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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در دانش محور سازی شرکت های 
تولی��دی ایران با اس��تفاده از نظریه بنیانی اس��ت. در این پژوهش برای جم��ع آوری داده ها با 38 نفر 
از کارشناس��ان و مدی��ران معاونت علمی و فن آوری و مدیران باس��ابقه ش��رکت های موجود در پارک 
علم و فن آوری شهرک پردیس و دانشگاه تهران و خبرگان علمی مصاحبه های عمیقی انجام گرفت. معیار 
اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اش��باع نظری بود. تمامی افراِد حجم نمونه مورد مطالعه با 
رویکرد هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله به انجام 
رس��ید و درنهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی موفقیت دانش محور س��ازی شرکت های ایرانی شکل 
گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق 7 مؤلفه کلیدی درونی و بیرونی شناسایی شدند که عبارت اند از دولت 
)بسترس��ازی کسب وکار، نظارت، ایجاد زیرساخت و ...(، دانش��گاه ها )نقش پژوهشی، آموزش و تربیت 
نیروی انس��انی، مراکز رش��د وابسته(، مراکز آموزشی و مش��اوره ای )آموزش های کسب وکار، مدیریتی، 
فنی(، ویژگی های س��ازمانی )فرهنگ، ساختار، فرآیند(، مشتری گرایی، سرمایه الزم )جذب سرمایه( و 

درنهایت نیروی انسانی خالق، دانشور و متخصص.
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مقدمه
در عصر حاضر که به عصر دانش1 معروف شده اس��ت، دانش به عنوان س��رمایه ای غیرملموس )بوتیلر2، 
2000؛ اسمیت و پر2000،3(، جایگاه مهمی در سازمان ها پیداکرده است )زند حسامی و حقیقت طلب، 
1393(. ارزش این دارایی 6 الی 7 برابر دارایی های ملموس اس��ت )لئو4، 2001(. ازاین رو، بس��یاری از 
شرکت های موفق جهان درصدد تأسیس شرکت های دانش محور هستند که وجود آن ها به شکل گیری 
اقتصاد دانش بنیان منجر می شود. در تعریفی، »اقتصاد دانش بنیان5 « را به اقتصادی اطالق می کنند که 
در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش را می توان عامل اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغال زایی در همه 
زمینه ها دانس��ت )استیری و مشیری، 1385(. این اقتصاد از شبکه وسیعی از شرکت های دانش بنیان6 
که با ایجاد کسب وکار دانش محور به منظور تبدیل پایدار دانش به ثروت عمل می کنند تشکیل شده است 
و فعالیت های اقتصادی آن ها مبتنی و همراه با فعالیت های تحقیق و توسعه درزمینه ی فناوری های نو و 
پیشرفته است )هونگ سیه7، 2013(. این فعالیت ها شامل کلیه فعالیت هایی می شود که بر تجاری سازی 
نتای��ج تحقیق و توس��عه آن ها ازجمله طراح��ی، تولید و عرضه کاال، خدمات و نرم اف��زار، تولید و عرضه 
فن آوری، به کارگیری فناوری های پیش��رفته و باارزش افزوده باال، ارائه مش��اوره و خدمات تخصصی و 

دانشی است )مهدوی و همکاران، 1390(.
عامل اصلی ایجاد درآمد در این ش��رکت ها، بیش��تر از آن که منابع طبیعی، س��رمایه یا نیروی کار 
غیر ماهر باش��د »دانش8« اس��ت و تولید ث��روت از طریق به کارگیری توانمندی ه��ای افراد )مغز افزار( 
صورت می گیرد. در اینجا نقش نرم افزار و س��خت افزار نفی نمی شود بلکه، نقش مغز افزار در ایجاد رشد 
و بقای این ش��رکت ها را محوری تلقی می کند )اس��تیری و مش��یری، 1385(. گاهی این رشد و بقا با 
مشکالتی مواجه است و به دلیل وجود ریسک های ذاتی و ویژگی های خاص، تداوم رشد و پایداری آن ها 
بسیار مشکل و آسیب پذیر است. آمارها، به رغم اثربخشی فراوان این شرکت ها، نشان دهنده آن هستند 
که بیش��تر ش��رکت ها به مرورزمان یا از بین می روند یا کوچک باقی می مانند و تعداد اندکی از آن ها به 
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شرکت های بزرگ تر تبدیل می شوند )خیاطیان، 1394(. از طرفی بسیاری از شرکت های موجود تمایل 
دارند که تبدیل به شرکت های دانش محور1 شوند )رمضان2، 2011(که ایجاد ویژگی های دانش محوری 
نیز در سازمان ش��ان به راحتی و آس��انی صورت نمی گیرد و موانعی بر س��ر راه آن قرار دارد )سمیعی و 
رضایی، 1390(. آن ها سعی می کنند، پیوسته به سمت محوریت بخشیدن به دانش از طریق عناصری 
همچون فرهنگ و هویت س��ازمانی، خط مشی ها، رویه ها، اسناد، سیس��تم ها و کارکنان و الگویی کاماًل 

متفاوت از مدیریت سازمانی حرکت کنند )جینکس و دورسیکووا3، 2013(.
شرکت ها برای تبدیل شدن به شرکت هایی دانش محور4، در گام نخست فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
را اس��تخدام می کنند و در گام بعدی بافت اصلی خود را به س��مت اس��تفاده از متخصصینی که کار را 
از طری��ق، حل مس��ئله غیرمعمول که نیاز به ترکیب تفکر همگ��را، واگرا و خالق دارد، تغییر می دهند 
)ماس��ینگهام5، 2008؛ ایجین جینکس2014،6(. ش��رکت ها برای دانش محور شدن با دو دسته عوامل 
درون��ی و قابل کنترل و بیرونی و غیرقابل کنترل مواجهه هس��تند ک��ه عوامل درونی مرتبط با مدیریت 
و نحوه اداره ی خود س��ازمان بوده و عوامل بیرونی مرتبط با عوامل محیطی اس��ت )استاکی7، 2009(. 
اگرچه بس��یاری از سیاست گذاران و ش��رکت ها بر رویکرد دانش محور شدن صنایع کشور تأکید دارند، 
ولی ازآنجاکه شناخت کافی از عوامل کلیدی موفقیت »دانش محور شدن« ندارند درراه تدوین راهبرد 

برنامه ریزی برای دانش محور سازی شرکت ها و صنایع کشور با مشکل مواجه هستند.
 از طرفی درزمینه دانش محور ش��دن ش��رکت ها، پژوهش و دانش علمی ناچیزی در کش��ور ایران 
وجود دارد و می توان گفت در ایران هنوز، بس��یاری از ش��رکت ها از حالت سنتی خارج نشده  و ظرفیت 
دانش محوری آن ها بسیار محدود و اندک است این در حالی است که برای ساخت اقتصاد دانش بنیان 
و کاهش ش��کاف توسعه خود با کشورهای پیشرفته ایران راهی جز توسعه دانش محور شدن شرکت ها 
ندارد )انتظاری و محجوب، 1392(. از طرفی بیش��تر پژوهش های صورت گرفته نیز به بررس��ی عوامل 
کلیدی موفقیت در سطح بنگاه پرداخته اند. حال آنکه باید در نظر داشت که وضعیت کالن اقتصادی و 
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سیاست های دولت و عوامل محیطی نیز در دانش محور شدن شرکت ها مؤثر است )نسردینی2010،1(. 
ازاین رو پژوهشگران این پژوهش قصد دارند با بررسی موضوع از منظر دانش محور شدن شرکت ها چه 
بعد مرتبط با خود ش��رکت ها و چه در بعد صنعت، عوامل را از نگاه جامع تری مورد بررسی قرار دهند، 
)در لغتنامه تجاری کمبریج2دانش بنیان3 هم معنی و مترادف با دانش محور ( در نظر گرفته شده اس��ت 
)لغتنام��ه تجاری کمبری��ج، 2011(، محققین این پژوهش با در نظر گرفت��ن اینکه، مفهوم دانش بنیان 
می تواند ناظر بر تأسیس و خلق شرکتی در ابتدا به صورت دانشی با مکانیسمی مشخص در معنای لغوی 
فارسی به لحاظ کلمه »بنیان« باشد و قصد محققین در این پژوهش تأکید بر تبدیل شرکت های موجود 
به ش��رکت های مبتنی بر دانش است اصطالح دانش محور را که هم معنی دانش بنیان است اصطالحی 
مناسب تر یافتند، هرچند توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مشخصه شرکت هایی که در بستر 
دانش��ی فعالیت می کنند در ادبیات پژوهش��ی )با اصطالحات تعریفی متفاوت(، در ماهیت کلی دارای 

مؤلفه های مشابهی هستند.
 در پژوهش حاضر، باهدف شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکت های 
تولیدی ایران درصدد پاس��خگویی به این پرس��ش هس��تیم که چه عوامل کلیدی بر دانش محور شدن 
شرکت های ایرانی بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده می باشد؟ درنتیجه هدف پژوهش حاضر، شناسایی و 
تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکت های ایرانی است و نیازمندی های دانش محور شدن 

شرکت های ایرانی را جستجو می نماید.

