
 هایشرکتشدن  محوردانش موفقیت کلیدی عوامل تبیین و ساییشنا

 در منطقه آزاد اروند تولیدی

 
 

 محمد مکوندی

 1اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران واحد دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،

 یداهلل مهرعلی زاده

 و رانی، اهواز ، ا یواحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریاستاد گروه مد

 2.رانیچمران، اهواز ، ا دیدانشگاه شه ،یآموزش تیریگروه مد 

 پور نیمحمدحس

 شگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایرانمدیریت آموزشی، واحد اهواز، داندانشیار گروه 

 
 هایشرکت سازی محوردانش در موفقیت کلیدی عوامل تبیین و شناسایی حاضر، پژوهش اصلی هدف :چکیده

 شیوه یک بنیاد ادهد نظریه یا تئوری گراندد روش .یه داده بنیاد استازنظر استفاده با تولیدی منطقه آزاد اروند

 برای پژوهش این در. ابدییم تکوین یاهینظر ،هاداده دسته یک از استفاده با آن یلهیوسبهکه  است کیفی پژوهش

 هایمصاحبه طقه آزاد اروندمن در موجود هایشرکت مدیران عامل یا مدیران تولید نفر از 30 با هاداده یآورجمع

 نمونه حجم فرادا تمامی. بود نظری اشباع نقطه به نیل نمونه، حجم تعیین برای معیار اصلی .گرفت انجام عمیقی

 ،تیدرنها و م رسیدانجا به مرحله سه طی هاداده تحلیل و کدگذاری. شدند انتخاب هدفمند با رویکرد موردمطالعه

 اساسبر . اروند شکل گرفت تولیدی منطقه آزاد هایشرکت یمحور سازدانش موفقیت کلیدی عوامل پارادایمی مدل

 د اروند )بسترسازیمنطقه آزا از اندعبارت که شدند شناسایی بیرونی و درونی کلیدی مؤلفه 7 تحقیق این نتایج

 آموزشی مراکز ،(نیانسا تربیت نیروی و آموزش پژوهشی، نقش) هادانشگاه ،(... و زیرساخت ایجاد ،وکارکسب

 (سرمایه جذب) الزم سرمایه ،ییگرایمشتر ،(فرآیند ساختار، فرهنگ،) سازمانی یهایژگیو ،(وکارکسب یهاآموزش)

 .متخصص و دانشور خالق، انسانی نیروی تیدرنهاو 

 موفقیت. کلیدی عواملمنطقه آزاد،  هایشرکت شدن، محوردانش ،انیبندانش اقتصاد :هاکلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
1 .mohammadmakvandi@yahoo.com 

 mehralizadeh_y@scu.ac.irنویسنده مسئول:  . 2

 مدیریت

 اطالعات
 2، شماره 3دوره 

 1396پاییز و زمستان 

پژوهشی -فصلنامه علمیدو  



 1396، پاییز و زمستان 2، شماره 3 مدیریت اطالعات/ دوره  70

 ـ مقدمه1
 مهمی گاهیجا ،غیرملموس یاهیسرما عنوانبه دانش شده است، معروف دانش عصر به که حاضر عصر در

 مدیریت «1تیسه». است ملموس یهاییدارا برابر 7 الی 6 دارایی این ارزش. است داکردهیپ هاسازمان در

از  حداکثری استفاده برای دسترس در یهاکیتکن و اجرایی ممکن یهاروش کلیه یریکارگبه را دانش

 ،دسترسقابل مستندات به آن و تبدیل دارد وجود سازمان در نا آشکار صورتبه که دانشی و هاتجربه

ساختاری وجود  سرمایه و فردی سرمایه به دو صورت هاسازمان در فنی دانش سرمایه. است کرده تعریف

 ایجاد توانایی فرد در پایدار و یاحرفه به شکل که است فنی دانش از بخش آن فردی، سرمایه. دارد

 را محض فردی یهاتیقابل یاستثنابه سازمان، در رقابتی یهامؤلفه کلیه 2ساختاری سرمایه. است کرده

 و این دینمایم ایفا را مهمی بسیار نقش هاسازمان فنی دانشارتقای  در ساختاری سرمایه. شودیم شامل

 در مدیریت وظایف نیترمهم از یکی نیبنابرا. ابدییم بیشتری اهمیت سازمان شدن تربزرگ با نقش

 .(1392 آتشگراست ) شرکت ساختاری بعد در فنی دانش سرمایه رشد شرکت، فنی دانشارتقای 

 و فتیان یجعفر ،اخوان ( و2003) 3توبین نویسندگانی مانند توسط دانش مدیریت یسازکپارچهی

 یهاافتهیو همچنین است  شدهشمردهبر دانش مدیریت موفقیت کلیدی عوامل از یکی عنوانبه( 2005)

 توبین (،2001) 6پریباتوك و ریان (،1999) 5کیون سی ام (،1999) 4وآسی ویلسون مانند نویسندگانی

 (2005) فتیانو  یجعفر ،اخوان ( و2003) 8پارکینسون و موفت (،2005) 7کرایز و (، اوبرین2003)

 به. دانندیم هاسازمان دانش مدیریت در موفقیت کلیدی عوامل از را سازمان کارکنان درك و مشارکت

 10کالر و داونپورت (،1997) 9آمیدن و می مانند اسکایر محققانی توسط دانش، گذاشتن اشتراك

موفقیت  کلیدی عوامل ( از2005) و فتیان یجعفر ،اخوان ( و2003(، توبین )1999) 11لیبویتز (،1999)

 (2002)12و بیکسلر (1997) آمیدن و می اسکایر مانند نویسندگانی. است شده بردهنام دانش مدیریت

 انتقال مرحله در الگوبرداری. اندکرده ذکر دانش مدیریت وفقیتم کلیدی عوامل از را یادگیری مستمر

 (1997) 15درو (،1996) 14(، دیویس1998) 13وندلر و دی مانند، محققانی. دارد اهمیت فنی بسیار دانش

 .دانندیم دانش مدیریت در عرصه موفقیت کلیدی عوامل از را الگوبرداری (2003) پارکینسون وو موفت 

                                                           
1.Teece 

2.Structural capital 

3.Tobin 

4.Wilson & Asy 

5.McCune 

6.Ryan &  prybutok 

7.O’Brien & Crauise 

8.Moffett and parkinson 

9.Skyrme & Amidon 

1 0.Davenport & Klahr 

1 1.Leibowitz 

1 2.Bixler 

1 3.Day & Wendler 

1 4.Davis 

1 5.Drew 



 71   پور نوحسی زاده یمهرعل ،یمکوند... / دانش محور شدن تیموفق یدیعوامل کل نییو تب ییشناسا

هستند که وجود  محوردانش هایشرکت تأسیس درصدد جهان موفق هایشرکتاز  بسیاری ،رونیازا

 از اقتصاد نیا. (1393لب طحقیقت  و حسامی )زند شودمیمنجر  محوردانشاقتصاد  گیریشکلبه  هاآن

 به دانش پایدار تبدیل منظوربه محوردانش وکارکسب ایجاد با که محوردانش هایشرکت از وسیعی شبکه

 تحقیق هایفعالیت با همراه و مبتنی هاآن اقتصادی هایفعالیت و است شدهتشکیل کنندمی عمل ثروت

 هایشرکت سیتأس. (Hung Hsieh 2013) است و پیشرفته نو یهایفناور در زمینه و توسعه

ست رویکردهای ارزشمندی ا ازجمله هاایدهتجاری ساختن  منظوربهدر پارك علم و فناوری  محوردانش

رمایه بتنی بر دانش، سمدر اقتصاد . به فناوری صورت گرفته است هانوآوریتبدیل  منظوربهکه در کشور 

ز شکل اضر اقتصاد احعصر  در. از سرمایه مالی و فیزیکی پیشی گرفته است انگیزیشگفتدانایی به نحو 

ان ی سازماست چنانچه دانش عامل کلیدی در ایجاد ارزش برا پیداکردهصنعتی به شکل دانشی تغییر 

 آیدمیار دی و اجتماعی به شمیکی از نیروهای بسیار مؤثر در تحوالت اقتصا عنوانبه دانش. گرددمیتلقی 

با دیگران به  را بدون کاهش و استهالك دانش توانمی رای؛ زشودمیو یک کاالی عمومی محسوب 

 محوردانش هایشرکتیک منبع دائمی، همواره در اختیار  عنوانبهحقیقت دانش،  در. اشتراك گذاشت

 و ایجاد زایش رقابتیو با مشارکت مکرر در فرایندهای گوناگون تولیدی و خدماتی، سبب اف گیردمیقرار 

 هایشرکت در آمددر ایجاد اصلی عامل. (1396 کیامنشو یا ، طالقانی نصفاییشود )می افزودهارزش

 از ثروت تولید و است« دانش» باشد ماهر غیر کار نیروی یا سرمایه طبیعی، منابع آنکه از بیشتر تولیدی،

 نفی افزارسخت و افزارنرم نقش اینجا در. گیردمی صورت افزار( )مغز افراد هایتوانمندی کارگیریبه طریق

 رشد این گاهی. کندیم تلقی محوری را هاشرکت این بقای و رشد ایجاد در مغز افزار نقش بلکه، شودمین

 و رشد تداوم خاص، یهایژگیو و ذاتی هایریسک وجود دلیل به و است مواجه مشکالتی باء بقا و

 دهندهنشان ،هاشرکت این نفراوا اثربخشی رغمبه آمارها،. است پذیرآسیب و مشکل بسیار هاآن پایداری

 از اندکی تعداد و مانندمی باقی کوچک یا روندمی بین از یا زمان مروربه هاشرکت بیشتر که هستند آن

 که دارند تمایل موجود هایشرکت از بسیاری طرفی از. شوندمی تبدیل تربزرگ هایشرکت به هاآن

 (.1394 راندیگخیاطیان و شوند ) محوردانش هایشرکت به تبدیل

را در مسیر  هاایدهند توانمیحلقه واسطه بین ایده و فناوری هستند که  محوردانش هایشرکت

ره خالصه به آن اشا طوربهکه  هستند فردیمنحصربه هایویژگیرسیدن به فناوری هدایت کنند و دارای 

  :ایمنموده

 هاشرکتیگر دنسبت نیروهای متخصص به کارکنان، اختالف زیادی با  محوردانش هایشرکتدر  .1

 .دارد

 . کارکنان زیاد است کلبهدرصد رشد نیروهای متخصص  محوردانش هایشرکتدر  .2

برای تحقیقی و توسعه نیاز  هاشرکتبودجه بسیار زیادتری نسبت به دیگر  محوردانش هایشرکت .3

 . دارند

 .افزارسخته یا نعتی، متکی بر توسعه فناوری است، نه بر سرمایص محوردانش هایشرکتتوسعه  .4

