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 چکیده 
 تحقیق. باشدمی کشور در بنیان دانش اشتغال توسعه راهکارهای بررسی تحقیق این هدف
 و کیفی آمیخته نوع از تحقیق روش نظر از و ایتوسعه -کاربردی تحقیق، هدف نظر از حاضر

  تبیین  به منظور مفهومی مدل ساخت برای بنیاد داده نظریه از اول مرحله در. است  یکم
کیفی،  بخش در. است شده کشور بهره گرفته در بنیان دانش اشتغال توسعه راهکارهای

 دادند. بامی تشکیل را پژوهش آماری نمونه بنیان دانش اشتغال توسعه موضوع به آشنا خبرگان
-گلوله روش و هدفمند گیرینمونه روش به نفر 15 نظری اشباع و گیرینمونه کفایت به توجه
 باز، کدگذاری ایمرحله سه فرایند از هاداده تحلیل و تجزیه جهت. است شده انتخاب برفی

 شامل تحقیق آماری جامعه نیز پژوهش کمی بخش در. است گردیده استفاده انتخابی و محوری
  اساس  بر تحقیق آماری نمونه .است بوده بنیاندانش یهاشرکت کارشناسان و مدیران کلیه

 از هاداده آوریجمع منظور به. بود شده تعیین نفر 250 تأییدی هایمدل از استفاده هایتوصیه
 کیفی مرحله از آمده بدست مفاهیم و فرعی هایمقوله اساس بر ساخته محقق پرسشنامه

 تحلیل از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به. تاس شده استفاده پارادایم مدل اساس بر و پژوهش
 هایمدل همه که دهدمی نشان پژوهش کمی بخش نتایج. است شده استفاده تأییدی عاملی

 . است شده تدوین مناسبی شکل به تأییدی

 ای.زمینه شرایط پیامدها، علی، شرایط بنیان، دانش اشتغال واژگان کلیدی:

 .JEL : :E61, E24, D83بندی طبقه
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 مقدمه -1
 گردیده است. بااز توسعه آغاز  یاصل هدفبه عنوان دادن به فقر  انیپاتفکر،  با 21رن ق 

 ی راکاریب نرخ شیافزا افتهیتوسعه  یاز کشورها یاری، بسبحران اقتصادی بزرگآغاز 

متحده  االتیادر تجربه کرده اند.  وقوع پیوست،به  پس از آغاز بحران اقتصادیکه 

 جهانی را ر در دوران پس از جنگ رکود بازار کا نیتر قیعمدی اقتصا بحران کا،یآمر

دوره  نیدر سراسر اروپا در هم زین یکاریب. (2010، 1شد )السبای و همکاران منجر

 و افتهیتوسعه  های(. از طرفی دیگر هم کشور2010، 2)آرپایا و کورجی افتی شیافزا

مطالعات اخیر اند. مواجه و ثروت درآمد ینابرابر شیافزابا  در حال توسعه هایکشورهم 

ژاپن،  ا،یتالیمتحده، انگلستان، ا االتیاز جمله ادهد در کشورهای پیشرفته  نشان می

به بعد روند نابرابری درآمد و ثروت روبه  2008از سال  ک یکانادا، آلمان، هلند و مکز

 یحال، نابرابر نیبا ا (.2011، 3یو توسعه اقتصاد افزایش است )گزارش سازمان تعاون

به  یدسترس ینابرابردر  ،یاجتماع یمشکل نابرابر شود؛یدر درآمد و ثروت محدود نم

، 4راتبومو  اسمیت) باشدنیز می یاجتماعی هاو فرصت ان،یبآزادی  ،یخدمات عموم

 یبرافرصت نیز ضرورت و  کهم به عنوان ی  5بر دانش یتوسعه اقتصاد مبتن(. 2013

و  ندهیرشد در آ یحفظ نرخ باال یضرورت برا کی نی. ارودار میبه شم ایتوسعه آس

از روند  دنتوانیدر حال ظهور م یموجب آن اقتصادها بهکه  است آلایده فرصت ک ی

-رهیدر زنج شرفتیتر به پعیحرکت سر تحوالت سودمند که ممکن است به آنها اجازه

تر نماید )گزارش نزدیک  است یجهان یدر بازارها بهتر تیو موقع یارزش جهان یها

 برای تقاضا افزایش با دانش بر مبتنی اقتصاد در اشتغال .(2014، 6بانک توسعه آسیا

همکاری و توسعه اقتصادی  عضو هایکشور شود.مشخص میماهر  بسیار کارگران

پویا  رشد اشتغال و های تولیددر بخش باال تکنولوژی با فشرده تمایل دارند دانش

اطالعات، باعث  هایفناوری ظهور خصوص و به تکنولوژی در ییراتغت. داشته باشند

-سیاست. شده است ماهرغیر نیروی کار و کاهش ماهر دیده و کارکنان آموزش افزایش

 
1 Elsby et al. 
2 Arpaia & Curci 
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 طیف به دسترسی ترویج طریق از انسانی های دولت نیز باعث افزایش نیاز به سرمایه

دولت معطوف به افزایش  هایها شده است. در این رابطه سیاستمهارت از وسیعی

و  مشارکتی هایشبکه طریق از اقتصادی دانش توزیع قدرت یادگیری و افزایش ظرفیت

 در سازمانی تغییر برای شرایط آوردن فراهم ها بابوده است. دولتفناوری  انتشار

 اند.وری را داشتهبهره برای فناوری مزایای رساندن حداکثر ها، سعی در بهشرکت

کارکنان با سطح استفاده دهد که ینشان م و توسعه اقتصادی سازمان همکاری گزارش

در  است. کردهرشد قبل  دانش محور نسبت به عیدر صنای لیتحص مدارکی عال

به طور بلکه . ستین یدانش و مهارت الزم است اما کاف اقتصاد دانش بنیان، هایشرکت

 سخت" یهااز مهارت یبیترکعالی ) مدارک یجا به "تیصالح" به ازین ندهیفزا

به  ازین دیجد یاو حرفه یفننظام آموزشی و . ( نیازمند است"افزاری نرم"و  "افزاری

 ک ی ی دارد.استعداد حرفه ابا  وی ماهر فن اریبسافراد  از  یاگسترده فیط شیافزا

به منظور توسعه  که است این آموزش و پرورش یهاستمیس ازیمورد ن یدیکل یژگیو

-آموزشارائه  به در بازار موجود مسائل و مشکالت به ییگوتر و پاسخریپذمه انعطافبرنا

آموختگان جوابگوی نیاز آنان الزم در دانش یهایستگیشاهایی بپردازد که با افزایش 

توان اند، میفوق دست یافته تیوضع تیبه تقو یکه به خوب ییهاکشوراز جمله  باشد.

