاون علمي و فناوري رياست جمهوري

i15

مسئول ارزيابي شرکتهاي دانشبنیان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

i16

مدير روابط عمومي صندوق نوآوري و شکوفايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

i17

خبرنگار تخصصي اخبار علمي و شرکتهاي دانشبنیان صداوسیما

i18

رئیس پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف

i19
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حال با عناي ت به کدگذاري منابع دادهها بهصورت فوق و با تجمیع گزارههاي مفهومي حاصل از گزارههاي مفهومي مستخرج از انواع
روشهاي گردآوري دادهها در تحقیق حاضر بر اساس موضوع کدگذاري شده است .اين جدول به کدگذاري باز از میان مراحل سهگانه
کدگذاري اين تحقیق اشاره دارد.
جدول ( :)2کدگذاري باز
منبع هر مقوله

کدگذاري باز

کد

i4,i8,i12,i15,i10

آموزش در برنامهها

A 113

i10

آموزش نحوه اشتغال در شرکتهاي دانشبنیان

A21

i1,i2,i3,i4,i5,i6,i11,i9,i14

فرهنگسازي

A12

i8

ايجاد فرصت يادگیري برابر براي همه آحاد جامعه

A22

i1,i3,i5,i6,i7,i8,i12,i13,i14,i15

اطالعرساني درزمینه شرکتهاي دانشبنیان و فعالیتهاي آنها

A13

i2

نقش برند سازي محصوالت دانشبنیان از طريق تلويزيون

A14

i3,i4,i5,i9,i10,i11,i15

تبلیغات و بازاريابي

A24

i5,i7

تبلیغ و ترويج محصوالت شرکتهاي دنش بنیان و کارآفريني

A34

i7

راهنمايي و تشويق

A15

i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13,i14,i15

توسعه شرکتهاي دانشبنیان از طريق رسانههاي سنتي

B11

i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9,i10,i11,i12,i13,i14,i15

توسعه شرکتهاي دانشبنیان از طريق رسانههاي مجازي

B21

i9

فرهنگسازي براي اشتغال

C11

i14,i15

نقش فرهنگي اجتماعي رسانه

C21

i1

از میان برداشتن کلیشههاي نادرست درباره کارآفريني

C31

i14

آشناسازي دانشگاه ها با شرکت هاي دانشبنیان

C12

i3

بیان مزيت هاي شرکتهاي دانشبنیان

C22

i8

بر عهده گرفتن نقشهاي نظارتي

C32

i5

افزايش آگاهيهاي مردم

C42

i1,i2,i3,i12,i13,i14,i15

بر عهده گرفتن نقشهاي اقتصادي

C13

i8

کمک به برنامه ريزي براي تبديل اقتصاد نفتي به اقتصاد

C23

i12

کمک به تجارت الکترونیک

C33

i7

تهیه گزارش از فعالیت هاي شرکتهاي دانشبنیان

C14

i9

تولید فیلم و زنجیره

C24

i9

تولید تیزرهاي تبلیغاتي

C34

i9

تبلیغات بر روي اپلیکیشن تا

C44

i4,i6,i11,i12,i15

مطالبه گري رسانه

C54

i4,i10,i15

اعتمادسازي توسط رسانه

C64

i4,i9

حمايتگري رسانه از فعالیتهاي دانش بنیان

C74

i1,i7,i10

الگوسازي توسط رسانه

i9

رفتار تخصصي رسانه بادانش بنیان ها

C84

i15

شبکهسازي توسط رسانهها

C94

i14,i15

نقش اجتماعي رسانهها

C104

i9

امیدبخشي و امیدآفريني

C114

i10

تأکید بر خالقیتها

C124

i13

حمايت از کارآفريني ،صاحبان ايده ،استارت آبها و...