 . شوندمیوب کوچک و متوسط محس هایشرکتاندازه جزء  ازنظر محوردانش هایشرکتاغلب  .5
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 . (1396 کیامنشو نیا ، طالقانیصفاییاست )، نوآوری در فناوری محوردانش هایشرکتمزیت رقابتی  .6

 فرهنگ مچونه عناصری طریق از دانش به بخشیدن محوریت سمت به پیوسته ،کنندمی سعی هاآن

 مدیریت از متفاوت کامالً الگویی و کارکنان و هاسیستم اسناد، ،هارویه ،هامشیخط ،سازمانیهویت و

 به شدنتبدیل برای تولیدی هایشرکت. ((Jennex and Durcikova 2013 کنند حرکت سازمانی

 بعدی گام در و کنندمی استخدام را هادانشگاه التحصیالنفارغ نخست گام در ،محوردانش هاییشرکت

 به نیاز که لغیرمعمو مسئله حل طریق، از را کار که متخصصینی از استفاده سمت به را خود اصلی بافت

 تولیدی هایشرکت (Eugene Jennex 2014). دهندمی تغییر دارد، خالق و واگرا همگرا، تفکر ترکیب

 که هستند مواجهه کنترلبلقاغیر و بیرونی و کنترلقابل و درونی عوامل دودسته با شدن محوردانش برای

 محیطی عوامل با طمرتب عوامل بیرونی و بوده سازمان خود یاداره نحوه مدیریت و با مرتبط درونی عوامل

 صنایع شدن محوردانش رویکرد بر هاشرکت و گذارانسیاست از بسیاری اگرچه (Stucki 2009). است

 در راه ندارند «شدن محوردانش» موفقیت کلیدی عوامل از کافی شناخت ازآنجاکه ولی ،تأکیددارند کشور

 از. هستند مواجه شکلم با کشور صنایع و هاشرکت سازی محوردانش برای ریزیبرنامه راهبرد تدوین

 و دارد وجود انایر کشور در ناچیزی علمی دانش و پژوهش ،هاشرکت شدن محوردانش در زمینه طرفی

 یمحوردانش یتظرف و نشده خارج سنتی حالت از هاشرکت از بسیاری هنوز، ایران در گفت توانمی

 شکاف کاهش و محوردانش اقتصاد ساخت برای که است حالی در این است اندك و محدود بسیار هاآن

 و یانتظار) ندارد هاشرکت شدن محوردانش توسعه جز راهی ایران پیشرفته کشورهای با خود توسعه

 (.1392 محجوب

شامل شهرهای آبادان،  فارسخلیجهکتار در شمال غربی  37400منطقه آزاد اروند با مساحت 

این . و کارون واقع است اروندرودجزیره مینو( است که در محل تالقی دو رودخانه ) نوشهریمخرمشهر و 

، ایجاده ونقلحملبا کشورهای عراق و کویت است که با داشتن ظرفیتی از قبیل  جواریهممنطقه در 

با توجه به . برخوردار است ایویژهریلی، دریایی و هوایی از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی 

یدی تول هایشرکتساله، بررسی  12منطقه آزاد اروند و روند رو به رشد آن در طی مسیر  تأسیسسوابق 

با عنایت به اینکه یک  و تحقیق است. تأملقابلمنطقه آزاد، ضروری،  جانبههمهرشد و توسعه  منظوربه

باشد، بررسی  یافتهتوسعهکه در همه ابعاد سازمانی  رودمیبشمار  توسعهدرحالسازمان زمانی توانا و 

تولیدی  هایشرکتال گذشته س 12در طی  .رسدمیعناصر توسعه منطقه آزاد اروند نیز ضروری به نظر 

کلی  هایسیاست همچنین با توجه به ؛ واندکردهزیادی را تجربه  هاینشیبمنطقه آزاد اروند فراز و 

پیشرفته، گسترش و تسهیل  یهایفناورانتقال  اقتصاد مقاومتی، وظیفه مناطق آزاد حول چهار محور

بنابراین هر چه  .اندنمودهنیازهای مالی از خارج کشور تعیین و ابالغ  نیتأمتولید، افزایش صادرات و 

کلی  یهااستیسشدن پیش بروند،  محوردانشتولیدی منطقه آزاد اروند بیشتر به سمت  هایشرکت

 تبیین و شناسایی باهدف حاضر، پژوهش به همین منظور در .کنندمیاقتصاد مقاومتی زودتر تحقق پیدا 

 این به پاسخگویی درصدد منطقه آزاد اروند تولیدی هایشرکت شدنمحوردانش موفقیت کلیدی عوامل

 بسیار منطقه آزاد اروند تولیدی هایشرکت شدن انیبندانش بر کلیدی عوامل چه که هستیم پرسش
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 موفقیت کلیدی عوامل تبیین و شناسایی حاضر، پژوهش هدف جهیدرنت ؟است کنندهنییتع و تأثیرگذار

 هایشرکت شدن محوردانش یهایازمندین و است تولیدی منطقه آزاد اروند هایشرکت شدن محوردانش

 .دینمایم جستجو را منطقه
 

 پژوهشنظری و تجربی  نهیشیپـ 2

 ـ عوامل کلیدی موفقیت1ـ 2
 تا باشند یدائم موردتوجه و شوند برآورده یخوببه باید که هستند مواردی ،«موفقیت کلیدی عوامل»

 رویکرد که هستند محدودی عوامل عوامل، این طرفی از گردد. تضمین سازمان شکوفایی و موفقیت

 و بوده سازمان یک باالی سطوح مهم اطالعاتی نیازهای شناسایی جهت مدیران، به کمک برای جدیدی

 برای را یزیآمتیموفق رقابتی مزیت و عملکرد باشند، بخشتیرضا اگر که هستند ییهانهیزم و هاحوزه

 که نتایج نمود تعریف ییهاحوزه عنوانبه توانمی را هاآن (Martin 1982). آورندیم ارمغان به سازمان

 این (.Rockhart 1982) آورد ارمغان به سازمان کل برای زیآمتیموفق رقابتی عملکرد ،بخشتیرضا

 عوامل این اهداف اگر که یاگونهبه بوده نیز کافی شرط بلکه نیستند موفقیت ضروری شرط فقط عوامل

 Bullen and) رسید نخواهد خود مدنظر نتایج به یا شد خواهد مواجه شکست با سازمان نشوند محقق

Rockart 1981). هاآن و کرد شناسایی را هاآن باید که هستند عواملی موفقیت کلیدی عوامل طرفی از 

 Pinto and) برسد خواهدیم آنچه به سازمان تا قرارداد مستمر تمرکز و کنترل نظارت، تحت را

Slevin1987). 

 و هانیتررگذاریتأث و نیترمهم وجود بر تأکید ،«موفقیت کلیدی عوامل» نظریه محوری مفهوم 

 مشخصه پنج. تاس رایج و ساده کامالً اهمیت، عین در که یادهیا. است عوامل این از مناسب استفاده

 .اندشدهارائه آن ذیل توضیحات و 1 شکل در هاسازمان موفقیت کلیدی عوامل
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 موفقیت کلیدی عوامل عمومی یهامشخصه. 1شکل 

 باشند. موفقیت برای الزم شروط جزو باید موفقیت کلیدی عوامل .1

 باشند. موفقیت کافی شرط باید موفقیت کلیدی عوامل .2

 باشند. کارگیریبه قابل ملموس و عینی صورتبه باید موفقیت کلیدی عوامل .3

 باشند. داشته سیستمی درون وظیفه و نقش باید موفقیت کلیدی عوامل همه .4

 و ممتاز صورتبه بنیادین یا اهرمی یهایژگیو از یکیدر حداقل، باید موفقیت کلیدی عوامل همه .5

 .(1395 رضاییان و نیستانی) کنند عمل مؤثر

 

 محوردانش هایشرکتـ 2ـ2
و  هاشرکتبنا به قانون حمایت از  است. محوردانش هایشرکتدانش ایجاد  یسازیتجاریکی از ابعاد 

مجلس شورای اسالمی،  1389و اختراعات مصوب  هانوآوری یسازیتجارو  محوردانشمؤسسات 

 ییافزاهم منظوربهکه  هستند، شرکت یا مؤسسه خصوصی و یا تعاونی محوردانشو مؤسسات  هاشرکت

اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و  ، تحققمحوردانشعلم و ثروت، توسعه اقتصاد 

عوامل کلیدی 

 موفقیت

 برای وجودشان

 سیستم موفقیت

 الزم است

 

 برای وجودشان

 سیستم موفقیت

 است کافی

 های نقش از یکی

 های سیستم خرده

 بنیادین یا اهرمی

 دارند عهده بر را

 سیستمی صورت به

 اجزای دیگر با

 تعامل سیستم

 دارند

 و سنجش قابلیت

 پذیری مدیریت

 دارند
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 یهایفناورنتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه  یسازیتجارنوآوری( و 

در حوزه دانشگاهی،  .دنشومیهای مربوط تشکیل افزارنرمدر تولید  ژهیوبهفراوان  افزودهارزشبرتر و با 

درصد سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا  100تا  1که از  شودمیبه شرکتی گفته  محوردانششرکت 

یا واحدهای پژوهشی  هادانشگاه یعلمئتیهدرصد آن متعلق به اعضای  100تا  51واحد پژوهشی و یا از 

 محوردانشکارآفرین  هایشرکتزایشی دانشگاهی،  هایشرکت. (1394 ابراهیم پور و ، مرادیتاریباشد )

و زمینه  کنندمیرا در توسعه صنایع با فناوری باال بازی  ایویژهیا فناوری محور هستند که نقش اساسی و 

 .(Paavo 2015) کنندمیبازارهای جدید را فراهم 

 باالی انگیزه» و «یریپذانعطاف» ،«نوآوری» ،«خالقیت» نوپا محوردانش هایشرکت برنده برگ

 و انساالریدیو کند، ساختار دلیل به بزرگ هایشرکت معموالً که چیزی همان یعنی است؛ «مؤسسان

 هایشرکت ،محورنشدا اقتصاد محرك موتور. دارندمشکل شدتبه آن در خود بلند مراتبسلسله

)سازمان(  رکتش» عبارت. دارند محوردانش اقتصاد توسعه در کلیدی نقشی که هستند محوردانش

 دانش از و هستند انشد خالق و یادگیرنده که دارد هاییشرکت به اشاره نظری، مبانی در ،«محوردانش

 مفهوم این ،درواقع. کنندمی استفاده خود یهایفناور و محصوالت توسعه برای آشکار( چه ضمنی )چه

 وکارکسب پیشبرد برای دانش کارگیریبه و خلق فرآیندهای از که کندمی اشاره ییهاسازمان به بیشتر

 (.1395 گرگابی شناسحقانصاری و کنند )می استفاده خود

در  ایویژهتوانمندی  هاشرکتاین  ، نوآوری در فناوری است.محوردانش هایشرکتمزیت رقابتی 

عه اقتصادی موتور توس عنوانبه محوردانش هایشرکتفعالیت  استفاده از فناوری برای رشد سریع دارند.