 ی برا یخوب ها را به عنوان الگویاشاره کرد که این کشور کره یسنگاپور و جمهوربه 

 (.2014توان یاد کرد )گزارش بانک توسعه آسیا، می در حال توسعه یهاکشور

سازی آن و چگونگی پیادهر بحث اشتغال ببر دانش  یبالقوه اقتصاد مبتن ریثأتوجه به ت

بررسی آن ضر به دنبال ها در حال حابسیاری از کشور ها نیازی است کهدر سازمان

آموزش و  بحثنمود دارد و   و اروپا یدر سطح مل صورت واضحبه  ازین نی. اهستند

عملکرد  بهمنحصر  ینگران معنای به نیحال، ا نیبا ا در آن مطرح است. کمبود مهارت

آموزش و پرورش،  نیتعامل ب یدگیچیپ بر یدانش مبتن جامعه .ستین یبازار کار داخل

ی اشتغال و بازار کار خارج ایدرون سازمان، ساختار شبکه درتحرک  شیاو افز تربیت

 باال و لشتغاایش افزا سبب ندامستمر میتو دیقتصااد ـشر(. 1999، 1باشد )لیندلیمی

 توسعه مهم یهاشاخصاز ت یکی ـجه نـیا از و دوـعمومی ش هفارفتن سطح ر

 
1 Lindley 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi88e_92IDSAhUK1RQKHRvIBNIQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586_%25D9%2587%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C_%25D9%2588_%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2587_%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C&usg=AFQjCNG63oamJ2jePK9321fl-xfrTfTKQw&bvm=bv.146094739,d.d24


 

 

 

 
  

 

 

 

 ...کشور بر اساس در بنیان دانش اشتغال های توسعهراهکار                         88  

 نهمزما که باشد ناـچن یاعـجتما و دیاـقتصاگذاری گر سیاستا .ددگرمی بمحسو

 کلیروـط هـب مـه رـفق  رتصو یندر ا ،یابد دبهبو نیز مددرآ یعزتو ات،تولید یشافزا با

در  قتصادهاا نیترداریپا APICبراساس مطالعات انجام گرفته توسط مییابد.  کاهش

کوچک  یکارها کسب و انیم نیدانش محور است و در ا یجهان مربوط به اقتصادها

 ها هستند. اقتصاد نیموتور محرک و توسعه ا نایبن دانش

ها، خود هدایتی و های توسعه اشتغال شامل یادگیری کارکنان، رشد مهارتمؤلفه

(. از طرف دیگر هر سازمان 2011، 1باشد )عبدالحامد و واحدنگرش کارکنان و افراد می

تواند یدارد که م هایی در پیش روو شرکتی برای توسعه در هر بخش خود چالش

مانعی در مقابل پیشرفت و توسعه سازمانی باشد و شامل موارد ذیل است: فرهنگ 

(. هر کشوری برای 2000، 2های محدود )الناسازمانی، نگرش مدیران عالی و فرصت

هایی رو را بردارد و از این رو استراتژیخود ناگزیر است تا موانع پیش توسعه اشتغال

ها توسعه و یکی از این راه تا به انجام این مهم کمک نمایندباید تدوین و اجرایی شوند 

و ی اقتصاد میرژ های اقتصاد دانش بنیان شاملباشد. شاخصاقتصاد دانش بنیان می

باشد )گزارش ی مینوآور ستمیسو  اطالعات اخترسیزافراد، و مهارت  آموزشی، نهاد

قی به بررسی موضوع ( که در این پژوهش به صورت تلفی2014بانک توسعه آسیا، 

 خواهیم پرداخت.

شود این است که اقتصاد دانش بنیان به ی که در این تحقیق مطرح میمسئله مهم

که انجام است ولی از آنجائیصورت پراکنده و با الگویی ثابت و به صورت ناقص در حال 

توسعه  که پایه اشتغال دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان است. راهکارهایی که بتواند بر

ی در اقتصاد دانش بنیان و در نهایت اشتغال دانش بنیان کمک نماید نیاز به بررس

ه کشور دارد. در این راستا نیز محقق با درک این مسئله به بررسی این موضوع پرداخت

 و سعی دارد با استفاده از یک پژوهش آمیخته راهکارهای توسعه اشتغال را ارائه نماید. 

 ادبیات تحقیق  -2

 اقتصاد دانش بنیان -2-1

های مدیدی مدت اقتصادی رشد ترویج و وریبهره محرک ارزش، ایجاد در دانش اهمیت

 در دانش مرکزی نقش شناختن رسمیت به این بر عالوه. است که شناخته شده است

 
1 Abdul Hameed & Waheed 
2 Elena P 
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 پیشرفت سرعت و یادگیری فناوری اطالعات، به بیشتر نتیجه توجه امروز، اقتصادهای

 (. بر اساس2018، 1شود )کارایانیس و همکارانمی نتیجه آن از که است علمی و فنی

 را به عنوان یک دانش بر مبتنی اقتصاد ،2002 سال در اروپا لیسبون، اتحادیه نامهتوافق

هرواس ) کرده است تعیین رقابتی موقعیت به به منظور دستیابی استراتژیک  هدف

برای بسیاری از  ملی یل به یک هدفاگرچه این امر تبد (.2010، 2سوریانو و موالترو

 کارگیری آن، غالباً در ادبیات تحقیقرویکرد به و هاشاخص وظایف، است، شده هاکشور

یک اقتصاد مبتنی بر دانش که توسط محققان  نهایی عملکرد. گیردمی قرار مورد بحث

 رشد و ثروت تولید: است های مختلف در نوساندر بین شاخص پیشنهاد شده است،

نوآوری  علمی و تولید دانش (2006، 4؛ لیدسدورف2010، 3)جانسوناقتصادی 

اشتغال  رشد و انسانی توسعه یا و (2000، 6؛ لیدسدرف2006، 5)ایتکوویتز و لیدسورف

های عملکرد یک اقتصاد دانش بنیان ( از جمله شاخص2009، 7)ون اورت و همکاران

 گردند.تلقی می

چندگانه برای یک اقتصاد مبتنی بر دانش  نهایی وظایف ت،مطالعا برخی کهبا وجود این 

 ی بر دانش کهاقتصاد مبتن بکارگیری فرایند یکپارچه اند، شکلرا مورد بررسی قرار داده

مورد  ادبیات در به ندرت شود،می در یک اقتصاد مبتنی بر دانش نهایی وظایف منجر به

شده در ادبیات ههای اشارد شاخصهنوز بحث در مور بنابراین،. گیردمی قرار توجه

 رهنمودی عنوانها را بهکفایت شاخصکفایت یا عدم تحقیق وجود دارد. این مباحث

مورد بحث قرار  اقتصاد مبتنی بر دانش بکارگیری و توسعه زمینه در گذارانسیاست برای

 رشد برای پیشنهاد شده هایشاخص از (. برخی2013، 8دهند )شارما و همکارانمی

 رشد که شاخص پیشنهاد شده برایهستند؛ درحالی GDP یا تجاری اقتصادی، دانش

درآمد، بیشتر شدن کارگران با مهارت و دانش باال  دستمزد، گذاری،سرمایه اشتغال،

 
1 Carayannis et al. 
2 Hervas Soriano & Mulatero 
3 Jansson 
4 Leydesdorff  
5 Etzkowitz & Leydesdorff 
6 Leydesdorff 
7 Van Oort et al. 
8 Sharma et al. 