C134

i16

همکاري با دانشگاه و استفاده از ظرفیت فضاي مجازي

D11
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i9

وجود ظرفیتهاي بینالمللي شرکتهاي دانش بنیان

D12

i9

تبلیغات بنري در وب سايت ها

D13

i2

شناساندن داراييهاي معنوي توسعه فناوري توسط رسانهها

D23

i3,i11,i7

وجود سرمايه گذار ،پشتیبان و حامي مالي

D14

i3,i9,i11,i5

کمک به قانونگذاري درزمینه دانشبنیانها

D15

i5

تالش براي از میان برداشتن قوانین دستوپا گیر

D25

i11

تبیین رعايت عدالت در اختصاص گريد

D35

i2

رصد فناوري به واسطه اينترنت

D16

i3

هماهنگي بین دانشگاه،صنعت و دولت

D17

i9

بهکارگیري ديپلماسي و رايزني فرهنگي

D18

i9

فراملي شدن محصوالت دانشبنیان تولیدي شرکتها

E11

i9

افزايش تولید محصوالت شرکتهاي دانشبنیان

E12

i15

کاهش وابستگي کشور به خارج

E13

i2,i11

کمک به ارتقاي سطح کیفي و کمي محصوالت دانشبنیان

E14

i3,i6,i7

تدوين نقشه راه ،برنامهريزي و سیاستگذاري

E15

i9

تأثیر بر تصمیم سازان

E16

i14

نقش استراتژيک رسانههاي مجازي

E17

i5,i7

ترويج فعالیتهاي دانش بنیان در دانشگاهها

E18

i1,i7,i9,i15

شناسايي و رفع چالشها و مشکالت شرکتهاي دانش بنیان

E19

i10

مشارکت شرکت هاي دانشبنیان در تولید ناخالص ملي

E101

i11

کمک به رفع بیکاري و خوداشتغالي و ايجاد اشتغال

E111

i2,i3,i8,i14

افزايش فروش محصوالت از طريق رسانه

E121

i2,i9,i13,i14

افزايش فروش محصول توسط رسانههاي مجازي

E122

جدول ( :)۳کدگذاری داده ها در سه مرحله
کدگذاري
انتخابي

کدگذاري باز

کد مفهوم

آموزش در برنامهها

A 11

آموزش نحوه اشتغال در شرکتهاي دانشبنیان

A21

فرهنگسازي

A12

ايجاد فرصت يادگیري برابر براي همه آحاد جامعه

A22

اطالعرساني درزمینه شرکتهاي دانشبنیان و فعالیتهاي آنها

A13

نقش برند سازي محصوالت دانشبنیان از طريق تلويزيون

A14

تبلیغات و بازاريابي

A24

تبلیغ و ترويج محصوالت شرکتهاي دنش بنیان و کارآفريني

A34

هدايت و راهنمايي() A5

راهنمايي و تشويق

A15

توسعه شرکتهاي دانشبنیان از طريق رسانه

توسعه شرکتهاي دانشبنیان از طريق رسانههاي سنتي

B11

()B1

توسعه شرکتهاي دانشبنیان از طريق رسانههاي مجازي

B21

فرهنگسازي براي اشتغال

C11

نقش فرهنگي اجتماعي رسانه

C21

از میان برداشتن کلیشههاي نادرست درباره کارآفريني

C31

آشناسازي دانشگاه ها با شرکت هاي دانشبنیان

C12

بیان مزيت هاي شرکتهاي دانشبنیان

C22

کدگذاري محوري

آموزش()A1

فرهنگسازي() A2
شرايط
علّي() A

اطالعرساني()A3

تبلیغات ،بازاريابي و بندسازي()A4

راهبرد () B

فرهنگ()C1
زمینهها()C
بر عهده گرفتن نقشهاي نظارتي() C2
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اقتصاد ()C3

بر عهده گرفتن نقشهاي نظارتي

C32

افزايش آگاهيهاي مردم

C42

بر عهده گرفتن نقشهاي اقتصادي

C13

کمک به برنامه ريزي براي تبديل اقتصاد نفتي به اقتصاد

C23

کمک به تجارت الکترونیک

C33

تهیه گزارش از فعالیت هاي شرکتهاي دانشبنیان

C14

تولید فیلم و زنجیره

C24

تولید تیزرهاي تبلیغاتي

C34

تبلیغات بر روي اپلیکیشن تا

C44

مطالبه گري رسانه

C54

اعتمادسازي توسط رسانه

C64

حمايتگري رسانه از فعالیتهاي دانش بنیان

C74

فعالیتهاي رسانهاي() C4

الگوسازي توسط رسانه
رفتار تخصصي رسانه بادانش بنیان ها

C84

شبکهسازي توسط رسانهها

C94

نقش اجتماعي رسانهها

C104

امیدبخشي و امیدآفريني

C114

تأکید بر خالقیتها

C124

حمايت از کارآفريني ،صاحبان ايده ،استارت آبها و...