و تسهیل محیط کارآفرینی  ییزااشتغالاصلی  منشأ عنوانبهمطرح بوده و  توسعهدرحال کشورهای

نوین  یسازیتجار یهافرصتشده است و دارای پتانسیل تسریع در خالقیت، نوآوری و گشایش  برشمرده

عالوه بر  هایتگوابسبرای کاهش  محوردانش هایشرکتتوجه به مزیت شبکه  .روندمیبه شمار 

د برای اهداف توانمی، ریپذسکیرو در محیط نوآور و  کندمی، به خودکفایی در کشور کمک یورخودبا

 .(1394 ابراهیم پور و ، مرادیتاریباشد )مؤثر  یمقاومتاقتصاد 

 

 هاشرکتشدن  محوردانشـ 3ـ2
 که است موضوع این بررسی کندمی ایجاد محوردانش هایشرکت بررسی که ییهاجلوه و مباحث از یکی

 وجود به محوردانش صنایع و داد تغییر محوردانش شرکت صورتبه را مختلف هایشرکت توانمی چگونه

 پیشرفته، یهایرفناو از برخورداری ضمن که دارد صنایعی به اشاره «محوردانش صنایع» عبارت آورد؟

 ستا و توسعه تحقیق برای زیاد هزینه پرداخت آن مشخصه و است پیشرفته علمی تخصص به متکی

 (.1395 گرگابی شناسحق)انصاری و 

و خدمات جدید،  محصوالت نقش مهمی در اثربخشی تولید، تبلور دانش در محوردانش وکارهایکسب

 سویبهکنند و حرکت در یک جامعه ایفا می افزودهارزشسطح اقتصاد و رفاه و تولید ثروت و  یارتقا

قرار  محوردانشیک شرکت  هایفعالیتت و خدمات در قلمرو نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصوال
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عات، دانش و خلق آن را بنا المبتنی بر نشر، اشاعه و استفاده از اط محوردانش وکارهایکسب درواقع. دارد

 وکارکسبت نوظهور در محیط الخود را با تغییر و تحو هاشرکتبیشتر از سایر  وکارهاکسباین . نهندیم

 (،2001) 1ركالبه اعتقاد ک. ( 2009Davis) کنندش میالرقابتی ت یهاطیمحهمگام نموده و برای بقا در 

از دانش در ساختارهای خود بیشتر استفاده کند، بر ارزش آن  محوردانشکه بنگاه اقتصادی  هراندازه

 ییهاشرکت محوردانش وکارهایکسب.آوردیماز بالندگی به وجود  یترافتهیتکاملو چرخه  شدهافزوده

 Clark) هستندهستند که با خلق دانش و نوآوری جهت ایجاد ارزش در محیط رقابتی به فعالیت مشغول 

از عوامل کلیدی  یکیآنبرای مشتریان و مدیریت  ینیآفرارزش ،(2001) 2به اعتقاد سویبی (.2001

فرایندهای تولید،  یسازمدلدر تبیین و  هاشرکتهمچنین این . است هاشرکتموفقیت و بقای این 

علمی و فنی، آموزش، پرورش و توسعه انسانی، انتقال دانش و نشر و اشاعه  یسازیغنتحقیق و توسعه، 

تغییر و تحول در عرصه دانش و  یباالسرعتبا توجه به اینکه . کنندنوآوری در هر کشور نقش مهم ایفا می

و  شودیممعرفی  محوردانش وکارهایکسب یهایفناورت و الفناوری باعث افزایش تعداد محصو

مداومت  جهیدرنت، شوندیمو از عرصه رقابت خارج  شدهمنسوخ سرعتبهت الاین محصو حالنیدرع

یریتی عملکرد مد در فرایند توسعه محصول، ارتقاء دانش و توجه به عوامل مؤثر بر انیبندانش یهاشرکت

 (.Sveiby 2001) است ریناپذاجتنابامری ضروری و  وکارهاکسبدر این 

 چرخه و شدهافزوده آن ارزش بر کند، استفاده بیشتر خود ساختار در دانش از بنگاهی هراندازه

 توسعه و ایجاد در کلیدی نقش محوردانش هایوکارکسب. آوردیم وجود به بالندگی از یترافتهیتکامل

 ظرفیت با متناسب اشتغال، ادایج و اقتصادی رشد ،محوردانش هایوکارکسب در. دارند محوردانش اقتصاد

 یگذارهیسرما طریق از پیوسته طوربه و توسعه تحقیق دستاوردهای که معنی بدین. ابدییمتحقق  نوآوری

 برای یگذارهیسرما یهاتیظرف به دسترسی و گرددمی تبدیل نوین یهاسیستم یا فرایند محصول، به

 در فناوری توان از یبرداربهره و نوآوری ایجاد در مهمی عامل این و افتهیشیافزا پژوهشگران و کارآفرینان

 بسترهایی است زمال تولیدی هایشرکت سازی محوردانش برای. (Clark 2001بود ) خواهد ملی اقتصاد

 .ردگی انجام تولیدی هایشرکت ساختار در منطقه آزاد اروند در چه و ملی اقتصاد در چه

 

 تحقیقاتتجربی ـ پیشینه 4ـ2
. است شدهانجام محوردانش هایشرکت موفقیت کلیدی عوامل با رابطه در متعددی یهاپژوهش

 که هستند ییهاژوهشپ اول دسته. داد جای کلی دسته سه در توانمی را هاپژوهش این ،یطورکلبه

 دوم، دسته. اندداختهپر موفقیت کلیدی عوامل بررسی به شمولجهان اصطالحبه و جامع صورتبه

 به سوم، ستهد کردند و بررسی خاصی کشور یا بستر در را موفقیت کلیدی عوامل که هستند ییهاپژوهش

 وارد،م برخی در البته،. اندپرداخته ویژه صنعت یک به مربوط موفقیت کلیدی عوامل بررسی

 .شودمی مشاهده آخر بندی دودسته در ییهایهمپوشان

                                                           
1.Clark 

2.Sveiby 
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 سطح به مربوط یهایژگیو (، بر1998) 1فونتس و الرنجا ازجمله محققین از برخی اول؛ یبنددسته در

 را هاشرکت این آنان اندکرده تأکید هاشرکت این مؤسسان انسانی نیروی فنی دانش و تحصیالت باالی

 مهندسی و علوم در قوی تحصیلی پیشینه دارای که کنندمی تعریف کوچکی گذارهیسرما یهاگروه

 عامل مهم؛ محتوا که به نوع دانش چهار ،محوردانش(، برای استقرار سازمان 2001) 2هیلس. هستند

 ، فرهنگ که مشوقدینمایمدستیابی به دانش را اشاره  ازیموردن یهامهارت، مهارت که شودمیمربوط 

 که دانش همه مراحل را منسجم یدهسازمان تیدرنهاو  استدانش  یسازیتجارتولید و توزیع و 

 برای را انسانی سرمایه و هاتیقابل خود پژوهش در (،2003) 3اوکای (. 2001Hales) دارد دیتأک دینمایم

 قادر را هاشرکت که یاتجربه و دانش ،خصوصبه انددانسته ضروری محوردانش هایشرکت موفقیت

 را هامهارت این از بسیاری. شوند هماهنگ یفناور و بازار تغییرات با زیآمتیموفق طوربه سازدیم

 ( نیز موفقیت2004) 4جنکس و اولفمن (. 2003Oakey) کنندمی تأمین علمی مراکز و هادانشگاه

 شامل: منابع تکنولوژیک)بر پایه دانش را در قالب سه دسته عوامل کیفیت سیستم مدیریت  یهاسازمان

و  هایتوانمندشامل: استراتژی و فرآیند دانش که بر )از سطح سیستم تا شکل سیستم(، کیفیت دانش 

( هاسیستمشامل: کیفیت خدمات کاربران و کیفیت خدمات )( و کیفیت خدمات گذاردیم ریتأثپیوندها 

 وجود دانش خلق و ریسک مدیریت بین نزدیکی ارتباط (2015) 5اریک هوپ کرده است. دیتأک است

سازمان  ،حالنیباا. هستند ریسک مدیریت فرآیند از یبخش دانش، یسازهاتوانمند در حال حاضر، ؛ ودارد

 دانش (2015) 6اوموتایو .بخشد بهبود را ریسک مدیریت فرآیند دتوانمی آن بر تمرکز و آگاه نیست از آن

 مؤلفهبرای مدیریت دانش در سازمان سه  است. رگذاریتأثنقش مهمی در سازمان دارد و مدیریت بسیار 

شناسایی عوامل  منظوربه( در پژوهشی که 1393باباخانیان ) ( نقش دارند.فناوریمردم، فرایند و ) یدیکل

انجام داده است به این نتیجه رسیده است که شرایط  محوردانش هایشرکت یاندازراهدر  مؤثرمحیطی 

 یگذارهیسرما یهاصندوقعلم و فناوری،  یهاپاركمراکز رشد، ، هادانشگاهاقتصادی، شرایط سیاسی، 

 هستند. انیبندانش هایشرکتدر را اندازی  مؤثراز عوامل محیطی  ریخطرپذ

 یافتهتوسعه کشورهای در نیز دانش مدیریت اجرای خصوص در شدهانجام مطالعات دوم؛ دسته در

 به مربوط عمدتاً موجود عوامل بنابراین، است؛ بوده متمرکز بزرگ یهاسازمان بر یاگسترده طوربه

 Alazmi and) است هاسازمان از دسته این نیازهای و موقعیت کنندهمنعکس و است بزرگ یهاسازمان

Zairi 2003). عواملی  جنوبی آفریقای صنایع در پیشرو هایشرکت به مربوط پژوهش در نمونه طوربه

 و دانش مدیریت استراتژی ایجاد ارزش شناسایی دانش، مدیریت مفهوم از مشترك درك ایجاد همچون

 استراتژیک و فردمنحصربه عوامل عنوانبه سازمان استراتژیک کانون عنوانبه دانش مدیریت جایگذاری

 و مالزی در که دیگر پژوهشی در (.Du Plessis 2007) اندشدهییشناسا هاشرکت شدن محوردانش

                                                           
1.Laranja & Fontes 
2.Hales 

3.Oakey 

4.Jennex & Olfman 

5.Eirik Hop 

6.Omotayo 
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 زیر موارد شامل که اندداشته بیان مورد 12 قالب در را موفقیت مهم عوامل است، شدهانجام پاکستان،