 

 

 

 
  

 

 

 

 ...کشور بر اساس در بنیان دانش اشتغال های توسعهراهکار                         90  

 توسط پیشنهادی هایشاخص برخی این، بر (. عالوه2009، 1است )اورت و همکاران

OECDتصاد مبتنی بر دانش، یعنی میزان ق ا توسعه برای کشور آمادگی به ، مربوط

)بانک است  ICTهای زیرساخت هزینه تحقیق و توسعه، هزینه مصرف سرانه اینترنت،

 . (2007، 3؛ موسسه بانک جهانی2012، 2جهانی

 عملکرد کلی صورت به که است کیفی و ساختاری متغیر 148 شامل بنیاناقتصاد دانش

ساختاری و کیفی در داخل چهار  متغیر 148ن دهند. ایمی بنیان را نشاندانش اقتصاد

 انگیزه گیرند.قرار میدهند دانش بنیان را تشکیل می اقتصاد رکن  که چارچوب

 های فناوریزیرساخت و نظام نوآوری دیده،نیروی کار آموزش نهادی، و رژیم اقتصادی

اساس  (. بر همین2015، 4ارتباطات، این چهار رکن هستند )ترزسیلنسکی و اطالعات

باشد های انجام گرفته دارای چهار پایه و رکن میبندیمحور در تقسیمدانش  نیز اقتصاد

 گیرد.که توسعه دانش و استفاده مؤثر از دانش را در بر می

 نیروی کار آموزش دیده و متخصص -2-1-1

دیده و متخصص  مندی از دانش، جمعیت آموزشبرای خلق، تحصیل، انتشار و بهره

وری عوامل تولید و در باشد؛ چرا که افراد آموزش دیده باعث افزایش بهرهیضروری م

ها تواند به منظور تشخیص آنچه بنگاهگردند. آموزش مید اقتصادی مینهایت موجب رش

های جدید با های خود نیاز دارند و همچنین تطبیق فناورییا اقتصاد برای انجام فرایند

-های متعدد میاین خود نیز به دلیل استفاده از فناوری تقاضاهای داخلی مؤثر باشد، که

محصوالت جدید مطابق با فرهنگ خاص یک کشور  تواند محرکی برای نوآوری و طراحی

(. بیشتر مطالعات تجربی انجام گرفته در حوزه رشد و 2005، 5باشد )چن و داهلمن

نی تمرکز یافته است توسعه، در کشورهای مختلف، بر روی بازده کارکنان و سرمایه انسا

 98برای  1960-5198های مقاطع (. برای مثال بارو با استفاده از داده1957، 6)سولو

کشور جهان، روند  رشد نرخ ثبت نام در سطح اوّل و دوّم آموزش را نسبت به سال 

گیری کرده و مشاهده نمود. رشد ثبت نام به عنوان نماینده سرمایه انسانی اندازه 1960
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(. 1991، 1دارد )بارو یاول و دوم آموزش، تأثیرات مثبتی بر رشد اقتصاددر سطح 

با نگرشی متفاوت، تمرکز خود را بر کیفیت آموزش قرار   ( 2000)  2کیمکوهانوشک و 

های ای برای سیستمالمللی به عنوان نمایندههای بینداده و با استفاده از امتیاز آزمون

گیری نمودند که نتایج صادی اندازهزش را در رشد اقتها، اثرکیفیت آموآموزشی کشور

  که کیفیت آموزش اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.دهد تحقیق آنها نشان می

 سیستم کارای نوآوری و ابداعات  -2-1-2

وری کنند که پیشرفت فنی منبع مهممی برای رشد بهرههای اقتصادی بیان میتئوری

، 4؛ رومر2001، 3ت و لیرا کلید پیشرفت فنی است )پیالاست و یک سیستم نوآوری کا

ها برای هایی که کشورای از نهادها، قوانین و رویهنوآوری به شبکه(. یک سیستم 1986

تحصیل، خلق، انتشار و استفاده از دانش نیاز دارند، اشاره دارد. نهادها در سیستم 

گذاری و خط و منابع سیاستها، مراکز عمومی وخصوصی پژوهش نوآوری شامل دانشگاه

های مختلف علم منتشر شده در زمینه گذاری است. آدامز با استفاده از مقاالتمشی

تأثیر آنها را بر رشد  1980تا 1953های مانند دارو، کامپیوتر، مهندسی و ... بین سال

مقاالت گیری کرد و تأثیر مستقیم انتشار وری صنایع تولیدی در ایاالت متحده اندازهبهره 

 (. 1990، 5وری مشاهده نمود )آدامزعلمی را بر رشد بهره

 زیر ساخت اطالعاتی و ارتباطی مناسب  -2-1-3

در یک اقتصاد به در دسترس بودن، قابل اطمینان  (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات 

تلفی های مخها، مجموعه رادیوها و شبکهها، تلویزیونبخشی کامپیوترها، تلفنبودن و اثر

-افزار، نرمرا ترکیب سخت ICTباشند بستگی دارد. بانک جهانی، ه به آنها متصل میک

بندی کردن، ذخیره کردن، پردازش، ارسال و ارائه ها جهت دستهافزار، شبکه و رسانه

اطالعات در اشکال صدا، داده، متن و تصاویر از طریق تلفن، رادیو، تلویزیون و اینترنت 

(. فناوری اطالعات و ارتباطات ستون 2003bو  2003aبانک جهانی، تعریف کرده است )

های اخیر به عنوان ابزاری مؤثر برای بهبود  باشند و در سالمحور میفقرات اقتصاد دانش
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اند. فناوری اطالعات و و رشد اقتصادی و توسعه پایدار شناسایی و مد نظر قرار گرفته

-ها، غلبه بر مرزینهتوان به کاهش هزجمله می ارتباطات مزایای بسیاری دارد که از آن

های جغرافیایی، افزایش جریان اطالعات، کاهش عدم اطمینان در معامالت به دلیل 

، 1پذیری اشاره کرد )اولینر و همکاراندستیابی سریع به اطالعات و افزایش رقابت

2000 .) 