1- ادبیات نظری

 1-1- عوامل کلیدی موفقیت

»عوامل کلیدی موفقیت« مواردی هس��تند که باید به خوبی برآورده شوند و موردتوجه دائمی باشند تا 
موفقیت و ش��کوفایی سازمان تضمین گردد. از طرفی این عوامل، عوامل محدودی هستند که؛ رویکرد 
جدیدی برای کمک به مدیران، جهت شناسایی نیازهای اطالعاتی مهم سطوح باالی یک سازمان بوده 
و حوزه ها و زمینه هایی هس��تند که اگر رضایت بخش باشند، عملکرد و مزیت رقابتی موفقیت آمیزی را 
برای سازمان به ارمغان می آورند )مارتین4، 1982( آن ها را می توان به عنوان حوزه هایی تعریف نمود که 
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نتایج رضایت بخش، عملکرد رقابتی موفقیت آمیز برای کل س��ازمان به ارمغان آورد )راکهارت1، 1979 
). این عوامل فقط ش��رط ضروری موفقیت نیس��تند بلکه شرط کافی نیز بوده؛ به گونه ای که اگر اهداف 
این عوامل محقق نش��وند سازمان با شکس��ت مواجه خواهد شد یا به نتایج مدنظر خود نخواهد رسید 
)بلن و روکتر2، 1981(. از طرفی عوامل کلیدی موفقیت عواملی هس��تند که، باید آن ها را شناس��ایی 
کرد و آن ها را تحت نظارت، کنترل و تمرکز مس��تمر قرارداد تا سازمان به آنچه میخواهد برسد )پینتو 

و سلوین3، 1987(.
مفهوم محوری نظریه »عوامل کلیدی موفقیت«، تأکید بر وجود مهم ترین و تأثیرگذارترین ها و استفاده 
مناس��ب از این عوامل اس��ت. ایده ای که در عین اهمیت، کاماًل ساده و رایج است. پ�نج مشخص�ه عوامل 
کلیدی موفقیت س�ازمان ها در ش�کل 1 و توض�یحات ذیل آن ارائه شده اند. )نیستانی و رضاییان، 1395(.

شکل 1: مشخصه های عمومی عوامل کلیدی موفقیت )نیستانی و رضاییان، 1395(

1. عوامل کلیدی موفقیت باید جزو شروط الزم برای موفقیت باشند. 2. عوامل کلیدی موفقیت باید 
شرط کافی موفقیت باشند. 3. عوامل کلیدی موفقیت باید به صورت عینی و ملموس قابل به کارگیری 
باشند. 4. همه عوامل کلیدی موفقیت باید نقش و وظیفه درون سیستمی داشته باشند. 5. همه عوامل 
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کلی��دی موفقیت باید حداق��ل، در یکی از ویژگی های اهرمی ی�ا بنی�ادین به صورت ممتاز و مؤثر عمل 
کنند. )نیستانی و رضاییان، 1395(.

1- 2-شرکت های دانش بنیان

»شرکت های دانش بنیان« ازجمله مؤثرترین عوامل ایجاد اشتغال، نوآوری، توسعه سیستم های اجتماعی 
و ش��کل گیری و رش��د اقتصاد دانش  بنیان در هر کش��وری هس��تند. این ش��رکت ها که معموالً، برای 
پاسخگویی به نیاز مشخصی در بازار شکل می گیرند محلی برای تبدیل ایده های جدید به محصوالت و 
خدمات مشتری پس��ند هستند )دوینپورت و پرساک1، 1998(. برگ برنده شرکت های دانش محور نوپا 
»خالقیت2«، »نوآوری3«، »انعطاف پذیری4« و »انگیزه باالی مؤسس��ان« است؛ یعنی همان چیزی که 
معموالً شرکت های بزرگ به دلیل ساختار کند، دیوانساالری و سلسله مراتب بلند خود در آن به شدت 
مش��کل دارند )باقری، 1393(. موتور محرک اقتصاد دانش بنیان، ش��رکت های دانش بنیان هستند که 
نقش��ی کلیدی در توس��عه اقتصاد دانش محور دارند. عبارت »شرکت )سازمان( دانش بنیان«، در مبانی 
نظری، اشاره به شرکت هایی دارد که یادگیرنده و خالق دانش هستند و از دانش )چه ضمنی چه آشکار( 
برای توسعه محصوالت و فناوری های خود استفاده می کنند. درواقع، این مفهوم بیشتر به سازمان هایی 
اشاره می کند که از فرآیندهای خلق و به کارگیری دانش برای پیشبرد کسب وکار خود استفاده می کنند 

)نوناکا5، 1998(.
در قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، این ش��رکت ها این گونه تعریف می شوند: »شرکت و 
مؤسس��ه دانش بنیان عبارت اس��ت از شرکت یا مؤسس��ه خصوصی یا تعاونی ای که به منظور هم افزایی 
علم و ثروت، توس��عه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )ش��امل گس��ترش و کاربرد 
اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه 
فناوری های برتر و باارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تأس��یس می شود« )قانون 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، مصوب 1389، مجلس ش��ورای اسالمی(؛ اما اصطالح شرکت های 
دانش بنیان با این مفاهیم در ادبیات بین المللی به ندرت یافت می شود؛ به عبارت دیگر؛ در ادبیات بین المللی 
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 Knowledge(ش��رکت های دان��ش آفرین« ، » )KBO(  می توان مفاهیم »س��ازمان های دانش بنیان
Creating Company( «، »سازمان یادگیرنده )Learning Company( « و »سازمان های هوشمند 

Knowledge-( را مت��رادف و هم معنای س��ازمان های دانش بنیان » )Intelligent Organization(

based( در نظر گرفت )دنیسانگو، 2008(. شرکت های دانش بنیان )دانش محور( را می توان به دودسته 

خرد )ش��رکت های رایج محصول محور( و کالن )هلدینگ یا مادر تخصصی( تقس��یم کرد. شرکت های 
دانش بنیان خرد دارای قابلیت های مهمی چون ایجاد اش��تغال، رقابت مثبت، زایش و توسعه هستند و 
متناسب با اقتصادهای در حال رشد می باشند. ساختار سازمانی شرکت ها اهمیت فراوانی در ایفای نقش 
بهینه آن ها دارد. ماهیت و نوع فعالیت سازمان ها و شرکت ها در تعیین ساختار سازمانی شان تعیین کننده 

می باشند در شکل 2 مفاهیم مرتبط با شرکت های دانش بنیان به صورت شماتیک ترسیم شده است.

شکل 2: مفاهیم مرتبط با شرکت های دانشبنیان

1-3-دانش محور شدن شرکت ها

یکی از مباحث و جلوه هایی که بررسی شرکت های دانش محور ایجاد می کند بررسی این موضوع است 
که چگونه می توان ش��رکت های مختلف را به صورت شرکت دانش محور تغییر داد و صنایع دانش محور 
به وجود آورد؟ عبارت »صنایع دانش محور« اشاره به صنایعی دارد که ضمن برخورداری از فناوری های 
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پیشرفته، متکی به تخصص علمی پیشرفته است و مشخصه آن پرداخت هزینه زیاد برای تحقیق و توسعه 
می باشد )نوارک1، 2001(.