 :شودمی

 بین روابط ،فناورانه یهارساختیز مالی، منابع دانشی، مناسب فرهنگ عالی، مدیریت یهاتیحما

 و هاپاداش دانش، دیریتم استراتژی ،مداردانش افراد کارگیریبه انسانی، منابع توسعه ،هابخش

 وکارکسب محوری یهاارزش دانش، مدیریت مندسامان فرآیندهای و هاتیفعال دانش، عملکرد یهامشوق

 .(Rehman, Sugathan and Amin 2012) سازمانی یهارساختیز و

 عوامل به سازمانی و داخلی منظر از بلکه، ملی منظر از نه دیگر تحقیقات از بسیاری سوم، دسته در

یت ووانگ و . اندکرده توجه هاشرکت شدن محوردانش و دانش مدیریت یسازادهیپ موفقیت و کلیدی

 استراتژی، و اهداف اطالعات،فناوری  فرهنگ، رهبری، حمایت و رهبری پژوهشی، در (،2005) 1اسپینوال

 منابع مدیریت آموزش، منابع، ،هامشوق سازمانی، فرآیندهای و هاتیفعال سازمانی، یهارساختیزارزیابی، 

 414 درباره که پژوهشی در (،2011) 2لیندر و ولد. اندشده تلقی مهم سازمان سازی محوردانش در انسانی

 اثربخشی بر فرآیندی و ساختاری ،یسازمانفرهنگ مفهوم، سه است شدهانجام مختلف صنایع از سازمان

 بر زیادی حد تا «فرهنگی عامل» نتایج، بر اساس. اندقرارگرفته یموردبررس سازمان در دانش مدیریت

 تایوانی 4تکیها یالمللنیب شرکت درباره تحقیق ( در2012) 3ویو .است تأثیرگذار دانش مدیریت موفقیت

 عوامل یا هازانندهیانگ کارکنان، و فرهنگ سازمانی، ارتباطات ارشد، مدیر حمایت شامل «علت عوامل»

 دو عنوانبه کارکنان و فرهنگ عامل تشخیص ،تیدرنها. است شدهیمعرف اعتماد و زمان ،بخشزهیانگ

پتیل و . است گشته تلقی تیاهمیب اطالعات یفناور عامل و شدهیمعرف شدن محوردانش مهم فاکتور

 روش را با تأمین زنجیره در دانش مدیریت انطباق موفقیت حیاتی عوامل که پژوهشی در( 2014) 5کنت

 فاکتورهای» .اندشدهییشناسا معلول و علت فاکتورهای اندقرارگرفته یموردبررس خبرگان نظر و کیفی

 اطالعات و دانش جریان یکپارچگی کارکنان، آموزش ارشد، مدیر پشتیبانی و حمایت شامل «علت

 اجرایی تیم یک وجود و تأمین زنجیره اعضای ارتباط بر مشتمل هم «معلول فاکتورهای» .شوندمی

 مدیر پشتیبانی» عامل علت، فاکتورهای دسته در .هستند تأمین زنجیره در دانش انتشار برای اعتمادقابل

 زنجیره در دانش انتشار برای اعتمادقابل «اجرایی تیم وجود» عامل معلول، فاکتورهای دسته در و «ارشد

( در پژوهشی تحت عنوان 1390زاده )آقاخانی و حسین . اندشدهییشناسا عامل نیترمهم عنوانبه تأمین

کوچک و متوسط استان مازندران،  هایشرکتبر فرآیند خلق دانش در  رگذاریتأثبررسی عوامل 

 میرمستقیغمستقیم و  طوربهنموده است که فرآیند خلق دانش متغیری نامشهود است که  یریگجهینت

، ترکیب و درونی سازی بوده و یسازیبرونیعنی اجتماعی سازی،  یموردبررسچهار متغیر  ریتأثتحت 

( با عنوان شناسایی و 1392نتایج پژوهش سروری اشلیکی ) را دارد. ریتأثعامل اجتماعی سازی بیشترین 

                                                           
1.Yew Wong & Aspinwall 

2.Lindner & Wald 

3.Wu 

4.High- tech 

5.Patil & Kant 
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مستقر در  محوردانش هایشرکتکه در  محوردانشمحصوالت  یسازیتجاربر  مؤثرعوامل  یبندرتبه

، موقعبهاست، نشان داد عوامل تکنولوژیکی با عامل فرعی تکنولوژیکی نوآورانه  اجراشدهشمال ایران 

عوامل بازاریابی با عامل فرعی نیاز مشتری، عامل مدیریتی با عامل فرعی تخصص مدیریت و عامل 

 انیبندانشمحصوالت  یسازیتجارعامل مهم در فرایند  عنوانبهدولت  یهاتیحمامحیطی با عامل فرعی 

 بودند. محوردانش هایشرکتمحصوالت  یسازیتجاربر  مؤثرعوامل  نیترمهم

 محیط با تعامل براثر هاسازمان .کنندیم استفاده آن از و خلق را دانش سالم، یهاسازمان همه

 تجربیات، با ار دانش این سپس. کنندیم تبدیل دانش به را هاآن و جذب را اطالعاتی خود، پیرامون

. آورند دست به خود قداماتا برای مبنایی بیترتنیابه تا زندیآمیم هم در خود، داخلی مقررات و هاارزش

 خود تواندینم دانش بدون سازمان. دهندیم پاسخ شرایط به و کنندیم حس را مسائل سالم یهاسازمان

 برای هبردها،را اجرای و اتخاذ اصلی محور درواقع .کند حفظ را خود پویا، و زنده و داده سازمان را

 انیبندانش رنظی مفاهیمی به سازمان هر در که است نگاهی نوع و رویکرد سازمانی، اهداف به دستیابی

 .دارد خود مجموعه شدن در

 

 پژوهش شناسیـ روش3
 پژوهش روش عنوانبه بنیاد داده نظریه گراندد تئوری یا روش از و بوده کیفی رویکرد دارای پژوهش این

 آن یلهیوسبه هک است کیفی پژوهش شیوه یک بنیاد داده نظریه یا تئوری گراندد روش. شودمی استفاده

 یک وسیع، سطح یک در نظریه این کهیطوربه. ابدییم تکوین یاهینظر ،هاداده دسته یک از استفاده با

 بعد و کنندمین روعش نظریه یک از هرگز را پژوهش روش، این در. کندمی تبیین را تعامل یا عمل فرآیند،

 متناسب آنچه تا شودمی داده فرصت و شروع مطالعاتی دوره یک از پژوهش بلکه برسانند، اثبات به را آن

 (.1392ران دیگزاده و  یمهر علدهد ) نشان را خود است آن به مربوط و

 شمار هب کیفی تحقیق روش نوعی که صورت گرفت بنیانی نظریه راهبرد از استفاده با تحقیق این

 ،هاداده یآورجمع یهاروش از منظم یامجموعهاز  استفاده با بنیانی، نظریه بر مبتنی تحقیق. رودمی

 نظریه بر مبتنی قتحقی طول در. کند تسهیل را هاداده از استقرایی روش به نظریه طراحی دتوانمی

 پردازش یا فیازتعرب به دینامیک و پویا با رویکرد و پردازدیم هاداده تحلیل تفسیر به محقق بنیانی،

 را بنیانی نظریه بر مبتنی تحقیق اصلی ، هدفدرواقع. پردازدیم پیدایش حال در نظری یهالیتحل

 دهندمی تشکیل را هاداده در نهفته فرآیندهای اجتماعی که کرد عنوان الگوهایی تبیین توانمی

 (.1386 ، فخر موحدی و چراغیصلصالی)

 محوردانش با مرتبط کلیدی عوامل )شناخت هست نظریه یک توسعه مقصود پژوهش این در چون

 مورد سه به تا ودش استفاده کیفی پژوهش از شودمی تولیدی منطقه آزاد اروند( تالش هایشرکت سازی

 : دست یابیم اصلی

 در گردد مشخص و شود یبردارپرده است شدهشناخته کمتر یادهیپد که موردنظر مفهوم از .1

 است. نهفته چیزی آنچه پشت
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 ت.اس مشکل کمی یهاروش به آن ارائه که به دست آید مفهوم این از ظریفی جزئیات .2

 موردنظر وضوعم با مرتبط موارد تفسیر به معلولی و علت روابط صِرف توضیح برای تالش یجابه .3

 .گردد روشن وضوحبه آن مختلف ابعاد و شود پرداخته

 

 آماریـ جامعه و نمونه 1ـ3
تولیدی منطقه  هایشرکت شدن محوردانش موفقیت کلیدی عوامل شناسایی که تحقیق هدف به توجه با

 تئوری در غالب روش عنوانبه که نظری یریگنمونه در. شد استفاده نظری یریگنمونه از است آزاد اروند

 ,Scriven) کنند کمک تئوری خلق به که شوندمی انتخاب شکلی به هانمونه شودمی شناخته یانهیزم

Glaser and Strauss 1968.)  از اطالعاتی منابع بهترین از خود قضاوت بر اساس پژوهشگران ابتدادر 

 ییهانمونه دنبال به سپس و دهندمی انجام را هاانتخاب بهترین مکتوب، منابع یا مصاحبه مشاهده، قبیل

 آغاز آسان صورتبه یریگنمونه ابتدا یانهیزم تئوری در. کنند کامل را جادشدهیا تئوری که روندمی

 و کنندمی حرکت جادشدهیا مفاهیم برای تفاوت حداکثر جهت در هدفمند صورتبه سپس و شودمی

مدیران عامل و  پژوهش این کنندگانمشارکت (.Munhall 2012) رسدمی نظری یریگنمونه به نهایتاً

سوی  از محوردانش هایشاخص بودن دارا وضعیت لحاظ به که هستند منطقه آزاد اروند هایشرکت تولید

 .داشتند پژوهش این با مرتبط روندهای با کاملی توانمندی که شدند منطقه آزاد معرفی

برفی عضوی از  گلوله روش در. است برفی گلوله نوع از و هدفمند پژوهش این در یریگنمونه روش

بدین  .کندمیآن عضو، عضو دیگر را معرفی  طورنیهمو  کندمییک شبکه اجتماعی عضو دیگر را معرفی 

 هامصاحبه در بر این اساس. (1388 )بیابانگرد شوندمیانتخاب  یارهیزنج صورتبهترتیب حجم نمونه 

 روش بر اساس. اندداشته را محوردانش هایشرکت مدیریتی سابقه سال ده که شد استفاده افرادی از غالباً

 که است نفر 25 تا 10 مناسب نمونه تعداد کوربین و استراوس مدنظر (یانهیزمبنیان ) داده نظریه

 یداده و اطالعات دیگر که زمانی تا یعنی دارد، تئوریکی اشباع مرحله به بستگی تعداد این افزایش

 Hrebiniak) کندمی پیدا ادامه اطالعات یآورجمع فرایند نشود، حاصل شوندگانمصاحبه از جدیدی

تولیدی منطقه آزاد  هایشرکتاز مدیران عامل و تولید  نفر 30 شامل نمونه حجم مطالعه، این در (.2013

 انجام با و شدند انتخاب برفی گلوله روش به و هدفمند رویکرد با موردمطالعه نمونه افراد همه اروند بودند.