 رژیم نهادی و محرک اقتصادی  -2-1-4

محرک اقتصادی است. نظام اقتصادی بنیان، رژیم نهادی و  آخرین پایه اقتصاد دانش

بنیان باید دارای کمترین میزان نوسان در قیمت باشد، تجارت جهانی آزاد بوده و  دانش

خوردار باشند که این امر باعث افزایش رقابت و صنایع داخلی نباید از قوانین حمایتی بر

کنترل شده و  های دولت و بودجهزینهگردد. هآفرینی در اقتصاد داخلی میباعث کار

های سالم را داشته باشد )چن و گذاریسیستم مالی توانایی تخصیص منابع برای سرمایه

بنیان دانش این ایده که کل فرایند خلـق و انتشـار دانـش در اقتصـاد(. 2005داهلمن، 

دولت های مناسب های اقتصادی و رژیم نهادی به سیاستبه عنوان خروجی مشوق

پذیرش اغلب کارشناسان است. بنابراین تنظیم چارچوب مناسب  بستگی دارد، مورد

-های مختلف یک اقتصاد دانشرژیم نهادی برای تسهیل ارتباطات متقابل بین بخش

 (. 2010، 2بنیان الزم و ضروری است )شیلیرو

 بنیان اشتغال دانش -2-2

ماعی، سیاسی اجت) های مختلفیدگاهر مورد اشتغال تعاریف متعددی ارائه شده و از دد

ولی به نظر  (.1394، 3شرفی و عباسپور) تشده اس توجهبه این موضوع  (و مدیریتی

گونه که در همانبنیان تعریف روشنی ارائه نشده است. رسد در رابطه با اشتغال دانشمی

 های اصلیبخش قبل عنوان گردید، نیروی کار آموزش دیده و متخصص یکی از پایه

گردد. در یک اقتصاد دانش بنیان، برای خلق، تحصیل، بنیان تلقی میاقتصاد دانش

باشد. این دیده و متخصص ضروری می مندی از دانش، جمعیت آموزشانتشار و بهره

( بر اشتغال دانش آموختگان تأثیر دارد. رانینکو 2012)4عامل بر اساس نظر رانینکو

، نیروی کار متخصص و آموزش اقتصاد دانشیکند که برای یک ( استدالل می2012)
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دیده ضروری است، در عین حال اقتصاد دانش بنیان باعث رشد و توسعه اقتصادی در 

شود. پیامدهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بسیاری از کشورهای می

های مختلف اقتصادی است که از طریق اقتصاد دانش اشتغال و جذب افراد به بخش

( اعتقاد دارد که اشتغال دانش بنیان حاصل 2005ده است. احمد)ن ایجاد گردیبنیا

 ساختارهای اقتصادی مبتنی بر دانش است و از دو جنبه مختلف قابل بررسی است. 

 های مختلف اقتصادیتوسعه اشتغال از طریق نوآوری در بخش -1

گان و بنیان که خود عامل توسعه اشتغال هم برای نخبهای دانشایجاد شرکت -2

 گردد. ی افراد عادی محسوب میهم برا

و سیاستگذاران در  اقتصاددانان، تفسیر سرمایه انسانی به عنوان عامل اساسی تولید

در آموزش و  گذاریکشورهای درحال توسعه را به این باور رسانده است که با سرمایه

. امروزه، با مدت رشد و توسعه اقتصادی دست یافتتوان به اهداف بلندیادگیری می

اقتصاد مبتنی بر »انش و تبدیل پی در پی اقتصادهای پیشرفته به ظهور اقتصاد جهانی د

و یادگیری در رشد و  دانش، باور به نقش مهم (19961)سازمان توسعه اروپایی،  «دانش

مروزه، از توسعه به توسعه اقتصادی، بیش از پیش فزونی گرفته است، به طوری که ا

( 1997بوگانز و همکاران)(. 20032بانک جهانی، ) شودادگیری یاد میعنوان فرایند ی

پویا و هماهنگ با  «عالینظام آموزش»، امروزه توسعه اقتصادی نیازمند یک عقیده دارند

اصل، تعامل و هماهنگی بین این دو نظام بایـد بـه  در است. «نظام اشتغال»تحوالت 

)بوگانز  انسانی و خدمات آموزشی به دست آیدر خودکـار از طریق بازارهای سرمایه طـو

  (.1996، 3و همکاران

بنیان نام  توان از آن تحت عنوان اشتغال دانشمهارت عملی کاربردی جایی است که می

سازد برد. به عبارتی دانش، ظرفیتی برای عمل است. دانش، کنش انعکاسی را میسر می

نوبه خود، دهد که چنین امری به یو تملک دانش، شایستگی برای عمل را افزایش م

از طریق انعکاس، به دانش جدید تفسیر شود. بدین ترتیب،  تواند تا حدیدوباره می

همچنین، هرچقدر که دانش  شود.تر میشوند، غنیه مصرف میدانش، برعکس کاالها ک
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منظور های پیشرفته بهصریح متمایزتری وجود داشته باشد؛ دانش ضمنی و مهارت

صورت فردی عالوه بر این، دانش ضمنی، به شوند.تر میفاده در زمینه خاصی مهماست

شود کاربردی نمایان میهای طور جمعی در محیطعنوان تخصص شخصی و یا بهبه

تواند مصادره شود )مگر در موارد تشریحی(، اما تنها از (؛ دانش نمی2000، 1)برادنر 

ی مؤثر اولیه ها پویایی و اصولاین مؤثر باشد.تواند پذیری میطریق همکاری و جامعه

بنابراین، سازمان و کیفیت تعامالت مرتبط و . یادگیری فردی و جمعی هستند

ی عملکرد یادگیری جمعی و ظرفیت کنندهای تحول دانش، اساساً تعیینفرآینده

نش ی اقتصاد مبتنی بر دامفهوم تقسیم دانش که به اصول مؤثر اولیه نوآوری هستند.

کار مرتبط و ر مفهوم تقسیم تواند در مقایسه با اقتصاد صنعتی مبتنی بکند، میاشاره می

 . استفاده شودهای اصلی تکمیلی، برای تبیین تفاوت

دهد که بنیان نشان میبندی اولیه در زمینه ایجاد اشتغال در یک اقتصاد دانشجمع

گیرد. این عمل وری انجام میبنیان از طریق عمل جمعی و نوآتوسعه اشتغال دانش

 جمعی به طور عمده از دو طریق انجام خواهد گرفت.

 انبنیهای و حرکت به سمت اقتصاد دانشتوسعه زیرساخت -1

بنیان بر اساس نوآوری برای تسهیم و به های دانشایجاد و تشکیل شرکت -2

 گذاری دانش و کاربردی نمودن دانش موجود اشتراک

ا وجود توجه زیاد در ادبیات تحقیق به ن گونه عنوان نمود که بتوان ایاز طرف دیگر می

نیان در ادبیات بنیان، اشتغال مبتنی بر دانش یا اشتغال دانش بمقوله اقتصاد دانش

تحقیق مورد توجه قرار نگرفته و مطالعات اندکی که در این حوزه انجام گرفته، به صورت 

بر همین اساس یک شکاف نظری در مقوله اند. مستقیم بر این مقوله تمرکز نمودهغیر

بنیان وجود دارد. لذا این تحقیق با در نظر گرفتن این شکاف نظری در تغال دانشاش

 کشور در بنیان دانش اشتغال توسعه هایبنیان، به دنبال ارائه راهکارال دانشحوزه اشتغ

برگان یک الگوی گیری از نظرات خبنیاد است تا هم بتواند با بهره داده روش اساس بر

 توسعه گامی هر چند اندک در شناسایی راهکارهایبومی برای کشور ارائه کرده و هم 

 بردارد.  کشور در بنیان دانش اشتغال
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 روش تحقیق  -3
باشد، یان میاشتغال دانش بنبا توجه به اینکه هدف این پژوهش ارائه راهکارهای توسعه 

روش با توجه به سواالت پژوهش، از نوع  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر

توان یک پژوهش اکتشافی باشد. پژوهش حاضر را میمیخته کمی و کیفی میپژوهش آ

باشیم، بنابراین در بخش کیفی با توجه به اینکه به دنبال تدوین مدل نظری میدانست. 