با توجه به تعریف الیبوویتز برای دانش محور ش��دن س��ازمانی می باید به ش��کلی تغییر کند که بر 
اهمیت دانش درون و بیرون از سازمان توجه نماید و از تکنیک هایی برای به حداکثر رساندن بهره گیری 
از دانش توس��ط کارکنان، س��هام داران و مش��تریان اس��تفاده کند. از طرفی با در نظر گرفتن نظر نونکا 
دانش محور شدن شرکت را شرایطی می توان در نظر گرفت که به طور پیوسته دانش جدیدی در سازمان 
خلق ش��ود، آن را به طور گس��ترده در س��ازمان توزیع نماید و به نحوی س��ریع آن را در محصوالت و 
فناوری های جدید خود تعبیه کند )نیگو، 2007(. بتواند باارزش آفرینی برای مشتریان و مدیریت آنان، 
بقای کسب وکار خود را حفظ نماید و شرکت در تبیین و مدل سازی فرایندهای تولید، تحقیق و توسعه، 
غنی سازی علمی و فنی، آموزش، پرورش و توسعه انسانی، انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری در کشور 

نیز نقش مهمی ایفا کند )سویبی2، 2001(.
 هراندازه بنگاهی از دانش در س��اختار خود بیش��تر استفاده کند، بر ارزش آن افزوده شده و چرخه 
تکامل یافته تری از بالندگی به وجود می آورد. کسب وکارهای دانش محور نقش کلیدی در ایجاد و توسعه 
اقتصاد دانش محور دارند. در کس��ب وکارهای دانش محور، رش��د اقتصادی و ایجاد اشتغال، متناسب با 
ظرفیت نوآوری تحقق می یابد. بدین معنی که دس��تاوردهای تحقیق و توس��عه به طور پیوسته از طریق 
س��رمایه گذاری به محصول، فرایند یا سیس��تم های نوین تبدیل می گردد و دسترس��ی به ظرفیت های 
س��رمایه گذاری ب��رای کارآفرینان و پژوهش��گران افزایش یافته و این عامل مهم��ی در ایجاد نوآوری و 
بهره ب��رداری از توان فن آوری در اقتص��اد ملی خواهد بود )کالرک3، 2001(. برای دانش محور س��ازی 
ش��رکت ها الزم اس��ت بس��ترهایی چه در اقتصاد ملی و چه تغییر و تحول داخلی در ساختار شرکت ها 

انجام گیرد.

2- پیشینه تحقیقات
در تحقیقات مربوط به ش��رکت های دانش محور، عبارت های مختلفی به مفهوم این ش��رکت ها اش��اره 
کردند به طور نمونه دنیس��ا، مفاهیم »سازمان های دانش بنیان«، »شرکت های دانش آفرین«، »سازمان 

1 . Newark
2 . Sveiby
3 . Clark
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یادگیرنده« و »سازمان هوش��مند« را هم معنای سازمان های هوشمند در نظر می گیرد )نیگو،2007(. 
ولی تقریباً هیچ کدام به طور مشخص دقیق به موضوع دانش محور شدن شرکت چه در سطح یک شرکت 
و چه در س��طح ملی یا مس��تقیماً به موضوع مس��ئله این تحقیق نپرداخته است و بیشتر حول موضوع 
پیاده سازی مدیریت دانش و نوآوری و تبدیل سازمان به سازمانی خالق بحث شده است که از این حیث 

قرابت نزدیکی با بحث این تحقیق دارد.
 پژوهش های متعددی در رابطه با عوامل کلیدی موفقیت شرکت های دانش آفرین انجام شده است. 
در یک نگاه کلی، بیشتر این پژوهش ها را می توان در سه دسته کلی جای داد. دسته اول پژوهش هایی 
هستند که بدون درنظرگرفتن چارچوب، بستر یا صنعتی ویژه و به صورت جامع و به اصطالح جهان شمول 
به بررس��ی عوامل کلیدی موفقیت پرداخته اند. دس��ته دوم، پژوهش هایی هس��تند که عوامل کلیدی 
موفقیت را در بستر یا کشور خاصی بررسی کرده و مؤلفه های منطقی را به عنوان متغیر بررسی نموده اند 
و باالخره دسته سوم، به بررسی عوامل کلیدی موفقیت مربوط به یک صنعت ویژه پرداخته اند. البته، در 

برخی موارد، همپوشانی هایی در دو دسته بندی آخر مشاهده می شود.
 در دسته بندی اول؛ به صورت جهان شمول و گاهی در سطح ملی برخی از محققین ازجمله اوکای1 
)2003( در پژوهش خود قابلیت ها و س��رمایه انسانی را برای موفقیت شرکت های دانش محور ضروری 
دانس��ته اند به خصوص، دانش و تجربه ای که ش��رکت ها را قادر می سازد به طور موفقیت آمیز با تغییرات 
بازار و فن آوری هماهنگ ش��وند. بس��یاری از این مهارت ها را دانشگاه ها و مراکز علمی تأمین می کنند 
)اوکای،2003(. برخی دیگر از نویس��ندگان همچون الرنج��ا و فونتس2 )1998( بر ویژگی های مربوط 
به سطح باالی تحصیالت و دانش فنی نیروی انسانی مؤسسان این شرکت ها تأکید کرده اند )الرانجا و 
فونتس، 1998(. آنان این شرکت ها را گروه های سرمایه گذار کوچکی تعریف می کنند که دارای پیشینه 

تحصیلی قوی در علوم و مهندسی هستند.
در دسته دوم؛ مطالعات انجام شده در خصوص اجرای مدیریت دانش نیز در کشورهای توسعه یافته 
به طور گس��ترده ای بر سازمان های بزرگ متمرکز بوده اس��ت؛ بنابراین، عوامل موجود عمدتاً مربوط به 
س��ازمان های بزرگ اس��ت و منعکس کننده موقعیت و نیازهای این دسته از سازمان ها است )آزیمی و 
زاری3، 2003(. به طور نمونه در پژوهش مربوط به شرکت های پیشرو در صنایع آفریقای جنوبی عواملی 

1 . Oakey
2 . Laranja & Fontes
3 . Alazmi & Zairi
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همچون ایجاد درک مشترک از مفهوم مدیریت دانش، شناسایی ارزش ایجاد استراتژی مدیریت دانش و 
جایگذاری مدیریت دانش به عنوان کانون استراتژیک سازمان به عنوان عوامل منحصربه فرد و استراتژیک 
دانش محور ش��دن شرکت ها شناسایی شده اند )دو پلس��یز1، 2007(. در پژوهشی دیگر که در مالزی و 
پاکستان، انجام شده است، عوامل مهم موفقیت را در قالب 12 مورد بیان داشته اند که شامل موارد زیر 
می شود: حمایت های مدیریت عالی، فرهنگ مناسب دانشی، منابع مالی، زیرساخت های فّناورانه، روابط 
بین بخش ها، توس��عه منابع انسانی، به کارگیری افراد دانش مدار، اس��تراتژی مدیریت دانش، پاداش ها 
و مش��وق های عملکرد دانش، فعالیت ها و فرآیندهای س��امانمند مدیریت دان��ش، ارزش های محوری 

کسب وکار و زیرساخت های سازمانی. )رحمن و همکاران2، 2010(.
در دسته سوم، بسیاری از تحقیقات دیگر نه از منظر ملی بلکه، از منظر داخلی و سازمانی به عوامل 
کلیدی و موفقیت پیاده س��ازی مدیریت دانش و دانش محور شدن شرکت ها توجه کرده اند. از این جنبه 

می توان موارد عمده و برجسته را مطابق جدول 1 چنین طبقه بندی کرد.
جدول 1: پیشینه تحقیقات عوامل کلیدی موفقیت در3

منبععواملکلیدیموفقیتپیادهسازیمدیریتدانشیادانشمحورسازیشرکتها

در پژوهش��ی ک��ه عوامل حیاتی موفقی��ت انطباق مدیریت دان��ش در زنجیره تأمین را 
ب��ا روش کیفی و نظر خب��رگان موردبررس��ی قرارگرفته اند فاکتوره��ای علت و معلول 
شناسایی ش��ده اند. »فاکتورهای علت « ش��امل حمایت و پشتیبانی مدیر ارشد، آموزش 
کارکن��ان، یکپارچگی جری��ان دانش و اطالعات می ش��وند. »فاکتوره��ای معلول« هم 
مشتمل بر ارتباط اعضای زنجیره تأمین و وجود یک تیم اجرایی قابل اعتماد برای انتشار 

دانش در زنجیره تأمین می باشند.
-در دس��ته فاکتورهای علت، عامل »پش��تیبانی مدیر ارش��د« و در دس��ته فاکتورهای 
معل��ول، عامل »وجود تیم اجرایی« قابل اعتماد برای انتش��ار دان��ش در زنجیره تأمین 

به عنوان مهم ترین عامل شناسایی شده اند.

)پتیل و کنت3، 
)2014

در پژوهش��ی که درباره 414 س��ازمان از صنایع مختلف انجام شده اس��ت س��ه مفهوم، 
فرهنگ س��ازمانی، س��اختاری و فرآین��دی ب��ر اثربخش��ی مدیریت دانش در س��ازمان 
موردبررس��ی قرارگرفته اند. بر اس��اس نتایج، »عامل فرهنگی« تا حد زیادی بر موفقیت 

مدیریت دانش تأثیرگذار است.

)لیندر و ولد4، 
)2011

1 . Du Plessis
2 . Rehman & et al.
3 . Patil & Kant
4 . Lindner & Wald
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منبععواملکلیدیموفقیتپیادهسازیمدیریتدانشیادانشمحورسازیشرکتها

 در تحقیق درباره ش��رکت بین المللی های ت��ک )High- tech( تایوانی »عوامل علت« 
ش��امل حمایت مدیر ارش��د، ارتباطات س��ازمانی، فرهنگ و کارکن��ان، انگیزاننده ها یا 
عوامل انگیزه بخش، زمان و اعتماد معرفی شده است. درنهایت، تشخیص عامل فرهنگ و 
کارکنان به عنوان دو فاکتور مهم دانش محور شدن معرفی شده و عامل فن آوری اطالعات 

بی اهمیت تلقی گشته است.