 ادامه زمانی تا و نظری اشباع نقطه تا هامصاحبه. به دست آمد کافی اطالعات هاآن از عمیق یهامصاحبه

 ارائه شدهمطرح محورهای در جدیدی اطالعات آماری یهانمونه دیگر، شد محرز محقق برای که یافت

 راهبرد از استفاده با بود درصدد تحقیق این آنکه به توجه با. اندافتهی تکراری حالت مباحث و دهندمین

 هایشرکت شدن محوردانش در موفقیت کلیدی عوامل از روشنی تصویر به بنیانی نظریه پژوهشی

 .بپردازد مدل یک قالب در تولیدی منطقه آزاد اروند

 

 :از بود عبارت شد پرسیده شوندگانمصاحبه از پژوهش این در که سؤاالتی



 81   پور نوحسی زاده یمهرعل ،یمکوند... / دانش محور شدن تیموفق یدیعوامل کل نییو تب ییشناسا

 حیاتی روندمنطقه آزاد ا تولیدی هایشرکت شدن محوردانش را در عواملی چه: اصلی سؤال

 ؟دیدانیم

 فرعی: سؤاالت

منطقه آزاد  تولیدی هایشرکت شدن محوردانش در کردن متحول صورت در را عواملی چه .1

 ؟دیدانیم کلیدی اروند

 چه با مرتبط را ندمنطقه آزاد ارو در تولیدی و کنونی هایشرکت شدن محوردانش در موفقیت .2

  ؟دیدانیم کلیدی عواملی

 این متن کنار در و شد مکتوب دقتبه هامصاحبه متن مصاحبه، سؤاالت جواب دریافت از پس

 .گشته است استفاده نظریه بهتر تبیین برای دومدست مدارك و اسناد از ،هامصاحبه
 

 هاداده لیوتحلهیتجزـ روش 2ـ3
 و گرفتند قرار اکاویو مورد کدگذاری طریق از شدهیآورجمع یهاداده ،هامصاحبه نمودن مکتوب از پس

 .شدند یبندطبقه انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحله سه طی

 ابعاد و هایژگیو کشف و یبندطبقه و مفاهیم یگذارنام تحلیلی فرایند باز کدگذاری باز: کدگذاری .1

 از را مفاهیم پژوهشگر که است (1االکلنگی)  مدام یاسهیمقا دادن انجام طریق از هاداده در هاآن

 خصوص در متفاوتی دیدگاه تا کندمی تحلیل و بررسی یاوارونه یا بیرون و درون از زوایای مختلفی

 هامصاحبه حاضر مقاله در (.Strauss and Corbin 2008) کند کسب مفاهیم جایگاه اهمیت و

 .شدند استخراج اولیه مفاهیم محتوا، تحلیل طریق از سپس و مطالعه مرتبه چندین

 باز کدگذاری از ینوعبه که اصلی طبقات محوری کدگذاری ازآنجاکه محوری: کدگذاری .2

 بین ارتباط تحقیق این در کنندیم مرتبط یا کنندمی متصل یکدیگر به را هاداده. اندشدهاستخراج

 علی، زمینه، ایطشر اصلی پدیده از مدل این. گردید ایجاد پارادایمی مدل قالب در ترگسترده طبقات

 .است شدهتشکیل پیامدهای و واسطه شرایط راهبردها،

 و متوقف زبا کدگذاری انتخابی، کدگذاری دنبال به مرکزی طبقه تعیین از بعد انتخابی: کدگذاری .3

 بیشترین یپاسخگوی مسئول که شد معطوف مرکزی طبقه نام به یاطبقه پیرامون بیشتر هالیتحل

 روابط لتحلی برای تحقیق، این در. هستند مطرح موردنظر پدیده با ارتباط در که است تغییرات

 .شد استفاده انتخابی کدگذاری از ،پارادایم دل در موجود

 

 

 

 ـ روایی و پایایی در تحقیقات کیفی3ـ3

                                                           
1.Flip-flop Technique 
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 یجا به اد،یبنداده یپردازهینظر بر یمبتن یهاپژوهش یابیارزش یبرا (،2008) استراوس و کوربین

 تا پژوهش یهاافتهی نکهیا یعنی ت،یمقبول. اندداده شنهادیپ را تیمقبول اریمع ،ییایپا و ییروا یارهایمع

 و ثقوم عه،مطال مورد دهیپد مورد در خواننده و پژوهشگر کنندگان، مشارکت تجارب انعکاس در حد چه

 .است باور قابل

 محور دو حول را مزبور یهاروش (1990) کوربین و سواسترا به استناد با (2017) 1پات و کرسول

 تطابق. دندهیم قرار تأکید مورد پژوهش، تجربی بودن مبنایی ـ2 و پژوهش روند بودن بخشتیرضاـ 1

 مشابه، یهانمونه توسط کنترل ،کنندگانمشارکت توسط کنترل معتبر، ادبیات با نظریه همگونی )مقایسه

 نظری ارتباط و تناسب ،یشناسروش انسجام، معتبر( آثار در موجود معیارهای با برونی ناظران مقایسه

 بودند. هاروش این ازجمله ،هاداده زمانهم تحلیل و گردآوری طورنیهم و هانمونه

 به شد؛انجام یابیارز د،ییتأ تیقابل و ءاتکا تیقابل انتقال، تیقابل اعتبار، تیقابل  عناصر از استفاده با

 نییتب تا دش انتخاب پژوهش با متناسب یریگنمونه روش انتقال، و اعتبار عنصر دو یمبنا بر که ینحو

 .شود حاصل مطالعه مورد ندیفرآ از یدرست

 پژوهش در کنندگانمشارکت (2کلیدی  مطلعان (1 گروه سه توسط انتقال، و اعتبار قابلیت همچنین،

 مقتضی، یهالیتعد اعمال ضمن و مدام شکل به پژوهش طول در خبرگان،( 3 و مشابه یهانمونه و

 در داده بنیاد یپردازهینظر مندنظام یهاروش توسط ،هاداده بهء اتکا قابلیت. شد تأیید و ارزیابی

 تانظر از یریگبهره اب نیز تأیید قابلیت. گرفت قرار مالحظه مورد هاداده تفسیر و تحلیل ثبت، گردآوری،

 استفاده مشابه، یهانمونه و کنندگانمشارکت ،طورنیهم و مطلعان و خبرگان به هاافتهی و شواهد ارائه و

 پژوهش، طی سوگیری از اجتناب و نظری حساسیتی ارتقا راهبردهای و میدانی و فنی یهاادداشتی از

 و روایی و میعل دقت ارتقای جهت مقبولیت معیار برایتأیید  مورد موارد پژوهش این در. گردید تأمین

 یک تکرار شدن ه،نمون نمودن متناسب ،یشناسروش انسجام پژوهشگر، حساسیت از اندعبارت پایایی،

 .مطلعین بازخورد از و استفاده یافته

 

 هاافتهیـ  4

 هانوشتهدست و هاداده تحلیل و بررسی به ،هاداده یآورجمع از پس بخش این در: ـ کدگذاری باز1ـ  4

 انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحله سه طی هاداده لیوتحلهیتجز. شد پرداخته

 از و شدند مرور بار چندین هاداده باز، کدگذاری طی. اندشدهانیب تفکیک به ادامه در که گرفت انجام

 تولیدی منطقه آزاد اروند هایشرکت شدن انیبندانشکردن عوامل کلیدی موفقیت  فهرست طریق

 کدهای که یاگونهبه. شد داده برچسب )کد( نسبت یک چالش هر به پاسخگویان، توسط شدهمطرح

 کد یک قالب در امکان حد در مشابه مفاهیم و شدهاستخراج هامصاحبه متن داخل از عیناً استخراجی

 گرفتن قرار از پس و شدند مقایسه یکدیگر با مرحله این در مطرح مفاهیم ادامه، در. اندشده کدگذاری

                                                           
1. Creswell & Poth 
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 از یک هر به ادامه، در. (1جدول) دادند تشکیل را گسترده طبقات مشترك، محور یک حول مشابه موارد

 .میپردازیم هاآن

 
 )باز کدگذاری( پژوهش یهاداده از حاصل یسازمفهوم. 1جدول 

 مقوله ثانویه مقوله اولیه کدهای باز ردیف

1 

 دوستانه و غیررسمی روابط وجود

 هاشرکت ساختار

 وضعیت

 هاشرکت

 مراتبی سلسله غیر و سازمانی منعطف ساختار

 انگیزاننده و مشخص اهداف وجود

2 

 دانش خلق در توانمندی

 فرآیند

 هاشرکت

 دانش تسهیم سیستم وجود

 دانش سازیذخیره مکانیسم وجود

 دانش کارگیریبه فرآیند وجود

3 

 نو یهاایده مشوق فرهنگ وجود
 فرهنگ

 هاشرکت
 کارکنان بین تعاون و تعامل فرهنگ وجود

 خودباوری وجود

4 
 شناخت بازار در بالقوه مشتریان بررسی

 مشتری و بازار

 گرایش

 به مشتری

 آن با متناسب کاال تولید و بازار شناخت

5 

 فروش راهبردهای برنامه تدوین

 بازار در نفوذ
 زرگب بازار با هایشرکت به اولیه فروش از بخشی واگذاری

 فروشانخرده از یارهیزنج تشکیل

 محصوالت یسازیتجارآشنایی با 

6 
 جدید یهاطرح در باال سرمایه با افرادی کردن سهیم

 گذارهیسرماجذب 
 نیتأم

 سرمایه

 نو یهاطرح برای مالی حامی از استفاده

 فروش سهام سهام عنوانبه شرکت از قسمتی فروش 7

 استقراض از بانک بانک از وام صورتبه اعتبار دریافت 8

9 

 و پژوهش آموزش سیستم کردن کاربردی

 فراهم کردن

 هارساختیز

 نقش منطقه

 آزاد اروند

 

 دانش انتقال یافزارنرم بستر ایجاد

 پژوهش برای زیربنایی امکانات وجود

 هاشرکت بین یاشبکه ارتباط برقراری

10 

 داللی و یاواسطه هایفعالیت بخش از درآمد و سود حذف
 بسترسازی و

 وکارکسب
 مرزها از خارج از وریافن و دانش انتقال به کمک

 هاشرکتوضعیت  بهبود

11 
 یهاایده از مناسب منطقه آزاد اروند اعتباری حمایت

 برهیسرما
 مشوق نوآوری
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 مقوله ثانویه مقوله اولیه کدهای باز ردیف