ر همین بایستی از افرادی استفاده کرد که آشنایی کاملی با نظریه داشته باشند. ب

شامل کلیه خبرگان آشنا به  پژوهشکیفی، جامعه آماری این  پژوهشدر بخش اساس

های بنیان بوده است. این خبرگان مدیران و کارشناسان شرکتغال دانشموضوع اشت

اند. با شرقی بودهبنیان و مدیران سازمان کار و تأمین اجتماعی استان آذربایجاندانش

-های کیفی، پژوهشگران کیفی به طور نظری به نمونههشتوجه به اینکه در بحث پژو

که در این پژوهش، در مرحله اول که  پردازند. این امر بدان معنی استگیری می

گیرد )نه گیری به صورت هدفمند انجام میباشد، نمونهمصاحبه با خبرگان این حوزه می

اند که با ی انتخاب شدهاحتمالی( و تمرکزش بر تدوین نظریه است؛ بدین معنی که افراد

ش کیفی تحقیق، اند. در بخبنیان آشنایی داشته و با آن درگیر بودهبحث اشتغال دانش

بنیان و سازمان های دانشنفر از مدیران و کارشناسان شرکت 15از طریق مصاحبه با 

بنیان آشنایی شرقی که با بحث اشتغال دانشکار و تأمین اجتماعی استان آذربایجان

اند، کدها به اشباع نظری رسیده و بخش کیفی به اتمام رسیده است. در بخش تهداش

-شرکتامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان جنیز،  پژوهشکمی 

های پژوهش در بخش کمی بوده که پرسشنامهشرقی استان آذربایجان یانبندانشهای 

می بر اساس تعداد متغیرهای در بخش ک حجم نمونه در اختیار آنان قرار گرفته است.

ها از طریق تعداد متغیرآشکار تعیین گردیده است. در بخش کمی با توجه به اینکه 

-های مسیریبخش کیفی پژوهش مشخص شده است و از طرف دیگر قرار است از مدل

ها تعیین تعداد نمونه به ساختاری در بخش کمی پژوهش استفاده شود و در این مدل

نمونه  10های آشکار بستگی دارد؛ لذا به ازای هر متغیر آشکار، تعداد د متغیرتعدا

انتخاب شده است. بنابراین با توجه به بیشترین سوال پرسشنامه که مربوط به بخش 

 نفر تعیین گردیده است.  250شرایط علی بوده است، نمونه آماری 
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رسشنامه بوده است. خش کمی پها در بخش کیفی مصاحبه و در بها دادهابزار گرداوری

های بخش مصاحبه، پرسشنامه تحقیق از در بخش کمی تحقیق با توجه به خروجی

طریق کدهای نهایی شده استخراج گردیده و در قالب پرسشنامه بخش کمی قرار گرفته 

شاخص ( و CVR)1ضریب نسبی روایی محتوااست. برای بررسی روایی پرسشنامه از 

در  خبرگاناز نظرات  CVRجهت محاسبه شده است.  تفادهسا (CVI)2روایی محتوا

و با توضیح اهداف آزمون برای آن ها و  شدهزمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده 

تا هریک از  شدها خواسته ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت، از آن

فید است گویه مسؤاالت را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت »گویه ضروری است«، »

ولی ضروری نیست« و »گویه ضرورتی ندارد« طبقه بندی کنند. سپس بر اساس 

 :محاسبه می شود  CVR، (1رابطه)

2

2
N

Nn
CVR

e −
=

                                                                                  (1   )  

، گویه ضروری استتعداد خبرگانی است که به  enتعداد کل خبرگان و  Nدر این رابطه 

 اند. پاسخ داده

خبرگان خواسته می شود میزان مرتبط بودن هر گویه را با طیف از  CVIجهت محاسبه 

و « بازبینی به نیاز اما مرتبط»، «اساسی بازبینی به نیاز»، «غیرمرتبطچهار قسمتی »

را انتخاب  4و  3ی که گزینه تعداد خبرگانر نهایت . د»کاماًل مرتبط« مشخص کنند

تر بود کوچک  7/0اگر مقدار حاصل از  کرده،کرده اند را بر تعداد کل خبرگان تقسیم 

-بزرگ 79/0بینی انجام شود و اگر از بود باید باز 79/0تا  7/0اگر بین  ،شودگویه رد می

 ت.        تر بود قابل قبول اس

-تأیید شدهسوال حذف و بقیه سواالت  7سوال،  98شاخص از مجموع بر اساس این دو 

اند. برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده 

شده است. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب به تفکیک هر سازه مدل نظری 

 ضریب آلفای کرونباخ ودیر ساختار پرسشنامه تحقیق به همراه مقامحاسبه شده است. 

 ( تدوین گردیده است. 1به صورت جدول )پایایی مرکب 

 

 
1 Content Validity Ratio 
2 Content Validity Index 
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 (: ساختار سواالت پرسشنامه1جدول)
 سواالت سازه نظری 

 24تا    1سواالت   بنیان اشتغال دانش   گیریشرایط علی شکل

 49تا    25سواالت   بنیان اشتغال دانش   گرشرایط مداخله

 62تا    50سواالت   بنیان اشتغال دانشگیری  بستر و زمینه شکل

 78تا    63سواالت   بنیانگیری اشتغال دانشپیامدهای شکل

 88تا    79سواالت   بنیانگیری اشتغال دانشراهبردهای شکل

 91  تا  89  سواالت محوری   پدیده

 های تحقیق یافته -4
 ها با نظریه داده بنیادتحلیل داده -4-1

ها شود، کدگذاری دادهغاز میها با کدگذاری آفرایند تحلیل دادهدر نظریه داده بنیاد، 
است  3، و کدگذاری انتخابی2، کدگذاری محوری1شامل سه مرحله کدگذاری باز

های اولیه و در نظر (. در این پژوهش پس از شناسایی کد1998)استراوس و کوربین، 
ر مرحله بعد با بررسی کد مفهومی استخراج شد و سپس د 65گرفتن کدهای مشابه، 

-به طور کلی نتایج دستهند. مقوله فرعی شناسایی شد 16بندی آنها،  این کدها و طبقه
های فرعی و اصلی حاصل از کدگذاری محوری و انتخابی به بندی مفاهیم در مقوله

 ( بوده است.  2صورت جدول)
 کدامهای اصلی و فرعی و مفاهیم زیر مجموعه هر  (: مقوله2جدول)

 اصلیهای مقوله های فرعیمقوله مفاهیم ردیف

 بنیانهای دانشتوسعه شرکت 1
های مبتنی صنایع و شرکت

 بر دانش

شرایط علی اشتغال 

 بنیاندانش

 افزاری صنایع موجودتوسعه نرم 2

 ایجاد صنایع هایتک 3

 توسعه دانش نیروی انسانی 4

نیروی کار آموزش دیده و 

 متخصص

 توسعه مهارت و توانمندی نیروی انسانی 5

 ایفنی و حرفههای آموزش 6

 بازنگری در نظام آموزش 7

 حقوق مالکیت معنوی 8
 نظام کارای نوآوری و ابداع

 محورآموزش پژوهش 9

 
1 Open coding   
2 Axial coding   
3 Selective coding   
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 کردن تحقیق و پژوهش عمومی 10