)ویو1، 2012(

 در پژوهش��ی ش��ش عامل: حمایت مدیریت عالی از اس��تراتژی مدیریت دانش، مدیر 
دانش ارش��د یا معادل آن و زیرس��اخت مدیریت دانش، گونه شناس��ی دانش و مخازن 
دانش، سیستم ها و ابزارهای مدیریت دانش، مشوق های محرک تشریک دانش و فرهنگ 

حمایتی را برای دانش محور شدن شرکت الزم می داند.

)لیبوویتز2، 
)1999

 در مطالعه ای سه طبقه کلی )مدیریت، منابع و محیط( و عوامل زیرمجموعه هرکدام بر 
دانش محوری سازمان و پیاده شدن مدیریت دانش در آن مؤثر قلمداد شده اند.

)هالساپل و 
جوشی3، 2000(

 در پژوهشی، رهبری و حمایت رهبری، فرهنگ، فن آوری اطالعات، اهداف و استراتژی، 
ارزیابی، زیرس��اخت های س��ازمانی، فعالیت ها و فرآیندهای س��ازمانی، مشوق ها، منابع، 

آموزش، مدیریت منابع انسانی در دانش بنیان سازی سازمان مهم تلقی شده اند.

)یت ووانگ 
و اسپینوال4، 

)2005

مأخذ: گرداوری محقق1

3- روش شناسی پژوهش
این تحقیق به روش کیفی و بر اس��اس نظریه زمینه ای )داده بنیان( و از بین س��ه نس��خه معروف 1( 
اس��تراوس و کوربین، 2( گلیزر و 3( چارماز بر اس��اس نسخه اس��تراوس و کوربین تنظیم شده است. 
در پژوهش کیفی، یافته هایی تولید می ش��ود که نتیجه عملیات آماری یا س��ایر روش های شمارشی 
نمی باش��ند )اس��تراوس و کربین، 1394(. در پژوهش های کیفی، محیط طبیعی مأخذ داده ای است 
که مس��تلزم تعامل نزدیک هست؛ پژوهش��گر یکی از ابزار مهم گردآوری داده است؛ برای پژوهش از 
مأخذهای چندگانه داده ها، مصاحبه، مشاهده، اسناد و ... بهره گرفته می شود؛ تحلیل استقرایی داده ها 
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4 .  Yew Wong & Aspinwall
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ب��ا رویکردی پایین به باال و رفت وبرگش��تی صورت می گیرد؛ تمرکز ب��ر نگرش، معانی و دیدگاه های 
ذهنی مش��ارکت کنندگان اس��ت؛ طرح به صورت رویش��ی هست یعنی پرس��ش ها، اشکال گردآوری 
داده و حت��ی افراد موردمطالع��ه می توانند در خالل مطالعه تغییر نمایند؛ به جای طراحی مش��خص 
و از پیش تعیین ش��ده و تفس��یر کل گرایی از مس��ئله یا موضوع موردبحث مطرح است )دانایی فرد و 
همکاران، 1392؛ کرسول، 1391(. یادآور می شود که برخالف گذشته، میزان پذیرش جامعه علمی 
از پژوهش ه��ای کیفی بس��یار ارتقا یافته اس��ت. با توجه به این که عموماً، در ح��وزه علوم اجتماعی و 
مدیریت ضرورت بررس��ی و واکاوی مسئله یا موضوع بحث برانگیز وجود دارد و پژوهش های کمی به 
دلیل ماهیت خود قادر به پاسخگویی به این مسائل نیستند ضرورت استفاده هر چه بیشتر از پژوهش 
کیفی احس��اس می شود )کرس��ول، 1391(. این تحقیق با اس��تفاده از راهبرد نظریه بنیانی صورت 
گرفت که نوعی روش تحقیق کیفی به ش��مار می رود. تحقیق مبتنی بر نظریه بنیانی، با اس��تفاده از 
مجموعه ای منظم از روش های جمع آوری داده ها، می تواند طراحی نظریه به روش استقرایی از داده ها 
را تسهیل کند. در طول تحقیق مبتنی بر نظریه بنیانی، محقق به تفسیر تحلیل داده ها می پردازد و با 
رویکرد پویا و دینامیک به بازتعریف یا پردازش تحلیل های نظری در حال پیدایش می پردازد. درواقع، 
ه��دف اصل��ی تحقیق مبتنی بر نظریه بنیانی را می توان تبیی��ن الگوهایی عنوان کرد که فرآیندهای 

اجتماعی نهفته در داده ها را تشکیل می دهند )صلصالی و همکاران، 1386(.
نظر به آن که در این پژوهش مقصود توس��عه یک نظریه هس��ت )شناخت عوامل کلیدی مرتبط با 
دانش محور س��ازی ش��رکت های تولیدی کشور( تالش می ش��ود از پژوهش کیفی استفاده شود تا به 3 
مورد اصلی دست یابیم: 1- از مفهوم موردنظر که پدیده ای کمتر شناخته شده است پرده برداری شود و 
مشخص گردد در پشت آنچه چیزی نهفته است. 2- جزئیات ظریفی از این مفهوم به دست آید که ارائه 
آن به روش های کمی مشکل است. 3- به جای تالش برای توضیح ِصرف روابط علت و معلولی به تفسیر 

موارد مرتبط با موضوع موردنظر پرداخته شود و ابعاد مختلف آن به وضوح روشن گردد.

3-1- جامعه و نمونه آماری

با توجه به هدف تحقیق که شناس��ایی عوامل کلیدی موفقیت دانش محور ش��دن ش��رکت های ایرانی 
اس��ت از نمونه گیری نظری اس��تفاده ش��د. در نمونه گیری نظری که به عن��وان روش غالب در تئوری 
زمینه ای شناخته می شود نمونه های به شکلی انتخاب می شوند که به خلق تئوری کمک کنند )سرون 
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و همکاران1، 1968 (. درا بتدا پژوهش��گران براس��اس قضاوت خود از بهترین منابع اطالعاتی از قبیل 
مش��اهده، مصاحبه یا منابع مکتوب، بهترین انتخاب ها را انجام می دهند و س��پس به دنبال نمونه هایی 
می روند که تئوری ایجاد شده را کامل کنند. در تئوری زمینه ای ابتدا نمونه گیری به صورت آسان آغاز 
می شود و سپس به صورت هدفمند در جهت حداکثر تفاوت برای مفاهیم ایجاد شده حرکت می کنند و 
نهایتاً به نمونه گیری نظری می رسد )مانال2، 2012(. مشارکت کنندگان این پژوهش از مدیران معاونت 
علم و فن آوری و مدیران شرکت هایی در پارک های علم و فن آوری دانشگاه تهران و شهرک علم فن آوری 
پردیس تهران هس��تند که به لحاظ وضعیت دارا بودن شاخص های دانش بنیان از سوی معاونت علم و 
فن آوری ریاست جمهوری معرفی شدند که توانمندی کاملی با روندهای مرتبط با این پژوهش داشتند. 
روش نمونه گیری در این پژوهش هدفمند و از نوع گلوله برفی است. روش گلوله برفی انتخاب افراد و 
دریافت اطالعات در گام نخست و سپس خواستن از آن ها برای معرفی نمونه های بعدی است )نیلسون 
و رپ3، 1999(. براین اس��اس در مصاحبه ها غالباً از افرادی اس��تفاده ش��د که ده سال سابقه مدیریتی 
ش��رکت های دانش بنیان را داش��ته اند. بر اس��اس روش نظریه داده بنیان )زمینه ای( مدنظر استراوس و 
کوربین تعداد نمونه مناسب 10 تا 25 نفر است که افزایش این تعداد بستگی به مرحله اشباع تئوریکی 
دارد، یعنی تا زمانی که دیگر اطالعات و داده های جدیدی از مصاحبه ش��وندگان حاصل نش��ود، فرایند 
جمع آوری اطالعات ادامه پیدا می کند )هربینیک4، 2013( در این مطالعه، حجم نمونه شامل 38 نفر از 
کارشناسان و برنامه ریزان مربوط به حوزه معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، مدیران پارک های 
علم و فن آوری و خبرگان علمی و اساتید بود. همه افراد نمونه موردمطالعه با رویکرد هدفمند و به روش 
گلوله برفی انتخاب شدند و با انجام مصاحبه های عمیق از آن ها اطالعات کافی به دست آمد. مصاحبه ها 
تا نقطه اشباع نظری و تا زمانی ادامه یافت که برای محقق محرز شد دیگر، نمونه های آماری اطالعات 