 منطقه محوردانش هایشرکت از عمومی کاالهای خرید

 دولتی یهانشان و جوایز دادن و یارسانه تبلیغ

 تشویق عموم به خریدن کاالهای تولیدی در منطقه

12 
 مهارت آموزش هاشرکت توسط تجاری مهارت داشتن لزوم

 نقش مراکز وکارکسب

 آموزشی
13 

آموزش مهارت  فنی تکنسین تخصصی یهادوره گذراندن

 علمی نخبگان تئوریک دانش سازی کاربردی فنی

14 

 هادانشگاه توسط هاشرکت علمی تحقیقات انجام
فعالیت پژوهشی 

 هادانشگاه

 نقش

 هادانشگاه

 تیفیباک و علمی تحقیقات وجود

 دانشگاه در کاربردی یهاپژوهش لزوم

15 
فعالیت آموزشی  علمی مراکز از اخذشده دانش از استفاده

 هادانشگاه توسط هاشرکت مستعد نیروهای آموزش هادانشگاه

16 

 زیرمجموعه کارآفرینی و دانشگاهی رشد مراکز وجود

 هادانشگاه
فعالیت مراکز و 

 واحدهای رشد
 یورافن و علم یهاپارك از استفاده

تخصصی  یهاشگاهیو آزما هاکارگاه امکانات از استفاده

 هادانشگاه

17 

 فردمنحصربه و ویژه تخصص با کارمندانی داشتن

 توانمندی تخصصی

 نقش

 هاشرکت

 تخصصی صورتبهآموزش کارمندان 

 آموزشی خارج از کشور یهادورهفرستادن کارمندان به 

18 
 توانمندی خالق خاص هایویژگی وجود

 شخصیتی

19 
 ایده پرداز افراد کارگیریبه

 پردازایده 
 نو یهاایده خالق مهارت گسترش

20 

 به شرکت د همراه با ضمانتجدی فناوریآوردن 

 انتقال

 فناوری

 جدید فناوریآموزش کارکنان برای کار با 

 آموزشی یهادورهبرگزاری 

 یاندازراه یآوردن نیرو از شرکت سازنده برا

 

 ـ کدگذاری محوری2ـ 4
 از اصلی لهمقو یک محوری، کدگذاری پارادایمی مدل بر اساس محوری، کدگذاری همان یا دوم مرحله در

 . گرفت قرار محوری کدگذاری فرآیند مرکزیت در و شد انتخاب قبل( مراحل)طبقات  فهرست
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 فرد به منحصر عوامل از مهمتر عوامل، انیم روابط وجود با ت،یموفق یدیکل عوامل بر دیتأک آنجاکه از

 صورتبه موجود ایفرآینده به رویکرد، این همچنین، .گردد ینم ارائه روابط نیا یبرا یسازوکار اما است؛

 .(Fortune and White 2006) تغییر حال در و پویا فرآیندهایی نه نگردیم ایستا فرآیندهایی

 جایگاه تعیین و هاآن بین نهفته روابط همچنین و جادشدهیا طبقات ماهیت بر اساس ترتیب، بدین

 مدل زاد اروندآمنطقه  در تولیدی هایشرکتدر  انتقال دانش فنی در آن تأثیرگذاری نوع و مقوله هر

 و شد اصلح مدل این مرکز در یامقوله نظر گرفتندر  با استخراجی کدهای تفسیر نتایج از اولیه

 .(2شکل ) شد تحلیل و تفسیر هاپژوهش سایر در موجود ادبیات از استفاده با ،تیدرنها

 

 
 نتایج محوری کدگذاری اولیه مدل. 2شکل 

 

 افرادی به آورفن انسانی نیروی :آورفنو شرکت  آورفن انسانی نیروی -محوری یهامقوله ـ1ـ2ـ4

 فرآیند برای و رنددا فناورانه دهای ژهیوبه و خاص شناختی و شخصیتی هایویژگی که شودمی اطالق

. (Rothwell and Zegveld 1998) شوندمی محسوب کلیدی کنندهلیتسه توسعه، و صنعتی شدن

 در آن انتقال و جدید دانش خلق تسهیل ضمن خود باالی خالقیت و ایده توان با آورفن انسانی نیروی

 دارای محورانشد انسانی نیروی کلی،طوربه. دارد محوردانش سازمان ایجاد در مهمی نقش سازمان

 :است ذیل کلیدی یهامؤلفه

 .است ایده پرداز .1

 .است سازمان در دانش دهندهانتقال و فناوری تسهیل گر .2

 .است ... و انتقادی تفکر تالش، کنجکاوی، همچون یایتیشخص هایویژگی دارای .3

 شرایط علی:

سرمایه 

 الزم

 های محوری:مقوله

 آورنیروی انسانی فن

 آورشرکت فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردها:
 هاویژگی شرکت

 گراییمشتری

 پیامد:
شرکت 

 دانش محور

 زمینه:

 منطقه آزاد اروند

 ای:شرایط مداخله

 هادانشگاه

 مراکز آموزشی
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 عهتوس ثروت، و علم ییافزاهم منظوربه و است تعاونی یا و خصوصی که ندیگویمبه شرکتی  آورفنشرکت 

 و وآوری (ن و اختراع کاربرد و گسترش ) شامل اقتصادی و علمی اهداف تحقق ،محوردانش اقتصاد

با  و برتر یهایفناور حوزه در خدمات( و کاال تولید و طراحی ) شامل توسعه و تحقیق نتایج یسازیتجار

تا  )سایت رسانه کریدور فناوری شودیم تشکیل مربوط هایافزارنرم تولید در ژهیوبه فراوان یافزودهارزش

 .بازار(

 

 دانش بر مبتنی یهابنگاه ایجاد در هادانشگاه: هادانشگاه نقش -یامداخله ـ شرایط 2ـ2ـ4

 از که بنگاهی. (61، 1395 گرگابی شناسحقبه نقل از انصاری و  1)شین دارند ویژه و یامداخله نقش

 منافع حرکت ایبر را مکانیسمی و داده اهشـک را یسازیتجار یهاتنش ،شودیم مشتق هنشگادا

 ه،نشگادا از مشتق هبنگا ،درواقع. کندیم همافر یامنطقه و ملی حسطو در فناوری و نشدا دیقتصاا

 یعضاا) هنشگادا یعضاا یلهیوسبه افتهیتوسعه یکژتکنولو یهادهیا یاـمبن رـب که ستا بنگاهی

 طوربه. (1387 طالبی و زارع یکتا) شودیم تأسیس هنشگادا توسط( ننشجویادا و ناـکنرکا ،یعلمئتیه

 :کرد یبندطبقه مهم وظیفه سه قالب در را نقش این توانمی خالصه،

 دارای و دتوانمن انسانی نیروی تربیت و جامعه دانش سطح بردن باال با دانشگاه که آموزشی نقش  1

 .نماید تربیت هاشرکت استفاده برای دتوانمی تخصص و دانش

 جدید منابع کشف و نو یهاروش و هاایده خلق به علمی تحقیقات با هادانشگاه که پژوهشی نقش .2

 .شودمی تولیدی یهاسازمان و هاشرکت توانمندسازی باعث از این طرق و پرداخته

 ایفا فناورانه یهانگاهب ایجاد در آن امثال و رشد مراکز ،فناوری یهاپارك ،هاخوشه طریق از که نقشی  3

 ورآفن کارآفرینان از فناوری یهاپارك و رشد مراکز ،هاخوشه طریق از هادانشگاه ،عالوهبه .کندمی

 .سازندیم فراهم را پیشرفته فناورانة یهابنگاه ایجاد زمینه و کنندمی حمایت

 

 :ـ مراکز آموزشی3ـ2ـ4
 گونهنیا یرونیب یهاچالش و مسائل حل که است آن از یحاک کوچک یهابنگاه مسائل در زمینه پژوهش

 شناسحقانصاری و ) امکان پذیر است  ...و مشاوره ، شغل یکارآموز مثل آموزش از استفاده با هابنگاه

. است حدودم فناورانه هایوکارکسب تکامل و ایجاد نحوه درباره الزم دانش. (61، 1395گرگابی 

 هایفناور حوزه در خود یهاایده یسازیتجار چگونگی مهندسی با و فنی علوم دانشجویان ،گریدانیببه

 فناورانه هایوکاربکس مالکان و دانشجویان به فناوری یسازیتجار آموزش ،درواقع ندارند. را الزم آشنایی

 سه انجام با ندتوانمی زمراک این. هاستوکارکسب توسعه بر تأثیرگذار بسیار یامقوله آموزشی مراکز توسط

 :کنند ایفا هاسازمان شدن محوردانش در یاواسطه و مهم نقش ذیل وظیفه

                                                           
1.Shane 
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 نقش هاشرکت و افراد هب رقابت و تجاری قواعد آموزش با ندتوانمی آموزشی مراکز: وکارکسب آموزش .1

 .کنند ایفا فعالی

 برای دتوانمی سازمانی هدایت و کنترل ،ریزیبرنامه مدیریتی، توانمندی آموزش: مدیریتی آموزش .2

 .باشد مؤثر بسیار هاشرکت تبدیل

 اثربخش بسیار هاشرکت انسانی نیروی تخصصی و فنی توانمندسازی: تولیدی مهارت و فنی آموزش .3

 .بود خواهد

 

 به افراد اشتیاق ترغیب در اساسی نقش ازلحاظ هاشرکت: هاشرکت وضعیت -راهبردهاـ 4ـ2ـ4

 شودمی اطالق ساختارهایی به انیبندانش سازمانی یا محوردانش یهاسازمان ساختار دارند. نوآوری و ایده

 نقشی هاشرکت ،گریدانیببه. پردازدیم خود فکری سرمایه یا دانش ثروت، تولید به سازمان آن طی که

 بازار یهافرصت کشف و نوآوری برای انگیزه ایجاد به دارند، زیآممخاطره هایوکارکسب در اساسی

 کارآفرینان د وکننء القا خویش فرهنگ در را کارآفرینانه یهاارزش کوشندیم و هستند مندعالقه

 مبنای در برما سازمان یک از برخاسته هایشرکت زایشی هایشرکت. آورند وجود به را سازمانی

 (.62، 1395 گرگابی شناسحق) انصاری و  آورندیم وجود به سازمانی کارآفرینی
 موردنیازسازمانی  فرآیندهای و  فرهنگ ،ساختار ویژگی 3 در تغییر هاشرکت شدن محوردانش برای

 .هست

 

 وسعهت در اساسی نقشی مشتریان به توجه و بازار به گرایش: بازار/ مشتریان به ـ گرایش5ـ2ـ4