 بازسازی نظام آموزشی و پژوهشی 11

 اجرایی، آموزشی و پژوهشیارتباط مراکز  12

 توسعه تحقیق و پژوهش 13

 حمایت از تحقیقات کاربردی 14

 بنیانهای دانشبازاریابی شرکت 15

 توانمندی بازاریابی

-گر شکلشرایط مداخله

 بنیانگیری اشتغال دانش

 فروش محصوالت 16

 بازاریابی صادراتی 17

 برندسازی 18

فروش)تعداد فروش، مبلغ گذاری هدف 19

 فروش، مکان فروش و ...(

 زارفوذ در باتوسعه و ن  20

 تحقیقات بازاریابی 21

 های توزیع محصولکانال 22

های تخصصی تولید)دانش فنی مهارت 23

 مرتبط با هر نوع تولید(

 توانمندی تولیدی و فنی

 مهارت تولید محصوالت جدید 24

تولید بر اساس نیاز مشتری)طراحی مهارت  25

های محصول بر اساس نیازهای نقشه

 ان(مشتری

 های تولیدیتوسعه توانمندی 26

 افزاریتوانمندی سخت 27

 افزاری)سازمانی(توانمندی نرم 28

 تأمین مالی)وام، فاینانس خارجی، ...( 29

 دسترسی به منابع مالی

 دولتهای مالی حمایت و کمک 30

 گذاری خطر پذیرسرمایه 31

 گذاری موسسانسرمایه 32

-شارکت و همکاری با شرکتیوم)مکنسرس 33

 های مختلف(

ها و محیطی)شناسایی فرصت حسگری 34

 تهدیدات محیطی(
 توانمندی استراتژیک

 ارتباطات محیطی 35

 ریزی استراتژیکبرنامه 36

های نهادها و مشوق شفافیت قانون گذاری 37

 اقتصادی

بستر و زمینه اشتغال 

ی تخصصی دولت)در اهحمایت و کمک 38 بنیاندانش
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آالت تخصصی، اختیاز گذاشتن ماشین

های مورد نیاز، نیروی انسانی و زیرساخت

 )... 

 اقتصاد دولتی 39

 صادرات تشویق 40

 پذیریرقابت 41

)واگذاری به تجدید ساختار بخش عمومی  42

بخش خصوصی، حمایت از کارآفرینان، 

 تسهیل فضای کسب و کار و ...(

 سعه زیرساخت فناوری اطالعاتوت 43

 زیرساخت علم و فناوری

 توسعه زیرساخت ارتباطی 44

 های علم و فناوریایجاد پارک 45

 توسعه صنایع زیرساختی 46

 نقل و حمل کیفیت 47

 پایداری اجتماعی 48

 توسعه پایدار

-پیامدهای اشتغال دانش

 بنیان

 پایداری اقتصادی 49

 یست محیطیپایداری ز 50

 افزایش قدرت خرید افراد 51
 رشد اقتصادی

 افزایش تولید ناخالص داخلی 52

 زندگی شوق 53
 امید به زندگی

 امید به زندگی 54

 تولید محصول جدید 55

 خدمات نو و جدید 56 خدمات نوآورانهتولید و 

 خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات)اینترنت 57

های شرکتهای ینهتامین هز 58

ترویج کسب و کارهای  پذیر(گذاران ریسکخطرپذیر)سرمایه

 خطر پذیری

راهبردهای اشتغال 

 بنیاندانش

تضمین خرید محصوالت و خدمات  59

 های خطرپذیرشرکت

 گذاری خارجیحمایت از سرمایه 60

 سازیجهانی
 هاآزادسازی تعرفه 61

 های فراملیّتیایجاد شرکت 62

 المللیارتباطات بین 63

 آموختگاناشتغال دانش 64
 مقوله محوری بنیاناشتغال دانش

 زاییاشتغال 65
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بنیان به عنوان دانشدهد که مقوله اشتغال ( و بخش کیفی نشان می2نتایج جدول )

آموختگان اشتغال دانش -1مقوله محوری انتخاب گردید که خود دارای دو مقوله فرعی 

های آموختگان و افزایش شغل، از مقولهبوده است. اشتغال دانش شغل شیزاف ا -2و 

گر رود با وجود شرایط علی، بستر و زمینه و شرایط مداخلهفرعی هست که انتظار می

-بنیان دارای سه مقوله فرعی به نامن دست یافت. شرایط علی اشتغال دانشمناسب به آ

بر های مبتنی صنایع و شرکت -2)فردی(،  نیروی کار آموزش دیده و متخصص -1های 

گیری اشتغال نظام کارای نوآوری و ابداع بوده است. بستر یا زمینه شکل -3دانش، 

 -2های اقتصادی و ها و مشوقنهاد -1: هایبنیان دارای دو مقوله فرعی به نامدانش

بنیان نشگیری اشتغال داشکلگر شرایط مداخله زیرساخت علم و فناوری بوده است.

توانمندی تولید و فنی،  -2توانمندی بازاریابی،  -1های: ر مقوله فرعی به نامدارای چها

-گیری اشتغال دانششکلراهبردهای  تأمین مالی و توانمندی استراتژیک بوده است.

 -2ترویج کسب و کارهای خطر پذیر و  -1های: بنیان دارای دو مقوله فرعی به نام

بنیان دارای چهار مقوله گیری اشتغال دانششکلپیامدهای  ت.سازی بوده اسجهانی

 -4امید به زندگی و  -3تولید و خدمات نوآورانه،  -2توسعه پایدار،  -1های: فرعی به نام

توان به ادی بوده است. بر همین اساس مدل پارادایم برآمده از تحقیق را میرشد اقتص

 ( نشان داد. 1صورت شکل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط علی اشتغال 

 بنیاندانش

های صنایع و شرکت* 

 مبتنی بر دانش

هععای توسعععه شععرکت -

 بنیاندانش

افزاری صنایع نرمتوسعه  -

 موجود

 ایجاد صنایع هایتک -

نیروی کار آموزش دیده * 

 و متخصص

توسعععه دانععش نیععروی  -

 انسانی

توسعععععه مهععععارت و  -

 توانمندی نیروی انسانی

هععای فنععی و آمععوزش -

 ایحرفه

 بازنگری در نظام آموزش -

نظام کعارای نعوآوری و * 

 ابداع

 حقوق مالکیت معنوی -

 محورآموزش پژوهش  -

عمومی کردن تحقیق و  -

 پژوهش

بازسازی نظام آموزشی و  -

 پژوهشی

ارتباط مراکز اجرایی،  -

 آموزشی و پژوهشی

 توسعه تحقیق و پژوهش

 ایشرایط زمینه
های نهادها و مشوق-

 اقتصادی

زیرساخت علم و -

 فناوری

 گرشرایط مداخله

 بازاریابیتوانمندی  -

 توانمندی تولیدی و فنی -

 تأمین مالی -

 توانمندی استراتژیک -

-پدیده محوری)اشتغال دانش

 بنیان(

 آموختگاناشتغال دانش -

 افزایش شغل -

راهبردهای اشتغال 

 نبنیادانش
ترویج کسب و 

 کارهای خطر پذیر 

 سازیجهانی

-پیامدهای اشتغال دانش

 بنیان

 توسعه پایدار* 

 پایداری اجتماعی -

 پایداری اقتصادی -

پایعععداری زیسعععت  -

 محیطی

 رشد اقتصادی* 

افزایش قعدرت خریعد  -

 افراد

افزایش تولید ناخعالص  -

 داخلی

 امید به زندگی* 

 شوق زندگی -

 امید به زندگی -

ولیعععد و خعععدمات ت* 

 نوآورانه

 تولید محصول جدید -

 خدمات نو و جدید -

خدمات مبتنی بر  -

 فناوری اطالعات
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 تحلیل عاملی تأییدی -4-2