جدیدی در محورهای مطرح شده ارائه نمی دهند و مباحث حالت تکراری یافته اند.
ب��ا توج��ه به آنکه این تحقیق درصدد بود با اس��تفاده از راهبرد پژوهش��ی نظریه بنیانی به تصویر 
روش��نی از عوامل کلیدی موفقیت در دانش محور ش��دن شرکت های ایرانی در قالب یک مدل بپردازد. 
سؤاالتی که در این پژوهش از مصاحبه شوندگان پرسیده شد عبارت بود از: سؤال اصلی: چه عواملی را 

1 . Scriven & et al.
2 . Munhall
3 . Nilsson & Rapp
4 . Hrebiniak
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در دانش محوری شدن شرکت های تولیدی ایران حیاتی می دانید؟ سؤاالت فرعی: 1- چه عواملی را در 
صورت متحول کردن در دانش محور شدن شرکت های تولیدی ایران کلیدی می دانید؟ 2- موفقیت در 
دانش محور ش��دن شرکت های کنونی و تولیدی در ایران را مرتبط با چه عواملی کلیدی می دانید؟ پس 
از دریافت جواب سؤاالت مصاحبه، متن مصاحبه ها به دقت مکتوب شد و در کنار متن این مصاحبه ها، 

از اسناد و مدارک دست دوم برای تبیین بهتر نظریه استفاده گشته است.

 3-2- روش تجزیه وتحلیل داده ها

 پ��س از مکتوب نمودن مصاحبه ها، داده های جمع آوری ش��ده از طریق کدگ��ذاری مورد واکاوی قرار 
گرفتند و طی س��ه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی طبقه بندی گش��تند. 
»کدگذاری باز «، اولین مرحله از تحلیل داده هاست. این نوع کدگذاری مشتمل بر مؤلفه هایی از قبیل 
بررس��ی دقیق داده ها، شناس��ایی طبقات پنداش��تی آش��کار یا نهفته در داده ها و پنداشته های نظری 
محتمل محیط بر داده ها هست )صلصالی و همکاران،1386(. در مقاله حاضر مصاحبه ها چندین مرتبه 
مطالعه و س��پس از طریق تحلیل محتوا، مفاهیم اولیه اس��تخراج ش��دند. دومین مرحله از کدگذاری، 
شامل »کدگذاری محوری« است. ازآنجاکه کدگذاری محوری طبقات اصلی – که به نوعی از کدگذاری 
باز استخراج ش��ده اند – داده ها را به یکدیگر متصل می کنن��د یا مرتبط می کنند در این تحقیق ارتباط 
بین طبقات گس��ترده تر در قالب مدل پارادایمی ایجاد گردید. این مدل از پدیده اصلی- ش��رایط علی، 
زمینه، راهبردها، شرایط واسطه و پیامدهای تشکیل شده است. سومین مرحله از کدگذاری، »کدگذاری 
انتخاب��ی« نام دارد. بع��د از تعیین طبقه مرکزی به دنبال کدگذاری انتخاب��ی، کدگذاری باز متوقف و 
تحلیل ها بیش��تر پیرامون طبقه ای به نام طبقه مرکزی معطوف ش��د که مسئول پاسخگویی بیشترین 
تغییرات اس��ت که در ارتباط با پدیده موردنظر مطرح می باش��ند. در این تحقیق، برای تحلیل روابط 

موجود در دل پارادایمی، از کدگذاری انتخابی استفاده شد.

3-3-روایی و پایایی تحقیق کیفی

ب��دون وج��ود دقت علمی، پژوه��ش )کمی یا کیفی( مطلوبیت خود را از دس��ت می ده��د )آپددای و 
پلو1، 2013(. کوربین و اس��ترواس )2008(، برای ارزش��یابی پژوهش های مبتنی بر نظریه پردازی داده 

1 . Upadhyay & Palo
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بنی��اد، به جای معیارهای روایی و پایایی، معیار مقبولیت را پیش��نهاد داده ان��د. مقبولیت، یعنی اینکه 
یافته ه��ای پژوه��ش تا چه حد در انعکاس تجارب مش��ارکت کنندگان، پژوهش��گر و خواننده در مورد 
پدیده موردمطالعه، مؤثق و قابل باور اس��ت. کرس��ول و پات)2017( با اس��تناد به اس��تراس و کوربین 
)1990( روش ه��ای مزب��ور را حول دو محور 1-رضایت بخش بودن رون��د پژوهش و 2- مبنایی بودن 
تجربی پژوهش، مورد تأکید قرار می دهد )کرس��ول و پات1، 2017(. تطابق همگونی )مقایسه نظریه با 
ادبیات معتبر، کنترل توسط مشارکت کنندگان، کنترل توسط نمونه های مشابه، مقایسه ناظران برونی 
با معیارهای موجود در آثار معتبر( انسجام روش شناسی، تناسب و ارتباط نظری نمونه ها و همین طور، 
گردآوری و تحلیل هم زمان داده ها، ازجمله این روش ها بودند. به عالوه، قابلیت اعتماد پژوهش که توسط 
گوبا و لینکلن )گوبا، لینکلن2، 1989( به عنوان معیاری جهت ارزیابی دقت علمی در پژوهش های کیفی 

مطرح شده است.
 ب��ا اس��تفاده از عناصر قابلیت اعتبار، قابلی��ت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیی��د ارزیابی گردید؛ 
به نحوی که بر مبنای دو عنصر اعتبار و انتقال، جهت دستیابی به تناسب با زمینه و ارتباط نظری، روش 
نمونه گیری پژوهش، نمونه گیری هدفمند نظری باز، ارتباطی و گزینش��ی بود و به گونه ای انجام ش��د 
که مس��تلزم خاص نگری در انتخاب نمونه ها و پاالیش مس��تمر یافته ها بود تا تبیین درستی از فرآیند 

موردمطالعه حاصل شود.
همچنین، قابلیت اعتبار و انتقال، توس��ط س��ه گروه 1- مطلعان کلیدی، 2- مشارکت کنندگان در 
پژوهش و نمونه های مش��ابه و 3-خبرگان، در طول پژوهش به ش��کل مدام و ضمن اعمال تعدیل های 
مقتضی، ارزیابی و تأیید ش��د. قابلیت اتکا به داده ها، توسط روش های نظام مند نظریه پردازی داده بنیاد 
در گردآوری، ثبت، تحلیل و تفس��یر داده ها مورد مالحظه قرار گرفت. قابلیت تأیید نیز با بهره گیری از 
نظرات و ارائه شواهد و یافته ها به خبرگان و مطلعان و همین طور، مشارکت کنندگان و نمونه های مشابه، 
استفاده از یادداشت های فنی و میدانی و راهبردهای ارتقاء حساسیت نظری و اجتناب از سوگیری طی 

پژوهش، تأمین گردید.
در ای��ن پژوه��ش برای معیار مقبولیت برای ارتقای دقت علمی و روایی و پایایی، موارد مورد تأیید 
عبارتند از: حساس��یت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب نمودن نمونه، تکرار شدن یک یافته و 

1 . Creswell & Poth
2 . Guba & Lincoln
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استفاده از بازخورد مطلعین.

4- یافته ها

4-1- کدگذاری باز

در این بخش پس از جمع آوری داده ها، به بررس��ی و تحلیل داده ها و دست نوش��ته ها پرداخته ش��د. 
تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت 
که در ادامه به تفکیک بیان شده اند. طی کدگذاری باز، داده ها چندین بار مرور شدند و از طریق فهرست 
کردن عوامل موفقیت در دانش محور ش��دن ش��رکت ها مطرح شده توسط پاس��خگویان، به هر چالش 
یک برچس��ب )کد( نس��بت داده شد. به گونه ای که کدهای اس��تخراجی عیناً از داخل متن مصاحبه ها 
استخراج شده و مفاهیم مشابه در حد امکان در قالب یک کد کدگذاری شده اند. در ادامه، مفاهیم مطرح 
در این مرحله با یکدیگر مقایس��ه ش��دند و پس از قرار گرفتن موارد مش��ابه حول یک محور مشترک، 

طبقات گسترده را تشکیل دادند )جدول 2(. در ادامه، به هر یک از آن ها میپردازیم.