C134

ظرفیت دانشگاهي کشور() D1

همکاري با دانشگاه و استفاده از ظرفیت فضاي مجازي

D11

ظرفیتهاي بینالمللي() D2

وجود ظرفیتهاي بینالمللي شرکتهاي دانش بنیان

D12

وبسايتها()D3

تبلیغات بنري در وبسايت ها

D13

داراييهاي معنوي توسعه فناوري() D4

شناساندن داراييهاي معنوي توسعه فناوري توسط رسانهها

D23

اسپانسرينگ() D5

وجود سرمايه گذار ،پشتیبان و حامي مالي

D14

کمک به قانونگذاري درزمینه دانشبنیانها

D15

تالش براي از میان برداشتن قوانین دستوپا گیر

D25

تبیین رعايت عدالت در اختصاص گريد

D35

رصد فناوري به واسطه اينترنت

D16

هماهنگي بین دانشگاه،صنعت و دولت

D17

سیاست() D9

بهکارگیري ديپلماسي و رايزني فرهنگي

D18

فراملي شدن محصوالت() E1

فراملي شدن محصوالت دانشبنیان تولیدي شرکتها

E11

افزايش تولید محصول ()E2

افزايش تولید محصوالت شرکتهاي دانشبنیان

E12

کاهش وابستگي(سیاسي) () E3

کاهش وابستگي کشور به خارج

E13

ارتقاي سطح کیفي محصوالت () E4

کمک به ارتقاي سطح کیفي و کمي محصوالت دانشبنیان

E14

سیاست گذاري و خط مشي() E5

تدوين نقشه راه ،برنامهريزي و سیاستگذاري

E15

تصمیم سازي() E6

تأثیر بر تصمیم سازان

E16

تدوين استراتژي() E7

نقش استراتژيک رسانههاي مجازي

E17

شرايط
محیطي()D

قوانین() D6

اينترنت() D7
صنعت ،دانشگاه و دولت
()D8

پیامدها() E

ترويج فعالیتها () E8

ترويج فعالیتهاي دانش بنیان در دانشگاهها

E18

رفع چالشها و مشکالت() E9

شناسايي و رفع چالشها و مشکالت شرکتهاي دانش بنیان

E19

مشارکت در تولید ناخالص ملي()E10

مشارکت شرکت هاي دانشبنیان در تولید ناخالص ملي

E101

اشتغالزايي()E11

کمک به رفع بیکاري و خوداشتغالي و ايجاد اشتغال

E111
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افزايش فروش محصوالت()E12

افزايش فروش محصوالت از طريق رسانه

E121

افزايش فروش محصول توسط رسانههاي مجازي

E122

پس از انجام کدگذاري باز (جدول ( ))2در جدول ( )3کدگذاري محوري و انتخابي انجام شده و هر سه مرحله کدگذاري ارائهشده است .در
اين جدول تعداد 106مقوله احصايي بر اساس ارتباطهاي احصايي در عملیات میداني بین مقولهها و گذارها و نیز محتواي آنها در قالب
 31گزاره مقولهاي در کدگذاري محوري و نیز گزاره انتخابي در قالب  6طبقه به شرح شکل ( )1دستهبنديشده است .شکل ( )1جريان
مديريت دادهها و انتقال به مدل در سه مرحله کدگذاري را براي اين106گزاره مفهومي اولیه در مرحله کدگذاري باز و  19گزاره مقولها ي
در مرحله کدگذاري محوري و 6مؤلفه اصلي مدل را نمايش ميدهد.