های فرعی و اصلی حاصل از بندی مفاهیم در مقولهدستهپس از مشخص شدن مفاهیم و 

در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، هر یک کدگذاری محوری و انتخابی، 

-تا از مناسب بودن هر یک از مقولهاز اجزاء مدل پارادایم مورد بررسی قرار گرفته است 

در جامعه مورد مطالعه اطمینان حاصل شود. به  های انجام شدههای اصلی و کدگذاری

عبارتی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی محقق به دنبال بررسی روایی هر یک از 

گر، راهبردها و ها )شرایط علی، بستر و زمینه، مقوله محوری، شرایط مداخلهمدل

 باشد.پیامدها( می

ل پاردایم، از بارهای عاملی، مقدار آلفای کرونباخ، یک از اجزاء مدبرای بررسی هر 

داری آزمون بارتلت استفاده شده است. متوسط واریانس تبیین شده و سطح معنی

، پایایی ترکیبی 7/0، مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از 5/0بارهای عاملی بایستی بزرگتر از 

اری دو سطح معنی 5/0ن شده بزرگتر از ، مقدار متوسط واریانس تبیی7/0از بزرگتر 

 باشد.   05/0آزمون بارتلت بایستی کوچکتر از 
(: نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای اجزای مدل پارادایم3جدول)  

 شرایط علی 

 بار عاملی سواالت مقوله فرعی
مقدار آلفای  

 کرونباخ 
 پایایی ترکیبی

متوسط  
واریانس تبیین 

 ( AVEشده) 

-سطح معنی
مون  داری آز 

 بارتلت

اع 
بد

و ا
ی 

ور
وآ

ی ن
ارا

 ک
ام

نظ
 

1 664/0 

787/0 856/0 876/0 000/0 

2 822/0 
3 859/0 
4 815/0 
5 855/0 
6 762/0 
7 743/0 
8 847/0 
9 782/0 
10 757/0 

ار  
 ک

ی
رو

نی
 و  

ده
دی

ش 
وز

آم
ص

ص
تخ

 م

11 770/0 
12 791/0 
13 652/0 
14 602/0 
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15 647/0 
16 796/0 
17 851/0 

ت
رک

 ش
ع و

نای
ص

- ر  
ی ب

تن
مب

ی 
ها

ش 
دان

 

18 863/0 
19 825/0 
20 863/0 
21 781/0 
22 749/0 

 بنیان اشتغال دانشگیری  گر شکلشرایط مداخله

 بار عاملی سواالت مقوله فرعی
فای  ر آلمقدا

 کرونباخ 
 پایایی ترکیبی

متوسط  
واریانس تبیین 

 ( AVEشده )

-سطح معنی
داری آزمون  

 بارتلت

ی 
یاب

زار
 با

ی
ند

نم
توا

 

23 740/0 

793/0 832/0 743/0 000/0 

24 671/0 
25 803/0 
26 766/0 
27 832/0 
28 869/0 
29 747/0 
30 837/0 
31 649/0 

ی  
ید

تول
ی 

ند
نم

توا
ی

 فن
 و

32 878/0 
33 835/0 
34 706/0 
35 811/0 
36 795/0 

ع  
ناب

ه م
ی ب

رس
ست

د
ی 

مال
 

37 868/0 
38 788/0 
39 870/0 
40 824/0 
41 761/0 

ک 
ژی

رات
ست

ی ا
ند

نم
توا

 42 859/0 
43 735/0 
44 837/0 
45 828/0 
46 750/0 
47 836/0 

 بنیان بستر و زمینه اشتغال دانش 

 بار عاملی سواالت مقوله فرعی
مقدار آلفای  

 کرونباخ 
 پایایی ترکیبی

متوسط  
واریانس تبیین 

-سطح معنی
داری آزمون  
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 بارتلت ( AVEشده )

وق
مش

 و 
ها

اد
نه

ی  
ها

ی 
اد

ص
اقت

 

48 864/0 

807/0 891/0 784/0 000/0 

49 814/0 
50 849/0 
51 830/0 
52 880/0 
53 871/0 
54 867/0 

 و  
لم

 ع
ت

اخ
رس

زی
ی 

ور
فنا

 

55 736/0 
56 697/0 
57 834/0 
58 807/0 
59 882/0 
60 855/0 

 بنیان پیامدهای اشتغال دانش

 ملیبار عا  سواالت مقوله فرعی
مقدار آلفای  

 کرونباخ 
 پایایی ترکیبی

متوسط  
واریانس تبیین 

 ( AVEشده )

-سطح معنی
داری آزمون  

 بارتلت

ت  
دما

 خ
د و

ولی
ت

انه 
ور

وآ
 ن

61 842/0 

901/0 923/0 692/0 000/0 

62 847/0 
63 819/0 
64 824/0 
65 857/0 
66 834/0 

دار 
پای

ه 
سع

تو
 

67 849/0 
68 627/0 
69 883/0 
70 794/0 
71 801/0 

د  
می

ا
ه  

ب
ی

دگ
 647/0 72 زن

73 864/0 

د  
رش

ی 
اد

ص
اقت

 74 831/0 
75 727/0 
76 723/0 

 بنیان راهبردهای اشتغال دانش

 بار عاملی سواالت مقوله فرعی
مقدار آلفای  

 کرونباخ 
 پایایی ترکیبی
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تبیین اریانس  و

 ( AVEشده )

-سطح معنی
داری آزمون  

 بارتلت



 

 

 

 
  

 

 

 

 ...کشور بر اساس در بنیان دانش اشتغال های توسعهراهکار                         104  

ی
هان

ج
ی 

ساز
 

77 851/0 

893/0 891/0 688/0 000/0 

78 863/0 
79 825/0 
80 863/0 
81 781/0 
82 749/0 

 و  
ب

کس
ج 

روی
ت

ی  
ها

کار
یر 

پذ
طر

 خ

83 740/0 
84 671/0 
85 803/0 
86 766/0 

 پدیده محوری 

 بار عاملی سواالت مقوله فرعی
مقدار آلفای  

 کرونباخ 
 پایایی ترکیبی

متوسط  
واریانس تبیین 

 ( AVEشده )