 .کنندمی تمرکز محصول وسعهت و فناورانه یهاچالش بر اغلب آورفن .کارآفرینانکندمی ایفا وکارکسب

 پیشرفته فناوری تمحصوال بازاریابی و یسازیتجار در موفقیت چگونگی بازار، بازخورد بر باید کهیدرحال

 موضوعات از ردیگ بسیاری و محیطی موضوعات موضوعات، کردن یالمللنیب باال، رشد راهبردهای با

 (.63، 1395گرگابی  شناسحقشوند )انصاری و  متمرکز بازار با مرتبط
 

 هایکتشر رشد و ایجاد برای مالی تأمین حوزه در تحقیقات: سرمایه تأمین: علّی شرایطـ 6ـ2ـ4

 بنابراین، ست؛هاشرکت گونهنیا جدی یهاچالش از یکی ،«مالی تأمین» که است آن از حاکی کوچک

 فرآیند در مالی تأمین. کنندمی استفاده خود مالی تأمین برای مختلفی درونی منابع از هاشرکت گونهنیا

. است بزرگ و عمومی هایشرکت در مالی تأمین با متفاوت موضوعی متوسط و کوچک هایشرکت توسعه

  (.Denis 2004) رنداد زیادی اهمیت فناورانه هایوکارکسب توسعه مالی تأمین یهاروش دلیل، همین به

 

 متوسط و کوچک یهابنگاه رشد و تسریع را هابنگاه گیریشکل باید منطقه آزاد اروند: زمینه ـ7ـ2ـ4

 مساعد محیط یک تضمین برای معین و مشخص معیارهای اتخاذ باید دیگر هدف کند. تشویق را
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 و عرضه تحریک طریق از دتوانمی منطقه آزاد باشد. فناورانه وکارکسب توسعه و ایجاد برای وکارکسب

کمک  فناورانه کارآفرینی توسعه به سخت و نرم یهارساختیز کردن فراهم همچنین و کارآفرینی تقاضای

 کنند.
 

 بین یمنطق ارتباط شد سعی انتخابی، کدگذاری همان یا سوم مرحله در: ـ کدگذاری انتخابی3ـ 4

 حاصل طبقات میان روابط مرحله، این در. گردد ایجاد مندنظام نحوی به قبل مراحل در دشدهیتول طبقات

 از برخی دیدگر ارائه آنچه مطابق. بیان شد روایت گونه شرح یک طریق از دوم مرحله و اول مرحله از

 هایشرکت شدن محوردانش برای سازنهیزم عوامل بر ناظر بیشتر مدل، از حاصل موفقیت کلیدی عوامل

 اساسی حوالتت و تغییر به هاشرکت خود نیاز و درونی عوامل بر ناظر بیشتر برخی، و بوده تولیدی

تولیدی منطقه آزاد  هایشرکت شدن محوردانش فرآیند مطابق مرحله این در توانمی ،جهیدرنت .هستند

 :داد توضیح و کرده یسازهینظر 3 شکل طبق را پژوهش این از منتج اروند

 تولیدی در منطقه آزاد اروند هایشرکت سازی انیبندانش موفقیت کلیدی عوامل بین روابط. 3شکل

 پیامدها

ـ تغییر در 

های ویژگی

 هاشرکت

ساختار، فرهنگ )

و فرایند 

 (سازمانی

ـ تغییر در 

های ویژگی

 شخصی

ـ جذب 

 گذارسرمایه

 

 

 راهبردها

های ـ ویژگی

ها شرکت

 ساختارسازمانی،)

فرهنگ سازمانی 

و فرایند 

( و سازمانی

ها گرایش آن

 به بازار /

 مشتریان

 زمینه
 منطقه آزاد اروند

فراهم کردن ـ 

 هازیرساخت

بسترسازی و ـ 

 کسب و کار

 مشوق نوآوری ـ

 

 

 پدیده 
دانش کمتر 

محور شدن 

های شرکت

تولیدی 

منطقه آزاد 

 اروند

 

شرایط 

 علّی
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تولیدی  هایشرکت شدن محوردانش در موفقیت کلیدی عوامل رابطه گویای که 3شکل  به توجه با 

 کنترل و نظارت و نقوانی تدوین و الزم ظرفیت ایجاد ، سازمان منطقه آزاد اروند بااستمنطقه آزاد اروند 

 هاشرکت در غییرت موجب الزم، زمینه کردن فراهم و آموزشی فضاهای ایجاد با غیرمستقیم طوربه و خود

 فراهم با استاروند  که منطقه آزاد سازنهیزم عوامل است مشخص 3 شکل از که گونههمان. شودمی

 این در مهمی نقش هاشرکت شدن انیبندانش برای الزم وکارکسب محیط و الزم یهارساختیز کردن

 و سازمان خالق و پردازیدها نیروهای پرورش با یامشاوره و آموزشی مراکز و هادانشگاه. کندمی ایفا مسیر

 محوردانش به زمینه ینا در الزم وکارکسب محیط و الزم یهارساختیز کردن فراهم با آزاد اروند منطقه

 و تربیت اصلی متولیان عنوانبه هادانشگاه. کندمی توجهی شایان کمک منطقه آزاد هایشرکت شدن

 به پردازایده یانسان نیروی یمقوله به توجه دارند، اساسی نقش جامعه، در متخصص انسانی منابع پرورش

 به کارجویی از آموختگاندانش و دانشجویان رویکرد تغییر شاید. کندمی کمک امر این بهتر یتوسعه

 دارای سایرین به نسبت یاآموختهدانش امروز دنیای در که است مطلب این درك سبب به کارآفرینی

 آن عملی لمسائ حل در و گذاشته فراتر خود محفوظات و دانش یحوزه از را پا که است رقابتی مزیت

 نیروی شآموز که است دلیل همین به. باشد ایده و خالقیت صاحب و داشته مهارت تخصصی، یمحدوده

 یا زیاد وقت صرف با گاهی و گوناگون آموزشی یهابرنامه با افتهیساخت حالت دو در پردازایده انسانی

 اثرگذار هادانشگاه یبخشتوان در گیرد قرار بیشتری موردتوجه مدتکوتاه آموزشی سمینارهای و هاکارگاه

 مسیر و پژوهش، آموزش یعنی ودخ اصلی رسالت برهیتک با که رودمی انتظار و ندتوانمی هادانشگاه. باشد

 و و فناوری علم یهاپارك ایجاد ریقط ، ازآموختگاندانش در جادشدهیا یهاتیقابل از یبرداربهره برای را

 یهمه در را جامعه یهابخشسایر  و دولت صنعت، دانشگاه، مداوم رشد و هموار انیبندانش یهانهیزم

 . بخشند عینیت هانهیزم

 در کلیدی قشن ایفای با محوری عامل عنوانبه خالق و متخصص و پردازایده انسانی نیروی وجود

 دور و بعید بسیار محوردانش سازمانی گیریشکل آن، بدون که دارد مرکزی نقشی سازمان تغییر و تبدیل

 یهانوآوری و هاایده کردن عملیاتی جهت سرمایه جذب در سازمان توانمندی طرفی، از. است دسترس از

 کلیدی و ثرگذارا مهم، بسیار نقدی، سرمایه مستلزم قبل، به نسبت سازمان شدن محوردانش و سازمانی

 را الزم سرمایه تواندب که شود تنظیم یاگونهبه اعتباری مؤسسات و هابانک سیاست است الزم و است

 . سازد فراهم

 سازمانی هایگیویژ در تغییر و سازمان تغییرات به توانمی دیگر حیاتی عوامل ازجمله ،تیدرنها

 ساختار و یسازمانفرهنگ سازمانی، فرآیندهای در تغییر خصوصبه آن، در تغییر بدون که کرد اشاره

 به و کرد حبتص سازمان سنتی رویکرد در تغییر یا سازمان در دانش شدن جاری از توانمین سازمانی

 .بود امیدوار سازمان شدن انیبندانش
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 هاو پیشنهاد یریگجهینتـ 5

 فرآیند لذا و ،گرددیم محسوب هاسازمانبرای  فروش و دیخرقابل و باارزش دارایی یک همواره فنی دانش

 دانش به آن از که تولیدی یهاسازمان در موجود تلویحی دانش اگر. است تیبااهمبسیار  آن آشکارسازی

 به دانش افتهیساخت به شکل دانش، مدیریت در موفقیت کلیدی رعایت عوامل با ،گرددیم تعبیر نیز فنی

 و شناسایی یخوببه آن دانشی یهامؤلفهفنی،  دانش انتقال مرحله اگر در یا و نگردد، تبدیل آشکار

 دارایی به شدنلیتبدبدون  راای نشدهثبت و پنهان سنگین یهانهیهز سازمان درواقع نگردد، الگوبرداری

 دانش فنی که باشد یاگونهبه باید تولیدی یهاسازمان در مدیریت دانش بعالوه. کندیم پرداخت مشهود

 فنی دانش سرمایه هب انتقال، از فنی حاصل دانش یا و هاسازمان در علم یریکارگبه تجربه از حاصل

 گرددیم موجب فنی ساختاری، دانش به فردی، فنی دانش شدنلیتبد. گردد سازمان تبدیل در ساختاری

 .یابد کاهش حداقل به به افراد سازمان وابستگی از ناشی ریسک تا

 به قتصادیا حرکت لزوم از زیادی یهاصحبت ایران، کشور ازجمله کشورها، از بسیاری در امروزه

 این به پژوهشی و علمی تمجادال از بسیاری در و آیدمی میان به محوردانش یا انیبندانش اقتصاد سمت

 در حیث، این از. اندقرارگرفته یموردبررس آن بسترساز حیاتی عوامل و موانع و شدهپرداخته موضوع

 تغییر تا بوده است محورشدان رویکرد با ییهاسازمان ایجاد به معطوف هانگاه بیشتر هاپژوهش از بسیاری

 چرخه در محوردانش هایشرکت. پیشرو و خالق دانشی، رویکرد با هاییشرکت به موجود هایشرکت

 چه تئوریک صهعر در چه موضوع این از نباید ولی دارند فراوانی اهمیت جامعه پیشرفت و کشور اقتصادی

 در ،هاازمانس دانشی شدن بر مؤثر عوامل موضوع به پرداختن کهیطوربه. شد غافل اجرایی عرصه در

 با را ناکارآمد هایشرکت بتوانیم داخلی اقتصاد در اگر. خوردیم چشم به ندرتبه داخلی تحقیقات میان

 تأکید به لزومی دیگر کنیم احیاء محوردانش اقتصاد رویکرد با و شاننهفته پتانسیل و ظرفیت از استفاده

 .نیست بسیار یگذارهیسرما حجم با محوردانش هاییشرکت تأسیس بر صرف

 یک انجام برای ممکن راه تنها که داده بنیان نظریه و کیفی روش از استفاده با پژوهش، این در