نتی جه گی ر ی
در اين بخش بر اساس اهداف و سؤالهاي تحقیق که در ابتدا به آنها اشاره شد و نیز بر اساس مباني نظري تحقیق ،نتايج حاصل از تحقیق
متناسب با مراحل سهگانه کدگذاري دادهها در روش نظريه داده مبنا ارائهشده است.
اين سازماندهي به اين دلیل انجام شده تا امکان مقايسه و رديابي فرايند استحصال مقوالت تسهیل گردد .پسازآن مدل نهايي تحقیق که
در واقع هدف اصلي تحقیق نیز بوده ،ارائه گرديده است.

تحلیل بر اساس مبانی نظر ی و سؤالها ی تحقی ق
براي پاسخگويي به سؤال اصلي و سؤالهاي فرعي تحقیق در زير بار ديگر به سؤالها اشارهشده و در ادامه هريک پاسخهاي مبتني بر
انجام تحقیق منبعث از عملیات میداني ارائه ميگردد.
سؤال اصلي :با در نظر گرفتن نقش استراتژيک رسانه مدل توسعه شرکتهاي دانشبنیان چگونه خواهد بود؟ يا بهعبارتديگر با در نظر
گرفتن نقش استراتژيک رسانه براي توسعه شرکتهاي دانشبنیان چه مدلي ميتوان ارائه کرد؟
اشاره شد که استحصال مدل توسعه شرکتهاي دانشبنیان با در نظر گرفتن نقش استراتژيک رسانهها بهعنوان هدف اصلي مطرح است.
که الجرم سؤال اصلي تحقیق را به شکل فوق برميتابد .اين مدل در شکل ( )2ارائهشده است.
سؤالهاي فرعي :مقولههاي فرايند توسعه شرکتهاي دانشبنیان بر اساس کدگذاري باز با توجه به نقش استراتژيک رسانهها چیست؟
همانظور که در بخش چهارم اين پژوهش اشاره شد بر اساس انجام عملیات میداني تحقیق( مصاحبه ،مشاهده و بررسي اسناد و مدارك)
بر اساس کدگذاري باز درمجموع  106مقوله براي فرايند توسعه شرکتهاي دانشبنیان با در نظر گرفتن نقش استراتژيک رسانهها مشخص
گرديد.
روابط و اثرات بین مقولهها و مقوله اصلي فرايند توسعه شرکتهاي دانشبنیان با توجه به نقش استراتژيک رسانهها بر اساس کدگذاري
محوري دادههاي حاصل از مصاحبههاي موردمطالعه چیست؟
پیشتر اشاره شد که  31گزاره مقولهاي حاصل کدگذاري محوري  106مقوله احصا شده در مرحله کدگذاري باز بود که اين گزارهها در
قالب  6مؤلفه اصلي مدل نهايي سازماندهي شدند .موجبات علّي ،زمینهها و شرايط محیطي که درمجموع بهعنوان پیشايندهاي فرايند
معرفيشدهاند .مقوله اصلي و راهبردهاي متعاقب که بهعنوان عناصر اصلي در مدل ارائهشده است و نهايتاً پیامدها که هر يک شامل
مقولهها و بعضاً روابط داخلي ميباشند.