جدول 2. مفهوم سازی حاصل از داده های پژوهش )کدگذاری باز(

مقوله مقوله اولیهکدهای بازردیف
ثانویه

1

لزوم پژوهش های کاربردی در دانشگاه
فعالیت پژوهشی 

دانشگاه ها

نقش 
دانشگاه ها

وجود تحقیقات علمی و باکیفیت

انجام تحقیقات علمی شرکت ها توسط دانشگاه ها

2
فعالیت آموزشی آموزش نیروهای مستعد شرکت ها توسط دانشگاه ها

دانشگاه ها استفاده از دانش اخذشده از مراکز علمی

3

استفاده از پارک های علم و فن آوری
فعالیت مراکز و 
واحدهای رشد وجود مراکز رشد دانشگاهی و کارآفرینی زیرمجموعه دانشگاه ها

استفاده از امکانات کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه ها
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مقوله مقوله اولیهکدهای بازردیف
ثانویه

4

ساختار منعطف سازمانی و غیر سلسله مراتبی
ساختار 
شرکت ها

وضعیت 
شرکت

وجود روابط غیررسمی و دوستانه

وجود اهداف مشخص و انگیزاننده

5

وجود سیستم تسهیم دانش

فرآیند شرکت
وجود مکانیسم ذخیره سازی دانش

توانمندی در خلق دانش

وجود فرآیند به کارگیری دانش

6

وجود خودباوری

فرهنگ شرکت وجود فرهنگ تعامل و تعاون بین کارکنان

وجود فرهنگ مشوق ایده های نو

7
جذب استفاده از حامی مالی برای طرح های نو

سرمایه گذار

تأمین 
سرمایه

سهیم کردن افرادی با سرمایه باال در طرح های جدید با پذیرش ریسک

8
فروش قسمتی از شرکت به عنوان سهام

فروش سهام
تشکیل کنسرسیوم برای طرح های اقتصادی با فروش سهام

استقراض از دریافت اعتبار به صورت وام از بانک9
بانک

10
شناخت مشتری شناخت بازار و تولید کاال متناسب با آن

و بازار
گرایش به 

مشتری بررسی مشتریان بالقوه در بازار
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مقوله مقوله اولیهکدهای بازردیف
ثانویه

11

آشنایی با تجاری سازی محصوالت

گرایش به نفوذ در بازار
مشتری

واگذاری بخشی از فروش اولیه به شرکت های با بازار بزرگ

تشکیل زنجیره ای از خرده فروشان

تدوین برنامه راهبردهای فروش

دریافت بازخورتولید کاال و خدمات، فروش آن ها به صورت پایلوت12

13

حمایت اعتباری مناسب دولت از ایده های سرمایه بر

مشوق نوآوری

نقش دولت

خرید کاالهای عمومی از شرکت های دانش محور داخلی

تبلیغ رسانه ای و دادن جوایز و نشان های دولتی

14

بهبود وضعیت اقتصادی کشور
بسترسازی 
کسب وکار کمک به انتقال دانش و فن آوری از خارج از مرزها

حذف سود و درآمد از بخش فعالیت های واسطه ای و داللی

15

وجود امکانات زیربنایی برای پژوهش

فراهم کردن 
زیرساخت ها

ایجاد بستر نرم افزاری انتقال دانش

کاربردی کردن سیستم آموزش و پژوهش

برقراری ارتباط شبکه ای بین شرکت ها

آموزش مهارت لزوم داشتن مهارت تجاری توسط شرکت ها16
کسب وکار

نهادهای 
آموزشی

ضرورت آموزش دانش مدیریتی و سازمانی متناسب با نیاز سازمان های 17
دانش محور

آموزش مهارت 
مدیریتی

18
آموزش مهارت گذراندن دوره های تخصصی تکنسین فنی

فنی کاربردی سازی دانش تئوریک نخبگان علمی
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مقوله مقوله اولیهکدهای بازردیف
ثانویه

19
گسترش مهارت خالق ایده های نو

ایده پرداز

کارآفرین 
فناور

به کارگیری افراد ایده پرداز

توانمندی وجود ویژگی های خاص خالق20
شخصیتی

توانمندی داشتن کارمندانی با تخصص ویژه و منحصربه فرد21
تخصصی

4-2- کدگذاری محوری

 در مرحل��ه دوم یا همان کدگذاری محوری، بر اس��اس مدل پارادایم��ی کدگذاری محوری، یک مقوله 
اصلی از فهرس��ت طبق��ات )مراحل قبل( انتخاب ش��د و در مرکزیت فرآیند کدگ��ذاری محوری قرار 
گرف��ت. ازآنجاکه تأکی��د بر عوامل کلیدی موفقیت، باوجوداینکه روابط می��ان عوامل، مهم تر از عوامل 
منحصربه فرد است؛ اما سازوکاری برای این روابط ارائه نمی گردد. هم چنین، این رویکرد، به فرآیندهای 
موجود به صورت فرآیندهایی ایستا می نگرد نه فرآیندهایی پویا و در حال تغییر )فرتن و وایت1، 2006(. 
و از طرفی با توجه به طیف گس��ترده ای از عواملی که می توانند اجرای موفقیت آمیز دانش محور سازی 
را تحت تأثیر قرار دهند و در ادبیات موضوع مشاهده می شود )یی وونگ2، 2005؛ السانده و همکاران3، 
2006(. و در نتایج مصاحبه ها و کدهای استخراجی نیز منعکس شده است ضرورت نشان دهنده عوامل 

و روابط را در قالب یک الگو مشخص بسیار پررنگ و ملموس جلوه می دهد.
 بدین ترتیب، بر اساس ماهیت طبقات ایجادشده و همچنین روابط نهفته بین آن ها و تعیین جایگاه 
هر مقوله و نوع تأثیرگذاری آن در دانش محور شدن شرکت های تولیدی در ایران مدل اولیه )شکل 3( 
از نتایج تفسیر کدهای استخراجی با در نظر گرفتن مقوله ای در مرکز این مدل حاصل شد و درنهایت، با 

استفاده از ادبیات موجود در سایر پژوهش ها تفسیر و تحلیل شد.

1 . Fortune & White
2 . Yew Wong
3 . Wong )2005(, Alsandhan et al. )2006(
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شکل 3: مدل اولیه کدگذاری محوری نتایج

 4-2-1- مقوله محوری: نیروی انسانی فن آور: 

نیروی انسانی فناور به افرادی اطالق می شود که ویژگی های شخصیتی و شناختی خاص و به ویژه ایده 
فناورانه دارند و برای فرآیند صنعتی ش��دن و توسعه، تسهیل کننده کلیدی محسوب می شوند )راتولد و 
زیگولد1، 1982: 41(. نیروی انسانی فن آور با توان ایده و خالقیت باالی خود ضمن تسهیل خلق دانش 
جدید و انتقال آن در سازمان نقش مهمی در ایجاد سازمان دانش محور دارد. به طورکلی، نیروی انسانی 

دانش محور دارای مؤلفه های کلیدی ذیل است:

ایده پرداز است.. 1
تسهیلگر فن آوری و انتقال دهنده دانش در سازمان است.. 2
دارای ویژگی های شخصیتی ای همچون کنجکاوی، تالش، تفکر انتقادی و ... است.. 3

1 . Rothwell & Zegveld
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 4-2-2- شرایط مداخله ای: نقش دانشگاه ها- مشاوران و نهادهای آموزشی

4-2-2-1- نقش دانش�گاه ها: دانشگاه ها در ایجاد بنگاه های مبتنی بر دانش نقش مداخله ای و ویژه 

دارند )شین2004،1(. به طور خالصه، می توان این نقش را در قالب سه وظیفه مهم طبقه بندی کرد:

نقش آموزش��ی که دانشگاه با باال بردن سطح دانش جامعه و تربیت نیروی انسانی توانمند و دارای . 1
دانش و تخصص می تواند برای استفاده شرکت ها تربیت نماید.

نقش پژوهشی که دانشگاه ها با تحقیقات علمی به خلق ایده ها و روش های نو و کشف منابع جدید . 2
پرداخته و از این طرق باعث توانمندسازی شرکت ها و سازمان های تولیدی می شود.

نقشی که از طریق خوشه ها، پارک های فن آوری، مراکز رشد و امثال آن در ایجاد بنگاه های فناورانه . 3
ایفا می کند. به عالوه، دانش��گاه ها از طریق خوشه ها، مراکز رشد و پارک های فن آوری از کارآفرینان 

فناور حمایت می کنند و زمینه ایجاد بنگاه های فناورانة پیشرفته را فراهم می سازند.

4-2-2-2- مشاوران و نهادهای آموزشی: پژوهش درزمینه مسائل بنگاه های کوچک حاکی 
از آن اس��ت که حل مس��ائل و چالش های بیرونی این گونه بنگاه ها با استفاده از آموزش مثل کارآموزی 
ش��غل و مش��اوره و... مالکان این گونه بنگاه ها الزم اس��ت )بولتون2، 1971(. دان��ش الزم درباره نحوه 
ایجاد و تکامل کس��ب وکارهای فناورانه محدود اس��ت. به بیان دیگر، دانش��جویان علوم فنی و مهندسی 
ب��ا چگونگی تجاری س��ازی ایده های خود در حوزه فناوری ها آش��نایی الزم را ندارن��د. درواقع، آموزش 
تجاری سازی فن آوری توسط نهادهای آموزشی به دانشجویان و مالکان کسب وکارهای فناورانه مقوله ای 
بسیار تأثیرگذار بر توسعه کسب وکارهاست. این نهادها می توانند با انجام سه وظیفه ذیل نقش مهم و 

واسطه ای در دانش محور شدن سازمان ها ایفا کنند:

آموزش کسب وکار: نهادهای آموزشی می توانند با آموزش قواعد تجاری و رقابت به افراد و شرکت ها . 1
نقش فعالی ایفا کنند.