 موفقیت کلیدی عوامل به دستیابی به دنبال منطقه آزاد اروند بود روز واقعیات بر منطبق تحقیق

مدیران عامل از  نفر 30 با مصاحبه انجام با و بوده منطقه آزاد اروند تولیدی هایشرکت شدن محوردانش

 علمی ادبیات از ادهاستف و باز کدگذاری فرآیند انجام و این منطقه هایشرکت باتجربه تولیدیا مدیران 

 با روندمنطقه آزاد ا پژوهش این نتایج بر اساس. موضوع، به تشریح نتایج پرداخته شد بر منطبق

 شدن محوردانش زمینه دتوانمی اجرا بر کنترل و نظارت ،هارساختیز ایجاد ،وکارکسب یسازنهیزم

 برای ضمنی طورهب موضوع این باز، کدگذاری و هامصاحبه نتایج به توجه با. سازد فراهم را هاشرکت

 تولیدی هایشرکت شدن محوردانش بر میرمستقیغ طوربه دتوانمی منطقه آزاد اروند که شد ثابت محقق

 مؤسسات یا آموزشی مراکز و هادانشگاه ازجمله موفقیت کلیدی عوامل سایر که یاگونهبه. باشد تأثیرگذار

 .هستند منطقه آزاد از متأثر هابانک و گذارهیسرما

 به کمک کندمی تسهیل را هاشرکت دانشی شدن فرآیند ترعیسر رشد و تقویت که یامداخله شرایط

 ایجاد در هادانشگاه کرد بیان نیز (2004) شین همانطورکه. شوندمیو مراکز آموزشی ایجاد  هادانشگاه
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 و علمی فعالیت انجام با هادانشگاه که یاگونهبه. دارند ایویژه و یامداخله نقش دانش بر مبتنی یهابنگاه

 یهاپژوهش همچون نیز حاضر پژوهش. شوند هاشرکت درون به دانش تزریق باعث ندتوانمی پژوهش

 محوردانش هایشرکت توسعه و رشد در آموزشی نهادهای اهمیت به (2003د )تا و (1971) بولتون

 .افتیدست

، با توان ایده و خالقیت باالی خود ضمن تسهیل خلق دانش جدید و انتقال آن آورفننیروی انسانی 

 1 پیوا وآدا  ،این نتیجه با نتایج کلمبو. ، نقش مهمی داردمحوردانشدر سازمان، در ایجاد سازمانی 

 ( همخوانی دارد.2012) 3، چاگ و آلنو اوشی (2012) 2رانیکو ،(2010)

 درونی واملع جزو (که فرهنگی و فرآیندی ساختاری، ) ابعاد هاسازمان خود به مرتبط راهبردهای

 هاشرکت دانش رشد بر ادیزی بسیار تأثیرات ندتوانمی هستند سازمانی کنترلقابل عوامل از و هاآن

، (1985) رتنرگا (،1998) نوناکو یهاپژوهش با حاضر پژوهشاز  پس نتیجه مورد راهبردهای. بگذارند

 .دارد همخوانی (2014، آل و همکاران )(2008) ژیائو

 داد نشان نتایج. کندمی کمک هاشرکت دانش رشد به که نمود اشاره علی، شرایط به باید ،تیدرنها

 تأمین با اوتمتف موضوعی متوسط و کوچک هایشرکت توسعه فرآیند در مالی تأمین سرمایه، تأمینکه 

 هایوکارسبک توسعه مالی تأمین یهاروش دلیل همین به. است بزرگ و عمومی هایشرکت در مالی

منطقه آزاد  تولیدی هایشرکت شدن محوردانش در موفقیت کلیدی عامل و دارد زیادی اهمیت فناورانه

 را منطقه آزاد اروند تولیدی هایشرکت شدن محوردانش برای موفقیت کلیدی عوامل توانمی .است اروند

 : نمود یبندجمع موارد این قالب در

o (،. و.. رساختیز ایجاد نظارت، ،وکارکسب یسازنهیزم) منطقه آزاد  

o ( انسانی نیروی تربیت و نقش آموزش، پژوهشی) هادانشگاه، 

o ( وکارکسب یهاآموزش) آموزشی مراکز، 

o (فرآیند ساختار، فرهنگ،) سازمانی هایویژگی،  

o (سرمایه جذب) الزم سرمایه ،هاشرکت ییگرایمشتر 

o متخصص و دانشور خالق، انسانی نیروی. 

 هایشرکت شدن محوردانش جهت گذارانیمشخط به پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با

 :شودمی ارائه پیشنهاد سهتولیدی منطقه آزاد اروند 

 و اهمیت به توجه با: هاشرکت سازی محوردانش آزاد اروند دردولت و خصوصاً منطقه  نقش بازآفرینی .1

و  دولت کهنیا تعیین برای کاربردی یهاپژوهش از یریگبهره و منطقه آزاد اروند و دولت جایگاه

 اداری یهاسمیانمک در تغییر و تحقیق این نتایج به توجه با ندتوانمی منطقه آزاد اروند چگونه

 .شوند هاشرکت شدن محوردانش سازنهیزم

                                                           
1.Colombo, Adda and Piva 

2.Rannikko 

3.O’Shea, Chugh and Allen 
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 در هاآن عملکرد در تغییر برای یامشاوره و آموزشی مراکز و هادانشگاه به محوله وظایف بازنگری .2

 با ییهاپژوهش نجاما و ایده پرداز و آورفن نیروهایی تربیت و هاشرکت شدن محوردانش راستای

 .مفید و کاربردی رویکرد

 رویکرد با هاییشرکت توسط سرمایه جذب نحوه الف(: ماهیت با کاربردی یهاپژوهش انجام لزوم .3

 رویکرد با هاییتشرک برای الزم فرآیندی فرهنگی، ساختاری، هایویژگی ب( ،فناور و محوردانش

 .محوردانش
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 منابعفهرست 
 بر تمرکز با تلویحی دانش آشکارسازی و آشکار دانش مستندسازی برای الگویی. 1392. آتشگر، کریم 

، جلد 1لید، شماره مهندسی صنایع و مدیریت تو یالمللنیب.نشریه تولیدی یهاشرکت فنی دانش

 .24-41، ص 92، خرداد 24

د خلق دانش در بر فرآین رگذاریتأثبررسی عوامل . 1390. حسین زاده اکبریعلسید و  ،آقاخانی، حسنعلی

، شماره اجرایی، سال سومپژوهشنامه مدیریت . مازندرانکوچک و متوسط استان  هایشرکت

 .14-27ششم، ص 

 محوردانش یتموفق کلیدی عوامل تبیین و شناسایی. 1395گرگابی. شناسحقمحمد  و،انصاری، منوچهر

وسعه فناوری، تفصلنامه مدیریت ی. انهیزم نظریه روش اساس بر ایران تولیدی هایشرکت شدن

 .95، تابستان 5دوره سوم، شماره 

 سند اساس بر ایران دانش اقتصاد توسعه تحلیل. 1392. حجوبحسن م ، ویعقوب انتظاری،

 . 65-97ص ،24 شماره ،6دوره فرهنگ، راهبرد فصلنامه. 1404اندازچشم

 انیبندانش هایشرکت؛مطالعه انیبندانش هایشرکت یاندازراهبر  مؤثرعوامل .  1393. باباخانیان، مهدی

فناوری،  یسازیتجار یالمللنیبدومین کنفرانس . مستقر در پارك علم و فناوری استان تهران 

 تهران، پارك علم و فناوری دانشگاه تهران.

اول، نشر دوران، چاپ  جلد. و علوم تربیتی  یشناسروانتحقیق در  یهاروش. 1388. بیایانگرد، اسماعیل

 چهارم.

 موفقیت و رشد بر مؤثر عوامل . بررسی 1394 . ابراهیم پور صطفیم و ،مرادی محمودتاری، مهدیه، 

 .94ن ، مستا45، شماره دوازدهمفصلنامه رشد فناوری، سال  .انیبندانش هایشرکت

 محتوای تحلیل .1394 .الیاسی مهدی امیری،مقصود  طباطبائیان، اهللبیحب سید ،محمدصادق خیاطیان،

 ،شماره5 دوره نی،سازما منابع مدیریت یهاپژوهش مجله .انیبندانش هایشرکت هایویژگی

 .21-47،ص2

 نظام تمدیری در موفقیت کلیدی عوامل بازشناسی .1395 نیسیانی. عبدالهی، و علی علی رضاییان،

 .15-43 ص ،25دولتی، مدیریت اندازچشم .سیستمی نظریه منظر از اسالمی

 اساس بر شدان جریان موانع یبندرتبه و شناسایی .1393 . حقیقت طلبو مریم  حسام، زندحسامی،

 .1-12انش،د مدیریت نامهژهیو شماره ،9دوره صنعتی، مدیریت .سازمان دانش مدیریت چرخه

 هایشرکتمحصوالت  یسازیتجاربر  مؤثرعوامل  یبندرتبهشناسایی و  .1393 سروری شیلکی، زهرا .

 نامهانیپا .ل ایرانمستقر در مرکز رشد شما انیبندانش هایشرکت، شاهد تجربی ؛ انیبندانش

 کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران.

 پزشکی علوم در تئوری گراندد تحقیق .1386 . چراغی یمحمدعل، و موحدی فخر ، علیمهوش صلصالی،

 .171ص  تهران، بشری، نشر .کاربردی اصول و فلسفه
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عوامل کلیدی موفقیت  یبندرتبهشناسایی و  .1396. کیامنش  احمد و ،طالقانی نیا ، فرشتهناصر صفایی،
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Abstract: The main purpose of the present research is to identify and explain the 

key success factors in the knowledge base of the manufacturing companies of Arvand 

Free Zone using the Foundation Data Theory. The grounded theory or data theory is a 

qualitative research method, which develops a theory using a data set. In this research, 

interviews were conducted with 30 managers or managers of companies in Arvand 

Free Zone. The main criterion for determining the sample size was to reach the 

theoretical saturation point .All subjects were selected using a targeted approach. Data 

coding and analysis were done in three stages. Finally, the paradigm model was the 

key factors for the success of the knowledge base of the manufacturing companies of 

Arvand Free Zone. According to the results of this research, 7 key components of 

internal and external identified that are Arvand Free Zone (business foundation, 

infrastructure creation, ...), universities (research role, training and training of human 

resources), educational centers (business education and work), organizational 

characteristics (culture, structure, process), customer orientation, required capital 

(capital attraction) and, ultimately, creative, scholarly and expert manpower. 

Keywords: Arvand Free Zone, Foundation Data Theory, Key Success Factors, 

Knowledge Based Manufacturing Companies. 
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