 . 5.2ارائه مدل
مدل نهايي حاصل از تحقیق داراي شش بخش موجبات علّي ،زمینهها و شرايط محیطي ،پیشايندها ،مقوله اصلي و راهبردها ،عناصر اصل ي
فرآيند و پیامدها است .در ادامه بر اساس همین سازماندهي و نیز بر اساس چیدمان منبعث از کدگذاري محوري ،تحقیق سامانيافته است.
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مرحله کدگذاری باز :تعداد  106مقوله
آموزش در برنامهها ( ،)A 11آموزش نحوه اشتغال در شرکتهاي دانشبنیان( ،)A21فرهنگسازي( ،)A12ايجاد فرصت يادگیري برابر
براي همه آحاد جامعه( ،)A22اطالعرساني درزمینه شرکتهاي دانشبنیان و فعالیتهاي آنها( ،)A13نقش برند سازي محصوالت دانشبنیان
از طريق تلويزيون ( ،)A14تبلیغات و بازاريابي( ،) A24تبلیغ و ترويج محصوالت شرکتهاي دنش بنیان و کارآفريني( ،)A34راهنمايي و
تشويق( ،)A15توسعه شرکتهاي دانشبنیان از طريق رسانههاي سنتي( ،)B11توسعه شرکتهاي دانشبنیان از طريق رسانههاي
مجازي( ،)B21فرهنگسازي براي اشتغال( ،) C11نقش فرهنگي اجتماعي رسانه( ،)C21از میان برداشتن کلیشههاي نادرست درباره
کارآفريني( ،)C31آشناسازي دانشگاهها با شرکتهاي دانشبنیان( ،)C12بیان مزيتهاي شرکتهاي دانشبنیان( ،)C22بر عهده گرفتن
نقشهاي نظارتي( ،)C32افزايش آگاهيهاي مردم( ،)C42بر عهده گرفتن نقشهاي اقتصادي( ،)C13کمک به برنامهريزي براي تبديل اقتصاد
نفتي به اقتصاد( ،) C23کمک به تجارت الکترونیک( ،)C33تهیه گزارش از فعالیتهاي شرکتهاي دانشبنیان( ،)C14تولید فیلم و
زنجیره( ،)C24تولید تیزرهاي تبلیغاتي( ،) C34تبلیغات بر روي اپلیکیشن تا( ،)C44مطالبه گري رسانه( ،)C54اعتمادسازي توسط
رسانه( ،) C64حمايتگري رسانه از فعالیتهاي دانشبنیان( ،)C74الگوسازي توسط رسانه( ،)C84رفتار تخصصي رسانه بادانش
بنیانها( ،)C84شبکهسازي توسط رسانهها( ،)C94نقش اجتماعي رسانهها( ،)C104امیدبخشي و امیدآفريني( ،)C114تأکید بر
خالقیتها( ،)C124حمايت از کارآفريني ،صاحبان ايده ،استارت آپها و ،) C134( ..همکاري با دانشگاه و استفاده از ظرفیت فضاي
مجازي( ،)D11وجود ظرفیتهاي بینالمللي شرکتهاي دانشبنیان( ،)D12تبلیغات بنري در سايتها و وبسايتها ( ،)D13شناساندن
داراييهاي معنوي توسعه فناوري توسط رسانهها( ،)D23وجود سرمايهگذار ،پشتیبان و حامي مالي( ،)D14کمک به قانونگذاري درزمینه
دانشبنیانها( ،)D15تالش براي از میان برداشتن قوانین دستوپا گیر( ،) D25تبیین رعايت عدالت در اختصاص گريد(  ،)D35رصد فناوري
بهواسطه اينترنت( ،)D16هماهنگي بین دانشگاه ،صنعت و دولت( ،)D17بهکارگیري ديپلماسي و رايزني فرهنگي(  ،)D18فراملي شدن
محصوالت دانشبنیان تولیدي( ،)E11افزايش تولید محصوالت شرکتهاي دانشبنیان( ،)E12کاهش وابستگي کشور به خارج( ،)E13کمک
به ارتقاي سطح کیفي و کمي محصوالت دانشبنیان( ،)E14تدوين نقشه راه ،برنامهريزي و سیاستگذاري( ،)E15تأثیر بر تصمیم
سازان( ،)E16نقش استراتژيک رسانههاي مجازي( ،)E17ترويج فعالیتهاي دانشبنیان در دانشگاهها ( ،) E18شناسايي و رفع چالشها و
مشکالت شرکتهاي دانشبنیان( ،)E19مشارکت شرکتهاي دانشبنیان در تولید ناخالص ملي( ،) E101کمک به رفع بیکاري و خوداشتغالي
و ايجاد اشتغال( ،)E111افزايش فروش محصوالت از طريق رسانه( ،)E121افزايش فروش محصول توسط رسانههاي مجازي(.)E122
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مرحله کدگذاری م وری  :تعداد 31مقوله
 -1 :Aآموزش در برنامه ها( 2مقوله)-2 ،فرهنگسازي( 2مقوله) -3 ،اطالعرساني( 1مقوله) -4 ،تبلیغات بازاريابي و برند سازي( 3مقوله)- 5 ،هدايت و راهنمايي(1
مقوله)
 -1 :Bتوسعه شرکتهاي دانشبنیان از طريق رسانه ( 2مقوله)
 - 1 :Cفرهنگ( 3مقوله) -2 ،بر عهده گرفتن نقش نظارتي( 4مقوله) -3 ،اقتصاد( 3مقوله)  - 4فعالیتهاي رسانهاي( 4مقوله)
 - 1 :Dظرفیت دانشگاهي کشور( 1مقوله) - 2 ،ظرفیتهاي ب ینالمللي( 1مقوله) -3 ،سايت ها و وبسا يتها( 1مقوله) -4 ،داراييهاي معنوي( 1مقوله)- 5،
اسپانسرينگ( 1مقوله) -6 ،قوانین( 3مقوله)-7 ،اينترنت( 1مقوله)-8 ،صنعت( 1مقوله) -9 ،سیاست( 1مقوله)
 -1 :Eفراملي شدن محصوالت( 1مقوله) -2 ،کاهش وابستگي(  1مقوله) - 3 ،ارتقاي سطح کیفي محصوالت(1مقوله) - 4 ،سیاست گذاري و خطمشي( 1مقوله)- 5 ،
تصمیم سازي( 1مقوله) - 6 ،تدوين استراتژي( 1مقوله) - 7 ،ترويج فعالیتها( 1مقوله)-8 ،رفع چالشها( 1مقوله)- 9 ،مشارکت در تولید ناخالص ملي( 1مقوله)
 -10اشتغالزا يي( 1مقوله)-11 ،افزايش فروض محصوالت( 1مقوله)
 :Ccمقوله اصلي :توسعه شرکتها ي دانش بنیان از طريق رسانه