-سطح معنی
داری آزمون  

 بارتلت

ش  
اه

ک
ی 

کار
بی

 

87 843/0 
707/0 783/0 534/0 000/0 88 732/0 

89 965/0 
 های تحقیقمنبع:یافته

های تحقیق، هر یک از سنجهکه مقدار بار عاملی برای  دهد( نشان می3نتایج جدول)

ها ها با سازهبدست آمده است. بار عاملی نشان دهنده ارتباط بین سنجه 5/0بزرگتر از 

باشد که برای هر یک از اجزاء کرونباخ نشان دهنده سازگاری سواالت میباشد. آلفای می

ی شاخصی جدید تر در بررسی محاسبه شده است. پایایی ترکیب 7/0مدل بزرگتر از 

دهد. ها را نشان میسازگاری است که در محاسبه سازگاری، بار عاملی هر یک از سازه

های تأییدی باشد که برای مدل 7/0سب برای این شاخص نیز بایستی حداقل مقدار منا

دهد محاسبه شده است. متوسط واریانس تبیین شده نشان می 70/0تحقیق بزرگتر از 

-درصد تغییرات سواالت یا سنجه 50سازه )مقوله فرعی( بایستی بتواند حداقل که هر 

های تبیین شده برای هر یک از مدلهای خود را توضیح دهد. مقدار متوسط واریانس 

محاسبه گردیده است. در نهایت آزمون بارتلت برای شناسایی  5/0ییدی بزرگتر از تأ

ا ماتریس عاملی یک ماتریس شناخته شده کند که آیساختار عاملی است که بررسی می

 باشد، 05/0داری آزمون بارتلت کمتر از و یکه هست و یا خیر. اگر مقدار سطح معنی

توان برای تحلیل ر عاملی شناخته شده نبوده و میتوان ادعا نمود که ماتریس ساختامی

 عاملی از آن استفاده نمود. 
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 گیری نتیجه -5
بنیان بوده است. بر همین اساس ارهای توسعه اشتغال دانشاین مقاله به دنبال راهک

نتایج بخش کیفی و کمی پژوهش نشان داد که مقوله محوری بیان کننده ایده یا پدیده 

های اصلی دیگر به آن ربط و محور فرایند است. که تمامی مقوله اصلی است که اساس

است که برای چارچوب طرح شوند. این مقوله همان برچسب مفهومی یا عنوانی داده می

به وجود آمده است. در این پژوهش با توجه به اینکه محقق به دنبال راهکارهای توسعه 

ها و تحلیل آنها در مرحله ردآوری دادهبنیان در ایران بوده است، پس از گشاشتغال دان

غال ها، مقوله اشتهای ارائه شده و توجه به ماهیت مقولهکدگذاری باز، بررسی ویژگی

 -1بنیان به عنوان مقوله محوری انتخاب گردید که خود دارای دو مقوله فرعی دانش

ن اولین قدم شغل بوده است. در اشتغال دانش بنیا افزایش -2آموختگان و اشتغال دانش

تواند شرایط را برای های نیروی انسانی است که این مقوله میتوسعه دانش و مهارت

ا نماید. برای این منظور نیاز است تا در یک نظام نوآوری و اشتغال در بخش دانشی مهی

مبتنی بر نوآوری، صنایع و ابداع، زمینه اشتغال به درستی ایجاد گردد تا در این نظام 

توانند بر مقوله محوری که ها میدانش بنیان بتوانند فعالیت کنند. این مقولههای شرکت

های اقتصادی یا . از طرفی نیز نهادهای و مشوقباشد، اثر بگذارندبنیان میاشتغال دانش

تصاد پویا تواند بستری برای یک اق به عبارتی رژیم نهادی و اقتصادی در یک کشور می

ی از کشورهای توسعه یافته اولین گام توسعه یافتگی خود را تلقی گردد. از طرفی بسیار

دانند. وری باشد میتواند در خدمت علم و نوآهای مختلفی که میدر وجود زیرساخت

توانند بستر های علم و فناوری میهای اقتصادی به همراه زیرساختاین نهادها و مشوق

بنیان تلقی گردند. چرا که بدون وسعه اشتغال و به ویژه اشتغال دانشمناسبی برای ت

بنیان وجود نخواهد داشت. در اشتغال وجود بستر مناسب امکان رشد اشتغال دانش

های ها بر این مسئله تأکید دارند که بسیاری از شرکتن هر یک از توانمندیبنیادانش

توانند دست یابند و مورد نظر نمیبنیان در همه امور به آن دانش و تخصص دانش

های مختلفی از جمله توانمندی ها باید بتوانند توانمندییاری از موسسان این شرکتبس

گر به در خود تقویت کنند. به عبارتی شرایط مداخله های بازاریابی و تولیدی راو قابلیت

عددی دخیل این مسئله توجه دارند که برای حرکت به سمت مقوله محوری، عوامل مت

ل یا تقویت و خنثی گردند که بتوانند راهبردهای مقوله هستند که بایستی این عوام
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توانند تسریع ها مییبنیان هر یک از توانمندمحوری را تسریع نمایند. در اشتغال دانش

بنیان و یا به عنوان مانعی برای دستیابی به یک اشتغال کننده دستیابی به اشتغال دانش

بنیان در این تحقیق شامل ترویج شن تلقی گردند. راهبردهای اشتغال دانبنیادانش

کنند تا بتوان سازی بوده است. راهبردها کمک میپذیر و جهانیکسب و کارهای خطر

باشد، دست یافت. در بنیان میتر به پدیده مورد نظر که در اینجا اشتغال دانشسریع

سب و رسد بایستی وجود داشته باشد، کاشتغال دانش بنیان اولین چیزی که به نظر می

کارهایی است که با نوآوری در صدد ارائه محصوالت و خدماتی جدیدی هستند که تا به 

برای اشتغال دانش بنیان اولین قدم توسعه کسب و  حال وجود نداشته است. به عبارتی

اند. این کسب و پذیر و کسب و کارهایی هست که تا به امروز وجود نداشتهکارهای خطر

ت جدیدی در اقتصاد ایجاد نمایند و باعث اشتغال تعداد بیشتری توانند ظرفیکارهای می

که بازارها، بازارهای جهانی  از افراد شوند. در مرحله بعدی، این تفکر باید ایجاد شود

هستند و محدود بودن به مرزهای داخل کشور، به معنی عوض کردن بازار هشت 

است. در رابطه با پیامدهای ری در نهایت هشتاد میلیونی و محدود میلیاردی با بازا

توان عنوان نمود که در جوامعی که اشتغال بر اساس دانش شکل بنیان میاشتغال دانش

ها، توسعه پایدار و رشد اقتصادی نیز به دست آمده ه تبع دانشی شدن شغلگرفته، ب

ابط دوسویه با تولیدات و خدمات است. این رشد اقتصادی و توسعه پایدار در یک رو

توانند بر شوق زندگی و امید به آینده افراد آن کشور رانه داشته که هر کدام مینوآو

 کمک کنند. 
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