آموزش مدیریتی: آموزش توانمندی مدیریتی، برنامه ریزی، کنترل و هدایت سازمانی می تواند برای . 2
تبدیل شرکت ها بسیار مؤثر باشد.

آموزش فنی و مهارت تولیدی: توانمندسازی فنی و تخصصی نیروی انسانی شرکت ها بسیار اثربخش . 3
خواهد بود.

1 . Shane
2 . Bolton
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4-2-3- راهبردها، وضعیت شرکت ها – گرایش به بازار یا مشتری

4-2-3-1- وضعیت شرکت ها: شرکت ها از لحاظ نقش اساسی در ترغیب اشتیاق افراد به ایده 
و نوآوری دارند. ساختار سازمان های دانش محور یا سازمانی دانش بنیان به ساختارهایی اطالق می شود 
که طی آن س��ازمان به تولید ثروت، دانش یا س��رمایه فکری خود می پردازد. به بیان دیگر، ش��رکت ها 
نقش��ی اساسی در کسب وکارهای مخاطره آمیز دارند، به ایجاد انگیزه برای نوآوری و کشف فرصت های 
بازار عالقه مند هستند و می کوشند ارزش های کارآفرینانه را در فرهنگ خویش القا کنند و کارآفرینان 
س��ازمانی را به وجود آورند. ش��رکت های زایشی شرکت های برخاسته از یک س��ازمان مادر بر مبنای 
کارآفرینی س��ازمانی به وجود می آورند )گارتنر1، 1985(. برای دانش محور ش��دن شرکت ها تغییر در 3 

ویژگی سازمانی موردنیاز هست.

1-  ساختار سازمانی 2- فرهنگ سازمانی 3-  فرآیندهای سازمانی.

4-2-3-2- گرایش به بازار/ مشتریان: گرایش به بازار و توجه به مشتریان نقشی اساسی در 
توس��عه کس��ب وکار ایفا می کند )ژیائو، 2008(. کارآفرینان فناور اغلب بر چالش های فناورانه و توسعه 
محصول تمرکز می کنند. درحالی که باید بر بازخورد بازار، چگونگی موفقیت در تجاری سازی و بازاریابی 
محصوالت فن آوری پیشرفته با راهبردهای رشد باال، بین المللی کردن موضوعات، موضوعات محیطی و 

بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط با بازار متمرکز شوند )حسینی و حجازی، 1393(.

4-2-4- شرایط عّلی: تأمین سرمایه: تحقیقات در حوزه تأمین مالی برای ایجاد و رشد شرکت های 
کوچک حاکی از آن است که »تأمین مالی«، یکی از چالش های جدی این گونه شرکت هاست؛ بنابراین، 
این گونه ش��رکت ها از منابع درونی مختلفی برای تأمین مالی خود اس��تفاده می کنند. تأمین مالی در 
فرآیند توسعه شرکت های کوچک و متوسط موضوعی متفاوت با تأمین مالی در شرکت های عمومی و 
بزرگ است. به همین دلیل، روش های تأمین مالی توسعه کسب وکارهای فناورانه اهمیت زیادی دارند 

)دنیس2004،2(.

1 . Gart-ner
2 . Denis
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4-2-5- زمینه: دولت باید ش��کل گیری بنگاه ها را تس��ریع و رشد بنگاه های کوچک و متوسط 
را تش��ویق کند. هدف دیگر باید اتخاذ معیارهای مش��خص و معین برای تضمین یک محیط مس��اعد 
کس��ب وکار برای ایجاد و توسعه کسب وکار فناورانه باش��د )ژیائو1، 2008(. دولت ها می توانند از طریق 
تحریک عرضه و تقاضای کارآفرینی و همچنین فراهم کردن زیرس��اخت های نرم و س��خت به توسعه 

کارآفرینی فناورانه کمک کنند )طالبی و یکتا، 1387(.
شکل 4 عوامل کلیدی موفقیت حاصل از نتایج مصاحبه در دانش محور شدن شرکت های ایرانی را 

نشان می دهد.

شکل 4: عوامل کلیدی موفقیت و هر یک از جنبه های آن در دانش محور شدن شرکت های تولیدی

1 . Xiao
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4-3-کدگذاری انتخابی
در مرحله سوم یا همان کدگذاری انتخابی، سعی شد ارتباط منطقی بین طبقات تولیدشده در مراحل 
قبل به نحوی نظام مند ایجاد و اثبات پژوهشی گردد. در این مرحله، روابط میان طبقات حاصل از مرحله 

اول و مرحله دوم از طریق یک شرح روایت گونه به اثبات رسید.
 مطابق آنچه در مدل ش��کل 4 ارائه گردید برخی از عوامل کلیدی موفقیت حاصل از مدل، بیشتر 
ناظر بر عوامل زمینه س��از برای دانش محور شدن ش��رکت ها بوده و برخی، بیشتر ناظر بر عوامل درونی 
و نیاز خود ش��رکت ها به تغییر و تحوالت اساس��ی هس��تند. درنتیجه، می توان در این مرجله مطابق 
تصویرسازی شکل 3 فرآیند دانش محور شدن شرکت های ایرانی منتج از این پژوهش را طبق شکل 5 

نظریه سازی کرده و توضیح داد:
ب��ا توجه به ش��کل که گویای رابط��ه عوامل کلیدی موفقیت در دانش محور ش��دن ش��رکت ها و 
سازمان های ایرانی است دولت ها با ایجاد ظرفیت الزم و تدوین قوانین و نظارت و کنترل خود و فراهم 
کردن زمینه الزم ضمن فراهم کردن ش��رایط فعالیت س��ازمان ها به طور غیرمستقیم با ایجاد فضاهای 

آموزشی و فراهم کردن زمینه الزم، موجب تغییر در شرکت ها می شود.
همان گونه که از ش��کل 5 مش��خص اس��ت عوامل زمینه س��از ب��ا فراهم کردن زمین��ه الزم برای 
دانش محور شدن شرکت های ایرانی نقش مهمی در این مسیر ایفا می کنند. دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
و مشاوره ای با پرورش نیروهای ایده پرداز و خالق و دولت با فراهم کردن زیرساخت های الزم و محیط 
کس��ب وکار الزم در این زمینه به دانش محور ش��دن ش��رکت های ایرانی کمک شایان توجهی می کند. 
دانش��گاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انس��انی متخصص در جامعه، نقش اساسی 
دارند، توجه به مقوله ی نیروی انس��انی ایده پرداز به توس��عه ی بهتر این امر کمک می کند. شاید تغییر 
رویکرد دانشجویان و دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی به سبب درک این مطلب است که در 
دنیای امروز دانش آموخته ای نس��بت به س��ایرین دارای مزیت رقابتی است که پا را از حوزه ی دانش و 
محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسائل عملی آن محدوده ی تخصصی، مهارت داشته و صاحب 
خالقیت و ایده باشد. به همین دلیل است که آموزش نیروی انسانی ایده پرداز در دو حالت ساخت یافته 
با برنامه های آموزشی گوناگون و گاهی با صرف وقت زیاد یا کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کوتاه مدت 

موردتوجه بیشتری قرار گیرد در توان بخشی دانشگاه ها اثرگذار باشد.
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شکل 5: روابط بین عوامل کلید موفقیت دانش محور سازی شرکت های ایرانی

دانش��گاه ها می توانن��د و انتظار می رود که با تکیه  بر رس��الت اصلی خود یعن��ی آموزش و پژوهش، 
مس��یر را برای بهره برداری از قابلیت های ایجادش��ده در دانش آموختگان،از طریق ایجادهای پارک های 
علم و فناوری و زمینه های دانش محور هموار و رش��د مداوم دانش��گاه، صنعت، دولت و سایر بخش های 
جامعه را در همه ی زمینه ها عینیت بخشند. برای دست یابی به این منظور به نظر می رسد باید در نوع 

و روش آموزش و نحوه ی تعامل دانشگاه با صنعت انجام تغییراتی ایجاد شود.
وجود نیروی انسانی ایده پرداز و متخصص و خالق به عنوان عامل محوری با ایفای نقش کلیدی در 
تبدیل و تغییر س��ازمان نقشی مرکزی دارد که بدون آن، شکل گیری سازمانی دانش محور بسیار بعید 
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و دور از دس��ترس اس��ت. از طرفی، توانمندی سازمان در جذب س��رمایه جهت عملیاتی کردن ایده ها 
و نوآوری های س��ازمانی و دانش محور شدن سازمان نسبت به قبل، مستلزم سرمایه نقدی، بسیار مهم، 
اثرگذار و کلیدی اس��ت و الزم اس��ت سیاست بانک ها و مؤسس��ات اعتباری به گونه ای تنظیم شود که 
بتواند سرمایه الزم را فراهم سازد. و درنهایت، ازجمله عوامل حیاتی دیگر می توان به تغییرات سازمان 
و تغییر در ویژگی های س��ازمانی اش��اره کرد که بدون تغییر در آن، به خص��وص تغییر در فرآیندهای 
س��ازمانی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی نمی توان از جاری ش��دن دانش در سازمان یا تغییر در 

رویکرد سنتی سازمان صحبت کرد و به دانش محور شدن سازمان امیدوار بود.