مرحله کدگذاری انتخاب  :تعداد  31مقوله
را

لّ  5( :مقوله) مقوله ا ل ( :نقش رسانه در توسعه رکت ای دانشب ان) .را رد2( :مقوله) ،زم ه ا(4مقوله) ،را
م

( 9مقوله) ،امد ا( 11مقوله)

شکل ( :)1جریان مدیریت دادهها و انتقال به مدل در سه مرحله کدگذاری
زم ه ا:
ااممدد اا::
را رد ا:

را

مقوله ا ل :

را

م

شکل ( :)2مدل مفهومی نهایی تحقیق

منابع
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اهللياري فرد ،نجف .عباسي ،رسول« ،)1390(،بررسي الگوي مناسب ساختار سازماني شرکتهاي دانشبنیان» ،فصلنامه رشد فناوري،
شماره  ،29ص.47-54
اماني تهران ،محمد .احمد امیني ،زهرا« ،)1390(،تحلیل افقهاي شرکتهاي دانشبنیان دانشگاهي و راهکارهاي پیشگیران»ه ،نشريه علمي
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کشور» ،فصلنامه رشد فناوري ،شماره ،)4(14ص.27-33
طالبي ،کامبیز .زارع يکتا ،محمدرضا« .)1387(.آموزش کارآفريني دانشگاهي و نقش آن در ايجاد و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط
دانشبنیان» ،مجله توسعه کارآفريني ،شماره  ،1ص.111-131
عظیمي ،حسین( )1393مدارهاي توسعهنیافتگي در اقتصاد ايران ،نشر ني ،تهران ،چاپ پانزدهم.
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سه کشور همسايه)» ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ،سال ششم ،شماره .20
عماد زاده ،مصطفي .شهنازي ،روحاهلل« ،)1386( .بررسي مباني و شاخصهاي اقتصادي دانش محور و جايگاه آن در کشورهاي منتخب در
مقايسه با ايران» ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي سال هفتم شماره .)27(14
فخاري ،حسین .سلماني،داود ( )1392رهبري در مهندسي« ،رويکردي جهت بهبود مديريت شرکتهاي نوپاي دانشبنیان ،فصلنامه تخصصي
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:پی نوشت
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Asia-Pacific Economic Cooperation
Small and Medium-Sized Enterprises

 الزم به توضیح است که اعدادي که بهصورت انديس در کدهاي فوقالذکر در کنار هم آمدهاند مربوط به دو مرحله کدگذاري باز و کدگذاري محوري- 3
. به اين نحو که عدد سمت راست مربوط به کدگذاري محوري و عدد سمت چپ مربوط به کدگذاري باز تحقیق است.تحقیق هستند
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