5- نتیجه گیری:

امروزه در بسیاری از کشورها، ازجمله کشور ایران، صحبت های زیادی از لزوم حرکت اقتصادی به سمت 
اقتصاد دانش بنیان یا دانش محور به میان می آید و در بس��یاری از مجادالت علمی و پژوهش��ی به این 
موضوع پرداخته ش��ده و موانع و عوامل حیاتی بسترس��از آن مورد مداقه قرارگرفته اند. از این حیث، در 
بسیاری از پژوهش ها بیشتر نگاه ها معطوف به ایجاد سازمان هایی با رویکرد دانش محور بوده است تا تغییر 
شرکت های موجود به شرکت هایی با رویکرد دانشی، خالق و پیشرو. شرکت های دانش محور در چرخه 
اقتصادی کشور و پیشرفت جامعه اهمیت فراوانی دارند ولی نباید از این موضوع چه در عرصه تئوریک 
چه در عرصه اجرایی غافل شد. به طوری که پرداختن به موضوع عوامل مؤثر بر دانشی شدن سازمان ها، 
در میان تحقیقات داخلی به ندرت به چشم می خورد. اگر در اقتصاد داخلی بتوانیم شرکت های ناکارآمد 
را با استفاده از ظرفیت و پتانسیل نهفته شان و با رویکرد اقتصاد دانش بنیان احیاء کنیم دیگر لزومی به 
تأکید صرف بر تأسیس شرکت هایی دانش محور با حجم سرمایه گذاری بسیار نیست. در این پژوهش با 
چنین منطقی محققین با احساس این خأل علمی با استفاده از روش کیفی و نظریه داده بنیان که تنها 
راه ممکن برای انجام یک تحقیق منطبق بر واقعیات روز ایران بود به دنبال دستیابی به عوامل کلیدی 
موفقیت دانش محور شدن شرکت های ایرانی بوده و با انجام مصاحبه با 38 تن از خبرگان و متخصصان 
مرتبط با معاونت علم و فن آوری ریاست جمهوری، مدیران باتجربه شرکت های دانش بنیان واقع در پارک 
علم و فن آوری دانشگاه تهران و شهرک پردیس و انجام فرآیند کدگذاری باز و استفاده از ادبیات علمی 

منطبق بر موضوع برای تشریح و تفسیر نتایج به دست آمده است.
بر اساس نتایج این پژوهش دولت با زمینه سازی کسب وکار، ایجاد زیرساخت ها، نظارت و کنترل بر 



67 شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکت های تولیدی...

اجرا می تواند زمینه دانش محور شدن شرکت ها را فراهم سازد. با توجه به نتایج مصاحبه ها و کدگذاری 
ب��از، ای��ن موضوع به طور ضمنی برای محققین ثابت ش��د ک��ه دولت می تواند به طور غیرمس��تقیم بر 
دانش محور ش��دن ش��رکت های تولیدی تأثیرگذار باشد. به گونه ای که س��ایر عوامل کلیدی موفقیت از 

جمله دانشگاه ها و مراکز مشاوره ای یا مؤسسات سرمایه گذار و بانک ها متأثر از دولت هستند.
ش��رایط مداخله ای که تقویت و رشد س��ریع تر فرآیند دانشی شدن شرکت ها را تسهیل می کند به 
کمک دانشگاه ها، مشاوران و نهادهای آموزشی ایجاد می شوند. همان طور که شین )2004( نیز بیان کرد 
دانشگاه ها در ایجاد بنگاه های مبتنی بر دانش نقش مداخله ای و ویژه ای دارند. به گونه ای که دانشگاه ها 
با انجام فعالیت علمی و پژوهش می توانند باعث تزریق دانش به درون شرکت ها شوند. پژوهش حاضر 
نیز همچون پژوهش های بولتون )1971( و تاد )2003( به اهمیت نهادهای آموزش��ی در رشد و توسعه 
ش��رکت های دانش محور دس��ت یافت. به طوری که این نهادها با انج��ام آموزش هایی ازجمله، آموزش 

مدیریتی، آموزش کسب وکار و آموزش های فنی و مهارت های تولیدی به این امر کمک می کنند.
مقوله محوری در شکل گیری و پاگیری شرکت های دانش محور را می توان »نیروی انسانی فن آور« 
عنوان کرد. نیروی انسانی فن آور با توان ایده و خالقیت باالی خود ضمن تسهیل خلق دانش جدید و 

انتقال آن در سازمان، نقش مهمی در ایجاد سازمانی دانش محور دارد.
و ام��ا راهبرده��ای مرتبط به خود س��ازمان ها که جزو عوامل درونی آن ه��ا و از عوامل قابل کنترل 
س��ازمانی هستند می تواند تأثیرات بسیار زیادی بر رشد دانش ش��رکت ها بگذارد. ازجمله این راهبرها 
می توان به وضعیت ش��رکت ازلحاظ ابعاد ساختاری، فرآیندی و فرهنگی و گرایش به بازار اشاره نمود. 
راهبرده��ای مورد نتیجه پس از پژوهش های حاضر با پژوهش های نوناکو و تاکه اوچی )1995(، گارتنر 

)1985( و ژیائو )2008( هم خوانی دارد.
درنهایت، باید به شرایط علّی ای اشاره نمود که به رشد دانش شرکت ها کمک می کند. نتایج حاصل 
از داده های پژوهش حاضر به خوبی نشان داد تأمین سرمایه، تأمین مالی در فرآیند توسعه شرکت های 
کوچک و متوسط موضوعی متفاوت با تأمین مالی در شرکت های عمومی و بزرگ است. به همین دلیل 
روش های تأمین مالی توس��عه کس��ب وکارهای فناورانه اهمیت زیادی دارد و عامل کلیدی موفقیت در 

دانش محور شدن شرکت های ایرانی هست.
می توان 7 عامل کلیدی موفقیت برای دانش محور ش��دن ش��رکت های ایرانی را در قالب این موارد 
جمع بندی نمود: دولت )زمینه س��ازی کس��ب وکار، نظارت، ایجاد زیرس��اخت و ...(، دانش��گاه ها )نقش 
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پژوهشی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، مراکز رشد وابسته(، مراکز آموزشی و مشاوره ای )آموزش های 
کس��ب وکار، مدیریتی، فنی(، ویژگی های سازمانی )فرهنگ، ساختار، فرآیند(، مشتری گرایی شرکت ها، 

سرمایه الزم )جذب سرمایه( و درنهایت نیروی انسانی خالق، دانشور و متخصص.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به خط مشی گذاران ملی جهت دانش محور شدن شرکت های 

ایرانی سه پیشنهاد ارائه می شود:

بازآفرینی نقش دولت در دانش محور س��ازی ش��رکت ها: با توجه به اهمیت و جایگاه دولت و هیئت . 1
حاکمه لزوم توجه به این نقش و بهره گیری از پژوهش های کاربردی برای تعیین این که دولت چگونه 
می تواند با توجه به نتایج این تحقیق و تغییر در مکانیس��م های اداری زمینه س��از دانش محور شدن 

شرکت ها شود.
بازنگری وظایف محوله به دانش��گاه ها و مراکز آموزش��ی و مش��اوره ای برای تغییر در عملکرد آن ها . 2

در راس��تای دانش محور شدن شرکت ها و تربیت نیروهایی فناور و ایده پرداز و انجام پژوهش هایی با 
رویکرد کاربردی و مفید.

لزوم انجام پژوهش های کاربردی با ماهیت: الف( نحوه جذب سرمایه توسط شرکت هایی با رویکرد . 3
دانش محور و فناور. ب( ویژگی های ساختاری، فرهنگی، فرآیندی الزم برای شرکت هایی با رویکرد 

دانش محور.
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